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Туйаламжын фондын арга боломжо
М унеедэрэй сагай ажабай- 

дал харахада, худее ажахыда 
шэнэ залуушуул ерэжэ, сагай 
эрилтэдэ тааралдуугаар ажа- 
лаа ябуулна. Тэрэнь гансал 
мал ажал гу, али ургамал та- 
рилга бэшэ, хажуугаарнь ондоо 
хэрэгуудые бутээнэ.

Шэнэ сагай малшад ажа- 
хынгаа хугжэлтэ эмхидхэхэдээ 
дэлгуурэй экономикын гури- 
маар тусэблэнэ. Энэнь сагай 
эрилтэдэ тааруу, ажахые саа- 
шань хугжеехэдэ арга болом- 
жонуудыень я Нал а олошоруул- 
на гээшэ ааб даа.

Манай аймагта мал ажал 
эрхилдэг зон жэл бури олон 
боложол байдаг. Тэдэнэй 
тоодо нютаг соогоо мэдээжэ 
йоригню Альберт Жалсанов 
ороно. Энэ хун Шара-Азар- 
га тосхоной хажууда Ильин
ка гэжэ газарта арбаад жэлэй 
урда малай байратай болойон 
аад, тэндээ мунее умсын ажа- 
хы тогтоожо, мал усхэбэрилжэ 
эхилбэ. Энэ байрань анхандаа 
турэлэйнь хунэй байгаа Нэп. 
Тэндэнь арба таран гектар га- 
зар, гэр, малай байранууд бии 
йэн. Теэд саг ошоходо тэрэ 
байрануудынь хуушаржа, 
зайабарилга хэрэгтэй бо- 
лонхой. Шэнэ ажахын ажал 
ябуулжа эхилйэн Альберт 
Жалсанов тэндээ хоёрдохи жэ- 
лээ мал усхэбэрилнэ.

Шара-Азаргада турэйэн 
аад, Захаамин хотодо hypryy- 
лида Ьураад, йуулээрэнь

А.Н. Жалсановай ажахын байдалтай аймагай умсын 
уйлэдбэринуудтэ туйалдаг фондын тулеелэгшэд танилсаба.

Улаап-Удэ хотодо багша мэр- 
гэжэлтэй болоод, олон жэл соо 
тэндээ ho рил тын ажал хэЬэп 
байна. Буряадай худое ажахын 
академиин оюутадай волей- 
болой булгэм Ьорижо, дээдын 
хэмжээнэй тамиршад болгожо 
шадаа бэлэй. Худоогэй ажал- 
тай дутоор танилшье бэшэ 
хун муноо мал ажалай бухы 
нюусануудые мэдэхээр болон- 
хой. Энээндэнь анхандаа хам- 
та ажаллаЬап Буряадай худое 
ажахын академиин эрдэмтэд 
нилээн туйа хургэнэ. Тиигэ- 
бэшье, умсын хэрэг эрхилэг- 
шэ олон жэлдэ хэжэ ябайан 
ажалаа орхёогуй, Захааминай 
хуугэдэй спортын Ьуртуулида 
тамиршанаар ажаллайаар бай
на.

Аймагай умсын уйлэд
бэринуудтэ туйалдаг фон
дын захирал А.Г. Садаева:

- Манай Фонд 2009 он1юо 
Захаамин аймагта ажалаа 
ябуулна. Умсын хэрэг эр- 
хилэгшэдтэ туЬаламжып 
мунгэ суглуулжа, элдэб 
программа ба тусэлнуудые 
мунгоор хангаха хэрэг 
бутээнэбди.

Анха туруун 2009 ондо 
эмхидхэгдэЬэпЬээ хойшо 
113 умсын хэрэг эрхилэг- 
шэдтэ 31461,8 сая тухэригтэ 
туйаламжа хургэгдоо. 2016 
оной дунгоор 6348 сая 
тухэриг туйаламжада захаа- 
минаархин хурз эЬэп байна.
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Ажахын олон толгой хонин нёдондо шонодо барюулагдаа

Паяхана энэ умсын ажа_ 
хыда аймагай умсын уйлэд- 
бэринуудтэ туйалдаг фондын 
захирал А.Г. Садаева ба ай
магай захиргаанай эконо- 
микын хугжэлтын хорооной 
хутэлбэрилэгшэ Е.Е. Олхоева 
айлшалан ошобо. Тэдэнэр мал 
худалдажа абахыень фондйоо 
угтэйэн мунгэнэй тусхай зо- 
рилгоор хэрэглэгдэйыень шал- 
гажа, ажахын байдалтай та- 
нилсаба.

Фондын угэйэн 500 сая ту- 
хэриг микрозаймда ажахы 25 
толгой эбэртэ мал худалдан 
абайан байна. Тиигэжэ эбэртэ 
малайнь тоо 30 толгой болоо. 
Тэдэнйээ гадуур 15 хонин, 3 
ямаан, гахай, морид ажахыда 
усхэбэрилэгдэнэ.

Малай тэжээл бэлдэхын 
тула убйэ абаха сабшалан хэ- 
рэгтэй. Тэрэ байрынь хажуу- 
гаархи газар бага хадань, нё
дондо Альберт Нимаевич ушоо 
найман гектар газар худалдан 
абажа, тэрэнэйнгээ дурбыень 
хахалаад, зеленко тарийан юм.

Малай толгой олон болгоо 
йаань тэрэшье газарынь бага- 
дахаар байхадань, нэмэжэ саб- 
шаланай газар хулйэлжэ абаха 
тусэбтэй. Шэнэ абайан газараа 
тойруулаад бахана йуулгаад, 
адаалхай проволокоор уяба. 
Тэрэнь модоор хашалхайаа 
нилээн хямда боложо угэбэ. 
Энэ жэлэй хура бороогуй 
байдалйаа боложо, убйэ тэжээл 
багаар бэлдэгдээ. Урда жэл- 
дэ дурбэн сомоо убйэ абайан 
газарйаан унгэрйэн зундаа нэ- 
гэл сомоо тэжээл бэлдээ. Ха
рин шэнэ газар дээрээ тарийан 
зеленконь энэ ушарта яйала 
нэмэри болохонь хэбэртэй.

Ажахын толгойлогшо ма- 
лайнгаа байра йэльбэн шэ- 
нэлхэ тухай бодолгото бо- 
лонхой. Хони ямаадаа, залуу 
эбэртэ малаа аминдань бариха

йанаатай. Модо худалдан аба- 
хада яйала унэтэй. Тиимэйээ 
барилгын ажал ябуулхаяа пи
лорама худалдан абаха зорил- 
готой. Тэрэнь модо тайража, 
гэр байрын, барилгын мате
риал бэлдэхэдэнь хэрэгтэй бо- 
лохо.

Энэ жэлдэ гэрйээн холо 
бэшэ томохон теплица бодхоо- 
гоо. Ерэхэ зундаа тэндээ амта- 
тай угэрсэ помидор ургуулха 
зорилготой.

