
Оҕус туһунан фольклорга, 
литератураҕа, живописька



Тапталлаах төрөөбүт 
дойдубутугар аам – даам 
туманнаах, амырыын тымныы 
кыһыны Дьыл  оҕуһа аҕаларын 
туһунан остуоруйаларга, 
үһүйээннэргэ ааҕан билэбит.  Бу 
оҕус Ураа-лаҥкыр муостара улуу
тымныынан уһуутуу сылдьар
гына айыллыбыттар. Оҕус 
Муустаах Байҕалтан Орто
Дойдуга таҕыстаҕына тымныы
түһэн Дьыл – Кыстык кэмэ
саҕаланар , оттон Байҕалыгар 
төнүннэҕинэ Дьыл бүтэн, 
илгэлээх итии Сайын эргийэр. Ол
иһин Оҕуһу Дьыл оҕуһа диэн
ааттаабыттар. 



Дьыл Оҕуһа бастаан
Байҕалтан тахсарыгар
Муоһа өссө да үүнэ илик
буолар, онтон дьэ муостара
сыыйа утуу-субуу үүнэн, 
Орто Дойду тымныйан, 
кыыдааннаах кыһын кэлэр
дииллэр эбит. Оттон саас ол
муостара утуу-субуу
түстэхтэринэ тымныы
кылаана тостон, улам
сылыйан барар дииллэр. Ол
кэнниттэн Муустаах
Байҕалга сынньана, утуйа
баран хаалар эбит.



“Ыыс быдаан тыыннаах,
Болуо муус муруннаах,
Кыаһаан муус кыламаннаах,
Аймыр муус арҕастаах,
Көмнөх хаар көлөһүннээх,
Хайыр ойбон харахтаах,
Уһун ураа муостаах, 
Күнү – ыйы күкүрдүүр
Күр муус көҕүстээх,
Олуурдаах улуу дьыл – Оҕуһун
Туругурдан утаардаҕым буоллун”

диэн Өксөкүлээх Өлөксөй “Өрүс 
бэлэхтэрэ” поэматыгар Дьыл 
оҕуһун ойуулуур.



“Кини бэйэлээх 
Хаамыталаан хачыгыраатаҕын аайы
Халыҥ хаар хаҥаатын,

Сүүрэкэлээн күүһүгүрэйдэҕин аайы
Сүдү тымныы сүлүһүннүрдүн,

Муннун бууһугураттаҕын аайы
Мунан барар буркун турдун, 

Тыынан кыскырыттаҕын аайы
Тымныы дьыбар тыйыһырдын,

Ураа лаҥкыр муоһуттан
Улуу сата туран,
Уһун хобдох тыал олохтоннун!

Уолум обургу, олуурдаах
Улуу дьыл оҕуһа,

Аас – майах аргыстанан,
Иҥсэ- мэнэгэй эҥэрдэнэн,
Оп- соллоҥ ойоҕостонон,

Дьаҥ- дьаһах таһаҕастанан,
Ыарыы- сүтүү көтөллөнөн”...

Өксөкүлээх Өлөксөй “Өрүс бэлэхтэрэ”



Саха киһитэ төһө да амырыын 
тымныылаах дойдуга олордор 
тымныыны сирбэт- Дьыл 
оҕуһугар өстөммөт. Кылгас, 
куйаас сайыныгар тоҕо түһэн 
күүстээхтик үлэлээн кыстыыр 
отун- маһын, аһын- үөлүн 
хаһаанан, дьиэтин- уотун 
оҥостон   тымныы кыһыны 
көрсөр.  Ким тулуурдаах, ким 
үлэһит, ким санаатын 
түһэрбэт, ким күүстээх 
санаалаах ол дьылы этэҥҥэ 
туоруур. Сылтан  сыл 
хатыланар тымныылары -
тымныы муоһа тостон сандал 
саас кэлиэ диэн билэрэ саха 
киһитигэр күүс – уох биэрэр.



Тымныы уһун киэһэлэргэ саха ыала 
олоҥхону истэрин таптыыр. 
Олоҥхо  бухатыыра оҕус буолан 
өстөөхтөрүн кыайара эмиэ баар. 
Сергей Васильев “Мөҕүрүүр бөҕө” 
олоҥхотугар 
“Алта салаалаах
Айыы намыһын кымньыытынан 
Сири үстэ охсоот-
Хайа астахха
Хаана суох,
Сиирэ астахха
Симэһинэ суох,
Тимир күөх дьүһүннээх,
Киил дьилбэгэй бэйэлээх,
Үөрбэ чаҕаан муостаах,
Өрүөстээх сирэйдээх, 
Үстээх саастаах,
Үрдүк дуул моойдоох
Өҥүрүмэр атыыр оҕус
Буолан хаалла”. 



