
ЈЫЛДЫҤ БаЖЫ 

SS

Алтай кижи јаантайын
Аайлу-башту јӱретен.
Алтай-Кудай барына
Алкыш сурап бӱдетен.

Эбире турган агаш-таш –
Энчиликтиҥ јайааны.

Сен эмди арай јаш,
Је сен де оныҥ балазы.

Туулган-чыккан јериҥле
Тудуш сениҥ киндигиҥ.
Аҥданып алзаҥ јериҥе
Ардак-седеҥ јӱрериҥ. 

К. Тепуков
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Jебреннеҥ бери ӧбӧкӧлӧрис байрамдарын, той-јыргалдарын, 
тӧрӧӧн-туугандарыла айылдажарын, ӧскӧ дӧ аҥылу, јаан 

учурлу  керектерин  Айдыҥ јаҥызында ӧткӱретен. Оноҥ улам ӧскӧ 
укту улус јастырып, алтайлар кӱндерди ле айларды јӱк ле Айла то-
ологон деп шӱӱлтелер эткен.  Чынынча, бисте ӧй тоолоштыҥ эки 
бӱдӱми бар. Баштапкы бӱдӱми: кӱндерди-айларды јӱк ле айла 
тоолооры. Экинчизи Мечин (эмезе Ӱлкер) деп бызырайган 
јылдысла колбулу. 

Чаган ай – јылдыҥ бажы. Оныҥ келгенин  алтайлар јылдыстардаҥ 
кӧрӱп билетен. Чикезинче, Ай 12-чи јаҥызында Мечинниҥ јаныла 
ӧдӱп јатканда, чаган ай башталатан. Бу кӱннеҥ ары ӧбӧкӧлӧрис 
(Азияныҥ ончо калыктары) јаҥы јылдыҥ кӱндерин-айларын тоолоп 
баштайтан. Чаган ай эмдиги бистиҥ тузаланып турган кӱнтизӱле 
(календарьла) кезикте кочкор айга келижет. Айдарда, кош казанду 
кочкор айда Чага байрамды ӧткӱрип турганыс бу.

«Чаган» деп сӧс «цаган» деп сӧстӧҥ бӱткен. «Цаган» моҥол 
тилде «ак» дегени. Айдарда, Јаҥы јылды ак айда темдектеп јадыс. 
Бу ӧйдӧ Алтай ак карга бӱркелген јадат.

Анайда ок бир кеп куучын мындый јетирӱ эдет: «Кышкы куран 
айда Ай једер јерине једип, токтой тӱжеле, беш кӱнге кӧрӱнбей бар-
ган. Бу кӱндердиҥ тӱштери сӱреен тыҥ кыскарала, ойто эмештеҥ 
кожулган. (Чаган айга јетире кӱн чай кайнадым ӧйгӧ узундайт). Је 
саҥыскан ла каргаа чарчагадый сооктор тӱже берген. Арай болзо 
чарчабаган саҥыскан Ай јаҥырарда, кочкор айга јакыган: «Кызы-
ракта (кызыр мал) јуу артты, кыс балада эмчек артты. Олорды 
арыктадарга, сен де, кочкор ай, корон соокты тыҥыт ла».

Бу кеп куучынды јебрен алтай астрономия мынайда јартайт: 
кышкы ӧткӱш* (солнцестояние) кышкы куран айдыҥ 21-чи 
кӱнинде – Ай эскиде башталып, ойто Ай јаҥырганча, 8 кӱнге ула-
лар. Бу кӱндерде Ай кӧрӱнбес. Оны «Кышкы куран ай карыгып јат» 
деп, ӧбӧкӧлӧрис айдып салган. Бу сегис кӱнниҥ тӱштери јылдыҥ 
эҥ кыска тӱштери болот.

Кӧрӧр болзо, чаган айдыҥ 2-чи кӱнинеҥ ала 5-чи кӱнине јетире 
бистиҥ планета сӱреен тӱрген Кӱнге јууктап ӧдӧт. Бу ӧйдӧ Јер 
кӧлӧткӧзиле Айды бӧктӧп ийет. Ай јокко тӱндер сӱреен караҥуй 
болгонынаҥ улам, «Ай карыгып јат» деп айтканы бу. Ай карыгып 
божойло, јаҥыра бергенде, јаандарыс Чага байрамын ӧткӱретен.

*Ӧткӱш – нениҥ де јанынаҥ ӧдӧр дегени
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ЧАГА БАЙРАМ – АЛТАЙ ЈАҤЫ ЈЫЛ

* * *
Ак Чага – Jаҥы jыл.
Амыр турзын Алтайыс.
Кыйра буулаш. Саҥ салыш.
Кӱӱнис бистиҥ бир-jаҥыс.

Кӱндӱӱ-кӱрее. Jаан улус
Бой-бойынаҥ суражар:
«Jылды ӧҥ чыктаар ба?»
«Ӧҥ чыктыс!» деп айдыжар.

Тамзык курсак тепшиде, –
Jаҥы jылдыҥ кӱндӱӱзи.
Jажы jаандар тоомjылу,
Тепшини баштаар учурлу. 

К. Тепуков

Чага байрамныҥ чӱм-јаҥдары

Чага байрам – јебреннеҥ бери јаҥдалып келген байрам. Бу 
јаҥыс та алтайлардыҥ байрамы эмес, анайда ок ол текши 

Азияныҥ, ончо кӱнчыгыш калыктардыҥ байрамы. 
Чага байрамныҥ чӱм-јаҥдары алтай калыктыҥ јӱрӱмин, кӱӱн-

санаазын, неге бӱдӱп, нени јаҥдап келгенин јартайт. Алтайлар бу 
байрамы ажыра айландыра телекейге ачык кӱӱнин, ак санаазын, 
ару амадузын кӧргӱзет. Оныҥ учун байрамыныҥ ады да Чага («ча-
ган», «цаган» – «ак» дегени). Јылыныҥ бажы да чаган айда – ак 
айда башталат.

Чага байрам ак чачылганаҥ, ару саҥнаҥ башталат.
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Байрамныҥ эҥ учурлу чӱм-јаҥы – саҥ* салары. 
«Саҥ салары» дегени не? Саҥ салары – ол мӱргӱӱл ӧткӱрери.  
Саҥды јурттаҥ туура, эмеш бийик, тепсеҥ јерге салар. 
Саҥды канайда белетеп јат? Тал агашты обоолой чоголо, 

ӱстине јалбак таш салар. Ӧй келзе, ого ӱс-јуу, арчын бурладар, кур-
сак салар. Мыныҥ ончозын саҥ деп айдар.

Обооныҥ – саҥныҥ кӱнчыгыш јанына эки јаан тал кондырар. 
Јаламаларды (кыйраларды) озолодо белетеп алар. Оны мынайда 
белетеер: тирӱ койдыҥ тӱгинеҥ каткан тӧрт јипке одус алты ак 
јаламаны ӧткӱрип алар. (Кажы ла јипте тогус јаламанаҥ болор). 
Саҥ салардаҥ арай озо оны бу эки талга буулап салар. Тӧрт јиптеги  
јаламалар телекейдиҥ тӧрт талазына  учурлалып јат. 

Кӱн кырдаҥ ӧксӧп кӧрӱнип ле келзе, алкышчы кижи саҥга 
оттыҥ чогын салып, ӱс-јуу, арчын бурладар. Сӱттеҥ белетеген аш-
курсак (быштак, эјигей, аарчы, сарју) ла талкан салар. Озо баш-
тап кажы ла талага (олор тӧрт) тогус катаптаҥ сӱт чачып, саҥды 
эбирип, мӱргӱп, алкап келер. Экинчизинде мынайда ла талканду, 
сарјулу, сӱттӱ чай чачып, ойто ло саҥды эбирип, мӱргӱп алканар. 
Калганчызында сӱттиҥ аракызын тӧрт талага чачып, катап ла 
саҥды эбирип, јаҥырып јаткан јылды алкап, Кӱнге, Алтайына 
мӱргӱп, Алтайдыҥ Ээзине алкыш айдып, албатызына, айыл-
јуртына, ак малына кежик-быйан сурап, јаҥы јылда коромјы, ко-
мыдал јок јӱрӱм, ырыс болзын деер. Јуулган улус ончозы мӱргӱп, 
саҥды эбирер, алканар. Кем кайда jаткан, андагы байлу ыйыкты, 
тууны, боочыны адап, алкыш-быйан сураар.  

Саҥ салган обооныҥ кӱнчыгыш јанына, јалама бууланган 
јанына, бир де кижи турбас јаҥду. Бу јаны ачык болор учурлу. 
Нениҥ учун дезе, качан саҥды салып, ак сӱтти ӱрӱстеп, Алтайдыҥ 
Ээзин кычырып баштаганда, ол јерге Алтай Ээзи тӱжер учурлу. 
Айдарда, Алтайдыҥ Ээзи кӱнчыгыш јанына тӱжӱп, аш-курсактаҥ 
амзап, албатыныҥ кӱндӱӱ-быйанын кӧрӱп, алкыжын угуп, сыйын 
алатан јаҥду. Сыйды ажындыра белетеп алар. Оныҥ ады – ба-
лын. Балынды јазаар кижи база ажындыра кӧстӧлип јат. Ол кижи 
кулурдаҥ ӱч мыйгак, ӱч элик ле ӱч сыгын тудуп алар. Аҥдардыҥ 

*Саҥ – тӧбӧт (тибет) сӧс. Алтайлап – арчын
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колы-буды теҥ, јараш, бир де сынык-бычык јок болор учурлу. Ак-
сак аҥды Алтай Ээзи албас, «Айдап, јетирип болбозым» деп айдар. 
Оноҥ улам балын туткан кижиге јаман болор. Аҥдар саҥда кӱйӱп 
јаткан курсакла кожо кӱнчыгыш јаар ууландыра тургузылар. 

Бу кӱнде аҥылу кой сойылар. Тӧштиҥ, jӱректиҥ, куйруктыҥ 
баштарынаҥ кезеле, база богоно, сӱме кабырганыҥ эдин эжерлеп 
кезеле, саҥга салар.

Саҥ саларына келген кижи алтай кеп-кийимин јараштыра 
кийип, колында обоого буулайтан јаламалу, саҥга салатан аш-
курсакту келер. Экелген курсагын отко салып, јаламазын буулап, 
бойында алканып, айыл-јуртына, акту бойына, алган-барган эжи-
не, бала-барказына, ак малына быйан сураар. Айдарда, бу кӱнде 
улус  арышты саҥга салып, бойлоры артыш-арчынла аластанып 
арутанат, «јаманынаҥ» айрылат. Аайы-бажы јок кийинген улуска 
саҥдап мӱргӱӱрге јарабас.

Саҥга экелген ончо курсак јуулган улуска ӱлелип, амзадылар 
учурлу.

Эҥ учында јуулган улус саҥды ӱч катап эбирип, мӱргӱп, саҥ 
салары деген чӱм-јаҥды тӱгезет.

Канайда мӱргӱӱр? Кӱнчыгыш jаар баштана отурала, оҥ тизе-
ге чӧмчӧйӧ тӱжӱп, эки алаканын маҥдайына, тумчугына, ээгине, 
тӧжине тийдирип, чаканактарыла, алакандарыныҥ кырыла jерге 
тийип, ӱч катап jайыкка, оноҥ От-Энеге бажырар, алканар.

Оноҥ ойын-јыргал, маргаандар башталар. Чага байрамныҥ 
ойын-jыргалы да аҥылу. Эҥ ле чӱмдӱ ойын – тебек. Тебек тебип 
мӧрӧйлӧжӧри  – jаан учурлу ла чӱмдӱ. Тебекти канайда эдер? 
Тегерик корголjынныҥ ортозын ӱйттейле, jылкыныҥ эмезе ӧскӧ 
дӧ тындуныҥ jелбер тӱктӱ кичинек терезин анаҥ  ӧткӱрип салар. 
Тебек ойнойтон jер ару ла тӱс болор. 

Оны канайда ойноор? Мӧрӧйдиҥ туружаачылары кату 
чоҥчойлу кӧм ӧдӱктӱ болзо jарамыкту. Тебекти ӧрӧ чачып, оны эки 
бутла элип-селип тебер. Тебек канча ла кире узак тебилзе, анча ла 
кире мактулу. Кем кӧп тебер, ол чыдамкайын ла кӱчтӱзин, эпчи-
лин ле jеҥил бутту капшуун болгонын кӧргӱзип, jеҥӱни алат.
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Јаҥы јылдыҥ баштапкы кӱнинде кажы ла кижи кырдаҥ 
јыҥылаар учурлу. Кырдаҥ јыҥылап тӱшкени – јаҥы јылга алта-
ганы болор.

Бу кӱнде кажы ла кижи јолыккан кижиле кол тудуп эзендежип, 
«Јылдаҥ ӧҥ (ӧҥжӱк) чыктаар ба?» деп суражып, канча јашту бол-
гонын, кажы јылда чыкканын угужар.

Јаҥы јылдыҥ байрамы кӱн ончо айылдарда – байрам. Ӱӱче бу-
зуп, сарју сайып, кӧчӧ кайнадып, улус бой-бойын айылдарына кы-
чырыжып, јаан ырыс кӱӱнзежер.

Кажы ла айылда јаҥы јылды алкаганынаҥ Чага байрам баш-
талат. Темдектезе:

Эски јылым чыкты,
Јаҥы јылым кирди.
Јылан бажы сойылды,
Јыл бажы эбирилди.
Чо-ок, Кайракан!
Ӱзӱлбес ӱле-конок береер, Кайракан!
Балтырыска эт ӧскӱрген,
Бажыска чач ӧскӱрген, Кайракан!
Байлап слерди турубыс,
Бажырып слерге турубыс, Кайракан!

Јаҥы јылды алкаганыла коштой, отты, Алтайын алкаган ал-
кыштар, уткуулдар угулар.

Алкыштар кажы ла кижини јакшыга, ак-чек јӱрӱмге, ару 
сӱӱшке, агару кӱӱнге баштаар. Калыктыҥ кажы ла уулы-кызы ак-
чек болорына јаштаҥ ала ӱрензе, текши эл-јон ӧӧн-бӧкӧӧн јок, нак 
јадынду боло берет.

К.А. Бидиновтыҥ јууп алганынаҥ
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ЧАГАНЫҤ АЛКЫшТАРЫ

                                         * * *
Эрте чыккан Кӱн-Быркан – 
Кӱн-Јайаачым!
Эҥир чыккан Ай-Быркан –
Ай-Јайаачым!
Ӧрӧги турган Ӱч-Курбустан!
Јаҥы јылым кирди деп,
Эски јылым чыкты деп,
Јылдыҥ бажы эбирилди деп,
Алкап турум, Алтайым!
Тоҥкойып мӱргӱп туруус!
Тостойып кӧрӱп туруус!
Чӧӧк, Кайракан!

* * *
Алтай Ээзи – Бай-Терек,
Агаш Ээзи – Кан-Тазыл,
Јӱлӱн болгон тайгалар,
Јӱрек болгон јӱлӱндер,
Ары кӧргӧн аҥкылдар,
Бери кӧргӧн мӧҥкӱлер,
Тал јакалу ыйыктар,
Таш јакалу сӱмерлер,
Артыш сынду тайгалар,
Арыскан сынду ажулар,
Айу баспас артыштар,
Бӧрӱ јетпес бӧлчӧктӧр,
Јыл бажы чыкты деп,
Јылан бажы сойылды деп,
Эски јылыс  чыкты деп,
Јаҥы јылыс кирди деп,
Алкап туруус, Алтайыс! 
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* * *
Сары айу базып кирбес,
Чагар јылан кирип болбос
Сары телкем чӧлдӧрлӱ,
Сарын*, ойын-јыргалду,
Эрјинелӱ Эне-Алтай!
Кылышту ӧштӱ табарбазын,
Кыйгылу јуу кирбезин!
Агаш-тажы куйак болзын,
Аккан суузы аржан болзын.
Ар-јӧӧжӧзи арјанынаҥ
Алтын болгон Алтайым,
Байлап слерди турубыс,
Баш ла болзын, Алтайыс!

* * *
Балтырыска эт ӧскӱрген,
Бажыска чач ӧскӱрген
Алтын болгон Алтайым!
Эне баалу тайгаларым,
Эдек ташту сӱмерлерим!
Ӱзӱлбес салым береер,
Тозулбас конок береер.
Ары кӧргӧн аҥкылдарым,
Бери кӧргӧн мӧҥкӱлерим,
Ада баалу ыйыктарым,
Аланчык айылду Алтайым
Колтыгына кондырзын,
Койнына сыгындырзын!

 

*Сарын – кожоҥ
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 * * *
Јаҥы јыл кирди деп,
Эски јыл чыкты деп,
Јылдыҥ учы эбирилди деп,
Јылан бажы сойылды деп,
Ак чачылгам* чачадым,
Ару саҥым саладым,
Кайракан!
Кунан койло садалан
Кулузын чайдыҥ теејизи* эди,
Кайракан!
Тӧнӧн койло садалан
Тӧрбӧлјин чайдыҥ теејизи* эди,
Кайракан!
Корым эдеги јайылган,
Корголјын кӧзи суркураган,
Койнына коргодоткон*,
Колтыгына сыгындырган*,
Кайракан!
Чамчылаҥ* болзо, јайладып,
Кымчалаҥ* болзо, кыйладып*
Тургай бедеер, Кайракан!

*ак чачылга – сӱттеҥ белетеген курсактаҥ ээлерге ӱрӱстегени
*Кулусун чайдыҥ теејизи – ӱрӱстейтен ӧлӧҥ чай
*Тӧрбӧлјин чайдыҥ теејизи – ӱрӱстейтен кӧк чай
*Коргодоткон – кондырган 
*Сыгындырган – јажырган 
*Чамчылаҥ – оору-јобол
*Кымчалаҥ – качалаҥ
*Кыйладып – туураладып 
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АЛТАЙ ОЙЫНДАР 

Чагада спорттыҥ бӱдӱмдери аайынча онго jуук ойын-мар-
гаандар ӧткӱрилет. Олор: алтай кӱреш, таш кӧдӱрери, 

камчыла шагайактар согоры, тебек тебери, кол jыгыжары, 
тоҥжаан jӱгӱриш, шатра, курдаҥ тудужып ла кучактай ту-
дужып кӱрежери, ачый кӱреш.

Анайда ок албаты jуулган jерде эрлер-эпшилер, уулдар-кы-
стар «Сырга jажырыш», «Кур ӱзӱш», «Бӧрӱк чачыш», «Иче-
ге аҥтарыш», «айгырлу мал ла бӧрӱ», «Сокорок» деп сӱреен 
чӱмдӱ алтай ойындарды jаба ойногылайт.  

