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НҮР ҮГ
Күндтә умшачнр!
Израи лин хуу чн цага һурвн дегт рлә хальмг келн‑ул
син умшачнр ода таньлдҗ чадҗ ана. Эннь: «Йов»,
«Цецн Ухана Багш» болн «Соломона хамг ин сән дун»
гидг нертә. Эн дегт рм үд нарт‑делкәд хамг ин икәр
умшгддг, хамг ин олн тооһар барлгддг «Библь» нертә
хураңһуд орна.
«Библь» кезән‑кезәнә бичгдсн болвчн, энүнд мөңк
төрм үд ин туск ар бичәт ә: байрин болн һунд л ын,
кишг‑хөвин болн зовл ң г ин, дурна болн дург о болл
һна, җирһ л ин учр‑утх ин туск ар бичәтә.
Йуд ья улс болн христ ианм уд Библ иг әрүн чинр тә
дегтрт тоолна. Бурхн эврән эн дегт рәр дамҗад олн‑әм
тн лә күү нд җәнә гиҗ зәрмснь итк нә. Тегәд «иткл»,
«килнц», «гемән эрх» болн «аврлт» гисн тоо т ыг иим
дегт рм үдәс күн медҗ авна.
Йовин дегтрт күү нә мөңк инд бәәдг зовл ң г ин тус
кар бичәтә. Йов йир цаһан седк л тә болн Бурх иг дегд
тевчдг бәәҗ. Эврә цагтан бәәсн һазртан тер алдр күн
гиҗ тоолгд җ аҗ. Генткн терүг олн зовлң ээрнә: бәәсн
зөөрән геенә, үрдән геенә. Дарунь эврән күнд гемәр
гемннә. Йовала учрсн зовлңг ин тускар һурвн нәәҗнь
соңсна. Тедн Йовиг төвк н үлхәр ирц хәнә. Эн дегт рин
ик зуу днь Йовин болн терүнә нәәҗн рин күү ндвр
орҗ. Тернь икн к дән зүтк л дән: нәәҗнр Йовин зовл ң
гин учринь цәәлһ хәр седц хәнә. Зовлң килнц һарһад
бәәснәс һарчах гиҗ тедн келц хәв. Зуг Йов бийдән
учринь эс олҗ чадад, нәәҗн р тәһән зөвшәрл г о бәәв.
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Нүр үг
Тег әд нәәҗн рин чилгч уга зүтк л дәг Бурхн Эвр ән
төгсәнә. Бурхн Бийләнь зарһ ц х ар седҗәсн буруһ инь
Йовд тәвҗ өгв. Терүнә нәәҗнриг Бурхн гемшәв, яһад
гихлә тедн худлах ар келҗәҗ. Бурхн Йовиг эдгәһәд,
урднь бәәснәснь икәр зөөринь хәрү өгв.
«Цецн Ухана Багш» гидг нерт ә дегтр җирһ л ин
чинриг медхәр седсн күү нә седвәр болҗ ана. Цецн
Ухана Багш алдр хан Соломона нерн деер әс кел
җәнә. Соломон хан кезәңк Израи л ин әмтн үүдх ин
өмнк Х‑гч зун җилд залҗ йовҗ. Җирһ л ин зүсн‑зүүл
бәәдл инь тер хәләнә. «Шар нарн» дор күн юуни төлә
бәәдг инь медхәр седнә. Болв күү нә жирһ л ин чинрнь
медгдхш: җирһл дегд ахр, тег әд чик бишәр һарна.
Тии гв чигн Цецн Ухана Багш күү нә жирһлд зәрмнь
сән, зәрмнь му гиҗ лавл җана. Үлг үрлхд һәрг тә болсн
дорхнь, цецн болсн деер. Зуг җирһ ләс тус уга болв
чигн, Бурхн күү нд байр болн үнн иг олх, көдлмшт,
хот‑холд, иньгллтд, өрк‑бүлд бәәх иг мед үлнә. Аштнь
эннь цугтан Бурх на заавр күцәлһн болҗ ана.
«Соломона хамг ин сән дун» гидг нертә дегтр хуу чн
цага израи л ин келн‑улсин поэм эс гихлә дурна туск
дун болҗ ана. Тер дун ик зуудан Дорд үзгт бәәх әм
тнә дурна поэмсин бәәдл тә. «Соломона хамг ин сән
дун» күү ндвр олз лад бичгдҗ, деернь ахр шүлг үдәс
тогтҗ. Терүнәс бидн зал у болн күү кд күү нә хоорндк
дурна туск ар, теднә кеерм җ тә хамц у бәәдл ин туск ар
медҗ авнавидн. Сал у бәәһәд нег‑негән санад уйдад,
итк л тә дуран күргәд харһх седкл хойр иньгт бәәх иг
үзүлҗәнә. Эн дегтрт хамг ин түрүнд күү нә җирһлд
учрдг дурна туск ар келгд җәнә. Терүнәс даву нег чигн
саамд «Бурхн» гисн үг уга. Бурх на туск ар мел далд
учр‑утх та. Эн дегтр ик зуудан тиигҗ олзлгддг бәәсмн
кевтә: Йудьян улс Бурх на дурн эврәннь келн‑улст не
рәдгд җәнә гиҗ сандг, христ ианм уд Христосин болн
Терүнә Чонҗ ин хоорндк дурна тускар гиҗ сандг бәәҗ.
Еврей келн‑улсин авъясар болх ла, эн дегтр Соломон
хаана нерн лә залһ л дата.
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Нүр үг

XXI‑гч зун җил ин экл цәр түрүн болҗ өдгә хальмг
келнд орч улгдсн эн һурвн дегтр шүлгләнә авцта, цецн
уха бәрсн Библин янзтаһар бичгдҗ. Библин дегт рм үд
орч улл һ на Инст ит ут даавр та нәрн көдлмш күцәһәд,
ухан седк лән тәвәд, дуран өгч шунад орч улсн орч у
лачд, редакторм удт, эн дегтр барас һарһлһнд дөң‑тусан
күргсн улст ик ханл тан өрг җәнә. Урднь чигн мана
Инстит ут барлсн дегт рм үд Хальмг Таңһчин келн‑улст
күрч серглң бәәлһнднь, тогт унар җирһ лән эдлхднь
тусан күрг җәлә. Цаарандан чигн оньд ин кишг ән
эдлхнь маһд уга.
Библь орчуллһна Институт

ЙОВ

1

Эклц

Уц гидг һазрт Йов гидг нертә күн бәәҗ. Тер
цевр‑цер болн чик седк л тә, Бурх нас әәдг, хамг
хар саната йовд лас зулдг бәәҗ. 2 Терүнәс долан кө
вүн, һурвн күү кн һарна. 3 Терүнд 7000 яман болн хөн
бәәҗ, 3000 темән, 1000 бух, 500 элҗгн болн тоолҗ
болш г о олн ялч бәәҗ. Тер күн Дорд үзг ин улсас хам
гин алдрнь бәәҗ.
4 Йовин көвүд эвр әннь герт селг әдәр нәр кеһәд,
хамдан идәд уутх а гиһәд эгч н рән тедн дууддг бәәҗ.
5 Кемр нәәрин өдрм үд төгсх лә, Йов тедн иг цеврл л
һнә мөрг үлд дууддмн. Өрүн өрлә көвүн болһ наннь
төлә Йов тәкл тәкдг бәәҗ. Юңгад гихлә Йов иигҗ
келдмн: «Мин и көвүд килнц чигн һарһсн болх, зүр
кн дән Бурх иг му келсн чигн болх». Йов тии гҗ онь
дин кедг бәәҗ.
1

Йовин негдгч сөрлт
6 Нег дәкҗ Бурх на теңг рин элчнр* Деед Эзнә өмн
үзгд хәр ирнә. Тедн дунд эрлг бас йовҗ. 7 Деед Эзн
эрл гәс сурна:
– Альдас чи ирвч?
Эрлг Деед Эзнд хәрү өгнә:
– Би һазр эргәд, зуульчлҗ йовлав.
8 Деед Эзн эрл г әс сурна:

* 1:6 Бурхна медлд бәәх йирт мҗин йоснд ирлцшго юмс уд
гиснь еврей келәр бичгдсн Библьд «Бурхна көв үд» гиҗ
бичәтә.
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1 Йов
– Чи мин и зарц Йовиг үзсн болв зач? Терүнлә әдл
күн һазр деер мел уга, цевр‑цер, чик седк л тә, Бурх нас
әәнә, хорта юмнас зулна.
9 Эрлг Деед Эзнд келнә:
– Йов Бурх иг хара тевчдг болх ий? 10 Та терүг болн
терүнә өрк‑бүл иг, терүнә эдл‑ахуг эргмднь халхлвт
эсий? Та терүнә күч‑көлсинь йөр әвт, ода терүнә
малм уднь һазр дүү ргәд өсәд йовна. 11 Болв Та һарарн
терүнә эдл‑ахуһ инь көндәхлә, маһдл уга, тер Тана
чирә хәләҗәһәд, Тан иг му келх.
12 Тии гх лә Деед Эзн эрлгд келнә:
– Оданас авн терүнә эдл‑аху цугт ан чин и һарт
орҗ ана, зуг терүг бичә көндә.
Тегәд эрлг Деед Эзнәс салад йовна.
13 Нег өдр Йовин көв үд болн күү кд ахиннь герт
хурад хот идәд, чаһр ууна. 14 Генткн Йов тал зәңгч
ирәд келнә:
15 – Чин и царм удар һазр хаһл җ ала, хаҗ уднь элҗгнс
идш л җәлә. Генткн Шебә гидг һазрин деермчнр дәв
рәд, тедн иг көөһәд авад йовҗ одв, чин и ялч н риг
үлдәр чавчад хайчкв. Би чамд зәңг өгхәр һанцарн
әмд үлдв.
16 Терүнд тии м зәңг келтл, талдан зәңгч ирәд иигҗ
келнә:
– Теңг рәс Бурх на һал унад, хөөд иг болн ялч н риг
шатаһ ад алчкв. Би чамд зәңг өгх ин төлә һанцарн
әмд үлдв.
17 Терүг келәд чиләтл, бас нег зәңгч ирәд иигҗ
келнә:
– Һурвн үзгәс халдейм үд* дәврв, тедн темәд көөһәд
авад йовҗ одв. Чини көдләчнриг үлдәр чавчад хайчкв.
Чамд зәңг күрг х ин төлә, би һанцарн әмд һарв.
18 Тии гҗ терүг келм цац у, бас нег зәңгч ирәд келнә:
– Чин и көвүд болн күү кд ахиннь герт хот идәд,
чаһр уулдв. 19 Генткн аюлта салькн көдә һазрас көдләд
* 1:17 Халдеймүд – ар үзгин йовцн тонулчнр.
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2 Йов
герин дөрвн эрсинь нурачкв. Гер чин и үрд деер унв,
тедн үкҗ одв. Би чамд зәңг өгхәр һанцарн әмд үлдв.
20 Йов босад, деерк хувцан тат ад шуу лна, үсән хә
әчләд, һазр деер түрг үл унад, Бурхнд мөрг нә. 21 Тер
иигҗ келнә:
– Экиннь геснәс нүцкәр һарлав, нүцкәр эн орнас
йовх ув. Деед Эзн өглә, Деед Эзн авв: Деед Эзнә нерн
туу рт х а!
22 Тер кев әрн Йов килнц һарһсн уга, Бурх на нериг
му келсн уга.

2

Йовин хойрдгч сөрлт
1 Бурх на

теңг рин элчнр дәкн Деед Эзнә өмн һарч
ирц хәнә. Тедн дунд эрлг бас бәәҗ. Терүг Деед
Эзнә өмн һарч ирх лә, 2 Деед Эзн сурна:
– Чи альдас ирвч?
Эрлг Деед Эзнд келнә:
– Би һазр эргәд зуульчлҗ йовлав.
3 Деед Эзн эрл г әс сурна:
– Чи Мин и ялч Йовиг үзвч и? Терүнлә әдл күн
һазр деер дәкҗ уга. Тер цевр‑цер, чик седк л тә, Бур
хнас әәнә, хорта йовд лас зулна. Гем уга терүг алт х а
гиһәд чи Намаг түкрәд бәәсн бийнь, ода чигн тер
цевр‑цеерәрн бәәһә.
4 Эрлг Деед Эзнд келнә:
– Арсан өгх! Эврән әмд бәәх ин төлә бәәсән кевтнь
күн өгх. 5 Болв Та һарарн терүнә ясинь, терүнә цогцинь
көндәхлә, маһдл уга, тер Тана чирәд Тан иг му келх!
6 Деед Эзн эрлгт келнә:
– Эн кемлә тер чини һарт орҗана, зуг әминь хәәрл.
7 Деед Эзнәс салад эрлг йовна. Йовиг тер толһ а
һаснь көл ин тавг күртл өвд к үртә хавд рар дүү рг нә.
8 Йов өөрт ә хавд ран хусх ар, хамхрсн буһш ин тасрх а
авад овалһата үмсн деер суу на.
9 Гергнь Йовд келнә:
– Чи ода күртл цевр‑цеерән иткҗ бәнч? Бурх иг
му кел – үкх ич!
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3 Йов
10 Тернь

иигҗ хәрү өгнә:
– Чи седкл уга күн кевтә келҗәнәч! Бидн Бурх нас
зуг сәән инь авад, мууһ инь авш г ой?
Тер кевәрн Йов келсн үгдән килнц һарһсн уга.
Йов тал һурвн нәәҗ ирнә
11 Йовин

зовлңгин тускар һурвн нәәҗнь соңсад, күн
болһн эврәннь бәәсн нутгасн һарад йовц хана: Элипаз
Теманас, Билдад Шуа х ас болн Цофар Наамас. Тедн
Йов тал хамдан йовад, терүнә зовл ң г инь хувалцад,
төвк н үлх ин төлә йовц х ана. 12 Йовиг тедн холас үзәд,
таньсн уга. Нәәҗнр үзн һаш удад уульц х ав, хувцан
таслҗ шуулад, толһ а деерән тоорм цацад, теңг рүр
хайц х ав. 13 Йовиг икәр зовҗ ах бәәдл инь үзәд, тедн
долан өдр, долан сө терүнә хаҗ уд һазр деер нег чигн
үг келл уга суу цх ав.

3
3

4

5

6

7
8

Йовин энлһн
1 Дарунь

Йов үг келәд, һарсн өдрән харав. 2 Йов
иигҗ келнә:
– Тер мин и һарсн өдр,
тер «көвүн тогт ва» гисн сө
билрәд уга болт х а!
Тер өдр харң һуд хүвр т хә,
Теңгрт Бурхн терүнә туск ар бичә сант х а,
Терүнд герл бичә туст х а.
Тер харң һуд орт х а,
Таг харң һу терүг бүсл т хә,
Үүлн бүркг, арах а бәрг.
Тер сө харң һуһар даргдг,
Тернь җил ин өдрт бичә орт х а,
Тернь сарин тоод бичә орт х а.
Тер сө хусрң болт х а,
Байрлх ду бичә медт хә.
Теңг син адус серүлҗ чадх
Өдр харадг бөө тә әмтн,
14

3 Йов

9

10
11
12
13
14
15

16

17
18
19

20
21
22
23
24

Тер сөөг бас харатх а.
Терүнә одд бүрүллә унт р т х а,
Болв кии дән өр цәәх иг күләх,
Түрүн тол инь чигн үзш уга.
Юңгад гихлә мин и экин омаг хаасн уга,
Намаг зовл ң гас булт улсн уга.
Юңгад би гесн дотр үксн угав,
Геснәс һарн эс үксмб?
Юңгад намаг өвдг деерән авсмб?
Юңгад көкән көк үлсмб?
Би тогт ун кевтх бәәсн,
Би ода амрчах биләв.
Тосхсн тоо тнь нурҗ одсн һазрин хаа д удла
Болн теднә сөөвң г үдлә,
Цаһан мөңгәр герән дүү ргсн
Болн алт хурасн зәәсң г үдтә
Хамдан кевтх биләв.
Әмн угаһар һарсн нилхс дунд,
Герл эс үзсн нилхс дунд
Намаг оршасн болхнь.
Тенд цевр‑цер биш әмт нә үүмән тогт н на,
Тенд дегд цуцрсн әмтнд амрлт ирнә.
Тенд бәрәнә әмт иг гии гн бәәдл күләҗәнә,
Тенд маначн рин дун соңсгдхш.
Тенд тоомср угань чигн,
Алдрнь чигн хамдан,
Тенд ялч нойнасн сул.
Юуни төлә зовҗ ахднь – герл,
Даа җ чадш г однь – җирһл өгдв?
Үклән тедн күләҗ ядҗ ана,
зөөр мет терүгән хәәҗәнә.
Үкәрин амнд тедн җирһ нә,
байрл на, нәәрл нә.
Тии м күү нә хаа лһнь харң һу,
Терүнд Бурхн альд чигн боомтг кенә.
Ода әмсхл мин и өдмг болв,
Нульмсм усн мет асх рҗ ана.
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Әәҗәсн юмн ода учрв,
Әәҗәсн юмн нанд ирв.
Зуг нанд эвтә чигн,
Амулң чигн бәәдл уга,
Амрлт чигн уга – зуг үүмән.
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Элипаз ин келсн үг
1 Темана

Элипаз иигҗ хәрү өгнә:

– Мин и үгм үд чамаг шавтадг болв за,
Болв яһҗ тагчг бәәхмб?
Олн әмт иг чи лавтаһар итк үлдг биләч,
Сулдад одсн һарт чидл орулдг биләч.
Чинән уга күү г чин и үг дөңндг билә,
Бүдрәд ирсн күү нд түшгнь биләч.
Ода чамла зовлң харһв – чи үрүдвч,
Чамаг көндәхлә, чи үүмәд бәәвч.
Бурх нас әәлһн чамд урмд өгчәвзә,
Чин и цевр‑цер хаа лһ нәәлвр өгчәвзә?
Ухаллч: буру угаһар кен үксмб?
Чик седк л тә әмтн альд геедрлә?
Би үзләв: һазрин килн ц тә хаһларт зовлң
цацснь,
Эврән терүнә темсинь цугл улх.
Бурх на әмсх ләс тер үкх,
Терүнә уурин үләснәс билрх.
Арслң аңг уд чаңһар хәәкрнә,
Болв кичг үд иннь шүднь хамх рх а.
Олвр угаһар арслң үкнә,
Олн кичг үднь салад гүү цхәнә.
Олн‑әмтн бат нөөртән орсн кемлә,
Сөөһ ин үүмәтә үзгдл дотр
Нуу вч үг нанд медгдв,
Мин и чикн шимндлһ соңсв.
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Бий им чичрүләд болн
Әәмшг ясндм күрв.
Сүмсн чирәдм үләһәд,
Үсм дардаһад босв.
Тер хаҗ удм үзгд вә, болв би
Дүринь йилһҗ чадсн угав –
Зуг тер өмнм эрв лзәд үзгдв.
Ә‑чимән уга. Би дун һарсинь соңсв:
«Бурх на өмн күн зөвтә болд ви?
Үүдәгч ин өмн кен цеврви?
Нам зарц н р тан Тер иткхш,
Бурх на элчнрст чигн дут у олна.
Теднәс даву – элсн деер зогсҗ ах
Шавр герм үдт бәәх әмт иг
Гүү рәс амрар цокҗ болх.
Өрүн бәәлә, асхнд уга болҗ одна –
Мөңк инд әрлсинь медш угач;
Теднә герин өрк ин һол деесинь татад авх ла –
Цецн бәәдлд орл г о үкх».
1 Дуу д,

кен чамд хәрү өгх?
Бурх на элч н рәс кен инь сурхмбч?
Һәрг иг тесвр уга бәәдл алх.
Йирин күү г үлү үзлһн үкәрт орулх.
Би үзләв: һәрг тәнь уңгарн батртл,
Генткн терүнә гер харагдв.
Терүнә үрд дөң күләҗ чадш г о.
Тедн иг балһсна үүднд – олна нүү рт – цокх.
Тедн иг күн харсҗ авш г о.
Терүнә тәрәһ инь харһ н җ ах күн идх,
Нам буг өвсн дотр урһ җ ах инь таслад авх,
Авлһч күн теднә зөөринь булаһад авх.
Тегәд му йовдл һазрас һарчахш,
Зовлң тәрәнд урһ җ ахш –
Күн зовл ң г ин төлә төрсмн,
Тегәд һал ын очн мет деегшән өсрнә.
Би болх ла – Бурхнд келх биләв,
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Бурхнд эврәннь кергән бәрүлх биләв.
Терүнә кергнь алдр, күцәҗ болш г о.
Терүнә өвәрц юмнд то‑тоомҗ уга.
Һазрт Тер хур белгл нә,
Тәрәнд ус илгәнә.
Дорац улгдсн әмт иг деегшән өрг нә,
Уульҗ асинь харсад авна.
Хар саната әмт нә седвәриг эвд нә,
Тегәд теднә һарнь күцәмҗд күрхш.
Му ухатаһ инь мекднь бәрҗ авна,
Шул ун‑шудрм г ин тооцаһ инь эвд нә:
Һал өдрәр тедн иг харң һу бүслх,
Һал үдлә, сөөһәр мет, темт рәд йовц х ах.
Түрү‑зүд ү күү г Тер үлдәс,
хорта келнәс,
чаңһ һарас аврх.
Тегәд угатя күү нд нәәлвр бәәнә,
Хар санатань аман хаа х.
Бурх на сурһсн күн буйн‑кишг тә,
Хамг ин Күчтәһ ин засгл һ инь бичә һол:
Шавтав чигн Тер Эврән боох,
Цокв чигн Терүнә һар эдгәх.
Зурһан муул яс Тер харсх,
Болв доладгчнь чамаг көндәшг о:
Харһнсн цагт чамаг үкләс хулдҗ авх,
Дәәнә цагт – үлдәс татҗ авх.
Чи хорта келнәс алд рх ич,
Ирг ч дән хоосрх бәәдләс әәшг оч;
Зуг хоосрад тарснд болн харһнлһнд инәх ич,
Чамд зерлг аңг уд әәмш г тә болш г о;
Чи тәрәнд бәәх чол удта бооцатач,
Чамта көдән аңг уд эвтә бәәх;
Чин и бәәрнд тогт ун җирһл бәәсиг медх ич,
Герән шинҗ ләд хәләхләг, цугтан орм дан.
Чи тооһарн олн үрдән үзх ич,
Хөө т үйнрнь тәрәнә өвсн мет олн болх.
Цагтан хадгдх бууд ян толһа мет,
18

6 Йов

27

6
2

3
4

5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

Күцх насн дан үкәрт күрх ич.
Иим юм бидн илднь цәәлһ видн –
Тернь тии м болҗ ана!
Терүг соңсад, кевтнь тодлҗ ав.
Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Кемр мин и зовлң чиңн үрдсмн болх ла,
Чиңн үр деер мин и дут у хөвим тәвх лә –
Теңг син элснәс күнд болх билә,
Тер учрар би халад келв.
Хамг ин Күчтән саа дг махм удтм,
Мин и сәк үсн терүнә хорар ивтрв,
Бурх нас икәр әәлһлһн намаг ээрвә.
Зерлг элҗгн элвг өвснд орк рҗ ахмб,
Идх хот бәәһә бәә тл цар мөөрчәхмб?
Амтн уга хот ыг давсн угаһар идҗән ү?
Тарг ин шар уснд амтн бәән ү?
Би тии м хот көндәхәсн җигш нәв,
минь эннь муул ьта цагтм идх‑уух хотнь болв.
Кемр сурсм күцсн болх ла,
Бурхн нанд нәәлвр белглсн болхнь –
Намаг алад уга кехәр шии дх билә,
Намаг цок ад уңһах ар һаран өргх бәәсмн.
Чилш г о муул ьта бәәдл ин дунд
Тер нанд дүрклһн, таа лмҗ болх бәәсмн.
Би Әрүн Бурх на үгм үд һазалсн угав.
Цаарандан тесҗ бәәх ин төлә
Альдас чидл авхмб,
Ямаран чилгч күләхмб?
Мин и чидл болх ла – чол унла әдл ий?
Мин и цогц болх ла – күрл төмрлә әдл ий?
Нег чигн юмнд нанд күцәмҗ уга,
Эврән бийдән дөң хәәхмб?
Нәәҗдән буйнч седк лән эс күртәснь,
Хамг ин Күчтән өмн әәмш гән геесмн.
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Мин и нәәҗнр
Һооҗ ур мет тогт ун биш,
Һолас һооҗҗ ах усн мет хүврнә.
Тедн хәәлсн мөснә бут ьх агта
болн цасна хәәллһнәс шуу гата.
Болв цагтан тагч г рад, баһрад,
хал унд һооҗ ур хагсна.
Тии гх лә зуульч әмтн хаа лһасн хаҗ инә,
Көдә һазр тал йовна, тенд үкнә.
Теман һазра зуульчнр усна урсх ул хәәнә,
Шебә гидг һазрас йовсн күн ус хәәҗ мәәрт нә.
Болв теднә нәәлвр худл болна:
Хагссн һуу рһлд күрәд цөкрнә.
Тадн ода бас нанд тедн лә әдл болвт:
Зовлң үзн әәцхәвт.
Би таднд «өгтн» гиҗ үг келл ү?
Эврәннь зөөрәс хувалцтн гиҗ келл ү?
«Намаг дәәснәсн харстн,
Зовадг әмтнд авлһ өгтн», – гиҗ келл ү?
Намаг дасхтн, би тагч г рсув;
Нанд цәәлһҗ өгтн – мин и энд ү юундв.
Үнәр келсиг даа хд күнд,
Болв тана сурһмҗ ю дасх җ ана?
Тадн келсн үгд татл д нат,
Хөв уга күү нә келн
Таднд – сал ьк на шуу ган!
Тадн өнчн күү г дәврәд,
Эврәннь нәәҗдән хорта йовдл һарһ нат.
Чирәһән нанд үзүләд эрг х н тә –
Би танд худл келх ий?
Ухалтн, хорта йовдл һарһ ш г он төлә,
Мин и чикәр келсиг соңстн!
Мин и келнд хаҗһр юмн бәән ү,
Үкл иг би эс медҗән ү?
1 Күү г

