
Захааминай аймагай олониитын газетэ
(Г 2019 оной 

сентябриин 27
№  18 (4034) 

\ ^ 1965 QHhoo таранаj j

ПОНИН

ТуруУшын форум болобо
Туруушын моногородуудай 

форум байгша оной сентябриин 
12-13 Захаамин хотодо унгэрбэ.

Иимэ хэмжээ ябуулга Бу- 
ряад Уласай Эдын засагай 
яаманай, аймагай ба хотын за- 
хиргаанай хусеер эмхидхэгдэ- 
бэ. Зургаан «моногородуудйаа» 
хабаадаба: Закаменск, Се-
ленгинск, Гусиноозёрск, Са- 
ган-Нур, Северобайкальск, 
Каменскйаа айлшад ерэбэ. Тэ- 
дээнэй тоодо Буряад Уласай 
яаманай тулеелэгшэд, Москва 
хотойоо, ТОР «Буряти» ком- 
паниин ба аймагай тулее
лэгшэд байба. Энэ хэмжээ 
ябуулга ярмарка-выставкээр 
#СделаноВмоно# гэйэн хотын 
туб талмай дээрэйээ дэлгэрэн 
эхилбэ. Аймагай эмхи бай- 
гуулганууд, Тосууд, йурагшад 
уйлэдбэриин зуйлнуудые, ого
родой баян ургаса, ой модо- 
ной баялиг, юун угы байгааб 
гэжэ хэлэхынь аргагуй, хуу 
элбэг табяатай байба. Хажуу- 
гарнь тэрэ уедэ соёлой ажал- 
шад йонирхолтой концерт ха- 
руулба. Пуулээрнь тухэреэн 
стол тойроод дискуссионно 
хэмжээн унгэргэгдоо. Фондын 
менеджер О.В. Попова «Поиск 
инвестора» гэйэн хоорэлдоо 
наада унгэргэжэ хунуудые ур- 
машуулба. Удэрэй эсэстэ айл
шад Крупскэ уйлсоор 50 модо 
йуулгаба.

Хоёрдохи удэрынь спорт
комплекс «Тамир» соо флеш-

ФОРУМ

МОНОГОРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ

БУРЯТИЯ

моб «Моногорода*рб» боложо 
айлшад бэеэ йорибо. Хотын туб 
талмаййаа квест «Прошагай 
город» эмхидхэгдэбэ. Гурбан 
булгэм хабаадаба: хотын айл
шад, захааминай залуушуул,

соёлой булгэм. Булгэм бухэн 
оорын маршрудтай. Айлшад- 
та иимэ маршруд байба: ООО 
«Литейщик», СППоК «Закам- 
на-Агропродукт», ООО «Ис-

( Ургэлжэлэлынъ 2-дохи нюурта).
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«Литейщик» соо уулзалга

(Ургэлжэюл).

токи Байкала», ООО «Горный 
воздух», ГБОУ СПО «Зака- 
менский Агропромышленный 
техникум», Сквер Победы ба 
амаралтын парк, йуулшын 
газар Юхта байба. Захаамин 
аймагай хундэмуушэ арад зон- 
той, ой тайгын барагдашагуй 
баялигтай, узэсхэлэнтэ йайхан 
байгаалитай, нютагтаймнай 
танилсажа ехэ баяр баясхалан- 
тай айлшад ябаа.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.

ХАНДАЛГА

Бултанай анхаралда!

Аршаан дээрэ мургэл хэнэ

Борто нютагйаамнай зуул- 
жэ, 3 модо болохо гайтан 
ЬУУРДУУР гэжэ ульгэрэй ороп- 
дол гаэарта, эм домто аршаа- 
нуудаа бурьялуулан байдаг 
«Улхансагай» аршаан бии гэжэ 
дурдагдаа Ьэн.

Май hapahaa сентябриин 
дуурэтэр, илангаяа, «Риихын» 
уедэ холо ойрын нютагуудйаа 
бэе махабадаа зайахаяа, амар- 
хаяа аршаандамнай ерэжэл 
байдаг. Ерэйэн зон аршаан- 
да ямараар бэеэ абажа яба- 
хаб гэжэ булта мэдэнэ. Ямар- 
итье аршаанда бэеэ зайахаяа 
ерэйэн зон архидажа, сэнгэжэ, 
йухирэлдэжэ, хашхаралдажа 
болохогуй гээд мэдээжэ. Теэд 
булта зон энээниие ойлгоногуй, 
хай хайрамжагуйгеер хайша 
хэрэг хандана, эндэ сэнгэл- 
гын газар бэшэ гэжэ ойлгохо 
ёйотой. Тэрээнйээ гадуур зэд 
мунгэн хашарйаяа бурьялжа 
баййан аршаан соогоо хая- 
жа огтолон болохогуй! Зэд 
хашарйан элдэбын хунэй га- 
раар дамжана, аршаанаа энээ- 
гээр бузарлуулнабди гэжэ ойл

гохо ёйотой. Гарайнгаа альган 
соо удхаад, аршаан дээрээ 
байгаад нюур, нюдее угааха 
хунууд дайралдана.

«Уужа баййан уйа руугаа 
бу нёлбо, тэрээнйээнь хэзээ- 
дэшье ууха сагшни ерэхэ.» 
-  гэжэ оньйон угын удхые бу 
мартая. Элинсэг хулинсагуу- 
дайнгаа ёйо заншал гамна- 
жа, йэргээжэ, саашанхи уедее 
дамжуулха гээшэ муное, энэ

сагта ажайуугшадай нан- 
гин уялга болоно. Тиимэйээ 
аршаан булагуудтаа парипаар 
хандажа, бузарлуулангуй, бу- 
лангиртуулангуй бууйан га- 
зартаа эзэн мэтэ хандаял даа. 
Ойдо хун хонолгын тулее бул- 
гаан тухеэрдэг гэжэ бу мар- 
таял!

Дарима ЦЫДЕНЖАПОВА, 
Бортын дунда Ьургуулиин 

буряад хэлэ литературын багша
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Бортын «Даша-Норбулинг» дуган 
уудэеэ сэлибэ

Бууралхан буряад оронойм- 
най, заха холын гэгдэдэг Захаа- 
минай дэбисхэр дээрэ аймагай 
тубйее хойшо 60 модо зайтай 
добо газарта, хундэмуушэ бу
ряад заншалтай Борто нютаг 
оршодог юм.

Энэ ульгэрэй орондол 
узэсхэлэнтэ йайхап байгаали- 
тай нютагтамнай холо дутын 
айлшад буухадаа гоёшоодо- 
гынь гайхалгуй, юундэб гэхэ- 
дэ ганса эм домто «Улхансаг» 
аршаандамнай ерэжэ амаржа 
ошодог хунууд жэлйээ жэлдэ 
олошоржо, баяраа мэдуулэн 
ошодог.

