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Хотын депутадуудай 
туруушын сесси унгэрбэ

Ноябриин 15-да боложо 
унгэрЬэн Ьунгуулиин душ уу- 
дээр Закаменск хотын депу
тадуудай Соведэй буридэлдэ 
15 депутат оройон байна. 
Xouohoii йууринай Закаменск 
хотын буридэлдэ оройоной 
йуулээр энэ туруушын зарлал- 
гын депутадууд болоно гээшэ.

Пая ЬунгагдаЬан депу
тадууд ноябриин 30-да ту- 
руушынгээ эмхидхэлэй сес- 
сидэ хабаадажа, Ьунгуулиин 
территориальна комиссиин 
туруулэгшэ С.Д. Намдакова 
тэдээндэ унэмшэлгэнуудые 
барюулба. Аймагай засагай 
хутэлбэрилэгшэд тэдэни- 
ие амаршалжа, урагшатай, 
амжалтатай ажаллахыень 
хусэбэ.

Хотын депутадуудай Со
ведэй туруулэгшээр 2-дохи 
хуугэдэй сэсэрлигэй хутэл- 
бэрилэгшэ Тунгалаг Баян- 
дылгырова Ьунгагдаба. Тэ- 
рэнэй орлогшын тушаалда 
гурбан хун дурадхагдаба: 
ООО «Литейщигэй» инже
нер Михаил Варфоломеев, 
хотын ветерануудай соведэй 
туруулэгшэ Любовь Громо
ва ба «Городское хозяйство» 
МКУ-гай мэргэжэлтэн Чин- 
тис Жалсанов. Тэдэнэй гурба- 
дахинь эгээл олон дуу абажа, 
туруулэтшьш орлогшын ту
шаалда Ьунгагдаба.

Сессиин уедэ тогтомол 
комиссинуудай буридхэл

баталагдаба: бюджедэй,
экономикын, налогой ба 
зеериин комиссиин бури
дэлдэ Владимир Замба- 
лаев (туруулэгшэнь), Буда 
Базаров, Любовь Громова, 
Андрей Следов; оорын за- 
хиргаанай, инфраструктурын 
болон коммунальна ажахын 
комиссиин буридэлдэ -  М и
хаил Варфоломеев, Любовь 
Громова, Ольга Жиликова, 
Андрей Путинский; социаль
на асуудалнуудай комиссиин 
буридэлдэ -  Елена Викулина, 
Билигма Гомбоева, Владимир 
Игошев, Александр Норбоев, 
Ольга Попова гэгшэд ороЬон 
байна.

Комиссинуудай буридэл 
баталЬанай Ьуулээр хо
тын засаг даргын Ьунгалта 
тухай хеерэлдэбэд. Засаг 
даргын тушаалда худэлхэ 
хусэлее мэдуулЬэн кандида- 
дууд coohoo тусхай конкурс
но комисси эгээл боломоор 
хунуудыень шэлэжэ, депута
дуудай Соведэй анхаралда 
дурадхаха ёЬотой. Туе ко
миссиин ажал ябуулга эм- 
хидхэхэ тусхай Положени 
депутадууд баталан абаЬан 
байна. Пуулээрэнь хотын за
саг даргын тушаалда орлол- 
гын конкурс декабриин 25-да 
соносхохо тухай шиидхэбэри 
абтаба.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.

Буряадай 
толгойлогшодо 
хандахада болоно

Декабриин 1-Ьээ «Вести За- 
камны» ho н и н ой редакцида 
Буряад Уласай толгойлогшо 
Вячеслав Владимирович На- 
говицынай олониитын уулзал- 
гын iaha.u a ажаллажа эхилбэ 
гэжэ дуулганабди.

Энэ уулзалгын таЬалгада 
аймагта ажаЬуудаг хун бухэн 
хандажа, асуудалаа дамжуул- 
ха аргатай. Зоноор табигда- 
Ьан асуудалнуудые редакци- 
ин худэлмэрилэгшэд хаража 
шуумжэлээд, аймаг соогоо 
шиидхэгдэхэ асуудалнууды- 
ень аймагай захиргаанда дам- 
жуулха, харин эндэ шиид
хэгдэхэ аргагуй асуудалнууд 
Буряад Уласай Засагай газар 
дамжуулагдаха болоно.

Булта табигдаЬан асуудал
нууд буридхэлдэ абтажа бай- 
ха ёЬотой.

Олониитын уулзалгын 
таЬалгада гарагай табанда 
10-сагЬаа 12 болотор, 13-Ьаа 
17 саг болотор хандахада бо
лоно. Хун бухэн оорыгое нэрэ 
обог нэрлэжэ, ажаЬуудаг хая- 
гаа хэлэжэ, утаЬанайгаа но
мер хэлэжэ угэхэ ёЬотой. 

Асуудалнуудай дамжуулха 
телефонууд: 4-46-32, 4-45-85
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( Нютагай конинууд J

Аймагаймнай эрхим эжынэр
Манай Захааминай аймаг- 

та Ьуулэй жэлнуудтэ буянтай 
нэгэ хэрэг бэелуулэгдэдэг бай- 
на. Энэмнай болбол «Эхын 
алдар соло» гэйэн хундэлэлэй 
ном соо эхын нэрые дээрэ 
ургэжэ ябайан аймагай эжы- 
нэрэй нэрэнуудые бэшэхэ Ьай- 
хан эаншал болоно.

Энэ жэлэй эжынэрэй 
йайндэртэ дашарамдуулан, 
Захааминай аймагай гурбан 
эхэнэрнуудэй нэрые «Эхын 
алдар соло» гэйэн ном соо ба- 
ярай оршон байдалда нэмэн 
бэшэбэ. Ажал худэлмэридее 
бэрхэ, урагшаа йанаатай, 
олониитын ажалда амжал- 
татай, ури ухибуудээ эрхи- 
мээр ургэжэ, хумуужуулжэ 
шадайан Дутэлуурэй Татьяна 
Будаевна Бадмаева, Ёнгор- 
бойн Валентина Лайжитовна 
Бальжурова, Улэгшэнэй Дара 
Аюшеевна Очирова гэгшэд

болоно. Эдэмнай аймагтам- 
най ажайуудаг олон ажалша 
бэрхэ эхэнэрнуудэй багахан 
лэ хубинь болоо юм ааб даа.

Татьяна Будаевна Бад
маева хатуу шэруун дайнай 
йуулээрхи жэлнуудтэ малттта 
айлда турэйэн намтартай. 
Г еннадий Иванович хани 
нухэрее алдабашье, ганса- 
араа долоон ури ухибуудээ 
хул дээрэнь табижа шадаа. 
Муне© Дутэлуур нютагтаа 
аша гушанараа хаража, ан 
бун ажайууна.

Валентина Лайжитовна 
Бальжурова нютаг соогоо 
мэдээжэ хумуужуулэгшэ, т а 
тар нааданда Ёнгорбойнгоо 
хуугэдые олон жэлэй турша- 
да йургажа ябадаг багша. 
Санага тоонтотой Валентина 
Лайжитовна багтттын мэргэ- 
жэлтэй болоод, Ёнгорбойн 
йургуулнда ажаллажа эхи-

лээ. Хани нухэртэйгее табан 
ухибуудые гарынь ганзага- 
да, хулынь дуреедэ хургэжэ, 
ажабайдалай ургэн харгыда 
гаргайан юм.

Д ара Аюшеевна Очирова 
аяар холын Хориин басаган 
байгаад, Буряадай худее ажа- 
хын институт дуургэйэнэй 
удаа Захаамин ерэжэ худэлее. 
Н айанайгаа нухэр Петр 
Санжиевич Очировтай хо- 
юулан худее ажахыда олон 
жэлэй туршада амжалта- 
тай ажаллайан юм. Табан 
уринэрее ургэн табижа, эрдэм 
номдо йургажа, айл булэнууд 
болгойон.

Эдэ гурбан эхэнэрнуудэй 
нэрэнууд «Эхын алдар 
соло» гэйэн ном соо ал- 
тан узэгуудээр бэшэгдэжэ, 
аймагайнгаа туухэдэ, ури 
ухибуудэйнгээ омогорхолдо 
улэбэ гээшэ.

