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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе перевода стихотворений поэта Дондока Улзытуева  

1. Общие положения 

1.1. Учредителем  конкурса  перевода стихотворений поэта Дондока Улзытуева 

(далее - Конкурс) являются Администрация муниципального образования «Бичурский 

район», Министерство культуры Республики Бурятия. 

1.2. Организатором Конкурса являются Бурятский государственный университет,  

Национальная библиотека Республики Бурятия (далее – Организатор). 

1.3.  Организатор формирует состав жюри Конкурса. 

1.4. Настоящее Положение о проведении Конкурса   определяет цели и задачи 

Конкурса, условия участия, требования к предъявляемым конкурсным работам, критерии 

оценки, порядок проведения Конкурса, порядок награждения победителей и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: популяризация творчества Д. Улзытуева и привлечение внимания к 

проблеме переводов бурятской классики. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Введение в оборот ранее не переведенных стихотворений Д. Улзытуева; 

2.2.2. Активизация современного литературного процесса Республики Бурятия; 

2.2.3. Развитие межкультурной коммуникации на стыке бурятского и русского 

языков. 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. На Конкурс принимаются переводы на русский язык стихотворений 

Д. Улзытуева из предложенного списка (Приложение № 1 «Положения о конкурсе»). 

3.2. Конкурсант может подать на конкурс только один перевод. 

3.3. В конкурсе имеют право принимать участие физические лица, достигшие 16 лет. 
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3.4. Анонимные заявки не рассматриваются. 

3.5. К участию в конкурсе допускаются переводы, выполненные лично заявителем. В 

случае установления факта подлога и/или нарушения авторских прав, все работы, 

представленные нарушителем, удаляются с Конкурса. Нарушитель к дальнейшему 

участию в Конкурсе не допускается. Решение по данному вопросу принимается 

Организатором Конкурса 

3.6. К участию принимаются переводы, ранее не публиковавшиеся на русском языке.  

3.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Рукописи принимаются с 16 сентября до  10 октября 2016 г. 

4.2. Итоги Конкурса объявляются 14 октября 2016 года.  

 

5. Порядок предоставления конкурсных материалов 

 Требования к оформлению заявок и рукописей 

5.1. Материалы конкурса можно отправить в электронном или бумажном виде:  

 по электронной почте konburpoez16@mail.ru с указанием темы письма 

«Конкурс переводов»; 

 в социальной сети Вконтакте - Конкурс перевода стихотворений Дондока 

Улзытуева (https://vk.com/konkurs_perevoda_ulzytueva); 

 в социальной сети Facebook - Республиканский  конкурс перевода 

стихотворений поэта Дондока Улзытуева 

(https://www.facebook.com/groups/297329893975146/); 

 в Национальной библиотеке по адресу: Ербанова, д. 4, 2 этаж, отдел 

культурно-просветительских проектов и связей с общественностью.  

5.2. Материалы для участия в Конкурсе включают в себя: 

 заполненную анкету для участия в Конкурсе с указанием необходимых 

контактных данных (Приложение № 2 «Положения о конкурсе»); 

 перевод, выполненный конкурсантом. 

5.3. Требования к оформлению работ. 

 перевод принимается в печатной форме в электронном виде (в форматах .doc 

и .docx); 

 рекомендуется использовать шрифт Times New Roman не менее 12 пт. 

 файлы должны быть озаглавлены: «Фамилия участника. Заявка» и «Фамилия 

участника. Перевод».  

Внимание! Отправленная по электронной почте заявка считается принятой 

только после получения подтверждающего письма от Организатора. 

5.4. Претенденту может быть отказано в праве участвовать в конкурсе, если заявка 

на участие в конкурсе подана позже установленного срока или оформлена не в 

соответствии с требованиями Конкурса. 

5.5. Организатор в течение 3 рабочих дней проверяет полноту и качество 

оформления заявки и уведомляет потенциальных участников: о принятии заявки для 

участия в конкурсе или о сроках предоставления необходимой дополнительной 

mailto:konburpoez16@mail.ru
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информации или об отказе в участии в конкурсе с обоснованием причин. 

5.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 стилистическая грамотность перевода; 

 сохранение семантической структуры произведения; 

 разнообразие переводческих приемов; 

 стиль и художественная насыщенность перевода, наличие художественно-

выразительных средств; 

 отсутствие грамматических, стилистических, лексических и прочих ошибок. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Победители определяются на основе решения конкурсной комиссии. 

