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ПОНИН

Шадабаритай загайашад туруулбэ
Октябриин зургаанда ма- 

пай аймагай загайашадай 
дунда «Рыбацкая Зорька по- 
закамепски» гэЬэп Захаамип 
хотын 75 жэлэй ойдо ба Зэдын 
вольфрам-молибденэй ком- 
бипадай 85 жэлэй ойп баяр- 
та зорюулагдайан мурысевн 
упгэрбэ. Аймагай захиргаапай 
хусеор иимэ хэмжээ ябуулга эм- 
хидхэгдэбэ.

Намжаа намарай йэрюухэн 
хайада Зэдэ голой уйан йабадаа 
орожо номгороод, йулаханаар 
хубхэлзэнэ. Поповка гэйэн га- 
зарта аймагай толгойлогшо 
Сергей Гопжитов, эмхи зур- 
гаануудай хутэлбэрилэгшэд, 
загайашад, тэдэнэй гэр булэ, 
харагшад сугларба.

Далахай, Санага, Ёнгор- 
бой шотагуудйаа ба Захаамин 
хотойоо загайашад хабаадаба. 
17 хунууд мурысэбэ, нэгэ эхэ- 
нэр загайашан Любовь Никола
евна Чимитдоржиева Захаамин 
хотын, эгээ залуу загайашан 
Анатолий Матуев нэгэдэхи 
йургуулиин 3 «а» ангиин йу- 
рагша, загайа бариха дуратай 
эрэшуул. Палхитай байбашье 
загайашад худэлэнгуй пом- 
гоноор уйа руу хараад байна. 
Эндэ гурбан газар тэмдэглээтэй 
40 минутын туршада нэгэ газар- 
та байгаад загайа хилмаадана, 
тиигээд йэлгэлдэпэ. Туруушын 
40 минутада урагшалаагуй, 
йуулээрнь хоёрдохи 40 мину
тын туршада Юрий Хохлов 
нэгэ хадари бариба. Саашадаа

Анатолий Рябухин

гурбадахи 40 минутада Влади
мир Анатольевич Рябухин хоёр 
хадаран дээрэ дээрэйээнь ба
риба. Иигэжэ туруушын йуури 
эзэлйэн Анатолий Рябухин гра
мота ба нэгэ хунэй йуугаад гол 
мурэн соогуур тамарха онгосо 
шуубэ, хоёрдохи йуурида Юрий

загайашад

Хохлов орожо ледобур абаба. 
Эгээ залуу Анатолий Матуев 
«Жарахай» бэлэгтэ хуртэбэ, 
Геннадий Бадмаев «Старожи
ла речки» гээд бэлэгтэ хуртэбэ, 
байал Любовь Чимитдоржиева 
ганса эхэнэр хабаадажа бэлэгтэ 
хуртэбэ.

Тэрээнэй йуулээрнь гушан 
найанйаань загайашалжа ябадаг 
далан гурбан пайатай Санагайаа 
срэйэн Геннадии Бадмаевтай
хоорэлдэбэбди. Тэрэ олон жэл 
загайашалжа тала дайдаар сулое 
сагтаа Зэдэ, Хуурлиг худее газа- 
раар, аймагаар дуурэн ябадагби 
мульйэнэй хайлахайаа, уйанай 
хурэтэр загайалнаб, эгээ томо 
хоёр-гурбан килограмм хундэ 
загайа баряаб. Шадалтайл йаа 
загайашалжа байха йапаатайб 
гэбэ. Ургажа баййан залуу- 
шуулда, загайаа ехээр хюдажа 
болохогуйень заабарилна.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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АНХАРАГТЫ

Уран угэтэй уран душеерхинэй уулзалга
Сентябриин 26 «Уран-

Душэ» нэгэдэлэй суглаан бо- 
лобо. М унее жэл уран зо- 
хёолшодой нэгэдэл 50 жэлэй 
ой тэмдэглэнэ.

2016 он1юо булгэмэй ху- 
тэлбэрилэгшэ бэлигтэй уран 
зохёолшо, ород уласай зо- 
хёолшодой гэшуун, ажалай 
ветеран, гидрометерологиче- 
ска тайагай габьяата ажалшан 
Санжай-Ханда Дармаева юм. 
Уянгата шулэгуудээ захаами- 
най бэлигтэй уран зохёол- 
шод сониндо, сэтгуулдэ бэ- 
шэжэ байдаг. Хоёр хамтын 
суглуулбари «Уран-Душын 
угалзанууд», «Зэмхэ сэсэ- 
гэй зэрэлгээн соо» гаргайан, 
гэшууд оойэд оойэдынгоо 
олон номуудые гаргуулаа. Ал
тай ойдо зорюулйан хамтын 
суглуулбари бэлдэгдэжэ бай- 
на.

Сентябриин 20 байгша 
оной углоонэй 10 carhaa Бу- 
ряадай Уран зохёолшодой 
холбооной 85 жэлэй ой угтал- 
га Ундэйэтэнэй номой сан соо 
унгэрйэн тухай Санжай-Ханда 
Дармаева хоорэбэ. Холбоо
ной байгуулагдайаар 85 жэлэй 
ойдо зорюулагдаа. Саашадаа 
«Уран-Душэ» нэгэдэлэй баяр- 
та ойдо зорюулагдайан хэмжээ 
ябуулганууд тухай хэлэгдэбэ, 
ород уласай уран зохёолшодой 
гэшуундэ хэниие дэмжуулхэб, 
сугтаа гаргаха суглуулбаридаа 
саг сагтань толилуулха зо- 
хёолнуудаа, оойэдынгоо тоб- 
шо намтарнуудаа эльгээхэ хэ- 
рэгтэйень тобшолбо. «Минин 
тоонто Захаамин» мурысоон 
хэзээ унгэргэгдэжэ болохоб ба 
Михаил Цыбиковичай «Турэл 
хэлэмнай-туухэтэ баялигнай»

проект бэелуулхэ тухай хэл- 
сэбэ. Энэ мурысоон буряад 
хэлэнэй хугжоолгэдэ хабаа- 
тай бол оно. Гурбан шатайаа 
буридэнэ: нэгэдэхи шата соо 
булгэм бухэн оорын нэрэ, 
уряал, дуу, эмблема, хубсайа 
бэлдэхэ. Хоёрдохи гол шата- 
да: булгэм бухэн ямар нэгэн 
угэдэ хабаатай дутэрхы удха- 
тай угэнуудые йанаха, угын 
тайлбари, багахан уянга бэ- 
шэхэ. Наадамай гурбадахи 
шата булгэм бухэн ямар нэ
гэн буряад ёйо заншал тайзан 
дээрэ харуулха мурысоонэй 
даабаринууд бии. Иигэжэ 
суглаан тугэсэбэ. Буряад хэ- 
лэеэ хугжоохэ, дэлгэруулхэ 
талаар ажал ябуулагдана. 
Октябрь йара соо Ёнгорбой- 
до буряад хэлэнэй мурысоон 
унгэргэгдэхэ гэжэ шиидэбэ. 
Октябрь йарада буряад хэлэ
нэй удэрнууд болоно.

