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«Поэт дьин сахалыы олох көстүүлэрин, уратыларын
уруйдуур. Ол курдук, 1929 сыллаахха суруйбут «Эргэ
үҥкүүлэр — саҥа хоһооттор» хоһоонугар саха дьонун
үҥкүүтүн арааһын ойуулуур... Поэт саха үҥкүүтүн 
тэтимин биэрэр, хоһооннор бары сэттэлии сүһүөхтээх 
строкаларынан бэриллибиттэрэ оһуохай тэтимигэр
сөп түбэһэр, арай эрчимнээх үҥкүү «Кулун
куллуруһуу» алталыы сүһүөхтээх строкаларынан
бэриллибит.  Ойуунускай саха үҥкүүтүн норуот
духуобунай баайын быһыытынан сыаналаан туран, 
норуот үгэстэрин харыстыырга ыҥырар, ол иһин 
хоһоонун «Эргэ үҥкүүлэр — саҥа хоһооттор» диэн
ааттыыр. Норуот үйэлэргэ илдьэ кэлбит баайа
умнуллубат эбит. Саха дьоно сайын кэлиитигэр
үөрэн, айылҕаны кытта уһуктан, сүрдэрэ- куттара
чэпчээн, ырааһыран, үөрүүлэриттэн үҥкүүлүүллэрэ».

Варвара Борисовна Окорокова
литератураны ырытааччы, литературовед,

тыл үөрэҕин билимнэрин доктора



Үҥкүү ханна хаһан үөскээбитин этэр күчүмэҕэй. Киһи –
аймах сиргэ үөскээбитин кытта тэҥҥэ ҮҤКҮҮ үөскээбит  
буолуон сөп. Былыргы киһи хайа хаспаҕар уот тула
үҥкүүлүүрэ буолуо. Бу үҥкүүтүнэн кини байанайдаах булду,  
дьонугар- сэргэтигэр табыллыыны, ыарыы- дьаҥ тумнуо
диэн эрэлин Айыыларга этэрэ буолуо. 



Үйэлэр ааһан истэхтэрин аайы  Сир бары 
норуоттарыгар, кинилэр ханна олороллоруттан 
тутулуга суох   ҮҤКҮҮ олохторугар куруук баара.



Былыр былыргыттан сахалар сиэр- туом толороллоругар
үҥкүүлүүллэрэ.  Бэйэлэрин «Күн улууһун дьоно» диэн
ааттыыр сахалар айылҕаҕа, үрдүк айыыларыгар сүгүрүйэр 
үҥкүүлэрэ буолаллар:



Битии- сиэр- туом үҥкүүтэ. Алгысчыты арыаллаан аньыыта-
харата суох оҕолор битийэн киирэллэр.  Үрүҥ Айыы тойоҥҥо, 
сир иччилэригэр алгысчыт тыла тиийэригэр көмөлөһөллөр.  



ЫҺЫАХ үҥкүүтэ

Чэйиҥ-чэйиҥ, чэкийдээр!
Чэчир курдук тэнийэн, 
Бары дойду баһынан 

Балкыыр курдук дьалкыйан,

Көҕөрөөхтүүр көхсүттэн, 
Көмүстээхэй буоруттан

Көлүөһэлии эргийэн
Көтөн-мөҥөн биэриэххэ...

Хоммуньууска холбоһон, 
Хомсомуолга кыттыһан, 
Хоммуунабыт аатыгар

Хоһоон-тойук туойбуппут

Сандал маҥан халлааҥҥа 
Сата буолан сатаардын, 

Эгий-дугуй ойбуппут
Этиҥ буолан ньиргийдин!



Оһуохай - төгүрүччү туран таһаарааччыны үтүктэн
ыллыы- ыллыы, күнү батыһа хааман, толоруллар үҥкүү.



ОҺУОХАЙ

Тэтим-чэгиэн сэгэрдээр! 
Тэйэн-тэбэн тураммыт

Сэбиэт былаас сиригэр, 
Сэттэ киппэ киинигэр

Өргөс кылаан биилэнэн, 
Өрө көтөн мэҥийэн 
Ойон-көтөн иһиэххэ.

Оһуохайдыы оонньуохха...

Тойот-хотут токуппут
Токур сото охсуутун, 

Барыс-баттал тэбиитин, 
Бакыр атах табыытын,

Сибиир ийэм дьалкыллан, 
Сибиэн-силлиэ ытыллан
Халыҥ үптээх өйдүөҕэ, 

Халыыр кулаак билиэҕэ...



