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Олимпиадын дунгууд

2016 оной ноябриин 25-haa декабри- 
ин 20 болотор 9-дэхи, 11-дэхи классай 
Ьурагшадай аймагай олимпиада унгэр- 
бэ. Олимпиадада хамта аймагай 27 Ьур- 
гуулинуудЬаа 766 Ьурагшад хабаадаба.

Олимпиада 23 предмедуудээр болобо. 
Туруушын Ьууринуудта гараЬан илагша- 
дай тоогоор Захааминай 1-дэхи, 5-дахи 
Ьургуули, Санагын, Михайловкын, 4-дэхи 
Ьургуули, Нэмэлтэ Ьуралсалай туб шал- 
гарбад.

Олимпиадын дунгоор Улэппэнэй, 
Хамниин Ьургуулиин, Нэмэлтэ Ьурал- 
салай тубэй бэрхэ Ьурагшад олон бо- 
лоЬон тэмдэгтэй. Нёдондо жэлЬээ Ба- 
янголой, Шара-Азаргын ба Ёнгорбойн 
Ьургуулинуудта Ьурагшадай харуулЬан 
баримтанууд муноо жэл Ьулашаг байба.

Эгээ бэрхэ олон предмедуудээр олим
пиадада хабаадаЬан Ьурагшадые тэмдэ- 
глэбэл, Санагын дунда Ьургуулиин 10 
классай Ьурагша Гомбоева Алтына, За
хааминай 1-дэхи Ьургуулиин Ьурагшад

Тугаринов Данил, Тубшинова Дарима 
(9 класс), Дымбрылова Виктория, Норбо- 
ева Алина, Башлеева Лариса (10 класс), 
Будаева Дарима, Базаров Александр (11 
класс), Захааминай 5-дахи Ьургуулиин 
Ьурагшад Курнатова Кристина (9 класс), 
Гуржапов Виталий (10 класс), Самбуе- 
ва Алина (8 класс), Воронина Ирина (11 
класс), Захааминай 4-дэхи Ьургуулиин 11 
классай Ьурагша Доржиева Любовь, Ми
хайловкын дунда Ьургуулиин 10 классай 
Ьурагшад Маланов Георгий ба Цыденов 
Николай болоно.

Бухэроссин муниципальна олимпи
ада илажа гараЬан 53 эрхим Ьурагшад 
аймагаа хамгаалхаяа Улаан-Удэ хотодо 
болохо региональна олимпиадада 2017 
оной январиин 11-Ьээ февралиин 22 бо
лотор хабаадаха. Аймагайнгаа эрхим 
Ьурагшадта амжалта хусэе.

Долгорма Тогмитова, 
манай корр.
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___ Сулее саг___ J
Шэнэ жэлэй одон

Шэнэ жэл ба Сагаан haphin йайндэртэ зорюулйан вврын зохёойон шулэгэй 
мурысввн ЬаяханаУлаан-Удэхотодо унгэрбэ. Энэмурысввн Оросой холбооной Буд- 
дын шажанай заншалта Сангхын Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевэй дэмжэйэн 
«Буряад FM» радио эмхидхэжэ, Иураинадай ба 18-haa дээшэ iiahaiaiiniуулай хоо- 
рондо болобо.

Эгээл шухала шан 
мэдээжэ аранжировщик 

хугжэмшэн Павел Ка- 
реловай студи соо дуунай 
фонограмма бэшуулхэ 
арга манай нютагай Свет
лана Санжитовада туда- 
ба. Светлана Сагаалган 
болотор оорын зохёойон 
шулэгэй угэнууд дээрэ 
хугжэм зохёожо, дуун 
болгон бэшэхэ ёйотой.

Мурысоондэ хабаадаг- 
шадай зохёолнуудые бу- 
ряадай элитэ уран зохё- 
олшод ба мэдээжэ соёлой 
ажалшад сэгнэбэ.

Уран Душын оройЬоо 
Ошотон яларИан

туяаИаань 
Оюун бэлиг нэмэжэ, 
Орон хангайн харалтые 
ве р  дээрээ даажа,
Олон олон шулэг

дуунуудаа, 
Оншотой шогтой

угуулэлнуудээ, 
Онсо маягтай

шулэгуудээ, 
Ошоор бадар/тн

зужэгуудээ 
Олон тумэндвв

бэлэглэжэл 
Омог дорюун

ябыт дао! 
Светлана Санжитовае 

ундэр сэгнэлтэдэ хуртэ-

йэндэнь халуунаар амар- 
шалаад, «Сагаа алхан 
оройоной баяр» гэйэн 
шулэгынь танай анхарал- 
да.

Сагаахан хубэн
саИан газаамнай 

бударна,
Сэнгуухэн шарайшнн 

харагдаад,
сэдьхэлнн уярна, 

Сагаан Иарамнай
морилжо, 

Шэнэ жэлнай эхилхэнь, 
Сэхэ сэбэр бодолтой 

сарюун сагаа
угтаял!!!

Сэлмэгхэн шарайтай
арюун Дангинын 

Сэдьхэлэй гунзэгы/юо
мп/пр/пн мэтэ,

Сагаахан саИан
еэдъхэлым хулгввж э, 

СасарЬан мушэд/юе
шэдн баяр асарна. 

Сэржэм дээжээ
ургэЬэн аба эжымни 

Ьанагдаад, 
Сарюун тала дайдамнай 

угтан хулеэн
абанал,

С элге эх эн нютаг 
оромнай сагаа

алхан эрьежэ, 
Сээжын оеор/юо

баясан бсшжа
золгонод! 

Долгорма Тогмитова, 
манай корр.
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Арад ай занишл

Hooho сохилго, Иэеы даралга
Хонин хадаа буряад зо

ной удхэжэ баййан табан 
хушуун малай эгээл хун- 
дэтэйнуудэйнь нэгэн юм. 
Тиимэйээ хониие хун сагаан 
хонин эрдэни гэжэ хундэлэн 
нэрлэдэг байгаа бшуу.

Эртэ урда carhaa хойшо 
манай арадай ажабайдалда 
хониной туйа тон ехэ болоно. 
Хун сагаан хониной ноойоор 
йэеы дарадаг. Тиигээд тэрэ 
йэеыгээрээ монгол туур- 
гата арадуудай хэдэн мян- 
ган жэлдэ ажайуужа баййан 
йэеы гэр бурхеен бодхоно. 
Мун лэ йэеыгээр шэрдэг, 
шэрээнуудые оёдог, эмээлэй 
тохом хэдэг байхайаа гадна, 
гутал, хубсайа оёходо хэрэг- 
лэдэг йэн.

