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худеегэй  ажабайдалпаа

Шухала асуудалнууд хэлсэгдэнэ
Октябриин 24-hee гурбан 

удэрэй туршада таншалта боло- 
1юн намарай зоной суглаанууд 
худее нютагуудаар унгэргэгдэнэ.

Аймагай гулваа С. В. Гон- 
житов болон орлогшонорынь 

Л.Ц. Санжеева, А.Н. Осоки
на, аймагай депутадуудай со- 
ведэй туруулэгшэ Б.М. Зунду- 
ев гэгшэд дурбэн булэгуудые 
хутэлбэрилнэ. Туруушын удэрэй 
дунгуудээр аймагай захиргаа- 
най болон эмхи зургаануудай 
ажалшад хэдэн нютагуудаар 
суглаануудые унгэргэжэ, 2017 
оной 9 hapa coo хэйэн ажалайн- 
гаа дунгуудые дурадхаба. Эрдэм 
Ьуралсал, бэеын тамир, инфра
структура, худое ажахы, газар 
тухай г.м. асуудалнууд бодхоог- 
добо.

Хун бухэн hoHiipxohoH асуу- 
далаа мэргэжэлтэдтэ табижа, 
харюу абаха аргатай байгаа. Жэ- 
шээнь, Утаата, Далахай, Мэлэ, 
Ехэ-Сахир нютагуудта харгы 
йайжаруулха, газар хэмжэхэ, 
субсидияажа баталан хэхэб, гэхэ 
мэтын асуудалнууд дайрагдаба.

Михайловка нютагта «Но- 
вая-1» ТОСой уудхэлээр шэнэ 
хуугэдэй талмай баригдажа, 
энэ удэр нээлтын баяр ёйолол 
унгэроо. «Худое нютагуудай 
тогтонижонш хугжэлтэ» гэйэн 
гурэнэй зорилготой программа- 
да хабаадажа, талмай барилга- 
да 187 мянга тухэригтэ хуртоо 
Нэп. Михайловка нютагаархи- 
дые шулуун хуургын байдал, 
убэл зунгуй ой тайга соо модо

таарижа баййан тухай худое 
нютагаархид hanaa зобоно. Энэ 
асуудалаар доторой хэрэгуудэй 
яаманай тайагай болон лесхозой 
мэргэжэлтэд тусхай эмхи зургаа- 
нууд республикын ойн ажахын 
агентствотэй арендэ баталжа 
ажал ябуулна гэжэ тодорхойл- 
бо. Туе газарай гурэнэй хинал- 
та доро баййанай тула юушье 
хэхэ эрхэгуйбди гэжэ мэдуулбэд. 
Нютагаархвд амбулатори соо 
эмэй сан нээхэ дурадхал оруул- 
ба. Энэ жэл аймагай туб боль- 
ницын уудхэлээр амбулатори

соо зайабариин ажал ябуулаг- 
даа. «Жэл дуурэтэр оёорынь 
шэнэлжэ, линолеум дэлгэхэбди, 
мун заатагуй лицензи хэжэ эмэй 
сан нээхэбди», -  гэжэ гол эмшэн 
А.Н. Хайдапов найдуулба.

Урда жэлнуудтэ ороходоо, 
худое нютагаархид суглаанууд- 
та эдэбхитэйгээр хабаадажа, 
hoHiipxohoH асуудалаар дэл- 
гэрэнгы харюунуудые абажа, 
hanaa дуурэн улэнэ гэхэдэ алдуу 
болохогуй хаш.

Д. Дамбаева, 
манай корр.
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ПАЙНДЭРЫЕ УГТУУЛАН

Худее ажахын ажалшадай йайндэр унгэрбэ
Урда сагта худее ажахын 

ажалшадай йайндэртэ съезд, 
суглаанууд унгэргэгдэдэг haa, 
мунее уеын эрилтээр шэнэ 
тухэлеер йайндэр тэмдэглэгдэ- 
дэг болонхой. Энэ удэр худее 
ажахынууд ярмаркада мяха, 
огородой эдеэ, зугын тойо эл- 
бэгээр дэлгээжэ худалдаха 
аргатай болоно. Мун эгээл 
йонирхолтой хэмжээ ябуулга 
гэбэл ажахынуудай хоорондо 
жэл бури эмхидхэгдэдэг спар
такиада унгэрбэ.

Энэ жэл «Михайловка», 
«Мэлэ» «Закамна-Агропро- 
дукт» кооперативууд, Санагын 
«Дабаата» ажахы, Енгорбойн, 
Ехэ-Сахирай, аймагай захир- 
гаанай экономикын хугжэлтын 
комитедэй, ветеринарна эм- 
хиин, агропромышленна 
техникумай суглуулагдамал 
команданууд эдэбхитэйгээр 
хабаадаба.

Трактор ябуулгын муры- 
сеен хун зоной йонирхол 
татаба. Залуушье, дуй дур- 
шэлтэйшье жолоошод хаба 
шадалаа харуулаа. Эндэ агро
промышленна техникумэй 
Жаргал Еомбоев туруулбэ, 
хоёрдохи йуури Мэлын Сер
гей Ц,ыренов, гурбадахи йуури 
«Закамна-Агропродукт» коо- 
перативай жолоошон Бэлигто 
Цыбиков эзэлбэд.

Паалишадай мурысоон хэ- 
дэн шатайаа буридэбэ: 60 м ута 
соо гуйхэ, минутын хугасаа соо 
бэеэ татаха байгаа. Ехэ-Сахи- 
рай Бадмасо Раднаева эгээл 
эрхим гэжэ тоологдобо, мун 
хоёрдохи йуурида «Закамна- 
Агропродукт» кооперативай 
Соелма Жалсанова, гурбадахи

йуурида ветстанциин Баярма 
Жапова гарабад.

Байал гурбан шатайаа 
буридэйэн эстафетэдэ ветстан
циин команда илгарба, хоёр
дохи йуури Санагын «Дабаа
та» ажахы, гурбадахи йуури 
техникумай команданууд эзэл
бэд.

Канат таталгын мурысоон- 
дэ хусэ шадалаа, нэгэдэлээ 
агропромышленна технику
май, Санагын, Енгорбойн 
хабаадагшад харуулба. Арм- 
рестлингдэ эрэшуул болон

эхэнэрнууд дуратайгаар хаба
адаба. Эрэшуулэй хоорондо 
агротехникумай Дамдин Жам- 
балов Амур Бадмаев хоер бо
лон Нуртын Соло Дымбрылов 
шалгарбад. Эмэгтэйшуулэй 
хоорондо Далахайн Наталья 
Дареева туруулбэ, хоёрдохи 
йуури техникумай Айна Эр- 
дынеева, гурбадахи йуури «За
камна-Агропродукт» коопе
ративай Людмила Дондокова 
эзэлбэд.

Спартакиадын дунгуудээр 
хоёрдохи жэлээ агропромыш-
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ленна техникум туруу йуурида 
гараба, хоёрдохи йуури Сана- 
гын «Дабаата» ажахы, гурба- 
дахи йуури ветстанци эзэлбэд.

Спартакиадын уедэ стади- 
оной хажууда ярмарка ургэн 
дэлисэтэйгээр унгэржэ байгаа 
бэлэй. ТОСууд, худее ажахы- 
п у уд, хотын уйлэдбэриин га- 
зарнууд бэлдэйэн зуйлнуудээ 
худалдаанда табиба. Сана- 
га, Енгорбой, Мэлэ, Хужар, 
г.м. нютагуудйаа ажахынууд 
ухэрэй, гахайн мяха наймаал- 
бад. Сентябриин 29-hee декаб- 
риин 3 болотор амаралтын 
удэрнуудэй ярмаркануудта 
хамта дээрээ 27 ажахынууд, 
7 ТОСууд 762 670 тухэригтэ 
мяха, огородой эдеэ худалдаа.

