Өөртөө
табиһан
асуудал

Ц Ы Р Е Н -Х А Н Д А
Д А РИБАЗА РОВА

Өөртөө
табиһан
асуудал
Шүлэгүүд

Буряад-Монгол Ном
Улаан-Үдэ
2012

УДК
ББК
Д

89
84(2Рос=Буря)-5бу
203

Мүнхэ сагай хүсэтэ урасхал үгсэһэн,
Морин хуурай эгэшэг янгаар һүлдэлһэн,
Молор талын сээжэдэ түрэһэн бэшэг,
Монгол хүнэй хубида үгтэһэн хэшэг

Дарибазарова Цырен-Ханда
Өөртөө табиһан асуудал
Улаан-Үдэ хото: «Буряад-монгол ном» хэблэл, 2012 —240 с.
Зохёогшо уран бүтээл соогоо нютаг орон, түрэл арадаа түүрээн
магтажа, хүн түрэлтэнэй хуби заяан, сагай эрьесэ тухайшье
бодомжолон, сэдьхэлэйнгээ үгөөр уншагшадта хандана. Багша,
эхэ хүнэй хубида эдир үетэнэй хүмүүжэлые эрхэ бэшэ анхарна
гэжэ онсолмоор

© Цырен-Ханда Дарибазарова, 2012
© Буряад-Монгол Ном хэблэл, 2012
Бүхы эрхэнүүд хамгаалагданхай.
Тус номой алишье хубиие ямар нэгэ аргаар, ямар
нэгэ түхэл маягаар зохёогшын эрхэ эзэмшэгшын
зүбшөөрэлгүйгөөр хуулан олошоруулжа болохогүй

isbn

978-5-9902202-4-9

Х ҮС ЭЛ Б ОДОЛОЙ М Ү Р Н Ү ҮД

Цырен-Ханда Дарибазаровагай шүлэглэл тухай

РСФСР-эй, Буряадай АССР-эй габьяата багша
Долгорма Дондоковна Дондоковада зорюулнаб

Сэсэгэй дэльбэдэл одоо
Сэбэрхэн сэмсэгэр хододоо
Шарайгаарааш, сэдьхэлээрээш
Шабинарайнгаа дурые эзэлээт,
Үндэһэн хэлэеэ, заншалаа
Үргэжэл хододоо ябаат

Цырен-Ханда Дарибазарова дээдэ һургуулиин оюутан ябахаһаа шүлэг бэшэжэ эхилһэн юм. Илангаяа нютагайнгаа дунда һургуулида багшалжа байхадаа, гэр бүлынгөө үдэр бүриин ажал хэрэгүүдэй забһарта, орой үдэшын сүлөөдэ заб
оложо, һамбаашалжа һайхан бодол мэдэрэлэй шүлэгүүдые,
һайн һаналтай, ажалша бүхэриг нютагаархид тухайгаа
дэлгэрэнгы үгүүлэл (статья), зураглал, найруулал (очерк)
зэргые олоор бэшэжэ, «Буряад Үнэн» һонин, «Байгал»
һэдхүүл, мүн залуу зохёогшодой хамтын согсолборинуудта
хэблүүлдэг байба. Илангаяа һургуулингаа һурагшадай
хабаадлагатай янза бүриин конкурс мүрысөөнүүдтэ эмхидхэгшэдэй урдаа хараха, үгүүлэл, сценаринуудые зохёожо
тааруулдаг хүниинь байгаа.
Цырен-Ханда Дарибазаровагай зорюулга-шүлэгүүд олон.
Тэдэнь зохёогшын хэн нэгэниие хурсаар ажаглаад, тоб гэмэ
тобшолол хэжэ, аяг зан, ажаябадал, хүсэл зоригынь элирхэйлһэн ирагуу зохёолнууд боложо, уран зохёолшын бэлиг
болбосоролой нилээд дээгүүр байһые гэршэлнэ ха юм.
Зохёогшын олонхи шүлэгүүд үльгэрлиг (эпическэ)
гүрлөө утаһаар үлхөөтэй байдаг. Энэ хадаа хэлэгдэхэ
удхаяа дэлбэлжэ, үргэнөөр, уншагшын һонирхол һэдэбые
татуулжа бэшэдэг маягынь харуулна. Шүлэг зохёолгын гурим ёһонуудые гүйсэд хэрэглэхэ багажатай, тиигээдшье
үгын баялигаа хонгордоожо һураһан бэлигтэй поэт ЦыренХанда Дарибазарова үльгэрлиг захата бүтээл — найраглал
(поэмэ) бэшэхэ болоһоор үнинэй. Энэ хэрэгтэ амжалтатай
эхи табихыень хүсэе!
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Хорин жэлэй саана, 1991 ондо, Үльдэргын голдо анхан
хамтын ажалай байгуулагдаһаар 60 жэлэй ойдо зорюулжа хэблэһэн «Үлзы һайхан Үльдэргэмнай» гэһэн хамтын
согсолборидо үбһэнэй ажал тухай, ажалай амаралтада гараад ан-бунхан һууһан нютагайнгаа үндэр наһатан тухай Цырен-Хандын өөрсэхэн дуутай, дулаахан шүлэгүүд
хэблэгдээ һэн.
Үндэр модоор хүреэлээтэй ойн соорхойн — «Гэрэлтэ
талмайн» сабшаланда бухалшалһанаа зохёогшо гурбан
бадагаар зураглаа. Тэдэнэйнь эхинэй, түгэсхэлэй бадагууд
иимэ һэн:
Һанана гүт, Хүлэрэгтын эхинэй сабшалан
Хажуураа дабтан һуудаг һэмнайш дабшалан.
Хатуу эриин хонгёо тодо абяан —
Хүгжэм шэнги һонор түглын сууряан.

			* * *
Хүлһөө адхан манай табиһан һүри
Хорёо соомнай тобойжо дуураад түни,
Сэсэгтэ зунай хүшөө мэтэ харагдаад,
Гэрэлтэ талмайе үбэлэй дунда һануулаа!
Хура бороогүй халуун үдэрнүүдые һамбаашалан
хүлһөө гаратараа хуряаһан үбһэеэ газаагаа сомоод, хүйтэн үбэлэй хаһада харахал бүридэнь, сэсэгтэ зунай халуун
үдэрнүүдэйнь дурсалга — хүшөө болошоод, зохёогшын
сэдьхэлые дулаахан мэдэрэлээр жэгнэдэг эдитэй байбал
даа. Һайхан лэ гээшэ!
Тэрэл хорин жэлэй саана нютагайхидайнь хужарлан
уншажа, баясаһан «Бишыхан гэр» гэжэ хэмжээгээрээ
томохон, мүн лэ үльгэрлиг удхатай шүлэг. Энэ бүтээлээ
зохёогшо юрэ буса байгуулгатайгаар гэхэ гү, али нютагтаа
хүндэтэй наһатай зониие, ажалдашье, сэрэгтэшье адли
шударгы ябажа гараһан габьяатаниие суглуулжа, толгой
тоолон дулааханаар домоглохонь мүн лэ һайхан юм.
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Цырен-Ханда Дарибазаровагай бэшэлгын арга барил
олон ааб даа. Гол түлэбынь лэ эндэ дурдаба гээшэб. Ирагуу
найрагша өөрөө түбшэн түни түрэлэй хүн. Эгээл тэрэ
хорёодонь оруулагдаад шэмээгүйхэн дууража һууһан
һүри сомоогойнгоо шэнжэтэй... Теэд тэрэниие ухамайлжа
ажаглаа һаа, «Сэсэгтэ зунай хүшөөгэй» бүрилдэһэн намтар:
найман зүгһөө дугташаһан һүрөөтэй үүлэдтэй үрдилдэжэ
халуун наран доро хүлһөө адхаһан ажалай охин гэхэ мэтэ
дахин һанагдаад, уян сэдьхэл жэгнэжэ, уран бодолынь
түрүүлхэ эдитэй байнал.
Цырен-Ханда Ринчиновна наһанайнгаа заяата нүхэр, Сэлэнгын Жаргаланта нютаг тоонтотой, үрэжүүлхэ
ургуулха гэһэн дэмбэрэлтэй агроном мэргэжэлтэй Лубсан
Баниевичтаяа олон һайхан үринэрөө үдхэжэ, һургажа
ажабайдалайнь замда гаргаа.
Дүшөөд жэлэй туршада хүдөө нютагайнгаа ажал хэрэгүүдэй забһарта, орой үдэшын сүлөө сагые һамбаашалан,
хүсэлэйнгөө долгин соо бэшэжэ, һонин һэдхүүл, хамтын
согсолборинуудта хэблүүлжэ, толилуулжа ябабашье, нэгэшье согсолбори номоо гаргуулаагүй байһан зандаа...
Энэ ушарые хараадаа абажа, конкурсын хүндэтэ жюри,
Соёлой яаман, Уран зохёолшодой холбооной захиргаан
хадаа Буряад орондоо нэрэ суутай болоһоор үнинэй, тон
лэ өөрын хурса дуутай ирагуу найрагша Цырен-Ханда
Ринчиновна Дарибазаровагай бэлигтэй шүлэгүүдэй согсолбори номые һаяар хэблэжэ гаргаха хэрэгые зүбөөр шиидхэг
лэ!

Булат Жанчипов,
Россиин Федерациин соёлой
габьяата ажалтан,
Буряад Республикын Гүрэнэй
шангай лауреат
Улаан-Үдэ — Туламжа,
2011 оной табадугаар һара
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I
бүлэг
Байгаали, эхэ нютаг,
хүнэй наһан —
хорбоо дэлхэйн
жама ёһо

Мүнхэ байгыш, Газарни!

Нармай ехэ замбиин гүн соо мүндэлжэ,
Номин сэнхир торгоор бэеэ мансылжа,
Наран эхэеэ түмэн жэлдэ гороолжо,
Нангин аминай шэдитэ утаһа ээрэжэ,
Мүнхэ байгыш, мүнхэ байгыш, Газарни!
Залин дуута аадар бороо адхуулжа,
Залаа дүүрэн алтан таряа надхуулжа,
Залгаа олон мүрэн голоо ялбаажа,
Зургаан үнгын һолонгоороо һаргаажа,
Мүнхэ байгыш, мүнхэ байгыш, Газарни!
Орьёл хангай хүбшэ тайгаа дэлижэ,
Ошото хургы сэсэгтэ талаа дэлгээжэ,
Охито булагай аршаан уһаар дэбэржэ,
Омог бугын намарай дуугаар зэдэлжэ,
Мүнхэ байгыш, мүнхэ байгыш, Газарни!
Алтан зула сэсэгэй дэльбэ задалжа,
Амитан бүгэдын ами наһа заяажа,
Амараг хоёрой инаг дура үреэжэ,
Альган дээрээ хүнэй үриие үргэжэ,
Мүнхэ байгыш, мүнхэ байгыш, Газарни!
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Өөртөө табиһан асуудал

Түрэл арадтаа
Туһатай байха һэшхэлгүй һаа,
Юунэй тулада
Түхэреэн түбидэ
Түмэн үеые дамжажа,
Бугын дуун доро
Буряад эхэһээ түрөөбиб?
Угайнгаа түүхэ
Ойндоо түйхэ бодолгүй һаа,
Юунэй тулада
Аригуун талада
Ая гангаар амилжа,
Арһан мансыһаа
«Абай Гэсэрые» соносообиб?
Зоной хэрэгтэ
Зулаар бадарха сэдьхэлгүй һаа,
Юунэй тулада
Юһэн дүрэтэ
Юртэмсэтэеэ адли эрьелдэн,
Нараа тойрожо
Наһаа эдлэжэ ябахабиб?
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Буряад-монгол арадай соло

А-ээ!
Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ
Бархан, Саяан уулануудайнгаа хаяа хадхажа,
Байгал ехэ далайнгаа эрье тойрожо,
Буурал холын сагуудай
Бүрэнхы харанхы маные һэтэлэн гаража,
Бүгэдэ олон отог иргэн угуудаа эблүүлжэ,
Буряад-монгол арад бүрилдөө юм гэнэ,
Мүндэлөө юм гэнэ.
Табан хушуун малаа
Талаар дүүрэн бэлшээжэ,
Эшэгы сагаан гэрэйнгээ
Эзэн богдо налайжа,
Юһэн янзын сагаан эдеэгээ буйлуулан,
Юртэмсэ дэлхэйдээ дээжэлэн сасалан,
Алтан тоонодоо наранай туяа наадуулжа,
Мүнгэн сэргэдээ морин эрдэнии заадуулжа,
Эртэ холоһоо дамжаһан
Элинсэгүүдэйнгээ заншал сахиһаар,
Байгаали, орон нютагаа
Бурхан шүтээндэл тахиһаар,
Уужам сэдьхэлһээ мүндэлһэн
Уртын дуунай аялгатай
Үнгэрһэн түүхэеэ тобшолһон
Үльгэр туужа, домогтой
Буряад яһатан ябаа гэнэл даа,
Монгол туургатанай нэгэн юумэл даа.
Үндэр ехэ хада уулануудые дабажа,
Үргэн ехэ уһа мүрэнүүдые гаталжа,
Булган захата Буряад дайдынгаа
Булан бүхэнһээ бууһан айлшадтаа
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Алда сагаан хадагаа барижа,
Амаршалнабди, мэндээ!
Дүрбэн ехэ буряадай яһанда
Дүлэтэмэ мэндэ!
Хун шубуун гарбалтай
Хуһан модон сэргэтэй Хори угнай.
Эрьеын габа эхитэй
Эреэн гутаар эсэгэтэй Эхирэд.
Бухын малтаариһаа олдоһон
Хүхэ буха эсэгэтэй Булагад.
Сагаан шубуун гарбалтай
Сагдуул модон сэргэтэй Хонгоодор.
Хори хүн ходорхой
Хооһон хүнэг мухарюухай.
Эхир хүбүүн Эхирэд,
Бухал гүзээтэй Булагад.
Хори юһэн Хонгоодор.
Угайнгаа түүхэ монголоор бэшэгшэ,
Уран зохёолой эхи табигша,
Үндэһэн соёлоо үргэн ерэгшэ
Хори угаа домоглон дурсаял.
Абай Гэсэрэйнгээ юһэн һалаае
Аманһаа унагаангүй дамжуулан асарагша,
Асари баялигаа сэдьхэлдээ сахигша
Булагад зоноо магтан түүрээел.
Эдэбхи үүсхэлшэ, урагшаа дабхигша,
Эрхим хүбүүд, басагадаар суурхагша.
Эхэ нютагайнгаа һүлдыень үргэгшэ
Эхирэд яһаяа һайханаар үреэел.
Урдын сагһаа алташа, мүнгэшэ,
Уула хүбшөөрөө ангууша, булгаша,
Уран дүшөөрөө арадаа гоёогшо
Хонгоодорнуудайнгаа солыень дуудаял.
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Дүрбэн яһанда ороогүй отогуудай байһые
Домог түүхээр шэнжэлэн харанабди.
Ойрад, монгол, Дунда Азиһаашье
Орожо ниилээ юм олон шалтагаанаар.
Сэлэнгын эрьеэр, Хяагта, Зэдээр
Сартуул, сонгоолой соло зэдэлээл.
Хадата Аха, Ононой эрьеэр
Хамнигад, һоёдой онсолиг түүхэ эхилээл.
Шошоолог, ашабагад, абаганар, хүрдүүд, арбангууд,
Зүүнгар, хойтол, мунханууд, ехэнүүд,
Сэгээн, ихинаад, зуунги, бүхэд, нарад,
Боронууд, шаранууд, хүхэнүүд, харанууд,
Унгууд, салжууд, тэртэ,
Атаган, хатаган, үзөөн,
Замоод, заятай, бээбэрхэн,
Урад, хасад, донгод, архад, нохой, һэнхэлэй,
Хүхэй, хурамша, уляаба,
Табангууд, жалайр, шандаар,
		базархан, дархан, манхи,
Тугшан, хэрбэд, һүнид, хиргис, маалиха, хангин.
Олон янзын сэсэгүүдэй һалбарха бүри
Үргэн тала һайханаар харагданал.
Олон угуудай ниилэхэ бүри
Оюун бэлигынь арадаймнай хурсаданал.
Бүмбэрсэг дэлхэйдээ өөрын һууритай
Бүгэдэндэ танюулха нэрэ солотой
Буряадхан-монгол араднай
Үеын үедэ, хэтын хэтэдэ
Мандаха болтогой!
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Тоонто нюта г

Юрын нэгэ хүдөөхэн нютаг лэ,
Юртэмсэ дэлхэйн багахан хэсэг лэ.
Харин татасань суранзан хүсэтэй,
Хаанаһааш шамайе бусааха шадалтай.
Эндэ минии хүйһэн булаатай,
Элинсэг угайм яһан тахяатай.
Дүүжэнтэй үлгыдэ эндэ тэршэлээб,
Дүлэтэй гуламтын ульһанда жэгнэгдээб.
Өөлэн-эхэтэй эжыгээ жэшэхэлби,
Үнэншэ түгэлдэр сэдьхэлһээ энжэлээ.
Аламжа-мэргэндэл абаяа һанахалби,
Аша туһаяа үршөөжэ тулгалаа.
Тойроод һууһан зоноо харахадам,
Танил шарайнууд нюдэндэ дулаахан.
Баяртайб таанартаа, эжэл нүхэдни,
Болзоотын дабаае сугтаал дабаналди.
Шэхээ бүглэрэн багадаа зуг татааб,
Шэнэ нюдөөр оршоноо обёорооб.
Жабхалан һүртэ хүсэниинь зэлд гэшоо,
Зүрхэнэйм нариихан хүбшэргэй зэдэлшоо.
Һайхан зурагтал хаража ханашагүй,
Һаруул зуладал сэдьхэлдэм бүхэшэгүй,
Уран бугынгаа хэтын дохёотой,
Уула хадынгаа хэрэм хүреэтэй,
Аянай шубуудай гунигаар зэдэлһэн,
Алтан наранай элшээр дэбэрһэн
Монгол туургата заяанай нютагни,
Мүнгэн сэргэтэ буусахан отогни!

