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«Би тайгын хубуунби»

Февралиин 14-дэ Санага нютагта Бу- 
ряадай элитэ поэт, Буряадай Ленинэй ком- 
сомолой шангай туруушын лауреат Мэлс 
Жамьянович Самбуевай турэйеер 75 жэлэй 
ойдо эорюулагдайан дурасхаалай йайндэр 
унгэргэгдэхэнь.

... Ургэкэ зуудэндээ минии харакан
Улъгэрэй орон гут?
-  Ойлгожо яданам.
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гараИан
Сэлеэн талааршни алхалан ябанам.
ЭнЭ ОЛОНДО МЭДЭЭЖЭ боЛОЙОН уГЭНууДЭЭ 

Мэлс Самбуев турэл тоонто Санагадаа 
зорюулйан байна.

Поэдэй 75 жэлэйнь ойн баярай хэмжээ 
ябуулганууд Бухэроссиин литературын жэлдэ 
зорюулагдажа, «Би тайгын хубуунби» гэжэ 
нэрлэгдэйэн байна.

Пайндэртэ бэлэдхэлгын ажал эртээнйээ 
эхилжэ, эмхидхэлгын комитет буридхэгдее.

Гол шухала хэмжээ ябуулганууд поэдэй 
турэЬэн нютаг Санагада февралиин 14-дэ 
унгэрхэ.

Буряад Республикын бэлиг талаантай за- 
луушуулай дунда «Уран уншалга», «Уран 
бутээлгэ», «Уран зурааш а» гэЬэн конкурс- 
нууд эхилбэ.

Пайндэрэй удэр Санага нютагта респуб
ликын уран зохёолшод сугларжа, хун зон- 
той уулзалга унгэрхэ. Харин республикын 
йуртуулинуудай буряад хэлэндээ дуратай 
9-10 ангинуудай йурагшад буряад литерату
рын олимпиадада хабаадаха. H ahaa хусэЬэн 
зоной дунда уран уншалгаар мурысеен 
унгэргэгдэхэ байна. Энэл удэр Санагын 
йуртуулиин хорёо соо поэдэй дурасхаалда 
эорюулагдайан мунхэлэлгын хушее нээлгэ- 
нэй баяр ёйолол унгэрхэ.

Мэлс Самбуевай турэл гаралнуудынь, ню- 
тагаархиниинь 75 найанайнь ойдо зорюулан, 
поэдэй шулэгуудэй суглуулбари хэблэлдэ за- 
хин гаргуулба. Тэрэ номтой танилсалга 
Санагын номой сан соо унгэргэгдэхэ.

Гансал турэл нютагтань бэлигтэй поэдэй 
ойн баяр тэмдэглэгдэхэ бэшэ. Энэ туухэтэ 
удэртэ эорюулагдайан хэмжээ ябуулганууд 
Улаан-Удэ хотодо унгэргэгдэхеер хараалаг- 
дана. Мунхэлэлгын самбар поэдэй ажайуужа 
баййан гэрэй ханада тодхоогдохонь. Уран 
зохёолшод, уншагшад, поэдэй аха дуунэрынь 
Буряад Республикын ундэйэтэнэй номой 
сан соо унгэргэгдэхэ Мэлс Самбуевай ду
расхаалай удэшэдэ хабаадажа, уран йайхан 
шулэгуудынь шагнаха, зохёохы ажалайнь 
намтар тухай хеерэлдэхэ аргатай байна.

Энэ удэшэдэ «Уран уншалга», «Уран 
бутээлгэ», «Уран зурааша» гэйэн конкурснуу- 
дай дунгууд соносхогдожо, эрхимуудтэнь 
шангууд барюулагдаха.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.



2 нюур «Ажалай туг» 2015 оной февралиин 13

Роза НАМЖИЛОВА
Арбан хоёр жэлэй магтаал

Алтай дэлхэйн алтан зула алтан наран 
Залириюгуй м у их > элшээ

зомби туби руу пиана. 
Арбан хоёр жэлэй маани мэгзэм хураад,
Алтан гадакые тойроод,

а и пай гороодо дабишна. 
Бисмаан ундэр тэнгэриин 
Намсарай гэгээн бурханай 
Баялигаар халдиЪан хулганайн

баялигые бултанда хуртвохоо 
Ама сагаан хулганайе

алтан эрхиингээ эхиндэ
Аха заха болгожо,

аян замдань удэшэнэ.

Энэдхэг, Тубэд оронуудта
эрдэниЪээ улуугээр шутуулЪэн 

Эбэртэ Ъурэгэй алтан орой
-  дэлэнтэ ухэр

Сагаан эдеэ салгидхаад,
саглашагуй буянда хуртэжэ, 

Сагай самбарта дэгдээ,
садхалан байдал асархаа.

Араатанай Ъурэтэ абарга
-  алаг эреэн баабгай -  бар

Ара тайгын модон соо
асари хусвв гайхуулаад, 

Амидын жаргалые удхэхвв,
сагай тайзанда заларжа,

Алда алдаар алхалан,
алдар нэрээ мунхэлнэ.

Жэлэй дурбэн сагта
сулее, хаалгые илгангуй 

Жэгдэ олошорхо талаантай
жэгтэй амитан туулай 

Дэлдэн шэхэеэ далбайлгаад,
дунда, дээдэ замбиигаар 

Дайдын холые хэмжэЪээр,
сагай урадхал тулхинэ.

Наян дабаанай саанаЪаа
наяргаа табиЪаар залардаг 

Найр нааданай ЪахюуЪан
-  улъгэрэй эхин абарга луу 

Найман зуг руу налмайЪан
номин тэнгэриин эхинЪээ 

Нарата юртэмсын жаргалые
наманшалан дэлхэйдэ асарна.

ЭшээнЪээн гарахадаа
энэ бэеэрээ зулмадаг могой 

Эм домоо, эрэлхэг хусвв
эрхимээр сэгнуулээд,

сэхыень хэлэхэдэ, Ъурэ туруулэн, 
Сансарын оронЪоо сагай урадхал

сахариглан эбхэнэ.

Бугын эбэрээр шэмээтэй,
будагай улаанаар шэрдээтэй, 

Тоборюулгаар тпойроЪон даруулгатай
тохой мунгэн эмээлтэй морин 

ХуЪан модон сэргэдэшье,
Vi'v) мунгэн тэнгэридэшье 

Хэтэ мунхэдев хатарна,
урма зориг ургэнэ.

Хотогор газарые хоргооЪоороо,
нарата дайдые шэбээЪээрээ 

Хушаха шадалтай хонин
хотондоо ээлтэй зангаараа 

Хубэн сагаан хеебэриёо
эсэгэ тэнгэридэ ургэжэ, 

Хэтэ мунхын аршаанаар
хурьЪэтэ дэлхэйгээ суршэнэ.

ЗАажааха Иургуулиие, анжарха абьяасые
аргагуй шудалЬан,

Дууряаха дуршэлые, эшхээхэ эрдэмые
бэендээ шэнгээкэн,

Дэгэд дуугарбал,
хоёр хултэниие хожохо аргатай бишэн 

Дэмбэрэлтэ хатараа мунхын гороодо
мэдэншьегуй хатарна.

Долоон унгэтэ Ьолонгоор
дали Ьуулээ шэмэИэн,

Дуунай хонгёо аялгаар,
Ьуни, удэрые ЬэлгэЬэн,

Тогод шубуунай турэлЪвв
таража дэлгэркэн тахяа 

Тумэн жэлэй тпубэреен соо
тпайбан байдалые сахина.

«Хон-хон» дуугаараа
хорошо дайсаниие хоридог, 

ХурьЪэтэ дэлхэйЪээ халихадаа
хунэй турэлые мушхэдэг,

Аласай анир шэмээе
абаха шадалтай нохой

Арбан хоёр жэлэй
алтан эрхиие эръюулнэ.

