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Уран бэлиг

«Огторгойн уулэнУУД _ орон тубиин
оройн шэмэгууд»

2017 оной мартын 16-да 
Яруунын аймагай Ульдэргын 
дунда Ьургуулида багша, поэт, 
уран зохёолшо, уран зураа- 
ша Ким Шогдопович Цыде- 
новэй нэрэмжэтэ «Огторгойн 
уулэнууд -  орон тубиин оройн 
шэмэгууд» гэйэн уран бэлигтэ- 
нэй мурысеен унгэроо.

Борто нютагЬаа Луду- 
пова Нина 6-дахи анги
ны Ьурагшатаяа, би ошожо, 
энэ мурысеендэ хабаадажа, 
эрхимуудэй тоодо орообди. 
«Уянгын шурэ» (шулэг) но- 
минацида 5-дахиЬаа 8-дахи 
хурэтэр ангиин h у pan над ай 
дунда Нина хабаадажа, 3-дахи 
Ьуурида гараа. Ехэшуулэй 
хоорондо «Уянгын шурэ» 
(угуулэл -  рассказ) номинаци- 
да би 3-дахи Ьуури эзэлжэ, ехэ 
баяртай бусажа ерээбди.

Туруушын гурбан муры- 
сеенууд аймагууд хоорондын 
болоЬон гэжэ мэдээжэ, харин 
мунее дурбэдэхи мурысеен

республикын хэмжээндэ ун- 
гэрее. Иигэжэ сагЬаа урид 
оршолонто дэлхэйтэеэ хаха- 
саБан багшын, поэдэй, уран 
зураашын нютагайхид, гэр 
булынхид эбтэй эетэйгээр нэ- 
рыень мунхэлжэ, 80 жэлэйнь 
ойдо зорюулЬан иимэ ехэ 
ажал ябуулжа байЬаниинь 
Ьайшаалтай. Илангаяа энэ 
ехэ хэрэг эхинЬээнь эсэс- 
тэнь хургэдэг зантай баса- 
гантайнь, хоморой нэрэтэй 
Виндарья Ринчиновнатай та- 
нилсаБандаа баяртайб. Кимэй 
басаган аад лэ, юундэ Рин- 
чиновна юм гэжэ ЬанаЬаар 
бусаа Ьэм. Пуулдэ Ц-Х.Да- 
рибазаровагай статья унша- 
ад эли болоо. Бага наЬандаа 
нэрэдээ таараагуйдее олон 
нэрэтэй байЬан: Удамбраа, 
Ким, Цыден-Дамба, Ринчин- 
Нимбуу. Хунэй 
зурхэ сэдьхэл 

худэлгэмеер, 
уран хурсаар 
бэшэгдэЬэн най- 

руулганууды- 
ень уншахада, 
уран биирээр 
зурагдаЬан зу- 
рагуудыень ха- 
рахадаа, манай 
Цыбикжап Цы- 
денович Най- 
дановтай зэр- 
гэсуулмээр уран 
бэлиг ехэтэй,

талаантай хун байЬан. Турэл 
Ьургуулн соогуурнь ябажа 
харахада, Ажалай герой Ц.Н. 
Номтоевтой хамта худэлжэ 
байхадаа музей байгуулЬан, 
хэЬэн ажалайнь габьяа яЬала 
ехэ гэжэ хараабди. Ниитын 
хусеер Ульдэргын арадай му
зей байгуулхадаа, тэрэ бухы 
уран зурагыень бутээЬэн 
юм. Нинамни ан амита- 
дай ба жэгууртэнэй таЬагта 
уни удаан Ьонирхон хара- 
жа Ьайхашаагаа. Богонихон 
наЬанайнгаа болзорто хэЬэн, 
байгуулЬан юумэниинь хэтэ 
мунхэдее дурасхаал болоод 
улее гээшэл даа. Захааминай 
хангайгаа бидэ хоюулханаа 
тулеелжэ ошоо гээшэбди.

Дарима Цыденжапова, 
Борто нютаг
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Захаамин аймагай 90 жэлэй ой до

Хизаар орон тухайгаа 
мэдэсэеэ шалгабад

Захаамин аймагай 90 жэ
лэй ойдо зорюулан, аймагай 
номой сан йонирхолтой хи
заар ороноо шэнжэлэлгын 
мурысоо унгэргэбэ.

Апрелиин 6-да аймагайм- 
най нютагуудаар, Зака- 
менск хотодо ба Улаан-Удын 
ундэйэтэнэй номой санда энэ 
мурысеен боложо, олон зоной 
йонирхол татайан байна.

Энэ хэмжээндэ хорин нэ- 
гэн Захааминай нютагууд 
хабаадаба. Хун бухэндэ 42 
асуудалтай хуудайанууд та- 
раагдажа угтэхэдэнь, 30 ми
нутый болзор соо тэдээндэ 
харюу угэхэ ёйотой байгаа. 
Энэ асуудалнуудые бэлдэхэ- 
дээ, аймагай номой сангай 
мэргэжэлтэд нютагайнгаа 
туухэ тухай дэлгэрэнгыгэ- 
эр мэдэсэнуудые суглуулжа, 
буридхэйэн юм. Аймагайм- 
най туухэ, ажабайдалай булта 
йалбаринууд, нютагаймнай 
бэрхэ хунууд тухай асуудал- 
нууд мурысеендэ табигдаа. 
Мурысеенэй харюунуудые 
эмхидхэгшэд суглуулжа шал- 
гаад, дунгуудыень гаргаба. 
Хун бухэн харюунуудаараа 
100 балл абаха аргатай бай
гаа.

Номой сангай мэргэжэл
тэд хабаадагшадай ажал- 
нуудыень суглуулжа тооло- 
ходонь, хамтадаа 568 хун 
мурысеендэ хабаадайан бай- 
ба. Тэдэнэй 136-ниинь За- 
каменск хотодо, 391-ниинь 
худее нютагуудаар, 41 хун -  
Улаан-Удэдэ хабаадаба.

Хабаадагшадай эгээ залуу- 
шуулынь гэхэдэ, 14 иаЬатай 
йургуулиин йурагшад байба.

Харин эгээ ундэр найатай ха- 
баадагша элируулэгдэхэдээ, 
Улаан-Удэдэ ажайуудаг 87 
найатай Шагдуржапов Буда 
Шултумович болобо.

Булта хабаадагшадай ха
рюунуудые хамталан хара- 
хада, 100 балл абайан хун 
угы байгаа. Харин тэрэнйээ 
дутэхэнэ, 96 балл абайан 
хэн бэ гэхэдэ, Бургалтайн 
дунда йургуулгшн тоо бо- 
долгын багша Наталья Очи- 
ровна Ласаранова болоно. 
Мурысеендэ хабаадагша
дай 97 хун 80 баллйаа дээшэ 
дунгуудтэй байгаа, 121 хун 
70-йаа 80 хурэтэр балл абаа, 
144 хун 50-60 балл абаба.

Энэ хизаар ороноо шэн
жэлэлгын хэмжээн ехэ йо
нирхолтой байгаа гэжэ олон 
зон тэмдэглээ. Турэл ню
тагайнгаа туухэ хэрэ мэдэ- 
нэбгшбди гэжэ шалгахада 
яйала йайн арга боломжо 
угтее. Асуудалнуудынь олон 
йалбаринуудта зорюулагдан- 
хай, хун бухэнэй йонирхол 
татайан байна. Нютагайн
гаа байгаали, ажамидардаг

амитад болон ургамалнууд 
тухай, нютагууд тухай олон 
ехэ йонин мэдэсэнуудые 
шалгаха аргатай баййандаа 
бидэ эмхидхэгшэдтэ баяраа 
хургэнэбди.

Булта асуудалнуудта гуй- 
сэд харюу бултадаа угэжэ 
шадаашьегуй йаа, хабаадаг- 
шаднай турэл нютагайнгаа 
туухэ, илангаяа Зэдын ком- 
бинадай туухэ, нютагайн
гаа мэдээжэ хунуудые, ню
тагайнгаа аршаан булагтай 
газарнуудые, арадайнгаа ёйо 
заншалнуудые йайн мэдэхэ 
баййанаа гэршэлбэ. Энэ хэм- 
жээнэй йуулээр харюусажа 
шадаагуй асуудалнуудтаа ха
рюу хун бухэн олохые орол- 
дохол байха гэжэ йанагдана. 
Найатай болойон хабаадаг- 
шад, туухын баримтануудые, 
он жэлнуудые йайн мэдэдэгээ 
харуулаа. Харин залуу хала- 
ан турэл хизаар орон тухай 
мэдэсэеэ саашань хугжеохэ 
аргатай байна.

