
                                                Бүртэ Шоно 

                                                                                                              Цындыма Бабуева 

   Эртэ урда сагта хуннын нэгэ хаанайда hаргама сэбэр хоер басагад түрэhэн 

байгаа. Тэдэ хоероо хаан тэнгэриhээ заяагдаhан хоер басагадни газар дээрэ 

байжа таарахагүй, тэнгэриин лэ хүбүүдтэ тэдэнээ хадамнахаб гээд, тэнгэридэ 

ойрохон үндэр хадын оройдо байлгадаг болоhон юм. Хэдэн жэл үнгэрбэ, 

тэнгэриин хүбүүдшье ерэнэгүй, харин тэрэ хадынь хормойдо нэгэ шоно 

нүхэеэ түхеэрээд, үдэр hүнигүй улидаг болобо. Дүү басаганиинь тэрэ шонодо 

доошоо буужа, тэрэнэй hамган боложо, тэдэнэйхи  хүбүүтэй болобо. Тэрэ 

хүбүүниинь баатар боложо, шоно омогой эшэ үндэhэ табиhан юм. Шоно 

омогтон олон боложо, тэдэнэй үри hадаhад үнэржэн баяжаад, газараа 

буляалдажа, бэе бэетэйгээ хеморолдожо эхилбэ. Хоер аха дүү Кийяз Нукуз 

хоер тэдэнhээ таhаран зугадажа, hамгадтаяа, малтайгаа, түрэлэйнгѳѳ дүү 

хүбүүн Бүртэ Шонотой хамта Саян уулын орьел үндэр, хабшал газар руу 

тэрьелэн ерэбэ. Тэдэ тэндэ олон жэл нютаглажа байгаад, тэрэ хадын шулууе 

далан тэргэ нүүрhэ шатаажа, элдэб зоболон гаталжа Эргүнэй нүхэнhѳѳ 

гаража Байгал хүрэтэр ерэhэн юм. Тэдэниие баатар Бүртэ Шоно ударидажа 

ябаа. Байгал далайн эрьедэ ерээд Бүртэ Шоно: 

- Ямар үзэсхэлэн hайхан нютаг гээшэб! Ямар үндэр хада ууланууд бэ! Ямар 

ехэ номин долгито далай бэ! Эндэл буусаяа түхеэржэ, адуу малаа тэжээжэ, ан 

гүрѳѳл агнахада зохид газар байна! – гээд тэнгэри ѳѳдэ харахадань орой 

дээрэнь томо гэгшын бүргэд нара зүб эрьелдэн элин байба. Бүртэ Шоно 

тэрээниие харбаха гэжэ номоо далайхадань, тэрэнь эрьелдээд, тэрээнэй мүр 

дээрэ ерэжэ hууба. 

Бүртэ Шоно: Аяа, минии  Хүхэ Мүнхэ Тэнгэри Эсэгэ! Таа намдаа энэ үнэн сэхэ, 

хурса нюдэтэй Талын Бүргэд нүхэрые эльгээбэт! Баярлааб тандаа, хүлеэн 

абааб бэлэгыетнай! – гээд Талын Бүргэдые хүхэ номин хадагаар ореон абана. 

Энэ үедэ сагаан мориндо мордоhон үзэсхэлэнтэ сэбэр хатан дүтэлжэ: 

- Аян харгыдаа аяшарба гүт, Үндэр түрэлтэ аяншан! Холын лэ нютагай гэжэ 

тухайлмаар зон байнат. Амар мэндэ, манай элдин нютагта тавтай морилжо 

буугытэ! Би болобол энэ нютагай хатан Гуа-Марал гээшэб, минии хаан 

бурхандаа мордоhоор жэл болошобо, манай арад түмэндэ таа хаан болыт 

гэжэ гуйнабди! – гээд тэрээндэ алда хадаг барижа, алтан шэрээдээ 

заларуулба. 

Сэнхир хүхэ тэнгэридэ долоон үнгын hолонго тодоржо, наран дээрэhээ 

ялалзан, Байгалай сэвэлзүүр hэбшээн далайн долгиной амин амисхалаар 

амилан тэдэниие сүршэн hэрюусүүлнэ. Модоной оройгоор үнгын шубууд 



дуулалдан, хүхын абяантай холисолдон, нэгэн гое хүгжэм болон жэргэнэ. Энэ 

үедэ шонын улиха дуулдажа, энэ омогой зон бултадаа малгайнуудаа абажа, 

хаан хатан хоерто дохин мүргэнэд. Энэ хадаа Бүртэ Шонын омог удам баяраа 

мэдүүлжэ байhаниинь тэрэ юм. 