Долоон уедэ дундардаггуй,
найман уедэ нимгэрдэггуй

Дурюу баялиг даладаа
дараЪан даланта гахай 

Хур тарган хунжэлвврвв
хурьЪэтэ дайдаяа шэмэхээ 

«Хур-хурые» айладЪаар хэшэг буян хуряана.Соохорлон, эреэлэн,
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11уралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Эбэртэ мал
Уни carhaa нааша буря- 

ад арад эбэртэ мал гэдэг эн- 
гэй жэжэхэн уултэрэй ухэр 
удхэжэ, hy шэмээрнь улэ хоол 
ХЭДЭГ, YP3 ХууГЭДЭЭ тэжээдэг 
байгаа. Тиимэ дээрэйээ унеэн 
ухэрые Ьун булаг гэжэ хо- 
додоо мээхэйрэн хундэлдэг 
баййан юм.

Унеэтэй айл улдэхэгуй,
Булагта газар гандахагуй.
Yp.M ) mohon -  унеэнИээ,
Ym > тарой -  сэдъхэлИээ.
Пуотэм унеэн булын нэгэн,
Х1убэтэ зуун

зэмсэгэй нэгэн, 
-  гэЬэн арадай сэсэн угэ- 
нуудэй гун гунзэгы удханууд 
coohoo нэгэшье угэ хаягда- 
жа болохогуй баййаниинь 
лабтай байна. Ухэр малай 
ажайуудалтай ами паhапай 
хэды шэнээн холбоотой 
баййые эдэ угэнууд эли тодоор 
харуулна.

Ухэр малай дутын 
турэл

Урда холын ухэр малай 
дутын турэл зэрлиг тур ами- 
тан болоно. Тур мал бухэтэр 
нюргатай, томо бэетэй, дар- 
хигар хусэ ехэтэй эбэртэй 
амитан Нэп.

Арад зон тур зэрлигуудые 
гэрэй амитан болгон 
йургахын хажуугаар, ондоо 
уултэрэй малнуудтай холил- 
дуулан туршалга хэжэ, шэнэ 
уултэрэй эбэртэ мал бии бол- 
гоо юм. Ш энэ уултэрэй ами- 
тад газарайнгаа байгаалиин 
байдалтай таран ехээр удэйэн 
гээшэ. Тиигэжэ зэрлиг тур 
амитан эбэртэ малай дутын 
турэл болоно. 1827 ондо зэр
лиг тур Ьурог хосорон бараг- 
даа юм.

Унеэн бухы дэлхэйн зони- 
ие тэжээгшэ мун. Ну ба мя- 
хан эдеэнуудэй ехэ хубииень 
унеэн мал угэдэг.

Иимэ тулань хун унеэ тон 
дуратайгаар усхэдэг юм. 
Пунэй, мяханай ба комби- 
нированнэ уултэрэй гэжэ ил- 
гардаг. Эдэнэй дунда эреэн 
зуйэтэ унеэд эгээл Ьутэй гэжэ 
тоологдодог.

Мяхан уултэрэй унеэн 600- 
700 килограмм, харин буха 
дунда зэргээр 1000-1200 кило
грамм шэгнууритэй байдаг.

Комбинированнэ уултэрэй 
тоодо симментальска, лебе- 
динскэ, бестужевска унеэд 
ородог. Мунов буряад орон- 
до ехэнхидээ комбиниро
ваннэ уултэрэй ухэрнуудые 
усхэдэг юм.

Ухэр малай абари зан
Ухэр убйэ ногоо дутуу 

жажалха заншалтай, тэрэни- 
инь гузээн соогоо обоордог, 
амарха уедоо хибэдэйээ хибэ- 
жэ тэрэнээ болбосоруулдаг.

Халуун зундаа Ьоно, 
боргоойодйоо, батаганаан- 
haa тэрьелжэ, йуулээ дээ- 
шэнь ургоод, хэдэгэнээрхээд, 
уйархажа байдаг.

Тугалайнгаа духэжэ
байхада, унеэн бэшээр- 
хээд хойто нэгэ хулоороо 
удьхэлжэрхидэг. Иихэдэнь 
хайрана гэжэ хэлсэдэг. За- 
римдаа энэ болбол ухэрэй 
муу зангыень гэршэлнэ.

Ухэр олидог, мургэдэг 
гэжэ байдаг. Олиходоо ухэр 
эбэрээрээ онгилон тулхидэг, 
мургэхэдээ эбэрээ урдаа та- 
бяад, хусэтэйгоор тулхидэг.

Буха ябадал дундаа абяа 
гаргадаг, тиихэдэнь бурхирнэ

гэдэг. Буха 6aha зоходо- 
дог зантай. Ондоо бухатай 
мургэлдэхэ, хусэеэ узэлсэхэ 
хусэлтэй ш ангаар абяа гаран, 
хулоороо газар малтажа, хой- 
шонь хаялан ябахыень зохо- 
доно гэлсэдэг.

Y шпор Нэп нарай туга- 
лые ондоо унеэндэ хоёр- 
дохи тугал болгон абхуул- 
даг. ГэрэпНээ гадна тугалаа 
ухуулйэн унеэндэ ондоо тугал 
абхуулжа болодог, тиигэжэ 
хоёр эхые нэгэ тугал хухэдэг 
гэжэ байдаг. Энэ тугалые тэ- 
леэ тугал гэжэ нэрлэдэг.

Ьунэй дээжэ
М онгол угсаатан хадаа 

малайнгаа Ьупэй эдеэе эде- 
энэй дээжэ гэжэ шутэн, ехэ 
наринаар хундэлдэг юм. 
Пун дээрэ yha хэхые сээр- 
лэдэг, нугэлшеедэг. Х а
рин уйан дээрэ hy хэхэдэ 
хамаагуй гэжэ хэлэдэг. Хани 
нухэрэй, урн хуугэдэй алас 
холо ябахада, гурим журам 
мэдэхэ эхэнэрнууд, энэрхы 
эхэнь дуреодэнь hy дуйаажа, 
хойнойоонь hy ургэдэг.

Хэрбээ Ьупэй газарта дуйа- 
бал, арбан сагаан буян дун- 
дарна гэжэ баруун гарайнгаа 
долёобор хургаар адхарйан 
йунйоо духадаа турхидэг ёйо 
заншалтай.

Хундын дээжэ -  
сагаан эдеэн

Сагаан эдеэгээ буряад зон 
юунйээшье улуугээр тооло- 
дог, хундын дээжэ болгон 
«сагаалагты» гэжэ айлшад- 
таа баридаг заншалтай.

Буряад зон олон зуун жэл- 
дэ табан хушуу мал усхэжэ, 

(Ургэлжэлынь 4 нюурта).
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(Тргэлжэл).
тэрэнэй йу йаажа, олон янзын 
сагаан эдеэ бэлдэжэ йурайан: 
тойон, урмэн, зоохэй, ай- 
раг, уурагтай алаади, тараг, 
айрйан, аарса, хоймог, хуру- 
уд гэхэ мэтэ.

Йарлаг ухэрнууд
П арлаг -  ухэр малай 

уултэр. Ульгэр сууда оройон 
йарлаг ухэрые «уулэн доогу- 
ур бэлшэдэг ухэр» гэжэ зон 
урда холо сагйаа хэлсэдэг 
юм. Парлагууд бусад малай 
ябажа, хурэжэшье шадахагуй 
ундэр хада, мунхэ сайан ху- 
ш алтатай ууланууд дээгуур 
бэлшэдэг ухэрнууд юм. 
Тиимэйээ тэдэнэй анханайнь 
нютаг Тубэд ороной Гималай 
хаданууд болоно.

Дунда Азиин суута Тянь- 
Ш аниин ундэр хада газарну- 
удта, М онголой баруун хой- 
то аймагуудаар амидардаг, 
мун манай Буряад оронойшье 
Ахын, Захааминай аймагууд- 
та йарлагууд урданйаа хой- 
шо олоор усхэбэрилэгдэдэг 
баййан.

П арлаг ухэрнууд орьёл 
ундэр хада уулын набтархан 
хагда, ногоо шэмхэлжэ, хо- 
олойгоо тэжээжэ шададаг 
амитад. Пурэгоороо ябаха- 
даа шононуудйаашье бэеэ, 
тугал, буруудаа хамгаалжа 
шададаг.

