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ТОРОЕВ ВА ТЭРЭЭНЭЙ ҮЛЬГЭРНҮҮД

Арад зоной аман зохёод болбол анхан- 
һаа нааша эрдэмтөн һургаалтанай дура бодо- 
лыень буляадаг байгаа.

Дэлхэйн түбөн зүһэн хэлэ-яһануудай бү- 
хы урданһаа ябаһан ябадал домогыень бата- 
луулхада аман зохёол  аргагүй ехэ туһа хүр- 
гэдэг байна. Төрэнь юунһөэб гэхэдэ, үльгэр 
түүхэнүүд болбол эгээн эртын үенүүдһөэ 
абаад, манда хүрэтэр дамжажа ерэхэдээ ном 
дэбтөртэ ороогүй, мэдэгдээгүй юумэнүүдые 
ойлгуулна. Тэрөнь арадай түүхэ ба хэлэ лите- 
ратурые болон, общ ественна үзэгдэлнүүдые 
шэнжан үзэхэдэ тон шухала болоно. Гадна 
мүнөө байгаа уран зохёолнууд хадаа үльгэр 
түүхэнүүдһээ удхатай гэжэ болоно.

Хайшан гэжэ, юунһээ боложо, аман зо- 
хболдо тиимэ ехэ удха байдаг бэ гзхэдэ, арад 
зон өеһэдынгөө эгөэн һайн, сэбэр сэсэн һа- 
наае, өвһөдынгөө хайртай баарһалха хүбүүдөй 
ябадалые, өөһэдынгө® гүнзэгы һанаандаа хада-
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i-алжа ябаһан Ьодол еэдьхэлые тэрэ олон үль 
I эрнүүдтэ оруулжа, эсагэнь хүбүүндеэ, хүбүү- 
ниинь ашадаа— гэхэ мэтэ бүри саашаа тара- 
һан байна.

Бурят-монголой яһа омогуудта үльгэр түү- 
хөнүүд хадаа бэшэ яһанай зонуудтай жэшөвл- 
хэдэ хаһа үлүү дэлгэрһэн гэхэдэ болоно. Ү ль- 
гэршэ, зугааша улад айл аймагтаа һураг суу- 
тай, хаанашье хараад үзэхэдө, арадта эгеэл 
шэлэмжэтэ айлшанда тоотой байдаг.

Урдань, революциин урда тээ ехөнхи 
уладай һанаанай ганса баяжаха тээшээ оролдо- 
шонхой байхада үльгэршэнэй хүдэлмэри ха 
даа нэгэ бузар хэрэггүй юумэндэл тоолуул- 
даг һэн. Баяшууд болбол үльгэршэдые энеэдэ 
наада харадаг, түбэһэи зүһөөр гасаалдаг хё- 
һоолдог байгаа.

Гансал үгытэй, эрхэгүй, өөрынгөө этигө- 
хэөр зондо ороходоо үльгэршэд һайн-һайнаа, 
һанаһан үзэһэнөө хэлэдэг байгаа. Тэрэньшье 
гайхал үгы болоно үльгэрнүүдэй дотор уд- 
хы ень харахада. Ехөнхи үльгөрнүүд соо хара 
зоной баяшуудта, хаануудта дарагдажа яба- 
һыень, тиигээд тэдээнтэй арадай бүхэнүүдэй 
тэмсөһвн тухай дууладаг байна.

Энэ номдо шэлэн суглуулж а оруулһан 
Аполлон Тороевой үльгэрнүүдые харахада 
манай д м р ө  хэлээшэ юуманүүд нөгэ тээгүү- 
рөв зүб болохо байна.
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Хамагай турүүн, Тороевой зохёолнуудые 
шэнжэлхэһээ урда тээ тэрэнэй өөрынь ябада- 
лые хаража үзэхэ хэрэгтэй. Ю ундэб гэхэдэ, 
үдэхэ бодохоһоон абаад, ямар янзаар һуугааб 
гэжэ үзэжэ, хүүнэй досоо баталагдаһан сэдь- 
хэл һанаае мэдэдэг байнабди. Илангаяа аман 
зохёол тухай хэлсэхэдээ тэрээниие ехэ мэдэ- 
хэ хэрэгтэй: ямаршье үльгэр байг, хүн тэрээ
ниие хэлэхэдээ еөрынгөө һанаанһаа юумэ 
орууладаг. Гадна үльгэршэн хадаа хэды олон 
зуун үльгэрнүүдһээ өөрынгөө дуранда тудаха 
хубинуудыень шэлэжэ, толгойдоо хадагалдаг 
байна.

Аполлон А ндреевич Т о р о ев  1896 ондо 
Бохоной аймагай Ш унта гэжэ айлда хүндэ 
хүдэлжэ ябаһан үгытэй Андрей Тороевой гэр- 
тэ түрэһэн байна. Эсэгынгээ мүреөр Аполлон 
А ндреевич болбол баһа х а р а  багаһаан Улаха- 
нов, М ухаев гэхэ мэтэ баяшуудта хүдэлжэ 
эхилһэн. һүүлдэ, Т р у бачеев  гэдэг баянда хү- 
лэһэншеөр ороод ябахадаа боосооной моринһоо 
унажа — шорто ушарһаа нюдэндөө ортог абаша- 
һан юм. Тэрэ сагта һ у р аг гараһан Иркутска  
нэгэ докторой үгөөр Тороевой нюдыень эмшэл- 
хэ арга байгаа, теэд харуу хубхай баян Т р у 
бачеев 300 түхэриг үгөөгүй һэн. Тиихэһээ 
хойшо Т о р о ев  хоёр нюдэ үгы, хододоо һохор 
болошоһон юм.

Аполлон А ндреевич болбол бури бага-
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һаан, хүйтэ нойто үзэжэ ябахаһаан урайнай 
үльгэрнүүд, түүхэнүүдые ба онтохон таабари- 
нуудые ехэ дуратайгаар шагнадаг байгаа. Ойл- 
гомжотой, һонор толгойтой хүн байһанһаа 
дуулаһан үльгэрнүүдээ һүүлдэнь өөрөө хэлэ- 
дөг болоо. 1918 ондо Аполлон А ндреевич 
хадаа хоргоджо ябаһан алдар нэрэтэй парти
зан Каландарашвилитай ушаража, тэрвэнээ 
бурят айлнуудаар ябахадань хажуудань 
ябалсадаг ба ехэ туһа хүргэһэн юм.

Эгээн түрүүниинь Аполлон А ндреевич 
1925 ондо айлайнгаа зоной урда өөрынгөө дуу- 
нуудые дуулажа, хуур татажа үгөө. Тэрэ дуу- 
нууд соогоо ехэнхинь бурядай урданай дуу- 
нуудые шэнэ янзаар найруулжа, ондоо удха- 
тай болгон дууладаг байгаа Нүхэр Тороев 
партиин ба со ветскэ  засагай туһаламжаар 
өөрынгөө талантые дэлгэрүүлжэ, арад зондо 
уран хаһ аяа.харуулж а, алдар солотой болоо.

1934 ондо бурят-монголой ГИ Я Л И -иин 
эрдэмтөн нүхэр Тороевой айлда хүрэжэ, мэдэ- 
хэ үльгэрнүүдыень Аполлон Андреевичһвэ бэ- 
шэжэ абаа. Тэрээнһээнь эгээн бэе бэедээ ойро 
үльгэрнүүдыень шэлэжэ, институдай литера
тура ба фольклорой таһаг энэ номдо 
оруулба.

Т о р о ев  өөрынгөө үльгэрнүүдые ехө туд- 
хамжатайгаар уран ёһыень оложо хөлвдөг юм. 
Шггнажа. һууһан хүндэ ойлгомжотой, бэлээр
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хүлеэгдэдэг байна. Тэрэ юунһээб гэхэдэ, Т о р о 
ев өөрөө уран зохёолдо хабаатай байгаад, 
ойлгогдосогүй, хүндэ байһан үгэ дуунууды ень 
заһажархёод, зарим газартань бүри һайн 
аялгатай юумэнүүдые нэмээжэ хэлэдэг байна. 
Тиихэдээ үльгэрэй гол үндэһыень дайрангүй 
үлөөдэгынь манда шухала гэхэ хэрэгтэй.

Энэ номдо ороһон үльгэрнүүдые удха  
удхаарнь гурбан Ондоо һалгаажа үзэхэ байна

Бурят-монголой арадай аман зохёолдо 
эгээл һайхан, эгээл урамтайгаар найруулагда- 
һан үльгэрнүүд гэхэдэ: баатарнуудтухай , дайи 
дажар тухай. Иимэ удхатай үльгэрнүүд үлүү 
ур да  гараад байдаг юм. Тэрөэнһээ гадна бэ- 
шэ ондоо онтохонуудш ьс хадаа бултадаа али 
нэгэ талаараа баатарнуудай ябадалаар дайрал- 
дадаг байна.

Эдэнүүднай ямар удхатай үльгэрнүүд гээ- 
шэб? А нхан, бүри хорёод үеын урдахи ма- 
най зонуудай һуудал байдалыень хараад үзэ- 
хэдэ, яһа яһаараа илгаранги ба бэе бэедээ 
атаа мэеэтэй байгаа. Тэрэ, ородоор хэлэхэдэ, 
родовой общиннэ стройн баларжа, ондоо, 
хаанай хату у  засагай эхилхэдэ— тэрэ үедэ мү- 
нөө манай дууладаг үльгэрнүүд ехэнхидээ зо- 
хёогдоһон байна гэмээр. А рад зон хараһан 
үзвһэнөе, өөрынгөө һанаа сэдьхэлы е энэ баа- 
тарлиг үльгэрнүүдтэ оруулһан байна. Энэ 

*) Бурядай нэгэ үе 30 жэлһээ бурндэдэг байгаа.
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хэлээшэеэ үзэхэ гэһэн үльгэрнүүд дэөрэ 
тогтожо, залан батаарнь шалгаха хэрэгтэй.

Энэ ноыдо оруулагдаһан „Эрэ Тохол 
М эргэн“ болбол баатарлиг, дайнай ушарал- 
нууд дээрэһээ гараһан зохёолдо орохо байна. 
Иимэ удхатай бэшэ үльгэрнүүдтэй зэргэлүүл- 
хэдэ „Эрэ Тохол  М эргэн“ богонихон аад лэ, 
схэ үгэдөы харуу янзаар, шанар баяртайгаар 
найруулагдаһан. Гзбэш ьс заха үзүүрынь 
ба хаһа аялгань бэшэ үльгэрнүүдһээн тиимэ 
схэ илгархашьсгүй байна.

Эхинһээнь зохёолой гол хабаадалгыень 
харуулхада ннмээр гараха юы: Эрэ Тохол 
Мэргэн гэжэ баатар пэгэ һайхан дайдада са- 
рюун caraii эртэдэ түрэһэн. Уйгаргүй ехэ газар 
эзэлһэн, түмэ түмөөр адуу малтай, хэлэшэгүй 
олон албатантай, үнэр баян хаан байгаа. Хэды- 
шье баян ln a  хүн ганса зеори зөөшөэрөө һа- 
наагаа хүсаа.-эггүй дээрэһээнь Эрэ Тохол Мэр
гэн холын газарһаа һамга оложо абахаяа 
ошохо юм. һанаалһан басаганайнь эсэгэ, олон 
иимэ үльгэрнүүдтэ байдагтал, с р э  Тохол 
Мэргэндэ бай дараха гэжэ болзоо табиха юм. 
Тэрэ заажа үгэһэн дайсапуудыень Эрэ Тохол 
Мэргэнэй дараһан тухай, тарэнээ һамгаа аба* 
һан тухай, гэртээ амгалан бусаһанайнь тухай 
энэ үльгэр тодхоогдоһон байна.

„Эрэ Тохол М эргэнэйи гол удхань ехэ 
бэлээр гарадаг байна. Энэ болбол эдитзй хү-



сэтэй хүнэй ябадал магтан дуулаһан зохёол 
мүн. Ө еры нгөв хуби жаргал олохын түлвө, 
ямаршье хүндэ боолтын ушараа һаань сэхэ 
ябажа дараха гү, али үхэхэ гу гэжэ урданай 
баатарнуудай тэмсэдэгыень харуулна.

Саашань хаража үзэхэдэ энэ үльгэрэй 
хэлэниинь һонирхолтой. Заримдаа мүнөө хэ- 
лэгдэдэггуй, бури урданай үгэнүүд ушардаг 
аад лэ, „со бор", „ го р о д" ,  „б азар ",  „ворота" 
гэхэ мэтэ ород үгэнүүдэй байжа байхадань 
нэгэ талаараа гайхахаар юм. Тохойлон үзэхз- 
дэ эдэ үгэнүүд хуушан Бурят-Монголдо капита- 
лизмын бии болохо үедэ ородһоо халижа 
ороһон үгэнүүд гэжэ болохоор байна. Тиигээд 
харахада баһа энэ „байш ангууд" хаанаһаа та
рана бэ? Бурядуудай ураг тииргэнээр1) һууха 
сагта ямаршье тиимэ „тэнгэридэ хүрэмэ тэб- 
хэр сагаан",  заха зайгүй олон дабхар „байшан
гу у д "  байха зэргэнь үгы бэлэй. Энэмнай баһа 
ондоо газарнуудай нүлөөн һэбшээнэй манай 
үльгэрнүүдтэ ороһоной тэмдэг болоно. С а а 
шань мушхэжэ шэбшэхэ болоо һаа үльгэр соо- 
хи.аргагуй һайхан дайданууд ба хада ууланууд- 
һ аагаднауһ ан далайнууд юун дээрэһээ ушардаг 
гээшэб? А нхан, хэды холын үенүүдтэ заха зай- 
гуй тал а  хээрээр нүүжэ ябаһан монголой тиир- 
гэнүүд ямаршье тиимэ тубһэя зүһэн, хара, са 
гаан, хү хэ далайнуудые үзэхэ зэргөгүй байна.

')  Родовой строП.
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ТааЖа хэлөэ һаа энэ баһа һүүлшын, бүри 
чингэсүүдэй дайнуудай һэбшээн орошонхой 
байна.

Хуушанай туүхэ су гл у ул даг ,  бэшэдэг хүн 
иимэ иимэ юумэнүүдыень орхижорхингүй ехэ 
наряар бэшэжэ абаха зэргэтэй байна. Боло- 
гоогоо һаа эгээл энээн дээрэһээ үльгэрнуүдэй 
иимэ ондоо тээһээ ороһон һэбшээ нүлөөнүү- 
дыень шалгажа, эрдэмээр найруулһан хууш а
най домог түүхэ хэблэгдэдэг юм.

Иимэ, һүүлшын, ородой ерэхэһээ хой- 
шохи үльгэрнүүдтэ худхаржа ороһон үгэнүүд 
ехэшье олон бэшэ даа. Тэрээниие Тороевой 
„Эрэ Тохол М эргэн" соо үзэхэдеө уншагшад 
сохом бараглаха.

Бурядай аман зохёол  болбол яаха арга- 
гүй зөөлэн, хүнэй шэхэндэ няамхай аялгатай 
хэлээр дуулдадаг юм. Ехэнхи үльгэрнүүд шү- 
лэгэй янзаар зохёогдоһон, тиигээд зарима 
нэгэ үльгэршэдэй хэлэхыень шагнахада ямар- 
шье бэрхэ уран зохёолшын зохёолһоо гоёо- 
роо дутахагүй юм.

„Эрэ Тохол М эргэн“ болбол бэшэ ябаган 
онтохонуудаар зэргэлхэдээ бурядай һайнууд 
зохёолнуудай зэргэдө орохо байна. Д у ун у у-  
дынь ехэ таатайгаар хэлэгдэдэг— гоёл бай
на. Жөшэөлхэдө:

Уһан боро моринойнгоо 
Дүрбэн хара туруунһаань
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Дүлэ гараса гүйлгөнэ,
Дүшэн һайхан шүдэнһвень 
Гал гараса харайлгана.

Манай хараад үзэхэдэ, энэ үнэндөө иигэ- 
жэ ябаһан бэшэ гүб даа. Т еэд  үльгэртэ 
иимэ юумэнүүдөй ушархадань хүн тэдэниие 
нюдэндөө хараһандал баатар иитэрээ хатарга- 
жа ябана гэжэ мэдэнэ.

Олонхидоо манай аман зохёолой дутуунь 
юун бэ гэхэдэ, захаһаан абаад схэ  гоёор, шү- 
лэгэй хэмээр ябатараа, гэнтэ нэгэ тээ миин лэ 
хүнэй ядаа ядаал хөэрэлдэжэ байһан янзаар 
ябашадаг. „Эрэ Тохол М эргэн" хуу  шүлөг 
бэшэшье һаа хабаата баатарай ябадалнуудыс 
алдангүйл, аймшагтай гоёор зүйлүүлжэ, заха- 
һаан абаад, үзүүртэнь хүрэсэ хэмтэйгээр 
томожо гаргана. Баатартайнь ушардаг дайсан- 
гууд  миин ушардаг бэшэ; нэгэниинь нүгөө- 
дэеэ тойрошогүйгөөр залгалдажа гарана. 
Тэрэнһээ гадна, „Эрэ Тохол М эргэндэ" дай- 
нуудынь балай олон үгөөр хэлэгдэдэггүй аад 
лэ, ойлгомжотой, хошоо үндөргөөр гоёожо 
байжа, эршэтэйгээр зохёогдоһон юм. Харыт, 
энэ бүдүүн янзаар хэгдэһөн аад, хэлэшэгүй 
тодоор Эрэ Т охол  Мэргэнэй дайсанаа дараһа- 
ниие зурана:

Тиигээд, тэрө шара могойн 
Гаэар төнгэри хоёрой хоорондо 
Годиролдон атиралдан ябахадань
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Үглөөнэй шара наранаар 
Ү үтхы нгэз хараае хараалжа,
Үтэр шэглүүлжэ харбаба.

Энээн дээрэһээ хаража үзэхэдэ, Т о р о ев  
болбол хүнэй томоолхогүй юумые ехэ бэрхээр 
тодолжо найруулдаг байна. „Эрэ Тохол  Мэр- 
гэниие“ эршэтэйгээр шэртэжэ уншаһан хүн 
тэрэ үеын һуудал байдал тухай олон юумые 
ойлгохо байна. Уншахада ехэ һонирхол- 
той юумэн худа орохо гэһэн газарта байна. 
Эрэ Тохол Мзргэн Ш оргоолжон хаанайда 
басагыень абаха гэжэ ошоно. Хаанай гэртэнь 
орожо ерээд, Эрэ Тохол Мэргэн 

Баруун  таладань ошожо,
Бардам янзаар һуушаба...
Тиин энэнэйнгээ һүүлээр эзэн айл- 

шан хоёр бэе бэеһээн һуралсана:
— Нэрэ солотнай хэн бэлэй?
- Э р э  Тохол Мэргэн.
— Эрө Тохол Мэргэн гээшые 

Бидэ дуулагша һэмди, — гэлдэжэ, 
Ү бгэн һамгантаяа хөөрэлдэнэ,— 
Мүн бэетнай энэ гээшэ гү?

Тэрэ үеын үльгэрнүүдтэ өнэ һүүлшын 
асуудал гайхалш ьегүй. Баатарнуудынь бүхы 
бурядай үльгэрнүүдтэ гэхээр дайн дажарта 
арга шадабаряа оложо ядахадаа түбэһэн 
зуһэн шара хөдөгэнэ гү, али жараахай гү, 
али шубуун боложо, бэеэ нюудаг байгаа.
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Нерэ солоёо һуралсаһан хойноо, аорижо 
<?реһвп баатар хэрэгеэ хвлэнэ:

Бэемни болоо хадаа 
Хүрьгэнэй мүрөөр ябаһан юм, 
Бэһэмни болоо хадаа 
Худыы мүрөөр ябаһан юм.

Энөвниие уншахадаа урайнай худа оро- 
дог 4fһо хүн ойлгожо абаха байна. Тиихэдэ 
бэһэ бэһэеэ андалдчжа, хуримаа хэдэг һэн 
гэжэ бүхы оньһон үгэнүүдтэ ба түүхэнүүдтэ 
хэлсэдег юм. Энэ ушар дээрэһээ бодоод үзэ- 
хэдэ, ямар үнтэй юумэнүүдые хуушан байда- 
лай тухай үльгэрнүүдһээ ойлгожо абаха бай- 
наб гэжэ Ьанамаар.

Б у р я т  үльгэрнүүд дотор харахада, манай 
хэлээшэһээ ондоо, ямаршье хүндэ ушар- 
нуудые уйгаргүй хүнгэнөөр найруулһаниинь 
һонирхолтой. Энээн тухай Тороевой үльгэр- 
нүүд соохи „База Баламжа хо ё р “ гэжэ онтохон 
үзэлэнтэй байна.

У дхань иимэ юм: Үгытэй,
„Баян бэшэ,
А д у у  малгүй,
...Гансахан юһэтэй басагатай,
Ганса боод борогшо гүүтэй,
...Төрэ боод борогшодоо 
Хүллэхэ тэргөгүй“

Баламжа гөжэ нэрэтэй хүн ябаа. Нэгэ үдэр 
төрэ үгытэй хүн гүүгээ хүллэжэ түлеэндэ
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гараха гэжэ баян База гэдэг ахаЬаа тэргэ 
эрижэ ошоо. Терэ Баэань ехэ хубхай харуу 
хүн байгаа. Ү лүү тэргыень дүүгейнгээ эрижэ 
ерэхэдэнь иигвжэ харю усана:

— „Ай, нохой, яалай хэрэглэйш? 
Айлда минии тэр гэ ,—
Унагалаха болоһон юм тэрэмни. 
Хүндэ тэргээ үгвхэгүйб.
Хэрбээ тэргым унагалашоо хадань — 
Гүүмни унагалаа гэжэ байхаш.“ 

Бэшэ тэргэ ондоо тээһээ олохо аргагүй 
хадаа Баламжань Базы нгаа  „ун агалха“ тэр 
гы ень абажа, түлеэндэ гараа. Гүүниинь, 
Базын һанагшаар, мэнхэн хэмдээ унагалжар- 
хёо. Гүүмни унагатай болоо гэжэ хүхижэ 
Баламжа унагаяа тэргэдээ тэагээд, гэртээ ерэ- 
бэ. Ерэн гэхэдэнь База  ахань хубүүдвэрээ 
ерээд, хүлеэжэ байһанаа унагы ень буляагаад, 
тэргэдээ тээгээд абажа арилшоо. Унагаа 
буляалгажархёод байхадаа Баламжа хаан- 
да ошожо мэдүүлбэ. Хааниннь База Баламжа 
хоёрые хоюулайень шагнаад, иимэ таабари 
үгөв:

„Дайдада тарган юун бэ? 
„Дэлхэйдэ хурдан юун бэ? 
„Дайдада хурса юун бэ?

Энээниие баян Базын гэртэхин иигэжэ 
таагаа: нэгэдехинь, — долоон жэл соо манай
шахаһан долоотой тарган гахай. Х о ёр д о хи н ь ,—

14



манай адуун соохи малаан үреэ. Гурбадахи- 
н ь ,— эгөэн бага хүбүүнэймнай эритө хутага.

Баламжын яах аш ье тааха аргагүй бо- 
лоод, гуниржа һуухадань, юһөтэй басаганиинь 
иижэ таажа үгөө: нэгөдөхинь,— дайдаһаа тар* 
ган юумэ үгы, хо ёр д о хи н ь ,— хүнэй һанаан- 
һаа хурдан юумэ үгы, гурбадахинь, — хаанай 
хуулиһаа хурса юумэн үгы.

Энэ хэлээшэнь зүб болоол, хаан Балам- 
жые гайхажа, мэдүүл элигээжэ. юһэтэй баса- 
гыенъ таниһан байгаа. Тэрэнһээ хойшо хаан 
басаган хоёрой хоорондо оньһон хүүрээр 
бай буляалдаан болоо. Тиихэдээ Баламжын 
юһатэй басаган хуха  буляад лэ гарадаг бай
гаа.

„База Баламжа х о ё р “ гэдэг ульгэр бол
бол арадай заха зайгүй сэсэн ухааень харуулна 
гээшэ. Үгытэй Баламжын юһэтэй басаганай хаан 
хүниие сэсээрээ булиһан ушарынь „эрдэм 
баянтай с г с у у  бэшэ“ гэһэн арадай хуушан 
хүүрые үнэншэлнэ. Баламжым басаганай ха- 
рюунуудые үзэхэдэ, Грециин урданай эрдэм- 
тэнэй: „гол үнэниие бэдэрээ хадаа шамтай бу- 
ляалдаһан хүнэйнгөө алдуу бурууень оложо 
бари“ гэһэн үгэнүүдые һануулна.

Энэ үльгэртэ База Баламжа хоёр миин 
лэ юрын нюурнууд байна. Бү хы  үндэһэниинь 
болбол т*рэ сэсэн басаган хаан хоёрой тэм- 
сэвн д в э р » баригдаһан байна.
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„База Баламжа хо ёр ы е" хараад байхада, 
нүгөө нэгэ „Эхэ хүбүүн х о ё р “ гөдвг үльг»рымь 
һонирхолтой байна. Энэ болбол дэлхвйн 
эрью у, төнэг юумые харуулна.

Тороевой энеэдэтэй, хүнгэн янзаар хэлэ- 
дэгынь „База Баламжа хо ё р ы е "  б а „ Э х э  хүбүүн 
хо ё р ы е "  юугөэршье адлидхашагүй үльгэрнүүд 
болгоно.

Энэ номдо Тороевой нэгэ хэдэхэн үль- 
гэрнүүдынь ороһон байна. Тэрээн дээрөһээ 
энэ үльгэрнүүдые уншахадаа ганса эдээнииел 
Т о р о ев  хэһэн юм гэжэ ойлгожо яашье боло- 
хогүй. Аполлон А ндреевич мүнөө эдэ ульгэр- 
нүүдһээн холо ондоо, сохом өөрынгөө зохёол 
найруулжа байна.

Тэрэнэй һүүлшын зохёолнууд болохо 
„Ленин багш а“, „Сталин баатар“ гэдэг 
поэмэнүүдынь энэ номдо оронгүй байшоо. 
Баһа Тороевой зохёол нууды е хэблэлгэ энээ- 
гээр дүүрэхэ бэшэ даа. Нэгэ хэды болоһон 
хойно, баһа иимэ иимэ номуудынь хэблэгдэхэ 
байха.

А. Бальбуров
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ЭР» ТОХОЛ МЭРГЭН
Шагаабаритайхан гэртэа 
Шагмлхаар онюхон Сзлэн, 
IНадар һууһан иүхэртө» 
Дуулахаар онтохом бэ.ий.

Мэдээ хадаа
Мүльһэн шэнги мүлтэрсэ хэлэхэ һэм. 
Ойлгоо хадаа
Уһан шэнги урдаса хэлэхэ һэм,
Ойлгоогүй ёродоо
Нэрэ солыень татахамни,
Мэдээгүй ёродоо
Мүр замыень дурадахамни.

** *

Лнханай анханда,
Али юумвнэй түрүүндэ,
Сагай сэлмэгтэ,
Сэлмэг тэнгэриин ягаанда,
Яһанай залууда,
Арад зоной
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Үдэжэ байхада,
Ой модоной 
Ургажа байхада,
О гторгойн одо мүшэдэй 
Олошоржо байхада,
Д айдын дайда боложо,
Далайн далай боложо байхада, 
Үнэгэн талын ногооной 
УтаЬаар х^хэржэ байхада, 
Боориин хухэ ногооной 
Булсуутайгаар ургажа байхада, 
Хадын хучэ ногооной 
Намаатайгаар ургажа байхада, 
Хуша Ьайхан модоной 
Хабсагайда ургажа байхада, 
Захы н пандан модоной 
Заахан  байхада,
Загал  эреэн бугын 
Инзаган байхада,
Абрага ехэ загаһанай 
Я раахац ')  байхада,
Т у р аг ехэ шубуунай 
Турлагай шэнээн байхада,
Гоё сэбэр горсдой 
Город болоогүйдэ,
Боро гүрөөһэнэй 
Барагдашагүй олондо,
Бурят зоной 

I) ЖарпахаП
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һургаалгүй байхада,
Хамаг олон зоной 
Ная хүрэжэ байхада,
Байгал ехэ далайн 
Бишиихан байхада,
Алтанхан урасхалтай 
А нгара мүрэнэй 
Горхон байхада,
Үндэр хадын хормойдо,
Ү ргэн гоё дайдада 
Эрэ Тохол Мэргэн түрэбэ ха. 
Тэнгэридэ хүрэмэ 
Тэбхэр сагаан байшантай, 
О гторгойдо тулама 
О рой сагаан байшангай һэн ха. 
Дээрэһээ уруунь харахада 
Дэмы мянган шагаабаритай, 
Дороһоо өөдэнь харахада 
Долоо мянган шагаабаритай. 
А ра бэеһээнь харахада 
Алтан мүнгөөр сардамал,
Эбэр бэеһээнь гэтэхэдэ 
Эреэн мүнгеөр сардамал. 
Хотогой мүнгэн гоожууртай, 
Хүнөй яһаар 
Хүлгэлжэ бариһан 
Хүлэр мүнгөн хүреөтөй,
Хүнөй хүбүүн харуултай. 
Адаһанай яһаар



Алаглажа бүтөөһэн 
Аржагар мүнгэн хүреэтэй, 
А ры н хүбүүн харуултай. 
Унагата гүүнэй урилдама 
Ухаряа мүнгэн хөрэнсэвтэй, 
Эреэн мүнгэн эрхинтвй, 
Бурын мүнгэн богоһотой. 
Хана бүринь харахада 
Хаануудай һүрэг зураатай. 
Булан бүринь харахада 
Баатарнуудай һүрэг зураатай. 
Хорин гурбан толгойтой 
Холбоо мүнгэн собортой, 
Арбан табан толгойтой 
Алтан мүнгэн собортой. 
Гушан гурбан городтой, 
Дүшэн дүрбэн базартай. 
Гурбан һайхан уляаһатай, 
Алтан хара худагтай.
Сагаан мүнгэн сарайтай, 
Сардамал мүнгэн амбартай. 
Ара өөдөө бэлшэөрнт»й 
Арбан түмэн адуутай,
Эбэр өөдэ бэлшээритэй 
Үй түмөн адуутай.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Арбан гурбан хаануудые 
Ахалжа һууһан байба,
Д алан гурбан хвлые



Үэүүрдэжэ Ьууһан байба.
Уһан боро моритой.
Ульгам тэрэ мориниинь 
Алтай гэжэ дайдада 
Атарлажа бэлшэдэг,
Хү хы  гэжэ дайдада 
Хүбшэлжэ бэлшэдэг,
Буга  һогоон хоёртой 
Бзяртай эжэлдэжэ байдаг,
Арбан хүнэй һарбайжа хүрэхэгүй 
Аржагар улаан нарһанай хажууда 
Амаралтын болоходо 
Амаржа байдаг һэн ха.
Аржагар улаан нарһыень 
Ара бэеһээнь харахада 
Алтан намаагаар намаалжа,
Атиран шарлажа байдаг һэн,
Эбэр бэеһээнь харахада 
Эрдэни намаагаар намаалжа,
Эбхэрэн шарлажа байдаг һэн.
Эрэ Тохол  Мэргэн 
Үглөөнэй шара наранаар 
Бурьян байһан булагтаа,
Харьян һайхан харьядаа 
Нюур гараа угааһаар 
Арбан хобтып саанаһаа 
Аянгатай хуураа абажа,

Аяигыень оложо н а м « б а ,
Х о р и к хобгын саанаһаа
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һухалагтай хуураа абажа, 
Һ ухал гы ен ь зохёожо наадаба. 
Эржы мүнгэн столдоо һуужа, 
Эдеэнэй дээжые эдибэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуужа, 
Унданай һайханиие ундалба. 
Сагаан мүнгэн байшаниинь 
Наян гурбан таһалгатай, 
Далан табан хүшэгэтэй,
Ерэн табан соолтой,
Ерэн табан соолдоо 
Галаа түлэхэдэнь,
Хобол мүнгэн үрхэнь 
һ о р ьёсо  утаагаа татана. 
Тэнгэридэ утааниинь гаража, 
Тэбхэр хара үүлэн боложо, 
Д айда дэлхэй дээгүүр 
Дүлэтэмэ уняар тунаана.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Ара өөдөө бэлшэмэ 
Арбан түмэн адуугаа 
Эрьеэгүй байһаар 
Арбан жэл болоһон байба. 
Эбэр өөдэ бэлшэмэ 
Элдин олон адуугаа 
Эрьеэгүй байһаар 
Эды холо болоһон oaftGu. 
„Албата зоноо,
А чуу мала a
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Эръехэ саг болобо хаяа гэжэ 
Эрэ Тохол  шэбшэнэ. 
О гторгойдо хурэһэн 
Орой сагаан байшанайнгаа 
Эгээн дээдэ дабхартань гаража, 
Эгээн ехэ шагаабаряа нээжэ, 
Уһан боро морСо 
Хоолойнгоо һайханаар хуугайлн 
Хормойнгоо һайханаар даллана. 
Уһан боро мориниинь 
Баруун һайхан шэхээрээ 
Зарай сагаан үүлые 
Зада хаха шагнана,
Зүүн һайхан шэхээрээ 
Дайдын хүхэ ногоое 
Зада хаха шагнана.
Тиихэдэнь
Б у га  һогоон хоСрынь 
Боро моринһоо һурана:
— Ю угээ шагнаабши?
Уһан боро мориниинь 
Урдаһаань тэдэнээ хаража:
— Эзэн богдомни 
Хани нүхэр намаяа 
Хоолойнгоо һайханаар урина, 
Хормойнгоо һайханаар даллана. 
Холын дайсаниие 
Шөхэнэй һонороор дуулаба ха, 
О йрын дайсаниие



Нюдэнэй хурсаар хараба ха ..
Гэр тээшээ гэшхүүлхэ болобоб,
Газар твэшээ хатаруулха болобоб, — гэж 
Инсагаан байжа хэлэбэ.
Тиихэдэнь
Нуга һогоон хоёрынь 
Бахагуй болобо:
— Тапай арлишоо хада 
Тайгын шоно ерэжэ,
Үзүүрэй нохой хүрэжэ,
Үмхэжэ залгиха маниис.
Уһан боро мориниинь 
Уярһандаа ехээр 
Болдогтой ундэр 
Д об уун  дээрэ гаража,
Бухал шоройн гараса 
Хульбэржэ унахадаа 
Бухал даахи унагаана.
Б у га  Ьогоон хоёртоо хэлэнэ:
— Хонолгын болоходо 
Хоюулан эндэ хонооройгты:
Хара туруутан халтирха,
Хорон шудэтэн сухариха.
Буга  һогоон хоёрынь 
Баярлан үреэн байна:
— Дайнда бү дарагдаарай,
Дайгаа ши дараарай!
Уһан боро мориниинь 
Уяран, баярлан байтараа
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Атар һайхан ногоонһоонь 
Арбаад үмхзжэ эдибэ,
Алтан хара булагһаань 
Арбаад балгажа ууба. 
Ш одогорхон һүүлээ 
У уса  дээрээ хаяба. 
һэбхэрхэн һамбайгаа 
Магнай дээрэ хаяба,
Иигзэд гэртээ бусаба.