һазр деер
күнд көдлмш эс күләҗән ү?
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Терүнә өдрм үднь – нәәмәдл л һәр көдлдг күү нә
өдрм үд эсий?
Тер мухла мет сүүдр хәәҗ күсл кенә,
Нәәмәдл л һәр көдлдг күн мет
өгх мөңгән күләнә.
Тии гҗ нанд хоосн цаг күртв,
Мин и хөв – муул ьта олн сө.
Әрә кевтн – кезә босх ан күләнәв,
Болв сө мел чилхш.
Өр цәәтл нанд амрлт уга.
Мин и цогц өтәр бүркгдв,
Дардасн бальчг мин и хувцн болв,
Арсм хат урад хагз л ва.
Мин и өдрм үд эд некдг
эрәснәс түргәр эрв лзнә,
Чилг ч дән күрәд,
нәәлврин утцн кевтә тасрна.
О, Бурхн, ухалтн:
мин и җирһл – сал ьк на үләлһн,
Кишг нанд дәкҗ үзгд ш г о.
Эндр үзҗәх Бурхн намаг олш г о:
Хәләхлә – би уга болҗ одхв.
Үүлн тарна, уга болна,
Үкл ин һазрт орснь – хәрү ирш г о;
Эврә герт дәкҗ ирш г о,
Төрскнднь терүг дәкҗ үзш г о.
Тегәд би келх үгән бәрш г ов,
Мин и әмсхл түү рч җәх иг келсв,
Мин и седкл һаш удҗ ах иг зарһ бәрсв.
Би теңгс болв зав,
эс гихлә теңг син әәмш г тә адусмб?
Та нан деер яһад харул тәввт?
Би ухалсув: «Нөр намаг тогт нах,
Орнд орх ла, мин и һундл уга болх».
Болв Та намаг
Нөөртм чигн әәлһ җәнәт,
Үзгдл үзүләд чочаһад бәәнәт.
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Мин и әмсхл таслгдсн болх ла,
Сән болх билә:
Тии м келкәтә ясн болсн дорхнь,
үкл деер.
Җирһ л дән дург о болҗ анав,
Болв би мөңк бәәшг олм!
Намаг үлдәтн!
Мин и өдрм үд сал ьк на үләлһн.
Күн гисн юмб?
Яһснднь күү г деегшән өрг җәхмбт?
Юңгад терүнд оньган өгчәнәт?
Ю хәәҗ өрүн болһн терүн тал однат?
Терүг мел агчм болһнд шалһад бәәнәт?
Кезә Та нанас хәрү эрг нәт?
Нег агчмд шүлсән зальгтл эс сулд х нат?
Би килнц һарһв?
Олна Харулч,
Танд би ю кеҗ өгхмб?
Та нан тал яһад төвл нәт?
Танд би юңгад ацан болҗ ахмб*?
Та мин и килнц юңгад эс тәвҗ өгнәт,
Нанас мин и энд үһ им эс авч хайнат?
Удл г о би һазр дор даргдхв;
Та намаг хәәх ит, би уга болхв!
Билдад ын келсн үг
1 Шуа х ас

ирсн Билдад иигҗ хәрү өгнә:

– Кед ү цагтан тии гҗ келхмбч?
Чин и үгм үд – шуу гата хү салькн.
Бурхн үнн юмиг муу рулд ви,
Хамг ин Күчтә үнн иг муу рулд ви?
Кемр чин и үрд Терүнә өмн

* 7:20 Талданар болх ла: «Юңгад би бийдән ацан болҗахмб?»
Еврей улст Йов Бурхнд ацан болҗав гиҗ келлһн му кел
сн лә әдл. Тегәд «Танд» гисн үгиг «бийдән» гиҗ сольгдв.
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килнц һарһсн болх ла,
Тедн иг Тер бий иннь йосн угаднь орулҗ.
Кемр чи Бурх иг хәәхлә,
Хамг ин Күчтәг ээрх лә,
Кемр чи цевр болн
чик седк л тә болх ла,
Чам тал Тер агчмд өөрдәд,
Чин и йоста гериг шинәс босхх.
Экл цәсн ямаран күчн уга болсн бийнь,
Болв аштнь алдр болх ич.
Давсн өвк н рәс сурад хәләлч,
Теднә эцкнрт юн үзгдсинь медҗ авлч;
Бидн өцк л д үр төрсн дән юм медх ш видн,
Һазр деегәр сүүдр мет давнавидн.
Маһд уга тедн чамаг сурһх, келҗ өгх,
Келәрн зүркән секх.
Улм уга һазрт пап ирус урһ д ви?
Усн угаһар бура урһмл өсд ви?
Тер шимтә, керч гдәд уга
Болв талдан өвснәс эрт хагсх.
Бурх иг мартсн цуг әмт нә
хаа лһнь тии м;
Эс шүтдг күү нә нәәлвр унтрх.
Терүнә итклнь аралҗ на гүлм нәс бат биш;
Терүнә әмнь үснә үзүрт торчана.
Эврә герән түшх ләрн, зогсҗ чадш г о.
Кед ү татл дад бәәсн бийнь босҗ чадш г о.
Тер эврән нарн дор шүүсәр дүү рәд,
Сад дотраһар терүнә ацнь өст хә;
Терүнә уңгнь овалһата чол ун дор орт х а,
Чол ун эрс оратх а, –
Болв кемр урдк ормаснь таслад авх ла,
Тер ормнь терүг һәәлх.
Келх: «Би чамаг мел үзсн уга биләв!»
Терүнә җирһ л ин цуг байрнь эн!
Зуг һазр деер талдан хар саната күн һарна.
Болв Бурхн цевр‑цер күү г һазалш г о,
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Хар саната күү нә һар бәрш г о.
Бурхн чамаг дәкн байрар дүү ргх,
чи хәәкрәд байрлад бәәх ич.
Чин и дәәсдт му нерн ирх,
Хар саната әмт нә бәәсн сегнь уга болх.
Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Э, би меднәв: тернь мел үнн.
Болв Бурхнд күн яһҗ зөвән мед үлхмб?
Кемр Терүнлә күн зарһ ц х ар седх лә,
Миңһн сурврин негнднь чигн хәрү өгч
чадш г о.
Кемр Бурх н ла зөвшәрл г о бәәхлә –
Цецн чигн болт х а, күчтә чигн болт х а –
Кен әмд үлдхмб?
Тер яһҗ уулм уд көндәдг иг болн
Тедн иг яһҗ цухл тан һарһҗ көлврүлд г инь
Кен чигн медҗ чадш г о;
Һазриг Тер дәәвл үлнә,
дәкәд ормаснь көндәнә.
Терүнә улынь чичрүлнә;
Терүг закх ла – нарн һарш г о,
Одд ын герлд Тер хаа һад тамһ тәвнә;
Тер һанцарн теңгр делг нә,
Теңг син дол ьга тулна;
Тер Долан бурхн, Орион, Плея дс гидг болн
Өмн үзг ин одд тогтасмн.
Терүнә кергнь алдр, медҗ болш г о,
Терүнә өвәрцнь тоолҗ күцгд ш г о.
Мин и хаҗ уһар йовх ла,
Терүг би нам үзш г ов,
Терүнә ишк д л инь би соңсш г ов.
Тер булаҗ авх ла – күн хәрү өгш г о.
«Чи ю кеҗәхмбч?» – гиҗ Терүнд кен келхмб?
Бурхн Эврәннь цухл тан зогсашг о,
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Рах аван* сөөвң г үд Терүнә өмн сөгд нә.
Тии гх лә Терүнд хәрү өгх би кемб?
Терүнд ямаран үгм үд олҗ келхмб?
Би зөвтә чигн болсв,
болв хәрү өгч чадш г ов –
Зуг чик шии двр зальврҗ Зарһчасн сурхв.
Болв кемр Тер мин и дуудврт хәрү өгх лә,
Намаг цаарандан соңсх гиҗ итк җәхшв.
Хү сал ьк ар намаг дәврв,
Буру уга бийнь мин и шавиг икд үлҗәнә;
Әмсх лән авдг цол уга,
Һаш удл һар намаг дүү рг җәнә.
Терүнлә, дегд күчтәлә,
чидлән сөрҗ болх ий?
Зарһ ц х мби? –
Болв Терүг зарһд яһҗ дуудхмб?
Би зөвтә чигн болсв –
Намаг мин и келн бурушах,
Цевр‑цер чигн болт х а –
Тер мин и керг иг энд үрүлх.
Би цевр‑цеерв! Нанд йилһл уга.
Би эврәннь җирһ л дән дург о болҗ анав.
Цугтан нег бәәдл тә! Би иигҗ келнәв:
Цевр‑цееринь чигн,
хар санатаһ инь чигн Тер ална.
Генткн ирсн зовлң үклд күрг х лә,
гем уга әмт нә цөкрлһ Тер наа д бәрнә;
Һазр хар саната әмт нә һарт өггдҗ,
зарһчнр чикәр бичә зарһ инь кетхә гиһәд,
тегәд Бурхн теднә чирәһ инь хаана.
Кемр Тер эс болх ла, тегәд кен кедв?
Мин и өдрм үд зәңгч күү нәс шул уһар давҗ ана,
Сән юм үзл г о гүү җәнә;
Нимгн модар кесн оңһ ц м уд эрв лзнә.

* 9:13 Рахав – теңгсин темдг. Терүг теңгсин маңһс ла, эс
гиҗ Египетлә әдлцүлнә.
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Һәрд мет хот деерән унна.
Кемр бийдән келх лә: «Чирәм байрар герл тәд
одд гар
Би уудьврин туск ар март нав»,
Болв би цуг му юмнас әәҗәнәв.
Меднәв: Та намаг буру уга гиҗ тоолш г от.
Тер бийнь би бурута болх ла,
Тегәд ю хәәҗ кии дән шунхмб?
Кемр цасна усар уһахла,
Кемр савң гар альх ан цеврл х лә, –
Та намаг киртә нүкнд
тер бийнь орулх ит.
Нам хувцн нанас җигшх.
Терүнд би хәрү өгх,
Терүнлә хамдан зарһд орх –
Тертн нанла әдл күн бишлм.
Мадн хоорнд орл цад,
ма хойрин ээм деер һаран тәвәд
эвц үлх күн угалм.
Нанд дәкҗ әәмшг орулд г оһар,
Терүнә мотриг кен уга кехмб?
Тегәд би юмнас әәлг о
Терүнә өмн келх биләв.
Болв мин и бәәдл ода тии м биш.
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1 Җирһ ләсн

җигшәд бәәвүв –
Тегәд би һунд лан һарһув,
Һаш удҗ бәәсн зүркән илд к нәв.
Бурхнд келнәв: Бичә намаг гемшәтн,
нанла юңгад ноолдад бәәсән мед үлтн.
Даҗрач боллһн Танд сән ий,
Эврәннь һарин кесн тоот ыг бурушах,
хар саната әмт нә седвәр дөңнсн сән ий?
Тана нүдн –
цогц‑махм уд ын нүдн лә әдл ий,
Та эгл әмт н лә әдл хәләдвт?
Тана өдрм үд –
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эгл күү нә өдрм үдлә әдл ий,
Тана җилм үд –
йирдән зал усин җилм үдлә әдл ий?
Та нанас юңгад гем хәәһәд бәәнәт,
нанас килнц олх ар седнәт?
Намаг буру угаг меднәлмт,
Намаг Тана һарас кенчн салһҗ чадш г о.
Тана һар намаг үүдәлә,
Тана һар намаг шавад келә.
Болв ода намаг уга кехәр седҗәнт.
Тодлтн! Та намаг шаврла әдләр шавлат.
Болв ода тоосн‑тоормд хәрү орулҗ ант?
Та намаг үсн лә әдләр эс асхлт,
Дарунь ээзгәлә әдләр өтк рүлвт?
Мах ар болн арсар ораввт,
Ясар болн шүрүсәр батлвт.
Та нанд җирһл болн хәәрлт өгвт,
Тана килмҗ мин и седкл хадһлв.
Болв талдан юмн Тана зүркнд хадһ л гд җ аҗ.
Би меднәв, Та тии гхәр седҗәләт:
Кемр би килнц һарһ х ла,
Та медәд авчкт.
Кемр би гем һарһ х ла,
намаг засгл л г о бәәшг от.
Кемр би бурута болх ла – мин и зовлң!
Кемр би зөвтә болх ла –
толһаһан өндәх зөв угав:
Би му нернәс цадв,
Би эврәннь зовл ң ган үзҗәнәв.
Әрә өндәхлә, арслң аң мет дәврнәт;
Намаг дәкн‑дәкн әәлһ нәт;
Мин и өмнәс шин герчс авч ирнәт,
Эврәннь цухлан йир хал унар һарһ нат.
Мел шин дәәсд йовулад бәәнәт.
Намаг Та яһад гесн дотрас һарһвт?
Би үкҗ одх биләв,
намаг нег чигн күн үзш г о билә.
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Би нам төрүц уга болх биләв –
Би экин геснәс үкәрт орулгдх биләв.
Мин и өдрм үд удадш г о –
тегәд үлдәтн, хооран һартн,
нам әрвҗән уга байрлт өгтн,
дәкҗ үзгд ш г оһар
харң һуһ ин орнд орх ин өмн өргнд тии гтн.
Харң һуһ ин орнд болн үкл ин таг харң һуд,
Тенд бәәрнә бәәдл уга,
Герл ин ормд таг харң һу.
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Цофарин келсн үг
1 Наа ма

һазрас ирсн Цофар иигҗ хәрү өгнә:

– Олн үгм үдт хәрү уга болх ий,
Удандан келҗәхнь зөвтә болх ий?
Кемр чи үлү үг келҗәхлә,
наа дкснь тагчг болх ий?
Кемр чи му келҗәхлә,
чамаг ичәдгнь уга болх ий?
Чи чикәр келҗәнәв гиҗ шии двч,
Чи Бурх на өмн цеврв гиҗ келҗәнәч.
О, кемр Бурхн экләд келсн болх ла,
Чамд хәрүһ инь өгх билә.
Чамд цецнә нуу вч инь Тер секх билә,
Чамд терүнә талдан халх инь үзүлх билә.
Мед, Бурхн чин и зәрм килн ц иг мартв.
Бурх на хаасн юмиг секҗ чадх вч и?
Хамг ин Күчтәг күцц медҗ чадх вч и?
Теңг рин өндртнь күрч чадх вч и?
Үкл ин һазрас гүн бас юн бәәдг инь
яһҗ медхмбч?
Утарн һазрас юн даву бәәдви,
Өрг нәрн – теңг сәс?
Кемр Тер ирх лә, түү рмд орулх ар
Болн зарһ кехәр дуудх –
кен Терүг зогсах?
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Тер худл ч н риг меднә: килнц үзх лә,
Тер кевтнь терүг үлдәшг о.
Зерлг элҗгн герин бәәдлд эс иҗлтл,
Терүнәс эрт һәргд ухан орш г о.
Кемр зүркән цеврәр бәрәд,
Бурхн тал һаран суңһ х ла;
Кемр килн цән уга кеһәд,
Шатр дотран му йовдл уга бәәхләг –
Тегәд ичл г о хәләх ич,
батар һоодан зогсх ич, дәкәд әәшг оч.
Тегәд муул ьта бәәдлән март х ич,
Терүг чи урссн усн мет тодл х ич.
Чин и җирһл үдин цаг ин бәәдләс герл тә болх,
Тегәд бүрүл цаг өрүһәр сольгдх.
Чи тогт ун болх ич,
яһад гихлә нәәлвр бәәнә;
Эрг м дән хәләһәд – таварн унт х ич.
Амрх ар седх лә, күн чамаг әәлһ ш г о;
Кесгнь чамд зуһудх.
Болв хар саната әмт нә нүднь эцх,
Теднә бәәрн уга болх,
Теднә цуг нәәлвр – үкл ин өмнк әмсхл.
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Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Зуг тадн олн әмтн болҗ ахмбт?
Цецн тадн ла хамдан үкх ий?
Болв нанд тадн ла әдл бас ухан бәәнә.
Би таднас юуһарн чигн му бишв,
Тадна келсиг кен эс меднә?
Би үүрм үд иннь наа дн‑инәдн болв.
Зуг би Бурх иг дуудлав,
Бурхн нанд хәрү өглә!
Болв үннч болн цевр күн
күү нә наа дн болдмн!
Бәәхтәнь түрү‑зүд үг наа д бәрнә,
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Дәәвлсинь түлк нә.
Деерм ч н рин сег тогт ун,
Бурх иг уурл улҗ ах әмтнд әәмшг уга.
Тедн иг Бурхн һартан бәрҗәх мет болҗ ана.
Тии гх лә малм удас сур – тедн цәәлһх,
Теңг рин шовуд чамд келҗ өгх.
Һазрас медҗ ав – тер цәәлһҗ өгх,
Теңг син заһсд чамд келҗ өгх.
Деед Эзн тии гҗ тогтасиг
Теднәс кень эс медд ви?
Терүнә һарт ямаран чигн юмсуд әмд бәәнә
Болн кен чигн күү нә әмсхл бәәнә.
Үгм үд иг чикн эс йилһ н ү,
Болн келн амт эс амтл н у?
Тии гәд көгшд цецн эс болн у?
Ут наста күн ухата эс болн у?
Бурхнд – цецн ухан чигн,
күчн чигн бәәдг;
Терүнд – селвг чигн,
тоолвр чигн бәәх.
Кемр Тер нурахла –
нег чигн күн босх ш г о,
Кемр Тер бәрәд хаа хла –
хаагдснь һарч чадш г о;
Усна урсх ул Тер хаа хлаг –
Эрг м дән хагсу болх,
Кемр усиг тәвх лә –
цугтаһ инь һазр деерәс уга кех.
Терүнд чидл чигн,
күцәмҗ чигн бәәнә;
Терүнә һардврт меклдг күн чигн,
меклгдснь чигн бәәнә.
Селвг ч н рән Тер көл нүцкәр көөнә.
Зарһч н риг һәрг ин тоод орулна.
Хаа д удас Тер бүсинь таслҗ авна,
Ташаһ инь шуу рх а кенч рәр боона.
Гелң г үд иг көл нүцкәр көөнә,
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көлдән батар зогсҗ асиг цок ад уңһана.
Итк л тә күү нә кел инь бәрнә
Болн медәтн рин ухаһ инь ширгәнә.
Нойд ыг му нернд орулна
Болн күчтә әмт нә бүсинь тәәлнә.
Харң һуһ ин гүү н инь секнә
Болн таг харң һуд герл орулна.
Тер келн‑улсиг негт өөдл үлнә,
негт тедн иг ална.
Тедн иг негт тарана,
негт тедн иг цугл улна.
Келн‑улсин толһачн рин ухаһ инь ширг үләд,
Хаа лһ уга, эҗг о һазрт көөнә.
Тедн герл угаһар,
харң һуд темт рәд йовна,
Деед Эзн тедн иг согт у мет
дәәвл үләд йовулна.
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1 Би

терүг цугтаһ инь нүдәрн үзләв,
Би эврән чикәрн соңслав.
Тегәд цугтаһ инь би мед үв.
Тадна медсиг би бас меднәв,
Би таднас баһар медхшлм.
Болв би Хамг ин Күчтәлә күү нд нәв,
Би Бурхнд бурушах ар седҗәнәв!
Та үнн иг булт улх ар худл келҗәнәт,
Тадн цугтан тус уга эмчнр бәәҗт.
О, кемр тадн ода тагчгрсн болх лаг,
Терүндь тадна цецнь медгдх билә!
Тии гх лә, мин и цәәлһсиг соңстн,
Мин и бурушаҗ ах иг медҗ автн.
Бурхнд тадна худл керг тәй?
Терүнә төлә тадн худл келх втә?
Терүнә төлә тадн дуран мед үлхәр седҗәнт?
Терүг харсх ар седҗәнт?
Тер тадн иг сөрх лә – сән болх ий?
Эс гихлә, Терүг күн кевтә меклхвт?
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Кемр нуу вчар седк ләрн дуран мед үлхәр
бәәхләг,
Тер тадн иг догшар илдкх.
Тегәд тадн иг Терүнә алдрнь әәлһх,
Тадн деер Бурх на әәмшг буу х.
Тадна келсн үг үмсн мет тус уга,
Тадна халхц элснәс кегдсмн.
Тегәд тагчкртн, би келнәв,
Хөөннь нанла болснь болг.
Би җирһ лән харм н ш г ов,
Би әәмш г тә бәәдлд орх дан белмб.
Нәәлвр уга, Тер намаг алх.
Болв Терүнд зөвтәв гиһәд давтад бәәхв.
Энүнд мин и аврлт!
Бурхнд итк д г о күн болх ла,
Терүн тал өөрдҗ чадш г о.
Соңстн, соңстн мин и үгм үд,
Мин и келҗәснд оньган өгтн!
Би ода эврәннь кергән келҗәнәв,
Би тегәд зөвтә болх ан медҗәнәв.
Кен намаг зүткҗ дии лхмб?
Тии гх лә би тагч к рад үкх биләв.
О, Хәәрхн! Зуг нанд
хойр юм бичә учратн –
Тегәд Танас би бултхшв:
Тана һар нан тал бичә өөрд т хә,
Тана әәмшг намаг бичә чичрүлт хә!
Намаг дуудтн – би хәрү өгсүв,
Эс гиҗ келх зөв өгтн,
Эврән хәрүһ инь келтн.
Кед ү нанд килнц,
кед ү му йовдл бәәнә?
Мин и килн ц ин туск ар,
мин и дут уһ ин туск ар келҗ мед үлтн.
Нанас Та Эврәннь чирәһән яһад булт улнат,
Намаг Эврәннь дәәсн гиҗ санҗ ант?
Та нисәд унсн хамт х асиг әәлһхвт?
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Та хагссн өвсиг көөлдхвт?
Та намаг һаш утаһар гемшәнәт,
Та баа хн цага килн ц им сергәнәт.
Та мин и көлд чөдр тәввт.
Мин и хаа лһ иг кевтнь харнат,
Мин и көл ин мөриг шинҗ л нәт.
Би үмкә юмн кевтә үмкәрнәв,
Би гүрмд идгдсн хувцн мет болнав*.
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1 Күү кд

күү нәс һарсн
күү нә җирһ л ин наснь
Ахр болн үүмәһәр дүү рң,
Цецг мет тер бүчрл нә
болн өңгән геенә,
Сүүдрлә әдл эрв лзәд, удан бәәхш.
Та иим күү нә ардас гетҗәнт?
Та нанла зарһ ц х ар седҗәнт?
Цевр бишәс
кен цевр юм һарһҗ чадхмб?
Нег чигн тии м күн уга.
Күн болһ на өдрнь тоо та,
Та терүнд болзг инь заавт –
Терүнд давш г о меҗәһ инь заавт.
Та терүг хәләдгән уурх н та,
Тегәд невчк амр т х а.
Тер эврәннь нег чилсн өдрт
нәәмәдлгдсн күн кевтә байрл т х а.
Моднд чигн нәәлвр бәәнә:
Терүг чавчсн бийнь – шинәс урһх,
тәрәнә шин бүчр һарч ирәд бәәх.
Терүнә уңгнь көгшрв чигн,
тәәрсн модна йозурнь
тооснд хумх арв чигн –
Ус авх ларн урһх,
Бичкн модн ла әдл экләд ацнь өсх.