Соёлма Бальжурова, 
наш корр.
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Борсо гээшэ юун бэ?
Буряад арадай эдеэ хоолой зуйлнууд со° мяхан хоол гээшэ 

гол йуурииень эээлдэг баййан байха. Мунов уедэ тогтонижойон 
Ьуудалтай зон уусэеэ гаргахадаа хадагалха аргатай, зайн гал, 
холодильник г.м. айл тоотондо шахуу бии. Убэлэй уедэ амбаар, 
хотон гэжэ бии ха юм даа, зунайл уедэ шэнэ гаргагдайан мяха 
нэгэ удэрйвв улуу хадагалха гээшэ тон хушэр байдаг.

Урданай буряад, монгол 
зон, тиихэдэ Шэнэхээнэй бу- 
ряадууд дулаанай сагта эдихэ 
мяхаяа намар, уусэ гаргаха
даа бэлдэжэ абадаг баййан 
юм. Уусэ гаргаха хайа гээшые 
малттта зон тон наринаар са- 
хидаг, энэнь дулаанай буура- 
жа, хуйтэнэй хайын эхилхэ- 
дэ. Заал йаа юундэ энэл уедэ 
уусэеэ гаргадаг юм гэбэл, 
бухэли зундаа, намартаа но- 
гоондо бэлшэйэн мал эгээл 
тарган дээрээ, тиийээр бэлтттэ- 
эришье йалажа, малдаа газаа- 
гаа убйэ угэхэ саг ороно. Убйэ 
эдижэ байха улуу ургэн мал- 
шанда байал гарзатай ха юм 
даа. Энэ хоёр шалтагаанаар, 
ноябрь йарын туруушын ар- 
банаар, сайанай ороходо, уусэ 
гаргахада таарамжатай. Юун
дэ сайанай ороходо юм гэбэл, 
хорёо соохи амбаар хотондоо 
томо хайрсаг дархалаад, тэ- 
рээн соогоо сайа дэбдеэд, тэрэ 
сайан дээрээ мяхаяа табижа, 
мун лэ дээрэйээнь сайаар ху- 
шадаг. Тиигэжэ хадагалйан 
мяхан убэлэй туршада, ха- 
барайшье эхиндэ агаарта 
хатахагуй, шууйэ, шанараа 
гээдэггуй байха юм.

Газаа хуйтэнэй унайан 
хойно зундаа эдихэ мяхаяа 
бэлдэжэ эхилдэг. Энэнь бор
со хатааха ажал гээшэ. Борсо 
гээшэнь юун гээшэб?

Нэгэшье дуйал шууйэеэ 
газарта дуйаангуй, бэедээ 
шэнгээжэ хатайан мяхан бор
со гэжэ нэрлэгдэдэг. Пайн,

зубеер хатаагдайан бор
со наншахада уйрхэй байха 
ёйотой. Яагаад борсо зубеер 
хатааха ёйотой юм гэбэл, энэ 
ажал тиимэшье хундэ хушэр 
бэшэ юм. Хуйтэнэй буухада 
амбаар соохи сайатай хайр
саг соойоонь суда мяха ехэтэй 
нэгэ хул асараад, (энэнь хойто 
хул байха, даб дээрээ нэгэ хул 
болохо бэшэ аал?) дан унгэруу, 
шууйэнэйнь дуйалха болотор 
гэдхээжэрхингуй, гэдэд гэйэн 
хайаарнь абайаар абаад, 5 
см. тухайтай ургэнеер, 2,5 см. 
тухайтай зузаанаар гонзогор 
утануудаар мяхаяа зуйеед, 5 
см. зузаанаа йэтэ гаргангуй 
зуйэжэ тэгнээ болгоод, сайа, 
нара, йалхигуй, нохой, шу- 
буунай хурэхэгуй газарта ута 
оойор гу, али аргамжа тата- 
ад, хоорондонь няангуй за- 
йтайшагханаар улгэхэ. Уусэ 
гаргаха хирэдэ хуйтэнэй га
заа ороод байгаа йаа, мяха
яа хургэжэ ажал гаргангуй, 
арйан дээрэйээнь зуйэжэ, 
тухеэржэ, улгэбэл ажал бага- 
тай, тиихэдэ борсо удаан саг 
соо улгеетэй байха болоно.

Борсо хатаахадаа шууйэ
нэйнь гоожошонгуй шэн- 
гэхын туда зарим зон хара 
таряанай гурил (зарим нюта- 
гуудта талхан гэдэг) турхижэ 
улгэдэг. Унэн дээрээ энэнь 
бэеэ мэхэлйэн ушар гээшэ. 
Юуб гэхэдэ, шууйэ бэедээ 
шэнгээйэн гурил мяхандаа 
баригдажа хурэбэшье, хабар 
болоходо хатаад лэ унажа

Эдеэ хоол

йаладаг, тиимэйээ иимэрхуу 
гарза гаргайанай хэрэг угы 
бэшэ аал даа.

Улгэгдэйэн мяхан шууйэеэ 
дуйаангуй, бэедээ барижа ху- 
реед, хабар дутэлхэ бури даа- 
майханаар гэдэйээр, хатайаар 
хуурай болошодог юм. Энэл 
хуурай мяхамнай БОРСО гээ
шэ. Борсоёо улгэсэйеень 
хуряажа абаад, тон хуурай 
амйарта соо хээд, нарагуй га
зарта хадагалха. Тиигээд зунай 
ямаршье халуунда хайшаашье 
ошоходоо, хурэхэ зэргээрнь 
абаад ябахада яахашьегуй. 
Тэрэ муртее борсо соо шэб шэ- 
нэхэн, йая гаргайан мяханай 
бухы хэрэгтэй бодосууд, шэмэ 
шууйэниинь хуу байдаг. Ам- 
таараа шэнэ мяханйаа халта 
ондоохоншье йаа, тон амтатай 
байдаг.

Шэнэ шулэ гаргаха мяха
най хахадайнь зэргэ (тээ ба- 
гашаг гу) борсоор яйала йайн 
шулэн гараха.

Шулэ гаргахадаа хэршэхэ 
борсоёо хабтагай дээрэ та
бижа алхаар гу, али юухэнэ- 
эршье улти сохёод хэршэхэдэ 
йайн байха.

«Бухын мяха бултыень 
борсолоод, тэрэ борсоёо 
аагайан болотор ултилеед, 
тэрэл уусэлэгдэйэн бухынгаа 
улеэгдэжэ хатаагдайан суу- 
хада хэжэ багтаадаг баййан 
юм», -  гэжэ унэндее дутэрхы 
хеереен урда сагйаа мунее 
хурэтэр ерэйэн байдаг.

Борсо хатаалган гээшэ За- 
хааминай аймагай дээдэ та
лый тосхонуудаар дэлгэрэн- 
ги, бусад аймаг айлнуудаар 
баййан лэ байха.

Николай Шабаев 
(Соёл.ру)
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Захаамин аймагай 90 жэлэй ойдо

Улэнтэ нютагайм топонимике
(Ургэлжэл).

Бароной отрядые Ще- 
тинкинэй ударидалга доро 
ябайан улаантанай сэрэгшэд 
хусэжэ ябайан байгаа. Са- 
гаантан хусэгдэхэеэ мэдэржэ, 
туулганда ябайан сэрэгшэеэ 
усадхаха гэжэ шиидээд, Бай- 
сын Ундэрэй баруун талада 
саазалйан юм. Энэ аймшагтай 
ушарйаа боложо, энэ газарта 
зон Саазай гэжэ нэрэ угео.

«Бариса» -  ороной эзэдтэ 
ургэл баридаг газар. Харгыда 
ябайан хун дабаан дээрэ зог- 
сожо, моринйоон буужа, эди- 
хэ хоолойнгоо дээжэйээ, алта 
мунгэнйеен, эд бараанйаан 
ороной эзэдтэ харгы замайн- 
гаа арюухан унгэрхые гуйжа 
ургэдэг баййан. Манай Захаа
мин нютагта олон дабаанууд 
зоной харгыда ушарна. Аян- 
шан ороной эзэдтэ унэн эти- 
гэжэ, зальбархаяа йанаа haa, 
морёор ябабал, моринйоон 
буужа, машинаар ябабал, тэ- 
рэнээ байлгаад, газаа гараад, 
ургэлее ургэхэ ёйотой. Ябууд 
ургое йаань, хандайан эзэд 
тэрэ ургэлыень тоодоггуй, 
абадаггуй юм гэжэ найатай 
зон хэлсэгшэ.

