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ТОСууд: эб хамта худэлэе
Буряадай толгойлогшын уял- 

гануудые саг зуура дуургэгшэ 
А.С. Цыденов апрель йара соо 
унгэргэгдэйэн муниципальна 
форум дээрэ ТОСуудай регио
нальна хуули бии болгохо про- 
ектые дэмжэбэ. Эндэ ТОСуудай 
гэшууд эрхимээр хабаадажа, 
олон тоото хамтын суглаануу- 
дые, тухэреэн шэрээнуудые ун- 
гэргэжэ эхилээ.

Майн 13-да Дутэлуур нютаг- 
та ТОСуудай ба нютагай гул- 
ваанарай уулзалга болобо. Энэ 
уулзалга аймагай депутадуудай 
Соведэй туруулэгшэ Б.М. Зун- 
дуев ба Буряадай муниципаль
на байгуулгын Ассоциациин 
тулеелэгшэ И.А. Вокин удари- 
даба.

Дутэлуур нютагай гулваа, 
хамтын ажал эрхим удари- 
дагша Ринчин Дымбрылович 
Дареев айлшадые угтажа, ню- 
тагайнгаа ТОСуудай амжал- 
танууд тухай тобшохоноор 
хеерэбэ:

- 2011 онйоо захалжа, ма- 
най нютагта 11 ТОС байгуу- 
лагдажа, 2016 ондо ушее нэгэ 
ТОС бии болоо: «Найрамдал» 
(туруулэгшэнь Цыренова Туяна 
Гомбоевна), «Бунхан» (Дарее- 
ва Эржена Васильевна), «Буян» 
(Эрдынеева Надежда Андреев
на), «Харганаа» (Батуева Туяна 
Чимитовна), «Татли» (Цыдено- 
ва Софья Жамбаловна), «Боо- 
ри» (Зомонова Дарима Вале
рьевна), «Жалга» (Дышенова 
Алтына Григорьевна), «Баян» 
(Цыбикова Дарима Никола
евна), «Бургаайата» (Цырем-

житова Маргарита Бадмаев- 
на), «Жаргаланта» (Цыденова 
Аюна Владимировна), «Зэмхэ» 
(Эрдынеева Наталья Алексеев
на), «Хурин-Шулуун» (Дамбае- 
ва Соелма Павловна).

ТОСуудаймнай ажал эхилхэ- 
дээ, сомоной администрацида 
Совет ТОС бии болойон нам- 
тартай. Энэ Соведэй гэшууд бо- 
ложо, сомоной гулваа, ТОСуу
дай туруулэгшэд ороо. Соведэй 
туруулэгшээр Цыренова Дари
ма Дамдиновна йунгагдаа. Энэ 
Соведэй гэшууд йарада 2 дахин 
уулзажа, тусэбуудые табижа, 
нютагтамнай ажал хэрэг ураг- 
шатай ябажа эхилээ.

Нэн туруун нэгэ хэды ТОС 
республиканска «Эрхим ТОС» 
гэйэн мурысеендэ хабаадажа, 
мунгэн шангуудта хуртэжэ ур- 
машаа. Табан жэлэй хугасаа 
соо ТОСууднай 1 миллион 940 
мянган тухэригэй шан абаа.

Энэ шагнал мунгэнэй аша- 
ар ба зонойнгоо дэмжэлтээр 
нютагтамнай 6 шэнэ худаг ба- 
ригдаа, харгынууд зайагдаа, 
ухибуудэй наадаха 2 площадка 
баригдаа, Соелой байшанда 
барилдаанай «Баатар» гэйэн 
зал нээгдээ. Мун байа Агууехэ 
дайн дуурэйээр 70-жэлэй ойн 
баярта зорюулагдайан «Гале
рея победителей» гэйэн газаа 
талын выставка бии болгог- 
доо. Энээнйээ гадна манай 
ТОСууд культурно-спортив
но мурысеенуудые унгэргэдэг 
заншалтай. Нютагай ехэ найр- 
нуудта гое йайхан наада зу- 
гаа дэлгэжэ, еейэд хоорондоо

мурысэжэ хухидэг.
Нютагаа сэбэр байлгаха 

талаар байал ехэ ажал ябуу- 
лагдадаг. Газаа досоохиёо сэ- 
бэрлэхэйээ гадна, центральна 
харгын хажуудахи газар бог 
шороййоо сэбэрлэдэг гээшэ. 
Нютаг соомнай «Эрхим ТОС» 
гэйэн мурысеен жэл бухэндэ 
унгэрдэг.

Нютагтамнай унгэрдэг бухы 
мурысеенуудэй спонсорнууд 
болодог йайн хэрэг ТОСууднай 
уудхээ.

ТОСуудай бии болойоор ню
тагтамнай ажал хэрэгнай ураг- 
шатай, хун зомнай еерынгее 
ТОСой тулее оролдодог боло- 
йониинь йайшаалтай. Буряад 
оронойнгоо Правительствада 
Дутэлуур нютагай ТОСуудай 
зугйее ехэ баярые хургэнэбди. 
Худее зоноо дэмжэлсэжэ бай- 
йандань, баяртай баййанаа мэ- 
дуулнэбди. Тиигээд саашадаа 
аймаг дотор бии болойон ТОС
ууд суг хамта ажалаа эдэбхи- 
тэйгээр ябуулжа, турэл аймагаа 
ургэжэ ябаял даа.

Тухэреэн шэрээдэ хабаадаг- 
шад ТОСуудай хуулиин проект 
дэмжэжэ, еерын асуудалнуу- 
дые дурадхаба.

Дутэлуур нютагаархид айл- 
шадта нютаг соогуураа экс- 
курси хэжэ, Хуурай-Сахир гэ
йэн газарта соелой -  спортын 
мурысее унгэргее. Удаадахи 
аймагай ТОСуудай гэшуудэй 
уулзалга Хуртага нютагта 
унгэргэхэ гэжэ тусэблэгдэбэ.

Долгорма Тогмитова, 
манай корр
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f Мэдээсэл

Ошохол губди даа барандаа 
орон хангай Захааминдаа!

Улаан-Удэдэ ажаЬуудаг Захааминай аймагЬаа гарбал- 
тан энэ йарын 11-дэ сугларжа, дээрэ хэлэгдэйэн угэнуудээр 
эхилйэн удэшые ургэлжэ, дуун, хугжэм наярба. У шар юуб гэ- 
хэдэ, аймаг анхан тогтойонйоо хойшо унгэрЬэн 90 жэлэйнгээ 
алдарта ойн баярые зургаан йарын 10, 11-дэ тэмдэглэжэ, арад 
зоноо сэнгуулхэ найр наадаяа зарлаад байна.

Аймагнай Ьайхан. Ай- 
магнай ундэр. Буряадайнгаа 
ундэр буланда ажаЬуудаг 
манай захааминайхид наран- 
даа дутэ, тиимэЬээ ухаатай 
Ьонор, заншалаа мэдэхэ, ури 
бэедээ, ундэр наЬатандаа, ая- 
най хунуудтэ, айлшадтаа эн- 
хэргэн.

Буряад оронойнгоо ниис- 
лэл Улаан-Удэдэ ажаЬуудаг 
ундэр сэдьхэлтэй, ундэр бо- 
долтой Захаамин хангайЬаа 
гарбалтан сугларжа, дээрэ 
хэлэгдэЬэн угэнуудээр эхил- 
Ьэн удэшые дуурэн аялга 
дуун, хугжэм наярба. Ушар 
юуб гэхэдэ, аймагнай анхан 
тогтоЬонЬоо хойшо унгэрЬэн 
алдарта ойнгоо баяр энэ зун- 
даа тэмдэглэжэ, арад зоноо 
сэнгуулхэ найр наадаяа зар
лаад байна. Тиигээд лэ энэ 
тоглолтомнай нигуулэсхы зо- 
рилготой тоглолто гэжэ эм- 
хидхэгдэнхэй, зоной таЬал- 
бари абажа оруулЬан мунгэн 
барандаа аймагай ойн баярай 
жасада ошохо гэЬэн удхатай 
уйлэ хэрэг болобо гээшэ.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгые 
«Хадата Захаамин -  XXI 
зуун жэл» гэЬэн нютаг зо
ной эблэл заншалта ёЬоороо 
эмхидхэжэ, энээн тухайгаа 
эблэлэй туруулэгшэ Вита
лий Лыгденов элирхэйлэн, 
ЗахааминЬаа тусагаар хурэжэ 
ерэЬэн аймагай захиргаанай 
тулеелэгшэд толгойлогшын

орлогшо Людмила Санжеева, 
зубшэлэгшэ Борис М олосоев, 
соёлой таЬагые даагш а Денис 
Гармаев гэгшэд угэ абажа 
нээгээ.