Энэ намарай тарган сагта, 
сентябриин 14-дэ, Борто ню
тагтамнай «Даша Норбулинг» 
гэйэн нэрэтэй дуган шэнэлэг- 
дэн баригдажа, уудэеэ сэли- 
жэ, холо ойройоо мургэлшэд, 
йузэгшэд сугларжа, Монлам 
ламбагай туруутэй, хамта 
6 ламанар уншалга унша- 
жа, арамнайлагдаа, сэдьхэл 
йэшхэл арюудхагдаа. Энэ нээл- 
гын баяр ёйололдо сугларйан, 
эдэбхитэйгээр хабаадайан ху
нууд тухай ба Бортын дуган 
тухай тобшохоноор хоорэбэл 
иимэ: 17 зуун жэлэй хоёрдохи 
хахадйаа Захааминда Буддын 
шажанай дэлгэржэ эхилхэдэ, 
Санагын ба Сээжэ-Бургалтайн 
дасангууд баригдаа. 1920-1926 
онуудай хугасаада Бортын ду
ган баригдайан юм. Энэ барил- 
гые шэрээтэ Данзан аграмба, 
тэрэнэй орлогшо Иорсын маа- 
рамба хоёр эмхидхэйэн бай- 
на. Дуган барилгада нютагай 
зоншье ехэ эдэбхитэйгээр 
хабаадалсайан байна. Энэ ду- 
ганда хамтадаа 100-110 лама

нар тоологдожо, нэгэ габжа 
лама йаарамба баййан юм. 
Нилээн ехэ хуралнууд болон 
уншалганууд унгэргэгдэдэг 
йэн. Дуганаа тойроод ламана- 
рай гэрнууд баййан. Дуганай 
дубжаан дээрэ алталмал боди 
гуроойэд, хунэй анхарал тата- 
жа, аргагуй гоёор яларжа, то- 
лоржо харагдадаг баййан.

1930-аад онуудай уймоотэ 
сагта, дуган йандаргагдажа, 
ундэйоороо угы болгогдойон.

Лама хубарагууд хардал- 
га гурдэлгэдэ орожо хосо- 
роо, заримыень хурэхэ га- 
зартань хургэнгуй хороойон 
юм гэлсэгшэ. Зарим ламба- 
гайнар иимэ доромжолол- 
го тэсэнгуй, уйанай эрьедэ 
ошожо, уйаар сэржэм ургоод 
тагаалал болодог йэн гэлсэг
шэ. Хабтайалаатай бурханай 
номууд хайра гамгуйгоор шэ- 
дэгдэжэ, газар гэшхэхэ зайгуй

( Ургэлжэлэлынъ 4-5-дахи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
болотороо эндэ тэндэ дуурэн 
тараад хэбтэгшэ Inn.

Теэд саг гээшэ нэгэл хэ- 
бээрээ байхагуй, юумэн гээ
шэ хубилжал байдаг дэлхэйн 
жаман бин бэлэй даа. Пуулэй 
жэлнуудтэ дахинаа дасан ду- 
гангууднай йэргээгдэжэ, барыг- 
дажаэхилээ. 1992-1995 онуудта 
богонихон хугасаа соо Борто 
нютагтамнай дуган бодхоог- 
дожо, Еши Лодой Римбуушэ, 
манай Бортын хурьгэн Шэмэд 
ламбагай ерэжэ, 1995 оной ию- 
лиин 8-да арамнайлагдаа Ьэгг. 
Энэ ехэ барилгые хун зондоо 
туйатай Цыбикжап Аюшеевна 
Табхаева эмхидхэжэ, ехэхэн 
ажал ябуулаа йэн.

Муноо тэрэл дуганаа 24 
дугаар Пандидо Хамба лама, 
Буддын заншалта Сангхын 
хамба лама Дамба Аюшеевэй 
заажа угэйоор, нютагайнгаа 
баруун хойто зугтэ, йуурииень 
йэлгэжэ шэнэлжэ, зайабарилжа 
дуургэгдээд, арамнайлагдаба 
гээшэ.

Энэ дуган барилга зайа- 
барилга эмхидхэжэ ябуулйан 
манай Борто нютагай Унзад 
лама Тумэн эхинйээнь эсэс- 
тэнь хурэтэр хутэлбэрилжэ, 
хусэндэнь хургэжэ шадаа. 
Дээдэ Онгостойн «Хамбын 
хуреэн» Диваажан дасанай ун
зад Тумэн ламбагайн Буряадай 
радиогоор «Доншуур маа- 
ниие» уярма уянгата хоолой- 
гоор уншахадань радио шагна- 
даг хун бухэн зурхэ сэдьхэлдээ 
дулааханаар хадуугаа ёйотой.

Ехэ буянтай уйлэ хэ- 
рэг эмхидхэжэ, ударидажа 
бутээлсэйэн нютагай гулваа 
Жаргал Батоцыренович Шой- 
донов гэр булоороо ехэхэн 
хубитаяа оруулжа, нэгэ хони 
ба тэрэнэй эжы Мария Ба- 
тоцыреновна Бадмаева урн 
хуугэдээрээ 10 мянган тухэриг

ургоо. Аймагаймнай гулваа 
Сергей Валерьевич Еонжитов 
100 мянган тухэриг угэжэ, ехэ 
туйа хургэйэн байна. Нюта- 
гаймнай туруушын багшанарай 
нэгэн баййан Доржо Сагаевич 
Сагаевай хубуун, Наян Цы- 
рендоржиевич Сагаев, нюта- 
гаймнай болодог бухы хэмжээ 
ябуулгануудта эдэбхитэйгээр 
хабаадалсажа, туйаяа хургэдэг. 
Муноошье 100 мянган тухэриг 
ургэжэ, нютагаархидаа баяр- 
луулаа. «Цыпиконский» гэйэн 
алтанай уурхайн захирал Очир 
Дымбрылович Жигжитов 40 
мянгые ургэжэ оерынгоо хуби 
оруулалсаа. Манай нютагай 
бэлигтэй хубуудэй нэгэн, «Ро- 
ссиин Федерациин арадай гэ- 
гээрэлэй отличник», «Россини 
Федерациин габьяата багша», 
Владимир Михайлович Бадма
ев ехэхэн хубитаяа оруулалсаа. 
Суута Маарамбын ашанар, аха 
дуу Ринчиновтэн: Баяр, Даша, 
Ц,ыден гэр булоороо туйаяа 
хургео. Ерэйэн уряалтай айл- 
шад: Захааминай аймагай
гулваагай нэгэдэхи орлогшо 
Александр Валерьевич Туду- 
нов, Захааминай соёл болбо- 
соролой дарга Денис Сергее
вич Еармаев булта сугларйан 
зониие халуунаар амаршалаад,

уреэлэй угэ хэлэжэ, бэлэг хан- 
дабарияа барюулаа.