«Эмээл дабаан». Холойоо 
анхаралтайгаар шэртэн ха- 
рахада эмээлэй дурсэ эли то- 
доор харагдадаг. Урда сагта 
нэгэ адуушан адуугаа мана- 
жа, талада отог бэлдээд хо- 
нодог байба. Сайгаа шанажа 
уугаад, алтан дэлхэйе шэртэ- 
жэ хэбтэтэрээ, йонин зураг 
обёорбо: мориной толгойн 
тухэлтэй хада харажархиба, 
саашань шэртэйэниинь нюр- 
гандал адли нахил харагдаба, 
бури саашалхадань мориной 
ууса шэнги мунсэгэрхэн хада 
байба. Тэрэ нахил дээрэ бутуу

модод юм гу, али губээ юм гу 
байба. Харайаар байтарнь 
эмээл мэтээр нюдэндэнь 
харагдаал даа. Тэрэ гэйэн 
сагйаа хойшо Эмээл Дабаа- 
гаар морин харгы гарайан 
гэлсэгшэ.

Нютагай топонимикодо 
«Гришков поли» гэжэ нэрэтэй 
газар дайралдана. Энэ ха даа 
Бэшуурэй ссыльнэ харуулша- 
най нэрээр нэрэжэйэн. Гриш
ков гэжэ хун баййан байна. 
Тэрэ буряад йамгатай. хоёр 
хуугэдтэй байгаа. Гэр малаа 
тэжээхын тула элдэб урга- 
мал ургуулха элдэбэрилйэн 
газартай баййан юм. Тэрэнь 
«Гришков поли» гэжэ муное 
болотор нэрлуулнэ.

«Баяндайн поли». Бао -  ян- 
дэн гэжэ нэрэтэй хитад хун 
манай нютагта баййан юм. 
Тэрэ огородой эдеэ ургуулха 
ехэ дуратай, элдэб йонин тур- 
шалга хэдэг байгаа. Буряад 
йамгатай баййан, Дулма гэжэ 
басагатай йэн. Владимир гэжэ 
ашань бии.

«Немхын тужа». Дайнай 
уедэ Приволжын немецуудэй 
байрлайан тужа. Тэдэнэр 
шараар модо Джидастройдо 
бэлдэжэ баййан байна.

«Яграабхын поли» Евгра
фов гэжэ ссыльнэ ород хунэй 
нэрээр нэрлэгдэйэн. Буряа- 
дууд еерынгее маягаар Яг- 
раабха мангад гэжэ тэрэниие 
нэрлэдэг баййан.

«Сагаан нуур». Хэзээшьеб 
даа, урда сагта Сагаан нуурай 
талмай бухыдое нуур баййан. 
Тэрэ нуурай сэбэр йайхан 
уйанда хун шубууд байрладаг 
байгаа. Уйанай нюруу сагаа- 
наар харагдадаг баййан юм. 
Энээнйээ боложо нуур С а
гаан гэжэ нэрэтэй болоо.

«Нуранги» -  нуралга гэжэ 
угэйее нэрэнь бии болоо. 
Эндэ муб мундэгэр тахяагай 
ундэгэнйее нилээн багахан 
шулуунуудйаа буридэйэн 
хада оршодог. Тэрэниие 
дээрэйээнь худэлгее гу, али 
доройоонь шулуугаар шэдээ 
йаа, мунсэгэрхэн шулууд доо- 
шоо шааян урдашадаг. Иимэ 
дээрэйээ Нуранги хада гэжэ 
нэрэтэй.

«Штрэнгипн поли». Баг
баглагархан шэрэнги модо- 
дой ургадаг газар.

«Унгээгшэ хада». Унгээхэ 
гэжэ угэйее гараа. Ангуушад 
тарбага торгохоёо энэ хада 
еедэ йалирдаг заншалтай. 
Тарбаган гээшэмнай мэхэтэй, 
йонор, шуран, сэхэ урагшаа 
хараад, худэлэнгуй удаан саг 
соо йуужа шадаха амитан. 
Энэмнай миин йууна бэшэ, 
налгай тойроод, юун боложо 
байна, дутэ наагуур аюул угы 
гу гэжэ улхархай соохи эреэн 
нюдеерее хаража, шэртэжэ 
йуунал даа, бэе, толгойгоо 
худэлгее йаам, намайе дайсан 
обёоржо болохо гэжэ хунйее 
дээрэ мэдэнэ.

Виктория Базарова 
(selorodnoe.ru)
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Захаамин аймагай 90 жэлэй ойдо

Турэл нютагаймнай туруу хубуудэй нэгэн
1933 ондо Мария Васильевна Бесова ударидагшатай 

ашагта малтамал бэдэрэлгын экспедици Сахир -  Сагаан- 
Морин -  Хамар-Дабаан гэйэн зам маршрудаар ябажа шэн- 
жэлхэ зорилготойгоор Москва хотойоо эльгээгдэйэн юм.

Энэ замаар ябахын тулее 
газар yhaa йайн мэдэхэ газар- 
шан хэрэгтэй байгаа. Хойто 
зугэй нютагуудаар (Сагаан- 
Морин, Борто, Мэлэ) йайн 
газаршаниие аймагай захир- 
гаанай зугйее бэдэрхэдэнь 
Сагаан-Моринйоо Эрдынеев, 
Мэлэйээ Ямпилов гэгшэд ол- 
добо.

Тэрэ зундаа геолог М.В. 
Бесова август йарын эхе- 
эр ерэжэ, танилдажа, зуб- 
шеелынь абажа, газаршан 
болгобо. М.В. Бесова эгээ 
туруугпын танилсалга, уул- 
залга тухайгаа иимэрхуугээр 
бэшэйэн байдаг: «Мэлэдэ ерэ
жэ Шампиие оложо танил- 
сахадамнай, 60-аад найанай, 
ургэн дороо аятайханаар, 
сэбэрээр хиргагдайан сага- 
ан йахалтай, бууралташайан 
ута уйеерее гурэйэн нарии- 
хан гэзэгэтэй, шарайгаарнь 
багсаахада нюур дээрэнь 
хээлэгдэйэн олон уршалаану- 
уд бишье йаа, оорынгое ажа- 
байдалда ханайан янзатай, 
омогтой дорюун, досоо до- 
тор сэдьхэлынь уудам, ухаа- 
тай хун гу даа гэжэ адагла- 
хаар. Боро сэмбээр оёгдойон 
ута тэрлигтэй, ород булгайр 
бэйэтэй, ургэн далибшатай 
шляпатай, ёйотой буряад 
ы тттп г  гуталтай, дунда зэр- 
гын бэетэй хун байгаа бэлэй. 
Унишье болонгуй, мэтэр 
байтар бидэнэр нухэрлэхэ, 
нухэсэхын амтые мэдэжэ, тэрэ 
нухэсэлнэй жэл бухэндэ бэхи-

жэжэ, йалбаржа, мунеедэр 
болотор хани холбоотой 
ажайуунабди».

Шампи 13-тайдаа унэшэр- 
йэн хубуун ангууша турэл 
гарбалнуудтаа ургэгдэжэ, эрэ 
болоходоо, хатуу зеелэниие 
узэйэн, ангууриин йургаал 
гуйсэд гарайан, Хамар-Да- 
баанай ара убэрые хээлэжэ, 
табан хургатаяа адли мэдэхэ 
болойон, хэрэгтэй сагтаа али- 
шье уедэ Слюдянка, Култук, 
Выдрино нютагуудаар Бай- 
гал далай хурэхэнь нааданхай 
шэнги болойыень М.В. Бесо- 
вагай ажаглалтанууд гэршэ- 
лэнхэй. М.В. Бесовагай экс- 
педициин гэшууд Шампиин 
абажа ябайан сахюур буугаар 
ехэ йонирходог, буудаадшье 
узэхэеэ гуйдаг юм йэн ха. Теэд 
Шампи ойроншье духеехэгуй, 
карабин угэхэдэнь тэрэнйээ 
арсайан. «Энэ буугаар бии 
олзо олохогуйб», -  гэжэ ха- 
рюусайан байха.

