
Күндү ааҕааччы!
Эhи ги бол ҕом то ҕу ту гар Биб лия биир сүҥ кэн суол та лаах 

ки ни гэ тин тыл баа hын та hаар ды быт. Биб лия — аан дой ду га 
уус-уран уон на итэ ҕэл сиэ рин бил лэр ɵй дɵ бүн ньүк тэ рит тэн 
биир дэс тэ рэ — 77 ки ни гэт тэн ту рар, онон соро ҕор «Кин игэ-
лэр ки ни гэ лэ рэ» диэн аат тыыл лар. «Айыл лыы» — Биб лия ны 
ары йар маҥ най гы кин игэ.

Ытык Суру йуу ну са ха лыы тыл баас таа hын ис то рия та 
бал та раа үйэт тэн та ҕыс та. Тыл баас са ҕа лаач чы та уон на 
кɵ ҕү лээч чи тэ Инно кен тий (Вен иами нов) ар хи епис коп этэ. 
Кини «Таҥа ра ҕа үҥэр тыл-ɵс ту hаан наах дьоҥ ҥо ɵй дɵ нүм түɵ 
буо луох таах» диэн са наа лаа ҕа. 1853 сыл лаах ха Ытык уон на 
Таҥа ра су луус па ты гар тут тул лар ки ни гэ лэ ри тыл баас тыыр 
Кэми тиэт тэ рил лэр. Бэрэс сэ дээ тэ ли нэн свя щен ник Дмит-
рий Вас иль евич Хит ров (кэлин — Дьо куус кай дааҕы уон на 
Бүлүү тээ ҕи епис коп Дио ни сий) ана нар. 5 сы лы нан, 1858 
сыл бү түү тэ Мос ква таа ҕы Сино даль най ти по гра фия ҕа Саҥа 
Кэс тыл ки ни гэ лэ рэ, Апо ка лип си с тан ура ты, бары Эргэ Кэс 
тыл тан Айыл лыы уон на Саал ты ыр ки ни гэ лэ рэ, Таҥа ра су-
луус па тын ки ни гэ лэ рэ, ону тэ ҥэ са ха ты лын азбу ка та уон на 
грам ма ти ка та бэ чээт тэм ми ттэ рэ. 1859 сыл лаах ха от ыйын 19 
кү нү гэр Инно кен тий ар хи епис коп кɵ ҕү лээhин и нэн са ха лыы 
мэ лии бэн ыытыл лар, онно кини бэ йэ ти нэн Еван гел иены 
(Yтүɵ су рах ки ни гэ тин) са ха лыы ааҕар. Ол кэн нэ ли тур гия 
эмиэ са ха лыы ыытыл лар, онно мус ту бут са ха дьо нун ити 
сүр дээ ҕин со hу тар да, дол гу тар да. Ити кэм тэн са ҕа лаан 
Са ха си рин Таҥа ра дьиэ лэ ри гэр су луус па ны са ха лыы ыытар-
га кыах баар буол бу та. Биб лия ны са ха лыы тыл баас таа hын 
XX уон на XXI үйэ лэр кир бии лэ ри гэр сɵр гү түл лэр. Биб лия 
тыл баа hын Инс ти ту та 2004 сы ллаах ха Саҥа Кэс тыл саҥа 
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тыл баа hын бэ лэм нээн та hаа рар, оттон 2010 сыл лаах ха Пса-
л ти рь (Саал ты ыр) тыл баа hын та hаа рар.

«Бытие» ки ни гэ тин би лиҥ ҥи са ха лыы тыл баа hын Рос сия -
таа ҕы Биб лия уоп сас ты ба та бэ лэм нээ тэ. Тыл үɵрэх тээх тэ рэ 
Биб лия ки ни гэ тин тɵ рүт су ру йуу тут тан тыл баас таа ры, ик ки 
сыл ус та та Санк т-Пе тер бу рг куо рак ка Биб лия тыл баа hын 
сүрүн тɵ рүт тэ рин уон на былыр гы еврей ты лын үɵрэп пит тэ рэ. 
Ол кэн нэ биэс сыл ус та та Биб лия 18 ки ни гэ тин бас такы хара 
тыл баа hын оҥор ду лар. Бу үлэ ҕэ тыл баас чыт та ры та hы нан 
экзе ге ти чес кэй уон на фи ло ло ги чес кай ре дак тор дар кы тын-
ны лар. Экзе ге ти ка ɵт тү нэн тɵ hɵ сɵп тɵɵх түк тыл баас та на рын 
хон ту руол луур үлэ ни Биб лия уоп сас ты ба ла рын Хол бо hу гун 
тыл баас ка кон су ль та на са лай да. Оттон бы ра йыак үлэ тин 
Рос си я таа ҕы Биб лия уоп сас ты ба тын (РБО) Санкт-Пе тер  бур-
даа ҕы са лаа та иилээн ыыт та.

Сото ру таа ҕы та биhи ги тыл баас чыт тар быт үлэ лэ рин тү мү гүн 
са ха дьо но-сэр гэ тэ бил сэ ри гэр анаан, РБО «Бытие» ки ни гэ тин 
тыл баа hын бо руо ба лаан бэ чээт тиир гэ бы hаа ры ныы ылым мы-
та. Биhи ги үлэ бит ту hу нан араас спе циа лис тар са наа ларын 
ис тиэх пи тин ба ҕа ра быт, хо ло бу ра, ли те ра ту ро вед учуо най-
дар, су ру йаач чы лар, итэ ҕэл гэ сы hыан наах дьон кɵ рɵл лɵ рɵ 
то ҕоос тоох. Биhи ги ону си hи лии чин чи йэн, үɵрэ тэн баран, 
ин ни ки тин тыл баас үлэ ти гэр ту hа ныах пыт.

Ааҕаач чы га та бы гас таах буол лун диэн, тиэ ки һи кэр чик тэр гэ 
араар ды быт, оттон кин игэ тү мү гэр кɵ мɵ ма ты ры йаал ла ры 
бу луох ха сɵп. Бу та hаа рыы га Былыр гы Бли жнэй Вос ток уон на 
Былыр гы Палес ти на каар та ла ра, Биб лия уус тук тер мин нэ-
рин бы hаа рар тыл дьыт киир ди лэр. Маны тэ ҥэ «Айыл лыы» 
ки ни гэ тин сү рүн са наа тын уон на са лаа ла рын наар дыыр 
кии рии тыл су ру лун на.

Ааҕаач чы лар са наа ларын, этии лэрин бу аады ры hы нан 
күү тэ бит:

191014, Санк т-Пе тер бу рг, а/я 127, СПб от де ле ние РБО 
Литературнай редактор

Варвара Борисовна Окорокова 
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Киирии тыл
Айыллыы кинигэтин аата уонна Библияҕа 

ылар миэстэтэ
Биб лия бас такы ки ни гэ тин аата былыр гы еврей ты лы-

гар «бэрэшит», ол аата «аан бас таан» диэн. Былыр гы кэм ҥэ 
кин игэ ни бас такы ты лы нан (эбэ тэр тыл ла ры нан) аат тыыр 
үгэс баа ра. Оттон бу тү бэл тэ ҕэ ити аат бас такы тыл ла ры-
нан эрэ буол бак ка, суол та та бы дан киэҥ. Кин игэ Таҥа ра 
но руо тун, Йис раэ ль дьо нун ис то рия тын кэп сиир Биб лия ҕа 
баар кин игэ лэр бɵ лɵх тɵ рүн са ҕа лыыр. Былыр-бы лыргыт тан 
бу кин игэ — Моис ей Сокуон на рын тис пит биэс ки ни гэ тин 
(Пятик нижие) сор ҕо то. Ол эрэн биэс ки ни гэт тэн бас та кы-
ла ры гар Моис ей аата ах тыл лы бат. Арай Моис ей Сокуо нун 
тɵ рүт тэ нии тин уон на олох то нуу тун ту һу нан уһун ис то рия ны 
хара маҥ най гыт тан са ҕа лаан кэп сиир.

Кинигэ сүрүн ис хоһооно
Кин игэ ни ик ки сү рүн тү һү мэх хэ араа рыах ха сɵп. Бас такы 

тү һү мэ ҕэ (1:1–11:26) аан дой ду айыл лыы тын, киһи ай мах 
оло ҕун-да һа ҕын ту һу нан түҥ былыр гы кэп сээн нэ ри тү мэр. 
Оттон бу тү һү мэх тү мү гэр дьон-сэр гэ сир үр дү гэр эл бээн-тэ-
ни йэн араас ты лы нан кэп сэ тэр буол бу тун, тус-ту спа уус тар, 
дой ду лар, су даа рыс ты ба лар үɵс кээ бит тэ рин ту һу нан кэп сэ-
нэр. Ити кэп сээн нэр быыс та ры гар Адам (5 бас), Ной (10 бас) 
уон на Шем (11:10–26) кур дук ту таах си рэй дэр тɵ рүч чү лэ рин 
ис пии һэк тэ рэ кии ри тэ лээ бит тэр. Кин игэ иккис тү һү мэ ҕэ 
(11:27–50:26) Таҥа ра но руо тун, Йис раэ ль уолат та рын бас такы 
кɵ лүɵ нэ лэрин ту һу нан кэп сиир. Ман на сү рүн дьон — Авра-
һаам, урук ку та Авраам, Йиц хаак, Йаак ов (кэ лиҥ ҥи аата 
Йис раэ ль) уон на Йосеф.
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Айыллыы кинигэтигэр итэҕэл суолтата 
уонна сыаннаһа

Кин игэ сү рүн кэп сэ нэр си рэ йэ — Таҥа ра, Айыы Тойон. 
Кин ит тэн ура ты та ҥа ра лар суох тар. Кин игэ тиэ ки hэ атын 
та ҥа ра лар суох та рын уон на сы мы йа буо лал ла рын чи ҥэ тэн 
бэ лиэ тиир. Таҥа ра — аан дой ду га баар үрдү кү күүс уон на 
бы лаас буо ла рын кин игэ тыл ла ра ча ҕыл хай дык туо һу луул-
лар. Таҥа ра тɵһɵ да хал лааҥ ҥа олор дор, кини дьон оло ҕор 
айым ньы лаах тык кыт тар, аан дой ду га буо лар бы һыы ны-
май гы ны сɵп тɵɵх түк са ла йан биэ рэр. Таҥа ра аан дой ду ну 
айыа ҕыт тан дьон оло ҕун бары эй гэ ти гэр са бы дыал лыыр, 
оло ҕу са ла йар га кыт тар.

Кин игэ бас такы тү һү мэ ҕэ Таҥа ра үчү гэй, сɵп тɵɵх сири-
до й ду ну ай бы тын ту һу нан кэп сээн тэн са ҕа ла нар. Биб лия 
кэп сээ нэ сир-дой ду уон на дьон бүүс-бү түн нүү Таҥа ра илии-
тин иһи гэр, үрдү кү күүс ан ны гар сыл дьал ла рын то һо ҕо лоон 
бэ лиэ тиир гэ дьу лу һар. Таҥа ра аан дой ду ну айбыт күүс, 
онон аан дой ду дьыл ҕа тын бы һаа рар га кини ты ла бү тэһик-
тээх. Бас такы тү һү мэх са ҕа ла ныы ты гар бас такы киһи оло ҕо 
ойуу ла нар. Ол кэн нэ дьон, ону кыт та сир-дой ду сидьиҥ 
бы һыы нан туо лал лар, аньыы ла ра-бу руй да ра ах са суох үгүс 
буо лар. Сидьиҥ бы һыы Таҥа ра са наа тын ута ры ба рыыт тан 
са ҕа ла нар, ону ɵлɵр сүү сал гыыр. Хара бас таа ҥҥыт тан Таҥа-
ра олох тоо бут оҥ ку лу нан орун нам мыт аан дой ду уон на 
кини айым ньы ла рын буун наах са наа ла ра ута ры тур сал лар. 
«Таҥа ра уолат та ра» уон на «сир кыр гыт та ра» эр-ойох буо лар 
кэм нэ ри гэр, ити буун наах са наа аан дой ду ну аты йах таах уу 
кур дук ай мыыр кут та ла бү рүү күүр (6:1–4).

Таҥа ра аан дой ду ну сидьиҥ бы һыыт тан-май гыт тан Улуу мо-
туок кɵ мɵ тү нэн быы һаа бы та. Улуу мо туок ту һу нан Биб лия ҕа 
эрэ буол бак ка, түҥ былыр гы сэ һэн нэр гэ, үһү йээн нэр гэ эмиэ 
ах тыл лар. Биб лия ҕа Улуу мо туок ура ты та диэн — аан дой ду ну 
сидьиҥ бы һыыт тан быы һаан, сир гэ саҥа оло ҕу тɵ рүт түүр гэ 
анаан Таҥа ра ылым мыт бы һаа ры ныы та. Уу — былыр гы дьон 
ɵйү гэр-са наа ты гар кут та лы үɵс кэ тэр, урус хал лыыр ба лыс-
хан күүс этэ. Ол да буол лар Таҥа ра модун күүс тээх буо лан 
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уу күү һүн бэйэ тин сыа лын си ти һэр гэ ту һам мы тын ту һу нан 
Биб лия ҕа Уу мо туо гун ис то рия та буо лан кии рэ сыл дьар. 
Итин ник са наа илэ кɵс тɵр, аан дой ду оҥ ку лун ту тан оло-
ҕу ха рыс тыыр га анаан кы таа нах бы һаа ры ныы ны ылым мыт 
Таҥа ра ны, Айыы ны кыт та тэҥ нэ һэр аан дой ду га туох да 
суох. Онон Биб лия Таҥа ра ны бу кэп сээҥ ҥэ оло ҕу ран Үтүɵ 
Айыы уон на кы таа нах су дьу йа кур дук ойуу лаан кɵр дɵ рɵр. 
Итин тэн ха йа да уоба ра һа кини аан дой ду ну са ла йар үрдүк 
бы лаас таа ҕын бэ лиэ тиир.

Кин игэ иккис тү һү мэ ҕэр, ити ба ры та аас пы тын кэн нэ, 
Таҥа ра бэйэ тин но руо тун тɵ рүт түү рү гэр Авра һаам ууһун 
та лан ыла ра кэп сэ нэр. Тал ыллы быт но руот Таҥа ра ал гы һы-
нан үйэ лэр гэ уос ту бат уйгу лаах уон на дьол лоох олох то но ро 
түс тэ ниэх тээх. Кин игэ ҕэ ити миэс тэ «кэс тыл» диэн уһу луч чу 
ааты ылар (15:18–21). Ити ту һу нан кэс ты лын Таҥа ра бас такы 
но руок ка, Йис раэ ль тɵ рүт тэ ри гэр бэйэ тэ биэ рэр. Биб лия кэп-
сээн нэ рин сю жет та ра ити кэс ты лы, мэк тиэ ни түɵрт кɵ лүɵ нэ 
оло ҕун ту ха ры Таҥа ра ти һи гин быс пак ка то лор бу тун ойуу-
луул лар. Онон кэс тыл диэн Таҥа ра бэйэ тин ты ла буо ла ра 
бэ лиэ тэ нэр, ол эбэ тэр киһи саба ҕа лаа һы на буол ба тах, Таҥа ра 
бэйэ тэ эппит ты ла эбит. Кэс тыл Таҥа ра күү һүн уон на үтүɵ 
са наа тын олох хо кил лэ рэр суол та лам мы та.

Кин игэ бас такы тү һү мэ ҕэр сү рүн суол та ны ута ры ла һыы 
ылар: Таҥа ра үтүɵ са наа та уон на кини айым ньы ла рын бэ рим-
мэт бы һыы ла ра кɵс тɵл лɵр. Оттон иккис тү һү мэ ҕэр кэп сээн 
сүн ньэ чыҥ ха атын. Ол эбэ тэр Таҥа ра үтүɵ са наа та, итэ ҕэл, 
бэрин ии лээх буо луу уон на Таҥа ра тал быт но руо та кини ни 
би ли нии тэ биир гэ ха ты һал лар. Таҥа ра кыр дьы быт уон на 
оҕо то суох Авра һаам ҥа си ри уон на уол оҕо ну биэ риэх буо-
лан мэк тиэ лиир. Ити мэк тиэ тыл туо луу тун уон на Авра һаам 
араас эрэй гэ тэ бил лэ рин ту һу нан ааҕа быт.

Кин игэ иккис тү һү мэ ҕин тү мүк түүр бас та р га Йосеф оло-
ҕун ту һу нан кэп сэ нэр (37:1–36, 39:1–50:26). Онно Таҥа ра үтүɵ 
са наа та арыый атын нык сыр да тыл лар. Бу сы рыы га кэп сээн 
оҥ ку ла — Таҥа ра онноо ҕор мɵ кү бы һыы ны–май гы ны бүтэр 
үһү гар үтүɵ тү мүк кэ тиэр дэр кыах таа ҕар Йосеф итэ ҕэ лэ 
(45:4–8). Ман ны тэ ҥэ Йосеф Эгиип эт ыраах тааҕы та, фараон 
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сир дээ ҕи бы лаа һын бɵ ҕɵр гɵ тɵр гɵ анам мыт киһи кур дук 
эмиэ ойуу ла нар. Ол бы лаас кэ лэр ɵт тү гэр Йосеф бэйэ тин 
ай мах та рын, Йис раэ ль дьо нун ута ры эр ги йэр. Онон бу тиэ-
кис сир дээ ҕи баай, бы лаас кут тал лаах буо луох та рын уон на 
дьоҥ ҥо түк тэ ри нэн эр ги йиэх тэ рин сɵ бүн, тоҕо диэ тэх хэ 
кини лэр кы һал ҕа ны, эп пиэ тинэһи кыт та ык са си тим нээх-
тэ рин ту һу нан бэ лиэ тиир.

Тыл баас прин цип тэ рэ
Бу кин игэ былыр гы еврей ты лы нан су рул лу бут тɵ рүт 

тиэ кис кэ оло ҕу ран са ха лыы тыл баас тан на. Тыл баас сү рүн 
сыа ла — былыр гы еврей ты лы нан су рул лу бут тиэ кис суол-
та тын уон на ис хо һоо нун са ха аны гы ли те ра тур най ты лы нан 
тɵһɵ кыал ла ры нан чоп чу тиэр дии. Онон ааҕаач чы бу тыл баас 
уон на Биб лия нууч ча лыы Сино даль най тыл баа һын ик ки ар-
ды ла ры гар сɵп тү бэс пэт ɵрүт тэ ри бу луон сɵп. Тоҕо диэ тэх хэ, 
Сино даль най тыл баас былыр гы еврей ты лы нан су рул лу бут 
тɵ рүт тиэ кис тэн бы һач чы тыл баас там ма та ҕа, тыл баас тыыр 
прин цип тэ рэ да би һиэ нит тэн эмиэ ура ты этэ.

Биһиги тыл баас пыт бары ɵт тү нэн, ол эбэ тэр былыр гы тɵ-
рүт тиэ кис кэ тɵһɵ сɵп тү бэ һэ рин, са ха ты лын нуор ма тын 
тɵһɵ ту ту һа рын ик ки ɵт түт тэн ква ли фи ка ция лаах спе циа-
лис тар сы ны йан туран бэрэ биэр кэ лээ ти лэр. Ɵскɵ түн, эн 
ааҕаач чы, хан нык эмэ киһи ула ры тыах тү бэл тэ тин эбэ тэр 
сыы һа ны бэ лиэ тии кɵр дɵх хү нэ кин игэ ни та һаар быт кы һа ҕа, 
ол эбэ тэр Рос си я таа ҕы Биб лия Уоп сас ты ба ты гар бил лэ рэр-
гэр кɵр дɵ һɵ бүт. 
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1  1 Таҥа ра бас таан хал лаа ны уон на си ри айбыт. 2  Сир 
үрдэ ич чи тэх эбит, тү гэ ҕэ бил ли бэт да лай үр дү гэр 

ха ра ҥа бү рүү кээн ту ра ра, арай Таҥа ра тыы на уу үр дү-
нэн да йа кɵ тɵ рɵ.

3  Таҥа ра: «Сыр дык буо луох тун!» — диэ би ти гэр, сыр-
дык буол бут. 4 Таҥа ра сыр дык үтүɵ түн кɵ рɵн сɵ бү лээ бит, 
итиэн нэ сыр ды гы ха ра ҥат тан араар быт. 5 Таҥа ра сыр ды-
гы — күнүс, ха ра ҥа ны — түүн диэн аат таа быт. Киэ һэ 
буол бут, сар сы ар да буол бут — биир күн туол бут.

6  Таҥа ра: «Уу ха ба ор то ту гар ууну уут тан араа рар кы-
таа нах ара ҥа баар буол лун», — диэ бит. 7 Таҥа ра кы таа нах 
ара ҥа ны айбыт, ол кэн нэ ара ҥа ан ны наа ҕы уон на үр дү-
нээ ҕи уула ры араар быт. Оннук буол бут. 8 Таҥа ра ара ҥа ны 
«хал лаан» диэн аат таа быт. Киэ һэ буол бут, сар сы ар да 
буол бут — иккис күн туол бут.

9 Таҥа ра эппит: «Хал лаан ан ны гар баар уу биир сир гэ тү-
мү лүн нүн, ку раа нах кɵ һүн нүн». Оннук буол бут. 10 Таҥа ра 
ку раа на ҕы «сир» диэн аат таа быт, оттон тү мүл лү бүт ууну 
«бай ҕал» диэн аат таа быт. Ону кɵ рɵн Таҥа ра сɵ бү лээ бит.

11 Таҥа ра: «Сир ача күɵ ҕү нэн си ли ги лии үүн нүн, от-мас, 
туо ра ҕын ыһан ас эгэл гэ кɵ рү ҥүн биэ рэр мас үүн нүн, ол 
аһын сиэ мэ тэ сир тэн си лис тэн нин», — диэ би тэ, оннук 
буол бут. 12  Сир тэн туо рах араас кɵ рү ҥүн ыһар от-мас, 
туо рах таах аһы биэ рэр мас эгэл гэ кɵ рү ҥэ бык пыт. Ону 
кɵ рɵн Таҥа ра ас тым мыт. 13  Киэ һэ буол бут, сар сы ар да 
буол бут — үһүс күн туол бут.

АЙЫЛЛЫЫ
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14  Таҥа ра: «Хал лаан ара ҥа ты гар сыр да тар эттик тэр 
баар буол лун нар, түү нү уон на күнү һү араа рар, кэ ми-
кэр дии ни, кү нү-дьы лы, бил лэ рэр бэ лиэ буол лун нар. 
15 Хал лаан ара ҥа ты гар сы дьаай дын нар, сир ньуу ру гар 
тык тын нар», — диэн эппит, оннук буол бут. 16  Таҥа ра 
ик ки улах ан сыр да таач чы ны: ула ха нын күнү һү, кы ра-
тын — түү нү са ла йар га анаан айбыт, итиэн нэ су лус та ры 
оҥор бут. 17 Уон на ылан оло ру си ри сыр дат тын нар диэн 
хал лаан ара ҥа ты гар олох тоо бут. 18  Күнү һү уон на түү нү 
са лай дын нар, сыр ды гы уон на ха ра ҥа ны араар дын нар 
диэн. Таҥа ра ону кɵ рɵн сɵ бү лээ бит. 19 Киэ һэ буол бут, 
сар сы ар да буол бут — тɵр дүс күн туол бут.

20 Таҥа ра эппит: «Ууга тыы нар тыын наах күɵ нэх тээ тин, 
оттон сир үр дү нэн хал лаан ара ҥа ты гар кɵтɵр кы нат таах 
кɵч чүй дүн». 21 Таҥа ра сүҥ кэн уу кыыл ла рын, тыы нар 
тыын наах, хам сыыр ха ра май уус та рын, кɵтɵр кы нат таах 
эгэл гэ кɵ рү ҥүн айбыт. Итиэн нэ ону кɵ рɵн сɵ бү лээ бит. 
22  Итини ба ры тын Таҥа ра ал ҕаа быт уон на: «Ууһааҥ, үк сээҥ, 
ууну то ло руҥ. Сир үр дү гэр кɵтɵр кы нат таах тэ ний дин», — 
диэ бит. 23  Киэ һэ буол бут, сар сы ар да буол бут — бэ һис 
күн туол бут.

24  Таҥа ра: «Сир ийэ тыы нар тыын наах эгэл гэ тин 
ууһат тын: кыы лы, үɵнү-кɵ йүү рү, хам сыыр ха ра ма йы, 
кɵ рүҥ нэ ри нэн наар даа тын», — диэ бит, оннук буол бут. 
25 Та ҥа ра сир кыыл ла рын бары кɵ рү ҥүн, сүɵ һү, сир-буор 
ба ры ха ра ма йын уус та рын айбыт. Итини ба ры тын кɵ рɵн 
Та ҥа ра сɵ бү лээ бит.

26  Таҥа ра эппит: «Дьэ, бэ йэ бит дьү һүм мү тү гэр хо лоон, 
бэ йэ би ти гэр май гын ныыр бо до лоох киһи ни айыах ха, 
кини уу ба лык та рын, хал лаан кɵ тɵр дɵ рүн, сүɵ һү нү, 
сири-до й ду ну, сир үр дү гэр баар хам сыыр ха ра ма йы ба-
һы лаа тын-кɵ һү лээ тин диэн». 27 Оннук Таҥа ра бэйэ ти гэр 
хо лоон киһи ни, Таҥа ра ҕа хо лоон ноо ҕу айбыт: кини ни 
эр киһи уон на дьах тар гы на айбыт. 28  Итиэн нэ кини лэ ри 
Таҥа ра ал ҕаан ман нык диэ бит: «Ууһаа ҥ-тэ ни йиҥ, эл бээҥ, 

 АЙЫЛЛЫЫ 1:14 – 28 
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сир гэ олох су йуҥ уон на уу ба лы гын, хал лаан кɵ тɵ рүн, 
сир кыы лын ба һы лааҥ». 29 Ол кэн нэ Таҥа ра: «Дьэ, мин 
эһиэхэ сиир ги ти гэр анаан сир үр дү гэр сиэ мэ лээн үүнэр 
оту, сиэ мэ лээн үүнэр ас биэ рэр баар ма һы ба ры тын биэ-
рэ бин. 30 Оттон сир кыыл ла ра уон на хал лаан кɵ тɵр дɵ рɵ, 
сир үр дү гэр баар тыы нар тыын наах ха ра май дар аһыыл-
ла ры гар күɵх үүнээ йи ни биэ рэ бин». Оннук буол бут. 
31 Таҥа ра тугу ай бы тын ба ры тын кɵр бү тэ — олус үчү гэй 
эбит. Киэ һэ буол бут, сар сы ар да буол бут — ал тыс күн 
туол бут.2  1 Хал лаан уон на сир си лик тэ рэ сип пит. 2  Таҥа ра сэт-

тис күн үлэ тин бү тэр бит, итиэн нэ бу оҥор бут үлэ тин 
кэн нит тэн сэт тис кү нү гэр сын ньам мыт. 3 Таҥа ра бу сэт тис 
кү нү ал ҕаа быт, ытык күн оҥор бут, тоҕо диэ тэх хэ онно 
Таҥа ра айан оҥор бу тун си тэр би тит тэн сын ньам мыт.

4 Бу — сир уон на хал лаан айыл лы бы тын ту һу нан но мох. 
Айыы Тойон Таҥа ра сир дээх хал лаа ны оҥо рор кэ ми гэр, 
5 сир гэ буу ла та ла ҕа да суо ҕа, хонуу ото да үүнэ или гэ, 
тоҕо диэ тэх хэ Айыы Тойон Таҥа ра сир гэ ар да ҕы-са мыы-
ры ку та или гэ, сир ку ну һун сɵх сү түɵх киһи эмиэ суо ҕа. 
6  Арай, сир сы лаас тыы на тах сан сир ньуу рун ба ры тын 
сии гир дэ рэ. 7 Айыы Тойон Таҥа ра буор кү дэ нит тэн киһи-
ни оҥор бут. Ити кэн нэ та ныы тын үүтү нэн олох тыы нын 
үр бүт. Онуоха киһи тыы нар тыын наах буол бут. 8  Илин 
диэ ки Тойон Таҥа ра Эдиэмҥэ уй гу-бы йаҥ си ри олох тоо-
бут, онно оҥор бут ки һи тин олох суп пут. 9 Тойон Таҥа ра 
сир буо рут тан киһи сии ри гэр уон на кɵ рүɵ ҕэр кэ рэ мас 
эгэл гэ тин үүн нэр бит. Оттон быйаҥ наах сир ха ба ор то-
ту гар олох ма һын уон на үтүɵ нү-мɵ кү нү араа ран би лэр гэ 
анал лаах ма һы олор ду бут. 10 Эдиэм тэн ɵрүс тах сан быйаҥ-
наах си ри нүɵл сү тэр эбит, онтон түɵрт са лаа ҕа арах сар 
эбит. 11 Олор тон биир дэ рин аата Пишон, кɵ мүс тээх Хавил 
си рин эр ги йэр эбит. 12  Ол сир кɵ мү һэ үтүɵ тү нэн бил лэр, 
онно үчү гэй сыт таах сы ма ла, шохам диэн күн дү таас баар 
эбит. 13  Иккис ɵрүс аата Гихон: ол Кууш си рин эр ги йэ ус-
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тар эбит. 14 Үһүс ɵрүс Декель диэн аат таах, Ашшуур илин 
ɵт тү гэр тү һэр эбит. Оттон тɵр дүс ɵрүс Ферат. 15  Айыы 
Тойон Таҥа ра киһи ни ылан быйаҥ наах си ри бэ рий дин 
уон на кɵр дүн-ха ра йдын диэн Эдиэмҥэ олох суп пут. 16 Кини 
киһиэхэ бу кур дук эппит: «Быйаҥ ха йа баҕар ма һыт тан 
ылан айах хар аһаа. 17 Ол гы нан баран үтүɵ нү-мɵ кү нү араа-
рар би лии ма һыт тан сиэ мэ. Ɵскɵ түн сиэ тэх хи нэ, сиэ бит 
күҥ ҥэр ɵлүɵҥ!» 18  Айыы Тойон Таҥа ра: «Киһи соҕо тох 
сыл дьа ра ку һа ҕан буол су, онон киниэхэ хо лоон ноох кɵ-
мɵ лɵ һɵɵч чү тэ оҥо руум», — диэ бит. 19 Айыы Тойон Таҥа ра 
буо ру нан бары кыы лы, хал лаан кɵ тɵ рүн ба ры тын чочу йан 
оҥор бут уон на киһиэхэ ил дьи бит; кини туох диэн аат та-
та лыы рын кɵ рɵɵ рү. Инньэ гы нан тыы нар тыын наах та ры 
киһи аат таа быт. 20 Киһи сүɵ һү нү ба ры тын, хал лаан кɵ тɵ-
рүн, хонуу кыы лын ба ры тын аат таа быт. Оттон бэйэ ти гэр 
хо лоон ноох кɵ мɵ лɵ һɵɵч чү нү бул ба тах. 21 Онуоха Айыы 
Тойон Таҥа ра киһи ни кы таа нах тык уту тан кэ бис пит. 
Утуй бу тун кэн нэ биир ойо ҕо һун ороон ылан баран, ол 
он нун эти нэн бү рүй бүт. 22  Айыы Тойон Таҥа ра ол киһит-
тэн ороо бут ойо ҕо һу нан дьах та ры оҥор бут уон на киһиэхэ 
ил дьи бит. 23  Киһи эппит:

— Бу — мин уҥуоҕум сорҕото,
Этим-сииним сорҕото,
Эрин сорҕото буоларын туоһута
Ойох диэн буоллун кини аата.

24  Ол иһин киһи аҕа лаах ийэ тин хаал ла ран ойо ҕор 
тар ды һар, кини лиин биир та ман наах буо лаа ры. 25 Киһи 
уон на дьах тар ик киэн сы гын ньах сыл дьар эбит тэр уон на 
онтон кыбыс ты бат эбит тэр.3  1 Моҕой Айыы Тойон Таҥа ра айбыт кыыл ла рыт тан 

ба ры ла рыт тан саа май угаа йы лаах ɵй дɵɵх тɵ рɵ эбит. 
Кини дьах тар тан ыйып пыт: «Быйаҥ наах сир ха йа да ма-
һын аһыт тан сиэ мэҥ диэн Таҥа ра эп пи тэ, чах чы дуо?» 
2  Дьах тар мо ҕой го: «Биһиги быйаҥ наах сир мас та рын 
аһыт тан сиэх пи тин сɵп. 3 Ол гы нан баран, Таҥа ра быйаҥ-
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наах сир ор то ту гар ту рар мас тан сиэ мэҥ, таа ры йы маҥ 
да ҕа ны — ɵлүɵх хүт, — диэ би тэ». 4  Моҕой дьах тар га: 
«Олох ɵлүɵх хүт суо ҕа, 5 тоҕо диэ тэх хэ Таҥа ра би лэр, сиэ-
бит күҥ ҥү тү гэр харах хыт аһы л лыа ҕа, Таҥа ра кур дук 
үтүɵ нү-мɵ кү нү араа ран би лэр буо луох хут», — диэ бит. 
6  Дьах тар бу мас аһа сиир гэ үчү гэ йин уон на киһи ни 
кэ рэх сэ тэр кɵ рүҥ нээ ҕин, би лии ни биэ рэ ри нэн ум су гу та-
рын кɵр бүт. Итиэн нэ аһыт тан ылан сиэ бит, ɵссɵ эри гэр 
биэр би тэ, ана раа ҥҥы та эмиэ сиэ бит. 7 Онуоха ик киэн-
нэ рин ха ра ҕа аһыл лы быт: сы гын ньах та рын бил бит тэр 
уон на смо ков ни ца сэ бир дэ ҕи нэн тик тэн бэ йэ лэ рин иилии 
баа ммыт тар. 8  Быйаҥ наах сир гэ кү нүс кү сɵ рүүн тыал ил-
гий би ти гэр, хаа ман иһэр Айыы Тойон Таҥа ра са ҥа тын 
ис тэн, киһи ойо ҕу наан Айыы Тойон Таҥа рат тан быйаҥ-
наах сир мас та рын быы һы гар сас пыт тар. 9 Айыы Тойон 
Таҥа ра киһиэхэ ту һу лаан: «Хан на баа р гы ный?» — диэ бит. 
10 Кини: «Эн са ҥа ҕын быйаҥ наах сир гэ ис тээт, сы гын-
ньах пын диэн кут та нан са һан хаал бы тым», — диэ бит. 
11 Онуоха: «Сыгын ньахх ын диэн эйиэхэ ким эттэ? Мин 
боп пут мас пыт тан сиэ бэ тэ ҕиҥ дуо?» — диэ бит. 12  Киһи 
эппит: «Эн миэхэ биэр бит дьах та рыҥ ол мас тан ылан 
биэр би тин сиэ би тим». 13  Айыы Тойон Таҥа ра дьах тар га 
эппит: «Эн ити тугу гын ныҥ?» Дьах тар: «Моҕой мии гин 
ым сыыр ды бы та, ол иһин сиэ би тим», — диэ бит. 14 Айыы 
Тойон Таҥа ра мо ҕой го эппит:

— Ити оҥорбутуҥ иһин, эн,
Сүɵһүттэн да, хонуу да кыылларыттан
барыларыттан ордон, эн эрэ кыран!
Ɵрɵҕɵҕɵр үнэ сырыт,
Күдэн аһылыктан!

 15 Эн уонна дьахтар ыккардыгар,
Эһиги ыамаларгыт ыккардыгар
Ɵлɵр ɵстɵһүүнү олохтуом!
Дьахтар оҕото эйигин үрдүгүттэн үктээтин,
Оттон эн кини тилэҕин тэһитэ кэйиэҕиҥ!
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16  Оттон дьах тар га эппит:
— Хат буолар кэмҥэр эрэйгин элбэттэҕим буоллун,
Оҕо тɵрɵтɵрүҥ ыарыылаах буоллун,
Эргэр талаһарыҥ күүстээх буоллун,
Оттон эриҥ эйиэхэ тойон буоллун!

17 Оттон киһиэхэ эппит:
— Дьахтаргын истэҥҥин,
Мин «итинтэн сиэмэ» диэн 

боппут маһым аһыттан сиэбиккин.
Эн буруйгуттан сылтаан сир-дойду кыранна,
Онон тыыннааҕыҥ тухары 

аһыыргын эрэйинэн булуоҥ!
 18 Сиргэ эрбэһин уонна хатыылаах от үүнүɵҕэ,

Эн хонуу отунан аһылыктаныаҥ.
 19 Хара кɵлɵһүҥҥүнэн килиэптэниэҥ,

Ол кэннэ, сиртэн кэлбитиҥ — сиргэ тɵннүɵҥ,
Эн күдэҥҥин — күдэҥҥэ кубулуйуоҥ!

20 Адаам ойо ҕун Хаа ва диэн аат таа быт. Тоҕо диэ тэх хэ 
кини ик ки атах таах удьуо рун тɵ рүт тээч чи ийэ буол бут. 
21 Айыы Тойон Таҥа ра киһиэхэ уон на кини ойо ҕор ти рии 
та ҥас оҥор бут уон на кини лэ ри та ҥын нар быт. 22  Тойон 
Таҥа ра эппит: «Дьэ бу, киһи үтүɵ нү-мɵ кү нү араа ран би лэр 
биһигит тэн биир дэс пит буол ла. Аны хай дах эрэ гы нан 
олох ма һыгар илии тин уунан аһыт тан сиэ бэ тэр, ɵл бɵт 
эрэ үɵс тэм мэ тэр». 23  Ол кэн нэ сир тэн ылыл лы бы та — си-
рин-буо рун кыт та бул ку һа сы рыт тын диэн, киһи ни Эдиэм 
быйаҥ наах си рит тэн киэр үүр бүт. 24 Киһи ни үүрэн баран, 
олох ма һыгар тиэр дэр суо лу ма наа тын нар диэн, Эдиэм 
быйаҥ наах си рин илин ɵт тү гэр Херувим на ры уон на эр-
ги йэ ту рар уот кы лы һы ту руор бут.4  1 Адаам ойо ҕун Хаа ва ны кыт та хоон ньос пут. Ойо ҕо 

хат буол бут, Каи ны тɵ рɵп пүт уон на эппит: «Айыы 
Тойон миэхэ эр киһи ни бэ лэх тээ тэ». 2  Ɵссɵ уолу гар ини-
тин Хаве лы тɵ рɵп пүт. Хавель ба раан ма ныыр, оттон 
Каин сир үлэ ти гэр сыл дьар эбит.
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3 Күн-дьыл аас пы тын кэн нэ, Каин си рин аһыт тан Айыы 
Тойоҥ ҥо үүнүү түн бэ лэх ил пит. 4 Оттон Хавель бас такы 
тɵ рүɵх тэн уон на бас тыҥ сыа тыт тан бэ лэх ил пит. Айыы 
Тойон Хаве лы уон на кини бэ лэ ҕин сэ ҥээ рэ кɵр бүт. 5 Оттон 
Каи ны да, кини бэ лэ ҕин да кɵ рɵ да бар ба тах. Онуоха 
Каин олус абар быт, сүɵм түс пүт. 6  Айыы Тойон Каин-
тан: «Туох тан абар дыҥ, туох тан сүɵм түс түҥ?» — диэн 
ыйып пыт, 7 — «Үтүɵ нү оҥо рор буол лах хы на — тɵ бɵ-
ҕүн ɵн дɵт, оттон үтүɵ буол ба тах буол ла ҕына — аан 
айа ҕар эйи гин аньыы кэ тиир. Эйиэхэ та ла һар, эн — 
киниэхэ то йоҥ ҥун». 8  Онуоха Каин ини ти гэр Хавель га: 
«Хонуу га тах сыах ха», — диэн ыҥыр быт. Хонуу га тах-
сан баран Каин ини ти гэр Хавель га са ба түһэн ɵлɵ рɵн 
кэ бис пит.

9 Айыы Тойон Каин тан: «Иниҥ Хавель хан на ный?» — диэн 
ыйып пыт. Каин: «Бил бэп пин, кини ни кэ тии сыл дьа бын 
дуо?» — диэ бит. 10 «Тугу оҥор дуҥ? Иниҥ тох ту бут хаа нын 
ха һыы та сир тэн миэхэ иһил лэр. 11 Билигин эн кы ран-
на ҕыҥ буол лун! Эн илии гит тэн ɵл бүт иниҥ хаа нын 
иҥэ рим мит сир эйи гин кы раа та. 12  Сир гэ үлэ лээ тэр гин 
да, урук ку тун кур дук эйиэхэ үүнүү түн биэ риэ суо ҕа. 
Эн сир үр дү гэр кэ рэ дэк, хаа маа йы буо луо ҕуҥ». 13  Каин 
буол ла ҕына Айыы Тойоҥ ҥо эппит: «Сүгүɵх хэ сү дү аньыы-
лаах эбип пин. 14 Дьэ, Эн мии гин бу сир тэн үүр дүҥ, онон 
эйи гит тэн са һа сыл дьыам. Сир үр дү гэр кэ рэ дэк уон на 
хаа маа йы буол лум. Кɵр сү бүт эрэ киһи мии гин ɵлɵ рɵр 
кыах тан на». 15  Онуоха Айыы Тойон киниэхэ: «Каи ны 
ɵлɵр бүк кэ сэт тэ тɵ гүл сэт тээх буо луо ҕа», — диэн эппит. 
Итиэн нэ ким да кини ни кɵр сɵр тү гэ ни гэр ɵлɵр бɵ түн 
диэн, Айыы Тойон Каиҥ ҥа бэ лиэ уур бут. 16 Каин Айыы 
Тойон тон киэр бар быт уон на Эдиэм тэн илин диэ ки бар-
дах ха баар Нод диэн сир гэ олох суй бут. 17 Каин ойо ҕун 
кыт та хоон ньос пут. Онуоха ойо ҕо хат буол бут, ол кэн нэ 
Хано ҕу тɵ рɵп пүт. Каин буол ла ҕына, куо рат ту та сыл-
дьар эбит, онон куо ра тын уолун ааты нан Ханох диэн 
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аат таа быт. 18  Ханох тан Ираад тɵрɵɵ бүт, Ираад Михаэ-
ли тɵ рɵп пүт, Михаэл Мэту ша э лы, Мэту ша эл Лаам еҕы. 
19 Лаам ех ик ки ойох том мут: бии рин аата Аада, аты на 
Цил лаа диэн эбит. 20 Аада Йаваа лы тɵ рɵп пүт. Йаваал 
отуу олох тоох сүɵ һү кɵ рɵɵч чү лэр тɵ рүт тэ рэ буол бут. 
21 Кини ини тин аата Йуваал кы рыым па ҕа уон на ой дуо ҕа 
оон ньооч чу лар тɵ рүт тэ рэ буол бут. 22  Цил лаа Каин тан 
Туваал Каи ны тɵ рɵп пүт. Кини ал та ны уон на ти ми ри 
тап та йар уус буол бут. Туваал Каин бал та Наа ма эмиэ. 
23  Лаам ех ойох то ру гар эппит:

— Аада уонна Циллаа, миигин истиҥ!
Лаамех ойохторо этэрбин болҕойуҥ!
Ɵлɵрүɵм:
Ɵскɵтүн миигин эр киһи эчэттэҕинэ,
Ɵскɵтүн уол оҕо оҕустаҕына.

 24 Ɵскɵтүн Каин туһугар
Сэт-сэмэ сэттэ тɵгүл сэтэриир буоллаҕына,
Лаамех туһугар —
Сэттэ уон сэттэ тɵгүл буолуохтун.

25  Адаам ойо ҕун кыт та ɵссɵ хоон ньос пут. Ойо ҕо уол 
оҕо ну тɵ рɵп пүт уон на Шиэт диэн аат таа быт, ол эбэ тэр: 
«Кини — Таҥа ра миэхэ Каин ɵлɵр бүт уолун Хавель он-
ну гар биэр бит тɵ рүɵ ҕэ», — диэ бит. 26 Шиэ т тэн эмиэ уол 
оҕо тɵрɵɵ бүт. Ону кини Энош диэн аат таа быт. Онтон ыла 
бары Айыы Тойон аатыгар үҥэр буол бут тар.5  1 Бу киһи тɵр дүн ту һу нан су рук. Таҥа ра киһи ни айа-

ры гар Таҥа ра ҕа маа рын на тан оҥор бут. 2  Эр уон на 
дьах тар гы на айбыт уон на кини лэ ри ал ҕаа быт. Айбыт 
кү нү гэр кини лэ ри «киһи» диэн аат таа быт. 3  Адаам тан 
сүүс отут саас таа ҕар бэйэ тин кур дук дьү һүн нээх-бо до лоох 
уол оҕо тɵрɵɵ бүт. Кини ни Шиэт диэн аат таа быт. 4 Шиэт 
тɵ рүɵ ҕүт тэн Адаам аҕыс сүүс сыл олор бут. Кин ит тэн 
ɵссɵ уолат тар, кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 5 Адаам оло ҕун 
бары күн нэ рэ хол боон то ҕус сүүс отут сыл буол бут. Ол 
кэн нэ ɵл бүт.
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6 Шиэт сүүс биэс саа һыгар уола Энош тɵрɵɵ бүт. 7 Энош 
тɵ рүɵ ҕүт тэн Шиэт аҕыс сүүс сэт тэ сыл олор бут. Кин ит-
тэн ɵссɵ уолат тар уон на кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 8  Шиэт 
оло ҕун ус та лаах туо ра та то ҕус сүүс уон ик ки сыл буол-
бут. Ол кэн нэ ɵл бүт.

9 Энош то ҕус уон саа һыгар уола Кенан тɵрɵɵ бүт. 10 Кенан 
тɵ рүɵ ҕүт тэн Энош аҕыс сүүс уон биэс сыл олор бут. 
Кин ит тэн ɵссɵ уолат тар уон на кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 
11 Энош ба ры та то ҕус сүүс биэс сыл олор бут. Ол кэн нэ 
ɵл бүт.

12  Кенан сэт тэ уон саа һын туо луу та уола Маха лал ел 
тɵрɵɵ бүт. 13  Маха лал ел тɵ рүɵ ҕүт тэн Кенан аҕыс сүүс 
түɵрт уон сыл олор бут. Кин ит тэн ɵссɵ уолат тар уон на 
кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 14 Кенан ба ры та хол боон то ҕус 
сүүс уон сыл олор бут. Ол кэн нэ ɵл бүт.