Олон жэлэй туршада унэн 
сэхээр ажалдаа хандажа ажал- 
л alia пай тулее «Михайловка» 
ажахын жолоошондо А.Д. Ту- 
лоновто Буряад Республикын 
худее ажахын яаманай бая- 
рай бэшэг барюулагдаа. Мун 
М ихайловкы н ветеринар 
Л .Б . Дамбаева «Буряад Рес
публикын габьята ветеринар- 
на эмшэн» гэйэн ундэр нэрэ 
зэргэдэ хуртэбэ. Далахайн 
А.Х. Дариев Буряад Респуб
ликын Хундэлэлэй грамотаар 
шагнагдаба. Мун аймагай 
хундэлэлэй грамотаар, «Захаа- 
минай аймагай 90 жэл» гэйэн 
медаляар худее ажахын ажал- 
шад, ветеранууд шагнагдайан 
байна.

Уд эр йунигуй, убэл зунгуй 
мал удхэлгын, ургамал ургэ- 
жуулгын хундэ хушэр ажал 
шударгы йайнаар ябуулжа, 
аймагайнгаа зониие амтатай 
эдеэгээр хангажа баййан худее 
ажахын ажалшадта унэр бая- 
ниие, элуур энхые хусеед, мал 
адуунтнай удэжэ, урэжэлтэ 
талаартнай ургаса йайжаржа 
байт гэжэ уреэе!

Д. Дамбаева, 
манай корр.
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Мэхэтэй Хайдаб
Урдын урда сагта нэгэ 

йайхан нютагта угаа ехэ мэхэ
тэй Хайдаб ажайуугаа бэлэй. 
Нэгэтэ тэрэ нютагай баян хун, 
тэрэ мэхэ ехэтэй Хайдабые 
гэртээ урижа асараад хэлэбэ 
гээшэ:

- Ши, Хайдаб, мэхэтэй 
хунши гэжэ дуулааб. Намайе 
мэхэлжэ шадаха туш? Зай, 
туршаад узэл даа, -  гэхэдэнь 
мэхэтэй Хайдаб толгойгоо 
маажаад:

- Бишни гэртээ мэхэлхэ но- 
моо мартаад ерэшооб. Мэнэ 
гэртээ ошоод номоо аба- 
ад ерэйуу, мориёо угыт даа, 
тургэн мэхэлхээ ерэйуу, -  гэбэ. 
«Газаа сэргэдэ уяатай баййан 
мори абаад ошо. Тургэн ерээ- 
рэйш», -  гэжэ Баян хэлэбэ. 
Хайдаб газаа гаража мории- 
ень унаад, жолоо гэдэргэнь 
татаад, мориёо нэшэнэ. Жо- 
лоогоо татуулйан морин юу 
ябаха йэм. Баян хулеэжэ ядаад, 
газаашаа гараад харахадань, 
Хайдаб морин дээрээ йууйан 
зандаа:

- Энэ морин гээшэшни ган- 
сал эзэндээ ябагша юм гу, на
майе байаад алхамшье хэжэ 
угэнэгуй. Умдэжэ ябайан 
хубсайаа угыт даа, унэроорнь 
ябаха бэзэ, -  гэхэдэнь, Баян 
хубсайаа тайлажа Хайдабта 
умдэхуулээд ябуулба.

Тээ холохоно ошоод Хай

даб Баяндаа:
- Муноо ойлгоо гуш? 

гээд хашхарба. Баян: «Угы 
ойлгоогуйб» -  гэбэ харюу- 
дань. Тээ саана ошоод, Хай- 
дабнай байа хашхарба: «Ойл
гоо гуш?». Баян йаял ойлгоод:

- Мэхэлээ ха юмши. Хуб- 
сайыем абаарай, гансал 
мории-ем асаржа угэ, -  гэжэ 
хашхарба. Мэхэтэй Хайдаб:

- Угы, -  гээд саашаа ха- 
райлгажа ябашаба. Баян 
йанаандаа мэхэлуулээд мори
ёо абабал йайн байгаа, хайшан 
гэжэ морёо эрьюулхэ гээшэб 
гэжэ йуниин зуудэн, удэрэй 
йанаанда унаба.

Хайдаб баянайнгаа мори 
алажа, хуршэнэртэеэ хубаажа 
эдеэ йэн.

Нилээн удаан саг соо баян
даа харагдангуй Хайдабнай 
ябажа байтараа, нэгэтэ даса- 
най ехэ хуралай удэ тэндэ ба- 
яанаа хараад, дасан соо оро- 
ходонь, олон ламанар гуталаа 
тайлаад, номоо уншажа бай- 
бад.

Баян Хайдабай хойнойоо 
дасан соо ороод харахадань, 
уноохинь хутагаа баряад, 
нэгэ гуталай улые хуулажа 
байба. Баян хажуудань ерээд: 
«Одоол муноо мориием 
асараагуй гуш? -  гэжэ йэмээхэн 
дуугарба. Хайдаб:

- Харанагуй аалши бишни

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

иимэ даабари абаад, эдэ бухы 
ламанарай гуталай улануу- 
дые хуулажа байнаб. Хэзээ 
дуургэхэ хунбиб, -  гэжэ уйд- 
хартайгаар абяа гараба. Баян:

- Бишни шиниингээ орондо 
ажалыеш хэжэ баййуу. Шим- 
ни миниингээл мори эндэ бэрэ 
асаржа угэ, -  гэжэ хэлээд, ху
тагаа абажа ажалдаа оробо.

Энээниие хулеэйэн Хайдаб: 
«Зай, бишни ошоод ерэйуу, -  
гээд газаашаа гараба. Хайдаб 
йооргоо юу ерэхэб даа, Баян 
хахадынь болохо баййан гу- 
талнуудай улануудые хуула- 
ад байхадань, забйар боло- 
жо, ламанар гуталаа умдэхэ 
гэйэниинь, улагуй байба.

- Юу хэжэ йууйан хун гээ- 
шэбши? Бидэ буян хэжэ бай- 
хабди, харин ши нугэл хэжэ 
байнаш! -  гэлдээд, баяниие 
газаа гаргажа будуун бахана- 
да уяад, нюргыень бургаайаар 
зада сохибод. «Дахин иигэ- 
жэ ябахаа болихош», -  гэжэ 
хэйээлтэ хээ бэлэй. Баян 
ёолойоор:

- Энэ муухай мэхэшэндэ 
хэды дахин мэхэлуулхэйээ 
гадна, ушоо сохюулбаб. Энэ 
Хайдабйаа хайшан гэжэ ха- 
рюугаа абаха гээшэбииб? 
гэжэ йанаандаа йанаад арай 
гэжэ гэртээ хуроо юм байха. 
Углоодэртэнь ехэ хуралай 
Ьуулдэ далга абажа байха
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уедэ хун зон олоороо дасанда 
ерэйэн байгаа. Эндэ мэхэтэй 
Хайдабшье, баяншье ерэйэн 
байгаа. Баян Хайдабаа хара- 
ад, тургэн хойнойоонь хусэхэ 
йанаатай гэшхэлнэ. Хайдаб 
баригдаха болоходоо, ута 
hypraar газарта зоолгоо- 
той баййыень хараад, тэрэ 
hypraaraa тэбэреэд байшаба. 
Баян духэжэ ерээд: «Мориием 
асараа гуш? -  гэжэ ехэ ууртай- 
гаар зандарба. Хайдаб харюу- 
дань:

- Харанагуйлши, энэ hyp
raar баряад бай гэйэн даабари 
дуургэжэ байнаб. Унабал хун 
зон дээрэ унаад тойб хэхэ, - 
гэжэ шэрээтэ даабари намда 
угоо. Баян:

- Миниигээ морёор срэЬэп 
байгаа бэзэш. Хаана уяйанаа 
харуула, ошоод абайуу, -  гэ- 
хэдэнь Хайдаб урдайаань: 
«Олохогуйт, хаана бэдэр- 
жэ ябаха йэмши. Мнннингээ 
орондо энэ hypraar тэбэреэд 
бай. Би унишье болонгуй мо- 
рииеш acaphyy», -  гэбэ. Баян 
hypraaraa тэбэреэд огторгой 
оодэ хараад баййаар, уулэдэй 
уруудажа байхыень хаража 
байтарнь, hypraar хойшоо 
унаха гэхэдэнь, олиггуй шан- 
гаар йухирбэ:

- Энэ йургаагнай хойшоо 
унажа байна! Хунууд саа- 
шаа бологты! Иимэ хашха- 
раа дуулайан ламанар 6aha 
энэ хумнай юугээ хэхэ гээд 
hypraar тэбэреэд хашхарна 
гээшэб гэлдэйээр ерэжэ, бая- 
ниие 6aha баряад бургаайаар 
хэйээл хэбэ. Баян хэды дахин 
Хайдабта мэхэлуулйэпдээ уур 
сухалдаа багтажа ядайандаа, 
Хайдабаа алахаа гэртэнь ошо- 
бо. Хайдаб баянаа мэдээд 
ондоо нютагта ябаха болоо 
бэлэй. Ондоо нютагта ерээд 
нэгэ хулгайшантай танилсаба. 
Хоорэлдэйоор байтар хулгай-

шаниинь:
- Заа, бидэ хоёр сугтаа хул- 

гай хэбэл ехэл таараха бай- 
набди. Шимни мэхэтэйш, ехэл 
олзо олохо байна бэшэ губди, 
-  гэжэ дурадхахадань, Хайдаб 
зубшоолоо угэбэ. Нэгэ удэр 
нэгэ айл хониёо гаргаад мяхы- 
ень амбаартаа хэбэ гэжэ дуул- 
дахадань, тэдэ хоёрнай мяхы- 
ень хулууе гэлсэбэ. Удэшын 
боро хараанаар тэдэ хоёрнай 
гэртэйээнь гаража, тэрэ айл- 
даа хунуудэй ymahan хойно 
хурэбэд. Амбаар дээрэнь га- 
раад, Хайдаб хулгайшандаа 
хэлэбэ:

- Шимни энэ аргамжаар 
урхэ руунь ороод, хониной 
мяха уута соо хээд, аргамжа- 
лаад угэхэш. Бишни татажа 
гаргаад, шамдаа аргамжа хо- 
ёрдохиео хаяхадам, шимни га- 
рахаш.

Энэ хэрэгээ тэдэ хоёрнай 
эхилбэд. Хайдаб уутатай мя- 
хаяа татажа абайан бэеэрээ 
урхэ руу йалаабша харуулаад, 
хулгайшанаа амбаар соо орхё- 
од, мяхатай уутаяа ургэлоод 
ябашаба. Хулгайшан хуйтэн 
амбаар соо уурэй сайхые 
хулеэжэ байтарынь, уур сай- 
жа, гэрэй эзэн эхэнэрэй амбаа- 
раа нээгээд харахадань, мяхан 
угы. Гэдэргээ гэр тээшээ ха- 
райба. Энэ йамбаанда хулгай
шан амбаарйаа мултаржа, са- 
ашаа талииба. Харин мэхэтэй 
Хайдаб тэрэ мяхыень угытэй 
олон ухибуудтэй айлда ошожо 
шанаад, хуу эдижэрхёод унта- 
жа байба. Хулгайшан Хайда
баа бэдэржэ олоод:

- Юундэ намайгаа орхёоб- 
ши? -  гэжэ йурахадань, Хайдаб 
уутаа татаад гаргаад байтар- 
ни, олон айлшад тэрэ айлдаш 
буужа газаа досоогуур гара- 
жал байхадань бишни яба- 
шооб, -  гэжэ йэнгэргуйгоор 
харюусаба. Нэгэ хэды хоно-

гой унгэрхэдэ, хулгайшан 
Хайдабйаань yhooroo аба- 
ха йанаатай: Муноо нэгэ айл 
хониёо гаргаад, гэртээ хээд 
байна, унэгэнэй харанхыда 
ошожо хулуухабди. Муноо 
урхоор шимни орохош, -  гэжэ 
хэлэбэ. Хайдаб юу хэлэхэ йэм 
даа. Зай, тиигээдшье хэрэгээ 
хэхэеэ ошобо гээшэ. Хайдаб 
урхэ руу орохол болобо. Хуу 
унтайан янзатай. Г эр соо оро
од, йэмээхэн тогоогынь нээ
гээд, мяхыень садатараа эде- 
эд, унгэрхэдоо шулыень уужа 
байхадань, гэрэй эзэн бодо- 
одхибо. Хайдаб хоёр гарайн- 
гаа хюмйаар урэжэ, аалиха- 
наар абяа гаргаба. Гэрэй эзэн 
Ьапаапдаа хурьгандай эдеэлжэ 
байна гэжэ йанаад, орондоо 
ороод унташаба. Хайдаб уута 
соогоо орожо йуугаад, аргам- 
жаяа тата гэйзи тэмдэг угэбэ.

Хулгайшан уутаяа татажа 
гаргаад, ургэлоод ябажа бай- 
тараа, йанаандаа ямар ехэ мя
хан гээшэб, томо хони гаргаа 
гу даа гэжэ баярлаба. Уутаяа 
талада табяад, хулгайшамнай 
амарха йанаатай йуухадань, 
уута соонь юушьеб худэлжэ, 
Хайдаб гаража ерэбэ. «Юундэ 
мяха хээгуйбши? -  гэжэ хул
гайшан зандарба.

- Хайшан гээд мяха хэхэ 
болонобиб? Унтаагуй бай
хадань, арай гэжэ уута со
огоо ороод, тата гэ1гэн тэм
дэг угоо бэлэйб, -  гэжэ тэрэ 
харюусаба. Моритой ябаган 
хоёр ябажа шадахагуй юм. 
ТэрээнЬээ оорэгуй бидэ хо- 
ёрой ажал бутэхэгуй байна 
гэжэ хулгайшан хэлээд, тэдэ 
хоёрнай тарайан юм. Урданай 
сагта нютаг бухэндэ мэхэтэй 
Хайдабтай адли хунууд олон 
баййан юм гэлсэгшэ.
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ДЫМБРЫЛГАРМАЕВ

Агын Суугэлэй дасанай ламанарай 
туухэ домогйоо

Нэгэ ХЭДЫ ЖЭЛ уН ГЭ рШ эбэ 
гу, Arahaa хурьгэн Гурэжэб, 
басаган Галина хоёрни айлша- 
лан ерэхэдээ, «Суугэлэй дасан» 
гэйэн томохон ном намда асар- 
жа бэлэглэйэн юм. Энэ номйоо 
йонин домог турхэйэн «Ажа- 
лайнгаа тугай» уншагшадта, 
нэгэшье хубилуулангуй, авто- 
райн бэшэйээр, уншагшадтаа 
дуулгаха йанаатай бэшэбэб.

Ара Халхын (Забай- 
калиин) дасангуудай дунда 
туруу йуури эзэлжэ баййан, 
Агын найман эсэгын арад зо
ной гэгээрхэ хэрэгтэ нилээд 
хубитаяа оруулйан Суугэлэй 
дасанай туухэ барагдашагуй 
баян юм. Энэ дасанай туухэ 
домогые ундэр найатай ябайан 
Дамбинима Цырендашиев, 
ундэр найатай болойон убгэд 
хугшэдйоо Агаараа д уурэн яба- 
жа суглуулаад, 2008 ондо ном 
болгожо хэблуулэн гаргайан 
байна. Танай йонорто Суу
гэлэй дасанай дурбэдэхи шэ- 
рээтэ V дугаар Ганжарбын гэ- 
гээн Шимба Шамба Сумаагай 
ажаябадал.