   Гэнтэ тэнгэри харлажа, сахилгаан сахилан, тэнгэри айхабтараар нижаганаба. 

hүниин харанхыгаар дайсад добтолжо, харбалдаан, сохисолдоон боложо, 

хүүгэд эхэнэрнүүдэй уйлалдаан, хурса hэлмын ханхинаан, түмэр дуулгын 

түерээн болон, тэнгэри газар хоер ниилэлдэн дайнай шэмээе дууряана. Бүртэ 

Шоно сэрэгтэеэ тэрэ дайсадые таhар бисар татажа, үлдэн хотонhоо намнаба… 

Наран гаран мандажа, хада уула улайран, тэнгэриин хаяа сэлмэжэ, тэрэлжэ 

ягааран анхилжа, айл хотон бодожо, утаа уняар татуулан, амгаланай үдэр 

гэрэлтэбэ. Ургы сэсэг hалбаржа, хадын горхон харьялжа, ан гүрѳѳл налайжа, 

адуун hүрэг бэлшэжэ, амитан зон хүхилдэнэ. 

Бүртэ Шоно хүбүүдээ холын замда мордохуулна. Басагад бэреэд харгыдань 

сагаахан эдеэгээ үргэжэ, аянай дуугаа дуулалдана. Арад зон хурайлна. Хурай! 

Хурай! Хурай! 

Үргэн уужам талмайда улаан түүдэг носоожо, урданай еохор таталбад. 

 

Перевод на русский язык: 

                                          Легенда о Бүртэ Шоно 

 

   Давным давно, во времена хуннов в удивительно прекрасном краю жил 

богатый хан с женой и двумя прекрасными дочерьми. Девочки росли, 

окруженные нежностью и любовью родителей, не зная забот и горестей. 

Девочки были так прекрасны, что когда пришло время  выдавать их замуж, 

долго думал отец, за кого же выдать их.  Было много достойных женихов 

вокруг, но однажды он решил, что за простых земных людей он не выдаст 

дочерей, а выдаст их за небожителей. 

Для этого он взошел с дочерьми на вершину высокой горы, поближе к Вечно 

Синему Небу, где обитают только Боги и оставил их там. Но проходит уже 

несколько лет, а к ним все не спускаются с небес небожители. У подножия 

этой горы устроил свою нору волк и стал выть днем и ночью. Услышав его 

вой, младшая сестра тайком от старшей спустилась к нему и они стали жить 

вместе. Через некоторое время у них родился сын. От него и произошли 

племена, названные волчьим племенем, Шоно омог. Род процветал и 

приумножался, но однажды братья не поделили богатые угодья и началась 



между ними война. Так, притесненные братьями Нукуз и Кийян с женами и 

скотом, да молодым их родственником батором Бүртэ Шоно после долгих 

лет бегства и странствий, дошли наконец до Саянских гор и укрылись там в 

непроходимом горном ущелье от преследователей. Высоко в горах они 

нашли благодатную долину, богатую сочной травой и прожили они там 

несколько лет в благоденствии, племя разрослось, скот приумножился, а 

земли показалось мало. Они решили выйти на простор, для этого пришлось 

им сделать неимоверно трудную работу, сплавить горную пещеру огнем 

семидесяти кузниц и наконец, выйти на просторные земли. Племя возглавил 

батор Бүртэ Шоно и они дошли до берега священного Байкала. 

- Какая прекрасная земля, какое огромное море, какие леса! Здесь мы и 

будем жить, охотиться, рыбачить, скот приумножать! Благодарю тебя Отец 

наш Вечно Синее Небо! Благослови нас на этой прекрасной земле! – сказав 

так  Бүртэ Шоно посмотрел на небо, а там прямо над ним летит по солнцу 

огромный орел. Бүртэ Шоно вскинул лук и стрелы, чтоб его подстрелить, но 

орел сам прилетел и сел на его правое плечо. Бүртэ Шоно: Аяа, мой отец 

Вечное Синее Небо, благодарю Вас за то, что Вы прислали мне верного и 

зоркого друга Степного Беркута! С такими словами он обернул беркута в 

синий шелковый хадак, тем самым принимая его дар ему и его народу. 