Танилдайан удэрйеень 
эхилээд Шампи М.В. Бесова- 
да Баянголой носодог хара 
гнулуу харуулжа, оорынгое 
йаналые хусээжэ йанаагаа 
амарйан юм. М.В. Бесова 
маршрудайнгаа болзор сагые 
эбдэжэ, Шампиин хуурээр 
Баянголой тэрэ «хара шу- 
луу» хаража, ёйотой шулу- 
ун нуурйэн гэжэ баталаашье 
йаа, ябаха сагайнгаа болзо- 
рой богонихондо яаража, 
ундэйеернь шэнжэлхэ сулее 
аргагуй дээрэйээ гэдэргээ бу-

саха баатай болойон юм.
Шампи таабай газарша- 

тай М.В. Бесовагай экс
педици хойшоо холын зам- 
да йарьдагуудай нюсэгэн 
байсануудые шэнжэлхээ
гарабад. Холын замда яба- 
хада ямар ушар уйлэнууд 
дайралдадаггуйб даа. Нэгэ- 
тэ, шэдэрээ борооной орожо 
байха уедэ Вадим Андругцук, 
залуу геолог, харгы зам заа- 
даг тэмдэг -  самсаал йухеер 
гаргажа ябатараа, йухэнь 
халтиржа, убдэгйеень дээ- 
рэхэнэ ехээр адаажархиба. 
Шархатай хулынь Шампи 
шэнжэйэнэй йуулээр, толгой- 
гоо йэжэрйээр йухее абаад 
хажуу тээшээ томо шэнэйэндэ 
ошожо, холтойыень зулажа 
нимгэн хуухэн хальйыень хуу- 
лажа абаад, ямаршьеб даа но- 
гооной намаа бэдэржэ оло- 
од, йеергее тэрэ шэнэйэндээ 
ошожо шара дабирхаййаань 
абаад, Вадимай хулэй шар- 
хада няажа йайхан будеер 
йайтар шангаар бооходонь, 
шуйанииншье тогтожо, гео- 
логууд тэндээ хонохо, амарха 
баатай болоо йэн.

Углеедэрынь Вадимай 
хулэй шархада хабадар- 
шьегуй гансал сагаан йорь- 
бын зурууд йудалйаа ондоо 
юумэн байбагуй, харин Ва
дим Хамар-Дабаанай ду- 
расхаал -  тэмдэгтэй болоо 
гэжэ хухидэг болоо.

Холын хундэ бэрхэтэй хар- 
гыда ябахадаа М.В. Бесовагай 
экспедициин бэшэ гэшуудтэ, 
бултанда хундэтэй йанаха 
йарбайха хуниинь болоо.
(Тргэлжэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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(Ургэлж эл).

Шампи убгэн юу хэнэ, 
хайшан гээд ябана, алхаса 
бухэниинь гэхэдэ хамаагуй, 
хун бухэниинь тон ан- 
харалтайгаар ажаглажа
йажаагаадшье туршадаг бо- 
лоо бэлэй.

Тайгын зоной, онсо тэм- 
дэглэхэ болоо haa, ангууша- 
дай eho заншалаар юумэеэ 
гамнаха, нарилха (талха, 
сайЬаапь эхилээд) гээшэ ехэ 
уургэтэй гэжэ тэдээндэ жэшээ 
болгон харуулдаг, тэдээндэ 
жэшээ боложо угэдэг болон- 
хой йэн.

Парьдаг уулые дабайаар 
ябатарынь хунэйэ хоолынь 
багадажа эхилбэ. Мяха- 
най зуйлшье байхагуй, Ган
са перлово крупа, хатайан 
талханйаа ондоо юумэн угы. 
Хада байсаар, уула тайгаар 
махадаг уладта hail и эдеэ 
хоол хэрэгтэй ха юм.

Эндэшье Шампи таа- 
бай йаатаагуй. Нэгэ хадын 
убэртэ шорой тоойоной бу- 
рьяхада экспедициингээ зо- 
ниие отогжохыень зарлаад, 
оорое моринойнгоо йуулйээ 
хилгаайануудые шобтолжо 
абаад юушьеб даа яаруултай- 
гаар томожо эхилбэ. Энэмнэй 
шубуудта табиха уриха томо- 
бо гээшэ. Томожо дуургээд 
тэрэ уулын убэр руу морёо- 
роо ябашаба.

Удэрэй ажалай йуул тээ, 
удэшэлэн тээшэ, мориндоо 
мордожо тэрээн руугаа ошо- 
бо. Унишэг болоод бусажа 
ерэхэдээ, гурбан торхируу- 
нуудтай, ушее нэгэ худуу ол- 
зотой ерэжэ нухэдее баярлу- 
улаа. М.В. Бесова оорынгое 
дэбтэр соо саашань эдэ мэтын 
ушар уйлэнууд тухай йонин 
мэдээсэлнуудые бэшэйэн

байдаг. Энэ болойон ушар 
тухай иигэжэ бэшэйэн юм: 
«Дэлэй дээрэ нэгэшье тогоо- 
шоной шанажа узеешьегуй, 
шадахашьегуй тайгын ур- 
гамалнуудай ундэйэ, намаа 
нэмэйэн хоншуухан унэртэй, 
амтатайхан шулеер садхаа- 
гаа йэн. Шампи таабай нэгэ
шье минута соо миин йуужа 
шадахагуй, оортое ходол 
ажал олоод лэ байха. Жэшээ- 
ниинь, хушын борбоосогой 
суглуулжа сэмээд шулуун 
дээрэ тээрмэдэжэ гурил бол- 
гоод, ёйотой гоё амтатай 
йутэй сай уудаг болоо йэмди.

Ябайаар ябатараа экспе- 
дициин гэшууд беейэтэшэбэ. 
Шампи таабаймнай нэрэгуй 
уулын горхоной эрье дээрэ 
шоргоолжоной бута олонтой 
соорхой талмай дээрэ отог- 
жохые захирба. Туудэг носо- 
ожо амйарта бухэниие уйаар 
дуургэжэ йорбонтоййоо бэ- 
птыень галаа тойруулаад 
халаха, бусалхыень табю- 
улба. Тиигээд, бултанайнь 
хубсайа тайлуулжа эжыйээнь 
турэйэн бэеэрэнь улээжэ шор
гоолжоной бутануудай ха- 
жуугаар хубаарилжа табяад,

«хэн хайшаа ошогшоб, амар- 
жа ябагты», -  гэжэ энеэбхи- 
лэн хэлэйыень мартаха аал- 
ши, оорое туудэгэй хажууйаа 
холодонгуй ургэлжэ юугээ- 
птьеб хэнэ.

Юугээ хэжэ байгааб гэхэ
дэ, туудэгэйнгее унэйэ, хее 
суглуулжа нэгэ загнуу соо 
хээд, халуун уйанда хайлу- 
улаад, ондоо халуун уйатай 
загнуу соо шуурдээд ээлжээ- 
гээр урижа эгээн туруун тол- 
гойгынь, йуулээрнь уйэтэй 
газарнуудынь йайтар уга- 
алгаад нэгэ часай саг соо 
амархыень дурадхаба. Энэ 
сагай унгэрхэдэ уйанда шун- 
гаха зубшеел угэжэ шунгуу- 
лаад, шоргоолжоной бута 
дээрэ шоргоолжонуудай 
сэбэрлэйэн хубсайануудые 
зада ултэ губижэ сэбэрлээд 
эзэнуудтэнь тараажа угэбэ. 
Тэрэ йуни бултадаа на- 
рай ухибууд шэнги ямараар 
амаржа унтайандаа хойто 
углеениинь таабайдаа баяр 
баясхалан хургэхэдэмнэй 
дотор баярйаань халижа 
нюдэнуудтэнь ошонууд са- 
саржа даайаа йорон йорон 
йуугаа бэлэй.
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Вадим Андрущук таа- 
байн йургуулида йурахаяа 
яйалашье оролдоо юм даа. 
Сахюур буугаараа буудуулыт 
даа гэжэ гуйхадань нэгэшье 
буудуулаагуй, « ho мои гээшэ 
сэнтэй юм, миинтэ юундэ гар- 
гаха звери байха юм» гэдэг 
йэн ха.

У дэты игее туудэгйээ хо- 
лодожо хоюулан ехэ зугаа 
дэлгэжэ, байгаалиин нюуса 
тухай уни удаан хеерэлдэдэг 
йэн. Вадим Шампийаа асуу- 
ха: «Хубшэ, тайга соогоо 
юундэнь дуратайбта даа?» 
- гэхэдэнь, «Нюдэншни юу 
харана, шэхэншни юу дуула- 
на», -  гэжэ энеэбхилэн харюу- 
саха.

Г еологуудай еейэдынгээ 
уялгата ажалые удэшэндее 
дуургэжэ байхадань, Шам- 
пи ехэ йонирходог, анха- 
ралтайгаар шагнаха, асуу- 
ха. веры нгее мэдэсые 
ургэдхэхын туда еврее орол- 
додог, тэдэнйээ йайн мэ- 
дэсынь ойлгожо абаха, 
юрэнхыдвв ашагта малтама- 
лай ажалые мэдэжэ абахаар 
ехэтэ оролдодог юм йэн ха.

