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Сагаалганай гурим ёйо
Ьуулэй уедэ Сагаан Иарын 

Иайндэрэй удха, сахиха ёИо 
заншалнууд бугэдэндэ мэдээ- 
жэ болонхой.

Тиигэбэшье Сагаан Иарын 
Найндэрые хайшан гэжэ угта- 
хаб, ямар бэлэдхэл хэхэб, хай
шан гэжэ бурхандаа Нузэглэн 
мургэхэб гэжэ хеерэлдэебди.

Жэл бури монгол-буряад 
угсаатан Сагаалганайнгаа 
Найндэртэ бэлдэжэ, гэртэхи 
газаахияа сэбэрлэдэг, бурхан 
тахилаа Нэргээдэг, гэр байра- 
яа арюудхадаг заншалтайбди. 
Аха захатандаа болон бага- 
шуулдаашье бэлэг сэлэгуудые, 
амтатай хоолнуудые бэлдэдэг- 
бди. Хун бухэн еерынгее арга 
боломжоор бэлдэлгэ хэнэ. 
Бэлэгууд унэтэй сэнтэйгээрээ 
болохогуй, унэн зурхэнйеен 
угтэжэ, Иайхан угэнуудые 
зорюулйанаараа болоно. 
ТиимэИээ урн шэрэдэ орото- 
роо унэтэй юумэ бэлдэИэнэй 
хэрэггуй юм ааб даа. Шэнэ 
жэлээ урн шэригуйгеер угта- 
хада, саашанхи ажабайдалнай 
баян дэлгэр, элбэг байха гэжэ 
хун бухэн найдадаг.

Дугжуубэ
Буряадай мэдээжэ сурбал- 

жалагша Бата-Мунхэ Жиг- 
житов Соёл.ру сайтда Сагаан 
Иарын ёИо гуримууд тухай 
иигэжэ бэшэнэ:

- Жэл бухэндэ Сагаалганай 
хуралые угтуулан, бухы даса- 
нуудта «Дугжуубэ» хурадаг

заншалтай юм. Шэнэ Иарын 
гарахаИаа хоёр хоног урид 
«Дугжуубэ» болодог. Энэ юум 
гэбэл, «Дугжуубэ» гээшэмнай 
«Жара» гэИэн удхатай.

Хайша хайшаа 5-5 санти
метр гурбалжан талха, тоИон, 
саахараар 60 балин хэгдэдэг. 
Унэн дээрээ 10 гу, ал и 20 ба
лин хэгдэдэг байха, тиигээд 
балин дээрээ хонхойлгожо 
тэмдэгуудые табидаг, тэдэ 
тэмдэгуудэйнь тоо 60 байха 
ёНотой юм. Эдэ балингууд ха- 
даа «Шойжол» гэжэ ухэлэй, 
тамын эзэниие хундэлхын 
тулее хэгдэдэг байха. Заал Иаа 
юундэ 60 балин байха болоо 
юм гэбэл, суудхын туршада 
тэнгэридэ Иуудалтай 60 бур- 
хад хамаг амитадые сахижа 
байдаг, суудхэмнай 60 адли 
хубида хубаардаг байха.

Газаа хуурай мушэрнууд 
болон Иолоомоор балгааИан 
гэрэй тухэлтэй юумэ бутээжэ

бэлдэИэн байха. Энэ гэрхэ- 
нэйнь уудэн «Шойжолой» 
аман гэжэ тоологдодог. Ла- 
манар, Иузэгтэн олоороо ун- 
шалга доро ябажа, тэдэ ба- 
лингуудаа асаржа, досоонь 
табидаг. Энэ уншалгын удха 
юуб гэбэл, Иузэгтэн «Шой- 
жолые» эдэ балингуудаараа 
хундэлжэ, ухэл, тахал, убшэ 
зоболонИоо аршалхыень гуй- 
даг байна. Тиигээд лэ тэрээ- 
хэн гэрхэниинь галдагдаха. 
Энэнь «Сор» гээшэ. Тиигэжэ 
«Шойжол» бухы Иузэгтэнэй 
хундыень тогтоожо абаба 
гэИэн удхатай уйлэ хэрэг 
унгэрдэг байна.

«Буряад унэн» сониной 
сурбалжалагша Цырегма 
Сампилова иимэ Ианамжаяа 
толилбо:

- Носожо байИан Сор 
гал руу муухай саарИа, бэеэ 
аршаИан буд, зурам хаяхагуй 
гэжэ ламанар Нэргылдэг бо-
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лонхой. Сор хайлуулжа 
байхада, муу муухай юу- 
мэнтэй холижо болохогуй. 
Энэ уедэ юрэ хун ухаага- 
араа, бухы сэдьхэлээрээ 
шутэжэ, бухы муу муухай 
юумэн хуушан жэлтэй хам- 
та хобхоржо ошобо, шэнэ 
жэлдэ hail и йайхан, амга- 
лан тэнюун байдал ерэхэ 
гэжэ бодожо, хусэжэ байха 
хэрэгтэй.

Бэеэ аршаад, саарйаяа 
дасанда асаржа шатаа- 
ха ябадал Сагаан йарын 
дахин йэргээгдэжэ байха 
сагта узэгдэдэг болоо бэ- 
лэй. Харин тэрэ мунее бу- 
руушаагдадаг болонхой. 
Манай хун зоной тэрээни- 
ие ойлгожо угэхэгуйдэнь 
гу, али ойлгохоёо йанаха- 
гуйдэнь гу, дасанда лама- 
нар гол Сорой хажууда 
багахан туудэг табижа, 
тэрээн руу муу муухай- 
гаа хаягты гэжэ хун зо
ной сэдьхэл амаруулдаг лэ 
хаш. Тиимэйээ бэеэ арша- 
жа, муу муухайгаа асаржа, 
Сорто шатааха хэрэггуй.

Бутуу
Энээнэй удаа йарын 30- 

най Ьуии «Бутуу» гэжэ нэ- 
рэтэй байха. Хуушан жэлэй 
йуулшын йуни hapa 
харагдадаггуй, «Бутуу» 
гээшэ хуушан б а шэнэ 
жэл уулзажа, жэлэй нэгэ 
бутуу болойон удхатай. 
Энэ удэрые хун бухэн 
оорынгое гэртэ булэтэеэ 
унгэргэдэг гуримтай. Энэ 
йуни дасан хиидтэ олон ла- 
манар сугларжа, удэшэйее 
углеегуур болотор Сидэр 
Памын хурал уйлэдэдэг 
юм. Тэрээнйээ хойшо Са- 
гаалганай найр захалдаг.

Сагаалганай удэр
Тиин Сагаан йарын 1 

шэнэйээ 15 хурэтэр Сага

ан йарын хурал болодог 
юм. Сагаалганай удэр нэгэ 
найа нэмэбэбди гэжэ эхэ 
эсэгэтэеэ золгоод, уреэл за- 
хяа хуртеед, нютагайнгаа 
ундэр найатай, хундэтэй 
убгэдтэ орожо, хадага- 
ар золгоод, амаршалан 
хундэлеед, найр наадаяа 
эхилдэг, бэе бэеэ амаршал- 
даг. Залуушуул мориндоо 
мордожо, убгэд, хуугэд 
шарга морёор айлйаа айл- 
да, гэрйээ гэртэ орожо, 
сагаалдаг байгаа. Айл- 
шадай гараха дээрэ гарай 
бэлэгууд барюулагдадаг.

Шэнын 1-нэй углеегуур 
эртэ уурээр бодожо, газаа 
гараад, тэнгэриин шарайе 
адаглаарайгты, холые ха- 
раарайгты. ©ерынгее йайн 
зуг мэдэжэ, тэрэ зуг руугаа 
гараад, заагдайан зугйее 
гэртээ эрьежэ ерэхэ. Тии- 
хэдээ оройон жэлэйнгээ 
йайн зугые тогтообо гээ- 
шэт.

Шэнын 1-йээ 30 боло
тор айл айлаараа оролсо- 
жо, гаралсажа байдаг баяр 
ёйололой, дурасхаалай 
йара ха юм даа. Сагаан 
йарада хумуужуулгын уд
хатай зуйл буриин наадан 
болодог йэн: найатайшуул 
ухибуудээ туршажа, уг 
омогыень мэдуулдэг бэ- 
лэй. Энэ хадаа уг гарбалаа 
мартахагуйн йургаал боло- 
но. Найатайшуул золгойон 
эдиршуулдэ уреэлэй йай- 
хан угэнуудые хайрлажа, 
бэлэг-сэлэгээ баридаг.