В это время к ним подьехала на белой лошади прекрасная царица и 

молвила: Аяа, приветствую Вас,  уважаемый принц! Я слыхала, что Вы из 

далеких южных краев, что Вы сильный и отважный воин, добро пожаловать в 

наши края! Меня зовут Гуа-Марал, я вдова здешнего хана, мой хан умер в 

прошлом году и поэтому мой народ просит, чтобы Вы стали нашим новым 

ханом! С такими словами Гуа-Марал преподнесла Бүртэ Шоно в знак 

почтения огромный шелковый хадак и пригласила занять трон хана. В этот 

момент в небе поднялась семицветная радуга, все вокруг озарилось ярким 

солнечным светом, запели птицы, волны Байкала поднялись, повеяло 

свежестью и вдруг послышался волчий вой… Сняв шапки, народ стал 

молиться хану и ханше, явление это означало почтение роду Синего Волка, 

роду Бүртэ Шоно. 

Вдруг небо потемнело, ударил гром, засверкала молния страшной силы, а 

ночью под покровом темноты на них напали враги. Началась кровавая битва, 

слышны скрежет острых мечей, плач женщин и детей…  Но народ племени 

дружно встал на защиту своих земель во главе с Бүртэ Шоно и одержал 

победу над врагом. Настало утро нового дня и мирной жизни на благодатной 

и священной земле Байкала. Народ праздновал победу, земля вокруг была 

наполнена радостью и весельем, пел морин хуур, все шире становился круг 

ехора на берегу священного озера…  



… Бүртэ Шоно благословляет своих сыновей в дальние походы, женщины и 

девушки окропляют их путь белым молоком, народ призывает богатство и 

достаток: Хурай! Хурай! Хурай! 

 

                                                   Алтаргана 

                                                                                                                Цындыма Бабуева 

Үүлэгүйхэн тэнгэриин 

Үзэсхэлэн ехэ майхан доро 

Үдын наранай сасаржа байгаа тэрэ сагта 

Үнгын сэсэгүүд  hалбаржа байгаа нютагтам 

 

Хадаhаа урдаhан горхоной 

Харьялаа шэнгэн абяан доро 

Хандагайн ундалха тэрэ сагта 

Харсага хаанаhаашьеб ерэлэй 

 

Хараасгайнууд элилдэн, 

Хирээнүүдые ооглоо гү, 

Хара hалхин эшхэрэн, газарай шорой хиидхэбэ, 

Харин тэнгэри уурлажа, шуургалжа эхилбэ 

 

Тэнгэриин нэжэгэнээн түргэдэжэ, 

Сахилгаан зуралзан ялас гээд, 

Аадар мүндэр  адхаржа, 

Аалин байдал эбдэбэ 

 

Хүсэтэ hалхинда сохюулhан 

Хѳѳрхэн бальжан гарманууд, 



Үнжэгэн дэльбэеэ хухаран, 

Үндэhѳѳрѳѳ абтажа хиидэбэ 

 

Хайран сэсэгүүд уйлалдан, 

Хабсагайн шулуунда няалдаба, 

Хашалангүйхэн сомсойhон 

Харганаханиие гайхаба 

 

Хамта мантай ниидэе гээд, 

Харганаханда хандабад, 

Магад манайшье амидарха 

Майла жалгашье олдохо аалам? 

 

Эгээл энэ үедэ 

Эшхэрээн ехээр дуулдажа, 

Ууртай hалхин баабай 

Угзаржа тэдэниие  хиидхэбэ 

 

Агаарта ниидэн ябаhаар 

Арюухан сэсэгүүд хосорбо, 

Харахан газарта гунхаhаар 

Харгана яашье абтабагүй 

                                             

Хара hалхяар туулгаhан 

Харганахан гансаардан, 

Хүн, малда гэшхүүлhээр, 

Хадын шуулуунда хоробо… 

 



Хагсуу сагууд үнгэржэ, 

Хабатай хаhа эхилбэ, 

Харин үншэн харганахан 

Хадын шулуунда мүндэлбэ! 