Кулун куллуруһуу – саха 
оонньуута: илии-
илиилэриттэн тутуһан 
кэккэлэһэн тураллар.Олортон 
уһукка турбут икки оҕо 
илиилэрин өрө көтөҕөн аан 
оҥороллор уонна “күө- күө-
күө” диэн күөрэччи 
саҥараллар. Оччоҕо атыттара, 
тутуспутунан сылдьан онон 
субуруһан тахсаллар.



КУЛУН КУЛЛУРУҺУУ

Эчий-эчий, доҕоттоор!
Этэн-тыынан истэххэ, 

Эһэҥ-эбэҥ саҕаттан 
Этириктээх түөстэммит,

Аҕаҥ-ийэҥ саҕаттан 
Ааһан-туоран сылдьыбыт

Үгүс-элбэх бэйэлээх, 
Үлэ-хамнас сэриитээ!

Кустук курдук тураммыт, 
Кулун курдук сылдьаммыт, 

Үрэх-өрүс үтүөтүн 
Үнтү суйдаан ыламмыт,

Баттаан-халаан олорбут,
Байан-тайан сылдьыбыт

Тойот-хотут соргутун
Тоҕо көтөн ааһыахха...



Дьиэрэҥкэй – олбу – солбу аҥар атаҕы  өрө көтөҕөн, 
иккиһинэн иккилиитэ өрүтэ көтүөлээһин



ДЬИЭРЭҤКЭЙ

Бассабыыктыы майгылаах
Баабый дохсун уолаттаар! 
Хоммуньуустуу санаалаах
Хотой хоһуун кыргыттаар!

Бары дойду баһынан 
Бастаан-көстөөн олорор

Үлэ-хамнас сэриитэ
Үүнэн-үрдээн эрэбит...

Сындыыс уота үктэллээх 
Сырдык олох саргытын

Күммүт-дьылбыт эргийэн
Күөйэ көтөн эрэбит...

Хоммуунабыт олоҕор 
Холоруктуу ытыллан, 

Дьиэрэҥкэйдээн иһиэххэ, 
Тэйэн-тэбэн биэриэххэ!



Илии аннынан эргийии - Кыыстаах уол утарыта тураллар, 
тарбахтарыттан тутуһан баран, уол уҥа өттүнэн, кыыс хаҥас 
өттүнэн тарбахтарын ыытыспаккалар эрэ илиилэрин иһинэн 

эргийэн тахсыахтаахтар. Күрэхтэһэр дьон икки-үс паара
буолаллар. Сирдэрэ эниэ, сырыынньа буолуохтаах. Бастаан
сыыр анныттан саҕалаан үөһэ тахсыахтаахтар, онтон төттөрү 

түһүөхтээхтэр. Тарбахтарын ыһыктыспакка, охтубакка урутаан
кэлбит паара кыайар.



ИЛИИ АННЫНАН ЭРГИЙИИ

Бабат-татат, доҕоттоор!
Бачча-бачча тухары

Бастаах атах баайыытын
Барыы илик эбиппит.

Хоруоп-уҥуох кунустаах
Хотон-хоспох хоххотун
Иһэр кэскил иннигэр

Иһэх гынан тэпсиэххэ.

Ырыа-тойук ыллыктаах
Ыраас олох аатыгар
Өлүү-сүтүү уйатын

Өттөөн-уоттаан иһиэххэ.

Көлүөһэлии эргийэн, 
Күөрэгэйдии дьиримнээн, 

Эдэр-эмньик эрдэххэ
Эгил-бугул ойуохха...



Атах тэпсиитэ – 5—7 ханыыласпыт уоллаах кыыс сиэттиһэн 
утарыта тураллар. Оонньооччулар атахтарын бокутан, 
сиринэн сыыйа ыытан, уҥа атахтарын бэрбээкэйин ис

өттунэн сыһыары тыастаахтык сыбырҕаччы тэпсэллэр. Ким 
атаҕын бокуйбакка эбэтэр сиринэн ыыппакка, уөһээнэн 

тэпсэр, ол туоруур. Уһуннук тэпсибиттэр кыайыылааҕынан 
тахсаллар. Тэпсии түргэтээн иһэр.



АТАХ ТЭПСИИТЭ

Туллук-туллук доҕоттоор!
Туран ойон иһиэҕиҥ! 

