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«Захааминай малшад -  нютагай баялиг»
УнгэрЬэн 2016 ондо Захааминай аймагай захиргаанай уус- 

хэлээр «Захааминай малшад -  нютагай баялиг» гэйэн нэрэтэй 
тусэл бэелуулэгдэжэ эхилйэн байна. Энэ тусэлэй гол зорилгонь 
- совет уеын малшадай комплексно хангалга хугжеен Ьэргээхэ 
болоно. Тиимэ зорилготойгоор мартын Ю-haa эхилжэ, айма- 
гаймнай элдэб олон эмхи зургаануудай мэргэжэлтэд худое ню- 
тагуудаар ябажа, зоной йонирхойон асуудалнуудта харюусажа, 
шиидхэгдээгуй асуудалнуудта харюу бэдэржэ, эмшэд ба артист- 
нар зоной бэеын элуурые шалгажа, дуу хатараа дэлгэжэ ерэйэн 
байна.

Мартын 10-най удэр «За
хааминай малшад -  нютагай 
баялиг» гэйэн тусэл бэелуулгын 
хоёрдохи булэг аймагай за- 
хиргаанай хутэлбэрилэгшын 
нэгэдэхи орлогшо Д.Д. Очиро- 
вай ударидалга доро Санагын 
Ута-Нюрганай ба Енгорбойн 
Ехэ-Полиин малшадта айлтна- 
ар ошожо, уулзалга унгэргэжэ, 
элдэб шухала асуудалнуудые 
зубшэн хэлсэбэд. Захааминай 
аймагай газар нютагуудаар 
малай ажахынууд яйалашье 
олон гээшэ ааб даа. Буряад 
соогоо манай аймаг малайнгаа 
тоогоор эгээл баяниинь ха юм 
даа. Малшаднай нютагайнгаа 
тосхонуудйаа хэдэн зуугаад- 
шье километр холо ажайуудаг 
байна. Хун бухэн элдэбын ажа- 
байдалай шухалашье, шухала- 
шье бэшэ асуудалнуудаар ню
тагайнгаа захиргаанда гу, али 
Закаменск хото ерэжэ байха 
аргагуй байдаг. Тиимэйээ тэ- 
дээндэ еедее ошожо, асуудал- 
нуудыень шиидхэжэ байхада 
ехэл туйатай болоно гээшэ.

Ута-Е1юрганай голоор арба 
гаран малшадай ажахыну

уд унинэй тубхинэнхэй, адуу 
малаа хаража ажайуунад. 
Тэдэнэр А.Н. ба Д.Д. I (ы- 
ренжаповтанай байра дээрэ 
булта сугларжа, аймагайнгаа 
тулоолэгшэдтэй хеерэлдэбэд. 
Ерэйэн зоной дунда аймагай 
захиргаанай тайагуудай мэр
гэжэлтэд, эмшэд, артистнууд, 
зайн гал ашаглалгын, хуули 
сахилгын эмхинуудэй, ой модо 
сахидаг эмхиин тулоолэгшэд 
байба. Энэ жэлдэ тусэлэй 
бэелуулгэдэ Улаан-Удэдэ 
ажайуудаг манай нютагйаа 
гарайан эмшэд ба артистнууд 
хабаадажа эхилбэ.

Ута-Е1юрганай гол Сана- 
гайаа 19 мод оной зайда эхил- 
нэ. Энэ газарта ажайуудаг 
малшад ехэнхидээ совхозой 
йандаржа йалайанай йуулээр 
ажахынуудаа байгуулйан юм. 
Тиимэйээ хэдэн жэлэй туршада 
мал адуугаа удхэжэ, байра бай- 
далаа тубхинэйэн ажахынууд 
юм. Ажахынуудай газаагуур 
гансашье дурбэн хултэй мо- 
рин бэшэ, элдэб тухэлэй тумэр 
хулэгууд, худее ажахын техни- 
кэ олоороо харагдана. Эдэ зон

саашаал хугжэн, ажабайдалаа 
зохёожо, ухи хуугэдтээ хэжэ 
баййан хэрэгээ дамжуулха зо
рилготойгоор ажаллана.

Енгорбойн ба Санагын 
малшадтай уулзалга Д.Д. 
Очировай хеереенйее эхил
бэ. Доржо Дашиевич айма
гай захиргаанай ябуулжа 
баййан ажал тухай дэлгэ- 
рэнгыгээр хеерэжэ, нютагай 
йунгамалнуудай бутээйэн хэ- 
рэгууд тухай, мунеедэрэй гол 
шухала шиидхэгдэжэ баййан 
асуудалнууд тухай зондоо хэ- 
лэжэ угэбэ.

Энэ уулзалгада хабаадайан 
хун бухэн бэеынгээ тамир шал
гажа, шуйанайнгаа анализ ту- 
шаажа, Улаан-Удэйее ерэйэн 
нюдэнэй эмтнэн Е.В. Цыбиковта 
нюдэнэйнгее хараа шалгуул- 
жа, зубшеел абаха аргатай бай- 
гаа. Санагын амбулаториин эм
шэд элдэб дэлгэрэнгы убшэнэй 
эмуудые худалдабад.

Энэ хабарай сагай гол шуха
ла ажал -  тулеэ ба модо бэлдэл- 
гэ тухай асуудалнуудаар олон 
хун йонирхобо. Ой модоной 
гурэнэй хиналтын мэргэжэлтэн 
Н.Н. Попова энэ асуудалнууд
та дэлгэрэнгыгээр харюусайан 
байна. Тэрэнэй хэлэйээр, тулеэ 
модо бэлдэхын тула хун бухэн 
ой модоной ажахытай харил- 
саа баталха ёйотой. Тэрэ ха- 
рилсаа баталхын тула, туруун 
Захааминай ой модоной ажа- 
хыда мэдуулгэ бэшэхэ хэрэг- 
тэй. Тэрэ мэдуулгээрэнь мэргэ-
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жэлтэд ошожо, модо унагааха 
газар харуулжа угэдэг. Тэрэнэй 
Ьуулээр модо бэлдэхэ харил- 
саан баталагдадаг юм. Энэ ута 
унжагы ажал саг соонь бутээжэ, 
бэлдэхэ болзортонь тулеэгээ 
оруулха гээ haa, намартаа, 
убЬэ хуряалгаяа дуургэЬээр лэ 
эхилбэл haiin гэжэ Н.Н. По
пова тэмдэглэбэ. Хун бухэн 
caapha дансаяа абаад, Зака- 
менск хото ябажа байхагуйн 
туда, нютагай захиргаануудай 
хутэлбэрилэгшэдгэ энэ ажал 
даалгахада болоно.

Ой модоной гурэнэй хинал- 
тын эмхиин энэ мэргэжэлтэн 
туймэрЬее хамгаалгын талаар 
баталагдайан шэнэ гурим тухай 
хеерэжэ угэбэ. Тэрэнэй cheep, 
хун бухэн оорынгое ажахын 
газарай хажуугаар 10 метрэй 
зайда набша ногоо, хат ah ап 
мушэр, бог шорой арилган сэ- 
бэрлэхэ сЬогой. Угы haa, хахад 
метр ургэнтэй зурлаа хахал- 
жа гаргаха. Иимэ хэмжээн гал 
туймэрЬее гэр байраяа аршалха 
арга болоно гээшэ.

Малай эмтттэн Н-Ц.Н.Батуев 
ажахынуудай тулеелэгшэдтэ 
малдаа ярлаг табиха тухай 
Ьапуулба.Опэ жэлэй апрелиин 
1 -Ьээ ярлагаар тэмдэглэгдээгуй 
малайнгаа мяха ажахынууд 
худалдаанда табижа шадахаа 
болихо. Юуб гэхэдэ, гурэн 
соомнай малай толгой бухэн 
гараха турэхэЬоон эхилээд 
буридхэлдэ абтаха ёйотой. 
ТиимэЬээ малнай ярлагаараа 
танигдаад байха болоно. Тии
мэ ажал ябуулхын туда малай 
эмшэдгэ хандахада болоно, 
али угышье haa, еедее хэрэг- 
тэй хэрэгсэлнуудые худал- 
дажа абаад, ярлаг табихада 
хамаагуй. Тиимэ худэлмэри 
еедее ябуулаа haa, too барим- 
тануудыень малайнгаа эмшэд
тэ дамжуулха шухала.

