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«Наадан-Сурхарбаанай» 
ТУРУУШУУЛЭЙ тоодо

Буряадаймнай уРгэн тала дайдаар арадаймнай заншалта 
болойон зунай «Наадан-Сурхарбаанууд» аймаг бухэндэ унгэржэ 
байна. Энэ йарын гуруушын хоёр удэр Буряад Уласай «Наа- 
дан-Сурхарбаан» ниислэл хотодомнай унгэржэ, Захааминай 
аймагай тамиршадай болон дуу хатаршадай булгэмууд талаан 
бэлигээрээ шалгаран, турэл нютагаа суурхуулба.

Туруушын удэр Ивал- 
гын дасанай ипподром дээрэ 
найр нааданай нээлгын баяр 
ёйолол унгэргэгдэжэ, удаань 
мори урилдаан болоо. Энэ 
мурысеендэ манай аймагай 
морин хулэгууд худэр хур- 
данаа харуулжа, командын 
3-дахи Ьуурида хуртэбэ. Тэ- 
дэнэй урда Зэдын ба Яруунын 
хулэг морид гаража шадаа.

Хамтадаа тамирай хэмжээ 
ябуулгануудта 800 гаран та- 
миршад хабаадаба. Энэ ехэ 
олон зон хотын тубэй стадион 
дээрэ июлиин 2-до сугларжа,

бухэ барилдаагаар, hyp хар- 
балгаар, шатараар, Imp шаал- 
гаар, шагай наадаар болон 
гиир ургэлгеер мурысеену удтэ 
хусэ шадалаа туршалсаба. 
Булта мурысеенуудэй хамтын 
дунгуудээр Захааминай айма
гай эбтэй эетэй, шадамар бэр- 
хэ тамиршад 2-дохи Ьуурида 
гаража, 100 мянган тухэригэй 
шанда хуртэбэ. Манай нюта- 
гай хубууд басагадые Улаан- 
Удэ хотын тамиршад лэ илажа 
гараба гээшэ. Энэмнай ехэл 
амжалта болоно. Нютагайн- 
гаа нэрые дээрэ нэрлуулжэ

Г Заншалта кайндэр

шадайан нютагайнгаа тамир- 
шадта халуун баяр хургэебди!

Ушее тиихэдэ, манай 
аймаг тулоолжэ ошойон 
Улэгшэнэй «Тэрэнги» ансамб- 
лиин гэшуудэй талаан бэлиг 
ундэр сэгнэлтэдэ хуртэжэ, за- 
луугнуулай дунда эмхидхэг- 
дэдэг «Ёохор наадан» гэЬэн 
уласай мурысеенэй Гран-при 
шанда, 30 мянган тухэриг 
шанда тэдэнэр хуртэбэ. Энэ 
мурысеен гурбадахи жэлээ 
«Наадан-Сурхарбааниие» шэ- 
мэглэн унгэргэгдэнэ. Муне© 
жэлдэ тэндэ 7 ансамбль ха
баадаба. «Тэрэнги» ансамбль 
хоёрдохиёо «Ёохор наадан» 
мурысеендэ илажа гараа гээ
шэ. Иимэ амжалта худее ню- 
тагай соёлшодой ба ансамб- 
лиин гэшуудэй хэжэ байhап 
ажалай ундэр сэгнэлтэ болоно 
бшуу. Буряад аман зохёолоо, 
арадайнгаа h ай ха и дуу хатар- 
нуудые зондо харуулжа, саа- 
шань дамжуулжа ябадаг эдэ 
хунуудтэ баЬал халуун баяр 
хургэебди.

Бэлиг шадабарияа уласайн- 
гаа арад зоной урда харуулжа, 
турэл Захаамин нютагайнгаа 
нэрыень нэрлуулжэ ябадаг энэ 
манай тамиршад болон дуу 
хатаршад ехэл буянтай хэрэг 
бутээнэ гэжэ тэмдэглэе.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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( Нютагай конин

Далахай нютагай зунай найр
Зунай зулгы йайхан сагта 

Буряадаймнай уРгэн тала 
дайдаар зунай Сурхарба- 
ан-найрнууд нютаг бухэндэ 
унгэрнэ. Арадайнгаа зан- 
шалта зунай найр июлиин 
1-дэ Далахай нютагташье 
унгэргэбэ. Энэ жэлэйнгээ 
зунай найр далахайгаархин  
Захаамин аймагайнгаа 90 
жэлэйнь ойн баярта зорюул- 
жа, ургэнввр тэмдэглэбэ.

Нютагайнгаа найр эм- 
хидхэн унгэргэхые энэ жэл- 
дэ Далахаййаа гарбалтай 
Захаамин хотодо ажайуудаг 
зон вор дээрээ даажа абаба. 
Пайндэрэй программа бэл- 
дэжэ, мунгэ санганайшье 
асуудал шиидхэжэ, тэдэнэр 
йонирхолтой найр наада эм- 
хидхэжэ шадаа гэжэ нюта- 
гаархиниинь тэмдэглэнэ.

Пайндэрэйнгээ эхиндэ 
хундэтэ аха захатанаа, ажал 
худэлмэридоо шалгарйан 
ажалша бэрхэ зоноо амар- 
шалжа, ойн баярай ме- 
дальнуудаар, Хундэлэлэй 
грамотануудаар шагнан 
амаршалба.

Уран Йайханай ба тами- 
рай мурысоонууд нютагай 
зониие олоор суглуулжа, 
ехэл йонирхолтой байба.

Тамирай мурысоонууд 
удаадахи долоон зуйлнуу- 
дээр унгэрбэ: волейбол, 
барилдаан, гиир ургэлгэ, 
шагай наадан, армреслинг, 
канат таталга, дартс. Та- 
миршадай табан булгэмууд 
хабаадажа, шанга тулал- 
даанууд болобо. Нюта
гай найрта ветерануудай 
«Чемпионууд» команда,

Далахайн залуушуулай, 
«Сэлэнгэ» Улаан-Удэдэ 
ажайуугшадай, «Сагаан 
дали» Захаамин хотодо 
ажайуугшадай, «1985 он»

Дабаатын йургуули 2002 
ондо дуургэгшэдэй коман- 
данууд хабаадайан байна.

Уран йайханай програм- 
мада байал булта эдэбхитэй- 
гээр хабаадажа, уряанай ба 
муноонэй уянгата дуунууд 
зэдэлжэ, хатар наадан дэл- 
гэгдэбэ.

Муноо сагай дуушадай 
дунда Борис Доржеев («Чем
пионууд»), Майя Шагду- 
рова («1985 он»), Чингис 
Бальжанов, Саяна Бадмаева 
гэгшэд шалгаржа, халуун 
альта ташалганда хуртэбэ.

Хатар ба зужэг табигша- 
дай харалганда Захаамин 
ба Улаан-Удэ хотонуудйаа 
ерэйэн нютагаархин ёо- 
хор наадаар харагшадые 
баясуулба. Клоунай хатар 
гуйсэдхэйэн Н.Л. Дареева, 
хатарша Е. Дашеева, зужэг 
бэлдэйэн Т. Нимаев, А. Ун- 
танова, Д. Дашапилова, А. 
Эрдынеева гэгшэд талаан 
бэлигээрээ байал хун зониие 
баярлуулба.

Уран йайханай харалга- 
ниие «Баржан хээтэй домбо» 
гэжэ дуугаар шэмэглэйэн ве
терануудай Соведэй туруу- 
лэгшэ А.Х. Дареев болоно.

Хатар дуунай, тамирай 
мурысоонуудэй дунгуудээр 
3-дахи йуурида «Далахайн 
залуушуул», «Чемпионууд» 
гэйэн хоёр булгэм гараба, 
2-дохи йуурида Улаан-Удэ 
хотойоо ерэйэн хабаадаг-

шад, 3-дахи йуурида За
хаамин хотынхид. Найр на- 
аданда хабаадажа, талаан 
бэлигээ арад зондоо харуул- 
жа, хусэ шадалаа гэршэлйэн, 
туруушын йууринуудые 
эзэлйэн булгэмуудтэ буряа- 
дуудай заншалта шангуудай 
нэгэн болодог хуса бэлэгууд 
мунгэн жолоотойгоор ба- 
рюулагдайан байна.

Харин буряад барилдаан- 
да йайндэрэй абаргын нэрэ 
зэргэдэ хуртэйэн техноло- 
гическэ колледжын оюу- 
тан Тимур Доржиев дааган 
шанда хуртэбэ.

Иигэжэ аяар холын Да
лахай нютагта заншалта зу
най найр унгэржэ, нютагай 
туухэдэ шэнэ хуудайан бэ- 
шэгдэбэ гээшэ.

Энэ йайндэртэ хабаада- 
хаяа Улаан-Удэйоо ерэйэн 
Далахаййаа гарбалтай за- 
луушуулда турэл тоонто- 
ёо мартангуй ябадагтань 
халуун баяр хургэхэ ду- 
ран хурэнэ. Тэдэнэр турэл 
йургуулидаа буряад номо 
бэлэглэхэдэнь, аймагай за- 
саг дарга С.В. Гонжитов 
хоёрдохи номо оорыгоо 
нэрэйээ бэлэг болгон бари- 
ба.