Нютагай зон эдэбхитэй ха- 
баадалгатайгаар энэ буян хэрэг 
бутээгээ. Борто нютагай хун 
бухэн оерынгоо хубита оруу- 
лаа. Тэрэнэй тоодо Ьургуулиин 
багшанар ерэйэн айлшадаа 
хундэлжэ, йурагшадаараа кон
церт наада харуулжа, хунуудэй 
нюдэ хужарлуулаа, хамаг 
юумэндэ хабаадалсаа. Бор
то нютагйаа гарайан ондоо 
тээгуур ажайуудаг зон мунгоо 
эльгээжэ туйалаа. Нэжээд хони 
ургэйэн булэнууд: Жаргал Ба
тоцыренович Шойдонов, Жар
гал Иванович Хажитов, До
ржо Бадмаевич Будаев, Баир 
Бадмаевич Лыгденов болоно. 
Нютагаймнай барилгашад, 
зайабарилагшад: Пама-Ц,ы-
рен Дарижапович Базаров гэр 
булоороо, Сергей Базарович 
Ринчинов, Алд ар Ламажапо- 
вич Соктоев, Алексей Влади
мирович Ц,ыденов, Баян-Мун- 
ко Ринчинбадмаевич Бадмаев 
гэр булоороо, Владимир Ана
тольевич Дашеев, Баир Бад- 
маевпч Бадмаев, Содном Бад
маевич Будаев удэр бухэндэ 
тайалгаряагуй худэлжэ, арга- 
гуй ехэ туйа хургэйэн байна. 
Эхэнэрнууд шэрдэлгэ будал-
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гада хам оролсожо, газаа 
досоохииень гоё болгоо. Эдэ 
ажал хэжэ баййан зондо амта- 
тай эдеэ шанажа хооллуулйан, 
Софья Санжиевна Бодеева, 
Гэрэлма Галсановна Бадма
ева хоёр эхинйээнь эсэстэнь 
хурэтэр ябалсаа. Улаан-Удэ 
хотойоо Бимба Санжиевич 
Абашеев ба штукатур мэргэ- 
жэлтэй, нютагаймнай басаган, 
Арюна Петровна Цыбикова 
хоёр ерэжэ, досоо талайаань 
шабажа ехэ ажал хээ. Далаад 
найатай Долгоржаб Сынды- 
меевна Хажитова онсо тэмдэ- 
глэмээр, тэрэ шэрдэлгэ будал- 
гада хабаадалсахайаа гадуур, 
удэр бури хилээмээр дутаангуй 
хангалсаа. Хуршэ Баянгол 
йууринйаа Бато Цыденович 
Жамсуев Баянгол нютагайнгаа 
зонйоо ба оорынгоо зугЬоо 15 
мянган тухэриг баряа. Альберт 
Климентьевич Зудаев нэгэ тон- 
но цемент угэжэ, Валерий Бал- 
данович Очиров нэгэ толгой

хони ургэжэ, аргагуй ехэ iyha 
хургэжэ, нютагай зониие баяр- 
луулаа. Сагаан-Мориной, Мэ- 
лын зонйоо тулоолэгшэд ерэжэ 
хубитаяа оруулалсаа. Найр 
нааданай гол хэмжээ ябуулгань 
- «Эрын гурбан наадан» эхил- 
жэ, Улэгшэнйоо, Захааминйаа 
Сагаан-Морин1юо, Мэлэйээ 
ерэйэн тамиршад мурысэжэ, 
эрхимуудынь илалта туйлаа.

Пузэгшэдэй анхаралда! 
«Саашадаа, Согчин Дуган ба-

ригдахаар тусэблэгдэнэ. Ду- 
гандамнай ээлжээгээр шэрээ- 
тэнэр ерэжэ, неделидээ 2-3 
дахин ерэжэ уншалга хэхэ, ехэ 
хуралнууд унгэргэгдэхэ, байн 
байтараа эндээ байха лама бии 
болохо», -  гэжэ Тумэн ламба- 
гай айладхаа Нэп.

Д. ЦЫДЕНЖАПОВА, 
Бортын дунда Иургуулиин 

буряад хэлэ литературын багша
авторай фото-зураг

Бортын аршаанда эмшэлгэ
Борто нютагай зуун тээхэ- 

нэ, номгон урадхалтай Нуд 
мурэнэй эрьедэ хасуури, xyhan, 
шэнэйэн модотой тугл э соо улад 
зондоо суутай, туйатай, эмтэй 
домтой, гансашье аймаг соогоо 
бэшэ, бухы Буряад орон соогоо 
мэдээжэ болойон «Улхансагай» 
аршаан оршодог. «Улхансагай» 
аршааниие 1800-аад оноор ню
тагай убгэн Маарамба мэдэйэн 
юм гэжэ домогтой. Убгэд хуг- 
шэдэй зугаагаар урдандаа хоёр 
томо гэр соо ламбагайнар бай- 
раар байгаад, удэр бухэндэ ар- 
шаанай эзэдтэ мургэл хэдэг, 
хун зондо туйатай , эмтэй дом
той байхыень гуйдаг байгаа. 
«Улхансагай» аршаанда жэл 
бухэндэ олон хунууд эмшэлгэдэ 
байжа, Риихын удэрнуудтэ бэ- 
рэшье олон, уе мусын, боориин,

хото-гузээнэй, ханяада, хабдар 
халуурхайаа, ухибуу турэдэггуй 
убшэнйоо эмшэлуулжэ, урма- 
тай урэтэй бусадаг юм.

«Улхансагай» аршаанда ерэ- 
йэн зон эгээн туруун ёйо занша- 
лынь сахижа, аршаанай, Сур- 
Дурай Бортын эзэдтэ хандажа, 
мургэл шутэлгоо бутээлгэхэ 
уялгатай. Аршаанда амаржа 
байха уедоо утлое бухэндэ бо- 
дожо, удхэн сайлгайан сай- 
гаараа дээжэ ургэдэг. Тургэн 
эдэгэхын тулоо гуйлта эридэг. 
Аршаанда ошоходоо сэбэрээр 
хубсалаад ябаха, заал йаа тол- 
гойдоо малгай умдэхэ хэрэгтэй. 
Архи асархагуй, хубсайаа ху- 
нараа угаахагуй. Гэртээ бусаха 
сагтаа бурханда мургэжэ, ар- 
шаандаа хуртэхэ. Бортын зо
ной хусоор олон гэрнууд бариг-

аршаанда амарагшад

данхай. Бухы манай аймагай 
хунууд энэ аршаанда амарна. 
«Улхансагай» аршаан байгаа- 
лиин я Нал а арюун сэбэр бэлэг 
болоно 1 ээшэ.Тшн ээд энэ бу- 
лагаа нягта сэбэрээр орхихын 
тула, нютагайнгаа зоной хоо- 
рондо хайшан гэжэ аршаан 
хамгаалха тухай ехэ ажал ябуул- 
ха хэрэгтэй.