Ээлжээтэ маршруудаа 
унгэргеед, удэшэниинь энэ 
удэрэй д унгуудые гаргахадань 
алба байлсажа йонирхохо - 
ямар шулуун, юундэ хэрэг- 
тэйб гэхэ мэтыень мэдэжэ, 
танижа абаха заншалтай йэн.

Пуул тээшээ Шампи Джи- 
дакомбинадай эгээ бэрхэ бэ- 
дэрэгшэдэй, минералнуудые 
суглуулха геологуудай нэгэн 
болойон юм.

Зэдын аймагай Подхолдо- 
гиин газар уйанйаа эхилээд 
Уран Душэ хурэтэр хэды олон 
янзын минералнуудай зуйлые 
суглуулаа гээшэб.

Хамар-Дабаанда шэнжэ-

лэлгын, бэдэрэлгын ажалаа 
дуургэжэ, Бесовагай экспеди- 
ци Баянголоо бусажа ерэбэд. 
Эндэ дурбэн удэрэй амаралта 
ажалшадтаа соносхоод, М а
рия Васильевна Шампитай 
Понгинын нуурйэнэй шана- 
рые, хэбтэсые шэнжэлхэеэ 
ябабад.

Орой намар боложо хуй- 
тэржэ баййан уе хадань саг 
ургэлжэ М.В. Бесова план
шет дээрээ шэнжэлэлгынгээ 
дунгуудые бэшэхэ, тэмдэглэ- 
хэдээ гарнуудынь даараад, 
хэдышье улеэжэ дулаасуула- 
ашье йаань карандашаа ба- 
рижа шадахаяа болишохыень 
Шампи ажаглажа, нэгэтэ гэн- 
тэ нэгэ хоногоор гэртэнь та- 
бихыень гуйба.

Хоноод ошоходоо Марии 
Васильевнада эгээ таарахаар 
хэрмэнэй арйаар оёгдойон 
булган хязатай бээлэй абаа- 
шажа бэлэглэбэ. Бесовагай 
баяр баясхалан хургэхэдэнь 
мун лэ муноохи 30ОЛЭН эне- 
эбхилгээрээ харюусаха. Ха
мар-Дабаанда, Баянголдо 
ажалаа дуургэжэ Бесовагай 
экспедици Гуджиркада ажа
лаа ургэлжэлуулхээ ошобод. 
Тэрэ уедэ бэлигтэй бэрхэ га- 
заршан, ангуушан баййан ту- 
хайнь ганса район соо бэшэ 
бухы республикээр ураг суу 
таража, Шампи таабайн нэрэ 
соло ундэр дээрэ сэгнэгдэжэ 
суурхайан шатын уе бэлэй. 
Суута газаршан Шампи хой- 
то жэлынь мэдээжэ Григорий 
Федосеевой Хамар-Дабаан 
дээрэ худэлхэ топографи- 
ческэ партиин газаршанаар 
зууршалагдажа, 1935 оной 
жэлые унгэргэбэ. Энэ экспе- 
дициин ажалаа дуургэхэдэнь, 
М.В. Бесова Шампи Ямпило- 
ваа йеергэнь еерынгее экс-

педицидэ уриба. Тэрэ сагтаа 
урэтэй дунтэйгеер худэлжэ, 
геологуудта маша ехэ туйа 
хургэйэн габьяатай.

Ажалайнь амжалтые сэгнэ- 
жэ, Джидакомбинадай захир- 
гаанай зугйее Шампи Ямпи- 
ловта Баянгол тосхон дээрэ 
ажайуухыень шэнэ гэр угтее, 
бухы тоног зэмсэгтэй тэргэ 
морин бэлэглэгдээ. 1939 ондо 
хоёр йарын путёвкэ Сочини 
курортодо амархыень угтее. 
1945 ондо Джидабарилгын 
НКВД-гэй Гулааг унгэтэ 
металлургиин Министер- 
ствэдэ угтэхэдэнь, Джида
комбинадай эгээн туруушын 
директорээр Я.В. Тимошенко 
зарлагдайан юм.

Я.В. Тимошенко Шампи 
Ямпиловые ехэтэ хундэлдэг 
йэн, хэйэн ажалынь ундэреер 
сэгнэжэ, геологическэ тайа- 
гай коллекторээр оноогоо. 
Энэ ажалдаа 70-тай болото- 
роо худэлее. Я.В. Тимошен
ко Шампи Ямпилов хоёрой 
хоорондо ёйотой нухэд та
лый хани барисаан тогтожо, 
хээрынгээ гэртэ харитарынь 
ханилйан туухэтэй. Шампи 
Ямпилов 1951 ондо июниин 
5-да 76 найатайдаа намтараа 
дуургээ. Эсэгэ оронойнгоо 
хугжэхэ, йалбархын тулее 
хаа-яагуй хубшэ тайгые ма- 
хажа, дахинаа хэнэйшье даб- 
тажа шадаагуй ажалаараа 
Буряад ороноо суурхуулйан 
алдар солотой баатаршалга 
гаргайан шэн габьяатай хун 
гээшэ.

Джидакомбинадай туу- 
хэдэ Шампи Ямпиловай нэрэ 
соло улэхеерее улее.

В. Данжалов 
«Ажалай туг», 2007 он.
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Байгалиин ЬайханЬаа 
булгата хангайм Ьолонготоно

(Ургэлжэл).
Таабайнгаа угые дамжан 

ябайан Парпаан таабай, Бу- 
руунай таабай хун зондоо 
туйатай ябайан. 1600 таран 
оноор Тунхэн аймагйаа доло- 
он аха, дуунэр гэр булеерее 
ерэйэн намтартай юм. Сана- 
гада долоодохи дуу хубуугээ 
орхийон юм.

Пабар хонгоодорой ху- 
буун Гангуу заарин эсэгын- 
гээ угые дамжан абайан ехэ 
шанга бее баййан гэлсэдэг. 
Пабар хонгоодорой эхэниинь 
Ёнгорбойн аршаанай Дэрын 
теебиин хубууниинь болоно. 
Пабар хонгоодор ехэ заарин 
бее, йамганиинь ехэ удаган 
баййан. Турэйэн нютагынь 
Тунхэнэй хоймор (Тайархай) 
болоно. Дэрымнай теебии 
бурхан боложо толорйон ехэ 
дээдын гэгээн удаган юм. Дэ
рымнай теебиин душэниинь 
арын арбан гурбан ноёдой 
дунда орожо, Хуухэн Бумбэй 
нэрээр дурдагдажа, алдар со- 
лоор суурхаа йэн. Хожомынь 
Убэр Хангайн эзэнтэ бурхан 
боложо, ехэ дээдын эди шэди- 
тэй Даян Дархан Дашимаа эр- 
дэнеэр толоржо, Ёнгорбойн 
голой эзэн болоно. Захаамин 
соогоо эгээл хатуу, нэрэ со- 
лоороо билтарйан Ёнгорбой 
нютаг болоно. Хубисхалйаа 
уриид Санагын юйэн зуун

ламанар Ёнгорбойдо ерэжэ 
ном уншахаяа айдаг байгаа. 
Холын ехэ гэгээн ламанарые 
нютагаараа табидаггуй, аяар 
Сагаан-Мориноор тойрожо, 
Санагынгаа дасанда хоёр хо- 
ног ябажа хурэдэг баййан юм.

Дэрымнай теебиин нухэ- 
рынь Хотогор таабай ехэ заа
рин бее баййан. Тунхэнэй 
Баян гол нютагай юм. Муне© 
Охор-Шэбэр нютагта Хото
гор таабайн мургэлтэй, та- 
хилгатай газарынь бии юм. 
Хотогор таабайн юйэдэхи 
одхон хубууниинь Хонгор уу- 
лын аршаанай эзэн Житэн та
абай Мэндын тообии юм.

Хотогор таабай, Д эрымнай 
тообии хоёр юйэн хубуутэй, 
юйэн басагатай болойон. Хо- 
жом хойно эдэ ухибуудынь 
бултадаа бое, удаганууд бо
лойон юм. Хурьедыншье, 
бэреэдыншье бултадаа аяга 
бариха ехэ шанга уладууд 
байгаал даа. Эгээ ехэ Моотон- 
го хубууниинь табан хубуутэй 
болойон. Моотонгын хоёр 
ехэ хубуудынь Аха нютагта 
йуухаяа ябашайан. Сама бое 
1858-1913 онуудаар Сэнсэ 
нютагта ажайуугаа. Самайн 
Жамбал 1875-1935 онуудаар 
Сорок нютагта хунэй хэрэгые 
бутээжэ ябайан, ехэ солотой 
бое баййан байна. Хандаков 
Жамса 1900-1961 онуудаар

Сэнсэ нютагтаа аяга барижа 
ябайан байна.

