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«Арадай баатар Гэсэр» гэһэн үльгэр
уншалгын зарим арга боломжонууд
Арадай аман зохёолой удаадахи ехэ янза үльгэр болоно. Буряад
hургуулинуудта түрэлхи хэлэн дээрээ hуралсалаа ябуулха гэhэн тогтоолой
бэелүүлэгдэжэ байха үедэ, арадай аман зохёолой зэндэмэни болохо "Гэсэрые"
үхибүүдтэ ойлгогдохоор, тобшоор хөөрэжэ үгэхэ гээшэ тон шухала гэжэ
hанагдана.
"Буряад арадай аман зохёолой элдэб янзануудай
нэрлэгдэдэг

баатарлиг

үльгэр

шухала

hуури

дунда үльгэр гэжэ

эзэлдэг»,

–

гэжэ

Н.О.

Шаракшинова "Бурятский фольклор" гэhэн ном соогоо бэшэhэн байна
[Шаракшинова, 1959]. Эртэ урда сагhаа хойшо буряад арадай аман зохёолнууд
соо үльгэрнүүд эгээн ехэ hуури эзэлдэг. Үльгэр хадаа арадай түүхэдэ болоhон
ехэ үйлэ болон хэрэгүүд, тэндэ шалгаржа гараhан баатарнуудай ябуулгануудта
үндэhэлжэ зохёогдоhон, эгээн ехэ хэмжээтэй, хэдэн олон үзэгдэлнүүдые
хамтаруулжа харуулhан аман зохёол юм. Үльгэрнүүд болбол удхынгаа талаар
ехэ багтаамжатай, сэдьхэлэй байдал харуулха талаараа баян арга боломжотой
юм. "Абай Гэсэр хаан" гү, али "Абай Гэсэр хүбүүн" гэжэ алдаршаhан Гэсэр
тухай буряад арадай элитэ томо үльгэр хорин мянган шүлэглэмэл мүрнүүдhээ
бүридэнэ. Үльгэр үзэжэ эхилхынгээ урда тээ, үльгэрэй яажа, арадай түүхын
ямар шатада, юун дээрэ үндэhэлжэ бии болоhые hурагшадта хөөрэжэ
ойлгуулжа үгэхэ хэрэгтэй.

Тиихэдэ түрэлхи арадайнгаа эртэ урда сагhаа байгаалиин хүсэнүүдтэй,
элдэб янзын дайсадтай тэмсэжэ байhые, арадай сүлөөтэ байдал, жаргалта
һуудал тээшээ бүхы hанал болон бодолоороо эрмэлзэлһээ ургажа гараhан
үльгэрэй баатарнууд шэнги хүсэлтэй, шадалтай ухаатай, сэдьхэлтэй болохоор
оролдон хүсэhые; арадуудай хоорондо эб найрамдалай тогтохые; дэлхэй дээрэ
элдэб янзын муу hаналтанай, бузар ябадалтанай үгы болохые үльгэр соо
уранаар

харуулагдаhаниие

багша

хөөрэжэ,

ойлгуулжа

үгэхэ

болоно.

