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Аннотаци 

Буряад аман зохёол. Буряад арадай аман зохёол г=нзэгыр==лэн 

шудалха талаар дунда \ургуулиин, м=н оюутадай, бэшэшье 

буряадайнгаа аман зохёолоор \онирходог х=н==дтэ ту\аламжа болон 

дурадхагдана.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Оршол 

 

 Арадай аман зохёол г=, али фольклор (англ. folk – lore) хадаа анхан 

эртэ урда саг\аа аман =г--р дэлгэр\эн зохёол юм. 

 Буряад  аман  зохёол  хадаа  анхан  урда  саг\аа  буряад  арадай  

дунда  аман =г--р дэлгэр\эн зохёол болоно. 

 Арадай аман зохёол хадаа эртэ урда саг\аа, =зэг бэшэгэй бии 

болоог=й =е\-- эхилэн х=гжэжэ ерэ\эн байна. +зэг бэшэгэй бии 

боло\он саг\аа эхилэн, аман зохёолой хажуугаар бэшэмэл зохёолнуудые 

найруулан зохёодог боло\он юм. Тиигэжэ зохёолнууд хоёр янза боло\он 

т==хэтэй. 

а) Аман зохёолнууд г=, али аман =г--р арадай дунда дэлгэр\эн 

зохёолнууд; 

б) Уран зохёолнууд г=, али бэшэгээр арадай дунда дэлгэр\эн 

зохёолнууд. 

 Аман болон уран зохёолнууд удхаараа, т=хэл--р--, 

=г==лбэреэрээ, ==ргээрээ г.м. адли байхынгаа хажуугаар, ба\а онсо 

илгаатай юм. 

 Аман болон уран зохёолнуудай адли талань юуб гэхэдэ, аманшье, 

бэшэмэлшье зохёолнууд бодото байдалда бай\ан, боло\он, =зэгдэ\эн 

юумэн, =йлэ, =зэгдэл тухай зураглан харуул\ан найруулганууд юм. 

Энэмнай удхынгаа талаар болоно. Т=хэл--р-- талаар ба\а адли 

талануудтай юм. Жэшээнь, дуунууд хадаа аянгалан дуула\ан 

абяанууд\аа б=ридэ\эн т=хэлтэй зохёолнууд болоно; онь\он болон 

хошоо =гэн==д бадаглан хэлэ\эн ш=лэг==д\ээ б=ридэ\эн х--р--н==д 

зураглан найруулагда\ан дунда хэмжээнэй зохёолнууд болоно г.м. 

 Аман болон уран зохёолнуудай ондо ондоо талань юуб гэхэдэ, нэн 

т=р==н удхаараа илгаатай юм. Аман зохёол гээшэ анхан эртэ урда 

саг\аа х=н т=рэлтэнэй отогтон болон угсаатан байха =е\--, ухаан 

бодолойнь \айса х=гж--г=й, юртэмсын нара \ара, одо м=шэд, харанхы 

\аруул тухай; тойроод бай\ан дэлхэйн юумэн==д болохо хада уула, ой 



  

х=бшэ, гол горход, нуур далай тухай; байгаалиин =зэгдэлн==д болохо 

=дэр \=ни, \алхи шуурган, са\ан бороон, х=йтэн халуун тухай; зун 

намар, =бэл хабар болон, жэлэй д=рбэн сагай эрьесэ, наранай гараха 

орохо тухай г.м. юун гээшэб, ямар шалтагаан\аа иимэ юумэн==д 

болоноб гэжэ мэдэхэг=й дээрэ\ээ, эдэниие юрэ бусын шэдитэ юумэн, 

=йлэ, =зэгдэл\-- боло\он удхатайгаар ойлгодог, тиигэжэ \анадаг, 

тиигэжэ аман зохёол соогоо хэлэдэг бай\ан гээшэ. “+ни холо =нгэр\эн 

сагта, отогтон болон угсаатанай х=гжэлтын эхин =едэ ажа\уу\ан 

буряадууд тухай домогуудые зохёодог байдаг,” - гэжэ А.И.Уланов 

бэшэнэ. “Буряадай баатарлиг =льгэр “Гэсэр” гэ\эн ном соогоо 

М.П.Хомонов иигэжэ бэшэнэ: “Домогуудай бии боло\он шалтагаан 

хадаа эртэ сагай х=н==дэй байдал\аа тэдэнэй байгаали тухай бодотоор 

мэдэдэгг=й\-- эхитэй”. Ямаршье аман зохёол соо, тэрэ тоодо домогууд 

соо зоной --рынг-- бодол, ажабайдал, оршон тойронхи юумэн==дые 

аман =г--р-- зураглажа байхадаа, тэрэнэйнгээ элдэб ушарнуудай 

шалтагааниие ямараар ойлгожо, мэдэржэ бай\анаа харуулна. Тиихэдээ 

х=н==д хара\ан, =зэ\эн, дуула\ан юумэн==дээ шэдитэ удхатайгаар гэхэ 

г=, али домоглолой ё\оор тайлбарилжа хэлэдэг бай\ан гээшэ. Энээн 

тухай А.И.Уланов иигэжэ бэшэнэ: “Эртэ урдын сагай х=н==дэй ухаан 

болон бодол юумые хамтаруулан г=, али синкретичнээр ойлгодог бай\ан 

гэжэ домогууд гэршэлнэ. Жэшээнь, буряад домогууд соо б=хы юумэн, 

амитай болон амиг=й байгаалиин =зэгдэлн==д х=ндэл адли шэнжэтэй, 

х=дэлжэ, мэдэржэ, бодомжолжо, нэгэ д=рсэтэй, нэгэ т=хэлтэй болошоод 

бай\ан юумэн гэжэ тайлбарилдаг юм”. Жэшээлхэдэ, наран эртэ урдын 

х=н==дэй \анамжаар б=хы дэлхэйе дулаасуулжа, гэрэл =гэжэ байдаг тон 

ехэ х=сэ шадалтай, х=н==дтэ ту\атай, х=н\-- олон дахин =л== удхатай 

тэнгэриин юрэ бусын амитан гэжэ тайлбарилагдана. /ара болон одо 

м=шэдые хараад, тэнгэриин амитадай сугларжа, х--рэлд--г-- хэдэг 

дэлхэйдэл адли газарнууд гэжэ этигэнэд. Са\а бороон, \алхин шуурган, 

тэнгэриин дуун, сахилгаан болон байгаалиин бэшэ =зэгдэлн==д тэрэ 

сагай х=ндэ онь\он шэнжэтэйгээр \анагдажа, --р --рын эзэтэй 



  

болгогдоно. Эдэ эзэд==д тэнгэридэ ажа\уудаг, газар дэлхэйдэ боложо 

бай\ан б=хы юумэн тэдэнэй мэдэлдэ байдаг, тэнгэритэнтэй сэхэ 

холбоотой, тэнгэриш==л\ээ дулдыдана гэжэ ойлгоно. Тэрэшэлэн 

ойлгожо, оршолон юртэмсын байра байдалые тайлбарилагдааг=йдэнь 

бага мэдэсэтэй, д=ршэл багатай бай\ан тэрэ сагай х=н==дтэ ондоогоор 

аргаг=й байгаа. Юуб гэхэдэ, ойлгосо мэдэсынгээ \ая х=гжэжэ эхилхэдэ, 

х=н --рынг-- мэдэрэл\ээ, ойлгомжо\оо, олоной =йлэ хэрэг==д\ээ, 

д=ршэл\-- =ндэ\элдэг бай\ан. 

 Тиигэжэ х=н==дэй ажабайдалда боло\он =йлэ хэрэг==дые: баяр, 

жаргал, амгалан байдал, дайн сэрэг, =бшэ зоболон г.м. - 

тэнгэриш==лтэй холбоно. Х=н==дэй амгалан ажа\уугаа \аа, \айн 

сэдьхэлтэй тэнгэриш==л ту\ална гэжэ бодоно. +бшэ зоболоной, ган 

гасуурай болобол, муу \анаатай тэнгэриш==л хоро х=ргэнэ гэжэ 

этигэнэд. Эндэ\ээ уламжалан, тэнгэриш==лые хоёр б=лэгтэ илгана. 

Манзан Г=рмэ т--дэй урин налгай абари зантай тэнгэри, тэрэнэй 

мэдэлдэ \айн \айхан тэнгэриш==л болохо наран, бороон, тэнгэриин 

долоон дархашуул ороно. 

 Сагаан сэдьхэлтэ, \айн тэнгэриш==л баруун з=гтэ ажа\уудаг. 

Тэдэнэй аша ту\аар дэлхэй дайда сэсэглэжэ, ногооржо, х=н зон, б=хы 

амитад амгалан ажа\уудаг гэжэ эртэ урдын зон этигэнэ. 

 З=г--р з==н з=гтэ ажа\уудаг тэнгэриин амитад хара 

сэдьхэлтэйгээр, муу \анаатайгаар харагдана. Эдэнэр газар дэлхэйе 

хоо\олхо, б=хы амитан юумэ =гы хэхэ зорилготой хорото ябадал хэдэг 

гэжэ эртэ урдын х=н==д \анана. Маяс Хара т--дэй муу ёрото з==нэй 

тэнгэриш==лэй шэнжэ шанар хорото манан, харланги тэнгэри болоно. 

З==нэй тэнгэриш==л соо\оо эгээн х=сэтэйнь Атай Улаан юм. Тэрэнэй 

=е бэеын та\арда\ан нара залгихаяа оролдоно. Эндэ хэлэгдэ\эн хоёр 

б=лэг тэнгэриш==лэй хоорондо замхадагг=й, саг =ргэлжын тэмсэл 

боложо бай\аар зураглагдана. 

 Аман зохёол дотор уран бэрхэ, ухаатай сэсэн эхэнэрн==д, эрэлхэг 

зоригтой эрэш==л, д=ршэл ехэтэй =бгэд х=гшэд, м=н х=нэй “н=хэр” 



  

боло\он ан адагуусан, илангаяа х=лэг морид, х=нэй хэрэглэжэ бай\ан 

юрын модон, шулуун, номо годли, эмтэй домтой ургамалнууд, булагай 

у\ан г.м. магтагдажа, тусхай шэдитэй бай\аар зураглагда\ан байха юм. 

Жэшээлхэдэ, юрын модон ба\а --рын =ндэ\э \ууритай. Юуб гэхэдэ, 

эртэ урда сагай х=н==д ажамидархын тула, модо шулуу хэрэглэжэ, отог 

=рг-- барина, зэрлиг ангуудые модоор сохижо, шулуугаар шэдэжэ 

унагаана, модо шулуугаар бэеэ элдэб дайсад\аа хамгаална. Тиихэдээ 

тэрэ сагай х=н==дтэ модон шулуун хоёр х=нэй х=сэ шадал нээхэ --рын 

шэдитэй хэрэгсэлн==д гэжэ тоологдоно. Саашадаа шулуу модондо уяад, 

\=хэ, алха, жада г.м. зэр зэбсэг дархалжа \урахадаа, модо шулуунай 

ямар ехэ х=сэтэй болодогые ойлгоно. З=г--р энэ ушар з=б--р 

тайлбарилжа шадахаг=й байжа, модо шулуун --рын шэдитэй, амиды 

юумэн мэтээр \анагдана. Тиихэдээ модон шулуун хоёр эртэ урдын 

х=н==дэй х=сэн дээрэнь х=сэ нэмэхэ, шадалынь б=ри ехэ болгохо 

шэдитэй, ту\алха, абарха зэр зэбсэг, н=хэр, \=лдэ боло\он юм. Энэ 

ушар\аа аман зохёол соо магтаал \айшаалда орожо, уран гоёор 

зураглагдана. Жэшээлхэдэ, “Гэсэр” =льгэрэй баатар Б=хэ-Бэлигтэ 

газарта буужа, дайсадтай тэмсэхынгээ урда тээ, Хан - Хюрмас тэнгэри 

эсэгэ\ээн хэдэн юумэ эрижэ абана: 

... Д=рбэн далай тобшолуулха 

Д=рбэн эльбэтэ модоёо =гэхэ г=т? 

Зулай дээрэ табигдадаг 

Элитэ зандан модоёо =гэхэ г=т? 

Мянган зада та\алагша 

Задай улаан шулуугаа =гэхэ г=т? 

 Эндэ Б=хэ-Бэлигтэ баатарай дайнда хэрэглэхэ шэдитэ модон 

шулуун хоёр тухай хэлэгдэнэ гээшэ. 

 Эртэ урда сагта  х=н==д элдэб шалтагаан\аа боложо =бдэдэг, 

шархатадаг бай\ан гээшэ ааб даа. +бшэн х=н==дээ эдэгээхын тула, али 

б=хы арга хэрэглэдэг байгаа. Тэрэ тоодо оршон тойронхи байгаалида 

ушардаг таараха бодосууд, ургамалнууд, х=йтэн халуун у\атай булагууд, 



  

м=н шубуудай, ангуудай зарим з=йлн==д хэрэглэгдэдэг бай\аниинь 

дамжагг=й. Х=нэй бэе эл==р энхэ болгоходо, эдэнэй тусгаар ту\атай 

бай\ые мэдэжэ, магтан х--рэлдэдэг бай\ан. Гэбэшье ямар шэнжэ 

шанараараа туд юумэн==д х=ндэ ту\атай бай\аниинь сэхэ мэдэгдэхэг=й 

дээрэ\ээ, ямар нэгэ шэдитэ шэнжэ шанартайгаар ойлгогдожо, уранаар 

найруулагдана. Жэшээлхэдэ, “Гэсэр” =льгэрэй баатар Наран-Гоохон 

абхайн ехээр =бд--д байхада, булжамуур шубуу асаржа, бэеыень 

дахахадань эдэгэнэ: 

Азарга сагаан булжамуур  

Наран Гоохон абхайн 

+льбэр =бшэн хоёрынь 

Эмнэжэ домножо бодхобо, 

Ханяада тахал хоёрынь 

Эдэгээжэ заларуулжа ошобо. 

 Эдэ м=рн==д булжамуур шубуунай ханяада, тахал эдэгээжэ шадаха 

шэдитэй бай\аар, эртэ урда сагай х=н==дэй этигэжэ бай\ые гэршэлнэ. 

 Ажал х=дэлмэридэ д=ршэлтэй болохо б=ри эртэ урда сагай х=н==д 

тэрэ сагтаа зэрлиг яба\ан ангуудые баряад \ургажа н=хэсэнэ, бай\аар 

тэдэнь гэрэй амитад болоно. Тиигэжэ адуу моритой, =хэр малтай, хони 

хурьгадтай, нохой болон шубуудтай боложо, ажамидаралдаа тон шухала 

ту\аламжа олоно. Тэрээн хоорондо х=н==д эдэ амитадые, юрэнхыд-- 

дэлхэйн б=хы амитадые х=н шэнги ухаатай, х--рэлдэхэ шадалтай 

бай\аар этигэжэ яба\ан юм. Энэ ушар м=н ба\а =льгэр домогуудта 

уранаар зураглагда\ан байдаг. Жэшээлхэдэ, “Аламжа Мэргэн” гэжэ 

=льгэр соо гол =йлэдэгшэ нюур болохо морин эзэндээ иигэжэ хэлэнэ: 

Наян алда бэетэй, 

Найман дэлим шэхэтэй 

Нарихан шарга мориниинь 

Инсагаалжа хэлэбэ, 

+=ргэжэ =гэлбэ: 

- Ягша Хара абгайшни  



  

/=лдэ \=нэ\эн хоёрынь 

Гадаада далайн гараанда, 

Газар дайдын =нсэгтэ, 

Ехэ шара нуурта 

Хонгор галуун боложо, 

Тамаран наадажа ябанал, - гэбэ. 

 Энэ мориной ямар ухаатай, эзэндээ ту\атай бай\ые эндэ --рынь 

хэлэ\эн =гэн==дээр ойлгонобди. 

 Буряад арадай аман зохёолнууд эртэ урда сагай зохёолшодой болон 

дамжуулан тараагшадай ажабайдалые, \анал бодол харуулдаг юм. 

Тиимэ\ээ тэрэнэй эгээн хуушаниинь домогууд болоно. Х=сэ ехэтэ Задай 

шулуун гайхамшагта, амидыруулха эди шэдитэй ногоон, модон, наран, 

абарга томо амитад тухай =льгэрн==д, домогууд, х--р--н==д, 

онтохонууд соо байдаг гээшэ. 

 Аман болон уран зохёолнуудай ондоо талань =ш-- юуб гэхэдэ, 

тэдэнэй т=хэл--р-- илгарал болоно. Арадай байдалда =зэгдэ\эн ехэ 

хэрэг, =йлэн==дые, ажабайдалайнь хубилалтые, дайн байлдааниие г.м. 

зураглан харуул\ан аман зохёолнууд =льгэрн==д болон домогууд 

байхадань, бэшэмэл зохёолнууд болоно. Тиин =льгэрн==дынь т=хэл---

р-- ш=лэглэмэл байхадань, туужанууд, домогууд, онтохонуудынь х---

рэ\эн зохёолнууд (повествовательные произведения) байдаг юм. 

Эдэмнай дунда хэмжээнэй аман болон бэшэмэл зохёолнууд болоно. 

 Дунда хэмжээнэй аман зохёолнууд болохо онтохонууд (сказка), 

бэшэмэл х--р--н==д (рассказ) удхаараашье, т=хэл--р--шье илгаатай ха 

юм: онтохонууд шэдитэ, амитад тухай болон ажа\уудалай гээд 

илгархадань, х--р--н==д х=нэй ажабайдалда хабаатай юумэ, =йлэ, 

=зэгдэл зурагла\ан байдаг. 

 Бага хэмжээнэй таабаринууд, онь\он болон хошоо =гэн==д, =реэл 

болон хараалнууд г.м. эртэ урда саг\аа м=н-- болотор аман =г--р 

зохёогдон дэлгэржэ байдаг тула, удхаараашье, т=хэл--р--шье арадай 

аман зохёолнуудта хабаадуулагдана. Эдэ зохёолнууд анха т=р==н\ээ 



  

аман =г--р найруулагдан дэлгэржэ бай\ан, тэдэ =зэг бэшэгэй бии 

боло\он саг\аа хойшо бэшэжэ абтадаг болонхой. 

 Бага хэмжээнэй аман зохёолнууд м=н =г==лбэреэрээшье, 

==ргээрээшье илгаатай: тэдэ аман =г--р толгой \==л дахуулан 

ш=лэглэ\эн т=хэлтэй байха зуураа, тусхай ушараар г=, али зугаа 

нааданай, сэсэ болон =гэ буляалдаанай, хурим т=рын, баяр ё\ололой г.м. 

=едэ хэлсэгдэдэг гээшэ. 

 Арадай аман зохёолой онсо шэнжэн==дынь =ш-- юун болоноб 

гэхэдэ, аман зохёол зоной хамтаараа зохёо\он б=тээл болоно, харин 

бэшэмэл уран зохёол нэгэ х=нэй зохёо\он б=тээл болоно. М=н аман 

зохёол олон =еын зоной найруул\ан тула, олон янзаар хэлэгдэдэг г=, али 

хубилбаритай (вариантнуудтай) юм, харин уран зохёол ганса х=нэй 

найруул\ан тула, нэгэ янзаар бэшэгдэ\эн, хубилбариг=й байдаг. 

 

    2. Буряад аман зохёолой илгарал. 

 

 Буряад арадай аман зохёолнууд удха, т=хэл, =г==лбэри, хэрэглэлгэ 

болон хэмжээгээрээ илгардаг. Тиихэдээ нэн т=р==н бага, дунда, ехэ 

хэмжээнэй гээд б=лэглэн илгаруулагдадаг заншалтай гээшэ. 

 а) Бага хэмжээнэй аман зохёолнуудта таабаринууд (загадки), онь\он 

=гэн==д (пословицы), хошоо =гэн==д (поговорки), ёгто =гэн==д 

(иронии), шог =гэн==д (шутки), жороо =гэн==д (скороговорки) г.м. 

хабаадана. 

 б) Дунда хэмжээнэй аман зохёолнуудта дуунууд (песни), онтохонууд 

(сказки), дурдалганууд (воспоминания), магтаалнууд (оды), солонууд 

(прославления), =реэлн==д (благопожелания), хараалнууд (проклятия) 

г.м. орохо болоно. 

 Аман зохёолнууд найруулагда\ан т=хэл--р-- х--рэ\эн, 

ш=лэглэ\эн, з=жэглэ\эн байдаг. Х--рэ\эн зохёолнуудта миф==д, домог 

(легенды), онтохон (сказания), дамжаг =гэн==д (предания), дурдалганууд 

(воспоминания) г.м. хабаадана. Ш=лэглэмэл зохёолнуудта =льгэр, дуун, 



  

магтаал, соло, =реэл, хараалнууд г.м. бага хэмжээнэй аман зохёолнууд 

хабаадана. 

 

 

Буряад аман зохёол 

 

 

 Бага хэмжээнэй                    Дунда хэмжээнэй                    Ехэ хэмжээнэй 

  аман зохёол                             аман зохёол                           аман зохёол    

 

  таабаринууд                             дуунууд                   миф==д 

  онь\он =гэн==д                     онтохонууд             домог г=, али легенды 

  хошоо =гэн==д                     дамжаг =гэ г=,          =льгэр г=, али улигер 

  ёгто =гэн==д                          али предания 

  шог =гэн==д                             дурдалга 

  жороо =гэн==д                      магтаалнууд 

                                                       солонууд  

                                                     хараалнууд   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Бага хэмжээнэй аман зохёол 

Таабаринууд 

 Удхаараа нюуса, т=хэл--р-- ш=лэглэмэл, хэмжээгээрээ багахан, 

==ргээрээ =хиб==дэй болон бусад х=н==дэй ухаа бодол х=гж--хэ 

зорилготой аман зохёолые таабари гэнэ. Таабаринууд тайлтатай байдаг.  

 Таабаринууд удхаараа олон янзын юумэ тэмдэглэ\эн байдаг: 

 а) Байгаалиин =зэгдэлн==д (аадар, бороо, сахилгаан, \алхин, нара, \ара, 

одо м=шэн г.м.). 

 

Сагааниинь ябая гээ. 

Хараниинь байе гээ. 

                            (газар, са\ан)   

Булан дээрэ 

Боло\он хилээмэ. 

                           (\ара) 

Ангар дээрэ 

Алтан аялга. 

                          (наран) 

Амаг=й м=рт-- уудаг, 

Амигуй м=рт-- дуугардаг, 

Х=лг=й м=рт-- г=йдэг, 

Х=р х=нгэрэг хаадаг. 

Барихада, баригдадагг=й, 

Барилдахада, диилэдэгг=й. 

                          (\алхин) 

Гайхама ехэ бэетэй 

Газарта х=рэмэ дэл\этэй. 

   (наран) 

Зундаа урганагуй, 

+бэлд-- ургана. 

   (суг м=шэд) 



  

 б) Х=н, тэрэнэй хуби (нюдэн, шэхэн, толгой г.м.) 

 

Аха д== хоёр нэгэ бэ\этэй аад, 

Бэе бэеэ харалсахаг=й юм. 

                          (нюдэн) 

Адхахада, альга д==рэхэг=й, 

Табихада, талые д==ргэдэг. 

   (нюдэн) 

Алтан жалгын =б\э 

Амталжа ядааб. 

   (альган) 

Хоёр хонгор нуурта 

Хододоо ногоон ургана. 

   (\орьмо\он) 

Хадын хажууда хахархай тэбшэ. 

   (шэхэн) 

 в) Амитанууд тухай (зэрлиг болон гэрэй амитанууд, шубууд, хорхой 

шумуул г.м.) 

 

Хаанай басаган 

Хара торгон дэгэлтэй. 

                          (турлааг) 

Буур - буур дуутай,       

Бухайр торгон дэгэлтэй, 

Гол м=нгэн хуягтай, 

Гансаараа ябаха ё\отой. 

                          (шара шубуун) 

Хяагта\аа хилгаа\аар бууба. 

                          (абаахай) 

Соохор \амган сагаан залитай. 

                          (гулабхаа) 



  

Аргамжаг=йг--р орёодог, 

Амаг=йг--р хазадаг. 

   (могой) 

Мигдар – мигдар гэшхэлтэй, 

Мянган сагаан дахуултай. 

Т=гдэр – т=гдэр ябдалтай, 

Т=мэн сагаан дахуултай. 