Д. ДОНОЕВА, манай корр
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«у р а н -д у ш э » нэгэдэлэй 50 жэлэй ойдо НИКОЛАЙ ОЧИРОВ

Николай Цыденович Очиров 1957 ондо Захааминай айма- 
гай Ёнгорбой нютагта турее.1974 ондо Санагын дунда Ьургуули 
дуургээд, нютагтаа ажаллаа. 1975-1977 онуудта сэрэгэй албанда 
ябаа. 1978 ондо Улаан-Удын багшанарай дээдэ Ьургуулида ороо. 
1982 ондо тэрэнээ дуургээд, Хамнида ажаллаа. Ьуулээрнь Ён- 
горбойн дунда Ьургуулиин буряад хэлэнэй багшаар олон жэл соо 
худэлее. Ьургуулиингаа дэргэдэ «Булагай эхин» гэйэн уран зо- 
хёолой нэгэдэл эмхидхэйэн юм.

1991 ондо Улаан-Удэдэ унгэргэгдэЬэн эхилэн бэшэгшэдэй 
конференцидэ хабаадалсаа. Тэрэнэй шулэгууд «Зэмхэ сэсэгэй зэ- 
рэлгээн соо», «Уран Душын угалзанууд» гэйэн номууд соо оруу- 
лагданхай. Аймагай уран зохёолой «Уран-Душэ» нэгэдэлэй эдэб- 
хитэй гэшуун баййан.

Николай Очировай туруушын ном «Хурмаста уулым хормой- 
до» гэжэ нэрэтэйгээр 2007 ондо, поэдэй 50 найанай, Захаамин 
аймагай 80 жэлэй ойнуудта зорюулагдан хэблэгдэжэ гараа йэн. 
2017 ондо Николай Цыденовичэй 60 жэлэй, Захаамин аймагай 
90 жэлэй ойнуудта зорюулагдайан уран шулэгшын «Найанайм 
харгы» гэйэн нэрэтэй хоёрдохи ном хэблэгдэбэ. Энэ ном соо дун 

хамта ная таран шулэгууд 10 булэг болгогдон оруулагданхай. Уран шулэгшын тоонто дайдадаа, 
хангай тайгадаа, орон нютагтаа дурлан, тэдэнээ унэн зурхэнйоо хундэлэн, мургэн ябайаниинь 
эндэйээ элирнэ.

АЖАМИДАРАЛ
Найанай харгыда дуранай мундэлхэдэ,
Найдал зоригтой жаргахыл хусэхэш.
Таталйан дабаанууд хойнош улэжэ,
Гажарал, гунигайш зариман мартагдаха.
Багашуул уринэроо ундылгэн дамжуулаад,
Болбосороо найанай жаргалы амталаад,
Бурхандаа зальбарха, уярхын уедэ 
Баяр жаргал соош мэхэшье ябалсаха,
Бодол сэдьхэлыш хумэрюулдэг мэхэ соош 
Зэбуурхэмэ шарайтай урбалташ ушарха,
Зэбуурхэмэ тэрэ урбалта соомнай 
Зоболоной шэруун шэнжэ бултайха.
Ушар шалтагаантайнь хусэлэн тэмсэхэдэш,
Уйдхарай нёлбойод дутэлжэ ерэхэ.
Урбалта, зоболон, мэхэ, уйдхары 
Ухаанай сэсээр, тэсэбэриин шангаар 
Дабажа гараад, доройтон унангуй,
Дээдын сэгнэлтэдэ хуртэхые хуртоод,
Диваажанай орон руу омогтой зорихош.
Дайда нютагшни хунуудтэ туйалйыш 
Ургэжэ абаад, уйлэ хэрэгыш 
Уеын уедэ дамжуулан бадаруулха.

НАБАНАЙ УДХА
Эртэшэ эжынгээ углоогуур 
Эрхэлуулжэ байгаад хухихэдэ,

Урмэ зоохэйень зооглоходоо, 
Ухибуун найандаал улэшэхоор 
Удэршье, йунишье йанаалби,
Ухэл тухай бодоогуйлби,
Убшэн гээшыш мэдэхэгуй,
Утэлэн ошодогыш ойлгохогуй... 
Пайхан дэлхэйн нюрган дээр 
Понор шэхэтэй хулэгуудэй 
Жолоо барин табилуулжа,
Жэргэн дуулахаа этигээлби.
Нарата дэлхэй харуулйан, 
Наадалан, нэнгэн энхэрйэн,
Наитии сагаан эжынгээ 
Найаяа орхижо ошоходонь, 
Найанай удха энэ ту гээд,
Найдал, тушэг бэдэрээлби.
Энэ ехэ дэлхэйдэ,
Элэн, эсэн ябахадаа,
Ухэл, зоболон узэхэдоо,
Убшэнэй харатайе ойлгоходоо, 
Хунэй найанай удхые 
Хусэлэн мэдэрээд, уйдаалби. 
Шэруун сагай жама соо 
Омог залуу найамнай 
Ошохол байнал, эрьелтэгуй, 
Шаналаад, гажараад бусаахагуйш...
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Ypn хуугэд, ашанараа 
Ургэн, тэбэрин энхэрээд,
Тайбан байдалай тулеедэ 
Тарни мэгзэмээ уншайуулби.

БУГЫН ДУУН
Буурал халюун буга 
Бороо хурала хулеэжэ,
Байсын ундэртэ гаража,
Бэеэ hopiiH хэбтэнэ.
Баруун тээйээ йалхилжа,
Байгал шадар бурхэжэ,
Баран бугэдын хулеэйэн 
Бугын дуун эхилбэл.
Халюун буга бодожо,
Хоёр убэрее арбагануулан,
Хонгёо йайхан хоолойгоор 
Хадын ундэрйее ханхинуулбал. 
Хойто убэртэ байban 
Хурин халюун бугын 
Харюу тургэн угэхэдэнь,
Хамаг тайга хунхинэшэбэл.

НАМАР
Алтай намарай ерэхэдэ,
Набша намаа хумиран шарлаба. 
Аянай шубуудай дуунууд намдажа, 
Ниидэн зорин аяндаа гараба.
Убйэ хулЬаяа дуургэЬэп зомнай 
Хэшэгтэ сагаа налайн магтаба. 
Ургэн ехэ тайга соомнай 
Хабатай ургаба улир жэмэснай.

 ̂  ̂ ^

Пургуулиин xaha удангуй бусаад, 
Хухюу хуугэд Ьургуулидаа шамдаба. 
Пайхан унгэтэй шэрын унэреер 
Паруул ордон угтан миЬэрбэ.

 ̂  ̂ ^

Молор холын сагуудЬаа 
Мушэтэ замби дорохоно 
Тэрэ шэруун сагуудай 
Тэмсэл соогуур амидарЬап,
Олон жэлэй caaHahaa 
Оложо дайдые эзэлЬэп,
Огсом дорюун элинсэгээ 
Ойндоо шэбшэн омогорхооб.
Тургэн тунгалаг голнуудай 
Тунга ногоон эрьеэр 
Тубхинэн hyyraa зонойм 
Тушэг болоо Ёнгорбойм.
Хулгеетэ хушэр сагуудЬаа 
Хатуу зоригоо алдаагуй,

Хэтэдээ хубидаа жаргалтай 
Хонгоодор угаа дууланаб.