Үльгэрнүүд хадаа арадай hанал, бодол, эрмэлзэл, хэлэнэйнь баялиг гүйсэд
дамжуулhан зохёолнууд болоно. Гэсэр тухай үльгэрнүүд соо hайхан дуунууд,
оньhон үгэнүүд олон юм: "хээрэ хэбтэхэ яhан байна, хэлсэжэ ябаха наhан
байна", "өөрын hайхан зөөриие орхихо хэрэггүй", "эбтэйхэн хүүхэн ехэ
тайгалаар тэнтэй юм", "хари хүн харида багтахагүй, хандагайн сэмгэн тогоондо
багтахагүй" г.м.
Филологиин эрдэмэй доктор, профессор С.Ш. Чагдуровай тэмдэглэhээр,
"Гэсэр" гэжэ баатарлиг үльгэр хадаа арадай хэлэнэй уран баялигые элбэгээр
шэнгээжэ абаhан байна. Буряад үльгэрнүүд хэды үни урда сагай бүтээл
байбашье, мүнөөнэй хүнүүдтэ ойлгосотой, үгэ хэлэнэйнгээшье талаар уран
хурса байха юм [Чагдуров, 1993]. Тиимэhээ энэ зохёол хүүгэдэй аман хэлэлгэ
хүгжөөхэ хэрэгтэ айхабтар ехэ үүргэ дүүргэхэ байна. Буряад арадай үльгэрнүүд
удхаараа онтохонуудта адли байбашье, үргэн ехэ дэлисэтэй, бүри гүнзэгы
удхатай, уран гоё шүлэглэмэл хэлэтэй юм. Тиимэhээл үльгэрнүүдые тусхай
хүнүүд гү, али үльгэршэд түүрээдэг байгаа.
Үльгэршэд ехэнхидээ өөhэдөө хүгжэмэй хэрэгсэл болохо хуур дээрэ
наадажа, үльгэрөө түүрээдэг байгаа. Хэрбээ онтохонуудтай аба эжынэрэйнгээ
хөөрөөнhөө танилсадаг hаамнай, харин үльгэрнүүдые уран шадабаритай тусхай
үльгэршэд лэ хэлэдэг байhан гээшэ. Тиимэhээ, энэ баримта хадаа үльгэрэй
хэлэнэйнь гоё, уран, нугархай, хурса байhыень гэршэлнэ.
Үльгэр соо гиперболэнүүд, зэргэсүүлгэнүүд болон бэшэшье уран
найруулгын зүйлнүүд олоор дайралдадаг. Үльгэрэй баатарые уран хурсаар
харуулжа мүнхэлхын тула, гиперболэ, эпитет, зэргэсүүлгэнүүд хэрэглэгдэнэ:

Эпитедүүд: Энэ зэбүүн ааша тухай дээдэ замбида Хан-Хюрмас
тэнгэриин эгэшэ матаар мүнгэн тагшатай Манзан-гүрмэ төөдэй hонор шэхээрээ
дуулаба. Тэрэ дайсад-шолмонууд альбан хиидхүүр дайдада, ангама ган нютагта,
нарагүй балай дайдада, ногоогүй хуурай дэлхэйдэ... Нарай хүбүүн тэдэ
хулганадыень арбан найман тобшотой hухай минаагаараа hамна бута сохёод,
гуулин хоншооройнь орондо мяхан хоншоор хоншоорлуулжа, юрын багахан
хулгананууд болгоод табиба. Шолмонууд тиихэдэнь түмэр хушуутай, түмэр
hабартай түглэгэр хара хирээнүүдые эльгээбэ. Юhэн зуун шолмонуудай, ерэн
хара шүдхэрнүүдэй ахалагша... Удаань өөрөө тэрэ шолмо балшар жаахан
үхибүүе hүнөөхэ зорилготойгоор... Даб гэхэтэйнь хамта, түмэр сагаан
хушуунhаань саб шүүрээд, түбэнги уруунь үдьхэлбэ. ... абхай hайхан басагаяа
хадамда үгэхэмни гэhэн тунхаг зарлаа бэлэй. Халтиршагүй туруутай,
даариташагүй нюргатай, гурбан тэбэри дэлhэтэй морин хүлэг дүрбэн хара
туруунhаа дүлэ татуулан бууба, хоёр хара нюдэнhөө гал сахюулан бууба.
hүүлдэнь заяан сагаан тэнгэриhээ заабаритайгаар бууhан заяаша сагаан үбгэн
боложо... г.м.
Гиперболэнүүд: Зоной дундаhаа хун сагаан толгойтой...Тэрэ гэхэ үедэ
баруун хойто түбидэхи Тэмээн-Улаан хаан Түмэн-Жаргалан ...Хүн бэшэ
хүдэри, эрэ бэшэ эрдэни боложо тодорбо. Гушан алда бэетэй морин хүлэг...
Досооhоонь муухай хара үйлэтэй түмэр хүбүүн унажа, гурбан hара дутуу
түрэhэндөө гэмэрэн шашхажа... "Аалиин шэнээн бэетэй Абай-Гэсэр хүбүүн"
гэhэн солодо хүртэбэ. Жаргалан хатаниие Абарга-Сэсэн мангадхайда хайшан
гэжэ үгэхые хэлсэнэ. Абай-Гэсэр улаан наранай түhөөтэй Урмай-Гоохон
хатанаа харанхы шоронhоо сүлөөлбэ. Тэрэ үедэ hүмбэр ехэ уула боори болдог
байhан, hүн ехэ далай сөөрэм шалбааг байhан юм. Хүрин улаан шарайтай,
хүрзын шэнээн шүдэтэй, хүжэгэр дэлюун сээжэтэй, хүжүүн хара нюргатай, алаг
эреэн нюдэтэй, алда хара гэзэгэтэй... Хүжэгэр хара бэетэн, хүжүүн дэлюун
номотон, далай үргэн сээжэтэн, дабтамал түмэр хуягтан, хабтагай сүүр
хормоготон, халюун шаргал моритон... г.м.

