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Хорин дөрвөн салаа эвэртэй ухаа дөнөн буга
(Захчин тууль)

01. Эрт урьд цагт
Хорин дөрвөн салаа эвэртэй
Ухаа дөнөн буга гэж байжээ
Ут голын эхэнд утаа гүмбэн уулын

05. Арын хонхын модонд байдаг
Мэдэлтэй минжин согоо
Ээжтэй энэ
Цастын цагаан уулын
Арын хонхын модонд байдаг

10. Мэдэлгүй дөнөн хар
Аавтай энэ
Утын голын эхэн
Утаа гүмбэн уулын
Өврийн хонхын модонд

15. Арван хоёр минжин согоо ханьтайгаа
Амьдардаг байж гэнэ
Нэг л өдөр
Арван хоёр минжин согоодоо
Өгүүлж гэнэ

20. Би ут гүмбэн уулын
Арын хонхын модонд байдаг
Мэдэлтэй минжийн согоо ээжийн
Мээмийн сүүг саналаа
Очоод хөхөөд ирье гэхэд

25. Арван хоёр минжийн согоо нь
Тэг гээд явуулжээ
Уултай газар
Улны чинээ шигдээд
Тал газар

30. Таахай шиг шигдээд явжээ
Зүсмийн дөрвөн



Шилбээ гялалзуулаад
Хорин дөрвөн салаа
Эврээ данхалзуулаад

35. Хүдэр сайхан
Зоогоо хөвхөлзүүлээд
Ут голын эх
Ут гүмбэн уулын
Арын хонхын модонд байдаг

40. Мэдэлтэй минжийн согоо
Ээж минь хаана байна ч гээд
Урамдаж дуулаад хүрээд иржээ
Миний хүү юу гэж
Дуудаа юм бол гээд

45. Урамдаж дуулаад гараад ирэв
Хорин дөрвөн салаа эвэртэй
Ухаа дөнөн буга
Ээжийн мээмийн сүүг саналаа
Хөхөөд буцъя гээд ирлээ гэхэд

50. Тэгэлгүй яахав гээд
Хөхүүлээд зогсжээ
Тэгж байтал
Эх өгүүлрүүн:
Миний хүү айлгүй сонс

55. Би алдалгүй хэлье гэхэд
Ухаа дөнөн буга нь
Айлгүй чагная гэвээ
Цастын цагаан уулын
Арын хонхын модонд

60. Аавдаа очиж хэл гээд
Би урд шөнө
Баруун хойд тивийг
Эзлэн төрсөн
Хөхөлдэй мэргэн баатар

65. Зээрийн хүзүү
Зэсмийн зээрд
Морио унаад
Өлөн мэлзэн
Тайгаа дагуулаад

70. Гурван зуун цэргээрээ бүслүүлээд
Гучин гурван баатраараа тойруулаад
Чи бид гурвыг
Үйс хүйсээр нь
Тэмтэрлээ гэж зүүдэллээ

75. Үүнийг мэдэлгүй хар аавдаа хэлээд ир
Уултай газар
Улын чинээ шигдээд
Тал газар таахай шиг шигдээд
Зэсмийн дөрвөн

80. Шилбээ гялалзуулаад
Хорин дөрвөн салаа
Эврээ данхалзуулаад
Хөвхөр сайхан



Зоогоо хөвхөлзүүлээд
85. Цастын цагаан уулын

Арын хонхын модонд байдаг
Мэдэлгүй хар аав минь
Хаана байна гээд
Хүрээд иржээ

90. Мэдэлгүй хар аав нь
Цастын цагаан уулын орой дээр гарч
Миний хүү юу гэж дуудаа вэ гээд
Сэрээлэнхэн зогсоод өгчээ
Ут голын эхэн

95. Ут түмэн уулын
Арын хонхын модонд байдаг
Мэдэлтэй минжин
Согоо ээжийнхээ тэндээс ирлээ
Миний аав айлгүй чагнаарай

100. Би алдалгүй хэлье гэв ээ
Миний ээж урьд шөнө
Баруун хойд зүгийг
Эзлэнхэн төрсөн
Хөхөлдэй мэргэн баатар

105. Зээрийн хүзүү
Зэсмийн зээрдээ унаад
Өлөн мэлзэн
Тайгаа дагуулаад
Гурван зуун цэргээрээ бүслүүлээд

110. Гурван баатраараа тойруулаад
Та бид гурвыг
Үйлс түйсээр нь
Тэмтэрлээ гэж зүүдэлжээ
Яахан вэ аав минь гэхэд

115. Мэдэлгүй хар аав нь:
Маргааш өглөө
Ургахын улаан нарнаар
Минжийн согоо ээжээ
Дагуулаад ир