Захааминай аймагай уран 
зохёолой «Уран-Душэ» нэгэ
дэл 2019 ондо 50 жэлэйнгээ

ойе тэмдэглэхээ тусэблэбэ.
Д. ДОНОЕВА, 

манай корр.

Хундэтэ уншагшаднай!
Дутэлжэ баййан эжын 

йайндэртэ зорюулагдайан 
«Эжыдээ зорюулнаб» муры- 
сеен йургуулиин йурагшадай 
дунда (1 -йээ-11 -дэхи класс 
хурэтэр) «Ажалай туг» газетэ 
эмхидхэхэнь. Энэ мурысеендэ 
2019 оной ноябриин 1-йээ-22 
болотор эжыдээ зорюулйан 
шулэг, зохёолнуудаа, йонин 
болойон ушарнуудаа бэшэ- 
жэ эльгээхыетнай гуйнабди. 
Эдэбхитэйгээр ухибуудые 
хабаадахыетнай уринабди. 
Туруу йуури эзэлйэн хунууд 
газетэдэ хэблэн гаргаха зорил- 
готой, сэнтэй бэлэгууд барюу- 
лагдаха.

Эльгээхэ утайан холбоо- 
нууд: электроно хаяг

gazzkm@rambler.ru.
Утайан: 4-30-37.
Хаяг: 671950, РБ, Закамен- 

ский район, г. Закаменск, 
ул. Ленина, 42.

mailto:gazzkm@rambler.ru
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шэнэ ном ЭЛБЭГ ЗАНДРАЕВ

Оршон уеын залУУ уран 
зохёолшон Элбэг Зандраевай 
«Гоёор бэшээтэй» гэжэ йонин 
гаршагтай ном нара хараба. 
Энэ барюубшатай бутээлтэй 
танилсуулга сентябриин 27 но
мой сангай дэргэдэ унгэроо. 
Элбэг Зандраевай нэрэ йуулэй 
уедэ шангаханаар зэдэлдэг бо- 
лонхой. Уран яруу найрагшын, 
хугжэм зохёолгын, аялга дуунай 
бэлиг шадабаринь йуулэй хэ- 
дыхэн жэл соо хугжэжэ эхнлээ. 
Табан жэл эй туршада бэшэйэн 
шулэгуудээ хэблэхэ арга Элбэг 
Зандраевта Буряад Уласай Заса- 
гай газарай соносхойон харал- 
ганда шууйэнэй ашаар олгогдоо. 
Тэрэнэй бэшэйэн шулэгууд эгээл 
муноо уеын залуушуулай хэлээр, 
нюдэнэй харасаар, йанамжаар 
бэшээтэй.

Танай анхаралда шэнэ ном. 
Энэ ном соо ехэнхидээ минии 
бодолнууд бэшээтэй. бортов 
асуудал табинаб, асуудал- 
нуудта харюусанаб, угэнуудээр 
нааданаб. ворын бодолоороо 
оортоо туйалнаб. Энэ ном ун- 
шахадаа, дурбэн зурагуудтай 
уулзахат:

- хубсайаяа шэнэлхээр
болоо

- хоёр шубууд хоорэлдэнэ
- гэдэйэн соо эрбээхэй

ниидэнэ
- луу намда бэшэнэ.
Зураг бухэн оорын удхатай 

байха. Сэдьхэл ухаанай ном 
гэжэ уран зохёолшон бэшэнэ.

^ ^ ^

Минии шэрэ худхадаг
юумэн дээрэм 

тон хэрэгтэй унгэнууд
байдаг...

Тэрэ унгэнуудээрээ хунэй
сэдьхэл баярлуулха 

Понирхолтой бодол
зурадагби.

^ ^ ^

Ажал бэдэрнэб,
арба нэгэйээ эхилдэг. 

Баййан байха,
этигэнэб,гурба багаар 

тарадаг.
Ажал бэдэрнэб, 
ухаагаа ехээр гуйлгэдэггуй... 
Саарйан дээрэ бэшэнэб: 
«Хатуу ажал хэрэггуй».

 ̂  ̂ ^
Минии нагасам 

эндэ йая йамгатай болоо... 
Хуби заяанайнгаа харгыда 

найанайнгаа нухэр олоо. 
Зохидхон,бэрхэхэн 
йамгатай боложо, танихаар 

бэшэ ондоо болоо... 
Тиихэдэ айлшан ерээд,

нагасынгаа нюдыень 
хараа йэмби... 

Нюдэниинь баяраар яларжа, 
шэг шарайнь наран 

шэнгеэр туяаржа,
жаргалаа хубаажа 

йуугаа йэн.
Нагасым ондоо найан

эхнлээ.
Нагасым жаргалтай найан 

эхнлээ.

Сэдьхэлэйм уудэндэ ерээд, 
Тоншоо йааш... 
Сэдьхэлэйнгээ уудээ

онгойлгохоб, 
Магад тоншойонииеш

дуулангуй,
Нээнгуй байжа болохоб. 
Шангаар, зоригтойгоор

тоншоорой, 
Харин дэншье шангаар

бу тоншоорой, 
Сошойондоо нээхэгуйб... 
Хэниинь хамаагуй

аашална гээшэб, 
гэжэ йанаад... 

С эдьхэл эй шамйаа
суургадахаб.

ворынгоо мэхэтэйгээрээ, 
Аргаахан уудыем

тоншоходош, 
Аргаахан уудээ

онгойлгожо, 
Ургэн, унгын сэдьхэлээ

харуулхаб.
Нэгэ хэды саг унгэрхэ, 
Минии удэр буриин

айлшан болохош, 
Би шамдаа дадахаб,
Ши намдаа дадахаш,
Гэнтэ айлшан ерэхэеэ

болиходош, 
Шамайгаа угылхэб...
Таамаг аашалхаб,
Бухы дэлхэйгээр бэдэрхэб, 
Магад би шамдаа

дурлашооб,
Магад найаараа сэдьхэл

соом ажайуухаш. 
Сэдьхэлэйм уудэндэ ерээд, 
Тоншоо йааш... 
Сэдьхэлэйнгээ уудээ

онгойлгохоб. 
Магад сэдьхэлдэм

таараагуй юм йаа, 
Гараха уудэн йула байха, 
Гаража ошоходош болохо... 
Ошохо болоо йаа,

( Ургэлжэлэлынъ 4-5-дахинюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).

Уудыем аргаахан хаагаарай, 
Шэдэнгуй... Гуйнаб.

^ ^ ^

Если постучишься в дверь 
моей души... 

