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К‰нд‰ аађааччы!  

Б‰г‰н би�иги эйигин Псалом Кинигэтин – Саалтыыр саšа 

тылбаа�ын кытта билси�иннэрэбит. Псалом (грек. псалмос) – 

музыка дођу�уоллаах ылланар итэђэл ырыата, Таšарађа ‰š‰‰. 

Саалтыыр (грек. псалтирион – гуслины эбэтэр арфаны са$

натар музыкальнай инструмент) – Библия Эргэ Кэс Тылын 

биир саамай улахан кинигэтэ. Кини еврейдии аата Техиллим – 

«Айхал ырыалара» диэн, ол аата Айыы Таšараны айхаллыыр 

ырыа, гимн хомуурунньуга. Еврей тылынан барыта 150 псалом 

суруллубут, оттон 151$с псалом Септуагинтаттан эрэ, Библия 

Эргэ Кэс Тылын гректии тылбаа�ыгар эбии киирбит буолан, 

биллэр.  

Саалтыыр – ‰с ты�ыынча сыл анараа µтт‰гэр суруллубут 

т‰š былыргы поэзия. Былыргы еврей норуота историческай 

суолугар кµрс‰б‰т эрэйэ$буруйа, дьоло$соргута, ‰г‰с µр‰ттээх 

духуобунай олођо – барыта бу кинигэттэн ырылыччы кµстµр. 

Айыы Таšараны ис с‰рэхтэриттэн итэђэйэр псаломнар автор$

дара Киниэхэ, дуу�аларын бары иэйиитин арыйан, уруй$айхал 

этэллэр, андађайаллар, махтаналлар, Киниттэн кµм‰скэл кµр$

дµ�µллµр, итиэннэ, Таšараны ытыктыырга ‰µрэтэн, кэлэр 

кµл‰µнэлэри ‰рд‰к‰ муудараска у�уйаллар. Айыы Тойон 

Иисус Христос бу сиргэ кэлиэхтээђин µтµ кµрб‰т псаломнар 

тиэкистэрэ Библия Саšа Кэс Тылыгар элбэхтик ахтыллаллар.  

‡г‰с псалом авторынан Христос тµр‰µн 1000 сыл иннинэ 

олорон ааспыт Израиль улуу ыраахтаађыта Давид ааттанар. 

Еврейдии тиэкискэ кини аата барыта 73 псалом иннигэр ту$

рар (оттон гректии тылбааска – 84 псалом иннигэр). Саал$

тыырга киирбит атын автордар: Моисей пророк, Соломон 

К‰нд‰ аађааччы 
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ыраахтаађы, Корей уолаттара (Храм ырыа�ыттара) уонна Да$

вид кэмигэр олорон ааспыт левиттэр Асаф, Еман уонна Ефан. 

Сорох автордар кимнээхтэрэ ыйыллыбатах. Псалом ‰ксэ Да$

вид династията салайар кэмигэр (т‰µрт с‰‰с сыл устата) 

суруллубут. Бу ты�ыынча сылы хабар улуу хомуурунньук Из$

раиль норуота Вавилон билиэниттэн тµнн‰б‰т‰н эрэ кэннэ 

таšыллан б‰пп‰т.  

Саалтыыр – аан дойду христианнарын саамай таптыыр 

кинигэлэриттэн биирдэстэрэ. Нуучча улуу православнай мис$

сионердарын кы�амньыларынан 19$с ‰йэђэ сахалыы тыл$

баастаммыт Саалтыыр норуот олођор улахан суолталаађа. Ол 

эрэн бу с‰‰стэн тахса сыллаађыта грек тылыттан тылбаастам$

мыт кинигэ б‰г‰šš‰ саха ки�итигэр µйдµнµрµ хайыы$‰йэ 

ыарахан.  

Бу тылбааска псаломнары н‰µмэрдээ�ин нуучча Синодаль$

най тылбаа�ынан оšо�улунна. Ол гынан баран, Эргэ Кэс Тыл 

Синодальнай тылбаа�а, би�иги тутуспут былыргы еврейдии 

рукописпытын эрэ буолбакка, ардыгар атын рукопистары эмиэ 

туту�ар буолан, би�иэниттэн кэккэ уратылардаах. Онтон сор$

ђото кинигэ сирэйин алын µтт‰гэр бэлиэтэннэ.  

Псаломнары тµрµµб‰т тылларынан саšардыыга саха народ$

най суруйааччыта Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон уонна 

тылбаасчыт С.А. Леонтьева бииргэ ‰лэлээбиттэрэ. Консуль$

танынан доктор Д.Д. Кларк (Библия тылбаа�ын Института, 

Англия) буолбута, оттон филологическай редакциятын саха 

народнай суруйааччыта С.Т. Руфов оšорбута.  

Саха аађааччыта Библия бу кэрэ$бэлиэ кинигэтин тµрµµб‰т 

тылынан аађар кыахтаммытыттан би�иги ис с‰рэхпититтэн 

‰µрэбит.  

Библия тылбаа�ын Института, Москва  
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СААЛТЫЫР  

I КИНИГЭТЭ  

1–41 псаломнар  

1 Давид псалома.  

Ким нэгэйдэр с‰бэлэрин истибэт,  

аньыылаахтар суолларын тутуспат,  

итэђэли к‰лээччилэри эšээрдэспэт, ол дьоллоох.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН* Сокуонуттан кини ‰µр‰‰н‰ булар,  

ол Сокуону к‰ннэри$т‰‰ннэри саныы сылдьар.  
3 Кини с‰‰р‰ктээх уу аттыгар олордуллубут,  

кэмэ кэллэ да, а�ын биэрэр,  

кэхтэри билбэт сэбирдэхтээх ‰µл маска холоонноох;  

бары дьайыытыгар кини сити�иилээх.  
 
4 Оттон нэгэй бы�ыылаахтар чыšха атыттар –  

кинилэр тыал ы�ар мэкиинэтин курдуктар.  
5 Онон тулуйуохтара суођа нэгэйдэр Таšара дь‰‰л‰н,  

аньыылаахтар – кµнµ дьон т‰мс‰‰т‰н.  
6 АЙЫЫ ТОЙОН кµнµ дьон суолун билэр,  

оттон нэгэйдэр суоллара µл‰‰гэ тиэрдэр.  

 

                                                           

* 1:2 Таšара Эргэ Кэс Тылга суруллубут «Яхве», ол аата «Кини 

баар» эбэтэр «Кини олођу биэрэр» диэн суолталаах ытык аата бу 

тылбааска улахан буукубаларынан бэриллэр.  

псалом 

1 

1 
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1 Давид псалома.  

Тођо норуоттар айманаллар,  

омуктар кураанахха куомунна�аллар?  
2 Сир ыраахтаађылара сэриилэ�ээри тэринэллэр,  

кинээстэр бииргэ т‰мсэн киксэллэр,  

АЙЫЫ ТОЙОНУ уонна Кини Ыраахтаађытын утараннар:  
3 «Сыаптаабыттарын бы�а тардыахха,  

бохсубуттарын булгу охсуохха!» – дэ�эллэр.  
 
4 Халлааннарга Олорооччу к‰лэр,  

АЙЫЫ ТОЙОН кинилэри элэк оšостор.  
5 Онтон Кини абаран$сатаран этиэђэ,  

уордайан, кинилэри уолутуођа:  
6 «Мин Бэйэм талбыт Ыраахтаађыбын  

сибэтиэй хайам Сион ‰рд‰нэн туруорбутум».  
 
7 АЙЫЫ ТОЙОН ыйаађын Мин и�итиннэриэм:  

Кини эттэ: «Эн Миэхэ Уолум буолађын,  

Мин б‰г‰н Эйигин тµрµтт‰м;  
8 Миигиттэн кµрдµс – Мин Эйиэхэ бары норуоттары 

биэриэм,  

сири, сиксигиттэн сађалаан, Эйиэхэ бас биллэриэм.  
9 Эн кинилэри тимир торуосканан суу�артыаš,  

к‰µс охсооччу и�итинии ‰лт‰р‰тэлиэš».  
 
10 Онон билигин, ыраахтаађылар, µйдµн‰š;  

сир судьуйалара, э�иги ‰µрэниš.  
11 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО куттанан туран ‰лэлээš,  

Кини иннигэр долгуйан туран ‰µр‰š$кµт‰š;  
12 Уолугар э�иги с‰г‰р‰й‰š* –  

                                                           

* 2:12 Былыргы еврей тылынан суруллубут тиэкис ис хо�ооно 

манна чуолкайа суох.  

2 
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Кинини кыы�ырдан суолга быстарбат ту�угар,  

бэрт сотору Кини уора$кылына уоттуу оргуйуођа.  
 

 Киниэхэ эрэнээччилэр бука бары дьоллоохтор.  

 
1 Давид уолуттан Авессаломтан куотан и�эн ыллаабыт 

псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, µстµµђ‰м ‰ксээтэ дађаны!  

‡г‰стэр миигин утары µрµ тураллар;  
3 ‰г‰стэр мин туспунан*:  

«Таšара кинини быы�ыа суођа», – дэ�эллэр. Села**  
 
4 Ол эрэн, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн буолађын мин кµм‰скэнэр 

куйађым,  

албан аатым, Эн µрµ кµтµђµђ‰н мин санньыйбыт 

тµбµб‰н.  
5 Куола�ым муšунан АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырабын,  

оччођо Кини миэхэ сибэтиэй хайатыттан хардарар.

 Села  
 

6 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО кµм‰скэтэр буоламмын,  

мин холкутук сытан утуйан турабын.  
7 Тула µтт‰б‰ттэн саба т‰�эр ‰т‰мэн дьонтон  

ончу куттаныам суођа.  
 
8 Оо, туруй, АЙЫЫ ТОЙОН!  

¤р‰�‰й миигин, Таšарам!  

Эн иэдэскэ охсођун мин µстµµхтµрб‰н барыларын;  

                                                           

* 3:3 Эбэтэр: мин дуу�ам ту�унан.  

** 3:3 Саалтыырга барыта 71#дэ хатыланар тыл. Туох суолталаађа 

чуолкай биллибэт, музыканнарга аналлаах ыйыы биитэр кылгас 

тохтобул бэлиэтэ буолуон сµп.  

3 
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Эн то�утађын хара дьайдаахтар анађастарын.  
 
9 Быы�абыл АЙЫЫ ТОЙОНТОН кэлэр;  

Эн алгы�ыš норуоккар тосхойдун. Села  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Давид псалома.  
2 Эйигин ыšырдахпына миигин и�ит, кырдьыгым 

Таšарата!  

Кыарађастан Эн миигин киэš сир киэлитигэр 

та�аарарыš.  

Абыраа миигин, и�ит мин ‰šэрбин.  
 
3 Оо, дьоннор, тµ�µ µр э�иги мин чиэспин киртитэђит?  

Тµ�µ µр с‰пс‰г‰ сµб‰л‰‰г‰т, кµлдь‰н‰ кµрд‰‰г‰т? Села  
4 Билиš АЙЫЫ ТОЙОН итэђэллээх ки�итин  

Бэйэтигэр туспа арааран ылбытын;  

мин ыšырдахпына АЙЫЫ ТОЙОН миигин истэр.  
 

5 Абаран$сатаран да баран, аньыыны оšостумаš,  

сытан эрэ искитигэр сыаналаан кµр‰š, уоскуйуš. Села  
6 Сиэрдээх сиэртибэни э�иги биэриš,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэниš.  
 
7 «Ким би�иэхэ ‰т‰µн‰ кµрдµр‰µй?» – дэ�эллэр ‰г‰стэр.  

АЙЫЫ ТОЙОН, Эн сирэйиš сырдыга би�иэхэ 

сыдьаайдын!  
8 Эн мин с‰рэхпин ‰µрд‰б‰т ‰µр‰‰š быдан ‰рд‰к  

дэлэй бурдуктаах, арыгылаах дьон ‰µр‰‰т‰нээђэр.  
 

9 Мин холкутук сытан утуйабын:  

Эн эрэ, АЙЫЫ ТОЙОН, араšаччылыыр буолаššын,  

олохпор куттал суо�аабат.  

 

4 
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1 Хуор салайааччытыгар. Флейта дођу�уолунан. Давид 

псалома.  
2 И�ит, АЙЫЫ ТОЙОН, Эйиэхэ этэрбин,  

µйдµµн и�ит мин энэлийэрбин.  
3 Болђой ‰µг‰л‰‰р саšабын,  

Ыраахтаађым миэнэ, Таšарам.  

Эйиэхэ мин ‰šэбин.  
4 АЙЫЫ ТОЙОН, тыš хатыыта Эн истэђин мин саšабын;  

мин тыš хатыыта кэлэммин, Эн иннигэр турабын,  

Эйигин кэтэ�эбин.  
 
5 Эн кэрээнэ суох бы�ыыны сµб‰лээбэт Таšарађын;  

нэгэй ки�и Эйиэхэ ыалдьыттаабат.  
6 Ки�иргэс Эн иннигэр кэлэн турбат;  

кэрээннэрин с‰тэрбиттэри Эн барыларын абаа�ы 

кµрµђ‰н.  
7 Сымыйаны саšарааччылары µлµрµђ‰н;  

хаанымсахтан, албынтан АЙЫЫ ТОЙОН сиргэнэр.  
 
8 Оттон мин, Эн муšура суох ‰т‰µђ‰нэн,  

Эн Дьиэђэр киириэм;  

Эйигиттэн толлон тураммын,  

сибэтиэй Храмšар с‰г‰р‰й‰µм.  
9 АЙЫЫ ТОЙОН, Бэйэš кырдьыккынан миигин  

µстµµхтµр‰м быыстарынан сирдээ,  

Эйигин баты�ар суолбун дэхсилээ.  
 
10 Кинилэр тылларыгар кырдьык диэн суох:  

с‰рэхтэрэ – µлµрµр$µ�µрµр санаа,  

бэлэстэрэ – иин маšалайа,  

тыллара$µстµрµ – албын$ньымаат.  
11 Айыы Таšара, Эн кинилэри буруйдаа,  

ођуруктаах куомуннарыттан бэйэлэрэ ођуттуннар;  

5 
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халыš аньыыларын и�ин киэр кыйдаа:  

кинилэр Эйигин утары µрµ турбуттара.  
 
12 Оттон Эйиэхэ эрэнээччи барыта ‰µр‰µхт‰н,  

‰µр‰‰лээх ырыа аргыстаах буолуохтун µр‰‰т‰н;  

Эн ааккын таптааччылар Эйигинэн к‰µн 

тутталларын ту�угар  

кинилэри Эн араšаччылаа.  
13 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн кырдьыгы туту�ааччыны алгыыгын,  

‰т‰µ сы�ыаššынан кинини куйахтыы харыстыыгын.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Ађыс устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Давид псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН! Абарбыккын а�ардан баран, миигин 

дьарыйаар,  

уордайбыккын уђарытан баран, буруйдаар.  
3 Абыраа$а�ын, АЙЫЫ ТОЙОН, сырам$сылбам бы�ынна;  

АЙЫЫ ТОЙОН, ‰т‰µрт, уšуођум халыр босхо барда.  
4 Дуу�ам миэнэ уолу�уйда;  

оттон Эн, АЙЫЫ ТОЙОН, ха�ааššа диэри?  
 
5 Тµн‰н, АЙЫЫ ТОЙОН, мин тыыммын µллµйдµµ,  

кµм‰скэллээх санаађыттан миигин быы�аа.  
6 ¤лб‰ттэр аны Эйигин µйдµµбµттµр;  

‰т‰гэн т‰гэђэр ким Эйигин айхаллыађай?  
 
7 ¤р‰тэ тыынарбыттан мин сэниэм э�иннэ;  

т‰‰н ахсын икки харађым уутунан суунабын,  

сыттыгым, таšа�ым илийиэр диэри ытыыбын.  
8 Санаарђааммын, кµм‰скэм чµšµр‰йэ уолла,  

бары µстµµхп‰ттэн ытааммын, кµрµрд‰‰н 

мµлтµµт‰м.  
 

6 
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9 Киэр тэйиš миигиттэн бука бары, кэрээннэрин 

с‰тэрбиттэр;  

мин ытыыр саšабын АЙЫЫ ТОЙОН и�иттэ.  
10 АЙЫЫ ТОЙОН аатта�арбын и�иттэ;  

АЙЫЫ ТОЙОН мин ‰šэрбин ылыныа.  
11 ¤стµµхтµр‰м бары, сир сирэйдэнэн,  

µлµр кутталга хам ыллардыннар;  

чугуйан, атахха биллэрэн,  

чыпчылыйыах иннинэ саакка бардыннар.  

 
1 Вениамин ађатын уу�уттан тµр‰ттээх Хус ту�унан Давид 

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО ыллаабыт ытабыл ырыата.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам, Эйиэхэ мин эрэнэбин;  

бары к‰µмч‰�‰ттэрбиттэн миигин быы�аа, µр‰�‰й.  
3 Хахай кыыл курдук, µстµµђ‰м тырыта тыыппатын,  

хары�ыйтарар кимим да суођар со�он илдьэ 

барбатын.  
 
4 АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам,  

µскµт‰н мин чахчы итинник кэбилэммит,  

итинник мµк‰т‰к дь‰�‰лэммит буоллахпына,  
5 биитэр мин, бэл тµр‰µтэ суох миэхэ µст‰йб‰т‰ 

µр‰�‰йээччи,  

эйэ$дэмнээх ки�ибэр ку�ађанынан тµлµµб‰т 

буоллахпына,  
6 оччођуна µстµµђ‰м, ир суолбун ирдээн, ситэн ылыахтын;  

олохпун сиргэ$буорга тэпсиэхтин,  

дуу�абын хара быылынан тибиэхтин. Села  
 
7 Туруй, АЙЫЫ ТОЙОН, уордайан;  

турун, илби�ирбит µстµµхтµрб‰н утаран;  

у�угун мин туспар – Эн кµнµ дь‰‰л‰ ирдээбитиš.  

7 
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8 Норуоттар, т‰мсэннэр, Эйигин тула турдуннар;  

Эн ‰µ�э тахсан олор кинилэр ‰рд‰лэринэн.  
9 АЙЫЫ ТОЙОН норуоттары дь‰‰лл‰‰р.  

Дь‰‰ллээ миигин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

кырдьыкпынан, с‰рэђим ыраа�ынан кµрµšš‰н.  
 
10 Тохтуохтун хара дьайдаахтар дьайдара,  

оттон кµнµ ки�ини Эн бµђµргµт,  

с‰рэђи$быары тургутар, кырдьыгы кµрµр Таšара.  
11 Таšара – мин куйађым,  

Кини кµнµ с‰рэхтээхтэри быы�ыыр.  
12 Таšара – кырдьыктаах судьуйа,  

хайа да к‰н кытаанах ирдэбиллээх Таšара.  
 
13 Кµммµттµр‰ утары Кини кылы�ын сытыыланар,  

кинилэри ытаары, ох саатын кирсин тардар;  
14 µлµрµр сэбин$сэбиргэлин тэринэр,  

уоттаах онођостору бэлэмнэнэр.  
15 Кµр, ол хайдах хара дьайы истэригэр ‰µскэтэн,  

µ�‰µн‰$µ�µгµй‰ иитиэхтээн,  

албыны$кµлдь‰н‰ тµрµтµллµр‰н.  
16 Иин бэлэмнииллэр, онтуларын ха�ан б‰тэрэллэр,  

итиэннэ хаспыт ииннэригэр бэйэлэрэ  

иšнэстэллэр.  
17 ¤�‰µннэрэ бэйэлэрин тµбµлµр‰гэр эргийэр,  

µ�µгµйдµµх дьайыылара бэйэлэрин оройдоругар 

т‰�эр.  
 
18 Кырдьыгы кµрµр‰н и�ин, мин АЙЫЫ ТОЙОНУ 

айхаллыам,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к АЙЫЫ ТОЙОН аатыгар ырыа ыллыам.  
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1 Хуор салайааччытыгар. Геф куорат инструменын  

дођу�уолунан. Давид псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, би�иги Айыы Тойоммут,  

хайдах курдук с‰д‰н‰й Эн аатыš б‰т‰н сир  

‰рд‰нэн!  
 

 Эн кэрэмэн килбиэššин  

халлааннар ‰рд‰лэринэн тэниттиš.  
3 Эн µстµµхтµр‰š тустарыттан –  

µ�‰µннээђи, µ�µгµйдµµђ‰ µ�µрµµр‰, –  

кыра ођолор, эмиийдээх ођолор уостарынан  

айхал тылларын Бэйэђэр этиттиš.  
 
4 Эн уран тарбађыš оšо�уктарын,  

халлааннаргын, анаардахпына,  

Эн оннун булларбыт ыйгын,  

сулустаргын одуулаатахпына,  

мин бэрки�ии да саныыбын:  
5 кимий$тугуй ки�и диэн,  

тођо Эн кинини µйд‰‰ сылдьађын,  

кимнээђий ол дьон диэн,  

тођо Эн кинилэргэ кы�аллађын?  
 
6 Бэрт кыранан Эн ки�ини Аанньалга тиэрпэтиš:  

кэрэмэн килбиэни, ‰рд‰к чиэ�и  

киниэхэ мэнньиэстии кэтэртиš,  
7 айбытыš барытын ‰рд‰нэн кинини туруордуš,  

баары барытын кини атађын анныгар уурдуš:  
8 барааннары$ођустары барыларын,  

хонуу кыылын$с‰µл‰н,  
9 халлаан кµтµр‰н, байђал балыгын,  

муоранан суолланары барытын.  
 

8 
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10 АЙЫЫ ТОЙОН, би�иги Айыы Тойоммут,  

хайдах курдук с‰д‰н‰й Эн аатыš б‰т‰н сир ‰рд‰нэн!  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Альмут Лаббен* матыыбынан. 

Давид псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОНУ мин айхаллыам б‰т‰н с‰рэхпинэн,  

Эн бары дьикти дьайыыгын и�итиннэриэм.  
3 Эйигиттэн ‰µр‰µм$кµт‰µм, µрµгµйд‰µм,  

Эн ааккар ыллыам, оо, ‡рд‰ктэн ‡рд‰к‰.  
 
4 ¤стµµхтµр‰м тэскилээн и�эннэр, с‰�‰µхтэрин 

с‰тэрдилэр,  

Эн кµрµн турдаххына кинилэр µлл‰лэр.  
5 Мин кырдьыктаах дьыалабын Эн кµм‰скээтиš;  

Эн б‰р‰ст‰µлгэр олордуš,  

кырдьыгы кµрµр Судьуйа.  
6 Омуктары дьарыйтаатыš, хара дьайдаађы µлµрд‰š,  

кинилэр ааттарын ‰йэлэргэ к‰µрэйбэттии µ�µрд‰š.  
7 ¤стµµх б‰тэ�иктээхтик хоттордо,  

кинилэр куораттарын Эн урусхал оšордуš,  

ким да аны кинилэри µйд‰‰$саныы сылдьыа суођа.  
 
8 Оттон АЙЫЫ ТОЙОН ‰йэлэр тухары ыраахтаађылыыр;  

Кини дь‰‰лл‰‰р б‰р‰ст‰µл‰н бэлэмнээн турар.  
9 Кини аан дойдуну кырдьыктаахтык дь‰‰лл‰µђэ,  

бары норуоттары кµнµт‰к дь‰‰лл‰µђэ.  
 
10 АЙЫЫ ТОЙОН – баттаммыттар халыš хаххалара,  

кутурђаннаах кэмнэригэр суон дурдалара.  

                                                           

* 9:1 Бу музыканнарга аналлаах ыйыы#кэрдии буолуон сµп, чуол#

кай суолтата биллибэт.  

9 
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11 АЙЫЫ ТОЙОН, Эйигин кµрдµµчч‰лэри хаалларбатыš 

и�ин,  

Эн ааккын билэр дьон Эйиэхэ эрэнэллэр.  
 
12 Ыллааš Сиоššа олорор АЙЫЫ ТОЙОŠŠО айхал 

ырыаларын,  

норуоттар ортолоругар и�итиннэриš Кини 

дьайыыларын.  
13 Кини, хаан тохтуутун иэстэ�ээччи,  

эрэйи кµрб‰ттэри µйд‰‰$саныы сылдьар,  

кинилэр энэлгэннэрин умнубат.  
 
14�15 Абыраа$а�ын, АЙЫЫ ТОЙОН,  

абаа�ы кµрµµчч‰лэртэн мин хайдах  

эрэйдэнэрбин кµр;  

Эн бары килбиэннээх дьайыыгын  

Сион кыы�ын олбуорун ааныгар  

и�итиннэрэрим ту�угар,  

Эн миигин µл‰‰ айађыттан µр‰�‰йэђин;  

Эйиэхэ быы�атан, мин µрµгµйд‰µђ‰м.  
 
16 Омуктар бэйэлэрэ хаспыт оšкучахтарыгар т‰ст‰лэр,  

кистээн оšорбут угаайыларыгар т‰бэстилэр.  
17 АЙЫЫ ТОЙОН, кµнµт‰к дь‰‰ллээн, Бэйэтин биллэрдэ,  

оттон нэгэйи аньыылаах дьайыыта дэš ‰ктэттэ.

 Хиггайон*. Села  
 
18 ‡т‰гэн т‰гэђэр дь‰гэлийиэхтэрэ мµк‰ бы�ыылаахтар,  

Таšараны умнар бары норуоттар.  
19 Кы�алђалаах букатыннаахтык умнуллуо суођа,  

дьадаšы эрэлэ б‰тэ�иктээхтик умуллуо суођа.  
 

                                                           

* 9:17 Бу музыканнарга ыйыы#кэрдии буолуон сµп.  
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20 Оо, тур, АЙЫЫ ТОЙОН! ¤лµр ‰йэлээхтэр 

µрµгµйдµµбµт‰ннэр,  

норуоттар Эн иннигэр кэлэн дь‰‰ллэнниннэр.  
21 Толуннар кинилэри, АЙЫЫ ТОЙОН;  

норуоттар биллиннэр:  

кинилэр баара$суођа дьоннор эрэ. Села  
 
22 АЙЫЫ ТОЙОН, тођо Эн ыраах турађын?  

Тођо кутурђан кэмигэр кµст‰бэт буолађын?  
23 Улуутумсуйан, бардамнар дьадаšыны кы�арыйаллар –  

уода�ыннаах угаайыларыгар бэйэлэрэ т‰бэстиннэр.  
 
24 Хара саšнаахтар с‰рэхтэрин имэšинэн ки�иргэнэллэр,  

харамнар АЙЫЫ ТОЙОНУ холуннараллар,  

киэр анньаллар.  
25 Бэрдимсийэн, нэгэй ки�и Таšараны аахайбат:  

ирдиэ суођа диир, санаата барыта Таšара суох диэн.  
 
26 Хайа да кэмšэ кини дьыалата$куолута табыллар;  

Эн дь‰‰л‰š киниэхэ а�ары ыраах, кµст‰бэт;  

кини µстµµђ‰н барытын к‰µн‰н аннынан кµрµр.  
27 И�игэр туох да би�игини т‰µрэšнэтиэ суођа,  

хайа да кµл‰µнэђэ эрэйи$буруйу кµрс‰µхп‰т  

суођа диир.  
 
28 Айађын и�э толору – кырыыс, албын$кµлдь‰н, 

суо�урђаныы;  

тылын анна барыта – µ�µгµй, ‰µђ‰‰$таныйыы.  
29 Кини, то�уур оšорон, онно са�ан олорор,  

б‰µм сиргэ т‰бэ�иннэрэн, буруйа суођу µлµрµр;  

кини харађа кµм‰скэлэ суођу кэтиир.  
30 Ордуутугар саспыт хахайдыы, хаххађа сытан мана�ар,  

дьадаšыны тутардыы, то�ууругар кини са�ар;  
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уонна, ки�ини харбаан ылан, илимигэр со�он барар.  
31 Булдун суу�аран, анныгар хам баттыыр,  

дэгиэ тыšырађынан дьадаšыны тыын салгыыр.  
32 «Таšара умунна, – диир кини и�игэр, –  

сирэйин кистии тутунна, ха�ан да маны кµр‰µ суођа».  
 
33 Оо, тур, АЙЫЫ ТОЙОН; охсор илиигин кµтµх,  

Айыы Таšара;  

умнума баттаммыттары.  
34 Тођо нэгэйдэр Таšараны билиммэттэрий,  

истэригэр Эйигин ирдэ�иэ суођа дииллэрий?  
35 Эн барытын кµрµђ‰н; тус Бэйэš илиигинэн тµлµµр‰,  

атађастабылы, к‰µмч‰лээ�ини бэлиэтии кµрµђ‰н;  

дьадаšы олођун Эйиэхэ эрэнэр;  

тулаайахха Эн кµмµлµ�µђ‰н.  
 
36 Оо, то�ут хара дьайдаах, хатааннаах ки�и илиитин,  

кини дьайын, кµрдµµн да булбатыš курдук, симэлит.  
37 АЙЫЫ ТОЙОН – µр‰‰т‰н, ‰йэлэр тухары Ыраахтаађы;  

Таšараны итэђэйбэт омуктар Кини сириттэн 

с‰т‰µхтэрэ.  
 
38�39 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн истиэђиš сэмэйдэр бађаларын,  

бµђµргµт‰µђ‰š кинилэр санааларын;  

аны биир да ки�и сир ‰рд‰гэр куттаабатын ту�угар,  

тулаайах, баттаммыт кырдьыгын кµм‰скээри,  

Эн болђойуођуš кинилэр кµрдµ�‰‰лэрин.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО мин эрэнэбин;  

хайдах э�иги миэхэ этэђитий:  

«Чыычаах буолан, хайађар кµтµн хаал, – диэн, –  

10 
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2 кµр, ол хара дьайдаахтар, ох сааларын аšаабыллаан,  

онођосторун сааларын кирсигэр ыга тутан,  

кµнµ с‰рэхтээхтэри хараšађа ытардыы оšостоллор.  
3 Туох барыта тµрд‰ттэн сатарыйбыт буоллађына,  

кµнµ ки�и тугу гыныађай?»  
 
4 АЙЫЫ ТОЙОН сибэтиэй Храмыгар баар;  

АЙЫЫ ТОЙОН б‰р‰ст‰µлэ халлааššа турар.  

Кини харађа барытын араарар,  

Кини ки�и аймађы чинчилии анаарар.  
5 АЙЫЫ ТОЙОН кµнµ ки�ини тургутар,  

оттон мµк‰н‰, к‰µмч‰�‰т‰ Кини дуу�ата абаа�ы кµрµр.  
6 Кини нэгэйдэргэ уоттаах чођу, сиэрэни ардахтыы 

кутуођа,  

кинилэр ирээттэринэн кураан тыал буолуођа.  
7 АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыктаах, онон кырдьыгы таптыыр;  

кµнµ ки�ини Кини кµрµр.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Ађыс устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Давид псалома.  
2 Быы�аа, АЙЫЫ ТОЙОН;  

Таšарађа бэриниилээх ким да суох,  

итэђэллээх ки�и дьон аймахха аны суох.  
3 Бары бэйэ$бэйэлэригэр сымыйаны этэллэр;  

минньигэс тылларынан албыдыйан,  

кубулђаттык кэпсэтэллэр.  
 
4 Тыла суох ыытыађа АЙЫЫ ТОЙОН бары албын 

тыллаахтары,  

арбанар адьынаттаахтары,  
5 «Кутан$симэн хотуохпут, тугу этэри булуохпут,  

ким би�иэхэ тойонуй?» – дэ�ээччилэри.  
 

11 
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6 «Кыраны$хараны халыылларын,  

кы�алђалаахтары ынчыктаталларын и�ин,  

Мин билигин туруом, – диир АЙЫЫ ТОЙОН, –  

уонна, баттаммыттар бађаларын толорон,  

кинилэри быы�аан ылыам».  
7 АЙЫЫ ТОЙОН этэр тыла – ыраас тыл,  

туой о�оххо ыраастаммыт,  

сэттэ тµг‰л уулларыллыбыт ‰р‰š кµм‰с.  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн би�игини харыстыаš,  

бу аймахтан ‰йэлэр тухары араšаччылыаš.  
9 Ханна да кµр – хара дьайдаахтар хаамсаллар,  

дьон бары сидьиšи µрµ туталлар*.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 Ха�ааššа диэри, АЙЫЫ ТОЙОН?  

Букатын умуннуоš Эн миигин?  

Ха�ааššа диэри миигиттэн сирэйгин кистиигин?  
3 Ха�ааššа диэри мин, дуу�абар араас с‰бэни бэрийэн,  

к‰ннэри$т‰‰ннэри с‰рэхпин кутурђаššа эмтэрэбин?  

Ха�ааššа диэри µстµµђ‰м ‰рд‰бэр ‰šк‰‰л‰‰р?  
 
4 Кµр$и�ит миигин, АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам!  

¤лµр уубар утутума – кµрµр харахпын сырдат;  
5 иннин ыллым ээ диэн, µстµµђ‰м миигин  

сэтэрээбэтин,  

б‰д‰р‰йэрбин кµрµн, µ�µгµйдµµђ‰м  

китиэркээбэтин.  
 
6 Эн бигэ тапталгар мин эрэнним;  

                                                           

* 11:9 Былыргы гректии тылбааска: дьон сидьиšэ µрµ тађыста.  

12 
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с‰рэђим, Эйиэхэ µр‰�‰йтэрэн, ‰µр‰µђэ.  

Миэхэ ‰т‰µн‰ оšорбутун и�ин,  

мин АЙЫЫ ТОЙОŠŠО ыллыађым.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  

¤йµ суохтар истэригэр  

«Таšара суох» дии саныыллар;  

бары сатарыйбыттар, сидьиšник бы�ыыланаллар;  

‰т‰µн‰ оšорор ки�и ким да суох.  
 
2 Биир эмэ µйдµµђ‰$тµйдµµђ‰,  

Таšараны кµрдµµчч‰н‰ булан кµрµµр‰,  

АЙЫЫ ТОЙОН халлаантан ки�и аймађы анаарар.  
 
3 Бары суолтан туораабыттар,  

бары ту�аларыттан тахсыбыттар;  

‰т‰µн‰ оšорор ки�и суох, биир да суох.  
 
4 Ама µйдµн‰µхтэрэ суођа дуо буруйу оšорооччулар,  

мин норуоппун килиэптии мэšиэстээччилэр,  

АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšыран кµрбµт дьон бука бары?  
 
5 Таšара кµнµ дьону кытта сылдьарын и�ин,  

кинилэр онно улуу кутталга ылларыахтара.  
6 Э�иги дьадаšы эрэлин к‰лэђит эрээри,  

кинини АЙЫЫ ТОЙОН кµм‰ск‰‰р.  
 
7 Оо, Сионтан Израильга быы�абыл кэлэрэ буоллар!  

АЙЫЫ ТОЙОН норуотун билиэнтэн  

тµн‰ннэрдэђинэ,  

Иаков ‰µр‰µђэ$кµт‰µђэ,  

Израиль µрµгµйµ ‰рд‰µђэ.  

13 



14 ПСАЛОМ 

 23

 

1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН, ким олорор кыахтаађый Эн ытык 

Отуугар?  

Ким олохсуйар кыахтаађый Эн сибэтиэй хайађар?  
 
2 Эšкилэ суох кµнµ суоллаах, кырдьыгы туту�ар,  

дьиšи эрэ ис с‰рэђиттэн этэр,  
3 кими да ба�аађырдан саšарбат,  

дођотторугар ку�ађаны оšорбот,  

ыалын утары хобу$сиби ылыммат ки�и;  
4 Таšараны кэлэппиттэри кэлэйэ кµрµр,  

АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанааччылары µрµ тутар,  

андађарын, ыараханын да и�ин, кэспэт,  
5 харчытын быры�ыаššа иэс биэрбэт,  

буруйа суођу холуннарарга бэрик ылбат ки�и.  
 

 Маннык бы�ыылаах ки�и ха�ан да тулхадыйыа суођа.  

 
1 Давид ырыата.  

Араšаччылаа миигин, Айыы Таšара, Эйиэхэ мин 

эрэнэбин.  
2 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО этэбин: «Эн буолађын мин Айыы 

Тойонум,  

Эйигиттэн тэйэ сылдьан, туох да ‰ч‰гэйи кµрбµпп‰н».  
 
3 Сиргэ баар сибэтиэйдэргэ, кэрэ$бэлиэ дьоššо –  

кинилэргэ мин с‰рэђим курдаттыы тарды�ар.  
 
4 Туора таšарађа с‰г‰р‰йээччилэр  

эрэйдэрин бэйэлэрэ ‰ксэтэллэр;  

мин кинилэри кытта кэрэх хаанын тођуом суођа,  

кинилэр таšараларын ааттарын да ааттыам суођа.  
 

14 

14, 15

15 
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5 АЙЫЫ ТОЙОН – мин аналым, мин дьылђам;  

Эн илиигэр баар инники олођум.  
6 ¤лб‰гэ сирим быата ‰т‰µкэн сирдэринэн т‰стэ,  

тиксибит нэ�илиэстибэм с‰рэхпин ‰µртэ.  
 
7 Миигин с‰бэлиир$амалыыр АЙЫЫ ТОЙОНУ  

мин алгыам;  

бэл т‰‰н‰н с‰рэђим миигин ыйан$кэрдэн ‰µрэтэр.  
8 Иннибэр мин µр‰‰т‰н АЙЫЫ ТОЙОНУ кµрµр‰м;  

Кини мин уšа µтт‰бэр сылдьар,  

онон тулхадыйыам суођа.  
 
9 Ол и�ин с‰рэђим ‰µрэр, дуу�ам µрµгµйд‰‰р,  

ол и�ин б‰т‰н бэйэм бµђµхп‰н.  
10 Мин дуу�абын Эн ‰т‰гэн т‰гэђэр хаалларыаš суођа,  

итэђэллээх ки�игин ииššэ симэлитиэš суођа.  
 
11 Олох суолун Эн миэхэ ыйан биэриэђиš:  

Эйигин кытта сылдьан, мин толору ‰µр‰‰н‰ 

билиэђим;  

Эн уšа илиигэр баар уостубат дьол$соргу.  

 
1 Давид ‰š‰‰тэ.  

АЙЫЫ ТОЙОН, и�ит мин кырдьыктаах дьыалабын,  

болђой ‰µг‰л‰‰р саšабын;  

и�ит Эйиэхэ ‰šэрбин – мин сымыйаны эппэппин.  
2 Эйигиттэн кµнµ дь‰‰л миэхэ тосхойдун;  

Эн харађыš кырдьыгы кµр‰µхт‰н.  
 
3 С‰рэхпин тургутан кµрµµр‰, Эн миэхэ т‰‰н кэлэн 

барбытыš,  

миигин холоон кµрµšš‰н, тугу да булан ылбатађыš:  

16 
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тылым$µ�‰м миэнэ санаабыттан атына суох.  
4 К‰ннээђи дьыалабар$куолубар, Эн тылгын туту�аммын,  

к‰µмч‰�‰ттэр суолларыттан мин дьалты туттарым.  
5 Мин µр‰‰ Эн суолгунан сылдьарым,  

биирдэ да б‰д‰р‰йбэтэђим*.  
 
6 Эйигин ыšырабын, Эн миэхэ хардарыађыš,  

Айыы Таšара;  

кулгааххын миэхэ чуга�атан, мин этэрбин и�ит.  
7 Сµђ‰мэр бигэ тапталгын миэхэ кµрдµр,  

Эйигин дурда$хахха туттааччылары  

Эн уšа илиигэр утарсааччылартан Быы�ааччы!  
 
8 Харађыš харатыныы, миигин харыстаа,  

кынатыš хаххатыгар са�ыар  
9 миигин ‰рэйэр µ�µгµйдµµхтµртµн,  

тµг‰р‰йэн турар дуу�ам µстµµхтµр‰ттэн.  
10 С‰рэхтэрэ сыа буолан, а�ынары умналлар,  

бэрдимсийэн$‰т‰µмс‰йэн саšараллар.  
11 Ханна да барыыбыт, тулабытыгар сылдьаллар,  

хара буорга тэпсээри,  

хас хардыыбытын мана�аллар.  
12 Хайа тардарга бэлэм хахай кыыллар курдуктар,  

хахха сиргэ мана�ар эдэр хахайдар курдуктар.  
 
13 Оо, тур, АЙЫЫ ТОЙОН; утары туран, кинилэри 

самнартаа.  

Кылыскынан быы�аа олохпун хара дьайдаахтартан,  
14 Бэйэš илиигинэн µр‰�‰й, АЙЫЫ ТОЙОН, муšур 

‰йэлээхтэртэн,  

                                                           

* 16:5 Былыргы гректии тылбааска: Б‰д‰р‰йбэккэ, Эн суолгунан 

барарым курдук, хардыыбын чиšэт.  
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ирээттэрин олохтон ылбахтаан хаалар бу дойду 

дьонноруттан.  

Эн кинилэргэ ха�ааммыккын истэрэ уйарынан 

сиэтиннэр,  

уолаттарыгар эмиэ дэлэйдик бэристиннэр,  

ођолоругар эмиэ тµ�µ эмэ ордоруохтуннар.  
 
15 Оттон мин, кырдьыгынан сылдьаммын, Эн сирэйгин 

кµр‰µђ‰м;  

у�уктан бараммын, Эн мµсс‰µšš‰нэн дуо�уйуођум.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. АЙЫЫ ТОЙОН Давиды 

µстµµхтµр‰ттэн уонна Саултан быы�аабытыгар,  

АЙЫЫ ТОЙОН кулута Давид бу ырыаны АЙЫЫ ТОЙОŠŠО 

ыллаабыта. Кини эппитэ:  
2 Таптыыбын Эйигин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

мин к‰‰�‰м$тирэђим!  
3 АЙЫЫ ТОЙОН – мин туруук таас хайам,  

мин кириэппэ�им, ¤р‰�‰йээччим.  

Айыы Таšарам – хорђойор очуо�ум,  

мин куйађым, Быы�ааччым, суон дурдам.  
4 Уруйданар тосхоллоох АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырыам,  

µстµµхтµрб‰ттэн мин быы�аныам.  
 
5 ¤лµр µл‰‰ муšа миигин буулаабыта,  

хара дьай халаана уолу�уппута.  
6 ‡т‰гэн т‰гэђин быата$ту�ађа иилээбитэ,  

иин илимэ миигин эрийбитэ.  
 
7 Кы�арђаššа т‰бэ�эн, мин АЙЫЫ ТОЙОНУ 

ыšырбытым,  

Таšарабыттан кµмµ кµрдµ�µн ‰µг‰лээбитим.  

17 



17 ПСАЛОМ 

 27

Кини Бэйэтин Дьиэтиттэн мин саšабын истибитэ,  

мин ‰µг‰л‰‰р‰м Кини кулгаађар тиийбитэ.  
 
8 Дьэ онно сир, дьиги�ийэн, т‰µрэšнэс буолбута,  

хайалар, олохторо хамнаан, халбаšнаан ылбыттара,  

ол курдук Таšара уора$кылына оргуйан турбута.  
9 Кини уоруттан буруо будулуйан тахсыбыта,  

уо�уттан суостаах уот у�уурбута;  

Киниттэн кы�ыл чох кытыаста ы�ыллыбыта.  
10 Халлааннары иšнэри баттаан, Кини т‰�эн кэлбитэ,  

халыš хараšађа ‰ктэммитэ.  
11 Херувимнарга олорон кµпп‰тэ,  

тыал кынаттарыгар уйдарбыта.  
12 Хараšаны таšастыы б‰р‰мм‰тэ,  

хара былыты тулатыгар сабыы быыстыы т‰�эриммитэ.  
13 Иннигэр и�эр туналхай сырдыктан,  

Кини былыттарын курдаттаан,  

тобурах тохтубута, кы�ыл чох сардырђас буолбута.  
14 Халлааннарга АЙЫЫ ТОЙОН этиšнии ньиргийбитэ,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к Таšара куола�а и�иллибитэ,  

Кини толону кытта уоттаах чођу куппута.  
15 Онтон ођунан ытыалаан, кинилэри ыспыта,  

чађылђан бµђµнµн дапсыырдаан, ‰р‰µ$тараа ыыппыта.  
16 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн суостаах саšаš сатарыйбытыгар,  

Эн уоруš буркун буолан бураллыбытыгар,  

уу тµрдµ ‰р‰л‰йэн кµст‰б‰тэ,  

аан дойду акылаата аšайа арыллыбыта.  
 
17 Кини, ‰µ�эттэн илиитин уунан, миигин тардан ылбыта,  

дириš ууттан ороон та�аарбыта.  
18 Кини миигин суостаах µстµµхп‰ттэн,  

к‰‰стэринэн сабырыйар абаа�ы кµрµµчч‰лэртэн 

µр‰�‰йб‰тэ;  
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19 К‰ч‰мэђэй к‰ммэр к‰µнтээбиттэрэ эрээри,  

АЙЫЫ ТОЙОН миигин µйµµб‰тэ.  
20 Киэš дуолга Кини миигин та�аарбыта,  

‰т‰µ сы�ыаннаах буолан быы�аабыта.  
 
21 АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыкпынан кµрµн тµлµµб‰тэ,  

илиим ыраа�ынан кµрµн биэрбитэ.  
22 Мин куруутун АЙЫЫ ТОЙОН суолун туту�арым,  

Таšарабыттан нэгэйдик тэйэ хаампатађым;  
23 Кини биир да кэриэ�ин умнубатађым,  

уураахтарын туора уурбатађым.  
24 Кини иннигэр буруйа$сэмэтэ суох сылдьарым,  

аньыыны оšорортон туттунарым.  
25 Ол и�ин АЙЫЫ ТОЙОН, кырдьыкпынан кµрµн,  

илиим ыраа�ынан кµрµн, миэхэ тµлµµтµ.  
 
26 Бэриниилээххэ Эн бэриниилээххин кµрдµрµђ‰н*,  

эšкилэ суохха – эšкилэ суоххун;  
27 ырааска – ырааскын кµрдµрµђ‰н,  

уода�ыннаахха – албастааххын.  
28 Сэмэйдэри Эн быы�аан ылађын,  

оттон улахамсыктары намтатађын.  
 
29 Мин сибэтиинньикпин Эн уматађын;  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам хараšабын сырдатар.  
30 Эйигин кытта мин µстµµх сэриитин ‰лт‰р‰тэбин,  

Таšарабын кытта куорат эркинин ылабын.  
31 Таšара! – Кини суола$ии�э эšкилэ суох,  

АЙЫЫ ТОЙОН тыла эрэбил;  

Киниэхэ эрэнээччигэ барытыгар  

Кини куйах буолар.  
 

                                                           

* 17:26 Эбэтэр: А�ыныгаска Эн а�ыныгаскын кµрдµрµђ‰н.  
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32 Ким баарый Таšара – АЙЫЫ ТОЙОНТОН ураты?  

Ким баарый би�игини кµм‰ск‰µх – Таšарабытыттан 

ураты?  
33 Таšара миигин, сылайбат сындаа�ыннаан,  

кµнµ суолунан сырытыннарар.  
34 Кини миигин, таба курдук бы�ый оšорон,  

‰рд‰к очумаастары дабайтарар;  
35 Кини сэриилэ�эргэ ‰µрэтэн,  

мин алтан ох саа кирсин тардабын.  
36 Эн миэхэ быы�абыллаах куйаххын туттардыš,  

уšа илиигинэн миигин µйµµт‰š,  

Эн кµмµš миигин улуу оšордо.  
37 Хардыылыырбар Эн миэхэ киэš сири биэрдиš,  

ол и�ин мин халты тэбиммэтим.  
38 ¤стµµхтµрб‰н, эккирэтэн, ситэ баттаан ыллым,  

итиэннэ, имнэри э�иэхпэр диэри, тµнн‰бэтим.  
39 Мин кинилэри турбаттыы суу�араммын,  

атађым анныгар сууллаллар,  
40 ол курдук Эн миэхэ сэриилэ�эр к‰‰с уктуš,  

утарсааччыларбын атађым анныгар охтордуš.  
41 ¤стµµхтµр‰м тыылларын миэхэ а�ан биэрдиš,  

онон миигин абаа�ы кµрµµчч‰лэри мин суох оšордум.  
42 Кµмµ кµрдµ�µн ‰µг‰лэспиттэрэ да, ким да быы�аабата,  

АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырбыттара да, Кини хардарбата.  
43 Кумађы тыалга ы�ардыы, мин кинилэри к‰дэššэ 

кµт‰тт‰м,  

уулусса бадарааныныы илдьи тэбистим.  
 
44 Эн миигин норуот µрµ туруутуттан µр‰�‰йд‰š,  

туора уустар тойоннорунан туруордуš;  

урут билбэтэх дьонум миэхэ ‰лэлииллэр;  
45 сурахпын истиэхтэрэ эрэ кэрэх, бас бэринэллэр,  

туора омуктар илин$кэлин т‰�эллэр;  
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46 кинилэр, эр санааларын ы�ыктаннар,  

кириэппэстэриттэн салыбырас буолан тахсаллар.  
 
47 АЙЫЫ ТОЙОН тыыннаах, мин кµм‰скээччим алгыстаах!  

Айхаллана туруохтун быы�абыллаах Таšарам,  
48 мин туспар иэстэ�эр,  

миэхэ норуоттары бас бэриннэрэр Айыы Таšара,  
49 µстµµхтµрб‰ттэн µр‰�‰йээччи.  

Эн миигин утарсааччыларбынаађар ‰рдэттиš,  

суостаах ки�иттэн µр‰�‰йд‰š.  
 
50 АЙЫЫ ТОЙОН, мин омуктар ортолоругар Эйигин 

уруйдуом,  

Эн ааккын айхаллаан ыллыам.  
51 Улуу кыайыылары Эн ыраахтаађыгар биэрэђин,  

б‰р‰ст‰µлгэ олордубут Давидкар уонна кини 

удьуордарыгар  

‰йэттэн ‰йэђэ бигэ тапталгын кµрдµрµђ‰н.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 Таšара кэрэмэн килбиэнин мэšэ халлаан 

кэрэ�илиир,  

Кини ураннаан оšорбутун улуу куйаар туо�улуур.  
3 К‰н к‰ššэ ону сэ�эргиир,  

т‰‰н т‰‰нн‰‰н билиитин ‰ллэстэр.  
4 Тыла$дорђооно суох кинилэр кэпсииллэр,  

саšалара$иšэлэрэ и�иллибэт*;  
5 ол эрэн, кинилэр этэллэрэ сири биир гына эšсиллэр,  

сир$халлаан сиксигэр тиийэ и�иллэр.  
 

                                                           

* 18:4 Эбэтэр: кинилэр саšалара и�иллибэтэх ханнык да омук тыла, 

ханнык да т‰µлбэ тыла суох.  

18 
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 Халлааššа Таšара к‰ššэ уорађай туруорбут.  
6 К‰т‰µт уол хаппахчыттан тахсарыныы,  

к‰н эмиэ тахсан,  

биэтэккэ тиийиэхтээх с‰‰р‰к курдук ‰µрэр$кµтµр.  
7 Халлаан биир сађађыттан атын сађађар кини тиийэр,  

туох да са�ар кыађа суох кини сыралђаныттан.  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН Сокуона эšкилэ суох ситэри,  

куту$с‰р‰ бµђµргµтµр;  

 АЙЫЫ ТОЙОН туо�улуур кырдьыга эрэбил,  

кэнэни ‰µрэтэр;  
9 АЙЫЫ ТОЙОН ыйаахтара кырдьыктаахтар,  

с‰рэђи ‰µрдэллэр;  

 АЙЫЫ ТОЙОН кэриэстэрэ сырдыктар,  

харађы сырдаталлар.  
10 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттаныы ыраас,  

‰йэлэргэ барар.  

 АЙЫЫ ТОЙОН дь‰‰лэ кµнµ,  

барыта сµптµµх,  
11 кы�ыл кµм‰стээђэр,  

элбэх ыраас кµм‰стээђэр ордук бађалаах,  

ыšырыа уйатыттан таммалыыр  

м‰µттээђэр минньигэс.  
 
12 Кинилэри туту�ан, кулутуš бэйэтин харыстанар;  

кинилэри туту�уу улуу манньађа тиксэрэр.  
13 Ким сыы�атын барытын ситэн кµр‰н‰µђэй?  

Оо, биллибэт$кµст‰бэт аньыыбыттан миигин 

ыраастаа;  
14 аньыыга$харађа ба�ыйтарбатым ту�угар,  

билэн туран буруйу оšорорбун тохтот.  

Оччођо мин туох да омсото суох буолуођум,  

улуу буруйтан$суšхаттан ыраа�ырыађым.  
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15 Мин этэр тылым, саныыр санаам барыта  

с‰рэђиš ортотунан Эйиэхэ киириэхтин,  

АЙЫЫ ТОЙОН,  

мин туруук таас хайам, мин ¤р‰�‰йээччим.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 Санаарђабыллаах к‰ššэр эйигин АЙЫЫ ТОЙОН 

и�иттин,  

Иаков Таšаратын аата эйигин кµм‰скээтин.  
3 Сибэтиэй Дьиэтиттэн Кини эйиэхэ кµмµ ыыттын,  

Сион хайатыттан эйигин бµђµргµтт‰н.  
4 Биэрбит бэлэххин$ту�аххын барытын ађыннын,  

б‰т‰нн‰‰ умаппыт сиэртибэђин ‰µр‰‰нэн ылыннын.

 Села  
 
5 С‰рэђиš сµб‰л‰‰р‰н Таšара эйиэхэ биэриэхтин,  

бары бађа санаађын барытын толоруохтун.  
6 Би�иги, эн быы�анаššын, µрµгµйд‰‰ ‰µр‰µхп‰т,  

былаахпытын Таšарабыт аатыгар к‰µрэччи 

кµтµђ‰µхп‰т.  

АЙЫЫ ТОЙОН толоруохтун эн бары кµрдµ�‰‰г‰н.  
 
7 Билигин мин билэбин:  

АЙЫЫ ТОЙОН Бэйэтин ыраахтаађытын быы�ыађа;  

уšа илиитинэн кинини µр‰�‰йэн,  

сибэтиэй халлааныттан хардарыађа.  
8 Сорох колесницатынан, сорох атынан к‰µн туттар,  

оттон би�иги АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабыт аатынан 

к‰µн туттабыт.  
9 Кинилэр, тирэхтэрин с‰тэрэн, б‰д‰р‰йэн охтуохтара,  

оттон би�иги, с‰�‰µхп‰т‰н булунан, бигэтик 

туруохпут.  
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10 АЙЫЫ ТОЙОН, ыраахтаађыны быы�аа  

уонна, Эйигин ыšырдахпытына, би�игини и�ит.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, Эйигиттэн к‰‰с ылан,  

ыраахтаађы ‰µрэр,  

Эн кµмµлµ�µšš‰н, кини ‰µр‰‰тэ муšура суох.  
3 С‰рэђэ бађарбытын Эн киниэхэ биэрдиš,  

кини кµрдµсп‰т‰н ылынныš. Села  
4 ‡т‰µ алгы�ынан Эн кинини кµр‰ст‰š,  

ыраас кы�ыл кµм‰с хоруонаны тµбµт‰гэр кэтэртиš.  
5 Эйигиттэн олођу кµрдµµб‰тэ –  

Эн киниэхэ ‰йэлэри уšуордуур олођу биэрдиš.  
6 ¤р‰�‰йэн ылаššын, с‰д‰ килбиэššэ тиксэрдиš,  

‰рд‰к чиэскэ, улуу аакка тириэртиš.  
7 ‡ллэр ‰йэлэргэ Эн кинини алђаатыš,  

Бэйэš иннигэр туруоран, с‰рэђин ‰µрт‰š.  
8 Ыраахтаађы АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнэр,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к ‰т‰µт‰нэн кини тулхадыйбат.  
 
