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Батюшкина Айзалита, 8 саастаах
Гуманитарнай лицей

Салайааччы: Максимова Дария Валериевна
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Томский Антон, 7 саастаах
АН ДОО "Алмазик" 43 №-дээх "Чебурашка"

оҕо уhуйаанын иитиллээччитэ 
Салайааччы: Масольд Людмила Алексеевна

Мииринэй оройуона, Айхал бөh.
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Килиэс быа – сылгы кылыттан эбэтэр оҕус
тириититтэн тэлиллэн оҥоһуллубут муҥханы
соһор быа. Кынаттарга баайыллар. Биирдиилэрэ 20
эбэтэр  25 хаамыы буолар. Уһуннара тэҥнэр.
Кынат. Кынат икки буолар. 80 эбэтэр 100 хаамыы
усталаахтар. Балык муҥха икки өттүнэн куоппатын
хааччыйар. Уһуннара тэҥ буолаллар. 10 эбэтэр 13
остуолбаны холбоон биир кынат оҥороллор.

     Муҥха балай эмэ уустук оҥоһуулаах. Кини элбэх
киһи холбоһон бултуур тэрилэ. Муҥха оҥоһуллуута,
таҥыыта олус сыралаах үлэттэн тахсар. Кырдьаҕастар
муҥханы таҥыы киһиттэн мындыр өйү, кыраҕы
хараҕы, уус тарбаҕы, сылайбат сындааһыны эрэйэр үлэ
диэччилэр. Муҥха балай эмэ кыанар, сэниэ ыалларга
баар буолара үһү. Ардыгар муҥханы бас билээччилэри-
нэн хас да киһи буолара. Холобура, биир киһи муҥха
ийэтин, атына кынаттарын бас билэрэ.
         Муҥха хас да араастаах: сайыҥҥы, кыһыҥҥы, өрүс
муҥхата, ат тардар муҥхата (кэлин соҕус үөдүйбүтэ).
Ол гынан баран бэйэ-бэйэлэриттэн улахан уратылара
суохтар.
   Муҥха элбэх чаастартан турар. Хас биирдиилэрэ
ааттаахтар уонна туттуллар аналлаахтар.

Муҥха

Денис уонна Игорь Сивцевтэр
Арыктаах сүрүн үөрэхтээһинин оскуолатын

9 кылааһын үөрэнээччилэрэ
Салайааччы: Татаринова Мария Петровна

Кэбээйи улууhа, Арыктаах сэл.
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Мигалкина Амелия, 6 саастаах
85 №-дээх "Золотой ключик" оҕо уhуйаанын иитиллээччитэ

Салайааччы: Гоголева Яна Борисовна 
Дьокуускай куорат
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Остуолба – диэлинэн оҥоһуллар. Устата 8 эбэтэр 9
хаамыы, үрдүгэ 2 эбэтэр2,5 хаамыы буолар.
Диэл – кылынан араас киэҥ харахтаах гына муҥха
кынаттарын уонна ийэтин баайан оҥороллор.
Кулгаах – кынаттан салгыы кулгаах быата баайыл-
лар. Уһуна 4 хаамыы кэриҥэ. Кулгаах быалара
туорай мас икки төбөтүгэр баайыллаллар. Кулгаах
кынат эриллибэтигэр туһалаах.
Туорай мас  икки төбөтүгэр баайыллыбыт үөһээ
уонна аллараа ситимнэрэ бииргэ холбонон уктаа
(биэтилэ) оҥоһуллар, онно килиэс быа уһугар
бааллыбыт кыра балтыһах маһы угаҕын. Бу муҥхаҕа
килиэһи түргэнник холбуурга уонна килиэһи
араарарга табыгастаах.
Хотоҕос – туоһунан эбэтэр маһынан оҥороллор.
Хотоҕостор муҥханы көбүтэллэр. (Лаппыныах).
Биир хаамыыга иккилии хотоҕоһу баайаллар.
Таастыган - тааһынан, сүөһү муоһунан, сототун
уҥуоҕунан, туйахтарынан оҥороллор. Муҥханы
тимирдэр. Таастыганнар икки ардылара 1 хаамыы
буолар.
Ситим быа-муҥха диэлэ баайыллар быата. Муҥха
үөһээ уонна аллараа ситимнэрдээх.
Ыпсааһын - кынат уонна ийэ холбонор миэстэтэ.
Муҥхалааһын бүттэҕинэ кынаттар ийэттэн
ыпсааһы-нынан араарыллаллар.
Ийэ - балыгы хаайар тэрил. Устата 8 хаамыы кэри-
ҥэ буолар.
Сүүс - муҥха айаҕын үөһээ өттө.
Сэҥийэ – муҥха айаҕын аллараа өттө.
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Скрябина Алёна, 13 саастаах
Дьокуускай куорат 17 №-дээх орто оскуолатын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Эртюкова Галина Николаевна
Дьокуускай куорат

Охлопков Сайаан, 8 саастаах
Мындааба орто оскуолатын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Аржакова Алена Гаврильевна

Уус-Алдан улууhа, Мындааба сэл.