Эхир үгэнүүд: Атай-Улаанай үе мүсэнүүд, ууса бэе, табгай тагалсагынь
үлгэн газар дээрэ шүдхэр щолмо, үбшэн хабшан, тахал хамшаг болон тарашаба.
Үхэр малыень милан боомо хоёроор хорлоод, хосороожо эхилбэ. Мэдэн
гэхэдэнь, гар хүлынь бүтэн болоhон, шэг шарайнь хуушан түхэлдөө ороhон
байба. Хүрин улаахан хүбүүхэн эхэhээ түрэжэ гарахадаа, баруун гараа
далайhаар, зүүн хүлөө бохиhоор... Эхэ эсэгэ хоёрынь гайхалдаба. /аяхан гараад
хэбтэhэн нарай нялха хүбүүниинь ухаатай сэсэн үгэ хэлээ hэн. Баhал нөөхи
борхигорхон даагаяа унанхай... г.м.
Зэргэсүүлгэнүүд: ...гунан үхэрэй шэнээн гуулин хоншоортой хулганадые
эльгээбэ. Бүргэд шэнги бүрэлзэбэ, харабсар шэнги хабталзаба. Бөөhэ
хюурhанай шэнээн болоторнь балтадажа, арай гэжэ амииень hүнөөгөө бэлэй.
г.м.
Үльгэрэй хэлэн ялас гэмэ уран, тодо хурса найруулгатай, сэдьхэл
хүдэлгэмэ удхатай байдаг. hургуулида үзэдэг "Гэсэр" үльгэрэй хэhэгүүд оюун
бодолой талаар үндэр шэнжэнүүдые hурагшадта хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ
туhалхаhаа гадна, уян нугархай, сэдьхэл хүдэлгэмэ хурса хэлэндэ дурлаха, мүн
тэдэнэй

сэдьхэлдэ

омогорхолой

мэдэрэл

түрүүлхэ

аргатай.

