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Г Нютагай /гон пну уд J
Буряад хэлэнэй hapa гараба

Буряад хэлэндэ зорюулагдан нэгэ Ьарып туршада элдэб олон хэмжээ ябуулганууд Буряад 
Уластамнай Ьуулшын жэлнуудтэ УНГЭРДЭГ болонхой. Энэ ушарта засаг зургаамнай анхаралаа 
хандуулдаг болойониинь Ьайн гээшэ.

Энэшье жэлдэ октябрь hapa 
coo олон тоото хэмжээ ябуул
ганууд Буряадтамнай унгэРжэ 
байна. Элинсэгуудэйнгээ ту- 
рэл хэлыень хугжеехын тула 
нютагтамнай урагшатай ажал 
ургэлжэлйеер. Жэл бухэндэ 
шэнэ арга боломжонууд хэ- 
рэглэгдэжэ, хун зоной буряад 
хэлэеэ шудалхыень Ьонирхол 
татагдана. Гансашье залуу заа
хай Ьургуулиин ба сэсэрлигэй 
ухибууд бэшэ, турэл хэлэеэ Ьайн 
мэдэхэгуй томошье зон бии ха 
юм даа. Тэдэнэй бултадаа буряад 
хэлэ хугжеелгын хэмжээнуудтэ 
хабаадахын тула Ьонирхол тата- 
маар сагай эрилтэдэ тааруу уйлэ 
хэрэгууд болоно.

Энэ жэлэй габшагай hapa 
«Эдир Будамшуу» гэЬэн улас- 
хоорондын мурысеенЬее

Улаан-Удэдэ эхилбэ. Энэ му- 
рысеендэ бухы Буряадай бо- 
лон бусад можо хизаарнуудай 
нютагуудЬаа турэл хэлэеэ эр- 
химээр мэдэдэг хубууд суглар-

жа, хаба шадалаа туршалсаба. 
ТэрэиЬээ гадуур, диктант бэ- 
шэхэ 18 найанйаа дээшэ дура- 
тайшуул бэшэмэл хэлэеэ хэрэ 
Ьайн мэдэнэ гээшэбииб гэжэ 
шалгаха аргатай. Буряадаар 
радио шагнаха дуратайшуулда 
тухэреэн суудхэ соо буряад хэ- 
лэн дээрэ соностодог FM-радио 
бии болохоо байна. Октябрь 
йарын туршада Улаан-Удэдэ 
унгэрхэ хэмжээнууд тусхай 
тусэбеер унгэрнэ. Хотын дээ- 
дэ Ьургуулинуудай багшанар, 
оюутад, дунда Ьургуулинуудай 
Ьурагшад, эрдэмтэд, уран зохе- 
олшод, буряад соел хугжеедэг 
мэргэжэлтэд, артистнар, олондо 
мэдээсэл тараадаг эмхинууд, но
мой сангууд тэдээндэ хабаадажа 
эхилбэ.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.

Октябриин 28-да Закаменск хотодо Буряад хэлэнэй 
Iгайндэр унгэргэгдэхэнь.

Ьайндэрэй программада:
- Буряад хэлэн дээрэ диктант (18-haa дээшэ накатай 

зон уригдана);
- «Турэл буряад оромни» гэкэн буряад хэлэн дээрэ 

квест-наадан (5 хунквв буридэкэн залуушуулай команда- 
нууд уригдана);

- «Шагай наадан»: някалалга, мори урилдаан (3 хунквв 
буридэкэн кургуулиин курагшадай команданууд уригда
на).

Унгэргэгдэхэ газар: Закаменск хото, Ленинэй гудам- 
жа, 18а, номой сан.

Октябриин 23 болотор мэдуулгэеэ 4-53-81 гэкэн 
утакаар дамжуулха.
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Зураглал

90 найанай дабаан дээрэ
90 наЬанай дабаан дээрэ 

гараЬан Эсэгэ ороноо хам- 
гаалгын Агууехэ дайнай ве- 
терануудые Россини холбоото 
уласай Президент амаршал- 
даг заншалтай. 2015 оной 
эхилЬээр манай нютагай хо- 
рин ундэр наЬатайшуул ту- 
далжа эльгээЬэн амаршал- 
гануудые КремльЬээ абаад 
байна.

2015 оной сентябриин 18- 
да Закаменск хотодо ажа- 
Ьуудаг дайнай ветеран Та- 
хав Гилазович Гилазов 90 
найанайнгаа ойн баярые 
угтаба. Энэ удэр Тахав Ги- 
лазовичта Россини холбоо
то уласай Президент В. В. 
Путинай ба Буряад Уласай 
толгойлогшо В. В. Нагови- 
цынай амаршалгануудые ай- 
магай ветерануудай Соведэй 
туруулэгшэ В.Ц. Доржиев, 
хотын ветерануудай Соведэй 
туруулэгшэ Л.Б. Громова ба 
Захааминай аймагай хун зо- 
ниие социальна талаар хам- 
гаалгын тайагай дарга В.Н. 
Дымбрылова гэгшэд барюул- 
ба.

Аяар холын Татарстан ню-

тагта турэйэн Тахав Гилазо
вич дайнай шэруун харгы- 
гаар эсэстэнь хурэтэр ябайан 
юм. Япони, Корея, Китай 
гурэнуудтэ алба хэйэн нам- 
тартай. 1952 ондо Тунхэнэй 
аймагта нуужэ ерээд, овощ ба 
жэмэсэй базада олон жэлдэ 
эдэбхитэйгээр ажаллаа. П ар
тийна эмхиин секретаряар 
худэлоо.

2012 ондо Закаменск хо
тодо хубуунэйнгээ гэр бу- 
лэдэ духуу нуужэ ерээд

ажайууна. Тахав Гилазович 
дурбэн ухибуудээ хул дээ- 
рэнь табижа, гарынь ган- 
загада, хулынь дуроодэ 
хургее. Булта ухибуудынь 
эрдэм номдо h у ража, дээдэ 
йургуулинуудые дуургэЬэн, 
ажалша бэрхэ хунууд болон- 
хой. 90 найанайнь ойн бая- 
раар ухибуудынь, зургаан 
ашанарынь, юйэн гушана- 
рынь ундэр найатай таабай- 
гаа халуунаар амаршалба.