26

27

Хатан Эжы

Үер олон одод соо
Үүрэй солбон гэрэлтэй,
Ехэ түрын түүхэ соо
Эхын нэрэ хүндэтэй.
Одоо сэбэр гэгдэһэн,
Онсо заяа эдлэһэн
Гуа-Марал, Алан-Гуа, Үэлүн
Түмэн сэрэг дахуулмаар
Түгэлдэрхэн зоригтой,
Сагтаа зүбшөөл үршөөмөөр
Сэсэн мэргэн бодолтой,
Хагаан шэрээ голлоһон,
Хатуу засаг бариһан
Бүртэ үжэн, Балжан хатан, Мандухай.
Үриин һүлдэ хэшээгээд,
Үреэл табин үргэһэн,
Зоной түлөө мэгзэмээ
Зулаа барин гүбэрһэн,
Айраг сагаа хэшэгтэй,
Арбан сагаан буянтай
Хүгшэн эжы, нагса эжы, эжыхэн.
Хамаг уласаа хүтэлхэ хатан эжы,
Бултаниие энэрихэ бурхан эжы.
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* * *

Холын аянда нютагаа һанадагби,
Хонгорхон шарайень зүүдэндээ харадагби.
Аластаа манараад, Обоотом оршоно,
Аяараа сайраад, уряалан даллана.
Тура, Булгамнай түрүү үбгэдтэл
Түбшэн намжархан угтамжаа дэлгэнэл.
Молон хүндынгөө хуушанай домогтол
Мүнөө үемнайш түүхэеэ дансалнал.
Эреэн-Бууралнай үүлэеэ хурылаад,
Үрэжэлтэ бороогоо даамайхан сүршэнхэй.
Үргэн Гурьбамнай эртүүр намаалжа,
Үльдэргэ нютагнай өөдэлэн һэргэнхэй.
Шэрэнгитэ, Бууралһаа обоонууд эхилээд,
Шэнэхэн дарсагууд аглагта хиисэбэл.
Харгааһатын голоор зэрэлгээн долгилоод,
Һортогой үреэнүүд эбдүүсэн дүүлибэл.
Хэлбэндын нуурһаа турагууд уһалаад,
Хулһанай шууяса нугаһад ниидэхэ.
Шэхэтэ, Хаагын алирһан улайгаад,
Шабартаа шаагдаха хаһамнай ерэхэ.
Түргэн һалхин шэлбүүһээр анхилаад,
Түрэһэн дайдам сарюухан юмэл даа.
Аршаандал агаараарнь дүүрэн амисхаан,
Ажаябахада сэнтэйхэн байнал даа.
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* * *

Нариихан, тунгалаг голнуудтаа,
Набтархан, наруули хадануудтаа,
Холоһоош, дүтэһөөш яаранаб,
Халуундаш, хүйтэндэш шамданаб.
Буянтайш, нүгэлтэйш ябаа һаам,
Буурайхан тоонтомни тэбшэхэл.
Харанхы хүбшэһөөнь сууряалаад,
Хандагайн урамдаан дохёолоо.
Хорёодой гарбалым һануулаад,
Халуунхан зүрхыем сохилгоо.
Зээрдэхэн хонгорни, хаанабши?
Зэгэтэл абадаа мордоһуу.
Айлнуудай үрхэһээ утаахан
Адистал һанагдаад ууянал,
Нэрьежэш мүндэрэй буугаа һаа,
Нютагаархим хэзээдэш халхалха.
Зонойнгоо сэнэгтэй сэдьхэлынь
Заяандаа сэгнэжэл ябахаб.
Борохон хүдөө нютагтам
Бэлигэй лёнхобо һалбардаг.
Залгаа үетэн жэгүүрлээд,
Замуудай холыень һунгадаг.
Ямпил гулваагай суутай хүбүүд
Юунһээш сэнтэй жэшээтэйл!
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Гэрэлтэ талмай

Һанана гүш, Хүлэрэгтын эхинэй сабшалан,
Хажуураа дабтан һуудаг һэмнайш дабшалан.
Хурса эриин шэнхинүүр тодо абяан —
Хүгжэм шэнгил һонор түглын сууряан.
Жэрбэгэр мүрнүүд хангал татан эбхэрхэ,
Жүтөөншэ зүгы гэнтэ добтолон дайлаха.
Наран шараад, һаруул талмай энхэрхэ,
Найман зүгһөө үүлэд суглараад айлгаха…
Хүлһөө адхан бидэнэй табиһан һүри
Хорёо соомнай тобойжо дуураад түни,
Сэсэгтэ зунай хүшөө мэтээр харагдаад,
Гэрэлтэ талмайе үбэлэй дунда һануулаал.
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Намарай найман
мүртэй шүлэгүүдһээ

Шэб харанхы. Үдэр түргэн залирна.
Шэмэрүүн саг газаамнай ороо.
Набтархан гэрэймнай сонхоор һабирна
Намарай нобшо бороо.
Нэбтэршэһэн түби хүндөөр һалирна,
Нэгэтэшье тогтохогүйл гороонь.
Хаанашьеб хадаар «саһан хүн» абирна,
Холын һарьдагуудаар хороод.

		

* * *

Арьяа-Бааладаа эжымни зальбарна,
Ая гангаар хангалтана санзай.
Мүнгэн сүгсэтэй зулын гэрэл эльбэнэ
Мэльгүүн сагаан Дара-эхын шарай.
Нүгөө буланда минии «сэнхир бурхан».
Номуун-эрлигэй абьяастай хүгжэм түгшэнэ.
Эреэн шала дээрэ ордоһолно «брейк-данс».
Эгшэһэн дуушан хүйтэн хүлһөөр лэбшэнэ.
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* * *
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* * *

Намарай хуушаар, дайдын нэмһэг сагта
Нимгэршэһэн шарайтай нютагни хайратайш,
Наруули гүбээнүүдшни хадагдажа бүрыгөөд,
Намагай үлэншье хагдаржа бүхыгөөд,
Галта улаалзай хаһашни үнгэрөө,
Гаглюун үглөө хюруу доро мүнхэрөө.
Һаншаг сагаан эхэдэл аалин сүхэрөөш,
Һэмбэрэг дэнзэтэ нютагни!

		

* * *

Дүтэлэнхэй, һүниин тэн дүтэлэнхэй,
Дүүрэн һара нойрмог дэлхэй эзэлэнхэй,
Дом хара долгидтоо одо мүшэ һэжэнхэй
Дууран һажаа Үльдэргэмни, эсэнхэй.
Теэд, хаанаһаа мүнгэн бэеэр сахиланхай
Толон соо мүндэлөөб гэнтэ энэ дүүхэй? —
Томо һайхан загаһан мэтэ тоглонхой,
Мүшэдэй дунда шунган наадаа, голлонхой.
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Бишыхан гэр

Бордоһотой. Хуса һара ордоһотой.
Бишыхан гэр дулаан, ольһотой.
Улайшаһан шэрэм дээрэ пеэшэнэй
Уурал һабан, ногоон сай эдеэшэнэ.
Хүлөө жиижэ, үүдэнэй богоһоор дүтэхэнэ
Хүнгэн сарюун улаан шарахан хүгшэн
Айрагаар сорьёһон хониной арһа мушхална,
Али нэгэндээ дэгэл оёхоор тухашарна.
Хохир дээрэ хамараараа бэедээ хурган,
Хүхэжэ садаад, нойгоо ойронь хурьган.
Энеэбхилнэ хүгшэн, һанаад гэнтэ ашаханаа
Үгэ хүүрээ ойлголсодоггүй шолмохоноо.
Бурхантан аймаг баруун хойноо дабхасан
Буурал Саяанай хангал хүжээр манарна.
Алтаар гииһэн бодисадатай зэргэлэн
Агуу сэсэн Ильич багша миһэрнэ.
Түмэр орондоо, бурхадай урда тэмгэ
Толгойдоо ялантай (һүүлшын дайнай тамга)
Үбгэжөөл һуунхай, эрхиеэ номгон татална
Үнгэрһэн сагай үлхөө ойндоо батална.
Хубисхалай үедэ гүлмэр хубараг үшөө
Хуушан монголые хүреэнэй ламатай үзөө,
Хожомынь лэ хүлынь дүрөөдэ хүрөө,
Хамтын ажалда олоо эрхэ сүлөө.
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Һонин лэ саг һэн, хаанаш хэрэгтэй ябаа:
Һомоной зайһан, дарханайш һүхэ баряа,
Түрхэлэй хүбшээр артелиин адуу манаа,
Томоотой санитар малай шуһа ханаа.
Үбэлэй зүргээр хамбышье үсэд шэрээ,
Уһанай модондо амарагаа шэлээ.
Еэх! тиихэдэ Балмань яаһан залуухан —
Еэхэрэй дүхэригтэ гарынь халуухан…
Баруун дайнда мордоодш байхадань,
Байлдаанай забһарай богонихон нойртонь
Уняарта дайдань яатараа дуудагша һэм,
Урихан инагынь яатараа даллагша һэм!
Турынгаа оройн Бабжын хүүрые һанажа,
Тэмсэлдэ Бадмаа добтолгын урдуур ябаал,
Белорусиин ойдо алдалаад хэбтэһынь оложо,
Баарһан тэрэ ород басаган абараал.
Үдын долгид тэрэ гэһээр олол урдаа,
Үер мэтээр шэнэ үетэн ургаа.
Тэли даа, хүнэй наһан мүнхэ байха аргагүй,
Тэнюун лэ байдал түбидэ тогтоһой захагүй…
Сагаан хун шубуундал үргэн даляараа һэбин,
Сагшье гэрхэн дээгүүр үнгэрэн ошоно.
Буряад зонойм түүхын үүдэ сэлин,
Бишыхан гэр зүрхэндэмни оршоно.
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Сэгээ

Адуугаараа суутай
«Үльдэргэ» ажахымнай
түрүүлэгшэ Далай
Цыдыпович Галсановай
эдэбхи үүсхэлээр сэгээ хэдэг
заншал һэргээгдэбэ

44

1.

Хабарай уяар хара шэрэм* шэмхэлжэ,
Халюун зунаар үнгэ үзүүртэ сэлдижэ,
Намарай намаа, бутуула зэргээр таталаад,
Үбэлэй хагда хүр малтан таргалаад,
Хүдөө нютагайм хүдэр шэрхи морид
Хүсөөр халин, бухиндажа жиигэнхэй.
Һүртэй дошхон уры мэтэ түернэд,
Һүүл һамбайнь һалхи шуургаар хиисэнхэй.
Инсагаалаан, заадаан, тангараан,
Эмниг бардам азаргануудай тулалдаан.
Буряад таладам адуун һүрэг үршөөгдөөд,
Байгаалимнай үлзы һайханаар хэшээгээл.
Хужар марса, хүйтэн сэбэр уһан —
Холын бэлшээридээ зуһаа адуун.
Зээрэг хөөрхэн унагадаа хүүнэнхэй,
Зээрдэгшэ, хээгшэ, сагаагша гүүнүүднай
Зэрлиг дайдаар абяа-бараа үүрһэлдэн,
Зэрэлгээн соогуур зүндөө бэлшэн умбанал.
Хүхэ хяагал шэмэ шүүһээр үлтэйхэн,
Эхэ гүүнэй торгон дэлэн дэлбэрнэл.

*

«Хара шэрэм» —
буурсагтай үдхэн
хара ногоон
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Ягаахан хасартай Сэсэгмаа бэри,
Яаран һагад тодхуур хүнэгөө бари,
За, туургатанайнгаа заншал һаная!
Залхуурангүй гүүнүүдээ һаамшуулая.
Дүрбэ-таба дахин үдэр соогоо һаахаш,
Дундань хоёр орлогоор амаруулхаш.
Һааһан һаамаа гашалгажа табяарай,
Һабадаа юулэн, таба мянга бүлээрэй.
Хоёр хоног соо буйлажа хүлеэгдэг,
Хүсэлдэжэ, галта охёор хөөһэтэг.
Одоо һэмүүн умдан лэ — сэгээ гээшэ,
Ошотомо сагаан эдеэнэй дээжэ.
Морин эрдэниин хэшэг бүлүүр һайхан.
Малша арадай дүршэл арга гайхан,
Модон аяга соо тогтоон абаял,
Мүнхын аршаан гээд амсаял.
Балгаха бүри үрэ зүрхэн сэлмэнэл,
Баяр жэргэн, урма зориг бэхижэнэл.
Сэгээ уужа — һэгээ ороболди,
Сагаа барижа — бэеэ зэһэбэлди.
Хуурайнгаа утаһа таталха саг ерээ,
Хуушанайнгаа үльгэр түүрээхэ хүсэл бэелээ.
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Алтан наран, алма һара, мүшэдэй гороо,
Аглаг дайдын арюун хангал — арса жодоо.
Нюдэ алдама номин талын сэнхир хүбөө,
Нюсэгэн добын саада голой һэеы үргөө.
Дуранай мүрөөр «хан» гэһэн сад мүнгэн дүрөө,
Дуулим һүнеэр задаран байһан торгон гүрлөө.
Дабаан дээрэ хахинан ябаа хаһаг тэргэ,
Добуу-мэргэнэй заяан бэлэй Алангуа гүнжэ.
Тайлганай түүдэгтэ табигдаа сагаан түлгэ,
Тулалдан ошоол Балжанын арад-энжэ.
Түбеэр түбэрөө Чингис богдын морин сэрэг,
Тата-Тунгын үбэрһөө гараа монгол бэшэг.
Булганай арын түүни сагай шулуун хүрэг,
Бабжа-Барасай Турын оройн сээжэ араг.
Зуу гараһан даяанша ламын дарьял агы,
Жуу зориһон мүргэлшын ябаган харгы.
Хии зурагта абтан хосорһон тэмээн хамбы…
Хуу энэ сэгээн бодосой шэбэнээн соо бии!
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Нарин хээр

Гүйгөөшэ моридые
һургажа, бишыхан
хүбүүдтэ хүлэгэй дэлһэ
адхуулжа, зоригыень
бадараажа ябаһан Дондог
Будэсэдиевич Жанчиповай
дурасхаалда

Дэрһэтэ уудам талаар
Дэлһэтэ хүлэг дүүлинэ.
Үүрэй сайха багаар
Зүүдэн соомни үүрһэнэ.
Минии жаахан хүбүүхэн
Һуугаад дээрэнь гүйлгэнэ.
Зулай барин ерэбэл,
Зоной сэдьхэл хүлгүүлбэл.
Дондогой һорёо гараһан
Домогто Хушуунай галдан!
Дааган байхадаш ногтолжо,
Толгойеш мэдүүлээ бэлэй.
Хуһан модон сэргэдэ
Тоонтодожо уяа бэлэй.
Нарихан сурагар хүлнүүдээ
Урилан тэшхэн байгааш.
Хэрмэхэн гүлмэр бэеэрээ
Шэшэрэн, жэгшэн сугааш.
Гүүн эхэш холодобол,
Хүбүүн эзэнш найжалбал.
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Хүреэтын голһоо умдалан,
Хүлэгэй дээжэ болоолши.
Гурьбын талаар урилдан,
Гүйгөөшэ тухандаа хүрөөлши.
Обоотын найрта эхилээш,
Олохон байда эрхимлээш.
Холын газараар суурхабаш,
Ходол ходол урдалбаш.
Юсэн тугтал дэлһэншни
Юумын һүртэй намилзаа.
Хүрин зандан бэешни
Хүбшын эршээр зуралзаа.
Дүрбэн шэдитэ турууншни
Газар нугалан агшаагаал.
Гуран зээрэн гүйдэлшни
Зүрхыемни лугшаагаал.
Мүнөө шимни тэнгэридэш,
Мүшэдэй дундуур ниидэнэш.
Зүүдэндэмнил ерэнэш,
Үүрэй толоноор үүрһэнэш.
Харин тэрэ сэргэдэш
Ондоо дааган уяатай.
Холуур олоһон солыеш
Халан абаха заяатай.

