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Ундэр наИатай уншагшадай нэгэн

М анай аймагай Хамни нютагта ажа- 
Ьуудаг унДэР найатай Доржиева Бадма- 
Цырен тообии 1920 ондо турэйэн хун. 
Бургын эхин Ьургуули аяар Унилгэйвв 
ябажа дуур гээд , аж алайгаа намтарые 
эхилээ.

Залуу найаниинь хундэ хушэр саг- 
та дайралдажа, ажабайдалай бэрхэ- 
шээлнуудэй халуун шулуун долёогдоол 
гээшэ. Коммуна байгуулалсажа, хамтын 
ажалда ябахыса ябаа. Коммунын, кол- 
хозай, совхозай ажабайдалые харайан, 
узэйэн хугшэн муноодэрэй умсын ажахы- 
нуудай ажал худэлмэриие ажаглан Ьууна.

Дайнай хушэр жэлнууд эхэнэрнуудэй 
хузуун дээрэ унаа. Углоонэй харанхыйаа 
оройн харанхы болотор унайан малгай-

гаа абалтагуй худоогэй зон ажал хэжэ, 
Илалтын удэрые дутэлуулэлсэйэн байгаа. 
Дайнай дуурэхэдэ, ажахыгаа бодхоохо 
хэрэгтэй. Худое ажахын ажал барагдаха 
бэшэ ха юм даа. Тиибэшье зон хухюутэй, 
согтой, залитай ябадаг Ьэн.

Анханай Ьонюуша, ном уншаха дура- 
тай хадаа, Бадма-Цырен тообии хуушан 
монголоор уншажа hypaa. Будда бурха- 
най Ьургаал энэ хэлэн дээрээ узоо. 0орын 
шадалаар ном шудалжа буряадааршье, 
ородооршье, монголооршье уншадаг. 
Энэ хуумнай муноо уеын зондо ехэл жэ- 
шээ харуулна гээшэ даа.

Ундэр найанай дабаан дээрэ гараба- 
шье, уханайгаа Ьонорые, нюдэнэйнгоо 
хурсые алдаагуй Бадма-Цырен тообии 
нютагайнгаа номой сангай эдэбхитэй ун- 
шагша юм. Бадма-Цырен тообии муноо 
юу уншанаб? «Ногооной багша» гэжэ 
ном Ьонирхожо оло дахин уншаа, тиигээд 
иимэ Ьанамжа оруулна: манайшье нютаг
та ехэ Ьургуулитай ламанар олон баййан. 
Тэдээн тухайгаа иигээд байал ном болго- 
жо бэшэхэл байгаалди даа гэнэ.

Уншагшын номой сангай формуляр 
соо Бадма-Цырен тообиин бэшуулээд 
абажа уншайан иимэ номуудые харанаб- 
ди: «250 лет институту Пандидо Хамбо 
лам», «Сакральные места Восточной Си
бири», «Ногооной багша», «Далай лама», 
«Буддийская святыня Петрограда», «Буд
дийские памятники», «Санага-Булагай 
Даша-Пунсэглинг хиидэй туухэ», Байгал 
журналай номернууд гэхэ мэтэ.

Н . Цыденова,
Хамни нютаг
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(Манай амжалтанууд )

Хухюу буряадууд элируулэгдэбэ
2013 оной октябрь йарада Улаан-Удэ хотын захиргаанай залуушуулай тайагай дарга Эрдэни 

Дымчиковэй уУсхэлээР «Хухюу буряад» гэйэн шог зугаа нааданай харалган унгэроо бэлэй. Энэ 
хэмжээ ябуулга бугэдэндэ ехэтэ йайшаагдаад, аяар 200-гаад зон хабаадаа йэн. 2014 ондо хэдэн 
шатаар энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ йэн. Мун энэ харалган буряад хэлэ хугжоолгын про- 
граммын шугамаар унгэргэгдоо бэлэй.

Энэ мурысеендэ алишье яйанай, найанай 
илгаагуй хун зон буряад хэлэн дээрэ хабаа- 
даха аргатай бшуу. Буряад хэлэнэй баялиг, 
элдэб нютаг хэлэнуудэй илгаа эгээл шог зу
гаа нааданда зохидхоноор таараа гэжэ тэм- 
дэглэлтэй.

Муне© жэлэй харалганда ехэ олон хухюу 
буряадууд хабаадаа. Хоёр удэрэй эршэм тэм- 
сэлэй удаа тугэсхэлэй Гала-нааданай уедэ 
эрхим илагшад элируулэгдээ. Хэд бэ гэхэдэ, 
гнгмэ,

«Онсо янзатай шан» -  Буян Цыденжапов, 
А цагадай дунда йургуули.

«Буряад Иван» Ш елковников Иван, Бар- 
гажанай дунда йургуули.

Эдир хухюу буряад -  Буянай Ю реел, Ивал- 
гын аймаг.

Х арагш адай дура буляайан шан «32 шу- 
дэн» -  Доржиев Данзан, Иисэнгын дунда 
йургуули.

«Эрхим зуж эг» номинаци
1- дэхи шатын диплом -  М БУК «Социаль

на соёлой туб», Агын Буряадай тойрогой 
Дульдарга нютаг.

2- дохи -  Санагын дунда йургуули, МБОУ 
ДОД «Центр дополнительного образования 
г. Закаменск».

3- дахи -  Зэдын аймагай Сагаатын соёлой 
байшан.

«Эрхим хвврэгшэ» номинаци
35-haa дээшэ:

1- дэхи шатын диплом -  Гарма-Ханда Бад
маева, А цагадай дунда йургуули

2- дохи -  Нима-Цырен Уландаев, Ивалгын 
аймаг

«Эрхим хвврэгшэ» нвминаци
17-hoo 34 хурэтэр:

1- дэхи шатын диплом -  Базаржапов Баяс- 
халан, Амитхаашын дунда йургуули, Агын 
тойрог.

2- дохи -  М атхалов Цыден-Дамба, Мухар- 
Ш эбэрэй аймагай Хусоотэ нютагай.

«Эрхим хвврэгшэ» нвминаци
16 хурэтэр наканда:

1- дэхи шатын диплом -  Д арима Цыренжа- 
пова, РБН Л И  №1.

2- дохи -  Ринчинов Батор, Орлигой дунда 
йургуули.

2- дохи -  Лимитов Аюша, Иисэнгын дунда 
йургуули.

3- дахи -  Балданова Сарана, А цагадай дун
да йургуули.

З-дахи -  Будаев Алдар, филиал «Ноехоной 
Соёлой байшан».

Харин Гран-придэ Загарайн аймагай Аца- 
гат нютагай Эрдэни-Дари Доржиева хуртэжэ, 
30 мянган тухэригэй шанда хуртее.

Цырегма Сампилова, «Буряад унэн».

Аман зохёолой абдарйаа
Уурэй алтан толоноор 
Удэр хоногоо угтажа,
Нангин hauxan юртэмсын 
Номин хухэ огторгой доро 
Ури хуухэдээ хаража,
Ундэр накапай эрмэг тэшхэжэ,
Унэр баян жар гаар ай гты!
Барикан амтатай эдеэнтнэй 
Байгал далай шэнги салдидаг,

Басагад, хубууд, уринэртнэй 
Баян, ж ар гол эдлэжэ кууг.
Хундэлкэн баян эдеэнтнэй 
Хубсэгэл далай шэнги салдидаг,
Хубууд, басагад, уринэртнэй 
Хухюун, жаргал эдлэн, 
куухатнай болтогой!

М ункуева Антонина Даш еевна,
Хуртага.
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Аяар холын yehee 
Аятай зохидоор ерэйэн...

Орьёл ундэр Байса хангайн хормойдо Бургэ нютагнай нэмжыйэн юм. Манай нютагай зоной 
хэр урда carhaa умдэжэ ябайан хубсайан тухай хоорэжэ угэхэ зорилготойбди. Бургын ундэр 
найатай хугшэдйоо йуража, заалгажа абайан хоореен дээрэ ундэйэлжэ, энэ статья бэшэгдэ- 
бэ гээшэ. Манай нютагай хизаар ороноо шэнжэлэгшэ багша, мунее нютагайнгаа номой санда 
библиотекареэр худэлдэг Долгорма Должитовна Жигжитова еерынгее суглуулйан ажалаараа 
хубаалдаа. Yuioo тиихэдэ йургуулиин 9-дэхи ангиин йурагшад энэ ажал ябуулалсаа.