Я открою дверь,
Может, не услышав

твои стуки, 
Я не открою тебе.
Сильно, с задором стучи,
Но не переборщи со стуком, 
От испуга я тебе не открою... 
Кто так бездарно себя ведет, 
Подумав...
Душу от тебя закрою.
Своею хитростью,
Тихонько постучишь

мою дверь,
Тихонько я тебе открою,
И покажу всё, что в нем есть. 
Пройдёт немного времени, 
Ты станешь моим верным

гостем,
Я к тебе привыкну,
Ты ко мне привыкнешь, 
Если перестанешь ко мне

приходить,
Я тебя потеряю...
Буду вести себя как

сумасшедший, 
Везде тебя буду искать, 
Может я в тебя влюбился, 
Быть может навсегда,

останешься в моей душе. 
Если постучишься в дверь 

моей души... 
Я открою дверь.
Если не подходишь моей

Душе,
Дверь души всегда будет

открыта,
Можешь выйти в любое

время...
Если будешь уходить, 
Осторожно закрывай,
Не кидая...прошу.

^ ^ ^

Еулгэн нохой абаад
ерээрэй...

Тэжээхэбди.

Хоюулан ээлжэлээд
эдеэлуулхэбди, 

Еуниглахагуйнь тулоо
наадахабди, 

Дураяа мэдуулжэ,
Тэбэреэд таалахабди... 
Еулгэн нохой абаад ерээрэй, 
Эрэ байгаа йаань,

Тузик гэжэ нэрлэхэбди, 
Магад, эмэ нохой асараа

юм Ьааш, 
Десси гэжэ нэрэтэй болохо.

 ̂  ̂ ^
Принеси маленького

щеночка...
Воспитаем.
Вдвоем по очереди будем

кормить,
Чтобы не скучал,

будем с ним играть, 
Показывая свою любовь, 
Обнимем и поцелуем... 
Принеси маленького щеночка, 
Если будет мальчик,

назовём его Тузиком, 
А если принесёшь девочку, 
Назовём её Десси.

 ̂  ̂ ^
Унтаха газарыш

дулаасуулаад, 
Хунжэлоор хушаад орхихоб... 
Дулаан шэрдэг дээрэ унтаха 

дуратай юм haa, 
Муноодэр эртэ ерээрэй... 
Халуун бэеэр дулаасуулйан 

Ьууришни,
Аалихан дулаагаа алдажа

эхилхэ.
Тургэлэ.

 ̂  ̂ ^
Обогрев твоё место

в спальне, 
Покрыв одеялом оставлю... 
Если любишь спать в тёплой 

постели,
Приходи сегодня рано... 
Тёплым телом обогретая

твоя спальня, 
Медленно потеряет свою

теплоту.
Торопись.

Иимэ хуйтэн убэлэй сагта, 
Би шамдаа бэлэг асарааб... 
Тэрэ бэлэгтэм хухеэд,
Улаан хасарыем таалахаш. 
Амтатай шулэ шанаад, 
Халбагаар хооллуулхаш

намайгаа... 
Муухай болойон хубсайыем, 
Энэ дороо угаахаш.
Нюдоо хаагаад бай...
Нюдоо нээ...
Шамдаа соо шэнэ, 
Монголйоо йая ерэйэн, 
Тартан тэмээнэй гуяйаа

абтайан,
Ноойон носки асарааб. 
Ямарш хуйтэндэ

даарахагуйш...
 ̂  ̂ ^

В такую холодную зиму,
Я принёс тебе подарок... 
Радуясь моему подарку, 
Поцелуешь мою красную

щёку.
Сварив вкусный суп,
С ложки будешь меня

кормить...
Всю мою грязную одежду,
В тот же час постираешь. 
Закрой глаза...
Открывай глаза...
Только тебе,
Привез с Монголии,
Из верблюжьей шкуры,
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Принёс шерстяные носки.
В любой холод,

тебе не будет холодно...
^ ^ ^

Ном уншажа баййаниием
хараад,

Ухаатай хун гэжэ бу
йанаарай... 

Магад миин баряад, 
Зурагуудыень хаража

Ьуунаб.
 ̂  ̂ ^

Увидев меня читающим,
Не подумай что я ботаник... 
Может я просто взял,
И смотрю только на

рисунки.
 ̂  ̂ ^

Нэгэ хун намдаа айлшалаа, 
Пуунабди...
Шэрээ дээрэ халуун эдеэн

байна,
Эдеэлнэбди,
Эдеэлээд шашалданабди, 
Таамаг шашалданагуйбди, 
Ажал хэрэг тухай бодолго 

бодонобди,
Пуунабди...
Халуун сай уунабди, 
Барилдаан тухай тема

бодхоогообди, 
Бодоод халта барилдажа

туршаабди, 
Бэеэ халаагаабди,
Г эр тойроод гуйгоод

ерээбди,
Пуужа амараабди... 
Пуунабди.
Нэгэ хун намдаа айлшалаа, 
Тэрэ хун,
Минин алгебрын багша

байгаа.
 ̂  ̂ ^

Один человек ко мне
погостил,

Сидим...
На столе горячая еда, 
Кушаем,
Покушав говорим,
Просто так не общаемся,
О делах речь ведём,

Сидим...
Пьём горячий чай,
Про борьбу тему подняли, 
Встали, попробовали

побороться,
Тело размяли,
Вокруг дома побегали, 
Сидим, отдыхаем...
Сидим.
Один человек ко мне

погостил,
Тот человек,
Был моим учителем

по алгебре.
 ̂  ̂ ^

Ши нэгэдэхи курсын
оюутан байгааш, 

Би дурбэдэхи...
Г арташ сагаан пулаад

барюулааб,
Бухы зурхоороо намдаа

дурлахыеш... 
Ши мэдэжэ байгааш,
Халта байгаад би эндэйээ

ошохоб,
Холын газарта ажайуухаб. 
Холын газарта ажал хэхэб... 
Ши тиихэдээ хэлээйэнши: 

Намйаа холодоо йаашни, 
Би зобохогуйб,

шамгуй гуниглахагуйб... 
Тиижэ хэлэхэдэшни,
Сагаан пулаад барюулаа

йэмби,
Намдаа дурлахыеш...
Муноо яанабши?
Юундэ иигэжэ зобонобши? 
Харин тиихэдээ хэлээ

йэнши:
Би зобохогуйб шамгуйгоор. 
Бухы юумээ хаяад,

шамдаа ерэхэ аргагуйб, 
Ши мэдэ,

угы haa намайгаа таби... 
Намай марта...
Оортоо ондоо хуниие оло... 
Холын хуниие бу хара,

дутый хуниие шэлэ. 
Шэлэйэн хунээрээ

жаргалтай йуугаарай, 
Би шамай табяаб,

Би шамйаа холодооб, 
Манай харгы хоёр тээшээ

тайараа,
Ши нэгэдэхи курсын

оюутан байгааш, 
Би дурбэдэхи...
Г арташ улаан пулаад

барюулааб, 
Бэшэ намдаа бу дурла. 
Хулисоорэй.

 ̂  ̂ ^
Ши бэдэрнэш...