* 13:28 Еврей келнә янзар эн зәңгд «тер» гиҗ бичәтә.
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Зуг күн үкнә, уга болҗ одна.
Әмнь һарх ла тер альдв?
Нуу рт усн хагсна –
Һол ын усн татгдх, хагсх.
Тед ү мет күн кевт х ләрн дәкҗ босш г о.
Теңгр кевтән уга эс болтл тер серш г о,
Эврәннь нөөрәс һарш г о.
О, кемр Та намаг
үкл ин һазрт булт улсмн болхнь,
Тана цухл давтл булт улсн болхнь,
Тегәд намаг санх болзг урдаснь заа х ит!
Болв үкснә хөөн күн
тегәд шинәс әмд бәәх ий?
Церглтдм сольх күн эс иртл
цуг өдрм үд ин туршарт би күләнәв.
Та дуудх ит, би хәрү өгхв,
Тегәд Эврәннь һарин кегд ләс Та уйд х ит.
Та дәкәд мин и ишкдл тоолх ит,
Болв мин и килнц гетд гән уурх ит;
Мин и буру йовдл
кезәңк савд булт улгдх,
Тегәд мин и гем иг Та билл х ит.
Болв уул хамх рна, нурна,
Уулын хад ормасн көнд рнә.
Усн чол уг эләнә, дүү рәд асх рна,
һазрин көрсн урсх улд туу гд на.
Тии гҗ Та күү нә нәәлвр уга кенәт.
Терүг чилгч күртлнь цок ад
Та дии лх ит – тер уга болх.
Терүнә чирә‑зүсинь оңдарулх ит,
Та терүг көөх ит.
Терүнә үрднь тевч гд җәх угаһ инь медхш,
Тедн иг басгдсн угаһ инь тер үзҗәхш.
Зуг эврә өвд к үр
терүнә цогц инь зоваҗ ана,
Зуг бий иннь бәәдлд
терүнә седкл уульҗ ана.
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Элипаз ин келсн үг
1 Теманас

ирсн Элипаз иигҗ хәрү өгнә:

– Цецн күн хоосн үгм үдт хәрү өгх ий?
Гесән тер дорд үзг ин хал ун сал ьк ар дүү ргхмб?
Тус уга күү нд вриг,
олз уга үгм үд иг бурушах ий?
Чи нам Бурх на әәмшг һазалвч,
Чи нам Бурх нас әәдгән уурвч.
Яһад гихлә эн келнд
чамаг чин и килнц дасхв,
Чи мекл л һ нә кел дасҗ аввч.
Чамаг би биш, чин и амн бурушаҗ ана.
Чамаг чин и келн бәрүлҗәнә.
Эс гихлә чи әмт нәс
түрүңкнь болҗ һарвч и?
Эс гихлә уулм удас
түрүлҗ орчлңд һарч ирвч и?
Чи Бурх на селв л цәнд орл ч и,
Чамд цецн ухан кевтән күртсн болв за?
Мадна дасад угаһас чи юуһинь дасвч?
Мадна медәд угаһас чи юуһинь медвч?
Мадн дунд буу рл үстәнь бәәнә,
Мадн дунд көгшә бәәнә –
Чин и эцкәс кесг ах!
Бурх нас ирҗәх тогт ун бәәдл
чамд баһ болҗ ан у,
җөөлн үгм үд баһ ий?
Чин и зүркн альдаран дуудҗ ана,
чин и нүдн альдаран хәләҗәнә?
Чин и седкл Бурх на өмнәс яһад сөрҗәнә?
Чин и амнас тии м үгм үд яһад һарчахмби?
Күн цевр‑цер болҗ чадх ий?
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Күү кд күү нәс һарсн күн үннч болх ий?
Хәлә, Бурхн элч н р тән итк җәхш,
Нам теңгр Терүнә нүднд
чилгр биш болҗ үзгд нә.
Тии гх лә күн кемб –
җигш үртә болн килн ц тә,
Ус ууҗасн ла әдләр хоран күрг нә.
Би чамд цәәлһсүв, чи соңс.
Би эврән үзсән чамд келҗ өгсүв.
Цецн әмт нә келснә туск ар,
Теднә өвк н рәс эс нуу гдсна туск ар келсв:
һанцхн теднд һазр өггд лә.
Тедн дунд тал ын күн орд г о.
Килн ц тә күн җирһ л иннь цуг өдрм үдт зовна,
Деермч күн тоо та нас насл на.
Терүнә чикнд әәмшг соңсгд на,
Амрчасн цагт терүн тал алач ирнә.
Терүнд харң һуһас алдрҗ һарх арһ уга,
Терүг удандан үлд күләҗәнә.
Тер – йовц күн, махч шовуна хот.
Харң һуһ ин өдр өөрдсинь тер медҗәнә.
Терүг күнд болн түрү бәәдл әәлһ нә.
Терүг дә экл хәр белдсн хаанла әдләр ээрнә,
Юңгад гихлә тер Бурхн тал һаран өргснд,
Хамг ин Күчтән өмнәс буцснд.
Терүнә өмнәс деег үр бәәдләр һарснд,
Төмрәр орасн күнд халх ц та йовснд.
Юңгад гихлә, чирәнь өөкәр дүү рч,
Ташань тонтаһад тарһлҗ.
Хамх лад тарасн балһсд тер бәәрлҗ бәәх,
Әмт нә эҗг о герм үдт бәәх,
Хамх рад болн нурад унх герм үдт бәәх.
Төрүц тер дәкҗ байҗ ш г о,
Төрүц көл деерән зогсҗ чадш г о,
Терүнә эдл‑ахунь һазр деерәһәр делг рш г о.
Харң һуһас тер бултҗ чадш г о.
Терүнә бүчрм үд иг һал хагсах,
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Терүнә цецг үд инь салькн таслад хайх.
Ки нәәлвр тән бичә итк т хә,
Тернь хоосн ицлт болх.
Цагаснь өмн тер хумх арх,
Терүнә ацм уднь көкрш уга.
Болад уга темсән бүчрлә әдл уңһах,
Өңгән тер олив модн ла әдл геех –
юңгад гихлә Бурхнд итк д г о әмтн
үрн‑садн уга болх.
Дәкәд авлһч му авъяста күү нә бәәринь һал авх.
Тедн зовлң һарһ х ар седнә,
Хар сана үзүлнә,
Зүркнь мекәр дүү рң.

16
2

3
4

5
6
7
8

9

Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Тии м юм би олар соңслав.
Тадна тогт н улснас зуг зовлң.
Хоосн үгд чилгч бәәх ий?
Чамаг тии гҗ хәрү өгд гәр, юн зоваҗ ахмб?
Тадн мин и ормд бәәсн болх ла,
Би бас тии гҗ келх биләв.
Тадна өмнәс зогсл г о келәд бәәх биләв,
Дәкәд гемшәһәд толһаһан зәәлх биләв.
Би тадн иг келәрн батлх биләв,
Хоосн үгм үдәр эвлх биләв.
Күү нд х лә, мин и өвд к үр зогсш г о,
Болв тагчг бәәхлә – тер баһрш г о.
Бурхн мин и сүл чидл им авчкв,
Дәкәд мин и өөрхн әмт иг тарав.
Тер намаг базһ ва,
Тии м бәәдл мин и өмнәс герчнь болв.
Дәкәд мин и эццн бәәдл герчм болҗ ана.
Цухл тдан бәргдәд Тер ууртан бүтҗәнә,
Нанд шүдән хәврҗәнә;
Дәәсн намаг хәләцәрн цол ьг җ ана.
37

17 Йов
10

11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Тедн нан тал аман аңһаҗ ана,
Тедн җигш үртәһәр халх арм ташҗ ана.
Цугтан нег кемлә намаг дәврҗәнә.
Бурхн намаг килн ц тә әмтнд бәрүлв,
Хар саната әмт нә һарт хайҗ өгв.
Би таварн бәәләв,
Тер намаг үүмәнд орулв,
Тер күзүнәсм бәрәд сегсрв,
Намаг пуган кеһәд зогсав.
Терүнә сумар хадг әмтн намаг бүслв.
Тер хәәрлт угаһар мин и бөөриг цумл на.
Тер цөсим һазр деер асх на.
Махм удт бүтн орм үлдәсн уга,
Намаг күчтә дәәч мет дәврҗәнә.
Би бийдән шүрүн эдәр хувц уйҗ авув,
Би маңнаһарн һазрт күрч сөгдв;
Нул ьмснас мин и чирә улаҗ ана,
Нүд им харң һу таг хаав.
Зуг мин и һар килнц уга,
Мин и зальврлһн цевр.
О, һазр! Мин и цусиг бичә булт ул!
Мин и хәәкрсн дун бичә тагч г р т х а!
Болв теңгрт нанд Герч бәәнә,
Деерәс намаг Харсдгнь бәәнә.
Үүрм үд намаг наа д бәрҗәнә,
Зуг мин и нульмсн Бурх на өмн асх рҗ ана.
Хойр күн хоорн дан күү нд җәх мет
Күү г кен Бурх н та хамднь келҗ шалһх?
Тегәд тоо та җилм үд давх,
Зуг би хәрү эргд г о хаа лһ дан орхв.
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1 Мин и

седкл һунд лар дүү рң,
Мин и өдрм үд чилҗ йовна,
Мин и үкәр белн күләҗәнә.
Эрг м дән зуг наа д бәрлһн,
Әмт нә зоогас нүдән аньҗ чадҗ анав.
Та мин и Харсач болтн.
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Мин и төлә бас кен даавр авхмб?
Та теднә зүрк иг тоолврас хаавт,
Тегәд Та тедн иг деегшән өрг ш г от.
Кемр кен чигн мөңг авх ар
үүрм үд иннь туск ар ховл х ла,
Терүнә бичк д үд ин нүднь эцх.
Әмтн мин и чирәд нул ьм д гар,
Тер нанар цугтаннь зог кев.
Зовл ң гас нүдм сохрв,
Цогцм сүүдр мет болв.
Чик седк л тә күн энүнәс йир әәмнә,
Буру уга күн Бурхнд итк д г о улст уурл на.
Үннч күн хаа лһасн хаҗ ишг о,
Цевр һартань чидләрн батрх.
Тадн цугтан хәрү наартн,
Тадн дунд цецн кү олҗ чадҗ анав!
Мин и җирһл давв,
Зүрк нәнм күсл болҗ асн
Мин и зурас күцсн уга.
Тедн харң һу сөөг өдрт тоолҗ ана:
«Герл өөрхн гинә», –
болв эрг м дән харң һу.
Кемр мин и гер – үкл ин һазр,
Харң һуд бийдән кевтр белд х лә,
Орад кевтх үкәрән би эврәннь эцк гиҗ келх лә,
Өтиг болх ла – экән, эгчән гихлә,
Мин и нәәлвр тии гх лә яһсмб?
Мин и нәәлвриг кен үзсмб?
Үкл ин һазрин үүднд тер буу х ий?
Нанла хамдан тооснд кевт х ий?
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3

Билд ад ын келсн үг
1 Шуа х ас

ирсн Билдад иигҗ келв:

– Тадн кезә күү нд л һән чиләхмт?
Ухалтн, тегәд хөөннь күү ндхмн.
Ю хәәҗ бидн малм удла әдлцхмб,
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Чин и нүднд муңх ган үзүлхмб?
Чи уурл х ларн седк ләрн зовҗ анач –
Чамас көлтә һазр хоосрх мби?
Эс гихлә хад чол ун ормасн көнд рх мби?
Хар саната күү нд герл унтрх,
Терүнә һалас очн чигн үлд ш г о.
Терүнә сегд герл унтрх,
Шамнь унтрх.
Терүнә ишкдл күчән геех,
Терүнә седвәрнь бийднь харш болх.
Терүг көлнь эврән бәрәнд күрг нә,
Тегәд тустан гөлмд орна.
Терүнә көлднь бүт ү тусх,
Терүг хавх бәрх –
Һазр деер терүг нуу вчар хавх күләҗәнә,
Хаа лһднь терүг урх күләҗәнә.
Эрг м дән әәмшг бүсләд өөрд җәнә,
Мөрәрнь хәәҗ йовна.
Харһ над терүнә чидлнь чилҗәнә,
Бүдрх ләнь зовлң күләҗәнә.
Терүнә арсн гемд даргд җ ана,
Цогц инь арсна гем* бәрҗәнә.
Терүг шатрин тогт ун бәәдләс чирҗ һарһх.
Тегәд Әәмш г ин Хан** тал авч одх.
Терүнә шатрт талдан күн бәәрлх,
Гернь күкрәр булгдх.
Дораснь терүнә уңгнь хагсх.
Деерәснь терүнә ацм уд хумх арх.
Терүнә туск тодлвр һазр деерәс биллгдх.
Терүнә нериг уульнцд күн тодл ш г о.
Терүг һазр деерк бәәдләс салһад,
Герләс харң һуд көөҗ орулх.
Терүнә бичк д үд чигн,
хөө т үйнр чигн,

* 18:13 Оңгданар келх лә үклин түрүңкнь мөлҗҗәнә.
** 18:14 Эс гихлә үкл.
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улс дунднь чигн уга болх.
Гертнь нег чигн күн әмд үлдш уга.
Терүнә туск ар барун үзгт соңсх ла –
чичрәд одц х ах,
Зүн үзгт соңсх ларн – әәһәд одц х ах.
Хар саната әмт нә бәәрн лә тии м болдмн.
Бурх иг медш г о нутгт тии м болдмн.
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Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Кед ү цагтан намаг зовахмбт,
Келсн үгм үдәрн бий им салвлхмбт?
Тадн намаг арв дәкҗ му келвт,
Догшн бәәдләс ичсн угат.
Кемр би йосн дан төөрсн болх ла –
Терм нанла үлдх билә.
Кемр тадн үнн дән нанд деерл к чәхлә,
Му нертәдм шоодҗ ахла –
Медҗ автн: энтн Бурхн нанд хоран күргв,
Терүнә гөлм намаг бәрв.
«Намаг алҗ ана!» – гиһәд би хәәкрүв,
болв хәрү уга.
Дөң сурнав,
болв харсдгнь уга.
Бурхн мин и хаа лһ хаав –
йовҗ болш г о болв.
Мин и хаа лһ иг харң һуһар хаав;
Күнд л һ иг нанас холд улв,
Мин и толһаһас титм шүү рҗ хайв.
Бурхн намаг эрг м дән тасҗ ад авчана –
би үкҗәнәв!
Нәәлвриг модн ла әдләр уңгарнь таслв.
Намаг Тер цухларн дәврв,
Намаг бий иннь дәәснә тоод орулв.
Хаа лһ һарһад Терүнә дәәсн намаг дәврҗ
 әнә,
Мин и сегд орад ирҗәнә.
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Тер нанас мин и ахнр‑дүү нрим хол ьҗ улв,
Таньдг әмтн нанас зулдг болв.
Өөрхн әмтн намаг үлдәв,
Таньдг әмтн намаг мартв.
Эврәннь герт бәәлһсн әмтн,
зарц күү кд улс намаг тал ын күү нд тоолҗ ана.
Теднд би күү нә күн болв.
Зарцан дууднав – тер хәрү өгхш,
Ода терүг сурҗ‑эрхмн болҗ анав.
Мин и әмсх ләс гергм зулна,
төрл‑садн дан би җигш үртә болҗ анав.
Нанд нам бичкн көвүд дург о:
Намаг һарч ирх лә – наа д бәрнә.
Би өөрхн нәәҗн р тән һә болҗ анав,
Мин и дурл җ асн әмтн өмнәсм сөрц хәв.
Би арсн ясн хойр болад үлдв,
Зуг бүүлм бүрн‑бүтн.
Хәәрлтн! Үүрм үд, намаг хәәрлтн,
Намаг Бурх на һар цокв!
Яһад тадн намаг Бурх н ла әдл мөрд җәнәт,
Мин и махм удар цадҗ ахш та?
О, кемр мин и үгм үд бичҗ авсмн болх лаг,
Тедн иг дегтрт бичсмн болх лаг,
Хорһлҗн деег үр төмрәр хаһлад,
Чол унд мөңк инд үлдәхнь!
Болв би меднәв – мин и Харсач әмд,
Аштнь Тер һазр деер зогсх!
Мин и цогц ин арсн унв чигн,
әмм һартл би Бурх иг үзхв.
Би эврәннь нүдәр Терүг үзхв,
Би эврән – талдан күн биш!
Нам мин и зүркн цокд ган чигн уурт х а.
Тадн болх ла намаг көөлд хәр седҗәнт,
Намаг цугтаднь гемшәҗәнт.
Тии гх лә селмәс әәтн,
Юңгад гихлә догшн йовдл селмәр засглгдмн.
Тадн медх ит: ик зарһ бәәдмн!
42

20 Йов

20
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

Цофарин келсн үг
1 Наа мас

ирсн Цофар иигҗ хәрү өгнә:

– Эн учрар мин и седк л ин зовлң
Намаг хәрү өгт хә гиҗәнә,
Тегәд би үүмәтә бәәнәв.
Би һунд л та гемшәлһ соңсв –
Би ода медсәрн хәрү өгнәв.
Экл цәснь күү г һазр деер
бәәлһснәс нааран чи медвч и:
Хар саната күү нә җирһлнь агчм,
Бурхнд итк д г о күү нә байрнь – цаг зуу ра.
Теңгрт тер күрт хә,
Толһаһарн үүл көндәдт хә –
Баасн лаһан әдл тер мөңк инд уга болх.
Терүг урднь үзсн күн келх: «Тер яһла?»
Зүүдн мет тер нисх, күн олҗ чадш г о,
Сөөһ ин үзгдл мет тер билрх.
Терүг үзҗәсн әмтн дәкҗ харһ ш г о,
Төрскн һазрт дәкҗ терүг үзш г о.
Терүнә үрд угатя әмт нә өмн сөгдх,
Терүнә һарнь зөөринь хәрү түгәҗ өгх.
Тегәд баа хн насн ла әдләр
терүнә цогцнь цецгәрв чигн,
тер һазрт орх.
Келн дорнь торчах хар санан
әмтәхн болҗ терүнд медгд т хә.
Дегд хәәртәһәр терүгән тер хадһ л җ ана,
Сулд х л г о амн дан бәрҗәнә –
Терүнә геснднь бәәх тии м хот
моһан хорт хүврх.
Зальгсн зөөрәрн бөөлҗх –
Бурхн терүнә геснәс зөөринь һарһулх.
Тертн моһан хор көкх,
Терүг моһа хатх ад алх.
Усна урсх ул тер үзш г о,
43

21 Йов

18

19

20
21
22
23

24
25

26

27
28
29

Өрм тә болн балта һолм уд, һооҗ ур үзш г о.
Килм җ тәһәр цугл улҗ асан эдл л г о
кевтнь хәрү өгх,
Орҗ ах орунь терүг байрл улш г о,
Яһад гихлә тер угатя әмт иг даҗрла,
дург о болла,
Эврән эс бәрсн герм үд иг бийдән авчала,
Яһад гихлә терүнә дотркнь ханд г о бәәҗ,
Седвәрнь чилд г о бәәҗ.
Юн чигн юмн терүнә ховд гас алд рд г о бәәҗ!
Тегәд терүнә бәәхтә бәәдл удандан бәәшг о:
Дала‑нала болад бәәҗәтл зовлң үзгдх,
Нег кемлә тер му бәәдлд тусх.
Терүнә гесн таг‑яг чикәтә,
Болв терүн деер Бурх на цухл буу х,
Тернь цогц‑махм уд деер ик хур асхрсн мет болх.
Кемр төмр чашк ас зулад гүү хлә,
Күрл сумн терүг цумлх.
Терүг цумлад, нурһ наснь һарх,
Үзүрнь цөсинь хаһлх –
Тегәд одҗ тер йоста әәмшг медх!
Харң һу таг терүг күләҗәнә,
Бөкш г о һал терүг зальгх,
Шатрт үлдсн тоо т ынь цугтаһ инь шатах.
Теңгр терүнә хорта йовд л ынь секх,
Һазр терүнә өмнәс сөрлт кех.
Гертнь бәәх зөөрнь кевтән уга болх,
Бурх на цухл ын өдрәр тернь усн мет урсх.
Бурх нас тии м хөв хар саната күү нд ирх.
Бурх на шии двр терүнд тии м болх!
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Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Соңстн, соңстн мин и үгм үд,
Эннь чигн таднас нанд төвк н үллһн болт х а!
Намаг келтл тесҗәтн,
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Келснә хөөн наа д бәртн.
Би күү нд һунд җ ан у?
Эс гихлә уурлх төр нанд угай?
Хәләтн намаг – менрх ит,
Аман һарарн хаа х ит.
Эврән санх ларн – әәһәд однав,
Тер дарунь чичрәд однав:
Яһад хар саната әмтн һазр деер бәәдви,
Яһад көгшрх дутм теднә күчнь икдәд бәәдви?
Батрад одсн хөө т үйнр тедн лә хамдан,
Теднә нүдн хөө т үрдән үзнә.
Тедн эвтәһәр герм үдтән бәәнә, әәмшг медхш,
Тедн деер Бурх на мотр өрг гдәд уга.
Теднә үкрм үд иг кезә чигн бух үзнә:
Цугтан туһл на, зуу рмар һарсн туһл уга.
Теднә бичк д үд хөд мет альв л на,
Бичк д үднь ни‑негәр тогл ьна,
Кеңкрг болн ятх цок ад дуулна,
Бүшк үр татад байран кенә.
Эврәннь өдрм үдән сән‑сәәхн давулна.
Тедн үкл ин һазрт амрар күрнә.
Зуг Бурхнд тедн келнә: «Маднас йов цааран,
Чин и хаа лһ медхәр седҗәхш видн!
Бидн Терүнд церглх – Хамг ин Күчтәнь кен
болҗ ахмб?
Терүнд мөрг снәс юн олз болҗ ана?»
Болв амулң‑менднь теднә һарт биш!
Хар саната әмт нә селвгәс хол бәәнәв!
Хар саната әмт нә герлнь шул ун унт рн у,
Теднд му бәәдл үзгд н ү?
Бурхн уурл х ларн тедн иг зовлңд орулн у?
Тедн салькнд цокгдад, хагсу өвсн лә әдл
болхнь,
Хүүд цокгдсн бууд ян хайгла әдл болхнь!
Эс гихлә терүнә көвүдт цаа җ белдсн болх ий?
Хар саната күн эврән медд гәр
терүнд Бурхн икәр күртәтхә.
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Эврәннь нүдәрн үкл үзт хә,
Хамг ин Күчтәһ ин цухл ынь медҗ авт х а!
Хар саната күү нә җирһ л ин болзг чилх лә,
Үкснә хөөн терүнд өрк‑бүл юмб?
Болв Бурхнд медрл сурһ х мби?
Тер нам Бурх на теңг рин элч н рин зарһ кенә.
Негнь амр цадхлң бәәдл дән,
цецгәрҗәх чидл тә цагтан өңг рнә.
Терүнә цогц‑махм уднь тарһн,
Терүнә яснь чимгәр дүү рң.
Талдан күн седк л ин һаш удснас өңг рнә,
Сән җирһл нам үзл г о өңг рнә.
Тедн хоюрн һазрт кевтх,
Хоюрн өтәр даргдх.
Нанд хоран күрг хәр бәәх тадна седк л иг
Болн аалиг медҗәнәв.
Келхд: «Нойд ын герм үд ода альд?
Хар саната әмт нә бәәсн сегм үд альд?»
Зуульчлҗ йовх әмт нәс тадн сурсн угавт,
Теднә герч л һ иг ухалсн угавт?
Зовлң ирсн өдрлә хар саната күн харсгд на,
Цухл ын өдр тер даҗрл һ нас сулд х гд на.
Кен терүнә чирәд йовд л ынь үннәр келхмб?
Кен терүнә һарһсн тоот ынь илдкҗ засглхмб?
Терүг тоомср таһар үкәр тал авч одх,
Тер һазртнь харул зогсагдх.
Тиньгр һазр терүнд бул болх,
Әмтнь цугтан терүнә ардас йовх,
Өмннь йовсн әмт иг тоолҗ болш г о олн болх.
Тадна хоосн саат уллһн нанд юмб?
Тадна келсн үг – мел худл!
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Элипаз ин келсн үг
1 Теманас

ирсн Элипаз иигҗ хәрү өгнә:

– Бурхнд күү нәс тус бәән ү?
Нам хамг ин ухатань зуг бийдән тусан күрг нә.
Чин и үннәс Хамг ин Күчтәд ямаран
байр болҗ ахмб?
Чин и цевр‑цер бәәдләс Терүнд ямаран
олз орҗ ана?
Бурх нас әәснд Тер чамаг керл д х ий,
Энүнәс көлтә – зарһд орулх ий?
Мел уга! Чин и хорта йовдл дегд ик,
Йос эвд л һән чи чиләшг оч!
Керг уга болв чигн
чи ахнр‑дүү нрәсн алв сурҗ авч,
Әмт нәс бәәсн хувц инь тәәлҗ аввч.
Мәәрҗ йовсн күү нд ус өгсн угач
Болн харһнҗ йовсн күү нәс өдмг хармнвч.
Чидл тә әмтнд чи һазр өгвч,
Деермч әмтн терүн деер бәәцхәв.
Чи белвсн гергд иг хоосар йовулвч,
Өнчн бичк д үд ин сүүлңк түшг инь булаввч.
Тегәд чин и эргнд хавхс тәвәтә,
Генткн әәмшг әәлһ җәнә:
Тегәд эн харң һуд чи юм үзҗәхш ич,
Чамаг усна аюл бүркв.
Бурхн теңгр деер эсий?
Деегшән одд хәлә, тедн ямаран өндр!
Чи келх ич: «Бурхн – ю меддв?
Таг харң һуһас Тер ю үзҗ келхмб?
Хәләхд Терүг үүлн хаа җ ана,
Теңг рин ораһар йовад Тер мадн иг үзҗәхш».
Кезәнә килн ц тә әмт нә һарһсн хаа лһар
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Чи цаарандан йовх ар бәнч и?
Теднь болзгасн урд җирһ ләсн хаһц ла,
Герм үд инь усна урсх ул уга келә.
Тедн Бурхнд келлә: «Маднас йов цааран!
Хамг ин Күчтә маднд ю кеҗ чадхмб?»
Бурхн болх ла, герм үд инь зөөрәр дүү рг җәлә!
Болв хар саната әмт нә селвгәс би холв!
Үннч күн хәләһәд байрлх,
Буру уга күн терүг наа д бәрх:
«Тегәд мана дәәсн уга болв,
Юм үлдәлг о һал тедн иг зальгчкв!»
Терүнлә бичә өшәрк, эвц –
Тегәд чамд сән бәәдл ирх.
Терүнә амнас һарчах сурһмҗ ав,
Терүнә келсн үгм үд иг зүрк н дән орул.
Хамг ин Күчтә тал хәрү эрг – күцәмҗ тә болх,
Зуг килн цән эврәннь сегәс көөһәд һарһ!
Эврәннь алтан тоосн гиҗ санх ла,
Офирәс авсн зөөрән – һол ын чол ун гихлә,
Кемр ова цаһан мөңг нә ормд
Хамг ин Күчтәнь чин и алтн болх лаг –
Тегәд чи Хамг ин Күчтәд байран олх ич,
Чи Бурхн тал хәләх ич.
Терүнд тегәд мөрг х ич,
Тер чамаг соңсх.
Чи эврәннь анд һаран күцәх ич.
Ямаран чигн керг күцәхәр седх лә –
дии лвр тә болх.
Чин и хаа лһд герл һарх.
Кемр кен чигн басгдсн болх лаг,
чи «Деегшән өөдл үлтн!» – гиҗ келх лә
Бурхн хәләцнь бөксн күү г аврна.
Нам бурута әмт иг Тер харсч авна,
Чин и цевр бәәдләр харсх.
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Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Мин и һундл урдк кевтән һаш ута,
Терүнә күнд һарас би әмсх җәнәв.
Терүг альд олх инь,
Терүнә бәәрнд яһҗ күрх инь медсн болхнь,
Би Терүнә өмн эврәннь керг ин туск ар келх
биләв,
Һунд лан кевтнь келҗ өгх биләв.
Би ямаран хәрү өгх инь медх бәәҗв,
Би ю келх инь медҗ авх бәәҗв.
Тер нанла эврәннь цуг күчәрн зарһцх бил ү?
Уга, Тер намаг соңсх билә!
Тенд чик седк л тә күн
Терүнлә зүткҗ чадх билә,
Би эврәннь Зарһчас мөңк инд сулдхвр авх
биләв.
Болв зүн үзг тал йовнав –
Тер тенд уга,
барун үзгт чигн Терүг олҗ чадш г ов,
Ар үзгт Бурхн ю кеҗ йовх инь би үзҗәхшв,
Өмн үзг тал эргҗ одвчн – би медш г ов.
Болв Тер мин и хаа лһ меднә.
Намаг һалд орулад сөрх лә,
алт н ла әдләр һархв.
Терүнә мөрәр көлм чикәр йовла,
Терүнә хаа лһар хаҗ ил уга йовлав.
Терүнә заквр алдл уга күцәләв,
Терүнә үгм үд иг алдл уга хадһ л лав.
Тер һанцарн шии днә – кен зүткхмб?
Тер седкл туссарн кенә.
Нанд нерәдсән Бурхн күцәх –
Терүнд тии мнь олар хадһ л гд җ ана.
Тегәд би Терүнәс әәҗәнәв,
Ухалсн цагтан – әәһәд чичрәд однав.
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Бурхн мин и зүрк иг әәмт хә кев,
Хамг ин Күчтә намаг әәлһ нә.
Би таг харң һуд уга болсн болхнь,
Харң һу мин и нүднд туссн болхнь!
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1 Хамг ин

