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«Эхэ хэлэн — мунхын аршаан»
Мартын 28-да Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн -  мунхын аршаан» гэЬэн буряад хэлэнэй 

мурысеен-нааданууд унгэрбэ. Буряад Уласай, Эрхуу можын, Убэр-Байгалай хиэаарай 45 hyp- 
гуулинуудай тулеелэгшэд сугларжа, хаба шадалаа туршалсаба.

Энэ унгэрйэн мурысеен 
тухай И нтернет-тееби гэжэ 
буряад орондоо мэдээжэ 
болойон Намжилма Бальжи- 
нимаевагай хеерее дурадха- 
хамнай.

- «Табадахияа унгэргэгдэ- 
жэ баййан энэ наадан-муры- 
соондэ ерэйэн хубууд баса- 
гадые хараад, заримыень 
таниха болошонхой мэтэ 
байбаб. Тэдэнэрэй уриханаар 
энеэбхилэн намайе мэндэшэл- 
хэдэнь, минии сэдьхэлдэ ямар 
зохид байгаа гээшэб. Наада- 
най нээлтэ дээрэ «Абсолют» 
гэжэ худалдаа наймаанай 
булэгэй хутэлэгшэ Индира 
Владимировна Ш агдарова- 
гай ухибуудтэ хандажа уйан 
буряадаараа амаршалхада 
гайхамааршье, магтамаар- 
итъе байгаа йэн.

Амжалта тугэс худэлжэ 
баййан Индира Ш агдарова- 
гай урин сэбэр шарай, сэб гэ- 
мээр хубсалйан бэе махабад, 
турэл эхэ хэлэеэ торьдийогуй 
мэдэхэ мэдэсэ эндэ ерээд 
мурысэжэ баййан хубууд ба- 
сагадта ямар ехэ жэшээ гээ
шэб!

- Энэ йайхан удэр буряад 
хэлэеэ йэргээхэ дэмбэрэл- 
тэй хэрэгтэ таанадтай суг 
хамта хабаадажа баййандаа 
баяртай байнабди. Иимэ 
хэрэг уудхэжэ баййан Хам- 
ба ламадаа баярые хургэхэ

ёйотойбди. Ухибууд, таанад 
мэдэхэ мэдэсэеэ хубаалдажа, 
бэе бэедээ шадаха юумэеэ 
заалсажа, бэе бэеэ йургажа 
байхадатнай баярланабди. 
Таанарта амжалта хусэнэб, 
гээд И. В. Ш агдарова хэлэбэ.

Буряад орон соогоо мэ
дээжэ суута барилдаашан 
Ж аргал Элбэнов «Абсо
лют» компаниие тулоолжэ, 
бухы мурысоонуудые бухэли 
удэроо анхаралтай адаглажа 
хаража байгаа. Мурысоонэй 
дунгуудээр илалта туйлаг- 
шадта тэрэнэй шагналнуудые 
барюулжа байхадань тон ехэ- 
эр урмаш аамаар байгаа йэн. 
Иигэжэ Буряад Уласаймнай 
эрхим хубууд басагад буряад 
хэлэеэ хугжоохэ, дэлгэруулхэ 
хэрэгтэ хам оролсожо бай
хадань ямар йайхан бэ! М и
нин харахада, мурысоонууд 
гайтайханууд байгаа. «Хоёр

хэлэеэ тэгшэ мэдэе», «Хэ- 
нэй хэлэн баян бэ?», «Сулое 
саг сэнтэй саг» гэхэ мэтэ 
мурысоонууд ганса буряад 
хэлэеэ мэдэхэ байхын ха- 
жуугаар, ухаагаа гуйлгэхэ, 
тургэн шиидхэбэри абаха, угэ 
хэлэндэ бэрхэ йубэлгэн бай- 
хые йургана. Сарюна Н орбо- 
ева (Зэдэ), Дашанима Андре
ев (Хэжэнгэ) хоёрой нютагай 
аялгаар хоорэлдэхэдэнь би 
ехэ хооршоогооб. Александра 
Соболева (Корсаково), Бад- 
ма Бальжинимаев (Хэжэнгэ) 
хоёрой угэ хуурээ андалдаха- 
дань, зал соо йууйан хунууд 
хухэ энеэдэн болобо. Ю ундэб 
гэхэдэ, ню тагай аялга ехэ 
Бонин байгаа ха юм.

«Уран гартан» мурысоон- 
дэ гэртээ дархалйан бутээл- 
нуудэй узэсхэлэн табяатай 
байгаа. Эдэ бутээлнуудые 

(Ургэлжэлынь 11 нюурта).
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Шатаржа дуратайшуул шамдагты
Илалтын 70 жэлэй йайндэрые угтуулан, маний Шара-Азаргын дунда Ьургуулида дайнай 

ба ажалай ветеран Очир Лубсанович Доржиевай нэрын шанда хуртэхын гулов шатараар 
мурысввн апрелиин 25-да болохонь гээд эдир уншагшадта дуулганабди.

М анай баабай Доржиев 
Очир Лубсанович 1908 ондо 
Захааминай аймагай Ш ара- 
А зарга ню тагта турэйэп. 
Дайнай туруушын удэрнуудтэ 
Улаан-Армида татагдажа, 
баруун фронт эльгээгдээ. 
Совет Армиин 75-дахи ди- 
визиин 119-дэхи стрелково 
полкдо генерал Ватутинай 
ударидалга доро Курск ша- 
дарай духэригтэ дайлалдайан 
габьяатай. Эрэлхэг зориг- 
той сэрэгшэ А лдар Солын 
III шатын орден ба олон ме- 
дальнуудта хуртэйэн. 1943 
ондо хундеор шархатаад, 
И ваново хотын госпиталь- 
да уни удаан эмшэлуулээ.

Ухибууд соойоонь би, эгээ 
багань, И ваново хотодо кур- 
сда йуража ерээ йэм, одо- 
ол гоё йайхан ситец будэй 
орон байна даа гэжэ гайхааб. 
Удэшэниинь ургэн гудамжа- 
арань алхалжа ябахадаа энэ 
багаар госпиталь байгаа йэн 
ту гээд йанаандашни орохо. 
Эсэгэмнай 1944 ондо Совет 
А рмийаа табигдажа ерээд, 
колхозой ажалда хам орол- 
соо. 1955 ондо хонин ажал
да ехэ амжалта туйлайанай 
тулее ВДНХ-гай шанда 
хуртэжэ, эгээ томо Х анда ба- 
сагаа М осква хото эльгээйэн 
байгаа (фото-зураг дээрэ ба
руун гарЬаа З-дахинь). 1968

О.Л. Доржиев

ондо Грузиин Цхалтубо ку- 
рортодо гансаараа амараад

О.Л. Доржиевай басаган Ханда (баруун гарйаа гурбадахинь) ВДНХ-гаи уюсх кипд).
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ерээ. Урдандаа Ш ара-А зар- хабаадайан туухэтэй. Дай- 
га нютагта хасагуудай ород най уедэ эгэшэдээ, Баирова 
харуул баййан, тиимэйээ аха Дулмада, иимэ муртэй бэшэг 
заха зониинь хуу ород хэлэ эльгээгээ йэн: «Абын хубууе 
Ьайп мэдэхэ. Абамнай ехэ азань мэдэг, эхын хубуундэ 
йубэлгэн ухаатай, мунгэ сан- заяань тудаг». Теэд дулэтэ 
га тоолоходоо бэрхэ хадань, дайн coohoo гараха зол 
колхозой ноёд намартаа Го- тудаагуй йэн. Энэ бэлигтэй, 
родок хотын дэлгууртэ ого- эрдэм номдо бэрхэ, ехэ ундэр 
родой эдеэ наймаалхыень бэетэй багша абгайнгаа хаа- 
ходо эльгээдэг байгаа. Очир на дайнда тулалдайыень Ш а- 
Лубсановичай дуу хубуун -  ра-А заргынгаа йургуулиин 
аймагай эгээн туруушын баг- эдир хизаар ороноо шэнжэ- 
шанарай нэгэн Цырен Лубса- лэгшэдтэй оложо, музейдэ 
нович Доржиев баййан. Эсэгэ дамжуулхабди гэжэ найдуул- 
ороноо хамгаалгын дайнда набди.

Бухы найан соогоо кол
хозой ажалда худэлйэн, арба 
гаран ухибуудтэй гэр булын 
эзэн, ухибуудээ эрдэм ном
до йургайан манай баабайн, 
хугш эн та а б а й н  н ам тар  
иимэл даа.