Аян замдаа зорибо.
Ааляар, ааляар гэшхэлжэ, 
Алиганай шэнээн дэгнэһыс 
Ууса  дээгүүрээ хиидхэнэ, 
Түргэнөөр түргэнөөр гэшхэлжэ, 
'Гэбшын шэнээн дэгнэһые 
Нюрган дээгүүрээ хиидхэнэ.
У у  гол отолжо гарахадаа  
Харайһан шэнгеэр гарана, 
Уйтахан гол гарахадаа  
Алхаһан шэнгеэр гарана.
Зоной заһамал харгыгаар 
З у р ы са  хатарһаар,
Хаанай заһамал харгыгаар 
Ханхинаса хатарһаар 
Гэртээ хүрэжэ ерэба.

Хүней яһаар
Хүлгэлж » бүтв»һ*и воротадаа 
Хүнхнн9С8 иисагааба.



Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Угтажа абаба.
Адаһанай яһаар
Алаглажа бүтөөһэн воротадаа
Ханхинаса инсагааба,
Арын хүбүүн харуулынь 
Амадажа абаба.

Газаагаа орожо,
Ханхинаса инсагаахадань 
Ханатай байшаниинь доһолно.
Эрэ Тохол Мэргэн
Морин хүлэгни ерээ гэжэ
Баруун һайхан гартаа
Ш удхамал мүнгэн хазаараа барижа,
Зүүн һайхан гартаа
Ш үрө мүнгэн ногтоёо барижа,
Эржы мүнгэн үүдээ
Эбтээ һайханаар нээбэ,
Боржы мүнгэн богоһоёо 
Боггүй һайханаар алхаба.
Балар мүнгэн хөрэнсээ дээрээ 
Баяртайгаар морёо хараашална: 
Хажуу тээһээнь харахадаа 
Х ада гэжэ һанаба. 
һүүл дэлһыень харахадаа 
Моримни гэжө тааба.
Эрэ Тохол Мэрген
Уһан боро Мориндоо ошожо,
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Шүрэ мүнгэн ногтоороо 
Ногтолжо баряад,
Ш удхамал мүнгэн хазаараараа 
Хазаарлажа баряад,
Арбан табан араатай 
Агта мүнгэн сэргэдээ 
Утаһан һайхан Слоогоороо 
Уян татан орхибо.
А рбан шүдэтэй һамнуураараа 
Арбан жэлэйнь даахиис 
Арилган һамнан хаяба,
Хорин шүдэтэй һамнуураараа 
Хорин жэлэйнь даахиие 
^(уулан һамнан хаяба.
Мүльһэн дээрэ уяжа,
Мүнгэн туруутай болгоно,
Хайр дээрэ уяжа,
Хатуу. туруутай болгоно.
Сагаан мүнгэн корытодоо уяжа, 
Сагаан будаа адхажа үгэбэ. 
Торгоной үртэһэн тохомоо 
Асаржа тохоно,
Тохой мүнгэн эмээлэа 
Үргэжэ тохоно.
Холбоо мүнгэн хударгаа 
Хаян татан орхибо.
Арбан уламаарнь 
Атыса татаба,
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Хорин уламаарнь 
Хотойсо татаба.

Э р з Тохол Мэргэн 
Мориёо түхеэржэ дүүргээд, 
Мордохоо өөрөө бэлэдэбэ. 
Байшандаа ороходоо 
Эржы мүнгэн үүдээ 
Эбтэй һайханаар нээжэ,
Боржы мүнгэн богоһоо 
Боггүй һайханаар алхаба,
Урай хойнохи зарсануудынь 
Эржы мүнгэн столдонь 
Эдеэнэй дээжыс табина,
Улаан мүнгэн столдонь 
Унданай һайхые табина 
Эрэ Тохол Мэргэн 
Эржы мүнгэн столдоо һуужа, 
Эдеэнэй дээжыс эдинэ, 
Ш убуунай зангаар тоншожо, 
Ш онын зангаар залгина.
Улаан мүнгэн столдоо һуужа. 
Унданай һайхые ундална, 
Урданайхяа уянгалжа хэлэнэ, 
Түрүүнэйхеэ түүхэлжэ хэлэнэ. 
Тиигөжэ хөлсэжэ һуухадаа 
Урай хойнохи зарсануудтаа 
З ахяа үгэн байба.
Зандан һайхан гуталаи 
З охёон  хүлдвв үмэдвбв,



Дабхарлажа байгаад оёһон 
Дардай торгон дэгэлээ 
Ээмээ шангаар үмэдэжэ, 
Эрхиин шангаар тобшолби. 
Бүтүү мүнгэн бэһөеэ 
Бэлхэнсэгтээ торгобо. 
Бухалай шэнээн 
Булган хиидхүүр малгайгаа 
Орой дээрээ үмэдэбэ. 
Үүдэнэй шэнээн гэрэлдээ 
Уянгалан байжа харахадаа -  
Эгтэй юумэ олоногүй, 
Толиин шэнээн гэрэлдээ 
Тойрон байжа үзэхэдөө— 
Тоорогтой юумэ харанагүй. 
Хээрээр хэмнэмэ 
Хэлтэгы һайхан номоёо 
Баруун ташаандаа зүүнэ, 
Ялагар гоё 
Яһан эшэтэй һэлмэеэ 
Зүүн ташаандаа зүүнэ.
Булан бүридэхи бурхануудта 
Булын шэнээн зулы е 
Ш атаан байжа мүргэнэ,
Хана бүридэхи хаануудтаа 
Хамсын шэнээн зулые 
Носоон байжа мүргөнэ. 
Тиигээд; „минии бэлэдхэл х 
А дуу малаа,



Албата зоноо 
Тоолохоёо томирхо^о,
Э р ьехэеэ  гарахам " гэбэ.

Э р ев  мүнгэн үүдөэ 
Эбтэйхэнээр нээбэ,
Боржы мүнгэн богоһоёо 
Боггүй ёһоор алхаба.
Дардай мүнгэн хэрэнсээ дээрээ 
Дарууханаар гаража ерэхэдэнь 
Урай хойнохи зарсануудынь 
Упан боро морииень 
Утаһан һайхан ёлооһоонь 
Уян татан тайлажа,
Дардай мүнгэн хэрэнсээдзнь 
Залажа үгэнэ.
Эрэ Т о х о л  Мэргэн 
Сохой мүнгэн дүрөөдөө 
С об байса гараба,
Тохой мүнгэн эмээлдээ 
Түб байса һууба.
Хүбүүн бэшэ — хүдэр,
Эрэ бэшэ — эрдэни болобо.
Һухай эшэтэй ташуураараа 
Моринойнгоо ташааень сохибо. 
Баруун амыень татажа,
Хүлэр мүнгэн воротагаа 
Х ү рд гүүлөнгүйгөөр харайлгана, 
Сагаан мүнгэн воротагаа 
С ахи д  гүүлөнгүйгвөр харайлгана.



Хаанай хатуу харгыгаар 
Халижа ябана,
Зоной зөөлэн харгыгаар 
Зурыж а ябана.
Элеэ мэтэ эрьенэ.
Э р ье  мэтэ хотойно.
Ара хойто зүгтэ гаража 
А льгаараа һарабшалан харахадань 
Арбан түмэн адаһаниинь 
Хара далайн эрье дээгүүр 
Хаана яана бэлшэжэ ябаба.
Урай ябаашадынь 
Үлүү гадар гадарлажа,
Дүрүү арбинтай боложо ябаба.
Хойно ябаашадынь
Нарин хээлеэрээ
Нара хараха болошоод ябаба.
Урай ябаашадынь
Уһанай тунгалагые уужа,
Ногооной үзүүр эдижэ,
Найгажа таргалжа ябаба.
Хойно таһараашадынь 
Ногооной узуур  эдижэ,
Уһатай шабар долёожо,
У нахаяа һанажа ябаба.

Эрэ Тохол Мэргэн 
Эдэ адаһайнгаа 
Урай ябаашадынь 
Хойно оруулба ха,
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Хойно таһараашадынь 
Урда оруулба ха.
Тиигэжэ,
Эрэ Тохол Мэргэн 
Болдогтой ехэ 
Боори дээрэ гаража,
Хариин шэнээн дааһаа ') абажа, 
Хамсын шэнээн хүдэһөө 2) гаргажа, 
Багса  улаан тамхяа нэрэжэ,
Бааяса һороно,
Ш у у я са  үлеэнэ.
Утаа бааюулан,
Урагша хойшоо хаража,
Биркэдээ адаһанайнгаа тоое 
Бэшзнэ ха.
А дуу малынь
Анханайхиһаа олон болоод байба, 
Ү хэр адаһаниинь
Урданайхиһаа үлүү болоод байба 
Тэрөэнһээ хойшо 

Албата зоноо эрьебэ.
Албата зониинь 
Анханайхиһаа олон боложо,
Ехээр баяжажа байба.
Урай хойнохи хаанай зарсанууд 
Улад зондоо ноён боложо, 
һайн һайхаар барижа байба.

*) Гааһан.
-) Алшуур.
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Эндэһээ сааша 
Эльгээ хаан садхаажа,
Сэдьхэлээ сэлмээжу,
Сээжэ дүүрэн болобо.
Иигээд гэр тээшээ гэшхүүлба,
Газар тээшээ галгюулба.
Хаанай һайхан харгыгаар 
Харьяса  хатаргана,
Зоной зүбтэй харгыгаар 
З у р ы са  хатаргана.
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халюурна.
Гушан гурбан городтоо ерэхвдвнь 
Ш оргоолжон шэнгн амитаниинь 
Илааһан мэтэ дүүежэ байба.
Дүшэн дүрбэн базартаа хүрэхвдэнь 
Улад зониинь
Худалдаа наймаа хэжэ байба.
Хүлэр мүнгэн воротадаа тулахадань 
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтаба.
Аржагар мүнгэн воротадаа ерэхвдвнь 
Арын хүбүүн харуулынь 
Амадажа оруулба.
Гүйлгэн харайлган 
Газаагаа ерэхэдэнь 
Урай хойнохи зарсадынь 
Угтан абаба ха.
Арбан табан араатай
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Алтан мүнгэн сэргэдээ,
Утаһан һайхан ёлоогоо 
Уян татан орхибо.
Сагаан мүнгэн байшандаа 
Сэбэрхэнээр гэшхэн оробо.
Эржы мүнгэн үүдээ 
Э5тэй ёһоор нээбэ,
Боржы мүнгэн богоһоо 
Боггүй һайхаар алхаба.
Урай хойнохи зарсадынь 
Эрдэни шэнги столдонь 
Эдеэнэй дээжые бэлдэнэ,
Уран һайхан столдонь 
Унданай һайхые асарна.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Бутын шэнээн
Булган хиидхүүр малгайгаа абажа,
Номо һаадагаа үлгэжэ,
Бүтүү мүнгэн бэһэеэ тайлажа, 
Дайнда үмэдэхэ
Дарадай торгон дэгэлээ тайлаба. 
Тэрэ хубсаһаа
Баруун ханадаа абаашажа үлгэбэ, 
Эрдэни гоё столдоо һуужа, 
Эдеэнэй дээжые эдибэ.
Тиигээд урайнайхиие урлажа 
У янгы ень зохёожо хэлэнэ, 
Түрүүнэйхиие түүхэлжэ
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Түбы ень оложо хөөрэнэ 
Улаан халамгай болоходоо 
Урай хойнохи зарсануудтаа 
З ахя а  иигэжэ үгэнэ:

Нэгэ хүн айл болохогүй,
Нэгэ сусла гал болохогүй.
Хүйтэ сүйтэй хүүгэнээ 
Бэдэрхэ ёһотой болобоб.

Энээнэйнгээ хойно 
Тэнгэридэ хүрэмэ байшанайнгаа 
Эгээн дээрэхи дабхартань гаража. 
Аягай һайхан хуураэраа 
Аянгын оложо наадана, 
һухалгатай һайхан хуураараа 
һ ухалгы нь оложо наадана.
Заяанай шара номоо 
Заблин һуужа дуудаба.
Тэрэ номдонь:
„Баруунай багай холо газарһаа, 
Балар хадын саанаһаа 
Халуун дуулаан дайдаһаа 
Шоргоолжон баян хаанай 
Ш ур аг Тайжа басагыень 
Асаржа хүгшэн бол го“ гэжэ 
Ойлгостойгоор бэшээтэй байба. 
Эрэ Тохол Мэргэн 
Тэрээниие уншаһаар 
Түхеэрхэм хаяа даа гэжэ
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Шэбшөжв, шүүжэ байба.
Хойто үглөөниинь 
Х үл дээрээ бодоһоор 
Урай хойнохи зарсадтаа 
Уһан боро мориием 
Заһагты түхеарэгты гэжэ 
З а х я а  тэрө үгэбз.

Урай хойнохи зарсадынь 
Уһан боро морииень 
Мүльһэн дээрэ уяжа 
Мүнгэн туруутай болгобо.
Хайр дээрэ уяжа 
Х атуу  туруутай болгобо

Тиигээд Эрэ Тохол Мэргэн 
Уран һайхан столдоо һуужа, 
Унданай һайхые ундалба,
Урай Хойнохи зарсадтаа 
Иигэжэ тэрэ хэлэбэ:
— Баруунай багай холо газар һ а а,  
Балар хадын саанаһаа,
Халуун дулаан дайдаһаа 
Ш оргоолжон баян хаанай 
Ш у р а г  Тайжа басагыень 
А сархаяа  ошохомни.
Иигээд Эрэ Тохол Мэргэн 
Замдаа түхеэрхэмни гэжэ 
Дайнда үмэдэхэ 
Дардай торгон дэгэлээ
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Ээмэй шангаар үмэдэжэ, 
Эрхиин шангаар тобшолбо. 
Бүтүү мүнгэн бэһэеэ 
Бэһэлжэ зохойбо.
Булган хиидхүүр малгайгаа 
Орой дээрээ хаяба. 
Үүдэнэй шэнээн гэрэлдэ 
Э рьен байжа хараба —
Эгтэй юумэн байбагүй, 
Тохомой шэнээн гэрэлдэ 
Тойрон байжа хараба — 
Тоорогтой юумэн байбагүй. 
Хээрээр хэмнөмэ 
Хэлтэгы һайхан номоёо 
Баруун ташаада зүүбэ, 
Арбан елдэ үлдэхэгүй 
Абаахайн шүлэһэн эдеэгээ 
Амандаа хэжэ шэнгээбэ, 
Хорин елдэ үлдэхэгүй 
Хорхойн шүлэһэн эдеэгээ 
Хоолойдоо хэжэ шэнгээбэ. 
Урай хойнохи зарсадайнгаа 
Баруун гары ень барижа, 
Баяр хүүрээ хэлэнэ,
Зүүн гары ень барижа, 
Зүбтэй хүүрээ хэлэнэ:
— А д уу малаа эрьежэ, 
Албата зоноо тооложо, 
һайн һайхан байгыт даа.



Эрэ Т о х о л  Мэргэн 
З а х я а  үгэеэ хэлэһээр 
Эржы мүнгэн үүдээ 
Эбтэй һайхаар нээжэ,
Боржы мүнгэн богоһоо 
Боггүй һайхаар алхажа,
Дардай мүнгэн хэрэнсээ дээрээ 
Гаража ерээд байхадань 
Урай хойнохи зарсадынь 
Уһан боро морииень 
Утаһан һайхан ёлооһоонь 
Уян татан тайлажа,
Дардай мүнгэн хэрэнсээдэнь 
Залажа үгэнэ.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Сохой мүнгэн дүрөөгөө 
С об байса дүрөөлбэ,
Тохой мүнгэн эмээлдээ 
Түб байса һууба.
Хүбүүн бэшэ — хүдэр,
Эрэ бэшэ — эрдэни болобо. 
Хаж уу тээһээнь харахада 
Хады н шэнээн болоно,
Хамар амыень харахада 
Хүнэй дүрсэтэй болоно.
Хүрин улаан шарайтай,
Х ү р зы н шэнээн шүдэтэй 
Хүбүүн боложо харагдаба.

Тиигээд,



Эрэ Тохол Мэргэн 
Хаанай харгыгаар 
Ханхинаса хатаргана,
Зоной заһамал харгыгаар 
З у р ы са  хатарга-на,
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халюурна.
Газар ехэ дайдые 
Доһолгооно,
Далай ехэ уһые 
Салгидхаана.
Харгын ехэ тооһые
Хада дээгүүр хиидхүүлнэ,
Хээрын ехэ тооһые
Хүтэл дээгүүр хиидхүүлнэ,
Хүхэрмэ тэнгэриин доогуур,
Хүбхэлзэмэ үүлэнэй хажуугаар
Булган хиидхүүр малгайнь
Ш аш хар улаан залаа
Заряа сагаан үүлые
Зада сохин ябана.
Уһан боро моринойнгоо 
Дүрбэн хара туруунһаань 
Дүлэ гараса гүйлгэнэ,
Дүшэн һайхан шүдэнһөөнь 
Гал гараса харайлгана.
Алтан хараасгайн ерэхэдэ 
Нажар болоо гэжэ,
Булган хиидхүүр малгайгаа



О рой вөдөв татана,
А лаг шаазгайн шаханахада 
Үбэл болоо гэжэ 
Булган хиидхүүр малгайгаа 
О рой уруугаа  татана,
Халуун дайдаһаа гаража 
Хүйтэн дайдада оробо.
А льган дээрээ 
А б шэдеэ гүйлгэнэ,
Хурган дээрээ 
Хорин хабаяа гүйлгэна.
Иигэжэ яба ябаһаар

Хаанай харгыгаар 
Ханхинаса хатаруулЬаар, 
Зоной харгыгаар 
Зу р ы са  хатаруулЬаар 
Ш оргоолжон баян хаанайда 
Арайхан гэжэ хүрэбэ даа.

Тэнгэридэ хүрэмэ 
Тэбхэр сагаан байшаниинь 
Тэбхын яларжа байба, 
О гторгойдо хүрэмэ 
Орой сагаан байшаниинь 
Ошотон яларжа байба. 
Дээгүүр ябаһан шубуун 
Дээгүүрнь ниидэжэ гаранагүй, 
Д о о гуур  ябаһан могой 
Д о о гу у р н ь  малтажа гаранагүй.
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Энэ баян хаанай 
А д уу  малынь
Айхабтараар үдэһэн байба,
Албата зониинь 
Ялааһандал дүүежэ байба.
Эрын эрхим Эрэ Тохолон 
Гушан гурбан город соогуурнь,
Дүшэн дүрбэн базар дээгүүрнь ябаһаар 
Хүлэр мүнгэн воротадань ошоходо 
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтана,
Сагаан мүнгэн воротадань хүрэхэдэ 
Хаһаг хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтана.
Эрэ Тохол Мэргэн
Уһан боро моринһоо буужа,
Арбан табан араатай 
Алтан мүнгэн сэргэдэнь 
Утаһан һайхан ёлоогоо 
Уян татан орхино.
Эржы мүнгэн үүдыень 
Эбтэй һайхаар нээнэ,
Боржы мүнгэн богоһыень 
Боггүй һайхаар алхана.
Хана бүридэхи хаануудтань 
Харан байжа мүргэнэ,
Булан бүридэхи бурхануудтань 
Бодон байжа мүргэнэ.
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Хаан хүнэй мэндээр мэндэшэлнэ, 
Хатан хүнэй баяраар баярлана.

Тиигээд уужам дунгяа байшанайнь 
Баруун таладань ошожо,
Бардам янзаар һуушаба. 
Ш оргоолжон баян хаан:
— Хаанаһаа ерэһэн хүмши?
Али голой хүбүүн бэлэйш?
Хаана хүрэсэ ябалайш ?— гэжэ 
Харан шэртэн асууба.
Тиихэдэнь
Эрэ Тохол Мэргэн 
Иигэжэ харю усаба:
— Зүүнэй холо газарһаа,
Т у р аг шубуунай дэбижэ 
Хүрэхэгүй газарһаа,
Туруутайхан мориной ябажа 
Хүрэхэгүй дайдаһаа 
Хүрэжэ ерэһэн хүнби.
Бэемни болоо хадаа 
Хүрьгэнэй мүрөөр ябаһан юм, 
Бэһэмни болоо хадаа 
Худы н мүрөөр ябаһан юм. 
Тиихэдэнь
Ш оргоолжон баян хаан 
Баруун гары ень барижа,
Бата һайхан хүүрээ хэлэнэ,
Зүүн гары ень барижа,
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Зүрхэнэйнгөө хүүрые хэлэнэ:
— Иимэ хүбүүгээр 
Хүрьгэниие хэнгүй яахабиб, 
Иимэ бэһээр
Худа оролсонгүй яахабиб.
Иигээд
Эржы мүнгэн столдоо 
Эдеэнэй дээжые бэлэдэнэ,
Улаан мүнгэн столдоо 
Унданай һайхые бэлэдэнэ. 
Тиигээд
Эрэ Тохол Мэргэниие
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа,
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай һайхые ундалуулба,
Энэ зуура
Ш оргоолжон хаан хүгшэнтэеэ 
Эрэ Тохол Мэргэнһээ 
Иимэ асуудал һураба:
— Нэрэ солотнай хэн бэлэй?
— Эрэ Тохол Мэргэн.
— Эрэ Тохол Мэргэн гээшыс 
Бидэ дуулаагша һэмди,— гэлдэжэ 
Ү бгэн һамгантаяа хөө р элдэнэ .— 
Мүн бэетнай энэ гү?
Эрэ Тохол Мэргэн:
—Тиимэл даа! — гэжэ 
Урданайхяа унялгаба,
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Түрүүнэйхеэ түүхэлбэ.
Тиигэжэ ярилдан һуухадаа 
Ш оргоолжон баян хаан зугаална:
— Хүрьгэнэйнгөө хүшэтэйе үзэнгүй, 
Басаганайнгаа баярыень үээнгүй 
Ү риеэ танда үгэхэгүй байхаб.
Хүрьгэн шамаяа нэгэ газарта 
Хүндэлэн зарахада болохо гү?
Эрэ Тохол Мэргэн харюусаба:
— Хадам баабайнгаа зарахада 
Хүл дээрээ байнгүй яахабнб. 
Ш оргоолжон баян хаан хэлэнэ:
— Зүүнэй холо газарта,
Т у р аг  шубуунай дэбижэ хүрэхэгүй, 
Туруутайхан мориной ябажа хүрэхэгүп

газарта
Ш арайн гурбан хаануудтай 
Е хэ  дайтай байналби.
Басаганайм долоотойһоо хойшо 
Басагыем абахамнай гэжэ 
Тэдэ гурбан хаанууд,
Ерөжэ намайе дайлажа:
„Басагаа маанарта үгөөгүй хадашни 
Ган гэхэ нохойгүй болоторшни,
Газар гэшхэхэ адаһагүй болоторшни 
Ганзагалжа абаашахаб" гэдэг.
Тэдө дайсаниием даража,
Тон харюулжа үгыш даа.
Эрэ Тохол Мэргэн харю усаба:



— Хадам баабайнгаа зарахада 
Хүл дөөрөэ байнгүй яахабиб! 
Иигэжө хэлээд,
Эрэ Тохол Мэргэн 
Арбан елдэ үлдэхэгүй 
Абаахайн шүлһөн эдеэгээ 
Амандаа шэнгээбэ,
Хорин елдэ үлдэхэгүй 
Хорхойн шүлэһэн эдеэгээ 
Хоолойдоо шэнгээбэ.
Тиигээд,
Түхеэрхы н ехээр түхеэржэ, 
Мүхвөрхын ехээр мүхвөржэ, 
Мүн бэеэ бэелжэ,
Түхэреэн шарайгаа шарайлжа, 
Мордохо сагы нь болобо даа. 
Эреэн мүнгэн үүдыень 
Эбтэй һайхаар нээжэ.
Боржы мүнгэн богоһыень 
Боггүй һайхаар алхажа,
Арбан табан араатай 
Алтан мүнгэн сэргэһээ 
Уһан боро моринойнгоо 
Утаһан һайхан ёлооень 
Уян татан абаба,
Сохой мүнгэн дүрввгев 
С об байса дүрөөлбэ,



Тохой мүнгэн 9МЭЭЛД9Э 
Түб байса һууба.
Иигээд Эрэ Тохол Мэргэн 
А ян замдаа мордобо. 
Хаанай заһамал харгыгаар 
Ханхинаса хатаргаба,
Зоной заһамал харгыгаар 
З у р ы са  хатаргаба. 
Ш оргоолжон баян хаанай 
Дайдаһаа гаража,
Хүнэй хүйтэн дайдада 
Хүрэжэ орон ябахадань 
Зүүнэй холо газарһаа, 
Хариин гурбан хаануудһаа 
Арбан гурбан толгойтой 
Абрага шара могой 
Хүрэжэ хүрьежэ ерэбэ даа. 
Ш ара мана татуулна,
Ш ара тооһо хөөргэнэ.

Энэ үедэнь 
Эрэ Тохол Мэргэн 
Х ар а  далайн захада, 
Хашалаг бөөрын хормойдо 
Абай табай хуһан coo, 
Абар табар ногоон соо 
Уһан боро мориёо 
Хэтэ сахюур хоёр болгожо, 
Халааһандаа хээд,
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Үүдхэ номоёо абажа 
Үтэр зэһээд байба.
О ноо дээрэһээнь 
Уни гараса шэбшэнэ.
Б у хю у дээрэһээнь 
Дүлэ гараса шэбшэнэ:
„Ү хэхэ  заяатай хадам 
Үй түмэ яргаарай ')
Аһаха заяатай хадам 
Аюултай бузар дайсанай 
Арбан гурбан толгойень 
Таһа харбажа унагаарай“. 
Тиигээд, тэрэ шара могойн 
Газар тэнгэри хоёрой хоорондо 
Годиролдон атиралдан ябахадань 
Үглөөнэй шара наранаар 
Үүдхынгээ хараае хараалжа,
Үтэр шэглүүлжэ харбаба. 
Ү ү дхэн ь  шууяжа,
Ү лгэн дайдые зэдэлүүлбэ,
А рбан гурбан толгойтой 
А брага шара могой 
Газар тэнгэри хоёрой хоорондуур 
Годиролдон атиралдан,
Ш ара мана татуулжа,
Ш ар а тооһо хөөргэжэ ябаһан аад, 
Мөөрэдэл мухарижа,
Ү л гэ н  ехэ дэлхэйе  
•) Яpraajiafl—жпргаарай.
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Алдалжа унаба,
Арангалжа хосорбо.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Абрага шара могойн 
Алуулһанай хойнонь 
Гурба хоножо ошобо ха. 
Тиихэдэнь:
Ой модон
О рбонгоороо үмхиршөӨд байба, 
Огшони үбһэн
Узуураараа хагдаршоод байба. 
Хай хайшаа
Гуша гушан хараан1) соо 
Х оро хаяһан байба.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Ойн модые
О рбонгоорнь суглуулжл,
Тайгын модые 
Тархяарнь суглуулжа,
Абрага шара могойе 
Галдажа шатаагаад,
Хуһан хүрзэ хэжэ,
Уйгаагыень хойшонь хиидхэбэ. 
Уляаһан хүрзэ хэжэ,
Уй гаагы ень урагшань хиидхэба. 
Тиигэжэ эрэ Тохол Мэргэн 
Тэрэ могойе даража,
Х ара ехэ далайн захадахи 
V М одо '



Үхэрэй шэнээн шулуунай 
Ара бэедэнь
Алтан бэшэгээр бэшаба,
Эбэр бэедэнь
Мүн гэн бэшэгээр бэшэбэ:
„Эрэ Тохол Мэргэн 
Арбан гурбан толгойтой 
А брага шара могойс 
Эндэ дараа һэн.
Энэ газарта
Тамхи татангүй гараһан хүнэй 
Тархинь газарта хосорхо, 
Тохоногы нь ташуурта дайрагдаха“ . 
Иигээд Эрэ Тохол Мэргэн 
Д ай гаа даража,
Д ар хан соло нэрэтэй болобо.
Хэтэ сахюур хоёр болгоһон 
Уһан боро мориёо гаргажа,
Ябадал дундань мордоод, 
Ш оргоолжон хаанайхиие шэглэжэ, 
Ш огш уулан хатаруулан ябаба. 
Тиигэжэ ябажа ябахадань 
Юһэн хара моритой 
Ехэ һайхан тэргэтэй 
З у у н  табан толгойтой 
З у у д а г  шара мангадхай 
Урдаһаань хүрэжэ ерэбэ даа.
Э р э Тохол Мэргэнтэй золг#лд#жо, 
Ицмэ үганүүдые хя'пПэ:
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— Харыш , энээниие...
Минии урай хойнохи заршан —
Арбан гурбан толгойтой 
А брага шара могойем дарааб гэжэ 
Ехэ  хүхижэ ябана гүш?..
Ехэдээл һаа—
Нэгэ үмхэ мяхан,
Нэгэ болтирог шуһан бэзэш даа. 
Тиихэдэнь Эрэ Тохол  Мэргэн 
Мангадхайда хэлэнэ:
— Хэды хүниие эдижэ бараа һэмши? 
Иигэжэ аман дээрээ алалдаба,
Хүүр дээрээ хүргэлдэбэ.
Тиигээд дайдын сагаан тала гаража, 
Дай хэхэеэ түхеэрнэ...
Гурбан удэршын газарһаа сухарижа, 
Элеэ мэтэ эрьелдэнэ,
Харсага мэтэ хадаралдана.
Мангад шара ахай 
Эрэ Т о х о л  Мэргэнэй 
Баруун хажуугаарнь гарахадаа 
Баруун хабиргыень 
Балара хадаран алдаба,
Зүүн хажуугаарнь гарахадаа 
Зүүн хабиргыень 
Сүмэ хадаран алдаба.
Эрэ Тохол  Мэргэн
Баруун хажуугаарнь гарахадань
Баруун гурбан толгойень



С агаа мүнгэн һэлмэөрээ 
Таһа сабшажа унагааба,
Зүүн хажуугаарнь гарахадань 
Зүүн гурбан толгойень 
Таһа сабшан унагааба. 
Дайлалдаанай газарта 
Шуһан горхон горхолно,
Мяхан обоо обоорно,
Дээгүүр ябаһан шубууд 
М яхыень зуугаад арилхадаа 
Хөзээ хэтэ
Дайлалдажа байгты гэжэ үреэнэ, 
Д оо гуур  ябаһан шоно нохой 
Хэзээ хэтэ
Наншалдажа байгты гэжэ үреэн» 
Эрэ Тохол Мэргзн 
З у у н  табан толгойтой 
З у у д а г  шара мангадхайтай 
Юһэн үдэр,
Юһэн һүни туршалдаад, 
Тэрээнэйнгөз гурбан толгойень 
Үлөөгөөд байхадаа 
У гаа  ехээр ядалдаба...

