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Илалтын йайндэр угтахаяа 
бухы зон олоороо сугларбад. 
Тэдэнэй дунда эгээ туруун 
ябагшад Холтойон Ьуурин за- 
ставын пограничнигууд, дай- 
най ба ажалай ветеранууд, 
хилэ харуулгын сэрэгшэд, 
йурагшад ба ажалшад.

Захаамин ню тагайнгаа 
гудамж аар айм агай туруу 
болохо «Д урасхаалта ном» 
ябуулаа. Тэрэ ном соо 7428 
фронтдо татуулйан сэрэгшэ- 
дэй, 5268 нэрэнууд оройон 
б айн а.

У ш ее тиихэдэ олон томо- 
шуул ба багаш уул бухыроссин 
«Бессмертный полк» гэйэн 
акцида олоороо хабаадаа.

Баяр баясхалангай угэнуу- 
дые аймагай гулваа С.В. Гон- 
житов, хотын гулваа Е .Н . П о 
ляков, айм агай ветеранууд ай 
нэгэдэлэй толгойлогш о В.Ц.

Д орж иев, айм агай сэрэгэй к о 
миссар В.С. Ц ы ды пов гэгш эд 
ню тагаархидтаа дамжуулаа.

Тэрэнэй Ьуулээр дайнай 
уеын дуунуудаар ба хатар  
н аадаараа  Закаменск хотын 
дуу хатарай  9 газарта  айм а
гай ансамбльнууд хунуудэй 
урма баярлуулаа.

Д айнай  газарта  унайан 
сэрэгш эдтэ минутый хугасаа

соо абяагуй зогсолго унгэрее.
«Рекорд П обеды» гэйэн 

акци олон то ото  хунуудые 
суглуулаа.

О белискын дэргэдэ «Аллея 
свечей» гэйэн акци унгэрбэ.

М айн 9-эй йайндэр аяар 
холын 1945 оной илалты н са- 
лю даар дуурээ.

Долгорма Тогмитова, 
м анай корр.
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Турэл дайдаяа мэдэ!
Ш энж элгэ

\  н рем и и н 28-да Захаами- 
най 1-дэхи дунда Ьургуулиин 
дэргэдэ Захаамин аймагай 
тогтойоор 90 жэлэй ойдо 
зорюулагдаЬан «Турэл дайда
яа мэдэ!» гэйэн республикан- 
ска научно-практическа кон- 
ференци унгэрбэ.

Конференциин зорилго 
хадаа ш энжэлэлгын ба бэдэ- 
рэлгын ажал ургэдхэхэ. Энэ 
конференцидэ Ьургуулиин ехэ 
классай Ьурагш ад, оюутад ба 
аймагай ажаЬуугшад хабаада- 
бад.

Н аучна-практическа кон- 
ференци хэдэн таЬаг боложо 
унгэрее. Эгээл олон хабаадаг- 
шад, тодорхойлбол, 140 хун 
«Краеведени» гэЬэн таЬагта 
тудалдаа. Эндэ хадаа заха 
хизааргуй темэнууд угтее. 
Экспертын булэгтэ манай ню- 
тагай  хунууд ороЬон байна. 
Н эрлэбэл, педагогическа нау- 
кануудай кандидадууд В.М. 
Бадмаев, Ц .Р. Б азаров, Е.Г. 
Б азарова, Е.Р. Тарм аева, Т.Д. 
Ж алсанова, Т.С. Ц ы бикова.

«Краеведени» гэЬэн секци- 
ин 1-дэхи подгруппа соо нэгэ- 
дэхи Ьуури Энхэ Соктоев (11 
кл, Борто), хоёрдохи Ьуури -  
Булат Борбоев (11 кл, Борто), 
гурбадахи Ьуури -  А рю на Аю- 
шеева (8 кл, 1-дэхи Ьургуули) 
эзэлбэд. Энэ секциин 2-дохи 
подгруппа соо Д олгорм а 
Л айданова (Ёнгорбой), С а
рана Б азарова (М ихайловка), 
И несса Будаева (Дутэлуур),
3- дахи подгруппа соо Сарю на 
Васильева ба Туяна Рампило- 
ва (4-дэхи Ьургуули), Сарю на 
Ц ы нгеева (Бургэ), Я на Блей
зер (5-дахи Ьургуули), харин
4- дэхи подгруппа соо Ж анна 
Б азарова (8 кл, Сахирай ин
тернат), Елизавета Н асонен- 
ко (Захааминай техникум), 
Т атьяна А ндриянова (11 кл, 
Улэгш эн) ш алгарбад.

«Экологи, экономика
и туризм» гэЬэн секци соо 
Еунсыма Ц ы биковагай  ба 
С аяна Еарм аевагай (5-дахи 
Ьургуули), Сэлмэг Банданова- 
гай ба М аргарита Л агконова-

гай (М ихайловка), А ю р Цы- 
ренж аповай худэлмэринууд 
эрхим гэжэ тоологдобо.

«Творчество» гэЬэн секци 
соо Е катерина Банзаракцае- 
ва (5-дахи Ьургуули), Ж аргал  
Будаев (Улэгшэн), Бэлигма 
Еанж урова (Бургэ) гэгш эд эр- 
химлээ.

У ш ее тиихэдэ Ьурагш ад ай 
худэлмэринуудЬээ гадна 
багш анарай ажалнууд хоёр 
подгруппа соо еэгнэгдэбэ. 
Туруушын подгруппа соо 
Х.Д . Д ам пилова, Д абааты н 
Ьургуулиин багш а, Ж .Б. Очи- 
рова, У лэгш энэй Ьургуулиин 
багш а, Б.Д. Базаров, 4-дэхи 
Ьургуулиин багш а, Н .А . Ми- 
сюркеева, багш ын аж алай ве
теран ш алгарбад. Х оёрдохи 
подгруппа соо Д.З. Ш аракчи- 
нова (Зэдын аймаг), О.В. М ар- 
доленова (ХолтоЬон), Б-Х. 
Б. Д орж иева (Улэнтэ), М .А. 
Ц ы бикова (5-дахи Ьургуули) 
эрхим болож о тодороо.

Долгорма Тогмитова, 
м анай корр.
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Санжайжаб БАНЗАРАКЦАЕВ

Илалтын сэрэгшэд
Эсэгэ ороноо хам гаалгы н 

Агууехэ дайнай дуурэхэ уедэ 
байлдаануудта баатарлига- 
ар хабаадаж а ш архатайан , 
гаргуй болойонш ье, хулее 
тайруулж а, дохолон болойон 
улаан сэрэгш эд тоонто  ню- 
тагтаа  бусажа ерээ.

М анай  С анага  ню тагта нэ- 
жээд хулее тайруулйан, хоёр 
таягаар  ябадаг улаан сэрэг
шэд Гапилов Б орбогой  Бан- 
деев Ф ёдор хоёр ерээ. А рда- 
ев Бадархы н баруун гары нь 
тохоногйоон доош о миин 
эзэгуй йэнжэгэлзэж э байха.

Теэд яахабш и, тэдэнэр уе 
мусэ дутууш ье йаа, колхо- 
зойнгоо аж алда эдэбхитэйгэ- 
эр ябаж а, аж алта удэр олоод, 
гэр булэдоо туйалаад  байгаа.

Б орбогой  абгай уран дуй- 
тэй хадаа колхоздоо, зондоо 
хэрэгтэй бухы юумэ хээд лэ 
байха. Гэрэй сонхын холоо- 
до, раам а, уудэ, ш арга, гар  
тарм уул хэхэ, м ориной тэр- 
гэ, хомууд зайаха гэхэ мэ- 
ты н элдэб аж ал хээд, зарим  
колхознигуудйаа улуу аж алта 
удэр олоод байдаг йэн.

А рдаев Б адарха абгай ха- 
руулш анаар худэлхэ, колхо- 
зой почто тарааха.

1952 ондо колхоздо авто 
м аш ина абтаха болобо. Теэд 
ж олоош он байхагуй, ню таг- 
таа  гансал Бандеев Ф ёдор 
ж олоош он байгаад , уроойэн 
хулгуй. Ф ёдор Бадмаевич: 
«Энэ «ЗИ С-5» м аш ины ш  та- 
бан хургандаал адли мэдэ- 
хэб, би ябуулхамни, дайнда 
иимэ м аш инада ябайан  сэрэг- 
шэб!» гэжэ колхозой прав- 
ленидэ дурадхал оруулба, 
туруулэгш э зубш еобэ.

Д олгор  йам ганиинь уран

дархан  хадаа нэгэ йуниин тур- 
ш ада утахан тум эроер ры чаг 
хээд, маш ины н сцеплениин 
педальда ш урабаар  бухэлбэ. 
Тэрэ ры ч агаа  гар аар аа  саа- 
ш ань дарахада, хулоорое пе- 
даляа  дарайантай  адли бол- 
гож о тохёоруулба. М аш инаа 
ябуулж а узэбэд, ям арш ье 
йаадгуй м аш инаа ябуулжа, 
зогсоож о ш адаха байба.

Ф ёдор Бадм аевич айм агай 
Г А И -да ш алгалта баряад , эр- 
хим ж олоош он гэжэ тоолог- 
доод, гуш а гаран  жэлдэ энэ 
дуратай  аж алдаа худэлжэ, 
найанайнгаа  хундэтэй ама- 
ралтада гарайан  нам тартай .