Хонигуй айл гэжэ бай- 
гаагуй. Эгээ ядуу, угытэй 
айлнууд 5-6 толгой, дунда 
шадалтан 20-30-40 толгой, 
баяшуул хэдэн мянган толгой 
хонитой байдаг Ьэн. Июнь 
соо хонидойнгоо ноойо хай- 
шалаад, тэгшэ газар дээрэ 
хунжэл, хуушан дэгэл, бре
зент мэтэ юумэнуудые дэлгэ- 
эжэ, тэрээн дээрээ ноойоёо 
тараагаад, хэдэн удэр соо 
хатаадаг бэлэй. Тиигээд тэ- 
рэнээ сохижо, Ьэеы дара
даг байгаа. Ноойоёо балай 
худалдадаггуй Ьэн. Х аа-яа 
мэшээг талхаар андалдадаг 
байгаа. Сохихо удэрее гар- 
гаад, ноойыемнай сохилсыт 
гэжэ хуршэнэртее зарладаг 
Ьэн. Зоной суглархада, гэ- 
рэйнгээ убэртэ хунжэлнуудые 
айлйаа суглуулжа, йуба- 
рюулан дэлгээгээд, тэдээн 
дээгуурээ нэгэ нэгэ тэбэри 
ноойо хээд, хоёр тээнь нэгэ- 
нэгэ хун йуугаад, сохижо эхи-

лэгшэ бэлэй. У тааш аа метр 
тухай, будууниинь хурганай 
зэргэ бургаайан йабаагаар 
сохигшо йэн. Ноойо сохилго- 
ной урда гэшууйэгуй сэхэхэн 
бургаайа отолжо, гэрэйнгээ 
газаа асараад, дурйынь зула- 
ад, хамаг гэшууйэн, ярануу- 
дынь сэбэрхэнээр арилгаад 
хатаадаг йэн.

Хун бухэн хоёр-хоёр йабаа 
баридаг байгаа. Сохиходоо 
иигэдэг йэн: нэгэ гарайн- 
гаа йабаае дээшэнь далай- 
жа ерээд, ноойоёо шабхадан 
буулгаад, тэрэнээ дахин да- 
лайха зуураа нуге© гарайнь 
йабаагаар ноойоёо сохихо 
ёйотой. Иигэжэ йабаатай 
хоёр гарынь йэлгэлдээд, дэл- 
гээтэй ноойон дээрэ буудаг 
йэн.

Дээрээ ноойотой хунжэл 
дэбшээри гэжэ нэрэтэй Ю М. 

Сугларйан хунэй тоого- 
ор 5-6-шье, 10-аад гаран- 
шье дэбшээри хэдэг байгаа. 
Ноойоёо йайса сохиходонь, 
тэрэнь гараараа урийанйаа 
оорэгуй хубэн шэнги бам- 
багар бологшо йэн. Тиихэ- 
дэнь тэрээнээ хунжэл дээрээ

тараажа, йабаагаараа эль- 
бэн, йайса жэгдэлээд, хоёр 
тээхи хунуудынь нэгэ нэгэ 
йабаагаа ноойонойнгоо
уреейэн захадань табижа, 
нуге© йабаагаараа ноойоёо 
хумижа, йабаануудтаяа му- 
харюулдаг юм. Тиихэдэнь 
ноойониинь йабааень орё- 
он монсойдог. Тиигээд тэрэ 
йабаагаараа, угаайан хубсайа 
мушхайан шэнгеэр, мушхаад, 
зангидажа хадагалдаг юм. 
Тон тиигэжэ ноойо дахин со
хижо монсогойлдог байгаа 
юм.

Ерэйэн зониие ноойо 
сохихойоо урид сайлуу- 
лаад, ноойоёо сохижо 
дуургэхэдэнь, хони алажа 
эдеэлуулдэг йэн. Эдеэлэл- 
гэн дээрэ хотонойнь убгэд, 
хугшэд, хуугэд сугларжа, 
хусэд лэ найрлалга болог
шо бэлэй. Тэдэнэй эдеэл- 
жэ дуургэхэлээрнь, ноойо 
сохюулйан айл хун бухэндэ 
«хуби» гэжэ шанайан мяха 
угэдэг йэн. Тэрэнь 400-600 
грамм тухай мяхан юм.

Ноойоёо сохижо дуургээд, 
эдеэнэй болохые хулеэжэ
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баййан хубууд барилдажа, 
тээг харайжа зугаалдаг йэн. 
Хоёр йабаа газарта зоогоод, 
тэдэнэйнгээ узуур дээрэ нэгэ 
йабаа хундэлэн табихадань, 
тээг бологшо бэлэй.

Иигэжэ ноойоёо сохи- 
жо бэлдэйэнйээ хойшо нэгэ 
хэды хоноод, йэеы дарадаг 
йэн. Тиихэдээ арбаад хуниие 
уридаг байгаа. Пэеыгээ да- 
рахадаа, ухэрэй гу, али 
адууйанай туухэй арйые шал 
норгожо, газар дээрэ уйыень 
уруу дэлгээгээд, тэрээн дээ- 
рээ брезент, мэшээг мэтын 
юумэ уш ее дэбдеэд, дээрэнь 
бэлдэйэн ноойоёо жэгдээр 
хабтайлган табяад, дээгуурнь 
гэшэгэнээнэй набшайа, но- 
гоо убэнуулжэ хаяад, хунэг, 
тудхуур мэтэ амйарта соо 
yha хээд, тэрэнээ нэгэ аль- 
ган дээрээ табижа хэлтыл- 
гэхэдэнь, уйаниинь адхараа 
ааб даа. Тиихэдэнь нугеедэ 
гарайнгаа альгаар тудхуу- 
райнгаа амйарые альгада- 
хадань, уйаниинь нэгэ газар 
адхарангуйгеер сэсэржэ, 
дэлгээтэй ноойые суршэдэг 
Ьэн. Ноойонойнгоо хусэд 
нэбтэрхэдэнь, утааш аа хоёр 
метрйээ улуухэн, сэбэрлэжэ 
мулижэрхиЬэн, диаметрынь 
10-аад сантиметр будуун 
монсогор модо гол табижа, 
ноойоёо брезенттэйнь хуйлан 
орёогоод, тайа хулижэрхидэг 
байгаа. Тэрэнээ ухэрэйнгее 
арйаар орёожо байа хулигшэ 
бэлэй. Тиихэдэнь тэрэнь 
хунэй бэеын тухай монсо
гор юумэн бологшо йэн. Го- 
лойнь узуурнууд хоёр тээ- 
шээ бултайгаад байха. Тэдэ 
узуурнуудтэнь утааш аа ха- 
хад метрйээ улуухэн аад, 
нухэтэй модо угладаг юм. 
Тэдэ модонуудай узуурйээ 
аргамжа ш агтагалаад,
хоёр нуге© узуурнуудэйнь 
бутуунуудтэ нэгэ нэгэ йабаа

угладаг йэн. Тиигээд байха- 
дань, хомууд углайан хоёр 
моритой хунууд аргамжын 
узуурэй йабаануудые хому
уд айнгаа узуур руу хадхаад, 
нуге© узуурнуудынь гартаа 
баряад ябахадань, йэеынь 
хойнойоонь мухаригша йэн. 
Хоёр-гурбан километр зайда 
урагша хойшоо 5-6 дахин яба- 
ад байхадань, ноойониинь 
шэрэлдэжэ, йэеы болодог бэ
лэй.

