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Хундэтэ нютагаархид!
Шэнэ жэлэй йайндэрэй 

удэрнуудтэ хун бухэн унгэрйэн 
сагайнгаа дунгуудые согсол- 
жо, ерэжэ баййан жэлэйнгээ 
тусэбуудые табидаг заншалтай. 
Унгэрйэн жэл хун бухэнэй ажа- 
байдалда ондоогоор унгэрее 
гээшэ ааб даа. Зарим хунууд 
шэнэ амжалтануудые туйлажа, 
урагшаа дабшан ябаа, зарим 
айлда ухибуун мундэлжэ, эжы 
абаяа баясуулаа, хэншьеб даа 
шэнэ гэртэ орожо, найр наада 
наяруулаа. Иимэ баяртай ушар- 
нуудай хажуугаар хундэшье 
байдалтай дайралдаабди, тии- 
гэбэшье, хамаг бэрхэшээлнууд 
бидэндэ дуй дуршэл нэмэжэ, 
саашадахи ажабайдалайм- 
най зуб харгы заажа угэнэ. 
Хун бухэн ажабайдалаа бэе 
бэейээн ондоогоор зохёобошье, 
бидэ булта ерээдуй ажабай- 
далдаа амар амгалан байхаяа

_,йананабди. Энэ зорилгомнай
Р ___________________________

байал аймагаймнай засаг зур- 
гаанай гол шухала зорилгонь 
болоно.

Нютаг нугануудай бай- 
далда шэнэ гэр байранууд ба 
бусад эмхинууд баригдажа, 
харгынууд зайабарилагдажа, 
зайн гал татагдажа байхада 
энэ нютагта хун зон амгалан 
тайбан ажайууна гэжэ гэр- 
шэлнэ. Манайшье аймагта 
иимэ ажал йуулэй жэлнуудтэ 
тайалбаряагуйгоор ябуулаг- 
дана. Захааминай аймаг заха 
холын газар гэдэгшье йаа, 
бэшэнйээ дутуугуй ерээдуйнгоо 
зам руу дабшан ябана. Урдам- 
най олон тусэбууд табяатай, 
тэдэниие бидэ булта оролдосо 
гаргажа, унэн зурхэнйоон ажал- 
лажа, бутээхэ зорилготойб- 
ди. Олон шэнэ тусэбууд худое 
ажахын, эрдэм йуралсалай, 
бэеын элуур энхын, социаль
на хамгаалгын йалбаринуудта 
бэелуулэгдэхээр хараалагдана.

Гарахаа баййан шэнэ жэлдэ 
булта эбтэйгээр, эршэ зориг- 
тойгоор ажабайдалаа зохёобол, 
нютаг нугадаа, эжы абынгаа 
тоонтодо ухи хубуудээ ургэжэ, 
ухэр малаа удхэжэ, унэр баян 
ажайуухабди гэжэ йанагдана.

Хундэтэ нютагаархид,
Шэнэ жэлэй йайндэреер амар- 
шалаад, тандаа туби дэлхэйн 
хамаг йайниие унэн зурхэнйеен 
хусэнэб -  бэендэтнай элуур эн- 
хые, ажал худэлмэридэтнай 
амжалта, гэр булэдэтнай амар 
жаргал, аха захатанда -  дэлхэйн 
гурбан зеелэниие, багашуулда 
-  эжы абынгаа дулаан гулам- 
тада ахатанайнгаа сэсэн мэргэн 
йургаал заабаринуудые шагна- 
жа, хадуужа, уйдхар гашуудал 
мэдэнгуй ажайуухыень. 
uJMite Захааминай аймагай засаг 

дарга С.В. Гонжитов 
Захааминай аймагай депу- 

тадуудай Соведэй туруулэгшэ 
Б.М. Зундуев,_

_________________________Р
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( Нютагай конинууд J

Захааминай уйан Санкт-Петербургын зондо
«Истоки Байкала» гэйэн нэрэтэй сэбэр уйан Санкт- 

Петербург хотодо 2016 оной март hapahaa наймаалагдажа 
эхилхэнь. Эгээл иимэ нэрэтэй ажахы Закаменск хотодо сэбэр 
yha амйартанууд руу эюулнэ.

- Манай эмхи 2013 онйоо 
худэлжэ эхилээ, -  гэжэ гене- 
ральна директор Вера Ринчи- 
нова хеерэнэ. - Туруушээр У ha 
эюулдэг хуушан аппарат дээрэ 
худэлдэг йэмди. Харин 2014 
ондо бидэ шэнэ уйлэдбэри 
худалдан абаабди. 2014 оной 
йуул багаар 4 миллион 100

мянган тухэриг гурэнэи тэд- 
хэмжэ манай эмхидэ угтее.

Муне© уедэ «Истоки Бай
кала» 30 таран элдэб янзын 
уйанай эд бараа тартана. 2015 
оной сентябриин тоо барим- 
таар тэдэ 4 сая бутылка yha 
худалдаанда табиЬан байна.

Сэбэр yhan 70 метр газар

доройоо абтана. Вера Ринчи- 
новагай хэлэЬээр, нёдондо энэ 
уйамнай лабораторно шэнжэ- 
лэл 200 таран зуйлеер хэгдэжэ, 
аргагуй сэбэр гэжэ тоологдоо.

Эгээл энэ хэрэг бутээжэ 
ябахадаа, захааминаархин 
Санкт-Петербургын оорын 
хэрэг эрхилэгшэдээр уулзаа 
Нэп. Тиихэдэ сэбэр yha найма- 
алха тухай хэлсэгдээ.

4^  и»-* Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Тэнгэриин бэшэгэй туухэтэ габьяа
Арба нэгэдэхи hapuii хорин дурбэнэй удэр «Орда» гэйэн эт- 

но-гелерей соо монгол бэшэгтэ болон уран бэшэлгэдэ йургаха 
гэйэн хэшээлнуудтэй танилсалга унгэргэгдэбэ.

Энэ танилсуулгын удэшэ 
«Орда» этно-галерейн дар- 
га, «Ошор зам» сэтгуулэй 
ахамад редактор Дарима 
Ж аргаловна Дамбаева угэ 
абажа, эхи табяа. Тэнгэриин 
бэшэгые Ьэргээн бодхоол- 
гын шиидхэгдээгуй асуудалда 
сэдьхэлээрээ тэгшэ бэшэ, гай- 
халта угай баялигта hypaxa 
гэйэн зорилготой ерэйэн 
зондо баяр хургэжэ, ерээдуй 
сагта буряадууд монгол бэ- 
шэгэйнгээ галыень досоогоо 
унтаргаангуй, хусэндэнь ору- 
улха гэжэ найдан, суглараг- 
шадта хандаба.

Тэрэнэй удаа Буряадай 
мэдээжэ уран зохёолшо, ира- 
гуу найруулагша, хизаар 
ороноо шэнжэлэгшэ, оршу- 
улагша, хэлэ бэшэгэй эрдэ- 
мэй доктор, туухын эрдэмэй 
дид-доктор Баир Сономович 
Дугаров монгол бэшэгэй бии 
бололго, туухэ болон мунее 
сагай байдал тухайнь ехэ 
йонирхолтойгоор хеерэжэ 
угоо. Эрдэмтэнэй хэлэЬээр,

бури эртэ сагай бутэн зандаа 
сахигдайан монгол бэшэгэй 
хушее хадаа «Чингисийн чу- 
лууны бичиг» юм. Унэхеерее 
тон зуб байгаа ёйотой. Харин 
энэ хушее тодоор оршуул- 
хань хушэр байна гэжэ тэмдэ- 
глэнэ. Шэнжэлйэн эрдэмтэн 
бухэн оорын тухайламжаар 
оршуулйан ха.