Парлагуудай йуул мори- 
нойхидол удхэн, ута хил- 
гаайатай, бэеынь тухэл би
зон, тур гэжэ амитаншуу, уйэ 
ноойониинь ямаанайхидал 
нарбагар ута. П арлаг амитан- 
да хэдышье шэрхи байбашье, 
хунэй харууйалга хэрэгтэй. 
Ж эшээнь, айхабтар хуйтэн 
сайа ехэтэй убэл болоо йаань, 
гол бэлшээриинь зузаан сайа 
мульйоор хушагдашоод бай- 
балынь, дуршэлтэй малшад 
йарлагуудаа хэрэгтэй тээ-

шэнь туужа, зохид, эдинсэтэй 
газарыень оложо адуулдаг. 
Тгшгээгуй йаа, малай тамир 
муудажа болохо. И лангаяа 
йарлаг унеэдые, шэнэ турэхэ 
гунжадые тугаллаха болохо- 
донь, наринаар харууйалха 
хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, тэдэ 
турэхэ болоходоо, йурэгйоо 
йалажа, бутуу буглуу газар 
бэдэржэ тайарж а эхилдэг. 
Энэ уедэнь йайнаар хара- 
жа байгаагуй йаа, нарай 
тугалнуудыень шоно, бааб- 
гай, бургэдшье барижа бо
лохо. П арлаг унеэнэй тугал 
гарайаар хахад час болоод, 
хул дээрээ бодожо, эхынгээ 
хухэ хухэжэ, удангуй гуйжэ, 
харайжа эхилдэг.

П арлаг тугал, буруунууд 
ходо хээрэ йурэг соо ябажа, 
тургэн тулжэдэг, томо боло- 
дог. Жэл хахадтай болохо
доо, туе буридоо 190-200 ки
лограмм шэгнууртэ хурэдэг. 
Эмэ хашараг, гунжадынь 2,5- 
3 жэлтэйдээ тул угэдэг.

Уултэр йайнтай хайнаг 
унеэнйээ жэлдээ 800-900 литр 
тойолиг ехэтэй йу йаадаг. 
Пунэйнь тойолиг 6-7 процент 
(юрын унеэнэйхийээ 2 да- 
хин шахуу удхэн) байдаг юм. 
Хайнаг -  унеэн ба йарлагйаа 
гарайан холимог уултэр.

Ухэр малтай 
холбоотой байгаа- 
лиин шэнжэнууд

Ухэр мал бэлшээридэ га- 
рахадаа моорэлдэбэл, сайа 
шуурганай тэмдэг.

Зундаа ухэр, тугалнуудай 
ехээр хэдэгэнээрхэн оодорол- 
доходо, убэлынь хуйтэн бо
лохо гэлсэдэг.

Борооной орохо уедэ бу- 
хын сулоотэйгоор зоходохо- 
до, тэнгэри удангуй сэлмээд- 
хихэ.

Удэшэлэн мал хэдэн тээ-

шээ хараад хэбтэбэл, дулаан 
йуни болохо, йалхи руу хара- 
жа хэбтэбэл, хуйтэн йуни бо
лохо гэлсэдэг.

Д ут элуурэй дунда
кургууулиин 

багшанар бэлдэбэ

Аажам номгон алхалдаг 
Аша ехэтэй ухэр йурэг

Буряад арад зон урда 
сагйаа хойшо нютагай буря
ад уултэрэй, йарлаг малну- 
удые баридаг байгаа. Совет 
засагай уедэ симментал, ка
зах, хальмаг малнуудые асар- 
жа бариха болойон.

Буряад уултэрэй ба йарлаг 
малнууд жэлэй дурбэн сагта 
бэлшэжэ ондо ородог, сайа 
ехэтэй жэлнуудтэ сабшажа 
бэлдэйэн убйэ эдидэг йэн. 
Буряад зон малаа дахажа 
«хабаржаан», «зуйалан», «на- 
маржаан», «убэлжоон» гээд 
дурбэ дахин жэлдэ нуудэг 
заншалтай баййан юм.

М алайнгаа тугаллаха- 
да тугалынь абажа эхэ- 
дэнь йайнаар долёолгодог. 
Туруушын уураг йаагаад, 
унеэнэй ууса дээрэ турхидэг.

Унеэнэй эхирлэхэдэ хаша- 
ан дээрээ нэгэ модо нэмэдэг 
ёйо заншалтай баййан юм. 
М алай шэрхэтэхэдэ дуустэ, 
галай унйэ турхидэг, жэжэ 
малай бужуудахада адуу- 
най дотор оохэ хайлуулаад, 
унйэтэй холёод турхидэг йэн.

Урдандаа малай убдэхэдэ 
буряад зон олон янзын арга- 
ар эмшэлдэг байгаа.

«Замка» фермые 
даагшаар худэлкэн 
Павел Яндакович 

ЦыбиковЬээ 
аша хубууниинь, 

9-дэхи классай курагша 
Цыбиков Дугар 

хввруулж э бэи/эбэ
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Зохёолгонуудай конкурс ургэлжэлЬеор
УнгэрЬэн жэлэй октябриин 31-дэ манай «Ажалай туг» сонин зохёолгонуудай конкурс эхилйэн 

байна. Энэ конкурсда Ьургуулиин Ьурагшад хабаадажа, уран угеерев, хэлэнэйнгээ баялигаар, 
йанал бодолоо багаар ундэйэлжэ шададагаараа мурысэхэ аргагай байна.

УнгэрЬэн гурбан hapa coo сониной редакцида гансал Утаатын Ьургуулиин Ьурагшад зо- 
хёолгонуудаа эльгээбэ гэжэ дуулганабди. Тиимын тулада бэшэ Ьургуулинуудай Ьурагшадые 
зохёолгонуудай конкурсдо эдэбхитэйгээр хабаадахыень уринабди. П ара бухэндэ нэгэ 
Ьайндэртэ зорюулагдаЬан зохёолгонуудые бэшэхэдэ болоно. Иимэ темэнууд угтэнэ: мартын 
8 -  Эхэнэрнуудэй Иайндэр, апрелиин 7 -  Бэеын тамирай удэр, майн 9 -  Илалтын Иайндэр, ию- 
ниин 1 -  Ухибуудые хамгсшлгын удэр, июлиин 30 -  Хани барисаанай удэр, август -  «Зунай xahci 
унгэрбэ», сентябриин 1 -  Эрдэм мэдэсын удэр, октябриин 1 -  НаНажаал зоной Иайндэр.

Конкурсда зохёолгонуудаа «Ажалай тугай» редакцида (Закаменск хото, Кировой уйлсэ, 8) 
гу, али электронно хаягаар (gazzkm@ rambler.ru) эльгээхэдэ болоно.

М уноодэр манай редакцида ерэЬэн У тааты н дунда Ьургуулиин Ьурагш адай зохёолго
нуудые танай анхаралда дурадхахамнай.

Соёлма Бальжурова,
«Ажалай туг» 

сониной редактор

Сагаалган -  
манай йайндэр

Арюун Сагаан hapaap, 
Арад зоной найраар!

ЁЬо заншалта Ьайндэрнууд 
онсо оорын удхатай байдаг. 
Сагаалганай Ьайндэр -  шэнэ 
жэлые угтаЬан, сэдьхэл бо
долоо арюудхаЬан, сэбэр 
сэхэ Ьанаа ЬанаалЬан, ам- 
галан тайбаниие, элуур эн- 
хые, дэлгэр тэнюун байдалые 
уреэЬэн, хамаг амитанда зол 
жаргалые айладхан хусэЬэн 
ехэ удэр.

Урда сагта Сагаалганай 
Ьайндэрые ехэ ургэнеер, ба- 
ярай оршон байдалда тэмдэ- 
глэдэг Ьэн. Сагаалган гэжэ 
угэ сагаан гэЬэн удхатай. 
Сагаалганда зон булта удаан 
саг соо бэлэдхэл хэдэг. Бухы 
гэр байраяа, газаахияа арю 
ун сэбэр болгодог, олон удэр 
хурэхэ эдеэ бэлдэдэг, шэнэ 
хубсаЬа заабол умдэхэ, юун- 
дэб гэхэдэ энэнь болобол хин 
мориёо Ьэргээхэ гэЬэн удха
тай.