 ̂  ̂ ^

Бугын урамдаха хангайдаа 
Бухы сэдьхэлЬээп дурлаалби,
Буряад аялгын Ьайханиие 
Бэлэглэн барин ябаналби.
Хангай баян баярлаа,
Хужэ арсаар хангалтаа,
Сарюун сэбэр сэсэгуудынь 
Сээжэ зурхыем арюудхаа.

 ̂  ̂ ^
Уула хада, талануудни,
Уулзахаа яаранаб тантала.
Уйа голнууд, аршаануудни,
Ундым хуряан суршытэ.
Ууган алтан тоонтодоо 
Уулзан, уяран буубалби,
Уйдан ябаЬап сэдьхэлээ 
Уужам болгон бусахаяа.

 ̂  ̂ ^
ХулЬэпэйм дуЬалпуудыс тогтоон абажа, 
Халуурма дайдам хэшэгээ бэлэглээ. 
Хунгэнеер жаргал олдодоггуй гэжэ 
Хубуухэн сэдьхэлни тиихэдэ ойлгоо. 
Замай хушэрые гаталхые зааЬап,
Задата нютагаа туурээн дуулахаб.
Сэсэн нухэдэйнгее сэдьхэлдэ мунхэржэ, 
Сэсэгтэ нютагаа магтаЬаар ошуужаб.

ШУЛЭГНИ -  ХУЛЭГНИ!
Шуудэртэй ногоон байхал даа -  
Шулэгни-хулэгни, умбаарай.
Хушэршье хунгэншье байхал даа -  
Харгыдаа буухэн будэроорэй.
Шэмэруун хуйтэнэй сагые 
Шэнээ тэнхээтэй дабахаяа 
Хэнзэ дээгуур хульбэржэ,
Хусэтэй болон Ьэргээрэй!
Шулэгни -  хулэгни, жорооеш 
Жэнхэни аялгаар магтаналби.
Шулэгни -  хулэгни, Ьайбарыеш 
ЖэргэЬэп шубуунтай жэшэнэлби. 
ДэлЬээ хиисхуулЬэп хатарыеш 
Дуран, жаргал болгонолби.
Палхин хурдан оодорыеш 
Пайхан тээшэ заланалби.
Шулэг-хулэг эрдэнидээ 
Шутэн наЬандаа ябахалби.
Олон мурэн гашуудалые 
Оломоорнь дабан гарахалди.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Ёнгорбой нютагта 1956 ондо турэЬэн Павел Шагдурович Гон- 
горов Ёнгорбойнгоо Ьургуулида ябахайаан шулэг бэшэжэ тур- 
шадаг баййан. 1974 ондо туруушын шулэгууд аймагай хэблэлдэ 
гараа Ьэн. Мэлс Самбуевай 50 жэлэй ойдо зорюулагдаЬан кон- 
курсдо эдэбхитэйгээр хабаадаа. Аюша Доноевой Шара-Азаргын 
Ьургуулида худэлжэ байхада «сэсэеэ буляалдажа» шулэгуудээ 
хаялсадаг байгаа.

Тиигээд «Уран-Душэ» нэгэдэлэй гэшуундэ дэбжуулэгдэнхэй. 
Уран гуурЬаяа улам хурсадхажа, уран бэлигээ бури хугжеежэ, 
Павел Гонгоров уянгата шулэгуудээ бэшэжэ уншагшадай дура 
буляаЬан.

ЭЛЭНХЭН ГОЛОЙ МАГГААЛ
Элэнхэн голой нангин эршэ 
Энхэ байдалайм мунхэ

гэршэ.
Эршэтэ долгиндош наран

ялараад,
Эреэхэн йолонгоор дурыем

татаа.
Атархан Мэхээрйэн эхиеэ

абаад,
Аажамхан Монголдо

урданаш даа. 
Арюухан уйаяа нэмээн

ябаад,
Алдарта Байгалдаа

шудханаш даа. 
Хэрээстэ нюрганай

хормоййоо 
Харьялан бурьялан гараад, 
Монгол ороноор хотирйоор 
Мунхэ Байгалдаа

ерэбэш даа.

БАЛШАР HAhbIM
ЬАНУУЛНА

Байсынгаа энгэр талада, 
Бурьялаа Элэнхэнэйнгээ

эрьедэ
Бодолгото болон йуунаб, 
Балшар найаяа йанан.

Элэнхэн голойм шарьяан, 
Эреэлээд аадайан малнууд -  
Эдирхэн залуу найамни 
Элихэнээр муноо йанагдаа.

Тарбатайм гол горхонууд, 
Талым-Болдогой таланууд, 
Таба сагаан сэсэгууд

Таатай зохидоор йанагдаа.

Тумэгэрэйм ургэн голдо 
Тумэн адууд бэлшэгшэ.
Т охойн-Нюсхайн

сээлнууд соо
Томо зэбэнууд булгигша.

Шэнхинэн жэнхннэн зэдэлжэ, 
Шэхэндэм муноо дуулдана. 
Хонгёо аялгаа йэрюулжэ, 
Холшор наймем йануулна.

Тургэ тургэн жэлнууд 
Тэхэрингуйгоор ошоол даа. 
Тэрэ найанайм удэрнууд 
Тэхэрин дахинаа бусайай даа.

САГААЛГАНАЙ АМАР
МЭНДЭ!

Ульгам хулэгэй жороо
татан,

Урилдаанай жолоо барин, 
Уйан хара морин жэлнай 
Уужам ургэн Буряадайнгаа 
Улад зондо баяр асаран, 
Утайан жолоогоо

барюулбаш.
Залуу нухэдтоо дуршэлоо

заяажа,
Захаамин нютагайм убгэд, 

хугшэд
Зунай сагай жаргал эдлэжэ, 
Зун гангай зуйэ мартажа, 
Зосоогоо зоболон узэнгуй 
Золтой зугаатай ябагты. 
Дунда найанайм уетэн нухэд 
Доодо уеынгоо

залуушуулда хандажа,

ПАВЕЛ ГОНГОРОВ

Дааган мориёо йуулдэжэ, 
Дархан солоёо нэрлуулжэ 
Дунэн ехэ дайдадаа 
Дурбэн тэгшэ ябагты гээд, 
Дабаан оодэ дабшаял.

ДУРА ЗУРХЫЕМ
ДОЙОЛГОО

Дуунайл буга урамдаад 
Дундал нюргые дойолгоо. 
Дуухэй намда инаглаад 
Дура зурхыем дойолгоо.

Ухаа буга урамдаад 
Утал нюргые дойолгоо. 
Ушарйан гансал инаглаад 
Ухаан зурхыем дойолгоо.

Халюун буга урамдаад 
Хабтагайн нюргые дойолгоо, 
Ханилйан Гансам инаглаад 
Халуун зурхыем дойолгоо.

Арбагар буга урамдаад 
Ара хангайгаа дойолгоо. 
Айдар Гансам инаглаад 
Алаг зурхыем дойолгоо.

