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Эхэ хэлэнэй аялга дуун
Жэл бухэндэ манай аймагта 

Буряад хэлэнэй удэр ургэн дэ- 
лисэтэйгээр унгэрдэг заншал- 
тай. Мунвешье намарай энэ 
сагта буряад хэлэнэй Ьайндэртэ 
хабаадайан олон зониие айма
гай номой сан угтан абаба.

Номой сангай худэл- 
мэришэд энэ хэмжээндэ ехэ 
оролдосотойгоор бэлдэжэ, 
Ионирхолтой шэнэ номуудай 
узэсхэлэн, уншалга дахажа 
бэшэлгын мурысоо, хуушан 
монгол бэшэгэй болон уййвер 
бутээлгын мастер-классуудые, 
буряад хэлэнэй хугжэлтэ тухай 
духэриг шэрээ эмхидхэбэ.

Энэ Ьайндэртэ Улаан-Удэ 
хотоЬоо зорюута зорижо олон 
айлшад ерээ: Буряадай соёлой 
габьяата ажал ябуулагша, 
шулэгшэн Николай Шабаев, 
«Буряад унэн» сониной сур- 
балжалагша Сэнгэ Ринчинов, 
уран шулэгшэ Валерий Цыби- 
ков, БГУ-гай багша Баирма 
Цырендоржиева.

Нуулшын гурбан жэл соо 
унгэргэгдоогуй «Минин тоон- 
то Захаамин» гэЬэн уран 
шулэгэй мурысоон энэ удэрые 
шэмэглэбэ. Аймагай худее 
нютагуудай эдир зохёолшод 
эдэбхитэйгээр хабаадаба. 26 
Ьурагшад ерэжэ, талаан бэли- 
гээ харуулаа. Эхэ хэлэн дээрээ 
хеерэжэ, найруулжа, уран гое- 
ор уншажа шададагаа тэдэнэр 
гэршэлбэ. Уран шулэгэй но- 
минацида хабаадайан 4-6-дахи

классуудай Ьурагшадай дун- 
да Утатын Гэрэл Шагжеев, 
Хуртагын Суранзан Цынгее- 
ва, Бортын Янжима Цыден- 
жапова гэгшэд шалгарба. 
Дунда ангиин йурагшадйаа 
уран угеерее Улэгшэнэй Даг- 
ба Дамдинов, Утатын Галсан 
Намсараев, Бортын Нина Лу- 
дупова гэгшэд туруулээ. Турэл 
хэлэеэ йайнаар мэдэжэ ябада- 
гаа, уран зохеолоор гунзэгы 
мэдэсэтэй байдагаа дээдэ 
ангиин йурагшад жюриин 
гэшуудтэ харуулЬан байна. 
Энэ эдир зохеолшодой булэг 
coohoo Санагын Александра 
Цыденова шалгарба. Сашын 
зохеойон угэ дээрэ компози
тор Булад Бадмаев хугжэм 
табижа, тэрэ дуугаа угынь ав
тор гуйсэдхэжэ, жюриин дээ- 
дын сэгнэлдэ хуртэйэн байна.

Хоёрдохи Ьуури Ёнгорбойн 
Ургамал Батуева, гурбадахи -  
Шара-Азаргын Аягма Раднае- 
ва гэгшэд эзэлээ.

«Минин тоонто Захаамин» 
мурысеендэ хабаадагшадай 
зохёолнуудай темэнууд элдэб 
янза байна -  эжы абадаа, турэл 
тоонтодоо, хани нухэдтее, ан 
амитадта зорюулагдана. Энэ 
мурысеендэ уран зохеолой 
харгыда Баял туруушынгее 
алхамуудые хэжэ бай Нан
бэлигтэнэй шэнэ нэрэнууд 
элируулэгдэнэ. Жэшээнь, Ехэ- 
Сахирай Нургуулиин 4-дэхи 
ангиин йурагша Саша Гом- 
боева элдэб мурысеенуудтэ 
амжалтатайгаар хабаадажа 
ябадагаа хеерэбэ. Унгэрйэн 
жэлдэ «Туруушын алхамууд» 
гэЬэн республикын эрдэмэй 
конференцидэ хабаадаад, уран
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шулэгуудээ уншажа хоёрдохи 
йуури эзэлйэн юм.