Тиигэжэ байхадань 
Ш оргоолжон баян хаанай 
Ш у р а г  Тайша басаганиинь 
Мөдээндээ мэдөжэ,
Ухаандаа ухажа,



Арбан хурган даэрээ 
Хаба швдеэ гүйлг»нэ,
Хорин хурган дэ*р»в 
Х у р са  шэдеэ гүйлгэнэ 
Тиин сагаан шубуун боложо, 
Эрэ Т охол  Мэргэндэ» 
Туһалхаяа ниидэшэбэ.

Ш ур аг  тайжа басаганай 
Сагаан шубуун боложо, 
Дүүлин ниидэн ерэхэдэ 
Эрэ Тохол  Мэргэн 
Ядаа гэжэ
һорд гэхэ амитайхан.
Унаха юумэ аад,
Габшагай һайндаа 
Хүл дээрээ торожо байба. 
Ш оргоолжон баян хаанай 
Ш ур аг  Тайжа басаган 
Хүрэжэ буужа ерээд,
Сагаан торго хахалжа 
Эрэ Тохол Мэргэнэйнгаэ 
Х абиргы нь шуһые бообо, 
Х аба нэмээжэ,
Ү л  үгэбэ.
Тэрээнһээнь хойшо 
Эрэ Тохол Мэргэн 
Хабатай шэнээтэй боложо, 
З у у н  табан толгойтой
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З у у д а г  Ш а р а  мангадхайс дараба.
З у у н  табан толгойтой 
З у у д а г  Ш а р а  мангадхай 
Арбан сагаан хургаа 
А дхаж а унаба,
А л аг  эреэн нюдөе 
Анижа хосорбо.
Эрэ Т о х о л  Мэргэн 
Ойн модые
О р б о н го о р н ь  суглуулж а,
Тайгын модые 
Т ар х я ар н ь  суглуул ж а,
Тэрэ М ангадхайе 
Галдажа шатаагаад,
Хуһан хүрзэ хэжэ.
У й гаагы ен ь  хойшонь хиидхэбэ,
Уляаһан хүрзэ хэжэ,
Ү нэһ ы ень ур агш ань хиидхэбэ,
Тиин гурбан харгы н бэлшэр дээрэ 
Е хэ  байса бодхожо,
А ра бэедэнь
А лтан бэшэгээр бэшэбэ,
Эбэр бэедэнь
Мүнгэн бэшэгээр бэшэбэ;
„Э рэ Т о х о л  Мэргэн 
З у у н  табан толгойтой 
З у у д а г  шара мангадхайе 
Эндэ дараа һэн.
Энэ газарта
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Тамхи татангүй гараһан хүнэй 
Т ар хи н ь  газарта хосор хо ,
Т о х о н о гы н ь  таш уурта дай р агд аха"

Иигээд Э р э Т о х о л  Мэргэн 
Д а й га а  даража,
Д а р х а н  соло нэрэтэй болобо.
Ш у р а г  Тайжа хүгшэнтэйгөө 
Баруун гараа барилсажа,
Бата һайн хүүрээ хэлсэбэ,
Зүүн гараа барилсажа,
Зүрхэнэйнгөө һайхан хүүрые хэлсэбэ.  
Ш у р а г  Тайжа басагании нь:
— Дарашагүй дайемнай дарааш,  
Д а р ха н  солыемнай абааш,
Хариин гурбан хаанууд 
Бишииханһаам хойшо 
Намайе абаашахамнай гэжэ,
Мүнөө болотор 
Х о д о  дайгаар
Хоролон ородог һ э н — гэжэ 
Хэлэһэн үгэеэ дүүргэбэ.

Эрө Т о х о л  Мэргэн
Уһан боро мориндоо мордожо,
Ш оргоолж он баян хаан —
Хадам  баабайнхяа шэглэжэ, 
Х атар уулан  шогшуулан ябаба.
Ш у р а г  Тайжа хүгшэниинь 
Баһа ш убуун боложо,
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Гэргээ ниидэжэ ошобо.
Тиин Ш оргоолжон баян хаан 
Эрэ Тохол Мэргэнэй 
Гэртэнь хүрэжэ ерэхэдөнь 
Хүлэр мүнгэн воротагайнгаа 
Хүдэр үүдэнэйнь дэргэдэ 
Арбан хурган дээрээ 
Арбан зула шатаажа,
Хорин хүрган дээрээ 
Хорин зула шатаажа,
Угтан хүлеэжэ абаба даа.
Баруун һуга дороһоонь 
Бата гараараа хүтэлжэ,
Эрэ Тохол Мэргэниие 
Сагаан мүнгэн байшандаа 
Сөхэ абаашажа оруулба.
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Эдеөнэй дээжые эдюулбө,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай һайхые ундалуулба, 
Урданайхияа унялгажа хэлсэбэ, 
Түрүүнэйхиеэ түүхэлжэ хэлсэбэ. 
Бөһээрээ худа оролсобо,
Бэеэрээ хадам хүрьгэ оролсобо. 
Ш оргоолжон баян хаан: }
— Хүрьгэнөө хүшэтэйень үзэбэб, 
Б асагаяа баяртайень үзэбэб, 
Энхэ һайхан басагаа 
Эрэ Тохолдоо үгэхэм.



Хадамда басагаа үгэхынь 
Хурим наада хүүлхэм, — гэжэ 
Хүүр зугаагаа дүүргэбэ.
Ара эбэрэйн зарсад 
Арын барабан сохижо,
Амитан зоноо гулидхана,
Эбэр барабан сохижо,
Эрхэтэ зоноо гулидхана.
Бочкоор хэмнэмэ 
Архи гаргаба,
Болдогоор хэмнэмэ 
Мяха гаргаба.
Улад зониинь гулидажа, 
Ялааһандал дүүебэ. 
Шоргоолжоной зангаар бусалжа. 
Найман ехэ үдэр 
Найр зугаа хэбэ.
Юһэн ехэ үдэр 
Наада зугаа хэбэ,
Арбадахи үдэрөе намдаба! 
Амитан зониинь хүхюутэн: 

-Шоргоолжон баян хаамнай 
Басагаяа хадамда үгэжэ,
Бидэнээ зугаалуулба,— гэлдэп, 
Ехэ  баяртайгаар тараба.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Ш ур аг Тайжа хүгшэнтэеэ 
Ш оргоолжон баян хаан,
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Хүндэтэ хадам баабайндаа 
Гурбан һара амарба.
Тнигээд байхадаа 
Ш оргоолжон баян хаан,
Хүндэтэ хадам баабайдаа:
— Басагаа түхеэрыш— гэнэ. 
Ш оргоолжон баян хаан 
Ш ур аг  Тайжа басагандаа 
Адаһанайнгаа утархайе үгэжэ, 
Мүнгэнэйнгөө утархайе үгэжэ,
Гурбан хара моридые хүллөөд 
Е хэ  һайхан повозкодо һуулгажа. 
Басагаяа мордохуулха болобо даа. 
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа 
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай һайхые ундалуулба. 
Ш оргоолжон баян хаан 
Эрэ Тохол хүрьгэндө»
Угаа ехэ баяртай,
Ш у р а г  Тайжа басагаа 
Тэрэ повозкодоо һуулгажа,
Эрэ Тохол Мэргэнтэйнь 
Гэр тээшэнь ябуулба.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Ш ур аг  Тайжа хүгшэнтэеэ 
Гэр тээшээ гэшхүүлбэ,
Газар тээшээ галгю улба...
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Тиигээд Ш оргоолжон баян хадамайнгаа 
Хал уун  дайдаһаань гаража ябахадань, 
Хүнэй хүйтэн дайдада орожо ябахадань 
Тэнгэридэ хүрэмэ 
Тэбхэр сагаан байшан байба.
Эрэ Т охол  Мэргэн:
— Энээн соо ороод арилхам.
Ш и гэртээ харииш даа,— гэбэ.
Ш ур аг  Тайжа хүншэниинь 
Хаанай харгыгаар ханхинаса хатаргаһаар. 
Зоной харгыгаар зуры са хатаргаһаар 
Гушан гурбан базар дээгүүрнь аладлан. 
Хүлэр мүнгэн воротадань хүрэжэ ерэбэ. 
Хүнэй хүбүүн харуулнуудынь 
Воротагаа нээжэ угтаба.
Дүшэн дүрбэн город соогуурнь аладлан, 
Сагаан мүнгэн воротадань ерэбэ.
Арын хүбүүн харуулнуудынь 
Воротагаа нээжэ угтаба.
Газаань орожо ерэхэдэнь 
Урай хойнохи зарсадынь 
Ш ур аг  Тайжа басагые 
Гоё һайхан повозко сооһоонь 
һугадан абажа буулгаад,
Сагаан мүнгэн байшандань абаашаба. 

'Эржы мүнгэн столдонь һуулгажа, 
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдонь һуулгажа, 
Унданай һайхые ундалуулба,



Тиигээд Эрэ Т охол  Мэргэнэй 
Ш ур аг  Тайжа хүгшэниинь 
О гторгой до хүрэмэ 
О рой сагаан байшанайнгаа 
Эгээн һайхан таһалгадань орожо, 
Аянгата хууры ень абажа,
Өөрынгөө хүндэтэ үбгэндэ 
А я н гы ен ь  оруулжа наадаба,
Һ ухалгата хууры нь абажа,
Өөрынгөө хүндэтэ үбгэндэ 
һ у хал гы ен ь  оруулжа наадаба.
Ингэһээр байтарнь орой боложо, 
Мамонтын яһаар хэһэн 
Орон дээрэнь гаража,
Булганай арһан
Бурьялма хүнжэл соонь орожо унтаба ...

Эрэ Т охол  Мэргэнэй 
Хүгшэнһөө таһарһаар 
Тэрэ байшанда ороходонь 
Хажуу тээһээнь харахада 
Хадын шэнээн хүн унтажа хэбтэбэ, 
Хамар амыень харахада 
Хүнэй дүрсэтэй байба.
Тэрэнь урда ханаяа дэрлээд,
Хойто ханаяа үдьхэлөөд,
С агаа мүнгэн байшанайнгаа 
Доһолосо хурхиржа хэбтэбэ...
Эрэ Т о х о л  Мэргэн:
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— Хүбүүн, бодыш ,— гэбэ.
Тэрэнь һэрижэ бодоод:
— Хэнэй хүбүүн, хэн гээшэбши? 
Юунэй хүбүүн юун гээшэбши?— i эбэ. 
Эрэ Тохол Мэргэн:
— Хүнэй хүбүүн,
Маамагай шаантаг гээшэб.
Тиигээд эдэ хоёр хатуушуул 
Аман дээрээ алалдаба,
Хэлэн дээрээ хэрэлдэбэ. 
Байшанайнгаа газаа гараад,
Барилдаа хэбэ,
Гурбан үдэр носолдобо—
Хэниинь хэнээшье булибагүй,
Гурбан һүни носолдобо—
Хэниинь хэнээшье булибагүй.
Юһэн үдэр
Юһэн һүни таталалдаба ..

Тиигэжэ байхадань:
О гторгойн мянган сагаан бурхадан 
Номоо нээжэ харахадань:
„ А ха  дүү хоёр 
Бэе бэеэ танилсангүйгөөр 
Ү ргэн  ехэ дайда дээрэ 
Алалдахаяа байна“ гэжэ 
Тэндэнь бэшээтэй байба ха.
Тиин мянган сагаан бурхад 
Үхэрэй шэнээн хара шулуунай
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А ра бэедэнь алтаар бэшэжэ,
Тэрэ хоёр хатуушуулай 
Хоёройнь хоорондуур буулгаха гвлс»б». 
Тиигээд тэдэ хоёрой 
Бүри ехээр хүхилдэжэ,
Бэе бэеэ таталалдажа байхадань
Үхэрэй шэнээн хара ш улуунбууба.
Ш улуунай буухада
Тэдэ хоёр
Хоёр тээшээ
Хахар һүрэжэ,
Хоёр тээшээ һалаба.
һалаад байхада
Эрэ Тохол Мэргэн
Үхэрэй шэнээн хара шулуундахи
Алтан бэшэгыень уншаба,
Ал’.- ан бэшэгыень уншахадань 
А ха дүү хоёр байбад.
А хань — ХанТүүхэй Мэргэн.
Тиигэжэ тэрэ хоёр 
Бэе бэеэ танилсаба.
Баруун гараа барилсажа,
Бата һайхан хүүрээ хэлсэбэ,
Зүүн гараа барилсажа,
Зүрхэнэй һайхан хүүрые хэлсэбэ:
„А дха шудха, манаашье алдаял даа — 
Бэе бэеэ танилсахагүй байбабди,
Ш уһа нюдэнэйнгвө гараса һүгэлсэбэбди. 
Нэгэнһээ гараһан олдохогүй,



Нэхы дэгэл хаанаЬаашье о л до хо“ . 
Тиигэжэ тэрэ хоёр хүбүүд 
С агаа мүнгэн байшандаа оробо, 
Эржы мүнгэн столдоо һуужа, 
Эдеэнэй дээжые эдибэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуужа, 
Унданай һайхые ундалба. 
Урданайхяа унягалжа хэлсэбэ, 
Түрүүнэйхеэ түүхэлжэ хэлсэбэ:
— Эндэ байһаар хорин ел болооб, 
Зүүнэй дүшэн дүрбэн тэнгэриһээ, 
Ш арайн гурбан хаануудһаа 
Урайгаа арбан хадхууртай,
Хойноо хорин хадхууртай 
Мангадхай
Үдэрхэнэй үдэр бүри ерэжэ, 
Намтай дайлалдана,
Дүү хүбүүмни, намдаа 
Туһа хүргэхэдөө ямар хабши '
Эрэ Тохол Мэргэн:
— А хы н гаа  хэлэһэн газартань, 
Дайлалдаһан газартань.
Ябангүй яахамни һэм, — гэбэ.

Тиигэжэ аха дүү хоёр 
Арбан елдэ үлдэхөөхэгүй 
Абаахайн шүлэһэн эдеэгээ 
Амандаа шэнгээбэ,
Хорин елдэ үлдэхөөхэгүй
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Хорхойн шүлэһэн эдеэгээ 
Хоолойдо шэнгээбэ.
Эрэ Тохол Мэргэниинь 
Уһан боро мориндоо мордобо,
Хүндэтэ һанагдаха ахань 
Хара соохор мориндоо мордобо. 
Тиигээд зүүн зүгэй 
Зутар холо газарые шэглэжэ,
А ха  дүү хоёр аян замдаа мордобо. 
Тиигэжэ ябахадань 
Зүүнэй дүшэн дүрбэн тэнгэриһээ 
Урайгаа арбан хадхууртай,
Хойноо хорин хадхууртай 
Абтай шэдитэй 
Мангадхай
Тэнгэриһээ буужа ерэбэ.
Э рэ Тохол Мэргэн 
Гурбан үдэршын газарта ябахадаа 
Үүдхынгээ оноо дээрэнь уни гараса, 
Б у хю у  дээрэнь дүлэ гараса швбшэнэ: 
„ Ү х э х э  заяатай хадамни 
Үй тэмэ яргаарай,
Аһаха заяатай хадамни 
Аюултай бузар дайсанай 
Амаргал хүзүүн хоёройнь хоорондуур 
Таһа харбажа унагаагаарай" гэжэ 
Ү реэл хэлээд,
Ү үдхэеэ табиба.
Ү ү д хэ н ь  ханхинаса шууян ошоод,
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Абтай шэдитэй мангадхайда 
Оронгүйгөөр халижа гарашана.
„Энэ юун хубилгаан гээшэб—т»ж »,
Эрэ Тохол Мэргэн шэбшэнэ,—
Тоогүй энээндэ дарагдахамнайха"
Иигээд арбан хурган дээрээ 
Эдиеэ гүйлгэнэ,
Хорин хурган дээрээ 
Хабаяа гүйлгэнэ.
Ш ара хэдэгэнээн боложо,
Тэнгэриин мянган сагаан бурхадта ошожо, 
Иигэжэ тэрэ хэлэбэ:
— Урайгаа арбан хадхууртай,
Хойноо хорин хадхууртай 
Ш ара мангадхайда 
Д ар агдаха болоод байнабди.
А р га  шүүбэри хайшааб,
Абралдажа үгыт.
Тэнгэриин мянган сагаан бурхад 
Тэнгэриингээ ерэн долоон дархадта 
Түмэр балга хүүлэбэ.

Эрэ Тохол Мэргэн 
Тэрэ балтыень абаад,
Гэдэргээ бусажа ерэбэ 
Тиин Хан Түүхэй Мэргэнтэеэ 
Хариин харатай дайсанай 
Урай хойнохи 
Арба хорин хадхууры ень
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Бутара сохижо захалба 
Тиигэжэ байхадаа 
Гурбан елдэ дайлалдана 
Гурбан елдэ дайлалдаашье һаа 
Бэе бэеэ бури иланагүн.

Эрэ Тохол Мэргэнэй 
Ш ур аг  Тайжа хугшэниинь 
Хүбүүтэй болобо даа.
Хүбүутэй болоод байхадаа 
Лрын барабан сохижо,
Амитан зоноо гулидхана,
Эбэр барабан сохижо,
Эрхэтэ зоноо гулидхана,
Бочкоор хэмнэмэ 
Архи гаргана,
Болдогоор хэмнэмэ 
Мяха гаргана.
Найман үдэр 
Найр зугаа хэнэ,
Юһэн үдэр 
Ехэ  зугаа хэнэ 
Тиигэжэ байхадань 
Ш ур аг  Тайжа хугшэниинь 
Тойроһон зондоо хандажа:

Энэ муудамнай нэрэ үгыт, — гэнэ. 
Ная хүрэһэн үбгэн 
„Ошор Б о гд о “ гэжэ нэрэ үгэбэ. 
Тиигэжэ амитан зониинь
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Юһэн үдэр зугаалжа,
Арбадахи үдэрөө сэлмэжэ:
„Эрэ Тохол  МэргэндэмнаП 
Ошор Богдо түрөө“ — гэжэ,
Е хз  үреэжэ арилбад.
Ошор Богдо гээшэнь 
Хонохо тамаа
Хоииной арһанда багтанагүй,
Үнжэхэ тамаа
Үхэрэй арһанда багтамагүй.
Тэрэнэй гурбагай болоод байхадань 
Зүүнэй дүшэн дүрбэн тэнгэри 
Мэдээндээ мэдэбэ,
Ухаандаа ухаба.
Ш арайн гурбан хаанууд 
Морин бэетэй,
Хүн толгойтой 
Хүйтэндэ хүрэхэгүй,
Нойтондо норохогүй,
Юумэндэ булигдахагүй,
Юумэндэ даагдахагүй:
Галдашье дүрэхэгүй,
Уһандашье у р адхагү й ,—
Абтай шэдитэй,
Мангадхайе буулгажа:
„Ошор Б о гд ы е  
Бишиихандань бисалха,
Нарайдань нязалха" гэжэ шиидвбэд. 
Ошор Богдо энээнииень
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Гурбатай байгаад,
Мэдээндээ мэдэбэ,
Ухаандаа ухаба.
Гаргаһан эхэдээ:
— Заяаһан заяабартаа,
Табиһан табисууртаа гарахамни,— гаэд 
Ябашаба гээшэл даа...
Тиигээд тэнгэридэ дэгдэжэ гараба. 
Тэнгэридэ дэгдэжэ гараад,
Эсэгэ Малаан баабайда орожо,
Уйлан дуулан байба.
Эсэгэ  Малаан баабайнь:
— Ошор Богдо,
Ю у хэрэглээбши, гэбэ.
Ошор Богдо харю усаба:
— Эрэ Тохол  Мэргэн баабаймни 
Урайгаа арбан хадхууртай,
Хойноо хорин хадхууртай 
Абтай шэдитэй мангадхайтай 
Дайлалдажа захалһаар 
һ р го о н е л  болобо.
Ш арайн гурбан хаанууд 
Зүунэй дүшэн дүрбэн тэнгэриһээ 
Морин бэетэй,
Хүн толгойтой,
Абтай шэдитэй 
Мангадхайе буулгажа,
Ыамайе эдюулхээ байна,
Хайшан гэхэмни гээшэб?
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Заяаһан заяабартаа,
Табиһан табисууртаа гаража ерээлби. 
Эсөгэ Малаан баабай 
Хүйтэнэй бурхашуулда ошожо,
З а х я а  үгэбэ даа:
— Морин бэетэй,
Хүн толгойтой,
Хүйтэндэ хүрэхэгүй,
Нойтондо норохогүй,
Юумэндэ булигдахагүй,
Юумэндэ даагдахагүй:
Галдаш ье дүрэхэгүй,
Уһандашье урдахагүй 
Абтай шэдитэй,
Мангадхайе
Үтэр шангалжа алыт.
Газар тэнгэри хоёрой хоорондо 
Өөдөөшье гарахагүйгөөр,
Доошоошье буухагүйгөөр 
Хэды ехэ хүйтэ буулгажа,
Тэрээниие хүргэжэрхигты.
Тэдэ бурхашуул 
Түргэнөөр түхеэржэ,
Морин бэетэй 
Мангадхайн 
Газар тэнгэри хоёрой 
Хоорондо ябахадань 
Х эды  ехэ хүйтэ буулгажа,
Ө вдөөшье гарахагүйгөөр.



Доошоош ье буухагүйгөөр хүргэжөрхибэ. 
Тиигээд тэдэ 
Тэрэ дороо
Эеэгэ малаан баабайда ерэжэ,
Иимэ үгэнүүдые хэлэбэд:
„Эсэгэ Малаан баабай,
Морин бэетэй,
Хүн толгойтой,
Абтай шэдитэй 
Мангадхайе
Газар тэнгэри хоёрой хоорондо 
Хүргэжэрхёобди.
Эсэгэ Малаан баабай 
Ошор Богдо хүбүүндэ 
Эрдэниин сагаан һомо үгэжэ:
— Баабай абга хоёрыешни 
Даража ябаһан дайсаниие 
Газар тэнгэри хоёрой хоорондоһоо 
Эрдэниин сагаан һомоороо,
Харбажа алаарай, — гэбэ.
Тиигээд Ошор Богдо хүбүүн 
Эрдэниин сагаан һомыень абаад,
Газар тэнгэри хоёрой хоорондо 
Гэртээ бусажа ябахадаа:
„Ү хэхэ  заяатай хадамнай 
Ү й мэтэ яргаарай,
Аһаха заяатай хадамнай 
Морин бэетэй,
Хүн толгойтой
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Мангадхайе
Гааарай гурбан хуриһэндэ хурэсэ, 
Багса харбажа унагаагаарай“ гэжэ, 
һомо номоёо үреэб^.
Ошор Богды н харбаһан 
Эрдэнинн сагаан һомон 
Галтайгаар яларжа,
Хойноо хорин хадхууртай, 
Урайгаа арбан хадхууртай, 
Мангадхайе
Газарай гурбан хүриһэндэ 
Багса харбажархина.
Эрэ Тохол Мэргэн 
Хаан Түүхэй Мэргэн хоёр 
Дайсанайнгаа гэнтэ дарагдаһые 
Е хы н ехээр гайхана.
Т и и н :
„Заяаһан заяасарнай,
Табиһан табисуурнай 
Мандаа туһа хүргэбэ хаяа. 
Дарашагүй дайгаа дараабди. 
Д архан солоёо абаабди" гэлдэнэ. 
Хариин шэнээн дааһаа абажа, 
Хамсын шэнээн хүдэһөө гаргажа, 
Багса  улаан тамхяа 
Бааяса шууяса татажа Ьуунад. 
Тиигэжэ һуухадань 
Ш ара хэдэгэнээн ерээд,
Д ээрэнь дүнгинэжэ байтараа
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Гвнтэ хүн боложо бууба.
Эрэ Тохол Мэргэн:

-Энэ хэнэй хүбүүн бэлэиш? гэж?, 
Асуун һуран байба.
Тиихэдэнь
Ошор Богдо хэлэбэ.
— Эрэ Тохол Мэргэнэй хүбүунби, 

Ошоһон хойнонь ерэһэн,
Ошор Богдо гээшэбм.
Эрэ Тохол Мэргэн
Хан Түүхэй Мэргэн хоёр
Ошор Богдоёо
Баруун үбдэг дээрээ табпжа,
Балшартань оросо таалаба,
Зүүн үбдэг дээрээ табижа,
Нарайдань оросо таалаба.
Ошор Богдонь 
Э сэгэ абга хоёртоо 
Иигэжэ хэлэбэ:
— Зүүни дүшэн дүрбэн тэнгэриһээ 
Морин бэетэй,
Хүн толгойтой 
Мангадхайн ерэжэ ябахада 
Мэдээндээ мэдэжэ,
Ухаандаа ухажа,
Эсэгэ Малаан баабайда 
Ш ара хэдэгэнээн боложо,
Дэгдэжэ гараа һэм.
Дэгдэжэ гараад байхадамни
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Э сзгэ  Малаан баабай 
Хүйтэнэй бурхашуулда 
З а х я а  үгэжэ,
Морин бэетэй,
Хүн толгойтой,
Мангадхайе
Газар тэнгэри хоёрой хоорондо 
Хүргэжэрхеэ һэн.
Тиигээд,
Э сэгэ  Малаан баабай 
Эрдэниин сагаан һомо үгөө һэн.
Тэрэ һомыень баряад,
Гэртээ бусажа ябахадаа 
Таниие даража ябаһан 
Морин бэетэй,
Х ун  толгойтой 
Мангадхайе
Тэрэ һомоороо харбаа Ьэм... 
Хүбүүнэйнгээ хэлэһэн хүүрыенһ дуулаа.л, 
Эрэ Тохол Мэргэн баабай 
Хан Түүхэй Мэргэн абга хоёрынь:
— Хүбүүтэй хүн, ашатай хүн 
Хосорхогүй ха юм, — гэнэ.
Тиигээд,
Барандаа сугтаа нэгэдэе гэжэ 
Хан Түүхэй Мэргэн 
А д уу  малаа суглуулжа,
Албата зоноо тооложо,
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Ханхинама мүнгөө 
Халааһандаа тээжэ,
Эрэ Тохол Мэргэндээ,
Д үү хүбүүндээ нүүбэ даа.

Эрэ Тохол Мэргэн 
Уһан боро морёо унаал,
Гэр тээшээ гэшхүүлбэ,
Газар тээшээ хатаруулба.
Табан елдэ ябаһан газартаа 
Табан һара соо харайлгана,
Табан һара соо харайлгаһан газартаа 
Табан хоног соо харайлгана.
Иигэжэ Эрэ Тохол Мэргэнэй 
Хүлэр мүнгэн воротадаа ерэхэдэнь 
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтаба,
А л аг мүнгэн воротадаа ерэхэдэнь 
Арын хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтаба.
Урай хойнохи зарсадынь 
Эрэ Тохол Мэргэнээ 
Угтажа абаба.
Эрэ Тохол Мэргэн
Урай хойнохи зарсадтаа хэлэбэ:
— Уһан боро мориноймни 
Эмээлыень хуулажа,
Х азаары ень абажа,
Бэлшээри тээшэнь табигты!
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Урай хойнохи зарсадынь 
Упан боро моринойнь 
Эмвэл, хазаарынь абажа,
Бэлшээри тээшэнь табиба.
Уһан боро мориниинь 
Гаааагаа хүльбөөжэ,
Гурба дахин шангаар турьяжа, 
Ш одогорхон  һүүлээ 
У уса  дээрээ хаяжа, 
һэбхөрхэн һамбайгаа 
Магнай дээрээ хаяжа,
Бэлшээри тээшээ ябаба —
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халюурна.
Алтай гэжэ дайдадаа,
Атар Ьайхан ногоондоо,
Алтай хара булагтаа,
Буга  һогоон хоёртоо 
Эжэл хани болохоо ошобо.

Эрэ Тохол Мэргэнэй
Сагаан мүнгэн байшандаа ороходонь
Ш у р а г  Тайжа х.үгшэниинь:
—Үхөөгүй амиды ерэбэ гүш?
Мүнөө болосо хаана дайлалдабаш?
Намтаяа хахасаһаар
Найман ел болобош, — гэнэ.
Тиихэдэнь
Эрэ Тохол Мэргэн
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Хоёр галтай нюдэнһвө 
У һа луһалуулан хвлэбв:
— А ха дүү хоёр 
Бэе бэен танилсангүйгөар 
Х йдзн һара соо 
Дайлалдажа байлайбдн.
Тиигэжэ байхадамнай 
Алтан бэшэгээр бэшээтэй 
Ү хэр хара шулуун ерэж», 
Хоорондомнай буугаа бэлэи.
Тэрэ бэшэгыень дуудахадаа,
Бэе бэеэ танилсаа бэлэйбди. 
Хоюулан танилсаад,
Наашаа ерэжэ ябахадамнай 
Шарайн гурбан хаануудһаа 
Урайгаа арбан хадхууртай,
Хойноо хорин хадхууртай,
Абтай ш й д и т э й ,

Мангадхай буужа ерэбэ.
Гэрээнтэй ёргоон ел соо 

Дайлалдабабди.
Теэд дарахаяашье болёод, 
Дарагдахаяаш ье болёод байхадамнай 
О ш ор Богдо хүбүүмни 
Эрдэниин сагаан һомоор 
Харбажа тэрэниие унагааба. 
Хүбүүтэй хүн, ашатай хүн 
Х осордоггүй байба.
Тиигээд,
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Барандаа сугтаа 
Дайгаа даража,
Д ар хан солоёо абаабди.
Ш ур аг Тайжа хүгшэниннь 
Эрэ Тохол Мэргэнээ 
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай һайхые ундалуулба.
Тиигэжэ һуухадань 
Хан Түүхэй ахань 
Ошор Богдо хүбүүнтэйнь 
А дуу малаараа,
Албата зоноороо,
Ханхинама мүнгэтэсэ 
Нүүжэ ерэбэ.
А дуу малдань,
Албата зондонь 
Һ ууха һуури,
Бэлшэхэ бэлшээри —
Бараниинь оложо үгэбэ.
Эржы мүнгэн столдоо сугтаа һуужа, 
Эдеэнэй дээжые эдибэд,
Улаан мүнгэн столдоо сугтаа һуужа, 
Унданай Ьайхые уубад.
Урайнайхяа унгилжа хэлсэбэ, 
Түрүүнэйхеэ түүхэлжэ хэлсэбэ. 
Баруун гараа барилсажа,
Бата һайхан хүүрээ хэлсэбэ,



Зүүн гараа барилсажа,
Зүбтэй һайхан хүүрээ хэлсэбэ. 
Эрэ Тохол  Мэргэн:
— Диилэшэгүй дайсанаа дараабди, 
Д ар хан  солоёо абаабди, — гэжэ, 
Арынгаа барабан сохижо,
Амитан зоноо суглуулба,
Эбэр барабан сохижо,
Эрхэтэ зоноо суглуулба.
Арбан табан толгойтой 
Алтан шара соборойнгоо 
С онхо шагаабарииень нээжэ, 
Амитан зондоо мүргэл хүүлэба. 
Амитан зониинь 
Барандаа мүргэжэ,
Эрэ Тохол Мэргэмнай 
Дайгаа дараба гэжэ баярлабад. 
Бочкоор хэмнэмэ 
Архи гаргаба,
Болдогоор хэмнэмэ 
Мяха гаргаба.
Найман үдэр 
Найр зугаа хэжэ,
Юһэн үдэр 
Ехэ зугаа хэжэ,
Арбадахи үдэртө» намдаба. 
Амитан зониинь 
Архи мяхыень эдижэ,
Эрэ Тохол Мэргэндээ,
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Ош ор Богдо  хүбүүндэнь,
Хаан Түүхөй абгадань —
Барандань сугтань,
Ү реөл табижа,
Барандаа тарабад.

