
Далан
ОРУОҺУТТАР КУР ОБУСТАРЫН ӨЛӨРҮҮЛЭРӘ

Баай Оруоһуттар то ус сыл уоппут кур о устарын өлөрөр күһүннэрэ тиийэн кэлбит.ҕ ҕ
О ус, уойа сатаан баран кыайан турбакка, ба а курдук сытар буолбута үһү. Кинини түө-ҕ ҕ
күттэр уоруохтара диэн үс хос күлүүстээх үс хос ампаарга уган туруораллара. Оччотоо уҕ
ыал идэһэлэрин эт үчүгэйдик то ор, дьүдьэйбэт буолбутун, тымныы түспүтүн эрэ кэннэҥ
өлөрөллөрө.

Күһү ү  көмүк  хаардар  ааспыттара.  Тымныы  түһэн,  киһи  ата а  куучургуурҥҥ ҕ
буолбута. Эт дьэ то ууһу диэннэр, Оруоһуттар о устарын өлөрөргө сананаллар. Сарсын,ҥ ҕ
көрүмүөхчэ көрбүт, күүттэрэн-күүттэрэн төрөөбүт, өтөх тө үргэһэ, сурт кэриэһэ буоларҥ
аналлаах, кинилэр а аларын ууhун салгыыр уол о о үс сааһын томточчу туолар күнүгэр,ҕ ҕ
били  кур  о устарын  өлөрөр  гына  сүбэлэспиттэрэ.  Инньэ  дэһэн  үөрэн-көтөн  утуйанҕ
хаалбыттара. Арай утуйа сыттахтарына, түүн үөһэ лаппа ааһыыта, айдаан-куйдаан эмискэ
түбүлээбэт  дуо  —  ыт  үрүүтэ,  киһи  са ата,  о ус  мөхсүүтэ.  Дьон  дьиэттэн  ойонҥ ҕ
тахсыбыттара, ампаар истиэнэтин хаһыытыы-хаһыытыы, ким эрэ иһиттэн лү сүүрдүүрэ,ҥ
оттон ыттара буолла ына ол аайы ампаары тула көтө сылдьан иэрийэ-иэрийэ үрэллэрэ.ҕ
“Уоруйах сырытта а, түөкүнү киирэн ыбылы тутан ылыахха” дэһии буолар. Инньэ дэһээт,ҕ
ампаар ааныгар тиийэн көрбүттэрэ, күлүүстэр бүүс бүтүн бүлтэһэн тураллара, ханан да
ампаарга  киһи  киирбит  хайа аһа  көстүбэт  этэ.  Бэркэ  сэрэнэн,  сэптэнэн-сэбиргэллэнэн,ҕ
уоттанан-таймаланан  тахсан,  ампаар  аанын  үс  хос  ыадар  күлүүһүн  аһан  халыгыратан
киирбиттэрэ,  арай  ампаардарын  иһигэр  билбэт  киһилэрэ,  хаһыытыы-хаһыытыы,
истиэнэни кырбыы сылдьара. Ону эй да, ээх да дэтэр бокуойа суох саба түһэн тутан ылан,
кэлгийэн баран, киллэрэн тойоннорун иннигэр туруоран кэбиспиттэрэ. 

- Хара түөкүн, туох наадалаах буолан ыал ампаарыгар түүннэри түбүлээти ? - ҥ
Оруоһун баай ыххайбыта. 

- Эһиги о ускутун уораары, - тутуллубут киһилэрэ толлубакка чап гыннарбыта.ҕ
- Туох даа?! Оруоһун баай, соһуйан, үөһүн тартарар.
– Бу дьабын тылын исти  эрэ! Бада а, кимиэхэ түбэспиккин билбэт быһыылааххын ҥ ҕ

ээ?
- Бэркэ билэн турабын, — диир анараа киhи.
- Оччо о туох баарын кырдьыгынан кэпсээн кулу. Ким эйиэхэ ампаары аһан биэрдэ?ҕ
- Ким да аспата а. Көрбөтөххүт дуо, ампаар күлүүстээх этэ дии. ҕ
- Оччо о эн хайдах ампаарга киирди ?ҕ ҥ
- Кэлгиэбин сүөрдэр, оччо о барытын кырдьыгынан кэпсиэм, — диир тутуллубутҕ

киһи. 
- Чэ, уолаттар, кэлгиэтин сүөрэн биэри , бачча үгүс киһиттэн ханна куотар үһүө, —ҥ

диир биир эдэр мааны киһи. Бада а, Оруоһун уола быһыылаах.ҕ
 Киhи быатын сүөрбүттэригэр,  илиитин-ата ын  быа  быhыта  киирбитин  имэринэ-ҕ

имэринэ, уот иннигэр олоппоско тиийэн олорон, кэпсээбитинэн барбыта:
-  Мин  ар аа  улуустар  аатырбыт  уоруйахтара  буолабын.  Ол  эһиги  то ус  сылҕ ҕ