Ахын суута Шарлай Убу- 
шеевич Аюшеев Моотонго уг- 
тан болоно. Аша хубууниинь 
Буряад орон соогоо суутай 
Зоригто Саханов болоно. 
Муноо «Буряад унэн» сони- 
ной даргаар ажалладаг Баяр 
Балданов Моотонго угтай 
юм.

Моотонгын гурбадахи 
хубуун Ошорой Укоев Влади
мир (1939-2002) Хуурай -  Хо- 
богтоо хун зонойнгоо хэрэ
гые бутээжэ ябайан юм.

Энэ таабаймнай найман 
хубуутэй болойон, унэр баян 
айл юм. Ухибуудынь Ху- 
рай-Хобогто, Аршаан дээрэ 
йуугша юм. Нэгэ хубууниинь 
Якутида ажаллана. Нухэрынь 
Молонов Кешын басаган юм. 
Бидэ Тоотонгын дурбэдэхи 
хубуун Мундоохэнйоо тара- 
йан угтай болонобди. Эгээ ехэ 
хубууниинь Тэсхэ заарин тэхэ 
ямаа унаатай, тэнсэлгуй ехэ 
эди шэдитэй юм, -  гэжэ дур- 
далгада ородог юм. Тэсхэ заа- 
ринай хубуун дурбэн тэгшэ, 
юушье хэжэ шадаха шадалтай 
Москви гэжэ алдаршайан га- 
бьяатай юм. ©орынгын нэрэ 
буряад баййан юм. Тунхэн, 
Алайр, Боохоноор ехэ хэрэг 
бутээжэ ябахадань, Эрхуугэй 
ород баяашуул урижа, ехэ
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зоболондо ороЬон уладу- 
удта гуha хэжэ, хул дээрэнь 
гаргажа эдэгээйэн намтар- 
тай юм. Ород йумын поп ехэ 
хундэлжэ, Московский гэжэ 
нэрэ зэргэ угэйэн юм. Энэ нэ- 
рээрээ Москви гэжэ мунхэдее 
шэнгэшэйэн юм.

Мундеехэнэй Бантийаа 
Хуухэн-Бумбэй мундэлйэн 
юм. Дорготынгоо тайлган- 
да Хуухэн-Бумбэйдее улаан 
йаарал мори баридаг. Ар- 
шаанайнгаа Дэрын теебиидэ 
соохор мори барижа, зуулэг- 
шэндээ Шуртэхын соол хара 
мори барижа, йэтэртэй буха 
барижа, ургэл мургэлее хэдэг 
юм.

Хуухэн-Бумбэйн эхэниинь 
Нурта нютагай Азайн айма- 
гай Шара-Номхон юм.

Нарин нуураа тойрожо, 
Нурта нугаараа 
Айлишлагша бэлэйб, -  гэжэ 

дурдалгада орогшо юм.
Зэлэ тата/тн 
Убэр Хангаидаа,
Зуун жэл соо 
Арбан наиматаи 
Зандаа ябахаб, -  гэжэ ургэл 

дурдалгада ородог юм.
Мундеехэнэй одхон ху- 

буун Пандар ехэ шанга бее 
баййан юм. Урда сагта Пан- 
дарай губе© дээгуур эхэнэр 
хун ябадаггуй баййан юм. 
Муноошье хурэтэр хатуу ехэ 
тахилгатай юм. Шэрэнгиин 
талада Шэрэнги таабайн та
хилгатай газар табан хуйан 
юм. Алгайн губе© дээрэ Алтай 
таабай нэгэ томо шэнйэндэ 
ургэлее хэдэг баййан юм. 
Тэрэ шэнйэниинь йая болотор 
байгша йэн. Би хори гаран жэл 
соо тэрээгуур ябаагуйб. Тур
бин хунэй тэбэрижэ хурэхеер 
бэшэ будуунйээ будуун, Ган
са холтойониинь эрмэглэжэ 
газаашаа ургашайан шэнйэн 
байгша йэн. Энэ шэнйэнэй 
зуун убэртэ уула ургадаг

йэн. Би танихашье угы, 
мэдэхэшьегуй ябайан байнаб. 
ГРП-дэ мал дээрэ худэлжэ 
байхадаа, амаралта бухэндэ 
Санагада хилээмэндэ ошодог 
байгааб. Нэгэ ошоод ябаха- 
дам Хадаев Аркадий базамни 
намаяа бэдэржэ олоод, Би
шиханов таабайнда абаашаа 
йэн. Ороходомнай манияа 
урижа столдо йуулгажа, ехэ- 
эр хундэлее йэн. Намда хан- 
дажа, дахин ерэхэдээ намдаа 
уула асаржа угыш гээ йэн. 
Ямар газарта ургагшынь заа- 
жа угое йэн. Тэрэ убэртэ гара- 
хадаш хониной хоргоойонтой 
адли юумэн монсойлдожо 
йууха. Урда сагта хунууд 
хэтэ сахюуртаа гал абахаяа 
хээд ябадаг байгаа. Зуладаа 
томожо хэгшэ баййан юм. 
Убэртэ гарахадам нээрээшье 
хониной хоргоойонтой адли 
ургамалнууд монсойлдожо 
йуугаа йэн. Нэгэ багашаг буд 
мунйэн соо дуурэн суглуулжа, 
абашажа угое йэм. Нэгэ мон- 
согорынь задалаад узэхэдэш, 
хурьганай ноойонтой адли 
юумэн гарагша юм. Муне© 
энэ ургамал ургахаяа болёо. 
Хэдэн намар ошожо хараа 
йэм.

Моотонго угтай Мухана- 
ан таабай, Апаан таабайнар 
хундэ сагта уула, обоогоо 
тахижал ябайан байна. Дай- 
най уедэ Моотонго угтай 
Парни таабай улад зонойн- 
гоо хэрэгые нюусаар хэжэ 
баййан, -  гэжэ хугшэн улад 
зугаалдагша йэн. Бэрхэ, ха
туу сагта тайлгаа йуни гара
жа хэдэг байгаа. Табяад он 
болотор мэндэ элуур ябайан 
юм. Хубууд басагадаар олон, 
аша, гушанарынь хаа яагуй 
йуудаг юм.

Моотонго угтай Гэндэн 
таабай, Цыремпил Жаргало- 
вууд ерээд он болотор, хунэй 
хэрэг бутээжэ, нютаг зондоо

ехэ хундэтэй ябаа юм. Гэндэн 
таабай хониной сагаан дала 
дээрэ хараад, хунэй хайшан 
гэжэ ябахыень хуу хаража хэ- 
лэдэг йэн. Гэндэн таабай Са- 
нагын дасанда хубараг яба- 
хадаа, далдын юумэ хараха 
шадалтай байгаа. Ехэ лама- 
нар даралга хэхэдээ Гэндэ- 
ниие абаашажа, шудхэр юу- 
мэнэй танха уруу орохыень 
хараад, таглажа газарта бу- 
ладаг байгаа. Даралга хэхэ
дээ гурбалжан добуун дээрэ 
дарадаг байгаа. Танхынгаа 
доро тээрмэ хэжэ, танхын
гаа дээрэ шэрэм тогоо уруун 
харуулаад буладаг байгаа. 
Юундэ тээрмэ хэгшэ юм гэ- 
хэдэ, тэрээндэ эрьюулжэ са- 
гаа барадаг юм шудхэрнууд. 
Гэндэн таабай ехэ мэргэнээр 
хэлэдэг йэн. Ушар мурышье 
хуу заажа угэдэг байгаа. Цы
ремпил таабай ерэ гаран он 
болотор хун зонойнгоо хэрэ
гые бутээжэ, Шойндон таа- 
байтай Шара-Азаргынгаа 
хоёр горхоной уулзуур доро 
Лусууд тахижа байгаа. Бее, 
лама хоёр Лусууд тахижа, 
ехэ номгоруулйан. Зонойл 
тулее ехэ юумэ бутээжэ, дээ- 
дэ замбиидаа мордойон бай
на. Сагаантан угай Модо- 
ной Лубсан теебии Санагын 
Шобхоон таабайда ошожо 
эсэгэлуулйэн юм. Жара гаран 
он болотор хун зонойнгоо хэ
рэг бутээжэл ябайан суутайл 
удаган баййан юм даа.