Урагшаа йанаатай ажа
хы эрхилэгшэ ушоо саашаа 
хугжэхэ бодолтой байна. Мал 
миин лэ тэжээгээд худалда- 
ха бэшэ, тэрэнээ саашань 
уйлэдбэрилхэ йанаатай. Тэ- 
рээн тухай худэлмэри ябуулжа 
эхилэнхэй гэжэ дуулгана.

Муноо ажахыдань Жам- 
саран Дамбаев гэжэ хун мал 
адуулна. Тэрэ ажалшан олон 
жэлэй туршада Хориин аймаг- 
та хонин ажал дээрэ худэлооб 
гэжэ дуулгана. Зунай сагта 
убйэ бэлэдхэлэй уедэ ажалша- 
дые нэмэжэ асардаг юм ха.

Шэнэ хэрэг эрхилжэ баййан 
А.Н. Жал санов ай саашанхи 
тусэбуудынь ехэл олон юм 
байна. Харин муноо сагта зе- 
ленкоёо сабшахаа трактораа 
зайаха, йуулээрэнь барилгын 
ажал эхилхэ гэйэн зорилготой

Тумэр хулэг -  малшадай 
гол туЬалагша

ябана. Тэрэнэй хажуугаар удэр 
бури олон тоото хутэлбэриин 
асуудалнуудые шиидхэхэ хэ
рэгтэй.

А.Г.Садаевагай тэмдэг- 
лэйээр, аймагай фонд худоодэ 
ажал эрхилхэ зорилготой- 
гоор йонин шэнэ проектнуу- 
дые бэлдэйэн хунуудые дэмжэ- 
хэеэ оролдодог юм. Тиимэйээ 
фондын туйаламжада хуртэйэн 
умсын хэрэг эрхилэгшэдтэй 
нангин харилсаатайгаар ажал- 
ладаг гээшэ. Тэдэнэйнгээ ажа- 
лаа хэрэ ябуулжа баййанаарнь 
ходол йонирхон байдагабди 
гэжэ хоорэнэ.
Соёлма Бальжурова, манай корр.

Авторай фото-зураг.
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ЗАНШАЛТА НААДАН

ЭТИГЭЛ ХАМБЫН НАЙР
УнгэрЬэн амаралтын удэр, 

сентябриин 24-дэ, Ивалгын 
дасанда Этигэл Хамба ламын 
найр боложо унгэрбэ.

Энэ найр наадан Да- 
ша-Доржо Этигэлов Хам- 
бын турэйоор 165 жэлэй, 
мунее бэеэрээ бусажа ерэйэн 
сагйаань хойшо унгэрйэн 
15 жэлэй баярта зорюулаг- 
данхай. Тиимэйээ энэ ехэ 
найрта бухы Буряад ороной, 
Эрхуу можын, Забайкалиин 
хизаарай йузэгшэд болон та- 
миршад суглараа гэжэ айма- 
гай захиргаанай мэдээсэлэй 
албан соносхоно. Этигэлэй 
Хамбын унгэрйэн бухы наа- 
дануудай илагшадта, Буряад 
Уласай, Убэр Байгалай хи
заарай болон Эрхуу можын 
Бандида Хамба лама Дамба 
Аюшеевйээ хонин йурэгтэ 
хуртэйэн 51 йуурин тосхонууд- 
та, аймагуудай толгойлог- 
шодто урилганууд ябуулаг- 
даа йэн.

Баярай хурал, йузэгтэнэй 
Этигэлов Хамбада мургэл 8 
carhaa эхилээ. Удаань Ивал
гын дасанай тамирай тал- 
май дээрэ заншалта ёйоороо 
буряад барилдаагаар, мори 
урилдаагаар, ундэйэн номо 
годлёор харбалгаар, йээр ху- 
халалгаар 300 гаран тамир- 
шадай дунда мурысоонууд 
унгэрйэн байна.

Буряад барилдаагаар 64 
килограмм хурэтэр шэгнууртэ 
манай аймагай бухэ Солбон 
Раднаев гурбадахи йуури эзэ- 
лээ. 75 килограммйаа дээшэ 
шэгнууртэ Буряадтаа мэдээжэ 
Захааминай аймагай тамир- 
шан Ринчин Санжеев хоёрдо-

хи йуурида гараа. Хэжэнгын 
дасанай Аюр Алдаровтай 
шанга тулалдаанда тэмсэжэ, 
тэрэниинь илажа, урагшатай 
баййанаа гэршэлбэ.

Урда жэлдэ Этигэлэй Хам
бын наадануудай мурысоондэ 
йэер шаалган оруулагдайан 
юм. Энэ Буряадай заншал
та мурысоондэ Захааминай 
хубууд олоороо хабаададаг 
болонхой. Муноошье жэлэй 
нааданай  дунгууд тэрэ- 
ниие гэршэлбэ: 25-haa 35 
найа хурэтэр хабаадагшадай 
дунда туруушуулынь булта 
Захааминаархин байба. Энэ 
найанай зэргын булэг соо 
манай нютагай Бато Цыдем- 
пилов эрхимээ гэршэлжэ, аб
солютна бухын нэрэ зэргэдэ 
хуртэйэн байна. Хоёрдохи 
йуури Батор Бадмаев, гурба
дахи -  Булад Гомбоев гэгшэд 
эзэлжэ, хадын бухэшуулэй 
соло дуудуулба. 35-йаа 50 
хурэтэр найатайшуулай булэг 
хабаадагшадйаа байал За
хааминай Санагын дасаниие 
тулоолйэн бухэ Тумэн Дылы- 
ков эрхимынь боложо, нэгэ- 
дэхи йуури эзэлээ. Энэл булэг

хабаадагшад соойоо гурбада
хи йуурида байал энэ дасанай 
тулоолэгшэ Минжур Цыбе- 
нов гараба.

Пур харбагшадай муры
соондэ Санагын дасанай 
хабаадагша Бата Мархаев 
хоёрдохи йуури эзэлжэ, ню- 
тагаархинаа баясуулба. Ха
рин мори урилдаанда манай 
аймагйаа нэгэл морин -  Са
нагын дасан тулоолйэн А. 
Бадмаевай Оранг хулэг -  25 
километрэй зайда гурбадахи 
йуури эзэлйэн байна.

Мун тиихэдэ тамирай тал- 
май дээрэ мэргэжэлтэ урлалай 
тулоолэгшэд болон арадай 
уран бэлигтэнэй хабаадалга- 
тай йайндэрэй тоглолто бо
ложо, дасанай хорёо тойроод 
наймаашад аралжаа наймаа- 
гаа дэлгэн байгаа юм.