Сагаалганай урда удэр 
«бутуу» удэр гэжэ нэрлэдэг -

гэр булын найр зугаа юм. Энэ 
удэр бурхандаа зула барижа, 
табагтай мяха, сагаан эдеэ 
ургэдэг байгаа.

Сагаан Ьарын туруушын 
углеогуур эртэ, наранай гара
жа байха уедэ, гэрэй эзэн орон 
ню тагтаа сэржэмээ ургэжэ 
зальбараад, гэр булэ соогоо 
бэе бэеэ золгон сагаалдаг, 
уреэл захяадаа хуртэлсэдэг. 
Удаань аха захаЬаа эхилэн, 
бэе бэеэ амаршалан золго- 
дог. Туруушын удэр эхэ эсэ- 
гэеэ, аха дуугээ сагаалдаг 
заншалтай. Сагаалганай уедэ 
хугшэн, нагаса абгайнараа 
холошье байдаг Ьаань, зол- 
гохо хэрэгтэй. Тон хундэтэй 
айлшанда ба уг гарбал соо
гоо аха заха хундэ хадаг ба- 
ридаг.

Сагаан Ьарын удэрнуудтэ 
урданай занш алаар сэдьхэл 
бодолоо арюудхажа, гансал 
Ьайн хэрэг уйлэдэжэ яба- 
ха ёЬо тухай буурал сагаан 
хугшэн таабаймни мандаа 
хэлэжэ захиЬыень хододоо 
Ьанан ябадагби.

9-дэхи классай Иурагша 
Цыденова Арюна

Урагшаа Ьанаатай 
ябахаяа оролдоёбди

Хухэ морин жэлнай мордо- 
жо, хонин жэлнай маараЬаар, 
мандажа ерэбэл даа. Урдын 
урда сагЬаа буряад -  монгол 
арад зомнай, наЬатайшуул 
болохо тееби таабайнар, 
эрэшуул болон эхэнэрнууд, 
басагад хубууд, гулмэр би- 
тттыхан урн хуугэд баран 
бугэдоороо нэгэ айл булэ 
шэнги сагаан Ьараяа угтадаг 
заншалтай байЬан.

Энэ гараЬан хонин жэлдээ 
бугэдэ зон, нютагаархим- 
най баран бугэдоороо элуур 
энхэ, эльгэн тайбан байхы- 
ень аха заха зомнай уреэнэ, 
тэрэнэй хажуугаар аба эжы- 
нэрнай Ьуралсалдаа «дурбэ», 
«таба» гэЬэн сэгнэлтэ абажа, 
хоног ошохо тума томонууд, 
бэрхэнууд, саашадаа арад 
зондоо туЬатай ябахыем- 
най хусэнэд. Тиихэдэ энэ ехэ 
найраар золгожо, буурал са
гаан таабай тообинэртоо бэ- 
лэг барижа, урматай Ьайхан 
юреелнуудынь шагнажа, 
Ьанаа бодолдоо абан, сэдь- 

(Ургэлжэлынь 6-7 нюурнуудта).

mailto:gazzkm@rambler.ru
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( Yргэлжэл ).
хэл Ьанаагаа зайан, урагшаа 
Ьанаатай ябахаяа оролдоёб- 
ди.

М эндэ амараа хэлсэйэнэй 
йуулээр сай уужа, сагаан 
эдеэнЬээ ама хурэжэ, нэгэ 
нэгэ найа нэмэбэбди гэжэ 
сагаалдаг. Тиигэжэ гэр 
булоорее сагаалаад, залуу 
хубууд, басагад хуршэ йууйан 
турэл гарбалдаа ошожо са
гаалдаг. Сагаалган -  буря- 
ад угсаата зоной хусэ шада- 
лаа, баян дэлгэрээ, сэдьхэл 
йанаагаа харуулйан, амга- 
лан тайбаниие, зол жаргалые 
хусэжэ баййанаа эли тодоор 
узуулйэн маша эхэ йайндэр 
болоно.

6-дахи классай hypo гит 
Намсараев Галсан

Хабарай эхин 
hapa гараба

Сагаалган буряадуудай 
жэл буритэмдэглэдэг Ьайпдэр 
гээшэ. ТиимэЬээ арад зон Са- 
гаалганиие хулеэдэг. С агаал
ган али Сагаан hapa -  хаба

рай эхин hapa гараба гэдэг.
Хуйтэн убэл унгэржэ, ухэр 

малда гарзагуй, ондо оробоб- 
ди гэЬэп удхатай Ьайпдэр. 
ТиимэЬээ уулзахадаа «буруун- 
тнай булшантай, даагант- 
най далантай гу?» гэжэ бэе 
бэсЬээп асуудаг байгаа.

Сагаалган хадаа хун зо
ной дунда хани барисаа бо- 
лон нэгэдэлгэ тэмдэглэнэ, 
энэ удэр бухы Ьарын тур- 
шада хун бухэн турэлхидее, 
танилнуудаа, аха уеын зо- 
ниие хундэлдэг гээшэ. Уни 
carhaa ерэйэн энэ заншалаа 
муное саг хурэтэр дамжуул- 
жа ябаЬампай ехэ унэтэй гэжэ 
Ьананаб.

Сагаан Ьарын хуралда 
гээд нютаг зомнай дасанда 
сугларжа, амгалан тайбанай, 
ажабайдалай тулее мургэдэг. 
Жэл бури Сагаалганай ху- 
ралые угтуулан, дасанда 
«Дугжуубэ» хурал хуража, 
сахюусадта зорюулагдайан 
уншалганууд унгэрдэг. Ху- 
ралай уедэ балин, сэржэм 
ургэдэг, далга абаха заншал- 
тай юм. Энэ хуралай уедэ гал

туудэг носоожо, ухэл, тахал, 
убшэн зоболонйоо аршал- 
хыень гуйдаг юм. Энэ галые 
«сор» гэдэг.

Сагаан Ьарада хумуу- 
жуулгын удхатай зуйл 
буриин наадан унгэргэгдэдэг, 
па Ьагайшуул ухибуудтэ
eho заншал тухай хеерэдэг. 
Найатайшуулые золгойон 
залуушуул Ьайхан юроол 
угэнуудые шагнажа, eho зан
шалаа мэдэжэ, саашадаа 
урн хуугэдтээ дамжуулха 
уургэтэй юм.

4-дэхи классай Иурагша 
Самбуев Амгалан

Бумбэгэр сагаан 
хонин жэл 
айлшалхань

Сагаалган -  бухы монгол- 
буряад угсаатанай Ш энэ жэл 
болоно. М одон хухэ морин 
жэл мордож о, бумбэгэр са
гаан хонин жэл мандаа айл- 
шалан ерэхэнь.

Сагаан эдеэгээ дэлгэжэ, 
мяхан табагаа, амтатай шэ- 
хэр сахараа, унгэ янзын хоол
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элбэгээр бэлдэжэ, Сагаал- 
ганаа хулеэнэбди. Гэр ба- 
раанайнгаа тооЬо аршажа, 
арилгажа, хото хореогоо, дал 
хаш аагаа заЬажа, бурханаа 
тахижа, сагаан Ьараяа сагаан 
Ьанаагаараа угтахабди.

Ш энэ жэлэй урда удэрынь 
«бутуу» удэр болоно. Энэ 
удэр бууза хэжэ, бообоео ша- 
ража, урмэ болон амтатай хо- 
олоо бэлдэжэ, садатараа эде- 
элжэ, бутуулнэбди.

Ш энын нэгэнэй углов, уур 
хираанаар, эртэ бодожо, га- 
лаа носоогоод, шэнэ сайгаа 
шанажа, бурхандаа, орон 
дэлхэйдээ дээжыень ургэдэг, 
сан табижа, наранай гараха 
зуг тээЬээ эхилжэ, эдеэ ун- 
данайнгаа дээжые ургэжэ, 
нютаг нугынгаа эзэдтэнь 
мургэжэ ургэдэг юм.

НаЬатай зониие, аха 
заха хунуудые хундэлжэ, 
булта олоноороо найрла- 
жа, Ьайхан уреэл айладха- 
жа мэдуулхэбди. ПанаЬанаа 
хусэжэ, ЬарбайЬанаа барижа, 
Сагаалганайнгаа Ьайндэрые 
унэн зурхэнЬоон угтахабди.

