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Агууехэ сайн замаар
ХУУГЭДЭЙ ОЮУН  
БЭЛИГЭЙ БАЯР

Манай тоонто Захаамин 
хотын хуугэдэй ансамбль «Ал
тай сэсэг» намарай эхинйээ ехэ 
ажал ябуулжа, фестивальда 
хабаадахаяа бэлдэжэ баййан. 
Эндэ хубсайанйаа эхилээд, 
шэнэ хатар дуу бэлдээ. Айма
гай ордон соогоо яармаг хэжэ, 
мунгэ суглуулаа.

Тиигэжэ ансамбль «Алтай 
сэсэг» ноябриин 4-11 боло
тор Монгол ба Хитад ара- 
дай республикын Сайхан тал 
хотодо болойон фестиваль
да ошожо хабаадаад ерээ. 
Эндэ 62 ухибуудые абаад 
хуугэдэй хугжэмэй йургуулиин 
хутэлбэрилэгшэ Валентина 
Анатольевна Будаева, ха- 
тарай багшанар Жибзема 
Дашинимаевна Логинова, 
Екатерина Фёдоровна Аниси
мова, хугжэмэй багша Ольга 
Владимировна Ананьева ба 
эмшэн Баирма Базаровна Ба
туева ошобод. Фестивальда 
манай аймагай хуугэдэй жэ- 
шээтэ «Алтай сэсэг» ансамбль 
буряад хатар, ород хатар ба 
монгол хатар гуйсэдхэжэ бул- 
танай дура буляагаа. Хатарха 
уян нугархай бэетэй басагад 
хубууд, бухы шадалаа гаргажа 
хатарба. Егор Вантеев хонгёо 
хоолойтой гурбадахи йуури 
эзэлбэ. Эдэл дууша, хатарша 
ухибууд Захаамин аймагаа 
холуур сурхуулжа ерэбэ.

Сайхан тал хотодо

Эрлянь (Эрээн) хотодо

ТУУХЭ Светлана Дармаевна Хободо-
2008 ондо Северобайкальск ева хуугэдэй уласхоорондын 

хотодо «Баяр» гэйэн буряадай аяншалгын эмхи байгуулха 
соёлой туб байгуулйан багша гэйэн уусхэл гаргажа, Мон-
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ж Т у ж
Сай шаналгын мурысеендэ хабаадагшад

Багашуул дунгэй Иуулд)

голой тулоолэгшэдтэй хэлсээ 
баталйан юм. Иигэжэ хоёр 
талын эб нэгэнэй хусэлоор 
соёлой аяншалгын уласхоо- 
рондын эблэл эмхидхэгдэйэн 
бэлэй. Ниитын энэ эмхиин 
Улаан-Удэ болон Улаанбаа- 
тар хотонуудта проектнуудые 
бэелуулэгшээр Светлана Дар- 
маевнагай оорынь басагад 
Октябрина Бимбаевна Даши- 
нимаева, Яна Бимбаевна База
рова, Монгол талайаа эблэлэй 
президентээр Б. Энхбаатар 
худэлмэриеэ эхилээ Inn. Энэ 
эмхи Улаан-Удэ хотын эрдэм 
йуралсалай комитедтэй, Ро- 
спотребнадзортой, Г аи-тай
нягта холбоотойгоор ажалаа 
ябуулдаг болоо. Туруушын 
уеэр 20-30 хуугэдые Улаанбаа- 
тар абаашадаг, мун эды мон
гол эдиршуулые угтажа абадаг 
баййан, муноо ажал ябуул- 
гань хараа байса ургэдхэгдоо. 
Урда жэл 2018 ондо 200 та
ран Буряадйаа, Монголйоо 
байал 200 таран ухибууд хам- 
таран, Эрээн хотодо фести
валь унгэрйэн юм. Муноо жэл 
2019 ондо Сайхан тал хотодо 
(Хитад) ошожо тэндэ хитад 
уетэнтэеэ ниилэжэ, хабаадаг- 
шадай тоо 1000 гаран болойон 
байна.

АЯНШАЛГА
Улаан-Удэ (Буряад орон)
Улаанбаатар (Монгол) 

Эрээн, Сайхан тал (Хитад) 
орон иимэ замаар муноо жэл 
262 ухибууд Буряад оронйоо, 
45 Ангарск хотойоо, 110 Мон
гол оронйоо, Хитадйаа 660 
ухибууд хамтаран фестиваль- 
да хабаадаа. Тиимэйээ муноо 
жэл 1000 гаран ухибууд ха- 
баадаба. Сайхан тал хотын 
эрдэм йуралсалай талаар 
тулоолэгшэд айлшадаа угтажа 
тубхинуулээ.

Удэрэй дурбэн сагта Улаан-

Удэ хотойоо поезддо йуужа, 
углоонэй 6 сагта Улаанбаатар 
хотодо байгаабди. Тэндэ 10- 
аад томо икарус автобусууд 
хотын тубйоо худэлжэ «Агуу- 
ехэ Сайн замаар» («На «Вели
ком чайном пути») гэйэн аян- 
шалгада эхи табигдайан юм. 
Монголой ниислэл хотодо За- 
хааминаархин хоёр автобусто 
йуугаад Улаанбаатар хотын 
Чингис хаанай туб талмай 
ошожо хараад, дайнда ами 
найаяа угэйэн монгол баатар- 
нуудта хэйэн хушоо ошожо 
хадын оройдо гаража харабаб- 
ди. Ямар йонирхолтой гээшэб,

ухибуудтэ йайшаагдаа.
Худалдаанай газар «Ехэ 

дэлгуур» ошожо, ухибууд 
ядарангуй монгол тухэри- 
гуудые тоолонхой, оойэдоо 
юумэ худалдажа абана.

У глоод эрынь Хитадай хил э, 
Эрээн хото нарата удэроор уг- 
таба. Убэр Монголой Шэ- 
лиин голой газарта, сул гу- 
бида 60 гаран жэлэй саана 
ундын ургайан Эрээн хото хи- 
тадуудай хэхэгуй юумые хэхэ, 
бутээхэгуй юумые бутээхэ ша- 
дабаритай. Томо хоёр динозав- 
рнууд (гурбэл) хотын узэмжэ 
бол оно. Гурбэлнуудэй хэбтэшэ
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эндэ элбэгээр олдо1юн, Хитад, 
Росси, США гурэнуудэй эр- 
дэмтэд шэнжэлгэнуудые хамта 
хэйэн. Гурбэлнуудэй мантан 
музей соо олон сасуу хуугэд: 
«Ямар ундэр юм?» гээд, гай- 
хан хараа бэлэй. Зураглажа 
бэшэхээр бэшэ, 00рын НЮД00Р 
хараха хэрэгтэй. Ямар гоё гээ- 
шэб? Туруушын дабхарта 
зэрлиг ой, нуур соорэмуудэй 
хажууда бэшэйэн баримал 
динозаврнуудые йонирхон ха- 
раад, шала дээрэ зохёогдойон 
«Динозаврнуудые яажа бари- 
хаб», хуугэд хоёрдохи дабхар
та баййан гурбэлнууд тухай 
фильм хараба.

Эрээн хотодо сэбэр. Мон
гол хэлэ мэдэхэ haa, дэлгуур 
дээрэнь ядалдахаар бэшэ. Тэн- 
дэ хуугэд юанынье тоолоходоо 
ядалданагуй, юумэ худалдажа 
абана.

