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Биир бэйэҥ бэрт буолуоҥ суоҕа 

 

 Дьиэлээх киhи миинньик ыарҕатын быстыбыт. 

Миинньигин оҥостон баран, быанан баайан кэбиспит.  

 Онтон хас да хонон баран, миинньик ыарҕалара бары: 

 - Бу биhигини, бэйэбит баҕабытынан сылдьыахпытын, 

абааhы сыгынньах быата тоҕо үүйэ-хаайа тутарый? – 

дэспиттэр. 

 Онуоха быа: 

- Дьиэ сыыhын-буорун харбыыргытыгар, эhигини, онно-

манна ыhыллан хаалбатыннар диэн, миигинэн баайаллар, - 

диэбит. Аҕыйах хоноот, быа сөллүбүтүгэр ыарҕалар онно-

манна ыhыллан хаалбыттар. Үҥсэргээбит ыарҕа талахтара 

туhаларыттан тахсыбыттар. 

 Туhалаах үлэни оҥороллоруттан, коллективтан туоруу 

сатыылларын ордорор оҕолор эмиэ бааллар. (76 тыл) 

 

П.Федоров, Н.Павлов 

 

1. Тоҕо дьиэлээх киhи ыарҕа талахтарын быанан баайда? 

2. Бу кэпсээни ааҕан баран эн туох санааҕа кэллиҥ? 

 

 

 

 

 



Дьиибэ-дьээбэ 

 

Туох дьээбэ киинэтэй: 

Арай түннүгүнэн түhээммин, 

Ыалым аахха киирэммин, 

Сникерстэри уоран сиибин. 

Ынах көтөн кэллэ да, 

Баттахпыттан харбаан ылла, 

Салгын устун көтүтэн, 

Былыттарга таhаарда! 

Ынах кутуругун тутан ылан, 

Быhах курдук санааммын, 

Баттахпын быhа баттыыбын, 

Халлаантан хойуостанан, 

Ороммор баар буолабын! 

Уубар анаарыйан, 

Тугу да өйдөөбөппүн: 

Туох киинэтин көрөбүнүй? 

Саалаҕа тоҕо соҕотохпунуй? 

Билиэтим оттон ханнаный? 

Ыллым эрэ ылбатым? 

Хайдах ис таҥастаах 

Манна кэлэн турабын… 

Бэйи, тугу көрдүм мин? 

Баҕар, таайыаҥ буолаарай? (76 тыл) 

 

 

1. Уол түүлүгэр тугу көрдө? 

2. Ынах тоҕо кини баттаҕыттан харбаата? 

3. Уол маннык түүлү тоҕо түhээбитэ буолуой? 

 

 

 



 

 

 

Дьиэтээҕи саҥа дьылбыт 

 

Дьиэбитигэр кэлбиппин дьоммут ёлка 

туруорбуттара, симии сылдьаллар этэ. Биhиги 

көмөлөстүбүт. Ёлкабыт уоттара чыпчыҥныыллар. 

Сарсыныгар күнүс доҕотторбутун ыҥыртаатыбыт, оҕолор 

бары кэлбиттэрэ. Ёлкабытыгар көрдөөх-нардаах Тымныы 

оҕонньор эмиэ баара. Сиэнэ Хаарчаана ырыаhыта, 

үҥкүүhүтэ  сүрдээх. Оонньоон-көрүлээн баран, оҕолор 

тарҕастылар. Оттон Тымныы оҕонньор барбата. Хонор 

буоллаҕа диэн мин үөрдүм. Бэл: «Биhиэхэ хон», - диэн 

эттим. Онтон Тымныы оҕонньор сыгынньахтанна. Ким 

буолуо диигит? Оо дьэ, бэйэм паапабын билбэтэх эбиппин. 

Оттон Хаарчаана эмиэ эдьиийим эбит. Бэйэм да дьоммун 

билбэтэхпин, мин хантан сэрэйиэхпиний? (79 тыл)  

 

М.Обутова -Эверстова 

 

1. Хайдах бырааhынньык буолла? 

