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Ойн баяр

90 жэлэй Иайндэр
Июниин 10-11-дэ Захаа- 

мин аймагай 90 жэлэй ойн 
баяр ургэноор тэмдэглэгдэбэ.

Нэгэдэхи удэрынь баяр 
ёЬололой хэмжээнууд Ду- 
тэлуурэй Моййотодо олон 
зониие суглуулжа, Ьонирхол- 
той мурысеенууд, уулзалга- 
нууд унгэроо.

Захааминай зониие Ьайн- 
дэроор амарш алхаяа Бу- 
ряад Уласай засагай газарай 
тулеелэгшэд, Арадай Ху- 
ралай булэг Ьунгамалнууд, 
Улаан-Удэ хотын Ьунгамал- 
нуудай Соведэй гэшууд болон 
Буряадай бухы аймагуудай 
засаг дарганар ерэйэн байна. 
Тиихэдэ энэ ехэ Ьайндэртэ 
Захааминйаа гарбалтан хаа- 
яанайаа сугларжа, турэл ню- 
тагтаяа Ьайндэрлэбэ гээшэ.

Yuioo энэ найр наадан- 
да дашарамдуулан, найа- 
найнгаа амаралтада гарайан 
Захааминай багшанар
Улаан-Удэйе© авто-унаагаар 
жагсаал байгуулаад, Ьайн- 
дэртэ буужа ерэбэ.

Пайндэрэй эхиндэ эм- 
хидхэгшэд 200-гаад мори 
унайан бухэ шамбай баа- 
тарнуудай жагсаал харуул- 
жа, нютаг нугынгаа зоной 
Ьонирхол татуулба. Нээл- 
гын баярта аймагай нюта- 
гуудай тулеелэгшэд баярай 
жагсаалда зогсожо, турэл 
тоонтынгоо нэрэ солые суур-

хуулаа. Уран Ьайханай ком- 
позициин аргаар аймагай 
дэбисхэр дээрэ холо уряа- 
най carhaa ажайуудаг зоной 
байдал харуулагдаа. Турэл 
Ьайхан тоонтоёо магтан 
дуулайан хугжэмууд, хатар 
нааданууд тайзан дээрэЬээ 
олоор зэдэлжэ, харуулагда- 
жа, хун бухэнэй досоо баяр 
баясхалан туруулээ. Буряа
дай мэдээжэ дуушад Чин- 
гис Раднаев, Бадма-Ханда 
Аюшеева, Валико Гаспарян, 
Цырен Шойжонимаев, манай 
нютагай Доржо Шагдуров, 
Ирина Шагдурова, Гырылма 
Дондокова, Тумэн Цыбиков 
гэгшэд дуу хатараа олон зо
ной анхаралда дурадхаба.

Энэ дэмбэрэлтэ удэр За- 
хаамин нютагай олон зон- 
до гурэнэй шагналнууд ба-

рюулагдажа, амаршалгын 
угэнууд хэлэгдэбэ. Манай 
аймагта ажал худэлмэридее 
эрхим, шударгы бэрхэ хунууд 
хододоо нютагайнгаа нэрэ 
Ьулдые дээшэнь ургэн ябадаг 
заншалтай юм.

Нютаг бухэн 00ДЫНГ0О 
байра байдал харуулжа, 
«Нютагай туухэ аймагай 
туухэдэ» гэжэ гаршагтай 
мурысеендэ хабаадайан 
байна. Энэ харалгада 
Улэгшэнэй, Хамниин, Са- 
гаан-Мориной узэсхэлэнууд 
эрхимлэбэ. Арадайнгаа ажа- 
байдал Ьонирхолтойгоор 
харуулхын тула худее ню- 
тагуудай тулеелэгшэд ехэл 
оролдолго гаргаа гээшэ.

Найр нааданай шэмэг бо
лон, Захааминай дангина 
басагад мурысэжэ, талаан
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бэлигээрээ олоной анха- 
рал татаба. Энэ мурысеендэ 
Дутэлуур нютагай дангина 
Елена Шагдурова илажа, 
«Сапфир» компаниин бэлэг 
15 000 тухэригэй шагналда 
хуртэбэ.

Сурхарбаанай туруушын 
удэр эдир хабаадагшадта - 
хуугэдтэ зорюулагдаЬан олон 
тоото талмайнууд худэлее. 
Тэндэ багашуул hyp харбал- 
гаар мурысеендэ, буряад ба- 
рилдаанда хабаадажа, бэлиг 
шадабарияа туршалсаха ар- 
гатай байгаа.

Пайндэрэй хоёрдохи удэр 
Захаамин хотын «Метал
лург» стадион дээрэ унгэрбэ. 
Энэ удэр бороотой байбашье, 
хун зон олоор сугларжа, спор- 
тын мурысеенуудые хараа. 
Хусэ шадалаа туршалсаЬан

уулзалгануудта буряад ба- 
рилдаагаар Ринчин Санжеев 
(Захаамин), hyp харбалгаар 
Олег Цыбикжапов (Еуси- 
ноозерск), гирь ургэлгеер 
Алексей Шмелев (Захаамин) 
гэгшэд абсолютна чемпи- 
онуудай нэрэ зэргэнуудтэ 
хуртэбэ. Харин мори урил- 
даанай мурысеендэ Петр 
Малакшиновай (Зэдэ), Ам- 
галан Жамсуевай (Ехэ-Са- 
хир), Виктор Цыдыповай 
(Дутэлуур) хулэгууд туруулэн 
ерээ.

Канат таталгын мурысеен 
олон бухэ баатарнуудай ха- 
баадалгатайгаар унгэрдэг. 
Энэ Ьонирхолтой хэмжээн 
хун зоной анхарал ехээр 
татадаг юм. Муне© жэлэй 
бухэшуулэй мурысеендэ 
Нурта нютагай тулеелэгшэд

туруулжэ гараЬан байна.
Энэ жэлэй Сурхарбаан- 

да мори унаЬан бухэшуулэй 
барилдаан туруушынхиеэ 
унгэрбэ. Шэнэ наадан- 
да олон нютагуудай худэр 
хубууд хабаадажа, Доржи- 
ев Буянто (Санага), Дугаров 
Еэсэр (Ехэ-Ц,акир), Дылы- 
ков Андрей (Утата) гэгшэд 
эрхимуудынь боложо элирбэ.

Пуулшын жэлнуудтэ «Пэер 
шаалганай» мурысеенууд 
ехэ дэлгэрэнги болоод бай
на. Манайшье аймагай найрта 
Ьэер хухалха заншалта ту- 
лалдаанууд унгэрее. Теэд 
юрын мурысеенуудЬээ ил- 
гаань гэхэдэ, энэ удэр рес- 
публикын ба регионхоо- 
рондын мурысеенуудэй 20 
абарга бухэнууд уулзажа, 
хусэ шадалаа туршабад. Эр- 
химэй эрхимуудэй нэрэ зэр- 
гэдэ Ламажапов Элбэг (Ху- 
рамхаан аймаг), Манзаров 
Жалсып (Тунхэн аймаг), Бад
маев Батор (Санага) гэгшэд 
хуртэбэ. Харин нютаг нуга- 
нуудай дунда Санагын, Ута- 
тын ба Далахайн бухэшуул 
шадал ехэтэй, гар шангатай 
байЬанаа тодорхойлбо.

Пайндэрэй бэлэг бол- 
гон, июниин 11-дэ Буряадай 
циркын зужэгшэд Улас- 
хоорондын Циркын Удэртэ 
бэлдэгдэЬэн «Circus.03» гэ- 
Ьэн шэнэ программаЬаа кло
унада, акробатика, эквилибр 
гэхэ мэтэ циркын жанрнуу- 
дай Ьонирхолтой номернуу- 
дые олондо харуулаа юм.

Захааминай аймагай 90 
жэлэй ойдо зорюулагдаЬан 
Ьайндэр нюдэ Ьаргаама гоё 
Ьайхан салют табилгаар 
унгэрбэ.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.

Д. Тогмитовагаи 
фото- з у  рогу уд
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hvpryyjiiia дуургэЬээр

Арад а о суумхэ ургэлкэн
Аабагар жаахан

ухибууд бидэ
«А» узэг танихаяа

ороо кэмди
Алтай богоко Нургуулиин 

алхажа.
Б. Раднаева

1960 ондо Хуртага йайхан 
нютагта ухибууд аргагуй 
олоор турэжэ, хэды жэлэй 
унгэрхэдэ 40-оод багашуул 
эхин йургуулида ороо бэ- 
лэйбди.