Буряад хубсайан хунэй бэ- 
еые гансал хуйтэн, халуунйаа 
хамгаалхын тулее бэшэ, мун 
байа тэрэниие умдэжэ ябайан 
хунэй йулдэ, хин мориниинь 
ходо дээшээ байхые хусэжэ, 
байдалдаа жаргалтай, аза та- 
лаантай, олзо омогтой яба- 
хадань туйатай байхаар ан- 
хандаа зохеогдойон гээшэ. 
Энээниие гэршэлжэ, буряад 
хубсайанай удха тухай домог 
дурдая.

«Эртэ урда сагта нэгэ 
шудхэртэй газар байгаа. 
Хун тиишэ ошоо haa, буса- 
жа ерэдэггуй байба ха. Нэгэ 
баатар хубуун «би ошожо 
узэхэмни», -  гэжэ зудхэшэбэ. 
Айл аймаг, аха дуунэрынъ 
тэрэниие хорижо ядахадаа, 
ошуулхал баатай болоо бэлэи.

Эжынъ баатар хубуундээ 
хубсака хунарыенъ вврвв 
оежо угэбэ. Малгайданъ дэнзэ 
хадаба. Гуталай улые бухын 
aphaap уллаба. Хутагын эшые 
торга тэхын эбэрээр эшэлбэ. 
Дэгэлэй хамсыда хара азаргын 
туруу хадаба. Энгэртэнъ 
буура тэмээнэй з огдорые 
хабшуулба.

Баатар хубуун эжынгээ 
оекон хубсакые умдэжэ, энэ 
бэеэ бэхилжэ, эрэлхэг зори- 
гоо хубшэлжэ, эрмэг хулэг 
морёо эмээллэн тохоод мор- 
добол даа. Ябан ябакаар лада 
шулуунай хабсагайда хурэжэ, 
харанхы hynuue унгэргэхэ бо- 
лобо. Морео хойтолдоод, та- 
шуураараа тухэреэн сахариг

зураад, гартаа хутага та- 
шуур хоёроо барикан зандаа 
унташаба. Гэнтэ тэнгэри, га- 
зарай хахармаар дуун лужа- 
ганашаба. Хии калхин хууен 
эшхэржэ, элдэбын муухай 
абяа шэмээн гараба. Шудхэр 
ерэбэл ха даа.

- Ухай даа, эндэ хулэйнъ 
улакаа татаха гэхэдэм- 
ни, хурин буха хулзэбэл даа. 
Гаркаанъ ошоод татаха гэхэ- 
дэмни, хара азарга сабшабал 
даа. Аракаанъ ошожо тата- 
хадамни, шарга тэхэ мургэбэл 
даа. Зай, байза, зурхыенъ 
кугалжа эдихэм гээд, энгэр- 
кээнъ татаха гэхэдэмни, 
орокон буура табаржархи- 
бал даа. Ушвв огиоод, одоол 
уураг тархиинъ корохом гээд, 
тархикаанъ татахадамни, 
баатар хубуунэй дэнзын узуур- 
тэ шорлуулбаб, -  гэжэ хэлээд, 
шудхэр амияа табишоо кэн 
ха. Улаан нараншъе гараба. 
Y hooxu шудхэрэй хохимой 
тархикаа ондоо юумэн у гы. 
Баатарай морин ногоо шэм- 
хэлжэ эдеэлкэн зандаа. Оврвв 
гэмтээ, тамдараашъегуй. 
Бурин бутэн гэртээ бусажа 
ерэхэдэнъ, айл аймагынъ найр 
хэбэ. Эрдэниин тарнитай бу
ряад хубсаканай хуби бухэнэй 
ямар уургэтэй, саагуур удха- 
тай байкые манай арад зон 
иигэжэл ойлгокон туухэтэй».

Бухы буряад хубсайан 
эрэшуулэй, эхэнэрнуудэй, 
ухибуудэй гэйэн гурбан 
булэгтэ хубаардаг. Мун бу

ряад арадай хубсайан йайн- 
дэртэ болон ажалда умдэхэ, 
убэлэй, зунай, хабар-намарай 
гэхэ мэтээр илгардаг бэлэй. 
Буряад арадай хубсайанай 
тоодо дэгэл, малгай, гутал 
ородог. Эдэ бухы хубсайа ху- 
нар эхэнэр хунэй уран гараар 
урлагдан бутээгдэдэг байгаа 
гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. 
Тиигэбэшье манай нютагта 
урда сагта буряад хубсайа 
уран наринаар оёдог эрэшуул 
баййан юм гэжэ хоорэлдэдэг.

Буйэтэнэй дэгэл, йамгадай 
дэгэл, басагадай дэгэл гэжэ 
ондо ондоо байгаа.

Буряад арадта эрэ хуниие 
буйэтэй хун гэдэг. Буйэтэнэй 
дэгэлэй зуун хормойнь ба- 
руун хормой дээгуурээ даб- 
хасайан, татаайагуй юм. Сэхэ 
хулхэгэр хормойтой, сэхэ 
гарайан хамсытай, хамсынь 
урдаа мушхеедэйэтэй гу, 
али нюдарга туруутай. Заха 
энгэрынь торго хоргойгоор 
мушхеотэй байдаг. Гэртээ 
ажалаа хэхэдээ умдэдэг дэ
гэл «унгэ дэгэл» гэжэ нэрэ- 
тэй, ехэнхидээ хухэ унгэтэй 
йэн. Гоёолой дэгэлэй энгэр 
гурбан унгын мушхеедэйэтэй 
байдаг. Дээдэ мушхевдэйэн 
хухэ -  ундэр тэнгэриин унгэ 
-  арюудхаха, аза талаан, ам- 
галан байдал тэмдэглэйэн уд- 
хатай. Дундахи мушхевдэйэн 
улаан унгэтэй -  зурхэнэй 
йудал, баяр баясхалан, жар- 
гал тэмдэглэйэн. Доодо хара 

(Ургэлжэлынъ 4-5 нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
гу, али хурин унгэтэй -  убшэн 
аюулйаа аршалжа, муу юу- 
мэн хуу газарта шэнгэг гэйэн 
газарай хурьйэ тэмдэглэдэг. 
Дэгэлэй энгэр эхэнэршье, эрэ- 
птъе илгаагуй заал haa баруун 
гар талайаа байдаг. Юундэ 
энгэр баруун талайааб гэхэ- 
дэ, зеериин хэшэг, йайн юу- 
мэн бухыдее баруун гараар 
ороод, йалгай гараар гара- 
шадаг. Тиимэйээ дэгэлэй эн-

Нютагай эрэшуулэй 
буряад хубсакан. 

Дулмаев Г.Д. -  Ленинэй ордендо 
хуртэкэн малшан, Буряад 

Республикын хундэтэ эрхэтэн
гэр туруун хоёр бухы гоёол- 
тонь болодог гээшэ.
Дэгэл дээгуурээ эрэшуул эрэ 
хунэй йулдэ тэмдэг болохо 
буйэ заатагуй буйэлдэг юм.

Буйэ гээшэ эрэ хунэй бэеын 
хэбэр янзын, нэрэ хундын тэм 
дэг гэжэ тоологдодог. Энэнь 
хармаанай орондо энгэртээ 
хэйэн юумэниинь морёор хай- 
шаншье гэжэ гуйлгэхэдэнь 
унаха, гээгдэхэгуй бай- 
гаа. Буйэнууд бутээгдэйэн 
будеерее, ургэн утаараа он- 
до ондоо нэрэнуудтэй бай- 
гаа. Буйэнууд хадаа буд буйэ, 
утайан буйэ, ноойон буйэ, 
арйан буйэ гэхэ мэтээр илгар- 
даг йэн. Ямаршье буйын ута 
эзэнэйнь хоер алда утаар хэм- 
жэгдэдэг, ургэниинь 50-60 см. 
Алда -  дэлгээтэй гарай ута.

Тиимэйээ буйэтэй хун тон 
наринаар буйэдоо хандаха, 
тэрэнээ доогуур хаяхагуй, сэ- 
бэрээр абажа ябаха ейотой. 
Буйэеэ тайлаад, заабол зан- 
гидадаг гээшэ. Жэшээнь, 
«Нюуса тобшо» соо Чингис 
хаан угэ дууладаггуй хуниие 
хэйээхэдээ, толгоййоонь 
малгайень абаад, буйыень 
тайлуулаад орхижорхидог 
байгаа. Тиихэдээ тэрэ хун до- 
ромжолуулжа, тон ехээр нэ- 
рээ хухардаг байгаа.