2. Оҕо туохтан соhуйда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кэҕэ 

 

 Былыыр-былыр хара тыа маhыгар түhэр көтөр 

кынаттаахтар мунньустан, ааттаах улахан мунньаҕы 

ыҥырбыттар. Сүрүн боппуруоhунан икки атахтааҕы 

аралдьытар, букатын атыннык иhиллэр үтүө куоластаах 

көтөрү талыы буолбут. Онуоха бары хас да хонугу быhа 

сүбэлэhэн-сүбэлэhэн, сыымайдаан-сыымайдаан баран, 

кэҕэни таларга эппиттэр. Кэҕэ хас саас ахсын болдьоммут 

кэмигэр кэлэн, тохтоло суох түүннэри-күнүстэри этэн 

чоргуйарыгар уураахтаабыттар, солото суоҕун быhыытынан, 

сымыытын атын ханнык баҕарар көтөр баттаан 

таhаарарыгар сорудахтаабыттар. 

 Онтон ыла хас саас ахсын сайын ортото буолуор диэри 

кэрэ куоластаах кэҕэ этэн чоргуйар. Кинини киhи барыта 

сэргиир, кэрэхсиир. (85тыл) 

 

Егор Жирков 

 

1. Көтөрдөр тоҕо кэҕэни талбыттарый? 

2. Кэҕэ тоҕо сымыытын баттаабат буолбутай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сир ийэ быйаҥа 

 

 Сир ийэ барахсантан хайа эгэлгэ, минньигэс быйаҥы 

киhи сатаан ылан туhаммата баарай! 

 Хаhан эрэ биhиэхэ Саха сиригэр бурдук диэн суоҕа үhү. 

Кинини аан бастаан манна нуучча бааhынайдара 

аҕалбыттар. Нууччалар туран сахаларга: «Маны ыhан, 

үүннэрэн сиэҥ», - диэн, бурдук биэрбиттэр. Ону сахалар 

бастаан кистээн таhааран, баҕана иннигэр кутан кээhэллэрэ 

үhү. Дьэ, хараҥа ньочоото диэн ол баар эбит. 

 Онтон билигин саха сиригэр бурдук бииhин ууhа барыта 

ыhыллар, ону таhынан атын да араас культуралар сир астара 

– арбузка, томакка тиийэ үүнэллэр. 

 Айылҕаны киhи культурата ити курдук баhылаан, 

байытан иhэр. (87 тыл) 

Суорун Омоллоон 

 

 

1. Сахаларга бурдугу кимнээх аҕалбыттарый? 

2. Кинилэр бурдугу тоҕо тоҕоллор эбитий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Куобах  

 

 Кыhын кэллэҕинэ, хаар түстэҕинэ, куобах кылбаа маҥан 

түүлэнэр. Күнүhүн хаардаах мас лабаатын анныгар сытар, 

саhар. Оччоҕо маҥан хаары кытта биир өҥнөнөр. Тымныы 

кырдьаҕас куобаҕы булан көлүнэрэ уустугурар. Куобах түүн 

эрэ туран сүүрэкэлиир, хаары хаhан аhыыр. 

 Тымныы кырдьаҕас ол эрээри куобаҕы да бэлиэтиир. 

Куобах уhун кулгаахтарын төбөлөрүн хара түүлүүр. 

 Сана Дьыл түүн чугаhаатаҕына, халлаан олус 

тымныйар. Оччоҕо ойуур маhын лабаата тосту тоҥон 

тыhыргыыр. Куобах куттас муҥутаан, мутук тосту тоҥор 

тыаhын иhиллээн кулгаахтарын чөрөҥнөтөр. Тымныы 

кырдьаҕас Сана Дьыллааҕы кэhиитин быhый атах 

куобаҕынан эhиэхэ, оҕолорго, тастаран тарҕатар. (92 тыл) 

 

Николай Якутскай 

 

1. Тымныы оҕонньор тоҕо куобаҕы кыайан көлүммэт 

эбитий? 

2. Онтон Сана дьыл саҕана куобаҕы хайдах булан 

көлүннэ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эhэ уонна кыысчаан 

(Саами остуоруйата) 

 

 Оҕолор биирдэ ойуурга салааска ылан, оонньуу 

барбыттар. Ол иhэн эhэни көрсүбүттэр. Эhэ оҕолору 

харбаталаан ылан, барыларын куулга угуталаабыт уонна 

санныгар сүгэн дьиэтигэр илдьэ барбыт.  

 Баран испит, баран испит. Ол иhин таба суолун көрбүт. 

«Бу табаны ситиэххэ наада», - дии санаабыт. 

 Табана суhаллык ситээри, эhэ куулун хаарга уурбут 

уонна оҕолорого эппит: «Ханна да барымаҥ, мин сотору 

төннүөм!». 