Муне© Захааминай ай
магай туухые уудалан Ьагад 
домогыень Ьэхэжэ узэе. Зэдэ 
голой тэн багЬаа эхиндэнь 
хурэтэр хоёр хажуугаарнь ой 
модоор бурхеегдэнхэй ундэр 
уула хадануудтай, талмай 
тала багатайшагхан нютаг 
гээшэ. Аймагай гол Ьалбари 

худее ажахы. Гэбэшье 1990- 
ээд онуудай Ьандарал бо
лотор вольфрам, молибден 
абадаг Союзна хэмжээнэй 
мантан томо комбинат (Зэ- 
дын вольфрамо-молибденовэ 
комбинат) аймагай ажахын 
гол Ьуури эзэлдэг байЬан юм.

Дэлхэйн хоёрдохи ехэ 
дайнда СССР гурэнэй бухы 
танкнуудай дурбэнэй нэгэ ху- 
бинь энэл вольфрам хуягтай 
байЬан гэжэ баримта бии. 
Худее ажахын гол шэглэл -  
мал ажал, аймагай доодо ню- 
тагуудаар таряан ажал эрхи- 
лэгдэдэг.

Аймагай дээдэ ажахы- 
нууд мяхалиг уултэрэй мал 
усхэбэрилдэг, экологическа 
тон сэбэр бэлшээри, тэжээл 
дээрэ удэЬэн малай мяханай 
шанарынь онсо илгардаг бай- 
ха юм. М анай аймаг ашагта 
малтамалнуудаар тон баян. 
Вольфрам, молибден, алтан,

нефрит, нуурЬэн болон бусад 
барилгада хэрэглэхэ малта- 
малнууд бии.

У ш еетиихэдэ ой модоороо 
баямди, гол тулэб шэнэЬэн, 
хуша, хуЬан, хасуури, уля- 
ангир болон бусад ургадаг. 
Хаданууд ундэр, эрнд, харгы 
хушэр, холо, тиихэдэ шэнэЬэн 
модоной уйлэдбэридэ багаар 
хэрэглэгдэдэг туда аймагта 
модо уйлэдбэрилгэ тиимэ ехэ 
хугжэнги бэшэ юм. Хушын 
Ьамар элбэг, тэрэниие суг- 
луулжа тушааха худэлмэри 
ургэнеер ябуулагдадаг.

Аймаг дайдаарнай ажа- 
байдал, Ьуудалай эхи табиЬан 
алдарта элинсэг хулинсагуу- 
даа нэрлэбэл: 1640-1690 онуу
дай уеэр Захааминай хонгоо- 
дорнуудай элинсэг таабай 
Хан Х онгоодор Ьамгантаяа 
М онголЬоо Тунхэндэ ерээд, 
Ьуулдэнь, 1670-аад онууд- 
та, Далахай ошоЬон. Аша 
уринэрынь Далахай, Ёнгор- 
бой, Ш ара-А зарга тосхонуу- 
дые байгуулЬан туухэтэй.

Сэсэн Таарасхай. Энэ хун 
Захааминай аштараг-хон- 
гоодорнуудай элинсэг таа
бай гээшэ, 1730-аад онуудта 
ТунхэнЬее Санагада хилын 
харуулда ерэЬэн.

1700-1750-яад онуудай 
уеэр ерэЬэн Захааминай 
хурхууд зоной элинсэгууд -  
Мунхэ таабай Гэнжэгэн тэ- 
эбии хоёр байгаа. Эдэ хоёр 
ТунхэнЬее Нурта нютагта 
хилын харуулда ерэЬэн. Аша 
уринэрынь Нурта, Хужар, 
Дутэлуур, Борто тосхонуу- 
дые байгуулЬан байха.

Захааминай аймаг респуб-
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ликын аймагууд соо эгээл 
олон буряадуудтай аймаг 
гээд тоологдодог. Зэдын ком
бинат барилгада ородуудйаа, 
нютагай буряадуудйаа гадна 
немецууд, татарнууд, укра- 
ин, белорус яйатад, хитаду- 
уд олоор хабаадайан, олон 
ондоо яЬатапай эбтэй эетэй 
ажайуудаг дайда юм.

Бури XI-XIV зуун жэл- 
нуудэй уедэ энэ дайдаар 
туурэг, монгол булэгуудэй 
ажаЬууЬап баримтанууд бии 
гээд эрдэмтэд тоолодог. 1727 
ондо ород-монгол хилэ та- 
тагдахада харуулда хабаадуу- 
лагдажа, Алайрай голйоо, 
Тунхэнйее буряадууд олоо- 
роо ерэйэн, тиигэжэ Захаами- 
най мунее уеын буряадуудай 
эхи ундэйэн тэндэйээ гээд 
тоологдодог.

Тэрэл 1700-1750 онуу- 
дай уедэ Захааминай зарим 
хурхууд зоной элинсэг таа- 
байнар боложо Гохин Хоон- 
до Ш ахай Улуун хоёр ерэйэн 
гэдэг. Эдэнэр Тунхэнэй Та- 
билта, Улаан-Ш улуун гэжэ 
газарнуудйаа Ехэ-Сахирта 
хилын харуулда ерэйэн. Аша 
уринэрынь Ехэ-Сахир, Са- 
хир, Хасууртай тосхонуудые 
байгуулйан гэдэг.

Захааминай тэртэ угтанай 
элинсэг Бажагадай таабай 
Дурбэд тээбии хоёр. 1680-яад 
онуудта М онголйоо Тунхэндэ 
ерэйэн, йуулдэнь тэрэнэй аша 
хубууд Тунхэнйее Захаами
най Дархинта, Сагаан-М орин 
нютагуудта ерэйэн. Эдэнэрэй 
аша уринэр Дархинта, Мэлэ, 
Баян-Еол, Зэмхэ тосхонуудые 
байгуулйан юм байгаа.

Тэрэл уеэр Захааминай 
йоййо угтанай элинсэг Ми- 
наахай таабай Хуртага ню- 
тагта ажайуугаа. Тэрэнэй аша 
уринэрынь Хуртага, Бургэ, 
Хамни, Улэгшэн тосхонуу
дые байгуулйан туухэтэй.

Захааминай шошоологуу- 
дай элинсэг Онгорёон Абхай 
хоёр таабайнар, 1730-аад 
онуудаар Тунхэнйее Сана- 
гада хилын харуулда ерэйэн, 
аша уринэрынь Санага тосхо- 
ниие байгуулйан гэдэг.

Захааминай сеехэрнуудэй 
элинсэг Ш ажан Сеехэр таа
бай, тэрэл 1700-аад онууд
та Утаата болон Далахай 
нютагуудта ажайуугаа, аша 
уринэрынь Утаата, Далахай 
тосхонуудые байгуулйан юм.

1680-1730 онуудай уеэр За
хааминай уляаба зоной элин
сэг М арта таабай хубуудтэеэ 
Тунхэнйее Сагаан-М орин 
нютаг ерэжэ, энэ тосхониие 
байгуулйан гэжэ баримта бии 
юм байн.

1650-1700 онуудай уеэр 
Захааминай сартуул зоной 
элинсэг Ухин тайш аа гэдэг 
М онголйоо Зэдэ нютаг ерээд, 
тэрэнэй аша хубууд Зэдэйээ 
Захааминай Сээжэ, Санага 
нютагуудта хилын харуулда 
ошожо йуурижайан юм ха.

Граждан дайнай уеын 
хушеенууд, хуурнууд Захаа- 
минда бии юм. Щ етинкинэй 
отрядай штабай байрлайан 
гэр, улаантанай V-хи армиин 
сэрэгшэдэй хуурнууд байдаг.

Ундэр буурал хадын хор-

мой, тайгаар, ургэн хутэл, 
улзы дуулим дайдаар унгын 
сэсэг, хухын дуугаар дуудаад, 
ульгэр мэтэ йайхан юм даа 
Захаамин. Буурал хангай За- 
хаамин бултанаймнай улгыл 
даа. У рай холын туухэтэй 
ууган турэл нютагаймнай 
ундэрнууд:

Адхата, Алтан-Субарган, 
Ара-Хангай, Аршаан-Баа- 
бай, Аята, Баатар-Хаан, Ба- 
руун-Хуртага, Ёнгорбой, 
Обоото, Ехэ-Обоо, Буурал- 
Баабай, Тудхалта, Улаан- 
Хада, Улзытэ, Уран-Душэ, 
Улэнтэ, Ундэрэй-Таабай, 
Хаан-Уула, Хонто, Хатан- 
Уула, Хуухэн-Бумбэй, Хэлтэ- 
гэй-Таабай, Хэртын-Тээбии, 
Хэсэтын-Тээбии, Шулуута, 
Ю угтын-Таабай Тээбии хоёр, 
Хуштын-Тээбии, Хайсагар- 
Таабай, Саб-Уула, Хайрхан- 
Таабай болон бусад ундэр 
йуудалтай обоо, ууланууд ай- 
магай арад зониие аршалжа, 
манажа байдаг юм.