   (морин) 

 г) Гэр бараан, тэдэнэй хэрэгсэлн==д (ханза, =хэг, эргэнэг, шарга, тэргэ 

г.м.) 

Базаарай ==дэн баруун хойшоо хараа. 

                          (эргэнэг) 

Далаа тойроод далан могой, 

Гэрээ тойроод ерэн могой. 

                          (гэр шабаха) 

Томско морин турууг=й, 

Тобогой хээрэ ногоог=й. 

                          (стол) 

/огтуу мангад гэртэеэ мухаряа. 

                           (шарга, шэбхэ адхаха) 

Зуун хара ямаан соо 

Зуудаг хара тэхэ. 

   (галай хабшаг) 

Могой бэшэ аад, хадхууртай 

Тэргэ бэшэ аад, м--ртэй. 

   (оёдолой машина) 

Хаанда хайратай 

Зондо этигэлтэй. 

   (шэгн==р) 

Уйтан гэр соо 

М=ргэдэг хуса. 



  

   (уур, нюд==р) 

Т=тэгэр \амган 

Т=мэн халаа\атай. 

   (хурабша)  

 д) Мал болон таряан ажал, тэрээндэ хабаатай зэмсэг==д (хажуур, 

хамуур, трактор, комбайн г.м.) 

 

Бэеымни шииг нойтые 

Бэлх==л\эн\ээмни боожо хатааба. 

                          (боолтотой таряан) 

Нэгэ эбэртэй хуса 

Мянган хони урдаа туугаа. 

                          (комбайн) 

Ой соо 

Оодогор нохой хусаа. 

                          (\=хэ) 

Далай дээг==р 

Дараанса хуулаа. 

                          (газар хахалха) 

Хии талын адууе хибэн 

Х=х--р хуряаба. 

   (гараар =б\э сабшаха) 

Найгаа, найгаа нар\ан 

Наян долоон \алаатай, 

\алаа б=реэ ==ртэй 

+=р б=ри =ндэгэтэй. 

   (таряанай хоолос) 

Тээ тэндэ тээхэлжэни 

                           булаа \эм, 

Тээ байгаад ошоходом 

   нюд-- бэлтылгээд, 



  

+\-- =рзылг--д байгаа \эн. 

   (таряан) 

 

 е) Эрдэм ном тухай (ном, лагбан, гуур\ан, дэбтэр, бэхэ г.м.) 

 

Эзэндээ эрхэ соохор, 

Бэшэндээ бэрхэ соохор. 

                         (ном) 

Хонидынь хара, 

Хорёонь сагаан.  

                         (бэшэг, саар\ан) 

Нимгэн хадын саана\аа 

Нэрэ нэрээ дуудалсаа. 

                         (бэшэг) 

Г=н худагай у\ан хара, 

Г=рэмэл могойн хушуун хара. 

   (лагбан ба ьэхэ) 

Минии нэрэ миндас, 

Мянган хоёр хууда\ан. 

   (ном уншаха) 

Олосын нуурта олон боро нугу\ад, 

Тэдэниие тоологшо обоо тобоо хоёр. 

   (ном уншаха) 

 

  Таабаринууд урданай болон м=н--нэй гээд илгаруулна. 

Заримдаа таабаринууд нэгэ мэд==лэл\ээ б=ридэ\эн байдаг. Жэшээнь: 

Сонходо шандагад хоноо. (м=шэд). Хадада хата\ан мяхан (х=й\эн). Тас 

гээд танюулаадхиба. (фотозураг). Замбуулинай хорхой бултадаа 

х=дэлдэг. (ш=дэн ба аман). Эндэ сабша\ан зомгоол Эрх== х=рэтэр 

хиидэбэ. (бэшэг). 

 



  

Хэрэглэгдэхэ литература 

1. Балдаев С.П. Буряад арадай аман зохёолой т==бэри. Улаан - 

+дэ: Буряадай номой хэблэл, 1960. 

2. Бардаханова С.С. Малые жанры бурятского фольклора. Улан - 

Удэ, 1982. 

3. Махатов В.Б. Буряад аман зохёол. Улаан - +дэ, 1998, I ч., II ч. 

4. Т=мэн таабари. Буряад арадай таабаринуудай суглуулбари. 

Буряадай номой хэблэл. Улаан - +дэ, 1981. 

5. Уланов А.И. Древний фольклор бурят. Улан - Удэ: Бурятское кн. 

Изд-во, 1974. 

 

Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Таабаринуудай д=рим мэдэхэ. 

2. Таабаринуудай бии бололго болон илгаанууд. 

3. Таабаринуудай гол удха ш=лэглэмэл --рсэ янза. 

  

     Онь\он =гэн==д 

 Удхаараа \ургаал заа\ан, т=хэл--р-- ш=лэглэмэл, хэмжээгээрээ 

багахан аман зохёолые онь\он =гэ гэнэ. 

  

 Онь\он =гэн==д \ургаал тэмдэглэ\эн, удхаараа олон янзын 

байдаг. 

 а) Т=рэ\эн нютаг, т=рэлхи орон тухай:    

                                    Т=рэ\эн дайда - т=рэл эхэ,  

                                    Х=нэй дайда - хойто эхэ. 

                                                  ∗  ∗  ∗ 

_-рын дайда халуун, 

Х=нэй дайда х=йтэн. 

∗ ∗  ∗ 

                                     Гол голой нохой дуун ондоо, 



  

          Айл айлай х==р =гэ ондоо. 

∗  ∗  ∗ 

                    Эмниг морин – адуугаа \анадаг, 

         Эжы абын х=б==н – газар дайдаяа \анадаг. 

 

б) Ажалай аша, х=дэлмэриин х=сэн тухай:  

  

                                   Ажалша х=н н=хэр--р ядахаг=й, 

                                Ангууша нохой ойдо т--рихэг=й. 

                                                 ∗  ∗  ∗ 

Аадар бороогой \==лээр агаар арюун байдаг, 

Ажал х=дэлмэриин \==лээр бэедэ амар байдаг. 

∗  ∗  ∗ 

    Ажал хэжэ атархаха, 

    Х=дэлмэри хэжэ х=дэржэхэ. 

∗ ∗  ∗ 

Ажалша х=н хоймортоо \ууха 

Архинша х=н ==дэндээ хэбтэхэ. 

 в) Эрдэмэй эди, \ургуулиин \ургаал тухай:    

Эрхим баян - эрдэм, 

                                /унгана баян - \ургаал. 

                                               ∗  ∗  ∗ 

Улайран толорхо гэжэ наран гарадаг,  

Ухамайлан ухаарха гэжэ х=н т=рэдэг. 

∗  ∗  ∗ 

    Эрдэм бэлиг хэшэлээр олдодог, 

    Энхэ жаргал тэмсэлээр олдодог. 

∗  ∗  ∗ 

    Х=нэй сэсэн – арадтаа 

    Х=лэгэй хурдан – адуундаа.  



  

      ∗  ∗  ∗ 

    Эдир х=нэй ухаан \онор, 

    Сэлмэг тэнгэриин одон ялагар. 

  

 г) Эб найрамдал, энхэ амгалан байдал тухай:   

                                Замаг ехэтэй у\анда зага\ан олон, 

                                Зан \айтай х=ндэ н=хэр олон. 

                                                ∗  ∗  ∗ 

Хоер х=н эбтэй болбол, 

Т=мэр хорёо мэтэ. 

Хорин х=н эбг=й болбол, 

Эбдэрхэ хорёо мэтэ. 

∗  ∗  ∗ 

                           Гэртэхи байдал – гэргэнэй, 

    Газаахи байдал эзэнэй. 

              ∗  ∗  ∗ 

    Архинша х=н нохойн на\атай, 

    Ажалша х=н ута на\атай. 

 д) Адуунай ашаг, малай хэшэг тухай:   

Тарган морин \айнда тоотой, 

                                Ноед ламанар сэсэндэ тоотой. 

                                                ∗  ∗  ∗ 

+хэр мал - =б\э тэжээлээр, 

+хиб==д  =бгэдэй \ургаалаар. 

                                                ∗  ∗  ∗ 

З=г-- алдабал, т--рихэ, 

З=г-- алдабал, з=дэрхэ. 

Малаа алдабал, б=дэрхэ, 

М=нг-- алдабал, нэхэхэ. 

 е) Х=нэй \айн болон муу ябадал, т=хэл г.м.   



  

/айн эрэ яба\ан =зэ\эн-- х--рэдэг, 

Муу эрэ эди\эн уу\анаа х--рэдэг. 

                ∗  ∗  ∗ 

Хобдог х=ндэ ноен дуратай,                                                                   

             Шашагандаг басагадта х=б==д дуратай. 

∗ ∗  ∗ 

Сэсэн х=н сэсэншье байха, 

    тэнэгшье байха 

Сэбэр х=н сэгтэйшье байха, 

    \аланшье байха. 

∗  ∗  ∗ 

   Ганса сусал – галай дарамта 

   Гэргэн басаган – гэрэй дарамта. 

 

 ж) Хулгай, худал  тухай:   

                              Хулгайша х=нэй гар ута, 

                              Худалша х=нэй хэлэн ута.   

                                            ∗  ∗  ∗ 

Худал =гэ хурдан, 

Худагай оёор х=йтэн.  

    ∗  ∗  ∗ 

+нэншэ х=н олондо этигэлтэй,  

Худалша х=н хамагта этигэлтэй. 

                                            ∗  ∗  ∗ 

З=б юумэн з=рхэн\-- халуун 

Буруу юумэн булшан\аа х=йтэн. 

           ∗  ∗  ∗ 

+нэ ехэтэй шулуун\аа, 

+нэн н=хэр хэрэгтэй. 

 



  

 з) Залхуу хойрог тухай:   

                               Залхуу х=нэй заглуу хоо\он, 

                              Ажалша х=нэй амбаар д==рэн. 

                                                ∗  ∗  ∗ 

З--лэн х=ндэ хорхой =тэдэг, 

Залхуу х=ндэ зоболон ушардаг. 

                                               ∗  ∗  ∗ 

    Эхэнэрэй муу – з=рхэнэй зоболон, 

             Ноёной муу – зоной зоболон. 

                                               ∗  ∗  ∗ 

             Захуугай гэртэ т=леэн =гы 

    Залгидагай гэртэ эдеэн =гы. 

 к) Архи тамхин тухай:   

Архинша х=н нэгэ шэлээр ханадагг=й, 

                               Ангууша х=н нэгэ г=р--\--р ханадагг=й.  

                                                        ∗  ∗  ∗ 

Архинша х=нэй =гэ =гэ бэшэ, 

Нохойн хатар хатар бэшэ. 

                                                        ∗  ∗  ∗ 

Архяар хоолонхаар, 

Аарсаар эдеэлэ. 

                                                        ∗  ∗  ∗ 

 /охор =хэртэ худаг б= =з==лэ, 

 /огтуу х\ндэ хабааг б= =з==лэ. 

 

 Буряад онь\он =гэн==дые т=хэл--рнь 2 б=лэгтэ хубаажа 

боломоор:  

1. Сэхэ удхатай: 

Альма жэмэс амтан соогоо \айн, 

Айраг тараг \онин соогоо \айн. 



  

  ∗   ∗   ∗ 

Гайхама сэсэн х=ндэшье н=хэр хэрэгтэй, 

Гандама халуун сагташье гал хэрэгтэй. 

  ∗   ∗   ∗ 

Ээдэ\эн хойно \=н болохог=й, 

+тэл\эн хойно залуу болохог=й. 

 

2. Шэлжэ\эн удхатай: 

Яба\ан х=н я\а зууха 

Хэбтэ\эн х=н хээли татаха. 

  ∗   ∗   ∗ 

+б\--р орёоходо =хэр эдихэг=й, 

+х--р орёоходо нохой =нэрдэхэг=й. 

  ∗   ∗   ∗ 

Толгойдоо тодхор татаха, 

Тархида таряа тариха. 

 

 Буряад онь\он =гэн==д хоер мэд==лэл\ээ б=ридэдэг, энэнь юумые 

зэргэс==лхэдэ ту\алдаг. Онь\он =гэн==дэй олонхинь зэргэс==л\эн 

маягтай мэд==лэлн==д гээшэ. Нэгэдэхи з=йлэнь х=ндэ хабаатай, 

хоердохи з=йлэнь оршон тойрон байдалай з=йлдэ, м=н амитадта 

хабаатай байдаг. Жэшээнь: 

 

+=лэнэй заб\арай наран шанга, 

+дэрэй с=л--г=й ноен шанга. 

  ∗   ∗   ∗ 

Хариин х=н харида багтахаг=й, 

Хандагайн сэмгэн тогоондо багтахаг=й. 

  ∗   ∗   ∗ 

Н=хэрые н=хэр--рнь танидаг, 



  

Алтые шоройгоорнь танидаг  г.м. 

 

 Уран зохёолдо =гтэ\эн юумэн==дые, з=йлн==дые, =зэгдэлн==дые 

ямар нэгэ адлирхуу юумэтэй жэшээжэ харуул\ан =гэн==дые зэргэс==лгэ 

гэдэг. 

 Зэргэс==лгэн==д ехэнхидээ юрэнхы бэшэ дээрэ\ээ, тон мэргэн 

байдаг юм: 

Хормойн ута х=л орёохо, 

Хэлэнэй ута толгой орёохо. 

  ∗   ∗   ∗ 

Хулгайша х=нэй хутагань хурса, 

Худалша х=нэй хэлэн хурса. 

  ∗   ∗   ∗ 

Хашан мориндо газар холо, 

Харуу х=ндэ н=хэр холо. 

 

 Онь\он =гэн==д тодо синтаксическа байгуулгатай. Ехэнхи ушарта 

тэдэнэр хоер гэш==дтэй (нэрл==лэгшын ба хэлэгшын б=лэг==д). 

Жэшээнь: 

Зобо\он нохой я\а химэлхэ, 

Зобо\он х=н шулуу долёохо. 

  ∗   ∗   ∗ 

Т=мэр дээрэ жэбэ байха, 

Т=рэл гаралда тэнэг байха. 

  ∗   ∗   ∗ 

Ахань ахашаг болбол \айн, 

Д==нь д==шэг болбол \айн. 

 

 Онь\он =гэн==д ба\а урданай м=н--нэй гэжэ илгарна: 

Урданай юумэ ула болоо, 

М=н--нэй юумэ зула болоо. 



  

                ∗   ∗   ∗ 

Малгайда хэрэгтэй \аа магазинда оро, 

Хоолдо хэрэгтэй \аа колхоздо оро. 

               ∗   ∗   ∗ 

Хонин муудахадаа жороо болодог, 

Колхоз муудахадаа АКХ болодог.    

 

 

  Хошоо =гэн==д 

 Удхаараа элдэб ажаглалта хэ\эн, т=хэл--р-- ш=лэглэ\эн 

холбуулалаар гаргагда\ан, хэмжээгээрээ бага аман зохёолые хошоо =гэ 

гэнэ. 

 Хошоо =гэн==д удхаараа бодото байдалда бай\ан, боло\он, 

=зэгдэ\эн юумэн, =йлэ, =зэгдэл тухай ямар нэгэн ажаглалта хэлэ\эн 

байха зуураа, тон олон янзын ушар байдал\аа дулдыдан бии боло\он 

байдаг. 

 Хошоо =гэн==д онь\он =гэн==д\ээ удхаараа, зорилгоороо, 

байгуулгаараа ондоо юм. Онь\он =гэн==д дотор удхаар, =йлэ 

хэрэг==дээр тобшолол хэжэ, \ургаал заабари хэлэдэг. З=г--р хошоо 

=гэн==д ажабайдалай элдэб =зэгдэлн==дые, гол т=лэб х=ндэ хабаатай 

=йлэ хэрэг==дые сэгнэ\эн удхатай байдаг. Онь\он болон хошоо 

=гэн==дэй илгааень тодоор харуулха хэрэгтэй. Жэшээлхэдэ, “/айн х=н 

\анаагаар” гэжэ хошоо =гэ. Ямар нэгэ х=ндэ ушар, байдалай =едэ, х=нэй 

аргаа барагдаад байхада, сэдьхэл ухаандань д=тэ \анагдадаг аад, ондоо 

х=леэгдээг=й х=нэй гэнтэ орожо ерэхэдэ, ядараад бай\ан х=н 

баяртайгаар энэ хошоо =гэ хэлэдэг: “/айн х=н \анаагаар” гэжэ ямар 

талаангаар манайда х=рэжэ ерэбэбта?”. Эндэ х=леэгдээг=й х=нэй 

ерэ\эндэ \айн сэгнэлтэ =гэнэ. “Ухами шэнги уралтай, хэдэргэ  шэнги 

хэлэтэй”. Бага юумэн дээрэ\ээ хэр==л татадаг, хараалша, хэрзэгы зантай 

х=ниие шоо =зэжэ, энэ хошоо =г--р хэлэдэг гээшэ. “Ухами шэнги 

уралтай, хэдэргэ шэнги хэлэтэй ямар муу х=н гээшэбши?” Жэшээнь:  



  

1. “Нохойн хотодо шара то\он тогтохог=й”; 

2. “Олон тарбаган нобшодоо х=ртэхэг=й”; 

3. “Шарайнь газаагаа, шанарынь досоогоо”; 

4. “Ухааг=й х=н\--, эшэг=й \=хэ дээрэ”; 

5. “Досоомни хара нохой =х--”; 

6. “Т=ргэдэ\эн х=н т=рииг-- \этэ гэшхээ”; 

7. “Аяга сай дээрэ арба хубилха”; 

8. “/охорынь дохолоноо =ргэлбэ”; 

9. “Шаазгайншье \абар бэшэг бэшэдэг”; 

10. “Архинша х=нэй ажал задагай”; 

11. “Муу шоные хурьган доромжолдог”; 

12. “Дурла\ан х=н далай гаталха”; 

13. “Дуранда нюдэн =гы”; 

14. «Хата\ан набша\анда хэн ерэхэб?»; 

15. «Я\аг=й хэлэнэй эрьелдэхэдэ, ябаган зугаа ниидэхэ»; 

16. «Ойн модон =ндэртэй, набтартай»; 

17. «Х=ндэлэндэ х=л-- хэлсэ\энэй хэрэг =гы»; 

18. «Шонын садхалан, хонидой б=тэн =лэ\эндэ»; 

19. «Олон зон \айтай, муутай»; 

20. «Зарим нюуса заан\аа х=ндэ»; 

21. «Ан баряаг=й аад, ар\ыень бу удала»; 

22. «Алдуур\ан зага\ан алда болодог»; 

23. «З=б бэшэ хадань з=рхэн х=дэлхэ»; 

24. «Эрхыдээ эмтэй, долёобортоо домтой»; 

25. «Алба хэхэдэ аха д== =гы»; 

26. «Гадарынь алтан, доторынь шабар»; 

27. «+нэн худал хоёр =гэ болодогг=й»; 

28. «У\а =зэнг=й гуталаа б= тайла»; 

29. «/унгааб гэжэ \охорто \ууба»; 

30. «Уула =зэнг=й, хормойгоо б= шуу»; 

31. «Улам мэдэхэг=й аад, у\а руу б= оро». 



  

 

  

 Эдэ жэшээн==дээр тобшолол хэхэдэ, хошоо =гэн==д гол т=лэб 

х=нэй \айн талые дэмжэжэ, муу талые ш==мжэлжэ сэгнэлтэ =гэдэг гэжэ 

ойлгохоор. Хошоо =гэн==д ехэнхи ушарта мэд==лэлэй хуби болоод 

хэрэглэгдэдэг. 

 

Хэрэглэгдэхэ литература 

1. Бардаханова С.С. Пословицы и поговорки бурят. - В кн. Поэтика 

жанров бурятского фольклора. Улан - Удэ, 1982. 

2. Бардаханова С.С. Малые жанры бурятского фольклора. Улан - 

Удэ, Бурятское кн. изд-во, 1982. 

3. Бардаханова С.С. Система жанров бурятского фольклора. 

Наука: Сиб. отделение, Новосибирск, 1992. 

4. Будаев С.Б. Адекватные пословицы и поговорки разных 

народов. Улан - Удэ: Бурятское кн. изд - во, 1969. 

5. Будаев С.Б. Пословица мимо не молвится. Улан - Удэ: Бурятское 

кн. изд-во, 1998. 

6. Балдаев С.П. Буряад арадай аман зохёолой т==бэри. Улан - Удэ: 

Буряад номой хэблэл, 1960. 

7. Шагдаров Л.Д., Хомонов М.П. Буряад, ород онь\он, хошоо 

=гэн==д. Улаан - +дэ, “Бэлиг”, 1996. 

8. Пермяков Т.Л. От поговорки до сказки. Москва: Наука, 1970. 

 

Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Онь\он =гэн==д, тэдэнэй уран \айханай шэнжэн==д. 

2. Онь\он =гэн==дэй илгаанууд. Жэшээ. 

3. Хошоо =гэн==дэй байгуулга. Хошоо =гэн==дэй онь\он =гэн==д\ээ 

юугээрээ илгаатайб? 

4. Онь\он =гэн==д соо юу харуул\ан байдаг бэ? 



  

5. Онь\он болон хошоо =гэн==дэй аман зохёолой бусад илгаануудта 

хэрэглэлгэ. 

6. Онь\он =гэн==дэй уран \айханай онсо шэнжэ.  

 

Ёгто =гэн==д 

 Удхаараа ямар нэгэн \айн г=, али муу юумэн, =йлэ, =зэгдэл тухай 

хэлэгшэ х=нэй --рынг-- сэгнэлтэ =гэ\эн, т=хэл--р-- ш=лэглэмэл, бага 

хэмжээнэй аман зохёолые ёгто =гэн==д гэнэ. 

 Иимэ =гэн==д бодото байдалда боло\он, бай\ан, =зэгдэ\эн юумэн 

=йлэ =зэгдэл тухай ажаглалта байдаг тула, ехэ олон ушар байдал\аа 

дулдыдан хэрэглэгдэ\эн байдаг. 

Са\а тодожо абаад, наринаар 

 Саашань нюужа, 

Шинии =бс==ндэ, инагни, 

 З==хэеэ \ананаб. 

            ∗  ∗  ∗ 

Сагаан м=нгэн з==дхэл =гы хадаа, 

Са\а бэлэглэнэб, инагни, инаг. 

Халаа\андамни хашар\аншье =гыл даа, 

Халагни, халаг. 

            ∗  ∗  ∗ 

Ерэ на\ан =дыл даа, 

Ерэ! – гэхэ =гылби. 

                                                     ∗  ∗  ∗ 

Бад балай зурлаа – эрхы, 

Батан туулай – долёобор, 

Тойн тобшо – дунда хурган, 

Толи баатар – нэрэг=й хурган, 

Бишыхан шэгш==дэй – шэгшы хурган. 

                                                   ∗  ∗  ∗ 

Хоно\он газартамни 



  

Ху\ан модон зангилаатай. 

+нжэ\эн газартамни 

+ш--\эн замгилаатай. 

                                                   ∗  ∗  ∗ 

Нэгэ гэхэдэ –  

Нэрэг=й х=н байдагг=й. 

Хоёр гэхэдэ –  

Хоёр х=н золгожол болохо. 

Гурбан гэхэдэ –  

Гурбалжанай морин хаана ошохоб? 

 

Шог =гэн==д 

 Удхаараа х=нэй ухаа сэдьхэлээ х=дэлгэхын, баяр \айшаал, 

дэмжэлгэ, гайхал, эшэлгэ, гэмшэл г.м. тэмдэглэхын тула хэлэгдэдэг 

ш=лэглэн найруул\ан т=хэлтэй  бага хэмжээнэй аман зохёолые шог 

=гэн==д гэдэг. 

 Иимэ =гэн==д  бодото байдалда боло\он, бай\ан, =зэгдэ\эн 

ушараар дашарамдуулан хэлэгдэдэг тула, олон янзаар хэрэглэгдэдэг юм. 

+ндэр ногоон байшантай, 

Уржан шара х==гэдтэй, 

Саана гэгшэ нюдэтэй, 

Сахюур сагаан хамартай, 

Шабар горшоог тогоотой, 

Шалдан баабуу х=гшэнтэй, 

+=р с==рээр ябадалтай, 

+бэр сэбэр гэшхэдэлтэй. 

 (Захааминай аймагай +лэгшэн нютагай 70 на\атай Гарма Зоноевич 

Лубсанов\аа 2000 ондо бэшэгдэжэ абта\ан). 

  ∗  ∗  ∗  

Амаяа уюулбал архи\аашье байха 

Аарсаяа ууха аргаг=й бологдохол. 