Мунеедэрэй сагаар ехэнхи 
зон гэр байрынгаа баригдайан

газараа, сабшалангаа гурэнэй 
буридхэлдэ оруулжа, оорынгое 
хубиин болгожо, caapha дан- 
сануудаа абана. Энэ хэрэгэ- 
эр худеегэй зон олон асуу- 
далнуудтай байба. Тэдэнэр 
hoHiipxohoH асуудалнуудаа 
аймагай захиргаанай мэргэ
жэлтэн С.Л. Гомбоевада таби
жа, хеерэлдэбэд.

Худеегэй ажахынуудта, за- 
луу гэр булэнуудгэ гурэнэй 
талайаа ямар тэдхэмжэ угтэнэб 
гэжэ сугларйан зондо худее 
ажахын тайагай мэргэжэлтэн 
И.В. Цыренова хеерэжэ угэбэ. 
Жэшээнь, худее ажахын дээ- 
дэ ба дунда Ьургуулинуудые 
дуургээд, худоодэ оорынгое 
мэргэжэлээр ажалладаг залуу 
мэргэжэлтэд 500 мянга хурэтэр 
гурэнэй тэдхэмжэ абаха арга- 
тай байна. Тэрэнэй хажуугаар, 
худоодэ ажаллажа Ьая эхилЬэн 
фермернуудтэ, уултэртэ мал 
баридаг ажахынуудта тусгаар 
программанууд худэлЬеор лэ 
байдаг юм гэжэ И. В. Цырено
ва дуулгаба.

I Iioiaihaan гаража худее 
газарта байра тухеэрээд, 
мал ажаллажа байдаг зон
до харгынуудай, зайн галаар 
хангалтын асуудалнууд эгэ- 
эл шухала байна. Элдэб гэр 
булынгее, байра байдалайн- 
гаа хэрэгуудээр, ухибуудээ, гэр 
булэеэ харахаа, эдихэ хоолоо, 
техникэдээ тулишэ, зайалгын 
хэрэгсэлнуудые асархаяа тэ

дэнэр нютагаа ябажал бай
даг. Тиимэ ушарнуудта муу 
харгынууд ехэл haa.ua хэдэг 
гээшэ ааб даа. Ута-Нюрганай 
харгыгаар хоёр хуургэнуудтэ 
зайабарилга хэгдэхэ болоод 
байна гэжэ малшад дуулгаба. 
Тэрэ худэлмэри еедее гараад 
хэжэ шадахабди, гансал тех- 
никэдэ тулишеер туйалаа haa 
haiiH байгаа гэжэ хэлэгдэбэ.

Тэрэнэй хажуугаар, зайн га
дай hy.iaap дамжуулагдаха ту
хай Ута-Нюрганда хеерэлдэбэ. 
Электрическэ лампа арай гэжэ 
гэрэл угэжэ байхыень хараха- 
да, холодильник, телевизор 
ба бусад гэрэй технике яагаад 
худэлхэ Ьэм даа. Энээн тухай 
тусхай мэргэжэлтэд бодолгото 
болохо бэзэ гэжэ худеегеер- 
хин найдана.

Энэ уулзалгануудта табиг- 
дайан асуудал бухэн тусхай 
буридхэлдэ абтажа, эмхи зур- 
гаануудай мэргэжэлтэд ттптпд- 
хэхэ аргыень бэдэрхэ гэжэ ай
магай захиргаан найдуулна.

Малшадтай уулзалганууд 
бухэн уян буряад дуунуудаар, 
Ьонирхол татама зужэгуудээр 
шэмэгдэжэ, Л.А.Цыреновагай, 
Н.А. Эрдынеевагай, Р.Ж. Бо- 
деевай, Т.С. Гармаевагай, Хэ- 
шэгтэ Раднаевай талаан бэли- 
гынь халуун альга ташалгаар 
угтан абаба.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Фото-зураг С. Ритиновай
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Ьурагшадай зохёолнууд
Минин тввбии

Минин теебии, Ринчи- 
нова Екатерина Доржеевна, 
1951 ондо Далахай нютагта 
туроо йэн. Дурбэнгууд уг- 
тай. Далахай нютагта дурбэн 
класс дуургээд, Санагын 
дунда йургуули 1969 ондо 
эрхимээр дуургээ. Тиигээд 
Буряадай худо© ажахын дээ- 
дэ йургуулида орожо hypaa. 
Совхоздоо экономистээр, 
бухгалтераар худэлоо.

Пуулдэнь, Буряадай со- 
ёлой училищидэ библиоте
карь мэргэжэлэй тайагые 
дуургээд, хори гаран жэл соо 
нютагайнгаа библиотекэдэ 
худэлоо йэн.

Ажалдаа оролдосотой 
худэлйэнэйнгоо тулоо олон 
Хундэлэлэй грамота, унэтэй 
шангуудаар ба «Ажалай вете
ран» гэжэ медаляар шагнаг- 
данхай.

Табан ухибуудынь айл бо- 
лонхой, арбан гурбан аша 
зээнэртэй.

Сулоо сагтаа ном уншаха, 
юумэ оёхо дуратай.

Хундэтэ таабай тообиигээ 
-  Валерий Дашиевич, Екате
рина Доржиевна хоёроо Са- 
гаалганаар амаршалнаб. Ута 
найа, удаан жаргал хусэнэб.

Пренглаева Парана, 
Дабаатын дунда Ьургуулиин 

5-дахи классай Ьурагша.

Сагаан hapaap!
Минин тообии Базаро

ва Раиса Цыденовна гэжэ 
нэрэтэй. Тообиимни Захаами- 
най аймагай Далахай ню
тагта 1940 ондо турэйэн 
юм.Еэр булэ соогоо гурбада- 
хи ухибуун болоно. Базаров 
Цыден Базаровичай гурба- 
дахи басаган болоно. Цыден 
таабаймнай Эсэгэ ороноо

хамгаалгын Агууехэ дайнда 
хабаадайан дайнай ветеран 
баййан юм. Дайнйаа бусажа 
ерээд, мал ажал дээрэ олон 
жэлдэ худэлоо. Раиса Цыде
новна тообиимни 1956 ондо 
йургуулияа дуургэжэ, нютаг- 
таа худо© ажахыда худэлйэн 
юм. 1965 ондо Жигжитов 
Степан Лайдаповичта хадам- 
да гаража, айл болойон юм. 
Минин таабай, тообии хоёр 
зургаан ухибуудые хул дээ- 
рэнь гаргайан юм: Леонид, 
Алдар, Туяна, Амгалан, Сая- 
на, Агната гэжэ нэрэтэй. 1990 
ондо тообиимни найанайнгаа 
амаралтада гарайан байна. 
Муноо минии тообии Улаан- 
Удэ хотодо ажайууна. Би 
хадаа Туяна басаганайнь ба
саган, Раиса тообиин зээ ба
саган Саран Еончикова боло- 
ноб. Абамни Еончиков Булад 
Бадмаевич. Абымни эжы

Еончикова Полина Еуржа- 
повна, 1940 ондо турэйэн. 
Муноо Далахай нютагайнгаа 
Урда-Еолдо байдаг.

Сагаан йараар хундэтэ 
тообиинэрээ Раиса Цыденов
на, Полина Еуржаповна хоё
роо халуунаар амаршалнаб!

Гончикова Сарана, 
Дабаатын дунда Ьургуулиин 

5-дахи классай Ьурагша.

Далахай
Далахай! Далахай!

Далахай!
Ой модоор халима,
Олон голнуудтай,

горхотой
Ехэ Иайхан нютаг даа!
Далахай нютагта дуурэн 

аршаан, булагууд.
Далахай ехэ урэжэлтэй

газар,
Олон амитадтай,
Иайхан, ногоон газартай,

Манай айлшад J

Зуниинъ наран орой орохо, 
Модонуудые тооложо

барашагуй.
Далахайда олон бэрхэ

хунууд,
Олон h айна ар

баригдаНан гэрнууд, 
Олон ухибуудтэй

нютаг даа!
Далахай гоё нютаг даа!

Хилээмэн
Хилээмэн, хилээмэн,

хилээмэн
Хилээмэн амтайхан,

хилээмэн. 
Хилээмэн сэнтэй хоол юм, 
Хилээмэн манай баялиг!

Хилээмэн алтантай
адли юм,

Хилээмэ хаяжа болохогуй, 
Хилээмэ хаяИан хун улдэхэ. 
Хилээмэн манай гол хоол!