Пуулээрнь Монгол Уласта 
унгэргэгдэЬэн уран бэшэлгын 
урилдаанай фото-зурагуудые 
харуулжа, мунее сагта энэ 
бэшэгтэ монгол угсаатанай 
онсо анхаралаа хандуулжа 
бай Наин не мэдуулнэ. Монгол 
бэшэг болон уран бэшэлгэ 
хунэй хугжоолгэдэ, тогтолго- 
до, гун ухаанда, хунэй байдал- 
дашье ямар нуле© угэнэб гэйэн 
тухай психологиин талайаа 
шэнжэлжэ гаргайан дун ту- 
хайгаа «Орда» этно-галерейн 
дарга хеерэжэ угэбэ. Уран 
бэшэлгын дадал дуршэл ха
даа беегнэрэл, зохёон байгуу- 
лагша ухаан бодолго, журам, 
нарин нягта байлга, досоохи

абяа шэмээгуй байдал, мун ха- 
ран Ьуулга болбосоруулна.

«Ундэр тэнгэри -  эсэгэмни, 
улгэн дэлхэй -  эхэмни» гэжэ 
монголшууд дэмы хэлсэдэггуй 
бшуу. Бэшэхэ янзыень хараха- 
да, монгол бэшэг тэнгэрийээ 
газарта бууйан янзатай шэн- 
ги. Али тэнгэрийээ газар руу 
татагдайан мэтэ. Энэ онсо уд- 
хатай. Унэхеереешье, монгол 
бэшэгтэ ёЬо руунь анхаралаа 
угэхэ хэрэгтэй. Илангаяа мон
гол угсаатан. Иероглифическэ 
бэшэгтэй гурэнуудые хараада 
абабал, эдэ хадаа мунее боло- 
од байхада, бэшэ гурэнуудтэ 
орходоо, дэлхэй дээрэ холо 
урагшаа ошойон, техниче- 
скэ прогресс хэйэн, мунеешье 
хэжэ байдаг зандаа. Иихэдээ 
психологиин талайаа энээндэ 
харюу зубеер угтэнхэй. Юуб 
гэхэдэ, бэшэгэй габьяа ха юм 
даа...

Иигээд лэ Баир Дугаровай 
тэнгэриин бэшэгтэ зорюулйан 
шулэгэй мурнуудээр энэ 
ЬоМЮОЛТОЙ удэшэ тугэсэхэ 
ь ^ ^ '^ щ ^ л о о  бэлэй.

Лубсан Бальжуров, 
(«Буряад унэн»)
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Уласхоорондын мурысеен
Буряад Уласай Арадай Ху- 

ралай булл депутадууд За- 
хааминаи аймагаар албанай 
хэрэгээр ябахадаа, Закаменск 
хотын тубэй стадион хурэбэ. 
Ушее тиихэдэ волейболоор 
уласхоорондын мурысеенэй 
нээлгын баяр ёйололдо хабаа- 
далсаа.

Захааминай тубэй стади
он дээрэ томо елуур жэл бури 
шудхагдажа, елэгэр мульhoop 
хушагдана. Конькигаар бай- 
han зуу таран ухибууд депу- 
тадуудые ехээр гайхуулаа. 
«Худеегэй спортын наада- 
нуудайл уедэ бидэ иимэ олон 
хуугэдые хараа Ьэмди. Ган- 
сал ехэ йайндэрнуудтэ хунууд 
суглардаг гэжэ йанаабди», - 
гэжэ депутадууд мэдуулээ.

Захааминай аймагай эрдэм 
йуралсалай тайагай хутэл- 
бэрилэгшэ Сэсэгма Намда- 
ковагай хэлэЬээр, Закаменск 
хотын бухы йургуулинууд 
физкультураар хэшээлнуудээ 
энэ елуур дээрэ унгэргэнэ. 
ТиимэЬээ ухибуун бухэн 
оорын конькитай. Гэхэтэй 
хамта, ургажа ябаЬап эдир- 
шуул шорт-трек, хоккей на- 
адана.

Энэ уедэ Захааминай ай- 
магтал Буряад Уласай Тами- 
рай болон залуушуулай яа- 
манай мэргэжэлтэд худэлЬэн 
байна. Хуугэдэй худеегэй 
наадануудые эмхидхэхэ та- 
лаар ажал ябуулжа байЬапаа 
сайд Баир Ангуров мэдуулбэ.

Бухы худее нютагу- 
уд coohoo ганса Захаами
най аймагта хуугэдэй дунда 
убэлэйшье, зунайшье наада- 
нууд йонирхолтойгоор эмхид- 
хэгдэнэ. Хэдэн жэлдэ энээниие 
бутээжэ байhап захааминаар- 
хин дуй дуршэлоорое бидэн- 
тэй хубаалдаха бэзэ гээд най-

дагдана, -  гэжэ Баир Ангуров 
хэлэнэ.

УнгэрЬэн амаралтын удэр- 
нуудтэ волейболоор уласхо
орондын мурысеен болобо. 
Понирхолтой гэхэдэ, тэрэ 
35-дахияа эмхидхэгдэйэн бай
на

- Уш ее 10-дахи классай 
йурагша ябахадаа, холын 
1979 ондо анха туруушын 
мурысеендэ наадайан бай- 
наб. Тиихэдэ арбан команда 
сугларжа, Соёлой байшан- 
да оршодог спортын зал соо 
орой болотор наадаа бэлэйб- 
ди, -  гээд Буряад Уласай А ра
дай Хуралай депутат Виталий 
Лыгденов хеерэнэ.

- Мунеенэй мурысеен гур- 
бан томо зал соо унгэргэгдэнэ. 
Энэ ушараар 2016 ондо бухы 
дуратайшуулые мурысеендее 
урихабди. Юуб гэхэдэ, олон 
тоото тамиршадые угтажа 
абаха, хонуулха, эдеэлуулхэ 
арга Захааминай аймагта 
бии. Ушее тиихэдэ томошуу- 
лай хажуугаар йургуулиин 
ухибуудые наадуулха йанаан

байна. Ушар гэхэдэ, 80-яад 
онуудаар мурысеендэмнай 
hyрампад хабаадагша бэлэй.

Буряад Уласай Арадай Ху
ралай депутадууд Александр 
Попов, Бато Семёнов, Баир 
Цыденов (Джампа-Монлам 
багша), тамирай болон залуу
шуулай сайд Баир Ангуров 
сугларагшадые амаршалаа.

Туе мурысеендэ 9 эрэ- 
шуулэй, 5 эхэнэрнуудэй ко- 
манданууд хабаадаба. Эрэ- 
шуулэйшье, эхэнэрнуудэйшье 
дунда туруулЬэн команданууд 
тон адли йууринуудта гараа. 
Тиигэжэ нэгэдэхи йуурида 
Буряадай гурэнэй университе- 
дэй оюутад гараа. Монголой 
Булган аймагай хоер команда 
хоёрдохи йууринуудые эзэ- 
лээ. Харин талмайн эзэд хоёр 
хурэл медальнуудта хуртее. 
Станислав Сандипов (Пенси- 
онно жаса) болон Юлия Тар- 
маева (БГУ) хоёр эгээл эрхим 
наадагшад гэжэ тодороо.

Борис БАЛДАНОВ,
( «Буряад унэн» ).
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Санагын багшын дурасхаалда
Декабриин 19-дэ Санага нютагай Соёлой 

байшан ба Санагын дунда йургуулиин тамирай 
танхим соо физическэ соёлой болон тамирай, 
багшын ажалай ветеран Мэлс Шойдонович 
Ласарановай гэрэлтэ дурасхаалда зорюу- 
лагдайан волейбол наадалгаар мурысеен 
унгэрбэ.