курулаабыт  о ускутун  истэн  уорарга  санаммытым ыраатта.  Кини  аатын  ааттаан  түөртҕ
атахтаары тутуһуннарбатах, көтүөр кыната эрэ суох, ааттаах аппын тутан, анаан баайан
баран, идэһэ итин сарсын сиир сураххытын истэн, бэ эһээ киэһэ дьиэбиттэн турбутум.ҕ ҕ
Атым барахсан, бугуһуйан турар сылгы, хоннохтоох-хоннохтоохтук а ааттар алаастарыҥ
ата ын аннынан аһарталаан, үллэр үрэхтэри өрөөтүн анныгар хааллартаан, көй салгыныҕ
күөнүнэн  тыыран,  айаннаан  дьигиһитэн  испитэ  баара.  Дьиэбиттэн-уоппуттан  балачча
тэйэн,  «маннык  бардахпына  соруктаах  сирбэр  сотору  да  тиийииһибин»  диэн  саныы,
астына испитим.  Арай ол иһэн атым эмискэ мөлтөөн,  иннинэн да кэннинэн да барбат
буолан хаалла. Мин ыксаатым, “бу түүн тиийбэт му ум буолла а, Оруоһун баайыттан уонҥ ҕ
тарбахпынан ойо баспат аналлаах эбит буолла ым» диэн кэмиринэ-кэмсинэ,  кэп туонаҕ
аппын уоскута турдум. Арай ол туран иһиттэхпинэ кэннибиттэн мин кэлбит суолум устун



бэрт сытыы туйах тыаһа уотунан кутаалаан иһэр. Мин атым туйа ын тыаһын төһөлөөх даҕ
сиртэн  эндэппэккэ  билээччибин:  бытар ан  тымныыга  сытыы  анньыынан  мууһу  көйөнҕ
эрэр курдук буолааччы. Бу миигин саба баттаан, ситэн кэлбит ат ата ын тыаһа эмиэ оннукҕ
мин кулгаахпар иһилиннэ. «Туох ааттаах аттаах киһитэ миигии ситэн, саба баттаан ылыа
эбитэй? Чугаһынан оннук сылгы баара иһиллибэт этэ ээ” диэн муодар аан турдахпына,ҕ
туос  элэмэс  аттаах  киһи  ыйдана а  субу  бэригилдьитэн  кэлэн  тохтуу  биэрдэ  уоннаҕ
хо суолаах куолаһынан: «Бу ханна баран иһар киһигиний?» - диэн ыйытта. Мин онуоха:ҥ
«Оруоһуттар диэки», — диэтим. «Били аатырбыт кур о устарын уора баран иһэ ин дуо?»ҕ ҕ
Эмиэ мин курдук түүн сырыылаах түөкүн буолла а диэн ханыы тардыһан мин: “Ээх, -ҕ
диэтим. Ол гынан баран бу атым эмискэ ыран хаалан сииккэ сиэллим, хаарга хаамтым, бу
түүн тиийбэт киһи буоллум. О устарын идэһэлэниэхтэрин иннинэ баттаспаппар тиийдим.ҕ
Оттон эн хайалара эти ?”-  «Мин киһи буолбатахпын, абааһыбын,- диэтэ ыйда атаа ыҥ ҥ ҕ
тиит күлүгүн курдук хара суодал киһи. - Мин эмиэ ол ыал аатын ааттаан баран иһэбин».-
«То о барды ?» — диэн мин ыйыттым. «Оруohун баайга киһи-сүөһү төрдө буолуох биирҕ ҥ
уол о о төрөөн сытар. Мин ол о ону сиэри баран иһэбин. Урут иккитэ бара сылдьыыбарҕ ҕ
иккиэннэригэр сүрдээх улахан ойууттар кыыра олорор буоланнар,  кинилэр харахтарын
уоттарыттан куттанан, кыайан киирбэккэ таах төннүтэлээбитим. Сарсын ол о о төрөөбүтэҕ
үс төгүрүк сыла томточчу туолар. Ол иһин бу түүн хайаан да сиэри баран иһэбин. Чэ,
бииргэ  айанныыр  эбиппит,  аргыстаhыах»,  диэтэ.  Барыахпын  ба арбытым  иһин,  атымҕ
ыран хаалла», — диэн мин абааһыга этэбин. «Ити эн атын мин куппун-сүрбүн уйумна
кыайан айаннаабат.  Билигин айанныа.  Кырдьык, мин миинэрбин кытта атым уруккута-
уруккутунан  буола  тустэ  да,  биһиги  абааһылыын  ла кыр  ырыанан,  лаһыр  айанынанҥ
дайбатан  барбыппыт.  Алаас-алаас  бө өнү  атахтарынан,  үрэх-үрэх  бө өнү  үрдүлэринэнҕ ҕ
быһыта көтүтэн  ууна алатан  истибит.  Ол иһэн  абааһым эттэ:  «Чэ,  нойоон,  аты  үтүөҥ ҥ
сылгы эбит.  Оруоһуттар  алаастарын  куулатыгар  куочайдаах  улуу  кэрэх  турар.  Онуоха
дылы аттарбытын сырыһыннарыах эрэ». Мин абааһы тылларыттан этим саласта,  иэним
кэдэ нээтэ: абааһы, ата куотта ына, сүгүн буолбата биллэр — бэйэбин дуу, аппын дууҥ ҕ
сиэхтээх. Ол иһин: «Кэбис, ол эмиэ тугун сырсыытай,- диэтим. Биир өлүүгэ баран иһэн,
эмиэ  тугун  бэйэ  бэйэбитин  бултастахпытый?»  -  «Куттана ын  дуу?»  -  абааһымҕ
хабар атынан  күллэ.  «Куттанымына,  -  диибин  -   Эн  обургу  абы -хомуһуну ,  эйигинҕ ҥ ҥ
кытта мин тэ нэһиэм дуо? Ыга баттаан аппын да ырыаран сиппити  сөп». -  «Суох, минҥ ҥ
дьээбэлээбэккэ сырсыам”,- диир абааһы.  «Дьэ, абааһы сүгүнүнэн арахсымаары гынна а,ҕ
бэрт да сор эбит,- дии саныыбын. — Ол о о эрэйдээ и, мин өллөхпүнэ, ити абааһы тиийэнҕ ҕ
кус о отун курдук тутуох соро буолла а. Оттон о олоро бу түүннээх эрэ о о буолбутунҕ ҕ ҕ ҕ
дьоно  эрэйдээхтэр  билээхтээбэккэ  утуйа  сыттахтара.  Абакка  эбит,  сырыһыннаран
көрдө үм. Оттон иккиэн дьоло суох буоллахпытына, бу абааһы иккиэммитин сиэтин, чэ»ҕ
диэн сөбүлэнэн кэбиһэбин. 