Ш атарта дуратай ухибууд 
Ш ара-А зарга нютагта апре
лиин 25-да буужа, шата- 
раймнай йайндэрые шэмэглыт 
гэжэ уринабди.

Н. Доржиева,
О.Л. Доржиевай 

басаганиинь.
Ш ара-А зарга тосхон

Мэлс САМБУЕВ

Мамайн добуунЬаа дурдалга
(поэмэкээ хэкэгууд)

... Оройн намараар - Сагай эрьесэ
одоо хэнэйш  мэдэИээр - анханай замЬаан хадуурхагуйл .

Оршон т ойронхи «Саг -  сагт аа, -  гэлсэдэг.
эрт ын ха б  ар ай ш энж эт эйл: - С ахилза  хухэдоо».

Турууш ы н са/ши, М ам айн добуунай
Ьуулш ын cuhan мэт ээр, нангин хорм ойн дэргэдэ

Т ургввр  хайла  ад, М алгайгаа  абанхай,
газар харлахадаа , ж эгт эйл! буряад зангаар дохин зогсоноб.

Угт аж а намайе, П алхин  ерэж э,
зэргэлж э бодокон модод бууралт анги  уИыем гэдэргэнь

Уданш ьегуй мэнэ М амнаж а угввд,
абаЬаар набш алхаяа байЬандал, алад саашаа ш огшонол.

Н аранай элшые Э ндэхэнэ, хаж уугаарни ,
нюсэгэн м уш эрнуудээрээ тодон, унгэрнэ хун ууд  дуугай:

Н алархай  уринаар, Э нэдхэг, американ,
хухю ут эй гээр  дохин найгалданад. япон, араб, болгар, -

«Убэлые алгад Б ум бэрсэг дэлхэйн бухы  ундэЬэ у  гай ...
хабарай саг ерээл...» Бугэдэнэйнь гарт а -

У нэхввр иигэж э унгын сэсэгуудэй баглаа.
ю ундэш ьеб гэнт э Ьанагдаа. А лдарт а байлдаанай

А лт а й  бодолЬоо гэнт э намайе Ьэреэн, гэршэнъ болоЬон дайдаЬаа
А янай  ш убууд А д х а  шорой

ш анха дээгуурни ганганалдаа. гарт аа абаж а ундэнэб.
Баярлаж а дахинаа, Газарай хурьЬэн

ш убу у  най ганганалдаа дуулахуйб. унгэрЬэн ехэ  дайнай
«Баярт ай!» -  гэнэб Галаар анхилаад,

ж эгуурт эн хани  нухэдт вв. сэдьхэл дот ор хундэ  лэ!
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Цыбикжап НАЙДАНОВ
Г Дурсалга J

Дайнай ухибуудэй нэгэнби
Дайн гээшэ далай шэнги, 
Дабхар хусэтэ долгий

шэнги.
Хунэй мяхан хунэкэтэй, 
Хурин uiyhaH ундатай, 
Аюул тодхор харгытай 
Алтан дэлхэйн дайсан. 
Минни хоёртойхон боло- 

од, хулдэ орожо, хоёр гур- 
бан угэ тал мулхэн дуугаржа 
эхилйэн уедэмни, 1931 оной 
хабар, 14 айл хамтаржа, 
«Большевик» колхоз бай- 
гуулагдайан Баруун Бургал- 
тай (бурма галтай) нютаг йэн. 
Тэрэ гэйээр 9 ухибуудэй нэ- 
гэн 12-той боложо, Х уртага 
нютагай йургуулиин 4-дэхи 
анги эрхимээр дуургэжэ, хой- 
то намартаа 5-дахи ангида 
hypaxa болойондоо, нюта- 
гайнгаа арбан уетэнтэеэ ехэл 
баяртайнууд ябаа йэмди.

Хубарков Согто Цырето- 
ров Д эмбрэн хоёрнай 4-дэхи 
ангидаа hypaxaa улээгдэйэн. 
Баруун Бургалтай нютагай- 
мни минии сасуутан 24 хун 
байгаабди. Эжы, абанарнай 
шэнэ сагай совет йургуули 
тоодоггуй, бидэнэрэй хой- 
ноЬоо йаналаашье табиха- 
гуй, турэлхидэй суглааншье 
болодоггуй йэн даа. М и
нии эхин йургуули дуургэн, 
эрдэмэй далайн эрьедэ ду- 
тэлхэ йанаатай ябайан тэрэ 
зун турэлхидни Михайлов- 
кын шэнээр баригдайан 
йургуулиин байшанда 40 
мянган хирпиисэ сохижо ту- 
шааха тусэбтэй ажалдаа хам 
оройон байгаа.

Би дурбэдэхи классай эр- 
дэмтэй, тоолохо, тоосохо 
аргатай бэрхэ хубуун эхилэл- 
сээ йэм. Нэгэ наратай сэлмэг

углеегуур ажалдаа гаранхай, 
зуугаад хирпиисэ гаргаад 
байтарнай, колхозой брига
дир Ринчин-Нима Бадмажа- 
пов айхабтараар худэршэйэн 
борогш оноороо яаруултай 
ерээд:

- Дайн эхилшоо, Уйатын 
Урда дободо ошогты. Тэндэ 
митинг, -  гээд, саашаа шам- 
дуу хатаргаа Ьэн. Муноешье 
болотор тэрэ зунай углоегуур 
xapahan, шагнайамни ню- 
дэнэйм урда тэрэл зандаа 
улэшэнхэй. Уйатын Урда до
бодо ошоходомнай, духуу 
йуудаг хунууд олоороо суг- 
ларанхай, колхозой няг- 
талан бодогшо ажалтай 
Мункуев Ж амса Гомбоевич 
хахад часай туршада уэ хэ- 
лэжэ, удангуй дайгаа илал- 
таар тугэсэхэ тухай хоореед, 
би нугоодэр дайнда мор- 
дохом гээд лэ, дуургээ йэн 
даа. Тэндэйээ тараад ябайан 
нютагаймни зоной йанал, 
бодол соо юунэй худхаржа, 
ямар сагай ерэйые багсаа- 
жашье мэдэхэ гээшэ ямар 
хундоор узэгдэхые хадышье 
сэсэн хундэ бэрхэтэй байгаа. 
Тэрээнйээ хойш о минии уха- 
ан бодол ушоо йэргэг болон- 
хой, юумэн бухэниие йайнаар 
ойлгожо, ажаглаха сэдьхэл 
турэжэ, оорыгоошье ондоо 
болойон мэтэ йанагадаа йэн 
даа.

Гармажаб дуумни арба- 
тайшье йаа, мориндо ай- 
хабтар дуратай йэн. Уййэн 
йабяа соо таряанай хальйа 
хээд, мориндо табижа тон- 
гойхотойнь адли хузуундэнь 
айалдажа, тархяа ургэхэдэнь, 
хузуун дээрэнь гаража, гэ-

дэргээ сухарийаар, нюрган 
дээрэнь гарашанхай йуугаад, 
хухидэг байгаа. Тэрэ сагай 
ажалша морид ехэл сэсэн 
байгаа. Заахай ухибуудые 
харшалдаггуй, йайшаадаг 
байгаа. Дуумни ямаршье 
мориной нюрган дээрэ га- 
рашоод, тэндэйээ буухадаа 
гэдэргээ сухарийаар ууса 
дээрэйээнь йолжорон, йуул 
уруунь буухадаа, йуулээрээ 
намайгаа бу сохёорой гэжэ 
хашхардаг йэн. Минии ню та
гай 24 уетэн ухибуудэй дай
най хушэр хундэ жэлнуудые 
дабажа гарахань айхабтар 
хундэ байгаа.

Дайнай эхилхэдэ ми
нии нютагта 127 урхэтэ айл 
баййан. Усооншье йаа, ажал
ша бэрхэ зонтой, ашаанай 
2 машинатай, 2 бригада бо
ложо, хоорондоо мурысэдэг 
йэн. Хонидой, ямаадай ота- 
ранууд, йаалиин 2 фермэ бай- 
ха. Нэгэ йурэг адуутай, эдэ- 
эн соойоо дурбэтэй болойон 
уреэ моридые йургажа уна- 
даг байгаабди. 1940 ондо т а 
ряанай, сабшалангай ургаса 
йайн байжа, хугжэлтын зам- 
да гаража эхилйэн саг бай
гаа. 1941 оной хабарай та- 
рилгые майи 1-дэ дуургэнхэй, 
энэ найрые хухюунээр найр- 
лаа йэн. Бакшеев Дондог 
туруулэгшээр худэлжэ байха- 
даа, 2 полуторка машинатай 
боложо, Сергей Дальбинов, 
Михаил Сыхеев жолоошодые 
хаанайаа олойон юм, хэнтцье 
мэдэхэгуй. Бургалтайдам- 
най «шофёр» гэжэ угэ мэдэхэ 
хунууд усоон йэн.