9 Эн илииš µстµµхх‰н барытын булуођа,  

Эн уšа илииš Эйигин абаа�ы кµрµµчч‰лэри 

булуођа.  
10 Абаран$сатаран кµст‰µš эрэ кэрэх,  

к‰л‰б‰р‰‰ умайар о�ох курдук буолуохтара;  

АЙЫЫ ТОЙОН, уордайан, кинилэри суох оšортуођа –  

кинилэри уот мэšиэстиэђэ.  
11 Имири э�иэђиš Эн кинилэр ођолорун сир сирэйиттэн,  

удьуордарын – ки�и аймахтан.  
12 Эйигин утары куомуннастахтарына,  

хара дьайдаах суолга сананнахтарына,  

соруктарын ситиэхтэрэ суођа.  
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13 Эн кинилэри ‰р‰µ$тараа ы�аттыаš,  

ох сааš охторунан сирэйгэ ытыалыаš.  
 
14 ‡рдээ, АЙЫЫ ТОЙОН, с‰д‰ к‰‰ск‰нэн!  

Эн улуу кыаххын би�иги уруйдаан ыллыахпыт.  

 
1 Хуор салайааччытыгар: «Сарыал табатын» 

матыыбынан. Давид псалома.  
2 Таšарам, Таšарам миэнэ, Эн тођо миигин хааллардыš?  

Тођо миигиттэн маннык ыраатан,  

энэлийэр саšабын истэн кµмµлµспµт буоллуš?  
3 Оо, Таšарам! К‰н‰с Эйигин ыšырабын – хардарбаккын,  

т‰‰н ыšырабын – уоскулаšы булбаппын.  
 
4 Ол эрэн, Сибэтиэй, Эн б‰р‰ст‰µлгэ олорођун,  

Израиль Эйигин уруйдуур$айхаллыыр.  
5 Эйиэхэ би�иги µб‰гэлэрбит эрэнэллэрэ,  

Эйиэхэ эрэнэллэрэ, ол и�ин Эн кинилэри 

µр‰�‰йэриš.  
6 Эйигин ыšыраллара, ол и�ин быы�аан ыларыš,  

Эйиэхэ эрэнэллэрэ, онон кыбыстыыга киирбэтэхтэрэ.  
 
7 Оттон мин чиэрбэбин, ки�и буолбатахпын,  

дьон элэгэр, норуот сэнэбилигэр сылдьабын.  
8 Кµрб‰т эрэ барыта миигин к‰л‰‰ оšостор,  

чыпчырынан ылар, ба�ын бы�а илгистэр:  
9 «АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнэрэ бэрдэ, онон Киниэхэ 

µр‰�‰йтэрдин,  

оннук сµб‰лэппит буоллађына, быы�аттын».  
 
10 Эн миигин ис т‰гэђиттэн та�аарбытыš,  

ийэм т‰µ�‰гэр сы�ыары тутан, миигин харыстаабытыš.  
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11 Тµр‰µхп‰ттэн мин Эйиэхэ бэриллибитим,  

ийэм и�игэр эрдэхпиттэн Эн миэхэ Таšарам этиš.  
12 Миигиттэн ыраатыма – мин сору$муšу кµрµр‰м 

чуга�аата,  

кµмµлµ�‰ннэриэх ки�им кимим да суох.  
13 Ођус ‰µрэ миигин тулалаата,  

Васан дьиикэй с‰µ�‰тэ иилээтэ.  
14 Тырыта тыытаары ырдьыгыныыр хахайдардыы,  

маšалайдарын аппыттар.  
 
15 Мин уу курдук тођуннум,  

уšуођум барыта босхо барда;  

с‰рэђим буоска курдук буолла,  

агдам и�игэр уулунна.  
16 К‰‰�‰м$к‰дэђим ‰гдэрийдэ,  

к‰µс ‰лт‰ркэйинии мин куура хаттым;  

тылым таšалайбар хам сы�ынна;  

Эн миигин иин куоппа�ыгар т‰�эрдиš.  
 
17 Ыттар миигин тµг‰р‰йд‰лэр;  

тулабар хара дьайдаахтар ‰м‰µр‰ст‰лэр,  

илиибин$атахпын дьµл‰тэ астылар.  
18 Уšуођум барыта, аађыллар гына, адыгыраан тађыста;  

кинилэр буоллађына миигин кµрµн, одуулаан 

тураллар.  
19 Бэйэлэрин икки ардыларыгар таšаспын ‰ллэстэллэр,  

таšаспын ылаары, т‰µрэх кэби�эллэр.  
 
20 Оттон Эн, АЙЫЫ ТОЙОН, миигиттэн тэйимэ;  

оо, мин к‰‰�‰м$тирэђим, миэхэ кµмµђµ тиэтэй!  
21 ¤р‰�‰й мин дуу�абын кылыстан,  

олохпун – ыттартан!  
22 Быы�аа хахай маšалайыттан,  
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дьиикэй ођустар муостарыттан, миигин истэн, 

кµм‰скээ!  
23 Эн ааккын мин бырааттарбар и�итиннэриэм,  

т‰мс‰‰ ортотугар Эйигин айхаллыам.  
24 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанааччылар, Кинини айхаллааš!  

Иаков удьуордара бары, Кинини уруйдааš!  

Дириšник ытыктааš Кинини, Израиль дьоно бука!  
25 Кини кы�алђалаах ки�и эрэйдэнэрин  

аахайбакка хаалларбатађа, кинини сэнээбэтэђэ;  

сирэйин киниттэн кистээбэтэђэ,  

кµмµђµ ыšырбытыгар истибитэ.  
 
26 Мин, улуу т‰мс‰‰гэ киирэммин, Эйигин уруйдуом;  

Эйигиттэн толлор дьон иннигэр эрэннэрбиппин 

толоруом.  
27 Дьадаšылар аны дуо�уйа а�ыыр буолуохтара;  

АЙЫЫ ТОЙОНУ кµрдµµчч‰лэр Кинини уруйдуохтара.  

‡йэлэр тухары э�иги с‰рэххит тэбиэхтин!  
 
28 Сир бары у�уктара, µйдµµннµр,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эргиллиэхтэрэ;  

бары норуоттар уустара Киниэхэ с‰г‰р‰й‰µхтэрэ.  
29 АЙЫЫ ТОЙОН Саарыстыбаны салайар,  

Кини норуоттар Ба�ылыктара.  
 
30 Сир бары к‰‰стээхтэрэ Киниэхэ с‰г‰р‰й‰µхтэрэ;  

иин быылыгар т‰�эн эрээччилэр,  

тыыннаах хаалар кыахтара суохтар эмиэ бары  

Кини иннигэр нµр‰µн нµрг‰й‰µхтэрэ;  
31 Кэнчээри ыччаттар Киниэхэ ‰лэлиэхтэрэ,  

кэлэр кµл‰µнэлэргэ Айыы Тойон ту�унан кэпсиэхтэрэ,  
32 кэнэђэс тµр‰‰р дьоššо Кини кырдьыктаах бы�ыытын,  

Кини тугу оšорбутун и�итиннэриэхтэрэ.  
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1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН – мин Маныы�ытым;  

тугунан да мин тутайыам суођа:  
2 Кини µš мэччирэššэ миигин сынньатар,  

чуумпу уулаах сиргэ сирдээн илдьэр.  
3 Кини куппун$с‰рб‰н бµђµргµтµр,  

Бэйэтин аатын ту�угар  

кырдьык ыллыгар салайар.  
 
4 ¤л‰‰ к‰л‰гэ т‰сп‰т толоонунан да бардахпына,  

мин хара дьайтан куттаныам суођа –  

Эн миигинниин бииргэђин;  

Эн тайах ма�ыš уонна с‰лл‰гэ�иš  

миигин уоскуталлар.  
 
5 ¤стµµхтµр‰м кµрµллµр‰гэр  

Эн миэхэ а�ылык тартыš;  

тµбµб‰н елей арыынан ађаатыš;  

миэхэ куппут и�итиš та�ынан барда.  
6 Эн ‰т‰µ санааš, Эн амарах сы�ыаныš  

миигин ‰йэм тухары арыаллыахтара,  

онон мин олођум тухары  

АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтигэр сылдьыађым.  

 
1 Давид псалома.  

Сир уонна сиргэ баар барыта – АЙЫЫ ТОЙОН киэнэ,  

аан дойду уонна онно олорор барыта – Киниэнэ.  
2 Кини сири муоралар ‰рд‰лэригэр олохтообута,  

µр‰стэр ‰рд‰лэригэр туруорбута.  
 
3 Ким АЙЫЫ ТОЙОН хайатыгар тахсыађай?  

Ким Кини сибэтиэй сиригэр туруођай?  

22 
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4 Кир$дьай киртиппэтэх илиилээх, ыраас с‰рэхтээх,  

дуу�атын сымыйађа кытыарбатах,  

албыннаан андађайбатах ки�и.  
5 Кини АЙЫЫ ТОЙОН алгы�ын ылыађа,  

Быы�ааччы Таšаратын амарах сы�ыанын билиэђэ.  
6 Итинниктэр эбээт Киниэхэ дьулу�ааччылар,  

Иаков Таšаратын кµр‰µхтэрин бађарааччылар. Села  
 
7 Тэлэччи а�ыллыš, олбуор ааннара*,  

мэšэ ааннар, µрµ кµтµђ‰лл‰š –  

киириэхтин килбиэннээх Ыраахтаађы!  
8 Кимий килбиэннээх Ыраахтаађы?  

К‰‰стээх АЙЫЫ ТОЙОН, бараммат кыахтаах,  

кыргы�ыыга кыайыылаах АЙЫЫ ТОЙОН.  
9 Тэлэччи а�ыллыš, олбуор ааннара,  

мэšэ ааннар, µрµ кµтµђ‰лл‰š –  

киириэхтин килбиэннээх Ыраахтаађы!  
10 Кимий килбиэннээх Ыраахтаађы?  

Аанньал сэриитин Ыраахтаађыта,  

Кини килбиэннээх Ыраахтаађы. Села  

 
1 Давид псалома.  

Эйиэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, дуу�ам ‰µ�э дьулу�ар.  
2 Айыы Таšарам, Эйиэхэ мин эрэнэбин;  

миигин кыбыстыыга киллэртэримэ,  

µстµµхтµрб‰н сэтэрэтимэ.  
3 Эйиэхэ эрэнээччилэртэн ким да кыбыстыбатын,  

Эйигин утары уода�ыннаахтык туруммут,  

ол сааттын.  
 

                                                           

* 23:7 Тылыттан тылыгар т‰�эрдэххэ: Тµбµђ‰т‰н µрµ кµтµђ‰š, олбуор 

ааннара. 23:9 эмиэ оннук.  
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4 Ыйан биэр миэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, Бэйэš суолларгын,  

‰µрэт Эн ыллыктаргынан сылдьарга.  
5 Салай Бэйэš кырдьыккар, ‰µрэт миигин;  

Эн буолађын мин быы�абыллаах Таšарам,  

Эйиэхэ хайа да к‰н эрэнэбин.  
 
6 Ахтан$санаан кэл, АЙЫЫ ТОЙОН, ‰йэлэр тухары 

уларыйбат  

амарах сы�ыаššын, бигэ тапталгын.  
7 Ахтыма эдэр саа�ым аньыытын, сокуона суох 

дьайыытын;  

‰т‰µ санаађыттан миигин амарахтык ађын,  

АЙЫЫ ТОЙОН!  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН ‰т‰µ санаалаах, Кини кырдьыгы кµрµр,  

ол и�ин аньыылаахтары кµнµ суолга ‰µрэтэр.  
9 Кµрс‰µ$сэмэй дьону кырдьыкка салайар,  

кµрс‰µ$сэмэй дьону Бэйэтин суолугар такайар.  
10 Кини кэс тылын, Кини туо�утун туту�ааччыга  

АЙЫЫ ТОЙОН суола барыта – бигэ таптал уонна 

кырдьык.  
 
11 Бэйэš аатыš ту�угар, АЙЫЫ ТОЙОН,  

буруйбун бырастыы гын, улуу буруйу мин оšорбуппун.  
12 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанар дьон кимнээђий?  

АЙЫЫ ТОЙОН кинилэри талыахтаах суолларыгар 

‰µрэтиэђэ.  
 
13 Оччођо дьоллоох$соргулаах буолуохтара,  

ођолоро сири$уоту бас билэн олоруохтара.  
14 АЙЫЫ ТОЙОН кистэлэšэ Киниттэн куттанар дьоššо 

ананар,  

Кини кэс тылын ирдэбилэ кинилэргэ арыллар.  
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15 Мин харађым ха�ан да АЙЫЫ ТОЙОНТОН арахпат;  

Кини мин атахпын илим ситимиттэн араарар.  
 
16 Оо, хайыс мин диэки, миигин абыраа$а�ын,  

суос$сођотохпун мин, баттана$‰ктэнэ сылдьабын.  
17 Олус да элбээтэ с‰рэђим муšа$таšа,  

µр‰�‰йэн та�аар миигин бу кутурђантан.  
18 Кµр мин т‰бэспит эрэйбин$муšмун, кы�алђабын;  

аньыыбын$харабын барытын бырастыы гын.  
 
19 Кµр µстµµхтµр‰м тµ�µ ‰ксээбиттэрин,  

хайдах курдук миигин µлµрд‰‰ абаа�ы  

кµрб‰ттэрин.  
20 Араšаччылаа дуу�абын, µр‰�‰йэн ыл миигин,  

Эйиэхэ эрэммит ки�и кыбыстыыга кииримиим.  
21 Эšкилэ суох ыраас сигили уонна кырдьыгы туту�уу  

миигин харыстыахтыннар;  

Эйигин мин туорха�ыйа кэтэ�эбин.  
 
22 Айыы Таšара, Израилы бары эрэйиттэн µр‰�‰й.  

 
1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН, мин кырдьыкпын та�аар;  

мин эšкилэ суох кµнµ суолунан сылдьарым,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, халбаšнаабакка, эрэнэрим.  
2 Холоон кµр миигин, АЙЫЫ ТОЙОН, тургутан кµр,  

ис дуу�абын, с‰рэхпин чинчийэн кµр.  
3 Мин µр‰‰ Эн бигэ тапталгын кµрµр‰м,  

Эн кырдьыккынан сирдэтэрим.  
 
4 Сымыйаччылары кытта сэргэстэ�э олорсубатађым,  

кубулђаттары кытта куодарыспатађым;  
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5 ку�ађан санаалаахтар сугулааннарын абаа�ы кµрµб‰н,  

нэгэйдэри кытта кэккэлэ�э олоруом суођа.  
 
6 Буруйа суохпун туо�улаан, мин илиибин суунабын  

уонна, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн сиэртибэнньиккин эргийэ 

хаамабын;  
7 махтал ырыатын Эйиэхэ дьиэрэччи ыллыыбын,  

Эн бары сµђ‰мэр дьиктигин кэпсиибин.  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН, мин таптаатым Эн олорор Дьиэђин,  

Эн кэрэмэн килбиэниš сатыылаабыт сирин.  
9 ¤лµр‰мэ миигин аньыылаахтары кытары,  

µ�µр‰мэ олохпун хаанымсахтары кытары;  
10 кинилэр хара дьайдаахтык бы�ыыланаллар,  

уšа ытыстарынан тобус$толору бэрик ылаллар.  
 
11 Оттон мин омнуота суох кµнµ суоллаахпын;  

µр‰�‰й миигин, абыраа$а�ын.  
12 Мин дэхси сиргэ ‰ктэнэн турабын;  

улуу т‰мс‰‰гэ мин АЙЫЫ ТОЙОНУ алгыађым.  

 
1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН – олођум сырдыга,  

мин Быы�ааччым;  

кимтэн мин куттаныамый?  

АЙЫЫ ТОЙОН – халыš хаххам, суон дурдам;  

кимтэн мин дьулайыамый?  
 
2 ¤�µгµйдµµхтµр, миэхэ кимэн киирдэхтэринэ,  

к‰µмч‰лээччилэрим уонна µстµµхтµр‰м,  

тыыннаахтыы ыйыстыахтарын бађардахтарына,  

бэйэлэрэ б‰д‰р‰йэн охтуохтара.  
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3 Халыš сэрии да миигин утары саба халыйан кэллэђинэ,  

с‰рэђим онтон эймэнийиэ суођа;  

уот сэрии да миигин утары µрµ к‰µдь‰йдэђинэ,  

онно дађаны мин эрэлбин энчирэтиэм суођа.  
 
4 Биири мин АЙЫЫ ТОЙОНТОН кµрдµ�µр‰м,  

биири эрэ кµрд‰‰б‰н:  

олођум устатын тухары  

АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтигэр олорорбун,  

АЙЫЫ ТОЙОН кэрэ килбиэнин кµрµрб‰н,  

Кини Храмыгар сылдьарбын.  
 
5 Оччођо алдьархай ааšныыр к‰н‰гэр  

Бэйэтин хаххатыгар Кини миигин кистиэђэ,  

олорор Отуутугар са�ыарыађа,  

очуос оройугар та�аарыађа.  
6 Оччођо мин иилээн турар µстµµхтµрб‰н  

‰µ�эттэн µрµгµйд‰‰ кµр‰µђ‰м,  

Кини ытык Отуутугар киирэммин, ‰µрэ$кµтµ,  

Киниэхэ сиэртибэ биэриэђим;  

АЙЫЫ ТОЙОНУ туойуођум,  

айхал ырыатын ыллыађым.  
 
7 И�ит, АЙЫЫ ТОЙОН, мин ‰µг‰л‰‰р саšабын,  

а�ын$хары�ый миигин, и�ит Эйигин ыšырарбын.  
8 С‰рэхпэр: «Миигин кµрдµµš», – диэн,  

Эн этэриš и�иллэр.  

Мин Эйигин кµрд‰µм, АЙЫЫ ТОЙОН.  
9 Миигиттэн киэр хайы�ыма.  

Оо, уордайан кулуккун киэр анньыма,  

Эн миэхэ µр‰‰ кµмµлµ�µр‰š эбээт;  

бырађыма миигин, хаалларыма,  

Айыы Таšара, Быы�ааччым миэнэ!  
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10 Ађалаах ийэм миигин хаалларбыттарын да и�ин,  

АЙЫЫ ТОЙОН мин туспар кы�аллыађа.  
 
11 АЙЫЫ ТОЙОН, миигин ‰µрэт Бэйэš суолгар,  

кµнµ суолунан сирдээ µстµµхтµр‰м тустарыгар.  
12 Утарсааччыларым кµš‰ллэригэр биэримэ;  

ити сымыйа туо�улар миигин утары турдулар,  

µ�‰нэн$саа�ынан у�уурдулар.  
 
13 Ол эрэн, мин АЙЫЫ ТОЙОН ‰т‰µ сы�ыанын  

бу тыыннаахтар сирдэригэр кµр‰µм диэн 

итэђэйэбин.  
14 Эрэн АЙЫЫ ТОЙОŠŠО; эрдий, эр с‰рэхтэн,  

эрэн АЙЫЫ ТОЙОŠŠО.  

 
1 Давид псалома.  

Эйигин мин ыšырабын, АЙЫЫ ТОЙОН;  

туруук таас хайам, миигин истэртэн аккаастаныма.  

Эн миэхэ хардарбат буоллаххына,  

мин бэйэбин µлб‰т ки�илии сананыам.  
2 Кµмµ кµрдµ�µн Эйигин ыšырдахпына,  

икки илиибин Эн сибэтиэй Дьиэђэр µрµ ууннахпына,  

и�ит дуу мин аатта�ар саšабын.  
 
3 Киэр анньыма миигин нэгэйдэри, хара саšнаахтары 

кытары;  

кинилэр ыалларын кытта эйэ$дэмнээхтик кэпсэтэллэр,  

оттон с‰рэхтэригэр хатааннаах санааны кистэнэллэр.  
4 Кинилэргэ тугу оšорбуттарынан,  

хара дьайыыларынан биэр;  

хайдах бы�ыыламмыттарынан кµрµн тµлµµ,  

ылыахтаахтарын толору биэр.  
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5 АЙЫЫ ТОЙОН дьайыыларын аахайбаттарын,  

Кини оšо�уутун болђойботторун и�ин,  

АЙЫЫ ТОЙОН кинилэри ‰рэйтиэђэ,  

итиэннэ чµллµр‰гэр т‰�эриэ суођа.  
 
6 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО!  

Кини мин аатта�ар саšабын и�иттэ.  
7 АЙЫЫ ТОЙОН – мин к‰‰�‰м, мин куйађым;  

Киниэхэ с‰рэђим эрэнэр.  

Кини миэхэ кµмµлµ�µн, с‰рэђим µрµгµйд‰‰ ‰µрэр;  

мин ырыабынан Кинини айхаллыађым.  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН – Бэйэтин норуотун к‰‰�э$к‰дэђэ,  

анаабыт ыраахтаађытын µр‰�‰лтэлээх тирэђэ.  
9 Быы�аа норуоккун, алђаа бас билиигин;  

‰йэлэр тухары кµрµн$истэн, кµтµђµн ис кинини.  

 
1 Давид псалома.  

Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, Таšара уолаттара,  

айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОН кэрэмэн килбиэнин,  

улуу кыађын.  
2 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОН албаннаах аатын,  

с‰г‰р‰й‰š АЙЫЫ ТОЙОŠŠО Кини сибэтиэй сыдьаайыгар.  
 
3 АЙЫЫ ТОЙОН саšата уу ‰рд‰нэн и�иллэр;  

албан ааттаах Таšара этиšнии ньири�ийэр,  

АЙЫЫ ТОЙОН саšата улуу байђал ‰рд‰нэн эšсиллэр.  
4 АЙЫЫ ТОЙОН саšата модун к‰‰стээх,  

АЙЫЫ ТОЙОН саšата с‰д‰ бэйэлээх.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН саšата сыалаах мастары то�уталыыр;  

АЙЫЫ ТОЙОН Ливан сыалаах мастарын то�уталыыр.  
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6 Кини Ливаны ты�ађастыы ыстаšалатар,  

Сириону эдэр ођустуу ойуоккалатар.  
 
7 АЙЫЫ ТОЙОН саšата уот тµлµн‰н сађар,  
8 АЙЫЫ ТОЙОН саšата кураайы дуолу дьиги�итэр,  

АЙЫЫ ТОЙОН Кадес кураайы дуолун дьиги�итэр.  
 
9 АЙЫЫ ТОЙОН саšата уулаах табалары тµрµтµр,  

ойуурдары$тыалары сыгынньах хаалларар;  

«Албан аат!» – ким барыта Кини Храмыгар саšа 

аллайар.  
 
10 АЙЫЫ ТОЙОН уу мотуогун ‰рд‰нэн б‰р‰ст‰µлгэ олорор,  

АЙЫЫ ТОЙОН ыраахтаађылыыр б‰р‰ст‰µл‰гэр  

‰йэттэн ‰йэлэр тухары олорор.  
11 АЙЫЫ ТОЙОН норуотугар к‰‰стэ$сэниэтэ салгыахтын,  

АЙЫЫ ТОЙОН, эйэни бэлэхтээн, норуотун алгыахтын.  

 
1 Давид псалома. Храм сибэтии буолбут к‰н‰гэр 

ылламмыт ырыа.  
2 Уруйдуом Эйигин, АЙЫЫ ТОЙОН, миигин µр‰�‰йб‰т‰š 

и�ин,  

µстµµхтµрб‰н ‰рд‰бэр ‰šк‰‰лэппэтэђиš и�ин.  
3 АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам, Эйигиттэн кµмµ кµрдµµб‰ппэр,  

Эн миигин ‰т‰µрт‰š;  
4 АЙЫЫ ТОЙОН, мин дуу�абын Эн ‰т‰гэн т‰гэђиттэн 

та�аардыš,  

ииššэ т‰спэтим ту�угар, миигин тыыннаах 

хааллардыš.  
 
5 Ыллааš АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, итэђэллээх дьоно,  

айхаллааš Кини сибэтиэй аатын.  
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6 Кини чыпчылђан эрэ т‰гэнэ уордайар  

уонна олођуš тухары ‰т‰µт‰к сы�ыанна�ар.  

Киэ�э ытабыл$соšобул и�иллэр,  

оттон сарсыарда ‰µр‰‰ ыалла�ар.  
 
7 Кы�алђаны билэ иликпинэ:  

«Ха�ан да халбаšныам суођа!» – диирим.  
8 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн миэхэ ‰т‰µт‰к сы�ыанна�аššын,  

миигин таас хайалыы бигэ оšорбутуš;  

онтон хайа к‰н миигиттэн киэр хайыспыккар  

мин айма�ыйа т‰сп‰т‰м.  
 
9 Эйигин, АЙЫЫ ТОЙОН, ыšырбытым,  

АЙЫЫ ТОЙОНТОН ааттаспытым:  
10 «Туох ту�алаах буолуой мин µлµр‰м,  

мин иин т‰гэђэр т‰�эрим?  

Иин куоппа�а Эйигин айхаллыа дуо?  

Кини Эн кырдьыккын и�итиннэриэ дуо?  
11 И�ит, АЙЫЫ ТОЙОН, миигин а�ын$хары�ый,  

АЙЫЫ ТОЙОН, миэхэ кµмµлµс».  
 
12 Мин санаарђабылбын Эн ‰µр‰‰гэ кубулуттуš,  

кутурђан таšа�ын миигиттэн устаššын,  

дьол$соргу курунан миигин куустардыš;  
13 айхаллыа мин дуу�ам Эйигин, уурайыа суођа;  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам, ‰йэм тухары Эйигин 

уруйдуођум.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 Эйиэхэ эрэнэбин, АЙЫЫ ТОЙОН;  

ха�ан да мин кыбыстыыга кииримиим;  

кырдьыктаах Бэйэš миигин µр‰�‰й.  
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3 Болђойон и�ит Эйигиттэн кµрдµ�µрб‰н,  

тиэтэй миигин µр‰�‰йэн ыларга.  

Туруук таас хайам буолан миигин хаххалаа,  

бµђµ кириэппэ�им буолан быы�аа.  
 
4 Эн бааргын мин таас хайам, мин кириэппэ�им;  

Бэйэš аатыš ту�угар, миигин сирдээ, салай,  
5 кистээн миэхэ оšорбут угаайыларыттан миигин та�аар;  

Эйигин мин дурда$хахха туттабын эбээт.  
6 Эн илиигэр мин тыыммын туттарабын;  

Эн миигин µр‰�‰йэриš, АЙЫЫ ТОЙОН,  

кырдьык Таšарата.  
 
7 Ту�ата суох эмэгэттэргэ эрэнээччилэри абаа�ы кµрµб‰н.  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнэбин.  
8 Мин кы�алђабын кµрб‰т‰š,  

дуу�ам кутурђанын билбитиš и�ин,  

Эн тапталгыттан кµтµђ‰ллэн, мин ‰µр‰µм$кµт‰µм;  
9 Эн миигин µстµµх илиитигэр туран биэрбэтэђиš –  

киэš дуолга та�аарбытыš.  
 
10 Абыраа миигин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

мин ыар кы�алђађа ыллардым;  

кутурђаммыттан харађым уута уолла,  

дуу�ам саймаарда, этим$хааным амньырайда.  
11 Олођум санаарђабылга баранна,  

к‰мм‰н$дьылбын энэлгэн эšээрдэстэ;  

аньыым$харам миигин алларытан,  

уšуохтарым куура хаттылар.  
 
12 Бары µстµµхп‰ттэн сылтаан  

бэл ыалларым миигин ‰µђэллэр;  

билэр дьонум миигиттэн дьулайар буоллулар,  



30 ПСАЛОМ 

 48

уулуссађа кµрб‰ттэр киэр куоталлар.  
13 ¤лб‰т ки�илии мин умнулуннум,  

алдьаммыт и�иттии бырађылынным.  
14 ‡г‰стэр хобугуна�алларын истэбин;  

тула µтт‰б‰ттэн куттал суо�уур! –  

миигин утары куомунна�аллар,  

тыыммар тураары киксэллэр.  
 
15 Оттон мин Эйиэхэ эрэнэбин, АЙЫЫ ТОЙОН;  

Эйиэхэ этэбин: «Эн буолађын мин Таšарам».  
16 Эн илиигэр баар мин олођум к‰нэ$дьыла барыта;  

миигин µстµµхтµрб‰ттэн, к‰µмч‰�‰ттэрбиттэн µр‰�‰й.  
17 Эн сирэйиš сырдыга кулуккар сыдьаайдын;  

‰т‰µ санаађыттан миигин быы�аан ыл.  
18 АЙЫЫ ТОЙОН, Эйигин ыšырбыт ки�и  

мин кыбыстыыга кииримиим;  

кыбыстыыга хара дьайдаахтар киирдиннэр,  

хам бараннар, ‰т‰гэн т‰гэђэр т‰ст‰ннэр.  
19 Киэмсийэннэр, сэнии санааннар,  

кµнµ ки�ини ‰µђэр сымыйаччылар  

тыла суох бардыннар.  
 
20 Оо, хайдах курдук Эйиэхэ элбэђий –  

Эн ким барыта кµрµр‰гэр –  

Эйигиттэн толлооччуларга уурбут,  

Эйиэхэ эрэнээччилэргэ бэлэмнээбит ‰т‰мэн ‰т‰µš!  
21 Халыš хахха буолан Эн кинилэри харыстыыгын  

дьон уода�ыннаах куомунуттан;  

суон дурда буолан араšаччылыыгын  

µстµµх µ�‰µннээх тылыттан.  
 
22 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО!  

¤стµµх тµг‰р‰йб‰т куоратыгар сырыттахпына,  
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Кини дьиктитик да миэхэ бигэ тапталын кµрдµрб‰тэ!  
23 Айма�ыйбыт санаабар Эйигин  

миигиттэн киэр хайыспыт диэбитим;  

онтум, кµмµ кµрдµµн ыšырбыппар,  

мин аатта�ар саšабын и�иттиš.  
 
24 Таптааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, Кини бары сибэтиэйдэрэ.  

АЙЫЫ ТОЙОН бэриниилээх дьону кµм‰ск‰‰р,  

оттон бэрдимсиктэргэ иэстэрин толору тµл‰‰р.  
25 Эрдийиš, эр с‰рэхтэниš,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнээччилэр бука бары.  

 
1 Давид ‰µрэтиитэ.  

Ким буруйа$сэмэтэ бырастыы гыныллыбыт,  

аньыыта$харата суола суох сотуллубут, ол дьоллоох.  
2 Ким АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр аньыыта аахсыллыбатах,  

албыны ис тыыныгар киллэрбэтэх, ол дьоллоох.  
 
3 Тылбыттан матан саšата суох сылдьарым сађана  

у�ун к‰н‰ бы�а ынчыктыырбыттан уšуођум 

улугурбута.  
4 Эн ыар илиигиттэн к‰ннэри$т‰‰ннэри эрэйдэммитим,  

чэгиэн бэйэм, сайыššы курааššа курдук, 

кэхтибитим. Села  
5 Дьэ онтон мин аньыыбын Эйиэхэ этиммитим,  

хара дьайыыбын Эйигиттэн кистээбэтэђим.  

«Буруйбун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО билиниэм», – диэбитим,  

ол и�ин аньыым буруйун Эн бырастыы гыммытыš.

 Села  
 
6 Онон хас биирдии бэриниилээх ки�и  

тођоостоох кэмигэр Эйиэхэ ‰š‰µђэ,  
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оччођо халаан уутунуу анньан кэлэр аан алдьархай  

кини олођор ааšныа суођа.  
7 Эн миэхэ халыš хаххам буолађын;  

Эн миигин алдьархайтан харыстыыгын,  

µр‰�‰лл‰‰ ырыатынан тулалыыгын. Села  
 
8 «Мин эйигин µйдµт‰µм, барыахтаах суолгар  

‰µрэтиэм;  

харађым далыгар илдьэ сылдьан с‰бэлиэм.  
9 Уостуганнаах ‰‰н эрэ сы�ытар кыахтаах хаšыл атын,  

биитэр µ�µс оселун курдук µйµ суох буолумаš;  

олору онтон атыннык сы�ыппаккын».  
 
10 Хара дьайдаах ки�и эрэйэ$буруйа хаšыыр,  

оттон АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнээччини бигэ таптал 

харыстыыр.  
11 ¤рµ кµтµђ‰лл‰š АЙЫЫ ТОЙОНТОН, ‰µр‰š, 

кырдьыктаахтар;  

µрµгµйдµµš бука бары, кµнµ с‰рэхтээхтэр.  

 
1 АЙЫЫ ТОЙОНТОН ‰µр‰š, кырдьыктаахтар:  

кµнµ дьон Таšараны айхаллыыра сиэрдээх.  
2 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ лира тыа�ынан,  

ыллааš Киниэхэ уон кыллаах арфа дођу�уолунан.  
3 Саšа ырыаны э�иги Киниэхэ ыллааš;  

кылы имигэстик тардыалааš, ньиргиччи саšа 

аллайыš.  
 
4 АЙЫЫ ТОЙОН тыла$µ�µ кырдьыктаах,  

Кини дьайыыта барыта эрэбиллээх.  
5 Кини кырдьыгы, кµнµ дь‰‰л‰ таптыыр;  

АЙЫЫ ТОЙОН таптала сири биир гына тайыыр.  
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6 АЙЫЫ ТОЙОН тылынан халлааннар айыллыбыттара,  

к‰н, ый, сулус бары Кини эппитигэр баар буолбуттара.  
7 Кини байђал уутун барытын, симииргэ кутардыы, 

мунньубута,  

т‰гэђэ биллибэт ч‰µмпэлэри хасаа�ыгар уктубута.  
 
8 Сир ‰рдэ б‰тт‰‰нэ АЙЫЫ ТОЙОНТОН саллыахтын;  

аан дойду олохтоођо барыта Кини иннигэр уšуођа 

хамсыахтын.  
9 Кини эппитигэр барыта айыллыбыта;  

Кини дьа�айбытыгар барыта баар буолбута.  
 
10 АЙЫЫ ТОЙОН омуктар с‰бэлэрин ‰рэйэр,  

норуоттар былааннарын бурайар.  
11 АЙЫЫ ТОЙОН с‰бэтэ ‰йэттэн ‰йэђэ барар,  

Кини с‰рэђин санаата кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ бэриллэр.  
12 АЙЫЫ ТОЙОН Таšаралаах омук,  

Кини Бэйэтигэр талан ылбыт норуота, дьоллоох.  
 
13 АЙЫЫ ТОЙОН халлаантан сири анаарар,  

ки�и аймађы б‰тт‰‰н‰н кµрµр.  
14 Кини, б‰р‰ст‰µл‰гэр олорон,  

сир олохтоођун барытын чинчилиир.  
15 Барыларын с‰рэхтэрин айбыт буолан,  

бары дьайыыларын ырыšалыыр.  
16 Ыраахтаађыны халыš сэриитэ быы�ыа суођа,  

сэрии�ити с‰šкэн к‰‰�э кµм‰ск‰µ суођа.  
17 Быы�анарга ат эмиэ эрэбилэ суох,  

модун да к‰‰�‰нэн µр‰�‰й‰µ суођа.  
 
18�19 АЙЫЫ ТОЙОН харађа кµрµр Киниттэн куттанааччылары –  

дуу�абытын µл‰‰ттэн быы�ыа, сут кэмигэр а�атыа диэн,  

Кини бигэ тапталыгар эрэнээччилэри.  
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20 Би�иги дуу�абыт АЙЫЫ ТОЙОНУ кэтэ�эр;  

Кини би�иэхэ кµмµлµ�µр, би�иэхэ куйах буолар.  
21 Кини сибэтиэй аатыгар эрэнэммит,  

би�иги с‰рэхпит Киниттэн ‰µрэр.  
22 Эйиэхэ эрэммиппит курдук, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн бигэ тапталыš би�иэхэ тосхойдун.  

 
1 Авимелех иннигэр µйµ суох буолан кубулуммут Давид, 

киниттэн ‰‰р‰ллэн баран, ыллаабыт псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОНУ алгыађым хайа да кэмšэ,  

Кинини уруйдуурбун ууратыам суођа.  
3 АЙЫЫ ТОЙОНУНАН мин дуу�ам к‰µн туттуођа,  

кµрс‰µ$сэмэй дьон маны истэн ‰µр‰µђэ.  
4 Уруйдааš АЙЫЫ ТОЙОНУ миигин кытта,  

бары бииргэ айхаллыађыš Кини аатын.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОНУ кµрд‰‰р‰м и�ин Кини миигин и�иттэ,  

бары суо�уур кутталтан миигин µр‰�‰йдэ.  
6 Хараххытын Киниттэн араарбакка, сырдыы$сыдьаайа 

сылдьыš,  

оччођо э�иги сирэйгит ха�ан да кытарыа суођа.  
7 Бу дьадаšы ки�и Таšараны ыšырбыппар,  

АЙЫЫ ТОЙОН истэн, бары кы�алђабыттан быы�аата.  
8 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанар дьону тула  

Кини Аанньала сылдьан, кинилэри µр‰�‰йэн ылар.  
9 Кэлиš, бэйэђит билиš АЙЫЫ ТОЙОН хайдахтаах ‰т‰µт‰н!  

Ким Киниэхэ эрэнэр, ол дьоллоох.  
10 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттаныš э�иги, Кини сибэтиэйдэрэ;  

Киниттэн куттанар дьон тугунан да тутайбаттар.  
11 Эдэр хахайдар, а�ылык булбакка, аччыктыыллар,  

оттон АЙЫЫ ТОЙОНУ кµрдµµчч‰лэр  

хайа да ‰т‰µттэн маппаттар.  
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12 Кэлиš, ођолоор, миигин истиš:  

мин э�игини АЙЫЫ ТОЙОНТОН толлорго ‰µрэтиэм.  
13 Э�игиттэн ким олох олоруон бађарар,  

‰т‰µн‰ кµрµр ту�угар, у�ун ‰йэлэниэн саныыр,  
14 ол, ку�ађаны саšарбаттыы, тылын кыана тутуннун,  

албыннык тылла�артан туттуннун.  
15 Ку�ађантан тэйэн биэриš, ‰т‰µн‰ оšоруš,  

или$эйэни кµрдµµš, онуоха эрэ дьулу�уš.  
 
16 АЙЫЫ ТОЙОН харађа кµнµ дьону кµрµр,  

Кини кулгаађа кинилэр ‰µг‰лэрин истэр.  
17 Оттон хара дьайдаахтарга АЙЫЫ ТОЙОН утары турунар,  

кинилэри сир ‰рд‰ттэн суола суох соторго сорунар.  
18 Кµнµ дьон кµмµ кµрд‰‰р‰н АЙЫЫ ТОЙОН истэр,  

кинилэри бары кы�алђаларыттан µр‰�‰йэр.  
19 АЙЫЫ ТОЙОН самныбыт санаалаахтарга чугас,  

Кини с‰µм т‰сп‰ттэри быы�аан ылар.  
 
20 Кµнµ ки�и элбэх эрэйи кµрсµр эрээри,  

кинини барытыттан АЙЫЫ ТОЙОН µр‰�‰йэр.  
21 Кини кырдьыксыт бары уšуођун харыстыыр,  

онон биирин да то�уттарыа суођа.  
22 Хара дьайдаађы бэйэтин дьайа µлµр‰µђэ,  

кырдьыксыты абаа�ы кµрµµчч‰ µл‰µђэ.  
23 АЙЫЫ ТОЙОН кулуттарын олођун толуйан ылыађа,  

Киниэхэ эрэнээччилэртэн ким да буруйданыа суођа.  

 
1 Давид псалома.  

Киирис, АЙЫЫ ТОЙОН, миигин кытта 

киирсээччилэрдиин,  

сэриилэс миигин утары сэриилэ�ээччилэрдиин;  
2 харыš куйађын, халђан куйаххын ылаššын,  
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миэхэ кµмµђµ кэлэрдии Эн турун.  
3 ‡š‰‰г‰н та�ааран, с‰гэђин тутаššын,  

туора тур миигин сойуолааччылар суолларыгар;  

итиэннэ, эйигин быы�аан ылыам диэššин,  

эрэннэр мин дуу�абар.  
 
4 Саакка$суукка киирэн сурахтара суйданнын  

мин дуу�абар турунааччылар.  

Атахха биллэрэн ааттара алдьаннын  

миигин утары ку�ађаššа куомунна�ааччылар.  
5 Тыал ы�ар$тођор мэкиинэтэ буоллуннар,  

АЙЫЫ ТОЙОН Аанньала кинилэри кыйдаатын.  
6 Айанныыр суоллара хараšа, халтараан буолуохтун,  

АЙЫЫ ТОЙОН Аанньала кинилэри сойуолуохтун.  
 
7 Буруйа суођум ‰рд‰нэн, кистээн, миэхэ угаайы 

оšорбуттар,  

буруйа суођум ‰рд‰нэн миэхэ иин хаспыттар.  
8 Эстэр$быстар к‰ннэрэ кинилэргэ эмискэ ‰т‰р‰йэн 

кэллин,  

кистээн оšорбут угаайыларыгар бэйэлэрэ 

т‰бэстиннэр;  

илимšэ сµр‰µстэн кинилэр µлл‰ннэр.  
 
9 Оттон мин дуу�ам АЙЫЫ ТОЙОНТОН ‰µр‰µђэ,  

Киниэхэ µр‰�‰йтэрэн, µрµгµй‰м ‰рд‰µђэ.  
10 Оччођо хас биирдии уšуођум этиэђэ:  

«Оо, АЙЫЫ ТОЙОН, ким Эйиэхэ тэšнэ�иэђэй?  

Эн µр‰�‰йэн ылађын мµлтµђ‰ к‰‰стээхтэн,  

кыраны$кы�алђалаађы – кинини халааччыттан».  
 
11 Кырыктаах туо�улар миигин утары турдулар,  

тугу билбэппин, ону ыйытан ыђарыйдылар.  
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12 ‡т‰µб‰н ку�ађанынан тµлµµннµр,  

дуу�абын тулаайахсыттылар.  
13 Оттон мин, кинилэр ыарыйдахтарына,  

ытабыл таšа�ын таšнарым,  

астан аккаастанан, дуу�абын сы�ытарым;  

мин ‰šэрим бэйэбэр тµннµн кэлэрэ.  
14 Кинилэри, дођорум, быраатым курдук, а�ынарым;  

ийэтин а�ыйар ки�илии, б‰к т‰�эн, курутуйан 

сылдьарым.  
 
15 Оттон мин б‰д‰р‰йдэхпинэ, ‰µрэн, т‰мсэ т‰�эллэр,  

миигин утары т‰мсэллэр;  

µстµµхтµр, мин урут кинилэри билбэт этим,  

к‰ннэри$т‰‰ннэри ‰µђэллэр.  
16 Нэгэйдэри кытта бииргэ µ�‰µннээхтик к‰лсэллэр,  

миигин кµрµ$кµрµ тиистэрин хабырыналлар.  
 
17 Ха�ааššа диэри, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн итини кµр‰µš‰й?  

Хара дьайыыларыттан миигин µр‰�‰й,  

хахайдартан олохпун, баарбын$суохпун, быы�аан ыл.  
18 Мин, улуу т‰мс‰‰гэ киирэммин, Эйиэхэ махтаныам,  

‰т‰мэн ки�и ортотугар тураммын, Эйигин айхаллыам.  
 
19 Туох да тµр‰µтэ суох миэхэ µст‰йээччилэр  

миигин сэтэрээбэтиннэр;  

буруйа суођум ‰рд‰нэн абаа�ы кµрµµчч‰лэр  

бэйэ$бэйэлэригэр имнэммэтиннэр;  
20 эйэ ту�унан кинилэр кэпсэтэр буолбатахтар –  

сиргэ эйэ$дэмнээхтик олорооччулары утары  

уода�ыннаахтык куомунна�аллар.  
21 Миигин утаран, айахтара кытарар:  

«Кэ�эй, кэ�эй! – дэ�эллэр. –  

Тугу оšорбуккун би�иги кµрб‰пп‰т!»  
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22 Эн кµрб‰т‰š, АЙЫЫ ТОЙОН, итини саšата суох 

хаалларыма;  

Айыы Тойон, миигиттэн ыраатыма!  
23 Оо, у�угун, турун мин кµм‰скэлбэр,  

киирис мин дьыалабар, Таšарам, Айыы Тойонум!  
24 Бэйэš кырдьыккынан миигин дь‰‰ллээ;  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам, µстµµхп‰н µрµгµйдµт‰мэ.  
25 «Кэ�эй, бађарбыппыт дьэ туолла!» – диэбэтиннэр,  

«Дьэ хата, мэšиэ�иннэхпит!» – дэспэтиннэр.  
 
26 Сир сирэйдэнэн, саакка киирдиннэр  

мин эрэйдэнэрбиттэн ‰µрээччилэр;  

ааттара алдьанан, чиэстэрэ киртийдин  

миигин ‰µ�эттэн сэнии кµрµµчч‰лэр.  
 
27 Оттон мин кырдьыгым кыайарыгар бађарааччылар  

µрµгµйдµрµ ‰рдээтин, ‰µрд‰ннэр$кµтт‰ннэр;  

«Оо, улуу дађаны, – диир буоллуннар µр‰‰т‰н, –  

кулутугар эйэни бађарар АЙЫЫ ТОЙОН!»  
28 Оччођо мин Эн кырдьыктааххын и�итиннэриэм,  

хас к‰н аайы Эйиэхэ уруй$айхал этиэм.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Таšара кулутун Давид 

псалома.  
2 Нэгэй ки�и с‰рэђэр аньыы саšата сипсийэр,  

ол и�ин Таšараттан куттанары кини билбэт.  
3 Таšара буруйбун булуо суођа,  

булан да, ону абаа�ы кµр‰µ суођа диэн,  

кини бэйэтин албыннанар.  
4 Тыла$µ�µ барыта ньођой, албын$т‰µкэй;  

‰т‰µн‰ оšорор µйдµн‰µн бађарбат.  
5 Оронугар сытан, буруйу оšорору торумнуур;  
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токур$туора суолга турунар,  

ку�ађантан кини туттуммат.  
 
6 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн бигэ тапталыš халлааннарга тиийэр;  

Эн кырдьыгыš былыттардыын быыса�ар.  
7 Кырдьыктаах бы�ыыš Эйиэнэ ‰рд‰к хайа кэриэтэ,  

кµнµ дь‰‰л‰š – т‰гэђэ биллибэт ч‰µмпэ.  

Дьону да, кыылы$с‰µл‰ да  

Эн араšаччылыыгын, АЙЫЫ ТОЙОН.  
 
8 Хайдах курдук к‰нд‰н‰й Эн бигэ тапталыš, Айыы Таšара!  

Дьон аймах барыта Эн кынатыš анныгар уоскуйар,  
9 Эн Дьиэš уйгута кинилэри дуо�утар,  

Эн ‰µр‰‰š µр‰�э утахтарын ханнарар.  
10 Эйиэхэ баар олох тµрдµ;  

би�иги Эн сырдыккар сылдьан, сырдыгы кµрµб‰т.  
 
11 Эйигин билэр дьону таптыырыš ха�ан да уларыйбатын,  

кµнµ с‰рэхтээхтэри µр‰�‰йэриš ха�ан да уурайбатын.  
12 Киэбирбит ки�и тилэђэ миигин тэпсибэтин,  

нэгэй ки�и илиитэ миигин ‰‰рбэтин.  
13 Онно охтубуттара хара дьайдаахтык бы�ыыламмыттар,  

кинилэр аны турбаттыы самныбыттар.  

 
1 Давид псалома.  

Ку�ађан бы�ыылаахтан долгуйума,  

буруйу оšорооччуну ордугурђаама.  
2 Кинилэр сотору от курдук кууруохтара,  

к‰µх ‰‰нээйи курдук ииниэхтэрэ.  
 
3 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эн эрэн итиэннэ ‰т‰µн‰ оšор,  

бу сир ‰рд‰гэр олорон, Киниэхэ бэриниилээх буол.  

36 
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4 АЙЫЫ ТОЙОН буоллун эн дуу�аš дуо�улаšа,  

оччођо Кини с‰рэђиš бађатын толоруођа.  
 
5 Суолгун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО туттар,  

Киниэхэ эрэн, оччођо кµмµлµ�‰µђэ.  
6 Кµнµ бы�ыыгын к‰н‰ск‰ сырдыктыы к‰ндээрдэн 

кµрдµр‰µђэ,  

кырдьыккын к‰н уотунуу сандаардан та�аарыађа.  
 
7 АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр чуумпур, Киниэхэ эрэн;  

суолугар сити�иилэнээччиттэн,  

уода�ыннаађы торумнааччыттан долгуйума.  
 
8 Кыы�ыраргын хааллар, уордайаргын уурат,  

кыйаханыма$тымтыма, ол ку�ађаššа эрэ тиэрдиэђэ.  
9 Тођо диэтэххэ, ку�ађаны оšорооччулар имири 

эстиэхтэрэ,  

оттон АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнээччилэр сири бас 

билиэхтэрэ.  
 
10 Бэрт сотору хара дьайдаах ки�и суох буолуођа,  

сылдьыбыт сирин кµр‰µš да, кинини булуоš суођа.  
11 Оттон кµрс‰µ$сэмэй дьон сири бас билиэхтэрэ,  

эйэлээх олођунан толору дуо�уйуохтара.  
 
12 Хара дьайдаах ки�и кырдьыксыты утары сананар,  

кинини кµрµ$кµрµ тии�ин хабырынар;  
13 ол эрэн АЙЫЫ ТОЙОН хара дьайдаађы к‰лэр,  

к‰нэ$дьыла кэлэн эрэрин Кини кµрµр.  
 
14 Кыраны$кы�алђалаађы µлµрµµр‰,  

кµнµ суоллаађы$иистээђи µ�µрµµр‰,  

хара дьайдаахтар кылыстарын та�аараллар,  
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ох сааларын кирсин тардаллар.  
15 Ол эрэн кылыстара бэйэлэрин с‰рэхтэрин супту т‰�‰µђэ,  

ох саалара тосту барыађа.  
 
16 Кµнµ ки�и кыра да баардаађа  

мµк‰ дьон барђа баайынаађар ордук.  
17 Ку�ађаны оšорооччулар к‰‰стэрэ$уохтара мµлт‰µђэ,  

оттон кµнµ дьону АЙЫЫ ТОЙОН µй‰µђэ.  
 
18 АЙЫЫ ТОЙОН омсото суохтарга к‰ннэтэ кы�аллыађа,  

кинилэр нэ�илиэстибэлэрэ ‰йэлэргэ барыађа.  
19 Суостаах да кэмšэ кинилэр кыбыстыахтара суођа,  

сут да кэмигэр аччыктаан аа�ыахтара суођа.  
 
20 Оттон хара дьайдаахтар µл‰µхтэрэ,  

АЙЫЫ ТОЙОН µстµµхтµрµ  

бараан сыатыныы ууллан с‰т‰µхтэрэ,  

буруо курдук суола суох симэлийиэхтэрэ.  
 
21 Нэгэй ки�и иэс ылан баран тµннµрбµт;  

оттон кµнµ ки�и ‰т‰µ, кини бэринньэš илиилээх.  
22 АЙЫЫ ТОЙОН алђаабыт дьоно сири бас билиэхтэрэ,  

Кини кыраабыт дьоно имири эстиэхтэрэ.  
 
23 АЙЫЫ ТОЙОН кµнµ ки�и айанын суолуттан ‰µрэр,  

кини хардыытын µссµ чиšэтэн биэрэр.  
24 Оннук ки�и, дубук ‰ктээбитин да и�ин, охтуо суођа –  

АЙЫЫ ТОЙОН кинини илиититтэн тутуођа.  
 
25 Мин эмиэ эдэр этим, билигин бу кырыйдым,  

ол тухары кµрµ иликпин  

Таšара кырдьыксыты хаалларбытын,  

кини ођолоро килиэп умналыылларын.  
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26 Кырдьыксыт µр‰‰ дьэллэм, улгумнук иэс биэрэр;  

кини ођолоро алгыс тµрдµ буолаллар.  
 
27 Ку�ађантан тэйэ тутун, ‰т‰µн‰ оšор,  

оччођо эн ‰йэ тухары олоруоš.  
28 АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыгы таптыыр,  

Бэйэтин сибэтиэйдэрин Кини хаалларыа суођа.  
 

 Кини кырдьыктаахтары ‰йэлэр тухары харыстыађа,  

оттон хара дьайдаахтар удьуордара быстыађа.  
29 Кµнµ$кµрс‰µ дьон сири бас билиэхтэрэ,  

онно ‰йэлэр тухары олоруохтара.  
30 Кырдьыксыт ки�и тыла$µ�µ ыллыктаах,  

кини этэрэ сиэрдээх.  
31 Таšаратын Сокуона с‰рэђэр дириšник иšэн,  

кини хардыыта чиš.  
 
32 Хара дьайдаах ки�и кырдьыксыты маныыр,  

хайдах µлµрµр‰н була сатыыр.  
33 АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыксыты киниэхэ биэриэ суођа,  

дь‰‰лл‰‰ да илтэхтэринэ, буруйдатыа суођа.  
 
34 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эн эрэн, Кини суолун тутус,  

оччођо, сири бас билэриš ту�угар, Кини эйигин 

‰рдэтиэђэ;  

Эн хара дьайдаахтар имнэри эстэллэрин кµр‰µђ‰š.  
 
35 Мин суостаах$суодаллаах бардам ки�ини кµрµр‰м,  

кини Ливан сыалаах ма�ыныы баарађай этэ;  
36 ол эрэн аа�ан хаалбыта, суола суох с‰пп‰тэ,  

кµрдµµб‰т‰м да, мин кинини булбатађым.  
 
37 Эн омнуота суох олохтоохтору кµрµр буол,  
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кµнµ$кµрс‰µ дьонтон хараххын араарыма:  

эйэ$дэмнээхтэр удьуордара салђанан барар.  
38 Оттон буруйу оšорооччу барыта эстиэђэ,  

хара дьайдаахтар удьуордара быстыађа.  
 
39 Кµнµ$кµрс‰µ дьону АЙЫЫ ТОЙОН быы�ыыр,  

к‰ч‰мэђэй к‰ннэригэр кµм‰ск‰‰р;  
40 АЙЫЫ ТОЙОН кµмµлµ�µн, кинилэри µр‰�‰йэр;  

Киниэхэ эрэнэллэрин и�ин,  

хара дьайдаахтартан µр‰�‰йэр, быы�аан ылар.  

 
1 Давид псалома. Санатыы.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, абарбыккын а�ардан баран,  

миигин дьарыйаар,  

уордайбыккын уђарытан баран, буруйдаар.  
3 Миэхэ Эн охторуš хатаннылар,  

Эн илииš ыараханнык тайанна.  
 
4 Эн уордайаššын, эппэр µл‰µр сирим орпото,  

аньыым$харам таарыйан,  

уšуохтарым кыйытталлар.  
5 Буруйум$сэмэм оройбунан буолла,  

ыар с‰гэ�эрдии ыйанна.  
 
6 ¤йµ суохтук бы�ыыланаммын,  

баа�ым сытыган ириšэнэн туолла.  
7 Мин, б‰к баттатан, санньыйан сырыттым,  

у�ун к‰н‰ бы�а санаарђаатым;  
8 икки µтт‰г‰м уотунан умайар,  

барым барыта б‰ттэтэ суох.  
9 Сэниэм эстэн, сырам$сылбам быстан,  

с‰рэђим ааспат эрэйиттэн ‰µг‰лээн ылабын.  
 

37 
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10 АЙЫЫ ТОЙОН, мин бађарар бађабын Эн барытын 

билэђин,  

мин µр‰тэ тыынарым Эйигиттэн кистэммэт.  
11 С‰рэђим с‰‰д‰йдэ, к‰‰�‰м$к‰дэђим µ�‰л‰ннэ,  

харађым уота кытта µлбµµд‰йэ µстµ.  
12 Дођотторум, ыалларым, бааспын кµрµн, тэйэ тутталлар,  

чугас дьонум эмиэ ыраах тураллар.  
13 Мин тыыммар турунааччылар миигин ‰ктэтэ сатыыллар;  

ку�ађаны бађарааччылар µлµрб‰н т‰ст‰‰ллэр,  

хайа да к‰н уода�ыннаађы саныыллар.  
 