Сагаан йара гээшэ йайн 
йайханай бэлгэ дэмбэрэл- 
тэй йара мун. Хундэ ёйын 
йара, хани нухэсэлэй йара 
гээшэ.

Соёлма Бальжурова, 
наш корр.

Гэрэл-зураг: 
«Вести Закамны» сониной 

apxuehaa.

Дугарма Батоболотова 

Хундэтэ нухэд!
Сагаан Йарын Иайндэрээр 
Сарюун олон нухэдвв,
Сэнхир хадагаа дэлгэжэ, 
Сэдъхэлэи гунзэгыИвв амаршалнаб! 
Гунгарбаа соохи бурхандаа,
Газар, дэлхэи, тэнгэридээ 
Сэржэм, сайнгаа дээжые 
Сургиэн баижа ургэе,
ТХаруулхап зулаяа бадараажа, 
\\анаан бодолоо арюудхая.
Нютаг оронои эзэдые 
Хэнгиуу табижа хундэлэе.
Сагаан Йарын духэригтэ 
Мяхан табагаа дэлгэжэ,
Сагаан эдеэгээр угтажа,
Нютаг нугаараа найрлая.
Хугшэд, убгэд, аханараа 
Хундэлэн баижа золгоё.
Хубууд, басагад хуугэдтээ 
ЕНо заншалаа дамжуулая! 
Золтои, зоригтои,

амгалан тэнюун, 
Энхэ элуур ажаНуухамнай

болтогой!

Буузада магтаал
Булган малгайта 
Буряадай заншалта эдеэн - 
ТатаИан мяхаяа 
Талханда орёожо буйлуулНан, 
Таатай амтатай,
Тамшаан баижа эдидэг,
Уурал бааяНан
Угаа хундэтэй буузамнай даа! 
Шэмэтэйхэн шулыенъ 
ШулНвв татан Порыта, 
Зввлэхэн мяхыенъ 
Зохидхоноор хазажа зооглыта! 
Амтатай буузаяа 
Аятай Нуугаад эдигты,
Арюун бэедээ

Амта шэмыенъ шэнгээгты! 
Уурал бааяНан 
Угаа амтатай буузатнай 
Духэригэйтнай шэрээдэ 
Дуурэн байханъ болтогой!
Энхэ амгалан
Эбтэй эетэй, жаргалтай
Эхэ нютагтаа
Элъгэлэн Нуухатнай болтогой!
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Захааминай аймагай 90 жэлэй ойдо

У та наЬанай харгыда
Манай заха холын Захаамин аймаг энэ жэлдэ 90 жэлэйнгээ 

ойс угтаха гэжэ байна. Энэ хугасаа соо алдар солотой поэдууд, 
дуушад ба бэшэшье нэрэ солоороо тоонто шотагаа суурхуулйан 
элдэбын мэргэжэлтэй хубууд басагад хугжэн ургаа.

Эдэ зонуудай нэгэнь боло- 
хо, манай ахатан, уран зураа- 
ша Доржо Дымпилович Гар
маев ахатамнай энэ жэлдэ 90 
найанайнгаа ойе угтахань.

Захаамин аймагай Хяаг- 
тын аймагта мэдэлтэй байха- 
дань багахан Дархинта гэйэн 
йууринда, хагсуу хабарай 
1927 оной мартын 10-да Шоб- 
хоони Убашын Шагдарай ехэ 
басаган Намжил хубуутэй 
боложо, Доржо гэжэ нэрэ 
угэбэ. Доржо ахатан бидэ 
хоёр Шобхоони хубуудэй аха 
дуугэй уринуудэй уринууд 
гээшэбди. Доржо ахатамнай 
намйаан арбан жэлээр аха юм 
даа.

Намжил абгазы нарай- 
хан ганса хубуугээ эльгэ 
зурхоорео энхэрэн, ури- 
хан дулааханаар буубэйлэн 
хумуужуулээ.

Тоонто Дархинтынгаа 
узэмдэ йайхан хурьйэтэ та- 
лада хул нюсэгеер умбан 
хульбэрэн, ургажа ябайан 
улаан бургаайад: Долсон 
нагацыгын хубуун Бамбаа, 
Бальжанай Прокопий, Цы- 
дэнэй Дымбаа Лубсан хоёр, 
Гонгорой Бато-Ошор гэгшэ- 
дээрээ наадажа ябаа. Тэрэ 
сагай загаНанай элбэгтэ Дар- 
хинта уйанайнгаа эндиин 
хорго йуулин, томо зэбэ хада- 
ринуудые, метр шахуу шорын 
гутааринуудые улаан гараа- 
раа бэрхээр бажуужа баридаг 
хадаа «загайанай хаан» гэжэ 
нэрэтэй болошоо йэн.

Тэрэ уеын хатуу сагыс да- 
бан ундыжэ, уетэноерее Са-

нагын йургуулида йуража 
байхадань, йанаха йарбайха 
хайрата эжынь хундэ убшэндэ 
дааригдажа, найан боложо, 
арбан гурбатайхан хубуун 
унэшэрэн улое йэн.

- Унэшэн хубуунэй арйан 
соо ябаагуй хун юу мэдэхэб 
даа, -  гэжэ Доржо ахатамнай 
нэгэтэшье бэшэ йанамжаа 
дурдан йуудаг бэлэй.

Эжыйээн хахасажа, Дол
сон нагацы Бальжан ху- 
ряахындаа нэгэ найанай 
Бамбаа хубуутэйнь наадан, 
15-16 найатай болоо. Хун 
болохо багайаа, хулэг боло- 
хо унаганйаа гэдэг буряад 
арадаймнай угэйоо, Доржо 
ахатамнай бага найанйаан 
йубэлгэн ухаатай, алишьс юу- 
мэндэ бэрхэ, модоор элдэбын 
нааданхайнуудые дархалжар- 
хиха, саарйа гуурйанай бай- 
гаал йаа, харайан юумэёо зу- 
раха дуратай.

- Эжымни тэрэ зурайан 
зурагуудым ханаараа дуурэн 
няажархиха, -  гэжэ ахатамни 
зугаалха.

Тэрэ сагай хэмжуурээр 
5-6 класс дуургэйэн хун схэ 
эрдэм номтой гэжэ тоолог- 
додог тула, оорын йубэлгэн 
хурса ухаатай хадаа, Дархин- 
тын Улаан-Малшан колхозой 
зугйоо Сахирта счётоводой 
курсада йуража гараа. Бага 
найанйаан харюусалгатай, 
ажалда туруулэн, нютагайн- 
гаа Улаан-Малшан колхо- 
зойнгоо счётоводоор ажал- 
лаа. Пуулээрэнь аймагайнгаа 
собестэ худэлжэ байхадань,

арбан долоотой хубууе ар- 
миин албанда татажа, зуун 
захын дайнай фронтодо эль
гэ эбэ.

Япон дайнда хабаадалса- 
жа, дайсанаа даралсаад, Хаба- 
ровскада байрладаг Советскэ 
Союзай маршал Р.Я. Мали- 
новскын штабта гол зураа- 
шаар албаяа ургэлжэлуулбэ. 
Эндэ албанда байхадаа 
йургуулияа дээшэлуулжэ, 
удэшын йургуулида йуража 
гараа. Коммунис партиин 
гэшуун болоо. 1953 ондо 9 жэ
лэй армиин албанйаа табиг- 
дажа, нютагаа бусажа ерээ 
йэн.

Унишье нютагтаа байгаа- 
гуй. Ивалгын партийна ко- 
митедтэ худэлжэ баййан 
танил нухэрэйнгоо зууршал- 
гаар Эрхуугэй дээдэ партийна 
йургуулида эльгээгдэбэ. Тэн- 
дээ йуража гараад, Бэшуурэй 
аймагай партиин комитедтэ 
худэлжэ баййанаа, бурханйаа 
заяагдайан зураашын харгы 
татап, «Буряад упэн», «Прав
да Бурятии» газетэнуудэй 
рсдакцида уран зураашаар 
1962 онйоо найанайнгаа ама-
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ралтада гаратараа худэлйэн 
намтартай. Ажалдаа ам- 
жалтануудые ту йл ah ап, эл- 
дэбын ажалай туруушуулэй 
хурэгуудые, найр наада- 
нуудай плакадуудые зура- 
жа, газетэнуудые шэмэг- 
лээ. Эрхуугэй партийна 
йургуулнда йуража байхадаа 
найанайнгаа хани нухэр Роза 
Афанасьевнатай золгожо, 
хуби заяагаа нэгэдуулжэ, айл 
булэ боложо, хоёр хубуутэй. 
Хубуудээ гарын ганзагада, 
хулын дуреедэ хургее. Хоёр 
аша басагатай. Маша аша ба- 
саганиинь Англида ажалтай 
ажайуудаг.