 Уолук - муҥха ийэтин кынаттары кытта холбуур
диэл. Устата  7  эбэтэр  8 хаамыы буолар.
Айах – ийэ айаҕа. Үөһээ аллараа өттө киэҥ, аллараа
өттө кыараҕас.
Уолук хотоҕоһо - биир хаамыы аайы иккилии
хотоҕос баайыллар.
Сүүс хотоҕоһо - 9 буолар.
Аан хотоҕос – муҥха ийэтин бастакы бэлиэтэ. 5, 6
хараҕынан ааҕан алта хотоҕос баайыллар.
Орто хотоҕос – орто дьайыы бэлиэлэрэ. Эмиэ 6
хотоҕос баайыллар.
Түгэх дьайаа –түгэх дьайаа бэлиэлэрэ алта хотоҕос.
Ийэ таастыгана - муҥха  сэҥийэтигэр тимирдэр
дьаакырдар.
Ийэ атаҕа- ийэни тимирдэр дьаакырдар, ийэ икки
уһугар баайыллар.
Орто атах – ийэни тимирдэр, ийэ ортотунан түгэ-
ҕэр баайыллар
Байбара – муҥха аннынан балык куоппатын диэн
сиринэн соһулла сылдьар гына эбии салҕааһын
оҥороллор.

Үтүмэх –уһун синньигэс сиэрдийэ мас. Бүтүүтэ
синньээн иһэр. 17 эбэтэр 18 хаамыы уһуннаахтар.
Үтүмэх икки буолар. Килиэс быа уһугун үтүмэх суон
өттүгэр баайаллар, онно атырдьах иҥнэр
сэлгиэхтээх. Үтүмэх муҥханы соһорго аналлаах.
Нырыы – хахыйах маһы мутугун солоон
оҥоһуллар. Маскын ойбоҥҥо уган мууска кыһарыйа
анньыалаан, тыаһатан, күөл аннынааҕы буору
өрүкүтэн балыгы күрэтэллэр.

Муҥхалааһыҥҥа туттуллар тэриллэр

~ 9 ~



Горохова Айкуо, 15 саастаах
Улуустааҕы оҕо киинэ
Салайааччы: Слепцов Мир Николаевич
Эбээн-Бытантай улууһа,
Баатаҕай-Алыыта сэл.
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Көкө – үтүмэх кэллэҕинэ көхөҕө иҥиннэрэн
тохтотуллар.
Лиэкэр - туорайдаах мас. Килиэс, ситим мууска
иҥнбэтин диэн кыратык аллараа диэки туорай мас
балтыһаҕынан баттыалыыллар.
Анньыы – муус алларарга аналлаах
Сүүр – ойбон мууһун ыраастыыр тэрил
Хоппо – көйүллүбүт мууһу үөһээ таһаарарга мастан
оҥоһуллар.
Кыл хамыйах - собону баһарга аналлаах
Эрбэх мас – килиэһи тардар мас.
Кыллыыр мас - муҥха кыната тахсан истэҕинэ
буорун-сыыһын, отун-маһын ыраастыырга,
тэбииргэ наадалаах.
Туора күрдьэх - хаар күрдьэргэ туттуллар.

Анньыыһыт - чардааты, элээн, нырыы ойбоннорун
алларааччы.
Нырыыһыт - балыгы күрэтээччи.
Үтүмэхчит - муҥха үтүмэҕин ыытааччы.
Быа тардааччы - муҥха килиэһин тардааччы.
Көхө тоһуйааччы - үтүмэҕи тоһуйан тутааччы.
Муҥха түһэрээччи – муҥханы ууга түһэрээччи.
Тааһааччы – муҥха чардаакка кэллэҕинэ, ону
сыыйа тардан, муус үрдүгэр таһаарааччы.
Саҕалааччы – кынаттар хотоҕосторун көннөрөн
сааһылааччы.
Кыллааччы- кынаттары ууттан тахсарыгар отун-
сыыһын тэбээччи.
Бэрийээччи - муҥханы сыарҕаҕа бэрээдэктээн,
бэрийэн уурааччы.