М анай  ж олоош он Л ай- 
ж ад-Д орж о ханитаяа 1965 
оной зун Зэдын уртоойоо 
колхоздоо м ориндо хуллэхэ 
хэдэн граблинууды е тээгээд, 
Д эрэстэйн дардам  харгы гаар  
табилуулж а ябаба. У рдайаан 
«У рал» м отоциклоор ерэжэ 
ябайан  хунэй харагдахада, 
энэ инспектор лэ байха гээд, 
м аш инаа аалидуулба. Тэрэ- 
шье бэзэ, инспектор байл- 
гахы н тэм дэг угэбэ. Доку- 
м енты нь хараад , инспектор 
ахалагш а лейтенант Зама- 
радский гээш эб, кабинайаан  
тара гэбэ.

К аб и н аа нээгээд гараха- 
даа, уроойэн хултэй, хоёр 
таягтай  хун гараба. Зам арад- 
ский гайхаад:

- Я  не поним аю , кто вы т а 
кой? -  гэбэ.

- Т оварищ  старш ий лейте
нант! Я  водитель 1 класса, на 
войне служил ш оф ёром , п о 
терял ногу в С талинградской 
битве, где ком андовал  тогда 
генерал, сейчас М арш ал С о
ветского Сою за, дваж ды  Ге
рой С оветского Сою за, к а 
валер десяти орденов Л енина 
Василий И ванович Чуйков. 
Р аботаю  ш оф ёром колхоза 
«Коммунизм» Закам енского 
района более 15 лет! -  гэжэ 
ж агсаалда баййандал элидхэ- 
хэдэнь, инспектор Зам арад- 
ский:

- Всё ясно, с сегодняш него 
дня мы хорош ие друзья. Ж е
лаю  счастливого пути! -  гэжэ 
сэрэгэй ёйоор оортэнь элид- 
хэбэ.

Х аж уудань йууйан Л ай- 
ж ад-Д орж о нухэрынь:

- Энэ сагдааш ни танйаа 
айха ш энги болоол, гэжэ 
ню доо ехэ болгодхёод йууба. 
Ж олоош он нухэртоо:

- П айн танилтай  болобоб
(Ургэлжэлынь 4-дэхи нюурта).
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(Ургэлжэл).

ди, танил гээш эш ни далай 
ш энги юм гэжэ урданай  зугаа 
бии юм, гэбэ.

Ф ёдор Бадм аевич зондоо 
ехэ туйатай , хундэтэй жоло- 
ош он байгаа. Н ю тагай  зон, 
колхознигууд Г ородок, Са- 
хир (тиихэдэ айм агай  туб б ай 
гаа) ош оходоо гансал колхо- 
зойнгоо аш аанай  м аш инаар 
аш аа тээбэри  дээрэнь арга 
хургаа олож о йуугаад ябадаг 
байгаа. Ж олоош он тон харю- 
усалгатай , хунуудые йуулгаа 
haa, яагаад  йуужа ябахаб , 
хаана йуухаб, юунйээ ба- 
рилсаж а ябахаб  гэхэ мэтээр 
йайнаар  зааж а угэхэ. М аш и
на байлгаха гэбэл, ям ар  до- 
хёо угэхэбтэ гэжэ ойлгуулхал 
даа. Тэрэ уеын хунгэн бэшэ 
сагта ж олоош оной хундэ 
аж алда удэр, йуниие, холо 
ойры е, убэл зуниие илгангуй 
ш арм айн оролдож о ябаа. 
Х аргы  зам  гээш эмнай тиихэ
дэ зэрлиг зандаа, м унеенэй 
дардам  харгы  бэш э байгаа. 
К олхозоо хусэ ш адалтай , 
баян болгохы н тулее , дай- 
най хатуу ш эрууниие узэйэн 
хадаа, дайнйаа амиды мэндэ 
ерэйэндээ баярлаж а, ажал- 
даа  ш уумайн ородог юм йэн. 
К олхозой  тэрэ уеын залуу жо- 
лоош оды е Ф ёдор Бадм аевич 
хумуужуулйэн гэхэдэ, ям ар- 
тттъе алдуу болохогуй. К олхо
зой правлени тэрэниие ехээр 
хундэлхэ, хэйэн, бутээйэн 
аж алы нь сэгнэхэ, аж алайнь 
ж урамы е йайш ааха. П равле- 
ниин, партком ай , проф ком ой 
зугйее  ш агналнууды е барю - 
улжал байха, жэлэй дуурэхэдэ 
колхозой  Х ундэлэлэй самбар- 
та  оруулагданхай байхал даа. 
«7-дохи, 8-дахи, 9-дэхи табан  
жэлнуудэй У дарник» iohon 
тэмдэгуудээр ш агнагдайан  
бэлэй.

Д айнйаа бусаж а ерэхэдээ

У лаан  О доной орденоор, 
«Ш эн зоригой  тулее»  медаля- 
ар ш агнагдайан  ерээ. Д айнай  
дуурэйэнэй йуулээр «1941- 
1945 онуудай Эсэгэ ороноо 
хам гаалгы н Агууехэ дайнда 
Германиие илайанай  тулее»  
болон ю билейнэ дурбэн ме- 
даляар  ш агнагдайан  байна.

Н айанайнь нухэр Л оги н о
ва Д олгор  Д орж иевна Буря- 
ад орон, С С С Р гурэн соогоо 
мэдээжэ алта, мунгэнэй дээ- 
дэ гарай  уран дархан  гэжэ 
сууда гарайан  бэлэй. У ряа 
сагай  удхаар эхэнэрнуудэй 
гоёолто зуубш энуудые оорын 
м аягаар  гаргаж а, уран гоё- 
ор зохёон бутээдэг байгаа. 
Эрэшуулэй мунгэн хэтэ хута- 
га, даай а  нэгэ доро эблуулжэ, 
хунэй захийан эрилты н ёйоор 
урладаг байгаа. Л убсан 
абань суутай дархан  хадаа, 
Д олгор  басагандаа угайнгаа 
дарханай  уранай йургаалы е 
дамж уулйан бэлэй. Д о л 
гор  Д орж иевна оорын бо- 
дол йанам ж атай , хуниие 
ш арайш алангуй , йаж аангуй 
йанайанаа сэхэ руунь 
алдуугуй ш адам араар  урлан 
бутээдэг зан гаараа  бэш энйээ 
онсо илгардаг юм.

1940, 1959 онуудта М ос- 
квада болойон Буряа- 
дай искусство болон уран 
йайханай , ундэйэн зохёолой 
декадада хабаадаж а, хэйэн 
аж алнууды нь узэсхэлэндэ 
табигдаж а, бултанай анха- 
рал татаа . Эрхим дэмж элгэдэ 
хуртэжэ, нэрэеэ нэрлуулжэ, 
гуаа йайхан зуйлнуудынь 
Л енинград, Баку, А лм а-А та 
хотонуудта харуулагдайан, 
м агтуулйан юм -  иимэ аза 
ехэтэй эхэнэрэй дээжэ байгаа. 
У ран бутээлнууды нь Д олгор  
Д орж иевнагай  уг гарбалтан , 
уран дарханайнгаа  абари , 
занш алы е, ухаансар ш ада- 
лые зуун жэлйээ улуу саг соо

алдангуй, уг гарбал  соогоо 
дамж уулж а ябана гэжэ убгэд 
хугш эднай хэлсэдэг юм.

Теэд Д олгор  Д орж и- 
евнам най мунхэ дэлхэйн 
хайрлаж а угэйэн уш ее нэгэ 
бэлиг талаан тай  эзы мнай 
баййан. У бш энтэниие эм- 
ш элхэ, хунэй хунды яйанай , 
хабиргы н хухарха эбдэрхэ- 
дэ, эмтэй эрхы гээрээ, дом- 
той  долёобороороо  бари- 
ж а суглуулаад, ниилуулэн 
хабтайанда тааруулж а уяад, 
тургэн сагта эдэгээдэг бай 
гаа. Н ю тагаархиды нь холо 
газар аар  ябалтагуй , рент- 
гендэ харуулж а, операцида 
орож о зоболтогуй  бэлэхэ- 
нээр халуун туйа абанабди 
гэжэ ундэреер  сэгнэдэг йэн. 
Ё йотой «Бурханйаа» туйа 
абанабди  гэжэ ундэр сэгнэлтэ 
угэдэг йэн. Х эды олон, холо 
ойры н хун зон элдэб убшэеэ 
эмш элуулээб даа, хэн тооло- 
жо узэбэ.

Д олгор  Д орж иевнагай  
туйаниинь, аж алы нь дээгуур 
сэгнэгдэж э, соёлой тала- 
ар олон суглаа хуралнуудта 
уригдаж а, холо газарнуудаар  
ябаж ал байха, хайра ш агн ал
нуудые абаж ал байха.