-------- ---  Ж — ----------



2015 оной апрелиин 10 «Ажалай туг» 5 нюур

Цыбикжап НАЙДАНОВ

Дайнай уеын нэгэ дуунай туухэ
1939 оной намар минии 

турэйэн баруун Бургалтай 
нютагйаа 1919 ондо турэйэн 
долоон хубууд улаан сэрэгэй 
албанда мордоо Ьэн. Мудаев 
Сэрэн, Лубсанов Цыденжаб, 
Дареев Дэмбрэн, Чимитов 
Дансаран, Цыренов Цыбик- 
жаб, Банзаракцаев Гомбо- 
жаб, Банзаракцаев Ж амба 
-  эдэ хубуудэй албанда мордо- 
ходо, би абатаяа Гомбожаб, 
Ж амба хоёрые удэшэлсэЬэнээ 
муноошье элихэн йанажа яба- 
дагби.

Банзаракцаев Ж амба Сан- 
жиевич 1939 оной гарамса- 
ар Цыпил Гармажаповна 
Нимаеватай хамтаржа айл 
болоо Ьэн. Тэрэл намартаа 
сентябрь Ьарада, нютагайн- 
гаа хубуудээр сэрэгэй албан
да мордойон юм даа. М и
нии бага найандаа ябахадаа 
ажаглайанай ёйоор, Ж амба 
«хун болохо багайаа» гэдэ- 
гэй ёйоор айхабтар оюун бэ- 
лигтэй, уран гартай, ухаан 
Ьонортой Бургалтай нюта- 
гаймнай эгээл урдаа хараха 
хубуудэй нэгэн байгаа. Ц ы 
пил Нимаева Гармажаб дар- 
ханай эгээл туруушын баса- 
ган, хойноо гурбан дуунэрые 
дахуулжа ургэлсэЬэн, ажал- 
ша, эхилЬэн бутээлнуудээ ду- 
туу орхижо узоогуй. Сээжын 
харуулай Урда нугада 1921 
ондо турэЬэн суутай хун Ьэн. 
1941 оной хуйтэн убэл Ц ы 
пил эгэшэмнай дайнай тулэг 
шангашье, хатуушье улаан 
дулеор соробхижо байха уедэ 
Ж амба хани нухэрйоон бэшэг 
абаа Ьэн.

Минии уйлсоор ябахые 
сонхоор хараад, Цыпил эгэ- 
шымнай хадам эжы Санжайн 
Сэрэмжид тоодэй намайе дуу-

дажа гэртээ оруулаад, тэрэ 
бэшэгыень уншуулжа шагнаа 
Ьэн даа. Иимэ удхатай байгаа 
Ьэн:

- Унгэрэн ouiohoH намар
таа албанайнгаа хоёр жэлые 
дуургээд, нютагтаа бусахын 
орондо дайнай газарта ерэ- 
эд, алалсаан хюдалсаан соо 
ерээд, аймшагтай дайн соо 
ябанабди. П анаагаа ехээр бу 
зобогты. Бухы гурэн соомнай 
иимэ саг дабахые барандаа 
оролдонобди гэЬэн угэнуудые 
дуулайанай удаа гурбалжан 
нугалаа бэшэгэйнь хоёрдохи 
хуудайанда иимэ угэнуудые 
уншаа Ьэм.

Хазаар, ногтым
гамнаарай даа, 

Хатарша морёо
унахал байхаб. 

Харатан даисадаа
даражархёод, 

Харижа гэртээ
бусахал байхаб. 

Эмээл тохомым
гамнаарай даа, 

Эмниг морёо унахал
байхаб.

Эрлиг дайсадаа
даражархёод, 

Эжы, абадаа бусахал
байхаб.

Аргамжа, боожым
гамнаарай даа, 

Ардаг морёо унахал байхаб. 
Алуурша дайсадаа

даражархёод, 
Амараг ишмдаа

бусахал байхаб.
Цыпил эгэшэмни юушье 

дуугарангуй уруугаа харашо- 
од, удаан Ьуухадань, Будаева 
Долгор, Мункуева Дулма, 
Раднаева Цырен гэгшэд оро- 
жо ерээд 1гэп. Дээрэ нэрлэг- 
дэ1гэн долоон хубуудйээ 
Дэмбрэн, Ж амба, Цыбикжаб

гэгшэд йураггуйгоер угыл 
даа. Нугоодэ дурбэниинь ню- 
тагаа бусабашье, унидэ холо
ден ошонхой.

Цыпил Нимаева хадам 
эжыгээ ямбалан ажаллажа 
холын замда мордуулаад, 
М ихайловка нютагаа бусажа 
Дахалаев Бадматай айл боло- 
жо, Самбуу, Санжай, Влади
мир хубуудынь амар, амгалан 
ажайуунад лэ даа.

Ушоо нэмэжэ бэшэхэдэ, 
нэгэ ушар 24 жэл унгэрбэшье, 
Ьанаан соомни тэрэл зандаа 
улэнхэй юм.

1991 оной июнь Ьарада гоё 
Ьайхан Тунхэндэ хонгоодор- 
нуудай эгээл туруушын най- 
рта хабаадалсахаа тухеэржэ 
байхадаа Цыпил Нимаева 
эгэшэдээ ошоходомни, Сан
жай хубуунтэеэ гэртээ байба. 
Юундэб гэхэдэ, Михайлов- 
када Нимаевтан хонгоодор 
угтай гэжэ дуулаЬап байгааб. 
Ш энэ сай шанахам, -  гээд, 
тухеэржэ эхилхэдэнь зунай 
халуун удэр хуушан сай уухадам 
хамаагуй гэхэдэмни, шам- 
даа бэлэн сай аягалхадамни 
аягуйл даа, -  гэбэ. Анхан- 
да Тунхэнйээ ерэйэн Оодон, 
Морхо аха, дуу хоёрйоо эхи- 
лээд хоорэхэ хоорондоо, сун- 
дуг coohoo бишыхан Ьарьйан 
хэтэбшэ гаргажа, Ж амба 
нухэртэеэ 1939 оной февраль 
Ьарада айл болойон ЗАГ- 
Сын унэмшэлгэ узуулбэ. Эгэ
эл Ьуулшын бэшэг -  дээрэ 
дурсагдаban дуутай бэшэгы
ень уншажа, Бургалтай ню- 
тагай бэри болойон уе сагаа 
хеерэжэ, удэроо бараа Ьэмди. 
Ш энээр I пап ah ап сайнтье 
xoohopoo йэн даа. 2002 оной 
намар Цыпил эгэшэмнай маа- 
надйаан холодоо бэлэй.
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Ури хуугэдэйнгее одо заяашые 
унгэтэ наран мэтэ мандуулжа ябыт даа

( Тргэлжэл. Эхиниинъ б-дахи 
дугаарта).

Энэ алдууйаа боложо, жа- 
ра-далан жэл соо тэгшэржэ 
угэдэггуй юм гэжэ Парни таа- 
байн захяа соо баййан. Эхэ 
эсэгын хэйэн буян нугэлые 
урн хуугэдынь эдлэнэ.

Эхэ эсэгын йайхан йанал 
бодолой эрмэлзэлые ургажа 
ябаа ухибуудтэ ойлгуулан, 
тэдэниие дурбэн тэгшээр 
йурган хумуужуулхэ гээшэ 
нангин уялга болоно.

Эхэ эсэгэдээ, турэлхидтее 
баяр жаргал асаран турэйэн 
ухибуунэй нялха нарай бай- 
хайаан хойшо одо заяагынь 
тон арюуханаар хамгаалжа, 
ямаршье муу угэ шэхэндэнь 
дуулгангуй, муухай ааша 
нюдэндэнь харуулангуй
хугжеехэ ёйотой. Ямаршье 
нугэлгуй хеорхэн хуухэн 
эжынгээ алтан yyparhaa 
хухэжэ садаад лэ, сэнхир 
арюухан наран доро сэлмэг 
арюухан нюдоороо шэртэн, 
удэр бури сайража, аяг зан- 
гаа арьбадхан, хоорхэн гараа 
арбагануулан, хоншуушан 
унэрыншни аятайханаар ан- 
хилжа хэбтэдэг гээшэ.