52

53

Зунай зурагууд

Хэлбэндын нуур манатай,
Хураяа зүгнэбэ аалтай?
Нугаһад хүндөөр һолжорно,
Нугалаад үдхэн ожорһо.
Үбгэн буурал энэ нуур
Өөрын Нессии нюуна гү?..

* * *
Үүр сайжа, һүнишье
		 зайлана.
Үргэһэтэй гэрнүүд үшөөл
			нойгоно.
Харин Хонтёор хонидой маараан
			
соностоод,
Хазаар морёор хонидоо залаа
			 Дарицуу.
Тииһээр хүнэгүүд хонгёо һаамаар
			
хөөһэтөөд,
Тугалдаа мээхэй үнеэд туугдаа
			
мөөрэһөөр.

* * *
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* * *
Хүхэрнэ, нэмжээрнэ
таряан хээгүүр,
Хүтэл гүбээнүүдэй
нюрган дээгүүр.
Гарай хүсээр,
наранай ульһаар жэгнэгдэн,
Газарай хүрьһээр,
булагай уһаар дэмжэгдэн
Эбхэрыш, долгилыш
гүн номин далайдал,
Энхэ байдалай
эрдэни, найдал.

* * *
Ааяма халуунда ойгоһон байгаали дуураа,
Алтан утаһата ээрсэгэйнь эршэ буураа.
Үрэжэл хиидхэнэ һэбшээн арай-арай,
Үргэһэтэй сохо абирна хурганда гарай.
Хүндэршэһэн зүгы бутуула руугаа шэбээлнэ,
Хүхүүлһэн сэсэгүүд һулаханаар ганхан эбһээлнэ.

* * *
Бараан хара үүлэд нүүгээд,
Бороогой амяар сорьёлно,
Боро хараан буугаад,
Байдал аалин намдуу.
Бүмбэрсэгэй гүн соол мундуу
Бурма бусалан орьёлно.

* * *
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* * *
Обёосой захын наран сэсэгээр
			энеэнэ ташалан.
Обоо-хүбөө бухалнуудаа
			эбеэлнэ сабшалан.
Сагаан тохорюун нуурай захаар
			бахануудые зооглоо.
Сахалиин хуугай загаһадай
			тоглоон руу зоогдоо.
Юун үдхэн ногоон Буламда
			мүнөө ургашооб,
Юһэнэйм хажуур, юрэдөөл,
			өөрөө сабшашоо.

* * *
Харлагша хяраһаа наран торожо унаад,
Харгааһатын гол шииг манаар тамхилба.
Хараани холо сахилгаанууд шарбаад,
Хээрын һалхин эдеэшэг таряагаар анхилба.
Гараса тээһээ хүлэгэй турьяан дуулдаад,
Ганга эрьеын сууряан болоод тунаба.

* * *
Сэлмэг, һонор, гүнзэгы тэнгэри.
Сэдьхэлни, мүшэдэй хүгжэм бари.
Турагай урамаар холын түбинүүд дохёолоод,
Таамаг нарин мэдэрэлдэмни тохёогоол.
Галаб сагуудай хөөмэйн дууе соносон,
Газарни ниидэнэл, сэнхир үдөөр носон.
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Һэмбэрэг

Элһэлиг добын энгэртэ
Эбеэлээ хэлсэн хагдантай,
Һэмбэрэг һууна энхэргэн
Һүмһэтэй тибһэеэ даранхай.
Гаглюун хюрууда сохюулһаар,
Галта сэсэгынь хосороо һэн.
Һулахан наранда игааһаар,
Һэмбэрэг аалин сүхэрөө һэн.
Арай ямбалан ургуулһан
Аляа хөөрхэн дэльбыень
Огтолон, хиидхэн холодуулһан
Оршолон яаһан шэрүүн бэ!
Ягаахан хасараа үндүүлдэг
Яруухан һэбшээн — залуудань.
Эдеэшэг шэмэһээ хүртүүлдэг
Эреэхэн зүгы — зүүдэндэнь.
Хоногууд ходорнол уригүй,
Харин борохон һэмбэрэг
Сараанта заяандаа гомдолгүй
Сахинал тибһэеэ эрэлхэг.
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Үүлэн зурагууд

Эдир багахан хаһадаа
Эльгэн зөөлэн таладаа
Шумуулай шааюур аялга
Шагнан, өөгшөөн хэбтэхэш.
Хүхэ тэнгэриин уудамда
Хүбэн үүлэд хөөрэнхэй,
Салгяа агаарай долгиндо
Сагтаа урилан хубилха.
Үрдилдэн шалюун һэбшээнтэй,
Өөрын урлал байгуулхаш.
Зүүдэндэл мүлшэ шэнжэтэй
Зурагуудш зүндөө һэлгэхэл.
Һахалтай шэрүүн үбгэн,
Һайхан гүлмэр хүүхэн,
Дуулгата баатар сэрэгшэ,
Далбагата түргэн онгосо…
Домогынь зохёон байтаршни,
Дошхон һалхин дэбхэншээд,
Үүлэн баримал-бүтээлшни
Үрин-тарин дэгдэшэхэл.
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Һайн хүн

Һайн хүн наран мэтэ
Һаруул гэрэл түхээдэг.
Жэгнэн дулаан элшээрээ
Жэгдэ бүгэдые энхэрдэг.
Илгажа зоноо хубаангүй,
Илдамаар хэндэш хандаха.
Аягтажа зангаа хубилангүй,
Аятайхан хэзээдэш байха.
Туһаяа ехэдэ бодонгүй,
Таба сагаан эрингүй,
Ашатай арюун шэнжээрээ
Ажабайдал шэмэглээ.
Халюун таладал сэдьхэлдэнь
Хамаг дэлхэй багтанал,
Урид һанаан — сэсэгүүдынь
Урма бадараан һалбарнал.
Ангажа ябабалш халуунда,
Аршаан булагаар дэлбэрхэл.
Тулижа бээрэбэлш хүйтэндэ,
Түүдэбшын галаар бууяхал.
Зүрхэниинь халуунаар сохилжо,
Бултанай наһа утадханал.
Зосооһоо шарайнь гэрэлтэжэ,
Бурханай дүрэ һануулнал.
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Монгол бэшэг

Мүнхэ сагай хүсэтэ урасхал үгсэһэн,
Морин хуурай эгэшэг янгаар һүлдэлһэн,
Монгол хүнэй хубида үгтэһэн хэшэг,
Молор талын сээжэдэ түрэһэн бэшэг.
Агтын гүйдэлдэ зураад орхимо жороохон,
Альган дээрээ үльгэр бэшэмэ соморхон.
Таталхадаш — угалза хээдэл уралгуу,
Үгүүлхэдэш — уярма найраг, ирагуу.
Чингис богдын өөгшөөһэн оюун түлхюур,
Шажан номоор өөдэлһэн одон-жэгүүр.
«Сагаан толгой» хүсэлэн үдхөө Гунгаа-Жалцан,
Дүримэй хорёо нарилан тодхоо Чойжо-Одсэр.
«Үльгэрэй далайһаа» туургатан хүртэн хужарлаа,
Үндэр түүхэ — «Нюуса тобшоое» барлаа.
Худам монгол бэшэг улам гоёогдоо,
Хэдэн хэлбэри өөрсэ зурам зохёогдоо:
«Соёмбо», «Дүрбэлжэн», «Тодо бэшэг» нугуд
Соёрхон одоо хүгжэлтын гэршэ болоо.
Занабазар, Заяа-бандида мэргэд
Заяата бэшэгээ янзаар урлан хоноогоо.
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Халха, ойрад, ара, үбэр монголшууд
Харилсан дундаа номой хүсээр ябаа бшуу.
Хубисхалай дүлэндэ хайлаа хайран бэшэгнай,
Хубиран дэгдээ шухаг олон һударнай...
Саг харин эрьеэд ерэдэг эдитэйл,
Засаг түрын унашахань жэгтэйл.
Ошоһон жэлнүүд һайн муугаа илгуулха,
Ерэһэн үенүүд сагаан хараяа харуулха.
Шажан һэргээд, дахин бурхад тахигдаа.
Шабиин шэрээдэ эхэ бэшэг табигдаа.
Элинсэгэй энжэ-абдараа уудалха зүбтэй,
Эртын эдлэл хуушарха бүреэ үнэтэй.

		

* * *

Эрьегүй гүнзэгы далай мэтэ
Этигэл, ухаан, эрдэмэй дээжэ,
Эбэршэгүй шэн зоригой агууехэ жэшээ —
Этигэлэй Хамбын эрдэнитэ бэеые
Ордон үргөөдэнь урин залажа,
Олон үедэ шүтэн тахиха хэрэгтэ
Үнэн сэдьхэлээр эрмэлзэн,
Үргэн хандибаар дэмжэлсэн,
Маша ехэ буян үйлэдэбэйт,
Аша үрэтэ хэшэг хуряабайт.
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Хүнэй наһан

Хүрьелһэн сансарай хүрдэ соо
Хүмүүнэй бэе олоходоо,
Түрэхэ, үхэхэ агшамтай
Түбидэ түр зуур айлшалхаш.

	  * * *
Түүни холын үенүүдһээ
Түрэл һэлгэн эрьенэш.
Мүшэн шэнги бадарһаар,
Бүхэн халин залирнаш.

	  * * *
Уһан сүнхээг юртэмсын
Улаан голто амитаниинь
Хоёр-хоёроор эжэлшээд,
Хубияа эдлэдэг табисууртай.

	  * * *
Хорхой шабхайш бүхэниинь
Хурисал, шуналаар холбогдон,
Юрьен үдэдэг заяаниинь
Юунэй хэсүү зарлиг бэ!

	  * * *
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Хүн түрэлтэн хөөрхы даа,
Хаанаһаа, хайшааш ябаһанаа
Хүсэд мэдэжэ үрдеэдүй,
Хүхэхэн онгосоор тамарна.

	  * * *
Замби оёор захагүй,
Саг, галабууд эхигүй.
Үшөө гадаа юун гээшэб?
Үнэн харюу үгтөөгүй.

	  * * *
Зэрлиг балар амитадһаа
Зэргээр үндэр табиланшни.
Хамтын тогоонһоо булгиһан,
Алтан загаһан ухааншни.

	  * * *
Ухаанай гүйсэ түргэдэнэ,
Улам саашаал тэгүүлнэ.
Яаруу дошхон ургалтань
Ямархан үрэтэйб сэдьхэлдэ?

	  * * *
Хүйтэн оньһоор зэбсэгжэн,
Хамаг дэлхэй онгилнол.
Бутаяа эмдэдэг шоргоолжон
Байгаалида байгаагүйл.
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	  * * *
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Урда түрэлэй нүгэлнүүд
Ухаа тооһоор хүсэгшэб,
Буян, ажалаа нэгэдхээд,
Боди мүрөөр ябалтай.

	  * * *
Алта, зөөреэр яахабши?
Амияа табиха хирэндэ
Ганзага болохо бэшэ,
Гурбан эрдэнидээл түшэ.

	  * * *
Унан тамирһан бэешни
Уһанай дуһалдал холборхой.
Халин ошохо һүнэһэншнил
Хэтэ мүнхын харгытай.

	  * * *
Диваажин бэшэ Газарнай,
Гэбэш өөрын үзэсхэлэнтэй.
Нүхэсэл, дуран, хүүгэднай —
Наһан өөрын баясхалантай.

	  * * *
Оршолон гээшэ хёмороотой,
Урбаха, хардаха ушар бии.
Балмадай өөдэрхэн зангабал,
«Барһан» гэжэ хайрлаарай.
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	  * * *
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Сагаан хара һэлгэдэг,
Һара наранш хородог.
Зоболон буужа болодог юм,
Зоригоор бэеэ зангида.

	  * * *
Ондоо зон уйдхарташ,
Ойлго, гэмтэй бэшэ.
Ордоһолон, хёморонгүй,
Номгон байжа тэбшэ.

	  * * *
Бурхан, тэнгэридэ бү гомдо,
Булта өөрын садигтай.
Галаб сагай эхинһээ
Ганса гансаараал ябанабди.