Ф ёдор Бадм аевичтан
хоёр ухибуудээ Геля басага- 
яа, В иктор хубуугээ гары нь 
ганзагада, хулынь дуроодэ 
хургэхэдее, эрдэмэй дээжые 
олгуулйан байна. Т аабай , 
тееб и и  хоёр 5 зээнэртэй, 5 
аш анартай  болож о, обо- 
гор  баян хугшэд баййан бэ
лэй. Н ю тагтам най  иимэ бу- 
янтай  айл баййан. Виктор 
хубууниинь партийна дээдэ 
йургуулн дуургэнхэй. Н ю таг- 
таа , М элэдэ партком ой  сек- 
ретаряар  худэлее, партиин 
райком дош ье худэлее. Сана- 
гад аа  сомоной туруулэгш ээр 
худэлйэн.
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( Уран бэлиг

«Мунхэ ногоон хасуури» романай геройнууд
Унгэрйэн жэлдэ Банзар Доржеевэй «Т уухэи нэгэ зурагай ге- 

ройнуудые Ардан Ангархаевай «Мунхэ ногоон хасуури» рома
най геройнуудтай зэргэсуулгэ» гэйэн элидхэл бэлдэхэдэнь, 8-9 
-дэхи классуудта хамта Ьурадаг бидэнэр энэ зохёол йонирхон 
шагнаа Ьэмди. Багшамнай нютагай туухэ, нютагаархинайнгаа 
ажабайдал тухай йонирхолтойгоор хоорэдэг Ьэн. Тиимэйээ би 
энэл темэ саашань ургуулжэлуулэн, нютагай туухэ, жараад 
оной ажабайдал, тэрэ уеын хунуудые уран зохёолшо Ардан 
Ангархаевай «Мунхэ ногоон хасуури» гэйэн романай геройнуу- 
дай ажабайдалтай зэргэсуулхэ гэжэ бодооб.

М анай Д алахай ню таг зо- 
хёол соохи Х асуурита ню таг 
шэнги багахан юм. Тойроод 
байЬаи байгаалим найш ье зо- 
хёол соохи байгаалитай жэ- 
шэмээр.

Зохёолой гол геройнуудай 
нэгэн болохо Ш аралдай убгэн 
Х арйан гол тухай иигэжэ бо- 
домжолно: «Энээхэн Х арйан 
минии багайаа хойшо урда- 
жал байдаг.

Эрье соохоноо, годирйон 
газартаа  нугараад лэ... Хэды 
хун уйаарнь ам идарааб, хэды 
мал ундалааб! Теэд минии 
мэдэхэ саг со о хэды ехээр 
уерлэжэ, гай тодхор татааб!»

М анай Сэхир голнай ур- 
даж ал байна, уерлэнэш ье... 
Х оёр ню тагай хун зоной ажа- 
байдалай нэгэл урасхалаар 
урдажал баййые, зарим даа го- 
дирон, зарим  уш арта нугаран, 
зарим даа ехээр уерлэхэдэнь, 
гай тодхорш ье узэгдэнэ.

Тиигэбэш ье аж абайдал 
ургэлжэлнэ. У нгэрйэн жэл
дэ Банзар Дорж еев ром а
най герой доктор А ю ш атай 
Буда Ш агдурович Г армае- 
вые жэшэйэн байна. Х арин 
би ооры нгое нагаса Ринчин 
Гомбоевич Д аш апиловы е 
доктор А ю ш атай зэргэсуулхэ 
хусэлтэйб. Ю ундэб гэхэдэ, 
манай нагаса байал доктор 
А ю ш адал дайнда хабаадайан,

аяар Берлин хурэйэн дайш ал- 
хы габьяатай. Уг гарбалаараа 
йонирходог, ёйо занш алаа 
йайнаар мэдэдэг бултанда 
хундэтэй таабай  бэлэй.

Д октор Аю ш ын эсэгые 
Ринчин Гомбоевичой эсэгэтэй 

Гомбо таабайтай  жэшэмээр 
гэжэ ойлгооб. Ю ундэб гэхэдэ, 
Гомбо таабай  1880 ондо Ал- 
саагай Ш ойдонойдо турэйэн, 
олон ухибуудтэй энэ айлай уу- 
ган хубуун байгаа.

Ш ойдонтон 3 хубуудтэй, 
5 басагадтай баййан. Д о к 
тор  Аю ш ын эсэгэдэл адли 
Ш ойдон таабай  хэлэ аман- 
да бэрхэ, ш уран хун баййан. 
М ори ш аргаар  Тунхэн орожо, 
арйа шурбэйэеэ талха таря- 
ан болгодог байгаа. М анай 
Д алахаййаа баруун хойшо 
Сэхир, Бэлш эр голнуудаар 
сааш алжа. Ш аргы н дабаа да- 
баад, Тунхэнэй Х онгор уула 
хурэдэг харгы мунееш ье бии. 
1991 ондо унгэргэгдэйэн хон- 
гоодорнуудай найрта хэдэн 
хун м орёор Тунхэн ош ойон, 
мун С анагада унгэргэгдэйэн 
уулзалгада Тунхэнйее хазаар 
морёор хэдэн хун орож о ерээ 
бэлэй.

- Д октор Аюшын Таряа-
ш а йуулэй жэлнуудтэ таряа 
хуряалгада ходо туруулдэг, 
нилээд нэрэтэй болонхой. 
Я лагархан  нэгэ медаль нё-

дондо абаа, -  гэжэ автор бэ- 
шэнэ. Тиихэдэ минии таабай- 
тттъе убйэ, зелёнко хуряалгада 
яйала ябайан,олон тоото гр а
м ота, бэлэгуудтэ хуртэйэн. 
3-дахи уеын хунуудтэ, Ун- 
сэгтын йаалиш ад Х анда Мэ- 
дэгма хоёр оролсоно. Эдэ 
хоёр йаалиш адтай ооры нгое 
Вера тээбиие зэргэсуулнэб. 
Вера тээби олон жэлдэ Ха- 
барзаанай йаалиин фермэдэ 
худэлйэн юм.

А рдан А нгархаев зохёолоо 
«М унхэ ногоон хасуури» гэжэ 
нэрлэнэ. Теэд мунхэ ногоон 
ургамалнууд олон ха юм. Тоо- 
лобол, хасуури, ж одоо, хуша, 
нарйан, арса, йангизай. Би 
ооры нгое ню тагай хунуудые 
барьягар будуун хушануудтай 
зэргэсуулхэеэ йананаб. Хуш а 
модой байал хасуури шэнги 
мунхэ ногоон. Х уш а модой 
хасуурида ороходоо, хунуудтэ 
туйатай, ехэ хундэтэй, юундэб 
гэхэдэ, йамар угэнэ. Урашуу- 
лай эгээл дуратай модой гээ- 
шэ.

М анай убгэ эсэгэнэрэй 
нэрэнууд, хэйэн хэрэгууд 
байал мунхэ ногоон хасуури 
шэнги хододоо мунхэ. У бйэ 
эсэгэнэрэйнгээ нэрэнуудые 
хубуудынь, аш анары нь, гуша- 
нары нь хододоо дурдан, омо- 
горхон ябахал. А рдан А нгар
хаевай геройнуудай нэрэнууд 
хэтэдээ мунхэрэн улее. М анай- 
шье убгэ эсэгэнэрэй нэрэнууд 
байал мартагдахагуй. Тиихэ- 
дээ хун мунхэ гэйэн бодол зуб 
гу? Хунэй хэйэн хэрэг байал 
мунхэ бэшэ гу?

Тумэн ТАРБАЕВ, 
Д абааты н  дунда 

йургуулннн 
9-дэхи классай йурагш а
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Лубсан ЦЫРЕНОВ

Шанга шэдитэй заарин
Мянга юйэн зуун гушаад та

ран оноор манай аймагай доодо 
талын нютагта болойон ушар 
колхозом йаалиин фермэ дээрэ 
гурбан эхэнэр, залуу йаалишад, 
нэгэ харуулшан убгэжевл, эрэ 
хун ажаллажа байгаа. Ахалагша 
йаалишан комсомолка.

Нэгэтэ зунай халуун удэр 
эмээл моритой эрэ хун хашаа- 
най газаа ерээд хашхарба хаш: 
«Ехэ ундаа хуреед ябанаб, 
йаалишад hail и боложо, нэгэ 
аяга хурэнгэ гу, угышье haa та- 
раг асаржа уулгыт даа».

Комсомолой йаалиин удари- 
дагша, тэрэ моритой хуе харам- 
саараа таняад:

«Совет засагта эсэргуусэйэн 
лама ба беенэртэ», -  гэжэ хаш- 
хараад, нэгэ шанага уйа аба- 
жа гараад, урдайаань уйаараа 
шэдэжэрхибэ. Тэрэ эрэ хун ехэ 
шанга заарин хун баййан, саа- 
шаа морёороо харайлгахадаа:

«Узуулхэб таанадые!» -  гэжэ 
хашхараад ябашоо бэлэй. Зай 
тиигээд орой болойон хой- 
но тэрэ фермэ дээрэ баййан 
зон узэжэ эхилбэ. Харуулшан 
убгэн сахюур буутай унтажа 
байгаад, бодоод юу юугээр 
ламатажа оробо, йаалишадаа 
унтуулбагуй. Убгэн дасан дуга- 
наар ябаагуй, хубарагшье бэшэ, 
хайнтан гээд ламатаха юм гэжэ 
залуу басагад оойэд хоорондоо 
шэбэр-йабир гэлдэбэд. Нойр 
юу хурэхэ йэм. Хахад йуни дур- 
дур гэжэ байтарынь, ахалагша 
комсомол йаалишан бодоод 
йухирбэ:

«Бодогты, унеэдээ йааял, 
мунее болотор, юундэ унтажа 
байнат!»