7.2. По итогам конкурса устанавливаются три призовых места. 

7.3. Организатор и жюри конкурса могут принять особое решение, касающееся 

поощрения участников, с соответствующим обоснованием этого решения. 

7.4. Результаты конкурса будут опубликованы 14 октября 2016 г. на сайте 

Министерства культуры Республики Бурятия и в группах Организатора в социальных 

сетях Вконтакте и Facebook. Каждый участник получит сообщение по электронной почте. 

7.5. Победители получат денежные премии в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 

(I место), 3 000 (три тысячи) рублей (II место) и 2 000 (две тысячи) рублей (III место) и 

почетные дипломы. Победившие переводы будут опубликованы в периодическом 

издании, а информация об итогах конкурса представлена на страницах прессы. 

7.6. Торжественное оглашение имени победителя и вручение  премии состоится на 

республиканском фестивале «Страна ая-ганги» в селе Шибертуй Бичурского района 14 

октября 2016 г. 

8. Правовая информация 

8.1. Авторские права на переводы произведений принадлежат переводчикам. 

8.2. Присылая на Конкурс работы, Участники предоставляют Организатору 

Конкурса и официальным Партнерам неэксклюзивное право на безвозмездную 

публикацию присланных работ в полной или частичной форме на любых коммерческих, и 

некоммерческих изданиях (Интернет-сайтах, в печатных и электронных изданиях и 

открытках, в информационных и других рассылках), использование в эфире теле- и 

радиостанций и других средствах информации при условии указания непосредственно 

рядом с размещаемой работой или озвучивании до или после прочтения произведения 

ФИО переводчика (в формате, указанном Участником в присланной работе). 

8.3. Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и получении 

заявок ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программном обеспечении, 

сетевых программах и другие ошибки, сбои и неполадки любого рода, причиной которых 

стал человеческий или технический фактор. 

8.4. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник ознакомлен 

с данным Положением и согласен соблюдать порядок и условия проведения Конкурса. 
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Приложение № 1 

Список стихотворений для конкурсного перевода 

1. Улзытуев Д. Буряад хэлэн // Ая гангын орон: шэлэгдэмэл зохѐолнууд. – Улаан-

Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1974. – Н.270-272  

БУРЯАД ХЭЛЭН 

Байгалай уһандал 

арюун тунгалаг, 

Басаганай миһэрэлдэл  

урин налагай буряад хэлэмнай. 

Эртын манандал 

үнжэгэн сагаан лэ, 

Эхын альгандал 

энэрхы дулаан лэ  

буряад хэлэмнай. 

Булагай уһандал 

бузаргүй тунгалаг, 

Бугын нюдэндэл 

буригүй һайхан лэ  

буряад хэлэмнай. 

Ардагай гуйдэлдэл 

аласы дабшанхай, 

Ажалай охиндол 

абьяас габшагай  

буряад хэлэмнай. 

Майн үглөөдэл 

сэлмэг тунгалаг, 

Майлын сэсэгтэл 

һалбаран байнхайл  

буряад хэлэмнай. 

Эсэгын үгэдэл 

эрид сэхэ, 

Хутагын эридэл 

торгон хурсал  

буряад хэлэмнай. 

Дайсанай шэхэндэ 

тойруу таамаг, 

Дайдын нюусадал 

бугэдые даамаг  

буряад хэлэмнай. 

Булхайта хэрэг 

буталха аргатай, 
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Буугай сэмгэндэл 

буудахаш оньһотойл  

буряад хэлэмнай. 

Эрлигэй номнолы 

задалха шэнжэтэй, 

Эрдэмэй дабаае 

гаталха шадалтайл  

буряад хэлэмнай. 

Гэсэрэй туухые 

гэрдэжэ ерэһэн лэ, 

Гэрэлтэ мушэдые 

дамжажа ерэһэн лэ  

буряад хэлэмнай. 

Сагаадай Мэргэнэй 

самсаал һэлмэдэл, 

Ногоодой Сэсэнэй 

номин бэлигтэл  

буряад хэлэмнай. 

Түмэн зонойнгоо 

түүхэ сахинхайл, 

Түрэ хуримайнь 

түүдэг болонхойл  

буряад хэлэмнай. 

Баатарлиг ажалайнь 

магтаал дууданхайл, 

Бата жаргалайнь 

баримта болонхойл  

буряад хэлэмнай. 

Хонгѐо дуунай 

жэгүүр эдлэнхэйл, 

Хорбоо тубеэр 

мунөө зэдэлэнхэйл  

буряад хэлэмнай. 