Кэпсии  олорон  түөкүн  аргыый  кэтээн  көрдө үнэ,  дьиэлээхтэр  бүттүүн  кулгаахҕ
буолбуттар. О о-дьахтар өттө дьик-дьах тутталлар, хара а муннуктартан куттаммыттыыҕ ҥ
тэйэн биэрэллэр. 

- Бу уол, уоккун эргитэн биэр, хара ата бэрт, — дьиэлээх хотун эмээхсин хамначчытҥ
уолга соруйар. Оттон эдэр дьахтар, кийииттэрэ, биһиккэ үчүгэй барайытык утуйа сытар
о ону сулбу  тардан  ылан,  ыга  кууһан  кэбиһэр.  Маны барытын түөкүн  кэпсии олоронҕ
бэлиэтии  көрөр  уонна  кини  кэпсээнэ  дьонно  тиийбитии  көрөн  эгди  буолар,  өссө  өрө
көтөрүллэн, тыла ууһуран кэпсээн киирэн барар: 

- «Чэ,  бу  алаас  халдьаайытыттан  Оруоһуттар  олохторо  үс  көс  буолуо,  —  диир
абааһым. — Мантан түһэриэх».

-  Мин аппын, тэ нии тутаат, быһа кыбыйан кэбистим. ҥ
Уол  о о  уһуктаахха  уолдьаһыыта,  дьолуо-хаан  былдьаһыыта  диэн  бу  буолла.ҕ

Түптээх  оло у  билбэтэх  түүлээх  уллунах  түөкүн  буолан  төрүөхпүттэн  ыла  төһөлөөхҕ
түбүктээх  сырыыга  сылдьыбытым,  төһөлөөх  ыксаллаах  айаныайаннаабытым буолуой?!
Ол тухары маннык ыксаабыппын өйдөөбөппүн.



 «Соргулаах соно осчоонум,  солло ноох уолугар суолгун биэримэ», - диэн испэрҕ ҥ
киксэрэн  биэрэ  иһэбин.  Абааһым  туос  элэмэс  ата  көстө-көстүбэккэ,  санаабар,  ха асҥ
өртүбүнэн күлүгүлдьүйэн иһэргэ дылыта. Икки көс сири хатыс быалыы тэ э эрийсэнҥҥ
кэллибит. «Өлөр-тиллэр күн буолла, соргулаах соно осчоонуом, дьэ, хайдах этигиний!», -ҕ
диэн үгүрүөлүү түһэн баран, үс салаалаах кымньыыбынан үс төгүл үрүт-үрдүгэр куһуйан
биэрдим. Онуоха айыы сылгыта барахсан,  и эрсийэ түһэн баран,  түөрт түөрэ  туйа аҥ ҥ ҕ
сиртэн-буортан  тэйэргэ  дылы  гынна.  Икки  кулгаа ым  тыаһа,  орулуос  кус  кынатынҕ
тыаһын курдук, куугунуу түстэ. Суол икки өртүнэн үүммүт тииттэр иэн и иирин курдукҥ
сыыйылыннылар.  Өр-өтөр  гымматыбыт,  эһиги  алааскыт  куулатыгар  турар  куочайдаах
улуу  кэрэххэ  бу  харбатан  кэллибит.  Кэрэххэ  тиийиибитигэр  абааһы  уолун  көнтөс
курдугунан куотан та ыстым уонна: «Уруй, мин кыайдым!» - диэн хаһыытаатым.ҕ