Ё Ь О  ЗАНШАЛ
Углоодэрынь гол манай 

соёлой удэр болобо. Углоонэй 
7 сапа бодожо, углоонэй хоол 
барижа, томо икарус автобусто 
йуужа, Эрээн хотойоо Сайхан 
тал хото ошобобди. Тэндэ хар- 
гыгаар дуурэн гурбэлнууд нэгэ- 
хоёроор, олоороошье байна. 
Гоё гээшэнь, унгэ янзын.

Туруун сай шаналгын ёйо 
заншал, дуушадай мурысоондэ 
хабаадахаяа буубабди. Сайн 
Зам гэжэ дэмы нэрлэгдээгуй. 
Туухэеэ еэгнэжэ, хуугэдые ху- 
муужуулхэ, ёЬо заншалаа мэдэхэ 
гээшэ хун бухэнэй нангин уялга 
болоно. Дэлхэй дээрэмнэй ямар- 
шьс яйатан оорын мургэлтэй, 
оорын ёйо заншалтай, тиимэйээ 
бидэ, буряадууд, удха узуураа, 
мургэлнуудээ, ёйо заншалаа ехэ 
наринаар гамнажа, саашань 
йэргээжэ, мэдэжэ ябахын тула 
булта оролдохо ёйотойбди.

Сай шаналгын мурысоондэ 
(чайная церемония) хабаада

хаяа 10 хун бэлдэбэбди. Бул
та буряад йайхан хубсайаа 
умдэжэ, сайтаа шанаха юумээ 
бэлдэбэбди. Валентина Ана
тольевна Будаеваагай ударида 
доро Жибзема Дашинимаев- 
на Логинова, Екатерина Фё
доровна Анисимова хоёр гоё 
хатараар эхилжэ, турэлхидэй 
зугйоо би хабаадалсажа бу
ряад хэлэн дээрэ хоорэбэб. Ва
лентина Анатольевна хуугэдые 
тойруулжа йуулгаад сай ша- 
нахын ёйо заншал харуулба. 
Туруун yha бусалгажа, ногоон 
сай хэжэ, йуугээр сайлгажа, зу- 
тараан замбаа хэжэ урданйаа 
манай нютагта сай уудаг юм. 
Тиимэйээ ухибууд булта хара- 
жа, тодорхойлжо абайап бай- 
ха. Буряад хунэй эгээл хундэтэй 
эдеэнэй нэгэн сай болоно гээ
шэ. Урданай сагта манай бу
ряад зон ямар ёйо заншалтай 
байгааб гэхэдэ, удэр бури хэхэ 
юумэ, углоогуур бодоод, нюур 
гараа угаагаад, сайгаа ша- 
нажа, дээжынь абажа оршон 
дэлхэйдээ, ажайууйан нютаг- 
таа сэржэм ургэхэ, бурхандаа 
дээжэ ургэжэ, гал заяашадтаа 
сайгаа ургоод, оойэдоо сайла- 
даг байгаа. Сайгаа шанаад, 
дээжыень ургоод айлшадтаа 
барижа уулгаад, гоё Захаамин 
тухай дуугаа ханхинаса дуу- 
лаба. Иигэжэ ёйо заншалаа

Шагналга

харуулба. Муноо сагаймнай 
хунууд эдэ ёйо заншалнуудаа 
мэдээшье haa, ехээр тоодоггуй, 
ухибуудтээшье дамжуулан хэ- 
лэжэ, ойлгуулжа угэдэггуй бай
на. Хэлэжэ, ойлгуулжа угоогуй 
болобол ухибууд хаанайаа мэ- 
дэхэб даа.

Саашада хата рай мурысоон 
эхилбэ. Туруун ород хатар 
ухибууд хатарба, Ьуулдэнь бу
ряад хатар багашуул шууяса 
хатарба. Тиигээд монгол хатар 
басагад хатаржа, хууед-хааяад 
амжалта тугэс хусоод, хараг- 
шадай нюдыень шэмэглэбэ.

Агууехэ Сайн замаар («На 
«Великом Чайном пути») гэНэн 
фестивальда амжалта туйлаЬан 
артистнарта медаль ба грамо
та хун бухэндэ барюулйан бай
на. Эндэ хатаржа, дуулажа, сай 
шаналгын мурысоондэ хабаа- 
дажа, хоёрдохи Ьууринуудта 
орожо ансамбль «Алтай Сэ- 
еэг» ерэбэ.

Бэрхэл даа манай Захаамин 
нютагай залуу ургажа ябайан 
ухибууд. Багшанар аяар холын 
замда 62 хуугэдые абааша- 
жа, мурысоондэ хабаадуулжа 
асарйаниинь ямар ехэ ажал 
гээшэб. Саашадаа ябаЬаи га- 
зартаа амжалтатай ябахань 
болтогой гэжэ хэлэхээр.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.
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«УРАН-ДУШ Э» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

РИНЧИН-ДОРЖОДЫШЕНОВ

Ринчин-Доржо Будожапович Дышенов 1962 оной мартын 12 
Захааминай аймагай Дутэлуур нютагта турэйэн юм.

1979 ондо Дутэлуурэй дунда йургуулиин 10 класс дуургэжэ, 
Улаан-Удэ хотын БГСХИ-да орожо йураба. Пуража байхадаа 
сэрэгэй албанда ябаа. Северна Кавказ, Махачкала, Грозно хо- 
тонуудта ба бол он Чечен республик ад а алба хээ. Албандаа бай
хадаа боксоор мурысеонуудтэ хабаадажа, чемпион болойон. 
1983 ондо сэрэгэй алба хэжэ дуургээд, Казахстан ябаба. Тэндэ 
Алма-Ата хото ошожо станкостроительно заводто гурбан жэл 
худэлоо. Тиигэжэ турэл нютагта ерэжэ, Захаамин хотын авиа- 
базын парашютист-пожарный болобо. 1985 ондо нухэртэеэ ха- 
нилжа, 1987 ондо Наташа басагатай болойон юм. 2001 онйоо 
шулэг, рассказ бэшэжэ эхилйэн. Муноо гэрэй ажал хэжэ, аха 
дуунэртээ туйалжа байдаг. Сулое сагтаа Дутэлуур тосхоной, 
аймагай болойон бухы мурысеонуудтэ эдэбхитэйгээр хабаада- 
даг. Уран зохёолнуудынь аймагай, уласай сэтгуулнуудтэ хэб- 
лэгдэнэ.

М ИНИН ДУРАН
Дуйал, хабарай дуйал -  
Дулаахан бороон шэдэрнэл. 
Дууланал сэдьхэл, дууланал -  
Дуранай хусэндэ дайрагдаал. 
Шэдитэ йайхан узэгдэл 
Шэлэжэл зурхыем оножо

хадхаал,
Шэнэхэн уяхан угэнууд 
Шэхэнэйм шэмэг болон

зэдэлээл.
Амараг ганса шамхандаа 
Агаараар ниидэн хурэхэлби, 
Этигэл найдамта нухэртее 
Эмнигэй хатараар

хиидэхэлби.
Олон нухэд хубууд соойоо 
Оложо намдаа

дурлайандаш
жаргалтайлби. 

Эрэ будуун хубууд соойоо 
Эжэл нухэрни гэйэндэш

баяртайлби.
Арюун сэбэр шарайшни 
Алтай дзлхэйн шэмэг лэ, 
Тунгалаг йайхан нюдэдшни 
Туяа татайан одод лэ.