Хоног буридэ 

улам хугжэнхэй, 

Холын холые 

зорин гаранхайл  

буряад хэлэмнай. 

 

2. Улзытуев Д. Шоно Баатарай дуун // Эрьесэ : шүлэгүүд . – Улаан-Үдэ.: Буряадай 

номой хэблэл, 1968. – Н.36-39  

ШОНО БААТАРАЙ ДУУН 

Добоѐол хүсэд тойроодүй  
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Долоотойхон наһандаа, 

Долгонтожо үрдеэдүй  

Бургааһахан ябахадаа,  

Дүүгээ дүтэ үзөөгүй,  

Дүүхэй гэжэ нэрлээгүй,  

Сэрэн-Галдан ахымни  

Сэхэ бэшэнь гайхалгүй. 

 

Уршаг гээшы мэдээгүй  

Уймар үшөөл ябахадаа,  

Урда жалгаа уруудан,  

Урилдажа наадахадаа  

Дүрбэ хүсэд хүрөөгүй,  

Дүүмэр намаяа хүсөөгүй,  

Сэрэн-Галдан ахымни  

Сэхэ бэшэнь гайхалгүй. 

 

Үүр сүүрээр һэргэжэ,  

Үһөө тухай шэбшэһэн,  

Урилдаха зүргэ руум  

Урьха занга түхеэрһэн, 

 

Унаган балшар намайгаа  

Унахань гэжэ хайрлаагүй,  

Сэрэн Галдан ахымни  

Сэхэ бэшэнь гайхалгүй. 

 

Хан буурал эсэгымни  

Гэнэн байһаниинь гайхалтай.  

Хатан буурал эжымни  

Хонгор байһаниинь гайхалтай. 

 

Хүлгэн ябаһан сэдьхэлым  

Xүлеэгээгүйнь гайхалтай, 

Хүүхэн инаг Хабхарым  
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Хүндэлөөгүйнь гайхалтай. 

 

Хардалгыень илгангүй,  

Хатуу байһаниинь гайхалтай.  

Хайрата одхон хүбүүгээ  

Хашажа һууһаниинь гайхалтай. 

 

Үнэн худалынь шалгангүй,  

Үмөөрөөгүйнь гайхалтай.  

Үдэжэ ябаһан баатараа  

Үлдэжэрхиһэниинь гайхалтай. 

 

Хүнэй дайдын зэнхыгээд,  

Хүйтэнш гээшэнь гайхалтай.  

Хүнды сээжэм гуниглаад,  

Уйтан гээшэнь гайхалтай. 

 

Шаргал далайн эрье дээр  

Шаналан шаналан зогсоноб.  

Шанха холын дурна зүг  

һарабшалан шэртэнэб. 

Хүйтэн, хүйтэн долгинууд  

Хүмэрин хүмэрин мушхарнад.  

Хүхэ сайбар сахалинууд  

Хүнэй хэлээр хашхарнад: 

 

— Шарай дээрэһээш шэнжэхэдэ,  

Шарайд голой хүбүүн гүш,  

Шарааблиин гурбан хаашуулай  

Шара шонхор табюул гүш? — 

 

Дайран алдаад саашалнад,  

Дайсан гэжэл һананад ха.  

Далбагархан далинуудаар  

Дабхин дабхин зананад ха. 
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Дурна ногоон зүгтөө би  

Дурлан һанан зогсоном.  

Дууша хонгор арадаа би  

Дурсан һанан зогсоном. 

 

Энгэр ногоон Хангаймни,  

Ангир шаргал таламни,  

Тэнигэр ехэ Хүнтэймни,  

Тэнгэри үндэр Саяамни 

 

Дэлхэйн алиш дайдаhаа  

Дэгэд үлүү һайхандли.  

Дэлгэр сарюун зонхомни  

Дээжынь нэгэн байһандли. 

Атаархалайнгаа ехэдэ  

Аха нэрэеэ мартаһан,  

Хурисалайнгаа ехэдэ,  

Хуурмаг зантай болоһон, 

Хардуулхадажа ябааш һаам,  

Хангиршагүй яһамни,  

Сэдьхэлээрээ ондоош һаа,  

Сэрэн-Галдан ахамни, 

 

Шонхор шунахай дайсадай  

Шорондо өөрөө һуухадаа,  

Шоодбори болгожо ядаһан  

Шоно-Баатараа дуудахаш даа. 