«Энэ удэр Этигэлэй Хам
бын хубиин йайндэр, ушар 
тиимэйээ тэрэнэй адис 
илангаяа хусэтэй, илангаяа 
туйатай байха» -  гэжэ Хамба 
лама Дамба Аюшеев тэмдэ- 
глэбэ.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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ДУРАСХААЛ

Манай нютагай талаан 
бэлигтэй хубуудэй нэгэн

Захаамин нютаг соою о мэ- 
дээжэ бамии, хизаар ороноо 
шэнжэлэгшэ, уран гартан Вику- 
лий Шагдурович Хадаевай ал- 
тан дэлхэйтэйгээ хахасайаарнь 
тэгшэ арбан жэл энэ намарай 
удэрнуудтэ уигэрбэ. Хэрбээ 
амиды мэндэ ябаа haa, Вику- 
лий Шагдурович энэ жэлдэ 85 
жэлэйнгээ ой угтаха бэлэй.

Муноошье болотор зонойн- 
гоо дунда амар мэндэ ябажа, 
сэсэн мэргэн йургаалнуудаараа 
бидэнтэеэ хубаалдажа ябаа 
йаань, ямар зохид байха йэм 
гэжэ шаналан йанагдана. 
Теэд хуби заяаниинь тии- 
мэл байгаа гээшэ ха юм 
даа.

Викулий Шагдурови- 
чиие мэдэдэг баййан зо
ной муноодэрэй нангин 
уялга хадаа -  тэрэ хунэй 
хэжэ ябайап ажалыень са- 
хин, саашань дамжуулан 
ябаха болопо. Газар дэл- 
хэй дээрэ уран йайханиие 
наринаар сэгнэхэ, хаража 
ойлгохо, онсо мэдэрэлтэй 
тиимэ хунууд ехэшьс эл- 
бэгээр турэдэггуй ха юм 
даа. В.Ш. Хадаевай та
лаан бэлигынь бэшэнйээ 
ондоо, оорын маягтай 
баййанииень мэдэнэб- 
ди. Хунэй ойлгожо анха- 
ралаа габяагуй юумоор 
йонирхожо, тэрэниие бултан 
талайаань шэнжэлжэ, хун зо
ной гайхамаар болгоод орхи- 
догынь гайхалтай йэн.

Викулий Шагдурович 1948 
ондо Санагын долооп жэл эй 
йургуули дуургээд, Сахирта 
дунда йургуулида hypaa.

Пуулээрэнь 11 жэл соо Са- 
нагада, Сагаан-Мориндо эхин 
классуудай багшаар ажаллаа. 
Багшын ажалай хажуугаар эр- 
дэмээ дээшэлуулжэ, 6 hapын 
багшанарай курс Улаан-Удэ 
хотодо дуургэжэ rapahan юм. 
1962 ондо Буряадай гурэнэй

багшанарай институдай мате- 
матикын факультет дуургэжэ, 
Санагын дунда йургуулида 
тоо бодолгын хэшээлнуудые 
заадаг болоо йэн.

Урагшаа Ьанаатай залуу 
багша Ьопирхомо хэшээл
нуудые унгэргэхэйоо гадна, 
хуугэдэй сулое саг элдэб ондоо 
юумоор эзэлдэг бэлэй. бороо 
уран гартай, байгаалиин 
нюусануудаар Ьонирходог, 
модоор, шулуугаар дархалдаг, 
тумэроор йнилэдэг, зурадаг, 
аман зохёол суглуулдаг хадаа 

шабинартаа шуналаа дам- 
жуулжа шадаа. Санагын 
Ьургуулиин булэг хуугэд 
лимбэ дээрэ Викулий Шаг- 
дуровичай ударидалга 
доро наадажа йураад, эл
дэб концерт-наадануудта, 
харалгануудта хабаададаг 
йэн.

Нютагтаа музей нээжэ, 
хамаг хэйэн бутээлнуудээ 
тэндээ харагшадай анха- 
ралда табийан юм. Сана- 
га ороходо айлшадые уг- 
тан баййан арка модоор 
бутзайэн. Муноошьс тос- 
хоной эхиндэ тогтоолгоо- 
той стела Викулий Шагду- 
ровичын бутээл болоно.

Турэл нютагайнгаа 
туухэ шэнжэлэн, оршон 
тойронхи байгаали тухай 

тэрэнэй суглуулЬан, бутээЬэн 
экспонадууд музей соо ха- 
дагалаатай байдаг. Энэнь 
то онто нютагайнгаа туухэдэ 
оруулйап еэгнэшэгуй баяли- 
гынь болойоп юм.

Соёлма Бальжурова,
манай корр.
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АМАН ЗОХЁОЛ

Уреэл хэлэИэн угые удэрэй одон болгогты
Урда эртын ёЬоор Эдэй йайханиие умдэжэ,
Убгэд хугшэдэй заншалаар, Али олон хэрэгуудтээ
Ганса хун хун болохогуй, Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!
Г анса сусал гал болохогуй гэхэдэ, Энэ айл боложо байЬап
Инаг йайхан дураараа, Хоёр залуушуулнай,
Илдам йайхан сэдьхэлээрээ Ургэн Ьайхап нютагтаа
Айл боложо, Унэр баян жаргажа h y y rT b i.

Ундэйэн холбоотой, Буянта Ьайхап эхэ, эсэгын
Урагшаа бай ban сэсэг мэтэ, Нэрэ нэрлуулжэ,
Эхеэрээ холбоотой, Буряад зоной ажабайдалые
Ургэн ехэ мурэн мэтэ, Саашань ургэлжэлуулжэ,
Уёороо холбоотой, Газар хотоймо олон малтай боложо,
Урэтэ унэр, Худэр бухэ хубуудтэй боложо,
Ашатай арьбан жаргахатнай болтогой! Сэбэр Ьайхап басагадтай боложо,

Аглаг тэнюун нютагтаа
Олон зонай дунда 
Омог ехэтэй,

Айл боложо тубхинэгты, Аба, эжын уреэлээр
Аба эжы хоёроо Амар амгалан жаргажа
Анхаран ходо Ьапапы. Пуухань болтогой!
Хоёр хушуун урине 
Хоймортоо тэнжээгты, Ургэн уужам уйлсэдоо
Уетэн олон нухэдоороо Ундэр гэрээ тогтоогты,
Ходол хухюун ябагты. Наран мэтэ майдан,
Буурал сагаан толгойтонЫю Набша мэтэ дэлгэрэн Ьуугты!
Уреэл шагнан h y y r T b i, Хун зоной дунда
Уреэл хэлэйзи угые Хуушан туухэеэ шэнэлжэ жаргагты,
Удэрэй одон болгогты. Ажал дээрээ амжалта туйлажа,