Күчтән зарһ ин болзгнь
яһад эс темдглгдсмб?
Нам Бурх иг меддг әмтн –
Тедн чигн Терүнә өдрм үд үзҗәхш!
Әмтн меҗән чол усиг көндәнә
Болн хулх алҗ авсн малан хәрүлнә,
Өнчн күү нә элҗ г инь хулх ална,
Белвсн күү нә царинь бәрүллһнд авна,
Һуул ьһ н ч н риг хаа лһас түлк нә,
Тегәд угатя әмтн нег цагла булт на.
Зерлг элҗгнс мет
Угатя әмтн теегт һарад,
Хот хәәҗ гүү цхәнә,
Көдә һазр теднә болн теднә үрд ин теҗәл.
Тедн теег ин тәрәг тасл на,
Хар саната әмт нә уста үзм ин үлдл цугл улна.
Теднд хувцн уга, нүцкәр унт на,
Кии тнд теднд хуча уга.
Хур орх ла уулд дунд
тедн норад чии гтәһәр бәәнә,
Хорһдх орм уга болад,
хад чол унд шахл д на.
Хорта йовдл һарһдг әмтн
Өнчн күү кд иг көкнәс татҗ салһ на,
Угатя күү нәс ялын ормд
үринь булаҗ авна.
Угатя улс нүцкәр йовц х ана,
угатяд хувцн уга;
Ова өвс зөөнә – бийснь харһ н на;
Чол уһар тос шахҗ һарһ на
Болн уста үзм ишкәд шахсн бийнь ундасц х ана.
Балһснд үкҗәх әмт нә зовҗ ах түү рчллһн ик,
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Шавта әмтн дөңг сурҗ ацх ана.
Зуг Бурхн хорта әмт нә йос эвд л һ иг оньһ җ ахш!
Теднь болх ла, герл ин өмнәс буцҗ ана,
Терүнә хаа лһ медхш,
Терүнә мөрәр йовхш:
алач өрин харң һула сернә,
Һуул ьһ н ч иг болн угатяг ална,
Сөөһәр хулх ач болна.
Аля кедг күн бүрүл цаг күләҗ келнә:
«Намаг кен чигн күн үзш г о!» –
Чирәһән булт улна.
Сөөһәр герин эрст нүк һарһ на,
Өдрт болх ла тендән булт ц х ана –
герл уга бәәцхәнә.
Өрүн цаг теднд – таг харң һу,
Болв үкл ин сүүдрин әәмш глә тедн иҗлдҗ.
Усн деер тедн торч чадш г о,
һазр деер теднә бәәрн харалта,
уста үзм талнь күн йовхш.
Хагсу болн хал ун цаг
цасна усиг уга кенә,
Тед ү мет килн ц тә әмт иг – үкл ин һазр.
Теднә туск ар экин гесн мартх,
Өтн тедн иг идх,
Теднә туск ар дәкҗ санш г о –
Хар санан модн ла әдләр хуһлгдх.
Хусрң гергдт үр һарһ д г о гиһәд тедн шахна,
Белвсн гергдт сән юм үзүлхш.
Бурхн болх ла Бий иннь күчәрн
чидл тәһ инь дии лнә,
Тедн босна, болв әмд үлдх угань медгд җәхш.
Тер теднд әәмшг уга бәәдл болн дөң өгнә,
Теднә хаа лһас нүдән хаа хш.
Әрә өөдлҗ йовад – уга болц х ана,
Цугтан дегц унц х ана,
Бууд ян толһа мет керч гд нә.
Тии м эс болх лаг,
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кен намаг худлд илдкх?
Кен мин и үгм үд бурушах?
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ирсн Билдад иигҗ хәрү өгнә:

– Терүнд йосн чигн, әәмшг чигн бәәнә;
Эврәннь өөдм дән Тер төвк н үн бәәдл белгл нә.
Терүнә церг иг тоолҗ болд ви?
Терүнә герл кен деер эс герл т нә?
Яһҗ күн Бурх на өмн гем угаһан мед үлхмб?
Күү кд күү нә һарһснь цевр болх ий?
Хәләлч, нам сар герл уга
Болн Терүнә нүднд одд чигн герл уга.
Күн болх ла өтн,
Күү нә отг – хорх ас болҗ ана!

26
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Билд ад ын келсн үг
1 Шуа х ас

Йовин өгсн хәрү
1 Йов

иигҗ хәрү өгнә:

– Чидл угад чи юуһарн дөң болвч?
Сулдсн һариг – чаңһавч и?
Ухаһан гееснд – ямаран селвг өгвч?
Туста болх ин икәснь келҗ өгвч и?
Кен чамд тии м кел дасхв?
Кен чамд тии м уха орулв?

Үксн күү нә сүмсн сүрд нә,
Йорал ын усн болн терүн дотр бәәхнь сүрд нә.
Үкл ин һазр болн Эвд рл һ нә һазр*
Бурх на өмн мел ил.
Бурхн Ар үзг иг көдә деег үр татв,
Тертн һазриг сулар өлгв,
Бий иннь үүлнд ус цугл улна

* 26:6 Еврей келәр Абадон гиҗ келгднә, эс гиҗ Үклин һазр
гисн лә әдл.
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Болн үүлн күнд рсн дән шуу рш г о.
Бий иннь ширәг Тер хаана,
Терүг Бий иннь үүләр бүрк нә.
Усна төвш үн бәәдл деер
герл болн харң һуһ ин
Меҗәһәр төөнг зурна.
Теңг риг түшҗәх юмс чичрнә,
Терүнә күчтә дуу нас сүрд нә.
Бий иннь сүркә чидләрн теңгс көдл г нә,
Рах аваг ухаһарн ална.
Терүг үләхлә, теңгр чилгр болна,
Терүнә һар мөлкҗ йовх моһаг цумл на.
Эннь терүнә керг ин чимкнь!
Терүнә туск ар бидн зуг әрә
шимлдлһ соңснавидн!
Терүнә күчтә оһт рһун дуу г – кен медхмб?
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цаарандан иигҗ келнә:

– Мин и зарһ эс кесн
әмд Бурх ар анд һар тәвҗәнәв!
Намаг һундасн
әмд Хамг ин Күчтәһәр анд һар тәвҗәнәв –
Мин и әмсхл чилтл,
Бурх на әмн дотрм бәә тл,
мин и амнас хаҗһр юмн һарш г о
болн келм худл келш г о.
Би тадн иг зөвтә гиҗ тоолх ас холв,
Әмд деерән эврәннь цевр бәәдләс салш г ов.
Эврәннь зөвән бәрҗәнәв,
терүнәс хоцрш г ов;
Давсн җирһ ләсн би ичҗәхшв.
Мин и дәәсн хар саната әмт нә тоод орт х а,
Нанд дург о күн хорта әмт нә тоод орт х а!
Бурхн терүг һәәлснә хөөн,
Терүнә әминь таслсна хөөн
Бурхнд шүтд г о күү нд нәәлх юмн уга.
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Терүг зовлң дәврх лә,
Бурхн терүнә хәәкрсиг соңсх ий?
Хамг ин Күчтәд тер хәәрлт олх ий?
Ямаран цагт чигн тер Бурх иг дуудх ий?
Би таднд Бурх на керг ин туск ар келсв,
Хамг ин Күчтән седвәриг булт улхшв.
Тадн бийстн үзвт.
Тегәд хоосн күү ндвр юуна төлә кегд җәхмб?
Бурх нас хар саната күү нд күртх хөвнь
тии м болдг,
Хамг ин Күчтәһәс деермч күн тии м юм авх:
Терүнә үрд олн болт х а,
Теднь хурц үлд лә харһх,
Терүнә үрд цадтлан өдмг идш г о.
Терүнәс әмд үлдсинь күнд гемәс үкәрт орулх,
Тедн иг белвсн гергднь харм над
һундрхҗ уульш г о.
Цаһан мөңг иг элсн лә әдләр тер хоршатх а,
Хувцнь бальчг‑шавр болт х а.
Терүнә хадһ л җ асиг үннч күн өмсх,
Буру угань терүнә цаһан мөңг инь авх.
Терүнә гер – аралҗ на гүлмн,
Тәрәнә манач ин сег.
Тер байн күн кевтә унтх, болв:
Өрүнднь нүдән секх лә – бәәсн юмнь уга.
Усна аюл мет терүг әәмшг бәрх,
Сөөһәр терүг хү салькн хулх алх.
Дорд үзг ин көдәһәс терүг
хү салькн өргәд авч йовх,
Ормаснь уга кех.
Терүг хармнл уга дәврх,
Терүнә күчнәс хар саната күн ардан
хәләлг о гүү х!
Тегәд әмтн наа д бәрәд альх ан ташц х ах
Болн ардаснь ишкрх.
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Берк Цецнә туск дун
1–

Тегәд цаһан мөңгн һардг орм бәәнә,
Алт цеврлдг беш бәәнә.
Төмриг һазрас авна,
Улан мөңг иг чол унас хәәлҗ авна.
Харң һуг әмтн уурулҗ ана,
Хамг ин гүү нднь күрч йовна.
Тенднь зуг чол ун болн таг харң һу.
Әмтн уга һазрт көндә орм һарһ на,
Кен чигн күү нә көл ишкәд уга тенднь.
Дәкәд тии гән деесәр буу җ ах әмтн
һазр дор цугтаһаснь холд өлгәтә болна.
Өдмг өгчәх һазрнь,
Гүү ндән һалар шатагд җ ах мет.
Терүнә ова чол ун дотр сапфир бәәнә
болн алт на умш бултҗ.
Тии гән һардг җим хаа лһ иг
һәрд шовун чигн медәд уга,
Начн шовуна нүдн чигн үзәд уга;
Зерлг аң терүгәр ишкәд уга,
Арслң аң йовад уга.
Әмтн хад көндәнә,
Уулыг уңгарнь сөңгл нә;
Чол ун дотрк иг малт на,
Зүсн‑зүүл үнтә зөөр нүднд үзгд нә.
Тедн һол ын экнд күрнә,
Булт улгдсн юмиг секнә.
Болв цецн ухан альдас авгдв,
Альд тоолвр бәәдви?
Терүнә үниг күн медәд уга,
Эн делкәд терүг олҗ болш г о.
Йорал уга орм келх: «Нанд тер уга».
Теңгс бас келнә: «Нанд бас уга».
Цевр алтар терүг хулдҗ авч болш г о,
Цаһан мөңг терүнә төлә өгч болш г о.
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Терүг Офирин алтар чигн хулдҗ
авч болш г о,
Ониксәр чигн, сапфирәр чигн.
Терүнлә алтн чигн,
үнтә шил чигн әдл ц ш г о.
Үнтә алтн савас терүг сольҗ авч болш г о.
Молрин туск ар,
шурин туск ар ухалад керг уга.
Цецн уха олҗ авхд
сувсн чол у олҗ авснас күнд.
Куш ин һазра топаз терүнлә әдл ц ш г о
болн цевр алтар хулдҗ авч болш г о.
Тегәд альдас цецн ухан ирд ви,
Серл ухан альд бәәдви?
Әмд тоот ын нүднәс тер далд бәәнә,
Нам теңг рин шовудас тер булт улгд җ ана.
Терүнә туск ар Эвд рл һ нә һазр болн
Үкл ин һазр мед үлнә:
«Зуг зәңг маднд күрв».
Болв Бурхн терүн талк хаа лһ иг меднә,
Зуг Тер бәәх орм инь меднә:
Терүнә хәләц һазрин захд күрнә,
Теңгр дор бәәх иг кевтнь Тер үзнә.
Тер сал ьк на күч иг тогтаҗ ахдан,
Усна меҗә тогтаҗ ахдан,
Хурт диг‑дара һарһ җ ахтан,
оһт урһута аюлд хаа лһ инь заа җ ахдан –
Тии гхд Бурхн цецн уха үзлә,
Терүг йилһҗ авла, тегәд сөрәд тогтала.
Күү нд Тер келв:
«Деед Эзнәс әәлһн –
энүнд цецн ухан болҗ ана,
Хорта йовд лас зуллһн –
энүнд серл‑ухан болҗ ана».
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Йовин келсн үг
1 Йов

цаарандан иигҗ келнә:

– О, кен нанд давсн цаг им хәрү эрг үлхмб:
Намаг Бурх на хәләҗәсн тер өдрм үд иг,
Терүнә гегән герл мин и толһа деер
өгчәсн цаг иг,
Терүнә герләр би таг харң һу дотраһар йовсиг?
Бурх на иньгллт мин и сег деер бәәхд
Хамг ин сән өдрм үдм тии м болдмн.
Хамг ин Күчтә нанла бәәхд тии глә
болн нанла мин и герин әмтн хаҗ удм бәәхд;
Мин и хаа лһ үсәр уһагд җ ала,
Уулын хад нанд сән тос һарһ җ ала.
Тер цагт би балһсна үүднд оддг биләв,
Талвң деер эврәннь ормд суу х ин төлә –
Баа хн көвүд намаг үзх ләрн, хооран һардмн,
Көгшд босл дад зогсц х адмн.
Һардачнр үг келхәсн эмәдмн,
һарарн аман хаа дмн,
Сәәч үд ин дунь тасрдмн,
Таңнаднь келнь наа лддмн.
Намаг соңссн күн
нам бий им хөвтәд тоолдмн.
Намаг үзсн күн бий им буульдмн:
Угатя күү нд керг тә дөңг инь өгснд
болн харсдг күн уга өнч иг аврдгт.
Үкләс татҗ авгдсн күү нә йөрәл нанд буудмн,
Белвсн күү нә зүркнд
би байр орулдг биләв.
Би үннәр хувцар мет
бийән орадг биләв,
Зөв‑йосн нанд махла‑күлт болдмн.
Сохр күү нд би нүднь болдг биләв
болн доһлң күү нд – көлнь;
Хөв уга әмтнд би эцкнь болҗ йовлав
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болн тан ьд г о күү нә түрү‑күнд инь йилһдг биләв;
Хар саната күү нә шүд инь күүлдг биләв,
Терүнә амнаснь олсн зөөринь буладг биләв.
Би эврәннь гертән үкхнь гиҗ санҗ алав,
Мин и өдрм үд, элсн лә әдл, то уга болһ лав:
Мин и уңг уснд күрчәнә,
Мин и ац деер чиг хонҗ ана.
Мин и туу рмҗ бөкш г о,
Мин и һарт саа дг батар бәрәтә.
Әмтн намаг соңсдмн,
Тедн мин и селвг тагч гар күләдмн.
Намаг келснә хөөн
теднд немдг юмн уга болдмн.
Тедн иг мин и үгм үд таа лдмн.
Тедн мин и келх иг хур мет күләв,
Хаврин усн мет амарн хавлв.
Кемр намаг инәхләг, итк д г о билә,
Мин и җөөлн хәләц хәәдг билә.
Эврәннь баг дунд бәәх хан мет
теднд би хаа лһ инь заа лав,
теднд толһачнь боллав.
Һундлд бәргдсн әмт иг тогт н улҗ ах
күү нлә әдл би биләв.

30
2
3

4
5

1 Ода

болх ла нанас баа хнь намаг
наа д бәрҗәнә,
Нам мин и мал хәләҗәсн нох ас тал
Теднә эцк н риг би өөрд үлш г о биләв.
Теднә чидлнь баһрҗ одсн болх ла,
Һариннь күчн нанд юмб?
Түрү бәәдләрн болн харһ н л һарн зовҗ ана,
Тедн хагссн һазр әмн уга теегт
харң һуд мөлҗ җәнә;
Нигт урһмл дотрас һаш ун өвс тасл на,
Бура модна уңг теднә хот.
Тедн әмтн дундас көөгдв,
Тедн иг хулх ачнр гиһәд хәәкрнә.
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Һол ын хагссн һуу рһлд тедн бәәх,
Чол ун дотр, һазрт һарһсн нүкнд бәәх;
Бура модн дотр мал мет
тедн уульц х ана,
Буг өвсн дотр цугтан хамдан багл гд җ ана:
Нерн‑усн уга, күү нд керг о,
Һазрасн көөгдсн әмтн.
Теднд би бас наа дн болв,
Теднд нам зоогта үлг үр болв!
Нанд дург о болна, нанас зулна,
Намаг үзх ләрн нул ьм л г о бәәхш.
Харм төрхд, мин и саа дг ин көвч тер сулд х ва –
Тегәд тедн мин и өмн хазаран хайв.
Эн кишг о әмтс барун талас дәврнә,
Тедн намаг көл деерәсм уңһала.
Намаг алх ар эврәннь мөрән нан тал һарһ на,
Мин и хаа лһ иг кевтнь хаацх ав,
Тедн мин и үкләс олз һарһҗ авх ар белд җәнә –
Тедн иг кен чигн күн зогсаҗ чадш г о!
Эрс хамх лад, өргн ормар нан тал аашц х ана,
Аюл сал ьк н ла әдл дәврнә.
Нан деер әәмшг буу в –
Күнд л л һ иг сал ьк н ла әдләр тарав,
Сән бәәдл үүлн лә әдләр нүүһәд давв.
Мин и чееҗ ин әмсхл чилв,
Һаш ута өдрм үд намаг бәрв.
Сөөд ясн яарна,
Өвд к үр намаг зогсл уга шимҗәнә.
Өмссн хувцм ик чидләр таслҗ тәәлгд нә,
Кии лг ин зах мет намаг шахна.
Намаг бальчгт Бурхн хайв,
Би тоосн болн үмсн болв.
Тан иг би дууднав,
Та зуг хәрү өгх ш ит.
Тана өмн зогсҗ анав –
Та намаг нам хәләхш ит,
Та нанд догшрхвт,
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Та эврәннь догшн һарарн
мин и өмнәс дәәлд җәнәт;
Та намаг өргәд
ик хү салькнд бәрүлвт,
Эрг үлҗ цок улвт –
Би меднәв: Та намаг үклд дах улҗ йовнат,
Ода әмд бәәх улс цугтан орх орм
тал дах улҗ анат!
Хөв дут у күн тал үкҗәх кемлә
дөң сурҗ ахла һаран өргд ви?!
Би зовл ң г та күү нә төлә уульдг эс бил ү?
Угатя әмт нә төлә седклм зовдг эс бил ү?
Хөв‑кишг күләләв,
болв хар санан һарв;
Герл күләвүв,
болв харң һу болв:
Мин и дотрк буслад тогт н җ ахш,
Муул ьта өдрм үд мин и өмнәс аашна.
Би харлад йовҗ йовнав, нарнас биш;
Әмтн хурсн һазрт босад хәәкрнәв, дөң сурнав.
Би ода шаһл чонд төрл болҗ анав,
Страус шовуна иньг болв.
Мин и арсн харлад унҗ ана,
Мин и ясиг хал ун хатаҗ ана.
Ода мин и ятх уульҗ ана,
Мин и бүшк үр уульдг гергн мет түңш җәнә.
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1 Нүдн ләһән

би бооца келәв,
Күү кд иг би хәләшг о боллав.
Бурх нас ода ямаран хөв
нанд деерәс ирҗәхмб?
Хамг ин Күчтәһәс ода ямаран зая н
нанд деерәс ирҗәхмб?
Хар саната күү нд зовлң эс илгәгд җән ү,
Килнц һарһдг күү г муул ьта бәәдл эс күләҗән ү?
Эс гихлә Тер мин и мөриг үзҗәхш ий,
Мин и ишк д л иг тоолҗ ахш ий?
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Мекәр би бәәсн болв зав,
Эс гихлә хорта йовдл һарһ х ар адһ вий?
Намаг Бурхн төв чиңн үрт чиңн үрд т хә –
Намаг килнц угаг Тер медх!
Кемр мин и ишкдл мөрәсн хаҗ исн болх ла,
Кемр мин и зүркн хәләц им дахсн болх ла,
Кемр мин и альхнд бузр юмн наа лдсн болх ла –
Тии гх лә мин и тәрсиг талдан күн идт хә,
Тии гх лә экләд урһ җ ах мин и тәрән
уңгарн тасл гд т х а.
Кемр мин и зүркн күү кд күү нд
авл гд җ асн болх ла
Болн хоша бәәх күү нә үүднд гетҗәсн болх ла –
Тии гх лә талдан күү нә төлә мин и авсн
гергн теерм д т хә,
Терүнлә талдан күн кевт т хә!
Яһад гихлә эннь аля йовдл,
Зарһд орх му йовдл.
Эннь – үмс һарһдг һал,
Эвдрлтд күргәд шатана,
Мин и олсн олзиг уңгарнь уга кенә.
Кемр ялчнр нанд һунд х ла,
Би теднә зарһ инь эс соңссн болх ла, –
Кемр Бурхн харсх ар босх ла, ю кех биләв?
Кемр нан тал ирх лә ю келх үв?
Намаг геснд үүдәсн Бурхн –
тедн иг чигн эс үүдәв?
Мадн иг Тер Эврән эс үүдәв!
Угатя күү нд сурсинь «уга» гиҗ келвү,
Эс гихлә нанас көлтә
белвсн күү нә нүд инь эс цуцрави?
Эврәннь зүсм хотан би һанцарн идвү,
Өнчн‑өвүлә эс хувалц ву?
Уга, би баһ наснасн өнчн күү нд эцк ләнь
әдл боллав,
Бичк нәсн белвсн әмтнд түшг боллав!
Кемр би йилһән уга бәәдләр
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хувцн уга күн яһҗ көрчәх иг хәләҗәсн болх ла,
Угатяд хучдг юмн угаг хәләҗәсн болх ла,
Кемр тер намаг эс әдслсн болх ла,
Мин и хөөд ин ноосн терүг эс дуладхсн болх ла,
Кемр балһсна ик үүднд
намаг дөңн х иг медәд бәәҗ,
би өнчн‑өвү күн тал һаран өргсн болх ла –
Тии гх лә мин и һар хагсад унт х а,
Тии гх лә һарм тох аһарн хуһр т х а!
Болв Бурх нас нанд зуг
әәмшг болн дәврлһн,
Нанд Терүнә алд риг даа җ болш г о!
Кемр би алтнд нәәлсн болх ла,
Нухмл алт на туск ар:
«Мин и харсач эн!» – гиҗ келсн болх ла,
Кемр би эврәннь зөөрт
ямаран ик гиҗ байрлсн болх ла
Болн яһҗ һарм ик юм авсмн болх ла,
Кемр би нарна герл
Болн сарин гилвксн йовдл үзәд,
Би зүркәрн нуу вчар авлгдсн болх ла,
Би теднд мөргәд бий инь һаран үмссн болх ла –
Эннь зарһд орулх керг болх билә.
Тегәд Хамг ин Деерк Бурхн керг о гиһәд
би зарлх биләв!
Би дәәснәннь зовлңд байрлх бил ү,
Терүнд хорта йовдл учрх ла,
би дүрклх бил ү?
Уга, би келәрн килнц һарһсн угав,
Үкүлх харал терүнә җирһлд тәвсн угав!
Мин и сег дотр әмтн иигҗ келсн угай:
«Мадн иг цугтаһ инь цадтлнь мах ар тоох».
Йовцн тал ын күн һаза хонсн уга:
Терүнә төлә мин и үүдн секәтә билә.
Би талдан әмт н лә әдл
Эврәннь му йовд лан булт улсн болв зав,
Эврәннь хар санаһан өвр тән булт улсн болв зав?
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Олн‑әмт нәс әәһәд,
Төрл м үд ин дург о болл һ нас әәһәд –
Тагч г рад гертәсн һазаран һарл г о бәәви?
О, кемр тадн намаг соңссн болх лаг!
Мин и сүүлңк үг эн – Хамг ин Күчтә хәрү өгт хә!
Мин и Бурушагч нанд цаас бичт хә –
Тер бичвриг ээм деерән авч йовх биләв,
Бий деерән титм лә әдләр тәвх биләв.
Бурхнд Би бий иннь җирһ лән келҗ өгх биләв.
Терүн тал нойн мет өөрдх биләв.
Кемр мин и килн ц ин туск ар һазрм уульҗ ахла,
Тәрәнд хаһлсн меҗәс цугтан уульҗ ахла,
Кемр би өңгәр терүнә темс идҗәсн болх ла,
Тәрәчн рин әминь таслсн болх лаг –
Тии гх лә бууд ян ормд хатх анчг өвсн урһт х а,
Ичмәнә ормд – буг өвсн.
Энүгәрн Йов үгән төгсәв.
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Элиг ун келсн үг
1 Тег әд