Заримдаа йэеынь хатуу, 
йайнаар, заримдаа улбэгэр, 
зеелеер  дарагдадаг бэлэй. 
Зеелэн байгаа йаань, эзэ- 
нэйнгээ юрэнхы ажабайдал- 
да мууе зугнее гэжэ хунууд 
йэмээхэн хеерэлдеед абадаг, 
зугеер олон ухибуудтэй айл 
йаань, ухибуудынь ултеэ юм 
ааб даа гэлсэдэг йэн.

Нэгэшье йэеы хэдэг, арба, 
хориншье йэеы хэдэг айлнууд 
байгаа йааб даа. Хоёр-гурбан 
айл хамтаржа, нэгэ йэеы хээд, 
тэрэнээ хубаажа абадагшье 
байгаа юм.

Хун дарайан йэеыгээрээ 
гэрэй туурга ба дээбэри, шэр- 
дэг болон тохом хэдэг йэн.

Ноойо сохилго, йэеы да- 
ралга хамтын хусеер, бэе 
бэедээ туйаламжын ашаар 
бутэдэг ажал йэн. Эдэ ажал- 
нуудые хэхэ гээшэ бага зэр-

гын йайндэршуу юумэн боло
дог бэлэй.

Hooho Ьабажа бсшхада: 
YYci6ahciH нооЬотини 
YYa6acihaa Иалбараг, 
YYciHahciH бухэнтни 
Сэдъхэлкээ бутэг. 
Hoohomum уулын шэнээн, 
Дэбдихэршни дэлхэйн

шэнээн
Боложо бсшханъ болтогой. 
Yla6aauiHH шандааИатай

боложо,
YYci6ahciH нооЬотини

утакан болог.

Дэлхэйн шэнээн
дэбдихэртэй боло, 

Уулын шэнээн ноо/ютой
боло.

Иабаагай узуурынъ
калбаржа байг, 

]1айн муу хоёрынъ
илгаржа байг. 

Хони хайшалжа байхадаа: 
Хайшын хурсада 
Хайшалуул/тн хонид 
Мянга тумэ хурэжэ байг!

Тоонъ булса хурэжэ, 
Тоо/юниинъ огторгой

хурэжэ байг! 
Хайшашни хурса болог, 
Хэнзэшни аръбан болог!

Сэрэгма Дарижапова, 
Хуртагын Ьургуулиин 
буряад хэлэнэй багша
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Туухэ

Мэлэ нютаг тухай домогууд
Мэлэ гэжэ нютагайнгаа 

нэрэ тухай домогууд coohoo 
хоёрынь абая.

Нэгэдэхинь, урда саг- 
та Мэлэ гэжэ нэрэтэй ганса 
убгэн энэ талада ажаЬууЬаи, 
тиигээд тэрэ убгэнэй нэрээр 
нэрлэгдээ гу гэжэ.

Хоёрдохёор, газар дайдань 
мэлигэр нюруутай, тэгшэ уу- 
жам уудам хадань «Мэлигэр» 
гэжэ угэйее Мэлэ гараа гу 
гэжэ.

Энэ хоёр домогуудые 
хэншье арсаагуй, буруу- 
шаагаагуй, энэл зангаараа 
улэхеереел улэхэ.

Манай Мэлые эгээ дошхон 
«Хатуу гурбалжан» гэжэ нэр
лэдэг. Мэлын Баршагар гэжэ 
уула Мэлынгээ тушаа хойно 
хоёр модоной газарта оршо- 
дог.

Унэхеерееш ье ундэр га- 
зарйаа харахада Баршагарай 
убэр бэень баруун тээшээ 
толгойгоо ургеед баййан ар- 
саланай дурсэтэй. Баршагар 
уулын тээ саахануур зуулжээ, 
баруулжаа йунайан хойто 
хундэлэн хубшые «Заан» гэжэ 
нэрлэдэг. Хундэлэн уула тэб- 
хыгээд, дээрэ ундэр газар 
оршойон Заан шэнги, зуун 
хубшэйее йуулынь Тубхэн 
тообии уулын хормойдо ту- 
лаад баййан шэнги харагда- 
даг. Зуун хубшэ гээшэмнай 
Мэлынгээ зуун хажуугаар 
урагшаа, хойшоо йунайан, дэ- 
эрээ хойто узууртээ узэсхэлэн 
йайхан нууртай, баян хуша 
модотой, зунай сагта ходо 
дулаагаа баридаг, доро нам 
газарта оршодог нюрган юм. 
Энээниие «Луу» гэжэ эртэ 
урданйаа нэрлэдэг баййан. 
Тиихэдээ Арсалан, Заан,

Луу гурбан дошхон «Хатуу 
гурбалжан» гэжэ нэрлэгдээ. 
Теэд Мэлэ нютагнай иигэжэ 
нэрлуулээшье йаа «нуужэ, бу- 
ужа ерэйэн зониие харахаб, 
гарайаниие орхихоб» -  гэйэн 
шахаа тангаригтай юм гэжэ 
домоглогдодог. Мэлэ нютаг
най Улаан-Удэ хотойоо -  430 
модо, аймагайнгаа туб хото 
Захааминйаа -  70 модо, эгээ 
ойрын тумэр харгын Зэдэ 
станцийаа -  267 модо, Улаан- 
Удэ Захаамин хотонуудые 
холбодог республиканска 
удха шанартай ехэ харгыйаа 
40 модо холо оршодог.

Манай Мэлэ нютагта 
мургэлтэй шутэлгэтэй обоо 
ууланууд -  66, барисану-
уд -  11, аршаанууд -  6 гэжэ 
йуулшын гурбан жэлэй бэ- 
дэрэлгын ажалай дунгуудээр 
элируулээбди, 2000 ондо уула 
обоонууд -  12, барисанууд -  5, 
аршаанууд -  3 гэжэ тоолодог 
байгаабди. Энэмнай юундэ 
иимэ олон болоо юм гэхэдэ, 
бидэ худее талаар ажайуудаг 
айлнуудай еейэд еейэдын 
угай, гэр булын гу, али турэл 
гарбалнуудаараа сугтаа та- 
хидаг, шутэдэг обоонуудые 
хараадаа абаагуй, ушее хусэд 
мэд эхэгуй, эли ру ул эгд ээгуй 
байгаа. Ехэнхидээ мэдээжэ, 
бухыдее ню тагаараа тахи- 
даг томо уулануудые тооло
дог байгаабди. Нютагайнгаа 
бухы зоноор тахидаг уулану
уд мунее уедэ олошороо.Ай- 
магаараа тахидаг обоонууд 
еейэд еейэдын заншалаар 
ажайуудаг нютагайнгаа хан- 
гайн эзэдтэ шутэнэ мургэнэ 
гээшэ.

