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ПОНИН

Квест-наадан унгэрбэ
Сентябриин 4-дэ удэрэй нэгэ сагта Захаамин хотын амардаг парк соо квест-наадан болобо.

Энэ наадан пенсиин жасын 
Буряад Уласай Захааминай 
аймагай гурэнэй эмхи зургаа- 
най хусеер унгэргэгдэйэн бай- 
на. Россини толгойлогшын 
грантда хабаадажа шуужэ, 
иимэ йонирхолтой хэмжээ 
ябуулга болойон юм. Бухы 
аймагуудаар эмхидхэгдэжэ бай- 
на. Туруун Буряад уласай пен
сиин жасын туруулэгшэ Нина 
Прокопьевна Мунина суглараг- 
шадые амаршалба. Гоё дулаан 
удэр байба. Талмай дээрэ шэмэ- 
глээтэй нааданай нэрэ бэшээ- 
тэй «Нам года не беда, коль 
душа молода». Хугжэм аялга 
зэдэлнэ, хоёр булгэм йайханаар

хубсалйан, мурысэхоо бэ- 
лэн болоод байна. «Позитив» 
булгэмэй хутэлбэрилэгшэ: Ва
лерий Иванович Халтинов, ха- 
баадагшад: Ольга Раднаевна 
Мункуева, Галина Петровна 
Тюткина, Борис Васильевич 
Золотовский, Чимитцу Сан- 
жеевна Цыденова, Долсон 
Нимаевна Цыденова, Марат 
Талганович Хаматов, Оль
га Владимировна Елитенко. 
Нугоодэ «Патриот» булгэмэй 
хутэлбэрилэгшэ: Илья Дондо- 
кович Банзаракцаев, хабаа- 
дагшад: Валерий Жугдурович 
Очиров, Галина Михайловна 
Шелкунова, Наталья Дамдин-

жаповна Шаралдаева, Тогтохо 
Прокопьевна Бадмаева, Ольга 
Викторовна Ермакова, Бадма- 
жап Доржиевич Бальжанов, 
Зинаида Дашиевна Базарова. 
Эдэбхитэй бэрхэ, урагшаа йа- 
наатай хунууд сугларжа хабаа- 
даба. Буряад Уласай пенсиин 
жасын тайагйаа Татьяна Алек
сеевна Сизоненко ба Алексан
дра Ильинична Санжеева ерэжэ 
унгэргэбэ. Энэ хэмжээ ябуулга 
найатай хунуудые хумуужуулхэ, 
эдэбхитэй шударгы байхын 
тулоо, тамирай ба ухаан бо- 
долой хугжоолгэ, дэбжуулгэ, 
дадал дуршэлоо болбосоруул- 
га, йонирхол татуулга болоно.
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Тиимэйээ йуулшып уедэ иимэ 
холбоо ябуулганууд шуха- 
ла болоно. Квест-наадан ар- 
бан inaTahaa буридэйэп. Иимэ 
шатапуудйаа: ребус тааха, бу- 
ряад орон тухай табан асуу- 
далда харюусаха, узэгуудйээ 
угэ суглуулха, бумбэгэтэй наа- 
дан (буряад ороной амитад 
ба шубуудые нэрлэхэ), зураг 
суглуулжа аймагай мэдээжэ 
хунэй нэрэ хэлэхэ, биноклёор 
хаража дуу тааха, будагаар бэ- 
шээтэй угэ тааха, caaphan дээрэ 
бэшээтэй угэнуудые оложо, мэ

дээжэ уран зохёолшын hanahan 
мэдуулэл хэлэхэ, суурга оложо 
хайрсаг нээжэ даабари олохо, 
таабари таажа хотодо баййан 
хушоо нэрлэжэ, хэйэн уран зу- 
раашаниие нэрлэхэ байба. Тии- 
гэжэ квест-наадан унгэрбэ. 
Туруу йуури «Патриот» булгэм 
эзэлбэ, хоёрдохи «Позитив» 
булгэм. Бухы шадалаа гаргажа 
хабаадагшад гуйлдэбэ, асуу- 
далнуудта харюусаба, бушуу 
бэрхэеэ харуулаа. Хабаадайан 
булгэмэй хун бухэндэ грамота 
ба бэлэгуудые барюулба.

Энд э байал ТОСууд хабаада- 
жа, оодын талмай дэлгэжэ, тэн- 
дэ огородой эдеэ хоол табиба: 
Надежда, Дружная семья, Рас
свет, Комсомол, Наш городок, 
Возраст-счастье, ИТР, Мир
ный, Больничный городок. Эм- 
нэлгын тайагай ажалшад ха- 
баадагшадай, харагшадай 
давлени хэмжээ. Иимэ йо- 
нирхолтой квест-наадан За- 
хаамин хотодомнай унгэроо.
Дэнцэма ДОНОЕВА, манай корр.

Анна АГАФОНОВАГАЙ 
фото-зураг
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мурысеен

Нютагай тамиршад туруулээ
Монгол ороной Улан-Батар хотодо августын 30-31 табадахи уласхоорондын пенсионернуудэй 
мурысеен унгэргэгдэбэ.

Захаамин нютагай В.Ж. Очиров, Ю.А. Шонькин, В.Н. Лыгденов, А.Н, Жалсанов

Тэндэ Россини, Китадай 
ба Монгол гурэнэй эдэбхитэй 
тамиршад хабаадаба. Волей
бол, теннис, хунгэн атлетикэ, 
гольфоор мурысэбэ. России 
гурэнйоо буряад ороной тамир
шад хабаадаба. Захааминай 
аймагйаа волейбол наадахаяа 
Валерий Жугдурович Очиров, 
Юрий Алексеевич Шонькин, 
Виталий Николаевич Лыгде
нов, Альберт Нимаевич Жал- 
санов ошобо. Ехэ йонирхолтой

мурысеен болойон байна. 
Мэргэн шуран манай тамир
шад хаба шадалаа гаргажа, 
йайн дунгуудые харуулаа. Ви
талий Лыгденов гольф наадан- 
да хабаадажа, «Алтай бумбэгэ» 
гэйэн шагналда хуртэбэ. Вале
рий Очиров, Юрий Шонькин, 
Альберт Жалсанов ба Виталий 
Лыгденов волейбол наадажа 
туруу йуури эзэлбэ.

Хадата аймагай худэр 
хубууд эгээл шадалтай, бэрхэ

баййаниинь шухала юм. Олон 
жэл соо тоонто нютагтаа, 
турэл аймагтаа, Буряад орон- 
доо болойон мурысоонуудтэ 
абьяас ехэтэйгээр хабаадал- 
сажа ябадаг тамиршад боло- 
но.