Эрэ хун баруун гар до- 
роо буйэдоо мунгэн хутага 
зуудэг, зуун гар дороо мунгэн 
гэнжэдэ хэтэ сахюур зуудэг.

Лама хунэй дэгэл улаан 
унгэтэй, хундэлэн захатай 
юм. Дэгэлэйнь хамсы урдаа 
мушхеедэйэтэй, сэхэ гарайан 
байдаг. Л ама хун ушоо банзал 
умдэхэ, ш ара улаан унгэтэй 
орхимжотой. М алгайнь шара 
унгэтэй, ш обогор, урдуураа 
онотой, хурин унгэтэй той- 
робшотой.

Эхэнэрнуудэй хубсайан
найанай тоойоо дулдыда- 
жа, бага найанай басагадай, 
найаа хусэйэн басагадай, 
йамгадай ба шабгансын гэжэ 
илгардаг юм.

Басаган дэгэл. А рба хурэ- 
тэрее басаган хун хубуун

хунтэй адли хубсайатай. 
Торгоор мушхеетэй энгэр- 
тэй, сэхэ хулхэгэр хормой- 
той, ута сэхэ гарайан урдаа 
мушхеедэйэтэй хамсытай 
йомон дэгэл умдэжэ, буйэ 
буйэлнэ, гэзэгэ гурэнэ.

Арбан найанйаа арбан 
таба хурэтэрео басаган эн- 
гэртэй дэгэл умдэжэ, нэгэ гэ
зэгэ гурэжэ, унгын утайаар 
томойон сасаг-йабхаг зуудэг.

Арбан табайаа хори найа
най хоорондо энгэртэй, ута 
хамсытай басаган дэгэл 
умдэжэ, йиихэ, уйэнэй гоёол- 
то мунгэ зуунэ.

Бэеэ хусэйэн басага
дай дэгэлэй хамсынь оорэ- 
гуй сэхэ гарайан урдаа 
мушхеедэйэтэй, зугеер
сээжэтэй. Сээжынь урда 
хойто тала нахид гэйэн, 
хормойнь уршаадайатай
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(татаадаЬатай). УршаадаЬан 
дээгуур хоёр унгын торгон 
утаЬаар оёотой шаглаадаЬан. 
Заха энгэрынь торго хор- 
гойгоор мушхевтэй. Баса- 
гад, ехэнхидээ, хухэ сэнхир 
унгэтэй дэгэл умдэдэг гээшэ.

БасаганЬаа Ьамган боло- 
ходоо, уЬэеэ хахалжа, гэзэ- 
гэ гуроод, даруулга умдэжэ, 
хонтуул зуухэ ёЬотой байгаа. 
Гэзэгэдээ мунгэн улгуур, 50- 
най, 100-най мунгэ, узууртэнь 
тулхэ углаад зуужэ, Ьиихэ, 
бэЬэлиг, бугааг зуугшэ бай
гаа. Уужа умдэжэ, айлай гал 
гуламтын ёЬотой эзэн болоно 
гээшэ.

Ьамган дэгэл онсо ил- 
гаатай, ехэ олон зуйлЬоо 
буридэдэг юм. Сээжэныпье, 
хормойньшье урда таладаа 
Ьайп будоор, нюрган талань 
муушаг будоор оёгдодог Ьэн. 
ТиимэЬээл «гэргэдэй гоёнь 
урдаа, гэрэй гоёнь хойноо» 
гэЬэн угэ бии болойон байха.

Хамсынь Ьуумал хэдэн 
уетэй юм. Пайн будоор оёЬон 
узуурынь сээжэтэеэ залгал- 
даха газартаа уужамшаг, 
хуняаЬатай, булхагар байгаа. 
Тэрэ уень «тохой» гэгдэдэг. 
Узуурай до од о тээ ургэниинь 
гурбан хурга тухай, тад он- 
доо гоё унгын торгон ородог 
Ьэн. Тэрэнэй хоёр хажуугаа- 
рань утаЬа оёЬон булуубша 
байгаа. Булуубшын доодо 
тээ 6aha ондоо унгын торго- 
ор оёЬон «нарин тохой» гу, 
али «тохоног» доошоо сар- 
бууда хурэтэр ошодог Ьэн. 
Тохоногтоо мушхоодэЬэн 
гу, али туруутай бэлэй. 
Хуйтэнэй сагта энээниие до- 
ошонь буулгажа, хамсыгаа 
ута болгодог, юрын сагта 
дээшэнь Ьэхээд ябадаг Ьэн. 
Тэрэнэй гоё, нюур талань 
нюдарга, ара талань туруун 
гэжэ нэрэтэй юм. Сээжэтэй, 
умэрюулЬэн уршаадаЬатай

хормойтой, хормой сээжэ 
хоёрой залгаайан дээгуур 
хоёр унгын утайаар оейон 
«шаглаадайан», тэрэнэй 
доро, уршаадайан дээгуур 
сээжэдэ «модон хуняайан» -  
хэдэн унгын утайаар нэхэн 
оёйон (сээжэ хормой хоероо 
холбойон хойноо аминдань 
оёжо бэлдээд, барижа оёхо) 
байдаг. Х уняаЬанай доо- 
гуур то© болохо ургэноор 
оёотой «богожо». То© гэхэ- 
дээ, хурганай ургэнэй хэм- 
жээн болоно. Энгэрэйнь заха 
мушхоодэЬэтэй байха.

Д эгэл дээрээ уужа ум
дэдэг бэлэй. Хормойтой, 
хормойгуй оодон гэЬэн хоёр 
янзын уужа оёдог байгаа. 
Манай нютагта гансал оо
дон уужа умдэдэг юм. Урдаа 
дабхасалдангуй, миин лэ уул- 
заад байдаг хамсыгуй, захагуй

иимэ дабхаса юм. Оодон 
уужа хормойшье, laiaaha- 
шьегуй, хойноо «онотой» юм.

Хугшэдэй «шабганса» 
дэгэл сэхэ, сээжэгуй, сэ- 
хэ гарайан хамсытай, эн- 
гэр захань мушхоодэЬэтэй. 
Ж аранЬаа дала хурэтэр 
наЬанай эжынэр Ьамган дэ- 
гэлээ орхижо, Ьомон дэгэ- 
лээ умдэнэ. Туйбаяа орхижо, 
уЬэеэ хюЬана. Тарни, маа- 
ни мэгзэм уншажа, наЬанай 
буян уйлэдэжэ, урн бэедээ 
буян хэшэг хуряана.

Иигэжэ эхэнэр хун хубуун 
шэнжэЬээ басаган боложо, 
басаганЬаа Ьамган боложо, 
ЬамганЬаа шабганса болоно 
ха юм.

Дэгэлэй хамсы. Эрэ хун
дэгэлээ умдэхэдоо зуун хам
сыгаа, эхэнэр хун баруун 
хамсыгаа туруун хамсылдаг 
гээшэ. Энэ ямар ушартайб гэ- 
хэдэ, эрэ хун гэртэ ороходоо, 
эрэ хунэй тала болохо гэрэй 
баруун талые барина, зуун 
тар тээшээ годирно. Эхэнэрэй

тала зуун тала хадань баруун 
гараа барин ородог. Энэ зан- 
шалые, илангаяа, турэ найр 
дээрэ нарин сахидаг гээшэ.

Дэгэлэй тобшо. Дэгэл гу, 
али уужа тобшолхын тула 
элдэб янзын тобшонууд хэ- 
рэглэгдэдэг байгаа. Тэрэ тоб
шонууд хэгдэЬэн эдЬээ дул- 
дыдажа, модон тобшо, яЬан 
тобшо, сад тобшо, зэд тобшо, 
мунгэн тобшо, шурэ тобшо, 
хуба тобшо, номин тобшо

Ьамган дэгэл
Буряад дэгэл дээдэ, дунда, 

доодо гурбан тобшотой бай
даг. Тобшо бухэн удхатай. 
Дээдэ тобшо -  хэшэг буянай, 
дунда тобшо -  унэр баянай, 
доодо тобшо -  адууЬа мал 
баялигай Ьулдэ.

Тиимэ дээрэЬээ далалгаа 
абажа, турэ найр дээрэ аха 
заха убгэд хугшэдэй уреэл хэ- 
лэжэ байхада, дээдэ тобшоёо 
тайлаад, «уреэл тогтохо бол- 
тогой!» гэжэ Ьуудаг.