Уула обоонуудйаа гадуур 
арбан нэгэн барисанууд тоо-

логдодог. Энэ барисануудай 
хажуугаар гарахадаа алба 
моринйоонь, машинайаань 
буужа, мургэл хэжэ саашал- 
ха ёйотой юм. Манай нюта- 
гуудай зоной амардаг, бэе 
тамираа эмшэлдэг зургаан 
аршаан-булагууд бии: Хара- 
Горхоной, Мэлэ тосхонйоо 
урагшаа 10 гаран модо, Хухэ- 
Хада гэжэ Бортын малша- 
дай байрайаа зуун тээшээ 
2 модоной зайда оршодог. 
Дуурээн, Понгинотын, Тэдь- 
хэдэй, Сагаан-Нугын арш а
анууд бии. Эдэ аршаанууд 
соойоо Сагаан-Нугын арша- 
ан дээгуур сэгнэгдэжэ, бухы 
убшэнуудые эмшэлдэг гэжэ 
хэлсэдэг. Сагаан-Нугын ар- 
шаан Мэлэйээ хорёод модо 
газарта узэсхэлэн йайхан бай- 
гаалитай бугшэм дулаан га
зарта оршодог, жэл бухэндэ 
зунай уедэ нютаг бухэнйее 
100-аад гаран улад сугларжа, 
бэе тамираа эмшэлдэг. М а
най йургуулиин ухибуудэй 
амархаар, эмшэлуулхээр ла
герь нээгдээ. Энэ тэдыгээр 
мургэлтэй, мургэлтэй уула 
обоонуудые, лусууд тахилга- 
тай ба нютагай аршаануудые 
тобшо тэдыгээр мэдээсэбэб- 
ди.

Саашань, туухэдэ орохоор 
байгаалиин памятнигууд гэхэ
дэ, Удалхын хамнигадай Соо- 
хэр баатартай дайлалдахадаа 
хоргодохоор бодхоойон шу- 
луун шэбээ мунеешье бии юм. 
Энээн тухай нэгэ иимэ домог 
маанадта мэдээтэй: хамниган 
сэрэгшэдтэ Соохэр баатарай 
сэрэгшэд бултадаа хюдуу- 
лаад, Соохэр баатарай ган- 
саараа улэжэ оргуултахадаа 
ундэр хабсагай оодэ морёороо



6 нюур «Ажалай туг» 2016 оной январиин 13

гарахадань моринойнь туруу- 
най улоойэн тэмдэг сараа хаб- 
сагайда бии юм. Тиигээд, Со- 
охэр-баатар гансаараа улоод, 
уйдажа гаш уудажа ябахадаа 
дуулаа юм ха:

Дабаан, дабаангэхэдэ 
Дайрангын дабаан

бу узэгдэг.
Дайсан, дайсан гэхэдэ 
Хамниган дайсан

бу узэгдэг. 
Уш 00 туухэдэ хабаа- 

тай урдандаа Хяагта-Эрхуу 
хотонуудые хэлхеэ холбооной 
талаар Игумново тракт гэжэ 
Удалха /Снежная/ мурэниие 
зубшажа гаpahап харгы бии 
юм, энэ харгые узэхоор, шэн- 
жэлхээр манай йургуулгпгн ту- 
ристнуудай аяншалгын тусэб 
соо оронхой.

Бурэнсэ таабай 
тухай домог угэ

Эмээл мореор Мэлэ 
нютагйаа хойшоо баййан 
нюргые гурбан часай турша- 
да Аман дабаагаар дабажа 
гараад ябахадаш, Понгино 
гэжэ гол болодог. Хойто 
тээйээнь хоер голой дундуур 
нэгэ нюрган йонгино голдо 
туласа ерэйэн байдаг. Энэ 
нюрганай адагта энээгээр 
ябайан зон заабол моринйоо 
буужа, абажа ябайан юумэ- 
еэ ургэжэ, зальбаржа гара- 
даг юм. Энэ тахилгайаа зуун 
тээшээ Дуурээ гэжэ гол ор- 
шодог. Тэндэнь Улаан Бай
ся гэжэ нэрэтэй байса бии. 
Анхан эртэ урдандаа эндэ 
йууйан зон тэрээниие тахидаг 
баййан. Байа муноо уедэ Мэ- 
лэдэ йуужа баййан хун зоной 
зариманиинь жэлдээ нэгэ- 
хоёр тэндэ ошожо, тахидаг, 
зальбардаг заншалтай.Ю ундэ 
эдэ газарнуудта тахилгануу- 
дай бии болойон тухай Мэлэ 
нютагай томоотой Сосоров 
Сэсэрэн Сосоровичйоо, Буда

ев Жамьян Дымбрыловичйээ 
бэшэжэ абайанаа хундэтэ ун- 
шагшадта дурадханаб.Уря- 
анхай угай Бурэнсэ гэжэ нэ
рэтэй хун, багсаажа узэхэдэ 
XVIII зуун жэлэй йуул бага- 
ар, Понгинодо Зуун Зээрэн- 
хэй гэжэ горхоной шудхайан 
газарта ажайууйан гэлсэдэг. 
Тэрэ мал, адуу усхэбэрилдэг 
ажалтай йэн хаш. Уряан- 
хаййаан (Тува) асарйан табя- 
ад гаран алаг адуутай баййан. 
Тэрэ сагаар дунда шадалтай 
энэ айлайхи ганса басага- 
тай йэн. Бурэнсэ абгай юрын 
хун бэшэ, оорын эди шэдитэй 
шанга боо баййан. Залуудаа, 
мун убгэншье болоод ябаха
даа Аман дабаагаар дабажа, 
Мэлэ ба Баянгол нютагууда- 
ар зуниинь архи уужа, найр 
нааданда хабаадалсажа, мун 
зоной гуйлтаар муугынь сара- 
жа, йайнииень ургэжэ ябайан 
туухэтэй.

Бурэнсэ таабай убгэржэ 
эхилхэдээ ганса басаган- 
даа оорынгоо угай онгодые 
(эди шэдиеэ) угэхэ гэжэ ши- 
дээ йэн. Уряанхаййаань нэгэ 
шанга боо асаржа, басаган- 
даа угаалга хэхэ (гурба да- 
хин тусхай тухеэрэлгэ хэжэ, 
онсо заншал, заабари сахин 
угаалга гээшые хэдэг байна) 
гэжэ байтарынь удаган боло- 
хо дурагуй баййан дээрэйээ 
гэртэйээн нюусаар гаража, 
зуун тээшэ ошожо, Дуурээн 
голдо, Улаан Байсада бэедээ 
гар хурэжэ, тагаалал болойон 
гэлсэдэг.Тэрэ гэйэнйээ хойшо 
эндэ Бурэнсэ таабайн Хуухэн 
гэжэ дурдан байжа энээгэ
эр ябайан, йууйан хунууд 
мургэдэг. Бурэнсэ таабайн 
тагаалал болойон хойно эн- 
дэнь хадагалжа, барижа, 
умдэжэ ябайан юумэнууды- 
ень абангуй орхийон байна. 
Эдэ ямар юумэнууд байгааб 
гэхэдэ, алта холимол хонхо,

шэрэм тогоониинь, тумэр ху- 
ягынь г.м. Эндэйээ юумыень 
абажа болохогуй юм.