МЭРГЭН ЗУУДЭН
Энээхэн найантайгаа

хахасааб, халяаб гэйэн

Эжым халуухан нулимса
галдан сошоон 

Альган дээрэм унаал
мунгэн дуйалаар. 

Аалидайан шуйанайм 
йудайаарни аршаан болон 

Гэрэлтуулэн, толоруулан, 
йэргээн гуйгеол 

Гэмшэйэн, муудайан
сэдьхэлыем эмшэлэн. 

Гаарайан зурхэнэйм
сохидолые тургэдуулэн 

Гашалйан ухаан бодолыем 
угаагаал.

Эжым алтан наран абараал 
гэжэ бархирбалби, 

Теорийэн хуби заяаем
олон эрьюлээл эжымни, 

Тушэг найанайм сэргэ 
ургэн бодхоогоол эжымни. 
Г энтэ нойрйоон йэрихэдэм 

углоонэй наран,
досоом йаруул. 

Энэ йайхан онсотой 
зуудэн миин бэшэ

харагдаал. 
Гэмтэхэ аюулйаа, 

алаха убшэнйоо 
хамгаалха мана: даал. 

Эрын унэн бэе

бэелхыемни заяайан 
сахюусан узэгдоол. 

Хабарай жэнхинэмэ 
углоониис, шубуухайн

дулаан жэргэхые 
Муноол обёорон 
харабалби, ямар гоёб,

жаргалтайб. 
Мангартай ухаагаа

гуйлгэжэ шадахагуйб, 
нюдоо нээхэгуйб. 

Хайрата Эжын мэргэн 
зуудээр арюудхагдан

бодоболби.

ДУТЭЛУУРНИ
Халуун зурхэнэйм домог 
Харана нюдэнэйм шэмэг 
Бунхан уулын хормойдо 
Бултанда мэдээжэ нютаг 
Хадата йайхан Захааминаар 
Хайшааш зорёо хадаа, 
Харахал байхаш тоонтым 
Хажуугаарнь алба гарахадаа 
Зэбэ, гутаари загайатай 
Зэдэ голой хойморто,
Буга, йогооной гуйлдэн баййан 
Булга, хэрмэтэй газарта 
Тэбхэр табин жэлэй саада тээ 
Тэртэ, хасаг, хурхууд

сугларан,
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Дутэл байха даа гэлдэн 
Дутэлуур йуурин

бодхоол даа. 
Hahaap йанахада

залуушье haa, 
Маша ехэ туухэтэй байха. 
Намтарынь йэлижэ

хараа хада,
Убэлэй шэруун хуйтэндэ 
Уняартан, утаа татайап урхэ 
Унаган бага найандам 
Усеен лэ байгаал.
Ye саг унгэрэн ошожо,
Yргэн гудамжанууд

йубаряал,
Ута уйлсэнууд унжын 
Yндэр уужам гэрнууд

бодоол.
Хамтын ажахын

хугжэхэ уедэ 
Хэды гээшын баяртай

байгааб даа:
Худеегэй соёлой байшан

дэлигдэжэ,
Хатар дуунай нэерээн

дуулдаха даа. 
Далаад оной дундуур 
Дары тургэн баригдалан 
Паруул томо йургуули 
Уудээ ургэноор дэлин 
Ухибууд, хуугэдээ угтан

абаал.
Аймшагтай йуроотэй

шубуундал
Агаарай онсогын ерэжэ

буухадань,
Арбаадтайхан хубуунэй

гуйжэ ерэн
Аргагуй гайхалда абтан

хухихэнь,
Арюун сэбэр басаганай

онгосойоо гаран 
Амтатай шэхэрээр

хундэлэн угтахань 
Панагданал досоо гуниг

тараан.
Палан oniohoH жэлнуудэй 

сууряан
Тоонтым туухэтэ

хуудайанда
Томо, бага уйлэ хэрэгууд

бэшээтэйл,

Толотойон, жаргалтай
йайхан удэрнуудшье. 

Торожо сухэрйэн уе
сагшье олдохол. 

Ерээд оной гал дулэн 
Ехэл муу, мунхаг байдал

тогтойон
Хун зоной уйлалдаан,

уймэлдоон
Хуули, засагай йандараан.

йэлгэлдээн, 
Хулгай, худал, убшэн

зоболон
Хуурмаг зугаа, ухэл тахал.
Е урэн турын

эбдэрэн йалахада, 
Еун сэдьхэлни урмаа

хухарнал
Харамтайл даа, хунэй

тоорийэн хуби заяан 
Халагланаб хайрлан

зарим нухэдоо йанан 
Шудоо шангаар тайа зуун 
Шэруунээр досоогоо

оортоо йанан, 
Хамтаран дабан гараал

нютагай зон
Хатуу хара саг

хойноо орхин. 
Хорин нэгэдэхи зуун

Ж ЭЛ эй эхин
Хоёр бэшэ нэгэ найандаа 
Хоорондоо эбтэй эетэй ябан, 
Хоб жэбээ хоро орхин,

хаян,
Хоорхэн, йайхан турэл

нютагаа
Хорлонгуй, ходол

сэбэрээр ябая. 
Хойтохи, урган ерэхэ

багашуулдаа 
Омогорхон сэнгэн йууха 
Отологдоогуй ой

мододтойнь, 
Ундаа харяаха арюухан

тунгалаг
Уйа горходтойнь 
Дахажа ерэхэ бага

дальбараануудта 
Дамжуулан угэхоо

ойлгыш, бу мартыш. 
Хараашалнаб, йайхашаан

Хадын ороййоо
нютагаа шэртэн 

Хаанашье ябаа, ошоо хадам 
Харагдан байхаш

турэйэн тоонтом. 
Дууланал сэдьхэл

шамайгаа туурээн, 
Дундаршагуй баярые

тандаа хургэн. 
Бурьялнал досоо

дуранай хусэн 
Буурашагуй жаргалые

тандаа сэдьхэн.

зэдэмни
Дошхон хулэг мэтэ хурдан 
Долгилон урдайан

Зэдэ мурэн, 
Дэбхэрэн бусалйан

харьялгын хууеэн, 
Домоглон шамайгаа

дууланаб туурээн. 
Уйанай тургэн урасхал дахан 
Урилдан харайнаб

хул хунгэн. 
Уняартан манатайан

углоогуур йайхан. 
Уяран хайланал

хуйтэрйэн зурхэн. 
Сэдьхэл баярлана -

досоом арюун, 
Сэнхир тунгалаг

уйаншни -  аршаан. 
Шуудэртэй ногоон

уурээ толоноор йэрюун, 
Шулэглэн уреэнэб,

шамайгаа амаршалан. 
Парьдаг уулайаа

заха табийан. 
Хубшэ тайгайаа

хурэлжэ урдайан, 
Пайн мориной

хатараар харайлган, 
Хурдан хулэгэй

оодороор урилдан, 
Шааяжал гуйнэш,

сагай хурдэ харангуй. 
Хада хабсагай хаха зуйэн 
Шууяжал яаранаш,

хаанаш тогтон торонгуй, 
Хэтэ мунхэдоо хэсэ

хэнгэргэдэл зэдэлэн.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

Цыцыгма Ринчиновна Гармаева 1951 ондо Захааминай айма- 
гай Цагаан-Морин нютагта малша айлай булэдэ турэйэн нам- 
тартай.