Залуу тамиршан
М.Ш. Ласаранов 1942 оной майн 10- 

да Ёнгорбой нютагта Ш ойдон Сэпэл 
Ласарановтанай гэр булэдэ гурбадахи уринь 
боложо турэйэн юм. Эсэгэнь хубуунэйнгээ 
гарахада Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай 
гал дулэтэ байлдаанууд соогуур ябаа йэн. 
Хубуундэмни Мэлс гэжэ нэрэ угоорэйт гэжэ 
бэшэг соогоо бэшээд, уданшьегуй баатарай 
ухэлеер унаа бэлэй.

Эсэгэгуй эрэ боложо, Мэлс хубуун эжыдээ, 
эгэшэнэртээ али болохоор туйалжа ябахадаа, 
Ёнгорбойнгоо 7 жэлэй йургуулида эрхимээр 
hypaxahaa гадна, тамирай бухы зуйлнуудээр 
наадажа, эрхим дунгуудые туйлажа, ходо 
магтаалтай ябадаг Нэп.

Пургуулияа 1966 ондо дуургээд, турэл 
йургуулидаа хоер жэл соо багшалаа. Пуулээрнь 
Буряадай багшанарай дээдэ йургуулида 
оюутан болоо. Тэрэ уедее дээдэ йургуулиингаа 
суглуулагдамал командада эрхимээр наадажа, 
республикынгаа оюутадай «Буревестник» 
командада гол наадагшаар ябаа. Тиихэдээ 
Улаан-Удын, Буряадай АССР-эй, Сибириин 
болон Алас-Дурна зугэй можонууд хоорондын 
мурысеенуудтэ ходо туруулжэ ябаа. Удаань 
багшаар, йоригшоор худэлхэдее, «Труд», 
«Урожай» булгэмуудтэ урагшатайгаар наадаа. 
Тэрэнэй хажуугаар бэрхэ йоригшо баййанииень 
мунеедэр олон тоото шабинарынь гэршэлнэ.

Урма баяртай ябадаг бэлэйбди
Олон жэлэй туршада Санагын дунда 

йуртуулнда амжалтатайгаар ажаллахадаа, энэ 
нютагай, Утаатын, Далахайн, нэгэ бэшэ уеын 
ухибуудые волейбол нааданда йургайан юм.

1980 ондо волейболист басагадынь 
Петропавловкада чемпионууд болоо. Шаг- 
дуров Александр 1984 ондо Буряадай 
суглуулагдамал командын буридэлдэ 
Зуун Сибириин болон Алас Дурна зугэй

мурысеенуудтэ Владивосток хотодо наадайан 
юм. Иимэл мурысеенуудтэ 1987 ондо 
Доноев Денис хабаадаа. 1985 ондо басагад 
республикын худеегэй командануудай дунда 
чемпионууд боложо тодороо йэн.

Хэшээлнай эхилхэдээ, хунгэнеер 
гуйгеед, хахад часай туршада элдэбын 
упражненинуудые хэдэг байгаабди. Гии Нэп 
хойноо талмайда гарахадамнай, сеткэ дээгуур 
хоёр бумбэгэ хеерэхэ. Иигэжэ сеткын дэргэдэ 
яажа наадахаб гэжэ йурадаг байгаабди. Хэды 
Ьайпаар наадабашье, сеткын хажуудал бухы 
шадалаа харуулжа шадаха гээшэ тон шухала 
гэжэ багшамнай hyp гада i Нэп.

Удаань багшамнай оорое харуулжа 
байгаад, элдэбын аргануудые зааха. Хун 
бухэндэ заажа, hypraxa юумыень харуулжа 
угэйэнэйнгоо йуулээр, маанадаа хоер команда 
болгожо хубаагаад, наадхуулха. Наадыемнай 
анхаралтайгаар хараЬапай удаа багшамнай 
хун бухэнэй алдуу эндууе хэлэжэ угэхэ.

Сентябрьйаа эхилээд лэ, майн дууйатар 
долоон хоногто гурба дахин йорилгын 
хэшээлнууд унгэрдэг Нэп. Хэды иигэжэ Ьорижо 
байбашье, мурысеенуудтэ хабаадаагуй 
болобол амжалта туйлахагуйш. Энэ талаар 
Мэлс Ш ойдонович ехэ бэрхээр, нэгэшье 
зурхэ алдангуй маанадаа абаад лэ, элдэбын 
мурысеенуудтэ ябаха даа. Октябрины 29- 
дэ Ленинскэ комсомолой удэр, ноябрь соо

Бато Дамчеевай турнир, декабрь соо 
«Ажалай туг» сониной шангуудай тулее 
турнир гээд лэ аймагай мурысеенуудтэ 
хододоо амжалтатайгаар хабаадажа, урма 
баяртай ябадаг бэлэйбди. Тиихэдэ багшамнай 
аймагайнгаа йургуулинууд хоорондын 
уулзалгануудые саг ургэлжэ унгэргэжэ байгаа. 
М аанадай абайан грамота, кубогууд турэл 
йургуулндамнай хадагалагдажа, амжалта 
тугэс наадажа ябаЬ ысмпай гэршэлдэг.

Олон шабинарынь
Бидэнтэй хамта аха нухэдэймнай команда 

«Санага-1» байал урагшатайгаар наа
дажа, мандаа жэшээ болохо. Энэ командын 
буридэлдэ манай багша М.Ш. Ласаранов, 
Логинов Валерий, Логинов Василий, Баль- 
журов Василий, Доржиев Борис, Пренглаев 
Владимир, Дылыков Амгалан, Дылыков
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Николай, Батуев Сампил, Уржанов Николай, 
Уржанов Бато гэжэ бэрхэ тамиршад наададаг 
байгаа. Тиихэдэ «Санага-2» командын 
буридэлдэ Ш агдуров Александр, Балуев 
Арнольд, Бунду ев Александр, Мархаев 
Виктор, Норбоев Самбу, Норбоев Николай, 
Дышенов Александр, Тарбаев Николай гэгшэд 
наададаг Ьэн. У ш ее тиихэдэ Нохоров Даниил, 
Ардаев Зоригто, Цынгенов Андрей, Нохоров 
Андрей, Николаев Валерий, Нанзанов Баир, 
Цыренов Виктор, Шагжеев Сергей, Бадмаев 
Аркадий гэгшэдые багшамнай Ьургажал 
байгаа.

Муне© бидэ наЬатай таабай теебиинэр 
болоод ябахадаа Мэлс Ш ойдонович 
багшынгаа Ьайхан Ьургаал заабаринуудые 
Банан-Банан, олые бодогдоно даа. Энэ 
тэрэ мурысеенуудтэ хабаадахадаа, бумбэгэ 
сохихые, бэрхээр тодожо абахые, олон ондоо 
аргануудые хэрэглэжэ наадахые харахадаа, 
буришье дутеер багшаяа Ьанагшабди. 
Тэрэ сагтал адляар турэл Санагадамнай, 
хангай Захааминдамнай бултанда дуратай 
волейбол наадан хугжэжэ, эдиршуулые олоор 
хабаадуулжа, олон нухэдтэй болгожо, урма 
баярыень халяажа байт лэ даа, -  гэжэ хамта 
наадажа ябаЬан нухэдэйнгее зугЬее Сэсэгма 
Николаева-Бандеева хусэнэ.