V дугаар Ганжарбын гэгээ- 
нэй абыень Бооднайн Сумаа 
гэдэг байгаа.

Бооднайн Сумаатанай яда- 
руу байдалынь гэнтэ оодэлйэн, 
ундэйэн тухайнь убгэд хугшэд 
домог туухэ болгожо, ухи 
хуугэдтээ хоорэдэг байгаа гээ- 
шэ. Уртын хумоошэжэ Аби- 
дын Пагма гэжэ хугшэнтэй Су- 
маатан тухай хоорэлдэхэдэмни 
хэлэбэ:

- Багахан байхадамни, Жам- 
саранай Мэдэгма гэдэг ундэр 
найатай хугшэн эжымни элдэб

йонин ульгэр туухэ хоорэхэ 
дуратай юм йэн. Хоорэхэдэнь 
шагнажа йууйан бидэ бага- 
шуул шангаар:

- Заа, тиигээд! - гэлдэн гуй- 
хадамнай, урмашайан янза- 
тай хоороогоо ургэлжэлуулхэ. 
Нэгэтэ иимэ ульгэр ябуулба. 
Унаад ябаха моригуй, газаа- 
гаа гансашье малгуй, тал гэхэ 
нохойшьегуй Бооднайн Су- 
маагайхи гэжэ айл боро талын 
дунда борсойходожо йууйан 
гэлэй. Одо мушэд харагдажа 
байдаг онгирхой, хуурхэй йэеы 
гэртэй, зумбараа урьхадажа 
хоолойгоо тэжээдэг оншотой.

- Урда Хоридо ушараагуй, 
Хойто Хоридо узэгдоогуй иимэ 
нэгэ угытэй айл баййан юм гэ
лэй, -  гээд хугшоонэйнгоо 
абяанай йулашаг болгоходо:

- Заа, тиигээд! -  гэлдэжэ 
дарья табилдахабди. Тиигэхэ- 
дэмнай хоолойгоо зайад гээд, 
аягатай саййаа хоёр гурба бал- 
гаад, саашань ургэжэлуулхэ. 
Холойоо хонхын абяан жэнги- 
рээд, бурсэ бэшхуур жиилдээд, 
узэгдоогуй ирагуу уянгатай 
маани мэгзэмэй дагнаа (бур- 
ханай номой уншалгын аял- 
га), энэ шэхэнэй соносоггуй, 
эгэшэг абяан дуулдаад, хухэ 
Мунхэ тэнгэрийээ хугжэмэй 
сууряан хунхинэбэ гэнэл даа. 
Харан гэхэдэнь, харахан гэ- 
рэйнь урхоор долоон унгын 
йолонго гэрэлтэжэ, толоржо 
байба гэнэл даа.

Яра шархада баригдайан, 
яндан йилабхи йамганиинь хэ- 
бээ худэлгэжэ, хээли ургэлбэ 
юм ха. Юртэмсын удэрнууд 
урдажал байна, юйэншье йара

унгэрбэл даа. Удэр хоно- 
гын хусэжэ, убдэжэ, мэгдэжэ 
эхилхэдэнь, убгэн болохо су- 
маань угыл аад, угы. Уноохи 
тарбагаяа агнаал йэн бэзэ. 
Урьха зангаяа шалгажа, уруу 
00Д 0О  йалирна, урма олзогуй, 
хоойон урагшагуй удэр бай
ба. Удэ болотор ябаад, ургэдэг 
ганса бурхитай, ушоо бэшэ 
юумэшьегуй, тарбаганай дэ- 
бын оройдо табхайжа амаржа 
йуутарынь, бубоолжэн нии- 
дэжэ ерээд, бумбэгэрхэн до- 
бын ороййоо дохижо байжа 
бубэнэнэ ха. Донгодожо юу- 
шьеб хэлэнэл даа. Жэгууртэйэн 
хэлэ мэдэхэшьегуй йаа, жэгтэй- 
гээр таажа тухайлба ха: гэртээ 
тургэн ошыш, гэргэншни мэг- 
дэжэл байнал. «Бу удаашара, 
бу добиро бу, бу, бу...» -  гээд 
лэ ниидэшэбэ гээшэ аа гу гэжэ 
йанаад, йабандажа, гэртээ ерэ- 
хэдэнь, йамган буубэй хоёр 
хоолой ниилуулэн уйлалдажа, 
хоюулханаа мэгдэжэ байбал 
даа. Хуййыень хундоо боло- 
жо, хуугэн йаган хоёроо амяар 
амяаран болгожо, ама даража 
йуугаад, шудэгэрхэн бурхиин 
мяхаар шулэ гаргаа болобо ха. 
Ушоо нэгэ жэл болоод, угытэй 
Сумаагай хотондо узэгдоогуй 
йонин дуулдаба.

Уендоо хурэйэн хубууниинь 
гэгээн хубуун гэгдэжэ, гэртэ- 
хинээ ехээр баялуулба гэнэ 
даа. Хубилгаан хубуун гэгдэ
жэ, хуули хубиие сусэнуулбэ 
ха даа. Угытэй Сумаагай- 
хин руу узэгдоо харагдаагуй 
эд зоори, эдеэ хоол урдажа, 
хуйан сэргэдэнь хурдан жороо 
хулэгууд уяатай, тала бэлшээ-
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реэр дуурэн табан хушуу мал- 
нууд бэлшэжэ, боро талын- 
гаа дунда Боонайн Сухаатан 
ахай, абгай гэгдэжэ, угытэй 
тулюур байдалйаа ульгэр до- 
могой узэгдеегуй нэгэ удэреер 
еедэлжэ, гэнтэ байтараа бая- 
жажа, угы юумэн угы, унгын 
торго умдэжэ, элбэг элдин 
байдалтай эрхим дээгуур зо- 
ноор йуури нэгдэн йуужа, гэ- 
гээн аба, гэгээн эжы гэгдэжэ, 
турэ хуримда туруулэн дээгуур 
йуужа, туруу теолэй зогложо, 
алдын хадагаар амаршалаг- 
дажа, амар жаргайанииень 
унэ гэнэ даа гээд унеехи 
хугш00гэйнг00 абяагаа хуряа- 
хадань:

- Заа, тиигээд, -  гэлдэхэ- 
дэмнай, угытэй Сумаамнай 
00ДЭЛ00, ульгэрнай тиигээд 
дуурээ гэхэдэнь, оройдоо ии- 
гээд лэ дуурэшэбэ гээшэ ту:

- Ээ даа, гэлдэжэ нэгэ 
узэгдоогуй амтатайхан юумэ 
халта амталаад, дутуу долёо- 
гоод улэшэйэн шэнги гэмшэл- 
дэбэбди. Маанадаййанагшаар, 
хубилгаан элдэб шэди гарга- 
жа, аша габьяа харуулха байха 
гэйэн, харин ульгэрнай иигээд 
дуурээ гэнэ ха юм.

Тиигээд саашань Аби- 
дын Пагма хоорооюо ургэ- 
жэлуулбэ: «Хожомын даа, хо- 
рёод жэл унгэрйэн хойно, би 
эхэнэр хадаа иишэ хадамда 
гараба гээшэб. Тэрэмнайшье 
табяад таран жэлэй саана йэн 
даа. Тиигэжэ Сагаан-Уулайаа 
гаража, энэл байгша Урта- 
Хуйоошэдэ бэри боложо 
буубаб. Гэнтэ мэдэйэн гэйээ 
УН00ХИЛ ульгэр туухэдэ орог- 
шо угытэй Бооднайнгаа Су- 
маагай бэринь болошойон 
байба гээшэб. Гайха гэлы ехэ! 
Яагаад Сумаагай бэринь боло- 
но юмбиб гэхэдэ, Ганжарбын 
гэгээнэй турэйэн ганса Соржо 
ахынь хубуун, минии хадам

хугшэн аба байба ха юм. Тии
гэжэ Сумаагай бэринь болоно 
бэшэ юм губ гээд, намай адаг- 
лаад hyyxa юм».