Тэрэ уедэ Цагаан-Мориндо эхин йургуули баййан дээрэйээ,
4-дэхи классаа нютагтаа дуургэйэнэй йуулээр, Санагын дунда 
Ьургуулида йуража, 1969 ондо дуургээ. Тиигэжэ ажабайдалай 
ургэн харгы замда гараа бэлэй. Унишье болонгуй, Буряадай 
багшанарай институт дуургэжэ, турэл йургуулидаа ород хэлэ ба 
литература заажа эхилээ. Энэ хугасаа соогоо ород хэлэнэй баг
шанарай методическэ хутэлбэрилэгшээр, йургуулиингаа заву- 
чаар худэлйэн юм. Амжалтатай худэлйэнэйнгоо тулоо аймагай 
болон Буряад уласай эрдэм болбосоролой олон тоото грамо- 
тануудаар, баярай бэшэгуудээр шагнагдаа. Найанайнгаа ама- 
ралтада гарахадаа, турэл хэлэн дээрээ сулое сагтаа шулэгуудые 
бэшэжэ эхилээ. Пуулшын выпускын шабинар 2018 ондо Цы
цыгма Ринчиновнаагай шулэгуудыень «Зурхэнэйм баяр» гэйэн 
ном болгон хэблэжэ гаргаад, бэлэг болгон багшадаа баряа йэн.
Ирагуу найруулагша шулэгууд соогоо турэл хэлэн, турэйэн нютагаа, баян йайхан байгаалияа 
магтан дууладаг.

ХАНИЛ hA H  НУХЭР ГАМТАЙ
Огторгойн хаяа тулайан 
Орьёл хаданууд йуроотэй, 
Ошойон жэлнуудые йануулйан 
Одото дэлхэй сэнтэй.
Ара талайаа бурьялйан 
Аршаан булат эмтэй,
Аба эжы найдалтай.
Хубшын олон модонйоо 
Хуша эгээл хабатай,
Хамаг зоной дундайаа 
Ханилйан нухэр гамтай.
Ундэр хадын дабаанда 
Ульгам морин хэрэгтэй, 
Утэлэн ябайан найанда 
Удэйэн нютаг унэтэй.

УБЭЛЭЙ УДЭШЭ
Убэлэй шэмэруун удэшэ 
Ургэн тала нэмжынэ,
Ургэйэ нойртоо дарагдан,
Ута гэгшээр эбйээлнэ.
Уни бутарма дулаахан 
Урсахан заахан гэрхэн. 
Утаахан, дээшээ йуунагтан, 
Огторгой оодэ дуулинэ. 
Аажам, тэнюун хайа

Аргаахан айлшалан ерэнэ, 
Амтатай буузын унэроор 
Агаар гэртэ анхилна.
Хугшэд гэртээ аятайгаар 
Халуухан сайгаа оошонод, 
Холо ябайан хуугэдээ 
Хоюулаа, йанан, дурсанад.

УБГЭН ЖАБАР
Ута сагаан йахалаа 
Урагша- хойшонь хиидхуулэн, 
У бгэн Жабар мандаа 
Узэгдэбэ гэнтэ,айлшалан. 
Шэнэйэн гэрэй сонходо 
Шэдитэ зураг улээбэ,
Хун бухэндэ -  бултанда 
Хубиин жаргал юрообэ. 
Сагаахан сайаар бударан, 
Сэбэрлэн арюудхаба дэлхэй. 
Ушарйан нухэроо дурсан, 
Уринаар мийэрбэ дуухэй.

БУРЯАДУУД
Бухы найаараа шахуу 
Бусад олон яйатан 
Байдаг манай нютагта,
Буряад йайхан орондо.
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Номгон, тэнюун газарта 
Налайжа тэдэнэр йуудаг, 
Эхынгээ хэлэ, заншалаа, 
Эрхимээр сахин, ябадаг. 
Харин зарим нэгэмнэй 
Хэлэеэ мартажа эхилдэг, 
Байха хэды уладнай,
Буряад баййандаа эшэдэг. 
Холые шэртэн ониийон 
Харахан нюдэд зэмэтэй гу? 
Морёор ходо гуйлгэйэн 
Маяахан хулнууд гэмтэй гу? 
Онигор нюдэтэй японцууд 
Олондо суутай болонхойл, 
Эжы абынгаа шуйанйаа 
Эшэжэ, гутажа болохогуйл.

ХАРИДА ЯБААШАДТА
Хариин элдэб газараар 
Хуби заяагаа бэдэрнэт, 
Xynhoo дутахагуй йанаатай, 
Хамаг хусуу элсуулнэт.
Хэлэ амашье мэдэхэгуй,
Хундэ ажалда худэлнэт, 
Холын халуун орондо 
Хаба шадалаа гарганат.
Аза талаантай унгэрйэн 
Айдар найаяа йананат,
Улзы йайхан гуламтаяа, 
Уйдан байжа, дурданат. 
Зорийон хэрэгээ дуургэжэ, 
Заатагуй нютагаа бусаарайт, 
Турэл тоонтынгоо гуламтада, 
Тубхинэн, жарган йуугаарайт.

 ̂  ̂ ^
Холын газарта ябайанаа, 
Хурэжэ нютагаа ерэхэш, 
Хадата турэл Захааминаа 
Хаража, досоогоо ханахаш. 
Аяар холойоо эрьежэ, 
Абынгаа тоонто харахаш, 
Аятай йайхан гуламтадаа 
Анда нухэдее золгохош.
Улгы нютагаа бусажа, 
Унгэрйэн сагаа йанахаш, 
Эльгэ зурхее уяруулжа, 
Эдирхэн и ah ая а шаналхаш. 
Хуйап модоной оройдо 
Хухы шубуун донгодоо,

Худеегэй юрын хундэ 
Хугжэм шэнгеэр зэдэлээ.
Ундэр хадын саанайаа 
Yглоопэй наран бултайгаа,
Ургэн талаяа мэндэшэлэн, 
Уринаар мийэрэн, энеэгээ. 
Наранай дулаан элшэйээ 
Набша намаа ундыгее,
Номин шулуу йануулан, 
Ногоондо шуудэр ялалзаа.
Бадма Лёнхобоор бурхоогдэйэн 
Бууса турэл нютагтаа,
Байгаалияа йайхашаажа,
Баясан йуухада гоё даа.

 ̂  ̂ ^
Yш ып олон сэсэгуудээр 
Ургэн талаяа хушан,
Хангал йайхан унэреер 
Хунэй сэдьхэл баясуулан,
Зунай арюухан сагамнай, 
Зугаалан, мандаа ерэбэ,
Зулгы энээхэн хайамнай 
Зурхэ сэдьхэл хулгеебэ.
Найатай улад зомной 
Нютагайнгаа аршаанда ошобо, 
Харин тиихэдэ залуушуулнай 
Хариин орон зорибо.
Аршаандал, арюухан уйандаа 
Аабагархан ухибууд шунгаба, 
Айлшалйан шубууд дальбараагаа 
Аятайхан газар тэнжээбэ.