Сырга јажырыш

Ойынныҥ ээжизи мындый: бир бӧлӱк улус jергелей отурар. 
Бажында отурган кижи сырганы (эмезе топчыны, jинjини) 

алакандарыныҥ ортозына сугала, кемге де кӧргӱспей, экинчи ки-
жиге берер. Ол – ӱчинчизине... Анайып кажы ла кижи сырганы 
учына jетире улалта берер. Jе сырга кемниҥ де колында артып 
калар учурлу. Ол сырганы анаҥ ары береечи кижи болор. Арткан-
дары база анайда ла эдер.

Экинчи бӧлӱк улус сырганы бедиреп, одоштой отурган  улустыҥ 
чырайлары jаар кӧрӱп, сыргалу кижини билерге албаданып jат.

Сырга табылбай турза, мынайда кожоҥдоп то ийерге jараар:

Алтын бӱрлӱ бай-терек
Ай алдына jайканзын.
Алтын башту сырганы
Ай ажырбай беригер.

Кӱмӱш бӱрлӱ бай-терек
Кӱн алдына jайканзын.
Кӱмӱш башту сырганы
Кӱн ажырбай беригер.
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Сырга бедиреген кижи сырга jок колды тудуп, «Мында сырга 
бар» деп айткан болзо, ол ойноттырып, бойыныҥ билгени аайынча 
нени де эдер.

Ойынды ас та тоолу улус ойноор. Алты кижи – ӱчтеҥ эмезе се-
гис кижи тӧрттӧҥ бӧлинер аргалу.

Сокорок

Ойноочылар кӱреелей турар, ортозында – кӧзин арчуулла 
таҥып алган Сокорок. Кӱреелей тургандары «Мен мында! 

Мен мында!» деп кыйгырыжар. Сокорок олордыҥ бирӱзин тудуп 
аларга чырмайар. Кемди-кемди тудуп алза, арчуулды чечип, ого 
буулайт. Мынайда Сокорокты Сокорок солыйт.

Улус кӧп болзо, эки де Сокорок болор аргалу. Ойын калганчы 
кижи тудулганча улалар.

айгырлу мал ла бӧрӱ

Ойынды беш те бежен де кижи ойноор.
Чыйрак ла кӱчтӱ уул (айгыр) кӱреениҥ (малдыҥ) алдына турар. 

Мал бӧрӱни кӧрӱп ле ийзе, jаҥыс jерге jуулып, улай-телей кучакта-
жып алар. Эҥ озо турганы айгырдыҥ курынаҥ бектеп тудунар.   

Бӧрӱ айгырга удура болор. Айгыр jерди «чапчып», ого удура тап 
эдер. Бӧрӱ кӱреениҥ оҥ, сол jаны jаар чурап, малды айрыырга ал-
баданар. Айгыр ӱӱрин айлана согуп, бӧрӱге туттурбаска чырмайар.

Ойноп тургандар чӱмдӱ кожоҥ до чӧйӧр:

Аркада турган алтан чет –
Айгырлу малдыҥ тебеези.
Алтан jӱзӱн ойыныс –
Алтай балдар jыргалы.

Jергелей турган jетен тыт –
Jелелӱ малдыҥ тебеези.
Jетен jӱзӱн jаҥарыс –
Jашӧскӱрим jыргалы.
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Бӧрӱге туттурган мал ойыннаҥ чыгып jат. Айгыр ла бӧрӱниҥ 
тартыжузы ӱӱр тӱгенгенче ӧдӧр.

Ичеге аҥтарыш

Ойноочылар колдорынаҥ тудужып, бой-бойлоры jаар кӧрӱп 
турар. Олордыҥ ортозындагы «кӧҥдӧйдиҥ» бажынаҥ бир 

кижи киреле, jединижип алган эки кижиниҥ бирӱзин талдап 
jединеле, «кӧҥдӧйдиҥ» учына апарар. Jаҥыскан арткан кижи 
анайда ла «кӧҥдӧй» ажыра барып, jараган кижизин jединер. Ойын 
анайда ла улалып jат.

«Кӧҥдӧйдиҥ» бир учынаҥ киреле, экинчи учынаҥ чыгып 
jатканы, тонныҥ jеҥин эмезе ичеге аҥтаргандый болуп кӧрӱнетен 
учун, ойынныҥ ады «Ичеге аҥтарыш» деп адалган.

Бу ойында jеҥдирген де, jеҥген де кижи болбос. Jе jииттер ой-
ногондо, кем кемди jарадып турганы билдире берер.   

Бӧрӱк чачыш

Бу ойынныҥ ады ла «Бӧрӱк чачыш». Бӧрӱктиҥ ордына мее-
лей де, арчуул да, ӧскӧ дӧ jымжак эдим чачарга jараар.

Ойынныҥ ээжизи: ойноор улус кӱреелей туруп ийер. Бир 
кижи кӱреениҥ ортозында турар. Кӱреелей тургандар ээчий-дее-
чий бӧрӱктерин чачса, ортозындагызы олорды тудар. Jе ол бӧрӱкти 
jастыра тутканда, кӱрееде тургандар бӧрӱкти тударга албаданар. 
Бӧрӱктер ончо тудулган кийнинде, «садучы» бӧрӱктиҥ «баазын» 
тургузып, ээзине «садат». «Садып» аларга, «садучыныҥ» кӱӱниле 
нени де эдер керек.

Тожыла Енчиновтыҥ jууп алганынаҥ.
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ЧАГАЛАш
(ойын)

Ойынныҥ туружаачылары:
Эмил јаанак
Таштан-Јадагай ла оныҥ Кертимек ле Чертимек јеендери
Талбак Кулак ла Тийиҥеш
Ай-Уулчак ла Кӱн-Кысчак
Он эки тынду – јылдар 

Баштапкы ойын

школдо – Чага байрам. Јараштыра јарандырган чадыр 
айылдыҥ тӧринде Эмил јаанак отурат. Айылдыҥ эр јанында – топ-
шуур ойноп отурган Таштан-Јадагай, Кертимек ле Чертимек, Тал-
бак Кулак ла камчы тудунган Ай-Уулчак, эпши јанында Тийиҥеш 
ле чӱмдӱ алтай кийим кийген Кӱн-Кысчак чӧмчӧйӧ отургылайт.

Эмил јаанак:
Кару балдар! Ада-энелер! Айылчылар!
Јыл бажы чыкты,
Јылан бажы сойылды,
Эски јылыс чыкты,
Јаҥы јылыс кирди.

Слерди Чага байрамла – јаҥы кирген Јылан јылла уткып турум. 
Бек су-кадык, тӱгенбес ырыс, јаан једимдер  кӱӱнзейдим. Јылан 
јылда чыккан балдарга бу аҥылу јыл – бу олордыҥ јылы. Олор 
јӱрӱминиҥ бир эбирилчигин эбирген, экинчи эбирилчигин баштап 
јат. Быјыл олорго 12 јаш толор. Јаандарыстыҥ айтканыла, кижи 
бойыныҥ јылында чеберленип, ајарыҥкай јӱрер учурлу. Јылан 
јылдыҥ балдары Чагалу кӱн јаҥы кийим кийер, энези јаказына 
јыламаш кӧктӧп берер, кийимине јаҥы топчы тагар.

Таштан-Јадагай:
Бӱгӱн Айдыҥ алты јаҥызында, кочкор айдыҥ 15-чи кӱнинде, 

Чага байрамысты ӧткӱрип јадыс. Ада-энелер ӱӱчезин бузар. Аш-
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курсакты азып, балдарын,  тӧрӧӧндӧрин, айылдаштарын кӱндӱлеер 
јаҥду. 

Уулчак:
Ак Чага – Јаҥы јыл.
Амыр турзын Алтайыс.
Кыйра буулаш. Саҥ салыш.
Кӱӱнис бистиҥ бир-јаҥыс. (К. Тепуков)

Тийиҥеш:
Јаҥы јылдыҥ кӱндӱӱзи
Тамзык тамак – тепшиде.
Јажы јаандар тоомјылу,
Тепшини баштаар учурлу.  (К. Тепуков)

Эмил јаанак:
Тепшинеҥ озо, балдарым, таҥ атса ла, саҥ салатан учурыс бар. 

Јаан јаштулар тӧстӧктиҥ бажына чыгып, таштарды обоолой эптеп 
салар. Ӱстине јалбак ташты салала, от камызып, арчын кӱйдӱрер. 
Сӱттеҥ эткен курсакла, бышкан этле, алтай калашла От-Энени 
кӱндӱлеер. 

Таштан-Јадагай:
Чаганыҥ чӱм-јаҥын, болчомдор, тоомјылу эр кижи ӧткӱрип 

јат. Ол Алтайын алкап, саҥды айландыра базып, сӱт ӱрӱстеер. 
Ончо улус оны ээчий базып, саҥды тӧрт катап айланар. Ӧрӧкӧн 
Алтайдыҥ Ээзин анаҥ ары алкап, эл-јонго, бала-баркага, мал-
ашка алкыш-быйан берзин деп сурап мӱргӱӱр. Улус оныла кожо 
мӱргӱӱр.

Кертимек:
Кажы ла кижи ичинде алканып, Алтай Ээзинеҥ айыл-јуртына 

алкыш сураар деп айтканаарды јанчыкка салып алдыс, таайым.

Таштан-Јадагай:
Кӧксиҥ ойлу эмтир, јееним.
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Экинчи ойын

Кӱн-Кысчак:
Кӱндӱӱ-кӱрее. Јаан улус
Бой-бойынаҥ суражар:
«Јылды ӧҥ чыктаар ба?»
«Ӧҥ чыктыс!» деп айдыжар. (К. Тепуков)

Эмил јаанак:
Озодо саҥды кӱреелей јуулган ӱй улус тулуҥдарын тудунып 

мӱргӱйтен, эр улус эдектерин јайып мӱргӱген. Кӱн-Кысчак чын айт-
ты. Мӱргӱӱл божогон кийнинде, улус бой-бойынаҥ «Јылды кандый 
чыктаар?» деп суражар. Суракка «Ӧҥ! Ӧҥ!» деген каруу јандырылар. 
Кезиктери «Ӧҥгӱр!», «Ӧҥгӱр!» дежер. Онызы јакшы дегени. 

Чертимек:
Саҥдаш божогон кийнинде, улус экелген курсагын амзап, 

араайынаҥ куучындажып отуратан деп айтканаарды мен де ун-
дыбадым, таайым.

Таштан-Јадагай:
Јеенимди-и! Кандый керсӱ-ӱ бала!

(Кенетийин тышкартында ат киштегени угулды. Эжик ачы-
лып, алтай јылтоолошко кирген 12 тынду кирип келди).

Кӱн-Кысчак:
Ӧрӧ ӧдӱгер, тоомјылу тындулар. 

Чычкан:
Ойын-јыргал кӧрӧргӧ келдис. Балдар бисти ойын-јыргалына 

алгай не?

Ай-Уулчак:
Мениҥ берген сурагыма карууны чын берзегер, ойыныска туру-

жатан тураар.
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Какай:
Айт, бис билгирисле слердеҥ артпазыс!

Ай-Уулчак:
Кӱндӱлӱ соок тумчукту Уй, јартап берзеер! «Соогы чагылган 

чаган ай, кош казанду кочкор ай» деп, нениҥ учун  айдып јадыс?

Уй:
Ачу-корон соокторлу кочкор айда Кӱн ажарга меҥдебей барар.  

Кӱн эмеш узай бергенде, јаҥыс казан курсак улуска чала ас болор, 
оныҥ учун јаан казанга коштой база бир казан отко тургузылатан. 
Оны кош казан деп айдар. А чаган ай ончо бойоорды соогыла ча-
гып, чымчып турганын ундып салдаар ба?

Кӱн-Кысчак:
Айдарда, алтай јаҥы јыл Кӱнле колбулу эмтир не. Кочкор айда 

Кӱнниҥ кӧзи јерди јылыдып, карды кайылтып баштайт. Тузалу 
јетирӱ эмтир. Ойыныска тындуларды не албайтан дезеер, балдар!

Балдар:
Аларыс! Аларыс!

Эмил јаанак:
Јо-ок, эмеш эрте! Тындулардыҥ эҥ јаанына – Улууга сурак бе-

рерге турум. Саҥды база кайда саларга јараар?

Улуу:
Кажы ла билениҥ бажы – эр кижи. Ол айлыныҥ јанына саҥ са-

лып, арчын ӧртӧп, ӧрӧги Кудайын, От-Энени кӱндӱлеп, билезиниҥ 
јайыгын алкап јат. Тӧрт талага сӱт чачып-ӱрӱстеп, Алтай Ээзинеҥ 
билезине ырысту јӱрӱм сурайт. Мен От-Энеле јаҥыс тазылду. Ого 
айдар алкыжым мындый:

Орчылаҥды јарыткан
Одус башту От-Эне!
Ончо јерди јарыткан
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От-јаларлу Кудайым!
Талкан-кӱлин тӧжӧнгӧн,
Таш очогын курчанган,
Кӱлер бӧркин бӱркенген
Кӱн јаркынду От-Эне!
Јер Киндиги-Энемниҥ
Алтын отыгынаҥ камылган
Алтан башту От-Эне.
Чийди болзо быжырган,
Тоҥды болзо эргискен,
Чарчаганды јылыткан,
Аштаганды азыраган
От-Эне кайракан!
Кырык башту Кыс-Эне,
Одус башту От-Эне, чӧ-ӧк!

Эмил јаанак:
Улууныҥ айткан улу сӧстӧрин анаҥ ары улалтып ийерге ту-

рум. Балдар, очоктыҥ бажында отурган От-Эне кудайды кижи 
аскан курсак-тамагыла кӱндӱлеп јӱрзе, кандый бир ӧйдӧ От-Эне 
кижиге де болужар. Ол јанынаҥ мен слерге кеп куучын айдып 
берейин. 

Азыйда айылдаш эки келин јуртаган. Олордыҥ бирӱзи от-
очогын улай ла кӱндӱлеп, азыраар болгон. Торо башталарда, келин 
одыныҥ бажындагы кӱлди болчоктоп, оныла балдарын азыраган. 
Быйанду оттыҥ кӱли балдарга курсак болуп билдирген. Анайып 
энези балдарыныҥ да, бойыныҥ да тынын  корып алган. 

Экинчи келин от-очогын кӱндӱлебеген, бойын ла кичееген. 
Оныҥ одыныҥ кӱли тегин ле кӱл болуп, балдарына болушпаган. 

Оноҥ ло бери алтайлар ӧскӧ јерге кӧчӱп јатса, Эне-Кудайды 
апарып јадыс дежип, от-очогыныҥ бажынаҥ кӱл алып, јаҥы оды-
на отургызатан.

Кертимек:
Очокто кӱйген От-Эне
Ончобыска – байлу Эне.

23



Айыл ичин јылыдат, 
Аш-курсагыс кайнадат.

Курсак бышса, озолоп,
«Оп-куруй» деп айдынып,
От-Энени кӱндӱлеп,
Оноҥ отур ажанып.

Јалбырап кӱйген бу Отко
Салба качан бор-ботко.
Очогыс бистиҥ агару,
Јаантайын болзын ап-ару. (К. Тепуков)

Таштан-Јадагай:
Јеенимниҥ санаалузы-ын! Слер де бу чӱм-јаҥды ундыбагар, 

балдар.

Балдар: Ундыбазыс, ундыбазыс!

Таштан-Јадагай:
Ончо јылдар мындый ойгор деп, мен билбей. Сен, Улуу, бӱгӱн 

бистиҥ ортобыстаҥ сала берериҥ. (Кандый јыл келижер). Он бир 
јылдыҥ туркунына бис сени кӧрбӧзис. Оныҥ учун сени солыйтан 
сыйныҥла балдарды таныштырып ийзеҥ.

Кӱн-Кысчак:
Нениҥ учун Јылан Улууныҥ сыйны боло берди? Улуу, сен оны 

јартап болорыҥ ба? 

Улуу:
Эр улустыҥ јылдарына мен – Улуу, Бар, Ат, Ийт, Какай киредис. 

Алтай албаты бисти кату јылдар дежер. Ӱй улустыҥ јылдарына 
Чычкан, Уй, Кой, Койон, Мечин, Такаа ла Јылан кирип јат. Олор-
ды јымжак јылдар дежер. Јылан сыйным алдында, мен ле чилеп, 
учуп јӱретен, кайзырыктары да менийине тӱҥей јылтырап тура-
тан. Кезик калыктар мени Јеек Јылан деп чоло атла адайтан. Је, 
сыйным, бойыҥ керегинде балдарга айдып берзеҥ.
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Јылан:
Мен Алтайга келгемде, эл-јон айдатан:
Јылдыс чылап мызылдап,
Јылан јыл келди.
Јылан чылап шыркырап,
шуурган, салкын кӱӱледи.

Јыланды да јыл эдип,
Калыгыс бистиҥ адаган.
Оныҥ короны – эм, ӧлӱм,
Оны улус байлаган. (А. Адаров)

Талбак Кулак:
Јыланныҥ короны эм деп, мен бичиктеҥ кычыргам. Балдар, 

јылдар јаан билгирлӱ учун, ойыныска алатан эмтирис.

Балдар:
Албай, а! Албай, а!

Талбак Кулак:
Мениҥ ӧткӱрген урокторым слерге, балдар, кӧп билгир, туза 

экелген. Эмди де мен слерге бир солун јетирӱ эдерге турум. Слер 
мени угараар ба?

Балдар: 
Угарыс! Угарыс!

Талбак Кулак:
Кижи ле Јылан маргышкан. Кем кемди озо ӧлтӱрер, ол 

јылтоолошко киретен болтыр. Кижи калып барала, Јыланды 
куйругынаҥ ала койгон. Ол Јыланныҥ тырлаҥдап турган 
узун куйругын колына ороп турала, ычкынып ийтир. Јылан 
јеҥдирткенин билеле, јердиҥ алдына кире берген. Анча-мынча бо-
лоло, Јылан ӧскӧ јердеҥ чыгып келген. 

Јыланныҥ эпчилин, јеҥилин Кудай јарадала, оны јылдардыҥ 
тоозына кожордо, Јылан кыймыктабас соок кӧзиле Јайаачы 
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јаар кӧрӱп айткан: «Јердиҥ ӱстинде Кижинеҥ кара санаалу 
тынду јок. Ол кӱчине салдырала, јаантайын мени ӧлтӱрерге 
умзанар. Кара керегин эдип, тынымды јетире кыйбаза, ӧчимди 
аларым. Качан бир ол ӧлзӧ, ӧзӧгине кирип, јӱрегин маказырап 
јиирим». 

Байла, оныҥ да учун улус Јыланды јердиҥ-сууныҥ шулму-
зы дежетен. «Јылан јыл јылып кирер, чагып чыгар» деп, туку 
јебренде ӧбӧкӧлӧрис айдып салган. Кезик учуралдарда Јылан 
аржан суулардыҥ ээзи де болгонын, кеп куучындар биске 
јетирет.