Урдань буряад арад хуу- 
гэдээ йайнаар лэ, ажалша 
бэрхээр йургадаг йэн гээ
шэ. Зааханйаан мори унажа, 
ухэрее харюулжа йурадаг. 
Бэрхэшээлые дабажа, ухи- 
бууд хатуужадаг юм.

Урданай зон сагаан йарын 
нэгэндэ нэгэ и ah а нэмэжэ, 
бухы зон хамтаараа турэйэн 
удэрее мэтэ йайндэрлэжэ, 
эжы абаяа, аха захаяа нэгэ 
найа нэмэйээрнь бэлэгээр гу, 
али хадагаар золгон амар- 
шалдаг байгаа. Энэ хадаа

хэрэгтэй хэрэггуйдэ архи 
уулгые хизаарлайан хэрэг. 
Энэ журамые йайш аамаар ба 
мунео сагта йэргээмээр. Эдэ 
йургаалнуудые ухаандаа ойл- 
гоод, сахин нарилжа ябайан 
хунуудэй урн хуугэд сэсэн 
мэргэн ухаатай, одо заяагын 
иимэ арюуханаар хамгаалжа 
ябахадань, зоноо баясуулжа 
уг дамжан ябадаг. Хун бухэн 
хундэ хушэрые дабажа, ухаа 
ородог юм. Бэлдээтэй бэлэн 
юумэн байдаггуй.

Будда бурхан хаанай ху- 
буун баййан байна. Хаан ху- 
буугээ хорин юйэ хурэтэрынь 
хаанайнгаа хэрэмйээ сааша 
гаргаагуй юм. Будда бур
хан йамга абажа ухибуутэй 
болойон намтартай. Нэгэ- 
тэ хаан албата зоноо хара- 
жа ошохоо байхадаа, хару- 
улшадтаа ш анга захиралта 
угэжэ, энэ хубуугым харшайаа 
гаргангуй хаража байгаа- 
райгты гээд ябайан. Будда 
бурхан йэмээхэнээр хар- 
шайаан гаража, удэрее дурэн 
ябажа хараад, хаанай харша 
соохийоо оергуй баян тарган 
хун бухэн адли тэгшэ байхым 
гэжэ йанайаниинь тон буруу 
байжа, угытэй ядаруу уладые 
хаража, ехэ уй гашуудалда 
орожо, ехэ уруу дуруу гэртээ 
ерэйэн юм. Хойто удэрынь 
хаанайнгаа ордонйоо тэ- 
рьелжэ гараад, угытэй хунэй 
хубсайые умдэжэ, зургаан 
жэл соо оорынгое бэе дээ- 
рэ элдэб уйлые узэжэ, хундэ 
хушэрые дабажа, юумэ гээ- 
тттые хуу ойлгожо абайан хой- 
ноо бурхан болойон туухэтэй. 
Бэе дээрээ юумэ узеегуй хун 
юумэ ойлгохогуй.

М анай буряадай эгээ ту- 
руушын Заяа хамба ламын 
ябадалые тодорхойлходо, 
Заяа хамба лама хоёр нухэд 
хубуудтэйгээ хони харюулжа 
ябахадаа гурбуулаа хоорон- 
доо хэлсэжэ, Богдын хуреэн 
йурахаяа нютагйаан тэрьел- 
жэ ябашайан. Тэндээ ошоод 
ехэ ламада орожо, бидэ эрдэ- 
мээ саашаань ургэлжэлуулжэ 
йурахаяа ерээбди гэхэдэнь:

- Х ал х ы н  н о м о й  ту л а- 
мууд ер эб э  гут?! -  гэж э хэ- 
лээд, дасанда йурахадань ехэ 
туйа хургэйэн.

Тэндээ хоёр жэл йуража 
байхадань ехэ убшэн дэл- 
гэрээ. Богдын хуреэнэй шэ- 
рээтэ лама зурхайшандаа 
шалгуулхадань, эдэ гурбан 
заахай хубуудые ябуулбал- 
тнай убшэн угы болохо гэйэн 
юм. Ш эрээтэ лама орлогшо 
ламада хандажа, эдэ хубуудтэ 
йайса ойлгуулжа угеед, ябуу- 
лаарайгты гэбэ. Гурбан ху
буудые ябуулйан йуулээр, 
нэгэ хэды хонойон хойно, 
гурбан хубуудэй дасанда ерэ- 
шэхэдэнь, шэрээтэ лама ехэ 
уурлажа, эдэ хубуудые йайн 
губдеед йэльбиин саана гар- 
гажа ябуулагты гэжэ шанга- 
хан захиралта ламанартаа 
угэбэ. Гурбан хубуудые аша- 
гайхан губдеед йэльбиин саа
на гаргаж а байхадань, баруун 
хойнойоо ехэ сахилгаантай 
хара уулэнэй гаража бай
хадань, шэрээтэ лама бухы 
ламанартаа тахил бутээгты 
гэжэ захиралта угеед, бул- 
таа тахилай ехэ ном уншажа 
байхадань, ехэ йалхитай за- 
линта аадар орожо эхилээ. 
Богдын хуреэнэй газаахи тэ-
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мээн сагаан шулуунда долоо 
дахин тэнгэри аянгадажа, 
шулуунайнь хахартар тэн
гэри бууйан. Ехэ ламанар 
юунйээ боложо энэ шулуун- 
дамнай буубаб гэхэдэнь: эдэ 
гурбан заахай хубууд намда 
уурлайандаа иимэ юумэ хээл 
даа гээ йэн.

Хожом хойно энэ шулуун
да мургэжэ, элдэб убшэнйоо 
эдэгэдэг байгаа. Ухибуутэй 
болоогуй йамгад ерэжэ мур- 
геед, ухибуудтэй болойон юм 
гээд хэлсэдэг. А рбан нэгэн 
найандаа Богдын хуреэнэй 
лама h а а улуу эди шэдитэй 
хубууд болоод ябайан бай- 
на. Богдын хуреэнйээ саашаа 
гурбан hapa ябажа, Тубэд 
орон ошожо, арбан зургаан 
жэл ном узэжэ, ехэ эрдэмтэй 
ламанар боложо ерэйэн нам- 
тартай. М анай Санагын ехэ 
ламын тагаалал болоходо, 
Санагын дасанйаа бару- 
ун урагш аа йолонго татаад 
баййым гэлсэгшэ.

Ухибуудэйнгоо одо заяае 
иимэ арюуханаар хамгаал- 
жа ябахадань юумэниинь хуу 
урагшатай, сээжэ йонор тугэс 
ухаатай болоно. Буряад хун 
дэлхэй дээрэ эгээ ехэ сагаан 
тархитай юм гэлсэдэг.

Тубэдэй Ганжуурай 108 
том, Данжуурай хоёр зуу 
гаран томтой номые сээжэ- 
эр мэдэхэ буряад ламанар 
баййан юм.

Нэгэ том номынь 70 сан
тиметр ута, ургэниинь 27 сан
тиметр, 480-аад хуудайатай, 
960 гаран нюуртай ном юм. 
Энэ ехэ номууд арбан хоёр 
тэргэдэ багтадаг юм.

Буряад хунууд Тубэдтэ 
йурахадаа ехэ номдо бэрхэ, 
йайн ойлгосотой, юумэ тар- 
хидаа хадуужа абаха, ехэ сэ- 
сэн ухаатай баййан байна. 
Санагын дасанай хоёр лама 
олон жэл тангад ном шудал-

жа, ехэ эрдэмтэй болоходонь, 
Тубэдэй Н ара, П ара гэжэ ал- 
дар суутай болойон юм гэл
сэдэг.

Хун бухэндэ сээжэ соонь 
одо заяан байдаг. Ородоор 
«волшебный кристалл» гэдэг 
юм. Ухибуудэй одо заяашани- 
инь ехэ юм гэжэ тообиимнай 
хэлэгшэ йэн. Ухибуудые юйэ 
хурэтэрынь бурхан хаража 
ябаха табисууртай юм.

Саашань эхэ эсэгынгээ гал 
гуламта унтараахагуй гэжэ 
гэр булэ болохо хубуунэй 
нангин уялга хэтэ мунхэдоо 
байха ёйотой. Хун бухэндэ 
найандань хани нухэр хэрэг- 
тэй ха юм. Бэе бэедээ дурл ажа, 
инаг дуранай халуун охин- 
до абтажа, гэр булэ боложо, 
гал гуламтаа бадараажа, урн 
хуугэдэй эсэгэ эхэ боложо, 
гоё йайханаар омогорхуу- 
лан, сэнгуулэн, жаргуулан 
хумуужуулхэ гээшэ нангин 
уялга болоно. Хун турэлтэн 
гэр булэ болойон хойноо гал 
гуламтаяа йэргээжэ, тон на- 
ринаар галаа тахижа ябаха 
ёйотой гэлсэдэг. Галай заяа- 
ша гэжэ байдаг.