Дьиэлээхтэр «hyy» гына түһэллэр, түөкүн абааһыны кыайбытыгар чахчы үөрэллэр.
«Күөс киллэрэн буһарарбыт дуу?» - дэһэн бoтyр-ботур бэйэлэрин икки ардыгар кэпсэтэн
ылаллар.

Мин кыайбыппар абааһым: «Толору дьоллоох нойон эбиккин», — диэтэ. Оттон мин:
«Бэйэ, миигиннээн сиэри гыммыккын ситиһэрим буолуо. Мин да аны көмүскэстээх күнҕ
хаан  ууһуттан  этим ээ»-,  диэн булгуччу  сананан  кэбистим.  Дьэ,  ол  гынан аттарбытын
нө үө алааска илдьэн, кэбиһиилээх окко угаттаатыбыт, абааһы миигиттэн ыйытта: «Хайа,ҥ
атаас,  бастаан  эн  о уһу  уорарын  дуу,  биитэр  мин  о ону  сиибин  дуу?»  — диэн.  «Чэ,ҕ ҕ
киһини сиир абааһы, эн бастаан сиэ,  ол кэнниттэн мин уоран көрүөм»,- диибин.   «Чэ,
оччо о иһит миигин, - диир абааһы. -  Билигин дьиэ э тиийиэхпит. Ыттар биһигини билэнҕ ҕ
үрүөхтэрэ, ол үрдэхтэринэ, ыттар тугу үрэллэр диэн дьиэттэн дьоннор тахсан ону-маны
көрүөлүөхтэрэ.  Төһө  да  көрө  сатаабыттарын  иһин,  биһигини  көрүөхтэрэ  суо а.  Онтонҕ
«сымыйанан  үрэллэр  эбит  диэн  баран  дьиэлэригэр  киириэхтэрэ.  Оччо о  эн  бала анҕ ҕ
үрдүгэр тахсаар, оттон мин дьиэ э киириэм. Ол киирэн о о биһигин аттыгар тиийиэ имҕ ҕ ҕ
уонна  иһиириэм.  Эн  буолла ына  оһох  үөлэһинэн  эмиэ  иһиирээр.  Мин  дьыалам  ононҕ
бүтүө. Ол кэнниттэн эйиэнин көрүөхпүт». «Сөп», — диэтим мин абааһыга. 

Дьэ, биһиги окко-маска сөрүөстэн, дьиэ таһыгар ыкса кэллибит. Ыттаргыт үр да үр
буоллулар.  Дьон  дьиэттэн  тахсан  көрө  сатыыллар,  оттон  биһиги  букатын  бу  курдук
аттыгытыгар турабыт да, көрбөккүт. Ити билигин оһох харда аһын эргитэн биэрбит уолҕ
миигин аттыбынан таарыйа таарыйа ааспыта да, көрбөтө ө.ҕ

- Оо, күтүр, аата, оттомо суо ун,- диир хотун эмээхсин.ҕ
— Хантан көрүөй, абааһы хаххалаан турар буолла ына, - уолу эдэр дьахтар көмүскэһэр.ҕ
Хамначчыт уол тугу да са арбат, буруйга ылыммыттыы, арба ар батта ын тарбанар. ҥ ҕ ҕ
- Дьон ыттарын мө өн баран дьиэ э киирэн хааллылар. Онтон сотору утуйан, уот-ҕ ҕ
күөс мөлтөөн барда.  Мин хоонньубар уктубут  эппин ыттарга  тамнааттаан  баран,  дьиэ
үрдүгэр ытынным, оттон абааһы дьиэ э киирдэ, хайдах киирбитин билбэтим. Мин туохҕ
буолар эбит диэн дьиэ үрдүттэн оһох үөлэһинэн иһиллээн турдум. Абааһы о о биһигинҕ
аттыгар  тиийэн  аргыый  а ай  иһиирэн  сирилэттэ.  Инньэ  гынарын  кытта  о о  өрөҕ ҕ
чачыгырыы түстэ уонна улахан ба айытык ытырта. Онуоха мин үөлэһинэн ө өйөн туран:ҕ ҥ
«Дыраастый!» — диэтим. О о са ата суох утуйан хаалла. Абааһы дьиэттэн тахсыбытыгарҕ ҥ
дьиэ үрдүттэн түһэн мин: “Хайа, хайасты ?”- диэн ыйыттым. «Сиирбэр тиийбитим кэннэҥ
эн  матарды »,  —  диэтэ  абааһы.  «Бай,  мин  ол  хайдахгынан  матардым?»  -  соһуйбутаҥ
буолабын.  «О о үс төгүл ытырпытыгар эн «дыраастый» диэн исти .  Аны мин кыайанҕ ҥ
сиэбэт о ом буолла». — «Мин киһи ытырта ына өрүү дыраастый диэччибин», — диэтимҕ ҕ
мин абааһыга.