Ш ампи Ямпилов ангуу- 
шантай болойон нэгэ ушар 
тухай гпгмэ зугаа бии. Энэ 
убгэнгше дуулайан байхат. 
Энэ хумнай Баянголой шулу- 
ун нуурйэнэй уурхай геолог 
М.В. Бесовада заажа угэйэн 
намтартай. Ш ампи ехэ ангуу- 
шан йэн туда ходо Понгино, 
Дуурээ голнуудаар ябажа аг- 
надаг баййан ааб даа.

Нэгэтэ Шампи ангуушан 
алта холёотой хонхынь эрижэ, 
орондонь юумэ табяад, ехэ та- 
нил болооб гэжэ йанайан бай- 
гаа гу, бу мэдэе, хонхоёо аба- 
ад, мориндоо мордожо, урда 
Аман дабаа оодэ гаража эхил- 
бэ ха. Гэнтэ мориниинь хэбтэ- 
эд, юрэншье бодожо угоогуй 
юм хаш. Яажашье ядахадаа 
йооргоо ошожо, хонхынь бай- 
радань табижа, наашаа гаража 
ерэйэн юм гэлсэдэг.

Холо аянда гу, али сэрэгтэ 
мордоходоо нютагай хунууд 
Бурэнсэ таабайда зальбаржа, 
шэрэм тогоонйоонь тумэр- 
хэнуудые еелэжэ, буд соо 
хэжэ оёод, бэендээ абажа яба- 
даг юм.

«Бишье абажа, Эсэгэ оро- 
ноо хамгаалгын Агууехэ 
дайнда мордойон аад, ба- 
раг гэмгуй ябаад ерээ йэм. 
Бурэнсэ таабайм туйалйан 
юм гу», -  гэжэ Сэсэрэн Сосо- 
рович хоорэнэ.

Хубисхалай урда эндэ хун 
хоноходоо мгпгн шоглуул- 
даг йэн. Моридые ургоохэ, 
унталга юумэ худэлгэхэ, шэ- 
дэхэ гэхэ мэтэ. Харин муноо 
сагта гпгмэ шангаар юумэн 
узэгдэдэггуй.

«Тгнгбэ яабашье энээгуур 
ябайан зон мундуурхажа, ал- 
дуу хэжэ болохогуй», -  гэжэ 
хэлээд, эдэ убгэд хоороогоо 
дуургэбэд.
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Мэлын убгэн 
ангуушан Мээл 
баатар тухай домог

Урдын урда сагта манай эл- 
дин Ьайхап нютагуудта Мээл 
баатар гэжэ убгэн ангуушан 
ажаЬууЬап юм гэдэг. Бэедээ 
найданги, хархис булимтараг- 
ша Хара баатарай турэл газар 
дайдадань добтолон орохо- 
донь, имагтал Мээл баатар 
ёйотой хамгаалагша болойон 
байгаа ха. Хара баатар залуу 
шиираг, аргагуй хусэтэй аад, 
тон олон сэрэгшэдтэй байгаа. 
Тэрэ туруушээр тагнуулша- 
дые эльгээжэ, усеехэн сэрэг
шэдтэй убгэрНэп хунтэй тэм- 
сэхэ байЬапаа элируулйэн юм 
гэдэг. воры пгоо хусэ шадал- 
да, залуу найандаа найданги 
Хара баатар Мээл баатарые 
энеэдэ наада барижа, тулал- 
даха, байлдаха талынхидтаа 
дээрэлхуугээр хандайан бай
гаа ха.

Харин Мээл баатар дайса- 
най хусэ шадалые мэдэхэдээ, 
тэрэниие мэхэлжэ плаха гэжэ 
шиидэбэ. Бэлэхэнээр плаха 
баййандаа найданги Хара ба
атарай байрада еейэдынхид 
соойоо ухаансар солбон 
тургэн залуу хубууе убгэн ан
гуушан эльгээбэ. Найажаал 
баатарайнгаа даабари эдир 
хубуун дуургэжэ шадайан 
байгаа. Байлдаанай эхилхые 
хулеэжэ, амаржа баййан Хара 
баатарай гэртэ хэндэшье 
мэдэгдэн, харагдангуйгеер 
оромсоороо, орой дээ- 
рэнь ошо дулэ бадаруулжа 
урдихэтэйнь сасуу, мэргэн бу- 
удагша Мээл баатар дайсанай 
хара зурхэ шэнхгшээтэ годлё- 
ороо йэтэ харбайан юм гэдэг.

Углеегуурынь Х ара баа
тарай сэрэгшэд удамаршын- 
гаа аймшагтай аад, нэрэеэ 
бузарлайан ухэл харахадаа 
аййан, эшэйэндээ хэдэн тээ-

шээ тэрьелйэн байгаа.
Иигэжэ сэсэн мэргэн ангуу

шан Мээл баатар газар дайда- 
яа, нютагаархидаа аршалйан 
юм гэдэг. Мэлээрхинэй олонхи 
ульгэр домог Тунхэнэй газар 
дайдатай холбеетой юм. Энэ- 
шье ойлгосотой. Юуб гэхэдэ, 
манай олонхи уг гарбалнууд- 
най Хамар-Дабаанай, Хонгор 
уулын шэлэнуудые дабажа, 
Тунхэнйее ерэйэн ха юм.

Иимэ домогуудай нэгэн 
гэхэдэ, Тубхэн гэжэ нэрэтэй 
басагые хоёр залуу хубуудэй 
хулгайлйан ушар болоно.Би- 
шыхан хубуудэй нэгэниинь 
Бата гэжэ нэрэтэй йэн ха. Нэ- 
гэлэ тэрэ Тунхэн ошоходоо, 
залуу басагантай танилсаад, 
тэрээндэ дурлашайан байгаа. 
Басаганшье дурлажа, тэдэ 
хоёр хуби заяагаа нэгэдуулхэ 
гэжэ хэлсээд, ерэхэ намартаа 
турэ найраа хэхэ гэжэ нтпп- 
дэбэд. Баяртай урматай, ехэ 
найдалтай Бата гэртээ бусажа 
ерэйэн юм ха. Гэбэшье, он- 
доо хундэ Тубхэнгше хадамда 
угэхэ гэжэ байна гэйэн мэдээн 
тэрэл убэлдее Тунхэнйее ду- 
улдаба.

Морёо тахалха тулэг 
байхагуй, турууень хумиха су- 
лоо байхагуй, -  гэжэ Бата хэ- 
лээд, инаг дураяа аршалхын 
тула холын замда шиидэнгеэр 
тухеэрбэ.

Ш аранханай Эреэн гэжэ 
дутынгее анда нухэрые ту- 
йалхыень гуйба. Тиин, тэдэм- 
най харанхы йуни замдаа гара
жа, Шэбээ, Хара Морин гэйэн 
газарнуудаар Хамар-Дабаа- 
най йарьдагуудые аргагуй ехэ 
хуйтэн ба сайатай, мульйэтэй, 
хабсагай шулуутайшье йаань 
дабажа, Тунхэнэй голдо оро- 
жо шадайан байха юм.