Энэ хамтын йайндэртэ 
хубитаяа оруулйан аймагай 
депутат Б.Б. Гомжаповта, 
Далахайн ветерануудай Со
ведэй туруулэгшэ А.Х. Да- 
реевта нютагай зон халуун 
баяраа мэдуулнэ.

Хандажап Дампилова, 
внешт. корр.

(Соёлма Бальжурова 
оршуулба)
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Захааминай тайлга тахилганууд

Тоонто

Зунай зулгы саг эхилжэ, хаа- 
яанагуй обоо, тайлганууд та- 
хигдана. Заха холын Захаамин- 
да ямар тахилганууд, мургэл 
шутеенууд бииб гэжэ нютагай 
хадаша (тахилша) таабай, бул- 
танда хундэтэй Алексей Шой- 
жолжапович НОРБОЕВТОЙ 
уулзажа йонирхобобди.

Аршаан булагуудаар 
дэлбэрйэн, ой хубшеер ху- 
беелэгдэйэн хада уулата За- 
хааминаймнай арад зон хэр 
yrhaa хойшо турэл байгаали- 
даа наринаар хандажа, мургэн 
шутэжэ ябаЬап туухэтэй, -  гэжэ 
Алексей Шойжолжапович хее- 
реегее эхилнэ. - Эндэмнай буд- 
дын шажанай хоёр ехэ дасан 
бай hап гээшэ. Санагын, Бур- 
галтайн дасангууд эрдэмтэй, 
эмшэ ламанараараа, ехэ ца- 
муудаараа холо ойгуур суурха- 
даг байhап. Мун баЬа Бортодо 
ехэ дуган шажанай ном йургаал 
дэлгэруулдэг байгаа. Эрдэмтэ 
ламанар тойроод бай hап уула 
обоонуудта «Согшод» зохёо- 
жо, ламаар тахидаг болоЬоп. 
Тиигэбэшье Захаамимнай урда 
carhaa шанга харын шажантай 
байhап. Харын Тэнгэри ехэ ха- 
батай юм.

Нютаг пугаЬаа ехэ юумэн 
угы. Хаанашье ябахадаа, тоон- 
тодоо, нютагайнгаа хада бур- 
хадта мургэжэ, шутэжэ ябаха 
юм. Ондоо нютагта ерээд гу, 
али оорынгоошье нютагта уда- 
ан боложо ерээд ургуулхэдээ, 
(унинэй ерээгуй хуниие ню
тагай эзэд танихагуй) угтай 
хунэй олдоогуй болбол, долоо 
хуреегуй ухибуундэ гу, али 
эгээл ундэр найатай убгэндэ 
хандаха. Долоо хурэтэрее 
ухибууд бурханай гарта яба- 
на. ТннмэЬээ сун сагаан сэдь- 
хэлтэй ухпбуупЬээ нютагай

заяаша ЬахюуЬад ургэлыень 
Ьайпаар абадаг.

Нэгэл юумэ ойлгожо, Ьай
паар хадуужа абагты. Энэ 
тэрэ бее, удаганай ургэбэл, 
ургэлнай ургэл болоно гэжэ 
йаналтагуй, харин хун оорое 
унэн зурхэпЬоо шутэхэ, мургэхэ 
ёЬогой. Панаан сэдьхэлдээ, до- 
соогоо шутеегуй haa, ямаршье 
бее удаганай ургэл хурэхэгуй!

Тиигээд Алексей таабай За
хааминай хаад бурхадые дээдэ 
талайаа эхилэн тооложо угэбэ. 
Бултыень тоолохо гээшэ бэлэн 
бэшэ: хада уулата дайдадам- 
най уула обоо, аршаан булаг, 
yha горхон, дабаа дабша, ур- 
данай бууса бухэн эзэтэй ха 
юм. ТннмэЬээ тобшохоно- 
ор, хунуудэй мэдэжэ ябахынь 
тулее хэлэЬууб даа гэбэ.

Дээдэ захаЬаап эхилбэл: ехэ 
тахилгатай Хушатын, Тудхал- 
тын, Хэсэтын гэжэ гурбан ехэ 
теебиинэр Далахайда, Утаата- 
да, Хээхэдтэ бии. Илангаяа Хэ
сэтын теебии ехэ шанга, алдуу 
гаргабал, абаЬаар лэ альгада- 
даг. Архяар ургэжэ болохогуй. 
Муне© хуршэ Монголой 
Хубсэгэл аймагай дэбисхэр бо- 
лодог Хээхэд, Уялганаар дээ
дэ талымнай зон нуужэ, адуу 
малаа удхэжэ байЬап. Теэд 
Зублэлтэ засагай шангаржа, 
хилэ хааЬапЬаапь хойшо ма- 
найхин тиишэ нуухэЬээ байха, 
агнахашье аргагуй болоо Ьэн. 
Тиигэбэшье мунее болотор Зэ- 
дын малшад, илангаяа Сагаан- 
Бэлшэртэ ажайуугшад, Хэсэ- 
тынгээ теебиидэ зальбарйаар 
юм. Тудхалтын теебиин ху- 
буун Лэбээнтэй баатар гэжэ 
алдаршайан. Эдэ бухы до- 
могуудые Римма Дымбры- 
лова багшын хэблуулжэ бай- 
Ьап «Турэл тееридэггуй, уг

тайардаггуй» гэжэ ном соо ун- 
шаарайт.

Санагын Табан уула гэжэ 
Санагые тойроод баййан уу- 
ланууд уни заяанай алдар- 
шанхай. Санагаархинай эгэ
эл ехээр шутэдэг уула юйэн 
голые боожо (хаажа), Санага 
нютагые баяжуулйан Баян са
гаан Баатар-Хаан баабай гэжэ 
алдаршанхай. Ламын ном- 
до оруулагдайаншье йаань, 
нютагай Мосхоосхо угтай 
тахилша хун ургэдэг зантттал- 
тай. Эндэ эхэнэрнууд гарадаг- 
шье йаа, зеехэйгее буйэтэй 
хунууд шанадаг. Соохор мо- 
ритой уулын эзэн хурин нэ- 
мэргэеэ намилзуулан, ехэ йу- 
реетэйгеер харагдадаг. Тэрэ 
сэрэгэй хун баййан туда албан 
сэрэгтэ ябайан, дайн дажар- 
та мордойон хубуудээ харан 
йахижа байдаг. Баатар-Хаан 
нэгэл ондоохоноор тахигдадаг: 
хоёр загайа ургэдэг.

Нэгэтэ эндэхин буряад зон 
аад, юундэ загайаар тахихабиб- 
ди гэлсэжэ, загайагуйгеер га- 
раа ха. Уулаяа тахяад, доошоо 
буужа ябахадань, гэнтэ тэнгэри 
бурхеед, йалхи шуурган шууя- 
жа, аадар мундэр аргагуй шан- 
гаар нюдэ нюургуй шарбаба. 
Мэгдэйэн зон харгыгаа алдаа. 
Уулайаа хараани газарта бай
даг нютагаа алдажа, хуу булта 
теереэ. Зариман нэгэ мэдэхэ- 
дээ, Ёнгорбой орошоод ябаа. 
Тиигээд дахин загайаяа абажа 
гарайан, алдуу хээбди гэжэ уу
лын эзэниие ехэтэ гуййан юм.

Захааминай нютагуудта 
баруун тээхи уулануудаа Дээ
дэ ехэ Хурмаста тэнгэри гэжэ 
тахидаг. Тиихэдэ Буха-Но- 
ён баабайгаа, Будан-Хатан 
эбиигээ зуун-хойто ууладаа 
хундэлжэ тахидаг. Ламын ном-
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до оруулхадаа, Ринчин-Хаан 
гэжэ алдаршуулйан. Дасан 
байгуулхада, хойто уулань ла- 
маар тахигдаха боложо, Ге- 
нин-Чимбэ гэжэ алдаршаа. 
Урдахи Ьубарган уулын эзэн 
нютагайнгаа басагад, бэреэдые 
хаража, харгалзажа байдаг. 
Пубарганай наадахи баруун 
талада урдандаа хужартай, эм- 
тэй домтой Болхойн нуур мэл- 
мэржэ байгаа. Хабарай эхиндэ 
дэлбэрхэдэнь, xaa-xaanahaa 
зон адуу малая асаржа уйалдаг 
байhап. Теэд дасан дугангуу- 
дай усадхагдажа, уула обоо- 
нуудай бузарлагдахада, нуур 
тэйэрээд, угы бол о lion юм. 
Дээрэнь арюун сэбэр, эмтэй 
домтой Болхойн аршаан бу- 
рьялан байдаг Нэп. Теэд лу- 
сууд, сабдагуудаа тоохогуй 
уедэ энэ аршаан бузарлагда- 
жа шэргэйэн юм. Эндэ ерэжэ 
архидайан Нам гад (нэрлэжэшье 
хэлэдэг) тоолхогуйгеер аашал- 
жа, иимэ бузар уйлэдэйэн бай- 
на. Тиигэбэшье он жэлнуудэй 
унгэрхэдэ, санагаархин тэрэ- 
нээ тахижа, гуйжа, аршаанаа 
дахин hopioohon юм. Аршаан 
йуурияа урилжа, нилээд дээрэ- 
хэнэ аргагуй Ьайхапаар бурья- 
лан бадаржа, арад зониие баяр- 
луулаа.