Г Нютагай конинууд J
Худвегэй ажахынуудта туЬаламжа

АнгэрЬэн зунай гаи га- 
cyyphaa хохидойон Буряад 
Уласай худвегэй ажахынууд
та 100 миллион тухэриг туЬа
ламжа угтэхэ гэжэ дуулгаа 
Ьэмди.

Арбан толгойЬоо дээшэ 
эхэ мал баридаг ажахыну- 
уд толгой буридэ 2539 мян- 
ган тухэриг туЬаламжа абаха

болоЬон. Тусхай дансануудые 
тэдэнэр сентябрь соо бэлдэжэ 
тушаагаа Ьэн.

Умсэдео мал ажаллажа 
байдаг Буряад Уласай 2380 
ажахынууд туЬаламжа эрижэ 
захяа эльгээЬэн байна. Тэдэ- 
нэй мэдээгээр 39385 толгой 
малда тэжээл абтаха мунгэн 
угтэхэ ёЬотой. Захааминай

аймагЬаа хамтадаа 418 ажа
хынууд туЬаламжа эриЬэн юм. 
Захааминай аймагай худее 
ажахын таЬагай мэдуулЬээр, 
октябриин 10 болотор хараа- 
лагдаЬан мунгэн ажахынуу- 
дай хутэлбэрилэгшэдэй нэрэ 
дээрэ банкда орохо ёЬотой.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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{ Худввгэй аж а байд ал/ша

Ьургуулиин байшан шэнэлэгдэхэ ёйотой
Ьуулэй жэлнуудтэ айма- 

гаймнай олон йургуулинууд 
шэнэ байшангуудтай боло- 
жо, Ьурагшад ба багшанар
мунввдэрэй эрилтэнуудтэ
харюусадаг кабинедууд соо
хэшээлнуудээ УНГЭРГЭНЭ-

Харин аймагаймнай Ён- 
горбой нютагай йургуулиин 
хоёр байшан эгээл ехээр 
хуушарйан байна -  1928-1930 
онуудаар баригдайан юм. Энэ 
йургуулимнай пеэшэ тулижэ 
дулаасуулагдадаг байна. Тии- 
гээшье haa хуушарйан, олон 
жэлэй урда баригдайан бай
шан соо хуйтэн юм ааб даа.

Роспотребхиналтын мэр- 
гэжэлтэдэй хэлэйэнэй ёйоор, 
энэ хоёр байшангууд соо нэ- 
гэл жэлэй туршада худэлхеер. 
Саашадаа хуушан байшан соо 
ажаллахада аюулгуй бэшэ. 
Тиимын тулада аймагаймнай 
эгээл ундэр найатай болойон 
йургуулиин байшан шэнэлэл- 
гэ хулеэгээд байна бшуу.

Аймагай захиргаанай ху- 
тэлбэрилэгшэ Сергей Гонжи-

товай хэлэйээр, мунео сагта 
энэ йургуулиин байшангые 
йэльбэн шэнэлэлгын про
ект бэлдэгдэжэ байна. Дутын 
сагта йургуулиин байшан
гууд зайабарилагдажа, шэнэ 
оорын котельнэ баригдаха 
ёйотой.

Ёнгорбойн дунда йургуу- 
лида 90 гаран йурагшад 
йурана. Жэл бухэндэ ЕГЭ 
шалгалта тушаахадаа энэ 
йургуулиин ухибууд ундэр 
дунгуудые харуулдаг байна. 
Пургуулида дуршэл ехэтэй

багшанар ажаллана. Тэдэнэй 
нэгэниинь Россини Уласай 
эрдэм-йуралсалай хундэтэ 
худэлмэрилэгшэ, ород хэлэ- 
литературын багша Наталья 
Николаевна Лыгденова бо- 
лоно. 21 жэлэй туршада энэ 
йургуулида ажаллажа, олон 
эдиршуулые эрдэм номой 
ургэн харгыда гаргайан юм. 
Энэ багшын йурагшад ород 
хэлээр ЕГЭ тушаахадаа 79- 
йее 95 балл хурэтэр дунгуудые 
харуулдаг байна.

Г Анхарагты J
УбшэнЬее хамгаалха арга

Сентябрина Ю-haa Заха- 
аминай аймагта грипп уб- 
шэнйвв хамгаалгын прививкэ 
табигдажа эхилбэ.

Убшэнйее йэргылхэ та- 
рилганууд тусгаар гурэнэй 
тусэбэй ёйоор федеральна 
бюджедйээ угтэйэн мунгэндэ 
табигдаха байна. Энэ при
вивкэ тулбэригуйгеер ямар 
хунууд табюулхаб гэхэ- 
дэ, иимэ байна: зургаан 
найатай ухибууд, йургуулиин 
йурагшад, оюутад, транспор-

тын, коммунальна ажахын, 
эрдэм-йуралсалай ба медици- 
нын худэлмэрилэгшэд, хро- 
ническэ убшэнтэй зон, хээ- 
литэй эхэнэрнууд, албанда 
абтаха зон, 60 найанйаа дээ- 
шэ хунууд.

Т омошуулые «Г риппол» ба 
«Совигрипп» гэйэн хоёр вак- 
цинаар тариха. Мунеедэрэй 
сагта 4492 ампула вакцина- 
нууд аймагтамнай ерээд бай
на. Харин ухибуудые тарил- 
гада «Гриппол плюс» гэйэн

вакцина хэрэглэнэ. Аймагта 
ерэйэн вакцинын 60 процен- 
тэнь хотын ухибуудтэ, 40 про- 
центэнь -  худеогэй ухибуудтэ 
эльгээгдэхэ.

Грипп гэжэ убшэнйоо хам- 
гаалалгын шухала аргань 
вакцинаци болоно. Гансашье 
грипп убшэнйоо хамгаалха 
бэшэ, харин убшэлйэн зониие 
хундэ йэдэрэлгэйээ хамгаал- 
даг гээшэ.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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Буряад хэлэнэй улас турын 
ниитэ угэнууд баталагдаа
(Ниитэ -  политическэ нэрэ томъёонуудай оршуулга)

( Тргэлжэл).