Майлын хаяа хуреэлээд, 
аймаг зоной хоймор, мэр- 
гэн угаа дамжуулаад, зоной 
мунхэ найдал Захааминдаа 
холын хушэр аян замйаа хо- 
дол шамдан яарагш а, хангай 
дайдаар, тайгаараа холшор 

(Ургэлжэлынь 4-дэхи нюурта).
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(Ургэлж эл).
xahaa дуулагша, эхэ, эсэ- 
гын мундэлйэн эгээл сэнтэй- 
хэн нютагнай, замай холые 
зорийон Зэдэ голойнгоо эрье- 
дэ урин налгайхан зангаараа 
угтан, хулеэн байгаарай.

Аба, эжын гуламта ан- 
гаараа баян хангаймнай, 
Ьарьдагуудай хормойдо ор- 
шойон Ьайхан дайда Захаа- 
мин. Аба эжымнай улгыхэн 
гуламтаар ангир шубуунай 
аялгаар сууряатаад, алптттъе 
сагта дулаахан Ьанагдаал, 
арюухан агаартай тоонтом- 
най -  Захаамин.

Хундэтэ нухэд, хадата 
захааминйаа гарбалтай ню- 
тагайхид, Улаан-Удэ хото- 
до байдаг захааминайхидай 
эблэлэй зугйее турэл айма- 
гайнгаа тогтойоор 90 жэлэй 
ойн баярые угтаха бэлэдхэл 
эхилээ гэжэ мэдуулээд, энэ 
ехэ Ьайндэрее элуур энхэ, 
Ьэргэг Ьонор, хунгэн солбон, 
хугтэй хухюутэй угтахыетнай 
хусэнэб!

Буряадай дуу хугжэмэй 
байшанда (филармони) ун- 
гэрйэн нигуулэсхы удхатай 
ехэ тоглолтодо гансашье 
ЗахааминЬаа гарбалтан ха- 
баадаа бэшэ. Эндэ Ьайн ду- 
раараа ерэжэ тоглолтодо 
оролсойон дуушад болон 
зужэгшэдтэ эмхидхэлшэдэй 
зугйее халуун баяр мэдуулэн 
нэрлэебди: худее ажахын
ехэ hyp-гуулида багшалдаг, 
Ш ара-А зарта тосхоной Ам- 
галан Данзанов, «Лакки- 
тон» булгэм, «Байгал» теа- 
трай дуушан Оюна Баирова 
(Хамни), П.И. Чайковскийн 
нэрэмжэтэ Ьургуулиин ою- 
утад Дондок Тулонов (Ми- 
хайл овка), Аюр Юсудуров 
(Улэгшэн), Шэнэхээн нюта- 
гай Галсаннимын Бандит, 
залуу хугжэмшэн, дуушан 
Лудэб Очиров, Б1уртын, зайн

галай албанай мэргэжэл- 
тэн Мунхэ Дымбрылов, баг- 
шанарай дунда мэргэжэлэй 
Ьуртуулинн оюутан (Утаата) 
Дина Дымпилова, шудэнэй 
эмшэн Буянта Дымбрылов 
(Нурта), эстрадын дуушад 
Эржена Санжиева (Дутэлуур), 
Булад Бадмаев (Мэлэ), Ирина 
Ш агдурова (Дутэлуур), КВН 
нааданйаа хэйэг Валерий 
Гуляев (Улэгшэн) харуулаа. 
ЭнээнЬээ гадна «Байкальские 
звёздочки» ансамблиин ха- 
тарнууд болон циркын наа- 
дан тоглолтын шэмэг болоо.

У ш ее тиихэдэ дуу хатарай 
«Байгал» театрай артистнар 
Алдар Дашиев (Зэдэ), Ж аргал 
Бадмаев (Хэжэнгэ-Захаамин), 
Балданцэрэнгий Баттувшин 
(М онгол орон), Буряад теат
рай зужэгшэн Олег Бабуев 
(Захаамин), Оперын театрай 
дуушад Доржо Ш агдуров 
(Захаамин), Михаил П иро
гов (Тунхэн) хабаадалсажа, 
нигуулэсхы сэдьхэлэй энэ 
тоглолтые узэмжэтэй h них ап 
болгоо гэхэ хэрэгтэй.

Энэ тоглолтые буридхэн 
зонхилжо тайзан дээрэ та- 
бийан зон гэхэдэ Баатар 
Санданов, Баярма Ламаева, 
И рина Ш агдурова, Доржо 
Ш агдуров гэгшэд.

Энэ удэшэ Ж аргал Бад- 
маевай нютагтаа Ьанаагаа 
зобожо, Ьэргээхэ найдалаа 
элирхэйлЬэн удхатай дуу- 
лайан дуунай угэнуудээр энэ 
бэшэлгэеэ дуургэе даа.

Гайхалтай йайхан 
нютагни

УндыНэн, тэнжэкэн
нютагни

Углввнэй шуудэртэй
эмнилсээд,

Намайгаа угтабал,
Иайхан даа,

Нааршаагаад, Иэгипнхэй

байнаб даа.
Нааршаагаад, Иэгипнхэй

байнаб даа, 
НаадаИан заахандаа

нютагтаа. 
Абынгаа Иургаалаар

ундыгввб,
Абынгаал алтанхан

Иургаалаар...

Гайхалтай Иайхан Иэн
нютагни,

Гамтайхан сэдъхэжэ
ябааб даа.

Залуугайм гулмэрхэн
хаИада

ЗааИан юм замыем
намхандаа. 

ЗааИан юм замыем
намхандаа 

Заахандаа наадаИан
нютагни.

Эжынгээ Иургаалаар
ундыгввб,

Эжынгээл эрдэни
Иургаалаар...

Ондоохон шарайтайл,
хайшааб даа, 

Ойлгохынш аргагуйл
нютагни... 

Намаалан задархал
байхаш даа -  

Найдамаар худэрхэн
хубуутэйш. 

Найдамаар худэрхэн
хубуутэйш, 

НаадаИан заахандаа
нютагни.

Yбгэдэй Иургаалаар
ундыгввб,

Тбгэдэйл гунзэгы
Иургаалаар... 

Абынгаал алтанхан
Иургаалаар... 

Эжынгээл эрдэни
Иургаалаар... 

Николай Шабаев 
(mlnkult.rb )
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( Тайлбари

Буряад аман зохёол

ЗАБЬЯА

Эдеэ хоол хэдэг 
амЬартанууд

Гусэ -  сай шанахадаа хэ- 
рэглэдэг, хажуу талайаа 
гарайан хоолойтой, барюул- 
тай амйарта.

Дэбэр -  зосоонь шэнгэн 
зуйл, мун зулын тойошье хэ
дэг гусэ шэнги тухэлтэй бага- 
хан амйарта.

Забьяа -  модоор гу, али 
унгэтэ тумэреер хэгдэйэн, 
хажуу таладаа еедее гарайан 
хоолойтой амйарта.

Домбо -  амйар таладаа на- 
рин болойон, модоор гу, али 
унгэтэ тумэреер хэгдэйэн 
ундэр амйарта (кувшин, вы
сокий сосуд, напоминающий 
усеченный конус). Домбын 
амйар талынь хахад хана наб- 
тар, нуге© талань нэгэ бага 
ундэр байдаг юм. Энэнь шэн
гэн бодос аягалхада зохистой 
хугнуун боложо угэдэг. Д ом
бо мунгэн йиилууртэй, хэдэн 
боолто буйэлууртэй байдаг, 
хажуу таладаа бариха барю- 
ултай юм.

Баба зосоонь йу болон

5YJ1YYP

МОДОН ХУНЭГ

тараг суглуулжа булэдэг, 
ундэр нарин модон амйарта.

Булуур -  айраг булэхэдэ 
хэрэглэгдэдэг, дороо йэрбээ- 
тэй гу, али уруунь харуулйан 
аяга шэнги аад, нухэнуудтэй 
модондо эшэ йуулгайан худ-
хуур-

Модон хунэг -  уйа, аар- 
са сагаа гэхэ мэтэ шэнгэн 
бодос хэдэг, оеор талаараа 
ургэн болойон томо модон 
амйарта.