Зохидхон,йанаандаа
таараха хуниие,

Бэдэрнэш.
Нэгэ хунтэй жарган

ажайуухаяа,
Таамаг зониие тооногуйш, 
Зурхэнэйнгоо ег гэхые

хулеэнэш...
Ши бэдэрнэш.
Ямар хуниие бэдэрнэш?
Шэг шарайниинь ямар

байха ёйотойб? 
Хэлэ, тиимэ хуниие хараа

юм haa,
Шамдаа дуулгажа ерэхэб... 
Хэр ундэр байха ёЬотойб? 
Намйаа ундэр ту?
Угы, дан тиимэ ундэр хубуу 

бу шэлыш,
Шамай гомодхоогоо юм

йаань,
Яагаад хамгаалха юмбиб?... 
Саашанхииень бодожо

узоод,
Намтай сасуу хунтэй

танилсаарай. 
Ши бэдэрнэш...
Шинии сэдьхэлш дуу

дуулана:
-  Хаанабши минии дуран, 
Хаагуур сэнгэжэ ябанабши? 
Хэзээ бидэ хоёр уулзахабди? 
Муноо юу хэжэ байна

хабши...
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО
БАДМА-ХАНДА ДОРЖИЕВА

Бадма-Ханда Будаевна До- 
ржиева 1948 оной апрелиин 
5 Улэнтэ нютагта турэЬэн. 
1969 ондо Сахирай интер
нат -  Ьургуулида эхин клас- 
сай багшаар худэлжэ эхилээ. 
36 жэл Ьургуулида худэлее. 
Ьургуулида худэлжэ байхадаа 
хизаар ороноо, нютагаа шэн- 
жэлгын ажал ябуулжа байЬан. 
«Уран-Душэ» нэгэдэлэй гэ- 
шуун. Уянгата шулэгуудынь 
тоонто нютаг, ундыжэ байЬан 
залуушуул, эжы абанар тухай.

ЖАРГАЛАНТАМНИ
Хада уулануудай хоорондо, 
Хухэ тэнгэриин хойморто, 
Хулее жииЬэн нютагнай, 
Хормойгоо дэлгэйэн

Жаргалантамнай. 
Сэсэгтэ сээжынь убсуун

дээрэ
Сэбэрхэн урадхалаа намнан, 
Набтар налгай эрьеэ

наншан
Налайжа урдана

Жаргаланта горхон. 
Уйа голой ульгамйаа юм гу, 
Угалзата номгон талайаа

юм гу,
Зоной сэдьхэл даруу юм лэ,

Залуушуулай абари
зоолэн юм лэ.

Эмтэй, домтой
ургамалнуудай 

Эдитэй шэдитэй аминйаа 
Уладай найан ута юм лэ 
Убшэ зоболон холо,

усоон юм лэ.

НАЬАНАЙ ОШОЛГО
Найам залуул гэн гэйээм, 
Нюурайм нарин

уршалаанууд 
Нойрсоод лэ йэрихэдэм 
Нэмээд лэ хоноходоо

яана гээшэб?

Бэемни шангал гэн гэйээм, 
Боргоойоной халта

хазахадан,
Тухэреэн толиин зэргээн 
Тобшо тобшойходоо

яана гээшэб?

Гуламтынгаа хажуугаар
галгижа,

Г алаа тулихэ хоорондом 
Шард байтар хургандам 
Шэртэхэй шаагдашахадаа 

яана гээшэб?

Хоолойм хонгёо гэн гэйээм, 
Халта мохитон шэшэрхэдээ, 
Хугшэрйэн тэмдэгыем

гэршэлбэ гу, 
Хуроо, эсээш гэбэ гу?

БАЯН ТООНТОМНАЙ
Дурбэн хадын дундахана 
Дуурэн амараа нютагнай 
Дурбэн абын аша туша 
Дуурэн жаргаа урданай.

Тайгынш уудэ тайлахада, 
Тэбэрилдэйэн улаан

шэнэйэд,
Тэдээн соогуур алхалхада, 
Тумэн олон ан гуроойэд.

Жэмэс, мангир, йархяаг,

Шэмэтэй тибйэн, халяар, 
«Улаан номой» сэсэгууд, 
Ундаа хуряаха булагууд.

Дуршэл шадалтай
хубуудшье бии, 

Булга эсхэхэ басагадшье
олон

Зуутай шэрхи хугшэдшье
бии,

Ye залгаха ухибуудшье
олон.

Гунзэгы удхатай туухэтэй, 
Гун тугэлдэр ерээдуйтэй, 
Олондо суутай намтартай 
Онтохондол гайхалтай

нютагнай.

ЭХЫН ГУНИГ
Монсогор харахан

толгойеш
Мээхэйхэнээр альгаараа

тэбэрин
Дабташагуй хоншуухан

тунтууеш
Дахин, дахин унэрдэнэб.

Ажалша танил гарыеш 
Адхан йагад эльбэжэ, 
Арбагархан альганайш

хонхор соо
Аляа хуугэндэл нэнгэнэб.

Yхибууп болоод заримдаа 
Эрхэлхээ йананаб шамдаа, 
Тообии болоод нэгэндээ 
Тушоод ябанаб шамдаа.

Y риеэ йанаха гээшэ 
Yбшэнтэйл байна даа

сэдьхэлдэ
Уд эр хоногой унгэрхэ 
Удi)iл байна даа эжыдэ.

Урагшаа йанаатай
ябайандаш

Урма зорит турэхэ юм 
Табан жэлыш тоолоходом 
Толгойм убдэхэ, ярьяха юм.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 жэлэй ойдо
ДАНИИЛ НОХОРОВ

Нохоров Даниил Дашеевич 1959 оной ноябриин 14 Захаами- 
най аймагай Санага нютагта турэЬэн. 1966 ондо эхин Ьургуулида 
орожо, 1976 ондо арбадахи класс дуургээ. 1977 ондо Кяхтын 
автошкола дуургэжэ, турэл совхоздоо жолоошоноор ажаллаа. 
1980-1982 онуудта сэрэгэй албанда ябаа. 2008-2016 он болотор 
Санага нютагтаа ПЧ-31-дэ галай аюул сахигшаар худэлее. 2016 
онйоо найанай амаралтада гараа. Гурбан басагатай, зургаан зээ- 
тэй. Даниил Дашеевич Санагын дунда Ьургуулида Ьураха уедее 
шулэг бэшэжэ ябаЬан, бэлигтэй уран зохёолшодой нэгэн, «Уран- 
Душэ» нэгэдэлэй гэшуун. Уран зохёолнуудынь аймагай, уласай 
сэтгуулдэ ба журналда хэблэгдэнэ. Уянгата гоё шулэгуудые зо- 
хёожо, уншагшадые баясуулдаг.