15  Маха лал ел алта уон биэс саа һыгар Еред тɵрɵɵ бүт. 
16 Еред тɵ рүɵ ҕүт тэн Маха лал ел аҕыс сүүс отут сыл олор-
бут. Кин ит тэн ɵссɵ уолат тар уон на кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 
17 Маха лал ел ба ры та аҕыс сүүс то ҕус уон биэс сыл олор-
бут. Ол кэн нэ ɵл бүт.

18  Еред сүүс алта уон ик ки саа һыгар уола Ханох тɵрɵɵ-
бүт. 19 Ханох тɵ рүɵ ҕүт тэн Еред аҕыс сүүс сыл олор бут, 
кин ит тэн ɵссɵ уолат тар, кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. Ол 
кэн нэ ɵл бүт. 20 Еред то ҕус сүүс алта уон ик ки ти гэр диэ-
ри олор бут, онтон ɵл бүт.

21 Ханох алта уон биэс саа һыгар уола Мэту шэ лах тɵрɵɵ-
бүт. 22  Мэту шэ лах тɵ рүɵ ҕүт тэн Ханох үс сүүс сыл олор бут. 
Ол ту ха ры кини оло ҕо Таҥа ра ны кыт та ал ты һар эбит. 
Кин ит тэн ɵссɵ уолат тар уон на кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 
23 Ханох үс сүүс алта уон биэс сыл олор бут. 24 Кини оло ҕо 
Таҥа ра ҕа анам мыт эбит. Ханох суох буол бут — кини ни 
Таҥа ра ыл быт.

25 Мэту шэ лах сүүс аҕыс уон сэт тэ саа һыгар уола Лаа-
мех тɵрɵɵ бүт. 26  Лаа мех тɵ рүɵ ҕүт тэн Мэту шэ лах сэт тэ 
сүүс аҕыс уон ик ки сыл олор бут. Кин ит тэн ɵссɵ уолат тар 
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уон на кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 27 Мэту шэ лах то ҕус сүүс 
алта уон то ҕу һу гар диэ ри оло рон баран ɵл бүт.

28  Лаа мех сүүс аҕыс уон ик ки ти гэр уол лам мыт. 29 Кини-
ни Ной диэн аат таа быт итиэн нэ: «Дьэ, кини биһи ги ни 
эрэй тэн, Таҥа ра кы раа быт си ри гэр сы лаа лаах үлэт тэн 
уос ку туо», — диэ бит. 30  Ной тɵ рүɵ ҕүт тэн Лаа мех биэс 
сүүс то ҕус уон биэс сыл олор бут. Кин ит тэн ɵссɵ уолат тар 
уон на кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 31 Лаа мех сэт тэ сүүс сэт тэ 
уон сэт тэ саа һыгар диэ ри оло рон баран ɵл бүт.

32  Ной биэс сүүс саа һыгар уолат та ра Шем, Хам, Йафет 
тɵ рɵɵ бүт тэр.6  1 Сир үр дү гэр киһи эл бээн ис пит. Кини лэр тэн кыр-

гыт тар тɵ рүүл лэр эбит. 2  Таҥа ра уолат та ра дьон 
кыр гыт та ра үтүɵ дьү һүн нээх тэ рин кɵ рɵн кини лэр тэн 
тал быт та рын ойох ылал лар эбит. 3  Айыы Тойон эппит: 
«Киһиэхэ мин тыы ным үйэ тэ суох. Кини эт эмэ гэт. Онон 
оло ҕун күн нэ рэ сүүс сүүр бэ сыл буо луох тун нар». 4 Оччо-
лор го сир гэ аары ма дьон олор бут тар. Таҥа ра уолат та ра 
сир кыр гыт та ры гар кии рэл лэр эбит. Оттон кыр гыт тар 
кини лэр тэн оҕо ло нол лор эбит. Ол тɵ рүɵх тэ рэ бы лыр-
гыт тан күүс тээх тэ ри нэн ааты рал лар эбит. 5 Айыы Тойон 
сир үр дү гэр дьон хара са наа та үк сээ би тин кɵр бүт. Дьон 
са наа та ба ры та уон на сү рэх тэ рин сор гу та хаһан да буол-
лар ха ра ҥа эрэ эбит. 6  Айыы Тойон сир үр дү гэр киһи ни 
ай бы тын кэм сим мит уон на ис сү рэ ҕит тэн хо мой бут. 
7 Айыы Тойон эппит: «Айбыт дьом мун сир үр дүт тэн си мэ-
ли тиэм: ки һит ит тэн са ҕа лаан, сүɵ һү тү гэр, ха ра ма йы гар, 
хал лаан кɵ тɵ рү гэр тии йэ — кини лэ ри ай бып пын кэм-
си нэ бин». 8  Арай, Ной эрэ Айыы Тойон са наа тын тап пыт. 
9 Бу Ной ууһун ту һу нан.

Ной бэйэ тин ууһу гар аньыы та-ха ра та суох, чɵл киһи 
эбит. Кини оло ҕо Таҥа ра ны кыт та ык са си тим нээх эбит. 
10 Ной үс уол лаах эбит: Шем, Хам, Йафет. 11 Таҥа ра сир дээ-
ҕи олох тон сир гэм мит: сир сидьиҥ кэ мэл дьи нэн туол бут. 
12  Таҥа ра сир гэ ха ра ҕын ха таа бы та: олох түҥ нэсти би т, — 
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тыын наах эрэ ба ры та бу сир гэ оло ҕун түк тэ ри оҥор бут. 
13  Таҥа ра Ной га эппит: «Инчэ ҕэй эттээҕи ими ри эһэр гэ 
тиий дим. Тоҕо диэ тэх хэ сир үр дү гэр сидьиҥ кэ мэл дьи 
кэ мэ суох буол ла. Дьэ онон, кини лэ ри сир диин ба ҕас тыын 
си мэ ли тиэм. 14  Бэйэ ҕэр го фер ма һы нан аал ла оҥо һун, 
аалыҥ иһи гэр хос то оҥор, оттон иһин уон на та һын сы-
ма ла нан сыбаа. 15 Ман нык гын: үс сүүс то ҕо нох ус та лаах, 
биэс уон то ҕо нох кэ тит тээх, оттон үр дү гэ отут то ҕо нох 
буол лун. 16  Аал гар түн нүк тэ оҥор, ол үр дү нэн биир то-
ҕо нох кур ду гу нан тү мүк тээ, кии рэр ааны ойо ҕо һу гар 
оҥор. Алын, иккис, үһүс дьаа рыс таах гын. 17 Оттон, дьэ, 
мин хал лаан ан ны гар баар бары тыы нар тыын наах буор 
кут таа ҕы си мэ ли тээ ри сир гэ улах ан ууну ыытыам. Сир гэ 
баар ба ры та ими ри эс тиэ ҕэ. 18  Эйи гин ниин кэс тыл тү һэр-
сиэм. Эн аал га уолат тар гын, ойох хун уон на уолат та рыҥ 
ойох то рун илдьэ киир. 19 Итиэн нэ эйи гин кыт та тыын наах 
ор дол ло ру гар аал га тыы нар тыын наах тан ба ры тыт тан 
ик ки лии ни: атыы рыт тан уон на ты һы тыт тан кил лэр. 
20 Кɵтɵр, сүɵ һү, сир дээ ҕи ха ра май бары кɵ рүҥ нэр ит тэн 
ик ки лии буо лан, эйи гин ниин тыын наах ор дор ту һу гар 
киир дин нэр. 21 Эн аһыыр ас эгэл гэ тит тэн ылан бэйэ ҕэр 
уон на кини лэр гэ ха һаан». 22  Ной Таҥа ра тугу со руй бу тун 
ба ры тын оҥор бут.7  1 Айыы Тойон Ной га эппит: «Эн уон на эн ууһуҥ ба-

ры та аал га кии риҥ. Миэхэ дьон тон эрэ эрэл лээх 
эн буо лар гын кɵр дүм. 2  Ыраас кыы л-сүɵл бары кɵ рү-
ҥүт тэн: атыы рыт тан уон на ты һы тыт тан сэт тэ лии тэ ыл, 
оттон ыраа һа суох тан: атыы рыт тан уон на ты һы тыт тан 
биир дии ни ыл. 3  Ону тэ ҥэ, сир үр дү гэр тɵ рүɵх тэ рэ ор-
до рун ту һу гар, хал лаан кɵ тɵ рүт тэн: атыы рыт тан уон на 
ты һы тыт тан сэт тэ лии ни. 4 Тоҕо диэ тэх хэ аны сэт тэ кү-
нү нэн мин сир үр дү гэр түɵрт уон күн нээх түүн ар дах 
тү һэ риэм. Тугу ай бып пын, баа ры ба ры тын сир үр дүт тэн 
си мэ ли тиэм». 5  Ной ба ры тын Айыы Тойон со руй бу тун 
хо ту оҥор бут. 6  Сир үр дү гэр улах ан уу кэ лэ ри гэр Ной 
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алта сүүс саас таах эбит. 7 Ной, кини уолат та ра, ойо ҕо, 
ки йиит тэ рэ улах ан уут тан кү рэ нэн аал га киир бит тэр. 
8  Кыы л-сүɵл ыраас да, ыраа һа да суох кɵ рү ҥүт тэн, кɵтɵр 
кы нат таах тан, үɵн тэн-кɵ йүүр тэн, 9 Таҥа ра Ной га со руй-
бу тун кур дук, олор тон ик ки лии: атыы ра уон на ты һы та 
Ной аалы гар киир бит тэр. 10 Сэт тэ кү нү нэн сир гэ уу бɵ ҕɵ 
кэл бит. 11 Ной оло ҕун алта сүү һүс сы лы гар, иккис ыйын 
уон сэт тис кү нү гэр түгэ ҕэ бил ли бэт улуу ку йаар уула-
ра ку тул лу бут тар, хал лаан үɵлэс тэ рэ аһыл лы быт тар. 
12  Итиэн нэ сир үр дү гэр түɵрт уон күн нээх түүн ар даа быт. 
13 Ол аат таах күн Ной уолат та рын: Шемы, Хамы, Йафе ты 
илдьэ киир бит, Ной ойо ҕо, уолат та рын ойох то ро үһүɵн 
эмиэ кини лэ ри кыт та аал га киир бит тэр. 14 Кини лэр диин 
кыы л-сүɵл бары кɵ рү ҥэ, сүɵ һү бары кɵ рү ҥэ, үɵн-кɵ йүүр 
бары кɵ рү ҥэ, кɵтɵр бары кɵ рү ҥэ, чыы чаах ба ры та, кы-
нат таах ба ры та. 15 Кини лэр бары Ной га, аал га кэл бит тэр: 
тыы нар тыын наах тан, эт бүт тэ лээх тэн ба ры та ик ки лии. 
16 Таҥа ра со руй бу тун кур дук атыы рыт тан да, ты һы тыт тан 
да бары кɵ рү ҥүт тэн киир бит тэр. Айыы Тойон ол кэн нэ 
ааны са бан кэ бис пит. 17 Сир үр дү гэр уу түɵрт уон күн бү-
рүү кээ бит. Уу эбил лэн ис пит, аалы сир тэн ɵрɵ кɵ тɵх пүт, 
аал даг дай быт. 18  Уу эбил лэн ис пит, сир үр дүн то лор бут. 
Аал уу үр дү нэн ус тан ис пит. 19 Сир үр дү гэр уу эби лин нэр 
эбил лэн ис пит, хал лаан ан ны гар баар үрдүк ха йа ла ры 
ба ры тын сап пыт. 20 Уу уон биэс то ҕо но ҕу нан эбил лээ тин 
ха йа лар уунан бү рүл лү бүт тэр. 21 Сир үр дү гэр баар эт бүт-
тэ лээх ба ры та: кɵ тɵ рүт тэн са ҕа лаан сүɵ һү тү гэр тии йэ, 
сир гэ баар тыы нар тыын наах, үɵн-кɵ йүүр ба ры та, дьон 
ба ры та ɵл бүт. 22  Таныы ла ры гар тыы нар тыын наах сир 
олох тоох то ро ɵл бүт тэр. 23  Сир гэ баар ба ры тын: ки һи ни-
сүɵ һү нү, ха ра ма йы, хал лаан кɵ тɵр дɵ рүн сир үр дүт тэн 
ими ри эс пит. Сир үр дү гэр баар ба ры та ими ри эс ти бит, 
арай Ной уон на кини лиин аал га киир бит тэр эрэ ор ду-
бут тар. 24 Улах ан уу си ри сүүс биэс уон күн са бар даан 
тур бут.
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8  1 Таҥа ра Нойу, итиэн нэ аал га баар кыы лы-сүɵ лү, 
сүɵ һү нү ба ры ла рын са наан, сир гэ тыа лы тү һэр би-

ти гэр уу нам таан бар быт. 2  Түгэ ҕэ бил ли бэт улуу ку йаар 
ха рах та ра, хал лаан үɵлэс тэ рэ са был лы быт тар. Хал-
лаан ар даан бүп пүт. 3  Сир үр дүт тэн уу ар гыый нал лаан 
түһэн ис пит. Сүүс биэс уонус хо нук аас пы тын кэн нэ уу 
нам таан бар быт. 4 Сэт тис ый уон сэт тис кү нү гэр аал Ара-
раат ха йа тын үр дү гэр тох тоо бут. 5 Уу онус ый га диэ ри 
нам таа тар нам таан ис пит. Онус ый маҥ най гы кү нү гэр 
ха йа лар тɵ бɵ лɵ рɵ кɵс тү бүт тэр. 6  Онтон ыла түɵрт уон 
күн аас пыт. Ной аал га оҥор бут түн нү гүн арый быт. 7 Кини 
суо ру та һаар бы та: сир үр дү нээ ҕи уу куу руор диэ ри тɵт-
тɵ рү-таа ры элиэ тии сыл дьы быт. 8  Онтон хо луу бу ыып пыт, 
сир ньуу рут тан уу түс пү түн би лээ ри. 9 Ол эрэн холууп 
ата ҕын ууруох си ри бул бак ка, аал га тɵн нү бүт. Уу ɵссɵ 
да ҕа ны сир ньуу рун ба ры тын са бан сы тар эбит. Онон 
кини хо луу бу бэйэ ти гэр аал га кил лэр бит. 10 Ɵссɵ сэт тэ күн 
ааһа рын кэ тэ һэн баран, хо луу бун аал тан эмиэ та һаар быт. 
11 Холууп киниэхэ ык са киэ һэ тɵн нү бүт: арай, тум су гар 
эдэр мас ли на сэ бир дэ ҕин илдьэ кэл бит. Онуоха Ной сир 
ньуу рут тан уу түс пү түн бил бит. 12  Кини ɵссɵ сэт тэ күн 
ааһа рын кэ тэс пит уон на хо луу бу эмиэ ыып пыт: холууп 
киниэхэ тɵн нү бэ тэх.

13  Ной оло ҕун алта сүүс бии рис сылын бас такы ыйын 
маҥ най гы кү нү гэр сир ньуу рут тан уу бар быт. Онуоха Ной 
аалын бү рүɵ һү нүн ары йан кɵр бү тэ: сир ньуу ра ку раа нах 
эбит. 14 Иккис ыйын сүүр бэ сэт тис кү нү гэр сир куур бут.

15 Онуоха Таҥа ра Ной га эппит:
16  «Ойох хун, уолат тар гын, ки йиит тэр гин кыт та аал тан 

та ҕыс. 17 Бэйэ ҕин кыт та баар бары кыыл лар гын, эт бүт тэ-
лээ ҕи ба ры тын: кɵ тɵр дɵ рү, сүɵ һү нү, хам сыыр ха ра ма йы, 
үɵнү-кɵ йүү рү та һаар. Сир гэ тар ҕа нан, тɵ рɵɵн-үɵс кээн 
бар дын нар». 18  Ной тах сы быт. Кини ни кыт та уолат та ра, 
ойо ҕо, ки йиит тэ рэ эмиэ тах сы быт тар. 19 Тыы нар тыын наах, 
үɵн-кɵ йүүр, кɵ тɵр-сүү рэр, сир ха ра ма йын бии һин ууһа 
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ус тар улуу аал тан тах сы быт. 20 Ной Айыы Тойоҥ ҥо анаан 
кэрэх оҥор бут. Итиэн нэ сүɵ һүт тэн, кɵ тɵр тɵн ба ры тыт тан 
ыраас та рын та лан ылан уот аһы л ыга гым мыт. 21 Айыы 
Тойон ман ньы тар кэҥ сик сы тын ылан иһи гэр са наа быт: 
«Киһит тэн сыл таан аны си ри кы рыам суо ҕа, тоҕо диэ тэх хэ 
киһи ис сү рэ ҕин са наа та — киниэхэ эр дэ ҕэс эр дэ ҕит тэн 
иҥ пит ɵһүɵн са наа. Аны ити кур дук тыы нар тыын наа ҕы 
сам на рыам суо ҕа. 22  Ман тан инньэ ыһыы уон на хомуур, 
тым ныы уон на ку йаас, са йын уон на кы һын, күнүс уон на 
түүн сир гэ мэл дьи тох тоо бок ко сол бу һа ту руох та ра».9  1 Таҥа ра Нойу уон на кини уолат та рын ал ҕаан эппит: 

«Ууһааҥ, үк сээҥ, сир гэ тэ ни йиҥ. 2  Эһиг ит тэн сир гэ 
баар тыы нар тыын наах ба ры та, хал лаан кɵ тɵ рɵ, сир гэ 
баар үɵн-кɵ йүүр ба ры та, уу ба лы га ба ры та кут тан нын нар, 
са лын нын нар. Ол ба ры та эһиэхэ бэ рил ли би тэ. 3 Хам сыыр 
ха ра май, тыын наах эрэ ба ры та эһиэхэ аһы лык буол лун. 
Эһиэхэ ба ры тын күɵх оту кэ риэ тэ биэ рэ бин. 4 Ол гы нан 
баран эти хаан ныы ба ҕас тыы сиэ мэҥ, хааҥ ҥа олох тыы на 
баар. 5 Эһи ги хааҥ ҥыт, тыыҥ ҥыт иһин эмиэ ир дэ һиэм: 
кыыл тан да буол лун, ини тин тыы ны гар тур бут киһит-
тэн да буол лун.
 6 Киһи хаанын тохпут —

бэйэтин хаана киһиттэн тоҕуннун.
Тоҕо диэтэххэ киһи Таҥараҕа холонон айыллыбыта.

 7 Эһиги ууһааҥ, үксээҥ, сир үрдүгэр тэнийиҥ, 
онно үксээҥ».

8  Таҥа ра Ной га уон на кини уолат та ры гар эппит: 9 «Дьэ, 
мин эһи гин ниин, эһи ги кэн нэ ыч чат тар гы тын кыт та кэс 
тыл бын түс түɵм. 10 Эһи гин ниин баар тыы нар тыын наа ҕы 
кыт та, кɵ тɵ рү, сүɵ һү нү кыт та, эһи гин ниин баар сир кыыл-
ла рын кыт та, аал тан тах сы быт та ры ба ры ла рын кыт та, сир 
ха ра ма йын ба ры ла рын кыт та. 11 Эһи гин ниин кэс тыл бын 
түс тээ тэх пи нэ, уу ха лаа ныт тан ха йа да эт бүт тэ лээх эс-
тиэ суо ҕа, итиэн нэ аны сир иэнэ ич чи тэх си йэр гы на уу 
ха лаа на буо луо суо ҕа». 12  Таҥа ра эппит: «Мин эһи гин ниин 

 АЙЫЛЛЫЫ 8:20 – 9:12 

YOT genesis.indb   22YOT genesis.indb   22 30.01.2012   16:49:0730.01.2012   16:49:07



23

уон на тыы нар тыын наа ҕы кыт та тү һэр си бит кэс ты лым 
эһиэ хэ үйэ-саас ту ха ры буол лун. 13  Былыт быы һы гар кус-
ту гу уур бу тум — мин уон на сир-дой ду ик ки арды гар 
кэс тыл бэ лиэ тэ буо луо ҕа. 14 Сир-дой ду үр дү нэн бы лы ты 
мус тах пы на, былыт быы һы нан кус тук кɵс түɵ ҕэ. 15 Оччо ҕо 
мин эһи ги уон на бары тыынар тыын наах, эт бүт тэ лээх 
ик ки арды гар тү һэр си бит кэс тыл бын са ныа ҕым. 16 Былыт 
быы һы нан кус тук тах сы бы тын кɵр дɵх пү нэ, Таҥа ра уон на 
сир үр дү гэр баар инчэ ҕэй эттээх, тыы нар тыын наах ик ки 
арды гар бэ рил ли бит үйэ лээх кэс ты лы са ныа ҕым. 17 Таҥа-
ра Ной га: «Бу баар — мин сир үр дү гэр баар эт бүт тэ лээ ҕи 
кыт та олох тоо бут кэс ты лым бэ лиэ тэ», — диэ бит.

18  Аал тан тах сы быт Ной уолат та ра: Шем, Хам, Йафет 
эти лэр. Хам буол ла ҕына Ханаан аҕа та. 19 Бу үһүɵн Ной 
уолат та ра. Кини лэр тэн аан дой ду га дьон ууһа үɵс кээ би тэ.

20 Ной си ри тиэ рэн, виног рад олор ду бут. 21 Кини ары гы 
иһэн итир бит уон на отуу тун иһи гэр сы гын ньах ох ту-
бут. 22  Ханаан аҕа та Хам аҕа тын сы гын ньа ҕын кɵр бүт. 
Итиэн нэ тах сан убай дар ыг ар иккиэн нэ ри гэр кэп сээ бит. 
23  Шем уон на Йафет та ҥас ылан ик киэн сан ны ла ры гар 
бү рү нэн баран, кэн ни лэ ри нэн хаа ман тии йэн, сы гын ньах 
аҕа ла рын бү рүй бүт тэр. Кини лэр си рэй дэ ри нэн тɵт тɵ рү 
ха йыс пыт буо лан, аҕа ла рын сы гын ньа ҕын кɵр бɵ тɵх тɵр. 
24 Ной ɵй дɵ нɵн уһук ту бут уон на кыра уола тугу гым мы-
тын бил бит. 25 Кини эппит:

— Ханаан кыраннын,
Убайдарын кулуттарын кулута буоллун.

26  Өссɵ эппит:
«Шем Айыы Тойон Таҥарата алҕаннын,
Ханаан киниэхэ кулут буоллун.

27 Йафет Таҥа ра та кини ни үк сүүр-тэ ни йэр оҥор дун, 
итиэн нэ Шем отуу ту гар олох су йдун. Оттон Ханаан кини-
лэр гэ кулут буол лун». 28  Уу ха лаа нын кэн нит тэн Ной үс 
сүүс биэс уон сыл буол бут. 29 Ной оло ҕун күн нэ рэ ба ры та 
то ҕус сүүс биэс уон сыл буол бут. Онтон ɵл бүт.
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10  1 Бу — Ной уолат та рын: Шем, Хам, Йафет удьуор-
да ра. Улах ан уу кэн нэ кини лэр оҕо лом мут тар. 

2  Йафет уолат та ра: Гомер, Магог, Мадай, Йаван, Тувал, 
Мешех уон на Тираас. 3 Гомер уолат та ра: Ашке наз, Рифат 
уон на Тогарма. 4  Йаван уолат та ра: Элиша уон на Тар-
шиш, Кит тиим уон на Дода ним. 5 Бу дьон тон бэ йэ лэ рин 
сир дэ ри гэр тус-ту һу нан тыл лаах, тус па уус таах дьон 
арыы ла ры нан арах сан олох суй бут тар. 6  Хам уолат та ра: 
Куш, Миц раим, Фут уон на Ханаан. 7 Куш уолат та ра: Сева, 
Хави ла, Сав та, Рама, Сав те ха. Рама уолат та ра: Шева 
уон на Дедан. 8  Куш тан Ним род тɵрɵɵ бүт. Кини сир гэ 
бас такы улуу сэ рии һит буол бут. 9 Кини Айыы Тойон 
инни гэр бул чут бэр дэ буол бут. Ол иһин этэл лэр эбит: 
«Ним род кур дук Айыы Тойон инни гэр күүс тээх бул чут», — 
диэн. 10 Аан бас таан кини саа рыс ты ба та Вави лон, Эрэх, 
Аккаад уон на Кал ныа сир дэ рэ эбит тэр. Бары Шин наа р-
га киир сэл лэр. 11 Ол сир тэн кини Ашшуур га тах сы быт 
уон на Нине вия, Рихо вот-Ир итиэн нэ Калаах куо рат тары 
туп пут. 12  Онтон Нине вия уон на Калаах ик ки арды гар 
Риэ сэн куо раты эмиэ. Ол — улах ан куо рат эбит. 13  Миц-
раим тан Лудим, Ана виим, Леха виим уон на Наф ту хиим, 
14 Пат рус иим, Кас лу хиим уон на Каф то риим үɵс кээ бит-
тэр. Олор тон Пилис ти им нэр тах сы быт тар. 15 Ханаан тан 
үɵс кээ бит тэр: бас такы оҕо то Сидуон, Хиэт, 16 йеву сэй дэр, 
ама рыай дар уон на гир гаш ии лар, 17 хивви лэр, аркей дар, 
синей дэр, 18  арбаа дыай дар, сыам ар ыайд ар, хамаа ты ай дар. 
Кэлин Ханаан уус та ра тэ ний бит тэр. 19 Ханаан нар олох-
суй бут сир дэ рэ Сидуон тан са ҕа лаан Гирээ рэ ҕэ, Хаа за ҕа 
тии йэ та йыыр эбит. Онтон сал гыы Содуому, Хомуо ра-
ны, Ад маа ны, Сибэ йии ми, Лаа ша ны ха бар эбит. 20  Бу 
ба ры та — Хам уолат та ра уус та ры нан, тыл ла ры нан, олох-
суй бут сир дэ ри нэн, но руот тары нан арах сар удьуор да ра 
эбит.

21 Йафет улах ан убайа, Эвер дэр аҕа ла ра Шем эмиэ 
оҕо лор доох эбит. 22  Шем уолат та ра: Елаам, Ашшуур, 
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Арпак ша ад, Лууд уон на Араам. 23  Араам уолат та ра: Ууц, 
Хуул, Гиэ тэр уон на Мааш. 24  Арпак ша ад Шалаа ҕы тɵ-
рɵп пүт, Шалаах Эве ри тɵ рɵп пүт. 25  Эвер тэн ик ки уол 
тɵрɵɵ бүт: бии рин аата Пиэ лэк диэн эбит — арах сыы диэн 
суол та лаах, тоҕо диэ тэх хэ, ол кэм ҥэ дьон-но руот оло-
рор сир дэ рин араар быт тар, оттон кини ини тэ Дьак таан. 
26  Дьак таан тан удьуор да ра: Алма раад, Шалеф, Сарм а-
вет уон на Дьа раах, 27 Дуо раам, Узаал, Диик илэ, 28  Овал, 
Абим аэль, Шева, 29 Офир, Хав ии ла, Йовав. Балар бары 
Дьак таан уолат та ра эбит тэр. 30  Кини лэр Меша т тан са-
ҕа лаан Сафаар диэн илиҥ ҥи ха йа лаах сир дэр гэ тии йэ 
олох суй бут тар. 31 Бу — Шем уолат та рын уус та ры нан, тыл-
ла ры нан, арах сан тэ ний бит түɵл бэ лэ ри нэн удьуор да ра. 
32  Бу — Ной уолат та рын бэ йэ лэ рин но руот тарын ор то ту-
гар удьуор да ры нан уус та ра. Улах ан уу кэн нэ кини лэр тэн 
сир гэ киһи ай мах тэ ни йэн үɵс кээ бит.11  1 Сир үр дү гэр бар дьон биир тыл лаах тар, биир са ҥа-

лаах тар эбит. 2  Кини лэр илин диэ кит тэн сы ҕа ры йан 
Шинаа р га дэх си ньуур даах си ри бу лан олох суй бут тар. 
3  Кини лэр: «Туо йу тап та йан уок ка ума тыах ха», — диэн 
сү бэ лэс пит тэр. Кини лэр таа һы кир пиич чэ нэн сол буй-
бут тар, ис пиэс кэ он ну гар сы ма ла ны сы бах оҥос ту бут тар. 
4 Кини лэр: «Сири-до й ду ну биир гы на ыһыл лан хаа лыах-
таа ҕар куо рат та уон на хал лааҥ ҥа тии йэр үр дүк тээх 
дьиэ тэ тут тан, аап пы тын үйэ ти тиэх хэ», — диэ бит тэр. 
5 Киһи ай мах удьуо ра туп пут куо ра тын уон на үрдүк таас 
ту туу тун кɵ рɵɵ рү Айыы Тойон үɵһэт тэн түс пүт 6  уон на: 
«Дьэ, бу биир но руот, кини лэр бары биир тыл лаах тар. 
Оттон бу үлэ — кини лэр са ҕа лаа һын на ра эрэ. Аны ыл сы-
быт та рын ыһык тыах та ра суо ҕа. 7 Түһэн, бэ йэ-бэ йэ лэ рин 
ɵй дɵс пɵт тɵ рүн гы на, тыл ла рын бул куй уохха», — диэ бит. 
8  Айыы Тойон кини лэ ри ылан сир-дой ду үр дү нэн ыһан 
кэ бис пит. Онон кини лэр куо рат ту тал ла ра тох тоо бут. 
9 Ол иһин Бавель [Вави лон] диэн аат таа быт тар, тоҕо 
диэ тэх хэ, онно Айыы Тойон сир-дой ду ты лын бул ку йан 
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кэ бис пит. Айыы Тойон кини лэ ри, онтон сири-до й ду ну 
биир гы на ыс пыт.

10 Бу Шем ууһа. Улах ан уу кэн нэ ик ки сыл буо лан баран 
Шем тэн сүүс саас таа ҕар Арпак ша ад тɵрɵɵ бүт. 11 Шем-
тэн Арпак ша ад тɵ рүɵ ҕүт тэн биэс сүүс сыл олор бут, ол 
кэм ҥэ атын уолат тар, кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 12  Арпак-
ша ад отут биэс саа һыгар кин ит тэн Шалаах тɵрɵɵ бүт. 
13 Арпак ша ад тан Шалаах тɵ рүɵ ҕүт тэн түɵрт сүүс үс сыл 
олор бут, эл бэх уол, кыыс оҕо тɵрɵɵ бүт. 14 Шалаах отут 
саа һыгар Эвер тɵрɵɵ бүт. 15 Шалаах тан Эвер тɵ рүɵ ҕүт тэн 
түɵрт сүүс үс сыл олор бут, Шалаах тан эл бэх уол, кыыс 
тɵрɵɵ бүт. 16  Эвер отут уон түɵр дү гэр Пиэ лэк тɵрɵɵ бүт. 
17 Эвер тэн Пиэ лэк тɵ рүɵ ҕүт тэн түɵрт сүүс отут сыл олор-
бут, кин ит тэн эл бэх уол, кыыс оҕо тɵрɵɵ бүт. 18  Пиэ лэк 
отут саа һыгар Реу тɵрɵɵ бүт. 19 Пиэ лэк тэн Реу тɵ рүɵ ҕүт тэн 
ыла кини ик ки сүүс то ҕус сыл олор бут, ол кэм ус та та 
кин ит тэн уолат тар, кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 20 Реу отут 
ик ки саа һыгар Серуг тɵрɵɵ бүт. 21 Серуг тɵ рүɵ ҕүт тэн Реу 
ик ки сүүс сэт тэ сыл олор бут, ол ту ха ры атын уол, кыыс 
ыч чат там мыт. 22  Серуг отут саа һыгар кин ит тэн На хуор 
тɵрɵɵ бүт. 23 На хуор тɵ рүɵ ҕүт тэн ыла Серуг ик ки сүүс сыл 
оло рон үгүс ыч чат там мыт. 24 На хуор буол ла ҕына сүүр бэ 
то ҕус саа һыгар Тараах тɵрɵɵ бүт. 25 На хуор Тараах тɵ рүɵ-
ҕүт тэн сүүс уон то ҕус сыл олор бут, кин ит тэн уолат тар, 
кыр гыт тар тɵ рɵɵ бүт тэр. 26 Тараах сэт тэ уон сыл олор бут. 
Кин ит тэн Авраам, Нахуор, Араан тɵ рɵɵ бүт тэр.

27 Бу Тараах ууһа. Тараах тан Авраам, Нахуор уон на 
Араан тɵ рɵɵ бүт тэр. Араан тан Лот тɵрɵɵ бүт. 28  Араан, аҕа-
та Тараах баа ры на, тɵрɵɵ бүт си ри гэр, Кас диим Ууру гар 
ɵл бүт. 29 Авраам уон на Нахуор ойох ыл быт тар. Авраам 
ойо ҕун аата Саа ра, Нахуор ойо ҕо Мил каа — Араан кыы-
һа (Араан — Мил каа уон на Иска аҕа та). 30 Саа ра ҕа оҕо 
са таан үɵс кээ бэт буо лан оҕо лом мо тох эбит. 31 Тараах 
уолун Авраамы, Араан тан сиэ нин Лоту, Авраам кэр-
гэ нэ ки йии тин Саа ра ны илдьэ Кас диим Уурут тан 
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тах сан Ханаан си ри гэр бар быт тар. Ол эрэн кини лэр 
Харааҥ ҥа тиий ээт, онно олох суй бут тар. 32  Тараах ик-
ки сүүс биэс саа һыгар диэ ри оло рон баран Харааҥ ҥа 
ɵл бүт.12  1  Айыы Тойон Авраам ҥа эппит: «Сиргит тэн-

уокк уттан, дьоҥ ҥут тан-сэр гэ ҕит тэн, тɵрɵɵ бүт 
дьиэ ҕит тэн мин эйиэхэ ыйан биэ рэр сир бэр бар. 2  Оччо ҕу на 
эйи гит тэн улуу но руо ту удьуор да тыам, эйи гин ал ҕыам, 
суон су ра ҕыр дыам, оччо ҕо эн ал гыс таах буо луоҥ. 3 Эйи гин 
ал ҕаач чы ла ры ал ҕыам, эйи гин кы раа бы ты кы рыам. Эн 
нɵ ҥүɵ киһи ай мах ба ры та ал ҕа ныа ҕа». 4 Онуоха Авраам 
Айыы Тойон эп пи тин хо ту бар быт. Кини лиин Лот эмиэ 
бар сы быт. Авраам Хараан тан тах са ры гар сэт тэ уон биэс 
саас таах эбит. 5 Авраам ойо ҕун Саа ра ны, уба йын уолун 
Лоту, Харааҥ ҥа оло рон мус пут баай да рын-дуо лла рын 
уон на дьо нун-сэр гэ тин илдьэ Ханаан си ри гэр тии йээ-
ри бар быт тар. Кини лэр Ханаан си ри гэр тиий бит тэр, 
6 Авраам Шехем куо рат ат ты наа ҕы Маре аары ма ма һыгар 
тиий бит. Онно оччо лор го ханаан нар олор бут тар. 7 Айыы 
Тойон Авраам ҥа кɵс тү бүт уон на: «Бу си ри эн ыч чак кар 
биэ риэм», — диэ бит. Кини онно, Айыы Тойон кɵс тү бүт 
си ри гэр, кэрэх туп пут. 8  Кини онтон Бэт Эль си рин илин 
ɵт тү гэр та йаан сы тар ха йа лаах сир диэ ки сы ҕа рый быт, 
итиэн нэ олох су йар улах ан отуу ларын ту руо рум мут, ол 
ар ҕаа ɵт тү гэр Бэт Эль, оттон илин ɵт тү гэр Хаай баар эбит. 
Онно Айыы Тойоҥ ҥо кэрэх туп пут уон на Айыы Тойо ну 
аат таан ыҥыр быт. 9 Авраам туран Негев кэ кэ ри йэ бар быт.

10 Ол дой ду га сут буол бут. Авраам Эгии пэк кэ быс тах 
кэм ҥэ олох суйа бар быт. Тоҕо диэ тэх хэ, били сир гэ улуу 
сут тур бут. 11 Эгии пэк кэ чу га һаан иһэн кини ойо ҕор 
Саа ра ҕа эппит: «Дьэ, бу мин билэбин, эн кэ рэ дьү һүн-
нээх дьах тар гын. 12  Эйи гин Эгии пэк кэ кɵр дɵх тɵ рү нэ: 
«Бу — кини ойо ҕо» диэх тэ рэ уон на мии гин ɵлɵ рүɵх тэ рэ, 
эйи гин тыын наах ор до руох та ра. 13  Эн, миэхэ үчү гэ йи 
оҥо рон: «Бал та бын», — диэн этээр эрэ. Мин оло ҕум 
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эйи гит тэн ту ту лук таах. 14 Авраам Эгии пэк кэ киир би тин 
кэн нэ, олох тоох тор дьах тар үтүɵ кэн бэ йэ лээ ҕин кɵр бүт тэр. 
15 Дьах та ры фараон ку лут та рын то йот то ро эмиэ кɵр бүт тэр 
уон на фа раоҥ ҥа тии йэн сɵ ҕɵн-мах та йан кэп сээ бит тэр. 
Дьах та ры фараон дьиэ ти гэр ыл быт тар. 16  Онон Авраам 
абы рам мыт. Киниэхэ кыра, улах ан сүɵ һү, ɵсүɵл лэр, эр 
дьон да, дьах тар да ку лут тар, ты һы ɵсүɵл лэр, тэбиэн нэр 
баар буол бут тар. 17 Айыы Тойон Авраам ойо ҕо Саа рат тан 
сыл таан фа раоҥ ҥа уон на кини дьиэ кэр гэ ни гэр ыар ох-
суу лары оҥор тоо бут. 18  Фараон Авраамы ыҥыран эппит: 
«Бу тугу оҥор дуҥ эн миэхэ? Тоҕо эп пэ тиҥ, кини эн ойо ҕуҥ 
буо ла рын? 19 Тоҕо кини ни бал тым диэ тиҥ? Мин буол ла-
ҕына кини ни ойох оҥос ту бу тум. Билигин дьэ ойох хун ыл 
уон на бар». 20 Фараон дьо ну гар кини ни утаа рал ла ры гар 
дьа һал биэр бит. Онуоха кини ни уон на ойо ҕун, баа йын-
ма лын биэ рэн туран утаар быт тар.13  1 Авраам ойо ҕун уон на туох баа рын ба ры тын илдьэ 

Лоту кыт та Эгиип этт эн Негев диэ ки тах сы быт тар. 
2  Авраам сүɵ һү тү нэн, үрүҥ да, кы һыл да кɵ мү һү нэн олус 
баай эбит. 3  Сал гыы Негев тэн Бэт Эль гэ тии йэ бар быт. 
Бэт Эль уон на Хаай ик ки арды гар урут отуу та тур бут 
си ри гэр, 4 аан бас таан оҥор бут кэ рэ ҕин та һы гар тиий-
бит. Авраам онно Айыы Тойо ну ааты нан ыҥыр быт. 5 Лот 
Авраамы кыт та сыл дьан эмиэ кыра, бɵдɵҥ сүɵ һү лэр дээх, 
отуу лар даах эбит. 6  Онон мэч чи рэҥ сир дэ рэ кини лэр гэ 
тиий бэт буол бут. Тоҕо диэ тэх хэ, кини лэр биир гэ ба тан 
оло рор кыах та ра суох гы на баай да ра-дуол ла ра үгүс эбит. 
7 Ол иһин Авраам уон на Лот сүɵ һү кɵ рɵɵч чү лэ рин ик ки 
ар ды ла ры гар эти һии-иир сээн тах сар эбит. Ханаан уон-
на Фери зей дьо но оччо лор го онно олор бут тар. 8  Авраам 
Лот ка эппит: «Эн би һик ки ар ды бы ты гар уон на сүɵ һү кɵ-
рɵɵч чү лэр бит ик ки ар ды ла ры гар мɵк күɵр тах сы ба тын, 
биһиги ай мах тыы дьон буол лах пыт дии. 9 Сир-дой ду 
кɵх сɵ киэҥ буол ба тах дуо? Мии гит тэн ара ҕыс. Ɵскɵ түн 
эн ха ҥас бар дах хы на, мин уҥа диэ ки буо луом, эн уҥа 
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диэ ки бар дах хы на, мин ха ҥас диэ ки буо луом». 10  Лот 
ту ла тын эр гич чи кɵр бүт: Айыы Тойон Содуому уон на 
Хомуо ра ны си мэ ли тиэн ин ни нэ, Иор дан сирэ Цоар га 
тии йэ Айыы Тойон бы йаҥ наах си рин кур дук, Эгии-
пэт си рин кур дук нүɵл сир эбит. 11 Онон Лот бэйэ ти гэр 
Иор дан си рин та лан илин диэ ки бар быт. Кини лэр арах-
сы быт тар. 12  Авраам Ханааҥ ҥа олох суй бут. Лот Иор дан 
эр гин куо рат тар га олох су йан Содуом ҥа тии йэ ол бо ҕун 
тэл гэп пит. 13  Содуом дьо но Айыы Тойон инни гэр хара са-
наа ла ра уон на аньыы ла ра сүр эбит. 14 Лот арах сы бы тын 
кэн нэ, Айыы Тойон Авраам ҥа эппит: «Харах хын ас, ити 
сир гит тэн хо ту, соҕу руу, илин, ар ҕаа диэ ки кɵр. 15 Бу — эн 
кɵ рɵр сир гин ба ры тын эйиэхэ, эн ыч чат тар гар үйэ-са ас 
ту ха ры биэ рэ бин. 16 Эн ыч чак кын буор кыы ба ҕын кур дук 
үк сэ тиэм. Ким буор бы тар ха йын ааҕыай? Эн ыч ча тыҥ, 
эмиэ оннук, киһи ааҕан сип пэт ах саан наах буо луо ҕа. 
17 Тураҥ ҥын бу си ри уһа ты-туо ра хаа ман кɵр, ба ры тын 
эйиэхэ биэ рэ бин». 18  Онуоха Авраам отуу ларын хо му-
нан, Хэв роҥ ҥа аары ма ытык ма һы нан аатыр быт Мам ре 
си ри гэр тии йэн олох суй бут, онно Айыы Тойоҥ ҥо кэрэх 
туп пут.14  1 Шинаар ыраах тааҕы тын Амра фэ ль кэ ми гэр, 

Эллас ар ыраах тааҕы тын Ариох са ҕа на, Элам 
ыраах тааҕы тын Кедор лаом ер уон на гоим нар ыраах-
тааҕы ларын Тидаал са ҕа на, 2  ити ыраах тааҕы лар Содуом 
ыраах тааҕы тын Бера, Хомуо ра ыраах тааҕы тын Бир шаа, 
Ад маа ыраах тааҕы тын Шинаав, Цевоим ыраах тааҕы тын 
Шеме вер, Белаа (атын бил лэр аата Цоар) ыраах таа ҕы 
ута ры сэ рии гэ ту рум мут тар. 3  Кини лэр бары Сид диим 
хо чо ту гар, ол эбэ тэр туус таах муо ра он ну гар түм сү-
бүт тэр. 4  Кини лэр уон ик ки сыл ту ха ры Кедор лаом ер 
үлэ лээ бит тэр, оттон уон үһүс сыл ла ры гар ута ры тур-
бут тар. 5  Уон тɵр дүс сыл ла ры гар Кедор лаом ер уон на 
кини ни кыт та баар ыраах тааҕы лар кэ лэн Рефа имна ры, 
Аште рот-Кар на им ҥа, Зуз зим на ры Хаам ҥа, Эми имнэ ри 
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Шаве-Ки р иа та им ҥа сам нар быт тар. 6  Оттон Хори ла ры 
Сеир ха йа тыт тан са ҕа лаан ич чи тэх сир дэр гэ сы тар Эль-
Фа рааҥ ҥа тии йэ сам нар быт тар. 7 Кини лэр Кадеш дэ нэр 
Эн-Мишп аат сык кы һыгар тɵн нɵн кэл бит тэр. Итиэн нэ 
амал ык тар сир дэ рин ба ры тын то ҕу сын ньы быт тар, ону 
кыт та Ха це цон-Та маар га олох тоох ама рыа йдары эмиэ. 
8  Содуом, Хомуо ра, Адмаа, Цевоим, Белаа (билигин Цоар) 
ыраах таа ҕы ла ра тах сан кини лэ ри кыт та Сид диим хо чо ту-
гар кыр гыс пыт тар. 9 Элам ыраах тааҕы тын Кедор лаом еры 
кыт та, гоим нар ыраах тааҕы ларын Тида лы, ши наар дар 
Амра фэ лла рын, элли сар дар Ариох та рын кыт та кыр гыс-
пыт тар. Түɵрт ыраах таа ҕы биэ һи ута ры. 10 Сид диим хо чо то 
сы ма ла лаах хо тоол лор доох эбит. Содуом уон на Хомуо ра 
ыраах таа ҕы ла ра куо тан иһэн онно түс пүт тэр. Орду бут та-
ра ха йа ҕа куоп пут тар. 11 Онон хоппут ɵттɵ Содуом уон на 
Хомуо ра баай да рын-дуол ла рын, ас та рын-үɵл лэ рин ылан 
бар быт тар. 12  Авраам уба йын уолун Содуом ҥа олор бут 
Лоту уон на кини баа йын-дуо лун илдьэ бар быт тар. 13 Биир 
тыын наах ор ду бут киһи Авраам еврей гэ кэ лэн кэп сээ бит. 
Авраам буол ла ҕына Мам ре диэн аат таах ама рыай аары-
ма ма һын ат ты гар оло рор эбит, оттон Мам ре ини лэ рин 
Эшко лу уон на Ане ры кыт та кини ни ɵйɵɵч чү лэр эбит тэр. 
14 Авраам ини тин уолун ту тан бар быт та рын ис тэн, кини 
дьиэ ти гэр тɵ рүɵх тэ рит тэн олор бут үс сүүс уон аҕыс 
бэрин ии лээх ча ҕа ры мун ньан ɵс тɵɵх тɵ рүн Дааҥ ҥа диэ-
ри ба тыс пыт. 15 Түүн ку лут та ры наан хас да бɵлɵ ҕү нэн 
арах сан кини лэр гэ са ба түс пүт тэр уон на ɵлɵр тɵɵ бүт тэр. 
Ол кэн нэ Авраам наах кини лэ ри Да мааск ха ҥас ɵт тү гэр 
сы тар Хова ҕа тии йэ со йуо лас пыт тар. 16  Кини ини тин 
уолун Лоту, кини баа йын-дуо лун, ону кыт та дьах тал ла-
ры уон на Лот дьо нун-сэр гэ тин эмиэ тɵн нɵр бүт. 17 Авраам 
Кедор лаом еры уон на атын ыраах таа ҕы ла ры сам на ран 
тɵн нɵн ис тэ ҕи нэ, Шаве хо чо ту гар (би лиҥ ҥи тэ Ыраах-
таа ҕы хо чо то) киниэхэ уун-ута ры Содуом ыраах тааҕы та 
тах сы быт. 18  Шалеем ыраах тааҕы та Мал ки -Це дек килиэп 
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уон на ары гы та һаар быт. Кини Үрдү кү Таҥа ра ал гыс чы та 
эбит. 19 Кини Авраамы ал ҕаан эппит:

— Авраам сир уонна халлаан баһылыгыттан,
Үрдүк Таҥараттан алҕаннын!