Он жэлнууд тургоер ун- 
гэржэ, Ьургуулияа дуургэ- 
йээрнай аяар 40 жэл тугэсэбэ. 
Энэ дэмбэрэлтэ ушарта зо- 
рюулан, уетэн нухэд эблэр- 
жэ, хун зондо туНатай хэрэг 
бутээбэ гээшэбди. Нютаг- 
таа суутай Самсаал аршаан- 
да ошожо, урданай хуушан 
гэр шэнэлэн йэльбэжэ, шэр- 
дэн гоёожо бэлдэбэбди. Ню- 
таг дээрээ йууйан басагад 
хубууднай гэр булеорее ошо
жо, тэрэ гэрэй оройе задалжа, 
модо нэмэжэ ундэр болгоод, 
шэнээр хушаа.

Шифер, линолеум Улаан- 
Удэйее эльгээйэн нухэднай 
гэхэдэ: Таня ба Валера Гур-

жаповтан, Гена ба Сэсэг- 
ма Никифоровтан, Сэсэг ба 
Радна Жабуевтан, Соня ба 
Баяр Жамсуевтан, Альби
на Баторова гэгшэд боло- 
но. Умсын хэрэг эрхилэгшэ 
Саша Будаев уБээдэ хадаха 
ДВП угэжэ, нютагай гулваа 
Евгений Цыбенов машинаа- 
раа абаашалсажа хадалсаа. 
Нургуулиин захирал Сэсэгма 
Самбилова сонхын рама, мо- 
доор хангажа, манай тракто
рист Анатолий Гомбоев шу- 
даргы абаашажа, хэдэн удэр 
худэлоо юм. Аршаан дээрэхи 
тэрэ гэртэ залгуулан, ургэн 
уужам далибша баригдаа. 
Сэбэр агаарта Буужа, шэмэн 
аршаангаа хуртэхэдэ аятай 
зохид болоо.

Турэл йургуулиимнай, ай- 
магаймнай ухибууд, тоонто ню- 
тагаймнай хун зон бултадаа 
ошожо, арюухан аршаанйаан 
хуртэжэ, амаран бэеэ аргал- 
жа, элуур энхэ, зол жаргалтай 
ябайай гэжэ хусэнэбди.

К. Хандуева, 
Ц. Шойдопова, 
Хуртага нютаг 

Автор ну у  дай 
фото-зураг

Таисия МАРХАЕВА

Тоонтомни
Маръдаг ундэр уулакаа, 
Уран-Душын хормойкоо, 
Пэбшээ Иэрюун калхинкаа 
Улгмн дуунууд зэдэлнэ. 
Сэлгеэ турэл нютагни 
Сэнхир мандал доро 
Эзэн хангай байсын 
Энхэ тахил зохёоно. 
Шулуун байсын хормойдо 
Мунгэн булаг дэлгэрдэг, 
Морин хуурайнъ аялгынъ 
Шэди эндэНгээл эхилдэг. 
Булаг аршаанкаа

хуртэжэ,
Байсын хусэ нэмэдэгби, 
Убгэд хугшэдэй аялгаар 
Ymn харгы олодогби. 

Жороо хурдан моридтой 
Жаргал баян тоонтымни 
Хун шубуун эжынэр 
Харан, haxuH h у уда г лэ.

Николай ШАБАЕВ

Эжынгээ турэЬэн 
нютагта

«Эжым турэЬэи нютагта 
Энэл нажартаа

ябанхайб...»
М. Самбуев.

Элинсэгэй заяагсшр 
Эжым эндэ туров кэн, 
Эгээл кай ха п захяагаа 
Энэл нютаг угвв кэн. 
Арбан найман накамни 
Аляархажа, эндэкээ 
Ажабайдал, жаргалай 
Арюун замаар огиоо кэн. 
Зонойнъ нангин уреэлынъ 
Замайм жолоо болоо кэн... 
Элдин талым нюрууда 
Эръен, бусан сэнгээ кэм. 
Эжын турэл хэлые 
Эрхим дээрэ сэгнээ кэм. 
Донойн Жаб ай Аюгиын 
Золтой шабинъ ябаа кэм.
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[ Уншагшадай бэш эгууд )

Захаамин аймагай буряад хасагууд
Дурбэн зуун жэлэй саана 

буряад хасагуудай хоёр полк 
бии болгогдожо, 1447 oiihoo 
Чойжил сахюуса -  хунэй ами 
найые абаржа байдаг энэ са
хюуса, муноошье удэр бури 
хуража байдаг.

«Дамчай Равналин» гэжэ 
Бултумуурай дасан 1729 ондо 
баригдажа, Россида эгээ ехэ 
дасан гэжэ тоологдожо бай- 
гаа. Энэ дасанда 700-аад лама- 
нар (хубарагууд) байгаа. Ехэ 
нэрэ зэргэтэй ламбагайнартай 
-  Субугтаас Чойдог аграмба, 
Дэбээнйээ Чойбон габжа, 
олон тоото саарамбанартай 
байсан.

Тэрэ уедэ Бултумуурай да
сан ехэ суутай байсан -  еерын 
музейтэй, ремесленнэ мастер- 
скойтай, типографитай. Но- 
мууд тусхай бэхээр бэшэгдэжэ, 
бэлдэсэн бэхэндэнь 9 янзын 
зуйл -  алта, мунгэнеес эхи- 
лээд ородог байгаа. Иимэ но- 
мууд шиигтэ абтахагуй, усан- 
да ороошье бол тэрэ зандаа 
байха.

1912 оноос шэрээтэ лама 
Дугаржапов, суулэй шэрээ- 
тэ -  Е1айдан лама -  ехэ эди 
шэдитэй байжа, сулэлгэндэ 
абтаагуй, дасанаа сахигша 
боложо улэсэн байгаа. Мунее 
уедэ Е1ур тухум, Дэбээн ню- 
тагаархид дасанай дэргэдэ 
«Жанчуб Гендун» гэжэ нэрэ- 
тэй субарга Е1айдан ламада 
зорюулжа бодхоойон. Мунее 
Бултумуурай дасанай шэрээтэ 
Баир лама энээны урда буд- 
дистскэ философиин чайра фа- 
культедэй багша байгаа.

Жэл бури шэрээтэ лама ехэ 
ном хуража, Бугэдын обоо 
тахидаг. Энэ ехэ сакральна 
ундэртэ хасагууд гарахадаа

сильмээ модондо улгэжэ, буу 
зэбсэгээ обооны хормойдо ор- 
хидог заншалтай. Виктор Га- 
тапович Цыренов хасагуудай 
объединение атаман байна.

1936 ондо Бултумуурай да
сан хаагдажа, лама санаартан 
сулэгдэжэ, ехэл гашуудалтай 
удэрнууд болоо бэлэй...

2005 оноос «Убур Дзой- 
хын» захиргаанай (Ц-Б.А. Аю- 
шеевэй) уусхэлээр Е1ур-Тухум, 
Дэбээн нютагаархид энэ ехэ 
дасанаа бодхоохо гэжэ табан 
сара дотор Сахюусан дуган, 
хэдэн байра ламбагайнарта 
барижа, 2006 оной сентябрь 
сарада дуганаа рамнайлжа, 
нютагы зон ехэ найр хэжэ баяр- 
лаа бэлэй. 2013 оной август 
сарада Согчен дуган баригда
жа, 2018 ондо рамнайлагдаха 
тусэбтэй.

Би нэгэл хасаг угсаатан 
сайн мэдэхэ байнаб. Захаами- 
най Бургалтай нютагйаа уг гар- 
балтай Михайловка тосхоной 
хасагууд -  уг гарбал баян, урн 
хуухэдээр олон Муумайтан 
гээшэ. Е1эгэ хубуун Жигжидэй 
Данзан -  7 жэл хасаг албанда 
ябажа, шагналтай, магтаалтай, 
гэртээ бусажа, айл булэ боло-

у»

жо, уг залгаха Чимид хубуутэй 
боложо, Эрдэни Цэрэн гэжэ 
хоёр ашанартай болоо сэн. Эсэ- 
гын дайнда Сталинградай ту- 
лалдаанда Эрдэни хубуунь ами 
насаа угэйэн. Цэрэн хубууниинь 
энэл тулалдаанда шархатажа, 
гэртээ бусажа, турэл Бургалтай 
нютагтаа хамтынгаа ажалда 
бригадираар, туруулэгшын ор- 
логшоор, ямаршье ажал хундэ 
гэжэ тоолонгуй, найанайнгаа 
амаралтада гаража, дуй дур- 
шэлее залуушуулдаа хэлэ- 
жэ, харгыень сэхэлжэ байдаг 
сэн. Даша хубууниинь гурбан 
хубуудгэй -  Чингис, Булад, Ту- 
мэн. Чингисэй хубуун Гэсэр 
оюутан, Тумэнэй хубуун -  сэ- 
сэрлигтэ.