Эдэ

мэдэрэлнүүдыень али болохоор дэмжэжэ, hурагшадай хэлэлгые удха түгэлдэр,
ураар зурагдаһан, сэдьхэл хүдэлгэмэ болгохо шухала.
Багшын мэргэжэл тухай номууд соо уран зохёол үзэлгын элдэб
шатануудта аман хэлэлгые хүгжөөлгын гол шэглэлнүүд тодорхойлогдоно.
Багша хадаа энэ хүдэлмэриин онсо шэнжэнүүдые нарибшалан мэдэхэ, уран
зохёол шудалалгын шатануудтай, илангаяа hурагшадай холбоотой аман
хэлэлгые гуримшуулан хүгжөөхэ хэрэгтэ гол анхаралаа хандуулха уялгатай.
Уран зохёолой шүүлбэри болон тэрэниие шудалалга бүтээсэ ехэтэйгээр
үнгэргэбэл, hурагшадай хэлэлгэ хүгжөөлгэ амжалтатай байхань дамжаггүй гэжэ
тэмдэглэхэ шухала [Содномов, 2019].
"Арадай баатар Гэсэр" гэжэ үльгэрhөө хэhэг заахадаа, багша хэшээлдээ
удхыень ойлгуулхаhаа гадна, hурагшадай аман хэлэлгэ хүгжөөлгэ хараадаа
абаха ёhотой. Үльгэрэй зарим хэhэгүүдые hурагшадай шудалха үедэ, багшын

уран

хэлэлгэ hурагшадта ёhото уран үгын жэшээ болохо байна. Багшын

хэлэлгэ тодо, баян байха, багша өөрынгөө үгөөр hурагшадай сэдьхэл хүдэлгэжэ
шадаха ёhотой.
Үльгэр уншалгын болон тэрэнэйнгээ шүүлбэри хэлгын хэшээлнүүдтэ
багша хэлэлгэ хүгжөөлгын бэшэшье зүйлнүүдтэ анхаралаа хандуулха зэргэтэй.
Текст дотор хэрэглэгдэhэн уран арга хэрэгсэлнүүдые hурагшадай гоёор уншаха
болон тэрэниие ойлгожо, зүбөөр хэрэглэхэ шадабари эндэ шухала болоно.
Эндэ аман хэлэлгэ хүгжөөхэ талаар дээрэ дурдагдаhан үйлэнүүдhээ гадна
үльгэр гоёор түүрээхэ талаар онсо шэнжэнүүдтэ, мүн уншаха, хөөрэхэ
дүримүүдтэ анхарал табиха хэрэгтэй. Юундэб гэхэдэ үльгэр уншалга, хөөрэлгэ
өөрын онсо шэнжэнүүдтэй. Һурагшадые зүб үгүүлбэритэйгээр, аянгатайгаар,
уранаар, хүнэй сэдьхэл хүдэлгэмөөр уншуулжа, хөөрүүлжэ hургаха гээшэ
багшын гол зорилго болоно. Багша тус зорилго бэелүүлхые оролдохо, мүн
энээн дээрэ үндэhэлжэ, хүүгэдэй аман хэлэлгэ хүгжөөхэ талаар хүдэлмэри
ябуулха ёһотой. Энээнэй түлөө миндаhан дээрэ бэшэгдэhэн үльгэрэй
буулгабаринуудые хэрэглэхэ, тэдэниие зүбшэн хэлсэлгэнүүдые эмхидхэхэ
шухала. Эдэ бүгэдэ үльгэр түүрээлгэтэй hурагшадые танилсуулхада, мүн
удхыень гүнзэгыгөөр ойлголходо нүлөө үзүүлхэ аргатай.
Эндэhээ уламжалан, арадай аман зохёолой hурагшадай аман хэлэлгэ
хүгжөөлгэдэ тон ехэ арга боломжотой байhаниинь элирнэ. Хэшээлнүүдэй, мүн
классhаа гадуур хүдэлмэриин үедэ аман зохёолой онсо шэнжэнүүдые хараадаа
абан, эдэ арга боломжонуудые дүүрэнээр, ашаг үрэтэйгөөр hурагшадай хэлэлхэ
хүгжөөлгэдэ хэрэглэхэ шухала болоно.
Һургуулида «Арадай баатар Гэсэр» гэһэн үльгэр уншалга хүүгэдэй
литературна хүгжэлтэдэ тон удха шанартай. Үльгэр уншалгын методико бэшэ
жанрай зохёолнуудые уншалгын