 

3. Улзытуев Д. Тайлган // Ехэ дабаан. – Улаан-Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1972. 

– Н.102-107  

ТАЙЛГАН 

Нажар һэн. 

Хүхын донгодоон.  
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Намжаарһан сэнхир 

минии хүдөө:  

Туйсэтэй тоһоѐо 

һугадаа хабшуулһан  

Эжытэеэ 

һалирнабди хоюулан.  

Холоһоо харахада, 

набтар шэнги Хайранга,  

Дүтэлхэ бури оройнь 

дүнхын саашална.  

Хаанашьеб даа, 

уйтайгаар 

уйлана хайлгана,  

Хасууриин оройдо 

муухайгаар 

турлааг  хаагална.  

Хэдыхэн   алхаад  лэ 

эжымни 

шангаар зальбарна.  

Зүрхэмни  лугшана, һаншаг руум 

хүлһэн һубарина.  

Хүл дороһоо шулууд доошоо 

мухарина.  

Байсын  энгэртэ  аржытар бэшээтэй 

тангад тарни.  

«Ом мани пад ме хум»,— 

дабтанам  аман соогоо.  

Олон амитанай 

амар  амгалании  

юрөөһэн тухайнь  

«Ошор Вааниин» 

орѐо  удхата  хэсэгүүд  

сооһоо  

Оршуулан намдаа 

ойлгуулдаг бэлэй  

үбгэн амбайм.  

Хайрангын оройдо гарабабди 

арай шамайхан.  

Хоѐр тээшээ  

хотойн  зурыһан  

хадын  нюрган,  

Дундань татаатай  

дуган  мэтэ 

дугы майхан.  

Тойроод хаданууд. 
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Тоонто  дайдам 

ямаршье  ургэм!  

Урагшаа харахада, 

урасхал  дэлюун  

хатан Хѐлго  

Мүнгэн утаһаар 

мүрлэн оѐһон  

угалза мэтэ.  

Зүун тээшээ 

зүлгэ   ногоон 

зүүдхэл   хюлгэ,  

Уняартан байгаа 

уудам   ехэ 

ууган Шэтэ. 

Баруун   тээшээ... 

бартаа сэнхир  

Баянт Сагаан.  

Баглагар хухэ 

жодоо  хушын 

арюун  хангал. 

Хойгуур   манараа 

холбоо   үндэр  

Заган-Дабаан.  

Хотойн   байхань 

атан тэмээнэй 

нюрган шэнгил.  

Сагаан сэдьхэлээр 

сахилзата нютагаа  

сахижа байтарни,  

Сахариглажа  һууһан 

үбгэд  хүгшэд  «сөөг»  

хашхаралдаад,  

Залд  гэһэндээ 

заригад  гэн, 

досоом  уйтаржа,  

Залахаа асарһан 

туйсэтэй  тоһоѐо 

газарта алдаад,  

Гүйшоо балэйб. 

Гэдэргээ  харахадам, 

Оргойгоо  хэдэрһэн 

отогой  удаган 

олигоор  дэбхэрэн,  

Огторгой  өөдэ 

өөг табяад  
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арилшахадал 

болоо бэлэй.  

Газарта  һэхэрэн 

ори  гансааран 

орбонтойгоо  унашаhан 

нүүлэ доро хэбтээд, 

Орилоо  бэлэйб. 

Намайе хэншье бэдэрээгүй,—  

Онгоной   нүлөөдэ 

орожо  абтаһан  

эжымни  һууһан шэгтээ —  

Ойроо байһан миниингээ 

оргодоһыешье мэдэрээгүй —  

Хөөһэ  бурашаһан 

удаганай алдалшаһанай һүүлээр лэ,  

Хүл хөөрсэг хүгшэн зоной 

таража эхилхэлээр лэ,  

Намаяа  гансата үгылэн, 

бэдэрхысэ бэдэрээ һэм гэдэг,  

Наадажа ябашоо гээбы даа гээд, 

наашалаа һэм гэдэг.  

Үдэшэ болотор тэндээ 

үндынгүйгөөр   хэбтээб.  

Үнөөхи удаган 

үргэлжэ нюдэндэм 

үзэгдөөд,  

Огторгойн  орьѐлдо 

оог табин  байгаа һэн,  

Одоошье тиигэжэ 

айхын ехээр айгаа һэм.  