Бургалтайн хасагууд гэхэ- 
дэ, Содномой 4 хубууд -  Ту- 
бан, Дондок, Цэруунэй, Цэ- 
рэнжаб; Тубанай -  Гармажаб, 
Очир, Ринчин.

Иигэжэ Бургалтай нюта- 
гай хасагууд алишье талаараа 
турэл тоонто нютагаа ургэжэ, 
суурхуулжа ябанад.

Л. Дугарова, 
ажалай ветеран, финансын 

ажалай отличник, 
Ивалга тосхон.
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[ Буряадуудай хоол )

Замбаагай нюуса
Ямар yuiaphaa Захааминай 

зониие «замбаа» гэжэ mor ion 
нэрлэдэг бэ гэжэ хун бухэн 
мэдэнэгуй ха. Тиимэйээ бидэ 
мунеедэр Николай Шабаевай 
эамбаа тухай бэшэйэн хворое 
дурадхахамнай.

Т YYXbIH баримтанууд
Буряад Уласай аймаг 

бухэнэй арад зон хеерэл- 
дэхэдее, «Захааминай замбаа» 
гээд хэлэдэг байха юм. Энэнь- 
шье дэмы бэшэ юм. Ушар юуб 
гэхэдэ, энэ хоол Захааминда 
тон ехэ дэлгэрэнхэй байдаг. 
Замбаа гээшэ гансал захаами- 
найхидай хоол бэшэ юм, урда 
сагта бухы буряад арадай хоол 
б ай h ап гээд баримтанууд гэр- 
шэлнэ. Замбаа гээшэ ганса ла- 
манарайшье хоол бай hап юм 
гэлсэхэеэ йанадаг. Хэды тиигэ- 
бэшье бури урда эртэдэ Тубэд 
оронойхид энэ хоол элбэгээр 
бэлдэжэ, хэжэ эдидэг байгаа 
юм байна. Айл бури адагынь 
нэгэ хубуугээ дасанда шаби 
болгожо оруулдаг байгаа, тии- 
хэдээ эдихэ хоолЬоопь ган
сал цзампа гээшые тухеэржэ 
угоед, ябуулдаг б ай h ап юм ха. 
Байд гээд лэ хубуугээ эрьежэ 
ошоходоо, тэрэл замбааень, 
тиихэдэ ушее борсо абаашажа 
угэдэг байгаа.

Урда сагта Тубэд орондо 
дэлгэрэнги бай h ап Буддын 
шажантанай энэ эдеэн бухы 
Монгол, Буряад, Хитад оро- 
нуудаар мэдээжэ байhап гээ
шэ. Буряадуудай эдеэ хоолой 
нэгэн болохо замбаа тухай 
бэшэхэеэ тухеэржэ байтараа, 
Шэнэхээн нютагйаа гарбалтай 
буряадуудйаа энэ хоол тухай 
асууйамни, замбаа гээшэмнай 
Шэнэхээндэ мун лэ мэдээжэ 
байба.

Худее холын ород холи- 
согуй тосхонуудта хилээмэн 
гээшэнь орой бии болоЬоп 
ёйотой. Захааминай аймагай 
Сагаан-Морин тосхонйоо дээ- 
шээ мал ажалда байдаг булэдэ 
эрэ болоЬоп бит ье багадаа хи- 
лээмэнэй бии боложо байЬые 
йанадагби.

1950-яад онуудаар, Зэдын 
комбинадай барилгын тулэг 
уедэ, Шампии таабайн оло- 
жо угэЬэн хара пуурЬэпэй 
уурхайЬаа холо бэшэхэнэ, 
Баян-Гол йууринда, комбина
дай энергоцех барилга боложо 
байгаа. Тэндэхи барилгаша- 
дые хангажа байха зорилготой 
хилээмэнэй завод бии боло
жо, байд гээд лэ дутэ шадарай 
тосхонуудйаа (Мэлэ, Борто, 
Сагаан-Морин) худеегэйхид 
моридоороо ерэжэ, хилээмэ 
абаангадаг болоЬоп юм. Гэбэ- 
шье хилээмэндэ гээд лэ удэр 
бури морёор Баян-Гол орожо 
байхагуй ха юмши даа. Кол- 
хозой мал хаража манайхинай 
тубхинэЬэн Сарамтайаа Са- 
гаан-Морин хурэтэр 10 гаран 
модо, Сагаап-МорипЬоо Баян- 
Гол хурэтэр 24 модо.Тгшгээд- 
шье тэрэ уеын колхознигуудта 
ходол хилээмэ абажа байха 
мунгэншье xaanahaa байхань 
Ьэм даа, хэдэн хоногоор тахяа- 
гай ундэгэ суглуулаад, монсо- 
гор тойотой, убэлдее хургэйэн 
йутэй, йайндаал йарадаа нэгэ 
удаа онгодог байгаа. Тэрэ уедэ 
колхозой малшан баййан абам- 
ни — Чимит Улзеевич Шабаев, 
саанга наашаа хамта 70 гаран 
модо зайда, унэгэнэй харанхы- 
гаар мордожо ошоод лэ, заал 
йаа йуни бусажа ерэдэг юм йэн. 
Хэдэн гууртынхид хамтараад, 
олоороо онгодог бэлэй.

Тгшгэжэл тэрэ хилээмэн 
гээшэ замбаа гэжэ хоолые 
турижэ, хилээмэ элбэгтэй ню- 
тагуудта бури мартуулйан 
байха даа. Ганса Захаамин- 
дашье абажа харахада, таряа 
талха ургуулдаг доодо талый 
нютагуудаар замбаа орхиг- 
донхой шахуу, ургасын муртэй 
ургадаггуй ундэр, хуйтэн ула- 
рилтай дээдэ талый нютагууд- 
та замбаа бэлдэлгэ мунеешье 
болотор орхигдоогуй.

Замбаа гээшэ тон улэтэй, 
бэлэн хоол байха. Худеегэй 
хунэй саг хаража эдеэлхэ 
гээшэ хунгэрхэн бэзэ. Али нэ
гэн ажалда ябахадаа гу, али 
ангуурида гараад, углеегуур 
нэгэ йайн замбаалаал йаа, 
удэнгэ болотор улдэхэ гээшые 
мэдэнгуй ябагдадаг юм.

Бэлэдхэлэй худэлмэри
Замбаа гээшэ бэлэд

хэлэй тон ехэ, хунгэрхэн 
худэлмэритэй, гэбэшье зунай 
удэрэй утада нэгэ удэр соо 
бухэли зундаа эдихэ замбаа- 
гаа бэлдэжэ абадаг юм. (Хо- 
ёршье удэр хамаагуй). Замбаа 
бэлдэлгэдэ хуугэд ехэхэн ажал 
хэжэ гарадаг. Хара багайаа 
жэл бури хэжэ баййан энээ- 
хэн ажалаа тон йайн мэдэхэ 
йэн туда замбаа яажа бэлдэдэг 
юм гэжэ бэшэхэмни. Ойлго- 
жол абаа йаа, барагтайл юм 
даа, замбаа гээшые уни заяан- 
да мартагдайан нютагуудаар 
йэргээбэл, ёйоорхон лэ хоол 
байха даа.

Замбаа эдихэ гээл йаа нэн 
туруун аагайа бэлдэхэ бо- 
лонобди. Хунгэрхэн худэл
мэритэй байха гээшэмни энэ 
аагайа бэлдэхэ гээшэнь юм.

(Ургэлжэлынь 6-7-дохи нюурнуудпт).
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(Ургэлжэл).

Хэрэгтэй зуйлнууд
Aaraha бэлдэхэдэ хэрэгтэй 

болохо зуйлнууд гэбэл: уур, 
нюдуур, йабяа, тогоон, тулга, 
хатаамаг, тээрмэ.

Эдэ зуйлнуудээ нэжээдээр 
тайлбарилха болоо haa:

Уур гээшэ томо, жэжэ, эл- 
дэб байдаг. Аагайанда хэрэг
тэй opooho нюдэхэ уур гээ- 
шэнь 20 см. тухайтай будуун 
xyha тунхижэ хэйэн, 50-65 см. 
ундэртэй байдаг. Замбаа хэ
дэг нютагуудаар иимэ уур айл 
бухэндэ байха, эгээл шэнээр 
хэхэ болоо haa, тэрээхэн дээ- 
рэ хэлэгдэЬэн ху'Ьаяа дээрэЬээ 
доошонь нэгэ 12-13 см. тухай 
ургэнеер тунхижэ, амйарта бол- 
гохо. Таряа нюдэхэдэ сэсэржэ 
тарахагуйн тулее уурай амйар 
дээрээ халта уйтаншаг бай
даг. Уурай зосоохи оёорынь 
тэбхэр бэшэ, мунсэгэрхэноер 
хонхойлгогдойон байха ёЬотой.