Эдэбхитай манай тамиршад 
гурэноо хамгаалжа, эрхимууд 
боложо ябайаниинь ямар ур- 
матай гээшэб.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.



4 нюур «Ажалай туг» 2019 оной сентябриин 13

TYPYY ХУНУУД

Эрхимэй эрхим ажалшан
Бэлигтэй Валентина Дымбрылов- 

на Бадмаева сентябриин дурбэндэ За- 
хаамин хотодо болойон квест-нааданда 
Россини профсоюзай соёлой ажалшадай 
Хундэлэлэй грамотаар шагнагдаа.

Валентина Дымбрыловна 1980 ондо Санагын дунда 
hypryynii дуургээ. Пуулээрнь 1983 ондо Культпросвет 
училище дуургэжэ, турэл тоонто Санага нютагтаа бу- 
сажа соёлой ажалшан болойон намтартай. 1990 онйоо 
нэмэлтэ йуралсалай хугжэмэй йургуулида хуугэдые 
хатарта йургажа, хумуужуулжэ эхилйэн юм. 1995 
ондо «Санага» ансамблиин гэшуун боложо Польша 
гурэноор ябаа. Монгол гурэнооршье шабинараараа то- 
глолто харуулжа ябайан. Байал хугжэмэй йургуулида 
ансамбль «Сагаан дали» байгуулгада ундэйэ 
табилсайан. Муноошье болотор нэмэлтэ йуралсалай 
хугжэмэй йургуулиин хутэлбэрилэгшын орлогшоор 
ажаллана. Валентина Дымбрыловна оорынь хатарйан, 
мун ургажа ябайан залуу уетэндэ табийан хатарнуудые 
тооложо барахагуй. Душоод жэлэй туршада ажалдаа 
амжалтатай, шударгы бэрхэ, эдэбхитэй профсоюзай 
гэшуун худэлжэл байна. Эрхим бэрхэ ажалшан айма- 
гай болон уласай олон тоото грамота ба дипломуудаар 
шагнагдайан юм. Валентина Дымбрыловнада сааша- 
даа ажалдань амжалта, ута найа, удаан жаргал хусэе.

Дэнцэма ДОНОЕВА, манай корр.

hyparnibiH  ёЬо журам баталагдаа
Буряад Уласаймнай бухы Ьургуулинуудта 

йуралсалай жэл йурагшын шэнэ ёйо журамйаа 
эхилбэ. Тэрэниие баталха тухай захиралта- 
да болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд 
Баир Жалсанов тар табижа, сентябриин 1-йээ 
хусэндэнь оруулба.

ТОЛГОЙЛОГШЫН ДААБАРЯАР
Пурагшын ёйо журам (кодекс) шэнэлжэ ба

талха тухай даабари Буряад Уласай Толгойлог- 
шо Алексей Цыденов унгэрйэн жэлэй эсэс ба- 
гаар Засагай газарай зублоон дээрэ угэйэн бай- 
гаа. Тэрэ гэйэнйээ хойшо шэнэ ёйо журамай 
тусэл зохёогдожо, гансашье яаманай суглаа- 
нуудта бэшэ, мун эрдэмтэдэй, дуршэл ехэтэй 
багшанарай хабаадалгатай уулзалганууд дээрэ 
зубшэн хэлсэгдэйэн байха юм.

Уласай дарга оороошье хэдэн суглаа зарла- 
жа, шэнэ ёйо журамай тусэл харайан, хэдэн 
ажаглалта хээ, зайабаринуудые оруулаа. воров 
олон ухибуутэй хадаа, хутэлбэрилжэ баййан ула- 
сайнгаа ухибуудтэ ехэтэ йанаагаа зобоно гэжэ 
абайаар ойлгохоор. Тэдэниие зубоор, йайнаар

йургаха, хумуужуулхэ ажалда горитой анхарал 
хандуулдаг юм.

ХАНДАЛГА, ХАБСАРГАЛТАНЬ УДХАТАЙ
Ёйо журам гурэнэй хоёр хэлэн дээрэ зохёог- 

донхой. Пургуули бухэнэй байшанууд дотор, 
олоной хараха газар ханада улгоотэй байха сам- 
барнууд дээрээ унгэтэ гоёор барлагдажа, уласай 
Ьургуулинуудта тараагдаа.

Тэрэниие зубоор ойлгожо, удэр буриингоо 
ажабайдалда йурагшад хэрэглэхэ, баримталха 
уялгатай. Хуугэдтэ хандалгануудйаа буридэйэн 
ёйо журам оорын тусхай дуримтэй юм. Тиимэйээ 
мун лэ сайдай захиралтаар баталагданхай. Дэл- 
хэйдэ мэдээжэ болойон зоной хэлэйэн сэсэн мэр- 
гэн угэнуудэй эшэ таталганууд (цитатанууд), 
оньйон хошоо угэнууд дуримдэнь хабсаргагдан- 
хай.

Ьургуулинуудта нэбтэруулэгдэйэншье йаань, 
ухибуудтээ, аша, зээнэртээ хундэтэ уншагшад- 
най дахин уншуулха, харуулха бэзэ гэжэ найда- 
набди.

Баяр БАЛДАНОВ (Буряад у ти )
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«у р а н -д у ш э » нэгэдэлэй 50 жэлэй ойдо РОЗА НАМЖИЛОВА

Роза Баировна Намжилова ажа
лай ба замирай ветеран, «Уран- 
Д ушэ» нэгэдэлэй гэшуун. 1946 ондо 
Захааминай аймагай Ёнгорбой ню- 
тагта турее. 1969 ондо Буряадай 
Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ баг- 
шанарай дээдэ Ьургуули дуургэжэ, 
турэл нютагтаа багшаар ажаллаа.

