
Сахалыы

эйэҕэс

эҕэрдэлэһии 



Күн аайы туттар “дорообобут” 
нууччалыыттан киирбит тыл 
буолар. Сахалыы эҕэрдэлэһии
хайдаҕый? 



“-Нөрүөн нөргүй!
- Нөргүй! Нөргүй! – тастыҥ да буоллар, аймахтыы 
уолаттар эйэҕэстик эҕэрдэлэспиттэрэ” 79с.

“-Нөрүөн нөргүй, аҕа кылыным Тыгын Дархан!” 
229с.

“- Нөрүөн нөргүй, мэндэ дугуй буоллун, оҕолоох 
тойоммут!” 309с.

“- Нөрүөн нөргүй, хоһуун бэрдэ!” 323с. 

“- Нөрүөн нөргүй , иним Саһыл Бытык!- диэбитэ 
кэбэл чомпойун уста- уста Бахсыгыр оҕонньор... 
- Мэндэ дугуй! – диэн хардарбыта кини биитэ төһө 
уларыйбытын чинчилиирдии көрө- көрө”. 330 с. 

“- Нөрүөн нөргүй, аҕа баһылыкпыт! – дьахтар үрдүк 
бэргэһэлээх төбөтүн хоҥкутан ылбыта...
-Мэндэ дугуй! – Тыгын хардарбыта”. 347 с. 



Оттон дьиҥ сахалыы утары
көрүстэххэ, сурукка- бичиккэ, 
бэйэ- бэйэни ыҥырсарга анал
тыллар бааллар дуо?



Семен Андреевич Новгородов суруйар: 
“Көмүс иниикэйиэм!
Үтүөрэн эрэр сураххын истэммин үөрэ олоробун...”

“Үтүөкэн доҕоччугуом, дьэ хайдах – туох олороҕун, үөрэнэҕин?.. 
Эйиэхэ бэйэҕэр, аар тойон аҕаҕар, тойон убайдаргар үҥэ- сүктэ 
хаалабын Сэмэн Ноҕуруодап”

“Үтүө доҕорум Өлөксөөс, нууччалыы эттэхпинэ дорообото, сахалыы 
былыргылыы таттаран эттэхпинэ тойон нөрүөн бүргүүлэ убайым!... 
Бэйэҕэр, хотуҥҥа, иниилэргэр, тойон аҕаҕар, хотун ийэҕэр үҥэ- сүктэ 
хаалабын. Доҕоруҥ Сэмэн”

“Күбэй хотун ийэм!.. Таптыыр уолуҥ Сэмэн.”

“Ытык убайым Баһылай!
Кэпсэппэтэхпит өр да буолла. Хараҥа хаайыыгыттан таһааран, хара 
хааҥҥын тоҕо- тоҕо эйигин илдьэллэрин саҕана, мин күбэй хотун 
ийэбин төрдүс сылбар көссө тыалаан турарым... Итии эҕэрдэбин ыыта 
хаалабын оҕолоох доҕоруҥ Сэмэн Ноҕуруодап”.

“Кууһумалыыр биэбэкээм!
Дьэ доҕоччуок, саҥа дьыл саргытыттан матыма!”

“Кууһумалыыр доҕоруом, саҥалыыра дьылларбыт саргылаахай олоҕор 
салаллаахтаан ис диибин!



Семен Андреевич Новгородовка доҕотторо суруйаллар:

“Нусхалла тут, доҕордоох доҕуһуолум Ноҕоруодап 
удьуора, Ачыак аһыҥаһа, Өндөрөй төрүөҕэ!...Твой А.” 

“Кэриэс ыччат доҕорум Өндүрэй оҕото Сэмэн!... Эйигин 
умнубат доҕоруҥ Баһылай Микииппэрэп”. 

“Атастаах доҕорум Сэмэнчик!... Чэ бырастыый, этэҥҥэ 
көрсүөхпүтүгэр диэри Микииппэрэп”.

“Үтүө, таптыыр үөлээннээх доҕорум Сэмэн! ... Эн 
үөлээннээх доҕоруҥ Кууһума Хабырыылап”. 



Алампа: 
“Уйбаан Ньукулаайабыс Мөлөкүүрэп дьонуһах 
доҕорбор амарах санаалаах атаһыҥ Алампаттан”

“Аламаҕай санаалаах атаһым...”  (Елизавета 
Николаевна Федорова альбомугар)

“Инньэлии иҥнибэт
Уһуктаах тыллаах
Уолан доҕорум,
Ньиччи сэһэннээх
Ньикиитэ Силэпсиэп!”  
(Саха театрыгар режиссердаабыт Никита 
Прокопьевич Слепцов)



Айар тыл аҕата Улуу Өксөкүлээх «Төрүү
илигиттэн түҥнэри төлкөлөппүт» диэн
хоһоонугар эр киһи кэргэнигэр, дьахтар эригэр
анаан араас минньигэс ааттары биэрэллэр. Сахалар
тапталларын сатаан эппэт тоҥуйдар диэн
өйдөбүлү поэт утарар. Эр киһи ойоҕун эгэлгэ-
эриэккэс ааттары биэрэн кэпсэтэр: «Тыллаах-
өстөөх дьырылыгыам / Саҥалаах-иҥэлээх 
дьаралыгыам, / Күнү таһаарар күөрэгэйим!» 
«Миньигэстэй биэбэкэйиэм», «Чэрэлигэ-
дьэрэлигиэм», «Сайаҕастай сандаарыкаам», 
«Кирибинньиктиирэ-дьирибинэйиэм».
Дьахтар да киниттэн хаалбат, эрин: «Тойонноох
доҕоруом», «доҕоччуйуом», «Сэрэбиэйдээх
сэгэртэйиэм», «Көмүстээхэй доҕоччуйуом», 
«Килбиэннээх даҕарыам», «Баһылык даҕарыам»,
— диэнтэн атыннык ааттаабат. Бу дьахтардаах эр 
киһи тапталларын чахчы да муҥутуур иэйиитин
этиллибэт кэрэ түгэнигэр этэр элэ-была тыллара.



Бастакы сахалыы алпабыыт ааптара Семен 
Андреевич Новгородов доҕотторун кытта 
суруйсубут суруктара, Алампа доҕотторугар 
бэлэхтээбит хаартыскаларыгар суруйбут 
хоһоонноро, Өксөкүлээх Өлөксөй айымньытыгар 
дьахтардаах эр киһи кэпсэтиилэрэ, Далан “Тыгын 
Дархан” арамаанын олохтоохторун кэпсэтиитэ  
сэҥээриини ылыа, туһалыа диэн эрэнэбит. 
Күннээҕи олохпутугар сахалыы сайаҕас эҕэрдэни  
киллэриэххэ! 



Тааттатааҕы “Туллукчаан”
оҕо библиотеката