Илии муҥхатын үлэһиттэрэ
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Хамыйах тутааччы – кыл хамыйаҕынан балыгы
баһааччы
Туонаһыт – муҥха түһэрэр сири туона дэнэр.
Муҥха түһүүтүн, элээн ойбоннорун хайысхатын,
тахсар чардааты ыйан-кэрдэн, мээрэйдээн,
бэлиэтээн биэрээччи бас-көс киһи.

Муус аннынан муҥханан балыктааһын
      Кэбээйи олохтоохторо муус аннынан муҥхалааһы-
нынан бэрт өртөн ыла дьарыктаналлар. Муҥхалааһын
күһүн, муус киһини уйар буоллаҕына саҕаланар. Күһүн
муус чараас, оттон кыһын оройо муус халыҥыыр. Онон
мууһу тэһэргэ үлэтэ күһүн чэпчэки буолан, күһүн эрдэ
муҥхалыыллар. Ону таһынан күһүн ичигэс,үлэлииргэ
сырдык,бириэмэтэ уһун.
     Бастаан муҥхалыах иннинэ күөлүн уутун билиэх-
тээххин, ол аата күөл сүрүн уута, саамай дириҥэ ханан
сытарын, садырыҥ уута (чычааһа) ханан баарын
быһаарыахтааххын. Балык күөл дириҥ уутугар сытар,
кыстыыр. Дириҥин уһун ураҕаһынан мээрэйдээн
билэҕин. Муҥхалыах иннинэ күөлү муохтан, күөл
отуттан ыраастыырга уһун быаны дьаакырдаан тыыга
состороҕун. 
    Бастаан күөлгэ хаста түһүөхтээххин быһаараҕын.
Балык тохтуур сирин, тула өттүн, муҥхалаан
күрэтэҕин. Балык куотар сирин тоһуйа нырыыһытта-
ры туруораҕын. Үркү сир (сымнаҕас бадарааннаах сир)
баар буоллаҕына таастыганнар икки ардыларыгар от
баайаҕын, оччоҕуна муҥха үркү аннынан барбат.
   Күһүн балык куотумтуо буоларын быһыытынан
муҥха хаамар сирэ кылгас буолар. Муҥхалааһыҥҥа
идэтийбит үлэһиттэр наадалар. 
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    Ол курдук туона үктээччи күөл уутун үчүгэйдик
билэр, муҥха киирэрин-тахсарын, хайдах айанныах-
тааҕын быһаарар, элээн ойбоннору кээмэйдээн, бэлиэ-
тээн биэрэр тутаах киһи.
       Халыҥ мууһу кыайа-хото алларар, алтаттан итэҕэ-
һэ суох, түргэн-тарҕан туттуулаах анньыыһыттар баар
буолуохтаахтар. Кинилэр муҥха түһэрэр, нырыы, элээн
уонна чардаат ойбоннорун алларыыга үлэлииллэр.
(Элээн диэн үтүмэҕи ыытар ойбон, чардаат- муҥханы
таһаарар ойбон).
   Муҥханы түһэрээччи, муҥха кынаттарын уонна
ийэтин эриллибэккэ көнөтүк түһэрин хааччыйыах-
таах, онтон үтүмэхчит (муҥханы ыытааччы) сатал-
лаах үлэтиттэн бултааһын улахан тутулуктаах.
       Тааһааччы илиитигэр-атаҕар эрчимнээх, күүстээх-
уохтаах, тоҥмот-хаппат киһи буолуохтаах.
        Нырыыһыт төһө элбэх да соччонон үчүгэй. 
     Муҥха  кынатын  уһунун үс гыммыттан иккитин
саҕа уһуннаах муҥха түһэрбит ойбонтон туора икки
өттүнэн элээн ойбоннорун аллараллар. Ол ойбоннору-
нан кынаттаргын түһэрэҕин.Оччоҕо муҥха икки аҥы
тэрэйэр. Муҥханы ыытааччылар бастакы туора бэлиэ-
ҕэ дылы кэлэн баран, уҥуоргу тахсар чардаат чугаһыгар
баар бэлиэҕэ көбүс-көнөтүк муҥханы ыыталлар. Онтон
бүтэһик бэлиэҕэ кэлэн баран, муҥханы үмүрүтэн,
чардаакка таһаараллар. Үтүмэх-ситтэр куотуспакка
тэҥҥэ айанныыллар. Элээн ойбоннорун икки арда
үтүмэх уһунуттан кылгас буолуохтаах.
     Муҥханы ыытаргар муҥха кынатын ууга түһэриэх
иннин этуорай маска баайыллыбыт ситимнэр
холбоммут  уктааларыгар  килиэс  балтыһаҕын угаҕын,
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онтон үтүмэх суон өттүгэр баар сэлгиэххэ килиэскин
туомтуу баайаҕын. Ити кэнниттэн үтүмэхтэргин ууга
киллэрэҕин.
        Муҥханы иннин диэки ыытаргар уу анныгар сытар
үтүмэҕи, атырдьаххынан кыбытан баран, иннин
диэки үтэйэҕин. Үтүмэҕи төбөтө нөҥүө ойбоҥҥо
тиийиитэ көхөнөн тутан тохтотоҕун.Үтүмэх соһон
аҕалбыт килиэс быатын ойбон үөһээ таһаараҕын уонна
эрбэх маһынан соһоҕун, оччоҕуна муҥха соһуллан
иннин диэки барар. Итинник ньыманан тахсар
чардаат ойбоҥҥо дылы муҥханы ыытаҕын.
   Муҥханы таһаарарга аан бастаан үтүмэх төбөтө
кэлэр. Үтүмэхтэри кириэстии таһаараҕын уонна
килиэстэри сүөрэҕин. Килиэс оронон бүтүүтэ кынат
туорай маһа кэлэр.
     Бу иннинэ балык чардаат тыа өттүгэр куоппатын
диэн муҥха иннигэр икки хос, хас да нырыыны
туруораллар. Ити хааттарбыт балык муҥха ийэтин
диэки барарын хааччыйар.
     Кынаттар кэллилэр да муҥханы таастааһын үлэтэ
саҕаланар.Тааһааччы кынаттар алын ситимнэрин
холбуу тутар уонна сырыынньа соҕус муҥханы тардан
муус үрдүгэр таһаарар. Оттон атын үлэһиттэр
кынаттар үөһээ ситимнэриттэн ылан тааһааччыны
кытта тэҥҥэ муҥханы үөһээ таһааран бэрийэн
иһэллэр.
   Муҥханы таһаарар чардаат дириҥэ 1 хаамыыга
холоонноох буолуохтаах. Мантан дириҥ буоллаҕына
балык куотуон сөп. Тааһааччы муҥха кынаттарын
тэбис-тэҥҥэ тардыахтаах. Аҥар кыната урутаан иһэр
буоллаҕына, ону көннөрөн, тэҥнээн биэрэн иһиэхтээх. 