120. Тэгээд нэг тийшээ болъё гэж
Хэлээд явуулж гэнэ
Буцаад мэдэлтэй минжийн согоо ээждээ ирэхэд:
Ээж нь гарч ирсэнгүй
Ажиж сайн харахад

125. Хөхөлдэй мэргэн баатар
Харваж алаад
Толгойг нь хаяад
Бусдыг нь аваад явчихжээ
Хайрт ээжээсээ саллаа гээд

130. Баруун нүдний нулимс мөндөр мэт
Зүүн нүдний нулимс үер мэт урсгаад
Цастын цагаан уулын арын хонход байдаг
Мэдэлгүй хар аав дээрээ
Урамдаж яваад очтол

135. Хөхөлдэй мэргэн баатар



Мэдэлгүй хар аавыг нь
Харваж алаад
Толгойг нь хаяад явчихжээ
Хайрт аав, ээжээсээ саллаа гээд

140. Ут голын эхэн
Ут гүмбэн уулын
Өврийн хонхонд байдаг
Арван хоёр минжийн согоо ханьдаа
Хүрэхээр яваад өгчээ

145. Тэгсэн тэнд ч энд ч унтаж байж
Баярласандаа болоод
Байдгаараа тоос татуулаад
Даваад /Давраад/ ороод иртэл
Арван хоёр минжийн согоо хань нь

150. Аль газрын альбан /альман/ тийрэн
Харь газрын хортон шулмас
Ирж байна гээд
Шингэн тоосоо тэнгэрт хадаад
Өтгөн тоосоо газарт хадаан

155. Үргээд зугтааж гэнэ
Миний арван хоёр шинжийн согоо хань
Надыг хаяснаас цааш
Ут голын эхэн
Ут гүмбэн уулын

160. Арын хононд байдаг
Мэдэлтэй шинжийн согоо ээжийнхээ
Амьдарч байсан газар
Амьдарна гээд явжээ
Өвсний соргогийг идэж

165. Усны тунгалгийг уугаад амьдарч байтал
Нэгэн өдөр нүдний нь үзүүрт
Нэг юм торс хийгээд
Одох шиг болжээ
Энэ юу билээ гээд халиатал нь

170. Хөхөлдэй мэргэн баатар
Зээрийн хүзүү
Зэсмийн зээрд морио
Хана болтол сойгоод
Хайрцаг болтол тушаад

175. Өлөн мэлзэн
Тайгаа хөтөлчихсөн
Жалга болсон хормойгоо
Ташаа юундаа хавчуулаад
Шалам болсон ханцуйгаа

180. Тохой юундаа шамлачихсан
Бүдүүн өвсний толгойг бөхөлзүүлэлгүй
Бүргэд шувуун цэмцэлгээр цэмцэлзүүлж
Нарийн өвсний толгойг навталзуулалгүй
Начин шувууны цэмцэлгээр цэмцэлзүүлж

185. Ирж яваа нь үзэгджээ
Энэ хааны харвааны үзүүрээс
Гарах юухан байхав гээд



Ухасхийгээд зугтаажээ
Хөхөлдэй мэргэн баатар чинь

190. Өлөн мэлзэн тайгаа
Турхиранхан тавиад
Шувтранхан түлхээд орхижээ
Хорин дөрвөн салаа эвэртэй
Ухаа дөнөн бугыг

195. Замбуулинг бүтэн эргүүлээд гүйцсэнгүй
Газар уруу эргээд ойлоход нь
Борвинд нь шигдэн алдаад
Үзэгдээд иржээ
Газрын өөд эргээд зугтаахад нь

200. Саахалт хэрийн дүнтэй 
Холдож үзэгджээ
Ухаа дөнөн буга зог тусан хэлж:
Тайган тайган чамд
Би гурван үг хэлээд зугтаая гэж

205. Тайган зог тусаад чагнасан чинь
Би чамд гүйцэгдвэл
Хорин дөрвөн эврээ
Амьдаараа хөрөөдүүлж
Зүсмийн дөрвөн шилбээ

210. Амьдаараа хугалуулж
Хөвхөр сайхан зоогоо
Амьдаараа хуулуулна
Гэж хэлээд зугтаажээ
Тайган хэлж:

215. Та зогсоод чагнаж бай
Би танд гурван үг хэлээд хөөе гэжээ
Буга зог тусаад чагнатал
Би таныг гүйцэдгүй юм бол
Хөөсөн мөрөөрөө шиншин хуцаад

220. Сарьсан хамраа шантайлган хатаагаад
Ирсэн мөрөөрөө улин хуцаад
Дөрвөн тавхайгаа язайлган хатааж үхнэ гэжээ
Хорин дөрвөн салаа эвэртэй буга
Ут голын эхэн

225. Ут гүмбэн уулын
Арын хонхыг чиглээд зугтаажээ
Өл халзан тайган
Бараагүй хол хоцорч гэнэ
Энэ яагаад хоцров гэж