 ̂  ̂ ^
Элдин нютагай энгэртэ 
Эртын хабар айлшална,
Ундэр номин огторгойдо 
Уулэд аргаахан тамарна.
Алас холын газарйаа 
Аянай шубууд бусаба,
Ангирай солгёо аялгаар 
Аажам тала зэдэлбэ.
Уула майлын убэроор 
Ухэр малнууд бэлшэнэ,
Ургын аятай хангалаар 
Убэр Боори анхилна.
Арюухан, дулаахан хайые, 
Ажаглан байхада, урматай; 
Аажам худое нютагта 
Ажайуухада хабатай.
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БАГА НАПАН

ЗАЯАТАЗАМ
89 наЬатай Намжил Цыре- 

новна Хадам эбии xeepeenhee
Дайнай шэруун жэлнуудые 

эбиимнай ha на н дурсажа, маа- 
надтаа зугаалжа Ьуудаг болон- 
хой. Жэл ошохо бури 1шнан 
ha на н хеерэхэдэнь, эли тодо, 
тоб байса, усэгэлдэр -  мунеедэр 
боложо 6aiihaii юумэндэл ха- 
рагдаха юм.

Дайнай эхилхэдэ, арбан 
нэгэтэй ябааб. Эбиитэеэ Са- 
гаан-Нуурта хони харюулхаб- 
ди. Сагаан-Нуур Зэдын хой- 
то эрьедэхи ундэр хабсагайн 
оройдошье haa, тойроод ой 
модоор хушаатай, ута ургэн 
талмай юм. Энээгуурхи ой мо- 
доной соорхой соогуур хонёо 
бэлшээхэбди. Ye сагнай хатуу 
байгаал даа, хубсайа хунаршье 
байхагуй, зунаа дуурэн нэгэл 
нимгэхэн самсатай, дээгуурнь 
умдэхэ шэрэмэл хантааза бай- 
гаа йэн гу, угыдоошье угы 
даа. Хулшни ходо нюсэгэн, 
хабараар оёйон иишэг гутал 
мэтэр багадашаха, шуудэр 
соогуур тэрэнээ хэды умдоод, 
удэрынь наранда хатаахадаш, 
ухэрэй aphaap оёйон ула, тан- 
галайнь тайа хатаад, хулшни 
багтахаяа болишойон байха. 
Яахабши даа, хул нюсэгоор 
хонёо харюулха баатай бо- 
лохош. Углоонэй хюруу соо 
хонидоо гаргайаар, ухэрэй 
шэнэхэн шабаайа бэдэрхэш, 
олдоо йаань, нюсэгэн хулоо 
тэрээ руу хээд, хулэйнгоо ууя- 
тар дулаасуулжа жаргахаш. 
Тиийэн хулшни сабшаатай га- 
зараар гу, али арбагар шулуу- 
тай энгэр боорёор гуйхэдэш 
гоё байха. Нюсэгэн улануудни 
энэ тэрэ шобхо узууртэй но- 
гоондо адахагуй, гансал coop

ногооной узуурые гэшхээ йаа, 
хулшни адашаха, йуужа заахай 
бархираад лэ, хошщтоо ошоол- 
ши даа. Аадарта гэнтэ дай- 
рагдажа, шобто сохюулаад, 
нойтон самсаяа тайлажа ба- 
жуугаад, гэдэргэнь умдэхэш, 
нэгэ хэды шэшэрээд лэ, сам- 
сынгаа нюсэгэн бэендэш ха- 
ташахада, байал хухихэш. Бо- 
рооной ерэжэ ябахые хараад, 
хонидоо тургэн эрьюулжэ гэр 
тээшээ залахаб, бороодо со- 
хюулжа байха бэшэш. На- 
ратай дулаахан удэр уйандаа 
ургуубшээр Зэдэ руу доошоо 
буухаб. Хабсагай яйала ундэр, 
эгсэ эрьетэй, харгы -  ябаган 
зургэ, нэгэл хунэй ябахаар. 
Доошолйоор, одоо Зэдэдээ 
хурэхэш. Удэшэ углоогуур 
дааража зобойон би, удын 
наранай элшэдэ яйала ша- 
руулаад, халуудайан бэеэрээ 
дулаахан, аалихан урасхалтай 
таляан соо шунгажа одоол 
жаргахаб. Хуршэ хонишодой 
ухибууд хаа-яахан ерэхэ, 
хоёр-гурба болоходоо, бухы 
юумэеэ мартажархёод, уйанйаа 
гарангуй шунгахаш, умбахаш. 
Иигэжэ бэеэ йамааруулйаар, 
наадаха зай забйар олоод, ба- 
гахан юумэнйээ хухижэ, сэн- 
гэжэ, ухибуун лэ хадаа оорын 
жаргалтай, сагаа унгэргэгшэ 
бэлэйбди. Жараахайнуу- 
дые намнажа эсэхэдээ, уйаа 
абаашаха бэлэйб гэжэ йанаад, 
ургуубшэеэ ургэлоод, дунда- 
шаг хунэгуудээ ургэжэ, оодоо 
дугшахаб. Дээшээ дабшайаар, 
эрьеын тэг дунда шууд ша
май, арай гэжэ хурэхэб. Энэ 
ухибуудэй гу, али томош хун 
болот, амарха дэбсэг эгсэ эрье
ын тэг дундахана, хурзоор мал-

Намжил Цыреновна

тажа, тэгшэхэн, иишэ тиишээ 
алдайаа улуухэн, сэхэ талмай- 
ханиие, уйа зоогоошэд амараг 
лэ гэжэ ямар буянтай хун хэбэ 
гээшэб! Тэрэ хуниие энээгуур 
ябаашад йайханаар дурсажа, 
йайниие ходол хусэдэг байгаал 
ха.

Хунэгуудээ, ургуубшэеэ зэр- 
гэлуулжэ табяад, йайса ама- 
раад, байал дээшээ дабшахаш. 
Тиигэжэ аяар доройоо уйаяа 
асардаг йэмди. Борооной 
удаахан оройоной йуулээр, 
шулуутай адха соогуур уйан 
тогтошохо. Тиихэдэнь хэды 
соо голой уйа зоохэгуйш, адха 
соохи уйаараа эдеэ хоолоо ша- 
нахабди, тар нюураа угаахаб- 
ди.

Хуурай-Сахирай горхо- 
ной Зэдэ гол руу ородог 
гунзэгы жалга, буртаг хобоо 
болгожорхийон горхоной йаба 
соогуур, хажуугаарнь хунэй
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дабажа гарамаар бэшэ удхэн 
бургаайанай дэргэдэ нэгэтэ 
эбиитэеэ ухэрэй шабаайа ха- 
рабабди. Энээгуур ухэр мал 
ябанагуй ха юм, хаанайаа энэ 
шабаайан бии болобо гээшэб 
гэжэ бидэ ехээр гайхалдабаб- 
ди. Хойнойоо, Улэнтэйоомнай 
энээ руу ухэрнууд ерэдэггуйл, 
али Ехэ-Сахирйаа гу, угы- 
шье йаа, Зэдын урдайаа, 
Тамйаанйаа ерэжэ болохо. 
Иижэ таамагшалжа ябайаар, 
хонидоо уйалха йанаатай 
уруудажа, Зэдэ духэжэ яба- 
тараа, элйэн дээрэ ушее нэ- 
гые харабабди. Одоо мунее 
ухэр манайхи руу хаанайаа 
ерэйэниинь ойлгогдохо боло
бо. Голой урдахи Тамйаанйаа 
ухэр туужа асараа ха юм 
даа,хулгайн лэ адагуусан. Теэд 
аяар тэрэ холойоо ухэр туужа, 
нюусаар уйа гаргажа байжа 
хэн хойшолхоб? Тэрэл Юуг- 
тын дабаанай йула табяатай 
бамбалаагууд лэ байгаа ха. 
Хабараар арбаад бамбалаа
гууд тужа соо байрлаад, модо 
бэлдэхэ даабаритай, харуул- 
шантай энэ дээрэхэнэ байрлаа 
бэлэй. Эдэнэр Тамйаанйаа 
йуниндоо шоро муута ухэрые 
урьхадажа хутэлоод, уйа гар- 
гаад, бутуу буртаг соо хойшол- 
жо, нэгэ тээ гаргаал юм бэзэ.

