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Эжынэрэй хундэтэй нэрэдэ зорюулагдана
Манай гурэнэй булта арадуудай тэмдэглэдэг гол шухала Ьайндэрнуудэй нэгэн гэхэдэ 

Эхын йайндэр болоно. Жэл бухэндэ, ноябрь йарын Ьуулшын амаралтада эжынэрнуудые 
амаршалха йайхан заншал бии

Манайшье Захааминай 
аймагта энэ Ьайндэртэ зо- 
рюулан эжынэрэй форум 
унгэргэгдэдэг. Энэ жэлдэ 
Закаменск хотодо 5-дахи 
эхэнэрнуудэй форум боло- 
хонь гэжэ аймагай захир- 
гаанай хутэлбэрилэгшын 
орлогш о Л.Ц . Санжеева 
дуулгана:

- Эжынэрэй форум ма
най аймагта урда жэлнуудтэ 
урэ дунтэйгоор унгэрдэг 
Ьэн гээшэ. Форумай про- 
граммада эжынэртэ туйатай 
хэрэгтэй асуудалнууд та- 
бигдажа, элдэб олон мэр- 
гэжэлтэд тэдээндэ харюу 
угэдэг заншалтай. Хун зо
ной ажабайдалда, ами на- 
Ьанда эжын уургэ хэмгуй 
ехэл ааб даа. Ухибуудээ 
хумуужуулжэ, хун болго- 
жо, гарынь дуроодэ, хулынь 
ганзагада хургэжэ табиха 
гээшэ хунгэн бэшэ ажал ха 
юм. Тэрэнэйгээ хажууга- 
ар эхэнэрнууд олониитын 
ажалда эдэбхитэйгээр хаба- 
адажа, оойэдыгоо мэргэжэ- 
лээр урэ дунтэйгоор ажал- 
ладаг байна. Иимэ бэрхэ, 
оорыгоо гамнангуй, бухы 
сэдьхэлээ хуугэдэйнгоо ерээ- 
дуйдэ зорюулдаг эжынэ
рэй нэрэнууд аймагтамнай

эмхидхэгдэйэн «Эхын алдар 
соло» гэйэн хундэлэлэй дэб- 
тэртэ мунхэлэгдэдэг ЮМ.

Ноябриин 26-да Захаа
минай эжынэрэй 5-дахи фо
рум «Тара -  хранительница 
очага» гэйэн гаршаг доро 
унгэргэгдэхэнь. Иимэ нэрэ- 
тэй социальна удхатай про
ект Дамба Даржа Заяевай 
нэрэмжэтэ «Даша Чойн- 
хорлин» Буддын шажанай 
дээдэ йургуули энэ жэлэй 
сентябрь йарайаа бэелуулжэ 
эхилйэн байна. Туе проек- 
тын ёйоор эхэнэрнуудэй ба 
гэр булэнуудэй ажабайдал
да туйатай хэмжээ ябуул- 
ганууд боложо унгэрхэ юм. 
Муноодэрэй залуушуулда, 
тэдэнэй ерээдуйдэ ехэл хэ
рэгтэй уйлэ гэжэ йанагдана. 
Юундэб гэхэдэ, муноодэрэй 
сагта гэр булэнууд соо 
бэе бэеэ ойлгоогуййоо бо
ложо, бэе бэеэ хундэлжэ 
ябаагуййоо боложо олон бу- 
руу ябадалнууд ушарна. Г эр 
булэнуудэй йалаха йандарха 
байдал ехэ олон болоод бай
на. Тиимын тулада, Буддын 
шажантанай заншалта Сан- 
гха энэ асуудалда анхаралаа 
табижа, ямаршье яйанай, 
ямаршье мургэлтэй болог, 
хун бухэндэ туйаламжа хэ

рэгтэй болоод байна гэжэ, 
гэр булын байдал йай- 
жаруулхын тула иимэ проект 
эхилээ гээшэ. Эжынэрэй фо
румай уедэ энэ проект тухай 
аймагай соёлой Байшан соо 
хоорэжэ угэхэ. 5-дахи фору
май эхилхэдэ нютагай зоной 
ажабайдалай тулоо Сана- 
гын ба Сээжэ-Бургалтайн 
дасанай ламанар уншал- 
га унгэргэхэ. Пуулээрэнь 
удэрэй туршада олон тоото 
йонирхолтой мурысоонууд, 
хэмжээнууд боложо, йайн- 
дэрэй программа уран йай- 
ханай булгэмуудэй концерт 
-  наадаар тугэсэхэ юм.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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^ Нютагай конинууд

Хотын депутадууд йунгагдаба
УнгэрЬэн амаралтын улэР 

«Закаменск хото» гэЬэн хо
тын Ьомоной Нютагай засагай 
байгууламжын депутадуудай 
Соведэй нэгэдэхи зарлалгын 
депутадуудай Ьунгуулида 
олон мандатна Ьунгуулиин 
23-дахи, 24-дэхи, 25-дахи ок- 
ругуудаар Ьунгалта боложо 
унгэрбэ.

«Захааминай аймаг» гэ
Ьэн нютагай засагай бай
гууламжын территориальна 
Ьунгуулиин комиссиин дуул- 
гаЬаар, энэ гурбан округууда- 
ар буридхэлдэ абтаЬан 9423 
Ьунгагшадай 3110 хуниинь

дуугаа угэЬэн байна.
Пунгуулиин олон мандат

на 23-дахи округоор Викули
на Елена Александровна (78 
хун дуугаа угэбэ), Гомбоева 
Любовь Григорьевна (172 
хун), Замбалаев Владимир 
Александрович (174 хун), 
Норбоев Александр Панжие- 
вич (167 хун), Попова Ольга 
Сергеевна (104 хун) гэгшэд 
депутадуудаар Ьунгагдаба.

Пунгуулиин олон ман
датна 24-дэхи округоор Ба
заров Буда Раднаевич (72 
хун дуугаа угэбэ), Баяндыл- 
гырова Тунгалаг Аюшеевна

(278 хун), Жиликова Ольга 
Ивановна (138 хун), Игошев 
Владимир Михайлович (128 
хун), Путинский Андрей Ни
колаевич (132 хун) гэгшэд 
Ьунгагдаба.

Пунгуулиин олон мандат
на 25-дахи округоор Варфо
ломеев Михаил Леонидович 
(122 хун дуугаа угэбэ), Гом
боева Билигма Эрдэмовна 
(391 хун), Громова Любовь 
Борисовна (203 хун), Жалса- 
нов Чингис Владимирович 
(260 хун), Слепов Андрей 
Алексеевич (287 хун) гэгшэд 
Ьунгагдаба.

Буряад хэлэнэй ойн баярай удэшэ
Буряад хэлэнэй хугжэл- 

тэдэ гурэнэй программаар 
хараалагдайан мунгэн жэл 
бури ехэ боложол байдаг, 
унгэржэ байЬан жэлдэ 33 
миллион тухэриг туе про
граммаар угтэЬэн байна гэжэ 
Буряад Уласай толгойлогшо 
Вячеслав Наговицын буря
ад хэлэнэй габшагай Ьарын 
дунгуудые conocxohoH Буряа- 
дай театрта унгэрйэн 10-дахи 
ойн баярай уулзалгада тэмдэ- 
глэбэ.

Энэ мунгэ алтан ехэнхидээ 
эрдэм-Ьуралсалай Ьалбарида 
эльгээгдэжэ, Ьуралсалай 
шэнэ номууд буряад хэлэн 
дээрэ хэблэгдэнэ. Ушее тии- 
хэдэ Буряадтамнай буряад хэ
лэнэй онлайн-Ьургуулинууд 
худэлжэ эхилхэ ёЬотой. За- 
хааминай аймагай Сахи- 
рай интернат-Ьургуулида ба 
Улаан-Удын 29-дэхи гим- 
назида гунзэгыгеер буряад 
хэлэ шудалха кабинедууд бэ-

лэн болоод байна гэжэ дуул- 
гагдаба.

Турэл хэлэнэйнгээ хугжэл- 
тэдэ горито хубияа ору- 
улжа байдаг УндэЬэтэнэй 
номой сангай мэргэжэлтэн 
Рыгзема Батомункуевада, 
Улаан-Удын захиргаанай 
эрдэм-Ьуралсалай хорооной 
методист Ульяна Мангутова- 
да, «Республикын мэдээсэлэй 
тубэй хутэлбэрилэгшэ Ж ан
на Дымчиковада Хундэлэлэй 
грамотануудые Вячеслав 
Наговицын барюулба.

Арадай театрнуудай наа- 
даха пьесэнуудые бэшэЬэн 
авторнуудай дунда унгэрйэн 
конкурсдо Михаил Батоинай 
бэшэЬэн «Бууралхан Буря- 
адтаа бусахаб» гэЬэн пьесэ 
эрхим гэжэ соносхогдоо. 2 
Ьуурида Дугарма Цырено- 
вагай «Шулуун зурхэн», 3 
Ьуурида Цырегма Сампи- 
ловагай «Жаргалмаагай 
жаргал» гэЬэн пьесэнууд га- 
раба. Уран хэлэтэй, хурса

гуурЬатай зохеолшодые Ара
дай Хуралай туруулэгшын 
орлогшо Вячеслав Ирильде- 
ев халуунаар амаршалаад, 
амжалта хусэбэ.