“Саха киһитин өбүгэ саҕаттан 
миинэр миҥэтэ, көлүнэр 
көлөтө – ат. Ол гынан баран  
саха төрүттэринэн 
ааттанааччылар Омоҕой да, 
Эллэй да, Улуу Хоро да аты 
миинэн... Улуу Туймааданы 
булбуттара эбитэ үһү диэн 
үһүйээннэргэ кэпсэммэт 
буолар  эбит”. – диэн 
Багдарыын Сүлбэ  суруйар. 
Ытык Күөлгэ памятник буолан 
турар Улуу Хоро туһунан Сэһэн 
Боло Таатта кырдьаҕастарыттан 
суруммутунан  бу Улуу Хоро 
олус сүүрүк оҕустаах эбит.  Бу  
оҕус үһүйээҥҥэ олус хайҕанар,  
үрдэтэ тутуллар.



Эмиэ Багдарыын Сүлбэҕэ 
улуу ойуун оҕус буолан 
ыарыыны кыайбытын 
туһунан ааҕабыт. “Онтон 
халлаан сырдыыта, күлэ-
күлэ, киирбит үһү Сааргыл. 
Дэлби тириппит үһү. 
“Буоспа иччитин кытары 
оҕус буолан харыстым. Мин 
кыайдым”, - диэбит үһү.

Иван Васильевич Попов. Ойуун. 



Ол да буоллар сахалар кыһын 
уһаабытыгар оҕуһу буруйдуулларын 
кэпсиир “Атыыр уонна Атыыр оҕус” 
остуоруйа баар. Амма Аччыгыйа 
“Сааскы кэм” романыгар бу 
остуоруйаны истэн баран Эрдэлиир 
Миитэрэй, киэһэ оҕуһун хотоҥҥо 
киллэримээри:
- Тоҥмохтуу түстүн, дьиккэр баара! –
диэн дьиэлээхтэрин соһутар. Уонна:
- Кыһыны тоҕо уһаппытай! Мунна 
кууран абыранан турдаҕа дии! –
диэн дьонун күллэртиир. Көрдөөх 
кэпсэтии:
- Бэйи эрэйдээҕи киллэриэххэ 
даҕаны. Кини төрүөн ыраах инниттэн 
кыһын уһун этэ дуу. Буруйа да кыра 
соҕус эбит. – диэн түмүктэнэр.



Николай Заболоцкай “Сайылыкка” кэпсээнигэр 
оҕустар барахсаттар бүтүн ыалы өлөр өлүүттэн 
быыһыыр түгэннэрэ ойууланар. 

“Икки тэҥнээх оҕус харсыһара тыа
сиригэр кэпсээҥҥэ сылдьар кэрэ хартыына
буолар.

Кырдьыга да, күтүрдэр моонньулара
үллэн, иҥиир-ситии түүрүллэн, хол-буут
бөкүнүйэн, кутуруктара сыыйыллан үҥүү курдук
уһуктанан, хааннааҕынан түҥнэри көрөн кэбиһэ 
турдарына, кинилэр аххан буоллахтара дии.

Оҕустарбыт ыкса чугасаһан киирсиэхчэ
киирсибэккэ чараас сирдэрин — быттыктарын, 
бүөрдэрин кыҥаһан буугунаһа сырыттылар.
Өтөр буола-буола чыһыыран кэбиһэллэр, 
айахтарыттан урүҥ күүгэн сиргэ
ньолҕоруйбахтыыр.

Маннык кэрэни көрөн, биһиги 
улаханныы кыра: биирбит: саалаах, иккиспит
күрүө тоһоҕолоох, биирбит бандьыыт, иккиспит
кинилэри абааһы көрөөччү — кэккэлэһэн 
турдахпыт» - диэн ааҕабыт.



“Саха оҕуһун мииннэ да ырыаһыт” 
диэн буолар. Далан “Тыгын Дархан” 
романыгар:
“Быркынаа ырыатыгар ылларан 
ханна иһэрин дуол умнубута, 
миинэн иһэр саадьаҕай оҕуһун 
чыпчаххайынан сүр күүскэ 
кымньыылаан саайбыта. Иччитин 
ырыатын иһиллиирдии атахтарын 
бытаан- бытааннык уурталаан, 
холку бэйэлээхтик хааман ыадастан 
испит саадьаҕай оҕус, ол охсууттан 
соһуйан, ходьох гынаат, иннин 
диэки түһүнэн кэбиспитэ. Эмискэ 
сүүрэн мүлүккэй сиһэ иҥнэл-
таҥнал барбыт оҕуһуттан 
охтумаары тутуһа сатыыр уол, дьэ, 
өйдөммүтэ – ырыа уурайбыта, 
муннун быатын тардан 
аллааҕымсыйбыт оҕуһун арыычча 
тохтоппута.

Иванов Владимир Давыдович 
Песня.