З авед ую щ и й Д а а г ш а

С оветник Зублэгш э

К онсультант Зубш элэгш э

С пециалист М эргэж элтэн

Г лавны й (специалист) А хам ад  (мэргэж элтэн)

Ведущ ий (специалист) Г ол (мэргэжэлтэн)

С тарш и й  (специалист) А халагш а (мэргэжэлтэн)

А дм инистратор Захирагш а

Заместитель О рлогш о

Заместитель н ачальника О рлогш о дарга  / Д ар гы н  орлогш о /

Заместитель директора О рлогш о захнрал  / Захнралай  орлогш о

М У П  -  м униципальное унитарное п редприятие Н ю тагай  нэгэдэмэл уйлэдбэри

М Б О У  / М Б О О  -  м униципальное (ая) бю дж етное (ая) 

о б разовательн ое  (ая) учреж дение / о рган и зац и я
Н ю тагай  бю дж едэй Ь уралсалай эмхи / эмхи зургаан

М А У  -  м униципальное автоном ное учреж дение Н ю тагай  засагай  бэеэ даай ан  эмхи зургаан

Г О У  -  государственное о б разовательн ое  учреж дение Гурэнэй Ьуралсалай  эмхи зургаан

Г К У  -  государственное казен н ое учреж дение Гурэнэй Ьангай  эмхи зургаан

Ф Г У -  ф едеральное государственное учреж дение Гурэнэй ф едеральна эмхи зургаан

ГУ  -  государственное учреж дение Гурэнэй эмхи зургаан

В П О  -  высш его проф ессионального  об р азо ван и я М эргэж элэй  дээдэ Ь уралсалай

С П О  -  среднего проф ессионального  обр азо ван и я М эргэж элэй  дунда Ьуралсалай

Н П О  -  начального  проф ессионального  о бразован и я М эргэж элэй  эхин Ь уралсалай

С О Ш  -  средняя о б щ еобразовател ьн ая  ш кола Ю рэнхы  Ьуралсалай  дунда Ьургуули

О О Ш  -  основная об щ еоб разовател ьн ая  ш кола Ю рэнхы  Ьуралсалай  ундэЬэн Ьургуули

Н О Ш  -  начальная общ еобразовательная школа Ю рэнхы  Ьуралсалай  эхин Ьургуули

(Ургэлжэлынь 5-дахи нюурта).
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Г Аялга дуун J
Нютагайнгаа дуунай абдар уудалаял даа, 
нэрлэжэл шогтойхон угыень Ьэргээел даа

Ургэн Буряад ороноймнай алишье булан- 
да дуунда дурагуй хун гэжэ байгаагуй юм даа. 
Манай баабай мандаа унидэ зугаалдаг йэн: ма- 
най уеын залуушуул сагай бэрхэдэ колхозойн- 
гоо ажалда шармайн худэлеед, эсээб, сусааб 
гэнгуй, оройниинь сугларжа, ёохор хатаржа 
дуулалдаад, бэеынгээ шалаа гаргаад, сэдьхэл 
бодолоо йэргээжэ тэниигээд, я Нал а шэрхи, 
хатуу улад ябайан лэ юмэбди. Элдэб шог дуу 
зохёогоод, бэе бэеэ наадалалсажа, хоёр можо 
болон хубаараад дуу хаялсадаг йэмди.
• •

ЕЬотойл нухэр
Ёнгорбойн харгы руу хаядасатай 
ЁИотойл жороотой морин байн даа. 
ЁЬолоод, зугаалаад ябахада 
Ёгто даамаар нухэр байн даа.

Санагын харгы руу хаядасатай 
Сабидар урез морин байн даа.
Сэхыенъ губах) ханилхада 
Сэдьхэл закамаар нухэр байн даа.

Буряад зомнай хадаа нэн туруун лэ инаг 
нухэрее, хулэг мориёо магтажа дуулахани- 
инь iiiyha мяхан соонь бшуу даа. Тиин баа- 
баймнай хонгёо йайхап хоолойшьегуй haa, 
«Айлшалуулаарай», «Хурин хээр» гэхэ мэтые 
уянгалуулан татадаг йэн. Бидэнь баабайнгаа 
ашаар буряад дуунуудые сээжэлдэжэ, ухаан 
соомнай улов юм даа. Нэгэ хэды дуунай ба- 
дагуудые таанадай халуун анхаралда дурад- 
ханаб. (Нютагай угэнуудые зандань улээнэб).

Утаатын харгы руу хаядасатай 
Ульгам жороотой морин байн даа. 
Ушараад, наадалсаад ябахада 
Уйдхар тараамаар нухэр байн даа.

Дабаатьт харгы руу хаядасатай 
Дааган жороотой морин байн даа. 
Дахуулаад, уелээд ханилхада 
Досоо тэниимээр нухэр байн даа.

(Ургэлжэлынь 8-дахи нюурта).

Буряад хэлэнэй улас турын 
ниитэ угэнууд баталагдаа

( Ургэлжэл).

Д О У  -  дош кольное о б разовательн ое учреж дение П ургуулинн урдахи  йуралсалай  эмхи зургаан

У Д О Д  -  учреж дение доп ол н и тел ьн ого  об р азо ван и я  

детей
У хибуудэй нэм элтэ йуралсалай  эмхи зургаан

О О О - общ ество с ограниченной ответственностью Х и заарл ам ал  харю усалгатай  булгэм

А О  -  акционерное общ ество Х убн ниилуулйэн булгэм

О А О  -  откры тое акционерное общ ество Х уби ниилуулйэн нээмэл булгэм

ЗА О  -  закры тое акционерное общ ество Х убн ниилуулйэн хаам ал  булгэм

Т О О  - товарищ ество  с о гран и чен н ой  ответственностью Х и заарл ам ал  харю усалгатай  хам ж аан

К Т К  -  к ультурн о-торговы й  ком плекс С оёл-найм аанай  комплекс

Т Р К  -  то р гово -развл ек ател ьн ы й  ком плекс Н ай м аан ай -зугаасалгы н  комплекс

(Ургэлжэлынъ хожом гараха).
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Г Накажаал зоной кайндэр J

«Эхын алдар соло»

2012 ондо «Захаами- 
най аймаг» гэЬэн нюта- 
гай засагай байгууламжын 
хутэлбэрилэгшын социаль
на хугжэлтын талаар орлог- 
шо Людмила Санжеевагай 
уусхэлээр «Эхын алдар соло» 
гэйэн Дурасхаалай номой 
эхин табигдайан юм.

Энэ ном соо аймагтам- 
най ажайуудаг эгээл хун- 
дэтэй, шадалтай бэрхэ, олон 
ухибуудые гаргажа хумуу- 
жуулйэн эжынууд тухай зу- 
раглалнууд жэл бухэндэ ору- 
улагдана. Мунеедэрэй сагта 
13 эжынэрэй нэрэнууд ном 
соо бэшэгдэнхэй.