Јылан:
Чын! Чын!

Бар:
Куучынды угала санандым: Јылан јыл – казыр јыл эмтир. Бу 

Јылан деген койрык тындуны ајарып кӧрӱгер. Оныҥ буттары да, 
табаштары да кӧскӧ кӧрӱнбес. Јаҥыс ла коронду эки айры тили 
кӧрӱнер. Оныла ойнобогор, балдар. Чагып та ийердеҥ айабас.

Јылан:
Оныҥ да учун алтай улус мени «јеткер», «койрык», «узун курт» 

деп байлап, адымды чике адабайт. Је мениҥ короным эмдеер де, 
ӧлтӱрер де аргалу.

Койон:
Јыланныҥ ачынып ла тыҥзынып јӱргенин кӧрӧлӧ, мен кай-

кайтам. Бир катап ол айткан: «Мен кӱйӱнчек. Учайын дезем, ка-
нат јок. Маҥтаар менде буттар јок. Јылып та јӱрзем, коронымла 
каандар каандарды корондогон».

Јылан јыл казыр деп, Бар чын айткан. Косколоҥду 1917 јыл 
Јылан јыл болгон. Каан јаҥы аҥтарылып, карындаш карын-
дашка, уулы адазына удура карамы јогынаҥ јуулашкан. Бистиҥ 
Тӧрӧлиске јаан тӱбек экелген 1941 јыл база ла Јылан јылга келиш-
кен. Бу јылда Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу башталган. Кӧп-кӧп эрлер 
Алтайына јанбаган: јер тӱбинде сӧӧги калган, суру јок јылыйган.
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Кой:
Јылан јыл Јыланныҥ кӧзи ошкош мелтирӱӱш, јут-јулакайлу 

болор. Оныҥ да учун ол, Јылан чылап, јылып ӧдӧр, сӱрекей узун 
деп билдирер.

Мечин:
Јылан – мендий ле сӱмелӱ, капшуун тынду. «Јылан ошкош» деп, 

кезик ачу тилдӱ улусты тегин айтпаган эмей.

Эмил јаанак:
Је, балдарым, куучынысты токтодып, Чага байрамыстыҥ чӱм-

јаҥын анаҥ ары улалтар керек.

Эски јылдыҥ тобрагын силкигер!
Эди-канаар изий берзин! 
Јаҥы јылдыҥ тожына јыҥылагар,
Јарын-сыныгар сергек болзын!
Тереге, чанакка отурала, тӧҥнӧҥ учуртсаар. 

Таштан-Јадагай:
Чага байрамныҥ база бир аҥылу чӱм-јаҥы – карга аҥданары. 

Оныҥ учуры, балдар, сӱреен јаан. Ол кирдеҥ, јаман кылыктаҥ ла 
шок-јеткерлӱ санаанаҥ айрылганы.

                                Ӱчинчи ойын

Столдо јараштыра салган курсакту тепшилер.

Эмил јаанак:
Ойноп барардаҥ озо, балдар, байрамныҥ алама-шикир 

курсагынаҥ амзагар.

Кӱндӱлештиҥ кийнинде ончо балдар, айылчылар јыҥылап 
баргылайт.

Јыҥылаш божогон кийнинде балдар тӱс, ару јерге јуулгылайт.
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Эмил јаанак:
Чага байрамныҥ ойын-јыргалы мында тӱгенбес. Бир аҥылу 

ла чӱмдӱ ойын бар, балдар. Ол – тебек тебери. Тебекти мынайда 
јазаар: Уйдыҥ кӧзиндий тегерик, јалбак  корголјынныҥ ортозын 
ӱйттеп ийер. Јылкыныҥ эмезе ӧскӧ дӧ тындуныҥ терезинеҥ кичи-
нек ӧӧн кезип алар. Терениҥ јелбер тӱгин корголјындагы ӱйттеҥ 
чыгарып ийзеер, тебек – белен.

Таштан-Јадагай:
Тебекти уул балдар ойнойтон. Кысчактар сырга јажырып ойно-

гылаар. Мен јаш тужымда тебек теберин сӱӱйтем. Оныҥ ойнойтон 
ээжизин де јакшы билерим. Мӧрӧйдиҥ туружаачылары тебекти 
ӧрӧ чачып, кату чоҥчойлу кӧм ӧдӱкле элип-селип тебетен. Токтоду 
јогынаҥ эҥ кӧп катап тепкен  кижи – јеҥӱчи.

Уулчактар тебек тебип маргышкылайт, кысчактар сырга 
јажырып ойногылайт.

 
Такаа:
Алтай калык Чагалап јуулышканда, бой-бойлорына сый бери-

жетен. Слер де, балдар, бу чӱм-јаҥды улалтып јӱрӱгер.

Балдар:
Бистиҥ сыйларыс белен! Белен!

Балдар да, јаан да улус бой-бойына сый берижет. 

Ат:
Мен – алтайлардыҥ эрјинези, байлу тындузы. Ончогорды ал-

кап јадым:

Ачынганда, ат кӧдӱргедий,
Аштаганда, ирик јигедий
Баатыр болуп ӧзӱгер, балдар!
Аданаарды алыжып јӱрӱгер,
Санаа-укаагар тереҥ болзын!
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Ийт:
Балдар, слер билереер бе, мени эл-јон Ийт-Быркан дежет. 

Нениҥ учун мени мынайда адаган, слерге айдып берейин. 
Алтайда, та кажы да чакта, корболоп ӧскӧн аштыҥ бир 

сабынаҥ он мажак бӱдетен. Ол ӧйдӧ бир шалыр эмеген теерт-
пекле балазыныҥ богын арчыган болтыр. Кудай ого  сӱреен тыҥ 
ачынала, Алтайда кылганду аш качан да ӧспӧзин деп каргап сал-
ган. Бу кинчек ончо эл-јонго тӱшкен. Торолоп ӧлбӧскӧ, албаты 
мыҥыр, ускум, јонјолой, кӧмӧли, кӧжнӧ, балтырган, кымыскай, 
кандык, саргай, чейнениҥ тазылын јип јӱрген. Је ийттерге мын-
дый курсак јарабаган. Олор Кудайдаҥ курсак сурап, тӱндӱ-тӱштӱ 
улыптыр. Кудай бу јайнулу улушка чыдабай айткан: «Алтайда 
аш ойто  бӱдер. Је оныҥ бир сабында он мажак эмес, бир ле ма-
жак болор». 

Оноҥ ло бери аштыҥ сабында бир ле мажак болуп калган. Оноҥ 
ло бери јаандарыс айдатан: «Кандый ла јыргал-байрам тушта, те-
гин де кӱнде ийт кӧрӱнзе, азырап салыгар. Ийт – Быркан». Учында 
ончогорды алкап јадым:

Албаты амыр јатсын!
Јаактуга айттыртпазын!
Јарындуга туттуртпазын!
Ийт чилеп ыркыранбазын!
Бычак тудунып јуулашпазын!

Эмил јаанак:
Мен де слерди алкайдым:
Јылан бажы сойылды, 
Јыл бажы эбирилди,
Јылан чылап коркытпагар!
Эски јылыс чыкты,
Јаҥы јылыс кирди,
Койонды чылап коркытпагар,
Колтыгаарга сыгындыраар!
Малга мал кожулзын,
Балага бала кожулзын! 
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Таштан-Јадагай:
Бистиҥ алтай чӱм-јаҥыс
Байлу, тереҥ учурлу.
Бӱдӱрип оны јӱрзебис,
Болорыс бис курчуулу.

Оныҥ учун, балдарым,
Ойто такып айдадым:
Нактаҥ нак јӱрӱгер,
Најы-нӧкӧр кӧп болор.

Бӧлингенди бӧрӱ јиир,
Айрылганды айу јиир.
Беш сабардый биригип,
Бектеҥ бек јӱреели! (К. Тепуков)

Талбак Кулак:
Чагалаш мында тӱгенди!
Эзенге јетире јакшы болзын! 

Нина Тепукова
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ЧАГА БАЙРАМ
       (кожоҥ)

Ӧрӧ турган Алтай-Кудай,
Слерге бистеҥ – алкыш-быйан.
Слердиҥ берген ару суда – 
Јажын-чакка биске јайаан.

Кош кожоҥ:

Јылдыҥ учы, јылдыҥ бажы – 
Алтай јерис алкаар тужы.
Чага байрам, јарык байрам –
Јаҥы јылга кирер алтам.

Амыр турзын арка-тажыс,
Кӧптӧп ӧссин аҥ-кужыс,
Ару болзын ичкен суубыс,
Эзен турзын мӧҥкӱ туубыс.

Кош кожоҥ:

Калык-јоныс ӧҥжӱк јатсын,
Кара тӱбек тийбей ӧтсин.
Бала-барка ырыс тапсын,
Кӱнниҥ чогы улай тийзин.

Кош кожоҥ:

 К. Тепуков
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КӰНЧЫГЫш ЈЫЛТООЛОшТЫҤ ТӦДӦГӦЗИНЕ 
КИРГЕН СООJЫНДАР

                                            * * *

Бир катап jаҥы jыл кирер ӧйдӧ Ойгор ло Улу Будда jерде 
jӱрген ончо тындуларды алдырган эмтир. Олордыҥ кемизи 

тоомjызын кӧргӱзип, Jаҥы jылла озо оны уткыза, сыйга jыл алар 
болтыр. Ӱзеери ол jыл оныҥ адыла адалар. Эҥ озо Эрлен келген. 
Оныҥ кийнинеҥ Бука jеткен, оноҥ Бар, Кролик, Улуу, Jылан, Ат, 
Кой, Мечин, Пӧтӱк, Ийт ле Чочко. 

Кажы ла тынду сыйга jылды алала, ого бойыныҥ кылык-jаҥын 
берген. Бойыныҥ ээзине – кижиге де олор темдегин сыйлаган. 

Оноҥ ло бери кижи кандый тындуныҥ jылында чыккан, оныҥ 
кылык-jаҥыныҥ jакшы да, jаман да келтейин  бойына алар болуп 
калган.

                                           * * *
Улу Будда jер-телекейдеҥ барып jадала, ончо тындуларды бой-

ына кычырарда, jӱк он эки тынду оны ӱйдежерге келген. Олордыҥ 
тоозында  сӱмелӱ Эрлен, иштеҥкей Бука, jалтанбас Бар, jобош 
Кролик, бӧкӧ  Улуу, ойгор Jылан, кеен-jараш Ат, јымжак кылыкту 
Кой, санаалу Мечин, jаркынду Пӧтӱк, бӱдӱмjилӱ Ийт, ырысту Чоч-
ко болгон. Чочко бир эмеш оройтыган да болзо, ырызын бадырып 
болбой, кортылдап турган.

Тындулардыҥ келгенине Будда сӱӱнип, кажызына ла бир 
jылдаҥ сыйлаган. Атанып jадала, Агару Санаага Jаркындалып 
турган Будда jылын башкарып jӱрзин деп, тындуларга jакыган. 

                                     Билерге солун

Јаҥы јылды јаскыда, кӧк чыкканда уткыйтан чӱм-јаҥыс база 
бар.  Јебренде кӧчкӱн ӧбӧкӧлӧрис јылды кыш, јас, јай, кӱс деп, чо-
кым бӧлибеген. Олор јылды эки јара – соок ло јылу ӧйлӧргӧ бӧлиген. 
Кыш чыккан мал јаскыда одорго кӧнӱ кире бергенде, улус јылдыҥ 
башталганын темдектеп, Јылгайак байрамын ӧткӱретен.

Jылгайактыҥ база бир ады – Кар-Токпок. 
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ЈЫЛГАЙАК – JАСТЫ КЕРЕЛЕГЕН БАЙРАМ

Тулаан айдыҥ ичинде
Тӱн ле тӱш теҥдежер.
«Jылу биске келди!» деп,
Аҥычактар сӱӱнижер.

«Jылгайагыс башталды!» – 
Jиркиреп балдар jӱгӱрер.
Тебек, кажык ойындар –
Эл-jоныс маргыжар.

Ӱӱче бӱгӱн бузулар,
Тату кӧчӧ азылар.
Эбиреде jаткандар
Бой-бойына айылдаар. (К. Тепуков)

Jылгайак – jыл тӱгенгени, јаҥызы башталганы; кар кайы-
лып, Кӱн узап, келген jастаҥ ырыс сакып, jакшыга иженген 

байрам. «Ол не сакылта ла ижемjи?» деп, слер сурараар. Ол – јасла 
кожо jалаҥдардыҥ кӧги jажарзын, jӱзӱн-jӱӱр чечектери jайылзын, 
јадаган* аш jаранып ӧссин, куштар ыраак талалардаҥ jанзын де-
ген сакылта ла ижемjи. 

Ӧбӧкӧлӧрис Jылгайакты тулаан айда темдектейтен. Нениҥ 
учун дезе бу айда Jер-Эне кудай  ар-бӱткенди тереҥ уйкунаҥ ойго-
зот. Олордыҥ айткан сӧзи де бар: «Тулаан айда туйгакту мал ка-
жаанда турбас, тулуҥду кижи ӱйде отурбас, тырмакту аҥ ичеен-
де jатпас». Айдарда, тулаан айда Кӱн узап, jерди jылыдып, карды 
кайылтып, jаҥы jылды экелгени jартала берет.

Алтай улус Jылгайакты Айдыҥ ак толунында ӧткӱрет. Байрамга 
улус ӱӱче бузуп, эт кайнадып jат. Ӧткӧн jайда кургаткан jер ажын – 
кандыкты, саргай-чомырды, jонjолойды сӱтке кайнадып, арыштыҥ 
калажын быжырып, сӱттеҥ аш-курсак белетеп алат. Jылкыныҥ ка-
азызына эмезе кузуктыҥ эмилине талканды эмезе чаракты кожуп, 
сокыга соголо, чокчок деп тамзык курсак белетеп алат.

*Јадаган аш – кӱскиде салган арыш
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ЈЫЛГАЙАКТЫҤ ЧӰМ-ЈАҤЫ

Байрамды баштаганда, бир канча ээжи бӱдӱрер керек. Элдеҥ 
озо тӧрт тагыл тургузар. Ол – jараштыра, бир тӱҥей эдип 

кескен болчоктор. Кӱн чыгып, кулактарын кӧргӱзип ле ийзе, тӧрт 
тагылга от камызып, арчын кӱйдӱрер. Бастыра айылдыҥ ичин 
бу арчынла арутап аластаар. Айыл ээзи эр кижи алкыш-быйанду 
сӧстӧр айдар:

Тӧртӧн эки байана
Тӧр бажына шокшолзын,
Торко-мандык ар-jӧӧжӧ
Тӧр бажына чӱмделзин.
Береечи Кудай ырыс берзин,
Бистиҥ jоныс байып jатсын.
Алтай-Кудай алкыш берзин,
Азыраган малыс артыкту болзын.
Ажанган ажыс майлу болзын,
Ар-jӧӧжӧбис артыкту болзын.
Азыраганыс балдар болзын,
Ак-jарыкта алкышту jӱрзин.

Анайда ок айаксалгыштыҥ jанына эпши тагыл тургузылып 
jат. Ол – база ла болчок агаш. Оныҥ ӱстине арчынныҥ jажыл 
бӱрин тегерик мӧҥӱн табакка салала ӧртӧӧр. (Озодо улус арчынды 
мӧҥӱн табакка ӧртӧйтӧн). Алкыш-быйан анаҥ ары улалар:

Ӱч-Курбустан кудайым,
Ӱзӱлбес алкыш jетиреер.
Ӱч толукту Алтайым,
Ӱӱле-конок беригер.
Ӱӱрлӱ малыс jыл чыгып,
Ӱстӱ ажыс тӱгенбезин,
Ак быйаныс астабазын,
Ак сӱдибис тӱгенбезин.
Алкы бойыс оорыбай,
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Амыр, jакшы jылды чыгаак.
Эрjинелӱ Чымалы-каан,
Эрjинезинеҥ беришсин.
Элдиҥ-jонныҥ jоболы
Эски карла кожо барзын.
Кара, jаман jууктатпай,
Кудай биске алкыш берзин.
Jеткер-jелбис jууктатпагар,
Кӧс jетпестеҥ кӧрӱгер,
Укпас jердеҥ угугар,
Jер Киндиги-Энебис!
Баштаҥ баш болзын,
Базып ӧскӧн бу Алтайыс! 

Бу алкыш-быйанныҥ кийнинеҥ чӧгӧдӧй отурган бастыра улус, 
бала-барка баштарын jабыс эҥип, Jер-Энеге бажыратан. Jаандарыс 
тегиндӱ айтпаган: «Jердеҥ jаан неме jок. Алтайыстаҥ артык ал-
тай jок. Эл-jоныс Алтайыла, ар-бӱткениле, ак малыла байлык. 
Алтайдаҥ ӧскӧ алтай jок. Jеристеҥ ӧскӧ jер jок. Баш балзын, оп-
куруй! Баш болзын!..»

Анайда ок клаала От-Энени кӱндӱлеп, алкаар. Клаа – jылкы 
малдыҥ сӱдин кошкон чеген. Ол боjоныҥ, быштактыҥ, эjигейдиҥ, 
актаҥ тамган ончо аш-курсактыҥ jаан теjизи (кӱндӱӱзи). Клааны 
ла оныҥ боjозын темир кӧнӧккӧ урбайтан. Тос бортогого* уратан.

От-Энениҥ алкыштарын эр де кижи, эпши де кижи айдар ар-
галу. 

Теҥериде киндиктӱ,
Темир очок курчуулу,
От-jалбыжы jайылган
От-Jаларым – От-Эне!
Оору-jобол jууктатпай,
Ончобысты корыган,
Аш-курсакты кайнаткан,

*Бортого – кайыҥныҥ тозынаҥ эткен кӧнӧк (сабат)
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Албаты-jонды азыраган.
Алтай-Каҥайдаҥ jайалталу,
Агаш-таштаҥ быйанду
Jер Киндиги-Энениҥ
Jеезелӱ jуртын башкарган,
Сургулјынду От-Эне!
Айыл-jурттыҥ бажы болгон
Одус башту От-Эне,
Аш бажынаҥ амзагар.
Баштаҥ баш болзын,
Оп-куруй, От-Эне! 

Бу алкыштыҥ кийнинде эр улус бӧрӱктерин суурып, мӱргӱгилеп 
jат. Эпшилер бӧрӱктерин уштыбас. Чӧгӧдӧй отурган бойлоры эки 
тулуҥын сыймай тудуп мӱргӱгилеер. Алкап турган кижи айылдыҥ 
ичин эбире базып, арчынла аластаар. Арчын ӧчӧ берзе, ӧскӧзин 
алып, эжерлей тудуп, ойто ло айылды эбире базып, аластап алка-
нар:

Улаабыстаҥ уй ичсин,
Иргеебистеҥ ийт jизин.
Аш-курсагыс тӱгенбезин,
Оору-jобол jок болзын,
Ончо калык тыш jатсын,
Курут-сарjу кӧп болзын,
Кудай биске килезин!