Бэлигтэй х у б у у Д Э Й  нэгэн
Хадата Захааминда бур- 

\anhaa табисууртай талаан 
бэлигтэн олон гэжэ нэгэтэ 
бэшэ хэлэгдэдэг юм. Алишье 
талаараа бэрхэ, хун зондоо 
хундэтэй хубуудэйнь нэгэн 
Мунхэ-Жаргал Цыремпилов 
болоно.

Ехэ-Сахир тоонтотой 
М унхэ-Ж аргал Павлович 
йаяхана алтан ойнгоо баярые 
нютагайнгаа Соёлой байшан 
соо одото удэшеер тэмдэглээ.

Ямаршье ажал хэжэ яба- 
хадаа М унхэ-Ж аргал П авло
вич Ехэ-Сахирайнгаа арадай 
«Гэрэл» театрта наадажа, 
гол рольнуудые гуйсэдхэжэ 
ябадаг. Энэ театрай байгуул-

гада гол хубитаяа оруулйан 
театрай хутэлбэрилэгшэ Н и
колай Соктоевтай хамта энэ 
удэшэ олон шог ёгто номер- 
нуудые харуулжа, хун зо- 
ноо баясуулба. Пайндэрэй 
удэшэдэ концерт-наадые 
М унхэ-Ж аргал Павловичай 
зээ болохо Евгений Базаров 
шадамар бэрхээр, уран го- 
ёор хутэлбэрилбэ. Аяар хо
лын Хурамхаанйаа ерэйэн 
Павел хубууниинь аба эжы- 
дээ уянгата йайхан дуунуу- 
даа зорюулба. Павел хубуун 
Хурамхаанай театрта на
адажа, дуулажа, хуугэдые 
Ьургахынгаа хажуугаар оло
ниитын ажалай эдэбхитэн юм.

«Творцы души-2014» гэйэн 
уласай конкурсдо эрхимлэйэн 
байна.

Н ю тагайнгаа Соёлой бай- 
шанда уран йайханай ху- 
тэлбэрилэгш еер ажалладаг 
Цыремпиловтанай одхон 
Дэнсэма басаганиинь зээ Эр- 
жена Ю мжаповатай хамта 
йайхан буряад дуунуудаараа 
бултаниие баясуулжа шадаа.

Энэ удэшэ Мунхэ-Жаргал 
Павлович Баярма Долгоров
на Цыремпиловтан 30 жэл 
соо эб хамта айл булын аза 
жаргал эдлэжэ йууйанаа тэм- 
дэглэбэ.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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Турэл Буряадни
Узэсхэлэн

Буряадай уран зурагай урла- 
лай хугжэлтэдэ горитой хубита 
оруулйан уран зурааша Леонид Се- 
мёновай дурасхаалда зорюулагда- 
жа, тэрэнэй буi > злнууд>й уззсхзл>н 
декабриин 1-дэ Захааминай айма- 
гай туухын ба хизаар ороноо iidii- 
жэлэлгын музейдэ нээгдэбэ.

Буряад уран зураашын хорин 
зурагууд Закаменск хотодо аса- 
рагдажа, хун зоной анхаралда 
табигдаба. Бэлигтэй зураашанай 
бутээлнуудэй узэсхэлэн Улаан- 
Удын музейнуудтэ, йургуулинууд- 
та ба томо уйлэдбэринуудтэ боло- 
жо унгэрйэн байна.

Хара багайаа уран зурагта ду- 
ратай Леонвд Доржиевич Семёнов 
Баргажанай аймагай Баянгол ню- 
тагта турэйэн намтартай. Муноонэй 
Буряадай бапнанарай колледжын 
уран зурагай тайагта мэргэжэл аба- 
жа, йуулээрнь Алас Дурнын урлалай 
дээдэ йургуули тугэсэйэн намтартай. 
Аажам, налгай, найан соогоо хундэ 
хатуу угэ хэлэжэ узоогуй, ходол 
мийзржэ, наран мэтэгэрэлтэжэябаг-

ша йэн гэжэ хани нухэдынь, танил 
талануудынь дулааханаар дурсадаг 
байна.

Гансашье карандашаар бэшэ, 
тойон шэрээр, бэшэ, элдэб янзаар 
зурагуудые гоёор бутээдэг баййан 
гээшэ. Тэрэнииень хараад, гайха- 
жа, баярлажа баймаар. Бутээлнууд 
соогоо бухы турэл Буряад ороноо 
харуулжа шадаа. Тиихэдэ манай 
республикын ниислал Улаан-Удэ 
хотын ажабайдалда анхаралаа хан- 
дуулдаг баййаниинь зурагуудынь 
гэршалнэ.

Леонид Семёнов оврын ажал- 
нууд соогоо зурхвврвв дутэ турэл 
йайхан тоонто нютагаа, хада уу- 
лаяа мунхэлоо. Тэрэнииень «Бар
гажанай хаданууд», «Уланай ша- 
ралзанууд», «Аадарай урдахана», 
«Тэнгэри Газар хоёрой холбоон» 
гэхэ мэтын зурагууд гэршэлнэ. 
Леонид Доржиевич мун лэ юрын 
зоной байдалда ехэ анхаралаа хан- 
дуулжа, тэдэнэй ажабайдалые зу- 
рагша йэн. Арадай аман зохёолдо 
тушэглэжэ, олохон бутээлнуудые

зурайан хун.
Буряадай, Россини габьяата 

уран зурааша Леонид Семёнов 
Чайковскиин нэрэмжэтэ искус- 
ствын колледждо оюутадые найаяа 
дуурэгэр уран зурагта йургажа 
ябаа. Мунов шабинарынь багшын- 
гаа нэрые дээрэ ургэжэ, элдэб ян- 
зын узэсхэлэнгуудтэ бутээлнуудээ 
табижа байнхай. Леонид Дор
жиевич колледждо 2007 онйоо 
ажаллажа эхилээ йэн. Оюутадынь 
багшадаа ехэ дуратай. верее уран 
зурагай уласхоорондын ехэ олон 
узэсхэлэн, фестивальнуудта ябадаг 
байгаа.

Пуулэй жэлнуудтэ Леонид Дор
жиевич олон зурагуудые бутээгээ. 
Тэдэнэй нэгэн гэхэдэ, «Верхне- 
удинск -  Улаан-Удэ: сагай холбо
он» гэйэн бутээл бол оно.

Леонид Семёновой габьяа ун- 
дэр сэгнэлтэдэ хуртэйэн, тиимэйээ 
саашадаашье нютагаархидаа бая- 
суулжал байха.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.



4 нюур «Ажалай туг» 2015 оной декабриин 11

Ьуралсалай социальна проект «Аба эжын кургаалаар»

Буддын шажанай туухэйээ
( Ургэлжэл ).

Дагдор хадаа алтаар, мунгеер, зэдээр ур- 
лажа бутээгдэЬэн, yehee уедэ дамжуулагдажа 
байдаг удаан болзорой балин гээшэ. Тэрэ гун- 
гарбаа соо бурханай урда табигдадаг.

Жундор хадаа ходо хэгдэжэ байдаг, жэл 
бухэнэй Ьуулдэ хубилгагдажа байдаг балин 
юм.

Ешмээнэй гурилаар, aarahaap, шара 
тойоор, саахараар, шэхэрээр, зугын балаар 
буйлуулан хэгдэдэг. Тэрэ хадагаар орёогдо- 
дог, ямаанай гу, али Ьарлагай еехеер бадма 
сэсэг мэтээр гоёогдодог.

Дасанда балин арюудхахадаа, айл бухэнэй 
гал гуламтые арюун нангин болгодог. Эдэ ху- 
ралнуудай урда тээ Ьузэгтэн гэр байраяа, бур- 
ханаа арюудхадаг, сэбэрлэдэг юм.