«Буряад унэн» хэблэлэй 
байшангай захирал Вале
рий Хартаев «Хухюу буря
ад» конкурсдо илаЬан ха- 
баадагшадые амаршалаа. 
2015 оной туршада «Буря
ад унэнэй» хуудаЬануудта 
хэблэгдэЬэн энеэдэтэй шог 
ёгто хеереенуудые бэшэжэ 
эльгээЬэн авторнууд coohoo 
Людмила Жалсанова Рин- 
чин-Доржо Санданова хоёр 
шалгаржа гараба гээшэ.

Энэ конкурснуудЬаа бэ- 
шэ ушее олон ондоо му- 
рысеенууд буряад хэлээр 
унгэрЬэн байна. Тэдэнэй 
эрхимуудынь баЬал энэ ойн 
баярай удэшэдэ нэрлэгдэжэ, 
шагнагдаа.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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С Угаймнай арюун шншалнууд

Захааминай буряадуудай хурим 
турын ёЬо гурим

Захааминай аймаг буряад йайхан нютагуудаймнай эгээл арюун нютагуудайнь нэгэн юм. За- 
хааминда ажайуудаг зоной диилэнхи хубинь буряадууд юм. Баруун долооной буридэлдэ оро- 
дог энэ зониие «захаамин долоон» гээд урдань нэрлэдэг баййан: хонгоодор, хурхууд, тэртэ, 
hotiho, шошоолог, сеехэр, болдой. Энэ долоон угсаатадйаа гадна, ушее ондоо арбаад угсаата 
зон ажайуудаг.

Эдэнэр булта урда carhaa 
хойшо уг гарбалайнгаа удха 
заншалые орхёогуй, улам дээ- 
рэ ургэжэ, мунее болотор 
дамжуулжа хургэйэн бай- 
на. Тиимэйээ мунее турэ- 
йэн дайдаяа, турэл хэлэеэ 
нюдэнэйнгее сэсэгы мэтэ на- 
ринаар сахижа, хамаг с ho 
заншалаа нэгэшье гээнгуй та- 
хижа, ургэжэ, шутэжэ ябаЬап 
хунууд хомор болоод байна.

Мунее саг хурэтэр дам- 
жан ерэйэн cho заншалнуудай 
дундайаа хурим турын cho гу
рим гол шухалань гэхэдэ ал- 
дуу болохогуй. Ажабайдалай 
ургэн замда гараха шэнэ айл 
бии болгожо, саашадаа ажал- 
ша бэрхэ, ухаатай сэсэн, уе 
найан соогоо арадайнгаа дун- 
да алдартай, зонойнгоо дунда 
золтой ажайуухын тулада турэ 
хуримай найр наада эмхидхэжэ, 
унэтэ йайхан уреэлээ уршеежэ, 
сэнтэй сэбэр захяа заабарияа 
хэлэжэ, урн хуугэдээ айл бол
гожо тубхинуулдэг ёйо зантттал 
хэды йайханшье, дундаршагуй 
гунзэгы удха шанартайб.

Захааминай аймагай буря
адуудай хурим турын заншал 
мун лэ оорын маягтай. Тиин 
мунее урда сагайхидал адли 
турэ хурим гол тулэб хоер 
хубийаа буридэдэг гээд нэн 
туруун тэмдэглэе. Тиибэшье 
мунее нэгэ бага ондоо болон- 
хой. Уни сагта хурим иимэ 
хубинуудйаа буридэдэг байгаа:

1. Бэлдэлгын уе: бэйэ ан- 
далдаан, тахил, энжэ, хадаг

табилга, басаганай наадан, ба- 
сага хургэлгэ;

2. Хурим турэ: угтамжа, 
хурим (хуримай уедэ оро за- 
йалга, таг тушаалга), ёохор, 
гал тулилгэ, удэшэлгэ.

Харин мунее уеын хурим 
урданайхийаа нэгэ бага он
доо болонхой. Мунее бэйэ 
андалдаан, тахил, энжэ гээд 
мартагдаашьегуй, харин са- 
гай эрилтэ, байдалда таарама 
бэшэ боложо орхигдоо. Тии
бэшье зарим хубинуудынь 
улэнхэй.

Хадаг табилга
Хубуунэй талайаа ерэйэн 

хадаг табиха зон басаганай 
гэртэ нара зуб ерэжэ ородог 
ёйотой. Уудэ орохотоео адли 
бурхандань мургэжэ, ургэлее 
ургэхэ. Хэрэг зоригоо хэлэхын 
урда столдо йуужа, сай бари- 
жа, йуулээрнь ерэйэн зоной 
аха захань бодожо, хэрэгээ 
хэлэдэг. Иимэрхуу угэнуудые 
хэлэнэ:

- Эртэ урдын ёйо заншал 
бии -  ганса хун айл болохогуй, 
ганса сусал гал болохогуй. 
Тиимэйээ бидэнэр наранай 
гараха зугйее гол горхые га- 
талжа, харгын тоойые бу- 
рьюулжа, унайан мориео 
хулэргэжэ, уриеэ хун болгохо, 
уреэгээ морин болгохо гэжэ 
ябанабди. Манай хубуун тии- 
мэ угай, нэрэ обогынь, найа, 
жэлынь, мэнгэнь тиимэ. Ха- 
луун зурхэнэйнь хани нухэр 
болохо басаган танайда бай

на, тиимэ угай, тэды найатай, 
тиимэ жэлтэй, мэнгэтэй байна 
гэжэ ябанабди. Хоёр хуугэдээ 
хамтаруулжа, аба эжынгээ гал 
гуламтыень ургэжэ, ажал ху- 
дэлмэрииень дамжуулха, уг 
гарбалаа ургэлжэлуулхэ нухэд 
болгоод, татахадатайаршагуй, 
матахада хухаршагуй, амтата 
эдеэгээ амсажа эдихэ, йэмуун 
эдеэгээ йэлгэжэ эдихэ ураг 
эльгэн болоел гэжэ ерэбэ гээ- 
шэбди. Хэрэгээ бутээхыемнай 
зубшеегыт гээд, бурханда ха
даг, архи, сагаан эдеэ, мунгэ 
юумэ табиха ейотой.

Хадаг абайан басаганай 
абань (ураг):

Хорин хара хонид/юо 
Хотоймо таргыенъ барибалби, 
Хундэтэ ехэ теелэйгее 
Худа тандаа баринабди, 
Арбан сагаан хонид/юо 
Атар таргыенъ барибалби, 
Амтата /шихан убсууенъ 
Алтай худадаа барибалби,

-  гэжэ хэлээд, теелэй хун- 
дэеэ ерэйэн зоной эгээл аха за- 
хадань баридаг байгаа.

Мунее сагта хадаг табил
га дээрэ дурсагдайанйаа нэгэ 
бага ондоо болонхой. Энээ- 
нииень тайлбарилая.

Худын туруу ерэгшэд ха
даг табиха эрхэтэй. Урагууд 
(басаганай талынхид) худа- 
нараа (хубуунэй талынхид) 
хундэлжэ, эдеэнэй дээжые 
табижа, амсуулйанай удаа 
ябайан хэрэг тухай асуужа 
магад. Асуудалшье угы бай- 
(Ургэлжэлынь 4-5-дахи нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
хадаа хамаагуй. Хадаг таби 
хаяа ерэгшэд хэрэг ажалаа 
бутээхын туда оролдохо ушар- 
тайл ха юм. Хадаг табихаяа 
морилжо ерэЬэн худын туруу 
-  аха заха убгэн, шадаал haa 
айл бологшодоо, урагуудаа 
гоё Ьайхап гунзэгы удхатай 
угэнуудээр магтаха, хунэй 
зурхэ сэдьхэл уяруулмаар, хун 
бухэндэ ойлгосотойгоор ай- 
ладхахые оролдохо ушартай.

Нэн туруун бурхан шутеен- 
дэ хадаг табийанай удаа, убэр 
дээрээ ургэжэ, ухинэй хэмдэ 
хургэЬэн сумбэр ундэр уула 
мэтэ абадань, сун сагаан далай 
мэтэ эжыдэнь нэн туруун хадаг 
баридаг байха юм. Сугларйан 
урагууд гоё Ьайхап гунзэгы 
удхатай уреэлээ табижа, мунхэ 
нэрэтэй мунгэн хадаг, алда ута 
арюун хадаг топ ооЬопой удаа 
хундын дээжэ хушооЬэпэй амта 
узэгдэжэ, йонин Ьайхап зугаа 
дэлгэржэ, айл бологшодой 
зурхэ сэдьхэлдэ хадуугдама 
уреэлнууд ханхинан зэдэлдэг.