Октябриин 1-дэ аймагайм- 
най туухын ба хизаар оро- 
ноо шэнжэлэлгын музейдэ 
заншалта болойон йайндэр 
унгэржэ, ушео гурбан Захаа- 
минай эжынэрэй нэрэ ном 
соо бэшэгдэбэ. Эдэ хадаа Ва
лентина Александровна Кри- 
волапова, Софья Базаровна 
Гомжапова ба Наталья Ива
новна Меньшикова гэгшэд 
болоно.

Валентина Александровна 
Криволапова Закаменск хо- 
тодо олон урн хуугэдтэй гэр 
булэдэ турэйэн. Найанайнгаа 
нухэртэёэ хамта 43 жэлэй тур- 
шада эбтэй эетэй ажайууна. 
Тэдэнэр гурбан ухибуудые 
хумуужуулэн, эрдэм ном- 
той болгожо, хул дээрэнь 
табийан. Валентина Алексан
дровна арба таран жэлэй тур- 
шада хун зониие социальна 
талаар хамгаалгын тайагта 
амжалтатай худэлйэн.

Софья Базаровна Гомжа
пова Зэдын аймагай Инзага- 
та нютаг тоонтотой. Табан 
бухэ худэр хубуудэй йуулээр 
одхон басаганиинь боложо 
эжы абаяа баясуулйан юм. 
Хара багайаан худеогэй ажал 
хэжэ hypahaH хадаа, ажалай- 
гаа намтар Зэдын госплем- 
станцида эхилйэн байна. 
Буряадай худее ажахын инс- 
титудта Ьуража байха уедее 
Б.Б. Гомжаповтай танилса- 
жа, хуби заяагаа ниилуулээ. 
Тэрэ carhaa хойшо Захаамин 
нютагта ажайууна. Зургаан

ухибуудые хумуужуулжэ, айл 
булэ болгоод, муное ашанар 
зээнэрээ харалсан ябана.

Наталья Ивановна Мень
шикова Прибайкалиин ай
магай Горячинск тосхондо 
турэйэн намтартай. Доржо 
Банзаровай нэрэмжэтэ Бу
ряадай багшанарай институт 
1978 ондо дуургэйэнэй удаа 
Омско можын йургуулида 
багшалйан юм. Пуулээрнь 
нютагаа бусажа, математи- 
кын багшаар ажаллаа. Манай 
аймагай Владимир хубуунтэй 
айл булэ болоод, 1984 ондо 
Закаменск хото нуужэ ерээ. 
Олон жэлэй туршада Зака- 
менскын 1 -дэхи йургуулида 
багшалйанай удаа хун зо
ниие социальна талаар хам
гаалгын тайагта ажалла- 
на. Дурбэн бэрхэ уринэрые 
хумуужуулээ, тэдэнэрынь 
булта дээдэ эрдэмтэй болоод, 
мунео Санкт-Петербург хо- 
тодо ажайуунад.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Анна Агафоновагай фото-зураг.
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г
Накажаал зоной кайндэр

«Эдэбхитэй ундэр наЬан»

Захааминай тулввлэгшэд яармагай уедэ

2015 оной октябриин 1-дэ
бухэдэлхэйн найажаал зо
ной Ьайндэртэ зорюулагдан, 
Улаан-Удын физкультурно- 
спортын комплекс соо «Эдэб
хитэй ундэр найан» гэйэн яар- 
маг унгэргэгдэбэ.

Сугларйан зониие йайн- 
дэроор амаршалхаяа Буря- 
ад Уласай Засагай газарай 
туруулэгшын социальна хуг- 
жэлтын талаар орлогшо В.Э. 
Матханов, хун зониие со
циальна талаар хамгаалгын 
сайд Т.А. Быкова, Буряад 
Уласай ветерануудай Сове- 
дэй туруулэгшэ Р.Б. Гармаев 
гэгшэд яармагта ерэйэн бай- 
на. Элдэб олон йонирхолтой 
секцинууд худэлжэ, зоной ан- 
харал татаба.

Бэеын элуур энхэ тухай 
хоорэжэ угэхэ, Буряад Улас- 
та уйлэдбэрилдэг эдеэ хоол 
наймаалха, аяншалга тухай 
хоорэхэ, элдэб хэрэгтэй 
асуудалнуудаар харюу угэхэ 
секцинууд, «Оригами», «Кан- 
заши», «Скрапбукинг», «Би- 
сероплетение», «Рисование 
на камнях» гэхэ мэтын нэрэ- 
тэй мастер-классууд худэлйэн 
байна.

Энэ хэмжээ ябуулгада За
хааминай аймагйаа эдэбхи- 
тэд ба «Горный воздух» пан- 
сионадай худэлмэрилэгшэд 
хабаадаба гэжэ Захааминай 
аймагай хун зониие соци
альна талаар хамгаалгын 
тайагай хутэлбэрилэгшэ В.Н. 
Дымбрылова дуулгаба.

«Хун зониие социаль
на талаар хангалга ба туйа 
аша хургэлгэ» гэйэн секци- 
дэ «Горный воздух» пансио

надай хутэлбэрилэгшэ С.Ц. 
Норбоева мэргэжэлтэнээрээ 
хабаадажа, ©ейэдынгее эмхи 
зургаанай ажал ябуулга ту
хай хоорэжэ угоо.

Харин «Найатайшуулай 
уран бэлиг» гэйэн секцидэ 
манай аймагай тулеелэгшэд 
эдэбхитэйгээр хабаадаба. 
Олон юумоор йонирходог, 
бэлиг шадабаритай Дутэлуур 
йуурннда ажайуудаг Тогто- 
хо Прокопьевна Бадмаева 
ба Бадма-Цырен Бадмаева 
Гомбоева хоёр еейэдынгео 
бутээлнуудые харуулжа, хун 
зоной анхарал татаба.

Бадма Прокопьевна
Бадмаева Дутэлуур тосхон- 
до ТОС хутэлбэрилдэг оло 
ниитын ажалтай юм. Минн 
йууха дурагуй, ходол нэгэ

йонирхолтой хэрэгуудые 
нютаг соогоо эмхидхэн бай 
даг. Муноо тэрэ хониной 
хуурай ноойо даража, элдэб 
бутээлнуудые хэжэ, хун зондо 
харуулна. Харин Бадма-Цы- 
рен Бадмаевна ба Бадма Ши- 
рапович Гомбоевтан байал 
дуй дуршэлтэй, талаан бэлиг- 
тэй гэр булэ байна. Тэдэнэр 
хэйэн бутээлнуудээ Улаан- 
Удын узэсхэлэндэ абаашажа 
харуулба.