Галай заяаш а тахиха, 
гал дээрэ уйа адхажа, га
лаа унтараахагуй, шоб- 
хо узууртэй юумээр галаа 
худхахагуй гэйэн ёйо зан- 
шалнууд бии. Галаа баяр- 
луулжа, галдаа унжэгэтэй, 
зутараантай сайгаа ходо 
ургэжэ байха. Эртэ урда 
сагйаа хойшо буряад зон гал 
заяашые бултанйаа ехэ гэжэ 
тоолодог байгаа. Ямаршье 
арад зон хундэлдэг заншал- 
тай. Хун гээшэ хуййоороо 
турэл нютагтаяа холбоотой. 
Турэйэн нютагайнь агаар, 
газар, уйан дэлхэйн ехэ эм 
домой арш аанйаа хуртоон 
жэгнэжэ, хусэ тамир оруул- 
даг, мун элуур энхые, хэшэг 
буян айладхадаг орон хан-

гайн эзэд юм. Хун турэлтэн 
ухибуудэйнгоо одо заяа
шые бадарйан зулын гэрэл 
мэтэ, унгэ буриин сэсэгуудэй 
унгэнууд шэнгеэр аршалан 
хамгаалжа ябаха уялгатай. 
Ухибуудэй тугэс эрдэмтэй 
болоходо одо заяаниинь бэрэ 
томоор яларжа харагдадаг. 
Архи тамхи уунгуй, ёйо зан- 
ш алаа баримталан ябахаа 
оролдожо, энэ алтан дэл- 
хэйдэ турэйэн урмандаа, аба 
эжын угэйэн бэеые тоойогуй 
абан, арюун сэбэрээр толор- 
жо ябыт даа. Инаг дуранта- 
най долоон унгын йолонгоор 
толотоод, аршаан булаг мэтэ 
уеын уедэ арюун сэбэр байг. 
Олоной тулоо оролдожо, 
хун бухэндэ туйа хэжэ, сэсэн 
мэргэн урн хуугэдтнай нютаг 
зондоо нэрэ хундэтэй, намта- 
раар баян хунууд болуужан.

Эжы абамни
Арюухан койхан нютагтаа 
Арбан сагаан хургыем  
Ардагай жолоо барюулкан 
Абым кургаал мунхэ даа.
Эхэ каруулхан тоонтодоо 
Элъгэн зввлэхэн хургыем 
Эбэртэ унеэ каалгажа

кургакан
Эжымни яагаа хундэтэйб

даа.
Хундэтэйхэн зугаатайхан 

эжы абамнай 
Хуби золой аршаан

долгилуулнал, 
Хотогор баян нютагтам 
Хэтын заяанай

наран мандахал даа. 
Алтанхан дэлхэйн

кайханиие хаража, 
Арюухан хуугэдэйнгвв

хухю ухэн аялга соо, 
Накатай эжы абын

уреэн соо
Налайжа жаргажа

куугыт даа.

----------------- ^ ------------------
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Мунхэ бэшэ наЬандам 
мундэлЬэн мурнуудни
То онто минии Дархинтам

(1 'ргэлжэл ).

Тэртэ угтай Сагаан-М ори- 
ной Улаан-Добуунда йуужа 
баййан Байга эсэгэйээ Уй- 
марай аймагай Бурхи, А нгаа 
Ш одоомотоной аха дуу турэл 
болохо Баанай Дархннтада 
ерэжэ нютагжайан. Баанай 
хоёр хубуутэй. Баанайн ехэ 
хубуун Огоо ургэмэл Хубараг 
хубуутэй -  ури хуугэд угы. 
Баанайн бага хубуун Урбахи 
хубуу угы, 8 басагатай.

Мун хурхууд Тааруугай 
хубуун Эрхэ 4 хубуутэй. Ла- 
маадан, Дамаа, Дамбии, Цы- 
бик.

Хурхууд угтай Уяын ху
буун М атуугай аймагйаа та- 
райан Аримпил Гулваагай 
Сэмбэлэй 2-дохи хубуун Дан- 
зани Ш огдоб (Бортойоо) 4 
хубуутэй,6 басагатай.

Хурхууд угтай Бортойн 
Азайн аймагйаа тарайан Бая- 
рай хубуун Цыден 2 хубуутэй 
-  Согто, Бальжин. Согто 
хубуу угы, 1 басагатай. Баль
жин 3 хубуутэй,2 басагатай.

Эдэ нэрлэгдэйэн элинсэг 
таабайнарйаа гарайан удэйэн 
урэ хуугэд, аша, гушанар, 
зээнэрйээ хун зон олошоржо, 
Дархинтыгаа голоор адуу ма- 
лаа ажаллажа, убйэ ногоогоо 
хуряажа, худое хубшеорое 
агнажа, зундаа тойо хурэнгоо 
гаргажа, тогоогоо нэрэжэ, 
убэлэйнгее аарса бозоо хуря
ажа, намартаа мэхээрээ, ху- 
шыгаа йамарые абажа, ан бун 
ажайуугаа. Туруушын уеын 
зонууд, бурхан шажанай дэл- 
гэрхэдэ, хада уула дээрээ обо- 
онуудые бодхоогоо. Би бага-

даа обоо уулые бодхоойон 
тухай таабайнарай зуга- 
алдажа йуухые шэхэндээ 
дуулайан байнаб. Х ада дээрэ 
гараад, обоо бодхоохо гэйэн 
газарта нухэ малтаад, уйаар 
дуургэдэг юм байха. Уйанай 
шэргэнгуй тогтойон газарта 
обоогоо бодхоодог баййан 
байгаа. Тиигэжэ Боршогорто 
Аята уула, урдань Ехэ обоо, 
Бунхан уула. Убэлжеендэ, 
Зун-бэедэ Бурин уула, Бэл- 
шэртэ боегеор тайлга та- 
хидаг Гуя-Зураагай Данжа 
уула, Сагаан Убгэн, Мухар- 
Гол ©оде© Алтай Субарга, 
Дархинтыгаа уйаар дээшээ 
уйанай хойто бэеын ундэр 
уулада Баян-Субарга, уйанай 
урда талый нюрганда, Ш ара- 
А заргада хурэдэг морин хар- 
гын хутэлэй баруун таладань 
Баатар-Х аан, гурбан хадаря- 
ар тахидаг. Зуураа Дархинта 
уйанайнгаа хорго йуулихада 
гурбан загайан олдодог юм 
1 элсод >1 . Х амаг голоо хаайан 
мэтэ Доодо Дархинтыгаа ну- 
галигай зуун хубшыгын адха- 
тай ундэр уула Адхата Хайр- 
хан уула. Эндэ эхэнэр зон 
гараха хорюултай. Элинсэг 
таабайнарнай зунайнгаа гоё 
зулгэ ногооноор сагаан эдеэ- 
нэйнгээ дэлгэржэ байхада энэ 
нэрлэгдэйэн уулануудаа та 
хидаг байгаа.

Тэрэ балар сагаар гурэн 
турын зугйоо эрдэмэй йур- 
гуули баййан бэшэ, хун зон 
хубуудээ дасан, дуганда Бур
хан багшын ном сударта 
йурахыень абааш адаг бай
гаа. Тиигэжэ М анза таабайн

аймагйаа юйэн ламанар бай
йан юм. М анзын Ш обхоо- 
ной хоёрдохи хубуун Нанзан 
соржо-лама. Ш обхооной ехэ 
хубуун Убашын Сандан гэб- 
шэ-лама. Ш обхооной Дашын 
Содбо габжа-лама. Ш обхо
оной Д абаагай Базарай Цы- 
ренжаб лама. М анзын Дар- 
баанай Галсанай Доржо-лама 
(зэргэнь мэдэгдээгуй, Тубэд 
оронйоо ню тагаа бусаагуй). 
М анзын Пэртуугэй Янданай 
Цырен-Доржо лама, Манзын 
П арпаанай гурбадахи хубуун 
Доид аграмба-лама, Манзын 
Дашын Гармын Цыден (Дам- 
пил) лама.

Хаарлын аймагйаа Омог- 
тын Занын Данзанай ехэ 
хубуун Гэндэн гэбшэ-лама.

Ханхабайн аймагйаа, Хан- 
хабайн бага хубуун Ш ойдон- 
лама, Ханхабайн Табхаруу 
(Ажид) Ш оймполой хубуун 
Тогмид гэбшэ-лама.