Мун 6aha Санагын дээдэ 
талын Хужарай отог зон Ху- 
жарайнгаа таабайе, Сагаан таа- 
байгаа, Бунхан, Ганса шэнэйэн, 
Ганса хуша обоонуудаа, Баян- 
Зурхэн, Буйэтэ, Шулуун толгой 
уулануудаа, Лусуудайнгаа обоо 
тахидаг. Дээдэ гэхэ гу, али Са
нагын гол ороходо, угталгын 
богоЬо табийан гэхэ гу, али 
бартаа уудэниинь болоЬоп Та- 
шаашын дабаан ехэ мургэлтэй 
юм. Хада уулата дайдымнай 
дабаан бухэн оорын эзэтэй- 
ЬахюуЬагай. ТиимэЬээ харгы 
замдаа тон анхаралтай яба- 
ха юм. Хари холоЬоо срэЬэп 
зон нютагай энэ заншалые 
Ьайп ойлгожо, наринаар сахи-

даг. ©ойэдымнайл худхэшуул 
заншалаа мартажа, альгаду- 
улха ушарнууд али олон дай- 
ралдана. Дабаанай оройдо 
бэшэ, буужа ябахадань гу, али 
бури голдоо бууЬап хойнонь 
хэйээдэг.

Эндэ Буряадаймнай мэдээ- 
жэ ирагуу найрагша, хизаар 
ороноо шэнжэлэгшэ Аюша 
ДОНОЕВОИ шулэг уншагша- 
дайнгаа йонорто дурадхая: 
ТАШААШЫН ДАБААН 

Баруун хойшоо харгытай 
Байсын узуур Тайюаню 
Баян сагаан Санагын 
Бартаа уудэн хэбэртэй. 
Табан уулын буудалтсш 
Таиюашышаа дабаанда 
Тамхи залсюд гараха 
Талын хунэи заниюл кэн.
Ye сагсш боломжоор 
Уудэн замаа ёколхо 
Убгэн абын гурнмы 
Урн хуугэд сахинхаи.
Удхэн оигоо гапюлсюд,
Убгэн абын гуримые, 
Узэсхэлэн гоё июрайе 
Улъгэр мэтэ шэнжэлхэт. 
Энэмнай Зублэлтэ заса- 

гай уедэ зохёогдойон шулэг. 
Муне© уедэ йаань, ондоохо- 
ноор лэ бэшэгдэйэн байха йэн.

Ёнгорбой нютаг уни холо- 
йоо ехэ хатуу гэжэ мэдээжэ. 
Нютагай Лубсан БАЗАРО- 
ВАИ бэшэйэниие уншагшад- 
най йонирхохо бэзэ.

- Хадата Захааминай хонгоо- 
дорнуудай уг нютаг болохо Ён
горбой нютагта хоёр ехэ тайлган 
бии юм. Хуухэн Бумбэйн найаяа 
тайалйан Доргото хадада бугэдэ 
зон гнутэжэ, эндэхи тайлганда 
гарадаг. Урда сагйаа беенэр ии- 
гэжэ дурдадаг:

Баабаигаа Бантияа
гуулээ бэлэйш, 

Эжыгээ Номгон Шара
гуулээ бэлэйш, 

Тэсхэ зааринаа
жолоошоноор абабсгш, 

Удхэн кай хан шэрэнгиеэ
Барисаандаа абабсгш,

Урин кайхан аршаанаа
арнюандаа абабсгш, 

Хулэрэйнгээ талые
урилдаандаа абабсгш, 

Буланайнгаа талые
барилдаандаа абабсгш, 

Бэлшэрэйнгээ талые
суглсюндсю абабаш! 

Хоёрдохи ехэ тайлган Модо- 
той гэжэ нэрэтэй. Урда сагта ню
тагай Буян гэжэ нэрэтэй удаган 
эндэ худоолуулэгдэйэн туухэтэй. 
Тиигэжэ эндэ мургэл шутоонтэй 
тайлган бии болойон. Урда саг
та Модотойн теебии Бугаан 
теебии гэжэ нэрэтэй баййан, 
бури урдань Нэрын теебии гэдэг 
баййан. Ехэл шанга хадань иимэ 
нэрэнуудые угэдэг байгаал даа. 
Модотойн тайлганай доро Ба- 
арай гэжэ тала газар бии. Тэрэ 
талые теебии барилдаандаа 
абайан гэлсэдэг. Ургэхэдее: 
«Шэдиингээ ехэдэ Баарайнгаа 
талые барилдаандаа абаа бэ
лэйш!» -  гэжэ дурдадаг.

Муне© уедэ нютагай зон энэ 
тайлганай нэрээр Модотойн 
теебии гэдэг болоо. Нютагайн
гаа хоёр ехэ тайлганиие хабар, 
намартаа тахидагбди. Эндэйээ 
уг гарбалтай зон хаа-хаанайаа 
ерэжэ хабаададаг. Урда сагйаа 
беенэр иигэжэ туурээдэг:

Хабар д'уу модон хухэрбэ, 
Хухы шубуун донгодобо. 
Шэнэ эдеэнэй шэмэ 
Тандсю гэжэ залъбарнабди. 
Намарай хонгор кэрюун

болобо,
Намсю набша хиисэбэ. 
Хуряакан эдеэнэй дээжэ 
Тандсю ургэжэ залъбарнабди. 
Модотойн тайлганда урда 

сагйаа хоёр хони гаргажа, мя- 
хыень шулаад, яйыень шатаа- 
даг. Нэгэ хонииень Модотойн 
теебиидэ, нугеедыень Буха- 
Ноёндо зорюулдаг юм. Мори, 
буха зорюулдаг (йэтэрлэдэг).

Хун бухэниие нютагайм- 
най йахюуйад (нютагай эзэд) 
хаража, хамгаалжа ябадаг 
гэжэ хэлсэдэг. Элинсэг хулин-
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сагуудайнгаа тахижа ябаЬап 
хада уулын тайлганда заЬал 
хуулэхэдэ, угаа ашатай. Ур- 
дандаа убгэд иигэжэ хэлэдэг 
Ьэн: «Уни холо нютагЬаа га
ража ошоЬоп зон убшэлжэ гу, 
али урагшагуйдэхэдээ, нютаг- 
таа ерэжэ, нютагайнгаа эзэдтэ 
мургэжэ, harm болодог. Нюта- 
гайнь эзэд хаража, хусэ, тэнхээ 
оруулдаг».

Удэкэн, бодо/юн нютагсш
Ургэжэ ходо ябаарсшт -
ТурэИэн нютагайш эзэд
Абарха шэдитэй баихал!
Шара-Азаргада гурбан ехэ 

теебии бии. Бургаайатада, 
Уляайатада тайлганууд байдаг. 
Шара-Азаргын Даша гэжэ хун 
тухай Алексей Шойжолжапо- 
вич Ьонирхолтойгоор хеерее.

- Минин багада нэгэтэ ма- 
найда архи дар ha табюулЬан 
Даша таабай Ьууба. Минин 
ороходо, энэ хубуугээ Хара 
хубуун гэгты гээ. Тиихэдэнь 
юундэ намайе Хара гэхэ бай- 
гаа юм, би тиимэ хара бэшэ ха 
юмбиб гэжэ hanaa бэлэйб. Тэрэ 
уедэ «хара» гэжэ угын удха 
xaanahaa мэдэхэбиб даа.

Колхозой ажалшадта салин- 
гынь тулэЬэн удэр Даша нэгэ 
малшантай уулзаад, хахадай 
мунгэ эрибэ даа. Тэрэнь угза- 
гад гэжэ:

- Уладаа мэхэлжэ o.iohon 
мунгэншни хаанаа юм? Тэ- 
рээгээрээ уужа ябыш! -  гээд 
унгэршэбэ.

Углеегуур малшанай ма
лая бэлшээридээ гаргаха 
гэЬэниинь, ухэрнуудынь бодо- 
жо угэбэгуй. Ядаhап малшан 
колхозой туруулэгшэдэ ябага- 
ар харайжа ерэбэ. Сергей Дон- 
докович гайхаад, усэгэлдэр 
юу хээ Ьэмши, хэнтэй уулзаа, 
ушараа Ьэмши гэжэ мушхэбэ. 
ИигэЬээр тиигэЬээр Даша 
убгэнтэй уудзаЬапаа хэлэхэ- 
дэнь, Сергей Дондокович ойл- 
гобо. Тэрэнээ дахуулжа, хэрэг- 
тэй юумэеэ абажа, бушуухан

Даша таабайдаа ошожо, сэр- 
жэм ургуулбэ. Тиигээд ошо- 
ходонь, малнуудынь юуншье 
болоогуй юумэдэл бэлшэжэ 
ябаба.