Саха уус- уран 
литературатыгар оҕус дьиэ 
кэргэн баар суох үлэһитэ, 
тирэҕэ, иитээччитэ буолан 
тапталлаахтык ойууланар. 
“Чоочо от биэрбэтэ, 
холдьоҕон ыытта, - диэтэ 
Манчаары, отун сыыһын 
торбосторугар биэрэ- биэрэ. 
Анарааҥылар үтүрүһэ-
үтүрүһэ аҕыйахта хабыалаан 
кэбистилэр уонна: “Эмиэ 
баар дуо? – диэбиттии 
сытыргыы- сытыргыы, 
Манчаары диэки 
ааттаһардыы- көрдөһөрдүү 
көрөн турдулар”.

Софрон Данилов “Манчаары”

Иван Васильевич Попов. 
Ньирэй. 1926 с.



“Урууп мас тиэйдин, сир 
таттардын – барытыгар 
оҕуһа. Бу аччаҕар муостаах 
саадьаҕай оҕус хайдах-
хайдах эрэ  маҥан муннун 
сынтаҥаната – сынтаҥната, 
төһө- төһө сири ыыраахтаах  
түөрт сары – саллаҕар 
дьэҥкир туйахтарынан 
саллардаан хааман, Уруубу 
аһаппыта буолуой! Урууп, 
ону эргитэ саныы – саныы, 
саадьаҕай оҕуһун арҕаһын 
имэрийтэлээн көрүтэлиир”.

Күндэ “Солооһун”
Васильев Эдуард Иосифович. 

Старый Якутск



“Онтон оҕус улам – улам 
дугунар буолан истэ, 
Лэглээриннэр харахтара 
сырдаан истэ. Бэрт өр дьиэ 
кэргэнигэр бүтүннүүтүгэр 
ыарыылаппыт оҕус 
көөһөччү уойда. Кыратык 
да доҕолоҥнообот буолтун 
кэннэ тойоҥҥо көрдөрөн, 
көҥүллэтэн, күөх толооҥҥо 
сиэтэн илдьэн, имэрийэн-
томоруйан ыытан 
кэбистилэр уонна үөрэнэн 
хаалан, оҕустарын өргө 
дылы суохтуу, ахта 
сырыттылар”

Амма Аччыгыйа “Сааскы 
кэм”

Старостин Михаил Гаврильевич
Ожидание дождя



“Хара оҕус суолу быһа 
киэбирэн- киэптээн кэлэн, дал 
ааныгар туора турунан 
кэбистэ.
Саадьаҕай оҕус сөһүргэстии 
түһээт, бүтэй күрүө маһын 
тоһута  сүргэйэн тахсан, 
ойоҕоһунан кынчыатаан турар 
оҕуска ойдо. Оҕустар 
муостарын тыаһа бачыгырыы 
түстэ, систэрин буора бурҕас 
гынна. Харсан 
лиһигирэспитинэн бардылар”.

Егор Макаров “Оҕустар”Шапошникова Туйаара Ефимовна. 
Омоҕой дьиэтэ



“Наһаа сытыы муостаах, тэскэйбит 
улахан истээх, былырыын сайын 
аттанан баран, баччааҥҥа диэри 
айааһана илик кунан биһиэхэ баарын 
кытта мин күннэтэ эриһэбин. Уонна 
күннэтэ хотторуулаах хаалабын. Бүгүн 
эмиэ оннук буолла: кунаным уулаан 
бүтэрин кытта, тоһуйан тураммын 
үрдүгэр түстүм. Син балай эмэ өр 
мочоохтотон ойутан истим. Онтон 
кунаным, тигиилээн эрэр сүөһүлүү, 
кутуругун хоротуоҕунан хоротор, 
туора- маары бырдаҥалыыр. 
Муоһугар түһүмээри, икки илиибинэн 
кэнним диэки анньынабын, онтон, 
баҕа курдук марайбыт иһин кыайан 
кыбыйбаккабын, киэр эһиллэн 
хаалабын.

Исай Никифоров “Илин былдьаһыы”

Эллэй Семенович Сивцев 
На быке. 1963.



“Оҕустары көлүйдэ, 
хабарҕатын хам тутууһу диэн, 
улахан оҕус сүүрэрин быатын 
уһатта, кыра оҕус гиэнин 
кылгатта. Сиэтэр маһы кылгас 
гына үчүгэйдик баайан, 
Ньургуҥҥа хайдах тутарын 
көрдөрөн биэрдэ, хайдах 
сиэтэрин, хаамарын 
сүбэлээтэ, өйдөттө.

Тэл буорун 
ыраастаан баран, суханы 
чэпчэкитик көтөҕөн ылан, 
туруоран, тимиринэн сиргэ 
тирээтэ.
- Чэ, хаамтар эрэ.
Оҕустар дьүккүйбүтүнэн 
бардылар.”

Болот Боотур “Уһуктуу”

Владимир Семенович Карамзин 
Едут на ысыах. 1976.