БААБАЙМНИ
Дархан, малтттан баййым 
Даруухан зантай баабаймни 
Гууляар хаганаа гуйлгэжэ 
Гурьбал хаганажа

харуулйым. 
Долоон хубуу ургэжэ 
Дуреедэ хулынь хургэйым 
Гурбан басагаа энхэржэ 
Г анзага барюулжа шадайым. 
Энгэр газараа тойруулжа 
Эбэртэ малаа эрьюулйым 
Мунхэ энэ дэлхэйдэ 
Мурее сараа улээйым. 
Арбан уриин жаргалые 
Арбан хургаараа залгайым 
Золтой байдал уреэжэ 
Замай зургые заайым. 
Хангайн баян зоорийоо 
Хуртэжэ маанараа ургэйым. 
Хэмээр алдайан олзоёо 
Хубаалдажа зонтоёо йууйым. 
Арбаадхан найандаа

гансаараа
Адуу манан соо хээрэ 
Убэлэй Ьуниин утые 
Наринай голдо узэйым. 
Хайнаг малай эрхимээр 
Хухэлзээ шараа дурлэжэ. 
Хабтагай Зэдыгээ талаар 
Хубиингаа ажалые хэйым.

Хатуу угеер хандажа 
Хараал хэжэ ябаагуй 
йайхан сэдьхэлээр зугаалжа 
йургаал заажа ябайым.
Уран дархан гараараа 
Улад зондоо туйалйым, 
Ypxeepee нара уруулжа 
Уринэреерее баян

гуулэйым. 
Хоймороо дэрлээд хотойжо 
Хундын дээжэдэш хуртеегуй 
Эрхим нухэдее золгожо 
Энеэлдэжэш хусэд урдеогуй. 
Энээхэн угтэйэн найаяа 
Уйлын уреер дайрайан 
Булай мухай убшэнтэй 
Унайаартэшэйээрбаарйамни 
Уулыгаа хормойдо

мордошойым даа, 
Табин хоёрхон найахандаа 
Маанараа орхёод

мунхэршэйым даа. 
 ̂  ̂ ^

1. Хулэг эрдэниин туруугаар 
Хурьйэлжэ баййан нютагаа 
Холын хунэй гайхамаар 
Пулдын ургэтэ йууял.
2. Табан хушуу малай 
Туруугаар хурьйэлжэ

баййан
Тайгаар баян нютагаа 
Талаан бэлигын ургэел.
3. Табан ундэр уулайаан 
Тайбан байдал гуйта

Тумэн жэлдээ дуурэн 
Тэнигэр байдалаа зохёоел.
4. Унэшэн хэнзэ болонгуй 
Ypn хуугэдэмнэй удэгэл 
Ургэн нютагаа ханшарта 
Ууяма жаргал эдлэгэл.
5. Мэндээр баян нютагтам 
Мундэлйэнйайхан уреэлнууд 
Нугалаа олон жэлнуудэй 
Залгаа болоод мунхэрйэй.
6. Нюдэнэйнь уйые дуйаажа 
Нютагаа уйдхарта уруулангуй 
Нарин гэгшээр ургэжэ 
Нэрлуулжэ ябахамнай

болтогой.

МЭЛС САМБУЕВАЙ 
ДУРАСХААЛДА

Шуудэртэ талаяа
шулэгеерее шэмэглэжэ, 

Дуулим тайгаяа дуугаараа 
домогложо, 

Харьялаа Сэхирэйнгээ
эрьеые зубшан 

Хангюурдан ябахаш
яагааб даа.

Элдин талаараа
алхалан ябаха 

Эгээл йайхан сагтаа юундэ 
Эбиийээурда

залуу болонхой 
Энгэр газартаа

нойрсонош мунхэ.

( Ургэлжэлэлынъ 8-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).

Гомбынгоо жалгын
хормоййоо

ПолжорЬоп лэ байхаш
шаргаараа.

Эреэн добыгоо ороййоо 
Эхилйэн байхаш шулэгоо.

Хазадайншни сеерэм
уйан шамайгаа 

Хахуулидахаа ерэхыеш
хулеэн, хулеэн

Хэды дахин
мульйэтэн хурэжэ, 

Хэды дахин
хайлан уйланаб.

Булад хажуураа
хурсые i vpiiiahап 

Булагайш, Сарлаанайш
нуганууд

Бусажал шамала ерэхэл гэжэ 
Баглаахан сэсэгээрээ

анхилйан зандаа.

«Хара хубуун» нэрэеэ 
Тайгын болгожо

мунхэлеед,
Табан уулынгаа хоорондо 
Домог болоод мунхэрееш.

ДАЙНАЙ
БААТАРНУУДТА
ЗОРЮУЛНАБ

Эхэ нютагайнгаа
хухэрэн ногооржо, 

Хухын дуунай
ханхинан байхада, 

Холын баруун дайнай газар 
Хахасан нютагтаяа

мордоо бэлэйт.

Эжынгээ нюдэнэй нёлбойо 
Энгэртээ шэнгээн

мордоолта. 
Эсэгынгээ мунхэ захяа 
Сахяад шанга ябаалта.

Булад тумэрэй аадар 
Буталаагуй танай зурхэ. 
Буряад хубуунэй гараар, 
Берлин сохёот хэмхэ.

Адха шорой гартаа 
Адхаад шангаар мунхэрйэн

Зуун найман баатартаа 
Зурхоо барин дохиё.

Эхэ нютагаа бусаад,
Энэ удэр хуроогуй 
Энгэр газарта нойрсойон, 
Эсэгэ нухэдоо дурсая.

жолоошон
Агта хулэгэй жолоо 
Арбан хургандаа адхажа, 
Аглаг буряад дайдайаа 
Аяншалагша нэгэ жолоошон. 
Хада уулын оройгоор, 
Хубшэ жалгын эрмэгээр 
Холын замые ойртуулйан, 
Хурдан хулэгтэй жолоошон. 
Удэроо дуурэн хатаргаад, 
Уурэй сайтар соёруулйан, 
Ургэйэ нойртоёо тэмсэйэн 
Уншэрйэн шарайтай

жолоошон.
Хабтагай тала, губяараа 
Хангюурдалса ябаад

гуйлгэгшэ
Хоорбо дуурэн ашаатай 
Хадын хубуун-жолоошон. 
Уулын буурал убгэд -  
«Уран Душынгоо» гэшуудтэ 
Уян ураниинь

шуумжэлуулхэеэ 
Уруудаад харайлгагша

жолоошон.

моото
Баржагар шулуун орьёлой 
Боориин хормой зайгаад, 
Буусаа жэгдээр

тубхинуулйэн 
Бугшэм дулаан Моото. 
Анхан буусаа нэрлэйэн 
Гансахан модон сэргэ. 
Атхын доройоо бурьялйан 
Аршаан ундата булаг.

Зэдын дурбэн голой 
Зуун йалаагайнь хойморто 
Жабарай сорьёо узоогуй 
Жаргалай орон Моото.

Урдайаан уулаар убоотэй 
Хойноо баржагар

тушэлгэтэй,

Халюун шара хагдатай 
Хотогор сагаан тииргэн. 
Табан хушуу малаа 
Тараажа Моотодоо

йуурижайан,
Халуун согтой хурайхатан 
Хулеэжэл ходо йуудаг даа.

НЮТАГААРХИМ!
Сэлеэн зомни, юундэ 
Сэмуун унданда шунабат, 
Хухин ябаха жаргалаа 
Хатуу харада мэдуулбэт?