САГААН hAPblH
АМАР МЭНДЭ

Дуулим сагаан шабартай 
Дэлгэр баян Буряадтам 
Дунхан сагаан хонин

жэлнай
Дуугаа татан хурэжэ ерэбэш.
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Долгитомо мунгэн
Байгал далайЬаа 

Домог дуунай эхин болгон 
Ундэр и ah а, уни сагые узэйэн 
Убгэд хугшэдтэ, унэн

сэдьхэлэй амар мэндэ! 
У hail хара хонин жэлнай 
Ундэр баян ургаса уршеехэл. 
Уураг тараг, Toho

зеехэй дэлгэржэ, 
Хунэг хунэгоор,

йун далай долгилхо. 
Худо© хото, тосхон

Ьууринуудамнай 
Хугжэлтын замаар дабхиг лэ. 
Худэр залуу хубууд,

басагаднай 
Хурим турэеэ наяруулаг лэ.

Энэ дэлхэйдэ хэтэ мунхэ 
Эхэ хунуудэй хэтын

нангин хусэл 
Эршэтэ долгиндол эбхэрэн, 
Эб найрамдал мандат лэ!

УУЖАМ БУРЯАДНИ
Уужам ехэ Буряаднай

бугэдые багтаагаа, 
Урасхал гол мурнууд 
Байгал тээшээ эбхэрээ,
Наян жэлдэ наяргаад,

нээгээл алтан бартаагаа, 
Наранай элшээр сасараад, 

нангин зурхоор энхэрээ. 
Хангай буурал Захаамин, 
Харьяа тургэн Зэдэ 
Хоёр мянган жэлые 
Харбажа ерээш йэтэ.
Зэдын тала уужам орёо, 
Инзагата, Ушоотэ, Борьёо. 
Зэргэлээд hyyhaH баян

нютагууд 
Зэдэ татаЬап хонин Ьурэгууд. 
Газар дэлхэйе мэндэшэлэн 
Галууга-Hyyphaa амар мэндэ! 
Сагаан Ьупэйш оо дээжээр 
СэлэпгэЬээп сэржэмдэел. 
Иимэл хадашни буряад

зомнай
Ирагуу Ьайхапаар дуугаа

дуулаха.

Иимэ хубитай,
золтой байЬапдаа 

Ивалгадаа йугэдее йэм. 
Хунжэл хэдэрЬэп уулэд 
Хундэ ашаагаа зудхэнэ. 
Хитад, монгол, элдэб яЬатад 
Хяагта хотоор субана. 
Тумэн олон адуун Ьурэг 
Тугнын талаар атаржаа. 
Морин хуурай хугжэм

аялгаар
Магтан дуулаял

Мухар-Шэбэрээ. 
Намсарайн Хусын nahaii

соогоо жаргайан, 
Намаа сэсэгээ нахилзуулан 

хэдэрЬэп, 
Хортой торгоор хормойгоо 

дэлгэЬэн
Хэбэд номхон Хэжэнгэмнай. 
Арюун хэрэгэй тулее 
Анханай заршам

бэхижуулЬэн,
ХолоЬоо урданай туухэтэй 
Хонгор Ьайхан Хориин аймаг. 
Яаралгуйхэн хатар табин 
ЯЬатан бугэдын пухэдоор 
Сэнхирхэн нуурнуудаар

баянхан
Сэлгеэхэн Яруунадаа

хурэбэлди.
Загарай нютагай

хундэмуушэ зон 
Залаа торгон хадагаар

угтахал.
Арбан гурбадахи 
Далай ламын багша 
Агван Доржиевай тоонто

нютаг.
Таряалангай элбэг дайдатай 
Тарбагатайн баян аймаг лэ. 
Шэниисэ, эшмээн ургуулдаг 
Шэмээшэгуудэй нютаг лэ. 
Буянтын Дондогой турэЬэн

нютаг
Бэшуурэй аймагай 
Бэлшэр тоонто 
Аяга дуурэн айраг тарагаар, 
Ая гангаар, алда хадагаар 

угтахал.

Ангаараа элбэг,
алтаараа баян 

Анханай суутайхан
Багдарин

«Осикта», «Хосинхан»
ансамбльтай 

Ороёо усхэдэг оротон
араднай.

«Баргажан» Ьалхитай
бахархуу энеэдэн 

Байгал далайЬаан татаал
даа Ьэбшээгээ. 

Багжагар нюргатай 
Бархан уулатай.
Баргажан нютагнай хэдыш 

Ьайхан даа.
Сагаан сахали -  далайн

харсага
Сэдьхэлдэш далияа бэлэг хээ. 
Харахан уЬэтэй буряала

басагад
Хургэнэл мэндэеэ 
Кабанскын аймагЬаа. 
Байгал шадарай нютагууд 
Баян лэ даа загаЬаараа 
ОроЬон айл бухэндэ 
Омоли загаЬан остоолдонь. 
Холын холо Улюнхам. 
Аллаа уулануудай дабаан. 
Оротон яЬатапаар бахим 
Холбоо баталааш Хурамхаан. 
Анхан ёЬоо алдаагуй 
Арюун дуЬал аршантай 
Тунхэн Ьайхан нютагаа 
Туурээн магтан дуулаял. 
Нютаг ороноймнай 
Нюрга ундэртэй Аха -  
Бугын урамдаанай сууряан 
Бухэлеэр мяхан, замбаа,

зутараан.
Урайни carhaa татаатай 
Уужам хотын огторгой доро 
Улаан-Удын аймагууд 
Уурхай соогоо байрланхай. 
Наян тээшээ тэгшэ

намаалжа, 
Нютаг ороноо алдаршуулЬан, 
Туби дээрэ юунЬээш 
Турэл Ьайхан

Буряад оромнай!
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«уран-душэ» нэгэдэлэй 50 жэлэй ойдо ДЫМБРЫЛ ГАРМАЕВ

Дымбрыл Цыденжапо- 
вич Гармаев ажалай ветеран, 
«Буряад Республикын габьяа- 
та барилгашан», «Захааминай 
аймагай хундэтэ эрхэтэн», уран 
зохёолшо.

Дымбрыл Цыденжапович 
Дархинта нютагай Бэлшэртэ, 
тэртэ угай Шобхооной Да- 
шын Гармын Цыденжабтанай- 
да гурбадахи уринь боложо, 
1937 оной майн 28-да турэБэн. 
Цыденжап эсэгэнь бэрхэ ан- 
гуушан, модошо дархан бухы 
наБаараа барилгашадай бри- 
гадираар ажалшадые хутэлжэ 
ябаБан.