 

Халуун наранда шаруулжа 

Харгана эшэеэ дэлгэбэ 

Үндын үлын госхойгоод, 

Үнгэтэхэдэжэ эхилбэ 

  

Бүхэ үндэhэтэ гарбалынь 

Багахан үриеэ үрэжүүлэн, 

Буурсаглуулба сэсэгээр, 

Булгилуулба шэлбэhээр! 

 

Хэн энээниие харахаб даа, 

Хэн энээниие мэдэхэб даа! 

Хадын шулуунай забhарhаа 

Алтаргана бултайгаа ха юм! 

  

Алтан шаргал наранай 

Аляархадажа байхада 

Агаар уhан хоерой 

Аянга нэгэдэн байгаа лэ 

 

Ая шарахан сэсэгтэй 

Алтаргана сэсэглээ! 

Хадын хабшал газарта 



Хашалгүйхэн мүндэлѳѳ! 

 

Анхандаа харгана гэлсүүлдэг 

Алтаргана мүнѳѳ хүндэтэй 

Арадай дуунай хүгжэм соо 

Алтан hуурияа  эзэлэнхэй! 

                                       

Мянган жэлэй түүхэтэй 

Монгол буряад угсаатан 

Эшэ бүхэтэй алтарганые 

Эгээн дээгүүр хүндэлдэг 

 

Эрын гурбан наадандаа 

Эршэтэ мэргэн харбаашад, 

Элитэ ехэ бүхэшүүл, 

Эмниг хурдан гүйгѳѳшэд 

Эрмэлзэжэ оролсодог, 

Эрхимлэжэ шалгардаг! 

 

Морин хуурай абяанhаа 

Молор дэлхэй hэргэдэг, 

Морин эрдэниин гүйгѳѳнhѳѳ 

Мүнхэ Тэнгэри баясадаг! 

 

Алтарганын наадан Буряадтам 

Арад зоноо нэгэдүүлдэг! 

Алтарганын наадан нютагтам 

Анханай заншал гиигүүлдэг! 



 

                                            Бабжиин домог 

                                                                                                      Цындыма Бабуева 

Үни холо сагтахана 

Үргэн дайдын энгэртэ 

Үлир мойhон надхажа 

Үнгын сэсэг задаржа 

Алим жэмэс эдеэшэжэ 

Ан гүрѳѳл олошоржо 

Амитан зонхон хоер 

Амгалан тайбан амидаржа, 

Номгон долгеор эбхэрhэн 

Онон голой эрьедэ 

Олон болон үдэжэ 

Омог жаргажа байгаа гээ эээ   эээ… 

 

Тэрэ ехэ мүрэнэй 

 Баруун бэеынь эзэлжэ 

Тунгус болон хамнигад 

Уляад болон оршоонгууд 

Ангууша алдар нэрэтэй 

Амгалан hуугаа гэhэн ха   эээ   эээ… 

 

Зүүн бэеыень эзэлжэ 

Зан абаряар номгохон 

Аажам тэнигэр зантайхан 

Аали түбшэн байдалтай 

Анхан буряад гарбалтай 

Арад hуугаа гэhэн дѳѳ   ѳѳѳ … 

 



Уhан голдоо шүтэжэ 

Улад зонхон байгаа гээ 

Эды тэды тэдэнэр 

Эрхэсэлдээ гэбэшье, 

Хатуу үгэ хэлсэжэ 

Харбаа  тэмсээ хэбэшье, 

Зарим таладаа зохилсон 

Зугаа наадаяа дэлгэжэ 

Анда худа бололсон 

Амидархадажа байтарынь 

Урда зүгhѳѳ бууhан 

Уладай хааниинь дошхоржо 

Уляад болон хамнигадые 

Буусаhаань түрижэ намнаба ааа   ааа… 

 

Уурай ехээр уурлажа 

Урдаhаань тэдэнэр бодобо 

Харбахын мэргээр  харбалдан 

Хада тээшэ хашуулба 

Бугын дуугаар дуудуулжа 

Буртаг руугаа шургаба 

Булта тэрьелэн ошобо   ооо   ооо … 

 