	  * * *
«Ханилан сагуунам гэхэдэш,
Хахасан ошохын зоболонтой.
Хайратай, хайратай гэхэдэш,
Халагуун аминиинь хогоосон»,—
Гэжэ Ном соо бэшэгдээ.
Гансал буян абархал —
Шэгэмүүниин жэшээгээр
Шэрүүн горооһоо мултархаш.
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Гашуудал тухай

Улаан нарыеш
Арааха залгижа гэнтэ,
Долгид хүүен хабхарта,
Досоош далай хүмэринэл.
Галаб сагууд урбалдан,
Газар түүрэн хэмхэрнэл.
Үншэн хооһон сэдьхэлдэш
Үнэһэн тоброг хиидэнэл.
Уһа адхуулаад,
Арайхан ууяһан сусалдаш
Айл аймагш сугларан,
Аргаахан адханал тоһо.
Харахада, барһад, хэн-хэнииньш
Халуун хүйтые үзэнхэй.
Элдэб дүрээр эрьенэл
Эреэнтэй, маряантай энэ дэлхэй.
Туулган тобшоор
Зүрхэндээ нюугаад уйдхараа,
Зулын алтан гэрэл дор
Зоной туһада зальбарһаар,
Хүнэй баяраар баясаха
Хүсэ олон дэгжээһээр,
Шатаһан түбиинш энгэртэ
Шэнэхэн ногоон үндыхэл.
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Этюд

Түлэг үдэр лугшана.
Тэнгэй наранда
Тэбэригдэһэн газар амидан түгшэнэ.
Бүгшэм агаар ирална,
Бусайдаһан зэрэлгээн
Бууһан элшээр абиран мирална.
Дурлаһан хоёр амарна.
Далайда сэсэгэй
Далита онгосоор дүүжэндэн тамарна.
Сайбар далбагань ялбана
Сагай һалхинда.
Салгидан аалихан хайшаашьеб налбана.
Инагууд энхэрнэ нюдэдтээ эмээхэй.
Элэһэн добуу, тала,
Элиһэн шубуу, нара, бэе бэеэ — энэ дэлхэй.
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Хоёр «Би»

Нэгэдэхи «би» мэхэгүй, наһаяа ёһодо тооложо,
Нараяа угтан, гуламтаа удхалан һэргээнэ.
Нарай хүүгэеэ дээрэ үргэн таалажа,
Нармай ногоон дэлхэймни мүнхэхэн гэнэ.
Хоёрдохи «би» уйдхартай, һарын толондо
					татуулжа,
Хүйтэн бодолоор мүшэдэй дундуур талиина.
Хүнэй юрьеэн байдал дээгүүр элижэ,
Хүхэльбэ замби зүүдэн гэжэ энеэнэ.
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Эрдэм бэлигэй үлгы

Үүрэй толондол гэрэлтэйш,
Үетэн бүгэдэндэ хүндэтэйш,
Үндэһэн соёлой тулгуури —
Үльдэргын дунда һургуули.
Нютагайм түрүү үбгэдэй
Нюргаа тодон бодхооһон,
Урин дулаан сэдьхэлэйнь
Ульһынь барин тогтооһон,
Һаруул уужам байшан
Һууринай түбтэ байгша.
Дорюун хүүгэдэй дүрьеэн,
Дохёолһон хонхын жэрьеэн.
Түрүүшын үзэгэй дүрсые
Танюулан эндэ ойлгуулдаг,
Түби дэлхэйн нюусые
Тааха хүсэлэн олгуулдаг.
Сахаригтаад, жэлнүүд үнгэрнэ,
Шабинарай зэргэнүүд һэлгэнэ.
Һайхан залуу багшанарнай
Һаншагаа сайнхай зогсоно.
Жэгүүртэ шубуудаа дэгжээһэн
Жэнхэни буряад таладал,
Анханай уургай эрьеһэн
Айлшадаа хэзээдэш угтахал.
Гэгээрэлэй туяа сасаранхай,
Гэгээн нараар бадаранхай.
Энхэ тайбанай үлзы,
Эрдэм бэлигэй үлгы.
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Хара зула

Хара зула, хара зула —
Хотын дунда хүшөө оршоо.
Эхын зүрхэн хэзээш сула
Эгшэн, шаналан үриеэ дурсаа.
Хара шэрэм зула сэсэг
Хотын шууяа харбан бодоо,
Хэтын сагта хүрэг болоо —
Хүнэй хүбүүд, залуу хүбүүд.
Кандагар, Афганистан,
Халуун агаар, эгсэ хада.
Ши намай, би шамай —
Шэрүүн дайнай зарлиг хамнай.
Аадар мэтэ туулган бороо,
Айдар нүхэд бодохоо болёо.
Алтан амияа харида алдаа,
Абын хүбүүд — манай хүбүүд.
Ханкала, Шали, Дуба-Юрт,
Хуудам талада блок-пост.
Боевигууд! Буугаа, омон, спецназ,
Вертушкэ, зениткэ, фугас.
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Аллах акбар! Бурхан, зайлуул,
Алиш тээһээ тодхор аюул.
Хёморооной шуурган соогуур унаа,
Хани нүхэд, хайран нүхэд.
Хара зула, хара зула —
Хахасалгын мүнхэ зула.
«Дайнда — үгы!» гэһэн тэмдэг
Дэльбээр хатуу хүрэг-сэсэг.
Баатар зоригой нангин һүлдэ
Бадаран байхал үеын үедэ.
Гунигаар сүршыш, гуран шиирэн,
Гэрэлээ сасыш, һара, наран.
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Бэедэмни эльгэлэн

Бишыхан үримни нэнгэнэ,
Сэлмэг хонгор нюдөөрөө
Сэхэ гэтэн шэртэнэ.
Аласай холын аласһаа
Асуудал дүүрэн харасаар
Ерээдүй — намайе шэнжэнэ.
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Этигэхэ хүсэл түрэнэ

Нарай ногооной газарай хүрьһэ
				дэлбэлжэ,
Наран өөдэ арбайхадан ургахада,
Нигүүлэсхы сэдьхэл илаха гэжэ
				дэлхэйдэ
Этигэхэ хүсэл түрэнэ.
Холын холоһоо сэнхир алас дабажа,
Хоёрхон ангирай ганганалдан
				бусахада,
Үнэн дуран байдаг гэжэ дэлхэйдэ
Этигэхэ хүсэл түрэнэ.
Хүлгэн ошодог сагай жама
			баталжа,
Хүүгэн хабарай ургы нюдөө
			нээхэдэ,
Ажабайдал мүнхэ гэжэ
			дэлхэйдэ
Этигэхэ хүсэл түрэнэ.

	  * * *
Хараасгайнуудай
Хабар бүри эжэлшээд,
Дабирхайтай уняадам уурхайгаа
		заһахал һаань,
Урсаханшье гэртэ байгаад,
Тооноороо бууһан элшые
		
золтой сэгнэхэ һэм.
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	  * * *
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Шуурганда унахагүй
Шэнэһэн тужын хангалтаад,
Шэнээр ходол шэлбүүһэтэн
		байхал һаань,
Хүдэһэншье хүнжэлдэ ороод,
Хүхын дуута һүнеэр
		
золтой сэлмэхэ һэм.
Дэлбэрэн урдаһан
Дошхон голнуудые тэнжээгээд,
Даамайхан булагай хэтэдээ
		бурьялхал һаань,
Һабатай айрагһаашье амсаад,
Һалбарһан мойһон соо
		
золтой сэнгэхэ һэм.

	  * * *
Дайдын бэри хабарай
Зайдаар гүйлгэн ерэхэдэ,
Байһан гэрээ орхижо
Зайха дурам хүрэдэг лэ.
Дээгүүр элиһэн тохорюундал
Дэлин дэлин ошоош һаа,
Дахин дахин нютагаа
Дурдан дуулан бусахалби.

	  * * *
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Хүгжэмдэнэ хабар,
хулһан лимбээр жэмбүүрдэнэ.
Жэмбүүрдэнэ,
жэгүүртэ шубуудаа дуудана.
Эльгээ хайлан,
Эхэ Байгаалиин уйлахада,
Ургынууд задараад,
хүнэй сэдьхэл эльбэнэ.
Хүсэгдэшэгүй
хүлэгэй дэлһэн утаһатай
Хуураар даган
хэнэйшьеб хурылхада,
Эрьеэ нэшээд сүлөөрһэн
горход харьялна.
Эмнигүүд инсагаалаад,
зэрэлгээн соогуур тамарна.
Таряалангай умай соо
Шэниисын үрэһэн задарна.
Түмэн амитан ами орон жаргана.
Зэргэ ниилэн зэдэлшэхэдэнь,
Зэлд гэһэн огторгойн үндэрһээ
наранай хүүюур шэдэлшэнэ.
Сэл хүхэ хүбшэ соогоо
Хүхынүүд наһаяа тоолошоно.
Сэгээн һүниин толон соо
Гунирһан дүүхэй уйлашана.
Гүн удхатай хүгжэмэйнь
аялга дэлисэтэй.
Гарууди шубуундал
юртэмсые эрьехэ далитай.
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Яруунамни

Мүльһэ, саһаар ялбайраад,
Мүнхын сарюун домогтой.
Нараар дүүрэн талмайраад,
Найман хизаар дайдатай.
Дабталга:

Үер ехэ уһандаа
Үнгын шубуу жэргүүлээд,
Яруу найраг һэбшээгээр,
Яруунамни, сэлмээрэй.
Буурал сагһаа ябталһан
Бардам нөөсэ дараатай.
Буртаг хүбшөөр сууряалһан
Бугын урам дохёотой.

Дабталга:

Дархитынгаа дабаанда
Далгаа барин угтанхай,
Ямба хайрын эзэн гээд,
Яруунамни, суурхаарай.
Заяа зоной үргэдэг
Зандан-Жуутай дасамнайл.
Холын замда хүргэдэг
Хурдан галдан хүлэгнайл.

Дабталга:
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Түргэн, мэргэн хүбүүдтээ
Түрүү зэргэ үреэлжэ,
Ялас гэмэ илалтаар,
Яруунамни, баясаарай!

99

Сваямбу субарга

Ороһон, гараһанаа сахигша
Обоото-баабайн манлайда
Үзэсхэлэн арюун субарга
Үглөөнэй нарандал мандаба.
Олоной хүсэл тохёолдоод,
Одотой, заяатай үндынхэй.
Зүн бэлигээр зохёогдоод,
Гүн удхаар дүүрэнхэй.
«Ганжуурай» түгэс ботинуудтай,
Гурбан мянган сасануудтай,
Юһэн эрдэнеэр шүнлэнхэй,
Юртэмсын дээжээр бүрилдэнхэй.
Түүдэг галта соёмбонь
Түүргэтэ монголой һүлдэ юм.
Жада, годли эритэнь
Жанжан зоригой гэршэ юм.
Уран сасаг дүлэниинь
Урда, мүнөө, ерээдүй.
Гурбан сагта арадынь
Амидараг гээ ядаралгүй.
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Нара, һарань ялбайраад,
Буян хэшэг үреэлнэл.
Дүрбэлжэнгүүдынь ханатаад,
Бүмбэрсэг сахин хүреэлнэл.
Сваямбу субарга хүсэтэй,
Сасарма элшэ гэрэлтэй.
Сансар сая бурхадтай
Сахилгаалма холбоотой.
Нарай, хүгшэн илгаагүй,
Наманшалан гороолбой.
Эхэ зургаан хамаг зүйл
Энхэ тайбан болтогой!
Сагаан мүнгэн Обоото
Санзайгаа ууюулаад,
		магналхан.
Сваямбу ганжарта субарга
Сайража харагдаад,
		мүнхэхэн.
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Зандан-Жуу

Бишу-Гармын бэлигээр
Бэелхэдэжэ мүндэлһэн,
Уддаянын зарлигаар
Замбутибдэ морилһон,
Холын холоһоо домогтой
Хоморой шухаг Зандан-Жуу.
Шэгэмүүниин дүрыень
Шэнгээхэдэжэ харуулаа.
Хайраар дүүрэн шарайень
Хамаг зондоо танюулаа.
Гальбарваасын санзайтай
Гайхамшагта Зандан-Жуу.
Гомбын Найданай сэсэндэ
Нюуса замаар тодорбол,
Хасаг сэрэгэй түргэндэ
Хатуу хилэ гаталбал.
Цанид-хамбын бэшэгтэй
Сохом сэнтэй Зандан-Жуу.

104

105

Эрдэни-соржын эдэбхеэр
Эгэтын дасан заларанхай,
Сэбдэг хойто хизаараар
Этигэл түхээн жэгнэнхэй.
Нигүүлэсхын аршаантай
Нангин шүтээн Зандан-Жуу.
Сэбэр арюун хоймортоо
Сэдьхэл заһан оршонол.
Тэбхэр сайхан ордондоо
Тодхор саран зогсонол.
Жабтын хүсэтэ адистай
Жабхаланта Зандан-Жуу.
Оройн шэмэг эрдэни,
Отол шамдаа зальбарһуу.
Оршолон аца гэтэлгэ,
Олдохоёош бэрхэ Зандан-Жуу!
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Анаа дасан

Энэ дасангай хубараг
байһан Цырендылыков
Санжайжан Ринчинович
абынгаа, мүн эндэ һураһан,
хураһан бүхы үеын лама,
хубарагуудай дурасхаалда
зорюулнаб

1.

Хоёр зуун жэлэй урда
Хориин тайшаанарай үргэлээр,
Тудхалта агуулын хормойдо
Томо дасан мүндэлөө.
Алиш тээгээ субаргатай,
Аржагар алтан толинуудтай,
Гандан Шаддублин һахилтай,
Гомбо Махагала сахюусантай
Гайхамшаг һайхан ордон
Гурбан шулуун дабхартай
Анаа дасан гэгдэжэ,
Алдаршаба жабхалантай.
Мянган бурхадай сэнтии
Мандалын дагшан орон.
Наян тохой Майдариин
Нам сагууһан оршон.
Ногоон-Дара эхын шүтээниинь
Үрил түрэдэг шэдитэй,
Үнэтэ яшир бүреэниинь
Үнгын эрдэни шэмэгтэй.
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Долоон зуугаад ламанарынь
Зүмпрэл буухын убдистай.
Доншуур мааниин хүрдэниинь
Зүрхэн тарниин адистай.
Оройнь мүнгэн хонхонууд
Агаар сэлмээн жэнгирнэл.
Ара үбэрэйнь жалсангууд
Удхаар дүүрэн толорнол.
Наран ганжарынь гэрэлтэн,
Барга байдал гиигүүлээ.
Арбан нэгэн эсэгэтэн
Номой хүсээр гэгээрээ.
Буддын гүнзэгы номнолдонь
Бэшэржэ этигэмэй.
Боди гэгээн энэрэлдэнь
Түшэглэжэ һүзэмэй.
Истаад ламанар бүридээд,
Ээлжээр хуралнууд хурагдаа.
Үглөөнэй лёнхобоор һалбараад,
Үлзытэй дасанмнай һалбараа.
Ехэ Цогчин голлонхой,
Арбан найман тойронхой,
Түбэйнь олон дасангууд
Тобойлдожо бодоо юм.
Дүрбэн зүгтэнь дугангууд
Отогоорнь зоноо угтаа юм.
Табан зуугаад гэр байра,
Арбаад тойрон гудамжа.
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Аалан голой шууюурта
Аралжаан дэлгэрээд шууяатай.
Хитадай хороон урматай,
Худалдаан гүйнэ урагшатай.

2.

Түүхэнь дасангай ехэ юм,
Түүрээбэл үльгэр юм.
Худанай нанса Дандарай
Шэрээтэ байгаа түрүүшын.
Эрхүүгэй зарлигаар 2-дугаарынь
Шоймпол нирба Түбөөшын,
Дагба-Жалсан — Үльдэргын,
Лайдабай Намжил — Сэлэнгын,
Аюушын Галдан — Ара-Байсын,
Барын ламхай — Хэжэнгын…
Арбан гурбатай хубарагхан
Багшые дахан ерэлэй.
Эрдэмээр эндэ дээшэлһэн
Этигэлэй Хамба бэлэй.

3.

Судар ном соо бэшэгдээд,
Сэмүүн сагшье ерээ һэн.
Бурхан шажан дэбһэгдээд,
«Бузар манан» гэгдээ һэн.
Тарниин хүсэ эдлэһэн
Түгэс номто изагууртан,
Һаруул суртал шудалһан
Һахил ехэтэ санаартан
Һүрээтэй аюулда оробошье,
«Этигэлээ» шэбшэн ябаа юм,
Сүлэлгэ, түрмэ, туулгашье
Сүмыень тэбшэн угтаа юм.
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Һандаралые гэршэлһэн
Задаран унаһан дугангууд.
Мааниин абяа шэнгээһэн
Нангин обоо шулуунууд…
Ехэ дасан оройгүй,
Ерүүл һалхин самнана.
Хоёр дабхарынь сонхогүй
Хооһоор зэнхын харлана.
Досоонь байһан шүтээнүүд,
Дээдын урлаг бүтээлнүүд
Бусалтагүй дэгдэнхэй,
Нюугдаһаниинь олдожо эхилэнхэй.
Элинсэгүүдэй захяатай
Эртын ехэ баялигай
Шорой болоод хэбтэхэдэнь,
Дорой үзээд байхадань,
Улаан зүрхэн хайланал,
Уяран зосоо доһолнол.
Түгдэрхэй гэшхүүрэйнь табсангаар
Түмэн жиндагууд һүндэлөөл,
Хубилгаан мэргэд, тайшаанар,
Хан тайжаш үнгэрөөл.
Үхэр бүреэгэй мөөрөөн
Соностожо үлэһэншүү,
Цамай дошхон бүжэглөөн
Дорьбоожо байһаншуу...
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4.

Һайн тээшээ сагнай
Һая нааша эрьенхэй,
Гэлүгба үндэр шажамнай
Гэдэргээ бусаад һэргэнхэй.
Шэлэ хадаар манараад,
Шэнэхэн саһан бударна.
Мүнөөнэйнь дуган нээгдээд,
Мянган зуланууд бадарна.
Лэгсэг шэрээтэ урдалжа,
Ламанар хуралаа бүтээнэ.
Богдо Зонхобоо магтажа,
Бултанай туһада зальбарна.
Үльдэргэ нютагай һүзэгтэн
Үргэлөө мэдүүлэн бэшэрбэй.
Цэрэнэй Дондог түрүүтэй
Сагаан хадагаа дэлгээбэй.
Зула хуралайнгаа ээлжээе
Гахай жэлтэн даабал даа.
Ханда, Намжилма, Баярмаа гээд,
Тогоо барижа гарабал даа.
Олоной хэрэг бүтээгээд,
Урматай бусажа ябахадаа,
Норжима абгай эхилээд,
Урданайхяараа дуулалдаа.
Сугтаа ерэһэн залуушуул,
Серёжа, Зоригто, Балмасуу
Угсаатанайнгаа заншал
Улам саашань дамжуулхал.
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Анаа дасанмнай үндыжэ,
Алтан ганжараа яларуулхал,
Үгэльгын эзэд хүсэлжэ,
Үндэһэн шажанаа мандуулхал.