«Мин, үөрбут киһи быһыытынан, 
арыгыбын иһэн баран, хоттууспун, 
чохороон сүгэбин ылан, титииктэн
оҕуспун таһааран сыарҕаҕа көлүйэн 
туора миинэн баран, ыллыы- ыллыы
дьиэбит иннигэр баар хайаҕа 
таҕыстым. Арай, оҕуспун миинэн
барбахтаан истэхпинэ, кулгааҕым 
тыаһа куугунаата, мэйиим эргийдэ-
«Көр, итирээри гынным ээ»,— дии
санаатым. Ол кэннэ холуочуйбут киһи 
быһыытынан, күөмэйбин оҥосто-
оҥосто, улаханнык доргутан ыллыы
истим.  Мастыыр сирбэр тиийээт, 
оҕуспуттан ойон түстүм да, булгутан
баран бурҕалдьытыгар баайан
кэбистим, сыарҕабыттан чохорооммун
сулбу тардан ылан куруҥах маһы 
тоһута сынньан бардым».

Н.Д.Неустроев «Муммут оҕо    
кэпсээнэ»

Оҕуска олорон. 
XIX үйэ иккис аҥара



“Чооруона, Таатайбаҕын 
миинэн, отчуттарын 
кэрийтэлээн истэ. Кырдьаҕас 
оҕус, сылайан да буолуо, бүгүн 
эбии нэһирдэ. Иччитин оҕо диэн 
сэниир да быһыылаах, 
кымньыылаан биэрдэҕинэ, 
хардарсар курдук, кутуругунан 
уол көхсүн сабырҕатар. Ол 
эрээри, Таатайбах 
сүрэҕэлдьээтэҕин аайы, 
Чооруона дьон аһылыгын 
хойутатыан баҕарбат. Онон, 
чэпчэтэ таарыйа, арыт түһэн 
ойоҕолуу хаамар, оҕуһун 
такымҥа чыпчархайдыыр”.

Уйбаан Нуолур “Саллаат оҕото 
Чооруона”

Ильин Дмитрий Иванович
На кумысный праздник – ысыах. 

1946.



“Сир Доргутар көҥүстэн 
кыыһыран- абаран айаатаан 
тахсан кэллэ уонна үөрүн күөйэн 
дьиэтин диэки салайда. Сүөһүлэр 
да, куттал баарын сэрэйбиттии, 
дьиэлэрин диэки бокуойа суох 
дьулустулар. Оҕолор оҕустарын 
ыҥыран көрдүлэр да кэлбэтэ, 
мөҥүрүү- мөҥүрүү эһэ барбыт 
сирин диэки сүүрэ турда. 
Дьиэлэригэр кэлэн оҕолор туох 
буолбутун сиһилии дьонноругар 
кэпсээтилэр. “Оо, ол аата оҕускут 
эһэни булустаҕа. Оҕус эһэни 
булустаҕына, иккиттэн биирдэрэ 
өлө илигинэ арахсыбаттар!, -
дэһистилэр кинилэр”. 

Егор Макаров “Оҕус уонна эһэ”
Попов Иван Иванович

Сайын. 1984



Саха оҕото кыратыттан  талахтан, туостан оҥоһуллубут ынах, оҕус, ньирэй 
оонньуурдаах. 
“Кини суон талаҕынан эриэн ынахтары, бүтэй муостаах ала оҕустары оҥортоон 
биэрэр. Ону үөрэн- көтөн оонньоомохтоон баран, “өлөрөн” тырыта суруйан дьиэ 
дьону аһаталлар” – диэн “Сааскы кэм” ромаҥҥа ааҕабыт.



Оҕус өс хоһоонугар, өс номоҕор
элбэхтэ ахтыллар:

- Аата, Кыычыкын оҕуһун баһа буоллаҕа
- Ат таппат айыыта, оҕус таппат буруйа
- Атыыр оҕус алтаҕа, хат дьахтар хаамыыта. О 
медлительных людях.
- Атыыр оҕус күүстээх да биир ситиигэ тутуллар.
-Биир оҕус муннун быатыгар сэттэ таҥхай баһа 
быстыбытыгар дылы. Говорят, когда из- за пустяков 
происходят крупные раздоры.
- Көлүүрдээх оҕус от хаата, үлэ киһитэ ас хаата.



- Оҕус муоһуттан оҕус өлбөт, ыт тииһиттэн ыт өлбөт, 
киһи сутуругуттан киһи өлбөт
- Оҕус тириитин иккитэ сүлбэттэр
- Оҕус үрдүгэр ойуу- бичик аспыкка дылы. О 
неуместном занятии не ко времени.
- Оҕуһуҥ кутуругун быһан сиэ. Шутливая насмешка 
над пропустившим случай хорошо поесть- попить.
- Үҥсүү  атын эмиэ сиир, оҕуһун эмиэ сиир. Смысл: 
человек, втянувшийся в сутяжничество, может 
лишиться и ездового коня и прягалого быка (на 
расходы, на взятки и т.д.)