Урдань нуудэл Ьуудалтай 
буряад хун дундахи тобш о
ёо тайлажа, убэроо ехэдхэжэ, 
нарай ухибуугээ убэртэлоод, 
агта морёороо хаанашье 
гуйлгэжэ ябашаха аргатай 
байгаа.

Хээрэ бэлшээридэ, хуйтэн 
хагсуу жабарта малайнгаа 
туллэхэдэ, доодо тобшоёо 
тайлажа, хормойгоо сэлижэ, 

(Тргэлжэлынъ 6 нюурта).
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(Ургэлжэл).
нарай тулыень хормойлжо, 
мориндоо мордоод хашалгуй 
харидаг бэлэй. М онгол угса- 
ата зоной хубсайа хунар, эд 
зэбсэгынь байгаалидаа, тэрэ 
сагтаа тааруу байгаа.

Тобшоёо дээрэЬээнь тай
ла. Хун хубсалхадаа доройоо, 
хул hoe эхилжэ хубсалдаг. 
Хубсайаа тайлахадаа, мал- 
гайгаа абажа, дээрэйээ эхил- 
дэг. Энээниие баримтал- 
жа, хубсайанайнгаа тобшо 
дээрэйээ эхилжэ тайладаг. 
Тобшолходоо доройоо эхил
жэ тобшолдог. Энэ заншал 
баримталбал, ута найатай бо- 
лохын дэмбэрэлтэй тэмдэг 
гээшэ.

Малгай. Эрэшуулэйшье, 
эхэнэрнуудэйшье малгай 
илгаагуй адли юм. Буряад 
малгайн тухэл байгаалита- 
яа нягта холбоотой. Ш обо- 
гор хухэ оройнь нютагуу- 
дай ундэр шобхо уулануудай 
тухэл, хухэ унгэнь мунхэ 
ундэр тэнгэриин унгэ боло- 
но.

М анай нютагта 32 хур- 
гатай малгай умдэдэг. 32 
хургадынь юуб гэбэл, ута- 
аш аа шобхоор оёгдойон 
хушоенууд. Тэдэ Бургэд шу- 
буунай удэ тэмдэглэнэ. Мун 
32 хушоенууд гушан хоёр 
бурхадай тоо тэмдэглэйэн гу, 
али гушан хоёр уе тоолойон 
монгол туурагта арадые ха- 
руулйан удхатай юм. Орой 
дээрэхи мунгэн дэнзэнь ундэр 
тэнгэридэ майдан баййан ал- 
тан ш ара наран, улаан утайан 
залаануудынь наранай элтттэ 
туяа тэмдэглэнэ, халюун той- 
робшонь (йарабша) -  газар 
дайда, улгэн дэлхэй. Тойроб- 
шын хотогор соо тэнгэриин 
буян хэшэг тогтодог ха.

М алгайн оройдо гурбан 
ондоо юумэ хададаг. Нэгэдэ- 
хинь -  дэнзэ. Энээниие юрын 
хун хададаггуй, харин баян,

Буряад малгаU
Сасаг -  наранай элшэ туш 
Дэнзэ -  наран 
Орой -  тэнгэри
Хурганууд -  эдэ хургануудайнь 

тоо 32, юундэб гэхэдэ, буряад зон 
32 эсэгэкээ тараа.

Тойробшо -  газар дэлхэй.
ноён, баатар, ехэ эрдэмтэй 
хунууд хадаха эрхэтэй. Залаа 
гэжэ хоёрдохи зуйлые юрын 
эрэ, эхэнэр хунууд, залуушу- 
ул, ухибуудшье хадажа боло- 
но. Гурбадахинь сомпи гэжэ 
нэрэтэй. Сомпииеламахунэй, 
шабганса болойон хугшэнэй 
малгайн оройдо хададаг. Бу
ряад хун малгай умдэжэ яба- 
ха ёйотой. Тэрэгуй йаа, бур- 
хан-тэнгэри танихагуй гэйэн 
удхатай.

Зунай малгай, убэлэй мал
гай гэжэ байгаа юм. Зунайнь 
малгай торгоор оёйон, шо- 
богор оройтой йэн. Оройнь 
до од о хажуудаа хара хилэн 
аад, ургэниинь 7-8 санти
метр йарабша хэдэг байгаа. 
Убэлэйнгоо малгайе ехэнхидээ 
шэлууйэнэй гу, али хурьганай, 
халюунай гу, али унэгэнэй 
арйааршье хэдэг йэн. Убэлэй 
малгай йарабшагуй аад, шэ- 
хэеэ хуйтэнйее халхалха гэйэн 
шэгэбшэтэй байгаа.

Гутал. Эгээл туруулэн бии 
болойон гутал хадаа годон 
гутал болоно. Годон гуталые 
элдэб зэрлиг ангай арйаар,

годоор эсхэжэ бутээдэг бай
гаа.

Буряад зоной умдэдэг зан- 
ш алта гутал хадаа эрмэгтэй 
гутал юм. Эрмэгтэй гутал гээ
шэ йэеы эрмэг доронь арйан 
ула барилсажа уллайан, хо- 
ниной арйа уйэтэй талаарнь 
досоошонь барижа будайан 
туриитэй хуйтэндэ умдэхэ гу
тал болоно. Харин дулаанай 
сагта шэрэмэл йэеы эрмэггуй, 
мини лэ арйан улатай гутал 
умдэдэг байгаа. Тиимэ гута
лые «ябаган гутал» гэдэг йэн. 
Мун булгайр гутал, сэмбэ 
гутал гэхэ мэтые умдэдэг бэ
лэй. Харин манай Бургэ ню
тагта гансал «ябаган гутал» 
умдэдэг байгаа юм, убэлэй 
хуйтэндэ умдэхэеэ дулаалдаг 
байгаа ааб даа.

Эрэшуулэй, эхэнэрэй
гуталнууд тухэл маягаа- 
раа илгаагуй йэн. Гансал 
эхэнэрнуудэй гуталай гоё- 
олтонь, угалзань бури йай- 
ханаар, гоёор хэгдэдэг бэлэй. 
Ухибууд мун лэ иимэ гутал 
умдэдэг йэн.

Буряад гуталай улань дээ- 
шээ шантаййан байха юм. 
Газар малтажа, байгаалияа 
гэмтээхэгуй, нугэл хэхэгуй 
гэйэн удхатай.

А я ар холын у eh оо 
Алтай зохидоор ерэкэн, 
Ажал худэлмэри,

eho заншалаа 
Ара энгэртээ шэнгээкэн 
Элинсэг хулинсагайм 
Эгээл унэтэй бэлэг лэ! 
Дээдэ тобшоёо тайлажа, 
Далалгаа абан хурылагты. 
Энгэрээ сэлин Иэхэжэ, 
Элъгэндээ ашаяа

тэбэригты.
Доодо тобшоёо тайлажа, 
Хони малаа туллуулжэ, 
Хорёо дуурэн удхэгты!

Дарима Цынгеева,
Бургын дунда Иургуулиин 

буряад хэлэ, 
литературын багша
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Ури хуугэдэйнгее одо заяашые 
унгэтэ наран мэтэ мандуулжа ябыт даа

Урданайнгаа ёЬо заншалые сахижа яоайан сэсэн мэргэн 
Ьургаалнуудаар соло суутай хонгоодорнууд тон элбэг баян юм. 
Мунов болоходо урданай юумэн ула болоогуй, зула шэнги 
бадаржа ябанал даа гэжэ хугшэн зон хэлсэдэг Ьэн.

Энэ замби дээрэ хун бо- 
ложо мундэлхэ гээшэ дэм- 
бэрэлтэ хэрэг. Хун бухэн 
мундэлхэдоо бурхан болохо- 
ёо турэдэг. Хун боложо турее 
хадаа хун зондо Ьайниие 
хэхэ, буян уйлэдэжэ ябахада 
йанаанай йайханЬаа замай 
заяан хододоо эрдэни мэтэ 
йайхан. ©врынгоо бэе дээрэ 
зоболон узоогуй хун жаргал 
гээшые мэдэхэгуй.

