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 А атын туйа ын хатарыыһыҕ ҕ

Ньукулааһа уолун Бэргэн диэн ааттаабыта. Бу аакка кини, бука, суолта биэрбитэ эбитэ 

буолуо. “Бэргэн” диэн табыгас ытааччы киһи ааттанар. Кини, Ньукулааһа, киэһэни быһа 

о отугар булт туһунан сэһэргиирэ. Бэргэн сэргээн-сэ ээрэн истэрэ. Ньукулааһа уолун ҕ ҥ

чугас сиргэатыгар мэ эһиннэрэ сылдьан, куһу ытарга, хапкааны иитэргэ, куобахха ҥ

туһахтыырга, тии  сырыытын билэргэ үөрэтэрэ.биирдэ кини уолугар биир уостаах сааны ҥ

бэлэхтээн наһаа үөрдүбүтэ.

Сэрии буолбутугар Ньукулааһа Ийэ дойдутун көмүскэһэ барбыта уонна онтон кини 

төннүбэтэ э.ҕ

Бэргэн а атын оннугар булка сылдьар буолбута.ҕ

Кини дьиэтиттэн соччо ыраа а суох тии  бэркэ үөскүүр-ууһуур үрэ э баар. Кини тиэтэйэ-ҕ ҥ ҕ

саарайа хааман, ол үрэх иирэ талахтаах кытылын у уордаата. Аппа устун өрө дабайан ҥ

хайа үрдүгэр та ыста. Хайа кэтэ инээ и сы аһа устун баран истэ. Ыт о олоро, тылларынҕ ҕ ҕ ҥ ҕ

таһааран а ылаһа-а ылаһа, сиэлэн сэллэриһэллэр.ҕ ҕ

Хайдыы аппаны туораан, Бэргэн эриэхэ үүнэр хойуу болбуктатыгар тиийдэ. Болбукта 

элэ -сэлэ  тиит мастардаах. Уол хара ын араарбакка тииттэри кы астаһар. Ол истэ инэ,ҥ ҥ ҕ ҥ ҕ

биир тии  тииккэ өрө куһугурайан сүүрэн та ыста, онтон куттанан, Кырбый ыйылыы-ҥ ҕ

ыйылыы Бэргэ э сүүрэн кэллэ. Оттон Моойторук уонна Ты ырах олох кыһамматтар, үрэҥҥ ҥ

да аны барбатылар, ирдээбитэ буоланнар, төттрү-таары сырса сырыттылар. Бэргэн ыт ҕ

о олорун ы ыртаан мутукка тахсан чөрө өлүү олорор тии и көрдөрө сатаата.ҕ ҥ ҥ ҥ

- Оо, дьэ бөөхүллэлэр буолсугут, - диэн Бэргэн кэлэйбиттии са а аллайда.ҥ

Бэргэн кы аата, саа тыаһа сатараата. Тии  тэлээрэн кэлэн сиргэ пөл гына түстэ. Ыт ҥ ҥ

о олоро тии э сырыстылар. Мохсо ол уобан ылла, ону Ты ырах былдьаһан барда. ҕ ҥҥ ҕ ҥ

Тырыта тыытаары гыммыттарын, уол кэлэн былдьаан ылла.

Болбукта устун хаампахтаан иһэн, биир тии  тииккэ тахсан олорорун көрөн ыппыта, түһэнҥ

иһэн мутукка ыйанан хаалла. Мутугунан экчиргэлии сатаата да, таппата. Тиитигэр 

бэлиэтии мас өйөннөрдө. Кэлэн иһэн таарыйыам дии санаан ааһа турда. Ыт о олоро киниҕ

иннигэр түһэн сырсан хааллылар. Бэргэн үөһэ хантаары наан, тиитэр мутуктарын ҥ

кичэйэн көрө иһэр. 

Эмискэ хойуу болбукта иһигэр ыт о олоро үрэн ньа ыр астылар. Үрэр эрэ са алара ҕ ҕ ҕ ҥ

иһиллэр, бэйэлэрэ көстүбэттэр. Бэргэн ыт о олоро үрэр сирдэрин диэки түргэнник хаамта.ҕ

“Бэдиктэр бааллара, арааһа, үөрэнэн эрэллэр, тии и үрэллэр быһыылаах”, - кини үөрэ ҥ

санаата. Хойуу болбукта а чугаһаан истэ инэ, Кырбый ыйылыы-ыйылыы утары сүүрэн ҕ ҕ

кэллэ.

- Акаарыа, эмиэ тии тэн куттанны  дуо? – Бэргэн мөхтө. Кырбый кини кэннигэр ҥ ҥ

сөрүөһүннэ уонна быһа ыйылыыр.