  Арай биир уолчаан быhыччалаах эбит. Кини куулу хайа 

быспытыгар, оҕолор бары тахсан, дьиэлэригэр 

ыстаммыттар. 

 Куулга биир эрэ кыысчаан хаалбыт. Эhэ төннөн кэлэн, 

оҕолор баалларын-суохтарын ыйыталаhан, суох 

буоллахтарына кинилэри сырса барбатын диэн, кыысчаан 

куулга улахан таастары симмит уонна ол таастар 

үрдүлэригэр олорунан кэбиспит…(101 тыл) 

 

 

1. Эhэ тугу сырсан барбытый? 

2. Кыысчаан эhэни хайдах албыннаабытый? 

3. Быhычча диэн тугуй? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сордоҥ 

 

 Эдик үhүс кылааска үөрэнэр. Уҥуоҕунан кылааhыгар 

барыларыттан куччугуйдара. Үөрэҕэр соҕотох туйгуннара. 

Маҥнайгы кылаастан барыны-бары сэргиир, дьулуурдаах, 

ол иhин барыларыттан билиитэ-көрүүтэ киэҥ. 

 Бүгүн Эдик көрбөтөҕүн көрдө. Эбэтэ дьураа-дьараа 

ойуулардаах, уhун субуруйбут балыгы эргим-ургум тута-

тута: «Бу киэҥ айаҕын, атыгырыы сылдьар сытыы 

тиистэрин көр эрэ, ытырбытын ыhыктыбат балык», - диэтэ. 

Итиэннэ өрөҕүтүнэн тэлэ тардан хайа тыырбыта, биэс кыра 

балыктар түhэн кэллилэр.  

- Эбээ, бу сордоҥ оҕолоро дуо? 

- Суох, бу сордоҥ сиэбит балыктара. Кини сүрдээх 

сиэмэх, күүстээх балык. Күөлгэ сылдьан эккирэтэн 

кыра балыктары тутан сиэтэлиир. 

Бу туhунан Эдик доҕоругар Толяҕа кэпсии охсуон 

баҕарда. (94 тыл) 

 

Иннокентий Прудецкай 

 

1. Эдик диэн кимий? 

2. Кини туох дьиктини биллэ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кэҕэни үтүктэбин диэн 

 

 Саас, мутукча тыллыыта, хара тыа көҕөрүүтэ кэҕэлэр 

кэлэн биhиги дьиэбит аттыгар этэллэрэ. Ону истэ-истэ аҕам: 

- Кэҕэ эттэ, бурдук ыhар кэм кэллэ!- диирэ. 

Сыадах диэн ат оҕуспутун көлүйэн, ампаарбыт кэннинээҕи 

сири тиэрэрэ, бурдук ыhара. 

 Бурдук ыhыытын кэнниттэн, убайдарбынаан 

моҕотойдуу сылдьыбыппыт. Маар кэтэҕэр үүнэр суон 

тииккэ мин ыытыбытым уонна мутугу туора миинэн олорон, 

кэҕэни үтүктэн: 

- Кук- куу! Кук- куу!- дии-дии иэҕэннээбитим. 

- Кэҕэ уол мутукка олрон эппэт! – диэбитэ убайы 

Өлөксөй. 

Ону истээт, алҕасптын көннөрөөрү, сонос соҕус хаппыт 

мутук баарыгар ыттыбытым уонна туора миинэн 

олороммун: 

- Кук- куу! Кук- куу… -диэн истэхпинэ, хаппыт мутук 

тосту барбыта да, мин үөhэттэн сиргэ кулахачыйан түhэн 

эрэрбин эрэ өйдүүбүн. (105 тыл) 

 

Николай Якутскай 

 

1. Бурдугу хаhан ыhар эбиттэрий? 

2. Уол кэҕэни үтүктэригэр тугу алҕаhаата? 

3. Хаппыт мутук, уол мутук диэни эн хайдах 

өйдүүгүнүй? 

 

 

 

 

 



 

Иитийэх көҕөн  

 

 Биирдэ биhиги тиргэҕэ иҥнэн, ыалдьыбыт көҕөнү 

туттубут, аҕалан куурусса уйатыгар уктубут. 

 Тимкалыын көҕөн иитэр сурахпытын истэн, бөhүөлэк 

оҕолоро кэлэн көрөр идэлэннилэр. Оннооҕор биир кыра уол 

күөрчэхтээх лэппиэскэ аҕала сырытта. Дьоммут 

сүбэлэринэн уу ньамаҕын, чиэрбэни, бырыыны аҕалан 

биэрэбит. 