Нюдуур халта уйтаншагаар 
хэгдэЬэн уурай дээдэ амйарта 
багтахаар, мун лэ xyhaap хэг- 
дэдэг юм. Нюдуурээ хундэшэг 
болгожо, дээрэнь мундэгэр 
гу, али тэбхэрээршье зантайл- 
гажа, мунса шэнги болгодог. 
БайЬаар нюдуурэйнгээ хатажа 
хунгэн болошоо Ьаань, занта- 
хи дээрэнь тааруухан тумэр 
оложо, ашаан болгожо хада- 
даг юм.

Бабия. Зунай эхиндэ, 
ху h ап ай уййэнэй Ьайпаар хуу- 
радаг уедэ, уййэнуудые тэбхэр 
тэбхэрээр хуулажа асараад, 
Ьабяа оёдог. 40-45 см. ургэнтэй, 
утань 60 см. тухай хэмжууртэй 
Ьабяа, хуЬанайнгаа дурбэн бу- 
лангуудые нугалжа удеед, хэ- 
дэг юм. Пабяагай ханын ундэр 
6-8 см. тухайтай байха.

Тогоон. Эндэтомошье бэшэ, 
багашагхан, нэгэ хунэг, хунэг 
хахад уЬанай багтаха, заал Ьаа 
шэрэм хонхон тогоон хэрэгтэй 
болохо. Иимэрхуу тогоонууд

хаа-яагуй элбэг байдаг.
Тулга. Зунай Ьайхан ду- 

лаан удэр газаагаа гал тулеэд, 
таряагаа хатааха гэбэлтнай, 
энэ тулга хэрэгтэй болоно 
бэзэ, тулгын угыдэ томошог 
гурбан шулуугаар дули тод- 
хожо болохо. Газаагаа сулее 
зуЬалан гэртэй Ьаа, шэрэм та- 
бяатай зуухадаа гал тулижэ, 
шэрэмэйнгээ гарьхануудые 
абаад, тогоогоо табихада бу- 
ришье бэлэн, тулгын хэрэг 
угы ааб даа.

Хатаамаг. Шудэрэй шаг- 
таЬаа тээ томохоноор (ургэ- 
ниинь 3 см., утань 6 см., зу- 
зааниинь хахад см. тухайтай) 
хабтагайханиие хээд, нэгэ 60 
см. тухайтай нариихан мо- 
дондо Ьуулгахада, эгээл шала 
угаадаг швабра шэнги юумэн 
болохо байха. Энэ хатаама- 
гаар халуун тогоон соохи 
таряагаа зай забйаргуй худ- 
хажа хатаагаад, энэл хатаа- 
магаараа хатаагдажа болойон 
ороойонуудаа бэе тээшээ шэ- 
рэжэ, Ьабяа руугаа гаргадаг.

Тээрмэ. 60-90 см. тухайтай 
ургэнтэй, 7-9 см. зузаантай 
хабтагай хоёр томо шулуугаар 
хэгдэЬэн байдаг. Доодо талый 
шулуунай тэг дунда 2-2,5 см. 
ургэнтэй нухэ тунхижэ, тэрэ 
нухэндее 6-7 см. утатай модой 
гол xyhaap хэжэ хоноодог. 
Дээрэхи шулуугаа эрьюулхэ- 
дэ худэлхэгуй бухеер хоноохо 
шухала. Тэрэл доодо шулуун 
дээрээ ороойоной Ьайпаар 
балархын тулее, голйоо ха- 
жуу тээшэнь зай талагуй олон 
эдирээнуудые гаргадаг юм.

Дээдэ хабтагай шулуундаа 
дээдэ хажууЬаань доошонь 
дээрээ 10 см. тухай ургэн, до- 
роо доодо хабтагайн голйоо 
халта ургэншэг нухэ тунхижэ 
хэхэ. Тэрэнь нэгэ воронко 
шэнги юумэн болодог юм. 
Тиигээд тэрэл дээдэ шулуу- 
найнгаа урооЬэн захада мун

лэ нэгэ 2-2,5 см. ургэнтэй нухэ 
тунхижэ хээд, 8-10 см. утатай 
xyhaap барюул хэжэ хоноо
хо. Энэнь тээрмэеэ эрьюулхэ 
барюул гээшэ. Урдандаа иигэ- 
жэ гар тээрмэ хэдэг байhап, 
мунее тиимэ тээрмэнууд айл 
бухэндэ шахуу байдаг.

Opooho хатаажа, aaraha 
хэхэ зэр зэмсэг угы айлайхи 
байбал, бэе бэеЬээ абалсаад лэ 
замбаатаяал Ьуудаг юм.

Aaraha бэлдэлгэ
Aaraha гаргаха хэрэгсэл- 

нуудые ойлгожо абаа хадаа 
яагаад тэрэ аагайаяа хэдэг юм 
гэжэ бэшэе.

Ешмээн таряагаар aaraha 
хэхэдэ, ажалынь халта ехэтттье 
haa, улэтэй, амтатай замбаа 
болодог, ешмээн таряапЬаа 
зеелэн, зохидхон aaiahan га- 
радаг. Гэбэшье ешмээн шэнии- 
сэдэ орходоо хальйа ехэтэй, 
ажалынь булюушаг юм. Тии- 
мын туда ептмээнЬээ aaraha 
гаргажа туршаябди.

Даб дээрээ нэгэ хунэг еш- 
мээнтэйбди гэел даа. Эгээл 
туруугнымнай ажал -  тэрэ 
орооЬоёо уурта хэжэ нюдэ
хэ. Уурайнгаа хахадЬаа дээ- 
рэ, уураа арай дуургэнгуй, 
орооЬоёо хээд, тэрээхэн ню- 
ДУУР-ээрээ нюдэхэ, тиихэдээ 
унеэ Ьаахадаа Ьуудаг бпттты- 
хан Ьандай дээрэ Ьуугаад, уураа 
хоёр хулэйнгее хоорондо 
убдэгуудээрээ хабшаад hyyxa. 
Уур гээшэнь тогтууригуйшэг 
байдаг. ОрооЬоёо багаар хээд, 
шангаар нюдэхэдэ орооЬоп 
илзарха, opooho гэмтээнгуй, 
хальЬахапнпспь хуулахын 
тэды нюдэхэ гээшэдэ дуршэл 
хэрэгтэй байха. НюдэЬэн 
орооЬоёо ондоо хунэг соо 
хэжэ байгаад, бухы орооЬоёо 
нюдэжэ дуургэхэ.

Ороойоной хальйан, баран- 
тпье бэшэ haa, гол тулэбынь 
хууража, хоёрдохи ажал- 
най -  Ьабпха ажал. Тэрэ
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бэлдэЬэн Ьабяа соогоо ехэ бэ
тээр  (Ьабяагайнгаа оёорыень 
лэ хушахаар) хээд, Ьэбшээ 
хундэлэн Ьуугаад гу, али зог- 
соод, Ьабяа соохи таряагаа 
дээшэнь шэдэсэгээжэ Ьабиха. 
Дээшээ шэдуулЬэн орооЬоной 
хальЬаниинь хунгэн тула 
Ьэбшээндэ ниидэжэ, орооЬод 
Ьеергее Ьабяа дээрээ унаха 
ёЬотой. ДуршэЬэн зон ган- 
саханшье opooho газарта 
унагаангуй Ьабидаг юм.