Баруун эрьеынь  эзэлээшэд 

Бардам янзаар буусалбад 

Дэлюун Болдог доhолуулжа 

Дэмы шууяа гаргабад 

Зүүн тээшээ харасагаажа 

Зүhээ хубилган тамшаанад 

Зүүн эрьеын буряадууд 



Зүгээр тэдэниие тообогүй, 

Аажам  элдин талаараа 

Адуугаа бэлшээжэ байба 

Тооноор утаа бааюулжа 

Тайбан hуужа байбад лэ… 

 

Нэгэтэ баруун эрьедэнь 

hүрѳѳтэй абяан дуулдаба 

Ерүүл зоной хааниинь 

Ехээр уурлан ганирба, 

Зүүн эрьеын зоной  

Зонхилогшо баатар 

Бабжи Барас нэрэтэй хүн 

Тэрэ хаанда хандажа: 

- Элүүр мэндэ гээшэгтү? 

Ямар ябажа ерэбэбта? 

Адуу малтнай мэндэ гү? 

Манай газар уhанда 

Ямар зорилгоор буубабта,  гэн 

Хэлэн хүүнэн байба ха 

Хаан эсэгэ харюудань: 

- Минии бэе элүүр hайн 

Үшѳѳ олон жэлдэ 

Ябаха шадал намда бии 

Манай морид хурдан 

Шоно шэнги дошхон 

Харин манай зорилго 

Дайнай харгы юумэл даа 

Танай газар уhанда 

Эзэн болохые хүсэнэб 



Танай hамгад бэреэды 

Барлаг болгохые оролдохоб! 

 

Гэхынь дуулан байхадаа 

Бабжи иигэжэ хэлэбэ: 

- Та минии гааhанhаа 

Тамхи түрүүн татагты - гээд 

Гааhаяа годлидоо уяад, 

Онон дээгүүр табиба ха 

Годлинь хаанай мориной 

Магнайда буужа соолобо 

Тэрэнь үхэдхэн унаба   ааа   ааа… 

Хаан сухалаа хүрэбэшье 

Бэеэ ехээр барижа, 

Гааhыень татаад годлиео 

 hѳѳргэнь табижа орхибо 

Харин тэрэнь Ононой 

Тэг дундань  унаба … 

hэээый! hээый! hээй еээ еээ! 

 

Хаанай сэрэг бодожо 

Уhа гаталхаар hэдэбэ 

Бабжи Барас хэлэбэ: 

- Хаан! Минии  сэрэгүүдые харагты: 

Танай нэгэшье хүн  

Энэ голhоо гарахагүй! 

Харнхы болон байхада 

Түүдэгүүд олоор  носожо 

Түмэн сэрэг зогсожо 

hүрѳѳ ехэтэй харагдаба 



Хаанай сэрэг айhандаа 

hѳѳргѳѳш  харангүй зугадаба… 

Ай эhээ hыы эээ! 

 

Тэрэ түмэн сэрэг бол 

Сэрэг ногоон нарhад бэлэй 

Хажуудань олон түүдэгүүд 

hүр жабхалан нэмээ бэлэй 

Тиигэжэ Бабжиин сэрэг 

Дайсанаа диилэhэн домогтой 

Тиигэжэ хаанай сэрэг  

hѳѳргѳѳ бусаhан намтартай 

Тиигэжэ Дэлюун болдог  

«Гэдэргээ» нэрэтэй болоо юм 

Тиигэжэ олон нарhад 

Сэрэг нарhад болоhон гээ   эээ   эээ… 

Бабжиин сэрэгэй байрлаhан 

Байгаа үндэр хада 

Баатар нэрэтэй болоо юм 

Баатар уула мүнѳѳшье 

Хаhатай янзаар тобойнхой 

Хамаг олон арадайнгаа 

Хайра хундэдэ хүртэнхэй 

Холын холые hарабшалан 

Хэдэн зуунай түүхые 

Хѳѳрэн байhандал үзэгдэдэг 

 Арадай дунда суурхаhан 

Сэрэг нарhад мүнѳѳшье 

Урдын түүхэ hануулдаг 

Оюун үндэр ухаатай 



Бабжи Барас баатарнай 

Буряад үргэн арадайнгаа 

Буурал баян түүхын 

Одон болон тодороо юм 

Үни холо сагай 

Үнэн домог хѳѳрэбэб 

Үеын үедэ дамжуулха 

Үльгэр тандаа түүрээбэб. 

 

 

 

 