Одоошье хубууд Тубхэнэй 
ажайуудаг тосхондо хурэжэ 
ерэбэ даа. Гэбэшье, хунууд тэ- 
дэнгше дурагуйгеер угтабад.

Захааминай хубуунтэй баса- 
ганай хуби заяагаа холбохо 
баййангпге зубшеегеегуй ха. 
Бата угаа хусэтэй ба солбон 
тургэн баййан гэдэг. Харин 
Эреэн хубуунэй нюдарга мун- 
са шэнги бэлэй. Тиихэдэ ду- 
ран, хани нухэсэл тэдэнэй хусэ 
шадал хэдэн арбаад дахин 
арьбадхаа бшуу.

Моринойнгоо гуйдэл 
дунда бишни эдээнгпге нюур 
нюдэгуй хэдэн тээшэнь ташуур- 
дахаб, харин шимни тэдэнгше 
унаса сохижол мэдээрэй», -  
гэжэ Бата нухэртее хэлэбэ.

Тгпггэжэ Бата дурагуйдэжэ 
суглараад баййан зоной дун- 
дуур ташуураараа харгы гар- 
гажа, харин Эреэн мунса ню- 
даргаараа бултангше тарайса 
сохижо байба.

Энэ уедэ хадам болохо эсэ- 
гэ ерэжэ, зубш еелее угэхэ ба- 
атай болоо ха.

Иигэжэ Бата инаг дураяа 
хамгаалжа шадайан юм гэдэг. 
Гурбан залуушуул нютагаа 
бусажа ерэйэн байгаа.

Тубхэн унэн сэхэ, дурлан- 
ги инаг нухэр баййан. Табан 
хубуудые туров, тэдэнэй нэгэ- 
ниинь ехэ боо баййан юм ха. 
Энэ эхэнэр сэсэн баййан тула, 
мордохо болоходоо:

- Намайе ундэр хадын боо- 
ридо худеелуулээрэйгты. Би 
тэндэйээ гал гуламтыетнай, 
урн хуугэдыетнай хамгаалжа 
байхаб», -  гэжэ захийан юм 
гэдэг.

Ушар иимэйээ Баянголой 
дэргэдэхи ундэр уула «Ундэр 
тообии» гэжэ нэрлэгдэдэг. 
Бухы мэлээрхин болон ба- 
янголоорхин сэсэн Тубхын 
йунэйэ йулдэдэ мургэдэг, жэл 
бури уулын хормойдо ургэл, 
мургэл хэдэг юм.

Владимир Данжаловай 
суглуулбаринуудйаа 

Дарима Дулмаева- 
Дамбаева бэшэбэ
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М иш и тооонто - Захаамин

Уран зохеолои долгин дээрэ
Унаган

Зээрдэ гуумни каяхан 
Заахан унага гаргаба.
Зввлэн харахан дэлкэтэй, 
Зукэ унгэ шаратай,
Аляа хвврхэн унаган 
Аяг наша гарган,
Нуулээ дээшэнь ургэжэ,
Тала дайдаар гуйнэ.

Хурьгахан
Хвврхэн сагаан хурьгахан 
Хани нухэрни болоол. 
Шодогорхон куулээ худэлгэн, 
Шиид лэ намдаа эрхэлнэ. 
Хухюун зантай хурьгахан 
Хаанашье намайгаа даханал, 
П апаа ом ар хан хажуудам 
П у рэп дэбхэрэн наадана.

Наран
Шара алтан укэтэй,
Теме хухюун аматай, 
Шад улаан хасартай, 
Тухэреэн сэбэр шарайпшй, 
Наран басаган гарыш даа, 
Наашаа мандаа ерыш даа, 
Наран басаган дэлхэйдээ 
Баяр жаргал асарнаш, 
Баян уужам дайдадаа 
Баглаа сэсэг бэлэглэнэш.

Сэсэгууд
Талын кайхан сэсэгууд 
Таатай зохад унгэтэйнууд 
Хухэрэн, шарлан холокоо 
Хунэй сэдьхэл сэлмээнэ.
Зулгы зунай гоёолтонууд,
Тоолошогуй алан сэсэгууд,
Тала дайдые шэмэглэнэ.

Хабар
Хабар газаа ерэжэ,
Хадын сакан хайлаба.
Халуун наран шаража,
Хун зонш/е баясуулна.
Тайгын бухы амипгад,
Тоогуй алан шубууд,
Тала дайда кэргэжэ,
Тэнюун байдал тогтобо.

МойЬон
Моб монсогорхон мойкон 
Монсойжо ургаба газаамни.
Шудэ аманайнгаа харлатар,
Шаг шууяа табилдан,
Минин олон нухэд 
Мойко амтайрхан эдибэд.

Ёндонова Анжела, 
Хуртагын дунда Ьургуулиин 

8-дахи классай йурагша
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Лубсан ЦЫРЕНОВ

Хасуури модон тухай домог
Урдын урда сагта Бурхан газар бии болго- 

од, тэрээн дээрээ олон янзын модо ургуулжа, 
хун зондо хэрэгтэй байха гэжэ хэйэн байна. 
Модод хухэржэ ургажа, зарим модондо алим 
жэмэсээр бурхеегдэйэн баййыень шудхэр ха- 
раад, би байа модо ургуулхам гэжэ йанаад ха
суури модо бии болгобо.

Тэрэ модоо бутуу харанхы жалга соо на- 
магтай газарта йуулгажа ургуулба гээшэ. 
Бурханай ургуулйан модод гэшууйэниинь 
дээшээ ургайан, огторгой руу харайан шэн- 
ги, харин шудхэрэй ургуулйан хасуури м о
дон гэшууйэниинь газар руу доош оо хаража 
ургайан байдаг.

Буряад зон хасуури модоор гэр бариха- 
даа огтолон оруулдаггуй, тиимэ йайн модон 
бэшэ гэжэ хэлсэдэг, юундэ тиигэнэб гэхэдэ 
бэшэ модоной яра газааш аа байдаг, харин 
хасуури модоной яра досоогоо байдаг. Урда- 
най зон хасуури модоор юрэн хэрэглэдэггуй 
муу модон гэлсэдэг баййан юм. Гансал ха- 
сууриин доро ургайан хубхэ хабдарта ур- 
дандаа хэрэглэдэг йэн. Узууртань ургайан 
хубхые гансал эмтэй гэлсэдэг бэлэй.

Энеэдэтэй ушарнууд
Зунай дулаанда болойон ушар.
Унидэ хоёр залуу хубууд хубшын нуурай 

захада ерэжэ харахадань, хандагай ерэжэ ну
урай сэсэг эдидэг байхыень мурынь хараад, 
йуни дуурэн йахиха гэжэ хэлсэдэг.