Арадай йайхан ёЬо зан- 
шалнуудай ёЬоор, сэсэн мэр
гэн йургаалнуудые хараадаа 
абан, дурбэн тэгшэ хунуудые 
hypraxa, хумуужуулхэ гээ
шэ айхабтар харюусалга- 
тай ажал болоно. Хун бухэн 
мундэлхэдоо 00рын одо заяа- 
тай байдаг. Урда carhaa хой- 
шо турэЬэн уриеэ али бухы 
мууйаа зайлуулан хамгаалжа, 
хунэй зэргэ хун болгохо гэжэ 
эхэ эсэгэнь улаан голоороо 
оролдон дэмжэдэг байгаа.

Хайратай хуугэнэй гур- 
ба хонойон хойно милаанай 
хони гаргажа, арйанайнь 
халуухан байхада заахай 
хуухэеэ хоёр гурбан секун- 
дын туршада орёогоод аба- 
даг Ьэн. Энэ жэндэ ороходоо 
мууйайн юумэнуудынь гара
жа, ухибуунэйнь бэе амаржа, 
harm йайханаар нойрсожо 
урэжэдэг.

Энэ милаанайнгаа хони- 
ной сэмгые ш анаж а абаад, 
сэмгэнэйнгээ яйые сэбэрээр 
шулажа абаад, хуухэнэйнгээ 
хажууда алха, шанага, сэм- 
гэеэ табийанай Ьуулдэ, ю1гэ

хуроогуй ухибуудые урижа 
асараад, энэ сэмгэ гу, али 
хуухэнгше уубэйдэ оруулхам- 
най гу? -  гэжэ йурахадань, 
энэ хуухэнгше уубэйдэ оруул- 
ха гэжэ таахадань, хоёр адха 
соонь конфетэ хэжэ угэдэг 
Ьэн. Бидэ заахандаа энээниие 
йайн сээжэлдэжэ ошохошдаа. 
Зарим ухибууд буруу хэлэжэ 
орхихо даа, гараа йарбайгаад 
хоойон улэшэхэ. Табяад оно- 
ор юумэн ехэ хомор, мага- 
зинда подушка конфетэ, хи- 
тад мульйэн саахар байгша 
Ьэн. Тиихэдэ мунгэ алтан ехэ 
хомор, ажалта удэрэйнгоо 
хулйые намарынь тойо, мя- 
хаар абадаг Ьэн.

Саашань алха гу, али хуухэ 
оруулхамнай гу? -  гэхэдэнь, 
булта хуухэ оруулхамнай гэ- 
хэдэмнай ехэ хухюутэйгээр 
бултандамнай альган соом- 
най конфетэ хэжэ угэгшэ Ьэн. 
Эгээ Ьуулдэ ш анага гу, али 
хуухэ оруулхамнай гу? -  гэ
хэдэнь хуухэ оруулха гэжэ 
хэлэхэдэмнай бултымнай 
столдо йуулгажа, садатарым- 
най эдеэлуулдэг Ьэн. Хуухэеэ 
улгыдэ оруулжа, урихан эхын 
уянгата зоолэхэн улгын дуун 
соо, улгэн дэлхэйн агаар соо 
йэнжэлдэжэ эрэ болохо гээшэ 
дэмбэрэл ехэтэй даа. Милаа- 
най Ьайндэр гшмэл удхатай 
юм.

ТурэЬэн ухибуун бухэн 
оорын бэлигтэй, йалбарха 
шадабари мэргэжэлтэй бай
даг. Эхэ эсэгэЬээн дамжуу- 
лагдаЬан найанайнь баялигые

зуб замаар ургэн мандуулха 
ёйотой.

М анай зааханда хуугэнэй 
жэлтэй болоходо, заахан 
ухибуудые урижа асараад, 
хундэлжэ эдеэлуулээд, гарым- 
най сагаан мунгоор сагаалаад 
гаргадаг Ьэн.

Муноо ухибуунэйнгоо уйн- 
доо хурэхэдэнь, олон зонгше 
суглуулжа, архи гээшые ехээр 
ууна.

Урдандаа хунууд таби 
хурэтэроо архи уудаггуй, 
ухибуудэйнгоо айл булэ бо- 
лоошье haa, ашаяа узоо haa, 
ундэр наЬатай убгэдЬоо 
зубшоол абажа, хурабшын 
шэнээн аягаар гурбан духа- 
ряа тогооной архи баридаг 
Ьэн.

Энэ дэлхэйдэ мундэлхэдэ, 
хун бухэндэ одо заяан байдаг. 
Эхэ эсэгэниинь одо заяагын 
наран мэтэ Ьаруулаар сахи
жа ябаха ёЬотой юм. Эсэгэ 
эхэ хоёрынь архи тамхи уужа 
ябахадань, одо заяаниинь 
хиртэйэн Ьара мэтэ буудэгэр 
болошодог. Ухибуудэй одо 
заяанай хубилхада, хожом 
хойно юумэниинь урагшагуй, 
даб гээд муу юумэндэ орошо- 
хоо Ьанадаг. Архяараа ню- 
тагайнгаа эзэн болойон хада 
уулаяа тахинабди.

Ямаршье арадай ёЬо тури
мые доройтуулдаг, хазагай- 
руулдагзуйлнуудэй нэгэн бол- 
бол архидаха, Ьогтуурхаха 
ябадал гээшэ. Иимэ харша 
узэгдэлые болюулха гээшэ 
муноо сагай амидаралай баЬа 
нэгэ шухала зорилго. Архиин 
алдууйаа элдэбын юумэн бо
лоно.

(Тргэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
Прорабай ажалай намтаркаа

(Ургэлжэл).

Ю. Котов бидэ хоёр мян- 
га юЬэн зуун жаран оной 
и а мар haa жаран нэгэн оной 
хабар хурэтэр суг Зэдын ком- 
бинадай ремонтно-механиче- 
скэ заводто худэлйэн юмэбди.

Хани нухэрэйнгээ амиды 
мэндэ hyyraa йаань КБО-гай 
директорээр худэлеедшье 
узэхэ йэм. Теэд гансааран 
ябахадаа ехэ зэргэйээн ба- 
ганиинь -  барилгын прораб 
ябаа haa болоо гэжэ Ьанаа бэ- 
лэйб.

Зэдын комбинадай
жолоошодой
зугаануудЬаа

Туруушын Зэдын комби
надай жолоошод найатай бо- 
ложо, холын замда гарахаа 
болижо, гэр байрадаа духуу 
комбинадайнгаа энэ тэрэ 
жэжэ бужа ажал хэхэ ЗИЛ 
гэЬэн самосвалда йуудаг Ьэн.

М анай прорабска уча- 
стогта 60-70-аад онуудаар 
автобазайаа Иннокентий 
Москвитин худэлхэ. Улэгшэн 
йууринай наанаханань «Доо- 
до оёорто» гэдэг газарта, 
комбинадаймнай ажалшадай 
хуугэдэйнь зунай амаралтын 
пионерлагерь байдаг Ьэн. 
Х аа яахана би энэ жолоошон- 
тойгоо хонон унжэн шорой 
богынь 300X00 ошодог йэнби. 
Тиихэдэ зугаалагша Нэп.

Унгэтэ малтамалай Зэдын 
комбинад нээгдэхэдэ гурэнэй 
баруун захайаа элдэбын хэ- 
рэгтэй техника станогууд, 
тумэр тушаайаа абаад дуурэн

хэрэгсэлнууд Зэдын тумэр 
харгын станцида буулгатай 
байха. Комбинадай жолоо
шод удэр йунигуй энэ шуха- 
ла хэрэгтэй аш аагаа зеедэг 
болоо Ьэн. Энэ ута харгыдаа 
тоойо татуулан Ю гтын, Хам- 
ниин yha гараад, Хайсагарай, 
Капитанкын эридшье, ута- 
шье, орёошье хундэ хушэр 
дабаануудые дабаха. Caha 
уйанда машинанууд дабаа- 
гаа дабахадаа ядарха, зунай 
халуунда дабаагаа дабасараа 
радиаторайнь уйан бусал- 
ха, али болохо бэрхэшээлтэй 
дайралдан, ш адамар бэрхэ 
жолоошод аш аагаа зеедэг 
байгаа. Тэрэ уедэ комбина
даймнай ЗИС-5 гэйэн тухэлэй 
машинанууд хусэ багатай 
байгаа.