Гушаад оной уеэр Шуртэхэ 
угтай Баашанхын Цырен ехэ 
шанга бее баййан юм. Ехэ 
найатай болоод ябахадань, 
Е1уртайаа нэгэ эхэнэр сэржэм 
ургуулхэеэ ороходонь, Цырен 
таабай айлда хэрэг бутээгээд 
ерэжэ унташайан байгаа. 
Шабгансаниинь хунэй оро- 
жо ерэхэдэ, таабайгаа йэреэхэ 
гэхэдэнь, бурхандаа мордо- 
(Ургэлжэлынь 10-11-дэхи нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
шойон байгаа. Нуртын 
йамганай архиие дээрэнь 
суршэхэдэнь, таабай шарай 
орошоо. Хоюулаа аййандаа 
гуйлдэжэ гараад, шабганса- 
ниинь хурнгэ айлдаа ошоо 
йэн. Нуртынгын йамган ню- 
таг тээшээ харайлгажа яба- 
ал йэн. Шуртэхэ улад ехэ 
бэрхэ, юумэ наймаалхадань 
урагшатай, бухэ барилдааша 
хубуудээрээ омогорхойон.

Шуртэхын хубуун
шурмэрхуу,

Шурхэйн мяхан шулэрхуу, 
-  гэжэ нютаг зониинь магта- 
даг йэн.

Моотонго угтай Удагайн 
Бадма хун зондоо туйа хэжэ 
ябайан бее юм. Зааха архяа 
уугаад халахадаа, халуун 
шэрэмэй гарьха шудэндее 
зуугаад, гэр соогуур хатар- 
даг Ьэн. Сугтаа уужа баййан 
нухэдынь, энээнйээ дортохо 
угыбди гээд, унидэ хурэхее 
йанайан гарьха зуугаад, ама 
уралаа дургэжэ орхидог Ьэн. 
Хун зоной наадан болодог 
Ьэн. Иимэ ехэ шэдитэй беенэр 
баййан байна.

Далахай, Утаатада Ху- 
шатын, Тудхалтын, Хэсэтын 
гурбан эгэшэ дуу Тээбиинэр 
шанга удаганууд баййан юм. 
Хожомынь хада уулын эзэд 
болойон туухэтэй юм. Хэсэ
тын теебии Монголой йайхан 
газарта ябашайан гэлсэдэг.

Тудхалтын теебиин хубуу- 
ниинь Лэбэнтэй баатар бай
йан байна. Бэеэр ундэр томо, 
ямаршье моринйоо тургоор 
хада уулаар ябаха шадалтай 
баййан юм, -  гэжэ зугаалдаг- 
ша Ьэн. Урда сагта йарьдаг 
уулаар ябахада сайан хун зо- 
ниие айлгажа, йуни дуурэн 
ябажа унтуулдаггуй байгаа. 
Хун зониие йарьдагта хоно- 
ходоо галаа тойрожо унтагты 
гэжэ Лэбэнтэй баатар захидаг

байгаа. Сайан хун тухэрёон 
модо йунёо дуурэн бэдэржэ 
оложо ядаад, уур сайлгадаг 
байгаа. Нэгэ доро унжыжа 
унтабалынь, нэгэ модоор да- 
ража орхихо байгаа. Лэбээн- 
тэй баатарай хоёр нюдэнэй 
хорондохи тоо болохо, нэгэ 
хамарайн нухэн уруу гэмгуй 
томо хунэй дурбэн хурган 
багтаха баййан гэлсэдэг. 
Эрхуугэй баяшуултай ехэ та- 
нил баййан юм. Ород баяшу- 
ул юйэн эрдэниинь зуйл асар- 
жа угэбэлыш, ород хаанай 
харуулшан болгохобди гэйэн 
юм. Парьдаг уулаар ябаад, 
юйэн эрдэниинь зуйл угыл 
юм гэжэ ойлгожо ябаа йэн. 
Хэдышье мэхэлуулжэ ябаа- 
нтье йаа, сагаахан йанаатай, 
йарьдаг уулаар тулижа 
ябайан улад зондо туйа хэжэ, 
сайа бордойондо харгыйаа 
хадууршайан замшадта, урда 
хойто ехэ йарьдагуудай да- 
баае гаргалсажа угэдэг йэн 
гэжэ хугшэн зон зугаалдагша 
йэн. Сэбэр йайхан сэдьхэл- 
тэй ябайандаа, улад зондоо 
ургэмжэ ехэтэй байдаг йэн. 
Сэнхир номин хухэ тэнгэри- 
ин алтан нараар туяатайан 
йарьдагайнгаа энгэртэ дая- 
анша хунэй байдаг агы соо 
байдаг йэн. Агыниинь ехэ 
хунхэгэр уужам, досоогоо 
мунхэ булаг уйатай, убэлэй 
хуйтэндэ дулаахан, гал 
тулихэдэнь утааниинь дээшээ 
нэгэ забйараар гарашадаг 
байгаа, Эрхуугэй баяшуул ута 
винтовко угэхэдоо, оршуу- 
лагша буряадтай агнахынь 
эльгээйэн юм. Агыгаа хундэ 
хэлэдэггуй, ехэ нюусаар, мур 
сараагаа мэдуулэнгуй яба- 
даг баййан гэлсэгшэ йэн. Энэ 
нухэртэйгое хэдэн удэр агна- 
жа, ехэ олзотой ерэдэг йэн. 
Энэ нухэртое мориндонь эгэ- 
эл унэтэй ангуудай арйа аша- 
жа угоед ябуулаа йэн. Хойто

намарынь арбаад ородуудые 
ноохи буряад оршуулагшань 
газаршан боложо, дахуулжа 
ерээ. Агы соонь харахадань, 
булганай, зээгэнэй арйад ха- 
таалгаатай баййан, бугын 
шуйан убэрнууд дуурэн яб- 
талаатай байхыень хараад, 
энэ юумэндэнь обтожо, Лэ- 
бээнтэй баатарта архи ехэ- 
эр уулгажа йогтоогоод, нэгэ 
ородынь йухоороо толгой- 
гынь хузуугээрнь тайа саб- 
шажа орхийон юм гэлсэгшэ. 
Толгойгуй мухар бэеэрээ 
уудэнэйнгоо нухые шулууга- 
ар хаажа байхадань, буряад 
оршуулагша бушуу тургэндоо 
гаража ябайан. Тэрэ шулуу- 
гынь саашань тулхихэдэнь, 
худэлжэшье угоогуй. Агы- 
даа ороходоо оорынгоо буу 
газаа тушуулээд оройон. 
Тэрэ уедэ ута винтовка ехэ 
унэ сэнтэй баййан гэлсэдэг. 
Эдэ нухэдэйнгоо моридые, 
буунуудынь абажа, ганзага- 
дань уяад ябаа йэн. Дабаан 
дээрэ гарахадань, газар ехэ- 
эр худэлжэ, хадын ороййоо 
сайан уры бушхаран унайан 
юм. Пуултэйнь ородуудай 
олон турэлынь ерэжэ, тэрэ 
агыгаа олоогуй, томо томо 
шулуунууд нуража, тэрэ га- 
зарынь хуу даража орхийон 
байгаа. Энэ газарынь оложо 
ядахадаа, тэдэ найа барайан 
ородуудайнгаа хэрээйэ даба
ан дээрэ тодхожо табийан. 
Манай эндэйээ ябайан улад 
тэрэ хэрээйэнгшнь йая боло
тор баййыень харайан байна. 
Иимэ ехэ баатар хун турэл 
байгаалитаяа холбоотой, хухэ 
мунхэ тэнгэридээ гэгээн одо 
заяатай, турэл йайхан нюта- 
гаа зурхэндоо ходо йайханаар 
йанажа ябайан.