Гурбуулаа йуулга, йабаяа 
баряад гарабад. Тугалнуудынь 
хэбтэйэн зандаа, юрэдее бодо- 
жо угэбэгуй, сохижо бодхоожо 
ябаад, одо мушэ харахадань,

оройдоол хахад йуни байхые 
ойлгоод:

«Халаг, яажа байна гээшэ- 
бибди», -  гэлдээд, гэртээ орожо 
унтахаяа хэбтэхэдэнь, харуул
шан убгэнэй шангаар ламатаха- 
дань, ямар хунэй нойр хурэхэб 
даа. Зай нэгэ удэр унгэрее, хоёр- 
дохн йуни нэгэ йаалишанай ун
тажа хэбтэтэр, дээгуурнь хатуу 
туруутай амитан толгоййоонь 
хул хурэтэрнь гуйгеед угы боло- 
шобо.

«Юун боложо байнаб?» -  
гээд, йарын гэрэлдэ харахадань, 
ута таг доронь сагаахан эшэгэн 
харагдаад угы болошобо. Тии
гээд тэрэ йаалишан муудажа бэ- 
шэндээ хашхарба:

«Уйа уулгыт даа, муудажа 
байнаб». Уйа уулгажа бараг 
болгоод, тэрэ йуни унгэрбэ.

Гурбадахи йуни байал уб- 
гэжеел угле© болотор ламата- 
ба. Паалишад гурбуулаа орон 
дээрээ аййандаа шэшэрэлдэжэ 
йуухадаа: «Унэхеерее энэ аб- 
гаймнай ухаан муудаа, колхо- 
зойнгоо конторо ошожо, ондоо 
харуулшаниие асаруулхамнай 
гу?» -  гэлдэбэд. Углеегуур уб- 
гэмнай дэмырйэн юумэндэл, 
нюур гараа угаагаад, гэртээ 
орожо даруухан зангаараа, зам- 
баа тойотой худхаад сайлажа 
йуухадань, йаалишад хэлэбэ:

«Абгаймнай гурбан йуни 
ехээр ламатаат, хубараг бэшэ 
байгаад, ламын ном хаанайаа 
мэдэхэ байгаабта?» Убгэн иимэ 
юумэ дуулахадаа гайхаад:

«Юугээ хэлэнэт, битнай ла
мын ном гээшые огто мэдэхэгуй, 
хубарагшье бэшэ хун гээшэлби. 
Угы даа, би ламатаагуйб. Лама- 
табал манаха байгааб», -  гэбэ 
ха. Зунай халуунда ахалагша 
комсомол йаалишан арйан дэ- 
гэлээ хатаахаяа газаа улгэбэ. 
Удынь йуулдэ газаа гаража, дэ-

гэлээ абахаа гарахадань, нэгэ 
бурууи дэгэлдэнь собхоржо бай- 
ба. Харуулшан убгэн энээниие 
хараад:

«Муул юумэ болохые энэ бу- 
руун улгеетэй хубсайанда соб- 
хорбо», гэбэ. Комсомол баса- 
ган: «Урданай юумэн ула болоо, 
мунее совет засаг ха юм», -  гээд 
дэгэлээ абаад, гэртээ оробо. 
Нуге© йаалишаниинь убгэнэй 
хэлэхые дуулаад, сагаан эдеэнэй 
дээжэ абаад, тойо сусэгэй бэлэг- 
тэй, морёороо зааринда ошожо 
мургэбэ: «Бидэ танда муу юумэ 
хээгуйбди. М андаа туйалыт даа. 
Комсомол ударидагшамнай та- 
най урдайаа уйа шэдээ бэлэй», -  
гэжэ хэлэбэ. Ехэ заарин хэлэйэн 
юм гэлсэгшэ:

«Таанадые шогложо яа- 
хам бииб. Комсомол ударигша 
йаалишаниие узуулхэб». Тии- 
гээдшье тэрэ фермэ дээрэ дэл- 
хэйн юумэд харагдахаяа болёо. 
Харуулшан убгэн ламатахая- 
ашье болижо, амгалан тайбан 
байдал тохёолдобо. Комсомол 
дарга нютагтаа ерээд, сугла- 
анда йуужа байтараа муудажа 
унаад, хэбтэриин болойон юм. 
Иимэ аймшагтай ушар болойон 
юм даа. Дэлхэй дээрэ хун зон- 
до туйалжа ябахайаа улуу буян 
угы. Дайнай йуулдэ Сахир 
йууриндаа п а с п о р та  сголдо 
худэлжэ байхадам сулэлгэйее 
нэгэ хун ерээд, намдаа документ 
хэжэ угыш даа, бэрэ йайн боло
жо. Тиимэ саарйа угы байгаа 
йаань дахин сулэлгэдэ ябуулха 
гэхэдэнь. Нэгэшье арсангуй хээд 
угое йэм. Тэрэ хумни намдаа:

«Туйалйан хадаш ута на- 
йатай, амандаа хэшэгтэй яба- 
хыень зайал хэхэб», -  гээ йэн. 
«Тэрэл хундэ туйалйандаа ундэр 
найа абажа йуунаб -  гэжэ ма- 
нагшаб», -  гээд, хугшеедэй энэ 
хеерее дуургээ бэлэй.
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Мэдэлшэ дала
Урда сагта мэргэн узэлшэ 

хунууд угаа олон байЬап. Пайн 
узэдэг хунууд хониной дала хэрэ- 
глэжэ шатаагаад, тон зуб хэлэдэг 
байЬап байна. Эсэгэ ороноо хам- 
гаалгын дайнай Ьуулдэ болойоп 
ушар. Нэгэ нютагта угаа бэрхэ 
ангуушан байЬап. Ангуушам- 
най агнахадаа хилэ гараад ерэ- 
дэг баййыень хилын харуулай 
дарганар мэдээд, ангуушаниие 
бариха гэжэ оролдобошье, ба- 
рижа шададаггуй байгаа. Нэгэтэ 
агнуурида гараба гэжэ мэдээд, 
гэрэйнь газаа нэгэ сэрэгшые та- 
бяад, еедее ябаха газарнуудаарнь 
нэгэ хоёр сэрэгшэдые эльгээжэ, 
харгыень хуул тооной хаагаад 
байхадань, ангуушан дала шатаа- 
жа узеед, ямар харгыгаар гу, али 
зургеер урагшатай байнаб гэжэ 
мэдээд, баригдангуй сэлеэндээ 
ерээд, дутынгее ойрхи хамаа- 
танда ерэжэ ашаагаа буулгаад, 
мориёо горхондо абаашажа угаа- 
гаад, Ьула табяад, еерее газаагаа 
ерэхэдэнь газаань сэрэгшэ байба. 
Тэрэ Ьомоэхэп сонхоороо орожо 
унташаба.

Углеегуур эртэ хилын харуу
лай дарганар ангуушаниие бари- 
хаяа ерэбэ. Гэртэнь орожо ангуу- 
шанда:

«Хэзээ aniyypuhaa ерээбши?»,
гэжэ Ьурахадань, ангуушан 

урдайаань:
«Би хэзээ агнахаяа i apahan 

хун бииб. Би гэртээл байнаб. Мо- 
римни бэлппЬопоэ Баял газаагаа 
ерээд байна ха юм. Харыт!», - 
гэжэ хэлээд сонхо руугаа зааба. 
«Нээрээшье, мориниинь осэЬэп 
сусаЬан бэшэл?», -  гэжэ нэгэ 
офицер хараад, ноёндоо хэлэбэ. 
Хилын дарганар амбаар ба улуу 
гэртэнь орожо хараад, юушье 
олонгуй гаража ошоо бэлэй. Пая 
болотор дала хаража мэдэхэ олон 
хунууд байЬап байна. Совхозой 
уедэ модо бэлдэжэ байгаад, нэгэ 
нухэрее буутай ха юмши, агна- 
ад ерыш, гурееЬэнэй мяха эдижэ 
узэхэ байгаабди, гэхэдэмнай:

«Мунее болохогуй, ан алаг- 
дахагуй байна», -  гэжэ хэлэхэдэнь,

бэшэниинь: - энэмнай зурхэ алда- 
ад, иигэнэ гу даа, -  гэжэ досоогоо 
Ьапаад, саашаа нухэрЬеень боло- 
ходонь, буутай хун буршыжа: 

«Юушье мэдэхэгуй золигу- 
уд байнат даа», -  гээд уруугаа 
хараба. Эртэ углеегуур буутай 
хубуумнай бодожо сайгаа уугаад, 
нэгэ залуу хубуундэ мори баряад: 

«Эмээллэ», -  гэжэ захирба. 
Нугее хубуундэ:

«Тээ саана модондо улгеетэй 
нэгэ дала хоюулаа харахабди, тэ- 
рэниие абаад ерэ», -  гэжэ хэлэбэ.

«Морин бэлэн болоо», -  гээд 
залуу хубуун ороод ерэбэ. Нугее 
хубуун ногооршоБон дала баря
ад ороходонь, ангуушан тэрэ да- 
лыень галда шатаагаад анхарал- 
тайгаар шэртэжэ, гараараа бута 
татаат:

«Оройдоо тогоондоо yha бу- 
салгаад байгаарайт», -  гэжэ хэ
лээд, мориндоо мордоод ябаша- 
ба. Зарим хубууднай:

«Энэмнай заарин болоЬопдоо, 
захираад ябашаба. Мандаа би 
дала мэдэхэб гэжэ худалаар дала 
шатаагаад харана гу, ойлгохынь 
аргагуй», -  гэжэ пюбэр-Ьабир 
гэлдэбэд. Удэшэлэн манай эгээ 
наБатай хумнай:

«Т огоондоо yha хээд табигты», 
-  гэбэ. Шууд табяад байхадамнай 
aniahaii хубуумнай, нээрэшье ехэ 
ашаатай бууба. Одоошье ангайн 
мяха эдижэ жаргаа бэлэйбди. Ур- 
данай юумэн ушее ула болоогуй 
гэжэ олон нухэднай мэдээ бэлэй.