 20 Ɵстɵɵхтɵргүн эн илиигэр тиксэрбит
Үрдүк Таҥараҕа айхал!

Авраам киниэхэ баа йыт тан ба ры тыт тан уон гым мыт 
бии рин биэр бит. 21 Онуоха Содуом ыраах тааҕы та Авраам-
ҥа эппит: «Оттон миэхэ дьом мун биэр, баа йы бэйэ ҕэр 
ыл». 22  Авраам Содуом ыраах тааҕы тыгар эппит: «Үрдү-
кү Айыы Тойон Таҥа ра ҕа, сир дээх хал лаан ба һы лы гар 
анда ҕайа бын, 23  эн «Авраамы мин ба йыт тым» диэ бэ тиҥ 
гы на эйи гит тэн тугу да ҕа ны: са бы да, этэр бэс да быа тын 
ылыам суо ҕа. 24 Арай, ча ҕар дар сиэ бит тэ рин аах па тах ха 
уон на мии гин кыт та сыл дьы быт дьон ɵлүү түт тэн ура-
ты ны ылыам эрэ суо ҕа. Анер, Эшкол, Мам ре ɵлүү лэ рин 
ыл лын нар».15  1 Ити бы һы лаан нар кэн ни лэр ит тэн Авраам кɵ рүү-

лэм мит, онно Айыы Тойон киниэхэ эппит тыл ла ра: 
«Кут та ныма, Авраам. Мин эйиэхэ дур да-хах ха буо ла бын. 
Эйиэхэ улуу мах тал буо луо ҕа». 2  Авраам ыйып пыт: «Айыы 
Тойон Баһы л ыгым, миэхэ эн тугу биэ риэх хиний? Мин 
оҕо то-уруу та суох ки һи бин. Мин уус пун утум наач чы Да-
мааск ки һи тэ Элиэ зээр». 3  Авраам: «Дьэ, эн миэхэ ыч чат 
биэр бэ тиҥ. Онон мин уус пун утум наач чы — ку лу тум», — 
диэ бит. 4 Онуоха Айыы Тойон киниэхэ эппит тыл ла ра: 
«Кини эн уус кун утум нуо суо ҕа. Арай бэ йэҥ тɵ рɵп пүт 
эрэ оҕоҥ эйи гин утум нуо ҕа». 5 Итиэн нэ кини ни та һыр-
дьа та һаар быт уон на эппит: «Хал лаа ны кɵр эрэ уон на 
су лус та ры аах, ааҕар кыах таах буол лах хы на». Итиэн нэ 
эбэн эппит: «Ман нык эл бэх ыч чат та ныаҥ». 6 Кини Айыы 
Тойоҥ ҥо итэ ҕэй бит, онуоха Айыы Тойон кини бэ ри нии-
лээ ҕин бэ лиэ тии кɵр бүт. 7 Киниэхэ эппит: «Мин бу си ри 
эн ба һы лыыр гар биэ рээ ри эйи гин Кас диим Уурут тан 
та һаар быт Айыы Тойом мун». 8  Онуоха Авраам: «Айыы 
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Тойон Баһы л ыгым, мин ону ба һы лыыр бын хан тан би-
лиэх пи ний?» 9 Айыы Тойон киниэхэ эппит: «Миэхэ үс 
хаар даах ти ҥэ һэ ни, үстээх ко за ны, үстээх хойу, ты һы 
хо луу бу уон на эдэр хо луу бу аҕал». 10 Кини ону ба ры тын 
аҕа лан ор то ло ру нан бы һа эттээбит. Аҥар да рын аҥар-
да ры гар ута ры-таа ры уур та лаа быт, арай кɵ тɵр дɵ рү эрэ 
ор то ло ру нан бы һа эттээ бэ тэх. 11 Ɵлүк үр дү гэр элиэ лэр 
са ба тү һэл лэ рин Авраам үүр тэ лиир эбит. 12  Күн кии-
рэ рин са ҕа на Авраам эмис кэ утуйар уута са бар даан 
кэл бит. Арай кини ни улуу ха ра ҥа кут та ла үүйэ туп пут. 
13  Айыы Тойон Авраам ҥа эппит: «Бил, эн ыч ча тыҥ атын 
сир гэ туо ра дьон буо луох та ра, кини лэ ри кулут оҥос-
туох та ра, түɵрт сүүс сыл бат тыах та ра-ата ҕас тыах та ра. 
14 Оттон мин кини лэ ри бат таан-ата ҕас таан оло рор но руо-
ту дьүүл лүɵм, ол кэн нэ эн ыч ча тыҥ онтон ба йан-та йан 
тах сыа ҕа. 15 Оттон эн этэҥ ҥэ ɵбү гэ лэр гэр ат та ныаҥ, аар 
саас кар тии йэн баран кɵ мүл лүɵҥ. 16  Кини лэр буол ла-
ҕына тɵр дүс кɵ лүɵ нэ лэр игэр ман на тɵн нүɵх тэ рэ, тоҕо 
диэ тэх хэ, билигин ама рыай дар аньыы ла ра ɵссɵ да туо-
ла илик». 17 Күн кии рээ тин ха ра ҥар быт. Оһох бу руо та 
уон на уот кыы ма быс та лам мыт эт быы һы нан аас пыт. 
18  Ол күн Айыы Тойон Авраамы кыт та кэс ты лын тү-
һэр си бит уон на эппит: «Бу си ри Эгиип этт эн са ҕа лаан 
Улуу ɵрүс кэ — Эппэ рээк кэ тии йэ ба ры тын эн ыч чак кар 
биэ рэ бин: 19 кэ нэй дэр, ке ни зи лэр, кадм он ейд ар, 20 хит ти-
лэр, фе ри зей дэр, ре фаим нар, 21 ама рыай дар, ханаан нар, 
гир ге ши лэр уон на йе ву си лар сир дэ рин».16  1 Авраам ойо ҕо Саа ра оҕо лом мот эбит. Кини Хагаар 

диэн аат таах Эгиип эт дьах та ра ку лут таах эбит. 
2  Саа ра Авраам ҥа эппит: «Дьэ, Айыы Тойон мии гин тɵ рɵɵ-
бɵт гы на хам бүɵ лээ бит. Онон эн мин кулут дьах тар бар 
киир, баҕар, мин кин ит тэн уол ла ныам». Авраам Саа ра 
ты лын ис ти бит. 3  Авраам Ханааҥ ҥа олох суй бу та онус 
сы лы гар кини ойо ҕо Саа ра Эгиип этт эн тɵ рүт тээх кулут 
дьах та рын Хагаа ры эри гэр одьу луун ойох бы һыы ты нан 

 АЙЫЛЛЫЫ 15:9 – 16:3 

YOT genesis.indb   32YOT genesis.indb   32 30.01.2012   16:49:0930.01.2012   16:49:09



33

биэр бит. 4 Авраам Хагаа р га киир бит, онуоха Хагаар хат 
буол бут. Хат буол бу тун би лэн баран хо ту нун сэ ниир 
буол бут. 5 Саа ра Авраам ҥа эппит:

«Мин сэнэбилгэ сылдьарбар эн буруйдааххын.
Мин кулуппун түɵскэр түстээбит буруйдаахпын.
Онтуҥ хат буолан ханайаат миигин сэнээтэ.
Онон эн биһиккини Айыы Тойон дьүүллүɵҕэ».

6  Авраам Саа ра ҕа эппит: «Дьэ, кулут дьах та рыҥ бэ-
йэҥ илии гэр баар, ону хай дах ба ҕар бык кы нан дьа һай». 
Онуоха Саа ра кини ни ээҕин этип пит, дэл би эрэй дээ бит. 
Хагаар кү рээн хаал быт. 7 Кини ни ич чи тэх сир гэ Суур суо-
лун кы тыы ты наа ҕы уу сык кы һын ат ты гар Айыы Тойон 
аан ньа ла бул бут, 8  итиэн нэ ыйып пыт: «Хагаар, Саа ра 
ку лу таа, хан тан иһэ ҕин, хан на бар дыҥ?» Хагаар эппит: 
«Хотум мутт ан Саа рат тан куот тум». 9 Онуоха Айыы Тойон 
аан ньа ла киниэхэ: «Хотуҥ ҥар тɵ нүн, кини ни иһит», — 
диэ бит. 10 Ɵссɵ айыы Тойон аан ньа ла киниэхэ эппит: «Эн 
ыч чак кын ааҕан сип пэт ах саан наах гы на үк сэ тиэх пи нэн 
үк сэ тиэм». 11 Айыы Тойон аан ньа ла эппит:

— Дьэ, эн хаккын, уолланыаҥ, 
Йишмаэль диэн ааттыаҥ —

Эн эрэйгин Айыы Тойон иһиттэ.
 12 кини кыыл ɵсүɵл курдук киһи буолуоҕа:

кини барыларын утары туруоҕа — бары кинини 
утары туруохтара,

кини инилэриттэн туспа-туора туттуоҕа.
13  Кини лиин Айыы Тойон ааты нан кэп сэп пик кэ Хагаар 

аат биэр бит: «Эн мии гин кɵ рɵɵч чү Таҥа ра ҕын». Ол кэн нэ: 
«Ама, мии гин кɵ рɵɵч чү нү ман на кɵр дүм дуо?» — диэ-
бит. 14 Ол иһин ол хо луо дьа һы Беэр-Ла ха й-Рои [мии гин 
кɵ рɵр тыын хо луо дьа һа] диир буол бут тар. Уу сык кы һа 
Кадеш уон на Баа ред ик ки арды гар баар эбит. 15 Хагаар 
Авраам тан уол оҕо лом мут. Ол Хагаар тɵ рɵп пүт уолун 
Авраам Йиш маэль диэн аат таа быт. 16  Хагаар Йишм аэли 
тɵ рɵ тɵ рү гэр Авраам аҕыс уон алта саас таах эбит.
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17  1 Авраам то ҕус уон то ҕус саа һыгар киниэхэ Айыы 
Тойон кɵс тү бүт уон на эппит: «Мин Модун Таҥа-

ра бын. Эн мин этэрби нэн сы рыт, оччо ҕо эҥ ки лэ суох 
буо луо ҕуҥ. 2  Кэс тыл бын эн би һик ки ар ды бы ты гар олох-
туом. Итиэн нэ эн уус кун ах са суох эл бэ тиэм». 3  Авраам 
ум са нɵ рүй бүт. Таҥа ра кини ни кыт та кэп сэ тэ тур бут 
уон на эппит: 4 «Дьэ, бу, мин эйи гин ниин кэс ты лым — эн 
үгүс но руот аҕа та буо луо ҕуҥ. 5 Ман тан инньэ эн аатыҥ 
Авраам диэн буол ба тын, Авра һаам диэн буо ла ҕын, тоҕо 
диэ тэх хэ мин эйи гин үгүс но руот аҕа та оҥо руом.

6  Эйи гин ууһа тыам, эйи гит тэн эл бэх но руот тар үɵс-
күɵх тэ рэ, ыраах тааҕы лар тах сыах та ра. 7 Эн би һик ки 
ар ды бы ты гар уон на эн кэн чээ ри ыч чак кын кыт та кэс 
тыл бын үйэ лэр гэ олох туом. Эйиэхэ уон на эн кэн чээ ри 
ыч чак кар Таҥа ра буо луом диэн үйэ лээх кэс тыл бын 
биэ рэ бин. 8  Эйиэхэ уон на кэн чээ ри гэр кэ ри йэ хаам пыт 
сир дэр гин, Ханаан си рин, үйэ-са ас ту ха ры биэ риэм, 
кини лэр гэ Таҥа ра буо луом». 9 Таҥа ра Авра һаам ҥа эппит: 
«Эн мин кэс тыл бын ту тус, эн уон на эйи гит тэн үɵс кээ-
бит кэн чээ ри ыч ча тыҥ эмиэ. 10 Мин эйи гин ниин уон на 
эн кэн чээ ри гин кыт та олох тоо бут кэс тыл бы нан эһи ги 
эр дьоҥ ҥу ту гар ба ры ла ры гар бы һыл лыы сиэ рэ-туо ма 
оҥо һул луох таах. Итини ту ту һуох тус таах хыт. 11 УуҺуур 
сэп кит тас ти рии  тин быс та рыҥ. Ол — мин эһи гин ниин 
быс пыт кэс ты лым бэ лиэ тэ буо луо ҕа. 12  Үйэ-са ас ту ха ры 
эһи ги дьиэ ҕи ти гэр тɵрɵɵ бүт ха йа баҕар уол оҕо итиэн нэ, 
эн сы дьаа ныҥ буол бак ка, атын дьон тон үрүҥ кɵ мүс-
кэ атыы лас пыт ки һиҥ уол оҕо лон но ҕу на эмиэ ах сыс 
кү нү гэр быс та рыах таах. 13  Эһи ги дьиэ ҕит оҕо то, хар чы-
га атыы ла һыл лы быт да оҕо бул гуч чу бы һыл лыах таах. 
Мин кэс ты лым туо һу та эһи ги экки тигэр үйэ лээх бэ лиэ 
буо луох тун. 14 Тас ти рии тин быс тар ба тах — бы һыл лыы 
сиэ рин-туо мун бар ба тах эр киһи ни, мин кэс тыл бын 
кэс пи тин иһин, но руо та туо ра тыа ҕа». 15 Ити кэн нэ Таҥа-
ра Авра һаам ҥа эппит: «Ойох хун Саа ра ны Саа ра диэн 
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аат таама. Кини аата Саа р ра буол лун. 16  Мин кини ни 
ал ҕыам уон на эйиэхэ кин ит тэн уол оҕо тɵ рɵ түɵм. Кини-
ни ал ҕаа тах пы на, кин ит тэн дьон-сэр гэ уон на но руот 
ыраах таа ҕы ла ра тах сыах та ра». 17 Авра һаам си рэ йи нэн 
ум са нɵ рүй бүт, күл бүт уон на иһи гэр са наа быт: «Ама, 
сүүс саас таах тан оҕо тɵ рɵɵ тɵ ҕɵй, то ҕус уон наах дьах-
тар Саа р ра хай дах оҕо ло нуой?» 18  Итиэн нэ Авра һаам 
Таҥа ра ҕа эппит: «Йиш маэль эрэ баар буол лун, эн кɵ рүү-
гэр». 19 Таҥа ра эппит: «Оннук, ойо ҕуҥ Саа р ра эйиэхэ уол 
оҕо ну тɵ рɵ түɵ ҕэ, кини ни Йиц хаак диэн аат таар. Мин 
кини лиин үйэ лэр гэ кэс тыл бын олох туом уон на кини 
кэн чээ ри ыч ча тын кыт та эмиэ. 20 Йиш маэль ту һу нан эн 
этэр гин иһит тим, кини ни ал ҕыам уон на тэ ни тиэм, олу-
һун үк сэ тиэм. Уон ик ки ки нээс тɵ рүɵх тэ рэ, кин ит тэн 
улуу но руо ту тɵ рүт түɵм. 21 Ол эрэн кэс тыл бын Саа р ра 
эһиил бач ча ҕа эйиэхэ тɵ рɵп пүт уолун Йиц хаагы кыт та 
тү һэр сиэм». 22  Ол кэн нэ Таҥа ра Авра һаам ныын кэп сэ тэн 
бүп пүт уон на үɵһэ тɵн нү бүт.

23  Авра һаам уолун Йиш маэль, итиэн нэ кини дьиэ ти гэр 
тɵ рɵɵ бүт эр дьон, ону тэ ҥэ хар чы га атыы ла һан ыл быт 
дьо нун, Авра һаам ууһун эр дьо нун бука ба ры ла рын 
киниэхэ Таҥа ра эппит кү нү гэр ба ры ла рын тас ти рии лэ рин 
быс пыт. 24 Авра һаам тас ти рии тин быс та ра ры гар то ҕус 
уон то ҕус саас таах эбит. 25 Оттон уола Йиш маэль тас ти-
рии тин быс та ра ры гар уон үстээх эбит. 26 Авра һаам уон на 
уола Йиш маэль эмиэ чоп чу ол күн быс тар быт тар. 27 Кини 
дьиэ ти гэр тɵрɵɵ бүт эр дьо н уон на хар чы га туо ра дьон-
тон атыы ла һыл лы быт уолат тар — бары быс тар быт тар.18  1 Күнүс ку йаас са тыы лаан тур да ҕы на Авра һаам 

отуу тун айа ҕар олор до ҕу на, Мам ре ытык мас-
та рын ат ты гар киниэхэ Айыы Тойон кɵс тү бүт. 2  Кини 
үɵһэ диэ ки кɵр бү тэ, арай, кини инни гэр үс киһи ту рар 
эбит. Кɵрɵɵт да, кини лэр гэ отуу аа ныт тан ута ры сүү рэн 
тиий бит уон на сир гэ диэ ри ум са нɵ рүй бүт, 3  итиэн нэ 
эппит: «Тойо нуом, ɵс күɵ рү түн эн са нааҕын та ба та йам-
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мыт эрэ буол лар бын, ку лук кун тум нан ааһыма даа. 4 Уу 
аҕа лан атах хы тын суу йуох та ра. Онтон бу мас ан ны гар 
сын ньа наа рыҥ. 5 Оттон мин ас аҕа лыам, эһи ги сэ ниэ ҕи-
тин эби ниэх хит. Ол кэн нэ ба раа рыҥ, син биир ку лук кут 
ат ты нан ааһан иһэ ҕит». Кини лэр эп пит тэр: «Эн этэ риҥ 
кур дук буол лун». 6  Авра һаам отуу га Саа р ра ты гар тиэ-
тэй бит. Тиий ээт эппит: «Түр гэн ник бас тыҥ бур дук тан 
үс мээ рэй дэ ыл, тиэс тэ тэ мэ һий уон на лэп пиэс кэ тэ ас-
таа». 7 Авра һаам сүɵ һү лэ ри гэр сүү рэн тии йэн сым на ҕас, 
эмис эттээх ньи рэ йи ылан хам нач чыт уолу гар биэр бит. 
Онуоха бии рэ ту та ас таан бар быт. 8  Кини иэдьэ гэ йи, 
үүтү уон на ас там мыт ньи рэ йи ылан, кини лэр ин ни-
лэ ри гэр уур бут. Бэйэ тэ кини лэр ин ни лэ ри гэр тии йэн 
мас ан ны гар тур бут. Оттон ана рааҥ ҥы ла ра аһаа быт тар. 
9 Кини лэр: «Ойо ҕуҥ Саа р ра хан на ный?» — диэн ыйып-
пыт та ры гар, — «Ман на отуу га», — диэ бит. 10 Ол кэн нэ 
биир дэс тэ рэ: «Мин эһиил бач ча ҕа эмиэ эйиэхэ кэ лиэ ҕим. 
Эн ойо ҕуҥ Саа р ра уол ла ныа ҕа», — диэ бит. Ону Саа р ра 
кини кэ тэ ҕэр, отуу ааны гар туран ис ти бит. 11 Авра һаам 
уон на Саа р ра саас та рын мо ҥоо бут кыр дьа ҕас тар эбит. 
Онон Саа р ра ҕа дьах тар буо ла рын бэ лиэ тэ тох тоо бут эбит. 
12  Саа р ра иһи гэр күл бүт уон на эппит: «Ама, аны кэ лэн 
күɵ лэ һи йиэх ба ҕам кэ лэр үһүɵ? Тойо нум да кыр дьа ҕас». 
13  Айыы Тойон Авра һаам тан ыйып пыт: «Саа р ра, ити, 
туох тан кү лэ рий, «ама, кэ лэн оҕо ло нуом дуо, кыр дьан 
баран» дии-дии? 14 Айыы Тойоҥ ҥо кыал лы бат диэн баа ра 
дуо? Бол дьоо бут кэм мэр эһиил эйиэхэ кэ лиэ ҕим. Онно 
Саа р ра оҕо лоох буо луо ҕа». 15 Саа р ра кут та нан: «Күл бэ тэ-
ҕим», — диэн мэл дьэ спит. Онуоха ана раа ҥҥы та: «Суох, 
күл бү түҥ», — диэ бит. 16  Онтон ол дьон туран Содуом 
диэ ки бар быт тар. Авра һаам кини лэ ри атаар быт. 17 Айыы 
Тойон эппит: «Авра һаам тан тугу гы нар бын кис тиэм дуо? 
18  Авра һаам тан улуу, күүс тээх но руот тар тах сыах та ра. 
Кини нэн сир-дой ду дьо но-сэр гэ тэ ба ры та ал ҕа ныа ҕа. 
19 Кини ни удьуор да ры гар уон на кэ нэ ҕэс ки ууһу гар Айыы 
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Тойон суо лун ба ты һан кыр дьы гы уон на дьүү лү ту ту һал-
ла ры гар сор гу буол лун диэн тал бы тым. Оччо ҕо Айыы 
Тойон Авра һаам ҥа эп пи тин то ло руо ҕа». 20 Айыы Тойон 
эппит: «Содуому уон на Хомуо ра ны үҥ сэр ха һыы кэ мэ 
суох, аньыы ла ра-ха ра ла ра ыара хан. 21 Түһэн кɵ рүүм эрэ: 
кини лэ ри бу руй даан миэхэ тии йэр ыар ынчык кур дук 
бу руй даахтар дуу, эбэ тэр суох дуу, би лиэм». 22  Эр дьон 
ол сир тэн Содуом ҥа бар быт тар, оттон Авра һаам ɵссɵ 
да Айыы Тойон инни гэр тур бут. 23  Авра һаам чу га һаа быт 
уон на эппит: «Ама бу руй даа ҕы кыт та бу ру йа суо ҕу эмиэ 
си мэ ли тиэҥ дуо? 24 Баҕар, бу куо рак ка биэс уон бу ру йа 
суох дьон баа ра буо луо. Ама, ба ры ла рын си мэ ли тиэҥ 
дуо? Бу си ри ман на баар биэс уон айыы сиэр дээх киһи 
ту һут тан ха рыс тыаҥ суо ҕа дуо? 25 Кэбис, оннук эрэ гы-
ны ма. Бэрин ии лээх киһи ни бу руй даа ҕы кыт та тэҥ ҥэ 
си мэ ли тиэҥ суо ҕа, бэрин ии лээх аньыы лааҕы кыт та биир гэ 
буо луо суо ҕа. Оннук эрэ буол ба тын. Сир-дой ду су дьу йа та 
түк тэ ри дьүүл лээ бэ тин». 26 Айыы Тойон эппит: «Ɵскɵ түн 
Содуом ҥа аньыы та суох биэс уон киһи ни бул лах пы на, бу 
куо раты кини лэр эрэ тус та рыт тан тыы тыам суо ҕа». 27 Авра-
һаам сал гыы са ҥар быт: «Дьэ, бу мин, күдэн, күл-кɵ мɵр 
эрээ ри бин Тойом мор этэр гэ бы һаа рын ным: 28  арай, биэс 
уоҥ ҥа биэс ки һи нэн тиий бэ тин, ама, биэс киһи тиий бэ тин 
иһин куо раты урус хал лыаҥ дуо?» Онуоха Айыы Тойон: 
«Түɵрт уон биэс аньыы та суо ҕу бул лах пы на, урус хал лыам 
суо ҕа», — диэ бит. 29 Авра һаам этэ рин уурап па тах: «Арай, 
онно түɵрт уону бул». Бии рэ: «Түɵрт уон киһи ту һут тан 
эмиэ оннук гы ныам суо ҕа». 30 Онуоха Авра һаам эппит: 
«Тойо нум мин этэр бэр, бука диэн, кыы һыр ба тын, арай, 
онно отут киһи ни бул». Айыы Тойон эппит: «Отут да 
киһи ту һут тан урус хал лыам суо ҕа». 31 Авра һаам эппит: 
«Дьэ, бу мин Тойом мор этэр гэ кү һэл лэ бин, арай, онно 
сүүр бэ ни эрэ бул». Онуоха: «Сүүр бэ ни да бул лах пы на 
урус хал лыам суо ҕа», — диэ бит. 32  Авра һаам: «Тойо нум, 
ɵссɵ биир дэ эттэхпи нэ, бука диэн, кыы һыр ба тын. Арай, 
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онно уону эрэ бул». «Уон киһи ин нит тэн эмиэ урус хал-
лыам суо ҕа», — диэ бит. 33  Айыы Тойон Авра һаам ныын 
кэп сэ тэн бүп пүт уон на бар быт. Авра һаам дьиэ ти гэр 
тɵн нү бүт.19  1 Ол ик ки Аан ньал Содуом ҥа киэ һэ кэл бит тэ ри гэр, 

Лот Содуом аанын айа ҕар оло рор эбит. Лот кɵр бүт 
уон на туран ута ры кɵр сɵ тиий ээт, сир гэ диэ ри сү гү рүй-
бүт 2  уон на эппит: «Дьэ, тойот то руом, ку лук кут дьиэ ти гэр 
тох тооҥ, хо нуҥ-ɵрɵɵҥ, атах хы тын суу нуҥ, сар сы ар да эр дэ 
туран айаҥ ҥы тын сал ҕаа рыҥ». Онуоха кини лэр: «Суох, 
биһиги та һыр дьа хо нуох пут», — диэ бит тэр. 3  Лот олус 
кɵр дɵс пү тү гэр, киниэхэ кэ лэн дьиэ ти гэр киир бит тэр. 
Лот кини лэ ри аһы нан күн дү лээ бит, лэп пиэс кэ бу һар быт, 
кини лэр аһаа быт тар. 4 Киэ һэ сы та илик тэ ри нэ, Содуом 
олох тоох то ро — эдэ рит тэн эмэ ни гэр тии йэ, куо рат бары 
уһу гут тан кэл бит дьон ба ры та дьиэ ни тɵ гү рү йэн кэ бис-
пит тэр. 5  Кини лэр Лоту ыҥыран: «Эйиэхэ хо но кэл бит 
дьон хан на ла рый? Биһиэ хэ та һаар, ту тан-ха бан кɵ рүɵх-
пү түн», — диэ бит тэр. 6  Лот кини лэр гэ тах сы быт, аанын 
сап пыт 7 уон на эппит: «Кэбис, до ҕот то руом, түк тэ ри 
бы һыы ла ны маҥ! 8  Ити миэхэ эр диэ ни бил бэ тэх ик ки 
кыыс таах пын. Ол кэ риэ тэ эһиэхэ кини лэ ри та һаа рыым. 
Кини лэ ри хай дах гы нар гыт кɵ ҥүл гүт. Арай, бу дьоҥ ҥо 
тугу да оҥо ру маҥ, кини лэр мин дьиэм ɵһүɵ түн кү лү гэр 
кэл бит тэ рэ». 9 Онуоха кини лэр эп пит тэр: «Киэр дьү гэ-
лий! Эн туо ра киһи дьүүл дьүүл лэ һээх тиэҥ дуо? Дьэ, 
билигин эйиэхэ ки ни лэр дээ ҕэр ɵссɵ ку һа ҕан буо луо». 
Кини лэр Лот ка ыга ки мэн ис пит тэр, аанын ал дьа тал-
ла ра буол бут. 10 Онуоха били дьон Лоту дьиэ ҕэ тар дан 
ыл быт тар, ааны ха таан кэ бис пит тэр. 11 Оттон аан айа ҕар 
ту раач чы ла ры — кы ра ла рыт тан ула ха ны гар тии йэ ба лай 
оҥор бут тар. Онуоха кини лэр ааны бул бак ка сор дом мут-
тар. 12  Ыал дьыт та ра Лот тан ыйып пыт тар: «Ман на, эйиэхэ 
ɵссɵ ким баа рый? Күтүɵк күн, уолат тар гын, кыр гыт тарг ын, 
куо рак ка баар дьоҥ ҥун ба ры ла рын ман тан та һаар. 13  Бу 

 АЙЫЛЛЫЫ 18:33 – 19:13 

YOT genesis.indb   38YOT genesis.indb   38 30.01.2012   16:49:0930.01.2012   16:49:09



39

куо раты урус хал лыах пыт, тоҕо диэ тэх хэ, Айыы Тойоҥ ҥо 
тиий бит кини лэ ри бу руй дуур ыар ынчык кэ мэ суох. Ол 
иһин биһи ги ни Айыы Тойон урус хал лааҥ диэн ыыт та». 
14  Лот тах сан, кини кыр гыт та рын ылыах таах кү түɵт-
тэ рин кыт та кэп сэп пит уон на эппит: «Бу сир тэн туран 
ба рыҥ, тоҕо диэ тэх хэ Айыы Тойон куо раты урус хал лаа-
ры гым мыт». Оттон кү түɵт тэ рэ ону «кү лүү гы нар» дии 
са наа быт тар.

15 Күн тах саа тын, Аан ньал лар Лоту тиэ тэп пит тэр уон на: 
«Тур, куо рат аньыы тын-ха ра тын ту һут тан си мэ лий бэ тиҥ 
ту һу гар ойох хун уон на ик ки кыр гыт тарг ын илдьэ та ҕыс». 
16 Кини бы таа нын кɵ рɵн, Айыы Тойон үтүɵ тү нэн, кини ни, 
кини ойо ҕун уон на ик ки кыр гыт та рын илии лэ рит тэн 
сиэ тэн куо рат та һы гар та һаар быт тар. 17 Ол ил дьэл лэ ри-
гэр биир аан ньал эппит: «Тыыҥ ҥын ɵрү һүн, кэн ни гин 
ха йы һы ма, то лооҥ ҥо тох тоо мо, быы һа нар ту һу гар ха йа ҕа 
сас». 18  Онуоха Лот: «Суох, Тойо нуом», — диэ бит.

19 «Дьэ, бу эн ку лу туҥ эйиэхэ сɵ бү лэт тим: эн мин тыым-
мын ɵрү һү йэн, миэхэ оҥор бут үтүɵҥ улуу. Оттон мин 
иэдээн си тэн сиэ бэ тин диэн, ха йа ҕа кү рэ нэр кыа ҕым суох. 
20 Ол чугас кыра куо рат баар, онно куо туом. Кыра куо рат 
дии, онно тии йэн, тыым мын ɵрү һү нүɵм», — диэ бит. 21 Ол 
кэн нэ киниэхэ аан ньал эппит: «Дьэ, эн тус кар кы һал лан 
инньэ гы ныам — эн эппит куо рак кын урус хал лыам суо-
ҕа. 22  Тиэ тэй, быы һан, тоҕо диэ тэх хэ эн онно тии йиэх хэр 
диэ ри мин со рук пун то ло рор кыа ҕым суох». Ол иһин 
бу куо раты Цоар диэн аат таа быт тар. 23  Сир ньуу рун күн 
сыр да та рын са ҕа на Лот Цоар га тиий бит. 24 Оттон Айыы 
Тойон Содуом ҥа уон на Хомуо ра ҕа хал лаан тан сиэ рэ 
уон на уот ар да ҕы тү һэр бит. 25 Итиэн нэ бу ик ки куо раты, 
ту ла то лоон но рун ба ры тын, куо рат олох тоох то рун ба ры-
ла рын буор тан бык пыт үнү гэ һи гэр тии йэ урус хал лаа быт. 
26  Лот ойо ҕо сүү рэн иһэн кэн нин ха йы һан кɵр бүт уон на 
туус кɵ һɵ ҥɵ буол бут. 27 Авра һаам сар сы ар да эр дэ Таҥа-
ра кɵс тɵ сыл дьы быт си ри гэр тиий бит. 28  Кини Содуому, 
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Хомуо ра ны, ту ла то лоон но ру кɵр бү тэ: арай, сир тэн оһох 
бу руо луу рун кур дук бу руо тах сар эбит.

29 Таҥа ра куо рат тары, куо рат ту ла ла рын урус халл ыыр 
кэ ми гэр, Таҥа ра Авра һаамы са наа быт. Онон Лот олор-
бут куо ра тын си ри кыт та тэҥ ниэн ин ни нэ, Лоту урус хал 
ор то тут тан таһаа ран кү рэп пит. 30 Лот Цоар тан тах сан 
ик ки кыр гыт та рын илдьэ ха йа лаах сир гэ олох суй бут. 
Кини Цоар га оло руон кут там мыт. Онон ик ки кыы һын 
кыт та хас пах ха олор бут тар. 31 Улах ан кыы һа бал ты гар 
эппит: «Аҕа быт кыр дьа ҕас. Оттон айыл ҕа ый бы тын кур-
дук биһи ги ни ылыах сир үр дү гэр ким да суох. 32  Онон 
аҕа бы ты гар ары гы иһэр дэн баран, кини лиин хоон ньоһ-
уохха уон на аҕа бы тыт тан ууһуох ха». 33  Кини лэр ол түүн 
аҕа ла ры гар ары гы иһэр пит тэр, ол кэн нэ улах ан кыыс 
кии рэн аҕа тын кыт та сып пыт. Аҕа та кини хаһан кэ лэн 
сып пы тын да, тур бу тун да бил бэ тэх. 34 Сар сы ҥҥы кү нү-
гэр улах ана бал ты гар: «Дьэ, мин бɵ лүүн аҕа бын кыт та 
хоон ньос тум. Бу түүн эмиэ ары гы иһэр диэх хэ уон на эн 
кии рэн сыт — аҕа бы тыт тан ууһуох ха», — диэ бит. 35 Ол 
түүн аҕа ла ры гар эмиэ ары гы иһэр пит тэр. Балыс кыыс 
кии рэн аҕа тын кыт та сып пыт. Аҕа та кини хаһан кии рэн 
сып пы тын да, тур бу тун да бил бэ тэх. 36  Оннук Лот кыр-
гыт та ра ик киэн аҕа ла рыт тан хат буол бут тар. 37 Улах ан 
кыыс уол оҕо лом мут уон на Моав диэн аат таа быт. Кини 
бү гүҥ ҥэ диэ ри Моав дьо нун тɵр дɵ буо лар. 38  Балыс кыыс 
эмиэ уол лам мыт уон на Бен-Амми диэн аат таа быт. Кини 
бү гүҥ ҥэ диэ ри ам муон дьо нун тɵр дɵ.20  1 Авра һаам онтон тах сан Негев си рин диэ ки бар-

быт, итиэн нэ Кадеш уон на Суур ик ки арды гар 
олох суй бут, онтон Гераа р га тиий бит. 2  Авра һаам ойо ҕун 
Саа р ра ны: «Бал тым», — диэ бит. Онон Гераар ыраах-
тааҕы та Авим елех Саа р ра ны ыл ла ра дьо нун ыып пыт. 
3 Түүн Авим елех түү лү гэр Таҥа ра кэл бит уон на киниэхэ 
эппит: «Бу ыл быт дьах та рыҥ ту һут тан ɵлүɵ ҕүҥ, тоҕо 
диэ тэх хэ, кини эрдээх». 4 Авим елех дьах тар га чу га һыы 
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илик буо лан эппит: «Тойо нуом, ама аньыы та-бу руйа 
суох дьо ну эмиэ ɵлɵ рүɵҥ дуо? 5 Ама, кини бэйэ тэ миэхэ 
«мин бал тым» диэн эп пэ тэ ҕэ дуо? Уон на Саа р ра да, эмиэ 
«уба йым» диэ би тэ. Мин ман нык бы һыы ла нар бар сү-
рэ ҕим кɵ нɵ уон на илиим ыраас этэ». 6  Кини түү лү гэр 
Таҥа ра эппит: «Сүрэ ҕиҥ кɵ нɵ тү нэн бы һыы лам мык кын 
билэбин. Ол иһин миэхэ аньыы оҥор бо тун диэн эйи гин 
тох тот тум, ол иһин кини ни тыы тар гын кɵ ҥүл лээ бэ тим. 
7 Оттон билигин ойо ҕун эри гэр тɵн нɵр, тоҕо диэ тэр-
гин кини — Таҥа ра эти тэр ки һи тэ, эн тус кар үҥүɵ ҕэ, 
оччо ҕо эн тыын наах буо луоҥ. Оттон тɵн нɵр бɵ тɵх хү нэ, 
ɵлɵр ɵлүүҥ ти риэ ҕэ, итиэн нэ дьоҥ ҥор-сэр гэ ҕэр эмиэ». 
8  Авим елех сар сы ар да эр дэ тур бут уон на ча ҕар да рын 
ба ры ла рын ыҥыр таабыт. Кини лэр гэ ити тыл ла ры ба-
ры тын тиэр ди бит. Ол дьон олус диэн кут там мыт тар. 
9 Авим елех Авра һаамы ыҥыр быт уон на киниэхэ: «Эн 
тоҕо итин ник бы һыы лан ныҥ? Эйиэхэ туох аньыым иһин 
миэхэ уон на саа рыс ты ба бар улах ан аньыы ны аҕал лыҥ. 
Ити — киһи киһиэхэ оҥо руо суох таа ҕын оҥор дуҥ», — 
диэ бит. 10 Авим елех Авра һаам ҥа эппит: «Тугу түү йэн 
ман нык бы һыы ны бы һыы лан ныҥ?» 11 Авра һаам эппит: 
«Бу сир гэ Таҥа рат тан кут тал суо ҕа буо луо диэн, онон 
ойо ҕум ту һут тан мии гин ɵлɵ рүɵх тэ рэ диэн. 12  Итиэн нэ, 
кини, кыр дьык, бал тым — аҕам кыы һа, ол эрэн ийэм 
кыы һа буол ба тах. Кини ойо ҕум буол бу та. 13  Мии гин 
Таҥа ра тɵрɵɵ бүт дьиэ бит тэн таһаа ран ыыта рыгар мин 
ойох пор: «Абы раа, хан нык да сир гэ тиий дэр гин, онно 
мии гин уба йым диэр», — диэн эп пи тим», — диэ бит. 
14  Авим елех Авра һаам ҥа кы ра  да, улах ан да сүɵ һү нү,  
ку лут та ры биэр бит уон на ойо ҕун Саа р ра ны тɵн нɵр бүт. 
15 Авим елех киниэхэ: «Дьэ, эн инни гэр бу мин си рим — 
сɵ бү лээ бит сир гэр олох суй», — диэ бит. 16 Оттон Саа р ра ҕа: 
«Дьэ, убай гар үрүҥ кɵ мү һү нэн ты һыын ча ны биэр дим, 
ити бар дьоҥ ҥор эйи гин саат тан-суут тан ха рыс тыа ҕа», — 
диэ бит. 17 Авра һаам Таҥа ра ҕа үҥ пүт, онуоха Таҥа ра 
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Авим еле ҕи, кини ойо ҕун, кулут дьах тал ла рын чɵл лɵ-
рү гэр тү һэ рэн, тɵ рүүр-ууһуур анал лам мыт тар. 18  Тоҕо 
диэ тэх хэ бу ин ни нэ Айыы Тойон Авра һаам ойо ҕут тан 
Саа р рат тан сыл таан кини ууһун дьах тал ла рын тɵ рɵɵ-
бɵт гы на хам баай быт эбит.21  1 Айыы Тойон, эп пи тин то ло рон, Саа р ра ны са-

наа быт итиэн нэ Айыы Тойон Саа р ра ҕа эп пи тин 
оҥор бут. 2  Саа р ра хат буол бут. Таҥа ра киниэхэ эппит 
бол дьо ҕор, кини Авра һаам ҥа кыр дьар саа һыгар уол оҕо-
ну тɵ рɵп пүт. 3  Авра һаам Саа р рат тан тɵрɵɵ бүт уолу гар 
Йиц хаак диэн аат биэр бит. 4 Авра һаам Таҥа ра киниэхэ 
со руй бу тун кур дук, уолу гар Йиц хаак ка, тɵ рɵɵ бү тэ ах-
сыс кү нү гэр бы һыл лыы сиэ рин-туо мун оҥор бут. 5 Уола 
Йиц хаак тɵ рүү рү гэр Авра һаам сүүс саас таах эбит. 6 Саар-
ра буол ла ҕына эппит: «Таҥа ра миэхэ үɵрүү нү биэр дэ. 
Ким мин тус пу нан ис ти бит — үɵрүɵ ҕэ». 7 Уон на эппит: 
«Авра һаам ҥа ким этиэ этэй «Саа р ра оҕо ло рун эм тэ риэ» 
диэн, тоҕо диэ тэх хэ, мин уол бун кыр дьан баран тɵ рɵт-
түм». 8  Оҕо улаа тан эмэ рэ уурай быт. Ол күн — Йиц хаак 
ийэ тин эмии йит тэн арах пыт кү нү гэр Авра һаам улах ан 
ма лаа һын оҥор бут. 9 Саа р ра Эгиип эт дьах та рын Хагаар 
Авра һаам тан тɵ рɵп пүт уола кини уолун Йиц хаагы хаа-
дьы лыы рын кɵр бүт, 10 итиэн нэ Авра һаам ҥа эппит: «Ити 
кулут дьах тар гын уон на кини уолун үүр. Ити кулут 
дьах тар уола мин уол бун Йиц хаагы кыт та нэ һи лиэс ти бэ 
был дьас па тын». 11 Онуоха Авра һаам ҥа сүр дээх ыара-
хан буол бут, ор дук уолун ту һут тан. 12  Оттон Таҥа ра 
Авра һаам ҥа эппит: «Ити уолуҥ уон на кулут дьах та-
рыҥ ту һут тан са наар ҕаа ма, эйиэхэ Саа р ра тугу этэ рин 
ба ры тын то лор. Тоҕо диэ тэх хэ эн удьуо руҥ Йиц хаа гы-
нан сал ҕа ныа ҕа. 13  Итиэн нэ кулут дьах та рыҥ уолут тан 
эмиэ дьон-сэр гэ та һаа рыам, тоҕо диэ тэх хэ, ол — эмиэ 
эн хаа ныҥ». 14 Авра һаам сар сы ар да эр дэ туран килиэп 
уон на ти рии мɵ һɵɵч чүк кэ уу ылан Хагаар сан ны гар 
сүк тэр бит уон на уолун кыт та ыып пыт. Кини баран Беэр 
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Шева ич чи тэх сир дэ ри гэр му нан хаал быт. 15 Мɵһɵɵч чү-
гэр уута бү тэн, уолун биир та лах ан ны гар хаал лар быт. 
16 Бэйэ тэ баран тэ йич чи, ох кɵ тɵн тии йэр си ри гэр ута ры 
оло ру нан кэ бис пит уон на: «Оҕом ɵлɵ рүн кɵ рүɵх пүн ба-
ҕар бап пын», — диэ бит. Ол кэн нэ саҥа таһаа ран ытаа быт. 
17 Онуоха Таҥа ра уол са ҥа тын ис ти бит, онтон Таҥа ра 
аан ньа ла хал лаан тан Хагаа ры ыҥыр быт уон на эппит: 
«Хагаар, туох буол луҥ? Кут та ныма, Таҥа ра оҕо ытыы-
рын иһит тэ. 18  Туран оҕо ну ту руор уон на илии тит тэн 
ыл, тоҕо диэ тэх хэ мин кин ит тэн улуу но руо ту үɵс кэ-
тиэм». 19 Таҥа ра кини ха ра ҕын арый быт, арай кɵр бү тэ: 
хо луо дьас таах уу баар эбит. Онуоха кини баран ти рии 
мɵ һɵɵч чү гү уунан то лор бут уон на уолу гар иһэр ди бит. 
20 Уол улаа тыар диэри Таҥа ра кини ни ара ҥач чы лаа быт. 
Уол ич чи тэх сир дэр гэ олор бут, ох чут буол бут. 21 Кини 
Фараан ку йаа рыгар олор бут. Киниэхэ ийэ тэ Эгиип эт 
си рит тэн ойох ылан биэр бит. 22  Ол кэм ҥэ Авим елех сэ-
рии тин то йо ну нуун Фихол луун Авра һаам ҥа: «Эн тугу 
гы нар гар бары ты гар Таҥа ра лаах хын, 23 дьэ, билигин миэхэ 
мии гин бэ йэ бин да, бэ дэр бин да, сиэм мин да түɵ кэй-
диэм суо ҕа диэн анда ҕай. Мин эйиэхэ үтүɵ нү оҥор бу тум 
кур дук, эн миэхэ уон на оло рор сир гэр сы һыан нас», — 
диэ бит. 24 Онуоха Авра һаам: «Анда ҕайа бын», — диэ бит. 
25  Авра һаам Авим елех ку лут та ра хо луо дьас таах ууну 
был дьаа быт та рын Авим еле ххэ үҥ сү бүт. 26  Авим елех 
эппит: «Ким итин ник бы һыы лам мы тын бил бэп пин. Эн 
миэхэ эп пэ тэ ҕиҥ. Күн бү гүҥ ҥэ диэ ри ис ти бэк кэ сыл-
дьы бы тым». 27 Авра һаам кыра, бɵдɵҥ сүɵ һү түт тэн ылан 
Авим еле ххэ биэр бит. Оннук гы нан кини лэр илии ох сус-
пут тар. 28  Авра һаам сэт тэ эдэр хойу ылан тус па ту руор бут. 
29 Авим елех Авра һаам тан: «Дьэ, бу сэт тэ ба раа ны ылан 
тоҕо тус па тут туҥ?» — диэн ыйып пыт. 30 Бии рэ эппит: «Бу 
сэт тэ оҕо ба раа ны мии гит тэн ыл — мин бу хо луо дьа һы 
хаспы тым туо һу та буол лун диэн». 31 Бу си ри Беэр Шева 
диэн аат таа быт тар [ол — анда ҕар хо луо дьа һа бии тэр 
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сэт тэ хо луо дьа һа диэн суол та лаах], тоҕо диэ тэх хэ, онно 
ик киэн ан да ҕай быт тар. 32  Кини лэр Беэр Шева ҕа ил тү-
һэр си бит тэр. Авим елех сэ рии то йо ну нуун Фихол луун 
Пил ис тиим си ри гэр олох суй бут тар. 33  Оттон Авра һаам 
Беэр Шева ҕа улах ан мас олор ду бут уон на онно Үйэ лээх 
Тойон Таҥа ра аатын аат таа быт. 34 Авра һаам Пил ис тиим 
си ри гэр ɵр сыл лар га кэлии киһи буо лан олор бут.22  1 Дьэ, бу кэн нэ ман нык буол бут: Таҥа ра Авра һаамы 

үтэн-ан ньан кɵр бүт. Кини: «Авра һаам», — диэ бит, 
онуоха бии рэ: «Тугуй», — диэ бит. 2  Кини эппит: «Соҕо тох 
тап тыыр уол гун Йиц хаагы ыл эрэ уон на Мори йа си ри гэр 
тиий. Итиэн нэ онно мин этэр ха йа бар кини ни уот аһы-
л ыга гын». 3  Авра һаам сар сы ар да эр дэ туран, ɵсүɵ лүн 
ыҥыыр даа быт. Бэйэ тин кыт та ик ки ку лу ту, уолун Йиц-
хаагы ыл быт. Умат ыл лар сиэр ти бэ ҕэ анаан мас ха йып пыт 
уон на туран Таҥа ра киниэхэ эппит си ри гэр бар быт. 4 Үһүс 
кү нү гэр Авра һаам ха ра ҕын ɵрɵ кɵр бү тэ: ыраах тан ол сир 
кɵс тү бүт. 5 Авра һаам ча ҕар да ры гар эппит: «Ман на ɵсүɵ лү 
кыт та хаа лыҥ. Оттон мин уол бу наан сүгү рүй үү сиэ рин-
туо мун то ло рон баран эһиэхэ тɵн нүɵх пүт». 6  Авра һаам 
от тук ма һын ылан уолу гар Йиц хаак ка сүк тэр бит, бэйэ тэ 
уот уон на бы һах ыл быт. Итиэн нэ ик киэн бар быт тар. 7 Йиц-
хаак аҕа ты гар Авра һаам ҥа: «Аҕаа», — диэ би ти гэр, «Тугуй, 
тоой уом?» — диэ бит. Уола ыйып пыт: «Бу — уот уон на 
мас баал лар, оттон уок ка толук бэ рил лиэх тээх ба раан 
оҕо то хан на ный?» 8  Авра һаам: «Ол сиэр ти бэ ни Таҥа ра 
бэйэ тэ бу лан кɵ рүɵ ҕэ, тоой уом», — диэ бит. Итиэн нэ ик-
киэн баран ис пит тэр. 9 Кини лэр Таҥа ра эппит си ри гэр 
кэл бит тэр. Авра һаам онно сиэр ти бэн ньик туп пут, ма һын 
кыс таа быт, уолун Йиц хаагы баай быт уон на сиэр тибэн-
ньик кэ мас үр дү гэр олор дон кэ бис пит. 10 Авра һаам бы һах 
ылан уолун үр дү гэр илии тин да лап пыт. 11 Арай, кини ни 
хал лаан тан Айыы Тойон Аан ньа ла ыҥыр быт: «Авра һаам, 
Авра һаам», — диэ бит. Онуоха кини: «Тугуй», — диэ-
бит. 12  Кини эппит: «Уол гар илии гин кɵ тɵ ҕү мэ, киниэхэ 
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тугу да гы ны ма! Мин эн Таҥа рат тан кут та нар гын кɵ рɵн 
итэ ҕэй дим. Онноо ҕор баа р-суох уол гун мин тус пар ха-
ры һый ба тыҥ». 13  Авра һаам ха ра ҕын ɵрɵ кɵр бү тэ: арай, 
кэн ни гэр ба раан оҕо то муо һу нан иһи рик та лах быы һы гар 
иилис тэн ту рар эбит. Авра һаам баран ол ба раа ны ыл быт 
уон на уолун он ну гар уок ка толук биэр бит. 14 Авра һаам 
ол си ри Йах ве Йире [«Айыы Тойон бу лан кɵ рүɵ ҕэ»] диэн 
аат таа быт. «Айыы Тойон ха йа ты гар кɵс түɵ» диэн билигин 
да этэл лэр.