От – калыктыҥ тыны, jӱрӱми, ырызы, курчуузы. Оныҥ учун 
От-Эне ажыра кӱндӱлеш башталар. Кӱндӱлеш аҥылу болор. Уул-
чак ла кызычак jурттагы эҥ ле тоомjылу jаан jаштулардыҥ ал-
дына эттӱ тепши, jер ажын, сӱттеҥ белетеген аш-курсак салар. 
Jаандардыҥ бирӱзи балдарды алкаар:

Баш болзын, балдарым!
Абыл, абыл, абыл!
Ачананыҥ ӧйи тушта
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Албатыныҥ тынын алган
Амтанду, ток аш-курсак – 
Кызыл-марал кандык,
Кыр jердеҥ кызыл ӧрттий,
Ак jердеҥ ак jалбыштый бӱт!
Jаҥы jастыҥ кандык-чомырын
Jаш корбо jалкуурбай кассын,
Тепкен буды чылабазын,
Каламазы толу болзын!
Ӧлӧм-сӧлӧм, балдарым,
Эзенде мынаҥ jаан ӧзӱгер!
Оору-jобол jогынаҥ
Омок-седеҥ ойногор!

Алкыш божогончо, балдар чӧгӧдӧп отурар. Алкаган кижи ток-
той берзе, балдар быйан айдар. Jаан jашту экинчи кижи алкышты 
улалтар:

Сагышту болугар,
Jӱс jаш jажагар!
Jаманга jапшынбай,
Jакшынаҥ ӱренигер!
Эне-адагарды кичееп,
Элге-jонго мактадыгар!
Кӱчи jетпеске болужып jӱреер,
Кӱлӱк мен деп мактанбагар!

Эки jаан jашту ӧрӧкӧндӧргӧ балдар чӧӧчӧй берер учурлу. 
Бу чӱм-jаҥ jиит ӱйе jаан ӱйени солып, jӱрӱмди, ишти улалтка-

нын темдектейт.
Ажаныштыҥ кийнинде ончолоры тышкары чыгып, омок-седеҥ 

ойногылап jӱрер.
Jылгайактыҥ экинчи чӱми – кар тепсейтени.  Jаанду-jашту 

jаан чанакка эмезе уйдыҥ терезине отурала, каткы-кокырла 
тӧстӧктӧҥ тӱжӱре jыҥылап кыйгырыжатан:
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Jылгайак jас экелди,
Jылу, jылу болзын,
Кар капшай кайылзын!
Кӧк чыксын, кыра сӱрӱлзин,
Кобынаҥ суучактар
шоркыражып аксын!

Jыҥылап тургандар карды буттарыла тепсеп, колдорыла согуп 
айдатан: «Капшай кайыл! Сууларга ла суучактарга кубул!»

Анайда ок jаш карды тӧстӧктӧҥ тоолодып, кижиниҥ jаан сӱрин 
эдип jат. Озолондыра jууп алган кылбыштыҥ jалбырактарыла 
бу сӱрди jарандырар. Онойдо ок айылдыҥ тындуларыныҥ сӱрин 
jазаар, кеелеер. Бу сӱрлер база учурлу. Ол мал-аш jаска сӱӱнип тур-
ганын темдектейт.

Байрамныҥ ӱчинчи jаан чӱми – саламнаҥ эткен эмегенди 
ӧртӧгӧни. 

(Кӱскиде, аш jуунадып турган ӧйдӧ, улус калганчы мажактардаҥ 
наадайлар (эмегендер) эдетен. Эмеген – аш салган jалаҥныҥ ээзи. 
Оныҥ учун кыра ижи божогондо, эмеген-наадайды улус айлы-
на экелип, аланчыка кадап салатан. Онызы – кыш келгениниҥ 
темдеги. Улустыҥ jӱрӱмине киришпес бу наадайдыҥ барын-jогын 
айыл ээлер jас келгенче ундып салат).

  Јыҥылап турган ӧйдӧ наадайды ӧртӧп айдыжатан: «Jӱр 
мынаҥ! Jе кӱскиде ойто jолыгарыс!» Эмегенди ӧртӧгӧни – кыш бо-
жогонын керелейт, jасла кожо jалаҥга бурылзын дегени. 

Айдарда, салам эмегенниҥ сӱр-кебери jаскы Jаҥы jылды – 
Jылгайакты темдектейт деп айдарга jараар.

К.Е. Укачинаныҥ jууп алганынаҥ
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JЫЛГАЙАКТЫҤ АЛКЫшТАРЫ

* * *
Jас кел! Jылу кел!
Jаҥмыр jаа! Кар кайыл!
Jер эризин! Jадаган ӧссин!
Кӧк томылзын! Кандык ӧссин!
Кӱӱк этсин! Кӱн чалызын!
Чомыр-кандык казып,
Чӱмдеп курсак кайнадаак!
Саргай-кандык кӧп бӱтсин,
Сагыш jеткенче казарга!
Абыл, абыл, баш болзын! 

* * *
Эски jылым чыкты,
Jаҥы jылым кирди.
Jылан бажы сойылды,
Jыл бажы эбирилди.
Чӧ-ӧк, Кайракан!
Таш jакалу, 
Корым эдектӱ Алтайым,
Ӱзӱлбес ӱӱле береер,
Тоозылбас конок береер!
Балтырыска эт ӧскӱрген,
Бажыска чач ӧскӱрген Кайракан,
Байлап слерди турубыс,
Бажырып слерге турубыс, Кайракан!

* * *
Сунуп чыккан тайгаларым,
Сузуп ичкен аржандарым
Ару болзын качан да.
Ары кӧргӧн аҥкылдарым,
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Бери кӧргӧн эҥкилдерим,
Jайалганча, мал jайагар,
Албатыма баш jемегер!*

              * * *
Jебее кӧчкӧ jакалу,
Темир кӧчкӧ эдектӱ
Алтай jерим, баш болзын!
Аржан-кутук суузынду,
Ак мӧҥкӱ бӧрӱктӱ
Алтай jерим, баш болзын!
Агаш-тажы куйак болгон,
Табылгазы тайак болгон,
Эдегине эл jаткан,
Jаказына мал турган
Алтай jерим, баш болзын!
Таска болгон сынду,
Тарак болгон jышту
Алтай jерим, баш болзын!

            * * *
Чийди болзо быжырган,
Тоҥды болзо эргискен,
Чарчаганды jылыткан,
Аштаганды азыраган,
Таш очогы манты болгон,
Талкан-кӱли обоо болгон 
От-Эне Кайракан!
Кырык башту Кыс-Эне,
Одус башту От-Эне, чӧ-ӧк!

*Баш јемегер – улус кӧптӧзин дегени
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JЫЛГАЙАКТЫҤ КОжОҤДОРЫ

* * *
Jылгайак, Jылгайак – 
Jыл ӧткӧнниҥ байрамы,
Jаандар-jаштар jыргалы,
Jас келгенниҥ кӧкӱӱни.

Jаскы кӱнниҥ курч чогы
Jаткан карды кайылтар.
Jараш ӱндӱ куштарыс
Jанып келер Алтайга!

* * *
Кочкор айда корон соок
Коркыштанып ӧдӧ берт.
Корболоп ӧскӧн балдарыс
Колчанакла jыҥылайт.

Туулан айдыҥ јылузы
Тууныҥ карын кайылтат.
Турган jонныҥ jыргалы
Тутагы jоктоҥ башталат.

* * *
Кочкор ай ла кочкор ай,
Короп калтан ай эмей.
Кожоҥбыла иштезе,
Короп калтан иш эмей.

Тулаан ай ла тулаан ай,
Туузыл калтан ай эмей.
Тутагы jоктоҥ иштезе,
Тӱгенип калтан иш эмей.
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* * *
Отык таштыҥ оодыгы
От айланып jадар ба?
Улайын келтен Jылгайак
Ойто келбей барар ба?

Jыламаштыҥ jемтиги
Jыл айланып jадар ба?
Jылдыҥ келтен Jылгайак
Быjыл келбей калар ба?

* * *
Jаҥы чыккан чечектий,
Jайканыжып ойнойлык.
Jылгайактыҥ байрамын
Jылу уткып jыргайлык.

Эмил агаш бӱриндий,
Экчелижип ойнойлык.
Эски jылды ӱйдежип,
Эреени jоктоҥ jӱрелик.

К.Е. Укачинаныҥ јууп алганынаҥ
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ЈЫЛГАЙАК – ЈААНДУ-ЈАшТЫҤ ЈЫРГАЛЫ
(ойын)

Ойноор улус:
Айылдыҥ ээзи ле эш-барааны (орто јашту улус)
Олордыҥ бала-барказы
Коштой јаткан айылдаштар бала-барказыла

Баштапкы ойын айылдыҥ ичинде ӧдӧт. Айылдыҥ тӧринде – 
ак јайык. Ак јайык алдында – тӧр тагыл. Тагылда – ӱспекчин, ак 
бӧстӧ – арчын, агаш айак, калбак. Очоктыҥ тӧринде – тагыл. Он 
тогус кажык, иргеде аарчы шӱӱр таар, ондо тагыл (ирге тагыл).

Эр јанында база – тагыл (ада тагыл). Ак јайыктыҥ ӱстинде – ал-
тай јылдык тоо. Тӧрдӧги тагылда – ӱспекчин, анда от камызылат.

Улус чӧмчӧйӧ отургылайт. Айылдыҥ ээзи арчынды камызып 
айдат:

Ачык болгон тӱнӱктеҥ
Ак айаска айланып чык.
Кӧрӱп турган Теҥериге
Кӧдӱрилип чык.

Ол айылдыҥ тӧринеҥ эбиреде базып, арчынла аластап,  ал-
кыш айдат:

Алтай-Кудай алкыш берзин,
Ар-јӧӧжӧбис кожулзын!
Ажанганыс майлу болзын,
Азыраганыс балдар болзын!

Ӱч-Курбустан кудайым,
Улу алкыш беригер.
Ӱӱрлӱ малыс јыл чыгып,
Ӱстӱ ажыс тӱгенбезин!
Алтай-Кудай, алкыш берзеер!
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Ак малыс коробой,
Амыр, јакшы јыл чыксын!
Ак быйаныс арыбазын,
Ак сӱдибис тӱгенбезин!

Алкы бойыс оорыбай, 
Амыр, јакшы јыл чыгаак!
Казан-айак каймакту,
Келин-кечин омок болзын!
Эрјинелӱ чымалы јурт,
Эрјине биске беригер!
Элдиҥ-јонныҥ оорузы
Эски карла јоголзын!
Кубулгазын јууктатпай,
Кудай, биске болушсаар!
Баштаҥ баш болзын,
Базып ӧскӧн Алтайыс!

Айыл ээзи от бажындагы – тӧрдӧги тагылга арчын ӧртӧп, 
айылдыҥ ичин аластап, От-Энени алкайт:

Орчылаҥды jарыткан
Одус башту От-Эне!
Талкан-кӱлин тӧжӧнгӧн,
Таш очогын курчанган,
Кӱлер бӧркин бӱркенген
Кӱн jаркынду От-Эне!
Оору-jобол jууктатпай,
Ончогысты корыган.
Аш-курсакты кайнадып,
Албатыны азыраган.

Агаш-ташты кӱйдӱретен
Jер Киндиги-Энениҥ
Алтын отыгынаҥ камылган
Jеезелӱ jурттыҥ jаркыны,
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Jӧӧжӧлӱ jурттыҥ ырызы.
Ак малдыҥ сӱдинеҥ
Ӱрӱстеп турум быйан сурап.
Аш бажынаҥ ӱрӱстеп,
Тамзыктап салдым алкыш сурап.
Аш бажынаҥ амзагар,
Алкыш-быйан беригер.
Талкан-кӱлдий бай болорго,
Чедиргендий чыйрак болорго,
Изӱ тӱшсе, «поп» дебес,
Ӱӱле келзе, «jок» дебес,
Баштаҥ баш болзын!
Оп-куруй, Кудайым!

Эпши jанында – аарчылу таардыҥ jанындагы тагылга  айыл 
ээзи ӱй кижи арчын ӧртӧп алканат:

Улаабыстаҥ уй ичсин,
Боjо-сарсу бозу ичсин.
Иргебистеҥ ийт ажанзын,
Ийнек малыс сӱттӱ болзын.
Аш-курсагыс тӱгенбезин,
Аштап-суузап jӱрбейлик.
Аскан казан сообозын,
Албаты-jон амзазын.
Кутустанып jыргаарга,
Кудай алкыш биске берзин!

Алкыштыҥ кийнинде отко аш-курсак тееjилейт (кӱндӱлейт). 
Ончо улус бажырат. Эпши улус тулуҥын сыймап, эрлер тӧбӧзин 
сыймап, текши айдыжат:

Ак малыма байлык беригер.
Jеристеҥ артык jер jок.
Баш болзын! Оп-куруй! 
Баш болзын!
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Айылдыҥ ээзи сӱтле тӧрт талага чачылга эдет. Аш-курсакту 
ширдектеҥ улус курсакты алып, оныла От-Энени тееjилейт. Бу 
ла ӧйдӧ текши алкангылайт:

Ак кайыҥда тӧзӧлӱ,
Ак-бородо кыйралу,
Ак айастыҥ тӱбинеҥ
Айланып тӱшкен Ак-Быркан!
Алтын jибек тӱжӱрген,
Алтын кабай jайкаган,
Киндиктӱни jайаган,
Кирбиктӱни бычыган,
Тос кабайды jайкаган,
Тынысты бистиҥ бычыган.
Оп-куруй! Оп-куруй!

Jер Киндиги-Эне Jылгайакты эл-jонго экелгени учун, ого сый 
эдип, аттыҥ, койдыҥ, ийттиҥ сӱрин шатра эдип ажындыра бе-
летейле, тагылдагы кӱйӱп jаткан аш-курсакла кожо кӱнчыгыш 
jаар кӧргӱзе тургузып салар. Сӱрлердиҥ колы-буды теҥ, jараш бо-
лор учурлу. Олорды кулурдаҥ тудар эмезе быштактаҥ кезер. Ак-
сак тындуны Jер-Эне албас.

Балдар jаандарга ӧзӱмдердеҥ белетеген курсакту тепши са-
лат. Jаандар олорды алкайт:

Баш болзын, балдарым!
Абыл, абыл, абыл!
Алтан jӱзӱн чечектер
Алтай ӱстин бӱркезин.
Алтан jӱзӱн аш-курсак
Албаты-jонды тойдырзын.
Баш болзын, балдарым!
Абыл, абыл, абыл!
Аш бажынаҥ амзап турус.
Кызыл-марал ол кандык
Кыр эдектей jайылзын,
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Айландыра ӧскӧн бу чечек
Ак jалбыштый кӧрӱнзин.
Озык-казык курч болзын,
Каскан кандык кӧп болзын.
Тепкен будыс чылабазын,
Тегин тенип баспазын,
Каламалап кӧп jуулзын,
Кайнатканы амтанду болзын!
Элем-селем, элем-селем!
Энениҥ кызы – элге туза,
Аданыҥ уулы – Алтайга туза.
Энениҥ кызы эчки саазын, 
Аданыҥ уулы аҥ атсын!

Экинчи ойын кырдыҥ эдегинде ӧдӧр.

Карды согор алдында токпокту уулчак айдат:

Узак не jаттыҥ?
Уйалбай не jаттыҥ?
Тӱрген эмди кайыл,
Тӱрген качып тайыл!

Бу ӧйдӧ айыл ээзи тагылда арчын кӱйдӱрип алканат:

Кӧк быjыраш ыжыҥ
Кӧк-Кайраканга чыксын.
Ак быjыраш ыжыҥ
Ак-Бырканга jетсин.

Уулчак jерди токпокло согуп айдат:

Калыҥ карыҥ кайылзын,
Карасу болуп аксын.
Куудаҥ jер jажарзын,
Куру мал тойынзын.
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Улус бу ӧйдӧ сӱӱнет, уулчакты мактайт, jӧмӧйт:

Jыл учы божоды,
Jыл бажы сойылды.
Тулаан ай jаҥырды,
Турган jуртка Jылгайак келди.

Айыл ээзи:

Тулаан айда тырмакту аҥ ичеенде jатпас, 
Тулуҥду эмеен ӱйде отурбас.
Э-эй, баш болзын!
Jаскы кар jап этсин,
Jаш ӧлӧҥ быjырап чыксын.
Кӱн кӧзине – ӱрӱс!

Мынайда айдала, тос бортогоноҥ (кӧнӧк) эмезе айактаҥ Кӱн 
jаар сӱт чачып алкайт:

Кӧрнӧӧ чогыҥ оноҥ изӱ тийзин, Кӱн-Быркан! 
Ачу чогыҥ оноҥ изӱ чалызын, От-Быркан!
Ак малдыҥ сӱди ак кӧнӧктӧҥ ажынзын,
Кӧк малдыҥ сӱди кӧӧш кырынаҥ чайпалзын.

Jиит эр кижи арчынла алкайт:

Jылгайак-Jылгайак, jылгыр jедип кел!
Jылгайак-Jылгайак, jасты капшай экел!
Jаткан кар кайылзын, jаҥмыр jаап,
Jас келзин, ӧлӧҥ-чӧп ӧссин,
Ӧлӧҥ-чайыс ӧссин! Оп-куруй!
Кӱн-Быркан, оп-куруй!

Эпшилер тулуҥдарын сыймап, эрлер тӧбӧлӧрин сыймап ба-
жыргылайт. 
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Мӱргӱӱл-шӱтен божогон. Улустыҥ чырайы jарык. Байрам-ко-
от, jаҥар кожоҥ башталат. Кезиктери алтай ойындар ойногылайт. 
Анчада ла тебек тебери Алтай ичинде элбеде jарлу.

Jаҥардыҥ кийнинде Jылгайактыҥ кожоҥдоры jыҥырай берер. 
Кажы ла кожоҥныҥ кийнинде «Тарал, тӱш! Кускун, тӱш! Куш-
та-а!» деген кыйгылар угулар.

*   *   *
Кочкор ай ла кочкор ай,
Короп калтан ай эмей.
Кожоҥбыла иштезе,
Короп калтан иш эмей.

Тулаан ай ла тулаан ай,
Туузыл калтан ай эмей.
Тутагы jоктоҥ иштезе,
Тӱгенип калтан иш эмей.

Ончозы: «Тарал, тӱш! Кускун, тӱш! Куш-та-а!»

Кызычак:

Jылгайак-Jылгайак – 
Jыл ӧткӧнниҥ байрамы,
Jаандар-jаштар jыргалы,
Jас келгенниҥ кӧкӱӱни.