Y пидэ Совет засагай байхада, 
Даагайн баруугаар Сэхир голой 
гараса гараад, хойто талын нугын 
духуу Ьая болотор убЬэпэй отог 
байгша 1гш. Тэрэ отогой духуу 
нэгэ шэрэнги ургажа байЬап юм. 
Шэрэнгиие нэгэ хун hyxeep ха- 
хадтань хурэтэр сабшаад орхиЬоп 
байгаа. СабшагдаЬан зомголынь 
газарЬаа абаад, отогтоо ерэжэ, 
орой болоходонь галай гэрэлдэ, 
тэрэ зомгооЬоо Ьайп галда ха- 
руулаад, харанхьща ошоод, хара- 
хадаш яларжа байдаг Ьэп. Тэрэ 
модоной зомгоолнууд фосфортой 
байЬап юм. Бидэ багадаа тэрэ 
модоной зомгоолоор хунуудые

айлгадаг бэлэйбди. Байгаалиин 
дуулдаагуй юумэн олон даа.

Тэрэ уедэ нэгэ бутуу олон 
хуЬад ургажа байЬап юм. Тэрэ 
хуЬадай хажууда ехээр ошохогуй, 
мушэрыншье таЬалжа болохогуй 
Ьэп. Эндэ урда сагта Ахуна гэжэ 
табан хубуутэй, айл байЬап юм, 
ямаршье юумэн болоЬоп юм жад- 
хадуулаад, табан хубуугээ алдаад, 
табан xyha ургуулЬан туухэтэй. 
1950-аад оноор нэгэ хун тэрэ 
хуЬадай хажууда ошоод, нэгэ на- 
риихан хуЬыень hyxeep тайража, 
дуугаржа шадахаа болипюЬоп юм 
гэжэ хэлсэгшэ. Тэдэ хуЬадта тэрэ 
гэЬээр Ахунын табан хуЬап гэжэ 
нэрэ угтэЬэн байгаа. Мунеешье 
болотор тэдэ хуЬадые тайража 
болохогуй зандаа. ГРП-ээЬээ са
ашаа ошоходо Сэхир голоо га
раад Бузар-боомо гэжэ нэрэтэй 
газар эхилдэг. Эндэ урда сагта 
харгыда ябадаг зониие тоножо 
байдаг дээрмэшэдэй газар байЬап 
юм. Сэхирынгээ баруун талада 
Тарбагатайнь убэрнууд эхилдэг. 
Тэрэ убэртэ ангуушад агы оло- 
од, тэрээн соо харахадань Будын 
шажанай номууд ба бурхад ха- 
дагалаатай байЬап. Хоёрдохиёо 
олон хунуудые дахуулжа асараад, 
агыгаа олонгуй байЬап ушарну- 
уд яЬала олон. Санагын дасанай 
Ьунеегдэхэдэ энэ агьща ном ба 
бурхадаа асаржа нюугаад, Ён- 
горбой нютагай харын хатуу эзэд 
хаража байха гэжэ олдохогуйнь 
тулее ном уншаад, ябаЬап байгаа 
гэжэ хеерэлдэгшэ.

Манай нютагта урда сагта 
телефоной утаЬа татажа ябахадаа 
Пандар гэжэ уулада хоёр гурбан 
хун Зандан модо хараЬап бай
на. Хойто удэрынь энэ ушараа 
худэлжэ байЬап нухэдгее хэлээд, 
тэрэ модоо бэдэрээд олоогуй юм. 
Тэрэ хараЬапгурбанЬаа:

«Зандан модон хайшаа байдаг 
юм?» -  гэжэ нухэдынь Ьурабад. 
Тэдэ гурбуулаа урдилдэн:

«ГМэпэЬэп модотой адлишуу 
байгаад, гансал намаатай юм» -  
гэжэ нэгэ зэргэ харюусаЬан юм гэжэ 
хеерэлдэгшэ. Байгаалиин нюуса- 
нууд нюгаг бухэндэ яЬала олон.
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Байгаалиин ЬайханЬаа 
булгата хангайм Ьолонготоно

(Ургэлжэл).
П е е р ге е  доош оо буу- 

жа, П андарайнгаа  ж алгада 
духэжэ ябахадань, ухибуунэй 
бархирха абяан доро гол 
coohoo дуулдаха ш энги боло- 
бо.

С ааш аа ябахадань, бури 
ш анга бархираанай  абяан ду- 
улдаба. Г арм аж абай  ню рга 
руу хуйтэ дааж а, боро хараан 
эхилжэ, бушуу тургэн доош оо 
орож о ш агнаархадань, юумэн 
дуулдабагуй. М одой coohoo 
гарахадань, зурхэниинь ехээр 
сохихоёо болижо, аййандаа 
там хияаш ье татахаяа  мар- 
таад  ябайанаа, там хияа гар- 
гаж а татаба. М орёо унажа 
Сэхир yhaa гараад , гэртээ 
ш арай алдаш айан юумэн оро 
жо ерээ Ьэн. Н ухэдтее энэ 
дуулайан уш араа зугаалха- 
дань, нэгэ нухэрынь унэгэн 
нохой ш энгеэр хусадаг юм, 
уш ее ухибуун ш энгеэр б ар 
хирха абяа гаргадаг юумэл 
гээ Ьэн. И имэ юумэ дуулажа- 
тттъе узеегуй, энэ зугаалйан 
юумэндэнь унэнш еегуй Ьэн. 
У дэш ы н хоол эдижэ дуур- 
гээд, бултаа унтаа Ьэн. Г ар 
м аж абай углеегуур газаа 
гарахадань, нэгэ багаш аг 
хирмаг сайан орож о дууйаад 
байгаа Ьэн. Бушуухан хуб- 
салж а гараад , морёо бари- 
жа, yhaa гараж а морёо уяад,

усэгэлдэр ябаЬан газараараа  
ябаж а, убэртэш ье гуреойэн 
харагдабагуй. Д оош оо гол 
руу буужа, усэгэлдэрэйнгее 
абяа гарайан  зуг тээш э ошо- 
жо ябахадань, сайан дээгуур 
заахай ухибуунэй мур хараж а, 
сош ойондоо уЬэниинь мал- 
гайтаяа ургэгдэш эхэ шэнги 
болоо Ьэн, гэжэ зугаалагш а 
Ьэн. Тэрэ муре© байн лабла- 
ж а хараад, энэ муре© даха- 
ад ябахадань, нэгэ хотогор 
доро м айханйаа утаан бутттха- 
ж а гараж а байгаа Ьэн. М ай- 
хан соо ороходонь Н амса- 
рай  нухэрынь, Ьамганиинь 
ухибуудээрээ эдеэлжэ Ьуубад. 
Х оёр нухэд унинэй бэе бэеэ 
харалсаагуй, шууд гэжэ бэе 
бэеэ таняа  Ьэн. Д айнйаа урид 
ехэ танил баййан, хори гаран 
жэл унгэрйэн байгаа ха юм 
даа. П е е р гее  байрадаа ошо- 
жо, энэ уш араа зугаалж а угое 
Ьэн.

У рэж элтэй h ай ха и ного- 
он дэлхэйе Ьалбаруулйан, 
зуун зугэй наран  м андаж а, 
харанхые тараан , аш ата туя- 
агаараа  тэдхэжэ, амитан 
бухэниие ж аргуулагш а юм. 
А я гангы н хангал соо умбаж а 
ябайандаа, хангай дайды нгаа 
арю ухан хангал соо ж аргалай 
Ьайханиие узэжэ ябайандаа, 
энхэргэн зеелэн  байгаалим - 
най, эхын энэрхы сэдьхэл