~ 14 ~



    Маныаха үс суол бэлиэ оҥоһуллар. Бастакы бэлиэ
кынат саҕаланыытыгар, иккис бэлиэ кынат ортотугар,
үһүс бэлиэ уолук кэлиитигэр баар. Иккис бэлиэ кэллэ да
– бастакы кэккэ нырыыһыттар нырыылаан бүтэллэр,
уолук бэлиэтэ кэллэ да – иккис кэккэ нырыыһыттар
тохтууллар.
      Ити курдук ийэ кэлиэр дылы тардаҕын, онтон ийэ
кэллэ да алыҥаҕын уонна сүүһүн чардаат үрдүгэр
үмүрүччү тутаҕын, оччоҕо кэлбит балык ийэҕэ
киирбитинэн быһаараҕын.
       Бу кэнниттэн тааһааччы үлэтэ бүтэр, балык кэлбит
буоллаҕына майдааҥҥа эспитинэн бараллар. (Майдаан
- собо эһэргэ анаан хаарын күрдьэн ыраастаабыт
миэстэ). Манан муҥха үлэтэ түмүктэнэр, муҥханы
ыраастыыллар, тэбииллэр уонна аныгыскы
муҥхалааһыҥҥа бэлэмнээн бэрийэллэр.
       Муус аннынан муҥхалааһын түҥ былыргыттан баар
саха норуотун өлбөт-сүппэт дьарыга, төрүт культурата
буолар.
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Мин бүгүн аҕабын кытта
Эбэ күөлгэ сырыттым,
Саҥа, сонун тыллары
Өйбөр хатаан кэбистим.

Чардаат, ойбон, нырыыһыт – 
Саха төрүт тыллара,
Бэчимэ, үтүмэх, сүүр, анньыы –
Муҥхаҕа туттар маллара.