ОрооЬоёо Ьабижа дуургээд, 
хатааха ажал эхилнэ. Дээрэ 
бэшэгдэЬэн гуримаар шэрэм 
тогоогоо тодхоод, доронь га- 
лаа тулижэ, халуун тогоон 
соогоо хахад литр тухайтай 
амЬартаар орооЬоёо хээд, ха- 
таамагаараа орооЬонуудаа 
халташье зогсоонгуй сааша 
наашань этэржэ болгоод, 
хуураЬан орооЬоёо ондоо 
нэгэ амЬарта (хунэг) соо гар- 
гаха. Шамбай зон тогоотойнь 
ургеед хэхэдэ бэлэн бай- 
ха, ехэнхи ушартаа хугшэд, 
Ьамгад лэ хатаажа Ьуудаг, тии- 
хэдээ тогоондоо няан Ьагад 
Ьабяагаа баряад, хатаамагаа- 
раа наашань этэржэ гаргадаг 
юм. Тиигэжэ хатаамаг гээшэнь 
хоёр уургэ дуургэдэг байна. 
Эндэ мун лэ дуршэл хэрэгтэй. 
ОрооЬоёо хэмЬээ улуу дургэжэ 
гу, али болгонгуй дутуу, 
туухэйгээр абажа болохогуй. 
Тон лэ болоЬон opooho тээр- 
мэдэжэ, аагаЬа гаргадаг юм. 
Энэ ажалаа манай нютагта 
таряа хатааха гээд нэрлэдэг. 
Нюдэжэ ЬабиЬан таряагаа 
хатаажа дуургээд, хушуул- 
ха гэжэ нэгэ ажал эхилхэ. 
Юуб гэхэдэ, туухэй opooho 
нюдэхэдэ хальЬаниинь ба
ран унаагуй байха, тиимэЬээ 
хатаайан таряагаа дахин уур- 
та хэжэ хушуулдаг. Энэ бол- 
бол тэрэл нюдэхэ ажалнай, 
теэд юундэ ондоогоор ху- 
шуулха гэжэ хэлэдэг юм гэхэ

дз, хатаайан (болойон)таряан 
уурта хээд нюдэхэдэ тургэн 
ултиржэ баларха, тиимэЬээ 
тэрэ нюдуурэйнгээ орондо 
ондоо хунгэншэг юумэ олоод, 
хугнуулха ёЬотой. Эндэ хурзын 
будууншэг эшэ таарамжатай 
байхаа Ьанадаг. Угышье haa, 
тэрэл нюдуурээрээ болгоом- 
жотой аалиханаар хушуул- 
ха хэрэгтэй. ХатаагдаЬан 
орооЬоной хальйан бэлэншэ- 
гээр Ьаладаг, тиигэжэ тэрэ 
хатаайан таряагаа хушуулжа 
дуургээд, дахин Ьабяа соо
гоо хээд, Ьабижа хальйыень 
хиидхуулээд, сэбэр болойон 
орооЬоёо тээрмэдэхэ Ьуулшын 
ажал эхилхэ.

Муне© сагта элбэг болойон 
целлофан дэлгээд, тэрээн дээ
рээ тээрмэеэ табижа, тээрмын 
дээдэхи хабтагай шулуунай 
гол тушаа байhап нухэ руу 
таряагаа бага багаар хэжэ 
байгаад, гараараа эрьюул- 
дэг. Тиихэдэ тээрмын хоёр 
шулуунай хоорондоЬоо бэ
лэн аагайан гаража эхилхэ. 
Урдандаа тээрмэеэ тусгаар 
тээрмэЬээнь ехээр оёгдойон 
Ьабяа соо табяад тээрмэдэдэг 
байгаа, мунеешье тиигээд лэ 
тээрмэдэжэ байдаг. Шэруун
гу, али зеелэн aaraha гарга- 
ха дуранай -  тээрмэеэ тургэн 
эрьюулхэдэ шэруун, аалин 
даамайханаар эрьюулхэдэ зее
лэн аагайан гарадаг юм. Зам- 
баа гээшэмнай хун бухэндэ 
зохидхон хоол байхайаа гад- 
на, илангаяа ямар нэгэн ушар 
шалтагаанаар шудэ угы, мун 
хугшэн зондо жажалха ажал- 
гуй амархан хоол юм даа. 
Ушар тиимэЬээ аагайаяа, ша- 
даал haa, зеелэхэнеер гарга- 
хые оролдодог байна.

Иигээд лэ аагайан бэлэн 
болоо. Тиигээд тэрэ замбаа 
гээшэеэ худхажа (зариман зуу- 
ража гээд хэлэдэг) эдихэ ажал 
лэ улэбэ.

Амтатай, улэтэй эдеэн
Ямарханшье аяга абаа haa 

(ехэшэгтээ дээрэ бэзэ), хахад 
соонь Ьутэй халуун сай хээд, 
эдеэнэй томо халбагаар тоЬо 
хэжэ (мунее залуу зон, хуугэд 
саахаршье хэдэг болонхой), 
hail и худхажа хайлуулаад, 
худхажа байжа аагайаяа хэжэ 
удхэн болгохо. Энэ одоол 
замбаа гээшэмнай бэлэн бо- 
лобо гээшэ. Замбаа гээшэ бэ
лэн болоод байхадаа амтатай, 
улэтэй, хажуудахишье хундее 
угэмеер бэшэ хоол юм даа.

Шэниисэ таряан хальйа ба- 
гатай, тиимэЬээ туруушын ню- 
дэлгэ хэнгуй, хатаагаад лэ, ху- 
шуулаад, Ьабяад тээрмэдэхэдэ 
болодог, гэбэшье аагаЬаниинь 
амтаараа, шанараараа егнмээн- 
дэ хурэдэггуй.

Бухэли зундаа, намар, 
убэлдее ангуурида хурэхеер 
бэлдэгдэЬэн аагайаяа гутаан- 
гуй хадагалха хэрэгтэй. Эндэ 
тиимэ орёо нюусашье угы юм 
даа, гансал тон хуурай газар
та хадагалбал, яахашьегуй. 
Аагайан гээшэ тон бэлэхэнээр 
бэедээ шииг татадаг, урдандаа 
aphaii туулмагууд соо хэжэ, 
хуурай газарта улгэдэг байгаа, 
мунее aaraha хадагалмаар эл- 
дэб амйартанууд одоол элбэг 
ха юм даа. Саахартайхан ам
татай замбаа эдихэ дуратай- 
шуул тэрэ саахараа аагайандаа 
холёод хадагалжа туршаЬан 
байха, теэд тиигэжэ огтолон 
болохогуй, юуб гэхэдэ, саахар 
гээшэнь одоол Ьайнаар шииг 
татажа, аагайаяа буритуулдаг 
юм.

Хун гээшэ юушье хэхэдээ 
дуршэдэг, нэгэтэл хэжэ заха- 
лаа haa, арга дурыень олоод, 
хэжэл баймаар байхал даа.

Иимэл юумэл даа, замбаа- 
гай нюуса.

Соёлма Бальжурова
хэблэлдэ бэлдэбэ
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Хандажап ЦЫРЕНОВ

Байгаалиин ЬайханЬаа 
булгата хангайм Ьолонготоно

(Ургэлжэл).

Эрдэнитэ Ьайхап газараа 
иигэжэл бузарлажа байхадам- 
най юртэмсэ дэлхэйшье, хунэй 
бэешье хадаа газар, уйан агаар 
гэйэн бодосуудйаа буридэжэ, 
заха хизааргуй хэмжуургуй ба- 
ялигаа гамнаан ябаха Эрдэни 
хунйээ дулдыдана.

- Иимэ сагай ерэхые яажа 
мэдэхэб гэхэдэ, нохойнуудай 
моришолжо шээжэ эхилхэдэ, 
нуухэ саг дутэлее гэжэ ойлгохо 
юм, -  гэжэ Дужэрэй таабайн 
хэлэЬэн угэ.

Мунее бурхандаа мургэжэ 
ябахаЬаа Ьайхап юумэн угыл 
даа. Дасан, дуганууд бодхоог- 
дожо, хун зон аша урэтэй, 
агуу шутээндэ мургэхэеэ ерэ- 
дэг юм. Зандан Жуу бухы 
дэлхэйн бурхан шажантанай 
эрхим нангин шутээн болоно. 
Дасанда opoxohoon урид су- 
баргада мургэжэ ородог юм. 
Анха туруун Шамваара бухы 
зондо хэрэгтэй нангин субарга 
бариха гэжэ шиидээ. Тиигээд 
хаанда ошожо зубшеел эриЬэп 
байгаа. «Зай, барииш даа, гэ- 
дэргээ харгы угы», -  гэжэ хаан 
хэлэЬэп байна. Тиимэ болохо- 
ороо Джарун Хашар гээшэм- 
най «гэдэргээ харгы угы» гэйэн 
удхатай болоно. Дурбэн жэл 
соо барилга хэЬэп хойно Шам
ваара хугшэн мордоод, ондоо 
тубидэ гурэЬэп юм. Хубуудынь

субаргаяа долоон жэл соо ба- 
рижа дуургэбэ. Тиихэдэнь 
бухы боди саданар, тэнгэринэр 
сугларжа бухы Бурхадай, боди 
саданарай ухаа ниилуулйэн 
шутеен болойон юм.

Энэ субаргын гол удхань 
юуб гэхэдэ, бухы бурхадай 
ухаан бэлигынь тэрээндэ шэн- 
гэЬэп байна. Тиихэдэ хэн- 
шье haa мургэхэдее, аргагуй 
ехэ буянда хуртэдэг, ном 
узэхэдеешье хурса Ьопор бо- 
лодог жэшээтэй.