Россини Федерациин эрдэм 
йуралсалай Отличник, Буряад оро- 
ной габьяата багша.Холые харадаг, 
олые бододог Захаамин аймагайн- 
гаа уран зохёолой «Уран-Душэ» 
нэгэдэлэй эдэбхитэй зохёолшо. 
Ургэн олон уншагшадаа шулэг, 
зохёолоороо хододоо баясуулдаг. 
2005 ондо Роза Намжиловагай 
туруушын ном гараа. 2016 ондо 
«Амидын жаргалай эрьегуй да- 
лайда» хоёрдохи шулэгуудэйнь 
ном хэблэгдээ. Ухаан бодолойн- 
гоо гунзэгы оёор уудалжа, урма 
зоригыень бадараажа ябахайаа эр- 
хим юун байхаб даа. Турэл йайхан 
нютагайнгаа туухын ехэ далаййаа 
удхалан абайан талаан бэлигээ ар- 
бижуулжа ябадаг. 1991 onhoo т а 
тар нааданда ухибуудые йургажа, 
хумуужуулжэ хутэлбэрилнэ. Аймаг 
дотороо ба Буряад Орон соогоо 
шатарай турнир унгэргэхэдоо, 
нютагайнгаа мэдээжэ хунуудтэ зо- 
рюулдаг заншалтай.

САГАИ YJIX00
Угэнь Р. Намжиловагай 

Хугжэмынь Б. Бадмаевой

Аглаг тэнгэриин убсуундэ 
Алтанхан наран яларна,
Ye сагай улхоо бол он 
Удэр йунитэй ханилна.

Наранай элшээр, наранай
элшээр,

Наранай элшээр тэнжэйэн
дэлхэй,

Налгай байдалай, налгай
байдалай,

Налгай байдалай баян улгы

Сагай нангин эрьюулгэ 
Сагаан йараар мундэлнэ. 
Мунгэн хюруута мушэдоор 
Мэндэеэ хабарта мэдуулнэ.

Дуранай долгёор, дуранай
долгёор,

Дуранай долгёор дутэлйэн
хабар

Дуурэн аягаар, дуурэн аягаар, 
Дуурэн аягаар барийан

жаргал.

Заяанай номин эрдэни 
Захагуй дэлхэйдэ тамарна, 
Нангин дуранай элшэниинь 
Нэгэл дахин харбана.

Заяа хубиин, заяа хубиин, 
Заяа хубиин жаргал эдлэхэ, 
Эхэ эсэгын, эхэ эсэгын,
Эхэ эсэгын уршоойэн буян.

СЭГНЭНЭБ ГЭГЭЭН 
БАХЮУБАЯА

Тусхайта найанайм гэрэлтэ
мушэнэй

Туби дэлхэйдэ мундэлэн
ерэхэдэ,

Ухибуун найанайм тулга
болон,

Угтоо бэлэй, йахюуйам.

Он жэлнуудэй йэлгэлдээн
соогуур

Онсото хубияа бэдэржэ
ябахадам,

Уетэн нухэдйоом дутуу
бэшээр

Yproo намаяа йахюуйам.

Гулмэр хуухэнэй зурхэндэ 
Г эрэл бадаруулжа ялагас гээд, 
Нангин нухэрэй ээмые 
Нэнгэн ябуулаа йахюуйам.

Утэлхын дабаае тулгатай
дабахым

Угсаата найыем
залгажархёод, 

Ури хуугэдэй халуухан дурые 
Уршоон заяагаа йахюуйам.

Захагуй байдалай далай соо 
Замаа алдангуй нараяа угтаад, 
Сагтай жэгдэ алхалан ябахадаа 
Сэгнэнэб гэгээн йахюуйаяа.

Олоной хэрэгэй хатуу
шэруунэй

Оньйыень оложо шадайандам 
Одон мэтэ урдам ялараад, 
Омогорхол туруулдэг

йахюуйам.
Шуурга йалхин эбхэржэ, 
Шадал тэсэбэриием туршахаяа 
Шудоо зуугаад ороходонь 
Шутэнэб гэгээн йахюуйандаа.

Найанайм нангин табисуурай 
Нарата намараа угтахадань,
Гэгээн сагаан элшээрээ 
Гэрэлтэнэ намдаа йахюуйам.

Амидын жаргалай харгые 
Алдажа гэнтэ будэроо йаам, 
Аянгын абяа буулгангуй 
Аршалха намаяа йахюуйам. 
Он жэлэй ошохо тума 
Орьёл оодэ дабшайан мэтэ, 
Нангин найанайм тулга болон 
Найдал туруулдэг йахюуйам.
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ЬАНААНДАМ МУНХЭРЬЭН 
БАЛШАР НАЬАМНИ 

(эжын нангин дурасхаалда)

Булган захата Буряад оронЬоом 
Байха гу, ондоо баян улгы, 
Хулее шоройдоЬон

Баруун ДобуунЬаам 
Пубариха гу, ондоо зоолэн харгы.

Уулээр усоон ухибуун хаЬамни 
Ургэлжэ Ьанаандам гал

манаЬандал,
Ypxoop тудаЬан наранай

толихон
Y тхоор  зурхэндэм эрдэниин

зуйлдэл.

Тарган хурьЬэтэ тоонтым
энгэртэ

Таабайм хонооЬон дурбэлжэн
ургоон,

Сэнхир уЬатай Зэдын эрьедэ 
Сэгнэшэгуй жаргалтай

хуугэдэй уймоон.

Панаанда мунхэрЬэн майн
нэгэнээр

Хусэд мульЬэнЬоо Ьалаагуй
уЬан дээр

Хулоо газарта хургэнгуй хуроод, 
Хабатай гоёор умбагша

бэлэйбди.

Нюсэгэн бэеэрээ Согтын сээлидэ 
НугаЬан мэтэ садатараа шунгаад, 
Бээрэхын тээ наада тээ эрьеын

элЬэндэ
Бэеэ наранда шарагша бэлэйбди. 
Зэдын уЬанай жараахай мэтэ 
Зэргэлжэ хэбтээд зугаагаа

дэлгэхэш,
ХолоЬоо ерэЬэн хараасгайда

адли
Хэрэм-уурхайгаа зохёожо

мэдэхэш.

Бусалжа байЬан хуугэдэй
нааданда

Буянта сагаан эжыш болохош, 
Дэбэржэ байЬан охинЬоонь

Ьогтоод

Дурбэ хуллэн тангаран
харайхаш.

Амбан хоолоороо айлшадаа
угтахаа

Амин дээрэхэн богоЬодоо
зогсохош,

ХолоЬоо бууЬан «бэриие»
сэгнэхээ

Хуршындоо хатарЬан
«хуримда» найрлахаш.

Хуугэдтэй хожомоо худэлхоо
зугнэжэ,

Пургагша болоод ганирагша
бэлэйб,

«А-ангагар», «О-онгогор» -  гээд, 
АЬан шадалаараа оролдогшо

бэлэйб.

Панана гуш, Таня, хоюулан
хамта

Хуршэ басагахан Светыеш
дахуулаад, 

Г азарай холые ябагаар дабажа, 
Гэрпээе мангирта гурбуулан

ошоЬоноо?