230. Сэрээлэнхэн зогсоод халиажээ
Ирсэн мөрөөрөө улин хуцаад
Дөрвөн тавхайгаа язайлган хатааж үхнэ гэжээ
Хорин дөрвөн салаа эвэртэй буга
Ут голын эхэн

235. Ут гүмбэн уулын
Арын хонхыг чиглээд зугтаажээ
Өл халзан тайган
Бараагүй хол хоцорч гэнэ
Энэ яагаад хоцров гэж



240. Сэрээлэнхэн зогсоод халиажээ
Ирсэн мөрөөрөө улин хуцаад
Хөөсөн мөрөөрөө шиншин хуцаад явж гэнэ
Буга энэ юу болж байна гээд
Хөөсөн мөрөөр нь мөрдөн ирэхэд

245. Дөрвөн тавхай нь язайн хатаад
Сарьсан хамар нь шантайн хатаад үхсэн хэвтжээ
Буга гэдрэг эргээд
Мэдэлтэй минжин согоо ээжийнхээ байдаг
Ут голын эхэн

250. Ут гүмбэн уулын
Ардын хонхын модонд очиж
Урьдахаасаа угтай сайхан таргалаад
Хойдохоосоо хомтой сайхан таргалаад явж байтал
Нэгэн өглөө урьд өмнө үзэгдээгүй

255. Улаан шар нар тусжээ
Энэ яагаад урьд өмнө үзэгдээгүй
Улаан нар гарав
Түр хавиргаа ээгээд явъя гээд
Цохио хадны дэргэд

260. Хавиргаа ээгээд хэвтжээ
Тэгж байтал нүдний нь үзүүрт нэг юм
Торс гэх шиг болж
Халиасан чинь
Урьдахын нэгэн адил

265. Хөхөлдэй мэргэн хаан
Хүрээд ирж явна гэнэ
Энэ хааны харвааны үзүүрээс
Гарах юухан байхав гээд
Ухас гээд зугтаажээ

270. Зугтаж байгаад зог тусан
Хөхөлдэй мэргэн баатар
Та зогсож бай
Би танд гурван үг хэлээд
Таны гарт оръё гэжээ

275. Хөхөлдэй мэргэн баатар зогсоод чагнахад
Ут голын эхэн
Ут гүмбэн уулын
Арын хонхын модонд байдаг ээж
Цастын цагаан уулын

280. Арын хонхын модонд байдаг аав
Ут голын эхэн
Ут гүмбэн уулын
Өврийн хонхонд байдаг
Бид гурвын толгойг

285. Ут гүмбэн уулын
Арын хонхонд тавиад
Сард нэг удаа тахиж яв
Гурван зуун цэрэг
Гучин гурван баатартаа

290. Бидний махыг минь өг
Илүү гарсныг ард иргэддээ өг



Үлдсэнийг нь өөрөө ав
Гурван жил хоол эрэхгүй
Гурван жил гутлын ул хийхгүй гээд

295. Хангай улаан сугаа өргөтөл
Хөхөлдэй мэргэн хаан
Харваад алчихжээ
Хэлсэн ёсоор нь
Хэрэг болгож тахих гээд иртэл

300. Гурван сайхан хайлаас
Ургачихсан байжээ
Ийм сайхан амьтдыг алдаг
Би ямар их нүгэлтэй амьтан бэ?
Би яаж үхье гээд тэнэж

305. Яваад нэгэн цохионы дэргэд иртэл
Хадны агуйд ном бясалгасан
Хоёр ламтай тааралджээ
Хоёр лам асуужээ
Чи ямар гэдэг амьтан

310. Ингэж тэнэж яваа юм
Бид хоёрын хажуугаар
Ийм амьтан ирдэггүй юм гэжээ
Хөхөлдэй мэргэн хаан
- Би нүгэлтэй гөрөөчин хүн

315. Би үхэх газраа хайж явна гэжээ
- Чиний үхэх газар хаана байдаг юм бэ?
- Миний үхэх газар энэ гээд
Цохио хадны орой дээрээс нистэл
Таван өнгийн солонго болоод

320. Тэнгэр өөд гараад явчихжээ
Даяан хийж ном бясалгасан хоёр лам
Энэ муу нүгэлтэй гөрөөчин яагаад
Таван өнгийн солонго болчхов
Бид хоёр үүнээс илүү

325. Солонго болчихъё гээд
Хамаг номоо шатаагаад
Цохио дээрээс нистэл
Бяц үсрэн унаж хоёр лам шувуу буюу
Ангир шувуу болон төржээ

330. Ангир шувуу бол олон өндөг гаргаад
Барьж идсээр байгаад
Хоёрхныг үлдээдэг нь ийм учиртай гэнэ.