Хилээмэгуй хун байжа
ишдахагуй, 

Хилээмэтэй хун улдэхэгуй. 
Хилээмэн гоё амтатай, 
Хилээмэ гамнаха

ёИотойбди! 
Нимаев Сэнгэ, 

Дабаатын дунда Ьургуулиин
5- дахи классай Ьурагша.

Сэсэгууд
Баруун хадын саана 
Бадма лёонхо ургана,
Улгы Иайханаар 
Ургы сэсэг ургана.
Наранай шаража байхада 
Наран сэсэг ургана, 
Амтатай мёд хэнэбди 
Арюухан наран сэсэгээр. 
Эгээ туруун ургы ургадаг 
Эгээл Иайхан сэсэг юм. 
Бадма лёонхо Иайхан даа 
Баруун хадаар ягаардаг. 

Цыремпилова Юмжина, 
Дабаатын дунда Ьургуулиин

6- дахи классай Ьурагша.
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Гурбан баабгай
(Лев Толстой. Онтохон)

Нэгэ басаган гэртэйээн га- 
раад, ой руу ошобо. Тэрэ ой 
соо ошоод, тееришэбэ, тии- 
гээд лэ гэртээ бусаха харгы бэ- 
дэржэ эхилбэ,

Айл олонгуй, ой соо байhап 
нэгэ гэртэ ерэшэбэ.

Уудэниинь нээлгээтэй бай- 
гаа: басаган гэртэ орошобо. 
Гэр соонь гурбан баабгай бай- 
даг байгаа.

Нэгэ баабгайниинь аба- 
ниинь, Михаил Иванович гэжэ 
нэрэтэй. Тэрэ томо йалбагар 
байгаа. Нуге© баабгайниинь 
эхэ баабгай. Тэрэ шууд заа
хай, Настасья Петровна гэжэ 
нэрэтэй. Гурбадахи баабгай
ниинь заахай баабгайхан бай
гаа, Мишутка гэжэ нэрэтэй.

Баабгайнууд ой соогуур 
сэнгэхэеэ ябашайан, гэртээ 
угы байба.

Гэр соонь хоёр тайалга, нэ
гэниинь эдеэлдэг газар, хоёр- 
дохиниинь унталгын iaha.ua. 
Басаган эдеэлдэг газарта оро- 
од, стол дээрэ гурбан эдеэтэй 
аяга хараба.

Нэгэ аяганиинь я Нал а томо
Михаил Ивановичын аяга. 

Хоёрдохинь шууд заахай -  На
стасья Петровнагай аяга, гур
бадахи аягахан Мишуткын 
байгаа.

Аяга бухэнэй хажууда хал- 
бага хэбтээ: томо, дунда зэр- 
гын, заахай.

Басаган томо халбагынь 
абаад, эгээ томо аяга соойоонь 
удхаад узэбэ. Пуулдэнь дун- 
дахи халбагынь абаад, дунда- 
хи аяга соойоонь удхаад узэбэ. 
Пуулдэнь заахай халбагынь 
абаад, заахай аяга соойоонь 
удхаад узэбэ -  Мишуткын эде- 
эн эгээн амтатай байба.

Столой хажууда гурбан шэ-

рээ байгаа: нэгэниинь томо 
Михаил Ивановичын, нуге© 
шэрээниинь дундахи Наста
сья Петровнагай, гурбадахинь 
заахай, хухэ дэрэтэй -  Мишут
кын. Басаган томо шэрээ дээ
рэ айалдаад унашоо, йуулдэнь 
дунда шэрээ дээрэ йуугаад 
узэбэ -  тэрээн дээрэ ехэ таагуй 
байба, йуулдэнь заахай шэрээ 
дээрэ йуугаад, энеэбэ -  гоё бай
гаа. Тэрэ хухэхэн аяга убдэг 
дээрээ абаад, эдеэлжэ эхилбэ. 
Эдеэгээ хуу эдеэд, шэрээ дээрэ 
дуужээндэжэ наадаба.

Шэрээхэн эбдэржэ, ба
саган шала дээрэ унашоо. 
Пуулээрэнь бодоод, шэрээ 
бодхоогоод, нуге© тайалга 
руу ошобо. Тэндэ гурбан орон 
байгаа, нэгэниинь томо -  Ми
хаил Ивановичын, нуге© оро- 
ниинь дунда зэргын Настасья 
Петровнагай, гурбадахиниинь 
заахай -  Мишуткын. Басаган 
томо орон дээрэ хэбтээд узэбэ, 
тэрэнь дан ургэн байгаа, дун
дахи соонь хэбтээд узэбэ, дан 
ундэр байгаа, заа-хан орон дэ
эрэ хэбтэбэ орониинь тэрээн- 
дэ ехэ таараа, тиигээд басаган 
унташаба.

Баабгайнууд гэртээ улэн 
хоойон ерэбэ, тиигээд эдеэл- 
хэеэ йанаба. Томо баабгай 
оорынгое аяга абажа хараад, 
аймшагтай хоолойгоор эрхир- 
бэ:

- Хэн минии аяга соойоо 
эдеэб?

Настасья Петровна оорын- 
гее аяга руу хараад, аалишага- 
ар эрхнрбэ:

- Хэн минии аяга соойоо 
эдеэб?

Мишутка хоойон аяга ха
раад, нарихан хоолойгоор тпп- 
иганаба:

Оршуулга

- Хэн минии аяга соойоо 
хуу эдеэб?

Михаил Иванович оорын- 
гее шэрээ хараад, аймшагтай 
хоолойгоор эрхнрбэ:

- Хэн минии шэрээ дээрэ 
йуугааб, тиигээд йуурийаан 
худэлгееб?

Настасья Петровна оорын- 
гее шэрээ хараад, дунда хоо
лойгоор эрхнрбэ:

- Хэн минии шэрээ дээрэ 
йуугааб, тиигээд йуурийаан 
худэлгееб?

Мишутка эбдэрхэй шэрээ- 
гээ хараад, шииганаба:

- Хэн минии шэрээ дээрэ 
йуугаад, шэрээгым эбдээб?

Баабгайнууд нуге© тайалга 
руугаа оробо.

- Хэн минии унтари дээрэ 
хэбтээд, уршылгааб? -  гээд, 
Михаил Иванович аймшагтай 
хоолойгоор эрхнрбэ.

- Хэн минии унтари дээрэ 
хэбтээд, уршылгааб?, -  гээд 
Настасья Петровна дунда хоо
лойгоор эрхнрбэ.

Мишутканиинь йандали 
табижа, орон дээрэ айалдаба, 
тиигээд нариихан хоолойгоор 
шииганаба:

- Хэн минии унтари дээрэ 
хэбтээб?

Гэнтэ тэрэ басага хараад, 
шангаар шииганаба:

- Энэ байна! Бари, бари! 
Энэ байна! Энэ байна! Ай-я- 
яй! Бари! Мишутка басагые 
хазаха гээ. Басаган баабгай- 
нуудые хараад, сонхо тээшэ 
гуйбэ. Сонхо нээлгээтэй бай
гаа, басаган сонхоор йурэжэ 
гараад, гуйшэбэ. Баабгайнууд 
басагые хусэбэгуй.

Цыбенов Аюр, 
Дабаатын дунда Ьургуулиин 

9-дэхи классай Ьурагша.
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[_______ М ургэл

Буддын шажанай заншалнуудай удха
Барин литээр Шэнэ жэ-

лэй эхилтэр дурбэн удэрэй 
туршада Буддын шажанай 
бухы дасан дугангуудта хурал 
унгэргэгдэжэ, 17 хоног соо ун- 
шалганууд болодог.

Туруушын удэрнуудтэ
хуралнуудта бэлэдхэл хэг- 
дэдэг, бурхан ЬахюуЬадта 
ургэл мургэлэй ёЬолол -  ба- 
лин арюудхалгын гурим cho 
бэелуулэгдэдэг юм. Балин 
хадаа бурханай урда табиг- 
дадаг, тоЬондо шарагдаЬан 
дурбэлжэн булантай обоохой 
талхан болоно.