Бороо xypahaa хоодхэлэноор
урдаЬан

Булангир уЬатай Сэхирые
гаталаад,

Баруун бэедэнь бухиндан
долгилЬон

Бадма Ленхобын далайда
хурэЬэноо?

ХуйЬэн соо ногоое угсэн, уруудан,
Хунды мангир хабатай

суглуулаад,
Хормойдоо нягталЬан унгын 

шулуудтай
Пуниин хахадта ургоондоо

бусаЬанаа?

Эжын даабаряар нарЬан
налаашхаа

ЭлЬээр эгэшэтэеэ ээлжэлэн
шудараад,

ХальЬатайнь шанаЬан халуун 
хартоошхые

Хурэнгэ тудхан даруулжа
Буутараа,

АЬан шадалаараа шударЬан
хадаа

Ариг сэбэрые сахигшан болоод,
Ахайгаа харахадаа,

хулоо аршахыень
Аяар холоЬоо аргададаг бэлэйб.

YбЬэ хулЬандаа умсэ хамтагуй
УнаЬан малгайгаа абангуй

ороходонь,
Миниишье досоо баярлаа

эзэлуудгуй
Мур убЬэнэй зурыгаад унахадань.

Табан хубуудые тоонтодоо
тариЬан,
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Тоня хуршэмнай тамхилжа
йуухадаа,

Хажуураа хурсадхаад,
далайхым харахадаа, 

«Хурьйэтэйнь хюйанаш», -
гээд, хухирэгшэ бэлэй.

Гайтай ажалйаа мултаржа
ядаад,

Газар дэлхэйе эрьюулжэ
байхадам,

Досоохи мондогорым дохижо
йуугаад,

Думэлсэхэ эжымни хулгай
нюдэндэм.

Магтаалда мээхэй Роза
ядаруухан

Магнайнгаа хулйые арша
аршайаар,

Дурбэхэн турисые арай
шамайхан

Дуургэгшэ бэлэйб,
гунха гупхайаар.

Нарай заахан дуухэмнай
эрхэхэн,

Нюдэнэй xapaahaa мултараал 
болоболынь, 

«Бэдэрэе мунгэеэ, асарая
алтаяа», -  гээд, 

Бэлшэйэн Людэеэ бэдэрэгшэ 
бэлэйбди.

Дурбэн аха дуунэр бэе бэендээ 
Дурлажа удэйэмнай тэнсэлгуй

жаргал,
Багадайан хубсайаа оойэд

хоорондоо
Бэлэглэжэ йурайамнай

жэшээлэмээр заншал.

Тээ томохон болойон лэ хадам 
Томошуулай зугаа йанаандам

элихэн.
Шугуунхада шанайан шахамал

сайгаа
Шаажан аягаар барихам

тодохон.

Соносхол гэнтэ абайан мэтэ 
«Суглаанда» сугларйан

эжымни нухэд

«Бараалхахаяа ерээбди
багшаяа», -  гэлдээд, 

Баран мийэрэн йуугшад бэлэй!

«Дулмаажын бутээйэн
хубсайанай оёдолдо 

Дэгэд дуугарбал, тоойоншье
халдахагуй, 

Гомбынгоо асарйан
сарпиинхаар бишни 

Гоё самса заатагуйл
захихаб», -  гээд, 

Нэрээлтэ Дулмын нэгэтэ бэшэ 
Нарин оёдолтой эжыдэм

хандахадань, 
Наран досоомни бадарйан мэтэ 
Найдамта эжыгээрээ

омогорхогшо бэлэйб.

Эмтэ домто халуухан
альгаарань

Эльбуулхээ сэлеэнээрхин
заатагуйл залаха, 

«Хабадайан хухэмнай
эдэгэшоо», -  гэлдээд, 

Памгад баяраа хургэн ерэхэ.

Уетэн нухэдйоо дутуу бэшээр 
Ундылгэйэн ургоондэ -

ундэр сэгнэлтэ, 
Ганзага, дуроодэ ядараангуй 

хургэйэн,
Гансахан эжыдэ -

манай дурсалга.

Г алта дайнда йураггуй
хосорйон,

Ганса нухэроо дурсажа
ябахадань,

Хэшээйэн хуугэдтэнь эсэгын
ДУРЭ

Хушоо болон мунхэроол
йанаандань.

Халюун дэгэлтэ Хонгоодор
тоонтойоом 

Харагдахагуй ондоо дулаахан
нютаг,

Далижан дэгдэйэн
Баруун Добуунйаам 

Дайралдахагуй ондоо
дардам отог.

ХАДХУУРТАЙХАН
ХАСУУРИ

Хэтын хэтэдэ хэтэ мунхэ 
Хада уулаар хухэрэн йуудаг 
Хадхууртайхан хасууриие 
Хунууд юундэ хухалнаб?

Шэнэ жэлэй шэмэг болгоод, 
Шэлбэйэеэ шэдэхэ сагтань 
Шорой богтой адляар сэгнээд, 
Шаналалгуйгоор шэдэнэб?

Ургажа йууйан модые 
Ундэйоорэнь хюдангуй,
Гараар бутээйэн хасууриие 
Г оёор шэмэхэдэ ямар юм?

Нютагай боориин ара талада 
Наруули газар шэлэнгуй, 
Найан ургэлжэ ногоороод, 
Налмайжа йууйан хасууриие

Хюдажа баййан хунуудэй 
Пэшхэл юундэ хулгэнэгуйб? 
Уеымнай залгаха уринэртоо 
Улоохэ бодол турэнэгуйб?

Эм домоор анхилйан 
Эмтэ ургамал дайрангуй, 
Эбхэмэл хасууриие тойроод 
Эрьелдэхэдэ хайшаа юм?

Нарата юртэмсын шэмэлтэ 
Намда, шамда хайратайл, 
Агаар шэмээд, альгаа дэлгээд, 
Анхилжа йуухань аятайл.

Буряад оронойм бугэдэ
зонууд,

Байгаалияа сэгнэжэ,
Хубшэ тайгын хатан болойон 
Хасуурияа гамнаял.