Онно нэһилиэк дьонноро
Бары түмсэн кэлэллэр,
Олус элбэх буоланнар
Күүстээх үлэни кыайаллар.

Уһун курбуу маһынан
Туруу киһи – нырыыһыт
Куота көтөр балыгы
Муҥхаҕа үүрэн киллэрэр.

Анньыы тутурдаах убайдар
Мууска ойбон тэһэллэр,
Онон бэчимэ быаларын
Көмөлөөн бары тардаллар.

МУҤХА – НОРУОТ ҮГЭҺЭ

Капрынов Тимур
С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын

3 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Лебедева Елена Степановна 

Чурапчы улууһа, Чурапчы сэл.

~ 16 ~



Киэһэ, күммүт киириитэ,
Борук-сорук буолуута,
Майдаан тула мусталлар,
Сүүрүнэн балык эһэллэр.

Үгүс, элбэх балыктан
Бары олус үөрэллэр,
Нэһилиэк дьоно-сэргэтэ
Ол быйаҥтан тиксэллэр.

Балыктан маппыт суох буолар –
Ити норуот үгэһэ
Өбүгэ саҕаттан аҕалбыт
Өлбөт-сүппэт кэриэһэ.

Мин бүгүн аҕабын кытта
Эбэ күөлгэ сырыттым,
Саҥа, сонун тыллары
Өйбөр хатаан кэбистим.
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Назаров Ренат, 6 саастаах
Д.Ф. Тимофеева аатынан "Кунчээн" Тыыллыма оҕо уhуйаана 

 Салайааччы: Тимофеева Анисья Ивановна
Мэҥэ-Хаҥалас улууhа, Лоомтука сэл.



Оконешникова Амелия, 10 саастаах
В.Г. Павлов аатынан Сунтаардааҕы

алын сүhүөх оскуолата
Сунтаар улууhа, Сунтаар сэл.
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Байанайбыт ыйыгар,
Байанайтан көрдөһөн,
Дьоннор күөлгэ киирэннэр
Саха омук сиэринэн
Муҥхалыыллар собону.
Кэлбит киһи барыта
Көрөн турбат идэлээх.
Тус-туспа үлэлэри
Толороллор үөрүүнэн.
Балык кэллэҕинэ бары
Үллэстэллэр үөрүүнэн!

МУНХАҔА

Верховцев Алёша
"Мичил" оҕо уhуйаанын иитиллээччитэ 

Салайааччы: Барабанская Александра Васильевна
Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Төхтүр сэл.
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Яковлев Ярик уонна Илона
"Чуораанчык" Майатааҕы оҕо уhуйаана

Салайааччылар: Нестерова И.И., Жиркова С.И.
Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Майа сэл.



Аринкина Лиана, 5 саастаах
"Кэскил" Баатара  оҕо уhуйаана
Салайааччы: Кузьмина Надежда Николаевна
Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Сыымах сэл
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  Биһиги аймахха, аҕам өттүттэн, балык диэн
муннукка ытаабыт, олохторун тухары сөбүлүүр дьарык
гынан кэлбит хос эһэм Николай Федорович, эһэм
Александр Николаевич, аҕам Сидор Александрович
буолаллар. Кинилэр үтүө үгэстэрин мин уонна
быраатым салҕыахпыт диэн эрэнэбин. Сайын буоллун,
кыһын буоллун, дьыл ханнык да кэмигэр биһиэхэ
саамай минньигэс, эмис собо барахсан сандалыбытын
киэргэтэр. Ханнык да кэмҥэ көмүс хатырыктааҕынан
тутайбакка, арааһыттан амсайан, төрөөбүт дойдубут
дьонун-сэргэтин аһатан кэллилэр. Эһэбин Александр
Николаевиһы Ньурба улууһугар балыксытынан
билэллэр. Кини кыһын буолла да муҥхалыыр, муус
аннынан илимниир.
   Мин эһэбин киһини өйдүүр буолуохпуттан наар
балыксыт быһыытынан билэбин. Кини сайынын,
сааһыары уонна күһүн илим үтэр. Онтон кыһынын
муус аннынан илимниир уонна муҥхалыыр. Муҥха
кыс хаар түспүтүн, муус тоҥмутун кэннэ, саха куттаах
эрэ барыта долгуйа кэтэһэр кэмэ буолар.
       Муҥха кэмигэр эһэбэр ыраахтан-чугастан ыалдьыт,
муҥхаһыт бөҕө тоҕуоруһар. Оччоҕо эбээм аах дьиэ-
лэрин аана сабыллыбат буолааччы. Итии чэй иһэ-иһэ
ханнык күөлгэ баралларын, хас  муҥха  түһэрин  кэпсэ-