Кэпсээнньит кэнники тылларыттан дьиэлээхтэр сирэйдэрэ-харахтара сырдыы түһэр.
Ордук о олоох дьахтар түoкүн диэки махтанардыы ча ылыччы көрүтэлээн ылар, о отунҕ ҕ ҕ
бобута кууһар, сыллыыр, таптыыр. Хамначчыттар хас хамсаныыларыттан кэпсээн тугунан
түмүктэниэн,  өссө  туох  буоларын  истэ  охсуохтарын  ба араллара  өтөрү  көстөрө.  Эдэрҕ
Оруоһун  мичээрдии-мичээрдии  истэр.  Туохтан  мичээрдиирэ  биллибэт:  о отун  түөкүнҕ
абааһыттан быыһаабытыттан дуу эбэтэр кэпсиир киһи тыла ууһуттан дуу? Арай дьиэлээх



о онньор дьиппиэн,  кини  туох дии санаан  эрэрин ким да  билбэт.  Ыалдьыт кэпсээнинҕ
са алыа ыттан биир да тылы быктара илигэ.ҕ ҕ

-  «Мин  сырыым  табыллыбата,  —  диэтэ  миэхэ  абааһы.-  Аны  эн  о ускун  уоранҕ
көрүөх». «О устарын үс хос күлүүстээх ампаарга укпуттар. Хайдах ону аһан ылабыт?”ҕ

-  «Ол диэн судургу,  -  диир  абааһы.  — Мин ампаары муннугуттан  бүтүннүү  өрө
көтө үөм, ону эн киирэн о ускун сиэтэн таһаараар”. Абааһы ампаары биир муннугуттанҕ ҕ
харбаата да, бэрт чэпчэкитик өрө көтө өн таһаарда. Онуоха о уһу сиэтэн таһаараары минҕ ҕ
ампаар иһигэр киирдим. Ол киирэрбин кытта абааһы ампаарбын урукку оннугар олордон
кэбиста  уонна  эттэ:  «Мин  о ону  сиэхпин  соруйан  сиэппэтэ и ,  онон  мин  сырыымҕ ҕ ҥ
табыллыбата.  Ол курдук эн да сырыы  табыллыбатын.  Эн итиннэ  хаһан кэлэн эйигинҥ
таһааран  тараах  иэнниэхтэригэр,  кулугур  кулгаахтыахтарыгар  диэри  тур.  Оттон  мин
бардым.

Ити кэнниттэн туох буолбутун бэйэ ит билэ ит. Дьэ, билигин эһиги үтүө дьүүлгүтҕ ҕ
быһаардын, — диир түөкүн уонна дьиэлээх о онньордоох эмээхси э сүгүрүйэн кэбиһэр.ҕ ҥҥ

Түөкүн кэпсээнин олус бол ойон истибит кийиит дьахтар:ҕ
- Оо,  бу  алдьархайы!  —  диэбитэ  уонна  о отун  ыгыта  кууспа алаабыта.  -ҕ ҕ

Биэбэкэйбин, көмүспүн мэлитэ сыспыппын.
- Сүрдээх суолу кэпсээтэ,- хотун эмээхсин бэркиһээбитэ.
Оттон хамначчыттар араастаан аймаласпыттара: 
- Ол иһин да болүүн ыттар олус үрбүттэрэ, 
- Аанньаа үрүөхтэрэ дуо, сибиэни билэн кыыллара турда а. ҕ
-Күлүүстэр буолла ына бары бүтүннэр.ҕ
- Илэ бэйэтинэн киһи хайдах үс хос хатыылаах ампаарга киириэн сөбүй?
- Бэйи, тохтоон, ньамалаһа сытыйан, - дьиэлээх эмээхсин хамначчыттарын буойбута.