Нэгэтэ найатайшаг жолоо- 
шон Зэдын тумэр харгын 
станци хурэжэ ашаа асархаа 
ГородогЬоон гараба ха. Тэрэ 
удэр огторгой бутуу хара 
уулэтэй, мэнэ, мэнэ сайан бу- 
дархаар байба. Ж олоошоной 
харгыдаа ябайаар байтарын 
Ундэр БаабайЬаа сайан бага- 
ханаар бордойолжо эхилбэ. 
Ехэ Н аринаа унгэржэ, Арма- 
гай горхоной хуургэ гараад, 
хойшоо нугарйан харгыгай 
баруун захада комбинадай 
жолоошодой амаралтын бай- 
рада хурэжэ, эдеэ хоол ба- 
рихаа бэлдэбэ. Эндэ жолоо- 
шодто бусалйан халуун уйан 
ходо бэлэн байдаг. СаЬаншье 
сайран орожо эхилбэ. Жо- 
лоошон яаруултайхан абажа 
ябайан хоолоо гаргажа сай-

лаад, сайанай ехээр унахын 
урдахана Капитанка дабаагаа 
дабахаа саашалба. Армагай 
гол оодэ нэгэ бага угсэжэ зуун 
хойшоо ошобол, hypar суута 
Капитанка гэйэн ута ундэр 
дабаан байдаг. Ж олоошоной 
Капитанка дабаанайнгаа за
хада хурэжэ ябахадань, хар
гын захада сагаан Ьахалтай 
убгэн гараа ургэбэ. Жолоо- 
шон орожо баййан сайанаар 
машинаа байлгахайаан зал- 
хууража, «ябагаар хурэхэ 
газартаа хуреерэй», -  гэжэ 
дуугараад, саашаа ябаша- 
ба. Уданшьегуй машины- 
гын мотор унтаржа, сайанда 
машинын моорэ нэгэ дороо 
эрьелдэжэ эхилбэ. УЬан Ьахы 
болотороо жолоошон матттп- 
натаяа тулалсаба. Арай ш а
май дабаагаа дабажа, саашаа 
ябаа ааб даа. Тэрэ гэйэнэй 
хойшо Капитанка дабаа али- 
тттъе талайаан хурэжэ ерэхэ- 
дээ, тэрэ жолоошон маши
наа тогтоожо, уудээ нээгээд, 
«йуугты» -  гэжэ, дабажа бу- 
убал, машинаа тогтоогоод, 
«буугты» -  гэхэ заншалтай 
болошойон юм гэжэ нухэрэм 
энеэгээ йэн.

Холыгоо харгыда Зэдын 
станцийаа ашаатай ябаха
даа оройтобол, Ехэ-Наринда 
танил тала айлдаа хонодог 
байгаа.

Амонит тээйэн жолоошон 
Еородогоо бусажа ябахадаа 
Ехэ-Наринай танил айлдаа 
хонохо гэжэ шиидэбэ. Еа- 
заань хурэжэ, гэртэ орожо, 
гэрэй эзэндэ хонолго тухай
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дурадхаба ха. Гэрэй эзэн бо- 
лохо гэИэн зубшеел угэжэ, 
хоюулан газаа гаража, эзэн 
хун харшыгаа уудые нээжэ 
угэбэ. Ж олоошон машинаа 
харша соонь оруулжа таби- 
ба. Удэшын хоол стол дээрэ 
табигдажа, нэгэ шэл архи 
энэ тэрэ юумэ зугаалсайаар, 
дарабад. Гэрэй эзэнэй: «Юу, 
ямар ашаа тээгээд ябанаб- 
тттп?» -  гэхэдэнь, жолоошон: 
«Гурил тээгээд ябанаб», -  
гэжэ дуугараад, унталгада 
оробо. Углеегуур эртэ бодо- 
жо, газаа гаража, машинаа 
халаахаа дуугаргаба. Абажа 
ябаИан аш аагаа шалгахадань 
лаб хоёр мэшээг дутуу хэбэр- 
тэй. Унэхоорее энэтттни гурил 
гэжэ Ианаад, хоёр мэшээг 
амонидым хулуужархёо гээ- 
шэ гу гээд, гэртэ гуйжэ ороод:

- Ши юу хэжэ байнаш? 
Вишни гурил бэшэ амонит 
абаад ябаналби, удэшэ наа- 
далан гурил гэжэ дуугараа 
бэлэйб, -  гэхэдэнь, гэрэй эзэн 
толгойгоо баряад Иуушаба.

- Ши яагаабши? гэжэ жо- 
лоошоной Иурахадань.

- Виш ни тэрэ хоёр мэ- 
шээгээ сусектэ хэжэ байhап 
гурилтаяа худхажархёо бэ
лэйб, -  гэбэ.

Ехэ-Нариниие зуун урхэ 
-  зуун хулгайшад гэжэ дэмы 
хэлсэдэггуй хаш.

Городок ба тумэр замай 
Зэдын станци хоёрой хоорон- 
до ашаатай машинын жолоо- 
шод, амарха, сайгаа шана- 
жа ууха, Ионии Иормойгоо 
хеерэлдэхэ, мун хатуу хараяа- 
шье залгиха еедын онсо дура- 
тай газар байгаа. Х абартаа 
сэсэглэИэн моййоной унэреер 
анхилИан, буурал сагаана- 
ар хушагдашаИан мойЬоной 
модонуудаар бурхеогдэИэн, 
хажуугаарань урдадаг тунга- 
лаг сэбэр хуйтэн булаг гор- 
хотой, жолоошон бугэдэндэ

суурхайан «Ториин нуга» 
хэрэ хэзээнэй, ямаршье жо- 
лоошодые татадаг газар бэ- 
лэй.

Уруудаха угсэхэдее Зэдын 
комбинадай жолоошод суг- 
лархадаа зугаа хеереегее 
дэлгэжэ, сай сабагаа, эдеэ 
хоолоо барижа амардаг, мун 
хара жолоомнай хаана ошохо 
Иэм даа. Эдэ бугэдын гу, али 
нэгэ жолоошоной буруухан 
ябадалнуудынь комбинадай 
транспортно базын ноёндо 
дуулдашайан байдаг болобо. 
Ж олоошод хэмнай ноёндо 
дуулгадаг юм гэжэ энэ харгы- 
гаар ябадалтай жолоошодоо 
шуумжэлжэ оробод. Али нэгэ 
сагта энэ хобууша, ута хушуу- 
тай жолоошомнай нэгэтэ га
ража ерэхэ байха гэлдэбэд. 
Уданшьегуй тэрэ жолоошон- 
гоо элируулбэд. Тэрэ жоло- 
ошониинь Серафим Лучи- 
нинов, ходо гонгиножо, энэ 
тэрэ юумэндэ торожо, уна- 
жа ябадаг зантай хун. 0 ер о е  
архи, тамхи гээшые огто хэ- 
рэглэдэг угы хун Иэн. Ж о
лоошод энэ хуниие hypraxa 
гэлсэжэ, Торигоо нуга дээрэ 
угтахаа зугаалсабад. Автоба- 
зын диспетчерйээ энэ хуниие 
али сагта Зэдэ станци ошо- 
хыень мэдэжэ абаад, хэлсэЬэп 
жолоошод эртуур бодожо, 
урид ошоод, Торигоо нуга 
дээрэ хулеэбэд. Х аргын ха- 
жууда тогтооИон машинануу- 
даа тойрон энэ тэрэ машины- 
гаа юумэнуудые ш агаайаар 
байтары нь Лучининов ж о
лоош он хурэжэ ерэЬээр, саа- 
шаа ябаха гэхэдэнь:

- Серафим, яажа байнаш, 
сай шанагдажа байнал, мана- 
ар уулсаагуй Ьааш харгыдаа 
ашааншни хэлтэгэй байха, -  
гэхэдэнь, Лучининов маши
наа тогтоожо бууба. Булта 
сай уудаг газартаа ouiohoop 
жолоошод Лучининовые той-

роод, ноёнойнгоо шэхэндэ 
дуулгадаг угэнуудынь тооло- 
жо угоод:

- Бидэ жолоошодой тог- 
тоолоор шамайе эндэш улгэ- 
жэрхихэмнай, -  гээд, модо- 
ной гэшууИэн дээгуур хаяатай 
аргамжада шэрээд абаашаха 
гэбэ. Серафим Иунан унажа:

- Братцы, битнай дахи- 
наа ноёной шэхэндэ юушье 
дуулгахагуйб, унэн угоо угэ- 
нэб, хулисыт намайгаа. Буу 
улгыт, -  гэжэ уйлан хайлан 
гуйба. Ж олоошод хатууха- 
наар угэ хуурын хэлуулжэ, 
Иайсар мушхаад:

Дахинаа хара мухай 
Ианаагаар элдэбын хоб 
жэб ноёндо дуулгаа Иааш 
хайрлахагуйбди. Модон- 
до улгеетэй байхаш, -  гэл- 
дээд, табибад. Ами найаяа 
тайалуулан алдаИан хобууша 
хуйхэр энэ газарйаа тургэн 
арляа ааб даа. Тэрэ гэЬэнЬээ 
хойшо бараг болошоо Иэн, 
гэжэ хуушан жолоошон Мос- 
квитин зугаалаад, энеэгээ 
бэлэй.