Теэд, гай газар доройоо 
гэдэгээр, Роза Афанасьев
на хундэ убшэндэ дайрагда- 
жа, мунхэдее нойрсон унтаа 
бэлэй. Доржо ахатаймнай 
гашуудалай гунигта абтан, 
хундэ жэлнуудые дабан ураг- 
шаа дабшаа.

Г ансал «Буряад унэн» 
«Правда Бурятии» газетэнуу- 
дээ шэмэглэн йуугаагуй, йур- 
гуулида узэхэ номуудые, уран 
зохёолшодой, эрдэмтэдэй но
муудые шэмэглэйэн намтар
тай.

75 найанайнгаа дабаан 
дээрэ хани нухэдэйнгее ду- 
радхалаар, Буряад Республи- 
кын Президентын захиргаа- 
най, Соёлой министерствын 
ба Республикын ветерануудай 
Соведэй туйаламжаар 2002 
оной апрель соо оорынгое 
персональна выставка эмхид- 
хээ Нэп.

Буряад ороноо суурхуул- 
йан, бэлигтэй бэрхэ Совет- 
скэ Союзай болон Социалис 
ажалай геройнуудай, зохёол
шодой, артистнуудай, колхоз 
совхозуудай суутай йаалишад 
ба ажалшадай хурэгуудые, 
мун байгаалиин элдэбын гоё 
шэнжые зураглайан зурагу- 
уд -  хамта дээрээ хоёр зуугаад

зурагууд Цыренжаб Сампило- 
вай нэрэмжэтэ уран зурагай 
музей соо дэлгэгдэжэ харагша- 
даа урмашуулаа йэн.

Агууехэ дайнда баатарли- 
гаар унайан нютагаархинайн- 
гаа нэрэнуудые хэтэ мунхэдее 
дурсахаар тоонто Дархинта- 
даа хушее бодхоогты гэжэ 
тэрэ сагай аймагаймнай уда- 
ридагша В.В. Аюшеев намда 
дурадхаа бэлэй.

Улаан-Удэдэ ажайуудаг 
Доржо ахатандаа хурэжэ, энэ 
хушее тухай дуулгахадамни 
ехээр баярлаа бэлэй.

- Энэ хэрэгые уетэн нухэ- 
деерее унидэ зугаалдайан 
аад, бутеегуй, йанаам дунда 
ябадаг юм йэн. Ямар йайн 
юумэ дуулгабаш. Шимни 
оорое бутеехее байгаа бэзэш, 
бишни сагтаа энэ хушеегэй 
эскиз зуража угэхэб -  гэбэ.

Зуража угэйэн эскизээрэнь 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда баатарлигаар 
унайан нютагаархидайнгаа 
нэрынь мунхэлйэн хушее 2003 
ондо Дархинта йууринда бод- 
хоогдоо йэн.

Ямаршье йаа нютаг- 
таа туйатай байхые орол- 
додог. Тоонто нютагаа 
зурайан зурагынь шэнээр 
баригдайан клубэй нэгэ ханы- 
ень шэгэмлээ. Элинсэг таабай 
теебиинэрэйнгээ урда сагйаа 
йуужа баййан йууринуудые 
зуража угэйэн картань «За- 
хааминдахи Тэртэ угсаата- 
най угай бэшэг» гэйэн ном 
соо оруулагдаа. Дархинта 
йууринай, Тэртэ зонуудай уг 
ундэйые абыгым ахай Дымпил 
Г армаевай бэшэйэн тетрадь 
абамни намда дамжуулйан. 
Найанайнгаа амаралтада га- 
раад, саашань ургэлжэлуулжэ, 
мунее уеын зоной уг удамые, 
урэ хуугэдынь, аша зээнэрынь 
бэшэжэ, 2007 ондо ном болго- 
жо гаргуулаа йэм.

Турэжэ, арбан долоо найа 
хурэтэрее тоонтодоо эрэ бо- 
лоод, Дархинта нютагтаа ехэ 
дуратай ахатамнай байдаг 
юм. Нютагаа хурэжэ, сэбэр 
агаараарнь амилжа, тала дай- 
даяа шэмэглэйэн унгэ буриин 
сэсэгуудынь харайайб, за- 
луудаа шэнгеэр Дархинты- 
гаа уйанай загайые хаража 
барийайб гэжэ йуудаг юмэл 
даа.

Наян найанайнгаа даба
ан дээрэ нютагаа ерэжэ, За- 
хаамин аймагайнгаа зунай 
Сурхарбаанай найрые хараа. 
Нютагайнгаа зонуудтай уул- 
заад, хойто удэрын турэйэн 
тоонто Дархинтадаа хурэжэ, 
миниигээ дуу хубуун Володи- 
инда буугаа. Хойто удэрын 
убэлжеендэ, Зуун-Бэеын ур- 
дуур урдадаг Хэбли гэйэн ба- 
гахан уйанай эрьедэ хурэжэ, 
загайын хаража, 5-6 хадари 
баряа. Пайхан сайгаа шанажа, 
орон хангайдаа ургеед, сэбэр 
агаараарань амилан, тала дай- 
даяа шэмэглэйэн сэсэгуудынь 
гоёшоон йуугаа бэлэйбди. 
Удэршье гоё, сэлмэг байгаа. 
Нютагайнгаа гоё шарайе шэр- 
тэн, сэдьхэл зурхее хулгеен 
йуугдаа йэн.

Энэл ерэйэн жэлдээ уран 
зурагуудые зурайанаа Ехэ-Са- 
хирайнгаа музейдэ дамжуулаа. 
1954 ондо Дархинтын «Ула- 
ан-Малшан» колхоз, Сахи- 
рай «Боевик» хамтаржа, томо 
«Победа» колхоз болойон 
Дархинтын ажалшад центр дэ
эрэ буужа ерэйэн юм. Мунее 
Дархинта нютагта арбаад айл- 
нууд йуудаг.

Уни удаан Сахирай йо- 
моной туруулэгшээр худэлйэн 
Дымпил Гармаев нагасынгаа, 
Бальжан хуряахынгаа Эхэ ге
рой нэрэ зэргэтэй ехэ басаган 
Ринчинэй, оорынгое портрет, 
хоёр бухануудай мургэлдеен 
ба Дархинта йууринайнгаа
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урда сагта Ьуужа бай h ап 
Ьууринуудай карта гэхэ мэтые 
2007 ондо бэлэглээ.

Мун Захаамин аймагайнгаа 
музейдэ Шампи Ямпиловай, 
поэд Мэлс Самбуевай, Джи- 
дакомбинадай Инкур уурхайн 
бурстаногой бригадир, Ажа
лай Алдар солын II, Ш-хи ша- 
тануудай кавалер А.А. Шаг- 
дуровай хурэгуудые зуража 
бэлэглээ Нэп.

Энэ ута найандань хажуу- 
дань ябаЬап хани нухэрее, 
уетэн нухэдее, мун суг худэлжэ 
iapahan нухэдее Банан, ду- 
лаахан угэнуудээр дурдан, 
еерынгее «Судьбы цветное 
полотно» гэЬэн номоо 84 
найатайдаа бэшэжэ, 2011 ондо 
гаргуулаа Нэп. Мун миниигээ

бэшэжэ, Захааминай редакци- 
да гаргуулйан «Захааминдахи 
Тэртэ угсаатанай угай бэшэг», 
«Арюухан найанайнгаа харгы- 
гаар», «УнгэрЬэн уе сагай бо- 
долнууд» гэЬэн гурбан номые 
уран зурагуудаараа шэмэглээ. 
СССР-эй, Россини журналист - 
нуудай холбооной гэшуун, 
Буряад Республикын соёлой 
габьяата худэлмэрилэгшэ, 
Ярослав Г ашегай нэрэмжэ- 
тэ шангай лауреат, Буряадай 
эрхим хунууд гэЬэн конкур- 
сын лауреат, Улаан-Удын Со- 
ветскэ районай ветерануудай 
Президиумай гэшуун, уран 
зурааша, сурбалжалагша, от- 
ставкада iapahan майор зэргэ- 
тэй дайнай ба ажалай ветеран, 
олон орден медальтай.