С элтеэ Ьайхап дайдадаа,
Аймаг соогоо алдартай ябагты. 
Арбаад хубууд, басагадай

Сэсэг ногоон нютагтаа Аба, эжы боложо жаргагты,
Аба эжынгээ уреэлтэи Аянда зоолэн ябагты,
Арад зонойнгоо дунда Ашанар, зээнэртээ хундэтэй ябагты!
Ажалдаа шударгы суутаихан, 
Аялга хонгёо дуунуудтай, Залуу наЬандаа золгожо,
Омог сагаан сэдьхэлтэй, Эдир наЬандаа инаглажа,
Олон хани нухэдтэй, Холшор наЬаяа холбожо,
Айрат сэгээ дуурэн, Ойрые узэжэ,
Аяга сайгаа ургэжэ, Холые хаража,
Наранай толо хаража, Алтай дэлхэй дээрэ
II ah ап ай ундэрые дабажа, Алдар ехэтэй боложо,
Аша зээнэрээ тойруулан, Хун зоной дунда
Амар амгалан h y y r b iT  даа! Хундэ ехэтэй боложо,

Хуби заяагаа холбожо бай ban
Убдэг тулама убгэржэ, 
Паншаг тулама хугшэржэ,

Хоёр залуушуулнаи, Углов бухэндэ
Унэр баян боложо, Шуудэрэй шэные ойможо,
Улзы зол жаргалтаи, Уд эр бухэндэ
Энхэ амгалан, элуур, Уулэнэй сэлмэгые хаража,
Эдеэнэи дээжэ эдижэ, Уеын уедэ жаргахатнай болтогой!
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мурысеен

Уран шулэгэй «Дурбэн тэнгэри»
Буряадай зохёолшодой бэшэ- 

Ьэн шулэгуудые уранаар уншал- 
гын 9-дэхи регионхоорондын
«Дурбэн тэнгэри» мурысевн 
Николай Дамдиновай турэйеор 85 
жэлэй ойдо зорюулагдаха.

Буряадай арадай поэт, 
М. Горькиин нэрэмжэтэ РСФСР 
гурэнэй шангай лауреат, Ажалай 
Улаан Тугай ба Арадуудай хани 
барисаанай орденуудай кавалер 
Николай Гармаевич Дамдиновай 
85 найанайнь ойн баяр Буряад 
орондо энэ жэл тэмдэглэгдэжэ 
байна.

Николай Гармаевич Буряадай 
АССР-эй уран зохёолшодой хол- 
бооной туруулэгшээр, СССР-эй 
Верховно Соведэй йунгамалаар, 
Буряадай АССР-эй Верховно Со
ведэй туруулэгшээр ажаллайан 
намтартай.

Элитэ поэдэй зохёохы зам- 
да зорюулагдайан олон тоото 
хэмжээнууд уластамнай унгэр- 
гэгдэжэл байна.

«Дурбэн тэнгэри» гэйэн 
мурысеен тэрэл шугамаар октяб- 
риин 12-13-да унгэрхэнь гэжэ 
дуулганабди. Энэ хэмжээ ябуул- 
гада бэлэдхэл Буряадай соёлой 
яаманда ба Улаан-Удын хотын 
захиргаанай эрдэм-йуралсалай 
хороондо даалгагданхай.

Энэ мурысеен Буряадай уран 
шулэгэй баялиг хадагалан, за- 
луу уетэндэ дамжуулан ябахын 
тула, ургажа ябайан бэлиггэй зо- 
хёолшодые элируулхэ зорилготой 
унгэрнэ.

«Дурбэн тэнгэри» мурысеен 
2007 ондо Николай Дамдиновай 
75 найанайнь ойн баяр тэмдэглэ- 
хэдэ туруушынхиеэ унгэрее йэн. 
«Дурбэн тэнгэри» гэжэ Николай 
Дамдиновай зохёолоор нэрлэгдээ 
бэлэй. Буряад Уласай болон бэшэ

регионуудай дунда мэргэжэлэй 
оюутад, дунда йургуулинуудай 
йурагшад ба зохёохы булгэмууд 
мурысеенэй гуримай ёйоор ха- 
баадаха аргатай.

Мурысеендэ нэгэ хун гансаа- 
раашье ба булгэм болоодшье 
хабаадажа болоно. Тэдэниие 
сэгнэхэдээ найаарнь хубаайан 
булэгууд болгожо, тэдэнэй дунда 
эрхимуудыень элируулхэ.

Уран шулэггэ дуратайшуул 
энэ хэмжээндэ хабаадажа, бэлиг 
шадабарияа харуулжа, Буряад 
оронойнгоо ирагуу найрагшадай 
зохёолнуудтай танилсаха аргатай 
гэжэ эмхидхэгшэд хулеэн байна.

ДУРБЭН ТЭНГЭРИ
1. Хабарай тэнгэри

Харьялаа горходой 
жолоонуудые сасагтуулйан, 

Хамар сорьёмоор 
моййоной

эшэ набшатуулйан 
Туруушын зэдэлгы

сууряата дуугаар
инсагаалйан

Тубиие тойроод,
азарга хурдаар

табисагаалйан
Хабатай йэргэлэн

хатар ульгам, таха тэгшэ 
Хабарай тэнгэри -

хазаарта мориншуу 
юм гэгшэ!

2. Намарай тэнгэри
Уруудажа ябайан сагай

хэлбэри ехэ ороо, 
Ууртай сахилгааншье угы,

удэршье хороо. 
Намгадай наранай

арай гэжэл гарахада, 
Налхилаад, бороожоод,

бурхуутэнэл ходо... 
Назгай нобшо, 

хадуурхал аргаа бэдэрэнги, 
Намарай тэнгэри -

ногтото морин шэнги.

3. Зунай тэнгэри
Убйэ ногоогоо,

айраг тарагаа
дэлгэруулйэн,

Удэшын туяае
уурэй толонтой

зэргэлуулйэн, 
Аадараар суршэйэн,

нараяа хурсаар шатаайан, 
Аялдар залуугай

уралые зулмаан хатаайан 
Зугаашашье,

худэлмэришэшье байхал 
Зунай тэнгэри -

зуйалангаймнай майхан!

4. Убэлэй тэнгэри
Нажар намарай

бэлдэйэн намаае эдимгэй, 
Налюур газараар

бордойо сайые шэдэмгэй, 
Мунгэн шагтаяа

мульйэн дээрэ хадамгай, 
Мушэд зуултэеэ

энгэр дуурэсэ сасамгай, 
Ундэр ханадаа

аршамал сэбэр
хухэ шэлтэй 

Yбэлэй тэнгэри -
ульгэрэй ордоноор 

жэшээлтэй! 
Соёлма Бальжурова, манай корр.
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Санага нютагай дархашуул
Санага нютагйаа баруун 

хойшоо, Зэдэ голой эхиндэ, 
Уран Душ э гэжэ узэсхэлэн  
йайхан уула байдаг юм.

Арбан долоодохи зууи жэл- 
дэ «монгол угсаатан хоорон- 
доо ехээр дайлалдажа (энэнь 
«Пайн хаанай йамаргаан, 
Бошогто хаанай буйалгаан» 
гэжэ туухэдэ оронхой), энэ 
хёмороонйоо олон угай зонууд 
тэрьелжэ, наашаа гарайан 
байгаа. Утынгаа замда энэ 
йайхан уулые хаража, байгаа- 
лиин байгуулйан узэсхэлэнгые 
гайхажа, Уран Дуню гэжэ 
нэрлэйэн байна.