Йовин һурвн үүрм үд терүнлә зүтк д гән
уурц х ав. Йов эврән бийән зөвтәд тоолҗ ав.
2 Болв Барахелан көвүн Элиг у, Раман отг ин Бузан хөө т
үй, дегд уурлв. Бурх иг биш, бийән зөв гиҗәснд тер
Йовд уурлв. 3 Элиг у терүнә һурвн үүрм үдт бас уурлв,
юңгад гихлә тедн хәрү өгч чадсн уга, теднәһәр бол
хла Йоваг буру гиҗ тоолҗ ана. 4 Болв Элиг у Йовата
күү нд хәсн болһаҗ ав, юңгад гихлә тедн һурвулн ах
бәәҗ. 5 Зуг теднд келдг хәрү уга болх ла, дегд уурлв.
6 Бузан

7

хөө т үй, Барахелан көвүн Элиг у иигҗ келнә:

– Би насарн баа хн биләв,
Тадн болх ла – көгшд;
Тегәд би ичдг, әәдг биләв.
Зуг медсән таднд келҗ өгл г о бәәләв.
Болв би шии дләв: көгшнь келт хә,
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Медәтә насн цецн уханд дасх т х а.
Тегәд күү нд сүмсн бәәнәлм,
Хамг ин Күчтәһ ин үләснь серл орулна!
Һанцхн көгшд цецн болдгнь үнн биш,
Зуг медәтәнь чикәр тәәлх гиснь бас үнн биш.
Ода би тегәд келсв, тадн соңстн,
Би медснәсн келҗ өгсв!
Би тадн иг келәд дуустл күләләв,
Үгән төвләд автл,
Тадна цәәлһвртд оньган өгдг биләв.
Би тадна келсиг оньган өгч соңслав –
Болв таднас нег чигн күн Йоваг бурушасн уга,
Нег чигн күн терүнд хәрү өгсн уга.
Тегәд цецн ухата болвидн гиҗ бичә келтн –
Күн биш, зуг Бурхн терүг илдкх гисәт!
Терүнә үг нанд нерәдгд җәхш,
Би терүнд тадн ла әдләр хәрү өгш г ов.
Тедн әәҗәнә, дәкҗ юм келҗәхш –
Теднд келх үг үлдсн уга.
Кемр тедн тагчг бәәхлә, тегәд би ю күләхмб,
Мел юм келл г о зогсҗ ацх ан у?
Эврәннь саамдан би бас хәрү өгсүв,
Би медсән бас келҗ өгнәв.
Мин и үгм үд деврҗ
 әнә,
Мин и седкл нанд амрлт өгчәхш.
Дотрм чаһр хаагдсн мет болҗ ана
болн шин борт х ла әдләр хаһрҗ анав.
Келҗ өгнәв – нанд амр болх,
Тегәд хәрү өгнәв!
Өмнән кен бәәх инь хәләшг ов,
Кенднь чигн таасгд х ар бәәхшв,
Би таасгдҗ чадд г ов,
Эс гиҗ Үүдәч намаг уга кетхә!
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1 Тег әд

Йов, мин и келсиг соңс,
Үг болһ иг тодлад ав!
Ода би аман секҗәнәв!
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Мин и келн экләд келҗәнә.
Мин и зүркн үннәр келҗәнә,
Амнасм цевр үнн һарчана.
Намаг Бурх на Сәк үсн үүдәлә,
Хамг ин Күчтән әмсхл нанд әм орулла.
Кемр чадх ла – чи нанд хәрүһ инь өг,
Ноолданд ор, өмнм һарад зогс!
Бурх на өмн би чамла әдл болҗ анав,
Би бас шаврар кегд ләв!
Би чамаг әәлһ җәхшв,
Мин и даҗрлһн чамд күнд болш г о.
Чамаг мин и чикнд келсн
Үгм үд ин әәһинь би соңслав:
«Би цеврв, һаң угав
болн килнцд орсн угав,
Нанд буру уга!
Бурхн намаг Эврәннь дәәсн гихәр,
Мел бурушах ар хәәһәд бәәнә,
Мин и көлд чөдр өлг нә,
Хаа лһ им кевтнь хәләнә».
Хәрүднь би келх биләв:
чи зөвтә биш ич,
Бурхн күү нәс иклм!
Яһад чи Терүг гемшәҗәнәч:
Тер чамд хәрү өгчәхш гиһәд ий?
Бурхн нег дәкҗ келнә,
Эс медх лә хойрдад келнә.
Орн дан орад әмтн нөөртән сөөһ ин үзгдл үзнә.
Тегәд Тер теднә чикнднь келнә,
Керл д л һәрн тедн иг әәлһ нә:
Күү г му кергәснь татҗ авх ин төлә,
Терүнәс деерлклһ салһ х ин төлә,
Йорал уга һазрт терүг унх аснь бәрх ин төлә,
терүнә җирһл үкләс сагл на.
Эс гихлә Бурхн күү г кевтртнь гемәр засгл на,
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Терүнә яснд агчмд чигн амрлт уга.
Тии гх лә терүнә геснд өдмг орхш,
дурта хотнь җигш үртә болна.
Цогцнь шүү рәд, ода тернь үзгд җәхш,
Мах ар бәргдсн урднь эс үзгд җәсн яснь һарчана.
Тер күн үкәрин амнд,
Үкл дән өөрдҗ ирв.
Болв хаҗ уднь Бурх на элч‑харсач –
миңһ нә негнь – зогсҗ ахла,
тер зовҗ ах күү г чик хаа лһд орулдг,
Терүг харм над келх:
«Сулдх терүг, үкәрт бичә орул,
Би терүнә төлә алв өгнәв», –
Терүнә цогц баһ настаһан әдл шинрх,
Тертн тегәд баһрад одх.
Бурхнд тер зал ьврад орулҗ авгдх.
Байрл х ларн Бурх на чирә үзх,
Бурхн терүнд үнн бәәдл инь хәрүлх.
Әмтн тал хәләһәд тер келх:
«Би килн ц тәв, үнн иг хаҗ илһв,
Болв Тер кесн‑күцәсим шоодад
нанд засглһ кесн уга.
Тер мин и әмиг үкәрәс хулдҗ авв,
Би герл үзхв!»
Энүг кевтнь Бурхн күү нә төлә кенә –
Хойр, һурв дәкҗ кенә.
Терүг үкәрәс харсҗ авх ин төлә,
Җирһ л ин герл терүнә төлә гилвк үлд гәр тии гнә.
Оньган өг, соңс Йов,
Тагчгр – би келнәв!
Кемр нанд хәрү өгх үг бәәхлә кел,
Би байр таһар чамаг зөвтә гисүв.
Кемр уга гихлә – намаг соңс,
Тагчгр, би чамд цецн уха заасув.
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иигҗ цаарандан келнә:

– Цецн әмтн, намаг соңстн,
Меддг әмтн нанд оньган өгтн,
Яһад гихлә чикн үгм үд келсиг тан ьна,
Келн хот ын амт медсн лә әдл.
Чикәр шүү җ авхмн,
Юн сән‑сәәхн болҗ ах инь
Хоорн дан медҗ авхмн.
Йов иигҗ келв: «Мин и зөв,
Бурхн нанд зарһ кехәр бәәхш.
Би зөвтә болв чигн – худл ч н рин тоод орулгдв,
Буру уга бийнь эдгд ш г оһар шавт улгд ув».
Йовла әдл күн бәәдви?
Даҗрл һ иг тер ус ууҗах мет келнә.
Хорта әмт н лә тер негд нә,
Хар сана һарһ җ ах әмтн дунд тер йовна.
Тер келл үс: «Бурхнд таасгд х ар седсн
күү нд олз уга».
Тегәд – ухата зал ус соңстн намаг:
Бурхн му йовдл һарһ ш г о,
Хамг ин Күчтә хорта йовд лас хол!
Әмт иг Тер кесн кергәрнь ашл на:
Күн болһн эврәннь күцәмҗәрн авчана.
Бурхн үнн дән хорта йовдл һарһ җ ахш,
Хамг ин Күчтә зарһ ин зөвиг хаҗ илһ җәхш.
Терүг һазриг һард т х а гиҗ кен тәвв?
Терүнд кен цуг делкәг өгв?
Кемр Тер Эврәннь зүркән хаа һад,
Эврәннь әмсх лән Бийдән авсн болх ла –
Әмтә‑кии тә кевтән тер дарунь үкх билә,
Тегәд күн дәкн тооснд хүврх билә.
Кемр чамд ухан бәәхлә – соңс,
Мин и келснд чикән өг!
Үнн юмнд дург о күн һардҗ чадх ий?
Үннч болн Күчтә Бурх иг зарһд орулх ийч?
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Хаанд «кишг о күнч!» – гиҗ келд г инь,
Эрк ш илтә байн күү г «хар саната!» –
гиҗ нерәдд ви?
Болв Бурхн һардачнрт таасгд х ар седд г онь,
Байн күү г, угатя күү г деегшән тоолхш.
Юңгад гихлә тедн цугтан –
Терүнә һарар үүдәгдсмн.
Тедн сөөһәр генткн үкц хәнә,
Келн‑улсиг үүмүләд уга болц х ана,
Күчтәнь хол ьв л гд на, зуг күү нә һарар биш.
Бурхн күү г мөрдәд хәләнә,
Терүнә ишк д л иг кевтнь үзнә.
Хорта йовдл һарһдг әмтнд бултдг
Таг харң һу болн бүрңк цаг уга.
Яһад гихлә күү нд Бурхн тал
зарһд одх болзг һарһад керг уга.
Бурхн күчтә әмт иг сурл г о цок ад уңһана,
Теднә ормд талдан улсиг тәвнә.
Яһад гихлә Тер теднә керг меднә,
Дәкәд нег сө цугтаһ инь каа лад күүлнә!
Цугтаннь нүү рт тедн иг хар саната
әмт н лә әдләр алх.
Яһад гихлә Бурх на мөрин туск ар эс ухалснд
Тедн Терүнәс буру хәләнә.
Тегәд угатя улсин дун Терүнд күрч,
Дорац улгдсн әмт нә түңшлһ Тер соңсв.
Кемр Тер тагчг бәәхлә –
Терүг кен гемшәхмб?
Кемр Эврәннь чирәһән булт улх ла –
Терүг кен үзхмб?
Тии м йовдл олн‑әмт н лә
болн күү нлә болдмн,
Яһад гихлә Бурхнд итк д г о күн
әмтнд хавх тәвәд бичә нойрх т х а гинә.
Бурхнд иигҗ келсн сән болв за:
«Намаг засглв – дәкҗ би килнц һарһ ш г ов.
Мин и медд г ог нанд дасх,
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Кемр му юм һарһсн болх ла –
дәкҗ кешг ов».
Кемр чи буруһан эс һарһсн болҗ ахла
Ю күләҗәнч?
Би бишв, чи эврән шии двр авх зөвтәч.
Юм меддг болх ла – келҗ өг!
Тоолвр та әмтн келх,
Намаг соңсҗ ах цецн күн келх:
«Йов медд г о юман келҗәнә,
Терүнә үгнь чинр уга».
Йов хар саната әмт н лә әдл келҗәхлә,
Терүг кевтнь сөрт хә.
Яһад гихлә килнц деерән тер деег үр
бәәдл немҗәнә,
Альх ан ташад, маднд дөөгл нә
болн Бурх на өмнәс эврәннь келән икд үлҗәнә.
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цаарандан иигҗ келнә:

– Чи зөвтәв гиҗ санҗ анч и?
Чи келҗәнәч: «Бурхн биш, би зөвтәв»,
«Нанд юн олз болҗ ана?
Килнц һарһ л г о бәәхд – юн олзв?» –
гиҗ келҗәнәч.
Терүнд би чамд хәрү өгсүв,
Чамд болн чин и нәәҗнрт:
Теңгр тал хәлә – оньган өг,
Чин и деер олн үүлн ямаран өндрт бәәнә!
Кемр килнц һарһсн болх лаг –
Бурхнд ю кеввч?
Му йовдл икд үләд –
Терүнд ю үзүлҗәнәч?
Кемр чи үннч болх лаг –
Терүнд ю өгчәнәч,
Тер ю чин и һарас авхмб?
Чин и му йовдл,
Чин и үннч бәәдл зуг әмтнд күрх.
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Олн даҗрл һ нас әмтн түңш җәнә,
Чидл тә күү нә һарас сулд х ар сурҗ ана.
Болв нег чигн күн келш г о:
«Сөөһәр маднд ду белглдг Бурхн –
Мин и Үүдәч альдв?
Һазр деерк аңг удас мадн иг ухаһар
болн цецн белгәр теңг рин шовудас
йилһсн Терий?»
Кемр тедн хәәкрх лә –
теднә хар сананас болн деерк л һ нәс көлтә
Тер хәрү өгчәхш.
Бурхн хоосар эрәд сурсиг соңсхш,
Хамг ин Күчтә терүг эс үзсәр бәәнә.
Терүнәс даву Терүг үзҗәхшв гиһәд,
Терүг зарһд күләҗәнәв гиҗ чи келҗәнәч.
Дәкәд бас – Терүнә цухл адһ җ ахш гиһәд,
Дут у‑дунд ынь Тер икәр үзҗәхш гиһәд?!
Уга, Йов кии дән келҗәнә,
юм ухалл г о олн үг келҗәнә.
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бас иигҗ немнә:

– Невчк тесҗә – би чамд үзүлсүв.
Бурх на туск ар талдан юм чигн келсүв.
Би эврәннь Үүдәч ин зөвинь үзүлх ин төлә,
Келхәр бәәхән холас эклсүв.
Йосн дан мин и үгм үд худл биш,
Чин и өмн – күцц медрл тә күн.
Бурхн күчтә! Тер кенд чигн дург о болҗ ахш.
Тер ухата болн чидл тә.
Хар саната күү г Тер әмд үлдәшг о,
Даҗргдснднь – чикәр һарһҗ өгх.
Тер үннч күү нәс хәләцән булт улш г о,
Тедн иг хаана ширәд мөңк инд суулһх,
Тегәд тедн иг өөдл үлх.
Кемр тедн чөдрт бәрәтә бәәхләг,
Муул ьта бәәдл ин цевд бәргдсн болх лаг –
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Эннь Тер теднд керг инь,
хорта йовд л ынь болн деерк л һ инь заа җ ана,
Чикнднь соңсх ад, уха орулҗ ана,
Йоснд уга йовд лан хайт х а гиҗәнә.
Кемр тедн соңсад, Терүнд цергл х лә,
Тегәд теднә җирһл өлзәтәһәр чилх,
Үлдсн җилм үднь сән болх.
Кемр эс соңсх лаг – зер‑зевәр шаагдх,
Тоолвр угадан үкц хәх.
Хар саната әмт нә зүркнь цухлар дүү рң,
Тедн иг Тер цевәр орав чигн тедн зал ьврш г о.
Тедн баа хн насн дан үкц хәнә,
Җирһ лән аля әмт н лә чиләнә.
Болв угатяг зовл ң гас Тер һарһ на,
Дорац улгдсн әмт нә чик инь сонр кенә.
Тер чамаг бас шах у ормас сарул,
Харшлт уга һазрт һарһх билә;
Чин и ширәг йир сән хотар дүү ргх билә.
Болв чи хар саната әмтнд
зарһ келг үлхәр седҗәнәч,
Чин и санан – зарһ болн цаа җ.
Дала‑нала бәәдләс сагл,
чамаг бичә авл т х а,
Авлһ чамаг бичә үрәтхә.
Байн бәәсн дән зовл ң гас авргдҗ болх ий,
Нам бәәсн чидләрн агсв чигн?
Келн‑улс кевтән уга болх гиҗ
Кии дән чи тии м сөөһ ин туск ар ухалҗ анач!
Хорта йовдлд орх асн сагл –
Чамд хара биш сөрлт илгәгдҗ.
Хәләлч, Бурхн Эврәннь чидләрн алдр!
Терүнлә әдл сурһ м җ лач бәән ү?
Терүнд кен хаа лһ инь заа хмб?
Кен келхмб: «Чи чик бишәр кеҗч?»
Олна буульсн Терүнә керг иг
Кезә чигн өөдл үлх иг бичә март:
Терүг әмтн цугтан хәләнә,
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Терүг холас һәәхнә.
Э‑э, Бурхн алдр, мана ухалснас өөдән,
Терүнә насна тонь күцгдҗ медгд ш г о.
Усна дусал Тер цугл улна,
Тернь хурт хүврәд икәр һооҗна,
Үүлнәс асх рна,
Әмт иг ик хур норһ на.
Тер үүлиг яһҗ делг сиг кен медхмб,
Терүнә гер оһт рһун дууһар яһҗ күрҗ ң н җәх иг?
Герләрн терүн деер Бий иннь төлән тарх ана,
Теңг син йорал ыг харң һуһар хаана.
Тии гҗ Тер келн‑улсин зарһ кенә,
Элвгәр теднд хот ынь өгнә.
Һартан Тер һал цәклһ бәрҗәнә,
Терүнә заасн талнь тернь цокна.
Терүнә туск ар оһт рһу зәңгл нә,
Малм уд юн болҗ ах инь бас меднә.

37
2

3
4
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6
7

8

1 Терүнәс

мин и зүркн чичрнә,
Ормасн өсрәд һарх дан белн.
Терүнә чаңһ ду соңстн, соңстн:
Терүнә амнас күрҗңнсн дун һарчана.
Цуг теңг рәр дун һарчана,
Һал цәкллһн һазрин захд күрчәнә.
Тегәд ода Терүнә дун һарчана,
Әвр тә сәәхнәр күрҗ ң н җәнә.
Тер Эврәннь дууһан хаа җ ахш –
Тернь эрг м дән соңсгд җ ана.
Бурхн Эврәннь дууһарн өврм җ тәһәр ду һарна,
Маднд медҗ болш г о алдр кергән кенә.
Цаснд Тер келх: «Һазр деер ун»,
Хурин уснд: «Чаңһар асхр!»
Эннь күн болһ на һарт Бурх на тәвҗәх тамһ,
Терүнә керг ин туск ар күн болһн
медд гәр тии гҗәнә.
Тегәд аңг уд нүкн дән булт на,
Эврәннь ичәндән кевт ц хәнә.
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Эврәннь хораһас догшн салькн һарна,
Ар үзгәс салькн кии т авч ирнә.
Бурх на үләлһ нәс мөсн һарна,
Усн деерк мөст нә.
Чии гәр Тер үүлд дүү рг нә,
Тер үүлнәс һал цәкл үлнә.
Тедн эрг нә, бәәдлән сол ьна,
Терүнә седвәриг күцәнә,
Моһлцг һазр деегәр
Терүнә заасиг кенә;
Бурх на һазрт хәәрлт чигн,
Засглт чигн авч ирнә.
Зогс, соңс Йов,
Бурх на өвәрц юмна туск ар ухал!
Тедн иг Тер яһҗ һард д г инь меднч,
Һал цәкллһн яһҗ үүлиг герл тә кедг иг?
Үүлд яһҗ теңгрт бәргд җәх иг меднч?
Терүнә медрл күцц,
кергнь сүркә сәән инь меднч?
Өмн үзг ин салькнд һазр тагч г рх ла,
Чи өмссн хувц насн бүтнәч.
Чи Терүнлә әдл теңг риг һаңнҗ чадхвч,
Батар, нүр үздг мет цутх ад?
Мадн иг дасх, Терүнд ю келхмб,
Бидн белн бишлм, эрг м дән харң һу!
Терүнд мин и келсн үгм үд давтҗ келх ий?
Терүнлә күү ндсн күн – алгдх.
Салькнд көөгдсн үүлд заагар гилвкәд һарчах
герл хәләҗ болхш.
Ар үзгәс алтн герл ирх,
Бурх на алдр әәлһ җәнә.
Хамг ин Күчтәд бидн күрш г олм,
Күчәрн болн үннәрн Тер туу рм җ та,
Терүнә зөвнь алдр,
Кү Тер басш г о.
Тегәд олн‑әмтн Терүнәс әәнә,
Тер ямаран чигн цецн ухатаг хәләшг о!
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Йовд келҗәх Деед Эзнә үг
Тии гх лә догшн сал ьк нас Деед Эзн Йовд
хәрү өгнә:
1

– Учр‑утх уга үгм үд келд гәрн чи кен бол
җахмбч,
Мин и седвәрт итк җәхшвч?
Зал у күү нлә әдл хувцан бүслҗ ав!
Би сурсув, чи Нанд хәрүһ инь өг:
Намаг һазр тогтаҗ ах цагт чи альд йовлач?
Кемр меддг болн тоолвр та болх лаг кел.
Терүнә кемҗәһ инь кен кесинь меддг болх ла
Болн кен терүн деер кемҗәлх деес татсинь кел?
Терүнә ул юн деер зогсҗ ана?
Өрүн и одд гилв‑далв гиһәд манд л җ асн цагт,
Бурх на цуг теңг рин элч н рин байр та хә
әкрлһнд
Эклц чол уг кен тәвсмб?
Һазр дорас теңгс һарчахд,
Терүнә үүдиг кен хаав?
Би терүг үүләр ораһад,
Терүг харң һуд орулад,
Терүнә меҗәһ инь керчәд
Болн төдглдг үүд тәвләв.
Би келләв: «Энүнд күрх ич,
зуг цаарандан биш.
Энд чин и күчтә дол ьгана меҗә».
Чи нег дәкҗ болв чигн өрүнд заквр өглч,
Өр цәәлһнд орм заа җ өглч?
Һазрин зах ас тер бәрәд,
Хар саната әмт иг уңһав:
Шаврт тамһ тәвсн мет оңдарулх ин төлә,
Хувц на көвән бәәдл тәһәр тегш л үлх ин төлә,
Хар саната әмт нәс герл булаҗ авх ин төлә,
Өргсн һаринь хамх л гд х ин төлә тии гв.
Теңг син эклцд чи күрл ч и?
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Усна йорал ын эс медд г о ормар чи йовл ч и?
Үкл ин үүдн чамд үзгд л ү,
Таг харң һуһ ин үүд чи үзл ч и?
Чи һазрин өрг н иг шинҗ л вч и?
Энүнә туск ар цугтаһ инь меддг болх ла, келҗ өг.
Герл ин бәәрнә хаа лһ альдв,
Харң һуһ ин гер альдв?
Терүг хәрү ормднь күрг х ийч,
Гер талнь хаа лһ инь олҗ авх ийч?
Чи цугтаһ инь меднәч!
Чи тии гхд төрсн биләч –
Чин и насна тонь тии м аһу ик болҗ ана!
Чи цасна бәәрнд орл ч и?
Чи мөнд рин бәәр үзл ч и?
Зовл ң та цагт эдлх Мин и хадһлсн көрң эн,
Би энүг дәәлдх өдрт белд җәнәв.
Герл яһҗ тард ви?
Зүн үзг ин салькн һазр деег үр яһҗ көөлд д ви?
Хурин усн гүүдг орм,
оһт рһу күрҗ ң н л һ нә хаа лһ кен һарһв?
Тернь эҗг о һазр
болн күн уга көдәг усл на,
Эмнг һазр деер хур орулна,
Көк ноһа урһана.
Хурт эцк бәәдви?
Чии г ин дусал кен һарһ д ви?
Кенә дотрас мөсн һард ви
болн кен теңг рин кору теедви?
Тегәд усн чол унла әдл хат урна,
Тегәд теңг син деерк көрнә.
Плея д одд ын җолаһ инь батлҗ чадхвч?
Ориона одд ын боодһаһ инь сулдхҗ чадхвч?
Одд ыг цаглань һарһҗ чадхвч?
Долан бурхн гидг одд ыг залҗ чадхвч?
Теңг рин диг‑дараг меддвч?
Терүнә йосиг һазр деер тогтаҗ чадхвч?
Усн чамаг элвгәр усл д гар
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35
36
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40
41

үүлнд күргҗ дууһан һарһҗ чадхвч?
Һал цәкл л һ иг илгәҗ чадхвч?
Тедн ирәд чамд келд гәр: «Бидн белн!»
Кен ибис шовунд цецн уха өгв?
Кен эр так ад тоолвр өгв?
Үүлд тоолх дүңгә кен цецн болҗ ахмб?
Эс гихлә теңг рин бортх көлврүлх,
Тоосн бальчг болд гар
болн долда шавр наа лд д гар?
Эм арслң бәрҗ авсн тоо т ыг
чи бәрдг болв зач?
Чи кичг үд инь цадх җ анч?
Тедн кевт р тән тагчг кевт ц хәнә,
Тедн бура модн дотр бултад манҗ ана.
Керәд кен хот белд нә?
Терүнә һуу җ ас хот олҗ чадхш,
Тедн үүмәд Бурх иг дуудна.