Энэ йайндэртэ хабаадайан 
найатайшуул бэе бэентэеэ 
уулзажа, хоорэлдэжэ, йо
нирходог хэрэгуудээ харуул
жа йанамжаараа хубаалсажа 
ябахада ехэл гоё байна гэжэ 
тэмдэглэнэ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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Г Аялга дуун \

Нютагайнгаа дуунай абдар уудалаял даа, 
нэрлэжэл шогтойхон угыень Ьэргээел даа

(Ургэлжэл).

Аляантайнь ханилхам ааб
Байсын харгы хоёрлоод байн,
Борогшоо аляа руунь дугшуулхам ааб. 
Булгилкан зурхэм хоёрлоод байн, 
Баталжал аляантайнь ханилхам ааб.

Уулын харгы хоёрлоод байн,
Унаашаа аляа руунь дугшуулхам ааб. 
Ухаанхан зурхэм хоёрлоод байн, 
Ушаржал аляантайнь ханилхам ааб.

Хадын харгы хоёрлоод байн,
Хатаршаа аляа руунь дугшуулхам ааб. 
Хайранхан зурхэм хоёрлоод байн, 
Ханилжал аляантайнь ханилхам ааб.

Юундээ сугларааб...
Боориин ганса модондо 
Борбилоо юундээ сугларааб,
Баталсаа угы байтарынь 
Басагад юундээ сугларааб.

Хадын ганса модондо 
Хараасгай юундээ сугларааб, 
Харалсаа угы байтарынь 
Хубууд юундээ сугларааб.

Талый ганса модондо 
Таршаа юундээ сугларааб,
Танилсаа угы байтарынь 
Тэдэнэр юундээ сугларааб.

Барид гээрэй...
Арын харгы шулуупшй 
Ардагханаа mamad гээрэй,
Амраг гансам илдамхан даа 
Айдар зурхвв барид гээрэй.

Хадын харгы шулуупшй 
Хатаршаяа татад гээрэй,
Ханил гансам илдамхан даа 
Хайран зурхвв барид гээрэй.

Уулын харгы шулуупшй 
Унаашаяа татад гээрэй,
Урин гансам илдамхан даа 
Ухаан зурхвв барид гээрэй.

Анхандаа
Борьбоо дээгуур хаяхадакан 
Байтакан бэлэйш анхандаа,
Бараг дээгуур харахада/шн 
Басаган бэлэйш залуудаа.

Хулвв дээгуур хаяхадакан 
Хубуун бэлэйш анхандаа,
Хухюун дээгуур харахада/шн 
Хубуун бэлэйш залуудаа.

Мэдэбэлби...
Ардаг моринойнгоо ульгамые 
Арынгаа дабаанда мэдэбэлби,
Амраг гансынгаа илдамые 
Анхаржал каял мэдэбэлби.

Хапшршал моринойнгоо ульгамые 
Хадынгаа дабаанда мэдэбэлби,
Ханилкан гансынгаа илдамые 
Харажал мунов мэдэбэлби.

Унаашал моринойнгоо ульгамые 
Уулынгаа харгыда мэдэбэлби,
Ушаркан гансынгаа илдамые 
Уулзажал мунов мэдэбэлби.

Ирагуухан даа
Аадарай куулээр кэргэкэн 
Ая-гангань хоншуухан даа,
Амраг гансымни таталуулкан 
Аялга дууниинь ирагуухан даа.

Бороогой куулээр кэргэкэн 
Баглаахан сэсэгынъ хоншуухан даа, 
Баталкан гансымни таталуулкан 
Бэлэг дууниинь ирагуухан даа.

Хурын куулээр кэргэкэн 
Хээрын ногоониинь хоншуухан даа, 
Ханилкан гансымни таталуулкан 
Хугжэм дууниинь ирагуухан даа.

3. Цыдемпилова,
Ёнгорбой
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 ̂ Элинсэгуудэймнай ИургаалИаа

Хун болохо багайаа, хулэг болохо унаганйаа
-  Аха, эгэшэ зоной урдайаа 

дуугарангуй, хэлэйэн юумынь 
шагнаад, йеергэдэнгуй байг- 
ты.

-  Худалаар бу уйла! Эхэ, 
эсэгэш ухэхэ.

-  Хунэй юумэ угэхэдэ 
Налган гараараа гу, али хурга- 
найнгаа йалаагаар абажа, мун 
хундэ тиигээд юумэ угэжэ, 
хундэ юумэ йарбайхадаа, 
нюргаараа ара тээшэнь угэжэ, 
мун тиигээд абажа болохогуй.

- Углеегуур йэреэд унта- 
ридаа бу хэбтэ. Пэрибэл 
бодо. Унтарияа гансата зайа. 
Улэн шээйэеэ удаан барижа 
болохогуй. Нюур, гараа угаа. 
Галаа тули, сайгаа шана.

-  Тахилаа ургэ, бурхандаа 
мургэ, сайгаа галдаа ургэ. Га- 
заа гаража, сайгаараа орон 
дэлхэйдээ, орон нютагтаа сэр- 
жэм ургэ. Пайн сэдьхэл сэдь- 
хэжэ, би Наин ябаНууб гэжэ гу, 
али минии урн бэе Наин ябаг 
гэжэ сэдьхэнгуй, харин «Эхэ 
болойон зургаан зуйл, хамаг 
амитан -  хуу йайн йайхан 
ябаг» гэжэ зальбарагты.

-  Ехэ хунуудэй хеерэлдэжэ 
байхада хуугэд холо байха 
ёйотой, угышье йаа, хуршэ 
айлдаа ошодог, газаагуур на- 
ададаг юм.

-  Ерэйэн айлшад хуугэдтэ 
зорюулжа, ехэ унэтэй сэнтэй 
бэлэг бэшэ, харин багашаг 
шэхэр, нэгэ тухэриг мунгэ 
угэжэ урмашуулдаг заншал- 
тай.

- Айлай томо хуугэдынь 
багануудаа захирха, зара- 
ха ёйотой. Абынгаа угыдэ 
ахань эсэгынгээ уургэ, эхын 
угыдэ эхынгээ уургэ эгэшэнь 
гуйсэдхэхэ ёйотой.