Ульгэр туухэдэ орогшо 
Ганжарбын гэгээнэй унэн нам- 
тарынь дурдахада иимэ юм.

Хитад уласай Манжуурай 
Долоонуудай дасанай шэрээтэ 
IV дугаар Ганжарба гэдэг Бу- 
даадын Бурхан шажантанай 
ехээр хундэлдэг хубилгаан Ху- 
тагта тагаалал болобо. Хаа- 
на турэлоо олоо гээшэб гээд, 
Лабран (Зуун Тубэдэй буддын 
туб хото). Гумбумэй (Богдо 
Зонхобын турэйэн тоонто- 
до баригдайан суутай дасан) 
ехэшуулдэ 1853 ондо зурхай 
зуруулхада, Ара Халхын ню- 
тагта гэйэн харюу гарайан ха. 
Урда ороной ехэшуул Ганжар- 
бынгаа гэгээниие оорышоо 
нютагйаа саашань табиха 
дурагуй баййан ушарйаа, хэды 
дахяад элдэб янзаар шалгажа 
узэхэдэнь, ун00хил лэ гара- 
ад баййан ха. Яахаб даа унэн 
юумэн унэн руугаа гээд, наа- 
шань Ара-Халхынхидта дуул- 
габа. Тиигэжэ дуулахадаа, 
Дандарай ламхай Ганжарбын 
гэгээнэй турэл айладхуулхаа 
Лубсан Чойбсониие Суугэлйээ 
Урда ороной унэн мэргэн ал- 
дартай, дээдэ изагууртай Чони 
Дэва хутагтада эльгээбэ.

1853 ондо турэйэн ухэр 
жэлтэй табан шара мэнгэтэй 
хубуун танай нютагай тон 
угытэй айлга булэдэ туроод 
байна гэйэн харюу асарба.

1853 оной хабар V ду
гаар Ганжарбын гэрээд улын 
абаралай ёйоор нугшэйэн гэ- 
гээлэй олон янзын нангин 
хэрэгсэлнуудые Суугэл дасан 
РУУ Долоон уурйаа залагда- 
ба. Шэрээтэ Дандарай ламхай 
ехэтэ баясажа, гэгээн Богдын 
йаналыень харюу сажа, 1000 
сагаан мунгэ монета Долоо-

нуурай дасанда ургэбэ.
Тагаалал бологшо Ган

жарбын гэгээнэй мэндэ бай- 
хадань, хэды дахяад уулзаха- 
даа, Дандарай ламхай уряал 
айладхадаг йэн ха. Манай Ага 
Суугэлээр морилно хайрлыт, 
Ара газараймнай шажантани- 
ие оройлжо йуугыт. Энээндэнь 
нэгэтэ харюу хэлэхэдээ, энэ 
найандаа ошожо барахагуй 
байнаб. Зугеер уряалыетнай 
хундэлжэ, хойто найандаа та
най нютаг заабол бараалхахаб 
гэйэн ха.

Энэ хэлэгшэнь одоол бэелбэ 
гээшэ гэлдээд, гэгээнэй V-дахи 
турэлыень бэдэржэ эхилбэ. 
Шэтэ хотойоо урагшанхи бай
йан Будаадын йузэгтэй дунда 
1853 ондо турэйэн ухэр жэл
тэй 5 шара мэнгэтэй хуугэдэй 
мэдэеэ бултыень абахадань, 
340 хубууд баййан юм гээд 
Цыбэгэй Батажаб зохёолшо- 
ной Агынгаа «Толон» газетын 
«Дунгарай» нюурта бэшээ йэн. 
Ганжарбын гэгээнэй V-дахи 
турэлыень Суугэлэй дасанай- 
хид нарилжа бэдэрхые хусэбэ. 
Манай эхиндагай дунда з уроо 
гэжэ ехэтээр энгэйэн Данда
рай ламын энэ нангин хэрэгтэ 
харюусалгатайгаар хандаха 
ёйотойбди гэжэ ламанартаа 
ойлгуулба.

Хубилгааниие бэдэрхын хэ- 
рэг хуулиин талайаа нютагай 
заййан, шажанай талайаа най- 
далгата лама ябалсаха ёйотой 
байгаа. Хожомоо энэхубилгаа- 
най багша болохо ламые бо- 
домжолжо узэхэдэнь, Данжа- 
най Доржи Жэгнид габжамаа 
ондоо таарамжатай хуниие 
йанабагуй. Нухэд хубарагуу- 
дайнгаа дунда Жигмэд гэжэ 
алдаршайан яашагуй унэншэ, 
хэйэн хэрэгтээ нягта хибагар 
нарин зантай, туруушын ша- 
бинарай нэгэн, йэеы дуганйаа 
эхилйэн. Энэ лама суугэлэй
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дасанда ехэ дээгуур зэргэтэй 
габжа: шэрээтэ ламхайн хоёр 
гурбан эгээл найдамтай лама- 
нарай нэгэниинь гэжэ тоолог- 
додог йэн ха.

Яажа энэ хэрэгээ Данза- 
най Доржо Жигмэд габжын 
бэелуулйэн тухайнь Урта ню- 
тагай уран зохёолшон Цынгу- 
ева Доржо-Хандын бэшэйэндэ 
тушэглэхэ болоноб.

Монголой Долоонуурай 
IV дугаар Ганжарбын гэгээн 
тагаалал болохынгоо урда- 
хана V-дахи турэлни нуудэл 
йуудалтай буряад зоной дун- 
да турэхэ гэжэ айладхайан ха 
гэжэ V дугаар Ганжарбын гэ- 
гээнэй уг узуурйаа TahaphaH 
Мунхын (Мунхэжоонэй) Паба 
абгай хоороогоо эхилбэ.

IV-дугаар Г анжарбын гэгээ- 
нэй айладхалай ёйоор V-дахи 
турэлын бэдэрхэеэ 1854 ондо 
Суугэл, Урта Хуйоошэ нюта- 
гуудай дэбисхэр дээрэхи урда 
жэлэй хубуудэй тоо абажа яба- 
ба. Дансада оройон хуугэдын 
хорёодто дутэлбэ йэн ха.

Уртые угсэн Сумаагайда 
дутэлжэ ябахадаа, тайагай 
заййан ламадаа хэлэбэ. Лам- 
багай Сумаагайда ороходо 
йуухашье, газар байхагуй, 
гэрээрнь дуурэн тарбаганай 
унэр. Юун яндан Сумаагайда 
гэгээн турэхэнь бэ даа.

- Тойроод гаранхаар, дай- 
раад гарая угытэй баянаарнь 
хуниие яажа илгажа болохоб? 
-  гэбэ Данжанай лама.