Эрэ Т охол  Мэргэн,
Ш у р а г  Тайжа хүгшэнтэеэ,
Ошор Богдо хүбүүнтэеэ,
Хан Түүхэй абгатаяа 
С угтаа барандаа нэгэдэжэ һууба.  
Эрэ Тохол Мэргэн 
Өөрынгөө албата зониие,
А д у у  малаа — бүгэдыень 
Ош ор Богдо хүбүүндээ угабэ.  
Ош ор Богдо хүбүүниин!)
Амар яргал,
Һайн ажал үзэжэ,
Д айда дээрэхи 
Хорото шарата юумые  
Баранииень даража,
Амитан зондоо 
Һайн ажал тодхожо, 
һайн түүхэ түүхэлүүлбэ.

Хойто хада шэлжэржэ,
Х үхэ шоройгоор урадаба,
Хуушан бэрхэшүүл хангиржа, 
О нтохон түүхэ боложо дурдуулба. 
Урайда хада шэлжэржэ,
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Улаан шоройгоор урадаба, 
Угаанхи мэргэшүүл хангиржа, 
О н со  тү ү х в б о л о ж о  дурдуулба.

** *
Тэнгэридэ гараа бэлэйш — 
Тэргэд мүшэн боложо яларааш, 
О гторгойдо гараа бэлэйш —
О до мүшэн боложо яларааш. 
Хвзээ хэтэ
Амитан зондо дурдуулбаш, 
Ү льгэр гэжэ нэрлүүлбэш.



П>ӨӨЛЭ Х ҮБ ҮҮ П

Урайнай урайнда,
Урин сагай сарюунда,
Саарһанай нимэгэндэ,
Бэһэгүй элдиндэ,
Бүхэ ехэ дэлхэй дээрэ 
Бүтүү үндэр хадын хормойдо 
Ү реөлэ хүбүүн түрэһэн юм. 
Гансахан тэбхэр туратай,
Яа' нохойтойхон байгаа ха. 
Айлдань гурбан
Аймшагтай баяшуул бии һэн ха. 
Тэдэ баяшуулынь 
Тэрэ хүбүүе заража,
Баяжажа тэниижэ байгаа.
Үрөөлэ хүбүүн 
Ү е  наһандаа хүдэлвөшье һаа 
Ү риеэ түлэж» шадабагүй.
Нэгэтэ тэбхэрхэн тура соогоо 
Унтахаяа хэбтэхэдээ 
Ехөэр шэбшэлгэ шэбшэнэ, 
Бодолго бодоно:
„ Эдэ гурбан баянда
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Хэдышье ехээр хүдэлеө һаа 
һайндашье орохогүй,
Үриеэшье түлэхэгүй байнаб.
Эдэ баядта ябаһан хүн 
Өөдэлхэгүй,
Ү е  наһандаа зобохо байна.
А р га  шүүбэреэ,
Ами сүлөөгөө бэдэрхз хэрэгтэй болобо.“ 
Үүрэй бүрэнхыдэ,
Үнэгэнэй харанхыда 
Яа нохойнь
Урда уула тээшэ хараад хусана. 
Хусахадаа Үрөөлэ хүбүүндээ 
Иигэжэ хэлэнэ:
— Урда уула дээрэмнай 
Эзэгүй морин,
Эзэгүй зөөри байна.
Тэрээндэ үтэрхэн гараял.
Гараагүй хадаа
Ү е  наһандаа
Энэ гурбан баядтаа
Яһаа хосоргохо хүн байнаш.
Тэрэ морин болбол —
Шииии унаха морин.
Үрөөлэ хүбүүн 
Ой Ьанаа абажа,
Урда уулада гарахаяа түхеврбэ.
Тиин Яа нохойгоо дахуулаад,
Яба ябаһаар ябажа,
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Ош о ошоһоор ошожо,
Урда ууладаа хурэбэ.
Хүрэһэн бвеөрнь 
Яа нохойнь
Үрөөлэ хүбүүгээ лахуулаад,
Сабшама үндэр 
Орой өөдэнь гараба—
Угаа ехээр зобоно даа,
Ү гсэхэ  бүреэ ядалдана даа.
Ургамал шулуунһаа барилсажа яабаад, 
Модоной үндэһөнһвө таталсажа ябаад, 
Юһан хоног соо 
Ядаа гэжэ оройдонь гараба.

Гараад саашаа 
Ябажа ябахадань 
Айхабтар ехэ нуур байна.

Тэрэ нуурай эрье дээрэ 
Ехэ Ьайхан байшан байна.
Тэрэ нуур соонь 
Зүһэн бүриин шубууд 
Тамаржа наадажа ябана.
Байшанайнь баруун хойто булан соо 
Хар а ёроо морин хаалтатай байна, 
Х аж уудань— тоног туухань үлгввтөй. 
Байшанда ороходонь 
Урда булан соонь:
Өөһэни үмэдэхө хубсаһан,
Өөһани бариха то н о г—
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Үлгөөтэй байна.
Эржы мүнгэн С Т О Л Д О Н Ь  

Эдеэнэй дээжэ табяатаи.
Тэрэ эдеэень
Үрөөлэ хүбүүн
Яа нохойтойгоо эдибэ даа.
Эдеэлжэ садаад,
Үмэдэхэ хубсаһаа 
Үмэдөэд үзэнэ —
Гөрэнь зохид байба.
Бариха тоногоо 
Баряад үзэнэ—
Нэгэ багтай хүжүушэг байна. 
Тиихэдэнь ошон 
З о хи р хо  аабза гэнэ.
Байшанайнь баруун хойто 
Булан соонь орожо,
Хара Сроо морииень 
Х азаары ень абажа хаэаарлажа, 
Тохомыень абажа тохожо,
Тохой мүнгэн эмээлыень эмааллвна 
Арбан уламаар 
Атыса татана,
Хорин уламаар 
Хотойсо татана.
Зай иигээд байхадаа 
Бэеынь түхеэргэ хүсэбэ, 
Моринойньшье түхеэргэ хүсэбэ. 
Ш улуун зүрхэ зүрхвлжэ,



Ш оно һанаа һанаалба.
Баруунай байгаа холо газарта 
Ажарай бүхэ гээшэ 
Гурбан һайхан басагатай 
Юм гэгшэ бэлэй.
Төрэ гурбан басагадайнь 
Али нэгээрнь 
Хүйтэ сүйтэеэ хэхэ гэжэ 
Үрөелэ хүбүүн
Өөрынгөө нохойтой зүбшэжэ, 
Төрээнээ эбэртээ хээд,
Хара ёроо мориндоо мордожо, 
Баруунай байгаа холо 
Газар төэшэ ябана даа.

Ябажа ябахадань 
Тэрэ мориниинь 
Үрөөлэ хүбүүгээ туршажа, 
Тэнгэриһээ абаад тиирэнэ 
Тэгшэ һайндаа тороно,
Огторгойһоо абаад булгина— 
Солбон һайндаа тороно.
Мориниинь хэлэнэ ха:
— Минии нюрган дээрэ һуухаар 
Баагүй хүн байнаш.
Тиижэ тэрэ моринтойгоо 
Ү гэ  хүүрээ хэлсэбэ:
— Ү хөөш ье хадаа— гурбууландаабди, 
Аһаашье хадаа— гурбууландаабди.

84



Иигэжэ хэлсээд,
Үшеө саашалжа ябана ха. 
Хүлөг ёроо мориниинь 
Хүхэрмэ тэнгэриин доогуур, 
Хүбхэлзэмэ үүлэнэй хажуугаар 
Дүрбэн хара туруунһаа 
Дүлэ гараса харайна,
Дүшэн һайхан шүдэнһөө 
Гал гараса хатарна,
Хни мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ хамоурна.
Үрөөлэ хүбүүи хүхюутэй 
А лаг шаажагайн ш аханахада— 
Ү бзл  болоо гэжэ 
Булган хиидхүүр малгайгаа 
Орож*уруугаа дарана,
Алтан хараасагайнь ерэхадэ — 
Нажар болоо гэжэ 
Булган хиидхүүр малгайгаа 
О рой өөдөө татана.
Тиигэжэ ябажа ябахадань 
Газарта нэгэ юумэн ялаганаба. 
Үрөөлэ хүбүүн 
Мориёо татаад,
Газарта бууна.
Газарта буугаад,
Тэрө ялагар юумые абахадань 
Ангай галтай эбэр байба. 
Тиихэдэнь Яа нохойнь хэлэнэ:



— Бэедээ хүндэ юумэ абабаш. 
Энээнэйнгээ тулөв 
Бэеэрээ зобохош даа,
Гараараа бариһан хойноо 
А баха ёһотойш.
Зай, бишнн эндэһээ с а а ш а  
Аргаяа таһарааб.
Эндэһээ саашаа 
Моринһоо һураад ябаарай.
Намайе нойтондо норохогүй,
Хүйтэндэ хүрэхэгүй газарта 
Хадагалаарай. Иигээд,
Яа нохойнь үхэшэнэ.
Үрөөлэ хүбүүн 
Уйлажа дуулажа байгаад:
— Энэ нохойнгоо хүшөөр 
Моритой эөөритэй болоо һөм,
Иигэбэл нохойгүй хосорхомни даа — гээд, 
Тэрэ нохойгоо 
Нойтондо норохогүй,
Хүйтэндэ хүрэхэгүй 
Газарта хэжэ хадагалба,
Дээрэнь бвлигэн хара шулуунда 
Бэшэг зуран табина.
Тэрнэһээн сааша Үрөөлэ хүбүүн 
Хара ёроо мориндоо мордоод,
Хии мэтэ хиидэжэ,
Хэрмэн мэтэ халюуржа ябана ха. 
Тиигэжэ ябажа ябахадань
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Аяар холо газарта  
Нэгэ юумэн тоаотоно ха.
Толотоһон тэрэ юумэн твэшэ 
Манай Үрөөлэ хүбүүн 
Морйороо ябана ха.
Тиин тэрээндэ хүрэжэ ошоходонь 
Ехэ Ьайхан шулуун хэбтэнэ.
Тэрэ шулууе абахаа байхадаа 
Моринһоо һурана:
— Энэ һайхан шулууе 
Абахамни гү, али байхань гү? 
Тиихэдэнь мориниинь хэлэнэ:
— Тудажа ерэһэн хойноо 
А баха болоолши даа!
Үрөөлэ хүбүүн
Тэрэ шулуугаа абажа,
Мориндоо мордоод, саашаа ябана ха.
Гурбан үдэршын
Газар ошоод ябахадань
Нэгэ галтай үдэ
Урайнь ялганажа хэбтэбэ.
Тэрэ үдэдэ ошожо,
Моринһоон зүбшөөл һураад,
Тэрэ үдые абаба ха.
Тиигээд саашаа ябана.
Яба ябаЬаар ябажа,
Ош о ошоһоор ошожо,
Ажарай бүхын дайдада хүрэбэ.
А дуу малынь
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Ү ргэн ехэ голоороо 
Ш оргоолжондол исалжа,
Илааһан шэнги дүүежэ,
Бэлшэжэ ябана.
Байшан гээшэнь
Далай дабирхайдал схэ байба.
Манай Үрөөлэ хүбүүн 
Хаанай харгыгаар 
Ханхинаса хатаргажа,
Зоной харгыгаар 
З у р ы са  хатаргажа,
Ү ргэн ехэ тооһые
Үлгэн дэлхэй дээгүүрнь хиидхүүлнэ, 
Хар а  ехэ тооһые
Ханхан дэлхэй дээгүүрнь хш дхүүлнэ.
Ажарай бүхын
Дайда далайнь доһолно.

Газар дайдынгаа доһолходо 
Ажарай бүхэ гээшэ'.
— Дээрэ юун дэһэлбэ,
Д ооро юун доһолбо? — гэиэ.
Тиигэжэ ябахадаа
Үрөөлэ хүбүүндэ 
Мориниинь хэлэнэ:
— Миин бэеэр орохо 
Аргагүй байхаш.
Биш бэеэ хубилгаһууб,
Шим зүһөө хубилга.
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Өрөвлэ хүбүүн 
Зүбы нь зубтэй гэжэ 
Зуһөө хубилгаба,
Моринииньшье баһа 
Бэеэ хубилгаба.
Иигэжэ Үрөөлэ хүбүүн 
Муу борсогорхон моритой 
Малша үбгэн боложо,
Хара түмзр воротадань ошобо даа. 
О ш оходонь харуул хайлганиинь 
Тэрэниие оруулжа үгэбэгүй. 
О руулхагүйдэнь Үрөелэ хүбүүн хэлэнэ 

-Ү х э р  Богсо хаанай 
Харуулш ан байһан хүнби.
Дүнэтэй тэмээ үгы болгоһоор 
Дүрбэн сл болоолби,
Гунатай тэмээ үгы болгоһоор 
Гурбан ел болоолби.
Хада бүрц хараашалжа,
Хаанууд  бүри һурагшалжа ябаналби. 
Ажарай бүхын 
А д уу  малтай
Ниилээд ябана гэжэ дуулааб,
Ажарай бүхэһөө 
Өөрһөөнь һурахаа ерээб.
О р уу лы т намайе!
Тиихэдэнь тэрэ харуулшадынь 
Хар а түмэр воротагаа дэлижэ,
Үреөлэ хүбүүе оруулба.

89



Ү рввл э  хүбүүн газаань орожо,
М уу борсогорхон мориёо 
Хара түмэр сэргэһээнь уяба. 
Унагата гүүнэй урилдама 
Ухар яа мүнгэн хэрэнсээ дээгүүрнь 
Урматай алхалан,
Үрөөлэ хүбүүн 
Ажарай бүхын 
Байшандань оробо ха.
О роходонь Ажарай бүхэ 
Хада шэнги хархайжа,
Уула мэтэ оглойжо,
Шэрэм хара стул дээрээ 
Мөөрын шэнээн дааһаа барнад, 
Тамхи татажа һууна.
Үрөөлэ хүбүүн 
Мэндө гэжэ
Толгойгоороо урдаһаань дохибо.

Хаанаһаа ябаһан үбгэмши?-—гажэ 
Ажарай бүхэ Ьураба.
Үрөөлэ хүбүүн:
— Ү хэр Богсо  хаанайда 
Анханһаа абаад үтэлсөө 

Адаһанайнь харуулша байһан хүм. 
Гунатай тэмээ үгы болгоһоор 
Гурбан ел болоолби,
Дүнэтэй гэмээ үгы болгоһоор 
Дүрбэн е л  болоолби.
Хада бүри хараашалжа,
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Х аанууд бүри һурагшалжа ябахадаа 
Танай адаһанаар бии гэжэ дуулаад, 
Ябажа ябанаб,— гэнэ.
Тиихэдэнь Ажарай бүхэ хэлэнэ:
— Тиимэ юумэн минии адаһанаар үгы! 
Тиигээд Үрөөлэ хүбүүе 
Шэрэм ехэ столдоо һуулгажа,
Ш эн эдеэ табижа эдеэлүүлбэ.
Үрөөлэ хүбүүн
Тэрэ эдеэень эдижэ һуухадаа:
— Танайда нэгэ багтай амархада ямархаб 
Моритоёо бэетэеэ 
Ехээр зобошоолби,— гэжэ асууна. 
Ажарай бүхэнь:

А марха һаа амарыш даа.
Урда хадын хормойдо 
Адаһанаймни тура бии юм.
Тэрээн соо хэбтэжэ,
Амархадаш болохо, гэбэ.
Үрөөлэ хүбүүн 
Э деэень эдеэд,
Гаэааша гаража,
Түмэр хара сэргэһээнь 
Моринойнгоо елоое тайлажа,
Морёо хүтэлөөд,
Урда хадын хормойдохи 
Адаһанайнь турада ошобо.
Тэндэ морёо табижархёод,
Амаржа өөрөө хэбтэбэ.
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Тиин Ажарай бухын унтаһан хойно 
Газарһаа һүни олоЬон 
Ангайгаа эбэрые 
Гаргажа харана.
Тиихэдэнь турань гэнтэ толотошоно 
Ажарай бүхын байшан 
Тэрэ толондонь 
Толи мэтэ яларба.
Ажарай бүхын харуулшад 
Ажарай бүхэһөь» орожо һураба:

Урда хадын хормойдо 
Адаһанайнгаа тура соо 
)Оугээ хэһэн юмшп?
Ажарай бүхэ хэлэбэ:

Нэгэ үхэхэеэ һанаһан 
Үбгэниие оруулаа һэм.

Тэрэшни айл аймагыетнай 
Баранииень галдахань лэ.
Бүтүү ехээр толотожо байна. 
Ажарай бүхэ ухаа алдана:

Ю ун хубилгаан гээшэб, гэжэ, 
Байшанайнгаа урда шагаабаряар 
Бодожо харабэ,
Х ар ахадань бууса хорёонь 
Баран толотошоод байба.

Үглөөгүүр нь 
Ажарай бүхэ
Үрөөлэ хүбүүе татуулжа асарба.



Үрөөлэ хүбүүн ерэжэ,
Ажарай бүхэдэ 
Мүргэн һүгэдэн байна.
Ажарай бүхэнь һурана: 

һүни тиимэ толотой 
Ю угээ гаргаабши?
Үрөөлэ хүбүүн:

Ю уш ье гаргаагүйлби, - гэнэ.
Ажарай бүхэ тэрэниие 
Ехэ бэрхээр хашана:

Гэрэлтэй юумээ үгөөгүй хадашни 
Нүхэн түрмэдэ хэжэ,
Юһэн елдэ хатаахаб.
Үрөөлэ хүбүүн хашуулжа,
Хаалгаха болоходоо 
Ангайнгаа эбэр гаргажа үгэнэ,
Лжарай бүхэ тэрээнииень абажа, 
Түмэр хара хобто соогоо хвнэ.
Үрөөлэ хүбүүн
Тэрэ эбэрээ үгэһөөр
Адаһанайнь турада ошожо хэбтэшэна.
Тиигэжэ хэбтэжэ байхадань
Ажарай бүхын
Гурбан Ьайхан басагад
Урда хададаа
Зэдөгенэ түүхэеэ гарана.
Тэдэнэй гаража ябахадань
Манай Үрөөлэ хүбүүн
Д унда  басаганайнь урдаһаа хаража,



Алтан үдөөрөө даллана.
T ap s  басаганиинь:
— Би зэдэгэндэ гарахагүйб гэжэ 
Адаһанайнгаа турада оробо.
О роходонь үбгэн хүн һууна.
Басаган асууна:
—Ямар һайхан юумээр 
Намайе даллаһан бэлэйш?
Үрөөлэ хүбүүн хэлэбэ:

Хүүрээ хэлэхэ ю м .хадаш  
һайхан юумэеэ харуулхаб. 
Басаганиинь хэлэнэ:
- Е х э  эзэмэршэдтэ 

Ү зэл  үзүүлхэдэмнай 
Ехэ золотой хүндэ 
Хадамда ошохо байнаш гэжэ 
Эхэмни намда хэлэгшэ һэн.
Али тэрэмни ши гээшэ гүш?
Үрөөлэ хүбүүн:
— Басагадта намда адли хүнү\уд 
Олон олдохо бэээ даа, — гэнэ.
Тэрэ басаганиинь бодоно:
„Намда зорижо ерэһэн юм хадаа". 
Үрөөлэ хубүүн хэлэнэ:
— Зорижо шамда ерээб.
Минии хүйтэ сүйтэ хүн болохо хадаа 
Эсэгынгээ гасахадань 
Туһа хүргөхэеэ мэдээрэй.
Тиигэжэ хүүрээ хэлсэжэ,

94



Хасар амаа озолдоно.
— Минин болоош даа, —гэжэ, 
Үрөела хүбүүнда халаад,
Баянай басаган гараба.
Хонолгы н болоходо
Үрөөлэ хүбүүн
Алтан үдөө абажа харана.
Тэрэ үдынь толон 
Ажарай бүхын 
Гурбан басагадай 
Унтажа хэбтэһэн 
Таһалгын шагаабаряар 
Толотожо оробо.
Ехэ басаганиинь 
Тэрэ толо харамсаараа 
Һ уг харайжа бодоод, 
Ш агаабаряараа хараба. 
Харахадань адаһанайнь тура соо 
Ехэ толон ялаганажа байба.
Тэрэ басаган 
Гүйжэ оромсоороо 
Эсэгэдээ хэлэбэ...
Э сэгэнь „маргаар үглөө 
А рган ь о л до хо" гэжэ халабв. 
Хойто үглөөнь 
Үрвөлэ хүбүүе 
Ажарай бүхэ 
Татуулжа асарба.
Үрввлэ хүбүүн орожо,



Мүргэн һүгэдэн байба.
Ажарай бүхэ һураба:

-һ у н и  иимэ толотой 
Ю угэө баһа гаргаабши?
Тиихэдэнь Үрөөлэ хүбүүн:

Ю уш ье гаргаагүйлби,— гэнэ. 
Басагамни яахадаа 

Худалаар хэлэхэ болобоб!..
Тиигэжэ ехэ бэрхээр хашахадань 
Үрөелэ хүбүүн 
Алтан шубуунайнгаа 
Галтай үдые 
Гаргажа үгэбэ.
Ү гэхэд эн ь  Ажарай бүхэ 
'Гэрэ үдыень абажа,
Түмэр хара хобтодоо хэбв.
Үрөөлэ хүбүүе 
Шэрэм хара 
Столдоо һуулгажа,
Архинай хатууе уулгаба,
Мяханай тарганиие эдюулбэ. 
Тиигэжэ эдеэлжэ һуухадань 
Ажарай бүхэ хэлэнэ:
— Алтан үдэтэй ш убуугаа,
Алтан эбэртэй ангаа 
Аммдыгаарнь асаржа үгөө хадашни 
Аргагүй хүрьгэниие хэхөб. 
Тиихөдэнь Үрөөлэ хүбүүн:
— Зүбы нь зүбтэй даа,
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З э р гэ н ь  хуүртэй даа.. .
Баһэмни болоо хадаа 
Х у д ы н  мүрөөр ябаһан юм,
Баемни болоо хадаа 
Хү рьгэнэй  мүрөөр ябаЬан юм.
Хадам  баабайнгаа зараһан хойно 
Б эдэрхэ  болоо бэзэб д а а , -  гэнэ. 
Тиигэжэ Ү рөөлэ хүбүүн 
Ш у л у у н  зү рхэ  зүрхэлбэ,
Ш о н о  һанаа һанаалба,
Хабаһан б эень хабталзаба,
Хүри эреэн зүрхэниинь түбэрбэ. 
О р о й н ь  үһэн орболзобо,
О о ш ы н ь  шүдэн ханхинаба.
Мүн бэеэ бэелбэ,
Мүхэрөөн шарайгаа шарайлба
Гур бан  дабхар
Байшан дээрэнь гаража,
Гурбан  һайхан 
Басагадтайнь хөөрэлдэбэ.
Тиигэжэ зугаалж а һуухадаа 
Х үгш эн бол охо басагандаа:
— Баабайшни ехал  бэрхэ газарта 
З а р а а д  намайе байна:
Намдаа нэгэ туһа хүргы ш  д а а ,— гэнэ. 
Тиихэдэнь хүгшан б ол охо  б а с а а н и и н ь  
С агаан  торгон пулаадаа үгэжэ:
— Ү л дөө даараа хадаа һэжэрхэдэшни 
Зүһэнэй эдеэн б у угаад  үгэхэ.
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Гу р б ан  һарын дотор со о  
Ерээгүй хадашни
Нэхэжэ хойноһоошни о ш о хо б ,— гэнэ. 
Тиигэжэ Үрөөлэ хүбүүн 
Хүгш эн бол охо  басагантаяа 
Б ар у ун  гараа барилсажа,
Бата  һайхан хүүрээ хэлсэбэ.
Үрөөлэ хү бүүн:
— Уһанай у ты е шэглэжэ,
Газарай холы е зорижо,
Я б ахам н и ,— гээд мориндоо ошобо. 
У р д а  хады н хормойһоо 
М ориёо барижа,
Эмээл тохомоо һэргээжэ,
Мориндоо мордоод,
Зү ү н  тай га  тээшэ ябаба даа —
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халю ур на.
Я б а  ябаһаар ябажа,
О ш о  ошоһоор ошожо,
З ү ү н  тай гада хүрэбэ.
Тэрэ тайгадаа
А р б ан  хо н о г  со о  агнаба,
Т е э д  юуш ье харабагүй,
А р б а нэгэдэхи хоногтоо 
Е х э  үргөн гол до  орожо,
Хо нож о хэбтэхэдэнь 
Галтай эбэртэй гүрөөһэн 
Х аж у угаар н ь  харайжа гарана.
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Тэрэ гүрвөһые
Амидыгаар абаашаха ёһотои байгаа. 
Т е э д  харбахадаа алжархиха байва, 
Тиимэһээнь Үрөөлэ хүбүүн 
Х ар а ёроо морин дээрээ 
Харайжа гараад,
Хойноһоонь үлдэбэ даа.
Гурбан үдэр,
Гурбан һүни үлдэнэ,
Дүрбэдэхи үдэрөө 
һүһэн ялгын адаГта 
Хүсэжэ бариба даа.
Тэрээнээ улаан утаһаар 
Хазаар ёлоо хэжэ хүтэлввд,
Баруунай тайга тээшэ ябаба даа. 
Баруунай тайгада хүрөөд,
Ябажа ябахадань 
Амилашагүй халуун болобо.
Үрөөлэ хүбүүн тэрэ халуунда 
Ехээр ядалдажа,
Ү х э х ы н  туйлда хүрэбэ.
Тиигэжэ байхадаа:
„Хүгшэмни иимэ газарта 
Туһа хүргэхэгүй юм аа гү “гэжа 
Ш эбшэхын ехэвр шэбшэбэ.
Тиигэжэ шэбшэхэтэйнь хамта
Ойн хүхэ нашан
Хоёр далияа шуужархёод,
Алтан үдэтэй шубууе
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Барихаар эрьюулжэ ябаба.
Тиигэжэ ябахадань 
Үрволэ хүбүүн урдаһаань 
Морёороо харайлгаб?.
Алтай үдэтэй шубуун 
Тэрэ нашанһаа айгаад,
Үрөөлэ хүбүүнэй 
Эмээлэйнь бүүргэ уруу 
Ш ургаж а орошобо.
Үрөөлэ хүбүүн
Тэрэ ш убууе барижа абаба.
Тиигээд гүрөөһеө хүтэлвөд,
Яба ябаһаар ябажа,
Ошо ошоһоор ошожо,
Ажарай бүхындөэ хүрэжэ ерэб».

Тиин Ажарай бүхын 
Газаа  ороод:
— Хадам баабай, гаража ерэ, — гэнэ. 
Ажарай бүхэ гүйжэ ерэбэ.
Үрөөлэ хүбүүн хүхюутэй 
Ажарай бүхэ хадамдаа 
Алтай эбэртэй гүрөөһөө үгэбэ 
Ажарай бүхэ хадамынь 
Алтай эбэртыень абажа,
Түмэр хара реш ёдко соо хааба. 
У д аан ь  Үрөөлэ хүбүүн 
Алтан үдэтэй ш убуугаа үгэбэ. 
Ажарай бүхэ хадамынь



Алтан үдэтыень абажа,
Гурбан дабхар байшанайнгаа 
Эгээн дээрэхидэнь абаашажа, 
Ш агаабари дээрэнь табиба.
Тиигээд Ажарай бухэ хадамайхиниинь 
Ү рөвлэ хүбүүн хүрьгэнөө 
Хүндэлнэ хүшэлнэ даа.
Гурбан үдэр,
Гурбан һүни 
Найр зугаа  хэбэ.
— Хүрьгэнөө хүгшэтэйень үзэбаб, 
Басагаяа баяртайень үзэбэб,
Хүрьгэн хүбүүнэймни асарһан 
Гүрөөһэн шубуун хоёры нь
Үдэр һүнигүй толотожо байна, — гэжэ 
Ажарай бүхэ хадамынь хэлэнэ.
Тиигэжэ байхадаа 
Ажарай бүхэ хадамынь:
— Х ү рьгэн хүбүүгээ 
Нэгэ газарта эарахамни,—
Ерэн гүүдни гурбан елдэ һубайраа... 
Ш аажа хаанай мараа хара азаргыень 
Ошожо асарыш даа, — гэнэ.
Тиихэдэнь Ү рөвлэ хүбүүн 
Хүгшэндөө хэлэнэ:
— Энэ шинии эсэгэ 
Намайе амаруулхаяа болибо.
Тиихэдэнь хүгшэниинь хэлэбэ:
— Хүн өөрынгөө үриие
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Хүндэ бэлэхэнаэр үхвхэгүй юм.
Х аба хүшыешни харахань бэ даа. 
Хүгшөнтэез хүүрээ хэлсэжэ,
Х асар  амаа озолдожо,
Тэбэрилдажэ газаашаа гараба.
Х ар а ёроо мориндоо мордоод,
Гүн далайе салгидхажа,
Газар дайдые доһолгожо,
Хар а ёроо моринойнгоо 
Хабы е мэдүүлэн харайлгана—
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халюурна.

Яба ябаһаар ябажа,
О шо ошоһоор ошожо,
Ш аажа хаанай дайдада хүрэбэ. 
Хүрөөд ябажа ябахадань 
Ш аажа хаанай аЭаргаар адаһаниинь 
Юһэн ялагаар дүүрэн бэлшэжэ ябана. 
Мараа хара азаргань 
Адаһаа тойроод ябажа ябана.
Үреөлэ хүбүүн
Тара мараа хара азаргы ень
Х улууж а асарха юм аад,
Дай н дажар болошохо гэжэ 
Эзанһээнь орожо һурахам 
Гажэ саашаа ябана даа.
Ябажа ябахадань
Шаажа хаанай байшангуудынь



Тэнгэридэ хүрэсэ яларжа,
Х ада уула шэнгеэр харагдаба.
Хаанай харгыгаар 
Ханхинаса хатаргажа,
Зоной харгыгаар 
З у р ы с а  хатаргажа,
Хүлэр мүнгэн воротадань хүрэбэ даа. 
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ оруулба даа.
Үрөөлэ хүбүүн 
Арбан табан араатай 
Алтан мүнгэн сэргэдэнь 
Утаһан һайхан ёлоогоо 
Уян татан орхибо даа.
С агаа мүнгвн хэрэнсээ дээгүүрнь 
С ахинаса ябажа оробо даа.
Байшан соонь ороходонь 
Шаажа хаан гэдэгынь 
Үүлэнэй шэнээн номоо иран,
Уншажа дуудажа һууба.
Ү рөвлэ  хүбүүн
Хаан хүнэй мэндээр мэндэшэлбэ,
Х ар са  хүнэй дорообоор дорообошолбо. 
Ш аажа хаан һураба:
— Хэнэй хүбүүн хэн гээшэбши,
Ю ун?й хүбүүн юун гээшэбши?
Ямар зорилго
Ю у  хэжэ ябаһан хүмшиг
Үрөөлэ хүбүүн:
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— Ажарай бүхын зарсаар ябаалби. 
Ерэн гүүниинь Ьубайраад,
Мараа хара азаргыетнай 
Ьуража ерээлби, — гэнэ.
Тиихэдэнь Шаажа хаан хэлэнэ:
— Танһаа нэгэ туһа абаагүй аад, 
Мараа хара азаргаяа үгэхэгүйб.
Уһа Л обсан  хаанай басагые 
Хулууж а асараад,
Хүгшэ хэхэ Ьанаатай 
Юһэн ел соо гэтэжэ,
Гартаа оруулжа ядашоолби. 
Тэрээниие асаржа үгөө хадашни 
Мараа хара азаргаяа үгэхэб.
Үрөөлэ хүбүүн 
Газаа гаража,
Х ар а  ёроо моринһоо һурана: 
—Ш аажа хаан гээшэ 
Уһан Л обсан хаанай багсагые 
Хулууж а асаржа үгыш гэнэ. 
Мориниинь хэлэнэ:
— О ш о гэһэн хойнонь 
Ошохомнайб даа.
Үрөөлэ хүбүүн зоригтой 
Х ар а ёроо мориндоо мордоод2 
Уһан Л обсан хаанайхи тээшэ ябаба 
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халюурна.