Н аранай хадын саана ороходо тэдэ хоёр- 
най нуурай захада ерэжэ нуга хээд, хулеэбэд 
ха.

Н эгэ хубууниинь амандаа конфетэ хээд 
хухэжэ байтары нь, нуурай захада модон дэ- 
эрэ ш ара шубуун ерээд, «йуу-йуу» гэжэ абяа 
гаргахадань, сошойондоо хахажа, тэрэ кон- 
фетэниинь хоолойдонь байшаба.

- Ай халаг даа, яаж а энээниие гаргаханби- 
иб, -  гэжэ нухэрйеень йураба.

Н угеедэнь ехэ тоонгуй-геер: шулйэеэ зал- 
гижа конфетэеэ хайлуулжа болоно бэзэш, 
ондоо арга йананагуйб , -  гэбэ ха.

Тиигэйээр байтар йуниин тэндэ нуурай 
уйан «шолд, шолд», -  гэжэ абяа гараба.

- Х андагай орожо эхилбэ ха, сэсэгээ эдижэ 
нааш ань гаргангуй буудалши, ш архатайан

хандагай аюултай байгша, бидэ юм хоёрые 
туруугаараа низа татаж а хаяха, хажуудам- 
най модод угы ха юм, -  гэжэ нэгэниинь шэ- 
бэнэн дуугарба. Нэгэниинь хандагайн нуу
рай захада духэхэдэнь, буудаад лэ орхибо.

Х андагай нуур соогоо саа-ш аа эрьелдээд, 
найгайаар сааш аа болоходонь, нугее-дэнь:

- У ш ее дахин буудыш! -  гэжэ хииганан 
хэлэбэ. Энэш мэнэ иигээд унаха, манда амар 
байха бэзэ, нуурйаа гараад унабалынь, ойл- 
гоо гуш ,-  гэжэ бэеэ йайрхаба.

Х андагай найгайаар нуурйаа гараад, бэ- 
жэгэнсэр харайжа арилба.

- Ш амда хэлээ бэлэйб буудыш гэжэ, абаа 
бэзэш! Муне© хаанайаа хандагайгаа оло- 
хомнайб, -  гэжэ гэмэрйээр бодожо, -  йуни 
дуурэн арайш  гэжэ шулйэеэ залги залгийаар 
конфетэеэ хайлуулжа хаябаб даа, йуни гэ- 
эшэш ута гээшэнь, ябая нохой малшадай 
асаржа, бэдэрэе хандагайгаа, -  гэжэ ууртай- 
гаар нухэртее зандараа бэлэй.

Зунай сагта хандагай унагаажа абаха 
гэйэниинь буруутажа, энэ ушарынь хубшын 

(Ургэлжэлынь 10-да.хч нюурта).



Юнюур «Ажалай туг» 2016 оной январиин 13

(Ургэлжэл).
малш адай зугаа боложо энеэлдэйэниинь му- 
нееш ье болотор хошон зугаа болоод ябаг- 
ша.

Н эгэтэ намарай уедэ эртэ сайан ороод, 
хубэн сагаан хунжэлеер газар дайдые хуша- 
ба.

Газаа уш ее дулаахан уедэ, гурбан хубууд 
агнуурида гараад  худеегэй гахайнуудые 
намнаж а олзолоод, гурбан мориндоо ашаа- 
тай доош оо, гэр тээшээ гэшхэлуулжэ ябабад. 
Н амагтай газар сайан доро уш ее хурэжэ 
урдеэгуй байгаа. Нэгэ удаа гараж а ябата- 
раа, тэрэ гурбанай нэгэн моритоёо ш абар 
соо унажа, хуле© мориндоо даруулаад, арай 
гэжэ хуле© мулталжа гаргаба ха. Н эгэ гута- 
лынь угы нюсэгэн хулеерее сайан соо бай- 
гаад, тэрэ намаг соогоо моридоо саашань 
абааш аж а уяад, гуталаа бэдэржэ, гурбуулаа 
уйан соо хулдэсэрее ш абарые йабардабад, 
гуталынь олдобогуй. Нилээн болойон хой- 
но, нэгэниинь моринойнгоо дуреедэ гу- 
талш ни улгеетэй байгаа юм гу, мориёо ха- 
раалш и -  гэжэ йураба.

«Угы!», -  гээд», гутал угы хунинь морин
доо ерэхэдэнь, гуталынь моринойн дуреедэ 
улгеетэй байхыень хараад абажа, гал 
тулижэ, норйон хубсайаа хатааж а байхадаа 
хун тэбэдэхэдээ йонин гээшэнь, бушуул бэ- 
дэрхээ оролдодог.

Туруушээр йайн бодожо хараж а узеед, 
йуулдэнь бэдэрхэ байгаа, -  гэжэ эгээ аха 
болохо хубууниинь абяа гараад, гурбуулан 
энеэлдэжэ эхилэй бэлэй.

Совет засагай уедэ 
болойон ушар
Н айаж аал убгэн ба залуу хубуун хоёр 
йургуулннн тулеэ бэлдэхэеэ ой соо худэлжэ 
эхилбэд ха. Н эгэ хэды хоног худэлеед бай- 
тараа, мунеедэр худэлеед, оройдоо гэртээ 
ошожо хунэйэ асарха болообди гэлдээд, эр- 
тэхэн худэлжэ баййан газартаа ерэхэдэнь, 
нэгэ томо азарга шоно ухэшеед хэбтэбэ гэ
эшэ.

-Ай, гоёл олзотой болобо гээшэбэбди», 
-  гэжэ байтары нь, баруун хададань буугай 
абяан туе гэжэ гараад, модой соойоо нэгэ 
худеегэй гахай харайжа гараад, тээ саана- 
хана унаш аба ха. С аанайаань нэгэ моритой 
ангуушан гараж а ерэбэ ха. Тэрэ ангуушан- 
таяа йонин йорьмойгоо хеерэлдэйеер бай- 
тараа, тэрэ ангуушандаа шоноёо харуулба.

Ангуушан шонодонь обтожо, би та хоёрто 
хахад гахайнгаа мяха угэйуу, таанар намда 
энэ ухэшэйэн шоноёо угэгы гэбэ гээшэ. Тэдэ 
хоёрнай тиигэел даа гэлдэбэд. Ангуушан ха
хад гахайгаа угоед, нуге© хахадаа мориндоо 
аш аад, шоноёо мориндоо аш аха гэйэнинь, 
мориниинь ургеед оройдоош ье ашуулбагуй, 
ябахадаа шоноёо орхёод ябаха баатай бо
лобо. Тэрэ хоёромнай хахад гахайтай, нэгэ 
шоно олзотой гэртээ трактораар  ерэжэ яба- 
тараа найатай хуниинь:

- Зай, залуу нухэр гахайнгаа ямар хулынь 
абахабши? Урда гу, али хойто хулынь абаха 
гуш? -  гэжэ йураба. Залуу нухэр йанаандаа 
бодоходоо, хойто хул суда мяхан бэлэй гу, 
яйа угы гэжэ манаад хойто хулынь абахаб,

гэбэ. Н айатай хуниинь досоогоо хухижэ 
танайхяар  болог даа  гэбэ. Энэ ш оноёо 
ангууш анда угэжэ мунгыень хубаажа аба- 
хабди, -  гэжэ хэлеэбэд. Залуу хубуун гэртээ 
гахайн хойто хул ургэлеед, ехэ хухюутэй 
ерэбэ гээшэ. Гэртээ ерэхэдэнь хугшэн таа- 
байниинь йураба ха:

- Нуге© нухэрни ш амдаа хойто хулынь 
аба гээл?