Жэлэй дурбэн сагта 
Зуйэ шэгээ алдаагуй,
Жэгтэй мэдэрэл туруулдэг 
Замби тубиин залаае.
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«УРАН-Д УШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО ”  ХАНДАЖАПДАМПИЛОВА

Хандажап Дармаевна Дам- 
пилова 1959 оной июниин 17-до 
Захааминай аймагай Утаата ню- 
тагта турэЬэн. 1976ондо Санагын 
дунда Ьургуули дуургээд, Доржо 
Баюаровай нэрэмжэтэ багша- 
нарай дээдэ Ьургуулида оройон 
юм. 1982 ондо дээдэ Ьургуулиин 
Ьуулээр «Буряад унэн» гаэетын 
редакцида ажалайнгаа намтарые 
эхилйэн байна.

1989 он1юо Дабаатын дунда 
Ьургуулида буряад хэлэнэй ба 
литературын багшаар ажал- 
ла. Гушаад жэлэй туршада энэ 
Ьургуулида ажаллаха зуураа 
олон тоото йурагшадые турэл 
хэлэндэнь дурлуулжа, уран зо- 
хёолой «Тэрэнги» гэйэн кру
жок байгуулаад «Тэрэнгиин 
баглаа» гэйэн эдир бэшэгшэдэй 
туршалгануудай суглуулбари 
2003 ондо хэблуулэн гаргуулаа. 
Энэ ном соо 40 йурагшадай 
шулэг зохёолнууд ороо.

1993 онйоо «Уран-Душэ» 
гэйэн аймагай уран зохёолой 
нэгэдэлэй хутэлбэрилэгшэ 
ябаа. Залуу ба эхилэн бэшэг
шэдэй XIV-дэхи (1991 он), XV- 
дэхи (1993) конференциин де
легат, ВАРК-ын П-дохи (1996 
он), IV-дэхи (2005 оп),У-дахи 
(2010 он),У1-дахи (2016 он)

съезднуудэй делегат, Буряад 
республикын арадуудай съез- 
дын (2002 он) болон Буряадай 
эхэнэрнуудэй республиканска 
ехэ хуралдаанай (2003) делега- 
даар йунгагдайан юм. «Алтар- 
гана» гэйэн фестивальнуудта 
2006 болон 2016 онуудта хабаа- 
даа.

Хандажап Дампилова 1999 
ондо Буряад Уласай Уран зо- 
хёолшодой холбооной гэшуун 
боложо абтаад, 2007 ондо Оро- 
дой Холбоото Уласай Уран зо- 
хёолшодой холбооной гэшуун 
болоо. «Хабарзаан», «Тэрэн
гиин сэсэглэхэ уедэ» гэйэн но- 
муудай автор. Тиихэдэ «Зэмхэ 
сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран 
Душын угалзанууд», «Ветер 
Востока», «Уран зохёолой 
орьёл оодэ», «Буряад шулэгэй 
далай», «Этигэлэй Хамба ла- 
мын магтаалнууд», «Антология 
литературы Бурятии XX -  на
чало XXI века» гэйэн согсол- 
боринууд соо шулэгуудынь 
оролсонхой. Хандажап Дар
маевна 2004 ондо «Буряад 
Уласай эрдэм йуралсалай 
габьяата худэлмэрилэгшэ», 
2014 ондо «Ород Уласай нии- 
тэ эрдэм йуралсалай хундэтэ 
худэлмэрилэгшэ» гэйэн хундэ
тэ нэрэ зэргэнуудтэ хуртэйэн 
байна. 2005 ондо аймагай 
Ьургуулинуудай багшанарай 
хоорондо унгэргэгдэйэн «Пе
дагог года», 2007 ондо «Серд
це отдаю детям» гэйэн респуб
ликанска мурысоонуудтэ ха- 
баадаа. Жэл бури «Буряад 
унэн» газетын унгэргэдэг 
«Буряадай эрхим хунууд» 
гэйэн мурысоонэй лауре
ат 2009 ондо боложо, 2001, 
2005, 2008, 2010 онуудта ню- 
тагайнгаа эрхим хунууд тухай 
зураглалнуудые бэшэжэ, ав
тор -  лауреат болойон байна.

БАЙХАН ДАЛАХАЙ 
НЮТАГНИ

Байса ундэр хадаараа 
Бата хэрэм байгуулаад,
Байдал манай тухеэрээ 
Баян манай Далахай.

Пайхан Далахай нютагни 
Байхал зурхым эзэлээ.
Буурал тоонто нютагни 
Паруул мэдэрэл туруулээ.

Сэнхир сэгээн хадагаараа 
Сэхир уйаяа миралзуулаад, 
Сэлеэн зоноо жаргуулаа 
Сэлгеэн манай Далахай.

Пайхан Далахай нютагни 
Байхал зурхым эзэлээ.
Буурал тоонто нютагни 
Паруул мэдэрэл туруулээ.

Ундэр уула дэнзээрээ 
Уулэд тээшэ тэгуулээд,
Урн хуугэдээ унэржуулээ 
Ургэн манай Далахай.

Пайхан Далахай нютагни 
Байхал зурхым эзэлээ.
Буурал тоонто нютагни 
Паруул мэдэрэл туруулээ.

Алтарганын наадан 
Алайр, Аха, Монголой 
Алтай нарата Буряадай 
Аялга дууе ниилуулйэн 
Алтарганын наадан.

Алтарганын наадан 
Аглаг сээжын оёрйоо 
Аяар холуур сууряатайан 
Бултанай сэдьхэл дойолгон 
Бурьялан та pah а и наадан.

Алтарганын наадан 
Анда Пайхан нухэдэй 
Альга шангаар адхалсан 
Арадай хатар, дуунуудые 
Андалдан хангюурдайан

наадан.
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Алтарганын наадан.
Сэдьхэлэй хубшэргэй худэлгэн, 
Сээжын оёор дойолгон 
Залгаа олон жэлнуудэй 
Улхее доро тайаран,
Yпюо бууран баййан 
Ундэйэн соёлой эршые 
Ургэн абажа шангадхайан 
Алтарганын наадан. 
Алтарганын наадан.
Арадайм соёл йэргээйэн 
Арадайм дуунуудые тэхэрюулйэн 
Нухэдэй халуун духэриг 
Нэгэдуулэн нягтаар бухэлйэн 
Алтарганын наадан.
Буряад хэлэнэйм шухалые 
Бултанда ойлгуулжа шадайан, 
Буряад дуунайм аялгые 
Бугын дуугаар урамдайан, 
Булта Буряадай сэдьхэлые 
Булагай уйаар суршэйэн, 
Буряад хунэй шарайе 
Баяраар халяажа шэмэглэйэн, 
Буряад арадай хубсайые 
Бултанда зохидоор тааруулйан, 
Буряад унэтэ нэрыемнай 
Бумбэрсэг дэлхэйгээр тараайан, 
Буряад зонойм йулдые 
Батаар дээшэнь ургэйэн 
Алтарганын наадан.
Буряад зонойм хусэн 
Алтарганын эшэдэл бухэл 
Буряад зонойм найдал 
Аса бухэндэнь сасарнал.
Арбан тээшээ тарайан 
Арад зоноо нэгэдуулэн,
Алда сагаан хадагаа 
Альган дээрээ дэлгэн,
Алайр дээрэ суглуулйан 
Алтарганын наадан.
Булган малгайта Буряад зоной 
Буян хэшэгынь дэлгэрйэн, 
Буянта элинсэгуудэйнгээ