Тэрэ малшанйаа дутуугуй 
муу йанахашье, хоролхохошье 
хунууд мундаа Нэп гу даа. Даша 
убгэн хун зоноо худалаар хуура- 
жа, мунгэ звери олоно, архидана 
гэжэ гомдол ородог байгаа.Тии- 
гээд лэ нэгэтэ сагдаанууд Дашые 
машинаар аймагай туб абааша- 
жа, мурдэхэеэ тухеэрбэ. Дашын 
гэртэ дутэлхэдое, машинань 
хахаад-сасаад байшаба. Жоло- 
ошон сагдаа иигээдшье-тиигээд- 
шье ядаба. Даша:

- Заа, хубаад, манайдаа оро- 
жо, сайлаад гарая, -  гэбэ. Сай- 
лаад, машинадаа йуухадань, 
тэрэнь аятайханаар абяа гара
жа, урагшаа зудхэшэбэ. Одоол 
Сахирта хурэжэ, Дашые турмэ 
соо оруулаад, суургадаад га- 
рахадань, тэрэнь газаа тамхи- 
яа татажа Ьууба. Дарга ехээр 
сухалдажа, утэр тургэн Дашые 
гэдэргэнь оруулжа, rah а суур- 
галаад, шалгаад гарахадань, 
унеехинь тэрэл хэбээрээ тамхи- 
яа йорожо Ьууба. Гайхайаншье, 
айЬаншье сагдаанууд дахин 
Дашые тушаахамнай гэхэеэ бо- 
лёо Ьэн.

Хунэй ургэл ехэ багаараа 
болодоггуй юм. Хун бухэн 
шадалаараа болодог. Дайда 
дэлхэйн бурхад энэ хун ехээр 
ургэбэ -  Ьайнаар туЬалая, энэ 
багаар ургэбэ тиимэшэгээр 
туЬалха гэхэгуй. Даша таабай 
эдэ бугэдые ойлгожо, айлай 
шадалые анхаржа, хара сай- 
гааршье сэржэмынь ургэжэ, хэ- 
рэгынь бутээдэг Ьэн. Заримдаа 
ябууд ургеед гарашаха, зарим
даа хоёр-гурбашье хонохо.

Нэгэ айлда архи табюу- 
лаад лэ, хоёр хонобо. Гурбада- 
хи хоногтоо гэрэй эзэн баЬал 
хахадта ошожо ябаба. Нэгэ та- 
нилынь уулзаад:

- Ай-даа, тэрэ убгэншни

ушее байна аал? Юун хэрэг 
хэхэм гээ юм, архнишнил ууха 
гээ бэзэ, гэбэ. Гэрэй эзэн хэды 
маргабашье, хахадые асаржа, 
таабайда табяад, оорынгое хэ- 
рэгээр ябашаба. Оройхон гэр- 
тээ ерэхэдэнь, таабай угы, хаа- 
наб гэжэ Ьурахадань:

- Заа, хэрэгтнай буте© гээд, 
гаража ябаа, -  гэжэ Ьамганиинь 
харюусаба. Хожомынь тэрэ 
хун зорюута таабайтай уулза- 
жа, баяраа мэдуулээ Ьэн.

Нуртада Дулаан-Хаанай 
ехэ тахилга байдаг. Домо- 
гой ёЬоор, юЬэн аха дуунэр 
МонголЬоо тэрьелжэ гараад, 
Сэлэнгээр уруудажа, Зэдээр 
угсэжэ ерэЬэн (Энэ домог «Бу- 
ряад унэндэ» гараа Ьэн). До- 
лоониинь Зэдэ, Тунхэн, За- 
хааминда, хоёрынь Монголдо 
мунхэрее. Монголой Хээхэдтэ 
Даян-Дээрэхнин гэжэ ехэ та
хилга бии. Даян-Дээрэхи бур- 
ханай ном узэжэ, лама болоЬон. 
Ехэ угтай хунууд ном узэбэл, 
ехэ эди шэдитэй лама -  шой- 
жоншо болодог. Даян-Дээрэхи 
тэндээ ехэ дасан байгуулЬан, 
хожомынь Даян-Дээрэхнин 
хшщ гэжэ сууда гараЬан. Тэн- 
дэ нэгэ агы нухэн соо дээрэЬээ 
(хухэн мэтэ) аршаан дуЬажа 
байдаг. Эндэ мургэЬэн хундэ 
Даян-Дээрэхи ухибуу заяадаг. 
Дулаан-Хааниинь Нуртада 
дайсадта хусэгдэхэдее, эди шэ- 
диеэ гаргажа, туда загаЬан бо- 
лоод тамарЬан, туулай боложо 
харайЬан, олон сэрэгтэ аргагуй 
диилдэхэ болоходоо, туулган 
боложо хайлаЬан туухэтэй.

Муне© байЬан Закаменск 
хотые тойроод тахилгатай га- 
зарнууд олон даа: Тумэр-Ноён, 
Баадай-Ноён, Зуун болон Ба- 
руун Бургаайата...

Юугтын дабаанай дэргэ- 
дэ Матрёна гэжэ ород эхэ- 
нэр ажаЬууЬан. Тэрэ хонгёо 
Ьайханаар дууладаг басагатай 
байгаа. Тэрэнь залуудаа наЬа 
бараа. ТиимэЬээ Юугтын юЬэн
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дабаанай эзэн Монтоон теебии 
Юугтэдэ дуу дуулайан хундэ 
дурагуй байдаг. Харгы замда 
ябайан зон Сорготын теебиидэ 
мургэдэг. Сорготын аршаан 
бэе махабадта ехэ туйатай гэжэ 
мэдээжэ. Сахирта Сэпэл йо
га ;ы ехэ мургэлтэй. Хэлтэгэй 
таабайгаа хундэлжэ, Бэшээшэ 
таабай гэжэ хандадаг.

Алексей таабай еертэйнь 
болойон нэгэ ушар тухай 
хеерэбэ.

Залуудаа нэгэтэ хуу- 
шан ГАЗ машинаар оройхон 
болойон хойно дабаа дабажа 
ябабаб. Тиихэдэ Юугтэ дээгуур 
гарайан хуушан харгы байгаа. 
Нэгэ моритой хун табжагана- 
са хатаруулаад хусэжэ гараад, 
хабсагай руу халишаба. Эй 
даа, ямар хуниинь халишабаб 
даа гэжэ йанаа унеен болобоб. 
Углеедэрынь гэдэргээ ябаха- 
даа, хараашалаадшье узэнэб, 
харагдаха, узэгдэхэ юумэн угы. 
Буруунай таабайтай уулзажа 
йурайамни, ямар моритой, 
ямар шарайтай хун харагдааб 
гэжэ йураба. Нэгэл боро мори
той, йахалтай, нариихан хара 
бараан шарайтай туранхай хун 
лэ даа гэбэб. Заа, тиигэбэл, Ту- 
ранхай-Сагаан ноён шамайе 
гасаалаа юм байна гэжэ ойлгу- 
улаа йэн. Обоогой эзэд юрэ ха- 
рагдахадаа -  хамаагуй, энеэл- 
дэжэ, наадажа ябабал -  йайн, 
ууртайгаар узэгдэбэл -  муу юм.

Дархинтада гурбан ехэ таа- 
байдаа: Дамба, Манза, Парпаан 
гээд мургэдэг. Сагаан-Морин- 
до Ьаглагарай теебии бии. Зэм- 
хын таабайда санагаархиншье 
(ута-нюрганаархин), сагаан- 
мориноорхиншье мургэдэг. 
Бортодо сагаан-мориноор- 
хинтоёо Хурьган теебиидее 
шутэдэг. Мэлэмнайшье угай 
харын нютаг ха юм даа, гурбан 
ехэ теебиинуудээ тахидаг.

Бургэдэ Хаан-Дулма тее
бии ехэ хундэтэй. Хамнида 
ородоор Тарелкэ гэжэ бии

(тэндэмнай ородууд олон, бу- 
ряадуудынь ородоор тналтна- 
ганадаг). Туухэнь иимэ юм. 
Доодо-Бургалтаййаа Эльбээ 
заарин ерэжэ, эндэ йуурижайан. 
Найа барахадань, эндэнь худее 
табийан. Нэгэтэ тэрээгуур ан- 
гуушан гарахадаа, холойоо хо- 
химой тархиие шандаган гэжэ 
йанаад буудажархёо. Тобшонь 
хамарайнь хажуугаар соо со- 
хёод гарашоо. Хожомынь 
Мунхэ хубууниинь турэхэдее, 
хасарынь соорхой баййан.

Хуртагада Баруун таабайн - 
Хандид заарин таабайн тахилга 
ехэ мургэлтэй.