«УРАНХАН  ДУШ Э  
Э Х И Т Э Й ...»

Баруун тээйээнь харахада 
энэ ууламнай эгээл уруугаа 
харайан душэ шэнги байжа, 
энэ уран гоё нэрэнь шэнгэ- 
жэ, ганса Санагыншье зоной 
бэшэ, бухы Захааминаархи- 
най омогорхол болоо. Захаа- 
мин тухай бэшэйэн лэ поэдууд 
Уран Душые дурдангуй 
гарадаггуй. Манай хурьгэн, 
ирагуу найруулагша Дондог 
Улзытусв шулэгэй уранаар 
магтайан байна:

...Буурал хангай Захаамин,
Булгата Уран Душэ...
Мэлс Самбуевнай «Уран 

Душэ ууламни» гэжэ нютаг 
нугаяа, ажалша бэрхэ зоноо 
болон уран гартанаа магтан 
туурээйэн шулээгуудэй баглаа 
найруулаа йэн.

Уран Душэ тухай домо- 
гууд зоной дунда ехээр дэл- 
гэрэнхэй. Тэдэ домогуудай 
нэгэниинь иимэ байна. XIX 
зуун жэлэй хуушаар энэ уу
ламнай хунхинэжэ, ехээр абяа

гарадаг байгаа. Тэрэ абяапи- 
инь йарын юйэнуудээр (9-19- 
29) соностон дуулдадаг йэн. 
Тэрээгуур дутэ агнайан зон 
нэгэнтэ бэшэ хунхинэжэ бай- 
хыень дуулайан байха. Тиигэ- 
жэл энэ гоё йайхан домог бии 
болоо. Арба арбан хоногтоо 
тэнгэриин ерэн юйэн бурхад 
дархашуулаа дахуулжа, 

...Хамаг олон амитанда 
Дарханай эрдэм угэнхэй, 
Хаан дархан ноён баабай, 
Хара Маха тэнгэри... 

огторгоййоон заларан буужа, 
уран дархаяа хэдэг. Энэ уедэнь 
бурхадай уур хиилэнсэгйээ 
айжа, уулада дутэ наашашье 
ошодоггуй байгаа.

1962 ондо Санагын дунда 
йургуулиин йурагшад буряад 
хэлэ, бэшэгэй багша Аюша 
Жанович Доноевой хутэлбэри 
доро Уран Душэ уулаяа шэп- 
жэлэн узэхэеэ аяншалгада 
гарайан байна. Тэдэнэр хадын 
хойто талада нэгэ ехэ гунзэгы 
нухэ хаража. тэйэрйэн вул- 
канай кратер гэжэ ойл- 
гон, уулын абяа гаража 
хунхинэхэеэ болийон ушарые 
энээгээр тайлбарилаа.

Аюша Доноев энэ аяншал
гада зорюулжа, «Хас эрдэни» 
гэжэ шулэг найруулаа йэн. 
Энэл ябахадаа йурагшаднай 
хас эрдэни (нефрит) олоо йэн:

.. .Харьяа хуйтэн Хохюурта 
Хас эрдэни шулуугаа 
Харамнангуй барюулаа... 

Хойшодоо олон тоото 
экспедицинууд энэ уулада 
хурэжэ, йайн зугаатай, йайхан 
Х00р0отэй ерэжэ, хоншууха- 
наар анхилан хангалтайан эл- 
дэбын арса, сагаан дали, ая, 
йангизай гэхэ мэтэ хододоо

гоёор ногооржо байдаг, эмэй 
зайда ородог, бухы юумэеэ 
утажа арюудхадаг ургамалну- 
удые асардаг юм.

Санагын йургуулиин хи- 
заар ороноо шэпжэлдэг. 
уран зохёолой кружок «Уран 
Душэ» гэжэ иэрэ зуужэ аба- 
ба. Аймагаймнай «Ажалай 
туг» йониной уран зохёолой 
хуудайан «Уран Душэ» гар- 
шагтайгаар гарадаг болоо.

1982 оной намар манай ай- 
магта «Мосфильм» киносту- 
диин кино буулгагшад ерэжэ, 
нютагаймнай шэмэгтэ йайхан 
байгаалиие, Уран Душэ уу- 
лысмнай уран гоёор буулга- 
жа, «Серебряный век Буря
тии» гэжэ кинодо харуулжа, 
бухы орон дотороо мэдээжэ 
болгоо йэн. Иимэ узэсхэлэн 
гоё «Уранхан Душэ эхитэй 
уужамхан манай Санага» ню- 
тагтал уран нарин дарха
шуул байгаагуй йаа, ондоо 
хаана байхаб даа. Гожоголоо 
Лубсан, Долгор Логинова, 
Бадмаевууд, Нохоровууд... 
Буряадйаань гадна, бухы орон 
дотороо суурхайан эдэ дарха-
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шуулай уран гоё бутээлнуудээр 
хэн Бонирхоогуйб даа.

Дарханай шадабари уг 
залгаламжалан дамжуулагда- 
даг гэжэ мэдээжэ. Дархан уг 
дээрэЬээнь табилгатай, шанга 
угынь боогэйшье угБаа дээшэ 
гэгдэдэг.

АБАРААНТАН
Шошоолог яЬанай Онго- 

рёон элинсэг таабайн таба- 
дахи хубуун Хазанай уг ехэл 
шанга байЬан: ехэ заарин Ям- 
пил бее, Санагын узуур баян 
Зандайн Лыксэг, Баатар-Ха- 
анай аяга баригша Пээтэрхэ 
(Будажап), Санагын дасан шэ- 
нээр бодхооБон шэрээтэ Рин- 
чин Дулмаевич Зундуев болон 
суута дархашуул Абараанта- 
най уг эндэЬээл эхнтэй.

Буряад ороной суута дарха- 
шуулай нэгэн байЬан Лубсан 
Цыренович Нохоров тухай 
Х0ер00г00 дэлгэе. Энэ дарха
най Бураг суунь дайнай урдахи 
жэлнуудтэ мэдээжэ болоЬон 
байгаа. Энээндэнь Дампил 
абгань ехэ нул00 узуулБэн, 
туЬалЬан юм. Эхэнэрнуудэй 
зуубшэ: даруулга, шэгэлбэри, 
туйба, хонтуул, боолто, дару- 
улгын Биихэ, шэхэнэй Биихэ, 
хоолойн бурханай гуу, энгэ- 
рэй БахюуБапай гуу, Бабхаг- 
Банжуурга, бэЬэлиг, бугаа- 
гуудые бултыень хусээжэ 
бутээхэдээ, онсо 00рынь 
бэлиг шадабариие харуул- 
жа шадаа. Уран бэлигэйнь 
тулэг хугжэжэ байхада дайн 
захалжа, Лубсан Цырено
вич Эхэ ороноо хамгаалхаяа 
мордоо. Золтой заяатай уран 
хубуумнай убсуундээ дай- 
шалхы орден, зургаан медаль 
толоруулБаар турэл нютагтаа 
бусажа ерээл даа. Фронтдо 
гартаа ехээр шархатаБаншье 
Баа, аргынь оложо уран дар- 
хаяа ургэлжэлуулээ. Ушоо