4-дэхи классай курагша 
Бальжанова Бэлигма

Урма баяртайгаар 
хулеэнэбди

Буряад арад зоной урма 
баяртайгаар хулеэн байдаг 
Ьайндэр -  Сагаалган. Алтай 
дэлхэйн арад зоной эгээ ду- 
ратай, эгээ Ьайхан Ьайндэр -  
Ш энэ жэл гэжэ тоологдодог.

М анай буряад арад Са- 
гаалганиие ехэтэ хулеэжэ, 
ехэ уРгэн00Р Ьайндэрлэдэг. 
Сагаалгамнай сагаан, тун- 
галаг, арюун сэбэр гэЬэн уд- 
хатай, хунэй hай и талатай 
холбоотой -  сагаан сэдьхэл, 
сагаан йанаан, сагаан харгы 
тэмдэглэйэн, баяр баясхалан- 
та hapa юм. Энэ йайндэртэ

эртээнЬээ ехэ бэлэдхэл хэ- 
дэг. Гэр байраяа, газаахияа 
арюун сэбэр болгожо, олон 
удэртэ хурэхоор заншалта 
эдеэ хоолоо бэлдэдэг.

Сагаалганай урда удэр 
бухы дасангуудта «Д угжуубэ» 
хурал хурагдадаг. Унгэрйэн 
жэлдэ сугларЬан муу муухай 
юумэн йалан угы болог, ерэхэ 
жэлдэ булта зон Ьайн, ураг- 
шатай, сэбэр сэхэ ябаг гэЬэн 
удхатай юм. Хуушан жэлэй 
Ьуулшын уДэР «бутуу удэр» 
гэжэ нэрлэдэг.

Сагаан йарын шэнын нэ- 
гэндэ, YrjI00rYYP эртэ, нара
най гаража байха уедэ гэрэй 
эзэн орон ню тагтаа эдеэнэй 
ДЭЭЖЭ ургэжэ, гэр булэ соо- 
гоо уреэл, захяагаа хэлсэдэг. 
Тон хундэтэй айлшанда б а уг 
гарбал соогоо аха заха хундэ 
хадаг баридаг. Би урданай 
занш алаа мартангуй, Сагаал
ганайнгаа Ьайндэрые сагаан 
эдеэтэй, хухюу зугаатай, сэ
бэр сэдьхэлтэй угтахаб.

4-дэхи классай курагша 
Доржиев Олег

Манай гэр булын 
заншалта
Ьайндэрнуудэй нэгэн

Сагаалгамнай манай газар 
дайдада дахяад буужа ерэ- 
хэнь. УрданЬаа хойшо ма
най убгэ эсэгэнэр энэ нангин 
удэртэ оорынгоо туйлалта- 
нуудые, амжалтануудые хэм- 
жэжэ, ерээдуйн тусэбуудые 
зохёодог Ьэн.

Парын эхиндэ арюудхал- 
гын гуримууд дуургэгдэдэг, 
ороЬон айлшадаа сагаан эде- 
эгээр хундэлдэг юм. Сага
ан Ьарые Ьайндэрлэхэ хуу- 
шанай ёЬо гуримууд yeh00 
уедэ дамжуулагдажа, хун 
зониие эблэруулнэ, манай 
ажабайдалые гоёоно гээшэ. 
Энэ Ьайндэрэй хурэжэ ерэ-

хэдэ, байгаалимнай Ьэрибэ 
гэЬэн тэмдэгтэй ха юм. 
ТиимэЬээ гашуудал гомдо- 
лоо орхёод, турэл ба дутын 
хунуудээ хундэлэн, арюун 
Ьанаан сэдьхэлтэйгээр энэ 
Ьараяа угтаха зэргэтэйб- 
ди. Аха уеьш хунуудтэ ан- 
харалаа ба хундэеэ узУУлхэ 
хэрэгтэй гэжэ Ьананаб.

М анай гэр булэ энэ 
Ьайндэртэ ехэ бэлэдхэл хэдэг. 
Сагаан эдеэ хоолоо бэлдэжэ, 
дасанда ошожо, мургэдэгбди. 
Зула бадараажа, санзай, хужэ 
носоожо, амтатай эдеэ хоо- 
лой зуйлнуудые бурханайн- 
гаа урда табидагбди.

Сагаан Ьарын туруушын 
углоогуур нэгэ наЬа нэмээб- 
ди гэжэ эхэ эсэгэеэ золгоод, 
уреэл захяа хуртоод, ню- 
тагайнгаа ундэр наЬатай, 
хундэтэй убгэдтэ орожо, ха- 
дагаар золгоод, амаршалан 
хундэлнэбди. «Урданай сагта 
залуушуул мориндоо мордо- 
жо, убгэд хуугэд шарга море- 
ор айлЬаа айлда, гэрЬээ гэр- 
тэ орожо сагаалдаг байгаа, 
харин муноо уедэ залуушу
ул хунгэн машинада Ьуужа, 
убгэд хугшэдоо, аха дуунэрээ 
сагаан Ьарын найраар амар- 
шалдаг болоо», -  гэжэ М и 

нин хугшэн эжы хоороо Ьэн. 
ТиимэЬээ манай булэ эжы 
абынгаа Ьургаалые, арадайн- 
гаа ёЬо заншалые нангинаар 
хододоо сахижа ябадаг.

Сагаан хунжэлвв нэмэреэд 
Сагаан ha рамной

бултайханъ,
Салгидама дуурэн эдеэтэй 
Сарюу дорюунаар

айлшалханъ.
Бурхан багшын уреэлээр 
Буряад араднай жаргалтай, 
Баяр жаргал хоёрые 
Буянтай йайгаар асарханъ!

11-дэхи классай Иурагила 
Самбуева Арюна
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Дымбрыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалай намтаркаа

( Ургэлжэл).

Хажадмагай нэгэтэ Москва 
ошожо, бараатай срэЬэпой 
йуулээр, хуйтэн убэлэй 
удэшын 6 сагаар, тэрэ уедэ 
Хажадма гэртээ гансаараа 
байгаа, харшыгынь уудэ 
тоншобод. Хажадма Доржо 
хубуумни ажалйаан ерэбэ 
гэжэ йанаад, хубсалжа, газаа 
гаража уудээ нээхэдэнь, нэгэ 
дээрмэшэн ню уртаа маска 
умдэйэн, тулхижэ, сохижо 
унагаагаад, хотогоо гаргажа 
гартаа баряад, Хажадмае гэр- 
тэнь шэрээд оробо. Гэртэ оро- 
од, гарйаан алтан бэйэлигын 
мулталжа абаад, шэхын ха- 
раад, юумэнэй угыдэ нан- 
шаад, гарын хойнонь тайа 
хулёод, подполигын хаалтые 
нээжэ, ушхэлоод подполи руу 
унагаажархиба.

Подполиин хаалтые Х а
жадмагай хойнойоо хаагаад, 
гэртэхи юумын урбуулжа 
эхилбэд. Холодильник нээжэ 
хараад, унагаахадань, суун 
адхаржа, подполи руу гоожо- 
жо эхилбэ. Дахин подполиин 
хаалта нээгдэжэ, Хажадмаае 
гаргаад:

- М унгэнуудшни алим, 
нааш ань гарга, -  гэжэ нэ- 
гэниинь дуугараад, вилкээр 
нюур руунь хадхажархиба. 
Х ажадмаагай хармаанда 
баййан кошелёк абажа, гур- 
бан мянган тухэригын абаха- 
дань:

- Тэрэ пенсионно удостове
рением орхи, -  гэхэдэнь, оёор 
дээрэ шэдэжэрхибэ. Тиигээд 
йеергэнь подполи руу оруу-

лаад хаажархиба.
Эдэ дээрмэшэдэй дураа- 

раа боложо байхада Х а
жадмаагай бэри Ж аргалма 
ажалйаан ерэжэ гэртээ оро- 
ходонь, уудэндэ тодожо бай- 
гаад, сохёод, унэтэй норка 
малгайгын, алтан бэйэлигын 
абаад, сумкын нээжэ, досоо- 
дохи юумын адхаад, хэрэг- 
тэй жэжэ бужа юумэнуудынь 
абаба. Подполиин хаалтые 
нээжэ, ушхэлеед унажархиха- 
дань, эрмэгые толгойгоороо 
мургэжэ, шуЬаа гоожуулйаар 
унашаба. Х ажадма бэриеэ 
тодон йагад барижа абаба.