Иимэл даа, тобшохоноор 
Доржо Дымпилович ахата- 
наймнай 90 найанайгын хундэ 
хунгэншье, дабаа дабшатай, 
гунигтайшье харгыниинь.

Энэ ехэ иahапайиь ойгоор, 
Доржо ахатанаа хани нухэр 
Розатая унэн зурхэпЬооп амар- 
шалаад:

Нарансш толо угтажа, 
Наканай ундэрые дабажа, 
Боди сагсшн сэдъхэлтэй, 
Бурхантай буянтаи,
Хул хунгэн зандаа 
Ябахатнай болтогой -  гэжэ 

хусэнэбди!
Дымбрыл Гармаев,

ажалай ветеран, 
Буряад Республикын га

бьяата барилгашан, Захаамин 
аймагай хундэтэ эрхэтэн.

Арбан хоёр жэлэй магтаал
Алтон дэлхэйдэ нухэтэй, 
Алтон торяон эдеэтэй, 
Адхын шэнээн бэетэй 
Амо согоон Хулгана жэл.

Аргой Иойхон эбэртэй, 
Арол дуурэн бэетэй, 
Арсолон зооной шодолтой 
Аша ехэтэй ухэр жэл.

Агуулын модондо нютогтой, 
Арбон бухын шодолтой, 
Амитон бухэниие ойлгодог 
Уур ехэтэй Борос жэл.

Бута бургоокондо
хэбтэритэй, 

Буурол коорол зукэтэй.
Бушуу вврэн хоройдог 
Булшон ехэтэй Туулой жэл.

Агоор тэнгэридэ нютогтой, 
Аянго уулэн хулэгтэй,
Арбон ноймон убдистай, 
Аборго дуутой Луу жэл.

Уулын хажууда хэбтэшэтэй, 
Ута дээкэн бэетэй,
Улод бухэнии сошоодог 
Урон хэлэтэй Могой жэл.

Алое гозорто гуйдэлтэй, 
Атор хээрэ нютогтой, 
Аян зомдо тушэгтэй 
Агуу хусэтэ Морин жэл.

Тухэреэн кайхан куултэй, 
Туглэгэр хоёр эбэртэй, 
Дун согоон ноокотой 
Аша ту катай Хонин жэл.

Хурин улаан зукэтэй,
Хундэл одли оошотой,
Хубшэ ойгоор байратай, 
Хворое оошотой Бишэн жэл.

Саб согоон бэетэй,
Согоо улаан зукэтэй,
Сог сагта а дуу гордо г 
Согые мэдэдэг Тохяо жэл.

Хур-хур дуутой,
Хундэ юумэ ходоголуулдог, 
Хуниие вврынхиквв илгодог 
Худэр нэрэтэй Нохой жэл.

Ху у хора бэетэй, 
Хоршогонохо конин дуутой, 
Хуръкэтэ газарые урбуулдог 
Хусэ ехэтэй Гохой жэл.
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( Зураглал

Турэл Йайхан теебиимнай
Маний хундэтэ теебии 

Долгор Аюшеевна Батуе
ва мунее Сагаалганаар 88 
найанайнгаа ойн баярые тэм- 
дэглэхэ гэжэ байна.

Долгор Аюшеевна гараха 
турэхын айлай ганса басаган, 
Аюша баабай Дулма эжы хо- 
ёрой урдаа хараха уринь бэ- 
лэй. Мунее 88 найанайнгаа 
орой дээрэ гараад ябахадаа, 
омогорхон баясаха юумэн 
гэхэдэ, нэгэ хубуутэй, хоёр 
басагатай. Хубууниинь до- 
лоон ухибуутэй, 27 ашатай, 
дурбэн гушатай, ехэ басага- 
ниинь зургаан ухибуутэй, 18 
ашатай, бага басаганиинь 
хубуун, басаган хоёртой, гур- 
бан ашанартай юм.

Хундэтэ теебиимнай 15 
ашатай, 48 гушатай, дурбэн 
душэеэ хаража ябайан, 
ашыень хаража ханайан, 
«гансайаа газар дуурэхэ» 
гэйэн буряад арадай сэсэн уд- 
хатай угэ ехэ тудаха байна.

Одхон басаганиинь Рим
ма Бадмаевна Будажапова 
буряад литературын ундэйэ 
йуури табигшадай нэгэн бо- 
лохо Хода Намсараевич На- 
мсараевай турэйэн тоонто 
нютагта -  Эдэрмэгэй дун- 
да йургуулида 37 жэл буря
ад хэлэ ба литература заана 
гээшэ. Аба, эжынгээ нэрые 
нэрлуулжэ ябайан, ундэр 
дээдын шагналда хуртэжэ, 
алдар солоор бадаржа яба- 
нал даа. Долгор теебиимнай 
гушан ондо туреед, дай- 
най болотор гурбан жэл 
йургуулида hypaa. Эсэгын 
дайн эхилжэ, саашаа hypaxa 
сулее болоогуй гээ Нэп. Эжы- 
тэеэ хоюулаа йаалишанаар 
худэлее. Колхозой ажал

ундэр найатайшуулай, эхэ- 
нэрнуудэй ба 10-15 найатай 
ухибуудэй толгой дээрэ буу- 
гаа гэжэ булта мэдэнэбди. 
Дайнай улэн хоойон сагые 
бэе дээрээ узэйэн, ажалай 
хундые дабажа гарайан. 
Улаан армиин сэрэгшэд дай- 
садые эшээндэнь хурэтэр 
даралсаад, турэл йайхан ню- 
тагтаа азатайшуулынь ерэжэ, 
ехэ йандарйан колхозойнгоо 
ажалые дээшэнь ургэлсэжэ 
ябаа йэн. Бадма таабаймнай 
арбан долоон найандаа дайн- 
да мордожо, дайнай хушэр 
хундые узэжэ, долоон жэл 
ябажа, элуур мэндэ ерээ йэн.

Таабай теебии хоёрнай та- 
бяад ондо айл булэ боложо, 
бухы найан соогоо мал ажал- 
да худэлжэ, хундэтэ амарал- 
тадаа гараа йэн. Таабаймнай 
йайн худэлйэнэй тулее Ула
ан Тугай ордендо хуртэйэн, 
ВДНХ-гай алтан медальда 
хуртэйэн, В.И. Ленинэй 100 
жэлэй ойдо зорюулагдайан 
медальда хуртэйэн габьяатай 
юм. Энэ шагналдань Дол
гор теебиимнай думэлсэжэ 
ябайан болоно. Хоюула- 
найнь ехэ шагнал болоно гэ
хэдэ алдуу болохогуй даа. 
Таабаймнай мунее мэндэ 
ябаа йаа, ерэ хурэхэ байгаа. 
1999 ондо бурхандаа мордо- 
шоо йэн даа.

Хундэтэ Долгор теебиим
най аша гушанарайнгаа 
атттые узэжэ, душэеэ хаража 
жаргайан. Дуунай йайханиие 
дуулажа ябаха, байгаалиин 
уршеейэн хонгёо йайхан хоо- 
лойтой юмэл даа.

Хундэтэ Долгор теебиигее 
ушее дахин Сагаалганаар, 
Мартын 8-наар амаршала-

ад, ухибуудтээ, аша гуша- 
нартаа, душэнэртее зэндэ- 
мэни йайхан жэшээ боложо, 
олон аша, гушанартнай иимэ 
шулэгеер амаршална:
Арюун тунгалаг булагтал сэбэр, 
Алдарта Хангай мэтэ баян, 
Аршаанай Тввбиин тулгаИаа

эхитэй,
Алтан тоонто нютагтай 
Турэл Йайхан теебиимнай.
Зэдэ, Сэхирэй уулзууркаа

Иабагшатай,
Зэлэ тата/тн залуур дээрэ

угтаИан,
Зурхэ сэдъхэл уяруулма, 
Зввлэхэн дуугаа ханхинуулдаг 
Турэл Йайхан теебиимнай. 
Энгэр убсуундэнъ одоной гэрэл -  
Энэ наИанайнъ ажалайнъ габьяа, 
Эхэ дайдаяа магтан туурээдэг, 
Энэ сагай Йайханиие узэИэн 
Турэл Йайхан теебиимнай.
Айл зоноо хундэ ямбатайгаар 
Алда хадагтайгаар ургэжэ, 
Арюухан амгалан тоонтынгоо 
Алтан хойморто Нуудаг лэ 
Турэл Йайхан теебиимнай. 
Сэмуун сагта турввшъе Иаа, 
Сахилгаата уеын хундые узэИэн, 
Сэдъхэл бодолойнгоо голые 
Сэлмэг нюдвврвв дулсшсуулдаг
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Турэл /тйхан тввбшшнсш. 
Бумбэрсэг дэлхэйн зэндэмэни сев, 
Баян Хангай нютаг/там /тйхан, 
Аша гушанарни хоншуухан гээд, 
Арзынгаа дээжые ургэдэг лэ 
Турэл /тйхан тввбшшнай. 
Худев хубшвврвв ябахадаа 
Хул хунгэн морин/тон буужа,

Хангалаар анхил/тн газараа 
Хаймадан домоглон ябагша 
Турэл каихан тввбшшнай. 
Жэнхэни буряад арадайнгаа, 
Жэгтэй гуламтын галай 
Мунхэдее залирхагуй бай/шнда, 
Мургэн, дохин ябадаг /пн, 
Турэл /тихан тввбшшнай.