15 Айыы Тойон аан ньа ла хал лаан тан Авра һаамы ик кис-
тээн ыҥыр быт. 16  «Бэйэби нэн анда ҕайа бын», — диэ бит 
Айыы Тойон уон на эппит: «Баа р-суох соҕо тох уол гун 
ха рыс таа бак ка ман нык бы һыы лам мы тыҥ иһин 17 ал ҕа-
ныах хын ал ҕан, эн уус кун хал лаан су лу һун тэ ҥэ уон на 
муо ра кы ты лын ку ма ҕын кэ риэ тэ үк сэ тиэх пи нэн үк сэ тиэм. 
Эн ууһуҥ ɵс тɵɵх тɵ рүн сам на ран куо рат тарын ылыа ҕа. 
18  Эн мин этэр бин ис ти би тиҥ иһин эн ууһуҥ нɵ ҥүɵ сир 
үр дү гэр баар но руот тар бары ал ҕа ныах та ра», — диэн 
эппит. 19 Авра һаам ча ҕар уолат та ры гар тɵн нү бүт. Онтон 
бары туран Беэр Шева ҕа бар быт тар. Авра һаам Беэр Шева-
ҕа олох суй бут.

20 Бу кэн нэ «Дьэ, Мил каа ини гэр, На хуо р га, уолат та ры 
тɵ рɵт тɵ» диэн Авра һаам ҥа тиэр ди бит тэр. 21 Улах ан уол 
Уц, Буз — кини ини тэ, итиэн нэ Кэмуэ ль (Араам аҕа та). 
22  Кэсэд, Хазо, Пил дааш, Йид лаф уон на Бэтуэ ль. 23  Бэтуэ-
ль тэн Риве ка тɵрɵɵ бүт. Бу ах сыан на рын Мил ка На хуо р га, 
Авра һаам ини ти гэр тɵ рɵп пүт. 24 Оттон На хуор Реума диэн 
аат таах кулут дьах та рыт тан Тевах, Гахам, Тахаш уон на 
Маа ха тɵ рɵɵ бүт тэр.23  1 Саа р ра сүүс ор ду гу на сүүр бэ сэт тэ сыл олор бут. 

Бу Саа р ра оло ҕун күн нэ рэ-сыл ла ра. 2  Саар ра 
Кир иат-Ар ба ҕа ɵл бүт. Ол — Ханаан си ри гэр баар Хев-
рон. Авра һаам онно Саа р ра тын ытаа быт, ку тур ҕа ҥ ҥа 
ыл лар быт. 3  Авра һаам ɵл бүт ойо ҕут тан ара ҕан, Хет 
уолат та ры гар эппит: 4 «Мин эһиэхэ олох суй бут кэлии 
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ки һи бин. Онон миэхэ ойох пун кис тиир бэр, кɵмɵр бɵр 
иин си ри нэ бас биэ риҥ эрэ». 5 Хет уолат та ра Авра һаам ҥа 
хо руй даан эп пит тэр: 6  «Иһит, то йом муот, эн биһиэ хэ 
Таҥа рат тан анам мыт ба һы лык кын. Онон биһиги кɵ мɵр 
сир бит бас тыҥ ɵт тү гэр ойох хун кис тээ. Биһигит тэн ким 
да эн ойох хун кис тиир гэр кɵ мɵр си рит тэн кɵ ҥүɵ суо ҕа». 
7 Авра һаам ол дой ду дьо ну гар, Хет уолат та ры гар мах-
там мыт, 8  итиэн нэ кини лэр гэ ман нык диэ бит: «Ɵскɵ түн 
ойо ҕум ɵлү гүн кис тиир бэр сɵ бү лэ һэр буол лах хы ты на, 
истиҥ мии гин. Цохар уолут тан Эфрон тан мин тус-
пар кɵр дɵ һүҥ. 9 Мах пела ич чи тэх сий бит си рин, онно 
хонуу уһу гар баар хас па ҕын миэхэ биэр дин. Кɵмɵр бɵр 
анаан, эһи ги кɵ рɵн тур дах хы ты на, то ло ру тɵ лɵ бү рү гэр 
миэхэ бас би лии бэр биэр дин». 10 Эфрон Хет уолат та рын 
ор то ло ру гар олор бут. Хет ки һи тэ Эфрон Авра һаам ҥа 
хо руй даан, Хет уолат та ра ис тэн олор дох то ру на, ба ры ла-
ры гар, кини куо ра тын ааны нан кии рээч чи лэр гэ эппит: 
11 «Суох, тойо нуом, иһит мии гин: хо нуу бун эйиэхэ биэ-
рэ бин, итиэн нэ онно баар хас пах си ри эмиэ биэ рэ бин. 
Ойо ҕуҥ ɵлү гүн кис тээ диэн, но руо тум уолат та ра кɵ рɵн 
тур дах та ры на, бос хо биэ рэ бин», — диэ бит. 12  Онуоха 
Авра һаам бу дой ду дьо ну гар сү гү рүй бүт. 13  Кини бу 
дой ду дьо но ис тэл лэ ри гэр Эфроҥ ҥа эппит: «Ол эрэн 
эн мии гин иһит. Хонуу иһин үрүҥ кɵ мүс биэ рэ бин. 
Мии гит тэн ыл лах хы на, ойо ҕум ɵлү гүн онно кис тиэм». 
14  Эфрон Авра һаам ҥа хо руй даан эппит: 15  «Тойо нуом, 
иһит мии гин, ол сир түɵрт сүүс ше кель үрүҥ кɵ мүс кэ 
тэҥ. Миэхэ да, эйиэхэ да ол туох суол та лаа ҕый? Эн ɵл-
бү тү кɵмп». 16 Авра һаам Эфро ну ис тэн баран, Эфроҥ ҥа 
Хет уолат та ра ис тэл лэ ри гэр эп пи тин са ҕа үрүҥ кɵ мү-
һү — түɵрт сүүс ше кель үрүҥ кɵ мү һү, атыы һыт тар 
ааҕыы ла ры нан, ыйаан биэр бит. 17 Мам ре ута ры сы тар 
Мах пел аҕа баар Эфрон хо нуу та, хо нуу ну кыт та хас-
пах сир эмиэ, итиэн нэ ол ту ла ты гар баар мас ба ры та, 
18  Хет уолат та ра уон на куо рат айа ҕар киир бит дьон 
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бука бары кɵ рɵн тур дах та ры на, Авра һаам бас би лии тэ 
буол бут. 19 Ол кэн нэ Авра һаам ойо ҕун Саа р ра ны Мам-
ре, ол эбэ тэр би лиҥ ҥи тэ Ханаан Хев ро нун, чу га һы гар 
сы тар Мах пела хо нуу ту гар баар хас пах ха кɵм пүт. 20 Бу 
кур дук Хет уолат та рыт тан ыл быт хо нуу та уон на хас-
па ҕа Авра һаам ҥа кɵ мүл лэр сир бы һыы ты нан — кини 
бас би лии тэ буол бут тар.24  1 Авра һаам тоҥ хо йо кыр дьы быт. Бары ты гар 

Авра һаамы Айыы Тойон ал ҕаа быт. 2  Авра һаам 
дьиэ ти гэр ба ры тын дьа һа йан оло рор аҕа хам нач чы ты-
гар эппит: «Илии гин ылан ɵт тү гүм ан ны гар уур 3  уон на 
мин уол бар, мии гин ту ла лыыр Ханаан кыр гыт та рыт тан 
ойох ылан биэ риэм суо ҕа диэн миэхэ Айыы Тойо ну нан, 
хал лаан уон на сир Таҥа ра ты нан анда ҕай. 4 Ол он ну гар, 
уол бар Йиц хаак ка мин дой ду бут тан ойох ылан биэ рээр». 
5  Онуоха хам нач чы та киниэхэ: «Арай, ол дьах тар мии-
гин ба ты һан бу дой ду га кэ лиэн ба ҕар ба тын? Уол гун 
эн тɵрɵɵ бүт сир гэр тɵн нɵ рɵ бүн дуо?» — диэн ыйып-
пыт. 6  Киниэхэ Авра һаам эппит: «Кэбис! Мин уол бун 
онно тɵн нɵ рү мэ. 7 Мии гин тɵрɵɵ бүт дой ду бут тан, аҕам 
дьиэ тит тэн ыл быт Айыы Тойон, хал лаан Таҥа ра та «бу 
си ри эн ыч чак кар биэ риэм» диэн миэхэ ан да ҕай бы та. 
Кини эйиэхэ аан ньа лын ыытыа ҕа, оттон эн мин уол бар 
онтон ойох то ылан биэ рээр. 8  Ɵскɵ түн ол дьах тар эйи гин 
ба ты һан кэл сиэн ба ҕар ба та ҕы на, миэхэ биэр бит ан да ҕар-
гыт тан бос хо ло но ҕун, мин уол бун онно эрэ тɵн нɵ рү мэ». 
9 Ол хам нач чыт илии тин тойо нун Авра һаам ата ҕын ик-
ки арды гар уур бут уон на то ло руох буо лан ан да ҕай быт. 
10 Итиэн нэ бу кулут тойо нун тэ биэн нэ рит тэн уон тэ биэ ни 
ыл быт уон на бар быт. Ону кыт та Тойо нун күн дү баа йын 
эгэл гэ тит тэн эмиэ ыл быт. Кини Арам Наха раим диэ ки, 
На хуор оло рор куо ра тыгар, бар быт. 11 Кини киэ һэ лик, 
дьах тал лар уу ба һар кэм нэ рин са ҕа на, куо рат та һы наа ҕы 
холуо дьас ат ты гар тэбиэн нэ рин бүл гү рүп пүт. 12  Итиэн нэ: 
«Тойо нум Авра һаам Айыы Тойон Таҥа ра та! Бүгүн мии гин 
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сор гу лаа, Тойом мор Авра һаам ҥа үтүɵ нү оҥор даа. 13 Дьэ, 
бу мин холуо дьас ат ты гар ту ра бын, куо рат дьо нун кыр гыт-
та ра уу ба һа та ҕыс ты лар. 14 «Мин уу иһиэ хпин, иһик кин 
уун эрэ» диэ тэх пи нэ, «ис, тэ биэн нэр гин эмиэ уула тыам» 
диэ бит кыы һы — эн ку лук кар Йиц хаак ка биэ рэ ҕин. Мин 
тойом мор үтүɵ нү оҥор бук кун онно би лиэ ҕим». 15 Кини 
ɵссɵ са ҥа ран да бү тэ или ги нэ, арай, Авра һаам ини тин 
На хуор ойо ҕун Мил каа уола Бэтуэ ль тɵ рɵп пүт кыы һа 
Риве ка сан ны гар иһит тээх тах сан кэл бит. 16  Кыыс дьү-
һү нү нэн олус кэ рэ, кы рыл лы бы ты нан кыыс эбит. Кини 
хо луо дьас ка түһэн иһи тин то ло рум мут уон на тах сан ис-
пит. 17 Онуоха хам нач чыт киниэхэ ута ры сүү рэн тиий бит 
уон на эппит: «Иһиккит тэн кыратык уута ый мах тат эрэ». 
18  Ону кини: «Ис, тойо нуом», — диэ бит уон на хап-са бар 
иһи тин илии ти гэр тү һэ рээт уу иһэр пит. 19 Уу иһэр дэн 
бү тэн баран: «Эн тэ биэн нэр гин эмиэ, утах та ра ха ныар 
диэ ри уу ба һан иһэр диэм», — диэ бит. 20 Итиэн нэ хап-са-
бар уулаах иһи тин ха рыы та ҕа сүɵ кээт хо луо дьас тан уу 
ба һа сүүр бүт. Кини тэбиэн нэ рин ба ры ла рын уулап пыт. 
21 Оттон ол киһи кин ит тэн ха ра ҕын араар бак ка, Айыы 
Тойон кини ни сор гу лаа бы тын дуу, суо ҕун дуу би лээ-
ри, са ҥа та суох одуу лаан тур бут. 22  Тэбиэн нэр уулаан 
бүп пүт тэ рин кэн нэ, били ки һи бит ше кель аҥа рын са ҕа, 
кыра кы һыл кɵ мүс му рун ытар ҕа тын, итиэн нэ уон кɵ мүс 
ше кель са ҕа ик ки бɵ ҕɵ ҕү кыыс ка ылан биэр бит 23  уон на 
ыйып пыт: «Эн ким кыы һа ҕы ный? Эт эрэ миэхэ, эн аҕаҥ 
дьиэ ти гэр биһи ги ни хон но рор кыах таах дуо?» 24 Кыыс 
киниэхэ эппит: «Мин — Мил каа На хуо р га тɵ рɵп пүт 
уолун Бэтуэ ль кыы һа бын». 25  Кыыс киниэхэ ɵссɵ эбии: 
«Биһиэ хэ со ло мо да, сүɵ һү аһы л ыга да эл бэх, итиэн нэ 
хо нук да сирэ кɵс түɵ ҕэ», — диэ бит. 26 Били киһи тɵ бɵ түн 
хоҥ ку тан Айыы Тойон инни гэр сɵ һүр гэс тээ бит 27 уон на 
эппит: «Тойо нум Авра һаам Айыы Тойон Таҥа ра та ай хал-
лан нын! Мин тойом мор эппит ты лын эн чи рэп пэ тэ ҕэр. 
Айыы Тойон мин суол бун чоп чу тойо нум уруу ла рын дьиэ-
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ти гэр са лай да». 28  Кыыс ийэ ти гэр сүү рэн тии йэн маны 
ба ры тын дьиэ лээх тэр гэ тиэр ди бит. 29 Риве ка Лаваан диэн 
аат таах убай даах эбит. Лаваан ол киһиэхэ холуо дьас ат-
ты гар бар быт. 30 Кини бал тын мун ну гар ытар ҕа ны уон на 
ха ры ты гар бɵ ҕɵх тɵ рү кɵ рɵн, бал та Риве ка «миэхэ ол киһи 
ман нык кэп сээ би тэ» диэн эп пи тин ис тэн, тиий би тэ: ол 
киһи тэбиэн нэ рин кыт та холуо дьас ат ты гар ту рар эбит. 
31 Онуоха Лаваан эппит: «Киир, Айыы Тойон тон ал гыс таах. 
Тоҕо та һыр дьа ту ра ҕын? Мин дьиэ ни уон на тэ биэн нэр сы-
тар сир дэ рин бэ лэм нээ тим». 32  Хам нач чыт дьиэ ҕэ киир бит. 
Тэбиэн нэ рин сы бы дах таа быт тар, со ло мо уон на аһы лык 
биэр бит тэр, оттон киниэхэ уон на дьо ну гар атах та рын 
суу нал ла ры гар уу биэр бит тэр. 33 Кини инни гэр ас уур бут-
тар, онуоха Авра һаам ку лу та: «Туһаан наах со рук пун этэ 
иликп инэ, аһаа бап пын», — диэ бит. Ана раа ҥҥы та: «Эт», — 
диэ бит. 34 «Мин Авра һаам ку лу та бын. 35 Айыы Тойон мин 
тойом мун дэ лэ гэй дик ал ҕаан, тойо нум баай-та лым олох-
том му та. Киниэхэ Айыы Тойон ба раа ны, сүɵ һү нү, үрүҥ, 
кы һыл кɵ мү һү, эр дьон, дьах тар ку лут та ры, тэ биэн нэ ри, 
ɵсүɵл лэ ри биэр би тэ. 36  Тойо нум ойо ҕо Саа р ра кыр дьан 
баран уол оҕо ну тɵ рɵп пү тэ. Онуоха тойо нум киниэхэ баа-
рын ба ры тын биэр би тэ. 37 Оттон мии гит тэн Тойо нум, «бу 
мин оло рор сир бит тэн, Ханаан кыр гыт та рын уол бар ойох 
ылы ма» диэн анда ҕар ыл бы та. 38  «Ол он ну гар мин аҕам 
дьиэ ти гэр, мин уруу лар бар тии йэҥ ҥин, уол бар онтон 
ойох то аҕал», — диэ би тэ. 39 Онуоха мин тойом мор: «Арай, 
ол дьах тар мии гин кыт та бар сы ба тын» — диэ бип пэр, 
40 кини миэхэ: «Мии гин кɵ рɵр Айыы Тойон эйи гин ниин 
аан ньа лын ыытыа ҕа, эйи гин сор гу луо ҕа, эн мин уус пут-
тан, аҕам дой ду тут тан мин уол бар ойох ылан биэ риэ ҕиҥ. 
41 Оччо ҕо эрэ миэхэ биэр бит ан да ҕар гыт тан бос хо ло нуоҥ. 
Оттон мин уус пар тиий би тин кэн нэ, кини лэр биэр бэ тин нэр, 
оччо ҕо эмиэ ан да ҕар гыт тан бос хо ло нуоҥ», — диэ би тэ.

42  Ол иһин мин бүгүн хо луо дьас ка кэл би тим уон на: 
«Тойо нум Авра һаам Таҥа ра та, Айыы Тойон! Эн мин 
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ир дэ һэр суол бун ыйан биэр дэр гин. 43 Мин бу холуо дьас 
үр дү гэр ту ра бын. Уу ба һа тах сы быт кыыс ка мин «иһит-
тээх уугут тан кыратык иһэрт эрэ» диэ тэх пи нэ, 44 миэхэ 
«эн да ис, тэ биэн нэр гэр да уу ба һан биэ риэм» диэ бит 
кыыс — ол Айыы Тойон тойо нум уолу гар анаа быт ойо ҕо 
буо луох тун», — 45 диэн ис пэр са ҥа ран да бү тэ иликп инэ, 
кув ши нын сан ны гар уурум му ту нан, арай, Риве ка тах сан 
холуо дьас диэ ки түс тэ, уу бас та. Онуоха мин киниэхэ 
тии йэн: «Уута иһэрт эрэ», — диэ тим. 46  Кини сан ныт тан 
иһи тин тү һэ рэн баран: «Ис, тэ биэн нэр гин эмиэ уула-
тыам», — диэ тэ. Мин уу ис тим, кини тэ биэн нэр бин эмиэ 
уулат та. 47 Мин кин ит тэн: «Эн ким кыы һа ҕы ный?» — диэн 
ыйып пып пар, кини: «Мил ка Нахо р тан тɵ рɵп пүт уолун 
Бэтуэ ль кыы һа бын», — диэ би тэ. Онуоха мин киниэхэ 
мун ну гар ытар ҕа ны уон на ха ры ты гар бɵ ҕɵх тɵ рү кэ тэр-
ди би тим. 48  Тɵбɵ бүн хоҥ ку тан, Айыы Тойон инни гэр 
сɵ һүр гэс тээ би тим. Тойо нум уруу тун кыы һын тойо нум 
уолу гар ойох ылан биэ рэр бэр сɵп тɵɵх суо лу нан чоп чу 
сир дээн аҕал бы тын иһин, тойо нум Авра һаам Таҥа ра тын, 
Айыы Тойо ну ай хал лаа бы тым. 49 Дьэ, билигин, мин уҥа 
дуу, ха ҥас дуу ха йы һыах пын, мин тойом мор үтүɵ нэн уон-
на кыр дьы гы нан хар да рар гытын дуу, суох дуу миэхэ этиҥ».

50  Онуоха Лаваан уон на Бэтуэ ль: «Бу дьа йыы Айыы 
Тойон тон ай да рыы лаах. Онон эйиэхэ үтүɵ дуу, мɵ кү дуу 
диэн этэр кыах пыт суох», — диэн хар дар быт тар. 51 «Риве ка 
бу баар. Ыл уон на бар. Айыы Тойон эп пи тин хо ту, кини 
эн то йо нуҥ уолу гар ойох буо луо ҕа». 52  Авра һаам ку лу та 
бу тыл ла ры ис тэн баран Айыы Тойон инни гэр сир гэ тии-
йэ сɵ һүр гэс тээ бит. 53  Кулут биир иһит үрүҥ кɵ мүс, биир 
иһит кы һыл кɵ мүс мал эгэл гэ тин уон на та ҥа һы таһаа ран 
Риве ка ҕа биэр бит. Маны тэ ҥэ кини уба йы гар, ийэ ти гэр 
күн дү бэ лэх биэр бит. 54 Кини илдьэ сыл дьар дьо ну нуун 
аһаа быт тар-сиэ бит тэр уон на хом мут тар. Сар сы ар да туран: 
«Мии гин тойом мор ыытыҥ», — диэ бит. 55 Онуоха кыыс 
убайа уон на ийэ тэ: «Кыыс биһигин ниин уон ча күн олор-

 АЙЫЛЛЫЫ 24:43 – 55 

YOT genesis.indb   50YOT genesis.indb   50 30.01.2012   16:49:1130.01.2012   16:49:11



51

дун, ол кэн нэ ба раар», — диэ бит тэр. 56 Онуоха кини лэр гэ: 
«Мии гин ту ту маҥ, мин суол бун Айыы Тойон сор гу луур. 
Мии гин ыытыҥ, тойом мор ба рыам» — диэ бит. 57 Кини лэр 
эп пит тэр: «Кыы һы ыҥы рыах ха уон на кин ит тэн ыйы тыах-
ха». 58  Кини лэр Риве ка ны ыҥыр быт тар уон на кин ит тэн: 
«Бу ки һи лиин бар сыаҥ дуо?» — диэн ыйып пыт та ры гар, 
кини: «Бар сыам», — диэ бит. 59 Онуоха кыыс та рын Риве-
ка ны кɵ рɵɵч чү дьах та рын кыт та, Авра һаам ку лу тун 
уон на кини дьон но рун ыып пыт тар. 60 Риве ка ны ал ҕаан 
ыып пыт тар:

— Биһиги кыыспыт,
Эн тыһыынчаны, үтүмэни тɵрɵт,
Оттон кэнчээри ыччатыҥ
ɵстɵɵхтɵрүн сирдэрин-уоттарын баһылаатын!

61  Риве ка туран хам нач чыт дьах тал ла рын кыт та 
тэбиэн нэ рин мэ ҥэс ти бит тэр уон на ол киһи ни ба ты һан 
бар сы быт тар. Ол хам нач чыт Риве ка ны илдьэ бар быт.

62  Йиц хаак, Беэр-Ла ха й-Рои диэн, ол эбэ тэр «Мии гин 
кɵ рɵр тыын хо луо дьа һа» диэн аат таах сир тэн кэл бит. 
Кини Негев кэ оло рор эбит. 63  Киэ һэ рэн эр дэ ҕи нэ, Йиц-
хаак хонуу га тах сы быт. Арай, одуу луу туран кɵр бү тэ, 
тэбиэн нэр иһэл лэр эбит. 64 Риве ка Йиц хаак ка ха ра ҕын 
ха таан, тэ биэ нит тэн ыс та нан түс пүт. 65  Уон на хам нач-
чыт тан ыйып пыт: «Бу, то лоон ус тун биһиэ хэ ута ры иһэр 
киһи ки мий?» Кулут: «Кини — мин тойо нум», — диэ бит. 
Онуоха кыыс бү рү нэр та ҥа һы нан сирэ йин сап ты быт.

66  Хам нач чыт тугу гым мы тын ба ры тын Йиц хаак ка кэп-
сээ бит. 67 Кыы һы Йиц хаак ийэ тин Саа р ра ша те ру гар 
кил лэр бит. Кини Риве ка ны ыл быт. Риве ка киниэхэ ойох 
буол бут. Кини ойо ҕун тап таа быт. Йиц хаак ийэ тин ку ру-
ту йа ах та ра нам ыраабыт.25  1 Авра һаам ɵссɵ ойох ыл быт. Кини аата Кету ра 

диэн эбит. 2  Кини Зим ра ны, Йак ша ны, Меда ны 
уон на Мидеа ны, Йиш багы уон на Шуа ҕы тɵ рɵп пүт. 3  Йак-
ша ан тан Шева уон на Дедан тɵ рɵɵ бүт тэр. Дедан уолат та ра 
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Ашу рим, Летушим уон на Леум мим эбит тэр. 4 Мидеан 
уолат та ра Эйфа, Эфер, Ханох, Ави да уон на Елда ҕа эбит тэр. 
Кини лэр бары Кету ра удьуор да ра. 5 Авра һаам туох таа ҕын 
ба ры тын Йиц хаак ка биэр бит. 6  Оттон Авра һаам ҥа баар 
кэр гэн дьах тал ла рын уолат та ры гар Авра һаам бэ лэх-ту-
һах биэр тэ лээ бит уон на тыын наах эр дэ ҕи нэ, уолут тан 
Йиц хаак тан тэ йи тэн, илин диэ ки, илиҥ ҥи сир гэ ыыта-
лаабыт. 7 Авра һаам олор бут оло ҕун уһу на сүүс сэт тэ уон 
биэс сыл буол бут. 8  Кини тыы на быс ты быт. Авра һаам 
оло ҕу нан дуо һу йан, кү рэҥ сийэ кыр дьан, саа һын мо ҥоон 
ɵбү гэ лэ ригэр ат там мыт. 9 Кини ни уолат та ра Йиц хаак 
уон на Йиш маэль, Хет ки һи тэ Цохар уолун Ефрон то-
лоо ну гар, Мам ре чу га һы гар баар, Мах пела хас па ҕар 
кɵм пүт тэр, 10 Авра һаам Хет уолат та рыт тан атыы лас пыт 
си ри гэр. Онно Авра һаам ойо ҕу нуун Саа р ра лыын кɵ мүл-
лү бүт тэр. 11 Авра һаам ɵл бү түн кэн нэ, Таҥа ра кини уолун 
Йиц хаагы ал ҕаа быт. Йиц хаак Беэр Лахай Роэ ат ты гар 
олор бут.

12  Бу Авра һаам уолун, Саа р ра хам нач чы та — Эгиип эт 
дьах та ра Хагаар Авра һаам ҥа тɵ рɵп пүт уолун Йиш маэль 
удьуо ра. 13  Бу Йиш маэль уолат та рын аат та ра. Кини лэр 
тɵрɵɵ бүт бэ рээ дэк тэ ри нэн утуу-су буу аат та нал лар: Йиш-
маэль улах ана — Нэвайт, онтон Кедар, Адбеэ ль, Мив сам, 
14 Миш ма, Дума, Мас са, 15 Ха даад, Тэйма, Иэтур, На дэ ши, 
Кедма. 16 Кини лэр — Йиш маэль уолат та ра. Кини лэр уон 
ик ки уус ба һы лык та ра, олох суй бут уон на тох тоо бут 
сир дэ ри гэр аат та ра. 17 Йиш маэль сүүс отут сэт тэ сыл 
олор бут уон на тыы на быс тан, ɵбү гэ лэ ригэр ат там мыт. 
18  Кини лэр Хави лат тан са ҕа лаан Ашшуур га кии рии гэ 
Эгиип эт инни гэр баар Шуур га тии йэ та йаан олор бут тар. 
Кини лэр уруу ла рыт тан туо ра олор бут тар.

19 Бу — Авра һаам уолун Йиц хаак ууһа. Авра һаам тан 
Йиц хаак тɵрɵɵ бүт. 20 Па даан-Араам  тан тɵ рүт тээх ара мыай 
ки һи тэ Бэтуэ ль кыы һын, ара мыай Лаваа нын бал тын Риве-
ка ны ойох ыла ры гар Йиц хаак түɵрт уон саас таах эбит. 
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21 Йиц хаак Айыы Тойоҥ ҥо ойо ҕун ту һу гар үҥ пүт. Тоҕо 
диэ тэх хэ кини са таан оҕо лом мот эбит. Ону Айыы Тойон 
ис ти бит, ол кэн нэ ойо ҕо Риве ка хат буол бут. 22  Уолат та ра 
кини иһи гэр сыл дьан үтү рү һэн-ан ньыа ла һан бар быт тар. 
Онуоха кини: «Тыый, туох буол лум бу», — диэн Айыы 
Тойон тон ыйы та бар быт. 23  Айыы Тойон киниэхэ эппит:

— Эн искэр икки норуот баар,
Онон эйигиттэн икки уус үɵскүɵҕэ,
Биирэ биирин баһыйыаҕа,
Улахана оччугуйга чаҕардыаҕа.

24 Тɵрүүр бол дьо ҕо туол бут, арай иһи гэр иги рэ баар 
эбит. 25 Бас такы оҕо бүүс-бү түн нүү ти рии та ҥас кур дук 
кы тар хай дьү һүн нээх, бат тах таах эбит. Кини ни Эсав 
диэн аат таа быт тар. 26  Ол кэн нэ кини ини тэ илии ти нэн 
Эсав ти лэ ҕин туп пу ту нан тах сы быт. Кини ни Йаа ков 
диэн аат таа быт тар. Кини лэр тɵ рүүл лэ ри гэр Йиц хаак 
алта уон саас таах эбит.

27 Уолат тар улаап пыт тар. Эсав бул чут бэр дэ, хара тыа ны 
кэ тэр киһи буол бут. Оттон Йаа ков чуум пу, дьиэ ки һи-
тэ буол бут. 28  Эсав бул да мин ньи гэ һин иһин, кини ни 
Йиц хаак тап тыыр эбит. Оттон Риве ка Йаа ковы тап тыыр 
эбит. 29 Биир дэ Йаа ков хо йуу миин бу һа ра сы рыт та ҕы на, 
Эсав тыат тан хам ач чык кэл бит. 30 Эсав Йаа ковка эппит: 
«Мии гин ити кы тар хай ɵҥ нɵɵх, ити кы тар хай ас кы нан 
аһат эрэ, мин дэл би ач чык таа тым». Онтон ыла кини ни 
Эдом [кы һыл] диэн аат таа быт тар. 31 Йаа ков: «Оччо ҕо ол 
он ну гар, бас такы оҕо буо лан тɵрɵɵ бүт аак кын бу күн 
миэхэ биэр», — диэ бит. 32  Эсав: «Оо- дьэ, ɵлɵр бɵр тиий-
дим. Тугу ту һа лыай миэхэ бас такы оҕо буо лан тɵрɵɵ бүт 
аатым?» — диэ бит. 33  Йаа ков: «Оччо ҕо бүгүн миэхэ анда-
ҕай», — диэ бит. Кини ан да ҕай быт уон на бас такы оҕо 
буо лан тɵрɵɵ бүт аатын ас ту һут тан Йаа ковка биэр бит. 
34 Йаа ков Эсав ка ки лиэ би уон на итии аһы л ыгы биэр бит. 
Кини аһаа быт-сиэ бит уон на туран бар быт. Эсав бас такы 
оҕо буо лар аатын аан ньа ах ты ба тах.
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26  1 Авра һаам олор бут кэ ми гэр урук ку сут дьыл-
ла ры наа ҕар ор дук улах ан сут тур бут. Йиц хаак 

пилис ти им нэр ыраах тааҕы ла рыгар Авим еле хха Ге раар га 
бар быт. 2  Киниэхэ Айыы Тойон кɵс тү бүт уон на эппит: 
«Эгии пэк кэ ба ры ма, мин эйиэхэ эппит сир бэр олох суй. 3 Бу 
сир гэ олох суй, мин эйи гин ниин буо луом уон на эйи гин 
ал ҕыам, тоҕо диэ тэх хэ эйиэхэ уон на ыч чак кар бу сир-
дэ ри ба ры тын биэ риэм, итиэн нэ эн аҕа ҕар Авра һаам ҥа 
биэр бит кэс тыл бын то ло руом. 4 Эн кэн чээ ри гин хал лаан 
су лу һун тэ ҥэ ха ҥа тыам, ыч чак кар бу сир дэ ри ба ры тын 
биэ риэм. Эн ыч ча тыҥ нɵ ҥүɵ сир-дой ду дьо но-сэр гэ тэ 
ал ҕа ныа. 5  Ити — Авра һаам мин этэр бин ис ти би тин 
уон на мин ыйаах тар бын, со куон нар бын, та ка йыы бын 
ту тус пу тун иһин». 6 Онон Йиц хаак Ге раар га олох суй бут. 
7 Ол сир дьо но кин ит тэн ойо ҕун ыйып пыт та ры гар, кини: 
«Бу бал тым», — диэ бит. Тоҕо диэ тэх хэ бу сир дьо но 
Риве ка ту һут тан мии гин ɵлɵр бɵ түн нэр диэн, «ойо ҕум» 
диэ ҕин кут там мыт. Тоҕо диэ тэх хэ кини дьү һү нү нэн кэ рэ 
эбит. 8  Кини онно олох суй бу та ба лай да дьыл буол тун 
кэн нэ, пил ис тиим ыраах тааҕы та Авим елех түн нү гү-
нэн кɵр бү тэ: арай, Йиц хаак ойо ҕун Риве ка ны кыт та 
имэ рий сэ сыл дьар эбит. 9 Авим елех Йиц хаагы ыҥыран 
ыл быт уон на эппит: «Дьэ, ити кини чах чы ойо ҕуҥ эбит 
дии. Тоҕо эн кини ни бал тым диэ бик ки ний?» Онуоха 
Йиц хаак киниэхэ: «Кини ту һут тан ɵлү мээри бин эп пи-
тим», — диэ бит. 10 Авим елех эппит: «Эн бу биһиэ хэ тугу 
гын ныҥ? Арай, мин дьом мут тан биир эмэ киһи эн ойох-
хун кыт та хоон ньос пу та буол лар, эн биһи ги ни бу руй га 
ан ньа ҕын». 11 Авим елех бар дьо ну гар дьа һа йан эппит: 
«Бу киһи ни уон на кини ойо ҕун таа рый быт — ɵлɵ рүү гэ 
уурул луо ҕа!» 12  Йиц хаак ол дьыл ол сир гэ ыс пы тыт тан 
сүүс тɵ гүл эл бэх ньэ чи миэ ни хо муй бут, тоҕо диэ тэх хэ 
кини ни Айыы Тойон ал ҕаа быт. 13 Бу ки һи бит баайа үүнэ-
үк сүү тур бут, онон улуу баай киһи буол бут. 14 Киниэхэ 
кыра да, бɵдɵҥ да сүɵ һү үɵрэ уон на ку лу та эл бэх эбит. 
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Онуоха пил ис тиим дьо но киниэхэ ым сыы рар буол бут-
тар. 15 Онон, кини аҕа тын Авра һаам ку лут та ра хас пыт 
хо луо дьас та рын ба ры тын пилис ти им нэр бүɵ лээ бит-
тэр уон на буо ру нан то лор бут тар. 16  Онуоха Авим елех 
Йиц хаак ка: «Эн би һи гин нээ ҕэр та һыч чы кыа ҕыр дыҥ, 
онон биһигит тэн бар», — диэ бит. 17 Йиц хаак ол сир тэн 
бар быт уон на Ге раар хо чо ту гар тии йэн отуу ларын ту-
руо ран, онно олох суй бут. 18  Йиц хаак аҕа тын Авра һаам 
кэ ми нээ ҕи уу хо луо дьас та рын, кэлин пилис ти им нэр 
бүɵ лээн кэ бис пит тэ рин, хат таан хас пыт уон на олор-
го аҕа та иҥэр бит аат тарын биэр тэ лээ бит. 19 Ол хо чо ҕо 
Йиц хаак ку лут та ра хас пыт тар уон на кини лэр онно уу 
сык кы һын бул бут тар. 20 Онуоха Ге раар ма ныы һыт та ра 
Йиц хаак ма ныы һыт та рын кыт та мɵк күс пүт тэр, «биһиги 
уубут» диэ бит тэр. Онон мɵк күɵр тах сы бы тын туо һу-
лаан, Йиц хаак ол хо луо дьа һы Эсек диэн аат таа быт. 
21 Атын хо луо дьа һы хас пыт тар уон на ол ту һут тан эмиэ 
мɵк күс пүт тэр, ону Сит на [Утар сыы] диэн аат таа быт. 
22  Кини онтон сал гыы баран, атын хо луо дьа һы хас пыт. 
Ол ту һу нан мɵк күɵр суох буол бут. Ону Рехо вот диэн 
аат таа быт уон на эппит: «Айыы Тойон биһиэ хэ киэҥ си-
ри биэр дэ, онон сир үр дү гэр эл биэх пит». 23  Кини онтон 
Беэр Шева ҕа [Вир са вия ҕа] кɵс пүт. 24 Киниэхэ ол түүн 
Айыы Тойон кɵс тү бүт уон на эппит: «Мин — эн аҕаҥ 
Авра һаам Таҥа ра та бын. Мин эйи гин кыт та баа р бын, 
кут та ныма. Эйи гин ал ҕыам уон на ыч чак кын ку лу тум 
Авра һаам ту һу гар үк сэ тиэм». 25  Кини онно сиэр ти бэн-
ньик туп пут уон на Айыы Тойон аатын аат таа быт. Онно 
отуу тун ту руор бут, Йиц хаак дьо но холуо дьас хас пыт тар. 
26  Киниэхэ Ге раар тан Авим елех сү бэ һи тин Аху з за ты 
уон на сэ рии тин тойо нун Фихо лу илдьэ кэл бит. 27 Йиц-
хаак кини лэр гэ эппит: «Тоҕо миэхэ кэл ли гит? Эһи ги 
мии гин абаа һы кɵр бүк күт, киэр үүр бүк күт». 28  Кини лэр 
эп пит тэр: «Айыы Тойон эн ат ты гар баа рын илэ кɵр дү бүт. 
Онон эн би һик ки анда ҕар бэр сиэх хэ, ил лэ олох туох ха. 
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29 Ол эбэ тэр, биһиги эйи гин тыып па тах пы тын, эйиэхэ 
үтүɵ нү эрэ оҥор буп пу тун уон на эйи гин этэҥ ҥэ ыып пып-
пы тын кур дук, эн эмиэ биһиэ хэ хара са наа ны ту туом 
суо ҕа диэн анда ҕай. Эйи гин билигин Айыы Тойон ал ҕаа та». 
30  Йиц хаак кини лэр гэ ма лаа һын оҥор бут, кини лэр 
аһаа быт тар-сиэ бит тэр. 31 Сар сы ар да эр дэ туран бэ йэ-
бэ йэ лэ ри гэр анда ҕар бэр си бит тэр. Йиц хаак кини лэ ри 
атаар быт. Кини лэр этэҥ ҥэ бар быт тар. 32 Ол күн Йиц хаак 
үлэ һит тэ рэ кэл бит тэр. Кини лэр сык кыс үр дү гэр хас пыт 
хо луо дьас та рын ту һу нан эп пит тэр. Итиэн нэ: «Биһиги 
уу бул лу бут», — диэ бит тэр. 33 Кини ону Шева, ол эбэ тэр 
анда ҕар диэн аат таа быт. Ол иһин ол куо рат бу күҥ ҥэ 
диэ ри Беэр Шева диэн аат та нар.

34 Эсав тɵ рүɵ ҕүт тэн түɵрт уон саа һа эбит. Кини Хет ки-
һи тин Беэр кыы һын Йеху ди ты уон на Хет ки һи тин Елон 
кыы һын Басе маа ты ойох ыл быт. 35 Ол дьах тал лар Йиц-
хаак ка уон на Риве ка ҕа эл бэх эрэйи аҕал быт тар.27  1 Йиц хаак кыр дьан ха ра ҕа мɵл тɵɵ бүт. Кини ула-

хан уолун Эсавы ыҥыран: «Тоой уом», — диэ бит, 
онуоха кини: «Тугуй?» — диэ бит. 2  Кини эппит: «Дьэ, мин 
кы рый дым. Хаһан ɵлɵр бүн бил бэп пин. 3  Билигин эн 
саа дах хын, ох хун ыл уон на тыа ҕа тах сан миэхэ бул таан 
киир. 4 Итиэн нэ миэхэ мин тап тыыр ас пын бу һа ран аҕал. 
Ɵлүɵм ин ни нэ эйи гин ал гыы рым ту һу гар». 5 Риве ка, Йиц-
хаак уолу гар Эсав ка эп пи тин ис ти бит. Эсав тыа ҕа бул туу 
тах сы быт. 6  Риве ка уолу гар Йаа ковка эппит: «Дьэ, аҕаҥ 
убай гар Эсав ка этэ рин иһит тим. Ман нык: 7 «Миэхэ бул таан 
аҕал уон на ас та бу һар. Мин эйи гин ɵлүɵм ин ни нэ Айыы 
Тойон инни гэр ал ҕыам» — диэн. 8  Онон билигин уолум 
эрэ буол лар гын, мин эйиэхэ тугу гы ныах таах хын иһит! 
9 Коза үɵрүт тэн тии йэн миэхэ ик ки бас тыҥ ньи рэй дэ ри 
аҕал. Мин онон аҕа ҕар, кини хай дах тап тыы рын кур дук, 
ам тан наах аһы бэ лэм ниэм. 10 Эн аҕа ҕар ил дьэн биэ риэҥ, 
ɵлүɵн ин ни нэ эйи гин ал ҕаа ры сиэ ҕэ. 11 Йаа ков ийэ ти гэр 
Риве ка ҕа эппит: «Уба йым Эсав түү лээх киһи, оттон мин 
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суох. 12  Арай, аҕам таа ры йан кɵр дүн, оччо ҕо мин кини ха-
ра ҕар түɵ күн буо ла бын. Оччо ҕо алгыс он ну гар кы рыыс ка 
тик сиэм». 13  Ийэ тэ онуоха киниэхэ эппит: «Эн кы рыы һыҥ 
мин үр дү бэр түс түн, уол чаа ныам. Мин этэр бин эрэ иһит, 
баран миэхэ аҕал». 14 Кини баран ыл быт уон на ийэ ти гэр 
аҕал быт. Ийэ тэ, аҕа та тап тыыр аһын бу һар быт. 15 Риве ка 
улах ан уола Эсав дьиэ ҕэ баар маа ны та ҥа һын ылан, кыра 
уолу гар Йаа ковка кэ тэр ди бит. 16 Итиэн нэ уолун илии тин, 
ньал ҕаар кай моон ньун ко за ньи рэ йин ти рии ти нэн са ба 
уур бут. 17 Онтон бэ лэм нээ бит аһын уон на ки лиэ бин уолун 
Йаа ков илии ти гэр биэр бит. 18  Кини аҕа ты гар киир бит 
уон на: «Аҕаа», — диэ бит. Онуоха: «Тугуй? Эн ким ҥи-
ний, тоой уом?» — диэ бит. 19 Йаа ков аҕа ты гар: «Эн улах ан 
уолуҥ Эсавп ын. Миэхэ эп пик кин то лор дум. Мин куп пун 
ал гыы рыҥ ту һу гар туран олор уон на мин бул пут тан сиэ». 
20 Йиц хаак уолут тан: «Хай дах бач ча түр гэн ник бул луҥ, 
тоой уом?» — диэн ыйып пыт. Онуоха кини: «Тоҕо диэ тэх хэ, 
эн Айыы Тойон Таҥа раҥ миэхэ ута ры уун на», — диэ-
бит. 21 Йиц хаак Йаа ковка эппит: «Чуга һаа, эрэ, тоой уом, 
таа ры йан кɵ рүɵх пүн: чах чы уолум Эсав дуу, суох дуу 
диэн», — диэ бит. 22  Йаа ков аҕа ты гар Йиц хаак ка чу га һаа-
быт. Кини уолун ту тан-ха бан кɵр бүт уон на: «Куо ла һа, 
куо ла һа Йаа ков, оттон илии тэ, илии тэ Эсав», — диэ бит. 
23  Кини ни бил бэ тэх, тоҕо диэ тэх хэ илии тэ — убайа Эсав 
илии тин кур дук түү лээх эбит, онон кини ни ал ҕаа быт. 
24 Эппит: «Эн, уолум, Эсав кын дуо?» Кини: «Мин», — диэ-
бит. 25 Онуоха: «Эйи гин ал гыах пын, уолум бул дут тан сиэм 
этэ, ылан ку лу», — диэ бит. Йаа ков аҕа ты гар уум му тун 
аҕа та сиэ бит, ары гы аҕал бы тын ис пит. 26  Аҕа та Йиц хаак 
киниэхэ эппит: «Чуга һаа, эрэ, тоой уом, мии гин сыл лаа». 
27 Кини чу га һаан аҕа тын сыл лаа быт. Онуоха аҕа та кини 
та ҥа һын сы тын ыл быт уон на кини ни ал ҕаа быт. Итиэн нэ:

«Уолум сыта —
Айыы Тойон алҕаабыт 

толоонун курдук», — диэбит, —
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 28 «Таҥара эйиэхэ —
Халлаан сиигиттэн,
Сир сүмэтиттэн
ɵлгɵм үүнүүнү,
элбэх арыгыны биэрдин!