- Эдэ муухайшуул намйаа 
мунгэ дайлана. Гэртэхи 
юумэнуудыемнай хуу абажа 
байгаа юм бэшаал. Доржом- 
най ерээд эдэ муухайнуудта 
алуулна гу, -  гэжэ Хажадма 
хубуундээ йанаагаа зобонгё- 
°р  дуугарба. Гурбан дээрмэ- 
шэд гэртэ баййан хэрэгтэй 
звери суглуулжа, простыни, 
пододеяльнигаарань боонод. 
М осква ошоод асарйан гур
бан сумкээр дуурэн бараа. 
М онголйоо асарйан арйан 
курткэнууд, эхэнэрнуудэй 
норко дэгэлнуудые суглуул
жа байбад. Энэ уедэ Доржо 
бортовой маш инаараа гэртээ 
хурэжэ, харш ынгаа уудые 
нээжэ оробо. М ашинаа таби- 
хыень тэдэ дээрмэш эд сон- 
хоорон хараад:

- Ямар йайн юм, юумэ тээ- 
хэ машинатай болобобди, -  
гэлсэнэд.

Доржын гэртээ орохо- 
донь, уудэндэ тодожо бай-

гаад, сохижо унагаагаад, га
рын арадань хулёод, баруун 
захыгын тайалагай подпо- 
лиин хаалта абажа, тулхижэ 
унагаагаад, хаалтын хаагаад, 
холодильнигоорон даражар- 
хиба. Гурбадахияа Хажадмае 
подполийоон гаргаад, мунгэ 
нэхэбэ.

- Буряад хун байгаад юундэ 
минии шуйа нужым гаргажа 
байгаабши. Эндэ гэртэ юун 
йайн юумэн байнаб, дураараа 
абаад зайлыт саашаа, -  гэжэ 
Хажадмагай дуугархадань, 
дуугай бай гэнэ. Ударидагша- 
ниинь юм гу, гурбадахиниинь 
ород яйатанай, ута хара паль- 
тотой, бэерхуу, нюуртаа мас
ка умдоогуй юумэн:

Энэ эхэнэрые бууда- 
жа алаад хаягты, -  гэхэ юм. 
Гэрйээн абайан бухы бараа- 
гаа Доржын машинада тээ- 
жэ, саашаа арилхадаа урид- 
шалан Хажадма, Ж аргалма 
хоёрой подполиин хаалтые 
хадаайаар хадажархиба. 
Гэртэйээ гарахадаа, хуйтэнэй 
шангаржа байхада гэрэй
уудынь нээжэ орхёод, саашаа 
арилбад.

Гэртэ абяа шэмээгуй бо- 
лоходонь, Доржо гараа
хулюулйэншье йаа, эрэ хун 
арга ш адалаа оложо, подпо- 
лигоо хабтагай толгойгоороо 
тулхи, тулхийоор, арай шамай 
нээжэ, подполийоон гараба. 
Уудэн дэлеэтэй хадаа гэртэ 
хуйтэн байба. Гэр соогуур 
хуу юумэн тооргэгдэйэн, оё- 
ороор тарагдаш айан хараг- 
дана. Доржо нугоо подполи
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coo hyyhaH эжы, Ьамгантаяа 
зугаалдажа, амиды мэндын 
мэдээд:

- Миниигытнай гарнууд- 
ни хулёотэй, -  гэжэ дуулгаад, 
кухнидэ ошожо, хутагаа бэ- 
дэржэ олоод, арай шамай гар- 
таа оруулжа баряад, газаагаа 
гараба. Газаагаа табийан ма- 
шинаниинь угы, харшыгынь 
уудэн дэлеэтэй байба. Хар- 
шынгаа газаа уйлсэдэ гаража, 
нэгэ эхэнэрые хараад:

- Н амдаа энэ хутагаар га- 
рыгым уялаа отолжо угыт, 
дээрмэшэд гарым хулижэ, 
подполи руу хаяад, гэрэйгым- 
най эд бараануудые еерыгым 
машинада тээгээд, угы боло- 
шоо. Эжы Ьамгамни подполи 
соо намайе хулеэжэ байнал 
даа, -  гэбэ. Туруушээр эхэнэр 
айжа, саашаа ябахаар тэбдэ- 
хэдэнь, Доржо угы юумэеэ хэ- 
лэжэ, ехээр гуйжа ороходонь, 
тэрэ эхэнэр аййандаа юм гу, 
гарань Ьалганажа байгаад, 
арай шамай хулёотой гарынь 
аргалжа тайлажа угэбэ. Д ор
жо гараа сулоолуулжэ, тэрэ 
эхэнэртээ Ьайниие хусеед, 
гэртээ гуйжэ ороод, нуге© 
подполигоо хабхагынь орон 
дороо баййан hyxeopoe гаса- 
жа нээгээд, эжы Ьамгаяа гар- 
гажа, гарнуудыень уялааЬаан 
тайлаба. Хоюуланайнь ню- 
урнуудынь шуЬатай. Амиды 
мэндэ улэЬэпдоо бурхандаа 
мургеед, Доржо туруушын 
телефонтай айлда хурэжэ, ми- 
лицидэ энэ аюулаа мэдуулбэ.

Ехэ удааншье болобогуй, 
милици, омоновцууд нохой- 
той хурэжэ ерээд, Хажадмае 
мурдэжэ оробо. Ямар ша- 
райтай, хэды улад ябаа Ьэм. 
Ю угытнай абажа ошооб, 
гэхэ мэтын асуудалнуудые 
тургэн дундаа асуугаад, ма- 
шинын муроор нохойгоороо 
мушхуулжэ, талада байЬан

Доржын бортовой машинада 
хурэбэд. Дээрмэшэд эндэЬээ 
айлЬаа абаЬан эд бараануу- 
даа 00ДЫГ0О маш инада тээ
гээд, саашаа ябаЬан байба.

Хуйтэн убэлшье унгэржэ, 
Хажадмагай эд бараани- 
инь олдобогуй. Энэ ехэ аюу- 
лда орожо, амиды мэндэ 
улэйэндоо, дахинаа худалдаа 
наймаанай хойнойоо шуна- 
хайран ородогынь огтолон 
хуряагдаа бэлэй. Эртэ урда 
carhaa худалдаа наймаан 
гээшэмнай хойноо аюулай 
дахабаритай бэлэй даа. Ха- 
жадма сагай унгэрхэ бури 
энэ аюулда тохёогдойоноо 
мартажа эхилээд байхадань, 
милицидэ дуудаба. Х ажад
магай милицидэ ошоходонь: 
Тэдэ гурбан танайда оройон 
дээрмэшэдые таниха гуш? -  
гэжэ Ьураба. Хоёрынь буряад 
байгаал йэн хаш, маскатай 
нюуртаа байгаа, гурбадахинь 
ород Ьэн. Нюуртаа маска угы 
байгаа, танихаб, -  гэбэ. Тэрэ 
баригдайан гурбан дээрмэшэ
дые следователиин кабинедтэ 
орууладхиба. Хоёрынь та- 
нигдаха угы буряад яйатанай 
хубууд, гурбадахиниинь
ород:

- Энэ йамгые буудажа алаг- 
ты, -  гэЬэниинь байба. Эдэл 
гурбан байгаа бэзэ, энэ оро- 
дынь Файн танинаб, -  гэжэ 
Хажадма дуугарба.