«Балин» гэЬэн ланза (сан
скрит) угэ «хаясаанай» гэЬэн 
удхатай. Энэ нэрэ туе ургэл 
мургэлэй удхые элирхэйлэн 
харуулдаг. Элдэб зуйлнуудЬээ 
буридуулэгдэЬэн балин нир- 
ваанай болон сансарын бур
хан ЬахюуЬадта ургэгдэдэг. 
Ургэл мургэл хэхэдээ, хэтын 
халаглал, талархалаа мэдуулхэ 
ёЬогуй, тарни уншаха ёЬотой.

Нэгэдэхеэр, балинай удха 
шанар юун болоноб гэбэл, али 
бухы бэрхэшээл тубэгуудые 
усадхаха гэЬэн удхатай. Ушар 
иимэЬээ дурбэн уйлын эхиндэ, 
Ьуулдэ балин ургэгдэдэг. Хо- 
ёрдохёор, балин буян уйлэдэхэ 
арга олгодог. Балин хадаа 
ургэл мургэлэй эгээл дээдэ 
зуйл, тарни уншаЬанай ашаар 
буян уйлэдэлгын эгээл нулее 
ехэтэй арга болоно. Балин- 
гуудые гурбан шата болгожо 
хубаамаар: дагдор, жундор 
ба дуйдор. Сагаан унгэ -  hai'ni 
Ьанаатай бурхан ЬахюуЬадта, 
улаан унгэ уур сухалтай бур- 
хадта зорюулагдадаг.

Дагдор хадаа алтаар, 
мунгеер, зэдээр урлажа бу- 
тээгдэЬэн, yehoo уедэ дамжуу- 
лагдажа байдаг удаан болзорой

балин гээшэ. Тэрэ гунгарбаа 
соо бурханай урда табигдадаг.

Жундор хадаа ходо хэгдэ- 
жэ байдаг, жэл бухэнэй Ьуулдэ 
хубилгагдажа байдаг балин 
юм. Ешмээнэй гурилаар, шара 
тоЬоор, саахар боохороор, шэ- 
хэрээр, зугын балаар буйлуу- 
лан хэгдэдэг. Тэрэ хадагаар 
орёогдодог, ямаанай гу, али 
Ьарлагай еехеер бадма сэсэг 
мэтээр гоёогдодог. Дасан- 
да балин арюудхахадаа, айл 
бухэнэй гал гуламтые арюун 
нангин болгодог. Эдэ хурал- 
нуудай урда тээ Ьузэгтэн гэр 
байраяа, бурханаа арюудха- 
даг, сэбэрлэдэг юм.

Монгол Ьарын 28-най удэр 
дасан дугангуудта Яман- 
дага бурханда, ЬахюуЬадта 
зорюулагдаЬан уншалганууд, 
ургэл мургэлнууд хэгдэдэг. 
Хуралай уедэ балин, сэржэм 
ургэдэг, далга абадаг байха 
юм. Тиихэдээ унгэрЬэн жэлдэ 
хаража сахиЬанай тулее, байг- 
ша ондо харгалзаха, сахиха та- 
лаар ургэл мургэл хэдэг гээшэ.

Далга абалгын ёЬолол ха
даа унгэрЬэн уе соо бухы Ьайн 
Ьайхан уйлэ хэрэгуудэй тулее

хоолой зуйлнуудые суглуул- 
гын Ьулдэ болоно. Ламанар 
сэржэм ургэлгын, далга абал
гын ёЬололнуудые унгэргэдэг. 
Далга абахадаа, эдеэ хоолой 
зуйлнуудые гарнууд соогоо 
абаад, нара зуб эрьюулэн, зол 
жаргалтай, урагшатай Ьайн, 
амгалан тайбан, элуур энхэ 
ябахые уряалан, «Аахурай» 
гэжэ хэлэдэг байна. Далга 
абалгын ёЬололой дуурэЬэнэй 
Ьуулээр Ьузэгтэн эдеэ хоолой 
зуйлнуудээ ламанартай хубаал- 
даад, бэшэ хубииень булынгее 
бухы гэшуудтэ угэдэг юм.

Монгол Ьарын 2-дохи удэр 
хуралнууд эхилдэг. Имагтал 
энэ удэр хунууд хин мориёо нан
гин газарнуудта хиидхуулдэг. 
Энэ жэлдэ хунэй хуби заяанай 
ямар байха байЬые хин морин 
Ьулдэлдэг юм. Тэрэнэй дурбэн 
буланда эреэн гурееЬэн, арса- 
лан, бургэд, луу зураатай. Тэдэ 
агаар, газар, гал болон уЬые 
Ьулдэлдэг. Хунэй доторой бо
лон газаа талый элшэ хусэнэй 
ямар нягта холбоотой байЬые 
элирхэйлэн гэршэлнэ бшуу.

Бата-Мунхэ Жигжитов, 
Соёл.ру
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Лубсан ЦЫРЕНОВ

Почтальоной дуун
Урда зуун жэлэй хорёод 

таран оноор мундэлйэн энэ 
дууе манай нютагай Батуе
ва Долгор теебии хеерэжэ 
угэбэ. Элинсэгууднай энэ 
дуу колхоздоо, ажалаа хэжэ 
ябахадаа дуулалдажа ябайан 
байна:

Булаг тужын харгыгаар 
Буурал хсипшта

табибалби,
Буряад-Мангалай унэниие 
Булта нухэдтвв

асарбалби.

Ара байсын харгыгаар 
Ардаг бороёо табибалби, 
Ажалиса баатар нухэдтвв 
Арюун Ивнинвв асарбалби.

Ургэн дардам харгыгаар 
Ундэр бврвёв табибалби, 
Утр баян квлхвздвв 
Унэн гспетэеэ асарбалби.

Айдайатай ушар
Унидэ малшадай холын 

зуйаланда болойон ушар. 
Зунай дулаан удэр малшан 
малая адуулжа ябатараа ха- 
рахадань, нохойдынь нэгэ 
тураг намнажа асараад, хаб- 
сагайда хашаха гэжэ байта- 
рынь хандагай дээшээ харай- 
жа гараад, хабсагайн эрмэгтэ 
байгаад угэбэ. Малшан буу- 
шье угы, миин лэ хараад лэ 
байха болобо. Нохойдынь 
саашаа губээ гараад, далда 
орошобод. Нохойдни саашаа 
ошоод, энэ хандагайе хаб-

сагай руу халяаха Ьанаатай 
ошобо байха гэжэ малшан 
бодобо. Хабсагай дээрэ 
баййан хандагай Ьуроотэй 
гоёор харагдана. ТиигэЬээр 
байтар малшанай дурбэн 
нохой хандагайе хаашаншье 
табихагуйгеер хашан, доб- 
толон оробо. Хандагай хэды 
убэреерее мургэхэ Ьанаатай, 
хурса туруугаараа сабшаха 
гээд туршахадань, нохойну- 
уд халба Ьурэнэд. Яажашье 
ядахадаа нэгэ нохойдо хан
дагай сэхэ добтолон оробо 
ха. Нохой хажуу тээшээ соб- 
хорноб гэхэдээ хабсагай руу 
хиидэшэбэ. ХойноЬоонь хан- 
дагайшье мургэхэб гээд, доо- 
шоо томо шулууд соо биса 
унашаба гээшэ. Малшамнай 
хаража байтараа, эгээн Ьайн 
ангууша нохоймни Ьалашаба 
гу гэжэ Ьанаад, морёороо 
хада оодэ оодорон гараба. 
Дээрэнь ерээд харахадань, 
биса бута Ьурэшэнхэй хан-

дагай шулуун дээрэ хэбтэнэ. 
Харин нохойнгоо нэгэ мо- 
доной узуурта ургайан heer 
бургаайанай дээрэ гангина- 
жа хэбтэхэдэнь баярлаад, гэр 
тээшээ харайлгажа хуршэ 
малшандаа ошоод, нохой- 
гым абараял даа гэжэ гуйба. 
Хоюулан гэртэ баййан бухы 
аргамжануудые суглуулжа 
ошобод ха. Хабсагайнгаа 
оройдо гаража доошоо хара
хадань, гушаад метр болохо 
хабсагайн эрид гунзэгыдэ 
нохойниинь гангинажа хэб
тэнэ. Нэгэ модонйоо аргам- 
жа уяжа бэеэ уяад, нохойн 
эзэн доошоо орохоо бэл- 
дэбэ. Нугоодэ малшаниинь 
модонйоо уяйан аргамжадаа 
бэеэ уяад, нухэрее доошонь 
аргамжаар буулгаба.