Эртэ урда carhaa элинсэ- 
гэйм мунгэн сагаан эшэгы

гэрЬээ суугээрээ гэпжээЬэп, 
улгын дуугаар, уреэлэй Ьайха- 
наар хамгаалйан, одо заяа- 
гымнай наран мэтэ мандуулжа 
ябаЬап эжы, абатай байха одо- 
ол йайхан даа.

Таабай, теебиин мунхэдее 
сахижа ябаЬап тоонтын ал- 
тан сорюЬоэ адуун Ьурэг бу 
rahapai , табан хушуун малынь 
тала дайдаяа урэжэлтэй баян 
болгожо, Буха ноён баабай- 
даа мургэжэ ябаЬап таабай, 
теебиин сэгнэшэгуй баяли- 
гынь арьбадхажа ябахада, 
одоол ехэ буян.
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Захаам ин аймагай 90 ж элэй ойдо

Ажалша бэрхэ зон урган гаража байг лэ!
90 жэлэйнгээ ойн баярые 

угтахаа баййан турэл йайхан 
Захаамин нютагайнгаа зониие 
амаршалаад, саашадаа дээшээ 
дэбжэжэ, баян боложо, арад 
зомнай элуур энхэ ажаллажа 
ябаг лэ даа.

Захаамин хотоЬоо баруун 
хойто зугтэ 100 модоной зайда, 
ундэр уула хадын хоорондо ма- 
най турэЬэн тоонто нютаг Да- 
баата -  Далахай оршодог юм.

Далахай нютагтамнай ухэр 
малаа удхэжэ, хундэ хатуу 
carhaa айлтагуй, хугшэн аба 
эжынэрэйнгээ хэжэ ябаЬан 
ажалые саашадань Ьэргээжэ 
ябадаг бэрхэ баатар зон 
ажаЬууна: Булад Дашапилов, 
Виктор Доржиев, Александр 
Дареев болон бусад.

Манай Далахай нютаг- 
та 1942 ондо Сада Эрдынее- 
вич Мижиддоржиевай гэр 
булэдэ Вера басаган турее 
бэлэй. Эгээл дайнай эхилээд 
байхада, хатуу хушэр саг бо- 
лоошье Ьаань, хунэй наЬан 
ургэлжэлЬеер байгаа ха юм 
даа.

1949 ондо Дабаатын эхин 
Ьургуулида орожо, Баргажан 
нютагЬаа ерэЬэн залуу сэбэр 
Евдокия Дармаевна Раднаева 
багшада ном заалгажа, узэг тоо 
тооложо шадаха болоо. Тэрэ 
сагта Далахайдаа ажаЬуудаг 
Сада Эрдынеевич ажалша 
бэрхэ хун байжа, еерынгее 
Ьубэлгэн ухаагаар хирпиис со- 
хижо бутээхэ ажал хэжэ hypaa 
бэлэй. Вера басаганиинь 
зааханЬаан Ьулмэрхэн бэрхэ, 
эжыдээ туЬалха, ямаршье ажал 
хэхэ шадалтайшье, дуратай- 
шье ухибуун ябаа. ТиимэЬээ 
Ьургуулиингаа Ьуулээр абадаа 
туЬалдаг Ьэн. Сада эсэгэнь хир
пиис хэжэ, нютагайнгаа зондо 
яЬала туЬалдаг байгаа. Шэрэм- 
пеэшэ табихада известь (сагаан

будалга) Пубэтэ гэжэ газарта 
хадаЬаа хобхолжо асардаг Ьэн.

4 классай Ьуулээр Санага- 
да ерэжэ саашаа Ьураад, 1959 
ондо Ьургуулияа дуургээ.

Удаань 3 жэл малшан- 
Ьаалишанаар Байкал колхозой 
ЗуЬалан гэжэ фермэдэ ажал- 
лаа. Малай ажалда худэлжэ 
ябахадаа малай эмшэн болохо 
гэжэ шиидээд, Улаап-Удэ хо- 
тодо худее ажахын институдай 
оюутан болоо Ьэн. Табан жэ
лэй туршада Бурахадаа зундаа 
гэртээ ерэжэ, колхозой убБэ 
хуряалгада ябаха. Тэрэ ажал 
хэжэ олоБон мунгэ салингынь 
намар Ьургуулидаа ошоходонь 
нилээн нэмэри болодог байгаа.

Дээдэ Ьургуулиин табан 
жэл нэгэ удэр шэнги унгэрее 
Бэн гэжэ мунее Вера Садаев- 
на хеерэнэ. Залуу мэргэжэлтэн 
турэЬэн тоонто нютагтаа ма
лай эмшэнээр ерэжэ, Далахайн 
совхоздо бухы наЬанайнгаа 
туршада ажаллаЬан юм. За
луу малай эмшэндэ совхоз нэгэ 
мори тушаажа угее. Углее 
бури мориндоо мордоод, хуй- 
тэн жэхэруун убэл гу, али ха- 
луун наран, борооншье болог, 
нэгэ малшанЬаа нугеедэдэнь 
хурэтэр ябадаг бэлэй. Мал 
эмшэлхэ хэрэгтэнь эмшэлжэ, 
ухэрнуудэй тугаллахадань та- 
рилга хэжэ, прививка табижа, 
шуЬа абажа ябаха ажал яЬала 
ехэл байдаг Ьэн.

Залуу наЬандаа хэер морин
доо мордоод, дуугаа дуулажа, 
Ьайхан сэбэр агаараар амилжа, 
турэЬэн тоонто нютагтаа ажал
лажа, зондоо туЬатай ябахада 
ямар гоёб даа, -  гэжэ Вера Са- 
даевна хеерэдэг юм.

Залуушье наЬаяа Банаха 
сулеегуй ябатарнь, нэгэ удэшэ: 
«Хуршымни басаган, хаанаб- 
ши даа, танилсая хоюулаа, 
-  гэжэ ундэр бэетэй, сэбэр за

луу Василий Жигжитов гэжэ 
хубуун гараа Барбайгаа бэлэй.

Василий нухэртэёо гур- 
бан Байхан басагадаа ургэжэ, 
хумуужуулжэ, дээдэ эрдэмтэй 
мэргэжэлтэд болгоо. Мунее 
басагадынь булта Захаамин хо- 
тодоо ажалладаг юм.

Вера Садаевна олон жэл 
амжалтатайгаар ажаллаЬанай 
тулее Хундэлэлэй грамота- 
нуудаар, орден медальнуу- 
даар шагнагдаЬан юм. Вете- 
ринарна албанай габьяата 
худэлмэришэн гэЬэн ундэр 
нэрэ зэргэдэ хуртэЬэн.

Мунее Вера хугшэн наЬа- 
найнгаа амаралтада гараад, 
Закаменск хотодо ашанараа 
ургэлсэжэ, тэдэндээ амтатай 
эдеэ хоол бэлдэн эрхэлуулжэ, 
сулее забгуй ябадаг.

Энэ жэлэй июнь Ьарада 
Вера Садаевнагайнгаа 75 жэ
лэйнгээ ойн баяр угтажа бай- 
хадань, бидэ, нютагайнь уетэн 
нухэдынь унэн зурхэнЬеен 
халуунаар амаршалаад, иимэ 
уреэл зорюулнабди:

Арюухан сагаан заншалаараа 
Арад зондоо хундэтэй

ябаат!
Турэл хайрата ашанартнай 
Танай буянгаар жаргажа

ябаг,
Тунгалаг урихан шарашпнай 
Толо пиппаад арюухан байг. 
У та накатай,

удаан жаргалтай, 
Элуур энхэ жаргажа

куугыт даа! 
Баян Байхан Захаамин ню

тагайнгаа 90 жэлэй ойн баяр 
угтажа байхадань, баяр баясха- 
лан хургеед, энэ нютагтамнай 
хододоол иимэ ажалша бэрхэ 
хубууд басагад урган гаража 
байхань болтогой гэжэ уреэе.

Дарима Бажеева, 
Дулма Жамсуева, 

Улаан-Удэ хотоЬоо
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[ Топонимика

Нютаг нугануудай нэрэнуудэй удха
Нютаг нугын, газар yhaiiaii, хада уулын нэрэ хаанайаа 

бии болооб гэйэн асуудал хэр угйаа хойшо хун зони- 
ие йонирхуулдаг байгаа. Мунввшье энэ асуудал шухала 
баййаар. Географическа нэрэнууд туухэтэ, географическа 
болон -  лингвистическа баримтануудта ундэйэлйэн байдаг. 
Тэдэнэй удхые тайлбарилга эрдэмэйшье, шэнжэлэлгыншье, 
хумуужуулгыншье удхатай.