һанаха   мэдэхэ юумэеэ 

бултыень  һанажа,  

һахил тарни  хоѐроо 

бүгэдыень хаяжа,  

Өөрынгөө мухар һүзэгтэй 

өөрөө тулалдан,  

Үдэшын улаан нарантай 

хүл  нюсэгөөр урилдан,  

Гэртээ  харяа  һэм. 

Наран түрүулжэ, 

Гэзэгэтэн  гурбыһэн 

Хара-Толгойн саагуур  

Гэнтэ  хорошобо. 

Боро хараан буужа,  
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Гэшүуһэ   мүргэхэ   тооной 

гуйнэб  буртаг  

соогуур.  

Газар дайдын   энгэрые 

гансата  һүни  тэбэреэд,  

Гасалһан юумэдэл 

бүрхэбэ баглайран.  

Шаара  таршаанууд 

хүл дороһоомни һэреэд,  

Шааян ниидэшэнэ, 

бүришье намайе айлган.  

Зурагас   гэжэ, 

сахилгаан сахилаад, 

баруун  хяраар  

Зулай   дээрэмни  шахуу 

тэнгэриин дуун  

нэершэбэ.  

Шорой дээрээ 

шоройжо һууһан ганса зумбараа  

Шохогод гэжэ, 

элихэн   харагдаад,  

шургашаба.  

Талын тажаа зумбараада 

тиигэжэ нэгэ атаархаад,  

Ташалан хүндын далангаар 

табилуулжал  мэдэбэб.  

Томо   томо  дуһалнууд 

толгой   дээрэм  

табараад,   

Тоонто гэрэйнгээ  холодо 

улам   ехээр   мэгдэбэб.  

Сахилгаанай   гэрэлдэ 

Самсаалтын 

ганса  сагдуул  

Сагаан оргой   хэдэрээд,  

самнажа   байһан  

удагандал.  

Уры  шааян урдажа, 

уһан   далайн дундуур  

Урдажашье   ябаһандал,  

умбажашье  

ябаһандал.  

Газар  түбиин  дунда 

гансаардахын бэрхые,  

Гал  уһан  хоѐрой 
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гарьхатан   нэгэдэхые  

Балшар   бага  наһандаа 

тиигэжэ   нэгэтэ үзэһэндөө,  

Барагсаан хадуужа 

абаа бэлэйлби  

зүрхэндөө. 

 

4. Улзытуев Д. Альган соохоно багташаха //Аадар: шүлэгүүд . – Улаан-Үдэ.: 

Буряадай номой хэблэл, 1967. – Н.55-56  

Альган соохоно багташаха 

Алаг эреэхэн зүрхэн! 

Удаан сагай туршада 

Улаан шуһа бүлэжэ, 

Хэзээ нэгэтэ эсэхэдээ, 

Хэнһээшье асуунгүйгөөр 

Зогсошохо эрхэтэй 

Алаг эреэхэн зүрхэн! 

Хэтынгээ нэгэ наһан coo 

Хэды ехэ тэмсэл соогуур 

Хэды ехэ жаргал, зоболон соогуур, 

Хэды һайхан дуунай  

Аялга долгин соогуур  

Лугшан, сохилон ерэнэбши даа.  

Хүнэй заахан зүрхэн —  

Заахашье һаа юртэмсэ.  

Юртэмсын һудал соогуур,  

Гал, шуһанай гүйдэгтэл,  

Юртэмсын нюрган дээгүүр  

Дүрбэн сагай һэлгэдэгтэл,  

Юртэмсын зулай дээрэхи  

Мүльһэн дуулгын гэдэдэгтэл,  

Хүнэйшье заахан зүрхэн coo  

Хүсэл зориг хүлгэжэ,  

Инаг дуран мүндэлжэ,  

Гашуудал баяр хоѐр  

Ганса бэшэ һэлгэжэл,  

Үдэр һүниин хоорондо  

Лугшахадажал байдаг ха юм.  

Альган соохоно багтахагүй  

Адар ехэ зүрхэн! 

 

5. Улзытуев Д. Элһэтэ газартаа наһаяа орхихо// Ая гангын орон: шэлэгдэмэл 

зохѐолнууд. – Улаан-Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1974. – Н.236-237  

Элһэтэ газартаа наһаяа орхихо 

амитан бугэдын хубита.  
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Энэ бэемнай һүүдэртэ  

орохол хэтэ сагта. 

 

Үе мүсэмнай тиихэдэ одоол тэниижэ,  

шүрбэһэнүүднай һуларха.  

Үһэ хюмһан хоѐрнайл  

Үшөө удаан ургаха... 