Хуугэдтэ хоол ундые

эжы, эгэшэнь хэмжээтэйгээр 
абажа, хэжэ угэдэг.

-  Хуугэд гээшэ бухы юумэ- 
нэй зубшоел эхэ, эсэгэйээ аба- 
ха ёйотой.

-  Еараа ехээр бу йэжэ - 
нугэл (нюдэндэ харагдахагуй 
жэжэ амитадые алахаш гэйэн 
удхатай).

-  Ургэеэ, шанаагаа бу тула 
(толгойгоо даажа ядайандал, 
йула, тулюураа харуулхаш).

-  Ташаагаа бу тула (дээ- 
рэлхэйэн гу, али байайан зан- 
гаа харуулхаш).

Еэр соогоо йуняахагуй, 
хармаандаа гараа хээд яба- 
хагуй.

Эртэ бодобол, нэгэ юумэ 
харахаш, орой унтабал, нэгэ 
юумэ шагнахаш.

-  Хурса узууртэй тулеэ 
узуурээрнь галдаа тулижэ 
болохогуй, галай заяаша айл- 
гахаш.

Захын модо бу отолоо- 
рой, тэндэ ой тайгын эзэни- 
инь йуурилйан байжа болохо. 
Тайгын эзэниие сошоожо, го- 
модхоожо болохогуй. Модо 
унагаахын урда, эзэндэнь 
зальбаржа, зубшэл асуугаад, 
сагаан эдеэ ургэжэ урмашуу- 
лаарай.

-  Хунэй юумэ асаржа 
угэхэдэ, амйартынь гу, али 
мунэйынь хоойоор угэжэ 
болохогуй, оёортонь юумэ 
хэжэ угэхэ ёйотой.

-  Тулеэ гэртээ оруулаад, 
шангаар дээрэйээ хаяжа бо
лохогуй, гэрэй заяаша, галай 
заяаша, уудэн тэнгэриие залд 
гуулэхэш. Эдэ заяашадые го- 
модхоогоо йаа, еедэлхэгуйш.

-  Уудэн тэнгэри, гал гу- 
ламтаяа тахюулжа байха хэ- 
рэгтэй.

-  Хэлэ амагуй адагуу- 
саниие сохижо, наншажа 
болохогуй -  нугэл.

-  Бузартай, муухай юумэ 
уйанда оруулжа болохогуй, 
лусад сабдаг хорлохо.

-  Муухай юумэ галда 
оруулхагуй, гал заяаша бузар- 
лагдаха, убшэ зоболон удаха.

-  Айлда ороходоо, дэгэлэй 
заха буулгаха, малгайгаа аба- 
ха.

-  Хутага, шубгэ, хайша гэ- 
хэ мэтын узууртэй юумэ хундэ 
узуурээрнь угэжэ болохогуй, 
эшээрнь угэхэ.

-  Хуримтай ба нуудэлтэй 
уулзанхаар, хуниие худео- 
луулжэ ябайан зонтой уул- 
зайан дээрэ.

-  Элуур хун хэбтээд эдеэл- 
хэгуй -  убшэ зоболон зугнэхэ.

-  Галай унэйэ худхажа, ула- 
ан согынь шангаар сохихогуй: 
галай заяаша зобохо юм гэ- 
дэг.

-  Бурхан тээшэ хулоо жии- 
гээд хэбтэхэгуй -  нугэл.

Пуни орой хюмйаа 
абахагуй, шэхэнэй хулхи 
малтахагуй (хунэй йунэйэн 
йуни хюмйан дороо, шэхэн 
соогоо хоргодоод байдаг).

-  Угаадайа, шээйэеэ ундэр 
уула тээшэ харуулан хаяжа 
болохогуй.

-  Хуниие замда мордохуу- 
лаад, хойнойоонь угаадайа, 
шоройгоо хаяжа болохогуй. 
Ябаа удыдэнь хаягты.

-  Хуниие хундэлхэдоо - 
оорыгое хундэлхэш, хуниие 
байахадаа оорыгоо байаха.

-  Айлшаниие хундэлхэдоо, 
хундэ туйа хэхэдээ, хун 
угырдэггуй юм.

Г эр соо эшхэрхэгуй, аман 
(Ургэлжэлынь 12-дахи нюурпш ).
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( Гал гуламта J
Табан хушуу малаа удхэлгын 
асуудалнуудаар йанамжа

Мунее уедэ адуу малаа, хони хурьгаа удхэхэ, тоо толгойень олошоруулха, мяха, hy, сагаан 
эдеэ ехээр уйлэдбэрилхэ хэрэг ехэ шухала болоод байна. Баян дэлгэр Буряад орондо байгаад, 
хаана баййан Америка, Австралийаа мяха зовжэ байха гээшэмнай хайшаа юм!
Монголдо

Санагын совхоз Монгол 
ороной Хубсэгэл аймагай Та- 
риалан сангай ажахытай олон 
жэлэй туршада хани барисаа- 
тай, бэе бэедээ арга шадалаа- 
раа туйалсажа байгаабди. Ма- 
най абаха малай будуун хоол 
Тариаланда элбэг байгаа.

1981 ондо совхознай даага- 
дые эхэйээнь йалгаажа, убэлдее 
гууртэ болгожо, бэлшээридэ 
ябуулангуй убэлзуулхэ гэЬэп 
зорилго гаргажа, 95 толгой су- 
глуулба. Март йарада даагадта 
эдюулхэ обёос хэрэгтэй болоо. 
Энэ хоол хаанаЬаа олдохоб? 
Тариаланда ошохо хэрэг га
ража, совхозой дирекци намда 
энэ хэрэг бутээхые даалгаба.

Геннадий Доржиев жолоо- 
шонтой ГАЗ-53 машинада 
мянган хирпиисэ тээгээд ошо- 
бобди. Манай совхозой убЬэ 
тэжээл абадаг «Ара Тархи» 
гэжэ нэрэтэй ажахын 2-дохи 
бригада болоно. Конторо- 
донь орожо, хуушанай танил, 
бригадын дарга Намсарай- 
тай ярилдаад, складта ошожо, 
ашаагаа буулгабабди. Хонохо 
болоходоо, Намсарай найза- 
даа ошобоб. Геннадий жолоо- 
шон танилдаа бууба.