5.
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Долоотой хубараг абамни
Гүйжэ эндэхэнэ ябаал даа.
Һабаадуулагша һэн, барһамни,
Шойдор-жоодшо абгадаа.
Айлай эрхэ гансахан
Гэрээ һанажа гасалха.
Тэрьедээдшье үзээ һэн,
Тиибэшье һургуули гараа һэн.
Үлгытэй нарай үеһээмни
Үдэшэ үглөөнь соностоод,
Түгэд, монгол уншалгануудынь,
Түргэн, хурса үгэнүүдынь
Сээжэдэмни шэнгэнхэй,
Санзай, хүжэнь тунанхай.
Бадарааһан зулынь гэрэл
Бүхэшэгүй мүнхэ юмэл.
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Гашуун арсын дайда

Барас
Халзановай
дурасхаалда

Галуун шубуудай бусаха хаһада
Гашуун арсынгаа дайдые тэгүүлхэб.
Гашуун арсынгаа дайдые эльгэлжэл,
Ганган сагаахан эжыгээ тэбэрихэб.
Сагаан һарынгаа мандаха шэнэдэ
Саһан дуулгата ууладаа яарахаб.
Саһан дуулгата уулаяа үгсэжэл,
Сагаан сэржэмээ сэдьхэжэ үргэхэб.
Үргэн Сэлэнгын хайлаха хирэдэ
Үндэр хабсагай эрьедэнь зогсохоб.
Үндэр хабсагайнь сууряае шагнажа,
Үе сагуудай холбооень мэдэрхэб.
Хуушан заншалаа һэргээхэ үедэ
Хасаг сэрэгшэ гарбалаа дурсахаб.
Хасаг сэрэгшэ гарбалаа һанажал,
Халтар харынгаа жороодо дашуурхаб.
Буурал харганын һалбаржа байхада,
Буряад жэнхэни нютагаа эрьехэб.
Буряад жэнхэни нютагаа магтажа,
Булгяа зүрхэнһөө дуунуудаа найруулхаб.
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Жаргаланта

Монгол, Жалга, Даржагай
Манхан буурал үндэрнүүд,
Мүндэр уулын, Мандалай
Мүнхын сахюул обоонууд.
Саагуур, холуур ябахадам,
Сагаан-хадам далланал,
Сайхан арюун аршаанһаам
Сүршыш гэжэ уряалнал.
Хамар-Дабаа һэтэлээд,
Хазаар моритон буугаа һэн.
Зургаан эсэгэ нэгэдээд,
Зэргэ сэргээ бодхоо һэн.
Хуша модоор баглайраад,
Хэшэг ехэтэйл хүбшэмнай.
Сарьдаг тээһээ харьялаад,
Сэбэр уһатайл Бүхэмнай.
Жодоо, арсын хангалһаа
Жэгнээд досоом уярна.
Хурдан агтын хаядалһаа
Хасаг шуһам бурьялна.
Айдар залуу үетэнгүүд
Ажабайдалаа зохёонол.
Угайнь алтан сэргэнүүд
Унашагүй зогсонол.
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Еши Ахай

«Хии мори» нютагтаа
Хэбээр даража үгэдэг,
Сэдьхэл бодолоор сэбэрхэн,
Шэг шарайгаар сэлмэгхэн
Манай Еши ахай.
Халуун хүйтые дабаа юм,
Концлагерь-тамыеш үзөө юм.
Гурба дахин тэрьедээ,
Габшагайдаал гаралсаа.
Жаргалантынгаа түрэ найрта
Залуушуулда захяа хэлэдэг.
Үреэлнүүдынь угаа ута,
Үльгэр домог мэтэ.
Тельман нэрэтэй ажахыдаа
Тэниихэ сүлөөгүй ажаллаал.
Мүнөө Ехэ-Эбэртээ
Мүнхэ нойрсон амараал
Бардатанай Еши ахай.
Ханда хүүхэндээ үргүүлһээр,
Хэрэгээ даалгаад мордоо һэн.
Хадын оройгоор хиисэнэл
Хэбһээнь гараһан хии морид.
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Харганада

Хартаганаатайхан Харганада
Хатан сэбэр үхид бии юм гэнэ.
Хадхууртайхан харганын дунда
Хамагай һайхан гүнжэнэр
Хаанаһаа мүндэлнэ гээшэб?
Хартаганааатайхан Харганада
Хүхюун дорюун хүбүүд байдаг гэнэ.
Хартаабхын полиин захада
Холшор дууша тайжанар
Хаанаһаа түрэнэ гээшэб?
Хартаганаатайхан Харганада
Хоёр бүхэнтэй тэмээд бии гэнэ.
Табан хушуу малаа дутааhан сагта
Тээхэгэрхэн тэмээн һүрэгнай
Хаанаһаа юрэ иишээ ерэшооб?
Ходол урдуур Харгана,
Холуур солонь харбана.
Элинсэг заншалаа түшэглөөд,
Эхэ хэлэнэйнгээ тугынь үргөөд,
Байдалаа тэгшээр сахихадань,
Буянгынь хүсэлдэнэ гэел!
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Дүрбэлжэнгүүд

Гаглюун үглөө голой саагуур
Гансахан тохорюун элеэ халяа.
Хүйтэн сэбдэг хюруу дээгүүр
Хэнэй гомдол гуйбаа хаяаб?

	  * * *
Хуба шарахан нямняа сэсэгүүд
Хурган жарган ургаа һэмнай.
Халаг, үнгэнь нэгэтэ хубираад,
Хумхиин тооһоор хиидээ бэлэй.

	  * * *
Таба һалаа — юрын набша
Талада харгын захаар харагдагша,
Хэрэггүйдэ хайрагүй гэшхэгдэн,
Хэрэгтэйдэ эмтэй домтой гэгдэн.

	  * * *
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Өө-мөөгүй сэхыень хэлэхэ юун бэ гэбэл,
Өөрынш хоёр нюдэн ба ханын гэрэл.
Бууралтаа гү толгойш, таргалаа тураагши—
Бултандань үнэн харюу абахалши.

	  * * *
Хаа-яахан зангынь хубилаад,
Харшын захын халаахай мэтэл.
Баһа тииһээр уянь хүдэлөөд,
Балжангармын торгон дэльбэл.

	  * * *
Зүүн зүг руул аадарай үүлэд яаранхай,
Зүггүй ехэ уһа саһа шэрэнхэй.
Ангаһан тала — полустанок мэтэ,
Алад үнгэршэбэл түргэн поезд һэтэ.

	  * * *
Эмээлэй бүүргэ — үбгэн эсэгэ,
Эльгэн тараг — эмгэн эжы.
Мүнгэн хутага — аба гээшэ,
Мүнхын арза — эжы мэтэ.

	  * * *
Эрэшни харана гү залуу эхэнэр тээшэ?
Энэшни байгаалиин жама ёһо гээшэ.
Алаг зүгыдэ гандаһан сэсэг хангалгүйл,
Амтан балдань нэмэрлихэ тоһогүйл.
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	  * * *

131

Һайн бэлшээриин байха бүри
Һалхи һүрихэнь юун бэ энэ хонидой.
Хазаарынь татаха бүри хирэн
Харгыһаа зайлахань юун бэ хээр мориной.

	  * * *
Үгы! Өөртэеэ носолдохо гээшэ тэмсэл,
Үлүү хурисал, буруу зангаа даралган.
Эмнигые шэхэдэһэнтэй адли тэгшэл
Энхэ байдал сахилгын нэгэ ехэ аргал.

	  * * *
Арбаад нюуртай бурхан
Алиш тээшээ абаралтай.
Хоёр нюуртай хүн
Хоёр тээшээ хэлэхэ аргатай.

	  * * *
Гүйхэн байха бүреэ
Горхон тэсэбэригүй шолшогонохо.
Гүнзэгы байха бүреэ
Сээл бүтүүхэн хүлеэхэ.

	  * * *
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Тугас шубууе дэн гоёшооходо,
Хорлохо мяхатай.
Тахяае бааза гэн шоолоходо,
Хооллуулха үндэгэтэй.

	  * * *
Горхо хараагүй аад,
Гуталаа юундэ тайлабаб,
Ушарынь мэдээгүй аад,
Уураа яатараа хүрэбэб?

	  * * *
Түргэн сухалдаад,
Табагаа бутара шэдэбэ,
Тииһээр номгороод,
Түгдэрхэйгээ шаналба.
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II
бүлэг
Сагаан саарһан бэшэггүй,
сайхан удхаар
дүүргэел...

~ Багашуулда ~

Багашуулда

Үльдэргымни үхибүүд —
Үнгэ бүриин сэсэгүүд.
Байдалаймнай шэмэг лэ,
Нютагаймнай баялиг лэ.
Буряадаймни гүлмэрнүүд —
Баахан шэлбэ сагдуулнууд.
Үе залгаһан мүшэрхэнүүд,
Үндэр наһанай түшэгхэнүүд.
Аяа Настын оронһоо,
Арюун сэбэр оршонһоо
Ерэжэ түрэһэн хөөрхэд гү,
Үршөөжэ бууһан бурхад гү?
Гэгээн нюдэдэйнь гэрэл
Гунигай һүүдэр тараанал.
Гэнэхэн шарайнь миһэрэл
Урма зориг бадараанал.
Сагаан саарһан бэшэггүй,
Сайхан удхаар дүүргэел.
Нютаг ороной ерээдүйе
Найжалан, хүсэлэн дэгжээел.
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Пляж

Хүнэгөөр аадар адхарба,
Хүүеэд саашаа арилба.
Наран шангаар шараад,
Газар уурал бааяба.
Хонти хадын араар
Дабхар һолонго татаа.
Үйлсын дундуур далайдал
Уһан шалбааг хабтайбал.
Гэр бүриһээ багашуул
Гүйлдэн, шууян ерэбэл.
Боототой, боотогүй
Булта шабар оймобол.
Парустай, парусгүй
Онгосонууд тамарбал.
Городһоо ерэһэн Сарюуна
Гоёхон купальниг үмдэнхэй.
Баярма Бэлигма хоёрнай
Мүн айлшанаа һажаанхай,
Лүүжын захаар гэшхэлнэ,
Пляж гэжэ һанана.
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Шара Бадма

Шалюун, тоомгүй, тэршээхэн,
Шара Бадма нэрэтэйхэн,
Үргэн долдой, абааштай,
Өөрсэ хөөрдэм аашатай.
Тиибэшье һаа сагаахан,
Сэдьхэлээрээ дулаахан.
Дүүнэрээ эрхэлүүлдэг,
Дурань соонь дахуулдаг.
Гэрэйнгээ ажалда бэрхэ,
Гүйдэлөөрөө хэхэ.
Малаа туудаг, уһалдаг,
Морёо оруулдаг, мулталдаг.
Нагаса эжы абань
Бадмагүй һаа яаха һэм?
Газаа зосоо ажалда
Гар мухар байхал һэн.
Барилдаанда Бадма ябадаг,
Бэеэ үргэлжэ һоридог.
Шуран дүрэ шудалдаг,
Шармайн ябажа тэгүүлдэг.
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Абын хүбүүн

Абань эрхэ хүбүүгээ
Барилдаһай гэжэ хүсэдэг,
Теэд тэрэнь һонирхолгүй,
Тиимэһээ һожоргүй,
Телевизорэйл урда һууха,
Томо аягатай сайгаал ууха.
Тулюур хүбүүн бэшэ юм одоол,
Тэрээнгүй яажа үнгэрхэб тоглоон.
Айлай ажалда үлэмжэ бэрхэ,
Амаргүй шабааһа жүдхэхэ.
Өөрынхиеэ хашаагай захаар шэдэхэ,
Уһа саһаяа тиибэш зөөхэ.
Шадалай хүрэнгэ биил байха,
Шад улаан хасарынь гэршэлхэ.
Бар хүсэнэй һургуули гараһай,
Баабайгаа баясуулһай.
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Посхоодой харуулшан

Багашуулай
найраглал

Зунай амаралтада Эрдэни
Зоргоороо сэнгэхэ сүлөөгүй
Үдэшэ үглөөнь ахатаяа
Ээлжэлэн посхоод харууһална.
Поли холоһоо хүхэрнэ,
Пэгшыжэ таряан ургана.
Олон зоной хүсээр
Ургана ха юм даа таряалан.
Амаралтагүй хонишоднай,
Адуушад, үхэршэднай
Малай хойноһоо хабирнал,
Мяха, һүеэ тушаанал.
Тэрэ мүнгөөр колхознай
Тоһо түлишэ абана,
Трактор, машинаяа заһана,
Таряа талхандаа бэлдэнэ.
Мартаад үдэр һүниеэ
Механизаторнууднай ажаллаа.
Харлатараа, затайлдатараа
Хахалаа, борнойлоо газараа.
Гоёор залаалһан полиёо
Гэшхүүлжэ яашье болохогүй
Гэжэ хүбүүн ойлгонхой,
Шадал соогоо оролдонхой.
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Тэрэ үглөө мориниинь
Тушаагаа таһалаад үгы һэн.
Яахынш аргагүй харуулшан
Ябагаар полиёо ошоол даа.
Һунгажагүй яяр амитан
Һула хаяад үүдыень,
Томо улаан буха орошонхой,
Таряан соогуур умбашанхай.
Баряад модо харуулшан
Буха тээшэ гүйшэбэ.
Харин тэрэнь занталзаад,
Харайжа урдаһаань ерэбэ.
Арай-хурай үрдижэ,
Аһалдаба хүбүүн хоройдо.
Саашаа һүрэжэ буухадаа,
Сохибо шулгара үбдэгөө.
Тиибэшье һаа һугшараад,
Түсэб табиба толгойдоо.
Томошог шулуу суглуулаад,
Забдагүй бухые шэдэбэ.
Посхоодой үүдэн дүтэ байжа,
Тииһээр тэрэнь гараба.
Түргөөр гүйгөөд, шамдажа,
Үүдынь үтэр бүхэлбэ.
Харуулшан оройдоол юһэтэй,
Хаагаад полиёо баяртай.
Энээхэн багахан үзэгдэл
Эрэлхэг зоригой хүрэнгэл!
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Үзэгдэлнүүд

Халуун наратай үдэр
Хорёогой захын түлеэгээр
Арьяа наадажа ябаһаар,
Альгануудынь хабсаршоо.
Һалгаажа тэдэнээ ядаад,
Һайхасаан эжыдээ дүтэлбэ.
«Энээхэн гартам няалдагша
Түлеэнэй повидла гээшэ гү?»

	  * * *
Хэшээлэй һүүлээр урилдан,
Хүүгэд гэртээ яарана.
Гэрэлмаа, Наташа, Роза гээд,
Хашалгүйхэн галгина.
Гэр бариһан дархашуулда
Дуу дуулажа үгэнэ.
Хонтиин боорёор сүлөөтэй,
Шэл шонхо суглуулна.

	  * * *
Арбанай одхон хүбүүн
Аашатай эрхэ Найдан
Табатай «буруу» болотороо,
Дэхэжэ эхэеэ хүхөө юм.
Уршалзан һүнэйнь багада,
Ухаа эжыдээ заагша һэн:
«Ногоон сайгаа шанагтыл даа,
Нэмэхэ һэн ха һүмбэйтнай».

	  * * *
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«Үбгэршэһэн» Шобоодой
Удаан хүлдэ ороногүй.
Хүмнайш табатай болонхой,
Хэлэнэйнь хурса гайхалтай.
Улад һураад һаланагүй:
«Хэзээ хүлдэ орохобши?»
Урдаа хүбүүн оруулнагүй:
«Саг соогоо ороно бэзэб».