 

Яһанаймнай үшөө үмхирөөдүй  

Ябтайлдажа хэбтэхэдэ,  

Хабһадаймнай хангираадүй  

Хабтайхадажа хэбтэхэдэ, 

 

Нэгэтэ түрэжэ, хүн болоод,  

Нэрлүүлжэ ябаһан нэрэмнай  

Арбаадтайхан наһанһаа  

Абажа ябаһан дурамнай 

 

Хэжэ байһан хэрэгнай,  

Хэлэжэ ябаһан угэмнай 

 

Сууряан болоод, сэдьхэл дамжан,  

Дууряан болоод, улам далижан,  

Огторгой руу ниидэхэл,  

Оѐоргүй руу хиидэхэл. 

 

Мунхэ мэтээр бэеэ һанажа,  

Мунөө бидэнэр ябаналди.  

Ажамидаралай амта танижа,  

Абаха юумынь абаналди. 

 

Байгаа бүгэдын жама ѐһоор  

Байра байдалаа зохѐожо,  

Нажар намарай андалдаанда  

Нара һараяа тохѐожо, 

 

Эрэ түрэһэн энэ бэеэ  

Эхэнэр ханидаа зорюулаалди.  

Галта һайхан бэлиг һүлдөө  

Гансал тандаа барюулаалди. 

 

6. Улзытуев Д. Харанхы һүни руу ороһондли// Ая гангын орон: шэлэгдэмэл 

зохѐолнууд. – Улаан-Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1974. – Н.237-238  

Харанхы һүни руу ороһондли  

Хара хүрьһэ руу шэнгэхэбди.  
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Уйдхар ехэтэ замбидаа  

Уйгааг болон шэргэхэбди. 

 

Хорбоо дэлхэйн сэнгые  

Хожомдожо сэгнэхэбди.  

Хуурай модон хуурсаг соол  

«Хуурмаг» гэжэ шэбэнэхэбди. 

 

Дэмбэрэлтэ уурагнай —  

Дээдын үндэр матери.  

Юhэн эрдэнеэ хатаг лэ,  

Юрын бодос — ухээри. 

 

һулэмхихэн дэлхэйһээ  

һүудэр болоод ошоходомнай  

Үдэр һүниин һэлгэлдээн  

Үнөөхил зандаа үлэхэ һэмнэй. 

 

Эгээл, эгээл тиимэһээнь,  

Энээхэн түбиин зрьюулгэ —  

Хэнээ хэнииньш хүсэнгүй,  

Хэтэ сагта эрьюулхэ. 

 

Тэмсэлдээниинь замхахагуй,  

Тэн адли тэнсэхэ.  

Тэнэг монсог дэлхэйнгээ  

Тэһэршэтэр тэмсэхэ. 

 

Харин бидэнэр, хаанаһааб даа,  

Хаража бүгэды байхабди.  

Дэлхэйн бүхы оронуудаар  

Дэмыршэтэрээ зайхабди. 

 

Хогоосон бодос буйлуулжа,  

Космос болоод ерэхэбди.  

«һарбайһанаа абахабди,  

һанаашадаа хүрэхэбди!» 

 

7. Улзытуев Д. Хүнэй хүсэл зориг  (Аглаг энэ юртэмсэдэ)// Ая гангын орон: 

шэлэгдэмэл зохѐолнууд. – Улаан-Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1974. – Н.243-245  

Харанхы һүни руу ороһондли  

Хара хүрьһэ руу шэнгэхэбди.  

Уйдхар ехэтэ замбидаа  

Уйгааг болон шэргэхэбди. 
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Хорбоо дэлхэйн сэнгые  

Хожомдожо сэгнэхэбди.  

Хуурай модон хуурсаг соол  

«Хуурмаг» гэжэ шэбэнэхэбди. 

Дэмбэрэлтэ уурагнай —  

Дээдын үндэр матери.  

Юhэн эрдэнеэ хатаг лэ,  

Юрын бодос — ухээри. 

һулэмхихэн дэлхэйһээ  

һүудэр болоод ошоходомнай  

Үдэр һүниин һэлгэлдээн  

Үнөөхил зандаа үлэхэ һэмнэй. 

Эгээл, эгээл тиимэһээнь,  

Энээхэн түбиин зрьюулгэ —  

Хэнээ хэнииньш хүсэнгүй,  

Хэтэ сагта эрьюулхэ. 

Тэмсэлдээниинь замхахагуй,  

Тэн адли тэнсэхэ.  