Сокуон-ыйаах өргөһүн
Сото курдук мүлтүппүт,

Баайга-токко охтуулаах, 
Балакыыта дьыалалаах

Бүрүкүрээт аймаҕын 
Бүтүн Сэбиэт үрдүнэн,

Сууттан-дьүүлтэн туоратан, 
Суйдаан-сотон иһиэххэ,

Кыра-хара дьонунан
Кылаан-өргөс тутуохха...

Унаар-мунаар урсуннаах
Улуу дураар хонууга

Тэбэр тилэх ньиргийдин!
Тэйэн-тэбэн иһиэххэ...



Чохчоохой – “Танец девочек, изображает движения 
доильщицы кобыл, переходящей от одной кобылицы к 

другой, и состоит из прыжка в полусидячем положении, в 
бесконечном описывании круга навстречу солнцу”- диэн 

Эдуард Карлович Пекарскай тылдьытыгар ааҕабыт.



ЧОХЧООХОЙ

Чоноҥхолуур уолаттаар! 
Чочуонайдыыр кыргыттаар! 

Сииккэ-хаарга сиэллэрбит
Сиэмэх-ымсыы элбээбит.

Көмүс быйаҥ үппүтүн 
Көтөн сүүрэн кэлэннэр
Торҕон илээт аймаҕа 
Тоҕо салаан эрэллэр.

Уһук тумус чупчуурун
Уоттаах улуу кымньыынан

Быдьар-быртах дьайбытын
Быһа кыйдаан кээһиэххэ.

Үллэр долгун күүһүнэн, 
Үгүс быйаҥ үрдүнэн 
Чонох-инэх ойуохха, 

Чохчоохойдуу оонньуохха...



Саха оҕото кыратыттан үлэҕэ эриллэн улаатара. Кини 
оонньуур оонньуута, оонньуурдара да кэмчи. Үгүс 
оонньуулар күннээҕи олоҕу- дьаһаҕы кытта сибээстээхтэрэ, 
улахан дьону үтүктэн ырыанан, туойсуунан, үҥкүүнэн 
доҕуһуолланара. Ол да иһин Былатыан Ойуунускай саха 
үҥкүүтүн үйэтитэн, саҥа сэбиэскэй олох тылынан – өһүнэн, 
саҥа ырыалары суруйдаҕа. Саха олоҕор саҥа өй- санаа, 
саҥалыы толкуй оҕо эрдэхтэн олохсуйдун диэн санааттан 
суруллубут буолуон эмиэ сөп.



Туһаныллыбыт литература:

Руслан Габышев кырыымпаҕа доҕуһуоллуур
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	КУЛУН КУЛЛУРУҺУУ��Эчий-эчий, доҕоттоор! �Этэн-тыынан истэххэ, �Эһэҥ-эбэҥ саҕаттан �Этириктээх түөстэммит,��Аҕаҥ-ийэҥ саҕаттан �Ааһан-туоран сылдьыбыт �Үгүс-элбэх бэйэлээх, �Үлэ-хамнас сэриитээ!��Кустук курдук тураммыт, �Кулун курдук сылдьаммыт, �Үрэх-өрүс үтүөтүн �Үнтү суйдаан ыламмыт,��Баттаан-халаан олорбут,� Байан-тайан сылдьыбыт �Тойот-хотут соргутун �Тоҕо көтөн ааһыахха... �
	Дьиэрэҥкэй – олбу – солбу аҥар атаҕы  өрө көтөҕөн, иккиһинэн иккилиитэ өрүтэ көтүөлээһин
	ДЬИЭРЭҤКЭЙ��Бассабыыктыы майгылаах �Баабый дохсун уолаттаар! �Хоммуньуустуу санаалаах �Хотой хоһуун кыргыттаар!��Бары дойду баһынан �Бастаан-көстөөн олорор� Үлэ-хамнас сэриитэ �Үүнэн-үрдээн эрэбит...��Сындыыс уота үктэллээх �Сырдык олох саргытын �Күммүт-дьылбыт эргийэн �Күөйэ көтөн эрэбит...��Хоммуунабыт олоҕор �Холоруктуу ытыллан, �Дьиэрэҥкэйдээн иһиэххэ, �Тэйэн-тэбэн биэриэххэ!�
	Илии аннынан эргийии - Кыыстаах уол утарыта тураллар, тарбахтарыттан тутуһан баран, уол уҥа өттүнэн, кыыс хаҥас өттүнэн тарбахтарын ыытыспаккалар эрэ илиилэрин иһинэн эргийэн тахсыахтаахтар. Күрэхтэһэр дьон икки-үс паара буолаллар. Сирдэрэ эниэ, сырыынньа буолуохтаах. Бастаан сыыр анныттан саҕалаан үөһэ тахсыахтаахтар, онтон төттөрү түһүөхтээхтэр. Тарбахтарын ыһыктыспакка, охтубакка урутаан кэлбит паара кыайар.�
	ИЛИИ АННЫНАН ЭРГИЙИИ��Бабат-татат, доҕоттоор! �Бачча-бачча тухары �Бастаах атах баайыытын �Барыы илик эбиппит.��Хоруоп-уҥуох кунустаах �Хотон-хоспох хоххотун �Иһэр кэскил иннигэр �Иһэх гынан тэпсиэххэ.��Ырыа-тойук ыллыктаах �Ыраас олох аатыгар �Өлүү-сүтүү уйатын �Өттөөн-уоттаан иһиэххэ.��Көлүөһэлии эргийэн, �Күөрэгэйдии дьиримнээн, �Эдэр-эмньик эрдэххэ �Эгил-бугул ойуохха...�
	Атах тэпсиитэ – 5—7 ханыыласпыт уоллаах кыыс сиэттиһэн утарыта тураллар. Оонньооччулар атахтарын бокутан, сиринэн сыыйа ыытан, уҥа атахтарын бэрбээкэйин ис өттунэн сыһыары тыастаахтык сыбырҕаччы тэпсэллэр. Ким атаҕын бокуйбакка эбэтэр сиринэн  ыыппакка, уөһээнэн тэпсэр, ол туоруур. Уһуннук тэпсибиттэр кыайыылааҕынан тахсаллар. Тэпсии түргэтээн иһэр.�
	АТАХ ТЭПСИИТЭ��Туллук-туллук доҕоттоор! �Туран ойон иһиэҕиҥ! �Сокуон-ыйаах өргөһүн� Сото курдук мүлтүппүт,��Баайга-токко охтуулаах, �Балакыыта дьыалалаах �Бүрүкүрээт аймаҕын �Бүтүн Сэбиэт үрдүнэн,��Сууттан-дьүүлтэн туоратан, �Суйдаан-сотон иһиэххэ,� Кыра-хара дьонунан� Кылаан-өргөс тутуохха...��Унаар-мунаар урсуннаах �Улуу дураар хонууга �Тэбэр тилэх ньиргийдин!� Тэйэн-тэбэн иһиэххэ...�
	Чохчоохой – “Танец девочек, изображает движения доильщицы кобыл, переходящей от одной кобылицы к другой, и состоит из прыжка в полусидячем положении, в бесконечном описывании круга навстречу солнцу”- диэн Эдуард Карлович Пекарскай тылдьытыгар ааҕабыт.
	�ЧОХЧООХОЙ��Чоноҥхолуур уолаттаар! �Чочуонайдыыр кыргыттаар! �Сииккэ-хаарга сиэллэрбит �Сиэмэх-ымсыы элбээбит.��Көмүс быйаҥ үппүтүн �Көтөн сүүрэн кэлэннэр �Торҕон илээт аймаҕа �Тоҕо салаан эрэллэр.��Уһук тумус чупчуурун �Уоттаах улуу кымньыынан �Быдьар-быртах дьайбытын �Быһа кыйдаан кээһиэххэ.��Үллэр долгун күүһүнэн, �Үгүс быйаҥ үрдүнэн �Чонох-инэх ойуохха, �Чохчоохойдуу оонньуохха...��
	Саха оҕото кыратыттан үлэҕэ эриллэн улаатара. Кини оонньуур оонньуута, оонньуурдара да кэмчи. Үгүс оонньуулар күннээҕи олоҕу- дьаһаҕы кытта сибээстээхтэрэ, улахан дьону үтүктэн ырыанан, туойсуунан, үҥкүүнэн доҕуһуолланара. Ол да иһин Былатыан Ойуунускай саха үҥкүүтүн үйэтитэн, саҥа сэбиэскэй олох тылынан – өһүнэн, саҥа ырыалары суруйдаҕа. Саха олоҕор саҥа өй- санаа, саҥалыы толкуй оҕо эрдэхтэн олохсуйдун диэн санааттан суруллубут буолуон эмиэ сөп.
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