эхилйэн,
Буурал эсэгэнэрэй захийан, 
Буряад йайхан угэнуудые -  
Yпли дээжэ уреэлнуудые 
Бэе бэедээ тогтоолсон 
Буряад хэлэеэ хугжоохэ 
Бодото сагыемнай баталйан 
Алтарганын наадан.
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САГАЙ XYPДЭ
Аша басагатаяа хоюулан 
Аяга соойоо хубаалдан 
Амтатай тараг уунабди. 
Амтатай даа, амтатай!
Ама аршан ашамни 
«Амтатай даа, амтатай», - гэнэ

Сагаан эдеэнэй дээжэйээ 
Садатараа хоюулан

хуртэнэбди.
Сэдьхэл дуурэн хоюулаа 
Шэртэн бэе бэеэ йуунабди. 
Уриханаар ашамни мийэрэн 
Ууйан сагаан тарагтал 
Саб сагаахан шудэнуудээ 
Сэлмэг шарайгаа харуулна.

Толгой соом зурагас гээд, 
Тоомгуй бага найам орошо- 
бо...
Эгээл иигэжэ хоюулан 
Эжытэеэ йуудагни

йанагдашаба. 
Найан соогоо эжымни 
Сагаан эдеэгээ буйлуулаа. 
Олон аша зээнэрээ 
Одоол йугээр садхаагаа.

Эрьехэ наран, ээлжээтэ турэ 
Эрьежэ ерээ, минии ээлжээн. 
Сагаан эдеэгээр хуугэдээ 
Садатарынь хооллуулха.
Сагай хурдэ эрьехэдээ тургэн 
Сахилгаан мэтээр зуралзаад, 
Сагай ямаршье байдалда 
Сагаан эдеэмнай хундэтэйл.

2016 он

УЕТЭН ПУХОДТОО
Пургуули дуургэйээр 

40 жэлэй ойдо
Арбаад жэл соо 
Хамта ябаабди.
Арбаад жэл соо 
Хамта наадаабди.
Арбаад жэл соо 
Хамта удообди.
Эрдэмэй орьёл оодэ 
Хамта дабшаабди.
Эхэ нютагйаань холо 
Хамта худэржообди.

Эрхые бэшэ, бэрхые 
Хамта йураабди.
Ульгэрэй орон мэтээр 
Энээхэн хайамнай унгэроо. 
Ухибуун бага найамнай 
Урилдан манйаа холодоо. 
Золтой бага найамнай 
Залуу хонгор хайамнай 
Зунай йуни шэнгеэр 
Зуралзайаар унгэршоо.
Олон олон жэлнууд,
Олон олон хабарнууд 
Оодоролдон йэлгэлдээ,
Одон шэнгеэр мийэрэлдээ.

Эдэ олон жэлнууд соо 
Эбдэрээгуй нухэсэлнай 
Эдэ олон жэлнууд соо 
Эбдуусээгуй сэдьхэлнай.
Хабар намарай йэлгээн соо 
Хани нухэсэлнай бэхижээ.
Убэл зунай шалгалтада 
Унэн сэдьхэлнай тодороо.
Бэе бэеэ дэмжэн,
Бэе бэедээ туйалан,
Бэе бэеэ мартангуй 
Булта хамта ябаял даа.

2016 он

ЖАРГАЛ
Утлое бухэндэ бодоод,
Улаан нара хараха - жаргал. 
Ухибуудэйнгээ хонгёо 
Угэнуудые шагнаха байал

жаргал.
Уеынгоо нухэрэй мийэрэлые 
Удэр бури хараха - жаргал. 
Эжынгээ йайхан сэдьхэлйээ 
Энхэрэн йуухыень хараха -

жаргал.
Уетэн нухэдоороо суглараад, 
Уурэй сайтар хоорэлдэхэ -

жаргал.
Унгын сэсэгээр бурхоогдэйэн 
Ургэн талаараа сэнгэхэ -

жаргал.
Урн хуугэдэйнгээ элуур энхэ 
Упдып тэнжэхые хараха -

жаргал.
Убгэд хугшэдэй юроол шагнан 
Удэр хоногуудые йэлгэхэ - 
Юунйээшье ехэ жаргал.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО МИХАИЛ ДАШЕЕВ

НАМАРАЙ ЭХИН
Тогтомол yhaH хайнагтан 
Тойроод набшаар хушагдаа, 
Углеенэй хюруу мунгэтэн 
Удэрынь хайлахаар забдаа. 
Ой модод шарлайаар 
Унгэ шарайгаа хубилгаа. 
Шара алтан хибэсэр 
Шэрдэглэн дайда хушаа. 
Наранай элшэ йуларжа, 
Намарай йэрюун узэгдэбэ. 
Ногоороо дайда хагдаржа, 
Нэмжын шарлан харагдаба. 
Замай шубууд ганганайаар 
Зэлэ татан мордобод,
Хуугэд шууяа татайаар 
Пургуули тээшээ гэшхэбэд. 
Намар, намар, намар 
Намтай хамта дуулана, 
Убэлтэй уулзан золгохоор 
Унгэ зуйэеэ хубилгана.

НАМАР
Уудам тэнгэриин 
У бсуундэ наран 
Пуларйап элшэеэ 
Пубина наашань.
Намар, намар 
Намтай дулыш,
Набшайад алтаар

Нютагым шэмыш.
Шубуудай ганганаан 
Сээжэдэм улэхэл,
Алтан таряагаар 
Амбаар дуурэхэл.
Урэжэлтэ тайгын 
Улир жэмэсээр 
Уййэн торхым 
Улуусэ дуургэхэл.
Намар, намар 
Намтай дуулыш,
Шара алтаар 
Шэмэглэн наадыш.