Тэнэг монсог дэлхэйнгээ  

Тэһэршэтэр тэмсэхэ. 

Харин бидэнэр, хаанаһааб даа,  

Хаража бүгэды байхабди.  

Дэлхэйн бүхы оронуудаар  

Дэмыршэтэрээ зайхабди. 

Хогоосон бодос буйлуулжа,  

Космос болоод ерэхэбди.  

«һарбайһанаа абахабди,  

һанаашадаа хүрэхэбди!» 

 

8. Улзытуев Д. Үхэхэдөөл бидэ һэридэг байгаа ха гүбди? // Ая гангын орон: 

шэлэгдэмэл зохѐолнууд. – Улаан-Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1974. – Н.240-243  

Үхэхэдөөл бидэ  

Һэридэг байгаа ха гүбди?  

һэрихэдээл бидэ —  

Үхэдэг байгаа ха гүбди?  

Зурхэнэйнгөө зогсоходо,  

Үхөөб гэжэ этигэхэгүйб.  

Зүрхэн зогсоо юм бэзэ,  

Юрын лэ оньһон ха юм.  

Сэдьхэлдэмни сугларһан  

Сэнгүү энэ наһанаймни,  

Сэбэр һайхан бодол, 

Сэсэгэй ягаан намаа,  

Гуниг, баяр, гашуудал,  

Гурбан үеым асуудал — 
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Юундэ үгы болохо юм? 

 

Хүнэй сэдьхэл мунхэ  

Мүнхэ гэжэ этигэнэб,  

Этигээ хадам — мүнхэ. 

 

Хүнэй сэдьхэл — уһан.  

Хүнэй сэдьхэл — дүлэн.  

Хүнэй сэдьхэл — шулуун.  

Хүнэй сэдьхэл — хүрьһэн,  

Хүхэ мүнхэ агаар.  

Тиимэл хадань би  

Наһаяаш хүсэд мэдэдэггүйб.  

Мүшэнһөө мүшэ дамжан,  

Мүнөө болотор ябааб.  

Дүншүүр, сая жэлнүүдтэ  

Дүхэриглэжэ ябааб. 

 

Минин сэдьхэл — фотон,  

Элшэ, туяа, абяан.  

Харин гэнтэ зогсоходоо,  

Минии сэдьхэл — үгы.  

Теэд минии сэдьхэл  

Нэгэш забһар хэдэггуй,—  

Хэтэ мүнхэ тэһэржэ,  

Хэтэ мүнхэ шатажа,  

Хэтэ мүнхын хүдэлөөн соо,  

Хэтэ мүнхын уймөөн соо —  

Сагай нюрга дамжаһаар,  

Саашаал, 

Саашаал тэгүүлдэг.  

 

Хаанаш, 

Хэзээш амардаггүй, 

Халуун минии сэдьхэл,  

Фотон шэнги сэдьхэл,  

Хүндэ шэнжэ шэгнүүртэй  

Хүсэтэй, 

Шэдитэй,  

Хэмжүүртэй —  

Хүмуүн үйлын шанар!  

Хүн бугэдэ эхиндээ  

Нэгэн тэгшэ эрхэтэй.  

Хээрэ хэбтэһэн шулуундал,  

Нэгэл адли шэнжэтэй.  
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Тиигэхэ мүртөө хүн  

Бэе бэеһээ тад ондоо.  

Ондоош хадаа — нэгэ.  

Нэгэш хадаа — хоѐр.  

Хоѐрш хадаа — гурба. 

 

«Гурба» гэһэн бодолһоо  

Гурбан саяда һүрэ,  

Гурбан сая шэнжэһээ  

Гушан саяда хүрэ!  

Эгээл иимэ хизааргуй  

Ухаан бодолой гэнжэ,  

Ухаан бодолой гэнжын  

Гансал түхэреэн гарьха —  

Энэ — минии дуун,  

Хүн тухай дуун,  

Гал тухай дуун,  

Газар тухай дуун,  

Уһан тухай дуун,  

Шулуун тухай дуун. 

 

...Хэтэ мүнхын «үгы—бии»  

Иимэ хоѐр дугы бии!  

«Үгы» замаар ошоо һаа, 

Тэхэрингүйгөөр төөридэг,  

Үри бэеэ алдадаг,  

Үнэн шанараа галдадаг. 

 

Хүн! Хүн! Хүн!  

Хүн тухай дууланаб.  

Хүнэй соло дууданаб,  

Хүн! Хүн! Хүн!  