Jаскы кӱнниҥ курч чогы
Jаткан карды кайылтар.
Jараш ӱндӱ куштарыс
Jанып келер Алтайга!

Ончозы: «Тарал, тӱш! Кускун, тӱш! Куш-та-а!»

Кыдраш Шумаров
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АЛТАЙ КАЛЫКТЫҤ АҤЫЛУ КӰНДЕРИ ЛЕ ӦЙЛӦРИ

*   *   *

Кӧрӧр болзо, jылда эҥ кыска кӱндер бар эмтир. Орус тилде 
ол кӱндерди «солнцестояние» деп айдар, бис «ӧткӱш» деп 

айдадыс. «Ӧткӱш» – ненеҥ де «ӧдӧр» дегени.
Кышкы ӧткӱш кышкы куран айдыҥ (декабрь) 21-чи кӱнинде 

– Ай эскиде башталып, ойто Ай jаҥырганча, 8 кӱнге улалар. Бу 
кӱндерде Ай кӧрӱнбес. Оны «Кышкы куран ай карыгып jат» деп, 
ӧбӧкӧлӧрис айдып салган. Бу 8 кӱнниҥ тӱштери jылдыҥ эҥ кыска 
тӱштери болот. 

*   *   *
Кышкы куран айдыҥ баштапкы кӱндеринде  куран-эликтиҥ 

мӱӱзи тӱжӱп калат. Корон соок аҥныҥ кӱчин јип јат. Бу айда куран 
багырза, кыш jылу болор. Улус согум согуп јат.

*   *   *
Астрономия деп билимниҥ jартаганыла, чаган айдыҥ 2-чи 

кӱнинеҥ ала 5-чи кӱнине jетире бистиҥ планета (Jер) сӱреен тӱрген 
Кӱнге jууктап ӧдӧт. Бу ӧйдӧ Jер кӧлӧткӧзиле Айды бӧктӧп ийет. Ай 
jокко тӱндер сӱреен караҥуй болгонынаҥ улам, «Ай карыгып jат» 
деп айтканыс бу.

Ай карыгып божойло, jаҥыра бергенде, Чага байрамысты 
ӧткӱредис.

*   *   *
Чаган айда, jаандарыстыҥ айтканыла, «Кӱн чай кайнадым ӧйгӧ 

узап калар». Чаган айдыҥ толунында кӱстеҥ ала уйуктап jаткан 
айу ӧрӧкӧн «Тӱн ортозы болды» деп, тереҥ уйкузынаҥ бир ойгонып, 
балдары jанында jатканына сӱӱнип, экинчи jанына аҥданып, уй-
кузын улалтар.

*   *   *
Чаган айда бӧрӱ ӱӱрге кожулатан эмтир. Кускун деп куш бу 

айда jымырткалап jат деген јетирӱ бар. Оныҥ jымыртказы ӱч айга 
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jадат, байла, оныҥ да учун «Кускун ӱч jӱс jыл jӱрет» деген куучын 
эл-jон ортодо jӱрет. Бӧрӱ тӧрӧӧр тушта кускунныҥ jымырткалары 
jарылат. Байла, мынаҥ улам кускунды бӧрӱниҥ элчизи дежет. 
Бӧрӱ туткан тындуныҥ сеги кайда jадар, кускун анда ла болор.

*   *   *
Кыштыҥ ӱчинчи айын «Кош казанду кочкор ай» дежедис. 

Нениҥ учун анайда айтканыс? Кӱн узаган сайын, азыйда ада-эне-
лерис оттогы јаан казанныҥ јанына экинчи казан тургузып кай-
наткан болтыр. 

Анайда ок бу – кӱн узундаар, калыҥ кар јаар, јаан соок тӱжер, 
салкын-јотконду ай.  

*   *   *
Кочкор айда кочкор аҥныҥ мӱӱзи тӱжет. Кеп куучынла, тӱлкӱ 

кочкордыҥ мӱӱзин табала, анда уйа jазап, тӧрӧгӧн болтыр.

*   *   *
Jаскыда, тулаан айдыҥ 21-чи кӱнинде, тӱн ле тӱш теҥдеже бе-

рет (весеннее равноденствие). Оны тулаан ӧткӱш деп айдадыс. 
Астрономияныҥ jартаганыла, тулаан айдыҥ 20-чи кӱнинде (эмезе 
21-де) Кӱн теҥериниҥ тӱштӱк полушариязынаҥ тӱндӱк полуша-
риязына кӧчӱп jадала, теҥериниҥ экваторын* ӧдӧт. Бу ӧйдӧ тӱн ле 
тӱштиҥ узуны тӱҥейлеже берет деп, ӧрӧ айдылып калды.

Jаскы ӧткӱштеҥ бир 10 кӱн озо, тулаан айдыҥ бажында, 
Jылгайак байрам ӧткӱрер чӱм-jаҥыс улалганча.

*   *   *
Тулаан айдыҥ ортозында база бир аҥылу кӱн бар. Ол кӱнди 

ӧбӧкӧлӧрис «Jӱс кучыйак суу ичер кӱн» дежетен.
Анайда ок «Айдыҥ 7 эскизинде jер алдыныҥ jети сокоры – 

айу, борсык, тарбаган, ӧркӧ, jеекен, момон, jылан – кыймыктайт. 

*Экватор – бистиҥ планетаны шарла (глобус) темдектейле, 
оныҥ чике ӧзӧгиле тарткан тегелик. Бу тегелик шарды эки баш-
ка бӧлийт. Ол jарым шарларды тӱндӱк ле тӱштӱк полушария-
лар деп айдадыс.
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Олордыҥ ортозынаҥ борсык ачыназына чыдашпай, ичегенинеҥ 
чыгала, сала берген» деп, jаандарыс jебренде айдып салган. 

*    *   *
Кандык айды ӧбӧкӧлӧрис эреҥис ай дежетен. Бу айда тийиҥдер 

тӧрӧйт. Кӧрӱк уйазынаҥ чыгат. Онызы јас та эмес, јай да эмес деге-
ни. Је андый да болзо, Алтайыстыҥ ӱстин кандыктыҥ кызыл-ӧрт 
чечеги бӱркеп ийет. 

*   *   *
Кӱӱк айдыҥ баштапкы кӱндеринде јашкандаар (карлу јааш), 

јаҥмыр јаар. Албаты бу айалганы кӱӱктиҥ јадазы деп јартаган. 
Айдыҥ 4-чи кӱнинеҥ ары кӱӱк ӧзӧккӧ тӱжӱп, 72 кӱн эдер. 

Кӱӱктиҥ ӱни угулза ла, оны мынайда алкаар керек:

Эзенде мынаҥ эрте эт!
Эл-јоныма эрте јан,
Айланып эткен алтын кӱӱк,
Эбирип эткен эдил кӱӱк! 

*   *   *
Кӱӱк айда теҥери унчукса, баштапкы кӱкӱрт кӱркӱрезе,  

ӧбӧкӧлӧрис јаскыда тӧрӧгӧн малыныҥ сӱдин чачып, тӧрӧл јерин 
алкап мӱргӱген.

*   *   *
Јаскы јаҥмыр тымыраар,
Јалкын-кӱкӱрт «јалт» эдер.
«Теҥери унчукты» дежер,
Алтай кижи сӱӱнер.

Арчын ӧртӧп аластаар, 
Алкыш-быйан айдылар.
«Унчуктыҥ бӱгӱн, Теҥериис,
Учурлу слерге сӧстӧрис:
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Энчилик турзын Јер-Алтай!
Амыр јатсын эл-јоныс!
Астабазын мал-ажыс!
Оп-куруй,
Чӧ-ӧк, Кайракан-Кудайыс!» (К. Тепуков)

*   *   *
Jайгы ӧткӱш (солнцестояние) кичӱ изӱ айдыҥ 21-чи кӱнинде 

башталып, 14 кӱнге улалар. Бу 14 кӱнниҥ тӱжи jылдыҥ эҥ узун 
тӱштери болор. Jебрен астрономияныҥ jартаганыла, бу ӧйдӧ Кӱн 
Лев деп бызырайган jылдыстарды ӧдӧт.

алтай калык jайгы ӧткӱште, айдыҥ jаҥызында эме-
зе толунында, Jажыл бӱрдиҥ мӱргӱӱлин ӧткӱрет. Мӱргӱӱл 
Алтайдыҥ Ээзине ле тайга-таштыҥ, аржан-кутуктардыҥ ээле-
рине учурлалат. Не дезе, аржан суулар быжып, эм-том тыны ки-
рип јат. Мӱргӱӱл тушта Алтайдыҥ Ээзине ак ат ыйыкталат. Эре-
Чуйдыҥ улузы «такылат» деп айдар. Такыган малга ак јаламанаҥ 
буулайла, ӱрӱстейле, малга кожуп ийер. Оны согорго до, минерге 
де, ӧлтӱрерге де јарабас.Ол бойыныҥ ӧлӱмиле ӧлӧр.

Кеп куучынла болзо, бу айда Мечин jылдыс теҥеринеҥ тӱжӱп, 
серӱӱнденерге, карасуга кире берер.

*   *   *
Эбире Алтай чечектеер,
Элбиреп кайыҥ шылыраар,
Эдил кӱӱк серибей,
Эртен-эҥир кожоҥдоор.

Јараш јайга уткуулыс –
Јажыл бӱрдиҥ байрамы.
Алтай кӧдӱрген мӱргӱӱлис –
Алкыш-быйанду сурагыс.

Ак малыс тойынар,
Арка-белис амыраар.
Кӱптерге чеген толор,
Аарчы-курут кӧп болор. (К. Тепуков)
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*   *   *
Кичӱ изӱ ай – ӧлӧҥ чыгатан, јаанайтан, мал-аш кӧккӧ тойына-

тан ӧй. Ӧлӧҥниҥ узундаганын темдектеп, алтайлар мынайда ай-
датан: «Ӧлӧҥ аттыҥ кӧзин сайып ийди». Анайда ок јанып келген 
кеткин куштардыҥ азатпайлары чыдап баштайт. 

Бу айда, ончо аҥдардыҥ учында, какай тӧрӧп јат. 

*   *   *
Јаан изӱ айда аштыҥ мажагыныҥ саганагы када берер. Бу 

айдыҥ 15-чи кӱнинеҥ ала кӱӱктиҥ ӱни угулбай барганда, јаан 
улус айдыжатан: «Аш  быжып, кылганы кӱӱктиҥ кеjирин кадап 
ийди. Эмди   ол jылу jерлер jаар учар». Айдарда, кеткиндердеҥ эҥ 
озо тӱштӱк јаар кӱӱк баратан эмтир.

*   *   *
Торко јайдыҥ экинчи айын јаандарыс мынайда аҥылаган: 

«Јаан изӱ ай – ол кӱнниҥ эҥ ле узуны, тӱнниҥ сыраҥай кысказы, 
изӱниҥ эҥ ле изӱзи». Бу айда мал тойынып, семирип јат, ӧлӧҥ-
чӧп быжат. Эм ӧлӧҥдӧрдиҥ тузалу јулугы кӧптӧйт, чечектердиҥ 
јараш јыды Алтайыстыҥ ичиле јайылат. Оныҥ да учун ада-энелер 
балдарыныҥ той-јыргалын јаан изӱ айда ӧткӱретен.

Бу айда эпши улус кышка тон-ӧдӱк кӧктӧп-јамап, кийис база-
тан учун, јаан изӱ айды эмеен ай дежетен.  

*   *   *
Јайдыҥ јылу кӱндери…
Јорыктаарыҥ ӱзеери.
Јаан боочылар ажарыҥ,
Јаан суулар кечериҥ.

Токтой тӱжӱп боочыга,
Айса болзын кечӱге
Кыйра буула кайыҥга,
Алкыш сура јолыҥа.

Тайга-ташта сен јӱрзеҥ,
Тал-табыш чыгарба.
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Аҥга-кушка туштазаҥ,
Адарым деп умзанба! (К. Тепуков)

 *   *   *
Ӧбӧкӧлӧрис  jайдыҥ куран айын «кӱски куран ай» деп 

адайтан. «Бу айда куран от чачат» деген сӧс бар. (От – тазыл деге-
ни). Куулгазынду тын, ийде-кӱч беретен от-ӧлӧҥниҥ (экинчи ады 
аҥ тазыл, орустап маралий корень) тазылын казып  jийле, куран 
маҥтап, ӧскӧ курандардыҥ керекшиндерин (тижилерин) блаажар-
га, ӱӱрге кожуларга  белетенет. Оныҥ белетенижи мындый: илjи  
балкашка кирип, бастыра бойын ыймаар. Оноҥ балкаштаҥ чыга-
ла, кургадынар. Балкаш оныҥ терезине jырс эде кургап калар. Ол 
– куранныҥ куйагы. Эмди ол согужарга-сӱзӱжерге белен. 

*   *   *
Jайгы куран ай – кӱкӱрт-јалкынду ай. Јалкын јалтылдап, аш, 

кат   быжырып јат. Бу ӧйдӧ элик ӱӱрге кожулып маҥтайт. Оныҥ да 
учун айдыҥ ады – куран. Ӧлӧҥ быжып, тын алынып, јулугы сабы-
на кадып, витаминдер алынат. Кӱн кыскарат. Јерге кыру тӱжӱп, 
кыштыҥ тыныжы билдире берер. Је андый да болзо, улус мал-
ажына ӧлӧҥ белетеер кидим ӧй.

 
 *   *   *

Кӱски ӧткӱш (равноденствие) сыгын айдыҥ 23-чи кӱнинде бо-
лот. Бу кӱнде тӱштиҥ узуны ла тӱнниҥ узуны теҥдежет. Бу кӱннеҥ 
ары ӧбӧкӧлӧрис Сары бӱрдиҥ мӱргӱӱлин ӧткӱрген, эмди де 
ӧткӱредис. Ада-энелер Алтай-Кудайга, Алтайдыҥ Ээзине мӱргӱп, 
чыккан-ӧскӧн jерине, азыраган бала-барказына, мал-ажына ал-
кыш сурайт.

*   *   *
Ар-бӱткенди алтындап,
Алтайыска кӱс келди.
Сыгын ӱнин тыҥдаалап,
Кеткин куштар јепсенди.
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Байлу-чӱмдӱ Сары бӱр –
Байлык кӱстиҥ байрамы.
Эмди Алтай амыраар, –
Ээчий кышка алтамы.

Одындаган алтайлар
Озолодо айдынар:
«О, кайран агажым,
Арга јокто кес јадым!
Соокко тоҥот балдарым,
Сооп калды очогым!» (К. Тепуков)

 
*   *   *

Сыгын айдыҥ ак толунында эмеен jай башталат. Эмеен 
jайдыҥ баштапкы кӱнинде улус айыл-jуртына Кудайдаҥ алкыш 
сурап, мӱргӱп jат. 

Эмеен jайда Сары бӱрдиҥ байрамы улалып, эл-jон Алтайын 
кӧдӱрет, Ак-Бырканга алкышту сӧстӧр айдылат, мӱргӱӱл де, кооло-
гон кожоҥ до улалганча. Нениҥ учун дезе мал тойынган, малдыҥ 
кыжыла jиир курсагы белетелген, аш согулган.

 
*   *   *

Jарым айга чӧйилген эмеен jайда «Кийистиҥ кӱни» деп аҥылу 
кӱн бар. Эпшилер кийис jакшы базылзын деп, оны алкап jат:

Канча койдыҥ тӱгинеҥ
Чӱмдеп баскан кийизим.
Бала-баркама jӧӧжӧ болуп,
Айрылып-кыпталып ӱзӱлбезин.
Алтай Ээзи Ак-Бырканга

Алкыш-быйан, баш болзын!
Кийис базары – сӱреен jаан чӱмдӱ иш. Темдектезе, jаҥы базып 

jаткан кийистиҥ алдыла кижи ӧтпӧс. Кижи ӧткӧжин, кийис ту-
душпас, ортозынаҥ ӱзӱле берер дежер. 

Кийис базылган кийнинде, эпшилер бой-бойлорын кӱндӱлежип, 
сӱӱнгилеп кожоҥдожойтон:
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Алтын койдыҥ тӱгинеҥ
Кийис базып алалык.
Айландыра кӧктӧйлӧ,
Айыл тудуп алалык.

Тӧртӧн койдыҥ тӱгинеҥ
Кийис базып алалык.
Тӧрт талазын кеелейле,
Тӧжӧк эдип алалык.

*   *   * 
Бу айда Кудай бойыныҥ ӱнин сыгынга берер дежетен. Сыгын 

айландыра турган агаш-ташты торгылта эдип (мӧӧрӧп), ӱӱрге ко-
жулат. Айдыҥ 20-чи кӱни кирезинде, ол јадалу от-ӧлӧҥди чапчып 
јигенде, тыҥ јааштар башталып, карлап та ийер. Jе ӱстибисте 
теҥкейген теҥери унчукпай барат. Jааштар jааза да, кӱкӱрт 
кӱркӱребес. Ол кӱндерди «Сыгынныҥ кӱндери» дежер. 

Бу кӱннеҥ ары аржанга јылаҥаштанала кирерге јарабас, јӱк ле 
суузын ичер.

Кӱс бажында, сыгын ӱн чыгарган кӱнде, теҥери унчукса, кыш 
кату болор, унчукпаза – jымжак. 

Кеп куучынла, сыгын айда Мечин карасунаҥ чыгала, теҥериге 
кӧдӱрилет. Бу ӧйдӧҥ ары Алтайда сооктор башталат. 

*   *   *
Алтын кӱстиҥ баштапкы кӱндеринде «атты соодуга тургу-

зар» деген кӱндер бар. Ол Сары бӱрдиҥ байрамына келижет. Ӧлӧҥ, 
одын белетеген, аш кескен ӧйлӧрдӧ аттар арып калатан учун, олор-
ды бир канча кӱнге амырадып, семиртип jат. Оноҥ амырап калган 
аттарына эр улус минип, аҥдап-куштап атанатан. 

Кӱстиҥ бу чӱмдӱ ӧйин «Алтын кӱс» деп айдадыс. Не дезе, бу 
ӧйдӧ агаштардыҥ јалбрактары, ӧлӧҥ-чӧп, алтын чылап, саргарып 
калат.

Бу ӧйдӧ јылан јымырткалайт деген јетирӱ бар.
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*   *   *
Ӱлӱрген айдыҥ баштапкы кӱндерин «Кӱреҥ кӱс» дежедис. 

Нениҥ учун дезе, айландыра турган ар-бӱткен кӱрере берет. Аҥдар 
да бойыныҥ jараш jай кеберин jоголтып, тӱгӱниҥ ӧҥин кубултат. 
Турналар јылу јерлер јаар учат.

Ӱлӱрген ай – ол ӱлӱш ай дегени. Јаантайын јааш јаап, ончо јер 
ӱлӱштелет.