Буряад Ьарын 28-най удэр дасан дуган- 
гуудта Ямандага бурханда, ЬахюуЬадта 
зорюулагдаЬан уншалганууд, ургэл мургэл- 
нууд хэгдэдэг. Хуралай уедэ балин, сэржэм 
ургэдэг, далга абадаг байха юм. Тиихэдээ 
унгэрЬэн жэлдэ хаража сахиЬанай тулее, байг- 
ша ондо харгалзаха(принимать во внимание), 
сахиха талаар ургэл мургэл хэдэг гээшэ.

Далга абалгын ёЬолол хадаа унгэрЬэн уе 
соо бухы Ьайн Ьайхан уйлэ хэрэгуудэй тулее 
хоолой зуйлнуудые суглуулгын Ьулдэ боло- 
но. Ламанар сэржэм ургэлгын, далга абалгын 
ёЬололнуудые унгэргэдэг. Далга абахадаа, 
эдеэ хоолой зуйлнуудые гарнууд соогоо аба- 
ад, нара зуб эрьюулэн, зол жаргалтай, ураг- 
шатай Ьайн, амгалан тайбан, элуур энхэ яба- 
хые уряалан, «аахаруй» гэжэ хэлэдэг байна.

Далга абалгын ёйололой дуурэЬэнэй Ьуулээр 
йузэгтэн эдеэ хоолой зуйлнуудээ ламанартай 
хубаалдаад, бэшэ хубииень булынгее бухы 
гэшуудтэ угэдэг юм.

Буряад йарын 2-дохи удэр хунууд хии мо- 
риёо нангин газарнуудта хиидхуулдэг. Энэ 
жэлдэ хунэй хуби заяанай ямар байха баййые 
хии морин Ьулдэлдэг юм. Тэрэнэй дурбэн бу- 
ланда эреэн гуроойэн, арсалан, бургэд, луу 
зураатай. Тэдэ агаар, газар, гал болон уйые 
Ьулдэлдэг. Хунэй доторой болон газаа талын 
элшэ хусэнэй ямар нягта холбоотой байЬые 
элирхэйлэн гэршэлнэ бшуу.

Зула хурал тухай
Нютаг нютагай дасанда Зула хурал хураг- 

дадаг. Энэмнай жэлдээ нэгэ дахин хурагдадаг 
6 ехэ хуралнуудай нэгэн болоно. Зула хурал ха
даа Богдо Зонхобын тагаалал болоЬон удэртэ 
зорюулагдадаг юм. Дже Зонхобо монгол ли- 
тээр убэлэй эхин Ьарын 25-да «Сандуйн-жуд» 
гу, али «Нюусын хуряангы ундэЬэн» гэжэ дан- 
дарын ёЬоной номой 10 дугаар булэгые айл- 
дажа байгаад, нирваан узуулЬэн гэлсэдэг.

Зонхобо хадаа буддын шажанай ундэЬэ 
Ьуури табигша мун. Хэдэн галабуудай урда 
тээ гэгээрэл олоЬон, найман ехэ бодисада- 
нуудай нэгэн Манжушриин хубилгаан гэжэ 
тоологдодог.

М анай галабта брахманай хубуун боложо 
тэрэ турэЬэн юм. Тэрэ жаахан хубуун байха- 
даа, Будда Ш акьямуни Бурханда болор эрхи 
ургэл болгожо барихадань, Бурхан багша ша- 
бидаа иигэжэ абаралдаЬан гэхэ: «Ананда! Энэ 
мунее намда болор эрхи ургэгшэ хубуухэн 
минии ном эдэгээгшэ болохо. Ерээдуйдэ М И 

Н И Н  шажанай доройтон харанхылха уедэ хой- 
то зугэй гэгээн гэрэл оруулжа, судар тарни хо- 
ёрые зохилдуулЬан шажан дэлгэруулхэ. Тэрэ 
«Пайн оюунта» («Лубсан Дагба») гэжэ нэрэ- 
тэй гэлэн болон мундэлжэ, «Тугэс баясхалан- 
та» (тугэдеер «Гандан») гэЬэн хиид байгуул- 
жа, шажан дэлгэруулжэ, амитанда саглашагуй 
туЬа узуулхэ». Иигэжэ Бурхан багша уридша- 
лан мэдэжэ, хэлэн зугнэн, оорынгое дотор 
шаби М аудгальянада нэгэ сагаан буреэ угэжэ, 
хойто зугэй Тубэдэй саЬата уулада нюулгаЬан 
гэдэг.

Хожом, унэхеереешье, Бурхан багшын
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зугнэн хэлэЬэнэй ёЬоор гэгээн турэлтэ Богдо 
Зонхобо Лубсан-Дагба саЬата Тубэдэй орон- 
до Гандан хиидые байгуулхадаа, тэрэ Ш акья- 
муниин нюуЬан сагаан буреэ оложо, гэлэгба 
ёЬоной хурал номоо хуража эхилЬэн туухэтэй. 
ТиимэЬээ гэлэгба ёЬоной хиидэйхид углее 
бури хуралаа эхилхэдээ, сагаан буреэгэй дуу 
гаргажа, номоо хуража эхилдэг. Нээрээшье, 
судар тарни хоёрые ёЬо соонь зохилдуулЬан 
туда Богдо ламын малгайн унгын газаа та- 
лань шара, дотор талань улаан байдаг. Гэлэг
ба гэдэгынь «буянай ёЬотон» гэЬэн удхатай 
угэ юм.

Богдо Зонхобын дэлхэй дээрэ мундэлхэ бо
лоходо юрэ бусын узэгдэлнууд болоЬон гэхэ.

Манжушриин оршодог Утайшань уулаЬаа 
нэгэ лама танай гэртэ байрлахамни гээд, гэр- 
тэнь оробо гэжэ эсэгэнь зуудэлбэ. БаЬа нуге© 
зуудэндээ Очирвани тэнгэриЬээ ялагар ошор 
шэдэжэрхихэдэнь, тэрэнь Нам гаи дань орошо- 
бо гэжэ зуудэлЬэн байна.

Эхэнь алтан Арьяабаалын дурэ тэнгэриЬээ 
буужа, толгойнь оройгоор орошобо гэжэ 
зуудэлбэ. Бури турэхынгее урда тээхэнэ 
нэгэ сагаан хубуухэн хухэнэйнь уудэ болор 
тулхюурээр нээнэ, харин улаан басагахан тэ- 
рэниие арш аанаар угаана гэжэ зуудэлээ Ьэн 
ха.

Тэрэнэй турэЬэн удэрынь гал тахяа жэлэй

арбадахи Ьарын арбанай удэр 1357 ондо гэдэг. 
Зонхобо «Худеегэй мангирай хунды» гэжэ га- 
зарта турэжэ, тэрэ нютагайнгаа нэрээр «Зон
хобо» гэжэ нэршэЬэн ха. Зонхобын хумуунэй 
бэе оложо, дэлхэйн хурьЬэн дээрэ унаЬан 
газартань сагаан зандан модон ургаЬан 
юм. Тэрэ модоной набшаЬан бухэндэ, уйЬэ 
холтоЬондонь 100 мянган бурханай дурсэ 
узэгууд гараад байдаг ха. Тэрэ зугтэ сагаан 
зандан дээрэ Ьузэгтэ зон субарга бариЬан, хо- 
жомоо тэндэнь Гумбум гэжэ ехэ дасан дуга- 
най хото болоЬон юм.

Амдо гэжэ Зуун-Хойто Тубэдэй газарай 
лама Дондуб-Ринчин гээшэ хоёртойхон Зон- 
хобые хубуушэлэн абаад, бага наЬанЬаань 
узэгтэ оруулжа эхилЬэн туруушынь багша 
байгаа.

7 наЬатайдаа гэсэлэй Ьахилда хуртэжэ, 
Лубсан-Дагба гэжэ Ьахилай нэрэтэй боло- 
жо, энэл нэрээрээ олондо мэдээжэ болоЬон 
юм. Зонхобын 16 хурэхэдэнь, Дондуб-Ринчин 
багшань тэрэниие Дундада Тубэдэй бурхан 
шажанай ехэ Ьургуулитай газарнуудаар ном 
шудалхыень эльгээЬэн байна. Зонхобо Тубэд 
ошожо, олон тоото ехэ хиидуудэй орёо номуу- 
дые узэбэ, айхабтар шуналтайгаар элдэб эрдэ- 
мэй багш анарта заалгаба.