	  * * *
Хэшээлэй забһарта Баясхалан
Хоёр столһоо барилсан,
Гараа тулган һэнжэгыдэбэ,
Гимнаст гээшэб гэбэ.
Ута жүрэгэр хүлнүүдээ
Урагша хойшонь шэдэлһээр,
Шүдөө түүрэн унаал даа,
Индеец Джо гэгдээл даа.

	  * * *
Аймагай ехэ Сагаалганда
Арадай дуушад мүрысэбэ.
Арбатай жаахан Дамба
Адли болон оролсобо.
Магнал торгон дэгэлтэй,
Мүнгэн хутага, хэтэтэй
«Хүрин хээрээ» таталуулбал,
Түрүүшын һуурида гарабал.
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Адуушанай басаганай үгэ

Минии аба адуушан.
Ган булад туруугаар
Газарай хүрьһэ һиилэдэг,
Дэлхэйн түбэгэр нюруугаар
Дэлһээ хиисэн дүүлидэг.
Эмниг дошхон һүрэгөө
Элин халин хуряадаг.
Минии аба залуухан,
Харсага шубуундал габшагай,
Харин зангаараа налгай.
Дүрбэн сагай сольёондо,
Дүрөөтэ агтын соёроондо
Нэгэл дуугаа дууладаг,
Нютаг ороноол магтадаг.
Минии аба адуушан,
Нара һалхинда харлааш һаа,
Нюур шарайнь гэрэлтэй.
Ходол хээгүүр ябааш һаа,
Хада мэтэ түшэгтэй.
Аляа бага наһанһаам
Абам намдаа хайратай.
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Адуушанай хүбүүнэй үгэ

Хабар шууян ерэбэ,
Хангай дайда һэргэбэ.
Түрхэл, Нохоони руугаа
Туухаар ойртоо адуугаа.
Мэнэ һургаһан эмнигтээ
Мордоод, мүнөө туулсахаб.
Тооһо татахабди сэрэгтэл
Тэнгэриин уняа туласар.
Тобир жэгдэ һүрэгнай
Табан зуугаа гаранхай.
Хатаршад, гүйгөөшэднай
Холо ойгуур суурханхай.
Һортогой зэрлиг азарганууд
Һүрэгээрнь гүүдээ дахуулха,
Хөөрхэн унагад, даагад,
Хөөрдэм аашаяа харуулха.
Зунай амаралта болог даа,
Заатагүй ошохоб Түрхэлдээ.
Холын бэлшээридэ гоё даа,
Хамһалсажа зуһахаб абадаа.

	  * * *
156

157

	  * * *
Манан хүшэгэ татаад,
Малаан Хонти һажана.
Сонхын мүльһэ сардаад,
Һарын туяа һэгшэнэ.
Шаргын шарьяа абяан
Сарья зураад саашална.
Нохой шангаар хусаад,
Нойрмог байдал сошооно.
Зосоом, харин, жэгтэй,
Зүрхэмни түгшүүтэй,
Хайшаашьеб тэгүүлээд,
Юушьеб хүлеэгээд.
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Гуламтын эзэн

Нарһан, шэнэһэн түлеэгээр
Няжаганаса түлигдээд,
Уни бутарна пеэшэн
Уутаар дүүрэн согшонхой.
Ухбаадаа абажа Батнасан
Удхална галаа урматай.
Хүхэ дүлэнэй буурахые
Хүлеэн һууна тэсэмгэй.
Галай улаан бурмые
Гэтэн байхадань жэгтэй.
Үзэсхэлэн гоё зурагууд
Үзэгдэнэ, залирна.
Замбуулингай онгосоор
Заха хилэгүй сансараар
Ондоо юртэмсэ ошонхой
Зүндөө шэнжэн ябаһаншуу.
Холуур хожом ябааш һааш,
Халуун согтой гуламташ
Хододоо шинии зүрхэндэ
Жэгнэн байхал дурсагдан.
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Бишыхан хүршэнэр

Үйлсын баруун далангаар
Танил багашуул һубарилдаа.
Түрүүлээд ябана ахань —
Түнтэгэрхэн Шиирабынь.
Аяар дүрбэ наһатай,
Аргагүй томоотой.
Хууха шэлтэй һүмбэй
Һугабшаланхай бүдүүзгэй.
Гурбатай һая болонхой
Гэрэлмаань хойноһоонь галгинхай.
Мүн лэ ехэ ажалтай,
Мүртөө туулмаг хаянхай.
Алтан дэлхэйн нюрууда
Аха дүүнэр ябахадаа,
Яагаашье һаа урматай,
Ямарш бэрхэшээл дабалтай.
Үнэтэй шухаг зүйл —
Үмөөрхэ түрэл сэдьхэл.
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Норжима

Нагаса эжын туһамарша
Норжима — эрхим һурагша.
Номгон даруу абаритай,
Номой һан руу харгытай.
Олоор зохёол уншадаг,
Ураар хэлэжэ шададаг.
Абаад дэбтэрынь харабал,
Алдүүгүй жэбжэгэр.
Өөрыень жэшээ болгобол,
Өө-мөөгүй сэмсэгэр.
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Ананда

Үендөө хүрэһэн Ананда
Үльдэргэдөө үбэлжэнхэй.
Эжы абань Москвада
Эрдэм шэнжэлэн үлэнхэй.
Пулсуудаймнай бү мартаг гээд,
Портредүүдээ орхёо юм.
Ананда хургаараа заагаад,
«Абам, эжым» гэдэг юм.
Хүгшэн эжынь, абганарынь
Хүреэлнэ дулаан анхаралаар.
Арбаахайе хүтэлнэ газаашань,
Амилуулна сэбэр агаараар.
Угсаата нангин шоройгоо
Уладаа няажа гэшхыш даа.
Эбеэлтэ нарин холбоогоо
Эльгээ сорьён мэдэрыш даа.
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Наймаан

Хабарайнгаа амаралтада
Хотоор ябаад ерэхэеэ
Наймадахин, долоодохин бэлдэбэ.
Наймаа-хуймаа эрхилбэ.
Мяха, талхаа суглуулба,
Бууза хуушуур бариба.
«Абажа эдиит буузымнай,
Арбан нэгэтэ нэгэнинь.
Заншал соо баригдаһан,
Жэрбысэ хумигдаһан,
Тобхогорхонууд, томохонууд,
Тон амтатай, шүлэтэйхэнүүд.
Уурал бушхаһан жэгнүүрһээ
Урдатнай абажа табихабди.
Ногоон һүтэй сайтайгаар
Нэгэ мүһэн абыта.
Халуун дээрэнь эдиитэ.
Тоһо лэбшэһэн хуушуурнай
Табан түхэригтэ оройдоол.
Абаал һаа шамарлахагүйт,
Амтатайханаар бэеэ хүндэлхэт».
Уран хэлэтэй наймаашадай
Урдань тогтохын аргагүйл,
Шуран бэрхэ аяншадаа
Шадал соохоноо дэмжэел.
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Ёлкын нааданда

Эхин һургуулиин ёлкодо
Эрхим һайнаар бэлдэбэ —
Бүхы классууд ээлжэлээд
Бүжэглэбэ, зүжэглэбэ.
Дүрбэдэхи ангиин шабинар
Дугар Бадма хоёр
Тархагар харахан Тахуунай,
Тарзагар лама болобод.
(Намсарайн Хусын зохёол
Нээрээл мүнхэ бэшэ аал?)
Үнэншэмэ бэрхээр наадабал даа,
Харагшадаа ехээр хүхеэбэл даа.
Харин бэшэ һурагшадынь
Хара зон болобод.
Наманшалан дохин ерэбэд,
Ламые хүдөө залабад.
Тахуунай — Дугар һамбаашалжа,
Түргөөр бообыень зооглобо.
Бадма ламань бусажа,
Бообоёо дары нэхэбэ.
Зай даа, юумэнш эхилбэ,
Залхуугүй хоюулан эрьюусэлдэбэ.
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Эрдэни Лёнхобо хоёр

Манай хүйхэр багашуул
Мориной эмнеэндэ яаранхай.
Гэшхэлэлдээ ябууд шууд,
Гээгдэхэеэ ехээр айнхай.
Хорёодо адуун хаагданхай,
Хүлгэнхэй, тэшхэнхэй.
Олоороо зон сугларанхай,
Оог хуугай табинхай.
Түүдэбшын галшье улаганаба,
Эмнеэ шарахаа бэлдэгдэбэ.
Шадалаараа хүбүүд түргэдэбэ,
Шардайлдатараа гүйлдэбэ.
Харин замдань Харгааһата
Харьяланхай, үерлэнхэй.
Унаба уһа руу Лёнхобо,
Урдажа түргэн ошобо.
Эгшэтэрээ Эрдэни харайба,
Эрьюулжэ, татажа абаба.
Талын жаахан горхохон
Туршаад, хаалта табяал даа.
Табатай дүрбэтэй хоёрхон
Түрүүшын шалгалта гараал даа.
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Шодоогууд

Булган уужам талада
Буряад хүнэй сэдьхэлдэ
Гэрэлтэмэ нэгэ баяр байха,
Гүйгөөшэ моридой урилдаан гэхэ.
Сагаалхима саһан гү,
Сахилзама ногоон гү,
Торгон дэлһэтэ хүлэгүүд,
Түргэн далита бүргэдүүд
Мүнгэн туруугаар дэлхэйе һиилэнэл,
Морин хуурай аянга дэлдэнэл.
Хүйтэн булагаар умдалжа,
Хүхэ зүлгөөр тангаржа,
Заһуулжа, һойлгожо,
Загал һайхан шэнжээ хүсэжэ,
Залин дуута аадар мэтэ табжархай,
Зада татаһан номын һуршадал хүсэтэй,
Зэрэлгээнэй долгин дээгүүр
Зэлэ татан ерэнэл.
Хазаартатаяа нэгэн болоһон,
Жолооень зүбөөр залаһан,
Хүбхэлзэнгүй бүхөөр һуугаад,
Халбалзангүй хүлөө хабшаад,
Шууяһан агаарта шурган ороод,
Амяа даран, бэеэ зангидан гүйлгэнэл,
Дүрэтэй манай шодоогууд
Зүрхэтэйхэн хүбүүд.
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Хүүгэн

Хуһан модон үлгыдөө,
Хуурай зөөлэн мансыдаа
Хөөрхэн баахан хүүгэн
Хөөрэн аяглан хэбтэнэ.
Эльбээд абахада үһыень,
Үдэн хөөбэр һэмбэгэр.
Харахан мойһон нюдэдынь
Угаа хурсахан, һүрмэгэр.
Балбагархан хүлөө хайшажа,
Үлгын доһолтор тэршэлнэ.
Бамбагархан гараа һарбайжа,
«Үргыт» гэжэ уряална.
Наранай һаруулхан гэрэл
Нарайхан бэыень эльбэнэ.
Эхынь дулаан миһэрэл
Эльгыень жэгнэн энхэрнэ.
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«Эреэн гүрөөһэ» эмээллэгшэ

Абынгаа үгэһэн нэрэтэй
Ардан хүбүүн нэгэтэй.
Үргэн томо манежтэй,
Үдэртөө һууха байратай.
Эреэн гоёхон бүлбэнүүрнүүд,
Элдэб янзын нааданхайнууд
Хүүгэнэй байдал шэмэглэнэ,
Һанааень тэгшэлэн һаатуулна.
Һахалтай томо миисгэй
Һүрэжэ гэнтэ орошоо,
Эзэн янзаар хэбтэжэ,
Утаар һунан һуняашоо.
Дүрбэн хүлөө жиихэдэнь,
Хурса һабарынь ёдогошоно.
Хүбүүн тээшэ харахадань,
Ногоон нюдэниинь ялагашана.
Хүнэй бэетэ хүбүүн
Хөөшхэһөө юундэ айха һэм.
Хоёр гараараа шэхэдэн,
«Эреэн гүрөөһые» эмээллээ һэн.
Шуран хүбүүндэ даруулаад,
Шангаар муура шашхаал даа.
Тэрьелжэ арайхан гараад,
Тиишэ орохоёо болёол даа.
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Шимни

Шимни — хэнһээш үлүү сэбэрши,
Сэдьхэлэйм одон болонхойш.
Ши минии һара, нарамниш,
Шамгүй намда харанхы, харанхы.
Шимни — аглаг сэлгеэн талалши,
Алтанхан зулаар бадаранхайш,
Гайхал дүүрэн дэлхэймниш,
Гансал эндэ оршонхойб, оршонхойб.
Шимни — сарюун залуу тайжалши,
Үзэсхэлэн онсо шэнжэтэйш,
Баяр, гунигайм эзэнши,
Бусалтагүй дурланхайб, дурланхайб.
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Должимаа

Үргэлжэ нютаг зондоо,
Үндыжэ ябаһан тоонтодоо,
Дүрбэн сагайнь уларилда,
Дуулим дайдынь уужамда,
Хүхэрэгшэ хадануудтаа,
Хүжэ ногоон талануудтаа,
Уһанайнь миралаанда,
Ургынь задараанда,
Үлеэһэн һэбшээндэнь, үүлэндэнь,
Үндэр тэнгэридэнь, мүшэндэнь,
Агаар, һара, нарандань,
Амилһан бүгэдэ амитандань,
Дууһандань голто зүрхэнһээ
Дурлан ябанал Должимаа.
Байгаалиин элшэ хүсэнһээ
Бэлигэйнь сэсэг задархал.
Балшар арюун сэдьхэлһээ
Баглаа шүлэгөө найруулхал.
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Тахяашан

Хорёо соогоо наадангаа
Харууһална Сэрэмжэд тахяагаа.
Уб улаан залаатай,
Угаа бардам аашатай
Гоёмсуу эрэ тахяа
Гойнор-гойнор гэшхэлнэ.
Ногоон, ягаан үдэнүүдынь
Наранда һүртэйгээр ялбана,
Харша дээрэ гаранхай
Хонгёо шангаар хуугайлна.
«Биб» гэжэ һананхай,
Бэеэ һайрхан харуулна.
Гэнтэ харсага бии болоод,
Гороолон дээгүүрнь элибэ.
Аюулай һүүдэр обёороод,
Айһан тахяанууд хоргодобо.
Дальбараануудаа эхэнь дуудаад,
Дали дороо оруулба.
Һүрхэй дорюун эрэ тахяа
Һандали доогуур шургабал.
Харуулшан модо баряад,
Харсагые занган намнабал.