Мурысеенэй «Проза» 
гэйэн номинацида табан лэ 
йурагшад хабаадаба. Тэдэнэр 
0 0 Д Ы Г 0 0  бэшэйэн рассказуу- 
дые, очерк болон эссенуудые 
жюриин анхаралда дурад- 
хаа гээшэ. Дунда ангиин 
йурагшадай зохёолнуудые 
сэгнэжэ, Улэнтын Бальжима 
Очировае, Дутэлуурэй Са
рана Лубсановае ба Сана- 
гын Очир Логиновые жюри 
тэмдэглэйэн байна. Дээдэ ан
гиин hypanпадай дунда Сана- 
гын Очирма Цыбенова эрхим- 
лээ.

Дээрэ нэрлэгдэйэн туруу- 
шуулйээ гадуур «Найдал» но
минацида Дабаатын Арюна 
Доржиева, Санагын Арюна 
Доржиева, «Зориг» номина
цида Аркадий Баранов, «Эр- 
мэлзэл» номинацида Бэлигма 
Гомбоева гэгшэд дипломуу- 
даар шагнагдайан байна.

Эдир уран зохёолшодой 
мурысоонэй йуулээр Буряа- 
дай мэдээжэ уран зохеолшо, 
шулэгшэ Николай Чимитович 
Шабаевтай уулзалга унгэрбэ. 
Поэт 00рынг0© зохеохы ажал 
тухай хоорэжэ, эдиршуултэй 
бэлиг талаанайнгаа нюусануу- 
даар хубаалдаба.

Санагын дунда йургуулиин 
багша Таисия Мархаева хуу- 
шан монгол бэшэгээр мастер- 
класс унгэргэжэ, хабаадагша- 
дые узэгуудтэй танилсуулба. 
Харин хуйанай уййеор элдэб 
бутээлнуудые зохеон суглуул- 
даг Валерий Цыбиков байал 
йонирхолтой мастер-класс 
унгэргэбэ.

Уншалга дахажа бэшэлгын 
мурысоондэ урда жэлнуудтэ 
хабаадагшад олоор ерэдэг 
йэн аад, энэ жэлдэ зургаан 
лэ хун хабаадаба. Тэдэнэй 
дурбэниинь нэгэшье алдуу

угы диктант бэшэжэ, жюриин 
гэшуудэй магтаалда хуртэбэ. 
Тэдэ хэд бэ гэбэл, Санагайаа 
Даниил Нохоров, Борис Тар- 
баев хоёр, Далахаййаа Марина 
Дашапилова, Екатерина Рин- 
чинова хоёр болоно. Шара- 
Азарга нютагай ажайуугша 
багшын ажалай ветеран Ма
рина Дымбрыловна Лупсано- 
ва эгээл ундэр найатай хабаа- 
дагша гэжэ тэмдэглэгдэбэ.

Буряад хэлэнэй муноодэрэй 
байдал тухай хоороон духэриг 
шэрээдэ хэлсэгдэбэ. «Буряад 
хэлэн дээрэ уншайанайнгаа 
удхайаа 30 лэ хубиинь муноо 
сагай ухибууд ойлгоно», -  
гэжэ «Уран-Душэ» литератур- 
на нэгэдэлэй хутэлбэрилэгшэ 
Санжай-Ханда Дармаева тэм- 
дэглэнэ. Тиигэбэшье, Улаан- 
Удэ хотойоо ерэйэн айл- 
шан Б.Д. Цырендоржиева: 
«Захааминда бэшэ аймагууд- 
та ороходоо буряад хэлэнэй 
байдал аргагуй дээрэ байна», 
-  гэжэ хэлэбэ. Духэриг шэрээ
дэ хабаадагшад буряад хэлэеэ 
хугжоохын тула олон тоото 
йонирхолтой, залуушуулай 
хабаадалгатайгаар хэмжээ 
ябуулгануудые эмхидхэхэ, 
«Минин тоонто Захаамин» 
мурысоо жэлдээ унгэргэхэ

гэжэ дурадхаба.
Буряад хэлэнэй йайндэр 

эмхидхэгшэд энэ найр ундэр 
хэмжээндэ унгэргэхын тула 
хубитаяа оруулйан аймагай 
хутэлбэрилэгшэ С.В. Гонжи- 
товта, Санагын захиргаанай 
хутэлбэрилэгшэ Ю.А. Дам- 
баевта, Улаан-Удэ хотодо 
ажайуудаг санагаархинай 
«Нэгэдэл» гэйэн благотвори
тельна жасада, С.Д. Будаев 
туруулэгшэдэнь, А.Ж. Норбо- 
евта халуун баяраа мэдуулнэ.