- Тунхэнэй Шаргай ноёной 
Санжай-Ханда басаган хадам- 
да ерэйэн, Даниин теебии гэжэ 
алдаршанхай. «Хуухираанда 
хадамда ерээ» гэжэ дурдуулдаг. 
Тэрэ минии теебии гээшэ. Тии- 
хэдээ би Даниин аймагай бо- 
лоноб. Ходо мургэжэ, шутэжэ 
ябадагби. Тунхэндэ ошобол, 
заабол Шаргай ноён баабайда 
мургэдэгби. Энэ ехэ тайлган- 
да табан зуугаад хун гарадаг. 
Мори, буха зорюулдаг.

Бургалтай, сээжээрхин 
Ахэриин Монтоон теебиидее 
шутэдэг. Дээгуурхи таша- 
лангаар гарадаг харгыгаар 
ябайанаа моринйоон уна- 
жа, найа барайан. Тэндэ шу- 
луунууд обоолоотой байдаг. 
Хайхарамжагуй харгын зоной 
тэргэ (машина) мулталжар- 
хидаг. Нютагйаа гарагшадые 
удэшэн мордохуулжа, нютаг- 
таа ерэйэн зониие угтан аба- 
жа байдаг Ундэр-Баабаймнай 
бугэдэндэ мэдээжэ ха юм даа. 
Хуряангыгаар домогынь дур- 
дабал, иимэ. Дээрэ дурдагдайан 
Дулаан-Хаан, Даян-Дээрэхи, 
Бурин-Хаан, Бухэ-Шаргай 
ноён гээд лэ бултадаа аха дуу- 
нэр болоно. Зэдээр угсэжэ ерэ- 
хэдээ, мурдэжэ намнайан дай- 
садтаяа тэмсэйэниинь иигэжэ 
дурдалгада оройон:

Гэгээтэйдэ гэтэлсээ бэлэйт,

Сагаатайда сабгиалдаа
бэлэйт,

Тураг шулууи доро
Тоногоо нюугаа бэлэйт...
Бухэ-Шаргай ноён турэхэ 

ойртойон хээлитэй йамгатаяа 
(Бухэ-Шаргай ноён, Будуун- 
Хатан эжы гэжэ дурдалга
да оройон) Хайсгал хуреед, 
дайсадйаа хоробо. Теэд бото- 
голхо энгин тэмээниинь буйла- 
жа, турэхэ йамганиинь ёоложо, 
дайсадта мэдэгдээ. Саазалуу- 
лагдахадаа, Бухэ-Шаргай ноён 
заяагаа:

- Энэ дабаае тэмээн, турэхэ 
йамган хоёр бу дабаг!

Тиимэйээ энэ Ундэр- 
Баабайн дабаае эхэнэрнууд 
дабадаггуй байгаа. Тойрожо, 
Эхэнэрэй дабаагаар гарадаг 
баййан. Ехэ яаралтай ябабал, 
мориной шудэр буйэлжэ да- 
бадаг йэн. Мэнэ йаял Ундэр- 
Баабайе гуйжа, эхэнэр зон 
йаадгуй дабадаг болойон. Байа 
тэмээн Захааминда байхагуй 
гэйэниинь ундэйэтэй юм. Зуб- 
лэлгэ засагай уедэ домогой 
энэ йургаалые тоонгуй, табан 
тэмээ удхэхэ йанаатай асарйан 
байгаа. Тэдэнь Бургэ хурэжэ 
ябатараа хосорйон юм.

- Иимэл даа хада уулата За- 
хааминай хаад-эзэд. Бултыень 
тооложо яажа барахабши. Тии- 
гэбэшье домог туухыень мэдэжэ 
ябахада, йайн лэ даа. Зомнай 
«Буряад унэнее», «Байгалаа» 
йайнаар уншажа байг лэ даа. Са- 
нага, Ёнгорбой, Elypra, Улэгшэн 
нютагаархинай бэшэйэн йонир- 
холтой домогууд хэблэгдэжэл 
байдаг йайшаалтай. Турэйэн 
гарайан нютаг нугадаа жэлэй 
дурбэн сагта нэгэ мэдуулээд 
(сэржэмдуулээд) ябахада, бухы 
юумэн урагшатай байха, -  гэжэ 
Алексей таабай хеереегее 
дуургэбэ. Захааминда нютагайн- 
гаа эзэд-йахюуйадта ургэдэг 
хуниие, хугшэн залуушье йаань, 
таабай гэжэ хундэлдэг.

Сэнгэ РИНЧИНОВ
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Г Амаралт ын xaha J

Байгаалиин сэгнэшэгуй баялиг
Аглаг йайхан нютагуудтахи аршаан булагуудые ашаглаха, тэдэнэй дэргэдэ амаралтын газар- 

нуудые олошоруулха, шанар йайнтай эмуудыс элбэгжуулхэ, тиигэжэ улад зоной элуурые хамга- 
алха зорилготой хэрэг муноо уедэ хунуудэй анхарал доро байха ёйотой.

Бухы дэлхэй дээрэ зуугаад мянган янзын эмэй зай байдаг йаань, тэрэнэй 40 хубинь манай 
ороной эмнэлгэдэ хэрэглэгдэнэ. Нилээд олон зуйлнуудынь Байгал шадарай, мун манай эндэхи 
бусад уулануудаар ургадаг.

Гансал манай республика дотор олоной дунда суутай болойон, шанарынь шалгагдан 
тодорйон 120 гаран аршаан алдартай булагууд бии. Тэдэнэй 30 гараниинь 20-hoo 75 градус 
хурэтэр халуун уйатай, 7-ниинь гашуун уйатай, тэрэ тоодо «Аршаан» курорттой булта адлир- 
хуу шанартай, зариманиинь эхуун, бэшэниинь элдэб эмтэ зуйлнуудтэй холисолдойон байдаг. 
Тэрээгуур нютагай зон зунай Ьайхаи сагта амардаг, сэнгэдэг, бэеэ аргалдаг байха юм.

Галдан Ленхобоев

Аршаанай гуримууд
Ондоо нютагай аршаанда 

амархаяа, аргалуулхаяа гара- 
бал, аршаанай ЭЗЭНДЭ ню
тагай хунеер хандажа, бэеэ 
аргалуулхаяа ерэйэн тухай- 
гаа мэдуулхэ, зоболонгойт- 
най гээгдэхые, заатагуй ургэл 
ургэжэ, гуйха ёйотой гэдэг. 
Тиимэ хунэй гэнтэ угы юм 
haa гу, али оорынгое нютагай 
аршаанда гарахадаа еврее 
ургэхэ, мургэхэ, гуйхада бо- 
лоно ааб даа. Ушар, байдал 
ойлгожо, хаража баййан ар
шаанай ЭЗЭН тогтоожо аба- 
хал байха.

Нютагай зонде, мун та- 
наар суг амаржа байгшадта 
хундэмуушэ, налархай байха.

Нягтаханаар хубсалаад, 
зохидхоноор бэеэ абажа яба- 
ха. Бэеынгээ ариг сэбэртэ 
ургэлжэ анхаралаа табижа 
байха. Эмнэлгын хэрэгээр 
ерэйэн йаа, бэеэ гамнаха, ха
луун аршаанйаа гарахадаа ду- 
лаалжа, йалхи, хуйтэ абангуй, 
байрадаа хурэхые оролдохо. 
Аршаанйаа буугаад, адагынь 
долоон хоногой (зарим ушар- 
та 2-3 долоон хоног байхадаа 
болохо) туршада бэеэ тон на- 
ринаар гамнаха ёйотой. Иигэ- 
жэл аршаанай хусэн эм боло
хо ёйотой юм шуу.

Байрлайан байраяа, тэрэ- 
нээ тойроод, мун аршаанай ха- 
рьяата газар, илангаяа аршаа- 
нуудай эхине бузарлахагуй.

Пуудал байдалайнгаа улэг- 
дэлнуудые хаа хамаагуй хая- 
жа ябахагуй, тэдэниие хаяха 
тусгаар газар байха ёйотой.

Тамхи татадаг йаа, там- 
хинайнгаа хайрсагууд бо
лен улэгдэлнуудые харайан 
газартаа хаяхагуй. Там- 
хиншад, аргатайл йаа, энэ 
амаралтын уедэ тамхияа 
орхижо, аршаанйаа бууха зо- 
рилго табяад, тэрэ зорилгоёо 
хусэлдуулжэ буубалтнай, бэ- 
едэтнай сэгнэшэгуй ехэ бэлэг 
болохо байгаа.

Амараа, сэнгээ хадаа архи
тайл байха ёйотой гэжэ бодо- 
бол, амаралта гээшые буруу 
ойлгонот. Архидалга гээшэ 
аршаанай ЭЗЭДТЭ яабашье 
йайшаагдахагуй, ямар нэ- 
гэн аргаар хатуухан хэйээлтэ 
ушаруулжа болохо. Тиигээд- 
шье амаралтада, эмнэлгэдэ 
баййан бэеэ архи уужа хорло- 
хо, тойроод амаржа баййан 
зондо амар заяа узуулэнгуй 
«хухихэ» гээшэ буруул даа.