Хадаг табижа ерэЬэн худа- 
нарайнгаа ябахын урда духа- 
ряа барихадаа тагша (чашка) 
бухэнэй хажууда саарЬапшьс, 
хашарЬапшьс (монетный) 
мунгэ табяад (энэмнай жо- 
лоо гэдэг подношение по
следней стопки с деньгами. 
Сват сначала должен взять с 
подноса деньги и положить в 
карман, только потом берёт 
рюмку с водкой. Если сват не 
положит деньги в карман, а 
оставит на столе, считалось, 
что этим он выражает своё 
недовольство количеством 
поднесённых ему денег) аха 
захаЬаа эхилээд ябуулдаг гээ- 
шэ. Тарахын тэмдэг болгон 
мунгэн жолоотой удэлгэ бари
даг гээнтэ. Е1ютагтаа Ьайп бу- 
сахын туда эрэшуулдэ удэлгэ, 
эхэнэрнуудтэ гуйлга бариха 
Ьайхап заншал бии. Худагы- 
нар гуйлгаяа гэртээ абааша-

даг. Харин худанар удэлгэеэ 
(архияа) урагуудайнгаа хун- 
дагануудтай хамтаруулан ууха 
ёЬотой.

Мордохо дээрээ ябажа 
угэнгуй heepree эрьежэ, ноб- 
uiophoH худанарые таят гэжэ 
нэрлээд, архи угэдэг заншал 
бии. Элуур энхэ ябаЬапаа али 
юумэеэ мартажа, heepree 
ороЬон хундэ нютагтаа «та- 
ягтай» бусахада аягуй гээд 
мунее тоологдодог.

Басаганай наадан
Захааминай буряадуудай 

заншалаар басаганай наа- 
данда хубуун аха дуунэртэеэ, 
нухэд хубуудээрээ ошодог ту- 
хай Санагын арадай музейн 
жасаЬаа олдоЬоп тэмдэглэл 
соо хэлэгдэнэ. Басаганай тала 
хубуупЬээ бэЬэ.пп эринэ. Ху
буун бэЬэлиг угэжэ, оортое 
мун лэ бэЬэ.пп эрижэ дуулана: 

Ухэрэйтнай олондо 
Узввд харихаяа ерээгуйбди, 
Yirmrni мунгэн холёошхо 
Зуугээд харихаяа ерээбди. 
Адуунаитнаи олондо 
Абаад харихаяа ерээгуйбди, 
Алтай мунгэн холёошхыетнай 
Зуугээд харихаяа ерээбди. 
Сэгээн .ууд'эл* уяандаа 
СэбэлзуулИээр бусахамнай. 
Шэжэр алтан холёошхоо 
ШэнжэлНээр бусахамнай. 
Сагаан морим уяандаа 
Сарлаандаал бусахамнай. 
Шэмжэгэр гэзэгэм х  о oh он 
ГуниглаИаар бусахамнай.

Хубуунэй гэзэгэдэнь утаЬа 
гурёогуй болоболынь иигэ- 
жэ дуулана. Удаань басага
най дуутэй хани басагани- 
инь хубуунэй гэзэгэдэ утаЬа 
гуринэ. (В старину в Закамне 
мужчины, кроме казаков, ко
торые жили и охраняли грани
цу, ходили с длинными распу
щенными волосами, а женатые 
с заплетенными. Это и было 
отличительным знаком же
натого мужчины). Пуулээрнь

хубуунэй нухэдынь:
Уурэмнай сайханъ дсш 
Овкэдынгвв нютагтаа

бусахамнай, 
Ухинтэнэй улдэбэл дсш 
Углввдэр манайдаал

айлшальгт даа. 
Хубууд ёохор хатарна, ба- 

сагад ооЬэдыпгоо удаа гпггэжэ 
дуулана:

Хансшр бари/тн хагиаае 
Хабарай Ьалхин худэлгвв, 
Хайратай яба/тн нухэрымнай 
Хадаг салъбай худэлгвв, 
Наран хээтэй пулаадаа 
НамалзуулИаар ерээрэй, 
Намарай эхин Парада 
Амаршалжал ерээрэй,
Уулэн хээтэй пулаадаа 
Умэдэжэл ерээрэй,
Убэлэй эхин xahada 
Амаршалжал ерээрэй,
Гэнгир, гэнгир хуса/тн 
Гэнжэтэй нохойн тэнэгэйхи, 
ГэмшуулэИээр мордуулкан 
Эжэл абым тэнэгэйхи.

Хани басагадайнгаа гпггэжэ 
дуудаЬапай Ьуудээр, хадамда 
гараха басаганиинь дуулана: 

Эжэл соогоо ябахадсш 
Эмниг ябаханъ худалию, 
Эжыдэмнил ябахадсш 
Эрхэ яба/шнъ худалиш, 
Абадамни байхадаа 
Ардаг ябаханъ худалиш, 
Абадамни бсшхадсш 
Эрхэл ябаханъ худалиш, 
Хуръгансшл aphaap зввлэхэн 
МансылаЬан эжымни,
Хукан моден зввлэн 
Сахариг малтакан баабаймни, 
Шэггиы сагсшн хургаа 
Шэлуулкэн эжымни, 
Шэрбэдэг муухан даагаараа 
Андалда/шн абамни, 
Манди/шнда зарахадаа 
Манай гэжэ зараа 1он, 
МандиЬанЬаа ерэхэдэм, 
Худалда/шн абамни,
Убкэндвв зарахадсш 
Оврын гэжэ зарагиш, 
Уб/зэн/юв ерэхэдэм 
Худалдажал залгяа кэн.
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Басага хургэлгэ
Эхэнэр хун харида заяатай 

гэдэгэй choop хадамда гаража, 
хари айлай бэри болохо, газар 
нютагтань аха дуунэр, турэл 
гаралынь басагаяа удэшэжэ, 
олоороо хурим турэдэ хургэжэ 
ошодогынь мэдээжэ.

Хадамда гараха басагаяа 
йайнаар бэлдэжэ, гоёор хубса- 
луулха, алта мунгэн зуубшээр 
гоёожо, Ьайхаи мори унуулжа, 
баян бардамаар хургэхын туда 
эртээнйээ бэлдэжэ, оро дэрэ 
гэхэ гу, али унталга дэбидхэрйээ 
абан басаганай зайал барааень 
бэлдэхэ хэрэгтэй.

Басаганай зайал. Анхан 
басаганай заНалай буридэлдэ 
хоёр улаан унгэтэй угалзану- 
удтай абдар ородог байгаа. 
Нэгэ абдар соонь басаганай 
хэшэг -  эдеэнэй зуйлнууд (мя- 
ханай, йунэй), хониной мя- 
хан, хурууд, чихэр, сай, урмэн, 
нэрэйэн архи, аяга шанага. 
Хоёрдохи абдар соонь баса
ганай хубсайа хунар, зуудхэл 
гоёолтонууд, гутал. Аминдань 
басаганай унталга абаашагда- 
даг: хоёр дэбидхэр, хониной 
ноойон хунжэл, хусын ноойон 
нэгэ хунжэл, ямаанай ноойон 
хунжэл, хоёр подуушха, хоёр 
шэрдэг, шэрдэг бухэниинь 
угалзануудтай.

Худа урагуудай хэлсэйэнэй 
ёйоор хэды хун хургэжэ ошо- 
хо ёйотойб -  тэдыл хун ошо- 
хо ёйотой. Харин тэгшэ тоо 
байха ушартай, хэлтэгы тоо 
хорюултай. Жэшээнь, арбан 
хоёр, хорин дурбэ г.м. угышье 
йаа басаганай талайаа урагу- 
уд хэдышье хун хургэжэ ошо- 
хо эрхэтэй. Хадаг табихадаа 
дурбэн худанарай ерэйэн йаа, 
хоёр нугалаад, найман хун 
ошожо болохо. Угышье йаа 
душэншье хун ошоходоо ар- 
саан болохогуй.

Басаганайнгаа хадамда 
мордоходо гэрэй уудэндэ гал 
носоогоод, басагаяа тэрэ туу-

дэгэйнгээ хажууда мордуул- 
хаа ерэйэн уеын хани басаган 
нухэртэйнь байлгаад, ургэн ехэ 
пулаадаар хоюуланайнь тол- 
гой хушаад лэ, уудэнэй наада 
унгэргэнэ. Энэ нааданай дуу- 
нуудые шалгаха тусгаар дууша 
хун томилогдодог. Тэрэгуй йаа, 
элдэб йанаанда таарахагуй хо- 
ротой шогтой дуунууд дуулаг- 
дажа болохо.

Урдандаа элдэб дуу оойэдоо 
зохёогоод дууладаг байгаа. 
Уудэнэй нааданда олоншье, 
баяншье удха йайтай гоё дуу- 
нууд угаа о л он баййан юм.

Эндэ нэгэ хэдыень дурад- 
хаад туршая.