39
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8

1 Уулын

хад деер
ямад ишклх болзг инь меддвч?
Буһ марл ишк л җәх иг хәләлч?
Тедн иг кед ү сардан саата бәәх инь
тоолҗ чадхвч?
Кезә тедн хурһ дан һарһ х иг меддвч?
Кезә суу х, төрх болн геснәс һазаран һарх?
Теднә хурһд теңгр дор сулдан өсәд батрад,
Теднәс дәкәд салад йовна,
тедн тал хәрү ирц хәхш.
Зерлг элҗ г н иг кен сулднь тәвв?
Терүнә чөдринь кен сулдхв?
Би терүг көдә теегт орулв,
Давста һазрар бәәринь кевүв.
Балһсна шуу гата бәәдл иг тер наа д бәрнә,
Мал тууһач ин ду элҗгн соңсад уга.
Довуд эргәд тер мал ын идг хәәнә,
Өвсн болһ н иг түү нә.
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Зерлг бух чамд цергл хәр седх ий,
Хотта чин и тевш ин хаҗ уд хонх ий?
Тии м царар һазр хаһл улх ийч?
Чамд тер һазриг тегшлҗ өгх ий?
Терүнә күчтә чидлд итк х ийч?
Терүнд эврәннь күнд көдл м шән даа лһхвч?
Чин и бууд яг тер хәрү өгх гиҗәнч?
Амбарт терүг хурах гиҗ нәәлхвч?
Страус шовун далваган байрлҗ саҗна,
Болв тернь аист шовуна өрв л глә болн
булла әдл ц ш г о.
Эм шовун һазр деер өнд гән элснд
халт х а гиһәд үлдәнә.
Кен чигн терүг ишкх гиҗ әәҗәхш,
Зерлг аңг уд терүг хамхлх гиҗ әәҗәхш.
Терүнә һуу җм улм уд бий иннь биш кевтә
экнь тедн ләһән догшн.
Болв терүнә көдлмш кии дән давх ас
тер әәҗәхш,
Яһад гихлә Бурхн терүнд цецн уха өгсн уга,
Терүнд серл орулсн уга.
Болв босад гүү хләрн тер –
Мөртә күү г зог кеһәд давх!
Чи мөрнднь чидл өгсн болв зач?
Терүнә күзүнд дел өмск вч и?
Царцах а мет һәрәддг дасх вч и?
Терүнә күчтә сүрклһн әәмш г тә!
Тер байр таһар туруһарн һазр цокна,
Бәәсн чидләрн дәәлдәнд орх ар седнә.
Әәмш гәс әәлг о тер инәнә,
Нам селмәс әәҗ зогсш г о.
Терүн деер саа дг ин сумна герин ә һарна,
Саа дг болн җид гилвк нә.
Тер чичрәд, бизһтәһәр хурдлҗ гүү нә.
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Бүшк үрин ә соңсн тер орм дан зогсхш.
Бүшк үр дуулх ла, тер байрлҗ хәәкрнә,
Дәәлдәг тер холас таа җ меднә,
Нойд ын хәәкрлһ болн дәәчн рин дуудвр меднә.
Җиврән өмн үзг тал деләд,
Чин и седвәрәр начн шовун нисҗән ү?
Чин и келсәр һәрд шовун деегшлҗ нисәд,
Уулын орад эврәннь үүрән ясн у?
Тер уулын хадд бәәнә,
Күн күрш г о хурц үзүртнь хонна.
Тендәс бийдән теҗәл хәәҗ гетнә.
Терүнә нүдн холд үзнә!
Һуу җм улм уднь цус ууна,
үксн күш бәәсн орм иг тер эрг нә.
31 Деед

32

Эзн Йовд бас иигҗ келнә:
– Эн зүткәч Хамг ин Күчтәлә сөрл ц җәхмб?
Бурх иг керл д җәх күн хәрү өгт хә!
Деед Эзнд өгчәх Йовин хәрү

33 Деед
34

35

Эзнд Йов хәрү өгнә:
– Би һәәлгдсн күмб!
Танд юн гиҗ келхв?
Эврәннь һарарн аман хаа җ анав.
Би нег дәкҗ келләв,
болв нанд хәрү уга,
Хойрдад келв – дәкҗ келш г ов.

40
2

3
4

Деед Эзн Йовд дәкн келҗәнә
1 Догшн

сал ьк нас Деед Эзн Йовд хәрү өгнә:

– Зал у күү нлә әдл хувцан бүслҗ ав!
Би чамас сурсув, чи цәәлһ:
Чи мин и зарһ иг керг о гиҗ келхвч,
Бийдән зөв өгх ин төлә Намаг гемшәхвч и?
Чи күчәрн Бурх н ла әдл болв зач?
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Терүнлә әдл оһт рһун дууһар келҗәвзәч?
Тии гх лә бийән өөдән ачл врар кеерүл,
Гилвксн туу рм җ ар ора;
Дурн дан ууран һарһ,
Деермч күн болһ иг хәлә – терүг му келәд бас,
Деермч күн болһ иг хәлә – терүг дии л,
Хар саната әмт иг дорнь билҗл!
Тедн иг цугтаһ инь һазрт бул,
Тедн иг харң һу нүкнд орул!
Би тегәд чамаг Эврән магтсув,
Яһад гихлә чи эврән бийән аврч чадх ич.
Һолд бәәдг ик аңг иг* хәләлч:
Чамаг чигн, терүг чигн Би үүдәләв!
Өвсиг тер царла әдләр иднә.
Терүнә ташан күч инь хәләлч,
Терүнә дотрк әвр тә махм уд ынь хәләлч;
Терүнә сүл хош ун модн ла әдл хат у,
Махн таша деернь холвата;
Терүнә яснь күрл турва мет,
Көлнь – төмр бахн мет.
Бурх на хаа лһ ин эклцнь мел эн!
Зуг терүнә Үүдәч Бий иннь үлдән
терүн тал өөрд үлх.
Өөдм тә һазр терүнд тетквр өгнә,
Тенд теег ин аңг уд гүүлд нә.
Улм та һазрин бура дотр бултад,
Бадм цецг үд дунд тер амрна.
Бадм цецг үд терүнд сүүдрән тусх ана,
Эргмднь һол ын көвәһәр удн модд бәәнә.
Терүг урсх ул авв чигн – әәшг о тер,
Йордан һол амарнь орв чигн – тер тогт ун.
Нүдн секәтә бәә тлнь кен терүг бәрҗ авхмб?
Кен хамраснь бәрхмб?

* 40:10 Ик аң – бегемот чигн болх.
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Теңг син адусиг дегәһәр бәрхвч?
Терүнә кел иг деесәр бәрҗ чадхвч?
Терүнә хамр хаһлад деес орулхвч,
Дегәг терүнә өргнд орулхвч?
Тер чамаг һундрхҗ дуудад,
Дәкн, дәкн җөөлнәр сурх ий?
Тер чамла бооца кех ий,
Мөңк инд терүг ялч кехәр авх ийч?
Чи терүнлә шовунла әдләр наа дх ийч,
Күү кдт зог кеһәд терүг боох ийч?
Күн хулдҗ авх ар ирҗ арц л д х ий,
Канана кувцнрт хулд х ин төлә терүг
әңгләд тасл х ий?
Терүнә арсиг сумар цумл х ийч,
Заһсч н рин зер‑зевәр терүнә
толһаг цумл х ийч?
Терүнд һаран күрг,
дәәлдәнә туск ар ухал –
дәкҗ тии гхәр седш г оч!

41
2

3

4

5
6
7

1 Күү нә

тии м нәәлвр хоосн дим и!
Һанцхн терүнә бәәдләс унх.
Кен терүг наа д бәрҗ чадхмб?
Кен терүнә өмн нүү рцҗ зогсхмб?
«Мин и хаа лһд харшлснд,
Би хәрүһ инь өгхв.
Теңгр дор бәәх цуг юмс – мин и!»

Терүнә махм уд ын әңг ин туск ар,
Терүнә күчнә болн кевтә бәәдл ин
туск ар тагчг бәәшг ов.
Кен терүнә арсинь шуулхмб,
Терүнә хойр дам халх ц инь цумлхмб?
Кен терүнә өрг инь секхмб?
Терүнә шүднәс әәмшг һарчана!
Терүнә нурһнд – халх ц ин зерглән,
Тернь заг угаһар тамһар мет залһата;
80

41 Йов
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24

Нег‑негн ләһән тедн нии л үлгдҗ,
Теднә хоорн даһар ки чигн орш г о;
Нег‑негн дән шахл дата,
Тасрлт угаһар келкәтә.
Кемр тер нәә тх х лә – һал цәкл нә,
Терүнә нүдн – һарчах нарн мет;
Амнаснь һал һарна,
Һал ын очн тарна;
Һал деер бусл җ ах хәәснәс мет
Терүнә хамрас утан һарна;
Терүнә әмсхл цог шатана,
Амнаснь шатҗ ах һал ын заль падрна!
Терүнә күзүнд чидл бәәнә,
Терүнә өмн әәмшг гүү җәнә.
Махта әңгнь дегд батар нии л үлгдҗ,
Төрүц көнд рш г о юмн.
Терүнә зүркн чол ун мет хат у,
Дор бәәх теермдг чол унла әдл.
Терүг босч ирх лә, күчтә юмсуд әәцхәнә,
Терүнә дәврл һ нәс үүмц хәнә.
Терүнлә зөрл ц х лә, үлд чигн,
Җид чигн, сумн чигн,
талдан зер‑зев чигн тусш г о;
Төмриг тер хатсн өвсн гиҗ тоолна,
Күрл төмриг – үмкә моднд.
Саа дг ин сумн чигн терүг зулҗ гүүлг үлш г о,
Праща* кегд ләс хайсн чол ун
терүнд өвснә хатсн үлд л лә әдл;
Бүд үн мод ыг тер нимгн өвснд тоолх,
Җид ин ә терүнд инәдтә.
Терүнә гесн – чол уна хурц хамх рх а әңг мет,
Терүгәрн бальчг керч нә.
Усна урсх ул ыг, хәәсн лә әдләр бусл һ на,
Теңг сиг чол ун савд бусл җ ах ноһан мет кенә;
Бий иннь ард гилвк җәх мөр үлдәнә,

* 41:20 Праща – чолу ораһад хайдг ут деесн.
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42 Йов
Йорал уга усн цәәҗ одсн болна.
Терүнлә әдлнь һазр деер уга –
Әәмшг медд г оһар үүдәгдҗ.
Тер цугтаһ инь деерлкҗ хәләнә,
Тер цуг зерлг аңг ин хан.

25
26

42

Йов бийән гемшәҗәнә
1 Йов

Деед Эзнд иигҗ хәрү өгнә:

– Би меднәв: цугтаһ инь кеҗ чадх ит,
Та ю эс седв чигн,
Танд төрүц юмн харш л ш г о.
Тана седвәриг медл г о му келх би кемб?
Би эс медҗәсн юмна туск ар келләв,
Мин и эс медҗ чадш г о өвәрц юмна туск ар.
Намаг ю келх инь тегәд соңстн;
Би сурсув, Та нанд цәәлһәд өгтн.
Урднь Тана туск ар зуг чикәрн соңслав,
Ода болх ла эврәннь нүдәр үзҗәнәв.
Тегәд би урднь келсән керг уга гиҗәнәв,
Тоосн болн үмсн дунд би бийән гемшәҗәнәв.

2

3

4
5
6

Деед Эзнд Йовин нәәҗнр таасг дҗахш
Деед Эзн Йов ала күү ндснә хөөн Теманас ирсн
Элипазд келнә:
– Би чамд болн чин и хойр нәәҗд йир икәр уур
лҗ ан ав, юңг ад гихлә тадн Мин и туск ар, Мин и
ялч Йовла әдл, мел чикәр келсн угат. 8 Тегәд тадн
долан бух болн долан хө авад мин и ялч Йов тал
одтн. Бий иннь ормд тәкл тәкәд, тедн иг цугтаһ инь
шататн, Мин и ялч Йов тадна төлә зальврх. Би зуг
терүнә зальврлһ соңсхв – Мин и туск ар мин и ялч
Йовла әдләр мел чикәр эс келсн бийнь Би тадн иг
засгл ш г ов.
9 Тег әд Темана Элипаз, Шуа х ас ирсн Билдад болн
Наам ин Цофар йовад Деед Эзнә келсәр кеһәд күцәв,
Деед Эзн Йовин зальврлһ авв.
7
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42 Йов
Чилгч
Йов нәәҗн рин төлә мөрг х лә, Деед Эзн терүнә
һаруһ инь даав: Деед Эзн Йовд урднь бәәснәснь хойр
дам икәр өгв. 11 Терүн тал ахнр‑дүү нр, эгчнр, урднь
үүрлҗ йовсн таньдг әмтн – цугтан хурад ирц хәв: те
рүнә герт нәәрләд, Деед Эзнә Йовд илгәсн цуг зов
лң г ин хөөн терүг харм н на, эвл нә. Күн болһн Йовд
мөңг өгнә, күн болһн неҗәһәд алтн сии к белгл нә.
12 Деед Эзн Йовин җирһ л ин үлдсн насинь урд к аснь
үлүһәр йөрәв. Ода тер 14000 ямата болн хөө тә, 6000
темәтә, 2000 бухта болн 1000 элҗ г н тә болв. 13 Терү
нәс долан көвүн болн һурвн күү кн һарв: 14 негнднь
тер – Йем има гидг нер өгв, хойрдгчднь – Кассия,
һурвдгчднь – Керена‑Гапп ух. 15 Делкә деер Йовин
күү кд лә әдл сәәхләс олд ш г о билә. Эцкнь теднд зө
өрәсн ахн рлань зергләд һарһҗ өгв.
16 Терүнә хөөн Йов 140 җил бәәв, үрдән үзв, теднә
бичк д иг дөрвдгч үйднь күр әд үзв. 17 Йов көгш р әд
җирһ л иг кевтнь үзәд өңгрв.
10

ЦЕЦН УХАНА
БАГШ

1

1 Ерусал им

балһсна хан Давид ин көвүнә – Цецн
Ухана Багш ин – келсн үг.
Цугтан – тус уга

2 Тус

уга, – гиҗ Багш келнә, – цугтан – тус уга*.
нарн дор, кед ү көдлв чигн цуг күч‑көлснәс
тегәд күү нд юн олз болҗ ана?
4 Күү нә отг ирдг, күү нә отг давдг, һазр болх л а
мөңк үлддг.
5 Нарн һардг, нарн суу дг, эрг әд һарсн орм тал ан
адһдг.
6 Салькн өмн үзг тал үләнә, ар үзг тал эрг нә –
эргҗ‑эргҗ эврәннь орм дан ирҗ, хәрү эрг нә.
7 Усна цуг урсхл теңгс тал гүү нә, болв теңгс дүү рч
деврхш. Гүүсн ормарн шинәс тедн гүү х.
8 Цуг көдлмш цуцрана – цугт аһ инь келҗ болш г о,
Кед ү хәләв чигн – нүдн ханш г о,
кед ү соңсв чигн – чикн дүү рш г о.
9 Бәә сн юмн – бәәһәд бәәх,
учрсн юмн – учрад бәәх.
Нарн дор шин юмн төрүц уга.
10 Зәрм дән келц хәнә: «Эн шин юмн, хәлә!»
Болв эннь давсн зун җилм үдт болсн юмн.
11 Өңгрсн юман тодлхш,
хөөннь болх юмиг теднә дару бәәх улс медш г о.
3 Шар

* 1:2 «Тус уга» – еврей келәр бичгдсн Библьд «үләлһн» эс
гиҗ «гиигн» гидг чинртә.
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2 Цецн Ухана Багш
Цецн Ухана Багш ин дамшлт
Би, Цецн Ухана Багшв, Ерусал имд Израи л ин
хан биләв.
13 Теңгр дор бәәх керг үд иг цугт аһ инь зүрк ән
тәвҗ, цецн әр дас ад медх әр седл әв. Тернь әмтн
чидл ән агс ад көдл т х ә гиһ әд, Бурх н а өгсн күнд
даа лһвр.
14 Теңгр дор бәәх цуг керг би үзләв, цугт ан – тус
уга, цугтан – сальк көөлдән*.
12

Матьхр юмиг чиклҗ болд г о,
Уга юмиг – тоолҗ болд г о.

15

Би бийдән кел үв: «Би алдр кергәрн болн цецн
ухаһарн
урднь Ерусал им иг һард җ асн әмт нәс давв.
Мин и зүркн ик цецн ухаһар болн номар дүү рв».
17 Тег әд би цецн ухан юунд бәәдг инь, адрлһн болн
һәргллһн юунд бәәдгинь зүркәрн медхәр седләв. Тернь
чигн сальк көөлдлһн болҗ ахнь мед үв.
16

18

2

Алдр цецн уханд алдр зовлң бәәдг,
Медрл өсксн күн – зовлң өскдг.

Би бийдән кел үв: «Чамаг хөв‑кишг үзд гәр би
чамаг нәәрин бәәдләр сөрәд хәләсв». Болв эннь
чигн – тус уга.
2

1

Инәднә туск ар би иигҗ кел үв: «Адрлһн!»
Нәәрин туск ар: «Яахмб терүгәр?»

3 Би чаһр ууһад, цогц‑махм удан сөрәд, тоолвр угаһар
бәәһәд, зүрк н дән цецн ухата болх ар седләв. Тии гҗ

* 1:14 Эс гиҗ: «цугтан сальк көөлдән» – еврей келәр «сед
клин зовлң» гидг чинр бас зүүнә.
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2 Цецн Ухана Багш
би әмт нә кишгнь юунд бәәх инь медхәр седләв. Тедн
теңгр дор әмд бәәсн деерән ю кехмб?
4 Алдр керг үд би күцәвүв:
бийдән герм үд бәрүв,
уста үзмс тәрүв;
5 садм уд болн урһ а модд урһ авув,
тедн дотр зүсн‑зүүл
темсн урһдг модд тәрүв;
6 тедн иг услх боодг уд бәрүв;
7 мухла зал ус, мухла күү кд улс хулдҗ авув,
гертм һарсн зарцнр бас нанд бәәлә.
Нанас өмн Ерусал им һардсн күү нә малм удас
икәр нанд үкрм үд, хөд болн ямас бәәлә.
8 Би цаһ ан мөңг болн алт цугл ул ув,
һазр болһ нас хаана зөөр хуравув,
дуу ч зал ус болн дуу ч күү кд улс болн
зал усиг байрл улдг – олн герг* авув.
Ерусал им иг мин и өмн һардсн улсас би дав ад,
күчтә болн байн бол ув.
Би цецн ухаһан геесн угав.
10 Мин и нүдн үзхәр седсинь харш л д г о биләв. Нә
әрлсн цагт зүркән хөрд г о биләв. Тии гәд мин и цуг
кесн тоо т ас зүркм байрлдг билә. Тернь мин и цуг
күч‑көлснә тии м ачлвр болдмн.
11 Би эвр әннь һарарн кесн тоо т ыг хәләхлә, күцәсн
көдл м шән хәләхлә, цугтан тус уга, цугтан – сальк
көөлдән болҗ ана, нарн дор бәәснәс төрүц олз уга.
9

12 Цецн

уха, адрлһ болн һәргллһ үзхәр би седләв.
Эс гиҗ хаа на хөөн ирсн күн ю кехмб? Урднь кеҗ
йовснас икәр кех ий?
13 Тег әд би цецн ухан һәргл л һ нәс сән, тед ү мет герл
харң һуһас сәән инь үзүв.
* 2:8 Нәр‑зоогин төлә хаана бәрҗәх гергчүд. Тедн лә хаадуд
ханьцдго, гер‑мал боллһн угаһар бәәдг бәәҗ.
89
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14 Цецн

күү нә нүднь хурц, һәрг тә күн харң һуд бә
әсн лә әдләр бәәнә.
Болв би цугтаһ инь нег бәәдл күләҗәх инь мед үв.
15 Би бийдән келҗәнәв: «Һәрглә харһсн юмн, нанла
чигн харһх.
Тегәд би юуни төлә цецн болсмб?»
«Эннь чигн тус уга», – гиҗ би бийдән кел үв.
16 Цецн күү нә болн һәрг т ә күү нә туск тодлвр мөң
кинд хадһ л гд ш г о,
цугтан дарунь мартгдх. Цецн күн һәрг тә күү нлә
әдл үкш г ой?
Би җирһлд дург о бол ув, нарн дор бәәх ямаран
чигн керг хар зовлң болҗ медгдв. Цугтан – тус уга,
цугтан – сальк көөлдән.
18 Нарн дор кеҗәх көдл м ш т ән би дург о бол ув. Эс
гиҗ мин и хөөн ирх күү нд терм күртх.
19 Цецн күн эс гихлә, һәрг тә күн болх инь кен медхмб?
Болв нарн дор мин и күч‑көлсәрн болн цецн уха
һарн олсиг тер цугт аһ инь эзлх. Тег әд эннь – бас
тус уга.
20 Тег әд би нарн дор цуг кесн көдл м шәсн цөкрүв.
21 Цецн ухаһ арн, медрләрн, дамш л т арн кесн көд
лм шән
эс кесн әмтнд терүгән үлдәҗәхмн болҗана. Тернь –
тус уга, тернь – ик зовлң.
22 Шар нарн дор кесн көдлмш, зүрк нә зүткән кү
үнд ю өгчәнә?
23 Терүнә цуг өдрм үднь – һаш удлһн, көдлмшнь –
үүмән, терүнә зүркнд сөөн и дуусн амрлт уга. Тегәд
эннь чигн – бас тус уга.
24 Идәд, ууһад, кесн көдл м ш т ән седк ләрн кишг ән
медснд, күү нә хөв бәәдг болв за? Тегәд терүг Бурх на
һар өгчәх иг би мед үв.
25 Идәд, бах ан хаңһ асн нанас талдан күн бәәх ий?
26 Бурхнд таасгдсн күү нд Тер цецн уха, медрл болн
байр илгәнә.
17
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3 Цецн Ухана Багш
Килн ц тә күү нд Бурхн күнд көдлмш өгнә. Тии м
күн хадһлсн, цугл улсн тоо тан Бурхнд тааста күү нд
өгт хә гиҗәнә.
Эннь чигн – бас тус уга, эннь чигн – сальк көөлдән.

3
2

3

4

5

6

7

8

Юн чигн юмн эврә цагта
1 Теңгр

дор юн чигн юмнд болзг бәәдг, цаг бәәдг.

Төрх цаг
болн үкх цаг;
тәрх цаг
болн уңг инь таслх цаг;
алх цаг
болн эмн үлх цаг;
хамхлх цаг
болн тосхх цаг;
уульх цаг
болн инәх цаг;
орклх цаг
болн бии лх цаг;
чол у цацх
болн терүг цугл улх цаг;
теврх цаг
болн теврл һ нәс зулх цаг;
хәәх цаг
болн геех цаг;
хадһлх цаг
болн һарһад хайх цаг;
шуулх цаг
болн уйх цаг;
тагчг бәәх цаг
болн келх цаг;
дурлх цаг
болн һәәлх цаг;
дәәлх цаг
болн эвцх цаг.
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Әмтнд өгсн Бурх на килмҗ
9 Күү нә

кесн көдл м шәс юн олз болҗ ана?
Күн чидлән агсад көдл т хә гиһәд, Бурх на өгсн
даа лһвр би үзләв.
11 Бурх на тогт асн тоо т эвр ә цагт ан сәәхн. Кез әңк
өңгрсн цага бәәдл ин болн ирг ч ин бәәдл ин туск ар
күү нә зүркнд Тер сана чигн орулла. Болв экл цәснь
чилгч күртл Бурх на керг иг күн медҗ чадш уга.
12 Әмтнд әмд дее р ән нәәрл л һ нәс болн сән керг
күцәлһ нәс талдан кишг угаһ инь би мед үв.
13 Кемр күн идәд, ууһад, көдл м ш т ән кишг ән олсн
болх ла, терүг инь Бурхн өгчәхмн болҗ ана.
14 Бурх на цуг кергнь цаг һатлад бәәх инь би мед үв:
терүн деернь немҗ болш г о, терүнәс хасҗ болш г о.
Бурхн кеһәд күцәхләрн, Терүнәс әәтхә гиҗ кенә.
15 Бәә сн юмн, урднь бәә смн, болх юмн, урднь бол
ла. Бурхн давсн юмиг хәрү илгәх.
10

Делкән чик биш бәә дл
16 Шар нарн дор би зарһ ин орм үзләв. Терүнд бас
йоснд уга
йовдл һарна. Үнн юмна ормд тенд хар саната йовдл
болна.
17 Бийдән би кел үв: «Үннч күү нә болн хар санат а
күү нә зарһ инь Бурхн кех.
Яһад гихлә ямаран чигн кергт болн йовдлд эврә
болзг бәәдмн».
18 Бийдән би кел үв: «Әмт нә туск ар болх ла, Бурхн
тедн иг сөрәд хәләҗәнә: бәәсн кевәрн тедн – малм уд
болҗ ах иг үзүлхәр седҗәнә.
19 Әмт иг болн малм уд ыг күләҗәх хүвнь негн: теднь
чигн, эднь чигн үкнә.
Теднә чигн, эднә чигн әмсхлнь әдл. Күн малас
юуһарн чигн деер биш, яһад гихлә цугтан – тус уга.
20 Цугт ан нег ормд орх: һазрин тоо снас цугт ан тог
тла, цугтан хәрү тоосн болх.
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21 Күү нә

сүмсн деегшән һард г иг, аль мал ын сүмсн
һазр дор орд г иг кен меддв?»
22 Тег әд би мед үв, эвр әннь керг әр байр‑бахмҗ кес
нәс күү нд сәнь уга.
Эннь терүнә хөв эс гиҗ терүнә хөөн юн болх инь
кен үзүлҗ чадхмб?