  

Аяга соомнай архиин орондо 

Аарсанай ходо байбал, 

Амаа уюул\анайшье хэрэгг=йл. 

                                                 ∗  ∗  ∗ 

Д=рбэн гэхэдэ –  

Д=р--г=й мори хайшан гэжэ унахаб? 

                                      ∗  ∗  ∗ 

Боро шулуутай 

Болзор болдогшын харгыгаар ерэбэб. 

                                               ∗  ∗  ∗ 

   Гушан жэлэй яба\ан 

   Гунанай сабша\ан 

Губилтайн сагаан харгыгаар ерэбэб. 

                                                 ∗  ∗  ∗ 

Бад баалай, 

Батан т--лэй, 

+ндэр \--лэй 

Охорхон Бата 

Бишыхан шиидэй. 

 

 

        Жороо =гэн==д 

 Удхаараа бага на\анай =хиб==дтэ ойлгостой аад, т=хэл--р--

тэдэнэй хэлэлгые з=б--р х=гж--хэ гэ\эн зорилготойгоор орёо 

=г==лбэритэй болго\он бага хэмжээнэй аман зохёолые жороо =гэн==д 

гэнэ. 

  

Таа, б=  таа, 

Тарган таршаа. 

Заа, б=  заа, 

Заан газаа. 



  

  ∗  ∗  ∗  

Эрбээхэй эрьелдээд, 

Эгсэ дээшээ ниидээшоо. 

Эрж==хэй эрьелдээд, 

Эгсэ доошоо унашоо. 

  ∗  ∗  ∗  

Аржа – Буржа хаанай 

Арза – бурза адуун соо 

Аргамжа ураг арбагануул\ан 

Аргаша ургаша адуушан. 

  ∗  ∗  ∗  

Арбаад гаран арбагар хасуури 

Арадаа =ргэл--д, асарааб тандаа.  

  ∗  ∗  ∗  

Талын табан тарган тарбаган 

Тарбаган табараа, табан\аа та\араа. 

  ∗  ∗  ∗  

Хон хонхохон хоёр лонхохон 

Дон – донхохон долоон домбохон  

  ∗  ∗  ∗  

Эрхэлээ, эрхэлээ 

Эшэгэн тэхэ. 

Эшэгэй, эшэгэй, 

Эшэгэй наадан. 

  ∗  ∗  ∗  

Эбэр ургаа 

Эшэгэн тэхэ. 

Эшэгэй, эшэгэй, 

Эшэгэй наадан. 

  ∗  ∗  ∗  



  

Борьбоёо борьбиишо\он 

Борбилоо борьбодоод, 

Борьбо\оонь баринг=й 

Борьбиишо\оор борьбиигооб. 

  ∗  ∗  ∗  

Жороо =гэеэ жороолуулая, 

Уран =гэеэ уридуулая. 

 

4. Дунда хэмжээнэй аман зохёол 

                   Дуунууд 

 Удхаараа х=нэй сэдьхэлэй байдал тухай найруулагда\ан, т=хэл---

р-- ш=лэглэмэл, х=гжэмдэн хэлэгдэдэг, хэмжээгээрээ дунда зэргын аман 

зохёолые дуун гэнэ. 

 Дуун х=гжэм--р дамжуулагдадаг тула, --рын аялгатай байдаг юм. 

 Дуунууд удхаараа олон янзын байдаг:  

1. Ажалай дуунууд (х=д-- ажалай, ангуушадай, зага\ашадай, \аалишадай 

г.м.) 

а) Х=д-- ажалай дуунууд 

Колхозоймнай баялиг. 

Баруун хадын наахануур 

Булай олон хони ямаанууд, 

Булай олон хони ямаанууд 

Бултанаймнай баялиг лэ. 

 Хойто хадын наахануур 

 Хорёо д==рэн хони ямаанууд, 

 Хорёо д==рэн хони ямаанууд 

 Колхозоймнай баялиг лэ. 

 Агын аймагай З=дхэли нютагай 59 на\атай Бальжинимын 

Цымпелма\аа 2000 ондо бэшэжэ абта\ан.  

 

б) Ангуушадай дуун 



  

 

Аматай буугаа =ргэлжэ, 

Агнуурида гарая. 

Амитан зоноо дахуулжа, 

Наадан тээшэ найгуулая. 

 Х=нды буугаа =ргэлжэ, 

 Х=тэл тээшэ найгая. 

 Х=н зоноо дахуулжа, 

 Наадан тээшэ найгая. 

Шандагаяа намнажа, 

Са\ан дээрэнь х=сэе. 

Сасуутанаа намнажа, 

Наадан дээрэнь х=сэе. 

 +нэгэеэ намнажа, 

 +ндэр дээрэнь х=сэе. 

 +етэн-- намнажа, 

 Наадан дээрэнь х=сэе. 

 Сэлэнгын аймагай Юр-- нютагай 79 на\атай Бутид Цыреновна 

Батуева\аа 2000 ондо бэшэжэ абта\ан.  

 

2. Найр нааданай дуунууд 

а) Бээлэйн дуун 

Уян хурганайм хонообор 

Ураар оё\он бээлэймни. 

Уран з=рхэнэйм сахюусан 

Ум - маани падмай хум. 

 Арбан хурганайм хонообор 

 Ангай ар\ан бээлэймни. 

 Аляа з=рхэнэйм сахюусан 

 Арьяа Баала бурхамни. 

 



  

 Баргажанай аймагай Баян Гол нютагай 73 на\атай Х=б=лэй 

Гомбоевна Раднаева\аа 2000 ондо бэшэжэ абта\ан. 

 

б) Бэ\элигэй дуун 

Хажа м=нгэн хазаарынь 

Харбажан сэмбэ ногтотой. 

Хариин х=б==н =реэнэ 

Ханайнгаа зургаан хадамал. 

 Ород м=нгэн хазаарынь 

 Оёмол сэмбэ ногтотой. 

 Олоной х=б==н =реэнэ 

 Орбодойнгоо зургаан хадамал. 

   

                            в) Алтан - алтан шаргамнай 

Ангар дээг==р бэлш==рдээ. 

Алтаар шудхуул\ан бэ\элигнай 

Альган соогуур бэлш==рдээ. 

 Хададаа яба\ан унагые 

 Харбажа барихань бэрхэ лэ. 

 Хамагтаа нюу\ан бэ\элигынь 

 Хаража ябахань бэрхэ лэ. 

Алтан м=нгэн оройтой 

Альгандаа нюужа тудхабаб. 

Тэрэ тодхо\он харюу 

Танда дуулажа зугаалбаб. 

 Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын нютагай Доржиева Дашижап 

Дугаровна\аа 2000 ондо бэшэгдэжэ абтагдаба.  

 

3. Инаглалай дуунууд 

Хадын модоной х=хэрхэдэ 

Ханхинадаг ямар х=хы гээшэб? 



  

Харахан з=рхэнэйм шунал шэнги 

Ханилдаг ямар ё\о гээшэб? 

Уулын модоной х=хэрхэдэ 

Уянгалдаг ямар х=хы гээшэб? 

Улаахан з=рхэнэй шунал шэнги 

Ушардаг ямар ё\о гээшэб? 

  ∗  ∗  ∗ 

б) Ганга м=рэнэй гургалдайхан 

Газаахануурнай жэргэнэ, 

Газар нютагайнгаа холохондо 

Гажарнал даа минии досоо. 

 Эрье м=рэнэй гургалдай 

  Энээхэн==рнай жэргэнэ, 

 Эхэхэн нютагайнгаа холохондо 

 Эгэрнэл даа минии досоо. 

  ∗  ∗  ∗ 

в) Алаглан алаглан харагданхай 

Адуун шулуунайм гоё гээшэнь, 

Айдархан айдархан ябанхай 

Амараг гансым илдам гээшэнь. 

 Эрьеэлэн эрьеэлэн харагданхай 

 Эбэр шулуунайм гоёхон гээшэнь, 

 Инаглан инаглан ябанхай 

 Элдин гансам илдам гээшэнь. 

  ∗  ∗  ∗  

г) Харахан харсага ябажа ябатараа 

Хададаа донгодоод х=хы болошоо. 

Ханилаа хэбэртэй ябажа байтараа 

Ханилхаа болилтой ая болошоо. 

 Борохон харсага ябажа байтараа 

 Бооридоо донгодоод х=хы болошоо. 



  

 Болзороо хэлсээд ябажа байтараа 

 Болёод ошолтой ая болошоо. 

 1929 ондо т=рэ\эн Согто-Хангил нютагай Дугарова Гэпэлма 

Цыжиповна\аа 2001 ондо бэшэжэ абта\ан. 

 

4. Ёохорой дуунууд 

+ндэр хадын саана\аа  

+=лэнь гаратар хатарая, 

+ргэн голой хюрууе 

Хататарнь хатарая. 

 Набтар хадын саана\аа 

 Наран гаратар хатарая, 

 Нарин голой хюрууе 

 Хататарнь хатарая. 

  ∗  ∗  ∗ 

б)Арын =ндэр дабаанда 

Ардаг морин эсээг=й, 

Арадай энэ нааданда 

Айдар н=хэд эсээг=й. 

 Боориин =ндэр дабаанда 

 Бушуу морин эсээг=й, 

 Б=рэнхы \=ниин нааданда 

 Басагад х=б==д эсээг=й. 

Хадын =ндэр дабаанда 

Хазаарта морин эсээг=й, 

Харанхы \=ниин нааданда 

Хани н=хэд эсээг=й. 

 Сэлэнгын аймагай Юр-- нютагай 79 на\атай Бутид Цыреновна 

Батуева\аа 2000 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

Булжамуурай наадан гээ, 



  

Бусахадаа наадан гээ. 

Булта зоной наадан гээ, 

Буусаа тойроод наадан гээ. 

 Ёохой, ёохой яа, 

 Ёохорложо наадаяа. 

Хараасгайн наадан гээ, 

Харихадаа наадан гээ. 

Хамаг зоной наадан гээ, 

Хараасан тойроод наадан гээ. 

 Ёохой, ёохой яа, 

 Ёохорложо наадаяа. 

  ∗  ∗  ∗  

Арбан сагаан хургаяа 

Адхан байжа хатарая. 

Аглаг сээжын зуугаае 

Андалдан байжа хатарая. 

 Хорин сагаан хургаяа 

 Холбон байжа хатарая. 

 Хонгёо сээжын зугаае 

 Хэлсэн байжа хатарая. 

  ∗  ∗  ∗  

Бохир, бохир хатаржа 

Булшанай шалаа гаргая! 

Бухашаржа зохоржо, 

Хоолойн шалаа гаргая! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Тахир тахир хатаржа, 

Тахимай шалаа гаргая! 



  

Тахяашалжа зохоржо 

Хоолойн шалаа гаргая! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 Ябоо эх-- эх-- эш! 

 

5. Басагадай дуунууд 

Хабтагай нютагни холо бэшэл даа, 

Хадань халхалаад холо шэнги. 

Ханил\ан гансамни холо бэшэл даа, 

Харалсахын аргаг=й аад холо шэнги. 

 Уужам нютагни холо бэшэл даа, 

 Уулань халхалаад холо шэнги. 

 Ушар\ан гансамни холо бэшэл даа, 

 Уулзахын аргаг=й аад холо шэнги. 

   ∗  ∗  ∗ 

  Булад таха. 

Шэрэмхэн булад тахыемни 

Шэнхинэтэр хатарха морин байха. 

Сээжэхэн алаг з=рхыемни 

Сэнг==лэн жаргуулха н=хэр байха. 

 Алтан сэнтэй тахыемни 

 Аржытар хатарха морин байха. 

 Алагхан эреэн з=рхыемни 

 Амаруулан жаргуулха н=хэр байха. 

   ∗  ∗  ∗ 

Эрхыдээ =мдэ\эн барюубшамни 

Эжынгээ хойморто =лэбэл даа. 

Эжым намайгаа гэтэрээ, 

+хин гэжэ голобо г= даа? 



  

 Багадаа =мдэ\эн барюубшамни 

 Баабайнгаа хойморто =лэбэл даа. 

 Баабайм намайгаа гэтэрээ, 

 Басаган гэжэ голобо г= даа? 

 Агын аймагай Табтаанай нютагай 82 на\атай 1999 ондо Гоншог 

Жигжитжапович Жигжитжапов\аа бэшэгдэжэ абта\ан. 

   Эрдэни уулын баруун нюур 

   Элихэн тодо харагдана. 

   Эрьеэд \--рг-- харахадам 

Эжы абам тодорхой. 

 Модоной дундуур харахадам  

 Мой\оной эшэд тодорхой. 

 Эрьеэд \--рг-- харахадам 

 Аба эжым тодорхой. 

Эбэр Т=гнын дабаанда  

Энгин тэмээн г=лбэлз--. 

Эбэр Т=гнын са\аниинь 

Эрхим нимгэн дуулдана. 

 Эжы аба хоёрни  

 Энхэ мэндэ дуулдана. 

 1916 ондо т=рэ\эн Г=нэй нютагта т=рэ\эн Анандаева Бальжан\аа 

2001 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

6. Т=рын дуунууд 

Худын дуун 

       Буу\ан худа: Алтан сэргэ зооходотнай, 

Агта морин эрьестэй, 

Алага т==хыетнай \айхандань, 

Худ худаг=й эрьестэй. 

 М=нгэн сэргэ бодхооходотнай, 

 М=лир\эн морин эрьестэй, 



  

 М=нхэ т==хыетнай баяндань, 

 Худа худаг=й эрьестэй. 

Ху\ан сэргэ зооходотнай, 

Х=лэг морин эрьестэй. 

Хуушан т==хынтай =нэртэнь 

Худа худаг=й эрьестэй. 

 Нар\ан сэргэ бодхохотнай, 

 Намтар хэер эрьестэй, 

 Наашата т==хыетнай =нэртэнь 

 Наартай худанууд эрьестэй. 

   ∗  ∗  ∗ 

       Буулга\ан худа: Адагта =б\э сабшажа, 

     Ада\андаа хоол бэлдэнэбди. 

     Алага бэлигэеэ холбожо, 

     Ураг эльгэн болонобди.  

 Хадада =б\э сабшажа, 

 Хашарагай хоол бэлдэнэбди. 

 Хари халуун нэгэдэжэ, 

 Худа анда болонобди. 

+ндэртэ =б\э сабшажа, 

+неэнэй хоол бэлдэнэбди. 

+хи х=б==дээ гэрл==лжэ, 

Ураг эльгэн болонобди. 

  ∗   ∗   ∗ 

Арын хяагай узуурые 

Ардагхан хуладаа хазалуулая. 

Арзынгаа дээжые 

Ахамад худадаа бария. 

 Х=ндын хяагай узуурые 

Х=ринхэн харадаа хазалуулая. 

Х=ндынг-- дээжые 



  

Худа урагтаа бария. 

 Хяагтын аймагай Холой нютагай 75 на\атай Сэндэмэ Улановна 

Намтаева\аа 1999 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

Ара газарта ябахадам, 

Адуунайнь турьяан дуулдана. 

Айлай газаа ябахадам, 

Айлшадайнь шарьяан дуулдана. 

 Хонхор газарта ябахадам, 

 Хонинойнь турьяан дуулдана. 

 Хуримай газарта ябахадам, 

 Хуримшадайнь шарьяан дуулдана. 

 Сэлэнгын аймагай /=тэй нютагай 82 на\атай Даба Биликтуевна 

Бамбараева\аа 2001 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

7. Хуримай дуунууд 

Т--нтэйхэн х=рин--р-- 

Т=рын газар ороё, 

Т=рын т=р== таанартаа 

Т--лэйн зугаае бария. 

 Хатартайхан х=рин--р-- 

 Хуримай газарта ороё, 

 Худын т=р== таанартаа 

 Хониной т--лэй бария. 

Алтанхан шарахан наранаймнай 

Агаараар тойрохонь м=нхэхэн даа, 

Аба эжынгээ юреэлые 

Алдахаш =гымнай м=нхэхэн даа. 

 Т=хэреэн шарахан наранаймнай 

 Т=биеэ тойрохонь м=нхэхэн даа, 

 Т=рэ\эн эжынгээ =реэлые 



  

Т--рихээш =гымнай м=нхэхэн даа. 

            Агын аймагай З=дхэли нютагай Бальжинимын Цыпелма\аа 2000 

ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

Нар\ан модон шэрэйдэ 

Нахилзама эдеэн тэндэл байн. 

Наадаар ерэ\эн урагуудай 

Наягай зугаа тэндэл байн. 

 Ху\ан модон шэрэйдэ 

 Хотоймо эдеэн тэндэл байн. 

 Хуримаар ерэ\эн урагуудай 

 Холшор зугаа тэндэл байн. 

 Баргажан аймагай Баян Гол нютагай 73 на\атай Х=б=лэй 

Гомбоевна Раднаева\аа 2000 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

Шэбшэер шэбшэер улааниинь 

Сэргын шэмэг боломоорхон. 

Сэдьхэлтэй \айхан урагууднай 

Сээжын шэмэг боломоорхон. 

 Унаган унаган улааниинь 

 Уяагайл шэмэг боломоорхон. 

 Ушар\ан \айхан урагууднай 

 Ухаанайм шэмэг боломоорхон. 

Нааданай боло\он газарта 

Наян сэсэг задаруужан. 

Наадаа хэ\эн хоёрнай 

На\ан жэлдэ жаргуужан. 

Т=рын боло\он газарта 

Т=мэн сэсэг задаруужан. 

Т=р-- хэ\эн хоернай 

Т=мэн жэлдэ жаргуужан. 



  

 

8. Басаганай мордолгын дуун 

+лгытэй бишыхан байхадам, 

+рэмни гэжэ тэжээгээд, 

+ндэр ехэ болоходом, 

+хэр--р юундэ андалдабат. 

 Мансытай бишыхан байхадам, 

 Манай гэжэ =рг--лтэ. 

 Мандагар ехэ болоходом, 

 Морёор юундэ андалдабат. 

 Баргажанай аймагай Баян Гол нютагай 73 на\атай Х=б=лэй 

Гомбоевна Раднаева\аа 1999 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

Уулын модондо донгодо гэжэ 

Уяхан х=хы бурхан табяа. 

Уладай газарта жарга гэжэ 

Урихан эжы юр--л табяа. 

 Хадын модондо донгодо гэжэ 

 Ханхан х=хы бурхан табяа. 

 Хариин газарта жарга гэжэ 

 Хайрата эжы юр--л табяа. 

Х=ндын модондо донгодо гэжэ  

Х=хы шубуу бурхан табяа. 

Х=нэй газарта жарга гэжэ 

Х=гшэн эжы юр--л табяа.  

 Агын округой Могойтын аймагай Хара - Шэбэр нютагай Долсон 

Дашиевна Дашиева\аа 1999 ондо бэшэгдэжэ абта\ан. 

 

9. Эхэ эсэгэ тухай дуунууд. 

 

  



  

Сагаан лэ хадын ху\аараа 

Сахариг мара\ан баабаймнай. 

Сагаан лэ =нгэтэй ар\аараа 

Мансы ое\он эжымнай. 

 +ндэр лэ хадым ху\аараа 

 +лгы сабша\ан баабаймнай. 

 +з==рхэн лэ =нгэтэй ар\аараа 

 Эльгэбшэ ое\он эжымнай. 

  ∗  ∗  ∗ 

Адуун  соогоо тэнжээ\эн лэ 

Ардагшан юугээрээ сэнтэйхэм даа. 

Амитан дээрэ лэ б==бэйлэ\эн 

Абамни юугээрээ сэнтэйхэм даа. 

 Эжэл  соогоо тэнжээ\эн лэ 

 Энгэлшэ юугээр лэ сэнтэйхэм даа. 

 Элитэн дээрээ б==бэйлэ\эн 

 Эжымни юугээрээ лэ сэнтэйхэм даа. 

  ∗  ∗  ∗ 

Барбагайн шэнги байхадамни,  

Баабайм намайгаа =рг--л \эн. 

Ба\ал м=н-- \анахадамни, 

Иигээд ябахым =рг--л \эн. 

 Эрхэйн шэнги байхадамни, 

 Ээжымни намайгаа =рг--л \эн. 

 Эгээл м=н-- \анахадамни, 

 Иигээд ябахым =рг--л \эн. 

  ∗  ∗  ∗ 

Байгал далайн холошье \аа, 

Байсын шулуун эбдэрдэг. 

Баабай эжын \ургаалтайшье \аа, 

Бэе минии энд==рдэг. 



  

Эл\эн далайн холошье \аа, 

Эрьеын шулуун эбдэрдэг. 

Эжы абын \ургаалтайшье \аа, 

Энэ бэешни энд==рдэг. 
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Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Буряад дуунуудай удха шанар ба =ндэ\эн \уури. 

2. Дуунуудай байгуулга болон удха шанар тухай х--рэхэ. 

3. Ажалай дуунуудай --рсэ янза. 

4. Хатарай болон нааданай дуунууд. Тэдэнэй бии бололго. 

5. Ёохорой болон инаглалай дуунууд тухай х--рэхэ. 

6. Эхэ эсэгын дуунуудай гол удха болон шанар. 



  

 

Онтохонууд 

 Удхаараа х=нэй г=, али амитанай ажабайдалда боло\он ямар нэгэн 

ушар тухай найруулагда\ан, т=хэл--р-- ехэнхидээ х--рэ\эн байдагшье 

\аа, заримдаа ш=лэглэмэл дунда хэмжээнэй аман зохёолые онтохон гэнэ. 

 Онтохонууд удхаараа гол гурбан янза болон хубаагдана: 

а) Амитад тухай онтохонууд;  

б) Шэдитэ онтохонууд; 

в) Ажа\уудалай онтохонууд; 

д) Дэлхэй арадуудай онтохонууд. 

 

Амитад тухай онтохонууд  

+нэгэн г=р--\эн хоёр. 

 Нэгэ =нэгэн =ргэн талаар хулганаашалжа ябатараа, г=р--\энтэй 

уулзаба ха. 

 - Шэлын оройдо тобойжо харагда\аар, ши =ни удаан болоболши. 

Х=лн==дшни хубхай утанууд аад, газар хороохог=й амитан хаш, - гэбэ 

=нэгэн. 

 - Юу хэлэнэ гээшэбши, минии харайн г=йхэдэ, газар эбхэр\эндэл  

ойро болодог лэ. 

 - Юун тиимэ хурдан х=л шамда байба гээшэб даа. 

 - Тиигээ \аа хурданаа туршажа урилдаад =зэе. 

 - Зай, урилдая.  

 Тиигэжэ тэрэ хоер урилдаха болобод. 

 Ан арьяатанай аха заха болохо арсалан урилдаха боло\он эдэ 

хоерто иигэжэ хэлэбэ: 

 - Хэнтнай т=р==лэн ерэнэб, тэрээндэ гал шарахан =нгэтэй гое 

\айхан ар\а =рш--хэб. Хэн хожомдожо ерэнэб, тэрэтнай боро х=рбэдхэ 

\ор\он ар\атай ябуужаг. 

 Хэзээшье арга мэхэеэ гаргажа ябадаг =нэгэн гэнэн хонгор г=р---

\эндэ иигэжэ дурадхаба: “Нэгэ модо газар урилдахабди. Дундань нэгэ 



  

г=бээ байха ушартай. Г=бээгэй саада бооридохи \аглагар бургаа\ан 

х=рэтэр урилдахабди”. 

 Г=р--\энши з=бшэбэ ха. Харин =нэгэн --рынг-- нэгэ хани 

=нэгэнд-- ошожо тухал\ыень гуйба. 

 Минии боро г=р--\энтэй урилдажа эхилхын урда тээ, ши г=бээгэй 

саада тээхи тэмдэг бургаа\анай саана ороод х=леэжэ байхаш. 

 Урилдаха =дэршье боложо, г=р--\эн =нэгэн хоер бэеэ зэ\ээд 

байнад. Арсаланай \абараараа зангахатайнь хамта, тэдэ хоер даб гэлдэн 

г=йлдэшэбэд. Г=р--\эншье ниидэ\эн мэтээр шуумайба. Харин =нэгэн 

гээгдэд гээд ябатараа, хажуу тээшээ халба \=рэн, н=хэ руугаа орошобо. 

        Т=р==лбэб гэжэ баярла\ан г=р--\энэй г=бээ дабан, тэмдэг 

бургаа\анда ерэхэдэнь, н=г-- =нэгэн урда\аань угтаба. 