*   *   *
Кӱчӱрген ай – суу тоҥотон ай эмезе кыш киретен ай. Јашкан 

кар кӱч эттире тӱжеле, јерди тоҥырып ийет. Суулардыҥ јаагы 
тоҥот. Тӱш сӱреен кыска боло берет. Согум согор, ӱӱче белетеер ӧй.
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АЛТАЙ КАЛЫКТЫҤ АЙ-КӰН ТООЛОжЫ

Балдар, бистиҥ калыкта бойыныҥ кӱнлик ле айлык 
кӱнтизӱлери   бар. Ӧбӧкӧлӧрис оны «ай-кӱн тоолош» деп 

айткан. Айларды ла јылдарды тоолойтон аҥылу улус та болгон. 
Олорды «јылчы» дежетен.

Кӱнлик ле айлык кӱнтизӱлер бой-бойынаҥ башкаланат. Айлык 
кӱнтизӱле, јаҥы кирген айдыҥ кӱндерин тоологондо*, олор кӱнлик 
кӱнтизӱнеҥ 5 кӱнге артып јат. 

Јылдаҥ јылга айлык кӱнтизӱле ӧйди тоологондо, ол 5 кӱндер 
јуула берет. Анайып, 6 јылдыҥ туркунына 30 кӱн (1 ай) јуулат. 
Оныҥ учун тызыраган соокту чаган айдыҥ ордына арай ла болзо 
јаскы тулаан ай боло бербейтен. 

Айлык ла кӱнлик кӱнтизӱлерди келиштирерге, јылга он ӱчинчи 
айды кийдирер учурлу болгон. Оны «кириш ай» дежетен.

Анайып, кажы ла 6 јылдыҥ бажында, кочкор айдыҥ кийнинеҥ   
ӧбӧкӧлӧрис јылга кириш айды кожотон. Оныҥ учун кажы ла 6 
јылдыҥ бажында тулаан айды бойыныҥ «тулаан» деп адына кош-
той «толыш» деп адагылайтан. Онызы – айлар јерин толышканы 
(солышканы) дегени. 

Онойып, тулаан айды «чаган», «улу соок ай» деп база айдыжа-
тан. Мынаҥ улам ончо айлар јерин солыжып, ӧскӧ айдыҥ адыла 
адала берет. 

 Бистиҥ айлык кӱнтизӱге тӱҥей кӱнтизӱ Азияныҥ ончо калык-
тарында бар. Темдектезе, кириш айды казахтар «ара ай» дежет. 
Сибирде јуртаган кет, сагай, койбал, селькуп, хант, чулым татар 
калыктарда 13 айдаҥ турган јылдар база бар. 

*   *   *
Бистиҥ калыктыҥ бир айы тӧрт бӧлӱкке бӧлинет: Айдыҥ 

јаҥызы, Айдыҥ толуны, Айдыҥ эскизи, Айдыҥ аразы. «Айдыҥ 
јаҥызы» деген кӱндер Айдыҥ бир јаҥызынаҥ ала он тӧрт јаҥызына 

*Эмдиги кӱнтизӱле, бир айда 30 эмезе 31 кӱн (јӱк кочкор айда 
28 эмезе 29 кӱн). Алтай кӱнтизӱле, бир ай – ол Ай јаҥырала-
эскиреле, ойто катап јаҥырганына јетире кӱндер.
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јетире улалар. Оноҥ Айдыҥ толуны болор. Айдыҥ толуны эки 
кӱннеҥ турат: ак толун ла сары толун. Анаҥ ары «Айдыҥ эскизи» 
деген кӱндер барар, је кӱндерди тескери тоолоор: Айдыҥ 14 эскизи, 
13 эскизи... 2 эскизи, 1 эскизи. Айдыҥ 2 эскизин – «Айдыҥ кызыл 
аразы», 1 эскизин «Айдыҥ каразы» деп айдар. Је ол эки кӱнде Ай 
кӧрӱнбес. 

Оноҥ ойто ло Ай јаҥырар – эскирер... Ӧй анайып ла учы-тӱби 
јок айланат, јылдар јылыжат.

Алтай калык ончо јакшы керектерин Ай јаҥыда ӧткӱрер-
темдектеер деп, ӧрӧ айдып салган эдис. Айдыҥ ак ла сары толуны 
база јакшы кӱндер деп чотолот. Эҥ коомой кӱндер Айдыҥ аразына 
келижет. Бу кӱндердиҥ тӱндеринде алыс ороон кыймыктап, кара-
јаман ийде ак-јарыкка чыгат. Оныҥ учун тӱнде табыштанарга, 
кӧп базарга јарабас. 

Јебрен тӱрктердиҥ ле хунндардыҥ јуучылдары Айдыҥ толунын-
да јууга атанатан, аразында јууны токтодып, тескерлейтен. Хунндар 
эртен тура – Кӱнге, эҥирде Айга мӱргӱген. Јебрен тӱрктер Айдыҥ 
толуны алдында ӧштӱлерине табарып, олорды тоноп туратан. 

*   *   *
Алтайлардыҥ ӧй тооложыныҥ экинчи бӱдӱми Мечин (эме-

зе Ӱлкер) деп бызырайган јылдысла колбулу болгон деп, ӧрӧ 
айдып салдыс. Озодо алтайлар астрономияны – теҥеридеги 
јылдыстарды, Айдыҥ-Кӱнниҥ  јылыжып турганын јакшы биле-
тен. Мечин ле Айдыҥ турганын кӧрӱп, тургуза ӧйдӧ кандый ай 
болгонын ӧбӧкӧлӧрис билип ийер аргалу болгон. Чикезинче, Ай 12-
чи јаҥызында Мечинниҥ јаныла ӧдӱп јатканда, чаган ай кирген 
(башталган) деп, Азияныҥ ончо калыктары билип, айларды тоо-
лоп баштайтан. (Тоолош кезикте кышкы куран айда башталатан).

Ай Мечинниҥ јаныла 12 јаҥызында ӧдӱп јатканда, кышкы ку-
ран ай башталар, 10 јаҥызында ӧдӱп јатканда, чаган ай киргени 
болор,  8 јаҥызында кочкор ай киретен, 6 јаҥызында – тулаан ай, 
4 јаҥызында – кандык ай, 2 јаҥызында – кӱӱк ай, кичӱ изӱ айда 
ла јаан изӱ айда Мечин кӧрӱнбес. Оны јӱк ле ӱзӱттер ле кӧрмӧстӧр 
кӧрӧр деп, улус кокырлаган айас айдыжат. Мечин јӱк ле јайгы ку-
ран айдыҥ учы јаар-сыгын айдыҥ бажында кӧрӱнер.
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ӦЙДИҤ КЕМЈӰЛЕРИ

Јӱрӱмниҥ эбирилчиктери

алтай улустыҥ кӧрӱмиле, кижи туулган (чыккан) кӱнин 
кажы ла јыл темдектебес. Бала јӱк 12 јашка јеткенде, оныҥ 

чыккан кӱнин темдектеер јаҥду болгон. Ада-эне јуулган тӧрӧӧн-
туугандарды, најы-нӧкӧрлӧрди, айылдаштарды кӱндӱлеп, бала-
зын алкайтан: «Балагыстыҥ јылы кирди, јӱрӱминиҥ бир эбирил-
чигине јетти. Ырысту јӱрзин, кӧп јаш јажазын». 

Айдарда, јӱрӱмниҥ кажы ла эбирилчиги 12 јылдаҥ турат. 
Кижиниҥ јӱрӱминдеги кажы ла он экинчи јыл «Оныҥ јылы» деп 
адалат. Кижи јылында бойын чеберлеп јӱрер учурлу.

Бала чыдап, эр кемине – 24 јашка јеткенде, ол чыккан кӱнин 
экинчи катап темдектеп, јӱрӱминиҥ экинчи эбирилчигин ӧдӧт. 
Ӱчинчизин – 36 јаштуда, тӧртинчизин 48 јаштуда ӧдӧт. Кижи омок-
седеҥ јӱрӱп, јӱрӱминиҥ бежинчи эбирилчигин 60 јаштуда ӧдӧт.

Бу 5 эбирилчикти – 60 јылды ӧбӧкӧлӧрис «ӱйелик» дежетен. 
(«Ӱйе» –  орустап «поколение»). Јӱрӱминиҥ алтынчы эбирилчигин 
ӧткӧн 72 јашту тоомјылу ӧрӧкӧндӧрди «Јаан ӱйениҥ улузы» деп 
байлап айдадыс. 

Кижиниҥ јӱрӱми 10 до эбирилчиктеҥ турар аргалу. Ол – 120 
јаш. Алтай улустыҥ ортозында 120 јаш јажагандар кӧп болгон. Бу 
120 јылды ӧбӧкӧлӧрис «бир чак» деп айдатан.    

Ӧйдиҥ эбирилчиктери

Алтай ӧйтоолош 10 бӧлӱктеҥ (эбирилчиктеҥ) турат.  Кажы ла 
бӧлӱк (эбирилчик) 12 јылдаҥ турган болзо, ол – 120 јыл – 1 чак. Ке-
зик  калыктардыҥ бир чагында 100 јыл болзо, бистиҥ бир чагыста 
120 јыл.

Оноҥ 5 чак – 5 эбирилчик биригет. Ол – 600 јыл. Оны алтай 
улус «солоон» деп адаган. Бу сӧсти јартаар арга јок, ол бистиҥ тил-
де ундылып калган.

Анаҥ арыгы ӧй 3 солоонго биригип, 1800 јыл бӱдӱрет. Оны 
«ӱргӱлји» деп айдадыс, орустап – «вечность», «эра».
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Ӧйдиҥ мынаҥ јаан кемјӱзи «јебрен» (древность) деп адалат, ол 
– 3600 јыл.

Анаҥ арыгы ӧйди тоолобой, «кумран» деп айтканыс. Ол јарты 
јок ӧйгӧ келижет.

Ӧбӧкӧлӧристиҥ јылдарды тоолоп баштаганын ајаруга алзаас, 
эмди, алтай јылтоолошло, 2400 јыл болгодый. Јаҥы ӱргӱлји баш-
талгандый.

*   *   *
Бистиҥ калык кижиниҥ толо јаштарын бултаарта айдып, 

учурын јартаган. Олорды ајаруга алза, кижи јӱрӱминиҥ кажы ла 
ӧйинде кандый болоры јап-јарт кӧрӱне берет. Темдектезе:

Он – ийт
Јирме – тийиҥ
Одус – бӧрӱ
Тӧртӧн – тӧӧ
Бежен – белек
Алтан – тайак
Јетен – кӧжӱӱш (кӧжӱӱр)
Сегизен – булгууш
Тогузон – сокы
Јӱс – јымыртка 
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АЛТАЙ КАЛЫКТЫҤ ЈЫЛТООЛОжЫНЫҤ ТӰӰКИЗИ

алтайлардыҥ јылтооложы (календарь) Тӧс Азияныҥ 
калыктарыныҥ јылтооложыныҥ системазына кирип 

јат. Ол Кыдаттыҥ он эки тындунаҥ турган јылтооложына тайа-
нат. Јебрен кыдат бичиктердеҥ кычырганда, кыдаттар бистиҥ 
ӱргӱлјинеҥ* озо 15-чи чакта теҥеридеги јылдыстар керегинде 
кӧп билер болгон. Олор оны јер-бакалардыҥ (черепаха) куйагы-
на (панцирь), малдыҥ јарындарына бичиген. Анда Скорпион (ал-
тайлап Сайан  эмезе Сайар, кыдаттап Огненные) ло Гидра (кы-
даттап Птичьи) деп јылдыстар керегинде јетирӱлер болгон. Кий-
ниндеги чактарда, бистиҥ ӱргӱлјиниҥ I-кы муҥјылдыгынаҥ озо, 
олордыҥ «Книга преданий» ла «Книга песен» деп бичиктеринде 
база јылдыстар керегинде айдылган. Анайда ок бистиҥ ӱргӱлјинеҥ 
озо 6-чы чакта Кардыҥ јолы деп бызырайган јылдыстардыҥ ады 
ајарулу чокымдалган. Кыдаттаҥ орус тилге кӧчӱрзе, олордыҥ ады 
Молочный путь эмезе  Серебряная (Небесная) река. Бу ӧйдӧ кыдат-
тар 800 јылдыс билер болгон. Бистиҥ ӱргӱлјинеҥ озо 7-чи чакка 
јуук ӧйдӧ кыдат јылтоолош анаҥ ары  чокымдалып быжуланган. 
Чикезинче, кышкы ӧткӱште јаҥы јыл башталар –  ол јылдыҥ бажы 
деп, Ай јаҥырганда, јаҥы ай башталар деп аҥылалган. 

Бистиҥ ӱргӱлјинеҥ озо 6-чы чакта Юпитер (алтайлап Сары 
јылдыс) деп планета Кӱнди 12 јылга айланып турганын кыдат 
астрономдор билер болгон. Олор бу  јылдарды тындулардыҥ ады-
ла адап, кажы ла јылга ар-бӱткенниҥ 5 кӧндӧлӧҥин (орустап «сти-
хия») кийдирген. Олор: от, суу, агаш, темир, јер. 

Кыдаттар Сары јылдысты «Јылдыҥ јылдызы, Улу јыл» деп 
байлаган. Анайда ок бу јылдыс кудайларды ла ээлерди башкарган, 
олордыҥ јааны деп чотолгон. 

Он эки тындунаҥ турган јылтоолош алтай калыкка 
кайдаҥ келген? 

Оны тӱӱки мынайда јартайт: јебрен кыдаттардыҥ кӱнбадыш 
ла тӱндӱк-кӱнбадыш јанындагы јерлеринеҥ  ала Туулу Алтайга 

*Ӱргӱлји – эра 
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јетире юечжи ле сак деп иран тилдӱ эл јуртаган. Олордыҥ јеезелеген 
јерлериниҥ ортозыла аккан Хуанхе сууныҥ јарадыла хяньюнь ла 
жун эл јаткан. Бу эки эл кӧп чактардыҥ туркунына јуулашкан, је 
учы-учында жундар јеҥдиртеле, тӱштӱк-кӱнбадыш јаар ырбаган. 
Бистиҥ ӱргӱлјинеҥ озо 4-чи чакка јуук ӧйдӧ хяньюньдардыҥ кал-
дыктары бойлорын хунндар деп адап  баштаган. Олор Моҥолдо 
бойыныҥ каандыгын тӧзӧйлӧ, оны Хунну Туразы деп адаган (Дом 
Хунну). 

Бистиҥ эранаҥ озо II-I чактарда хунндар ла юечжилер орто-
до јуу башталган. Бу да тушта хунндар јеҥип, ӧштӱзин кӱнбадыш 
јаар сӱрген. 

Анайып, бистиҥ ӱргӱлјинеҥ озо I-кы чактаҥ ала – бистиҥ 
ӱргӱлјиниҥ I-кы чагына јетире Моҥол ло Алтайда јаткан калык-
тарды тӱрк укту хунндар бойына бактырган. Олор бӱткӱл Тӧс Ази-
яны ла оныҥ калыктарын 5-чи чакка јетире башкарган.

Археологиялык шиҥжӱлердиҥ јетиргениле, хунндар бистиҥ 
ӱргӱлјинеҥ озо III-II чактарда сӱреен бек шибеелер ле улуркак 
корымдар туткан, чыҥдыйы бийик темир эдимдер белетеп билер 
болгон, Азияныҥ калыктары ортодо эҥ талдама јуу-јепсел эдин-
ген, јуучыл эп-сӱмези бийик кеминде болгон. Мыныҥ ончозын 
ајаруга алып кӧргӧндӧ, 12 тындунаҥ турган јылтоолош хунндарга 
кыдаттардаҥ келген.

Туулу Алтай хунндардаҥ камаанду боло бергенин ајаруга алза, 
12 тындунаҥ турган јылтоолош алтай калыкка хунндардаҥ кел-
ген.

*   *   * 
Алтай калыктыҥ оос чӱмдемелинде јылтоолош керегинде кӧп-

кӧп  кеп куучындар ла соојындар бар. Соојынла болзо, 12 тындунаҥ 
турган јылтоолошты Кудай телекейлик чайыктыҥ кийнинде тур-
гускан. 
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«Чайыктыҥ кийнинде» деп кеп куучынла болзо, јебренде 
јаан чайык чыккан эмтир. Кеен сынду Алтай аҥ-куштыҥ, курт-
коҥыстыҥ сӧӧгиле бӱркеле берген. Јердиҥ ӱстинде јӱк он эки куул-
газын тынду арткан. Бу тындуларды Јайаачы-Кудай јууп, олордыҥ 
адыла јылдарды адап, јылтоолошко кийдирип айткан:

– Слерге јаба јӱрерге јарабас. Тӧрт бӧлӱкке* бӧлинеер. Кезигеер 
јайучы* болзын, артканаар олордыҥ ӧштӱзи болор. 

– Мен теҥериде јеретем. Јердиҥ ӱсти – јалаҥ сӧӧк. Јӱрерге 
јескимчилӱ эмтир. Ӧлбӧй артып калала, јерге канай јӱрерим – дей-
ле, Улуу теҥери јаар уча берген.

– Мен јерде јӱретен турум. Јакшы јер јунулып та турбай, эски 
сӧӧк чирип те калбай. Ӧлгӧн јердеҥ ӧлӧҥ ӧзӧр, барган јердеҥ бар-
гаа ӧзӧр. Кышкыда уйуктап јадарга, јайгыда ойноп јӱрерге, јер ар-
тык. Килейген сӧӧктӧҥ коркыбайдым, кирлӱ деп, јердеҥ качпай-
дым. Ару конойын дезе, агашка да чыгып коно бербей, аштабаза, 
ташка да кирип конып албай – деп, Јылан айтты.

Ол тушта Јылан канатту, кайзырыкту, мӱӱстӱ, куйрукту бол-
гон. Кожоҥдогондо, ӱни де јараш угулатан.

– Мен соок ӧйдӧ теҥериде јӱрерим. Јылу ӧйдӧ Алтайыма буры-
лып турарым – деп, Мечин айтты.

Оноҥ ло Мечин кыштыҥ соок айларында теҥериде кӧрӱнип ту-
рар, јайгыда јерге тӱжер болуп кубулды.

– Јажаҥынаҥ јип јӱрерге, тайгазы јакшы. Кӧӧлмӧгинеҥ ичип 
јӱрерге, Алтайым јакшы. Кышкыда мӱӱзим ле сый тоҥбозо, 
курсактаҥ чучурабазым. Јайгыда ичим сыстап та турза, кепшен-
генче јадарым. Јерде ле јӱрерим мен – деп, Уй айтты.