Байлгаса зеехэйень аба- 
хын туда зосоонь йу байлга- 
даг, мун тарагш ье буридэг 
набтархан модон амйарта.

Туйсэ шэнгэн бодос хэ

дэг, модон оеортой, хиидуу- 
гаар йуудаг модон хабхагтай 
уййэн амйарта.

Тэбшэ -  хуйан модо тун- 
хижэ хэйэн, зосоонь мяха 
болон гэдэйэ дотор хэршэ- 
дэг, мун болойон мяхашье 
тогоонйоо гаргадаг гонзогор 
модон амйарта.

У ур зосоонь юумэ
хээд, нюдэжэ бутаруулдаг 
амйарта (ступка). Уур урда 
сагта хуйан модоор хэдэг 
баййан йаа, хожомой уедэ 
тэрээн сеегее хонхор тумэр 
йуулгажа хэдэг болойон бай- 
на. Мун тумэреерш ье хэдэг 
байгаа.

Мунса -  нюдуур; ууртай 
сугтаа хэрэглэгдэдэг, узуур 
таладаа монсогор модон, 
угышье йаа тумэр.

Сайн хэршуул хоёр та- 
лыень ханатуулан тунхижэ 
хэйэн, дурбэлжэн хабтагар 
модондо тумэр бутуу хадаад, 
тэрээндээ зузаан тумэр хута- 
га тааруулйан, сай хэршэдэг 
зэмсэг.

Эхэнэрэй
зуудхэлнууд

Даруулга -  уййэ 3 санти
метр тухай ургэнтэйгеер, 
утыень толгойн хэмжуурээр 
тааруулаад, хара хилэнгээр 
бурижэ, дээрэнь шурэ, хуба 
болон унгэтэ шулуунуудые 
тусхай гуримаар хадажа 
хэйэн, басагадай болон эхэ
нэрэй гоёолто. Даруулгын 
унгэтэ шулуунуудые иимэ гу
римаар йубарюулан хададаг 
йэн: эгээл урда тээнь, тон дун- 
дань нэгэ томо хуба, тэрэнэй 
хоёр тээ хоёр шурэ, саашань 
ногоон оюун, алтарма хара 
( Ургэлжэлынь 6- 7-дэхи нюурнуудпш).
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( Ургэлжэл ).

эреэн номин, хухэ шулуунуудые йэлгуулжэ 
улхеед, даруулгаяа тойруулжа хададаг 
йэн. Мун эдэ шулуунуудай хоёр тээ унгынь 
йэлгуулжэ байгаад, нэгэ нэгэ шулуунуудые оё- 
дог юм. Иигэжэ тусхай гуримаар хадагдайан 
шулуунуудынь ееры н нэрэтэй юм.

Даруулгын гол -  даруулгын тон дунду- 
урнь тойруулан хадайан хуба, шурэ болон 
йэлгуулэн улхэйэн унгэтэ шулуунууд (сред
ний ряд янтарных, коралловых и других по
лудрагоценных бусин).

Шахалта -  даруулгын голдо хадагдайан 
шурэйее ондоо шулуунууд.

Барбаалжа -  шахалтануудай дээрэнь ба 
доронь хадагдайан унгэтэ шулуунууд.

Хээ -  басагадай зуудэг, 20-25 сантиметр 
утатай, дундуураа хуба шахалтануудтай, 
хоёр утайанда улхэйэн шурэ гоёолто. Ха- 
дамда ошоогуй басагад хээ хоёр йанш агтаа, 
йанш агайнгаа уйэндэ бухэлэн зуудэг йэн.

Шэлбэ -  хээгэй шурэнуудйээ доошонь 
ургэлжэлуулэн, хоёр йалаа болгон улхэйэн 
жэжэхэн шурэнууд. Ш элбэ узууртээ сасагтай, 
сасаг соогоо мунгэн сахаригуудтай байгаа.

Басагад йанш агтаа хоёр-хоёр хээ, дурбэ- 
дурбэн шэлбэ зуудэг юм (продолжение двух 
ниток кораллов и янтарей, представляющее 
собой четыре ряда нанизанных мелких корал
лов с кистями из шелковой нити и серебря
ными колечками на концах). Ш элбэнуудэй 
узууртэ хэгдэйэн сахаригуудые мунгэн ул- 
гуурээр оойорлоод, энгэрэйнгээ тобшодо 
ш агтагалдаг байгаа.

Туйба -  йамгадай хоёр гурлее уйэндее 
зуудэг, 15-20 сантиметр утатай, нэгэ узууртээ 
мун лэ богонихон модон йалаатай нариихан 
модон гоёолто.

Туйбын алха -  туйбын нэгэ узууртэ 
оойороор холбойон, узууртэнь монсогор 
мунгэ ту, али шурэ йуулгайан, 5-6 сантиметр 
утатай модохон.

Туйбын тобшо -  туйбын хоёр алхын узууртэ 
йуулгагдайан, монсогор мунгэн гу, али унгэтэ 
гнулуун гоёолто.

Боолто -  уййэ хара хилэнгээр буреэд, дээ
рэнь шурэнуудые, угышье йаа, мунгэ ута руу- 
нь йубарюулан хадайан, туйба хабшаад бай- 
даг гоёолто.

Шэбэргэл/шэбэргэ хара хилэнгээр бу- 
рийэн, 10-12 сантиметр ургэнтэй уййэн дээ- 
рэ мунгэн тоборюулга болон шурэнуудые 
йэлгуулэн хадайан, хоёр йанш агтаа да- 
руулгайаа шагтагалан зуудэг йамгадай гоё
олто.

¥Ьэнэй туулмаг/орёолто -  шэбэргэлйээ доо- 
шо зуугдэдэг, узуур руугаа нарин болойон, 
узууртээ мунгэн сахаригтай, бараан унгэтэй 
будеер оёйон тулам. Иимэ туулмагууд соогуур 
хоёр гэзэгэеэ шургуулан оруулдаг баййан юм.

Гэзэгэ -  утань татаайанда хурэхеер ха- 
раалагдайан хара буд дээрэ 5-6 уе шурэ 
хадайан, шурын хоорондуур йгшлууртэй бо
лон тоборюулгануудтай зурууд мунгэнуудые 
хадайан уйэнэй гоёолто. Басагад энэ гоёолто 
оорынгое гэзэгэдэ шагтагалдаг, йамгад дэгэ- 
лэйнгээ захын доодо тээ хадагдайан алтан гу, 
али мунгэн ш агтада зуудэг байгаа.

Убэрэй гуу -  шурэнуудые таблан йуулгайан, 
дээдэ таладаа бутуутэй 8-10 сантиметр диа- 
метртэй, эхэнэрэй хузуундээ зуудэг тухэреэн 
мунгэн гоёолто.

Эмээлэй тухеэрэлгэнууд
Эмээл -  хазаар мори унахада тоходог хоёр 

хабтайа хоёр буургээр холбожо бутээйэн, эл- 
дэб нэмэлтэ тухеэрэлгэнуудтэй ба гоёолто-
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http://vk.com/amanzohel
Буургэ Бугэжэ

нуудтай хэрэгсэл. Эмээл эхэнэрэй ба буйэтэй 
хунэй гэжэ илгардаг байhап юм.

Эхэнэрэй эмээл хоёр буургынь хоорон- 
до 50-яад сантиметр тухай зайтай, буургэ, 
хабтайан болон бэшэшье хубинуудынь тус- 
хай гуримаар гоёогдойон мориной зэмсэг. 
Урдань айл бухэн басагаяа ганса зуудхэлээр 
гоёохойоо гадна, йайн морёор ба мориной 
тоногоор гоёодог йэн.

БууРгэ -  эмээлэй хабтайануудые хоёр та- 
ладань холбодог, д.ээшээ ш обхогор модон. 
Эмээлэй урда буургэ сэхэ еедее шобхоййон 
аад, хойто буургэйээ ундэр юм. Хойто 
буургэнь набтарш аг аад, гэдэргээ налуу 
байдаг юм. Хатажа шалажайан хуйан модо- 
ор буургэ дархалжа, улаан шэрээр шэрдээд, 
урда-хойто талыень, мун буургэнуудэй дээ- 
дэ талыень зубшуулан мунгеер гоёодог йэн. 
Энэ гоёолто дээрээ шурэ, юбуун гэхэ мэтые 
йуулгадаг бэлэй.