             Иигэжэ =нэгэн г=р--\ые мэхэлжэ, алтан шара ар\атай боло\он 

гэхэ.                                                                                                                                      

                                                            +рэмш--. 

             Эртэ урда сагта =рэмш-- =дэр ниидэдэг бай\ан юм гэлэй, теэд 

яагаад м=н-- \=нинд-- ниидэдэг болоо юм гэбэл, иимэ =льгэртэй. 

Сэлмэг нэгэ =дэр =рэмш-- ниидэжэ, аляа\а боргоо\о барижа ябатараа, 

халюун харсагатай гэнтэ ушарна. 

              Харсага: “Амар сайн. Гурбан хоногоор шамайгаа бэдэржэл 

ябааб, харин хаана\аа талаан боложо, Даланшын дархида 

дайралдабабши”,-гэнэ. “Намайе г=, ямар хэрэг болоод бэдэрбэш?” - гээд,  

=рэмш-- асууна. Тиихэдэнь харсага: ”Хамаг шубуудай х=б==дээ 

Хайлаган хаанай албанда мордохуулаад байхада, харин ши тэдэнээ дали 

дороо дараад байнаш. Юун болоо амитамши,”− гэжэ гэмэрнэ. +рэмш-- 

тиихэдэнь далинуудаа хумижа, бэедээ няан нюугаад, шэхэн==дээ 

\эртылгээд, газараар б=мбэрэн г=йжэ: ”Хара даа, би шубуун 

аалби?”−гэбэ. Харсага: ”Иимэ энэ ангай аймагай нэгэ амитан гээшэ ха,” - 

гэжэ бодоод ябашалай. 

           +рэмш--гэй газараар г=йжэ ябатар, =нэгэн шугы соо\оо гэнтэ 

гаража ерээд: “Долоодохи жэлээ догногор шамайе бэдэржэл ябаналби”,− 



  

гэбэ. “Намайе г=, ямар хэрэг болооб? − гэжэ =рэмш-- асууна. +нэгэн: 

”М=н-- болотор мэдээгуй ябаа аалши. Хамаг ангууд х=б==дээ Арсалан 

хаанай албанда =г--д, харин тиихэдэ ши х=б==дээ =гэнг=й ябахаш”,− 

гэжэ зэмэлнэ. Тиихэдэнь =рэмш--: ”Би ан бэшэлби. Хара даа”, − гэн, 

далинуудаа дэрбэгэн==лэн ниидэшэбэ. “Иихэдээ энэшни шубуунай 

т=рэлэй гээшэ ха”,− гэжэ =нэгэн этигэн шиидээд, саашаа ябашаба. 

            +рэмш-- иигэжэ мэхэл\эндээ т=бэгш--жэ, тэрээн\ээ хойшо 

гэгээн сагаан =дэр ябахаяа болижо, \=нинд-- ниидэдэг боло\он юм 

гэлсэдэг.                          

 

                                                 Барас хулгана хоер. 

           Орьел торгон шулуун байсатай хада хангил уулада нэгэ сагаа эреэн 

барас байдаг \эн ха. Нэгэтэ барас агнажа ябатараа, хабшуу жалгаар 

доошоо т=ргэн урда\ан горхоной эрьедэ согсойн \уугаад, урасхал 

т=ргэн у\а хаража \ууба. 

      Энэ =едэ нэгэ хулгана горхоной эрьедэ б=мбэрэн г=йжэ ябатараа, 

ойлгомторг=й гэнтэ халтиран у\ан руу унашаба. Эрьедэ гаража 

шаданг=й, урасхалда абтан ураада\аар барасай урда ерэбэ. Барас 

=хэхэеэ яба\ан хулганые хайрлажа, алтан дэлхэй дээрэ амиды мэндэ ябаг 

даа гэжэ \анан, урда \абараараа у\а альгадажархиба. У\анай 

сэсэрдэ\энтэй хамта эрье дээрэ гара\ан хулгана ехэ баярлан, амияа 

абаруул\андаа, ехын ехэ баяр бараста х=ргэбэ. 

      − Арбайлгажа арай яба\ан минии амин хайра бэеыем у\анай аюул\аа 

абаржа, алтан дэлхэй дээрэ амиды ябаха арга олгобот, \айнта даа. 

Хожом хойно хэрбэеэ танай аюулда дайралдабалтнай, али болохо арга 

оложо, танда ту\алхаб даа,− гэжэ хулгана хэлэбэ. 

           − Эрхиин зэргэ бэетэй аад, аха\аа аман баатар =гэтэйлши. Иимэ 

ахир багахан аад, агуу х=сэтэй намда хайшан гэжэ ту\а хэхэбши даа. 

Ами бэе мэндэ ябыш даа,− гээд, барас саашаа ябашаба. 



  

             Тэрэ гурбан жэл =нгэрбэ. Са\ата уулын сагаа эреэн барас тухай 

“ута шэхэтэ\ээ” дуула\ан ангуушаад урьха табижархибад.Барас энэ 

урьхада ороод, мултарха гэжэ тэршэлэн гэхэдээ, б=ри ехээр 

х=рмэлдэшэбэ. Энэ мэгд== абяаень дуула\ан хулгана ерэбэ. 

            Хулгана урьхыень анхаралтайгаар шэнжэлээд, хурса ш=д--р-- 

та\а мэрэжэрхибэ. 

            С=л--дэ гара\ан барас баярлажа, хулганада иигэжэ хэлээ гэхэ: 

             − Амииемни абарбаш. +ни хада би ахир заахан бэетэй аад, агуу 

х=сэтэй намда хайшан гэжэ ту\а х=ргэхэбши даа гэжэ дэмы хэлэ\эн 

байгааб. /айн \анаан гээшэ юун\ээшье х=сэтэй байдаг байбал,− гэжэ 

барас баярлангяар хэлээ гэлсэдэг. 

 

                                        Шандаган б=б--лжэн хоер. 

        Хабарай дулаахан =гл--г==р хара тужын захада, =дхэн боролжо 

бургаа\ан соо шандаган б=б--лжэн хоер золгобо ха. 

    Тэрэ хоерой шагнахада,  хойто хадын оройдо х=хы шубуунай 

ханхинаса донгодохонь соностоно. 

     − Ямар гоёор донгодоно гээшэб?− гээд, шандаган шэхэеэ \=рмылгэн 

байна. 

    − Харин х=хы, х=хы гэлдээд лэ х=н==д хэлсэдэг юм. Х=хын донгодохо 

=едэ =дхэн ногоон ургажа, =хэр мал ногоондо сададаг, =неэн \=тэй 

болодог гэлсэгшэ. Тэрэшье тиимэ бэшэ даа, х--\этэйхэн айрагыетнай би 

уулгадаг байхаб,− гээд, б=б--лжэн далияа \эжэрбэ. 

     −+нэх--р--шье, з=б хэлэнэ даа. Намайешье ар\аниинь илбархай гээд 

доромжолдог агша даа. Теэд ар\амни мяхашагхан, т=леэмни 

т=леэшэгхэн юм даа. /==лэй =едэ шандаганай ар\а илбархан гэхэеэ 

болижа байна гэлсэгшэ. Хотын =йлс--р шандаганайшье ар\ан 

малгайтай эрэш==л, шандаганай ар\ан захатай эхэнэрн==д ябадаг 

болонхой. Энэмнай \==лэй =еын моодо боложо байна  ха юм. 



  

      − Тиимэ даа, моодо, моодо гэлдэхэ, =\э з=\-- утаар табидаг заалуу 

х=б==д, эрээр хубсал\ан эхэнэрн==д д==рэш-- ха юм даа. Тэдэнэйшни 

эмэ эрыень асуужа мэдээг=йдэ аргаг=й хэбэртэй агша,− гээд б=б--лжэн 

п=лшэгэнэнэ. 

     − Тэрэшье тэрэ даа, нэрэеэ нэрл==лхэ, м=нхэлхэ гэжэ нэгэ е\о байха. 

Намайешни таабарида харуулаад, =еын =едэ хэлсэдэг. Саашаньшье 

хэлсэхэ байха. 

        − Юун гэ\эн таабари бии юм? − гээд б=б--лжэниинь асууба. 

    −Ху\анда хурабша =лг--тэй,− гээд энээхэн шэхэнэймни =з==рэй 

харые хэлэдэг. 

           - Бишье ба\а таабарида оро\он байхаб, =ни саг\аа хойшо. 

              Баруун орон\оо ерэ\эн 

              Баншан шасар малгайтай, 

              Хоолой дороо хонхотой         

         Хоер \арын хуралтай −  гэжэ ехэ багаг=й хэлсэдэг,− гээд б=б--лжэн 

толгой дээрэхи =\эеэ, =нэх--р--шье, малгай шэнги болгон арбайлгана. 

      −Ямар гоеор хэлээ юм. Хоер \арын хуралтай гээшэнь ямар удхатай 

юм?− гээд шандаган гайхангяар асууба. 

      − Бишни хоер \ара хамаг шадалаа гаргажа донгододог ха юм биб. 

Тиигэжэ х=нэй хэрэглэхэ сагаан эдеэень элбэг дэлбэг болгоноб гэжэ 

\анагшаб. Тэрэнииешни мэдэхэг=й “х=хы, х=хы” гэлдэхэ юм. Х=хы 

гээшэ айхабтар залхуу амитан ха юм. 

         +нгэрхэд-- --\эдынг-- гарга\ан =ндэгэ даража, дальбараа 

болгохоео залхуураад, бусадай уурхай соо хулгайгаар хэжэрхидэг байха.                  

 

                                                   Шэдитэ онтохонууд 

                                                       Одхон х=б==н.                                                                   

                                                           ( Онтохон ) 

              Нэгэ х=н гурбан х=б==тэй байгаа. Хоер х=б==дынь \амгатай 

\эн. Бага х=б==ниинь ухаагаар муушаг бэлэй. Гурбан х=б==дэй эсэгэ 



  

=бгэр--д, на\анайнгаа эсэстэ тулажа ерээд, гээгдэхэ дээрээ иигэжэ 

хэлэбэ: 

        − Битнай хадаа хада гэртээ хариха д=тэлбэб. Зай, х=б==дни, намайе 

х=д--лэл\энэйнгээ \==лээр, гурбан \=ни манажа хонооройгты. 

  Уданшьег=й эсэгэнь на\а бараба. Эсэгэеэ х=д--л==л\энэйнгээ 

\==лээр, т=р==шын \=ни ехэ х=б==нэйнь манажа хонохо ээлжээн 

болобо. Теэд ехэ х=б==ниинь залхуураад, “ши мана даа” гэжэ ухаа 

муутай одхон д==дээ хэлэбэ. Д== х=б==ниинь ахынгаа =гэ дуулажа, 

манажа хонобо. Тиигэжэ байтарнь, гэнтэ эсэгынь абяан дуулдахадал 

гэбэ: 

       −  Ехэ х=б==мни байна г=ш? 

       −Байна. 

       −Зай, шамда тэнгэри\ээ х=лэг бууха, шинии =мдэхэ баатарай 

хубса\ан, х=лэг-- эмээллэхэ зэмсэг байха.Энэ хадаа минии шамда 

=гэ\эн \==лшымни бэлэг гээшэ. 

           +гл--г==р боложо байхада, дээрэ\ээ алтан шарга морин буужа 

ерээд, х=нэй хэлээр иигэжэ асууба: 

       −Эзэмни байна г=ш? Намайе тушаажа аба. Энэ жэмб==р =леэхэдэш, 

хаанашье ябаа \аа, шамда ерэхэб,− гэжэ хэлээд, алтан жэмб==р 

барюулба. 

        − Зай, манаа г=ш? 

        −Манаа. 

             Манаал хадаа д==рээ, юун болооб гэжэ ахань \ураашьег=й. 

Дунда х=б==нэйнь манаха ээлжээн болобо. 

        − Зай, ши маныш даа, минии залхуум х=рэнэ,− гэжэ тэрэнь д==дээ 

хэлэбэ. Тиигээд лэ д== х=б==ниинь манахаяа ошобо.  

              /=ниин тэн багта ба\а эсэгынь асуухань дуулдахадал гэбэ. 

         −Дунда х=б==мни байна г=ш? 

         − Байна.  

         − Зай, шинии эдэлхэ юумэн хуу ерэхэ гэбэ. 



  

            Нэгэ хэды болоод х-- хара морин буугаад, одхон х=б==ндэ 

м=нгэн жэмб==р барюулба. 

   − Энэ жэмб==рээр дуудахадаш, би ерэхэб,− гэжэ хэлээд =гы болошобо. 

                +гл-- =дэшэнь одхон х=б==нэй манаха ээлжээн болобо. Ба\ал 

эсэгынь абяан дуулдахадал гээд, эсэгэнь бага х=б==нэйнгээ нэрэ 

нэрлээд: 

         − Зай, байна г=ш?− гэжэ \ураба. 

         − Байна. 

         − Шинии унаха морин ерэхэ,− гэбэ. 

          Тиигээд лэ нэгэ морин ерэбэ. Тэрэ морин одхон х=б==ндэ хул\ан 

жэмб==р барюулба. Тиигэжэ одхон х=б==н гурбан хурдан х=лэгтэй, 

гурбан баатарай багажа зэбсэгтэй, хубса\а хунартай болобо.  

          Гэртээ ошоходонь, аханарынь моридоо эмээлэжэ байба ха. 

       − Аханарни, хайшаа ошохотнайб, − гэжэ одхон х=б==н асууба. 

       −Хаанай басаган хадамда ошохонь. Бидэ тэрэнэй найр нааданда 

ошохомнай. Мори урилдаанай м=рыс--ндэ ила\ан х=н хаанай басага 

\амга абаха юм. 

           /амгатай хоер аханарынь =ш-- \амга абахаяа х=сэбэ ха юм. 

        −Намайе абаашалдыт,− гэнэ ха д==нь. 

        −Ши юугээ хэжэ ошохошниб, олон зоной дунда х=нэй дарамта, 

=зэлэй муухай юумэн ябахаш. Абяаг=йхэн эндээ бай,− гээд лэ хоер 

аханарынь д==гээ =лдэбэ ха. 

       Аханарайнгаа ошо\оной \==лээр, одхон х=б==н алтан жэмб==рээ 

=леэбэ. Тиихэдэнь алтан шарга морин ерээ. Алтан шарга мори 

унажархи\ан, баатарай гое хубса\атай х=б==нэй хоёр аханарайнь 

хажуугаар г=йлг--д гарашахадань: − “Зай энэ хэмнай ямар баатарнай 

гээшэб?”− гэжэ аханарынь гайхалдаба. Тэдэнэр д==гээ оройдоо 

таняаг=й. Урилдаха зон далан модоной газар\аа далан тэргэ модо 

харбаба ха. Тэдэнэр тиигэжэ хэлсэ\эн байгаа. Тэрэ модоео дуу\ан 

харбаад, дала модоной газар\аа урилдаба. Тэрэ урилдаанда нэгэ 



  

шатанхай шарга даагатай, шара \эеы дэгэлтэй х=б==н т=р==лжэ гараба 

ха. Тиихэдэнь х=н зон ехэтэ гайхалсаба. Хаанай басаган т=р==лжэ 

ерэ\эн х=ндэ алтан бэ\элигээ хаяжа =гэбэ. 

         +ш-- гурбан =дэр бай − м=рыс--н болохо байна. Одхон х=б==н 

=гл--дэрынь ба\а ошолдохо гэбэ. Тиихэдэнь аханарынь д== х=б==гээ 

ба\а байлгаба. Уданшьег=й тэрэ х=б==н хоер аханарайнгаа хажуугаар 

х-- хара мореор г=йлг--д гарашаба. Хоёрдохи =дэрэй м=рыс--ндэ хара 

дааган моритой, хара \эеы дэгэлтэй х=б==н бултыень уридлажа гараба. 

Тиихэдэнь х=н==д ба\а гайхалсаба. 

             Гурбадахи =дэрынь одхон х=б==н --рынг-- мори унаад ерэбэ. 

/==лдэнь бай д==рэжэ, “хаанай басаганай бэ\элиг хаанаб” гэлдээн 

болобо. Тэрэ бэ\элигынь шатанхай шарга моритой, шара \эеы дэгэлтэй 

х=б==нэй гарта байгаа \эн ха. Тиигээд хаанай басаган одхон х=б==нэй 

\амган болобо. Тэрэ гэ\эн саг\аа хойшо одхон х=б==н тон ехэ баатар 

боложо, хоер аханараа илаба.  

 

Сагаадай =бгэн. 

                                                          (Онтохон) 

           Арбан сагаан хонитой Сагаан =бгэн бай\ан юм ха. Тэрэ =бгэндэ 

хоер зээрдэ морин бии \эн. Нэгэтэ =бгэнэй нэгэ сагаан хониниинь 

хурьгалхадаа, эхир хоер хара хурьга т=рэбэ ха. Тэдэ хурьгадынь 

тэнжэжэ, томо болобо.  

              Нэгэтэ тэдэнэйнь хонидоороо хээрэ бэлшэжэ ябатарнь, хоер 

хирээ ниидэжэ ерээд, хоер хара хурьгадай нюдыень тоншобо. Сагаадай 

=бгэн уурлажа, хурдан зээрдэ мореороо хатаргажа, хирээн==дэй 

хойно\оо намнажа х=р--д, нюдэдыень т=нхижэ абаад, \охор боло\он 

хурьгадта табиба ха. 

           /охор боло\он хоер хирээ Хан−Хюрмас тэнгэридэ ошобо: 

         −Сагаадай =бгэн нюдэдыемнай т=нхижэ абаа, −гэбэ. 

       Хан−Хюрмаста тэнгэри Сагаадай =бгэндэ уурлажа, урдан зээрдэ 

морииень барижа эдихыень хоер шоно эльгээбэ. 



  

        Энээнииень з==дэнд-- =зэ\эн, з==дэндээ хара\ан Сагаадай =бгэн 

хурдан зээрдэ мориео хашаадаа хаагаад, нозог зээрдэ мориео ногоондо 

табяад хонобо ха. 

       Хоер шоно ерэжэ нозог зээрдэ морииень эдижэрхибэд. Сагаадай 

=бгэн хурдан зээрдэ мореороо хоер шоные хойно\оонь намнажа х=с--д, 

ар\ыень амидыгаар хуулажа абаба. Улаан мяхан боло\он хоер шоно 

Хан− Хюрмас тэнгэридэ ошожо:                      

         −Сагаадай =бгэн ар\ыемнай хуулажа абашоо,− гэжэ гомдол бариба. 

       Хан− Хюрмас тэнгэри б=ри ехээр уурлажа, Сагаадай =бгэниие --ры-

ень эдижэ ерэхыень хоер хара баабгай эльгээбэ. Энээнииень урид 

мэдэ\эн Сагаадай =бгэн айраг бусалгажа бэлдээд, ==дэеэ б=х--р 

шэбхэдээд, хоер баабгайе х=леэжэ \ууба. 

           Уданг=й хоер баабгай ерэжэ, ==дыень тайлажа ядахадаа, бишыхан 

сонхоорнь шагааба. Сагаадай =бгэн бусалмай халуун сагаан\аа шанага 

соо удхажа абаад,хоер баабгайн нюдэ руу сасажархиба. Баабгайнууд 

муухайгаар шашхаба. Хоер нюдэдынь халуун сагаан\аань д=рэбэ, 

шалзаба. Дары Хан−Хюрмас тэнгэридэ баабгайнууд ошожо гомдобо.  

      Хан−Хюрмас тэнгэри уурлажа, Сагаадай =бгэниие тэ\э нэрьежэ 

ошохоео т=хеэрбэ.  

     Энээнииень з=нд-- мэдэ\эн, з==дэндээ хара\ан Сагаадай =бгэн 

сагаан эрье хониео алажа, мяхыень шанаба. Сагаа бусалгажа, гурбан 

тогоо \=нэй архи нэрэбэ. Уданг=й Хан−Хюрмас тэнгэри ерэжэ, доодо 

замбида бууба. +бгэнэй =ргэхэ гэжэ бэлдэ\эн архи, мяха харахадаа, уур 

сухалынь бууража, Сагаадай =бгэн\-- асууба: 

         −Ши юундэ хоер хирээгэй нюдыень т=нхижэ абаа \эмши? 

       −Танда =ргэл =ргэхэ гэ\эн хоер хара хонидоймни нюдые т=нхижэ 

абашоо ха юм,− гэбэ =бгэн. 

         −Ши юундэ хоер шонын ар\ыень амидыгаар хуулажа абаабши? 

     −Та минии \айн мори эдихыень тэдэниие эльгээгээт. Харин тэдэ 

шононууд муу морииемни эдижэрхео ха юм,−гэбэ Сагаадай. 



  

        −Ши юундэ минии эльгээ\эн хоер баабгайн нюдэд руунь халуун сага 

сагаа сасаабши? 

       −Теэд тэдэ намайе барижа эдихэеэ ==дээрни оронг=й, сонхоорни 

шагаагаа ха юм,−гэжэ Сагаадай =бгэн харюусаба. 

     Эдэ харюунуудыень Хан−Хюрмас тэнгэри дэмжэжэ, =бгэниие 

х=лисэжэ, =ргэлыень абажа, дээдэ замбидаа бусаба. 

        Тиигэжэ Сагаадай \анаамгай бэрхэ бай\андаа, =бгэн з=бтэй 

боложо, зэмэг=й =лэ\эн юм гээ. Харин мяхаша хирээ, арьяатан шоно, 

баабгайнууд --\эд-- шанга зэмэдэ х=ртэ\эн юм гэхэ. 

         /анаамгай, сэсэн х=н хэндэшье диилдэдэгг=й.  

 

Алтан бэ\элиг. 

(Онтохон). 

 Эртэ урда сагта =гытэй ядуу Нам гэжэ =бгэн Сарай х=б==тэеэ 

амидаржа \уужа бай\ан юм ха. Эдэ хоерой з--ри гэхэдэ х=гшэн х=рин 

бухатай, х-- хара ямаатай, хоорбог=й буха тэргэтэй \эн ха. 

 Нэгэтэ Нам =бгэн ганса хара ямаагаа алаад, х=гшэн х=рин бухадаа 

хоорбог=й тэргээ х=лл--д, ямаанай мяхые тээгээд, Сарай гэжэ х=б==гээ 

таряа талха бэдэрхые гаргаба. Сарай х=б==нэй ябажа ябахада, олон х=н 

харгы дээрэ нохой баряад алаха гэжэ байба. Тэрэ х=б==н хоорбог=й 

буха тэргэ\ээн буугаад, тэдэ зондо иигэжэ хандаба: 

 - Хотын харуулша нохойе хороохо гэжэ юундэ оробот, хожом 

хойно энэтнай хэндэшье ту\атай байжа болохо. Мяханда дурлаа болбол 

ямаанай хахад мяхые абагты! - гэжэ тэдэндэ хэлээд, ямаанаа хахад мяхые 

=гэбэ.  

 Тиигэжэ нохойн амиие абараад, сааша ябажа ябахадань, улад 

миисгэй баряад алаха гэжэ байба. Х=б==н х=гшэн бухаяа байлгажа, 

тэдэндэ иигэжэ хандаба: 

 - Энэ миисгэйе алахынгаа орондо минии ямаанай хахад мяхые 

абажа эдиит, - гэжэ ямаанаа хахад мяхые =гэбэ. Тиигээд саашаа тэрэ 



  

х=б==нэй ябахадань, нэгэ х=н хулгана баряад алаха гэжэ байба. Тэрэ 

х=ниие иигэжэ гуйба: 

 - Энэ хулгана аланхаар, минии х=гшэн бухын хахад мяхынь эдеэ 

хоол з--жэ амидаржа \уугыш, - гээд, бухаяа хахадынь =гэбэ. Тэрэ 

х=б==н саашаа ябажа, далайн захада х=рэбэ. Тэндэ зага\ашад губшаад 

гаргахадань, хоер зага\ан =хэнг=й х=дэлжэ байба. Тэрэ хоер зага\адые 

бухынгаа н=г-- хахадаар андалдан абаад, далай уруу табижархиба. 

Х=б==н юушье =гы хоо\он болобо. Гэртээ ошохо гэхэдээ, эсэгэ\ээн 

айна. Нохой, миисгэй, хулгана, зага\анай амиие абараад, далайн захые 

зайжа, хонон =нжэн унтажа ябаба. Нэгэтэ тэрэнэй унтажа хэбтэхэдэнь, 

далай соо\оо хара моритой х=н гаража ерээд, хэлэбэ:  

 - Зай, х=б==н, шамда х=б==н басаган хоёройнгоо ами бэеынь 

абаруул\андаа, аргаг=й ехээр морилхыетнай Далайн эзэн гуйжа байна. 