Муҥха - мин олохпор суолтата

Егоров Арылхан
Д.И. Павлов аатынан Өҥөлдьө орто оскуолатын

5 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Егорова Надежда Семеновна

Ньурба улууhа, Өҥөлдьө сэл.
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тэллэр. Оҕо эрдэхпиттэн хас кыстыкка киирии кэмигэр
итинник буолар.
   Мин муҥхаҕа аан бастаан 8 саастаахпар барсан
турабын. Онно киһи бөҕө бырааһынньыкка курдук
мустубутун, бары үөрэ-көтө сылдьалларын көрүөххэ
олус үчүгэй этэ. Барыта отучча киһи оҕолуун-уруулуун
көһөн тиийбиппит. Бу Ньурбаттан чугас Ньурбачаан
Эбэтигэр барбыппыт. Эһэм муҥханы салайар. Өр кэмҥэ
бу Эбэҕэ балыктаабыт буолан уонна балык ханан
элбэҕин күөлү көрөөт да эндэппэккэ билэр. Муҥханы
ханан түһэрэллэрин, ким тугу гыныахтааҕын барытын
быһааран биэрдэ уонна муҥхалааһыҥҥа бары кыттар
дьон тэҥҥэ, тэрээһиннээхтик үлэлээтэхтэринэ элбэх
балыгы ылыахпыт диэтэ. 
    Муҥханы түһэриэх иннинэ эбэ иччититтэн көр-
дөһөн, арыылаах алаадьынан, табаҕынан күндүлээти-
лэр, алгыс эттилэр. Улахан дьон түһэрэр чардааты
алларан, кынат ойбоннору тэһэн, үтүмэхтэри ыытан
эрэллэрэ. Ол кэнниттэн муҥха кынаттарын тэҥинэн
хаамтаран бардылар, мууһу дьөлө үүттээн, ойбоннору
оҥордулар. Оҕолор балык үүрдүбүт. Муҥха ийэтэ үтэн
кэллэ. Ньурбачаан Эбэтэ Күөх Боллох дьону-сэргэни
көмүс хатырыктааҕынан үөрдэ-көтүтэ күндүлээтэ.
Сүүрдэр элэҥнэстилэр, иһит, куул иччилэннэ. Муҥхаҕа
баар дьон, оҕолуун-уруулуун, ыттыын-кустуун бары
үөрүү-көтүү, аймалҕан бөҕө буоллубут, бары туттуубут
сыыдамсыйда. Дьиэбитигэр бары иккилии куул
балыктаах үөрэн-көтөн тарҕастыбыт. Эбэ иччитэ Күөх
Боллоххо махтанныбыт. Эһэм муҥха, аҕам аньыы
ирээтэ диэн икки бүк төгүл балыктаах дьиэбитигэр
кэллибит. 
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    Муҥхаҕа сылдьан балыксыт сиэрин-туомун, үгэс-
тэрин кытта билистим. Бу билиим-көрүүм уол оҕо
буо-ларым быһыытынан, олохпор туһалаах буолуо дии
саныыбын. Түмүккэ бэйэм айбыт алгыспын анаатаҕым
буоллун.
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Саха куттаах кырыа кыһын кэлиитэ,
Күөх Боллох иччитигэр сүгүрүйэр
Күндү кэрэ кэм кэллэ.
«Оо, Тойон Муҥха, 
Күндү көмүс хатырыктааххыттан 
Күндүлээ дуу,
Кырыы хараххынан кынчарыйбакка,
Туона баай оҕонньор,
Күөх далай иччитэ,
Лоһуор собо барахсаны
Толору уган кулу дуу!
Баай Барыылаах Байанайым,
Аан ийэ дайдым айыыһыта,
Арчылааҥ, алгыстааҥ!!!

 Муҥха алгыһа

Петров Алексей, 5 саастаах
 Салайааччы: Васильева Евдокия Владиславовна

Ньурба улууhа, Ынахсыт сэл.



Мунхаҕа мин аҕам
Илдьэ бара сылдьыбыта,
Дьон элбэҕин көрөммүн
Олус да соһуйбутум.
Бары туспа үлэлээхтэр,
Ким да туран хаалбатаҕа.
Үлэ түмүгэ буолбута-
Балык бөҕө кэлбитэ,
Бары олуһун үөрбүппүт.