Эжын дуун:
Хуша модон улгыеш 
Хуушартарынъ худэлгвв кэм, 
Хубита заяата нухэртэш 
Хуримай баяраар хургэхэмнаи. 
Наркан модон улгыеш 
Нахилзатар худэлгвв кэм, 
Наканайш ганса нухэртэ 
Найрай баяраар хургэхэмнаи. 
Эсэгын дуун:
Алъган дээрээ ургэкэн 
Абаяа канажа ябаараи, 
Алтатай зввритэи боложо 
Аша гушаяа нэрлуулээрээ. 
Убпр дээрээ ургэкэн 
Эжыгээ канажа ябаараи, 
Эжэл нухэртэеэ эбтэй 
Энхэ кайхан жаргаарай. 
Басагадай дуун:
Булуу тохой тоорибол 
Бурэгшээб гэжэ мэдээрэи, 
Хоёр тухай тоорёорой 
Холодооб гэжэ канаарай. 
Хоёр гурба хоноорой 
Мартагдааб гэжэ канаарай 
Булхан булхан тогоогынъ 
Бутареарынъ табяарай 
Буруу жэгтэй байбалынъ 
Бусаад харяад ерээрээ.
Шэрэм шэрэм тогоогынъ 
Шэнхинэсэрынъ табяарай 
Шэрэм хатуу байбалынъ 
Бусаад харяад ерээрээ. 
Басаганай ду гэ нухэр басага- 

найнь дуун:
Алтай байхы яагаабши -

Абдар соогоо хэбтэхэеэ, 
Албатан байхы яагаабши - 
Абындаашъе байхаяа.
Мунгэн байхы яагаабши - 
Мункэн соогоо хэбтэхэеэ, 
Мунхэл байхы яагаабши - 
Абындаашъе байхаяа.
Басага мордуулхадаа дуула- 

ха дуун:
Хуухэн турэкэн бэеэрээ 
Хунэй боложо мордобош. 
Хугшэн буурал эжыгээ 
Ходол канажа ябаарай.
Yxu h  турэкэн бэеэрээ 
Хадамай боложо мордобош. 
Хугшэн буурал абаяа 
Мартангуй ябаарай. 
Басаганай мордоходо дуула- 

ха дуун:
Хода хурэтэр хайлаарай, 
Хадамсш канаад болёорой.
Y6 )p хурэтэр хайлаарай,
Y6>2 )hoo канаад болёорой. 
Басаганай мордоходоо дуула- 

ха дуун:
Ардаг ардаг тэмээгээ 
Амалажа мордолойб.
Аба эжы хоёроо 
Уйлуулжа мордолойб.
Элдин элдин тэмээгээ 
Эмээллэжэ мордолойб.
Эжы аба хоёроо 
Уйлуулжа мордолойб.
Басага хургэлгын дуун:
Хоёр хода тойробол 
Холодооб гэжэ канаарай, 
Хоёр кара болобол 
Мартагдааб гэжэ мэдээрэй.

Иигэжэ басагаяа мордуул
хадаа, толгойнуудаа пулаада
ар хушаад, наадагшадай дун- 
да туудэгэй хажууда зогсойон 
мордохо басаган сэдьхэлээ 
дойолгожо, уяа худэлгэжэ уй- 
лаха, бархирха ёйотой. Хажуу- 
дань зэргэлээд баййан хани 
басаган энээниие ходо анха- 
ралтай адаглажа байха юм. 
Хуримаар хургуулхээ баййан 
басаганай уйлан сасуу, мор- 
дуулжа баййан басаган пулаа- 
даа йэхээд абаха ушартай.

С. Логинова хэблэлдэ бэл- 
дэбэ («Ажалай туг» 2008 он).
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Дым брыл ГАРМАЕВ

Алдуутай угэ
(Ургэлжэл).

Потапов намайе йуулгаад, 
удангуй онгосомнай Зэдэ 
уйанайнгаа налуу газарта ту- 
лашаба.

- Ошо, эрьеэр ябаад, ор- 
хийон мэшээгтэй загайаа бэ- 
дэрэ, гэжэ Потапов дуугар- 
ба. Би уйанай урдалса еедэ 
ошобоб. Нэгэ хэды ябаад, 
холошье бэшэ уйанай эрье- 
дэ нэгэ юумэн харлаха шэн- 
ги болобо. Нэгэ бага зурхэм 
оболзоод, хурэжэ ошоходом 
урда йуни мартайан мэшэ
эгтэй загайамнай уйандаа 
духуу йуужа байбал даа. Бу- 
шуухан тэрээнээ абажа, П о
тапов загайашандаа харайн 
шахуу ошожо, мартайан зага
йамнай байна гэжэ мэшээгээ 
йарбайбаб.

- Слава богу, гэжэ П о
тапов баярлан, мэшээгтэй 
загайаа абажа, хулыгее ха- 
жууда табиба. Зэмэтэй ми- 
ниишье йанаан амаржа, ямар 
нэгэ хундэ ашаан намйаа 
мултарба. Энэ удэр энээгуур 
загайашад ябаагуй байгаа. 
Хэрбээ али нэгэ загайашад 
энэ мэшээгтэй загайатай уша- 
раа йаа ямар ехэ олзо болохо 
байгааб даа. Баярлайандаа 
юм ту, Потапов шанга шан- 
гаар йэлюурдэн, уйанайнгаа 
хойто бэе бэшэндээ хурэжэ:

- Ну, слава богу, мар
тайан загайамнай ондоо за- 
гайашадай гарта ороогуй, 
бидэнээ хулеэжэ байгаа, 
гээд энеэбхилбэ. Аркади ме
ханик арбагар шудее гарган, 
баярлайандаа юм гу, йайн, 
йайн гэбэ. Гансал Володя жо- 
лоошон абяагуй тэндэ зогсо- 
но.

Жолоошон бидэ хоёрйоо

бэшэ, тэдэ хоёромнай яаруул- 
гуй йуужа тамхилха зуураа, 
ушее нэгэ-хоёр губшуурда- 
хаа зугаалсабад. Би хоёрдохи 
суудхэ унтаагуй, нойртоо да- 
рагдажа, саашадаа эдээнээр 
загайашалха дурагуй боло- 
шоод арай шамай нойртоёо 
тулалсажа ябанаб.

Ээлжээтэ губшуураа уйан
даа хаяжа, наашаа эрьебэ. 
Потапов духэжэ ерэмсээ- 
рээ губшуурыгаа оойорые 
Аркадида угоед, бушуу та- 
тагты гэжэ байтараа, томо 
туда загайанай губшуурта 
оройонгше мэдэжэрхибэ хэ- 
бэртэй. Губшуураа бушуу 
татагты, доогуурхгпгн татал- 
сагты, аргамжаараа уйаа со- 
хигты гэжэ байгаад хашхар- 
жа. 0 ер ее  тургэн уйа уруугаа 
оролсоод, губшуураа татал- 
сана. Холойоо губшуурда 
оройон томо загайан шан
га абяатайгаар уйаа сохижо 
байтараа, эрьедэ тухэжэ бай
тараа угы болошобо. Губ
шуураа эрьедэ татажа гар- 
гаад, Потапов «тьфу» гэжэ 
газарта нюлбаад, хайр дээрэ 
йуушаба. Ходо загайашадта 
даарилдадаггуй туда алдаха 
гээшэ байал ушартайхан бай- 
гаал бэзэ. Мун ангуушад нэгэ 
бурхи бодон гахай ухэлын 
даарингуй буудажа гуйлгее 
йаа, байал гшмэ ушарта оро- 
дог байгаа бэзэ.

Аркади механик Потапо- 
вайгаа хажуудань ошоод:

- Бог с ним, ехэ бу уйда, 
дахинаа губшууртамнай оро- 
хол байха, -  гэжэ байгаад, 
загайашанаа номгодуулна. 
Юу, дахин энэш губшуурда 
орохо юм. Холо ябаа, гэнэ 
Потапов.

Дахин нэгэ губшаад 
узэе. Эдэш хошоодоор яба- 
даг бэшэ гу, -  гэнэ Аркади. 
Потапов бодожо, дурата 
дурагуйшэгээр губшуураа 
эбээрэн табижа, гансаараа 
йуугаад, саашаа хоёр гараа- 
раа йэлюурдэн ошоно. П о
тапов холохон ошоод уруу- 
дахадань, Аркади дахалсан 
эрьеэрээ доошоо болоно. 
Одоо Потапов эрьежэ, уйаа 
хундэлэн шанга шангаар 
йэлюурдэн, эрье тээшээ яара- 
на. Мэнэ духэжэ ерээд, аргам- 
жатай губшуурыгаа узуурые 
жолоошон Володида шэдэ- 
жэ угоед, оорое тургэн эрье
дэ гарамсаараа губшууртаа 
харайжа ошойоор, губшуу- 
райнгаа хоёр талаа бушуу 
татагты гэнэ. Гэнтэ томохон 
загайанай уйаа сохихо дуул- 
дажа, одоо эдэ гурбанай шуу- 
яан наяршаба.