 29 Эйиэхэ норуоттар хамначчыт буоллуннар,
уустарыҥ сүгүрүйдүннэр!
Инилэргэр тойон буол!
Эн норуотуҥ уолаттара эйиэхэ сүгүрүйдүннэр!
Эйигин кыраабыт кыраннын!
Эйигин алҕаабыт алҕаннын!»

30 Йиц хаак Йаа ковы ал ҕаан бүп пү тү гэр Йаа ков аҕа тыт-
тан тах сан ба раа тын, убайа Эсав бул таан кэл бит. 31 Кини 
эмиэ ам тан наах аһы лык бэ лэм нээн баран аҕа ты гар ил-
дьи бит уон на киниэхэ: «Аҕаа, туран уолуҥ бул дут тан 
сиэ, онтон мии гин ал ҕаар», — диэ бит. 32  Онуоха аҕа та 
Йиц хаак киниэхэ: «Эн ким ҥи ний?»- диэ бит. Кини: «Мин, 
эн улах ан уолуҥ, Эсавп ын», — диэ бит. 33  Онуоха Йиц-
хаак олус ула хан нык со һу йан дьи ги һи йэ түс пүт уон на: 
«Оччо ҕо ким этэй, миэхэ булт бул таан аҕал быт? Мин ону 
ба ры тын сиэ би тим уон на эн кэ лиэҥ ин ни нэ кини ни ал-
ҕаа бы тым. Онон кини ал ҕан на». 34 Эсав аҕа тын тыл ла рын 
ис тээт, сүр дээх ула хан нык аба тыйар ха һыы тын тү һэр бит, 
итиэн нэ аҕа ты гар: «Аҕаа, мии гин эмиэ ал ҕаа», — диэ-
бит. 35  Онуоха кини эппит: «Иниҥ ал бын наан кии рэн 
эн ал гыс кын ыл ла». 36  Эсав эппит: «Ол иһин кини аата 
Йаа ков — ти лэх тэн хар быыр диэн суол та лаах буол ла ҕа, 
мин ик ки тэ ти лэх пит тэн хар бат тым: бас такы оҕо буол бут 
аап пын был дьаа та, онтон аны ал гыс пын ыл ла. Ама, миэхэ 
алгыс хаал лар ба тыҥ дуо?» — диэн ыйып пыт. 37 Йиц хаак 
Эсав ка хо руй даан эппит: «Мин кини ни эйиэхэ тойо ну нан 
анаа тым, ай мах та рын ба ры тын киниэхэ хам нач чыт та та 
биэр дим, ас да, ары гы да ба ры та кини дьа һа лы гар киир-
дэ. Ити кэн нэ эйиэхэ тугу биэ риэ мий, тоой уом?» 38  Эсав 
аҕа ты гар: «Аҕаа, эйиэхэ соҕо тох эрэ алгыс баар дуо, 
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ама? Мии гин эмиэ ал ҕаа, аҕаа», — диэ бит уон на Эсав 
ытаан то ҕу бар быт. 39 Аҕа та Йиц хаак киниэхэ хо руй даан 
эппит:

«Дьэ, эн олохсуйар дойдуҥ
ɵҥ сиртэн тэйиччи буолуоҕа,
халлаантан таммах да түһүɵ суоҕа.

 40 эн кылыскынан олоруоҥ,
инигэр хамначчыт буолуоҥ.
арай, кэмэ кэллэҕинэ кɵҥүл барыаҥ,
моойгуттан бурҕалдьытын киэр илгиэҥ».

41 Аҕа та Йаа ковы ал ҕаа бы тыт тан, Эсав киниэхэ ɵс түй-
бүт. Эсав «аҕам ɵлɵ рɵ чу га һаа та, онон ини бин Йаа ковы 
ɵлɵ рүɵм» диэн иһи гэр са наа быт. 42  Риве ка ҕа улах ан уолун 
Эсав тыл ла рын тиэр пит тэр. Кини кыра уолун Йаа ковы 
ыҥыр та ран ыл быт, уон на киниэхэ эппит: «Дьэ, уба йыҥ 
Эсав иэс тэ һэн эйи гин ɵлɵ рɵɵ рү гы нар. 43  Билигин, уол-
чаа ныам, мин этэр бин иһит. Мин убай бар Лавааҥ ҥа куот, 
Харааҥ ҥа. 44 Кини лиин аҕы йах күн оло ро түс, уба йыҥ 
кыы һыр бы та ааһыар диэ ри, 45 эйиэхэ уор дай бы та уҕа ры-
йыар диэ ри. Эн киниэхэ оҥор бук кун ум нуо ҕа, оччо ҕо 
мин эйи гин онтон ыҥыр та ра ыытыам. Туох иһин мин 
биир күн иһи гэр ик ки оҕо бут тан биир дэ ма тыах пы ный». 
46  Оттон Йиц хаак ка Риве ка: «Ити, хет кыр гыт та рыт тан 
сыл таан оло ҕум да олох буол ба тах: арай, Йаа ков эмиэ 
хет кыр гыт та рыт тан, бу дой ду кыр гыт та рыт тан ойох 
ыл лын? Оччо ҕо оло рон да диэн», — диэ бит.28  1 Йиц хаак Йаа ковы ыҥыр быт уон на ал ҕаа быт. 

Итиэн нэ киниэхэ: «Ханаан кыр гыт та рыт тан ойох 
ылаа йа ҕын», — диэн кэс ты лын эппит. 2  «Оттон билигин 
Па даан-Араам ҥа ийэҥ аҕа тын Бэтуэ ль дьиэ ти гэр тиий. 
Уон на онтон бэйэ ҕэр ийэҥ уба йын Лаваан кыр гыт та рыт-
тан ойох то ыл. 3  Модун Таҥа ра эйи гин ал ҕаан ууһат тын 
уон на үк сэт тин. Эйи гит тэн но руот тар ха ҥыы тур дун нар. 
4 Таҥа ра Авра һаам ҥа биэр бит си рин, эн хо нор хо но һо 
буо ла сыл дьы быт сир гин эн ба һы лыы рыҥ ту һу гар Таҥа ра 
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Авра һаам ҥа биэр бит ал гы һын эйиэхэ уон на эн ыч чак кар 
биэ риэ ҕэ», — диэ бит.

5 Йиц хаак Йаа ковы ыып пыт. Онуоха кини Па даан-Араам-
ҥа Йаа ков уон на Эсав ийэ тин Риве ка уба йы гар, араам 
ки һи тин Бэтуэ ль уолу гар Лавааҥ ҥа бар быт. 6  Йиц хаак 
Йаа ковы ал ҕыы рын уон на кини ни Падаан-Араам тан ойох 
ыл лын диэн онно ыыппы тын уон на киниэхэ «Ханаан 
кыр гыт та рыт тан ойох ылы ма» диэн кэс ты лын эп пи тин 
Эсав бил бит. 7 Йаа ков аҕа лаах ийэ тин ис ти бит уон на 
Па даан-Араам ҥа бар быт. 8  Аҕа та Йиц хаак Ханаан кыр-
гыт та рын иһи гэр кил лэр бэ тин Эсав бил бит. 9 Онон кини 
Йиш маэльга тиий бит уон на Авра һаам уолун Йиш маэль 
кыы һын, Невай от бал тын Маха лаа ты ойох то ру гар эбии 
ойох ыл быт.

10 Йаа ков Беэр Шеват тан тах сан Харааҥ ҥа бар быт. 11 Күн 
кии рэн, кини аара биир сир гэ хо но хаал быт. Кини ол 
сир таа һын ылан тɵ бɵ түн ан ны гар уурум мут уон на онно 
сып пыт. 12 Кини түүл тү һээ бит: арай, сир тэн хал лааҥ ҥа 
тии йэр ки ри лиэс тар дыл лан ту рар эбит. Ол ус тун арай 
Таҥа ра аан ньал ла ра үɵһэ тах сал лар, ал ла ра тү һэл лэр 
эбит. 13 Арай ол үр дү гэр Айыы Тойон ту рар эбит. Уон-
на эппит: «Мин — Айыы Тойом мун, эн аҕаҥ Авра һаам 
Таҥа ра та бын, Йиц хаак Таҥа ра та бын. Бу — эн сы тар сир-
гин эйиэхэ уон на эн ыч чак кар биэ рэ бин. 14 Эн ыч ча тыҥ 
буор бы тар ха йын кур дук эл биэ ҕэ, эн удьуор да рыҥ ар ҕаа, 
илин, хо ту уон на соҕу руу диэ ки тэ ни йиэх тэ рэ. Эйи ги нэн 
уон на эн ыч чак кы нан сир-дой ду уус та ра ал ҕа ныах та ра. 
15 Эн хан на сыл дьар гар бары ты гар эйи гин ниин буо луом, 
эйи гин ара ҥач чы лыам уон на бу сир гэ тɵн нɵ рүɵм. Эйиэхэ 
эп пип пин то ло руох пар диэ ри эйи гин хаал ла рыам суо ҕа». 
16 Йаа ков уһук тан кэл бит уон на: «Чах чы да ҕа ны бу сир-
гэ Айыы Тойон баар эбит, мин бил бэ тэх пин», — диэ бит. 
17 Кут там мыт: «Тугун сү рэй ман на? Бу чах чы да ҕа ны 
Таҥа ра дьиэ тэ, хал лаан аар ты га буол баат!» — диэ бит. 
18 Йаа ков сар сы ар да эр дэ туран били тɵ бɵ түн ан ны гар 
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сыт там мыт таа һы нан ылан ытык таа һы ту руор бут уон на 
үр дү гэр оли ва арыы тын куп пут. 19 Уон на ол си ри Бэт Эль 
ол аата Таҥа ра Дьиэ тэ диэн аат таа быт. Ол ин ни нэ бу 
куо рат Лууз диэн аат таа ҕа үһү. 20 Йаа ков анда ҕар эппит: 
«Ɵскɵ түн Таҥа ра мии гин кыт та буол ла ҕына уон на бу 
айам мын ара ҥач чы лаа та ҕына, миэхэ ас-та ҥас биэр дэ ҕи нэ, 
21 мин аҕам дьиэ ти гэр этэҥ ҥэ тɵ нүн нэх пи нэ, Айыы Тойон 
мин Таҥа рам буо луо ҕа, 22  бу ытык таа һым миэхэ Таҥа ра 
Дьиэ тэ буо луо ҕа. Итиэн нэ эн миэхэ тугу биэ рэр гит тэн 
ба ры тыт тан уон гым мы тын эйиэхэ ɵлүү лүɵм«.29  1 Йаа ков сал гыы бар быт. Илиҥ ҥи дьон си ри гэр 

тиий бит, 2  кɵр бү тэ: арай, то лооҥ ҥо холуо дьас баар 
эбит, оттон ол ат ты гар кыра сүɵ һү үс үɵрэ сы тар эбит, 
тоҕо диэ тэх хэ, ол хо луо дьас тан сүɵ һү нү уула тал лар эбит. 
Оттон холуо дьас айа ҕар улах ан таас сы тар эбит. 3  Онно 
сүɵ һү үɵрэ ба ры та му һун наҕы на, ма ныы һыт тар ол таа-
һы холуо дьас үр дүт тэн тү һэ рэл лэр эбит уон на сүɵ һү нү 
уула тан баран ол таа һы тɵт тɵ рү он ну гар, холуо дьас 
айа ҕар уурал лар эбит. 4 Йаа ков кини лэр тэн ыйып пыт: 
«Убай дар ыам, хан тан сыл дьа ҕыт?» Ону кини лэр: «Биһиги 
Ха раан тан», — диэ бит тэр. 5 Кини: «Эһи ги Нахуор уола 
Лаваа ны би лэ ҕит дуо?» — диэн ыйып пы ты гар, кини лэр: 
«Билэ бит», — диэ бит тэр. 6 Кини буол ла ҕына: «Этэҥ ҥэ дуо, 
кини», — диэн ыйып пы ты гар, ана рааҥ ҥы ла ра: «Этэҥ ҥэ, 
бу кыы һа Рахель сүɵ һү түн үɵрүн кыт та иһэр», — диэ бит-
тэр. 7 Йаа ков: «Күн ɵссɵ да уһун, сүɵ һү нү мун ньар кэм 
буол ба тах. Сүɵ һү лэр ги тин уула тыҥ уон на баран мэч чи-
тиҥ», — диэ бит. 8  Кини лэр эп пит тэр: «Сүɵ һү үɵрэ ба ры та 
мус туор диэ ри са там мат. Таа һы холуо дьас айа ҕыт тан тү-
һэр дэх тэ ри нэ, сүɵ һү нү уула тыах пыт». 9 Кини лэр кэп сэ тэ 
тур дах та ры на, Рахель аҕа тын ба раан на рын үɵрүн илдьэ 
кэл бит, кини ма ныы һыт эбит. 10 Йаа ков ийэ тин убайа 
Лаваан кыы һын Рахе ли уон на ийэ тин ини тэ Лаваан сүɵ-
һү лэ рин кɵ рɵн, холуо дьас айа ҕыт тан били таа һы тү һэр бит 
уон на ийэ тин уба йын Лаваан ба раан на рын уулап пыт. 
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11 Йаа ков Рахе ли сыл лаан ыл быт уон на ытаан то ҕу бар-
быт. 12  Йаа ков Рахель га аҕа тын ай ма ҕа уон на Риве ка уола 
буо ла рын эппит. Оттон Рахель сүү рэн тии йэн аҕа ты гар 
кэп сээ бит. 13 Лаваан бал тын уола Йаа ков кэл би тин ис тэн, 
кини ни кɵр сɵ ох сон, ыга куус пут, сыл лаа быт уон на дьиэ-
ти гэр кил лэр бит. Онуоха кини Лавааҥ ҥа маны ба ры тын 
саас-саа һы нан кэп сээ бит. 14 Лаваан Йаа ковка: «Эн — чах чы 
мин ай ма ҕым буо ла ҕын: мин уҥуо ҕум уҥуох таах хын, мин 
этим эттээх хин», — диэ бит. Йаа ков киниэхэ ый ус та та 
олор бут. 15 Лаваан Йаа ковка: «Ама да ай ма ҕым буол бу туҥ 
иһин, бос хо үлэ лиэҥ дуо? Үлэҥ иһин тугу эрэ йэр гин эт», — 
диэ бит. 16 Лаваан ик ки кыыс таах эбит: улах ана Лия диэн 
аат таах, кы ра та — Рахель диэн эбит тэр. 17 Лия ха ра ҕы нан 
мɵл тɵх эбит, оттон Рахель бы һыы ты нан-та һаа ты нан да, 
дьү һү нү нэн да кэ рэ эбит. 18 Йаа ков Рахе ли тап таа быт, онон 
эппит: «Сэт тэ сыл эн кыра кыы һыҥ Рахель ту һу гар эйиэхэ 
үлэ лиэм». 19 Онуоха Лаваан: «Сɵп, атын киһиэхэ биэ риэм 
он ну гар кини ни эйиэхэ биэ риэм, биһиэ хэ хаал», — диэ-
бит. 20 Йаа ков Рахель ту һу гар сэт тэ сыл үлэ лээ бит. Ол 
киниэхэ, Рахе ли тап тыы ра бэр дит тэн, аҕы йах күн кэ риэ тэ 
аас пыт. 21 Онуоха Йаа ков Лавааҥ ҥа: «Ойох пун аҕал, бол-
дьо ҕо туол ла, киниэхэ кии риэм этэ», — диэ бит. 22 Лаваан 
дьо нун-сэр гэ тин мун ньан ма лаа һын оҥор бут. 23 Киэ һэ 
буол бу ту гар кини кыы һын Лия ны ыл быт уон на Йаа ковка 
ил пит, Йаа ков киниэхэ киир бит. 24 Лаваан кыы һы гар Лия ҕа 
бэйэ тин кулут дьах та рын Зил фаа ны ку лут та та биэр бит. 
25 Йаа ков сар сы ар да кɵр бү тэ: арай, ат ты гар Лия сы тар 
эбит. Кини Лавааҥ ҥа: «Тоҕо итин ник гын ныҥ? Ама, мин 
эйиэхэ Рахель ту һу гар үлэ лээ бэ тэ ҕим дуо? Тоҕо мии гин 
ал бын наа тыҥ?» — диэ бит. 26 Лаваан: «Биһиги дой ду бу-
ту гар ман нык гым мат тар: ула ха ны ойох биэ риэх ин ни нэ 
кы ра ны биэр бэт тэр, 27 уруу сэт тэ кү нэ аас тын, оччо ҕо 
кини ни эмиэ биэ риэх пит, ол ту һу гар миэхэ ɵссɵ сэт тэ сыл 
үлэ лиэ ҕиҥ», — диэ бит. 28 Йаа ков уруу сэт тэ кү нэ ааһар ын 
кэтэспит. Онуоха Лаваан кыы һын Рахе ли ойох биэр бит. 
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29 Лаваан кыы һы гар Рахель га бэйэ тин кулут дьах та рын 
Бил хаа ны ку лут та та биэр бит. 30 Йаа ков Рахель га киир бит, 
кини Рахе ли Лия таа ҕар ор дук тап таа быт, онон Лавааҥ ҥа 
ɵссɵ сэт тэ сыл үлэ лээ бит. 31 Айыы Тойон Лия кɵй гɵ түл лэ 
сыл дьа рын кɵр бүт уон на кини киэ ли тин арый быт, оттон 
Рахель тɵ рɵɵ бɵт тɵл кɵ лɵм мүт. 32  Лия хат буол бут, онтон 
уол оҕо ну тɵ рɵп пүт. Оҕо тун Реу вен диэн аат таа быт. Тоҕо 
диэ тэх хэ, кини: «Айыы Тойон мин эрэй бин кɵр дɵ, эрим дьэ 
тап тыа ҕа», — диэ бит. 33 Кини ɵссɵ хат буол бут уон на уол 
оҕо ну тɵ рɵп пүт: «Айыы Тойон мин си рил лэ сыл дьар бын 
ис тэн бу миэхэ ɵссɵ оҕо биэр дэ», — диэ бит уон на оҕо тун 
Шимеон диэн аат таа быт. 34 Онтон ɵссɵ хат буо лан уол 
оҕо ну тɵ рɵп пүт уон на: «Билигин ба ҕас, эрим миэхэ дьэ 
сыс тар ини: мин киниэхэ үс уолу тɵ рɵт түм«, — диэ бит. 
Ол иһин кини ни Левий диэн аат таа быт. 35 Ɵссɵ хат буо-
лан уолу тɵ рɵп пүт уон на: «Дьэ билигин Айыы Тойо ну 
ай хал лыы бын», — диэ бит. Ол иһин уолун Йеху да диэн 
аат таа быт. Ол кэн нэ тɵ рɵɵн бүп пүт.30  1 Рахель Йаа ковка са таан оҕо лом мо тун би лэн 

эдьии йи гэр кү нүү лээ бит. Кини Йаа ковка: «Миэхэ 
оҕо то биэр, эбэ тэр мин ɵлүɵм», — диэ бит. 2  Йаа ков Рахель-
га кыы һыр быт уон на: «Мин эйиэхэ Таҥа ра үһү бүн дуо, 
оҕо биэ рэр?» — диэ бит. 3 Рахель эппит: «Ити мин ку лу тум 
Бил хаа баар, киниэхэ киир. Мин кини кɵ мɵ тү нэн оҕо-
ло но рум ту һу гар, кини мин тү һэх пэр тɵ рɵɵ түн». 4 Кини 
ку лу тун Бил хаа ны эри гэр кэр гэн биэр бит, онуоха Йаа-
ков киниэхэ киир бит. 5  Бил хаа хат буол бут, Йаа ковка 
уол оҕо ну тɵ рɵп пүт. 6  Рахель эппит: «Таҥа ра мии гин ɵй-
дɵɵ тɵ-дьүүл лээ тэ, мин этэр бин ис тэн, миэхэ уол оҕо ну 
биэр дэ», — диэ бит, ол иһин уолун Даан диэн аат таа быт. 
7 Рахель ку лу та Бил хаа хат буол бут, Йаа ковка иккис уолу 
тɵ рɵп пүт. 8  Онуоха Рахель: «Эдьиий бин кыт та Таҥа ра 
кү рэ ҕэр кү рэс тэс тим уон на хот тум», — диэ бит уон на 
уолун Наф та лии диэн аат таа быт. 9 Лия тɵ рɵɵн бүп пү түн 
бил бит уон на кулут дьах та рын Зил фаа ны ылан Йаа ковка 
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кэр гэн биэр бит. 10 Лия ку лу та Зил фаа хат буол бут уон-
на Йаа ковка уол оҕо ну тɵ рɵп пүт. 11 Онуоха Лия: «Сор гу 
тос хой до!» — диэ бит уон на уолун Гаад [ол аата Сор гу] 
диэн аат таа быт. 12  Лия ку лу та Зил фаа Йаа ковка иккис 
оҕо тун тɵ рɵп пүт. 13  Онуоха Лия: «Аата, дьол лонн охп уон, 
мии гин дьах тал лар дьол лоох диэх тэ рэ», — диэ бит, уон-
на уолун Ашер [ол аата Дьол] диэн аат таа быт. 14 Реу вен 
сэ лиэ һи нэй хо муу рун са ҕа на хонуу га бар быт, онно оҕо 
үɵс күү рүн кɵ ҕү тэр ман дра го ра диэн үүнээ йи ни бул бут. 
Ону ийэ ти гэр Лия ҕа аҕал быт. Рахель эдьии йи гэр Лия ҕа: 
«Уолуҥ бул бут үүнээ йи тин миэхэ биэр», — диэ бит. 15 Лия 
Рахель га: «Мин эр бин ыл бы тыҥ кыра дуо? Аны мин уолум 
бул бут үүнээ йи ти гэр ым сыыр дыҥ дуо?» — диэ бит. Онуоха 
Рахель: «Оччо ҕо эн уолуҥ үүнээ йи тин он ну гар, эрим бу 
түүн эйи гин ниин сыт тын», — диэ бит. 16  Йаа ков киэ һэ 
хо нуут тан кэл бит. Лия киниэхэ ута ры тах сан: «Миэхэ 
киир, мин эйи гин уолум бул бут отон но ру гар атас тас-
тым», — диэ бит. Ол түүн кини Лия лыын хом мут. 17 Таҥа ра 
Лия ны ис ти бит: кини хат буол бут, Йаа ковка бэ һис уолун 
тɵ рɵп пүт. 18  Лия: «Ити мин кулут дьах тар бын эр бэр биэр-
би тим иһин Таҥа ра мии гин ман ньа лаа та», — диэ бит, 
онон уолун Иссах аар [Ман ньа] диэн аат таа быт. 19 Лия 
ɵссɵ хат буол бут, уон на Йаа ковка ал тыс оҕо тун тɵ рɵп пүт. 
20 Лия эппит: «Таҥа ра миэхэ үтүɵ бэ лэ ҕи биэр дэ — эрим 
мии гин ɵрɵ ту туо ҕа, тоҕо диэ тэх хэ, мин киниэхэ алта 
уолу тɵ рɵт түм», — диэ бит уон на уолун Зеву лон [Ɵрɵ ту-
туу] диэн аат таа быт. 21 Ол кэн нэ кыыс оҕо лом мут уон на 
Дина диэн аат таа быт. 22  Онтон Таҥа ра Рахе ли са наа-
быт. Таҥа ра кини ни ис ти бит уон на тɵрүүр тɵл кɵ лɵɵ бүт. 
23  Кини хат буо лан уол оҕо ну тɵ рɵп пүт уон на: «Таҥа ра 
мии гин саат тан-суут тан бос хо лоо то», — диэ бит. 24 Кини 
уолун Йосеф [Эбил лии] диэн аат таа быт уон на: «Айыы 
Тойон миэхэ эбии уол ла биэр дэр», — диэ бит. 25  Рахель 
Йосе бы тɵ рɵп пү тү гэр, Йаа ков Лавааҥ ҥа эппит: «Дой ду-
бар ба рар бын кɵ ҥүл лээ. 26  Эйиэхэ үлэ лээ бит ман ньа бар 
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ойох тор бун уон на оҕо лор бун биэр. Мин эйиэхэ хай дах 
үлэ лээ бип пин би лэ ҕин». 27 Киниэхэ Лаваан эппит: «Бука 
диэн бол ҕо йон ис тэ риҥ буол лар, эн баар буо лаҥ ҥын 
бай дым уон на Айыы Тойон тон ал ҕан ным». 28  Итиэн нэ 
кини: «Тɵһɵ тɵ лɵ бү рү кɵр дүүр гүн биэ риэм», — диэ бит. 
29 Киниэхэ Йаа ков эппит: «Мин эйиэхэ хай дах үлэ лээ-
бип пин уон на мин баа рбына эн сүɵ һүҥ ту ру га хай да ҕын 
би лэ ҕин. 30 Мин ин ни би нэ аҕы йах этэ, онтон үк сээ би тэ. 
Мин кэ лэм мин, эйи гин Айыы Тойон ал ҕаа та. Бэйэм уус-
пар хаһан ман нык үлэ лии бин?» 31 Онуоха Лаваан киниэхэ: 
«Тугу биэ рэ бин эйиэхэ», — диэ бит. Йаа ков: «Миэхэ тугу 
да биэ ри мэ. Арай, ɵскɵ түн мин этэр бин то лор дох ху-
на, мин эмиэ эн ба раан нар гын мэч чип пи тим кур дук 
мэч чи тиэм, ма наа бы тым кур дук ма ныам. 32  Мин бүгүн 
сүɵ һүҥ үɵрүн баран кэ ри йэр бин кɵ ҥүл лээ. Эн ты һы ба-
раан нар тан тол бон ноох то рун уон на эриэн нэрин ба ры тын 
итиэн нэ хара дьү һүн нээх атыыр ба раан на ры, атыыр, ты-
һы ко за лар тан эриэн нэрин уон на тол бон ноох то рун ылан 
тус па араар. Ол — миэхэ тɵ лɵ бү рүҥ буо луо ҕа. 33  Ман тан 
инньэ эйиэхэ бэйэм он ну гар үтүɵ суо ба һым хо руй дуо ҕа. 
Ол кур дук ɵскɵ түн бэ лиэ тэ, эриэ нэ суох ко за лар уон на 
ха рат тан ура ты дьү һүн нээх сүɵ һү баа рын кɵр дɵх хү нэ: 
«Кини мии гит тэн уор бут диэр», — диэ бит. 34  Лаваан 
эппит: «Сɵп, эн эппи тиҥ кур дук буол лун». 35 Итиэн нэ ол 
күн кини эриэн-дьу раа уон на эбир дээх ко за ла ры, тол-
бон ноох то ру уон на ма ҥан эбир дээх тэ ри, ону тэ ҥэ хара 
ба раан на ры ба ры тын тус па араа ран ылан уолат та ры гар 
ма на та биэр бит. 36  Бэйэ тин уон на Йаа ков ик ки арды гар 
үс күн нүк тээх суо лу олох тоо бут. Йаа ков Лавааҥ ҥа хаал-
быт сүɵ һү нү кɵр бүт. 37 Йаа ков тэ ти ҥи, эриэ хэ лээх ма һы 
уон на эр мон диэн бɵдɵҥ сэ бир дэх тээх ма һы ылан, мас 
этэ маҥ ха йан кɵс түɵр диэ ри үрүҥ су ба ларын су лу йа 
хас таабыт. 38  Сулул луб ут су ба лаах мас та ры, уу иһээ ри 
кэл бит сүɵ һү лэр кɵр дүн нэр диэн уулуур хо руу да лар ин-
ни лэ ри гэр уур та лаа быт. Онно уулуу кэл бит сүɵ һү буо һуур 
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сирэ эбит. 39 Сүɵ һү эриэн мас инни гэр буо һуур буо лан, 
эриэн-дьу раа, бэ лиэ лээх сүɵ һү үɵс күүр буол бут. 40 Йаа-
ков ол ба раан на ры араа ран, Лавааҥ ҥа баар эриэн уон на 
хара сүɵ һү лэ рин инни гэр ту руор таа быт. Кини бэйэ тин 
үɵрүн, Лаваан сүɵ һү түн кыт та буол бак ка, тус па ту тар 
эбит. 41 Бɵҕɵ-та ҕа сүɵ һү буо һуу ру гар анаан, Йаа ков онно 
эриэн ла баа ла ры, сүɵ һү кɵ рɵ рүн гы на, хо руу да инни гэр 
уур та лыыр эбит. 42  Оттон мɵл тɵх сүɵ һү буо һуу ру гар уур-
бат эбит. Оччо ҕо мɵл тɵх сүɵ һү Лавааҥ ҥа, күүс тээх сүɵ һү 
Йаа ковка тик сэр эбит. 43  Дьэ бу киһи инньэ гы нан тиэ рэ 
бай быт: сүɵ һү түн үɵрэ ха ҥаа быт, ку лут та ра диэн, хам-
нач чыт дьах тал ла ра диэн, тэ биэн нэ рэ диэн, ɵсүɵл лэ рэ 
диэн.31  1 Лаваан уолат та ра: «Аҕа быт баа рын ба ры тын Йаа-

ков ыл ла. Ити баа йын-дуо лун ба ры тын биһиги 
аҕа бы тыт тан оҥо һун на», — диил лэ рин Йаа ков ис ти бит. 
2  Лаваан киниэхэ сы һыа на урук ку ту наа ҕар ула рый бы тын, 
Йаа ков кини си рэ йит тэн-ха ра ҕыт тан кɵ рɵн бил бит. 3 Айыы 
Тойон Йаа ковка эппит: «Тɵрɵɵ бүт дой ду гар, уруу лар гар 
тɵ нүн. Мин эйи гин кыт та буо луом». 4  Йаа ков онуоха, 
сүɵ һү лэ рэ мэч чи йэр хо нуу ла ры гар, Рахе ли уон на Лия-
ны ыҥыт та ра ыып пыт. 5 Кини лэр гэ эппит: «Эһи ги аҕа ҕыт 
миэхэ сы һыа на урук ку ту наа ҕар тос ту ула рый быт, ол 
эрэн аҕам Таҥа ра та мии гин кыт та баар. 6  Эһи ги аҕа ҕы-
ты гар мин хай дах таах кур дук кы һал лан үлэ лээ бип пин 
би лэ ҕит. 7 Оттон эһи ги аҕа ҕыт мии гин ал бын ныыр: үлэм 
иһин үлэх тээх тɵ лɵ бү рүн уон ча та ула рыт та. Ол эрэн 
миэхэ ɵһүɵн нэ ниэ ҕин, Таҥа ра боп пу та. 8  Ɵскɵ түн кини: 
«Эн тɵ лɵ бү рүҥ бэ лиэ лээх тэр буол лун нар», — диэ тэ ҕи нэ, 
сүɵ һү ба ры та бэ лиэ лээх буо лан тɵ рүү рэ, оттон «эриэн 
сүɵ һү эйиэхэ тɵ лɵ бүр буол лун» диэ тэ ҕи нэ, сүɵ һү ба ры та 
эриэн буо лан тɵ рүү рэ. 9 Таҥа ра итин ник гы нан, эһи ги 
аҕа ҕыт сүɵ һү лэ рин ылан миэхэ биэр би тэ.

10  Биир дэ, сүɵ һү буо һуур кэ ми гэр түүл тү һээн кɵр-
бү түм: арай, ко за ла ры са бар ко зел лар бары эриэн нэр, 

 АЙЫЛЛЫЫ 30:39 – 31:10 

YOT genesis.indb   66YOT genesis.indb   66 30.01.2012   16:49:1330.01.2012   16:49:13



67

бэ лиэ лээх тэр уон на ала эриэн нэр эбит. 11 Онуоха түүл бэр 
Таҥа ра Аан ньа ла: «Йаа ков», — диэн ыҥыр да. Мин: «Бу 
баар бын», — диэ тим. 12  «Дьэ, ити кɵр, ко за ла ры са бар ко-
зел лар бары эриэн нэр, бэ лиэ лээх тэр уон на ала эриэн нэр. 
Лаваан эйиэхэ тугу оҥо ро рун ба ры тын кɵ рɵ бүн, 13  мин 
Бэт Эль Таҥа ра та бын. Эн онно ытык таас ка арыы ку тан 
миэхэ ан да ҕай бы тыҥ. Билигин буол ла ҕына тур уон на 
бу сир тэн бар, тɵрɵɵ бүт дой ду гар тɵ нүн», — диэ би тэ. 
14 Рахель уон на Лия киниэхэ хо руй даан эп пит тэр: «Ама, 
аны кэ лэн аҕа быт дьиэ тин баа йын-дуо лун, нэ һи лиэс ти-
бэ тин бас би лэр үһү бүт дуо?» 15  Кини биһи ги ни туо ра 
дьон кур дук кɵ рɵр, тоҕо диэ тэх хэ биһи ги ни атыы лаа бы-
та, ол тɵ лɵ бү рүн бэйэ ти гэр иҥэ рим ми тэ. 16 Онон, Таҥа ра 
биһиги аҕа бы тыт тан был дьаа быт баайа би һиэ нэ уон на 
биһиги оҕо лор бут киэ нэ. Оттон эн билигин Таҥа ра этэ-
рин оҥор». 17 Йаа ков туран оҕо ло рун уон на ойох то рун 
тэ биэн нэр гэ мэ ҥэ һин нэр бит. 18  Сүɵ һү түн ба ры тын үүрэн, 
Падаан-Араам ҥа бас бил бит ма лын ба ры тын ылан Ханаан 
си ри гэр аҕа ты гар Йиц хаак ка бар быт. 19 Оттон Лаваан 
ба раан на рын кы рый та ра бар быт, онон ту һа нан, Рахель 
аҕа тын үҥэр та ҥа ра ла рын эмэ гэт тэ рин уоран илдьэ 
бар быт. 20 Йаа ков араам ки һи тин Лаваа ны ал бын наа быт: 
киниэхэ тугу да эп пэк кэ кү рээбит. 21 Туох баа рын ба ры тын 
илдьэ кү рээбит. Ɵрү һү туо раан баран Гилаад ха йа тын 
да бай быт.

22  Ол үһүс кү нү гэр Лавааҥ ҥа Йаа ков кү рээ би тин ту-
һу нан эп пит тэр. 23  Лаваан ай мах та рын илдьэ Йаа ковы 
эк ки рэп пит тэр. Айан на рын сэт тис кү нэ аас пы тын кэн нэ, 
Йаа ковы Гилаад ха йа ты гар сип пит тэр. 24 Ол түүн, араам 
ки һи ти гэр, Лавааҥ ҥа түү лү гэр Таҥа ра кэл бит уон на 
киниэхэ эппит: «Йаа ковка тугу эмэ оҥо руоҥ да, бүк 
сэ рэн!» 25  Лаваан Йаа ковы сип пит: «Йаа ков ор дуу тун 
ха йа ҕа оҥос ту бут, оттон Лаваан ай мах та рын кыт та 
Гилаад ха йа лаах си ри гэр тох тоо бут», — диэ бит. 26 Лаваан 
Йаа ковка: «Туох буо лан, мии гин ал бын наа тыҥ? Кыр гыт-
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тарб ын тоҕо сэ рии үүрүү түн кур дук кү рэ тэн бар дыҥ? 
27 Тоҕо мии гит тэн кү рээтиҥ? Тоҕо мии гин та лаа тыҥ? 
Мин эйи гин күп сүүр уон на кы рыым па до ҕу һуо лу нан 
ыл лыы-ыл лыы үɵрүү нү кыт та ыытыам этэ. 28  Кыр гыт-
тарб ын да, сиэн нэр бин да сыл лап пак ка илдьэ бар дыҥ. 
Мээ нэ бас бат тах бы һыы лам мык кын. 29 Эһиэхэ ɵһүɵ нү 
оҥо руох күүс илии бэр баар. Ол эрээ ри эн аҕаҥ Таҥа ра та 
бэ ҕэ һээ миэхэ: «Йаа ковка ту гу эмэ оҥо руоҥ да, сэ рэн», — 
диэ би тэ. 30 Эн барар эрэ буол лар гын бар да ҕыҥ дии, аҕаҥ 
дьиэ тин ах ты бы тыҥ сүр дээх этэ. Ол эрэн тоҕо мин та-
ҥа ра лар бын уор дуҥ?» 31 Йаа ков Лавааҥ ҥа хо руй даан: 
«Кыр гыт тарг ын мии гит тэн был дьаан ылыаҥ дии са наан 
кут там мы тым. 32  Таҥа ра лар гын ким тэн бу луоҥ да, ол 
тыын наах хаа лыа суо ҕа. Аймах та рым туо һу буол лун-
нар: мии гин ньэҥ ни йэн кɵр уон на миэ нэ диэ бик кин 
ыл», — диэ бит. Рахель уор бу тун Йаа ков бил бэт эбит. 
33  Лаваан Йаа ков отуу ту гар, Лия отуу ту гар уон на ик ки 
кулут дьах тал лар отуу ла рыгар киир бит да, бул ба тах. 
Кини Лия отуу тут тан тах саат Рахель киэ ни гэр киир-
бит. 34  Рахель та ҥа ра ла рын ылан тэ биэн ыҥыы ры гар 
кис тээ бит уон на үр дү гэр оло ру нан кэ бис пит. Лаваан 
ша те ру ба ры тын ньэҥ ний бит да бул ба тах. 35 Рахель аҕа-
ты гар: «Тойо нум киир би ти гэр, кыа йан ту рар кыа ҕа 
суох пар уор да йы ма, дьах тар га буо лар кы һал ҕам ти-
рээ тэ», — диэ бит. Лаваан кɵр дɵɵ бүт да, та ҥа ра ла рын 
бул ба тах. 36 Онуоха Йаа ков киниэхэ кыы һы ран иир си бит. 
Йаа ков Лавааҥ ҥа эппит: «Туох бу руй даах, аньыы лаах 
буо лам мын эн мии гин экки рэ тэҕин? 37 Эн мин туох баар 
мал бын ба ры тын ньэҥ ний диҥ, эн дьиэҥ ма лыт тан ман-
на тугу бул луҥ? Кɵр дɵр ман на, ай мах та рыҥ инни гэр. 
Эн би һик ки ни кини лэр дьүүл лээ тин нэр. 38  Бу сүүр бэ 
сыл мин эйиэхэ сы рыт тым. Ол ту ха ры ба раан на рыҥ 
да, ко за ла рыҥ да тɵ рүɵх тэ рэ ам ньы раа ба та ҕа. Эн ба-
раан на рыҥ үɵрүт тэн мин сиэ бэ тэ ҕим. 39 Кыыл тар ды быт 
сүɵ һү түн мин эйиэхэ аҕал бат этим, бэйэм тɵ лүү рүм. 

 АЙЫЛЛЫЫ 31:27 – 39 

YOT genesis.indb   68YOT genesis.indb   68 30.01.2012   16:49:1330.01.2012   16:49:13



69

Күнүс да сүп пү тү, түүн да сүп пү тү эн мии гит тэн ир дии-
риҥ. 40 Күнүс ку йаас тан эс тэ рим, түүн — тым ныыт тан, 
онон утуйар уум кɵ тɵн хаа ла ра. 41 Сүүр бэ сы лы бы һа 
миэхэ итин ник этэ эн дьиэ ҕэр. Мин эйиэхэ кыр гыт та-
рыҥ ту һу гар уон түɵрт сыл үлэ лээ тим уон на алта сыл 
сүɵ һү лэ риҥ ту һу гар. Оттон эн ман ньа бын уон тɵ гүл 
ула рыт тыҥ. 42  Ɵскɵ түн мии гин кыт та аҕам Авра һаам 
Таҥа ра та уон на Йиц хаак сү рэ суо ҕа буол лар, эн мии-
гин ту га да суох ыытыаҥ этэ. Ол эрэн Таҥа ра мин 
эрэй бин уон на сы ра бын кɵ рɵр буо лан, бэ ҕэ һээ мии гин 
кɵ мүс кээ би тэ». 43  Лаваан Йаа ковка хо руй даан: «Кыр-
гы ттарым — миэн нэ рэ, оҕо ло рум — миэн нэ рэ, сүɵ һүм 
эмиэ миэ нэ. Бу эн кɵ рɵ рүҥ ба ры та миэ нэ. Ама, бэйэм 
кыр гыт тар бар уон на сиэн нэр бэр туох ку һа ҕа ны оҥо-
руох пу нуй? 44 Билигин эн би һик ки кэс тыл ла бэр сиэх хэ, 
би һик ки ар ды бы ты гар туо һу баар буол лун», — диэ бит. 
45  Йаа ков таас ылан ытык бэ лиэ ту руор бут. 46  Йаа ков 
ай мах та ры гар: «Таас та мун ньуҥ», — диэ бит. Кини лэр 
таас та ры ыл быт тар уон на чɵ мɵх түү уур бут тар. Ол кэн нэ 
ол үр дэл ат ты гар аһаа быт тар-сиэ бит тэр. 47 Лаваан ону 
Йегар-Сах ад уута [Туо һу ха йа та] диэн аат таа быт. Оттон 
Йаа ков Гал-Эд, ол эбэ тэр [Туо һу таас] диэн аат таа быт. 
48  Лаваан эппит: «Бу таас ɵрɵ һɵ тɵ эн биһиэ хэ бүгүн 
туо һу буол ла. Ол иһин Гал-Эд диэн аат тан на». 49 Ɵссɵ 
Мицпаа диэ бит тэр, тоҕо диэ тэх хэ Лаваан эппит: «Айыы 
Тойон бэ йэ-бэ йэ би тин сү тэр сэр тү гэм ми ти гэр мии гин 
уон на эйи гин кɵ рɵ сы рыт тын. 50 Ол эбэ тэр, ɵскɵ түн эн 
мин кыр гыт тарб ын ата ҕас таа тах хы на, эбэ тэр кини лэр 
кэн нэ эбии ойох тон нох ху на ɵй дɵɵ: эн биһиэ хэ киһи 
туо һу буол ба тах, Таҥа ра туо һу». 51 Итиэн нэ Лаваан 
Йаа ковка эппит: «Кɵр, бу таас чɵ мɵ ҕɵ уон на бу мин 
ту руор бут ытык таа һым — 52  бу таас чɵ мɵ ҕɵ уон на ытык 
таас туо һу буо лал лар. Эн биһигит тэн ха йа быт да ҕа ны, 
бу таас чɵ мɵ ҕүн уон на ытык таас нɵ ҥүɵ түһэн, бэ йэ-
бэ йэ би ти гэр ɵһүɵн нээ ҕи оҥо руо суох таах пыт туо һу та. 
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53  Авра һаам Таҥа ра та уон на Нахуор Таҥа ра та — кини-
лэр аҕа ла рын Таҥа ра ла ра эн би һик ки ни дьүүл лээ тин». 
Йаа ков аҕа тын Йиц хаак итэ ҕэ ли нэн ан да ҕай быт. 54 Йаа-
ков ха йа үр дү гэр сиэр ти бэ аҕал быт уон на ай мах та рын 
аһа та-сиэ тэ ыҥыр таабыт. Кини лэр аһаан-сиэн баран 
ол ха йа ҕа хом мут тар.32  1 Сар сы ны гар Лаваан эр дэ туран сиэт тэ рин уон на 

кыр гыт та рын сыл лаан-уураан баран ал ҕаа быт, 
итиэн нэ дьиэ ти гэр тɵн нү бүт. 2  Йаа ков бэйэ тин суо лу нан 
бар быт. Кини ни Таҥа ра аан ньал ла ра кɵр сү бүт тэр. 3  Йаа-
ков кини лэ ри кɵрɵɵт «Таҥа ра сэ рии тэ» дии са наа быт 
уон на Маха наим диэн аат таа быт.