Хэдышье хулгай хэбэшье, 
нэгэтэ баригдахаш гэйэн ород 
арадамнай оньйон угэ биил 
ха юм даа. Зоригоороо аа- 
шалжа, хунэй хара хулЬэнэй 
зееридэ шунахайрдаг эдэ гур
бан хабараар Исток тосхон 
дээрэ, Васильев гэжэ хунэй 
гурэнэй банкйаа займаар 
арбан мянган тухэриг абажа 
байхыень хараад, тонохо гэжэ 
шиидэбэд. Васильев абаban 
мунгеерее урн шэрэеэ тулеод,

гэртээ оройшог хурэжэ ерэбэ. 
Удэшыгоо хоолые барийанай 
Ьуулээр, сэнхир экранаа хара- 
жа Ьууба ха. Газаайаа хунэй 
уудэ тоншохо дуулдажа, Ва- 
сильевай йамганиинь:

- Хэмнай ерэшоо юм, -  
гэжэ дуугараад, уудээ нээхэ- 
дэнь, танигдаагуй хунэй бай- 
хада:

- Юун хэрэгтэйб? Хэнэйдэ 
ерэйэнээ алдаа гут, -  гэхэ- 
дэнь.

- Танайдал ерээбди -  гээд, 
орохо гэхэдэнь, Васильевэй 
Ьамганиинь уудээ хаахаа 
оролдоходонь, ургын хухар- 
тарынь шаажа унагаагаад, 
гэртэнь орошобод. Юунэй 
боложо баййые мэдэнгуй сэн
хир экранаа хаража hyyhaH 
Васильевтэ ошожо, хутага ба- 
ряад:

- Ш и муноодэр банкЬаа 
арбан мянган тухэриг абааш, 
тэрээнээ нааш ань гарга, -  
гэбэд.

- Угы, битнай бапкНаа 
абайан мунгеорое урн шэрэ
еэ 6 мянгынь тулоеб, дурбэн 
мянганиинь байна, -  гээд, 
хармаанйаан гаргажа угеед, 
-  ондоо мунгэн манайда 
угы, -  гэбэ. Дурбэн мянган 
тухэригынь абаад:

- Хори хоноод ерэхэбди, 
гушан мянгые бэлдээд бай- 
гаарай. Гэртэхи юумэнйеен 
дуратай юумэнуудые абаад 
арилбад.

Васильев тургэн iyha- 
ламжын эмшэдые дуудажа, 
Ьамгаяа эмнэлгын газарта 
абааш аад, милицидэ дуулга- 
ба. БаЬал тэрэ гурбан дээрмэ
шэд эй хулгай байба. Улаан- 
Удын Советскэ районной 
МВД-эйн мушхэлгын тайагта 
эдэ гурбан дээрмэшэд мэдээ- 
тэй, баригдангуй, унинэй хи- 
налтада ороЬон байгаа.

( Yргэлжэлыиь 10 нюурта).
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(Тргэлжэл).

Васильев хорин хоног 
дутэлхэдэнь угтахаа бэлдэжэ 
оробо. Хурьгэн, хубуутэеэ 
буу зэбсэг бэлдээд хулеэбэд.

Хорин хоногтоо эдэ гур- 
бан ерэбэгуй. Эдэ муухайну- 
уд нэгэтэ гэнтэ ерэхэ байха 
гэжэ бодоод, хорин хоногой 
йуулээр ехэ йэргэлэн хурьгэ 
хубуутэеэ хулеэжэ оробод. 
Хорин долоодохи хоногто, 
газаань хурэжэ ерээд, саарйан 
дээрэ «газаа гараад угэгты», 
-  гэжэ бэшээд, хаябад. Тиихэ- 
дэнь Васильев:

- Би газаа хундэ мунгэ 
угэдэггуйб. Гэртэ ороод абаг- 
ты, -  гэхэдэнь, гэртэ оронгуй, 
саашаа гуйлдэхэдэнь, Васи
льев хурьгэн хубуун хоёртой- 
гоо хойнойоон буудайаар 
намнажа, маш инаа табийан 
газартань хурэбэ. М атттииы- 
гын номерые хаража урдибэ. 
Тургэн эдэ гурбан дээрмэ- 
шэдэй машиныгын номерые 
милицидэ дуулгаба.

Унишье удаан болоогуй 
йэн. Тэдэ гурбаниие Юби- 
лейнэ магазинай газаайаа, 
машиныгын номероор одоо 
баряа бэлэй. Васильевай аша 
туйа милицидэ ехэ байгаа. 
М ашиныгын номерые хара
жа абаагуй йаань, ушое хэды 
айл зон, зоригтоо ошойон 
эдэ гурбан дээрмэш эдтэ эд 
б ар аагаа , мунгэ зеер и ёо  
тонуулха, абхуулха байгааб 
даа. Ганса эдэ гурбан бэшэ, 
ушое хэды баригдаагуй дээр- 
мэшэдынь байгаа юм.

Хажадмагайхи эдэ гурба- 
най зургаадахи айлынь бай
гаа, долоодохинь Васильева- 
гай гэртэ ороод, баригдаба.

Энээнйээ урдууд И валгада 
гутал оёжо, аралжаа, наймаа 
хэдэг айлайда удэр орохо- 
донь, дурбэ-табан эхэнэрнууд 
сайлажа йуухадань, булта- 
найнь алтан бэйэлиг, Ьии-

хэнуудынь абаад гарайан бай
гаа. Н аймаан найман хултэй, 
наймаашан хоёр хултэй гэдэг 
бэлэй даа.

Хажадма эдэ гурбанйаа 
юушье абажа шадаагуй йэн.

11УУЛ Ш ЬШ  Уг л 0 0
Хажадмагай зугаакаа

Хурхууд угтай Тааруу- 
гай хубуун Эрхэ Дархинта- 
да йуурижайан юм ха. Энхэ 
дурбэн хубуутэй, Эрхын гур- 
бадахи хубуун Дамбии хоёр 
ургэмэл хубуутэй, табан ба- 
сагатай баййан юм. Дам- 
биин ехэ басаган Дарижаб 
Сондони Гонгорой эхэнэр, 
Дамбиин хоёрдохи басаган 
Ж эбзэн Дармын Ш ирабай 
эхэнэр. Дамбиин гурбадахи 
басаганиинь Долгор Утаа- 
тада Ш армын Ж абайн эхэ
нэр. Дамбиин 4-дэхи баса- 
ганиинь Сэндэмэ Зэмхэдэ 
Ж амсаранай эхэнэр боло- 
жо, ан бун ажайуужа эхилээ 
Ьэн. Сэндэмэ Ж амсаранйаан 
хоёр басагатай боложо, тэрэ 
уедэмнай йургуули гэжэ бай
ха бэшэ, басагад эжын хатуу 
харууйан доро, эхэнэрэй али 
болохо гэрэй ажалда йурамаг 
бэрхэ байхын йургуули га
ража байгаа. Басагаа хадам- 
да угоед, йуулдэнь улайжа 
сайжа байхагуйн тула, хара 
углеогуур бодожо, ухэр ма- 
лаа йааха, хурэнгее бэлэхэ, 
тогоо торхоо нэрэхэ, аарсаяа 
хуряаха гэхэ мэтын ажалай 
йургуули дуурэн ааб даа. Мун 
хажуугаарань арйа шурмэйее 
элдэхэ, гутал бээлэй, арйан 
дэгэл оёхонь заагдажал бай
гаа. Урда сагай эжынэр ба- 
сагадаа энэ хатуухан ажалда 
багайаан йургажа байгаа ха 
юм. Сэндэмын ехэ басаган 
Цырэн-Ханда алишье ажал
да бэрхэ йурайан, багайаан 
мори хазаарлажа бариха,

шудэрлэхэ, эмээллэхэ шадал- 
тай йэн. Эжыдээ ехэ туйатай 
басаган боложо, хадамда 
гараха найаниинь духэжэл 
байгаа. Зунай зулгэ йайхан 
сагаар, эмээл морёор Дар- 
хинтада хурэжэ, Гонгор хуря
аха Дарижаб нагацыдаа айл- 
шалдаг зантай йэн. Дархинта 
нютагай уетэн басагадаар та- 
нилтай, наадаха сэнгэхэ са- 
гууд байгаа.

Дайн ай эхилхэдэ, эсэгэ 
ороноо дайсанйаа хамгаалхаа 
бэе элуур эрэ зомнай дайнда 
гээд мордоо бэлэй.