14 Оттон мин дь‰лэй курдук, истибэппин,  

тыла суох курдук, саšарбаппын.  
15 Онон тугу да истибэт,  

утары этэрэ суох ки�и буоллум.  
 
16 Эйиэхэ мин эрэнэбин, АЙЫЫ ТОЙОН;  

Эн хардарыађыš, Айыы Тойон Таšарам.  
17 Ол и�ин ‰šэбин: «¤стµµхтµр‰м сэтэрээбэтиннэр,  

б‰д‰р‰йэр кэммэр улахамсыйар этилэр», – диэн.  
 
18 Охтон т‰�эрим миэхэ бу кэллэ,  

ыарыым аа�ан$арађан биэрбэт.  
19 Буруйбун$сэмэбин мин билинэбин,  

аньыыны оšорбуппун кэмсинэбин.  
20 Оттон µстµµхтµр‰м олорбуттарын курдук олороллор,  

дьэ µссµ ордук бµђµргµµт‰лэр;  

тµр‰µтэ суох миэхэ µст‰йээччилэр ‰ксээтилэр.  
21 ‡т‰µн‰ эрэ туту�арым и�ин,  

‰т‰µб‰н ку�ађанынан тµлµµчч‰лэр миэхэ µ�‰рэллэр.  
 
22 Оо, хаалларыма миигин, АЙЫЫ ТОЙОН;  

Таšарам, миигиттэн тэйимэ.  
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23 Тиэтэй миэхэ кµмµлµ�µргµ,  

Айыы Тойон, Быы�ааччым миэнэ!  

 
1 Хуор салайааччытыгар Идифумšа. Давид псалома.  
2 «Аньыыны саšарбат ту�угар, – диэбитим мин, –  

аны суолбун$ииспин кэтэниэм;  

аттыбар хара саšнаах баарын тухары  

айахпын хам хатанан сылдьыам».  
3 Тылбыттан матаммын, ылы$чып бараммын,  

мин ‰т‰µн‰ дађаны саšарбат буолбутум,  

оттон кутурђаным µссµ ордук дириšээбитэ,  
4 с‰рэђим тµлµнн‰‰ сирэлийбитэ;  

санаам$оноом уот кутаа буолбута.  
5 Дьэ онуоха мин хоммут уоспун хоšнорбутум:  
 

 

 «Этэн кулу дуу миэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, б‰тэр у�укпун,  

олођум к‰нэ тµ�µ ордубутун;  

‰йэм хайдађын мин билиэхпин бађарабын.  
6 Эн миэхэ биэрбит к‰н‰š$дьылыš баара$суођа  

биир$икки с‰µм эрэ буолуођа,  

мин ‰йэм Эн хараххар дуона суох.  

Чахчы дађаны, ки�и олођо сиккиэр тыал эрэ. Села  
7 Чахчы дађаны, ки�и к‰л‰к курдук к‰л‰г‰лдь‰йэр,  

ту�ата суохха с‰пс‰г‰рэр,  

мунньар$мунньар да, онто кимиэхэ тиксэрин билбэт.  
 
8 Оттон билигин, Айыы Тойон, тугу кэтэ�эбин?  

Эйиэхэ эрэ мин эрэнэбин.  
9 Бары буруйбуттан$сэмэбиттэн миигин µр‰�‰й,  

µйµ суохтар к‰л‰‰лэригэр биэримэ.  
10 Бу Эн оšорууš буоларын билэн, мин саšарбаппын,  
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уоспун сэгэтэ да барбаппын.  
11 Оо, уурат миигин охсоргун,  

Эн охсор илиигиттэн ийэ этим илдьирийдэ.  
12 Эн ки�ини, аньыытын и�ин дьарыйан,  

кини тугу к‰нд‰ргэппитин барытын,  

‰µн бы�а сиэбит таšа�ыныы, э�эђин;  

чахчы дађаны, ки�и диэн сиккиэр тыал эрэ. Села  
 
13 И�ит, АЙЫЫ ТОЙОН, мин ‰šэрбин,  

болђой мин энэлийэрбин;  

харађым уутун кµрµн, саšата суох киэр хайы�ыма;  

Эйиэхэ мин аа�ан и�эр ыалдьыт эрэ кэриэтэбин,  

бары µб‰гэлэрим курдук, кэлии эрэ ки�ибин.  
14 Букатын барыам, суох буолуом иннинэ  

кыратык ‰µр‰‰н‰ билэ т‰�эрим ту�угар,  

кытаанах хараххын миигиттэн араар». 

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО бигэтик эрэммитим и�ин,  

Кини, миэхэ нµр‰йэн, мин энэлгэммин и�иттэ.  
3 Иэдээннээх иинтэн миигин ороото,  

кутаšнас кутаттан хостоото;  

таас ‰µ�э та�ааран туруорда,  

хас хардыыбын бигэ оšордо;  
4 Кини миэхэ саšа ырыаны –  

Таšарабытыгар айхал ырыатын ыллатта.  

‡г‰стэр маны кµрµ дьулайыахтара,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнэр буолуохтара.  
 
5 Ким АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнэр,  

киэмсиктэртэн, сымыйа таšараларга туорааччылартан  

кµмµ кµрдµспµт, ол дьоллоох.  

39 
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6 Элбэх да дьиктини, АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам, Эн 

оšорођун,  

элбэђи да, би�иэхэ анаан, торумнуугун!  

Ким Эйиэхэ тэšнэ�иэђэй!  

Тµ�µ да ону и�итиннэрэ, кэпсии сатаабытым и�ин,  

ки�и барытын ситэн аађар кыађа суох.  
 
7 Сиэртибэни да, бэлэђи$ту�ађы да Эн бађарбатыš,  

ол оннугар миэхэ истэр кулгаађы биэрдиš;  

б‰т‰нн‰‰ уматыллар с‰µ�‰н‰ да,  

аньыы толугун да ирдээбэтиš.  
8 Онуоха эттим: «Мин бу баарбын;  

кинигэ т‰рбэтигэр мин туспунан суруллубут:  
9 Эн кµš‰лг‰н толоруохпун бађарабын, Айыы Таšарам;  

Эн Сокуонуš с‰рэхпэр дириšник иšмит».  
 
10 Улуу т‰мс‰‰гэ мин и�итиннэрбитим Эн кырдьыккын,  

ону этэртэн туттумматађым –  

Эн билэђин, АЙЫЫ ТОЙОН.  
11 С‰рэхпэр Эн абыраллаах кµмµђ‰н кистээн 

сылдьыбатађым,  

Эн хайдахтаах эрэбилгин, быы�аан ыларгын 

кэпсиирим,  

Эн бигэ тапталгын уонна кырдьыккын  

улуу т‰мс‰‰ттэн кистээбэтэђим.  
 
12 АЙЫЫ ТОЙОН, ха�ан да ађыраабатын  

Эн миэхэ амарах сы�ыаныš;  

миигин куруутун араšаччылаатын  

Эн бигэ тапталыš, Эн кырдьыгыš.  
13 Иэнэ биллибэт иэдээн миигин иилээтэ;  

аньыым$харам сэтэ$сэлээнэ ситэн,  

мин тугу да кµрбµт буоллум;  
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буруйум$сэмэм баттађым ахсаанын ба�ыйан,  

эр санаам энчирээтэ.  
 
14 ‡т‰µ санаађыттан, АЙЫЫ ТОЙОН, миигин µр‰�‰йэн ыл,  

оо, АЙЫЫ ТОЙОН, тиэтэй миэхэ кµмµлµ�µргµ.  
15 Ааттара алдьаннын, сурахтара суулуннун  

мин дуу�абар турунааччылар;  

атахха биллэрэн к‰л‰‰гэ бардыннар  

миэхэ ку�ађаны бађарааччылар;  
16 саакка киирэн уолу�уйдуннар  

миигин: «Кэ�эй, кэ�эй!» – диэн сэтэрээччилэр.  
 
17 Оттон Эйигин кµрдµµчч‰ барыта ‰µрд‰н$кµтт‰н,  

Эйигин булан, кини µрµгµйµ ‰рдээтин;  

Эйиэхэ быы�атыан бађарааччы куруутун:  

«АЙЫЫ ТОЙОН улуу!» – диир буоллун.  
18 Мин дьадаšыбын, кы�алђалаахпын,  

ол эрэн, миэхэ Айыы Тойон кы�аллар.  

Эн миэхэ кµмµлµ�µђ‰н, мин Быы�ааччым;  

оо, Айыы Таšарам, бытаарыма!  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 Ким кыраны$кыамматы умнубат, ол дьоллоох.  

Кы�алђалаах к‰н‰гэр кинини АЙЫЫ ТОЙОН быы�ыађа,  
3 АЙЫЫ ТОЙОН кµм‰ск‰µђэ, тыыннаах хаалларыађа,  

оччођо кини сиргэ дьоллоођунан ааттаныађа.  

Эн кинини µстµµхтµр‰н илиилэригэр биэриэš суођа.  
4 Ыалдьан$бохтон сыттађына, АЙЫЫ ТОЙОН бµђµргµт‰µђэ.  

Ыарыйдађына, Эн кинини бары ыарыытыттан 

‰т‰µрд‰µђ‰š.  
 

5 Мин эппитим: «АЙЫЫ ТОЙОН, миигин абыраа,  

‰т‰µрт мин дуу�абын;  
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Эйигин утары аньыыны оšорбуппун».  
6 ¤стµµхтµр‰м мин туспунан µ�‰µннээхтик кэпсэтэллэр,  

ха�ан эрэ µлµн, ааттыын$суоллуун умнуллар дэ�эллэр.  
7 Ким эмэ миигин кµрсµ кэллэђинэ, кураанађы эрдэр,  

и�игэр ку�ађаны саныы олорор  

уонна, тађыста да, онтун уšа$хаšас ы�ар$тођор.  
8 Миигин абаа�ы кµрµµчч‰лэр бары  

мин туспунан хобугуна�аллар,  

ку�ађаны миэхэ оšорорго сананаллар,  
9 «Кырыыс киниэхэ тиийдэ,  

аны турбаттыы сытта», – дэ�эллэр.  
10 Бэл эрэммит эйэ$дэмнээх дођорум,  

мин килиэппин сиэбит ки�и, миигин тэпсээри 

оšо�унна.  
 
11 Абыраа миигин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

атахпар туруор, оччођо мин кинилэргэ тµл‰µђ‰м.  
12 ¤стµµђ‰м иннибин ылбатађына, онтон билиэђим  

Эн миэхэ ‰т‰µ сы�ыаннааххын.  
13 Чµллµµђ‰м и�ин, Эн миигин харыстыађыš,  

‰йэлэр тухары Бэйэš аттыгар илдьэ сылдьыађыš.  
 
14 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, Израиль Таšаратыгар,  

‰йэттэн ‰йэђэ диэри.  

Аминь, аминь.  

II КИНИГЭТЭ  

41–71 псаломнар  

1 Хуор салайааччытыгар. Корей уолаттарын ‰µрэтиитэ.  
2 Таба ‰р‰йэ уутугар тарды�арыныы,  

Таšара, мин дуу�ам Эйиэхэ тарды�ар.  
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3 Дуу�ам миэнэ утаппыттыы, Таšарађа,  

тыыннаах Таšарађа тала�ар:  

оо, ха�ан эрэ тиийэммин,  

Таšара сирэйин кµрµб‰н?  
4 Таšараš ханнаный диэн  

к‰ннэтэ кэнийэр кэмнэригэр  

кµм‰скэм уута буолара  

к‰ннэри$т‰‰ннэри кэбийэр килиэбим.  
 
5 Ону эргитэ санааммын,  

харађым уутунан суунабын:  

ха�ан эрэ мин ‰т‰мэн дьоннуун ‰µрд‰�эрим,  

дьоро к‰нн‰‰, ‰šэ$с‰ктэ кэлбиттэри  

‰µр‰‰$кµт‰‰, уруй$айхал аргыстаах  

Таšара Дьиэтигэр сирдиирим.  
6 Тођо санньыйађын, дуу�ам миэнэ,  

тођо айманађын?  

Таšарађа эн эрэн: мин µссµ да Кинини айхаллыађым –  

Быы�ааччыбын, Таšарабын.  
 
7 Дуу�ам санньыар санаађа ылларан,  

бу Иордан сиригэр, Ермон ‰рд‰гэр,  

Мицар* хайатыгар тураммын,  

мин Эйигин саныыбын.  
8 Ч‰µмпэ ч‰µмпэни ыšыран к‰‰г‰н‰‰р  

Эн к‰р‰лгэниš к‰р‰лэс ‰µ�‰гэр;  

Эн долгунуš, Эн ытылђаныš барыта  

мин ‰рд‰б‰нэн бааллыран ааста.  
9 К‰н‰с АЙЫЫ ТОЙОН миэхэ бигэ тапталын кµрдµрµр,  

оттон т‰‰н мин Киниэхэ ырыа ыллыыбын,  

олођум Таšаратыгар ‰šэбин.  
 

                                                           

* 41:7 Сорох былыргы илиинэн суруйууга: Цоар.  
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10 Таšарабар, Кµм‰скээччибэр, этэбин:  

«Тођо Эн миигин умнађын?  

Тођо мин, µстµµххµ к‰µмч‰лэтэн,  

курутуйа сылдьабын?»  
11 Таšараš ханнаный диэн,  

к‰н аайы кэнийэр µстµµхтµр‰м ‰µђ‰‰лэриттэн  

мин µлµрд‰‰ эрэйдэнним.  
 
12 Тођо санньыйађын, дуу�ам миэнэ,  

тођо айманађын?  

Таšарађа эн эрэн: мин µссµ да Кинини 

айхаллыађым,  

Быы�ааччыбын, Таšарабын.  

 
1 Дь‰‰ллээ миигин, Айыы Таšара, кырдьыкпын 

та�ааран;  

кµм‰скээ Таšараны билиммэт норуоттан,  

µр‰�‰й албын$кµлдь‰н, уода�ыннаах ки�иттэн.  
2 Эн буолбаккыан мин дурда$хахха туттар Таšарам?  

Уонна дьэ тођо миигин туора анньађын?  

Тођо мин, µстµµххµ баттатан, харааста сылдьабын?  
 
3 Оо, Бэйэš сырдыккын, кырдьыккын миэхэ ыыт;  

кинилэр миигин сирдээтиннэр,  

Эн сибэтиэй хайађар, Эн олорор сиргэр тиэртиннэр.  
4 Оччођо мин Таšара сиэртибэнньигэр,  

дьолум$‰µр‰‰м Таšаратыгар тиийиэђим,  

арфаны дь‰р‰�‰тэн, Эйигин айхаллыађым,  

Айыы Таšара, мин Таšарам.  
 
5 Тођо санньыйађын, дуу�ам миэнэ?  

Тођо айманађын?  
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Таšарађа эн эрэн; мин µссµ да Кинини айхаллыађым,  

Быы�ааччыбын, Таšарабын.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Корей уолаттарын ‰µрэтиитэ.  
2 Айыы Таšара, былыр µб‰гэлэрбит сађана  

Эн хайдахтаах дьайыылары оšорбуккун  

би�иги эт кулгаахпытынан истибиппит –  

ађаларбыт ону би�иэхэ кэпсээбиттэрэ.  
3 Эн, атын омуктары ‰‰ртэлээн баран,  

кинилэр сирдэригэр µб‰гэлэрбитин олордубутуš;  

туора биис уустарын суу�артаан баран,  

норуоккар кµš‰л‰ тосхойбутуš.  
4 ¤б‰гэлэрбит бу сири кылыстарынан ылбатахтара,  

бэйэлэрин кыахтарынан да быы�амматахтара:  

Эн уšа илииš, Эн к‰‰�‰š, Эн сирэйиš сырдыга  

кинилэргэ кыайыыны биэрбитэ,  

оннук ‰т‰µ сы�ыаннаађыš кинилэргэ.  
 
5 Эн буолађын мин Ыраахтаађым, мин Таšарам,  

Иаковка кыайыыны Эн бэлэхтиигин.  
6 Эйигин кытта сылдьан, би�иги µстµµхп‰т‰н 

кыайыахпыт,  

Эн ааккынан би�иги µрµ турааччылары тэпсиэхпит.  
7 Ох саабар мин эрэммэппин,  

кылы�ым да миигин быы�ыыр кыађа суох;  
8 Эн би�игини µстµµхтµрб‰т‰ттэн быы�ыырыš,  

би�игини абаа�ы кµрµµчч‰лэри саатырдарыš.  
9 Айыы Таšарабытынан би�иги µр‰‰ хайђанарбыт;  

Эн ааккын ‰йэлэр тухары айхаллыахпыт. Села  
 
10 Оттон билигин Эн би�игини киэр анньан саатыртыš,  

би�иги сэриилэрбитин кытта барсыбатыš.  
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11 ¤�µгµйдµµхтµн куотар аакка ыытаššын,  

µстµµхтµрб‰т би�игини талыыллар.  
12 Эн би�игини, барааннары курдук, µлµртµрµ биэрдиš,  

туора омуктар ортолоругар ‰рэйдиš.  
13 Норуоккун туох да бары�а суох атыылаатыš,  

кини сыанатын ‰рдэтэ барбатыš.  
 
14 Эн би�игини ыалларбытыгар ыыстаттыš,  

тула олорооччулар элэктэригэр, ‰µђ‰‰лэригэр ыыттыš;  
15 норуоттар ортолоругар би�игини тыл домођо оšордуš,  

туора уустары бастарын бы�а илги�иннэрдиš.  
16 У�ун к‰н‰ бы�а мин сааты$сууту тулуйабын,  

сирэйим уотунан умайар –  
17 к‰лээччи, ‰µђээччи саšатыттан,  

µстµµх ки�и, иэстэ�ээччи, харађыттан.  
 
18 Тµ�µ да бу барыта ‰рд‰б‰т‰гэр т‰стэр,  

би�иги Эйигин умнубатыбыт,  

Эн кэс тылгын кэспэтибит.  
19�20 Тµ�µ да би�игини торђоттор ордууларыгар суу�арбытыš,  

тµ�µ да µл‰‰ к‰л‰г‰н би�иэхэ б‰р‰‰кэппитиš и�ин,  

би�иги cанаабыт Эйигиттэн тэйбэтэ,  

Эн суолгуттан туораабатыбыт.  
 
21 Арай би�иги, Таšарабыт аатын умнаммыт,  

атын таšарађа илиибитин ууммут буолуубут,  
22 ама Таšара, с‰рэх кистэлэšин курдат кµрµµчч‰,  

арыйыа суођа этэ дуо ону?  
23 Эн тускуттан би�игини к‰ннэтэ µлµрµллµр,  

туттарга анаммыт барааннары курдук кµрµллµр.  
 
24 Оо, туруй, тођо утуйан хааллыš, Айыы Тойон?  

У�угун, би�игиттэн б‰тэ�иктээхтик аккаастаныма!  
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25 Тођо Эн би�игиттэн киэр хайы�ађын?  

Тођо би�иги эрэйдэнэрбитин, баттанарбытын 

умнађын?  
26 Би�иги, быылга$буорга тэпсиллэн,  

µр‰ттэр кыађа суох кµлµттµн сытабыт.  
27 Туран, би�иэхэ кµмµлµ�µ кэл,  

‰т‰µ санаађыттан би�игини µр‰�‰йэн ыл.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «Сардааналар» 

матыыптарынан. Корей уолаттарын ‰µрэтиитэ. 

Таптал ырыата.  
2 С‰рэхпиттэн кутуллар ‰т‰µкэн тылларбын,  

ырыабын мин Ыраахтаађыга аныыбын;  

мин тылым – т‰ргэн суруксут бµр‰µтэ.  
 
3 Эн хайа да ки�итээђэр кэрэђин;  

тылыš$µ�‰š Эйиэнэ илгэлээх ‰т‰µнэн аллар,  

ол курдук Таšара Эйигин ‰йэлэргэ алђаабыт.  
4 С‰šкэн К‰‰стээх, кылыскын µтт‰ккэр иилинэн,  

кµрдµр кэрэмэн килбиэššин, с‰д‰ Бэйэђин.  
 
5 С‰д‰ Бэйэš, аккын миинэн*, кыайыы кµтµллµµх 

айаннаа,  

кырдьыгы, кµрс‰µ$сэмэй, кµнµ бы�ыыны кµм‰скээ;  

уšа илииš Эйиэнэ с‰šкэн дьайыылары 

кµрдµр‰µхт‰н.  
6 Эн онођосторуš сытыы у�уктаахтар –  

Ыраахтаађы µстµµхтµр‰н с‰рэхтэригэр дьµлµ 

киирэллэр;  

норуоттар атађыš анныгар самналлар.  
 

                                                           

* 44:5 Эбэтэр: колесницађар олорон.  
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7 Эн б‰р‰ст‰µл‰š, Айыы Таšара, ‰йэттэн ‰йэђэ турар;  

кырдьыгы µрµ тутуу – Эн ыраахтаађылыыр 

скипетрыš.  
8 Эн дьиš кырдьыгы таптыыгын, хара дьайыыны абаа�ы 

кµрµђ‰н.  

Ол и�ин Айыы Таšара, Эн Таšараš,  

Эйигин, дођотторгунаађар µрµ та�ааран,  

‰рд‰к ‰µр‰‰н‰ тосхойор елей арыынан ађаата;  
9 Эн таšа�ыš барыта мирра, алоэ уонна кассия  

сыттаах.  

Слон уšуођа киэргэтиилээх дыбарыастартан  

арфа тыа�а намылыйан, Эн с‰рэххин сылаанньытар.  
10 Эйигин арыаллыыр ытык дьахталлар ортолоругар  

ыраахтаађылар кыргыттара бааллар;  

уšа µтт‰гэр Офир кы�ыл кµм‰�э симэхтээх 

сарыысса турар.  
 
11 И�ит эрэ, кыы�ым, µйдµµн и�ит мин эйиэхэ этэрбин:  

эн умун норуоккун, ађаš ала�а дьиэтин,  
12 оччођо умсугуйуођа Ыраахтаађы кэрэ бэйэђэр.  

Кини эн Тойонуš, онон нµр‰µн нµрг‰й Кини иннигэр.  
13 Тир норуота эйиэхэ бэлэђин$ту�ађын ађалыађа,  

дьон баайа$талбата эйигин бэйэтигэр тарда сатыађа.  
 
14 Ыраахтаађы кыы�ын кэрэ килбиэнэ – и�игэр;  

кини таšа�а$саба кы�ыл кµм‰с киэргэтиилээх.  
15 Дьэрэкээн ойуулаах таšа�ы таšыннаран,  

кинини Ыраахтаађыга илдьэллэр,  

кэнниттэн кыргыттары, дь‰µгэлэрин, Эйиэхэ илдьэ 

бараллар.  
16 ‡µр‰‰$кµт‰‰, µрµгµй$талаан аргыстаах кэлэннэр,  

кинилэр Ыраахтаађы дыбарыа�ыгар киирэллэр.  
 

17 Ађаларыš оннуларыгар уолаттарыš олоруохтара;  
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Эн кинилэри сир устун кинээстэринэн туруортуоš.  
18 Эн ааккын мин кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ ааттатыам,  

норуоттар Эйигин ‰йэттэн ‰йэђэ айхаллыахтара.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Корей уолаттарын псалома. 

«Кыргыттар» матыыптарынан. Ырыа.  
2 Айыы Таšара – би�иги халыš хаххабыт, к‰дэн к‰‰сп‰т,  

хайа да алдьархайга т‰ргэн кµмµлµ�µµчч‰б‰т.  
3 Онон, бађар, сир да дьиги�ийэ хамсаатын,  

хайалар да байђал т‰гэђэр сиšнэн т‰ст‰ннэр,  

би�иги онтон куттаныахпыт суођа.  
4 Бађар, к‰‰гэн алла, байђал барылыы бааллырдын,  

долгун суостаах уоруттан хайа халбаšнаан бардын. 

 Села  
 
5 ¤р‰с с‰‰р‰гэ ‰µр‰‰н‰ ађалар Айыы Таšара куоратыгар,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к олорор сибэтиэй Дьиэтигэр.  
6 Таšара бу куоракка баар, онон куорат тулхадыйыа суођа,  

сарсыарда эрдэттэн Таšара киниэхэ кµмµлµ�‰µђэ.  
7 Норуоттар айманаллар, саарыстыбалар самналлар,  

Таšара саталаах саšатыттан сир ууллар.  
8 Аанньал сэриитин АЙЫЫ ТОЙОНО би�игини кытта,  

би�иги халыš хаххабыт, суон дурдабыт – Иаков 

Таšарата. Села  
 
9 Кэлиš, кµр‰š АЙЫЫ ТОЙОН дьайыыларын,  

Кини сир ‰рд‰гэр оšорор сµђ‰мэр дьиктилэрин:  
10 сир у�угар тиийэ сэриини тохтотон,  

Кини ох саалары то�утар, ‰š‰‰лэри булгурутар,  

куйахтары* уокка уматар.  

                                                           

* 45:10 Сорох былыргы илиинэн суруйууга: колесницалары.  
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11 «Чуумпуруš! Билиš: Мин Таšарабын!  

Мин уруйданыам норуоттар ортолоругар,  

уруйданыам б‰т‰н сир ‰рд‰нэн».  
12 Аанньал сэриитин АЙЫЫ ТОЙОНО би�игини кытта,  

би�иги халыš хаххабыт – Иаков Таšарата. Села  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Корей уолаттарын псалома.  
2 Ытыскытын та�ыныš, норуоттар бука бары,  

ыллаан дуора�ытыš Таšарађа ‰µр‰‰лээх ырыалары.  
3 АЙЫЫ ТОЙОН, ‡рд‰ктэн ‡рд‰к, дьулаан дађаны!  

Кини б‰т‰н сир ‰рд‰нэн с‰д‰ Ыраахтаађы.  
4 Кини би�иэхэ норуоттары бас бэриннэрбитэ,  

омуктары атахпыт анныгар самнарбыта.  
5 Кини би�иэхэ бас билэр µлб‰гэ сирбитин,  

таптыыр Иаковын киэн туттуутун, талан биэрбитэ. 

 Села  
 
6 Уруй$айхал ортотугар Таšара ‰µ�э тађыста,  

турба тыа�ын ортотугар АЙЫЫ ТОЙОН ‰µ�э тађыста.  
7 Ыллааš Айыы Таšарађа, ыллааš,  

ыллааš Ыраахтаађыбытыгар, ыллааš.  
8 Айыы Таšара – сир б‰тт‰‰н‰н Ыраахтаађыта;  

айхал ыллааš бары Киниэхэ псалому кытта.  
 
9 Таšара – норуоттары салайар Ыраахтаађы;  

Таšара сибэтиэй б‰р‰ст‰µл‰гэр олорор.  
10 Омуктар кинээстэрэ т‰мсэллэр  

Авраам Таšаратын норуотугар.  

Сир к‰‰стээхтэрэ Таšарађа бас бэринэллэр;  

Кини кимнээђэр да ‰µ�э турар.  
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1 Ырыа. Корей уолаттарын псалома.  
2 Айыы Тойон улуу, онон бар дьон айхала Киниэхэ 

ананар  

би�иги Таšарабыт куоратыгар, Кини сибэтиэй 

хайатыгар.  
3 Кэрэ кµст‰‰лээх ‰рдэл, сир б‰тт‰‰н‰н ‰µр‰‰тэ –  

Сион хайата; кини хоту µтт‰гэр  

улуу Ыраахтаађы куората турар.  
4 Таšара бу куорат кириэппэстэригэр  

бигэ кµм‰скээччи буоларын кµрдµрб‰тэ.  
 
5 Ыраахтаађылар, киксэн баран, бары бииргэ  

ыга анньан кэлбиттэрэ;  
6 куораты кµрµµт да, бэри диэн бэрки�ээбиттэрэ,  

уонна, уолуйа куттанан, атахха биллэрбиттэрэ;  
7 салыбырас буолуохтарыгар диэри онно дьулайбыттара,  

талыыта киирбит дьахтардыы аймаласпыттара.  
8 Эн илинтэн тыалы т‰�эрэššин,  

Фарсис аалларын ‰лт‰ охсубутуš.  
9 Истибиппитин би�иги дьэ онно илэ кµрб‰пп‰т  

Аанньал сэриитин АЙЫЫ ТОЙОНУН куоратыгар,  

би�иги Таšарабыт куоратыгар.  

Таšара кинини ‰йэлэргэ барардыы бµђµргµт‰µђэ.

 Села  
 
10 Айыы Таšара, Эн Храмšар тураммыт,  

би�иги Эн бигэ тапталгын саныыбыт.  
11 Эн аатыš сири сиксигинэн и�иллэрин курдук,  

Эйиэхэ айхал эмиэ сир устун и�иллэр.  

Эн уšа ытыскар тобус$толору кырдьыгы туппуккун.  
12 ¤рµгµйµ ‰рдээтин Сион хайата;  

Эн кµнµ дь‰‰лг‰н кµрµннµр,  

‰µрд‰ннэр Иуда куораттара.  
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13 Барыš, Сиону эргийэн кэлиš,  

башнятын ахсаанын аађан билиš;  
14 µйдµµн кµр‰š кини бµђµргµт‰н‰‰лэрин,  

кэрийэ хаамыš кириэппэстэрин;  

оччођо кэлин кэнэђэс кµл‰µнэлэргэ кэпсиэххит:  
15 «Бу Таšара ‰йэттэн ‰йэђэ би�иги Таšарабыт,  

Кини би�игини µл‰µхп‰т‰гэр диэри сирдиэђэ».  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Корей уолаттарын псалома.  
2 Истиš маны, бары норуоттар;  

болђойуš, сир олохтоохторо бука бары, –  
3 намы�ахтар да, ‰рд‰ктэр да,  

баайдар да, дьадаšылар да б‰тт‰‰н.  
4 Муудара�ы мин э�иэхэ амалыйыам;  

билиибин э�игинниин ‰ллэстэн,  

с‰рэђим кичэмэллээх санаатын арыйыам.  
5 ¤с хо�оонугар мин кулгаахпын чуга�атыам,  

арфађа оонньооммун, таабырыммын таайтарыам.  
 
6 Куттаныахтаахпын дуо мин алдьархай адађыйдађына,  

миигин тилэх батта�а и�ээччилэр хара дьайдара  

тула µтт‰б‰ттэн хаайдађына?  
7 Балым баайдарыгар кинилэр эрэнэллэр,  

халыš харчыларынан хайђаналлар.  
8 Ки�и хайдах да кыайан бэйэтин* толунуо суођа,  

тыынын тµлµб‰р‰н Таšарађа биэриэ суођа.  
9 Кини дуу�атын толуга муšура биллибэт к‰нд‰,  

ким да ону ха�ан да ситэн тµл‰µ суођа –  
10 ки�и ‰йэлэр тухары µлбµтµђµ,  

µšкµµт‰н µšµйбµтµђµ диэн суох.  
 

                                                           

* 48:8 Сорох былыргы илиинэн суруйууга: быраатын.  
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11 Ким барыта кµрµр: муударай да µлµр,  

нь‰дь‰$балай, аšала да барыта антах аттанар,  

баайын$дуолун атыттарга хаалларар.  
12 Сирдэригэр бэйэлэрин ааттарын иšэрэллэрэ эрээри,  

иин буолар кинилэр ‰йэлэр тухары олорор 

дьиэлэрэ*,  

кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ олохсуйар сирдэрэ.  
13 Ки�и, тµ�µ да чиэстэммитин и�ин, куруук баар буолуо 

суођа,  

кини эмиэ, µлµр$с‰тэр кыыл$с‰µл курдук,  

суох буолуођа.  
 
14 Тµ�µ да кэннилэриттэн и�ээччилэр  

кинилэр этэллэрин би�ирээбиттэрин и�ин,  

ити суолунан барааччылар µйµ суох бы�ыыланаллар.

 Села  
15 Барааннары курдук, кинилэри ‰т‰гэн т‰гэђэр 

хатыахтара,  

онно µлµр µл‰‰ барыларын маныађа;  

оттон сарсыарда кµнµ дьон кинилэри ба�ылыахтара.  

Симэлийэ с‰т‰µђэ кинилэр эттэрэ$сииннэрэ,  

‰т‰гэн т‰гэђэ буолуођа олохсуйар дьиэлэрэ.  
16 Оттон мин дуу�абын Таšара µл‰‰ айађыттан толуйуођа,  

Кини миигин Бэйэтигэр ылыађа. Села  
 
17 Куттаныма ки�и байарыттан$тайарыттан,  

кини дьиэтин баайа$дуола хаšыырыттан.  
18 ¤ллµђ‰нэ, кини тугу да илдьэ барыа суођа,  

баайа$дуола кэнниттэн баты�ыа суођа.  
19 Тµ�µ да тыыннаађар дьоллоохпун дэммитин,  

                                                           

* 48:12 Сорох былыргы илиинэн суруйууга: би�иги дьиэлэрбит ‰йэлэр 

тухары туруохтара дии саныыллар.  
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сити�иилэнэн, дьонтон хайђаммытын и�ин,  
20 кини эмиэ µб‰гэлэригэр аттаныађа,  

сырдыгы аны ха�ан да кµрбµттµргµ барыађа.  
21 Ки�и, тµ�µ да чиэстэммитин и�ин, куруук баар буолуо 

суођа:  

кини эмиэ, µлµр$с‰тэр кыыл$с‰µл курдук,  

суох буолуођа.  

 
1 Асаф псалома.  

Таšаралар Таšаралара, АЙЫЫ ТОЙОН, саšарар –  

к‰н к‰µрэйэр сађађыттан арђааššа диэри  

Кини сири ыšырар.  
2 Сионтан, эšкилэ суох кэрэ куораттан,  

Таšара килбиэннээх сырдыга сыдьаайар.  
 
3 Би�иги Таšарабыт тиийэн кэлиэђэ,  

Кини кэлиитэ чуумпу буолуо суођа:  

иннигэр суостаах уот оргуйуођа,  

тулатыгар добун буурђа ытыллыађа.  
4 Норуотун дь‰‰лл‰‰р‰гэр кэрэ�ит оšостоору,  

Кини ‰µ�эттэн халлааннары уонна сири ыšырар:  
5 «Мунньуš Миэхэ сибэтиэйдэрбин,  

Миигин кытта, сиэртибэ биэрэн, сµб‰лэ�ии 

т‰�эрсибиттэри!»  
6 Айыы Таšара Бэйэтинэн судьуйалыыр,  

ол и�ин халлааннар Кини кырдьыктаађын 

биллэрэллэр. Села  
 
7 «И�ит, норуотум, Мин этэрбин;  

Израиль! Мин эйигин утары туо�улуубун.  

Мин Таšарабын, эйиэхэ Таšараš буолабын.  
8 Сиэртибэ биэрбэккин диэн, эйигин сэмэлиэм суођа –  
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уматан биэрэр бэлэххин µр‰‰ кµрµб‰н.  
9 Мин ылыам суођа ођу�у Эн дьиэђиттэн,  

козеллары – тиэргэššиттэн.  
10 Тыа кыыла барыта – Миэнэ,  

ты�ыынчанан томторго мэччийэр с‰µ�‰ эмиэ – 

Миэнэ;  
11 хайађа баар кµтµр‰ аађа билэбин,  

хонууга сылдьар кыыл эмиэ барыта – Миэнэ.  
 
12 Аччыгым да буоллар, Мин эйиэхэ этиэм суођа этэ –  

аан дойду уонна онно баар барыта – Миэнэ.  
13 Сиирим буолуо дуо Мин ођус этин,  

и�эрим буолуо дуо козел хаанын?  
14 Махталы эн Таšарађа сиэртибэлээ,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰ккэ эрэннэрбиккин толор.  
15 Кы�алђалаах к‰ššэр Миигин ыšыр;  

Мин эйигин µр‰�‰йэн ылыађым,  

оччођо эн Миигин айхаллыађыš».  
 
16 Оттон нэгэйгэ Таšара этэр:  

«Тођо Мин сокуоннарбын ‰µрэтэђин,  

тођо Мин кэс тылбын эн ырытађын?  
17 Бэйэš буоллађына Мин ‰µрэтэрбин абаа�ы кµрµђ‰н,  

Мин тылбын кэнниš диэки э�эн и�эђин.  
18 Уоруйађы кµрдµхх‰нэ, куодары�ађын,  

кµсс‰‰лэ�ээччилэри кытта алты�ађын.  
 
19 Уо�уš ку�ађаššа дµбµšн‰к µ�‰ллэр,  

тылыš албыны кэбэђэстик ти�эр;  
20 бырааккын утары тылла�а олорођун,  

бэйэš ийэš ођотун холуннарађын.  
21 Эн итинник бы�ыыланаргын Мин саšарбат этим,  

ол и�ин Миигин бэйэм курдук дии санаабыккын.  
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Дьэ билигин эйигин дьарыйабын,  

буруйгун иннигэр ууран биэрэбин.  
 
22 ¤йдµµš маны э�иги, Таšараны умнааччылар;  

эбэтэр, Мин э�игини, хахай курдук, хайа тардыађым,  

онно э�игини ким да µр‰�‰йэн ылыа суођа.  
23 Ким Миэхэ махталы сиэртибэлиир, ол Миигин 

ытыктыыр.  

Суолун$ии�ин болђойор ки�иэхэ  

Мин Таšара быы�ыырын кµрдµр‰µђ‰м».  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома,  
2 Вирсавиялыын кµсс‰‰лэспитин кэннэ,  

Давидка Нафан пророк кэлэ сылдьыбытыгар.  
3 Абыраа миигин, Айыы Таšара, улуу амарах 

санаађыттан,  

‰т‰мэн ‰т‰µђ‰нэн суох оšор мин буруйбун$сэмэбин.  
4 Элбэх тµг‰л сууйан, хара дьайыыбын ыыт,  

аньыыбыттан миигин ыраа�ырт.  
 
5 Буруйу$сэмэни оšорбуппун мин билэбин,  

аньыыбын$харабын µр‰‰ µйд‰‰ сылдьабын.  
6 Эйигин, сођотох Эйигин утары мин аньыыны оšордум,  

Эн иннигэр уода�ыннаахтык бы�ыыланным,  

онон Эн уураађыš сµптµµх, Эн дь‰‰л‰š ыраас.  
7 Мин ‰µск‰µхп‰ттэн мµк‰ бы�ыылаахпын,  

ийэттэн тµр‰‰ аньыылаахпын.  
 
8 Эн ки�и ис с‰рэђиттэн кырдьыктаах буоларыгар 

бађарађын,  

ол и�ин мин дуу�абын Бэйэš муудараскынан 

сырдатађын.  

50 



50 ПСАЛОМ 

 82

9 Иссоп угунан миигин ы�ыахтаа, оччођо мин 

ыраа�ырыам;  

миигин сууй, оччођо хаардаађар маšхайыам.  
10 Миэхэ ‰µр‰‰н‰, кµр‰$нары и�итиннэр,  

оччођо, тµ�µ да Эн миигин самнарбытыš и�ин,  

мин ‰µр‰µм$кµт‰µм этэ.  
11 Мин аньыыбын$харабын кµр‰мэ,  

буруйбун$сэмэбин барытын суох оšор.  
 
12 Ыраас с‰рэхтэ миэхэ ай, Айыы Таšара,  

ис тыыммын саšардан, кырдьыктаах оšор.  
13 Миигин Бэйэђиттэн киэр анньыма,  

Сибэтиэй Тыыššын миигиттэн былдьаама.  
14 Быы�абылыš ‰µр‰‰т‰н миэхэ тµн‰ннэр,  

Ба�ылыыр Тыыššынан миигин бµђµргµт.  
 
15 Сокуона суохтары Эн суолгар мин ‰µрэтиэм,  

оччођо аньыылаахтар Эйиэхэ эргиллиэхтэрэ.  
16 Быы�аа хааны тохпут аньыыбыттан, Айыы Таšара,  

миигин быы�ыыр Таšарам,  

оччођо Эн кырдьыккын мин айхаллыам.  
 
17 Айыы Тойон, уоспун µ�‰л,  

мин Эйиэхэ уруй$айхал тылын этиэм;  
18 Эйиэхэ сиэртибэ биэриэм этэ да, ону Эн бађарбаккын,  

б‰т‰нн‰‰ уматыллар бэримньини ахсарбаккын.  
19 Таšара ылынар сиэртибэтэ – аньыытын кэлэнэр с‰рэх;  

аньыытын кэлэнэр сымнађас с‰рэђи  

Эн киэр анньыаš суођа, Айыы Таšара.  
 
20 ‡т‰µ санаађыттан Сиоššа амарахтык сы�ыаннас,  

Иерусалим эркинин чµл‰гэр т‰�эр.  
21 Оччођо ‰µр‰µђ‰š Эн сиэрдээх сиэртибэттэн,  
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уматан бэриллэр бэлэхтэн$ту�ахтан,  

б‰т‰нн‰‰ уматыллар бэримньиттэн;  

оччођо Эн сиэртибэнньиккэр кунаннары ууруохтара.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид ‰µрэтиитэ. 2 Идумея 

ки�итэ Доик Саулга тиийэн, «Давид Ахимелех дьиэтигэр  

кэллэ» диэн тыллаабытын истэн.  
3 Тођо хара дьайыыгынан хайђанађын, харса суох эр 

бэрдэ?  

Таšара бигэ таптала миигинниин µр‰‰ бииргэ.  
4 ¤лµрµр$µ�µрµр суолу торумнуугун,  

кыырыктаах бии кэриэтэ эн тылыš, куодалаах дуу�а!  
5 Мµк‰н‰ ‰т‰µтээђэр µрµ тутађын,  

кырдьыгы этэрдээђэр сымыйалыыргын ордорођун.

 Села  
6 С‰л‰�‰ннээх тыллары эн сµб‰л‰‰г‰н, кµлдь‰н тыллаах.  
 
7 Ол и�ин Таšара эйигин букатыннаахтык суу�арыађа,  

отуугуттан харбаан ылан, киэр бырађыађа,  

тыыннаахтар дойдуларыттан т‰µрэн ылыађа. Села  
 
8 Кµнµ дьон ону дьулайа кµр‰µхтэрэ,  

кинилэр хара дьайдаађы к‰л‰µхтэрэ:  
9 «Таšарађа кµм‰скэтиэн бађарбатах ки�и ити баар.  

Барђа баайыгар эрэнэрэ,  

хара дьайынан кµм‰скэнэрэ».  
 
10 Оттон мин Таšара Дьиэтигэр кµђµрµ чэлгийэр  

маслина ма�ын кэриэтэбин;  

Таšара бигэ тапталыгар мин эрэнэбин  

‰йэттэн ‰йэлэр тухары.  
11 Бары дьайыыš и�ин махтанан,  
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‰йэм тухары мин Эйигин айхаллыам;  

итиэннэ, Эн сибэтиэйдэргин кытта бииргэ сылдьан,  

Эн ‰т‰µкэннээх ааккар эрэниэм.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Флейта дођу�уолунан. Давид 

‰µрэтиитэ.  
2 ¤йµ суохтар истэригэр  

«Таšара суох» дии саныыллар.  

Бары сатарыйбыттар, сидьиšник бы�ыыланаллар;  

‰т‰µн‰ оšорор ки�и ким да суох.  
 
3 Биир эмэ µйдµµђ‰$тµйдµµђ‰,  

Таšараны кµрдµµчч‰н‰ булан кµрµµр‰,  

Таšара халлаантан ки�и аймађы анаарар.  
 
4 Бары уšа$хаšас туораабыттар,  

бары ту�аларыттан тахсыбыттар;  

‰т‰µн‰ оšорор ки�и суох, биир да суох.  
 
5 Ама µйдµн‰µхтэрэ суођа дуо буруйу оšорооччулар,  

мин норуоппун килиэптии мэšиэстээччилэр,  

Таšараны ыšыран кµрбµт дьон?  
6 Кинилэр онно, улуу кутталга ылларан,  

ха�ан да уолуйбатахтарын уолуйуохтара:  

эйигин утары турунааччылар уšуохтарын  

Таšара урусхал оšортуођа.  

Кинилэртэн Таšара аккаастанна,  

онон эн кинилэри саакка ыытыађыš.  
 
7 Оо, Сионтан Израильга быы�абыл кэлэрэ буоллар!  

Таšара норуотун билиэнтэн тµн‰ннэрдэђинэ,  

Иаков ‰µр‰µђэ$кµт‰µђэ, Израиль µрµгµйµ ‰рд‰µђэ.  
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1 Хуор салайааччытыгар. Устурууналаах инструмент до8

ђу�уолунан. Давид ‰µрэтиитэ. 2 Зифейдэр Саулга кэлэн 

 «Давид би�иэхэ са�ан сылдьар эбит буолбат дуо?» диэбиттэригэр.  
3 Айыы Таšара, Бэйэš ааккынан миигин быы�аа,  

модун кыаххынан мин кырдьыкпын та�аар.  
4 Айыы Таšара, и�ит мин ‰šэрбин,  

болђой Эйиэхэ этэрбин.  
 
5 Туора дьон миигин утары µрµ турдулар,  

к‰‰стээхтэр мин дуу�абар суудайдылар;  

кинилэр иннилэригэр Таšараны кµрбµттµр. Села  
 
6 Ол эрэн миэхэ Таšара кµмµлµ�µр,  

Айыы Тойон мин куппун$с‰рб‰н бµђµргµтµр.  
7 ¤стµµхтµр‰м µ�‰µннэрин Кини иэстиэђэ;  

Эн кинилэри кырдьыгыš к‰‰�‰нэн имири эс.  
 
8 Ис с‰рэхпиттэн мин Эйиэхэ сиэртибэ биэриэм,  

Эн ‰т‰µкэннээх ааккын, АЙЫЫ ТОЙОН, албан 

аатырдыам.  
9 Эн миигин бары иэдээнтэн µр‰�‰йд‰š,  

онон мин µстµµхтµрб‰н µрµгµйд‰‰ кµрд‰м.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Давид ‰µрэтиитэ.  
2 Айыы Таšара, и�ит мин ‰šэрбин;  

Эйигиттэн кµрдµстµхп‰нэ, киэр хайы�ыма.  
3 Болђойон и�ит миигин уонна миэхэ хардар;  

мин, эрииргэ$буруурга т‰бэ�эн, энэлийэн эрэбин;  

с‰рэђим мµђ‰стэ 4 µстµµх ‰µг‰т‰ттэн,  

µ�µгµйдµµх ки�и к‰µмч‰т‰ттэн;  

иэдээни кинилэр миэхэ тэрийэллэр,  
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кырыктаах санааларыттан µ�‰рэллэр.  
 

5 Т‰µ�‰м и�э тиšиргэс буолла,  

µлµр куттала миигин хам ылла;  
6 куйахам к‰‰рдэ, этим саласта,  

кутталбыттан уšуођум барыта босхо барда.  
7 «Холууп курдук кынаттаађым буоллар! – диэтим мин. –  

Хол дойдуга кµтµн бараммын, уоскуйуом этэ;  
8 быдан дуолга быйа�ыйан бараммын,  

б‰чч‰м сирдэргэ хонуктуом этэ; Села  
9 хабараан тыалтан, добун буурђаттан  

хахха булуна охсон хорђойуом этэ».  
 
10 Аймаа кинилэри, Айыы Тойон, тыл$тылларын 

µйдµспµт гына;  

мин бу куоракка к‰µмч‰н‰ уонна иирээни кµрµб‰н:  
11 олор т‰‰ннэри$к‰ннэри кини эркинин устун хаамаллар;  

онон бу дойдуну буруй буулаабыт, кы�алђа кыпчыйбыт.  
12 Куоракка алдьархай ааšнаабыт:  

атађастабыл уонна албыннаа�ын  

кини уулуссаларыттан арахпакка барбыт.  
 
13 ¤стµµх миигин ‰µђэр буолбатах,  

ону мин тулуйуом этэ;  

µ�µгµйдµµђ‰м бэрдимсийэр буолбатах,  

киниттэн син хорђойуом этэ;  
14 бэйэм тэšнээђим – эн миигин ‰µђэђин,  

дођорум, чугас ки�им,  
15 эн$мин дэ�эн истиšник сэ�эргэспит,  

Таšара Дьиэтигэр кµй дьоннуун аалласпыт аргы�ым.  
16 Дьиэлэрин да, с‰рэхтэрин да хара дьай булбутун и�ин,  

итинниктэри µлµр µл‰‰ буулаатын;  

‰т‰гэн т‰гэђэр кинилэр тыыннаахтыы т‰ст‰ннэр.  
 

17 Оттон мин Таšараны ыšырабын,  
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АЙЫЫ ТОЙОН миигин быы�ыађа.  
18 Киэ�элээх сарсыарда, к‰н ортото  

мин Киниэхэ энэлийэ ‰šэбин,  

Кини мин саšабын истиэђэ.  
19 Тµ�µ да ‰г‰стэр миигин утары туруммуттарын и�ин,  

Кини миигин сэрииттэн б‰т‰н та�аарыађа.  
20 Айыы Таšара истиэђэ,  

‰йэлэр иннилэриттэн б‰р‰ст‰µлгэ Олорооччу, Села  

уларыйбаттарын, Таšараттан куттамматтарын и�ин,  

уодьуганнарын тутуођа.  
 
21 Аргы�ым иллээх дьонугар илиитин кµтµхтµ,  

т‰�эрсибит сµб‰лэ�иитин кµт‰рдэ.  
22 Арыынан ньылђарытар намыын саšалаађа да,  

дьиšэр, с‰рэђэ µ�‰µн эбит;  

тыла$µ�µ елейдээђэр сымнађа�а да,  

дьиšэр, сыгынньах кылыс эбит.  
 
23 Кы�алђађын АЙЫЫ ТОЙОŠŠО с‰ктэр –  

Кини эйигин µй‰µђэ.  

Кырдьыксыты Кини ха�ан да тулхадыттарыа суођа.  
24 Айыы Таšара, Эн хара дьайдаахтары  

дириš ииššэ т‰�эртиэš;  

хаанымсахтар, уода�ыннаахтар  

‰йэлэрин аšаарыгар да тиийиэхтэрэ суођа.  

Оттон мин Эйиэхэ эрэнэбин.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «Кый ыраах баран чуумпурбут 

холууп» матыыбынан. Давид ырыата. Филистимляннар  

кинини Геф куоракка тутан ылбыттарыгар.  
2 Абыраа, Айыы Таšара, ки�и мэšиэстээри хаайар,  

хас к‰н аайы ‰рд‰бэр т‰�эн кы�арыйар.  
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3 ¤стµµхтµр‰м к‰н да аайы тыыннаахтыы ыйыстыах 

курдуктар;  

‰г‰стэр миигин утары µрµ турдулар.  
4 Оо, ‡рд‰ктэн ‡рд‰к‰, миэхэ куттал суо�аатађына,  

Эйиэхэ мин эрэнэбин.  
5 Таšарађа – Кини тылыгар айхал этэбин, –  

Таšарађа эрэнэбин, куттаммаппын;  

муšур ‰йэлээх миэхэ тугу оšоруой?  
 
6 Кинилэр хайа да к‰н мин этэрбин токурута сатыыллар,  

ку�ађаны эрэ миэхэ саныыллар.  
7 Миигин утары куомсукта�аллар,  

са�а сылдьан тыыммар тиийээри,  

хас хардыыбын мана�аллар.  
8 Ама иэстэбилтэн куотуохтара дуо маннык хара 

дьайдаахтар?  

Айыы Таšара, уордайан, норуоттары суу�артаа.  
 
9 Мин атах балай сырыым барыта Эйиэхэ аађыллан турар;  

кµм‰скэм уутун эмиэ и�иккэр кутан ис, –  

ити барыта Эн кинигэђэр бэлиэтэммитэ буолбаат?  
10 Эйигин ыšырдым да,  

µстµµхтµр‰м чугуйан бараллар.  

Таšара мин диэки, ону мин билэбин.  
11 Таšарађа – Кини тылын айхаллыыбын,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО – Кини тылын уруйдуубун, –  
12 Таšарађа мин эрэнэбин, куттаммаппын;  

ки�и миэхэ тугу оšоруой?  
 
13 Андађарбын мин толоруох тустаахпын, Айыы Таšара;  

мин Эйиэхэ махтал сиэртибэтин биэриэм.  
14 Мин µр‰‰ Таšара аттыгар,  

олох сырдыгар, сылдьарым ту�угар,  
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Эн дуу�абын µлµртµн µр‰�‰йд‰š,  

б‰д‰р‰йэн эрдэхпинэ миигин µйµµт‰š.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «¤лµр‰мэ» матыыбынан. 

Давид, Саултан к‰рэнэн баран, хайа хаспађар са�а  

сылдьан ыллаабыт ырыата.  
2 Абыраа миигин, Айыы Таšара, абыраа миигин;  

Эйиэхэ дуу�ам эрэнэр.  

Аан алдьархай буурђата намырыар диэри,  

Эн кынатыš к‰л‰гэр мин хорђойуом.  
 
3 ‡рд‰ктэн ‡рд‰к Таšараны мин ыšырабын,  

миэхэ ‰т‰µн‰ оšорор Таšараны.  
4 Кини, халлаантан кµмµ ыытан, миигин быы�ыађа,  

оттон миигин к‰µмч‰лээччилэри саатырдыађа. Села  

Таšара бигэ тапталын, кырдьыгын ыытыађа.  
 
5 Мин хахайдар ортолоругар,  

ки�ини мэšиэстээччилэр быыстарыгар баарбын;  

кинилэр тиистэрэ – ‰š‰‰ да ырба,  

тыллара – кыырыктаах кылыс.  
 
6 Халлааннар уšуордарынан айхаллан, Айыы Таšара,  

б‰т‰н сир ‰рд‰нэн кµ�‰нн‰н Эн килбиэниš.  
 
7 Барар суолбар миэхэ угаайы оšорбуттар,  

ону кµрµн, дуу�ам санньыйда.  

Мин иннибэр иин хаспыттар,  

ол эрэн, онно бэйэлэрэ т‰ст‰лэр. Села  
8 Мин с‰рэђим бэлэм, Айыы Таšара,  

мин с‰рэђим бэлэм.  

Эйигин айхаллаан, мин ырыа ыллыам.  
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9 У�угун, дуу�ам миэнэ!  

У�уктуš, арфа уонна лира!  

Мин сарыалы у�угуннарыам.  
10 Норуоттар ортолоругар, Айыы Тойон, Эйиэхэ 

махтаныам,  

омуктар ортолоругар Эйигин айхаллыам.  
11 Эн бигэ тапталыš халлааннары а�ара барар,  

Эн кырдьыгыš былыттардыын быыса�ар.  
 
12 Халлааннар уšуордарынан айхаллан, Айыы Таšара,  

б‰т‰н сир ‰рд‰нэн кµ�‰нн‰н Эн килбиэниš.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «¤лµр‰мэ» матыыбынан. 

Давид ырыата.  
2 Дьиš чахчы кырдьыгы этэђит дуо э�иги, судьуйалар,  

кµнµт‰к дь‰‰лл‰‰г‰т дуо бар дьону?  
3 Сокуона суођу с‰рэххитигэр аттарађыт,  

сир устун к‰‰ск‰т‰нэн µттµйµђ‰т.  
 
4 Хара саšнаахтар ийэттэн т‰�э суолтан туораабыттар,  

албыны$кµлдь‰н‰ саšаран, тµр‰µхтэриттэн 

муммуттар.  
5�6 Кинилэр дьааттара – эриэн ‰µн с‰л‰�‰нэ,  

кулгаађын б‰µлэнэн, абылааччы саšатын,  

хайа да сатабыллаах абылааччы саšатын, истибэт  

дь‰лэй кобра дьаата.  
 
7 Айыы Таšара, тиистэрин айахтарын и�игэр турута ођус,  

АЙЫЫ ТОЙОН, эдэр хахайдар а�ыыларын тосту тут!  
8 Уу устан аа�арыныы аа�а турдуннар;  

ох сааларын кирсин тартахтарына,  

онођосторо тосту бардыннар.  
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9 Хаатыттан тахсан барбыт ‰µнн‰‰, суола суох с‰тт‰ннэр,  

тµр‰µн иннинэ т‰сп‰т тµр‰µхт‰‰, ‰р‰š к‰н‰ 

кµрбµт‰ннэр.  
10 Хочуолларгытын амынньыар уота хаарыйа да илигинэ,  

хоруорбут да, µл‰µр да аскытын холорук ытыйан 

илтин*.  
 