—  Бу  киhи  биһигини  улахан  өлүүттэн  өрүһүйбүккэ  холуйабын.  То о  бу  о онньорҕ ҕ
кынаккын тэлгээн, сатыылаан олорду . Тур, аал уоккун аһат, ал аа. Бу киhи биһиэхэ күнҥ ҕ
та ара  буолбутугар,ө үрүөбэт  өлүүттэн  өрүһүйбүтүгэр  маанылаа.  Барыта  санаабытынҥ ҕ
курдук табыллан эрэриттэн түөкүн санаата көтөрүллүбүтэ. Ол да иһин аһыныгас чараас
дуһалаах дьахталлар санааларын сайа эттэрбин диэн оностуммута. Манньа-туһах туһунан
туох эмэ тыл быра аллара дуу дии санаабыта. ҕ

- Ол сүөһү э ин диэн, о ом эрэ өлүөр буоллун,- о олоох дьахтар о отун көтө өнҥ ҕ ҕ ҕ ҕ
баран, төттөрү-таары хаама- хаама, бэйэтэ бэйэтигэр ботугураабыта. — Көмүһүм о5ото
эрэ этэ э сырыттын.ҥҥ

-Оннук,  оннук,  —  эмээхсин  кийиитин  бигэргэппитэ.  —  Му  эрэ,  биһиги  аймахҥ
сурпут  кэриэһэ,  өтөхпүт  тө үргэһэ  буолла а.  Булумуохча  булбуппутун,  көрүмүөхчэҥ ҕ
көрбүппүтүн  мүлчү  тута  сыспыппыт.  Хата,  ити  о о  түбэһэ  кэлэн  өрүһүйдэ э.  Ыл,ҕ ҕ
уолаттар-кыргыттар,  сыалаах  эттэ  киллэрэн  буһары ,  арыылаах  саламаатта  охсонҥ
асхарыты , — диэн соруйар.ҥ

Кэмниэ-кэнэ эс, дьэ, дьиэлээх тойон, Оруоһун баай, са алаах буолар:ҕ ҥ

— Бэйэ эрэ, ол ба айы арахса охсубута буолуо дуо? Били кырдьа аһы а алан көрүүҕ ҕ ҕ
көрдөрөрбүт дуу? 

- Ол сөп этэ, эдэр Оруоһун түөкүн диэки үөннээхтик көрө-көрө тыл кыбытар. -Ба ар,ҕ
бардым диэн сымыйалаан  баран,  ханна  эмэ саһан  сытара буолуо.  Киһи абааһы тылын
итэ эйиэн сытаммат.ҕ

Эр дьон кэпсэтиилэрэ түөкү э уйатыгар ууну киллэрбитэ.  Кини дьыала манныкҥҥ
эргийэн  тахсыа  диэн  санаабатах  эбит.  Онуоха  эбии  эдэр  Оруоһун  ити  дьээбэлээх
мичээрэ...  Ойуун  кини  сымыйатын  биллэ инэ,  дьэ  иэдээн,  мантан  тыыннаах  барбат.ҕ
Ойуун ы ырыахтарын эрдэ өйдөөбүтэ буоллар... Итинник буолуон ким билбитэ баарай?ҥ
Эдэр  Оруоһун  күлүү  гыммыттыы  бол омтолоохтук  көрөн  олордо уна,  арай  туох  даҕ ҕ



буолбата ыныы  холкутук  тутунна ына  сатанар.  Түөкүн  ол  иһин  букатын  куойатыгар-ҕ ҕ
ма кытыгар о устарбатах курдук тутта сатыыр. ҥ ҕ

Ол икки ардыгар сарсыарда дьон турар кэмэ буолбута. Бэрт тиэтэлинэн аттаах киһи
тэрийэн,  ойуун а алтара  ыыппыттара.  Нө үө алаастан  түөкүн атын а алтаран,  хаһаа аҕ ҥ ҕ ҕ
уктаран  аһаппыттара.  Оттон  бэйэтин буолла ына,  эт-ас  буһа  охсон,  остуолга  олордон,ҕ
маанылаабытынан  барбыттара.  Ол  гынан  баран  итинник  иэрэ ,  табыллыбатахха  бэртҥ
сотору та настар дьыл алаах олорон, ама, ким иһигэр ас киириэ буолла ай, түөкүн аатҥ ҕ ҕ
эрэ харата аhaабыта. Онуоха эбии эдэр Оруоһун:

-Хайа, атаас, искэр ас киирбэт дуу? Билигин улуу кырдьа ас кэлэн барытын муускаҕ
ууруо а, — диэн ыкса олорон, үөннээхтик мичээрдии-мичээрдии кулгаа ар сибигинэйэрэ,ҕ ҕ
ол гынан баран эмиэ да уоскутара: - Куттаныма, барыта этэннэ ааһыа а.ҕ

Түөкүн ыксалыттан дэлби итииргээбитә. Аһаан бүтэн, сөрүүкүү хаста да таһырдьа
тахса  сырыппыта.  Мүччү  туттаран  күрэтэлиэн  санаабыта  -  хайдах  эрэ  быыс  булан
соргулаах  соно оһун  быыраттар  мындаатыгар  ыттара  эбитэбуоллар,  кинини  тыал  даҕ
ситэрэ биллибэт этэ. Ол гынан баран хас хамсаныытын кэтии-маныы аара сылдьар элбэх
харах ортотугар ол букатын кыаллыбат. 