Доро ороод, малшамнай 
нохойгоо барижа аргамжа
ар уяад, тата гэжэ нухэртее 
хашхарба. Дээрэ баййан 
нухэрынь уяатай нохой тата-
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жа эхилбэ. Доро баййан 
нухэрынь биишни дээшээ 
айалдажа узэйуу гэжэ хаш- 
хархадань, дээрэ баййан 
малшан айхын ехээр айжа, 
зааха хулеэ, нохойгыш гар- 
гаад, аргамжаа буулгахаб 
гэжэ йухирбэ. Доро баййан 
малшан хамаагуй айалдаад 
гарахаб гээд, дээшээ гара
жа эхилбэ. Дээрэ баййан 
малшан айхын ехээр айжа, 
бурхандаа мургэжэ, энэ ну- 
хэрэмни эндэйээ унаад, бур
хандаа харишабалынь гэр- 
тэнь ошоод юун гэжэ хэлэхэ 
болонобииб? Ай халаг даа, 
яахаяашье ерээ гээшэбииб? 
Бурхан зайлуул, -  гэжэ олон 
табые бодойоор байтарынь, 
нухэрэйнь толгой хабсагайн 
оройдо бултаййаар гара
жа ерэбэ. Ерээд нохойгоо 
таталсажа гаргаад байха- 
даа, нухэрынь аййанаа хэ- 
лэхэдэнь, ямаршьегуй гараа 
ха юмбииб, юундэ йурдее 
хумши гэхэдэнь,

- Шамтай дахин ябахаа 
болёоб, йунэйэ йуудэрээ зай- 
лашан алдааб, -  гээд, бушуу- 
хан зуйалан тээшээ гэтттхээ 
бэлэй. Хуршэ малшамнай:

- Байгыш, нухаар, сугтаа 
доошоо орохобди, хоюулан 
нохойгоо абараа ха юмби- 
ибди. Хулеэгыш, -  гэхэдэнь, 
хуршэнь гэдэргээш харангуй, 
ехэ гомдойон янзатай саашаа 
дуутттье гарангуй ябажал яба- 
на.

Энэ нухэрее айлга- 
хын ехээр айлгаба гээшэб 
даа. Туйалыш гэжэ асара- 
ад, нухэртее тулам зоболон 
ургэлуулээд табийан шэнги 
болобоб. Ай халаг даа, -  гэжэ 
малшан йанаа алдан байба.

Тарниин Tyha
Урда зуун жэлэй 90-ээд 

оной зулгы зунай нэгэ удэр 
болойон ушар. Тармалгын

уе, убйэ трактораар тарма- 
ад угэхэдэнь, ухибууд бухал 
хэхэеэ гарабад ха. Бухалаа 
хэжэ байтараа хоёр залуу 
хубууд нэгэ могой барижа, 
басагадаа айлгаха гэжэ мо- 
гойгоо баряад намнабад 
ха. Басагад аййандаа шаш- 
халдаад, барижа ябайан 
тармуулаа саашань хаяад, 
гуйлгэжэ эхилбэд. Хубууд 
бэрэ унгэржэ, могойгоо дээ
рэ ургеед, тойроод харайл- 
даба. Уданшьегуй хоёр ба
сагад аййандаа хухэ сагаан 
шарайтай болоод байшабад. 
Тиигэжэ баййыень хараад, 
саана бухал хэжэ баййан 
ахашаг хубуун харайжа ерэ
бэ. Могойтой хоёр хубуудые 
саашань болгоод, тэдэ хоёр 
басагадай шэхэ руу ээлжээгэ- 
эр шэбэнэн йагад: «Аа-хуры, 
аа-хуры, аа-хуры», -  гэжэ ни- 
лээн удаан абяа гаргахадань 
басагад йэгээ орожо, хуу- 
шан тухэлдее ороод, газарта 
йуушабад. Тээ саана соможо 
баййан эрэшуул соойоо бри
гадир ушар мурынь мэдээд, 
хоёр басагадые гэртэнь эль- 
гээбэ. Ошоод лама, боодэ 
ошооройгты гэжэ захиба.

Бригадир йанаандаа эдэ ба- 
сагадни йунэйэ йуудэрээ 
зайлашоо юм гу гэжэ 
аййандаа йанайан байгаа. 
Углеедэрынь сэлеэндээ ерэ
эд, басагад узэлшэ мэдэлшэ 
боодэ узуулйэн. Бее шоо- 
гоо хаяад, иигэжэ хэлэйэн: 
«Нэгэ залуу хун йунэйыетнай 
гаргуулангуй тарни уншаад 
байлгаа юм байна. Панаагаа 
зобонгуй, убйэндее ябагты, 
хуу йайн байна», -  гэжэ айла- 
даа юм байха.

Урдандаа, Совет засагай 
уедэ, лама, беегэй хомор бай- 
хада, зон аййан ухибуудые 
тэрэ газартань абаашаад, 
ухибуудэйнгээ гар дээрэ заа
хай табаг барюулаад, табаг 
соогоо печени, конфетэ хээд, 
ухибуунэйнгээ малгай аба- 
жа, толгой дээгуурнь мал- 
гайгаарнь нара зуб эрью- 
улжэ: «Аа-хуры, аа-хуры,
аа-хуры», -  гэжэ хэдэ дахин 
эрьюулжэ йунэйыень дуу- 
дадаг баййан юм гэжэ убгэ 
эсэгэнэрнай хеерэлдэгшэ 
йэн. Тэрэ тарниие тэрэ залуу 
хубуун дуулайан хадаа тэдэ 
хоёр басагадай йунэйэ абар- 
жа шадайан байна.
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f Шэнжэлгэ

Улаан унгын удха шанар буряад 
арадай аман ба уран зохёолнууд соо

Бухы дэлхэйн арад зон- 
до улаан унгэ баяр жаргалай 
тэмдэг байхайаа гадна улаан 
шуйанай тэмдэг гэдэг.

Гал гуламтын, 
урин дулаанай тэмдэг

Майя яйатанда улаан унгэ 
зуун зуг тэмдэглэдэг, хада уу- 
лата мексикан зондо урда зуг 
заадаг баййан байна. Хрис
тиан шажанда кардиналнуу- 
дай хубсайанай унгэ улаан. 
Эндэ улаан унгэ шажанайн- 
гаа тулее ами бэеэшье угее 
haa бэлэн гээшэбди гэйэн уд- 
хатай. Буряад арад тухай хэ- 
лэбэл, улаан унгэ гал гулам
тын, урин дулаанай тэмдэг.

Урда сагта хада хабсагай 
дээрэ зурагдайан зурагууд 
улаан унгэтэй баййан. Иимэ 
ушарйаа улаан унгэ элинсэг 
хулинсагуудаймнай гол унгэ 
баййан гэжэ ойлгонобди. 
Ажамидаралай ундэйэн бо- 
лохо наранай унгэ улаан.

Нара «улаан» гэдэг, мун 
байа «алтан шара нарам- 
най» гэдэг. Ш ара наран гэжэ 
удын нара, хараха аргагуй 
ялагар халуун нара нэрлэдэг. 
Углеегуур ба удэшэ тэнгэри 
улайрдаг, тиимэйээ углеенэй 
ба удэшын нара улаан гэдэг.

Туурэг арад еейэдыгее на- 
рата улад гэжэ нэрлэдэг, ха- 
рин буряад зон гэр булэ соом- 
най тэды халуун амин гэдэг. 
Халуун гэйэн угэ, манай 
йанахада, бухы юртэмсые ха- 
лаадаг галай, наранай улаан 
унгэтэй холбоотой.

«Алтан дэлхэйдэ хунэй
Ажамидаралые

тэнжээИэн,

Алшнъе сагта байгаалиин 
Амисхалаар жэръеэн, 
Дулаасуулан бэеые 
Дууратарынъ жаргаадаг 
ХугжэИэн улаан галай 
Хусэн юунэй сэнтэй бэ?»

-  гэжэ гал гуламтаяа буряад 
зон магтадаг, гал улаан гу- 
ламта, 33 сусал, заяаша ехэ 
Бурхад гэжэ мургэдэг.

«Тулийэн галтнай тумэн 
жэлдэ унтарангуй,

Турэйэн ухибуудтнай ту- 
мэр мэтэ бухэ байг лэ!» -  
гэжэ уреэдэг. Гал гуламтаяа 
йуноохэ гээшэ ехэ нугэл гэжэ 
тоологдодог.