- Хубаад, бушуу йайсар 
татагты, ноохимнай губшу
урда оробо гу, -  гэжэ дуу- 
гараад, уйа руугаа харайжа 
ороод, губшуурда оройон 
туда загайаа тэбэреэд аба- 
хаар загнана. Томо загайан 
одоо губшуурда хам байсар 
орошойоноо йуреетэйгээр 
собхорон уйаа сохийоор, хуу- 
рай газарта гарашаба. Нойр- 
то дарагдашайанаа нойром- 
ниш сэлмэшэбэ. Аркади, 
жолоошон, Потапов гурба
най зугаа хухюутэй боложо, 
одоо туда барижа йанаа сэдь- 
хэлын дуурэжэ, булта баяр- 
тайнууд гэртээ бусаа бэлэйб- 
ди.

Загайашан Потапов уетэн 
загайаша нухэдтее хеерэхэ 
зугаатай болоо бэзэ.
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Нагасын тэнгэри ехэ
Эсэгэ ороноо хамгаал- 

гын Агууехэ дайнай илалта- 
ар тугэсэйеер 70 жэлэй унгэ- 
реешье йаань, тэрэ ехэ дайнай 
шарханууд эдэгэнэгуйл даа.

Хэды олон шэлдэг эрэ- 
шуулнай тэрэ шэруун дайнда 
хосорооб даа. Хэды гэгшын 
эжэнэр хубуудээ хулеэйээр 
хада гэртээ харяаб, хэды ба- 
сагад, бэреэдууд инаг хайрата 
нухэдгуй улееб, хэды ухибууд 
уншэрееб, ара талын хатуу 
ажалда xooho нойтоор яба- 
жа, хэды хун убшэ хабшанда 
баригдааб -  эдэ бугэдые хэн 
тооложо гаргахаб, тоолоошье 
haa, арад зоной уй гашуудал 
юугээршье хэмжэшэгуй ха юм. 
Паяхан редакцидамнай Захаа- 
минай Сагаан-Мориной Алек
сей Данзанов орожо, йонин 
хеерее дэлгээ.

Алексей Нагмитович йуу- 
лэй уедэ аяар холын баруун- 
хойто зугтэ оршодог Карели- 
дэ хоёр дахин ошожо, Бато 
нагасынгаа д ай л ал д ah ап га- 
заарнуудаар ябажа, хууртэнь 
сэсэгуудые табижа, нютаг- 
тань шоройе сасажа, тэндэхи 
газарйаашье шоройень асар- 
жа, нагасынгаа тоонто дээрэ 
сасаба.

Ороноймнай хойто ехэ ни- 
ислэл болохо Ленинградые 
эзэмдэжэ, газарай и юру у haa 
угы хэхэ гэйэн немецууд бо- 
лон финнууд энэ герой хотые 
буйэлжэ п [ада h ап юм. 1943 
оной эхилхэдэ, Ленинград- 
ска, Волховско фронтнуудай 
бухы улаан сэрэгшэд шанга 
тулалдаанууд соогуур дайса- 
най бэхилэлтэнуудые havina 
сохижо, январиин 18-да хоёр 
талайаань нэгэдээ. Иигэжэ 900 
хоногто хуреэлэлгэдэ бай hап 
Ленинград бухы оронтоёо 
холбоотой болобошье, ту
лалдаанууд бурил шангаржа 
байгаа. Илангаяа «Карель

ский вал» гэжэ нэрлэгдэйэн 
(финнууд «Ожерелье смерти» 
гэжэ нэрлэйэн, хэзээдэшье, 
хэншье дабажа шадахагуй 
гэжэ тоолодог йэн) хэдэн даб- 
хар бэхилэлтэнууд гал дулеер 
манай сэрэгшэдые угтажа 
байгаа. Хэды тиигэбэшье, энэ 
бэхилэлтэнуудэй голынь боло
хо Кивеннапые (мунее Перво
майское hyypirii) баатар улаан 
сэрэгшэд 1944 оной июньдэ 
абажа шадайан байна. Тэндэ 
илангаяа Сийранмяки ундэрэй 
тулее усэд шанга тулалдаанууд 
болойон туухэтэй.

Эдэ ехэ байлдаанда хэды 
олон манай сэрэгшэд баа- 
тарай ухэлеер унаа гээ- 
шэб! Мунеешье энэ дайда- 
да худеелуулэгдээгуй олон 
хуурнууд олдоно. Бухы улаан 
сэрэгшэдые мунхэлхын тула 
эндэ тэндэ олдойон хуур- 
нуудые нэгэ доро худоолжэ, 
хушее табижа, элируулэгдэйэн 
сэрэгшэдэй нэрэ обогуудые 
йиилэжэ, дурасхаалай дэб- 
тэртэ бэшэнэ. Мунее эндэ 630 
баатар манай сэрэгшэд мунхэ 
нойроор нойрсоно.

- Эдэ олон арадуудай, илан
гаяа ородуудай, Кавказай, 
Дунда Азиин хубуудэй хэдэн 
зуун нэрэнууд соо Бато Данза
нов гэжэ нагасынгаа нэрэ оло- 
боб. Юундэшье ганса буряад 
байгаабши даа гэжэ гайхабаб. 
Тии-хэдэмни тэндэхи Валенти
на Карабанова багша: «Теэд 
Ород гурэндэ ажайууйан хадаа 
ород нэрэ обогтой хэды олон 
арадуудай хубууд ябаал юм 
ааб даа», -  гэжэ намда ойлгуу- 
лаа, -  гэжэ Алексей Нагмито
вич хеерэнэ. Тэрэ уедэ буряа- 
дууд байал ородоор бэшуулдэг 
байгаа, илангаяа хасагууд, хэ- 
рээсниг болойошуул.

Бато нагасынь алба хэйэн 
281-дэхи дивизиин ябаган сэ- 
рэгэй полкын дансада унша-

набди: «Данзанов Бато Дан- 
занович, рядовой, стрелок, 
1925 г. рождения (унэндее 
1924 ондо турэйэн), призван 
08.11.1943, убит 16.06.1944, 
извещение № 413». Багахан 
Сагаан-Моринйоо 89 шэлдэг 
эрэшуул дайнда мордожо, ами 
найаяа Эхэ оронойнгоо тулее 
угэйэн 65-найнь нэгэн Бато 
Данзанов болоно.

2004 ондо энэ Кивеннапада 
анхандаа ажайуужа баййан, 
мунее Финляндиин эрхэтэд, 
тэрэ ундэртэ эндэ ами найаяа 
алдайан совет болон финн сэ- 
рэгшэдтэ хамтын хушее бод- 
хоогоо. Мунее энэ хушеее 
нютагай зон, йурагшад ехэ на- 
ринаар хаража байна.

«Карельский вал» гэжэ 
бэдэрэлгын отрядтай хамта 
йурагшад саг ургэлжэ бэдэрэл
гын ажал ябуулна: йуулшын 
сэрэгшын худеелуулэгдэтэр 
дайн дуурээгуй гэжэ тэдэнэр 
ойлгоно. Пургуулиингаа му- 
зейдэ олон экспонадуудые 
асарна, шэнжэлэлгын ехэ 
худэлмэри хэнэ, эндэ худее- 
луулэгдэйэн зоной турэл хамаа- 
тантай бэшэлсэнэ.

Первомайскын йургуулиин 
багша, хизаар ороноо шэн- 
жэлэгшэ Валентина Караба
нова оорынгое хэблуулйэн 
«Кивеннапа Первомайское» 
номоо Алексей Нагмитович- 
та «Алексею Данзанову и се
мье в память о посещении 
места гибели Бато Данзано- 
ва в д. Сийранмяки 7.10.2015 
г. п. Первомайское» гэжэ бэ- 
шэгтэйгээр бэлэглээ. Гурэн 
турынгее, орон нютагайнгаа, 
арад зонойнгоо туухэдэ гам- 
тайгаар хандадаг, шэнжэлдэг 
иимэ хунуудэй байгаа сагта 
туухэмнай залирхагуй, алдар- 
та хубууднай мартагдахагуй 
гэжэ батаар этигэгдэнэ.

С. Ринчинов.



8 нюур «Ажалай туг» 2015 оной ноябриин 20

__________  Лубсан ЦЫРЕНОВ
 ̂ Ш ог хвврввн ууд 3

Огторгой
мэдэхэ

Совет засагай уедэ коммунис 
партиин суглаа суурганууд болодог 
байгаа. Унидэ пенсвдэ гараЬан ком
мунист убгэжеелнуудые тэрэ суглаа- 
нуудта абаашадаг Ьэн. Нэгэ тиимэ 
суглаанай дуурэхэ уедэ парторг бо- 
дожо, сугларЬан коммунистнуудта 
хандажа: «Манай ахатан болохо 
ундэр наЬатайшуулнай бодожо, 
мандаа, залуу уетэндоо, ухаа заажа 
угыт, ходол абяагуй Ьуунат», -  гэбэ. 
Тэндэ ЬууЬан убгэдэй нэгэн бодоод 
иигэжэхвврэбэ:

- Манай хоёрдохи отделениин 
хоёр ноёд болохо, управляющий 
ба тракторна бригадир хоёрнай 
ехэ Ьонин гээшэнь, убЬэндее га- 
рахадаа суглаа суургаа хэнгуй 
Ьэмээхэнээр гаргахын орондо, суг- 
лаагаа хээд лэ байхым. Тиихэдэнь 
огторгойниинь адли болоод лэ, 
аадар бороогоо адхахым даа. Хоёр 
гурбан удэр ажалаа хэнгуй амаруу- 
лхым. Тиингуй яахаб, олон зон 
суглархадаа аадар бороо ородог 
гэлсэгшэ. Би муноо Ьанажа байнаб 
-  суглаа хэнгуй убЬэндее гу, али 
силос хуряахадаа гарбалынь Ьайн 
байгаа. Тиигэбэл аадар оронгуй 
байхал Ьэн. Убгэнэй тиигэжэ хэ- 
лэхэдэнь, зал соо ЬууЬан зон уната- 
раа энеэлдээ бэлэй. «Орохо угыгоо 
огторгой мэдэхэ», -  гэжэ управля
ющий абяа гараба.