доро баййан, хуугэн мэтэ сэ- 
бэр арю ухан, алтан наранай 
гэрэлдэ хэзээдэш ье амгалан 
тэню унээр йалбаран  хугжэнэ. 
Хун бухэн хомхой хобдогйоо 
бэеэ зайсуулжа, хомхой 
сэдьхэлгуй ябахые Будда 
бурхан хусэйэн юм. Х аранхы  
м унхагйаа бэеэ зайсуулжа, 
бэе бэедээ ниигуулэсхы ду- 
лааханаар  хандаж а ябахыень 
хунуудтэ хусэйэн юм. Бурхан 
h e e p re e  эрьежэ ерэйээр хо- 
рин таба , зургаан жэл болож о 
байна. Бурхан h e e p re e  эрье- 
хэдээ ехэ хатуу байдаг юм. Ехэ 
наринаар  бэеэ абаж а ябаха 
ёйотойл юм даа. Н эгэ рабжу- 
ун унгэржэ, бурхан h e e p re e  
эрьежэ, энхэрэлынь, хайра 
урш еелы нь заха хизааргуй ба- 
дарж а, хун бухэн ехэ бэлигтэ 
хуртэхын туда, муу нугэлйее 
бэеэ зайсуулжа, йанайанаа 
абаж а байхыень хусэдэг юм. 
Бэедээ ам галан байдал тахи- 
жа, али болохойоо айхагуйл 
хунуудтэ хусэйэн юм. Бурха- 
най бии болоходо, ехэ эрдэм 
бэлигтэй ухибууд мундэлнэ. 
Гуш аад онйоо урид турэйэн 
улад ехэ бэлигтэй, алдар со- 
лоор  ню таг нугаяа нэрлуулжэ 
ябайан байна. М анай буряад 
зон ехэ хундэмуушэ, ажалш а 
бэрхэ, унэн зурхэнйее орол- 
дож о ябагш а юм. Б айгаали
ин узэмжэ соо туреед , ухаан
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бодолоороо ойлгож о, архи 
тамхи уужа ябангуйгоор, 
ури хуугэдэйнгее дулаахан 
духэриг соо ж аргаж а ябабал, 
хуу юумэн тэгш э арюухана- 
ар ябахал юм даа. Ухибууд 
юйэ хурэтэрее бурханай эн- 
хэрэл доро ябадаг юм. Бур- 
хан эхэ эсэгэ мэтээр хуугэдтэ 
хандаж а, булта тэдэнэй тее- 
рилгын далайе гаталж а га- 
рахые хусэнэ. Хун бухэн 
хуугэдэйнгее одо заяае наран 
мэтэ мандуулжа ябабал , унэн 
сагаан харгы ниинь хододоо 
арю ухан, юумэн бухэниинь 
бутэсэтэй, олзотой омогтой 
ябаха.

У рда сагта олон ухибуутэй 
ехэ мэргэн узэлшэ б ее  хун 
аж айуугаа йэн. У бдэйэн, 
ядарйан зондоо туйа хур- 
гэдэг, удэр, йунигуй залал- 
ганда ябадаг йэн. Тэрэнэй 
угыдэ нэгэ муу йанаатай 
баян, хоротой ургамалай 
ундэйэ ухибуудтэнь эдюулжэ 
ехээр убшэлуулбэ. М эргэн сэ- 
сэн б ее  энэ юумын хуу ойлго
жо, гэртээ бусахадаа ехэ эди 
шэди харуулжа, хумуужуулгэ 
йайтай ухибуудынь эдэгэ- 
бэ, харин угэ дууладаггуй, 
журамгуйш уулынь эдэгэжэ 
угэбэгуй. М уу йанаатай  бая- 
най ганса хубууниинь ехээр 
убдэшэбэ. Энэ баян хаа-яагуй 
ябаж а, ехэ мэргэн хунуудтэ 
узуулхэдэнь, хажуудаа йууйан 
ехэ мэргэн хун эдэгээхэ бай- 
на гээ йэн. Заримаш уулы нь 
иигэжэ айладхайан, уур су- 
халааа уур нюдуур соо хэжэ 
ню доорэй, ужэнхэй йанаагаа 
урмэш оо йааж а, урмэ тогто- 
сорын бэлмэр соо булэбэлыш  
тараж а угы болохо, янгуу- 
ш а болбол, ям аанай  мяха 
эдибэлыш , эдэ юумэншни 
хуу угы болож о, саб сагаа- 
хан йанаатай  болоходош , 
хубууншни йайн болохо.

Х омхой хобдог баян ар-

гаа  барагдахадаа, энэ хуршэ 
б е еге е  ехэ аргадаж а, гэртээ 
урижа, юйэн унгын модонуу- 
дые асаруулжа:

«Энэ хубуугыш харганай- 
гаар  ш абхуурдаа йаалмни 
убш эниинь угы болохо», -  
гээ йэн. Гурбан унгын шу- 
луу улайтары нь халаагаад, 
бусалжа баййан тогоон  соо 
юйэн унгын м одоор хэйэн 
харганайгаа ш иихаад, энэ 
хубуугынь ш абхадаж а, гур
бан унгын шулуун дээрэ уга- 
алга хэхэдэнь, хубууниинь 
йайн болойон. Б еегэй  гэр 
тээ ерэхэдэнь, убшэлйэн 
ухибуудынь йайн болош ойон 
байгаа. Энээнйээ хойш о баян 
хунуудтэ муу юумэ хэхэеэ бо- 
лижо, хун зонйоо хэзээшье 
ехэ болож о ш адахагуй юм 
даа, гэжэ ойлгож о абаа йэн. 
Н ю таг зондоо туйа хэжэ, хун 
бухэниие еертэеэ адли баян 
болгож о ябахадань, баянай 
зеериниинь ехэ болож о, ойр 
тойронгоо алдар суутай бо- 
лоо йэн.

Б ое угтай уладай найа- 
найнь хэм ерэжэ, (40-50-60 
йаа дабаад) онгонуудынь ерэ- 
дэг байгаа. М анай ёнгорбой- 
гоорхин ехэ дээдын бое угтай 
Бурхан тообиийоо тарайан  
юумэбди. Н ю таг зоной арю 
ухан сэбэрээр ябахада, эдэ 
угай онгонуудынь эршэ хусэ 
ехэтэйгээр ерэдэг. Хун зо- 
нойл тулоо ехэ бое, удаган 
мундэлжэ, хады нгаа ехэ эзэ- 
дэй ж олоош он болоно. Хун 
зоной хэрэг бутээнэ, архи 
тамхи уужа ябахадань, хадын 
эзэд дурагуйдэдэг.

Н ю тагайнгаа  аха захата- 
ниие хундэлжэ ябахадань, 
Хуухэн-Бумбэй ехэ омогор- 
хожо, абгай талы м , ойрхи ха- 
м аатаниим  хундэлнэ гэжэ ехэ 
баярлахадань, зоной хэрэг 
йайн бутэдэг. Ёнгорбой соо 
эгээ ехэ улад болоно. П арни

таабайн  захяа соо иигэжэ бэ- 
ш ээтэй баййан юм. П арни 
таабай н , таабайниинь дурбэн 
тэгш э ехэ заарин М осквин за 
хяа баййан байна.

А рхи тамхи уужа ябаагуй 
арад, ундэр заяатай , дээдын 
ехэ урш оелтэй, ута найатай, 
удаан ж аргал эдлэдэг юм. 
А рхи там хида оройон арад, 
энэ дэлхэййээ халин угы бо
лохо гэжэ урданай туухэдэ 
баййан юм.

Г айхалтай йонин юун 
бэ гэхэдэ, урданай убгэд 
хугшэд гуш аад оной сэмуун 
сагые, дайнай хатууе бэе дээ
рэ узоошье йаа, залууйаань 
адуу м алайнгаа шэмэ аарса, 
хурэнгэ, тараг, хурууд эдижэ 
ябайандаа, даб гэйэн убшэндэ 
диилдэдэггуй, худэр бэетэй 
ябаж а, хаташ айан аарю ул 
ш удэнэйнгое ниж аганасар 
ж аж алж а ябахада, шудэндэ 
ехэ йайн, бэедыш  туйатай 
байдаг.

М анай худоогэй Ёнгор- 
бойн арю ухан газарай  ун- 
дэйоор хоол хэхэдэ, хэды 
ехэ бэендэ туйатайень мэдэ- 
жэ эдихэ, гэш хэнэй, мэхээр, 
азарганай , гугэйэн, ям аахайн 
ундэйэн, сагаан тибйэн, н а
м арай  йайхан сагта ш ара 
тибйэ суглуулаад, йун соо 
бусалгаад эдижэ бухэжэйэн 
хадаа, архи тамхи бэендээ 
халдаангуй ябайандаа, ню- 
дэнэй йулархые, уе мусын 
муудахые мэдэнгуй ута найа 
найалж а, буурал сагаан 
убгэд, тоебиинэр болож о, 
ури хуугэдтээ, ню таг зондоо 
йайн йайхан уреэл айладхаж а 
мордойон юм даа. Баабгайн  
домхи, худэриин ларза хун 
бухэн хэрэглэдэг йэн. Муне© 
худэри хом ор болоо. Эрэ 
худэриин унгэлэй ехэ сэн ехэ- 
тэй, аралж аа найм ааш адта 
худалдаж а хуу бараа. Урдан- 
даа  хунэй убдэхэдэ эм дом хо-
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мор байгш а йэн. М инин бага- 
да ухибуудэй ханяахада хара 
сайтай ларза уулгахадань, 
бушуу йайн болодог йэн. Ба- 
абгайн домхи хуртэжэ ябаЬап 
зондо, хото хоолойн убшэн 
хурэдэггуй юм. Н айан  соогоо 
агнаж а ябайан Гонгор таа- 
бай домхиие табан  хоног соо 
хуртеед, дахин гурбан жэл 
болоод хуртэхэм, гэжэ Ш ара- 
А заргы н суутай эмшэн Ёндон 
Будаевич хэлэйэн юм гээ йэн. 
Ёндон Будаевич С анагы н да- 
санда ном ш удалж а, тубэд 
эмш энэй Нахи л хуртэйэн юм. 
Эсэгэ ороноо хамгаалгы н 
дайнда ябахадаа эмш энээр 
ябаж а ерээд, Х яагты н эмш э
нэй йургуули дуургэйэн нам- 
тартай  хадаа, элдэб ногоо 
суглуулжа хатаагаад , унгэ 
буриин эмтэй холижо, эм 
хэдэг Ьэн. Энэ эмээ заахан 
саарйан соо хэжэ байхын ха- 
раа  йэм. У рда сагта энэ газар- 
та  хуйан ургаагуй, ехэ дулаан 
газар  баййан гэлсэдэг. Хон- 
гоодор зоной ерэжэ йуухые 
зугнэйэн хуйан юм. Хуйан 
модон хундэ тон ехэ туйатай 
юм. У рда сагта хуйанай урга- 
жа эхилхэдэ, Хэрхэс (Киргиз) 
Х унгаарнууд (Венгер) арад 
ажайуужа баййанаа эндэйээ 
нуужэ ябаш айан гэлсэдэг.