«Аршаан дээрэйээл он
доо тээ хаана сэнгэлтэйб», — 
гэйэн бодолоор йальхай яба- 
дал гаргаашад байал зуб бэшэ

байха ёйотой. Энэ ябадалай 
хойшолон гэжэ байдаг, тэрээн 
тухай бодожо узэмеер лэ даа.

Нютаг нютагай аршаану- 
уд тон лэ оорын, онсо гурим- 
тай байжа болохо. Нэгэл ар
гаар тэдэ гуримуудые Танда 
мэдуулхэ байха, эдэ гуримуу- 
дыень тон наринаар сахиха 
ёйотой.

Аршаанай газарйаа амар
жа, бэе махабадаа элуур- 
жуулжэ, сэдьхэлээ тэниижэ 
буухатнай болтогой!

АГЫН АРШААНУУД
Агын тойрогой гурбан ай- 

магта нютагай хэмжээнэй, зо
ной дулаанай сагта олоороо 
гаража амардаг, бэеэ аргал
даг аршаан булагууд элбэг. 
Тэдэ аршаануудые нэрлэбэл:

Юйэн-Хобоогой аршаан. 
Алхана шадар гаража бай
даг олон эхитэй хуйтэн ар- 
шаанууд. Доторой, уе мусын, 
арйанай г.м. олон убшэндэ 
туйатай.

Бонгинтын аршаан. Шан-
дали тосхон шадар гаража 
байдаг, уушханай убшэ аргал- 
хада туйатай хуйтэн аршаан.

Хужартайн аршаан. Тэрэл 
Шандали тосхонйоо баруул- 
жаа байдаг, хотын убшэ ар- 
галхада туйатай хуйтэн ар
шаан.
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Угсаахайн аршаан. Зудхэли 
шадар гаража байдаг, хо- 
тын убшэ аргалхада туйатай 
хуйтэн аршаан.

Аршаантын аршаан. Зуд- 
хэлидэ, тиихэдэ Сахюурта 
нютагта гаража байдаг адли 
нэрэтэй хуйтэн аршаанууд.

Уртын аршаан. Могойтын 
аймагай Урта тосхон шадар 
гаража байдаг, нютагай зо
ной зундаа амардаг хуйтэн 
аршаан.

Хилгэндын аршаан. Ор-
ловск шадар гаража байдаг, 
доторой убшэнуудые аргалха
да ту Натай хуйтэн аршаан.

Хурэлжын аршаан. Суугэл 
шадар гаража байдаг, дото
рой убшэнуудые аргалхада 
ту Натай хуйтэн аршаан.

Зугаалайн аршаан. Зугаа- 
лай тосхонйоо холо бэшэхэ- 
нэ гаража байдаг, нютагай 
зоной зундаа амардаг хуйтэн 
аршаан.

Зэмхын аршаан. Ушарбай 
тосхонйоо хойшо гаража бай
даг олон эхитэй хуйтэн ар
шаанууд. Болбосон тухэлтэй 
болгогдойон, эмнэлгын
худэлмэрилэгшэдгэй, дото
рой, хото, толгойн, мэдэрэ- 
лэй убшэнуудые аргалхада 
туйатай аршаан.

Шэбэшын аршаан. Тэрэл 
Ушарбай тосхон шадар гара
жа байдаг хуйтэн аршаан.

Бэхсэнэй аршаан. Хара- 
Шэбэр тосхон шадар гаража 
байдаг, нютагай зоной зундаа 
амардаг хуйтэн аршаан.

Гурбан нуурай шабар. Бу- 
далан тосхондо дутэхэнэ 
байдаг, уе мусын, хул, га- 
рай убшэнуудые аргалхада 
туйатай шабар.

Холбоолжоной шабар. Ye 
мусын, хул, гарай убшэнуудые 
аргалхада туйатай шабар.

Мухар-Булагай (Баазын) 
аршаан. «Онон» баазада 
дутэхэнэ гаража байдаг, хото,

толгойн убшэнуудые аргалха
да ту Натай хуйтэн аршаан.

h удэнгын аршаан. Пудэнтэ 
шадар гаража байдаг, хоолдо 
таарахаяа болийон хунуудгэ 
гуНаган хуйтэн аршаан.

Улаан-Булагай аршаан. 
Согто-Хангил тосхон ша
дар гаража байдаг, хоолдо 
таарахаяа болийон хунуудгэ 
туйатай хуйтэн аршаан.

АХЫН АРШААНУУД
Тунхэнэй аймагйаа холо 

бэшэ, уулануудай хоорондо 
байрладаг Ахын аймагта ха- 
лууншье, хуйтэншье аршаа
нууд элбэг. Тэдэ аршаануудые 
нэрлэбэл иимэ:

Ойногой аршаан. Орлик 
тосхонйоо зуун-хойшоо 100 
км газарта, Ойног горхоной 
эрьедэ гаража байдаг хуйтэн 
аршаан.

Шудхалын аршаан. Ара-
Шудхала горхоной эрьедэ, 
Орлигйоо 70-75 км газарта га
ража байдаг хуйтэн аршаан. 
Энэ аршаан Дарйанай аршаан- 
тай адлирхуу гээд шэнжэлэг- 
дэнхэй.

Халуун уйанай аршаан. Ор
лик тосхонйоо 60-65 км газар
та, Сэнсэ горхон шадар гара
жа байдаг булеэн (27 градус) 
аршаан.

Хойто-Голой аршаан. Ор
лик тосхонйоо 80 км газарта, 
Хойто-Гол горхоной баруун 
эрьедэ, далайн нюрууйаа 1700 м. 
ундэр газарта гаража байдаг 
халуун (33 градус) аршаан. 
Энэнь аймагай дэбисхэр дээрэ- 
хи бусад аршаануудйаа эгээл 
халууниинь гээд тоологдодог. 
1967 ондо аршаанда орохо, 
байрын гэр баригдайан бай- 
гаа, узэсхэлэн байгаалитай 
энэ аршаанда зунай сагта 
амитан зон олоороо гаража 
амардаг, бэеэ аргалдаг байха 
юм.

Даргалай аршаан. Орлик 
тосхонйоо 85-90 км газарта

Дарьяд горхоной зуун эрье 
шадар (нютагай зон энэ гор- 
хониие Даргал гээд нэрлэ- 
дэг), далайн нюрууйаа 1820 м. 
ундэртэ гаража байдаг хэдэн 
эхитэй халуун (25-35 градус) 
аршаанууд.

Жойгоной аршаан. Далайн 
нюрууйаа 1550 м. ундэртэ га
ража байдаг 30 шахуу эхи
тэй булеэн, халуун (20-38,8 
градус) аршаанууд Тыва Рес
публика Буряад Республика 
хоёрой уулзуур тушаа юм. 
«Чойган» гэжэ тыва угэнь 
буряадаар жодоо болоно. 
Аршаанда орохо гэрхэнууд, 
байрын гэрнууд баригданхай, 
зунай уедэ хоёр республикын 
хунууд сугларжа, амардаг, 
бэеэ аргалдаг байха юм.

Улаан-Шулуунай аршаан. 
Хойто-Гол горхондо дутэшэг 
гаража байдаг хуйтэн аршаан.

Дунда-Голой аршаан. 
Дунда-Г ол багаар гаража 
байдаг хуйтэн аршаан.

Тиссын аршаан. Тиссэ 
Монгол-Дабаан хоёр горхо- 
дой уулзуурйаа 2 км газарта 
гаража байдаг хуйтэн аршаан.

БАРГАЖАНАЙ
АРШААНУУД

Баргажанай аймагта хуйтэн- 
шье, халууншье аршаанууд эл
бэг юм. Тэдэ аршаануудйаа нэгэ 
хэдыень нэрлэбэл:

Адамовска булагууд. Хоёр 
газар гаража байдаг хуйтэн 
аршаанууд. Нэгэниинь Ада
мово тосхонйоо зуун-урагшаа 
5,5 км газарта, нугеедэнь энэл 
тосхонйоо мун лэ зуун ураг- 
шаа 17,2 км газарта гаража 
байдаг юм.

Алгын аршаан. Баргажан 
тосхонйоо 35 км газарта, 
Алга тосхоной зуун-хойто за- 
хада гаража байдаг халуун 
аршаан.

Быстринскэ аршаан. Барга
жан тосхонйоо зуун-хойшоо
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20 км газарта, Баргажан голой 
хоёр йалаагай хоорондохи ол- 
тирог дээрэ гаража байдаг ха- 
луун аршаан, эндэнь багахан 
нуур тогтонхой. Нуурай yhan 
нюруу дээрээ 35-36 градус, 
дороо 44 градус халуун юм. 
Эндэ зон халуун аршаанда 
орожо бэеэ аргалдаг юм.

Намагай аршаан. Адамово 
тосхонйоо 20 км газарта га
ража байдаг халуун (40,4 гра
дус) аршаан.