Яба ябаһаар ябажа,
Ошо ошоһоор ошожо,
Е хэ  далайн эрьедэ хүрэбэ.
Хүрөөд байхадаа 
Мориниинь хэлэбэ:
— Шим үдэршын газар 
Х оло ошоод,
Хүлеэжэ намайгаа бай!
Ү рөвлэ хүбүүн гээшэ 
Үдэршын газар холо ошобо...
Х ар а ёроо мориниинь 
Далайн эрье дээгүүр 
Урагшаашье ёроолно,
Хойшоошье ёроолно.
УЬа Л обсан хаанай басаган 
Тэрэ мориие хараад, 
һай хан дань тэшэ ядажа,
Тэрээн тээшэ ерэбэ.
— Унэ һайн эрын
Унажа ябаһан морин ха юм.
Энээниие унажа үзөө Ьаа 
Ямар Ьайн Ьэн а а б ,— гэжэ 
Тэрэ басаган шэбэшээд,
Үрөөлэ хүбүүнэй
Хар а ёроо морииень барижа,
Хабаа гарган унаба.
Унаад урагшаашье ёроолгоно,
У наад  хойшоошье ёроолгоно.
— Аймшагтайгаар ёроолхо морин байна—
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Аягатай уһые дээрэнь баряад ябахада 
Бүри салгидахаар бешэ байна.
Үшөв түргэнөер ёр оолуулхам ,— гээд, 
Уһа Л обсан хаанай басаган 
Таш уурынь абаад сохино.
Төрэнь тэнгэриһээ абан хиидэжэ, 
Газарһаа абан булгижа,
Хаанай һайхан басагые абаад,
Үреөлэ хүбүүндээ хүрэжэ ерэбэ.
Үрөелэ хүбүүн гээшэ 
Морин дээрэ һуужа,
Уһа Л обсан хаанай басагые 
һундалдаад абажа ерэбэ.
Ерэжэ ябахадаа
Уһа Лобсан хаанайнь басаган:
— Намайе онзоголжо омоголжо1) 
Хүсөөрөө абашажа ябаха —
Хэнэй хүбүүн хэн гээшэбши,
Юунэй хүбүүн юун гэзшэбши?— гэнэ. 
Тиихэдэнь:
— Би Үрөөлэ хүбүүн гээшэлби!
Шамайе асарха гэжэ,
Шаажа хаан элигээгээл!
Тэрэ басаганиинь хвлэнэ:
— Шаажа хаан юһэн ел соо
Намайе абаашаха һанаатай ядалдаһан юм,
Хабатай даа
Намаар х ү гшэ хэхээ хүсөө гү ?
')  Дү-үрвжэ.
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Ядахадаа шамайе эараа ёһотой.
Тиигэжэ тэрэ хоёр 
Хөерэлдэ хөөрэлдэһөөр 
Ш аажа хаанайда хүрэжэ ерэбэ даа. 
Ш аажа хаан мэгдэжэ,
Байшан сооһоо гүйжэ гараба,
Үрөвлэ хүбүүе һугадажа,
Уһа Л о б са  хаанай басагатайнь 
Байшандаа хүхюутэй оробо.
Эржы мүнгэн столдоо Ьуулгажа, 
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай Ьайхые ундалуулба. 
Урайнайхияа унгилжа зугаалба, 
Түрүүнэйхиеэ түүхэлжэ хэлэбэ.
Арын барабан сохижо,
Амитан зоноо гулидхана,
Эбэр барабан сохижо,
Эрхэтэ зоноо гулидхана.
Бочкоор хэмнэмэ 
Архи гаргаба,
Болдогоор хэмнэмэ 
М яха гаргаба.
Бочкоор хэмнэмэ 
Архииень ууба,
Болдогоор хэмнэмэ 
М яхы ень эдибэ.
Найман үдэр 
Найр зугаа  хэбэ,
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Юһэн үдэр 
Е хэ  зугаа  хэбэ,
Арбадахи үдэртвө сэлмэжэ:
— Хаамнай гэрлээ,— гэжэ 
Амитан зониинь тараба даа.
Тиигээшье һаань
Уһа Л обсан  хаанай басаган:
— Шаажа хаантай гэрлэхэгүйб, — гэжэ 
Ехээр муухайржа,
Ехээр хэрэлдэжэ оробо ха.
Уһа Л обсан  хаанай басаган:
— Намтай гэрлэхэ хадаа 
Далан хүрэгшэ гүүем асаржа, 
һүүень һаагаад,
Юһэн тамгын тогоон соо бусалгажа, 
Тэрээн соогоо нюсэгөөр ойможо,
Хабаяа хар у ул а ,— гэбэ.
Тиихэдэнь Шаажа хаан 
Д алан хүрэгшэ гүүень 
А сарха  хабагүй байба.
Үрөөлэ хүбүүндээ:
— һай хэһээрээ хыш даа.
Уһа Л обсан  хаанай
Д алан хүрэгшэ гүүе асарыш д аа !— гэба, 
Тиихэдэнь Үрөөлэ хүбүүн 
Моринһоо гаража һураба,
Мориниинь хэлэнэ:
—  Зараһан газартань ошонгүй даа!.. 
Ү реелэ  хүбүүн



Хара ёроо мориндоо һуужа,
Далай тээшээ ябана.
Яба ябаһаар ябажа,
Ошо ошоһоор ошожо,
Хэрэгтэй гаэартаа хүрэбэ даа.
Хүрөед байхадаа 
Үрөвлэ хүбүүндээ 
Мориниинь хэлэбэ:
— Шим далайн эрье дээрэ байгаарай. 
Биш үглөөнэй шара наранай гарахада 
Далайн уһан соо ороод,
Урда хоёр хүлөврев
Упыень шабшажа, инсагаахаб,
Тиихэдэмни
Уһан боро азарга
Далай сооһоо
Гүйжэ гараад ерэхэ.
Тэрэ һамбаандань
Тэрэ азаргыень
Ш элэ дээрэһээнь зуугаад,
Эрье евдэ харайхаб,
Тиихэдэмни,
Шимни намдаа харайгаад мордоорой. 
Харайгаад rapahaap  
Утаһан ёлоогоороо 
УЬан боро аэаргын 
Хоолойень орёогоод уяарайш,
Тиигээд ябаад орхихобди.
Ябахадамнай далан хүрэгшэ гүүдынь
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Азаргынгаа хойноһоо дахалдаад ерэхэ. 
Тиигаэд баранииень абаашахябди. 
Үрөвла хүбүүн 
Далайн эрье даарэ буужа,
Бэеа заһээд байна.
Хара ёроо мориниинь 
Далайн уһан соо ороод,
Үглөөнэй шара наранай гарахада, 
Инсагаажа байгаад,
УЬа шабшана.
Тиигэжэ байхадань
УЬан боро азарга
Далай сооһоо харайжа гараба.
Харайгаад гарахадань
Хара ёроо мориниинь
Тэрэнэй шэлэ дээрэһээнь зуугаад,
Далайн эрье өөда
Харайжа гараба.
Харайгаад гарахадань
Үрөөлэ хүбүүн
Мориндоо харайжа мордоод,
Утаһан ёлоогоороо 
УЬан боро аааргын 
Хүзүүень орёожо уяба.
Тиигээд морёо сохёод, ябаад орхибо. 
Ябажа ябаад хойшоо харахадань — 
Далан хүрэгшэ гүүдынь 
Д ахалдаад ерэжа ябаба—
Хии мэтэ хиидэнэд,



Хэрмэн мэтэ халюурнад.
Тиигэжэ яба ябаЬаар,
Ошо ошоһоор 
Шаажа хаанай даа 
Хүрэжэ ерэбэ даа.
Шаажа хаанай харуулшад 
Далан хүрэгшэ гүүдынь 
Уһан боро азаргатайнь 
Адаһанайнгаа хорёо соо хааба даа 
Үрөөлэ хүбүүн 
Шаажа хаанда орожо хэлэбэ:
— Уһа Лобсан хаанай 
Далан хүрэгшэ гүүе 
Адаһанайш хорёо соо хаагааб. 
Тиихэдэнь Шаажа хаан 
Далан хүрэгшэ гүүень
Тэрэ доронь Ьаалгаад,
ЮКэн тамгын тогоон соо 
һүүень бусалгажа,
Доронь гал түлүүлээд,
Тэрэ һүн соонь 
Оймохоо байхадаа:
— Энэ бусалгаһан һүн соо 
Урид орожо туршыш даа— гэжэ 
Үрөөлэ хүбүүндэ хэлэнэ.
Тэрэнь үгэшье хэлэнгүй 
Хара ёроо моринһоо һураба:
— Тэрэ халуун һүн соо 
Хайшан гэжэ хүн оймохо юм?
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Ороһоор болошохолби! 
Тиихэдэнь хара ёроо мориниинь
— Намайгаа абаад ошоорой. 
Эзэнэйнгээ үхэхыень 
Моримни хараг гэжэ 
Асарааб гээрэй,
Хубсаһаа тайлажа 
Балдээд байгаарай.
Тиихэдэшни би турьяжа,
Сагаан мана татуулхаб.
Тэрэ һамбаанда
Тогоонойнь хажуугаар һүрөөд,
Ш унгааб гээд гараарай.
Бэешни баран
Сагаан хөеһэн болоод байха.
Үреөлэ хүбүүн
Хара ёроо морёо хүтэлжэ,
Юһэн тамгын тогооной 
Хажууда ерэнэ.
Ерэхэдэнь Шаажа хаан һурана:
— Энэ морёо яахаа асараабши? 
Үрөөлэ хүбүүн харюусана:
— Х эдэ хэдэн ел соо 
Хамта ябаһан хойноо 
Хэды ехэ дайдые 
Хээлэһэн хойноо 
Эзэнэйнгөэ үхэхые 
Моримни хараг гэжэ асарааб! 
Шаажа хаан:



Үтэр шангалаН,
Ороод оймо!— гэнэ.
Үрөвлэ хүбүүнэй 
Түргэн шуумгайгаар 
Хубсаһаяа тайлаад,
Хүлеэжэ байхадань
Хара ёроо мориниинь турьяба.
Юушье хараха аргагүйгөөр 
Сагаан манан тунаба.
Тэрэ Ьамбаандань 
Үрөөлэ хүбүүн
Тогоонойнь хажуугаар һүрөвд,
Шунгааб гээд гараба.
Шаажа хаанай харахада 
Тэрэнэй бэень
Сагаан хөөһэн болошоод байба,
Шаажа хаан хэлэнэ:
— Энээнэй үхөөгүй гараһан хойно, 
Хэншье үхэхэгүй ха юм,— гээд  
ХубсаЬаа тайлажа шунгана.
ШунгаЬаар тэрэ дороо 
Боложо үхэшэнэ.
Үрөөлэ хүбүүн 
Шаажа хааниие гаргажа,
Ой модыень орбонгоорнь гулидхажа, 
Гурбан хара морииень 
Түмэр арбаа тэргэндэнь хүллөөд, 
Шаажа хаанаа тээжэ,
Хойто хады нь

113



Хормойдо абаашажа,
Галдажа шатаажа орхибо.
Хуһан хүрзэ хэжэ 
Уйгаагыень хойшонь хиидханэ,
Уляаһан хүрзэ хэжэ 
Үнэһыень урагшань хиидхэнэ.
Тиигэжэ гурбан харгын бэлшэр дээрэ  
Үхэрэй шэнээн хара шулуунай 
Ара бэедэнь 
Алтан бэшэгээр бэшэбэ,
Эбэр бэедэнь
Мүнгэн бэшэгээр бэшэбэ:
„Эндэ Үрөөлэ хүбүүн 
Шаажа хааниие дараа Ьэн.
Эндэ тамхи татангүй 
Гараһан хүнэй 
Толгойнь газарта хосорхо,
Тохоногынь ташуурта дайра, даха“ .

Тиигээд Үрөөлэ хүбүүн 
Байрадань ерэжэ,
Боориин уһые бүлэнэ —
Бооридонь буруу үлөөнэгүй,
Худагайнь уһые худхана—
Хададань хашараг үлөөнэгүй.
Адуу малыень 
Харуулдань туулгаба,
Албата зонииень 
Ноёдтонь туулгаба,
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Алта мүнгыень 
Халааһаарнь тээлгэбэ.
Алтан хара худагтань 
Хайр шулуу шэхэнэ,
Алтан һайхан уляаһадыень 
Узуураарнь малтажа хаяба.
Сагаан мүнгэн байшангыснь 
Ара хойшонь хүмэрюулбэ.
Юһэн хара моридынь хүллүүлжэ,
Е хэ һайхан повозкодонь
Уһа Лобсан хаанай басагые һуулгажа,
Ажарай бүхынхи тээшээ ябаба даа.
Адуу малыень, албата зонииень 
Тоолоһоор томирһоор асаржа ерэбэ даа 
Ажарай бүхэ гээшэ 
Ехэл баярлажа,
Гурбан басагатайгаа,
Харуул хайлгантайгаа 
Үрөөлэ хүбүүе
Уһа Лобсан хаанай басагатайнь 
Угтан урин абаба даа.
Абажа ерэһэн 
Адуу малдань,
Албата зон онь,
Урай хойнохи зарсадтань
һууха һуурииень
Байха байрыень заажа үгэбэ.
Үрөөлэ хүбүүн 
Ажарай бүхэ хадамайдаа
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Хатуу Ьайхан архииень 
Уужа һуухадаа,
Зүһэнэй Ьайхан эдеаень 
Эдижа Ьуухадаа:
— Шаажа хаанай 
Адуу малые,
Албата зониие,
Алта мүнгые
Шамдаа барихамни,— гэнэ.
Ажарай бүхэ
Басагам хадамда ошохонь гэж», 
Хурим наадаа хэнэ:
Найман үдэр 
Найр аугаа хэнэ,
Юһэн үдэр 
Ехэ зугаа хэнэ.
Арбадахи үдэртөө сэлмажа, 
Амитан зониинь 
Гэр бүреа тараба.
ТиигэЬээр байтарнь 
Үрөөлэ хүбүүнай хүгшэниинь 
Хүбүүтэй болобо.
Тэрээндэнь Ажарай бүха 
Золто Баатар гэжэ 
Нэра үгэбэ.
Тиигэжэ байхадаа:
„Хариин хүн 
Харида багтахагүй юм, 
Хандагайн сэмглч



Тогоондо багтахагүй юм“ гэжэ,
Хариин хүн хариха,
Хамниган хүн нүүхэ болобо.
Ажарай бүхэ:
— Хүрьгэнэйнгөө туһые үзеөб,— г»ж» 
Адаһанайнгаа утархайе 
А лаг шагай болгожо,
Басаганайнгаа халааһан соо хэжэ үгэбэ, 
Мүнгэнэйнгөө утархайе 
Нэгэ сагаан болгожо,
Хүрьгэнэйнгөө халааһан соо х»жэ үгэбэ.
Ехэ һайн повозкодо
Юһэн хара морёо хүллэжэ,
Ажарай бүхэ гээшэ
Басагаа хүбүүнтэйнь һуулгаба.
Үревлэ хүбүүн хүрьгэндве 
Хара ёроо морииень унуулба.
Уһа Лобсан хаанай басагые 
Уран гоёхон повозкодо һуулгаба.
Тиигээд тэдэниие:
„Гэртэй харигты" гэбэ.
Эдэниие Ажарай бүхын
Хоёр Һайхан басагад
Газарайнь тэндэ хүрэтэрнь үдэшэбэ.
Үрөөлэ хүбүүн
Хоёр хүгшэдтэеэ
Гэр тээшээ гэшхүүлбэ,
Газар тээшээ хатаруулба.
Хүнэй хүйтэн дайдаһаа гаража,
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Өөрынгеө халуун дайдада оробо. 
Тиигээд Үрвөлэ хүбүүн 
Уула дайдадаа ерэжэ,
Гэр байшандаа орожо,
А дуу малаа
Үргэн ялгаарнь бэлшээбэ,
Алтан шулуугаа 
Байшангайнгаа оройдо табиба.
Үдэр һүнигүй тэрэнь 
Толотожо байба,
Дүтын нуурай шубуудууд 
Үдэр һүнигүй
Сагаа мүнгэн байшан дээгүүрнь элижэ, 
Наадажа сэнгэжэ байба.
Хара ёроо мориниинь 
Нуурай эрье дээгүүр бэлшэжэ, 
Хүльбөөжэ ябаба.
Гурбан ехэ баядынь 
Үхэжэ барагдаба.
Иигээд Үрөөлэ хүбүүн 
һайн ажалтай боложо, 
һайн түүхэтэй боложо,
Хоёр хүгшэдтэеэ 
Золто баатар хүбүүнтэеэ 
Ажа яргажа Ьууба даа.
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В а за  Баламжа хоёр

База Баламжа хоёр байба ха. 
Базань барашагүй зөөрптэй, 
Бата гурбан хүбүүдтэй, 
Азаргаар адаһатай,
Адуу малаар баян.
Баламжань 
Баян бэшэ —
Адуу малгүй,
Яһан үгытэй аад лэ,
Гансахан юһэтэй басагатай, 
Ганса боод борогшо гүүтэй. 
Баламжа боод борогшондоо 
Хүллэхэ тэргэгүй,
Тохохо эмээлгүй байба.
Нэгэ һайн үдэр 
Мүнөөхи Баламжа 
Хээрэ түлеэндэ гараха гээд, 
Хүллэхэ тэргэгүйдөе 
Баян Базында ошобо ха.
Баян Базында хүрэхэлөөрнь



База газаашаа гаража ерээд:
— Зай , Баламжа, юундэ ерээбши, 
Зайжа, найгажа абана гүш ? — гэжэ 
БаламжаЬаа амадан асууна.
Бага сага байжа,
Баламжа хэлэнэ:
— Түлеэндэ гараха юм аад.
Тэргэгүй, танһаа эрижэ срээлби.
— Ай, нохой, яалай хэргэлээш!
Айлда байгаа бэзэ,
Минин тэргэ 
Унагалха болоһон юм.
Хүндэ тэргээ үгэхэгүйб,
Хэрбээ тэргым унагалашоо хада, 
Гүүмни унагалаа гэжэ байхаш! 
Баламжа яахашье аргаяа таһараал, 
Тэрэ тэргыень абаашаха болоходоо:
— Тэргыншни унагалаа хада 
Унагыень асаржа үгүүжэм д аа!— гэнэ. 
Баламжа тэргыень гэртээ асараад, 
Боод борогшондоо хүллэжэ,
Боори өөдөө ошоно.
Яба ябаЬаар ябажа,
Ялгын ойдо хүрэжэ,
Түлеэ модо отолжо,
Тэргэ дээрээ тээбэ.
Тээжэ түлеэгээ дуудаад,
Түрэл нютаг тээшээ ерэбэ,
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Газар дайдаяа тэгнэжэ,
Гэртээ дүтэлөөд ябатараа 
Боод борогшониинь унагалашаба ха. 
Баламжа тэрэ унагаа 
Тэргэ дээрээ тээжэ,
Гэртээ хүрэжэ ерэбэ.
Унагаа тэргэһээнь абаад,
Уляаһан түлеэгээ буулгаба.
Түлеэгээ буулгажа байхадань,
Тэндэ— нэгэ тээһээ 
Баян База
Бата хүбүүдтэеэ ерэбэ.
Газарта хэбтэһэн унага хараЬаар 
Ган байса дуу алдаба:
— Тэргымни унагалхада 
Төөрэглэж э')  унагыем абаһан 
Ямар иимэ һайн хүн бэлэйш!
— Яаһан унагаа хэлэнэт,
Яатараа тэнэжэ байнат:
Тэргэтнай унагалаагүй,
Хари миний гүүн унагалаал,
Хайралыт, к»угээ хэлэжэ байнабта, — гэжэ 
Баламжа уруу дуруугаар хэлэнэ.
Баян База айхабтар уурлажа,
Баламжын боод борогшонииень 
Мулталжа орхёод,
Улаан гурбан хүбүүдээрээ 
Унагыень тэргэдээ тээгээд,

Олзоджо,
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Гэртээ гүйлгэжэ ябашаба.
Үгытэй Баламжа 
Унагаа буляагдаһандаа 
Уйдажа ехээр гэмшэжэ:
„Хосороо гээшэб даа“ гэжэ 
һанаа хүндөөр алдана.
Өөдөө хаража энеэнэ,
Доошоо хаража уйлана.
Юһэтэй басаганиинь гаража ерээд:
— Ю ундэ, баабай, уйлаабши, 
Заалдаха *) юумэ ерээ гү,
Зандахаяа хүн һанаа гү?
Заалдахын зам олдуужань,
Харюугаа нэхэхэ
Хуули бии юм аабза, — гэжэ хэлээд, 
Харахан нюдөөрөө баабайгаа харана. 
Үгытэй Баламжа 
Баян Базатай 
Заалдаха болобо.
Нэхэ нэхэһээр 
Нэхэжэ,
Заа  зааһаар 
Заажа,
Хаанда туласа заалдана.
Хаан тэрэ хоёрые 
Хоюулайень татуулба.
Баламжа База хоёр 
Бушуу түргэнеөр
*) .Члргалдаха.
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Хаанайда харайлдаба.
Хаанайда ерээд байхадань 
Хаан Баламжаһаа һурана:
— Үнэниие маанарта хэлэ 
Унага Базада үгэхэб гээ һэн гүш? 
Баламжа тэрээниие дуулаһаар 
Барагад гэжэ хойшоо сухарин, 
һалганаһан шэшэрһэн абяагаар 
Хэлэн, хөөрэн байна:
— Үгытэй, үнэшэн хүнби 
Үлгыһөө бодоһоор— ядуу,
Хүл дээрээ гэшхэһээр — хабагүй,
Х үлэг гансахан гүүтэйхэн,
Тэрэ гүүндээ хүллэхэ 
Тэргэ тэмээ үгыб.
Энэ эльгэ муутай Базаһаа 
Тэргыень хүллэхэеэ эреэ һэм.
Тиихэдэм иигэжэ хэлээ һэн:
„Тэргэм унагалха ю м.“
Тэргыншни унагалаа хада 
Тэрэ унагыень үгүүжэм гээ һэм. 
Тэргэнь унагалаагүй,
Минин гүүн унагалаал.
Тэрэ унагыем База буляагаал һэн. 
Тиихэдэнь тэрэ хаан 
Баламжа База хоёрто 
Гурбан таабари таахыень үгэбэ: 

„Дайдггда тарган юун бэ? 
Дэлхэйдэ хурса юун бэ?
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Дайдада хурдан юун б э?“
Энэ гурбан таабариие таагаад,
Үглвө ерээрэйгты,— гэнэ ха.
Баян База гэртээ харижа,
Балбайжа столдоо һуугаад,
Хүгш э, хүбүүдүүдтээ хэлэнэ:
— Хаан баабай гурбан таабари үг»в.
Тааһан хүмнай
Тэрэ унага эзэлхэ юм.
Бэлэн таабари гү,
Бэрхэ таабари гү?— гэжэ 
Тэдэ таабаринуудаа хэлэбэ,
Тиигээд харюу хүлеэбэ.
һамганиинь нүхэрэйнгөө урдаһаа эневб-

хилэн:
— Хүндэ юумэ бэшэ д аа—бараг,
Дайдада тарган юун бэ гээ һаа,
Долоон ел соо манай шахаһан 
Долоотой тарган гахай байна бшуу, 
Тэрэнһээ тарган юумэ 
Тэгшэ дайдада байхагүй даа—
Отолхо харагүй,
Огсом сагаан евхэн лэ. 
күбүүниинь бодожо хэлэнэ;
— Хурдан юун бэ гээ һаа,
Манай адуун соохи 
Малаан үреэһээ хурдан юумэ 
Мүнхэ дайдада олдохогүй. 
һамганиинь бодон зугаална;



Дэлхэйдэ хурса юун бэ гаэ Ьаа,
Эгээн бага хүбүүнэймнаИ 
Эритэй хутагаһаань ондоо 
Юумые үзвегүйб.
Хоёр тээшээ эритэй хутагынь 
Эри дээрэнь 
Хара хяаг табяа хада 
Хаха эсхэхэ байха.
ТэрээнЬээ хурса юумэн үгыл даа.
Тиигэжэ баян База
Таабаряа таагааб гэжэ
Хүхю у баяртай
Хөерэн, зугаалан һууна.
Үгытэй Баламжа 
Гэртээ ерээд,
Гунигтай, уруу дуруу һууна.
Юһэтэй басаганиинь:
— Зай , баабай,
Хаан яа гээб?
Унагаа абаха болоо гүш,
Али үгы гү ?— гэжэ Ьурана. 
Уйдхартайгаар эсэгэнь хэлэнэ:
— Унагамнай болохоёо болёо даа,
Хаан баабай хоюуландамнай 
Гурбан таабари таахые үгеө.
Яажашье тэдэнииень тааха аргагүй. 
Үгэһэн таабаринуудынь иимэ:

Дайдада тарган юун бэ?
Дайдада хурса юун бэ?
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Дэлхэйдэ хурдан юун бэ?
Эдэ таабаринуудые 
Тааһан хүмнай 
Тэрэ унагаа абаха юм.
Тиихэдэнь юһэтэй басаганиинь 
Баабай тээшээ хаража:
— Ю у түбэһэн юумэндэ 
һанаашархажа һуунаш, 
һанаагаа бү зобо — гэнэ.
Үдын шара наранай 
Уулын оройе дабамсаар 
Баламжын басаган 
Баабайһаа һурана:
— Таабаряа тааба гүш?
— Нам шэнги хүн 
Мянган елдэ тааха юм аал!
Юһэтэй басаганиинь хэлэбэ: 
—Баабай,
Дайдада тарган юун бэ? гээ хадань 
Дайдаһаа тарган 
Юумэн үгы гээрэй.
Дэлхэйдэ хурдан юун бэ? гээ хадань 
Хүнэй һанаанһаа
Хурдан юумэ мэдэнэгүйб гээрэй. 
Д элхэйдэ хурса юун бэ? гээ хадань 
Хаанай хуули хурса гээрэй!

Баламжа База хоёр 
Хаанайда хоюулан ошобо ха.



Баламжань зүб тааһан байба,
Базынь хэлэһэн 
Буруу болобо.
Хаан Базые Баламжада унагыень 
Бусаажа үгэ гэбэ.
Хаан Баламжын ябахаяа байхада, 
Иигэжэ һурана:
— Эдэ таабари ну удые таахые 
Шамда хэн хэлэжэ үгөөб?
— Хэндэшье заалгаагүйб,
Өөрөө гансааран таагааб!
Тиигээд хүлэһөө бусалган,
Хүлөө газарта хүргэһэнөө мэдэнгүйг»#р  
Баламжа гэртээ ерэбэ.
Үгытэй Баламжын ерэхэдэнь 
Үдэшэ боложо байба.
Гэртээ тэрэнэй ороходонь 
Гансахан юһэтэй басаганиинь 
Баабайһаа баясхалан һурана:
— Ямар ябажа ерэбэш?
Баяртай гү, али гунигтай гү?
Тиихэдөнь баабайнь хэлэнэ:
— Гансахан юһэтэй 
Галтай нюдэтэй 
Инагхан басагамни,
Хаанда харуулбабди,
Хатанда үзүүлбэбди —
Унагыемнай тэхэрюулээ,
Тиигээшье Ьаа хаан намһаа
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Таабарииеш хэн шамда 
Таажа үгөвб гэжэ һураа.
Тиихэдэнь хэншье хэлээгүй,
Өврөе гансаараа таагааб гэбэб.

Тиимэ бэрхэ таабариие 
Үгытэй Баламжа 
Өөрөе таагаагүй байха гэжэ 
Хаан нэгэ харуулшанаа 
Баламжында элигээнэ.
Хаанай харуулшанай
Угытэй Баламжында ошон гэхэдэнь
Үгытэй хүнэй газаа
һаднашье, баханашье харагдабагүй —
һабигар гансахан балгааһан байба.
Тэрэ харуулшан
Тиишэ иишээ хараашалжа,
Морёо уяха газар олонгүй 
Гарыень тойроод ябажа байба. 
Баламжын басаган 
Гэрэйнгаэ үүдээр бултайжа,
Тара харуулшанһаа һурана:
— Юунда морёо хүтэлввд,
Ябажал ябанат?
Тиихэдэнь хаанай харуулшан 
Иигажэ харюусана:
— Турадатнай орохо гээд,
Морёо уяха юумэ олоногүйб. 
Мүн»ө\и басаган энеэбхилэн:



— Тэрэ үбэл нажар хоёрһоо 
Түргэн уяад орожо ерыт, — гэнэ.
Хаанай харуулшан 
Хэлэһэн юумыень 
Хаба шадалаараа 
Ойлгожо ядан,
Хай хайшаа хараашалжа,
Харагдаха юумэнэй байхагүйдэ 
Эмээл дээрээ гараһаар 
Гэдэргээ хатаргажа ябашаба.

Хаандаа ороходонь 
Хааниинь һурана:
— Ямар юумэ хаража,
Яһала юумэ дуулажа ерэбэш?
Хаанай харуулшан 
Хэлэн хөөрэн байна:
— Газаань хүрэхэдэм  
Гансахан гэрһээ ондоо 
Юуншье харагдаагүй 
һаднашье, баханашье байгаагүй. 
Хаанаһаа морёо 
Хадууха бэлэйб гэжэ 
һанаашархажа байхадам,
Үүдээр нэгэ бишиихан басаган бултайжа, 
Урдаһаам хаража һураба:
„Юундэ морёо хүтэлөөд,
Ябажал ябанат?“
Тиихэдэнь иигэжэ хэлээ һэм:
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„Турадатнай орохо гээд,
Морёо уяха юумэ олоногүйб".
Тиихэдэм тэрэ басаган
Бага гайхаһан янзатай боложо:
„Тэрэ нажар, үбэл хоёрһоо 
Түргэн уяад орожо ерыт“ гэбэ.
Тэрэ хэлэһэн юумыень оложо ядаад, 
Наашаа гүйлгэжэ ерэбэб.
Хааниинь ехэ ууртайгаар 
Харуулшан тээшээ хаража:
— Ш арга тэргэ хоёрые 
Гаэаань хараагүй гүш ? — гэнэ.
—Ш арга тэргэ хоёрой 
Эбдэршоод хэбтэхые хараа һэм,— гэжэ 
Хаанда харуулшан харюу үгэбэ.—  
Хари тэдэмни
Нажар үбэл хоёр байгаа һэн ха юм, 
Хаан, баабай,
Тиигэжэ ойндоо б.үри оруулаагүйб. 
Хаан тиигэжэ дуулаһаар 
Үгытэй Баламжые 
Татуулжа асараад,
Тэрээндэ хэлэнэ:
— Би шамда
Арбан гурбан үндэгэ үгэхэб, 
Үнтэлэгэй үрэ үгэхэб.
Үнтэлэгэйм үрыень 
Халуун соол’ ) дээрэ 
>)Г1ечь



Хаяжа ургуулаад,
Тэрээнээ нэхэжэ,
Найман мешок оёод,
Хорин нэгэ хоноод 
Намда асаржа угэхэ гэжэ 
Өөрынгөө басаган да хэлээрэй. 
Баһа арбан гурбан үндэгөө 
Хаан хатантаяа шанаад,
Хабагүй Баламжын гартань 
Халууханаар үгэжэ,
Хэлэн зах|1Н байба:
— Эдээниие хүгжүүлжэ 
Шубуун болгоод,
Намда һөөргэнь асарха гэжэ 
Өөрынгөө басаганда хэлээрэй! 
Убгэн Баламжа 
Үнтэлэгэй үрые абажа, 
Шануулһан үндэгыень барижа, 
Шамдан мэгдэн гэртээ хариба.

Гэртээ ерээд,
Гайхажа тагнажа,
Тэдээнээ стол дээрээ 
Табяад һууна.
Тэрэ һамбаандань 
Юһэтэй басаганиинь 
ГазааЬаа ороод Ьурана: 
— Баабай, хаан яахаяа 
Шамайе татуулжа абаашааб?