- Нэгэтэ hypraa Ьэмди, -  
гэбэ.

М анай прорабска участок 
унгэрИэн зуун жэлэй далан 
нэгэ-хоёр оноор жилищно
коммунально тайагта мэдээ- 
тэй байгаа. Нэгэтэ ЖКО-гэй 
ноён Окинов Радна Дамдино- 
вичын кабинедтэ Ьуухадам, 
найатайшаг болошойон Лу
чининов орожо ерээд, элдэ
бын ЖКО-гэй ажалшадай 
дутуу дунда тухай дуугаржа 
hyyraa Иэн. Унэхоероошье, 
ута хушуутай, гонгинуур хо- 
олойтой хун байгаа Иэн.

Тоонто МИНИН 

Дархинтам
Эжынгээ умаййаа унажа, 

энхэрэл доронь буубээлуулэн, 
шэмэтэ хухэнэйнь Ьугээр

(Ургэлжэлынъ 10 нюурта).
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(Ургэлжэл).
ундалЬаар хул дээрээ бодожо, 
туруушын «аба, эжы» гэЬэн 
угеер аманда орожо, хурьЬэтэ 
тоонтынгоо шоройе хулеерее 
шоройдоЬоор, тоонты н
гоо амтата ургамалнуудай 
эдеэнЬээн хуртэн, хун бо- 
ложо ундыгдэнэл даа. Хун 
бухэн еерын, мартагдашагуй 
тоонтотой. ТурэЬэн гараЬан 
эжы ба тоонто хоёр нэгэл 
Ьайханаар Ьанагдадаг гэхэдэ 
алдуу болохогуйл байха бэзэ.

Турэл тоонтынгоо хурь- 
Ьэн дээрэ хульбэрэн наадажа 
эрэ болоЬоор, тоонто Дар- 
хинтаяа мартангуй, Ьайхан 
Ьанаагаараа хододоол Ьа- 
нажа ябагша хунби.

Дархинта тоонтынгоо 
баян намтарЬаа уудалан, ню- 
таг тухайгаа бэшэхэ дурам 
унинэй хурэнхэй байдаг Нэп. 
Харин мунее энэ Ьанаагаа 
хусэндэнь хургэхэ Ьанаатайб.

Дархинта -  баруун заха- 
haan Духита хангайЬаа эхи 
абаЬан ута гол Хамниин 
уЬанда туладаг. Энэмнай 
хоёр хубааран, Дээдэ, Доо- 
до Дархинта гэлсэдэг. Аята 
уулаЬаан хоёр тээшэнь тоо- 
лодог хэбэртэй. Дархинта 
гэЬэн аршаан мэтэ тунгалаг 
сэбэр уЬаниинь ДухитаЬаа 
эхи абаад, годирон ута го- 
лоороо урдажа, Доодо Дар- 
хинтадаа Бортын ба Мэлын 
уЬатай ниилэжэ, Хамнигаа 
VНатай ниилэдэг. Юундэ Д ар
хинта гэжэ нэрэтэй юм, урда 
carhaa мунеешье болотор тоб 
байсар элируулэгдээгуйл 
хэбэртэй.

Нютагни баруун хойто та- 
лынгаа тосхонуудай тэг дун- 
дань болоод, дурбэн зугтее 
замтай юм. А ята уулаЬаан, 
уЬанайнгаа хойто талмай- 
гаарань баруулжа, Бунхан 
уула хурэтэр, хойто захадаа 
дундаЬаан тобойжо гараЬан

Ехэ обоогой уулын баруун 
талаарань Мухар гол. Му- 
хар гол гэЬэн горхотой, мун 
Табарлай гэЬэн талмайтай, 
убЬэ сабшадаг газар зуун 
талаарань. Борш огор гэЬэн 
горхотой. Урда эртэ сагта 
манай элинсэг хулинсагууд 
зунай Ьайхан сагта зуЬажа, 
уЬанайнгаа урда талын тал- 
майгаар ухэр малнуудынь, 
адуун Ьурэгуудынь бэлшэ- 
жэ, тиирэжэ байгаа. Мун 
уЬанайнгаа урда бэеэр зуЬажа 
байЬан зонууд байгаа. Мухар 
голтоёо харалсаад, Дархинта 
уЬаяа мори тэргээрээ гарадаг 
гарасын зуун захаар, урдахи 
арыгынь Ш унхата уулын хор- 
мой, хобоЬоо урдажа ерэЬэн 
Ш анаагай горхоной Дар- 
хинтынгаа уЬантай уулзаба- 
риин зуун заха. УЬанай урда 
бэеынь ундэр хабсагайтаЬан 
дэгтэ мунхэ намаатай хасуу- 
ринуудаараа шэмэглэн, доо
до Дархинтадаа хурэдэг.

Бунхан уулынгаа хормой- 
гоор гараЬан харгыгаар той- 
рон угсоед, энэ уулынгаа 
баруун хажуугааран уригша 
хойшоо ото хашаалЬан пос- 
хоза, эртэ урда carhaa эхитэй, 
муноошье байдаг.

Энэ посхозоЬоон убэлжее- 
ниинь Адаг гэЬэн нэрэтэй 
талмайЬаан эхилдэг. Энэ пос- 
хозоо гараад харгын хоёр та- 
лаар аха Базар, дуу Нюсхай 
хоёрой бууса гуламта урда 
carhaa нэрэтэй юм. Саашаа 
ябажа нэгэ бага добо дээрэ 
гарахада Адагай талмай, хоёр 
голой уулзабари. Урда го- 
лоороо Д архинты нгаа уЬые 
баряад, Гуя Зура, Н арин Гол 
(эндэ 1930 онЬоо 1947 он бо
лотор Улаан-М алшан колхо- 
зой туб байЬан юм). Хасуур- 
тай, Байса, Духита, АдагЬаан 
баруун хойшоо ЬалаатаЬан 
Зуун Бэе, Сарам, Бэлшэр гэЬэн 
талмайгаар элинсэг таабай-

нараймнай убэлжеениинь. 
Мун Бэлшэрээ тойрон Бару
ун, Зуун Хэблиин голнууд, 
Хэбли гэЬэн хуйтэн булагта 
горхон урдаЬаар А дагайнгаа 
баруун шэбэрээр Дархинта 
уЬандаа ниилэдэг.

Дымпил абгайнгаа, нюта- 
гуудайнгаа зонуудай уг гар- 
бал тухай бэшэЬэн дэбтэрЬээ 
Ьабагшалан бэшээ Ьаа, тэр- 
тэ угтай Тунхэнэй Болгёо 
нютагЬаа М ангатай Ш огно- 
бойн хоёр хубууд манай За- 
хаамин нютаг руу Битных ай 
Бойго аха дуу хоёр гаража, Би- 
шыхай М элэ-Ж алгада, Бойго 
Сагаан-М ориной Улаан-До- 
буунда ЬуурижаЬан туухэтэй. 
М элэ-Ж алгада ЬуурижаЬан 
Битных ай 5 хубуутэй болобо. 
Бишыхайн ехэ хубуун Амуун 3 
хубуутэй. Амуунай ехэ хубуун 
Дамба нэгэ хубуутэй. М анза 4 
хубуутэй. М анзын ехэ хубуун 
Ш обхоон 6 хубуутэй. М ан
зын 2-дохи хубуун Дарбаан
3 хубуутэй, Манзын 3-дахи 
хубуун Пэртуу 4 хубуутэй. 
Манзын бага хубуун Парпаан
4 хубуутэй.

Амуунай дундахи хубуун 
Зармагтай 4 хубуутэй. Зармаг- 
тайн дундахи хубуун Хаарла 2 
хубуутэй -  Омогто, Обогор.

Битных айн хоёрдохи ху
буун Сойзоон 3 хубуутэй. 
Сойзооной 2-дохи хубуун 
Ханхабай 7 хубуутэй: Гагаа- 
дан, Хорхондой, Цыбээн, 
Аримпил, Ажит, Ш ойдон.