Намсарайн аба Сандаг гуай 
орожо ерэбэ. Удэшын амар 
мэндые андалдаад, Сандаг 
дарга:

- Намда айлшала, халуун 
хоол байна, манайда унтахаш,

гэбэ.
- Гуай, би ехэ баярлаа, - 

гэжэ харюусабаб. Хоёр эгэйы 
гэрнууд няалдаад шахуу бай-

даг Ьэн. Адуунай тарган мя- 
хан шанаатай, термос соо ха
луун сай бэлэн байба. Минин 
хоол барижа байхада, Сандаг 
гуай оорынгео бодолнуудаар 
хубаалдаба:

- Монгол орондо табан ху- 
шуун мал хомордожо байна, 
Ушар юуб гэхэдэ, мал хараха 
хун хомордожо байна. Монгол 
гэр булэ хуугэдэйнгээ хулдэ 
ороходо, сэсэрлигтэ гээд аба- 
ашана, дэгэлээ умдэжэ шадаха 
болоходонь, сургуульда ябу- 
улна, хубуудэй буйее буйэлжэ 
шадаха болоходонь, сэрэгтэ 
татаад абана. Басагад гэзэгээ 
гурэжэ, хубсаЬаа элюурдэжэ 
шадаха болоходоо, хото руу 
ябашана. Ажалаа хушхэрхее 
болийон хугшэд малаа удхэхэ 
шадалгуй улэнэд. Сангай ажа
хын малнууд тала дайдада бэл- 
шэхээ болёо, хашаанда бай- 
жа бордуулаад (шахуулаад), 
гурэндэ мяханай комбинадта 
тушаагдана. Малай ургэн та- 
ладаа бэлшэхээ болиходо, тала 
дайдадаа ногоон ургахаа бо
лёо. Бэлшээриин газар малай 
6aaha шээЬэиЬээ утэгжэжэ, но- 
гооной ургадаг ёйо тайаржа 
байна. Манай Монгол Улас 
тиибэ яабашье Зублэлтын Мо
сква хотын 9 сая арад тумэниие 
Монголой шанар Ьайгай мя- 
хаар тухэреэн жэлдэ хангана.

Ехэ эрхэтэй Богдо Бреж- 
невэй манда бэлэглэсэн «Сэн- 
хир хадагаар» бухы ажалнай 
бутээгдэжэ, арад тумэнэй 
байдалые йайжаруулна. Энэ 
болбол мундаг ехэ тусаламжа 
мун болоно («Сэнхир хадаг»

- Монголдо угтэйэн, сэнхир 
унгэтэйгеер бутээгдэЬэп ЗИЛ - 
130 гэЬэп автомашина). Манай 
тала дайдада таарамжатай ехэ 
ашаа ашадаг сайхан тэргэ даа.

- Та юундэ Леонид Брежне- 
вые Богдо гэнэт? -  гэжэ асуу- 
баб.

- Танай Брежнев манай Мон
голой Богдо Чингис xaaHhaa 
дутахагуй зонхилогшо гэжэ 
йанагшаб. Сэрэгэй Варшав- 
ска гэрээ (договор) баталан 
байгуулаад, хахад Европын 
гурэнуудые мэдэлдээ оруулжа, 
гартаа баринхай. Москвада 
гурбалжан ордон шэлээр бод- 
хоод, СЭВ-эй эдын (экономи- 
ческа) ехэ мэдэлдэ Европын, 
Азиин олон гурэнуудые оруу- 
лаад зонхилно.

Ундэр найатай Монголой 
Хубисхалта намай гэшуун 
Сандаг гуайн йанаа бодол тэрэ 
уедэ иимэ байгаа йэн. Мунее 
уедэ Монголой ургэн тала 
дайдаар багтахаа болитороо 
табан хушуун малнуудынь 
удоод, 52 сая болонхой байна. 
2009 ондо зуд болоходо, 8 сая 
толгой гэрэй амитад ухэйэн 
юм. Тиихэдэ Монгол гурэн ехэ 
хохидол болоо гэжэ тоонгуй 
гарайан туухэтэй. СССР 
гурэн байхадаа, Монголдо 
малай эмнэлгын талаар ехэ 
туйа хургэдэг байгаа. Эбэр- 
тэ бодо малай халдабарита 
убшэнуудые йэргылхэ талаар 
туйлай ехэ туйа хургэдэг бай
гаа. Монголой ургэн тала 
дайдаар ургайан йайхан но
гоон ургамалаар хоолложо 
ябайан адуу малай, хони яма-
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анай мяхан шэмэ шууйээр эл- 
бэг, амтатай, сэбэр байдагаа- 
раа дэлхэйдэ магтаалтай ха 
юм. Одоол мунее ургэн тала 
дайдые бурхеен хушажа бэл- 
шэнэд.

1990-ээд оноор хубисхалта 
гурэнэй угы болоходо, сангай 
ажахынууд, хамтаралнууд угы 
боложо, гэр булэнууд хубиин 
ажахы эрхилжэ, угайнгаа зан- 
шалаар адуу малаа удхэжэ, 
ажал ажахыгаа шадалаараа эр- 
хилхэ арга боломжотой болоо 
юм. Нуудэл байдалаа эрхилхэ, 
урдандаа хоойороод бай!тн 
бэлшээриеэ эзэлжэ, хаана бай- 
хадамнай таарамжатай бай- 
хаб гэн хэрэглэжэ, хабарзаан, 
зу1шлан, намарзаан, убэлзеен 
болгожо, нуудэл байдалаа 
эхилЬэнэй ашаар табан хушуун 
малнуудынь зундее удэжэ бай- 
на. Гэрэй амитадйаа абадаг 
аша шэмэниинь хубилаагуй, 
уряа сагайнгаа байдалаар 
баййан зандаа, малаа олон 
жэлдэ байлгажа, шэгнуурынь 
ехэ болгоно. Малай тэжэ- 
элдэ мунгэнэй гарза ехээр 
гарганагуй, бэлшээриин арга- 
ар малаа тэжээнэ. Иимэ аргаар 
олзо ехээр олоно.