Ургажа ябайан залуушуул -  
Урдаа бариха тулгамнай, 
Угаа эртэ оробот даа, 
Ундын хундэ эдеэндэ.

Залгаа удэроор йубижа, 
Зобошоод ябайан

заримантай 
Золгожо уулзаад тарахадаа, 
Зосоом муудаад унгэрэгшэ.

Архиин арбан гурбан 
Барюубшагуй элюун

жолоодо
Атаархажа юундэ айабаш, 
Аха дуу нютагаархим?

Хундэшье, хундэтэйшье
эдеэн,

Хуби соонь барибал -  
Хухеэхэ гээшэн мэдээжэ. 
Хэмйээн улуу болобол 
Хатуу эдеэнэй дээжэ.

Уни бутарма охиндонь 
Умай соогоо йогтойон, 
Улгэйалгаури хуугэды 
Турэжэ зариман

зобоодог даа. 
Нарата алтан дэлхэйдээ 
Налайжа ябаха жаргалаа 
Нэрэ сологуй болгожо, 
Нэтэржэ бу унаял даа.
Ургэн сагаан нютагаа 
Ургэжэ ябаха шадалтай, 
Мунгэн зоолэн хурьйэндэнь 
Мурлэжэ ябаха хубитай 
Уян сэдьхэлтэй нютагаархим, 
Унэшэруулхэ зоболон

татаял даа.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО
СОЛБОН АЮШЕЕВ

Солбон Дамдинович Аю- 
шеев 1960 ондо Захаамин хо- 
тодо турэЬэншье haa, тоон- 
томни гэжэ Захаамин аймагай 
Улэпнэн нютагые нэрлэдэг: 
«Дуунайм эхин -  Улэпнэн, 
Дутэлуур? Хайсагар, Булгаайан 
-  дурамаар хаража байхадаа, 
дахин-дахин дурлаа Ьэм», -  
гэжэ туруушынгээ шулэгуудэй 
нэгэн соо бэшэйэн байна.

Юуб гэхэдэ, энэ нютаг- 
та -  абынгаа тоонтодо 
балшар бага HahaHhaa ур- 
гажа, Ьургуулида орожо, 
туруутыигээ шулэгуудые бэ- 
шэжэ l ypinahап байгаа ха юм.

Дээдын табисуураар упэЬэп 
бэлиг амар зала угэдэггуй 
гэхэ. Хэдышье ажабайдалай 
Ьалираан соо сулоо забдагуй 
ябахада, саанаЬаашни заатагуй 
уран шулэгууд мундэлоод лэ 
байха. Пургуулиингаа ханын 
сониндо, аймагай сониндо, 
«Буряад унэндэ» болон «Бай- 
гал» сэтгуулдэ туршалгануудаа 
эльгээжэл байгаа.

Дунда Ьургуули дуургэЬээр, 
Буряадай гурэнэй багшана- 
рай дээдэ Ьургуулиин оюутан 
болоходоо, уран шулэг най- 
руулгадаа хананхатайгаар

хандадаг боложо эхилээ. Гэ- 
бэшье, «уран шулэгшэд гээ- 
шэ бурханай залатай хунууд 
ха юм, юун шулэгшэн боло- 
хобиб даа» -  гэжэ Ьанажал 
ябаа. Балшар бага наЬандаа 
шалюуржа наадаха хаЬадаа 
шулэг бэшэжэ Ьуудаг хубуухэн, 
унэхоороошье, дээрэЬээ бэлэг- 
лэЬэн заяатайшье байжа бо- 
лоо. Солбон Аюшеевэй эртын 
шулэгуудые уншахада, тиигэжэ 
мэдэрхээр.

Хонгорой хормойдо call ап 
хайлаа,

ХойноЬоо дулаанаар улеэнэ.
Хубшэ тайгаар,

хада майлаар
Хухын донгодохые

хуугэд хулеэнэ.
(«Хабар», 1970 он, 3-дахи класс)

Солбон Аюшеев дээдэ Ьур- 
гуулияа дуургэЬээр лэ, «Бу
ряад унэн» сониндо ажалла- 
жа эхилЬэн юм. Дурбэн жэлэй 
туршада тэрэ уеын бэлигтэй 
сэтгуулшэдтэй хамта ажалла- 
жа, дуршэл ехэтэй болоЬон лэ 
аабза. 1986 онЬоо 1999 он бо
лотор Сэлэнгэ аймагта гара- 
даг «Сэлэнгэ» сониной редак- 
торай орлогшоор ажаллаЬан 
байна. Муноо Гусиноозёрскын 
ГРЭС-эй мэдээсэлэй албаниие 
даагшаар ажаллана. Эдэ олон 
жэлнууд соо ирагуу найрагаа 
орхёогуй, сулоо сагаа олоод 
лэ, шулэгуудые бэшэжэ ябаа 
бшуу. Тиигэжэ горитойхон 
дэбтэр суглархадань, тэдэ- 
нээ буридхэжэ, «Сагай Ьудал» 
гэйэн ном болгожо гаргаба гээ- 
шэл даа. Уран зохёолшын эгээл 
туруушын согсолбори хэблэхэ- 
дээ, «Бэлиг» хэблэлэй захирал, 
багшын эрдэмэй дид-доктор 
Сергей Будаев иигэжэ бэшэйэн 
байна:

«Солбон Аюшеевэй зохёохы 
ажалай гол гаршаг хадаа муноо 
уе сагай хун, тэрэнэй сэдьхэл, 
гуниг, инаг дуран, байгаалиин 
узэгдэлнууд, юртэмсын нюу- 
санууд болоно. Он жэлнуудэй 
ошохо бури тэрэнэй шулэгууд 
шангаржа, зохёохы бэлигынь 
хурсадажа эхилээ. Хунэй сэдь
хэл доторой наитии бодол, 
йанаанай хусэл харуулжа, олон 
шулэгуудые бэшэйэн байна. 
Солбон Аюшеевэй шулэгууд 
соо тоонто нютагайнь уярма 
йайхан шарай, хунуудэйнь аба- 
ри зан, айда нухэдэйнь сэдьхэл, 
йанаан зорит урматайгаар, ду
лаанаар угтэнэ. Уншажа байха- 
да, уянгата шулэгууд соойоонь 
ямаршьеб даа таагдашагуй 
асуудалнуудшье гараад ерэнэ. 
Теэд уншайаар байтаршни, 
тайлбаринь тэрэ гунзэгы удха- 
тай угэнууд соойоонь нээгдэнэ». 
2018 оной йуул багаар Сол
бон Аюшеевэй «Сагай Ьудал» 
гэЬэн шэнэ ном нара хараЬан 
байна. Солбон Аюшеев Гуси
ноозёрскын ГРЭС-эй мэдээсэ
лэй албанда худэлдэг. «Буряад 
унэн», «Сэлэнгэ» сонинуудта 
худэлЬэн, Ородой Холбооной 
Уран зохёолшодой холбоо
ной гэшуун, Ородой холбоо
ной Элшэ хусэнэй яаманай 
шагналтай, Монгол Уласай 
«Тэргууний сэхэлтэй» медаль- 
да хуртэЬэн.