Эсэгэнь харюусана:
— Арбан гурбан болгоһон үндэгэ үгеө. 
Эдэниие хүгжүүлжэ,
Шубуун болгоод,
Шамайе асара гээл.
Тиигээд, энэ үнтэлэгэй үрэ үгвв.
Энэ үнталэгэй үрые 
Халуун соол дээрээ 
Хаяжа ургуулаад,
Тэрээнээ нэхэжэ,
Найман мешок оёод,
Намда асаржа үгэхэ гэжэ 
Хаан шамда захюулаа.
Юһэтэй басаганиинь:
— Юундэ, баабай түбэһэн юумэндэ 
һанаашархажа байгшабши?— гэнэ. 
Тиигээд сайгаа табижа,
Бурьяса бусалгажа абаад,
Баабайдаа хөөрэна:
— Хаан энээниие 
Эдихэ гэжэ манда үгөө,
Тииһэн хойнонь эдие!
Тиигэжэ эсэгэ басаган хоёр  
Тэрэ үндэгэнүүдээ эдинэ.
Баламжа үбгэн 
Хорин нэгэ хоног соо 
Хаанашье ошонгүй 
Гэртээ хэбтэжэ үнгэргэбэ.
Хорин нэгэ хоноод,
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Баламжмн басаганиинь 
Баабайгаа эртэлэн бодхоод”,
— Хаан даа ошо!
Тэрээндэ иигэжэ хэлээрэй:
„Арбан гурбан үндэгыетнай 
Хүгжүүлхыень хүгжүүлээбди,
Тэдэнээ эдеэлүүлхэ эдеэгүйбди, 
Эдеэлүүлхэ эдеэ үгыт“,— гээрэй. 
„Үнтэлэгыетнай ургуулхыень ургуу-

лаабди,
Тэрэнээ нэхэхэ нэхүүргүйбди,
Тиигээд, энэ шэртэһэ абаашажа, 
Энээгээр, хаан баабай, нэхүүр хэжэ

үгыт“
Гэжэ хэлээрэй,— гэжэ захяа үгэнэ.

Үгытэй Баламжа 
Тэрэ шэртэһээ баряад,
Хаанайдаа ошобо.
Хааниинь тэрээнһээ һурана:
— Ю ундэ Баламжа ерээбши?
Баламжа иигэжэ хэлэнэ:
— Үндэгыетнай хүгжүүлхыень хүгжүү-

лээбди,
Тэдэнээ эдеэлүүлхэ эдеэгүйбди,
Эдеэ танһаа эрижэ ерээлби. 
Үнтэлэгыетнай ургуулхыень ургуу-

лаабди,
Тэрэнээ нэхэхэ нэхүүргүйбди.
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Энээгээр танда нэхүүр хүүлхэеэ ерээб,—
гэжэ хэлээд.

Тэрэ шэртэһээ 
Хаан тээшэ һарбайна.
Тэрээнииень хаан абажа,
Өөдэншье, урууншье баряад үээнэ. 
Тэрэнь нэхүүр болохо зүһэгүй байба.
— Ямар хубилгаан ебэлгээн—
Бэрхэ басаган гээшэб даа! —гэжэ 
Хаан ехэ гайхана.—
Үглөө би танайда ошохоб:
„Гунан үхэр тугаллуулаад,
Хара эльгээрнь тараг бүреэд,
Минни ерэхые хүлеэгээд байха“ гэжэ 
Басагандаа хэлээрэй.
Үгытэй Баламжын
Гэртээ ерэхэдэнь
Юһэтэй басаганиинь һурана:
— Хаан баабай юун гээб?
Тиихэдэнь эсэгэнь хэлэнэ:
— Хаан баабай
Яа гэхэ Ьэм даа
Хүнэй хэжэ шадахагүй юумые
Хэлээд байгшал.
Гунан үхэр тугаллуулаад,
Хара эльгээрнь тараг бүреэд,
Хаанай ерэхые хүлеэгээд байха гэжэ 
Басагандаа хэлэ гээл даа.
Хүн яажа эрэ үхэр тугаллуулха юм?..
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Гиихэдэнь юһэтөй басаганиинь:
— Ю ундэ, баабай, түбһэн юумэндэ 
һанаашархажа байгаабши?
Эдеэлээд унтыш саашань.
Хаанай үглөө манайда ерээ хада 
Хэбтэһэн газарһаа бү бодоорой.
Наашаа ерэхыень хараад,
Нашан шэнги ниидэжэ,
Би газаашаа гараад,
Зомгооһо түүжэ байхаб.

Үглөөгүүр болоходо,
Үүрэй сайхада,
Үүлэнэй сэлмэхэдэ,
Үдын наранай гарахада 
Баламжын басаган бодожо,
Бишиихан шагаабаряараа 
Хаанай ерэхые 
Харан шэртэн һууба...
Харгыгаар тооһо татуулан 
Хаан удангүй харагдаба...
Хаанай дүтэ болоходо 
Баламжын басаган 
Газаагаа гаража,
Зомгооһо түүжэ ябаба.
Хаан хүрэжэ ерэһээр асууна:
— Хүүхэн, ямар эртээр бодообши? 
Тиихэдэнь басаган иигэжэ хэлэбэ: 
^-Баабаймни энэ һүни нарайлаад,
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Ш үлэ халаахаяа 
Зомгооһо түүжэ ябаналби.
Тиихэдэнь хааи ехээр гайхажа:
— Эрэ хүн хайшан гээд
Хүбүүтэй болодог юм?— гэжэ һурана.
Баламжын басаган харюусана:
— Теэд яагаад, гунан үхэр тугаллуулдаг

юм?
Хаан баабай баһа асууна:
— Хүүхэн, иигэжэ байхадаа 
Хэды эомгооһо түүгээб гэжэ 
Түүжэ байнаш?
Басаган хэлэнэ:
— Хаан баабай, та гэртэһээ нааша 
Х эды  дахин алхажа ерээбта?
Тиихэдэнь тэрэ хаан 
Юһэтэй басаганда тороод,
Юушье дуугарангүй 
Гэртээ арилшаба.
Тиин хаан гэртээ ерээд,
Ехэ шэбшэлгэ шэбшэжэ һууба:
— Ямар хубилгаан ебэлгээн ю м?.. 
Юһэтэй басаганда торохо гэжэ... 
Тиигэжэ хаан баабай 
Тэрэ юһэтэй басагые 
Татуулжа асарба,
Хаан тэрээндэ хэлэб э:
— Зай , хүүхэн,
Манайда маргаар ерээрэй,



Намда бэлэг асараарай.
Тэрэ бэлэгшни 
Миниишье болохогүй,
Шиниишье болохогүй,
Ерэхэдээ ябагааршье ерэхэгүйш, 
Морёоршье ерэхэгүйш,
Хубсаһа^айшье ерэхэгүйш, 
Хубсаһагүйгөөршье ерэхэгүйш, 
Харгыгаарш ье ерэхэгүйш,
Харгыгүй гаэарааршье ерэхэгүйш.
Зай, хүүхэн, гэртээ 
Тиигээд харииш даа.

Тиигэжэ тэрэ хүүхэн 
Гэртээ хариба.
Үглөөниинь бодожо,
Хаанайда ошохоёо тухеэрнэ:
Ямаагаа асаржа үүдэндээ уяба.
Бурханай шубуу барижа,
Бортого соо хаагаад,
Дээрэһээнь хабхаглаад орхибо.
Хубсаһаа тайлаад,
Бэеэ үбһөөр орёожо уяба.
Тиигэжэ тэрэ басаган 
Ямаандаа мордоод.
Хаанайда ошобо.
Харгыгүй газарааршье ябанагүй,
Харгы соогууршье ябанагүй,—
Харгын далан дээгүүр ябажа хүрэбэ.
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Хаанай харуулшад 
Воротагаа нээжэ үгэнгүй,
Хаандаа гүйлдөөд оробо:
— Воротадамнай ехэ муухай 
Үһэтэй юумэн ерээд байна.
Тэрэниие оруулхамнай гү?
Хааниинь оруулагты гэбэ.
Тэдэ харуулшад гаража ерээд,
Баламжын бишиихан басагые 
Воротагаа нээжэ оруулба.
Тэрэ басаган газаань ерээд:
— Хаан баабай, бэлэгээ абахаа 
Гаража ерэ,— гэнэ.
Хаан гуйгөөд гараба.
Тэрэ басаган бортого соохи 
Бурханайнгаа шубууе һарбайгаад үгэжэ: 
— Хаан баабай, бэлэгээ аба.
Хаан бэлэгээ абахаа забдаба.
Баламжын басаган
Бортогынгоо дээдэ хабхагыснь абаад: 
„М аа“ гэжэ Ьарбайба.
Тинхэдэнь хаан һарбагад гэбэ.
Энэ забһарта бортого соохи 
Бурханай шубууниинь ниидэжэ арилшаба. 
Тинхэдэнь тэрэ басаган хэлэнэ:
— Хаан баабай, би танда 
Бэлэг асаржа үгөөб.
Тэрэмни танайшье болоогүй,
Миниишье болоогүй.



Би морёоршье ерээгүйб,
Ябагааршье ерээгүйб,—
Ямаагаа унажа ерээб.
Баһа би хубсаһатайшье ерээгүйб, 
Хубсаһагүйгөөршье ерээгүйб,—
Үбһөөр бэеэ орёогоод ерээб.
Мүн харгыгааршье ябаагүйб,
Харгыгүй газарааршье ябаагүйб,— 
Харгын далан дээгүүр ябажа

ерээб.
Хаан баабай, энэмни зүб гү?
Хаан бодолгото болон байтараа 
Яахашье аргагүй зүбшэхэ ушартай болобо. 
Тиигэжэ хаан баабай
Тэрэ басагаа сагаан мүнгэн байшандаа 
Сагтань абаашажа,
Зүһэн  зүһэнэй хубсаһа үмэдэхүүлбэ. 
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа,
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа,
Унданай һайхые ундалуулба.
Тиигэжэ тэрэ басаганда 
Алта мүнгэ үгэжэ,
Гэртэнъ харюулха болоно.
Тиигэжэ байхадаа 
Хаан баабайнь хэлэнэ:
— Гунан үхэр алаад,
Бүтүүгээр болгоод байгаарай.
Долоо хоноод танайда ошохоб,
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Тиигэжэ тэрэ басаган 
Гэртээ хүрэжэ ерэбэ.
Гэртээ ерээд, баян Базаһаа 
Хаан баабайнгаа үгэһэн мүнгөер 
Гунан үхэр худалдажа абаба.
Гунан үхэрөө гэртээ асаржа,
Э сэгэтэеэ хамЬажа алаад,
Ехэ гэгшын нүхэ малтажа,

Тэрээн соогоо тэрэнээ,
Арһатай шүрбэһэтэйнь хээд,
Хиигээр ’) хушажа,
Гал аһаагаад орхибо.
Тэрэнь долоон хоног соо 
Дүрэжэ дүүежэ байба.
Долоо хоноһон хойно 
Баламжын басаган эсэгэтэеэ  
Тэрэ нүхэн сооһоо 
Гунан үхэрөө абаба.
Басаганиинь эсэгэдээ хэлэнэ:
— Хаан баабай мүнөө ерэхэ.
„Гунан үхэрөө
Бүтүүгээр болгоо гүш ?“ гэжэ һураха. 
Тиихэдэнь „болгооб" гээрэй. 
v Барандаа болоо гэхэ гүш ?“ гэжэ 
Хаан дахин асууха.
Тиихэдэнь: „булгалхада бэрхэ зоболгодо 
Болоогүй мяхан бишииха бии“ гээрэй. 
Тиигээд тэрэ басаган и и н ь 
1) Хии—аргалай бутархай.
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Айлайда ябашаба.
Иигэжэ байхадань хаан ерээд,
Үгытэй Баламжаһаа асууна:
— Зай , басаганшни гунан үхэрөө 
Бүтүүгээр болгоо гү?
Тинхэдэнь үгытэй Баламжа харюусана:
— Гунан үхэрөө болгообди.
— Барандаа болоо гэхэ гүш?
Али болоогүй зоболго бии гэхэ гүш ? 
Тинхэдэнь үгытэй Баламжань хэлэнэ:
— Булгалхада бэрхэ зоболгодо  
Болоогүй мяхан бишииха бии бэзэ. 
Тиихэдэнь хаан баабай 
Тэрэ гунанайнь мяхые заагаад,
Энээнээ булгала гэжэ 
Үгытэй Баламжада хэлэбэ.
Угытэй Баламжа 
Гунанайнгаа үеые булгалба.
Тиихэдэнь булгалхада бэрхэ зоболго

соонь
Болоогүй мяхан бии байба.
Хаан тэрээнииень хараад;
— Яһала зүб лэ даа,
Энэ мяхаа эдеэрэйгты,— гээд,
Гэртээ хариба.
Хаанай хариһан хойно 
Басаганиинь гэртээ ерэжэ,
Баабайһаа иигэжэ һурана:
— Зай , хаан баабайш юун гээб?
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Минин хэлэһэн зүб байба гү?  
Тиихэдэнь эсэгэнь харюусаба: 
— Баран зүб байгаа.
Хаан баабаймнай бидэндэ 
Энэ мяхаа эдихэ гээл даа.
Үгытэй Баламжа 
Өөрынгөө басагантай 
Үхэрэйнгөө мяхые эдижэ байба, 
Тиигэжэ байхадань 
Үгытэй Баламжые хаан дуудуулба, 
Хаан тэрэниие
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай һайхые ундалуулба. 
Урайнайхяа унгилжа зугаалба. 
Түрүүнэйхиеэ түүхэлжэ зүгаалба. 
Тиигэжэ һуухадаа хаан баабайнь 
Үгытэй Баламжаһаа һурана:
— Хоюулаа худа оролсожо,
Бэһэсэ андалдая?
Басагаа намдаа үгыш?
Бэриие хэхэмни!..
Үгытэй Баламжа хэлэнэ:
— Гансахан басагаа 
Ш амда үгэжэрхёод,
Хоолойгоо яажа тэжээхэбиб? 
Тиихэдэнь хаан баабай хэлэнэ:
— Үхвтэршни тэжээхэб,
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Мүнгэ алта үгэхэб.
Үшөө урай хойношни ябаха 
Хүниие томилжо үгэхэб. 
Тиигэжэ үгытэй Баламжа 
Хаантай худа оролсожо,
Бэһэеэ андалдажа,
Архи уужа:
— Долоо хоноод ерэхэб— гэжэ 
Хүүрээ үгэнэ.
Тиигэжэ үгытэй Баламжа 
Гэртээ ерэбэ ха.
Тэрэ долоо хоноод,
А ха дүүгээ гулидхажа,
Юһэтэй басагаа тээгээд, 
Хаанайда хуримаар ошобо. 
Найман үдэр 
Найр зугаа хэжэ,
Юһэн үдэр 
Ехэ зугаа хэжэ,
Басагаа хаанайда орхёод, 
Үгытэй Баламжа гэртээ ерэбэ. 
Хаан үгытэй Баламжада 
Байшан барижа үгэбэ.
Үхэтэрөө эдихэ 
Хоол бэлэдэжэ,
Хойнонь ябаха хүүе үгөбэ.
Үгытэй Баламжа
Ядаха тулихаяа болижо,
Амар яргал үзэжэ һууба.
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Мүн юһэтэй басаганиинь 
Хаанай бери боложо,
Амар яргал үзэжэ һууба.
Хаан хойто үглөөниинь,
Эржы мүнгэн столдоо 
Эдеэнэй дээжые эдижэ Ьуухадаа,
Улаан мүнгэн столдоо 
Унданай Ьайхые ундалжа Ьуухадаа 
Хүгшэнтэйгөө, хүбүүнтэйгээ, бэритэйгээ 
Хүүр зугаа андалдаба ха.
Тэрэ хүбүүндээ хэлэнэ:
—  Зай, хүбүүн, агнахаяа гарая! 
Хүбүүниинь бодожо,
Газаашаа гаража,
Һайн мориёо барижа, 
һайн эмээлээ тохожо,
Арбан уламаар атыса татана,
Хорин уламаар хотойсо татана.
Урай хойнохи -харуулнуудынь 
Эсэгынь мориие барижа,
Тохомынь тохожо,
Эмээлынь эмээллэжэ,
Арбан уламаар атыса татажа,
Хорин уламаар хотойсо татажа, 
Моринойнь түхеэргые хүсөвбэ.
Эсэгэнь өөрөө түхеөрбэ:—
H omo һаадагаа абажа,
Хүбүүнтэеө мориндоо мордожо,
Хүбшые шэглэжэ гараба даа.
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Нэгэ ялга соо ороод ябахадаа 
Эсэгэнь нэгэ гүрөөһэ харбажа унагаагаад. 
Хүбүүндээ иигэжэ хэлэнэ:
— Энээниие минии ерэсэ 
Модон тогоо тогоолоод,
Монсойсо шанаад байгаарай.
Тиигээд эсэгэнь,
Саашаа агнахаяа ошоно.
Хүбүүниинь эсэгынгээ далда орохолоор 
Аржагар улаан шүнэһэндэ,
А рдаг мориёо уяжа.
Ойрохон байһан модые 
Отолоод хонхойлжо сабшаба.
Удаань тэрэ гүрөөһөө мяхалаад,
Модон тогоон соогоо хэжэ,
Доронь гал түлеэд шанажа эхилбэ. 
Иигэжэ байтарнь 
Эсэгэнь үшөө нэгэ 
Г үрөөһэ алаад ерэбэ.
— Зай, хүбүүмни,
Модон тогоо тогоолоо гүш ? — гэжэ 
Морин дээрэ11ээ асууна.
Хүбүүниинь харюусана.
— Модон тогоо тогоолоод,
Гүрөөһэеэ шанажа байнаб.
Эсэгэнь моринһоо буугаад,
Тэрэ тогооень ошожо хараад,
Бүри хүүр хэлэнгүйгөөр 
Бүтүү хүбүүгээ сохишобо.
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Сохижо, сохижо
Гүрөөһэнэйнгөө мяха эдингүйгөөр 
Мориндоо мордоод гэртээ ябашаба. 
Хүбүүниинь эсэгынгээ ябамсаар 
Шанаһан мяхаашье орхижорхёод, 
Баһа мориндоо мордоод,
Эсэгынгээ хойноһоо арилшаба.
Тиин харгыдаа хүбүүнтэеэ ниилээд, 
Гэр тээшээ арилжа ябахадаа 
Эсэгэнь хүбүүндээ хэлэнэ.
—  Зай , хүбүүмни, һуүл хүдэлгэл зэ! 
Хүбүүниинь һуха харайжа,
Моринһоо буугаад,
Моринойнгоо һүүлые баряад,
Бүтүу хүдэлгэжэ оробо ха.
Эсэгэнь хүүр хэлэнгүйгөөр 
Хүбүүгээ бүтүү сохишобо.
Сохижо, сохижо саашалба ха. 

Хүбүүниинь сохюулжа, сохюулжа 
Мориндоо мордоод,
Эсэгынгээ хойноһоо арилшаба.
Тиин эсэгэ хүбүүн хоёр 
Харгыдаа ниилээд,
Яба ябаһаар 
Гэртээ хүрэжэ ерэбэ.
Сагаан мүнгэн воротадаа ерэхэдэнь 
Солдат хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтана.
Урай хойнохи зарсадынь
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Моридойнь эмээлнүүдыс абажа,
Сагаан мүнгэн сарай соонь 
С агаа мүнгэн корыта соо 
Садатарынь абаашажа эдеэлүүлбэ.
Э сэгэ хүбүүн хоёр 
Байшандаа орожо,
Асарһан гүрөөһөө,
Шанажа эдеэд,
Барандаа унтаба.
Тиигэжэ хүбүүниинь
Хүгшэнэйнгээ хажууда ороод хэбтэхэдээ 
Бүтүү ёолобо, ёгшобо ха.
Тиихэдэнь хүгшэниинь һурана:
—  Яахадаа иитэрээ ёолонош?
Тиихэдэнь үбгэниинь хэлэнэ:
„Эндэһээ гараад,
Баабайтайгаа агнажа ябахадаа
Н эгэ ялга соо
Нэгэ гүрөөһэ алаа һэмди.
„Модон тогоо тогоолоод,
Монсойсо шанаад байгаарай" гэжэ 
Намда захяад,
Эсэгэмни саашаа 
Агнахаяа ошоһон юм.
Ошоһон хойнонь 
Морёо уяжархёод,
Модо хонхойлгожо сабшаад,
Тогоо хээ һэм.
Удаань гүрөөһэеэ мяхалжа,
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Тогоон соогоо хээд,
Доронь гал түлөөд байхадамни 
Эсэгэмни үшөө нэгэ 
Гүрөөһэ алаад ерэхэдээ:
„Модон тогоо тогоолоо гүш ?“ гэжэ 
Намһаа һураа һэн.
Тиихэдэнь тогоолооб гээ һэм.
Эсэгэмни моринһоо буугаад,
Тэрэ тогооем ошожо хараад,
Хүүр хэлэнгүйгөөр бүтүү намайе сохёа

һэн.
Тиигээд сохижо, сохижо 
Гэр тээшээ ябашоо Ьэн.
Би гүрөөһвнэйнгөө мяхые эдингүй, 
Хойноһоонь баһа мордоо һэм.
Тиин харгыдаа хоюулаа ниилээд,
Гэр тээшээ арилжа ябахадаа:
„Хүбүүмни .һүүл хүдэлгэл зэ “ гэжэ 
Эсэгэмни намдаа хэлээ һэн.
Тиихэдэнь һуха харайжа,
Моринһоо буугаад,
Моринойнгоо һүүлые баряад,
Бүтүү хүдэлгэжэ ороо һэм.
Эсэгэмни хүүр хэлэнгүйгөөр 
Баһа намайе бүтүү сохишоо һэн.
Сохижо, сохижо саашалаа һэн.
Би сохюулжа, сохюулжа 
Мориндоо мордоод,
Эсэгынгээ хойноһоо ерээ һэм.



Тиихэдэнь хүгшэниинь хэлэнэ:
— Модон тогоо тогооло гэхэдэнь 
Д үрбэ найман шоро хээд,
Мяха шараха байгааш.
Тиихэдэшни баабайшни,
..Ай хүбүүмни, Һайн бэлэйш" гэжэ 
Хэлэхэ байгаа.
Үбгэниннь хэлэнэ:
— Бай, маргаар тиигэхэб!
Мүн хүгшэниинь үргэлжэлнэ;
— һүүл хүдэлгэ гэхэдэнь 
Морёо шаб байса сохёод,
Баабайнгаа урай хойнонь орожо ябаад, 
Моринойнгоо шадалаар гүйлгэхэ байгааш. 
Тиихэдэшни баабайш,
„Ай, хүбүумни, бэрхэш даа“ гэжэ 
Хэлэхэ байгаа.
Үбгэниинь хэлэнэ:
—  Бай маргаар тиигэхэб!
Зай, тиигэжэ унтаба даа.
Хойто үглөөниинь бодоод,
Барандаа сугтаа 
Эдеэлжэ һуухадаа 
Эсэгэнь хүбүүндээ хэлэнэ:
— Зай, агнахаяа гарая, хүбүүн. 
Хүбүүниинь эдеэлжэ бодоод,
Урай хойнохи зарсадтаа хэлэнэ:
— Моридыемнай эмээллэгты!
Урай хойнохи зарсадынь
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Хоёр моридыень эмээллэбэ.
Эсэгэ хүбүүн хоёр түхеэржэ 
Homo һаадагаа абажа,
Мориндоо мордоод,
Агнууридаа гараба.
Н эгэ ялга соо ороод ябахадаа 
Эсэгэнь нэгэ гүрөөһэ харбажа унагаагаад, 
Хүбүүндээ иигэжэ хэлэнэ:
—  Энээниие минии ерэсэ 
Модон тогоо тогоолоод,
Монсойсо шанаад байгаарай.
Тиигээд эсэгэнь
Саашаа агнахаяа ошоно.
Хүбүүниинь эсэгынгээ далда орохолоор 
Аржагар улаан шүнэһэндэ 
А рдаг мориёо уяжа,
Гал ехээр түлэжэ,
Тэрэ гүрөеһөө мяхалаад,
Дүрбэн наймам шоро хэжэ, 
Гүрөөһэнэйнгөө мяхые шараба.
Эрьюулжэ урбуулжа байтарнь 
Эсэгэнь үшөө нэгэ 
Гүрөеһэ алаад ерэбэ.
—  Зай, хүбүүмни,
Модон тогоо тогоолоо гүш ?— гэжэ 
Морин дээрэһээ асууна.
Хүбүүниинь харюусаба:
— Модон тогоо тогоолоод,
Гүрөөһөө болгожо байнаб,



Зсэгэн ь моринһоо буужа,
Тэрэ шоротой мяхыень абажа эдеэд:
— Зай, хүбүүмни,
Гэр тээшээ ябая даа,— гэнэ.
Тиин хоюулан харгыдаа 
Гэр тээшээ бусажа ябахадаа 
Эсэгэнь хүбүүндээ хэлэнэ:
—  Зай, хүбүүн, һүүл хүдэлгэл зэ. 
Хүбүүниинь морёо шаб байса сохёод, 
Урай хойнонь орожо ябаад, 
Моринойнгоо шадалаар гүйлгэнэ. 
Эсэгэнь ойндоо шэбшэнэ:
„Энэ минии гурэн соо
Минии бэриһээ сэсэн хүн үгы байна.
Ондоо хаанайда ошожо,
Сэсэ туршалдаха болоо“.
Тиин эсэгэ хүбуүн хоёр
Яба ябаһаар
Гэртээ хүрэжэ ерэбэ.
Сагаан мүнгэн воротадаа ерэхэдэнь 
Солдат хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтана.
Урай хойнохи зарсадынь 
Моридойнь эмээлнүүдые абажа,
Сагаан мүнгэн сарай соонь 
Сагаан мүнгэн корыта соо 
Садатарынь абаашажа эдеэлүүлнэ.
Э сэгэ хүбүүн хоёр 
Байшандаа орожо,
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Асарһан гүрөөһөө 
Шаража эдеэд,
Барандаа унтаба.
Үбгэнэйгөө унтаридаа ороод хэбтэхэдэ 
һамганиинь иигэжэ асууба:
— Энэ үдэр сохюулаагүй гүш?
— Ү гы !
һамганиинь баһа һурана:
— Модон тогоо тогоолоо гүш?
— Тогоолоо!
— Хайшан гээд тогоолообши? 
Тиихэдэнь үбгэниинь хэлэнэ:

Дүрбэ найман шоро хээд, 
Гүрөөһэнэйнгөө мяхые шарааб. 
Тиихэдэмни баабаймни 
Намда дуугарангүйгөөр 
Мяхыемни эдеэ Ьэн.
Мяхаа эдеэд,
Наашаа ябаа һэмди.
Гэртээ ерэжэ ябахадаа 
һүүл хүдэлгэл зэ гэхэдэнь 
Мориёо сохёод 
Урай хойнонь орожо ябаад, 
Моринойнгоо шадалаар гүйлгөө һэм. 
Баабаймни бүри юумэ хэлээгүй. 
Тиихэдэнь хүгшэниинь хэлэнэ:
— Ходо иигээд ябаа хадаа 
Бүри сохюулхагүйш!
Зай, тиигэжэ унтаба даа.



Хойто үглөөнь бодоод,
Барандаа сугтаа
Эдеэлжэ Ьуухадаа
Эсэгэнь гэртэхиндээ хэлэнэ:
— Ондоо хаанда ошожо,
Сэсэ туршалдахам.
Тиигэжэ эдеэлжэ бодоод,
Түхеэрхын ехээр түхеэрбэ: 
һайн гуталаа үмэдэнэ, 
һайхан дэгэлээ үмэдэнэ,
Булганай араһан
Булган хиидхүүр малгайгаа үмэдэнэ, 
Үүдэнэй шэнээн гэрэлдээ 
Эрьежэ бэеэ харана—
Эгтэй юумэн үгы байба.
Тохомой шэнээн гэрэлдээ 
Тойрон байжа харана—
Тоорогтой юумэн үгы байба. 
һайн мориёо эмээллүүлнэ- 
Булан бүридэхи бурхадтаа 
Бодожо байжа мүргэнэ.
Хана бүридэхи хаануудтаа 
Хаража байжа мүргэнэ.
Арбан елдэ үлэдхөөхэгүй 
Абаахайн шүлэһэн эдеэгээ 
Амандаа шэнгээнэ,
Хорин елдэ үлэдхөөхэгүй 
Хорхойн шүлэЬэн эдеэгээ 
Хоолойдоо шэнгээнэ.
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Баранине мэндэшэлжэ,
Баһа дахин дабтан:
— Битнай ондоо хаан да ошожо, 
С эсэ туршалдахам — гэнэ.
Тиигэжэ гэрһээ гараад,
Мориндоо мордожо ябаба даа. 
Хаанай заһамал харгыгаар 
Ханхинаса хатаргана.
Зоной заЬамал харгыгаар 
Зуры са хатаргана.
Өөрынгөө халуун дайдаһаа гаража, 
Хунэй хүйтэн дайдада ороно.

Яба ябаЬаар,
Ошо ошоһоор,
Ондоо хаанайда*хүрэжэ,
Ондоо хаанайхинаар 
Сэсэ туршалдажа оробо ха. 
Тэдээнээ бултыень булиба.
Ондоо хаанайхин 
Булигдаад тэрээндэ байхадаа 
Арбан хаһагые асаржа:
— Арбаа тэргэн дээрэ тээгээд, 
Хара далайн захада абаашажа, 
Энээниие харбажа алагты,— гэбэ. 
Тэдэ xahar солдадуудынь 
Тэрэ хааниие алахаяа 
Хара далайн захада асарна. 
Асараад байхадань



Тэрэ хаан хэлэнэ:
— Намайе юундэ 
Хооһоор алаха юумэбта?
Гэртэмни ошыт,
Гурбан мянган хонитой юумэлби,
Алтан шаргагша гүүтэй юумэлби,
Хай Хухархай үнеэтэй юумэлби,
Эрьюу хара азаргатай юумэлби — 
Тэдэниимни асаржа абыт.
Тиихэдэнь тэдэ арбан хаһагуудынь 
Өөһэд дундаа иигэжэ зүбшэнэд.
„Гурбан мянган хонииень асараа хадаа, 
Алтан шаргагша гүүень асараа хадаа 
Аргагүй ехэ баяжаха байнабди.
Нэгэ гурбаяа элигээжэ,
Тэдэнииень асаруулая.
АсарЬан хойноо
Энэ хааниие алаадхюужалди".
Иигээд гурбан хаһагуудынь ошохо

болоно.
Ошохо болоод байхадань 
Хаан иигэжэ хэлэнэ:
— Баабайтнай һайн һайхан—
Урайгаа арбан хаһагуудтай,
Хойноо хорин солдадуудтай 
Тулам сагаан Ьэеы дээрэ ябана,
Х үхэ торгон хүнжэлөөр хушаатай хэбтэ-

нэ гэжэ
Манайхинда хэлээд,

155



Гурбан мянган хонииемни,
Алтан шаргагша гүүемни 
Абаад ерэхэдэтнай болохо.
Хай хухархай харагша үнеэмни 
Эрьюу хара азаргаа Ьахижа,
Хохир дээрээ хэбтүүжэнь даа.
Өөрынгөө халуун дайдаһаа гараагүйхэн, 
Хүнэй хүйтэн дайдада ороогүйхэн—  
Хоёрой хоорондо ябахадатнай 
Нэгэ алтан уляаһан байха.
Тэрэниие һөөргөө ерэхэдээ 
Тэндэнь унагаагаарайгты.
Тэрэнһээ сааша ябахадатнай—
Газар дайдаяа тэгнэжэ ябахадатнай, 
Үшөө нэгэ алтан уляаһан байха.
Тэрэниие һөөргөө тэхэрихэдээ 
Тэндэнь унагаагаарайгты.
Тэндэһээ са&шаа яба ябаһаар 
Минии газаа ороходотнай—
Мүн нэгэ алтан уляаһан байха.
Тэрэниие тэндэһээ ерэхэдээ 
Тэндэнь унагаагаарайгты.
Зай тиигээд ябагты.
Тиигэжэ гурбан хаһагуудынь 
Тэрэ хаанайда ошоно.