Энэ удэрэй йайндэр уран 
йайхан угын долгин дээрэ 
унгэрее гэжэ хабаадагшад 
тэмдэглэбэ. Теэд буряад хэлэ 
сахиха, хугжоохэ асуудалнуу- 
дамнай шиидхэгдээ гэжэ хэ- 
лэхэдэ ушоол эртэ хаш даа. 
Хайшан гэжэ хуугэдые, за- 
луушуулые турэл хэлэн дээрээ 
хоорэлдэжэ, турэл соелоо мэ- 
дэжэ ябахыень йургахаб? Хун 
бухэн гараха турэхэйоон эхын- 
гээ хэлэн дээрэ хоорэлдэжэ, 
зугаа дуулажа эхилхэ ейотой 
гэжэ булта мэдэнэбди. Сааша- 
даа хэлэеэ мартангуй ябахын 
тула булта оролдолго гаргаха 
ёйотойбдил даа.

Дарима Дамбасва, 
манай корр.

(С. Бальжурова оршуулба)



2017 оной ноябриин 10 «Ажалай туг» 3 нюур

ЗУРАГЛАЛ

зоной тулоо зориг тугэлдэр
Буряад Уласай Арадай Хуралай йунгамал, Бюджедэй, нало- 

гуудай болон сан жасын талаар хорооной гэшуун, Буряадай бэ- 
еын тамирай габьяата худэлмэрилэгшэ, Ородой Холбоото Ула
сай, Японой гар бумбэгын нэгэдэлнуудэй гэшуун, гар бумбэгын 
Буряадай федерациин туруулэгшэ, нютаг зоной «Хадата Захаа- 
мин» эблэлэй туруулэгшэ Виталий Лыгденов олондо мэдээжэ. 
1991-1995 онуудаар Виталий Николаевич Гурэнэй аюулгуйе 
сахиха хороондо худэлее. Тиихэдээ гэгээн турэлтэ Дал ай ла- 
мын Буряадта залархада, ами найыень сахилсаха буянтай бай- 
гаа. Далай багшатай танил болойон хадаа 2013 ондо Энэдхэгэй 
Нью-Дели хотодо тэрэниие бараалхайан байна. Тиимэйээ бухы 
ажал хэрэгынь урагшатай урматайгаар бутэдэг ёйотой гэжэ 
йанагдана.

А

Закаменск хотодо 1963 
ондо турэйэн Виталий Лыгде
нов турэл хотынгоо гурбада- 
хи йургуули тугэсэйэнэй удаа, 
Доржо Банзаровай нэрэмжэ- 
тэ дээдэ йургуулида орожо 
йурайан намтартай. 1984 ондо 
тэрэниие дуургээд, Закаменск 
хотын турэл ДЮСШ-даа 
йоригшо багшаар худэлйэн 
намтартай. Сэрэгэй алба 
дуургэжэ ерээд, Захаамин ай- 
магай комсомолой эмхиин 
гурбадахи, удангуй нэгэдэхи 
секретаряар худэлжэ, залуу-

шуулые залитайгаар ударидаа. 
Олониитын ажалда шударгы 
хубууе Гурэнэй аюулгуйе сахи
ха хорооной дээдэ йургуулида 
йурахыень аяар холын Киев 
эльгээйэн юм.

1995-1999 онуудта «Мо
том» нэгэдэлэй орлогшо за- 
хиралаар, удаань Буряадай 
гурэнэй багшанарай дээдэ 
йургуулида худэлво. Тиигээд 
Арадай Хуралай йунгамал бо- 
лотороо «Бурятэнергосбыт» 
нэгэдэлэй юрэнхы захиралаар 
ажаллайан байха юм.

