
А.С.Пушкин    Загаhaшан ба загаhaн тухай онтохон  (оршуулга) 

Хүхэ далайн эрье дээрэ  

Хүгшэн үбгэн хоер ажаhуугаа. 

Газарта малтаhaн гэртэй  

Гушан гурбан жэл түбхинөө. 

Үбгэн губшуураар загаha бариха, 

Хүгшэн нооho ээрэхэ. 

Нэгэтэ үбгэн губшуур далайда хаяба- 

Гансал замаг губшуур асарба. 

Хоердохео губшуураа далайда хаяба- 

Далайн ногоо татан асарба. 

Гурбадахяа шэдэн үбгэн хүлеэбэ- 

Гансахан загаha губшуур асарба. 

Гансахан загаhaн алтан байба: 

« Абарыш намай, уhaруу табииш.  

Аргагуй ехээр туhaлхаб шамда, 

Асаран haнаhыешь бултыень угэхэб. 

Хайрлышь намай, үбгэн»,-гэжэ  

Хунэй хэлээр гуйжа хэлэбэ. 

Гайхахы ехээр убгэн гайхаад, 

Гэнтэ дуугардаг загаha хараад: 

«Гушан гурбан жэл загаha баряад, 

Гуйжа загаhaнай байхые дуулаагуйб,»- гээд, 

Алтан загаha yhaнда табяад, 



Аргадан, хайрлан иигэжэ хэлэбэ: 

« Бурхан шамтай, алтан загаhахан! 

Шамhaa намда юуншье хэрэггүй. 

Хүхэ номин далайда ошо даа, 

Уужам дайдадаа удаахан сэнгэ даа! 

Үбгэн хүгшэндөө тэхэрин ерэбэ, 

Удаахан гайхамшагтай зүй хөөрэбэ: 

«Би мунөөдэр загаha баряаб, 

Миин бэшэ, алтан загаhaхан. 

Минии дуугардагаар дуугаржа үгөө, 

Хүхэ номин далайгаа ошохоо  

Хүнэй хэлээр гуйжа ороо. 

haнаhaн юумыешь бутөөхэб гэбэл,  

haнагдаагуй гээшэл энэ юумэн. 

Яагаад тэрээнhээ тулооhэ абахаб? 

Яаруу табяаб хүхэ далайруунь». 

Хугшэн уурлаба: «Тэнэг амитан, 

Тэhэрхэй тэбшэтэй аад, тулөөлгэ абахагуй! 

Харыш энэ, хахараад байна! 

hөөpгөө бусаад тэбшэ эри!». 

Үбгэн хүхэ далайда ошобо,  

Үндэр долгинруу хараад дуудаба. 

Алтан загаhaн тамаржа ерээд, 

«Яахаяа haнабаш, үбгэжөөл»,- гээд, 

Дохин байжа hураба үбгэнhөө. 



Доро дохин үбгэн загаhaнда: 

«Хайрлыш намай, хатан загаhaн! 

Хугшэн намай хараан эльгээгээ. 

Амар заяа үгэхөө болинхой. 

Алтан загаhaнhaa тэбшэ эри,  

Архайгаад хахараал, харанагүйгүүш!»,- гээ. 

«Бү гунигла, гэртээ ошо, 

Бэлэн байха шэнэ тэбшэ». 

Бусан үбгэн хүгшэндөө ерэбэ, 

Бэри ехээр хүгшэн харааба: 

«Тэнэг амитан, таамаг үбгэн  

Тэбшэ эрихээ хаанаhaa haнабаш? 

Тэрээн соошни ехэ орохо гү? 

Үтэр түргэн загаhaндаа ошоод, 

Үбгэжөөл дохеод, гэр эри!». 

Бусан үбгэн хүхэ далайда ошобо  

(Булангир долгеор далай угтаба). 

Дуудан тэрэ загаha зогсобо. 

Далайhaa aлтан загаhaн гараба. 

«Юун хэрэгтэйб, үбгэн хэлэ!». 

«Хайрлыш намай, алтан загаhaхан! 

Хүгшэмни бэри ехээр уурлана. 

Гэртээ болгог гэжэ  гэмэрнэ. 

Гансатал загаhaн ойлгожо абаад: 

«Гунигаа саашань нюугаад,  



Гэртээ буса», - гэбэ үбгэндэ. 

Бусажа ерэбэ буурал үбгэн, 

Бардам байдал угтан гараба: 

Газар гэрынь үгы болошоод, 

Гайхалтай haйхан ордон бодошоо: 

Сагаан кирпиисээр хэмэл үрхэтэй, 

Сайр сагаан шэрдэмэл үнгэтэй. 

Сарса модоор угалзуулhaн үүдэтэй. 

Сонхын саана хүгшэн hyyна, 

Саанаhaa дуулахаар хахираар хараана: 

«Тэнэг амитан, таамаг үбгэн  

Тэхэри тэрэ алтан загаhaндаа  

Дунда зэргын баян болохом  

Дүтэлжэ далайда загаhaндаа хэлэ!». 

Бусан үбгэн хүхэ далайда ошобо, 

(Бурьялан байба далай долгеор) 

Дуудан тэрэ загаha зогсобо. 

Далайhaa aлтан загаhaн гараба: 

«Юун хэрэгтэйб, үбгэн , ойлгуула!». 

Үбгэрhэн намайгаа амаруулнагүйл: 

«Үтэр ошоод, загаhaндаа хэлэ: 

Үгытэй ядуу ябаха аргам үгы,  

Дунда зэргын баян болохом, 

Далай ошоод, загаhaa дууда!»- гэнэ. 



Алтан загаhaн иигэжэ харюусаа: 

« Уйдангүйгөөр гэртээ ошодаа». 