методикоһоо тиимэ ехэ һэлгээтэй бэшэ,

тиимэһээ тэдэ методүүдые болон аргануудые хэрэглэжэ болоно [Содномов,
2003].
Үльгэрнүүдэй удха хөөрэлгэ мүн лэ онсо шэнжэнүүдтэй:

− нэгэдэхеэр, үльгэр гээшэ шүлэглэмэл зохёол хөөрэл хоёрой нэгэдэл
болоно;
− хоёрдохёор, үльгэр хөөрэлгэ гэхэ гү, али түүрээлгэ хүгжэмөөр
дэмжэгдэдэг;
− гурбадахяар, үльгэрнүүдэй хэлэн тусгаар онсо, баян, гоёоһон маягтай.
Эдэ мэтэ шэнжэнүүдыень ямаршье үльгэр түүрээлгэдэ ойлгомоор, анхармаар.
Энээнһээ уламжалан, энэ жанрта табигдадаг эрилтэнүүдтээ зохилдуулан
тэрэнэй удха хөөрэлгэ гол зорилго болоно.
Үльгэрэй удха хөөрэлгэдэ һонирхол түрүүлхын тула миндаһан дээрэхи
буулгабаринуудые шагнуулааһаа ехэ зохид байха. Энээнэй удаа асуудалнуудые
табижа, һурагшадай һанамжа элирүүлхэ шухала: "Үльгэр шагнахада, һонин
байгаа гү?", "Юун шамда ехээр һайшаагдааб?", "Үльгэршэн яагаад үльгэр
түүрээжэ эхилнэб?" "Үльгэр түүрээжэ байхадаа ходо хуур хэрэглэнэ гү?" г.м.
Удаань үльгэрэй удха һурагшадта өөһэдын үгөөр хөөрүүлхэ.
Үльгэрэй тус хэһэгэй удха хөөрэлгын үедэ онтохонуудые шудалалгатай
холбоотой

онол

аргануудые

хэрэглэхэдэ

болохо.

Хөөрөөнэй

өөрсэ

шэнжэнүүдые тодоруулгада һурагшадай бэеэ даагаад өөһэдөө удха хөөрэлгэдэ
гол анхарал хандуулагдаха. Үльгэрнүүдые хөөрэлгын онсо шэнжэнүүдые
ойлгон абалгада багшын жэшээтэ хөөрэлгэ ехэ үүргэ дүүргэнэ. Жэшээдэ
үндэһэлэн һурагшад үльгэрэй сэгнэмээр зүйлнүүдые зүбөөр тодорхойлхо
аргатай, тиимэһээ энэ аргануудые хэрэглэхэ.
Һургуулида "Арадай баатар Гэсэр" гэһэн үльгэрһөө хэһэгүүдэй удха
хөөрэлгэ удаадахи түхэлөөр эхилхэ:
а) тус хэһэгэй бодол элирүүлхэ;
б) үльгэрэй тус хэһэг дүүрэһэн удхатай хубинуудта хубааха;
в) түсэб табиха;
г) гүйсэдхэхэ зорилго хараалалга, мүн тус хэһэгэй гүйсэдхэхэ шэнжэлэл
үнгэргэхэ;
д) уншалгын тодорхой гурим ойлгуулха;
е) удхыень хөөрүүлхэ;