Нээрээшье Сумаагайхи 
шэнги угытэй тулинха айл 
Суугэл, Урта, Хуйоошэйоо 
байха Ага найман эсэгын- 
шье дунда угылйэн ха. Галаа 
тулихэ модогуй, газар тулгаха 
малгуй, ганса уляайан сэргэдэ 
ганзага эмээлтэй моригуй, ган 
гэхэ ганса нохойтой Алтай 
зооринь гэхэдэ, хоёр йайхан 
хубуудынь: ехэнь -  Соржо,

таба найатай, багань Шимэд, 
нэгэ найатай. Сумаа оороо 
хотошо нохойгоо дахуулжа, 
тарбага охотноо агнадаг, 
энээгээрээ гэр булэеэ хооллуул- 
даг. Сумаагай йамган гэжэ 
йулашаг, йаланшаг, угайдха- 
даа, туухэй шархада барюул- 
даг арйанай убшэнтэй йэн ха. 
Онгирхой шара йэеы гэрэйнь 
забйараар йуниин сагта йара 
мушэдэй эмнилсэхэнь харагда- 
жа байха. Гэрэйнь урда шарга 
нэгэ багахан аргал, адууйанай 
тонтогоол. Иимэ нэгэ айл 
Бунханай хадын зуун урда 
Уртын налюурта йууйан бэ- 
лэй. Танигдаагуй хулеэгдээгуй 
айлшадые Сумаагай йамган 
угтан гараба. Памнагдаагуй 
йаглагар уйэеэ йарьмай тарба
ганай арйаар уянгаа, тойотой 
шархатай гараа хунгирхэй 
далан халаайатай худэйэн 
йарьмай дэгэлэйнгээ хор- 
мойдо аршасагаан, хулоо 
бултайлгайан гуталаа нюуха 
йанаатай хормойгоороо ху- 
шажа ябана, айлшадайнгаа 
мориие абаба. Хундын ёйоор 
гэртээ орохыень уриба. Су
маа ехэ хубуунтэеэ тарбаганда 
гарайан байгаа.

- Хундэтэ айлшад, дээшээ 
гаража йуугты, -  гэжэ доро до- 
хибо. Гэр соонь хоойон, бур- 
хандань тарбаганай тойоор 
баригдайан зула бадаржа бай- 
ба. Баруун тээнь, хоймортонь, 
хуйэрэй модон орон дээрэнь 
шэрдэг гэлэй хаяатай. Шэр- 
дэгын тойо оохоор лэбшэнэ. 
Нээрээшье, йууха газар угыл 
даа. Ламбагай бурханйаань 
адис абажа гэдэргээ эрьен:

- Мэндээ, мал адууйан мэн- 
дэ! -  гэхэдэнь, мал угышье йаа, 
Сумаагай йамган «мэндэ» гэжэ 
дохисогоон байгаа йэн. Лам
багай тарбаганай тойотой, 
тоойо шорой шэрдэг дээрэнь 
лаб гэтэр йуушаба. Заййан

шэршууйэ хухэ дэгэлэйнгээ 
хормой ургэжэ йууха тээшээ 
боложо ябатараа, тарбаганай 
бэлсэгэр боорын оохэ обёор- 
жо, тумэр тулга руунь шэдэ- 
жэрхибэ. Сумаагай йамган 
галаа тулижэ сай шанахаа 
аргалда газаашаа гараа йэн. 
Хоёр айлшад гэр соогуурнь 
ушоо дахин эрьен хараба. Му- 
халайдань уудэгуй, ухэг дээ
рэнь хоёр томо, хоёр бишы- 
хан модон табагууд, ханадань 
тарбаганда табидаг урьха зан- 
ганууд. Зуун урдань -  ухэгэй 
доодо тээ -  халюурма тойотой 
дэльбэн хара тогоон. Тойотой 
шулэеэ тохоногтоо хурэтэр 
гараараа худхажа йууйан ша- 
раа нюсэгэн хубуухэниие айл
шад обёоржохибо. Эхэйээ 
турэйоор шад улаахан, хоо шо- 
ройдо зуурашайан амитахан 
убдэглэжэ йуугаад, тохоног
тоо хурэтэр тойотой шулэеэ 
худхана. Досоогуурнь мяханай 
зуйл бэдэрнэ хэбэртэй. Олзо- 
доо баярлайан хубуухэн та- 
шаганаса энеэгээд, оорынгоо 
хэлээр юушьеб даа губэнэнэ. 
Олойон олзоёо ама руугаа хэ- 
бэшье, боорэнь шэлжэрээд га- 
зарта унашаба. Дахин амандаа 
хэхэдэнь, йоол муухай байба. 
Боорэеэ газар руу шэдэжэр- 
хёод, айлшад руу мулхибэл 
даа.

- Ай, зайлуул! -  гэжэ со- 
шойон ноён заййан намда 
дутэлуужэн гэжэ хулоо ургэн 
ургэн йууба. Хубуун ноёндо 
дутэлбэшьегуй, дээдэ тээнь 
йууйан ламбагайн хажууда 
ошоод, убдэг дээрэ сомсой- 
лон, хоотэй шоройтой хоёр 
гараараа убдэгуудынь альга- 
дажа, шара торгон дэгэл дээ
рэнь арбан хурганай сараа 
оруулба. Эзэн эхэнэрэй арга- 
лаа худэйэн дэгэлэй хормой- 
до хормойлон орожо ерэхэдэ, 
нуутагар хубууниинь ламба-
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гайн убэр дээрэ гарашанхай, 
эрхиень узэсэгоон йууба. 
Ухаагаа алдайан, мэдээгээ 
табийан эхэнь ламын убэр 
дээрэйээ хубуугээ hyra татан 
абажа, нюсэгэн габыень тайа 
альгадан газарта хаяжархиба. 
Хубууниинь ори бархи табин, 
йеергее дугшана. Ламбагай 
еврее хубуухэниие убэр дээ- 
рээ абажа намдуулба. Гэрэй 
эзэн хара тогоогоо тулга дээ
рэ табижа, уйа эюулээд, арга- 
лаар галаа тулибэ. Хахархай 
нуутагар тулам соойоо улирэй 
нюдэйэн набшайа тогоон- 
доо уйлэжэ йамарасагаана. 
Ухэг соойоо утэтэй тарбага- 
най мяха гаргажа, яра шарха- 
тай гараараа утыень газарта 
унагаажа, хубуунэй гараараа 
худхайан дэльбэн хара тогоон 
руу уйжэрхибэ. Хоёр нуутагар 
модой аяга йарьмай дэгэлэйн- 
гээ хормойдо аршажа, газар 
дээрэ айлшадай урда табижа, 
уудэгуй ухэгоо уудалхадань, 
умхэшье хоол олдобогуй. 
Тиийээр тарбаганайшье мя- 
хан арьялжа, хахархай модой 
тэбшэ соо айлшадай урда та- 
бигдаба. Эдэ бугэдые хаража, 
ойгоо гутан жэрхэжэ баййан 
ноён заййан доторни худхана 
гээд газаашаа яарашаба.

Хубуун ламбагай хоёр 
урдилдэжэ байжа мяхаа лупэ 
эдибэд. Ламбагай энэ ай- 
лай эдеэ хоолйоо нэгэшье 
жэрхэбэгуй, ерэйэн хэрэг зорит 
тухайгаа гэрэй эзэн эхэнэртэ 
хворое йэн. Энээхэн хубуунэй 
найа, жэл, нэрэ обогын бэшэхэ 
болоходоо, заййанаа оогол- 
жо дансада бэшуулбэ. Хэрэгээ 
бутээйэн айлшад саашань за- 
маа ургэлжэлуулбэд. Заййан 
ехэл дураа гутангяар: «Лам
багай, харагты даа, дэгэлт- 
най юун болов гээшэб, тэрэ 
ухибууе юундэ зоргоорнь та- 
бинабта, тайа тулхижэрхихэеэ

яагаабта? -  гэбэ ха. Дэгэл бай- 
гаа юм ааб даа, яагаа нюдэн- 
дэ галтайхан, согтой залитай- 
хан хубуун бэ даа, гэгээншье 
мундэлжэ болов аалам гээд 
ламбагай мийэрбэ.

Заййан дураа гутангяар, ян- 
дан Сумаагай яратай гэргэнйээ 
хаанайаа гэгээн турэхэнь бэ 
даа гэжэ шов узэжэ шобто ха- 
раба.