Манай Ёнгорбойдо
баабгаййаа хусэтэй Бажаа 
Шуртэхэ угай баййан. Арбан 
найман найанай болоод яба-
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хадаа, Санагын дасанай ба- 
рилдааша хубуудые дахажа, 
Богдын хуреэнэй ехэ найрта 
ошолдоо. Гайар томо бэетэй 
ябахадань мориниинь эсэжэ, 
шабарта унашаха. Унайан 
морёо шэрэжэ гаргаад, унаад 
ябахадань газар хороохоёо 
болиходонь, удамарша аха 
заханиинь нэгэ барилдааша 
ламада найр болохонь ушее 
удышэг байна гэжэ хэлэжэ, 
энэ хубуундээ йайн мори 
оложо угеерэй гэжэ захя- 
ад, саашаа ябаад йэн. Бажаа 
эсэйэн морёо хутэлжэ, горхо 
зайжа уруудажа эгсэ хабса- 
гай доогуур барьял шулуу- 
нуудые тойрожо ябахадань, 
нэгэ томо баабгай хул дээрээ 
бодоод, харгыгынь хаагаад 
байшаба. Мориниинь хуу- 
хираад, гэдэргээ унажа, ехэ 
хабшуу газар тудажа, жо- 
лоогоо тайа татаад, нуге© 
мориндоо духеед байшаба. 
Бажаа нэгэ шэрэнгиинь са- 
ана ороходонь, баабгай шэ- 
рэнгитэйнь дабхар бажууха 
гэхэдэнь, хоёр урда хулйеен 
баряад байшахадань, баабгай 
айдхатайгаар хэрхирээд, хада 
хабсагайн дойолтор сууряа- 
туулаад, абяа гарахаяа болёо 
йэн. Нуге© аха нухэр лама- 
ниинь моридоо шууд гэжэ 
барижа, доошоо оробо. Нэгэ 
заахай талбарта морёо уяжа 
байхадань, нухаар, ерыш, 
бишни хунгэрхэмни, бушу- 
улыш, гэбэ. Нуге© нухэртее 
хоёр хулынь барюулаад, 
оорое мориндоо ошожо, бог- 
соо асараад, загнуудаа уйа 
асаржа, галаа тулёод, сайгаа 
табижа бусалгаад, нухэрее 
харайаниинь найгажа байгаа 
йэн. Тэрэнээ табяад ерыш, 
сайгаа ууял гэхэдэнь, аха 
ламаниинь абяа гарахайаа 
байтагай, мэдээгуй болошо- 
од байба. Хоёр гарынь шууд 
гэжэ заалажа абаад, галайн-

гаа хажууда асаржа, сай уул- 
гаха гэхэдэнь шудее тайа зу- 
ушоод байгаа. Шудэнэйнгын 
забйараар сай уулгахадань, 
мэдээ орожо, тэрэ баабгайш 
хаанаб гэжэ йураба. Та тэрэ 
ухэшэйэн баабгайе мэдээ ал- 
датараа баряад байгаа бэлэйт. 
Иигэжэ залуу хубуунэйнгее 
зугаалхада, шимни ондоо 
хундэ бу зугаалаарай даа 
гэжэ аргадайан. Хоюулаа ба
абгай убшэжэ, арйын абажа 
ганзагалаад, домхиин абажа 
богсодоо хээд, саашаа яба
ад йэн. Тэрэ уедэ домхи ехэ 
унэ сэнтэй баййан юм. Мон- 
голой уужам талада гараха- 
дань, ухэр малай меереен, 
хони хурьгадай мааряан, бу- 
хын зохорхо абяан холойоо 
сууряатажа байба. Хунэй до- 
соо уужам, тэнюун боложо, 
йэеы гэрнууд сайража хараг- 
даба. Аха ламаниинь танил 
айлдаа орожо, мэндэ амараа 
хэлсээд, удэтттын хоол баря
ад, угле© болотор йайн амар- 
жа хонобо. Нэгэ йайн мори 
хулйеер абаад, харгы замаа 
саашань ургэлжэлуулжэ, Бог
дын хуреэн уур сайжа байха- 
да хуроо йэн. Дасан бухэн 
еейэдын байратай байгаа. 
Бажаа газаа баййан далиб- 
ша доро орожо унташоо йэн. 
Энэ уд эр найр эхилжэ байгаа. 
Дасан бухэнэй ехэ ехэ лама- 
нар боосоо хэдэг йэн. Ямар 
дасанай бухэ дабахаб гэжэ 
боосоондо ехэ мунгэ таби- 
даг байгаа. Богдын хуреэнэй 
нэгэ тагнуулшан ямар даса
най бухэ илахаб гэжэ шэртэ- 
жэ ябаба. Санагын дасанай 
далибша соойоо нэгэ томо 
гар гарашоод байхадань, 
альган дээрэнь гэшхэхэдэнь 
мур сараашье ороогуй, за
луу хубуун йэреэшье угы. Ехэ 
ноёдтоо ошожо тэрээн тухай 
дуулгаа йэн. Санагын даса
най нэгэ залуу адар томо бэ

етэй хунйээ улуу хусэтэй хун 
угы байна гээ йэн. Бажаа хэ- 
дэн хубуудые диилээд, эгээл 
йуулдэ Богдын хуреэнэй заан 
бухэтэй барилдаха болобо. 
Сагайнгаа духэхэдэ барил- 
даанай духэригтэ гаража ха- 
рахадань, Богдын хуреэнэй 
заан бухэ хоёр альган дээрээ 
хухэ хадаг, хитад тэбхэр сай 
баряад, бургэдэй хатар хэбэ. 
Бажаа юушье угы бэрэ тэб- 
дэхэдээ, хоёр залуу хубуудые 
буйэйеен нэжээд гартаа 
ургэжэ абаад, бургэдэй ха
тар хэйэн юм. Духуу баййан 
убгэн хун ехэ гайхажа, хубаа, 
иигэжэ болодоггуй юм гэжэ 
шэбэнэжэ хэлэйэн юм гэжэ 
зугаа байдаг йэн. Бажаа заан 
бухэтэй барилдажа, унагаа- 
хадаа эбэрээжэ орхийон юм. 
Аха захатаниинь юундэ ойл- 
гуулжа уг00гУЙ юм Даа- Ехэ 
зэмэдэ орожо, арбан найман 
найандаа дахин барилдахаа 
оригдойон юм. Е1айан соонь 
хурэхэ алта, мунгэ угэйэн юм 
гэжэ хэлсэдэг йэн. Санагын 
дасан туйалжа байхын, Бог
дын хуреэнэй шэрээтэ лама ехэ 
ном хадагтай бэшэг эльгээйэн 
юм. Бажаа ганса басагатай, 
энэ уриниинь эсэгэтэеэ адли 
хусэ ехэтэй, даб гэйэн хун 
халдадаггуй йэн. Бажаагай Сэ- 
бэг хори хуроогуй ябахадаа, 
дурбэ, табан мориной бухал- 
нуудаар гансаараа сомоо со- 
модог йэн. Нэгэ уедэ Дармын 
Данзан, Сэбэг гээд сомоо со- 
можо байхадаа, залуу басагые 
йабардаха гэхэдэнь, Данза- 
ниие сомоо дээгуур шэдэжэ 
орхийон юм.

Данзан аймаг соогоо туруу 
барилдашан ябайан. Иигэ
жэ залуу басаганда сомоо 
дээгуур шэдуулхэдээ, умДэн 
соо удхэнее алдажа орхийон 
юм, гэжэ Цыремпил таабай 
хеерэгшэ йэн.

(Ургэлжэлынь у  даа да хи дугаарта).



12нюур «Ажалай туг» 2017 оной апрелиин 14

Табан хушуун мал тухай тоолуур
Морин

ГуунЬээ -  унаган, 
Унаганйаа -  дааган, 
Дааганйаа дээшээ 
Эрэнь -  уреэ,
Эмэнь -  хизаалан, 
Уреэйээ -  йоёолон, 
Шудэлэнйвв -

хизаалан,
Уреэ, йоёолонйоо -  
Азарга, морин,
Гуун эхэ,
Гуунйээ -  унаган...

Хонин
XoHHHhoo -  хурьган, 
Хурьганйаа -  тулгэ, 
Эрэ тулгэйвв -

шулгэ,
Эмэ тулгэйвв -  3yhar, 
Шулгэйвв -  хуса,

эрье,
3yharhaa -  эхэ ямаан, 
XoHHHhoo -

хурьган...

Ямаан
Ямаанйаа -  эшэгэн, 
Эшэгэнйээ

шудэлэн,
Эрэ шудэлэнйвв -

йиинэг,

Эмэ шудэлэн1т00 -
3yhar,

Пиинэгйээ -  тэхэ,
йэрхэ,

3yharhaa -  эхэ ямаан, 
Ямаанйаа -  эшэгэн...

Y x a p
Унеэнйээ -  тугал, 
Тугалйаа -  буруун, 
БуруупЬаа -  хашараг, 
Xamaparhaa саашаа 
Эрэнь -  гунан,
Эмэнь -  гунжан, 
Гунанйаа -  дунэн,
Д унэнйвв -  буха, cap, 
Г унжанйаа -  д унжэн, 
Дунжэнйвв -  унеэн, 
Унеэнйээ -  тугал...

Тэмээн
Энгинйээ -  ботогон, 
Ботогонйоо -  тором, 
Торомйоо -  тайлаг, 
Тайлагйаа -  дунэн, 

дунжэн,
Дунэнйоо -  буура,

атан,
Дунжэнйоо -  энгин, 
Энгинйээ -

ботогон... 
Э. Дугаров
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