
СЕМЕН ДАНИЛОВ  100 СААҺЫГАР АНАНАР  

«КЫРАҺА СУРУГА» ДИЭН ХОҺООНУНАН ДЬҮҺҮЙҮҮ 
Лѳгѳй орто оскуолатын тэрээһининэн Саха ѳрѳспүүбүлэкэтин үѳрэхтээһиңңэ туйгуна, 

Эдэр ыччат политикатын туйгуна, «Ыллаа-туой, уол оҕо» конкурс проект автора, 

Лѳгѳй нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо – Лугинова Зинаида Петровна проегынан 

улуустааҕы «Эрчим» уолаттар  литературно-музыкальнай дьүһүйүү сценарийа. 

 

Петухова Лариса Егоровна 

Лѳгѳй орто оскуолатын алын сүһүөх учуутала 

 Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, 

Уус-Алдан улууһа, Кэптэни сэл. 

 

Сыала: 
1.Саха литературатын дириңэтэн үѳрэтии. 

2.Уол оҕо уус-уран тылын байытыы, саңарар дьоҕурун сайыннарыы. 

 

1) (.Уол киирэр) – Семен Данилов оҕо эрдэҕинээҕитэ   

(музыка тыаһыыр «Саныыбын тѳрѳѳбүт алааспын») - фон 

Сэмэнчик уол 

Сэллэннээн-лэппэннээн                        (сахалыы таңастаах оҕо киирэр) 

Ноотонноон- тоотонноон 

…….  сыллаахха 

Норуодунай оскуола боруогун атыллаан үѳрэнэ киирбитэ.  

 

2) Семен Петрович Данилов саха норуодунай поэта 1917 сыл Горнай улууһугар кулун тутар 20 

күнүгэр тѳрѳѳбүтэ. Кини бастакы кинигэтэ «Кэпсээннэр» 1945 сыл. тахсыбыта.Семен Петрович саха 

поэзиятын Аан дойдуга таһаарбыт үтүѳлээх.  

 

3)Кини хоһоонноро араас омук тылынан: монголлуу, японнуу, французтуу, английскайдыы, 

немецтии тылбаастаммыттара.Түѳрт уонча кинигэни суруйбута, хоһоонноругар сүүсчэкэ ырыа 

суруллубута. Оҕолорго таптаппыт элбэх хоһоон кинигэтин ааптара. Саха норуодунай поэта Семен 

Петрович Данилов 2017 сылга 100 сааһын туолар. 

                         

Ырыа: «Бастакы хаар»-Сыһыылар сырдыктар (оҕолор ыллыыллар) 

 

4)Семен Петрович Данилов   оҕолорго аналлаах «Кыраһа суруга» диэн  кинигэтэ 1988 сыллаахха  

тахсыбыта. 

 

5)Халлаан хаардаан – кыппаайдаан, 

   Халлан сырдыы налыйда. 

   Харыйалар, бэсчээннэр 

  Хаартан арыый быкпыттар. 

  Саңа хаары кэппиттэр 

  Саңыйахтаах курдуктар. 

 

6)Кылбаа маңан кыраһа 

    Кыырпаҕа суох кырсыгар 

    Тыынар тыыннаах барыта 

    Таптыырынан суруйар. 

 

7)Атах киэбэ азбука 

Араас тыллаах суруга 

Билээччи дьон хараҕар 

Барытын кэпсии сытар. 

Хаһан, хантан, ким кэлэн, 



Ханна ааһан бу иһэн 

Суруйбутун арааран 

Сонордьуттар ааҕаллар. 

 

(Булчут үңкүүтэ)- «Долгунча» ырыанан 

 

8)Кырынаас. 

Олдьу соҕус кэккэлии, 

Олуктарын тэңилии, 

Кыһамньылаах суруксут 

Кыңыы- кыңыы суруйбут 

Кыраһыабай буочара- 

Бу тайҕам кэрэ кыыла 

Кырынаас ааспыт суола. 

 

9)Солоңдо. 

Суолун кистээн, буруйан, 

Солоңдобут сылдьыбыт, 

Кутуйаҕы бултуйан, 

Куула диэки ыстаммыт. 

 

10)Куттас куобах. 

Куттас куобах сэрэнэн, 

Кулгаа5ын чэрэңнэтэн 

Кэлбит суолун кистээри 

Хас да тѳгүл эргийбит 

Ойон иһэн тохтуу туспут, 

Суолун устун тѳннүбүт. 

 

11)Хабдьы. 

Үс  салаалаах ойуунан 

Үрэххэ оһуор анньан, 

Хара ыарҕа быыһыгар 

Хабдьы кѳтѳр сылдьыбыт. 

Кыра кытыан аттыгар 

Куорсунунан суруйбут. 

 

12)Тииң. 

Чэрэгэркээн бэйэлээх 

Тииң кыыл сылаас түү дьиэлээх 

Кыната суох эрээри 

кыраһаны алдьаппат. 

Саца хаарга кэккэлии  

Суол суругун хаалларбат. 

Ол да буоллар булчуттар, 

Сонордооннор булаллар. 

Хаһаас аһын сииригэр 

Хаҕын хаарга элитэр 

Хатыгырыы сүүрэригэр 

Хатырык хаарга туһэр. 

 

13)Албын саһыл. 

Арай албын кыыл саһыл 

Айанныыра да албын: 

Кѳрдѳххүнэ-ааһар суол, 



Кѳбүс-кѳнѳ биир кэм суол, 

Суолун үүттээн үктэнэн, 

Суолун кистээн сэрэнэн, 

Аргыый аҕай сыбдыйар. 

Ыраас хаарга суруйар. 

Барбытын да кэлбитин  

Эн итинэн билбэккин. 

Арай булчуттар эндэппэттэр. 

Арай дьэ кинилэр билэллэр. 

      

Бастакы хаар. (ырыа) 

 

Мин суолга наадыйбат оҕочоос буолабын, 

Мырааны быһабын,чагдаҕа тахсабын, 

Туллуктар суолларын кѳрѳммүн үѳрэбин, 

Туллуктар эн кэлиий мин үтүѳ киһибин. 

Түмүк ырыа: 

Кѳмүс хаар түспүтүн, күһүну  уруйдаан, 

Киһилии , туллуктуу дуорааннаах тылынан 

Чугдаара туойуоҕуң, чуопчааран туруоҕуң. 

Саңа хаар ньууругар суолбутун ууруоҕуң. 