Зургаан жэл гэрЬээ гараЬан хойнонь эхын- 
гээ: «Гэртээ бусажа, нюураа харуула», -  гэхэ- 
дэнь, «энэ дэлхэйн юумэн бухэн мунхэ бэшэ, 
эхэ зургаан хамаг амитанда гансал туЬатай 
юумэн Бурхан багшын Ьургаал байна, энээни- 
ие сулеегуй, саашань узэхэмни», -  гэжэ тэрэ 
гэртээ ошохо аргагуй, оорынгое дурэ зураад, 
гэртэхиндээ эльгээЬэн, намтай уулзабаб гэжэ 
Ьанагты гэжэ захиЬан туухэтэй.

Туруушын уедэ Тубэдэй ехэ шажанай тубэй 
ламанар залуу Зонхобые: «Ундуугай ундэр 
хамарта», «Садахагуй хомхой шаби», -  гэжэ 
дээрэлхэдэг байба. Звери багатай, эдеэгээ 
буйлуулжа эдихэ сулеегуй дээрэЬээ Зонхобо 
удэр бури таниха нухэдэйнгее гэртэ орожо 
эдеэлдэг, ул хоол залгадаг Ьэн ха. Тиихэдэнь 
«манайда эдеэлнэ, манайда баЬа эдеэлнэ», -  
гэлдэжэ, тэдэнь гайхалдаад, Зонхобые турша- 
ха гэжэ булта нэгэ удэр эдеэлхыень гэр гэртээ 
уриба. Тэрэ удэр хэлсэЬэнэйнгээ ёЬоор тэдэнь 
сугларжа, бэе бэеЬээ Ьурахадань, бултанай- 
дань Зонхобо эдеэлЬэн байба. Нэгэ сагта айл 
бухэндэ хоол бариЬан байхадань, энэмнай ма- 
найнгаа туршалга мэдээд, бэеэ олон болгоод 
узэгдэхэ шадалтай ехэ хун байна гэжэ тэдэнь 
залуу Зонхобые хундэлдэг болоо Ьэн ха.

(Ургэлжэлынь б-7-дохи нюурнуудта ).
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( Ургэлжэл ).
Зулын бадаржа байхые хараад, ямар ушар 

тохёолдохоо байнаб гэжэ урданйаа тухайлдаг 
баййан юм:

1. Зуда сэсэглэн бадаржа, удаан нособол, 
эзэн баясхалантай байха болоно. Уурэй сай- 
тар иигэбэл, табан удэр баясхалантай.

2. Сэсэгэйнь газааш аа шэглэбэл, ехэ хунЬее 
бэшэг абаха.

3. Долоон хоног иигэбэл, ноён хун зэргэ 
тушаал нэмэдэг, юрын хун хэнтэг буян нэмэг- 
дэдэг.

4. Дулэнэйнь хоёр хэсэг Ьалаалжа бадар- 
бал, ехэ найр болохо.

5. Сэсэгэйнь эршэлэн унтарбал, гэрэй эзэн 
холо газар ябаха.

6. Сэсэгэйнь ундэр ехэ, дуурэн байбал, 
углеедэр айлшад ерэхэ.

7. Ташаганаса нтэмээ гаргажа, гэрэл гэнтэ 
бадарбал, холоЬоо hypar ерэхэ.

Майдари хурал
Майдари хурал (Майтрей бурханиие дасан 

тойруулан гороолуулха) зунай Ьуулшын Нары и 
дурбэнэй удэр уншагдадаг. Майтрей гэжэ 
ерээдуйн сагай Будда бурханда зорюулагдаЬан 
хурал гурбан удэрэй хугасаа соо унгэргэгдэдэг.

Туруушын удэр Ганжуур хурал болоно. 
Будда Ш акьямуниин 108 боти Ьургаал ура- 
наар уншана.

Н айрай гол удэр ламанар углеенЬее уншал- 
гаяа эхилхэдээ, мэгзэм гурба дахин уншадаг. 
Энэ хадаа Богдо Цзонхавада зорюулагдаЬан 
домог дуун (гимн) болоно. Пуулээрнь «Лама

Чодбын Чога» ном уншагдана. Тиигээд «Туй» 
гэЬэн мургэл ёЬолол -  Будда болон Бодисат- 
твын шарайе зайлалга (омовение ликов), 
замби тубиин Будда бурхадта Ьулдэ тэмдэг 
болгон «Мандала» ургэл ёЬолол унгэрдэг 
гээшэ. Эдэ ёйололнуудай боложо байхада 
Ьузэгтэйшуул хул дээрээ байгаад мургэдэг. 
Пуулээрнь «Ендан Ш иржурма» ном (Сутра) 
бугэдэ зоной шанар йайжаруулхын тулее ун
шагдадаг. Тэрэнэй Ьуулээр Будда М айдариин 
маани уншажа, аршаан арюудхадаг. Уншал- 
гын Ьуулээр нютагай эзэдтэ балин ургэдэг.

Тиигээд алталмал Будда М айдари бур- 
ханай дурсэ гаргажа, гоёогдоЬон меерэтэ 
тэргэ дээрэ Ьуулгадаг. Гоёор хубсалЬан ла
манар Майтрей бурханиие дасан тойруулан 
гороолуулха ёЬолол гурим унгэрдэг юм. Энэ 
жагсаал ёЬололой урда тээ гартаа мургэлэй 
амЬарта -  бумбэ бариЬан лама харгыень сэ- 
бэрлэн суршэжэ ябадаг. ХойноЬоонь хоёр 
лама Ьангизайгаар харгыень утажа арюуд
хадаг. Уш ее хойноЬоонь хоёр ламанар бухы 
хэрэгуудээ эмхитэйгээр унгэргэхые хараадаа 
абан ябадаг. ХойноЬоонь нэгэ хэды ламанар 
Будда М айдаритай меерэтэ тэргэ зудхэдэг. 
Энэ тэргэ соо М айдариин табан боти ном хэ- 
дэг. М еерэтэ тэргын хажууда торгон шухэр 
гартаа бариЬан лама наранЬаа М айдари бур- 
ха халхална. ХойноЬоонь ехэ зиндааЬаань 
эхилээд ламанар ёЬололой хугжэмэй зэр 
зэмсэгууд дээрэ Ьэтэ наадажа ябадаг. Зэр 
зэмсэгуудынь гшмэнууд: ханхинуур хонхо- 
нууд, зэд сан хэнгэрэгууд, дунгар гэхэ мэтэ. 
Зэр зэмсэгуудэй хугжэмеер дабтажа угоед,



2015 оной декабриин 11 «Ажалай туг» 7 нюур

ламанар болон Ьузэгшэд ёЬололоо жабхалан- 
тайгаар гороолон унгэргэдэг юм даа.

5 унгын хадаг тухай
Монголнууд эртэ урдын carhaa эхилжэ, та- 

бан унгын хадагаар гэр булынгее байдалда 
буян хэшэг буулгажа, гай гарзагуй, унэр баян 
байдал тогтоожо болохо гэжэ этигэдэг.

1. Сэнхир хадаг -  мунхэ тэнгэриин унгэтэй 
туда амгалан байдал оршуулдаг.

2. Улаан хадаг -  гал гуламтые бадараан, 
Ьэргээдэг.

3. Сагаан хадаг -  эхын Ьунэй унгэтэй Ьэн 
туда сэдьхэл, бодол арюудхадаг.

4. Ш ара хадаг -  муу юумые зайлуулжа, 
бурхан шажанай Ьургаалнуудые Ьэргээдэг.

5. Ногоон хадаг арьбан дэлгэр байдал 
уршеедэг гэЬэн удхатай.