Эрхын аймагйаа, Эрхын 
Ламааданай хубуун Ш ултэн 
аграмба-лама.

Тэрэ уеын боенэрые тоо- 
лоо йаа, Амуунай Дамбын 
хубуун М анза тааб ай  заа- 
рин бее. Эсэгэнь Дамба заа- 
рин бее байгаа. М анзын бага 
хубуун П арпаан таабай-бее. 
Эдэ таабайнарай йуулээр 
М анзын Д арбаанай Сондоо- 
ни Гонгор таабай Манзын 
Ш обхоони Цыдэбэй Цыдэ- 
нэй хубуун Лубсан-Дондок 
дурбэдэхи уедоо боо байгаа. 
1950 онуудаар Цыдэбэй Цы- 
денай Буруунай таабай заа- 
рин боо. Сондони Гонгор 
таабайн хубуун Будажаб бее
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угаа дамжуулха болоо Ьэн.
1970 он1юо Буруунай таа- 

байн хубуун Гарма угаа дам
жуулха болоо йэн.

Ханхабайн аймагйаа Пэр- 
мээхэнэй басаган Намжил 
тееби йуулэй уедэ байгаа.

Урдандаа зунай йайхан 
сагаар, liy тойоной дэлгэр- 
жэ байхада Ехэ обоогоо 
олон ламанар тахидаг бай
гаа. Олон ламанарай бару- 
ун тээшээ хараад hyyxa, но- 
муудаа дэлгэхэ йуудалнууд, 
хушалгатай сарай, тээ урда- 
ханань Бурхад тахяатай ху- 
шаар барийан багахан тэб- 
хэр субарга, уййэ дранкаар 
дурбэлжэн оройлйон хушал
гатай. Урда зугтее багахан 
уудэтэй, нэгэ углуундань ур- 
данай номо годли харагдаха. 
Ламанарай хойно олон зо
ной мургэжэ hyyxa Ьарабша 
сарай, йуудалнуудтай. Ехэ 
Обоогоо тойроод хошоод 
hypraar модо баханада соо- 
лоод шургуулйан хашаатай. 
Хашаануудай ара талайаа 
ундэр liypraar модонуудай 
оройдо элдэбын модоор уран 
гараар бутээгдэйэн шубуу- 
нууд. Еол шубууниинь гоёор 
шэрдэйэн Хаан Еарууди шу- 
буун Ьуреетэйгээр харагда- 
даг.

1917 оноор Россини гурэн 
турэлэй хубисхал боложо, 
баруун захайаан эхилээд Со
вет гурэнэй тогтоходо, олон 
адуу малтай зон М онголдо 
нууйэн байха. М анзын Ш об- 
хоони Д абаагай бага хубуун 
Нюсхай Бадма (Капрал), 
Радна хубуутэй баййан, Чи- 
мид, Булхоедэй басагатай. 
Нюсхайн хубуун Радна ню- 
тагтаа улэжэ, Бадма (Капрал) 
эсэгэтэеэ оролсоод, hoepree  
гаража, ню тагтаа Обогорой 
Цыдэбэй М ухарай дунда ба
саган Памансуутай айл булэ 
боложо, М ари басагатай

болойон байгаа. Нюсхайн 
хоёр басагад М онголдоо ха- 
дамда гараа. Чимид-Ж амба- 
лай эхэнэр, 2 хубуутэй, 2 баса
гатай. Булхоодэй Ж адамбын 
эхэнэр, 4 басагатай. Нюсхайн 
хоёр басагадай йадайад М он
гол орондо байгаал байха.

Х аарлын Обогорой Ба- 
ярай Цырен 6 хубуутэй 
баййанаа, табан хубуудээрээ 
М онголдо нютагжайан, Цы- 
рэнэй Ш агдаржаб Ш ара- 
А заргада айл булэтэй болоод 
ажайуугаа.

Манзын Дарбаани Сондо- 
ной (Дугарай) Еонгортон ха- 
дам Дамбии эсэгэтэеэ нуужэ 
ошоод таараагуй, hoepree  
ню тагтаа эрьежэ ерэйэн юм. 
Дамбиин хадам эсэгэниинь 
М онголдо Haha 6apahaH.

1920-оод онуудаар Захаа- 
миндамнай худое нютагуу- 
даар хамтын ажалай артель- 
нууд болойоор, 1930 ондо 
жэжэ артельнууд нэгэдэжэ, 
колхозууд боложо эхилшоо 
Ьэн.

Дархинтада 1930 оной де
кабрь hapa coo хамтын ажа
лай «Улаан-М алшан» гэЬэп 
колхоз боложо, туруушын 
колхозой туруулэгшээр С00- 
хэр угтай Утаатын Ж абай 
Еанжуур йунгагдаа Ьэн. Еан- 
жуур тэрэ уедэ Ханхабайн Еа- 
лааданай ехэ басаган Норсон- 
той айл боложо Дархинтада 
нютагжайан хун. Тааруу гол 
голоороо амяаран ажайууйан 
зонуудаа гэр байрын задал- 
жа, Н арин голоороо, Адага- 
арань, Еуя-Зураа убэрэйнгее 
баруун урда хормойгын тала- 
ар нэгэ доро духуушэг hyypn 
байра тухооржэ колхозой 
сээнтэр гэжэ нэрлээ. Харин 
А дагта йуужа баййан арбаад 
айлнууд йуури дээрээ улее. 
А дагйаа сээнтэр хурэхэнь 5-6 
модо газар йэн.

Зуун-Бэе, Сарам, Бэлшэр-

тэ мун Хасуурта ба Байсада 
ухэр малнуудай байрануудые 
тухооржэ, малшад, йаалишад, 
тугалшад, адуушад гэйэн нэ- 
рэтэй ажалтайнууд хамтыгаа 
ажалда худэлжэ эхилээ йэн. 
Д аш ы н Ц ы бэгэй  хубуун 
Дорж о полевой бригадира- 
ар томилогдожо, колхозыгоо 
хамаг ажалые ябуулха хун 
болоо йэн.

Е анжуурай йуулээр дай- 
най урда жэлнуудтэ Ш обхоо- 
ни Дашын Еармын табадахи 
хубуун Дамдин туруулэгшээр 
йунгагдаа, колхоздоо счето- 
водоор худэлжэ баййан юм. 
30-аад оной тэн багаар Дар- 
хинтын «Улаан-М алшан» 
колхоз аймагайнгаа зугйоо 
полуторка машинатай бо
ложо, туруушын жолоошон 
Нюсхайн Бадма (Капрал) бо- 
лобо.

Дархинтаархин убэлынь 
убэлжоендоо убэлжоод, зу
най йарын эхеэр зуйаландаа 
нуужэ, ухэр малыгаа ногоондо 
садажа, hy суунэйнгео элбэг 
дэлбэгээр дэлгэрхэдэ, хурэнгэ 
тойоо гаргажа, галайнгаа 
гуламтада духуу торхо тод- 
хожо, хурэнгее гашалгаад, 
тогоогоо нэрэжэ убэлэйнгее 
аарсаяа хуряадаг, арйа шур- 
мэйео модон соо йэрюун 
газарта эрьюулхэ эрьюулгэ 
хэдэг йэн. Зунайнгаа hapaap 
Таалагтын аршанда хун зон 
олоороо ха яанайаа суглар- 
даг Ьэн. Таалагты гаа шэмэгтэ 
аршаан хуртэжэ, бараалхажа, 
бэе махабадаа жэгнэжэ, мун 
шэмэгтэ шабартань хуле© 
хэжэ, хул убдэгыгоо убшые 
эмнэдэг байгаа. Тэрэ уедэ 
модоной холтойоор бутээйэн 
арш аандаа бараалхаха бутуу 
Ьарабша, будуун модо саб- 
шажа, арш аандаа hyyxa пунзэ 
бутээгдээтэй.

Унидэ аршаанай нээгдэхэ
(Ургэлжэльть 10 ню урта).
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( Ургэлжэл).
уеэр хуша модоор барийан 
хоёр гурбан хунэй байха гэр 
байдаг йэн. Энэ гэр ехэ зэргэ- 
тэй ламанарай амарха гэр юм 
йэн гэжэ эсэгэйээн дуулайан 
байнаб. Тиихэдэ энэ аршаан 
Гарма таабаймнай анха ту- 
руун олойон юм ха. Гар
ма таабай ехэ ангууша хун. 
Досоогоо убдэдэг юм йэн 
хаш. Худеедэ гарахадаа 
ходо багахан модон ша- 
нагаа убэртэлеед ябадаг, 
даарилдайан хуйтэн уйаар 
ш анагаараа удхажа уугаад 
убш ее даруулдаг байгаа. Ти- 
игэжэ, нэгэтэ энэ аршаантай 
ушарйан юм хаш. М анай ню- 
тагай эрдэмтэн С. Бабуевай 
тэмдэглэйээр:

- Ангууша Гарма гуреейэ 
буудажа шархатуулаад, да- 
хажа ябахадань, гуреейэн 
Таалагтын арш аанда оро- 
жо, бэеэ зайаад, гуйжэ угы 
болошойон юм, гэжэ бэшэ- 
йэниинь уншайан байнаб. 
Энэ угэнуудэй али нэгэниинь 
зубшье байгаал байха.