Үбгэн хүгшэндөө бусан ерэбэ. 

Урдаhaaнь үндэр байшан угтаба. 

Хүгшэниинь гэшхүүртэ булган дэгэлтэй  

Хоргойгоор оройлhон гайхалтай малгайтай, 

Хүзүүгээ тойруулан субад үлгөөтэй, 

Хургандаа зүүhэн алтан бэhэлигтэй, 

Хүлдөө үмдэhэн улаан гуталтай, 

Хажуугаар тойруулhaн хэдэн барлагтай, 

Хүгшэниинь тэдэнэй haмбайhaaнь татажа, 

Хойшо урагшань этэржэ байба. 

«Үндэр хүндэтэ дунда зэргын хатан, 

Үнэн сэдьхэлшни баярлаа байна ха». 

Хараалта үгэ үбгэндөө хуугайлжа, 

«Хүдэлэ адуушанаар!»,- гээд эльгээбэ 

Долоон хоног аниргуй байгаад, 

Дуудан хүгшэн үбгэеэ ерүүлээ: 

«Дахин загаhaнда гуйлта туйлаад, 

Доро дохин иигэжэ хэлээрэй: 

«Дунда зэргын байха дурамни үгы, 

Досоогоо бодожо, хатан болохом!». 

Сошоод үбгэн, гуйжа оробо: 

«Зунтэглөө гуш, хүгшэн, заяагаа алдааш? 



Алхажаш шадахагүйш, хэлэжэш бирахагүйш. 

Арад зоной наадан болохош!». 

Уур сухалаа үнэнhөө хүрэжэ, 

Үбгэнэй хасар шангаар альгадаад, 

«Хаанаhaa урдаhaaм дуугархаа haнабаш? 

Хүдөөгэй хара хүн хүндэтэй намда?! 

Энэ дороо шударгыгаар арила, 

Эрьен ерээhaaш, туугаад эльгээхэб!». 

Хүхэ далай үбгэн ерэбэ, 

(Харлаад байна хүхэ далай). 

Алтан загаhaa дуудан зогсобо. 

Алтан загаhaн ерэжэ хайрлаба: 

«Юун хэрэгтэйб, үбгэн, намhaa?». 

Доро дохин үбгэжөөл ойлгуулба: 

«Дахин ерээб, хайрлыш, загаhaн, 

Диилэн намай хүгшэн эльгээнэ, 

Дунда зэргын байхагүйб,  

хатан болохом гээд, 

Дахин дахин үлдөөд табина». 

Харюу үгэбэ алтан загаhaхан: 

«Хотирон гэртээ ошо, үбгэн. 

Хүгшэншни хатан болог, хамаагүй». 

Үбгэжөөл хугшэндөө тэхэрин ерэбэ. 

Урдаhaань хаанай ордон угтаба. 

Ордон соо хугшэн-хатан hyyна 



Олон баяшуул урдань гуйнэ: 

Далайн саанахи архи аягална, 

Дээрэhээнь тамгалhaн пряник эдинэ. 

Тойроод байhaн аймшагтай харуулшад  

Дала мүртээ hүхэ үргэлhэн. 

Айhaндаа үбгэн үбдэглээд унаад, 

Аймшагтай хүгшэндэ хүлдэнь дохибо: 

« Амар мэндээ, хатуу хатан! 

Алаг зурхэншни тэгшэрбэ юм гү?». 

Хүгшэн үбгэеэ харахаш дурагүй, 

Холо ойро үлдэхынь зарлаба. 

Баяшуул гүйлдэн үбгэниие диилээд, 

Хүзүүдэн үүдэндэ үлдөө бэлэй. 

Харуулшад хатуу hүхэеэ баряад, 

Хаха сохихоо забдаа бэлэй. 

«Болоо хари, харанхы мунхаг,  

Бэшэ тиигэжэ ябахаа болихош»,- гээд  

Баhaн зонууд хүхилдөө бэлэй. 

Долоо хонобо, дахин долоо... 

Дэмырhэн хүгшэн үбгэндөө эльгээбэ. 

Хатанай барлагууд хүгшэндэ туугаад, 

Хайратай үбгэниие хүтэлжэ асарба. 

«Эрьен ошо дахин загаhaнда, 

Энэ байдал минии бэшэ. 



Хүхэ далайн хотогор талмайда  

Хатан-эзэн болохоо hананаб . 

Алтан загаhaн намда барлагаар  

Асаран урдам табиха haнамжаар». 

Урдань дуугарха эрхэгүй үбгэн  

Уруу дуруу далайда дүтэлбэ. 

Хүхэ далай шуурганда абтаад, 

Харлаад сухалтай долгеор хушагдаа. 

Амараг загаhaa үбгэн ооголбо, 

Алтан загаhaхан гаража хайрлаба. 

«Юун хэрэгтэйб, хэлэ үбгэн?». 

Доро дохин үбгэжөөл ойлгуулба: 

«Хайрлыш намай, хүндэтэ загаhaн, 

Хайшан гэхэб хатуу хүгшэнии? 

Хатан болохоо болихом гэнэ лэ, 

Хүхэ далайн эзэн болохом,»-гээд, 

Алтан загаhaн минии барлагаар, 

Асаран урдам табиха haнамжаар». 

Юушье хэлэнгуй алтан загаhaхан 

Елэрэн hүүлээр сабшаад шунгаа. 

Удаан эрьедэ хүлеэн hyyгаад, 

Үбгэн гэртээ бусахаа забдаа. 

 

Гэртээ ерэхэдэнь газар гэрхэн, 



Гэрэй богоhoдо хүгшэн hyyhан. 

Тэhэрхэй тэбшэ урдаа табиhaн, 

Тэнэг тархияа баряад hyбшииhaн. 

 

 

 

 

 