4 Кини Эдом дой ду тун Сеир си ри гэр уба йы гар Эсав ка 
ил дьит тэ рин ыып пыт. 5 Итиэн нэ кини лэр гэ ман нык этиҥ 
диэн со руй бут: «Тойо нум Эсав, ку лу туҥ Йаа ков күн бү-
гүҥ ҥэ диэ ри Лавааҥ ҥа оло рон кэл лэ, 6  миэхэ ɵсүɵл лэр 
да, сүɵ һү да, ку лут тар да баал лар. Ол ту һу нан тойом мор 
Эсав ка, са наа тын та ба та йа наа ры, бил лин диэн иһи тин нэ-
рэ ыыт тым». 7 Илдь ит тэ рэ Йаа ковка тɵн нɵн кэ лэн: «Биһиги 
эн убай гар Эсав ка сы рыт ты быт, ону кини эйиэхэ түɵрт 
сүүс ки һи лээх ном нуо ута ры иһэр», — диэ бит тэр. 8  Йаа-
ков олус диэн кут там мыт, дьик сим мит. Кини дьон но рун, 
сүɵ һү түн, тэбиэн нэ рин ик ки аҥыы араар быт. 9 Итиэн нэ: 
«Ɵскɵ түн Эсав бии ри гэр са ба түс тэ ҕи нэ, ик ки һэ быы-
һа ныа ҕа», — диэ бит. 10 Йаа ков эппит: «Аҕам Авра һаам 
Таҥа ра та уон на аҕам Йиц хаак Таҥа ра та, «бэ йэҥ сир гэр, 
тɵрɵɵ бүт дой ду гар тɵ нүн, оччо ҕо эйиэхэ үтүɵ нү оҥо руом» 
диэ бит Айыы Тойон, 11 эн ку лук кар — миэхэ оҥо рор бары 
үтүɵ ҕэр, ɵҥɵ ҕɵр хо лоо но суох пун, тоҕо диэ тэх хэ мин 
Иор даҥ ҥа мас та йах таах кэл би тим, оттон билигин ик ки 
үр бэ лээх иһэ бин. 12  Уба йым Эсав илии тит тэн кɵ мүс кээ. 
Кини кэ лэн, биһи ги ни, ийэ лиин-оҕо луун ба ры бы тын, 
кыр гыа ҕа диэн кут та на бын. 13  Эн миэхэ үтүɵ нү үк сэ тиэх 
уон на мин ыч чап пын муо ра ку ма ҕын кур дук киһи ааҕан 
сип пэт гы на ха ҥа тыах буол бу туҥ». 14  Ол түүн Йаа ков 
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онно хом мут. Ол кэн нэ сүɵ һү түн үɵрүт тэн ылан уба-
йы гар Эсав ка кэ һии ыып пыт: 15 ик ки сүүс ты һы ко за ны, 
сүүр бэ ко зе лу, ик ки сүүс ты һы хойу, сүүр бэ ба раа ны, 
16  отут ыанар тэ биэ ни оҕо ло рун кыт та, түɵрт уон ына-
ҕы, уон оҕу һу, сүүр бэ ты һы ɵсүɵ лү, уон атыы ры. 17 Хас 
биир дии сүɵ һү үɵрүн ку лут та ры нан наар даа быт уон на 
кини лэр гэ эппит: «Мин ин ни бэр ба рыҥ, бэ йэ-бэ йэ ҕи-
тит тэн тэ йич чи сыл дьыҥ». 18  Бас такы киһиэхэ: «Ɵскɵ түн 
мин уба йым Эсав кɵр сɵн: «Кимиэ нэ буо ла ҕын? Хан на 
бар дыҥ? Инни гэр ким сүɵ һү түн үүрэн иһэ ҕин?» — диэн 
ыйыт таҕы на, 19 «Бу эн ку лу туҥ Йаа ков киэ нэ, тойом мор 
Эсав ка бэ лэх ыыт та, кини бэйэ тэ кэн ни би ти гэр иһэр» 
диэн хо руй даа диэн со руй бут. 20 Эсавы кɵ рүс тэх хи ти нэ 
ман нык диэ риҥ диэн со ру да ҕы иккис, үһүс ку лут та ры-
гар уон на сүɵ һү үүрэн иһэр бары ку лут та ры гар эппит. 
21 Итиэн нэ: «Биһиги кэн ни би тит тэн эн ку лу туҥ Йаа ков 
иһэр» диэн этээ риҥ», — диэ бит, уон на: «бас таан бэ лэ ҕи-
нэн күн дү лүɵм, онтон эрэ бэйэ тин кɵ рүɵм, оччо ҕо, баҕар, 
мии гин үчү гэй дик кɵр сүɵ», — диэн са наа быт. 22  Кини 
бэ лэ ҕэ бар быт, оттон бэйэ тэ ор дуу ту гар хо но хаал быт. 
23  Кини ол түүн ик ки ойо ҕун, ик ки кэр гэн дьах та рын 
уон на уон биир уолат та рын ылан баран Йаб бок диэн 
ɵрү һү уҥуор даа быт. 24 Кини лэ ри ба ры ла рын уон на туох 
баа рын ба ры тын ылан үрэх нɵ ҥүɵ туо рап пыт. 25  Йаа-
ков соҕо тох хаал быт. Онно кини лиин ким эрэ са һар ҕа 
тах сыар диэ ри тус ту бут. 26  Уон на кыа йар кыа ҕа суо ҕун 
би лэн, Йаа ков кини ни кыт та тус та сы рыт та ҕы на, кини 
Йаа ковы ɵт тү гүн уҥуо ҕун ох сон эчэп пит. 27 Ол кэн нэ: 
«Мии гин ыыт, са һар ҕа та ҕыс та», — диэ бит. Онуоха Йаа-
ков: «Мии гин ал гыы илик ки нэ ыытыам суо ҕа», — диэ бит. 
28  Кини: «Аатыҥ ки мий?» — диэн ыйып пы ты гар, «Йаа-
ков», — диэ бит. 29 Онуоха кини: «Ман тан инньэ аатыҥ 
Йаа ков буол ба тах, Йис раэ ль диэн буол лун, тоҕо диэ-
тэх хэ, эн Таҥа ра ны уон на дьо ну кыт та ту һун нуҥ уон на 
кыай дыҥ». 30 Онтон Йаа ков: «Эн аатыҥ ки мий?» — диэн 
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ыйы таач чы буол бут. Онуоха бии рэ: «Мин аап пын тоҕо 
туо һу лас тыҥ?» — диэ бит уон на онно кини ни ал ҕаа быт. 
31 Йаа ков Таҥа ра ны кыт та сирэй си рэй гэ кɵр сɵн баран, 
тыын наах хаал бы тын туо һу лаан, ол си ри Пэниэ ль диэн 
аат таа быт. 32  Кини Пэниэ ли ааһа рын кыт та күн тах сы быт, 
кини ɵт тү гү нэн до ҕо лоҥ нуур эбит. 33  Ол иһин Йис раэ ль 
уолат та ра иҥии ри, ɵт түк кэ баар иҥии ри күн бү гүҥ ҥэ 
диэ ри сиэ бэт тэр эбит. Тоҕо диэ тэх хэ ол киһи Йаа ков 
ɵт тү гүн иҥии рин таа рый быт эбит.33  1 Йаа ков кɵр бү тэ, арай Эсав түɵрт сүүс ки һи-

лээх иһэр эбит. Онуоха кини Лия уон на Рахель 
оҕо ло рун, итиэн нэ ик ки кулут дьах тал ла рын оҕо ло рун 
тус-ту спа ту руор таа быт. 2  Кулут дьах тал ла рын уон на 
кини лэр оҕо ло рун бас тап пыт, кини лэр кэн ни лэр ит тэн 
Лия оҕо ло ру нуун буол бут тар, ол кэн ни гэр Рахель уон на 
Йосеф ис пит тэр. 3  Бэйэ тэ кини лэр ин ни лэ ри гэр ис пит, 
уба йы гар чу га һаан иһэн, сир гэ диэ ри сэт тэ тɵ гүл сɵ һүр-
гэс тээ бит. 4 Оттон Эсав киниэхэ ута ры сүү рэн тиий бит, 
куу һан ыл быт уон на моон ньу гар ыйа на түһэн сыл лаан-
уураан бар быт, ик киэн ытас пыт тар. 5 Кини дьах тал ла ры 
уон на оҕо ло ру кɵ рɵн: «Бу ким нээ ҕий?» — диэн ыйып пыт. 
Йаа ков: «Таҥа ра эн ку лук кар биэр бит оҕо ло ро», — диэ-
бит. 6  Кини кулут дьах тал ла ра уон на кини лэр оҕо ло ро 
кэ лэн сɵ һүр гэс тээ бит тэр. 7 Лия оҕо ло ру нуун кэ лэн эмиэ 
сɵ һүр гэс тээ бит тэр, ол кэн нэ Йосеф уон на Рахель кэ лэн 
сɵ һүр гэс тээ бит тэр. 8  Эсав: «Оттон мии гин аара кɵр сү бүт 
уһун үр бэ лээх дьон туох ха этэй?» — диэн ыйып пы ты гар 
Йаа ков: «Тойо нум са наа тын ман ньы таа ры», — диэ бит. 
9 Онуоха Эсав эппит: «Миэхэ бэ йэ бэр да эл бэх, эйиэ нэ 
бэйэ ҕэр хаал лын». 10 Йаа ков эппит: «Кэбис даа, ɵскɵ түн 
эн са нааҕын ман ньып пыт буол лах пы на, биэ рэр бэ лэх-
пин ыл. Эн дьү һү ҥҥүн кɵр бү түм, Таҥа ра ны кɵр бүк кэ 
тэҥ, эн мии гин үтүɵ нэн кɵ рүс түҥ. 11 Мин эйиэхэ аҕал-
быт ал гыс пын ыл, тоҕо диэ тэх хэ мии гин Таҥа ра ɵл гɵм 
ɵлүү лээ би тэ — миэхэ ба ры та баар», — диэ бит уон на олус 
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кɵр дɵс пү тү гэр кини ыл быт. 12  Эсав Йаа ковка: «Чэ, ба рыах-
ха, мин эмиэ эйи гин ниин бар сыам», — диэ бит. 13  Йаа ков 
киниэхэ: «Оҕо лор мɵл тɵх тɵ рүн, кыра да, бɵдɵҥ да сүɵ һүм 
ыана рын тойо нум би лэр ини. Биир кү нү нэн үүрэн ил тэх-
хэ, сүɵ һүм ба ры та ɵлүɵ ҕэ. 14 Тойо нум, ку лу туҥ инни гэр 
бар да р гын. Оттон мин сүɵ һү лэр бин, оҕо лор бун ма наан 
бы таан нык тойом мор Сеир гэ тии йиэ ҕим», — диэ бит. 
15  Эсав: «Мин илдьэ сыл дьар дьом мут тан эйиэхэ хаал-
ла рыам», — диэ бит. Йаа ков: «Ол тоҕо? Тойо нум мии гин 
туох иһин итин ник үтүɵ лүɵх тээ ҕий?» — диэ бит. 16  Ол 
күн Эсав кэл бит суо лу нан Сеир гэ тɵн нү бүт. 17 Оттон 
Йаа ков Сук куот диэ ки бар быт. Бэйэ ти гэр дьиэ тут ту бут, 
от тон сүɵ һү тү гэр са рай туп пут. Ол иһин ол си ри Сук-
куот диэн аат таа быт. 18  Йаа ков Падаан-А раам тан тɵн нɵн 
Ханаан си ри гэр баар Шехем куо рак ка этэҥ ҥэ тиий бит 
уон на куо рат инни гэр ор дуу лам мыт. 19 Кини Шехем аҕа-
та Хамуор уолат та рыт тан сир ɵлүү түн атыы ла һан онно 
отуу тун ту руор бут. 20 Онно кэрэх ас пыт уон на ол си ри 
Эл-Э лох е-Йиср аэль диэн аат таа быт.34  1 Лия Йаа ковка тɵ рɵп пүт кыы һа Дина ол дой ду 

кыр гыт та рын кɵ рɵ-ис тэ тах сы быт. 2  Онуоха кини-
ни ол дой ду ба һы лы гын хивви ки һи тин Хамуор уола 
Ше хем кɵр бүт уон на ту тан ылан күү һү нэн хоон ньос-
пут. 3  Ол кэн нэ кини Йаа ков кыы һы гар, Дина ҕа, ку тун 
тут та ран, кыы һы тап таа быт уон на кыыс са наа тын хо ту 
эп пит-тыым мыт. 4 Ше хем аҕа ты гар Хамуор га: «Миэхэ бу 
кыы һы ойох ылан биэр», — диэн эппит. 5 Кыы һын Дина ны 
кини саак ка-суук ка ыыппы тын ту һу нан Йаа ков бил бит, 
ол эрээ ри уолат та ра сүɵ һү лэ рин кыт та хонуу га сыл дьар 
буо лан нар, кини лэр кэ лиэх тэ ри гэр диэ ри са ҥар бак ка 
сыл дьы быт. 6 Ше хем аҕа та Хамуор Йаа ковка кэп сэ тэ тах-
сы быт. 7 Йаа ков уолат та ра хо нуут тан кэл бит тэр уон на 
ис тээт эр бэр тэ рэ кы һый быт тар да, абар быт тар да: тоҕо 
диэ тэх хэ, кини Йаа ков кыы һын кыт та хоон ньо һон Йис-
раэ ль га сиэ рэ суох сидьиҥ бы һыы ны оҥор бут. Ман нык 
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бы һыы — кэ рээ нэ суох. 8  Хамуор кини лэр гэ: «Мин уолум 
Ше хем эһи ги кыыс кы тыгар ку тун тут тар быт, кыыс кы-
тын киниэхэ ойох биэ риҥ. 9 Аймах та һыа ҕыҥ: биһиэ хэ 
кыр гыт тар гы тын биэ риҥ, оттон биһиги кыр гыт тар бы-
тын бэ йэ ҕи ти гэр ылыҥ. 10 Биһигин ниин биир гэ оло руох. 
Сир-дой ду эһи ги ин ни ги ти гэр: олох су йуҥ, эр ги ниҥ, 
ба һы лааҥ», — диэ бит. 11 Оттон Ше хем кыыс аҕа ты гар 
уон на убай дар ыг ар эппит: «Эһи ги эрэ са нааҕыт хо ту 
буол лун: этэр гитин эрэ ба ры тын биэ риэм. 12  Тɵһɵ да 
улах ан эн ньэ ни-су луу ну эрэй дэх хи ти нэ, эп пик ки тин 
биэ риэм, кыыс кы тын эрэ ойох биэ риҥ». 13  Бал ыста рын 
Дина ны саак ка-суук ка ан ньы бы тын иһин, Ше хемҥэ уон-
на кини аҕа ты гар Хамуор га Йаа ков уолат та ра кɵл дьүн 
хо ру йу биэр бит тэр. 14 Кини лэр эп пит тэр: «Кыал лы бат: 
бал ты бы тын бы һыл лыы сиэ рин бар ба тах эр киһиэхэ 
биэ рэр кыах пыт суох, биһиэ хэ ол — саат-суут. 15 Эһи ги 
эмиэ биһиги кур дук буол лах хы ты на: эр дьоҥ ҥу ту гар 
бы һыл лыы сиэ рин оҥор дох ху ту на, биир дэ сɵ бү лэ һиэх пит. 
16  Оччо ҕо кыр гыт тар бы тын эһиэхэ биэ риэх пит уон на 
эһиэн нэрин ылар буо луох пут, эһи гин ниин биир но руот 
буо лан оло руох пут. 17 Оттон биһиги этэр битин ылым-
ма тах хы ты на, быс тар бат буол лах хы ты на, кыыс пы тын 
ылыах пыт да ба ра ту руох пут». 18  Бу тыл ла ры Хамуор 
уон на Хамуор уола Ше хем сɵ бү лүү ис ти бит тэр. 19 Уол 
Йаа ков кыы һын ылыан ба ҕа ра ра бэр дит тэн, тох тоон 
тур бак ка ту та то лор бут. Кини аҕа тын ууһу гар ба ры ла-
ры наа ҕар ор дук ытык та нар эбит. 20 Хамуор уолу наан 
Ше хем ниин куо рат тарын ааны гар тиий бит тэр уон на куо-
рат олох тоох то ру гар эп пит тэр: 21 «Ол дьон биһигин ниин 
ил лээх тэр. Бу сир гэ олох су йдун нар, үлэ лээ тин нэр — 
кини лэр ин ни лэ ри гэр сир-дой ду киэҥ нэ лэ мэн. Кини лэр 
кыр гыт та рын бэ йэ би ти гэр ылыах пыт уон на бэ йэ бит 
кыр гыт тар бы тын кини лэр гэ ойох биэ риэх пит. 22  Ол гы-
нан баран ол дьон биһигин ниин биир но руот буо лан 
олох су йал ла ры гар, бэ йэ лэ рин кур дук биһиги эр дьом-
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му тут тан эмиэ бы һыл лыы сиэ рин оҥор то рол ло рун 
ир диил лэр. 23  Кини лэр үɵр дэ рэ-сүɵ һү лэ рэ, баай да ра-
дуол ла ра, ама, би һиэ нэ буо луо суо ҕа дуо? Кини лэр 
ир дэ бил лэ рин то ло руох пут эрэ кэрэх — биһигин ниин 
олох су йуох та ра». 24 Хамуо ру уон на кини уолун Ше хе ми 
кыт та куо рат ааны нан тах саач чы лар сɵ бү лэс пит тэр: эр 
дьон ба ры та быс тар быт — куо рат олох тоох то ро бары. 
25 Үһүс кү нү гэр — бары ыал дьан сыт тах та ры на, Йаа ков 
ик ки уолат та ра: Шимеон уон на Левий, Дина убай дара 
кы лыс та рын ылан, куо рак ка хар са суох са ба түс пүт тэр 
уон на эр дьо ну ба ры тын кыр гы быт тар. 26 Хамуо ру уон на 
кини уолун Ше хе ми кы лы һы нан ɵлɵр бүт тэр. Дина ны 
Ше хем дьиэ тит тэн ылан бар быт тар. 27 Ол кэн нэ Йаа ков 
уолат та ра ɵл бүт тэр гэ тɵн нɵн, Дина ны ата ҕас таа быт-
та рын иэс тэ һэн куо раты та лаа быт тар. 28  Кини лэр кыра 
да сүɵ һү нү, бɵ дɵ ҥү да, ɵсүɵл лэ ри да — куо рак ка уон-
на куо рат эр гин баа ры ба ры тын ыл быт тар. 29 Кини лэр 
баай да рын-дуол ла рын, ойох то рун, оҕо ло рун ба ры тын 
үүрүү лэм мит тэр, дьиэ лэ рин ма лын ба ры тын ха лаа быт-
тар. 30 Онуоха Йаа ков Шимеоҥ ҥа уон на Левий гэ эппит: 
«Эһи ги мии гин бу дой ду олох тоох то ру гар: ханаан уон на 
фери зей дьо ну гар абаа һы кɵр дɵ рɵн, мии гин иэдээҥ ҥэ 
ти риэр ти гит. Мин дьо нум ах саа на бил лэр, кини лэр 
мии гин ута ры түм сэн сам на рыах та ра, оччо ҕо мин уон на 
ууһум эс тиэх пит». 31 Онуоха уолат та ра: «Оттон бал ты-
бы ты гар сэ лээр чэх хэ кур дук сы һыаҥ ҥыт сиэр гэ ба тар 
дуо?» — диэ бит тэр.35  1 Йаа ковка Таҥа ра эппит: «Туран, Бэт Эль гэ тах сан 

олох суй. Ини гит тэн Эсав тан кү рэ нэр гэр кɵс-
тү бүт Таҥа ра ҕа, онно кэ рэх тэ тут». 2  Йаа ков бэйэ тин 
ууһун дьо ну гар уон на киниэхэ баар дьоҥ ҥо ба ры ла-
ры гар ту һаа йан эппит: «Илдьэ сыл дьар туо ра-ту спа 
та ҥа ра лар гы тын хаал ла рыҥ, ыраас та ныҥ, та ҥас кы тын 
ула рыт тыҥ, 3  Бэт Эль гэ тах сыах пыт. Онно мин кэрэх 
ту туом: эрэй бин-кыһал ҕабын ис ти бит уон на мин сыл-
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дьы быт суол бун арыал лаа быт Таҥа ра ҕа». 4 Кини лэр илдьэ 
сыл дьар туо ра-ту спа эмэ гэт тэ рин ба ры тын, кул гаах та-
рыт тан ытар ҕа ла рын ус тан Йаа ковка биэр бит тэр. Йаа ков 
ону ылан Шэхем чу га һы наа ҕы дууп мас ан ны гар кис-
тээ бит. 5  Кини лэр айаҥ ҥа ту рум мут тар. Чугас эр гин 
куо рат тар га Таҥа ра үлү гэр дээх кут та ла суо һаан Йаа ков 
уолат та рын со йуо лас па тах тар. 6  Йаа ков дьо нун кыт та 
Ханаан си ри гэр баар Лууз диэн сир гэ, ол эбэ тэр Бэт 
Эль гэ тиий бит. 7 Онно кэрэх туп пут уон на ол си ри Эль 
Бэт Эль диэн аат таа быт, тоҕо диэ тэх хэ кини уба йыт тан 
куо тан ис тэ ҕи нэ ол сир гэ киниэхэ Таҥа ра кɵс тү бүт 
эбит. 8  Риве ка ны эм тэ рэн аһап пыт кулут дьах тар, Дево-
ра, ɵл бүт. Кини ни Бэт Эль ан ны нан, дууп мас ан ны гар 
кɵм пүт тэр. Ону Йаа ков Аллуон Бахуут [ыта был ма һа] 
диэн аат таа быт. 9 Йаа ков Падаан-Араам тан кэл би ти гэр 
Таҥа ра киниэхэ эмиэ кɵс тү бүт уон на кини ни ал ҕаа быт. 
10 Таҥа ра киниэхэ: «Эн аатыҥ Йаа ков. Ман тан инньэ эн 
Йаа ков диэн аат там мак кын, Йис раэ ль диэн буо луо-
ҕуҥ», — диэ бит уон на кини ни Йис раэ ль диэн аат таа быт. 
11 Таҥа ра киниэхэ: «Мин Модун Таҥа ра бын. Ууһаа, тэ ний. 
Эн үгүс но руот тар тɵ рүт тэ рэ буо луоҥ, эйи гит тэн ыраах-
тааҕы лар үɵс күɵх тэ рэ. 12  Авра һаам ҥа уон на Йиц хаак ка 
биэр бит сир бин эйиэхэ биэ риэ ҕим, итиэн нэ ол си ри 
эн кэн чээ ри ыч чак кар аныа ҕым», — диэ бит. 13  Таҥа ра 
тыл эппит он нут тан ɵрɵ тах сан си мэ лий бит. 14 Таҥа ра 
тыл эппит си ри гэр Йаа ков, ɵй дɵ бүн ньүк гы на сы ма ра 
таас ту руор бут, үр дү гэр ары гы уон на арыы ку тан ар чы-
лаа быт. 15 Йаа ков ол си ри, Таҥа ра киниэхэ тыл эппит 
си рин, Бэт Эль, ол эбэ тэр Таҥа ра дьиэ тэ диэн аат таа быт. 
16  Кини лэр Бэт Эль тэн бар быт тар. Эфрата си ри гэр тии-
йиэх тэ рэ ɵссɵ ба лай да хаал тын кэн нэ, Рахель тɵрɵɵ бүт, 
ыара хан нык оҕо лом мут. 17 Кини тɵ рүү рү гэр эрэй дэ нэ 
сыт та ҕы на, тɵ рɵ тɵɵч чү дьах тар киниэхэ эппит: «Кут-
та ныма, бу оҕоҥ эмиэ уол буо луо ҕа», — диэн. 18  Кини 
ɵлɵɵ рү сы тан, тыы на быс тан эр дэ ҕи нэ, уолун Бэн Они 
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[ол эбэ тэр Эрэй уола] диэн аат таа быт. Оттон аҕа та кини-
ни Бэни йэм иин [ол эбэ тэр Уҥа уол] диэн аат таа быт. 
19 Рахель ɵл бүт, кини Эфра та лыыр суол га, ол эбэ тэр Бэт 
Лэхиэмҥэ кɵ мүл лү бүт. 20 Йаа ков кини уҥуо ҕар ытык таас 
ту руор бут. Ол — кини уҥуо ҕун үр дү гэр ту руо рул лу бут 
ытык таас күн бү гүҥ ҥэ диэ ри баар. 21 Йис раэ ль бар быт 
уон на Миг дал-Э дер ат ты нан ор дуу лам мыт. 22  Йис раэ ль 
ол дой ду га олох суй бут кэ ми гэр, Рувен баран аҕа тын 
кулут дьах та рын, Бил хаа ны, кыт та хоон ньос пут. Ону 
Йис раэ ль ис ти бит.

Йаа ков уон ик ки уол лаах эбит. 23 Лия уолат та ра: Йаа ков 
улах ана Рувен, онтон Шимеон, Левий, Йеху да, Исса хаар 
уон на Зеву лон. 24 Рахель уолат та ра: Йосеф уон на Бэни-
йэм иин. 25 Рахель кулут дьах та рын Бил хаа уолат та ра: 
Даан уон на Наф та лии. 26 Лия ку лу тун Зил фаа уолат та ра: 
Гаад уон на Асер. Бу — Йаа ков Падаан-Араам ҥа тɵрɵɵ-
бүт оҕо ло ро. 27 Йаа ков аҕа ты гар Йиц хаак ка тиий бит, 
Кир иат-Ар ба Мам раа ты гар, ол эбэ тэр Авра һаам уон на 
Йиц хаак сыл дьы быт сир дэ ри гэр, Хев роҥ ҥа. 28  Йиц хаак 
саа һа сүүс ор ду гу на аҕыс уон сы ла эбит. 29 Йиц хаак 
тоҥ хо йо кыр дьан баран ɵл бүт, ɵбү гэ лэ ригэр оло ҕу нан 
дуо һу йан тɵн нү бүт. Кини ни уолат та ра Эсав уон на Йаа-
ков кɵм пүт тэр.36  1 Бу — Эсав ууһа, атын нык эттэх хэ, Эдом ууһа. 

2  Эсав Ханаан кыр гыт та рыт тан ойох ыл быт: Хет 
ки һи тэ Элон кыы һын Аада ны, хивви ки һи тэ Цивон кыы-
һа Аанат тан тɵрɵɵ бүт Ахал иваама ны, 3  Невай от бал тын, 
Йиш маэль кыы һын Ба се м аа ты. 4 Аада Эсав ка Элифа һы 
тɵ рɵп пүт, оттон Ба се маат Реуэ ли. 5 Ахал иваама ттан Йеуш, 
Йалаам уон на Кораах тɵ рɵɵ бүт тэр.

Бу — Эсав Ханааҥ ҥа тɵрɵɵ бүт уолат та ра.
6 Эсав ойох то рун, уолат та рын, кыр гыт та рын, үɵр дэрин, 

сүɵ һү лэ рин уон на Ханаан си ри гэр бу лум мут баа йын-
дуо лун ба ры тын ылан, ини тит тэн тэ йэн, атын дой ду га 
бар быт. 7 Кини лэр биир гэ ба тан оло руох тарын, баай да ра-
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дуол ла ра эл бэ ҕэ бэрт эбит: олох суй бут сир дэ рэ кини лэр 
сүɵ һү лэ ри гэр кыа ра ҕас эбит. 8  Онон Эсав (атын аата Эдом) 
Сеир ха йа ты гар олох суй бут.

9 Бу — Сеир ха йа ты наа ҕы Эдом дьо нун аҕа ла рын Эсав 
ууһа. 10 Оттон бу — Эсав уолат та рын аат та ра: Элифаз — 
Эсав Аадат тан уола, Реуэ ль — Эсав Ба се маа т тан уола.

11 Элифаз уолат та ра: Теман, Омар, Цефо, Гат таам уон на 
Кенааз. 12 Оттон Элифаз кэр гэн дьах та ра Тим наа киниэхэ 
Ама легы тɵ рɵп пүт. Бу — Эсав ойо ҕун Аада уолат та ра.

13 Бу — Реуэ ль уолат та ра: Нахаат, Зераах, Шам маа уон на 
Миз заа. Кини лэр Эсав ойо ҕут тан Ба се маа т тан тɵ рɵɵ бүт тэр.

14 Цивон кыы һа Аана тɵ рɵп пүт кыы һа Ахал иваама ттан 
Эсав ка Йеуш, Йалаам уон на Кораах тɵ рɵɵ бүт тэр.

15 Бу — Эсав удьуор уус та ра:
Эсав улах ан уолун Элифа з тан:
Теман ууһа, Омар ууһа, Цефо ууһа, Кенааз ууһа, 16 Кораах 

ууһа, Гат таам ууһа уон на Ама лек ууһа. Бу — Элифаз 
ууһаа быт удьуор дар, Эдом си ри гэр олох суй бут Аада 
ыч чат та ра.

17 Эсав уолун Реуэ ль тэн:
Нахаат ууһа, Зе раах ууһа, Шам маа ууһа уон на Миз заа 

ууһа. Бу — Реуэ ль ууһун аҕа ба һы лык та ра, Эсав ойо ҕо 
Басе маа т тан тэ ни йэн Эдом ҥа олох суй бут ыч чат тар.

18 Бу — Эсав ойо ҕо Ахал иваама ттан тэ ний бит уус:
Йеуш ууһа, Йалаам ууһа уон на Кораах ууһа. Бу — Эсав 

ойо ҕо Ахал иваама ттан, Аана кыы һыт тан үɵс кээ бит 
тɵ рүт тэр.

19 Бу — Эсав, ол эбэ тэр Эдом, удьуо рун уус та ра.
20 Оттон бу — ол сир гэ олор бут хор рей ки һи тэ Сеир 

уолат та ра: Лотан, Шовал, Цивон, Анаа, 21 Дишон, Эцер 
уон на Дишан. Кини лэр — Сеир уолат та ра, Эдом си ри гэр 
оло рор хор рей дар аҕа ба һы лык та ра. 22 Лотан уолат та ра: 
Хори уон на Хемам. Лотан бал та Тим наа диэн аат таах эбит.

23 Шовал уолат та ра:
Алван, Мана хаат, Эвал, Шефо уон на Онам.
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24 Цивон уолат та ра:
Айаа, Анаа (Анаа — аҕа тын Цивон ɵсүɵл лэ рин ма ныы 

сыл дьан ич чи тэх сир гэ уу сык кы һын бул бут уол).
25 Анаа уолат та ра:
Дишон уон на Аана кыы һа Ахал иваама. 26 Дишон уолат-

та ра: Хем дан, Эшбан, Йит ран уон на Керан.
27 Эцер уолат та ра:
Бил хаан, Заһа ваан уон на Акаан.
28 Дишан уолат та ра:
Уц уон на Араан.
29 Бу хор рей дар удьуор уус та ра:
Лотан ууһа, Шовал ууһа, Цивон ууһа, Анаа ууһа, 30 Дишон 

ууһа, Эцер ууһа уон на Дишан ууһа. Бу — Сеир си ри гэр 
олор бут хор рей дар аҕа уус та ра.

31 Бу — Йис раэл лэргэ ыраах тааҕы лар суох эр дэх тэ ри нэ, 
Эдом си ри гэр ба һы лаан-кɵ һү лээн олор бут ыраах тааҕы лар 
ман нык тар: 32 Эдом ҥа Беор уола Белаа ыраах тааҕы лаан 
олор бут. Куо рат та ра — Дин ха ваа эбит. 33 Белаа ɵл бү түн 
кэн нэ Баца раа ки һи тин Зераах уола Йовав ыраах таа ҕы 
буол бут. 34 Йовав ɵл бү түн кэн нэ Теман си рит тэн тɵ рүт-
тээх Хуша ам ыраах таа ҕы лаа быт. 35 Хуша ам ɵл бү түн кэн нэ 
Моав си ри гэр ми диан на ры кыр гы быт Бедад уола Хадаад 
ыраах таа ҕы лаа быт. Онно куо рат та ра Авит диэн эбит. 
36 Хадаад ɵл бү түн кэн нэ Мас ре каат тан тɵ рүт тээх Сам-
лаа ыраах таа ҕы лаа быт. 37 Сам лаа ɵл бү түн кэн нэ ɵрүс 
ат ты наа ҕы Рехо вот си рит тэн Шаул ыраах таа ҕы лаа быт. 
38 Шаул ɵл бү түн кэн нэ Ахбор уола Баа л-Ха наан ыраах-
таа ҕы лаа быт. 39 Ахбор уола Баа л-Ха наан ɵл бү түн кэн нэ 
Хадаар ыраах таа ҕы буол бут. Кини куо ра та Пау диэн 
аат таах эбит. Оттон ойо ҕо — Ме- За хав кыы һын Мат ред 
кыы һа Мехе та вэ ль эбит.

40 Бу — Эсав аҕа уус та рын олох суй бут сир дэ ри нэн 
аат та ра-суол ла ра:

Тим наа аҕа ууһа, Алваа аҕа ууһа, Этет аҕа ууһа, 41 Ахал-
иваама аҕа ууһа, Элаа аҕа ууһа, Пинон аҕа ууһа, 42 Кенааз 
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аҕа ууһа, Темаан аҕа ууһа, Мивцаар аҕа ууһа, 43 Магдиэ ль 
аҕа ууһа уон на Ираам аҕа ууһа. Бу бас би лэр сир дэ ри гэр 
олох суй бут Эдом аҕа уус та ра. Эдом нар тɵ рүт тэ рэ — Эсав.37  1 Йаа ков, аҕа та кэ ри йэн олох суйа сыл дьы быт си-

ри гэр, Ханааҥ ҥа олор бут.
2  Йаа ков ууһун оло ҕо-дьа һа ҕа.
Йосеф уон сэт тэ саас таа ҕар, эр дэ ҕэс оҕо сыл дьан убай-

да рын кыт та: аҕа тын ойох то рун Бил хаа уон на Зил фаа 
уолат та рын кыт та сүɵ һү ма наа быт. Ол сыл дьан Йосеф 
кини лэ ри аҕа ты гар хо буоч чу луур эбит. 3 Йис раэ ль уолат-
та рыт тан Йосе бы ор дук тап тыыр эбит, тоҕо диэ тэх хэ, кини 
кыр дьан баран тɵ рɵп пүт оҕо то эбит, онон киниэхэ маа ны 
та ҥа һы биэр бит. 4 Убай дара, аҕа та кини ни ба ры ла рыт тан 
ор дук тап тыы рын кɵ рɵн, кини ни абаа һы кɵр бүт тэр, кини-
лиин эйэ-дэм нээх тик кэп сэп пэт да буол бут тар. 5 Йосеф 
түүл тү һээ бит, он тун убай дар ыг ар кэп сээ би ти гэр кини ни 
ɵссɵ абаа һы кɵр бүт тэр. 6  Йосеф кини лэр гэ: «Истиҥ эрэ, 
мин тү һээ бит түүл бүн: 7 арай, биһиги хонуу ор то ту гар 
бур дук баайа сыл дьа быт, арай мин баай ыым туран 
кэл лэ уон на чик кэй дэ, оттон эһи ги баа йыы лар гыт мин 
сүү мэх пэр тɵ гү рүч чү туран сү гү рүй дү лэр», — диэ бит. 
8  Онуоха убай дара киниэхэ: «Ама, эн биһи ги ни ба һы-
лыаҥ дуо? Эн биһи ги ни са ла йыаҥ дуо?» — диэ бит тэр 
уон на Йосе бы түү лүн уон на ити тыл ла рын иһин абаа һы 
кɵ рɵл лɵ рɵ ɵссɵ күү һүр бүт. 9 Кини ɵссɵ түүл тү һээ бит, 
ону эмиэ убай дар ыг ар кэп сээ бит: «Арай күн, ый уон на 
уон биир су лус — бары миэхэ сү гү рү йэл лэр», — диэн. 
10 Кини аҕа ты гар уон на убай дар ыг ар кэп сээ бит. Онуоха 
аҕа та мɵх пүт уон на: «Ити туох түү лүн тү һээ тиҥ? Ама, 
мин, ийэҥ уон на убай дар ыҥ буо лан эйиэхэ тии йэн 
сир гэ тии йэ сү гү рү йүɵх пүт дуо?» 11 Убай дара киниэхэ 
ɵһүр бүт тэр, оттон аҕа та кини ити кэп сээ нин ɵйү гэр 
ха таа быт.

12  Убай дара аҕа ла рын сүɵ һү лэ рин ма ныы Шехемҥэ бар-
быт тар. 13 Йис раэ ль Йосеф ка эппит: «Убай дар ыҥ Шехемҥэ 
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сүɵ һү ма ныыл лар буол ба тах дуо? Бар, мин эйи гин кини-
лэр гэ ыыта бын». Онуоха кини: «Сɵп», — диэ бит. 14 Аҕа та 
киниэхэ: «Баран кɵр, убай дар ыҥ этэҥ ҥэ сыл дьал лар 
дуо уон на сүɵ һү этэҥ ҥэ дуо? Ол кэн нэ хар да тын аҕал». 
Кини ни аҕа та Хев рон то лоо нут тан Шехемҥэ ыып пыт. 
15 Хонуу га му на сы рыт та ҕы на, кини ни биир киһи бул бут 
уон на ыйып пыт: «Тугу кɵр дүү гүн?» 16 Кини: «Убай дарб ын 
кɵр дүү бүн. Эт эрэ, хан на сүɵ һү ма ныыл ла рый?» — диэ бит. 
17 Онуоха ол киһи: «Кини лэр ман тан бар быт та ра, Дотаҥ ҥа 
бар ды быт дэ һэл лэ рин ис ти би тим», — диэ бит. Йосеф убай-
да рын ба ты һан Дотаҥ ҥа бар быт, онно тии йэн кини лэ ри 
бул бут. 18  Кини ни ыраах тан кɵр бүт тэр уон на чу га һаан 
эр дэ ҕи нэ, кини ни ɵлɵ рɵр гɵ са нам мыт тар. 19 Кини лэр 
бэ йэ-бэ йэ лэ ри гэр: «Түүл дьүт ол иһэр. 20 Сиби лигин тии-
йэн ɵлɵ рүɵх хэ уон на биир эмэ уу мун ньар хо луо дьас ка 
бы ра ҕан кэ би һиэх хэ. Ол кэн нэ адьыр ҕа кыыл сиэ би тэ 
диэх пит: уон на, дьэ, кɵ рүɵх пүт, кини түү лэ тɵһɵ туо ла-
рын», — дэс пит тэр. 21 Ону Реу вен ис ти бит уон на Йосе бы 
ɵрү һүй бүт, кини эппит: «Тыы нын бы һар та был лы бат». 
22  Реу вен (кини ни быы һаан, аҕа ты гар тɵ нүн нэ рээ ри) 
кини лэр гэ эппит: «Хаа ны то ҕу маҥ: ич чи тэх сир гэ баар уу 
мун ньар хо луо дьас ка бы ра ҕан кэ би һиҥ, киниэхэ илии-
ги тин кɵ тɵ ҕү мэҥ». 23  Йосеф убай дар ыг ар кэл би ти гэр, 
кин ит тэн та ҥа һын — кэ тэ сыл дьар күн дү та ҥа һын ус тан 
ыл быт тар 24 уон на кини ни ылан хо луо дьас ка бы рах пыт тар. 
Холуо дьас уута суох, ку раа нах эбит. 25 Оттон бэ йэ лэ рэ 
аһаа ры оло рон кɵр бүт тэ рэ: арай Гилаад тан Йиш маэль 
дьо нун кара ва на иһэр эбит. Тэбиэн нэ ри гэр сыт таах сы-
ма ла ны, сыт таах сы ма лат тан баль за мы уон на лаа да ны 
мэ ҥэ һин нэ рэн Эгии пэк кэ ил дьэн иһэл лэр эбит. 26 Онуоха 
Йеху да эппит: «Ини би тин ɵлɵ рɵн, кини хаа нын кис тээн 
тугу ту һа ныах пы тый? 27 Ол кэ риэ тин кини ни ил дьэн 
Йиш маэль дьо ну гар атыы лыах ха, оччо ҕо илии бит да 
хаан на ныа суо ҕа. Тɵһɵ түн да иһин биир хаан буол лах-
пыт». Ини лэ рэ кини ни ис ти бит тэр. 28  Кини лэр, Мидиан 
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атыы һыт та ра ааһан ис тэх тэ ри нэ, Йосе бы хо луо дьас тан 
ороон таһаа ран йиш маэл лэр гэ сүүр бэ үрүҥ кɵ мүс ман-
ньыак ка атыы лаан кэ бис пит тэр. Олор Йосе бы Эгии пэк кэ 
илдьэ бар быт тар. 29 Оттон Реу вен ап па ҕа кэл би тэ: арай, 
Йосеф суох. Кини ку ру ту йан та ҥа һын ты ры та-ха йы та 
тар дым мыт. 30 Ини лэ ри гэр тɵн нү бүт уон на эппит: «Уол бут 
суох. Оттон мин, мин хай дах буо ла бын?» 31 Кини лэр Йосеф 
та ҥа һын ыл быт тар, ко зе лу ɵлɵр бүт тэр уон на ол хааҥ ҥа 
та ҥа һы илип пит тэр, 32  ол кэн нэ күн дү та ҥа һы Йосеф 
аҕа ты гар ил дьэн тик сэр бит тэр уон на: «Бу — бул лу бут. 
Эн уолуҥ та ҥа һа буол ба тах дуо, кɵр эрэ?» — диэ бит тэр. 
33  Онуоха кини бил бит: «Мин уолум та ҥа һа. Йосе бы 
адьыр ҕа кыыл сиэ бит, ты ры та тыып пыт», — диэн саҥа 
та һаар быт. 34 Йаа ков ку ру ту йан та ҥа һын ты ры та-ха йы та 
тар дым мыт уон на ɵт тү гэр ɵр бɵ ҕү сɵ рүү баа нан баран 
уолун ɵр күн нэр гэ ытаа быт. 35 Кини са наа тын чэп чэ тээ-
ри уолат та ра, кыр гыт та ра бары мус ту бут тар. Ол эрэн 
кини са наа та чэп чээ бэ тэх: «Кутур ҕам мын кыт та ана-
раа дой ду га уол бар ат та ныам», — диэ бит. Аҕа та уолун 
оннук ытаа быт. 36  Оттон ми диан нар Йосе бы Эгии пэк кэ 
ил дьэн, фараон үлэ һи ти гэр, харабыл тойо ну гар, Потифа-
р га атыы лаа быт тар.38  1 Ол сах ха Йеху да, биир гэ т ɵрɵɵ бүт тэ рит тэн тэ йэн, 

Хира диэн аат таах Одул лаам куо рат ки һи тин 
ат ты гар олох суй бут. 2  Йеху да онно Шуа диэн Ханаан 
олох тоо ҕун кыы һын кɵр сɵн ойох ылан киниэхэ киир бит. 
3 Ойо ҕо хат буол бут, уол оҕо тɵ рɵп пүт, Йеху да оҕо тун Эр 
диэн аат таа быт. 4 Ɵссɵ хат буол бут, уол оҕо тɵ рɵп пүт уон на 
Онан диэн аат таа быт. 5 Ол кэн нэ ɵссɵ уол лам мыт уон на 
Шела диэн аат таа быт. Кини оҕо ло но ру гар Йеху да Хезив кэ 
баар эбит. 6 Йеху да улах ан уолу гар Эргэ ойох ылан биэр-
бит — кини аата Тамаар диэн эбит. 7 Йеху да улах ан уола 
Эр Айыы Тойоҥ ҥо ку һа ҕан сы һыан наах буо лан, кини ни 
Айыы Тойон ɵлɵ рɵн кэ бис пит. 8  Онуоха Йеху да Онаҥ ҥа 
эппит: «Уба йыҥ ойо ҕун кыт та олор, ойох ыл. Убай гын 
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аат та тан, кини ууһун ха ҥат». 9 Онан бэйэ тин ууһа сал-
ҕам ма тын би лэр буо лан, уба йын ойо ҕор хас киир дэ ҕин 
ах сын ул лу ру гун уба йы гар биэ ри мээ ри сир гэ то ҕор эбит. 
10 Оннук гы на ра — Айыы Тойон инни гэр ку һа ҕан эбит, 
онон Айыы Тойон кини ни эмиэ ɵлɵр бүт. 11 Онуоха Йеху-
да ки йии ти гэр Тамаа р га эппит: «Уолум Шела улаа тыар 
диэ ри баран аҕаҥ дьиэ ти гэр ог доо бо буо лан олор». Кини 
«кы рам эмиэ убай да рын кур дук ɵл бɵ тɵр» дии са наа быт. 
Тамаар аҕа тын дьиэ ти гэр баран олох суй бут. 12  Күн-дьыл 
ба лай эмэ аас пыт. Йеху да ойо ҕо — Шуа кыы һа ɵл бүт. 
Йеху да уос ку йан баран до ҕо рун, Одул лаам олох тоо ҕун 
Хира ны, кыт та Тим наа ҕа ба раан на рын кы ры йаач чы лар га 
бар быт. 13 Тамаа р га, «то йо нуҥ Тим наа ҕа сүɵ һү түн кы ры йа 
бар да» диэн тиэр пит тэр. 14 Онуоха Тамаар кэ тэ сыл дьы быт 
ог доо бо та ҥа һын ус ту бут, итиэн нэ сирэ йин та ҥа һы нан бү-
рү нэн баран, Тим наа лыыр суол га Эна йим ааны гар тии йэн 
олор бут. Тоҕо диэ тэх хэ Шела тɵһɵ да улаап пы тын үр дү-
нэн, кини ни Шела ҕа ойох биэ рэ илик тэр эбит. 15 Йеху да 
кини ни кɵр бүт эрээ ри, си рэ йэ са быы лаа ҕын иһин со дур 
дьах тар дии са наа быт. 16  Киниэхэ суол диэ ки эр гил лэн: 
«Хоон ньоһ уохха», — диэ бит, ки йии тэ буо ла рын бил бэ-
тэх. Онуоха кини: «Мии гин кыт та хоон ньос тох ху на тугу 
биэ риэ ҥий?» — диэн ыйып пыт. 17 Йеху да: «Үɵр бүт тэн коза 
оҕо тун ыытыам», — диэ бит. Кини: «Ɵскɵ түн ону ыытыах-
хар диэ ри тугу эмэ мэк тиэ лээн биэр дэх хи нэ», — диэ бит. 
18  Кини: «Туох мэк тиэ тин эйиэхэ биэ рэ бин?» — диэн ыйып-
пы ты гар, Тамаар: «Быал аах мэҥэ бэ лиэ ҕин, ту та сыл дьар 
та йах хын», — диэ бит. Кини биэр бит, хоон ньос пут тар. 
Тамаар хат буол бут. 19 Тамаар туран бар быт, сирэ йин 
са быы тын ус тан, ог доо бо та ҥа һын таҥ ны быт. 20 Йеху да, 
биэр бит мэк тиэ тин тɵт тɵ рү ылаа ры, до ҕо ру нан, Одул-
лаам ки һи ти нэн, коза оҕо тун ыып пыт да, бии рэ бул ба тах. 
21 Кини олох тоох дьон тон: «Эна йим суо лу гар оло рор со дур 
дьах тар хан на ный?» — диэн ыйы та са таа быт да, «ман на 
со дур дьах тар суо ҕа», — диэн хо руй даа быт тар. 22  Кини 

 АЙЫЛЛЫЫ 38:9 – 22 

YOT genesis.indb   83YOT genesis.indb   83 30.01.2012   16:49:1430.01.2012   16:49:14



84

Йеху да ҕа тɵн нү бүт уон на: «Кини ни бул ба тым. Олох тоох 
дьон «ман на со дур дьах тар суо ҕа» диэ ти лэр», — диэн 
тиэр ди бит. 23  Йеху да эппит: «Биһи ги ни күл бэт тэ рин ту-
һу гар, ол мал киниэхэ хаал лын. Мин ити коза оҕо тун 
ыыппы тым да, эн ол дьах та ры бул ба тыҥ». 24 Үс ый аас пы-
тын кэн нэ Йеху да ҕа ки йии тиҥ Тамаар со дур буол бут, ол 
сыл дьан хат буол бут диэн тиэр пит тэр. Йеху да: «Таһаа ран 
уот таан кэ би һиҥ», — диэ бит. 25 Кини ни та һаар быт та ры-
гар, тойо ну гар «мин бу ма лы бас би лэр киһит тэн хат 
буол бу тум» диэн ил дьит ыып пыт. Кини ыйып пыт: «Бу 
ким быал аах мэҥэ бэ лиэ тэ уон на та йа ҕа буо ла рын би-
лэ ҕин дуо?» 26  Йеху да бил бит уон на: «Кыр дьык — кини 
ту һа ты гар, тоҕо диэ тэх хэ мин кини ни уол бар Шела ҕа 
ойох биэр бэ тэ ҕим», — диэ бит. Йеху да ол кэн нэ кини-
лиин бул су ба тах.