Унтеентъе бага уеын эдиршуул баЬал бэрхэ 
Ьоригшын hypi yy.ni гараЬан ааб даа. Тэдэнэй 
дундаЬаа удаан саг соо Санагын ДЮ СШ -гай 
завучаар, директорээр худэлЬэн А.П. Норбоев, 
А.С. Тармаев, С.Р-Б. Бадмаев, А.А. Цыбенов, 
Г.С. Санжитов гэБэн хубууд олон байгаал даа.

М.Ш. Ласаранов ганса волейбол наадаад, 
волейболдо Ьургаад ябаа бэшэ. Санагын 
Ьургуулнда hy pah ап Утаатын, Далахайн, 
Мэлын, Сагаан-М ориной, Ёнгорбойн, 
Ш ара-Азаргын хубууд басагадые хунгэн 
атлетикын, санаар ба конькигоор урилдахын 
онсо аргануудта Ьургадаг байгаа. Илангаяа 
барилдаанда, столой теннистэ эдиршуул 
олоороо ябадаг Ьэн. Мэлс Ш ойдоновичын 
олон тоото шабинарынь багшанар, Ьоригшод 
боложо, хундэтэ багшынгаа нэрые дээрэ 
ургэжэ ябана.

Туруушын турнир
М.Ш. Ласарановай гэрэлтэ дурасхаалда 

зорюулагдаБан туруушын турнир Захааминай 
аймагай олон нютагуудБаа 24 хабаадагшадай 
командануудые суглуулба. Тэдэнэй дунда 
Ьургуулиин h ура II падай, Санагын томо- 
шуулай ба М.Ш. Ласарановай шабинарай

команданууд Ьонирхолтой наадануудые 
харуулба.

Мурысввнэй дунгууд
Басагадай дунда: 1 Ьуурида ^ j^ n ia ia » ;
2 Ьуурида -  «Горняк-1»; 3 Ьуурида 
Захааминай ДЮ СШ.
Хубуудэй дунда: 1 Ьуурида -  «Мэлэ»;
2 Ьуурида -  «Санага»; 3 Ьуурида -  «Улэнтэ». 
Эхэнэрнуудэй дунда: 1 Буурида -  «Сана
га - 1980-1985 г.р.»; 2 Буурида -  «Санагын 
залуушуул»; 3 Буурида -  «Санагын Ьоригшод». 
Эрэшуулэй дунда: 1 Ьуурида -  «Санага - 1980- 
1985 г.р»; 2 Буурида -  «Санага - 1990 г.р. и 
выше»; 3 Буурида -  «Утата».

Номинацинуудта эрхимуудынь 
элируулэгдэбэ
Басагадай дунда:
«Эрхим наадагша» -  Бадмаева Дулма (Горняк); 
«Эрхим добтологшо» -

Н аданова Лыгжима (Захааминай ДЮ СШ ); 
«Эрхим холбогшо» -

Норбоева Ж аргалма (Санага); 
«Эрхим хамгаалагша» -

Галсанова Оюна (Горняк).
Хубуудэй дунда:
«Эрхим наадагша» -

Цыденов Баясхалан (Мэлэ); 
«Эрхим добтологшо» -

Дугаржапов Александр (Санага); 
«Эрхим холбогшо» -

Бадмаев Ардан (Михайловка); 
«Эрхим хамгаалагша» -

Нимаев Амгалан (Горняк). 
Эхэнэрнуудэй дунда:
«Эрхим наадагша» -

Цынгенова Байгалма (Санага); 
«Эрхим добтологшо» -

Шагжеева Ирина (Санага); 
«Эрхим холбогшо» -

Доржиева Татьяна (Утата); 
«Эрхим хамгаалагша» -

Николаева Сэсэгма (Санага). 
Эрэшуулэй дунда:
«Эрхим наадагша» -

Ламажапов Солбон (Санага); 
«Эрхим добтологшо» -

«Эрхим холбогшо»

<<ЭРЖ

Бадмаев Батор (Санага); 
Тубанов Алексей (Утата);

мгаалагша»

щ т
Дулмаев Аламжи (Мэлэ). 

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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( Заяата ёко заншалнай }
ЮЬэн эрдэниин зуйлнуудые 
ажабайдалдаа хэрэглэлгэ

Монгол туургата арад урда carhaa нааша турэл буриин шу- 
луу олзоборилон ашаглажа, эрдэниин эуйл гэжэ тооложо, су- 
барга, Ьумэ шутээн бутээхэдээ, эм найруулхадаа, бэеын элуур 
энхэ, ажабайдалайнгаа амгалан тайбан байхын гулов хэрэглэ- 
дэг баййан юм. Уулын шулуунууд нэгэ турэл шэнжэтэй, ехэн- 
хидээ унгэ буриин вер вврын бодосйоо бутэйэн байдаг гээшэ. 
Тиимэйээ уулын шулуунуудые хэйэг хэйэгээр абаад, эдэниие 
эрдэни болгоно.

Газар дэлхэйн бухы шулу
унуудые 3 булэгтэ хубаахада, 
хайламал, тунамал, хубирмал 
гэжэ илгардаг.

Хайламал шулуунууд газа- 
рай гунйее хеерэжэ гарайан 
магмын (вулканай) сарсахада 
бии болоно.

Тунамал шулуунууд га-
зарай гун соо бутараад, 
улэгдэйэн шулуунууд (рос
сыпь) байдаг.

Хубирмал шулуунууд урда 
сагта нэгэтэ бии болоод, ха- 
алтада, даралтада орожо 
бутэйэн шулуунууд гээшэ.

Хэдэн мянган жэлэй саада 
тээ бии болойон шулуунуу
дые бидэ ажабайдалдаа хэрэ- 
глэнэ гээшэбди.

Эрдэниин зуйлдэ тооложо, 
иимэ шулуунуудые ажами- 
даралдаа ургэнеер хэрэглэдэг 
баййан.

Эгээл унэтэ шулуун - ал- 
тан (золото). Ехэ шанартай 
шэжэр алтан -  улаан ба шара 
унгэтэй байдаг.

Улаан алта улаан зэд мэтэ 
наранда табибал, йолонгын 
унгэнуудйээ улаан унгэнь ди- 
илээд, эгээ йайхан алтанйаа 
гэрэл сасаржа байдаг. Алта 
шэнжэхэдээ, холисогуйень 
мэдэхын тула хара шулуугаар 
(гранит) урэжэ шалгадаг.

Алтанда элдэб убшэнэй

шэнжэ тэмдэг элируулхэ, найа 
утадхаха, хугшэрхые удаа- 
руулха, хоро гаргаха шадал 
байхагуй. Унэ сэнтэй эдлэл 
болоходоо, алтан гээшэ хундэ 
шанартай эрдэниин зуйл бо
лоно. Тиимэйээ хунуудэй ата- 
архал, хоро уйее йануулха, 
хомхой сэдьхэл туруулдэг ха.

Мунгэн (серебро) -  сагаан 
унгэтэй унэтэ тумэр. Гурбан 
янза боложо илгардаг: сэбэр, 
холимог, хара.

Зэд (медь) -  улаан унгэтэй 
унгэтэ уян тумэр. Зэд байа 
3 янза байдаг: эрэ зэд -  ша- 
нар йулатай; эмэ зэд -  шанар 
йайнтай; алтан зэд -  дээдын 
шанартай.

Зэдтэй мунгэ холижо, 
хугжэмэй, тахилай хэрэгсэл 
урлахада хэрэгтэй.

Халуун гагнуур хэхэдэ, 
эмэ зэд хэрэгтэй, юундэб гэ- 
хэдэ, тэрэ зеелэн, йунамхай, 
нимгэн хуудайан болотор 
хабтайлгахада, нарин утайан 
болгоходо амархан. Ш иигтэй 
агаарта болон хаалтатай га- 
зарта ногоон унгеер дабхар- 
лан хушагдадаг.