- Ехэ ама гаража болохогуй 
юм даа, -  гээд ламбагай аа- 
лиханаар губэд гэбэ. Айл- 
шадшье далда оробо. Сумаа 
гурбан томе бурхи барийан 
олзотой, омогтой, хухюутэй 
дорюунууд Соржо хубуунтэеэ 
гэртээ хурэжэ ерэбэд. Су
маагай йамган аргагуй ехэ 
йонинтой, найаараа уудэ 
урхыень татаагуй айлшад ту- 
шаа амяа абажа ядан хоорэбэ. 
Табагта табиха юушьегуй 
баййанаа, утэтэй тарбаганай 
мяха табижа хундэлйэноо, 
хубуунэйнгээ ламын убэр 
дээрэ гаража йуугаад, буу- 
жа угоогуйе, ламын хубсайые 
тойотой гараараа будайыень, 
юундэшьеб даа нэрэ обогыень 
бэшэжэ ошойыень улоонгуй 
хоороо йэн ааб даа. Сумаа 
усоон утэтэй даруу хун йэн. 
Ядайан зон найан соогоо яда- 
жа ябадаггуй юм.

- Эрьехэ наран, ээлжэл- 
хэ турэ эрьежэшье магадгуй,

гээд, бишыхан хубуугээ 
убэр дээрээ абажа, йайса 
эрхэлуулбэ.

- Бурхиингаа мяхануудые 
хуйхалаад, досоонь шулуу хэжэ 
боое. Углоодэр Сусаал руу ошо- 
хом. Тэндэ танил ородто хоёр 
долоон хоногто убйыень саб- 
шалсажа угэхоор хоорэлдоо 
йэм. Пайн ород агша. Пайн 
хулйэ тул эхэ ёйотой. Хубуундээ 
умдэхуулхэ барюубшын буд 
оложо ерэхэб. Шиниишье 
хубсайан юун болошоо гээ

шэб даа, -  гээд хунги-йанги 
худэйэн йарьмай дэгэлынь, 
хургаа бултайлгайан гуталынь 
шэртэн хараа йэн. ворыншье 
хубсайан улуу бэшэ йэн.

Бидэ юугээ эдижэ байха зон 
гээшэбибди гэжэ йамганиинь 
ухаа алдаба.

- Яахатнай йэм даа, газаагаа 
малтай бэшэт. Y глоодэртоо 
тэрэ ородойнгоо морёор таа- 
надтаа хоол асархаб. Соржоёо 
абаад ошуужаб, -  гэбэ.

Хоол гэжэ дуулайан йам- 
ганиинь хухишэбэ. Сумаа ехэ 
хубуугээ дахуулаад, Суусал 
Хуйоошын зуг баряад алхал- 
шабад. Углоодэрынь нара 
орохо багаар Сумаа убгэниинь 
тэргэ морёор наярса харайл- 
гажа ерэбэ. Туламаар дуурэн 
талха хилээмэ, хатайан сухаа- 
ри асарба. Бага хубуундээ - 
умдуулхэ сээжэбшэ (барюуб- 
ша).

Памгандаа ород эхэнэр- 
нуудэй умдэдэг сарафан, ша- 
нажа ууха сай, багахантттье 
йаа, шэхэр асаржа ехэл хухюун 
эдеэн уулган болов йэн ха 
даа. Тэрэ удэшэндоо Сумаа 
йооргоо бусаба. Энэ мэтэшэ- 
лэн, Сумаа гэр булэеэ тэжээ- 
дэг, тэдхэдэг бэлэй. Улайда 
ехэ бэрхэ хун баййан тула, айл 
бухэн шахуу Сумаагаар эдишэ- 
еэ хуулэдэг йэн. Малай гэдэйэ 
дотор обоо ехые суглуулжа, 
амандаа эдихэтэйхэн, аминдаа 
золтойхон убэлые унгэргэгшэ 
бэлэй. Соорхой дээбэриин 
нухоор йара мушэдэй эмнил- 
сээн элихэнээр харагдажа бай
ха. Г эдэйэ дуурэн садхалан, гэр 
соонь хуйтэншье йаа, ульйатай 
дулаахан узэгдэхэл даа.

Уд эр хоногууд унгэржэл 
байна, хубуудыньшье томохо- 
нууд болоно. Нэгэтэ Суусал, 
Хуйоошоор, Суугэлэйнгээ да- 
сангаар ябаад ерэхэдээ, Сумаа 
ехэ йони асарба.
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АМАН ЗОХЁОЛ

Уреэл хэлэИэн угые удэрэй одон болгогты
Турэйэн rapahaH гуламтаяа 
Тушэн, эрьен ябаарай,
Турэл садан нухэдее 
Хундэтэйгеер угтаарай,
Хадам аба, эжыгээ 
Хайрлахадажа ургеерэй.

Хунэй хажууда зэргэлхэ 
Хубуутэй болоорой,
Хулэгэй хойно жороолхо 
Унагатай ябаарай.

Абдар соохи бараагаа 
Элээжэ, эдлэжэ ябаарай,
Ухэг соохи эдеэгээ 
Эдеэшэхээр шанаарай,
Бууйан айлшадые 
Уудэндэ угтаарай,
Мордойон айлшадые 
Шиидхэжэ гаргаарай.

Хаяагаа халан hyy,
Хадам эжытэеэ зохин hyy.

Хадамай холо газарта 
Эхэеэ йанажа ябаарай,
Бэрхэшээлтэй сагай болоо Ьаапь,
Эсэгэеэ йанажа ябаарай.

Алтай дэлхэйн нюрган дээрэ 
Ажабайдал бэлэглэйэн 
Аба, эжы хоёрйоош 
Унэтэй юумэн байхагуй,
Ye найандаа йанажа ябаарай!

ОроЬониие угтажа,
Гарайаниие удэшэжэ,
Урдуураа iapahaninie ундалуулжа, 
Хойгуураа i apahaninie хундэлжэ ябаарай!

Ошойон газартаа олон боложо,
Баййан газартаа баян боложо,
Хододоо Ьай11 ябажа,
Энхэ амгалан жаргаарай!

Зондо хэлсуулэнгуй,
Золтой жаргалтай 
Бэри гуулэжэ ябаарай.
Эрын ухаанда абтангуй,
Эхэнэрэй дээжэ

Эрхим гуулэжэ ябаарай!
Хара торго хадхан ошоорой,
Хадам баабайдаа мургэн ошоорой.
Хухэ торго хушэн ерээрэй,
Хурьгэн хубуундэ мургэн ошоорой!

Долоон ханатай гэрые 
Добо газарта бодхоожо,
Долоо, найман хубуудэй 
Эхэнь боложо жаргаарай!

Бадма сэсэгэй дэльбэ зоолэн,
Басаган уриин тар зоолэн гэйэн ёйоор 
Гурбан зоолэноор эхэ, эсэгэеэ ургэжэ ябыш даа.

Улаагшан унеэнэй ерэхэдэ,
Пуулга барин угтаарай.
Ураг эльгэнэй ерэхэдэ,
Уураг улаан сайгаар угтаарай.

Бии бэлигтэй, дуурэн хэшэгтэй,
Дутуугуй хусэд, дундагуй дуурэн, 
Унтаршагуй унайтай, залиршагуй залитай, 
Олон зоной дунда 
Тэгшэ haiiii айл гэлсуулжэ ябагты.

Г эр булэ боложо,
Гуламтатай болобот.
Залуухан айл боложо,
Зайалтай болобот.
Утлое бури утаа бурьюулха,
Уд эр бури зониие хундэлхэ 
Айл булэ боложо,
Бууса зайаба гээшэт.

Зандан модон мэтэ opoiihoo дэлгэржэ,
Ганга мурэн мэтэ оёорйоо дэлбэржэ,
Хухэ мунхэ тэнгэри мэтэ,
Хурьйэтэ алтан дэлхэй мэтэ,
Айхын аюулгуй баатар мэтэ,
Алдахын гэнэгуй хубилгаан мэтэ,
Хотоороо дуурэн малтай боложо, 
Хоймороороо дуурэн ухибуудтэй боложо, 
Аша, гушаяа хаража,
Амгалан жаргал эдлэжэ,
Ундэр ехэ иаЬатай
Убгэн, хугшэн болохотнай болтогой!
У рхооршай наранай туяа орожо байг, 
Уудээртнай убгэд хугшэд орожо байг,
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Хойгуураа iapahan хуниие хонуулжа, 
Урдуураа i apahan хуниие ундалуулжа, 
Epahbie баярлуулжа Ьуугаарайгты.