Зун болохоёо болёо
БаЬа нэгэ совхозой суглаан- 

да малай гууртьш ахалагшада угэ 
угтэбэ. Тэрэ хун трибунада ошоод
лэ:

- Энэ хэдэн жэлэй хугасаа соо 
зун гээшэ болохоёо болёо. Юун- 
дэ тиигэжэ хэлэнэбииб гэхэдэ, зу- 
ниинь хуйтэн, би энэ дэгэлЬээнь 
Ьаланагуйб, -  гэжэ хэлэхэдэнь, 
аймагЬаа ерэЬэн ноён гани галзуу 
болобо:

- Ши зурхэгуй хун гээшэш, ур- 
дань эрэшуул тулеэндэ убэл ошоод, 
тээжэ байхадаа, дэгэлээ тайлаад 
худэлдэг байгаа. Энэл дэгэл жэлэй 
дурбэн сагта умдоод ябанаб гэхэ-

дээ залхуу тунеядец гээшэш.
Энээнииень шагнажа байЬан 

совхозой туруулэгшэ ажалшанаа 
абарха Ьанаатай: «Хэжэл байха- 
да юумэн бутэхэ, хэлэжэл байхада 
Ьургаал болохо», -  гээд хэлээдхи- 
бэ. АймагЬаа ерэЬэн ноён уураа 
намдуулжа, доошоо Ьуугаа Ьэн. 
Зал соо байЬан зон нюураа малгай- 
гаараа гу, али пулаадаараа тагла- 
жа байжа, бутуу энеэлдээ бэлэй.

Иайн худа 
урагууд
болоёл даа

Урда сагта угытэй айлай басаган 
нэгэ баян хунэй хубуундэ хадамда 
гаража, айл болохо гэжэ хэлсэбэд. 
Угытэй айлай эзэнэйнь аханиинь 
тэрэ баянЬаа зээлеэр юумэ абаЬан 
байгаа. Нэгэгэ баян айлай зон ха- 
даг табихаяа басаганайда ерэбэд. 
Гэртэнь ороод, хадагаа табяад, худа 
урагууд боложо Ьайн зугаа дзпгэжэ 
байтараа, баян хун тэрэ уритэй хугээ 
харамсаараа:

- Зай, шиимни хэзээ уриеэ угэхэ 
гэжэ байнаш? Унишье болошоо, 
хэлсэЬэн болзоромнай галаб ун- 
гэроод байна бшуу, -  гэжэ шанга- 
ханаар, бултанда дуулдахаар хэ- 
лэбэ. Угытэй гэрэй эзэн энээниие 
дууламсаараа уураа хурэжэ:

- Урн шэрээ нэхэлсэхэеэ ерээ гут, 
али уриеэ айл болгохоёо ерэЬэн зон 
гут? Гараад зайлагты саашаа, нам- 
да иимэхуда урагууд хэрэггуй. Урн 
шэрээ нэхэлсэхэеэ ерэбэл, абажа 
ябаЬан бэеэ ада шудхэртэ угоорэйт, 
адуу мал олонтай Ьаа, байрын бар- 
шагта угоорэйт», -  гэжэ зандарба.

Баян мухардажа: «Би зэмэгэйб, 
иигэжэ маанадаа бу уреэгыт даа. 
Уриеэ дахин нэхэхэгуйб. Пайн 
худа урагууд болоёл даа», -  гэжэ 
гуйгаа бэлэй.

Ямаршье хуниие муугаар хэлэ- 
жэ болохогуй юм. Хун бухэниие 
оорын бурхад, сабдагуудынь ха- 
раад ябадаг. Хуниие муугаар хэлээ 
Ьаа, сабдагуудынь гомодхоожо бо
лохо. Хунэй хуби заяан нюдэ саб- 
шаха зуура Ьэлгэлдэжэ байха юм

гэжэ хэлсэдэг. Жэшээнь, эгээ адаг 
муу архинша хун дээшээ болоод, 
ноён ба баяншье болоод байхани- 
инь туухэдэ олон юм гэжэ хэлсэдэг.

Сэхигэр нюдэн 
сэн угы

Урда сагта болоЬон ушар. Нэгэ 
айлда олон эрэшуул шагай (карта) 
наадажа байбад. Нэгэ убгэн мунгэ 
шуужэ эхилхэдээ ехээр баярлажа 
байгаад, «мяхан бусалха буреэ эде- 
эшэдэг, хун убгэрхэ буреэ ухаа оро
дог» гэжэ бэеэ Ьайрхажа эхилхэ- 
дэнь, столой нугоо талада ЬууЬан 
дунда наЬанай хун тодожо абаад, 
«мяхан бусалха буреэ шууЬээ ал- 
дадаг, харин хун убгэрхэ буреэ уха- 
агаа гээдэг юм гэжэ хэлсэдэг даа» 
гэжэ хэлээд, бэшэнээ харана. Нэгэ 
эрэ хун мунгоо алдаад байхадаа бэ- 
шэндээ хандажа:

- Битнай мунгоо алдабаб, газаа 
уяатай сэхигэр нюдэн сэн угы гэг- 
шэ гу, табяад саашань наадахам, 
-  гэбэ гээшэ. Шуужэ байЬан убгэн:

- Морёо таби, таби, мунгеешье 
эрьюулжэ болохош, -  гээд маЬай- 
сараа энеэбэ. Тиигээдшье наадан 
саашаа ургэлжэлбэ даа. Тэрэ алда- 
жа байЬан хумнай морёошье алда- 
ба. Ябаха гээд:

- Би хэлээ бэлэйб даа, сэхигэр 
нюдэн сэн угы гэжэ, битнай тандаа 
уригуй ха юмбииб, ябахам, -  гэжэ 
хэлээд бодобо.

- Морёо минии хашаан соо 
оруулаад ошооройш -  гэбэ убгэн. 
Мунгее алдаЬан хун гайхаЬан 
нюур харуулаад:

- Би хэлээ Ьэмнайб, сэхигэр ню
дэн сэн угы гэжэ, таанадтаа урн 
угыб гэнэ бэшэ губ, -  гэжэ хэлээд, 
газаашаа гараад, морёо унаад, гэр 
тээшээ шогшуулба. Убгэн: Энэ 
хумнай юун гэнэб даа, мориёо ал
даад орхихогуйб гэнэ гу? -  гэжэ уур 
сухалаа багтаажа ядаад хашхарба.

Хажуудань ЬууЬан хун: Урн 
угыб гэжэ олол хэлээ, -  гээд, ташага- 
наса энеэбэ. Ухаатайл золиг байнал 
даа, -  гэжэ нэгэн хэлээд, убгэнЬее 
бэшэн энеэлдэжэ ороходонь, убгэн 
Ьанаа алдаад улов бэлэй.
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«Архиин харгы хаагуур бэ? 
Арбан хурганай узуурээр»

Буряад зон урдандаа архи 
ехээр уудаггуй байгаа. Хуг- 
шэрхэдоол сугларжа найр 
нааданда гу, тайлга, обоодо 
гу хоорэлдэжэ, зааха бэеэ ха- 
лаан уудаг заншалтай байИан 
юм.

«Гуша хуроод дунгэжэ ам- 
саха, таби хуроод тааруулжа 
балгаха, жара хуроод жар- 
гажа хоорэлдэжэ бэеэ халаа- 
ха», -  гэжэ архи тухай урда- 
най убгэд хэлэгшэ Ьэп. Аляа 
жэмэс амтан дээрээ гэйэндэл 
зааха уугаад болидог бай
гаа. Юундэ тиигэнэб гэхэдэ, 
эртэ урда carhaa архи ехээр 
уухагуй, бэеэ ходо бэлэн бай- 
ха уялгатай байЬап. Дайсанай 
добтолбол зоноо абарха, бай- 
гаалиин байдалйаашье адуу 
малаа хаража, Ьайп байхыень 
бодожо ябадаг Ьэп. Найр наа
данда архи балгажа байхадаа 
иигэжэ уреэдэг: «Саба сата- 
жа, Сабын эзэн хэтэ мунхэдоо 
байха болтогой!»