1941 оной зун. Зунайн- 
гаа йайхан сагаар, халяар, 
мандийаа татаж а, хатааха, 
туйсэ торхоо уййэ хуулажа 
оёхо, бутээхэ, убйэнэйнгээ 
тоногуудые бэлдэхэ, убэлдее 
убйее зоохэ гу, али энэ 
тэрээгуур ябагдаха шаргын 
ургэнуудые малтажа нугала- 
ад хатааха, посхожонуудаа 
йэлбэн зайажа, мун харгын 
ажал, эдэ бугдын ажал хун 
зондо дуурэн. Ерэхэ убэлдое 
эртуур бэлдэйээр байгаал 
даа. Хун зонойшье йанаа 
сэдьхэл тэнюун байгаа. Иимэ 
йайхан сагаар гэнтэ Совет 
гурэндэмнай фашист Германи 
добтолон оробо, гурэнэймнай 
баруун захада шуйата дай- 
нууд удэр йунигуй боложо 
байна гэйэн мэдээ хаа яагуй 
таража, хун зон хулгеетэй

болоо йэн. Уданшьегуй эрэ 
зон военкомадта татагдажа, 
эмнэлгын тайагта бэе маха- 
бадаа шуумжэлуулжэ, дайн- 
да мордохо мордохогуйгынь 
элируулжэ, туруушын зондо 
дары тургэн дайнда мордохо 
унэмшэлгэнууд угтоо бэлэй. 
Убгэдео дайнда мордуулйан 
эхэнэрнууд хани нухэрэйнгее 
йайхан илдам шарай- 
гынь йуулшынхиеэ хараад, 
ню деероо дуурэн нулмастай, 
амандаа маани мэгзэмээ хой- 
нойоон уншаад, дайсанаа 
дараад, амиды мэндэ, урэ 
хуугэдтээ, гэр байрадаа бу- 
сыш даа гэжэ шэбшээд улеел 
ааб даа. Энэ дайнай дуурэтэр 
Дархинтайаа 70-аад эрэ зон 
мордожо, жэл жэлдээ танай 
хубуун гу, танай нухэр энэ 
дайнда баатарлигаар унаа 
гэйэн саарйан ерэхэ болоо 
йэн. А жалша эрэшуулэй дайн
да мордоходонь, колхозой 
хамаг хундэ хушэр ажалнууд 
эхэнэрнуудэй ээм дээрэ тод- 
хоогдожо, удэроо сулоегуй 
худэлоед, удэшэниинь ун- 
талгадаа ороод, нухэрое энэ 
дайнда алдайан эхэнэрнууд 
нулимсаа дуйаайаар, нойр- 
тоо абтан уйатай нулимса- 
тайгаа унтаал бэзэ.

Дайнда абтаагуй Ш армын 
бага хубуун Бадма (Жамса) 
«Улаан-М алшан» колхозой 
туруулэгшээр йунгагдаба. 
Цыбэгэй Доржо нюдэнэйнгээ 
хараагаар дайнда абтаагуй, 
колхоздоо полевой бригади- 
раар улоо йэн. Тэрэ дайнай 
сагаар хатуу хуули байгаа. 
Бухы юумэн фронтодо гэйэн 
уряагаар жэлдээ тойо, ундэгэ, 
мяха тушаагдажа байха гэйэн 
даабари колхозой гэшуун 
бухэндэ тодхоотой. Мун 
колхоз таряа талхаа, харта- 
абха гэйэн ургамалнуудые 
гурэндео тушаажа байгаа.

Дархинтада Ехэ-Обоо-

гойнгоо урда талын хор- 
мойгоор, Боршогорто хойто 
арыгын урда хажуугаарань 
газарын хахалжа, етттмээн т а 
ряа гараараа тарааж а хаядаг. 
Улэнтын М алаани бооридо, 
Дутэлуурэй, Хужарай таряа- 
най газар займагйаан абажа, 
шиниисэ, таряа, хартаабха 
ургуулжа, гурэндео тушаа- 
даг байгаа. Тэрэ уедэмнай 
колхозой ажалшад мунгэ са- 
лин хараха бэшэ, колхоздоо 
жэл худэлйэн ажалай удэроор 
(трудодни), убэлынь таряа, 
аарса, намартаа нэгэ бага хар
таабха абадаг. Еэртэйээн ган- 
саараа худэлдэг эхэнэрнууд 
юушье тиимэ ехэ юумэндэ 
хуртэхэ йэм даа. Эжыгээ 
сээнтэр ошожо, амбарйаа 
асарйан аарса, таряаниинь 
мунеешье йанаандам байдаг. 
Иимэ хундэ жэлнуудые дабан, 
жэлэй дурбэн сагта амарха 
гээшые мэдэхэгуй колхозой 
ажалай хойнойоо йалирйаар, 
ара талын ажалшад дайнай 
илалтые шэрээлсээ ха юм даа. 
Минин эжым дурбэн багашу- 
ултай улее бэлэй. Улдэйэн, 
даарайан сагууд байгаа. Эсэ- 
гынгээ дайнда мордоходо 
эгэшэ бидэ хоёр 6, 5-тай бай- 
башье, удэроо дуурэн ажал- 
даа, али обин дээрэ ошожо, 
таряанай хиидхэгдэйэн обоо 
мэхиинэ урбуулжа йабяад, 
нэгэ аяга таряатай ерэхэдээ 
эжыдээ туйатай, дуунэрээ 
харууйалаад, заахан шар- 
га дээрээ уййэн торхоор 
сайаа зоожэ, уйа хайлуула- 
ад байдаг байгаабди. Галаа 
унтараангуй байхаш даа.

Дайншье дуурэжэ хаа- 
яагуй баярай баяр асараа губ 
даа. Дайнйаа амиды мэндэ 
улэйэн зомнай нютагаа буса- 
жа эхилээ йэн. Дархинтайаа 
дайнда мордойон зоной хаха- 
дынь нютагаа бусаагуй.

(Ургэлжэлынь удсшдахи дугаарта).
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(Ургэлжэл).
хараад, ухибууд элдэб юумэ- 
нуудые хэрэглэжэ, уран нари- 
наар, шадамар бэрхээр, яажа 
Ьанажа ядангуй дархална гээ- 
шэб гэжэ би гайхашаа бара- 
аб. Убэр-Байгалай хизаарай 
Хелгын Тэрэбхээн нютагЬаа 
ерэЬэн долоотой Аюша Ми- 
туповай хэЬэн бутээл гоёшоо- 
гооб. «Дурбэдэхи мурысеендэ 
ташуур гурэлгэдэ хабаадаад, 
туруу Ьуури эзэлээгуй Ьэмби, 
мунво тон ехэ бэлдэжэ ерээб», 
-  гэжэ Аюша тоб байса буряа- 
даар асуудалнуудта харюусаа 
Ьэн.

Эрхуу можоЬоо Алайрай 
аймагай Нэгдэ нютагЬаа Катя 
Алексеева Наталья Даниловна 
Петинова багшатаяа ерээ. Туруу 
hyypii эзэлээшьегуй haa, олон 
юумэ хаража, хадуужа абажа, 
мурысоондэ хабаадаЬандаа 
баяртайбди гэжэ хэлэнэ.

Мурысоонэй бухы дун- 
гуудээр абажа харахада, 
бухыдоо хабаадаЬан 45 Ьур- 
гуулинуудай дундаЬаа 62,5 
балл абаhап Хориин аймагай 
Ааланай дунда Ьургуули нэ- 
гэдэхи Ьуурида, 60,45 баллтай

Хэжэнгын аймагай Хэжэнгын 
дунда Ьургуулиин «Урагшаа» 
булэг хоёрдохи, тиихэдэ 60,25 
баллтай Улаан-Удэ хотын 54- 
дэхи дунда Ьургуулиин «Жар- 
галтай булэ» булэг гурбадахи 
Ьуурида гаража тодорбод».