184

185

Ажалша Баяр

Хахалагдаһан обоо түлеэгээр
Шажан табина Баяр.
Зохид нягтаар зэргэлүүлнэ,
Зурытар жэрбытэр ябтална.
Хара хөөтэй холтоһыень
Халдахаанагүй хубсаһандаа.
Шэмхүүр зүүндэл шэртэһынь
Шаалганагүй гарнуудтаа.
Нэтэрүүгээр хүбүүн хүдэлнэ,
Нэгэш амяа дарангүй.
Эдеэлхыень эжынь дуудана,
Гүйжэ Баяр ошоногүй.
Дууһаагүйдөө шажангаа
Бээлэйгээ һугалан абахагүйл,
Арбатайхан манай Баяр
Ажалша гээшэнь аргагүйл.
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Хатар

Харагшадай хүлеэһэн
Хатарай хүгжэм зэдэлбэ,
Нюдэнэй хужар хубсалһан
Хатаршаднай үзэгдэбэ.
Урихан зулгы шарайтай
Уяхан солбон бэенүүдтэй.
Хүдэлсэ бүхэниинь таатай,
Хүгжэмтэеэ тааруутай.
Ангууша мэргэн баатар
Аяараа сэнгэн ябана.
Сэбэр арюун дангина
Сэсэгэй гүрлөө урлана.
Тэдэ хоёр золгоно,
Түрүүшын дуран һалбарна.
Долоон үнгын һолонго
Дугаагтажа ялбашана.
Жэжэхэн түмэн шубууд
Жэнгинүүр дуугаа таташана.
Сагаан һараяа найрлаһан
Сэлеэн зомной уяранхай,
Хатарай шэдитэ абьяаста
Хүн бүхэниинь абтанхай.
Түрүүшын гүлмэр дуранһаа
Һаруул мэдэрэл байха аал,
Уяхан буряад хатарһаа
Һайхан үзэгдэл олдохо аал?
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Нэрэгүй Нэхытэ

Нэрээ хэлыш гэхэдэм,
Нэгэш абяа гаранагүй.
Ай, ши —
Нэрэгүй Нэхытэ.
Танилсая гэхэдэм,
Тумбайн наашаа харанагүй.
Ай, ши —
Нэрэгүй Нэхытэ.
Нүхэсэел гэхэдэм,
Намда гараа үгэнэгүй.
Ай, ши —
Нэрэгүй Нэхытэ.
Аргадаһым хэлэбэ лэ
Амандаа уһа балгангүй.
Зай, ши —
Нээрээһээ
Нэрэтэйш!
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Арьяанын хатар

Арьяа-Баала бурхандал
Арьяанамнай бүжэглөө.
Хоёр гараа хабсарна,
Хайша хайшаа һарбайна
Арьяана.
Элдэб үнгын бүд һадаар
Элбэг дэлбэг намираа.
Хоёр хүлөө дэбһэнэ,
Хойшо урагшаа гэшхэлнэ
Арьяана.
Ондоо олон басагадаар
Одоо гоёор хатархал,
Илдам зөөлөөр матаржа,
Иишэ тиишээ хятаржа,
Арьяана.
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Һолонго

Добын араар матаршоо
Долоон үнгын һолонго.
Дабталга:

Ямар гоё үнгэ бэ —
Ягаан, ногоон, улаахан.
Хэниинь иижэ шэрдээ юм —
Хүхэ, шара, сэнхирхэн.
Улаан наран-зураашан
Уһан шэрээ холёо гү?
Түргэн бороо-оёдолшон
Торго, хургы зүйгөө гү?
Дүүлин дээшээ дамжашоод,
Дуулан сэнгэн наадаһайб.
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Хэн тэндэ уйланаб?

Хэн тэндэ уйланаб?
Хандуунаймнайл бэшэ даа.
Барда гүлгэн гиинана,
Борохон хулгана
Пишаганана.
Хэн тэндэ уйланаб?
Хандуунаймнайл бэшэ даа.
Хөөрхэн хурьган маарана,
Хараасгайн дальбараа
Шиисаганана.
Хэн тэндэ уйланаб,
Хандуунаймнайл бэшэ даа.
Алтан зүгы дүүенэ,
Алагхан унаган
Инсагаалана.
Хэн тэндэ уйланаб?
Хандуунаймнайл бэшэ даа.
Хээрын һалхин эшхэрнэ,
Хүхэхэн шонохон
Улисагаана.
Хэн тэндэ уйланаб?
Хандуунаймнайл бэшэ даа.
Хонгёо шангаар энеэнэ,
Хүн зонии хүхеэнэ
А-һа-һа-һа-һа.
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Баяртайб

Нарата дэлхэйдээ
Нютагтай ябаһандаа
Баяртайб, баяртайб
Буряадтаа, арадтаа,
Бархандаа, Саяандаа,
Байгалдаа.
Хубихан заяандаа
Хэшэгтэй ябаһандаа
Баяртайб, баяртайб
Ууладаа, хангайдаа,
Уһандаа, газартаа,
Агаартаа.
Түрүүшын зүргэдэ
Түшэгтэй ябаһандаа
Баяртайб, баяртайб
Эжыдээ, абадаа,
Эгэшэдээ, ахадаа,
Багшадаа.
Нарата дэлхэйдээ
Нютагтай ябаһандаа
Баяртайб, баяртайб
Буряадтаа, арадтаа,
Бархандаа, Саяандаа,
Байгалдаа.
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Би томо болооб

Би томо болооб,
Һургуулида орооб.
Үглөө бүри нарантай
Үрдилдэн ошоноб
Һургуулидаа.
Би томо болооб,
Һургуулида орооб.
Үеын олон нүхэдтэй
Үндыжэ ябанаб
Һургуулидаа.
Би томо болооб,
Һургуулида орооб.
Эрхим зулгы багшатайб,
Эгээл ехэ дуратайб
Һургуулидаа.
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Сагаан һараар

Сагаан һараар,
Сагаалганаар
Сагаан үбгэн морилбо,
Сагаан хэшэг хурылба.
Аахрай!
Үреэл үгээр
Үнэн зүрхээр
Бэе бэедээ хандая,
Булта эбтэй золгоё.
Мэндээ!
Шэнын нэгэнээр,
Шэнэ сагаар!
Наһа нэмэн найрлаял,
Нахис-хотос наадаял
Ёохор!
Буряад литээр
Бууһан жэлээр
Ажал хэрэгээ бүтээгыт,
Алдар солоо дуудуулыт,
Бароо!
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Хүбүүн үри

Хорбоо дэлхэйн энгэртэ
Хохиртойхон буусада
Хэшэг буян дэлгэрбэл,
Хүбүүн үри мүндэлбэл.
Хүхэ монгол ашагтай,
Хүгтэй дорюун абяатай.
Ямар хөөрхэн шарай бэ,
Яаһан согтой нюдэд бэ?
Абгын сагаан яһые
Адистидлан соёрхоо.
Нагсын улаан шуһые
Наманшалан хэшээгээ.
Бэльгэн хэер мориие
Эмээллэжэ унаарай.
Нашан шонхор тугые
Намилзуулжа ябаарай!
Аба эжын захяае
Алдангүйхэн сахяарай,
Алтан тоонтын һүлдые
Аяар дээшэнь үргөөрэй!
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Жаахан баатар-эрдэни

Халта минии зүүдэндэ
Харагдаба үзэгдэл.
Түби дээрэ ушарһан
Тодхор саран түбэргөө
Жанжан богдо түрэлтэй
Жаахан баатар-эрдэни.
Тэнгэриһээ буугаа гү,
Шамбалаһаа ерээ гү,
Алтан хуяг яларгаад,
Аятай аяг харуулаад,
Жанжан богдо түрэлтэй
Жаахан баатар-эрдэни.
Хөөрхэн һайхан шарайень
Харан харан уярмаар,
Хайран урин сэдьхэлынь
Хамаг дэлхэй жэгнэмээр,
Жанжан богдо түрэлтэй
Жаахан баатар-эрдэни.
Һүртэй агуу сэрэгтэй
Зэргэ барин дабхибал,
Аюул түйһэн зэрлигтэй
Дайгаа даран байлдабал
Жанжан богдо түрэлтэй
Жаахан баатар-эрдэни.
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Зориг дүүрэн зүрхэеэ
Зулын дүлөөр бадаргаад,
Даллан эрьен миһэрһээр,
Далда орон мордоо һэн
Жанжан богдо түрэлтэй
Жаахан баатар-эрдэни.
Үльгэр᠋эй далай-домогни
Үүлэн болоод дэгдэшоо.
Мүнхэ сагай аянда
Мэндээр дахин золгоһойб,
Жанжан богдо түрэлтэй
Жаахан баатар-эрдэним.
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III
бүлэг
Алтан түүхэ шэрээдэг,
арад танаа магтая

Цокто Номтоевто

Алтан Одо яларуулһан
Ашата Багша Номтоев.
Бэлиг солоёо мандуулһан
Буряад арадай аксакал.
Хоридугаар зуун жэлтэеэ
Хүлөө нэгэдэн гэшхэлээт.
Хубисхалта дүлыень
Хуби заяандаа элсүүлээт.
Шэн зоригто комсомол
Шэнэ байдал тогтоолсоот.
Совет үеын һэгээтэн
Соёл гэгээрэл бодхоолсоот.
Олон үе шабинартаа
Оюунай түлхюур барюулаат.
Замайнь эхиндэ зогсожо,
Заршам заабаряар баяжуулаат.
Ажалай, дайнай ветеран
Алдарта Багшаяа магтая.
Үндэр арюун намтарһаань
Үльгэр жэшээ абая.
Уран зохёолойнь гүнзэгые
Удхалан байжа шудалая.
Шугам сэхэ замыень
Шэлэн һунган дагая.
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Булад Жанчиповта
50 наһанайнь ойдо
1989 он

Түмэн мүшэдэй гороо соо
Түхэреэн хүрдөөр эрьелдээд,
Манан хүхэ замбимнай
Мүнхэ наран залаатайл.
Һаруул энэ юртэмсын
Һайхан түбэгэр энгэртэ
Тоороггүйхэн зүлгэ дор
Тоонто танай булаатайл.
«Үүлэн шүхэрэй» һүүдэр соо
Унай табиһан зуһаландаа
«Хээрын сэсэгэй» шүүдэр соо
Хүлөө норгон үндыгөөт.
Гашуун тарагаа һайбалжа,
Голой бургааһа зайдалжа,
Хартаганаан номотой Гэсэрхэн
Халаахай соогуур оодорһоор,
Эжэл һаари нүхэдөөрөө
Эшэгэ, тугалаа намнаһаар,
Тибһэ мангираа малтаһаар,
Тэрэ сагаа үнгэргөөт.
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Даахи үлэн, зудтайхан
Дайнай жэлнүүд байгааш һаань,
Булган-Хангайн үбэрээрхин
Булта эбтэй һуудаг һэн.
Одоо ямар забһартаа
Ойнгоо соороһон байгаабта?
Гүн далай Байгаалиин
Гүнзэгые гайхаабта.
Һаалиин гүүртын эжынэрэй
Һайхан сэдьхэлэй хэшэг гү,
Хун шубуун гарбалай
Хүсэлөөр үндэр бэшэг гү?
Уран буряад үгэнүүдээ
Уянгатуулан һубяалта.
«Торгон уняар нэмэриһэн»
Тоонто нютагаа дуулаалта.
Хандагайн дуута Буряадһаа
Хангай орон бэдэрээгүйт.
Жэгтэй уян мэдэрэлээ
Жэжэ олзоор һэлгээгүйт.
Шүлэгүүдэйтнай юртэмсэ
Шэдитэ үльгэр һануулдаг.
Шэлбэ нарихан сэсэгүүд соо
Шүүдэр тогтоод мэлмэрдэг.
«Алтан гадаһан» залууртай
Аяндаа золтой ябыт даа.
Арадайнгаа заяаһан бэлигтэй
Аласхан холоёо зориит даа.
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Дамба-Дугар Бочиктоевто
60 наһанайнь ойдо

Үшөөл олон зүжэгүүдтэ наадажа,
Үндэһэн театраа үргэлсэн ябыт.
Бурьялма һайхан аялга дуугаараа
Буряадхан арадаа уяруулан ябыт.
Элинсэгһээ үгтэһэн бэлигтнай
Эрдэни шулуундал бүхэ байг.
Саанаһаа заяатай табисууртнай
Сарьдагай оройдол үндэр байг.
Туйлаһан бүтээһэн ажалтнай
Арадай һанаа сэдьхэлдэ,
Түрэхын обог нэрэтнай
Түүхын намтар бэшэгтэ!
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Диктор Цырен-Ханда Дашиевагай
55 наһанайнь ойдо

Налуухан Обоотын үбэртэ
Наруули элһэлиг дободо
Эсэгэһээ үгтэһэн бэлигтэй,
Эжыһээ ерэһэн хэшэгтэй,
Алтан таряанай долгилжо байхада,
Анхан мүндэлбэт энэ дайдада.
Дээдэ һургуули дүүргэжэ,
Эрдэм олон мэргэжэбэт.
Арад олондоо мэдээжэ
Радиогой диктор тодорбот.
Үүрэй хираанаар, эртын наранаар,
Улаан-Үдээр, зуһалан талаар,
Заха холын хада хүбшээр
Задарюун хоолойтнай зэдэлээл,
Тодо һонороор мэндэшэлээл.
«Баян талын аялга», уран зохёол шагнаад,
Бараан хара малшадаймнай шарайнууд
Урма баяраар баясан тэниижэ,
Ургы сэсэг сээжэдэнь задараа гэхээр.
Түмэн зоной сэдьхэл баяcуулжа,
Танай бүтээhэн хэрэгэй буян ехэ.
Үндэр «Габьяата соёлой ажалтан»,
Үргэн «Буряадай арадай зүжэгшэн»,
Гүрэн түрын иимэ сэгнэлтэ зүбтэй,
Гоё урлигай үрэһэ таряат үрэжэлтэй.
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Композитор
Базыр Очирович Цырендашиевта

Мүнхэ номин Байгалтай,
Мүнгэн дуулгата Саяантай,
Наран дэнзэтэ Буряад ороноо
Наһан соогоо түүрээнэт.
Агын талын алтан гургалдай,
Аялгань һайхан лэ, Танай дуунуудай.
Хүбшын булагтал сэлмээхэ шэдитэй,
Хараасгай шубуундал ниидэхэ шадалтай
Хүлэгэй туруундал сууряалхань жэгтэйл,
Хабарай нарандал уядуулха жэнтэйл.
Малшан, таряашан хүдөө зонойнгоо
Морин хуур сэдьхэлэйнь утаһа дайранат.
Һалхи наранда хүрилһэн шарайдань
Һайхан мэдэрэлэй гэрэл түхээнэт.
Сэлэнгэ мүрэндэл хүгжэмтнай долгисог,
Сэнтэйхэн бэлигтнай зулаар бадараг.
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Дууша басаганай домог-соло

Лидия (Доржоханда) Галсановада
50 наһанайнь ойдо

А-ээ!
Хүсэтэ хабарай охинһоо
Хүрьһэтэ дэлхэй һэргэжэ,
Хүлэрэ намагай оршонһоо
Сагаан манан бушхажа,
Мундуу түргэн голнуудай
Мүльһөө шэдэлэн мушхаржа,
Шэлдэг улаан шэнэһэдэй
Шэлбүүһээр гоёор анхилжа,
Үльгэрэй һайхан юртэмсын
Үбсүүгээ сэлин байхада,
Хорёодой-мэргэн эсэгын
Харьяата уһа газараар
Хун шубуун Эхэмнай
Элин халин ниидэбэл,
Эрьен бусан найжалбал.
Хүбүүдэйнгээ дайдые
Харан харан уярба.
Гүн сээжын оёорһоо
Ганганан гунганан аянгалба.
Тиихэ гэхынь хирэндэ
Тэбхэр модон тииргэндэ
Хуһан шэнэхэн үлгыдөө
Хурьган зөөлэхэн мансыдаа
Һаяхан түрэһэн хүүгэн
Һарбайжа гарханаа байһанаа,
Хун шубуунай гунигые
Шэхэнэй һонороор сонособо.
Бишыхан улаан зүрхэеэ
Шэмшэрүүлэн шагнаба.
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Иимэ һайхан үриин
Өөрыень анхаран байһые
Хурмастаар дүүлиһэн Хун шубуун
Хубилгаан зүнгөөрөө мэдэрбэ.
«Нюдэндөө яагаа галтайхан,
Сээжэдээ ульһатайхан,
Ямархан өөрсэхэн үхин бэ?» — гэжэ
Ганганан өөгшөөн байтараа,
Оройнгоо алтан титимһээ
Очир-эрдэни зэндэмэни
Шэлэн һунган шэдэлбэ,
Хэлэн хүүнэн шэбшэбэ.
«Дагуунинхан, дагуунин,
Шэбшэн хэлэхыем дууланза.
Дууша уран хүүхэнэй
Дээдын одон болоорой.
Оюун бэлигэйнь хүгжэлтэ
Онсо гэрэлээр залаарай!» — гээд,
Гунан ехэ дайдаяа
Гурба дахин гороолһоор,
Хүхэ манхан тэнгэридээ
Хайлан шэнгэн дэгдэбэл.
Үндэр изагуур Эхымнай
Үреэл үгэнь бэелбэ.
Доржоханда үхимнай
Дуушан солотой тодорбо.
Бурхан багшын үршөөлтэй
Буурал хангай Буряадтаа
Хун шубуунай аялга
Ханхинуулан ябанал даа.
Оюун бэлигэйнь зэндэмэни
Нара татама гэрэлтэйл.
Арад түмэнэй сэдьхэлдэ
Набша тарима шэдитэйл.
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Базар-Дара Дондокович
Цырендоржиевай 60 наһанай ойдо