«Хуйан модоной ургахада 
хонгоодор зон ерэжэ йууха 
юм», -  гэжэ ехэ гэгээн ула- 
дынь хэлэйэн юм гэлсэгшэ. 
Тэрэ сагйаа хойш о хонгоо
дор зон Буха ноён, Будлан 
хатан эжыдээ буха бариж а 
йэтэрлэжэ, хуйан модон сэр- 
гэдэнь гурба дахин гороо 
хуулнэбди, бухынгаа ню рган 
дээрэ теер и г табиж а гороо 
хэхэдэнь, тееригэй  е е д е е  ха- 
раж а унахада ехэ йайн юм. 
Т еери г гээш э хуйанай улхаар 
хэгдэйэн аяга юм. Тэрэ аягаа- 
раа  сэржэмээ ургэдэг. М одон 
аяга, ш анага хэхэдээ улхана-

ар м алтаж а бутээдэг юм. Ул- 
хана гээш э хоёр тээгээ эритэй 
тохигор зэмсэг юм. Бортодо 
У лханы н арш аан бии. У бш э 
хабш ангы ш  улханаар м алта
ж а хаяйантай жэш ээтэй гэжэ 
ойлгохоор юм. Х уйан модон 
Х онгоодор зоной заяаш а- 
ниинь болоно. Буха ноёной 
дурдалга соо баруун урдайаа 
заларш а ерээ бэлэйт гэжэ 
туурээдэг.

Баруун урда зугквв заларкан 
Буха Ноён Баабай 
Хун шубуун гарбалтай 
ХуЬан модон сэргэтэй 
Хонгоодор угаи удха

бо локон
Табан хушуун малой 
Заяаишниинъ болоо кэн та. 
Замгуй гаю рта,

зам гаргажа заларба. 
Алтай дэлхэй эръюулжэ, 
Алма кайхан эбэрээрээ 
Дээдэ замбиие зураксшр 
Аса кайхан туруугаараа 
Алтай дэлхэйе зурамаар,
Yin ) абаха накандсш 
Унэн хунэй мансшндал 
Уулэн соогуур гуйлгэдэг, 
Нэмэргэ гиэнги

коръмокотой 
H omo гиэнги нидхэтэй 
Бсграс гиэнги балсантай 
Нсгран гиэнги хурссг 
Пара гиэнги кайхан 
Сакан сагсшн сэдъхэлтэй 
Сахилгаан мэтэ харсгсатай 
Буха Ноён Баабай 
Будлан хатан эжы, -  гэжэ 

дурдалгада ородог юм.
«Х онгоодорой аха заха 

удамарш ан болоно. М анай 
элинсэгууд баруун урдайаа 
ерэйэн болоно. Ехэ харын ша- 
ж антай, хухэ мунхэ тэнгэриин 
бурханай дангинайаа тарайан  
хонгоодор зон. Энэ дэлхэйдэ 
аяар холын ю ртэм сэйее хэ- 
дэн уе дамж аж а ерэйэн юм», 
-  гэжэ хуушан туухэ унш айан 
убгэд зугаалдагш а йэн. 
Б ее  улад тайлган  бухэндэ

зуулэгш эндээ хара сай, хара 
мориш ье баридаг, хара зурам 
улгэдэг юм. Зуулэгшэн хаана, 
ям ар ю ртэмсэдэ ургэгш э юм, 
гэжэ хун зон ойлгодоггуй, 
Зуулэгшэндэ ургэхэдэ, хун 
зоной элшэ хусэниинь ш анар 
йайтай болодог, муу элшыень 
угы хэжэ, хуу тэгш э йайхан 
болодог юм. Зуулэгшэмнай 
ородоор «Ч ёрная дыра» гэг- 
шэ юм. Муне© бухы дэлхэйн 
эрдэмтэд «гравитационно 
волна» бии юм, гэжэ шэнжэл- 
жэ ойлгож о байна. У рданай 
ехэ эрдэмтэй Энштэйн зуун 
жэлэй урда тээ мэдээд баййан 
гэлсэдэг. Б ее  угтан хэдэн хун 
мянган жэлйээ урид дурдал- 
гадаа дурдаж а, мунееш ье 
дурдадаг.

Зуун зугэй
Зукэ буруу дайдадсш 
Нухэн хара
Нсграгуй балай дайдынхида 
Пуулгум моритондоо 
ХЗуулээр ехэ бэетэндээ 
Абаймсг ехэ баатартаа 
Асари ехэ хусэтэндвв -  

гэжэ дурдалгада ородог юм.
Би зааханйаань бурханда 

мургэжэл ябагш а йэм. Заахан 
ябахадаа теебиитэеэ арш аан- 
да ходо гарадаг байгааб. Т ее  
биимни хуу зааж а, иигэжэл 
мургэжэ ябаха юм гэжэ хэ- 
лэгш э йэн. Бэлш эр ню тагтаа 
йуухадаа, Ехэ обоогой убэрэй 
доогуур ш абараар  шудхайан 
бурханууд олон газарта  обо- 
олоотой  байгш а йэн. Эдэ 
бурхадые хаанайаа асарж а 
табийан юм, гэжэ хунуудйээ 
йурахадам , мэдэхэгуй баййан 
юм. Заахан ухибууд эдэ бур- 
хануудаар наадаж а йуугша 
йэн. Би орой болоходо эдэ 
бурхадые заахан туёнсог соо 
хэжэ, обоогой баруун ехэ хаб- 
сагайн доро зоожэ абааш аа 
йэм. Пуулдэ том охон боло
од ябахадаа, обоо тахихаяа 
ош оходонь ош олсож о, тэдэ
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бурхануудаа харахадам  угы 
байгаа йэн. Би бага ябахадаа 
ехэ убдэхэ, ухибуудээрш ье 
наадаха тэнхээгуй ябагш а 
йэм. У бйэнэй тулэг дунда 
ябаж а байхада, ехээр убдеед, 
нэгэ мэдээ ороод харахадам  
хэншье угы, убйэшэд йаял 
эдеэлээд ябайан  байгаа. Гал 
харахадам , йаял залирш а 
байгаа йэн. Х эбтэж э байта- 
рым ехэ гоё хугжэм зэдэлжэ, 
шууд гэжэ бодожо харахадам  
юуншье угы, саана холо мо- 
рин косилкоо зайаж а баййан 
хун алхаараа тонш охойоон 
ондоо хуншье харагдаагуй, 
ухибууд хуу уйанда ш унгаха- 
яа  ябаш айан байгаа. П еер гее  
гэртээ ороходом, бури шан- 
гаар  хугжэм сууряатаж а дуул- 
даа  Ьэн. Би гайхайандаадахин  
газаа  гарахадам  юуншье угы, 
h e e p re e  ороод, углеегуур бо
лотор  унташ оо йэм. Энээнйээ 
хойш о убдэхэеэ болёод, бэем 
гэнтэ йайн болош ойон юм. 
«И имэ хугжэм хаанайаа 
гарайан  юм м унееш ье боло
тор  ойлгоогуйб. Бурхан тэн- 
гэриин хугжэм гу?» -  гэжэ 
ухаандаа бодогш об. Би е вр ее  
эхир баййан юумэб, тиигэ- 
эд эхир ухибуутэй юумэб. 
Н ам йаа доош о ибиимни гур- 
ба дахин эхир ухибуу ургэйэн 
юм. Х ори гаран  жэлэй саада 
тээ, У лаан-У дэ ош ожо Ябжа- 
нов Владимир боодэ орохо 
гэхэдэм, Тунхэнэйм аха, дуу 
болохо б ее  Укоев Влади
мир нам аяа хараад, оруулжа, 
якут беетэй  танилсуулаа йэн. 
Бухы азиин б ее  мургэлтэнэй 
суглаан болойон байгаа. Яб- 
ж анов б ее  якут б е еге е  гэр 
тээ урижа, хундэлжэ байгаа 
йэн. Якут б ее  ехэ ш анга шэ- 
дитэй, юумышни хуу мэдээд 
хэлэжэ угее йэн. И имэ эхир 
хууе ню тагайш  эзэн хараж а 
ябаха, нугееды нь лусууд ха
раж а ябаха табилантай  юм