дайн дундуур окоп соогоо 
Буухадаа, хайшан гэжэ угал- 
за хээнуудээ улам гоё бол- 
гохоб гэжэ Банадаг бодолоо 
бэелуулжэ эхилбэ. Тиихэдээ 
бэлиг шадабарияа хубуудтээ 
дамжуулха гэбэ. Ехэ хубуун 
Даша-Доржо одхон Зэгбэ хоё- 
рынь эсэгынгээ уран аргые да- 
гажа, бэрхэ дархашуул болоо. 
Даша-Доржын долоон хубууд 
ажалда бэрхэ, уран нарин, 
эрхыдээ эмтэй, долёобортоо 
домтой байжа, угаа уБанда 
хаяагуй. Бэлигтэ хубууниинь 
бэлиг тугэлдэр уран дархан 
байБанаа харуулаа.

Лубсан Цыреновичэй уеэлэ 
Нохоров Радна Дампилови- 
чай уран бутээлнууд респуб- 
ликын болон бухэсоюзнаБаа 
гадна уласхоорондын выстав- 
кэ-харалгануудта табигда- 
жа, дэлхэйн олоной анхарал 
хандуулБан байна.

АБААНАЙ ДАРХАН
1940 ондо Москвада 

унгэрБэн Буряадай уран 
Байханай болон литера- 
турын туруушын декадын 
узэсхэлэндэ суута Бадмаев 
Дымбрэн Садаевич, Логино
ва Долгор Доржиевна хоёрой 
уран нарин бутээлнууд бул- 
танай анхарал татажа, эрхим 
Байн дэмжэлгэдэ хуртэжэ, 
хоёр урашуул хоёрдохи дека

дын эхилтэр Улаан-Удэ ниис- 
лэл хотодоо Уран зураашадай 
холбооной гэшуудтэй хамта 
шэнэ уран бутээлнуудые зо- 
хёон бутээжэ, хоёрдохи дека
да дээрэ (1959 ондо) нэрэеэ 
нэрлуулжэ, солоёо дуудуулаа.

Дымбрэн Садаевич (нютаг 
соогоо Абаанай дархан гэжэ 
алдаршанхай) тэрэл ниислэл 
хотодо байхадаа республикын 
айлшадта, уласаймнай тэрэ 
уеынь «вождьнорто» дурас- 
хаалта бэлэгуудые, унэтэ уран 
эдлэлнуудые, урлан гоёоБон 
бэлэгэй Бэлмэ, ташуур буунуу- 
дые болон олон ондоо уран гоё 
Буряад ороноо суурхуулЬан 
бутээлнуудые урлаа. Абаанай 
дархан гансал алта мунгоор 
урлаад, эрдэниин зуйлнуудые 
Буулгаад байгаагуй. Зондоо 
туБатай эрхим бэрхэ хара дар
хан байЬан юм. Пухэ ЬуушэЬээ 
эхилээд хайша хурэтэр хуу 
дархалаад, ушоо трактор, ма- 
шинын эбдэрЬэн зуйлнуудые 
бутээжэрхидэг байгаа.

Мун баБа Абаанай дархан 
модооршье юумэ хэхэдээ эр
хим бэрхэ байгаа. Энэншье 
гайхалтай бэшэ: Сада баа- 
байнь модошо уран дархан 
байгаа ха юм. Абаанайн баа- 
байн хэЬэн бэлмэр, абдар, 
Буулга хэрэглэжэ ябаБанаа 
Хадаева Буда тообии хоорэ- 
хэдоо, аша гушадамнишье
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хурэхэ даа гэжэ омогорходог 
йэн. Иимэл йайнаар, бухоор, 
олон уеын хунуудтэ хурэхеер, 
бухы шадабарияа гаргажа 
бутээдэг байгаа, йанал сэдьхэ- 
лээ бухыдэнь зорюулдаг бай- 
гаал даа.

ЭРХЫ ДЭЭРЭЭ ш э д и т э й
Долгор Логиновагай эсэ- 

гэнь, Доржын Лубсан, мэдээ- 
жэ дархан баййан юм. Нютаг 
соогоо Гожоголоо Лубсан 
гэжэ суурханхай. Баабайнгаа 
ехэ бэлиг, уран ш адаба- 
риие гуйсэдеер абажа турэйэн 
Долгор Доржиевна бага 
найанйаан уран нарин урлал- 
гада ехэ йонирхол турэжэ, 
дархалжа йууйан баабайгаа 
хара xapahaap оороо дархал- 
даг болойон юм.

...Ээм дээрээ эдитэй,
Эрхы дээрээ шэдитэй 
Эхэнэрэй дээрэ Долгорой 
Эрдэм бэлиг дэлгэрээ...

-  гэжэ йайн йайхан шулэгэй 
мурнуудээр дархан Долгорые 
Дондог Улзытуев магтан дуу- 
лаа.

Теэд Долгор Доржиев- 
намнай гансал дархалха уран 
бэлигээрээ суурхаа бэшэ, 
ушоо убшэнтэниие эмшэлхэ 
онсо оорын баряаша таби- 
сууртай юм йэн. Хул, гараа 
хухарйан, булгалйан, яйа уйаа 
тамдалйан хунуудые эмнэжэ, 
зобожо, тулижа ябайан зониие 
эдэгээдэг йэн. Ямаршье мэргэ- 
жэл ехэтэй эмшэ врач хунйээ 
дутуугуйгоор хунэй бэе маха- 
бадай байгуулга, шэнжыень 
Долгор Доржиевна йайнаар 
мэдэхынгээ хажуугаар хай- 
шан гэжэ эмнэхыень мэдэдэг, 
урагшатай бутээсэтэйгээр 
аргалдаг баййаараа бури ехэ 
хундэтэй болойон юм:

...Уг залгайан баряашадай 
Удамаршан Долгор -  эзы 
Улад зоной элуур энхые

Удаан саг соо сахин ябаа...

АРАДАЙ БАЯЛИГЫЕ 
АРЬБАДХА h  АН

Муноо хамбын хуреэн бо- 
лоод баййан Ивалгын да- 
санай ганжар, хорло, буга 
йогоон, толинуудта Мархаев 
Доржо (Замууха дархан) алта 
шаралсайан юм. Энэ дарханай 
бутээйэн уран зуйлнууд муноо 
юрэн олдоногуй.

Гушаад оной йуроотэ сагта 
туугдан ошожо найа барайан 
Шагдуров Ошорой (Шуушхэ 
дархан) ган буладаар бутээжэ, 
эшыень, гэрыень уран нарина- 
ар мунгоор йиилэйэн хутага 
аза талаан боложо, Сампи- 
ловай нэрэмжэтэ музейдэ ха- 
дагалагдажа байна. Энэ уран 
бутээлынь байал уран дархан 
боложо ябайан зээ хубууниинь 
Солбон Шагдуров уяран бай- 
жа харайанаа хоороо йэн.