Иимэ тарнинуудые уншажа 
ябахада haiin

«Ум намо манзашэрэ-е, нама сушри-е, 
нама уттамшри-е суухаа» гэЬэн тарниие эртэ 
углеегуур бурханай урда 3 дахин уншаад, 
Ьунажа мургэбэл, мургэлэй буян 1000 дахин 
ехэ болон урэжэхэ. Мургэхэ бухэнэйнгее урда 
тээ тарниие уншабал, бури Ьайн. Хэрбэеэ удэр 
бури иигэжэ 108 дахин мургэжэ байбал, хунэй 
бэеын олон убшэнгууд эдэгэдэг, зоболон га- 
салан зайладаг. Тиихэ аргагуй зон удэр бури 
эртэ углеегуур бурханай урда энэ тарниие 
уншаад, 3 дахин Ьунан мургэжэ байбал, ехэ 
Ьайн.

Бурхан багшын мании
«Ум мсшни бадмсш хум»

Туе маани уншажа ябабал, эхэ зургаан 
зуйл хамаг амитанай буян хэшэг арьбажажа, 
убшэнэй, хин хорлолой хойшолонгууд, удэрэй 
тодхор, ухаан бодолой мунхаг зайлажа, уур 
сухалай, хэлэ аманай нугэл арилгана. Хэрзэ- 
гы дошхон сэдьхэлЬээ гараЬан нугэл, лусадай 
хорлол усадхагдана. Мун лэ халуун, хуйтэн 
убшэнЬее, атаа мэеэнэй, шолмосой болон эр- 
лигэй хорлолЬоо, гэнтын тодхорой ухэлЬее, 
гай зоболонЬоо абардаг.

Эрхиин тарни «Ум рузира мсшни бра вардаяа 
хум»
Энэ тарниие долоо дахин уншаЬанай удаа 
эрхиеэ улеэгээд, ямар нэгэн тарни тоолобол, 
олон зуугаад мянга болон урэжэхэ.

Бунжилнама бурханай зурхэн тарни
«Ум раднаа намаа суухаа, ум саду у бадна 
судуна, давата базар базар маха базар, сарвсш

ваяада хана базана суухаа»
Урн хуугэдээ элуур энхэ байлгаха, ухибуудтэй 
болохо зорилготой зондо туЬалдаг.

Сээр бухэниие арилгадаг
«Ум агаани нигаани ажиилаа мандаали моей 
суухаа».
Удэрэй, гарагай, зугэй, зурхайн Ьуудалай 
муу бухэнэй сээр арилгажа, ЬанаЬан хэрэг 
бутэмжэтэй болгодог.

Гомбо бурханай зурхэн тарни
«Ум базар маха гала гундри даяа хум над» 
Хундэ, малда тохёолдохо гай баршадЬаа 
абаржа, зоболонЬоо зайсуулна.

Майдари бурханай зурхэн тарни
«Ум мээдри мам суухаа»
Ерээдуй сагай абарагш а бурхан хамаг амита- 
ниие муу сагай зоболонЬоо аршалдаг.

Сагаан шухэртын тарни
«Дада ята ум анале анале, хасме хасме, бэрэ 
бэрэ, соомэ соомэ, гианде шанде, банде банде, 
бихаде бихаде, бира бира, дэви базар дари бан
да банда ни базар бани над, ум хум хум друм 
ходам над суухаа, хум друм банда над, дагла 
сурэн гни г суухаа. Ум базар бани банда банда, 
базар баше на мам сарва душдам бинаяа гам 
хум хум над суухаа».

Хэлэ аманай харюулга
«Ум раахсш дсштаа хун хун над над»
Хэлэ аманай бузар харюулдаг.

ЯнжилИама бурханай зурхэн тарни
«Ум саваара су вади хирма суухаа»
Урлалай, соёлой талаар алдаршуулжа, абьяас 
бэлиг дэлгэруулхэ хусэтэй.
Зуудэнэй тарнинууд (муу зуудэ зуудэлбэл, ун- 
шаха тарнинууд)
1. «Дэчир дэнжэн рэгва, дэний да ан даваа таа- 
дог жодвар жид».
2. «Ум мази, мази самаадий суухаа».
3. «Ум жили, жили, баали, баали басу вани, басу 
вани баха ха, баха ха, базар ваани суухаа».
4. «Чанцал Лха ей цогном жамбу, Лхадан мэ- 
лан жияа дима, Гуна гочий гэва минжий Зодан 
милам амбаа сэлмаа. (7 дахин).
5. Ум дарэ дударэ дурэ, можан дарэ суухаа. (21 
дахин).

Таисия Мархаева,
Санагын дунда Ьургуулиин буряад хэлэ

бэшэгэй багша. 
Фото-зурагууд «Буряадсш габъяата 

радист» Владимир Очировай 
(Ургэлжэлынъ хож ом гараха ).
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Угаймнай арюун

Захааминай буряадуудай хурим 
турын ёйо гурим

(Ургэлж эл).
Эдлэжэ бай ha и эдлэлкээ 
Энгэртэ захатые умдэжэ, 
Ээмээ даарангуй ябагты. 
Ypu хуугэдые ургэжэ,
Уг удамаа

ургэлжэлуулэгты, 
Алтай турэеэ найрлажа, 
Аша гушаяа эрхэлуулэгты. 
Аба эжыгээ хундэлжэ, 
Алдартанъ хургэгты.
Зон нухэдэйнгвв дунда 
Зангаар кайхан ябагты.
Аил аймагаа хундэлжэ, 
Айлшадаар бу такалдагты. 
Углов бури утаа

буръюулха, 
Удэр бури зониие хундэлхэ, 
Аил болобо гээшэт,

бууса soli аба гээшэт, 
Элуур энхэ куудалтай, 
Элбэг дуурэн байдалтай, 
Ургэн тэнюун гуламтатай, 
Аил боложо куугты.
Ута нака накалжа,
Удаан жаргал эдлэжэ,
Унэр баян куугыт да а! 
Басаганда хандажа: 
Булжамуурай дуунаар

бодожо,
Бэри зангаар куугаарай, 
Аба эжынгээ алтан

гуламта бадараажа, 
Аил хотондоо,

аймаг зондов, 
Аха заха убгэдтвв

аятайгаар хандажа, 
Архи тамхинда,

кэжэгтэ дарагдангуй, 
Аяга шарахан саигаараа, 
Амтатай эдеэгээрээ

хундэлжэ,
Аятай томоотой эзэн

болон,
Аялдар за итак

бэри болон куугаарай.

Эхэ эсэгынгээ
тоонто бадараажа, 

Эжэл нухэртвв,
эгэшэ дуунэртээ, 

Энхэргы сэдъхэлээр
хандажа,

Элуур энхэ,
эд зввридэ баярхангуй, 

Энэ гэрээрээ
дуурэн хуугэдтэй, 

Эзэн ёкоор хундэтэй,
Эжы ёкоор куугаарайI 
Хубуундэ хандажа:
Эрын хэмдэ хурэбэш,

энэ бэеэ хусэбэш, 
Дураяа нэгэдхэкэн

дуухэйтэй, 
Шаналаа нэгэдхэкэн

камгатай болобош. 
Эхилхэкээ эбтэй,

захалхакаа залитай, 
Сагаан сэдъхэлтэй,

сэхэ харгытай, 
Ажалдаа амжалтатай, 
Баабайдаал адли баян, 
Эжыдээл адли элбэг, 
Унашагуй сэргэтэй, 
Унтаршагуй галтай, 
Дурбэн тэгшэ

жаргахатнай болтогой! 
Ууса дахинаа бусаагда- 

даггуй. Хундэйэнэй удаа 
эдимжэ болодог.

Урданай хурим турэдэ 
«басага мургуулхэ» гэжэ 
ёйо байгаа. Энээниие иигэ- 
эд хубуунэй гэртэ унгэргэдэг 
йэн.

