
 

Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ уласай уран зохѐолой шан 

Уран шүлэгшэдэй мүрысɵɵн 

«ЖЭЛЭЙ ЭРХИМ ШҮЛЭГ» ШЭГЛЭЛ 

10-11-дэхи ангиин hурагшадай дунда 

I -дэхи шатын лауреат 

Зомонова Карина 

 

Хабарай эхин 

Ута үбэл дүүрэжэ, 

Ургы сэсэгүүд бултайба. 

Уһан горходни урдажа, 

Уужамхан тоонтомни һэргэбэ. 

Үни хүлеэһэн хабарни 

Одоо хүрэжэ ерэбэ. 

Үндэр хадын оройгоор 

Үглөөнэй наран бултайба. 

Ангир шубууд бусажа, 

Аятай дулаа асарба. 

Ара үбэрөөр ногооржо, 

Арса гангаар анхилба. 

 

Наран 

Шара алтан үһэтэй, 

Томо хүхюун аматай, 

Түхэреэн сэбэр шарайтай 

Наран басаган гарыш даа. 

Наран, наран, наашаа харыш, 

Намдаа дулаа бэлэглыш. 

Алтан туяагаа сасажа, 

Ара тайгаяа гэрэлтүүлыш. 

 

Алтамни 

Адуугаа намнахадаа 

Алтандаа мордожо, 

Абынгаа заабаряар 

Аалихан оодорноб. 

Адуун һүрэгни 

Урдам табарна. 

Таабайн заабаряар 

Томоотойгоор шогшоноб. 

 

 

Эрбээхэй 

Эрбэгэрхэн эрбээхэйн 

Энеэбхилэн ниидэхэ гоѐ. 

Сэсэгүүдэй дэльбэ дээгүүр 

Сэнгэн наадахань гоѐ. 

Нямняа сэсэг дээрэ 

Нэнгэжэ һуухань гоѐ. 

Гэнтэ дэгдэн дээшээ 

Газар шэртэхэнь гоѐ. 



 

 

Эжыдээ 

Энэрхы һайхан сэдьхэлтэй 

Эжыгээ һанажа ябахалби, 

Амтата хоолыш эдихэдээ, 

Ажалаа һайнаар хэхэлби. 

Һургуулида бэрхээр һуража, 

Сэдьхэлынь баярлуулжа ябахалби, 

Хүндэлнэб танияа, эжымни, 

Сэдьхэлдээ сэгнэжэ ябаналби. 

 

*** 

Хүүгэдэй хүхюун абяагаар 

Хүхы шубуун донгодоно. 

Хойто Эреэнэй хормойгоор 

Хангалтана тала дайдамнай. 

 

*** 

Сэхир голой эрьеэр 

Сэнхир шулуу бэдэрнэб. 

Сэсэгтэ талмай дээрэ 

Сэнгэн садатараа нааданаб. 

 

*** 

Эдир хүүгэн наһандаа 

Эмниг мориѐо унажа, 

Эжы абын буянгаар 

Эрэ боложо ябанаб даа. 

 

Нютагни 

Холын замһаа бусажа, 

Хүтэл дээрээ буухадаа, 

Урин налгай нютагаа 

Уяран байжа шэртэнэб. 

 

Туяа татан нэмжыһэн 

Тоонто дайдам угтана. 

Арюун сэлгеэн агаарынь 

Амин бэеым арюудхана. 

 

Харьялһан булагай эхинһээ 

Хүртэнэб арюухан аршаанһаань. 

Хонгор сагаан таладаа 

Хүльбэрэн хүсэ абаналби. 

 

Ая гангаар анхилһан, 

Аршаан булагаар билтарһан 

Аажам тэнюун нютагни 

Арюун баян мүнхэрхэл даа! 

 

 



Табан эрдэни 

Табан хушуу малаа 

Танидаг һайнаар болооб даа. 

Тооложо үгэһүү түлыень 

Тааруулжа туршааб бултыень. 

Түбжэгэнөөшэ унаган, 

Туматайхан ботогон, 

Тамир һайтай тугалхан, 

Тобор эбэртэй эшэгэн, 

Тангаршаадаг хурьгахан. 

Түрэл буряад арадни 

Табан хушуу малаа 

Тэжээжэ ябаял бултадаа. 

 

 

Дэлхэйгээ гамная! 

Алтан ехэ дэлхэйдээ 

Арюун эжыдэл адляар 

Агаар, уһаяа бузарлангүй 

Амар жаргалтай ажаһууя! 

 

Эхэ нангин дэлхэйгээ, 

Элдин һайхан байгаалияа 

Үри хүүгэдтээ захижа, 

Үеын үедэ гамная! 