«Саба» гээшэнь тогооной 
архи, «Сабын эзэн» -  гэрэй 
эзэн гу, али архи аягалйан 
хун. Тиигээд найрлажа бай- 
гаад архиин дуу дууладаг 
йэн. Танай анхаралда архи
ин дуунууд:

Тойруулаад абакан
тогоомнай

Талын шулуун
тулгатай хаяа,

Тойроод куукан
бидэнэр гээ

Тввбии таабайкаанъ
эхитэй.

Эръюулээд абакан
тогоомнаы

Эръеын шулуун

тулгатай хаяа, 
Иигэжэл куукан

бидэнэр гээ
Эжы абакаанъ эхитэй.

* sH *
Архиин харгы хаагуур бэ? 
Арбан хурганай

узуурээр гээ
Аятай зугаа хаагуур бэ? 
Алаг эреэн зурхэнквв гээ. 
Тамхиин харгы хаагуур бэ? 
Табан хурганай

узуурээр гээ. 
Таатай зугаа хаагуур бэ? 
Танай манай зурхэнквв гээ.* ❖
Хухы хангайнгаа зулгые 
Хулэгвврвв яажа

барахым даа. 
Хвврхы танаа хундые 
Хухиж э яажа

барахым даа. 
Аляа хангайнгаа зулгые 
Адуугаараа яажа

барахым даа. 
Аятай танаа хундые 
Эдижэ яажа барахым даа. 

^
Баржан хээтэй домбо 
Барюулаад зангуй

гунгалдаал даа. 
Баабайдаа турэкэн

бидэнэр
Баража даангуй

гунгалдаал даа. 
Эръен хээтэй домбо 
Эшэеэш даангуй

гунгалдаал даа. 
Эжыдээ турэкэн бидэнэр 
Эдикэнээ даангуй

гунгалдаабди даа. 
Энэ дурбэн архиин дууну

уд Батуева Долгор хугшэн- 
hoo бэшэжэ абтаба.

Ара хангайн эхиндэ 
Адуунайм тииргэн

мунхэл даа, 
Абгай бууралайм

хойморто
Аршаантай духаряа

мунхэл даа. 
Ургэн жалгын эхиндэ 
Ухэрэйм тииргэн

мунхэл даа 
Убгэн бууралайм

хойморто
Уреэлэй угэниинъ

мунхэл даа.
 ̂ * *

Моденой доторкоо
ургакан

Мойкон эдеэн жэмэс гу? 
Мотоорложо зугаалха 
Ура г элъгэн хоёр гу? 
Бургааканай ундэкэнквв

ургакан
Нэркэн эдеэн жэмэс гу? 
Баярлажа байжа зугаалха 
Худа худагы хоёр гу?

Энэ хоёр архиин дууну
уд Цыреторова Юмжи хуг- 
шэнйоо бэшэгдэжэ абтаба.

Эртэ урда carhaa буря
ад зон архи ехээр уудаггуй 
байЬан. Эдэ дуунууд соо 
иимэ угэнууд байна:

«Архиин харгы
хаагуур бэ? 

Арбан хурганай узуурээр». 
Хун Ьогтоходоо арбан 

хургаараа алдуу хэжэ хуниие 
сохихо гу, али амаараа хаш- 
харжа гомодхооно. Тиимэл 
хадань архи ехээр уудаггуй 
заншалтай байхыень харуул- 
на гэжэ ойлгомоор.
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УндэЬэн ёйо заншалнуудта 
хабаатай дуунууд

(Ургэлжэл).
Амитанай ганса apha, 

шурмэйэ, мяхыень хэрэглэ- 
хэ бэшэ, байа эбэр, йабар, 
тойыень эм дом болгожо 
хэрэглэдэг гээшэ. Ан арьяа- 
тандаашье урданай зон ехэ 
хундэтэйгоор хандадаг бай- 
гаа. Ш оные «ута йуултэй», 
«худоогэй таабай», «тэн- 
гэриин нохой» гэжэ байжа 
олон янзаар нэрлэдэг.

Тээгэ дуунууд
Агнуури хэжэ ажамидар- 

жа баййан буряад зон табан 
хушуун малаа удхэжэ заха- 
лаа. Хонин йурэгэй аша ол- 
зыень хэрэглэн, ноойыень 
ээрэжэ, йубажа, даража эд 
болгодог. Пэеы хэжэ, гэр 
бараагаа бутээжэ, убэлэй 
хуйтэндэ урхэеэ хушажа, 
тохом, дэбидхэрээ дарадаг, 
оймйо, бээлэйгээ нэхэжэ, 
арйаарнь худэйэн хунжэл, 
дэгэл, хурьган малгай, хан- 
тааза, бээлэй гэхэ мэтые оё- 
дог болобо.

Мяхыень эдихэдэ, тамир 
тэнхээ оруулдаг, шулэниинь 
хугшэн зондо туйатай, тоо- 
лэйень болон нэрэтэ мя- 
хануудыень хундэтэй айл- 
шадта баридаг. Хониной 
арйанда (жэндэ) орожо, бэ- 
еэшье аргалдаг юм. Нуудэл 
байдалтай буряад зон элдэ- 
бээр жэлээ унгэргэжэ, ондо 
ородог байгаа. Ган гасуур 
боложо, зуд жэлэй боло
ходо, турэйэн эхэ хонидой 
олоор ухэхэдэнь, хурьгы- 
ень ондоо эхэдэ заяадажа, 
тээгэлдэг байгаа. Залуу эхэ 
хонин оорынгоо хурьга бэ-

ендээ духоонгуй, хухуулжэ 
угоогуй йаань, байал тээгэ 
дуунуудые дууладаг.

Хужар нютагай Д.Д. Цы- 
ренова

«Тулгэ Иайхан хонимни,
ТурэИэн хуръгаа абыш даа.
Алтая Иайхан хонимни,
Аятайхан хуръгаа

абыш даа.
Тээгэ, тээгэ, тээгэ...», 

гэжэ дуулана.
Санага нютагай Д.С. 

Норбоева иигэжэ тээгэлээ:
«Тээгэ, тээгэ даа,

юундэ хуръгаа 
голообши?

Яагаа мунтиг муухайбиш.
Тээгэ, тээгэ даа,

хуръган шинии томо 
болохол даа.

Эндиин ногоо эдихэл даа.
Тээгэ, тээгэ даа,

юунэй му у  хай юмши?
Тээгэ, тээгэ даа,

хуръганити томо 
болохол даа.

Эндиин ногоо эдихэл даа,
юундэ голообши?

Тээгэ, тээгэ даа.
Тээгэ, тээгэ».

Д.С. Дугаров хони тээ- 
гэлхэдэ, аялгань ехэ гол 
зорилго дуургэдэг, хониие 
уяруулха сэдьхэл хэрэгтэй 
гэжэ бэшэнэ. Эхэ хониндо 
хандайан угэнууд байал ехэ 
уургэ дуургэнэ гэжэ хэлэ- 
хээр.

Тээгэ дуу дуулахайаа га- 
дуур, байа хурьганай эхын- 
гээ унэр абахаарнь, эхэ 
хониной йуень йаажа, хурь
ганай нюрган дээгуур адха- 
даг, угышье йаа, залуу эхэ 
хониной бугсэдэнь хурьгы-

ень барижа эмэрдэг байна.
Архиин дуунуудые шэн- 

жэлхэдэ, турэйэн тоонто 
нютагаа, тойроод баййан 
байгаалияа, танха тогоогоо, 
эжы абаяа магтажа дуулайан 
дуунууд болоно.

Эдэ дуунуудые нютагай 
убгэд сугларжа, сэгээ, тогоо- 
ной архи ундалжа, йонин 
зугаа дэлгэжэ, яаралгуй хоо- 
рэлдэжэ байхадаа дууладаг. 
Архиин дуунууд ехэ баян 
нугалбаритай, гое аялгатай, 
ехэ гунзэгы удхатай байдаг 
гээшэ.

«Дууража гараИан
нарамнай,

Доодохон замбиигаа
халаана гу?

ДуИажа гараИан арзамнай
Энээхэн зурхыем

халаана гу?» 
(Д.Л. Шагдурова, 

В.Ш. Хадаев, 
Санага нютаг).

«Баржанхан Иайхан
домбомнай

Баабаймнай бариИан
домбо даа.

Барандаа ИууИан бидэнэр
Баабайнарай юрввИэн

юрввлИввбди даа. 
(Д.С. Норбоева, 

Х.Ж. Цыренжапова, 
Санага нютаг).

Ерэйэн айлшандаа, уг- 
тажа абайан гэрэй эзэдтэ 
зорюулагдайан дуунууд 
олон. Сугларйан зон тэрэ 
дороо шэнэ дуу зохёохо ар- 
гатай.

«ХатаргаИаар ерэхэдэм,
Хадхамал сэргэтнай
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угтаба даа. 
Хундэтэй таанадтаа

ерэхэдэм,
Хатуухан харатнай

угтаба даа», 
гэжэ сэргыень магта- 

haap, айлшан ороно.
«Алтай Иайхан

богокыетнай 
Алхаж а ядаИаар

оробо губ?
Алдар ехэ нэрыетнай 
Хундэлжэ ядажа

Иууна губ?» 
-  гээд, саашань дуулахада 

болоно. Ехээр хундэлуулйэн 
айлшан йогтохоёо йанабал, 
дахин нэмэжэ болохогуй 
гэйэн тэмдэг болгон, иигэжэ 
дуулаха:

«Эржэн хайлуур
домбомнай

Эшэеэ даангуй
гунханаа гу? 