–  Бала-барка  ойнодор ару јер кӧрӱнбейт. Талайга барзам, 

* Тӧрт бӧлӱк – јылдыҥ тӧрт ӧйи. Јылдыҥ кажы ла ӧйи ӱч 
айдаҥ турат. Кажы ла ай аҥылу јылга келижет: Кышкы ай-
лар:  кышкы куран ай – Јылан јыл, чаган ай – Ат јыл, кочкор ай – 
Кой јыл. Јаскы айлар: тулаан ай – Такаа јыл, кандык ай – Мечин 
јыл, кӱӱк ай – Ийт јыл. Јайгы айлар: кичӱ изӱ ай – Какай јыл, 
јаан изӱ ай –Чычкан јыл, јайгы куран ай – Уй јыл. Кӱски айлар: 
сыгын ай – Бар јыл, ӱлӱрген ай – Койон јыл, кӱчӱрген ай – Улуу јыл

*Јайучы – теҥериде јӱрер тынду
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балыктардыҥ сӧӧги толтыра. Тайгага чыксам, аҥ-куштыҥ сӧӧги 
јайылган јадат. Мен, кижи чилеп, кайыгымды тудунып, талай-
ла јӱзерим, камчымды тудунып, тайгала базарым. Је јадар јерим 
теҥери болор – дейле, Бар теҥери јаар јӱре берди.

– Мен Алтайдыҥ сынында јӱрерим. Эски сӧӧк кугарып, јер бо-
луп калар. Эне-Алтай јаранып, туу да ӧзӧ берер. Казаладып јӱрерге, 
јалаҥ артык. Таскылына чыгарга, тайга артык. Алтайымда аргы-
мак болуп аҥданып, отоп јӱрерим. Јескинзем, тескинерге јар ар-
тык – деп, Ат јерде јӱрерге кӱӱнзеди.

Куучынды токтодып, Јайаачы сурады:
– Слер ӧлбӧй јӱрзеер јакшы ба, айса ӧлӱп турзаар јакшы ба?
– Ӧй ӧтсӧ, карып ӧлзӧ, торт болбой. Качан да ӧлбӧй, канайып 

јӱретен? Бойы ӧлзӧ, балазы артар. Балазы ӧлзӧ, оныҥ балазы ар-
тар эдип јайап салаар. Теҥери јемирилбес, јер аҥданбас јаҥду бол-
зын. Мен де јерде јӱрерим – дейле, Ийт маҥтай берди.

– Јарымаар ӧлбӧй јӱретенеер бе, айса ончогор ӧлӱп туратанаар 
ба? – деп, Јайаачы ойто ло сурады.

– Ӧлӧр болзо, ончозы ӧлӱп турзын. Ӧлбӧс болзо, ончозы тирӱ 
јӱрзин, – ончозын озолоп, Чычкан каруу берди.

Јайаачы Чычканныҥ айтканын учына јетире угала арбанды:
– Чайык токтоорго јетире тӧрт кӱн артарда, салды чеберлегер де-

гем. «Ӧлӧр болзо, текши ӧлбӧй» дейле, салдыҥ тӱбин ойо кыркыгаҥ. 
Сен, Чычкан, арай болзо бастыра тындуларды чӧҥӱрбегеҥ.

– Сал кыркып јӱрген бойым теҥери дӧӧн не јӱткийтен эдим – 
деп айдала, Чычкан јердиҥ алдына кире берди.

– Ончогор мынаҥ барыгар! – деп, Јайаачы кизирт этти.
Јайаачыга сӱрдӱрген тындулардыҥ кезиги Кижиге туштап, 

оныҥ айлында јӱрер болуп калган.
Ийтти Кижи колго ӱредерде, ол айткан: «Ичкениҥнеҥ ичижип 

јӱрейин. Ӧштӱ келзе, айдып берейин. Тижим јеткенче согужып, 
сеге болужайын. Эжигиҥди мылтык јок каруулдайын. Балулай 
аткан аҥыҥды тудуп берейин. Азырап јаткан балаҥды јылулап, 
койдонып јӱрейин». Мыны угала, Кижи айткан дежер: «Јаман ки-
жиге иженгенче, јакшы ийтке ижен». Анайып, Кижиниҥ эҥ јуук 
нӧкӧри Ийт боло берген.

Ат Кижиге айттыр: «Јыгылбазаҥ, тайагыҥ болойын. Јыгылзаҥ, 
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јалымды јастап берейин. Кӱлӱбезеҥ, кӱчим јеткенче болужай-
ын. Јакшы јӱрзеҥ, санааҥ јеткен јерге јетирип јӱрейин». Оноҥ ло 
Кижиниҥ экинчи нӧкӧри Ат боло берген.

Кижи Уйды айлына экелерде айткан: «Кӧчӧ берзеҥ, кӱлиҥди 
казып ойнойын. Ӧлӧ берзеҥ, сӧӧгиҥди кепшеп јадайын. Јыгылзаҥ, 
мӱӱзимди тӧжӧп берейин. Јакшы јӱрзеҥ, сӱдимди ичип јӱр. Ӧзӧ бер-
зем, бала-баркамды јип јӱр». Мынайып, Уй да Кижиге јакшызын 
јетирип баштаган.

Кой айткан: «Јорыкка барзаҥ, азык болойын. Тӧрӧӧниҥ келзе, 
бир кайнадым эт болойын. Тӱгӱмди јулып, эдинип јӱр. Јыгылзаҥ, 
куйругымды тӧжӧп берейин». Оноҥ ло Кой Кижиниҥ эҥ кару малы 
боло берген.

Такааны колго ӱредерде айдыптыр: «Куркуным катпаза, јалчыҥ 
болойын. Эртелеп баратан јериҥ бар болзо, ойгозып турайын. Эл-
чиге баратан болзоҥ, бичик јетирип турайын. Курсагыҥ тӱгензе, 
Кудайдаҥ сурап экелейин».

Койонды, Чычканды, Јыланды, Какайды Кижи колго ӱретпеген. 
Олор јерликшип јӱрер тындулар болуп калган.

*   *   *
База бир кеп куучынла, јер ӱстиндеги ончо тындулардыҥ јууны 

болгон. Олордыҥ шӱӱжетен бир сурагы айры бутту Коокымайга – 
Кижиге кызалаҥду јыл эдери болгон. Нениҥ учун дезе Коокымай 
сӱреен сагышту, сӱмелӱ, ӧткӱре керик, канатту куштый, чыйрак 
болгон. Оныҥ мындый кылык-јаҥы тындуларга јарабаган. 

Јуун башкаратан Маныныҥ ортон уулы, Борсык, Коокымайды 
јуунга алдырарда, ол айткан: «Мен јуунга келбезим, нениҥ учун 
дезе  мен – тындулардыҥ ӧштӱзи. Је чыгарган јӧбӧӧрди бӱдӱрерим, 
јӱк ле сагыжымды ла сӱмемди айрыбагар». 

Мыны угала Борсык айткан: 
– Айры бутту Коокымайдыҥ јӱрӱми тутакту болзын. Оныҥ кап-

шууны – таманында. Айдарда, оныҥ узун, курч туйгактары мокор-
зын, таманы јукарзын. Ары ла болойын дезе, јука тамандары агаш-
ташка јара кезилзин, јӱгӱрип болбозын. Јаантайын тайкылып-
јыгылып јӱрзин. База ол калыҥ терелӱ учун, соокко тоҥбой јат, 
изӱге кӱйбей јат. Терези база јукарзын, кызыл јылаҥаш болзын. 
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Ол, айры бутту неме, сӱмени табып ла ийер эмей. Тон-ӧдӱкти эдип 
ле алар.

Тындулар бӱ јӧпти ончозы јарадып чуркуража берерде, јердиҥ 
алдынаҥ Момон чыгып келеле айткан:

– Айры бутту Коокымайда база бир кылык бар. Ол ӧлӧҥ отобос, 
јаҥыс ла тындуларды ӧлтӱрип, канын агызып, эдин терезиле јиир. 
Оны чий эт јибес эдер керек. Курсакты отко быжырып, кайнадып 
јизин. 

Бу ӧйдӧ Чычкан турала кошты:
– Айры бутту немеге кызалаҥду ӧйлӧр тургузар керек. 

Кызалаҥдар оныҥ јӱрӱминде кажы ла он эки јылдыҥ бажында бо-
луп турзын. Андый ӧйлӧр Кижиде беш катап болзын – 12, 24, 36, 
48, 60 јашту тужында. Оныҥ угы-тӧзи бу јаштарында кӧптӧдӧ ӧлӱп 
турзын. Оноҥ ол он эки јылга ат адаар. Кажызыныҥ ла аҥылузын 
темдектеер керек.

– Мен бу куучынла јӧп – деп, Бар ӧрӧ турала айтты. – Мен са-
нанзам, баштапкы јылды Чычканныҥ адыла адаар. Јылдарды ол 
баштазын. Ол  тындулардыҥ ортозында эҥ кичинек те болзо, је 
сӱмелӱзин, сагыштузын чотко алза, бастыразынаҥ – јаан. Анаҥ 
арыгы јылдардыҥ ады мындый болор: Уй јыл, мениҥ јылым – Бар 
јыл, Койон јыл, Улуу јыл, Јылан јыл, Ат јыл, Кой јыл, Мечин јыл, 
Такаа јыл, Ийт јыл, Какай јыл. 

Бу куучынды јарадып, Чычкан сыйкылдады:
– Ӧлӧҥниҥ тазылын јип јӱрерге, мениҥ јылым јымжак болзын.
Оныҥ кийнинеҥ кӧзин алыраҥдадып, Уй айткан:
– Меге соок ло салкынду јыл керек. Ол тушта айры бутту Коо-

кымай меге кӧп курсак берер, јылу таскакка кондырар.
Ӧйи келерде, Бар ыркыранган аайлу айтты:
– Мениҥ тон-ӧдӱгим јылу. Соок то, јылу да болзо, тӱҥей ле. 

Јылым орто јыл болзын.
Бар отура берерде, коркынчак Койон, кемзинген аайлу, јобош 

ӱнденди:
– Меге кар јаан болзо јакшы. Мен ак карда јажынып, корбо 

талдыҥ бажын кыркып јӱрерим.
Улуу койроҥдоп, ачынып айткан:
– Калју, тенек деп буруладып, мен кӧк айаска сӱрдӱргем. Эмди  

81



мында ыйлап-сыктап јӱрӱм. Комыдалду кыйгым кӱкӱрт-јалкын 
болзын, кӧзимниҥ јажы јааш ла кар болзын.  

Јылан тындулар јаар јылбас кӧзиле кӧрӱп шыркыраган:
– Мени шокчыл, кара санаалу деп бурулайдаар не. Оныҥ учун 

ачынып, слерди коронду тижимле чагып-тиштеп ӧлтӱредим. 
Јылым да кериштӱ-согушту болзын. Тынар тынду бой-бойын 
ӧлтӱрижип, јуулажып-чакталып јатсын.

Ат Јылан јаар соок кӧрӧлӧ, ачынганына киштеп, ӧрӧ турды:
– Меге јылу, јымжак ла болзо јакшы. Јаантайын јол-јорыкта бо-

лодым, оныҥ учун тоҥ ӧткӱре изӱни сӱӱбейдим. Јылым тал-орто 
болзын.

Јобош Кой Атты ачындырбаска, араай ӱнденди:
– Мениҥ тон-ӧдӱгим јылу. Терлебеске, изӱркенбеске, меге соок 

јыл керек.
Мечин Койло јӧпсинип, кӧстӧри суркуражып кошты:
– Мен – сооктыҥ ээзи. Кӧк айаста кӧрӱнип ле келзем, соок баш-

талганы болор. Мениҥ де јылым соок болзын.
Бу сӧстӧрдӧҥ Такаа калтырай береле, канаттарыла талбып ку-

тулдады:
– Мен кандый ла ӧйдӧ тойбой, ачынатып јӱредим. Јылым да 

ачына-торо, тойбос јыл болзын.
Ийт Такаала јӧпсинип айтты:
– Мен де јаантайын јердеҥ курсак бедирейдим. Мениҥ де јылым 

коомой болзын. Оору, кӱчи коомой, арык тындулар ӧлзӧ, оныҥ се-
гин јип јӱрерим. Ол тушта ток-тойу болорым.

Какай кортылдады:
– Мен слерле јӧпсинбезим. Јылу, јымжак јыл јакшы. Агаш кӧп 

кузук, чочогой берер, јерде  кандый ла јиилектер бӱдер, јемит кӧп 
болор. Ол тушта мен ток-тойу, семис јӱрерим.  

Тындулар айдынып божойло, ары-бери кӧргӧжин, айры бутту 
Коокымай агаш-ташты эбирген, капшуун-чыйрак ла бойы јӱгӱрип 
бараатты. Оны кӧргӧн тындулар кайкажып чуркурашты: «Кыска, 
моко тырмактарлу, јука тамандарлу бойы јыгылбай, канай јӱгӱрет 
не?» Олор лаптап кӧрзӧ, Кижи – ӧдӱктӱ. Оноҥ улам ол јыгылбай, 
тайкылбай турган болтыр.

Борсык турала сурады:
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– Нени этсегис, айры бутту Коокымай тӱрген јӱгӱрип болбос?
Тындулар сананып, анча-мынча тым отурган. Кенетийин тура 

берген тымыкты бузып, Теке-Јуҥма сӧс сураган.
– Мен јаантайын теҥкейген таштарда јӱредим. Меге кандый да 

тынду једишпейт. Саҥ ӧрӧ дӧ, саҥ тӧмӧн дӧ јаҥыс кеминде калып 
маҥтайдым. Мен де – сӱреен чыйрак аҥ. Нениҥ учун мен мындый 
болуп бӱткем?

Тындулар ого каруу берип болбой, тым отургылады. 
– Нениҥ учун дезе менде торсык бар – деп, Јуҥма сурагына 

бойы каруу берди. 
– Торсык ончо тындуларда бар, Коокымайда да бар – деп, аҥдар 

бир ӱнле чуркурашты.
– Ийдези јаан торсыкты Коокымайдаҥ айрыыр керек. Ол 

тушта Кижи тӱрген јӱгӱрип болбос. Јӱгӱрерин ол јӱгӱрер ле, је 
тындулардыҥ бирӱзине де јетпес – деп, Јуҥма айдарда, ончолоры 
оныҥ айтканыла јӧпсинген.

Оноҥ ло тындулар Коокымайды тудала, торсыгын айрып сал-
ган. Учуктарын ары-бери кӧп чӧйилбес эдип, јодоныҥ бир учына 
јапшырган. Бир учын јодоныҥ балтыр эдине јапшырган. Учук бал-
тырда эмештеҥ чӧйилип јӱрзе, базарга јеҥил болор деп, тындулар 
Коокымайга килеген болтыр.

Эмди кӧргӧжин, торсыктыҥ шылтузында тындулар чыйрак бо-
луп бӱткен эмтир.
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ОН ЭКИ ЈЫЛ
(кеп куучын)

Улу Јайаачы кудай ла Јер Киндиги-Эне эптӱ-јӧптӱ куучында-
жып, эбирип ӧдӧтӧн он эки јылга ат берерин, олордыҥ ээчий-

деечий турар јерин шӱӱшкен болтыр. Бу јаан керекти бӱдӱрерге, 
олор ончо тындуларды јууп, маргаан јарлаган. Маргаанныҥ ээжи-
зиле, јеҥӱ алган тынду јылтоолошко кирер, оныҥ адыла јыл ада-
лар. 

Јуулып келген тындулардыҥ ортозынаҥ Тӧӧ, туу чылап 
кӱдӱрейип, узун мойнын чӧйип айтты:

– Мен эҥ ле јаан, чыдамкай, кӱчтӱ учун, он эки јылдыҥ бажы 
болойын. 

– Мениҥ карындаштарым, кыркындар, тӧӧлӧрдӧҥ кӧп, оныҥ 
учун јылдардыҥ бажы мен болойын – деп, Чычкан удура чыҥырды.

– Тӧӧ лӧ Чычкан маргышсын! – деп, аҥ-куштар бир ӱнле 
јиркирешти.

– Јаҥы чыккан Кӱнди кем озо кӧрӧр, ол јылтоолошко кирер, 
јылдардыҥ бажы болор – деп, Јайаачы унчукты.

«Мен јӧ-ӧп» деп, Тӧӧ чӧйӧ-ӧ айдарда, «Мен де јӧп-јӧп!» деп, Чыч-
кан сыйкылдады.   

Тӧӧ уур тынала, кӱнчыгыш јаар уулана јада берди. Чычкан 
оныҥ эки ӧркӧжиниҥ бирӱзине чыгара калыйла, јылуга мылырап, 
уйуктай берген. Тӧӧ дезе кӱнчыгыштаҥ кӧзин албай, Кӱн чалырын 
сакый берген. Чычкан дезе таҥ адарга ла јадарда ойгоно чарчай-
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ла, кӱнбадыш јаар бурылып, кӧзин де јумбай, ајыктап отурган. 
Кӱн алтын чогын кӱнбадыштагы тууныҥ бажына чачып ла ий-

ерде, «Кӱн јалт этти! Мен Кӱнди озо кӧрӱп ийдим!» деген сыйкыл-
даш угулды. Аҥдар-куштар Чычкан уулаган сӱмер јаар кӧрдилер. 
Чындап та, сӱмердиҥ бажында Кӱнниҥ чогы чарчап калтыр. 

Тӧӧ дезе јеҥдирткенине кородоп силкинерде, Чычкан јерге ке-
лип тӱшкен. Ол оны кӱчтӱ табажыла балбара базып ла јадарда, 
Чычкан куйругыла тырлас эдип, ичегенине кире берген. Анча-
мынча болбой ол ӱйттеҥ бажын чыгарып келерде, Јайаачы кудай 
айттыр: «Маргаанда јеҥгениҥ учун, јылтоолошко кийдирип јадым. 
Сӱмелӱ де болтырыҥ, оныҥ учун јылдардыҥ бажы болорыҥ».

Мыны угала, Тӧӧ бойын токынадып айткан: «Буттарым Ийттиҥ 
буттарына тӱҥей, эриндерим Койонныҥ эрдиндий, Улуу ошкош 
ӧркӧштӱ мен, куйругым Јылан кептӱ, кӧксим Бардый кӱчтӱ, Уй-
дый тосток кӧстӧрлӱ, Аттый јалду бӱткем. Артканын тоолобойын. 
Ончогордыҥ сӱр-кебери менде».

Тӧӧ эмди де мынайда сананып, токыналу отоп јӱрет. Байла, 
оныҥ да учун ол  балазын он эки ай карындап јат. 
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*   *   *
«Эмди бис маргыжарыс. Кем Кижиге кӧп сӱт 

берер, ол јылдардыҥ тоозына кирер» деп, Уй ла 
Сарлык ӱн алышты. Кышкы кочкор айда олор Ки-
жиге келген болтыр. «Бис сениҥ эжигиҥде јӱрӱп, 
бала-баркаҥды сӱдисле азырап јӱрерге келдис» 
деп, Уй Сарлыкты озолоп айткан. Уйдыҥ сӧзин 
Кижи јарадып, экилезин эҥирде ӧлӧҥдӧп салган. 
Сарлык ӧлӧҥин чала-была јийле, кӧп сӱттӱ бо-

лорго, тойо ӧлӧҥ отойдым деп, кырга чыккан. Уй дезе ӧлӧҥди тойо 
јийле, кепшенип, амыраарга јада берген.