Уданшьегуй Сахирйаа Фе
доров милиисэ ябагаар ерээ бэ
лэй. Буу тттуутттъе харагдахагуй, 
муроорнь мушхэжэ, бамба- 
лаагуудай байра сэхэ ошоод, 
алайан, эдийыень олоо йэн 
даа. Хонёо туугаад гэдэргээ 
ерэжэ ябахадам, муноохи ми- 
лиисэмнай мяхыень абанхай 
горхоной хуургэ дээрэ йуугаа 
йэн. Бамбалаагуудынь байра- 
даа улоол юм бэзэ, тэдэшни 
дан шанга хиналта доро бэшэ 
байгаа, модо бэлдэхэдээ ма- 
най хажуугаар Юугтын дабаан 
дээрэ байрладаг баййан, бага

сага сулоотэй зон лэ йэн ха.
Нэгэтэ углоогуур хонидоо 

ехэ харгын хойно, модон 
соогуур морёороо харюулжа 
байтарни, нэгэ унжагар ута 
шоно хойто ара соойоо га
ража ерэйээр, хоёр хониием- 
ни йабажа хаяад, нэгэнэйнь 
гэдэйые удар татажа, толгой- 
гоо шэхээд, доторыень эдин 
аашалжа байхадань, моринйоо 
буужа, томохон йургааг абаад, 
мориндоо мордожо, шоно тээ- 
шэ мориёо залаха гэхэдэшни, 
юу духэхэ йэм, байра дээрээ 
эрьелдээд лэ, ябаха юм бэшэ. 
Айан шадалаараа хашхархаб, 
модоороо арбаганабаб. Шоно 
ухибуунйээ юу айха йэм, миин 
лэ саашаханаа боложо, тии- 
гээд бургаайан соо орожо угы 
болоо. Хонидоо арай шамай 
суглуулжа, гэр тээшээ намна- 
жа, хонидоо ехээр хайрлажа 
бархираад, эбиидээ дахин хони 
харюулхагуйб, болёоб гэхэдэм, 
эбиимни ондоо хэн харюул- 
хаб, хоюулханаал ха юмбиб- 
ди гэжэ намдаа ойлгуулагша 
бэлэй. Хойто удэрынь хойшоо 
гаргангуй, ехэ харгын урдуур, 
зуулжэ харюулбаб.

Мэнэл муноохи шономнай 
модон соойоо харгы хундэлэн 
гаража, хонидтом добтолбол 
даа. Хоёр хони абажа йабаад, 
гурбадахииень нюргандаа шэ- 
дээд, модо руу орошоо йэн. 
Эдихэеэ нэгые абаха бэшэ даа, 
хэдые заал йаа урижа, алажа 
хаяха. Тиимэ муу заяатай ами- 
тан ха юм даа.

Байа нэгэ удэр, оройхоно, 
хониноймнай сарай дээгуур 
толгойгоо шохойлгоод, ундэр 
томо бэетэй хун шагаажа бай- 
ба. Бидэ ехээр айгаад, Улэнтэ 
тээшээ шамдуухан гэшхэ- 
бэбди. Урдайаамнай нюта- 
гаймнай нэгэ убгэн морёор 
ерэжэ ябаба. Тэрэ убгэндэ 
хэлэйэмнай, бамбалааг лэ

байгаа ёйотой, хусэжэ, муноо 
голынь гаргахаб гэжэ хэ- 
лээд, ургэлжэ ябайан буугаа 
урдаа баряад, байра руумнай 
хатаргайаар ошоо йэн. Хоёр 
хонойон хойно талмай гараад, 
баруун ойн захада тэрэ хумнай 
буудуулжа алуулйан хэбтээ 
бэлэй. Хоорхы даа, хаанайаа 
ябайан байгааб, хонинаймнай 
хушалта доро гал тулийэн, 
дулаасайан байгаа йэн. Юун- 
дэ алаха байгаа юм, хэндэшье 
муу хээгуй, муроороол ябайан 
хун байгаал даа. Городоогйоо 
(тэрэ уедэ Закаменск иимэ нэ- 
рэтэй йэн) байгаа ёйотой, гэр- 
тээл духэжэ ябаа ха юм. Ай, 
бурхан,зайлуул!

Убэлдоо шамбай шиираг 
Михайлатай тулеэ бэлдэхэб- 
ди. Баарйан зурхэ муутай 
гулээд, дайнда мордоогуй 
юм, маанадаа абарагшал йэн 
даа. Бэлдэйэн тулеэень мори 
шаргаар зоохэбди. Ехээр тээ- 
бэл, харгыдаа шаргамнай 
хумэришэхэ, одоо таба-та- 
бан шуурхеэр тайража тээйэн 
будуун модон унажа, маниие 
ехэл зобоодог йэн. Тэдэнээ 
яажа дахин ашахабши, тули- 
хаш даа... Михайламнай шам- 
байл хадаа, йухоор хэдэн шар- 
га тулеэ гурба-дурбэн метрээр 
тайража, тээжэ угэхэ. Гэртээ 
хургэйэн тулеэгээ газаа- 
гаа хюроогоор хюроодэхэш. 
Сулэлгэндэ ерэйэн хоёр эхэ- 
нэр маниие хабартаа тулеэ са- 
жанлажа табихыемнай йургаа 
бэлэй, хоорхы. Ой соонь са- 
жанлаад, убэлоор асархада, 
ямар хунгэн гоё йэм бэ! Гэнтэ 
туймэрэй айабал, сажанлайан 
тулеэгээ абархаа гуйлдэхэш. 
Иимэл байгаал даа, ухибуун 
найамнай, хоорхы!

Александр ШАГДУРОВ, 
Россиин болбосоролой отличник
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эжыдээ
Эжы, эжы, эжыдээ 
Эльгэ зурхэм хододоо.
Эжым турэЬэн тоонтодо 
Эзэн болон hyyxa6 даа. 
Харахан нюдыеш, эжым, 
Ходол Ьанан ябаналби. 
Сэсэгтэл Ьалбарап эжым 
Сэбэр Ьуухыш хусэнэлби.

Очир МАРХАЕВ

ЭЖЫ
Эхэ гэжэ угэеэ 
Энэ Ьайхап дэлхэй дээрэ 
Хэзээшье мартангуй 
Ходо Ьанажа ябахаб.
Эхэ гээшэмнай 
Эльгэ зурхэндэмнай 
Эгээл унэтэй,
Эгээл ехэ баялигнай,
Энхэ ехэ дэлхэй дээрэ 
Эжыгээ нэгэтэ алдабал, 
Хэзээдэшье олохогуйш,

Хэзээдэшье харахагуйш. 
Эжынгээ хугшэрбэл 
Эрхэлэн удэЬэнее Ьанажа, 
Альган дээрээ беемэйлэн 
Аятайхан абажа ябахаб.