Дархинтада нютагжаЬан 
элинсэг таабайнарай, мунее 
эрдэмтэй ба туухэ домог шэн- 
жэлэгшэдэй тоолодог ёЬоор 
25-30 жэлые нэгэ уе гэжэ тоо- 
лобол, мянга долоон зуун 
жэл эй эхеэр гу, Битных айн 
аша хубууд М анза, Х аар
ла, Ханхабай гурбан Мэлэ -  
Ж алгаЬаа Дархинтада нуужэ 
ерэЬэн туухэтэй.

( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта) .
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ГИлалтын туяа J 
Роза НАМЖ ИЛОВА

Дууланаб, Илалтын удэрэй солые
Эрхэ сулввгэй

нангин кулдые
тэмсэлдэ олоод,

Эхэ орондоо
амгалан тайбанай

жолоое барюулааш,
Эзэрхэг туримхэй

хархис дайсаниие
эшээндэнь этэрээд,

Эбдэрэл, кандаралай, 
ухэл тахалай

уудые ха ага а ш,
Илалтын удэр!

Хамаг хусэеэ
балта хадууртал

нюдарга болгоод,
Хамха сохёош,

хазажа садахагуй
хомхой дайсанай ургые. 

Мянга дурбэн зуун
арбан наймам удэр /гуниин

тэмсэлдэ илаад,
Мандуулааш нютагтаа

Баатар Армитаяа
эрхэ сулввгэй кулдые,

Илалтын удэр!
Дуулагты, хэлэнэб,

дайн дажарай
дулэтэ хэлэниинь

Дэбкуулээ кэегуй
душэн табан оной хабар, 

Шагнагты, дабтанаб,
шэхэжэ садахагуй

улаан хоолойгынь
Шангаар бажуукан

баатар сэрэгшын
кэшхэл сэбэр,

Илалтын удэр!
Хунэй ухаае

замбуулинда дэгдээкэн
хоридохи зуун жэлые

Хожом хойно
ерээдуйн уетэн

ундэрввр сэгнэхэ,
Хамуукаа улуугээр

хохидол асаркан
дэлхэйн даме

Хугжэхынъ хулеэнгуй 
тамын оёорой

кургаалда хуртввхэ,
Илалтын удэр!

Туухэдэ орокон
Илалтын удэрэй

холоден ошоходо, 
Тамалнал зурхыем удэртвв

дуурэн харюугуй асуудал. 
Сулввдэ дуратай,

хуршэдвв хориггуй
ажалша арадтам

Соносхол угыгввр
шолмос дайсан

юундэ асарааб кандарал, 
Илалтын удэр!

Харагдаа даа,
улэсхэлэн байдалай харанхы оёор, 

Халхалжа ядахадаа
Эхэ дайдамнай канаа алдаа,

Узэгдвв даа,
хунэй мяхаар

тулишэ болгокон аюул,
Ундэжэ ядахадаа

Эсэгэ тэнгэри дураа гутаа, 
Илалтын удэр!

Буурал Эхэ газарай хуръкэнквв
вврын дураар бэшэ калаад, 

Буха уерэй эбхэркэн долгиндо
этэруулжэ урдакан, 

Аадарай хохидолдо орожо унакан
олон мододтол мэтэ 

Амгалан байдалай ту лев 
амияа гамнаагуй

сэрэгшын солые дуудая, 
Илалтын удэр!

Дурлажа урдеэгуй,
жаргалаа эдлээгуй хубуугээ

(Тргэлжэлынь 12-дохи нюурта).
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( Тргэлжэл ).
дайн да алдаад,

Дуурэн тэгшэ,
/итаа дуурэн куугаагуйл эхэ, 

уриеэ шаналан,
Хвврхы даа,

алтан дэлхэйн хурькэнквв халтираа 
Хулеэжэл куугаал даа,

бааркан, эрхиеэ гартаа адхан, 
Илалтын удэр!

Зугввр, хубуугээ хулынь
дурввдэ хургэхэ канаатай

хухэндвв нэнгуулкэн эхэ
Хунэй бэе руу

ту мэр туулга шэдэхыень
уриеэ кургаагуйл байха, 

Ye дамжуулха хусэлтэй
амидын жаргал заяакан эсэгэ 

Ухэл тахалтай
нэгэн болокон хубуугээ

буруушаакан лэ байха, 
Илалтын удэр!

Иимэ аюултай,
Эхэ оромни,

дурбэн жэл соо ту лажа гараад, 
Илалтын баярые

зурхэн бухэндэ
бадарааканшни болоо 

Зуун Европын арадта
зол жаргалай сулвврэл асараад, 

Зэндэмэни сэрэгшэндээ 
алдар солые

асарканшни болоо,
Илалтын удэр!

Дайсаниие дар аж а,
туухэдэ орокон

жабхаланта кайндэр
Тэнсэлгуй уярал,

аргагуй баясал
тумэн зондо туруулхэл байха, 

Гайхамшагта аюулай ундэкые
у гы хэкэн солошни 

Гурбадахи мянган жэлнуудтэ 
хэнэйшье хубшэргэй

хулгввхэл байха,
Илалтын удэр!

Лубсан ЦЫРЕНОВ
Нютагни

Сэлмэг огторгой шэнги 
Сэл хухэ Зэдэмнай 
Сэлгеэхэн укатай долгинуудаа 
Сэлэнгэ тээшэл туунал.
Ёнгорбой кайхан дайдаяа 
Уреэлэй дээжээр магтаял.
Залуухан хубуун Зэдэ 
Золтойхон Сэхир басагаа 
Эндэ золгожо уулзаад 
Эршэтэйгээр саашаа урадаал.
Ёнгорбой кайхан дайдаяа 
Уреэлэй дээжээр магтаял.
Зэдэ Сэхир хоёрой 
Эжэл болокон газарта 
Сэлгеэхэн тоонто нютагни 
Зэлэ шатан бодоол.
Ёнгорбой кайхан дайдаяа 
Уреэлэй дээжээр магтаял.

• •
Енгорбойн Аршаан

Алтан уужам дэлхэй дээгуур 
Аршаангууд якала олон даа,
Харин минии нютагта 
Хэды аршаан бииб даа.
Халуун аршаан, зурхэнэй, нюдэнэй, 
Хамаг аршаан биил ха,
Хадын хаяакаа аалиханаар бусалан 
Харьялан урдажа байдаг юм.
Хоёр уулын жалга соо 
Тойроод унгэ буриин модод 
Тор гон дэгэлээ умдоод байкандал 
Хэлэшэгуй гоёор канагдана аршаамни.
Хэды хун эндэ амарнаб,
Хэлэжэ шадахагуйш даа юрэ,
Хэнэйш дура сэдьхэл тапшмаар 
Ходо кайхан байдаг аршаамни.

Р еда к ц и и н  хаяг: 
6 71950 ,

З ак ам ен ск  х о т о ,  
К ир ов эй  у й л сэ, 8.

Э м х и д х э н  б а й г у у л а г ш а : З а х а а м и н а й  а й м а г а й  за х и р г а а н Т ол и л ол гон уудта  угтэйэн  
т о о  б а  бар и м тан уудай , х у 
нэй , ню тагай  н эр эн уудэй  
з у б  б у р у у д а  автор н ууды н ь  
х а р ю усал гатай .

Р еда к т о р  С .Б -О . Б альж ур ова  
сугл уул ан  б у р и дх эж э, 

ал дуун ууды е  
ta h a in ia . р и зограф  дээр э  

х эб л эгш э Э .В . Ц ы дем п и лов а.

Т елеф он , факс:
ород газеты н  р едак тор ай  -  4 -4 6 -3 2 , 
бур я адай  -  4 -4 5 -8 5 , 
к ом п ью терн а т у б эй  -  4 -3 1 -6 1 , 
ха р ю у са л га т а  секретариин  
ба со н о сх о л о й , бухгалтер и ин  -  4 -3 0 -3 7 .

Н а р адаа  хоёр  
д а х и н  гарадаг hoiiini. Р едак ц и и н  ха р а а  у зэ л  ав- 

тор н уудай  lian a .i бодол той  
зо хи л д он ги  бэш э бай ж а  
м агад .Х эйэг  420 . 

И н дек с  59901
Х эбл эл эй  н эгэ х а х а д  
x y y  iahan х эм ж ээт эй .
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