Хабтайан -  м ориной ню рганай хоёр та- 
лаарнь байхаар хараалагдайан, дээдэ талайаа 
хоёр буургээр холбогдойон арбан сантиметр 
тухай ургэнтэй хуйан хабтагайнууд. Х абтайа 
мун лэ улаан шэрээр шэрдээд, ганзагануу- 
дайнь нухэнуудые мун мунгеер гоёодог йэн.

ДэбЬэ(н) -  эмээлэй хабтайанай  дээдэ та- 
лаар  хадагдадаг, хилэнгээр бурийэн тэбхэр- 
хэн аад, доодо таладаа ургэн болойон йэеы 
дээрэ гурбан унгын буд захаарнь оёод, дээ- 
рэнь, мун дундань сэсэг шэнгеэр юбуу хада- 
жа гоёойон хуби. Эрэ хунэй эмээлэй дэбйэн 
булгайраар хэгдэжэ, хоёр зурууд мунгэн то- 
борюулгануудтай ба тэрэнэй хоорондуурнь 
йуулгайан мунгэн табуудтай, мун дундань 
йуулгагдайан томо тухэреэн мунгэн табтай 
йэн.

Дуреебшэ -  мориной гэдэйэнэй дуроодэ 
урэгдэхэгуйн туда хэгдэдэг, йэеы хилэнгээр

бурижэ, захаарнь гурба-дурбэн унгын буд 
йолонготуулан халаад, мун лэ юбуугаар сэ
сэг хэжэ шэмэглэйэн, эмээл доро тоходог 
нэмэруулгэ.

Маюуза -  йэеы хара хилэнгээр буреэд, 
дурбэн углууень мунгэн шагтануудаар бу- 
хэлйэн эмээлэй хабтайан дээрэ хадагдадаг 
йуури.

Тоборюулга -  дэбйэнэй захаар хоёр зурууд 
хадагдадаг монсогорхон толгойтой мунгэн 
таблаайанууд.

Гууга -  эхэнэрэй эмээлэй дэбйэнэй дунда 
юбуунуудаар сэсэг дурсэтэйгеер хэйэн гоёол
то.

Юбуун -  эхэнэрэй эмээлэй дэбйэ гоёодог 
хорхойн шулуулиг сагаан гэр.

Хэжэм/хижим -  эмээлэй дуреебшэ.
Жэрэм -  уламай горьё руу оруулжа шан- 

гадхадаг, хабтагараар гурэйэн йур.
Горьё -  уламай узууртэ йуулгагдайан, 

дундайаань гарайан ёдогор тумэртэй, улам 
йуладхахын, шангадхахын туда хэгдэйэн са- 
хариг.

Улам -  мориной нюрганда эмээлэй худэл- 
хэгуйгеер тохогдоод ябахын туда мориной 
гэдэйэн доогуур жэрэм оруулжа горьёлдог 
хабтагараар гурэйэн йур. Мун хилгаайа то- 
можо, будеер буреэдшье хэдэг баййан юм.

Дурев -  мори унахадаа, дээрэнь гэтттхэ- 
жэ мордодог эмээлэй хабтайануудта йур 
оойороор улгэгдэдэг, доодо таладаа хабтагар 
болгогдойон бутуу тумэр.

Ганзага -  хазаар мориндо юумэ ганзагалжа 
уяхын туда эмээлэй урда, хойто хабтайануудта 
нухэлэн оруулйан, узууртээ сасагтай гурэмэл 
хара торгон утайан оойорнууд.

Бугэжэ -  эмээлэй буургэнуудэй дээдэ за 
хаар хадагдадаг угалзатуулан йиилэйэн на- 
рин гонзогор сагаа мунгэн.

Малаабша -  эмээлэй буургэнуудэй газаа 
талайаа йуулгагдайан угалзатай хабтагар 
мунгэн гоёолто.

Таб -  дэбйэнэй тоборюулгануудай хоо- 
рондуур хэгдэйэн, мун дэбйэнэй дундань 
йуулгагдайан угалзатай хабтагар мунгэн го- 
ёолтонууд.

Баабар -  эмээлэй хабтайануудай урда бо
лон хойто талайаа, ганзагын нухэнууд дээрэ 
йуулгагдайан угалзатай хабтагар мунгэн го
ёолто.

Сулжээ холбооной 
материалнуудйаа

http://vk.com/amanzohel
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Байгаалиин ЬайханЬаа 
булгата хангайм Ьолонготоно

(Ургэлж эл).
Эндээ отогтой, мориной 

эдеэлхэ талбартай байhап 
юм. Энэ отогтоо ерээд бай- 
хадамнай наран гаража, ду- 
лаахан болоо йэн. Адха шу- 
луун соо мундэр хайлажа, 
уйан элбэг болоо йэн. Галаа 
тулижэ загнуу соогоо yha 
асаржа, йорбон дээрэ табя- 
ад, морёо орой болотор эде- 
элхын табижа орхёод бай- 
хадамнай, мундэрэй уйан 
хайлажа, агаар ехэ тунгалаг 
арюухан болоо Ьэн. Хоёр 
басагадайнгаа шулее шана- 
тарынь, ойр тойронгоо хуу 
ябажа харахадамни, хушын 
сонсогойнууд хуу унашайан 
байгаа. Ухубуудээрээ эдеэлжэ 
дуургээд, бэлэн унайан сон- 
согойгоо суглуулжа, орой ха- 
ранхы болотор гушан мэшээг 
сонсогой суглуулаа йэмди. 
Оройдоо ехэ тал тулижэ, ун- 
татараа гушан мэшээг сон- 
согойгоо машиндаад, бул- 
тынь йайгуурдажа орхёод, 
унтаа йэмди. Эртэ углеегуур 
хубуумни ерэжэ, йамарйаа за
гнуу соогоо хэжэ,бороонойн- 
гоо суба соо хэжэ, ганзагалаад 
ерээ йэмди. Гаршин хуу да- 
бирхай болошохо, йамарйаа 
яйатайнь жажалаад, гараа 
энэ жажалйан йамарйаараа 
угаахадаш, бушуу арилгаг- 
дажа угы болодог юм. Иигэ-

жэ бурханай туйалйые мар- 
таха аалши, олон ухибуутэй 
хундэ туйалйыень йанажа, 
ходо хухэ тэнгэридээ, орой 
Хангайн эзэдтэ зальбаржа 
ябадагби. Ондоо уладта зуга- 
албалыш унэншэхэгуй. Тэрэ 
удэртее йамарйаа худалдаад, 
хоёр басагадни мунгэтэй бо- 
лоод ябаа йэн.

Ундэр гоё Хангай дайдам- 
най ехэ олон мургэлэй газа- 
рые харааршье, обоо уула- 
нууд ламааршье тахигдадаг. 
Лама бухэн мундэгэр болото- 
рынь толгойнгоо уйые абаад 
ябаха ехэ гуримтай юм. Лама 
хунэй уйые гэшхэдэггуй, 
ехэ арюухан газарта хаядаг 
юм. Лама болоходоо йахил 
хуртэдэг юм. Минин таабайн 
дуу Цыбигэй Ж амса 234-бэн 
йахил хуртэжэ, гэлэн зинда- 
атай лама болойон юм. Са- 
нагын дасанай лама болоно. 
Таабай, теебии болоходоо 
йахил хуртэжэ, толгойнгоо 
уйые мундэгэр болотор аб- 
хуулдаг. Хунэй хугшэрхэдэ 
уйэн унадаг гээшэ. Пахил 
хуртэйэн теебии, таабайн 
уйые гэшхэдэггуй, ехэ сэбэр 
газарта хаядаг юм. Пахил 
хуртеед таабай, теебии бо- 
лообди гээд, ойр тойронгоо 
баййан заахай ухибуудые 
хундэлдэг заншалтай баййан 
байна. Пахил гээшэмнай ехэ

тангариг болоно ха юм даа. 
Архи тамхи уужа ябайан ла- 
манар тангаригаа эбдэйэн бо
лоно. Пахил хуртэйэн таабай, 
теебинэр ехэ арюун сэбэрээр 
ябажа, нугэл хэнгуй ябахал 
ёйотой юм. Буурал таабайн 
угэ бусадйаа сэнтэй, бусал- 
жа баййан эдеэнйээ ама хурэ 
гэжэ буряад арадаймнай хэл- 
сэжэ ябайан угэ ехэ удхатай 
юм. Пунэй архи нэрэхэдээ нэ- 
гэшье юумэ холингуй бусалга- 
жа абахада, ехэ хундэтэй эде- 
эн болоно. Орон Хангайнгаа 
эзэдтэ йунэйнгее архяар сэр- 
жэм ургэхэдэ, ёйотойл гури- 
маараа ургэгдэнэ. Пунэйнгее 
архи хэдэ дахин нэрэжэ аба
хада хорзо болоно. Хорзые 
хэмйээн улуу уухада хоро бо
лоно. Урдадаа арад зомнай 
таби хурэжэ, архиин амта 
узэдэг йэн. Тайлга, обоогоо 
тахихадаа ундэр найатай таа- 
байнараа хундэлхэдэ, орон 
хангайн эзэд хухижэ, нютаг 
зоной хэрэг йайн бутэдэг.