Алташа, мунгэшэ, тумэршэ 
уран гартанйаа алдар солоо- 
роо модошо дархад дутаагуй 
юм даа.

Тэртэ яйанай Нимгэнйээ 
тарайан Банзархаантанай уг 
модошо дархадаараа сууда 
гаранхай. Морин эрдэнидээ 
тохожо ябаха эмээл гансал 
йайхан, гоё байха бэшэ, ха- 
рин мориной нюрганда таа- 
руу, холгоохогуй зэргэтэй 
байгаа. Энэ талаар Майаае 
Данзан ехэ мэдээжэ болойон 
юм. Хаа яанайаа зон ерэжэ 
эмээл хуулэдэг байгаа. Уран 
Дамбиин нэгэшье мондогор 
хадаайа хэрэглэнгуй 1870 ондо 
барийан найман ханатай ехэ 
гэртэ Санагын музейн уряанай 
байра байдал харуулйан тайаг 
тухеэрэгдэнхэй. Порйон Жам- 
сын няайан хоёр хабтагай нэ
гэшье илгардаггуй, харин нэгэ 
бухэли модой шэнгеэр хараг- 
дадаг, бэрэ нэгэшье оо-моогуй 
байгаал даа. Пуулээрэнь тии-

гэжэ модо холбохо шадабари- 
тай нэгэл дархан байгаа -  Ар- 
даев Гармажаб Бадархаевич.

...Дабажа ерээл бэлигынь
зуун жэлнуудые йэтэ...

-  гэжэ Д. Улзытуев тон зубоор 
тэмдэглээл даа: муноо уедэ 
Санагада уран гартай дархан 
залуушуул олошоронхой. Энэ 
Викулий Шагдурович Хадае- 
вай уургэ юм.

Викулий Шагдурович 19 
найатаййаан Санагын дунда 
йургуулнда 30-аад шахуу жэл 
соо багшалаа, йургуулиин 
дэргэдэ хизаар ороноо шэн- 
жэлхэ музей бии болгохо гэжэ 
ехэ оролдолго гаргаа. Эрхим 
бэрхээр худэлжэ ябахадаа 
«Арадай гэгээрэлэй отлич
ник» гэйэн хундэтэ нэрэ зэр- 
гэдэ, медаль хайрада хуртэйэн 
байна.

1979 онйоо нютагтаа ехэ 
музей тухеэржэ, хуугэдые тар 
урлалда йургажа эхилээ йэн. 
16 шабинарынь (туруушын 
булэг) Викулий Шагдуро- 
вичиин йургуули эрхимээр 
тугэсхэжэ, уран тартан боло
жо тарайан юм: Шагдуров 
Солбон, Шагдуров Валерий, 
Жалсанов Баатар гэгшэд 
Улаан-Удын дурасхаалта 
бэлэгуудые бутээдэг заводто 
амжалтатай худэлйэн байнад.

Ургажа ябайан уетэндэ 
йайхан гэдэг юун бэ гэжэ ойл- 
гуулха, турэл арадайнгаа соёл 
болбосоролтой, уран нарин 
урлалтай тон дутоор танил- 
суулха, энэ сэгнэшэгуй ехэ 
арадай баялигые гамнаха, 
арьбадхаха, турэл нютагаа 
нэрлуулхэ, солыень дуудуул- 
ха гэжэ эдиршуулэймнай 
ойлгожо, зурхэ сэдьхэлээрээ 
мэдэрйэниинь сэнтэйл гээшэ 
ааб даа!

Сулжээ холбооной 
баримтануудаар 

Соёлма Бальжурова бэлдэбэ
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БАЙДАЛАЙ ЗУРАГЛАЛ
Аадарай дуйалнууд

уйапай таляанда
хатар табихадаа

Амидын жаргалые
удхэжэ баййапаа

мэдэрнэ гу?
Амидаралай аршаанай

амтата духаряа
айладаха хирэдэ

Ангайан юртэмсэ
ами залгайандаа

баясана гу?
Уялаа тайлайан ургамалай

урагша хойшоо найгахада
Ургэн дайда,

ундэр ургаса
заяана гу?

Байтайан ухэрэй
байгаалиин шэмые

бэедээ неехэдэ
Байдал йуудал

баяжаха тээшээ
зорино гу?

Ундэр найатын
унэтэ угэнуудээ

угуулэжэ ябахада
Ури хуугэдэйнь

урдахи харгы
арюудана гу?

Сагай урадхалай
убэл зуниие

урадхажа байхада,
Сансарай сууряан

сэл е эн дээгуур
сууряатана гу?

Дундаршагуй дуранай бадаралай
хуби заяанда манагдаад 

Дулаахан дулоороо дайрахадань
дэмбэрэлэй дохёо

дуулдана гу?
Ульгэртэл гурбан зоолэпэй

утэлхын дабаанда узэгдеед 
Унжэгэн дураараа эльбэхэдэнь

унэхоор буян
бууна гу?

Бэрхэшээл дуурэн найанда
эрэ эхэнэрэй харилсаан 

Буруу тээшээ зорингуй
байдал йуудалаа тэгшэлэн 

Зуралзан ход орд ог найанай
жолоое зубоор адхахада

ШУЛЭГЭИ ДОЛГИНДО

Жаргалай найман наран
жэгууртэ хугжэм наадана гу? 

Шара уйатай шэнилжэ
шадалаа шуурайан эрэ 

Шэнэ найа шудхахадаа
шэмхэжэ бэеэ узэнэ гу? 

Хухэ утаатай ханилжа
уушхаа харлуулйан эхэнэр 

Хул хундэроод ябахадаа
хэйээжэ бэеэ зобоно гу?

Онгон дэлхэйдэ
орлёо табийан

улаан борбоосгой 
Он жэлэй йэлгэлдээн соогуур

онсото хубияа бэдэрнэ гу?
Онооень оложо

бэеэ даанхай
сагта хургэбэл

Олондоо туйатай
хунэй нэрые

нэрлуулнэ гу?
Али

хайхарамжа хуртэнгуй
йула табийан дээйэндэл ундыгоод 

Ажабайдалай арбан аргамжые
адхахаар йула байна гу? 

Хуби заяанай мананда
хойшо урагшагуй тоорёод

Хайран найаяа
хоойон сэнтэйгээр

губинэ гу?
Далайн саанайаа

тогтуури йулатай Дональд Трампын 
Дайнай заналга

замби тубидэ
зарлаха хирэдэ

Хархис дайсанай
хомхой ургэндэ

хазаар хазуулжа 
Харагдаа узэгдоогуй аюулые

халхалха хусэн
байха гу?