27 Тɵрүүр бол дьо ҕо кэл бит, арай бил бит тэ рэ, иһи гэр иги-
рэ сыл дьы быт эбит. 28  Тɵрүүр кэ ми гэр тɵ рɵ тɵр дьах та ра 
оҕо ну илии тит тэн тар дан ылан кы һыл быа нан баай быт 
уон на: «Бу оҕо бас такы та ҕыс та», — диэ бит. 29 Оҕо илии тэ 
тɵт тɵ рү кии рэн хаал бы ты гар, кини ини тэ тах сан кэл-
бит. Онуоха дьах тар: «Хай дах тɵ лɵ кɵт түҥ?» — диэ бит. 
Кини ни Фарес диэн аат таа быт тар [Тɵ лɵ кɵ түү диэн 
суол та лаах эбит]. 30 Ол кэн нэ илии ти гэр кы һыл быал-
аах кини убайа тах сы быт. Кини ни Зараах [Ɵрɵ тах сыы] 
диэн аат таа быт тар.39  1 Йосе бы Эгии пэк кэ ил дьи бит тэр. Кини ни фараон 

үлэ һи тэ, харабыл тойо но, Эгиип эт ки һи тэ Потифар 
йиш маэл лэр тэн атыы лас пыт. 2  Айыы Тойон Йосе бы кыт та 
буо лан, та был лан сыл дьы быт, кини тойо ну гар — Эгиип эт 
ки һи ти гэр оло рор эбит. 3 Айыы Тойон ал гы һа киниэхэ баа-
рын, кини тугу гым мы та ба ры та, Айыы Тойон кɵ мɵ тү нэн, 
та был лан иһэ рин тойо но кɵр бүт. 4 Тойо ну гар сɵ бү лэп пит, 
киниэхэ үлэ лиир эбит. Тойо но кини ни дьиэ ти гэр бас-кɵс 
киһи оҥор бут уон на баа рын ба ры тын киниэхэ итэ ҕэй бит. 
5 Ол күн тэн ыла, дьиэ ти гэр бас-кɵс киһи оҥос туо ҕут тан, 
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баа рын ба ры тын киниэхэ итэ ҕэ йиэ ҕит тэн ыла, Йосеф ту-
һут тан Эгиип эт ки һи ти гэр баа ры ба ры тын: кини дьиэ тин, 
си рин-уо тун Айыы Тойон ал ҕаа быт. 6 Онон тойо но баа рын 
ба ры тын Йосеф ка дьа һай та рар буо лан, аһыыр тан аты ны 
тугу да бил бэт буол бут.

Йосеф буол ла ҕына бы һыы лаах маа ны та, дьү һүн нээх 
үтүɵ тэ эбит. 7 Йосе бы тойо нун ойо ҕо сɵ бү лүү кɵ рɵн: 
«Мии гин кыт та хоон ньос», — диэ бит. 8  Кини сɵ бү лэм мэ-
тэх уон на тойо нун ойо ҕор эппит: «Дьэ, тойо нум дьиэ ҕэ 
тугу да дьа һай бат, баа рын ба ры тын мин илии бэр тут-
тар бы та. 9 Бу дьиэ ҕэ мин киниэхэ ба һы лык пын, кини 
мии гит тэн тугу да кис тээ бэт, эйи гит тэн ура ты — эн 
ойо ҕо буол ла ҕыҥ. Хай дах Таҥа ра инни гэр бач ча үлү-
гэр аньыы ны оҥо руо муй?» 10 Күн нэ тэ дьах тар Йосеф тан 
аат тас таҕын ах сын, кини бу дьах тар дыын хоон ньо һор го, 
сыл дьы һар га буо лум мат эбит. 11 Арай биир күн Йосеф 
үлэ тин то ло роо ру дьиэ ҕэ киир би ти гэр, дьиэ лээх дьон тон 
дьиэ ҕэ ким да суох эбит. 12  Дьах тар кини ни та ҥа һыт тан 
тар дан ылан: «Хоон ньоһ уох», — диэ бит. Онуоха Йосеф 
та ҥа һын кини илии ти гэр хаал ла ран баран та һыр дьа 
ой бут. 13  Дьах тар, илии ти гэр кини та ҥа һа хаал бы тын 
уон на кини та һыр дьа ой бу тун кɵ рɵн баран, 14 дьиэ лээх 
дьо нун ыҥыр таабыт уон на кини лэр гэ эппит: «Кɵрүҥ 
эрэ, биһи ги ни сэ нэ тээ ри ман на еврей ки һи тин аҕал быт. 
Кини мии гин кыт та хоон ньо һоо ру миэхэ кэл би тин, мин 
ха һыы таа тым. 15 Онон эрэ, мин ытыыр, ха һыы тыыр са ҥа-
бын ис тэн, та ҥа һын миэхэ хаал ла ран та һыр дьа куот та». 
16 Итиэн нэ тойо но дьиэ ҕэ кэ лиэр диэ ри та ҥа һы бэйэ ти гэр 
хаал лар быт. 17 Эри гэр эмиэ ол эп пи тин ха ты лаа быт: «Эн 
аҕал быт еврей ку лу туҥ мии ги нэн саа та наа ры, ман на 
кэ лэ сы рыт та. 18  Арай мин ула хан нык ха һыы таа бып пар, 
та ҥа һын миэхэ хаал ла ран баран та һыр дьа куот та», — 
диэ бит. 19 Тойо но, ойо ҕо киниэхэ «эн ку лу туҥ миэхэ 
ман нык бы һыы лан на» диэ би тин ис тэн баран ула хан нык 
уор дай быт. 20 Тойо но Йосе бы ылан ыраах таа ҕы бу руй-
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даах та ра хаал лан сы тар хаа йыы ла ры гар биэр бит. Кини 
хаа йыл лы быт. 21 Ол эрэн киниэхэ Айыы Тойон ал гы һа 
баар буо лан, үтүɵ нү түс тээн, хаа йыы ба һы лы га кини ни 
сɵ бү лээ бит. 22  Хаа йыы тойо но хаа йыы лаах та ры ба ры ла-
рын Йосеф кɵ рүү тү гэр тут тар быт. Кини хаа йыы лаах тар 
дьа һал та ла ра буол бут. 23  Хаа йыы тойо но бас би лэ рин 
кэ тээн да кɵр бɵт, тоҕо диэ тэх хэ, Йосе бы кыт та Айыы 
Тойон баар эбит, онон кини тугу гы на ра ба ры та, Айыы 
Тойон кɵ мɵ тү нэн та был лан иһэр эбит.40  1 Ол кэн нэ, утаа кы буо лаат, Эгиип эт ыраах тааҕы тын 

утах оҥо рооч чу ларын уон на килиэп ас таач чы ла-
рын ту таах дьон но ро то йон но рун инни гэр — Эгиип эт 
ыраах тааҕы тыгар бу руй дам мыт тар. 2  Онуоха фараон 
ды ба рыа һын ту таах үлэ һит тэ ри гэр: утах оҥо рооч чу га 
уон на килиэп ас таач чы га уор дай быт. 3  Кини лэ ри ха ра-
был лар то йон но рун дьиэ ти гэр кэ тэ бил гэ биэр бит, Йосеф 
хаа йыл лан сы тар си ри гэр. 4 Харабыл тойо но кини лэр гэ 
Йосе бы су луус па ҕа биэр бит, Йосеф кини лэр гэ үлэ лээ бит. 
Кини лэр кэ тэ бил гэ ба лай да сыл дьы быт тар. 5 Арай биир 
түүн Эгиип эт ыраах тааҕы тын утах оҥо рооч чу ларын 
то йон но ро уон на килиэп ас таач чы лар са ла йаач чы ла ра 
хаа йыл ла сы тан түүл тү һээ бит тэр. Иккиэн нэ ри гэр тус-
ту спа суол та лаах түүл кɵс тү бүт. 6 Сар сы ар да кини лэр гэ 
Йосеф кэл бит, кɵр бү тэ: дьо но кэ ри-ку ру кур дук тар эбит. 
7 Йосеф кини ни кыт та биир гэ тойо нун дьиэ ти гэр хаа-
йыл лан сы тар фараон ту таах үлэ һит тэ рит тэн ыйып пыт: 
«Сирэй гит-ха рах хыт бүгүн туох тан мɵл тɵɵ тɵй?» 8 Онуоха 
кини лэр: «Түүл тү һээ ти бит да, то йон нуох айы лаах ким 
да суох», — диэн хар дар быт тар. Йосеф кини лэр гэ: «Таҥа-
ра то йон нуо ҕун, миэхэ кэп сээҥ эрэ», — диэ бит. 9 Утах 
оҥо рооч чу лар то йон но ро Йосеф ка түү лүн кэп сээ бит: 
«Түүл бэр, арай мин ин ни бэр виног рад ла баа та баар эбит. 
10  Лабаа үс аҥыы са лаа лаах эбит, си тэн бар да, си бэк-
ки лэн нэ, үүнэн си ли ги лээн ас тан на. 11 Оттон илии бэр 
фараон ымы йа та баар эбит. Мин ото ну ылан фараон 
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ымы йа ты гар ык тым уон на ону ылан фа раоҥ ҥа биэр дим». 
12  Йосеф киниэхэ эппит: «Түүл гүн то йон ноо тох хо, ман-
нык: үс лабаа — үс күн; 13 аны үс кү нү нэн фараон эйи гин 
ыҥыран, он ну гар тɵн нɵ рүɵ ҕэ. Оттон эн, урук куҥ кур-
дук, фа раоҥ ҥа утах уунаач чы буо луоҥ. 14 Эйиэхэ үчү гэй 
буол ла ҕына, мии гин са наар уон на миэхэ үтүɵ нү оҥо рон, 
мин тус пу нан фа раоҥ ҥа кэп сээр уон на бу хаа йыыт тан 
та һаа раар. 15 Мии гин еврей дэр сир дэ рит тэн уор бут та ра. 
Ман на хаа йыы га бы ра ҕыл лыах тугу да оҥор бо то ҕум». 
16  Килиэп ас таач чы ту таах киһи кини үчү гэй дик то-
йон ноо бу тун кɵр бүт, онон Йосеф ка эппит: «Мин эмиэ 
тү һээ би тим: арай, тɵ бɵм үр дү гэр үс ɵрүл лү бүт иһит 
баар. 17 Үрдү кү иһик кэ, фараон сиир бур дук аһа ба ры-
та баар, ол эрэн ону мин тɵ бɵм үр дү гэр баар иһит тэн 
кɵ тɵр дɵр то буй ду лар». 18  Йосеф хо руй даан эппит: «Түү-
лүҥ но мо ҕо ман нык: үс иһит — үс күн. 19 Үс кү нү нэн 
фараон эйи гин ыҥыран ылан мас ка ыйыа ҕа, оттон эн 
эк ки нэн кɵ тɵр дɵр аһы лык та ныах та ра». 20 Үһүс кү нү гэр, 
фараон тɵрɵɵ бүт кү нэ үүнэн, кини чыын наах-хаан наах 
үлэ һит тэ ри гэр ма лаа һын оҥор бут. Кини ол күн ку лут та-
рын ор то ту гар ары гы ку таач чы уон на килиэп ас таач чы 
ту таах үлэ һит тэ рин ыҥыр тар быт. 21 Ары гы ку таач чы тын 
он ну гар тɵн нɵр бүт, кини фараон ыты һыгар ымы йа ны 
уур бут, 22  килиэп ас таач чы ту таах үлэ һитин, Йосеф то-
йон ноо бу тун кур дук, ыйаа быт. 23 Оттон ары гы ку таач чы 
ту таах үлэ һит Йосе бы са наа ба тах, ум ну бут.41  1 Ол кэм тэн ик ки сыл аас пыт. Фараон түүл тү-

һээ бит: арай, ɵрүс үр дү гэр тур да ҕы на, 2  ɵрүс тэн 
сэт тэ үтүɵ дьү һүн нээх, эмис эттээх ынах тах сан иһи рик 
та лах быы һы гар мэч чи йэн бар быт тар. 3 Ол кэн нэ мɵл тɵх 
дьү һүн нээх, кɵтɵх эттээх сэт тэ атын ынах тах сан, били 
ынах тар ат ты ла ры гар ɵрүс кыты лы гар тур бут тар 4 уон на 
ол — мɵл тɵх дьү һүн нээх, кɵтɵх эттээх ынах тар били то луу 
дьү һүн нээх, эмис эттээх ынах та ры сиэн кэ бис пит тэр, — 
фараон уһук тан кэл бит 5 уон на эмиэ утуй бут, ик ки һин 
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тү һээ бит: арай, биир ум нас тан сэт тэ эмис, үчү гэй куо лас 
үүнэн тах сы быт. 6  Онтон, арай, сэт тэ син ньи гэс, тыал 
ох сон куур ду бут куо лас та ра үүнэн тах сы быт тар, 7 уон на 
ол син ньи гэс куо лас тар эмис, то луу куо лас тары ылан 
ыйыс тан кэ бис пит тэр, — фараон уһук тан кэл би тэ: түүл 
эбит.

8  Сар сы ны гар фараон ку та кɵ тɵн, Эгиип эт кɵр бүɵч чү-
лэ рин, ɵркɵн ɵй дɵɵх тɵ рүн ба ры ла рын ыҥыт та ран ыл быт 
уон на кини лэр гэ түү лүн кэп сээ бит да, фараон түү лүн 
то йон нуох ким да суох эбит. 9 Онуоха ары гы ку таач чы 
ту таах үлэ һи тэ фа раоҥ ҥа эппит: «Аньыы лаахп ын аны 
кэ лэн ɵй дɵɵ түм: 10 фараон үлэ һит тэ ри гэр уор да йан, мии-
гин килиэп ас таач чы сү рүн үлэ һитин кыт та хаа йыы 
тойо ну гар тут тар бы та. 11 Ол түүн ик киэн: кини уон на 
мин түүл тү һээ бип пит, ик киэн тус-ту спа суол та лаах 
түүл лэ ри кɵр бүп пүт. 12  Онно биһи ги ни кыт та еврей уола 
баа ра — хаа йыы тойо нун ку лу та. Биһиги киниэхэ түүл-
бү түн кэп сээ бип пит, ону кини хас биир дии бит түү лүн 
то йон ноон биэр би тэ. 13  Биһиэ хэ, кини хай дах то йон ноо-
бу тун кур дук, буол бу та: мин он ну бар тɵн нү бү түм, оттон 
кини ни ыйаа быт та ра».

14 Фараон Йосе бы ыҥыт та ра ыып пыт. Кини ни түр гэн 
үлү гэр дик түр мэт тэн та һаар быт тар. 15 Фараон Йосеф ка 
эппит: «Түүл тү һээ тим да, то йон нуох айы лаах суох. Оттон 
эйи гин «иһит тэ да то йон нуур» диил лэ рин ис ти би тим». 
16 Онуоха Йосеф фа раоҥ ҥа: «Кэбис, оннук буол ба тах, этэҥ-
ҥэ буол ла ҕына, фа раоҥ ҥа Таҥа ра хо руй дуо ҕа», — диэн 
эппит. 17 Фараон Йосеф ка эппит: «Түү лбэр, арай, ɵрүс 
кыты лы гар ту рар эбип пин. 18  Арай, ɵрүс тэн эмис эттээх, 
үтүɵ дьү һүн нээх сэт тэ ынах тах сан хо мус оту мэч чи йэн 
бар ды лар. 19 Кини лэр кэн нэ аны атын ыры ган, дьү һүн-
нэ ри нэн олус мɵл тɵх, кɵтɵх эттээх сэт тэ ынах та ҕыс та. 
Оннук ынах та ры мин бү түн Эгиип эт си ри гэр кɵр бɵ тɵ-
ҕүм. 20 Кɵтɵх, мɵл тɵх ынах тар били эмис ынах та ры сиэн 
кэбис ти лэр. 21 Кини лэр ис тэ ри гэр киир ди лэр, киир бит-
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тэ рэ бил ли бэ тэ: ынах тар бас таан хай дах та ра да, оннук 
ыры ган хаал лы лар. Онтон мин уһук тан кэл лим. 22  Ол 
кэн нэ кɵр бүт түүл бэр, арай, биир ум нас тан сэт тэ то луу, 
үчү гэй куо лас үүнэн тах сы быт; 23  онтон сэт тэ хап пыт, 
син ньи гэс, тыал ох сон куур ду бут куо лас та ра үүн нү лэр 
24 уон на син ньи гэс куо лас тар сэт тэ үчү гэй куо лаһы ыйыс-
тан кэ бис ти лэр. Мин итини кɵр бүɵч чү лэр гэ кэп сээ тим 
да, бы һаа ран биэ риэх ким да суох».

25 Онуоха Йосеф фа раоҥ ҥа эппит: «Фараон түү лэ биир — 
Таҥа ра фа раоҥ ҥа тугу оҥо роо ру сыл дьа рын тиэр ди бит. 
26  Сэт тэ үчү гэй ынах — сэт тэ сыл, оттон сэт тэ үчү гэй 
куо лас — эмиэ сэт тэ сыл, ити биир түүл. 27 Оттон кини-
лэр кэн нэ тах сы быт сэт тэ ыры ган, мɵл тɵх ынах, сэт тэ 
син ньи гэс, тыал тан куур бут куо лас — эмиэ сэт тэ сыл, 
сэт тэ сут сы ла. 28  Ити — мин фа раоҥ ҥа эппит тыл ла рым: 
Таҥа ра тугу гы ныах таа ҕын фа раоҥ ҥа тиэр дэр, — диэн. 
29 Дьэ, Эгии пэт си ри гэр бүт түү нү гэр үүнэр сэт тэ сыл 
ɵл гɵм буол су. 30 Ол кэн нэ сэт тэ сут сы ла ту руо ҕа: Эгии-
пэт си ри гэр ɵл гɵм олох ум нуу га хаа лыа ҕа, сут ба ры тын 
си мэ ли тиэ ҕэ. 31 Сут ин ни нэ ɵл гɵм буол бу та бил лиэ да 
суо ҕа — сут оннук ыара хан буо луо ҕа. 32  Оттон фараон 
түү лэ ик ки тɵ гүл ха ты лам мы та — бу Таҥа ра эппит ты-
лын бэрт со то ру би гэ то ло ро рун бэ лиэ тэ.

33  Онон билигин фараон ɵй дɵɵх, муу да рай киһи ни 
та ба кɵ рɵн Эгии пэт си ри гэр ту руо руох таах. 34 Фараон 
дой ду үр дү нэн то йот то ру ту руор тар дын уон на сэт тэ ɵл-
гɵм сыл ту ха ры Эгии пэт си рин аһыт тан бэ һис ɵлүү түн 
хо муй тар дын. 35 Кини лэр ɵл гɵм сыл лар га кэл бит ас тан 
ба ры тыт тан хо муй дун нар уон на фараон аһы л ыгын уурар 
си ри гэр ха рай дын нар. 36 Ол аһы лык Эгии пэт си ри гэр сэт тэ 
сыл лаа ҕы сут кэ ми гэр, дой ду аас-туор кэм ҥэ эс ти бэ тин 
диэн ха һаас буол лун».

37 Фараон уон на кини ку лут та ра ити тыл ла ры сɵ бү-
лүү ис ти бит тэр. 38  Фараон ку лут та ры гар эппит: «Иһи гэр 
Таҥа ра ку тун иҥэ ри нэ сыл дьар киһи ни бу луох пут дуо?» 
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39 Фараон Йосеф ка эппит: «Итини ба ры тын Таҥа ра эйиэхэ 
бил лэр би тин кэн нэ эйиэхэ тэҥ нээх ɵй дɵɵх, муу да рай суох. 
40 Мин дой ду бун са лай, мин дьо нум эн этэр гин ту тус тун-
нар, ол эрэн мин ол бо ҕум эйиэн иттэн үрдүк буо луо ҕа». 
41 Фараон Йосеф ка эппит: «Кɵр, эйи гин Эгиип эт си ри гэр 
ба һы лык оҥо ро бун». 42  Фараон илии тит тэн би һи лэ ҕин 
ус тан Йосеф ка биэр бит. Йосеф ка ча раас лүɵн та ҥа һы 
та ҥын нар быт уон на кы һыл кɵ мүс сыа бы моон ньу гар 
кэ тэр ди бит. 43 Итиэн нэ кини ни бэйэ тин иккис кɵ лɵ тү гэр 
олор дол ло ру гар уон на инни гэр сыл дьан «Сɵ һүр гэс-
тээҥ!» диэн ха һыы тыыл ла ры гар мо дьуй бут. Кини ни 
фараон Эгиип эт си рин үр дү нэн ту руор бут. 44  Фараон 
Йосеф ка: «Мин фа раом мун. Эйи ги нэ суох Эгиип эт си рин 
үр дү нэн ким да илии тин да, ата ҕын да ɵрɵ кɵ тɵ ҕүɵ суох-
таах», — диэ бит. 45 Фараон Йосеф ка Цаф нат-Па неах диэн 
аат биэр бит уон на киниэхэ Уон диэн дойду алгысчытын 
Поти-Фе ра кыы һын Асе наа ты ойох ылан биэр бит. 46 Йосеф 
Эгиип эт ыраах тааҕы тыгар, фа раоҥ ҥа су луус па лыы ры-
гар саа һа оту та эбит. Йосеф фа раон тан тах сан баран 
Эгии пэт си рин-до йду тун ба ры тын эр гий бит. 47 Сир-дой-
ду сэт тэ үүнүү лээх сыл га ытыс му ҥу нан ɵл лɵ йɵр эбит. 
48  Эгии пэт си ри гэр буол бут сэт тэ сыл иһи гэр кини ас тан 
ба ры тыт тан хо муй бут уон на ону куо рат тар га биэр бит, 
хас куо рат ах сын — ту ла ты наа ҕы хо нуу лар ас та рын хо-
муй бут. 49 Йосеф муо ра ку ма ҕын кур дук эл бэх аһы, киһи 
ааҕан сип пэтин, хо муй бут, ааҕар тан аас пыт. 50 Сут сыл лар 
ин ни нэ Йосеф Уон ал гыс чы тын Поти-Фе ра кыы һыт тан, 
Асе наат тан ик ки уол лам мыт. 51 Йосеф Таҥа ра мин эрэй-
бин уон на аҕам ууһун ба ры тын ум нар бар кыах биэр дэ 
диэн улах ан уолун Мена ше диэн аат таа быт. 52  Итиэн нэ 
Таҥа ра мии гин муҥ нам мыт сир бэр уйгу лаа та диэн 
иккис уолун Ефраим диэн аат таа быт. 53 Эгиип эт си ри гэр 
тур бут сэт тэ ɵл гɵм сыл аас пыт. 54 Йосеф эп пи тин кур дук 
сэт тэ сут сы ла са тыы лаа быт. Сир гэ-до й ду га сут буол бут, 
арай Эгии пэк кэ эрэ килиэп баар эбит. 55 Эгиип эт сирэ ач-
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чык таан бар бы ты гар, дьон фа раон тан килиэп кɵр дɵɵн 
су ла нар буол бут. Онуоха фараон: «Йосеф ка ба рыҥ уон на 
кини этэ рин то ло руҥ», — диэ бит. 56  Сир үр дү гэр бары-
ты гар сут тур бут. Йосеф ха һаас та рын ары йан Эгиип эт 
дьо ну гар атыы лаан бар быт. Эгии пэк кэ сут күү һү рэн 
ис пит. 57 Сир-дой ду аайыт тан дьон Эгии пэк кэ Йосеф тан 
килиэп атыы ла һа кэ лэр буол бут, тоҕо диэ тэх хэ сир-дой-
ду аайы сут сүр дэм мит.42  1 Йаа ков Эгии пэк кэ ас баа рын ту һу нан ис тэн баран 

уолат та ры гар: «Тугу кɵ рɵн ту руох ху туй?» — диэ-
бит. 2  Итиэн нэ: «Дьэ, мин Эгии пэк кэ ас баа рын ту һу нан 
иһит тим. Онно баран ɵлбɵк кɵ тыын наах ор дор бут ту-
һу гар ки лиэп тэ атыы ла һан аҕа лыҥ», — диэ бит. 3  Йосеф 
уон убайдара Эгии пэк кэ ас атыы ла һа бар быт тар. 4 Оттон 
Бэни йэм иини, Йосеф ини тин, ал дьар хай га тү бэ һиэ ҕэ 
диэн Йаа ков кини лэ ри кыт та ыып па тах. 5 Йис раэ ль уолат-
та ра атыт та ры кыт та эмиэ ас атыы ла һа кэл бит тэр, тоҕо 
диэ тэх хэ Ханаан си ри гэр сут тур бут. 6  Йосеф ол сир гэ 
ба һы лык буо лан, дьоҥ ҥо бары ты гар бур дук туо ра ҕын 
атыы лыыр эбит. Йосеф убайдара кэ лэн киниэхэ сир гэ 
диэ ри сү гү рүй бүт тэр. 7 Йосеф убайдарын кɵ рɵн бил бит, 
ол эрэн бил бэт кур дук тут тан: «Хан тан кэл ли ги тий?» — 
диэн кы таа нах тык ыйып пыт. Кини лэр: «Ханаан си рит тэн 
ас атыы ла һа кэл ли бит», — диэ бит тэр. 8 Йосеф убай да рын 
бил бит, оттон кини лэр кини ни бил бэ тэх тэр. 9 Йосеф кини-
лэр тус та ры нан тү һээ бит түүл лэ рин са наан кэл бит уон на 
кини лэр гэ: «Түɵ күт тэр, сир бит ха нан кэ би рэ ҕин кɵ рɵ 
сыл дьа ҕыт дуо?» — диэ бит. 10 Онуоха кини лэр эп пит тэр: 
«Суох, то йом муот, кулут та рыҥ ас атыы ла һа кэл ли лэр, 
11 биһиги бары биир киһи оҕо ло ро бут, киһи итэ ҕэ йэр дьо-
но бут, эн ку лут та ра быт, түɵ күн буол ба тах пыт». 12  Онуоха 
Йосеф кини лэр гэ: «Суох, эһи ги бу сир уйа ҕас ɵт түн кɵ рɵ-
ис тэ кэл бик кит», — диэ бит. 13  Кини лэр буол ла ҕына: «Эн 
кулут та рыҥ, биһиги — уон ик ки ини-бии лэр бит, Ханаан 
си ри гэр биир киһи оҕо ло ро бут, арай кы ра быт билигин 
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аҕа ты наан, оттон биир бит суох», — диэ бит тэр. 14 Йосеф 
кини лэр гэ эппит: «Итини эттим дии эһиэхэ — түɵ күт тэр-
гит диэн. 15 Эһи ги кыр дьык кытын туо һу луох хут, фараон 
тыы ны нан анда ҕайа бын: эһи ги аччы гый гыт кэ лиэр диэ ри, 
ман тан тах сыах хыт суо ҕа. 16 Биир ги тин ыытан иниги тин 
аҕал та рыҥ, оттон эһи ги хаа йыл лыах хыт. Эһи ги этэр гит 
тɵһɵ кыр дьык таа ҕа бил лиэ ҕэ. Оттон оннук буол ба та ҕы на, 
фараон тыы ны нан анда ҕайа бын, эһи ги — түɵ күт тэр гит». 
17 Итиэн нэ кини лэ ри ылан Йосеф үс күҥ ҥэ хаай тар быт. 
18 «Үһүс кү нү гэр Йосеф кини лэр гэ эппит: «Таҥа рат тан кут-
та на бын, онон тыын наах хаа лар ту һу гар ман нык гы ныҥ: 
19 ɵскɵ түн, киһи итэ ҕэ йэр дьо но буол лар гыт, эһи гит тэн 
биир гит бу хаа йыл лан сы тар дьиэ ҕи ти гэр хаал лын, оттон 
атыт тар дьиэ ҕит дьо но ач чык таа ба тын ту һу гар ас та ил-
дьиҥ. 20 Уон на этэр гит кыр дьык таа ҕын туо һу лаан итиэн нэ 
ɵл бɵт ту һу гар инигитин миэхэ аҕа лыҥ». Кини лэр этэ рин 
хо ту гым мыт тар. 21 Итиэн нэ бэ йэ-бэ йэ лэ ри гэр: «Чах чы, 
ини бит инни гэр иэс пи тин тɵ лɵɵн эр дэх пит: биһиги кини 
эрэй дэ нэ рин кɵр бүп пүт, кини аат та һарын ис ти бэ тэх-
пит. Ол иһин биһи ги ни бу сор буу лаа та», — дэс пит тэр. 
22  Реу вен кини лэр гэ хо руй даан эппит: «Эппэ тэ ҕим дуо 
эһиэхэ, оҕо ну ута ры аньыы ны оҥо ро ҕут диэн? Эһи ги 
ис ти бэ тэх хит, билигин кини хаа на эһиг ит тэн ир дэ нэн 
эр дэ ҕэ». 23 Кини лэр Йосе бы кыт та тыл баас чыт таах бы һаар-
сар буо лан, Йосеф кини лэ ри ɵй дүү рүн бил бэ т тэр эбит. 
24 Йосеф кини лэр тэн тɵт тɵ рү ха йы һан баран ытаа быт. 
Онтон кини лэр гэ тɵн нɵн, тии йэн кэп сэп пит. Итиэн нэ 
Шимео ну ылан кини лэр кɵ рɵн тур дах та ры на кэл гий тэр-
бит. 25 Ол кэн нэ Йосеф кини лэр иһит тэ рин аһы лы гы нан 
то ло рол ло ру гар, үрүҥ кɵ мүс тэ рин хас биир дии лэ рин 
мɵһɵɵч чүг эр тɵн нɵ рɵл лɵ рү гэр уон на суол га ыһык биэ рэл-
лэ ри гэр дьа һай быт. Ону то лор бут тар. 26 Кини лэр ас та рын 
ɵсүɵл лэ ри гэр мэ ҥэ һин нэ рээт бар быт тар. 27 Кини лэр тэн 
биир дэс тэ рэ хо нук сир гэ тии йэн ɵсүɵлү гэр ас биэ рээ ри 
мɵ һɵɵч чү гүн арый быт, кɵр бү тэ, арай, мɵ һɵɵч чү гүн айа-
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ҕар үрүҥ кɵ мү һэ баар эбит. 28  Кини дьо ну гар: «Бу, үрүҥ 
кɵ мү һүм тɵн нү бүт, мɵ һɵɵч чү гүм иһи гэр сыл дьар», — 
диэ бит. Кини лэр сү рэх тэ рэ айах та ры гар тах сы быт уон на 
кут та на-кут та на бэ йэ-бэ йэ лэ ри гэр: «Таҥа ра, бу биһиэ хэ 
тугу гын на?» — дэс пит тэр. 29 Кини лэр Ханаан си ри гэр 
тии йэн аҕа ла ры гар Йаа ковка туох буол тун ба ры тын кэп-
сээ бит тэр: 30 «Ол дой ду тойо но биһигин ниин ха ҕыс тык 
кэп сэт тэ, биһи ги ни ол си ри кэ тиир түɵ күт тэр кур дук 
кɵр дɵ. 31 Ону биһиги киниэхэ, киһи итэ ҕэ йэр дьо но бут, 
түɵ күт тэр буол ба тах пыт диэ ти бит. 32  Биһиги аҕа бы ты гар 
уон ик ки ини-бии уолат тар быт, биир бит суох, оттон кы ра-
быт аҕа ты наан Ханааҥ ҥа хаал бы та диэ ти бит. 33 Онуоха ол 
дой ду тойо но биһиэ хэ: «Эһи ги тɵһɵ кыр дьы гы этэр гитин 
мин хан тан би лиэ мий? Миэхэ биир дэс ки тин хаал ла рыҥ 
уон на дьиэ ҕит дьо но ач чык таа бат та рын инни гэр аһы-
лык та ылыҥ уон на ба рыҥ. 34 Итиэн нэ ини ги тин миэхэ 
аҕа лаа рыҥ, оччо ҕо эһи ги ни түɵ күн буол ба тах тар, киһи 
итэ ҕэ йэр дьо но эбит диэн би лиэм. Иниги тин эһиэхэ 
тɵн нɵ рүɵм, ол кэн нэ бу дой ду га эр ги ниэх хи тин сɵп», — 
диэ би тэ. 35 Онтон мɵ һɵɵч чүк тэ рин арый быт та ра: арай, 
үрүҥ кɵ мүс тээх баа йыы ла ра хас биир дии лэ ри гэр баар 
эбит. Ол үрүҥ кɵ мүс тээх баа йыы ла рын кɵ рɵн кини лэр 
уон на аҕа ла ра эмиэ кут там мыт тар. 36  Аҕа ла ра Йаа ков 
кини лэр гэ: «Эһи ги мии гин оҕо то суох хаал ла ран эрэ-
ҕит: Йосеф суох, Шимеон эмиэ суох, аны Бэни йэм иини 
ыла ҕыт — аата, ба ры та мин үр дү бү нэн буол ла ҕай!» — 
диэ бит. 37 Онуоха Реу вен аҕа ты гар: «Ɵскɵ түн мин кини ни 
эйиэхэ аҕал ба тах пы на, мин ик ки уолат тар бын ɵлɵр 
да ҕа ны. Кини ни мин илии бэр биэр, мин эйиэхэ тɵн-
нɵ рүɵм», — диэ бит. 38  Аҕа та: «Мин уолум эһи гин ниин 
ба рыа суо ҕа, тоҕо диэ тэх хэ, кини убайа ɵл бү тэ, кини 
соҕо тох. Ɵскɵ түн эһи ги айан ныыр суол гу ту гар кини туох 
эмэ ал дьар хай га тү бэс тэ ҕи нэ, кыы рык тый быт бэ йэ бин 
ку тур ҕаҥ ҥа суу лааҥ ҥыт ана раа дой ду га атаа рыах хыт», — 
диэ бит.
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43  1 Сир гэ-до й ду га ыар сут буол бут. 2  Кини лэр 
Эгиип этт эн аҕал быт ас та рын сиэ бит тэ рин кэн-

нэ, аҕа ла ра кини лэр гэ: «Баран кыратык эмэ аһы л ыкта 
атыы ла һан аҕа лыҥ», — диэ бит. 3 Онуоха Йеху да киниэхэ 
эппит: «Ол киһи биһи ги ни сэ рэ тии бɵ ҕɵ сэ рэп пи тэ уон-
на «инигитин илдьэ кэ лиэх хи ти гэр диэ ри мин ха рах пар 
кɵс тү мэҥ» диэ би тэ. 4 Ɵскɵ түн ини би тин биһигин ниин 
ыытар буол лах хы на, баран эйиэхэ ас атыы ла һыах пыт, 
5 оттон ыыппа тах хы на бар бап пыт, тоҕо диэ тэх хэ ол киһи 
«ини ги тин илдьэ кэ лиэх хи ти гэр диэ ри миэхэ кɵс тү мэҥ» 
диэ би тэ. 6 Йис раэ ль эппит: «Ол киһиэхэ ɵссɵ инилээхпит 
диэҥ ҥит, тоҕо мии гин ман нык эрэй дээ ти гит?» 7 Кини лэр: 
«Ол киһи биһиги тɵ рүп пүт ту һу нан туо һу лас пы та аҕай, 
«аҕа ҕыт билигин да тыын наах дуо?», «эһи ги ини лээх хит 
дуо?» диэн ыйып пы та. Кини ол ыйы тарын хо ту хо руй даан 
ис тэх пит дии. Хан тан би лиэх пи тий, «ини ги тин аҕа лыҥ» 
диэ ҕин». 8  Йеху да аҕа ты гар Йис раэ ль гэ эппит: «Уолу мии-
гин кыт та ыыт. Биһиги ба рыах пыт, ɵлүɵр сыл дьыах пыт, 
биһиги да, эн да, биһиги оҕо лор бут да ɵлүɵх пүт суо-
ҕа. 9 Мин кини инни гэр хо руй дуом, мии гит тэн ир дээр. 
Ɵскɵ түн кини ни эйиэхэ аҕал ба тах пы на, үйэм ту ха ры эн 
инни гэр бу руй даах буо луом. 10 Ман нык ай гыс ты бап пыт 
буол лар, ик ки тɵ гүл кы рым мыт буо луо этибит». 11 Аҕа ла ра 
Йис раэ ль кини лэр гэ эппит: «Оччо ту гар ман нык гы ныҥ: 
бу дой ду үүнүү түт тэн ылыҥ уон на ол киһиэхэ сыт таах 
сы ма лат тан баль зам на, кыра эмит мүɵт тэ, сыт таах сы-
ма ла та уон на лаа дан на, фис таш ка та уон на мин даль 
туо ра ҕы на кэ һии тэ ил дьиҥ. 12  Үрүҥ кɵ мүс тэ эбии ылан 
ба рыҥ, оттон били мɵ һɵɵч чүк күт баа йыы ты гар тɵт тɵ-
рү ку тан биэр бит кɵ мүс тэ рин бэ йэ ҕит тɵн нɵ рүҥ, баҕар, 
си тэ кɵр бɵ тɵх тɵ рɵ буо луо. 13  Ини ги тин ылан ол киһиэхэ 
ба рыҥ. 14  Модун Таҥа ра кɵ мɵ тү нэн, ол киһи эһи ги ни 
аһын нын, итиэн нэ атын да ини ги тин, Бэни йэ мии ни 
эмиэ ыыт тын. Оттон мин оҕо то суох да хаа лар буол лах-
пы на, буол лун». 15 Онуоха ол дьон нор били бэ лэх тэ рин, 
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мɵ һɵɵч чүк тээх үрүҥ кɵ мүс тэ рин ыл быт тар, Бэни йэм-
иини эмиэ уон на туран Эгии пэк кэ бар быт тар, Йосеф ка 
тиий бит тэр. 16 Йосеф кини лэр ор то ло ру гар Бэни йэм иини 
кɵ рɵн баран дьиэ тин тойо ну гар эппит: «Ити дьо ну дьиэ-
ҕэ кил лэр уон на сүɵ һү тэ ас таа, ити дьон мии гин кыт та 
күнүс аһыах та ра». 17 Ол киһи Йосеф эп пи тин хо ту оҥор-
бут: били дьо ну Йосеф дьиэ ти гэр кил лэр бит. 18  Кини лэр 
Йосеф дьиэ ти гэр киир бит тэ рит тэн кут та нан: «Ити урут 
биһиги мɵһɵɵч чүкт эрб ит иг эр тɵн нɵр бүт кɵ мүс тэ рит тэн 
сыл таан баай саа ры, са ба түһэн биһи ги ни кулут оҥос тоо ру, 
ɵсүɵл лэр би тин ылаа ры ман на кил лэр ди лэр», — дэс пит-
тэр. 19 Кини лэр Йосеф дьиэ тин тойо но киһиэхэ тии йэн аан 
айа ҕар кэп сэп пит тэр. 20 Итиэн нэ эп пит тэр: «Бол ҕой эрэ, 
то йом муот, биһиги урут ас атыы ла һа кэл бип пит. 21 Онтон 
хо нук сир би ти гэр тии йэн мɵ һɵɵч чүк тэр би тин ас пып пыт: 
арай, хас биир дии бит кɵ мү һэ мɵ һɵɵч чүк пүт айа ҕар баар 
эбит, кɵ мүс пүт хай дах ыйам мы тынан кээ мэ йин тɵн-
нɵ рɵ бүт. 22  Оттон ас атыы ла һар га атын кɵ мүс тээ хпит. 
Мɵһɵɵч чүкт эрб ит иг эр кɵ мүс пү түн ким тɵн нɵр бү түн 
бил бэп пит». 23 Киһи эппит: «Уос ку йуҥ, кут та ным аҥ. Эһи ги 
Таҥа ра ҕыт уон на эһи ги аҕа ҕыт Таҥа ра та эһи ги мɵ һɵɵч-
чүк тэр ги ти гэр баай бэр си бит, эһи ги кɵ мүс күт миэхэ 
кэл лэ. Итиэн нэ кини лэр гэ Шимео ну та һаар быт. 24 Кини 
бу дьо ну Йосеф дьиэ ти гэр кил лэр бит уон на уу биэр бит. 
Кини лэр атах та рын суум мут тар, ол киһи ɵсүɵл лэр гэ ас 
биэр бит. 25 Оттон кини лэр Йосеф күнүс дьиэ ҕэ кэ лиэр 
диэ ри кэ һии лэ рин бэ лэм нээ бит тэр, тоҕо диэ тэх хэ онно 
килиэп сиэх пит диэн ис ти бит тэр. 26  Йосеф дьиэ ти гэр 
кэл бит, оттон кини лэр дьиэ ҕэ кэ һии аҕал быт тар уон на 
сир гэ диэ ри сү гү рүй бүт тэр. 27 Кини этэҥ ҥэ сыл дьа ҕыт 
дуо диэн туо һу лас пыт уон на: «Кыр дьа ҕас аҕа лаах пыт 
диэ бик кит, этэҥ ҥэ дуо, ɵссɵ да тыын наах дуо?» — диэн 
ыйып пыт. 28  Онуоха кини лэр: «Эн ку лу туҥ, биһиги аҕа-
быт этэҥ ҥэ, билигин да тыын наах», — диэ бит тэр уон на 
сү гү рү йэн тоҥ хой бут тар. 29 Йосеф тɵ бɵ түн кɵ тɵ ҕɵн ини-
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тин Бэни йэм иини, ийэ тин уолун кɵр бүт уон на: «Бу баар 
дуо, миэхэ кэп сээ бит ини гит?» — диэ бит. Итиэн нэ эппит: 
«Таҥа ра эйи гин арыал лаа тын, уол чаа ныам». 30 Йосеф ык-
тар быт, тоҕо диэ тэх хэ ини ти гэр истиҥ иэйии тэ уһук тан 
ытыах кур дук буол бут, онон тү гэх хос ко кии рэн, онно 
ытаа быт. 31 Сирэ йин суу наат тах сы быт, кы таа тан биэр бит 
уон на: «Аһы л ыгы тар дыҥ», — диэ бит. 32  Йосеф ка тус па 
уур бут тар, кини лэр гэ тус па, кини лэ ри кыт та аһыы оло-
рор эгии пэт тэр гэ тус па — тоҕо диэ тэх хэ, Эгиип эт дьо но 
еврей дэ ри кыт та аһыыр кыах та ра суох, сир гэ нэл лэр эбит. 
33  Кини инни гэр саас та ры нан сааһы ла нан: ула ха ныт тан 
кы ра ты гар тии йэ олор бут тар уон на бэ йэ-бэ йэ лэр ит тэн 
со һуй бут тар. 34 Кини лэр гэ Йосеф ас ыып пыт, Бэни йэм иин 
ɵлүү тэ ба ры ла ры наа ҕар биэс тɵ гүл эл бэх эбит. Кини лэр 
Йосе бы кыт та ис пит тэр-аһаа быт тар.44  1 Йосеф дьиэ тин са ла йаач чы ты гар со руй бут: «Бу 