11 Иэстэбил туолбутун кµрµн, кырдьыксыт ‰µр‰µђэ;  

кини хара дьайдаахтар хааннарын кэ�иэђэ.  
12 Оччођо дьон$сэргэ этиэђэ:  

«Дьиš чахчы баар эбит кырдьыксыт ки�и манньата!  

Дьиš чахчы баар эбит сиргэ кµнµт‰к дь‰‰лл‰‰р Таšара!»  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «¤лµр‰мэ» матыыбынан. 

Давид ырыата. Саул, кинини дьиэтин та�ыгар  

µлµртµрµµр‰, бэйэтин дьонун чуšната ыыппытыгар.  
2 ¤стµµхтµрб‰ттэн миигин µр‰�‰й, Айыы Таšарам,  

µрµ турааччылартан кµм‰скээ.  
3 Хара дьайдаахтартан µр‰�‰йэн ыл,  

хаанымсахтартан быы�аа.  
 
4 Кµр, ол мин кылыыбын кэтэ�эн, кирийэн сыталлар;  

буруйум да, аньыым да и�ин буолбатах, АЙЫЫ ТОЙОН,  

к‰‰стээхтэр ‰рд‰бэр т‰�эргэ бэлэмнэр.  
5 Буруйу оšорбутум суођа да,  

‰рд‰бэр т‰�ээри ‰µмэхтэ�эллэр.  
 

Оо, туран, миэхэ кµмµђµ кэл уонна кµр!  
6 АЙЫЫ ТОЙОН, Аанньал сэриитин Таšарата, Израиль 

Таšарата,  

                                                           

* 57:10 Еврейдии тиэкискэ бу этии ис хо�ооно чуолкайа суох.  
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у�уктан, бары норуоттары уодьуганнаа,  

уода�ыннаах хара дьайдаахтартан кими да ордорума.

 Села  
 
7 Хас киэ�э аайы тµннµн кэлэннэр,  

ыт курдук улуйа$улуйалар,  

куораты тула хаамаллар.  
8 Ыыс$бурут тыллары кулгуйаннар,  

айахтарын кылы�ынан сулуйаллар,  

«Ким би�игини истиэђэй?» – дии саныыллар.  
 
9 Ол эрэн, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн кинилэри к‰л‰‰ гыныађыš,  

Эн омуктары саакка$суукка ыытыађыš.  
10 Оо, мин к‰‰�‰м$тирэђим! Эйигин мин кэтэ�эбин,  

Эн буолађын, Айыы Таšара, мин кириэппэ�им.  
11 ‡т‰µ санаалаах Таšарам миигин утары кµрс‰µђэ,  

µстµµхтµр‰м µ�µллµр‰н Кини миэхэ кµрдµр‰µђэ.  
 
12 Норуотум умнубатын ту�угар, Эн кинилэри µлµртµµмµ:  

к‰дэн к‰‰ск‰нэн ‰рэйтээн, кинилэри самнартаа,  

Айыы Тойон Кµм‰скээччибит.  
13 Айахтарын аньыытын, уостарын буруйун и�ин,  

улахамсык санааларын угаайытыгар киирдиннэр;  

кырыы�ы таптыылларын, сымыйаны саšаралларын 

и�ин,  
14 уордайан, кинилэри суу�артаа,  

суола суох с‰т‰µхтэригэр диэри, суу�артаа;  

оччођо Иаковы Таšара салайарын  

сир у�угар тиийэ билиэхтэрэ. Села  
 
15 Хас киэ�э аайы тµннµн кэлэннэр,  

ыт курдук улуйа$улуйалар,  

куораты тула хаамаллар.  
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16 Ас кµрдµµн салбыšныыллар,  

аччык хаалан ырдьыгыныыллар.  
 
17 Оттон мин Эн к‰‰ск‰н$уоххун хо�уйуом,  

сарсыарда эрдэттэн Эн бигэ тапталгын уруйдуом.  

К‰ч‰мэђэй к‰ммэр Эн миигин кириэппэс буолан 

кµм‰ск‰‰р‰š,  

кы�алђалаах к‰ммэр миигин хахха буолан 

харыстыырыš.  
18 Оо, мин к‰‰�‰м$тирэђим, айхал ыллыам Эйиэхэ.  

Айыы Таšара – мин кириэппэ�им,  

миигин бигэтик таптыыр Таšарам.  

 
1 Хуор салайааччытыгар: «Кэс Тыл сардааната» 

матыыбынан. Давид ‰µрэтэр ырыата.2 Давид,  

Месопотамия уонна Цова сириецтарын кытта сэриилэ�э 

сылдьан, кыргы�ыыттан эргиллэн и�эр Иоав Туустаах хочођо 

12000 эдомиты суу�арбытыгар, ыллаабыт ырыата.  
3 Айыы Таšара, Эн би�игиттэн аккаастанныš,  

би�иги бµђµргµт‰н‰‰лэрбитин ‰рэйдиš;  

Эн би�иэхэ уордайдыš; оо, ол да буоллар,  

эргилин!  
4 Эн сири, хамсатан, хайыта ыыттыš:  

кини титирэстии турар, о�ор кини баастарын.  
5 Ыар кы�алђаны Эн норуоккар биллэрдиš,  

би�иги, Эн уохтаах утаххын и�эммит, иэђэšнэс 

буоллубут.  
 
6 Кырдьык и�ин к‰µрэччи кµтµђµллµр‰н ту�угар,  

Эйигиттэн с‰г‰р‰йэ толлор дьоššо Эн былаах 

туттардыš. Села  
7 Эн таптыыр дьонуš быы�аналларын ту�угар,  
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уšа илиигинэн кинилэргэ кыайыыны бэлэхтээ  

уонна би�иэхэ хардар.  
 
8 Таšара сибэтиэй Дьиэтиттэн эрэннэрдэ:  

«Мин Сихем сирин, µрµ кµтµђ‰ллэн тураммын, 

‰ллэриэм,  

Сокхоф хочотун усталаах туоратын мээрэйдиэм.  
9 Галаад – Миэнэ, Манассия эмиэ – Миэнэ;  

Ефрем – ба�ым кураахтаах куйађа,  

Иуда – Мин скипетрым,  
10 Моав – суунар кытађым;  

Едомšа Мин атађым таšа�ын бырађыам.  

Чэ эрэ, Филистина сирэ,  

Миигин кыайан$хотон, ‰µг‰лээ эрэ!»  
 
11 Ким миигин бµђµргµт‰н‰‰лээх куоракка  

киллэриэђэй?  

Ким миигин Едомšа тиэрдиэђэй?  
12 Эн буолбатах дуо, би�игиттэн аккаастаммыт,  

би�иги сэриилэрбитин кытта барсыбат буолбут 

Таšара?  
13 Кµмµлµс µстµµхп‰т‰н утары охсу�арбытыгар;  

ки�и кµмµтµ кµдь‰‰�э суох.  
14 Таšараны кытта сылдьан, би�иги к‰‰стээх буолуохпут;  

Кини би�иги µстµµхтµрб‰т‰н суу�арыађа.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Давид псалома.  
2 Айыы Таšара, и�ит мин ‰µг‰л‰‰р саšабын,  

болђой Эйиэхэ ‰šэрбин.  
3 Санньыар санааттан с‰рэђим айманан,  

сир у�угуттан Эйигин ыšырабын.  
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 Оо, сирдээн та�аар дуу миигин ‰µ�э  

урут кыайан дабайбатах туруук хайабар;  
4 Эн буолађын эбээт мин суон дурдам,  

µстµµхтµн быы�анар халыš хаххам.  
 
5 Эн Дьиэђэр мин ‰йэлэр тухары олоруум,  

Эн кынатыš хаххатыгар хорђойуум. Села  
6 Айыы Таšара, мин мэктиэ тылбын Эн и�иттиš,  

Эн ааккыттан толлор дьон нэ�илиэстибэтин миэхэ 

биэрдиš.  
 
7 Ыраахтаађы ‰йэтин у�ат;  

кини олођо кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ  

салђаныахтын.  
8 ‡йэлэр тухары кини Таšара иннигэр сырыттын;  

Эн бигэ тапталыš уонна кырдьыгыš  

кинини араšаччылыахтыннар.  
 
9 К‰н аайы мэктиэ тылбын толорон,  

мин ‰йэм тухары Эн ааккар ыллыам.  

 
1 Хуор салайааччытыгар Идифуššа. Давид псалома.  
2 Таšараттан эрэ дуу�ам уоскулаšы булар,  

Кини миигин быы�аан ылар.  
3 Кини эрэ – мин туруук таас хайам, Быы�ааччым,  

халыš хаххам, суон дурдам; мин аны тулхадыйыам 

суођа.  
 
4 Ха�ааššа диэри э�иги ки�иэхэ саба т‰�эђит,  

иšнэйбит эркиннии, ‰рэллибит б‰тэйдии,  

кинини сууллара сатыыгыт?  
5 Турар ‰рдэлиттэн т‰�эрэргэ санаммыттар;  
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албыны$кµлдь‰н‰ кинилэр таптыыллар,  

тастарыгар – алгыыллар, истэригэр – кырыыллар. 

 Села  
 
6 Таšараттан эрэ дуу�ам уоскулаšы булар,  

Кини миэхэ эрэл кыымын сађар.  
7 Кини эрэ – мин туруук таас хайам, Быы�ааччым,  

халыš хаххам, суон дурдам; мин тулхадыйыам суођа.  
8 Таšара миигин быы�аан ылар, ‰рд‰к чиэскэ тиксэрэр;  

Таšара – мин бигэ таас хайам, мин халыš хаххам.  
 
9 Бар дьонум! Хайдахтаах да кэмšэ Киниэхэ э�иги 

эрэниš;  

с‰рэххит и�ирэх тылын Киниэхэ и�итиннэриš:  

Таšара – би�иги харысхаллаах хаххабыт. Села  
 
10 Ки�и диэн с‰пс‰к эрэ,  

кыралыын улуулуун бары ту�ата суохтар;  

хайаларын да ыйаа�ыššа уур –  

бары салгыннаађар чэпчэкилэр.  
11 Талыыргытыгар э�иги эрэнимэš,  

халыыргытынан хайђанымаš;  

баайгыт$дуолгут хаšаатађына,  

онно с‰рэххитин с‰‰йтэримэš.  
 
12 Биирдэ Таšара эппитэ,  

мин ону иккитэ истибитим:  

к‰‰с Таšарађа баар,  
13 бигэ таптал эмиэ Эйиэхэ баар диэн, Айыы Тойон;  

Эн хас биирдии ки�иэхэ  

тугу оšорбутунан кµрµн биэрэђин.  
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1 Давид псалома. Иудея кураайы дуолугар сылдьан.  
2 Айыы Таšара, Эн буолађын мин Таšарам;  

Эйигин мин кµрд‰‰б‰н сарсыарда эрдэттэн,  

Эйиэхэ дуу�ам утаппыттыы дьулу�ар;  

бу иччитэх, куура хаппыт, уута суох сиргэ сылдьан,  

с‰рэђим$быарым Эйиэхэ курдаттыы тарды�ар;  
3 Эн с‰д‰ к‰‰ск‰н, кэрэмэн килбиэššин кµрµµр‰,  

мин тиийэн кэлиэм этэ Эн сибэтиэй Дьиэђэр!  
4 Б‰т‰н олохтоођор к‰нд‰ Эн бигэ тапталыš,  

Эйиэхэ мин этиэм уруй$айхал тылларын.  
5 Олођум устатын тухары Эйигин мин алгыам;  

Эн ааккын ааттаан, икки илиибин µрµ кµтµђ‰µм.  
 
6�7 Утуйаары сытан Эйигин µйдµµн кэллэхпинэ,  

у�ун т‰‰н‰ бы�а Эйигин санаатахпына,  

дуу�ам, сыаттан, елей арыыттан топпуттуу, дуо�уйар,  

оччођо дьол$‰µр‰‰ тылынан мин Эйиэхэ айхал 

этэбин.  
 
8 Эн миэхэ кµмµлµ�µрг‰ттэн ‰µрэммин,  

мин Эн кынатыš хаххатыгар ырыа ыллыыбын.  
9 Дуу�ам Эйиэхэ ыга сы�ынна,  

Эн к‰‰стээх илииš миигин µйµµтµ.  
 
10 Оттон мин тыыммар туруммуттар  

сир т‰гэђэр т‰�‰µхтэрэ,  
11 сытыы кылы�ынан кыдыллан,  

са�ыл а�ылыга буолуохтара.  
12 Ыраахтаађы Таšараттан ‰µр‰µђэ$кµт‰µђэ;  

албын тыллаахтар хам бараннар,  

Таšаранан андађайааччы барыта µрµгµйд‰µђэ.  
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1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 Айыы Таšара, и�ит мин муšатыйар саšабын,  

суостаах µстµµхтµн µр‰�‰й дуу�абын.  
3 Са�ыар ођуруктаахтар куомуннарыттан,  

хара дьайдаахтар µрµ турууларыттан,  
4 тылларын кылыстыы сытыыланааччылартан,  

с‰л‰�‰ннээх тыл ођунан кыšааччылартан.  
5 Буруйа суох ки�ини ытаары то�уурга сыталлар,  

туохтан да куттаммакка со�уччу ыталлар.  
6 Хара дьайдаахтык бы�ыыланарга бигэтик туруммуттар;  

биллибэтинэн угаайы оšорордуу киксэллэр,  

«Ким би�игини кµр‰µђэй?» – дэ�эллэр.  
7 Уода�ыннаах суолга куомунна�аллар,  

«Барытын бэркэ аттардыбыт, бэлэм буолла», – диэн 

‰µрэллэр.  

Оо, ки�и с‰рэђэ, µйµ$санаата хараšа дађаны!  
 
8 Ол эрээри Таšара кинилэри ођунан ытыађа,  

оччођо эмискэ баа�ырыахтара.  
9 Тылларын и�ин кинилэри суу�артыађа;  

кµрб‰т эрэ барыта, дьулайан, ба�ын бы�а илгистиэђэ.  
10 Оччођо ким барыта саллыађа;  

бары Таšара дьайыытын кэпсиэхтэрэ,  

Кини тугу оšорбутун анаарыахтара.  
 
11 Оттон кµнµ ки�и АЙЫЫ ТОЙОНТОН ‰µр‰µђэ,  

Кинини дурда$хахха туттуођа;  

кµнµ с‰рэхтээх эрэ барыта µрµгµйµ ‰рд‰µђэ.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома. Ырыа.  
2 Айхал ырыа Эйиэхэ ылланыахтаах,  

Айыы Таšара, Сион хайатын ‰рд‰гэр;  
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Эйиэхэ бэриллибит андађар туолуохтаах.  
3 Оо, ки�и ‰šэрин$кµрдµ�µр‰н Истээччи!  

Ким барыта Эйиэхэ кэлиэђэ.  
4 Аньыылаах$харалаах дьайыыларбыт  

ыар с‰гэ�эрдии би�иэхэ ыйаннахтарына,  

Эн буруйбутун бырастыы гынађын.  
5 Эн, тиэргэššэр олордоору талан ылан,  

Бэйэђэр чуга�аппыт дьонуš дьоллоохтор.  

Эн Дьиэš, сибэтиэй Храмыš, илгэтэ  

би�игини дуо�утуођа.  
 
6 Айыы Таšара Быы�ааччыбыт, Эн кырдьыктаах 

буолаššын,  

сµђ‰мэр дьайыыларынан би�иэхэ хардарађын;  

Эн сир бары у�уктарын,  

ыраах муоралар эрэллэрэ буолађын.  
7 Эн модун кыаххынан хайалары туруорбуккун,  

к‰‰�‰нэн$уођунан та�ымныы туолбуккун.  
8 Муоралар ньиргиэрдэрин, барылас баалларын,  

норуоттар аймалђаннарын Эн намыратађын.  
9 Эн дьикти бэлиэлэри кµрдµрµšš‰н,  

сир у�угар тиийэ дьулайаллар;  

илинтэн арђааššа диэри сµхтµрµšš‰н,  

бэрки�ээн саšа аллайаллар.  
 
10 Сири кµрµн$истэн, Эн кини утађын ханнарађын,  

µšс‰тэн биэрэђин, балысханнык байытађын.  

Таšара µр‰�э толору уулаах.  

Эн дьоššо бурдугу биэрээри,  

сирдэрин бэлэмниигин:  
11 сухатын суолун уунан угуттуугун,  

оллурун$боллурун дэхсилиигин,  

самыыры т‰�эрэн сымнатађын,  
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бурдугун ‰‰н‰‰т‰н алгыыгын.  
12 Уйгу$быйаšынан дьылы маанылыыгын;  

Эн айаннаабыт суолгуттан арыы$сыа аллар.  
13 Кураайы мэччирэšнэр чээл к‰µх кырыстаналлар,  

кэрискэ томтордор ‰µр‰‰нэн туолаллар.  
14 Хонууга барааннар мэччийэллэр,  

хочолор бурдугунан симэнэллэр.  

Туох барыта ‰µрэн, саšа аллайар,  

туох барыта бииргэ ыллыыр$туойар.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Ырыа. Псалом.  

Таšараны айхаллаа, сир ‰рдэ б‰тт‰‰нэ;  
2 Кини аата улуутун хо�уйан, э�иги ыллааš;  

уруй$айхал тылларын Киниэхэ анааš.  
3 Этиš Таšарађа: «Дьулааннар дађаны Эн  

дьайыыларыš!  

Эн с‰šкэн к‰‰стээђиš и�ин, µстµµхтµр‰š  

Эйиэхэ бэринэллэр.  
4 Сир б‰тт‰‰нэ Эйиэхэ с‰г‰р‰й‰µђэ;  

Эйигин ырыанан айхаллыахтара,  

Эн ааккар ыллыахтара!» Села  
 
5 Кэлиš, кµр‰š Таšара тугу гыммытын,  

Кини дьон аймахха оšорбут дьулаан  

дьайыыларын:  
6 Кини муораны кураанах сиргэ кубулуппута;  

µб‰гэлэрбит µр‰�‰ эмиэ оломнообуттара.  

Онно би�иги Киниттэн ‰µрэрбит$кµтµрб‰т.  
7 Модун кыађынан Кини ‰йэлэр тухары салайар;  

Кини норуоттары харађын далыгар илдьэ сылдьар,  

онон µрµ турааччылар улаханнык санамматыннар. 

 Села  
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8 Алђааš, норуоттар, би�иги Таšарабытын,  

Киниэхэ анааš э�иги айхал тылларын!  
9 Кини би�игини тыыннаах хаалларда,  

би�иги атахпытын халбаšнаттарбата.  
10 Эн би�игини тургутан кµрб‰т‰š, Айыы Таšара,  

уулаах ‰р‰š кµм‰�‰ курдук, у�ааран кµрб‰т‰š.  
11 Эн би�игини илимšэ иšиннэрбитиš,  

ыар с‰гэ�эри би�иэхэ с‰ктэрбитиš;  
12 тµбµб‰т‰гэр кµл‰µ�элээх аттаахтары кµр‰лэппитиš;  

ууга$уокка да т‰�эртээн ылбытыš,  

ол да буоллар, би�игини кµš‰лгэ та�аарбытыš.  
 
13�14 Уматар бэримньибин илдьэ, Эн Дьиэђэр киирэммин,  

Эйиэхэ эппит мэктиэ тылбын –  

эриирдээх кэммэр эрэннэрбиппин толоруом.  
15 Эмис с‰µ�‰н‰ уматан, Эйиэхэ бэлэхтиэм,  

барааны сиэртибэ биэрэн, буруотун унаардыам;  

ођустары, козеллары сиэртибэлиэм. Села  
 
16 Кэлиš, истиš э�иги, Таšараттан куттанааччылар бары,  

Кини миэхэ тугу оšорбутун мин сэ�эргиэм.  
17 Мин, кµмµ кµрдµ�µн, Кинини ыšырбытым,  

уруй$айхал тылларын Киниэхэ эппитим.  
18 Аньыыны с‰рэхпэр би�иктии сылдьыбытым буоллар,  

Айыы Тойон миигин истиэ суођа этэ.  
19 Ол эрэн Таšара миигин и�иттэ,  

мин кµрдµ�µр саšабын сэšээрдэ.  
 
20 Алгыс буоллун – мин ‰šэрбиттэн киэр хайыспатах,  

миигин бигэ тапталыттан матарбатах Айыы 

Таšарађа.  
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1 Хуор салайааччытыгар. Устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Псалом. Ырыа.  
2�3 Айыы Таšара, сиргэ Эн суолгун билэллэрин,  

бары норуоттар Эн быы�ыыргын кµрµллµр‰н 

ту�угар,  

Эн бигэ тапталыš, Эн алгы�ыš би�игини 

арыаллыахтын,  

Эн сирэйиš сырдыга би�иэхэ сыдьаайыахтын. Села  

 
4 Айхал эттиннэр Эйиэхэ норуоттар, Айыы Таšара;  

айхал эттиннэр Эйиэхэ бары норуоттар.  
 
5 Омуктар, ‰µрэ$кµтµ, µрµгµй ырыатын ыллаатыннар:  

Эн норуоттары кµнµт‰к дь‰‰лл‰‰г‰н,  

сир омуктарын салайађын. Села  
6 Айхал эттиннэр Эйиэхэ норуоттар, Айыы Таšара,  

Айхал эттиннэр Эйиэхэ бары норуоттар.  
 
7 Сир уйгу$быйаšын биэрдэ,  

Таšара, Айыы Таšарабыт, би�игини алђаата.  
8 Таšара алгы�а би�иэхэ тосхойо туруохтун;  

сир у�уга барыта Киниттэн с‰г‰р‰йэ толлуохтун.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома. Ырыа.  
2 Туран кэлиэхтин Таšара, ‰р‰µ$тараа бардыннар 

Кини µстµµхтµрµ;  

киэр куоттуннар Киниттэн бары Кинини абаа�ы 

кµрµµчч‰лэр.  
3 Буруо симэлийэринии, Эн кинилэри симэлит;  

буоска уот суо�уттан уулларыныы,  

хара дьайдаахтар Таšара суо�уттан µлл‰ннэр.  
4 Оттон кырдьыксыттар ‰µрд‰ннэр;  

66 

66, 67

67 



67 ПСАЛОМ 

 103

кинилэр µрµгµйдµрµ Таšара иннигэр ‰рдээтин,  

‰µрэллэрэ$кµтµллµрµ ‰ксээтин.  
 
5 Ыллааš Таšарађа, ыллааš Кини аатыгар;  

ырыанан айхаллааš былытынан Айаннааччыны –  

Кини аата АЙЫЫ ТОЙОН диэн – ‰µр‰š Кини иннигэр.  
 
6 Тулаайахтар ађалара, огдооболор судьуйалара –  

Таšара Бэйэтин сибэтиэй Дьиэтигэр баар.  
7 Таšара аšаардастары ыал оšорор,  

хаайыылаахтары байылыат олоххо та�аарар*;  

оттон бас бэриммэттэр кураайы дуолга хаалаллар.  
 
8 Айыы Таšара, Эн норуотуš иннигэр т‰�эн барбыккар,  

кураайы дуолу уšуордаабыккар, Села  
9 сир титирэстээбитэ, халлаан ууллан тохтубута –  

Таšара, Синай Таšаратын, иннигэр,  

Таšара, Израиль Таšаратын, иннигэр.  
10 Айыы Таšара, Эн дэлэй ардађы т‰�эрэриš  

уођа тахсыбыт сиргэр,  

Эн Бэйэš кинини тилиннэрэриš.  
11 Онно Эн норуотуš олохсуйбута;  

оо, Таšара, Эн ‰т‰µ санаађыттан  

дьадаšылар кы�алђаларын толуйбутуš.  
 
12 Айыы Тойон илдьит ыыппыта,  

ону, кыайыы сурађын, элбэх дьахтар и�итиннэрбитэ:  
13�14 «Ыраахтаађылар сэриилэрин кытта куоттулар, куоттулар!»  

Тµ�µ да с‰µ�‰лэрин далыттан ырааппаталлар,  

дьахталлар дьиэ$дьиэ аайы сэрии булдун –  

‰р‰š кµм‰�‰нэн б‰р‰лл‰б‰т кынаттаах,  

                                                           

* 67:7 Эбэтэр: хандалыттан босхолуур.  
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солотуулаах куорсуннаах холууптары ‰ллэстэллэр.  
15 К‰‰стээхтэн К‰‰стээх онно ыраахтаађылары ‰рэйбитигэр,  

Селмон хайата, хаар т‰сп‰т‰н‰‰, кылбайбыта.  
 
16 Таšара хайата, Васан хайата,  

элбэх µргµстµµх Васан хайата!  
17 Тођо э�иги ордугургуу кµрµђ‰т, элбэх µргµстµµх хайалар,  

Таšара олохсуйуон бађарар хайатын,  

АЙЫЫ ТОЙОН ‰йэлэр тухары олорор хайатын?  
 
18 Таšара колесницата ‰т‰мэн ‰г‰с,  

с‰‰�‰нэн ты�ыынча; олор ортолоругар  

Айыы Тойон Синайга сибэтиэй Дьиэтигэр баар.  
19 Эн ‰µ�э тахсаргар,  

билиэн ылбыттаргын баты�ыннаран барбытыš;  

итиэннэ, АЙЫЫ ТОЙОН Таšара онно олорорун 

ту�угар,  

дьонтон, утарыласпыттартан кытта, бэлэх$ту�ах 

ылбытыš.  
 
20 Алгыс буоллун Айыы Тойоššо!  

Кини к‰нтэн к‰н би�иги с‰гэ�эрбитин с‰гэр;  

Айыы Таšара – би�иги Быы�ааччыбыт. Села  
21 Би�иги Таšарабыт – быы�абыллаах Таšара;  

ТАŠАРА* Айыы Тойон, µл‰‰ айађыттан µр‰�‰йэр 

былаастаах.  
 
22 Ол эрэн Таšара тобулу охсуођа µстµµхтµр‰н оройдорун,  

аньыыга$харађа ылларбыттар арбађар бастарын.  

                                                           

* 67:21 Таšара Эргэ Кэс Тылга суруллубут «Яхве», ол аата «Кини 

баар» эбэтэр «Кини олођу биэрэр» диэн суолталаах ытык аата бу 

тылбааска улахан буукубаларынан бэриллэр.  
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23 Айыы Тойон эппитэ:  

«Мин кинилэри Васантан тµттµр‰ ађалыам,  

муора т‰гэђиттэн та�аарыам,  
24 оччођо эн кинилэр хааннарын кэ�иэђиš,  

ыттарыš эмиэ бэйэлэрин µл‰‰лэригэр тиксиэхтэрэ».  
 
25 Айыы Таšара, ким барыта кµрµр Эйигин –  

Эн, мин Таšарам, Ыраахтаађым,  

сибэтиэй Дьиэђэр киирэр µрµгµйдµµх хаамыыгын.  
26 Инники ырыа�ыттар и�эллэр,  

кинилэр кэннилэриттэн – музыканнар,  

ортолоругар тимпаннаах кыргыттар бааллар.  
27 «Улуу т‰мс‰‰гэ алђааš Таšараны, АЙЫЫ ТОЙОНУ,  

Израиль тымыр$сыдьааннара!»  
28 Бастакынан Вениамин, саамай балыстара, и�эр,  

онтон Иуда кинээстэрэ бµлµхтµ�µн и�эллэр;  

Завулон кинээстэрэ, Неффалим кинээстэрэ эмиэ 

бааллар.  
 
29 Таšараš эйигин к‰‰стээх буолар аналлаабыта.  

Би�иэхэ урут кµрдµрµр‰š курдук, Айыы Таšара,  

билигин эмиэ к‰‰ск‰н кµрдµр.  
30 Иерусалимšа баар Храмыš ту�угар,  

ыраахтаађылар Эйиэхэ бэлэхтэрин ађалыахтара.  
31 Сы�ыт тростникка б‰гэн сытар дьиикэй кыыллары,  

ньирэй норуоттар ортолоругар баар ођус ‰µр‰н;  

илдьи тэбис т‰�ээн хомуйуохтарын бађарааччылары,  

уšа$хаšас ы�аттаа сэриинэн суудайар норуоттары.  
32 Оччођо Египеттэн илдьиттэр кэлиэхтэрэ,  

Эфиопия Таšарађа икки илиитин уунуођа.  
 
33 Сир саарыстыбалара, ыллааš Таšарађа,  

ырыанан айхаллааš Айыы Тойону, Села  
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34 халлааннар устун, былыргы халлааннар устун 

айаннааччыны.  

Истиš, Кини куола�а, Кини к‰‰стээх куола�а 

ньиргийэр!  
35 Айхаллааš Таšара албан аатын.  

Кини Израиль ‰рд‰нэн улуу былаастаах,  

Кини халлааннар ‰рд‰лэринэн модун кыахтаах.  
36 Дьулаан да буоллађа Таšара Бэйэтин сибэтиэй 

Дьиэтигэр!  

Кини, Израиль Таšарата, норуотун бµђµргµтµр,  

киниэхэ к‰‰с$уох киллэрэр.  
 

 Алгыс буоллун Таšарађа.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «Сардааналар» 

матыыптарынан. Давид псалома.  
2 Быы�аа миигин, Айыы Таšара,  

уу моонньубунан буолла.  
3 Дириš кутађа т‰�эммин,  

тирэхпин с‰тэрдим;  

чµšµрµ ч‰µмпэђэ киирэммин,  

буруукка эрийтэрдим.  
4 ‡µг‰л‰‰рб‰ттэн сэниэм э�иннэ,  

куолайым куура хатта;  

харађым сылайыар диэри  

мин Таšарабын кэтэстим.  
 
5 Буруйа суођум ‰рд‰нэн абаа�ы кµрµµчч‰  

баттахпынаађар элбээтэ,  

миигин µлµр‰µх$µ�µр‰µх ‰ксээтэ;  

µстµµхтµр‰м туох да тµр‰µтэ суох ‰µђэллэр,  

былдьаабатахпын кытта биэрэргэ к‰�эйэллэр.  

68 
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6 Айыы Таšара, Эн билэђин мин µйµ суох бы�ыыбын,  

мин буруйбун$аньыыбын Эн курдат кµрµђ‰н.  
 
7 Эйиэхэ эрэнээччилэртэн ким да мин туспуттан 

сааппатын,  

Айыы Тойон, Аанньал сэриитин Таšарата;  

Эйигин кµрдµµчч‰лэртэн ким да мин туспуттан 

кытарбатын,  

Израиль Айыы Таšарата;  
8 Эн тускар мин кириэтэнэ сылдьабын,  

сааты$сууту тулуйабын.  
9 Туора ки�и буоллум бырааттарбар,  

тастыš ки�и буоллум ийэм уолаттарыгар.  
 
10 Эн Дьиэђэр тапталым миигин уоттуу сиэтэ,  

Эйигин ‰µђээччилэр ‰µђ‰‰лэрэ миэхэ т‰стэ.  
11 Астан туттунан дуу�абын сы�ытаммын,  

мин кинилэртэн хоруотанар буоллум.  
12 Кутурђан таšа�ын таšнаммын,  

мин кинилэргэ µс домођо буоллум.  
13 Куорат ааныгар олорооччулар миигин ырыталлар,  

арыгы�ыттар миигин ырыанан ыыстыыллар.  
 
14 Оттон мин Эйиэхэ ‰šэбин, АЙЫЫ ТОЙОН;  

тођоостоох кэмšэ, Айыы Таšара,  

улуу амарах санаађыттан миигин и�ит;  

эрэллээх кµмµђ‰нэн  
15 миигин быы�аан ыл  

кута куртађар т‰�эртэн;  

µр‰�‰й µстµµхтµрб‰ттэн, бу чµšµр‰йэр ч‰µмпэттэн.  
16 Бурулђаššа миигин эрийтэримэ;  

дьµлµркµй ч‰µмпэ миигин ыйыстыбатын,  

иин айађа ‰рд‰бэр сабыллыбатын.  
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17 Амарах тапталлаах АЙЫЫ ТОЙОН, миэхэ хардар,  

улуу а�ыныгас санаађыттан миэхэ хайыс.  
18 Киэр эргиллимэ кулуккуттан,  

тиэтэй миигин истэргэ – мин иэдээššэ т‰бэстим.  
19 Чуга�аа мин дуу�абар, миигин быы�аан ыл;  

µстµµхтµрб‰ттэн µр‰�‰й.  
 
20 Эн билэђин миигин хайдах ‰µђэллэрин,  

мин сааппын$сууппун, кыбыстыыбын;  

µстµµхтµрб‰н Эн барыларын кµрµђ‰н.  
21 ‡µђ‰‰лэрэ с‰рэхпин хайытта,  

б‰т‰н бэйэбин алларытта;  

а�ыныы к‰‰пп‰т‰м да, ким да а�ыммата,  

µйµб‰л кµрдµµб‰т‰м да, ким да µйµµбµтµ.  
22 А�ылык оннугар миэхэ дьааты кутан биэрдилэр,  

утаппыппар, уксуу�у и�эртилэр.  
 
23 Олорор остуоллара бэйэлэригэр ођуур буолуохтун,  

уоскулаšнаах олохторо угаайыга кубулуйуохтун;  
24 кµрµр харахтара кµрбµт буола т‰‰ппэђирдин,  

хаамар атахтара хаампат буола мµлтµµт‰н.  
25 Абађын$сатађын Эн кинилэргэ тођо с‰µкээ,  

уођуš$кылыныš уотунан Эн кинилэри к‰µйтэлээ.  
26 Олорор т‰µлбэлэрэ иччитэхсийдин,  

отууларыгар имириир тыыннаах орпотун.  
27 Эн самнарбыт дьоššун кинилэр эккирэтэллэр,  

Эн баа�ырпыт дьонуš эрэйин элбэтэн биэрэллэр.  
28 Буруйдарыгар буруйда эбэн ис;  

Эн бырастыы гынаргын билбэтиннэр.  
29 Кинилэр ааттара Олох Кинигэтиттэн сотулуннун,  

кырдьыксыттары кытары онно бииргэ суруллубатын.  
30 Оттон мин, баттанан$‰ктэнэн, эрэйи кµрµ сылдьабын;  

Эн кµмµš, Айыы Таšара, миигин араšаччылыахтын.  
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31 Таšара аатын мин ырыабынан айхаллыам,  

уруй$айхал тылынан Кинини уруйдуом;  
32 ол АЙЫЫ ТОЙОŠŠО бэримньи ођустаађар,  

муостаах$туйахтаах кунаннаађар ордук сµб‰лэтиэђэ.  
33 Эрэйгэ$муššа т‰бэспиттэр ону ‰µрэ кµр‰µхтэрэ;  

эрдийдин э�иги с‰рэххит, Таšараны кµрдµµчч‰лэр.  
34 АЙЫЫ ТОЙОН кы�алђалаахтары истэр,  

хаайыыга бохсуллубут дьонун умнубат.  
 
35 Айхаллаатыннар Кинини халлааннар уонна сир,  

байђал уонна онно баар хамсыыр харамай барыта.  
36 Таšара Сиону быы�аан ылыађа,  

Иуда куораттарын чµл‰гэр т‰�эриэђэ;  

оччођо онно Кини норуота барытын бас билэн 

олоруођа;  
37 Кини кулуттарын ођолоро ону нэ�илиэстибэђэ 

ылыахтара,  

онно Кини аатын таптыыр дьон олохсуйуохтара.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома. Санатыы.  
2 Тиэтэй, Айыы Таšара, миигин µр‰�‰йэргэ.  

тиэтэй, АЙЫЫ ТОЙОН, миэхэ кµмµђµ кэлэргэ.  
3 Саакка$суукка киирэн, сирэйдэрэ кытардын  

мин тыыммар турунааччылар.  

Сир$буор сирэйдэнэн, чугуйан бардыннар  

миэхэ ку�ађаны бађарааччылар.  
4 Саатан, кэннилэринэн т‰ст‰ннэр:  

«Кэ�эй! Кэ�эй!» – диэн сэтэрээччилэр.  
 
5 Оттон Эйигин кµрдµµчч‰ барыта ‰µрд‰н$кµтт‰н,  

Эйигиттэн кини ‰рд‰к µрµгµй‰ буллун;  

Эйиэхэ быы�атыан бађарааччы µр‰‰т‰н:  
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«Би�иги Таšарабыт улуу!» – диир буоллун.  
6 Оттон мин дьадаšыбын, кы�алђалаахпын;  

Айыы Таšара, тиэтэй миэхэ кэлэргэ!  

Эн миэхэ кµмµлµ�µр‰š, мин ¤р‰�‰йээччим;  

оо, АЙЫЫ ТОЙОН, бытаарыма!  

 
1 Эйиэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, мин эрэнэбин,  

ха�ан да мин кыбыстыыга кииримиим.  
2 Кырдьыктаах Бэйэš миигин µр‰�‰й, босхолоо,  

кµрдµ�µрб‰н истэн, быы�аан ыл.  
3 Куруук кэлэн хорђойорум курдук,  

туруук таас хайам буолан хаххалаа;  

миигин быы�атан ылардыы Эн дьа�ай,  

мин туруук хайам, мин кириэппэ�им  

Эн бааргын эбээт.  
 
4 Айыы Таšарам, µр‰�‰й хара дьайдаах илиититтэн,  

суута$сокуона суохтартан, к‰µмч‰лээччиттэн.  
5 Эн буолађын, Айыы Тойон, мин эрэлим,  

Эйиэхэ эрэнэбин, АЙЫЫ ТОЙОН, эдэр сааспыттан.  
6 Эн этиš мин тµр‰µхп‰ттэн бигэ тирэђим;  

ийэм и�иттэн миигин Эн та�аарбытыš.  

Эйиэхэ мин µр‰‰т‰н уруй$айхал этэбин.  
 
7 Тµ�µ да миигин ‰г‰стэр дьиибэргии кµрдµллµр,  

Эн буолађын мин халыš хаххам, суон дурдам.  
8 Уруй$айхал тыла уоспуттан кутуллан,  

у�ун к‰н устата мин Эйиэхэ махтана сылдьабын.  
9 Кырдьан$бохтон да олордохпуна, миигин киэр 

анньымаар,  

к‰‰�‰м$к‰дэђим сµлл‰‰тэ хаалларар буолумаар.  
10 ¤стµµхтµр‰м миигин киртитэллэр,  
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µлµрµргµ сананааччылар киксэллэр:  
11 «Таšара кинини хаалларда,  

тутан ылардыы сойуолааš,  

ким да кинини µр‰�‰йбэт», – дэ�эллэр.  
 
12 Айыы Таšара, Эн миигиттэн тэйимэ;  

Айыы Таšарам, миэхэ кµмµђµ тиэтэй!  
13 Саакка киирэн µлл‰ннэр миигин буруйдааччылар;  

сурахтара суулуннун, ааттара алдьаннын  

миэхэ ку�ађаны оšоруохтарын бађарааччылар.  
14 Оттон мин µр‰‰т‰н Эйиэхэ эрэниэм,  

Эйигин айхаллыырбын к‰‰�‰рдэн эрэ и�иэм.  
15 Эн кырдьыктааххын мин и�итиннэриэм;  

ахсаанын аађан сиппэтэрбин дађаны,  

абыраллаах дьайыыларгын к‰н аайы сэ�эргиэм.  
16 Кэлэммин, АЙЫЫ ТОЙОН ТАŠАРА с‰д‰ к‰‰�‰н айхаллыам,  

Эн кырдьыктаах бы�ыыгын, Эйиэнин эрэ, мин ахтыам.  
 
17 Айыы Таšара, Эн миигин эдэр эрдэхпиттэн ‰µрэтэриš,  

мин билиššэ диэри Эн сµђ‰мэр дьайыыларгын 

кэпсиибин.  
18 Онон тµ�µ да кырдьыбытым, а�ым аастыйбытын и�ин,  

Айыы Таšара, кэнчээри ыччакка, бары кэнэђэс 

кэлээччигэ  

Эн к‰‰ск‰н$кыаххын и�итиннэриэхпэр диэри  

миигин хаалларар буолумаар.  
 
19 Эн кырдьыгыš, Айыы Таšара, ‰рд‰к халлааннарга 

тиийэр;  

Эн с‰д‰ дьайыылары оšордуš.  

Ким баарый Эйиэхэ холоонноох, Айыы Таšара?  
20 Иэнэ биллибэт иэдээни Эн миэхэ ыытарыš,  

итиэннэ эмиэ тилиннэрэн,  
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сир т‰гэђиттэн миигин та�аарарыš;  
21 Эн, миигин ‰рд‰кт‰к тутаššын,  

дуу�абар уоскулаšы биэрэриš.  
 
22 Арфа тыа�ын намылытан, мин Эйигин айхаллыам,  

Эн кырдьыккын, Айыы Таšарам;  

лира тыа�ын дь‰р‰�‰тэн, Эйигин уруйдаан ыллыам,  

оо, Израиль Сибэтиэйэ.  
23 Эйигин айхаллаатахпына, ырыам тыла  

‰µр‰‰б‰ттэн дµбµšн‰к тахсар;  

Эйиэхэ µр‰�‰йтэрэн, дуу�ам µрµгµйд‰‰р.  
24 Миэхэ ку�ађаны оšоро сатаабыттар  

саакка киирбиттэрин, ааттара сууллубутун и�ин,  

мин к‰н аайы Эн кырдьыктааххын и�итиннэриэм.  

 
1 Соломон псалома.  

Айыы Таšара, ыраахтаађыны ‰µрэт кµнµт‰к 

дь‰‰лл‰‰ргэ,  

ыраахтаађы уолун – кырдьыктаах буоларга.  
2 Кини Эн дьоššун кµнµт‰к дь‰‰лл‰µхт‰н,  

Эн дьадаšыларгын кырдьыгынан кµр‰µхт‰н.  
3 Хайалар дьоššо или$эйэни ађаллыннар,  

томтордор – кырдьыгы.  
4 Кини норуот дьадаšыларын кµм‰скээтин,  

кы�алђалаахтары быы�аатын,  

кы�арыйааччыны сы�ыттын.  
5 Оччођо кинилэр кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ,  

Айыы Таšара,  

ый$к‰н баарын тухары Эйигиттэн толлуохтара.  
 
6 Ыраахтаађы охсуллар ходу�ађа т‰�эр самыырга,  

сир ‰рд‰н нь‰µлс‰тэр ардахха холоонноох буолуођа.  
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7 Кини кэмигэр кырдьыксыт туругуруођа,  

ый сырдатарын тухары ил$эйэ чэчирии туруођа.  
 
8 Кини саарыстыбата муораттан муорађа тиийиэђэ,  

Евфрат µр‰стэн сир у�угар диэри тэнийиэђэ.  
9 Кураайы дуол олохтоохторо кини иннигэр 

сµ�‰ргэстиэхтэрэ,  

кини µстµµхтµрµ сири$буору салыахтара.  
10 Фарсис уонна муора арыыларын ыраахтаађылара  

киниэхэ т‰�ээн тµл‰µхтэрэ;  

Аравия уонна Сава ыраахтаађылара  

бэлэхтэрин илдьэ кэлиэхтэрэ.  
11 Бары ыраахтаађылар киниэхэ с‰г‰р‰й‰µхтэрэ,  

бары норуоттар киниэхэ ‰лэлиэхтэрэ.  
 
12 Кини кµмµ кµрд‰‰р кы�алђалаахтары,  

дьадаšыны, хантан да кµмµ кэлбэт ки�итин µр‰�‰й‰µђэ;  
13 мµлтµђ‰, баттаммыты$‰ктэммити а�ыныађа,  

кы�алђалаахтар олохторун быы�ыађа;  
14 хара батталтан, ‰т‰ргэнтэн дуу�аларын толуйуођа;  

кинилэр хааннара кини харађар улахаššа туруођа.  
 
15 Туругурдун ыраахтаађы!  

Киниэхэ Аравия кы�ыл кµм‰�‰ттэн биэриэхтэрэ;  

кини ту�угар µр‰‰ ‰š‰µхтэрэ,  

кинини к‰ннэтэ алгыахтара.  
16 Бурдук, сиргэ µлгµмн‰к ‰‰нэн,  

хайа ‰рд‰гэр долгуйа хамсыађа,  

‰‰н‰‰тэ Ливаššа курдук, ‰рд‰к буолуођа.  

Куораттарын дьоно, тµрµµн$‰µскээн,  

хонуу отунуу хойдуођа.  
17 Ыраахтаађы аата$суола ‰йэлэргэ барыађа,  

кини албан аата к‰н ‰йэтэ ‰йэлэниэђэ.  
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Бары норуоттарга кини алгы�ы ађалыађа,  

кинини ким барыта дьоллоођунан ааттыађа.  
 
18 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, Израиль Таšаратыгар,  

эšин дьиктини оšорор сођотох с‰д‰ кыахтаахха.  
19 Алгыс буоллун ‰йэлэр тухары Кини килбиэннээх аатыгар.  

Кини кэрэмэн килбиэнэ сир ‰рд‰н толоруохтун.  

Аминь, аминь.  
 
20 Иессей уолун Давид ‰š‰‰тэ б‰ттэ.  

III КИНИГЭТЭ  

72–88 псаломнар  

1 Асаф псалома.  

Чахчы дађаны Таšара ‰т‰µ сы�ыаннаах Израильга,  

ыраас с‰рэхтээхтэргэ!  
2 Оттон мин б‰д‰р‰йэн и�эн µр‰�‰нн‰м,  

халтарыйан и�эн быы�анным:  
3 нэгэй дьон баай$талым олођун кµрµмм‰н,  

улуутумсуктары ордугургуу санаатым.  
 
4 Кинилэр µл‰µхтэригэр да диэри эрэйи билбэттэр,  

‰скэл$нь‰µл бэйэлээхтэр;  
5 дьон ыарахан ‰лэтигэр кинилэр суохтар,  

атыттары кытта очурга охсуллубаттар.  
6 Ол и�ин улахамсык санаа ођуруоламмыттар,  

баламат бы�ыы таšастаммыттар.  
7 А�ара уойаннар, харахтара б‰тэйбит,  

мэник санаа с‰рэхтэригэр кµчч‰йб‰т.  
8 Тугу барытын к‰лэллэр, кырыктаахтык тылла�аллар,  

улаханнык сананан, суо�урђаналлар.  
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9 Уостара халлааššа тиийэ у�аабыт,  

тыллара сири$дойдуну дарха�ыйа кэрийбит.  
10 Ол и�ин бэл Таšара норуота кинилэри баты�ар,  

тугу куппуттарын толору сомсон и�эр.  
11 «Таšара хайдах билиэђэй,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к билэр ‰�‰ дуо?» – дииллэр нэгэйдэр.  
12 Итинниктэр хара саšнаахтар: бу ‰йэђэ барђараллар,  

баайдарын$дуолларын хаšаталлар.  
13 Ама халтайга мин ыраас с‰рэхтэнэргэ таласпытым,  

аньыыта$буруйа суох буоларга дьулуспутум,  
14 халтайга хас к‰н аайы охсуллубутум,  

хас сарсыарда аайы дьарыллыбытым буолуо дуо?  
 
15 Ол эрэн: «Кинилэр курдук тылла�ыам», – диэбитим 

буоллар,  

Эн норуотуš иннигэр буруйдаах тахсыах эбиппин.  
16 Хайдах итини µйд‰‰б‰н дии саныырым,  

итини ыпсарары ыарырђата кµрµр‰м.  
17 Дьэ онтон, Таšара Дьиэтигэр киирэн тураммын,  

мин µйдµµб‰т‰м кинилэр муšур у�уктарын.  
18 Чахчы дађаны Эн кинилэри халтараан суолга 

туруорбуккун,  

т‰гэђэ биллибэт далайга т‰�эртиир эбиккин.  
19 Хайдах курдук эмискэ имнэри э�иннилэр,  

хайдах курдук уолуйан, суола суох с‰тт‰лэр!  
20 Ки�и у�уктан баран т‰‰л‰н умнарыныы,  

Айыы Тойон, Эн тураат да, кинилэр мµсс‰µннэрин 

умнуођуš.  
 
21 Мин с‰рэђим умайар$оргуйар,  

дуу�ам муунтуйар кэмигэр,  
22 тугу да µйдµµбµт нь‰дь‰$балай этим,  

с‰µ�‰ кэриэтэ этим Эн иннигэр.  
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23 Ол да буоллар, мин µр‰‰ Эйигинниин бииргэбин –  

Эн миигин уšа илиибиттэн сиэтэђин,  
24 с‰бэлээн$амалаан сирдиигин;  

кэнэђэ�ин да Эн миигин кэрэмэн килбиэššэ 

киллэриэђиš.  
25 Ким миэхэ баарый халлааššа Эйигиттэн ураты?  

Эйигин кытта сылдьан, сиргэ дађаны тугу да 

бађарбаппын.  
26 Тµ�µ да этим$хааным, с‰рэђим мµлтµµб‰т‰н и�ин,  

Таšара миэхэ с‰рэђим бигэ кириэппэ�инэн,  

‰йэлэр тухары мин аналбынан хаалыађа.  
 
27 Дьиš чахчы, Эйигиттэн ыраатааччылар µлµллµр;  

Эйигиттэн тэйээччилэри Эн имири э�эђин.  
28 Оттон миэхэ ‰ч‰гэй да буоллађа Таšарађа чуга�ыырым!  

Эн бары дьайыыгын и�итиннэрээри,  

 АЙЫЫ ТОЙОН ТАŠАРАЂА мин эрэнним.  

 
1 Асаф ‰µрэтиитэ.  

Оо, Таšара, тођо Эн би�игини букатын 

хааллардыš?  

Тођо Бэйэš мэччирэšиš барааннарыгар уордайдыš?  
2 ¤йдµµн кэл былыр талан ылбыт дьоššун –  

Бэйэђэр норуот гынаары толуйбуккун.  

¤йдµµ олохсуйа сылдьыбыт Сион хайађын.  
3 Кэлэн кµр бу б‰тэ�иктээх урусхалы;  

сибэтиэй Дьиэ и�игэр µстµµх тугу да ордорботох.  
 
4 Эн Дьиэђэр µстµµхтµр‰š ‰µг‰лэ�эллэр,  

онно аны кинилэр былаахтара ыйанан тураллар.  
5 Кинилэр мас хаты�а ‰‰мм‰т лабааларын  

с‰гэнэн кэрдээччилэри санаталлар.  
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6 Бы�ан оšо�уллубут ойууну$мандары барытын  

с‰гэнэн, µт‰йэнэн ‰лт‰ сынньыбыттар.  
7 Эн сибэтиэй Дьиэђин к‰л$кµмµр оšорбуттар,  

Эн ааккар с‰г‰р‰йэр сирбитин киртиппиттэр.  
8 «Букатыннаахтык кинилэри ‰рэйиэхпит», – дэммиттэр,  

Таšарађа т‰мсэр сирбитин барытын умаппыттар.  
 
9 Ханнык да бэлиэ дьикти би�иэхэ кµст‰бэт буолбут;  

аны пророктар суохтар,  

ха�ааššа диэри маннык барарын хайабыт да билбэт.  
10 Ха�ааššа диэри, Айыы Таšара, µстµµх би�игини ‰µђэр?  

Ама утарсааччы ‰йэ тухары холуннарыа дуо Эн 

ааккын?  
11 Тођо Эн илиигин кэннигэр кистии туттађын?  

Оо, тођо уšа илиигин хоннођуš анныгар уктађын?  
 
12 Айыы Таšара, аан маšнайгыттан мин Ыраахтаађым,  

Эн сиргэ быы�абыллаахтык дьайађын.  
13 Эн с‰д‰ к‰‰ск‰нэн муораны икки аšыы хайыппытыš,  

ууга баар мођойдор бастарын хампарыппытыš;  
14 Левиафан* кыылы, бастарын хампы охсон баран,  

этин кураайы дуол харамайдарыгар сиэтэ биэрбитиš.  
15 Эн дь‰‰ктэлэри, ‰рэхтэри с‰‰рд‰б‰т‰š,  

к‰‰стээх µр‰стэри кумађынан кµрдµрб‰т‰š.  
16 К‰н‰ск‰ кэм – Эйиэнэ, т‰‰н эмиэ – Эйиэнэ,  

к‰н‰ да, ыйы да Эн туруорбутуš;  
17 сир бары чэрчитин Эн быспытыš;  

сайыны да, кы�ыны да Эн айбытыš.  
 
18 ¤йдµµ, АЙЫЫ ТОЙОН, µстµµх Эйигин ‰µђэрин,  

µйµ суохтар Эн ааккын киртитэллэрин!  

                                                           

* 73:14 Хара дьай символа буолар, номоххо кэпсэнэр харамай.  
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19 Холуубуš дуу�атын торђон кыылларга туттарыма;  

дьадаšыларыš олохторун ха�ан да умнума.  
 
20 ¤йдµµ Бэйэš кэс тылгын;  

сир хараšа муннуга барыта ороспуой ордуута буолла.  
21 Баттаммыты$‰ктэммити кыбыстыыга киллэртэримэ;  

дьадаšы$кы�алђалаах Эн ааккар айхал этиэхтин.  
22 Туран, Айыы Таšара, Бэйэš дьыалађын кµм‰скээ;  

µйµ суохтар к‰н‰ бы�а Эйигин к‰лэллэрин Эн µйдµµ.  
23 Умнума µстµµхтµр‰š ‰µг‰лэрин$ха�ыыларын,  

Эйигин утары µрµ турааччылар намыраабат 

айдааннарын.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «¤лµр‰мэ» матыыбынан. 

Асаф псалома. Ырыа.  
2 Айхаллыыбыт Эйигин, Айыы Таšара,  

айхаллыыбыт Эйигин; Эн аатыš би�иэхэ чугас.  

Дьон Эн оšорор дьикти дьайыыларгын и�итиннэрэр.  
 
3 «Мин Бэйэм болдьообут ту�ааннаах кэммэр  

кырдьыгы туту�ан дь‰‰лл‰µђ‰м.  
4 Сир уонна сир олохтоохторо бары тулхадыйар кэмнэригэр  

Мин бигэтик тутабын сир тµрд‰н. Села  
5 Ки�иргэстэргэ этэбин: „Ки�иргэнимэš“,  

нэгэйдэргэ этэбин: „‡рд‰кт‰к сананымаš,  
6 а�ара ‰рд‰кт‰к сананымаš,  

хантаччы туттан саšарымаš“».  
 
7 Ки�ини илинтэн да, арђааттан да,  

сођурууттан* да ‰рдэтэр буолбатахтар,  

                                                           

* 74:7 Эбэтэр: кураайы дуолтан.  
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8 биир эрэ судьуйа баар – Айыы Таšара:  

Кини кими эрэ намтатар, кими эрэ ‰рдэтэр.  
9 АЙЫЫ ТОЙОН и�ит тутан турар,  

онно арыгы булкаа�а к‰‰гэннирэ оргуйар;  

Кини онтон кутаттаан биэрдэђинэ,  

сир ‰рд‰н хара дьайдаахтара бука бары и�иэхтэрэ,  

доруо�атын кытта ыган туран и�эргэ к‰�эллиэхтэрэ.  
10 Оттон мин ‰йэм тухары ‰µр‰µм$кµт‰µм,  

Иаков Таšаратыгар айхал ыллыам.  
 
11 Кини хара дьайдаахтар муостарын барытын  

булгурутуо,  

оччођо кырдьыксыт к‰‰�‰р‰µ$уођуруо.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Устурууналаах инструмент 

дођу�уолунан. Асаф псалома. Ырыа.  
2 Иудеяђа Таšараны билэллэр;  

Кини аата Израильга – с‰д‰ аат.  
3 Иерусалимšа баар Кини олођо,  

Сиоššа Кини олорор.  
4 Онно то�уталаабыта Кини кустук охтору,  

хары куйађын, кылы�ы, сэрии сэбин$сэбиргэлин. 