Гал тухай «Абай Гэсэр» 
соо иигэжэ хэлэгдэнэ:

«Алма Мэргэн абхайн 
Галда то/ю хаяхаданъ, 
Гурбан дулиин узууркээ 
Алтан улаан бургаа/тн 
Ургажа гаран байба».

(Абай Гэсэр).

Улаан унгеер тэмдэглэг- 
дэнхэй гал гуламта айл бо- 
лохын эхин болоно. «Урагуу- 
дай буухада, галай зуухын 
хажууда хоёр гоё бэреэд -  нэ- 
гэниинь галай сусал баряад, 
нугеедэнь сагаатай ехэ модой 
шанага баряад -  урагуудай 
йамгые даллан байна». (X. 
Намсараев, 1986). Эндэ сага- 
ан эдеэтэй модой шанагаар 
даллахадаа, хэшэг дээрэмнай 
хэшэг нэмэжэ асарагты, гал- 
тай сусалаар даллахадаа, гал 
дээрэмнай гал нэмэжэ ерэгты 
гэйэн удхатай.

Буддын шажанда улаан 
унгэ нангин гэжэ тоологдо
дог. Аюуша бурхан улаан 
унгеер зураглагдадаг.

«Хурин улаан шарайтай 
Хурзын гиэнээн шудэтэй».

(Абай Гэсэр).

«Улаан наранай туНввтэй 
Урмай гоохон хатан лэ».

(Абай Гэсэр).

«Тумэн улаан хубуудээр 
Турин хундэ тухеэруулжэ, 
Мянган улаан бэреэдээр 
Мяха, архи бэлэдхуулжэ, 
Xapuhaa буукан

хадамуудаа
Угтан хулеэн буулгаба».

(X. Намсараев, 1988).

«Тумэн хунэй hyp дараха 
Тухэреэн улаан шарайтай, 
Мянган хунэй hyp дараха 
Манда/тн улаан шарайтай, 
Эрын юйэн эрдэм тугэсэйэн 
Эрын haim хубуун

болоорой!». 
Дээрэ хэлэгдэйэн угэнууд 

улаан шарай бухэ, элуур, 
йайн гэжэ тэмдэглэнэ. Шу- 
даргы бэрхэ Гэсэрэй баатар 
Буйдан-Улаан гэжэ нэрэтэй. 
Улаан хубуун, улаахан баса- 
ган гэжэ йайн шэнжэтэй зо- 
ниие хэлэдэг. Сэлсэгэр улаан, 
монсогор улаан сэбэр гэйэн 
удхатай. Энэ ушар буряад по- 
эзи гэршэлнэ:

«Ундэр улаан бэриие 
Утэлхэ на/тндаа

з араагуйб,
ТХайхан хуугэн ашые 
Полго гартаа ургввгуйб».

(Цыдендамбаев).

«Улаахан бэриингээ
нэрэйэн арзада 

Ундэйвв харадаг убгэдэй
юрввл
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Углввдэрые зугнэдэг
найдалынъ кэн». 

(Раднаева).

«Улсшнхан нюураараа
нэгэхэншъе 

Уулзахаб шамтай ушвв гэн, 
Пузэгтэйгауулэй нэгэн

бэшэхэн аад, 
Хдузэглэн зуудэндээ унэншвв 

хум», -
гэжэ Ц. Дондогой бэшэнэ. 
Эндэ «улаан нюураараа» гэ- 
хэдээ, нюур нюураа харал- 
сажа уулзаха гэЬэн удхатай 
болоно.

Улаан голдоо хурэхэ, ула- 
анхан голоороо болохо гэЬэн 
холбоо угэнууд соо улаан гол 
гэЬэн угэ бухы зурхэ сэдьхэл, 
ухаан бодол, амин гол гэЬэн 
болоно.

«Ухаан, бодол,амисхал, 
Улаан голкоо хахасахал, 
Хвврэн байкан ууралдал 
Хайран бэеэ орхихол».

(Ц. Бадмаев «Сэлгеэ 
талый дуунууд»)

Буряад арадай хубсаЬа ху- 
нарта, эхэнэрнуудэй шэмэг 
зуудхэлдэ улаан унгэ нэбтэ- 
рэн оронхой байдаг. Жэ- 
шээнь, улаан шурэ буряад 
эхэнэрэй шэмэг зуудхэлэй гол 
гнулуун болоно. Хара уЬэтэй, 
хурибтэр шарайтай буряад 
эхэнэртэ улаан шурэ ехэ таа- 
радаг.

Ц-Д. Дондоковагай уран 
угоер хэлэбэл, иимэ байна: 

«Урлалынъ буряад 
Улаан шурэ бугааг 
Зуун гарым шэмэнэ.
Зуудхэл гэжэ бу сэгнэ. 
Сагаан мунгэн дээгуур 
Сагайм арадайм киилуур. 
Сагаан мунгэн талым

дунда
Сахюусамни болокон улаан 

унгэ мунхэ». 
(Ц-Д.Дондокова. 

«Шурэ бугааг»)

Хунииехангаха зуйлнуудэй 
нэгэн эдеэн болоно. Туруулэн 
сагаан эдеэнэй Ьуулээр улаан 
эдеэн табигдадаг. Энэ хадаа 
мяхан табаг болоно. Эдеэшэг 
Ьайн сай буряад зон «шанда- 
ганай шабардама шара улаа- 
хан сай» гэдэг.

«Шандаганай шабардама, 
Шанагын гозоймо, 
Хуруугаар худхама, 
Хурабшаар улгэмэ,
Манжа улаан сайгаа 
Манартар, униртар

Нам ара ад хэнэ», 
-  гэжэ Мэньелэн Луугаа хата- 
най сай шанаЬан тухай «Мэ- 
ньелтэ Мэргэн» гэЬэн ульгэр 
соо хэлэгдэнэ.

Улаан зуЬэтэй мал Ьайн, 
оорэ байдаг. Лусуудта ургэ- 
хэдее, уб улаан унеэнэй Ьу 
ургэдэг. Улаагша унеэнэй 
Ьун шэмэтэй, удхэн байдаг 
Ьэн туда иимэ уреэл хэлэдэг 
байгаа бэзэ:

«Улаагша унеэнэй ерэхэдэ, 
Хдуулга барин угтаарай. 
Ураг элъгэнэй ерэхэдэ, 
Уураг улаан сайгаар

угтаарай». 
Номууд coohoo олоЬоноо 

ба еврее узэЬэн соносоЬоноо 
ундэЬэ болгон улаан унгэ 
шэнжэлжэ узеед, танай анха- 
ралда иимэ холбоо угэнуудые 
дурадханаб. «Ургажа яба- 
Ьан улаан бургааЬан» гэжэ 
ухибууд тухай хэлэгдэдэг. 
«Улаан мяхаараа, улаан ню
ураараа» гэжэ бухы бэеэрээ, 
бухы сэдьхэлээрээ юумэндэ 
шармайн ородог хуниие хэ
лэдэг. «Улаан мяхан дууЬаха, 
улайха нюур дууЬахагуй» 
гэЬэн угэ Ьэшхэл тухай хэлэ- 
нэ.

«Улаан шулуун дээрэ ур- 
гамал ургуулха» гэЬэн угэ 
баримтагуй газарта баримта 
бии болгоохо гэЬэн удхатай. 
Ехээр хунэй халуурхада «ула
ан дулэн» болотороо халуу-

раа гэдэг.
«Улаан зайдаар ябааб» гэ- 

хэдээ, эмээлгуй ябааб гэнэ. 
Хара-Зутан ноёной гурбан 
зуун сэрэгууд «эмээл оложо 
ядаба, улаан зайдаар талии- 
ба».

(Абай Гэсэр).

ОньЬон угэнуудые абажа 
харахада, дурбэн улаан гээд 
илгаруулдаг:

«Жабартай тэнгэриин
хаяа улаан, 

Жалгада хэбтэИэн
унэгэн улаан, 

Жаргалтай хатанай
хасар улаан, 

Жаран сайдой залсш улаан». 
«Носожо байкан гал улаан, 
Жалгада байкан шэнэкэн

улаан,
Жабарта байкан

таряан улаан, 
Ургажа байкан

наран улаан». 
Ульгэр онтохонууд соо 

иимэ улаан унгэтэй холбо- 
отой угэнуудые олобобди: 
«аржагар улаан шэнээн, 
Ьухай улаан ташуур», «ула
ан тооЬон, зэд улаан гааЬан, 
загал улаан Ьогоон, шуЬан 
улаан гол, багса улаан дунсэ 
г.м.» Улаан унгэ ехэнхидээ 
Ьайнай шэнжэ, гэбэшье, иимэ 
холбоо угэнууд буряад хэлэн- 
дэ бии. «Улаан зээрдэ боло- 
бо» гэхэдээ ехээр архи ууба 
гэЬэн удхатай.