Дархинтынгаа эхин Бургуу- 
ли дуургэжэ, 1949 онБоо Сахи- 
рай дунда Бургуули дуургэжэ, 
1949 онйоо Сахирай дунда 
Ьургуулида hypaa. Арбадахи 
класс дуургэнгуй, 1957 оной 
намар сэрэгэй албанда мордо- 
жо, ПВО-гай (противоздуш- 
но обороно) сэрэгтэ Иркутск, 
Братск, Казахстанда алба хээ. 
1960 оной памараар нютагаа 
бусаад, Зэдын вольфрам-мо- 
либденэй комбинадта РМЗ-эйн 
шэрэм хайлуулдаг цехтэ ажал- 
да орожо худэлоо. Удаань Зэ
дын продснабай ашаа этээгшээр 
ажалла. 1962 онБоо 1994 он бо
лотор Зэдын комбинадай про- 
рабска участогай модошо дар- 
хапаар, бригадираар худэлоо. 
1967 оной зунай БараБаа масте- 
раар, прорабаар, начальнигаар 
худэлоо.

Ажалайнгаа хажуугаар
удэшын Бургуулида ябажа, 10- 
дахи класс дуургээд, удэшын 
Захааминай горно технику- 
мэй барилгын факультедтэ 
Буража, 1967 ондо дуургээ. 
Зуун-Сибириин технологи-
ческэ институдай барилгын 
факультедтэ Буража байгаад,

гэр байдалай шалтагаанаар 
дуургээгуй.

1969 ондо Свердловск хотын 
унгэтэ металлургиин институд- 
та барилга заЬабарилгын цехэй 
начальнигай курс дуургээ.

1994 онБоо эхилээд, Монгол 
орондо «Монгол Россиин унгэтэ 
металлурги» гэБэн хамтын 
управлениин барилгын масте- 
раар худэлжэ ерээд, 1995 оной 
намараар Зэдын комбинадай 
строительно-монтажно управ- 
ленидэ прорабаар худэлоо. 1996 
оной намараар наБанайнгаа 
амаралтада гараа. Ажалайн
гаа хажуугаар жилищно-ком
мунальна таБагай партийна 
эмхиин секретаряар, ДОСААФ, 
ВОХР гэхэ мэтып пиитыи 
ажалнуудта таБалгаряагуйгоер 
ябаа.

В.И. Ленинэй турэБоор 
100-жэлэй ойдо, Захааминайн- 
гаа райком партиин зугБоо 
грамота ба Зэдын комбинадай 
грамотануудаар шагнагдаБан.

Дурбэн ури хуугэдээ гарын 
ганзагада, хулын дуроодэ ган- 
саараа хургооб. Хани нухэрни 
убшэндэ абтажа 1985 ондо 
наБап болоЬон юм.

Виктор -  инженер-про
ектировщик, Галина -  врач- 
педиатр, Марина багша, бага 
хубуумни Александр -  тех
ник-связист. Нэгэ аша хубуун, 
дурбэн аша басагад, гурбан зээ 
хубуун, хоёр зээ басаган, хоёр 
гуша хубуутэй, нэгэ гуша баса- 
гатай.

Агуехэ дайнда баатараар 
унаБан нютагаархиндаа Дар
хинта нютагтаа хушоо табюу- 
лаа, соёлой байшан барюу- 
лагдаа. Уг удамаа шэнжэлжэ 
Дымпил абгыгаа эхилБэн хэрэг 
дуургэжэ, «Захааминдахи Тэртэ 
угсаатанай угай бэшэг» гэжэ

ном 2007 ондо хэблуулжэ гар- 
гуулаа. Оорынгоо баян ажалай 
намтарБаа «НаБанай арюухап 
харгыгаар» гэБэн номоо 2008 
ондо хэблуулжэ гаргуулаа. 
Аба эжыдээ, нютагайнгаа зон- 
до, уетэн нухэдтоо, тэрэ дай- 
най хатуу сагаар хайшан гэжэ 
ундыБэноо, нютагай хундэ 
ажалнууд, ямар уйлэнууд 
болоБониие хараБан узэБэн 
хадаа, гурбадахи «УнгэрБэн 
сагайм бодолнууд» гэБэн но
моо 2016 ондо хэблуулжэ гар
гуулаа бэлэйб. Понирхолтой 
ушарнуудаа нютагайнгаа хун- 
дэтэй зоной намтарнуудые 
найруулан бэшэжэ, аймагай 
ба республикын газетэнуудтэ 
томилуулжа байдагби гэжэ 
Дымбрыл Цыденжапович 
хоерэбэ.
ТААБАЙН ГУЛАМТА

Таабайгым гуламта
тойроБон сэсэгууд, 

Талын сэсэгууд,
танина гут намайгаа, 

Табатайхан хубуун энээгуур 
гуйжэ,

Табхай сагаан хулеероо
мурлоо Бэм.
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Элинсэг хулинсагайм ундэр гуламта 
Энэ сарамай талмайда байдаг,
Эсэгэ эхэ хоёрни эндэйээ
Эхи табин хуби заяагаа нэгэдуулээ.
Харин мунее он жэлнуудэй унгэрхэ бури 
Харганай бургаайаар бурхеегдэнэл хаш. 
Хунэй хубуунэй хулее табихань усеержэ 
Хубхэтэн ногоониинь хур хагдан

болонол хаш.
Тала дайдын сэсэгэй хибэс дээрэ 
Таабай, теебиигым гуламта байнал.
Тэбхэр болдог болоод унгэржэ,
Талын ногоондо хушагдан мартагдаал. 
Талын йалхин сагай эрьюулгэдэ эрьелдэжэ, 
Тойрон эндэ хододоо хурганал.
Таабай, теебиигым гуламта хуушаржа, 
Танигдашагуй мунее болоод байнал,
Гансал намда уйдхартай:
Гарма таабайгым гуламта 
Сарамай талын дунда 
Сараашье угы болоол даа.
Таабайгым гуламтые тойрон йалбардаг 
Талым сэсэгууд, таанадни,
Жэл бури сэсэглэн бадаржа,
Жэгдэ гоёор шэмэглыт мунхэдоо!

«А» УЗЭГ ЭРДЭМЭЙ ЭХИН,
АЯГА САЙМНАЙ ЭДЕЭНЭЙ ДЭЭЖЭ 

Арюухан шаргал наранай туяагаар 
Амгалан тайбан удэр эхилбэ 
Алтай дэлхэйнгээ оронуудай эзэдтэ 
Аягатай углоонэйнгоо сайгаа тухеэржэ,
Арса уталгаа шэрэмдээ бадараагаад, 
Арюудхан сайгаа газаашаа гаранаб. 
Амтатай, тойотой сайнгаа дээжые 
Альган дээрээ ургэн дуйаажа,
Амгалан байдал йуудалай тулоо 
Абажа йууйан хани нухэртэеэ 
Аша зээнэр, ури хуугэд, хурьгэ бэритэеэ 
Арбан долоо манайхин гэжэ дурданаб 
Ажайууйан нютагйаан эхилээд,
Анхан турэйэн тоонтоёо дурдан,
Абынгаа элинсэг хулинсаг таабайнарые 
Аха захайаан тоолон дурдажа,
Айл йууйан нухэрэйнгээ нютагай эзэдые 
Алба дурдан, йузэглэн мургэнэб.
Аглаг йайхан Улаап-Удэдэ 
Ажайуудаг хубууд бэриеэ,
Аша зээнэр, хуугэдээ нэрлэн,
Ага нютагай тойрогто ажайуудаг 
Айлай бэри болойон басагандаа 
Алхана ууладань мургэнэб.