 Села  
 
5 Эн кэрэмэн килбиэннээххин,  

мэšэ хайалардаађар с‰šкэššин.  
6 Харса суох буойуннар халаабыт булумньуларын 

былдьаппыттар,  

у�уктубат у�ун ууларын кинилэр утуйбуттар:  

аны бу эрэттэр илиилэрин да µндµппµттµр.  
7 Эн буойуоš эрэ кэрэх, Иаков Таšарата, –  

аттар таалбыттар, колесницалар тохтообуттар.  
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8 Оо, дьулааšнын дађаны Эн!  

Ким Эн уордайар кэмšэр иннигэр кэлэн туруођай?  
9�10 Дь‰‰л буоларын Эн халлааннартан биллэрдиš;  

сир бары баттаммыттарын быы�ыырдыы,  

Таšара буруйдаахтары дь‰‰лл‰‰ турбутугар,  

сир ‰рдэ дьулайан ах барда. Села  
 
11 Бэл дьон уођа$кылына Эйиэхэ албан ааты эргитиэђэ:  

сэрииттэн ордубут µстµµх кытта  

Эн дьоро к‰ннэргин бэлиэтиэђэ*.  
12 Мэктиэ тылгытын биэриš АЙЫЫ ТОЙОН Таšарађытыгар,  

Киниэхэ эрэннэрбиккитин толоруš;  

тулатыгар бааллар бука бары Киниэхэ, Дьулааššа,  

бэлэхтэрин ађаллыннар.  
13 Кини киэмсик кинээстэри сы�ыталыыр,  

сир ыраахтаађыларын салыннартыыр.  

 
1 Хуор салайааччытыгар Идифумšа. Асаф псалома.  
2 Куола�ым муšунан Айыы Таšараны ыšырабын;  

Таšара миигин и�иттин диэн,  

куола�ым муšунан Кинини ыšырабын.  
3 К‰ч‰мэђэй к‰ммэр Айыы Тойону кµрд‰‰б‰н;  

т‰‰н‰ бы�а, т‰�эрбэккэ, икки илиибин Киниэхэ 

уунабын;  

мин дуу�ам уоскулаšы ылыммат.  
4 Таšараны санаатым да, мин энэлийэн барабын,  

толкуйга т‰ст‰м да, тыыным$быарым ыгыллар. Села  
 
5 Эн миигин харахпын симнэрэ т‰спэккин;  

а�ара айма�ыйан, саšарар да кыађым суох.  

                                                           

* 75:11 Еврейдии тиэкис ис хо�ооно чуолкайа суох.  
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6 ¤рдµµšš‰ к‰ннэри эргитэ саныыбын,  

ааспыт сыллары ахтабын.  
7 Т‰‰н‰н ырыаларбын µйдµµн кэлэбин,  

с‰рэхпин кытта сэ�эргэ�эбин;  

мин кутум$с‰р‰м барытын сыныйан кµрµр:  
8 Ама Айыы Тойон, б‰тэ�иктээхтик аккаастанан,  

аны би�иэхэ ‰т‰µт‰к сы�ыанна�ыа суођа дуо?  
9 Ама Кини, бигэ таптала букатын уларыйан,  

аны би�иэхэ эрэннэрбитин толоруо суођа дуо?  
10 Ама Айыы Таšара а�ынарын умнан,  

а�ара абаран, аны би�игини а�ыныа суођа дуо? Села  
11 Итиэннэ эппитим: «Мин а�ыйарым$кутуйарым баар –  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к аны уšа илиитин би�иэхэ утары 

ууммат».  
 
12 АЙЫЫ ТОЙОН дьайыыларын мин ахта саныам;  

Эн былыр кµрдµрб‰т дьиктилэргин µйдµµн кэлиэм.  
13 Эн тугу оšорбуккун барытын иšэн$тоšон кµр‰µм,  

Эн улуу дьайыыларгын мин анаарыам.  
14 Айыы Таšара, Эн суолуš сибэтиэй.  

Хайа таšара би�иги Таšарабыт курдук улуу буолуой!  
15 Эн эšин дьиктини оšорор Таšарађын;  

норуоттарга Эн с‰šкэн к‰‰ск‰н кµрдµрб‰т‰š.  
16 Эн Бэйэš норуоккун, Иаковтаах Иосиф уолаттарын,  

к‰‰стээх илиигинэн µр‰�‰йб‰т‰š. Села  
 
17 Улуу байђаллар Эйигин кµрµн, Айыы Таšара,  

улуу байђаллар Эйигин кµрµн, уолуйаллара;  

т‰гэђэ биллибэт далайдар µрµ дьалкыйаллара.  
18 Былыттар ууларын тођо туталлара,  

халлаантан этиš этэн ньири�итэрэ,  

тула Эн охторуš к‰л‰мн‰‰ кµтµллµрµ.  
19 Эн с‰ллэр этиšиš ньиргиэрэ  
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халлааны биир гына л‰�‰г‰р‰‰ эргийэрэ,  

чађылђаныš аан дойдуну сандаардара,  

сир, титирэстээн ыла$ыла, µрµ дьиги�ийэрэ.  
20 Эн суолуš муоранан аа�ара,  

Эн ыллыгыš дириš уунан барара,  

ким да Эн суолгун$иискин кµрбµт этэ.  
21 Эн норуоккун, бараан ‰µр‰н илдьэ и�эрдии,  

Моисейдаах Аарон илиитинэн сирдиириš.  

 
1 Асаф ‰µрэтиитэ.  

Бар дьонум, µйдµµн истиš мин ‰µрэтэрбин,  

болђойуš амалыйар аман µсп‰н.  
2 ¤с домохторун мин э�иэхэ сэ�эргиэм,  

былыргы кистэлэšнэри и�итиннэриэм.  
3 Би�иги тугу истибиппитин$билбиппитин,  

ађаларбыт би�иэхэ кэпсээбиттэрин  
4 кистиэхпит суођа кинилэр удьуордарыттан;  

кэлэр кµл‰µнэлэргэ и�итиннэриэхпит  

АЙЫЫ ТОЙОН килбиэннээх дьайыыларын,  

Кини к‰‰�‰н$уођун, оšорбут дьиктилэрин.  
 
5 Иаковка анаан, Кини уураах та�аарбыта,  

Израильга Сокуон олохтообута,  

уонна, ођолоргутугар ‰µрэтиš диэн,  

кэс тылын µб‰гэлэрбитигэр эппитэ;  
6 ону барытын кэлэр кµл‰µнэлэр,  

кэнэђэс тµр‰µхтээх ођолор билэннэр,  

бэйэлэрин тустаах кэмнэригэр  

кэнчээри ыччаттарыгар кэпсиэхтээхтэрэ.  
7 Оччођо кинилэр Айыы Таšарађа эрэниэхтээхтэрэ,  

Таšара дьайыыларын умнубакка,  

Кини кэриэстэрин туту�уохтаахтара;  
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8 оччођо µсµ�µн µрµ турар адьынаттаах,  

бигэтэ суох с‰рэхтээх µб‰гэлэрин –  

Таšарађа бэриниитэ суох кµл‰µнэ курдук  

аны ха�ан да буолуо суохтаахтара.  
 
9 Ох саанан сэбилэммит Ефрем уолаттара  

охсу�уу к‰н‰гэр чугуйбуттара;  
10 Таšара кэс тылын тутуспатахтара,  

Сокуонун толорортон аккаастаммыттара;  
11 Кини оšорбут дьайыыларын,  

кµрдµрб‰т дьиктилэрин умнубуттара.  
12 Оттон Таšара кинилэр µб‰гэлэрэ кµрµллµр‰гэр,  

Египет сиригэр, Цоан толоонугар эšин дьиктини 

оšороро.  
13 Кини, муораны икки аšыы хайытан,  

норуотун туораппыта,  

ууну эркиннии µрµ туруорбута.  
14 К‰н‰�‰н былытынан кинилэри сирдиирэ,  

т‰‰н‰ бы�а кинилэргэ уот сырдыгын т‰�эрэрэ;  
15 кураайы дуолга таа�ы хайа охсон,  

улуу далайтан ууну кутардыы, утахтарын ханнарара;  
16 очуос хайаттан ууну ‰р‰йэлии с‰‰рдэрэ,  

дохсун ууну µр‰ст‰‰ к‰р‰лэтэрэ.  
 
17 Оттон кинилэр син биир Кинини утары аньыыны 

оšороллоро,  

кураайы дуолга сылдьан, ‡рд‰ктэн ‡рд‰ккэ 

утарыла�аллара.  
18 Соруйан Таšара тулуурун тургутан,  

сµб‰л‰‰р астарын$‰µллэрин ирдииллэрэ.  
19 Таšараны утары тылла�ан:  

«Иччитэх дуолга Таšара би�иэхэ ас бэлэмниэ дуо? – 

дииллэрэ. –  
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20 Тµ�µ да таа�ы хайа охсубутугар,  

уу суккуллубутун, ‰р‰йэ с‰‰рд‰б‰т‰н и�ин,  

килиэби Кини би�иэхэ кыайан биэриэ дуо,  

норуотун этинэн хааччыйыа дуо?»  
 
21 АЙЫЫ ТОЙОН, итини истэ абаран,  

Иаковка уора$кылына уоттуу оргуйбута,  

Израильга кыы�ырбыта сэтэрэн турбута –  
22 кинилэр Таšараны итэђэйбэттэрин,  

Кини µр‰�‰лтэлээх к‰‰�‰гэр эрэммэттэрин и�ин.  
23 Ол да ‰рд‰нэн, ‰µ�ээššи былыттары соруйан,  

халлааннар ааннарын тэлэччи аспыта,  
24 а�аатыннар диэн, мааннаны ардахтыы куппута –  

халлаан бурдугун кинилэргэ биэрбитэ.  
25 Онон ки�и Аанньал килиэбин сиэбитэ;  

Таšара кинилэргэ дэлэй а�ы ыыппыта.  
26 Кини халлаантан илиššи тыалы т‰�эрбитэ,  

сођурууššу тыалы ‰‰рэн ађалбыта.  
27 Быылы ы�ар кэриэтэ ‰µ�эттэн эти ыспыта –  

муора кумађын курдук элбэх кµтµр‰ ыыппыта;  
28 ол кµтµрдµр‰ кинилэр тохтообут сирдэригэр –  

отууларын тулатыгар т‰�эрбитэ.  
29 Онон тото$хана, дуо�уйа а�аабыттара –  

Таšара тугу бађарбыттарын биэрбитэ.  
 
30 Ол эрээри, эккэ бађалара хана илигинэ,  

µссµ да а�ыы олордохторуна,  
31 Таšара, кинилэргэ уордайан,  

саамай к‰‰стээхтэрин суох оšорбута,  

Израиль эдэр уолаттарын умса уурбута.  

 
32 Оттон кинилэр аньыыны оšороллорун уураппатахтара,  

Кини дьикти дьайыыларын итэђэйбэтэхтэрэ.  
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33 Ол и�ин Таšара кинилэр к‰ннэрин с‰пс‰ккэ с‰тэрэр,  

сылларын кутталга а�ардар оšорбута.  
34 Онтон, кинилэри µлµртµµн барбытыгар,  

дьэ Кинини кµрд‰‰р буолбуттара;  

аньыыларын$буруйдарын кэмсинэн,  

Таšараны ис с‰рэхтэриттэн кµрдµµб‰ттэрэ.  
35 Таšара кинилэргэ халыš хахха буоларын,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к Таšара кинилэри µр‰�‰йэн ыларын  

онно эрэ µйдµµб‰ттэрэ.  
36 Ол да ‰рд‰нэн Кинини кытта албыннык кэпсэтэллэрэ,  

Киниэхэ сымыйаны этэллэрэ;  
37 бигэ санаата суох буоланнар,  

Кини кэс тылын кэ�эллэрэ.  
38 Оттон а�ыныгас Таšара буруйдарын бырастыы гынара,  

кинилэри имири эспэт этэ;  

кыы�ырартан элбэх тµг‰л туттунара,  

уорун$кылынын толору к‰µдь‰ппэт этэ.  
39 Кини µйд‰‰рэ кинилэр µлµр ‰йэлээхтэрин,  

тµнн‰бэттии, ил гынан аа�ар сиккиэр кэриэтэлэрин.  
40 Хаста кинилэр кураайы дуолга сылдьан,  

Киниэхэ утарыласпыттарай,  

иччитэх сиргэ сылдьан, Кинини хомоппуттарай!  
41 К‰нтэн к‰н Таšараны тургуталлара,  

Израиль Сибэтиэйин атађастыыллара.  
42�43 Кинилэр Таšара с‰д‰ к‰‰�‰н –  

µстµµхтµн кинилэри µр‰�‰йб‰т к‰н‰гэр  

Египеккэ сµђ‰мэр бэлиэлэри кµрдµрб‰т‰н,  

Цоан толоонугар дьиктилэри оšорбутун умнубуттара.  
44 Ол сађана Кини, Египет дьоно и�эр уута суох  

буоллун диэн,  

дойдуларын µр‰�‰н барытын хааššа кубулуппута.  
45 Кинилэри, ‰µн$кµй‰‰р былытын ађалан, тэ�итэ кэйдэрбитэ,  

алдьатыылаах бађалары ыытан ‰рэйтэрбитэ.  
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46 Бурдуктарын ‰‰н‰‰т‰н т‰‰лээх ‰µššэ сиэппитэ,  

‰лэлэрин т‰м‰г‰н саранчађа биэрбитэ.  
47 Виноградтарын тобурађынан эспитэ,  

смоковницаларын ха�ыššа мэлиппитэ.  
48 С‰µ�‰лэрин толонунан тођута сыспыта,  

‰µрдэрин чађылђанынан дапсыйбыта.  
49 Кыы�ырбыт уођун$тµлµн‰н,  

бары абатын$сататын, уорун$кылынын т‰�эрэн,  

кинилэргэ аан алдьархайы –  

µлµрµр$µ�µрµр ‰т‰мэн аанньалы ыыппыта.  
50 Онно Кини уордайартан туттуна барбатађа,  

олохторун аны хары�ыйбатађа –  

µл‰‰лээх сутулу кинилэргэ туруорбута.  
51 Египет бары ыалларын бастакы уолаттарын,  

Хам* отууларын бастыš к‰‰�‰н, µлµртµµб‰тэ.  
52 Дьэ онтон маныы�ыт курдук, норуотун илдьэ барбыта,  

кураайы дуол устун бараан ‰µр‰н‰‰ сирдээбитэ.  
53 Куттала суох сиринэн илдьэ и�эр буолан,  

кинилэр туохтан да кырађыйбат этилэр;  

µстµµхтµр‰н муора уута саба халыйбыта.  
54 Кини норуотун сибэтиэй томторугар,  

уšа илиитинэн ылбыт хайатыгар, ађалбыта.  
55 Омуктары кинилэртэн ‰‰ртэлээн баран,  

олор отууларыгар Израиль ађа уустарын олохтообута;  

барыларыгар µлб‰гэ сир бы�аттаан биэрбитэ.  
 
56 Ол да ‰рд‰нэн ‡рд‰ктэн ‡рд‰к Таšараны тургуталлара,  

уураахтарын тутуспакка, Киниэхэ утарыла�аллара.  
57 ¤б‰гэлэрин курдук, кинилэр эмиэ Таšараттан тэйэн,  

Киниэхэ бэриниитэ суох этилэр,  

алдьаммыт ох саа курдук, эрэбилэ суохтара.  

                                                           

* 77:51 Ной уолаттарыттан биирдэстэрэ, Египет норуотун тµрдµ.  
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58 Сымыйа таšараларга ‰šэр ‰рдэллэринэн  

Айыы Таšараны хомотоллоро,  

эмэгэккэ с‰г‰р‰йэн, Кинини к‰н‰‰лэтэллэрэ.  
59 Таšара, барытын истэн, улаханнык уордайбыта:  

Кини Израильтан букатын аккаастаммыта.  
60 Онон Силомšа баар олођун,  

дьон ортотугар олорбут Отуутун, бырађан барбыта;  
61 ковчегын* билиэššэ туттарбыта –  

албан аатын µстµµх илиитигэр туран биэрбитэ.  
62 Норуотун кылыс у�угар туруортарбыта,  

ол курдук Кини Бэйэтин дьонугар уордайбыта.  
63 Онон уолаттарын уот мэšиэстибитэ,  

кыргыттарыгар уруу ырыата ылламматађа;  
64 ађабыыттара кылыстан охтубуттара,  

огдооболоро кинилэри а�ыйан ытыыр кыахтара суођа.  
65 Дьэ онуоха АЙЫЫ ТОЙОН уутуттан у�уктардыы,  

уохтаах арыгыттан µрµ кµтµђ‰лл‰б‰т бухатыырдыы,  
66 кинилэр µстµµхтµр‰н киэр ‰‰ртэлээбитэ,  

аны кµммµттµр‰н курдук, сир сирэйдээбитэ.  
 
67 Кини Иосиф удьуоруттан аны аккаастаммыта,  

Ефрем ађатын уу�ун талбатађа,  
68 ол оннугар Иуда ађатын уу�ун,  

таптыыр Сионун хайатын, талан ылбыта.  
69 Онно ‰рд‰к халлааннар курдук с‰д‰,  

‰йэлэргэ олохтообут сирин курдук бигэ  

сибэтиэй Дьиэни Бэйэтигэр тэриммитэ.  
70 Онтон кулутун Давиды талан ылан,  

бараанын далыттан ађалтарбыта;  
71 эмньик барааннарын кµрµ сырыттађына ылларан,  

Бэйэтин норуотун Иаковы, бас билэр Израилын,  

                                                           

* 77:61 Тылыттан тылыгар т‰�эрдэххэ: к‰‰�‰н.  
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кµрµр$истэр маныы�ыт оšорбута.  
72 Давид, ыраас с‰рэђиттэн кы�аллан,  

сатабыллаах илиитинэн кинилэри салайара.  

 
1 Асаф псалома.  

Айыы Таšара, Эн сиргэр омуктар киирдилэр;  

Эн сибэтиэй Храмšын киртиттилэр,  

Иерусалимы урусхал оšордулар.  
2 Кулуттарыš µл‰ктэрин  

халлаан кµтµрдµр‰гэр хааллардылар;  

сибэтиэй дьоššун  

сир дьиикэй кыылларыгар бырахтылар.  
3 Кинилэр хааннарын Иерусалим тулатыгар  

уу курдук тохтулар,  

кµм‰µх$харайыах дьону ордорботулар.  
4 Би�иги ыаллыы норуоттарбыт к‰л‰‰лэригэр бардыбыт,  

тула олорооччуларбыт ыстыыр ыастара буоллубут,  

саакка$суукка киирдибит.  
 
5 Оо, ха�ааššа диэри, АЙЫЫ ТОЙОН?  

Ама ‰йэлэр тухары кыы�ыра сылдьыаš дуо?  

Ха�ан Эн к‰н‰‰š к‰‰дэпчилэнэн б‰тэрий?  
6 Кы�ыыгын$абађын тођо с‰µкээ Эйигин билбэт норуоттарга,  

Эн ааккын ыšырбат саарыстыбаларга.  
7 Иаковы кинилэр сиэбиттэрэ,  

сирин$уотун кинилэр иччитэхсиппиттэрэ.  
 
8 Ађаларбыт аньыыларыгар буруйдаабакка,  

би�игини амарахтык кµрсµргµ тиэтэй;  

муšур у�укка би�иги т‰ст‰б‰т эбээт.  
9 Килбиэннээх аатыš ту�угар би�иэхэ кµмµлµс,  

Айыы Таšара Быы�ааччыбыт.  
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Бэйэš аатыš ту�угар би�игини µр‰�‰й,  

аньыыбытын бырастыы гын.  
10 Тођо омуктар: «Таšаралара ханнаный?» – диэхтээхтэрий?  

Эн кулуттарыš хаанын иэстэ�эргин  

норуоттар биллиннэр, би�иги эмиэ ону кµр‰‰б‰т.  
 
11 Билиэн барбыттар энэлгэннэрэ Эйиэхэ тиийиэхтин;  

с‰д‰ к‰‰ск‰нэн µр‰�‰й µлµргµ анаммыттары.  
12 Сэттэ б‰ктээн ситис ыалларбытыттан ‰µђ‰‰лэрин и�ин,  

Эйигин, Айыы Тойон, ‰µхп‰ттэрин и�ин.  
13 Оччођо би�иги, Эн норуотуš, Эн мэччирэšиš 

бараанын ‰µрэ,  

‰йэлэр тухары Эйиэхэ махтаныахпыт,  

кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ Эйигин айхаллыахпыт.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. «Кэс Тыл сардаанатын» 

матыыбынан. Асаф псалома.  
2 Оо, и�ит би�игини, Израиль Маныы�ыта,  

Иосиф уолаттарын бараан ‰µр‰н‰‰ сирдээччи!  

Херувимнар ‰рд‰лэринэн б‰р‰ст‰µлгэ олорооччу,  

Эн Бэйэš сырдыккынан сыдьаай  
3 Ефрем, Вениамин уонна Манассия ађа уустарын;  

итиэннэ, с‰д‰ к‰‰ск‰н кµрдµрµн,  

би�игини быы�ыы кэл.  
 
4 Айыы Таšара, би�игини чµлб‰т‰гэр т‰�эр!  

Эн сирэйиš сырдыга би�иэхэ сыдьаайыахтын,  

оччођо би�иги быы�аныахпыт.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН, Аанньал сэриитин Таšарата,  

Эн ха�ааššа диэри уордайан, норуотуš ‰šэрин 

истибэккин?  
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6 Кµм‰скэ уутун килиэбин Эн кинилэргэ сиэттиš,  

харах дэлэй уутун утах кэриэтэ и�эртиš.  
7 Ыалларбытын, би�игини былдьа�ыннаран, 

иирси�иннэрдиš,  

онон би�иги µстµµх к‰л‰‰т‰гэр бардыбыт.  
 
8 Аанньал сэриитин Таšарата, би�игини чµлб‰т‰гэр 

т‰�эр!  

Эн сирэйиš сырдыга би�иэхэ сыдьаайыахтын,  

оччођо би�иги быы�аныахпыт.  
 
9 Эн Египеттэн виноград умна�ын ађалаššын,  

ону, омуктары ‰‰рэн баран,  

кинилэр сирдэригэр олорпутуš.  
10 Киниэхэ сир солообутуš,  

онон силис тардан, тарђана ‰‰нэн барбыта.  
11 Хайалар улам кини к‰л‰гэр киирэн барбыттара,  

сыалаах улуу мастар кини лабааларыгар саспыттара.  
12 Онтон аны лабааларын муорађа тиийэ уунан,  

чэчирдэрин Евфрат µр‰скэ диэри тэниппитэ.  
13 Дьэ уонна тођо Эн кини б‰тэйин ‰рэйдиš?  

Билигин аа�ар эрэ барыта отонун турута тыытар.  
14 Дьиикэй сибиинньэ киирэн тэпсэр,  

хонуу кыыла$с‰µлэ кирэн сиир.  
 
15 Аанньал сэриитин Таšарата, би�иэхэ тµн‰н;  

Халлаантан аллара кµр, барытын анаар,  

бу умнаскын кµр$и�ит:  
16 уšа илиигинэн олорпуккун харыстаа,  

Бэйэђэр бµђµргµпп‰т ‰н‰гэскин араšаччылаа.  
17 Кинини, кэрдэн ылан, уоттаан кэбиспиттэр,  

норуотуš Эн суостаах кµр‰‰г‰ттэн µлµн эрэр.  
18 Оо, кµм‰скээ Эн уšа µтт‰гэр турааччыны,  
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Бэйэђэр анаан бµђµргµпп‰т ки�игин. 
19 Би�иги аны ха�ан да Эйигиттэн тэйиэхпит суођа;  

Эн ааккын ыšырарбыт ту�угар, би�игини тилиннэр.  
 
20 АЙЫЫ ТОЙОН, Аанньал сэриитин Таšарата,  

би�игини чµлб‰т‰гэр т‰�эр;  

Эн сирэйиš сырдыга би�иэхэ сыдьаайыахтын,  

оччођо би�иги быы�аныахпыт.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Геф куорат инструменын 

дођу�уолунан. Асаф псалома.  
2 ‡µр‰‰лээх ырыаны ыллааš Таšарађа, би�иги 

к‰‰сп‰т‰гэр;  

уруй$айхал этиš Иаков Таšаратыгар.  
3 Ырыађытын сађалааš, тимпаššытын охсуолааš,  

кэрэ дорђоонноох лирађа уонна арфађа оонньооš;  
4 турбађытын ‰р‰š саšа ый тахсыыта,  

ый туолуута, би�иги дьоро к‰мм‰т‰гэр;  
5 бу Израильга анаммыт сокуон,  

Иаков Таšаратын ыйаађа.  
6 Таšара маны, Иосифка анаан,  

кини Египеттэн тахсыбытын туо�улаан уураахтаабыта.  
 

 Мин урут билбэт куоласпын и�иттим:  
7 «Эн санныгыттан Мин ыар с‰гэ�эри т‰�эрбитим,  

Эн илиигин тымтайтан босхолообутум.  
8 ‡т‰ргэššэ т‰бэ�эн Миигин ыšырбыккар,  

Мин эйигин µр‰�‰йэн ылбытым;  

этиšнээх былыт и�иттэн эйиэхэ хардарбытым,  

Мерива уутун та�ыгар эйигин тургуппутум. Села  
9 И�ит эрэ, норуотум, Мин эйигин сэрэтэрбин;  

оо, Израиль, арай эн Миигин истэриš эбитэ буоллар!  
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10 Суох буолуохтун эйиэхэ атын таšара,  

с‰г‰р‰й‰мэ туора дойду таšаратыгар.  
11 Мин эйигин Египет сириттэн та�аарбыт  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšараš буолабын.  

Айаххын ат – Мин эйиэхэ толору ас уган биэриэм.  
 
12 Ол эрэн норуотум Миигин истибэтэђэ,  

Израиль Миэхэ бас бэриммэтэђэ.  
13 Онон, бађарбыттарынан сырыттыннар диэн,  

Мин кинилэри µ�µс с‰рэхтэрин кµš‰л‰нэн 

ыыппытым.  
14 Оо, арай онно норуотум Миигин истэн,  

Израиль Мин суолбунан барбыт буоллун!  
15 Т‰ргэнник да оччођо кини µстµµхтµр‰н сы�ытыам этэ,  

кинини к‰µмч‰лээччилэри уодьуганныы тардыам этэ!  
16 Оччођо АЙЫЫ ТОЙОНУ абаа�ы кµрµµчч‰лэр  

кинилэргэ илин$кэлин т‰�эр буолуо этилэр;  

норуотум соргулаах олођо ха�ан да огдолуйуо суођа этэ.  
17 Мин кинилэри бастыš сэлиэ�инэй бурдугунан а�атыам,  

очуос хайа м‰µт‰нэн дуо�утуом этэ».  

 
1 Асаф псалома.  

Таšара таšаралар* ортолоругар турбута,  

Кини таšаралары хоруйга тарпыта:  
2 «Ха�ааššа диэри э�иги кырдьыгы токурутан дь‰‰лл‰‰г‰т,  

хара дьайдаахтары µрµ тутађыт? Села  
3 Дьадаšы, тулаайах дьыалатын э�иги бы�аарыš,  

баттаммыт$‰ктэммит, кы�алђалаах кырдьыгын 

та�аарыš.  

                                                           

* 81:1 «Элохим» (таšаралар, ба�ылыктар) диэн еврей тыла манна 

судьуйалар тустарынан этэр буолуон сµп.  
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4 ¤р‰�‰йэр буолуš дьадаšыны, кы�алђалаађы,  

хара дьайдаахтар илиилэриттэн кинилэри былдьаан 

ылыš».  
 
5 Тугу да билбэттэр, µйдµµбµттµр бу таšаралар,  

хараšађа муна$тэнэ сылдьаллар;  

сир тµрдµ барыта тулхадыйбыт.  
 
6 «Мин этэбин: „Э�иги – таšараларгыт,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к уолаттарађыт – бука барыгыт.  
7 Ол эрээри, дьон курдук э�иги эмиэ µл‰µхх‰т,  

хайа да тойон курдук охтуоххут“».  
 
8 Оо, тур, Айыы Таšара, сири дь‰‰ллээ,  

Эн бары норуоттары бас билэђин!  

 
1 Ырыа. Асаф псалома.  
2 Айыы Таšара, саšата суох буолума;  

хардарбакка хаалыма, Айыы Таšара, уоскуйан 

уостума!  
3 Кµр, ол µстµµхтµр‰š хайдах µргµйб‰ттэрин,  

Эйигин абаа�ы кµрµµчч‰лэр тµбµлµр‰н 

µндµпп‰ттэрин.  
4 Эн норуоккун утары уода�ыннаахтык куомунна�аллар;  

Эн араšаччылыыр дьоššун утары куомсукта�аллар.  
5 «Бараммыт, норуот аатыттан а�арыађыš, – дэ�эллэр. –  

Израиль аата аны ха�ан да ахтыллыбатын!»  
6 Биир санаанан киксэннэр,  

Эйигин утары сµб‰лэ�ии т‰�эрсибиттэр:  
7 Едом норуота, Измаиль дьоно,  

Моав уонна агаряннар,  
8 Гевал, Аммон уонна Амалик,  
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Филистина уонна Тир олохтоохторо;  
9 Ассирия эмиэ, кинилэргэ холбо�он,  

Лот уолаттарын тутаах к‰‰стэринэн буолбут. Села  
 
10 Айыы Таšара, Эн Мадиам дьонугар  

уонна Сисаралаах Иавиššа  

Киссон ‰р‰йэтин ‰рд‰гэр хайдах 

сы�ыаннаспыккыный да,  

баларга эмиэ соннук сы�ыаннас;  
11 олор, Аендорга суу�арыллан,  

сир уођурдуута буолбуттара.  
12 Эн балар кинээстэригэр, Оривка уонна Зивка курдук,  

ба�ылыктарыгар, Зевейдээх Салмаššа курдук 

сы�ыаннас;  
13 олор эмиэ тыыннаахтарыгар:  

«Баран, Таšара сирин$уотун былдьааммыт,  

бэйэбит бас билиэђиš», – дииллэрэ.  
 
14 Айыы Таšарам, Эн кинилэри буор холорук оšортоо,  

соломо гынан, тыалга ы�аттаа.  
15 Уот ойууру сииринии,  

тµлµн хайаны хаарыйарыныы,  
16 буркуššунан кинилэри сойуолаа,  

холоруккунан уолуталаа.  
17 Эн ааккын билинэллэрин ту�угар, АЙЫЫ ТОЙОН,  

кинилэри сир$буор сирэйдээ.  
18 Саакка баран, ‰йэлэр тухары кутталтан кµммµт‰ннэр,  

ааттара$суоллара баранан µлл‰ннэр.  
19 Биллиннэр кинилэр: Эн эрэ бааргын  

АЙЫЫ ТОЙОН диэн ааттаах,  

б‰т‰н сир ‰рд‰нэн турар ‡рд‰ктэн ‡рд‰к.  
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1 Хуор салайааччытыгар. Геф куорат инструменынан 

дођу�уолунан. Корей уолаттарын псалома.  
2 Ахтылђаннаах да буоллађа Эн олорор сириš,  

Аанньал сэриитин АЙЫЫ ТОЙОНО!  
3 АЙЫЫ ТОЙОН тиэргэнигэр тарды�ан,  

олус да дуу�ам туорха�ыйар;  

с‰рэђим ‰µрэн, б‰т‰н бэйэм µрµ кµтµђ‰ллэн,  

мин тыыннаах Таšарађа ырыа ыллыыбын.  
 
4 Аанньал сэриитин АЙЫЫ ТОЙОНО,  

Ыраахтаађым миэнэ, Таšарам!  

Бэл чыычаах кµй дьиэтин Эн сиэртибэнньигиš 

аттыгар булунар,  

хараšаччы эмиэ, ођолорун угаары, онтон чугас 

уйаланар.  
5 Дьоллоохтор дађаны – Эн Дьиэђэр олорооччулар!  

Кинилэр куруутун Эйигин уруйдаан ыллыыллар.Села  
 
6 Дьоллоохтор дађаны – Эйигиттэн к‰‰с$уох 

сомсооччулар,  

с‰рэхтэрин ыллыктара Эйиэхэ салаллааччылар!  
7 Кутурђан хочотунан да и�эннэр,  

кинилэр онно дь‰‰ктэлэри арыйаллар,  

к‰�‰šš‰ ардах ол сиргэ алгы�ы курулаччы кутар.  
8 Кинилэр к‰‰�‰рдэр к‰‰�‰рэн и�эллэр;  

Сиоššа таšаралар Таšаралара кинилэргэ кµст‰µђэ.  
 
9 АЙЫЫ ТОЙОН, Аанньал сэриитин Таšарата!  

И�ит мин ‰šэрбин, болђой, Иаков Таšарата! Села  
10 Кµр, Айыы Таšара, би�иги куйахпытын*,  

кµр$и�ит Бэйэš туруорбут ыраахтаађыгын.  
 

                                                           

* 83:10 Эбэтэр: куйахпыт.  
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11 Хайа эрэ сиргэ ты�ыынча к‰н буолуохтаађар,  

Эн тиэргэššэр биир к‰н буолбут быдан ордук.  

Хара дьай ордууламмыт уорађайыгар олоруохтаађар,  

Таšара Дьиэтин боруогар турбутум миэхэ быдан ордук.  
12 АЙЫЫ ТОЙОН Таšара – к‰н икки куйах икки;  

АЙЫЫ ТОЙОН илгэлээх ‰т‰µн‰ биэрэр, албан аакка 

тиксэрэр;  

Кини кµнµ суоллаахтары ханнык да ‰т‰µттэн матарбат.  
13 Аанньал сэриитин АЙЫЫ ТОЙОНО,  

Эйиэхэ эрэнээччилэр дьоллоохтор.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Корей уолаттарын псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн сиргэр амарахтык 

сы�ыаннаспытыš,  

Иаков уолаттарын билиэнтэн тµн‰ннэрбитиš;  
3 норуотуš буруйун бырастыы гыммытыš,  

бары аньыытын$харатын соппутуš, Села  
4 онтон ыла би�иэхэ абарбат$сатарбат буолбутуš,  

уоттаах уоргун уђарыппытыš.  
 
5 Быы�абыллаах Таšарабыт, би�игини чµлб‰т‰гэр т‰�эр,  

би�иэхэ абарбыккын намырат.  
6 Ама ‰йэлэр тухары Эн би�иэхэ кыы�ыра сылдьыаš дуо,  

кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ уордайа туруоš дуо?  
7 Ама, норуотуš Эйигиттэн ‰µрэрин ту�угар,  

Эн би�игини хат тилиннэриэš суођа дуо?  
8 Бигэ тапталгын би�иэхэ кµрдµр, АЙЫЫ ТОЙОН,  

быы�абылгын бэлэхтээ.  
 
9 АЙЫЫ ТОЙОН Таšара тугу этэрин мин истиэм.  

Кини норуотугар, талан ылбыт дьонугар, эйэни 

биллэриэђэ.  
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Оо, хат толкуйа суох бы�ыыламматаллар эрэ!  
10 Кэрэмэн килбиэн би�иги сирбитигэр сатыылыырын 

ту�угар,  

Киниттэн куттанар дьону быы�ыырга Кини бэлэм.  
11 Бигэ таптал уонна бэриниилээх буолуу кµрс‰�‰µхтэрэ,  

кырдьык уонна эйэ уура�ыахтара.  
12 Бэриниилээх буолуу сиртэн ‰‰нэн тахсыађа,  

кырдьык ону халлаантан кµр‰µђэ.  
13 АЙЫЫ ТОЙОН ‰т‰µн‰ бэлэхтиэђэ,  

би�иги сирбит эмиэ быйаšын биэриэђэ.  
14 Кырдьык Кини иннигэр т‰�эн барыађа,  

Кини барар суолун солуођа.  

 
1 Давид ‰š‰‰тэ.  

Болђойон и�ит мин этэрбин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

уонна миэхэ хардар;  

мин дьадаšыбын, кы�алђалаах ки�ибин.  
2 Араšаччылаа олохпун, мин Эйиэхэ бэриниилээхпин;  

быы�аан ыл, Айыы Таšара, Эйиэхэ эрэмньилээх 

кулуккун.  
3 Абыраа миигин, Айыы Тойон,  

Эйигин мин у�ун к‰н‰ бы�а ыšырабын.  
4 ‡µрт кулутуš дуу�атын,  

мин дуу�ам Эйиэхэ ‰µ�э дьулу�ар.  
5 ‡т‰µ санаалааххын Эн, Айыы Тойон, бырастыы 

гынађын,  

Эйигин ыšырар дьону барытын муšура суох 

таптыыгын.  
6 И�ит, АЙЫЫ ТОЙОН, мин ‰šэрбин,  

болђой аатта�ар саšабын.  
7 Эриирдээх к‰ммэр Эйигин ыšыран эрэбин,  

Эн миигин истиэђиš.  
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8 Ким да суох Эн курдук, Айыы Тойон, таšаралар 

ортолоругар,  

ким да оšорор кыађа суох Эн оšороргун.  
9 Айбыт норуоттарыš, бука бары кэлэннэр,  

Эн иннигэр нµр‰µн нµрг‰й‰µхтэрэ, Айыы Тойон,  

Эн ааккын кинилэр айхаллыахтара.  
10 Эн улуугун, сµђ‰мэр дьайыылары оšорођун,  

Эйигиттэн атын Таšара суох.  
11 ‡µрэт миигин, АЙЫЫ ТОЙОН, Бэйэš суолгар,  

оччођо мин Эн кырдьыккынан сылдьыађым;  

Эн ааккыттан толлорум курдук,  

мин с‰рэхпин бигэ оšор.  
12 Б‰т‰н с‰рэхпинэн Эйигин айхаллыам,  

Айыы Тойон Таšарам,  

‰йэм тухары Эн ааккын уруйдуом.  
13 Эн миэхэ бигэ тапталыš муšура биллибэт с‰д‰;  

мин дуу�абын Эн ‰т‰гэн т‰гэђиттэн µр‰�‰йд‰š.  
 
14 Айыы Таšара, улуутумсуктар миигин утары µрµ 

турдулар;  

баламат дьон, т‰мсэннэр, олохпор суудайдылар,  

кинилэр иннилэригэр Эйигин кµрбµттµр.  
15 Оттон Эн, Айыы Тойон, а�ыныгас с‰рэхтээх, ‰т‰µ 

санаалаах,  

улуу тулуурдаах, муšурун булларбат бигэ тапталлаах,  

эрэбиллээх Таšарађын.  
16 Оо, хайыс миэхэ, миигин абыраа,  

кулуккар к‰‰стэ$сэниэтэ салђаа;  

кулут кыы�ыš уолун быы�аан ыл.  
17 АЙЫЫ ТОЙОН, ‰т‰µ сы�ыаныš бэлиэтин миэхэ кµрдµр;  

Эн миэхэ кµмµлµсп‰кк‰н, уоскулаšы биэрбиккин 

кµрµннµр,  

миигин абаа�ы кµрµµчч‰лэр сааттыннар.  
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1 Корей уолаттарын псалома. Ырыа.  

Кини олохтообут куората сибэтиэй хайа ‰рд‰гэр турар.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН Иерусалимы  

Иаков хайа да т‰µлбэтинээђэр таптыыр.  
3 Кэрэхсэбиллээх да суол эн тускунан этиллэр,  

Таšара куората! Села  
 
4 Миигин билэр норуоттары ааттыырбар  

Египеттээх Вавилону эмиэ ааттыађым;  

Филистия, Тир, Эфиопия дьоно эмиэ:  

«Маннык ки�и онно тµрµµб‰тэ», – диэхтэрэ.  
 
5 Оттон Сион ту�унан этиэхтэрэ:  

«Ол да, бу да ки�и сибэтиэй хайађа тµрµµб‰ттэрэ;  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к Сиону Бэйэтинэн бµђµргµпп‰тэ».  
6 АЙЫЫ ТОЙОН норуоттар биэрэпистэригэр:  

«Маннык ки�и онно тµрµµб‰тэ», – диэн суруйуођа.

 Села  
 
7 Оччођо ырыа�ыт да, ‰šк‰‰�‰т да барыта этиэђэ:  

«Эн бааргын би�иэхэ бары ‰т‰µ тµрдµ!»  

 
1 Ырыа. Корей уолаттарын псаломнара. Хуор салайаа8

ччытыгар. Духовой инструмент дођу�уолунан. Еман  

Езрахит ‰µрэтиитэ.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН Таšара, Быы�ааччым миэнэ,  

Эйигин ыšырабын мин т‰‰ннэри$к‰ннэри.  
3 Мин ‰šэрим Эйиэхэ тиийиэхтин,  

и�ит мин энэлийэр саšабын.  
 
4 Эрэй$муš дуу�абын иэдэтэн,  

‰т‰гэн т‰гэђэр т‰�эрим бу кэллэ.  

86 

86, 87

87 



87 ПСАЛОМ 

 140

5 Ииššэ т‰�ээччилэр ахсааннарыгар киирсэммин,  

мин хантан да кµмµ кэлбэт ки�итэ буоллум;  
6 µлб‰ттэр ортолоругар бырађыллыбыт ки�и курдукпун,  

µлµр‰ллэн ииššэ сытааччылар кэриэтэбин, –  

Эн кинилэри аны санаабаккын,  

кµмµлµ�µр илиигин кинилэргэ утары ууммаккын.  
7 Эн миигин дириš иин т‰гэђэр,  

им балай аšхайга т‰�эрдиš.  
8 Эн уоруš$кылыныš миэхэ суо�аата,  

Эн бары долгуššун мин ‰рд‰б‰нэн ыыттыš. Села  
9 Билэр дьоммун барытын киэр тэйиттиš,  

кинилэри миигиттэн сиргэнэр оšордуš;  

миигин хам хатаатылар, аны мантан тахсар кыађым 

суох;  
10 сору$муšу кµрµмм‰н, харађым болоордо.  

Хас к‰н аайы, АЙЫЫ ТОЙОН, Эйигин ыšырабын,  

икки илиибин Эйиэхэ µрµ уунабын.  
11 Ама, µлб‰ттэргэ анаан Эн дьиктини оšоруоš дуо?  

Биитэр к‰л‰ктэр, Эйигин айхаллаары,  

туруохтара дуу? Села  
12 Иин и�игэр и�итиннэриэхтэрэ дуо Эн бигэ тапталгын,  

биитэр анараа дойдуга – Эн кырдьыккын?  
13 Им балайга кµр‰µхтэрэ дуо Эн оšорор дьиктилэргин,  

умнуллуу дойдутугар – Эн абыраллаах кµмµђ‰н?  
 
14 Оттон мин Эйигин ыšырабын, АЙЫЫ ТОЙОН;  

мин ‰šэрим Эйиэхэ тыš хатыыта тиийиэђэ.  
15 АЙЫЫ ТОЙОН, тођо Эн миигин тµттµр‰ анньађын?  

Тођо миигиттэн киэр хайы�ађын?  
16 Эдэр сааспыттан мин эрэйи кµрµб‰н, µлµ сы�абын,  

Эн миигин ыардык дьарыйаргыттан сылбам бы�ынна.  
17 Мин ‰рд‰б‰нэн ааста Эн уођуš$кылыныš барыта,  

миигин Эн суо�уš$суодалыš самнарда.  
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18 Хас к‰н аайы халаан уута буолан миигин хаайаллар,  

бары µтт‰б‰ттэн к‰рг‰µм‰нэн ыгаллар.  
19 Эн миигиттэн дођорбун, чугас ки�ибин тэйиттиš,  

аргыстарым бука бары им балайга с‰тт‰лэр*.  

 
1 Ефам Езрахит ‰µрэтиитэ.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, мин ‰йэм тухары ыллыам Эн бигэ 

тапталгын,  

кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ и�итиннэриэм Эн 

кырдьыккын.  
3 Мин билэбин**: Эн тапталыš ‰йэлэр тухары уларыйбат,  

Эн кырдьыгыš халлааннар курдук бигэ – тулхадыйбат.  
4 Эн эппитиš:  

«Мин талыылаахпын кытта сµб‰лэ�ии т‰�эристим,  

кулуппар Давидка андађар тылбын эттим:  
5 „Эн удьуордарыš куруутун ыраахтаађы буолуохтара,  

Эн б‰р‰ст‰µлг‰н Мин ‰йэттэн ‰йэђэ 

туругурдуођум“». Села  
 
6 Халлааннар айхаллыахтара, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн сµђ‰мэр 

дьайыыгын,  

сибэтиэйдэр т‰мс‰‰лэригэр уруйдуохтара Эн 

кырдьыккын.  
7 Ким халлааššа АЙЫЫ ТОЙОНУ кытта тэšнэ�иэй?  

Ким Таšара уолаттарыттан АЙЫЫ ТОЙОŠŠО 

холонуой?  
8 Сибэтиэйдэр т‰мс‰‰лэригэр АЙЫЫ ТОЙОНТОН 

куттаналлар,  

Кини кимнээђэр да, тулатыгар бааллартан, дьулаан.  

                                                           

* 87:19 Эбэтэр: хараšа эрэ баар мин арахсыбат аргы�ым.  

** 88:3 Тылыттан тылыгар т‰�эрдэххэ: Мин эппитим.  
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9 АЙЫЫ ТОЙОН, Аанньал сэриитин Таšарата,  

ким баарый Эн курдук к‰‰стээх, АЙЫЫ ТОЙОН?  

Эн кырдьыгыš тулађар илэ$бодо кµстµр.  
10 Эн бааллырар байђалы салайађын,  

муора уордаах долгунун уоскутађын.  
11 Эн Раавы* самнаран µлµрд‰š;  

µстµµхтµрг‰н к‰‰стээх илиигинэн ‰рэйдиš.  
12 Халлааннар – Эйиэннэрэ, сир эмиэ – Эйиэнэ,  

аан дойдуну, онно баары барытын Эн олохтообутуš.  
13 Хотуну$сођурууну Эн айбытыš;  

Фавордаах Ермон, ‰µрэ$кµтµ, Эн ааккын 

айхаллыыллар.  
14 Эн модун быччыšнааххын, бµђµ$тађа илиилээххин,  

Эн уšа илиигин µрµ кµтµхп‰кк‰н.  
15 Кырдьыктаах бы�ыы, кµнµ дь‰‰л –  

Эн б‰р‰ст‰µл‰š тирэђэ;  

бигэ таптал уонна кырдьык Эн иннигэр и�эллэр.  
16 Дьоллоох дађаны кыайыы µрµгµй‰н билбит норуот!  

АЙЫЫ ТОЙОН, кини Эн сыдьаайдаах сырдыккар 

сылдьар.  
17 Эн аатыš кинини у�ун к‰н устата ‰µрдэр,  

Эн кырдьыктаах бы�ыыš кинини ‰рдэтэр.  
18 Эн буолађын кини килбиэннээх к‰‰�э;  

Эн ‰т‰µђ‰нэн би�иги кыайыыны сити�эбит.  
19 АЙЫЫ ТОЙОН би�иэхэ кµм‰скээччини биэрдэ,  

Израиль Сибэтиэйэ би�иэхэ ыраахтаађыны туруорда.  
 
20 Онтон Эн бэриниилээх кулуккар кµстµн эппитиš:  

«Эр санаалаахха Мин кµмµ оšордум,  

норуоттан талан ылбыт ки�ибин µрµ та�аардым.  
21 Давиды, Бэйэм кулуппун, буламмын,  

                                                           

* 88:11 Номоххо кэпсэнэр, хара дьайы кµрдµрµр муора харамайа.  



88 ПСАЛОМ 

 143

сибэтиэй елей арыыбынан ађаатым;  
22 Мин илиим кинини µр‰‰ µй‰µђэ,  

Мин к‰‰�‰м кинини бµђµргµт‰µђэ,  
23 хайа да µстµµх оччођо кинини хотутуо суођа,  

хара дьайыылаах булгурутуо суођа.  
24 Мин кини µстµµхтµр‰н, кµрµн турдађына, 

суу�арыађым,  

кинини абаа�ы кµрµµчч‰лэри самнарыађым.  
25 Мин кырдьыгым, тапталым кинини арыаллыахтара,  

Мин аатым кинини кыайыылаах оšоруођа.  
26 Байђал далайын Мин киниэхэ ба�ылатыам,  

улуу µр‰стэри киниэхэ бас бэриннэриэм.  
27 Кини Миигин: „Ађам миэнэ,  

Таšарам, быы�анар Очуо�ум!“ – диэн ыšырыађа.  
28 Кини Мин бастакы уолум буолуођа,  

сир хайа да ыраахтаађытыттан ‰µ�э туруођа.  
29 ‡йэлэр тухары уларытыам суођа киниэхэ тапталбын,  

ха�ан да кэ�иэм суођа киниэхэ эппит кэс тылбын.  
30 Удьуордарын ‰йэлэр тухары уу�ата туруођум,  

б‰р‰ст‰µл‰н халлаан ‰йэтэ ‰йэлиэђим.  
31 Оттон уолаттара, Мин Сокуоммун хааллараннар,  

кэриэстээбиппин толорбот буоллахтарына,  
32 ыйыыларбын$кэрдиилэрбин кэ�эннэр,  

соруйбуппун тутуспакка бардахтарына,  
33 хара дьайыыларын и�ин кинилэри тайађынан 

та�ыйтыам,  

буруйдарын и�ин оруосканан охсуталыам.  
34 Оттон Давидка бигэ тапталбын Мин уларытыам суођа,  

киниэхэ бэриниилээх сы�ыаммын кубулутуом суођа;  
35 эппит кэс тылбын ха�ан да кµт‰р‰µм суођа,  

эрэннэрбиппин кэ�иэм суођа.  
36 Мин букатыннаахтык андађайбытым  

Бэйэм сибэтиэй ааппынан:  
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Давидка Мин сымыйалыам суођа.  
37 Кини удьуора ‰йэттэн ‰йэђэ салђанан барыађа,  

Кини б‰р‰ст‰µлэ, к‰н курдук, µр‰‰ Мин иннибэр 

туруођа.  
38 Халлаан бигэ туо�ута ый курдук,  

кини ‰йэлэр тухары тулхадыйыа суођа». Села  
 
39 Оттон билигин Эн кинини киэр астыš,  

киниттэн аккаастанныš,  

Бэйэš туруорбут ыраахтаађыгар уордайдыš.  
40 Кулуккар эппит кэс тылгын кµт‰рд‰š,  

кини хоруонатын сиргэ$буорга бырахтыš.  
41 Куоратын эркинин барытын сууллардыš,  

кириэппэстэрин урусхал оšордуš.  
42 Аа�ан и�ээччилэр бары кинини уоран$талаан аа�аллар,  

ыаллара к‰л‰‰$элэк гыналлар.  
43 Эн кини утарсааччыларыгар кыайыыны бэлэхтээтиš,  

µстµµхтµр‰н барыларын ‰µрд‰тэлээтиš.  
44 Кини кылы�ын биитин кыларытан биэрдиš,  

кыргы�а сырыттађына, кинини бµђµргµппµт‰š;  
45 килбиэннээх бэйэтин саппађыртыš,  

б‰р‰ст‰µл‰н сиргэ сууллардыš;  
46 кэмин иннинэ кырытыннардыš,  

кыбыстыыга кинини киллэрдиš. Села  
 
47 Ха�ааššа диэри, АЙЫЫ ТОЙОН?  

Ама ха�ан да би�иэхэ эргиллиэš суођа дуо?  

Ха�ааššа диэри Эн уоруš уоттуу к‰‰дэпчилэнэр?  
48 ¤йдµµ дуу мин ‰йэм хайдахтаах кылга�ын –  

туох с‰пс‰гэр Эн айбыккыный ки�и аймађы 

барытын?  
49 Ким олох олорон баран µлбµтµђµй?  

Ким ‰т‰гэн айађыттан µр‰�‰мм‰тэй? Села  
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50 Ханнаный, Айыы Тойон, Эн урукку бигэ тапталыš?  

Ханнаный эрэбил Бэйэš Давидка эрэннэрбитиš?  
51 ¤йдµµ, Айыы Тойон, Эн кулуттаргын  

хоруотуулларын,  

мин итиччэ норуот ‰µђ‰‰т‰н уйан сылдьарбын,  
52 хайдах µстµµхтµр‰š ‰µђэллэрин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн ыраахтаађыš хас хардыытын ыыстыылларын.  
 
53 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО ‰йэлэр тухары.  

Аминь, аминь.  

IV КИНИГЭТЭ  

89–105 псаломнар  

1 Таšара ки�итин Моисей ‰š‰‰тэ.  

Айыы Тойон, кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ Эн би�иэхэ  

халыš хаххабыт, суон дурдабыт буоларыš.  
2 Хайалар тµр‰µхтэрин инниттэн,  

Эн сири, аан дойдуну ‰µскэтиэš инниттэн  

‰йэттэн ‰йэлэргэ Эн – Таšарађын.  
 
3 «Тµнн‰š, µлµр ‰йэлээхтэр!» – диэššин,  

Эн ки�ини сиргэ$буорга тµн‰ннэрэђин.  
4 Ты�ыынча сыл Эн хараххар  

бэђэ�ээ ааспыт биир к‰н кэриэтэ,  

т‰‰šš‰ ађыйах чаас эрэ кэриэтэ.  
 
5 Эн халаан уутунуу, дьону сотон барађын;  

ки�и т‰‰л кэриэтэ,  

сарсыарда ‰‰нэн тахсыбыт от кэриэтэ;  
6 сарсыарда силигилии ‰‰нэр, чэлгийэ кµђµрµр,  

оттон киэ�э иинэ хатар, хагдарыйа µлµр.  
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7 Эн би�иэхэ уордайдаххына, би�иги б‰тэр у�укпут кэлэр,  

Эн абардаххына, айманан$сайманан барабыт.  
8 Би�иги буруйбутун барытын Эн иннигэр ууруннуš,  

кистэлэš аньыыбытын сырдыккар та�аардыš.  
9 К‰мм‰т$дьылбыт барыта Эн уоргун сэтиилэнэн аа�ар,  

муšур ‰йэбит µрµ тыыныы кэриэтэ с‰тэр.  
10 Олохпут кэмэ би�иэнэ – сэттэ уон сыл,  

ордук тэтиэнэх буоллахпытына, ађыс уон сыл;  

ону да к‰мм‰т$дьылбыт чээрэтэ – ‰лэ икки с‰пс‰к 

икки,  

т‰ргэнник аа�ар, би�иги µл‰‰н‰ кµрсµ кµтµн и�эбит.  
 
11 Ким билэрий Эн уоруš$кылыныš уођун,  

ким µйд‰‰р‰й Эн абаš$сатаš суо�ун?  
12 Муударай буоларбыт ту�угар,  

би�игини олохпут к‰н‰н аахтара ‰µрэт.  
 
13 АЙЫЫ ТОЙОН, эргилин! Ха�ааššа диэри?  

А�ын$хары�ый кулуттаргын!  
14 Сарсыарда эрдэттэн дуо�ут бигэ тапталгынан,  

оччођо би�иги ‰рд‰к µрµгµйдµн‰µхп‰т,  

‰йэбит тухары ‰µрэ$кµтµ сылдьыахпыт.  
15 Тµ�µ к‰н Эйигиттэн дьарыллыбыппытый да,  

тµ�µ сыл эрэйи кµрб‰пп‰т‰й да,  

соччонон Эн би�игини ‰µрт$кµт‰т.  
16 Кулуттарыš Эн дьайыыгын кµрд‰ннэр,  

кинилэр ођолоро Эн килбиэннээх к‰‰ск‰н биллиннэр.  
17 Айыы Тойон Таšарабыт ‰т‰µ сы�ыана би�иэхэ 

тосхойдун.  

Сити�иитэ бэлэхтээ би�иги ‰лэбитигэр,  

оšорбуппутун барытын бµђµргµт.  
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1 Ким ‡рд‰ктэн ‡рд‰к кµмµт‰нэн олорор,  

К‰‰стээхтэн К‰‰стээх к‰л‰гэр хорђойор,  
2 ол АЙЫЫ ТОЙОŠŠО этэр:  

«Мин халыš хаххам, суон дурдам,  

бигэ кириэппэ�им, эрэнэр Таšарам!»  
 