Буряадай мургэлтэ га- 
зарнуудые мэдэсээрээ асуу
далнуудта угтэЬэн гурбан 
харюунуудай зуб нэгыень шэ- 
лэхэ мурысоондэ Захаами- 
най аймагай Утаатын дун

да Ьургуулиин Намсараев 
Галсан 3-дахи Ьуури эзэл- 
бэ. Харин Санагын дунда 
Ьургуулиин 8-дахи ангиин 
Ьурагша Александра Цыде- 
новагай зохеоЬон «Баян са- 
гаан Санага» гэЬэн шулэгынь 
дуун болохоор гэжэ шэлэгдэн 
абтаба.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.

Александр Гармаевай
фото-зурагууд

Апрелиин 7 -  бэеын тамирай у  бэр
Угсаата зоной Ьургаал

М анай буряад арад, эжы баабаймнай 
ухибуудээ зубоор Ьургаха талаар сэсэн мэр- 
гэн ёЬо заншалтай. Ухибуудэйнгээ хунэй хэлэ 
ойлгодог болоЬон сагЬаань хойшо эхэ эсэгэнь 
иимэ Ьургаал, захяа заабари хэлэдэг байгаа:

1. Углоогуур Ьэреэд, унтаридаа бу хэбтэ, 
Ьэрибэл-бодо. Унтарияа гансата заЬа. Нюур 
гараа угаа.

2. Галдаа муухай юумэ бу оруула. Тал гу- 
ламтаяа бузарлаЬан хун оодэлхэгуй.

3. Ш адаа haa, хундэ туЬалжа яба, тиихэдэ 
оортоо туЬалхаш.

4. Ямаршье хундэ, хугшэн залуу илгаагуй, 
тэгшээр ханда.

Би углоогуур бодоод, унтарияа хуряадаг- 
би. Ф иззарядка хээд, нюур гараа угаагаад, 
углоонэй хоол баридагби. Минин физкульту- 
рын багша Гармаев Гарма Ж амсаранович на-

майе дуратайгаар дахуулаад, элдэб спортын 
наадануудта Ьургаа. Удэртоо барилдаанай 
Ьорилгын секцидэ ошожо бэеэ Ьоридогби. 
Элдэб аймагай, республикын спортын муры
соондэ хабаададагби. Би ушоо санаар, конь- 
кигоор хальтиржа шадахаб, хоккей, футбол 
нухэр хубуудээрээ наададагби. Хун бухэн 
бури бага наЬатайЬаа эхилжэ спорт эрхилхэ 
ёЬотой. Спорт гээшэ хунэй бэеын хусэ шада- 
лай, ухаан бодолой хугжэлтэдэ ехэ туЬатай. 
Тиигээд хэлэхэ байнаб, би спортодо дура- 
тайб, илангаяа барилдаанда. Пайн оролдосо- 
той, бэрхээр ябаа haa, суутай барилдаашан 
болохош гэжэ багшамни хэлэдэг.

Пренглаев Владислав, 
Захааминай тусхай коррекционно 

юрэнхы эрдэмэй V III-дахи тухэлэй 
интернат-Ьургуулиин 3 ангиин Ьурагша
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Лубсан ЦЫРЕНОВ
Энеэдэтэй хееревнууд

Олон зон табин найанай 
ойдо уригдажа ерээд, найрла- 
жа байха йэн.

Хоёр дунда найанай эрэ- 
шуул газаа гаража тамхяа 
татахаяа байхадаа, хоорон- 
доо хеерэлдэнэ. Нэгэниинь 
нугеедэдее:

- М инииш йамган намай- 
гаа энэ олон соо ерээд ехээр 
архи бу уугыш даа, гэжэ хэлэ- 
нэ. Би зорёон архи ууха гэжэ 
байнаб, -  гэжэ нухэртее хэлэ- 
бэ.

Н угеедэнь нухэрэйнгее 
тиигэжэ хэлэхэдэ:

- Байгыш, нухаар, минииш 
йамган энэ найр дээрэ бэлэг 
сэлэгээ угоед лэ, шимни эрэ 
хун хадаа миинтэ архи йайн 
уужа абалши гэхэдэнь, гайха- 
ад, йанаандаа йамгамни на- 
майгаа йогтоожо абаад юугээ 
хэхэм даа, али эндэ туруушын 
дуран гэйэн эрэниинь бай- 
на гу, би зорёон архи уунгуй 
йамгаа адаглан харахам, 
ондоо арга угы хэбэртэй, -  
гэжэ уйдхартайгаар хэлэбэ. 
Нухэрниинь:

- Аа, хаял даа саашань, 
эдэ йамгадшни ухаатайл 
гэжэ мэдэ. Тиигэжэ хэлээд, 
архи уулгахагуй гэнэ ха юм. 
Муне© ороод хоюулаа уужал 
мэдэеэ, гэжэ шоглонгёор 
хэлэйэн шэнги болобо.

- Угы даа, уунгуй йамгаа 
харахам, агнуурида гарайан 
шэнги алхам бухэниинь мэдэ- 
хэб, -  гэбэ харюудань.

- Зай, ©ореол мэдэ, дурак 
лэ байнаш даа, -  гэжэ хэлээд, 
нэгэниинь орошобо.

- Ай, зайлуул бурхан гур- 
бан эрдэнимни, намдаа ухаа 
заажа угыт, -  гэжэ йухиреед, 
нухэрэйнгее хойнойоо оро- 
хол баатай болоо йэн. Н айрай 
дуурэйэн йуулдэ йамганиинь 
гэртээ хоюулан ошожо яба- 
хадаа убгэндее:

- Би мэдээл йэм, иигэ- 
жэл хэлэжэ шамайе архи 
уулгангуй абаад ерэбэ гээшэб. 
Х арана гуш, тэрэ нухэршни 
шал йогтоод унашоод бай- 
хада йайн байна гу? -  гэжэ 
хэлээд таш аганасар энеэбэ. 
Убгэн йамгандаа:

- Ухаатайл байнаш даа, -  
гээд, байал энеэгээ бэлэй.

Урда зуун жэлэй на- 
яад оноор нэгэ адуушан хун 
удэртеел архи уугаад ябаха- 
даа:

- Х айран энэ бэе хосоржо 
байнал даа, -  гэжэ уулзайан 
хундээ хэлэдэг байгаа. Тии
гэжэ хэлэхэдэнь хунууд:

- Зуб хэлэнэш, архи уухаяа 
болииш, нухаар, мунгэ санга 
хаанайаа олоод уужа байгаа 
юмши? -  гэхэдэнь, адуушам- 
най хэлэбэ:

- Бишни алхалхадаа алта, 
мулхихэдее мунгэ олохо хун 
ха юмбииб даа, -  гэжэ сээжээ 
тоншобо.

Духуу баййан найматай 
хубуун:

- Архи уужа йогтоод, мул
хихэдее мунгэ олоно гут, 
харин би алхалхадаа алта 
олоногуйб даа, -  гэжэ хэлэхэ
дэнь тэндэ баййан зон эгшэ- 
тэрээ энеэлдээ бэлэй.

* *
М ал ай фермэ дээрэ 1960- 

аад оноор болойон ушар. Энэ 
фермэ дээрэ олон йаалишад 
худэлжэ баййан.

Убэлэй богони удэрнуудтэ 
йаалишаднай ээлжээгээр ша- 
раар убйэндэ ошожо, нэгэ 
неделиингээ убйэ ееды нгее 
йаагша малнуудтаа асардаг 
йэн. Нэгэ удэр Даш а гэжэ 
хун оорынгое ээлжээн ерэхэ- 
дэ убйэндее ошохоо бэлдэбэ 
гээшэ. Духуу йууйан Ошор 
хуршэниинь урда удэрынь 
убйэндее ошоод ерэйэн хадаа 
Д аш адаа иигэжэ хэлэбэ зо 
рёон:

- Биш ни усэгэлдэр аса- 
нуудаа тэндээ орхёод ерээ ха 
юм бииб. Миниингээ асаар 
ш аргадаа убйэ тээнэ бэзэт. 
А саяа буян болоно бэзэ гэжэ 
йанаад, тэндэнь орхёо йэм.

Хуршэ Даш ань Ошортоо 
унэншэжэ, убйэндэ ошохо- 
доо аса угы ошобо гээшэ. 
Y бйэнэйнгээ хашаанай ха- 
жууда ш араараа ерээд хара- 
хадань, ямар аса байха йэм 
даа. Гансал хашаан соо аб- 
тажа баййан сомоо орбойжо 
байба.

( Тргэлжэлынъ 
удаадахи дугаарта).
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