4

Буру бәә длин болн залх уһ ин тускар

шар нарн дор болҗ ах даҗрлһ кевтнь би
үзүв.
Даҗргдсн улсин нульмс үзүв, теднд эвлдг күн угаг
үзүв.
Һундаҗ ах улс – чидл тә, эвлдг күн уга.
2 Тег әд би мед үв, үксн күн әмд бәә снәс деер.
3 Төр әд уга нилх болхд хамг ин сән, шар нарн дор
болҗ ах зовл ң г та юм тер үзәд уга.
4 Би медләв, ямаран чигн көдлмшт болн керг ин
күцәмҗд әмтн үлү үзнә.
Эннь чигн – бас тус уга, эннь – сальк көөлдән.
5
6

1 Тег әд

Һәрг тә күн һаран теврәд,
эврәннь цогцан барна.
Күнд көдлмшт хойр атхм
олснас болн сальк көөлдснәс
амр бәәдлд нег атхм олсн деер.
Һанцар бәәлһ нә тускар
7 Дәкәд

би шар нарн дор тус уга юм үзүв.
һанцхн, хаҗ уднь талдан күн уга. Терүнд кө
вүн чигн, ах‑дү чигн уга.
Терүнә көдлмшт чилгч уга, эврә зөөриннь бәәдл
чигн терүг байрл улҗ ахш.
«Кенә төлә би көдл җәхмб, дәкәд эврәннь седклд
кишг инь өгл г о?»
Эннь – бас тус уга, эннь – күнд даа лһвр.
9 Хойр күн негнәс деер, яһад гихлә теднә күч‑көлсн
ачлгдх.
8 Күн
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10 Кемр

унх ла, негнь хойрд г чан татад босхх. Кемр
һанц күн унх ла, терүг босхдг күн уга.
11 Хойр күн кевт х лә, теднд дулан болх, негхн күн
яһҗ дуладхмб?
12 Нег күү г дии лхд амр, хойр күн хәрүцҗ чадх.
Һурвн давхр боодһа шул ун тасрш г о.
Өсәд өөдллһн тус уга
13 Угат я

болч к ад, болв тоолвр та көвүн, селвг авх ар
седд г о көгшн болн һәрг тә хаанас деер.
14 Терүнә һард җ ах цагт һарсн угат я көвүн бәр әнәс
һарн хан болв.
15 Тег әд би үзүв: шар нарн дор әмд йовх күн болһ на
хаҗ уд, терүнә ормд орх нилх йовд г инь.
16 Келн‑улс то уга, урднь бәәсн улсиг тоолҗ болш г о,
болв хөө т үйнр тедн иг магт ш г о. Эннь чигн – бас тус
уга, эннь – сальк көөлдлһн.
Бурхнас әәлһн
17 Бурх на

гер тал йовх ларн, саглҗ ишк.
Һәрг тә күн кевтә бәрц авч ирсн дорхнь, тии гәрән
ирәд соңсснь деер.
Тедн ухан уга, тегәд хорта йовдл һарһ җ ана.

5

1 Бурх на

өмн үг келх ләрн бичә адһ, зүркәрн чигн
бичә адһ.
Бурхн теңгр деер, чи болх ла һазр деер, тии гәд келх
үгчнь ахр болт х а.
2 Олн килм җ ин туск ар ухалснас зүүдн орд г ар, ти
игҗ олн үг һәргәс һардг.
3 Бурхнд

анд һар өгсн болх ла, бичә хооран са, күцә.
Һәрг тә кү Тер таасхш, чи эврәннь анд һаран күцә.
4 Анд һ аран өгч кәд, терүг эс күцәсн дорхнь, үгән
өгл г о бәәсн деер.
5 Амн үгәрн бийән килнцд бичә орул. «Энтн эн
дү», – гиҗ бичә Бурх на элчд кел.
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Чин и һарин керг иг үрәдг оһар Бурх иг бичә келәрн
уурл ул.
6 Олн зүүд зүүдл һ нәс чигн, келсн олн үгм үдәс чигн
тус уга, болв чи Бурх нас ә!
Зөөрәс тус уга
7 Кемр

угатя күү г ямаран чигн орн‑нутгт даҗрҗ а
хиг үзх ләрн, терүнә зарһнь болн шии дврнь чикәр эс
кегд җәхлә, бичә алң бол.
Яһад гихлә ахлач деер талдан ахлач бәәдмн, зәрмснь
тер хойрас деегшән шии дгдсмн.
8 Һазрин көрң г әс цугт ан авна, хаа на бийнь тәр әнә
һазрас олз авна.
9 Цаһ ан

мөңгнд дурта күү нд, кезәд чигн тернь дут у
болад бәәх; элвг‑делвгт дурта күн терүг төрүц күцҗ
чадш г о юмн.
Эннь чигн – бас тус уга.
10 Зөө р ик болх ла, эдлх улснь чигн олн.
Энүг хәләхәс биш эзнд ямаран тус болҗ ахмб?
11 Икәр идв, аль баһ ар идв – көдлмшч күн санамр
унт на.
Болв цадхлң бәәдл байн күү нә нөөринь хатана.
12 Шар

нарн дор би хорта зовлң үзләв:
байн бәәдл күү нд хоран күрг нә.
13 Керг ән күцәҗ чадл г о, тер зөө р ән геенә, тег әд
һарсн көвүндән нег чигн юм үлдәҗ чадхш.
14 Экин геснәс һарсн бәәдләрн тер хәрү нүцкн би
йәрн хәрх, эврәннь күч‑көлснәсн нег чигн юм һартан
авч йовш г о.
15 Эннь һаш ут а зовлң: ямар ан бәәдл т әһәр ирсн
болна, тии м кевәрн хәрх.
Тегәд юуни төлә сальк көөлдәд көдлсмн болҗ ана?
16 Җирһ л иннь туршарт күн харң һуд бәр әт ә.
Олн зовлң, гем болн уурта бәәдл тер үзнә.
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Тег әд би мед үв, хамг ин сәнь – Бурх на заясн
җирһлд күн хотан идәд, ууһад, шар нарн дор хөв
тә‑кишг тә болснь деер. Тернь күү нә хөв.
18 Кемр Бурхн күү нд өлг‑эд болн зөө р эдл т хә ги
һәд өгснь эврәннь хөвән олад, күч‑көлсәрн байр та
бәәснь – тернь Бурх на белг.
19 Кемр Бурхн күү нә зүркнд байр илг әхлә, тег әд тер
эврәннь җирһ л ин өдрм үд ин тооһ ин туск ар ухалш г о.
17

6

нарн дор би зовлң үзләв, күү нд тернь күнд.
өгсн өлг‑эдиг, зөөриг болн күнд л л һ иг
аль сансарн бәәдг күү нд зәрм дән эдн иг цугтаһ инь
Бурхн эдл үлхш. Тернь кевтән талдан күү нд күрт нә.
Тегәд эннь – тус уга, тегәд эннь – хорта зовлң.
3 Кемр кен чигн күн зун үрт ә болад, удандан бә
әһәд, ут нас наслад, болв кишгән күцц эдл л г о, нам
оршадг күн уга болсн болх ла, би келхв – зуу рм һарсн
үрн терүнәс хөвтә,
4

1 Шар

2 Бурх на

юңгад гихлә, керг уга ирн харң һуд орна,
тегәд терүнә нернь бийләнь хамдан харңһуд үкнә.
5 Зуу рм

һарсн үрн нариг медсн чигн, үзсн чигн уга,
тегәд эн терүнәс амр бәәдл тә.
6 Кемр тер хойр миңһн җил бәәһәд, болв кишг ән
эс эдлсн болх ла – цугтан тии гән орна эсий?
7 Күү нә

күч‑көлсн – терүг цадх х ин төлә, зуг терүнә
седвәрнь ханҗ ахш.
8 Цецн күн һәрг т ә күү нәс юуһарн деер? Кемр уга
тя күн җирһ л дән яһҗ бәәхән меддг болх ла, терүнд
ямаран тус?
9 Һарт бәргдсн көквш шовун, теңгрдк богш урһ аһ ас
деер. Эннь – тус уга, эннь – сальк көөлдән.
10 Цугт ад

нерн бәәнә, күн гисн юн болҗ ахнь темд
гтә. Бийәсн чидл тә күү нлә яһҗ тер зарһцхмб?
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11 Чинр

уга үгм үд олн – терүнәс күү нд ямаран тус
болҗ ана?
12 Терүнә сүүдр мет давҗ ах тус уга җирһлд юнь сән
болҗ ах инь кен медхмб? Терүнә хөөн шар нарн дор
юн болх инь күү нд кен келҗ өгхмб?

7

Цецн ухан болн һәргллһн
1 Сән

нерн каңкнсн үнр тә тоснас деер,
өңгрсн өдр һарсн өдрәс деер.
2 Әмтн нәәрл җәх герт орх ин ормд
күн уульҗ ах герт орсн деер,
яһад гихлә цугтаһ инь нег чилгч күләҗәнә.
Тегәд әмд бәәснь терүг тодлад авт х а.
3 Һаш удсн бәәдл инәснәс деер,
чирәд бәәх һундл зүркнд туста.
4 Цецн күү нә зүркн уульҗ ах улст тусна,
һәрг тә күү нә зүркн нәәрл җәх улст тусна.
5 Һәрг т ә күү нә ду соңсх ар,
цецн күү нә шоодвр соңссн деер.
6 Хәә сн ә дор бәәх һалд модн тачкнҗ шатн а –
тии гҗ һәрг инәнә.
Эн бас тус уга.
7 Һундл һарһ җ ах
цецн күн ухаһан геех;
авлһ күү г үрәнә.
8 Чилгч экл цәс деер,
тесвр карагл л һ нас деер.
9 Уурл х ар бичә адһ
яһад гихлә ур һәрг тә күү нә чееҗд бәәдмн.
10 «Урдк өдрм үд сән билә», – гиҗ бичә сур.
Иим сурвр цецн уханас биш.
11 Цецн

ухан зөөрәс дор биш, нарн дор бәәх әмтнд
тер туста болна.
12 Цецн ухан цаһ ан мөңг нәс дор бишәр харсна.
Медрл ин туснь эн: цецн ухан җирһл хадһ л на.
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13 Бурх на

керг хәлә: Терүнә мат илһсиг кен чиклх?
өдрт кишгән эдл, зовл ң г та өдрт тодлад
авчк: энүг инь чигн, терүг инь чигн Бурхн үүдәсмн,
яһад гихлә ирг ч дән терүнә хөөн юн болх инь күн
медҗ чадш г оһар.
14 Кишг т ә

15 Эвр әннь

тус уга җирһлд би ю болв чигн үзләв:
үннч күн чик бәәдләрн бәәсн бийнь үкнә. Хар са
ната күн болх ла, хорта йовдл һарһад йовсн бийнь ут
нас насл на.
16 Бийән барш гон төлә дегд үннч, дегд цецн бичә бол.
17 Цаг асн урд үкд г оһ ар хорта йовдл һарһдг күн бичә
бол, дәкәд һәрг тә бичә бол.
18 Нег инь дах, болв талдан инь бичә хай: Бурх нас
әәснь, цуг зовл ң гас һарх.
19

Балһсна арвн һардачн рас цецн күн күчтә.
20 Һазр

деер зуг буйнч керг күцәһәд, зуг килнц тө
рүц һарһ д г о үннч күн уга.
21 Келсн үг болһ иг бичә соңс, эс гиҗ чин и мухла
чамаг му келҗәсиг соңсад чигн бәәх ич.
22 Эвр ән кесг дәкҗ талдан әмт иг му келсиг чин и
зүркн меднәлм.
23 Цецн ухаһ ар би цугт аһ инь сөрләв. «Цецн уха
зүү нәв», – гиҗ би бийдән келдг биләв. Болв тернь
нанас ямаран хол!
24

Давсн юмн холд болн гүү нд бәәнә, күцгд ш г о,
кен терүг олхмб?
25 Би

зүркәрн цецн уха болн цәәлһлһ медхәр, хәәхәр
олҗ авх ар седләв. Хорта йовдл һарһдг әмт нә һәргнь
болн ухань тат у әмт нә адрлһн юунд бәәдв.
26 Би

мед үв: минь тии м гергн үкләс һаш ун,
тер хавх ла әдл,
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терүнә зүркнь – гөлм,
терүнә һарнь – төмр чөдр.
Бурх на хәләсн күн терүнәс мөлтрх,
килн ц тә күн терүнд бәргдх.
27 Мин и

олҗ авсн юмн эн, – гиҗ Цецн Ухана Багш
келв. –
Негинь негн деер немәд би тәәлвринь олҗ авдг болв.
28 Зуг

мин и седкл хәәсән олҗ чадсн уга:
миңһн әмтн дундас би
негхн чик седк л тә зал у олҗ авув,
зуг нег чигн күү кд күн олдсн уга.
29 Шиңкн би мед үв:
Бурхн күү г чик седк л тәһәр үүдәҗ,
зуг әмтн дегд олн юм хәәҗәнә.

8

1 Цецн

ухата күү нлә кен әдлцхмб?
Кен цугтаһ инь цәәлһҗ өгхмб?
Цецн ухан чирәд герл орулна,
терүнә дүринь җөөлд үлнә.
Хаа на үлмәд бәәлһн

2 Хаа на

үг болн Бурхнд өгсн анд һаран тодлад ав.
бичә адһҗ һар,
дәкәд чик биш кергәр зүткә бичә ке.
Яһад гихлә хан седсн тоотан күцәх.
4 Хаа на үгин дару – йос һардх зөв;
терүнд нег чигн күн:
«Чи ю кеҗәнәч?» – гиҗ келш г о.
3 Хаа нас

5

6

Заквр күцәхлә,
зовл ң ла харһ ш г оч;
цецн күн цаг ин туск ар
болн зарһ ин туск ар ухална.
Юн чигн юмнд болзг болн зарһ бәәнә,
яһад гихлә әмт нә һарһсн хорта йовдл теднд күнд.
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7
8

Цааранднь юн болх инь күн медхш –
энүг инь кен терүнд келхмб?
Сал ьк иг* күн бәрҗ чадш г о,
бий иннь үкх өдр зогсаҗ чадш г о.
Дәәнәс мөлтрҗ һарч болш г о,
хар саната күн хорта йовд ларн авргд ш г о.
Хар саната болн чик седк л тә күн

9 Шар нарн дор бәә сн керг медҗ авчахдан, би цуг
таһ инь үзләв.
Тегәд күн күү нд нойрх ад,
зәрм дән терүнд хорта бәәдл үзүлнә.
10 Хорт а йовдл һарһдг әмт иг яһҗ орш адг инь би
бас үзләв.
Тедн әмд цагтан мел һол сүмд** ирдг билә.
Хөөннь балһсна әмтн теднә кесиг мартдг билә.
Тегәд эннь – тус уга.
11 Хорт а йовдл адһҗ эс засглсн әмт нә зүркн хар
санаһан күрг х дән чигн өөрхн.
12 Килн ц т ә күн зу дәкҗ килнц һарһсн бийнь удан
дан бәәнә.
Болв би меднәв: Бурх нас әәсн әмтн кишг тә болх.
13 Хар санат а күн кишг т ә болш г о:
тер күн сүүдрлә әдл, удандан бәәшг о,
яһад гихлә Бурх нас әәдг о бәәҗ.
14 Тег әд һазр деер һарһ җ ах
бас тус уга юмн бәәнә:
үннч әмтн
хар саната әмт нә бәәдл авна,
хар саната әмтн
үннч әмт нә бәәдл авна.
Би келд үв, эннь чигн – бас тус уга.

* 8:8 Эс гиҗ сүмсиг.
** 8:10 Һол сүм еврей келәр әрүн һазр.
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15 Тег әд

би нәәриг буульв:
нарн дор идәд, ууһад,
нәәрин кевәр бәәснәс сән кишг күү нд уга.
Тернь терүнә шар нарн дор кесн көдл м ш ин ашнь,
терүг Бурхн белгл җәнә.
Бурх на керг медҗ болшг о
16 Би

зүркәрн цецн уха медхәр,
һазр деер бәәх көдлмш хәләхәр зүтк үв,
яһад гихлә терүнәс көлтә әмтн
өдр‑сө уга нүдән аньҗ унтхш.
17 Би Бурх на күцәдг керг иг кевтнь үзүв, болв шар
нарн дор болҗ ах тоо т ыг күн күццднь медҗ чадш
го. Яһҗ эс зүткв чигн терүг медҗ чадш г о, цецн күн
бийән цуг инь меддгт тоолсн бийнь – Бурх на керг иг
бас медҗ чадш г о.

9

1 Би

цуг инь шинҗ ләд терүг зүрк н дән бәрләв.
Бурх на йоснд үннчнь чигн, цецн ухатань чигн,
теднә күцәх кергнь чигн бәәнә.
Күү г дурн эс гихлә, дург о боллһн күләҗәх иг
тер төрүц медхш.
2 Цугт алань – нег йовдл:
чик седк л тә күү нлә болн хар санаталань учрхнь –
негн,
цаһан саната болн цевр‑цер күү нлә болн му са
наталань,
тәкл тәкдг күү нлә болн тәкл тәкд г о күү нлә,
буйнч күү нлә болн килн ц тәләнь,
андһар өгдг күү нлә болн андһар өгх дән әәдг күү нлә
нег йовдл харһдг.
3 Иим хорт а бәәдл шар нарн дор альд чигн харһдг:
цугтаннь хүв негн.
Әмд цагт күү нә зүркн хорар болн һәргл л һәр дүү рң,
хөөннь тер бас үкнә.
4 Болв әмд бәә снь итк л т ә: үксн арслң дорхнь, әмд
нох ад сән.
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5 Әмд

улс үкхән меднә,
үксн улс төрүц юм медхш –
теднд һазр деер ачлвр өгш г о,
яһад гихлә теднә туск ар тодлвр уга.
6 Теднә дурн, теднә дург о боллһн,
шунлт давҗ одв.
Мөңк инд тедн нарн дорк җирһлд орл ц ш г о.
7 Байр т аһ ар

өдм гән ид,
байр таһар чаһр у,
юңгад гихлә чин и кеҗәх керг Бурхнд тааста!
8 Оньд инд цаһ ан нәәрин хувц өмс, олив тосар чи
рәһән арч.
9 Тус уга җирһ л дән шар нарн дор
дурта герг тәһән бәәсн дән җирһ л дән байрл,
яһад гихлә шар нарн дор
чин и кесн көдл м ш ин ашар
тус уга җирһ л ин чин и хөв тии м.
10 Чидләрн кеҗ чадх тоо т ан ке,
яһад гихлә үкл ин һазрт, чин и орх һазрт,
йовдл чигн, цәәлһвр чигн, цецн ухан чигн, медрл
чигн уга.
11 Дәкәд

би шар нарн дор үзләв:
гүүлһнд – шул ун гүүснь дии лхш,
дәәнд – күчтәнь дии лхш,
өдмг – цецн әмтнд күртхш,
байн зөөр – ухата әмтнд
болн туслмҗ меддг әмтнд күртхш.
Күн болһнд эврә болзг, эврә хөв бәәдмн.
12 Бий иннь болзг ан күн медхш, тегәд заһсн ла әдләр
хорта гөлмд бәргд нә, шовудла әдләр бәрәнд оралдад
бәргд нә. Тии гҗ генткн ирсн му цагт әмтн бәргд нә.
Цецн ухана болн һәгл л һ нә туск тоолвр 13 Шар
нарн дор би оңдан цецн уха үзләв – терүг би алдр
гиҗ тооллав.
14 Баа хн балһсн бәәлә,
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бүү рлсн әмтнь олн биш;
терүн тал күчтә хан өөрдәд,
терүг бүсләд хашална.
15 Болв тер балһснд угат я цецн ухат а күн олд н а,
эврәннь цецн ухаһарн балһсан харсна. Хөөннь бал
һсна әмт нәс нег чигн күн тер угатя күү нә туск ар
сансн уга.
16 Тег әд

би кел үв,
цецн ухан чидләс деер,
болв угатя күү нә цецн иг басад,
терүнә үгинь соңсхш.
17 Цецн күү нә арһул келснь,
һәрг тә әмтнд ахлач ин
хәәкрл һ нәс сәәнәр соңсгд на.
18 Цецн ухан зер‑зев әс деер,
болв нег һәрг тә энд ү һарһсн күн
олн сән юм эвдхмн болҗ ана.

10

1 Үксн

батх нас һарсн му үнр сән үнр дарна,
бичкн һәрг тә юмн цецн ухаг болн ачл вриг

үрәнә.
2 Цецн күү нә зүркн барун тал татна,
болв һәрг тә күү нә зүркн – зүн талагшан.
3 Кемр һәрг т ә күн хаа лһ ар йирдән йовх ла,
терүнд ухань күрхш,
терүнә һәрг тә бәәдл цугтад үзгд нә.
4 Кемр һардач чамд уурлсн болх ла,
бичә зулад гү:
бийән бәрҗ чаддг күү нд икәр тәвҗ өгдмн.
5 Шар

нарн дор би хорта йовдл чигн үзләв,
терүг энд үһәр нойн һарһ җ асиг:
6 Һәрг т ә әмтн деегшән өрггдв,
болв күнд тә байн әмтн басгдв.
7 Ялчнр мөр унҗ йовсиг би үзләв,
нойд болх ла ялч н рла әдл,
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йовһар йовсиг би үзләв.
8 Нүк малтсн күн эвр ән терүнд унх;
эрс нурасн күү г моһа хатхх.
9 Чол у тәәрдг күн бийән шавт ах,
мод хамхлхд бас әәмш г тә.
10 Кемр

мук а төмриг чи эс бүл үдх лә,
чидлән һарһхмн болҗ анач,
зуг цецн ухаг олз лад, толһаһарн ухалхмн билә.
11 Кемр

тәрн дәд уга бәә тл моһа хатх х ла,
тии гх лә тәрнддг күн керг уга.
12 Цецн

күү нә үгнь – бал,
һәрг тә күү г бий иннь келн барх.
13 Һәрг т ә күү нә келнә эклцнь ухат а биш,
чилгчнь болх ла – хорта һәргллһн.
14 Ухан уга күн олн үгт ә.
Болв күү нә хөөн юн болх инь күн медҗ чадш г о.
Кен терүнд энүнә туск ар келхмб?
15 Һәрг т ә күү г көдлмш цуцрана –
нам балһснд яһҗ күрхән тер медхш.
Хаад уд ын болн нойд уд ын тускар
16 Зарцас*

өөдлсн хан бәәх орн‑нутгт зовлң,
теднә нойднь өрүнәс авн нәәрл нә!
17 Тоомс р т а тохм т а күү нәс өөдлсн хаа на орн‑нутг
кишг тә, теднә нойд кемҗәтә цагтан хотан эдл ц хәнә,
болв әркдхш!
18 Хуу рмг

күү нә герт орань суу гддг;
хуу рмг һарта күү нә герин ораһарнь усн һооҗх.
19 Нәр

– байрин төлә,
чаһр – нәр‑наа дна төлә,

* 10:16 Эс гиҗ: «уйн наста көв үдәс».
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цаһан мөңгн уга болх ла,
ю чигн күцәҗ болш г о.
20 Дотран санҗ хаа г бичә му кел,
нам унтдг хорадан байн күү нә туск ар бичә му кел:
юңгад гихлә теңг рин шовуд чигн чин и үгиг күр
гәд келх,
җивртнр чин и келсиг тараһад соңсх ах.

11
2

3

4

Таа җ медг д шг о иргч
1 Эвр әннь

өдм гән уснд тәвәд гүүлг –
кесг хонад терүгән олҗ авх ич.
Бәәснәсн түгәһәд өг,
долан күн болн у, нәәмн болн у:
ямаран зовлң һазр деер ирх инь медх ш ич.
Кемр үүлн хурар дүү рх лә,
терүгән һазрт асхх;
модн өмн үзг хәләҗ,
эс гихлә ар үзг хәләҗ унв чигн –
унсн орм дан тии гәд кевтх.
Сальк хәләсн күн – тәрә тәрд г о,
үүл хәләсн күн – хадлһ кедг о.

5 Сал ьк на

хаа лһ чи медх ш ич,
саата гергнә геснд ясн альдас бүртдгинь медх шич –
тии гҗ чи Бурх на күцәҗәх цуг керг үд иг медҗ чад
шг оч.
6 Өрүнд һарад тәр әһән тәр,
асхнд чигн һартан амрлт бичә өг,
яһад гихлә юн туслхнь чи медх ш ич –
тернь, аль эннь,
эс гихлә, тернь чигн, эннь чигн сән.
7 Герл

тааста, нар үзх лә – нүднд сән.
кед ү җилдән эс бәәв чигн,
оньд инд нәәрлҗ йовт х а.
Зуг харң һу өдрм үд ин туск ар сант х а.
8 Күн
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Яһад гихлә тии м өдрм үд баһ биш болх;
учрх тоот – цугтан тус уга.
Баһчудт өгчәх селвг
9 Көвүн,

баһ наста деерән нәәрлҗ йов;
баһ цага өдрм үд чамаг, чин и зүрк иг байрл улт х а;
зүркән дуудсн тал од, нүдән хәләсн тал йов.
Болв тодлад авчк: цуг эн тоотар Бурхн чамаг зарһд
орулх.
10 Зүрк нәсн һундл көөһәд һарһ,
цогцасн зовл ң г та бәәдл уга ке;
бичкндк болн баһ цаг – тус уга.