БАСТАКЫ БИЛСИҺИИ

Иванов Витя
"Мичил" оҕо уhуйаанын иитиллээччитэ 
Салайааччы: Баишева Авдотья Ивановна

Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Төхтүр сэл.
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Кэлбит дьоҥҥо өлүүлээн
Үөрэ-көтө түҥэтэллэр.
"Баай Байанай тосхойдо!
Күөх далай иччитэ
Күөх Боллох оҕонньор
Махтал буоллун Эйиэхэ" - диэн
Кэлбит дьоннор махталларын
Истэн өйдөөн хаалбыппын.

Николаева Сахаайа,  саастаах
"Ромашка"оҕо уhуйаана

Салайааччы: Акимова Куннэй Кононовна
 Үөһээ Бүлүү улууhа, Кырыкый сэл.



     Мин  аҕабын кытта  айылҕаҕа куруук сылдьабын.
Аҕам сиэри-туому тутуһарга үөрэтэр. Онтон быйыл
күһүн саҥа муҥхаҕа сырыттым. Ол миэхэ дьол этэ.
Кырдьаҕас таайым 86 саастаах Чыгыы Уйбаан муҥха-
тыгар аҕабын кытта сырыттым. Нырыыһыт үлэтэ олус
сылаалаах эбит. Үтүлүгүм дэлби илийэн, тоҥон
хаалбыта. Киэһэлик муҥха тахсара үөрүүлээх түгэн этэ.
Эбэбит элбэх балыгы бэрсэн, дьиэбэр илии тутуурдаах
кэлэн ийэбин үөрдүбүтүм. Миэхэ өссө кыра муҥхаһыт
диэн эбии ирээт собо биэрбиттэрэ. Оҕолор, айылҕа
суруллубатах сокуоннарын - сиэри-туому тутуһа
сылдьыҥ, оччоҕо байанайдаах буолуоххут.

Бастакы муҥхам

Филиппов Ярослав
Бырааттыы Боескоровтар ааттарынан 

Сургуулук орто оскуолатын
4 кылааһын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Максимова Айталина Захаровна
Үөһээ Бүлүү улууhа, Сургуулук сэл.
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   Мин быйыл лоп курдук уон сааспын томточчу
туоламмын оскуола алын сүһүөх кылааһын бүтэрэр
сылбар үктэнэ сылдьабын. Биир киэһэ аҕам "Бу киэһэ
эрдэ утуй, сарсын эбэбитигэр муҥхалыы барыахпыт.
Аны улааттыҥ, эр киһи бултаан-алтаан дьиэ кэргэнин
аһатыахтаах", - диэтэ. Мин ол түүн үөрүүбүттэн соччо
утуйбатым. Сарсыарда ааттаах эрдэ туран, аһаан-сиэн,
таҥнан-саптан, ийэбит астаабыт алаадьытын, эмис
этин өйүөлэнэн, итии чэйдэнэн, дьэ айаннаатыбыт. 
    Эбэбит барахсан ып-ыраас сыа хаарынан көрүстэ.
Салгына ырааһыын, дуоһуйа тыынным, тыыммын
таһааран ыраас хаарга сүүрэкэлээтим. Буолумуна,
муҥха диэҥҥэ бастыкыбын кэлбит киһи үөрүүм
үлүскэн.
    Муҥха наһаа уһун киэҥ. Анаан туспа массыынаҕа
оҥоһуллубут салааскаҕа тиэйэ сылдьаллар эбит. Дьэ,
дьоммут тиийэн, чагдаат аллардылар, бу түһэрии
"чагдаат" дэнэр эбит. Чагдаат алларар кэмҥэ сорох
дьон туоннатын үктээтилэр, атыттар муҥханы
бэрийдилэр, түһэрэргэ бэлэмнээтилэр. Кэлбит киһи
бары үөрүү-көтүү, үлэлээһин бөҕө. 
      Ойбон алларааччылар аллара-аллара бара турдулар.
Муҥханы түһэрээччилэр түһэрбитинэн бардылар.