Гусихын аршаан. Барга
жан тосхонйоо 50 км газарта, 
Гусиха горхоной баруун эрье- 
дэ гаража байдаг халуун (43 
52 градус) аршаан. Аршаанда 
орохо гэрхэн, байрын гэрнууд 
баригданхай.

Хурбэлигэй аршаанууд.
Хурбэлиг тосхонйоо зуун- 
урагшаа саана, наана хэдэн 
газарта гаража байдаг хуйтэн 
аршаанууд. Бухыдее 5 ар
шаан гээд тоологдодог.

Шидханай аршаанууд. 
Мун лэ дээрэ мэтэ, Шидхан 
тосхонйоо зуун урагшаа эндэ 
тэндэ гаража байдаг 4 эхитэй 
хуйтэн аршаанууд.

Энэ мэтэшэлэн ушее хэдэ 
хэдэн аршаанууд байха.

БАЙГАЛ ШАДАРАЙ
АРШААНУУД

Горячинск
Бухы Зуун Сибирьтэ уни- 

нэй курортнуудай тоодо 
ородог энэ курорт Байгалай 
эрьедэ дутэ, Улаан-Удэйее 
Баргажанай дардам харгы- 
гаар 180 км газарта байдаг.

18 зуун жэлэй тэнгэ- 
эр мэдээжэ болойон юм. 
Эндэ курортнуудта хабаатай 
бухы хэрэгсэлнууд хуу бии. 
Уйанайнь халуун 52-53,8 гра
дус, эмнэлгэдэ халта хургэн 
йагад хэрэглэдэг юм.

Ye мусын, h удал и у уд ай, 
мэдэрэлэй, арйанай болон 
эхэнэрнуудэй убшэнуудтэ ту-

Ьатай.
Горячинск курорт Бай- 

галда дутэ, Байгалай нулеен 
доро баййанйаа Давос, 
Цей, Теберда, Абастумани 
курортнуудйаа булюу туйатай 
гээд тоологдодог байха юм.

Ильинкэ
Нютагай курортнуудай 

тоодо ородог, Улаан-Удэ 
хотойоо Кабанскын харгы- 
гаар 54 км газарта, Сэлэнгэ 
мурэндэ дутэ оршодог. Ехэ 
халуун азотно аршаантай (65- 
75 градус), уе мусын, арйанай, 
мэдэрэлэй, эхэнэрнуудэй уб
шэнуудтэ туНатай. Эндэ ар
трит, полиартрит, радикулит 
аргалдаг.

БАУНТЫН
АРШААНУУД

Баунт курорт
Аймагай туб Багдарин 

тосхонйоо 90 км газарта, Ехэ 
Хоптон хадын хормойдо бай
даг. Тойроод шэпэНэп ойтой 
ундэр бэшэ хаданууд, олон 
нуурнууд, эгээл ехэнь -  Баунт 
нуур курортйоо 2 км зайда 
юм. Еазар доройоо гаража 
байдаг сероводородно ар- 
шаанайнь халуун 54 градус 
болодог. Эндэ уе мусын, мэдэ
рэлэй, арйанай убшэнуудые, 
шарха г.м. тухэреэн жэлэй 
туршада эмнэдэг юм.

Ауглейн булаг
Бага-Амалат йууринйаа ба

руун тээшээ 25 км газарта энэ 
аршаан гаража байдаг, эндэ 
гол тулэб нютагай зон зунай 
уедэ гаража амардаг, бэе маха- 
бадаа аргалдаг байна.

Буусын аршаан
Бууса нуурай баруун-хой- 

то эрье зубшаад, 200 м. зай
да хэдэн эхитэй халуун ар
шаанууд (48 градус хурэтэр 
халуун). Эндэ нютагай зон 
амардаг.

ЭдээнЬээ гадна, Шуринда, 
Могойн, Ципиканай аршаа

нууд халуун уНатай, нютагай 
зоной олоороо амардаг газар- 
нууд юм.

ЗАГАРАЙН
АРШААНУУД

Энэ аймагта нютагай хэм- 
жээнэй хэдэ хэдэн аршаанууд 
бии. Тэдэ аршаанууд барандаа 
хуйтэн, ехэнхи ушарта уудаг 
аршаанууд юм. Зарим аршаа
нууд дээрэ бага-сага барилга- 
тай, аршаан халаажа ородог 
пунзэнууд тодхогдонхой. Тэдэ 
аршаануудые нэрлэбэл:

«Светлый» булаг. Е1охой 
йууринйаа 15,2 км газарта 
байдаг.

«Университетский» булаг.
Е1овоилышск йууринйаа 24 км 
газарта байдаг.

Халсоной аршаан. Е1ово-
илышск йууринйаа 30 км га
зарта, Халсон голой эрьедэ 
байдаг.

Загарайн аршаан. Загарай 
йууринйаа урагшаа 8-10 км га
зарта байдаг. Аршаанда орохо 
ба байрын гэрнууд бии, эндэ 
зундаа олон зон амардаг.

«Смородничный» булаг. 
Шулуутай тосхонйоо 24 км га
зарта байдаг ехэ хуйтэн (0 гра
дус) аршаан.
ЗАХААМИНАЙ
АРШААНУУД

Шэдитэ аршаануудаараа 
сууда гарайан Тунхэнэй ай- 
магтай зэргэлээд, уула хадану- 
удай дунда байдаг Захаамин- 
да аршаан булагууд олон юм. 
Тэдэ барандаа хуйтэн аршаа
нууд, нэгэ газарта халуун ар
шаан бии.

Бургалтайн аршаан. Ми-
хайловка тосхонйоо баруулжаа 
13,4 км газарта, Зэдэ голйоо 
холо бэшэхэнэ гаража байдаг 
хуйтэн (1 градус) аршаан.

«Киевский» булаг. Михай- 
ловка тосхонйоо баруун-хой- 
шоо 19 км газарта гаража бай
даг хуйтэн (1,5 градус) аршаан.
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«Рудничный» булаг. Зака- 
менск хотоЬоо хойшоо 2 км 
газарта гаража байдаг хуйтэн 
аршаан.

Мульйэтын аршаан. Зака- 
менск хотойоо 104 км угсэжэ, 
Далахай тосхонйоо зуулжээ 15 
модоной зайда байдаг Муль- 
йэтэ гэжэ газарта гаража бай
даг хуйтэн аршаан.

Хужарай аршаан. Санага 
тосхонйоо 10 км тухай ба- 
руулжаа Хуурлиг гол соо га
ража байдаг хуйтэн аршаан.

Болхойн аршаан. Санага 
тосхонйоо 5 км урагшаа, ойн 
захада гаража байдаг, бухы 
аймагай хун зоной амаржа, 
аргалуулжа байдаг энэ арша
ан 1970-дахи онуудай йуулээр 
«уп гаЬап» байгаа. Байн, 1980- 
дахи онуудай хахадаар, байра- 
яа урилжа, Дээдэ-Болхой гэжэ 
газ ар haa зуулжээ, Санагын 
дасанай урдуур 1 км тухай га
зарта, «йэрижэ» бадарба гэжэ 
тэрэ газарта убЬэ сабшадаг 
б ай h ап Санага нютагай Иван 
Шагдурович Бандеев хэлээ 
Нэп. Энэ хадаа нютагай зоной 
шэнжэлжэ узэхын тухайтай 
иигэжэ бэшэгдэбэ.

Бонгинмн аршаан. Сагаан- 
Морин тосхонйоо хойшоо, 
60 км тухайтай газарта гара
жа байдаг, хотын убшэнуудтэ 
туйатай хуйтэн аршаан. Тэндэ 
морёор ябажа хурэдэг.

Харгантын аршаан. Са- 
гаан-Морин тосхонйоо угсэ
жэ, 20 км газарта гаража бай
даг, хотын убшэнуудтэ ту Натай 
хуйтэн аршаан.

Зэмхын аршаан. Санага 
Сагаан-Морин хоёр тосхоной 
эгээл тэгэндэ гаража байдаг, 
хотын убшэнуудтэ ту Натай, ха- 
лаажа пунзэдэ ородог аршаан.

Улхансагай аршаан. Борто 
госхопНоо зуулжээ 3 км газар
та, Нууд голой баруун эрьедэ 
гаража байдаг хэдэн эхитэй, 
аймагай зоной олоороо бэеэ ар-

галжа, амаржа байдаг аршаан.
Борто тосхондо ажаНуудаг, 

энээн тойрон нютагуудай 
арад зоной хэрэг бутээжэ, 
«аяга баридаг» ундэр паНатай 
Сэбэг-Жаб Табхаева энэ ар
шаан харгалза дороо абажа, 
байрын болон пунзэдэ оро- 
хо гэрхэнуудые барюулжа, 
тиишээ хунгэн машинаар 
Наадгуй хуреед ошохо харгы 
зайуулйан, юрэдее, нютаг зон- 
доо алишье гадаНаапь ту Наг ай 
хугшее баййан юм даа.