Ундэр дээдын на/тндаа 
Ухибуудэй ашые хара/тн 
Душэеэ хаража жарга/тн,
Дун сагаан толгойтой 
Турэл /тйхан тввбшшнай.

Хандажап Цыренов, 
Енгорбой нютаг.

Сагаан йарын туухэЬээ
Буряад ороной дэбисхэр дээрэ эбтэй нэгэ булэ боложо Ьуудаг 

о.юн яйатамнай Сагаа алхажа, арадайнгаа йайндэр Сагаалга- 
ниие угтахаа байна. Нютагаймнай аха захатан -  haxa.i сагаан 
убгэжеелнууд, haiiniar сагаан теедэйнэр, буурал сагаан Буряа- 
даймнай бухы арад тумэн! Буруунтнай булшантай, даагантнай 
далантай, лагшам бэе хунгэн, амар амгалан, тайбан шэнэлхэт- 
най болтогой! Сагаан hapaap! Сагаалганаар!

Мунее танай анхаралда «Лодон багшын дэбтэрйээ» гэйэн 
номйоо Л. Линховоинай Сагаалган тухай бэшэйыень дурадха- 
набди.

Сагаалган
Буряад зон оройдоол ганса 

йайндэртэйбди гэдэг йэн. Тэ- 
рэнь Сагаалган юм. Сагаалган 
хабарай эхин Нары и нэгэнэй 
удэр болодог байгаа. Минин 
h у ража байхада, бидэниие Са- 
гаалганда гурбан хоногоор та- 
бидаг Нэп.

Сагаалганда хамаг зон али 
шадаха зэргээрээ бэлдэдэг 
байгаа. Шэнэ дэгэл оёхо гэжэ 
оролдодог Ьааб даа. Эдеэ хоо- 
лой зуйл, убйэ тулеэгээ бэлдэ
дэг байгаа. Ухибууд, залуушу- 
ул хулеэжэ ядан, Сагаалганай 
хэды хоног улэЬыс удэр бури 
шахуу тооложо байгша Нэп.

Усооншэг хоногой улеед 
байхада, нэгэ хэдэн убгэд су- 
гларжа, хэнэйхийээ сагаалжа 
эхилхэ тухай хэлсээд, тэрэ ай- 
лаа хотон нугынгаа айлнуудта 
тунхагладаг Нэп. Нютагайн- 
гаа нэгэ томоотой, хундэтэй 
убгэнэйхийоо эхилдэг байгаа 
юм.

Сагаалганай нэгэ хоног 
улеед байхада, гэр соогуурхи-

яа, газаагуурхияа арилгадаг, 
бурхануудаа дэлгээжэ тахи- 
даг Нэп. Айл бухэн 3-4-5 тэлэг 
бурхантай байгша бэлэй. Тэ
лэг гээшэнь буд дээрэ зураЬап 
бурханиие хэлэдэг юм. Иимэ 
бурханууд юрын сагта тусгаар 
йумэ (хайрсаг) соо хадагалаа- 
тай байдаг. Сагаалганай дал- 
гын болоходо, тэдэнээ тэндэйээ 
гаргажа, бурханайнгаа шэрээ 
дээгуур, упяаЬаа улгэдэг Нэп.

Убэлэй Ьуул Ьарып 30-най 
Ьупи зарим баян айлнууд ламые 
асаржа, Пама сахюуса хуру- 
улжа хонодог Нэп. Мургэлшэд 
гэжэ суглардаггуй, хажууга- 
архи айлайнь ганса нэгэн хун 
орожо, бурханда мургеед, га
ража ошогшо Нэп.

Сагаалган гээшэ шажанай 
йайндэр юм гээд, 1925-26 ону- 
удай уеэр йайндэрлэхэеэ бо- 
лёогшо йэн. «Буряад-Монго- 
лой унэн» газетын хуудайанда 
арсалдаан болоод, Сагаалган 
болбол шажанай йайндэр бэшэ, 
буряад, монгол нютагуудта 
буддын шажанай дэлгэрхэйээ

Занишл

урда йайндэрлэгдэдэг баййан 
юрын йайндэр юм гэжэ за
рим хунуудэй хэлэхэдэ, ёйо 
заншалаа, еейэдынгее туухэ 
мэдэхэгуйшуул шажанай
йайндэр гээшэ гээ йэн. Тии- 
гээд лэ шажанай йайндэр гэжэ 
шиидхэгдэйэн юм.

Ага нютагай байдал 
дээрэйээ абажа хэлэбэл, Сага
алганай удэр худеегэй хара зон 
ургэл мургэл хэжэ оройдоошье 
байгаагуй юм. Худее газарта 
нэгэшье ламые харахагуйш, 
дасанда нэгэшье хара хун 
узэгдэхэгуй. Хун зон ори Ган
са йайндэрнай болобо гэжэ 
бухэли жэл соо хухеэгуйгее 
хухидэг, бэе бэедээ ябалсажа, 
амар мэндэеэ хэлсэдэг йэн. 
Айлда ороходоо, бурханда 
мургэдэг йааб даа. Теэд юрын- 
шье сагта хун айлда ороходоо, 
бурхандань заабол мургэдэг 
гуримтай байгаа ха юм.

Углеегуур мал адууйаа 
тухеэржэ, хамаг ажалаа 
дуургээд, хун зон зэйэжэ зэйэжэ, 
мориндоо мордоод, Сагаалга
най эхилхэ газар тээшэ унды- 
сунды хатаралдажа эхилдэг 
йэн. Гэбэшье тон алдаршайан 
убгэд, хугшэд, душеед найатай 
йамгад гэртээ улэгшэд бэлэй.

Сугларйан зониие гэртээ 
бултынь багтааха аргагуй айл
да нэн туруун убгэд, хугшэд 
орожо сагаалдаг байгаа. Ха
рин залуушуул орожо, убгэдые 

(Ургэлжэлынь 8-дахи нюурта ).
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(Ургэлж эл).
золгоод, газаа гаража, убгэд 
хугшэдэй, аха заха зоной, 
ехэшуулэй ошохые хулеэжэ, 
шуур шэдэлсэн наададаг Ьэн.

Ерэгшэд гэр соо бай hап зо- 
ниие бултынь золгохо сЬогой. 
Хунууд хадаг андалдажа зол- 
годог байгаа. Энээндэ олоншье 
хадаг хэрэгтэй бэшэ, харин хо- 
ёр-нэгэн хадагтай haa хурэдэг 
Ьэн. Хадагаа нэгэндэ угэхэдэнь, 
тэрэнь урдайаань оорынгое 
хадаг угэдэг, хадаггуй haa, 
тэрэ хадагынь Ьеергэнь бу- 
саадаг байгаа юм. Гэрэй эзэ- 
нэйхи сугларйан зондо сага- 
ан эдеэтэй табаг табижа, сай 
аягалаад, Ьуулдэнь табагаа 
хуряагаад, таташа (шулэ) ая- 
галдаг Ьэн. Бухэли мяха та- 
бидаг айл угы Ьэн ха. Айл 
бухэн hair и мяхаараа hair и 
шулэ шанаха гэжэ оролдодог 
байгаа. Шадалгуйхэн айлда 
хирмасатайшье шулэн бай- 
даг бэлэй. Айлшад нэгэ-нэгэ 
аяга шулэ уудаг Ьэн. Тиигээд 
тэдэнэй ябахаяа тухеэрхэдэнь, 
найатай убгэд, хугшэдтэ ха

даг, бэшэ зондо конфетэ, саа- 
хар, xypha бэлэглэдэг байгаа. 
Хунууд ухибуудэйнгээ багша- 
нарые хэршье залуу Ьаань, ехэ 
хундэлжэ, заабол хадаг бари- 
даг Ьэн. Убгэдэй гарахалаар, 
газаа баййап залуушуулай 
сагаалха ээлжээн ерэдэг байгаа 
юм.