Зэдын унгэтэ металлай 
уйлэдбэриин комбинадйаа 
ехэнхи эрэ ажалшадынь дайн
да мордобо. Танк бутээлгын 
уйлэдбэридэ оролсодог шуха- 
ла хэрэгтэй вольфрамаа саа- 
шадаа ехээр абажа байхын 
тулада, Зэдын комбинадйаа 
дайнда мордойон ажалша- 
дай орондо шорондо йууйан 
турмын зон эльгээгдэжэ, 
комбинадай элдэбын ажалда 
худэлдэг болобо. Городокто 
тулеэгээр худэлдэг зайн га- 
лай локомотивай станцида 
удэр йунигуй тулишын тулеэн 
хэрэгтэй йэн. Энэ тулеэгээ 
нэгэ булэг турмын эрэшуул 
Хуурай-Сахирай наада ту- 
жада бэлдэдэг болобо. Ган
са нэгээрээ Дархинта, Хуу- 
рай-Сахир хурэхэ гу, али эдэ 
нютагуудйаа Городок хурэхэ 
зондо тубэгшэтэй болошоо 
бэлэй. Иимэ ушарые мэдэ- 
жэ байбашье, Бадма-Ханда 
Дархинтада Гонгор хуряаха, 
Дарижаб нагацыдаа ошохоо 
тухеербэ. Углоогуур эртэ бо
дожо, ухэр малаа йаажа, бэл- 
шээридэ табяад, сусэгээгее 
гаргана. Энэ угле© Бадма- 
Ханда хул хунгэн, хухюутэй. 
Дархинтын уетэн хубуудйээ, 
дуратай хубуудшье байжа бо- 
лоо.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Хандажап ЦЫ РЕНОВ
Мэлс Самбуееай турэНввр 75-жэлэй ойдо зорюулагдана

Хужэ ногооноор долгилйон 
Хангай дайдым мунхэ сууряан

Ундэр гэгээн хаданууднай 
Унгын сагаан толгойгоо 
Уулэн эхэдээ нэнгэжэ,
Yehee уедэ мунхын аршаангаа суршэжэ, 
Уриеэ ундалуулжа бай/тн эхэдэл 
Унэр баян Хангайгаа 
Удэр, кунигуй найжалжа умэгшэлкэн. 
Хужэ ногоон Хангайдам,
Хамаг тураг ангууд байрладаг,
Булгата эзэн Хангаймнай 
Буха Ноён узэсхэлэнтэй,
Ерэн юкэн дархашуулай соло 
Ёкоорхон зэндэмэни хугжэмэй 
Ехэ заншалай туурээн магтаалтай. 
Барьял ундэр орондонъ 
Бургэд шубууд байрладаг,
Алтай Мундарга уулые
Аяар холокоо карабшалан харахада
Буянта Хангайн
Бурхан мэтэ толоржо харагдажа, 
Булгата зонойм алтан хоймор 
Бата заяанай солоор бадарнал.
Дуумни яагаа омог бэ 
Дурамни ошотокон дулэтэйб. 
Дуунайшни уряа шагнаашад,
Душэеэ харатараа жаргуужаг.
Бугын эмтэй эбэрые олзолоошод, 
Будэрэн гэнтэ унан хиидэхэл.
Хангайн оръёолоор ханхинуулаад 
Ханилкан дуранай уряа 
Хубшын буртаг тайгаар сууряатаад, 
Уран бугын дуун
Урамдажал дуудажа уряалнал даа. 
Мушэтэ карын толон доро 
Мунхэ куниин шэбэнээн,
Мунгэн хонхын жэнгирээн 
Мухэшэгуй эрдэни аялгаараа 
Мундэлкэн кайхан дурамнай 
Мянга, тумэн олон жэл соо 
Мартагдашагуй колонгоор толоржо,

Зурхэ сэдьхэлэй далай долгилуулжа, 
Зуудэн соошни хэтэдээ харагдажа, 
Зэндэмэни арюухан хангалшни 
Зоригымни ургэжэ мандуулкан 
Заяанай аршаандал бурьялжал

байха хододоо.
Уран гоё угэнуудээр 
Уянгатуулан найруулкан 
Хэтэ мунхэдвв калбаран ерэкэн 
Ханилкан зурхэнэй хоёр сэсэг

уяран золгонол. 
Хайратай инагайш халуухан

энгэрэй охин
Хуби заяанай нараар гэрэлтэжэ,
Хадын домогто дуунайш эхин болохол. 
Хужэ ногооной тунгалаг хангал соокоо 
Хухюухэн нараар гэрэлтэкэн

шарайнуудьть 
Хадын hap гам а кайхан сэсэг

мэтэ бэлэйл.
Уурэй толон соокоо 
Унгэркэн инаг дурамнай

хэтэдээл канагданал. 
Хужэ ногооноор долгилкон 
Хоншуухан хангал унэрввр анхилкан 
Хонгор баян Хангаймни 
Хухын донгодоон, алтан гургалдайн

аялга соо,
Хуур, лимбын хугжэм соо 
Хэтэ мунхэдвв толоржо байдаг.
Хангай дайдым мунхэ сууряан 
Халима булагай мэлмэн кайхан толи 
Холокоо дуулакан зурхэнуудэй

уянгата хака,
Хусэ ехэтэй татаса 
Хани нухэсэлэй барисаан.
Алтан Мундарга ууламнай 
Арюухан заяанай зам татанал 
Зэндэмэни кайхан дайда харахаяа 
Золтой уетэн нухэд зорёоройт!
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Сагаан йарын амар мэндэ!
Саяан уулаар дабаад,
Б  ай г ал далайгаа тойрожо,
Бархан уулые дааряад,
Бугэдэ буряадаа золгожо,
Сагаан карын амар мэндээ!
Утэлхын дабаанда хурэкэн 
Убгэд хугшэдвв туруун 
Угын дулаанаар золгожо 
Уреэлэй кайниие бария.
Уурхай табижа оруулкан 
Урихан дулаан гуламтакаатнай 
Ури ашанарай шууяан 
Уеын уедэ бу такараг.
Нэнгэжэ ябакан накандаа 
Нэгэшье гомодол узэнгуй 
Бумбэгэр хонин жэлдээ 
Буянтай куухытнай уреэлнэб.
Сагаан караар, Сагаалганаар,
Сагаан сакаар хурылжа 
Саг ай хурдые эръюулкэн 
Сарьяа залапай Буряадам.
Сагаан эдеэмнай дэлгэржэ 
Садхалан ажакууг зомнай,
Сэдьхэлэй дутууе дуургэжэ 
Сэржэмээ ургэжэ уреэлэе.
Дутуумнай дуурэн боложо, 
Дуурэмнай халижа байг,
Далан зузаантай адуу маламнай 
Дайдаар дуурэн мэнгэжэ ябаг.
Хохир дээгуур туйрэкэн 
Хонин хунжэлвв кэхэжэ,
Хоргой торгон хадагаараа 
Хурылжа ерэкэн жэлдээ 
Хубитай угтэкэн жаргалаа 
Хамтал барандаа эдлэе.
Дайда мэтэ дэлгэр

Даниил НОХОРОВ

Далай шэнги номгон,
Гайда унажа будэрэнгуй,
Гасалан узэжэ зобонгуй,
Нимгэнээ зузаан болгожо,
Нэгэеэ олон болгожо,
Наранай гарахые угтажа,
Наканай зургые залгажа,
Ylai/xan канаа сэдъхэлтэеэ 
Хдахюукатаяа куухамнай болтогой!

Баатар-Хаан ууламнай
Аянда гаракан зондоо 
Арюун замынь заажа,
Албанда мордокон хубуудэй 
Амиин саража куугша.

Баатар-Хаан ууламнай,
Баян-Хан г ай тайгамнай.
Ундэр-Баабайн угсаатан 
Ургэн муртэй эзэмнай.

Золоо бэдэркэн зоноо 
Зургын ходо арюудхажа,
Золтой олзотой ябахынь 
Заяан мургэн куугша.

Баатар-Хаан ууламнай,
Баян-Хан г ай тайгамнай.
Ундэр-Баабайн угсаатан 
Ургэн муртэй эзэмнай.

Адуу мал ай тубэроое,
Арса, сургар, хушаяа,
Аймаг зоноо кахижа 
Ара бэедээ ургэлэгшэ.

Баатар-Хаан ууламнай,
Баян-Хан г ай тайгамнай.
Ундэр-Баабайн угсаатан 
Ургэн муртэй эзэмнай.
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