Үгы юумэ бии болгон,  

Бии юумэ үгы хэн,  

Атаа жүтөөн соогуур  

Атом фотон хоѐрые  

Хамтаруулан гагнажа,  

Хии агаар һабардан,  

Оршолонгы байгуулааш!  

Хүн! Хүн! Хүн!  

Гэртэш — шинии дуран,  

Гарташ — шинии наран.  

Хүн! Хүн! Хүн!  

Хүрьһэтэ газарай хүсэн,  

Хүхэ замбиин эзэн!  
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Хүн! Хүн! Хүн!  

Ухаан бодолой эхик,  

Улаан шуһанай охин!  

Хүн! Хүн! Хүн!  

Агууехэ дархан,  

Аглаг түбиин зүрхэн!  

Хүн! Хүн! Хүн!  

Хүн — угаа мэргэн.  

Хүн! Хүн! Хүн! 

 

9. Улзытуев Д. Наһанай долгин // Эрьесэ : шүлэгүүд. – Улаан-Үдэ.: Буряадай 

номой хэблэл, 1968. – Н.76-77  

Долгин, долгин, долгин,  

Дотор, гадар долгин,  

Одо мүшэдэй долгин,  

Ото — долгин, долгин...  

Уһан далайн долгин,  

Агаар далайн долгин, 

Наранай элшын долгин,  

Наһанай элдэб долгин.  

Суранзан хүсэнэй долгин, 

Сууряануудай долгин,  

Зайн галай долгин,  

Зай үгы долгин...  

Долгин соогуур умбан,  

Долгин өөрөө болооб.  

Булгин, халгин, шунган,  

Элдин дайдаа олооб.  

Араһаам түлхиһэн долгин —  

Аян замайм, долгин.  

Амадан ерэһэн долгин —  

Ажабайдалайм долгин.  

Сэдьхэлэйнгээ долгиие  

Сэхэ урагшань заланхайб.  

Сэлгеэ буряад дайдадаа  

Сэсэгүүд болгон таринхайб.  

Тариһан бүхы сэсэгүүдни  

Таляан нютагтаа мүнхэжэһэй.  

Тарилан соохор үнгөөрөө  

Талын һалхинда долгисоһой.  

Ганса наһанай долгин  

Гансата сүхэрэн залирхагүй.  

Газар дэлхэйһээ зайлажа,  

Гарьхатан мухариһаар арилхагүй.  

Арад зонойнгоо долгин соо  
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Арба дахижа зангирха.  

Ажал хэрэгэйнь дундахана  

Аялга болон долгисохо. 

 

10. Улзытуев Д. Ёохор татан жэргэһэн // Ая гангын орон: шэлэгдэмэл зохѐолнууд. – 

Улаан-Үдэ.: Буряадай номой хэблэл, 1974. – Н.142  

Ёохор татан жэргэһэн  

Соохор маряан сэсэгүүд coo,  

Оодор табин нэрьеһэн  

Аадар түргэн голнууд соо  

Сэдьхэл минии үлэһэй даа.  

Мундуу шулуун мундаргын  

Гүндүүн ехэ агы соо,  

Бүглуу ногоон шэрэнгиин  

Углуу тохой, шугы соо  

Сэдьхэл минии үлэһэй даа.  

Шэнэһэн модон уняатай  

Шэнэхэн айлай байшан соо,  

Дууша солгѐон хүбүүнэй  

Уужам хонгѐо сээжэн соо  

Сэдьхэл минии үлэһэй даа. 
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Приложение № 2. 

Анкета участника 

Персональные данные Участника являются конфиденциальной информацией и 

обнародованию не подлежат. 

Ф. И. О. (полностью)  

возраст  

город  

контактный телефон  

e-mail  

несколько строк о себе 

(род занятий, образование, 

опыт поэтического 

творчества) 

 

 

• С правилами и условиями участия в конкурсе ознакомлен и принимаю его условия.  

• Даю своѐ согласие на безвозмездную публикацию присланных работ в полной или 

частичной форме на любых коммерческих, и некоммерческих изданиях (Интернет-сайтах, 

в печатных и электронных изданиях и открытках, в информационных и других 

рассылках), использование в эфире теле- и радиостанций и других средствах информации 

при условии указания непосредственно рядом с размещаемой работой или озвучивании до 

или после прочтения произведения Ф. И. О. переводчика (в формате, указанном мною в 

присланной работе). 

 

Дата 

Подпись  

 