Яба ябаһаар,
Ошо ошоһоор,
Хаанайда хүрэжэ,



Хүлэр мүнгэн воротаень 
Хүхид гүүлэнгүйгөөр ороно,
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Зайлуулангүйгөөр ороно.
Сагаан мүнгэн сэргэдэнь 
Моридоо бүхэлэн уяад,
Мүнгэн байшандань ороходонь
Гэртээ һууһан бэринь
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа,
Эдеэнэй дээжые эдюулнэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа,
Унданай һайхые ундалуулна.
Тиигэжэ Ьуухадаа 
Тэрэ гурбан хаһагуудһаа 
Хаанай бэринь һурана:
— Баабаймнай хэр һайн һайхан ябанаб? 
Тэрэ гурбан хаһагууд харюусана:
— Баабайтнай һайн һайхан—
Урайгаа арбан хаһагуудтай,
Хойноо хорин солдадуудтай,
Тулам сагаан Ьэеы дээрэ ябана,
Х үхэ торгон хүнжэлөөр хушаатай хэб-

тэнэ—
Тиимэ һайн һайхан ябана даа!
Баабайтнай маниие элигээгээ һэн:
Гурбан мянган хонитойб гээ һэн,
Алтан шаргагша гүүтэйб гээ һэн,
Хай хухархай үнеэтэйб гээ һэн,
Эрьюу хара азаргатайб гээ һэн...
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Гурбан мянган хонииемни,
Алтан шаргагша гүүемни 
Абажа ерээрэйгты гээ Ьэн.
Хай хухархай харагша үнеэмни 
Эрьюу хара азаргаа һахижа,
Хохир дээрээ хэбтүүжэнь даа гээ һэн. 
Өөрынгөө халуун дайдаһаа гараагүйхэн, 
Хүнэй хүйтэн дайдада ороогүйхэн—  
Хоёрой хоорондо ябахадатнай 
Н эгэ алтан уляаһан байха.
Тэрээниие һөөргөө тэхэрихэдээ 
Тэндэнь унагаагаарайгты гээ Ьэн. 
ТэрэнЬээ сааша ябахадатнай—
Газар дайдаяа тэгнэжэ ябахадатнай 
Үшөө нэгэ алтан уляаһан байха. 
Тэрээниие һөөргөө тэхэрихэдээ 
Тэндэнь унагаагаарайгты гээ Ьэн. 
ТэндэЬээ саашаа ябаһаар 
Минии газаа -ороходотнай—
Мүн нэгэ алтан уляаһан байха.
Тэрэниие тэндэһээ ерэхэдээ 
Тэндэнь унагаагаарайгты гээ Ьэн.
Иигээд хаһагууд үгэеэ дүүргэбэ.
Хаанай бэри ехэ Ьанаа амараар:
— Баабаймнай Ьайн Ьайхан ябана ха юм

даа, — гээд
Тэдэ гурбан хаЬагуудаа,
Эдеэлүүлжэ ундалуулжа унтуулба.
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Үбгэ һамган хоёр 
Унтахаа байхадаа 
Үбгэниинь һамгандаа хэлэнэ:
— Баабаймнай гурбан мянган 
Хони захюулаа.
Тэдэнииень гулидхахаяа ошохом. 
Тиихэдэнь хүгшэниинь хэлэнэ:
— Унтыш саашаа,
Үглөө бодоод гулидхаарай!
Тиигэжэ барандаа унтаба...
Унтаһан хойнонь
Ухаатай бэринь
Гурбан мянган
Сэрэг суураа гулидхажа,
һайн моридыень эмээллүүлбэ.
Тиин үүр сайхалаар
Үнөөхи солдадуудаа бодхоогоод,
Эдеэлүүлжэ, ундалуулжа садхаагаад:
— Ябаха тээшээ ябая,— гэбэ.
Бүгэдэ газаашаа гараба.
Гурбан солдадуудынь мориндоо мордобо, 
Гурбан мянган сэрэгынь’мориндо мордобо. 
Бэринь гараад, морёо унажа,
Арынгаа барабан сохижо,
Амитан зоноо гулидхана,
Эбэр барабан сохижо,
Эрхэтэ зоноо гулидхана.
Амитан зонойнгоо 
Барандаа гулидаад байхадань
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Хаанай бэринь 
Хүүрээ хэлэнэ:
— Баабаймнай ондоо хаанайда 
С эсэ туршалдахаяа ошоһон аад, 
Тэрэнэйнгээ бэрхэшүүл, сэсэшүүлые— 
Баранииень торгоо.
Тэдэ амитан
Тороод байхадаа
Манай баабайда хороо бусалан,
Тэрэниие алаха гэлсээ.
Тулам сагаан һэеы дээрэ ябанаб гэһэ-

ниинь—
Дайдын сагаан caliaap 
һэеы хэжэ ябанаб гээ.
Хүхэ торгон хүнжэлөөр хушаатай хэбтэ- 

нэб гэһэниинь—
Х үхэ тэнгэреэр
Хүнжэлэ хэжэ хэбтэнэб гээ.
Урайгаа арбан хаһагуудтай ябанаб

гээшэнь
Урайгаа арбан харуултай ябанаб гээ. 
Хойноо хорин солдадуудтай ябанаб гэ-

һэниинь — 
Хойноо хорин харуултай ябанаб гээ. 
Гурбан мянган хонитойб гэһэниинь 
Гурбан мянган сэрэгтэйб гээ.
Алтан шаргагша гүүем асараарайгты

гэһэниинь— 
Намайе сэрэгтэеэ ерэлсэхэ гээ.
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Хай хухархай харагша үнеэгэйб гэһэ-
ниинь —

Өөрынгөө һамгые хэлээ.
Эрьюу хара азаргатайб гэһэниинь—  
Өөрынгөө хүбүүе хэлээ,
Газаамни нэгэ алтан уляаһан байха, 
Тэрэнине тэндэнь унагаагаарайгты гэһэ-

ниинь—
Ондсо хаанһаа ерэһэн 
Эдэ гурбан хаһагуудай нэгые 
Эндээ хороохо гээ.
Иигээд сэрэг сууртая ябая,
Баабаймнай хара далайн захада 
Арбаа тэргынь хүйһэнһөө уяатай 
Долоон солдат харуултай хэбтэнэ. 
Тиигээд хаанай олон сэрэгүүд  
Ондоо хаанһаа ерэһэн 
Нэгэ хаһагыень тэндээ хорообо.
Хаалтада байһан хаанай 
Сэсэн бэрхэ бэринь 
Өөрынгөө гурбан мянган 
Сэрэгые дахуулаад,
Ондоо хаанһаа ерэһэн
Хоёр хаһагуудые урайгаа туугаад,
Холые зорижо мордобо.

Яба ябаһаар,
Ошо ошоһоор
Газар дайдаяа тэгнээд ябахадаа 
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О ндоо хаанһаа ерэһэн 
Нэгэ хаһагые
Тэндэнь сабшаад унагаана. 
Тэндэһээ саашаа 
Нэгэ хаһагыень 
Урайгаа туугаад ябана.
Ө врынгөө халуун даНдаһаа 
Гараагүй ябахадаа,
Хүнэй хүйтэн дайдада 
О роогүй ябахадаа,
Хадам баабайнгаа байһан газарые 
Заалгажа абаад,
Тэрэ хаһагаа 
Х о ёр  хаанай хилэ дээрэ 
Сабшажа унагааба 
Тэрээнһээ саашаа ябажа,
Х ар а далайн захада хүрэхэдэнь 
Хадам баабайнь 
Арбаа тэргын хүйһэнһвн 
Хүлеэтэй уяатай,
Арай шамай амилжа,
Дайдын сагаан саһаар 
Дэбидхэр хэжэ,
Х ү хэ  тэнгэреэр 
Хүнжэлэ хэжэ хэбтэбэ.
Хүрэжэ ерэһэн сэр гы кь 
Тэрэнэй долоон хаһаг харуулые 
Тэндэнь сабшажа унагааба. 
Ухаатай сэлмэг бэринь
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Уяатай хэбтэһэн баабайгаа 
Өөрынгөө мориндо һундалдажа,
Гэр тээшээ гэшхүүлбэ.
Тиигээд гурбан мянган 
Сэрэг суураа дахуулжа,
Хаанай Ьайхан харгыгаар 
Ханхинаса хатарана,
Зоной һайхан харгыгаар 
З у р ы са  хатаргана—
Хии мэтэ хиидэнэ,
Хэрмэн мэтэ халюурна.

Яба ябаһаар ябажа,
Ош о ошоһоор ошожо,
Хүлэр мүнгэн воротадаа 
Хүрэжэ ерэхэдэнь,
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ угтаба.
Урай хойнохи зарсадынь 
Угтажа моридыень абаад,
Уяжа эдеэлүүлбэ.
Тэрэ бэринь 
Хадам баабайгаа 
Сагаан мүнгэн байшандаа 
Абаашажа оробо даа.
Арын барабан сохижо,
Амитан зоноо гулидхана,
Эбэрэй барабан сохижо,
Эрхэтэ зоноо гулидхана.
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Бочкоор хэмнэмэ 
Архи гаргана,
Болдогоор хэмнэмэ 
Мяха гаргана.
Амитан зониинь 
Бочкоор хэмнэмэ 
А рхииень ууба,
Болдогоор хэмнэмэ 
М яхыень эдибэ.
Найман үдэр 
Найр зугаа  хэбэ,
Юһэн үдэр 
Ехэ зугаа хэбэ.
Тэрэ хаан 
Мэргэн бэритэеэ 
Эржы мүнгэн столдоо һуужа, 
Эдеэнэй дээжые эдибэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуужа, 
Унданай һайхые ундалба. 
Тиигэжэ һуухадаа 
Хаан ехээр налайжа:
— Бэримни һайн даа, 
Бэриһээмни бэрхэ хүн 
Энэ дайдада түрөөгүй,— гэбэ. 
Тиигэжэ тэрэ бэреэ 
Баруун үбдэг дээрээ табижа, 
Балшаратань оросо таалаба, 
Зүүн үбдэг дээрээ табижа, 
Нарайдань оросо таалаба.
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Иигээд тэдэнэр 
С угтаа  баран 
Сээжэ дүүрэн баяртан, 
Сэдьхэл дүүрэн золтой 
Хөерэн зугаалан һууба/.



МУУ ХАРА

Урайнай уранда,
Уран сагай сарюунда,
Сагай сагаанда,
Саарһанай нимгэндэ 
Ү ргэн ехэ дайда дээрэ,
Үндэр хадын хормойдо 
Мэн бэеэ бэелжэ,
М уу хара гэжэ хүбүүн түрэбэ.
Анханһаа хойшо 
А ба эхэ хоёрынь 
Айхабтар үгытэй һэн ха.
Муу Хара хүбүүн 
Буурал болоһон баабайһаа,
Бэеэр охорхон эхэһээ 
Бишииханаар таһарһан юм.
Тэрэ Муу Хара хүбүүн 
Тэбхэрхэн ганса туратай.
Газар гэшхэхэ адаһагүй,
Ган гэхэ нохойгүй байһанһаа
Ермэй баянай далан улаагша үнеэдыень,
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Б уруу тугалыень адуулдаг Ьэн.
Тэрэ гэһээр юһэн ел болобо ха. 
һайн хубсаһа үмэдөөгүй, 
һайхан эдеэ эдеэгүй,
Нойто хүйтэндэ,
Уһа бороондо 
Үлдэжэ тулижа,
Зобожо, зүдэржэ ябадаг Ьэн ха...
Нэгэ һайн үдэр —
Наратай ягаатай сагта 
Ермэй баяниинь 
Муу Харада хэлэбэ ха :
— Соломын узуур  галдажархёод,
Сааша ошонгүй ерээрэй.
Муу Х ар а  харю усаба:
— ЯаЬаашье яаха Ьэм даа!

Далан улаагшан үнеэдээ,
Б у р у у  тугалнуудаа туугаад,
Муу Хара хүбүүн 
Ү ргэн уужам хээрээрээ 
А дуулхаа шамдуун гараба...
Далан улаагша үнеэдээ,
Алад саашань залажархбод,
Холбоо ялгын 
Хобоодо гаража,
Соломын узуур галдаба...
Урайһаа үлэн Ьалхин буужа,
ХойноЬоо хорон Ьалхин буужа,
Дүржэ байһан галыенъ
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Дүлэтэй хүгтэй болгожо,
Д ү үесэ  дэгжээжэ ябашана.
Т  иигээд,
Газар ай н ь  нэгэ буланда 
Гал ы н ь  баран сугларжа,
Бааяж а хааяжа,
Бүтүү лажаганжа дүрэбэ.
Муу Хара хүбүүн 
Тэрэ гал тэөшэ гүйжэ ошоно. 
Харайжа ошоод харахадань: 
Дүрэжэ байһан галайнь хоорондо 
Далитай могойдол амитан 
Дүрэхэеэ һанан мэгдэжэ,
Иишэ тиишэ һүрэжэ байба.
Муу Х ар а  хүбуүн 
Тэрэ могойн далиһаа 
Модоор гоходоод абажа,
Дүрэжэ дүүрэһэн галай 
Х я р х а г  тэөшэнь зайлуулба. 
Галһаа газаа 'гээ гараһаар 
Үнөөхи юумэниинь 
Нюдэ сабшаха хоорондо, 
Залуухан хүбүүн болошоно ха. 
— Ямар һайн хүн бэлэйш, 
Үхэлһөөм намайе абарбаш. 
Шинии үгы хада 
Энэ галда дүрэжэ,
Ү хэ хэ  байгааб.
Хэнэй хүбүүн,



Хэн бэлэйш?
Хэлыш түргэхэи намдаа!
— М уу Хар а гээшэб!
Ермэй баянай
Ү неэ, бурууды е хараһаар
Юһэн ел болооб.
Ү е  наһан соогоо 
Барлаг ябаһан 
Үгытэй ядуу хүнби.
Та хэн гээшэб та - гэжэ 
Муу Х ар а  һураба.
— Би Харамсуур мэргэнэй хүбүүнби. 
А гнахая гараһан аад,
Харанхы  ехэ тайгада төөрижэ,
Гурбан ел соо зобооб,
Тиин дайдынгаа түһөөе харахадаа 
Ехэ баярлжа,
Ягаан зөөлэн наранда игаажа,
Энэ соломын узуур  соо хэбтээд,
Амаржа байтараа ерьехэйн *) дуулахада 
Аалихан дууража унташоолби...
Гэнтэ юумэнэй лажаганахада һэрихэдэм 
Галай улаан сахариг соо орошоод, 
Хүнэһэннинь болохоёо байгааб.
Намда иимэ һай хэһэн хойноо 
Эхэ, эсэгыем хараха байнаш.
— О ш охынш ье ошоно бэзэб.
Теэд Ермэй баянай 
>) Шу<5уухаА.
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Үнеэ бурууды снь яахабиб?
Нэгэшье бурууень үгы болгоо хадам—  
Намайе үе наһан соом 
Барлаг болгохо байна.
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн 
Харахап дулаахан нюдөөрөө 
Хада тээшэ хараад:
— Тэрэ баянайнгаа бурууды с 
Гэр тээшэнь залажархииш.
Тиигэбэл гэртээ ошоно б э зэ ,— гэнэ. 
М уу Хара хуһан ургаяа барижа, 
Бэлшэжэ ябаһан буруудаа гулидхажа, 
Харгы дань оруулаад,
Гэр тээшэнь туужархиба.
Тиин Х ар ам суур  мэргэнэй хүбүүитэй 
Гэртэнь ошолдобо.
Ермэй баян гээшэ 
Муу Хара малшанаа 
Ү гы  болгожорхёод,
Хээгүүр тагнуул табиба.
Тэрэ тагнуулынь 
Гурбан үдэр,
Гурбан һүни
Муу Х ар ы е оложо ядаба.
Тиигээд Ермэй баяндаа хэлэнэ:
— Ш оно нохой эдеэ юм бэшэ гү,
Ю ун тэрээниие яаха һэм.
Муу Хара хүбүүн 
Харамсуур Мэргэнэй хүбүүнтэй
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Юһэн ел тойрон,
Х одо хамтадаа—
Эртэдэһэн газартаа ябаад,
Оройтоһон газартаа хоноод ябана. 
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн 
Халуун түрэл дайдадаа ойротоходоо 
А льган дээрээ 
Арбан хабаяа гүйлгэнэ,
Хурган дээрээ 
Хорин хабаяа гүйлгэнэ.
Хубилжа, ебэлжэ.
Могой болоод,
Муу Хараяа
Нюрган дээрээ тээгээд ниидэжэ,
Газар тэнгэриин
Х оорондуур харьяса ябажа арилба. 
Халуун өөрынгөө дайдаһаа 
Муу Хар а гаража,
Харамсуур Мэргэнэй дайдада хүрэбэ.
Тэрэ балай холын газарта
О роод ябахадань
Гурбан ялгаар дүүрэн
Үхэр адаһан бэлшэжэ байба.
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн 
Эдэ адаһан coo буужа,
Эгээ тарган 
Ү хэр ы ен ь  алаад,
Түүдэбшэ гал түлэжэ,
Найман щородо шорложо,



Үхэрэйнгөө мяхые шараба ха. 
Шараһан мяхаа
Муу Харатайгаа хубаажа эдибэ. 
Муу Харань 
Нэгэ шоротой мяхыень 
Эдижэ барабагүй.
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн 
Гайхаһан янзатэйгаар:
— Ямар иимэ жаае эдинэш — гээд,  
Өөрөө үхэрэйнгөө мяхые 
Ш убуунай зангаар тоншожо, 
Ш онын зангаар залгижа, 
Баранииень эдеэд,
Яһа уһыень 
Хамар амаараа 
Турьяжа гаргаба.
Тиигээд,
Муу Хар а хүбүүе 
Нюрган дээрээ тээжэ 
Баһа саашаа ябаба ха.
Яба ябаһаар ябажа,
Ошо ошоһоор ошожо,
Юһэн ялгын саана ороходонь — 
Табан ялгаар дүүрэн 
Хони адаһан
Хадын хүшэтэй ногоондо 
Бэлшэжэ ябаба.
Тэрэ хонидһоо
Эгээн тарган хонииень алаад,



Найман шородо шорложо,
Ш аража эдибэ ха.
Эдиһэн бэеэрээ 
М уу Хараяа 
Ню рган дээрээ тээжэ,
БаЬа саашаа ябаба.
Яба ябаһаар ябажа,
Ош о ошоһоор ошожо,
Ехэ үргэн далайда тулахадаа 
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн 
Муу Харадаа хэлэнэ:
— Нюдөө аняад,
Нюрган дээрэм һуугаад,
Энэ далайе гарахаш.
Муу Хара нюрган дээрэнь һуужа, 
Хоёр нюдөө таһа аняад,
Далай дээгүүр ябана ха.
Тиигэжэ ябахадань
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн хэлэнэ;
— Нюдөө харал даа!
Муу Хара хүбүүнэй 
Нюдөө харахадань —
Газар тэнгэри хоёр 
Ниилэһэн шэнги харагдана.
— Хаана хүрөөбди гэжэ һананаш? 
Муу Харань нюдөө сабшан:
— Хаана яанаашье ойлгоногүйб,
Газар тэнгэри хоёр
Ниилэһэн шэнгеэр харагдана! — гэнэ.



— Эндэһээ сааша 
Ма 'айхин ойртоо.
Бидэшни эндэ һуудаг юмди!
Иигээд эдэ хоёр хүбүүд 
Эндэһээ залган ябажа,
Тэрэ далайнгаа захада гаража, 
Байса хадын хормойдо ошоходонь 
Харамсуур мэргэнэйхи харагдаба. 
Тэбхэр сагаан байшаниинь 
Тэнгэридэ хүрэсэ яларна,
Орой сагаан байшаниинь 
О гторгой до хүрэсэ яларно. 
Д ээгүүрнь харахадань 
Дэмы олон
Ш агаабаринь ялалзана.
Д о о гуур н ь  шэртэхэдэнь 
Долоон түмэн 
Ш агаабаринь гэгээтэнэ,
Сагаан мүнгэн оройтой,
Хобол мүнгэн гоожу.уртай,
Хүлэр мүнгэи хүреэтэй,
Хүнэй хүбүүн харуултай,
С агаан мүнгэн воротатай...
Д ээгүүр ябаһан шубуунай 
Дэбижэ гараха аргагүй,
Д о о гу у р  ябаһан могойн 
Малтажа орохо ар гагү й ...
Хотондоо орожо ябахадаа 
Харамсуур мэргэнэй хүбүүн
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Муу Харадаа хэлэнэ:
— Манай ворота соо ороходошни 
Х оёр тайга ')  нохой 
Х усаад  гуйлдэжэ ерэхэ,
Тэдэниие хараһаар 
Толгойгоороо дохёод,
Гараа һарбагад гүүлээрэй.
Тиихэдэшни 
Тэрэ хоёр нохой 
Ш амайе дахуулаад 
Байшандаа оруулха,
Ороходошни 
Эхэ эсэгэ хоёрни 
Гэртээ һууха.
Баабаймни бахардаһандаа 
Хүл дээрэ бодожо:
„Хүбүүнэйм амиие аршалһаи 
Хүндэтэ хүнэй хүбүүн гүш?..
Ю ун танда хэрэгтэйб?
Хэрэгтэйгээ а б а гты !
Адаһанайм утархайе абаха гүт?
Абагты, үгэнэб!
Мүнгэнэйм хахады е абаха гүт?
Бэерээ гартатнай барю улхаб!"  гэхэ. 
Тиихэдэнь ши иигэжэ хэлээрэй; 
„Адаһантнайшье,
Алта мүнгэнтнайшье 
Намда хэрэгтэй бэшэ.
') Ангууша.
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Харин хани намда хэрэгтэй.
Далан гурбан хүшэгынтнай саанахи 
Дааганай шэнээн
Гуриг шара нохойдатнай һанаатайб1' — гээ

рэй.
Иигэжэ хэлээд 
Харамсуур Мэргэнэй хүбүүн 
Гэртээ ябаад оробо.
Хойноһоонь Муу Хара 
Хараа таһарангүй ябаба.
Хүлэр мүнгэн воротадань хүрэхэдэнь 
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ үгэбэ,
Сагаан мүнгэн воротадань хүрэхэдэиь 
Баатар хүбүүн харуулынь 
Воротагаа нээжэ үгэбэ.
Тиин Муу Харын 
Ворота соо ороходонь 
Хоёр тайга нохой 
Х у саад  гүйлдэжэ ерэбэд.
Муу Харын тэдээндэ 
Толгойгоороо дохиходонь,
Хоёр нохойнь 
Хоёр урда хүлөө 
Мэндэ гэжэ һарбайба.
М уу Харын 
Тэдэ хоёр нохойдо 
Урдаһаань дохин мэндэшэлхэдэ 
Тэрэ хоёрынь



Муу Х ар ы е дахуулаад,
С агаан мүнгөн байшандаа 
Абаашажа оруулба.
Эржы мүнгэн үүдыень 
Эбтэй һайхаар нээжэ,
Боржы мүнгэн богоһыень 
Боггүй һайхаар алхажа 
Муу Хар а оробо.
О роод харахадань 
Орой сагаан байшангайнь 
Ара бэе ханань—
Алта мүнгөөр сардамал,
Эбэр бэе ханань—
Эреэн мүнгөөр сардамал.
Булан бүринь харахада—
Баатарнуудай һүрэг зураатай,
Хана бүринь харахада 
Хаануудай һүрэг зураатай.
Тэрэ сагта
Далан гурбан таһалга сооһоо 
Харамсуур мэргэн хүбүүтэеэ гараба.
— Хүбүүнэйм амиие аршалһан 
Хүндэтэ хүнэй хүбүүн гүш?
Ямар һайн хүн бэлэйш,
Наашэа орожо ерэгты !— гээд,
Муу Хара хүбүүнэй
Баруун һугадороһоонь һугадажа,
Эгээн ехэ таһалга соогоо абаашаба. 
Эревн мүнгвн столдоо һуулгажа,
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Эдеэнэй дээжые эдюулбэ,
Улаан мүнгэн столдоо һуулгажа, 
Унданай Ьайхые уулгаба.
Урайиай уран үльгэр 
Унгилжа хэлсэбэ.
Түрүүнэй түүбэриие 
Түүхэлжэ хэлсэбэ.
Хэзээ ХӨТЭ

Хэтын галабта
А нда ’) танил болоно.
Найман үдэр 
Найр зугаа хэжэ,
Юһэн үдэр 
Ехэ  зугаа  хэжэ,
Арбадахи үдэртөө замхаба. 
Харамсуур Мэргэн 
Е хэ  баяртайгаар 
Хараһан нюдэеэ хазайлгангүй 
М уу Харада хэлэбэ:
— һай хэһэн харюутай — 
һайешни юугээр төгшэлхэбиб? 
Адаһанайм утархайе абаха гүш?
Дли мүнгэнэйм хахады е абаха гүш ? 
— Адаһанайшни утархайе 
Намдал адли хүн 
Хаража үдхөжа шадахагүй —
Ш оно, нохойдо эдюулжэ,
Д у уһажа орхихол.
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МүнгэнэЙшни утархайе 
Тоолохо, томирхо аргамгүй:
Харатан боротондо алуулшахаб.
Д алан табан хүшэгынгөө саанахи 
Гури г шара нохойгоо 
Утаһан һайхан ёлоотойнь 
Ү гвө  хадаш абаха байнаб.
Тэрэнһээ бэшэ юукшье хэрэггүй...
— Хэлтэгы дэлхэйтэй тэнтэй 
Хэлэшэгүй юумэ хэлэбэлши даа.
Алтан дэлхэйтэй тэнтэй 
Амалашагүй юумэ амалбалши д аа ,— 
Хүбүүем үхэлһөө аршалһан хойноо 
Хэрэгтэй юумээ абыш даа...
Ш ара нохойгоо
Шамдаа үгэхэ болоол даа.
Харамсуур Мэргэн 
Д алан табан хүшэгын саанахи 
УтаКан ёлоотой 
Гуриг шара нохойгоо 
Хүтэлэн асаржа,
Муу Харада үгэбэ.
Муу Хара хүбүүн 
Харамсуур Мэргэнэй,
Хүбүүнэйнь — хоюуланайнь 
Баруун гарыень барижа,
Бата хүүрээ хэлэбэ,
Зүүн гары ень барижа,
Зүрхэнэй хүүрые хэлэбэ.
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Таһаршагүй анда 
Танил болоно.
Нэрлэшэгүй хүндэтэ 
Нүхэд болоно.
Иигэжэ Муу Хара хүбүүн 
Гэр тээшээ гэшхүүлхэ болобо.
Fa3ap  тээшээ галгю улха болобо. 
Эржы мүнгэн үүдыень 
Эбтэй һайханаар нээжэ,
Баржы мүнгэн богоһыень 
Боггүй һайханаар алхаба.
Унагата гүүнэй урилдама 
Ухарай мүнгэн хэрэнсээ дээгүүрнь 
Сэб-сэб гэшхэлжэ,
Гуриг шара нохойгоо хүтэлөөд, 
Хүлэр мүнгэн воротада ошоходонь 
Хүнэй хүбүүн харуулынь 
Х ар гы  гаргажа үгэнэ,
С агаан мүнгэн воротада хүрэхэдэнь 
Сэбэр баатар харуулынь 
Зам гаргажа үгэнэ.
Тиигээд Муу Хараяа 
Саашань үдэшэнэ ха.
Гури г шара нохойгоо хүтэлжэ,
Газар дайда тээшээ дахуулжа,
Муу Хара ябаба ха.
Яба ябаһаар ябажа,
ЯЬалашье холо ошобо,
Болдогтын боро добуунда хүрэбэ.
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Түүдэгхэн гал түлөөд,
Улхан тогоон соогоо 
Хар а сайгаа харьялуулжа,
Боро сайгаа бурьялуулжа ундалба. 
Огторогойн наран орожо,
Орой саг  боложо,
Муу Хара хүбүүн 
Болдогто боро добуун дээрэ 
Х о нохо болобо ха.
Гуриг шара нохойнь 
Бүхэли һүниндөө гангинажа,
Муу Хараяа унтуулбагүй.
Муу Хар а:
„Ямар хубилгаан ебэлгээн 
Нохойтой болобобиб,
Адаһанайнь утархайе абаа хадаа — 
Алажа эдижэшье ябаха һэм.
Мүнгэнэйнь утархайе абаа хадаа—
Хэды ехэ байшан барюулха һэнбиб.
Энэ нохойгоор юу хахэбиб...
Харамсуур мэргэнэй хүбүүнэй 
Хүүртэ орожо, мэхэлүүлбэб, 
Гохолоошондоо гохолуулбаб.
Урайниинь зобоЬомни болохогүй 
Зобохомни хая а‘\ — гэжэ бодоно.
Хойто үглөөниинь бодоя^о,
Улхан тогоогоо арадаа үргэлөөд, 
Нохойгоо хүтэлөөд саашалба.
Яба ябаһаар ябажа ябахадань
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Ялгаһаа үргэн ялга соо 
Айхабтар гоёхон байшан харагдана. 
Тэрө байшаниие 
Баруу урайгуурнь 
Аладлан гаража,
Болдог дээрэ хонохо болоно.
Муу Хар а хүбүүмнэй 
Гала түлижэ,
Х ар а сайгаа харьялуулжа,
Боро сайгаа бурьялуулжа,
Халуун сайгаа уужа,
Нохойгоо уяад унташана.
Унтажа унтажа һэрихэдээ —
У гаа  сэбэрхөн байшан соо 
Унтариһаа үндыгөөд байба.
Адаһанай арһаар 
Алаглажа оёһон орон дээрэ 
Булганай арһан 
Бууям а хүнжэлэ соо 
Хэбтэһэнээ ойлгобо.
Х арсагархан үмдэниинь 
Хаяадань хэбтэбэ,
Борсогорхон самсань 
Буландань хэбтэбэ.
„Иимэ һайхан байшан соо 
Унтаагүй Һэмнайб...
Үдвшө болдог дээрэ унтаа һэмнайб. 
Үнөвхи нохоймни хаана орошооб"
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Муу Хара хүбүүн 
Гайхахын ехээр гайхана...
Тиигэжэ хэбтэтэрнь 
Үүлэ наран мэтэ 
Угаа Ьайхан байшангайнь 
Үүдэн нээгдэжэ,
Нэгэ танигдаагүй басаган орожо ерээд, 
Урин шарайгаар хаража,
Уян зүрхэнэй уярсар хэлэнэ:
— Эзэн, бодыш, эдеэлыш намтаяа!
Тэрэ басаган зүһэнэй хубсаһа асаржа, 
Муу Хара хүбүүндэ үмэдэхыснь үганэ. 
Муу Хара хүбүүн 
Зүһэнэй хубсаһыень үмэдэнэ.
Тиигээд нюур гараа угаажа,
Газааша гарана.
Газаа гарахадань 
Харуул хайлганиинь 
„Эзэмнай бодоо" гэжэ,
Урай хойгуурнь гүйлдэнэ.
Тиихэдэнь
Муу Хара хүбүүн
Бүри ехээр гайхана:
„Би эдээндэ хайшан гээд 
Эзэниинь болохо юмбиб".
Тиигээд һөөргөө тэхэрижэ,
Байшандаа оробо.
О роходонь үнөөхи басаганиинь 
Хотор хотор гэшхэлжэ,
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Холбоо хяагал ургуулна.
Нахид нахид гэшхэлжэ,
Нарин хяагал ургуулна.
Эржы мүнгэн столдоо һуулгажа,
Эдеэнэй дээжые табина,
Улаан мунгэн столдоо һуулгажа,
Унданай һайхые табина.
Муу Хара 
Эдеэлжэ һуухадаа 
Хажуудахи басаганһаа Ьурана.
—  Үдэшэ Гуриг шара нохойтойгоо, 
Болдог дээрэ хоноо һэмнайб,
Хайшан гээд иигэжэ,
Иимэ байшан соо ерэжэ унтабабиб? 
Тиихэдэнь тэрэ басаганиинь 
УрдаЬаань хаража,
Мэшэд мвшэд гэжэ энеэгээд:
— Болдогтын боро добуун дээрэ

хоноходоо
Гуриг шара нохойгцо хараажа хоноо

Ьэмнэйш. 
Тэрэшни Харамсуур мэргэнэй 
Дүү басаган — би байгаалдяа, — гэнэ. 
Иигэжэ Ьуухадань]
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Гэнтэ орожо ерэбэ.
Шаажгай хаанай хүбүүн:
— Нэгэ һүни иимэ байшан барижархиха



Хэнэй хүбүун хэн гээшэ бэлэйш?.— гэжэ
һурана.