3 Таšара эйигин булта�ааччы дођууруттан,  

µл‰‰лээх сутултан µр‰�‰й‰µђэ;  
4 куорсуннарын к‰л‰гэр кистии тутуођа,  

Кини кынатын анныгар куттал суо�уо суођа;  

Кини кырдьыга Эйиэхэ харыš куйађа,  

халђан куйађыš буолуођа.  
5 Куттаныаš суођа эн т‰‰šš‰ ‰л‰гэртэн,  

к‰н‰с и�иирэ кµтµр б‰ргэс охтон,  
6 хараšађа хаамар сутултан,  

к‰н ортото кураанахтыыр сотуунтан.  
 
7 Аттыгар ты�ыынчанан,  

уšа µтт‰гэр уонунан ты�ыынчанан охтуохтара,  

оттон эйигин ол µл‰‰ таарыйыа суођа.  
8 Хараххынан эн ону анаарыаš эрэ,  

хара дьайдаахтары иэстэбил ситэрин  

кµр‰µš эрэ.  
 
9 Эрэлим АЙЫЫ ТОЙОН диэбитиš,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰г‰ дурда$хахха туттубутуš и�ин,  
10 туох да ку�ађан эйиэхэ буолуо суођа,  

алдьархай эн дьиэђэр чуга�ыа суођа;  
 
11 Кини Аанньалларыгар эн тускунан соруйуођа,  

оччођо бары суолгар араšаччылыахтара,  
12 таастан б‰д‰р‰йбэтиš ту�угар,  

кинилэр эйигин кµтµђµн барыахтара;  
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13 эн хахайы да, эриэн ‰µн‰ да ‰лт‰ ‰кт‰µš,  

эдэр хахайы, дьааттаах мођойу илдьи тэпсиэš.  
 
14 «Миигин таптыырын и�ин, Мин кинини µр‰�‰й‰µм,  

Мин ааппын билэрин и�ин, кµм‰ск‰µм.  
15 Миигин ыšырдађына, Мин кинини истиэм;  

эриирдээх кэмигэр кинилиин бииргэ буолуом,  

µр‰�‰йэн ылыам, албан аатырдыам.  
16 У�ун олођунан Мин кинини дуо�утуом,  

быы�аан ыларбын киниэхэ кµрдµр‰µм».  

 
1 Псалом. Субуотађа ылланар ырыа.  
2 ‡ч‰гэй дађаны АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллыыр,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к, Эн ааккар ырыа ыллыыр,  
3 сарсыарда Эн бигэ тапталгын биллэрэр,  

т‰‰н‰н эмиэ Эн кырдьыккын и�итиннэрэр,  
4 уон устурууналаах лютнађа дођу�уоллатар,  

арфалаах лирађа ырыа та�аарар!  
5 ‡µрт‰š да Эн миигин, АЙЫЫ ТОЙОН, с‰д‰ дьайыыгынан;  

Эн илииš айбытын кµрµмм‰н, мин ‰µрэн ыллыыбын.  
 
6 Улуу да буоллахтара, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн дьайыыларыš,  

дириš да буоллахтара Эн санааларыš!  
7 Кэр$дьэбэр ки�и ону билиммэт,  

нь‰дь‰$балай µйдµµбµт.  
8 Тµ�µ да нэгэйдэр сыыс от курдук ‰‰мм‰ттэрин,  

кэрээнэ суохтар чэчирээбиттэрин и�ин,  

кинилэр букатыннаахтык с‰тэр аналлаахтар,  
9 оттон Эн, АЙЫЫ ТОЙОН, ‰йэлэр тухары ‰рд‰кк‰н.  
10 Эн µстµµхтµр‰š, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн µстµµхтµр‰š имнэри эстиэхтэрэ,  

ку�ађаны оšорооччулар бары ‰рэллиэхтэрэ.  
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11 Оттон миигин Эн дьиикэй ођустуу к‰‰�‰рт‰š,  

сибиэ�эй елей арыытынан ађаатыš.  
12 Илэ харахпынан мин кµрд‰м µ�µгµйдµµхтµр‰м µ�µллµр‰н,  

эт кулгаахпынан и�иттим кырыктаах µстµµхтµр‰м 

µлµллµр‰н.  
 
13 Кырдьыктаах ки�и пальма курдук силигилиир,  

Ливан сыалаах ма�ын курдук чэчириир.  
14 Кини, АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтигэр олордуллан,  

Таšарабыт тиэргэнигэр чэлгийэ ‰‰нэр.  
15 Кырдьан да баран, кини ас биэрэ туруођа,  

киил бэйэлээх, чэгиэн буолуођа;  
16 онтон кµст‰µђэ АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыктаађа,  

Кини, мин очуос хайам, кыра да омсото суођа.  

 
1 АЙЫЫ ТОЙОН – Ыраахтаађы; Кини с‰д‰ килбиэни 

таšныбыт;  

АЙЫЫ ТОЙОН с‰д‰ килбиэни таšныбыт,  

к‰‰�‰$уођу курдаммыт,  

ол и�ин сир$халлаан бигэ, тулхадыйыа суођа.  
2 Эн б‰р‰ст‰µл‰š былыр$былыргыттан турар;  

Эн ‰йэлэр иннилэриттэн бааргын.  
 
3 ¤р‰стэр куоластара, АЙЫЫ ТОЙОН,  

µр‰стэр куоластара µрµ эšсиллэр,  

µр‰стэр с‰‰р‰ктэрэ µрµ т‰ллэр.  
4 Улахан уу ньиргиэрдээх тыа�ынаађар,  

байђал балысхан баалынаађар,  

‰µ�э баар АЙЫЫ ТОЙОН ордук к‰‰стээх!  
 
5 Эн туо�улуур кырдьыгыš бигэттэн бигэ;  

Эн Дьиэš, АЙЫЫ ТОЙОН, ‰йэлэр тухары сибэтиэй.  
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1 Иэстэбил Таšарата, АЙЫЫ ТОЙОН,  

иэстэбил Таšарата, Бэйэђин кµрдµр!  
2 Туран, сир Судьуйата,  

улуутумсуктары дьаныйтаа!  
3 Тµ�µµššµ диэри нэгэйдэр, АЙЫЫ ТОЙОН,  

тµ�µµššµ диэри нэгэйдэр µрµгµйд‰‰ллэр?  
 
4 Баламат тыллары суккуйаллар;  

ку�ађаны оšорооччулар бары улуутумсуйаллар.  
5 Эн норуоккун к‰µмч‰л‰‰ллэр, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн бас билэр дьоššун баттыыллар$‰кт‰‰ллэр.  
6 Огдообону, кэлии дьону µлµрт‰‰ллэр,  

тулаайахтары µ�µрт‰‰ллэр.  
7 «АЙЫЫ ТОЙОН кµр‰µ суођа,  

Иаков Таšарата билиэ суођа», – дииллэр.  
 
8 Оо, µйдµµš э�иги, дьон толкуйа суођа;  

нь‰дь‰$балайдар, ха�ан э�иги µйдµнµђ‰т?  
9 Кини, кулгаађы олордубут, истиэ суођа дуо?  

Кини, харађы оšорбут, кµр‰µ суођа дуо?  
10 Кини, норуоттары µйдµтµµчч‰,  

ки�и аймахха билиини биэрээччи,  

ама дьарыйыа суођа дуо?  
11 АЙЫЫ ТОЙОН ки�и санаатын билэр,  

билэр кини санаата тыал курдугун.  
 
12 Дьоллоох дађаны, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн кµннµрµр,  

Сокуоššар ‰µрэтэр ки�иš!  
13 Хара дьайдаахтар ииннэрэ ха�ыллыар диэри,  

Эн киниэхэ ыарахан кэмšэ уоскулаšы  

биэрэђин.  
14 АЙЫЫ ТОЙОН норуотун киэр анньыа суођа,  

Бэйэтин бас билиитин хаалларыа суођа;  
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15 кµнµ дь‰‰л кырдьыктаах дьоššо тµнн‰µђэ,  

кµнµ с‰рэхтээх барыта кырдьык суолунан барыађа.  
 
16 Ким мин туспар хара дьайдаахтары утары охсу�уођай?  

Ким мин туспар кэрээнэ суохтары утары туруођай?  
17 АЙЫЫ ТОЙОН миэхэ кµмµлµспµтµ эбитэ буоллар,  

мин дуу�ам чуумпу дойдуга аттаммыта ыраатыа этэ.  
18 АЙЫЫ ТОЙОН, халтарыйан эрэбин диэм эрэ кэрэх,  

Эн бигэ тапталыš миигин µй‰‰ргэ тиэтэйэр.  
19 С‰рэђим муšа$таšа элбээтэђинэ,  

Эн, дуу�абын уоскутан, миигин ‰µрдэђин.  
 
20 Хара дьайыšнаах судьуйалар, сирэйдэрин сокуонунан 

саптан,  

Эйигин биир куомуннаах оšостуохтара дуо?  
21 Кµнµ ки�ини утары к‰рг‰µм‰нэн тураннар,  

кинилэр буруйа суођу µлµргµ уураллар.  
22 Ол эрэн, АЙЫЫ ТОЙОН – мин бигэ кириэппэ�им,  

Айыы Таšарам – мин хорђойор очуо�ум.  
23 Кэрээнэ суох дьайыыларын Кини бэйэлэригэр эргитиэђэ,  

нэгэй бы�ыыларын и�ин, бэйэлэрин э�иэђэ,  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабыт кинилэри имири э�иэђэ.  

 
1 Кэлиš, АЙЫЫ ТОЙОŠŠО ырыата ыллыађыš;  

быы�абыллаах очуос хайабытын ‰µрэ$кµтµ  

айхаллыађыš!  
2 Махтал тыллаах кэлэммит, Кини иннигэр туруођуš,  

‰µр‰‰лээх ырыанан Кинини уруйдуођуš!  
3 АЙЫЫ ТОЙОН – улуу Таšара,  

бары таšаралар ‰рд‰лэринэн турар с‰д‰ Ыраахтаађы.  
4 Кини илиитигэр бааллар сир т‰гэхтэрэ,  

хайалар чыпчааллара эмиэ – Киниэннэрэ.  
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5 Муора – Киниэнэ: муораны Кини айбыта,  

кураанах сири эмиэ Кини оšорбута.  
 
6 Кэлиš, с‰г‰р‰й‰µђ‰š, атађар ‰š‰µђ‰š,  

би�игини айбыт АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр 

сµ�‰ргэстиэђиš!  
7 Кини – би�иги Таšарабыт,  

би�иги – Кини кµрµр$истэр норуотунабыт,  

Кини маныыр бараанын ‰µр‰нэбит.  
 

 Оо, арай б‰г‰н э�иги Кини саšатын истэргит эбитэ 

буоллар!  
8 «Ол к‰н Меривађа, Масса* кураайы дуолугар курдук,  

э�иги аны дьирээлэ�имэš.  
9 Онно µб‰гэлэргит Миигин ‰тэн$анньан кµрµллµрµ,  

бары дьайыыбын кµрµ сылдьан, Миигин 

тургуталлара.  
10 Т‰µрт уон сыл ол кµл‰µнэттэн Мин ађынньым тµллµрµ,  

ол и�ин эппитим: „Бу муна$тэнэ сылдьар норуот,  

кинилэр Мин суолбун билиэхтэрин бађарбаттар“.  
11 Ол и�ин абаран$сатаран андађайбытым:  

„Кинилэр Мин уоскулаšнаах дойдубар киириэхтэрэ 

суођа!“»  

 
1 Ыллааš АЙЫЫ ТОЙОŠŠО саšа ырыаны;  

ыллаа АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, сир ‰рдэ б‰тт‰‰нэ.  
2 Ыллааš АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, алђааš Кини аатын;  

к‰н аайы и�итиннэриš Кини би�игини быы�аабытын.  

                                                           

* 94:8 «Мерива» – «иирсээн», оттон «Масса» – «тургутуу» диэн 

суолталаах тыллар. Кµр: Бытие 17:1#7; Числа 20:2#13; Евр 3:7#11; 

3:15; 4:3#5; 4:7.  
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3 Биллэриš норуоттарга Кини кэрэмэн килбиэнин,  

бары омуктарга – Кини оšорор эšин дьиктитин.  
4 АЙЫЫ ТОЙОН улуу, онон улуу айхал Киниэхэ 

ананыахтаах;  

Кини хайа да таšаратаађар ытыктаныахтаах.  
5 Норуоттар таšаралара бука бары – эмэгэттэр,  

оттон АЙЫЫ ТОЙОН халлааннары айбыта.  
6 Кини тулата – кэрэмэн килбиэн, с‰д‰ кµст‰‰;  

Кини сибэтиэй Дьиэтин и�э – с‰šкэн к‰‰с, кэрэ 

дь‰�‰лгэн.  
 
7 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, норуоттар уустара,  

айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОН кэрэмэн килбиэнин, улуу 

кыађын.  
8 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОН албаннаах аатын;  

бэлэххитин илдьэ кэлиš, киириš Кини тиэргэнигэр.  
9 С‰г‰р‰й‰š АЙЫЫ ТОЙОŠŠО Кини сибэтиэй 

сыдьаайыгар;  

титирэстээ, сир ‰рдэ б‰тт‰‰нэ, Кини иннигэр!  
 
10 Омуктарга этиš: «АЙЫЫ ТОЙОН – Ыраахтаађы!  

Ол и�ин аан дойду бигэ, тулхадыйыа суођа.  

Кини норуоттары кырдьыктаахтык дь‰‰лл‰µђэ».  
11 ‡µр‰µхт‰ннэр халлааннар, µрµгµйд‰µхт‰н сир;  

барылыы тыа�аатын байђал уонна онно баар  

барыта;  
12 кµр‰$нары тардыахтын сы�ыы уонна онно баар  

барыта.  
13 Ойуур ма�а барыта ‰µр‰µхт‰н АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр.  

Кини кэлэн и�эр, сири дь‰‰лл‰‰, кэлэн и�эр.  

Кини аан дойдуну кµнµт‰к дь‰‰лл‰µђэ,  

норуоттары Бэйэтин кырдьыгынан кµр‰µђэ.  
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1 АЙЫЫ ТОЙОН – Ыраахтаађы! ‡µрд‰н$кµтт‰н сир 

‰рдэ;  

аата$ахса биллибэт арыылар µрµгµйдµрµ ‰рдээтин!  
2 Халыš былыт, им балай хараšа Кинини тулалыыр;  

Кини б‰р‰ст‰µл‰н тирэђэ – кµнµ дь‰‰л, кырдьыктаах 

бы�ыы.  
3 Кини иннигэр уот к‰л‰б‰р‰‰ айанныыр,  

тула µстµµхтµр‰н т‰р‰тэ салыыр.  
4 Кини чађылђана аан дойдуну сандаардар;  

сир, ону кµрµн, титирэстээн ылар.  
5 Хайалар буоска курдук ууллаллар АЙЫЫ ТОЙОН 

иннигэр,  

сир б‰тт‰‰н‰н Айыы Тойонун иннигэр.  
 
6 Халлааннар Кини кырдьыктаах бы�ыытын 

биллэрэллэр;  

бары норуоттар Кини кэрэмэн килбиэнин кµрµллµр.  
7 Саакка киирдилэр мас таšараларга с‰г‰р‰йээччилэр,  

ту�ата суох эмэгэттэринэн киэн туттааччылар;  

таšаралар бука бары Кини иннигэр нµр‰йэллэр.  
8 Сион, ону истэн, ‰µрэр$кµтµр,  

Иуда куораттара µрµгµйд‰‰ллэр –  

Эн кµнµ дь‰‰лг‰ттэн, Айыы Таšара!  
9 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн б‰т‰н сир ‰рд‰нэн турађын;  

Эн бары таšаралартан ‰рд‰кк‰н.  
 
10 АЙЫЫ ТОЙОНУ таптааччылар, ку�ађаны абаа�ы кµр‰š;  

Кини сибэтиэй дьонун олођун араšаччылыыр,  

кинилэри хара дьайдаахтар илиилэриттэн быы�ыыр.  
11 Кырдьыгы туту�ааччыга сырдык сыдьаайар,  

кµнµ с‰рэхтээхтэргэ ‰µр‰‰ ‰µск‰‰р.  
12 АЙЫЫ ТОЙОНТОН ‰µр‰š, кырдьыктаахтар,  

махтаныš Кини сибэтиэй аатыгар!  
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1 Псалом.  

Ыллааš АЙЫЫ ТОЙОŠŠО саšа ырыата;  

сµђ‰мэр суоллары Кини оšордо.  

Кини уšа илиитэ, сибэтиэй илиитэ,  

кыайыыны Киниэхэ ађалла.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН быы�абыллаађын кµрдµрдµ,  

кырдьыгы кµрµр‰н норуоттарга биллэрдэ.  
3 Кини ахтан$санаан кэллэ  

Израиль дьиэтин бигэтик таптыырын,  

киниэхэ бэриниилээђин.  

Сир бары у�уктара кµрд‰лэр  

би�иги Таšарабыт норуотун быы�ыырын.  
 
4 Сир ‰рдэ б‰тт‰‰нэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллаа,  

‰µр$кµт, µрµгµйдµµ, ырыа ыллаа.  
5 Арфађа оонньооš АЙЫЫ ТОЙОŠŠО,  

арфађа оонньооš, псаломнары ыллааš.  
6 Турбађытын, муоскутун э�иги ‰р‰š,  

АЙЫЫ ТОЙОН Ыраахтаађы иннигэр ‰µр‰š.  
 
7 Ньирилии тыа�аатын байђал уонна онно баар барыта,  

ньиргиччи ыллаатын аан дойду уонна онно олорор 

барыта.  
8 Ытыстарын та�ынныннар µр‰стэр;  

хайалар бииргэ ‰µр‰ст‰ннэр –  
9 АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр; Кини сири дь‰‰лл‰‰ кэлэн и�эр.  

Кини аан дойдуну кµнµт‰к дь‰‰лл‰µђэ,  

норуоттары кырдьыгынан кµр‰µђэ.  

 
1 АЙЫЫ ТОЙОН – Ыраахтаађы; титирэстиэхтиннэр 

норуоттар!  

Кини Херувимнар ‰рд‰лэринэн б‰р‰ст‰µлгэ олорор;  

97 
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титирэстиэхтин сир ‰рдэ!  
2 АЙЫЫ ТОЙОН Сиоššа с‰д‰ кыахтаах;  

Кини бары норуоттар ‰рд‰лэринэн былаастаах.  
3 Уруйдаатыннар кинилэр Эн улуукан дьулаан ааккын;  

Эн аатыš сибэтиэй!  
4 Кµнµ дь‰‰л‰ таптыыр к‰‰стээх Ыраахтаађы,  

Эн кырдьыктаах бы�ыыны$майгыны олохтообутуš,  

Иаковка кµнµ дь‰‰л‰, кырдьыгы кµрдµрб‰т‰š.  
5 Уруйдааš АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабытын;  

с‰г‰р‰й‰š Кини б‰р‰ст‰µл‰н атађар;  

Кини сибэтиэй!  
 
6 Кини ађабыыттарын кэккэлэригэр  

Моисейдаах Аарон бааллара;  

Кини аатын ыšырааччылар ортолоругар  

Самуил эмиэ баара.  

Кинилэр АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšыраллара,  

оччођо Кини хардарара.  
7 АЙЫЫ ТОЙОН былыт остуолбатыттан саšарара;  

кинилэр АЙЫЫ ТОЙОН уураахтарын,  

кинилэргэ биэрбит сокуоннарын туту�аллара.  
8 АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабыт, Эн кинилэргэ хардарарыš,  

тµ�µ да, буруйу оšордохторуна, дьарыйарыš и�ин,  

Эн кинилэри бырастыы гынар Таšара этиš.  
9 Уруйдааš АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабытын,  

с‰г‰р‰й‰š Киниэхэ сибэтиэй хайатын ‰рд‰гэр;  

АЙЫЫ ТОЙОН, би�иги Таšарабыт, сибэтиэй.  

 
1 Махтал псалома.  

Айхаллаа АЙЫЫ ТОЙОНУ, сир ‰рдэ б‰тт‰‰нэ.  
2 ‡µрэ$кµтµ с‰г‰р‰й‰š АЙЫЫ ТОЙОŠŠО;  

ыллыы$туойа кэлиš Кини иннигэр.  
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3 Билиš: АЙЫЫ ТОЙОН – Таšара;  

Кини би�игини айбыта, би�иги – Киниэннэрэбит,  

Кини норуотунабыт, Кини бараанын ‰µр‰нэбит.  
 
4 Айхал тыллаах аа�ыš Кини олбуорун аанынан,  

махтал тыллаах киириš Кини тиэргэнигэр;  

айхаллааš Кинини, алђааš Кини аатын.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН ‰т‰µ санаалаах:  

Кини бигэ таптала µлбµт ‰йэлээх,  

Кини кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ эрэбиллээх.  

 
1 Давид псалома.  

А�ыныгас санааны, кµнµ дь‰‰л‰ мин ыллыам;  

Эйиэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, мин ыллыам.  
2 Эšкилэ суох кµнµ суолу эрэ саныам.  

Оо, ха�ан Эн миэхэ кэлэђин?  
 

 Мин ыраас с‰рэхтээх сылдьыађым  

дьиэм$уотум и�игэр;  
3 ту�ата суођу ууруом суођа  

харађым далыгар.  
 

 Буруйу$сэмэни оšорору абаа�ы кµрµб‰н;  

онно мин кытты�ыам суођа.  
4 Содур санаалаађы киэр кыйдыађым,  

ку�ађаны ончу билиэм суођа.  
 
5 Чугастаађытын кистээн холуннарааччыны  

мин суох оšоруођум;  

улахамсыйа, бэрдимсийэ туттааччыны  

тулуйа барыам суођа.  
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6 Сирим итэђэллээх дьонун мин кµр‰µђ‰м,  

кинилэр миигинниин бииргэ олоруохтара;  

эšкилэ суох кµнµ суоллаахтар эрэ  

миэхэ ‰лэлиир буолуохтара.  
 
7 Уода�ыннаахтык бы�ыыланааччы  

мин дьиэбэр олоруо суођа;  

сымыйаны саšарааччы  

икки харахпар кµст‰µ суођа.  
 
8 Сарсыарда эрдэттэн мин кыдыйтыађым  

сирим бары хара дьайдаахтарын –  

АЙЫЫ ТОЙОН куоратыттан т‰µрэн ылыађым  

ку�ађаны оšорооччулары бука барыларын.  

 
1 Эрэйи8муšу кµрб‰т ки�и, санаата т‰�эн, АЙЫЫ 

ТОЙОŠŠО дуу�атын арыйар ‰š‰‰тэ.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, и�ит мин ‰šэрбин;  

мин энэлийэр саšам Эйиэхэ тиийиэхтин.  
3 Эриирдээх к‰ммэр миигиттэн киэр хайы�ыма,  

мин этэрбин болђойон и�ит;  

Эйигин ыšырбыт к‰ммэр т‰ргэнник хардар.  
 
4 К‰ннэрим буруо курдук с‰тэллэр,  

хардађас уšуохтарым уотунан умайаллар.  
5 С‰рэђим охсуллубут оттуу куурда$хатта,  

онон килиэппин сиирбин да умнар буоллум.  
6 Улаханнык ынчыктыырбыттан  

уšуохтаах тириим эрэ хаалла.  
7 Мин иччитэх сири кэрийэр мэкчиргэ кэриэтэ,  

урусхал ‰рд‰гэр олорор модьугу кэриэтэ буоллум.  
8 Утуйар уум ончу кэлбэт;  
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мин дьиэ ‰рд‰гэр олорор сођотох кµтµр курдукпун.  
9 ¤стµµхтµр‰м у�ун к‰н‰ бы�а к‰л‰‰ гыналлар,  

миигин ыыстааччылар мин ааппын кырыыска 

тутталлар.  
10�11 Эн миэхэ абараššын, Эн уордайаššын,  

мин килиэби курдук, к‰л‰ сиир буоллум,  

и�эр утахпар кµм‰скэм уутун булкуйдум.  

Эн миигин, µрµ та�ааран баран, аллара бырахтыš.  
12 К‰ннэрим киэ�ээššи к‰л‰кт‰‰ к‰л‰šнээн аа�аллар;  

мин от курдук иинэ хаттым.  
 
13 Оттон Эн, АЙЫЫ ТОЙОН, ‰йэлэр тухары бааргын*,  

Эн аатыš кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ барар.  
14 Эн, тураššын, Сиоššа амарахтык сы�ыанна�ыађыš;  

кинини а�ынар кэмиš кэллэ,  

кэм$кэрдии уолдьаста.  
15 Кулуттарыš кини таастарын да к‰нд‰т‰к саныыллар,  

кини быылын$буорун кытта а�ыйаллар.  
16 Норуоттар АЙЫЫ ТОЙОН аатыттан куттаныахтара,  

сир ыраахтаађылара бары Эн килбиэššиттэн 

саллыахтара.  
17 АЙЫЫ ТОЙОН Сиону чµл‰гэр т‰�эриэђэ,  

кэрэмэн килбиэнин киниэхэ кµрдµр‰µђэ.  
18 Кини кµм‰скэлэ суохтар ‰šэллэрин истиэђэ,  

кинилэр кµрдµ�‰‰лэрин сэниэ суођа.  
 
19 Кэлэр кµл‰µнэлэр АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллыылларын 

ту�угар,  

кэнэђэс ыччакка анаан бу ту�унан суруллуођа:  
20�21 хаайыылаахтар ынчыктарын истээри,  

µлµргµ анаммыттары босхолоору,  

                                                           

* 101:13 Эбэтэр: ‰йэлэр тухары б‰р‰ст‰µлгэ олорођун.  
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АЙЫЫ ТОЙОН ‰µ�ээššи сибэтиэй Дьиэтиттэн 

аллара кµрдµ,  

халлааннартан сири µšµйдµ.  
22�23 Онон, АЙЫЫ ТОЙОŠŠО с‰г‰р‰йээри,  

бары норуоттар, саарыстыбалар му�уннахтарына,  

Сионтан АЙЫЫ ТОЙОН аатын и�итиннэриэхтэрэ,  

Иерусалимтан Кинини айхаллыахтара.  
 
24 Кини мин к‰‰сп‰н$сэниэбин суолум ортотугар эстэ,  

к‰мм‰н$дьылбын сарбыйда.  
25 «Оо, Айыы Таšарам! – диэтим мин. –  

К‰µгэйэр к‰ммэр олохпун былдьаама.  

К‰н‰š$дьылыš Эйиэнэ бараммат –  

кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ бара турар».  
26 Былыр$былыр Эн сири олохтообутуš,  

халлаан эмиэ – Эн уран тарбађыš оšо�уга.  
27 Сир$халлаан с‰т‰µђэ, оттон Эн куруук баар буолуоš;  

барыта таšас курдук эргэриэђэ,  

ону Эн ардах сонун курдук уларытыађыš,  

оччођо суола суох с‰т‰µхтэрэ.  
28 Оттон Эн µр‰‰ бииргин, уларыйбаккын,  

Эн ‰ллэр ‰йэš муšурдаммат.  
29 Эн кулуттарыš уолаттара куттала суох олоруохтара,  

кинилэр ыччаттара куруук Эн иннигэр сылдьыахтара.  

 
1 Давид псалома.  

Алђаа, дуу�ам миэнэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ,  

б‰т‰н с‰рэђим$быарым – Кини сибэтиэй аатын.  
2 Алђаа, дуу�ам миэнэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ,  

умнума Кини бары ‰т‰µ дьайыытын.  
3 Кини эн бары буруйгун бырастыы гынар,  

бары ыарыыгыттан эйигин ‰т‰µрдэр.  
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4 Кини эн олоххун иинтэн µр‰�‰йэр,  

эйигин таптыырын, а�ынарын кµрдµрµр.  
5 ‡йэš тухары эйигин ‰т‰µнэн дуо�утар,  

онон, хотой курдук, эдэргэр т‰�эђин.  
 
6 АЙЫЫ ТОЙОН кµнµт‰к дь‰‰лл‰‰р,  

бары баттаммыттар кырдьыктарын кµм‰ск‰‰р.  
7 Кини Бэйэтин суолларын Моисейга биллэрбитэ,  

оšорор дьайыыларын Израиль норуотугар 

кµрдµрб‰тэ.  
8 АЙЫЫ ТОЙОН а�ыныгас с‰рэхтээх, амарах санаалаах,  

улуу тулуурдаах, муšурун булларбат бигэ тапталлаах.  
9 Кини у�угар тиийэ уордайбат,  

‰йэ$саас тухары кыы�ыра сылдьыбат.  
10 Би�иги аньыыбытыгар тођоостоох харданы Кини 

оšорботођо,  

би�иги буруйбутугар сµптµµх тµлµб‰р‰ ылбатађа.  
11 Халлаан сиртэн ‰рд‰г‰н сађа улуу бигэ тапталы  

Киниттэн куттанар дьоššо Кини кµрдµрµр.  
12 Илин арђааттан ыраађын сађа ыраатыннарда  

Кини би�игиттэн бары аньыыбытын$буруйбутун.  
13 Ађа ођолоругар амарађын курдук,  

АЙЫЫ ТОЙОН Киниттэн толлор дьоššо амарах.  
14 Кини би�иги туохтан турарбытын билэр,  

би�иги быыл эрэ буоларбытын µйд‰‰р.  
 
15 Ки�и ‰йэтэ – от ‰йэтэ,  

сир симэђинии, кини иинэр$кэхтэр.  
16 ‡рд‰нэн тыал илгийиэн эрэ кэрэх, мэлийэр,  

‰‰мм‰т сирэ$уота аны кинини билиммэт буолар.  
17 Оттон АЙЫЫ ТОЙОН Киниттэн толлор дьоššо таптала  

‰йэттэн ‰йэлэргэ уларыйбат,  

Кини кырдьыктаах сы�ыана  
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кинилэр ођолорун ођолоругар кубулуйбат –  
18 Кини кэс тылын туту�ааччыларга,  

кэриэстэрин умнубакка толорооччуларга.  
 
19 АЙЫЫ ТОЙОН б‰р‰ст‰µл‰н халлааннарга туруорбута;  

баар барыта – Кини Саарыстыбатын бас билиитэ.  
20 Алђааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, Кини Аанньаллара,  

саšатын истээт да, тылын толорор к‰‰стээхтэрэ.  
21 Алђааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, бары сэриилэрэ,  

Кини кµš‰л‰н толорор ‰лэ�иттэрэ.  
22 Алђаа АЙЫЫ ТОЙОНУ, айбыта бука барыта,  

Кини ба�ылыыр эйгэтигэр б‰тт‰‰н‰гэр.  

Алђаа, дуу�ам миэнэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ.  

 
1 Алђаа, дуу�ам миэнэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ.  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам, Эн сµђ‰мэр с‰šкэššин,  
2 Эн албан ааты, кэрэмэн килбиэни кэппиккин,  

туналђан сырдыгы таšныбыккын;  

Эн халлааны сарыы суртуу тэниччи тарпыккын,  
3 ‰µ�э баар уорађайгын уу ‰рд‰нэн туруорбуккун;  

Эн, былыттары колесница оšостоššун,  

тыал кынаттарыгар уйдаран айанныыгын,  
4 Тыалы$куу�у Эн илдьит гынађын,  

уоту$тµлµн‰ дьµ�‰µлдь‰т оšостођун.  
 
5 Эн сири бигэтик туруорбуккун,  

онон сир ‰йэлэр тухары тулхадыйыа суођа.  
6 Кинини дириš уунан, таšа�ынан курдук,  

б‰р‰йб‰кк‰н;  

бэл хайалар ‰рд‰лэригэр уу турар.  
7 С‰‰р диэš эрэ кэрэх, уу с‰‰рб‰т‰нэн барар,  

Эн с‰ллэр этиšиš этэриттэн киэр куотар.  
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8 Хайађа µрµ с‰‰рэн тахсар, хочођо холдьугураан т‰�эр,  

Эн анаабыт сиргэр тиийэр.  
9 Киниэхэ туораабат чэрчитин бы�аššын,  

хат тµннµн кэлэн сири саба халыйар кыађа суох.  
 
10 Эн ‰р‰йэлэри хочолорго с‰‰рдэššин,  

томтордор быыстарынан кылыгырыы усталлар,  
11 хонуу кыылын$с‰µл‰н барытын уулаталлар;  

дьиикэй оселлар эмиэ онтон утахтарын ханнараллар;  
12 ‰р‰йэлэр аттыларыгар кµтµрдµр уйаланаллар,  

сэбирдэх быы�а барыта – чыычаах к‰йг‰µрэ.  
13 Эн ‰µ�ээššи уорађайгыттан хайаларга ардађы кутађын;  

сир Эн ‰лэš т‰м‰г‰нэн дуо�уйар.  
 
14 С‰µ�‰ сииригэр Эн оту ‰‰ннэрэђин,  

оттон ки�и ту�аланарыгар – ‰‰нээйини,  

онон а�ылыгы сир та�аарар:  
15 ки�и с‰рэђин ‰µрдэр арыгыны,  

кини сирэйин сырдатар арыыны,  

киниэхэ к‰‰с$сэниэ киллэрэр килиэби.  
16 АЙЫЫ ТОЙОН мастара, Ливаššа олордубут сыалаах 

мастара,  

ардах уутун дуо�уйа и�эллэр.  
17 Кинилэргэ чыычаахтар уйаланаллар;  

харыйаларга э�ирдэр дьиэлэнэллэр.  
18 ‡рд‰к хайаларга дьиикэй козеллар олороллор;  

таас очуостарга дамааннар хорђойоллор.  
 
19 Эн, дьыл кэмин араарарга анаан, ыйы айбытыš;  

к‰н ха�ан арђаалыырын билэр.  
20 Эн хараšаны тэнитэ тартаххына, т‰‰н буолар,  

ойуур харамайа барыта дьаарбайа тахсар.  
21 Эдэр хахайдар булду сонордоон ырдьыгына�аллар,  
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а�ыыр астарын Таšараттан кµрдµ�µллµр.  
22 К‰н к‰µрэйиитэ кинилэр эргийэн кэлэллэр,  

ордууларыгар киирэн сыталлар.  
23 Ки�и ‰лэтигэр$хамна�ыгар тахсар,  

киэ�эриэр диэри кини ‰лэтигэр сылдьар.  
 
24 Элбэђи да Эн оšорбуккун, АЙЫЫ ТОЙОН!  

Барытын муударайдык айбыккын;  

сир ‰рдэ барыта – Эн айымньыš.  
25 Ол уšуора$маšаара биллибэт улуу муора алаарыйар,  

онно аата$ахса биллибэт харамай,  

улахан да, кыра да, кыынньа оргуйар.  
26 Онно хараабыллар усталлар,  

онно, муорађа оонньоотун диэн,  

Эн айбыт левиафаныš* кµчч‰йэр.  
 
27 А�ыыр аспытын кэмигэр биэриэ диэн,  

кинилэр бука бары Эйигин кэтэ�эллэр.  
28 Биэрдэххинэ – ылаллар,  

ытыскын астаххына – ‰т‰µ бэлэххинэн дуо�уйаллар;  
29 киэр хайыстаххына – айманаллар,  

тыыннарын ыллаххына – µлµллµр,  

буордарыгар тµннµллµр.  
30 Оттон Тыыššын ыыттаххына – айыллаллар;  

ол курдук Эн сир ньуурун саšардан биэрэђин.  
 
31 Албан аат буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО ‰йэттэн ‰йэлэр 

тухары!  

‡µр‰µхт‰н АЙЫЫ ТОЙОН Бэйэтин дьайыыларыттан!  
32 Кини сири кµрдµђ‰нэ, сир титирэстиир,  

Кини хайаны таарыйдађына, хайа буруолуур.  

                                                           

* 103:26 Легендађа кэпсэнэр муора суостаах харамайа.  
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33 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО мин ыллыам тыыннаађым тухары,  

Таšарабар айхал ыллыам баарым тухары.  
34 Мин ырыам Киниэхэ с‰рэђин ортотунан киириэхтин;  

АЙЫЫ ТОЙОНТОН мин ‰µр‰µђ‰м$кµт‰µђ‰м.  
35 Сир ‰рд‰ттэн с‰тт‰ннэр тосту$туора бы�ыылаахтар,  

суох буоллуннар аны хара дьайдаахтар.  

Алђаа, дуу�ам миэнэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ.  

Аллилуия.  

 
1 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, ыšырыš Кини аатын,  

норуоттар ортолоругар биллэриš Кини дьайыытын.  
2 Ыллааš Киниэхэ, айхаллааš Кинини;  

кэпсээš Кини оšорор бары дьиктитин.  
3 К‰µн туттуš Кини сибэтиэй аатынан;  

‰µр‰µхт‰н АЙЫЫ ТОЙОНУ кµрдµµчч‰лэр с‰рэхтэрэ.  
4 Кµрдµµš АЙЫЫ ТОЙОНУ, Кини к‰‰�‰н,  

кµрдµµš Кинини µр‰‰т‰н.  
5 ¤йд‰‰ сылдьыš Кини оšорбут дьиктилэрин,  

кµрдµрб‰т бэлиэлэрин, дь‰‰ллээбит дь‰‰ллэрин,  
6 э�иги, Кини кулутун Авраам удьуордара,  

Иаков уолаттара, Кини талыылаахтара.  
 
7 Кини би�иги АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабыт;  

Кини б‰т‰н сир устун дь‰‰лл‰‰р.  
8 ‡йэлэр тухары Кини µйд‰‰р эппит кэс тылын –  

ты�ыынча кµл‰µнэђэ ыйбытын$кэрдибитин,  
9 Авраамныын оšорсубут сµб‰лэ�иитин,  

Исаакка биэрбит андађарын.  
10 Кини ону Иаковка сокуон бы�ыытынан,  

Израильга мэšэ кэс тыл бы�ыытынан бигэргэппитэ.  
11 Кини эппитэ: «Мин эйиэхэ Ханаан сирин бэлэхтиэм,  

бас билэр µлб‰гэš сиэринэн бы�ан биэриэм».  
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12 ¤ссµ ахсааннаах эрэ эрдэхтэринэ,  

олох ађыйах эрдэхтэринэ, онно кэлии дьон буолан,  
13 норуоттан норуокка,  

саарыстыбаттан саарыстыбађа кµ�µ сырыттахтарына,  
14 Кини кимиэхэ да кинилэри атађастаппатађа;  

ыраахтаађылары буойталыыра:  
15 «Мин талан ылбыт дьоммун тыытымаš,  

пророктарбар ку�ађаны оšорумаš».  
 
16 Кини сиргэ суту ыšырбыта,  

бурдук хас биирдии умна�ын суох оšорбута.  
17 Ол эрэн кинилэр иннилэригэр ки�ини ыыппыта:  

Иосибы кулуттаа�ыššа атыылаабыттара.  
18 Кини атађын хандалынан бохсубуттара,  

моонньугар тимир тиэрбэ�и кэтэрпиттэрэ;  
19 кини µтµ кµрµн эппитэ туолуор диэри,  

АЙЫЫ ТОЙОН тыла кинини тургутара.  
20 Ыраахтаађы, ки�и ыытан, кини хандалытын у�ултарбыта,  

норуоттар ба�ылыктара кинини кµš‰лгэ 

та�аартарбыта;  
21 тойон оšорон, бэйэтин дьиэтин$уотун дьа�айтарбыта,  

бас билэр сирин барытын салайтарбыта;  
22 ‰рд‰к сололоохторун киниэхэ ‰µрэттэрбитэ,  

ађа ба�ылыктарын муудараска у�уйтарбыта.  
 
23 Онтон Египеккэ Израиль кэлбитэ,  

Иаков Хам* сиригэр кµ�µн олорбута.  
24 АЙЫЫ ТОЙОН, норуотун ‰т‰мэнник ‰ксэтэн,  

µстµµхтµр‰н б‰г‰л‰‰рд‰‰ к‰‰�‰рп‰тэ;  
25 онтон кинилэри Египет дьонугар абаа�ы кµрдµрµн,  

олор Кини кулуттарын албынныыр буолбуттара.  
 

                                                           

* 104:23 Ной уолаттарыттан биирдэстэрэ, Египет норуотун тµрдµ.  
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26 Онуоха Кини кулутун Моисейы уонна  

талан ылбыт ки�итин Аарону ыыппыта.  
27 Хам сиригэр кинилэр Таšара бэлиэ дьайыыларын,  

араас дьиктини кµрдµрб‰ттэрэ.  
28 Таšара, хараšаны ыытан, им балайы т‰�эрбитэ,  

ол да ‰рд‰нэн Египет дьоно Кини тылын истибэтэхтэрэ.  
29 Онтон Кини, ууларын хааššа кубулутан,  

балыктарын тумнарбыта.  
30 Сирдэрэ$уоттара бардырђас бађа буолбута,  

бэл ыраахтаађыларын утуйар хосторо кытта туолбута.  
31 Кини эппитигэр, сахсырђа халыš былыта кэлбитэ,  

дойдуну биир гына кумаар т‰сп‰тэ.  
32 Ардах оннугар кинилэргэ толону ыыппыта,  

чађылђан уотунан сирдэрин дапсыйбыта.  
33 Виноградниктарын, смоковницаларын эспитэ,  

сирдэрин устун мастарын суулларбыта.  
34 Кини эппитигэр, саранча ‰µрэ саба кµтµн кэлбитэ,  

т‰‰лээх ‰µн кыама суох ы�ан кэбиспитэ,  
35 онон дойдуларын ото$ма�а барыта кэрбэнэн б‰пп‰тэ,  

буолактарын бурдугуттан туох да орпотођо.  
36 Кини Египет бары ыалларын бастыš к‰‰�‰н,  

бастакы уолаттарын, µлµртµµб‰тэ.  
 
37 Дьэ онтон Израиль дьонун Египеттэн та�аарбыта;  

кинилэр ‰р‰š да, кы�ыл да кµм‰�‰ илдьэ барбыттара,  

итиччэ ки�иттэн хайалара да дубук ‰ктээбэтэђэ.  
38 Израиль уолаттарыттан кырађыйар буоланнар,  

Египет дьоно кинилэр барбыттарыгар ‰µрб‰ттэрэ.  
39 Таšара, норуоппар хахха буоллун диэн, былыты 

та�аарбыта,  

т‰‰н сырдык буоллун диэн, уоту сандаардыбыта.  
40 Кµрдµсп‰ттэригэр, хонуу куруппааскыларын ыыппыта,  

халлаан килиэбинэн кинилэри дуо�уппута.  
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41 Кини таа�ы хайа охсубутугар, уу с‰‰рб‰тэ,  

хаппыт сир устун µр‰с курдук, к‰лл‰г‰р‰‰ устубута.  
42 Кулутугар Авраамšа эппит ытык тылын  

Кини ол курдук µйд‰‰ сылдьара.  
 
43 Онон норуотун ‰µрдэ$кµт‰тэ илдьэ барбыта,  

талан ылбыт дьонун ырыа аргыстаах та�аарбыта.  
44�45 Ыйаахтарбын толорор кыахтанныннар,  

сокуоннарбын туту�ар буоллуннар диэн,  

кинилэргэ норуоттар сирдэрин биэрбитэ,  

атын омуктар ‰лэлэрин т‰м‰г‰н бас биллэрбитэ.  

Аллилуия.  

 
1 Аллилуия.  

Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ ‰т‰µ санаалаађын и�ин;  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
2 Ким АЙЫЫ ТОЙОН с‰д‰ дьайыыларын ситэн кэпсиир 

кыахтаађый?  

Ким Кини албан аатын толору и�итиннэрэр 

кыахтаађый?  
3 Дьоллоохтор дађаны – кµнµ дь‰‰л‰ туту�ааччылар,  

хайа да кэмšэ кырдьыгынан сылдьааччылар!  
 
4 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн норуоккар ‰т‰µт‰к сы�ыаннастаххына,  

миигин эмиэ санаар,  

кинилэри быы�ыыргар миигин эмиэ быы�аар.  
5 Оччођо Эн талбыт дьонуš илгэлээх олођун кµр‰µђ‰м,  

Эн норуоккун кытта бииргэ ‰µрс‰µђ‰м,  

бас билэр дьонуš киэн туттуутун ‰ллэстиэђим.  
 
6 Би�иги эмиэ µб‰гэлэрбит курдук, аньыыга киирдибит;  

буруйу оšордубут, хара саšнаахтык бы�ыыланныбыт.  
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7 ¤б‰гэлэрбит, Египеккэ сылдьан,  

Эн сµђ‰мэр дьайыыларгын µйдµµбµтµхтµрµ,  

элбэх тµг‰л кµрдµрб‰т бигэ тапталгын умнубуттара;  

кинилэр муора аттыгар, Кы�ыл муора аттыгар,  

Эйигин утары µрµ турбуттара.  
8 Ол эрээри АЙЫЫ ТОЙОН, улуу кыађын кµрдµрµµр‰,  

Бэйэтин аатын ту�угар кинилэри µр‰�‰йб‰тэ;  
9 Кини Кы�ыл Муораны суостаахтык соруйбутугар,  

муора кумађынан кµрб‰тэ,  

онон Кини норуотун байђал т‰гэђинэн,  

кураанах сиринэн аа�ардыы, туораппыта.  
10 Абаа�ы кµрµµчч‰лэртэн кинилэри быы�аан ылбыта,  

µстµµх илиититтэн µр‰�‰йб‰тэ.  
11 Оттон утарсааччыларын уу саба халыйбыта,  

биир да ки�илэрэ ордубатађа.  
12 Дьэ онуоха Кини тылын итэђэйбиттэрэ,  

Киниэхэ айхал ырыатын ыллаабыттара.  
 
13 Ол да ‰рд‰нэн бэрт сотору Кини дьайыыларын 

умнубуттара,  

Кини с‰бэлиирин кэтэ�иэхтэрин бађарбатахтара.  
14 Кураайы дуолга сылдьан, туохха да бађалара хаммакка,  

Таšара тулуурун тургутан кµрµллµрµ.  
15 Кини кµрдµсп‰ттэрин толорбута эрээри,  

кинилэргэ ыарыыны ыыппыта.  
 
16 Кинилэр, отууламмыт т‰µлбэлэригэр олорон,  

Моисейы уонна АЙЫЫ ТОЙОН сибэтиэйин Аарону  

ордугургуу саныыр буолбуттара;  
17 ол и�ин сир, силлэн, Дафаны ыйыстыбыта,  

Авирон дьиэ кэргэнин буорунан кµмм‰тэ;  
18 ‰рд‰лэригэр уот умайан к‰‰дэпчилэммитэ,  

хара санаалаахтары тµлµн хаарыйан µлµрб‰тэ.  
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19 Онтон аны Хоривка ођу�у кутан оšорон баран,  

ол кутуу эмэгэккэ с‰г‰р‰йб‰ттэрэ,  
20 Таšара кэрэмэн килбиэнин  

от а�ылыктаах ођуска кубулуппуттара.  
21�22 Кинилэр Египет сиригэр улууну оšорбут,  

Хам сиригэр дьиктини кµрдµрб‰т,  

Кы�ыл Муора та�ыгар дьулааннык дьайбыт Таšараны,  

Быы�ааччыларын, умнубуттара.  
23 Ол и�ин Таšара кинилэри имири э�иэн бађарбытыгар,  

Кини талан ылбыт ки�итэ Моисей,  

Таšара норуотун эспэтин диэн, Кини уорун 

уђарытаары,  

иннигэр киирэн, хайа хапчађайыгар турбута.  
 
24 Кинилэр, Таšара эрэннэриитин итэђэйбэт буоланнар,  

бађалаах сирдэрин улахаššа уурбатахтара.  
25 Отууларыгар олорон суланаллара,  

АЙЫЫ ТОЙОН саšатын истибэттэрэ.  
26�27 Ол и�ин Кини, илиитин µрµ уунан туран,  

э�игини кураайы дуолга имири э�иэм,  

оттон удьуордаргытын сир устун  

омуктар ортолоругар ы�ыам диэн андађайбыта.  
 
28 Онтон аны Ваал$Фегорга* бас бэринэннэр,  

эмэгэттэргэ бэриллибит кэрэх этин сиир буолбуттара;  
29 АЙЫЫ ТОЙОНУ аньыылаах дьайыыларынан кыйахааннар,  

кинилэри ыарыы буулаабыта.  
30 Онно Финеес туран буруйдаахтары дь‰‰ллээбитигэр,  

ыарыы$с‰т‰‰ дьэ тохтообута.  
31 Ол и�ин кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ, ‰йэттэн ‰йэђэ  

кини дь‰‰лэ кырдьыктаађынан аађыллыбыта.  
 

                                                           

* 105:28 Кµр Числа 25:1#13.  
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32 Онтон Мерива уутун та�ыгар АЙЫЫ ТОЙОНУ 

кыы�ырданнар,  

Кини уора$кылына Моисей ‰рд‰нэн барбыта.  
33 Ол курдук Моисей, кинилэртэн хомойон,  

онно сыы�а$халты тылласпыта.  
 
34 АЙЫЫ ТОЙОН э�иš диэбит норуоттарын  

кинилэр имири эспэтэхтэрэ;  
35 хата, туора омуктары кытта булку�ан,  

олор ‰гэстэригэр ‰µрэммиттэрэ;  
36 кинилэр эмэгэттэригэр с‰г‰р‰йэн,  

угаайыга киирэн биэрбиттэрэ.  
37 Уолаттарын$кыргыттарын  

абаа�ыларга кэрэх туппуттара;  
38 кинилэр буруйа суохтар хааннарын –  

Ханаан эмэгэттэригэр кэрэх туппут  

уолаттарын$кыргыттарын хааннарын тођон,  

сир ‰рд‰н киртиппиттэрэ.  
39 Онон аньыыны оšорон, киргэ$дьайга булкуллубуттара,  

содур бы�ыыламмыттара.  
 
40 АЙЫЫ ТОЙОН, норуотугар уордайан,  

Бэйэтин дьонуттан сиргэнэр буолбута,  
41 онон кинилэри омуктар илиилэригэр туран биэрбитэ;  

абаа�ы кµрµр дьон кинилэргэ тойон буолбуттара.  
42 ¤стµµхтµрµ кинилэри ыгаллара$т‰‰рэллэрэ,  

бэйэлэригэр бас бэриннэрэн сы�ыталлара.  
43 Кини норуотун элбэх тµг‰л µр‰�‰йб‰тэ да,  

Киниэхэ утарыла�ар хаšыл санааларын 

уларыппатахтара,  

онон, буруйдарын$сэмэлэрин и�ин,  

баттана$‰ктэнэ сылдьыбыттара.  
44 Ол да ‰рд‰нэн Кини, энэлийэр саšаларын истэр буолан,  
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эрииргэ т‰бэспиттэрин а�ына кµрµрµ.  
45 Кинилэргэ эппит кэс тылын µйд‰‰ сылдьара,  

муšура суох таптыыр буолан, кинилэри а�ынар этэ.  
46 Онон билиэн ылбыттар с‰рэхтэригэр барыларыгар  

эмиэ а�ынар санааны ‰µскэтэрэ.  
 
47 Быы�аа би�игини, АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабыт;  

уонна, Эн сибэтиэй ааккын айхаллыырбыт,  

Эн албан ааккынан к‰µн туттарбыт ту�угар,  

би�игини норуоттар ортолоруттан хомуйан ыл.  
 
48 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, Израиль Таšаратыгар,  

‰йэттэн ‰йэђэ диэри.  

Норуот б‰тт‰‰нэ этиэхтин: «Аминь!»  

Аллилуия.  

V КИНИГЭТЭ  

106–150 псаломнар  

1 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ ‰т‰µ санаалаађын и�ин;  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
2 Эттиннэр бу тыллары АЙЫЫ ТОЙОН толуйан ылан,  

эрэйтэн$буруйтан µр‰�‰йэн,  
3 араас дойдуттан, илинтэн$арђааттан,  

хотуттан$сођурууттан* муспут дьоно!  
 
4 Кинилэр иччитэх кураайы дуол устун,  

дьонноох куораты булбакка, муна$тэнэ сылдьаллара;  
5 аа�ан$туоран, тамахтара куура хатан,  

дуу�а моруута буолаллара.  

                                                           

* 106:3 Тылыттан тылыгар т‰�эрдэххэ: хотуттан уонна муораттан.  
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6 Онтон, сору кµрµн, АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырдахтарына,  

Кини эрэйтэн$муšтан быы�аан ылара,  
7 дьонноох куоракка тиэрдээри,  

кµнµ суолунан сирдиирэ.  
8 Айхаллаатыннар кинилэр АЙЫЫ ТОЙОНУ бигэ  

тапталын и�ин,  

ки�и аймахха оšорор сµђ‰мэр дьайыыларын и�ин.  
9 Кини утаппыттар дуу�аларын дуо�утар,  

аччыктар дуу�аларын араас ‰т‰µнэн толорор.  
 
10�11 Сорохторо, Таšара тылыгар бас бэриммэккэ,  

‡рд‰ктэн ‡рд‰к с‰бэтин ылыммакка,  

ыас хараšађа, µл‰‰ к‰л‰гэр олороллоро,  

хандалыга бохсуллан, сору$муšу кµрµллµрµ.  
12 Олор с‰рэхтэрин Кини ыарахан ‰лэнэн сы�ытара;  

охтон т‰стэхтэринэ, ким да кинилэргэ  

кµмµлµспµт этэ.  
13 Онтон, сору кµрµн, АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырдахтарына,  

Кини эрэйтэн$муšтан кинилэри быы�аан ылара,  
14 халыš хараšаттан, µл‰‰ к‰л‰г‰ттэн та�аарара,  

хандалыларын хайыта сынньара.  
15 Айхаллаатыннар кинилэр АЙЫЫ ТОЙОНУ бигэ  

тапталын и�ин,  

ки�и аймахха оšорор сµђ‰мэр дьайыыларын и�ин.  
16 Кини алтан ааннары алдьатар,  

тимир олуурдары булгурутар.  
 
17 Сорохторо, аньыылаах суолунан барбыт µйµ суохтара,  

буруйу$сэмэни оšорон муšу$таšы булуналлара,  
18 онон а�ы да с‰рэхтэрэ ылбат буолара,  

µл‰‰ айађар т‰�эллэрэ тирээн кэлэрэ.  
19 Онтон, сору кµрµн, АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырдахтарына,  

Кини эрэйтэн$муšтан кинилэри быы�аан ылара,  
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20 этэр тылынан ‰т‰µрдэрэ,  

µлµртµн$с‰тэртэн µр‰�‰йэрэ.  
21 Айхаллаатыннар кинилэр АЙЫЫ ТОЙОНУ бигэ  

тапталын и�ин,  

ки�и аймахха оšорор сµђ‰мэр дьайыыларын и�ин.  
22 Уруй$айхал сиэртибэтин Киниэхэ биэрдиннэр,  

‰µр‰‰лээх ырыанан Кини дьайыытын 

и�итиннэрдиннэр.  
 
23 Сорохторо, хараабылга олорон, муоранан усталлара,  

к‰µх далай иэнигэр эргинэллэрэ.  
24 Кинилэр эмиэ АЙЫЫ ТОЙОН дьайыыларын анаараллара,  

муора т‰гэђэр кытта Кини оšорор дьиктилэрин 

араараллара.  
25 Кини эттэђинэ, сата$буурђа ытыллара,  

муора долгуна µр‰тэ ы�ыллара.  
26 Оччођо халлааššа тиийэ сы�аллара,  

аллара, муора т‰гэђэр, т‰�‰µхчэ буолаллара;  

алдьархайга ылларан, эр санааларын ы�ыкталлара,  
27 итирик дьоннуу, эргичийэ, тэмтээкэйдии сылдьаллара;  

муоранан устар муударастара аны ту�алаабат буолара.  
28 Онтон, сору кµрµн, АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырдахтарына,  

Кини эрэйтэн$муšтан быы�аан ылара;  
29 буурђаны тохтотон, чуумпуну сатыылатара,  

муора дохсун долгунун намыратара;  
30 байђал чуумпуран, ‰µр‰‰ бµђµ буолаллара –  

бађалаах тиксиилэрин Кини булларара.  
31 Айхаллаатыннар кинилэр АЙЫЫ ТОЙОНУ бигэ  

тапталын и�ин,  

ки�и аймахха оšорор сµђ‰мэр дьайыыларын и�ин.  
32 Уруйдуур буоллуннар Кинини норуот мунньађар,  

айхаллыыр буоллуннар ађа ба�ылыктар с‰бэлэригэр.  
 