Буряад гэрэй гал гулам
та дээрэ сай бусалжа байха. 
Тогооной саана хойморто 
олон убгэд хуримай хундэдэ 
hyyxa. Бэри боложо ерэЬэн 
басаган убгэнтэеэ тэрэ гэртэ 
орожо ерээд, тогооной саана 
убгэдэй урда зогсохо. Хурууд,

хониной hyy.i хэршээд, бэри- 
ин альган дээрэ табиха, бэри 
тэдэнииень тогоон дээгуур 
холойоо ерэЬэн убгэдэй дэ- 
гэлэй хормой дээрэ хаядаг 
йэн. Газарта унангуй, олон 
убгэдэй дэгэлэй хормой дээрэ 
тэдэнэйнь унаа haa, шэнэ ай- 
лай энэ эхэнэр саашадаа унэр 
баян ажайууха гэжэ тоолог- 
додог бэлэй. Пуулдэнь эндэ 
йууйан убгэд, зон хубуун бэри 
хоёрто олон тоото уреэл, заа- 
баринуудые хэлэдэг Нэп. Х а
рин мунее уеын турын уедэ 
Захааминай аймагай зарим 
нютагуудта «бэриин сай» ууг- 
дадаг. Бэринь оорое сай ша- 
нажа, нэн туруун нухэрэйнгее 
турэлхидтэ, удаань бусад 
зондо аягалдаг. Ехэ халуун 
сайн байгаа haa, бэримнай 
сухалтайхан гэжэ муноошье 
хэлсэдэг хаш. Сай шанахадаа 
тэрэнээ Ьайнаар эдеэшуулхэ, 
сайлгаха (hy хэхэ) гээшэ Ьая 
бууЬап бэридэ тиимэшье 
хунгэн бэшэ гэжэ Ьанамаар.

Басагаяа хургэжэ ерээшэд, 
бэриеэ угтажа абаашад, ун- 
данай хатууе (водка), ууса, 
убсуунэй тарганиие, бэлдэЬэн 
эдеэнэй булеэндэ, аягалйан 
эдеэнэй амтада хуртэжэ найр
лажа hy ухад а а, иимэ удхатай 
дуунууд зэдэлдэг гээшэ: 

Тарималай кайханиинъ -  
Таряан буда хоёр лэ. 
Танилсахын кайханиинъ -  
Турэ хурим хоёр лэ. 
Ургамалай кайханиинъ -  
Ургы сэсэг хоёр лэ, 
Ушархымнай кайханиинъ -  
Ураг худанар хоёр лэ. 
Баруун талые гоёокон -  
Бадма лёнхобо сэсэгууд лэ,
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Баабайн гуламта
бадарааха -

Басаган хубуун хоёрнайл. 
Эръе ганса гоёохо -  
Эреэн соохор сэсэгууд лэ, 
Эжын гуламта

бадарааха -  
Эрхим хоёр хуугэднайл.
Энэ хадаа домбо тахил- 

гын (почтение стопки) дуун 
гээшэ. Домбо тахилгын удаа 
сэгээ дуун (застольная песня) 
гуйсэдхэгдэдэг:

Басаган дуухэигээ хургэжэ, 
БаярлаЬаар ерэбэбди,
Далсш гиэнги хэгиэгтэтнай, 
Дабагдажа Ьуунабди.
Даида гиэнги зугаадатнаи 
Дашууражаш Ьуунабди, 
Бсшгал гиэнги зугаадатнаи 
Баярлажсг Ьуунабди. 
Хуреэндэ зудхэ/гэн

адуунЬаам
ХудэлЬввр адуун гараггиа, 
Хайрата ургэЬэн хуухэмни 
Уурагхании тараг болгобо. 
Ургаарасг бариЬан моримни 
Унагсгн жороо болобол даа, 
Ухаандаал ургэЬэн уримни 
Уурагханиие тараг

болгобол даа. 
Энэ дуу басагаяа хургэжэ 

ерэЬэн талынхидай дуула- 
хадань, хубуунэй талынхид 
ееЬэдынгее удаа иимэ дуу та- 
тана:

Эрын хэмдэ хурэбэги,
Энэ бэеэ хусэбэги.
Дураяа нэгэдэЬэн

дуухэйтэй, 
Шанаагаа нэгэдэЬэн

Ьамгатай болобоги. 
ЭхилхэЬ ээ э бтэйхэ н, 
ЗахалхаЬаа зсгмтайхан, 
Сагаан сэдъхэлтэй,

сэхэ харалтай,
Ypudoo унэр,

ажалдаа амжалтатай, 
Дундагуй дуурэн,

дутуугуи хусэд, 
Дурбэн тэггиэ

жсгргахатнай болтогои! 
Хубуун басаган хоё-

рой талынхид дуугаа дуу- 
лаЬанайнгаа удаа булта ёохор 
наада эрхилдэг. Энэнь баса
гаяа хургэжэ ерэЬэн урагуу- 
дай нютагаа бусалгын тэмдэг 
болоно:

ТулиЬэн галсга тойрожо, 
Богатой ехэтэй ганганаа 
Дурбэн тээгиээ тулажа, 
Гэрэй ёЬол тэндэл даа. 
Дурбэн тввлэй хундэлжэ, 
Турин ёЬо тэндэл даа, 
Найман ханата ургэндвв 
Наранай туяа мандаЬай, 
Найман хултэй гиэрээдээ 
Уулын туяа мандаЬай. 
Дурбэн ханатай гэртээ 
Дулэнэй туяа мандаЬай, 
Дурбэн хултэй гиэрээдэ 
Зулын туяа мандаЬай.

Удэшэлгэ
Пуулээрнь тарахын тагал- 

саг (конечность) мордохын 
монсолог болгон басагаяа 
хургэжэ ерэЬэн эрэшуулдэ 
удэлгэ -  архи, мяханай, сага
ан эдеэнэй зуйлнууд барюу- 
лагдана. Хубуунэй нютагЬаа 
гарахадаа заал Ьаа бусажа 
ябаЬан зон унааЬаань буужа, 
удэлгын дээжэ орон дэлхэйдэ 
ургэжэ, ееЬэдее дууЬатарынь 
хундеед, тогтоогоод, за- 
маа ургэлжэлуулдэг юм. 
Эхэнэрнуудтэ гуйлга (пода
рок -  бэлэг, тэбхэр сай, пула- 
ад, тусхай хэмжээнэй буд г.м.) 
барюулагдадаг.

М ордоходоо галда сусал 
нэмээжэ, удхалдаг байха юм. 

Турэдэ тулиЬэн галнай
тумэн жэлдэ бадаржа 

ТурэЬэн уринэрнай
тоогуй олон боложо, 

Тумэн жэлдэ
жаргажсг байг. 

Хуримда тулиЬэн галнай
мунхэ байг, 

Хуби заяагаарсш
нэгэдэЬэн уринэрнай, 

Хубитай золтой
ходо жаргажсг байг!

Ганса сусал гсгл болохогуй, 
Ганса хун -  айл болохогуй 

-  гэдэгэй ёЬоор 
Унтаргиагуй унайтай, 
Залиргиагуй залитой,
Булсгг мэтэ эдеэтэй 
Бута гиэнги малтай, 
Найман Намсарайдал унэр, 
Найдан гиутэггиэ баян, 
Бурханаа Ьугада

буянгаа дундсг, 
Ута наЬа наЬалжа,
Удасгн жсгргал эдлэжэ, 
АжаЬуухатнай болтогои! 
Хуримаар ерэЬэн айлшад- 

най хуу баясажа мордог: 
Баран урагуудсгараа

уулзажсг,
Баян турэеэ хургэжэ,
Найр наадаясг бутээжэ, 
Агисг уриеэ айл болгобобди. 
Энхэ турэеэ хургэжэ, 
Эръеын Ьуул табюулжа, 
Эрхим Ьайнаар

хундэлуулжэ 
Эрхэ турэЬэн уриеэ 
Айл болгожо бусахамнай. 
Найртнай

нам Ьайхан бутэжэ, 
Намтарайтнай гиэмэг лэ, 
Турэтнай туб Ьайхан

бутэжэ,
Туухынтнай гиэмэг лэ! 

гэжэ уреэгээд, газарай 
холодо, уЬанайнгаа утада 
урагууд мордодог. Басага
яа хургэжэ ерэЬэн урагуудай 
мордоходонь, хойноЬоонь 
уйлсэдэ хэбтэЬэн шабааЬа 
шудэдэг заншал мунеешье 
Захааминда байЬан зандаа. 
Энэнь ееЬэдынгее басаганай 
муу талыень, дутуу дундануу- 
дыень абаад ябаха гэЬэн уд- 
хатай.