Буряадта
Харин Буряад орондомнай 

малаа удхэжэ, олон болгохо 
байдал тад ондоо байдалтай. 
Совет гурэнэй Ьапдархада, сов- 
хозуудай, колхозуудай малай 
гууртэнуудэй байра байдал, 
адуу мал ажаллажа бай h ап 
гууртын эзэдтэ «пай» гэжэ ху- 
баагдаа Ьэн. Фермернууд гэжэ 
нэрэтэй баййанаа, олон ондоо 
нэрэнуудгэй боложо хубил- 
ба. Мунео эдэ байрануудтаа 
усеохэн зон улэнхэй. Баййан 
эзэд ехэнхидээ 40-50 толгой 
малтай, ее11эдынь хубита 
малнууд усеен, турэл хамаа- 
танайнгаа, нухэдэйнгее мал- 
нуудые суглуулжа, эды тол

гой болгоно. Харайанайнгаа, 
ажаллайанайнгаа тулее тул- 
бэри абажа амидарна. Малай 
тэжээл бэлдэхэдээ, хамтаржа 
бэлдэнэ.

Худоо зоной хото руу ерэл- 
гэ бури ехээр Иужэржэ, байра 
байдалые хубилгаа, худхаа. 
Улаан-Удэ хотые 1 сая хун 
зонтой болгохо, худееЬее 
cpohon зониие тубхинуулхын 
тулоо Ивалгын аймагые Со- 
ветскэ хороотой нэгэдуулжэ, 
хотын мэдэлдэ оруулха гэхэ 
мэтэ мэдуулгэнуудшье хэлэг- 
дэжэ байгаа бэлэй. Хотын зон 
болохомнай гэжэ Улаан-Удэдэ 
нуужэ ерээд, хада губеенуудээр, 
ой модоной захаар, намагтай 
болдогтой газарнуудта байраа 
тухеэрээд, мунее болоходо, «са- 
мовольщигууд» гэжэ нэрэтэй 
болоод, ОМОН-ой сагдаанууд- 
та гу, али суудэй приставуудтэ 
хуреэлэгдээд, гэр байраа зада- 
луулжа, хуулиин шиидхэбэри 
бэелуулжэ байЬан сагдаанарай

урдаЬаа тэмсэЬэпдээ турмэдэ 
орохо боложо байна.

Худеогэй зониие гэдэргэнь 
бусаахада тон хундэ. Мунее 
уеын зоной байдал ехээр ху- 
биланхай. Ехэнхи зон ажалгуй 
байжа hypauiaHxail. Ноутбук, 
телевизор, yraha угы гарай 
телефоноор сагаа баража, мал 
ажалда анхаралаа багаар та- 
бина. Худеогэй зоной тулоо 
haHaai аа зободог Баяр Баль- 
жиров ухаан бодолоо элээнэ 
юм ха гэжэ haHaxaap. Байгал 
далайгаа хамгаалхаяа Ар
нольд Тулохонов эрын зориг- 
тойгоор дээдын дарганартай 
туласалдана гэжэ зон мэдэнэ. 
Гурэн турын ехэ мунгэ хаяа- 
шье Ьаапь. хубилхань хомор. 
Мунее уедэ мунгэнэй Пула 
боложо, тухэригэй унаад бай- 
хада, гурэнэй талаар юумэндэ 
найдахань ехэл хундэ даа.

Санжайжаб Банзаракцаев, 
худев ажахын хутэлбэрилхы 

ажалай ветеран.
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Эжыдээ
Уурэй толоной 
Унгэтэ мушэн хулэгввр,
Ундэр Хангай уулын
Ургэн кайхан аршаанта голдоо
Унжэгэн сагаан эжымни,
Ye, уе болоод лэ,
Yn/оол нюдэндэм харагдана.
Ундэр гэгээн нютагаа 
Елюдха моринойнгоо гуйдэлввр 
Табилуулжа ябахань хабапшй юм. 
Aetna хулэгкввн алхалан буухадам 
Арюухан эжымни угтахань аятай юм. 
Арбагар томо хубуудэйгвв 
Харахан толгойгынъ ундэхэдэнъ,
Адар хурхэгэр сээжэм доколжо, 
Ашатын буянтай эжыгээ хайрланам.

Уншагшадай бутээлнууд ^

Дээдэ замбиин дабашагуй холо 
Унгын сэсэгтэ дайдын орьёлкоо 

Доро дохни эжынгээ буянш/е 
Ylauxanaap канон дурсахадаа,
Хойто абаралыень уншуулжа,
Даллажа ябакан Хии-Мориндонь 
Сэржэм дээжыенъ ургэжэ арюудханам. 
Мушэтэ хулэгынь даллан дуудажа, 
Урэтэ эжынгээ ашые 
Хэтэ мунхэдвв дурсан канахадаа,
Унэн зурхэнкввн хайрлан,
Унэ сэнтэй бэлэгээ арюудхажа гараад, 
Убэр сээжыенъ шэмэглэн гоёохо,
Удэр бури, убгэн таабай болоошье каа, 
Ургэлжэлэн эрхэлкэйб гэжэ канагдана.

Хандажап Цыренов

Элинсэгуудэймнай кургаал/ша

Хун болохо багаЬаа, хулэг болохо унаганЬаа
( Тргэлжэл ).

соогоо дуу гунгэнэхэгуй.
Боро хараанаар харан- 

хыда ухибуу уйлуулхагуй, 
йухирхэгуй, yha удхахагуй, 
тулеэ хахалхагуй.

- Хэлэ амагуй мал сохи- 
хогуй, малай дал, хорёо соо 
газаалхагуй.

-  Хэруул, хэлэ ама хэхэгуй. 
«Хэруулэй узууртэ шуЬап, 
уреэлэй узууртэ тойон» гэжэ 
бу марта.

Уритэй хун аад, хунэй

урине бу хэлэ, бэетэй аад, 
хунэй бэе бу хэлэ.

Хуугэдэй шэхыень бу 
дайра, ухибуунэй сахюусан 
шэхэндэ байрладаг. Сахюуса- 
ниинь гомодхоожо, сошоожо 
болохош.

Пуни харанхыда хунэй 
нэрээр нэрлэжэ, оогложо 
болохогуй -  Эрлигэй элитэ 
йунэйыень абаад ябажа боло
хо.

- Уйа абаад ябайан хунэй 
урдуур гарахагуй. Хоойон

амйартатай хунэй урдуур ур- 
дижэ гараха.

Хулгайшан, дээрмэшэн 
бэшэ аад, хутагаяайуйбадайан 
зандаа гэртэ орохогуй, газаа 
байхадаа буулгаха.

-  Тамхи зууйан зандаа гэр
тэ орожо болохогуй.

Ула соорхой гуталтай, 
орой соорхой малгайтай, ала 
соорхой умдэтэй бу яба.

Буда-Ханда
Цырендоржиева

(soyol.ru)
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