НАМАР
Намар, намар, намар 
Набша ногоон шарлашоо, 
Наратай дулаан удэр 
Наранай элшэ йуларшоо. 
Сэнхир уудам огторгойгоор 
Субана уулэд беегнэреед, 
Сайан нойтон бороотойгоор 
Шуурга йалхяар амилна.
Ара талын газарые 
Аашалаад гэнтэ хургэбэ, 
Бордойолоод йуниндоо

дайдые
Борохон хунжэлеер хушаба. 
Углеегуур эртэ бодоходо 
Угалзанууд сонходо 
Мунгэтэнэ, хюруу наранда 
Мушэдтэл эмнинэ толондо.

ТУРУУШЫН CAhAH
Абаахайдал сайан эрьелдээд, 
Аалиханаар дэгдэн унаба. 
Сагаан хунжэлее дэлгээд, 
Сайбалзан талые хушаба. 
Туруушын сайанда хуугэд 
Тоомоо тайаран наадана. 
Сайан хуниие йуулгаад,
Сайаар шэдэлдэн наадана.
Гол горход шалшаганан 
Г энтэ мульйеер хушагдаха, 
Нюсэгэн модод гунхалдан 
Намаа шэлбээ унагааха 
Пургуули тээшээ тоомлон 
Пурагшад шууяа татана, 
Сайан, сайан, сайахан 
Сайбалзан талые хушана.

УБЭЛЭИ ЭХИН
Сиидэгэр хуйтэн убэлнай 
Сайа бордойоор амилба, 
Сарюун йайхан дайдымнай 
Сагаан хунжэлоор нэмэрибэ. 
Нюсэгэн тайга нойрсоно, 
Нэлмыжэ сэнтэн харагдан. 
Наранай элшэдэ мунгэтэнэ, 
Наартай гоёор угалзатан. 
Сэхир голой эрьеэр 
Сэнтэйэн модод найгана, 
Донхой жалгын эхеэр 
Дууеэд йалхин улеэнэ. 
Хон-жэн, аниргуй 
Хубэн уулэд боогнэрнэ, 
Шэруун йэбшээн гамгуй 
Шэхыем шэмхээд зобооно.

УУЛЭН
Хабсагайн нюрууда

нойрсоод,
Хайшаа зорибош, уулэн 
Хээрэ талаяа зорёод 
Хайрлыш дуйалаа тургэн. 
Адхыш, адхыш аадараа 
Ангайан губи таладаа,
Удхэп шаргал таряагаа 
Ундалыш эршэ хабаараа. 
Пэбшээ йалхинда туугдан 
Парьдагай жалгада хонохош, 
Дэгдэжэ дээшээ дуулин 
Дайда талаяа зорихош.

НАМАРАЙ ЭХИН
Нажарай халуун намхажа,
Аза жаргал бултанда

тухоогдэнхэй, 
Айраг, сагаан эдеэн айл

бухэндэ бурьялна, 
Хун шубууд бэшэшье унгэ

буриин шубууд сугларжа, 
Хухюу дуугаа ханюурдажа, 

хангюурдажа,
уриеэ тэнжээдэг 

Энэ хангайда турэйэн алдарта 
заяамни юм.

Хуб хухэ алдарта Байгал
далай

Хангай дайдаяа нэрлуулжэ
суурхан
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Долоон унгеер шэмэглэжэ, 
Дуулим дайдада йолонгын

шэнжэ оруулдаг. 
Дуута сэнхир байгаали- минии

нютагай
Дуратай йайхан зэндэмэни. 
Эльгэ дулаахан нютагай

хурьйэн дээрэ 
Эзэн боложо турэйэн азаяа

дуулажа баранагуйб. 
Мунхэ йарьдагай сагаан

оройнууд нюдэ йаргама. 
Мунгэн сагаан орьёолнууд

манай хангайда бии юм. 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ заяатай

хадаа
Хадынгаа ехэ бурхан эзэдтэ

доро дохин мургэжэ, 
Хуйап модон сэргымнай

заяашаниинь мандажа, 
Хулэг мориёо, бухаяа

йэтэрлэжэ гороо хэхэдэнь, 
Хун зонойнгоо йанаа сэдьхэл 

сэбэрлэжэ ябахада буян. 
Паншаг сагаан убгэдэй

дурдалга сэнтэй- 
Паруул туудэгэй дулэнэй

сэсэглэжэ,
Пандизайн унэроер

арюудхахадань, 
Парьдаг ехэ ууламнай

оройгоороо гэрэлтэжэ, 
Хун зонтойгоо адли хадын эзэд 

найрладаг.
Улы эрэй йайхан хангайдаа 
Yпэржэп жаргайан хун шубуун 

гарбалтай убгэн гээшэб. 
Урэжэлтэй сэгнэшэгуй ехэ хусэ

угэйэн
Бурхан Теебиим, Хуухэн

Бумбэй хатан эжымни. 
Мунхэ Хангайн эзэнэй 

заяашын haxioyhan
зэндэмэмни

Мунгэтэ одонойм шэдитэ
зэдэлээ зэлэ татуулйан 

Мунхэ йарьдагай жэгууртэ
даляар

Манай нютагаар жэгнэйэн
буян сагаан эрдэни.

ЭЖЫМНИ

Энхэ жаргал дэгжээйэн 
Эгээл йайханаар йанагдагша 
Эхын дулаахан энгэр 
Хэды зеелэхэн, урихан бэ? 
Эхын мунхэ угэниинь- 
Энэ найанайм зэндэмэни

жэгуур.
Эхэеэ йанан дурсахадаа 
Эльгэхэн зурхэм хайладаг. 
Эхын 300ЛЭХЭН хараса- 
Элтттэгэ бэенэй татаса. 
Энхэргэн дулаахан

шарайгаараа
Эрхэлуулдэг бэлэй уриханаар. 
Эхэ нютагйаам улуухэн 
Эльгэн дулаахан газарнууд

байха аал?
Элбэг дэлбэг гартай 
Эхэ эсэгынгээ буусада

жаргахаб.
Энхэ мунхэ мартагдашагуй 
Эржэн тунгалаг уйатай,
Эртын наранай туяа элшэтэй 
Эбтэй номгохон улгы

тоонтом.