Амбаарай оёор
(букв, дно амбара, остатки 
еды)

Басагаяа нухэртэнь хур- 
геед, Ьеергее нютагаа буса
жа ерэЬэн хунууд басага 

(Ургэлжэлынь 10-да.хч нюур та)
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(Ургэлж эл).
най турэлхидэй гэртэ булта 
ошожо, бутээйэн хэрэг ту- 
хайгаа аба эжыдэнь хеерэжэ 
угэдэг. Ушар юуб гэхэдэ, 
Захааминда басаганайн- 
гаа хадамда гарахадань аба 
эжынь хургэжэ ошохо ёйогуй. 
Энэнь огто болохогуй. Аба 
эжынь басаганайнгаа хо- 
римдо урийан зоноо гэртээ 
угтажа, тэдээндээ анхарал- 
тайгаар хандаха, хараха уял- 
гатай. Басагаяа абынь эгээл 
ехэ ахань (турэйэн абгайнь) 
гол ураг боложо, нухэртэеэ 
(йамгатаяа, басаганай эгээл 
ехэ эзытэйнь) хургэжэ ошо- 
дог юм. Энэнь мунеешье саг- 
та хусэеэ алдаагуй, нангина- 
ар сахигдадаг зандаа. Харин 
ондоо аймагйаа Захааминай 
хубуунэй йамга абаа йаань 
басаганай турэлхидынь уриеэ 
хургэжэ ерэдэгынь тиимэ- 
итье хорюултай бэшэ байдаг. 
Захаамин басагаяа хургэжэ 
ерэйэн зон хубуунэй нютаг- 
та урдань хоножо байдаггуй 
йэн. Муне© сагта хубуун та- 
лынхид худа урагуудаа хо- 
нуулаад, хойто удэрынь мор- 
дуулдаг.

Басагаяа хадамайдань хур
гэжэ ерэйэн зондо аба эжынь 
«амбаарай оёор» гаргаха 
ёЬотой. Хуримйаа орхигдойон 
бухы эдеэнэй дээжын зуйл- 
нууд стол дээрэ табигдадаг. 
Хубуунэй нютагаар айлттта- 
лаад ерэйэн зон ябадалаа тоб 
байса хеерэжэ, ооЬэдыш оо 
уялга дуургэйэн тухай тооло- 
жо найрлана. «Амбаарай оёо- 
рой» удаань басаганай хурим- 
да хубуунэйдэнь гол урагууд 
боложо ошоод, уриеэ хургэжэ 
ерэйэн зондо турэлхидынь 
баяр баясхаланиие хургэн, 
бэлэг сэлэг барижа магад. 
Пуулээрнь хамтын хусеер гэр 
байра арилгагдадаг, аяга ша- 
нага угаагдадаг юм.

Тиихэдэ турэеэ мордуул- 
йан хубуунэй талынхид гэр
тээ мун лэ «амбаарай оёор» 
гэйэн ёйо заншалаа сахин, 
тэрэ удэртее найрладаг.

Энээнйээ хойшо хурим 
бутээйэн турэлхид еейэдын- 
гоо удаа али нэгэн турэлэйнь 
ухи хубуудэй гэр булэ боло- 
ходонь, туйалжа, еейэдынгее 
хубитые оруулдаг юм.

Иигэжэ баярайшье, уйдха- 
райшье гэнтэ тохёолдоо йаа 
бэе бэедээ туйалха, дэмжэхэ 
нангин уялга мунеешье Захаа
минай аймагта баййан зандаа.

«Хурим турын лексикэ»
гэйэн булэг соо иимэ угэнууд 
дайралдана:

Турэ (лит.) -  свадьба, сва
дебный пир (проходит в доме 
жениха.

Турэ дурбэлжэн (диал.) - 
четырёхугольный, квадрат
ный. Название дурбэлжэн 
произошло от белой пигци 
сыра, который был отрезан 
квадратными формами и по
ложен на поднос при встрече 
свадебного поезда невесты.

Угтамжа (лит.) -  встреча, 
встречный, встреча свадебно
го поезда.

Оро зайалга (лит.) засти
лание постели молодожёнов.

Дурбэн тэгшэ (лит.) -  благо
получие во всех отношениях.

Басаганай хэшэг (диал.) - 
передача счастья дочери.

Басага мургуулхэ (диал.) 
-  испытание для невесты, ко
торое устраивается в доме 
жениха, зависит от желания 
гостей, присутствующих на 
свадьбе.

Хундын дээжэ (лит.) -  са
мое лучшее из всей пищи, ко
торая стоит на столе.

Сэгээ дуун (диал.) -  зас
тольная песня, которая поёт
ся в знак уважения свадебной 
пищи.

Домбо тахилгын дуун 
(диал.) -  почитание стопки, 
поётся после третьей выпитой 
стопки. Песню начинают за
певать первым представители 
со стороны невесты.

Удэлгэ (диал.) -  водка, 
мясная, молочная пища, ко
торую дают при отъезде го
стям, сопровождавшим не
весту. Уезжающие в свою 
очередь должны до конца вы
пить, съесть данную им водку 
и пищу на дабане села, у свя
того места, или у подножия 
почитаемой горы, сопки.

Гуйлга (диал.) -  подарок, 
который преподносят пред
ставительницам прекрасного 
пола, приехавшим с невестой 
в знак уважения.

У ргеен - ставка, дворец.
Ш эрээ - стул.
Амбаарай оёор (диал.) 

дословно переводится дно 
амбара. После свадьбы соби
раются родственники, близ
кие жениха и устраивают пир 
т.е. отведывают остатки еды. 
А сторона невесты в свою 
очередь также проводит эту 
традицию, тем самым благо
даря своих родственников, 
принявших участие в столь 
важном для их детей деле.

Пуулэй жэлнуудтэ буря- 
ад зон еейэдынгее туухэдэ, 
турэл хэлэндэ, ёйо заншал- 
да анхаралаа, йонирхолоо 
хандуулжа, тэдэ бугэдые 
йэргээжэ, саашанхи уедэ, ур- 
гажа байгаа хуугэдтэ дам- 
жуулжа угэхэеэ оролдодог 
болойониинь йайшаалтай.

Хурим турын ёйолол ха- 
даа уни урда сагйаа хойшо 
баййан, нангинаар сахигдажа 
байбашье, мунее хорин нэгэ- 
дэхи зуун жэлдэ сагай эрилтэ- 
дэ тааруу болгогдойон.

Св. ЛОГИНОВА
бэлдэбэ.
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Дымбрыл ГАРМАЕВ

Хунхэр хурэжэ, Сэрэн-Долгор 
эгэшын сай ууЬан хунби

.Э?ryjy .;>■■■ ■

(Ургэлж эл).
Би уни холын carhaa Очир- 

маагаа хараагуйдее юм гу, 
уяран тэбэреэд абаа бэлэйб.

Хунэй басагад холо ойро 
гэлтэгуй хадамда гараад 
йуухал юм ха юм даа. Ба- 
жагадай хурьгэн Очирма 
дуугэйнгээ хундэ ямбадань 
хуртэжэ, саашаа Хунхэр ху- 
рэхее тухеерхэдэмнай, ахай- 
тан, хоныт, унжыт гэжэ гуй- 
бал даа.

- Угы, Очирма дуумни, энэ 
Володя ахайтаншни хонохо, 
бидэш энэ Роза эзыгыш эгэ- 
шэдэ Хунхэр хурэхэмнайл 
даа, -  гэжэ ойлгуулбабди.

Ж олоошон хубуумнай 
Роза бидэ хоёроо машинадаа 
йуулгажа, саашаа ябабабди. 
Хунхэр Будаланйаа ехэ холо 
бэшэ, долоон модо шахуу.

Будалан Хунхэр хоёрой 
хоорондо Николай Ш абае- 
вай дурдайан «Сэрэг нарйад» 
гэжэ нэрлэгдэйэн нэгэ жэгдэ 
йайхан нарйад ургажа hyyraa 
бэлэй.