Аатырбыт ытык кырдьа астарын — түргэн, бол омтолоох сытыы харахтардаах кыраҕ ҕ
нүксүгүр  о онньору  —  турку  сыар а а  кичэйэн  суулаан  күнүс  көтүтэн  а албыттара.ҕ ҕ ҕ ҕ
Ойуун  суол  ааныттан  түөкүнү  одуулаабытынан  киирбитэ.  Түөкүн  санаатыгар,  ойуун
киирдэ-киирээт, кини ис санаатын барытын курдаттыы өтөрү көрбүтэ. 

- Дьэ,  кырдьа аас,  биһиги бэрт моһуоктаах суолгатүбэһэн,  эйигин түбүгүртүбүт,  -ҕ
диэбитэ дьиэлээх о онньор ыалдьыта сыгынньахтаммытыгар.  — Бука,  бэйэ  да билэн-ҕ ҥ
көрөн сылдьар кырдьа ас буолуо .ҕ ҥ

 Ойуун  уот  иннитэр  олох  мас  а алан  биэрбиттэригэр  олорон  дархаһыйан  иһэн,ҕ
са ата суох баһын кэрис гыннарбыта.ҥ

- Иттэн-хорон баран дьалбыйан көрүөн буолаарай? Бу киһи тугу-тугу кэпсиэтэ? Ити
барыта кырдьык дуо? Кырдьык буолла ына,  кинини кытта  кэлсибит улуу күтүр ханнаҕ
барда, туох-ханнык санаалаа ый? Ойуун уһуннук са ата суох олорон табахтыыр.ҕ ҥ

- Чэ сөп, - диир кини, табахтаан бүтэн баран. - Оттон эн киһи ытык тылгын ылынан
эрэйдэнэн көрүөм буолла а.Аппын, тэриэбэбин киллэрэн ириэри . Аас тэллэхтэ тэлгээ . ҕ ҥ ҥ
Хамначчыт уол ойуун дү үрүн, та аһын киллэрэн ириэрэ уурбута.ҥ ҥ

Түөкүн  олус  ыксаабыта,  кини  төлкөтө  бу  ойуу а  кэлэн  түмүллэр,  ойуун  туохҥҥ
диириттэн тутулуктанар.  Өскөтүн сымыйа диэтэ инэ, дьэ  иэдээн.  Ытык кырдьа ас сөпҕ ҕ
буола- буола, са ата суох түөкүнү суптурута көрүтэлиир. Ол көрөн кини иһигэр ханныкҥ
санаалар  оонньуулларын  барытын  аа арга  дылы.  Түөкүн  адьас  ыксыа ын  икки  суолҕ ҕ
арыый уоскутара.  Хамначчыт  о уска  от  а ала  кыбыыга  барбытын  кэннэ,  хоонньуттанҕ ҕ
ылан ыттарга эти тамнаан баран,  кини ампаарга дьылыс гыммытын ким да көрбөтө ө.ҕ
Арай уол дьиэ э киирбитин кэннэ ыттар эттэрин сиэн бүтэрэн дьэ үрбүттэрэ. Хата онуҕ
абааһыга  балыйдылар.  Кини  бу  мүччүргэннээх  сырыытыгар  төрүт  да  саамай  уустуга
уонна кутталлаа а биллибэккэ ампаарга киирии этэ, ол олус табыллыбыта. Оттон хомо ойҕ ҕ
тыл, ыпсарыылаах кэпсээн — киниэхэ куруутун дэлэйэ. Ким да көрбөтөх суолун ойуун
абааһы диэбэккэ туох диэн сөбүй? Түөкүн абааһы туһунан олус итэ этиилээх кэпсээнин,ҕ
ойуун буолан баран, ама, утарсан сымыйа, абааһы буолбатах диэ дуо? Түөкүн үйэтигэр
оннук  ойууну  көрбөтө ө.  Өссө  түөкүн  икки  төгүл  абааһыны  улахан  ойуун  хара ынҕ ҕ
уотуттан куттанным дэппитин хайа ойуун бэйэтигэр ылыммакка аккаастаныай? Ким аата-
суола арбаныан ба арбатай? Итинник санаан о орон түөкүн арыый эр ылан, ойуун киниҕ ҥ
диэки  көрөн  аһарыытыгар  биллэ-биллибэттик  өйдүүр  киһи  өйдүүрдүк,  өйдөөбөт  киһи
өйдөөбөт  гына  хара ынан  имнэнэн  кэбиспитэ:  суор  суорун  ыраахтан  көрөр,  түсүһэнҕ
биэримиэх диирдии. Ойуун аһаан-сиэн, сынньанан баран, аас тэллэххэ олорон, кутуран
кулуһутан барбыта. Эмиэ киһи саллар тыллаах-өстөөх ураа хайа буолан биэрбитэ. Ойуунҥ
балачча кыыран, көрүүлэнэн баран эппитэ: 