Алтан зэд эм домдо оро- 
дог. Элдэб тухэлэй хабдар, 
шарха хахалхада, хатааха- 
да йайн, уйан йабан, дото- 
роо сугларйан уйа хатаахада 
йайн. У утих а эльгэнэй халуу

болон бусад турэлэй халуун 
убшэ эмшэлхэдэ йайн.

Унгэ буриин гоёолтону- 
удта оролсохойоо гадна алта 
мунгые шанаржуулдаг. Алта 
мунгэ гагнахадаа, хайлуулйан 
зэдээр холбодог.

Эрдэниин хубида оруулйан 
шалтагынь гэхэдэ, зэдые су- 
барга, шутээн, мургэлэй, 
бурханай дурэ, тахилай 
эдлэлнуудые бутээхэ хэрэгтэ 
тон ехээр ашагладаг.

Шурэ (коралл) -  далайн 
оёорой шулуунда олоороо 
няалдан, худэлэнгуй амидар- 
даг амитадай ухэйэн бэеын 
нягтарйан, шад улаан, яга- 
ан, сагаан унгэтэй шулуулиг 
бодосйоо хэгдэйэн йубйан.

Ш урэ 4 изагууртай: ула
ан, сагаан, хара, хухэ. Улаан 
шурэ эгээ ехээр хэрэглэгдэнэ. 
Х ара шурэ хоморой зуйл. С а
гаан шурэ Тубэдтэ голшолжо 
хэрэглэдэг.

Улаан унгэтэ шурэ унгэ 
буриин янзатай байдаг: гун 
хара улаан, ягаан, сайбар яга- 
ан, ухаа улаан. Ш урэ хуушар- 
хадаа, хурин улаан унгэтэй 
болошодог.

Ш энэ шурэ уушханай хад- 
халяада, халдабарита йэ- 
жэг убшэндэ (лихорадка) 
туйалхайаа гадна эльгэнэй, 
йудайанай убшэ эмнэлгэдэ 
элбэгээр хэрэглэдэг баййан.

Пахюуйан тэнгэриин хухэ 
унгэтэ шурэ эгээ унэтэй сэн- 
тэйнь гээшэ. Урда сагта ба- 
саган ухибуунэй хузуундэ 
йахюуйан болгожо зуулгэдэг 
байгаа. Мун байа шудэнэй 
убшэнйее йэргылхэеэ, нарай
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ухибуугээ элуур энхэ байлга- 
хаяа зуулгэдэг байгаа. Гад- 
на эрэгтэй эмэгтэй хуниие 
ада шудхэрйее хамгаалхада 
йайн гээд зуудэг баййан гэжэ 
алдаршайан. Ш урэ хадаа хо- 
рон xapacahaa, гэр ороноо 
атаа хорлолйоо хамгаалжа, 
муу ёрын хусые зайлуулдаг.

Эмэгтэйшуул ухибуугуй 
байхайаа йэргылжэ, шурые 
йахюуйан болгожо зуухэйээ 
гадна хугшэдэй бэедэ хусэ 
оруулха, ой муудахые тогтоо- 
хо, зурхэнэй убшэ аргалха, 
шуйаяа rapaxahaa, халдаба- 
рита убшэнйее йэргылхэдэ 
туйатай.

Буудэгэр, унгее алдайан 
шурэ зуухэдэ муу, ёро татаха 
гэлсэдэг.

Улаан шурэ бурхадай дурэ 
бутээхэдэ, буян хэшэгэй тахи- 
лай эдтэ ородог.

Жэжэ шурэ эрхи бутээхэдэ 
ородог.

Улаан йахюуйанай баг 
бутээхэдэ, улаан шурэ ородог. 
Мун байа субарга, шутээнэй 
эдлэл хэрэгсэлнуудтэ нэгэ эр- 
дэни боложо ородог.

Номин (лазурит) -  сэнхир 
хухэ унгэтэй эрдэниин шу- 
луун -  3 зуйлтэй: хара хухэ 
сагаан йудалтай огторгойн 
хухэ туяа мэтэ унэтэ шухала 
эрдэни; алтан йудалтай хухэ 
номин хомор дээрэйээ дээдын 
сэнтэй; сайбар хухэ унгэтэй 
сагаан толботой номин.

Номиной дура татама унгэ 
онсо ехээр сэгнэгдэдэг, шэмэ- 
глэлэй зуйлдэ улэмжэ ехээр 
ашаглахайаа гадна будаг бол- 
гон хэрэглэнэ.

Н омингоор хэйэн йахюуйа 
тулалдаанда абажа оройон 
хун бурханиие оортэйгое 
абажа ябайантай адли 
гэхэйээ гадна, дабхар бэе- 
тэй эхэнэрнууд дутуу уриеэ 
турэхэйее йэргылжэ, но
мин зуугээд ябадаг байгаа,

нарайлха сагайнгаа ерэхэ- 
дэ, хэбэлэйнгээ баригдаад 
байхагуйн туда шулуугаа 
бэенйээнь тайлажа абаха хэ- 
рэгтэй гэжэ хэлсэдэг.

Номин хадаа элдэб хорын 
ба шара уйанай, яра убшэниие 
арилгаха (сэбэрлэхэ), гуниг 
зоболонйоо йалгааха, хум- 
хаа хин, унадаг, дэлюунэй 
убшэнуудые эмшэлхэ арга- 
тай.

Хэрбээ хузуундээ зуубэл, 
заахай хуугэдэй айдайа 
(страх) зайлуулха, нюдэнэй 
хараа йайжаруулха, мууража 
унахайаа йэргылхэ.

Номин зуудэндээ узэбэл, 
зурхэ сэдьхэл еедэнь татаха, 
йайн нухэрэй эб найрамдал 
бэхижуулдэг, ерээдуйн ню- 
усые нээжэ, ухаан бодолые 
йаруул болгодог.

Номин 3 шутээниие бутээхэ 
болон шэмэглэхэдэ, зонхи- 
логшо эрдэнинь болохойоо 
гадна, элдэб эрдэнитэй эжэл 
болгожо, олон янзаар аша- 
глагдажа, мунее болотор 
ерэйэн туухэтэй.

Оюун (бирюза) хухэ но- 
гоон унгэтэй эрдэниин шу- 
луун. Туе шулуун болобол 4 
изагуур байха:

1. Васмамги гэрэл са- 
сарйан хухэ сэнхир унгэтэй.

2. М аурамги -  тогос шу- 
буунай удэндэ заахай тоойон

тогтойон мэтэ унгэтэй
3. Гагамги -  хара хухэ 

унгэтэй
4. Врумги -  ш ара туяа- 

тай, хара хухэ унгэтэй.
Урда сагйаа ою уе^.-зуйл 

болгон хубаадаг:
Хуушан уеын 3:

хухэ унгэтэй dai'f^'haa 
гадна, сагаан алаг, тунгалаг 
йудалтай, харанхыда хараг- 
даха сагаан оюун;

улаан йудал ехэтэй, 
хухэ унгэтэй тойо шэнгээйэн 
мэтэ улаан оюун;

сагаан оюунйаа арай 
хухэ ногоон унгэтэй баййан 
аад, дээрэ хэлэгдэйэн 2 
турэлэй оюунйаа ушее сэбэр 
ногоон унгэтэй байха.

Энэ 3 оюун эгээн дээдэ, 
шадал ехэтэй гэжэ узэгдэдэг.