ХУХЫ
Хээрын шубуун хухыхэн 
Хэды дахин донгодооб? 
Олон дахин тоолобошье, 
Ондо ондоогоор согсолооб. 
Хухы шубуун дуулаашан 
Хэлыш намда наЬыем 
Хуугэн зали хаЬандаа 
Заяагаа мэдэхээ Ьананалби.
( Ургэлжэлэлынъ 10-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).
хэшэг

Хабсагайн ороййоо гараа
йарбайгаад йурэнэб. 

Доромни -  долгитойон сээл. 
Хиидэхэ замдаа тойрон

хаража урдинэб 
Дайдын хэшэг сэдьхэлыем 

эзэлээл.
Помон шэнгеэр долгиной

хашарйа сумэлэн, 
Паргама тунгалаг уйанай

мэдэлдэ абтанаб. 
Панжалзама наранай

элшэйээ айалдан, 
Бушхалзайаар дээшээ

тамаран гаранаб. 
Ангайан амаараа агаар

дуурэн амилжа, 
Абиртан гарайан алтарма 

элшэеэ бэдэрнэб. 
Агуу наранай гэгээн туяада 

йаргажа,
Аглаг дэлхэйн йайханиие

мэдэрнэб. 
1990 он.

НАБАНАЙ ХУРМЭЛДООП
Найанай орёо хурмэлдоо. 
Задалнаб удэр йунигуй.
Нэгэ узуурыень гарганаб -  
Нугоодэнь олдоногуй. 
Задалха бурим зангидана. 
Хурмэлдэнэ бухоор.
Залитай тургоор задалхадам. 
Зангидана улам бухоор. 
Найанай мунхэ хурмэлдоо. 
Удэр йунигуй задалхаб, 
Урдеэгуй йаа -  хуугэдтоо 
Найдал дуурэн дамжуулхаб.

НАЙДАЛ
Г ансахан хургаараа 

айалдаад байнаб
гангын эрмэгйээ. 

Доромни -  оёоргуй харанхы
нухэн.

Гажуурхан байжа
хулоороо бэдэрнэб 

хабсагайн тугдэрхэй. 
Дууйана найдални -

гэбэшье нэмэнэ хусэн.

Арайшье гэжэ абиран
айалдаад, дээшээ гаража, 

Аазайхан бэеэрээ амидыб
гэжэ мэдэрхэдээ, 

Паяхан абарйан хабсагайн 
эрмэг тэбэрин таалажа, 

Пэрюунээр улеэйэн 
йэбшээ йалхинда

дууран нэнгэнэб...

ЖАРГАЛТА УЯН 
НЮТАГАЙМ БЭЛИГТЭ 
ТУРЭЛ БАГШАНАРНИ!

Хонгорой ороййоо хонхын 
абяа дуулаа йаа, 

Хулеэн байгаарайт танай
йурагшад дутэлнэ. 

Хонгор аршаанай
хугжэмоор зэдэлэн 

эхилээ йаа, 
Хулисэн байгаарайт -  танай 

йурагшад мэндэшэлнэ. 
Уруудан ерэйэн Улэгшэн

голой гуниглаа йаа, 
Уянхан нютагай энхэрэл

гэжэ мэдээрэйт! 
Уяржа хулеэдэг

Багшын сэдьхэлэй 
сохилоо йаа 

Уужамхан нютагай уян
гэжэ мэдээрэйт! 

Баруун уулын тэрэнгеэр
анхилан бадараа йаа, 

Баян дайда амаршална -
мэдээрэйт!

Пайхан дуунай Улэгшэн
голоор зэдэлээ йаа, 

Холын манай амаршалга
абаарайт!

Хундэтэй, габьяатай
ажалдатнай арадай 

угоор хэлэбэл, 
«ута найа, удаан жаргал, 

энхэ бэлиг, мунхэ хэшэг» 
хусэнэб

САГАЙ ЬУДАЛ
Ухаандамни барилдана

бодолнууд 
Урда хойно орожо,

йубарилдана 
Угайм эхин болохо -

монголнууд 
Угыем дамжуулха

хубуунтэйм тэбэрилдэнэ. 
Усэгэлдэр уулзайан

нухэрэйм зугаа 
Утэр тургэн энэ бодолым

туугаа.
Шэлэй саана шииганайан

батаганаа
Шэнэ бодол туруулээд,

хаанашьеб унаа... 
Уригдэйоор,

урилдана бодолнууд. 
мэтэ бодойоноо

мэдэрнэб.
гэйэн шагнаарханаб,

йудалнуудни 
Бахардажа сонхилно

йомогжолноб.

ЭЖЫН ЭНХЭРЭЛ
Газаа сайан ороно.

Саб сагаан. 
Гэрэмнай урхэйоо

татагдана утаан. 
Гуламтынгаа дэргэдэ эжым 

муноо йуунхай. 
Гаража ошойон намаяа

йанана хэбэртэй.

Улгы соо хэбтэйэн урн
хуугэндээ

Улгын дуу дуулажа
баййандал

Аялга татана.
Зурхэ сэдьхэлдээ 

Панаагаа зобоно
хубуундээ...

Хубууншни хул дээрээ
бодоо

Найанай харгыда гаража, 
Найдамтай нухэдоо оложо, 
Холын замда мордоо.

Газаа сайан хайланхай.
Дулаан.

Газар дайда йэргэнхэй.
Гэрэйнгээ дэргэдэ эжым

зогсоно удаан 
Г аража ошойон хубуугээ

хулеэнхэй.
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ХАНДАЖАПЦЫРЕНОВ
Хонгоодор

( Ургэлжэлэл).

Хоёр алда эбэрынь асаржа, 
Хурэнгоороо архи нэрэжэ, 
Хоёр ехэ абгайдаа 
Хоёр эбэр соонь хэжэ

баряарай.
Амаргал хузуунэйнь яйые 
Алтай нагасадаа баряарай,

-  гэжэ хэлээд, 
Ахынгаа хубуундэ 
Аян замдаа йайн

ябахынь тулоо 
Агта хулэгынь 
Арюудхажа угоод ябаба. 
Хаан-Уула хубуун 
Хотон айлайнгаа хубуудээр 

ябаха болобо. 
Хэдэн hapa ябажа,
Хонохо удэр тооложо, 
Хунэй хатуу 
Хари газарта,
Хухэ тэнгэридэ 
Хирээ шубуудай элижэ

байхань
Холойоо харагдажа эхилбэ. 
Хурэжэ ошоходонь,
Иимэ удхэн модой соо 
Ирагуу хугжэм зэдэлжэ

байба.
Иргаша хунэй нарин гэдэйынь 
Илдэшэнги модондо 
хатаажа орхийон шэнги 
Палхинай улеэхэдэ,
Пайхан хугжэм зэдэлжэ

байгаа.
Амба ехэ бухынь сагаан яйан 
Арюун талаар сайража

хэбтэбэ.
Алда хоёр эбэртэнь шонын 

арат яйан 
Аржыжа хаташоод хэбтэбэ. 
Шээйэгэй суухыень ургэхэдэнь, 
Шааяса хада уруу урдажа, 
Шара сэсэгууд дэлгэржэ

эхилбэ.
Хоёр алда болохо

эбэрынь абажа, 
Хоёр мориндоо ганзагалба.