Тиигээд шинии ошоходо, Далайн эзэн иигэжэ асууха:  

 - Шамда адуу мал, алта м=нгэн, али эрдэниин з=йл хэрэгтэй г=? 

Тиихэдэнь ши иигэжэ харюусахаш - намда адуу малшье, алта м=нгэншье 

хэрэгг=й, харин х=б==н басаган хоеройтнай ами бэеынь 

аршал\анииемни \анаа болбол хатан эжынгээ нэрэг=й хургандаа хэжэ 

яба\ан алтан бэ\элигые =гэхэдэтнай болохо. Хэрбээ энэ бэ\элигээ 

харамнабал, намайе асар\ан газарта абаашажа табихые гуйнаб гээрэй, - 

гэбэ.  

 - Тэрэ х=н х=б==нэй бэеые голоор боогоод, далай уруу абаад 

орошобо. 

 Далайн эзэнэйдэ ошоходонь, адуу малынь тооложо барахаар бэшэ, 

алта м=нгэниинь хэмжэжэ болохоор бэшэ шэнги тэрэ х=б==ндэ 

харагдаба. 

 Далайн эзэн тэрэ х=б==е ехэ х=ндэтэйгээр угтажа абаад, найр 

наада ехээр хэбэ. 

 - Х=б==нэй ябаха болоходо, Далайн эзэн х=б==ндэ иигэжэ 

хандаба. 



  

 - Х=б==н басаган хоерыемнай абар\андашни адуу мал, алта 

м=нгэшье танда бэлэглэхээр бэлэн байнаб, - гэбэ. 

 Х=б==н харюусаба: 

 - Намда алта м=нгэшье, адуу малшье хэрэгг=й, харин хатан 

эжынтнай нэрэг=й хурганда бай\ан алтан бэ\элиг хэрэгтэй. Хэрбээ 

энээниие нам\аа харамнабал, намайе т=ргэн эндэ\ээ абаашагты, - гэбэ. 

Далайн эзэн тэрэ х=б==ндэ алтан бэ\элигээ =гэхэдээ иигэжэ захиба: 

 - Алтан бэ\элигээ аман\аан б= гаргаарай. Асар\ан х=н тэрэ 

х=б==ниие далайн эрьедэ абаашаба. Х=б==н нютагтаа ошоод, муухан 

урсахан гэртээ орохоео аба\аар айгаад, газаа хонобо. Х=б==н =гл-- 

\эрихэдээ, алта м=нг--р хэгдэ\эн аргаг=й гоё гэр соо хэбтэжэ байба. 

Тэрэнэй газаа гараад харахадань, адуу малнууд т=м--р-- бисалан 

байба. Эсэгэ х=б==н хоер алта м=нгэтэй, адуу малтай боложо жаргажа 

\ууба. 

 Нэгэ \айхан басаган =дэр \=неэр =зэгд--д, =хэр малынь \аагаад, 

бэри болобо. Нэгэтэ х=б==нэй унтажа байхада, аман соо\оонь алтан 

бэ\элигынь абаад =гы боло\он байба. Х=б==н =гл--г==р \эрихэдээ, 

муухан урса гэртээ унтажа хэбтэбэ. Эсэгэнь х=б==ндээ ехээр ганиран 

хэлэбэ: - “Шамайе энэ шумаса \амга б= аба гэжэ хэлэжэл байгаа \эм. 

Ши х=нэй =гэ дууланг=й, шулмас \амга абаад, адуу малаа, алта м=нг-- 

алдаад, адагай х=н болоод байнаш”. - Х=б==ниинь эсэгэдээ: - Эрэ х=н 

найма нартажа, долоо дортожо ябагша даа - гэжэ хэлээд, гэр\ээн гаража 

ошобо.   

 

Ажа\уудалай онтохонууд 

Харуу ноён. 

 Х=н==д\ээ юумэ абаха болоходоо, амаа тамшаан, альгаа тодон 

араатын \==лээр эльбэн байдаг нэгэ баян ажа\ууба ха. 

 Теэд тэрээн\ээ х=н==дэй юумэ эрижэ, гуйжа ерэхэдэнь, тэрэ баян 

анираа хатан, газар гэтэшоод \уужал \уудаг \эн. 



  

 Тиигэбэшье тэрэ х=н==дтэй боосоо хэхэ дуратай бэлэй. Хизаарг=й 

харуу дээрэ\ээ баян ямаршье х=нтэй боосоо хэхэдээ, нэгэтэшье эд з---

риеэ, алтан м=нгэеэ табидагг=й байба. 

 М=нгэ алтаяа, эд з--риеэ --рынг-- бэе\ээ дээг==р сэгнэдэг хадаа 

харуу баян боосоондо гарайнгаа хургануудые табидаг \эн ха. Тиихэдээ 

тэрэ боосоогоо ходо ш==жэ, хэдэн зуун т=хэриг м=нгэ, хэдэн зуугаад 

мори сарнуудые абажархидаг бэлэй. Тиихэдээ тэрэ хомхой хара 

\анаандаа баясажа: “Гарайнгаа гансахан хургаханиие табижа =г--д, 

м=нгэ алта, мори сар ш==жэрхихэдэ, ба\ал олзотой юм байнал!” - гэжэ 

олзуурхадаг байба ха. 

 Боосоогоо эдихэ тумаа баян улам шунахайржа, холо ойрын 

нютагуудаар ябажа, боосолдохо х=н==дые бэдэрдэг болобо. 

 Тии\ээр тэрэнэй аза талааниинь буруутажа, боосоо хэхэ б=рид--л 

алдажархидаг болобо ха. Боосоогоо алда алда\аар, тэрэ хоер гарайнгаа 

б=хы хургадые тайруулжа бараба. 

 Б=хы хургадаа алдаад байхадань, т=р==шээр боосоонуудта ш==жэ 

аба\ан хамаг мори сарнуудыень, хони ямаануудыень хээрын х=хэ шоно 

зоогложорхибо. Боосоогоор ш==жэ, хайрсагтаа хадагла\ан б=хы 

м=нгыень хулганаан хуу мэрэжэрхи\эн байба. 

 Тиихэдэнь харуу баян хара буужа, уйдхар гашуудалда дарагдажа, 

хээрын х=хэ шонын хоол болошохо адуу малай т=л--, хулганаанай 

ш=дэнэй зохолгоон болошохо алта м=нгэнэй т=л-- ямаршье эд з--реэр 

сэгнэшэг=й хоер гарайнгаа хургадые алда\анаа ойлгобо. Ойлгоходоо, 

хургадаа шаналжа, =хиб==н шэнгеэр уйлаба. Уйлажа \уухадаа: 

“Хойшодоо х=н==дэй мэшээг алташье =г-- \аань боосолдохог=йб!” - 

гэжэ харуу баян ама алдаба гэхэ. 

 Тэрээн тухайнь нютагайнь нэгэ шогууша =бгэн дуулаад, харуу 

баянтай боосолдохоео ерэбэ ха. 

 Шогууша =бгэн харуу баянтай х--рэлдэжэ байха =ед--, \иилэмэл 

м=нгэн толгойтой, зандан модон ш=б==гтэй гаа\аяа нэрэжэ, тэрээндэ 

\арбайн: 



  

 - Жагар орон\оо яба\ан нэгэ наймаашан\аа энэ гаа\а худалдажа 

абааб. Энэ гаа\аараа тамхи татахадам, булай амтатай шэнги байдаг. 

Таашье энэ гаа\аар татажа =зыт, - гэбэ. 

 Харуу баян шогууша =бгэнэй гаа\аар татажа =з--д, тэрээндэнь 

хорхойтожо: 

 - Ши намда энэ гаа\аяа худалда! - гэбэ. 

 - Мори сарааршье, алта м=нг--ршье худалдаха гаа\ан бэшэл даа. 

Хамааг=й, энэ гаа\аяа боосоондо табиха \эм. Боосолдое! Боосоогоо 

эдибэл, гаа\ыем абаарай! Боосоогоо алдабалшни, би шинии нэгэ шэхые 

тайража хаяхаб! - гэбэ шогууша =бгэн. 

 Тэрэнэй \иилэмэл м=нгэн толгойтой, зандан модон ш=б==гтэй 

гаа\анда хорхойто\он харуу баян бэеэ баринг=й, =р--\эн шэхэеэ  

табижа боосолдобо ха. 

 Тиихэдэ харуу баян ба\ал боосоогоо алдажа, шогууша =бгэндэ 

шэхэеэ тайруулаа юм \эн ха. 

 

Алтан сэсэг. 

 Урда сагта Алтай хангайн хормойдо, Ара голой эрьедэ аха д== 

хоер аяншалжа ябатараа, нэгэ газарта хонобод. Баян ахань эд з--риин 

хойно\оо \анаата болон, =гл--г==р эртэ газаа гараба. +гытэй д==гэйнь 

боод борогшо г==н унагалжархи\ан, нарай унаган х=дэлэн, х=льбэрэн, 

баянай хээр мориной хажууда ошоод хэбтэбэ. Хомхой баян энэ унага 

булимтаржа абаха гэжэ шиидээд, гэртэ орожо: “Минии морин унагалаад 

байна”, - гэжэ д==дээ хэлэбэ. “Морин яажа унагалха юм”, - гэжэ д==нь 

тоосолдобошье, унагаяа буляалгаад, хэрэг бариба ха. Теэд баян ахань 

эдилгэ м=нгэ =гэжэ, з=б боложо \алаба.   

 Гэбэшье д==нь сухаринг=й, хаанда хандаба ха. Хаан шагнаад, 

иигэжэ хэлэбэ: “Дэлхэй дээрэ юун эгээл т=ргэн бэ, юун эгээл тарган бэ, 

юун эгээл хайратайб? Энэ таабари гурбан хоног соо таагаад ерэгты”. 

 Гурбан хоногшье =нгэржэ, аха д== хоер хаанда таабариин харюу 

хэлэбэд ха. Д==нь иигэжэ хэлэбэ: 



  

 - Эгээн т=ргэн юумэн \алхин болоно, эгээн тарган юумэн газар, 

эгээн хайратай юумэн =ргэ\э нойр. 

 - Ши энэ харюу --р-- \анаа г=ш? - гэжэ хаан асууба. 

 - +гы, минии арбатайхан басаган Алтан Сэсэг иигэжэ хэлээ.  

 Тэрэ басаганшни тиимэ сэсэн юм \аа, эдэ зуун табин 

=ндэгэн==д\ээ =гл--г==р зуун табин дальбараа гаргаад байг, - гэбэ 

хаан. 

 /анаата боло\он эсэгынгээ ерээд, хаанай захиралта хэлэхэдэнь, 

басаганиинь \анаа амар эдеэ хоол бэлдэжэ, эсэгэеэ холлууллаад, иигэжэ 

хэлэбэ: 

 - Аба \анаагаа б= зобогты. Хаанда ошожо, иигэжэ хэлэгты: “Нэгэ 

=дэр соо газар хахалаад, тэрэ =дэрт-- таряа тарижа ургуулаад, хадаад, 

дальбараагай эдихэ хоол бэлдэгты. Дальбараа гансал иимэ таряа эдихэ”.  

 Хаан =гытэй х=нэй энэ =гэ дуулаад: 

 - Басаганшни =гл--дэр намда ерэг. Ерэхэдээ мореор бэшэ, ябагаар 

бэшэ, хубса\аг=й бэшэ, хубса\атайшье бэшэ, бэлэгг=й, бэлэгтэйшье 

ерэг, - гэбэ. 

 Энэ орео асуудалда Алтан Сэсэг харюу =гэжэ шадахаг=йнь гэжэ 

=гытэй х=н ехэтэ \анаата болобо. Гэбэшье басаган абынгаа сэдьхэл 

тэгшэлэн аргадаад, =гл-- =гл--г==рнь хаанда ошобо. Ошоходоо 

шандага унаад,хубса\аяа тайлажа, бэеэ г=льм--р орёогоод, гартаа 

амиды торхируу баряад ошобо. 

 - Хаан баабай танда бэлэг асарааб, - гээд басаганай амиды 

торхируугаа хаанда \арбайхын тэндэ торхируу ниидэшэбэ. 

 - /айн даа. Минии таабари таагааш, абашни ехэ =гытэй х=н байна. 

Юугээ эдижэ амидардаг зомта? - гэжэ асууба. 

 - Абамни х=д-- талаар г=льмэ табижа, зага\а баридаг. Тэрэнииень 

шанажа эдидэгбди. 

 - Яагаа тэнэг басагамши, х=д-- талада хаана\аа зага\ан байба 

гээшэб? 



  

 - Та --р-- сэсэн гээшэ г=т? Яагаад морин унагалба гээшэб? - гэжэ 

басаган хэлэбэ. Хаан Алтан Сэсэгэй энэ асуудалда тороод, баян аха\аань 

унагыень абажа, д==дэнь бусааха гэжэ шиидхэбэ. 

 

Бодолтой Боохон х=б==н. 

 Дайша - Дамбан хаан гэдэг урда сагта бай\ан юм гэхэ. Энэ хаан 

болбол х=нэй газар у\ые булимтаран абахые х=сэдэг байгаа. Тиигээд 

х=ршэ \уудаг г=рэн==дтэ сэрэгээр добтолдог, булимтардаг \эн ха. Сэрэг 

хэжэ ябатараа, Дайша - Дамбан хаан Бадма - Доди хаанай хэрэмые 

сэрэгээрээ х=реэлбэ. 

 - Хэрбээ гурбан хоногой туршада хаан хотоео =г--г=й \аатнай, 

юумыетнай =нэ\эн тоорог болгохобди, - гэжэ Дайша - Дамбан хаан 

ганирба. Иимэ юумын болоод байхада, Бадма - Доди хаан энэ хэрэг 

хэлсэхын тула, ноед \айдаа суглуулжа суглаа хэбэ. 

 Болзорто сагай \==лшын =дэр болобо ха. 

 Ноед \айдынь нилээн удаан арсалдаба, тулалдаба. Тиигээд 

\==лдэнь Дайша - Дамбан хаанда Бодолтой Боохон гэжэ алдартай 

багахан х=б==е эльгээхэ болобо. 

 Х=б==н ошохо болоходоо: 

 - Эгээл х=гшэн нэгэ тэмээ, эгээл ехэ \ахалтай нэгэ ямаа намда 

=гэгты, - гэбэ. Ноед гайхалдаад, эри\эн юумыень =гэбэл даа. Х=б==н 

тэмээн дээрээ гаража мордоод, ямаагаа аргамжаар хойноо х=тэл--д, 

дайсадтаа ошобо. Дайша - Дамбан хаан: 

 - Бадма - Доди хаанай хаан т=рэдэ эгээ =ндэр на\атай =бгэн, эгээ 

ехэ \ахалтай х=н олдоог=й юм г=? Энэ х=б== юундэ эльгээбэб? Али 

намайе тэрэ ба\аба г=? - гэжэ сухалдаба, ганирба. Х=б==н хаанай 

сухал\аа айнг=й, зохидоор хандажа хэлэбэ: 

 - Хэрбээ та хаан \аа энэ тэмээнтэй х--рэлдэгты. Эгээл ехэ \ахалтай 

=бгэнтэй х--рэлдэхэ гээ \аа, энэ ямаантай х--рэлдэхэдэтнай болохо. 



  

 Дайша - Дамбан хаан х=б==нэй оншотой сэсэн харюуда 

сохигдожо, гайхахын ехээр гайхаба. Тиигээд: 

 - Ши болбол зоригтой, сэсэн х=б==н байнаш. Энээнэйш т=л-- 

эри\эн юумыеш =г--д, шинии х--р-- шагнахаб, - гэжэ х=б==ндэ 

хандаба.  

 - Минии тэмээнэй ар\анда хэды шэнээн газар багтанаб, тэды газар 

намда =гэгты, - гэжэ х=б==н хэлэбэ ха. Дайша - Дамбан хаан тэрэнииень 

дуулахадаа ми\эд гээд, г=йлтыеш д==ргэхэб гэжэ з=бш--бэ. Х=б==н 

х=гшэн тэмээгээ алаад, ар\ыень =бшэжэ абаба. Тэрэ ар\аяа нарииханаар 

з=\эжэ, олон аргамжа болгобо. Аргамжануудаа холбожо залгаад, б=ри 

ута болгобо. Тиигээд тэрэнээ сэрэгшэдэй моридой туруунай урдахануур 

\унаажа, хотоео тойруулан б=\элбэ.  

 Дайша - Дамбан тиигэжэ байхыень харахадаа, =хиб==нэй хэлэндэ 

торо\оноо ойлгожо гашуудабашье, яахашье аргаг=й хэлэ\эн =гэд-- эзэн 

болохо ё\отой тула, эзэлхэеэ бай\ан хотоео х=б==ндэ =гэжэ, сэрэгээ 

абаад бусаа \эн. 

 Иигэжэ Бодолтой Боохон х=б==н хариин харатан\аа т=рэл хотоео 

аршалаа юм \эн гэхэ. 

 

Аргата х=сэтэ хоер. 

 Урда нэгэ сагта, уужам дэлюун нютагта Аргата Х=сэтэ хоер гэжэ 

аха д==нэр ажа\уу\ан юм гэдэг. Аргата ахань ажалша бэрхэ, арга 

шадабаритай, дархан х=н бай\ан. Х=сэтэ д==нь биб гэ\эн бэерх==, уур 

сухалдаа булигда\ан, уран шадабари багатай, ушарг=й залхуу х=н \эн 

ха. 

 Нэгэтэ Аргата ахань Х=сэтэ д==дээ: 

 - Хоюулаа тэргэ дархалаябди. Биш шамда дарха заажа \урга\уу - 

гэбэ. Х=сэтэ д==нь: 

 - Намда х=нэй \ургаал заабари хэрэгг=й, --р-- хуу мэдэхэб, 

шадахаб, х=сэ ядаха бэшэб, - гээ \эн ха. 



  

 Аха д== хоер ами аминдаа дархалжа оробо. Аргата ахань арга 

шадабарияа гаргажа, арбан \айн тэргэ б=тээбэ. Х=сэтэ д==нь х=сэеэ 

гаргаба, х=л\эеэ гоожуулбашье, ганса тэргэ арай шамайхан 

холболдуулба. Тэдэ хоерой тэргэеэ дэлг==р дээрэ гаргажа, х=н зондо 

дурадхахадань. Аргатын \айн тэргые олоороо \айхашаагаад, Х=сэтын 

хархигар муу модон тэргые харахашье х=н байбаг=й. Х=сэтэ д==нь 

Аргата ахадаа амаархажа, уур сухалаа бусалган: “Яба иигээд зондо 

\айшаагдажа бай”, - гээд Аргата ахынгаа тэргые уй бута сохижорхибо. 

Тиигээд --рынг-- тэргэ х=н зондо дурадхахадань, хэншье 

хэрэгсээбэг=й. 

 Харин Аргата ахань эбдэрхэй тэргэеэ суглуулжа обоолоод, галда 

шатаажа, н==р\эн болгоходонь, х=н зон х=ртэжэ ядан абашаба. 

Тулгаряагаа барагдахада, Х=сэтэ д==нь тэргэеэ ба\ал н==р\эн болгоод 

туршаха гэжэ шиидээ \эн ха. Муу модон тэргэеэ мулта булта сохижо, гал 

а\аажархёод унташа\ан байба. +гл--г==р бодоод, н==р\эеэ суглуулжа 

абаха гэхэдэнь, =нэ\э шандаруу\аа ондоо юумэн байбаг=й.  

 Арга шадабариг=й, ажалайнгаа алга хоо\он хосор\ондонь, хара 

буу\ан Х=сэтэ х=б==н ахынгаа урда алдуугаа мэдэржэ, хамта х=дэлдэг 

боло\он юм гэхэ. 

 

Дэлхэйн арадуудай онтохонууд 

Баха Турлааг хоер. 

(Саха яхад арадай онтохон) 

 Нэгэтэ зунай дулаахан =дэр Баха нуурай эрьедэ гараад, наранда 

игаажа хэбтэбэ ха. Тэрэниие эрье дээг==р =нгэржэ яба\ан Турлааг 

Бахые гэдэ\ээрнь зуунхай, амаяа ангалзуулха зуураа Баха Турлаагта 

хэлэнэ ха: 

 - Юрэд--, з=б хэлсэгшэ г=, али буруу г= - шамайе уг удамаараа 

дээг==р т=рэлтэй, шанга хоолойтой юм гэжэ... 

 - З=б! - гэжэ --р--шье мэдэнг=й Турлааг хаагалжархёод, Бахые 

алдажархиба. 



  

 

Мэхэшэ миисгэй, \анаамгай хулгана. 

(Афган арадай онтохон). 

 +нэн дээрээ боло\он юм г=, али =дэрэй \онин зугаа г=? 

Этигэбэлтнай =нэн ааб даа, =гы \аатнай ухаандатнай =лэнг=й =нгэрнэ 

бэзэ.  

 Нэгэтэ Миисгэй Хулганын н=хэ хараад унхидажа =зэ\энэй удаа, 

урин зангаар уряалай дуу уянгатуулба. Хулгана г=нзэгы н=хэн\-- 

гарааг=йшье \аа, харюудань шэнгэхэн абяагаар хангюурдаба. 

 Миисгэй н=хэнэйнь дэргэдэ хэбтээд, нашан налгай абари =з==лэн, 

ажабайдал тухайгаа х--р-- дэлгэбэ. Х--р--нэйнгээ эсэстэ хулганада 

хэлэбэ: 

 - Наашаа гаража ерыш. Тарган хониной сула --хэн \==л асарааб. 

Хоюулан эдижэ, хотоёо баярлуулая.  

- Хари, тиигэхэмни гээбы, - гэжэ н=хэн соо\оо Хулгана харюусаба.                 

- Хониной \==лтэй \аа, хэнтэйшье хубаалданг=й, гансааран эдихэ 

байгаа ха юмши. Харагтылши даа! Хамаг миисгэйн==д хомхойнгоо 

ехэдэ тэнэг гэлсэгшэ, теэд иимэ гэнэн хонгорыень м=н--л =зэбэб! 

 Миисгэйн мэхэтэйшье \аа, Хулгана \анаамгай гэжэ хэлсэдэгынь 

дэмы бэшэл даа. 

 

+нэгэн шоно хоёр. 

(Монгол арадай онтохон). 

 +нэгэн шоно хоёр хамта ябажа ябатараа, суухатай шара то\оёо 

тэгшээр хубаажа эдихэ гэжэ байтарнь, =нэгэниинь мэхэеэ гаргаба: 

 - Энэ то\оёо эндэ эдихэдэмнай таарахаг=й, зон ябана. +ндэр уулын 

орой дээрэ гараад эдие. Ши абаад яба. 

 +ндэр уулын оройдо гарамсаараа, =нэгэниинь хэлэбэ: 

 - Энэ то\о хубаажа эди\энэй хэрэгг=й, нэгэмнайл эдиг. 

 - Хэмнай эдихэ юм, - гэжэ шоно асууба. 



  

 - Аха на\атаймнал эдеэ \аань таараха. Ши хэдытэйбши? - гэбэ 

=нэгэниинь. 

 Шоно =нэгые мэхэлжэ, =н--хи то\оёо гансааран эдихын тулада: 

 - Минии жаахан байхада, /=мбэр уула добын шэнээхэн, \=н далай 

шалбаагай шэнээхэн бай\ан юм лэ, - гэхэдэнь, =нэгэн ушар з=гг=й 

уйлажа орошобо. “Уйла болишье то\он минии болоо” гэжэ, шоно 

дотороо бодоод: 

 - Ши юундэ уйлабаш? 

 - Намда гурбан зулзага бии. Эгээл багань шамтай сасуу юм. 

Тиигээд сэдьхэлни ехээр уяраа, - гэжэ =нэгэнэй хэлэхэдэ, шоно анирг=й 

шагнаад, ехэл эшэжэ, хоо\оор хабшалза\аар, н=хэнд-- бусаба. Харин 

=нэгэн н--хи то\оёо гансаарханаа садатараа эдеэ \эн гэхэ. 

 

Шандаганай урал юундэ \этэрхэйб? 