33 Кини µр‰стэри кураайы дуолга кубулутар,  
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‰рэхтэри хара буорунан кµрдµрµр,  
34 олохтоохтор нэгэй бы�ыыларын и�ин,  

µš сири тураš буор оšорор.  
35 Кини тукулааны к‰µлгэ кубулутар,  

хайа хаппыт сирдэринэн ‰р‰йэлэри с‰‰рдэр;  
36 онно ааспыты$туорбуту олохсутар,  

оччођо кинилэр олорор куораттарын тутталлар;  
37 сы�ыыга бурдук ы�аллар,  

виноград олордон, µлгµм ‰‰н‰‰н‰ ылаллар.  
38 Кини алгы�ынан с‰‰нэ омук буола ‰‰нэллэр;  

иитэр с‰µ�‰лэрин Кини аймарыппат.  
 
39 Онтон, ахсааннара ађыйаан, баттанан$‰ктэнэн,  

сору$муšу кµрµн кутурђаššа ыллардахтарына,  
40 Кини кинээстэрин ааттарын$суолларын алдьатар,  

суола суох кураайы дуолга хаалларан,  

кинилэри муннарар;  
41 оттон дьадаšыны кы�алђаттан та�аарар,  

кини дьиэ кэргэнин бараан ‰µр‰н‰‰ ‰ксэтэр.  
42 Кµнµ$кµрс‰µ дьон ону кµрµн ‰µрэллэр,  

оттон хара санаалаахтар саšата суох бараллар.  
43 Ким муударай µйдµµх, ол маны араšалаан кµрд‰н,  

АЙЫЫ ТОЙОН бигэ тапталын анаардын.  

 
1 Ырыа. Давид псалома.  
2 Мин с‰рэђим бэлэм, Айыы Таšара;  

ырыа ыллыам, Эйигин айхаллыам.  

У�угун, дуу�ам миэнэ!  
3 У�уктуš, арфа уонна лира!  

Мин сарыалы у�угуннарыам.  
4 АЙЫЫ ТОЙОН, мин норуоттар ортолоругар Эйиэхэ 

махтаныам,  
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омуктар ортолоругар Эйигин айхаллыам.  
5 Эн бигэ тапталыš халлааннары а�ара барар,  

Эн кырдьыгыš былыттардыын быыса�ар.  
 
6 Халлааннар уšуордарынан айхаллан, Айыы Таšара,  

б‰т‰н сир ‰рд‰нэн кµ�‰нн‰н Эн килбиэниš.  
 
7 Эн таптыыр дьонуš быы�аналларын ту�угар,  

уšа илиигинэн кинилэри µр‰�‰йэн ыл,  

миигин и�ит.  
8 Таšара сибэтиэй Дьиэтиттэн эрэннэрдэ:  

«Мин Сихем сирин, µрµ кµтµђ‰ллэн туран, 

‰ллэриэм,  

Сокхоф хочотун усталаах туоратын мээрэйдиэм.  
9 Галаад – Миэнэ, Манассия эмиэ – Миэнэ;  

Ефрем – ба�ым кураахтаах куйађа,  

Иуда – Мин скипетрым.  
10 Моав – Мин суунар кытађым,  

оттон Едомšа атађым таšа�ын бырађыам.  

Филистина ‰рд‰нэн Мин µрµгµйдµµх ха�ыым 

дуора�ыйыа».  
 
11 Ким миигин бµђµргµт‰н‰‰лээх куоракка киллэриэђэй?  

Ким миигин Едомšа тиэрдиэђэй?  
12 Эн буолбатах дуо, Айыы Таšара, би�игини туора 

аспыт,  

би�иги сэриилэрбитин кытта барсыбатах Таšара?  
13 Оо, µстµµђ‰ утары охсу�арбытыгар би�иэхэ кµмµлµс –  

ки�и кµмµтµ кµдь‰‰�э суох.  
14 Таšараны кытта сылдьан, би�иги к‰‰стээх буолуохпут,  

Кини би�иги µстµµхтµрб‰т‰н суу�арыађа.  
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1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  

Айхаллыыр Айыы Таšарам, саšата суох буолума;  
2 Сидьиš тыллаах албыннар миигин ‰µђэн эрэллэр,  

сымыйаны мин туспунан ти�эллэр.  
3 Тула µтт‰бэр µ�‰µннээх саšалара и�иллэр,  

туох да тµр‰µтэ суох миэхэ саба т‰�эллэр.  
4 Тапталбар хатаанынан хардараллар,  

оттон мин кинилэр тустарыгар ‰šэбин эрэ.  
5 ‡т‰µб‰н ку�ађанынан тµл‰‰ллэр,  

тапталбын – µ�µгµй‰нэн.  
 
6 Хара дьайдаађы туруор µстµµхп‰н утары,  

буруйдааччыны туруор кини уšа µтт‰гэр.  
7 Дь‰‰ллэстэђинэ, буруйдаах буолан тађыстын,  

‰šэрэ кытта аньыыга аахсылыннын.  
8 Олођун к‰нэ$дьыла кэрэгэй буоллун;  

кини солотун атын ки�и ыллын.  
9 Ођолоро тулаайах хааллыннар,  

ойођо огдообо буолуохтун.  
10 Ођолоро атах$балай умналыы сырыттыннар,  

урусхалламмыт дьиэлэриттэн холдьођуллан 

бардыннар.  
11 Баардаађын барытын иэстээх дьонугар былдьаттын,  

‰лэтин т‰м‰г‰н туора дьоššо туура туттардын.  
12 Ким да киниэхэ амарахтык сы�ыаннаспатын;  

ким да кини тулаайахтарын а�ымматын;  
13 кини сыдьаана барыта имнэри бы�ыннын,  

кини аата иккис кµл‰µнэттэн умнулуннун.  
14 Ађатын буруйа АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр ахтылыннын,  

ийэтин аньыыта бырастыы гыныллыбатын.  
15 Аньыыларын АЙЫЫ ТОЙОН µр‰‰т‰н µйд‰‰ сырыттын,  

ааттарын сир ‰рд‰ттэн суола суох с‰тэрдин.  
16 ‡т‰µн‰ оšорор ту�унан кини санаабатађа,  
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суођу$дьадаšыны, кыраны$кы�алђалаађы,  

самныбыт санаалаађы µлµрµµр‰ сойуолуура.  
17 Кырыырын сµб‰л‰‰рэ – кырыы�а бэйэтигэр т‰�‰µхт‰н;  

алгыырын абаа�ы кµрµрµ – алгыс киниттэн 

тэйиэхтин.  
18 Таšа�ы кэтэрдии, кэбэђэстик кыраан барара –  

кырыы�а, уу курдук, этигэр µтµн киириэхтин,  

арыы курдук, уšуођар тиийэ иšиэхтин;  
19 таšна сылдьар таšа�ыныы кинини ыга ылыахтын,  

куруук курданар курунуу кинини бобо тутуохтун.  
20 Итинник иэстэ�иэђэ АЙЫЫ ТОЙОН мин µстµµхтµрб‰ттэн,  

миигин утары сидьиšник тылла�ааччылартан.  
 
21 Оттон Эн, АЙЫЫ ТОЙОН, мин Айыы Тойонум,  

Бэйэš аатыš ту�угар миэхэ кµмµлµс.  

Эн, муšура суох амарах тапталлаах, миигин µр‰�‰й.  
22 Мин дьадаšыбын, кы�алђалаахпын,  

с‰рэхпэр сырђан баастаахпын.  
23 Киэ�ээššи к‰л‰к курдук, мин с‰тэн эрэбин,  

саранча курдук, киэр э�илинним.  
24 А�аабакка, икки тобугум ибигирэс буолла,  

уšуохтаах тириим эрэ хаалла.  
25 Кинилэр буоллађына миигин к‰лэллэр,  

кµрд‰лэр да, бастарын бы�а илгистэллэр.  
 
26 Кµмµлµс миэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН Таšарам,  

кµм‰скэллээх санаађыттан миигин быы�аа.  
27 Эн илииš миигин µр‰�‰йэн ылбытын,  

бу Эн оšо�ууš буоларын кинилэр биллиннэр.  
28 Кинилэр кыраатыннар, оттон Эн алђаа.  

К‰µнтээбиттэрэ бэйэлэригэр саатынан$суутунан 

эргийдин,  

оттон миэхэ, кулуккар, ‰µр‰‰ тосхойдун.  
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29 Миигин буруйдааччылар ааттара алдьаннын,  

саатттара$сууттара кинилэри баты�а сырыттын.  
 
30�31 ¤лµргµ уурааччылартан µр‰�‰йээри,  

кы�алђалаах ки�и уšа µтт‰гэр турарын и�ин,  

мин АЙЫЫ ТОЙОНУ дуораччы айхаллыам,  

улуу т‰мс‰‰ ортотугар Кинини уруйдуом.  

 
1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН мин Тойоммор* эппитэ:  

«¤стµµхтµрг‰н, ‰ктэл оšостон олорор гына,  

Эйиэхэ самнаран биэриэхпэр диэри,  

Мин уšа µтт‰бэр олор».  
 
2 АЙЫЫ ТОЙОН улуу былаа�ы эйиэхэ биэриэђэ  

Сион тас да µтт‰гэр.  

Ба�ылык буол µстµµхтµр‰š ортолоругар.  
3 Эн к‰‰ск‰н кµрдµрµр к‰ššэр  

норуотуš бэлэм буолла  

сибэтиэй килбиэн к‰µн‰гэр.  

Сарсыарда и�иттэн сиик т‰�эрин курдук  

Эн тµрµµб‰т‰š.  
4 АЙЫЫ ТОЙОН андађайан эппитэ,  

Кини ону кэмсиниэ суођа:  

«Эн Мелхиседек чыынынан  

‰йэлэр тухары Таšара ‰лэ�итэђин».  
 
5 Айыы Тойон Эн уšа µтт‰гэр сылдьар;  

Кини уордайар к‰н‰гэр ыраахтаађылары самнарыа.  

                                                           

* 109:1 Еврейдии тиэкискэ икки тус#туспа тыл туттуллубут: «Яхве» 

(АЙЫЫ ТОЙОН) уонна «адони» (Тойонум).  
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6 Норуоттары дь‰‰лгэ туруоран,  

кыргыс толоонун µл‰г‰нэн толоруо,  

киэš сир ба�ылыктарын суу�арыа.  
7 Кини, айаннаан и�эн, ‰р‰йэ уутуттан и�иэђэ,  

онон тµбµт‰н µрµ кµтµђ‰µђэ.  

 
1 Аллилуия.  

АЙЫЫ ТОЙОНУ мин айхаллыам б‰т‰н с‰рэхпинэн  

кырдьыктаахтар ортолоругар, кµнµ дьон т‰мс‰‰т‰гэр.  
2 Улуу да буоллахтара АЙЫЫ ТОЙОН дьайыылара!  

Онтон ‰µрээччи барыта Кини оšорбутун 

ырыšалыыр.  
3 Кини дьайыыта барыта албан ааттаах, кэрэ 

килбиэннээх,  

Кини ‰йэлэр тухары кырдьыктаах.  
4 Сµђ‰мэр дьиктилэрин Кини умнуллубат оšорбут;  

АЙЫЫ ТОЙОН а�ыныгас, амарах санаалаах.  
5 Киниттэн куттанар дьону а�ынан$‰µл‰нэн хааччыйар;  

эппит кэс тылын ‰йэлэр тухары µйд‰‰ сылдьар.  
6 Кини, омуктар сирдэрин норуотугар биэрэн,  

к‰‰стээх дьайыытын кинилэргэ кµрдµрб‰тэ.  
7 Тугу оšороро Киниэнэ барыта – бигэ, сиэрдээх,  

ыйара$кэрдэрэ барыта эрэбиллээх –  
8 ‰йэттэн ‰йэђэ бигэргэтиллибит,  

кырдьыкка, кµнµ бы�ыыга тирэђирбит.  
9 Кини норуотугар быы�абылы ыыппыта,  

мэšэ кэс тылын кинилэргэ эппитэ.  

Кини аата сибэтиэй уонна дьулаан.  
10 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттаныы – муударас тµрдµ,  

Кини кэриэстэрин туту�ааччылар чµл µйдµµхтµр.  

Кини ‰йэттэн ‰йэђэ айхаллана туруођа.  
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1 Аллилуия.  

Ким АЙЫЫ ТОЙОНТОН с‰г‰р‰йэ толлор,  

Кини кэриэстэрин к‰‰скэ таптыыр, ол дьоллоох.  
2 Кини удьуора сиргэ к‰‰стээх буолуођа,  

кµнµ дьон сыдьаана алгыска тиксиэђэ.  
3 Кини дьиэтэ$уота барђара байыађа,  

кырдьыктаах бы�ыыта ‰йэлэргэ барыађа.  
4 Кырдьыксыт ки�иэхэ хараšађа да сырдык тыгар,  

кини ‰т‰µ санаалаах, амарах, кырдьыгынан сылдьар.  
5 ‡т‰µ ки�и бэринньэš илиилээх, иэс$к‰‰с бэрсэр;  

бары дьыалатын$куолутун кµнµт‰к оšорор.  
6 Кырдьыксыт ха�ан да тулхадыйыа суођа,  

‰йэлэр тухары умнуллуо суођа.  
7 Ку�ађан сурахтан кини дьулайыа суођа:  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэмньилээх буолан, с‰рэђэ бµђµх.  
8 Кини санаата бигэ, онон дьиксиниэ суођа;  

ти�эђэр µстµµхтµр‰н µрµгµйд‰‰ кµр‰µђэ.  
9 Кини дьэллэмник ‰ллэрэр, дьадаšыга бэрсэр;  

кини кырдьыктаах бы�ыыта ‰йэлэргэ барыађа,  

дириš ытыктабылга кини сылдьыађа.  
10 Нэгэй ки�и, ону кµрµн, таала кырыыланар;  

кини тии�ин хабырынар уонна суола суох с‰тэр;  

хара санаалаахтар бађа санаалара туолуо суођа.  

 
1 Аллилуия.  

Айхаллааš, АЙЫЫ ТОЙОН кулуттара,  

айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОН аатын.  
 
2 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОН аатыгар  

аны мантан инньэ ‰йэлэр тухары.  
3 Айхаллана турдун АЙЫЫ ТОЙОН аата  

илинтэн арђааššа диэри.  
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4 АЙЫЫ ТОЙОН бары норуоттар ‰рд‰лэринэн турар;  

Кини албан аата халлааннары а�ара барар.  
 
5 Ким баарый би�иги АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабытыгар 

холоонноох?  

Ким Кини курдук, ‰µ�э турар б‰р‰ст‰µл‰ттэн  
6 сири$халлааны сиксигинэн кµрµ$истэ олороруй?  
7 Кини дьадаšыны сиртэн$буортан µрµ тардар,  

кыраны$хараны киртэн$хахтан та�аарар,  
8 итиэннэ кинини кинээстэри кытта,  

норуотун кинээстэрин кытта биир кэккэђэ олордор.  
9 Кини ођото суох дьахтары, дьиэ$уот тэрийэн,  

ођолоруттан ‰µрэр ыал ийэтэ оšорор.  

Аллилуия.  

 
1 Израиль Египеттэн тахсыбытыгар,  

Иаков норуота атын тыллаах норуоттан барбытыгар,  
2 Иуда АЙЫЫ ТОЙОН сибэтиэй норуота,  

Израиль Кини бас билиитэ буолбута.  
 
3 Муора ону кµрµн, киэр куоппута,  

Иордан эмиэ тµттµр‰ устубута.  
4 Хайалар барааннар курдук ыстаšаласпыттара,  

томтордор бараан ођолорунуу ойуоккаласпыттара.  
 
5 Тођо эн, муора, маннык куоттуš?  

Тођо эн, Иордан, тµттµр‰ у�уннуš?  
6 Тођо, хайалар, барааннар курдук ыстаšала�ађыт,  

томтордор бараан ођолорунуу ойуоккала�ађыт?  
 
7�8 Титирэстээ, сир, АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр,  

туруук хайаны толору уулаах к‰µлгэ кубулутар,  
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таа�ы уу тµрдµ оšорор Иаков Таšаратын иннигэр!  
 
9 Би�игини буолбатах, АЙЫЫ ТОЙОН, би�игини буолбатах –  

бигэ тапталыš уонна кырдьыгыš ту�угар,  

Бэйэš ааккын албан аатырт.  
10 Тођо туора омуктар би�игини:  

«Таšаралара ханнаный?» – диэхтээхтэрий?  
 
11 Би�иги Таšарабыт халлааннарга баар;  

Кини тугу бађарбытын барытын оšорор.  
12 Оттон кинилэр эмэгэттэрэ ‰р‰š кµм‰с, кы�ыл кµм‰с –  

ки�и илиитинэн оšо�уга.  
13 Айахтаахтар да, саšарбаттар,  

харахтаахтар да, кµрбµттµр;  
14 кулгаахтаахтар да, истибэттэр,  

таныылаахтар да, сыты ылбаттар,  
15 илиилээхтэр да, тутан$хабан билбэттэр,  

атахтаахтар эрээри, хаампаттар;  

куолайдарыттан саšа дорђоонун та�аарбаттар.  
16 Кинилэри оšорооччулар бэйэлэрэ эмиэ ситигирдиктэр;  

кинилэргэ эрэнээччилэр эмиэ атына суохтар.  
 
17 Израиль! АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эн эрэн;  

Кини би�иэхэ кµмµлµ�µр, би�иэхэ куйах буолар.  
18 Аарон дьиэтэ! АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эн эрэн;  

Кини би�иэхэ кµмµлµ�µр, би�иэхэ куйах буолар.  
19 АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанааччылар!  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО э�иги эрэниš;  

Кини би�иэхэ кµмµлµ�µр, би�иэхэ куйах буолар.  
20 АЙЫЫ ТОЙОН би�игини умнубат,  

Кини би�игини алгыађа:  

алгыађа Израиль дьиэтин,  

алгыађа Аарон дьиэтин;  
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21 Кини АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанааччылары,  

кыраны да, улууну да, – барыларын алгыађа.  
 
22 АЙЫЫ ТОЙОН уу�ата турдун э�иги удьуоргутун,  

бэйэђит да, ођолоргут да ођолорун.  
23 Сири$халлааны айбыт АЙЫЫ ТОЙОН  

э�игини алгыахтын.  
 
24 Халлаан – АЙЫЫ ТОЙОН халлаана,  

оттон сири Кини ки�иэхэ биэрбитэ.  
25 ¤лб‰ттэр АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллыахтара суођа,  

ииššэ т‰�ээччилэр Кинини уруйдуохтара суођа –  
26 би�иги айхаллыахпыт АЙЫЫ ТОЙОНУ  

аны мантан инньэ ‰йэлэр тухары.  

Аллилуия.  

 
1 АЙЫЫ ТОЙОНУ таптыыбын –  

Кини мин саšабын, мин ааттабылбын истэрин и�ин.  
2 Мин этэрбин Кини болђойон и�иттэ,  

онон мин олођум устата Кинини ыšырар буолуом.  
3 ¤лµр µл‰‰ ситимигэр иšнэммин,  

‰т‰гэн т‰гэђин ‰л‰гэригэр т‰бэ�эммин,  

мин муšу$сору кµрб‰т‰м, муšур у�укка т‰сп‰т‰м.  
4 Онно АЙЫЫ ТОЙОН аатын ыšырбытым,  

«Оо, АЙЫЫ ТОЙОН, олохпун µр‰�‰й!» – диэбитим.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН а�ыныгас с‰рэхтээх, кырдьыктаах,  

би�иги Таšарабыт амарах санаалаах.  
6 АЙЫЫ ТОЙОН кэнэннэри харыстыыр:  

Кини миигин, к‰‰�‰м эстибитигэр, быы�аан ылла.  
7 Дуу�ам миэнэ, уоскулаššар тµн‰н,  

АЙЫЫ ТОЙОН эйиэхэ ‰т‰µн‰ оšордо.  
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8 Эн µр‰�‰йд‰š мин дуу�абын µл‰‰ттэн,  

харахпын – харах уутуттан,  

атахпын – б‰д‰р‰йэртэн.  
9 Онон мин бу тыыннаахтар сирдэригэр  

АЙЫЫ ТОЙОН иннигэр сылдьыађым.  

 
1 Муšур у�укка т‰ст‰м да диирим сађана  

мин итэђэлбин энчирэппэтэђим.  
2 Арай уолђамчы санаабар  

ки�и барыта сымыйаччы диэбитим.  
 
3 Тугунан мин АЙЫЫ ТОЙОŠŠО тµл‰µм‰й  

Кини миэхэ оšорбут бары ‰т‰µт‰н?  
4 Быы�абыл и�итин мин кµтµђ‰µм,  

АЙЫЫ ТОЙОН аатын ыšырыам.  
5 Кини норуотун б‰тт‰‰н‰н иннигэр  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО мэктиэ тылбын толоруом.  
6 АЙЫЫ ТОЙОН сибэтиэй дьонун µл‰‰тэ  

Кини харађар улахаššа турар.  
7 Оо, АЙЫЫ ТОЙОН! Мин Эйиэхэ кулутуš буолабын,  

кулутуš буолабын, кулут кыы�ыš уолабын.  

Мин кэлгиэбин Эн с‰µрб‰т‰š.  
8 Махтал сиэртибэтин мин Эйиэхэ ађалыам,  

АЙЫЫ ТОЙОН аатын ыšырыам.  
9 Кини норуота б‰тт‰‰нэ кµрµр‰гэр,  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО мэктиэ тылбын толоруом –  
10 АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтин тиэргэнигэр,  

эн килбэйэр кииššэр кэлэн туран, Иерусалим!  

Аллилуия.  
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1 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ, бары норуоттар,  

уруйдааš Кинини, бары омуктар!  
2 Кини би�иэхэ таптала муšура биллибэт к‰‰стээх,  

АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыга µлбµт ‰йэлээх.  

Аллилуия.  

 
1 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ ‰т‰µ санаалаађын и�ин;  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
 
2 Этиэхтин Израиль:  

«Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары».  
3 Этиэхтин Аарон дьиэтэ:  

«Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары».  
4 Этиэхтиннэр АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанааччылар:  

«Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары».  
 
5 Кы�арђаššа т‰бэ�эн АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырбыппар,  

АЙЫЫ ТОЙОН миигин истэн, киэš дуолга та�аарда.  
6 АЙЫЫ ТОЙОН мин диэки, онон куттаммаппын:  

муšур ‰йэлээх миэхэ тугу оšоруой?  
7 АЙЫЫ ТОЙОН мин диэки, Кини миэхэ кµмµлµ�µр;  

миигин абаа�ы кµрµµчч‰лэри мин µрµгµйд‰‰ 

кµр‰µђ‰м.  
8 Ки�иэхэ эрэниэхтээђэр  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэммит быдан ордук.  
9 Кинээстэргэ эрэниэхтээђэр  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэммит быдан ордук.  
 
10 Бары норуоттар миигин иилээбиттэрэ эрээри,  

АЙЫЫ ТОЙОН аатынан мин кинилэри самнардым!  
11 Тула µтт‰б‰ттэн тµг‰р‰йэн туран ыкпыттара эрээри,  

АЙЫЫ ТОЙОН аатынан мин кинилэри самнардым!  
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12 Ыšырыа ‰µрэ буолан тулалаабыттара эрээри,  

хагдаš оттуу к‰л‰м эрэ гынан хааллылар;  

АЙЫЫ ТОЙОН аатынан мин кинилэри самнардым!  
13 К‰‰скэ ‰т‰р‰йэннэр, с‰�‰µхп‰н с‰тэрэн эрдэхпинэ,  

АЙЫЫ ТОЙОН миэхэ кµмµлµстµ.  
14 АЙЫЫ ТОЙОН – мин к‰‰�‰м$тирэђим, мин ырыам,  

Кини миигин быы�аан ылла.  
 
15 Кырдьыктаах дьон отууларыттан  

кыайыы ‰µр‰‰лээх ырыата ньиргийэр:  

«АЙЫЫ ТОЙОН уšа илиитэ улуу дьайыылары оšорор.  
16 АЙЫЫ ТОЙОН уšа илиитин µрµ кµтµхп‰т;  

АЙЫЫ ТОЙОН уšа илиитэ улуу дьайыылары оšорор».  
17 Мин µл‰µм суођа, тыыннаах хаалыађым,  

АЙЫЫ ТОЙОН дьайыыларын и�итиннэриэђим.  
18 АЙЫЫ ТОЙОН миигин кытаанахтык дьарыйда эрээри,  

µлµр µл‰‰гэ туран биэрбэтэ.  
 
19 АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллыы киириэхпин,  

кырдьык аанын миэхэ а�ан биэриš.  
 
20 Бу – АЙЫЫ ТОЙОН олбуорун аана,  

кырдьыктаах дьон манан киириэђэ.  
 
21 Айхал этэбин Эйиэхэ, миигин истибитиš и�ин,  

миигин быы�аан ылбытыš и�ин.  
22 Тутааччылар сирэн бырахпыт таастара  

муннук тутаах таа�а буолла.  
23 Бу – АЙЫЫ ТОЙОН оšо�уута,  

би�иги маны кµрµ сµђµб‰т.  
24 Бу – АЙЫЫ ТОЙОН айбыт к‰нэ,  

‰µр‰µђ‰š, µрµгµйд‰µђ‰š бу к‰ššэ.  
25 Оо, АЙЫЫ ТОЙОН, быы�аа!  
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Оо, АЙЫЫ ТОЙОН, сити�иитэ бэлэхтээ!  
 
26 АЙЫЫ ТОЙОН аатыгар кэлээччи – алгыстаах.  

АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтиттэн би�иги э�игини 

алгыыбыт.  
27 АЙЫЫ ТОЙОН – Таšара,  

Кини би�игини сырдыгынан сыдьаайда;  

быалааš быраа�ынньык сиэртибэтин,  

сиэртибэнньик муо�угар сиэтэн илдьиš.  
 
28 Эн буолађын мин Таšарам: Эйигин мин айхаллыам;  

Эн буолађын мин Таšарам: Эйигин мин уруйдуом.  
 
29 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ ‰т‰µ санаалаађын и�ин;  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
118 

 

a Алеф  
118 

1 Ким омнуота суох олохтоох,  

АЙЫЫ ТОЙОН Сокуонун туту�ар, ол дьоллоох.  
2 Ким Кини туо�улуур кырдьыгын харыстыыр,  

Кинини б‰т‰н с‰рэђинэн кµрд‰‰р,  
3 ким буруйу$сэмэни оšорбот,  

Кини суолларынан сылдьар, ол дьоллоох.  
4 Ыйарбын$кэрдэрбин бигэтик туту�уš диэн,  

Эн би�игини соруйбутуš.  
5 Оо, Эн сокуоннаргын туту�аммын,  

кµнµ суолунан куруутун сырыттарбын!  
6 Оччођо, бары кэриэскин анаардахпына,  

                                                           

* Бу псалом, былыргы еврей буукубатын ахсаанын туту�ан, ба#

рыта 22 строфаттан турар. Хас биирдии строфата саšа бууку#

баттан сађаланар.  

118* 
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кыбыстыыга киириэм суођа этэ;  
7 кырдьыктаах уураахтаргар ‰µрэнэммин,  

кµнµ с‰рэхпиттэн Эйигин айхаллыам этэ.  
8 Эн сокуоннаргын мин туту�уом;  

миигин букатыннаахтык хаалларыма.  
 

b Бет 
9 Хайдах гынан, эдэр ки�и ыраас суолланыан сµб‰й?  

Эн тылгынан бэйэтин харыстанан.  
10 Б‰т‰н с‰рэхпинэн мин Эйигин кµрд‰‰б‰н;  

миигин кэриэстэргиттэн тэйитимэ.  
11 Эн иннигэр аньыыны оšорбот ту�угар,  

мин с‰рэхпэр Эн тылгын сµšµрт‰м.  
12 Алгыстааххын Эн, АЙЫЫ ТОЙОН;  

миигин сокуоннаргар ‰µрэт;  
13 Эн уураахтаабыккын барытын  

мин биир$биир доргуччу аађабын.  
14 Эн туо�улаабыт кырдьыгыš суолунан и�эммин,  

хайа да баайга тиксибиттээђэр ордук ‰µрэбин.  
15 Эн ыйыыларгын мин ырыšалыам,  

суолгун$иискин анаарыам.  
16 Сокуоššун толорон дуо�уйуом,  

умнуом суођа эппит тылгын.  
 

g Гимел  
17 Кулуккар а�ыныылаахтык сы�ыаннас,  

оччођо тыыннаах хаалан, Эн тылгын туту�уом.  
18 Харахпын ас, оччођо мин кµр‰µм  

Эн Сокуонуš сµђ‰мэр дьиктилэрин.  
19 Бу сиргэ мин аа�ан и�эр айанньыппын эрэ;  

миигиттэн кэриэстэргин кистээмэ.  
20 Эн кµнµ дь‰‰лг‰н µр‰‰ кµр‰µхп‰н бађаран,  

дуу�ам туорха�ыйар.  
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21 Бэрдимсиктэри, кырыыстаахтары,  

кэриэстэргиттэн туорааччылары, Эн сы�ыттыš;  
22 миигин кинилэр ‰µђ‰‰лэриттэн, сэнэбиллэриттэн 

µр‰�‰й;  

Эн туо�улаабыт кырдьыккын мин туту�абын.  
23 Кинээстэр миигин утары куомунна�а олороллор,  

оттон кулутуš Эн сокуоннаргын анаарар.  
24 Эн туо�улуур кырдьыгыš миигин дуо�утар,  

миэхэ с‰бэ�итим буолар.  
 

d Далет  
25 Дуу�ам сиргэ$буорга тэпсилиннэ;  

эрэннэрбитиš курдук, миигин тилиннэр.  
26 Суолбун$ииспин Эйиэхэ арыйбыппын Эн и�иттиš;  

миигин сокуоннаргар ‰µрэт.  
27 Ыйар суолгун таба µйд‰‰рбэр кµмµлµс,  

оччођо Эн дьикти дьайыыларгын ырыšалыам.  
28 Дуу�ам кутурђаššа ылларан, ууллан тохтон эрэр;  

эрэннэрбиккин толорон, миигин бµђµргµт.  
29 Сымыйа суолтан араšаччылаа;  

Эн Сокуоššунан олорорго амарахтык ‰µрэт.  
30 Мин бэриниилээх буолуу суолун талбытым,  

Эн уураахтаргын иннибэр ууруммутум.  
31 Эн туо�улуур кырдьыккын мин туту�абын,  

АЙЫЫ ТОЙОН;  

миигин саакка киллэртэримэ.  
32 Мин µйб‰н$санаабын кэšэттэххинэ,  

олођум Эн кэриэстэриš суолунан устуођа.  
 

h Ге  
33 Ыйан биэр миэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, ыйаахтарыš суолун,  

оччођо мин ти�эх к‰ммэр диэри онон сылдьыађым.  
34 Миигин µйдµт, оччођо Эн Сокуоššун туту�уођум,  
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б‰т‰н с‰рэхпинэн киниэхэ бас бэриниэђим.  
35 Кэриэстэриš суолунан Эн миигин сирдээ,  

мин атын суолунан сылдьыахпын бађарбаппын.  
36 Барыс иšсэтин с‰рэхпэр ‰µскэтимэ,  

Бэйэš туо�улуур кырдьыккынан миигин умсугут;  
37 с‰пс‰ктэн мин харахпын тэйит,  

Эн суолгунан барар олођу миэхэ биэр*.  
38 Атыттар эмиэ Эйигиттэн толлоллорун ту�угар,  

кулуккар эрэннэрбиккин толор.  
39 Эн амарахтык дь‰‰лл‰‰г‰н;  

ити дьулаан ‰µђ‰‰ттэн миигин µр‰�‰й.  
40 Эн ыйаргын толоруохпун бађарабын;  

кырдьыктаах Бэйэš миэхэ саšа олођу бэлэхтээ.  
 

w Вав  
41 Эн бигэ тапталыš миэхэ тосхойдун, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн эрэннэрбит быы�абылыš кэлиэхтин;  
42 оччођо мин, Эн тылгар эрэнээччи,  

миигин хараардар ки�иэхэ хардарыађым.  
43 Кырдьыгы этэр кыађы миигиттэн былдьаама;  

Эн кµнµ дь‰‰лгэр мин эрэнэбин.  
44 Эн Сокуоššун туту�уом µр‰‰т‰н –  

‰йэттэн ‰йэлэр тухары.  
45 Эн ыйаахтаргын кµрдµµн буллум,  

онон аны кµš‰лл‰к сылдьар буолуом.  
46 Ыраахтаађыларга Эн туо�улуур кырдьыккын 

и�итиннэриэм,  

онно кыбыстыыга киириэм суођа.  
47 Эн кэриэстэргин таптыыр буоламмын,  

кинилэри туту�ан дуо�уйабын.  

                                                           

* 118:37 Сорох былыргы илиинэн суруйууга: Этэр тылгынан миэхэ 

олођу биэр.  
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48 Таптыыр кэриэстэрбэр икки илиибин уунабын;  

Эн ыйаахтаргын мин анаарабын.  
 

z Заин  
49 ¤йдµµ кулуккар эппит тылгын,  

Эн тылыš миэхэ эрэл кыымын сахпытын.  
50 Ол уоскутар миигин кы�алђалаах кэммэр,  

Эн эрэннэрииš миэхэ олођу биэрэр.  
51 Бэрдимсиктэр миигин сирэйэ$харађа суох ‰µђэллэр,  

ол эрээри Эн Сокуоššуттан мин тэйбэппин.  
52 Эн былыргыттан баар уураахтаргын санаатахпына,  

АЙЫЫ ТОЙОН, дуу�ам уоскуйар.  
53 Эн Сокуоššун хаалларар хара дьайдаахтары  

мин ис дуу�абыттан абара$сатара кµрµб‰н.  
54 Ханна да айанныы сырыттарбын,  

Эн ыйыыларгын ырыа гынан ыллыыбын.  
55 Т‰‰н‰н эмиэ Эн ааккын µйд‰‰б‰н, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн Сокуоššун кэспэппин.  
56 Эн ыйыыларгын туту�уу  

миэхэ ‰гэ�им буолла.  
 

j Хет  
57 АЙЫЫ ТОЙОН – мин аналым;  

Эн тылгын толоруом диэн, Эйиэхэ эрэннэрэбин.  
58 Б‰т‰н с‰рэхпинэн дьулу�абын Эн ‰т‰µ сы�ыаššар;  

эрэннэрбитиš курдук, миигин абыраа$а�ын.  
59 Эн суолларгын санаатахпына,  

хардыыбын Эн туо�улуур кырдьыккар салайабын.  
60 Биэрбит кэриэстэргин уталыта барбакка,  

т‰ргэнник толорорго тиэтэйэбин.  
61 Тµ�µ да хара дьайдаахтар тулабар угаайы оšордоллор,  

Эн Сокуоššун умнубаппын.  
62 Кµнµ дь‰‰л‰š и�ин Эйигин уруйдаары,  
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мин т‰‰н ортото турабын.  
63 Эйигиттэн куттанар, Эн ыйаргын туту�ар дьон бука бары  

миэхэ дођотторум буолаллар.  
64 Сир ‰рд‰н, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн бигэ тапталыš толорбут;  

миигин Бэйэš сокуоннаргар ‰µрэт.  
 

f Тет  
65 Эппит тылгын туту�ан,  

АЙЫЫ ТОЙОН, Эн кулуккар ‰т‰µн‰ оšордуš.  
66 Эн кэриэстэргэр мин эрэнэбин;  

миигин чµл µйдµµх, билиилээх буоларга ‰µрэт.  
67 Эрэйи кµр‰µм иннинэ мунар$тэнэр буоларым,  

оттон билигин Эн тылгын толоробун.  
68 ‡т‰µ санаалааххын Эн, ‰т‰µн‰ оšорођун;  

миигин сокуоннаргар ‰µрэт.  
69 Киэмсиктэр мин туспунан сымыйаны ти�эллэр,  

оттон мин Эн ыйыыларгын ис с‰рэхпиттэн толоробун.  
70 Кинилэр с‰рэхтэрэ сыа буолбут,  

оттон мин Эн ‰µрэххинэн дуо�уйабын.  
71 Эрэйи кµрб‰т‰м миэхэ ‰ч‰гэйинэн эргийдэ –  

Эн сокуоннаргар мин ‰µрэнним.  
72 Эн и�итиннэрбит ‰µрэђиš миэхэ  

ты�ыынчанан кы�ыл да, ‰р‰š да кµм‰стээђэр ордук.  
 

y Иод  
73 Миигин Эн илииš айбыта, дь‰�‰мм‰н нарылаан 

биэрбитэ;  

µйдµтµн биэр миэхэ, оччођо Эн кэриэстэргэр мин 

‰µрэниэм.  
74 Эн тылгар эрэнэрим и�ин,  

Эйигиттэн куттанааччылар миигин ‰µрэ кµр‰µхтэрэ.  
75 Мин билэбин, АЙЫЫ ТОЙОН, Эн дь‰‰л‰š кырдьыктаађын,  

кырдьыгы кµрµр буолаššын, миигин дьарыйбыккын.  
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76 Миэхэ, кулуккар, эрэннэрбитиš курдук,  

Эн бигэ тапталыš миигин уоскутуохтун.  
77 Эн амарах сы�ыаныš миэхэ тосхойдун, оччођо 

тыыннаах хаалыам;  

Эн Сокуоššуттан мин ‰µр‰‰н‰ булабын.  
78 Сааттыннар миигин олођо суох баттыыр бэрдимсиктэр;  

оттон мин Эн ыйыыларгын ырыšалыам.  
79 Миэхэ кэллиннэр Эйигиттэн с‰г‰р‰йэ толлор,  

Эн туо�улаабыт кырдьыккын билэр дьон.  
80 Кыбыстыыга киирбэтим ту�угар,  

с‰рэђим, Эн сокуоннаргын ылынан, эšкилэ суох 

ыраас буоллун.  
 

k Каф  
81 Ха�ан миигин быы�ыыргын кэтэ�эн, дуу�ам 

туорха�ыйар;  

Эн тылгар мин эрэнэбин.  
82 Эн эрэннэрбиккин харађым сылайыар диэри 

кэтэ�эбин;  

ол и�ин ыйытабын: «Ха�ан миигин уоскутађын?»  
83 Буруо бы�а сиэбит сирии и�итин курдук да буолларбын,  

Эн сокуоннаргын умнубаппын.  
84 Ха�ааššа диэри мин, Эн кулутуš, тулуйабын?  

Ха�ан миигин к‰µмч‰лээччилэри дь‰‰лл‰‰г‰н?  
85 Бэрдимсиктэр миэхэ иин хаспыттар;  

кинилэр Эн Сокуоššун утараллар.  
86 Эн кэриэстэриš бары эрэбиллэр;  

буруйа суођум ‰рд‰нэн сойуолууллар, миэхэ кµмµлµс.  
87 Бу сиргэ миигин µлµрµ сыстылар,  

ол да буоллар, Эн ыйыыларгын кэспэтим.  
88 ‡т‰µ санаађыттан олохпун араšаччылаа,  

Эн туо�улуур кырдьыккын мин туту�уом.  
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l Ламед  
89 Эн тылыš, АЙЫЫ ТОЙОН, ‰йэлэргэ барардыы,  

халлааннарга бигэргэтиллибит.  
90 Эн кырдьыгыš кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ уларыйбат;  

сири Эн олохтообутуš, ол и�ин сир тулхадыйбат.  
91 Туох барыта билиššэ диэри Эн бы�аарыыгынан турар,  

баар барыта Эйиэхэ ‰лэлиир.  
92 Эн Сокуоššунан дуо�уйбатым эбитэ буоллар,  

сор суолланан µлб‰т‰м ырааппыт буолуо этэ.  
93 Эн ыйбыккын ха�ан да умнуом суођа;  

миигин ыйан$кэрдэн, Эн миэхэ олођу биэрбитиš.  
94 Эйиэнэбин эбээт мин, миигин быы�аа;  

Эн ыйыыларгын туту�арга мин дьулу�абын.  
95 Хара дьайдаахтар миигин µлµрµµр‰ мана�аллар,  

оттон мин Эн туо�улаабыт кырдьыккын анаарабын.  
96 Хайа да ‰ч‰гэй барыта б‰тэр у�уктаађын мин кµрд‰м,  

арай Эн кэриэ�иš муšурун булларбат.  
 

m Мем  
97 Оо, таптыыбын дађаны Эн Сокуоššун!  

У�ун к‰н‰ бы�а ону µйд‰‰$саныы сылдьабын.  
98 Мин с‰рэхпэр кэриэстэргин иšэрэн,  

Эн миигин µстµµхтµрб‰нээђэр муударай оšордуš.  
99 Эн туо�улуур кырдьыккын анаараммын,  

бары учууталларбынаађар ордук µйд‰‰р буоллум.  
100 Эн ыйаргын$кэрдэргин туту�аммын,  

кырдьађастардаађар ордук билиилэнним.  
101 Эн тылгын толорор ту�угар,  

ханнык да ку�ађан суолтан мин дьалты хаамабын.  
102 Миигин Эн ‰µрэтэр буолаššын,  

уураахтаргыттан туораабаппын.  
103 Минньигэс да буоллађа Эн тылыš$µ�‰š!  

М‰µттээђэр минньигэс.  
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104 Эн ыйыыларгыттан мин муудара�ы сомсобун;  

хайа да албын суолу абаа�ы кµрµб‰н.  
 

n Нун  
105 Эн тылыš мин суолбун сырдатар,  

мин сылдьар ыллыкпын сандаардар.  
106 Кырдьыктаах уураахтаргын туту�уом диэн,  

Эйиэхэ биэрбит андађарбын мин толоруом.  
107 Ыар санаађа мин баттаттым, АЙЫЫ ТОЙОН;  

эрэннэрбитиš курдук, миигин тилиннэр.  
108 Айхал этэрбин, АЙЫЫ ТОЙОН,  

кµš‰л µтт‰нэн бэриллэр сиэртибэ курдук ылын  

уонна миигин уураахтаргар ‰µрэт.  
109 Тµ�µ да олохпор куруутун куттал суо�аатар,  

Эн Сокуоššун умнубаппын.  
110 Хара дьайдаахтар миэхэ угаайы оšорбуттар,  

ол да буоллар, Эн ыйыыларгын кэспэтим.  
111 Эн туо�улуур кырдьыгыš ‰йэлэр тухары – мин аналым,  

мин с‰рэђим ‰µр‰‰тэ.  
112 Мин ‰йэм тухары, ти�эђэр да диэри,  

Эн сокуоннаргын туту�ар санаалаахпын.  
 

s Самех  
113 Икки сирэй буолааччылары мин абаа�ы кµрµб‰н,  

Эн Сокуоššун таптыыбын.  
114 Эн миэхэ халыš хаххам, бµђµ куйађым буолађын;  

Эн тылгар мин эрэнэбин.  
115 Киэр кэбэлийиš миигиттэн, ку�ађаны оšорооччулар,  

мин Таšарам кэриэстэрин туту�уом.  
116 Эрэннэрбитиš курдук, миигин бµђµргµт,  

оччођо мин тыыннаах хаалыам;  

эрэлбин сиргэ$буорга тэбистэримэ.  
117 Миигин µйµµ, оччођо быы�аныам,  
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Эн сокуоннаргын µр‰‰ µйд‰‰$саныы сылдьыам.  
118 Сокуоннаргын тутуспат дьону Эн самнарађын;  

киитэрэйдээн да, кинилэр ту�амматтар.  
119 Сир нэгэйдэрин барыларын Эн киэр сиппийэђин,  

ол и�ин мин таптыыбын Эн туо�улуур кырдьыккын.  
120 Эйигиттэн мин уšуођум хамсыар диэри куттанабын,  

Эн дь‰‰лг‰ттэн дьулайабын.  
 

u Аин  
121 Мин µр‰‰ сµптµµђ‰нэн, сиэрдээђинэн сылдьарым;  

миигин к‰µмч‰�‰ттэргэ биэримэ.  
122 Кулутуš этэššэ сылдьарын ту�угар кинини кµм‰скээ,  

бэрдимсиктэргэ атађастатыма.  
123 Ха�ан быы�аан ыларгын, кырдьыктаах тылыš туоларын,  

харађым сылайыар диэри, кэтэ�эбин.  
124 Кулуккар миэхэ ‰т‰µт‰к сы�ыаннас,  

сокуоннаргар миигин ‰µрэт.  
125 Кулутуš буолабын эбээт мин; миигин µйдµт,  

оччођо Эн туо�улаабыт кырдьыккын билиэм.  
126 АЙЫЫ ТОЙОН к‰‰�‰н кµрдµрµр кэмэ кэллэ:  

Эн Сокуоššун ‰рэйдилэр.  
127 Оттон мин Эн кэриэстэргин кы�ыл кµм‰стээђэр,  

ыраас кы�ыл кµм‰стээђэр ордоробун.  
128 Эн ыйарыš барыта кырдьыктаађын билэбин,  

ханнык да албын суолу абаа�ы кµрµб‰н.  
 

p Пе  
129 Эн туо�улуур кырдьыгыš дьикти ‰ч‰гэй,  

ол и�ин мин ону ис дуу�абыттан туту�абын.  
130 Эн тылыš, суолтата арыллан, сырдыгы бэлэхтиир,  

кэнэннэри µйдµтµр.  
131 Эн кэриэстэргин истиэхпин утаппыттыы бађаран,  

мин дириšник µр‰тэ тыынабын.  
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132 Оо, хайыс мин диэки;  

Эн ааккын таптыыр дьону а�ынарыš курдук,  

миигин эмиэ а�ын$хары�ый.  
133 Эрэннэрбиккин толорон, хардыыбын чиšэтэн биэр,  

ханнык да хара дьайга бас бэриннэртэримэ.  
134 Эппит кэриэстэргин туту�арым ту�угар,  

дьон батталыттан миигин µр‰�‰й.  
135 Эн сирэйиš сырдыга кулуккар сыдьаайдын,  

миигин сокуоннаргар ‰µрэт.  
136 Эн Сокуоššун тутуспаттарын и�ин  

кµм‰скэм уута ‰р‰йэ уутунуу с‰‰рэр.  
 

x Цаде  
137 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн кырдьыктааххын,  

дь‰‰л‰š Эйиэнэ барыта сµптµµх.  
138 Эн туту�уš диэн би�иэхэ биэрбит уураахтарыš  

кырдьыктаахтар, эšкилэ суох кµнµлµр.  
139 ¤стµµхтµр‰м Эн тылгын умнубуттарын кµрµмм‰н,  

уођум$кылыным уоттуу оргуйар.  
140 Эн эрэннэрэр тылыš – кы�ађа у�аарыллыбыт бигэ тыл;  

кулутуš Эн тылгын таптыыр.  
141 Мин кырабын$харабын, сэнэбилгэ сылдьабын,  

ол да буоллар, Эн ыйыыларгын умнубаппын.  
142 Эн кырдьыктаах бы�ыыš ‰йэлэр тухары уларыйбат,  

Эн Сокуонуš – дьиš кырдьык.  
143 Тµ�µ да эрииргэ т‰бэ�эн муššа буулаттарбын,  

Эн кэриэстэргиттэн мин ‰µр‰‰н‰ булабын.  
144 Эн туо�улаабыт кырдьыгыš µлбµт ‰йэлээх;  

олохпун сµпкµ олорорум ту�угар миигин µйдµт.  
 

q Коф  
145 Б‰т‰н с‰рэхпинэн мин Эйигин ыšырабын:  

и�ит миигин, АЙЫЫ ТОЙОН,  
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Эн сокуоннаргын мин толоруом.  
146 Эйигин ыšырабын; миигин быы�аа,  

оччођо Эн туо�улуур кырдьыккын туту�уом.  
147 К‰н тахсыан иннинэ тураммын, Эйигиттэн кµрдµ�µб‰н;  

Эн тылгар мин эрэнэбин.  
148 У�ун т‰‰н‰ бы�а утуйбакка,  

Эн миэхэ эрэннэрбиккин саныыбын.  
149 ‡т‰µ санаађыттан миигин и�ит, АЙЫЫ ТОЙОН;  

кµнµт‰к дь‰‰ллээн, олохпун араšаччылаа.  
150 Хара санаалаах сойуолааччылар миэхэ ыга кэллилэр,  

кинилэр Эн Сокуоššуттан ыраахтар.  
151 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн миэхэ чугаскын;  

Эн кэриэстээбитиš барыта – дьиš кырдьык.  
152 ¤р буолла мин Эн туо�улуур кырдьыккын –  

ону Эн ‰йэлэргэ бигэргэппиккин – билбитим.  
 

r Реш  
153 Бу т‰бэспит эрэйбин кµрµšš‰н, миигин µр‰�‰йэн ыл;  

Эн Сокуоššун мин умнубаппын.  
154 Киирис мин дьыалабар, миигин толуйан ыл;  

эрэннэрбитиš курдук, тыыннаах хааллар.  
155 Хара дьайдаахтар быы�аналлара ыраах,  

кинилэр Эн ыйаахтаргын кµрдµµбµттµр.  
156 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн амарах санааš муšура суох;  

кµнµт‰к дь‰‰ллээн, миэхэ олођу бэлэхтээ.  
157 Миигин к‰µмч‰лээччи, миэхэ µст‰йээччи ‰ксэ$дь‰‰лэ 

биллибэт,  

ол да буоллар, Эн туо�улуур кырдьыккыттан 

тэйбэппин.  
158 Эн Сокуоššуттан тэйээччилэри кэлэйэ кµрµб‰н;  

кинилэр Эн кэриэстэргин тутуспаттар.  
159 Кµр хайдах курдук Эн ыйыыларгын таптыырбын;  

‰т‰µ санаађыттан миигин тыыннаах хааллар.  
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160 Эн тылыš олођо – дьиš кырдьык;  

Эн кырдьыктаах сокуоннарыš µлбµт ‰йэлээхтэр.  
 

? Шин  
161 Кинээстэр миигин буруйа суођум ‰рд‰нэн сойуолууллар,  

оттон мин с‰рэђим Эн тылгыттан дьулайар.  
162 Эн тылгын аађаммын,  

мин улуу барыска тиксибиттии, ‰µрэбин.  
163 Сымыйаны абаа�ы кµрµб‰н, сымыйаттан сиргэнэбин;  

Эн Сокуоššун таптыыбын.  
164 К‰ššэ сэттэтэ Эйиэхэ айхал этэбин,  

кµнµ дь‰‰л‰š и�ин махтанабын.  
165 Эн Сокуоššун таптыыр дьон илэ$эйэтэ муšура суох,  

кинилэри дубук ‰ктэтэр туох да суох.  
166 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн быы�ыыргар мин эрэнэбин,  

Эн кэриэстэргин толоробун.  
167 Дуу�ам Эн туо�улаабыт кырдьыккын туту�ар,  

ис с‰рэхпиттэн ону таптыыбын.  
168 Эн ыйаргын, туо�улуургун мин толоробун,  

суолум$ии�им барыта Эн иннигэр ырылыйа сытар.  
 

t Тав  
169 АЙЫЫ ТОЙОН, мин энэлгэним Эйиэхэ и�иллиэхтин;  

эппиккин толорон, миигин µйдµт.  
170 Мин ‰šэрим Эйиэхэ тиийиэхтин;  

эрэннэрбитиš курдук, миигин µр‰�‰йэн ыл.  
171 Сокуоннаргар ‰µрэтэриš и�ин,  

мин µр‰‰ Эйигин айхаллыам.  
172 Бары кэриэстэриš кырдьыктаахтарын и�ин,  

Эн тылгын ырыа гынан ыллыам.  
173 Эн ыйыыларгын мин талбытым,  

онон Эн илииš миэхэ кµмµлµ�µ турдун.  
174 Кэтэ�эбин дађаны, АЙЫЫ ТОЙОН, миигин быы�ыыргын,  
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Эн Сокуоššуттан мин ‰µр‰‰н‰ булабын.  
175 Эйигин айхаллыырым ту�угар, миигин тыыннаах 

хааллар;  

Эн кµнµ дь‰‰л‰š миэхэ кµмµлµст‰н.  
176 С‰пп‰т бараан курдук, мин муна$тэнэ сылдьабын;  

кулуккун кµрдµµ; Эн кэриэстэргин мин умнубатым.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

Кутурђаššа ылларан АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырбыппар,  

Кини миигин и�иттэ.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, миигин µр‰�‰йэн ыл  

сымыйаччылартан, албын тыллаахтан.  
 
3 Тугунан Кини эйиэхэ тµл‰µђэй,  

тугунан µссµ сити�иэђэй,  

албын$кµлдь‰н тыллаах?  
4 К‰‰стээх сэрии�ит сытыы ођунан,  

кы�ыл чохтоох онођо�унан.  
 
5 Муšум эбит бу Мосох аттыгар,  

Кидар*  

отууларын аттыларыгар олохсуйбутум!  
6 Эйэни абаа�ы кµрµµчч‰лэри кытта  

мин а�ары µр бииргэ олордум.  
7 Мин эйэ$дэмнээхпин;  

оттон кинилэр, саšарыам эрэ кэрэх,  

сэриигэ суудайаллар.  

 

                                                           

* 119:5 Мосох уонна Кидар олохтоохторо дьиикэй, нь‰дь‰#балай 

бы�ыыларынан биллэллэрэ.  

119 
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1 Дабайыы ырыата.  

Хайалар диэки ‰µ�э кµрµб‰н –  

хантан эрэ миэхэ кµмµ кэлэр?  
2 Сири$халлааны айбыт АЙЫЫ ТОЙОНТОН  

миэхэ кµмµ кэлиэђэ.  
 
3 Халбаšнаттарыа суођа Кини эн атаххын,  

эйигин араšаччылааччы утуйан хаалыа суођа.  
4 Нуктаабат да, утуйбат да  

Израиль Араšаччыта.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН эйигин харыстыыр,  

АЙЫЫ ТОЙОН уšа µтт‰г‰ттэн хаххалыыр.  
6 К‰н‰�‰н к‰н уота эйигин охсуо суођа,  

т‰‰н‰н ый сырдыга эйиэхэ дьайыа суођа.  
 
7 АЙЫЫ ТОЙОН эйигин бары дьайтан харыстыађа,  

Кини эн олоххун харыстыађа.  
8 Аны мантан инньэ ‰йэлэр тухары  

кэлэр$барар суолгар барытыгар  

АЙЫЫ ТОЙОН эйигин араšаччылыађа.  

 
1 Дабайыы ырыата. Давид псалома.  

Оо, онно мин ‰µрб‰пп‰н эриэхсит –  

АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтигэр барыахха диэбиттэригэр!  
2 Дьэ, бу кэлэн турабыт, Иерусалим,  

эн олбуоруš ааныгар.  
 
3 Иерусалим – биир ньыгыл сомођо буолардыы  

тутуллан тахсыбыт куорат.  
4 Ађа уустара, АЙЫЫ ТОЙОН норуотун ађаларын уустара,  

Израиль сокуонунан, АЙЫЫ ТОЙОН аатын айхаллыы,  

120 

120, 121

121 
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хайаны дабайан, бу куоракка кэлэллэр.  
5 Манна бааллар дь‰‰лл‰‰р б‰р‰ст‰µллэр,  

Давид дьиэтин б‰р‰ст‰µллэрэ.  
 