Бодолнууд... бодолнууд...
Байдал йуудалай

зураглал дэлгээд,
Бодолгодо абтан,

ухаан бодолоо
гуйлгэжэ йуунаб.

Долоо доройтомоор уйлын тудахада
алад алхалаад,

Найман нарые наманшалан дуудажа
жаргалаа мананаб.
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УПГ УГ) 1ЮЛОНЕЫЕ СЭГНЭЕ
Дуранай мушэн

жэгууртэ далияа
дэлин,дэлин

Дууража баййан
тала дайдада

мэндэеэ мэдуулбэ.
Эдирхэг залуу элшэеэ

сэбдэг агаарта тунаажа, 
Ирагуу йайхан аялгаа

сээжэ халяан зэдэлуулбэ.
Суранзан мэтэ

хабарые нарантай уулзуулйан
Сагай урадхал

унгэтэ йолонгоор толорбо,
Эмээлтэ хазаарта

эсэгэ тэнгэри
адис хуртеежэ,

Эхэ дайдаяа
ногоон торгон тэрлигээр шэмэбэ. 

Зол жаргалай
хоншуу агаарта тэнжэйэн, 

Жаншад торго нэмэрйэн
тоонто нютагни

гоё гээшэнь.
Туудэг табингуй

хуби заяанай жамаар бутэйэн 
Табилан бухэнэй

онсото харгынь
ургэн гээшэнь.

Удэр-йуниие,
удэр-йуниие

зурхэн булэйоор
Унжэгэн дуранай

йудалай сохисые
йула болгобо,

Дуй ал дуйалаар
ульйаяа хаанашьеб

гээжэрхеод,
Дуугаа хуряан,

убйэ ногоон
хагдан болон хубирба.

Хэзээ мунхэдэ,
хэтын хэтэдэ

хухэрэн йуудаг
Хуша модоной

хусынь абахаа
яагаабши?

Найан ургэлжэ
нарата юртэмсэдэ

ногоорон йуудаг
Нарйан модоной

шэмынь бэедээ
шэнгээн абахаа яагаабши?

Угы-буруу!
Бутуу йанажа

ногоон лэ унгые
сэгнээ болобол,

Баглаа залаата
бадма лёнхобо

Буряад талада
бадархаа болихо.

Угэ алдажа,
унгэтэ йолонгые

голоо болобол,
Улаалзай сэсэг,

ягаан туудэг
уула майлада

айахаа болихо.
Ухибуун найанай

уулээр усоон
гул мэр хайа

Ye дамжуулха
уургэеэ дуургэн

йаншаг сайлгаха,
Шара набшаар

шарлан ерэдэг
алтан намар

Шэнэлэн ерэхэ
ерээдуйн хабарай

уудэндэ зогсохо.
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ШАРА НАБШЫН ТАЙЛ БАРИ

Ургамал бухэнэй хуйтэнэй аминйаа 
Ульйаяа алдажа умхирхэ уедэ 
Шэмэг зуултэеэ шалдан болотороо 
Шэдэжэ захалйан дайда наранда:

- Хани халуун зурхэншни юундэ 
Хари болоод сохилбоб гэнтэ,
Удэр йуниин нэшээндэ даяраад,
Унжэгэн дураншни дууйаба гу, огто? -  гээд,

Мунгэн хюруута мушэнуудэй гэрэлдэ 
Муухай болойон дурэеэ обёороод,
Атаархал, жутеерхэлэй хужарай обиндо 
Абтажа эхилйэн шарайгаар хандаба.

Шара набшын шэдитэ хусэнйоо 
Шадал тэнхээгээ шуураад байхадань,
Эхэйээ турэйэн нюсэгэн бэейээн 
Эшэйэн юумэндэл дальдираад харахадань, 

Шэнэ дураяа золгойон Наран 
Шэмхэшье шарайгаа хубилаагуй зандаа, 
Сансарын орондо шэмхэжэ бутеейэн 
Сагаан торгон хунжэлее шэдээд:

- Гороо татаха хубитай хадаа 
Гоё газар золгоноб замдаа,
Эмээлтэ хазаартын йулдэтэй хадаа 
Эрьежэ ерэхэб, найдалши намдаа,

Сагай урадхалай алтан утайаараа 
Сарамай эхиндэ сэсэг тарихадань,
Дуранай мушэнэй жэгууртэ даляараа 
Дууража баййан шамайгым дайрахадань,

Жаншад торгон нэмэрюулгым ульйан 
Жэгууртэ дурымнай улгыдэн асарха, 
Жутоорхэл асарйан хэдэруулгынш мульйэн 
Жаргалай охинйоо оёоргуй дэгдэхэ, -  гээд 

Дурбэн сагай хурдын зурхые 
Дуранай элшээр дулаанаар жэгнэдэг,
Дэлхэйе халаадаг шэдитэй Наран 
Даллан баййан дайда руу зорибо.

Роза Намжилова

ДАХИН НАМАР

Бадарйан сэсэгуудтэй зунай саг 
Барагдан хагдаран дууйаба,
Билтарма шара нажарай хайа 
Буужа газаамнай ерэбэ.

Шара набшын шарлаха уедэ 
Шэруун дэлхэй нойрто абтайан шэнги,
Ганганан дэлин уруудайан шубууд 
Гараараа даллан урийан шэнги.

Оройтойон нэтэруу борооной дуйал 
Онгиргон дэлхэйе йэреэхэ гэйэн шэнги, 
Олоной досоохи гунигай хубшэргэй худэлгэн 
Онсо зореолон дуйалйан шэнги.

Хагдаран унайан модоной намаад 
Палганан дааража хоронод эндэ тэндэ, 
Халта гарайан наранай элшэдэ 
Пэбигэнэн хулшоонэд дулаа дахан.

Юртэмсын эрьесэ эрьелдэ эрьелдэйээр 
Юрдоошье тогтонгуй энэ болотор,
Хуйтэн сэбдэг убэлэй хормойн узууртэ 
Хурмэлдэн шэрэн асараад, зогсоожорхибо.

Шэруун хуйтэнэй нюрууда няалдаад, 
Шэшэрэн йагад баййан байгаали 
Согтой хухюун хайаяа магтан,
Согсойжо юрдоо йуужа угэбэ.

Сэлмэг тэнгэриин хаяада айнгяар 
Сасажа элшээ халта бултайлгаад,
Сухэрйэн шэнги бушуухан тургэноор 
Саанахана хоргодоно хададаа наран.

Уран шубууд дуугаа замхажа,
Уряалан убэлые шэруунээр угтанад, 
Уурхайгаа бутуулэн дулаалан шэглэжэ, 
Уурэй толониие шарайшалан шэртэнэд.

Шэмээгуй байдалда хирээн хааганаан 
Шэнхинэн дуулдаад шэхэндэ хажар болоно, 
Дээрэйээ улыжэ, юушьеб бэдэрэн,
Дэмы дээгуур элинэ хаш баарйан.

Цыржима Шойдопова, 
Хуртага нютаг
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