Географическа нэрэнууд 
хэлэнэй хуби болоно. Энэ 
нэрэнууд нэгэ газарта 
ажайууйан зоной хэлэнэй 
хугжэлтэ, туухын узэгдэл 
харуулхайаа гадна, ямар нэ- 
гэн уедэ, социально-эконо- 
мическа эрхэ байдалда бии 
болойыень гэршэлнэ. Гео
графическа нэрэнуудэй бии 
бололго, анханайнь удхын 
тайлбарилга шэнжэлэгшэ- 
дэй, юрын зоной йонирхолые 
ехэтэ татадаг.

Санагын дунда hypiyy- 
лида топонимикаар йонир- 
хожо, тэрэниие шэнжэлэлгэ 
эхилйээр галабай. Унгэрйэн 
зуун жэлэй 60-аад ондо гео
графини багша А.Б. Унта- 
новай турэл йургуулиингаа 
дэргэдэ хизаар ороноо 
шэнжэлэлгын музей бай- 
гуулйанай йуулээр Санагын 
топонимика гунзэгыгоор 
шэнжэлэгдэжэ, дансанууд суг- 
луулагдажа эхилээ. Удаань 
поэт, Буряадай габьяата 
багша А.Ж. Доноев, Бу
ряадай соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ, хизаар оро
ноо шэнжэлэгшэ В.Ш. Хада- 
ев гэгшэд энэ ажалые саашань 
ургэлжэлуулээ. Пуулээрнь 
Санагын дунда йургуулиин 
йурагшад туухэшэ, хизаар 
ороноо шэнжэлэгшэ К. Г. 
Будажапова, буряад хэлэ 
литературын багша, шэнжэ

лэгшэ Д.Д. Цыренова хоё- 
рой ударидалга доро хизаар 
оронойнгоо топонимика 
узэйэн, нютагайнгаа туухэтэ 
нэрэнуудтэй танилсайан. 
Санага нютагайнгаа бууса- 
нуудай карта-схемэ зуража, 
нэрэнуудэй толи зохёойон.

Захааминда ехэнхи ушар- 
та буряад-монгол, хамни- 
ган (тунгус-эвенк), самоди, 
туурэг болон ород хэлэн дээ- 
рэ топонимууд дэлгэрэнги. 
Манай нютагта буряад-мон
гол топонимуудай олоор 
дайралдайаниинь буряад- 
монголшуудай энэ газарта 
анхан ажайуудаг баййые, 
мун байа эвенк, туурэг, са
моди нээрэнууд тэдэ арадуу- 
дай Захааминай дэбисхэр 
дээрэ ажайууйые гэршэлнэ. 
Муноодэрэй байдалаар За
хааминда гол тулэб буряа- 
дууд, ородууд, Мэлэдэ эвенк- 
хамнигадай ури йадайадынь 
ажайуудаг. Захааминай
доо-до нютагуудта болон 
Закаменск хотодо ород то
понимууд олоор дайралда- 
на. Санага нютагта буряад 
топонимууд олон, тиибэшье 
гарбалаараа эвенк -га, -нтэ, 
-нта, -гта гэйэн суффикс- 
нуудтай угэнууд бии. Жэ- 
шээнь: Санага, Сиинтэ, Ан- 
дага, Маанта, Бугаригта, 
Захааминда Дархинта гэжэ 
йуурин, Утаатада Тутхалта

газар бии юм. Аймагай то
понимууд соо самоди гар- 
балтай угэнууд дайралдана: 
Бомбой, Болхой, Ёнгорбой. 
Ой -  самоди хэлэнйээ ор- 
шуулхада горхон гэйэн уд
хатай болоно. Санагада Бол
хой гэжэ аршаан, Болхой, 
Бомбой гэжэ газарнууд бии. 
Нашта гэйэн топоним буряад 
хэлэндэ оршуулагданагуй. 
Тиимэйээ энэ угэ али нэгэн 
ондоо хэлэнйээ гарбалтай. 
Эрхуудэ Каштак гэжэ нэрэ- 
тэй газар бии юм. Самоди 
хэлэнйээ оршуулбал -  бу- 
лаг, горхон, балгаан, нюу- 
даг газар гэйэн удхатай угэ. 
Нашта гэжэ газар Санагын 
баруун зугтэ оршодог. Ой 
тайгаар хуреэлээтэй, ангуу- 
шад, загайашад, жэмэс суг- 
луулагшадай ёйотойл жарга- 
лай орон юм.

Санагын зуун зугтэ Ута- 
Нюрганай голоор Нуд гор
хон урдадаг. Уд -  селькуп 
хэлэнйээ -  уйан (Э.Р. Бек- 
керэй тайлбаряар). Туурэг 
арадуудай нэгэн болохо ку- 
рыкан яйатан VII-XI зуун 
жэлнуудтэ Байгалай эрье- 
эр, Сэлэнгэ, Ангара болон 
зулхэ мурэнуудэй хажуугаар 
ажайууйан юм (А.П. Оклад
ников).

Туурэг топонимууд оорын 
ундэйэтэй. Эгээл ехээр Бай- 
баян, агууехэ гэйэн ундэйэн 
ондоо угэнуудтэй холбоотой- 
гоор VI-VIII зуун жэлнуудтэ 
«Орхонские надписи» гэйэн 
туухэтэй данса соо ушардаг, 
жэшээнь: Байирку, Байбалаг. 
Захааминдашье Бай гэйэн 
ундэйэтэй топонимууд ушар
даг: Бадалша, Байсагал (Са-
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нага нютаг шадархи газар- 
нууд). Захааминда ушее нэгэ 
топоним байгуулдаг туурэг 
Таш -  шулуун гэйэн угэ дай- 
ралдана. Санагын урда зугтэ 
Т ашааша гэжэ шулуутай 
хада б ни. Тэрэнь агытай. Та- 
шаашын дабаан -  холын зам- 
да гарайан хунуудэй мургэхэ 
газар.

XVIII зуун жэлдэ Буринска 
хэлсээнэй баталагдайанай 
йуулээр (1727 он) ород-мон- 
гол хилэ байгуулагдажа, 
хасагуудай ерэйэнэй удаа 
Захааминда, бухы дээрээ Си- 
бирьтэ ород топонимууд бии 
болойон. Энэ уедэ Захаамин
да Харсайн, Сээжын, Сахи- 
рай, Модон-Хулэй, Ш ара- 
Азаргын, Ключевской ту, али 
Санага -  Булагай харуулнууд 
табигдайан туухэтэй, Сана- 
гада Проонти гэжэ газар бии. 
Пронька гэйэн ород нэрэйээ 
гарайан гэжэ хэлэхээр. Юуб 
гэхэдэ, Пронька Ваганов 
гэжэ хасаг хун XIX зуун жэл
дэ Санага-Ключевской ха- 
руулда ябайан, Санагын 
баруун тээ хубита газартай 
баййан юм гэлсэдэг. Муноо 
Санагада нэгэшье ород айл 
йуудаггуй, тиибэшье Проон
ти гэйэн нэрэ муноошье бо
лотор улэйэн.

Стражник -  Санагын ба
руун тээхи булагай нэрэ. 
Стража гэйэн ород угэйоо 
ундэйэлэн гараа. Энэнь ород 
хасагуудай манай нютагта 
ерээд, ажайууйые гэршэлнэ.

С анагаархинай  нанги- 
наар шутэжэ, мургэдэг Баа- 
тар Хаан уула Санагын голой 
баруун урда зугтэ оршодог. 
XVIII зуун жэлдэ энэ хадын 
нюрган дээрэ ород хасаг 
нугшэжэ уулын эзэн болойон 
домогтой. Сэрэгэй албанда 
мордохо хубууд заабол Баа- 
тар Хаан уулада мургэжэ,

адха шорой абажа, уулын 
аршалалга доро йанаа амар 
мордодог. Япон дайндашье, 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
агууехэ дайндашье мордохо- 
доо залуу буряад хубууд Ба- 
атар Хаан уулада мургэжэ, 
адха шорой йахюуйан гэжэ 
абаад мордодог йэн.

XX зуун жэлэй 30-аад 
оноор хугжэлтын дун бо- 
ложо, газарнуудай шэн- 
жэлэгдэжэ эхилхэдэ воль
фрам, молибден гэйэн 
ашагта малтамалнууд олдо- 
жо, экономике хугжэжэ, Го
родок хото, Ивановка тосхон 
байгуулагдайан юм.