Дунда уеын -  2:
сагаан оюутай ад- 

лирхуу болобошье, тунга
лаг йудал муутай, йун сагаан 
хуреэтэй хухэ оюун;

улаан оюунйаа бага 
заахай, шарабтар йудалынь 
угаа бага.

Энэ хоёр ш адалаар дунда 
зэргэдэ тоологдоно.

Ш энэ уеын 3:
- шэнэ байдалтай хитад 

оюун;
- байа шэнэ байдалтай 

нилээн хатуу сагаан, бу- 
сад шулуудтай няалдажа 
баригдашайан, оюун;

- унгэ муутай, ш ара ху
реэтэй оюуниие будаг болго
жо хэрэглэдэг.

Бурханда ургэхэ ургэлэй 
шулуунда тоологдодогшье 
йаа, шутээниие бутээхэдэ, 
шэмэглэн ашагладаг. Мун 
олзоборилходоо, наринаар, 
гэмтээнгуйгеер абаха ёйотой.

Пайниинь юуб гэхэдэ, оюу 
зуултэтэй хун харгы замдаа 
улзытэй, алха ехэтэй, зудхее 
йайтай байхын тулада ашаа 

(Ургэлжэлынь 8-дэ.хч нюурта).
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(Ургэлжэл).
зеедэг малайнгаа (cap, тэмэ- 
эн г.м.) дэлЬэ хузуундэ зуудэг 
байгаа.

13 зуунай yeli00 оюуни- 
ие моритон (наездники) 
ЬахюуЬан болгожо зуудэг 
байгаа гэжэ «Суварга бутээх 
эдийн уг» гэЬэн ном соо хэ- 
лэгдэнэ.

Хэрбээ хэн нэгэн бэедээ 
алтанда ЬуулгаЬан оюу зуужэ 
ябаа haa, моринЬоонь гай бо- 
ложо унабалынь, оюун шу- 
луун сохилтын хусые ©орто© 
даажа абан, эзэнэйнгээ 
гэмтэхэЬээ абардаг 
бшуу.

Хорлол (отравлеттУКЯ 
эльгэнэй халуун убшэнЬ0<У 
Ьэргылдэг. Нюдэнде© няалду- 
улжа барихада, нюде© убдэжэ 
ядарЬан хундэ ехэ туЬатай 
юм.

Оюун эзэнтэйгээ эжэл мэтэ 
холбоотой байЬандаа, эзэн- 
дэнь ямар бэ даа гай зоболон, 
аюулай дахажа ерэбэлнь, 
унгэеэ сайдаг.

Муу юумэнЬээ Ьэргылхэ 
гэбэл, оюу руу хараха хэрэг- 
тэй гэдэг.

Ямаршье эрдэниин шулу- 
ун хун турэлтэндэ оюун мэтэ 
нулоолдэггуй.

Оюун -  баян дэлгэр сэдь- 
хэл, буян хэшэг, унэншэ эн- 
хэрэл хайра заяагша, эб най- 
рамдал бэхижуулхэ, амар 
амгаланиие абарха, дайсани- 
ие усадхаха ехэ улзытэй шу- 
луун гэжэ алдаршаЬан.

Муу уйлэ (нугэл хилэнсэг) 
хэжэ ябаЬан хунуудтэ жэнхэ- 
ни дайсаниинь болодог, гай 
зоболон асардаг.

Оюунтай хун хэзээшье юу- 
мээр, эд бараагаар дутахагуй. 
Углоогуур бодоод, оюугаа 
харабал, удэртее амгалан 
ябаха. Угле© бури оюугаа 
хаража, Ьузэглэн мургэбэл, 
нюдэнэй хараа Ьайжарна.

Зурхэнэй убшэнтэй хун сээ- 
жэдээ оюу зуубэл, юумэнЬээ 
айхагуй. Дайсаниие дараха- 
да, тэнгэриин аянгада орохо- 
до, уЬанда шэнгэхэЬээ хам- 
гаалдаг. Оюу зуугээд ябаЬан 
хундэ хорото могой, хорхой 
шумуул дутэлхэгуй. Буянай 
гнулуун гэжэ алдаршаЬан.

Оюу ондоо бодосой будаг- 
тай холижо, ном судар бэшэ- 
хэдээ хэрэглэдэг.

Субад (жемчуг) -  далайн 
оёорой нилдагар бэетэй ами- 
танай дун соо бии болоЬон, 
сагаан, сагаан шара, 
ллаганаЬан монсогор шулуу- 
ииг бодос.
^  Ш анараараа эрдэниин ха- 
тан хаан гэжэ алдаршаЬан. 

Иимэ илгаатай байдаг: 
улаан субад -  амитанЬаа 

гараЬан, дээдэ сэнтэй;
заан субад -  монсогор хэл- 

бэритэй, сагаан Ьудалтай;
балу субад -  хухэ Ьудалтай, 

буурсаг шэнги хэмжээтэй. 
Энэдхэгэй урда зугтэ шэрэн- 
гитэ модоной набшайанда 
хурын уйанай тогтойонЬоо 
ургадаг;

арамба субад -  ногоон 
унгэтэй, хэмжээгээрээ буур
саг мэтэ. Энэдхэгэй баруун 
зугэй шэрэнгидэ хурын оро- 
ходо ургадаг;

садба субад -  нойтон 
сэмбэруунэй унгэтэй;

тип самага субад -  шараб- 
тар унгэтэ, томо жэжэниинь 
янза бури. Далайн амита- 
най дотор хяасайаа гарана 
(рак). Ходо туугдэжэ байдаг 
унгэнуудынь гэбэл, сагаан, 
сэнхир, улаан, хара, ягаан, 
сайбар шара, шара.

Субад толгойгоо гэмтээхэ- 
дэ хэрэглэгдэхэЬээ гадна эзэ
нэйнгээ бэе, сэдьхэлэй мууда- 
хада, унгоо алдадаг.

Хуба (янтарь) -  ш ара yHf6g 
тэй, шулуужайан дабирхай 1т 
бии болоЬон хатуу бодос.

Ш анараараа 3 янзын бай
даг:

1. дээдэ шанарай хуба 
ямаршье холисоогуй, сагаан, 
шара Ьудалтай байдаг;

2. дунда шанарай 
шулуунЬаа гараЬан, сага
ан ш ара Ьудалтай, дотороо 
эртэ сагай ургамал, амитанай 
улэгдэл, шорой, шулуунай хо- 
лисоотой байдаг;

3. адагай хуба -  хэмэл 
хуба.

Ш элбэЬэтэ модоной да
бирхай хайлаад, газар доро 
олон жэл соо шулуужажа, 
хуба болодог. Хуба болбол 
арЬанай бухы турэлэй, уе 
мусын, хоолойн убшэнЬоо, 
эльбэ, атаа жутоонЬо© абар
ха, нюдэнэй сагаа арилгаха 
шэнжэ шанартай.

Нялха нарай ухибуундэ 
зуулгэбэл, бэень элуур энхэ 
байхаЬаа гадна хэлэ аманЬаа 
хамгаалдаг.

Хуба дэрэ дороо хээд ун- 
табал, Ьайн нойр абхуулдаг 
заншалтай.

Эмэгтэйшуул нарайлха 
уедо© зуужэ ябабал, хунгэн 
амардаг (турэдэг).

Хубаар эм найруулан уу- 
бал, шээЬэ хаагдахые болю- 
улдаг. Шудэнэй Ьуларбал 
бэхижуулдэг. Хузуундээ зуу
гээд ябабал, булшархайда 
(щитовидная железа) Ьайн 
бэеын шадал (иммунитет) 
дээшэлуулдэг.