Тиихэдэнь:
— Үгытэй ядуу ябаһан 
Муу Хара гээшэлби даа.
Таамнай Шаажгай хаанай хүбүүн бэлэй

г у т ? — гэнэ.
—  Тиимэб, — гэжэ тэрэнь харюусаад, 
һуужа байтараа хэлэнэ;
Эрдэмээ хар уул алсая:—
Гурба дахин хоргодолсое,
Тэрэ хоргодоһон хүүгээ 
Гурба дахин бэдэрээд,
Олоогүй хадаа
Тэрээндэ һамгаа үгэхэ гэлсэс!
Тиихэдэнь М уу Хара 
Зүбшэжэ, боосолдохо болоно:
— Маргаар үглөө
Хэмнэй урид х о р го д о х о б ?—гэжэ тэрэ

Ьурана.
Шаажгай хаанай хүбүүн:
—  Бишни эндэхи хүн хадаа 
Урид бэдэрхэ юм аабзаб даа.
Ши хоргодхош !— гэнэ.
Тиихэдэнь М уу Хар а хүбүүн:
—  Зүбынш ье зүбтэй...
Хаанай хүбүүнтэй 
Хара хэһэн хойноо 
Туршалдахада яаха юм, — гэнэ.
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Шаажгай хаанай хүбүүн 
Архи мяхы снь эдижэ.
Гэр тээшээ хариба даа.
Харижа ябахадаа шэбшэнэ:
„Энэ Муу Хара хүбүүн 
Угаа һайхан хүгшэтэй байна. 
Боосоогоо эдижэ,
Тэрэниие хүгшэнһөөнь һалгаа baa 
Ехэ һайн һэн ха.
Минин хүгшэнһөө 
Түһөөгүй һайхан,
Түһөөгүй бэрхэ байна“ .
Тэрэ яба ябаһаар 
Гэртээ хүрэжэ,
Ехэ шэбшэлгэдэ ороно.
Тиигэжэ һуухадань 
Хүгшэниинь һурана:
—  Ямар иимэ шэбшэлгэдэ оробош? 
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Хүгшэндөө хэлэнэ:
— Муу Хар а гээшэтэй 
Хүгшэдөөрөө боосолДоод тарабабди. 
Хэмнай хэнэйнгээ хүгшэниие буляаха

юм ааб... 
Тиигээд лэ шэбшэлгэдэ оробоб.
Хойто үглөөниинь 
М уу Хара хүгшэнтэеэ 
Эдеэлжэ зугаалжа һуухадаа:
— Энэ үдэр
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Би хор годохо  ёһотой б ай н аб ,— гэнэ. 
Х үгш эннинь һураба:
— Хаанаа хоргодохо юмши?
Муу Хара харю усаба:
— Шажан түлеэн доро!
Тиихэдэнь хүгшэниинь,
— Ай шамаяа алда даа,
Х оргодохо хүн тиигэжэ хоргодохо юм

аал?..
Тиигэжэ хоргодоод байгаа хадаа 
Ши намһаа һалахамии,
Ши намһаа һалабал 
Баһа Ермэй баянайнгаа 
Барлагы нь болохо байнаш.
Би шамайе бэеэрээ хоргодуулһууб, — гээд 
Муу Хараяа алтан хайша болгоод 
Хажуудаа табяад орхино.
Тиигэжэ һуусарнь
Шаажгай хаанай хүбүүн оробо.-
— М уу Харашни хоргодоо гү? 
Хүгшэниинь хэлэнэ:
— Хоргодохом гээд, гараал һэн... 
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Газаагуурнь бэдэрбэ.
Яажашье оложо ядаба,
Тиигээд гэртэнь орожо.
Муу Х ар ы е бэдэрээд,
Баһа оложо ядаба.
Тиигээд Шаажгай хаанай хүбүүн:
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— Боосоогоо алдааб,
Муу Хара гаража ерэ, — гэнэ.
Тиихэдэнь Муу Харань:
— Ямар хүниие иимэ олохогүй юмши — 
Хүгшэнэйнгөө хажууда һуугаалби — гэнэ. 
Шаажгай хаанай хүбүүн
У гаа ехээр гайхана:
— Хүгшанэйнгөө хажууда үгы һэмнайш, 
Хаанаһаа гаража ерээбши?
Муу Хара хэлэнэ:
— Энэ үдэр ши боосоогоо алдааш 
Маргаар үглөө ерэхэдэш
Баһа хоргодоод байхаб!
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Уры дуры гэртээ хариба даа.
Хойто үглөөниинь 
Муу Хар а гээшэ 
Хоргодохом гэжэ түхеэрбэ.
— Хаана хоргодохош ниб?— гэжэ 
Хүгшэниинь тэрэнһээ һурана.
— Байшанайнгаа хушалта доро! 
Хүгшэниинь
— Ай шамаяа алда ехэ!..  — гээд,
Муу Хараяа алтан тагша болгоод,
Т аг  дээрээ табижархина.
Тиигэжэ байсарнь
Шаажгай хаанай хүбүүн ерэнэ:
—  Муу Хар а хоргодоо гү?
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Тиихэдэнь х ү г ш э н и и н ь хоргодоо,
— гэнэ.

Шаажгай хаанай хүбүүн 
Муу Хары е бэдэржэ,
Яажашье оложо ядаад:
— Муу Хара гаража ерэ.
Боосоогоо баһа алдааб, — гэнэ.
Муу Х арань гараба:
— Ямар хүниие иимэ харахагүй хүмши. 
Би тагай хажууда эдеэлжэ байгаалби... 
Хоёрдохи боосоогоо алдабаш.
Маргаар үглөө гурбадахяа
Бишни хоргодохоб!
Шаажгай хаанай хүбүүн:
— Боосоогоо буляагдаба хаяаб, — гэжэ 
Гэр тээшээ уры дуры ошобо.
Гурбадахи үглөөгүүр
Муу Харын хүгшэниинь 
Үбгэнөө хурабша болгоод,
Хургандаа углаад юумэеэ оёжо һууна,
Тиигэжэ һуусарнь
Шаажгай хаанай хүбүүн ерэбэ:
— Муу Хара хоргодоо гү ?
Хүгшэниинь: „хор годоо" гэнэ.
Шаажгай хаанай хүбүүн
М уу Х ар ы е бэдэрбэ,
Бэдэржэ яажашье оложо ядаад:
— Муу Хара, гаража ерэ,
Боосоон танай болоо,— гэнэ.
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Тиихэдэнь М уу X a p f  хэлэнэ:
--Хүнэй хүгшэнөйнгөө эбэр дээрэ һуусар 
Харахагүй ямар хүмши!..
Минии ээлжээн үнгөржэ,
Шинии хоргодохо ээлжээн болобо! 
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Боосоогоо буляагдажа,
Гэр тээшээ хариба.

Гэртээ ошоод хүгшэндөө хэлэбэ:
— Бишни Муу Харада 
Боосоогоо буляагдашоод срэбэб. 
Маргаар үглөө
Минии хоргодохо ээлжээн болобо.
Хойто үглөөниинь
Шаажгай хаанай хүбүүн хоргодобо:
Табан гүлгэд болоод,
Тайга нохойнгоо үргөвн coo хэбтэбэ.

Муу Хара гээшэ
Шаажгай хаанай хүбүүе бэдэрхэм гэжэ 
О ш охоёо түхеэрбэ.
Хүгшэниинь:
— Хаагуур бэдэрхэ юмши?— гэжэ Ьурана. 
Тиихэдэнь Муу Хара хэлэнэ:
— Газаа зосоогуурнь бэдэрхэб.
— Газаа зосоогуурнь бэдэржэ,
Ш амдал адли хүн юушье олохогүй.
Би шамда хэтэ сахюур хоёрые үгэхэб, 
Ворота соонь орожо ябахадаа
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Тэдэнээ сохёорой.
Сохиходошни гараһан гал 
Хаана хоргодоһыень 
Хэлэжө шамда үгөхэ.
Муу Хара гээшэ
Хэтэ сахю ур хоёрыень абажа,
Халааһандаа хэжэ ошобо.

Шаажгай хаанай хүбүүнэй 
Ворота соонь орожо ябахадаа 
Хетэ сахюур хоёроо 
Халааһан сооһоо абажа сохиходонь 
Гараһан галынь хэлэнв:
„Шаажгай хаанай хүбүүн 
Табан гүлгэн болоод,
Тайга нохойнгоо үргөөн соо хэбтэнэ. 
Эгээн бишиихан гүлгы ень баряад, 
Нюрган дээрэһээнь шаагаарай 
Тиихэдэшни Шаажгай хаанай хүбүүн 
Биб гээд бо д о хо “ .
Муу Хар а гээшэ
Хэтэ сахюур хоёройнгоо
Галайнь хүүрээр,
Тайга нохойн үргөөн соохи 
Табан гулгэдэй
Эгээн бишиихан гүлгыень барижа, 
Нюрган дээрэһээнь шаана.
Шаажгай хаанай хүбүүн:
— Ямар муухай хүмши, — гэжэ
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һ у х а  харайгаад бодоно,—
Арайл нюргыем хухалан алдабаш. 
Тиихэдэнь:
— Зай , боосоомни мйнии болобо ха я а ?—

гэжэ
Муу Хара һурана.
Шаажгай хаанайнь хүбүүн хэлэнэ:
— Үшөө хоёр үглөө хоргодохоб — 
Тиихэдэ олоо хадашни 
Боосоон шинии болохо.

Муу Хар а гэртээ ерэбэ даа,
Ерээд һуухадань 
Хүгшэниинь һураба:
— Х оргодоһ ы ень олобо гүш?
Муу Х ар ань: — олооб,
Хэтэ сахю ур хоёрни заажа үгөө, — гэнэ. 
Хойто үглөөгүүрынь бодоод,
Муу Хара гээшэ 
Шаажгай хаанай хүбүүе 
Бэдэрхэеэ ошобо.
О ш оходонь шаажгай хаанай хүбүүн 
Гурбан эбэр номон болоод, 
Байшанайнгаа баруун ханада 
Үлгөөтэй Сайба...
М уу Хар а хүбүүн 
Шаажгай хаанай хүбүүнэй 
Байшандань орожо ябахадаа 
Хэтэ сахюур хоброо сохибо,
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Гараһан галынь
Хоргодоһон газары ень хэлэжэ үгэбэ: 
„Гэрэйнь баруун ханада 
Гурбан эбэр номон үлгөөтэй байха— 
Дундахи номыень абаад татахадашни 
Шаажгай хаанай хүбүүн олоош гэхэ“.

Муу Хара гээшэ 
Байшан соонь орожо,
Гурбан номоной үлгөөтэй байхада 
Д ундахи номыенъ абажа татана, 
Татахаданъ Шаажагай хаанай хүбүүн 
„О лобош “ гэжэ дуугарна.
Тиихэдэнь Муу Хара хүбүүн:
— Маргааша һүүлшынхиеэ хор годохош ,—

гээд
Гэртээ ябууд арилшаба.

Хойто үглөөгүүрынь,
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Алтан аяга болоод 
Таг  дээрээ байна.
Хүгшэниинь алтан хурабша болоод, 
Ш агаабариингаа тотого дээрэ байна.
Муу Хара гээшэ 
һүүлшынгээ үдэртэ 
Шаажгай хаанай хүбүүнэй 
Газаань ошоод,
Хэтэ сахю ур хоёроо сохиходонь 
Гараһан галынь хэлэжэ үгэнэ:
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„Хүгшэниинь алтан хурабша болоод, 
Тотого дээрэ байна,
Тэрэиииень абаад халааһандаа хээрэй. 
Шаажгай хаанай хүбүүн 
Алтан аяга болоод,
Т а г  дээрээ байна,
Тэрэниие боосоогоо алдааш гээд, 
Няһалаад абаарай.
Няһалжархиһан бэеэрээ байгаагүй 
Гаража ерээрэй".
Муу Хара байшан соонь орожо, 
Тодого  дээрэ байһан 
Хурабш ыень абажа,
Халааһандаа хэнэ.
Тиигээд таг дээрэхи аягыень 
Няһалжархиһан бэеэрээ:
— Боосоон минии болоо—
Хүгшөө алдааш, — гэжэ хэлэмсээрэ» 
Гараад гэртээ ябашана,

Гэртээ ерэхэдэнь 
Хүгшэниинь һурана:
— Зай, боосоогоо эдибэ гүш'.’
— Эдибэб!
— Хүгш ыень хаанаа хээбши?
— Хурабша болоод байһыень 
Халааһандаа хэжэ ерэбэлби.
Тиихэдэнь хүгшэниинь 
Тэрэ хурабш ыень абажа,
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Баруун гарайнгаа долёоборто зүүбэ.

Шаажгай хаанай хүбүүн:
„Хүгшэмни хаана орошооб", гэжэ 
Бэдэржэ түлгэжэ байба...
Тэрэ һам^аанда 
Муу Харын хүгшэниинь 
Арбан хурган дээгүүрээ 
Аб шэдеэ гүйлгэнэ.
Тиигээд хэтэ сахюур хоёроо абажа

сохибо.
Тиихэдэнь үннөхи гоё байшаниинь 
Ү гы  боложо,
Бэеэрээ гуриг шара нохой боложо,
Муу Хараяа
Үтэлһэн үбгэн болгожо,
Дайда нуга тээшээ ябаба даа.

Яба ябаһаар ябажа,
Ерэ ерэһээр нугадаа ерэбэ даа. 
Ерэхэдэнь Ермэй баяниинь 
Тэбхэрхэн турыень буталаад, 
Түлэжэрхиһэн,
Гансахан заадаЬан үлөөд байба.
Муу Хара гээшэ 
Гуриг шара нохойгоо 
Заадаһанһаань уяжа:
— Өөрынгөо үтэг дээрэ ерээб...
Энэ Ермэй баян гээшэ 
Баабайм бариһан турые буталаад
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Түлэжэрхиһэн байба.
Ю ун муухай хүн гээшэб?..
Намайе мүлжэһэниинь багадаад, 
Гэрыемни түлэхэ болоо гү?..
Энээниие дарахаал дарахаб,
Намайе хайшан гээд зобоогоо Ьэм... 
Иигэжэ хэлээд,
Муу Хара хүбүүн 
I ансахан заадаһанайнгаа хажууда 
Сай гаа шанажа уугаад,
Унтаба ха.

Үбгэнэйнгө» унтаандань
Гуриг шара нохой болоһон хүгшэниинь
Хаба шэдеэрээ
Тэнгэридэ хүрэмэ
Тзбхэр сагаан байшан бодхообо.
Муу Харын углөэгүүр һэрихэдэнь 
Ө өрынь хүгшэн
Шаажгай хаанай хүбүүнэй хүгшэнтэй 
Ю у хээгээ хэжэ,
I үйлдэжэ харайлдажа байба ха.
Муу Хара оронһоо бодожо,
Нюур гараа угаажа,
Хоёр Ьайхан хүгшэдтэеэ 
Хорин гурбан столдоо һуужа,
')деэнэй һайхые эдибэ,
Зугаагай һайхые зугаалба

Ермэй баян гээшын
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Үглөенэй шара наранаар бодоходонь 
Муу Харын гэрэй һуури дээрэ 
Баян һайхан 
Байшан бодоод байба.
Тэрэ угаа ехээр гайхаба:
..Энэ Муу Харамнай ерэжэ
Шүүһэ сэмэгыемнай таһа һорохонь ха я а “.

Шаажгай хаанай хүбүүн 
Муу Харада 
Хүгшөө буляалгаад,
Үдэр һүнигүй уйла уйлаЬаар 
Хара боро эдеэ эдижэ үхэшэнэ.
Үхэһэн хойнонь 
Муу Х ар а гээшэ 
А дуу малыень 
Алта мүнгыень асаржа,
Үгытэй ядуу 
А ха  дүүдээ 
Хубаажа үгэбэ.

Ермэй баянаа:
---Урайн намайе зобооһоншни болоо,—

гэжэ
Урай хойнохи харуул болгоно.
Муу Хары н аха дүүнэд 
һайн ажалдаа орожо, 
һайн түүхэеэ түүхэлжэ,
Муу Харадаа ехэл 
Баярлажа һуубад.
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Муу Хара 
Баян Ермэйе 
Урай хойноо заража, 
Баян амитанда 
Мүргэхэеэ болижо, 
Х о ср  хүгшэдтэеэ 
Е хэ  яргажа һууба.
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Э ХЭ  Х Ү Б ҮҮ Н  Х О Ё Р

Урай урай
Ү ни болоһон сагта,
Урда хадын хормойдо 
Улад зон
Айл боложо Ьуугаа бэлэй. 
Тэрэ нэгэн айлда,— 
Тэрэнгиин ара тээ 
Т үб түхэреэхэн 
Теөрсэг нуурай 
Э р ь е  дээрэ 
Эреэн үхэртэйхэн 
Э хэ хүбүүн хоёр 
һууж а байба ха.
Налагай сүлөөтэй 
Наратай сэлмэгхэн үдэр 
Тэрэ хүгшэнэй 
Түрэл хүбүүниинь 
Эхэһээ иигэжэ 
Һураба ха.
— Эхэ аа!
Энэ эреэн үхэрөв



Алажа эдихэдэмнай 
Я аха  юумэб?
Э хэн ь  энэнииень дуулхадаа 
Эльгээ тэбзржэ,
Ехэ мууса 
О йндоо абажа,
Иигэжа хэлэнэ:
— Мандагар үхэрөө алаад,
М яхы ень хаанаа багтаахабибди?
— Улаан һабар 
Улайрхажа,
Үтэрхэн эдижэ дуудаха бэзэ, — гэжэ 
Ехэ баяртайгаар 
Гансахан хүбүүниинь 
Харю у эхэдээ үгэнэ.
— Тиимэ хадань 
Тэрнээ алаял даа,— гэжэ,
Эхэнь зүбшөөнэ.
Эреэн үхэрөө алажа,
Арһыень үбшэжэ байхадань 
Айлайнь нэгэ хүн 
Абяагүй ерээд,
Хаража шагнажа,
Хара һанаандаа 
һайб оруулжа, 
һанаа алдан байсараа 
Халижа арлишаба.
Э хэ хүбүүн хоёр 
Үхэрөө алажа,
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Тэрэнэйкгээ ммхые 
Д а л  соогоо ү л гэбэ...
Үглөөнэй бүрүүлдэ,
Үнгэнэй харанхы да 
Ган сахан  хүбүүниинь бодожо, 
А р а  хойто тайгадаа 
А гнахаяа  гараба ха.
Гараһан хойнонь 
Гэртээ үлэһэн эхэнь 
Эреэн үхэрэйнгөө мяхые 
Эдихэ Ьанаатай 
Д ал  соогоо  оробо.
Д ал  соогоо ороод,
Ш анаха мяхаа 
Ш абшажа баихадань 
Д алайнь шагаабряар 
Нэгэ юумэн 
Нэрэгүй далбаганаба.
Аалихан гэтэжэ харахадань 
Амагүй юумэнэй 
Абяан гарана:
— Улаан һабарби 
Улаан мяханһаа 
О толж о үгыш, 
һабартам һарбайгыш!
Тэрэ улаан һабартай 
Т эсхэеэ  болиходоо 
Б у ур ал  болоһон хүгшэн 
Б у л ты н ь мяхаа үгэжэ,



Шанажа эдихэ мяхагуй,
Шаража эдихэ еөхэгүй 
Гэртээ үлэбэ.
— Ямар сээртэй сэбэртэй 
Яагаа садаха дэбтэхэгүй 
Улаан һабартай,
Урбагар хушуутай
Аюултай амитантай болобобиб, — гэжэ 
Буурал эхэ хүүрээ барана.—
Х о н ог болонгүй 
Хооһондоо орохо,
С а г  ерэбэ.
Улаан Ьабар 
Улайсаа хүдэлэнгүй 
Зобон тугшарангүй 
Золдоо мяхатай болоод,
Яргажа гэртээ һууба.

Д ол оо  хоноһон хойно 
Д об уун  дээгүүр алхаһаар 
Тэрэ хүгшэнэй хүбүүн 
Тииргэндээ ерэжэ,
Гэртээ орОбо.
— Гансахан хүбүүгээ 
Гамнааша, харааша,
Э хэ  буурални,
Эреэн үхэрэйнгев 
Шүүһэтэй мяхые 
Шаныш, — гэжэ
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1'алайнгаа хажууда 
Ганса хүбүүниинь 
Ганайжа һуушана.
— Ю ун болообши,
Ю ун үхэрэйнгөө мяхые дурдаабши?.
Үхэрэймнай мяхые
Улаан Ьабар
Алаһанаймнай үглөө
Амандаа хэжэ
Арляа һэмнай!..
Хүбүүниинь тиигэжэ дуулаһаар 
Хүри улаан боложо,
Буурал эхынгээ урдаһаа 
Бурд байса бодожо,
Арбан улаан Ьабараа 
Арбайлгажа харуулна:
— Энэ улаан һабарнууд 
Эреэн үхэрэйнгөө мяхые 
Эдихэ гээ һэмнэйб...
Дэлхэйдэ шамдал 
Д эм ы  хүн бии гү? ..
Ай бурхан, ямар иимэ 
Үтэлсвө һанаа орохогүй,
Үлтэрсөө шүлэ гарахагүй 
Яндан хүн байдаг юм 
Түрэл дайдада 
Шамһаа тэнэг юумые 
О лоогүй хадаа 
Ш амдуун ерэжэ,



Шамайе алахаб, — гээд
Эдеэлэнгүй гөөр
Эритэй хурса һүхэеэ баряад,
Ганса хүбүүниинь 
Гаража арилшаба...

Нуурай заха дээгүүр
Ябажа ябахадань
Нэгэ хүн бортогоёо баряад,
Ш агаабаригүй гэртээ
Шатажа байһан наранай туяае
О руулха  гээд
Яажашье ядажа байба —
Уран зохид нарнай гуяа 
Ү гы  болошоод лэ байна.
Тэрэ хүбүүн 
Тэрээндэ дүтэлнед,
Гайхаһан янзаар:
— Галта нарые
Гэртээ иигэжэ оруулдаг юм гү? — гэжэ 
Тэрэ хүнһөө һураба.
— һайхан нара гэртээ оруулха 
һанаатай байналби,
Теэд ехэ ядажа,
Түлгзжэ тулижа байнаб.
Хүбүүн хэлэнэ:
— Хүндэл юм байна даа.
Нарые гэртэш орулаа хадам 
Намда юу үгэхэбши?
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Эриһэн юумыешни үгэхэб, 
Эмниһыешни һарбайхаб.
Буурал эхын хүбүүн 
Булад һүхэеэ барижа,
Гэрэйн ханые хахалжа,
Гэртэнь нара оруулба.
Үнөөхи хүниинь хухижэ:
— Хүрөөш даа хүбүүн! — гэжэ 
Халааһанһаан алта гаргаад,
Альгам дээрэнь 
Арюулжа үгэбэ.
Алтаа хүбүүн абаһаар 
Алад саашаа ябашаба.

Тэрээнһээ хойшо 
Тэрэ хүн 
Ой Ьанаа орожо 
О йлгоогуй юумээ 
О йл годог болобо.

Т е эд  ябажал ябахадань 
Уулын ыэгэ хормойдо 
У л адууд  тура барижа байба.
Нэгэ модоо охордуулаад,
Тэрэнээ юундэ охордообши гэжэ 
Бургааһа баряад,
Бүтүү сохижо байбад.
Буурал эхын хүбүүн 
Тэдээндэ хүрэжэ ерээд:
— Иигэжэ юугээ хэжэ байнат?— гэжэ
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Иимэ асуудал асууба.
— Модоо охордуулаад, 
һунаажа ута болохыснь 
h yp raaxa ойнтой 
Сохижо байнабдн, — гэж:->
Тэдэ зониинь харюусабад.
— Энээниие хэдышье сохёо Ьаа 
Энээнһэа ута болгохогуйт! 
Энээнниетнай ута болгоо һаам 
Намда юу таанад угэхэбга?

Хэрэгтэй юумыешни 
Хаирлангуй угэхэбди.
Хүбууц Һухэеэ барижа, 
М одондонь модо зал га ж'I.
Ута болгожо угенд,
Хүлэһвв абаад,
Баһа саашаа 
Byuiyy ябашаба.
Тарээнһээ хойшо 
Тэдэ зонууд 
Ой Һ анаа орожо.
Ойлгоогуй юумаэ 
О йл годог болобо.

Буурал эхын хубуун 
Яба ябаһаар 
Сагаан хадын хажууда 
Сайбар тэнгэриин хаяада. 
Хурьһэтэ дэлхэйн
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Хүхэн дээрэ байһан 
Анлда хүрэжэ ерэбэ.
Тэндэнь хүн зон суглараад, 
Ү н еэд  малаа ооһорлоод,
Хотон ') дээрэ гаргаха гэжэ 
У гзаран татан байнад.
— Иихэдээ юугээ хээбта?— гэжэ 
Э л ьгээ  хатаса
Ү н ввхп  хүбүүн һурана.
— Хотон дээрэхи ногоогоо 
Х оггүй болосонь эдюулхэ гуж» 
Хамтадаа оролдон байнабди!
— Ямар иимэ зон гээшэбта, 
Ядалдажа байха.
Хотон дээрэхи ногооетнай 
Хони малдатнай 
Хаяжа үг»« Ьаам 
Намда юу үгэхэбта?— гэжэ 
Манай хүбүүн һурана
— Мүнгэ алтаа барюулхабди! 
Хүрэжэ ерэһэн хүбүүн 
Хотон дээрэнь гараад, 
Н огооень шабшажа абаад,
Үнеэ малдань үгэбэ.

Тэрээнһээ хойшо 
Тэдэ зонууд 
Ой Ьанаа орожо,

1) >Ьлан Osrflpa.
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О йлгоогүй Юумээ 
Ойлго дог болобо.
Б уурал эхын хүбүүн 
Ябажа ибахадаа:
— Эдэ зон шэнги 
Иимэ тэнэг зон 
Үшөө олдохо гү,
Али олдохоо болёо г ү ? — гэжэ 
Һанаандаа һанана,
Бодолдоо бодоно.
Тиигэжэ ябасараа 
Танигдаагүй айлда ерэбэ.
Тэрэ айлай газаань 
Айхабтар схэ  гахай 
Арбан порошонхотоёо 
Тэни тэшоун 
Хабтэжа байба.
Баян хүнэй һамган 
Гэрһээ гаража,
Гахай хаража байһан 
Хүбүүнһээ liypana:
— Хүбүүхэн, та юу хараабта? 
Тиихэдэнь хүбүүн
Т э р э «һамганда хэлэнэ:
— Найр хуримдаа урихаяа 
Нагасынгаа хүгшэниие хаража бай наб. 
Тэрэ һамган
Ехын ехээр гайхаһандаа
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Тэрэнһээ иигэжэ һурана:
— Хайшан гэхэдээ 
Хүнэй гахай
Шинии нагасын хүгшэн болохо юм? 
Гахаймнай нээрээ
Танай нагасын хүгшэн болохо хадань 
Гэртээ абаашажа хүндэлыт!
— Болохо болохо...
Баян хүнэй һамган баярлаһандаа 
Барлагуудтаа пар мори хүллүүлжэ, 
Воротагайнгаа газаа гаража,
Гахайгаа тээлсээд үгэбэ.
Гахайнь дуу  шуу алдаба...
— Ю ундэ энэмни иигэжэ д у у гар н аб ?—

гэжэ
Тэрэ һамган
Талаар байгшадта хэлэнэ.
Хүбүүн тиихэдэнь харю у үгэнэ:
— Хуримда ошоходоо 
Хубсаһа үгыб гэнэл даа!
Тэрэ һамган гахайдаа
Таараха хубсаһа асаржа үмэдэхүүлбэ, 
Тэрэнэйнгээ порошоорхонуудтань 
Алта, шүрэ зүүлгэбэ.
Тиигээд тэрэ айлай Һамган:
— Айлшалагты иигээд бурхантаяа,— гэжэ 
Хэлэн зугаалан үлэбэ...

Пар моридынь шурьялдан,
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Харгы да орожо талииба.
Тэрэ хүбүүн
Тиигээд гэр тээшээ гэшхүүлнэ, 
Газар тээшээ найгуулча.
Ү дхэн ой соо ороод,
Ү тэрхэн морёо уяад,
Хоёр харгын бэлшэр дээрэһээ 
Мориной тонтогоол абажа, 
Малгай дороо дараад һууна

Гахайгаа үгэгшэ айлай 
Гэрэйнь эзэн 
Баршаа хэжэ ябаһанаа 
Воротадаа тулажа ерэхэдэнь 
Барлаг хүбүүдынь угтан, 
Баярлан амадан байбад.
Тарган һамганиинь 
Тураһаа гаража ерээд, 
Нүхэрэйнгөө хажууда ошожо:
— Үнөөхи тарган гахаймнай 
Арбан хоёр хүбүудтэеэ 
Алта шүрэ зүүнхэй,
Хубсаһа хунар үмэдэнхэй 
Харгыгаар ябаһан уүбүүнэйдэ 
Хуримда айшалжа ошоо.
Пар моридтоо һуулгаад, 
Үдэшөөд байнаб тэрэнээ, — гэжэ 
һайрхан баяртай хэлэнэ. 
Хуряахань нюдөө бэлтылгэн,
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Хахаһан шэнги боложо,
Ш арайгаа улайлгажа,
Шүдөө хабиран байба.
— Эмэ аад лэ 
Элжэгэндэ тоотой 
Иимэ хосорһон хүниие 
Энэ дайда
Яажа даажа байнаб,— гэжэ хэлээд, 
Доошоо харан гайхаба,
Дээшээ харан дэмырбэ.
— Гахайгаа алдаад,
Гадаһаа хухалаад,
Баярлаад бахардаад,
Хүнэй урай ерэжэ 
һүүдыгээд байхашни юун бэ? 
Тэрэ хүншни ябаһаар 
Хэр үни болооб?
— Һаяхан ябаа бэлэй,
Хурдан морёороо 
Хойноһоонь үлдев хадаа 
Хүсэжэ ядахагүйш, — гэжэ 
һамгааниинь хэлэнэ.
Баян хүн
Эмээлтэй мориёо асалжа,
Бу р ьяса  хатаргаад,
Тооһо нооһо татуулан 
Таршаганаса харайлгаад ябашаба.

Х ар гы н бэлшэр хүрэтэр
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Харайлгажа ерээд,
Ьһоор моринойнгоо 
i'-лоое татана.
Мүнөөхи хүбүүмнай 
Малгайгаа бариһан зандаа 
Тэрэ газарһаа хүдэлэнгүй,
Тиишэ иишээ харангүй 
һуужа байба ха.
Баян хүн моринһоон буужа,
Бэлшэр дээрэ һууһан 
Хүбүүнһээ иигэжэ һураба:
— Хүбүүнэйм үетэн,
Хэлыш намдаа 
Пар моритой 
П овозко тэргэтэй 
Хүниие хараагүй гүш?
— Зүүдэндээшье хараагүйлби, — гэжэ 
Хүбүүн харю у үгэбэ.
— Энэ юугээ барижа,
Эндэ, хүбүүн, һуунабш^?
— Наранай туяаһаа аймхай 
Нэгэ һайхан шубуу бариһан аад, 
Наранай орохые хүлеэжэ,
Нсфртоо дарагдажа һуунаб.
Баян хүн иигэжэ хэлэнэ:
— Энээнииешни баряад байһууб,
Ши хүбүүн зал уу байнаш 
Ш уумгайгаар мориндом мордоод, 
Гахай хулууһан хүниие
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Хурдаар хусэжэ барииш,
Хоюулайень намда тушаагыш!

Иигээд баян хүн 
Тэрэ малгайень 
Гартаа барижа.
Тэндээ һуушаба.
Гурбан үлэр,
Гурбан һүни 
Тэндээ байба,
Дүрбэдэхи үдэрев 
Газарһаа малгайгаа үргэнгүй 
Гараа доогуурнь хэжэ,
Ьайхан шубуу барибаб гэхэдэ» 
Мориной тонтогол адхашаба. .

Тэрэ хүбүүн эхэдээ ерэбэ.
— Дайдада шамһаа тэиэг улад 
Дэмы олон байна даа.
Тарбагай һүхөөрвө
Тархииешни таһалхаяа болёоб,— гэжэ 
Хүбүүниинь эхэдээ хэлээд,
Хамтадаа ярган һууба ха.
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