Буряад топонимууд мон- 
голой туб эй хэлэнуудйээ гар- 
балтай бшуу. Муноо уеын 
буряад литературна хэлэ- 
нэй ундэйэн хориин зуун 
хэлэнйээ гарбалтай. Буряад 
хэлэндэ олон диалектнууд 
бии. Тиин али нэгэн нюта- 
гай, аймагуудай зоной бэе 
бэетэеэ хани харилсаатай- 
гаар, холбоо харилсаатай- 
гаар ажайуудаг шалтагйаа 
диалектыэ илгаа ойлгосотой 
болоно. Тиимэйээ диалек- 
тнэ илгаанууд топонимика- 
да, микротопонимикада ехэ 
нуле© узуулнэгуй. Жэшээнь: 
Утаатада Тутхалтын тээбиин 
тахилга гэжэ мургэлэй газар 
бии. «Тээбии» захааминай 
диалект, хориин литературна 
хэлэндэ «теедэй» гээд хэлэг- 
дэнэ.

Байгаалиин болон 
географиин байдал 
харуулйан топонимууд

Нэрлэгдэйэн юумэнэйн- 
Г0О гол шанар шэнжэ ха- 
руулдаг топонимууд ехэ 
дэлгэрэнгы. Иимэ нэрэнууд 
анхан буряад-монголшуудай 
ангууша, нуудэлшэ ажабай- 
далтай байхада бии болойон.

Буряад топонимикада энэ 
тэрэ амитадай байрладаг га
зар нэрлэйэн нэрэнууд олон 
юм. Жэшээнь: Доргото (Ён- 
горбойдо), Шонын хундээ 
(Санагада), Ш ара-Азарга, 
Сагаан-Морин, Хара-Ухэр, 
Улэгшэн г.м.

Гэхэ зуураа Захаами
най буряад топонимууд 
муноо даб дээрээ угы, нуужэ 
ошойон гу, али хосоржо угы 
болойон амитадай манай 
нютагта хэзээ заяанда ажа- 
мидаржа баййыеньгэршэлнэ. 
Утаатада Оронгодой гэжэ 
горхон урдадаг юм.

Энэ булэгтэ иимэ топони- 
муудые оруулхаар: Мульйэтэ 
(Далахайда), Моййото
(Дутэлууртэ), Хара-Уйан 
(Санагада), Сонгино (За
хааминай зуун зугтэ ехэ 
ургэн тайга), Хужар (Хужар 
йууринай нэрэ), Уран Душэ 
(Парьдагта), Ута Нюрган, 
Нюдэн нуур, Улаан Шулуун 
(Санагада), Хасуурта (посё- 
логой нэрэ), Сахир (сахюур 
гэйэн угэйоо, нютагай нэрэ).

Туухэтэ _ этнографиче- 
ска болон экономико- 
географическа нэрэнууд

Yhh урда сагта буряад- 
монголшууд отог отогоороо 
харилсажа ажайууйан юм. 
Бэлшээриин, агнууриин га- 
зарнууд отогоорхинай мэдэл- 
дэ баййан ушарйаа отог ото- 
гуудайнь, йуури буусануудай 
нэрэнууд боложо шэнгэйэн 
байна. Зарим угсаатан нэгэ 
нэрэтэй нютаг хоёр газарта 
байгуулйан байдаг. Ж э
шээнь: хонгоодор угсаата- 
най урн йадайадынь Далахай 
гэжэ нэрэтэй нютаг Захаа
минда, Тунхэндэ Толто гэжэ 
нютаг бии, Санагада иимэл 
нэрэтэй горхон урдадаг.

(Ургэлжэлынь 12-дохи нюурта).
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(Ургэлжэл).
Ойхон арал дээрэ Онгурён 
гэжэ йуурин бии. Онгорёон

Санагын шошоологуудай 
эхи табигшань. Ш ошоо- 
лог угсаатанай анхан нюта- 
гынь А нгара мурэнэй го- 
лоор баййан юм. Тэндэйээнь 
Похабов воеводын хэрзэ- 
гы хашалганйаа бэеэ абар- 
жа, Тунхэн З00жэ ошойон 
туухэтэй. XVIII зуун жэлэй 
эхеэр Онгорёон Абхай хоёр 
аха дуунэр Санага хилэ хара- 
хаяа ерэйэн юм.

Утаатада Хазаадай гэжэ 
газар соохэр-боолдой угай 
эхи табигшын нэрээр нэр- 
лэгдэйэн гэлсэдэг. Санагада- 
Паалаксаан. Энэнь аштраг- 
хонгоодор угай эхи табийан 
Таарасхайн бага хубуунэй 
нэрэ.

АжаЬууЬан хунэйнь 
нэрээр нэрлэгдэЬэн 
газарнууд Захааминда 
олон

Тоолохо болобол: Ешын 
губээ, Бадархын жалга, Мун- 
дэли (аштраг-хонгоодор угай 
хунэй нэрэ), Шойбоон (шо- 
шоолог угай мосхоосхо обо- 
гой Ямпил беегэй хубуун), 
Унтаахан (шошоолог угай 
мосхоосхо обогой Унтано- 
вуудай бууса) г.м.

Чингис хаанай сэрэг- 
тэеэ ябайан туухэтэ уйлэ 
хэрэгуудые шэнгээйэн топо- 
нимууд Захааминда олон. 
Чингис хаан Санагын гол 
хараад, шанагатай жэшэйэн,

Ш ара-Азаргада шара азарга- 
яа, Сагаан-Мориндо сагаан 
мориёо угы хэйэн, Харасайда 
йуреетэй хааниие хара сай- 
гаар хундэлйэн, нютагай зон 
сэрэгйээ айжа холо ябайан 
байгаа гэйэн олон туухэ до- 
могуудтай.

Улэгшэн -  шоно. Чингис- 
хаанай уг Буртэ Шонойоо 
эхитэй. Тиихэдээ Улэгшэн 
нютагай хатагин обогтон 
Чингис-Хаанай урн бэеэйээ 
угаа залгадаг. Урда сагай хун 
зоной йанал бодомжонууд 
ульгэр домогууд соо оройон. 
Буряадуудай зарим экономи- 
ческа ажабайдал топонимууд 
соо харагдана. Жэшээнь: Са
гаан Бэлшэр -  йайн бэлтттээ- 
ри гэйэн удхатай, Дархинта 
-  дархаша, Номтогол -  эрдэм 
гэгээрэлэй ухаанай гол гэйэн 
удхатай, ушарынь 1820 ондо 
энэ газарта Санагын дасан 
бодхоогдойон.

Шажан мургэлэй 
удхатай топонимууд

Нэн туруун ямар нэгэн 
санаартанай угэнуудйээ га
ража, Буряад ороноймнай 
олонхи газараар тарайан юм. 
Буряадууд хоёр шажантай: 
ламын болон харын. Энээ- 
нэй хажуугаар баруун буряа- 
дуудта унэн алдартын шажан 
нэбтэруулдэг байгаа.

Нангин хада ууланууд, гол 
горход, аршаанууд харын 
шажантай нягта холбоотой. 
Хараар тахигдадаг нангин 
газарнууд тайлаган, ламаар 
тахигдадаг -  обоо, уула гэжэ

нэрэтэй. Муноошье хараар 
тахигдадаг нангин га зар 
нууд бии. Жэшээнь: Хушатын 
тообии (Далахайда), Тутхал- 
тын тообии (Утаатада), Зэм- 
хын таабай (Сагаан-Мориной 
аршаан дээрэ), Мэлэдэ эвенк- 
хамнигадай ури йадайадайнь 
мургэдэг нангин газарнууд 
олон, нэгэниинь Понгинын 
таабай -  Сагаан-Мориной, 
Мэлын зуун зугтэ -  Улаан 
Шулуунай тахилга, Сарлаан 
таабай, Хужар таабай -  Са- 
нагада, Аршаан тообии -  Ён- 
горбойдо, Шара-Азаргада 
хара бухатан угай нангин 
газар, Хужарта тайлаганай 
газар, Гэнжэгэн тообии 
Нуртада, Ехэ абгазын тахил
га -  Ехэ-Сахирта, Хуртагада, 
Улэгшэндэ -  Ундэр-Баабайн 
тахилга. Боогэй мургэл соо 
Мунгэн сагаан Мундар- 
га, Буурал сагаан Парьдаг, 
Уран-Душэ дурдагдадаг.

Санагада болон Бургал- 
тайн-Адагта хубисхалай урда 
тээ ехэ дасангууд худэлжэ 
баййан, тиимэйээ ламаар та
хигдадаг газарнууд эдэ хоёр 
нютагуудта олон юм.

Санагада Ринчин хаан 
уула, Ренин Чимбуу уула, 
Пубарган (Субарган) уула, 
Ташаашын дабаан, Баатар 
хаан уула, Хурмаста уула, 
Еанса хуша, Хужарай обоо, 
Баян Зурхэн уула, Маантын 
уула гээд бугэдоороо шутэжэ, 
тахижа ябадаг нангин газар
нууд болоно.

Клавдия Будажапова, 
Долгорма Цыренова
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