Лена БУДАЕВА

ХУПИЭП ЭЖЫМНИ
Бухэтэр болошоо хугшэн

ЭЖЫМНИ,
Мунсэгэр Ьайхап шарайнь 
Жэгтэйгээр уршышоо.
Ангир шарахан нюдэдынь

Ьуларжа,
Амисхаал сохисонь тургэдее. 
Удэшэ бури наранай орохые 
Уин удаан хулеэн,

Ьарабшалан харадаг Ьэн. 
Маани мэгзэмээ аман соогоо 

губэржэ,
Багахан ашанараа харан,

харан хухидэг Ьэн. 
Дуугаа ниилуулЬэн галуудай 

субан харихада,

ЭЖЫН ПАЙНДЭР

Жэгтэй Ьайхан гунигтай
дууень шагнажа, 

ДайнЬаа бусаагуй дуугээ
Ьанан шаналжа, 

Дабхаряатай нюдэдЬеень
нулимса дуЬаан 

Ьуудаг Ьэн. 
Александр ЦЫБИКОВ

АШАТА ЭЖЫ
Хайрата эжын ашаар 
ХурьЬэтэ дэлхэй гэшхэнэб, 
Хайрата эжын ашаар 
Хубитай заяатай ябанаб. 
Урихан эжын уреэлээр 
УладЬаа дутуугуй ябанаб, 
Урихан эжын уреэлээр 
Урн хуугэдээ ургэнэб. 
Ашата эжын заяагаар 
Одото дэлхэй шэртэнэб, 
Ашата эжын заяагаар 
Омог дорюун гэшхэлнэб.

Сэсэгма ГАРМАЕВА

ЭЖЫН ПАЙНДЭР

Минин тееби Норжима
Минин тееби Норжима 1946 

ондо Бургалтай нютагта турэЬэн 
намтартай.

Эдир жаахан ябахадаа Бур- 
галтайнгаа горхон дээрэ сасуу- 
танаараа зунай удэрнуудые 
унгэргэгшэ Ьэн. Горхонойнгоо 
yha оймохо, шабараар элдэб 
юумэнуудые хэхэ ажалтай бай- 
даг Ьэн. Пургуулида орожо, 
4-дэхи класс дуургээ. Саашаа 
Ьуража шадаагуй. Нюдэниинь 
ехээр убдее.

Ажалай хун боложо, элдэб 
ажалда худэлдэг болоо. Кол- 
хоздоо ажаллахадаа тугал бу- 
руунуудые, гунжануудые ха- 
рууЬалаа. Арбан юЬэтэй болоод 
Агафон Хандажаповичтай гэр 
булэ боложо, долоон уринэрые 
турэжэ, гарынь ганзагада, ху- 
лынь дуреедэ хургее. Долоон 
ухибуудынь бултадаа илгаагуй

уран гартайнууд. Гоёор зураг 
зураха, Ьайханаар бэшэхэ, мо- 
доор Ьиилэхэ, хубсаЬа оёхо, дуу- 
лахашье шадалтайнууд. Минин 
тееби манда ехэ дуратай, амта- 
тай хоол бэлдэдэг, урин дулаа- 
наар хандадаг. Биишье теебидее 
ехэ дуратайб. Норжима тееби 
14 аша, 8 зээнэртэй жаргалтай 
ажаЬууна. НаЬанайнгаа ама- 
ралтада гаратараа Михайлов- 
кынгаа хуугэдэй сэсэрлигтэ хоол 
бэлдэгшээр ажаллаа.

Нэгэ ушар болоЬые хеерэ- 
Ьэниинь Иананаб.

Би бага байхадаа таабай- 
даа ехэ эрхэ байгааб. Таабайм 
дааЬан тамхи татадаг байгаа. Би 
тэрэ мохитой дааЬыень Ьорохо 
дуратай Ьэм. Нэгэтэ таабайм 
гуламтынгаа захада дааЬаа, 
тамхияа орхёод хаанашьеб даа 
ябашоо. Тэрэ уедэ би ехэ жарга-

шооб, дураараа дааЬынь хухэжэ, 
тамхишье Ьэлгээд Ьорожо Ьуу- 
тараа, тархимни эрьелдээд му- 
харишооб, арай гэжэ бодоод лэ 
унашахаб. Орондоо мулхижэ 
ошожо хэбтэбэб, тики бай- 
тараа ехээр толгойм убдэжэ 
беелжэбэб. Шарадаа хурэЬэн 
байгааб. Долоон хоног хэбтэжэ 
Ьайн болобоб. Тэрэ сагЬаа хой- 
шо дааЬа, тамхи гээшые мунее 
болотор баридаггуйб. Нэгэтэ 
садатараа тамхилааш, -  гэжэ 
тееби энеэдэг.

Би бага басаганайнь ху- 
буун, Пурбэ гэжэ нэрэтэйб. Бидэ 
теебитэйгээ байдагбди, туЬалхал 
гэжэ оролдогшоб. Теебидее ушее 
олон жэлдэ мантайгаа хамта 
Ьуугыт даа, гэжэ хэлэхээ Ьананаб. 
Иимэл даа минии тееби.

Пурбо ГАРМАЕВ, 
8 класс, у. Михайловка
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ХАНДАЖАПЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
( Ургэлжэл)

Харгы замдаа йайп ябахынь 
удэшее бэлэй. 

Хурэхэ нютагни 
Хусэгдэшэгуй 
Холо байна даа.
Хунэй дайда 
Хуйтэн байна даа.
Халуун йайхан нютагтаа 
Хоёр hapahaa улуу ябажа

ерэбэ.
Уян З00лэн00р хандажа, 
Хаан-Уула урдайаань

угтаба.
Yбгэн абгынь зугаа

барагдаха бэшэ, 
Ургэйэ нойрынгоо хурэхэдэ, 
Yбсуу дарама йахалаа

эльбэжэ,
Ye мусынгоо шалахада, 
Уудэн тээшээ йалирба.
Гэрээ ехээр йанайандаа 
Гэртээ ошожо амарба. 
Гурбадахи ехэ абгайнь 
Гушан гурбан дабаа дабажа, 
Шамбала уулын хормойдо 

ерээд баййанаа, 
Шадал дундаа ойлгожо, 
Шамдан йеергее ябаха

гэхэдээ,
Шадал тэнхээгуй байба. 
Архи ехээр ууйандаа 
Алмайран дайрагдажа;
Гэгээн ехэ ууладаа 
Гэнтэ ерэшоод,
Гэтэн хаража йууба.
Гэрэл туяа сасайан 
Г эр шэнги тухэреэн 
Шамбала уулын орой

дээрэйээ яларжа байба. 
Шамдан бодожо мургеед, 
Шамбала уулаяа гурба

дахин
Шуран бэрхээр ябажа,

гороо хэбэ.
Шууяха ехэ абяан гараба. 
Тойрожо байжа

хараашалба.

Тургэн дошхон горхон
урдажа,

Тураг томо шулуунуудые 
мухарюулан харагдаба. 