Ёнгорбойн аршаан. Зака- 
менск хотойоо угсэжэ, 40 км 
газарта, Зэдэ голой эрьедэ бай
даг Ёнгорбой тосхонйоо бару- 
ун-хойшоо 4 тухай км ябажа, 
Шулуун убэрэй урда жалгаар 
ороходо 20 шахуу эхитэй ар- 
шаанууд байдаг. Энэ хадаа 
аймагай дэбисхэр дээрэхи ха- 
луун аршаанууд гээшэ.

Эдэ аршаанууд уе мусын, 
арйанай, мэдэрэлэй убшэ- 
нуудйээ аргалдаг, эндэ зур- 
хэнэй, нюдэнэй болон до- 
торой элдэб убшэнуудые 
аргалха хуйтэн аршаанууд 
олоороо байдаг. Эгээ хуйтэн 
аршааниинь 4 градус, тиихэдэ 
хэдэн эхитэй халуун аршаану- 
удынь 28-йаа 40,5 хурэтэр гра
дус болодог.

1700-дахи онуудай эхин 
багаар нютагай ангуушадай 
олойон эдэ аршаанууд аяар 
тэрэ уейее мунее хурэтэр арад 
зоной аша туйада бадаржал 
байдаг, мунее Зэдэ голой ба
руун эрьейээ аршаан хурэтэр 
зайамал харгы баригдажа, 
зайн гал татагданхай, арша- 
анда орохо, эдеэ хоолой болон 
байрын гэрнууд баригдажа, 
яйала болбосон тухэлтэй бо- 
лонхой. Аршаанай хутэлбэри 
Ёнгорбой тосхон дээрэ бай- 
ха, амарха, аргалуулха зон 
тэндэйээ путёвко абаад, гара
жа болоно. Путёвко абайан 
зониие 0 0 Й Э Д Ы Н Г 0 О  унаагаар

хургеед угэдэг юм.
Ёнгорбойн аршаанай эзэн 

ехэ хатуу, тэндэхи гурим, журам 
тон наринаар сахиха ёйотой. 
Энээниие баримталжа хуряан- 
гыгаар хэлэбэл, иимэ нэгэ до- 
мог бии юм:

- Урда эртэдээ энэ нютаг- 
та нэгэ баян айлайхи йуудаг 
баййан юм ха. Тэрэ айлайхи 
ехэ сэбэрхэн басагатай бай
гаа. Энэл нютагай угытэй, 
хулйэншэ хубуун тэрэ баса- 
ган хоёр бэе бэедээ дурлажа, 
ургэлжэ ушардаг, уулзадаг 
болобод. Энэ ябадалыень 
мэдэйэн баян басагаяа он- 
доо баян айлай тэнэг, мундуу 
шамбай, узэмжэгуй хубуундэ, 
баянииень хаража, хадамна- 
ха гэжэ шиидхэбэри абана. 
Ондоогоор аргагуй боло- 
ходонь, голхорйон басаган, 
уйдхарайнгаа ехэдэ тэрэ ар
шаанай жалгын эхин багаар 
ошожо, бэеэ хороойон байгаа. 
Тиигэжэ энэ багай эзэн боло- 
жо мунхэрйэн юм. Гансашье 
Ёнгорбой нютагай бэшэ, бухы 
аймагай хун зон тэрэниие «Ар
шаанай эзэн Хуухэн Бумбэй» 
гэжэ хундэлжэ, тэрээндэ йу- 
гэдэжэ байдаг. Аршаан дээ
рэ тусгаар оорын гуримтай. 
Хуухэн Бумбэй бардам зан, 
йальхай ябадал гаргадаг зон- 
до, архи уулганда дурагуй, 
тиимэ зондо шанга хэйээлтэ 
узуулдэг юм гэлсэгшэ.

Энэнь даншье йаа хоойон 
домогхон бэшэл юм даа, али 
нэгээр гурим хазагайруулаг- 
шадтай болойон ушаралнуу- 
дые нютагай зон тоолохол 
байха.

Бата-Мунхэ Жигжитовай, 
Пунсэг Балдандоржинай, 

Ю.В. Мункоевай, П.Л. Натае- 
вай, Н.Ч. Шабаевай

аршаанууд тухай мэдээсэл 
хэрэглэн бэлдэгдэбэ

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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Владимир ГОМБОЕВ

Угалзануудай удха
Алхан хээ угалза 
Аржытар байт даа 
Ажабайдалайш харгы 
Арюун байт гэнэл даа.

Алхан хээ
Ланза хээ угалза 
Лаб зураатай байг 
Уйлын хара шудхэрнууд 
Ургввндэш орохогуй гэнэл.

Алхан угалза соо ланза байта

Шэмэглэн зураатай байг 
Сэлгеэ ургэн нютагташ 
Сэсэгууд бадараг гэнэл.
Эбэр, хамар угалза 
Ургэлжэ зураатай байг 
Табан хушуун малшни 
Тобир байг гэнэл.
Ошон гал угалза 
Олоор зураатай байбал 
Баабайншни бадараайан гуламта 
Байг хэтэдээ гэнэл даа.

Эбэр, хамар угалзанууд

Улзы йайхан заяаншни 
Улэг шамтай гэнэл хым. 
Зэрэлгээн хээ угалза 
Зубоор зураатай байг даа 
Газар, уйан, нютагшни 
Гандангуй ногоорог гэнэл даа. 
Холбоо хоёр бугааг 
Хамта зураатай байг 
Хани барисаантнай 
Хэтэдээ байг гэнэ хым. 
Ухибууд, саашань шагнагты!

Угалза буруу зураа haa, 
Удхань ондоо болодог,
Уйдхар гашуудал заадаг.

Холбоо бугаагууд
(Ургэлжэлынь удаада.хч дугаарта).
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Любовь ГОНЧИКОВА

Уран зохёолой долгин дээрэ
( Ургэлжэл )

Харюугуй дуран
Наратай тэнгэри

байЬан аад,
Аадар бороон

адхаршоол, 
Найдакан инагайм дуран 
Нюдэ сабшаха зуура

унгэршввл. 
Хухэ тэнгэри хэлбэлзээд, 
Хура бороон адхаршоол, 
Хайратай инагайм дуран 
Холта дайраад унгэршввл. 
Сэлмэг тэнгэри бурхввд, 
Cahan Иэмээхэн

бударшоол,
Сэнтэй инагайм дуран 
Саг зуура унгэршввл

Абамнай
Нюуртаа олохон

уршалаатайшье haa, 
Наян табанай дабаан

дээрэ
гэшхэлбэл ха юм даа. 

Эгээл хатуу дайнай
жэлнуудые 

дурсан хвврэхэдэнь 
Эзэлуудгуй нелбоИоо аршан 

шагнахал ха юм даа. 
Hahamaimiyy лай

заншалта 
зугаа нааданда 

Намдуухан зорижо
алхалан ошонол 

ха юм даа.

Уетэн олон нухэдыншъе 
усвврэжэл байна, 

Бурханайнгаа орондо 
мордонхойл ха юм даа.

Он жэлэй, саг удэрнуудэй 
ошохо бури 

Омог дорюун ажаИуунал 
хундэтэй абамнай. 

Ye сагай унгэрхэ бури
бааркамнай 

Yxi/буун зонт ай
болошонол ха юм даа.

Буурал тоонто
нютагайнгаа, 

хурьИэтэ дэлхэй дээрэ 
Буряадай хундэтэ

ё/ю заншалаар 
хундэлжэ,

Абынгаа амиды мэндэ
байхадань 

Ашыень харюулаа гээшэ 
губ, мэдэнэгуйб.

Аша басаган
(Сабина аша басагандаа

зорюулнаб )

Дэбхэржэ,
хухижэ наадана, 

энэ аша басаган. 
Дээшэнъ шэдэнэ 
дуратай эреэн бумбэгвв. 

Агаарта аалихан
эрьелдэИэн бумбэгэ 

Альгаа тодон хулеэнэл, 
энэ аша басаган.

Табатай за а хан
энэ аша басаганда 

Наадажа сэнгэхэИээ 
ондоо юун хэрэгтэйб? 

Балшар эдир на/итдаа
ябанал,

Хвврхэн заахан энэ
аша басаган.

Улэгшэн нютагай
дэбисхэр дээрэ, 

Уулэгуй сэнхир тэнгэри
доро,

Хагсуу хабарай
Иалхитай удэр 

Шанга хонгёо дуугаар
xauixaphaap, 

Мундэлвв бэлэй,
энэ аша басаган.

Ажабайдалай ургэн
оръёл ввдэ 

Аалихан зудхэнэл,
энэ аша басаган. 

Эрдэм бэлиг шудалИаар, 
Эрдэмтэн болохол,

энэ аша басаган.

Yxi/буун балшар
энэ аша басаганда 

Хухин сэнгэн наадахакаа 
ондоо юун хэрэгтэйб? 

Жаргалтай сэнгэжэ,
наадажа байг лэ, 

Заахан дорюун
энэ аша басаган.
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