дьон мɵ һɵɵч чү гүн, тɵһɵ кыа йал ла ры нан, аһы нан 
то лор, итиэн нэ хас биир дии лэ ри гэр мɵ һɵɵч чүк тэ рин 
айа ҕар үрүҥ кɵ мүс тэ кут. 2  Оттон мин чаа скы бын, үрүҥ 
кɵ мүс чаа скы бын кыра уол мɵ һɵɵч чү гүн айа ҕар атыы-
лас пыт үп тэ рин кыт та ук». Кини Йосеф эп пи тин хо ту 
оҥор бут. 3 Сар сы ар да сыр даа бы ты гар бу дьо ну ыып пыт тар, 
кини лэ ри кыт та ɵсүɵл лэ рин эмиэ. 4 Кини лэр куо рат тан 
ыраа та илик тэ ри нэ, Йосеф дьиэ тин са ла йаач чы ты гар: 
«Бар, ити дьо ну экки рэт, сит тэх хи нэ «тоҕо хара дьа йы-
нан үтүɵ ҕэ хо руй даа ты гыт» диэ. 5 «Ама, итин тэн мин 
тойо нум иһэр буол ба тах дуо, ама итин нэ кини бил гэ-
лэ нэр буол ба тах дуо? Эһи ги ити ку һа ҕа ны оҥор ду гут» 
диэ. 6 Кини ол дьо ну сип пит уон на ити тыл ла ры эппит. 
7 Онуоха кини лэр: «Тоҕо тойом мут итин ник тыл ла һа-
рый? Кулут та рыҥ итин ник бы һыы ла нар кыах та ра суох. 
8  Ити мɵ һɵɵч чүк тэр бит айах та рыт тан бул бут үрүҥ кɵ-
мүс пү түн Ханаан си рит тэн эйиэхэ тɵт тɵ рү аҕал бып пыт. 
Эн то йо нуҥ дьиэ тит тэн үрүҥ кɵ мү һү дуу, кы һыл кɵ-
мү һү дуу хай дах уоруох пу туй? 9 Биир эмэ ку лук кут тан 
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уорул лу бу ту бул лах хына — кини ɵл лүн, оттон биһиги 
тойом мут уг ар кулут буо луох пут», — диэ бит тэр. 10 Кини: 
«Дьэ, эһи ги этэр гит буол лун: ким тэн бу ла быт да — ол 
миэхэ кулут буол лун, оттон эһи ги бу руй гут суох», — диэ-
бит. 11 Хас биир дии лэ рэ түр гэн со ҕус тук мɵ һɵɵч чүк тэ рин 
сир гэ тү һэ рээт ары йа бат таа быт тар. 12  Кини ньэҥ ни йэн 
бар быт: ула хан на рыт тан са ҕа лаан кы ра нан бү тэр бит. 
Чаас кы ны Бэни йэм иин мɵ һɵɵч чү гүт тэн бул бут. 13 Онуоха 
кини лэр та ҥас та рын ты ры та тап пыт тар уон на ɵсүɵл-
лэ рин мэ ҥэ һин нэ рэн куо рак ка тɵн нү бүт тэр. 14 Йеху да 
ини лэ рин кыт та Йосеф дьиэ ти гэр кэл бит тэр. Йосеф дьиэ-
ти гэр баар эбит. Бары кини инни гэр ум са нɵ рүй бүт тэр. 
15 Йосеф кини лэр гэ: «Ити туох бы һыы тын бы һыы лан ны-
гыт? Мин кур дук киһи таа йыа диэн, ама, бил бэк кит 
дуо?» — диэ бит. 16  Йеху да эппит: «Тойом мут уг ар туох 
диэх пи тий? Тугу этиэхпи тий? Хай дах кыр дьык пы тын 
этиэхпи тий? Таҥа ра эн кулут та рыҥ кɵл дьүн нэ рин тут-
та. Онон биһиги уон на чаас кы ны илдьэ сыл дьы быт 
киһи — бары тойом мут уг ар кулут буо ла быт». 17 Онуоха 
Йосеф: «Оннук эрэ буол ба тын. Ким тэн чаас кы ны бул-
буп пут — ол миэхэ кулут буо луо ҕа. Оттон эһи ги этэҥ ҥэ 
аҕа ҕы ты гар тɵн нүҥ», — диэ би ти гэр, 18  Йеху да киниэхэ 
чу га һаан: «Тойо нуом, эн кул гаах хар си би ги нэ йиэх пин 
кɵ ҥүл лээ, итиэн нэ ку лук кар уор да йы ма, эн — фараон 
тэ ҥэ буол ла ҕыҥ. 19 Тойом мут ку лут тар ыт тан «эһи ги 
аҕа лаах хыт эбэ тэр ини лээх хит дуо?» диэн ыйып пы та. 
20 Онуоха биһиги тойом мут уг ар «биһиги кыр дьа ҕас аҕа-
лаах пыт уон на кини кыр дьан баран тɵ рɵп пүт уола баар, 
кини убайа ɵл бү тэ, онон кини ийэ тит тэн соҕо тох хаал-
бы та, аҕа быт кини ни олус тап тыыр» диэ бип пит. 21 Ону 
эн ку лут тар гар «миэхэ аҕа лан кɵр дɵ рүҥ» диэ би тиҥ. 
22  Онуоха биһиги тойом мут уг ар «эр дэ ҕэс оҕо аҕа тын хаал-
ла рар кыа ҕа суох, хаал лар да ҕы на, аҕа та ɵлɵн хаа лыа» 
диэ бип пит. 23  Оттон эн ку лут тар гар «ɵскɵ түн эһи ги ни 
кыт та ини гит кэл си бэт буол ла ҕына, миэхэ кэ ли мэҥ 
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да ҕа ны» диэ би тиҥ. 24 Тойо нум ити эп пи тин ба ры тын эн 
ку лук кар, аҕа бы ты гар, тии йэн кэп сээ бип пит. 25 Аҕа быт: 
«Баран ɵссɵ кыратык ас та атыы ла һан кэ лиҥ», — диэ би тэ. 
26 Онуоха биһиги: «Барар кыах пыт суох. Ини бит бар сар 
эрэ буол ла ҕына ба ра быт, тоҕо диэ тэх хэ ки ни тэ суох 
тиий дэх пи ти нэ, ол киһи ха ра ҕын ута ры кɵ рɵр кыах пыт 
суох», — диэ бип пит. 27 Онуоха эн ку лу туҥ, аҕа быт эп пи-
тэ: «Мин ойо ҕум миэхэ ик ки уолу тɵ рɵп пү түн би лэ ҕит. 
28  Бии рэ мии гит тэн бар бы та, ону мин, кыр дьык да ҕа ны, 
кини ни кыыл тар пыт диэ би тим уон на күн бү гүҥ ҥэ 
диэ ри кɵ рɵ илик пин. 29 Аны бу уол бун ха рах пыт тан 
араар дах хы ты на, кини туох ха эрэ тү бэс тэ ҕи нэ, кыы рык-
тый быт бэ йэ бин ку тур ҕаҥ ҥа суу лааҥ ҥыт иин ниэх хит». 
30 Оттон билигин мин эн ку лук кар, аҕа бар, кини ку тун 
ыл лар быт күн дү ки һи тин хаал ла ран тиий дэх пи нэ, 31 ону 
кɵрɵɵт кини ɵлүɵ ҕэ, оччо ҕо эн кулут та рыҥ эн кыы-
рык тый быт ку лук кун, биһиги аҕа бы тын, ку ру ту йан 
туран ииҥ ҥэ кил лэ риэх тэ рэ. 32  Эбии тин эн ку лу туҥ, 
мин, эр дэ ҕэс уол ту һут тан аҕа бар тыл бын биэр би тим: 
кини ни эйиэхэ аҕал ба тах пы на үйэм-саа һым ту ха ры 
аньыы лаах буо луом диэн. 33  Онон, эн ку лу туҥ — мин, 
эр дэ ҕэс уол он ну гар эйиэхэ кулут буо луум, оттон кини 
убай да рын кыт та тɵ нүн нүн. 34 Аҕа бар хай дах ки ни тэ суох 
тɵн нүɵх пү нүй? Аҕам му ҥа ты йа рын кɵ рɵр кыа ҕым суох», — 
диэ бит.45  1 Йосеф ат ты гар баар туо ра дьон ор то ту гар кыа йан 

тут ту нар кыа ҕа суо ҕут тан: «Киэр ба рыҥ», — диэн 
ха һыы таа быт. Онон кини ини-бии лэ ри гэр би ли нэ ри гэр 
ат ты гар туо ра дьон суох эбит. 2  Ол эрэн кини ма ры лач чы 
ытыы рын Эгиип эт олох тоох то рут тан са ҕа лаан фараон 
дьиэ ти гэр тии йэ ис ти бит тэр. 3  Йосеф ини-бии лэ ри гэр: 
«Мин Йосефп ын, аҕам ɵссɵ да тыын наах дуо?» — диэ-
бит. Оттон ки ни лэр си мит тэн кыа йан хо руй даа ба тах тар. 
4 Йосеф ини-бии лэ ри гэр: «Мин ат ты бар кэ лиҥ эрэ», — 
диэ би ти гэр кини лэр чу га һаа быт тар. Онуоха кини: «Мин 
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Йосефп ын, эһи ги Эгии пэк кэ атыы лаа быт ини гит буо ла бын. 
5 Оттон билигин кэм си ни мэҥ, тоҕо диэ тэх хэ мии гин Таҥа-
ра эһи ги тус ку ту гар, эһи ги тыыҥ ҥы тын ара ҥач чы ла та 
ыып пыт. 6 Билигин сир үр дү гэр сут са тыы лаа бы та ик ки 
эрэ сыл буол ла. Үүнүү тэ да, хо муу ра да суох аны ɵссɵ 
биэс сыл баар. 7 Мии гин Таҥа ра эһи ги тус ку ту гар, эһи ги 
сир гэ хаа лар гыт ту һу гар, тыын наах хаа лар гыт ту һу гар 
улуу абы рал буол лун диэн ыып пы та. 8  Онон, мии гин эһи-
ги буол ба тах, Таҥа ра ыыппы та, итиэн нэ фа раоҥ ҥа аҕа, 
кини дьиэ ти гэр тойон, Эгиип эт си ри гэр ба һы лык оҥор-
бу та. 9 Мин аҕа бар ба ра ох суҥ уон на: «Эн уолуҥ Йосеф 
ман нык этэр диэҥ: «Мии гин Таҥа ра Эгиип эт ба һы лы га 
оҥор до. Миэхэ кэл, бы таа ры ма. 10 Эн Гошен си ри гэр оло-
руоҥ, мин ат ты бар буо луоҥ, эн оҕо ло руҥ, эн оҕо ло руҥ 
оҕо ло ро эмиэ, кыра уон на бɵдɵҥ сүɵ һүҥ, итиэн нэ туох 
баа рыҥ ба ры та. 11 Сут аны биэс сыл ус та та буо луо ҕа, эн 
ууһуҥ дьа дай ба тын ту һу гар уон на эйиэ нэ ба ры та ам ньы-
раа ба тын ту һу гар эйиэхэ тугу ба ры тын оҥо руом». 12  Дьэ, 
бу эһи ги уон на мин иним Бэни йэм иин мин эһиэхэ этэр-
бин илэ кɵ рɵ ҕүт. 13  Аҕа бар Эгии пэк кэ мин ал бан аатым 
ту һу нан уон на тугу кɵр бүк кү түн ба ры тын тиэр диҥ уон на 
аҕа бын түр гэн ник аҕа лыҥ», — диэ бит. 14 Кини инитин 
Бэни йэм иин моон ньу гар са ба түһэн ытаа быт, Бэ ни йэ-
миин эмиэ ытаа быт. 15 Кини ини-бии лэ рин ба ры ла рын 
сыл ла та лаа быт уон на куус ту һан туран ытаа быт. Ол кэн нэ 
ини-бии лэ рэ кини ни кыт та кэп сэп пит тэр.

16 «Йосеф ини-бии лэ рэ кэл бит тэр» диэн су рах фараон 
дьиэ ти гэр тиий би ти гэр фараон ку лут та ры наан сɵ бү лүү 
ис ти бит тэр. 17 Фараон Йосеф ка эппит: «Убай дарг ар «сүɵ-
һү лэр ги ти гэр ас та мэ ҥэ һин нэ рэн баран Ханаан си ри гэр 
ба рыҥ диэн эт. 18  Баран аҕа ҕы тын ылан миэхэ кэ лиҥ: 
мин эһиэхэ Эгии пэк кэ бас тыҥ си ри биэ риэм, эһи ги сир 
сү мэ тит тэн аһыах хыт» диэ. 19 Кини лэр гэ бу кур дук эт 
диэн эйи гин со ру йа бын: «Ман нык гы ныҥ: оҕо лор гу тун 
уон на ойох тор гу тун тиэ йэр гэ Эгиип эт си рит тэн кɵ лɵ тɵ 
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илдьэ ба рыҥ, аҕа ҕы тын аҕа лыҥ уон на кэ лиҥ. 20  Мал-
гы тын аһы йы маҥ, эһиэхэ Эгиип эт си рит тэн үтүɵ түн 
биэ риэм», — диэн.

21 Йис раэ ль уолат та ра инньэ гым мыт тар. Фараон дьа-
һа лы нан, Йосеф кини лэр гэ кɵ лɵ уон на суол ла ры гар 
ыһык биэр бит. 22  Хас биир дии лэ ри гэр ула рыт тар та ҥас, 
Бэ ни йэмииҥ ҥэ буол ла ҕына үс сүүс үрүҥ кɵ мүс ше ке ли 
уон на биэс тэ ула рыт тар та ҥа һы биэр бит. 23 Оттон аҕа ты гар 
Эгиип эт баа йын мэ ҥэс ти бит уон ɵсүɵ лү, бур ду гу, ки лиэ-
би уон на аһы л ыгы мэ ҥэс ти бит уон ты һы ɵсүɵ лү ыып пыт. 
24 Ини-бии лэ рин ыып пыт, бар быт тар. Итиэн нэ кини лэр гэ: 
«Суол га иир си мэҥ», — диэ бит. 25  Кини лэр Эгиип этт эн 
тах сан Ханаан си ри гэр аҕа ла ры гар Йаа ковка тиий бит тэр. 
26 Киниэхэ: «Эн уолуҥ Йосеф тыын наах, итиэн нэ билигин 
Эгиип эт ба һы лы га», — диэн тиэр ди бит тэр. Кини сү рэ ҕэр 
ыт тар быт, кини лэр гэ итэ ҕэй бэ тэх. 27 Онуоха уолат та ра 
киниэхэ Йосеф тугу эп пи тин ба ры тын тиэр ди бит тэ р, ол 
эрэ кэннэ уон на Йосеф кини ни аҕал та ра ыып пыт кɵ лɵ түн 
кɵ рɵн эрэ баран аҕа ла рын Йаа ков тыы на дьэ кэ ҥээ бит. 
28  Йис раэ ль: «Түк сү, уолум Йосеф тыын наа ҕы на, бэйэм 
ɵлɵ иликп инэ баран кɵ рүɵм», — диэ бит.46  1 Йис раэ ль баа рын ба ры тын илдьэ Беэр Шева ҕа 

тиий бит уон на аҕа тын Йиц хаак Таҥа ра ты гар сиэр-
ти бэ биэр бит. 2  Йис раэ ль гэ түүн Таҥа ра кɵс тү бүт уон на: 
«Йаа ков, Йаа ков!» — диэ бит. Онуоха кини: «Тугуй?» — диэ-
бит. 3 «Мин Таҥа ра бын, эн аҕаҥ Таҥа ра та бын. Эгии пэк кэ 
ба рар тан кут та ныма, тоҕо диэ тэх хэ мин онно эйи гит тэн 
улуу но руо ту тэ ни тиэм. 4 Мин эйи гин кыт та Эгии пэк-
кэ бар сыам, итиэн нэ мин эйи гин онтон та һаа рыам. 
Эн харах хын Йосеф бэйэ тин илии ти нэн са быа ҕа», — 
диэ бит.

5 Йаа ков Беэр Шеват тан ту рум мут. Йис раэ ль уолат та ра 
фараон ыып пыт кɵ лɵ тү гэр аҕа ла рын Йаа ковы, оҕо ло рун, 
ойох то рун тиэ нэн бар быт тар. 6 Йаа ков ыч ча тын ба ры тын 
кыт та Ханаан си ри гэр бу лум мут сүɵ һү лэ рин, баай да рын-
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дуол ла рын ылан Эгии пэк кэ тиий бит тэр. 7 Кини Эгии пэк кэ 
уолат та рын, кыр гыт та рын, сиэн нэ рин, ыч ча тын ба ры тын 
илдьэ тиий бит.

8  Бу баал лар Эгии пэк кэ кɵс пүт Йис раэ ль уолат та рын 
аат та ра:

Йаа ков уолат та рын кыт та:
Йаа ков улах ан уола Реу вен. 9 Реу вен уолат та ра:
Ханох уон на Фал лу, Хец рон уон на Хар ми.
10 Шимеон уолат та ра:
Йэмуэ ль уон на Йамин, Охад, Йахин, Цохар, итиэн нэ 

Ханаан дьах та рыт тан уола Саул.
11 Левий уолат та ра:
Гер шон, Кахаат уон на Мера ри.
12  Йеху да уолат та ра:
Эр, Онан, Шела, Ферец уон на Заа ра. Ол эрэн Эр уон на 

Онан Ханааҥ ҥа ɵл бүт тэр.
Ферец уолат та ра:
Хец рон уон на Хамуул.
13  Ис сах аар уолат та ра:
Тола, Фува, Иов уон на Шим рон.
14 Зеву лон уолат та ра:
Серед, Элон уон на Йах лиэль.
15 Оттон бу — Лия Падаан-А раам ҥа оло рон Йаа ковка 

тɵ рɵп пүт уолат та ра уон на кин ит тэн кыы һа Дина. Уолат-
та рын уон на кыр гыт та рын ах саа на — ба ры та отут үс.

16 Гаад уолат та ра:
Циф рон, Хааги, Шуни, Эцбон, Эри, Ароди уон на Аре ли.
17 Ашер уолат та ра:
Йим наа, Йише ваа, Йиш вии, Бери йаа уон на бал ты ла ра 

Шераах. Бери йаа уолат та ра: Хевер уон на Мал ки э ль.
18  Бу — Лаваан кыы һы гар Лия ҕа хам нач чыт биэр бит 

дьах та рын Зил фаа уолат та ра. Кини Йаа ковка ба ры та 
уон алта оҕо ну тɵ рɵп пү тэ.

19 Йаа ков ойо ҕун Рахель уолат та ра:
Йосеф уон на Бэни йэм иин.
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20 Эгиип эт си ри гэр Йосеф ка Уон диэн дойду ал гыс чы тын 
Поти-Фе ра кыы һа Асенаат тɵ рɵп пүт уолат та ра: Мена ше 
уон на Эфраим.

21 Бэни йэм иин уолат та ра:
Белаа, Бехер уон на Ашбел, Гера уон на Наа ман, Эхии 

уон на Рош, Муп пим, Хуп пим уон на Аард.
22  Бу — Йаа ковка Рахель тɵ рɵп пүт уолат та ра: ба ры та 

уон түɵрт киһи.
23  Даан уола:
Хушим.
24 Наф та лии уолат та ра:
Йах циэ ль, Гуни, Йэцер уон на Шил лем.
25 Бу — Лаваан кыы һы гар Рахель га хам нач чыт биэр бит 

дьах та рын Бил хаа тɵ рɵп пүт уолат та ра. Кини Йаа ковка 
ба ры та сэт тэ оҕону тɵ рɵп пүт.

26  Йаа ковы кыт та Эгии пэк кэ кэл си бит, кини ыч ча тын 
ах саа на, уолат та рын ойох то рун аах пак ка туран, ба ры та 
алта уон алта киһи. 27 Йосеф Эгии пэк кэ тɵ рɵп пүт уолат-
та ра — ик килэр. Эгии пэк кэ бар сы быт Йаа ков ууһун 
дьо нун ах саа на — сэт тэ уон киһи. 28  Оттон Йеху да ны 
кини бэйэ тин инни гэр Гоше ҥ ҥа сир дээ тин диэн Йосеф ка 
ыып пыт. Кини лэр Гошен си ри гэр тиий бит тэр. 29 Йосеф 
кɵ лɵ түн кɵ лү нэн аҕа тын Йис раэ ли кɵр сɵ Гоше ҥ ҥа тах сы-
быт. Итиэн нэ кɵрɵɵт да, кини моо н ньу гар ыйа на түс пүт 
уон на уйа-хайа суох ытаа быт. 30 Йис раэ ль Йосеф ка эппит: 
«Билигин ɵлүɵх пүн да сɵп. Эйи гин кɵр дүм, тыын наах 
эбик кин». 31 Йосеф убай дар ыг ар уон на аҕа тын ууһу гар 
эппит: «Мин фа раоҥ ҥа тах сан иһи тин нэ риэм, миэхэ 
Ханаан си ри гэр олор бут убай да рым уон на аҕам ууһа 
кэл ли лэр диэн этиэм. 32  Бу дьон ба раан ма ныы һыт та ра, 
сүɵ һү нэн иит тэр дьон, ба раан на рын үɵрүн уон на адаар 
муос таах та рын үүрэн кэл ли лэр диэ ҕим. 33 Ɵскɵ түн фараон 
эһи ги ни ыҥыран: «Туох дьа рык таах хы тый?» — диэн ыйыт-
таҕы на, 34 эһи ги: «Кулут та рыҥ, биһиги уон на ɵбү гэ лэр бит, 
эр дэ ҕэс саас пы ты тыт тан күн бү гү нү гэр диэ ри сүɵ һү 
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кɵ рɵ бүт», — диэҥ, оччо ҕо эһи ги ни Гоше ҥ ҥа олох су туох-
та ра, тоҕо диэ тэх хэ, Эгиип эт дьо но ба раан ма ныы һы тын 
сүɵр гү лүүл лэр.47  1 Йосеф тии йэн фа раоҥ ҥа кэп сээ бит. Кини: «Аҕам, 

ини-бии лэ рим кыра, бɵдɵҥ сүɵ һү лэ рин уон на 
баа р да рын ба ры тын илдьэ Ханаан си рит тэн кэл ли лэр. 
Кини лэр Гоше ҥ ҥа баал лар», — диэ бит. 2  Кини убай да-
рыт тан биэс киһи ни илдьэ фа раоҥ ҥа тиий бит. 3 Фараон 
кини убай да рыт тан: «Туох дьа рык таах хы тый?» — диэн 
ыйып пыт. Онуоха кини лэр фа раоҥ ҥа: «Эн кулут та рыҥ, 
биһиги да ҕа ны, ɵбү гэ лэр бит да ҕа ны, ба раан ма ныы һыт-
та ра быт», — диэ бит тэр. 4 Кини лэр фа раоҥ ҥа: «Биһиги 
бу сир гэ кɵ һɵн кэл ли бит. Кулут та рыҥ сүɵ һү мэч чи тэр 
сир дэ рэ суох, тоҕо диэ тэх хэ Ханааҥ ҥа ыар сут буол ла. 
Онон бука диэн ку лут тар гын Гошен си ри гэр олох сут», — 
диэ бит тэр. 5 Фараон буол ла ҕына Йосеф ка эппит: «Аҕаҥ 
уон на убай дар ыҥ эйиэхэ кэл ли лэр. 6  Эгиип эт сирэ эн 
инни гэр. Аҕа ҕын уон на убай дар гын бас тыҥ сир гэ олох-
сут. Гошен си ри гэр олох су йдун нар. Итиэн нэ, кини лэр 
быыс та ры гар кыах таах дьон баа рын бил лэх хи нэ, мин 
сүɵ һү лэр бин кɵ рɵр гɵ анаа».

7 Йосеф аҕа тын Йаа ковы фа раоҥ ҥа аҕал быт, онуоха Йаа-
ков фа рао ну ал ҕаа быт. 8 Фараон Йаа ковт ан: «Саа һыҥ тɵһɵ 
буол лай?» — диэн ыйып пыт. 9 Онно Йаа ков: «Кэрий бит 
саа һым сүүс отут сыл. Оло ҕум күн нэ рэ аҕы йах уон на 
эрэй дээх эти лэр, ɵбү гэ лэрим кэ рий бит саас та рын билигин 
си тэ илик тэр», — диэн фа раоҥ ҥа хар дар быт. 10 Йаа ков 
фа рао ну ал ҕаа быт уон на тах сан бар быт.

11 Йосеф аҕа тын уон на убай да рын олох суп пут, кини лэр гэ, 
фараон со руй бу тун кур дук, Эгии пэк кэ бас тыҥ си ри — 
Раам сес си рин бас биэр бит. 12  Йосеф аҕа тын, убай да рын 
уон на аҕа тын ууһун ба ры тын, айах та рын ах саа ны нан 
кɵ рɵн, аһы лы гы нан хаач чы йар эбит.

13  Сир гэ бүт түү нү гэр аһыыр ас суох буол бут, тоҕо диэ-
тэх хэ сут ɵссɵ күү һүр бүт. Эгиип эт, Ханаан сир дэ рэ сук ка 
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ыл лар быт тар. 14 Йосеф килиэп ман ньа ты гар мэ нэй дэ һэн 
Эгии пэк кэ уон на Ханааҥ ҥа баар үрүҥ кɵ мү һү ба ры тын 
хо му йан фа раоҥ ҥа аҕал быт. 15  Эгиип эт да, Ханаан да 
сир дэ ри гэр үрүҥ кɵ мүс ба рам мыт. Онуоха Эгиип эт олох-
тоох то ро Йосеф ка кэ лэн уон на:
— Аһы л ыкта биэр, кɵ мүс пүт бүп пү түн аан ньа эйиэхэ 

кɵр дɵр бү тү нэн ɵлүɵх пүт дуо? — диэ бит тэр.
16 Йосеф:

— Ɵскɵ түн үрүҥ кɵ мүс күт ба рам мыт буол ла ҕына, сүɵ -
һү гү түн үүрэн аҕа лыҥ, сүɵ һү гүт ман ньа ты гар биэ риэм, — 
диэ бит.

17 Онуоха кини лэр сүɵ һү лэ рин Йосеф ка үүрэн аҕа лар 
буол бут тар, оттон Йосеф кини лэр гэ сыл гы ла рын, кыра, 
бɵдɵҥ сүɵ һү лэ рин, ɵсүɵл лэ рин он ну гар килиэп биэ рэр 
эбит. Кини ол сыл ус та та сүɵ һү лэ рин ба ры тын ман ньа-
ты гар ки лиэ би нэн хаач чый быт.

18  Сыл аас пыт. Онтон эһиил ги сы лы гар киниэхэ кэ лэн 
эп пит тэр:
— Тойом мут утт ан кис тээ бэп пит: тойом мут уг ар уунуох 

кɵ мүс пүт да, сүɵ һү бүт да үɵрэ ба ран на. Эт бэ йэ би тит-
тэн уон на сир би тит тэн ура ты тойом мут уг ар биэ риэх 
туох пут да хаал ба та. 19 Эн кɵ рɵн тур дах хы на, биһиги да, 
сир-дой ду да тоҕо ɵлүɵх тээх пи тий? Онон биһи ги ни уон на 
сир дэр би тин килиэп ман ньа ты гар атыы лас. Биһиги сир-
дэр би тин кыт та фа раоҥ ҥа кулут буо луох пут. Оттон эн 
биһиги тыын наах хаа лар быт ту һу гар, ɵлбɵп пүт инни гэр 
уон на сир ку раа нах сый ба тын ту һу гар туо раах та биэр.

20 Йосеф Эгиип эт си рин ба ры тын фа раоҥ ҥа атыы лас-
пыт, тоҕо диэ тэх хэ, сут на һаа лаан, Эгиип эт хас биир дии 
олох тоо ҕо си рин атыы лаа быт. Сир фараон бас би лии тэ 
буол бут. 21 Эгиип эт биир уһу гут тан атын уһу гар диэ ри 
оло рор дьо ну кини кулут оҥос ту бут. 22  Арай, алгыс чыт тар 
сир дэ рин атыы лас па тах. Тоҕо диэ тэх хэ, ал гыс чыт тар га 
фараон сир аныыр эбит. Кини лэр фараон ɵлүү лээ бит си-
рит тэн аһыыл лар эбит, онон сир дэ рин атыы лаа ба тах тар.
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23  Йосеф но руок ка эппит:
— Дьэ, бу мин эһи ги ни уон на эһи ги сир дэр ги тин фа-

раоҥ ҥа атыы лас тым. Итиэн нэ сир гэ ыһыҥ диэн эһиэхэ 
туо раах биэ рэ бин. 24 Хомуур буол ла ҕына, хо муур гут бэ-
һис ɵлүү түн фа раоҥ ҥа биэ риэх хит, оттон биэс гым мыт 
түɵр дүн бэ йэ ҕи ти гэр хаал ла рыҥ: ыһыы га анаан, бэ йэ ҕит, 
дьиэ лээх тэр гит уон на оҕо лор гут аһыыл ла ры гар.

25 Кини лэр:
— Эн биһи ги ни абы раа тыҥ. Тойом мут са наа тын хо ту 

сы рыт тар быт уон на фа раоҥ ҥа кулут буол лар быт, — 
диэ бит тэр.

26 Йосеф Эгиип эт си ри гэр күн бү гү нү гэр диэ ри со куон 
олох тоо бут: бэ һис ɵлүү нү — фа раоҥ ҥа. Арай, алгыс чыт-
тар сир дэ рин фараон бас бил бэт эбит.

27 Йис раэ ль Эгиип эт си ри гэр Гоше ҥ ҥа олор бут. Ол си-
ри бас бил бит тэр, олус диэн ууһаа быт тар-тэ ний бит тэр. 
28 Йаа ков Эгии пэк кэ уон сэт тэ сыл олор бут. Саа һа сүүс 
түɵрт уон сэт тэ тэ буол бут. 29 Йис раэ ль ɵлɵр кү нэ үүнэн, 
уолун Йосе бы ыҥыт тар быт уон на:
— Ɵскɵ түн эн сүрэ ҕиҥ миэхэ чугас буол ла ҕына, илии-

гин ɵт тү гүм ан ны гар уураҥ ҥын миэхэ үтүɵ нү оҥо руох 
буо лан анда ҕай: ɵл лɵх пү нэ Эгиип эт си ри гэр кɵ мүɵм 
суо ҕа диэн. 30 Ɵбү гэ лэр бин кыт та сы та рым ту һу гар, мии-
гин Эгиип этт эн та һаа раар уон на кини лэр уҥуох та рын 
иини гэр кɵ мɵɵр, — диэ бит.

Йосеф:
— Эппи тиҥ хо ту гы ныам, — диэ бит.

31 Аҕа та:
— Анда ҕай, — диэ бит. Кини ан да ҕай быт. Йис раэ ль оро-

нун ба һы гар үҥ пүт.48  1 Йосеф ка: «Аҕаҥ ыарый да», — диэ бит тэ ри гэр кини 
ик ки уолат та рын: Мена ше ны уон на Эфраимы 

илдьэ тиий бит. 2  Йаа ковка: «Эйиэхэ уолуҥ Йосеф кэл-
лэ», — диэн тиэр ди бит тэ ри гэр, Йис раэ ль күү һүн хо му нан 
оро ну гар олор бут. 3  Йаа ков Йосеф ка эппит: «Ханаан си-
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ри гэр Луу з ка миэхэ Модун Таҥа ра илэ кɵс тɵн ал ҕаа бы та 
4 уон на миэхэ: «Дьэ, Мин эйи гин ууһа тыам, эл бэ тиэм, 
эйи гит тэн му ҥу ра суох ах саан наах но руо ту үɵс кэ тиэм, 
итиэн нэ бу си ри эн кэн чээ ри ыч чак кар үйэ-са ас ту ха-
ры ба һы лыыл ла ры гар биэ риэм», — диэ би тэ. 5 Билигин, 
бу Эгиип эт си ри гэр, мин ман на эйиэхэ кэ лиэм ин ни нэ, 
тɵрɵɵ бүт эн ик ки уолат та рыҥ: Эфраим уон на Мена ше — 
Реу вен уон на Шимеон кур дук эмиэ миэн нэ рэ. 6 Кини лэр 
кэн ни лэр ит тэн эйиэхэ тɵрɵɵ бүт оҕолор — эйиэн нэ рэ, 
кини лэр бу уолат тар га ини буо лал ла рын бы һыы ты нан, 
ɵлүү лэ рин кини лэр тэн ылыах та ра. 7 Мин Падаан тан баран 
ис тэх пи нэ, аара суол га Ханаан си ри гэр, Эфра та ҕа бэрт 
кы ра нан тиий бэк кэ, Рахе лим ɵл бү тэ. Мин кини ни онно 
Эфра та, би лиҥ ҥи тэ Бэт Лэхиэм, суо лу гар кɵм пү түм».

8  Йис раэ ль Йосеф уолат та рын кɵ рɵн баран: «Бу ким нээ-
ҕий?» — диэн ыйып пыт. 9 Йосеф аҕа ты гар: «Бу — Таҥа ра 
миэхэ ман на биэр бит уолат та ра», — диэ бит. Онуоха аҕа та: 
«Миэхэ чу га һат эрэ, ал гыах пын», — диэ бит. 10 Йис раэ ль 
ха ра ҕа, кыр дьан, мɵл тɵɵ бүт, онон кыа йан кɵр бɵт эбит. 
Йосеф уолат та рын чу га һап пы ты гар ки ни лэ ри сыл лаа-
быт уон на куу һу та лаа быт. 11 Итиэн нэ Йис раэ ль Йосеф ка 
эппит:
— Эн дьү һү ҥҥүн да кɵ рүɵм диэн эрэм мэ тэ ҕим, оттон 

Таҥа ра эн оҕо лор гун кыт та кɵр дɵр дɵ.
12  Йосеф оҕо ло рун аҕа тын тү һэ ҕит тэн ыл быт уон на 

киниэхэ сир гэ диэ ри сү гү рүй бүт. 13 Йосеф ик киэн нэ рин: 
Эфраимы уҥа илии ти гэр ылан Йис раэ ль ха ҥа һы гар, 
Мена ше ны ха ҥас илии ти гэр ылан Йис раэ ль уҥа ты гар 
тут тар быт. 14 Онуоха Йис раэ ль уҥа илии тин ылан Эфраим 
тɵ бɵ тү гэр уур бут, кини тɵһɵ да ба лы һын үр дү нэн, оттон 
ха ҥас илии тин Мена ше ҕа. Кини Мена ше бас такы оҕо 
буо ла рын би лэ-би лэ итин ник гым мыт. 15 Йосе бы ал ҕаан 
эппит: «Мин ɵбү гэ лэрим Авра һаам уон на Йиц хаак Таҥа-
ра ла ра, оч чот тон күн бү гүҥ ҥэ диэ ри мии гин ма наа быт 
Таҥа ра, 16 туох баар хара дьай тан мии гин абы рыыр Аан-
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ньал бу уолат та ры ал ҕаа тын; кини лэр гэ мин аатым уон на 
мин ɵбү гэ лэрим Авра һаам, Йиц хаак аат та ра аат тан нын, 
бу сир гэ кини лэр үк сүү тэ ний дин нэр».

17 Йосеф, аҕа та уҥа илии тин Эфраим тɵ бɵ тү гэр уур бу тун 
кɵ рɵн, ха раас ты быт. Кини аҕа тын илии тин, Эфраим тɵ-
бɵ түт тэн Мена ше тɵ бɵ тү гэр кɵ һɵ рɵɵ рү ыл быт, 18  итиэн нэ 
Йосеф аҕа ты гар эппит:
— Аҕаа, ман нык буол ба тах, бу баар бас такы оҕом, кини 

тɵ бɵ тү гэр уҥа илии гин уур.
19 Онуоха аҕа та хо руй даан:

— Билэбин, тоой уом, билэбин, кин ит тэн эмиэ но руот 
тах сыа ҕа, ону ааһан улуу но руот буо луо ҕа. Оттон кыра 
ини тэ ки ни тээ ҕэр ор дук эл биэ ҕэ, кин ит тэн му ҥу ра суох 
ах саан наах ыч чат тэ ни йиэ ҕэ, — диэ бит.

20 Кини ол күн кини лэ ри ал ҕаан эппит:
— Эйи ги нэн Йис раэ ль ал ҕаан этиэ ҕэ: Таҥа ра эйи гин 

Эфра им ҥа уон на Мена ше ҕа хо лоон ноох оҥор дун, — диэн.
Итиэн нэ Эфраимы Мена ше инни гэр урут ту руор бут. 

21 Онтон Йис раэ ль Йосеф ка эппит:
— Дьэ, бу мин ɵлɵ рүм кэл лэ. Таҥа ра эһи гин ниин буо-

луо ҕа уон на эһи ги ни ɵбү гэ лэр гит сир дэ ри гэр тɵн нɵ рүɵ ҕэ. 
22  Мин эйиэхэ, убай дар гыт тан ор до рон, Шехем си рин 
биэ рэ бин. Ол си ри мин ама рыай дар тан кы лыс пы нан 
уон на ох пу нан был дьаа бы тым.49  1 Йаа ков уолат та рын ыҥыр быт уон на эппит:

— Түм сүҥ, кэ лэр кэм ҥэ эһи ги ни туох күү тэрин 
этиэм,

2  хо мул луҥ уон на истиҥ, Йаа ков уолат та ра,
аҕа ҕы тын Йис раэ ли бол ҕо йуҥ.

 3 Реувен — мин улаханым. Эн бааргын — мин күүһүм,
мин күүһүм үнүгэһэ,
барҕа баарым бастыҥа,
кɵмүскэлим үрдүгэ;

 4 ол эрэн эн халаан уутун курдук хаҥылгын,
бастыаҥ суоҕа,
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аҕаҥ оронугар тахсан,
сытар олбохпун тэбистиҥ.

 5 Шимеон уонна Левий — ини-биилэр,
кырыктарын ɵргɵһɵ — кылыстара.

 6 кинилэр эйгэлэригэр киириэм суоҕа,
кинилэр кэккэлэригэр 

мин ытык аатым кыттыһыа суоҕа —
уордайбыт омуннарыгар киһини ɵлɵрɵллɵр,
атаҕын иҥиирин быһа охсон 

оҕуһу кытта охтороллор.
 7 Кырыктаах дьайдара кыраннын,

уорааннаах уохтара умса бардын.
кинилэри Йааков ууһугар ыскайдыам,
Йисраэль иһигэр тарҕатыам.

 8 Йехуда, эйигин инилэриҥ айхаллыахтара.
Эн илииҥ ɵстɵɵхтɵрүҥ сүнньүгэр,
эн аҕаҥ уолаттара эйиэхэ сүгүрүйүɵхтэрэ.

 9 Уолан хахай Йехуда
Уолум булду кыайа-хото тутаҕын.
Хахай курдук дархаһыйан, 

сүһүɵҕүн бокутан сыппытын
аймыах айылаах, ама, баар үһүɵ?

 10 Шило кэлиэр диэри,
норуоттар бэриниэхтэригэр диэри,
Йехуда баһылыыр тайаҕын ыһыктыбатын,
дьаһалтатын намыраппатын.

 11 Виноград лабаатыгар ɵсүɵл оҕотун баайар,
бастыҥ уохтаах отоҥҥо тыһы ɵсүɵл оҕотун иҥэрэр,
таҥаһын арыгыга сууйар,
уохтаах отон сүмэтигэр сайҕыыр.

 12 Арыгыттан хараҕа килбэчийэр,
үүттэн тииһэ маҥхайар.

 13 Зевулон муора кытылыгар олохсуйуоҕа -
онно уу ааллара тиксэллэр,
ол сир Сидуоҥҥа тиийэн муҥурданар.
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 14 Иссахаар — уу сүүрүгүн быыһыгар сытар
бɵҕɵх ɵсүɵл.

 15 кини сынньанар үтүɵтүн,
сир кэрэтин кɵрбүт киһи.
сүгэһэри уйунарга саннын нүксүппүт,
иэс толугар бэриммит.

 16 Даан норуотун салайыаҕа,
Йисраэль уустарыттан биирдэрин.

 17 Даан — суол моҕойо,
айан моһоло,
ат тилэҕин кэйиэҕэ,
айанньыты суулларыаҕа.

 18 Айыы Тойон, эн кɵмɵҕɵр эрэнэбин.
 19 Гаады түɵкүттэр түбүлүɵхтэрэ эрээри,

кини да хаалсыа суоҕа, ситиһиэҕэ.
 20 Ашер аһа ɵлгɵм,

ыраахтааҕы аһын биэриэҕэ.
 21 Нафталии — кэрэ лабаатын тэниппит

кɵҥүл таба.
 22 Йосеф — үүнүү уола,

уу сыккыһыттан угуттанар,
лабаалара эркини сабардыыллар.

 23 кинини атаҕастаабыттара,
ытыалаабыттара,
охчуттар ɵстɵспүттэрэ.

 24 Ол эрэн кини оҕо кытаанах этэ,
илиитин былчыҥа сымса,
ол — Йааков илиитин күүһүттэн,
Йисраэль бɵҕɵ Маныыһыта эмиэ онтон.

 25 Кини — эн аҕаҥ Таҥарата, эйиэхэ кɵмɵлɵһүɵ,
Кини — модун, эйигин алгыаҕа:
Үɵһэттэн халлаан алгыһынан,
Түгэҕэ кɵстүбэт дириҥ алгыһынан,
эмпит эмсэххинэн,
үɵскээбит киэлигинэн,
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 26 былыргы хайалар алгыстарыттан,
үйэлээх үрдэллэр үтүɵ кɵстүүлэриттэн
үрдүк алгыһынан — аҕаҥ алгыһынан.
ол барыта — Йосеф тɵбɵтүгэр түстүн,
убайдарыттан талыллыбыт чулуу дьулайыгар.

 27 Бэнийэмиин адьырҕа бɵрɵ:
сарсыарда бултаабытын сиир,
киэһэ тарпытын тиниктиир.

28  Бу — бары Йис раэ ль уус та ра уон на аҕа ла ра эппит 
ал гыс та ра. Уус уус аайы тус па алгыс.

29 Кини лэр гэ кэс ты лын эппит:
— Мин дьом мор ат та нан эрэ бин, мии гин Хет ки һи тэ 

Эфрон хо нуу ту гар баар хас пах ха ɵбү гэ лэр бин кыт та 
кɵ мɵɵ рүҥ. 30 Били Авра һаам Хет ки һит ит тэн Эфрон тан 
хо нуу ну кыт та кɵ мɵр гɵ анаан атыы лас пыт, Ханаан си-
ри гэр Мам ре инни гэр баар Мах пела хо нуу ту гар баар 
хас пах ха. 31 Онно Авра һаамы, кини ойо ҕун Саа ра ны кɵм-
пүт тэ рэ, онно Йиц хаагы уон на кини ойо ҕун Риве ка ны 
кɵм пүт тэ рэ, мин онно Лия ны кɵм пү түм. 32  Ол хо нуу ну 
уон на онно баар хас па ҕы Хет уолат та ра атыы лаа- быт та ра.

33 Йаа ков кэс ты лын уолат та ры гар этэн баран оро ну гар 
сып пыт уон на ɵл бүт, ɵбү гэ лэ ригэр ат там мыт.50  1 Йосеф аҕа ты гар са ба түһэн ытыы-ытыы си рэ йит-

 тэн сыл лаа быт. 2  Йосеф ку лут та ры гар — эм чит тэр-
гэ аҕа тын этин баль зам ныыл ла ры гар со руй бут. Эмчит тэр 
Йис раэ ли баль зам наа быт тар. 3 Түɵрт кү нэ туол бут — оч чо 
күн баль зам ныыр га барар эбит. Эгиип эт олох тоох то ро 
кини ни аһы йан сэт тэ уон күн ытаа быт тар. 4 Кутур ҕан 
күн нэ рэ аас пыт та рын кэн нэ, Йосеф фараон чу га һы наа-
ҕы ла ры гар эппит:
— Ɵскɵ түн эһи ги са наа ҕы тын та ба та йам мыт буол лар-

бын, фа раоҥ ҥа ман нык этиҥ: 5 «Аҕам: бу ɵлɵн эрэ бин, 
онон мии гин Ханааҥ ҥа бэ лэм нээ бит хас па хпар кис тээр, — 
диэн кэс ты лын эп пи тэ. Онон, мин билигин баран аҕа бын 
кɵ мɵн кэ лиэх пин ба ҕа ра бын».
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6  Фараон эппит:
— Тах сан аҕа ҕын кис тээ, ан да ҕар гын то ло рон.

7 Йосеф аҕа тын тах сы быт. Кини ни кыт та фараон ку-
лут та ра, фараон ууһун аҕа ба һы лык та ра уон на Эгии п эт 
бары аҕа ба һы лык та ра бар сы быт тар. 8  Ону тэ ҥэ Йосеф 
ууһа ба ры та, кини убай дара уон на аҕа тын ууһа. Гошен 
си ри гэр оҕо ло рун уон на кы ра-бɵ дɵҥ сүɵ һү лэ рин хаал-
лар быт тар. 9 Кини ни кыт та кɵ лɵ лɵр уон на ат таах дьон 
бар сы быт тар, онон сүр дээх үгүс кэ тит кэк кэ буол бут. 
10 Кини лэр Иор да ны уҥуор даан Горен-Атад ка тиий бит тэр, 
онно сүр дээх күүс кэ ытаа быт тар-со ҥоо бут тар. Йосеф 
сэт тэ күн ус та та аҕа тын ку тур ҕа нын тэ рий бит. 11 Ханаан 
олох тоох то ро Горен-Атад ка ку тур ҕа ны кɵ рɵн: «Эгии-
пэтт эр ыта был ла ра ыар да эбит», — диэ бит тэр. Ол иһин 
ол Иор дан уҥуор си ри Авел-Ми ц раим [Эгиип этт эр ыта-
был ла ра] диэн аат таа быт тар. 12  Йаа ков уолат та ра кини 
со руй бу тун хо ту оҥор бут тар. 13 Уолат та ра кини ни Ханаан 
си ри гэр та һаар быт тар уон на Мам ре ута ры, Авра һаам 
Хет ки һит ит тэн Эфрон тан кɵ мɵр гɵ анаан атыы лас пыт 
си ри гэр Мах пел га баар хас пах ха ха рай быт тар.

14 Йосеф аҕа тын кɵ мɵн баран Эгии пэк кэ тɵн нү бүт, кини 
уон на убай дара, итиэн нэ кини аҕа тын кɵ мɵ бар са сыл-
дьы быт тар бары тɵн нү бүт тэр. 15  Аҕа ла ра ɵл бү түн дьэ 
ɵй дɵɵн, Йосеф убай дара са наа ҕа ыл лар быт тар: «Арай, 
Йосеф абаа һы кɵр дүн биһи ги ни, итиэн нэ биһиги оҥор-
бут хара дьай быт иһин иэс тэ һиэн ба ҕар дын?» — диэн. 
16  Кини лэр Йосеф ка ил дьит ыып пыт тар: «Аҕаҥ ɵлүɵн 
ин ни нэ кэс ты лын эп пи тэ: 17 «Йосеф ка этиҥ: убай дар-
ыҥ бу руй да рын-аньыы ла рын, эйиэхэ оҥор бут хара 
дьа йыы ла рын бы рас тыы гын даа. Билигин бы рас тыы 
гын даа, эн аҕаҥ Таҥа ра тын ку лут та рын бу руй да рын». 
Ону эп пит тэ ри гэр Йосеф ытаа быт. 18  Убай дара бэ йэ лэ рэ 
кэ лэн кини инни гэр сɵ һүр гэс тээ бит тэр уон на: «Бу баа-
р быт, эн кулут та рыҥ», — диэ бит тэр. 19 Онуоха Йосеф 
эппит:
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— Кут та ным аҥ, тоҕо диэ тэх хэ мин Таҥа рат тан кут та на-
бын. 20 Эһи ги мии гин ута ры хара са наа ны са нам мык кыт, 
ол эрэн үгүс дьон оло ҕун быы һыыр ту һут тан Таҥа ра ону 
үтүɵ са наа ҕа ку бу лут та. 21 Кут та ным аҥ — мин эһи ги ни 
уон на оҕо лор гу тун аһа ты ам.

Кини лэ ри уос куп пут, са наа ларын хо ту са ҥар быт.
22  Йосеф аҕа тын ууһун кыт та Эгии пэк кэ олор бут. Йосеф 

сүүс уон сыл олор бут. 23  Кини Эфраим уолат та рын үһүс 
кɵ лүɵ нэ лэрин кɵр бүт, ол кур дук Мена ше уолун Махир 
уолат та ра Йосеф тү һэ ҕэр тɵ рɵɵ бүт тэр. 24 Йосеф убай да-
ры г ар эппит:
— Мин ɵлɵн эрэ бин, ол эрээ ри Таҥа ра кэ лэн эһи ги ни 

бу сир тэн Авра һаам ҥа, Йиц хаак ка уон на Йаа ковка эппит 
си ри гэр та һаа рыа ҕа.

25 Йосеф Йис раэ ль уолат та ры гар кэс ты лын эппит:
— Таҥа ра эһиэхэ кэ лиэн кэ лиэ ҕэ. Мин уҥуох пун ман-

тан та һаа рыҥ.
26 Йосеф сүүс уон саас таа ҕар ɵл бүт. Кини этин баль зам-

наан баран Эгиип эт сиэ ри нэн мас хол бу йа ҕа кис тээ бит тэр. 
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