6 Эйэтэ кµрдµ�‰š Иерусалимšа:  

«Дьол$соргу тосхойдун Эйигин таптыыр дьоššо!  
7 Эн эркиннэргиттэн эйэ тэйбэтин,  

эн кириэппэстэргэр куттал суо�аабатын».  
8 Аймах$билэ дьонум, дођотторум тустарыгар этэбин:  

«Эйиэхэ эйэ чэчирээтин!»  
9 АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабыт Дьиэтин ту�угар  

мин эйиэхэ ‰т‰µн‰ бађарабын.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

Эн диэки ‰µ�э кµрµб‰н,  

халлааннарга Олорооччу!  
2 Кулуттар харахтара тойотторун илиилэриттэн,  

кулут дьахтар харађа хотунун илиититтэн арахпатын 

курдук,  

би�иги харахпыт эмиэ, ха�ан би�игини а�ынарын 

кэтэ�эн,  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšарабытыттан арахпат.  
 
3 Абыраа би�игини, АЙЫЫ ТОЙОН, абыраа би�игини,  

сµб‰н би�иги сэнэбилгэ олордубут;  
4 сµб‰н би�иги ‰т‰µмс‰ктэр ‰µђ‰‰лэрин,  

бэрдимсиктэр батталларын тулуйдубут.  

 
1 Дабайыы ырыата. Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН би�игинниин буолбатађа буоллар, –  

диэтин Израиль, –  

122, 123

122 

123 
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2 АЙЫЫ ТОЙОН би�игинниин буолбатађа буоллар,  

µстµµхтµрб‰т утары турбут кэмнэригэр,  
3 уордара$кылыннара хойдубут к‰ннэригэр  

би�игини тыыннаахтыы ыйыстыбыт буолуо этилэр;  
4 халаан уута би�игини саба халыйан,  

барылђан ‰рд‰б‰т‰нэн баран,  
5 дохсун уу би�иги дуу�абытын  

самнаран ааспыт буолуо этэ.  
 
6 Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО  

анађастаахтар айахтарыгар  

би�игини биэрбэтэђин и�ин!  
7 Би�иги чыычаах курдук,  

булта�ааччы дођууруттан тµлµ кµтт‰б‰т;  

дођуур бы�а баран, µр‰�‰нн‰б‰т.  
 
8 Сири$халлааны айбыт АЙЫЫ ТОЙОН аата  

би�игини абыраата.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эрэнэр ки�и Сион хайађа 

холоонноох,  

кини ха�ан да тулхадыйбат, ‰йэлэр тухары олорор.  
2 Иерусалимы хайалар хаххалыылларыныы,  

аны мантан ыла ‰йэлэр тухары  

АЙЫЫ ТОЙОН норуотун хаххалыыр.  
3 Кµнµ дьон буруйу оšорорго к‰�эллибэттэрин ту�угар,  

кинилэр µлб‰гэ сирдэрин  

Кини нэгэйдэргэ µр‰‰ бас биллэриэ суођа.  
 
4 ‡т‰µн‰ оšор, АЙЫЫ ТОЙОН, ‰т‰µ с‰рэхтээхтэргэ,  

кµнµ µйдµµхтµргµ;  

124 



125 ПСАЛОМ 

 205

5 оттон бэйэлэрин токур суолларыгар туорааччылары  

АЙЫЫ ТОЙОН хара дьайдаахтардыын биир 

дьылђалыађа.  

Израильга эйэ чэчирээтин!  

 
1 Дабайыы ырыата.  

АЙЫЫ ТОЙОН билиэнтэн Сиоššа тµн‰ннэрэригэр,  

би�иги т‰�ээн сылдьарга дылы этибит.  
2 Ол сађана к‰лэн$‰µрэн эрэ тахсарбыт,  

уруй$айхал ырыаларын ыллыырбыт;  

ол сађана атын норуоттар этэллэрэ:  

«Улуу да ‰т‰µн‰ АЙЫЫ ТОЙОН кинилэргэ оšордо!»  
3 Улуу ‰т‰µн‰ АЙЫЫ ТОЙОН би�иэхэ оšорбута,  

би�иги ‰µрб‰пп‰т$кµпп‰пп‰т.  
 
4 Негев уолбут ‰рэхтэрин ардах уутунан толороруš курдук,  

АЙЫЫ ТОЙОН, билиэн барбыт дьоммутун тµн‰ннэр.  
5 Харах уулаах сылдьан сиэмэтин ыспыттар,  

‰µрэ$кµтµ бурдуктарын бы�ыахтара.  
6 Ытыы$ытыы сиэмэ тутан испиттэр,  

ыллыы$туойа, т‰‰тэхтэрин куу�ан тµнн‰µхтэрэ.  

 
1 Дабайыы ырыата. Соломон псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН дьиэни тутуспат буоллађына,  

тутааччылар ону дь‰гээр туталлар.  

АЙЫЫ ТОЙОН куораты харыстаабат буоллађына,  

харабыллар ону халтайга манаан тураллар.  
2 Халтайга э�иги эрдэ турађыт,  

хойукка диэри олорођут,  

хараастан олорон а�ыыгыт;  

Кини таптыыр ки�итигэр утуйар ууну биэрэр.  
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3 Ођо – АЙЫЫ ТОЙОН аныыр бэлэђэ;  

ођо – Кини биэрэр нађараадата.  
4 Сэрии�ит тутан турар онођосторо –  

ађа эдэр саа�ыгар тµрµпп‰т уолаттара.  
5 Ким саадађар толору онођостоох, ол дьоллоох.  

Куорат ааныгар* утарсааччыларын кытта кэпсэтэригэр,  

кини кыбыстыыга киириэ суођа.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

АЙЫЫ ТОЙОНТОН с‰г‰р‰йэ толлор,  

Кини суолунан сылдьар дьон бука бары дьоллоохтор.  
2 Эн бэйэš ‰лэлээн$хамсаан айаххын булунуоš,  

дьоллоох$соргулаах, ‰т‰µ туруктаах буолуоš.  
 
3 Дьиэђэр кэргэниš – виноград толору астаах умна�а,  

остуолуš тула уолаттарыš – маслина ма�ын лабаалара.  
4 АЙЫЫ ТОЙОНТОН толлор ки�и маннык алгыска тиксиэђэ.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН эйигин Сионтан алђаатын;  

‰йэš тухары эйиэхэ Иерусалим эйэлээх олођун 

кµрдµрд‰н;  
6 уолаттарыš уолаттарын эйиэхэ кµрдµрд‰н.  

Израиль ‰рд‰нэн эйэ чэчирээтин! 

 
1 Дабайыы ырыата.  

«Эдэр сааспыттан элбэхтик самнара сатаабыттара, –  

диэтин Израиль, –  
2 эдэр сааспыттан элбэхтик самнара сатаабыттара да,  

                                                           

* 126:5 Куорат аанын аттыгар дьон#сэргэ тођуоруйан, дьыаланы#

куолуну бы�аарсар, кэпсэтэр#ипсэтэр а�ађас сирэ баара.  

127, 128

127 

128 



129 ПСАЛОМ 

 207

иннибин кыайан ылбатахтара.  
3 Сир хорутааччылара уорђабын хоруталлара;  

сиспэр сухаларын у�ун суолун хааллараллара».  
4 Ол эрэн АЙЫЫ ТОЙОН кырдьыктаах;  

Кини хара дьайдаахтар кэлгийбиттэрин бы�а 

дайбаабыта.  
5 Сиону абаа�ы кµрµµчч‰лэр, сирэйдэрэ саатан,  

бука бары тµттµр‰ чугуйдуннар;  
6 туура тардыллыан инниттэн куура хатар  

хоруобуйа отун курдук буоллуннар.  
7 Оннук оту бурдук бы�ааччы таарыйа да барбат,  

оннук оту бурдук баайааччы хоннођор уктубат.  
8 Аа�ан и�эн, ким да кинилэргэ этиэ суођа:  

«АЙЫЫ ТОЙОН алгы�а э�иэхэ тиийиэхтин,  

АЙЫЫ ТОЙОН аатынан э�игини алгыыбыт!» – диэ 

суођа.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

Муšур у�ук дириš т‰гэђиттэн  

Эйигин ыšырабын, АЙЫЫ ТОЙОН.  
2 Оо, Айыы Тойон, и�ит мин саšабын,  

болђой мин аатта�арбын.  
 
3 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн буруйу$сэмэни бэлиэтээн истэххинэ,  

ким ону тулуйуой, Айыы Тойон?  
4 Ол эрэн, Эйигин дириšник ытыктыылларын ту�угар,  

Эн буруйу бырастыы гынађын.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОНУ мин кэтэ�эбин,  

дуу�ам Кинини кэтэ�эр,  

Кини тылыгар мин эрэнэбин;  
6 харабыл сарсыарданы к‰‰тэринээђэр,  
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харабыл халлаан сырдыырын кэтэ�эринээђэр,  

мин дуу�ам Айыы Тойону ордук кэтэ�эр.  
 
7 Израиль, АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эн эрэн;  

АЙЫЫ ТОЙОН бигэ тапталлаах,  

Кини эйигин толуйар улуу кыахтаах.  
8 Кини Израилы толуйан ылыађа,  

бары аньыытыттан$буруйуттан быы�ыађа.  

 
1 Дабайыы ырыата. Давид киэнэ.  

АЙЫЫ ТОЙОН, мин с‰рэхпэр бэрдимсийэр санаам 

суођа,  

‰т‰µмс‰йэн да харахпын µрµ кµрбµтµђ‰м,  

санаам тиийбэт улуутугар тардыспатађым.  
2 Ийэтин эмиийиттэн араарыллыбыт ођолуу,  

мин дуу�абын чуумпурдан уоскутарым;  

эмиийиттэн араарыллыбыт ођо курдуга  

испэр мин дуу�ам.  
 
3 Израиль, АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эн эрэн  

аны мантан инньэ ‰йэлэр тухары.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

Умнума, АЙЫЫ ТОЙОН, Давиды,  

кини тулуйбут бары ыарахаттарын,  
2 хайдах кини АЙЫЫ ТОЙОŠŠО андађайбытын,  

Иаков К‰‰стээх Таšаратыгар мэктиэ тылын биэрбитин:  
3 «Киириэм суођа мин олорор дьиэбэр,  

сытан ылыам суођа утуйар ороммор;  
4 харахпын тымныта т‰�‰µм суођа,  

кыратык да нухарыйан ылыам суођа –  
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5 АЙЫЫ ТОЙОŠŠО олохсуйар сир була иликпинэ,  

Иаков К‰‰стээх Таšаратыгар олорор дьиэ була 

иликпинэ».  
 
6 Би�иги ковчег ту�унан Ефрафађа истибиппит,  

Иарим хонуутуттан ону булан ылбыппыт.  
7 «Барыађыš Кини олорор сиригэр,  

с‰г‰р‰й‰µђ‰š Кини б‰р‰ст‰µл‰н тирэђэр».  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН, туран, сынньанар сиргэр аас,  

улуу к‰‰ск‰н туо�улуур ковчегкын кытта киир.  
9 Эн ађабыыттаргын кырдьык эšээрдэ�иэхтин,  

Эн сибэтиэйдэриš ‰µр‰‰лээх саšалара 

ньиргийиэхтин.  
10 Кулутуš Давид ту�угар,  

киэр хайы�ыма Бэйэš ыраахтаађыгыттан.  
 
11 АЙЫЫ ТОЙОН Давидка дьиš кырдьыгынан 

андађайбыта,  

Кини ол тылын уларытыа суођа:  

«С‰рэх удьуордаргыттан биирдэрин б‰р‰ст‰µлгэр 

олордуом.  
12 Уолаттарыš Мин кэс тылбын толордохторуна,  

‰µрэппит сокуоннарбын тутустахтарына,  

кинилэр уолаттара эмиэ ‰йэлэр тухары  

Эн б‰р‰ст‰µлгэр олоруохтара».  
 
13 АЙЫЫ ТОЙОН Сиону талан ылбыта,  

Кини онно дьиэлэниэн бађарбыта:  
14 «Бу – Мин ‰йэлэр тухары сынньанар сирим,  

онон манна, бађалаах сирбэр, олохсуйуом.  
15 Байым а�ылыгынан бу сири Мин алгыам,  

дьадаšыларын килиэбинэн дуо�ута а�атыам.  
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16 Ађабыыттарын быы�абыл аргыстыам;  

кини сибэтиэйдэрэ ‰µрэн$кµтµн µрµгµйд‰µхтэрэ.  
17 Манна Давид удьуоруттан улуу Ыраахтаађыны 

та�аарыађым;  

Талыылаађым сибэтиинньигин Мин бэлэмнээн 

турабын.  
18 Кини µстµµхтµр‰н саакка$суукка угуођум,  

оттон Кини кэппит мэнньиэ�э к‰л‰мн‰‰ оонньуу 

туруођа».  

 
1 Дабайыы ырыата. Давид киэнэ.  

‡ч‰гэй да, ‰µр‰‰лээх да буоллађа  

бырааттыылар бииргэ олороллоро!  
2 Ол Аарон ба�ыттан сулардыы бытыгар,  

сулардыы бытыгыттан таšа�ын сађатыгар  

с‰‰рэр к‰нд‰ елей арыыга холоонноох.  
3 Ол Сион хайаларыгар µлгµмн‰к т‰�эр  

Ермон хайатын сиигэр холоонноох.  

АЙЫЫ ТОЙОН алгы�ы, бараммат олођу  

онно Сион ‰рд‰гэр эрэннэрбитэ.  

 
1 Дабайыы ырыата.  

Кэлиš, АЙЫЫ ТОЙОНУ алђааš, Кини бары 

кулуттара,  

т‰‰н АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтигэр турааччылар!  
2 Сибэтиэйтэн Сибэтиэйгэ илиигитин µрµ кµтµђµн,  

 АЙЫЫ ТОЙОНУ э�иги алђааš.  
 
3 Сири$халлааны айбыт Айыы Таšара  

Сионтан э�игини алгыахтын.  
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1 Аллилуия.  

Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОН аатын,  

айхаллааš, АЙЫЫ ТОЙОН кулуттара,  
2 э�иги, АЙЫЫ ТОЙОН Дьиэтигэр,  

Таšарабыт Дьиэтин тиэргэнигэр турааччылар.  
3 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ – АЙЫЫ ТОЙОН ‰т‰µ 

санаалаах;  

ыллааš Кини аатыгар – Киниэхэ ыллыыр ‰µр‰‰лээх.  
4 АЙЫЫ ТОЙОН Иаковы Бэйэтигэр талан ылбыта,  

Израиль Кини бас билиитинэн буолбута.  
 
5 Мин билэбин АЙЫЫ ТОЙОН с‰д‰т‰н,  

би�иги Айыы Тойоммут бары таšаралартан ‰рд‰г‰н.  
6 Халлааššа дађаны, сиргэ дађаны,  

байђалга да, т‰гэђэ биллибэт дириš далайга да –  

АЙЫЫ ТОЙОН тугу бађарбытын барытын оšорор;  
7 сир у�угуттан былыттары ‰‰рэн ађалар,  

ардах кэмигэр чађылђаны сандаардар,  

хаайан турбут сириттэн тыалы$куу�у та�аарар.  
 
8 Кини Египет сирин бастакы тµр‰µхтэрин –  

ки�ититтэн с‰µ�‰т‰гэр тиийэ – суу�арбыта;  
9 фараону уонна кини бары кулуттарын утары,  

Египет, Кини эйиэхэ сµђ‰мэр бэлиэлэри 

кµрдµрб‰тэ,  

дьикти дьайыылары оšорбута.  
10 Кини ‰г‰с норуоту самнарбыта,  

к‰‰стээх ыраахтаађылары µлµрб‰тэ:  
11 Аморрей ыраахтаађытын Сигону,  

Васан ыраахтаађытын Огу,  

Ханаан бары ыраахтаађыларын;  
12 итиэннэ, кинилэр сирдэрин бас биллэрэ,  

норуотугар Израильга биэрбитэ.  
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13 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн аатыš µр‰‰т‰н и�иллэ туруођа;  

АЙЫЫ ТОЙОН, Эйигин ‰йэттэн ‰йэђэ µйд‰µхтэрэ.  
14 АЙЫЫ ТОЙОН норуотун кырдьыгын та�аарыађа,  

Бэйэтин кулуттарын а�ыныађа.  
 
15 Омуктар эмэгэттэрэ ‰р‰š кµм‰с, кы�ыл кµм‰с –  

ки�и илиитинэн оšо�уга.  
16 Айахтаахтар да, саšарбаттар;  

харахтаахтар да, кµрбµттµр;  
17 кулгаахтаахтар да, истибэттэр,  

айахтарыттан тыын тахсыбат.  
18 Кинилэри оšорооччулар да,  

кинилэргэ эрэнээччилэр да бары итинник буолуохтара.  
 
19 Израиль дьиэтэ, алђаа АЙЫЫ ТОЙОНУ!  

Аарон дьиэтэ, алђаа АЙЫЫ ТОЙОНУ!  
20 Левий дьиэтэ, алђаа АЙЫЫ ТОЙОНУ!  

Э�иги, АЙЫЫ ТОЙОНТОН куттанааччылар,  

алђааš АЙЫЫ ТОЙОНУ!  
21 Алђааš АЙЫЫ ТОЙОНУ Сионтан,  

Иерусалимšа олорор АЙЫЫ ТОЙОНУ!  

Аллилуия.  

 
1 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ ‰т‰µ санаалаађын и�ин,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
2 Айхаллааš таšаралар Таšараларын,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
3 Айхаллааš тойоттор Тойоннорун,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
 
4 Кинини, улуу дьиктилэри оšорор сођотох кыахтаађы,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
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5 муударай µй‰нэн халлааннары айбыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
6 сири уу ‰рд‰нэн тэниччи тарпыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
7 к‰н‰$ыйы айбыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
8 к‰н‰ – к‰н‰ск‰ кэми салайарга,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
9 ыйы уонна сулустары – т‰‰н‰ салайарга,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
 
10 Египет бастакы тµр‰µхтэрин имири эспити,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
11 Израиль дьонун Египеттэн та�аарбыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
12 к‰‰стээх илиитин утары уунан быы�аабыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
13 Кы�ыл Муораны икки аšыы хайыппыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
14 Израиль дьонун муора т‰гэђинэн сатыы туораппыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
15 фараону сэриитин кытта Кы�ыл Муорађа тимирпити,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
16 норуотун кураайы дуол устун сирдээбити,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
17 улуу ыраахтаађылары суу�арбыты,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
18 к‰‰стээх ыраахтаађылары µлµрб‰т‰,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
19 Сигону, Аморрей ыраахтаађытын,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
20 Огу, Васан ыраахтаађытын,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
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21 кинилэр сирдэрин норуотугар биэрбити,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
22 кулутугар Израильга бас биллэрэ биэрбити,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
 
23 Баттаммыт кэммитигэр би�игини умнубатађы,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
24 µстµµхтµрб‰т‰ттэн би�игини µр‰�‰йб‰т‰,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары;  
25 тыынар тыыннаахха барытыгар а�ылыгы  

биэрээччини,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  
 
26 Айхаллааš халлааннар Таšараларын,  

Кини бигэ таптала – ‰йэлэр тухары.  

 
1 Вавилон µр‰стэрин ‰рд‰лэригэр олороммут,  

би�иги, Сиону санааммыт, ыта�арбыт.  
2 Ол онно иирэ талахтар быыстарыгар  

арфаларбытын кистии ыйаабыппыт.  
3 Онно би�игини билиэн ылбыттар,  

ыллааš дии$дии, ыххайаллара,  

би�игини к‰µмч‰лээччилэр кµр‰$нары ирдииллэрэ,  

«Сион ырыаларыттан и�итиннэриš!» – дииллэрэ.  
 
4 Хайдах би�иги, туора дойдуга сылдьаммыт,  

АЙЫЫ ТОЙОН ырыатын ыллыахпытый?  
5 Эйигин умнар к‰ннээх буоллахпына, Иерусалим,  

уšа илиим такыччы хатыахтын.  
6 Эйигин µр‰‰ µйд‰‰$саныы сылдьыбатахпына,  

Иерусалим миэхэ ‰µр‰‰м µрµгµйµ буолбатађына,  

тылым таšалайбар хам сыстыахтын.  
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7 Санат, АЙЫЫ ТОЙОН, Едом уолаттарыгар  

Иерусалим сууллубут к‰н‰н,  

хайдах кинилэр ол к‰н:  

«‡рэйиš! ‡рэйиš! Тµрд‰ттэн э�иš!» – дэспиттэрин.  
8 Вавилон кыы�а ‰рэйиэхсит!  

Дьоллоох да буолуођа – эн би�иэхэ оšорбуккун  

бэйэђэр толору тµл‰‰р ки�и!  
9 Дьоллоох да буолуођа – эн кыра ођолоргун  

тааска ‰лт‰ сабыыр ки�и!  

 
1 Давид псалома.  

Айхал этэбин Эйиэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН, б‰т‰н 

с‰рэхпинэн,  

таšаралар иннилэригэр Эйиэхэ ыллыыбын;  
2 Эн Бэйэš тылгын хайа да ааккынаађар ‰рдэппитиš и�ин,  

сибэтиэй Храмыš иннигэр тураммын,  

Эйиэхэ с‰г‰р‰йэбин,  

бигэ тапталыš, кырдьыгыš и�ин,  

Эн ааккар айхал этэбин.  
3 Эйигин ыšырбыт к‰ммэр миэхэ хардаран,  

Эн с‰ргэбин кµтµхт‰š, куппун$с‰рб‰н бµђµргµтт‰š.  
 
4 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн этэргин и�иттэхтэринэ,  

сир бары ыраахтаађылара Эйигин айхаллыахтара.  
5 Таšара с‰д‰ килбиэннээђин и�ин,  

кинилэр АЙЫЫ ТОЙОН суолларын ыллыахтара.  
6 АЙЫЫ ТОЙОН ‰рд‰к: Кини кыраны$хараны кµрµр,  

бэрдимсиги ыраахтан билэр.  
 
7 Тµ�µ да мин кутталлаах сиринэн сырыттарбын,  

Эн миигин µстµµхтµр‰м µ�µгµйдµр‰ттэн кµм‰ск‰‰г‰н,  

илиигин миэхэ утары уунаššын,  
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миигин уšа илиигинэн µр‰�‰йэн ылађын.  
8 АЙЫЫ ТОЙОН эрэннэрбитин мин туспар толоруођа;  

Эн бигэ тапталыš, АЙЫЫ ТОЙОН, – ‰йэлэр тухары.  

Бэйэš илииš оšо�угун хаалларыма.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 АЙЫЫ ТОЙОН, Эн миигин тургутан кµрµšš‰н 

билэђин.  

Эн билэђин мин турар да, олорор да кэммин,  

саныыр санаабын ыраахтан µйд‰‰г‰н.  
3 Баран и�эбин дуу, сынньана олоробун дуу,  

миигин, ытыска уурбуттуу, кµрµђ‰н,  

суолбун$ииспин б‰т‰нн‰‰ анаарађын.  
4 Этэр тылым µссµ ‰µск‰‰ илигинэ, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эн ол тылы эндэппэккэ билэђин.  
5 Эн миигин бары µтт‰б‰ттэн тулалыыгын,  

к‰‰стээх илиигинэн араšаччылыыгын.  
6 Дьикти да буоллађа миэхэ Эн тугу барытын билэриš,  

‰рд‰к да буоллађа, мин ону ситэн µйд‰‰р кыађым 

суох!  
 
7 Ханна барыамый Эн Тыыššыттан?  

Ханна куотуомуй Эйигиттэн?  
8 Халлааššа тахсыам дуу – онно Эн бааргын;  

‰т‰гэн т‰гэђэр т‰�‰µм дуу – онно эмиэ Эн бааргын.  
9 Сарыал кынаттарын ыламмын,  

байђал уšуор кµ�‰µм дуу,  
10 онно эмиэ Эн илииš миигин сирдиэ,  

онно эмиэ Эн уšа илииš миигин сиэтиэ.  
11 Этиэм дуу, бађар, хараšа миигин са�ыарыа диэн,  

сырдык мин тулабар т‰‰ššэ кубулуйуо диэн;  
12 хараšа да Эйиэхэ хараšата суох,  
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т‰‰н да сырдык, к‰н‰ск‰ курдук:  

хараšа да, сырдык да Эйиэхэ биир тэšнэр.  
 
13 Эн мындырдаан оšорбутуš мин ис µтт‰б‰н,  

ийэм и�игэр миигин Эн таšан µрб‰т‰š.  
14 Айхал этэбин Эйиэхэ –  

Эн миигин сµђ‰мэр дьиктитик айбыккын.  

Дьикти да буоллахтара Эн дьайыыларыš!  

Мин дуу�ам ону толору µйд‰‰р.  
15 Кистэлэššэ айыллар кэммэр,  

сир т‰гэђэр ‰µск‰‰р т‰гэммэр  

мин уšуођум чэрчитэ Эйигиттэн кистэммэтэђэ.  
16 ¤ссµ ‰µскэх эрэ эрдэхпинэ, миигин Эн харађыš 

кµрµрµ;  

µссµ биир да к‰н‰м суох эрдэђинэ  

ыйаахтаах к‰н‰м$дьылым барыта  

Эн кинигэђэр суруллан сылдьара.  
17 ‡рд‰к да буоллахтара миэхэ Эн санааларыš,  

Айыы Таšара,  

‰т‰мэн да буоллахтара!  
18 Ахсааннарын аађыам и�ин, муора кумађынаађар 

элбэхтэр.  

Сарсыарда у�уктарбар мин µссµ да Эйигинниин 

бииргэбин.  
 
19 Оо, Айыы Таšара, Эн хара дьайдаахтары суу�арарыš 

буоллар!  

Киэр бараллара буоллар миигиттэн хааššа 

суудайааччылар –  
20 Эйигин утары µ�‰µннээхтик тылла�ааччылар,  

Эйигин утары нэгэйдик µрµ турааччылар.  
21 Хайдах абаа�ы кµр‰µм суођай, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эйигин абаа�ы кµрµµчч‰лэри?  
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Хайдах мин сиргэниэм суођай  

Эйигин утары µрµ турааччылартан?  
22 Ис с‰рэхпиттэн мин кинилэри абаа�ы кµрµб‰н,  

кинилэр миэхэ µстµµхтµр‰м буолаллар.  
 
23 Иšэн$тоšон кµр, Айыы Таšара, бил мин с‰рэхпин;  

чинчийэн кµр миигин, µйб‰н$санаабын бил.  
24 Кµр, бађар, мин кутталлаах суолунан и�эрим буолуо,  

оччођо миигин мэšэ суолга салайан биэр.  

 
1 Хуор салайааччытыгар. Давид псалома.  
2 ¤р‰�‰й миигин, АЙЫЫ ТОЙОН, µ�µгµйдµµх 

ки�иттэн,  

кµм‰скээ к‰‰�‰нэн µттµйµµчч‰ттэн;  
3 кинилэр хара санааны с‰рэхтэригэр би�иктииллэр,  

к‰н аайы иирээни иилииллэр.  
4 Тыллара$µстµрµ – эриэн ‰µн с‰л‰�‰ннээх иннэтэ,  

уостара б‰т‰нн‰‰ – мођой дьаата. Села  
 
5 Харыстаа миигин, АЙЫЫ ТОЙОН, хара дьайдаах 

илиититтэн,  

кµм‰скээ к‰‰стэринэн µттµйµµчч‰лэртэн,  

охторо сатыыр ођуруктаах µйдµµхтµртµн.  
6 Улуутумсуктар миэхэ угаайы оšорбуттар,  

ту�ах, дођуур ииппиттэр,  

суол ортотугар сохсо туруорбуттар. Села  
 
7 Мин АЙЫЫ ТОЙОŠŠО эттим: «Эн буолађын мин 

Таšарам;  

АЙЫЫ ТОЙОН, и�ит аатта�ар саšабын».  
8 Оо, АЙЫЫ ТОЙОН, Айыы Тойон, к‰‰стээх ¤р‰�‰йээччим,  

кыргы�ыы к‰н‰гэр Эн харыстаатыš мин тµбµб‰н.  
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9 АЙЫЫ ТОЙОН, хара дьайдаахтар бађаларын толорума;  

ку�ађан соруктарын сити�иннэримэ,  

кинилэр µš антах т‰�‰µхтэрэ. Села  
 
10 Миигин тулалааччылар тµбµлµр‰н µндµтµн эрэллэр;  

кырыктаахтык тылласпыттара бэйэлэригэр кэлиэхтин.  
11 Умайа сылдьар чох кинилэргэ тођуннун,  

уокка бырађыллан, аны турбаттыы, ииššэ 

т‰ст‰ннэр.  
12 Ку�ађан тыллаах ки�и бу сир ‰рд‰гэр тирэђириэ суођа;  

к‰‰�‰нэн µттµйµµчч‰н‰ µ�µгµйµ бэйэтин µлµр‰µђэ.  
 
13 Мин билэбин АЙЫЫ ТОЙОН к‰µмч‰лэммити 

кµм‰ск‰‰р‰н,  

Кини суох$дьадаšы кырдьыгын µй‰‰р‰н.  
14 Дьиš чахчы, кырдьыксыттар Эн ааккын айхаллыахтара,  

кырдьыктаах дьон Эн аттыгар олоруохтара.  

 
1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН! Эйигин ыšырабын; тиэтэй миэхэ 

кэлэргэ;  

Эйигин ыšырдахпына, и�ит мин аатта�ар саšабын.  
2 Мин кµрдµ�µр‰м Эйиэхэ фимиам буолан тиийиэхтин,  

икки илиибин µрµ уунарым киэ�ээššи сиэртибэм 

буолуохтун.  
 
3 АЙЫЫ ТОЙОН, манабылла туруор мин айахпар,  

уо�ум аанын харабыллаа.  
4 Ку�ађаны оšорооччулардыын куодары�ан  

аньыылаах дьайыылары сµпсµµбµт‰м ту�угар,  

албын$т‰µкэй дьыалађа миигин чуга�атыма,  

малаа�ыннарын а�ыттан миэхэ амсатыма.  
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5 Кырдьыксыт миигин тµ�µ да дьарыйдын,  

‰т‰µ санаатыттан тµ�µ да кµннµрд‰н:  

ол мин тµбµбµр бастыš елей арыыта буолуођа,  

онтон мин аккаастаныам суођа.  

Кинилэр хара дьайыылара эрэ тохтуохтун,  

ол ту�угар мин ‰šэбин куруутун.  
6 Ба�ылыктара очуос$очуос аайы тарђанан сыталлар,  

мин тылым$µ�‰м кµнµт‰н кинилэр истэллэр.  
7 Суоруна таа�ын сиргэ бырађан бытарытардыы,  

би�иги уšуохпут ‰т‰гэн айађар ы�ыллар.  
 
8 Ол эрэн мин Эйигин кµрµб‰н, ТАŠАРА,  

Айыы Тойонум,  

Эйиэхэ мин эрэнэбин,  

миигин кµм‰скэлэ суох хаалларыма.  
9 Миэхэ оšорбут угаайыларыттан миигин араšаччылаа,  

хара дьайдаахтар ту�ахтарыттан быы�аа.  
10 Нэгэйдэр бэйэлэрин илимнэригэр иšниэхтэрэ,  

оттон мин этэššэ аа�ыам.  

 
1 Давид ‰µрэтиитэ. Хайа хаспађар сылдьан ‰š‰‰тэ.  

Куола�ым муšунан мин АЙЫЫ ТОЙОНУ ыšырдым,  

куола�ым муšунан АЙЫЫ ТОЙОНТОН ааттастым.  
2 Кы�алђабын Киниэхэ кэпсээтим,  

курус санаабын Киниэхэ арыйдым.  
3 Эр санаам энчириир кэмигэр  

Эн билэриš мин сылдьар ыллыкпын.  
 

Кэлэр$барар суолбар кинилэр миэхэ,  

кистээн, угаайы оšорбуттар.  
4 Уšа µтт‰б‰н кµрµб‰н:  

ким да миигин билиммэт;  
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куотар сирим миэхэ суох буолбут,  

ким да мин туспар кы�аммат.  
 
5 Эйигин мин ыšырдым, АЙЫЫ ТОЙОН,  

Эйиэхэ эттим: «Эн буолађын мин бигэ тирэђим,  

бу тыыннаахтар сирдэригэр аналым!  
6 И�ит мин энэлгэммин: мин олох э�инним.  

К‰µмч‰�‰ттэртэн миигин µр‰�‰й –  

кинилэр миигиннээђэр к‰‰стээхтэр.  
7 Эн ааккын албан аатырдыахпын,  

миигин хаайыыттан та�аар.  

Эн миэхэ ‰т‰µт‰к сы�ыаннастаххына,  

тулабар кµнµ дьон мустуохтара».  

 
1 Давид псалома.  

АЙЫЫ ТОЙОН, и�ит мин Эйиэхэ ‰šэрбин,  

болђой аатта�ар саšабын,  

эрэбиллээх, кырдьыктаах Бэйэš миэхэ хардар.  
2 Кулуккун дь‰‰лгэ тардыма:  

ким да суох бу сиргэ Эн иннигэр буруйа суох.  
 
3 ¤стµµх, миигин сонордоон, сиргэ$буорга тэпсэн эрэр,  

былыр µлб‰т дьоннуу им балайга олордор.  
4 Онтон мин санаам т‰�эр, с‰рэђим айманар.  
 
5 Былыргы к‰ннэри мин µйдµµн кэлэбин;  

Эн дьайыыларгын анааран,  

би�иэхэ тугу оšорбуккун барытын эргитэ  

саныыбын.  
6 Эйиэхэ мин икки илиибин µрµ уунабын;  

дуу�ам куура хаппыт сир курдук, Эйигин кэтэ�эр. 

 Села  
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7 Оо, хардара ођус миэхэ, АЙЫЫ ТОЙОН,  

мин тыыным$быарым кылгаата;  

миигиттэн киэр хайы�ыма,  

Эн киэр хайыстаххына,  

мин бэйэбин µлб‰тт‰‰ сананыађым.  
8 Сарсыарда эрдэттэн и�итиннэр миэхэ бигэ тапталгын,  

Эйиэхэ мин эрэнэбин.  

Ыйан биэр дуу хайа суолунан барарбын –  

дуу�ам Эйиэхэ ‰µ�э дьулу�ар.  
 
9 ¤стµµхтµрб‰ттэн миигин µр‰�‰й, АЙЫЫ ТОЙОН, –  

мин Эйиэхэ кµмµ кµрдµ�µ кэллим.  
10 Кµš‰лг‰н толорорго миигин ‰µрэт,  

Эн буолађын мин Таšарам.  

Эн ‰т‰µ Тыыныš миигин дэхси суолунан сирдээтин.  
11 Бэйэš аатыš ту�угар, АЙЫЫ ТОЙОН, олохпун быы�аа,  

кырдьыктаах кµмµђ‰нэн кы�алђаттан та�аар.  
12 Кµм‰скэллээх санаађыттан µстµµхтµрб‰н имири эс,  

мин дуу�абын абаа�ы кµрµµчч‰лэри суох оšортоо;  

Эн кулутуš буолабын эбээт мин.  

 
1 Давид псалома.  

Алгыс буоллун АЙЫЫ ТОЙОŠŠО, мин очуос хайабар!  

Кини миигин сэриилэ�эргэ ‰µрэтэр,  

кыргы�арга бэлэмниир;  
2 Кини миэхэ ‰т‰µт‰к сы�ыанна�ар, дурда$хахха буолар;  

Кини мин кириэппэ�им, мин ¤р‰�‰йээччим,  

харым куйађа, эрэнэр эрэлим;  

Кини миэхэ норуоппун бас бэриннэрэр.  
 
3 АЙЫЫ ТОЙОН, кимий$тугуй ки�и диэн,  

тођо Эн киниэхэ кы�аллађын?  
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Кимнээђий ол дьон диэн,  

тођо кинилэргэ болђомтођун уурађын?  
4 Ки�и сиккиэр тыал кэриэтэ;  

кини к‰нэ$дьыла к‰л‰к с‰‰рэрин кэриэтэ.  
 
5 Халлааннаргын иšнэри тутан, АЙЫЫ ТОЙОН, т‰�эн кэл;  

хайалары таарыйан, буруолат.  
6 Чађылђанынан курбуулаан, кинилэри ы�аттаа,  

ођунан ытыалаан, киэр куоттартаа.  
7 ‡µ�эттэн илиигин уунаššын,  

миигин µр‰�‰йэн ыл, быы�аа бу дириš ууттан,  

туора уустар илиилэриттэн,  
8 албын$кµлдь‰н тыллаахтартан,  

сымыйанан андађайааччылартан.  
 
9 Айыы Таšара! Мин саšа ырыаны Эйиэхэ ыллыађым,  

уон устурууналаах арфађа оонньуођум –  
10 Эйиэхэ, ыраахтаађыларга кыайыыны бэлэхтээччигэ,  

кулуккун Давиды кыырыктаах кылыстан быы�ааччыга.  
11 ¤р‰�‰йэн ыл миигин, быы�аа  

туора уустар илиилэриттэн –  

албын$кµлдь‰н тыллаахтартан,  

сымыйанан андађайааччылартан.  
 
12 Уолаттарбыт уолан саастарыгар  

модун мастардыы баарађадыйдыннар;  

кыргыттарбыт кэрэмэн дыбарыастар  

чочуонай колонналарын санаттыннар.  
13 Ас$‰µл эгэлгэтэ дэлэйдик угуллан,  

ампаардарбыт ыга туоллуннар;  

иитэр барааммыт ‰т‰мэнник ‰ксээтин,  

мэччитэр сирдэрбитигэр  

уонунан ты�ыынчанан элбээтин;  
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14 к‰р‰µл‰‰р с‰µ�‰б‰т эмис$тот, тµрµлкµй буоллун;  

олорор куораппыт эркинин µстµµх кµš‰ кµппµт‰н,  

дьоммутун$сэргэбитин ‰‰рэн$т‰р‰йэн барбатын;  

уулуссаларбытыгар ытабыл$соšобул и�иллибэтин.  
 
15 Маннык алгыска тиксибит норуот дьоллоох;  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšаралаах норуот дьоллоох.  

 
1 Давид айхал ырыата.  

Уруйдуом Эйигин, Айыы Таšарам, Ыраахтаађым,  

Эн ааккын алгыам ‰йэттэн ‰йэлэр тухары.  
2 К‰нтэн к‰н Эйигин мин алгыам,  

‰йэттэн ‰йэђэ Эн ааккын айхаллыам.  
 
3 АЙЫЫ ТОЙОН улуу, онон улуу уруй Киниэхэ тосхоллоох.  

Кини с‰д‰ Бэйэтэ муšурун булларбат.  
 
4 Кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ Эн дьайыыларгын айхаллыахтара,  

Эн модун кыаххын и�итиннэрэр буолуохтара.  
5 Эн с‰д‰ Бэйэлээх ‰рд‰к килбиэššин,  

сµђ‰мэр дьайыыларгын мин анаарыам.  
6 Эн дьулаан дьайыыларыš к‰‰�‰н кэпсиэхтэрэ,  

мин эмиэ Эн с‰д‰г‰н и�итиннэриэм.  
7 Эн улуу ‰т‰µ санаалааххын ахты�ар буолуохтара,  

Эн кырдьыктааххын туойуохтара.  
 
8 АЙЫЫ ТОЙОН а�ыныгас с‰рэхтээх, амарах санаалаах,  

Кини улуу тулуурдаах, муšура биллибэт бигэ 

тапталлаах.  
9 АЙЫЫ ТОЙОН кимиэхэ бађарар ‰т‰µ сы�ыаннаах,  

Кини амарах санаата айбытыгар барытыгар 

ту�ааннаах.  
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10 Айбытыš барыта, АЙЫЫ ТОЙОН, Эйигин айхаллыађа,  

сибэтиэй дьонуš барыта Эйигин алгыађа.  
11 Эн Саарыстыбаš килбиэнин кинилэр 

и�итиннэриэхтэрэ,  

Эн модун кыаххын кэпсиэхтэрэ,  
12 оччођо ким барыта билиэђэ Эн к‰‰стээх дьайыыгын,  

Эн Саарыстыбаš килбиэннээх сырдыгын.  
13 ‡йэттэн ‰йэђэ туругурар Эн Саарыстыбаš,  

кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ барар Эн ба�ылаа�ыныš*.  
 
14 АЙЫЫ ТОЙОН охтон эрэри барытын µй‰‰р,  

б‰к т‰сп‰т‰ барытын µрµ тардар.  
15 Харахтаах эрэ барыта Эйигин эрэнэ кэтиир,  

Эн кинилэр а�ылыктарын кэмигэр биэрэђин.  
16 Дэлгэм ытыскын а�аššын,  

хас биирдии харамай бађатын ханнарађын.  
17 АЙЫЫ ТОЙОН бары суолугар кырдьыктаах,  

бары дьайыытыгар ‰т‰µ санаалаах.  
18 АЙЫЫ ТОЙОН Кинини ыšырааччыга барытыгар чугас –  

дьиš кырдьыгынан ыšырааччыга бука барытыгар.  
19 Киниттэн куттанааччылар бађаларын Кини толорор,  

кµмµ кµрд‰‰р саšаларын истэн, кинилэри µр‰�‰йэр.  
20 АЙЫЫ ТОЙОН Кинини таптыыр дьону араšаччылыыр,  

оттон нэгэйдэри барыларын имири э�иэђэ.  
 
21 АЙЫЫ ТОЙОНУ мин айхаллыађым;  

тыынар тыыннаах барыта ‰йэттэн ‰йэђэ  

Кини сибэтиэй аатыгар алгыс этиэђэ.  

 

                                                           

* 144:13 Бу кэнниттэн Септуагинтађа уонна славянскай тиэкистэргэ 

µссµ маннык кэрчик кэлэр: Айыы Тойон эппит тылыгар барытыгар 

бэриниилээх, бары дьайыытыгар барытыгар сибэтиэй.  
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1 Аллилуия.  
2 Айхаллаа, дуу�ам миэнэ, АЙЫЫ ТОЙОНУ!  

3 Баарым тухары АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллыам;  

тыыннаађым тухары Таšарабар ырыа ыллыам.  
 

 Эрэнимэš кинээстэргэ, кимиэхэ  

дађаны –  

кинилэр э�игини быы�ыахтара  

суођа.  
4 Тыына бы�ынна да, ки�и сиргэ тµннµр,  

тугу торумнаабыта барыта ол к‰н ‰рэллэр.  
 
5�6 Дьоллоох дађаны Иаков Таšарата кµмµлµ�µр ки�итэ!  

Кини сири$халлааны, муораны,  

онно баары барытын айбыт,  

‰йэлэр тухары итэђэллээх  

АЙЫЫ ТОЙОН Таšаратыгар эрэмньилээх.  
7 АЙЫЫ ТОЙОН к‰µмч‰лэммити кµм‰ск‰‰р,  

ааспыты$туорбуту а�атар.  

АЙЫЫ ТОЙОН хаайыылаађы босхолуур,  
8 АЙЫЫ ТОЙОН кµрбµт‰ кµрµр оšорор,  

АЙЫЫ ТОЙОН б‰к т‰сп‰т‰ кµннµрµр,  

АЙЫЫ ТОЙОН кµнµ дьону таптыыр.  
9 Кини кэлии дьону араšаччылыыр,  

тулаайађы, огдообону µй‰‰р$убуур,  

оттон нэгэйдэр суолларын муšур у�уктуур.  
 
10 АЙЫЫ ТОЙОН ‰йэттэн ‰йэђэ ыраахтаађылыађа,  

Сион, эн Таšараš кµл‰µнэттэн кµл‰µнэђэ 

салайыађа.  

Аллилуия.  
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1 Аллилуия.  

‡ч‰гэй дађаны Таšарабытыгар айхал ыллыырбыт!  

‡µр‰‰лээх дађаны Кинини сиэрдээхтик айхаллыырбыт!  
2 АЙЫЫ ТОЙОН Иерусалимы чµл‰гэр т‰�эрэр;  

Израильтан ‰‰р‰ллэн барбыты тµн‰ннэрэр.  
3 Кини самныбыт санаалаахтары ‰т‰µрдэр,  

кинилэр баастарын эмтиир$о�ордор.  
4 Кини сулустар ахсааннарын бы�аарар,  

кинилэргэ барыларыгар аат бы�ар.  
5 Би�иги Айыы Тойоммут улуу, Кини с‰д‰ к‰‰стээх,  

муšурун булларбат муударай µйдµµх.  
6 АЙЫЫ ТОЙОН баттаммыты µрµ та�аарар,  

оттон хара дьайдаађы сиргэ$буорга бырађар.  
 
7 Ыллааš, АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллааš,  

арфађа оонньооš Таšарабытыгар.  
8 Кини халлааны былытынан б‰р‰йэр,  

сиргэ$дойдуга ардађы бэлэмниир,  

томтор сирдэри торђо к‰µђ‰нэн симиир.  
9 Кыылы$с‰µл‰ а�ылыгынан хааччыйар,  

аччыктаан ха�ыыта�ар суор ођолорун кытта а�атар.  
10 Кини ат к‰‰�‰ттэн$уођуттан,  

ки�и атађа бы�ыйыттан ‰µрэр буолбатах –  
11 АЙЫЫ ТОЙОН ‰µрэр Киниттэн куттанааччыттан,  

Кини бигэ тапталыгар эрэнээччиттэн.  

 
1 Айхаллаа, Иерусалим, АЙЫЫ ТОЙОНУ!  

Айхаллаа, Сион, Таšарађын!  
2 Кини эн олбуордарыš олуурдарын чиšэтэр,  

эйиэхэ баар ођолоргор алгы�ын биэрэр.  
3 Эн тиэргэššэр или$эйэни чэчирэтэр,  

эйигин бастыš сэлиэ�инэй бурдугунан а�атар.  
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4 Илдьит тылын сир устун ыытар;  

Кини тыла т‰ргэнник тарђанар.  
5 Т‰‰н‰ ‰ргэšнэтэрдии, Кини хаары т‰�эрэр,  

к‰л‰ к‰дээритэрдии, кырыаны ы�ар;  
6 толон тобурађын таастыы тамныыр;  

ким тулуйуођай Кини то�уттар тымныытын?  
7 Кини этиэ эрэ кэрэх – тоš муус ууллар,  

тыалын соруйуо кэрэх, уу устубутунан барар.  
8 Кини тылын$µ�‰н Иаковка и�итиннэрбитэ,  

сокуоннарын, уураахтарын Израильга биллэрбитэ.  
9 Атын ханнык да норуокка ону биэрбэтэђэ,  

атыттар Кини уураахтарын билбэттэр.  

Аллилуия.  

 
1 Аллилуия.  

Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ халлааннартан,  

айхаллааš Кинини халлааннар уšуордарыттан.  
2 Айхаллааš Кинини, бары Аанньаллара;  

айхаллааš Кинини, бары сэриилэрэ.  
 
3 Айхаллааš Кинини, к‰н уонна ый,  

айхаллааš Кинини, бары су�умнуур сулустар.  
4 Айхаллааš Кинини, добун халлааннар,  

айхаллааš, халлааннар ‰рд‰лэринэн устар уулар.  
 
5 АЙЫЫ ТОЙОН аатын айхаллыахтыннар  

Кини тылынан айыллыбыттар.  
6 Кини ‰йэттэн ‰йэлэргэ кинилэри тэрийбитэ,  

кэ�иллибэт чэрчилэрин бы�аттаан биэрбитэ.  
 
7 Айхаллааš АЙЫЫ ТОЙОНУ сиртэн  

улуу балыктар, т‰гэђэ биллибэт далайдар бары,  
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8 уот уонна муус толон, хаар уонна туман,  

Кини тылын толорор ала буркун.  
 
9 Айхаллааš хайалар�томтордор бука бары,  

отонноох мастар, сыалаах мастар бары,  
10 дьиикэй кыыллар, с‰µ�‰ араа�а,  

сиринэн сыыллааччы,  

халлаанынан кµтµµчч‰ барыта.  
 
11 Сир�дойду ыраахтаађылара, бары норуоттар,  

кинээстэр, аан дойду судьуйалара бука бары,  
12 уолаттар�кыргыттар,  

ођонньоттор�ођолор – бары б‰тт‰‰н  
13 АЙЫЫ ТОЙОН аатын айхаллыахтыннар:  

Кини эрэ аата баар ‰рд‰ктэн ‰рд‰к,  

Кини килбиэнэ сир�халлаан ‰рд‰нэн сыдьаайар.  
 
14 Кини норуотун к‰‰�‰н�к‰дэђин бµђµргµттµ,  

бары сибэтиэй дьонун, Израиль уолаттарын,  

Бэйэтигэр чугас норуоту, албан аатырта.  

Аллилуия.  

 
1 Аллилуия.  

Ыллааš АЙЫЫ ТОЙОŠŠО саšа ырыаны,  

айхаллааš Кинини сибэтиэйдэр т‰мс‰‰лэригэр.  
2 ‡µрд‰н�кµтт‰н Израиль Бэйэтин Айааччытыттан;  

‰µрд‰ннэр Сион уолаттара Ыраахтаађыларыттан.  
3 ‡šк‰‰нэн Кини аатын айхаллаатыннар;  

тимпан, лира дођу�уолунан Киниэхэ ыллаатыннар.  
 
4 АЙЫЫ ТОЙОН норуотугар ‰т‰µт‰к сы�ыанна�ар,  

кыайыыны бэлэхтээн, сэмэйдэри албан аатырдар.  
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5 Онон сибэтиэйдэр кэрэмэн килбиэššэ 

µрµгµйд‰µхт‰ннэр,  

оронноругар сытан ‰µр‰µхт‰ннэр.  
6 Таšарађа уруйу�айхалы уостарыттан т‰�эрбэтиннэр,  

икки биилээх кылыстарын илиилэриттэн 

араарбатыннар  
7 норуоттартан иэстэ�эр,  

омуктары уодьуганныыр ту�угар,  
8 кинилэр ыраахтаађыларын сыабынан кэлгийэн,  

ба�ылыктарын хандалыга бохсон,  
9 кинилэри, суруллубутун курдук, дь‰‰лл‰‰р ту�угар.  

Ол буолуо Кини бары сибэтиэйдэрэ тиксэр чиэстэрэ.  

Аллилуия.  

 
1 Аллилуия.  

Айхаллааš Таšараны Кини сибэтиэй Дьиэтигэр;  

айхаллааš Кини к‰‰�‰н кэрэ�илиир киэš 

халлааныгар.  
2 Айхаллааš Кинини улуу дьайыыларын и�ин;  

айхаллааš с‰д‰ килбиэнин кэриšинэн.  
 
3 Айхаллааš Кинини турба тыа�ынан,  

айхаллааš арфа, лира дођу�уолунан.  
4 Айхаллааš Кинини тимпаннаах ‰šк‰‰нэн;  

айхаллааš, устуруунаны тардан, флейтаны ‰рэн.  
5 Айхаллааš Кинини лыšкынас кимвалларынан,  

айхаллааš киšкинэс кимвалларынан.  
6 АЙЫЫ ТОЙОНУ айхаллыахтын тыынар тыыннаах 

барыта.  

Аллилуия.  
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Тыллары бы�аарыы  

Аарон – улуу пророк Моисей убайа. Ылыннарыылаах уус 

тыллаах буолан, фараоššа Таšара илдьитин кини тиэр�

дибит, Израиль норуотун кулуттаа�ынтан босхолуурга 

модьуйбут. Аарон кэлин Израиль бастакы архиерейынан 

буолбут.  

Авраам – Израиль норуотун улуу тµр‰т µб‰гэтэ. Бастаан кини 

Аврам диэн эбит, ону кэлин Таšара, уларытан, «Авраам» – 

«‰т‰мэн ‰г‰с норуоттар ађалара» диэн ааттаабыт.  

Аллилуия – «Таšараны айхаллааš» диэн суолталаах былыргы 

еврей тыла.  

Давид – би�иги эрабыт иннинээђи 1010–970 сс. Израилы 

салайбыт улуу ыраахтаађы, пророк, Таšараны айхаллаан, 

Саалтыыр ‰г‰с псаломнарын суруйбут поэт.  

Елей – олива (маслина) ма�ын отонуттан ылыллар арыы.  

Иаков – еврей норуотун улуу тµр‰ттэриттэн биирдэстэрэ. 

Кэлин Таšара киниэхэ «Израиль» – «Таšаралыын тустаач�

чы» диэн ааты иšэрбит. Иаков уон икки уолуттан Израиль 

уон икки ађатын уу�а ‰µскээн�тэнийэн барбыт.  

Иосиф – Иаковтаах Рахиль к‰‰т‰‰лээх бастакы уоллара. Иаков 

атын кэргэттэриттэн уолаттара Иосибы, ордугурђааннар, 

кулуттаа�ыššа атыылаабыттар. Иосиф кэлин фараон баста�

кы министрэ буола ‰‰мм‰т, уонна улуу сут кэмигэр ађатын, 

убайдарын, кинилэр дьиэ кэргэттэрин µлµртµн быы�аан, 

Египет сиригэр кµ�µрµн ылбыт.  

Иуда – Иаковтаах Лия тµрд‰с уоллара. Иаков уолаттара, Иуда 

с‰бэтин ылынан, бырааттарын Иосибы µлµрбµккµ эрэ, 

Египеккэ эргинэ баран и�эр омуктарга атыылаабыттар.  

Тыллары бы�аарыы 
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Исаак – Таšара эрэннэрбитэ туолан, Авраамнаах Сарра олох 

кырдьан баран тµрµпп‰т уоллара; Исавтаах Иаков ађалара.  

Ковчег – Маšнай Скинияђа (Ытык Отууга), кэлин Иеруса�

лимнаађы Храм Сибэтиэйтэн Сибэтиэй хо�угар турбут хоппо 

(кээмэйэ бы�а холоон – 115х70х70 см). Бу акацияттан 

оšо�уллубут, кы�ыл кµм‰�‰нэн б‰р‰лл‰б‰т хоппо и�игэр 

икки дьапталђа тааска суруллубут Таšара Уон Кэриэ�э, 

кы�ыл кµм‰с и�иттээх маанна уонна Аарон кµђµрµ тыллы�

быт мас тайађа угуллан турбуттар.  

Манна – Израиль норуота Синай иччитэх кураайы дуолун 

устун т‰µрт уон сыл устата кµ�µ сырыттађына, Таšара 

кинилэргэ халлаантан биэрбит ‰р‰š куруппаны санатар 

минньигэс а�а.  

Мелхиседек – Салимšа (Иерусалимšа) олорбут ыраахтаађы, 

‡рд‰ктэн ‡рд‰к Таšара ‰лэ�итэ. Кини т‰µрт ыраахтаађыны 

кыайан�хотон и�эр Авраамы утары кµрсµн алђаабыт.  

Моисей – Таšара кµš‰л‰н толорон, Израиль норуотун ку�

луттаа�ынтан (Египет сириттэн) сирдээн та�аарбыт, Кини 

Сокуонун бар дьонугар тиэрдибит улуу пророк. Таšара, 

Моисейы этитэн, Израиль норуотун кытта ураты сµб‰�

лэ�иини оšорсубут.  

Самуил – Израиль ти�эх улуу судьуйата. Кини еврей но�

руотун эмэгэттэри суох оšорорго ыšырара. Норуот, Са�

муил салайарыттан аккаастанан баран, кинини би�иэхэ 

ыраахтаађыта туруор диэн модьуйбут. Самуил Израиль 

ыраахтаађытынан Саулу туруорбут, онтон кэлин, Таšара 

Саултан аккаастаммытыгар, Таšара талбыт ки�итин Да�

виды анаабыт.  

Сион – Давид ыраахтаађы дьоно сэриилээн ылбыт Иеру�

салимнаађы кириэппэстэрин аата. Кэлин Таšара Дьиэтэ 

турар хайатын маннык ааттыыр буолбуттар.  

Сокуон (еврей. Тора) – Таšара Синай хайатын ‰рд‰гэр Моисей�

га биэрбит сокуоннара (Уон Кэриэ�э) уонна ки�и олођун 
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бары µр‰ттэригэр сы�ыаннаах ыйыылара�кэрдиилэрэ. 

Библия маšнайгы биэс кинигэтэ эмиэ «Сокуон» диэн 

ааттанар.  

Херувим (еврей. Керубим) – Таšара б‰р‰ст‰µл‰н аттыгар 

сылдьан, Киниэхэ сулууспалыыр кынаттаах духуобунай 

харамай.  
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