Эртен тура Кижи Уйдаҥ кӧнӧккӧ толо сӱт саап алган. Ол Уйга 
быйанду сӧзин айдарда, Уй удура айдыптыр: «Кӧк ӧлӧҥлӧ тамзык-
тап азыразаҥ, јаантайын кӧнӧккӧ толо сӱт берерим, аҥканын аш-
кан каймак-сарјулу, аркытта толо чегендӱ, аарчы-курутту јадарыҥ. 
Кӧмӧлӧп мени соксоҥ, кӧксиҥди ойо сӱзерим. Ӧлзӧҥ, сӧӧгиҥниҥ то-
брагын чапчыырым».

Кырдаҥ тӱшкен сарлыкты Кижи саарда, сӱди кӧнӧктиҥ тӱбинде 
ле болгон. 

Уй Сарлыктаҥ сӱттеҥир болгоны учун, он эки јылдыҥ тоозына 
кирип, экинчи јерде турар болды. 

*   *   *
Маргаанга туружарга кӱӱнзеген тындулар та-

былбай барарда, Јер Киндиги-Эне аҥдардыҥ каа-
ны болгон Кара-Куланаҥ сураптыр:

– Сен башкарган тырмакту аҥдардаҥ он эки 
јылга кемди кожор?

– Тырмактулар маргыжып, јети тууны ажыра 
маҥтаар. Озо келгени јылдардыҥ тоозына кир-
зин. Олорды Айу ӧрӧкӧн башкаратан туру – деп, 

каан Айу јаар кӧрӱп, каруу берген.
Айу тырмакту аҥдарды јети тууны ажыра апарала, јарышка 

божодордо,  ончозынаҥ озо чыйрак бутту Бар деп аҥ келген. Ол 
до јылдардыҥ тоозына кирип, јылтоолоштыҥ ӱчинчи текпижинде 
отурар боло берген.
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*   *   *
Тындулар тал-табыш јок отургылаарда, Јер 

Киндиги-Эне олор јаар кӧрӱп ойто ло сураган:
– Он эки јылга база кем кирер кӱӱндӱ?
– Бистиҥ ортобыста кемге де каршу этпес Кой-

он деп аҥ бар. Оны кийдирер керек – деп, тынду-
лар јиркирешти.

– Ак Койон межеликти эбире маҥтап, Тӱлкӱге 
туттурбай келзе, он эки јылдыҥ тоозына кирер. 

Туттуртып алза, Тӱлкӱ јылтоолошко кирер – деп, Айу ӧрӧкӧн Ка-
ра-Кула каанныҥ јакарганы аайынча, маргаанды јарлады.

Айткан сӧс – аткан ок. Койон тап эдип маҥтаарда, Тӱлкӱ 
кийнинеҥ ле болды. Тӱлкӱ оны бу ла тударга јатса, Койон туура 
калып ийер, Тӱлкӱ ӧткӱре маҥтай берер. Ойто ло Тӱлкӱ јууктап 
келзе, ол јыраа дӧӧн секирер. Тӱлкӱ јырааныҥ ортозында бедире-
нип јатса, Койон ыраак маҥтай берген турар. Мынайып, Койон эп-
сӱмезиле межеликти эбирип, тындулар јуулган јерге једип келе-
ле, јылдыҥ тоозына киргени бу. Ол эмди јылтоолоштыҥ тӧртинчи 
текпижинде сайрап отурат.

*   *   *
Јер Киндиги-Эне јерине отура берерде, Јайаачы 

кудай ӧрӧ туруп айтты: «Мында јуулган ончо ты-
нар тынду, айтканымды угыгар. Он эки јылдыҥ 
тоозына Јер Киндиги-Энени кийдирип јадым. Ол 
јылтоолошко кирген он бир тындуныҥ ортозына 
јӱрӱп, олорды башкарар. Отуратан јери де орто-
зында, јылтоолоштыҥ бежинчи текпижинде бо-
лор. Оны  байлап, Улуу деп адайтан тураар».

Оноҥ ло бери улус Улуу јылды байлап, Кудай јыл дежетен. 
Ӧбӧкӧлӧристиҥ јетиргениле, Улуу канаттарлу, кижиниҥ ба-

жындый башту болгон. Ол јер-јеҥисти эбире учуп, ончо талаларда 
талай-теҥистердиҥ, суулардыҥ, тайга-таштыҥ, чӧлдӧрдиҥ ээле-
рин башкаратан. Ӧйи јеткенде,  Алтайга учуп келеле, ӱч тайгага 
канаттарын јайа салып амырайтан. Амырап алала, Улуу эпши ке-
бин алынып, Јер Киндиги-Эне боло беретен. Ол сӱреен јараш кеп-
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кийимин кийеле, кӱреҥ теке адына отурып, Алтай ичиле јортып 
јӱретен. Бу ӧйдӧ Алтай Ээзи оныҥ јакылтазын бӱдӱретен. Ӱч-
Курбустанныҥ јакарузын Јер Киндиги-Эне бӱдӱретен.    

  
*   *   *

Тындулар бир ле кӧрзӧ, маргаан ӧдӱп турган 
јерге узун шыйдам тудунган Кижи базып келген. Ол 
Јайаачы кудай јаар кӧрӱп, комыдап айттыр: «Јылан 
јаантайын мени ӧлтӱре чагарга јӱрет. Мен, арга 
јокто, тынымды корып, Јыланды балбара согодым. 
Маргаан ӧдӱп јаткан деп угала келдим. Бис экӱниҥ 
кемибис јеҥер, ол база јылдардыҥ тоозына кирзин». 

Јайаачы јӧпти берерде, Јылан тындулардыҥ ортозынаҥ чыгып, 
«ш-ш-ш, мен јӧп» деп шыркырады. Оныҥ кыймык јок соок кӧстӧри 
«Мен сени ӧлтӱрерге белен» деп, јап-јарт айдат. Кижи ӧштӱзиниҥ 
кара санаазын билип, оныҥ бажын шыйдамла балбара согорго, ичке-
ри болды. Је эпчил Јылан туку качан ичегенине тал-ортолой кирип 
јатты. Кижи де туруп калбады. Ол оныҥ куйругынаҥ ала койоло, чы-
гара тартып келеетти. Је Јылан аайы-бажы јок койроҥдой берерде, 
Кижи оныҥ куйругын ычкынып ийген. 

Анча-мынча ӧйдӧҥ Јылан ӧскӧ јердеҥ чыгып келди. 
«Јеҥӱчи Јылан јылдардыҥ тоозына кирди!» деп, Јайаачы омок 

ӱниле јарлады. Јылан сӱӱнгенине бажын каҥкайтып шыркырады: 
«ш-ш, кара санаалу Киж-ж-жи, мени чала ӧлтӱрзеҥ, ӧлгӧн сӧӧгиҥе 
киреле, јӱрегиҥди јиирим!»

Таадаларыстыҥ айдыжыла, Јылан Кудайдаҥ курчуулу учун, 
аржан суулардыҥ Ээзи болор аргалу. Анайда ок олор Јыланды 
јердиҥ-сууныҥ шулмузы дежип, оныҥ јылын мынайда аҥылайтан: 
«Јылан јыл јылып кирер, чагып чыгар». 

*   *   *
Јыланныҥ коркышту кекенижин Улу Јайаачы 

ла Јер Киндиги-Эне угуп, чырай-бӱдӱштери соой 
берген отургылады. Айландыра ыҥ-шыҥ боло бер-
ди. Бу тымыкты Јер Киндиги-Эне бузып айтты: 
«Слердиҥ сӧстӧрӧӧрдӧҥ, Кижи ле Јылан, мениҥ 
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јӱрегим чочый берди. Оныҥ учун кандый да маргаан јогынаҥ 
Атты јылдардыҥ тоозына кийдирип јадым. Јылкы мал јылу тум-
чукту, ак санаалу. Сениҥ, Кижи, ол нӧкӧриҥ болор, болужып јӱрер. 
Тындулар да, сен де, Кижи – Улу Јайаачыныҥ балдары. Јайаачы 
јӱк сеге, Кижи, ончозын шӱӱр, сананар мее ле јӱрек берген. Оныҥ 
учун сен кичӱ карындаштарыҥды кичееп јӱрериҥ». 

Бу сӧстӧрди угала, Ат торко јалын серпип, Кижиге айтты: «Эр 
јажына канадыҥ болойын, адааныҥ алар најыҥ болойын».

Оноҥ ло бери Ат Јыланды кӧрбӧс болуп калган. Јылан мыны 
билип, Атты чагарга албаданат. Нениҥ учун дезе Ат Јыланды 
туйгагыла басканда, ол ӧлӧ берер. Чактырган Ат та јӱрбес.

Кижи дезе коруланарга, јылкыныҥ кылынаҥ армакчы кадып 
алат. Арка-ташта конгондо, ол армакчызын јанына салып алза, 
Јылан оны ажып болбос. Аттыҥ камчызыла Јыланды соксо, ол 
тын јок јада берер.

*   *   *
Аттыҥ Кижиге айткан агару сӧстӧринеҥ Улу 

Јайаачыныҥ ла Јер Киндиги-Энениҥ чырайла-
ры јаркындалып турды. Јер Киндиги-Эне ойто 
ло унчукты: «Койды да јылдыҥ тоозына маргаан 
јарлабай, кожуп јадыс. Кой до – јылу тумчукту мал. 
Кемге де каршу этпес кӧӧркий. Ол база Кижиниҥ 
кару тындузы болзын». Бу макташтаҥ Койдыҥ 

јӱреги кайылардыҥ бери јанында болды. Ол Кижиге јууктап айт-
ты: «Аштазаҥ – курсагыҥ болойын, тоҥзоҥ – кийимиҥ болойын».

«Айтканыҥ бӱтсин, Кой. Ак санааҥ учун, јылыҥ да јымжак бол-
зын» деп, Јайаачы оны алкап салды.

*   *   *
Ат ла Койдыҥ сӧстӧринеҥ кудайлардыҥ сана-

азы јарып, тындулар јаар јылу кӧрӱп отургылады. 
Јер Киндиги-Энениҥ чыгарган јӧбиле, Мечин де 
јылдардыҥ тоозына кирди. Јер Киндиги-Эне ун-
чукпай барарда, Јайаачы кудай Мечин јаар кӧрӱп 
айтты: «Сен јылдыҥ тӧрт ӧйин башкарарыҥ. Јер-
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Алтайга јылу келгенде, теҥериде јӱретен бойыҥ јерге тӱжӱп, кара-
суда серӱӱнденип јадарыҥ. Сыгын айда, сооктор башталып јатса, 
ойто кӧк айаска кӧдӱрилип, анда кыжыла јаркындалып турарыҥ. 

Сен, Кижи, билип јӱр: кӱски тӱндерде Мечин теҥериде 
јаркындала берзе, јериҥде сооктор башталганы болор. Кышкы 
айас тӱндерде Мечин бозомтык кӧрӱнзе, јылулар болорыныҥ бел-
гези. Јаркындалып турганы – тыҥ соокторго. Мечинди кӧрӱп, ӧйди 
билип јӱрериҥ. Ай  он экинчи јаҥызында Мечинниҥ јаныла ӧдӱп 
јатканда, чаган ай киргени болор. Чаган ай – јылдыҥ бажы. Бу 
кӱннеҥ ары айларды тоолоп баштаарыҥ. Эскиреле јаҥырган Ай 
он јаҥызында Мечинниҥ  јаныла ӧткӧндӧ, кочкор ай кирер. Сегис 
јаҥызында ӧткӧндӧ, тулаан ай кирер, алты јаҥызында – кандык 
ай кирер, тӧрт јаҥызында – кӱӱк ай кирер, эки јаҥызында – кичӱ 
изӱ ай кирер. Је јерде јаткан сениҥ угыҥ јайдыҥ бу айында Мечин-
ди кӧрӱп болбос. Оны јӱк ле Ийт ле Ат кӧрӧр. Јайдыҥ арткан эки 
айында Мечин чек кӧрӱнбес. Андый да болзо, јайгы куран айдыҥ 
учында-сыгын айдыҥ бажында сен, Кижи, оны кӧрӱп ийериҥ. 

Јай эрте келерин, соҥдоорын Мечин база кӧргӱзип јадар. Чаган 
айда ол Айдаҥ бийик турза, јас эрте келер, јабыс турза, јас оройтыыр.

     
*   *   *

«Канатту куштар јылдардыҥ ортозында јок 
туру не» деп Јайаачы сананала, «Маргаанды 
улалтар керек» деп айтты. 

– Маргаан јогынаҥ ла Такааны јылдардыҥ 
тоозына кийдирзин деп, слерди сурап турум, – Јер 
Киндиги-Эне Улу Јайаачыга баштанды.

– Мен слерле јӧп. Чайык болордо, Кижи сал 
јазайла, бир канча такааны бойыла кожо алган. 

Быйанду Такаа кижи уктуларды јымыртказыла азыраган. Мен та-
кааларды эжинбес эдип јайагам, оноҥ улам олор Кижинеҥ айрыл-
байтан. 

Он эки јылдыҥ тоозына элижип-селижип јӱрер ак ла сары та-
каа кийдирип јадым. Сары Такаа – сӱреен ачана куш. Оныҥ јылы 
киргенде, Алтайда торо до башталардаҥ айабас. Ак Такаа – ачана-
тыбас куш. Оныҥ јылы јакшы болор. Је андый да болзо, аш канча 
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ла кире кӧп бӱтсе, Такаа тойбос. Ол чогуп салган ашты табашта-
рыла јер-башка чачып, эжип, эҥ талдамазын чокыйтан. Такааныҥ 
иркеги таҥ алдында ӱч такып этсе, кӧрмӧстӧр коркып качар.

Мыны уккан эки такаа аайы-бажы јок сӱӱнгилей берген. Ак Та-
каа канаттарыла талбып, сарызын токтодып айтты:

– Јайаачы бисти Кижиле кожо јӱрер эдип јайаарда, бис те слер-
ге, кӱндӱлӱ Кижи, јаантайын  болужысты јетирерис. Керде-марда 
јаман сезип, айыл-јуртаарга јылан кирзе, бис оны ылбырада чокып 
саларыс. Кӱскиде амырап алала, кышкы куран айдаҥ ары слерди 
ток јымырткала азыраарыс.

– Такаа кыштыҥ бажында тууп баштаганы – јылу кыш 
болорыныҥ белгези – деп, Јер Киндиги-Эне кошты. 

– Бис кабыгы јука, мелтилдеп јадар јымыртка туузаас, оны 
јибегер. Оны «Ара салган јымыртка деер», ол –  јаманга. Бистиҥ 
тижилерис иркек такаалар чылап этсе, база јаманга – деп, сары 
Такаа куучынды тӱгести.

*   *   *
– Он эки јылдыҥ тоозына Ийтти кийдирзеес, 

кандый не? – деп, Јер Киндиги-Эне Јайаачынаҥ 
сурады.

– Мен јӧп, нениҥ учун дезе торо јылда Ийт улу-
ска болужын јетирген. Оноҥ ло бери олор Ийтти 
Быркан дежетен. Је оныҥ јаман да кылыгы бар. 
Оны мен слерге айдып берейин, тындулар, угара-
ар ба? – деп, Улу Јайаачы айтты.

– Угарыс! Угарыс! – деп, тындулар чуркуража берген.
– Мен Ийтти Кижинеҥ озо јайагам. Кижиге кандый тын бере-

рин билбей тургам. Је бир кӱн оны аайлайла, Кижини каруулдазын 
деп, Ийтти арттыргыскам. Оны Эрлик-Бий билеле, једип келтир. 
Ийт оны Кижиниҥ јанына јууктатпаста, кара санаалу  Эрлик Ийт-
ти тӧгӱндейле, узун комыргайыла Кижиниҥ кийни дӧӧн (кыймазы 
ажыра) – ичине кийдире кейди ӱрӱп ийген. 

Једип келеле кӧрзӧм, Кижи тынданып калтыр. «Сен Эрлик-
ти Кижиге не јууктаткаҥ?» деп, Ийттеҥ ачынып сураарымда, ол 
айткан: «Эрлик-Бий меге тӱгенбес курсак ла элебес кийим бере-
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рим деген». «Элебес кийим тӱк болзын, тӱгенбес курсак Кижиниҥ 
богы болзын. Ӱргӱлјиге  Кижини каруулдап јӱр» деп айдала, экел-
ген тынды чачарымда, эзин оны тайга-таш јаар согуп апарган. 
Ол тын мӧш, карагай, чиби, арчын агаштарга тӱжерде, олор ага-
ру, мӧҥкӱлик, јажына оҥбос, ару агаштар болуп ӧзӧ берген – деп, 
Јайаачы куучынын тӱгести.

– Кижиге тынды Кудай бойы кийдирген болзо, ол мӧш агаштый 
мӧҥкӱлик, арчындый артабас, карагайдый ару, чибидий чыдамкай 
болор, кӧп-кӧп   јаш јажаар эди – деп, Јер Киндиги-Эне куучынын  
тӱгести.

*   *   *
Кенетийин маргаан ӧдӱп јаткан јалаҥга кор-

кылдаган Какай јелип келди.
– Мени јылдардыҥ тоозына кийдирзеер – деп, 

Какай оройтыганына маҥзаарып јайнады.
– Сен качан бир тузалу керек эткеҥ бе? – деп, 

Јер Киндиги-Эне сурады.
– Эткем! Эрлик Јайаачыны ӧлтӱрерге једижип 

келерде, оны аргадагам.
– Чын ба? – дейле, Јер Киндиги-Эне Јайаачы јаар кӧрди.
– Чын – деп, Јайаачы каруу береле, Какай јаар кӧрӱп айткан: – 

Мени ӧлӱмнеҥ аргадагаҥ, мынаҥ ары албатыга тузаҥды јетирип 
јӱр, олордыҥ курсагы бол.     

– Је, Какай, сен јылдардыҥ эҥ учына туратан эмтириҥ. Ачын-
ба, бойыҥ оройтыгаҥ. Јылтоолоштыҥ калганчы текпижи сеге ке-
лишти. 

– Какай јылдыҥ јайгы куран айында куран багырза, јаҥыратан 
Чычкан јыл јылу болор. Албатыны азыраган куран-элик семирер. 
Кышкы куран айында салкын-куйун, сооктор болзо, куран багыр-
база, келетен Чычкан јыл кату болор – деп, Улу Јайаачы кудай ку-
учынды тӱгести.   
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