Аймшагтай нюдэ ульгэр 
соо «горьё улаан нюдэн» гэ
дэг. Ходе наншалдажаябадаг 
хунэй гар улаан, муу юумэ 
хээд, баригдашабал, хунэй 
нюур эшэЬэндээ улайдаг.

Баярайшье,
гашуудалайшье тэмдэг

ЭндэЬээ дун гаргажа хэ
лэбэл, олон арад зондо ула
ан унгэ хадаа баярайшье,

(Ургэлжэлынь 10-дахи нюурта).
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(Ургэлжэл).
гашуудалайшье тэмдэг гэжэ 
хэлэнэбди. Ехэнхидээ буряад 
зон улаан унгэ ехэ эльгэлдэг 
баййан гэжэ ёйо занш ал- 
нууднай, ульгэр туужанууд- 
най гэршэлнэ. Жэшээнь, 
ульгэр соо ууган сагаан, тээ- 
ли улаан гэжэ ехэ болон дун- 
да уринуудээ нэрлэдэг бай- 
гаа.

Поэтесса Дулгар Доржие- 
вагай улаан унгые зураглайан 
йайхан угэнуудээр дэмбэрэл- 
тэ улаан унгэ тухай энэ ажа- 
лаа тугэсэнэб:

Гал тэнги улаан,
Зол тэнги дулаан 
Улаан, дулаан унгэ 
У.хаан соомни шэнгэ.

Унгэнуудэй УУРГЭ
Эртэ урда carhaa хойшо 

ямаршье арад зоной ажа- 
байдалда унгэнууд ехэ уургэ 
ДУУРГ-эдэг. Хамаг юумэн унгэ 
будаггуй haa, ямар йонигуй 
байха байгаа гээшэб. Байга- 
али, хунэй умдэдэг хубсайан, 
амйарта, зэр зэмсэг гэхэ мэ- 
тын удха шанарые унгын 
хусеер йайнаар ойлгожо ша- 
данабди.

Олон унгэнууд соойоо ехэ 
шухала унгэнууд гэхэдэ сага
ан, улаан, шара, хухэ болоно. 
Унгэнууд шулуутай холбоо- 
той байдаг:

Хухэ -  но мин гиулуу;
Улаан -  гиурэ;
Сагаан -  мунгэн, субад;
Шара -  хуба,

алта тэмдэглэнэ.

Яйатан бухэн оорын дура- 
тай унгэтэй байдаг. Унгэ будаг 
байгаалитай амин холбоотой. 
Ислам шажанай нангин унгэ 
ногоон унгэ гэдэг, юундэб гэхэ
дэ, хаташайан Аравиин губяар 
хухэ ногооной тэмдэг ногоон 
унгэ хунэй эгээл йанаха эрмэл- 
зэл болоно. Буддын шажанай 
улаан унгэ галйаа эхитэй. Энэ 
дэлхэйн абьяас шунал галаар 
угы болгоноб гэйэн угэтэй. Не
мец католик лама боро хубсайа 
умдэхэдее, унгэтэ юртэмсын 
жаргалйаа арсанаб гэнэ.

Харин би энэ шэнжэлгэ 
соогоо улаан унгын удха ша- 
нар тухай буряад арадай аман 
ба уран зохеолнууд соо хаража 
узэбэб.

Дарижапова С.
Хуртага.

[_____ Уран угэ

Танилсагты: Борис Гармаев
Борис Будаевич Гармаев 1949 ондо За- 

хааминай аймагай Далахай нютагта 
турэкэн намтартай.

С айан м алгайта йарьдагай  хормойдо 
сэбэр агаараар  амилан тэнжээд, худ эр за- 
луу хубуухэн С анагы н йургуулида орожо 
йураба. 1968 ондо дунда йургуулияа ам- 
ж алтатайгаар  дуургээд, Буряадай худое 
аж ахы н институдай  ою утан  болойон . 
Д ээдэ йургуулидаа м алай эмшэнэй дип
лом абаж а, Д алахайн совхоздо залуу мэр- 
гэж элтэнээр худэлхоо ерээ.

20 таран жэлэй турш ада, совхозой 
йалан йандартар  Борис Будаевич турэл 
совхоздоо м алай эмшэнээр аж аллаа.

М уноо найанайнгаа ам аралтада тара- 
ад, У тата ню тагта ажайууна. О рш он той- 
роод баййан узэсхэлэнтэ байгаалияа, хун 
зоной аж абайдал тухай уран йайхан угоор 
зураглан хоорэхэ йанаагаа  бэелуулэн, 
«Уран-Душ э» гэжэ шулэг айм агайнгаа 
«А ж алай туг» сониндо эльгээбэ.

Уран-Душэ
Уула хадануудай ундэртэ,
УИан голнуудай эхиндэ,
Урдын домогуудаар суурхакан  
Уран-Душэ, амар с айн!

Х ухэ  м унхэ тэнгэриин толёондо 
Худэр бэень зураглан харагдана,
Хубш э ногоон тала дайдаяа 
Хараж а сахиж а кууж а байИандал. 

Аяар холо унгэркэн сагта 
Абай Гэсэр эндэ ерэхэдээ 
Хае булад кэлмэ ж адаяа 
Хатаалгаж а абаа тэнгэриин дархашуулда. 

Хэдэн зуугаад ж элнуудэй саана 
Хан-Богдо Чингис энээгуур,
Хара атагар буга агнаж а 
Харбаж а унагаакан байжа магад. 

М анай энэ уе сагта 
Малшад, аяншад эндэ ерэжэ,
Арю ун сэбэр агаартанъ атаархан  
Ам арха, агнаха дуратай юм.

Саг ж элнууд урилдан ошоно 
Сака бороон кэлгэлдэн ороно, 
Уран-Душэ тэрэл зандаа 
Уурал манан соо ургаж а куукандал.
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Г Ажабайдалай туухэкээ J

Морин Эрдэни
(Ургэлжэл).

Энэ мориие урилдаанда 
упаЬап Норбоев Дамдин мун 
-  «Ум сайхан амгалан болто- 
гой!» Энэ хурдан мориие урил
даанда бэлдэЬэн уяаша Нор- 
боев Владимир Жимбеевич 
мун -  «Ум сайхан амгалан бол- 
тогой!»

Хада уулата Захаамин ай- 
магай газар дайда арюун сэбэр 
байжа, адуун Ьурэг бэлшэжэ 
байхань болтогой! Аа-хуры, 
Аа-хуры!

Хада уула нютагай хонгоо- 
дор зоной, урилдааша мори- 
дынь жэлЬээ жэлдэ олон боло- 
жо байхань болтогой! Аа-хуры, 
Аа-хуры-ы-ы!

Мориной магтаал ехэ 
ута, тиимэЬээ би эхиндэнь 
ба дуурэхэдэнь хэлэгдэЬэн 
угонуудые бэшэбэб. Жюриин 
баталЬан шиидхэбэреэр нэгэ- 
дэхи Ьуури Тунхэнэй, хоёрдохи 
Ьуури Монголой, гурбадахи 
Ьуури Енгорбойн тулоолэгшэд 
эзэлээ. Намда манай респуб- 
ликын Соёлой министерствын 
Гран-при шагнал угтэжэ, 
Улаан-УдэЬее ерэЬэн В.В. Аб- 
галдаева унэтэ бэлэг барюулаа 
Ьэн.

Хун бухэн оорынгое мори 
ехээр хайрладаг, гамнадаг, маг- 
тадаг гээшэ. Хазаар, эмээлээ 
гоёодог. Ажалай зэбсэг тоног 
бэлдэдэг, тэдэнээ Ьайнаар таа- 
руулдаг. Жэшээлбэл, хомууд, 
дугэй, нюрганай таталга г.м.