Алтай дэлхэй дээрэ убгэд 
хугшэдые хундэлхэ ёйо гурим 
байдаг гээшэ. Буурал толгой- 
тоной уреэл дуулахада буян 
болодог, тэдэнэй йургаал 
тоохогуй хунууд бусадта шоо 
узэгдэхэ, шобто харагдаха 
юм. Улгы йайхан тоонтом- 
най таабай теебиийее эхитэй, 
аба эжын хундэтэ эхэ эсэгэ-
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нэр ха юм. Маниие ургэжэ 
ундылгэйэн эхэ эсэгэнэрэй, 
хугшэн эхэ, убгэн эсэгэнэр 
ажабайдалай алибаа хундэ 
хушэрые бэе дээрээ амсажа 
ябайан, хубисхалай йуреетэ 
сагые узэйэн, гушаад оной 
сэмуун сагые дабсалсайан, 
дайнай улэн хоойон, хатуу 
бэрхые бэедээ ашаалжа, тэрэ 
уеын сагые дабалсайан, бэе 
дээрэ узэжэ ябайан байна.

Ундэр найатай аха заха 
зонойнгоо бурзан сагаан 
толгойе хундэтэй урина- 
ар хаража, тэдэнэрэй ута 
найан соогоо узэйэн юумэнэй 
тоогуй олон туухые йонирхон 
шагнайан байнабди. Найатай 
зондо али болохоор туйалжа, 
тэдэнэй йайшаал магта- 
ал, йайхан уреэлдэ хуртэжэ 
ябахайаа, энээнйээ ехэ хун
дэтэй юумэн угыл даа.

Муне© нютаг зонойнгоо 
нэрэ хундые ургэжэ ябаха, 
эдэ ухибуудые багайаан юумэ 
бухэниие ойлгуулжа ябахада, 
саашадаа хэрэгтэй, йайханаар 
ябажа йураха юм. Хаанашье 
ябахадаа буурал толгойто- 
ниие хундэлжэ ябахада, орон 
хангайн эзэд хухижэ, арад 
зоной хэрэг йайн бутээдэг 
юм. Обоо уулаяа тахихадаа 
зонойл хусеер бутэдэг юм. 
Муне© унгэ буриин архи 
наймаанда худалдана. Пайн 
шанартай таряа эдьхэжэ, гар- 
гадаг юм. Улэйэн бардаагаа- 
рань гахай тэжээхэдэ ехэ бу- 
шуу томо болохо, таргалдаг 
юм. Муу йайн архи ууйан зон 
элдэбын убшэндэ нэрбэгдэнэ. 
Ю рэн архи уунгуй ябабал бэ- 
еэндэ йайн, гэр булэшни ам- 
галан тайбан, ходо арюухан 
байхал даа. Архи арбан гур- 
бан жолоотой, 99 ташууртай 
юм. Архиин алдууйаа боло- 
жо, элдэбын юумэн болоно.

Иимэ йайхан байгаа- 
ли соо амидаржа ябахадаа,

баян хангайн хугжэм дуутай 
инаг дуранай уряа шагна- 
жа, урн хуугэдэйнгее бор- 
гожохые хаража, аша гуша- 
нарайнгаа арюухан шарай 
хаража ябахайаа йайхан юу
мэн угыл даа. Баян байгаа- 
лиин узэсхэлэн соо жаргажа 
йуухадаа, эхэ байгаалийаа 
унэтэй юумэн угы даа. Орьёл 
ундэр хадануудай дунда, бухы 
дэлхэйн зэндэмэни арюухан, 
шэдитэ Байгал далаймнай, 
буряад зоноймнай омогор- 
хон соёрхохо, арюун тунгалаг 
уйаараа алдаршайан юм.

Ye сагай урсахал соогуур 
уг залгамжалан, уейее уедэ уг 
дамжан ерэжэл байдаг, урин 
дулаахан хабарйаа эхитэйл 
юм.

Ундэр хангай ууладама- 
нй унгэ буриин ангууд ажа- 
мирдаг юм. Дулаан ороной 
шубууд турэл йайхан тоонто 
газартаа ерэжэ, дальбараа- 
нуудаа ундылгэн тэнжээжэ, 
алтан намарай ш ара набшын 
уедэ ирагуу йайхан дуугаа 
дуулайаар, улгы торгон газа- 
раа магтан, холын аяндаа ху- 
шууран ябадаг юм.

М арт йарын эхеэр тун тур- 
лааг ерэдэг, тэрэнэй йуулдэ 
ангир шубуун ерэжэ, уйа 
голой хайлатар инаг дура
най охни ургэлжэлдэг. Нуу- 
рай хайлахада арбан гурбан 
ундэгэ гаргажа дарадаг юм. 
Эдэ заахай дальбарануудай 
боргожо ябахада, харсага 
шубуун добтолдог юм. А в
густ болотор яйала томо бо- 
лошоод ябахадань, эхэниинь 
дахуулжа холуур ниидхуулжэ 
йургадаг юм. Заримдаа хэдэн 
удэр соо харагдахаяа болишо- 
дог йэн. М унгэн сагаан хю- 
руугай унахада, эгээ туруулэн 
дулаан ороноо ябадаг юм. 
М арт йарада шандаганай 
инагай бубэнеен эхилдэг юм. 
Минин багада хугшэн уладай

иигэжэ зугаалйые шагнайан 
байнаб:

- Бугымнай абгайн бее- 
леен эхилбэ. Пойрой наадан 
мартйаа эхилээд, апрелиин 
хахад болотор ургэлжэлдэг 
юм. Пойрой наадажа бай- 
хыень харахада гайхалтай 
йонин юм. Даб гэйэн газар- 
та наададаггуй юм. ©ейэдын 
йайхан газарта ехэ олоороо 
сугларжа, ёохор хатаржа бай- 
хан шэнгеэр торшогонолдо- 
жо, эрэ йойрнууд йуулээ ехэ 
гоёор арбайлгаад хатарха. 
Урин дулаан боложо, урда 
зугэй шубууд ерэжэ, уран гоё 
хугжэмее зэдэлуулжэ, турэйэн 
нютаг дайдаяа ямаршье ами- 
тад ехэ йайханаар магтажа 
дууладаг юм гэжэ йанагшаб. 
Ааяма дулаахан болоходо, 
алтан гурбалдай гоё йайхан 
дуугаа жэнгируулдэг. Бул- 
жамуур шубуухай хухэ тэн- 
гэриин уудамда тогтошоод, 
дуугын шагнахада шэхэнэй 
шэмэг, зурхэ сэдьхэл уяруул- 
ха йайханаар жэргэдэг юм. 
Урданйаа нааша сахижа 
ябайан ангуушад эхэнэр ан- 
гуудые хороодоггуй, ехэ жу- 
рамтай агнадаг баййан юм. 
Хубшэдэ мал дээрэ ажаллажа 
байхадамнай ангуушад агна- 
хаяа ерэдэг йэн. Зунай тулэг 
дунда хандагай нуурта ерэ
жэ, нуур соохи ш ара сэсэг- 
тэй ургамал эдидэг юм йэн. 
Ангууша аха нухэртэеэ нуур 
йахийанаа нара орожо бай- 
хада ерээ йэмди. Ангуушадай 
отогто ерэжэ, сай шанажа 
уугаад, харанхы боложо бай- 
хада нуурта ошожо йуугаа 
йэмди. Аха нухэрни йэмээхэн 
ерэжэ, намаяа отогтоо ошо
жо, морёо табяад унтаарай 
гээд ябаа йэн.

Би отогтоо ерэжэ, морёо 
табяад унтахаа хэбтээ йэм. 
Хубшэ газарнай ундэр дээрэ 
(Ургэлжэлынь 9-10-дахи нюурнуудта).
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(Ургэлжэл).
байхадаа, йуни йэрюухэн 
юм. Унтаха гэхэдэш, даб гээд 
нойршни хурэжэ угэхэгуй, 
тунгалаг арюухан агаар соо 
хуу юумэншни арюухан бай- 
даг юм. Иигэжэ хэбтэхэ- 
дэш, йараалжан шубуунай 
хугжэмтэ аялга эхилдэг юм. 
Параалжан шубуун шиигтэй 
намаг газарта байрладаг юм. 
Боро унгэтэй, ута хушуутай 
шубуун юм. Тэнгэри еедэ га- 
раад, доошоо шулуун шэнги 
унажа ябахадаа, истребитель- 
нэ самолёт шэнги абяа гарга- 
даг юм. Газар духеед, дээшээ 
пиршаганайаар гаража, да- 
хин иимэ йонин абяагаа гар- 
гажа, йуниин гурба болотор 
зэдэлуулжэл байдаг юм.