ж) хөөрөө шагнаха, зүбшэн хэлсэхэ.
Жэшээнь: "Арадай баатар Гэсэр" гэһэн үльгэрһөө "Баатарай газар дээрэ
түрэлгэ" гэһэн хэһэг дээрэ хүдэлмэри.
Энэ хэһэг уншажа һурагшадай танилсаһан хойно иимэ асуулта үнгэргэжэ
болохо:
Багша: – "Баатарай газар дээрэ түрэлгэ" гэһэн хэһэг соо юун тухай
хэлэгдэнэб?"
Һурагша: – Энэ хэһэг соо Сэнгэлэн–Ноён Наран–Гоохон хоёрой хүбүүтэй
болоһон тухай хэлэгдэнэ.
Багша: – Энэ хэһэгэй гол удхань юун тухай болоноб?
Һурагша: – Энэ хэһэгэй гол удхань хадаа, баатарай газар дээрэ түрэлгэ
болоно.
Багша: – Тиимэһээ энэ хэһэг хөөрэжэ байхадаа, ямар юумэндэ гол
анхаралаа хандуулха болонобта?
Һурагша: – Энэ хэһэг хөөрэхэдөө, эгээ түрүүн Саргал–Ноёной зүүдэн
тухай хөөрэхэ болонобди. Хара–Зутанай абхай һайхан Наран–Гоохоной гар
хүлыень мушхан гэмтээжэ, нюдэ нюурыень нюдаргадажа, түхэл шэгыень
гутааһан тухай хөөрэхэбди. Үшөө Наран–Гоохон абхай басаганай Сэнгэлэн–
Ноёной хоёрой гэрлэһэн тухай, тиигээд хүбүүтэй болоһон тухайнь, Хаан–
Хюрмас тэнгэриин тээли хүбүүн Бүхэ–Бэлигтэ баатарай түрэһэн тухай хөөрэжэ
үгэхэ болонобди.
Иигэжэ асуулта үнгэргэһэнэйнгээ удаа энэ хэһэгэйнгээ удха хөөрэхэ түсэб
табиха болонобди. Тэрэ түсэб иимэрхүү байха:
1. Саргал–Ноён хаанай зүүдэн.
2. Һомоороо харбажа булжамуурые буулгаба.
3. Хара–Зутан Наран–Гоохониие гутааба.
4. Сэнгэлэн–Ноён Наран–Гоохон хоёр гэрлэбэ.
5. Наран–Гоохон хүбүү түрэбэ.
6. Бүхэ–Бэлигтэ баатар газар дээрэ түрэбэ.

Табигдаһан түсэбэй ёһоор текстын гүйсэдхэхы шэнжэлэл үнгэргэгдэнэ.
Тиигээд пункт бүхэндэ юун гэжэ хэлэгдэхэ ёһотойб, тэрэнэй гүйсэдхэхы
зорилго табигдаха. Асуулта үнгэргэлгын арга хэрэглэжэ ажалаа иимэ аргаар
эмхидхэхэ:
Багша: – Юундэ түрүүшын пункт "Саргал–ноён хаанай зүүдэн" гэжэ
нэрлэгдээб?
Һурагша: – Юундэб гэхэдэ эндэ Саргал–Ноён хаанай зүүдэн тухай
хэлэгдэнэ.
Багша: – Саргал–Ноён тухай юун гэжэ хэлэгдэнэб?
Һурагша: – Саргал–Ноён хаан булжамуурай жэргэн ниидэхые зүүдэндээ
харана. тиигээд тэрэ булжамуурые доошонь буулгажа шадаа һаань, газар дээрэ
мүнөө боложо байһан үхэл тахал, гай тодхор сухариха байна гэжэ зүүдэниинь
мэдүүлнэ.
Багша: – Зай, энэ хэһэг хөөрэхэдөө ямар юумэндэ гол анхаралаа
хандуулха болонобибди?
Һурагша: – Уншагшадта энэ зүүдэн тухай ойлгосотойгоор дамжуулха
болонобди.
Багша:

–

Тиихэдээ,

ямар

үгэнүүдтэ

гол

анхаралаа

хандуулха

болонобибди?
Һурагша: – Энэ хэһэг хөөрэхэдөө гол түлэб "зүүдэ зүүдэлбэ", "булжамуур
жэргэнэ", "доошонь буулгаха" "үхэл тахал", "гай тодхор", "сухариха",
"дарагдаха", "һомоороо харбажа", "гайхамшаг һайхан",
Багша: – Энэ хэһэг уншахадаа ямар үгэнүүд үгүүлэгдэхэ болон бэшэгдэхэ
талаараа илгаатай байнаб гэжэ элирүүлэе.
Үхибүүдээр хамта аман болон бэшэгэй хэлэлгын һэлгүүтэй үгэнүүдые
тодорхойлхо. Тиигэһэн хойноо текстын партитура табижа, удхын сохилто
абажа ябаһан үгэнүүдые элирүүлнэ. Текст иимэ түхэлтэй болохо:
"Түгэшын гурбан хаашуулай аха түрүүнь болохо Саргал–Ноён хаан зүүдэ
зүүдэлбэ//. "Сүгтэ һүмбэр уулын хойто хаяада/ тэнгэриин жэрьеэхэйдэ боро
эреэхэн булжамуур жэргэнэ//. Тэрэ булжамуурые/ доошонь буулгажа шадаа

һаа//, газар дээрэ мүнөө боложо байҺан үхэл тахал/ гай тодхор/ сухариха,
дарагдаха байна!"/ – гэжэ зүүдэниинь мэдүүлээ//.
"Хара–Зутан хангай/ хара һомоороо харбажа/ тэрэ булжамуурые
буулгаба//. Буун гэхэдээ/ тэрэ булжамуурынь Наран–Дулаан тэнгэриин Наран–
Гоохон абхай басаган байшоо//. Гайхамшаг/ һайхан басаган бэлэй".
Гүйсэдхэхы зорилгынгоо эрилтые баримталан һурагшад текст ураар
уншана. Тиигэһэн хойноо текст хөөрэжэ эхилнэ. Энэ текст сээжээр хөөрэхэ
эрилтэ оройдоошье табигданагүй, харин тэрэниие хөөрэхэ маяг ойлгожо абаһан
байха. Тиимэһээ тэрэ гүйсэдхэхы зорилгонуудаа аргагүй наринаар баримталжа
һургаха. Текст хөөрэлгын түсэб иимэ гуримтайгаар табигдаха:
Баатарай газар дээрэ түрэлгэ
Хаан–Хюрмас тэнгэриин тээли хүбүүн Бүхэ–Бэлигтэ баатар
газар дээрэ хүн боложо түрэһэн тухай.
Текстын түсэб.
Гүйсэдхэхэ зорилгонууд
1. Саргал-Ноёной зүүдэн.
Саргал-Ноёной зүүдэн тухай.
2. Хара-Зутан һомоороо харбаба.
Хара-Зутан
һомоороо
харбажа,
булжамуурые буулгаһан тухай.
3. Сэнгэлэн–Ноёной һамга абалга.
Наран–Гоохонай тэнгэриин һайхан
шарай үнгэ тологүй болгожо, үлгэн
газарай
хүн
зонтой
эрхыень
адлидхаһан тухай.
4. Сэнгэлэн–Ноён Наран–Гоохоон Сэнгэлэн–Ноён
Наран–Гоохон
хоёр хүбүүтэй болобо.
хоёрой баяртайгаар хүлеэһэн хүрин
улаахан хүбүүхэн эхэһээ түрэжэ
гараҺан тухай.
5. Нялха хүбүүнэйнь ухаатай сэсэн Бүхэ–Бэлигтэ баатарай газар дээрэ
үгэ.
хүн боложо түрэһэн тухай.
Энэ түсэб дээрэ үндэһэлэн, үльгэрэй удха хөөрэлгэ эхилхэ. Иигэжэ түсэб
табижа үльгэрэй удха хөөрүүлхэдэ, бага наһанай һурагшад үльгэр соо болоһон
үйлэ хэрэгүүдые аргагүй һайнаар һанажа, хөөрэхэдөө хэлэниинь ульгам
болохоhоо гадна, тэдэнэй хүгжэлтэ, илангаяа литературна хүгжэлтэнь эршэдэхэ
байна.
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