гэжэ хэлээ йэн. Н эгэнэйш ни 
угы болбол, эдэ хоёр эзэдшни 
харалсаж а ябаха юм гээ йэн. 
И имэ хунэй урдуур эхэнэр 
хун гараж а болохогуй, нюта- 
гай эзэн уурлаха юм гээ йэн. 
Д асанда йураж а баййан эхир 
ухибуудые эмшэ лам а болго- 
дог, ехэ баряаш а эрхы хур- 
гандаа эди ш эдитэй долёо- 
бор хургандаа дом  эмтэй юм 
гэжэ хугшэн зон зугаалдагш а 
йэн. Якут бее  хундэлжэ, мян- 
ган тухэригтэй хахадые баряа 
йэн. Энэ хахадаа эндээ стол 
дээрэ табиха гэхэдэм, хаана 
хонохобш и тэндээ уугаарай 
гээд хэлээ йэн. У лаан-У дэйее 
хии-мори арамнайлуулаад 
ерэжэ, Бэлш эрэйнгээ обоодо 
гараж а, гал тулёод, юумэеэ 
гаргаж а бэлдээд, обоогойн- 
гоо шулуунда ош оходом, шэб 
шэнэ мунгэн сугэсэ ялалзаж а 
байгаа йэн. Тэрэ сугэсеерее 
йуу, сайгаа ургеед, хии мори- 
ёо хиидхэхэдээ, иимэ тарни 
унш аха юм гэжэ И валгы н да- 
санай лам а бэшэжэ угее йэн. 
«Кунду сарваа дудуу базар аю 
хые суухаа» гэжэ аман соогоо 
ш эбш ээд хиидхээ йэм. Хой- 
то удэрынь Н орбоев А лек
сей тааб ай гаа  сагаалаад , энэ 
харайан юумээ зугаалхадам- 
ни, энээниие ш амда табийан 
байгаа, абахал байгааш , д а 
хин ош оходош  угы байхал 
даа  гээ йэн. Х ойто удэрынь 
эртэхэн бодоод ош ожо хара
хадам, угы болош ойон байгаа 
йэн. Ж эгтэй йонин юм даа, 
минии м урйее ондоо мур угы 
байгаа йэн. Сайан хайлаагуй, 
ондоо мурш ье харагдаагуй, 
иимэ юумэ мэдэхэшье угы 
ябааб. Адууд газар  сабш аж а, 
алта, мунгэ гаргаж а орхийын 
абахал юм гээ йэн. О боо 
дээрэйээ юумэ абахагуй, ха- 
рю ултай гэжэ йанагш а байга- 
аб.

Бсшгал далай -  нангин далай

Буряад зонойм зэндэмэни 
Бухэдэлхэйн баялиг нввсэ 
Баигаалиин узэмжэтэ газар 
Барагдашагуй нюуса

дараантаи юм даа 
Баян даа Буряад оромнаи. 
Ехэ басагамни багшын дээ- 

дэ йургуули дуургээд байха- 
дань, одхон басаганайм эгэ- 
шэ багшын дээдэ йургуулида 
оройон жэл, ехэ дулаан зун 
боложо, убйее августын хо- 
ринйоо урид сабш ажа абайан 
байгаабди. Энэ басаганайм 
хэшээлынь августын хорин 
дурбэндэ эхилхэ баййан. Я б а
ха гэхэдэнь, мунгэшье угы 
байгаабди. У рда жэлынь 
йамарйан йайн гараа юм, энэ 
жэл йамарйан таарууш аг ур- 
гаа гэжэ хэлсээ йэн. Августын 
хорёодоор хушын сонсогой 
унажашье угэхэгуй, уш ее да- 
бирхай ехэтэй байдаг. О н
доо хайшан гэхэбши даа, 
хоёр басагадаа дахуулаад, 
йамарйанда гараа йэмди. Тэрэ 
жэл ехэ хуурай байжа, худее 
хубшэдэ уйан хом орш ог бай
гаа  йэн. Н эгэ газар  йамарйа 
харахадам най болохоор бар- 
жы жа ургайан байгаа. Хунэй 
нюдэн уш ее хомхой, энээнйээ 
саана, гурбан зуун алхамай 
саана, ош оод харахадамнай 
таарууш аг ургайан байгаа. 
Ухибуудни улдообди гээд, эн
дээ йуугээрээ сэржэм ургеед, 
эдеэлжэ йуухадамнай, нэгэ 
багаш аг уулэнйээ бороон 
орож о, туруун харайан газар- 
там най  тэнгэри ехээр дуугар- 
жа, тэрэ газартам най  мундэр 
орожо, газар дойолжо баййан 
ш энги болоо йэн. Тэрэ газар
тамнай, сонсогойн булатар 
мундэр оройон байгаа. Энэ 
газартам най  нэрйэн, алирйан 
жэл бухэндэ гарадаг йэн, эн
дээ би ходе ерэгш э байгааб.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Уянгын шурэ
Нар ай нялха уедэмни, 
Найжалан байгааш

намайгаа,
Ydip бури шарайшалан,
Yбип хабшанкаа абаран.

Убдэг дээрээ куулгажа, 
Элъгэ зурхэндвв няажа, 
Ундэн-ундэн толгойгым, 
Ургвв бэлэйш, эжымни.

Yxi/буун гулмэр
накандам,

Ундын урган ябахадам, 
Эжын досоо урматай, 
Эгээл ябааш баяртай.

Хуухэн заахан уридвв, 
Хункээ дутуугуй

ябахымни, 
Хамаг сэдьхэл зурхэнквв 
Хусэн ябааш, бааркамни.

Иимэ кайхан эжыгээ 
Энхэрэн канагшаб

хододоо,
Эхын сэдьхэлэй нимгэн 
Эгээл мунвв ойлгогдоо.

Элдин нютагай энгэртэ 
Эртын хабар айлшална, 
Ундэр номин огторгойдо 
Уулэд аргаахан

тамарна.
Алас холын газаркаа 
Аянай шубууд бусаба, 
Ангирай солгёо аялгаар 
Аажам тала зэдэлбэ.

Уула майлын убэрввр

Ухэр малнууд бэлшэнэ, 
Ургын аятай хангалаар 
Убэр боори анхилна.

Арюухан, дула а хан
хакые,

Ажаглан байхада,
урматай;

Аажам худев нютагта 
Ажакуухада хабатай.

Аляаканай ниидэбэл,
дуулдамаар 

Аажам шэмээгуй
углввгуур

Арбагар-тарбагар
сакамнай

Аргаахан унана дур а ар.

Тала, дайда, губээнууд 
Танихаар бэшэ болоно. 
Тобир тарган малнууд 
Томоотой янзаар

эдеэлнэ.
Сакахан ороно, ороно, 
Сэбэрхэн тойроод

болоно,
Хадамда гарахаа байкан 
Хуухэн-дуухэй кануулна.

Хадакаа эхилкэн горхон 
Ху yen -  шааян урдана, 
Хаб ар ай айлшалан

ерэкые
Хэлэхээ манда, шуумайна. 
Баяртай пишаганана

хэбэртэй
Борохон заахан

борбилоохой,

Сэсэгма ГАРМАЕВА

Хуйтэн убэлые
дабакандаа,

Хухижэ байгаа ёкотой.

У ян дэльбэтэй ургынууд, 
Эртын хабар ай

нухэрнууд,
Уула хадын хормойдо, 
Угтан хабараа, гунхана.

Урихан удэрэй туяанууд 
У ян сэдьхэл бадаруулна, 
Улгын дуунай аялганууд 
Улзы жаргал уреэнэ.

У/>да зугквв калхилаад, 
Уулэд огторгой хушаба. 
Унгэркэн юумэн

канагдаад,
Ургэкэ зуудэн камшаба.

Хабарай амисхаал
мэдэгдэжэ, 

Хайлажа эхилбэ
сакамнай.

Холокоо уринэр
узэгдэжэ, 

Хулгэн байба зурхэмнэй.

Хара уулэд намнагдажа, 
Харагдан тэнгэри

захалба.
Т1аруул бодол туруулжэ, 
Ylanaa сэдьхэл закарба.

Уулэгуй байг лэ огторгой 
Улад зондо бултанда, 
Арюун сэбэр бодолтой 
Амгалан байхамнай

болтогой!

Р едак ц и и н  хаяг: 
6 71950 , 

Б уря ад  У л а с  
З ак ам ен ск  х о т о , 
К ир ов эй  уй лсэ, 

8 -да х и  гэр.

Э м х и д х э н  б а й г у у л а г ш а : З а х а а м и н а й  а й м а га й  за х и р г а а н Т ол и л ол гон уудта  угтэйэн  
т о о  б а  бар и м тан уудаи , х у -  
нэй , н ю тагай  н эр эн уудэй  
з у б  бур у у д а  авторнууды нь  
х а р ю усал гатай .

Р еда к т о р  С .Б -О . Б альж ур ова  
сугл уул ан  б у р и дх эж э, 

ал дуун ууды е  
ta h a in ia . ри зогр аф  дээр э  

х эб л э гш э Э .В . Ц ы дем п и лов а.

Т елеф он , факс: 4 -4 6 -3 2

ород газеты н  р едак тор ай , хар ю у са л га -  
та  секретариин  ба сон о сх о л о й  -  4 -3 0 -5 4 , 
бур я адай  -  4 -4 5 -8 5 , 
к ом п ью терн а ту б эй  -  4 -3 1 -6 1 , 
бухгал гер и и н  -  4 -3 0 -3 7 .

Р едак ц и и н  ха р а а  у зэ л  ав- 
тор н уудай  lian a .i бодол той  
зо хи л д он ги  бэш э байж а  
м агад .

Н ар адаа  хоёр  
д а х и н  гарадаг hoiiini.

Х эйэг  300 . 
И н дек с  59901

Х эбл эл эй  нэгэ х а х а д  
xyy .ia h a n  х эм ж ээт эй .