Иигэжэ хугшэрИэн
битной,

Хундэеэ даангуй
гунханаа губ?» 

Гэртээ бусахадаа, гэрэй 
эзэдтэ йайниие хургэжэ дуу
лаха:

«Хангалаа унажа
бус ахам даа. 

Эръехэ бусаха болобоб даа, 
Эдеэб, хундэлуулээб гэжэ 

бус ахам даа.
Духаряагайтнай хатууда 
ДуулаИаар, xyxuheep

бус ахам даа. 
БаярлаИанай урманда 
Баряад гарытнай

бус ахам даа. 
Баабайн буян байИап хойноо 
Бусад дахин айлшална

бэзэб». 
(Хадаев В. Ш .).

Ёохорой дуунууд
М.Н. Хангалов буряад зон 

ёохор хатаржа, «зэгэтэ аба» 
агнуурида зоноо бэлдэдэг

байгаа гээд бэшэнэ.
Д.С. Дугаров ёохорые бее 

мургэлтэй холбоно. Хухэ 
мунхэ тэнгэридээ хандажа, 
хура бороо эрижэ, зон ёохор 
хатардаг байгаа гэжэ эрдэм- 
тэн тоолоно.

Ёохор заабол тухэреэлжэ, 
гар гараа барилсан, нара зуб 
эрьежэ, сэргэ, хада, модо, гал 
тойрожо хатарха.

«Хадын тулеэ суглуулжа, 
Халуун галаа хугжвв-яа. 
Хамаг зоноо зарлажа, 
Хатар наадаа хугжвв-яа. 
Галай манай носохо 
Гайхалтай лэ гэлсэнэ». 
Ёохор хатархада, удэшэн- 

дее сугларжа, хадын тулеэ 
суглуулжа, халуун галаа 
хугжеежэ, уурэй сайтар ха
тардаг байгаа. Энээниие гэр- 
шэлйэн ёохор жэшээ болгоё. 

«Ундэр хадын саанакаа 
Уурэй сайтар хатарая. 
Ургэн голой хюрууе 
Хайласарынь хатарая». 
Ёохор хатаржа эхилхэдээ, 

удаанаар, баййаар хурдалжа, 
тургэн солбоноор тугэсэхэ 
хэрэгтэй. Нютаг нютагуудай 
ёохор онсо илгаатай. Эдэ 
илгаануудынь мэдэхын туда 
нютагайнгаа аха заха зонйоо 
бэшэжэ, сээжэлдэжэ абаха хэ
рэгтэй.

Арадайнгаа дуунуудые 
мартангуй дуулажа, удхыень 
ойлгожо, аялга, нугалбаряа- 
нуудынь зубеер гаргаха шу- 
хала. Дуу дуулахадаа, турэл 
хэлэнэйнгээ баялиг мэдэхэ 
хэрэгтэй. Угэ угуулбэринь 
тон тодо, эгшэг нугалбаринь 
ирагуухан байха ёйотой. 
Зарим залуу дуушадай угэ 
угуулбэрииень тодо бэ
тээр  дуулаад, дуунайнгаа 
удха мэдэхэгуй байхадань, 
шагнагшад юун тухай дуу- 
шанай дуулайыень дуурэн

ойлгодоггуй. Тайзан дээрэ 
гарайан хун заабол хухюун, 
дорюун байха ёйотой гэжэ 
зарим зон бододог хэбэр- 
тэй. Одоо энэмнай хадаа дуу- 
най удхайаа дуулдыдаха. 
Жэшээлхэдэ, «Хуяа шэлын 
оройгоор...» гэйэн дуум- 
най гашуудал харуулйан, 
дуунь ахаяа алдажа буудаад, 
дуулажа баййан дуун. Энэ 
дуу хухюутэйгээр дуулажа 
болохогуй ха юм даа.

Муне© сагта урданай дуу- 
нуудай суглуулбари ному- 
уд ехэ олон. Теэд ехэнхидээ 
дуунайнь ноото угтеегуй 
байдаг. Тиимэйээ хумуу- 
жуулэгшэдтэнь ноото хэрэг
тэй байна. Ноото мэдэхэгуй, 
хэлээ хусэд мэдэхэгуй залуу 
уетэндэ мунео сагта дуу шаг- 
нуулаад йургаха арга бии бо- 
лоо. Арадай дуунай дискнууд 
олоор гарадаг болонхой.

Арадай гоё хугжэм, аял
га шагнаад амархада, ехэ 
таарамжатай. Дуу дуулаха
даа, хун сэдьхэлэйнгээ бай- 
далые хулгеедэг. Баяр жар- 
гал хубаадаг, уйдхар гуниг 
тараадаг, йанаан сэдьхэлые 
зайадаг манай буряад арадай 
дуунууд уян аялгатай, баян 
угэнуудтэй, гунзэгы удха- 
тай. Арадайнгаа дуунуудые 
йэргээе, мартагдайан дууну- 
удаа дуулая, дамжуулая гэжэ 
уряалха байнаб. Эндэ «Ду- 
унда дэлхэй баясадаг» гэйэн 
арадай угэ дурдамаар.

А. Дылгирова, 
П.И. Чайковскиин 

нэрэмжэтэ колледжын 
багша.

( «Буряад унэн»).
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haUcap намаяа хуряажа, 
Ьайхан газар табяарайт
Бааркан эбиим иигэжэ захяад,
Бурханай орондо мордобол да а.
Арбан урине ургэж э табяад,
А м арха хут элдвв хурэбэл даа.

Дайнай уеын хуш эр ж элнуудые 
Дабаж а гараа, даарахые узвв,
Улэн хоокон сагай шэруундэ 
Ухэр дахаж а хоолоо олоо.

Хайнаг шараар газар хахалж а,
Хазаадай Эреэнээр таряа хаяа,
Ханата гэрэй шэнэкэн модо 
Хойто Эреэнэй нахяакаа оруулаа.

Ямаршъе ажал хэжэ шадаха,
Ябууд дундаа хабш алга шааха,
Хаж уур дабтажа гурьба гаргаха,
Хам т а хою улаа дархалж а кууха.

Ешын-Губээ, Зэдын-Эхин,
Сагаан-Жалга, Сан толгой,
Бутуу-Зэдэ, Ехэ-Зэдээр  
Бултымнай шэрээл, бааркан хоёр.

Урда хойноо морин дээрээ 
Угжатай зааханкаан дууршэ ябаад, 

Д улаахан гараараа бэеымнай бввмэйлж э 
Дурэнхэйлж э хулымнай ургэж э табяал.

Д уукан мандаа дут уу улээнгуй 
Дуурэн ж аргал угэж э шадаа,
Долоон хубуу, гурбан басага 
Дайдын хурькэ гэш хуулж э амараа.

Даниил НОХОРОВ

И игэж э маанараа ургэкэн ашынь 
Нэгэшье эрьюулж э шадаа губ даа? 
Нэнгэж э хаа-яа хуурайлж а бэеынь 
Ургэжэ гартаа мэдэрээ губ даа?

Ашанараа ургэжэ, душэеэ хараад, 
Алт анхан гуламтаяа

уую улж а кууха  дань, 
М ундэгэр сагаан толгойтой эбиигээ 
М унхэ шэнгеэр канагша бэлэйб.

А глаг дэлхэйтэеэ куулш ынхиеэ б паркам  
Ам яа буляалдаж а хахасаж а байхадань, 
М унхэ бэшэ эбиитэй байканаа 
М эдэрээд хаж уудань уяран куугааб.

Ямаршъе хайратайгаар иигээд бааркам  
Ябаш ха юмши даа, маанараа орхёод, 
Т1уулшыншни захяае дуургэж э бидэш 
П ай с ар хуряаж а, кайхан газар

табяабди даа.

Худэлхэёо боликон хулдэш  мургэж э 
Хулисэл гуйж а куугаабди бултаа, 
Халуунаар урдакан нюдэнэйнгвв укые  
Хуур дээрэш хахасаж а улээбэбди.

Одод соокоо маанараа хараж а,
(Эрой дээрэмнай эръежэ байгаарай, 
Сэдъхэжэ табикан зургыш

алдабалымнай
Сахилгаан т аш уур буулгаж а

байгаарай.
Баяртай, эбиим!
Зввлэн газарай хуръкэн соо 
М унхэ нойроор нойрсыш даа.
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ба соносхолой, бухгалтериин -  4-30-37.

Редакциин хараа узэл ав- 
торнуудай йанал бодолтой 
зохилдонги бэшэ байжа 
магад.

Нарадаа хоёр 
дахин гарадаг hoiiini.

Хэйэг 700. 
Индекс 59901

Хэблэлэй нэгэ хахад 
xyy.iahan хэмжээтэй.
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