Байа иимэ домогтой юм. 
Н амйаа заахай будэн шубу
ун зурган ундэгэ дараха, хоёр 
ундэгэ дарахадаа, энээндээ 
шамарлажа, тэнгэри еедэ га
ража, зурхее тэйэ унаха гэжэ 
шулуун шэнги доошоо уна
жа ябахадаа, газарта духэжэ 
ерэхэдээ: «Амин хайратай, 
амин хайратай», -  гээд, дээ
шээ ниидэжэ гаражал байдаг 
юм. Иимэ хугжэм шагнажа 
хэбтэхэдэш нэгэндээ йонин, 
саашань бодоходош уйдхар- 
тай шэнгеэр йанагдаха юм. 
Аха нухэрэйнгее ерэтэр унта- 
жа байгаа йэм. Галаа тулижэ, 
сайгаа шанажа абаад, хою- 
улан уугаа йэмди. Нухэрни 
унтахаа хэбтэхэдэнь, би мо- 
ридоо асархаяа ошооб. Мо- 
ридоо асаржа уяад, нуур хара- 
хаяа ошоо йэм. Нуур тойрожо 
мурнуудые хараад, нэгэ нари- 
ихан ута йургааг оложо, тэрэ- 
нэйнгэй узууртэ гохо шэнге
эр бургаайа уяад татахадам, 
ш ара сэсэг гаража ерээ йэн. 
Тэрэ ш ара сэсэгын жажалаад 
узэхэдэм гашуун гээшэнь, уни 
болотор аман соойоош амта- 
ниинь угы болохогуй юм.

Отогтоо ерэхэдэм аха 
нухэрни моридоо эмээллээд, 
унталгаа ганзагалаад, намаяа 
хулеэжэ йуугаа йэн. Нуурта 
йуухадам шоно уляад, хан- 
дагай энэ абяанйаа ерээгуй 
гээ йэн. Иимэ йайхан газарта 
агнажа ябахадаа, сэбэр агаар 
соо умбажа, сэдьхэл бодолш- 
ни ехэ арюухан боложо, алтан 
наранай туяа соо, эхэ газар- 
тай унэр баян байгаалиингаа 
узэмжэ соо, турэйэн дайдайаа 
йайхан юумэн угыл даа. Ма- 
най буряад зон урда сагйаа 
хойшоо хухэ мунхэ тэнгэриин 
одо мушэдэй ябасаар, бай- 
гаалиин унгэ зуйые адаглан 
хаража, ямар юумэн боло- 
хоб гэжэ хуу мэдэхэ ойлгохо 
байгаа. Урдандаа хун зомнай 
худее талаар табан хушуун 
малая хаража йуухадаа, ехэ 
йонор юумэн бухэниие урид- 
шалан мэдэжэ, бэеэ арша- 
лан хамгаалжа йуудаг йэн. 
Газарай ехэ худэлхые, уйа 
голой уерлэхые мэдэжэ, хун 
зондоо дуулгажа ябадаг йэн. 
Уйа голйоо холо йуудаг бай
гаа. Уйа голойнгоо арюухан 
байхын тулее ехэ оролдожо 
ябадаг баййан юм. Арюухан 
булагай гэрэйшни духуу дэл- 
бэржэ гарахадань, адуу малай 
гэшхэжэ бузарлахагуйн тулее 
тойруулжа хашадаг байгаа. 
Тэрэ булагтаа йандизай бада- 
раахадаш, ушее ехээр бурьял- 
жа гарагша юм. Булагайнгаа 
хажууда зурам арюудхажа 
улгэдэг. Тиигээд уййан шана- 
гаар удхажа абаашадаг йэн.

Муне© бухы дэлхэйн зон 
уйаа бузарлажа, ой модо- 
ёо хюдажа байхадамнай, 
хайратай йайхан газараа 
онгилон урбуулжа байха
дамнай юун болохоб? Арба 
таран жэлэй урдахана иигэ
жэ бэшэйые уншайан байнаб. 
Калининградйаа Владиво
сток хурэтэр ород йумын бур-

хад хуу нороод шиигтэхэдэнь, 
модой гэр соошье хатааха гэ- 
хэдэнь, нороод лэ байгаа гээ 
йэн. Ехэ уер болохые, сайа, 
бороон хэмйээн улуу орожо, 
гай тодхор болохые уридша- 
лан харуулнал даа. Нэгэ хэды- 
хэн жэлэй саана Амур мурэн 
уерлэжэ, 40 хоног соо олон 
йуурин тосхонууд уйан соо 
байгаа йэн. Амур мурэниие 
зайжа йууйан хитад гурэнэй 
зургаан сая улад зон хохи- 
долдо оройон байна. Муне© 
жэл эртэ ехэ сайан орожо, 
мартын хори таран болотор 
хайланагуй. Би залуу ябаха
даа мартын хорёодоор газар 
борнойлхоёо гарагша йэм. 
М анай Захаамин аймагаар- 
хин мартын хорин табанйаа 
газараа хахалжа эхилдэг йэн. 
Майн хахадйаа зелёнко тари- 
жа дуургэдэг байгаа. Дайнйаа 
урид, йуултэйшье бухы та- 
рилгаяа майн нэгэн болотор 
дууйаад, найраа хэжэ нэгэ 
хэды удэр амардаг байгаа. 
Дээдэ талый совхозууд далан 
зургаан онйоо хойшо таряа 
тарихаяа болижо, ехэ хюруу 
унадаг болоо йэн. Дэлхэйм- 
най хойшоол ябажа байна. 
Урид долоон убгэд хойно 
харагдадаг йэн. Муне© боло- 
ходоо долоон убгэдые (Боль
шая медведица) харахадаш 
орой дээрэмнай гэрэлтэжэ 
байгша. 1974 онйоо хойшо 
дэлхэймнай хойшоол хэлты- 
жэ байна. Ород наймаашад 
1700-гаад оноор мори шар- 
гаар Турцийээ, Х ара далай 
дээгуур ябажа, бараа зеедэг 
байгаа. Муне© хара далайшье 
хурэнэгуй. Тэрэ саг хурэтэр 
хэды жэл соо ургэлжэлхын 
ехэ эрдэмтэй зонтттъе 
мэдээшьегуй. Дэлхэймнай 
хойшо, урагшаа ябажал бай- 
гаал даа. 1740 онйоо хойно 
эсэстээ хуреед, йеергее ураг
шаа ябахадань, ехэ дулаан
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боложо, зарим газарта ургаса 
йайн ургаа йэн. Ород гурэндэ 
душэн жэл соо ган гасуур бо
ложо, ехэ аймшагтай саг ерэ
жэ, ехэ олон йуурин тосхону- 
уд хосорон угы болойон юм 
гэжэ хэлсэгшэ.

Муне© ногооншье ехэ 
ундэреер ургахаяа болёо. Зу- 
най йуни ехэ йэрюухэн болоо. 
Минин багада убсуу тулама 
ногоон ургажа, бухалай хо- 
орондуур бухал шэрэхэдэш 
багтажа гарадаггуй йэн. Ур- 
данай зугаа соо ехэ дулаан 
баййан байна. Адуугаа мана- 
жа ерээд, ургаа газаа орхи- 
ходонь, ногоон ургажа була- 
ад баййан байна. Углеегуур 
бодожо, ургаа бэдэрхэдэнь 
ногоон соо булагдашоод бай- 
хадань оложо абадаг йэн. 
Тиимэ ехэ дулаан бологшо 
байгаа ха юм даа. Иимэ ехэ 
дулаанай болоходо, хунэй 
нюдэ хужарлуулмаар уула 
хадын хормойгоор, иимэ гоё 
йайхан эм домтой аршаан 
булагууд бурьялжа, буян- 
тай дэмбэрэлтэй байгаалиин 
узэсхэлэн узэмжэтэй ара хан- 
гайн нютаг бухэндэ бии юм. 
Аршаан булагаймнай арюун 
тунгалаг уйан, узэсхэлэн гоё 
байгаали, набша намаа, сэсэ- 
гээр хангалтама сэбэр агаар, 
хужэ ногоон орьёл ундэр ха- 
данууд, Зэдэ, Сэхир уйанай 
хусэн, харьяын хугжэмэй суу- 
ряан, хун зоной зурхэ сэдь- 
хэл уяруулма шэдитэй юм. 
Иимэ йайхан байгаалиин 
узэмжэ соо амидаржа ябаха- 
даа, урда уеымнай арад зон, 
урда зуун жэлэй эхеэр Тунгу- 
ускэ йолирой унахые харайан 
байна. 1908 ондо июниин 30 
эртэ углеегуур Красноярский 
Подкаменная Тунгусска гэжэ 
газарта унайан байна. Бутуу 
ой тайга соо, ойр тойрон хун 
зоншье йуугаагуй газарта 
тэйэрйэн гэлсэдэг. Британиин