 Биhиги көрөн турдахпытын аhаабат. Иhин тугэҕиттэн 

кэhиэхтээхтик «паа-паат» диэн саҥара –саҥара уйатын тула 

хаамар, хайахаьынан халлаан манаhар. Киhи суох 

буоллаҕына, харса суох аhаан ньымыгыратар, таастаах ууга 

киирэн суунан тахсар.  

 Ити куурдук сыыйа үөрэнэн, киhиттэн куттаммат, аhата 

кэллэххэ моонньун уhата-уhата саҥарар, киhи  баарына да 

аhыыр, киhиэхэ имэрийтэрэр буолан барда. 

 Онтон улам бодоруhан, киhи көтөхтөҕүнэ төбөтүн 

ньолбоччу быраҕа сытынан кэбиhэр, киhи илиититтэн 

аhыыр идэлэннэ. (103 тыл) 

 

В.Тарабукин 

 

1.Оҕолор көҕөнү тугунан аhаттылар? 

2.Кус киhини кытта бодоруспутун туохтан биллиҥ? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чырыптар  

 

 Туундара саамай кыра көтөрө чырып бастаан олус 

хойуутук кэлэр. Күөл оттоох кытыылара, чалбах соҕотохто 

эймэҥнэс буола түhэр. Чырып түөhэ кыhыл, кыната хара, 

моонньо маҥан моойторуктаах. Чырып уу отун быыhынан 

хайа баҕарар устар. Кураанах сиргэ таҕыстаҕына, от курдук 

синньигэс атаҕынан түргэнник сүүрэр. 

 Бултаан аhыыра олус муода. Ууга чобуотук устан 

киирэр. Онтон аhылык манна баар буолуо диэбит сиригэр 

эргийэн кулахачыйар. Эргийэрэ түргэнэ бэрт буолан 

кутуруга, төбөтө сатаан көстүбэт буола түhэр. Оччоҕо уу 

анныттан от сиэмэлэрэ, кыра үөннэр күөрэйэн тахсаллар. 

Чырып ону кыл курдук синньигэс тылынан эргийэ тардан 

ылбыта эрэ баар буолар.  

 Уста түhээт, эмиэ итинник бултаабытынан барар. Ити 

курдук күнү быhа ууну ытыйар үлэлээх. Онон чырып саамай 

хорсун чыычаах. (108 тыл) 

 

Николай Пестряков 

 

1. Чырып диэн көтөрү ойуулаа. 

2. Кини хайдах аhыыр эбитий? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Киhиргиир куhаҕан 

 

 Биир сарсыарда бырааппын Чаhы Ыстапааны илдьэ 

куөгүлүү барбыппыт. Аҕыйах балыгы хаптарбыппыт. Күнүс 

куйаас буолбута. Биhиги чугас соҕус баар төгүрүк элгээҥҥэ 

тиийбиппит. 

 Ол элгээн анна кумах этэ. Уута чычаас, кумаҕа көстө 

сытара. Мин бырааппынаан сөтүөлээбиппит. Онтон мин 

куттаммаппын көрдөрөөрү, үрэх тумулун эмпэрэ сыырыгар 

тахсан баран, төбөм оройунан түспүтүм да харбаан уҥуоргу 

кытылга тахсыбытым. 

- Элгээн дириҥ ээ, куттаммаккын дуо? – быраатым 

ыйытта. 

- Куттаммаппын! – диэн киhиргээбитим. 

- Көруөххүн баҕарар буоллаххына, элгээн тугэҕиттэн 

буору ытыhан таhаарыам! 

- Түгэҕин булуон суоҕа, - диир быраатым. 

- Булуом! – диэн киhиргиибин. Уонна  

төбөм оройунан ууга түhэбин. Тыыным хаайтара сыhа-сыhа, 

тарбаҕым төбөтүнэн элгээн түгэҕин буорун таарыйабын. 

Төттөрү тахсаары уу бөҕөнү чачайабын. 

 Киhиргиир куhаҕанын онно өйдөөбүтүм. Онтон ыла 

киhиргээбэт буолбутум. (109 тыл) 

 

Н.Якутскай 

 

1. Оҕолор ханна сөтүөлээбиттэрий? 

2. Уол киhиргиир куhаҕанын туохтан билбитий? 