Муҥхалааһыҥҥа бастакы сүрэхтэниим

Дорофеев Ярик
И.Н. Жирков аатынан Дүпсүн орто оскуолатын

4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Протопопова Раиса Петровна

Уус-Алдан улууhа, Дүпсүн сэл.
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Кырдьаҕас убайбыт үтүмэх ыытааччы буолла, үтүмэҕэ
12 миэтэрэ уһуннаах. Мин убайбынаан көхөһүт
буоллубут. Кэлбит үтүмэҕи көхөбүтүнэн тоһуйан тутан
ылабыт. Муҥха быатын тардааччылары "бэчимэ
тардааччылар" дииллэр. Бэчимэ тардааччылар ойбону
көтө-көтө тардаллар. Тахсыы чардаатка тиийдэҕинэ
таасчыт дьэ сэрэнэн тутан-хабан, дьаһайан тардар.
Сотору муҥха ийэтэ балык бөҕөнү хааланан бу тахсан
кэллэ. Бары муҥхаһыттар үөрдүбүт, эбэбитигэр
махтанныбыт. Сотору кэминэн күөлбүт мууһа эмис
соботунан тэлгэннэ, муҥхаһыттар куул тоһуйан балык
үллэһиннибит. Мин эмиэ муҥхаһыт буолан туспа булт
өлүүтүгэр тиксэн, олус да үөрдүм. Харахпар тута ийэм,
дьиэҕэ баар балыстарым хайдах курдук үөрүөхтэрин,
миигин кыра муҥхаһыты хайгыахтарын харахпар
көрдүм. Саамай улахан балыгы таасчытка биэрэр
муҥха сокуона баар эбит.
   Дьэ, ити курдук мин өбүгэм үтүө үгэһигэр - 
 муҥхалааһыҥҥа бастакы сүрэхтэниим итинник ааста.
Бу үтүө дьарыгыгы эппэр-хааммар иҥэринэн
улаатыам, сыллата сылдьыһыам.
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Бэчимэһиттэр Көхө тоһуйан турабыт



        Саха киһитэ барахсан кыстыкка киирии биир сүрүн
дьарыга "Күһүҥҥү муҥха" буолар. Улаханныын, кыра-
лыын бары күргүөмүнэн муҥхаҕа бараллар. Бу бэйэтэ
биир дьикти көстүүлээх саха төрүт үгэhэ. Сиэри-туому
тутуһан балыктаатахха "Күөх боллох" үөрэн мичик
гыннаҕына, элбэх балыгы бэрсэн дьону-сэргэни
үөрдэриттэн үчүгэй суоҕа буолуо!!!
    Собо барахсан, минньигэс да собо! Улахан балык
тутан үөрэбин, буһаран сиирбин кэтэһэбин!!!

Собо, собо барахсан

Попов Айаал
Т.М. Каженкин аатынан Арыылаах орто оскуолатын

 8 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Слепцова Кэрэчээнэ Серафимовна

Чурапчы улууhа, Арыылаах сэл.
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        Муҥха – саха норуотун үгэһэ. Билигин даҕаны собо
саха сандалы остуолун маанылаах аһа буолар. Биһиги
дьиэ кэргэммитин кытта күһүҥҥү муҥхаҕа сылдьар-
бытын олус сөбүлүүбүт. Өбүгэлэрбит илдьэ кэлбит
көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн иһэр үтүө үгэспит.    
 Муҥха саҕаланыан иннинэ эбэ иччититтэн көрдөһөн
арыылаах алаадьынан күндүлүүллэр, алгыс этэллэр.
  Мин кыра эрдэхпиттэн сылын аайы муҥхаҕа
сылдьыһабын. Муҥхаҕа сылдьан элбэҕи билэбин-
көрөбүн, айылҕаҕа сынньанабын.

Биһиги дьиэ кэргэммит биир үтүө үгэһэ – муҥха

 Кузьмин Валера
 Ф.К. Попов аатынан Баатара орто оскуолатын 

 2 кылааһын үөрэнээччитэ
 Салайааччы: Васильева Сайыына Христофоровна

Мэҥэ-Хаҥалас улууһа, Сыымах сэл.
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Ырыаҕа ылламмыт Лэбийэ күөлүн эмис собото
 2019 сыл, Мэҥэ-Хаҥалас, Сыымах, Лэбийэ күөлэ



Мартынова Эвелина
Кутана 7 №-дээх орто оскуолатын 3 кылааhын үөрэнээччитэ

Салайааччы: Григорьева Фаина Григорьевна
Алдан оройуона, Кутана сэл.
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Кузьмина Мичийэ
В.Г. Короленко аатынан 1 №-дээх орто оскуола 3 кылааhын үөрэнээччитэ

Салайааччылар: Антипина А.А., Макарова А.С.
Амма улууhа, Амма сэл.
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