ЭндэЬээ мордоод, хамаг 
зон бухы айлнуудта хурэдэг 
Ьэн. Урдань зон таруу, ганса 
нэгээрээ hуудаг аад, ябаЬаар 
байтарнь, удэшэ болоходо, 
найатай зон гэр тээшээ, залуу- 
шуул Ьая айл болоЬоп шэнэ 
айлда ошожо, Сагаалганай 
наада хэдэг байгаа. Сагаалга
най наадан гэжэ тусгаар наа- 
дан болодоггуй, юрын лэ наа
дан бологшо Ьэн.

Сагаалгашанай ябахада, ар- 
хитай айл хомор байгаа. Хаа- 
яа ганса нэгэ айл намар нэрэжэ 
хадагалйан Ьупэйшоо архиие 
убгэдтэ нэгэ-нэгэ, саанатаа haa 
хоёр-хоёр духаряа аягалагша 
бэлэй.

Сагаалган удэр энеэдэн, 
хухнлгэн, шууяан боложо ун-

гэрдэг Ьэн. Ажалаа хээд лэ, 
хаанашье ябадаггуй, хаа-яа 
уулзадаг зон иигэжэ нэгэ уулза- 
хадаа, хухндэг, жаргадаг байгаа 
юм. Арбаад и ah ахай хуугэдшье, 
залуушуулшье, ехэшуулшье, 
бури найатай болоЬоп зон- 
шье айлнуудай хоорондо мо- 
ринойнгоо хурдые узэлсэжэ 
гуйлгэлдэдэг бэлэй.

Сагаалган нэгэл удэр соо 
иигээд унгэршэдэг Ьэн. Зугеер 
айл олотой булгэмуудтэ хоёр- 
шье удэр сагаалдаг байгаа.

Сагаалганай унгэреешье 
Ьаань, ушее арбаад хоног соо 
хамаг зоной сэдьхэл хеерэнги, 
эндэ тэндэ залуушуул суглар- 
жа, шагайгаар наадагша бэ
лэй. Залуу бэреэд, басагадйаа 
бэшэ эхэнэрнууд сагаалангуй 
унгэршэдэг аад, булэг булэ- 
геерее сугларжа сагаалдаг Ьэн. 
Турэл гаралайнгаа гу, али дутэ 
танил айлайнгаа ундэр и ah ахай 
убгэд, хугшэдые туе тустань 
гэртээ урижа, сагаалуулагша 
бэлэй.

Лодон Линховоин
( Соёл.ру)
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Ажал, хэрэг дэмжэЬэн уреэлэй угэнууд
Хадагай магтаал

М аний эндэ
хадаг нэрэтэй, 

Тубэдэй пгэндэ
сайбан нэрэтэй, 

Турэл кадакандаа
камбий нэрэтэй, 

Унгыенъ хэлэбэл,
сагаан дун.

Улзы бэлэг буридэкэн 
Ym p кайхан хадаг,
Холо ойрые холбокон

хадаг,
Худаурагы ет анилсуулкан

хадаг,
Ю кэн эрдэни тугэсэкэн

хадаг,
Ю рввл магтаал болокон

хадаг.

Эмээлэй магтаал
Ардаг мориной

шэмэг болокон, 
Арбан хоёр эд буридхэкэн  
Алт ай кайхан эмээлээ 
Аялга тааруулан

магтамай.
Н ара кара буургэтэй, 
Наян хоёр хаж уут ай, 
Набшакан кайхан

уламтай, 
Нарин ноокон тохомтой, 
Знаний якан гоёолтотой, 
Загаканай якан

заадалтай,
М алой аркан захатай, 
М агнаг торгон

тохомтой, 
Толидол духэриг

хазаарт ай,
Торгон ут акан уламтай, 
Хурэл булад дурввтэй, 
Хумэлдэргэ,

хударга шэмэгтэй.

Ургын магтаал
Ургаа байхын уедэ 
Ука бороо татадаг юм. 
Урга болгоод барихада, 
Уладай бахархал

татадаг юм. 
Х\оог дундаа ургахадаа, 
Ш уудэр бороо

татадаг юм. 
П урэгтоо баряад

гарахада, 
Сэдьхэл зурхымни

татадаг юм. 
Ундэр уулада байхадаа, 
Уулэ бороо татадаг юм. 
Ухэр малдаа барихада, 
Улзы хэшэгээ

татадаг юм. 
Хайрхан ууладаа

байхадаа,
Х ура бороо татадаг юм. 
Хони малдаа барихада, 
Хэш эг буян татадаг юм. 
Нангин кайхан модоор 
Хэгдэкэн урга юм.
Нарин кайхан модоор 
Татуургынъ хэкэн

урга юм.
Гуран хуурай кураар 
Хэкэн урга юм.
Гурбалж ан томокон

утакаар
Оокор хэкэн урга юм. 
Хээрэ баряад ябахада, 
Хулэгэй шэмэг

болодог юм. 
Хот о хашаадаа табибал, 
Гэрэй шэмэг болодог юм. 
Тохоногтоо углаад

ябахада,
Тон хэрэгт эй урга юм. 
Тугалдаа баряад

гарахада,
Таатай кайхан урга юм. 
Талаар гараха аха дуунэр 
Тоож о магтадаг урга юм.

Тон зосоокоо кайшаагаад, 
Гайхаж а байдаг урга юм. 
Ааш атай морёо барихада, 
Аш а т у катай урга юм.

Шудэнэй унахада:
Хугш эн шудыемни абаад, 
Залу у  шудэ угоорэй.

Амаргал хузуунэй  
хушэхэдэ:

Унакан газартамни 
Улаан т угал бодо! 
Сохикон газартамни 
Соохор т угал бодо!
А лхакан газартамни 
А лаг т угал бодо!

Аралжаа
наймаагайнгаа зуйлые 
хундэ угэхэдвв:

Эзэндээ ээлтэй,
Угэкэндэ олзотой,
Абакан да ашагтай

болтогой. 
Д-Н. Халхаров 

монголкоо буряадшалаа 
( Соёл.ру )
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Мориёо хаража ерэе
Намарай Ьуул Ьарада зур- 

гаан ангуушад хубшэ тайгадаа 
агнахаяа гарабад ха.

Хубшын дабаан дээрэ 
хурэжэ ерэхэдэнь, наран ба- 
руун тээшээ тонгоййон боло- 
жо байхыень хараад, удэрэй 
хахадйаа улэжэ байна гэл- 
дэбэд. Моридйоонь буужа, 
бэеынгээ шалаае гаргажа, 
гэшууйэ суглуулжа галаа 
тулибэ. Сайгаа шанаад, орон 
хангайдаа сэржэмээ ургэжэ, 
эдеэлйэн бэеэрээ, нэгэ ахалаг- 
ша найатай ангуушан хоёр за- 
луу хубуудтээ:

- Юумэеэ суглуулжа, мо- 
риндоо ашажа байгаарайт. 
Бидэш моридоо хараад ерэ- 
хэмнай, -  гээд, саашаа гэш- 
хэлдэбэд. Хотойоо ерэйэн за- 
луу айлшан хубуун худеедэ 
байгаад, хунууд олон моритой 
хадаа эндэ бэлшэнэ гу гэжэ ха- 
рахань гу гэжэ йанаад:

Харахаа ошохотнайл, 
юундэ морийоороо тойроод 
хараад ерэнэгуйбтэ, бэлэн ха 
юм, -  гэхэдэнь, дурбэн ангуу
шад газаашалхаяа гаража 
ябатараа энеэлдэйээр, модо- 
ной саагуур орошобод. Нугее 
хубууниинь айлшан хубууиЬээ:

- Ши мориёо хараха гэнэ- 
гуйлши? -  гэжэ асууба ха. 
Урдайаань айлшан хубуун 
гайхангяар хараад:

- Бишни ямар мориёо ха
раха хунбииб. Нагасымни 
хурэн хээр морин тээ саана 
уяатай байна ха юм, -  гэжэ 
харюусаба. Тиихэдэнь нугее 
хубууниинь унажа бодотороо 
энеэжэ эхилбэ. Айлшан хубуун 
урдайаань уйдхартайгаар ха
раад, бишни ямаршье энеэдэ- 
тэй юумэ хеерэнэгуйлби гэжэ 
хэлээд, урдайаань сэхэ хараад 
йуушаба. Нугее хубууниинь 
энеэжэ садаад, нюдее аршаад,

ойлгуулха йанаатай:
- Манайш нютагта эртэ 

урда carhaa эхилээд, мунеош 
болотор газаашалхаяа гэртэш 
байхадаа, мориео хаража ерэ- 
хэм гээд, газаашаа гарагшым. 
Муне© болотор мэдээгуй хун 
гуш? -  гэжэ хэлэбэ. Айлшан 
хубуун уйдажа:

- Агнууриингаа дуурэтэр 
эдэ ахатандаа наадалуулхам 
даа. Абяагуй байхаяа яагаа 
хунбииб. Ута хэлэн дэлхэйн 
юумэндэ оруулха гээшэниинь 
тон зуб байна даа. Эдэ аха
тандаа энэ ушар тухайгаа ню- 
тагтаа ошоод бу хеерыт гэхэм 
гу даа. Ямаршье эшхэбтэр юм 
гээшэб, халаг даа, -  гэжэ уйд
хартайгаар олон табаниие 
тооложо йууба.