Тургэн мориндоо мордожо, 
Тала газарта духэжэ,
Туудэг носоожо,

сайгаа шанаба. 
Тунгэрэг соонь замбаа

тойон байба. 
Улйан уута соонь 
Уулын эрдэни шулуунууд

хээтэй байба.
Угаа йайхан эрдэни шулуу 

хараад,
Урмашан баясаба.
Нютаг тээшээ зорибо, 
Намжаа талаар ябаба. 
Наран шэнги йайхан

йуултэй
Найман унгеер толорйон 
Найман гоё шубууд 
Нара гараха зуг тээшэ 
Намаа сэсэг бадаруулйаар, 
Налгай зохидоор 
Ниидэн саашаа ошобо. 
Эмниг мориниинь 
Эжэл нютаг тээшээ бушуу 

ябаба.
Эртэлэн нютагтаа хурэбэ. 
Эгээ бага дуу хубуундээ 
Энэ ябайан ушараа хеерэбэ. 
Энхэ Сагаан дуу хубууниинь 
Эхилэн угэлбэ:
-  Энэ дэлхэййээ халин

ошохымнай харуулба. 
Хухэ мунхэ тэнгэридээ 
Хужэ ногоон дайдайаан 
Дээдын ехэ бурхан эхэдээ 
Долоон ехэ бурхан убгэд

боложо йуухабди. 
Дунда замбиингаа

ухибуудые 
Дээрэйээнь хаража, 
Дундаршагуй баялигынь 
Даашагуйгеер эдлэхыень

хаража байхабди. 
Элдин хонгор нютагтань

Эрдэни шулуугаа 
Энгэр убэртэнь 
Элэшэгуй йайханаар 
Эдлэхыень табяарай. 
Буха-Ноён хубуугээ 
Буртаг тайгын агы со о 
Бухэли жэл даяанда

йуулгажа, 
Баатар ехэ бэеынь

сэбэрлээрэй. 
Бухы зоноо хаража

ябахадан
Баггуй ехэ туйатай байха, 
Буряад зоноо хаража ябаха. 
Табан хушуун малайнь

заяаша болохо. 
Тумэр туруу туруулйан

морииень
Талый адуун соойоо

асаржа, барюулагты. 
Турэл эжэл мориниинь 
Арын адуун соо 
Адар томо бэеэрээ илгарха. 
Арын агын хажууда уяхат: 
Арюун бэениинь уяашажа, 
Алтай дэлхэйе нюдэ

сабшаха зуура 
Хэер мориниинь тойроод

байха.
Хаан-Уула хубуунэймнай 
Хэхэ ажалынь ехэ:
Хундэтэ зоноо урижа, 
Хонинойнгоо ноойоор 
Хун шубуунйаа оорэгуй

сагаан
Пэеы гэр бутээжэ эхилхэ, -  

гэжэ хэлэбэ. 
Пара удэрэй йайнда 
Найр наадан эхилжэ,
Пэеы гэр уран бэрхэ йамгад, 

бэреэд
Пахы йалаг даража эхилбэ. 
Пайхан мунгэн сагаан

йэеы гэр
Парын шэнын нэгэндэ

бодхообо.
Пуни удэргуй худэлжэ,
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Пурэг олон гэрнуудые
бодхообо.

Юумэн хуу бутээсэтэй
байба.

Наян-Наваа ууладаа 
Юйэн сагаан йэеыгээ

табиба,
Юйэн туг гэр бухэндэ

намилзуулба. 
Юйэн хониной Т00ЛЭЙ 
Юйэн гэр соонь табиба. 
Бага абгайниинь 
Юйэн гэрээ арамнайлба. 
Баян ехэ найр наада хэбэ. 
Хэды галаб унгэрнэб, 
Галабай унгэрхэ бухэндэ 
Хонинойнгоор тоолэйе

хундэхэт.
Юйэн тугайнгаа йулдые 
Дээрэ ургэжэ ябаха 
Дээдын ехэ ургэмжэтэй, 
Дэлгэр йайхан сэдьхэлтэй, 
Домто ехэ шэдитэй ухибууд 

турэжэ байха. 
Долоон ехэ бурхан убгэд 
Домоглон туурээжэ

ДУУРГээд,
Хаан-Уула хубуун 
Хониной тоолэй

абгайнартаа барижа, 
Хундэлжэ байба.
Хониной тоолэй хундеед, 
Хаан-Уула хубуундээ

бариба.
Хонинойнгоо тоолэй

зуун тээшэнь 
Харуулжа табиба:
-  Хонгор ууладаа хурэжэ

удоорэй,
Мунхэ уулын 
Мунхын аршаан

хуртэжэ байгаарай, -
гэжэ уреэбэ.

YпдэЬоор хэйэн аягатай

йугээрээ
Унгэтэ бурхан тэнгэридээ 

сэржэм
Ургэжэ дуургэбэ.
Хаан-Уула хубуун 
Хун зондоо хандажа:
-  Хурьйэтэ дэлхэйдэ Будда 

бурхан мундэлбэ, 
Хухэ тэнгэри сагаан

гэрэлээр туяатаба, 
Алтай дэлхэй дуурэн

шарын шажан дэлгэрхэ, 
Амитан зон олоороо

йузэглэжэ эхилхэ, 
Аажам энэ дэлхэйдэ 
Амитан зоной тулее 
Амгалан тайбан байхыень 
Арюун йайхан шэдитэ

утеер номножо эхилхэ, 
Бидэ Зуун
Ехэ Бурхадтаа мургэжэ, 
Бурэнхы Зуунэй

зуулэгшэнээ тахижа, 
Бултадаа ябаха

болохомнай. 
Баян йайхан газартай 
Байгал гэжэ нуурые

тойрожо йуухабди. 
Тала дайда уужам даа. 
Буха-Ноён туруутэй 
Табан хушуун малаа туужа; 
Таба-зургаан жэл ябажа

хурэхэбди.
Анхан энэ дэлхэйн муу

юумые
Абай Гэсэрнай саража,
Эди шэдиин хусеер 
Энэ дэлхэйе арюухан

болгойон,
Гэсэрэй мунгэн ордон

бодхоойон 
Газарта мунгэн элбэг байха. 
Абай Г эсэрэй 
Алтай ордон бодхоойон

Алтай оёортой газарта
хурэхэбди.

Хэтын хэтэдэ мургэжэ
баййан

Харынгаа шажан аршалжа; 
Хари газарта туруушээр 
Хундэшэг байха.
Хожом хойшодоо дадажа, 
Хонгоодорой газар болохо. 
Хухэ тэнгэриин ургэмжеер 
Харты замымнай

яларуулжа баййан 
Хун Шубуун эхэмнай 
Хододоо мунхэ заабари

угэжэ байха.
Буха-Ноёндоо тушэглэжэ, 
Буян хэшэгтэй ябаарайгты. 
Булта зон нэгэ йаналтай

байдаггуй,
Бутаржа аминдаа йалахаа 

йанадаг.
Баян хонгор газарйаан

хобхорхоо яарадаггуй. 
Будда бурханай турэЬэпЬоо 

хойшо
Табан зуун жэл болоод, 
Туби дэлхэйдэ Христос

бурхан турэхэ, 
Турэл газарйаамнай духуу 

мундэлхэ. 
Тургэн эндэйээн ябабалнай

дээрэ.
Хун зон ехээр хулгэхэ.
Хара шажангаа аршалжа, 
Хари холын зуун зуг

зорихомнай. 
Хаан-Уула хубуун 
Буха-Ноёноо дуудажа

асараад,
Долоон хугшэн абгайнараа 
Долоон хоног хундэлжэ, 
Дулэтэ сагаан архийаа

амсуулба.
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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