Арбан табан гүлмэрхэн наһанһаа
Ангир, Хүнды, Хажуу-Булагаар
Аха нүхэдөөр газар хахалжа,
Ажалай амта анхан таняалта.
Үльдэргөөрхимнай дэмы хэлсээгүй
Үүсхэл эдэбхеэр ехэ байгаалта,
Зонтоёо үгэеэ хэлсэжэ ядахагүй
Зоримгой, шударгы ябаалта.
Үхэршэн малшантаяашье,
Үбһэшэн таряашантаяашье
Даргань ябахадаа, дорьбыень үргэжэ,
Аргыень оложо ажалладаг бэлэйлта.
Нютагаа үргэлсөөт — хубитатнай ехэ,
Хэншье энээниие гэршэлхэ.
Нэгэ рабжан — наһан үгтөө гээшэ.
Гүрэн түрэһөө нэрэ зэргэ хэшээгдээ,
Хүн зонһоо хүндын ехэдэ хүртэгдээ.
Амарха сагтнай ерэбэл мүнөө
Амаршалая Танаа үнэн зүрхэнһөө.
Арбан хүүгэдээ бултыень түбхинүүлжэ,
Аша зээнэрээ олоор тойруулжа,
Түхэреэн сагаан Үльдэргэ нютагтаа
Түншэтэй баян, хэшэгтэй омог,
Сэдьхэлээр сэлмэг, сээжээр һонор,
Сэржэм сэлинтэй,
Бурхандаа далгатай,
Хүл хүнгэн, үбгэн түрүү гэгдэжэ,
Хүнэй наһа буянтайхан эдлэжэ,
Амгалан тайбан
Ажаһуухатнай болтогой!
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Үеын нүхэр
Пурбо Цыдыпович Батуевта

Замби түбидэ анхан мүндэлһөөршни,
Зуунай хахад зурагад гэшэбэл.
Зонойнгоо дунда зэргэ ябаһааршни,
Залгалаа жэлнүүд үнгэршэбэл.
Талаан хуби дээдын табисуураар
Табинай хоройдо ороболши.
Аба эжын үргэмжэ буянгаар
Ахамад мэргэжэлтэн ургаалши.
Эдир багаһаа пеэшэн барилсааш,
Энхэ гуламтынь зондоо зохёолсоош.
Артель хамтынгаа барилга эрхилнэш,
Алишье ажалда найдамтай гэгдэнэш.
Хүбүү, басагадаа үргэжэ, тэдхэжэ,
Хүлыень дүрөөдэ хүргэжэ табиналши.
Нагаса абын нэрэдэ хүртэжэ,
Нялха зээнэрээ угтажа абаналши.
Табин наһаншни хооһоор ошоогүй,
Талын дуундал удхатай зэдэлэнхэй.
Угайнгаа һабые адхажа алдангүй,
Уутаяа арьбадхан һуунаш хэшэгтэй.
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Үүри, үнэн нүхэр Сэржэмаа
Жамьяновна Жамсуевада

Үльдэргынгээ сэлеэндэ
Үнгэрһэн бага наһаншни,
Гармажан һайхан эжынгээ
Лепёошхоор тэнжэһэн хаһашни
Домог болоод үлэнхэй,
Дурсан һанахада үнэтэй.
Улаан-Үдээршье һүндэлөөбди,
Урматай, зоригтой ябаабди.
Ербановай нэрэмжэтэ техникумдэ
Нарин тоодо мэргэжээш.
Ородой-Адагта хүдэлжэ,
Ори гансаяа олобош.
Хорёодой-мэргэнтэй золгоһон
Хун шубуун бэлэйлши.
Үнгэ хурсаар һалбарһан
Эхин ургы дураншни.
Дабаа-Самбуутаяа мүнөө
Дүрбэн ханата үргөөдөө
Үглөө бүри
Наранай туяа наадхуулһаар,
Үдэр бүри
Үреэлэй һайханиие шагнаһаар,
Гурбан һанаха үринэрөө
Ганзагадань хүргэжэ,
Хоёр хөөрхэн ашанарай
Амтатайень ойлгожо,
Тура хүтэл Һэбхеэн ууладаал
Томоотойхон үндэртөө буубаш даа.
Сэржэмээ үргэжэ дайдадаа,
Сэржэмаа, урагшаал дабшыш даа!
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Ульяна Ешеевна Мангутовада
50 наһанайнь ойдо
2004 он

Буурал үндэр Дабаанай
Булган зөөлэн хормойдо,
Хүлэн нуурһаа һэбшээтэй
Хүшэгэр сэлеэн Тохойдо
Янгинама жабарта һалбарһан
Ягаахан сэсэгши, Ульяна!
Дулаанаар шинии миһэрхэдэ,
Наранай элшэ сасаһаншуу.
Хонгёогоор хүхин энеэхэдэш,
Манаанай хонхын жэнгирһэншүү.
Ондоо зоной туһада
Оролдон ябаха һэшхэлтэйш.
Үнэн нүхэдэй туһада
Өөрыгөө мартаха сэдьхэлтэйш.
Өөлэн-эхэһээ өөрэгүй
Үмэгшэлэн үринэрөө үргөөлши..
Хорбоогой шэрүүн мүндэрһөө
Халхалжа хододоо ябаалши.
Багшын бэлигээр түгэлдэр,
Буряадхан хэлэеэ үргэлсэнэш.
Улаан-Үдын һургуулинуудаар
Урдалхы арга хэшээлсэнэш.
Бууралхан аба эжынгээ
Буянтай нэрые үргэжэл,
Энхэргэн олон эгэшэнэрээ
Эльгэлэн, ехэтэ хүндэлжэл,
Хамагта хэнһээш хэрэгтэй
Ходол ябахаш болтогой!
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Ц Ы Р Е Н-Х А Н Д А
Д А Р И Б А З А Р ОВ А ГА Й
Н А М ТА Р

Дарибазарова Цырен-Ханда Ринчиновна 1952 оной майн 8-ай
нарата үдэр Яруунын аймагай Үльдэргэ тосхондо түрэһэн. Гэртэхиниинь хамтынгаа ажалда сүлөөгүй ябадаг
байһанайхинь, бүри багаһаа Ринчин-Ханда эгэшэтэеэ
өөһэдыгөө хараад байжа һуранхай һэн. Санжейжин
Ринчинович абынгаа Нохоони, Түрхэлөөр адуушан
ябахада, хоёртой-дүрбэтэйшүүл хараатай байһан модонһоо аргамжалагданхай, хажуудахи алирһаяа түүжэ һамаардагшье байһан хадаа. Мэдэгмаа Ринчиновна
эжынгээ зөөмэл наймаанда хүдэлдэг байхада, дулаанай
сагта дахалдажа, мори тэргээр холо ойрын гүүртэнүүдээр
ябалсаха дуратай байгаа. Хожомынь тэдэнэйнгээ һү
һаалиин гүүртын үбэлжөөн, зуһалангуудаар зөөжэ хүдэлжэ эхилхэдэ, хүбшын захаар, хүдөө талаар сэбэр агаараар
амилжа үндыгөө гээшэ. Байгаалитай дүтэ харилсажа
ябаһандаа, эдир хаһадаа уянгын сэсэг сэдьхэлдээ бадараан, шүлэгшье бэшэжэ туршаба.
1969 ондо Үльдэргынгөө дунда һургуулиин шаби байхадань, Ц. Н. Номтоевой зууршалгаар «Буряад Үнэн»
һониной «Хонхо» хуудаһанда хэды шүлэгынь толилогдобо.
Эртын шүүдэртэ нааршаан,
			нааршаан угаалгаад,
Үглөөнэй наранда таашаан,
			таашаан эльбүүлээд,
Элдин талым сэсэгүүд һайхан,
			хоншуу,
Эреэлнэ, эбхэрнэ сэнхир
			далайн долгиншуу.
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Уран зохёол, буряад хэлэ бэшэг, түүхэ һонирходог, энэ
тэрэ юумэ бэшэжэ туршадаг ушартань багшанарайнь
нүлөө ехэ юм. РСФСР-эй габьяата багша Д. Д. Дондокова
буряад хэлэнэй хэшээлнүүдынь, бэлигтэй уран зохёолшо
К. Ш. Цыденов ород хэлэ, уран зохёол заадаг байһан байна.
1967 ондо «Улаан-Туяа» гэжэ аймагай һониндо «Эхын зүрхэн» гэһэн шүлэгөөр анха түрүүшынхиеэ хэблэлдэ гараа
һэн. Тэрээнһээнь хэһэг:
Таряа талхан болоо гү хадахаар?
Дариин утаа шэнгээһэн мүрнүүд.
Үни болоол даа, дайгаа дараһаар,
Үнөөхил ханзадаа тэрэ бэшэгүүд.
Илалтын һайндэрнүүд үнгэрнэл
				дандаа
Эхын зүрхэн хүлеэһэн зандаа.
1972–1977 ондо Багшын дээдэ һургуулиин буряад хэлэбэшэгэй һалбарида һуралсаа. 4-дэхи курсда оюутадай
эрдэм шэнжэлгын ажалда хабаадажа, Н. Нимбуевай шүлэг шэнжэлһэн, «Жизнь как молния» гэһэн бүтээлээрээ
түрүүшын һуурида гараа юм. Харин үргэлжэлһэн зохёолой шэнжэлэлдэ Бата Баяртуев гэдэг хүбүүн «ялас»
гэмэ шалгарһан гэхэ. Тиихэдэ жюриин түрүүлэгшэ
С. Ш. Чагдуров байһан юм.
Саашадаа Сэлэнгын Жаргаланта нютаг хадамда гараад, тэндээ түбхинэжэ байтарнь, дүү хүбүүн Баярынь
армида ошохо боложо, Үльдэргэеэ гэртэхинээ харахаяа
бусаба. Эндээ Лубсан-Цырен Баниевич нүхэртэеэ найман
хүүгэдээ үдхэн һууба. Хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүдэлжэ ябахадаа, үндэһэн наадануудые согсолжо, дүримүүдыень
тааруулан зохёожо, хэшээлнүүдтээ хэрэглээ. 1987 ондо
«Бурятские народные игры в воспитании детей дошкольного возраста» гэһэн заабариин номхон республикын
сэсэрлигүүдтэ тараагдан нэбтэрэгдэбэ.
Монгол бэшэг өөрөө шудалжа, дунда һургуулида
«Сагаан Толгойн» дугылан (кружок) ябуулба. Бага-сага
шүлэг, туужа, очеркнуудые бэшэжэ, «Ярууна», «Толон»,
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«Буряадай залуушуул», «Буряад Үнэн» һонинуудтаа,
«Морин хуур», «Байгал» һэдхүүлнүүдтээ, мүн залуушуулай, Яруунын зохёолшодой суглуулбаринууд соош
оруулжа, саг үргэлжэ хэблүүлжэ байдаг гэхэдэ болохо.
«Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн жэл бүри соносхогдодог
конкурсдо нютагайнгаа зониие магтажа, «Эрхим зохёогшо» гэһэн номинацида нэгэнтэ бэшэ лауреадшье гэгдэһэн.
«Өөртөө табиһан асуудал» гэжэ шүлэгынь һургуулиин
7-дохи ангиин үзэхэ ном соо оронхой, тэрэ шүлэгыень
олон зон сээжээр хэлэжэ ябадаг байна.
Цырен-Ханда Ринчиновна нютагтаа болоһон үйлэ
хэрэгүүдтэ эдэбхитэй оролсожо, үндэһэн соёлоо үргэлсэжэ
ябадаг хүн. Али ямар ушарта хэрэгтэй болоходонь, буряадаар үгэнүүдыень, сценаринуудынь бэшэжэ үгэдэг.
Илангаяа үхибүүдээр ехээр хүдэлһэн, Гэсэр, Дангинын,
бэшэшье элдэб янзын мүрысөөнүүдтэ, ябуулгануудта
хабаадахадань туһалдаг, өөрөөшье эмхидхэдэг. Уһан
торгон буряад хэлээрээ мориной соло дуудажа, үльгэр
түүрээжэ, үреэл үгэнүүдые үхибүүдэй хэлэжэ байхада
урматай, саашанхи наһанайнь харгыда хэрэгтэйшье гээшэл.
Жанна Дымчиковагай ударидажа байһан «Бамбаахай»,
«Түдэб баабайнда» теледамжуулгануудта оло дахин
хабаадаһан. Хүүгэдэй сэсэрлигэйшье, һургуулииншье
хүүгэдээр өөрынгөө зохёоһон «Модо худалдалга»,
«Чайниг гээшэ юун бэ?», «Эмдэрхэй радио» гэһэн
шогтой сценкэнүүдые наадуулаа, 4–5-тай Гэсэрхэнүүд,
Дангинануудшье бэрхэеэ харуулаа. Яруунын аймагай
70 жэлые дашарамдуулан Б. Н. Жанчиповай найраглалаар «Үлгэн дэлхэйн алтан булан Үльдэргэ» гэһэн
теледамжуулгада бага-ехэгүй олон үхибүүдые бэлдэжэ хабаадуулһан. Энэ ажалынь сэгнэгдэжэ, олон янзын
Хүндэлэлэй Тэмдэг, мүн БурАССР-эй Дээдын Зүблэлэй
грамотадашье хүртэһэн байна.

Соёлмаа
Жамбалова
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үреэнэб

Выражаю глубокую
благодарность
всем, кто принимал
непосредственное
участие в издании моей
книги. Благодарю за
неоценимую помощь
депутата Государственной
Думы, президента
ИФК «Метрополь»
Михаила Викторовича
Слипенчука, председателя
СПК «Ульдурга» Далай
Цыдыповича Галсанова,
руководителя охранного
агенства «Дозор» Эрдэма
Дамбаевича Доржиева и
искренне желаю всем им
высокого полета, широкого
пути, добра и мира им и их
семьям на долгие года

2011–2014 онуудта
«Буряад хэлэ хадагалан
үлөөхэ ба болбосоруулан
хүгжөөхэ» гэһэн Буряад
Республикын гүрэнэй
хүтэлбэриин арга хэмжээ
соо Буряад Республикын
Соёлой министерствын
байгуулһан «Уран
зохёолой юртэмсэ»
гэһэн грантын мүнгэн
тэдхэмжээр энэ ном
хэблэгдэбэ

Книга издана при
финансовой поддержке
гранта Министерства
культуры Республики
Бурятия «Мир
литературы» в
рамках реализации
Государственной
программы Республики
Бурятия «Сохранение
и развитие бурятского
языка» на 2011–2014
годы

Цырен-Ханда Дарибазарова
ӨӨР ТӨӨ ТА БИ Һ А Н АС У УД А Л

Һанаашалан хүтэлбэрилһэн
   Дымчикова Жанна
Харюусалгата редактор
   Бадагаров Жаргал
Редактор
   Жанчипов Булат
Загбар бэлэдхэһэн
   Шарайд О. Галсан
Хинан шалгаһан
   Дугданова Татьяна
Монгол бэшэгэй редактор
   Галзууд Б. Жаргал
Монгол бэшэг
    Сонгоол Д. Нацагдорж, Уляад Д. Амгалан
Сахим хэлбэридэ оруулһан
   Гомбоева Индира
Гэрэл зураг
   Гармаев Галсан

«Буряад-Монгол ном» хэблэлэй редакци:
670031 Буряад Улас. Улаан-Үдэ хото,
Терешковагай гуд. 3
Утаһан +7 (3012) 41 50 30, +7 (3012) 23 11 45
Сахим шуудан: ricmk@mail.ru.
http://buryadnom.blogspot.com
Худалдан абаха асуудалаар хандаха хүн:
Утаһан +7 (3012) 41 50 30, +7 (3012) 65 58 13
E-mail: ricmk@mail.ru
Номой талаар һанал шүүмжэ, хүсэл
дурадхалаа buryadnom@gmail.com
гэһэн хаягаар эльгээнэ гүт
Хэблэлдэ 2012.05.29-дэ шэлжүүлбэ
Офсет саарһан 100 г/м2
Хэмжээ 60 x 90 / 16
Хэблэһэн тоо 1000 хуби
PrintLETO (Москва хото)