- Бу уйда, хеерэлдеед ун- 
гэрхэ, болойон юумэн болоо, 
гэжэ нугее хубууниинь хэлэбэ.

- Шам шэнги зон олон даа. 
Гансаараа иигээб гэжэ йанана 
гуш. Нэгэтэ унишье болошобо, 
хунгэн заахай автобусоор хото 
ошожо ябатараа эрэшуул ма- 
шинаяа байлгаад, мориёо ха
ража ерэе гэлдээд гархадань, 
нэгэ залуу эхэнэр: «Манайнгаа 
абымнай мори харыт даа, угы 
болойоор хэдэн уд эр болошоо, 
эндэ ерээд морийоор бэлтттэжэ 
байгаа юм гу. Духадаа сага- 
антай, хойто хулынь сагаан 
юм», -  гэжэ хэлэхэдэнь, тэндэ 
йууйан зон эгшэтэрээ энеэл- 
дээ юм байха. Харин йуулшын 
газаашаа гаража баййан эрэ 
хун: « Хунэй мори хайшан гээд 
хараха юмэбди. 0едеел мо
риёо хараха гээ йаа, еедеел 
харахайаа йайн юумэ угы», 
-  гээд, машинынгаа уудэ хаб 
гээд хаажархиба. Байал тэн
дэ йууйан зон энеэлдээ. Нэгэ 
хугшэшэг эхэнэр залуу эхэнэр- 
тэ: «Мориёо хараха гээшэш 
газаашалхые хэлэнэ, ойлгоо

Лубсан ЦЫРЕНОВ

гуш»? -  гэхэдэнь, залуу эхэнэр 
шад улаан бол о од йуугаа йэн.

Ябаган зугаа
Намарай намжаа нэгэ уДэР 

зургаан ангуушад хубшэ тайга 
агнахаяа гарабад ха.

Нэгэтэ углеегуур отогйоонь 
бултадаа йалаад, нохойдоо 
дахуулаад хэрмэшэлхэеэ га
рабад. Оройхон болойон 
хойно бэшэнйээн урид хоёр 
ангуушад отогтоо ерээд, удэ- 
шынгоо хоол шанахаяа бэл- 
дэжэ байтараа, йорбонгоо 
нэгэниинь мэдэнгуй дайраад, 
котелоогоо унагаажархиба ха. 
Котелогйоонь адхарйан мяха- 
яа абаад, шорой болошойон 
байхадань нэгэ ангуушани- 
инь нохойдоо угэхэмнай гу 
гэхэдэнь, нугоодэ ангууша- 
ниинь: «Угы, уйа хээд шана, 
хамаагуй, бэшэ нухэднай юу- 
нтье эдихэ болоод ерэхэ. Бидэ 
хоёр шэнээр шанаад эдихэб- 
ди», -  гэжэ хэлэбэ. Энээниие 
шагнажа баййан ангуушан 
гайхангяар хараад, уйа хэжэ 
шанахал болобо, йанаандаа:

- Нухэдни мэдээд, маана- 
даа юун гэжэ йанахаб? -  гэжэ 
бодолгото болобо. Нугее 
котелок соогоо шэнээр мяха 
бэлдээд, уйа хээд, бэшэ ангуу- 
шадаа хулеэбэд. Уданшьегуй 
бэшэ ангуушад ерээд, бэлэн 
шанайан эдеэ эдижэ эхилбэд. 
Отогтоо баййан хоёр ангуу- 
шаднай шэнэ шулее йая та- 
бяад байбад. Улдэжэ ерэйэн 
ангуушад хеерэлдэжэ байга
ад, эдеэлнэд. Отогтоо баййан 
хоёр тэдэнээ хараад, нэгэни
инь нугеедэдее:

- Хэлээ йэн губ? -  гээд 
энеэбэ. Нугее ангуушаниинь 
мэдэгдэхэгуй гэйэндэл, мал- 
гайгаа абажа, нюураа таглаад 
энеэгээ бэлэй.
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Г Ажабайдалай туухэкээ J

Морин Эрдэни
(Ургэлж эл).

ХарууЬагуй адууе шоно 
ехэ гарзада оруулна. Ядаха- 
даа хун зон унагадайнгаа жэл 
болоогуй байхада, хулгайда 
opoxohoo, шонын эдихэЬээ 
урид урдижэ, алажа наймаан- 
да ябуулна. Уреэ адууе морин 
болгохо гээшэ тон хундэ бо- 
лонхой.

Санагада адуун ажалда 
бухы наЬаяа зорюулЬан дээ- 
дэ уеын мундаг адуушад гэ- 
бэл: Цыбенов Аюр, Нохоров 
Од-Цырен, Норбоев Жэмбэ, 
Цыренов Доржо, Цыденов 
Нанзад, Бальжуров Дутар, 
Соктоев Шойжоб, Гомбоев 
Ванчик, Убашеев А., Доноев 
Д., Цыренов С., Норбоев В. 
гэхэ мэтэ. Урдандаа Норбо
ев Сандак Унтанов Будажап 
хоёр колхозой, Ьуулдэнь со- 
вхозойгоо ажалша моридой 
эзэд байгаад, ямар ажалда, 
хаана ямар морид хэрэгтэйб 
гэжэ шиидхэжэ, хубаажа 
угэдэг Ьэн. Нютагтаа адуун 
Ьурэгее удхэжэ байЬан кол
хозой туруулэгшээр байЬан 
Гомбоев Ешэ-Жамса, Доно
ев Бата, Гапилов Тошхоон, 
Цыренов Жамса, Бабалаев 
Даша, Гомбоев Даша-Ни- 
ма, Балуев Чимит, Жалсанов 
Эрдэни болонод. Санага ню- 
тагайнгаа колхоз, совхозые 
24 жэл соо хутэлбэрилЬэн 
Санжитов Сергей Хабарович 
нютагтаа адуу, Ьарлаг удхэхэ 
ундэЬэн бодолтой, шураб 
зорилготой байЬан юм. Со- 
вхозой директор Цыренов 
Владимир Жамсуевич эрдэм 
ухаанай тусхай программа 
табижа, нютагайнгаа эбэртэ 
малай, адуун Ьурэгэй уултэр 
Ьайжаруулха, хубилгаха ажал 
эршэмтэйгээр ябуулжа, ехэ

амжалта туйлаа бэлэй. Со- 
вхозой ахамад зоотехник 
Б.Самбуев эбэртэ мал, адуун 
Ьурэгэй уултэр Ьайжаруулха 
ажал ехээр ябуулЬанай тулее 
«Буряадай габьяата зоотех
ник» гэЬэн ундэр нэрэ зэргэ- 
дэ хуртее Ьэн. Совхозой ди
ректор Владимир Цыренов 
Ажалай Улаан Тугай орде- 
ноор шагнагдаа, «РСФСР-эй 
габьяата малай эмшэн» гэЬэн 
ехэ солодо хуртее.