12

Көгш рлһ нә болн үклин тускар
1 Хар

саната өдрм үд болн җилм үд уга деер
баһ настаһасн авн эврәннь Үүдәч иг сан,
тер цагин тускар «Терүнәс би бахан хаңһаҗахшв», –
гиҗ келх ич.
2 Нарн болн герл,
сар болн одд эс харң һуртл,
әрә хур орад эс давтл,
дәкн үүлн бүтәх.
3 Маначнр чичрдг болх ла, чидл т әнь бөгд иһәд ир
хлә, теермддг улс эс теермддҗ чадх ла –
тедн дегд тооһарн баһрх,
терзәр хәләҗәхнь төрүц юм үзҗ чадш г о.
4 Һаз аран һардг үүдн хаа гдх,
теерм ин әнь тагчгрх;
шовуна түрүн дуу нас күн серх,
дуулдгнь цугтан тагчгрх.
5 Өндр юмнас әәх
болв хаа лһ деер – әәмшг;
миндаль цецгәлх,
царцах ас әрә көндрх,
каперс буран намчнь унх.
Күн эврәннь мөңк герт орҗ ана,
терүг оршахла, уульдг әмтн
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уульн цар эргәд йовна.
мөңгн боодһа шуу рад уга деер,
алтн ааһ хамх рад уга деер,
булг ин хаҗ уд буһш хамх рад уга деер,
худг деерк төгә нурад уга деер –
7 күү нә цогц, урднь бәә сн лә әдләр
һазрин тоосн болх,
күү нә сүмсн әм өгсн Бурхнд хәрү одх.
6 Цаһ ан

8 Тус

тус уга.

уга, – гиҗ Цецн Ухана Багш келв, – цугтан
Аштнь

9 Тер

Багш цецн бәәҗ, әмт сурһдг бәәҗ;
ухал ад, шинҗ ләд, цецн селвг үд олар тер цуг
лулҗ авв.
10 Цецн Ухана Багш төв үгм үд хәәв,
үннә үгм үд иг тер чикәр бичв.
11 Цецн

әмт нә үг – хурц шор мет,
цугл улсн үлг үрм үд – нег хөө ч ин* хадсн олн
һасн мет.
12 Көвүн минь, күү нә кех‑күцәх тоо т ас даву бәә 
хәс сагл:
олн дегт рм үд бичх лә – чилдмн биш,
чидл күрш г о сурһуль чамаг муу рулх.
13 Аштнь

соңсхмн: Бурх нас ә,
Терүнә заквр бәр,
яһад гихлә энүг цугтаһ инь күн кех йоста.
14 Ямаран чигн керг иг Бурхн зарһд орулна,
цугтан нуу вч та – сәнь чигн, хар санатань чигн.

* 12:11 «Хөөч» гисн үг Израи лин Хөөч Бурхн гисн чинртә,
эс гиҗ эн Цецн Ухана Багш Соломон хан гисн чинртә.
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1 Соломона

хамг ин сән дун.

Негдгч дун
[Күү кн:]*
– Үмс намаг, үмс!
Чин и таа ллһн чаһрас әмтәхн.
Чин и каңкнсн үнр әмтәхн,
Чин и нерн каңк нсн ла әдл,
Тегәд чамд күү кд дурта.
Намаг авлад ардасн дууд – хамдан гүү хмн!
Хан намаг эврәннь бәәрнд авч ирв.
Чин и төлә бидн нәәрләд байрлхмн,
Чин и хәәрл т иг чаһрас үлүһәр туу рулхмн –
Чамд күү кд хара биш йир дурта.
[Күү кн]:
– Ерусал им ин күү кд!
Би харвр өңг тәв – болв йир сәәхмб,
Кедар улсин** сег мет,
Соломон хаана шатр мет.
Намаг харвр гиҗ бичә хәләтн:
Нарн намаг шатав.
Нанд ахнр уурлв,
Тедн намаг уста үзм ин тәрә
хәләтхә гилә,

* 1:1 [] – иим темдгтә үгмүд евреймүдин бичврт уга. Энүг
умшачнрт цәәлһ хин төлә немҗ бичгдв.
** 1:4 Аравийин ар үзгин күчтә отг.
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Болв би эврәннь уста үзмән
хәләсн угав!
6

7

8
9
10

11
12

13

[Күү кн:]
– Дурта иньгм, кел ич,
Альд малан көөҗ хәрүлдвч?
Альд үдлә тедн ләһән амрдвч?
Эс гихлә би аюдан энд үрәд,
Чин и нәәҗ малч н рин сүрг тал одв зав!
[Көвүн:]
– Хамг ин сәәхн күү кн,
Йовх хаа лһан эс медх лә,
Хөөд ин мөрәр йов,
Хәрнь ямана ишксән дах ул,
Хөөчн рин хошт күрх ич!
[Көвүн:]
– Эңкр күү кн чамаһан, египет ин хаана
тергнд зүүлһгдсн гүн мөрн лә дүңц үлнәв!
Чин и халх кеерүләд – сии к өлгхнь,
Чин и күзү кеерүләд – келкәтә сувс өлгхнь!
Чамд алтн сии к кеҗ өгнәвидн,
Терүг цаһан мөңгәр кеерүлнәвидн.
[Күү кн:]
– Кемр хан нәәрл х лә,
Каңк н на мин и нард*.
Мин и седкл авлсн күн нандан –
Сөөн и дуусн чееҗ деерм
Санамр амрад кевтдг,
Сән үнр тә мирр тә**, түңгрцг мет.
Мин и седкл авлсн күн нандан –

* 1:11 Индийд урһдг өвсн. Энүнә уңгас каңкнсн үнртә тос
кенә.
** 1:12 Мирр – каңкнсн үнртә салм.
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Минь Эн‑Гед и гидг һазрин
уста үзм ин тәрән дунд цецгәлдг хна мет.
14

15

16

2
2

3

4

[Көвүн:]
– Чи ямаран сәәхнч, эңкр күү кн!
Чин и нүдн йир таа лта.
[Күү кн:]
– Чи ямаран сәәхнч, иньг минь,
Чи нанд таасгд җ анач!
Мадна орндг – ноһан өвсн,
Мадна деевр – хош ун модн,
Мадна ора – саңг ин идәнә модн.
[Күү кн:]
Би Шарона* һазрин цецгв,
Би тиньгр һазрин лил ия.

1–

[Көвүн:]
– Хатх анчг дунд лил ия цецг мет –
хәәртә иньгм күү кд дунд.
[Күү кн:]
– Ода седк л им авлсн көвүм
Ө‑шуһу модд дунд –
Ор һанцхн альм на модн ла әдл,
Олн көвүд дунд тии м;
Терүнә сүүдрт суу хдан дуртав,
Терүнә темсн әмтәхн амт та.
[Күү кн:]
– Намаг тер бийләһән авв,
Намаг тер чаһрар тоодг герт орулв,
Дурна туган деерм өргв.

* 2:1 Шар он – Израи лин орн‑нутг ин бар ун бийд бәәх
тегш һазр.
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5

6

7

Намаг уста үзмәр тоо тн,
Нанд альм өгәд сергәтн:
Намаг дурн авл җ ана!
Терүнә зүн һарнь –
мин и толһа дор бәә тхә.
Терүнә барун һарнь –
минь ода намаг тевр т хә!
Ерусал им ин күү кд, тадн иг
Йир эрҗ сурҗ анав,
Зерлг буһ өңг тә адусар,
Зүстә сәәхн адусар анд һар өгтн:
Дуриг бичә серүлтн.
Дурн эврән эс сертл
Дуудад бичә бәә тн!

Хойрдгч дун
8

9

10

11
12

13

[Күү кн:]
– Эннь седк л им авлсн иньгм!
Энүг би соңсчанав: өөрхнд йовна,
Давшад уулм удар һәрәдҗ йовна,
Довуд деерәһәр довтлҗ йовна.
Седк л им авлсн иньгм – зерлг буһ мет,
Гөрәснә бәәдл тә хурһн мет.
Тер ода мана эрс һатц зогсҗ ана,
Терзәр ман иг хәләҗәнә,
Терзин хаа һул һатц хәләҗәнә.
Седк л им авлсн иньгм нанд келв:
«Бос, эңкр күү км,
Берк сәәхләм, һарад ир!
Үзҗәнч? Үвл ода давв,
Үүлнәс хур орҗ ахш, давв.
Делкәд цецг үд урһ җ ана,
Дуулх цаг ирвә,
Делкәд көгл җ рһ нә дун соңсгд җ ана.
Цаачнь инҗр темсн болҗ ана,
Цецгәлҗәх уста үзм ин ацин үнр каңк н җ ана.
Бос, эңкр күү км,
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Берк сәәхләм, һарад ир!
Уулын хад дотр,
Уулын белч рәр бултсн көглҗрһм,
Чамаг үзх зөв нанд өгич!
Чин и ду соңсх арһ нанд өгич!
Чин и дун җөөлн,
Чин и бәәдл авта».
Арат ын кичг үд бәртн,
Бичкн кичг үд бәртн!
Тедн үзм ин тәрә үрәнә,
Болв мана үзм ин тәрән цецгәлҗәнә!
Седк л им авлсн иньг – мин и,
би – терүнәв.
Лил ия цецг үд дунд тер бәәнә.
Өдр экләд уга бәә тл,
Өр цәәһәд уга бәә тл,
Уулм уд дотраһар,
довуд дотраһар
Уйн буһ мет,
Гөрәснә бәәдл тә хурһн мет
Гү хәрү, седк л им авлсн иньгм!
[Күү кн:]
Сө болһн эврәннь орн дотр
Дурта күүһән хәәләв би.
Хәәләв, олҗ чадсн угав.
«Босад балһс эрг нәв,
уульнц, талвң болһар
би дурта күүһән хәәнәв!»
Уга! Олдҗ бәәхш.
Балһс эргдг маначнр харһв,
Би теднәс сурв:
«Мин и дурта кү үзвтә?»
Теднәс салсна дару
Тер орм дан дурта күүһән олв!
«Бәргдвч! Экиннь герт чамла
Би эс ортл, тәвш г ов.

1–
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5

Бәргдвч! Экиннь унтдг хорад чамла
Би эс ортл тәвш г ов».
Ерусал им ин күү кд, тадн иг
Зерлг буһ өңг тә адусдар,
Зүстә сәәхн адусар анд һар өгтн гиҗ
йир эрҗ сурҗ анав:
Дуриг бичә серүлтн,
Дурн эврән эс сертл
Дуудад бичә бәә тн!

Һурвдгч дун
6

7

8

9
10
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[Ерусал им ин күү кд:]
– Көдә һазрас аашх
Кемб тер?
Нигт утан мет миррин, ладана,
Хол ын орн‑нутг ин
Зүсн‑зүүл каңкнсн өвснә үнр
Һарһҗ йовхнь кемб?
Хан Соломон болх ла дамҗ ур деер суу на,
Эрг н д к инь 60 дәәч хәләнә.
Эдн Израи л ин күчтә дәәчнр болна.
Тедн цугтан селм тә,
Тедн дәәлд л һ нә медрл тә;
Сөөһ ин әәмшг дарх ин төлә
Таша деерән тедн селм тә.
Ливана хош ун модар
Соломон хаана дамҗ урнь кегдҗ:
Дамҗ урин дөрвн тулг инь цаһан мөңгәр,
Түшдг нурһ инь – алтар,
Дернь – улан торһар уйгдҗ,
Дотрк инь кевтнь Ерусал им ин күү кд
дуртаһар кеерүлҗ.
Сиона күү кд, наартн!
Соломон хан титм өмссинь хәләтн!
Терүг экнь хүрм ин өдрлә,
Терүнә байрин өдрлә кеерүлҗ!
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[Көвүн:]
Чи ямаран сәәхнч, эңкр күү кн,
Чи ямаран сәәхнч!
Чин и нүдн йир таа лта,
Нүднчнь бүркәг һатцас үзгд нә.
Чин и үсн ямана сүрг мет,
Гилад уулас гүүсн болна.
Чин и шүдд сән хөд мет,
Чивәд уснас һарчах бәәдл тә.
Тедн икр хурһд мет,
Тооһан геедг о, цугтан хошаһад.
Чин и урл – улан тасм,
Чин и амн чигн сәәхн.
Чин и халх бүркәг һатцас
Гранат темснә өрәлнь мет үзгд нә.
Чин и күзүн Давид ин
өндр башнь мет кевтә.
Миңһн халхц деернь өлгәтә,
Олн дәәчн рин зер‑зев өлгәтә.
Чин и көкн – хойр бичкн хурһд,
Эс гихлә икр гөрәсд,
Эдн лил ия цецг үд дунд бәәнә.
Өдр экләд угад,
Өр цәәһәд угад,
Би миррар каңкнсн уул тал однав,
Би ладанар каңкнсн довун тал однав!
Чи йир сәәхнч, эңкр күү кн,
Чамд төрүц һаң уга!
Ливанас, келсн күү кн, ир,
Ливанас ир, орад ир!
Амана уулын ораһас,
Хермона‑Сен иран ораһас бу,
Тендәс – арсл ң г ин бәәрнәс ир,
Тендәс – ирвсг ин уулын җимәс ир.
Келсн күү кн, эңкр минь,
Көркхн түрүн хәләцәрн авлвч,
Күзүндән зүүсн һанцхн цевәрн

1–
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Кевтнь мин и зүрк авлвч!
Келсн күү кн, эңкр минь,
Чин и дурн ямаран сәәхн!
Чин и таа лмҗ йир әмтәхн:
Чин и дурн чаһрас әмтәхн!
Чамас һарчах каңкнсн үнр
цугтаһаснь сәәхн.
Келсн күү кн, чин и урл шикр мет,
Чин и келн нанд бал, үсн мет.
Чин и бүшм үд ин үнр –
Ливана модд ын үнрлә әдл.
Келсн күү кн, эңкр минь –
мел хаа лһата сад,
мел хаа лһата худг,
мел тамһлсн булг.
Чи хадһлҗ хәләдг сад болҗ анач:
Тенд гранат болн зүсн‑зүүл темсд,
Тенд хна болн нард,
Тенд өңг тә гүргл, нард,
Тенд аир болн корица,
Тенд ладан, мирр, алой модн –
Хамг ин сән үнр тә...
Сад дотр булг,
Серүн уста худг,
Ливана уулас түргл җәх урсх ул...
Ар үзг ин салькн, серич,
Өмн үзг ин салькн, ирич!
Мин и сад тал үлә,
Каңкнсн үнр тарт х а!
[Күү кн:]
– Эврәннь садт иньгм ирт хә,
Энд әмтәхн темсд идт хә!

5

[Көвүн:]
Келсн күү кн, эңкр минь,
Эврәннь садт би ирүв.

1–
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Энд мирр, каңкнсн өвс цугл ул ув,
Балан идәд хәләвүв,
Бас чаһран болн үсән уувув.
[Ерусал им ин күү кд:]
– Үүрм үд, эдлтн, уутн!
Дурнасн согттн, иньг үд!

Дөрвдгч дун
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4
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[Күү кн:]
– Би унтв – зүркм унт җ ахш...
Би соңсҗ анав – эңкр иньгм үүд цокҗ ана!
«Мин и эңкр, иньг минь, мин и һуу җ а,
Орчлңд әдлцдгнь төрүц уга, секәд орк!
Мин и толһа чии гәс норч одв,
Мин и үсн сөөһ ин чии гәс норв!» –
гиҗ тер келдг билә.
«Би ода хувцн угав –
Дәкн бийән хувц л х мби?
Би көлән уһачк лав –
Дәкн терүг киртәхмби?»
Һаран үүднә заагар иньгм орулх ла –
Генткн зүркм дол ьглад одв.
Би иньгән орулх ар һарх ла,
Мин и һарас мирр дусҗ ав,
Хурһ дасм мирр төдг деер дусҗ ав.
Иньг тән үүд секҗ өгх лә –
Иньгм йовҗ одсн бәәҗ!
Тер уга болҗ одв –
тегәд би менрәд одв.
Терүг хәәсн бийнь, олдсн уга.
Терүг дуудсн бийнь, хәрү уга.
Балһс эргдг маначнр харһв:
Бий им цок ад, гүвдәд,
Деерк бүркәһ им шуулад хайв.
Дәкн тедн балһсна маначнр!
Ерусал им ин күү кд, тадн иг
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йир эрҗ сурҗ анав!
Таднд кемр иньгм харһ х ла,
Терүнд ю келхвт?
Дурн намаг авл җ ана гитн.
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[Ерусал им ин күү кд:]
– Сәәхләс дунд хамг ин сәәхн күү кн,
Чин и иньг юуһарн
талдан көвүдәс сән болҗ ахмб?
Маднас эн анд һар авчахлаг,
Чин и иньг юуһарн
талдан көвүдәс сән болҗ ахмб?
[Күү кн:]
– Мин и иньг цаһан, улан нүү ртә,
Арвн миңһн әмт нәс темд г тә.
Терүнә толһань – цевр алтн,
Терүнә үснь отх та,
Тернь керән өңг тә – хар.
Терүнә нүднь – усна урсх улд
бәәх көгл җ рһ нслә әдл:
Тедн үснд өөмнә.
Тедн боодг ин хаҗ уд суу на.
Терүнә хойр халхнь – сәәхн цецг үд,
Теднәс каңкнсн үнр һарна.
Терүнә урлнь лил ия цецг мет,
Терүнәснь мирр дусна.
Терүнә һарнь – алтн шуу рг модн
Тернь топаз чол уһар сии ләтә.
Терүнә геснь – зан ын яснас кегдҗ,
Тернь сапфир чол уһар кеерүлгдҗ.
Терүнә көлнь – хаш чол ун бахнсин бәәдл тә,
Тернь алтн улта.
Хәләхлә – Ливана бәәдл тә,
Хош ун модн ла әдл сәәхн!
Терүнә урлнь – шикр мет әмтәхн,
Тер бийәрн – йир авта,
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Седк л им авлсн иньгм иим,
Иим мин и үр,
О, Ерусал им ин күү кд!

6
2

3

[Ерусал им ин күү кд:]
О, сәәхләс дунд хамг ин сәәхн күү кн,
Чин и иньг альдаран йовв?
Чин и иньг альдаран йовҗ одв?
Хамдан терүг хәәхмн!

1–

[Күү кн:]
– Мин и иньг садтан орв,
Сән үнр тә цецг үд дунд йовна:
Тенд тер сад дотр бәәх,
Тенд тер лил ия цецг үд цугл улх.
Би – терүнәв,
Иньг – мин и,
Тер лил ия цецг үд дунд бәәнә.

Тавдгч дун
4

5

6

7
8

[Көвүн:]
– Эңкр күү км, чи
Тирца балһсн ла әдл сәәхнч,
Мел Ерусал имлә әдл йир сәәхнч,
Мел туг дор зогсҗ ах дәәчнр мет сүртәч.
Бичә намаг тии гҗ хәлә:
Би чин и хәләцәс үүмҗәнәв!
Чин и толһан үсн – ямана сүрг мет,
Гилад уулын таш уһар буу җ ах мет.
Чин и шүдд – сүрг хөд,
Чивәд тедн уснас һарчах бәәдл тә:
Тедн икр хурһд мет,
тооһан геедг о, цугтан хошаһад.
Чин и халх гранат темснә өрәл ин бәәдл тә,
Тернь бүркәг дорас гилвк нә.
Хаана 60 хатн,
тооһарн 80 хөө т гергн,
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То уга күү кд цугтан нанд юмб?
Ор һанцхн – мин и һуу җ а,
Орчлңд әдлцдгнь төрүц уга.
Экиннь һанцхн күү кн,
Экиннь дурта күү кн.
Терүг үзсн күү кд магт на,
Терүг хаана аһ,
Хөө т герг ч үд буул ьна:
«Тер кемб, хәләцнь – солңһ мет,
Тер сар мет йир сәәхн,
Тер нарн мет герл тә,
Тертн туг дор бәәх дәәчнр мет сүртә?»
Би яңһ г ин садт орув:
Таш у һазрин ноһа хәләхәр,
Тенд уста үзм урһ җ ах инь хәләхәр,
Гранат цецгәлҗәх инь үзхәр...
[Күү кн:]
– Энүг медх ин өмн мин и седкл яһҗ
Мин и келн‑улсин сәәч үд ин
Тергнд күрсинь медҗәхшв!
[Ерусал им ин күү кд:]
Хәрү ир, хәрү ир, Шулама күү кн!
Хәрү ир, хәрү ир.
Хәләнәвидн чамаг!

1–

[Күү кн:]
– Намаг ю хәәҗ хәләхмбт,
Намаг Шулама күү к иг,
Мах анаи м ин би бии лҗәнә гиһәд ий?
2

[Көвүн:]
– О, хәәртә күү кн,
чин и бурш м г та көл ямаран сәәхн!
Чин и мах бәрсн таша төөлг мет,
Терүг алт цутхдг эрдмч кесн лә әдл.
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Чин и киисн – төгрг ааһ мет:
Терүнәс амт та чаһр бичә чилт хә.
Чин и гесн – ова бууд я.
Терүг лил ия цецг үд бүсл җәнә.
Чин и көкн – хойр бичкн хурһд,
Теднь гөрәснә икр хурһд мет.
Чин и күзүн – зан ын яснас кесн башнь мет,
Чин и нүдн – алдр балһсн Хешбона
үүднд бәәсн нуу рин бәәдл тә.
Чин и хамр – Ливан һазра башнь мет.
Тер Дамаск тал хурцар хәләҗәнә.
Чин и толһа – Карм ил уулын бәәдл тә,
Чин и толһан үсн – чисм улан өңгәр гилвк нә!
Отх та үснд хан дурл ва.
Дурн ямаран әмтәхнч:
Олн таа лм җсас хамг ин сәнч!
Чин и цогц – пальм модн ла әдл,
Чин и көкн – уста үзм ин сала.
Би пальм деер һарсув, – гиҗ санв. –
Терүнә темстә ацм удас бәрсүв...
Чин и көкн уста үзм ин сала болт х а,
Чин и әмсхл – альм на үнр болт х а,
Чин и урл – сән чаһр болт х а...
[Күү кн:]
– ...Мин и улан урлас асх рад,
Мин и иньг ин амнд тустан орҗ ана.
Би иньг иннь күү кмб,
Тер намаг авл х ар седнә.
[Күү кн:]
– Иньг минь! Тег тал һарий,
Хна урһ җ ах һазрт бидн
хамдан сөөһән давулхмн.
Өр цәәҗәх кемлә
Одхмн уста үзм ин тәрәнд.
Одад бура көкрҗәх инь хәләхмн.
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Тер экләд цецгәлҗәх инь хәләхмн,
Тенд гранат цецгәлҗәх инь хәләхмн.
Тенд би чамаг таа лнав.
Манд раг орс* урһмл каңк н җ ана,
Мана герин үүднд олн темсн бәәнә;
Шин урһ м лас зүсн‑зүүл, урдк тәрәнәс
чамд, иньгм, үлдәвүв.
[Күү кн:]
Ай, чи мин и ах болад,
Мин и экин көк көксн болх лаг!
Чамла һаза харһад,
Чамаг би үмсх биләв.
Намаг күн гемшәшг о билә.
Би чамаг дах улад,
Бий им өсксн экиннь герт орулх биләв.
Чамаг би амт та чаһрар тоох биләв,
Чамаг би гранат ын шүүсәр тоох биләв.
Терүнә зүн һарнь –
мин и толһа дор бәә тхә.
Терүнә барун һарнь –
минь ода намаг тевр т хә!
Ерусал им ин күү кд, тадн иг
Йир сурҗ анав:
Дуриг бичә серүлтн,
Дурн эврән эс сертл,
Дуудад бичә бәә тн!

1–

Зурһадгч дун
5

[Ерусал им ин күү кд:]
– Көдә һазрас аашхнь кемб?
Иньгән һараснь бәрҗ йовна.
[Күү кн:]
– Чамаг би альм на модн дор серүлв,

* 7:14 Мандраг ор – күүг диинрүлдг олн җилд урһдг иш
уга өвсн.
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Чамаг экчнь тенд һарһ ла,
Тенд чамаг тер һарһ ла.
Намаг зүрк н дән тамһ мет бәр,
Намаг һартан тамһта билцг мет бәр.
Дурн үкл мет бат.
Дурнд авл гд х ла үкл лә әдл күчр;
Терүнә сумн – һал мет,
Дурн шатҗ ах һал мет.
Дуриг бусл җ ах усн чигн унт рашг о,
Дуриг урсх ул чигн авш г о.
Дурна төлә бәәсн зөөрән өгхәр седсиг
Делкә терүг һәәлх билә.
[Күү кнә ахнр:]
– Мана дү басл бичкн:
Терүнд көкн чигн уга.
Тегәд худнр болх ар седх лә
Бидн тии гәд яахмб?
Кемр тер бат эрс болсн болх ла,
Терүг цаһан мөңгәр кеерүлх биләвидн.
Кемр тер үүдн болсн болх ла,
Терүг хош ун модар ширх биләвидн.
[Күү кн:]
– Би бат эрсв,
Мин и хойр көкн башнь мет.
Тегәд би терүнд
Насн күцсн болҗ медгд нәв!
[Күү кн:]
– Баа л‑Гамон гидг һазрт
Соломона уста үзм ин тәрән бәәлә.
Терүг тәрәчнрт нәәмәдлҗ өгдмн,
Тегәд күн болһн миңһәд мөңг
Өгх йоста болдмн.
Уста үзм ин тәрән нанд бәәнә.
Миңһнь – Танд, Соломон,
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хошаһад зунь – тәрәчнрт!
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[Көвүн:]
– Тәрәнд бәәдг күү кн,
Чин и ду мин и үүрм үд соңсҗ ана,
Чамаг соңсх зөв нанд бас өгич!
[Күү кн:]
– Баа хн буһ‑марл кевтә,
Бичкн гөрәснә хурһн кевтә
Каңкнсн үнр тә уулм уд дотраһар,
Дурта иньгм, гүүһәд йов!