А.Е.кулаковскай “Научные труды”



Оҕус туһунан таабырыннар:

- Уолуйбат – уҕарыйбат уола хаан бухатыыр баар үһү
- Үйэтин – сааһын тухары үлэлээн биир эрэ тиэрбэһи ылбыт 
киһи баар үһү
- Бухатыыр киһи мутук моойторуктаах үһү
- Үйэтигэр биир тиэрбэскэ хамнаска киирэн баран, кыайан 
ылбакка өлөн хаалар

Оҕустар харсаллара:

- Аҕыс киһи буор хаһар, түөрт киһи охсуһар, икки киһи 
илбийэр
- Муос хайалар охсуһар тыастара лап- лаһыгырас буолар үһү



Туһаныллыбыт литература:



“Туллукчаан” оҕо библиотеката


	Оҕус туһунан фольклорга, литератураҕа, живописька
	Тапталлаах төрөөбүт дойдубутугар аам – даам туманнаах, амырыын тымныы кыһыны Дьыл  оҕуһа аҕаларын туһунан остуоруйаларга, үһүйээннэргэ ааҕан билэбит.  Бу оҕус Ураа-лаҥкыр муостара улуу тымныынан уһуутуу сылдьар гына айыллыбыттар. Оҕус Муустаах Байҕалтан Орто Дойдуга таҕыстаҕына тымныы түһэн Дьыл – Кыстык кэмэ саҕаланар , оттон Байҕалыгар төнүннэҕинэ Дьыл бүтэн, илгэлээх  итии Сайын эргийэр. Ол иһин Оҕуһу Дьыл оҕуһа диэн ааттаабыттар. �
	Дьыл Оҕуһа бастаан Байҕалтан тахсарыгар Муоһа өссө да үүнэ илик  буолар, онтон дьэ муостара сыыйа утуу-субуу үүнэн, Орто Дойду тымныйан, кыыдааннаах кыһын кэлэр дииллэр эбит. Оттон саас ол муостара утуу-субуу түстэхтэринэ тымныы кылаана тостон, улам сылыйан барар дииллэр. Ол кэнниттэн Муустаах Байҕалга сынньана, утуйа баран хаалар эбит.
	“Ыыс быдаан тыыннаах,�Болуо муус муруннаах,�Кыаһаан муус кыламаннаах,�Аймыр муус арҕастаах,�Көмнөх хаар көлөһүннээх,�Хайыр ойбон харахтаах,�Уһун ураа муостаах, �Күнү – ыйы күкүрдүүр�Күр муус көҕүстээх,�Олуурдаах улуу дьыл – Оҕуһун�Туругурдан утаардаҕым буоллун”���диэн Өксөкүлээх Өлөксөй “Өрүс бэлэхтэрэ” поэматыгар Дьыл оҕуһун ойуулуур.
		“Кини бэйэлээх �Хаамыталаан хачыгыраатаҕын аайы�Халыҥ хаар хаҥаатын,�               Сүүрэкэлээн күүһүгүрэйдэҕин аайы�	Сүдү тымныы сүлүһүннүрдүн,�Муннун бууһугураттаҕын аайы�Мунан барар буркун турдун, �	Тыынан кыскырыттаҕын аайы�	Тымныы дьыбар тыйыһырдын,�Ураа лаҥкыр муоһуттан�Улуу сата туран,�Уһун хобдох тыал олохтоннун!�	Уолум обургу, олуурдаах�	Улуу дьыл оҕуһа,�Аас – майах аргыстанан,�Иҥсэ- мэнэгэй эҥэрдэнэн,�Оп- соллоҥ ойоҕостонон,�	Дьаҥ- дьаһах таһаҕастанан,�	Ыарыы- сүтүү көтөллөнөн”...� �Өксөкүлээх Өлөксөй “Өрүс бэлэхтэрэ”
	Саха киһитэ төһө да амырыын тымныылаах дойдуга олордор тымныыны сирбэт-  Дьыл оҕуһугар өстөммөт. Кылгас, куйаас сайыныгар тоҕо түһэн күүстээхтик үлэлээн кыстыыр отун- маһын, аһын- үөлүн хаһаанан, дьиэтин- уотун оҥостон   тымныы кыһыны көрсөр.  Ким тулуурдаах, ким үлэһит, ким санаатын түһэрбэт, ким күүстээх санаалаах ол дьылы этэҥҥэ туоруур. Сылтан  сыл хатыланар тымныылары - тымныы муоһа тостон сандал саас кэлиэ диэн билэрэ саха киһитигэр күүс – уох биэрэр.
	Тымныы уһун киэһэлэргэ саха ыала олоҥхону истэрин таптыыр. Олоҥхо  бухатыыра оҕус буолан өстөөхтөрүн кыайара эмиэ баар. Сергей Васильев “Мөҕүрүүр бөҕө” олоҥхотугар �“Алта салаалаах�Айыы намыһын кымньыытынан Сири үстэ охсоот-�Хайа астахха�Хаана суох,�Сиирэ астахха�Симэһинэ суох,�Тимир күөх дьүһүннээх,�Киил дьилбэгэй бэйэлээх,�Үөрбэ чаҕаан муостаах,�Өрүөстээх сирэйдээх, �Үстээх саастаах,�Үрдүк дуул моойдоох�Өҥүрүмэр атыыр оҕус�Буолан хаалла”. 