Хубые шутээниие шэмэг- 
лэхэдэ, элдэб эдлэл бутээхэдээ, 
бусад эрдэнинуудтэй эжэл- 
луулэн хэрэглэдэг.

Эржэн тана -  (перламутр),
унгэеэ хубилган ялагана- 

даг, шулуулиг хатуу сагаан 
бодос. Эржэнээр шагта болон 
д,обшо хэдэг.
wLtob Таисия Мархаева,

Санагын дунда 
Ьургуулиин буряад хэлэ 

бэшэгэй багша.
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Шогтойхон буряад 
аялгын долгий дээрэ

Аман зохёол )

М анай залууда, 60-70-аад оноор, буряад 
поэдуудай угэ дээрэ зохёогдойон хухюун 
ш ог дуунууд ехэ дэлгэрэнгы  байгаа. «Сэ- 
лэнгы н баруун тээ», «У лаан-У ды н сэсэр- 
лиг соо» гэхэ мэтын дуунууд тэрэ уеымнай 
хит-дуунууд болоод байдаг Ьэн. Буряад 
зонойнгоо аман зохёолой элдэб йалбари- 
йалаанууд (жанрнууд), ж эш ээлбэл, дуунай 
дээжэйээ гадна, оньйон хош оо угэнууд, яба- 
ган ш ог зугаанууд, таабаринууд, домогууд, 
онтохонууд, ульгэрнууд, ш ог ёгтой дуунууд 
-  эдэ бугэдэ аргагуй ехэ ноосэ баялигуудые 
залууш уулда дамж уулбал, эхэ хэлэмнай 
хугжэхэ зэргэтэй гэжэ бодоод, 70 найанай 
дабаан  оодэ жудхэжэ ябайан  энэ суглуулба- 
риин автор таан адтаа  дамж уулна гээшэб.

Санжидмаа
Хамаг басагад урдилдввд 
Хадамдаа г ар стал бултадаа.
Намдаа хэниинъ улэбэб теэд,
Натагар шарахан Санжидмаа. 
Дабталга: Эй, ой, ай - яа - яа,
Натагар шарахан Санжидмаа.

Hahaapaaiu дурлажа узввгуйб, 
Намжар байдаг гэлсэгшэ.
Налгай уринаар канагдаад, 
Досоокоом гаранагуй юундэшьеб. 
Дабталга: (тэрэл бадагууд).

Сэрэгмаа
Залуухан инагтайб гэнэл гуш даа, 
Залуушье бэшэл даа, хорин долоотой. 
Арюухан инагтайб гэнэл гуш даа, 
Арюуханшье бэшэл даа, дунда зэргэл. 
Миниингээ Сэрэгмаае харакан каши,

Мэдэхэл байгааш, сэбэрхэн гээд. 
Сэхыень хэлэкууб нюунгуйгввр 
Сэрэгмаакаам сэбэрхэн басаган у гы.

Хонишон Сэсэгмаа
Нахис-хотос гэшхэдэлтэй,
Намшуун ута гэзэгэтэй,
Мойкон хара нюдэтэйхэн 
Манай хонишон Сэсэгмаа.
Угтаад манай хубуудтэй 
Урдуур-хойгуур гарадаг юм.
Артель соогоо хундэтэйхэн 
Аляа хуухэн Сэсэгмаа.
Холын хубууд ерэдэг болоо,
Хожомоо юуниинь бологшааб.
Wymam уедэ зайдаг болоо,
П убэлгэнппйхэн Сэсэгмаа.
Нютагай хубууд, ойлгогтыл даа, 
Нэгэтэйл байха энэтнай.
Артель соогоо улэг лэ даа,
Арбан найматай Сэсэгмаа.

Эшэмхэй басаган
Басаган, басаган, наашаагыш,
Буухэн намкаа эшыш даа.
Даруухан, хитуухэн зангаараа 
Дура сэдьхэлым буляагааш.
Дабталга: Басаган, басаган,

дутэлыш даа, 
Буухэн намкаа эшыш даа. 

Харыш даа наашаа инагни,
Харахан урихан нюдвврвв 
Хамтаран хоюулаа кууял даа, 
Хамгаалан, гамнан ябахалби.
Дабталга: Басаган, басаган,

дутэлыш даа, 
Буухэн намкаа эшыш даа.

Голомхой эхэнэр
Сэлеэн соогоо суутайхан 
Сэбэр дорюун эхэнэр 
Гушаяа гараадшъе байхадаа

(Ургэлжэлынь 10-дэхи нюурта ).

Намкаа басагад тэрьелнэ, 
Наашаашье харанагуй юундэшьеб. 
Гансал нэгэн эрьенэ,
Натагар шарахан Санжидмаа. 
Дабталга: (тэрэл бадагууд).
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( Ургэлжэл ).

Голонол даа хубуудые.
Дабталга: Хуримынь, хуримынъ, 
Хэзээ юм бэ хуримынь? 
Хундагаяа бариял,
Хэзээ юм бэ хуримынь?

Маний Мархай голуулшоо,
Мантан хамар гуулжэрхео.
Хахад куниин забкарта 
Хамараа мушхаад арилшоо.

Дабталга: Хуримынь, хуримынь, 
Хэзээ юм бэ хуримынь? 
Хундагаяа бариял,
Хэзээ юм бэ хуримынь?

Танай Мархай голуулшоо,
Тархиш сагаан гуулжэрхео.
Тэн куниин забкарта 
Тархяа шаагаад арилшоо.

Дабталга: Хуримынь, хуримынь, 
Хэзээ юм бэ хуримынь? 
Хундагаяа бариял,
Хэзээ юм бэ хуримынь?

Нютагайм хубууд
У/> да ай лай Арданжаб 
Удаан намай табяагуй.
Баруун гарым баряад лэ 
Байжал байгаа абяагуй.
Хойто ай лай Сэрэнжаб 
Хойнокоом дахаад калаагуй 
Ханилаял хоюулаа гэжэл 
Хвврввд юрэдвв болеогуй.
Угаа кайзгай Балданхай 
Гэртэм ерээд бэлэн даа.
Унтаха нойроо алдажа,
Уйдан зобооб гэбэл даа.

Колхозой нуга дээрэ
Колхозой баянхан нуга дээрэ 
Косилкоор убкэеэ сабшахадаа, 
Дуугай хододоо бу ябыш даа, 
Дуратайб гэжэ хэлыш даа. 
Хоюулан бидэнэй мурысввндэ 
Хуршэхэн хубуудээ илахадаа, 
Дуугай хододоо бу ябыш даа, 
Дуратайб гэжэ хэлыш даа. 
Харанхы куниин аажамханда 
Хоюулан бригадаа бусахадаа 
Дуугай хододоо бу ябыш даа,

Дуратайб гэжэ хэлыш даа.
Арюухан мушэдэй гэрэл доро 
Амаржа хоюулаа куухадаа 
Дуугай хододоо бу ябыш даа,
Дуратайб гэжэ хэлыш даа.

Комбайнёр Петька
Колхоздоо, совхоздоо алдар суутай 
Комбайнёр Петька, Петька

гэлсуулээш каа,
Мунов болотор, мунвв болотор

камга абаагуй
Мунхихадажа, зобоходожо ябанал даа. 
Арбанхан долоотой айдар зулгы 
Анандын Хандамые абаха гэкэниинь, 
Адуушандаа гарахам гэжэл байн даа, 
Адуушандаа гарахам гэжэл байн даа. 
Хоринхон долоотой холшор зулгы 
Холхондойн Сэпилмаае абаха гэкэниинь, 
Хонишондоо гарахам гэжэл байн даа, 
Хонишондоо гарахам гэжэл байн даа. 
Гушанхан гурбатай гулмэр зулгы 
Гоёмсуу Гэрэлмаае абаха гэкэниинь, 
Гахайшандаа гарахам гэжэл байн даа. 
Гахайшандаа гарахам гэжэл байн даа.