Болбукта иһигэр адьас чугас Мохсо ол уонна Ты ырах уордайан харса суох үрэллэр. ҕ ҥ

Са аларыттан иһиттэххэ, төттөрү-таары сырсаллар быһыылаах.ҥ

Бэргэн тии и ытаары саатын бэлэмнэннэ. Хара а болбуктаттан арахпат. Онтон эмискэ ҥ ҕ

маһа барчалыыр күүстээх тыас иһилиннэ. Болбукта өрө тилигирии түстэ. Бэргэн соһуйан 

сиһэ кэдэ нээтэ. Кини тохтоон көрөн турда. Туох да көстүбэт.ҥ

Бэргэн  аттыгар ойо олуу со ус аарыма тиит, төрдүттэн түөһүллэн, охто сытар. Бэргэн ол ҕ ҕ

тиити былдьаста. Ыт о олорун са ата айманара сүрдээх. Букатын сарылаһан бардылар. ҕ ҥ

Тиит суон мутуктарыгар эндиэлии тирэммит. Бэргэн тиит анныгар киирдэ. Кырбый, 

ыйылыы-ыйылыы, кини аттыгар дугуйданна. Адьас чугас сири күүскэ охсуолуур бүтэй 

тыас уонна хатан часкыйыы иһилиннэ.

- Эһэ! Бу алдьархайы!

Бэргэн тиит анныгар бүк түһэн олорон, ботуруонун мүччү тута-тута, саатын иитиитин 

уларытта.

Күтүр улахан харда  эһэ көхсүн ыардык тыаһатан, кэннинэн хааман, болбукта иһиттэн ҥ

баадыйалаан тахсан кэллэ. Ыт о олоро киниэхэ букатын эриллэ сылдьаллар. Эһэни ҕ

көрөөт, Бэргэн букатын ыксаата, оттон Кырбый киниэхэ өссө ыга түстэ, хонно ун анныгар ҕ

тумсун батары укта.

Эһэ ыт о олоро батыһа сылдьан үрэллэриттэн, иннигэр-кэннигэр эриллэ ҕ

сылдьалларыттан сүрдээ ин кыйаханар, абатыгар сири кырбыыр, маһы-оту барчалыыр. ҕ

Бэргэн, хара ын му унан көрөн, эһэ хас хамсаныытын кэтэһэн, оргууй тыына, ҕ ҥ

кирийиэ инэн кирийэн олордо.ҕ

Эһэ Бэргэ э бу тиийэн кэллэ, тиит адаар силистээх төрдүгэр сигэннэ. Уол саатын ҥҥ

сомуогун туруоран баран, син биир диэбиттии эһэ диэки уунна. Эһэ Бэргэн диэки 

эргилиннэ. Айа ын үөлэс са а атан, аһыыларын ардьатта, икки илин атахтарын өрө ҕ ҕ

көтөхтө, онуоха халта  түүлээх иһэ, хонно ун анна эбир кыһыл буолан көһүннэ. Уол ҥ ҕ

хара ын быһа симнэ, саа хабылла түспүт тыаһын кулгаа а эрэ истэн хаалла. Онтон ҕ ҕ

саатын ыһыктан кэбиһээт, эргилиннэ да, кэннин хайыһан көрбөккө, ойо турда.

Ыт о олоро кинини ситэн ылан иннигэр түстүлэр. Бэргэн санаатыгар эһэ адьас субу ҕ

кинини эккирэтэн саба түһүөххэ дылы.

Уол дьиэтигэр тыын быһа аһын тыынан киирдэ, кыайан са арбакка бөтүөхтүү олордо.ҕ ҥ

- Ийээ, эһэ...

- Бу иэдээни! Ол ханна, тукаам? – диэтэ ийэтэ Өрүүнэ, улаханнык куттанан.

Киэһэ бу түбэлтэ туһунан ыалларыгар булчут Баһылааска кэпсээтилэр. 

Сарсыныгар Баһылаас о онньор бэйэтин тайахчыт ыттарын ылан, Бэргэни сирдэтэн, ҕ

эһэни суоллуу та ыста.ҕ

Булчут ыттар була о устулар. Эһэ Бэргэн ыыппыт сириттэн уонча эрэ хаамыы сири ҕ

барбыт. Чугаһа бэрт буолан, саа доруобунньуга быыстыын бүтүннүү эһэ хонно ун ҕ

аннынан сэлиэнэй айа ын са а то о тэбэн кэбиспит.ҕ ҕ ҕ



- Булчут бэрдэ буолсу, а атын туйа ын хатарыыһы, - диэн кэбистэ Баһылаас ҕ ҕ

о онньор, Бэргэни санныттан эйэ эстик таптайа-таптайа.ҕ ҕ