Амаргал хузуунэйнь яйые 
Ашажа мориндоо орхибо. 
Суухынь наринаар абажа, 
Сагаан хонин хунжэл

соогоо орёожо, 
Уута соогоо хэбэ.
Ута аянда ябайандаа, 
Унтажа амарха гэлсэбэ. 
Уужам талын хормойдо 
Унай табижа,
Унаагаа амаруулба.
Ута харгыда ябажа эсэйэпдээ, 
Удэ болотор унтажа амараад, 
Нютаг тээшээ соёргоо йэн. 
Нютагтаа хуроо 
Торхоор дуурэн сагаагаа

эдхэжэ,
Тогоонойнгоо архи нэрэжэ 

гаргаба.
Хоёр ехэ абгайгаа

урижа асараад, 
Хоймор таладаа йуулгажа, 
Баатар ехэ нагасаяа урижа, 
Баруун тээгээ йуулгажа, 
Бардам ехээр зугаалдажа, 
Баруун голоор сууряатаба. 
Зугаа нааданиинь ехэдэжэ, 
Зуун голоор сууряатаба. 
Хаан-Уула хубуун 
Хада ундэртоо 
Сагаан архиингаа дээжэйээ 
Хухэ тэнгэридээ ургэжэ

ДУУДаад,
Хоёр алда эбэр соогоо 
Тогоонойнгоо сагаан архи

хэжэ,
Томо хоёр абгайдаа бариба. 
Нэгэ эбэр соонь 
Нэгэ зунай
Паама йун багтаха байба. 
Нагасадаа амаргал

хузуугынь бариба. 
Yбгэн ехэ абгань 
Yреэлэй йайханиие хэлэбэ:
-  Хун сагаан яйан эбэрээрээ 
Хуугэдээ амтан йугээр 
Хооллуулжа байгаарайгты. 
Хангай шэнги баян,

Хада шэнги баатар
хубуунтнай 

Хариин дайсадга дшщдэхэгуй, 
Холын зуг зорихо байнат. 
Хун зоноо наринаар

ударидаарай,
Эгээ бага абгайнгаа хубууе 
Эрдэм бэлигтэ йургажа

ябаарай,
Эрхим дээдын хун болохо, -  

гэжэ хэлээд.
Энгэр уруугаа гоожуулжа

байжа,
Эбэртэй архииень дууйан

ууба.
Хоёр абгайдынь 
Нагасаниинь амаргал

хузууень доло арилгаад, 
Нугарйан соонь тойо

хэжэ холбоод:
-  Нагаса хунэй бурхан

тэнгэри ехэ юм,
-  Нам йуужа уреэлэй дээжые

эхилэн угэлбэ.
-  Табан хушуун малтнай 
Тала дайдаараа багтахаа

болитороо удэг лэ! 
Тухэреэн сагаан

ургоонуудтнай 
Тала дайдаар хонин сагаан 

шэнги
Толотожо харагдаг лэ!
Гоё йайханаар арилгайан 

амаргал хузуунэй яйые 
Г эр дээрээ гу; али модондо 

улгэжэрхи, -  гэжэ хэлээд, 
Хаан-Уула хубуундэ барюутба. 
Газаашаа гаража,
Г эр дээрээ табиба.
Хоёр ехэ абгайнарынь

йогтожо,
Хусэ ехэтэ онгоо оруулжа, 
Хариха гэжэ моридтоо

мордожо,
Хии йалхи буулгайаар 
Хари газар уруу 
Хиидэн ябашабад.
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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УРАН-ДУШЫН 50 ЖЭЛ
Мунгэн шуудэрээр ялалзайан Хангайда 
Мунхэ домогоор магтуулйан Уран-Душэйоо 
Мэлмэрйэн урасхалтай Зэдэ эжын ургэмжеер 
Морин хуурай хугжэмеер улгыдуулйэн, 
Мэгзэмшэ, мунгэшэ,

алташа дархашуултай зомни.

Мянга, тумэн мушэдэй эмнилдээн доро, 
Мунхэ нараар жэгнуулйэн Уран-Душэдее, 
Морилжо бууйан бурхадай дархашуул 
Мэргэн зэмсэгээ хурсадхан дабтажа, 
Магтаалтай йайхан Хангайе дойолгоожо

мордойон.

Мунхэ зуладал толоршо харагдадаг 
Мохошогуй найдалтай, юртэмсын узэгдэл 
Шулэг, дуугаар шэмэйэн Уран-Душеерхин 
Шэнхинээтэ баян Хангайн шэмэгые 
Шадал мэдуулэн урэжуулжэ ябаа аха

захатамнай.

Табин жэл соо
Дундаршагуй булаг бурьялуулаа,
Тунгалаг Зэдэ,

Сэхирэй хугжэмеер сууряатуулйан, 
Дамжуулан мандуулйан Донойн Аюша,

Мэлс Самбуев,
Торгон Хангайн дууша гургалдайнууд.

Хухын арюухан дуугаар дурлуулйан, 
Хубшын бугын урамдаагаар уряалуулйан, 
Хуур, лимбээр уянгатуулан мандуулйан, 
Уран шулэг, дуунай зуранзаар 
Улад зоной шэмэг болгойон

Уран-Душоорхин.

Баян Хангайн ургэмжоор 
Буряад зоной ёйо заншалаар 
Буянта ухаатаниие гэгээруулжэ табийан 
Ундэр хадымнай унэн сэхэ шабинарнай 
Yellоо уедэ дуун, шулэгуудээ зэдэлуулжэ

ябаха болтогой!

ХАНДАЖАПЦЫРЕНОВ

ЭЖЫМНИ ШАМА Б АМ САЙ
Дайдынгаа эзэдтэ 
Дээжыень ургэйэн 
Эдеэшуулжэ бусалгайан 
Эжыгым шанайан сай.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжыгым шанайан сай 
Амтатай даа, амтатай даа.

Зэдэ эжын булагаар шанайан сай 
Золгожо зониие хундэлйэн,
Зурхэ сэдьхэлээрээ угтайан,
Зутараантайгаар шанайан эжын сай.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжыгым шанайан сай 
Амтатай даа, амтатай даа.

Эртээр йэрихэдэм хамар сорьёод байдаг, 
Эжын амтатайхан сай 
Аянай холойоо ерэхэдэм,
Аятай хоншууханаар анхилйан сай.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжыгым шанайан сай 
Амтатай даа, амтатай даа.

Буряад зоной эгээл хундэтэй 
Бэе тамирые йэргээйэн 
Баянхан хэшэгээр угтадаг ундан 
Буянтайхан эжыгым шанайан сай.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжыгым шанайан сай 
Амтатай даа, амтатай даа.
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