Ажал хэЬэнэй Ьуулдэ заа- 
бал мориной хулЬэ аршаха, 
моринойнгоо нюрган, ууса 
дээгуур гараараа оло дахин 
эльбэхэ, аршаха ёЬотой, ама- 
руулха, табижа эдеэлуулхэ хэ- 
рэгтэй. Монгол угсаатан эргэ 
урданЬаа мори унахадаа 70 см 
утатай зандан, хулЬан, хуЬан

ташуур баридаг, мунеешье 
барина. Ташуур мори сохихо 
зэбсэг бэшэ, харин эмээл гоёо- 
хо тоног гэжэ ойлгохо шухала. 
Монголнууд хазаарай жолоо- 
гоор мориной ама угзархадаа 
аманайнь хахарсар угзарха, 
шудэрлэхэдее хулэйнь яра бо
лотор шудэрлэхэ гэдэг. Энэнь 
тон зуб. Мори оорынь дураар 
табяа Ьаа, оорое зундее хо- 
хидохот. Морин хусэ ехэтэй, 
хурдаар гуйдэг тон аюултай 
гэрэй амитан гэжэ тоотой. 
Морин утэлхэдее нюдэниинь, 
шэхэниинь муудадаг. Нюдэеэ 
муудаЬан морин ургэдэг бо- 
лохо, шэхээ муудажа дулии 
болоЬон морин сошомхой бо- 
лодог. Морин хуле© Ьольбон 
байхадаа унтана. Мориной эзэн 
моринойнгоо абари зан тон 
Ьайнаар ойлгохо, гэр булынгее 
хунуудтэ, нухэдтее хэлэжэ ойл- 
гуулжа байха ёЬотой юм.

Би хулэг мориной нюрган 
дээрэ наЬанайнгаа гурбанай 
хоёр хуби унгэргееб. Мо
рин ажал худэлмэридэм, аза 
жаргалдам сэгнэшэгуй туЬа 
хургэЬэн юм даа. Манай Са- 
нага нютагай зон ашатай, 
туЬатай адуун Ьурэгее олон 
зандан удхэжэ, ушее олон бол- 
гохо гэжэ этигэнэб. Нээрээл 
морин гээшые хундэлжэ нэры- 
ень дээрэ ургэжэ:

Морин нухэр, мо
рин эрдэни, агта хулэг, ар- 
даг туЬалагша, -  гэжэ хэлэ- 
дэг. Энэнь тон зуб. Морин 
тухай гоё Ьайхан дуунуудые 
хэр угЬаа, хаа-хаанагуй яЬатан 
бухэн, эрэ эхэнэргуй, хугшэн 
залуугуй дууладаг. Морин ту
хай дуу дуулажа нэрэтэй соло- 
той болоЬон артистнууд дэлхэй 
дээрэ олон. Бишье хойнтонгуй 
морёо магтажа дуулажа, яба-

дагби. Соёлой ордоной тайзан 
дээрэЬээ дуулахадам зарим 
зон нюдэнЬеен yha дуЬаадаг, 
альганайнгаа халатар ташадаг 
Ьэн.

Буряад орондомной морин 
тухай усеен бэшэ кино буул- 
гагдаа. Жэшээнь, «Песня та
бунщика», «Белый конь». Хун 
бухэн морёо хододоо атар тар- 
ган, нюдыень элшэтэй, нюр- 
гыень тэгшэ байлгаЬай гэжэ 
Ьананаб.

Муне© минии наЬан ун- 
дэр боложо, наЬанай на- 
мар бэе дээрэ буужа, уЬэн 
бууралтажа,Ьахал сайжа,
хюрууда уе мусэ хагдаржа, 
сагаан шудэд найгажа эхи- 
лэнхэй. Тиибэшье, хулэгее 
унажа, худее газараар 50-60 
км таба зургаан часай болзор 
соо ябаЬаар зандааб. Монго
лой минии Ьайн найза нухэр, 
Москвада М. Горькиин нэ- 
рэмжэтэ удха зохёолой дээдэ 
Ьургуулнда манай Дондок Ул- 
зытуевтай суг ЬураЬан Н. Ням- 
доржын бэшэЬэн «Уулэн боро» 
гэжэ шулэгэй эхин тэбхэрээр 
дуургэхэм.

УУЛЭН БОРО
ЯНан хяратай 
Монгол эмээлэй буургэкээ 
Ягдсштар хантарНан 
Уулэн боро морин 
Баяр зугнэн,
Ирагуу /тиханаар наадан,
Байжа ядан
Газар сабгнан эръелдэнэ.
P.S. Совет засагай тогто- 

xohoo урид Санага нютагай 
баяашуул Балданай Малаасгай 
500-аад адуутай, Яндайн Лык- 
сыг 700-аад адуутай бай/юн 
гэлсэдэг. Санагын зоной адууд 
6000-haa улуу бай/юн юм ха.

Санжа БАНЗАРАКЦАЕВ.
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Содном-Жамса ЦЫРЕНОВ

Буряад ороноо
суурхуулхаар  

Бэлигтэй дуушан болохо. 
Саяна:
- П ара шэнги, сагаахан, 
Т\аргама кайхан

шарайтай,
Хамаг зондоо

магт уулхаар  
Хатан дангина болохо. 
Буянта:
- Агаарай онгосо

жолоодожо, 
Огторгой дээгуур

наадэхэ,
Хунэйшье тааж а

мэдэхээр, 
Худэр космонавт болохо, 
Хэн болохо гээшэб

Сарюна,
Хож ом, шулэг бэеын

залуу да?

Шэнэ удэр
Уурэй толон яларжа, 
Уула хадын оройгоор 
Шурэ, хуба зуулгээд, 
Сагаан торгоор хяазалба. 
Огторгойн хормой

сэлигдэжэ.
Одо мушэнууд унтарба. 
Ш эбэр шугы соогуур 
Ш убууд ж эргэж э

захалба.
Хубэн сагаахан уулэнууд 
Хубшын саанакаа

шагаагаад
Хотон зугаа дэлгээбэ, 
Холын харгы зурыгаад. 
Уулын орой дээгуур 
Алт ай туяа сасаржа, 
Аж алай удэр эхилбэ, 
Айлнуудай сонхо

нээгдэжэ. 
Хэтэбшэ ургэлкэн

ухибуудэй
Хонгёо абяан

соностожо, 
Х\ургуултт харша

соогуур
Хдубарилдажа захалба.

Сарюна
Хэн болохоб Сарюна, 
Хож ом, шулэг бэеын

залуу да?
Хэн тааж а мэдэнэб, 
Хэлээд угыт намда! 
Солбон:
- Холошье, ойрошье

ябахадаа,
Хугж эм дуугаа

ханхинуулж а,

Диван (хошон угэ) 
Диван дээрээ 
Х улвв амаруулж а, 
Хугж эм шагнажа, 
W yyxada стар.
Ханын хаж ууда  
Хабтайлгаж а табяад, 
Хунж эл соогоо 
Хэбт эхэдэ стар. 
Халуун укатай  
Хаагдадаг сорготой 
Квартира соо 
W yyxada стар.
Сонхоо нээгээд, 
Тунгалаг агаар 
Тудхаж а амилаад, 
Х\уняахада стар.

Хотын зоной дунда 
Хубидаа базаартай, 
Хулдоо шархитай 
Ябахада стар.
Элдэб эдеэ хоол  
Элбэгээр худалдаад, 
Базаар соогоо 
Байхада стар. 
М унгэеэ тооложо, 
М эшээгтэ хээд, 
Овдвв хараж а  
Энеэхэдэ стар. 
Ш уудэр гэшхэнгуй, 
Ш архи гуталаараа 
Ш улуун дээгуур 
Ябахада стар. 
«Саянда» ерээд, 
С улхввб  тулэж э, 
Сигаретэ абаад, 
Сэнгэхэдэ стар.

CahaH (шог зугаа) 
Сакан, сакан! 
Сагаахан сакан! 
Сайдаа хэж э, 
Хайлуулаад ууха  
Саахар бэшэл даа! 
Сакан, сакан! 
Сагаахан сакан! 
Хурзоор этэжэ, 
Сарайгаа хуш аха  
Хагдан бэшэл даа! 
Саканай укаар  
Нюураа угаабал, 
Сагаахан шарайтай 
Сэмжэд болохош! 
Саканай укаар  
Ш анакан сайгаа 
Саахартай уубал, 
Садхалан ябахаш!
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