- Угы, ямар хулынь абахабш и гэхэдэнь, 
би хойто хулынь абахаб гээб, -  гэжэ залуу 
хубуун сэхыень зугаалба. Таабай сухалтай- 
гаар:

- Ш и, тэнэг хун гээшэш. Гахайн урда хул 
томо ехэ юм, харин хойто хулынь заахай 
гэжэ хожомоо ойлго, гээ бэлэй.

Хун яба ябайаар ухаа орохо гэжэ буряад 
зомнай хэлеэгшэ бэлэй, -  гэжэ эхэнь хубуугээ 
умеерйэн шэнги абяа гараа бэлэй.
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Цыбикжап НАЙДАНОВ

Дурбэлжэн дуримууд
Буурал толгойтой хун бухэн 
Бултан ад ли байха аргагуй.
Y:i у у харадаг зарим нэгэн
Ул эн шанартай байжа магадгуй.
Мундуу тэнэг бого/ю алхабал,
Мухар бодолоор мушхэжэ зобоодог. 
Сэсэн бодолто уудэ татабал, 
Сээртэй угэ саража мордодог.

Бууда/ган бугаяа бусалгаад,
Буузада садаад хэхэрбэ.
Apha, годынь худалдаад,
Архи уугаад тэлэрбэ.

Овхэ шанаад эдихэдээ 
Улэншье haa, биранагуй.
Yxi/дэй ябахые мэдэхэдээ 
Ундэлзэжэ бэеэ баринагуй.
Уу/ган ар хинь халажа,
Уураг тархинь бусалба.
Ухаан бодолынъ /тмаржа,
Уурал, манаар хубсалба.

Сэлеэн зонойм шэгнууртэ 
Сэнгээ ехээр бууранхай.
Тубэй ургэн дэлгууртэ 
Турэл хэлэм туранхай.
Ду/гал ду/галаар нангин угэ 
Дурсажа ябахаа ухаандаа хада!
П ай хан дайдын унгэ зуИэ 
Ylaiiaan соогоо хундэлжэ шада!

Муухай зэрлиг ухэлэй тама/та 
Мултаржа угтааб /шихан хабараа. 
Хажуудам бай/шн шудхэрэй /габар/гаа 
Хараанай холын бурхан абараа.

Хобоор ходо хооллохо 
Хонхор, болдог олонтой.
Хороор ходо зооглохо 
Хохидол, уршаг о/голтой.
Урда зугэй /галхин 
Уулын модо найгуулна.
Уунхай /югтуу /шмган 
Улад, зониие гайхуулна.

У/шн хэды тунгалагшье бол 
У лари л хуйтэндэ муль/гэн болодог.
Ухаан хэды сэсэншъе бол.
Уужа нэтэрбэл мунхаг болодог.
Элитэ хунууд/гээ жэшээ абажа 
Эрдэмэй замда бэеэ зорюула!
Эрхим бодолоор маналаа табижа 
Эжы, абынгаа ашые харюула!

Турэл арадайнгаа мянган жэлдэ сахи/ган 
Туухэ, домог шудалха, шинии зорилго! 
ТурэИэн эжынгээ алтан буряад хэлые 
Туби, дэлхэйдэ алдаршуулхаа оролдо!

ХэлэЬэн, хэ/гэндээ хододоо 
Хэпгэдээ унэн яба!
Хэрэгпгэй /гайниие олон/юо 
Хэшээжэ, шэлэжэ аба!

Ажалша хунэй солые ургэ/гэн 
Аялга дуупшй /гуугыт даа.
Арюухан углввнэй мэндые хургэ/гэн

Долгорма ТОГМИТОВАда

Убгэн МИНИН угэ
Аляахан балшар на/шндаа 
Абапшйш шабинар ябаабди.
Унжэгэн, гулмэр ухаандаа 
Узэглэн уншажа /гураабди.
Зон нухэдэй олондо 
Зохидынь пгуруун шэлэдэг.
Удэр буриин /юниндо 
Унэн, худал илгадаг.
Ундэр ехэ заяапгай 
Ургэн гэгээн бодолпюй,
Ууриим эрхим Долгорма 
Ундэр на/ганай орьёл-маа!
Хурь/гэпгэ дэлхэй замые 
Хунэй жаргалаар дабыш даа.
Убгэн минии угые 
Убэртэлжэ ябыш даа!
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Содном-Жамса ЦЫРЕНОВ

Санага
(Шэнэ жэлэй амаршалга)

Табан уулын дунда т убхинэкэн  
Тухэреэн сагаан Санага,
М эндэ амар!
Бамтар-хамм, Ринчин-хаан, 
Буха-Н оён баабай,
М эндэ амар!
Хурмаста, Х\убарган -  
Сагаан убгэн, Бетт-Чимбо, 
М эндэ амар!
Улзы шайбам куудалтам  
Ургэн сагаан Санага,
М эндэ амар!
Хуурлиг, Болхой, Номто-Бол, 
Хулъбы ногоон дайданууд,
М эндэ амар!
Зэдэ, Сэхир, Аршаан булагууд, 
Зулгы тургэн горхонууд,
М эндэ амар!
Урдын сагкаа суурхакан  
Уран-Дуьнэ уулат ай  
Омог дархан алдартай 
Ураг сагаан Санага,
М эндэ амар!
Худэр ьаамбай хубуудтэй, 
Хугж эмшэ, дууьаа басагадтай, 
Хааруу сэсэн зугаатам 
Хатам Улаан Санага,
М эндэ амар!

Угтаад г арам. карбамдаг 
Улаан- Yd) бусаалби.
Удаам сагам харгыда 
Угаа ехээр сусаалби. 
Холбоо шэлээр хурылкан  
Холын замууд шалаама. 
Ж олоо дараад зурыкан 
«Жороо сагаан» улаална. 
Бартам ногоон Захаамин 
Бараалхамхай зосоомни -  
Бэгээн элшээр залам лам 
Эгээл хурсамр носоо лэ!
У гамм зоноор бараалхан 
Урдын ё/ioop золгоолби -  
Эртынш сагууд буруулхэн  
Элшээ т ухоон холбоо лэ. 
Хэнэйш «умдам.» харяама  
Хэмтэй юм дам -  зугаахан. 
Залуу зурхым буляама 
Залуур болоод -  дулаахан... 
Захын калам -  Захаамин 
Замам золоор хулгуулж э  
Зулын галаар туяарам 
Зурхым шатаан улууж э!
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