Урдандаа эндэ мини 
лэ тала дайда баййан. Ма- 
най Будаланай ба Хунхэрэй

йургуулннн ухибууд унидэ эдэ 
пар Ьадыс жэл бури h у у. пажа, 
харууйалжа ургуулйан юм, 
- гэжэ жолоошо хубуун эдэ 
нэгэ жэгдэ ургажа hvyhan 
нарйадаараа омогорхон хее- 
рее бэлэй.

Уданшьегуй Хунхэр hyy- 
ринда хурэжэ, Даша-Даба 
Абармитовичай хубуун Да- 
баагай газаа машинаа тог- 
тообо. Даба гэртээ байжа, 
хундэлжэ бидэнээ сайлуулаад, 
эжыдээ абаашаба. Эжымнай 
манай хубуу бэригымнай га
заа аминдаа гэртэй юм, -  гэжэ 
Даба дуугарба.

Даша-Даба Абармитович

энэ дэлхэйЬээн халин ошойон, 
Сэрэн-Долгор эгэшэ аша ху- 
буунэйнгээ газаа нарйан мо- 
доор барийан багахан шэнэ 
гэр соо йуужа байба. Дуу Ро- 
затаяа уулзажа, угаа ехэ баяр 
болоо ааб даа. Сэрэн-Долгор 
эгэшэ Розын нагацыгын баса- 
ган юм.

Сэрэн-Долгор эгэшэдээ 
Мэлэ нютагайнгаа, хун зо
ной, ойрхи хамаатанайнгаа 
йонинуудые хеерэжэ, нэгэ 
удэшые шэмэглээ ааб даа.

Агын хониной тарган ха- 
бирга шануулаад, Роза бидэ 
хоёр нэгэ хоёр хэршэмйээ 
саана эдихэ шадал угы байгаа 
бэлэйбди.

- Энэ тарган гахайн хабир- 
га шэнги мяхаа хайшан гээд 
эдидэг юмтэ, -  гэжэ асууха- 
дам:

- Эдигшэл юмэбди даа, - 
гэжэ Сэрэн-Долгор эгэшэ ха- 
рюусаа бэлэй.

Сэрэн-Долгор эгэшэ энэ 
жэлдэ Мэлэ нютагаа айлша- 
лаад бусаа. Харин Роза бидэ 
хоёр Улаан-Удэдэ эмнэл- 
гын газарта байжа, уулзажа 
шадагдаагуйдее шаналаад 
улообди.
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^ Унишгишдай б)\т плн\\д1т ^

Буряад хэлэеэ 
мартангуй...
Буряад хэлэеэ мартангуй 
Булта зугаалажа ябаял, 
ТурэЬэн гараИан хэлэмнай 
Туухэтэйхэн юумэл даа. 

Элинсэг хулинсаг
таабайнарнай 

Эгээл гоёор зугаалакан,
Эжы, тввбинэр бултадаа 
Энэл хэлээрээ ойлголсо/юн. 

Булта таанарай мэдэхэ 
Буряад хэлэмнай дай хан лэ,
Энэ хэлэеэ мартангуй 
Элъгэлэн хвврэлдэн ябаял. 

Тиибэшъе зарим нухэднай 
Тургэлжэ ородоор хвврэдэг, 
Ород буряадаа холижорхёод 
Ойлгохын нэгэдээ аргагуйл. 

Буряад ухибууд мэндэшэлээд 
Бушуу «драсте» гэжэрхихэ, 
Ород, татар, немецууднай 
Онъйотойгоор «сайт» гэдэг. 

Буряад хэлэеэ ургэжэ 
Булта сэбэр зугсшлаял,
Энэ хэлэмнай дэбжэжэ 
Энэ удэрквв эхилэг лэ. 

Ухибууд булта ойлгоо гут, 
Ундэкэн хэлэеэ ургыт даа, 
Буръялжа энэ удэркввн 
Буряад хэлэмнай хугжэг лэ. 

Ундэкэн хариин хэлээр 
Ургэлжэ зугаалаха

аргагуйбди.
Аймаг бухэн ондоогоор 
Ами аминдаа хвврэдэг. 

Буряад орон нютагтаа 
Буряадаараа зугасшая,
Хари хэлэнуудые шудалжа 
Хажуугааранъ шадаарайт.

О. Ванданова, 
Хамней

^ Ъонирхолтой баримтанууд J
_ __

«БАИГАЛ» гэжэ нэрын
болоЬон тухай

Байгал еерын, онсо ил- 
гарйан байгаалитай. Эндэ, 
Сибириин тэг дунда, жэлэй 
туршада наратай удэрнуудэй 
тоо Хара далай шадарай эм- 
нэлгын болон амаралгын га- 
эарнуудайхида ороходоо бу- 
люу.

«Байгал» гэжэ угын бии 
болоЬон ушар ехэ Ьонирхол 
уусхэдэг. Энээндэ мунее ху- 
рэтэр тон нэгэ Ьаналтай ха- 
рюу угы юм. «Байгал» -  «баян 
нуур» гэЬэн оршуулгатай 
Бай-Куль (адлишаажа хэлэ- 
бэл «Иссык-Куль» -  «Дулаан 
нуур», «Кара-Куль» -  «Хара 
нуур») гэжэ угэйее гарайан 
туурэг хэлэн гээд мунее тоо- 
логдодог. ЭнээнЬээ гадна энэ 
угэ Байгал -  «Ехэ гал», Бай- 
гал -Д алай  -  «Ехэ далай- 
нуур» гэЬэн монгол угэ гээд- 
нтье багсаамжалагдадаг.

Байгал шадарай дайда 
олон тоото ундэЬэтэн ара- 
дай сугларйан газар, арад 
бухэн энэ нуурые оорынгое 
хэлэн дээрэ нэрлэдэг байгаа. 
Жэшээнь, хамнигад Ламу
-  «далай», буряадууд -  Бай
гал нуур гээд нэрлэдэг. Мун 
энэ угые Бэй-Хай (Пе-Хай)
-  «хойто далай» гэЬэн хитад 
ундэЬэтэй угэйэншье бодол- 
нууд бии.

Шулуун зэбсэгтэ шэнэ зуун 
жэлэй (неолит) Ьуулэй уеын,

багсаамжалхада хурэл зуун 
жэлэй уедэ ха, эртэ урдын 
байдал шэнжэлхэ зорилготой 
малталганууд (археологиче
ские раскопки) Байгал ша- 
дар курыканууд гэжэ туурэг 
хэлэтэй арадууд ажайуудаг 
байhап гээд элируулЬэп бай- 
даг. Тэдэ туурэгуудэй болон 
Енисей шадарай кыргызууд- 
эй руническэ бэшэлгэтэй 
бай hап юм. Тэдэл энэ нуурта 
Байгал гэжэ нэрэ туруулэн 
угэйэн байхадаа болоо. Еэбэ- 
птье энэ хабсагай шулуун дээ
рэ (наскальные) бэшэгдэЬэн 
руническэ бэшэгууд даб дээ- 
рээ уншагдаагуй баййан зан- 
даа.

Байгал шадар ажайуужа 
баййан хамнигад (эвенки) 
Байгалда шудхажа ородог 
олон тоото гол горхонуудта 
нэрэнуудые угэйэн байдаг, 
гэбэшье «Байгал» гэжэ угэ 
тэдэнэй хэлэндэ угы, энэ угэ 
тэдэнэй турэл хэлэн бэшэ. 
Байгал нуур гэЬэн нэрэ, энэ- 
эн тухай буряадуудай ан- 
хан дуулахада, Байгалда уг- 
тэнхэй байгаа, тиихэдээ, эдэ 
угэнуудээрнь тухайлхада, тэ- 
дээн соонь энэ «нуур» гэЬэн 
мэдээсэл угтэнхэй байгаа, 
тиимэЬээ Байгалай нэрэ он- 
доо хэлэнЬээ ерэЬэн болоно.

Николай Шабаев 
(hontoboi.blogspot.com )
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