	“Саха киһитин өбүгэ саҕаттан миинэр миҥэтэ, көлүнэр көлөтө – ат. Ол гынан баран  саха төрүттэринэн ааттанааччылар Омоҕой да, Эллэй да, Улуу Хоро да аты миинэн... Улуу Туймааданы булбуттара эбитэ үһү диэн үһүйээннэргэ кэпсэммэт буолар  эбит”. – диэн Багдарыын Сүлбэ  суруйар. �Ытык Күөлгэ памятник буолан турар Улуу Хоро туһунан Сэһэн Боло Таатта кырдьаҕастарыттан суруммутунан  бу Улуу Хоро олус сүүрүк оҕустаах эбит.  Бу  оҕус үһүйээҥҥэ олус хайҕанар,  үрдэтэ тутуллар.
	Эмиэ Багдарыын Сүлбэҕэ улуу ойуун оҕус буолан ыарыыны кыайбытын туһунан ааҕабыт. “Онтон халлаан сырдыыта, күлэ- күлэ, киирбит үһү Сааргыл. Дэлби тириппит үһү. “Буоспа иччитин кытары оҕус буолан харыстым. Мин кыайдым”, - диэбит үһү.�
	Ол да буоллар сахалар кыһын уһаабытыгар оҕуһу буруйдуулларын кэпсиир “Атыыр уонна Атыыр оҕус” остуоруйа баар. Амма Аччыгыйа “Сааскы кэм” романыгар бу остуоруйаны истэн баран Эрдэлиир Миитэрэй, киэһэ оҕуһун хотоҥҥо киллэримээри:�- Тоҥмохтуу түстүн, дьиккэр баара! – диэн дьиэлээхтэрин соһутар. Уонна:�- Кыһыны тоҕо уһаппытай! Мунна кууран абыранан турдаҕа дии! – диэн дьонун күллэртиир. Көрдөөх кэпсэтии:�- Бэйи эрэйдээҕи киллэриэххэ даҕаны. Кини төрүөн ыраах инниттэн кыһын уһун этэ дуу. Буруйа да кыра соҕус эбит. – диэн түмүктэнэр.
	Николай Заболоцкай “Сайылыкка” кэпсээнигэр оҕустар барахсаттар бүтүн ыалы өлөр өлүүттэн быыһыыр түгэннэрэ ойууланар. �	“Икки тэҥнээх оҕус харсыһара тыа сиригэр кэпсээҥҥэ сылдьар кэрэ хартыына буолар.�	Кырдьыга да, күтүрдэр моонньулара үллэн, иҥиир-ситии түүрүллэн, хол-буут бөкүнүйэн, кутуруктара сыыйыллан үҥүү курдук уһуктанан, хааннааҕынан түҥнэри көрөн кэбиһэ турдарына, кинилэр аххан буоллахтара дии.�	Оҕустарбыт ыкса чугасаһан киирсиэхчэ киирсибэккэ чараас сирдэрин — быттыктарын, бүөрдэрин кыҥаһан буугунаһа сырыттылар.�Өтөр буола-буола чыһыыран кэбиһэллэр, айахтарыттан урүҥ күүгэн сиргэ ньолҕоруйбахтыыр.�	Маннык кэрэни көрөн, биһиги улаханныы кыра: биирбит: саалаах, иккиспит күрүө тоһоҕолоох, биирбит бандьыыт, иккиспит кинилэри абааһы көрөөччү — кэккэлэһэн турдахпыт» - диэн ааҕабыт.
	“Саха оҕуһун мииннэ да ырыаһыт” диэн буолар. Далан “Тыгын Дархан” романыгар:�“Быркынаа ырыатыгар ылларан ханна иһэрин дуол умнубута, миинэн иһэр саадьаҕай оҕуһун чыпчаххайынан сүр күүскэ кымньыылаан саайбыта. Иччитин ырыатын иһиллиирдии атахтарын бытаан- бытааннык уурталаан, холку бэйэлээхтик хааман ыадастан испит саадьаҕай оҕус, ол охсууттан соһуйан, ходьох гынаат, иннин диэки түһүнэн кэбиспитэ. Эмискэ сүүрэн мүлүккэй сиһэ иҥнэл- таҥнал барбыт оҕуһуттан охтумаары тутуһа сатыыр уол, дьэ, өйдөммүтэ – ырыа уурайбыта, муннун быатын тардан аллааҕымсыйбыт оҕуһун арыычча тохтоппута.��
	Саха уус- уран литературатыгар оҕус дьиэ кэргэн баар суох үлэһитэ, тирэҕэ, иитээччитэ буолан тапталлаахтык ойууланар. �“Чоочо от биэрбэтэ, холдьоҕон ыытта, - диэтэ Манчаары, отун сыыһын торбосторугар биэрэ- биэрэ. Анарааҥылар үтүрүһэ- үтүрүһэ аҕыйахта хабыалаан кэбистилэр уонна: “Эмиэ баар дуо? – диэбиттии сытыргыы- сытыргыы, Манчаары диэки ааттаһардыы- көрдөһөрдүү көрөн турдулар”.��Софрон Данилов “Манчаары”
	“Урууп мас тиэйдин, сир таттардын – барытыгар оҕуһа. Бу аччаҕар муостаах саадьаҕай оҕус хайдах- хайдах эрэ  маҥан муннун сынтаҥаната – сынтаҥната, төһө- төһө сири ыыраахтаах  түөрт сары – саллаҕар дьэҥкир туйахтарынан саллардаан хааман, Уруубу аһаппыта буолуой! Урууп, ону эргитэ саныы – саныы, саадьаҕай оҕуһун арҕаһын имэрийтэлээн көрүтэлиир”.��	Күндэ “Солооһун”
	“Онтон оҕус улам – улам дугунар буолан истэ, Лэглээриннэр харахтара сырдаан истэ. Бэрт өр дьиэ кэргэнигэр бүтүннүүтүгэр ыарыылаппыт оҕус көөһөччү уойда. Кыратык да доҕолоҥнообот буолтун кэннэ тойоҥҥо көрдөрөн, көҥүллэтэн, күөх толооҥҥо сиэтэн илдьэн, имэрийэн- томоруйан ыытан кэбистилэр уонна үөрэнэн хаалан, оҕустарын өргө дылы суохтуу, ахта сырыттылар”��Амма Аччыгыйа “Сааскы 	   		         кэм”
	“Хара оҕус суолу быһа киэбирэн- киэптээн кэлэн, дал ааныгар туора турунан кэбистэ.�Саадьаҕай оҕус сөһүргэстии түһээт, бүтэй күрүө маһын тоһута  сүргэйэн тахсан, ойоҕоһунан кынчыатаан турар оҕуска ойдо. Оҕустар муостарын тыаһа бачыгырыы түстэ, систэрин буора бурҕас гынна. Харсан лиһигирэспитинэн бардылар”.��           Егор Макаров “Оҕустар”
	“Наһаа сытыы муостаах, тэскэйбит улахан истээх, былырыын сайын аттанан баран, баччааҥҥа диэри айааһана илик кунан биһиэхэ баарын кытта мин күннэтэ эриһэбин. Уонна күннэтэ хотторуулаах хаалабын. Бүгүн эмиэ оннук буолла: кунаным уулаан бүтэрин кытта, тоһуйан тураммын үрдүгэр түстүм. Син балай эмэ өр мочоохтотон ойутан истим. Онтон кунаным, тигиилээн эрэр сүөһүлүү, кутуругун хоротуоҕунан хоротор, туора- маары бырдаҥалыыр. Муоһугар түһүмээри, икки илиибинэн кэнним диэки анньынабын, онтон, баҕа курдук марайбыт иһин кыайан кыбыйбаккабын, киэр эһиллэн хаалабын.��Исай Никифоров “Илин былдьаһыы”
	“Оҕустары көлүйдэ, хабарҕатын хам тутууһу диэн, улахан оҕус сүүрэрин быатын уһатта, кыра оҕус гиэнин кылгатта. Сиэтэр маһы кылгас гына үчүгэйдик баайан, Ньургуҥҥа хайдах тутарын көрдөрөн биэрдэ, хайдах сиэтэрин, хаамарын сүбэлээтэ, өйдөттө.�	Тэл буорун ыраастаан баран, суханы чэпчэкитик көтөҕөн ылан, туруоран, тимиринэн сиргэ тирээтэ.�- Чэ, хаамтар эрэ.�Оҕустар дьүккүйбүтүнэн бардылар.”��               Болот Боотур “Уһуктуу”
	«Мин, үөрбут киһи быһыытынан, арыгыбын иһэн баран, хоттууспун, чохороон сүгэбин ылан, титииктэн оҕуспун таһааран сыарҕаҕа көлүйэн туора миинэн баран, ыллыы- ыллыы дьиэбит иннигэр баар хайаҕа таҕыстым. Арай, оҕуспун миинэн барбахтаан истэхпинэ, кулгааҕым тыаһа куугунаата, мэйиим эргийдэ- «Көр, итирээри гынным ээ»,— дии санаатым. Ол кэннэ холуочуйбут киһи быһыытынан, күөмэйбин оҥосто-оҥосто, улаханнык доргутан ыллыы истим.  Мастыыр сирбэр тиийээт, оҕуспуттан ойон түстүм да, булгутан баран бурҕалдьытыгар баайан кэбистим, сыарҕабыттан чохорооммун сулбу тардан ылан куруҥах маһы тоһута сынньан бардым».��           Н.Д.Неустроев «Муммут оҕо    		                                кэпсээнэ»�
	“Чооруона, Таатайбаҕын миинэн, отчуттарын кэрийтэлээн истэ. Кырдьаҕас оҕус, сылайан да буолуо, бүгүн эбии нэһирдэ. Иччитин оҕо диэн сэниир да быһыылаах, кымньыылаан биэрдэҕинэ, хардарсар курдук, кутуругунан уол көхсүн сабырҕатар. Ол эрээри, Таатайбах сүрэҕэлдьээтэҕин аайы, Чооруона дьон аһылыгын хойутатыан баҕарбат. Онон, чэпчэтэ таарыйа, арыт түһэн ойоҕолуу хаамар, оҕуһун такымҥа чыпчархайдыыр”.��Уйбаан Нуолур “Саллаат оҕото 		       Чооруона”
	“Сир Доргутар көҥүстэн кыыһыран- абаран айаатаан тахсан кэллэ уонна үөрүн күөйэн дьиэтин диэки салайда. Сүөһүлэр да, куттал баарын сэрэйбиттии, дьиэлэрин диэки бокуойа суох дьулустулар. Оҕолор оҕустарын ыҥыран көрдүлэр да кэлбэтэ, мөҥүрүү- мөҥүрүү эһэ барбыт сирин диэки сүүрэ турда. Дьиэлэригэр кэлэн оҕолор туох буолбутун сиһилии дьонноругар кэпсээтилэр. “Оо, ол аата оҕускут эһэни булустаҕа. Оҕус эһэни булустаҕына, иккиттэн биирдэрэ өлө илигинэ арахсыбаттар!, - дэһистилэр кинилэр”. ��Егор Макаров “Оҕус уонна эһэ”
	Саха оҕото кыратыттан  талахтан, туостан оҥоһуллубут ынах, оҕус, ньирэй оонньуурдаах. �“Кини суон талаҕынан эриэн ынахтары, бүтэй муостаах ала оҕустары оҥортоон биэрэр. Ону үөрэн- көтөн оонньоомохтоон баран, “өлөрөн” тырыта суруйан дьиэ дьону аһаталлар” – диэн “Сааскы кэм” ромаҥҥа ааҕабыт.
		         �	     Оҕус өс хоһоонугар, өс номоҕор�	                    элбэхтэ ахтыллар:��- Аата, Кыычыкын оҕуһун баһа буоллаҕа�- Ат таппат айыыта, оҕус таппат буруйа�- Атыыр оҕус алтаҕа, хат дьахтар хаамыыта. О медлительных людях.�- Атыыр оҕус күүстээх да биир ситиигэ тутуллар.�-Биир оҕус муннун быатыгар сэттэ таҥхай баһа быстыбытыгар дылы. Говорят, когда из- за пустяков происходят крупные раздоры.�- Көлүүрдээх оҕус от хаата, үлэ киһитэ ас хаата.�  ��
	- Оҕус муоһуттан оҕус өлбөт, ыт тииһиттэн ыт өлбөт, киһи сутуругуттан киһи өлбөт�- Оҕус тириитин иккитэ сүлбэттэр�- Оҕус үрдүгэр ойуу- бичик аспыкка дылы. О неуместном занятии не ко времени.�- Оҕуһуҥ кутуругун быһан сиэ. Шутливая насмешка над пропустившим случай хорошо поесть- попить.�- Үҥсүү  атын эмиэ сиир, оҕуһун эмиэ сиир. Смысл: человек, втянувшийся в сутяжничество, может лишиться и ездового коня и прягалого быка (на расходы, на взятки и т.д.)�			А.Е.кулаковскай “Научные труды”
	Оҕус туһунан таабырыннар:��- Уолуйбат – уҕарыйбат уола хаан бухатыыр баар үһү�- Үйэтин – сааһын тухары үлэлээн биир эрэ тиэрбэһи ылбыт киһи баар үһү�- Бухатыыр киһи мутук моойторуктаах үһү�- Үйэтигэр биир тиэрбэскэ хамнаска киирэн баран, кыайан ылбакка өлөн хаалар��Оҕустар харсаллара:��- Аҕыс киһи буор хаһар, түөрт киһи охсуһар, икки киһи илбийэр�- Муос хайалар охсуһар тыастара лап- лаһыгырас буолар үһү�
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