Абажа, хаража бугэдыемнай 
Алибаа хэрэгуудтэн туйа хургэн,
Али болохо хорото ушарнуудйаа 
Аршалан халхалжа сагтаа,
Аюул гайда дайралдуулангуй 
Абаран хамгаалжа байхыень гуйнаб.
Айл болойон уринэрыем 
Ажал ахыдань урагшатай,
Алдан дэлхэйн жама ёйоор 
Амгалан тэнюун хододоо 
Ажайуухынь тулоо
Аягатай сайгаа орон хангайдаа ургэнэб. 
Эхэ зургаан зуйл хамаг амитанай 
Жаргалангаа эдлэхыень мургэнэб.

ХАЛУУН ЗУРХЭМНИ
Яагаад халуун зурхэм дойолнобши, 
Ябадалайнгаа ута харгыда элэбэ туш? 
Номгорон дарууханаар сохилыш -  
Найанайм харгы тугэсоогуйл байха.
Хэхэ ажалнуудни ушоол байха -  
Хусэндэнь хургоод орхийуу,
Хубууд басагад уринэроо
Хамгаалан туйалалсайуу байра йууридань.
Арба табан угэ холбожо,
Аман зугаагаа улоойуу,
Аша зээнэрни хожомой хойно 
Абажа уншан ябаха юм ту.
Долоо найман аша зээнэрэй таабайлби, 
Дарууханаар улаан зурхэм сохилыш. 
Даладахи найанайнгаа ундэр дабаае 
Дабшан урагшаа ябайуулби йалиран.

ХУБШЫН ГОЛ
Хубшын голой йайханиие 
Хаража нэгэтэ намар узоо йэм,
Ундэр дабаагын хэдэ орёожо,
Убсуур харгыень хундэшоогоо йэм.
Аалин налюун саг байгаа -  
Алдан намар айлшалан ерэйэн.
Хунэй йанаа сэдьхэлые 
Хухэ огторгой сэнгуулээ йэн.
Хадыгын убэроор ябагалан агнааб -  
Хандагай бугань харагдаагуй йэн. 
Хубшыгынь лэ голой мурэниинь 
Хоёр гурбан хадари хайрлаа йэн.

Хубшэ, Элэнхэн мурэнуудэй уулзабарида 
Хонон эрьедэнь, нюргалаа бэлэйбди, 
Харанхы йуниин манан соо 
Хабшуу голынь харлаа бэлэй.
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ХАНДАЖАПЦЫРЕНОВ
Хонгоодор

( Ургэлжэлэл).

Хоног хусэбэ Ехэ Сагаан
таабайн:

Наян-Наваа ууладаа гараха 
саг ерэбэ.

Нангин ехэ уулаяа тахиха
болзороо хэлсэбэ. 

Хаан-Уула хубуун 
Долоон абгайнараа

дахуулаад, 
Наян-Наваа ууладаа духэжэ 

ошоходонь, 
Наранай гараагуй байхада, 
Найман унгын гэрэлээр 
Найман зуг тээшээ туяаржа 

харагдаба. 
Духэжэ ошоходонь,
Тугае шубуунай ундэгэн

шэнги
Юйэн сагаан гэр юйэн

тугтайгаар
Тахилгатай уулайаань

зуун тээшээ харагдаба. 
Юйэн модониинь

саб сагаан унгэтэй байба. 
Хажуудань духэжэ

ошоходонь,
Харагдажа баййан юумэн 
Харагдахаа болижо,

угы болобо. 
Долоон ехэ таабайнар 
Гайхахын ехээр гайхажа,
Гол ехэ таабай
Эгээ бага таабайдаа хандажа:
-  Энэ юунэй тулоо
Эндэ иимэ юумэн

харагдабаб? -  гэжэ 
Эхилэн йураба.
Эгээ бага таабай эрхиеэ

мухарюулжа, 
Эршэтэ ехэ шэдиеэ гаргажа,

Эрдэм бэлиг ехэтэй хадаа 
Эрид шангаар угэлбэ:
-  Элдин сагаан дэлхэйдэ 
Энхэ мунхэ бурхан турэжэ

мундэлхэнь. 
Эндэйээнь бидэнэр

зуун хойшоо нуухэбди. 
Хонинойнгоо ноойоор 
Хун сагаан йэеы гэр

дарахабди. 
Холо ябахадаа, мори тэргэдэ 
Хумижа эбхээд ябахада,

тааруу байха. 
Сумбэр уулынгаа хойгуур 

ябагдаха
Зуулэгшэндээ ехэ тахилга

хэжэ,
Зуун хойшоо ошогдохо байна. 
Замбаагаа ехээр бэлдэхэ 
Зоохэй тойотой холижо

эдихэдэ,
Замда ябахада,

ехэ улэтэй байха. 
Ябаха саг удышэг байна, 
Яарахада даараха гэгшэ.
Гурбан жэл
Наян-Наваадаа гарахадань, 
Юйэн сагаан гэрынь

харагдаад байба. 
Галта наранай гарахада, 
Юумын сараашье

харагдахаа болино. 
Хаан-Уула хубуунэй 
Амба томо бухын 
Хоёр гурбан йара соо 
Алишье зуг руу ошойониинь 

мэдэгдэбэгуй. 
Бага абгайдаа ошожо

айладхахадань:
-  Бухашни зуун тээшээ

зорижо,

Баян-Сагаан нютагаа орхнжо, 
Элйэтэ дайда дабажа гараад, 
Эсээ юм ту, муудаад хэбтэнэ. 
Хадын убэртэ хэбтэхэдэнь, 
Хара хирээ шубуун 
Хара мэлмэн нюдынь

тоншожо эдеэ. 
Худоогэй гарюуйад

добтолжо байна. 
Хэдэн йара бэдэржэ,
Хур тайгын оёорто 
Хубхай яйынь олохош. 
Амаргал хузуунэйнь

яйые асараарай. 
Арбан хунэг орохо

суухайаань 
Алтай шара шээйынь

адхахадаш,
Шара талаар
Шара сэсэг боложо ургаха. 
Арбан хунэг орохо

суухайаань 
Алтай шара шээйынь

адхахадаш,
Шара талаар
Шара сэсэг боложо ургаха. 
Шамдан ошоходош, 
Холойоо харахадаш,
Хара хирээ шубууд 
Хухэ тэнгэреэр элин халин 

харагдаха. 
Хурэжэ ошоходош,
Хугжэм наадажа байха. 
Суухынь асаржа хатаагаад, 
Сууряатайхан хугжэмэй

хуур дархалаарай, 
Амба томо бухынгаа

дурасхаал болгон, 
Аятай гоё ирагуу хугжэм

наадажа ябаарай.
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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