ГУНИГЛАЛ
Энээхэн сэлеэндэм хубууд 
Эблэрээд зугаа 
шогтойнууд,
Хатар наадан гэхэдэ 
Ханилтайгаа хамта.
Гансал би гансаараа 
Голожо хубияа ябанхайб,

Дурлайан ганса шамаяа 
Дурсаад ходол улэнхэйб.
Нам тээшэ нэгэншье 
Нэнгэн харасаа табяагуйл, 
Дурыем гэнтэ таажашье, 
Дулаан зурхым хулюопэгуйл. 
Яагаад минии дурые 
Ямар аргаар мэдуулхэб? 
Сэдьхэлэй гуниг шархые 
Сэгнэжэ юугээр хэмнэхэб? 
Замбита энэ оршолондо 
Залиршагуй дуран байдаг лэ. 
Харюугуй дуран ерэхэдээ 
Хажаран сэдьхэл зободог лэ.

ШУБУУХАЙ (ХУУГЭДТЭ)
Шубуу, шубуу, шубуухай, 
Шуран солбон шубуухай 
Сонхо дээгуур ниидэнхэй 
Шэнэ дуугаа татанхай. 
Дээгуур ниидэн огсоржо, 
Дуулин, дуулин дэгдэнэш. 
Агаар эсхэн ниидэжэ,
Аятай гоёор дууланаш. 
Хоорхэп йайхан шубуухай 
Хоорэп агаарта дэгдэнэш, 
Хугтэй аялгаа татанхай, 
Хухюун ябахым уреэгыш.

СЭНДЭМЭ (ДУУН) 
Сэлеэнэйм олон басагад соо 
Сэндэмэ намдаа эмнис гээ. 
Сэдьхэл зурхэнэйм сохисо 
Сэбэрхэн шамдаа тугэс гээ. 
Наашаа йуугыш Сэндэмэ,
Нал гай зугаа эхилэе. 
Сэсэгуудэй унтаанда хоюулан 
Сэхирэй эрьеэр сэнгэел, 
Шуудэртэй нугаа махай 
Сэбэрхэн дураяа магтаял. 
Наартай йайхан Сэндэмэ 
Намдаа дуратайб гэбэл даа. 
Хоюулан хамтаржа йаяар 
Хурим турэеэ хэхэбди. 
Бурьялма дуранай охёор 
Баяртай жарган йуухабди. 
Сэбэр йайхан Сэндэмэ 
Сэдьхэлэйм нухэр болоо лэ.
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
(Ургэлжэлэл)

Наранай орожо,
Нэлэнхы харанхы болоходо,
Хирээ шубуун
Хухэ тэнгэри оодэ дуулин

ниидэжэ,
Хадата ехэ уула тээшэ зорибо. 
Хуйтэн Нал хин улеэбэ,
Хадые гурба тойрожо,
Хурэхэ газартаа буухадань, 
Мунхын аршаан 
Мэлмэржэ харагдаба.
Хирээ шубуунай аман соогоо 
Мунхын аршаан балгаад, 
Мунхэ хадайаа бушуу саашаа 
Мэдээн дундаа ниидэжэ

ябахыень
Бурхан мэдээд,
Бушуу тургэн мундэр оруулба. 
Хирээ шубуунай хажуугаар 
Халуун галта сахилгаа

буулгаба,
Худэр шанга абяа гаргахадань, 
Хирээ шубуун сошойондоо; 
Аман соохи аршаангаа

адхажархиба. 
Алтай дэлхэйдэ хуша, хасуури,

нарйан
Мунхын аршаанйаа

суршэгдэжэ, 
Мунхэ ногоон болобо.
Хирээ шубуун ехээр аййандаа, 
Хаб хара унгэтэй болошобо. 
Мунхын аршаан хуртэйэндоо 
Гурбан зуун и ah а хурэхэ

болобо,
Г ал улаан нюдэниинь 
Гурбан зуун голые 
Пэтэр хараха болобо.

Хун зон мунхын аршаан
хуртэбэл,

Хурьйэтэ дэлхэйдэ багтахаа
болихо байгаа

Бурхан мэдээд,
Бумбэрсэг дэлхэйн тэнсууриие 
Алдуулангуй хаража байна. 
Хирээ шубуун 
Хаб хара болоод ябахадаа; 
Хайран бэеэ шоо узэжэ,
Худое модо уруу 
Хоргодон ошобо.
Хонгоодор зоной 
Хада уулаяа тахихадань,
Хирээ шубуунай абяа

гарабал,
Хун зоной сагаан харгы нээдэг

юм гэжэ
Хоорэлдэгшэ бэлэй.
Хирээ шубуун
Хун шубуунйаа оорэгуй
Сагаан баййан юм гээд,

шутэн баййан. 
...Сагаан таабайн бэениинь

муудажа,
Сарюун энэ дэлхэййээ 
Халин ошохынгоо урда 
Пуулшынгээ угэ угэлбэ:
- Пуудэр энэ бэеымни 
Хойто хадынгаа хормойдо, 
Тэмээн сагаан шулуун дээрэ 
Табижа орхёоройгты.
Хожом хойно
Хун зон ябажа мургэхэ болохо: 
Убшэн хун ошожо мургэбэл -

эдэгэхэ
Ухибуугуй эхэнэрнууд тэмээн 

сагаан шулууе
Гурба дахин
Гороо хэжэ мургэхэдоо,

Yхибуутэй болохо юм, -
гэжэ хэлээд, 

Галта нюдэнэйнь ошон 
Гэрэл угы боложо,
Газар дэлхэй хэлбэлзэхэ шэнги

болобо.
Наратай байхада, харанхы

болобо.
Няд-тад гэжэ тэнгэри дуугарба. 
Haha барайан хойнонь 
Наран гэрэлтэжэ эхилбэ. 
Найдажа зондоо хэлэйээрнь 
Нангин шулуу дээрэнь табиба. 
Наманшалан мургэжэ

дохиходонь,
Лимбэ хуурай аялгын зэдэлхэ 

абяан гаража, 
Наян-Наваа уулайаа 
Тэмээн сагаан шулуун хурэтэр 
Тол о татаба долоон унгын

йолонго.
Тэнгэрийээ Алтай Гадайан

эзэниинь
Т оол оходо, долоон уд эр йунигуй 
Тэмээн сагаан шулууень 
Арюухан мунхэ гэрэлээр

туяатуулжа жэгнэбэ. 
Алд ар нэрэниинь мунхэдоо

улэбэ.
Амитан зон йузэглэн мургэжэ, 
Аятай ургэн харгы зурыжа

гараба.
Хаан-Уула хубууниинь 
Хайратай долоон абгайнараа 
Хундэтэйгоор дуудажа асарба. 
Халуун эдеэнйээ дээжыень

хуртуулбэ.

( Ургэлжэлэлынь удаадахи 
дугаарта)
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