(Т=бэд онтохон) 

 Нэгэ орон нютагта Шандаган ажа\уу\ан юм. Танилнуудаа 

гасаалхадаа, жохоогоо оложо, жаргадаг бай\ан гэхэ. Нэгэтэ хадын 

хабшал соо адуунай \эеын хэбтэхые харажархёод, сар адуулжа яба\ан 

малшанда г=йжэ ошобо. 

 - Малшан, -- малшан! Золтойл байнаш даа! Тэр== хадын хабшал 

соо адуунай \эе хэбтэнэ. Ошыш, ябыш, ар\ыень =бшэжэ абахалши! 

 - +гы даа, - гэбэ малшан, - \арлаг сарнуудайм нюрган х=ндэ 

ашаан\аа шулгаршанхай. Минии ябамсаар, хара хирээ ерээд, шархыень 

тоншожо зобоохо. 

 - Сарнуудшни яахашьег=й! - гэжэ байгаад, Шандаган малшаниие 

=гэд-- оруулна. +гэ х==ртээ халажа, =бс==гээ тоншожо байжа дуугарха 

юм.  

 - Ши яара, би сарнуудыешь хараад байгуужаб. 

 Малшан Шандаганай =гэ дуулжа, адуунай \эе =бшэхэеэ ошобо. 

Шандаган тэрэ дороо Хирээдэ г=йжэ ошоод, эбд==сэн байжа дуулгаба: 



  

 - Хирээ, -- Хирээ! Яа\ан жаргалтай шолмобши! Малшан 

сарнуудаа орхёод ябашаба. Сарнуудай нюрганиинь гэжэ - э, хуу 

шулгархай! Ошожо тоншохол байгааш!   

 Хирээ толгойгоо \эжэржэ: 

 - +гы даа, хайшаашье ошохог=йб. Харанаг=й аалши, 

=ндэгэн==дээ харуу\алжа \уухыем? Уурхайгаа орхимсоорни, х=б==д 

=ндэгыем хулуухал. 

 - Б= айгыш даа, - гэбэ Шандаган, - би уурхайеш \ахи\уу, хэншье 

=ндэгыеш хулуухаг=й. 

 Хирээ Шандаганда этигэжэ, =ргэн даляараа \эбигэр, нуга тээшэ 

ниидэбэ. 

 Шандаган тэрэ =еэрнь х=б==ндэ харайжа ошоод: 

 - Хуба-ан! Яа\ан гоё юумэ гээшэб! Хирээ тонилоо, т=ргэн модон 

дээрэ гаража, =ндэгыень хулууха байгааш. 

 Тэрэнь Шандагые хаража харюусана: 

 - Аргамниг=й. Эжы гэрээ хараад байхаш гээ \эн. Минии ябашоо 

\аа, хулгайшан ерээд, б=хы юумыемнай абаад ябашахал. 

 - Ай даа, тэнэг! - гэбэ тэрээндэ Шандаган. - Намдаал найда, гэрыеш 

хараад байхаб. 

 Тиигэжэ хэлэмсээрнь, х=б==хэн хирээгэй уурхай \андаахаяа г=йжэ 

ябашаба. 

 Шандаган тиихэ \амбаандань хулгайшанда г=йжэ ошоод: 

 - Дуулалши, н=хэр! Жаргалтай одон доро т=рэ\эн х=н байналши! 

Х=б==н хирээгэй =ндэгэндэ ошоо, гэртэнь хэншье =гы. Ошожо, з---

рииень хуряагыш! 

 - +нэн г=?! Яагаа \айн юм гээшэб! - гээд, хулгайшан г=йжэ 

ябашаба. 

 Тэрэ =едэ малшан адуунай \эе\ээ ар\ыень =бш--д бусаба. 

Харахадань Шандаганшье =гы, харин сарайнь нюргые Хирээ тоншожо 

байба. Малшан халаг хухы боложо, Хирэеэ шулуугаар шэдэбэ. Хирээ 

тэрьелжэ, уурхайдаа ниидэбэ. Уурхайтай модондонь х=б==н 



  

гарашанхай, =бэрт-- =ндэгыень хэжэ байба. Хирээ ухаа алдажа 

добтолбо. Х=б==н айгаад, гэр руугаа харайба. Гэртээ х=рэхэдэнь, 

хулгайшан б=хы з--рииень монсогойлонхой, абаашаха гэжэ байба. 

 -Хулгайшан! Хулгайшаниие бариит! - гэжэ х=б==н хуугайлба. 

Хулгайшан сошожо тэрьелбэ. 

 Малшан Хирээе хараан, Хирээ - х=б==е, х=б==н хулгайшаниие 

намнана, хулгайшан тархияа адхаад г=йнэ. Шаг шууяан болоно! 

Шандаган тэрэ =едэ хадын оройдо гарашанхай, урьхадань оро\он н=г--

д==лээ хаража урмашахашье гээшнь аргаг=й. Энеэ энеэ\ээр, уралынь 

хаха ганташаба. 

 Тэрээн\ээ хойшо Шандаган \этэрхэй уралтай =лэшэ\эн юм 

гэлсэдэг. 

 Бусад зондо урьха занга табижа, гасаалха дуратайшуулда: “Уралаа 

гамна, \этэ буушуужаг, - гэжэ \ануулдаг заншал Т=бэдтэ м=н--шье бии 

агша. 

 

Ухаатай жэргэмэл. 

(Энэдхэг онтохон) 

 Эртэ урда сагта нэгэ жэргэмэл хаанай сэсэрлигтэ хулгайгаар 

орожо, =дэр б=ри =рэ жэмэс\ээнь х=ртэлсэдэг боло\он юм гэхэ. Хаан 

тэрээниие бариха гээд, хэдэн =дэр соо ядаа. Нэгэтэл тэрэ бармань хаанай 

таби\ан урьхада орошобо ха. Аюулта дайсанайнгаа гарта орошо\он 

шубуухай ай\ан мэгдэ\эн хэбэршье =з==лэнг=й \анаа амарханаар: 

 - Даашаг=й ехэ н=гэлтэй бай\амни =нэн. Тэрэнэймни т=л-- 

саазална г=т, болино г=т - танай дуран. З=г--р =хэхынг-- урда =ндэр 

т=рэлтэ тандаа нэгэ нюуса нээжэ =гэхыем з=бш--гыт. Энэ нюусыем 

хадуужа абаа \аатнай, хаан баабай танда ехэ ту\атай байха. /==лээрнь 

намайе саазалжа =рдинэ бэзэт, - гэбэ. 

 Хаан ехэл баярлажа: 

 - Хэлэ, хэлэ! Тэрээхэн =гэеэ бушуухан хэлээдхи. Теэд \==лээрнь 

шамайе с=л--дэ табиха гэжэ найда\анайш =л==! - гэбэ ха.  



  

 Шубуухай зоригтойгоор харюусана: 

 - Шагнажа айлдыт даа, хаан баабай! Тэрэ нюусымни гол удхань 

хадаа д=рбэн \ургаал соо юм. Тэдэниие б=х--р лэ хадуужа абаха 

хэрэгтэй. Нэгэтэл гарташни оро\он дайсанаа саб бажуугаад табихаг=й 

гээшэ нэгэдэхи \ургаал болоно... 

 Хаан \эгшэжэ: 

 - Энэшни мэдээтэй. Ехэл хэрэгтэй заабари гээшэ. Зай, хоёрдохииень 

хэлэ. - гэбэ.  

 Жэргэмэл саашань =гэлнэ: 

 - Хоёрдохи \ургаалынь иимэ. Б=тэмжэг=й хоо\он юумэндэ 

б=ришье этигэдэгг=йб анханай. Алим бэ-ээ, гурбадахи \ургаалшни, 

хэлээдхи. Бушуула, бушуула! - гэсэгээн байба. 

 Шубуун харюудань: 

 - +нгэр\эн юумэнэй т=л-- сэдьхэлээ б= зобоо, - гэбэ. 

 Тэрэшье \ургаалыень хаан з=бтэйдэ тооложо, д=рбэдэхиеэ хэлэжэ 

=гэхыень х=леэгээд байба. 

 Жэргэмэл тиихэдэнь: 

 - Хаан баабай, д=рбэдэхи \ургаални эгээл аша ехэтэй, амин шухала 

юумэн гээшэ. Намайе ойро зуурхана табяа \аатнай, би багшадаа 

эхин\ээнь \==л х=рэтэр дахин шагнажа абаад, тандаа хэлэжэ =гэхэл \эн 

хаб, - гэбэ. 

 Хаан шубуухайе табижархиба. Тэрэнь \уга ниидэжэ, тээ саанахи 

модон дээрэ \уугаад: 

 - +ндэр т=рэлтэ хаан! Минии гэдэ\эн соо нуга\анай =ндэгэнэй 

шэнээн хэдэн субад бии. Намайе алаа \аа, та тэдэниием абахал \эн бэзэт. 

Теэд гар\аатнай мултар\ан минии эндэ \уухада, субад танда хаана\аа 

олдохо бэлэй! - гэжэ хааниие гасаалан байба ха. 

 Аманда оро\он олзые хэлээрээ т=лхибэ гэдэгтэл, адхадань оро\он 

дайсанаа субад эрдэнитэйнь хамта с=л--дэ табижархи\ан хаан айхабтар 

ехээр хара бууба. Урагшаг=й хаанай улайжа, сайжа байгаад сухалдахые 

хаража бай\ан шубуухай. 



  

 - Тэнэг хаан шамда эрдэмэй нюусые нээ\энэй =рэг=йл ха. Минии 

хэлэ\эн т=р==шын \ургаалые ухаандаа хабшуул\ан байгаа \аа, намайе 

гар\аа юундэ алдаха \эмши? Хоёрдохи \ургаалайм ухаандаш шэнгэ\эн 

юм \аа, минии гэдэ\эн соо субад эрдэни бии гэжэ хэзээдэшье этигэхэг=й 

\энши. Гурбадахи \ургаалыем марта\ан\аа боложо, ши м=н-- 

=нгэршэ\эн юумэндэ хара буунаш. Шэхээрээ дуула\ан юумэн эдеэн 

болодогг=й, ухаандал хадуужа аба\ан юумэн ту\а боложо =гэдэг юм 

шуу даа, - гэжэ \==лшынгээ заабари хэлээд, ухаатай борохон шубуухай 

жэргэ\ээр ниидэжэ ябашоо гэхэ. 

 

Хэрэглэгдэхэ литература болон текстнγ=д 

1. Балдаев С.П. Буряад арадай онтохонууд. Улаан - +дэ: Буряадай 

номой хэблэл, 1960. 

2. Бардаханова С.С.”Сказки о животных”. Улан-Удэ, 1974. 

3. Бардаханова С.С. Система жанров бурятского фольклора. 

Наука: Сибирское отделение. Новосибирск, 1992.   

4. Цыбикова Б-Х. Б. Бурятские бытовые сказки. Улан – Удэ, 1993. 

5. Уланов А.И. Древний бурятский фольклор. Улан – Удэ, 1974. 

6. Хамаганов В.Ж. Аман зохёол 4 – 8 классуудта =зэлгэ. Улаан - 

+дэ: Буряадай номой хэблэл, 1993.  

7. Сказки Бурят – Монголии. Составление, предисловие и 

комментарии доктора филологических наук С.С. Бардахановой. Изд - во 

БНЦ, Улан – Удэ, 1997. 

 

Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Арадай онтохонууд болон тэдэнэй удха шанар. 

2. Буряад арадай онтохонуудай илгаануудай б=ридэл тухай х--рэхэ. 

3. Онтохонуудай онсо з=йл. Буряад онтохонуудай бии бололго. 

 

 



  

Дурдалганууд 

 Удхаараа х=нэй х--р--ень ажабайдалда, нютаг, орон, дэлхэйн 

байдалда боло\он юумэ, =йлэ, хэрэг, =зэгдэл тухай х--рэ\эн дунда 

хэмжээнэй аман зохёолые дурдалга (воспоминания) гэнэ. 

 

Урайхан, урайхан орхин\оо 

Ури\андаа тоотой болгоё, 

Урайхан\аа асар\ан =льгэр-- 

Хэлэ\эндэ тоотой болгоё! 

Урда бай\ан м=шэдэ й 

Унтарсарнь хэлэхэдэ яалай! 

Далтай, далтай гэртээ 

Дуулалтай =льгэр-- хэлэе, 

Дуулажа \уу\ан н=хэдэй 

Дурлалтай =льгэр-- хэлэе! 

Суг \айхан м=шэдэй 

Сугларсарнь хэлэхэдэ яалай, 

Суглаа \айта н=хэдэй 

Дууряалсарнь хэлэхэдэ яалай! 

 

Дамжаг =гэн==д 

 Удхаараа арадай т==хын хэрэг==д, тэдэндэ хабаада\ан суута 

х=н==дэй ажаябуулганууд тухай дуула\анаа дамжуулан х--рэ\эн дунда 

хэмжээнэй аман зохёолые дамжаг =гэн==д (г=, али предания) гэнэ. 

 

“Тогоон шулуун” тухай. 

 Тэнгэри\ээ заяатай суута богдо Чингис хаанай тагаалал боложо, 

на\а д==рэхэдэ, сэрэгэйн удамарша Жанжан ноен баатарнууд олон 

т=мэн сэрэгтэеэ Ононой эрьедэ тэрэнэй х==ртэй алтан хуурсаг асаржа, 

тэдэ сэрэгээрээ Онон голдо шэнэ \аба малтуулжа, ондоо тээг==р 



  

урадхуулаад, “хатан эжы” голой хуурай боло\он \абынь оёорто н=хэ 

малтажа, богдо хаанай бэетэй хуурсаг, алта м=нгэнтэйнь, зэр зэбсэгтэйнь 

х=д--л==лээд, тэрээн дээг==рээ  Онон голоо дахин хуушан \абаарнь 

урадхуулжархихадань, Чингисэй алтан хуурсаг у\ан доро орожо, м=н-- 

болотор олдодогг=й гээд хэлсэдэг. 

 Эсэгэ хаанаа х=д--л==л\эн монголой сэрэг болон ноён баатарнууд 

энэ “Тогоон шулууе” тойрожо, хэдэн =дэр соо ехэ найр хэ\эн гэлсэгшэ. 

Тиигээд лэ энэ шулуун “Чингисэй шулуун” гэжэ нэрэшэ\эн, тэрэнэй 

морин сартайшье юм гэдэг. 

 

Баянгол нютагай бии боло\он тухай. 

 Хоер зуун жэлэй урда тээ буряадууд Ангара м=рэнэй саада тээ 

байдаг байгаа. Тэрэ газартань муу юумэнэй боложо эхилхэдэнь, 

буряадууд Хамар Дабаанай хажуугаар Байгал далай тамаржа гараад, ехэ 

\айхан тала дээрэ х=рэжэ ерээ. Тэрэ тала ехэ баян бай\ан байна. Теэд энэ 

баянай т=л-- “Баянгол” гэжэ нэрэ бии болоо \эн. 

 (Баргажан аймагай Баянгол нютагай Х.Г.Раднаева\аа 2000 ондо 

бэшэгдэжэ абта\ан). 

 

Буха шулуун. 

 Урда эртэ Байгал далай нютагжаха \айхан нютаг орон бэдэржэ 

з==дэл==р яба\ан буряадууд \=рэг малаа урдаа туужа ерээ \эн ха. /=рэг 

малайнь удамарша аха заха буха \эн. Эндэл \=рэг-- хуряажа, --р-- 



  

хэбтэ\эн байгаа, дахалдажа яба\ан \=рэгынь энэ талаар булта хэбтэ\эн 

байна. Эдэ булта эндээл шулуун болошоо бшуу. Малай эзэд нютагжаха, 

жаргаха газарнай эндэ байгаа гээшэл даа гээд, нютагжа\ан байна. 

Баянгол нютагай баян хэшэгтэй газар эндэл юм гээд нютагаймнай аха 

захатан х--рэдэг бай\ан. 

 (Баргажан аймагай Баянгол нютагай Р.Г.Гармаева\аа 2000 ондо 

бэшэгдэжэ абта\ан). 

 

Хэрэглэгдэхэ литература. 

1. Балдаев С.П. Буряад арадай аман зохёолой т==бэри. Улаан - +дэ: 

Буряадай номой хэблэл, 1960. 

2. Уланов А.И. Древний фольклор бурят . Улан – Удэ, 1974. 

3. Махатов В.Б. Буряад аман зохёол. Улан – Удэ, 1998. 

4. Гунгаров В.Ш. Современное бытование бурятских легенд и 

преданий (по материалам полевых исследований в Бурятии и Монголии 

в 70 – 90 – х гг.): Автореферат  кандидата филол. наук. Улан – Удэ, 1993. 

5. Гунгаров В.Ш. Т==хэ, домогууд. Улаан – +дэ, 1993. 

 

Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Дамжаг =гэн==дэй гол удха шанар. 

2. Дамжаг =гэн==дэй илгарал, тэдэнэй д=рсэн==дэй байгуулха тухай  

х--рэхэ. 

 

Магтаалнууд 

 Удхаараа г=рэн болон т=рын, шажан болон м=ргэлэй, ниитын 

болон энгэй (алиншье х=нэй) хэрэг, =йлэ, ажал, б=тээл эрхим \айнаар 



  

бэел==лжэ болон тэрэнэй толгойлогшодые \айшаан ш=лэглэ\эн дунда 

хэмжээнэй аман зохёолые магтаал (прославления) гэнэ. 

 Буряад зоной дунда магтаалнууд м=н лэ аман =г--р дамжан 

дэлгэр\эн юм. Удхаараа иимэ б=лэг==дтэ  хубаарна: 

а) шажан м=ргэлэй, дасан дуганда зорюулагда\ан; 

б) эхэ эсэгын; 

в) барилдааша б=хэш==лэй, суута мэргэш==лэй, хурдан х=лэг==дэй; 

г) гал гуламтада зорюулагда\ан г.м. 

 

 Жэшээнь:          С==гэл дасанай магтаал 

Харьяа Ононой хойморто 

Харахан зандан дасан бии. 

Харахан зандан дасангынь 

Хари\ан зага\ан ганжартай. 

 

Урадхуул Ононой хойморто 

Улхан зандан дасан бии. 

Улхан зандан дасангынь 

Утай\аа зала\ан ганжартай. 

 

Х=рьеэ Ононой хойморто 

Х=рин зандан дасан бии. 

Х=рин зандан дасангынь 

Х=реэ\ээ зала\ан ганжартай. 

 

 Нютаг ороной магтаал 

Олон зоноо тэдхэдэг 

Онсо бардам хэшэгтэй, 

Улаан хада алдартай 

Уран х==хэн хатантай 

Урданай ноен баабайе 



  

Уяран дохин магтанаб. 

 Т=бэгтэй =еын =бшэдые 

 Т=ргэн сагаар эдэгээдэг 

 Т=мэн жэлэй т==хэтэй 

 Т=хэреэн сагаан хужарта 

 Т=шэг болгон магтанаб. 

Ууган буряад араднай 

Улаан галаа 

Дулаан элшээр ханагда\ан, 

Галта шулуун сахюурта 

Габьяа ашынь магтанаб. 

Х==емэ х=сэтэй улаарна 

Х=д-- газараа =рэж==лдэг 

Х==ргэшэ, Х=лэрэгшэ,Маарагта. 

 Х--рхэн, Шэбэр, Далайна 

 У\анай лусууд б=гэдые 

 Урин даллан магтанаб. 

 /андаа, Егдон, Тарбажа, 

 /алгай нуга, 

 Долоон х==гэд алдарта 

 Добо \айхан тайлган 

 Газар дэлхэйн эзэдэй  

 Габьяа солынь магтанаб. 

 

 Гал гуламтын магтаал 

Алтан дэлхэйдэ х=нэй 

Амидаралые тэжээ\эн, 

Алишье сагта байгаалиин 

Амисхалаар жэрье\эн, 

Дулаасуулан бэеые 

Зурасарынь жаргаадаг 



  

Х==жэ\эн улаан галай 

Х=сэн юунээр сэнтэй бэ?! 

Шуурган х=йтэн \алхинаар 

Шуухиралдан тэмсэхэдэ, 

Шулуун т=мэр--р зэргэшэн 

Шударалдажа =зэхэдэ, 

Зориг дуран хоерые 

Зохилдуулан бадараадаг 

Улаан дулаан галай  

Удха шанар хэды бэ? 

 

 Мориной соло 

Заан шэнги бэетэй, 

Зага\ан шэнги нюргатай, 

Сэб сэхэ бэетэй, 

Шэнгэн сагаан дэл\этэй, 

Мой\он хара нюдэтэй, 

Мойрон сагаан ш=дэтэй, 

Х=жэ м=нгэн тахатай, 

Сахир булад туруутай, 

Шудхамал м=нгэн сахаритай, 

Толгой дээрээ то\ог=й, 

Тохом дээрээ х=л\эг=й, 

Холо газар г=йг--шэ, 

Х==гшэ г==нэй унаган, 

Х=рин азаргын х=б==н, 

Ташуург=й ерэ\эн морин 

Табин х=нэй магтаал болог! 

Урид ерэ\эн морин 

Олон х=нэй магтаал болог! 

Т=р==н ерэ\эн морин 



  

Т=мэн х=нэй магтаал болог! 

 

 Б=хэш==лэй магтаал 

Барилдаанда ила\ан 

Баатарай соло дуудаял даа, 

Баран булта омогорхон 

Бахархажа дуулая даа. 

А - ээ, да - \аа! 

Барюу дабшуу зодогтой, 

Барас арсалан х=сэтэй, 

Баатар зоригтой 

Б=хэ байнаш даа. 

Хаан Гарууди мэтэ  элин халин, 

Арад зоной урда 

Абарга х=сэеэ харуулбаш, 

Айлшад олоноо баясуулбаш, 

Баатар б=хэ байнаш даа! 

Балсангаар баян 

Баатар, баярлыш даа, 

Шандаа\аар шанга 

Шадалтай б=хэ байнаш даа. 

Зориг мэд==л\эн, 

Зон арадайнгаа, 

Залгаа буряадайнгаа 

Заншал танюул\ан 

Заан баатар байнаш даа. 

Абай Гэсэрэй алдарта сэрэгшэ, 

Аламжа Мэргэнэй анда н=хэр, 

Арсалан баатарнууд байнат даа. 

Баатар б=хэш==л! 

 



  

Хэрэглэгдэхэ литература 

1. Махатов В.Б. Буряад арадай аман зохёол. Улаан – +дэ, 1998. 

2. Бардаханова С.С. Малые жанры бурятского фольклора. Улан – 

Удэ, 1982. 

3. Бабуев С.Д. Магтаал, =реэл, соло. Улаан – +дэ: Буряадай номой 

хэблэл, 1993. 

4. Балдаев С.П. Буряад арадай аман зохёолой т==лбэри. Улаан - 

+дэ: Буряадай номой хэблэл, 1960. 

 

Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Магтаалнууд эгээн т=р==н хаана бии болооб? 

2. Магтаалнуудай илгаанууд тухай х--рэхэ. 

3. Магтаалнуудые сээжээр уншаха. 

 

          +реэлн==д 

 Удхаараа г=рэн болон т=рын, шажан болон м=ргэлэй, ниитын 

болон энгэй х=нэй хэрэг =йлэ, ажал, б=тээл, амгалан мэндые х=сэн 

бай\ан ш=лэглэмэл дунда хэмжээнэй аман зохёолые =реэл 

(благопожелания) гэнэ. 

 Хурим т=рэ, ойн баярай найр болон ё\ололой =едэ =реэлэй =гэ 

хэлэдэг заншал м=н-- =едэ ехэ дэлгэрэнхэй гээшэ. Жэшээнь: 

 

1. Байгал номин далай шэнги  

Оёор\оо тунгалаг, 

Бархан =ндэр уула шэнги 

Орьел\оо тунгалаг, 

Буряад оронойнгоо гал гуламта 

Бата бэхеэр т=леэд, 

Дааган морёо \==лдэжэ, 

Дархан солоёо нэрл==лээд, 

Хоймороор д==рэн аша =ринэр-- 



  

Холын замда зорюулаад, 

Хотоор д==рэн адуу малаа 

Хоолой дээжээр =дх--д, 

Тала нуга илгадг=й 

Таряа будаа надхуулаад, 

Энхэ \айхан орондоо 

Эрдэм бэлигээр т=гэлдэр 

Эзэн болон жаргахатнай болтогой! 