Эртэ сагЬаа эрэ хун бэеэ 
шангадхажа, Ьанаагаа сэ- 
бэрлэжэ, ашата хулэг мори- 
нойнгоо хусые, хурданииень, 
хатарша жорооень узэхэ гэжэ 
ехэ бэлэдхэл хэдэг байЬан, 
Ьайн мори шэлэн бэдэржэ 
олодог байгаа. Пайн мори- 
ёо эртээнЬээ уяжа бэлдэдэг, 
Ьорин урилдуулжа, тумэнэй 
дундаЬаа туруулжэ гарахынь 
бэлдэдэг байгаа. Удэр бури 
гуйлгэжэ Ьоридог Ьэн. Мэ- 
дээжэ болоЬон уяашадЬаа 
(тренер) элдэб заабарину- 
удые абадаг, бутээдэг Ьэн. 
Шодоог (мори унаха хубуун) 
болохо заахан 7-8 наЬатай 
хубуу мори урилдаанда бэл- 
дэхэ. Моринойнгоо нооЬо, 
тоорогыень арилгаха, ту- 
руугынь заЬаха, сэбэрлэхэ,

дэлЬэ Ьуулынь Ьамнажа гое 
болгохо, хасар шэхэнэйнь 
хоорондо Ьамбай гоеор хэжэ 
сагаан ургэн будеер уяха, 
Ьуулынь борьбоЬоон хоёр 
Ьеем дээгуур ургэнеер са
гаан будеер уяха ёЬотой. 
Урилдаанда туруулжэ ерэЬэн 
мориной хулЬые гараараа 
аршажа долёоходо хулэгэй 
аршаан гэжэ олон зон эртэ 
урданЬаа тоолодог, сэгнэдэг 
Ьэн. Монгол угсаатан мо
риной урилдаанда туруулжэ 
ерэЬэн мори хундэлжэ, мо
риной соло дуудадаг эртэ 
урдын заншалтай. Монгол 
угсаатан эгээ Ьуулдэ ерэЬэн 
мориндо «тартан ходоот» 
гэжэ нэрлээд, илажа ерэЬэн 
моринтой адляар магтажа, 
урмашуулгын шан угэдэг юм. 
Энэнь хадаа, хулэгэй нэрынь 
доройтуулангуй магтажа, 
ургэжэ байЬыень гэршэлнэ. 
Мориной соло дуудаха тус
хай хун байдаг.

Ундэр наЬатай, зондоо 
хундэтэй, ундэр бэетэй, уран 
хурса хоолойтой хун унзад 
абяагаар мориной соло дуу
даха ёЬотой. Мориной соло 
дуудаха хун ёЬо заншал, ту
рим, хэрэгсэл Ьайн мэдэхэ 

(Ургэлжэлынь 12-дохи нюурта).



12нюур «Ажалай туг» 2017 оной февралиин 24

(Ургэлж эл).
ёйотой. Би 1945 ондо Санага 
нютагта зунай йурхарбаанай 
найрта туруулжэ ерэйэн мори- 
ной соло дуудахые харайан, 
шагнайан хунби. Дайнай 
Илалтада зорюулагдайан ба- 
ярай аргагуй ехэ найр болоо 
йэн. Би энэ жэл хоёр класс 
дуургэйэн ухибуун ябааб. 
Энэ урилдаанда Санагын по- 
гранзаставын начальнигай 
сагаан ундэр морин бэшэ 
моринйоо холо урда гара
жа ерээ. Нютагай заахай 
морид 40-50 метр хойнтожо 
ерэбэ. Соло дуудаха болохо
до урилдаанда табигдайан 
хурдан моридой эзэд ехэ 
арсалдаа гаргаа бэлэй. За- 
ставын мориие туруулйэнэй 
тоодо оруулхагуй гэжэ. Юун- 
дэб гэхэдэ, тэрэ нютагай 
моринйоо ондоо, томо, юрын 
бэшэ, морин сэрэгэй тусхай 
йургуулнтай, тиимэйээ урда 
гарангуй яахаб гэлдэбэд. Мо- 
риной соло Жалсанов Бандан 
таабай дуудажа, ехэ гоёор 
унгэргее йэн. Гартаа хадаг 
барижа, урид ерэйэн мори- 
ной урда ошоходонь, морин 
толгойгоо дээшэнь ургэжэ, 
шанга шангаар турьяжа, эндэ 
сугларйан хун зониие ехээр 
гайхуулаа йэн. Бандан таабай 
соло дуудаха эрхэтэй хадаа, 
урилдаанай газарйаа (старт) 
суг гуййэн хойноо, хэнэй- 
шье морин байг, ямаршье 
унгэтэй болог, урид ерэйэн 
хадаа туруулээ гэжэ тоолог- 
дохо ёйотой хулэг мун гэжэ 
тоолоод, заставын мориие 
урда байлгажа, солынь дуу-

даа йэн. Духадань йунэй дээ- 
жые дуйаажа, дэлйэн, нюрган 
дээгуурнь йу адхажа морёо 
баярлуулаа. Заставын началь- 
никта хилэ хараха албаяа 
йайнаар дуургэжэ байхыень 
уреэжэ, капитан В. Тихонен- 
кодо эгээл ехэ шагнал барю- 
улаа йэн. Энэ удэрйее хойшо 
2004 он болотор манай Са
нага нютагта мориной соло 
дуудаха гээшэ мартагдайан 
байна. 1985 ондо Монголой 
Хубсэгэл аймагай Цагаан- 
Уур сомоной «Цог» нэгэдэл 
ажахын 50 жэлэй ойн баярай 
Наадамда уригдажа олон зон 
ошоо бэлэйбди. Эндэ урилда
анда туруулйэн мориной соло 
дуудахые ехэ анхаралтайга- 
ар хараа йэм. 1945 ондо Са- 
нагада Бандан таабайн соло 
дуудайантай тон адли байгаа 
йэн. 2004 оной зун Санагада 
унгэрйэн уулын уладай хон- 
гоодорой найрта мориной 
соло дуудаха конкурс эмхид- 
хэгдэйэн юм. Энэ конкурсдо 
Санага нютагйаа хабаадахые 
намда даалгаа йэн. Конкур
сдо оройдоол 4 хун хабаа- 
даа: Тунхэнйее, Монголйоо, 
Енгорбоййоо, Санагайаа. 
Жюридэ гурбан хун йуугаа. 
Конкурсдо хабаадагшад тай- 
зан дээрэ гаража соло дуу
даха байгаа. Би урилдаанда 
туруулйэн мориной эзэнтэй, 
мори унажа ябайан шодоог 
хубуутэй уулзажа, соло дуу- 
дахада юу хэхэб, мориёо яажа 
минии урда асархаб гэхэ мэ- 
тээр йайн заажа угэбэб. Мори 
урилдаанда бэлдэйэн уяаша- 
най нэрэ Норбоев Владимир

Жимбеевич гэжэ соносхохоб.
Конкурсда хабаадагшад 

тайзан дээрэ йубарилдан га
ража «Мориной соло» гэйэн 
шулэгуудые уран гоёор ун- 
шабад. Тиигээдшье минии 
ээлжээн болобо. Би ундэйэн 
буряад хубсайа умдэжэ, га- 
райнгаа хоёр альган дээрэ 
хухэ хадаг табижа, зоной 
урда гараад, удэрэй амар 
мэндые айладхаад, соло дуу
дажа эхилбэб. Бурханай ном 
уншайан шэнги унзадшалжа 
эхилбэб:

- Ум сайхан амгалан болто- 
гой! Угта арадаймнай хэтын 
хэтэйээ унажа ябайан хулэг 
гэжэ алдартай, бурхан баг- 
шын тарни шэнгээйэн, булта 
зондо мэдээжэ болойон хур
дан гуунэй унаган, хушэтэй 
азаргын урн. Ургэн Санага 
нютагай, Толтын зуун тээ бай- 
ратай хэер морин туруулээ! 
-  гэжэ соносхоходом, урил
даанда унажа ябайан хубуун 
морёо хутэлжэ асараад, мори- 
нойнгоо гоеогдойон йамбай, 
йуулые арад зондо харуулба. 
Шаажан сагаан гусэйее сага
ан йуу моринойнгоо духа дэ
эрэ дуйаажа, дэлйэн, нюрган 
дээгуурэнь адхажа, йуулдэнь 
йуу сэршэбэ. Хун зондо мори
ной шагналйаа хуртэгты гэжэ 
сагаан эдеэнэй дээжэ хурууд, 
аарюул, конфетэ тарааба. Би 
саашань хэлэн эхилбэб:

Энэ хурдан мориной 
эзэн Санага нютагай эрхэтэн 
Хадаев Баясхалан мун -  «Ум 
сайхан амгалан болтогой!»
Санжа Банзаракцаев, 2007 он.

(Ургэлжэлынь удаадаш дугаарта).
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