мэдэлшэ Эдвин Броуни сентя- 
бриин эхеэр 1907 оной сентя- 
бриин эхеэр «Петербургские 
ведомости» газетэдэ иигэжэ 
хэлэйэн бэшэйэн байна: «Хой- 
то жэл зунай эхеэр Сибирьтэ 
ехэ газар худэлхэ гу? Али ме
теорит унаха гэйэниинь хуу 
тудайан байна. Энэ йолирой 
унахайаа урид, долоон хоног 
соо удэр йунигуй тэнгэриин 
гэрэлтэйые харайан байна. 
Энэ ехэ тэйэрэлгын болоходо, 
дэлхэй хоёр дахин дорьбойон 
байна. Дэлхэйн ехэ эрдэмтэд, 
наранай тугдэрхэй ерэжэ унаа 
гэлсэдэг. Энэ ехэ йолирой 
унайые мунеешье болотор 
шэнжэлээгуй юм».

Урданай сэсэн убгэдэй зу- 
гаае шагнайан улад иигэжэ 
зугаалдагша йэн:

- Энэ дэлхэй дээрэ ехэ за- 
саг турын хубилалта болохо, 
арад зон эбээ тайаржа, «хо- 
бууша хун хойморто йууха, 
унэн сэдьхэлтэй улад уудэндэ 
йууха» гэжэ хэлэйэниинь хуу 
тудайан байна.

Ород гурэндэ 1917 ондо 
хубисхал боложо, йуулдэнь 
граждан дайн болойон, гу- 
шаад оной хатуу сагта хэды 
олон бэрхэ хунууд тушаагда- 
жа хосорйон, усеен хунууд 
амиды мэндэ улэйэн байна. 
Энээнэй йуултэй Эсэгын дайн 
дурбэн соо боложо, 60-аад 
сая улад хосорон унаа. М и
нин хоёр нагасамни Эсэгын 
дайнйаа ерээгуй юм. Эгээ 
бага нагасынгаа албанда 
ошоходо, Хужарта ерэжэ, 
теебиимни хальтиржа уна- 
ад, хуле© гэмтээхэдэнь ажа- 
лахаяа ерээ йэм. Ж араад 
ондо машина хомор ябаха. 
Теебиимни Дутэлуур ошожо 
пенсиеэ абажа, хоёр хоног 
ябажа, таягаа тулайаар ерэг- 
шэ йэн. Хоёр хубуудэйнгээ 
пеней абааб гэгшэ йэн. Ур
данай туухэ уншайан улад

«ухэйэниинь амидыгаа хай- 
шан гэжэ тэжээхэ юм» гэжэ 
арсалдажа йуухын харайан 
байнаб. Тэрэ уедэ арбан хоёр 
тухэриг пеней абадаг йэн. 
Хугшэшуул хуу адли пеней 
абагша йэн. Ехэ сэсэсн уладай 
уридшалан хэлэйэн угэнууд 
хуул тудайан байна.

Энэ хахад тубидэ мунеешье 
хурэтэрее дайн боложол бай
на. Иимэ гэрэлтэй йолирой 
унахада, уридшалан юумэ 
харуулна гу гэжэ йанагшаб. 
Ш амбалын дайнай болоходо 
нэгэшье хун харагдахагуй, 
иимэ ехэ олон йолирнууд 
унажа, энэ дэлхэй дээрэ ами
ды юумэн улэхэгуй юм гэжэ 
урданай туухэ соо бэшээтэй 
баййан юм гэлеэгшэ. Тэрэ саг 
болохо удыл байха, хунууд 
тохойн зэргэ боложо, арбан 
хун хони диилэхэ саг боло
хо юм гэлеэгшэ. М анай эндэ 
хун зон олоороо ерэхэ. Тэрэ 
сагта хаантнай нуугты гэжэ 
хэлэхэгуй, еейэдеел нуухэ саг 
болохо юм. Буряад зоной за- 
яаш а хухэ мунхэ тэнгэрийээ 
хубир унаха юм. Хори, Хэ- 
жэнгын зун тээ бэшэмэл са- 
гаан шулуун унажа, сагаан 
тала бии болохо юм. Энэ шу- 
луунайнгаа зуун тээ хурэйэн 
хун хун болохо, малтнай мал 
болохо туухэтэй юм. Хойто 
зугэй хэтэ мэнхэдее хурэйэн 
газар уйан далай боложо, 
тэндэ йууйан улад наашаал 
ерэхэл даа. Хойто зугэй эгээ 
баян найман дайданууд уйан 
соо орохо юм.

Элдэбын юумэ галдажа 
байхадамнай, эхэ йайхан бай- 
гаалидамнай углекислэ газ 
ехэ боложо, убэлэй хуйтэндэ 
томо томо городуудта хунэй 
амилхын аргагуйгеер газарта 
тунана.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Ундэр хадын захада
Ундэр хадын захада,
Урин дулаахан уедэ 
Ургыхан, туруутын айлшан,
Узэгдэбэ, уладые баясуулан.

Унжэгэн зввлэхэн дэлъбээрээ 
Ухибуудэй анхарал татана,
Хангал кайхан унэрвврвв 
Хунэй дура буляана.

Шэмэруун жабар удэшэкэн 
Шарахан голтой ургыхан,
Шэртэн харахада, сэбэрхэн,
Сэдъхэл зурхэндэ урихан.

Худев нютагта удэкэн 
Хунэй сэдъхэл ондоохон,
Хабарай дулаан хакые 
Хамагкаа улуу сэгнэхэш.

Туруутын жэжэ сэсэгуудые,
Таашаан, гоёшоон байхаш,
Тулюур заахан намаануудые,
Тонгойн, удсшн шэртэхэш.

Хукан модоной намаалхые 
Хаража, сэдъхэлээ ханахаш,
Хухын донгодожо эхилхые 
Хулеэжэ угсш ядахаш.

Айдар накатаяа сасуулхаш 
Арюухан энэ сагые,
Аадар шэнги унгэркэн 
Аятай зохид хакые.

Сэсэгма Гармаева

Хунэй iiahan
Хунэй накан уташъе,
Хунэй накан богоншиъе,
Гулмэрхэн хуугэд ябахадаа 
Ухаангуй утаар канахаш даа.

Эжы абын хажууда 
Элъгэ дуурэн ундыхэш,

[ Уянгын mypj  )
Элуур солбон бэеэ 
Утэлшэгуйгввр бодохош.
Холгиор залу у хан 
Хореодхон накандаа 
Халуухан дуран соо 
Хухюутэй зугаалхаш.
Гушаадхан накандаа 
Габшагай зандаа,
Ганзага нэгэтэй 
Гэрлэжэ куухаш.
Душэ накан хурэхэдвв 
Дуран соогоо ябахспи,
Дулэтэ дуран 
Дахин дайраад абахал.
Тубшэн таби накандаа 
Тогтокойб гэжэ канахаш,
Тугэлдэр шамбай хакаяа 
Удаанай бэшынъ мэдэрхэш.
Жаранай дабаанда 
Жаргахаа хусэхэш,
Жаахан ашанараа 
Заатагуй абалсахаш.
Дала нака хурэхэдвв,
Дуурэнтвв даа гэжэ канахаш,
Далда орехе дурагуй 
Дабшахаа саспиаа жудхэхэш.
Наян накатай болов каа,
Нугэлвв наманшалжа куухаш,
Нарата юртэмсы орхеош каа,
Накалааб даа гэжэ сэдъхэхэш.
Ерэнэй эгсэ ундэртэ 
Ерэдэг земной хомор даа,
Ехэл буянай тукаб даа 
Ерэ нака хурэхэмнай.
Ута гэхэдэ богони 
Оройдо зуушъе хурэхэгуй,
Богена гэхэдэ ута 
Элдэб юумэ узэхэш 
Энэл нэгэ накан соо.
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