 

2. Урин дободо гэрээ табижа, 

Уужам талада малаа =дхэжэ, 

Эртэ бодожо, 

Орой унтажа, 

Олон зоной ударидагша боложо, 

Ута на\атай, 

Удаан жаргалтай ябаарайт! 

 

3. Булагай у\андал адли 

Тунгалаг сэдьхэлтэй ябаарай, 

Булад эритэдэл адли 

Хурса ухаатай ябаарай. 

Удхалан хэлэжэ, 

Уянгалан дуулажа ябаарай. 

/айн \анаатай 

/айхан сэдьхэлтэй ябаарай. 

/айнаар эхил\эн =гэеэ 

/айнаар д==ргэжэ шадаарай, 

Ахай абгайнараа х=ндэлжэ, 

Арай багашуулые х=тэлжэ, 

Азар шангаар хашхаранг=й, 

Аали номгон ябаарай. 



  

Багашуулда ахань боложо, 

Ахашуулда д==нь боложо, 

Эгэшэб гэжэ энхэржэ, 

Д==б гэжэ д=нгэжэ ябаарай! 

 

4. Т=хэреэн сагаан дэлхэйдээ 

Т=бхинэжэ \уугты. 

Т=лэ\эн галаа дэгжээжэ, 

Т=бидэ =дэгты. 

Гэртээ гэнэг=й, 

Газаагаа гайг=й, 

Дотороо мууг=й, 

Досоогоо =бшэг=й ябагты. 

Бурхан\аа адис абажа, 

Бодолоо арюудхагты. 

Буурал\аа =гэ дуулажа,  

Сэсэн болооройт! 

(Хяагта аймагай Холой нютагай 75 на\атай Сэндэмэ Улановна 

Намтаева\аа 1999 ондо бэшэгдэжэ абта\ан). 

 

5. Эрхы дээрээ эрдэмтэй ябаарай, 

Хурган дээрээ хубитай ябаарай. 

Баабайдаа адли баян ябаарай, 

Эжыдээ адли эдеэтэй ябаарай. 

Харидаа жаргалтай ябаарай, 

Халуундаа х=ндэтэй ябаарай. 

Хадада адли \айхан ябаарай, 

Хадаланда адли эбтэй ябаарай. 

Хайшаяа хан байса б= хаяарай, 

Хадам эхэеэ урда\аа б= дуугараарай. 

   ∗  ∗  ∗ 



  

Гал хотоймо =нэр болоорой, 

Газар хотоймо баян болоорой. 

Хээрэ гарабал, олзо дээг==р ябаарай, 

Гэртэ оробол, =реэр дээг==р ябаарай. 

Баян хоймортой боложо, 

Булга эдлээрэйт! 

(Баргажан аймагай Баян - Гол нютагай 73 на\атай Х=б=лэй 

Гомбоевна Раднаева\аа 2000 ондо бэшэгдэжэ абта\ан). 

 

6.+ндэр уужам =йлсэд-- 

+ндэр гэрээ тогтоогты, 

Наран мэтэ мандан 

Набша мэтэ дэлгэрэн \уугты! 

Х=н зоной дунда ябахадаа, 

Хуушан т==хэеэ шэнэлжэ жаргагты, 

Ажал дээрээ амжалта туйлажа, 

Аймаг соогоо алдартай ябагты! 

Арбаад х=б==дэй  

Аба эжы бологты, 

Ажал х=дэлмэрид-- оролдожо, 

Орден з==мэ т=р== бологты! 

Аянда з--лэн ябагты, 

Ашанар зээнэртээ х=ндэтэй ябагты! 

7. Д=рбэн ханата гэрээ 

Добуун газарта бодхожо, 

Долоо найман х==гэдэй 

Аба эжы боложо жаргагты! 

Буурал сагаан =\эн 

Толгойдошни байг, 

Ута ехэ на\ан 

Бэедэшни байг! 



  

(Агын аймагай З=дхэли нютагай 66 на\атай Галсанай 

Мыдыгмаа\аа 2000 ондо бэшэгдэжэ абта\ан.) 

 

8.Урин дободо гэрээ табижа, 

Уужам талада малаа =дхэжэ, 

Эртэ бодожо,орой унтажа, 

Олон зоной ударидагша боложо, 

Т=мэн зоной т=р== боложо, 

Ута на\атай, удаан жаргалтай ябагты! 

 9.Адуу малаа =дхэжэ, 

Ажалай герой боложо, 

Арадтаа, засагтаа магтуулжа, 

Алтан орденоор шагнуулаарайт! 

+дэр б=ри =нэтэй =гэ шагнажа, 

/ара б=ри \айхан =гэ шагнажа, 

Арадтаа алдартай,х=ндэтэй 

Зондоо суутай ябахатнай болтогой! 

10.Х=хи\эн газартатнай 

Х=хы шубуун донгодог, 

Нэрлэ\эн газартатнай 

            Набша сэсэг ургаг! 

Хорео\оотнай мал б= та\араг, 

Хотон\оотнай х==гэд б= та\араг! 

Сэргэ\ээтнай х=лэг б= та\араг, 

Сэдьхэл\ээтнай н=хэд б= та\араг!  

(Агын аймагай З=дхэли \ууринай 78 на\атай Дариин Долгор\оо 

2000 ондо бэшэгдэжэ абта\ан.) 
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Удэ: Бурятское книжное издательство, 1960. 

4. Балдаев С.П. Буряад арадай аман зохёолой т==бэри. Улаан - 

+дэ: Буряадай номой хэблэл, 1960. 

5. Махатов В.Б. Буряад аман зохёол. Улаан - +дэ, 1998, 6 н. 
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Шалгалтын асуудалнууд: 

1. +реэлн==дэй д=рим, илгаа. 

2. +реэлн==дэй бии бололго, тэдэнэй гол удха ба шγлэглэл. 

3. +реэлн==дэй уран арганууд. 

4. М=н-- =еын =реэлн==д. 

 

                                       Хараалнууд 

Удхаараа харатан дайсан, муу ябадалтанай =йлэ болон хэрэгые 

буруушаан =зэн яда\ан ш=лэглэмэл, дунда хэмжээнэй аман зохеолые 

хараал (проклятие) гэнэ. 

+льгэрн==дтэ ба онтохонуудта шэбшэлгэн==д, хараалнууд бии 

юм. 

1.Х=нэй б=  гара гэтэр, 

Х=нэй б=  ошо гэтэр, 

+гы болоод арилхаш! 

+хэр болоод бэлшэхэш! 

Д=рбэн \айнай \=лдые 

Д=рб==лэйень алдабаб, 

Ба\а =гл-- талииха аабзаш! 

Бараниинь алдажа \алаха бэзэш!… - 

Гэжэ гэмэрэн гэмнэн хэлэжэ, 



  

Хараан шэрээн хэбтэбэ. 

(«Абай Гэсэр» =льгэр соо\оо) 

 

2.Хэзээш хэзээ хэбтэ, 

Хэтынш мянган галабта, 

Газарай гурбан х=рь\эн доро 

Тамалжа шатажа хэбтээрэй!       

 

3.Х=йхэр тоймы шамайе 

Хара шу\аниинь б=лисэсэнь унахаб! 

Хатуу я\аниишни уярсасарнь унахаб! 

 

Найман уулын наахануур, 

Долоон уулын саахануур 

Газарта м=рг=йг--р арила! 

Наранда \==дэрг=йг--р тонило! 

Ходо яба\ан газарташ 

Хоротон дайсан б= хахасаг! 

Шоно нохойдо баригдаарай, 

У\ан далайда хасагдаарай! 

(«+ншэн сагаан ботогон» гэжэ =льгэр соо\оо) 

 

5. Ехэ хэмжээнэй аман зохёол 

                                    +льгэрн==д 

Удхаараа арадай т==хэдэ боло\он ехэ хэрэг, =йлэ, дайн байлдаан, 

тэрээндэ хабаада\ан баатарнуудай т=рэ\эн нютагаа, эхэ ороноо, арад 

зоноо хариин дайсад\аа хамгаалхын тула, эрэлхэг тэмсэл харуул\ан ехэ 

хэмжээнэй ш=лэглэмэл аман зохеолые =льгэр г=, али эпос гэнэ. 

Арадай аман зохёолнууд соо\оо онсо илгардаг жанр =льгэрн==д 

юм. «Буряадуудай героическэ эпос-=льгэрн==д - таба–зургаан мянганhаа 

хори гушан мянган м=ртэй, ш=лэглэмэл байгуулгатай, уранаар 



  

тааруулагдажа байгуулагда\ан томо поэмэн==д, баатарлиг эпопейн==д 

м=н» - гэжэ Н.О. Шаракшинова хэлэ\эн байна. Эдэ зохёолнууд хэдэн 

б=лэг==д\ээ хубаардаг. Жэшээлхэдэ, «Аламжа Мэргэн» гэжэ =льгэр 

арбан хоёр б=лэгтэй, «Гэсэр» эпос ю\эн \алаатай.  Зарим  =гэн==д х--

рэ\эн т=хэлтэй байдаг. Эдэ уранаар байгуулагда\ан х--р--н==д дотор 

=ни =нгэр\эн сагай арадай ажабайдал, гэр байрын ажахын 

зураглалнууд, олон =е х=н==дэй =зэл, бодол зураглагдана. Эндэ шэдитэ 

ба мифическэ удхатай з=йлн==д ушарна. 

Жэшээлхэдэ, «Гэсэрэй» \алаа б=хэн соо гол геройн тэмсэлые 

харуулна. Тиигэбэшье Гэсэрэй х=сэн юун бэ гэбэл, элдэб зэбсэг==д бэшэ, 

харин юрын лэ \абаа заримдаа болодог гээшэ. Ганса \абаагаар г=, али 

\абаа шэнги «зэбсэгээр» тэрэ зарим дайсадаа дарана. Теэд энээниие 

хайшан гэжэ ойлгохо болоноб? 

«Гэсэр» эпос олохон ушарта уй гашуудал, дай дажарые 

тэмдэглэ\эн хамаг юумэн==дые, амитадые хюдаха зэбсэгэй б=хы 

т=хэлн==д илана бэшэ, харин арад зондо \айн \айханиие асарха, 

тэрэнэй амгалан байдалые хамгаалха х=сэн==д диилэнэ. Эндэ жаргал 

асарха ажалай зэр зэмсэг - \абаа «шэдитэйгээр» зураглагдана. 

Ажабайдалдаа буряадууд \абаагаар ноо\о сохижо з--лэр==лээд, 

норгожо дараад, тэрээгээрээ \эеы гэрэйнгээ ханануудые, хушалтые 

хушадаг бай\ан юм. Ондоогоор хэлэбэл, сэрэгэй зэбсэгэй бэшэ, харин 

юрын амгалан ажалай зэбсэгэй ту\аар илалта туйлагдана гэжэ хэлэмээр. 

Хоёрдохи жэшээ, «Гэсэр» эпос соо ехэнхидээ дээдэ тэнгэриш==д 

хоорондоо з=рилдэнэ, дайлалдана. Харин газар дээрэ ажа\уугааша арад 

зон агналга хэнэ, гэр ордонгуудые барина, хурим т=рэн==дые наадана, 

м=н эрын гурбан нааданда м=рысэнэд. Хэрбээ  тэдэнэр   дайлалдаа \аа, 

--\эдыг--л хамгаалхаар, дай ==схэгшэдтэй тэмсэлдэнэ. Тэдэнэр хэд бэ 

гэжэ профессор С.Ш. Чагдуров --рын х=дэлмэрин==д соогоо эли 

тодоор бэшэ\эн байна. 

«Гэсэр» эпос соо тэнгэриш==лэй тоогой 99 бай\аниинь мэдээжэ. 

Т==рэг – монгол арадуудай элинсэг хулинсаг болохо хуннунуудта 99 



  

отог бии бай\ан гэжэ хэлсэдэг. Тиимэ\ээ эдэ тоогой адли бай\аниинь 

ойлгосотой. Тэдэнэй тоо\оо барууни 55 сагаани тэнгэриш==л сагаан 

сэдьхэлээрээ, \айхан \анаагаараа илгарна. Эдэ бурхадай бии бололго 

Т=б Азиин монгол болон т==рэг угсаатанай хуннунуудтай харилсаатай 

бай\аниинь элирэн гарана. С.Ш. Чагдуровай \анамжаар, олон 

=гэн==дэй =ндэ\эн тааралдана. Энэнь мал ажалтай, эсэгын эрхэтэй, 

Эсэгэ тэнгэри бурхантай харилсана гэжэ \ананаб. 

Юуб гэхэдэ, нэгэдэхеэр, монгол угсаатанай мал ажалай эрхилэлгэ 

индоевропынхид\ээ эхитэй гэжэ иранистнууд, м=н тюркологууд 

тоолоно. Хоёрдохёор, бар, мар =ндэ\эн тон адлишуу удха шанартай. 

С.Ш. Чагдуровай \анамжаар («По стопам Доржи Банзарова» Правда 

Бурятии, 1992 оной июлиин 24») эртэ сагай Энэдхэгэй огторгойн баруун 

талые эрхилдэг Варуна буряад «баруун» гэ\эн =ндэ\этэй гэжэ тоолоно. 

З==ни 44 хара тэнгэриш==л хадаа хорото муухайшуул болоно. Эдэнэй 

Зуун Сибиириин домогуудта оро\ониинь монгол угсаатанай дунху, 

сяньби, м=н тунгус-манжуур гэгшэдтэй эртэ урда сагай харилсаа холбоое 

гэршэлнэ. Энэнь м=н-- =едэ урданай агналгатай, эхэнэрэй З==н з=гтэнь, 

эхын эрхэтэн, Эхэ-дэлхэй бурхантай харилсана гэхээр. Энээн тухай нэгэ 

=ндэ\этэй =гэн==д гэршэлнэ: буряад «з==н» (восток), суффикс «жан», 

«жэн» - Баргажан, гунжан, д=нжэн.  

Эпос соо юундэ баруун з=г \айн, з==н з=г муу бай\ые хайшан 

гэжэ тайлбарилхаб гэ\эн асуудал эндэ гарана. Жэшээлхэдэ, би иигэжэ 

\ананаб: буряадуудаймнай элинсэг хулинсагуудай ё\о заншал сэсэн ба 

холо хараатай удхатай. Гэрэй эзэн эхэнэр +лгэн гэжэ нэрэтэй Эхэ-Дэлхэй 

бурхан +ндэр гэжэ нэрэтэй бурханиие (Эсэгэ-тэнгэриие) угтахадаа, б=хы 

\айн \айханиие тэрээндээ х=сэжэ, мууень --рт-- даажа  абадаг байгаа. 

Ямаршье х=н \айншье, муушье ябадал хэхэ аргатай. 

Айлшанайнгаа г=, али н=хэрэйнг-- \айн талыень, ябадалыень сэгнэжэ, 

мууень обёорхог=йе оролдохо хэрэгтэй бшуу. Эндэ\ээ уламжалан иимэ 

д=рим гарана: хамаг \айн айлшандаа, муунь намда (гэрэй эзэндэ, 

эхэнэртэ). Буряад зон айлшанаа х=ндэлжэ, эдеэнэйнгээ дээжые хэдэг, 



  

удаань – гэрэй эзэндэ, =хиб==дтэ, \==лшынхиеэ --рт-- хэдэг заншалтай 

бай\ан. Энэ заншалые м=н--шье Сагаалганай найр нааданай =едэ 

харамаар. 

+льгэрн==д ехэнхидээ иимэ юрэ байгуулгатай (композиция) 

байдаг юм: 

а) Угталга г=, =льгэр хэлэхын (дуулахые, т==рээхые) уряал\ан, 

шагнагшадай анхарал харуул\ан хубинь. 

б) Эхилэлгэ г=, али =льгэрэй баатарай т=рэ\эн газар, саг тухай 

хубинь.  

в) Т==рээлгэ г=, али =льгэрэй удхын =йлые хэлэ\эн (дуула\ан) 

хубинь: =льгэрэй х=гжэлтэ гээдшье хэлэнэ. 

г) +дэшэлгэ г=, али =льгэрэй д==рэ\эн тухай т=гэсхэлэй =гэ (дуу) 

хэлэлгэ (дуулалга). 

 

Хэрэглэгдэхэ литература. 

1. Уланов А.И. Древний фольклор бурят. Улан – Удэ, 1974. 

2. Уланов А.И. Бурятский героический эпос. Улан – Удэ: Бурятское 

кн. изд-во, 1963. 

3. Бардаханова С.С. Система жанров бурятского фольклора. 

Наука: Сибирское отделение, Новосибирск, 1992. 

4. Шерхунаев Р.А. Бурятские народные сказители. Улан – Удэ: 

Буряадай номой хэблэл, 1986. 

5. Чагдуров С.Ш. Поэтика Гэсэриады. Иркутск, 1993. 

6. Хомонов М.П. Монгольская Гэсэриада. Улан – Удэ: Бурятское 

кн. изд-во, 1989. 

  7. Шаракшинова Н.О. Бурятский героический эпос. Иркутск, 1968. 

8. Абай Гэсэр х=б==н. Буряад арадай =льгэр (согсолон 

найруулагша Н.Балдано, оршуулан бэшэгшэ А.И.Уланов). Улаан – +дэ: 

Буряадай номой хэблэл, 1969. 

9. Абай Гэсэр (Мадасоной буулгажа бэшэ\эн). Улаан – +дэ, 1961. 



  

10. Абай Гэсэр х=б==н (записки Ц. Жамцарано). Улан – Удэ: 

Бурятское кн. изд-во, 1961. 

11. Гэсэр. Буряад арадай =льгэр. Улаан - +дэ: Буряадай номой 

хэблэл, 1959. 

  12. Абай Гэсэр. П.М.Тушемилов (науч. зап. Т.М.Болдоновой; пер. 

вступ. ст. и послесл. С.Ш.Чагдурова. Улан – Удэ: Изд-во БГУ, 2000. 

 13. Аламжа Мэргэн. Запись Ц.Ж.Жамцарано (на бур. языке) в кн.: 
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произведения эхирит-булагатов. Сер. образцы народной словесности 
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 14. Аламжа Мэргэн. Харалтуур Мэргэн. Сагаадай Мэргэн х=б==н 

Сэсэн басаган хоер. Д==дэй баатар. Х.Намсараев 3-дахи боти, Улаан -

+дэ: Буряад номой хэблэл, 1988. 

 

Домогууд 

 Удхаараа урда сагта арадай т==хэдэ, х=нэй ажаябуулгада боло\он 

юумэн, =йлэ, хэрэг, =зэгдэл тухай --рынг-- \анаагаар тайлбарилан х---

рэ\эн ехэ хэмжээнэй аман зохёолые домогууд (г=, али легенды) гэнэ. 

 Домогуудые \эжэг==д\ээ илгаруулха хэрэгтэй. 

а) Домогууд гээшэ арадай т==хэдэ, тэрэнэй х=гжэлтэдэ хабаада\ан 

х=н==дэй ажаябуулгада ё\оороо бодото дээрээ боло\он, бай\ан 

=зэгдэ\эн юумэн, =йлэ, хэрэг аад, олон зуун г=, мянган жэлэй хугасаа 

соо аман =г--р дамжажа ерэхэдээ хубил\ан арадай аман зохёолнууд юм. 

Домогуудта =йлэ хэрэгые хурсадха\ан ехэж==лжэ, элдэб шэдитэ 

з=йлн==дые оруул\ан байдаг. 

 Домогууд\аа т==хэн==д юугээрээ илгаатайб гэхэдэ, т==хэдэ 

бодото байдал тэрэ хэбээрээ, тэрээндэ хабаада\ан х=н==д ё\ото 

хэрэгээрээ, элдэб шэдитэ з=йлн==дые орууланг=й, амаар бэшэ, хари 

бэшэгээр тэмдэглэгдэ\эн байдаг. 

б) Домогууд гээшэ \эжэг г=, али миф==д (предубеждение) юугээрээ 

домогууд\аа илгаатайб гэхэдэ, юртэмсын нара, \ара, одо м=шэдэй; 



  

дэлхэйн газар у\ан, хада уула, ой х=бшэ, гол горхоной;  са\а бороо, 

аадар м=ндэр, \алхи шуурган, сахилгаан, тэнгэриин дуун г.м. 

байгаалиин =зэгдэлн==дэй бодото байдалые з=б--р ойлгожо мэдэхэг=й 

бай\ан дээрэ\ээ, тэдэниие х=нэй, амиды амитадай шэдитэ хэрэг 

=йлэн==д\ээ болоно гэжэ \анажа, эртэ урда сагай х=н==дэй найруул\ан 

аман зохёолнууд болоно. 

 Жэшээнь, наранай хиртэхэ тухай \эжэг соо нарые Раху гэжэ амитан 

залгихадань хиртэбэ гэжэ хэлсэдэг бай\ан. Тэнгэриин б=рхэтэр ехэ хуй 

\алхин боложо, газарта бай\ан юумэнэй дэгдэхэдэ, луу (дракон) 

\анжаба гэдэг бай\ан г.м. 

 Т==хэ, домог, \эжэг гурбые илгаруулха хэрэгтэй. Т==хэ гээшэ 

(дэлхэйн), х=н т=рэлтэнэй ажабайдалда бодото дээрээ боло\он юумэ, 

=йлэ, =зэгдэл тухай хэлэгдэнэ, бэшэгдэнэ. 

 Домог гээшэ х=н т=рэлтэнэй ажабайдалда эртэ урда сагта бодото 

дээрээ боло\оншье юумэн, =йлэ, =зэгдэл аад, саашадаа яажа боло\ыень 

аман =г--р дамжуулхадаа, элдэбээр хубилган дамжуул\ан аман зохёол 

болоно. 

 Миф гээшэ (ехэнхидээ) байгаалиин =зэгдэлые з=б--р ойлгохог=й 

бай\ан анха балар сагай х=н==дэй аман зохёол болоно. 

 Хэрбэеэ т==хэ соо бодото байдалда боло\он юумэ, =йлэ, =зэгдэл 

=нэн--р сэхэ дамжуулдаг \аань, домог болон \эжэг соо боло\он юумэ, 

=йлэ, =зэгдэл элдэбээр \убилгажа, тэрэниие шэдитэ х=с--р боло\он 

гэжэ харуулдаг юм. Арадай аман зохёолой =льгэр (эпос), домог 

(легенда), \эжэг (миф) соо боло\он юумэн, =йлэ, хэрэг, =зэгдэл 

юрэнхыдээ эди шэдиин х=с--р хэгдэ\эн, б=тэ\эн гэжэ харуулагдадаг 

юм. 

 Жэшээнь, анха эртэ урда сагай х=н==д юртэмсын (космос, 

вселенная), нара, \ара, одо м=шэн, дэлхэйн хада уула, ой х=бшэ, гол 

шэдеэрээ байхын хажуугаар, х=н амитанда ту\ална, зэрлиг болон гэрэй 

амитанууд х=ндэ ту\ална, х=н амитанай бэеэр эди шэдиеэ гаргажа, 

харатан дайсанаа дарана г.м. 



  

 Домогуудые абаад, жэшээ болгон хэлэбэл иимэ. 

а) Мянган жэлэй саана урда Т=бэд орондо Гэсэр гэжэ хаан байгаад, 

Шара голой гурбан хаашуултай дайлалда\ан байхадань, тэрэнэй 

баатарлиг ябадалые м=н-- болотор =льгэр болгон буряадууд хэлсэжэ 

байна ха юм. Тиихэдээ Гэсэрые тэнгэри\ээ буу\ан, элдэб 

мангадхайнуудтай дайлалда\ан г.м. болгожо найруулан, хэдэн мянган 

м=р ш=лэглэмэл зохёол болгон т==рээнэ. 

б) 800 гаран жэлэй =едэ Чингис хаан Буха ноениие Байгал далайн 

захаар Ангара м=рэндэ шудхадаг Эрх==, Аха, +дэ, Худан г.м. эрьеэр 

ажа\уу\ан буряадуудые зонхиложо бай гэжэ Т=нхэн нютагта 

\уулга\аниинь м=н--, Буха ноен баабай\аа гара\ан булагад угсаатан 

гээшэбди гэжэ домогложо байна ха юм. Тиихэдээ тарилан эреэн бухатай 

м=ргэлдэн тулалдажа ила\ан тухайнь хэлсэнэ. Тэрэнь буряадуудай 

ондоо угсаатанаар тэмсэн ила\анииень ондоогоор шэлж==лэн 

хэлэ\эниинь юм. 