Y ре» унагантнай морин болог,
Ypn хуугэдтнай хун болог.
Энхэ жаргалтай, мунхэ нэрэтэй,
Баян бэлигтэй, дуурэн хэшэгтэй Ьуугаарайпы.

Найман Намсарайдал баян бологты,
Найдан шутоондэл унэр бологты.

Уужам тоонто нютагтаа,
Улзы Ьайхап дайдадаа 
Улаан нараяа угтажа,
Удаан жаргал эдлэгты.

Эрдэниин хатууе эдлэжэ,
Эрдэмэй мэргэниие Ьомолжо,
Булаг шэнги мунхэ эдеэтэй,
Бута мэтэ олон малтай,
Гуламта хотоймо унэр,
Губи хотоймо баян,
Шаргал уужам дэлхэй дээрэ 
Шадал тамир ехэтэй,
Нюур урихан, нюрга бэхитэй,
Зуун паЬатай болотороо 
Зуд, зоболон узэнгуй,
Золтой, жаргалтай ажаЬуухатпай болтогой!

Торго эсхэхэ басагатай,
Тоолэй хундэхэ хубуутэй,
Ерэхэдэмнай ехэ боложо,
Ороходомнай олон боложо,
Харанхыда хаража ядахагуй,
Панайандаа хурэжэ,
ПарбайЬапаа адхаха уритэй,
Тогоондо багтахагуй тоолэй табижа, 
Тооложо барахагуй

ашанартай боложо байгты!

Эдижэ баййап эдеэгээр таЬалдапгуй байгты, 
Эдлэжэ байhап зоореэр дуталдангуй байгты. 
Тулижэ байhап галаа залираангуй Ьуугты, 
Турэл Ьайхап нютагтаа жаргажа Ьуугты.

Ypn хуугэдээ ургэжэ,
Уг удамаа ургэлжэлуулэгты.
Аба эжыгээ хундэлжэ,
Алдартань хургэгты.
Алтай турэеэ найрлажа,
Аша гушаяа эрхэлуулэгты.

Алта мунгоо арадаа ургэлжэ ябагты.
Аша гушаяа убэр дээрээ ургэжэ ябагты.

Алта мунгоороо бэшэ,
Ажал хэрэгээрээ суурхагты.
Айл аймагаа хундэлжэ,
Айлшадаар бу таЬалдагты.
Элуур энхэ Ьуудалтай,
Элбэг дуурэн байдалтай,
Yргэп тэнюун гуламтатай 
Айл боложо Ьуугты.

Эбдэршэгуй эбтэй,
Палашагуй дуратай,
Ута наЬа наЬалжа,
Удаан жаргал эдлэжэ,
Амгалан жэгдэ, тэгшэ Ьайхап

Пуухатнай болтогой!
YргэЬэт пай хун болог,
УдхэЬэптпай мал болог.

Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн Ьуугты.
Урхоортнай ороЬон наран туяа угэг, 
Уудээртнай ороЬон убгэд уреэл хэлэг.

Буян хэшэгтэй ханилжа,
Уян сэдьхэлтэй ябагты.
Хатуу зориг барижа,
Хамаг бэрхэшээл дабагты!

Аха заха зоноо 
Хундэлжэ хододоо Ьурагты,
Эхэ эсэгын захяае 
Эдлэжэ дуурэн ябагты.

Урда хормойгоо аша гушанартаа гэшхуулээрэй, 
Хойто хормойгоо хони хурьгадтаа

гэшхуулээрэй.

Хоймор дээрээ хоёр хушуу урн удхэ,
Хотон дээрээ табан хушуу мал удхэ.

Уд эр бури юроол баярые дуулажа байгаарай, 
Пара бури Ьайн заяа оршожо байгаарай, 
Найман Намсарай мэтэ баян болоорой, 
Найдан шутоон мэтэ унэр болоорой, 
Адуугаа танишагуй баян болоорой,
Атттаяа танишагуй унэр болоорой.

Хунэй хубуун богоЬыетнай элээг,
Хулэгэй унаган сэргыетнай элээг.
Хада гэшхэбэб гэжэ,
Халюу гэшхэжэ ябаарай.
Бута гэшхэбэб гэжэ,
Булга гэшхэжэ ябаарай.
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ШУЛЭГЭЙ долгиндо

ЗАХААМИН НЮТАГАЙ 
ТААБАЙНАР

Загууридын ороной эрдэмые шудалйан, 
Забйарай шанга шэдиие хуряайан,
Зала залажашье, дуудажашье асарха,
Замай йаалтые зайлуулжашье шадаха -  
Захаамин нютагай таабайнар.

Эртын хиидэй хурдые эрьюулйэн,
Эрдэни Зуугай зула бадараайан,
Эрьехэ наранай Хии мори хиисхуулйэн, 
Эгээлэй шажанаа хэзээдэ гиигуулйэн -  
Захаамин нютагай таабайнар.

Амар Баясхалингын амарлингы хиидтэ, 
Богдын суута хуреэндэ, Ваан хуреэндэ,
Аша ехэтэй Даян Дэрхи сабдагта 
Болзорто сагтаа болбосорон гарайан 
Захаамин нютагай таабайнар.

Хамагые арюудхаха хаба шэдиеэ 
Хангайн санзайда хам шэнгээгээд,
Харгын талааниие харуулжа угэдэг 
Харьяатанаа ургэдэг, хододоо туйалдаг -  
Захаамин нютагай таабайнар.

Беелуур сагаан тэнгэридээ мургэйэн,
Бее мургэлэй нюусые дэлбэлйэн,
Угай хэрэгые удхатайгаар бутээдэг 
Урданай уеые мунеенэйхитэй холбодог -  
Захаамин нютагай таабайнар.

Зуун зугэй оюун ухаанай дээжээр,
Зуун нюуса шэдеэр зоноо аргалаад,
Задан сагуудай хиисэн ошобошье,
Заяан соохононь хэтэдээ мунхэрхэ -  
Захаамин нютагай таабайнар.

Г. Базаржапова

Нохой у гы айл дулеэ,
Ном у гы хун балай.

ХОТОШО
Хонгёо шанга дуутай 
Хотошо халтар нохоймни 
Халуун, хуйтэниие мэдэнгуй 
Харуулай уялга дуургэнэ.

Уд эр, йунишье болот 
Улуу унэр алдангуй 
Унэн сэхэ харуулда 
Утэлхэл уйлэтэй амитан.

Холойоо хаа-яа ерэхэдэш,
Хухихэ гээшэнь айхабтар 
Хулоороо бэеышни тэбэреэд,
Хузуугээ няаха оортэшни.

ЬАРЬДАГТА
Дулаан зунай сагта 
Дуулга йарьдагта гарахадаш,
Дуран бодолшни уяржа,
Дуулаха дуран хурэхэл юм.

Улаани ундэр йарьдаг 
Ургажа урдашни йууха,
Зун бэрхэ йарьдаг 
Зудхэн байхал тэнгэри оодэ.

Хангал йайхан унэртэй 
Хаанайаашье йэбшээн ерэхэ,
Хоншуухан сагаан дали 
Холо бэшэхэн ургаха.

Сэлмэг тэнгэриин толёондо 
Сэнхир хухэ мундарганууд 
Сэрбылдэжэ холо жэрылдээд,
Сэдьхэл бодолыеш хулгоохэ.

Б. Гармаев, 
Утаата.
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