- Ыраах ыырдаах, ула а дойдуга уора айдаах улуу күтүр кэлэн барбыт. Хоту Бай алҕ ҕ ҕ
арыыларыгар  баар  таас  дьаа ы  иччитэ  о о утун  сиэри  кэлэн  баран,  табыллыбаккаҥ ҕ ҕ
төннүбүт. Хата, билигин кини диэтэх киһи таллан таас уора айыгар чугаһыах буолбут. Олҕ
айаннаан иһэн кэмириниитэ-кэмсиниитэ сүрдээх: урут Оруоһуттар улуу бэйэлээхтэр албан
ааттарын ааттаан иккитэ кэлэ сылдьыбыттаа ым диир. Били үс сыллаарыта, мин эһиэхэҕ
айыыһыт тарда кэлэн баран, киирбэккэ төннүбүт. Былырыын буолла ына бу ар аа атахҕ ҕ
ыаллар эмээхсиннэрэ таарылталаммытыгар дьалбыйа сырыттахпына, эмиэ мин хара ымҕ
уотуттан мэһэйдэтэн киирбэтэх. Оттон бу үһүс сырыытыгар хайаатар да сиэхтээрин бу
олорор  киһи  өрүһүйбүт.  Аны  кэлбэт  гына  барбыт:  «Эргийдэхпинэ  иэччэ им  эчэйдин,ҕ
хайыстахпына хаалдьыгым хайыннын», — диир ол кутүр. Была айга былдьаппат буолбутҕ
эһиги о о ут.ҕ ҕ

Түөкүн,  дьэ,  өрө  тыына  түспүтэ.  Кини  ойуун  о уруктаах  өйүттэн  бэркиһээн  эрэҕ
кэбиспитэ. Кини этиитинэн, о ону иккиэн быыһаабыт буолан тахсыбыттара. ҕ

О о  чахчы  өрүһүллүбүтэ,  аны  кинини  туох  да  кыайбат,өлөрбөт-өһөрбөт  о отоҕ ҕ
буолбута.  Оруоһуттар  суртара  кэриэстэммитэ,  өтөхтөрө  тө үргэстэммитэ.  Оннукҥ
түбэлтэ э ким санаата көтө үллүө, көнньүөрүө суо ай? Дьиэлээхтэр өрөйө чөрөйө, үөрэ-ҕ ҕ ҕ
көтө түспүттэрэ.

- О обут, тойоммут эрэ баар буоллун! Кини өлүөр сылдьар буолбутугар, өлүүттэнҕ
быыһаммытын о успутун өлөрүө ү , - дэһэллэр.ҕ ҕ ҥ

О уһу ампаартан таһааран тиэрэ көппүттэрэ. Оннук уойбут улахан о уһу үйэлээхҕ ҕ
сааспытыгар көрбөтөхпүт дэһэллэр онно сылдьыспыт дьон. 

Оруоһуттар то ус сыл курулаабыт о устарын төбө тыырбыт а аарын о олорун өлөрҕ ҕ ҥ ҕ
өлүүттэн өрүһүйбүт киһиэхэ - түөкү э өлүүлээбиттэр.ҥҥ

Түөкүн  мааны  үтүөтүн  маанылатан,  быраһаайдаһан  бараары  турда ына,  эдэрҕ
Оруоһун тахсан, куолутунан, мичээрдии-мичээрдии:

- Аатырыаххын аатырбыт киһи эбиккин,  — диэбитэ уонна то о эрэ: -  Оло хоһутҕ ҥ
буолаайа ын?- диэн ыйыппыта.ҕ

- Суох, - түөкүн соһуйбута, - мин түөкүммүн эрэ. 
- Эн соһуйума, ити мин оло хону суруйабын, ол иһин сураһабын, — диэн баран,ҥ

эмиэ мичээрдээн кэбиспитэ уонна синньигэс, намчы илиитин биэрбитэ.
 Ойуу а Оруоһуттар тугу манньалаабыттара биллибэт. Арай ити кэмтэн ыла ойуунҥҥ

ампаарын ааныгар, кыбыытын иһигэр түүн-күнүс сүөһү холун-буутун булаттыыр буолбут.
Эмээхсинэ  ол  аайы  соһуйда ына:  «Улаханнык  са арба,  хайа,  мин  диэтэх  киһиҕ ҥ
уолаттарым-кыргыттарым  биэс  тарбахтарын  биэриитин,  уон  тарбахтарын  уунуутун  эн
аа ан ситээри гына ын дуо?» - диэн саба са аран кэбиһэрэ үhү. Ол гынан баран бэйэтэ олҕ ҕ ҥ
эттэн сиэбэтэ дииллэр. Аптаах дьон көтүтэн ылбыт табахтарыттан тарпаттар, астарыттан
ahaaбаттар. Оччо о хомуһуннара суох буолар. ҕ