в) 300 - гаад жэлэй =едэ хори буряадууд Бальжин хатан, Бабжа 

баатарай ударилга доро яба\ан тухай домогынь т==хэдэ д=тэрхы, 

шэдитэ з=йл--р бага байдаг, юундэб гэхэдэ тэрэ =едэ боло\он =йлэ 

хэрэг ехэнхидээ эли мэдээжэ юм.  

г) 200 - гаад г=, али 1730 - аад оной =едэ, Ород болон Хитад 

г=рэн==дэй хилэ табихада саазалуул\ан Шэлдэй Занги тухай домог 

болон дуун байдаг г.м. 

 

 Буха шулуун тухай домог. 

 (Баргажан аймагай Баянгол нютагай Р.Г.Гармаева\аа 2000 ондо 

бэшэгдэжэ абта\ан). 

Урда эртэ сагта Байгал далай тээ\ээ нютагжаха \айхан нютаг орон 

бэдэржэ з--дэл--р яба\ан буряадууд \=рэг малаа урдаа туужа ерээ \эн 

ха. /=рэг малайнь удамарша аха заха буха \эн. Баргажанай талада 

\=рэг-- хуряажа, буха --р-- хэбтэшэ\эн байгаа. М=н \=рэг малыншье 



  

энэ талаар булта хэбтэшэ\эн юм. Эдэ булта эндээл шулуун болошо\он 

домогтой. 

 Малай эзэд нютагжаха, жаргаха газарнай эндэл байгаа гээшэл даа 

гээд, нютагжа\ан юм. Баянгол нютагай баян хэшэгтэй газар эндэл юм 

гээд нютагаймнай аха захатан х--рэдэг бай\ан. 

  

Сэрэг Нар\ан тухай домог. 

 Буряад зоной дунда Бабжа гэжэ баатар х=б==н т=рэ\эн юм. Нэгэтэ 

Манжа хаанай сэрэг==д Бабжа баатарые намна\аар, Онон м=рэнэй урда 

эрьедэ =дэшэ орой тулажа ерэхэдэнь, тээ хойнонь тэгшэ \айхан талмайда 

морин сэрэг жагсанхай, номо годлёо табинхай, гал т==дэг дэлинхэй 

байна гэжэ хараад, Бабжа баатар сэрэгээ жагсаагаад байнал гэжэ Манжа 

хаанай сэрэг==д айхын ехээр айжа, \--рг--шье харанг=й арил\ан гэдэг. 

Тэрэ гэдэргэл\эн нютагынь “Гэдэргэ” гэжэ алдаршаа. Бабжа баатар 

ухаатай, \=бэлгэн х=н бай\ан тула, нар\ан ой соогуур з==н баруун 

тээшээ  г=йлгэхэдэнь, дайсад энэ ойе Бабжа баатарай сэрэг гэжэ \анаа. 

 

Бабжа - Барас  баатар тухай. 

 Хори буряадай хуасай обогой Б=хэ Бэхиин х=б==н Бабжа   

баатарай хори буряад зонойнгоо омогорхомоор эди шэдитэй, х=сэ 

шадалтай бай\ан тулада =нгэр\эн гурбан зуун жэлэй турша соо 

домоглогдодог бай\ан гээшэ. Энэ баатарай балшар на\ан\аа \==лшынь 

=дэр х=рэтэр уран зохёолшо Ж.Балданжабоной бэшэлгэ 1989 оной 

“Байгал” журналай гурбадахи номерто гара\ана байна. 

 Хори буряад арадайнгаа баатарай хэ\эн гайхамшагта =йлэ хэрэгые 

гайхал болгон, саар\ан дээрэ бэшээд =нгэржэ байна гэжэ \анамаар. 

Тиимэ\ээ баатарайнгаа бодото ажабайдалые богонихонооршье  

харуулаа \аа гэжэ би \анагшаб. 

 Хори буряад арадаа дээрмэшэн дайсан\аа абархын тула, Хориин 

аймагай Ашага, Амаглантын талын дунда харуу\атай гоё \айхан халзан 

хадада, \==лшынгээ =едэ бэеэ нюужа шэбээлээ гэдэг. Тэрэ шэбээл\эн 



  

хадынь орой\оо наранай гараха з=г тээшэ Булган хадые =гсэжэ хори - 

гушан модон х=рэтэр, наранай орохо з=гтэ Х=тэл нуурай Боро г=б-- 

х=рэтэр харагдадаг хадые шэлэжэ байрла\ан юм гэжэ \анахаар. 

 Тэрэ багаар ябажа, тэрэ гоё хадые харахада, элдэб бодол т=рэдэг 

агша. Энэ Шэбээтын =ндэр хада Бабжа баатарай ё\отойл музей гэжэ 

\анагшаб. Оройдонь гарабал, юу хээ хаража боломоор даа. 

 Хори, Яруунын аймагуудай залуушуул хоорондоо хэлсэжэ, 

Шэбээтын =ндэрые шэнжэлжэ, тэрэ домогой =нэн бай\ые харуулхаар 

байгаа гээшэ ха. Тиимэ\ээ хори буряадуудайнгаа суута баатарта 

зорюулжа, Шэбээтын =ндэртэ барга сагай =еые баримталан, бартаа 

томо шулуунда номо \аадаг бари\ан баатар х=нэй д=рэ зураг \иилэжэ, 

доронь Бабжа  баатар гэжэ м=н лэ \иилэн бэшэхэ гэжэ \анагдана. 

 Иимэ х=ш-- бодхоохо хэрэгтэ з--ри м=нгэн хэрэгтэй. Хоер 

аймагай залуушуул спортын элдэб м=рыс-- хэжэ, Бабжа баатарай шан 

бии болгохо гэхэ мэтын ябуулга хээ \аа, залуушуулые х=м==ж==лхэ 

хэрэгтэ ту\а болохо \эн ха гэжэ \анахаар. 

 Хори буряадуудай 11 эсэгын =ри садан болохо баатар 

х=б==нэйнгээ дэмбэрэлтэ \айхан хэрэгые м=нхэлхын тула, бидэ, хори 

буряад угсаатан м=нгэ з--реэр ту\алха \эн хабди гэжэ \анагдана. 

 

Эхирид, булагадай бии боло\он тухай. 

 Арба гэр отогод, хори гэр хотогод гэжэ далайн саада бэедэ бай\ан 

юм. Одигон х=б==дг=й байгаа. Тэрээниие аха д==нэрынь гульдаад, 

газар\аан ==дынь х=ш--д, =рх--рнь у\а адхахаяа байхадань, Асуйхан 

одигон хэлэнэ: - Байгыт, байгыт, \айн лэ \=лдэ тэхэринэ. Аха 

д==нэрынь асууба:  - Хаана\аа тэхэрхэб? 

           Асуйхан хэлэнэ: 



  

      - Т=мэр =лгы соо =лгыдэ\эн, баруунай \арьдагта бухайн малтаари 

соо хэбтэнэ. Тэрэ х=б==е буха тэжээжэ байгаа, шэбы х=х==лжэ байгаа 

юм. 

           Аха д==нэрынь х=б==е асархаяа гарахадань, буха зайлажа 

=гэнэбэй гэхэдэнь, Асуйхан хэлэнэ онго оруулаад: 

         - Шарга байта\ан г== тайлга оруулагты. Тиихэдэ буха зайлажа 

=гэнэ. Тиигээд х=б==е т=мэр =лгытэйнь асарна. +лгыеэ задалха 

гэхэдэнь, задаржа =гэнэбэй. Асуйхан одигон хэлэнэ: 

           -+лгыд-- хони алаад, алха, шагайтай сэмгэ =лг--д, халбага хээд, 

тиигээд х=б==е =лгыд-- оруулаарайт. Тэрээн\ээ хойшо =хиб== =лгыдэ 

оруулхадаа, шагайтай сэмгэ, алха халбага барижа оруулдаг. 

 Тэрэ х=б==н ехэ боложо ябана. Наадахаяа ходо у\анай эрьедэ 

ошодог байгаа. Асуйхан одигон гэртээ ажаглажа байдаг байгаа. 

Х=б==н\ээнь \урахадань, тэрэнь хэлэнэ: “У\ан соо\оо нэгэ басаган 

х=б==нтэй гаража, тэдэнээр нааданаб. Сагаан э\эеэ дээрэ тараг, сагаа 

табижа, тэдээнээ эдеэлнэ. Тэрэ х=б==д эдеэлээд, унтажа захалба. Тэрэ 

\амбаандаа Асуйхан одигон э\эеэ хоморюулжа абаад, гэр тээшээ г=йжэ 

яба\аар, басагаа унагаажа алдажа, тиихэдээ хоер х=б==е абажа гэртээ 

оробо. Тэрэ басаган хашхарна: “У\ан далай баабаймни, намаяа абыш!”. 

Далайнь долгилжо, басагаяа абаа. Тиигээд Асуйхан одигон хоер 

х=б==тэй болоо. У\анай эхирэд я\ан. Бухын малтаари\аа олдо\он 

х=б==ниинь булгад я\ан. 



  

 (Эрх==гэй областиин Боохоной районой Хохорск нютагта 

ажа\уудаг У.А.Ангаткина\аа бэшэгдэжэ абта\ан). 

 

Миф==д 

 Удхаараа анхан урда саг\аа х=н==дэй оршолонто юртэмсын, нара 

\ара, одо м=шэд, газар дэлхэй, хада уула, ой тайга, гол м=рэнэй гарбал 

мэдэхэг=й, са\а бороо, аадар м=ндэр, \алхи шуурган, сахилгаан 

тэнгэриин дуун гэхэ мэтэ байгаалиин =зэгдэлн==д юундэ болоноб гэжэ 

ойлгохог=й бай\ан дээрэ\ээ, тэдэниие бурханай, гайхамшагта баатар 

х=н==дэй, амиды амитадай шэдитэ хэрэг =йлэн==д\ээ болоно гэжэ 

\анажа найруулан хэлсэ\эн аман зохёолнуудые миф==д гэнэ.  

 Миф==д гэ\эн бодото байгааг=й г=, али болоог=й юумые, =йлые, 

=зэгдэлые бай\ан, боло\он мэтэ \анаха хэлэхые нэрлэнэ. Ородоор 

хэлэбэл “предубеждение” гэ\эн =г--р оршуулмаар юм. Буряад болон 

монгол хэлэнэй толинуудта (словарьнуудта) \эжэг г=, али миф гэ\эн 

=гые =льгэр, домог, т==хэ г.м. буруу нэрлэдэг юм. Миф гэ\эн =гэ 

“mythol” гэ\эн грек =гэ\-- эхитэй аад, =гэ (слово), =льгэр (сказание), 

домог (легенда) гээд оршуулагдана. Гэхэтэй хамта миф гээн тусхай янзын 

аман зохёол бии гэбэл, тэрэниие элдэб ондоо ойлгосонуудтай худханг=й, 

амяараа =г--р нэрлэхэ хэрэгтэй. 

 Тиимэ таараха =гэ “\эжэг” гэжэ болохо байна: \=зэг (вера), домог 

(легенда), \эжэг (миф) г.м. Ородоор “мифический” гэнэбди, буряадаар 

“\эжэглэмээр”, “\эжэгтэ” г.м. оршуулмаар юм. 

 Миф гээшэ байгаалиин =зэгдэлые з=б--р ойлгохог=й бай\ан анха 

сагай х=н==дэй аман зохёол юм гээд тобшоор тодорхойлжо болоно. 



  

 Миф==дэй онсо шэнжэнь юуб гэхэдэ, тэрэ бодото байдалда 

боло\он юумэ, =йлэ, =зэгдэлые элдэбээр хубилгажа, эди шэдиин х=с--р 

болоо гэжэ харуулдаг юм. Энэнь юун дээрэ\ээ болоноб гэхэдэ, х=н 

т=рэлтэнэй ажабайдал х=гж--г=й, ухаан бодолынь \айжарааг=й, эрдэм 

мэдэсэнь дэлгэрээг=й, тойроод бай\ан байгаалиин х=сэн==дтэй тэмсэхэ 

шадалг=й, тэдэниие илагдашаг=й х=сэтэй, эди шэдитэй гэжэ ойлгодог 

бай\ан\аа болоно. Тиигэжэ юумэн, =йлэ, =зэгдэл тухай таамаг \эжэг г=, 

али миф бии боло\он гээшэ. 

 Жэшээнь: Рахада залгюулажа, наранай хиртэлгэ; Луугай 

\анжахада, юумэнэй хуй \алхинда абталга; шэдитэ \абаагай, задай 

шулуунай, модоной =ртэ\энэй, ургамал ногооной тухай; Манзан Г=рмэ 

т--дэй, Маяс Хара х=гш--, Атай Улаан тэнгэри, Шэрэм Минаата хаан, 

Алма Мэргэн хатанай эди шэди тухай г.м. \эжэг==д г=, али миф==д 

болоно.   

Одо м=шэд м=ндэлбэ. 

 Долоон х=б==дэй ашаар басагамни бусажа ерэбэ, оло\он 

нэгэндэнь басагаяа =гэнэб, хэниинь ехээр хабаадажа, оролдожо олооб 

гэжэ олоной нюур дээрэ элир==лжэ мэдэхэб, х=б==н б=хэн\-- \уража 

мэдэхэб, х=рьгэн боло\он х=б==ндээ хахад з--ри\-- х=сэд--р =гэхэб 

гэжэ хаан ама алдаа \эн. 

 Хаан эзэн б=хы албатанайнгаа дуулахаар, долоон х=б==д\ээ 

хэниинь, ямар аша ту\аяа, эрдэм бэлигээр басагыем оложо, гэртэмни 

асархада харуулааб гэжэ эгээл аха х=б==н\ээ эхилжэ \урахаяа ер==лбэ. 



  

 Эгээл аха х=б==н: 

 - Арбан жэл боло\он абаахайн м=р--р, хорин жэл боло\он 

хорхойн м=р--р м=рдэжэ, минии дахуулжа, сэхэ харгыда оруулжа 

шадааг=й \аа олдохог=й байгаа, - гэбэ. 

 Хоёрдохи х=б==н: 

 - Х=лг=й г=нзэгы далайе \орожо, хоер тээшэнь хаялуулжа, харгы 

гаргажа, минии далайе гаталгааг=й \аа, м=н--шье тойрожо ябаха 

байгаа, - гэбэ. 

 Гурбадахи х=б==н: 

 - Минии хаанай басагые шара эреэн могойн =бэр дээрэ\ээ \ард 

г==лэнг=йг--р абахаяа гушан ондоо хубилгаагаа х=дэлгэжэ, шара эреэн 

могойн толгой манаруулжа шадааг=й \аа, басагантнай абтажа 

шадагдахаг=й байгаа, - гэбэ. 

  Табадахи х=б==н: 

 - Минии тэрэ шара эреэн могой эрьюулжэ, хаанай басага нэхэжэ 

ерэхэдэ, бай\ан газартаа байгаад, могойн орожо шадахаг=й хэрэм 

байшан бодхоог=й \аа, тэрэ могойдо барюулха байгаа, - гэбэ. 

 Зургаадахи х=б==н: 

 - Тэрэ гэр соо хоо\одожо, эдихэ хоолг=й болоод байхадань, арба - 

хорин х=нэй садаха хоол минии бии болгоог=й \аа, булта туража, тэндээ 

=хэхэ байгаа, - гэбэ. 

 Долоодохи х=б==н: 



  

 - Минии долоон хоногто з==дэ манажа, г=нзэгы бодол т=рэжэ, 

бай\ан газартаа байгаад, дуратай газартаа гараха арга олоог=й \аа, 

м=н--шье тэрэ газартаа байха байгаа, - гэбэ. 

 Иигэжэ долоон х=б==д  --р  --рынг-- эрдэм бэлиг, хамаг арга 

хаба, эльбэ жэльбэ тухай хэлэжэ, басаганай яажа буса\ан тухай 

мэд==лбэ. 

 Долоон х=б==дэй эрдэм бэлигээ з=б эдлэжэ шадааг=й \аа, 

басаганай бусажа ерэхын бэрхэ бай\аниинь элиржэ =гэбэ. Хаан б=хы 

албатандаа хандажа, хэндэнь =гэлтэйб гэжэ \урахадань, харюу 

байбаг=й. Хаан эзэн --р-- харюу олобог=й. Хаанай ганса басаган 

долоон х=б==дэй нэгэндэньшье гаража, хатан болохо заяаг=й байба. 

Хаан эзэн долоон х=б==дэй аша ==ргэнь ехэ бай\аниие тэмдэглэжэ, ехэ 

найр наада эмхидхэбэ, б=хы зоной байхада мэдэг гэжэ долоон х=б==дэй 

аригуун боди сэдьхэлые, \айхан \анаае, =ндэр ехэ габьяае Хаан 

Хурмаста тэнгэри мэдэг, --рынг-- зарлиг буулгаг гэжэ айладаад, бурхан 

тэнгэридээ м=ргэжэ, х=рдэ эрьюулжэ, долоон х=б==дтэ баяраа х=ргэбэ. 

 С=мбэр уулын =бэртэ табиса т=хеэрхэ гэжэ албатанаа эльгээбэ, 

далан долоон байта\ан г==, далан долоон байта\ан =хэр, далан долоон 

байта\ан хони, долоон \убай тэмээгээр =ргэл хэжэ, тахиба. Хаан 

Хурмаста тэнгэридээ  барисаа бариха гэжэ зарлиг буулгаба. 

 Хурмаста сагаан тэнгэри энэ ехэ х=сэлые дэмы бэшэ, хамаг х=нэй 

\анаан д==рэг, булта хаража байг, долоон х=б==дые тахижа, 

абаралдань х=ртэг гэжэ Долоон +бгэд одон болгожо, хойто з=г 



  

мэд==лжэ, хамаг амитанай хараа болог, дэлхэйн шэмэг, тон \айхан 

элшэ, хамаг одоной дунда элеэр толорог гэбэ. 

 Хаанай ганса басаган хамагта \айхашаагдаха Алтан Гада\ан болог 

гэжэ заяаба, зоной сэдьхэл ханааба. Тэрэ саг\аа хойшо огторгойн =й  

т=мэн  ододой  дунда Долоон +бгэд, Алтан  Гада\ан м=ндэлжэ, =бэлд-- 

намаардаг, зундаа хагдардаг юм. 

 Урдын б=ри урда саг\аа хойшо, Долоон +бгэдэй м=ндэл\эн\-- 

хойшо х=н т=рэлтэн тахил табидаг, сасали =ргэдэг боло\он ушар, т==хэ 

домог, судар, дэбтэр боложо ябадаг юм. 

 Ерэн ю\эн тэнгэриин хамагай ехэ далан одод\оо =лэ\эн =й т=мэн 

ододой дунда\аа Долоон +бгэд гэжэ нэрэтэй ододто ю\эн х=жэ 

шатаажа, жэмэс, сай, шамар, айраг, то\о болоод б=хы эдеэн б=хэнэй 

дээжэ\ээ ю\эн ондоо сасали бэлдэжэ, арюун тахил тахидаг юм.   

 

Хэрэглэгдэхэ литература. 
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5. Гунгаров В.Ш. Т==хэ, домогууд. Улаан – +дэ, 1993. 



  

 

Шалгалтын асуудалнууд: 

1. Миф==д – буряад аман зохёолой эртэ урда сагай жанр. 

2. Миф==д дамжаг =гэн==д/ээ юугээрээ илгаатайб. Жэшээ дээрэ 

харуулжа шадаха. 

3. Дамжаг болон мифγγдэй бодожо байдал/аа, /анаан/аа абта/ан з=йл, 

уран зурагай д=рсэн==дэй байгуулга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Вопросы для подготовки к зачету 

1. «Аламжа Мэргэн Агуу Гоохон д==хэй хоёр» гэ\эн =льгэрэй 

гол удха 

2. «Гэсэр» =льгэрэй гурбадахи \алаа 

3. «Гэсэр» =льгэрэй д=рбэдэхи \алаа 

4. «Гэсэр» =льгэрэй долоодохи \алаа 

5. «Гэсэр» =льгэрэй зургаадахи \алаа 

6. «Гэсэр» =льгэрэй наймадахи \алаа 

7. «Гэсэр» =льгэрэй нэгэдэхи \алаа 

8. «Гэсэр» =льгэрэй нэгэдэхи \алаа 

9. «Гэсэр» =льгэрэй табадахи \алаа 

10. «Гэсэр» =льгэрэй хоёрдохи \алаа 

11. «Гэсэр» =льгэрэй ю\эдэхи \алаа 

12. «Ерэнсэй» =льгэрэй гол удха  

13. Буряад арад ай аман зохёолой бага хэмжээнэй ш=лэглэмэл 

илгаанууд 

14. Буряад арадай аман зохёолой дунда хэмжээнэй ш=лэглэмэл 

болон прозын илгаанууд 

15. Буряад арадай аман зохёолой ехэ хэмжээнэй илгаанууд 

16. Буряад арадай аман зохёолой илгарал тухай 

17. Буярад аман зохёол гэжэ юун бэ? 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Буярад аман зохёол гэжэ юун бэ? 

2. Буряад арадай аман зохёолой илгарал тухай 

3. Буряад арад ай аман зохёолой бага хэмжээнэй ш=лэглэмэл 

илгаанууд 

4. Буряад арадай аман зохёолой дунда хэмжээнэй ш=лэглэмэл 

болон прозын илгаанууд 

5. Буряад арадай аман зохёолой ехэ хэмжээнэй илгаанууд 

6. «Гэсэр» =льгэрэй нэгэдэхи \алаа 



  

7. «Гэсэр» =льгэрэй хоёрдохи \алаа 

8. «Гэсэр» =льгэрэй гурбадахи \алаа 

9. «Гэсэр» =льгэрэй д=рбэдэхи \алаа 

10. «Гэсэр» =льгэрэй табадахи \алаа 

11. «Гэсэр» =льгэрэй зургаадахи \алаа 

12. «Гэсэр» =льгэрэй долоодохи \алаа 

13. «Гэсэр» =льгэрэй наймадахи \алаа 

14. «Гэсэр» =льгэрэй ю\эдэхи \алаа 

15. «Гэсэр» =льгэрэй нэгэдэхи \алаа 

16.  «Ерэнсэй» =льгэрэй гол удха  

17. «Аламжа Мэргэн Агуу Гоохон д==хэй хоёр» гэ\эн =льгэрэй 

гол удха 

 

Тематика курсовых работ 

1. «Гэсэр» =льгэр соо эхэнэрн==дэй д=рэн==д 

2. Буряад арадай бага хэмжээнэй ш=лэглэмэл илгаануудай далда удха 

3. Буряад арадай дуунууд 

4. Буряад арадай ёохорой дуунууд 

5. Буряад арадай т=рын дуунууд 

6. Буряад арадай онтохонууд 

7. +реэлэй =з==ртэ - то\он, 

Хараалай =з==ртэ - шу\ан. 

8. Миф==дэй буряад арадай х--р--н==д 

9. Домогууд. Домогуудай гол удха. 

10. Байгал далай тухай домогуудай онсо шэнжэ 

11. Магтаал, =реэл, соло гэ\эн илгаануудай уран арганууд 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. «Гэсэр» буряад арадай элитэ =льгэр 

2. Буряад «Гэсэр» ба яхад «Ниргуун ботуур» гэ\эн =льгэрн==дэй 

адлишаалга, илгаа. 



  

3. Буряад «Гэсэр» ба хальмаг арадай «Жангар» гэ\эн =льгэрн==дэй 

далда удха 

4. «Гэсэр», «Ниргуун ботуур» =льгэрн==д соо мангадхануудай  

д=рэн==д 

5. «Гэсэр», «Ниргуун ботуур» гэ\эн =льгэрн==д соо эхэнэрн==дэй 

д=рэн==д. 

 

Глоссарий 

1. аман зохёол - фольклор 

2. удха - содержание 

3. зураг - картина 

4. зураглалга - описание 

5. далда удха - иносказательная природа 

6. далда - шэлжэ\эн, таамаг 

7. =йлэ - действие 

8. онтохонууд - сказки 

9. Хониной шагай - альчик 

10. =неэнэй г=, али г==нэй - арака  

11. ажахы х=тэлэгшэ - дарга 

12. дээдэ уулан - катаур 

13. зэрлиг энжэгэн - кулан 

14. б=дэй янза - нарма 

15. халат, хубса\ан - тэрлик  

16. баруун хойтохи Монголой хада уула - Хангай 

17. намаагай ургамал - чакан 

18. булагай нэрэ - Ягир-Хар 

 