Хуршымнай басаган
Хорёогоймнай баруун тээ зэргэлээд, 
Холхойтон хуршынхимнай куудаг юм. 
Хуршымнай эрхэ ганса басаганиинь 
Хубуудэй дурые татадаг юм.

Дабталга: Залуухан, сэбэрхэн, 
Хуршымнай басаган,
Арюухан басаган,
Миниишье дурые татанал даа.

Удэшэлэн газаагаа куухадаа,
Хулеэнэб хуршынгвв басагые.
Унеэдтээ ошохыень харамсаараа,

Дахаад лэ ошоноб хойнокоонь.
Дабталга: Залуухан, сэбэрхэн, 
Хуршымнай басаган,
Арюухан басаган,
Миниишье дурые татанал даа. 

Басаганай халуухан дурые 
Буляагааб -  жаргалтайлби.
Хорёодхон накандаа хулмэрдввгуй 
Колхоздоо магтаалтай комсомол юм.

Зоя Цыдемпилова
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Содном-Жамса ЦЫ РЕНОВ

Хани нухэрэйнгее 
дурасхаалда

Хорёод наканайнгаа хани нухэртэй 
Хуби заяагаа холбожо куугаад, 
Алтая дэлхэй дээрэха жаргалаа 
Олзуурхан эдлэжэ ажакуугаабди.

Б  am алкан гансахан амарагни 
Бархан нютагкаа гарбалтай,
Баян хонгор сэдьхэлтэй,
Бухы юумэндэ оролдосотой байкан юм! 

Гарем баряад нэгэтэшье куудаггуй, 
Газаагаа, гэртээ ходол ябажа, 
Горитой ажалаа хэдэг кэн, 
Габшагай бэрхээр оролдожо. 

«Тогоотой эдеэн шэрэм дээрээ,
Тулеэгээ хахалжа оруулаарай! 
Тугалнуудаа асархаяа ошохомни,
Тверижэ хайшаа ябашооб?!» -  

Тухашаркан ян затаи дуугараад, 
Тургэн гаража ошодог кэн.
Удэшын кэрюун болохолоор 
Ynex) )э каажа нобшордог байгаа. 

Хониной сагаахан нооко ээрэжэ, 
Дулаан оймко, бээлэй нэхэдэг,
Ажалдаа бариха бээлэйнуудые, 
Ухибуудтээ самсануудые оёдог кэн. 

Зундаа угэрсэ, помидор ургуулаад, 
Залхуурангуй калиржал ябадаг. 
Амтатай салат хэжэ бэлдээд, 
Аягатай сайгаа кородог кэн.

Углов бури дээжэеэ ургэжэ,
Баран бугэдын элуур энхэ,
Буянтай, хэшэгтэй куухын тулвв 
Бурхандаа мургэдэг байкан юм! 

Наканайм хайратай хани нухэрэй 
Нангин гэрэлтэ дурасхаал 
Хэзээдэшъе мартагдахагуй, 
Хододоол зурхэн соомни байхал!

Харгы замай 
зунтэйхэн зуудэн
Элдэб саарка шагаагаад,
(Эрой болотор куушанаб.
Орондоо орокоор хурхираад,
Олон зуудэ манагшаб:

Харыт, харыт, бокал 
Харгы дээрэ байхал 
«Агар Зандан» аарка -  
«Ардаа Санжын аарка!»

«Аян замда зорибол,
Амгалан ябаарайт!» -  гэжэ 
Амалан дуугаржа юрввхэл,
Арюухан харгы заажа.

Болхой таабай ерээд,
Булган хамсыгаа ургэжэ,
«Барандаа омар сайн!» гээд,
Буурал толгойгоо элъбэхэл даа. 

Ташааша, Ташааша -  
Тоонто нютагайм Зажина 
Тобой ж о байхал урдатнай,
Тохой хулэгвв амаруулыт гэжэ!

(Эрой дээрэнь, харыт тэрэ,
Уран гоёор шэмэглэкэн,
Вику ли дарханай бутээкэн 
Алтая ганжартай Бунхан!

Харгы да ябакан хунууд 
Хадаг барижа амаршалдаг!
Унданай дээжые ургэжэ,
Орон Тэнгэридээ зальбардаг!

Нарихан су лаг ар хуканууд 
Намаа набшаар далалжа,
Аян замда удэшэхэл даа,
Аалихан шэбир кабир гэлдэжэ.

- Зой, кайнпш даа! Тиигээд 
Засагай Байшанда ошожо,
Зорикон хэрэгээ бутээгээд,
Золтой хубитай ябаарайт!

(  Тргэлжэлынь 12-дэхи нюурта).
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(Ургэлжэл).

Зунай хэшэг хартаабха
(шог зугаа)

Хартаабха, хартаабха,
Шарахан хартаабха.
Шанаадшье эдииш,
Шараадшъе эдииш хамаагуй! 

Халъкатайн шанакан 
Халуухан хартаабха 
Уурал бааяжа,
Угаашъе амтатайл!

Шэрээ дээрэшни 
Шарабан хартаабха.
Хэлэхэ юун байхаб?!
Халбагаа, кэрээгээ абыш!

Базар доро 
Гахай -  гэнэ гуш?
Татай, халхай!
Юугээ хэлэхымши? 4 

Зунай кайхан сагта 
Зввлэхэн шорой соо 
Жэрытэр куулгахаш,
Шоройгынь обоолхош!

Yiuoo тиихэдэ,
Жаргал гээшэл!
Оврынгвв огород дээрэ 
Удэрвв дуурэн худэлхэш,
Ухаа хулквв гоожуулхаш!

Мэдэжэ абаа бэзэш?!
Мэхэшэн бэшэб!
Шэнэхэн хартаабха 
Шанаадшье эдииш мяхатайгаар, 
Шараадшъе эдииш токотойгоор, 
Шанартай кайн хоол гээшэл!

Захааминай ёохорой
дуунууд

Хандагайн шурмэкэ наншажа, 
Халюун дахаа оёо-оял!
Халюун дахын шэнэдэ,

Хуримай наадан болокой!
Бугын шурмэкэ наншажа 
Булган дахаа оёо-оял!
Булган дахын шэнэдэ,
Шахалай наадан болокой!

Зуунай найман бахана 
Зурыража кайхаараа,
Зукалан турэкэн дайдамни 
Дунгяаража кайхаараа.

Зуузай голдоо дуудаха,
Зургаанай калаатай буга бииз,
Зукалан дайдадаа зохорхо,
Абын алаг буха бииз.

Нарихан голдоо дуудаха,
Найманай калаатай буга бииз, 
Намарзаандаа зохорхо,
Нагасын алаг буха бииз.

Тунхэнэй
хонгоодорнуудай дуунууд

Яргай модон дугаагаа 
Хуглэн хуглэн ягшуулая,
Ямаан хадын саанакаа 
Гэгээ гаратар ягшуулая.

Хукан модон дугаагаа 
Хуглэн хуглэн ягшуулая,
Хулэр хадын саанакаа 
Наранай гаратар ягшуулая.

Уулын ундэр модондо 
Улэн хухы донгодоо,
Уурэй сайха хираанда 
Yinn дуугаа донгодоо.

Хадын ундэр модондо 
Хухы шубуун донгодоо,
Гэгээ гараха хираанда 
Гэнэн дуугаа донгодоо.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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