«ЭНЭЛ НААДАН 
ЭБЛЭРУУЛДЭГ»

Виталий Николаевич 
йуралсалайнгаа уедэ гар 
бумбэгоор наадажа шал- 
гарйан. Балшар багайаа 
дурлайан спортын энэ наадан 
тэрэнэй найанайнь хэрэг бо- 
лоо гэхэдэ алдуугуй. Бусад 
зуйлнуудтэ орходоо, энэл наа
дан хунуудые эбтэй эетэй, бул- 
танайнгаа тулоо нэгэ адляар 
жудхэхые хумуужуулдэг юм 
гэжэ йунгамалнай тоолодог. 
Гар бумбэгоор наадалгые Бу- 
ряадтаа дэлгэруулхэ, залуу- 
шуулые олоор хабаадуулха 
гэжэ шармайн оролдодог. Энэ 
габьяань ундэроор сэгнэгдэ- 
жэ, «Буряад Уласай тамирые 
хугжоолгын тулоо» медаляар 
тэрэ шагнагданхай.

Бухы найаяа гар бумбэгэтэй 
холбожо, нютаг зонойнгоо 
дунда энэ наадые дэлгэруулжэ 
ябайан Захааминай Василий 
Бадмажапович, Дора Ешеев- 
на Гармаевтанай булын ойн 
баярта зорюулжа, мини найр 
болгонгуй, гар бумбэгоор 
нааданай баяр болгоо. Гар
маевтанай болон Зэдын Вла
димир Манзаракшеевич 
Сандиповай гэр булэнуудэй 
хоорондо нухэр ёйоной уул- 
залга унгэргэлгэ йайнаар эм- 
хидхэлсэжэ, ундэр хэмжээндэ 
Буряадай Худое ажахын ака
демики тамирай танхим соо 
унгэргоо.

Виталий Лыгденов хуршэ 
Монгол ороной бумбэгэ- 
шэдтэй нягта холбоо байгу- 
улжа, хоёр гурэнэй залуушуу

( Ургэлжэлынъ 4-дэхи нюурта).
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лай хоорондохи хани бари- 
саа бэхижуулнэ. Хоёр гурэнэй 
хоорондо амжалта тугэс 
ажал ябуулйанайнгаа тулее 
Монгол Уласай медаляар 
шагнагдайан юм.

Японой гар бумбэгын феде- 
рациин туруулэгшэ Коджима- 
сантай ехэ нухэд болойон. Г ар 
бумбэгоор усоон наадагшад- 
тай командаар наадан Япондо 
дэлгэрэнхэй. Виталий Лыгде- 
новэй уусхэлээр япон тамир- 
шад хэды дахин манда ерэжэ, 
нухэд ёйоной наадануудые 
унгэргоо. Манайшье бумбэгэ 
наадагшадые Хоккайдо, Оки
нава руу урижа байдаг.

Мун байа Урда Солонго- 
сой гар бумбэгэ наадагшадтай 
холбоо барисаан бэхижэнэ. 
Тэрэ гурэнэй аюулгуйе сахиг- 
ша албатан, гар бумбэгэдэ 
ехэ дуратай хундэтэ Чынг гэг- 
шэтэй Виталий Николаевич 
хуушан ажалаараашье нухэр 
ёйоной харилсаатай.

ХАДЫН XYBYYH
Арадай йунгамалай ябу- 

улжа баййан ажал ехэ. Са- 
нагын дасанай барилга 
тугэсхэхэ, Арьяа-Баалын 
хурэг бутээлгэхэ, харгы заму- 
удые зайуулха, хуургэнуудые 
барюулха, йуралсал болбо- 
соролой, соёлой, тамирай, 
элууржуулгын, элуурые хамга- 
алгын захагуй олон асуудалну- 
удые арадай йунгамалнуудтай 
зубшэхэ, уласай Засагай газар- 
та, аймагуудай, нютаг нютагу- 
дай засагтай шиидхэхэ ажал 
хэрэг удэр бухэндэ ябуулагда- 
жал байдаг юм.

Арад зонтоёо уулзажа, хун 
зоной йанал бодол мэдэжэ, 
саашанхи ажалаа тусэблэдэг. 
Тиимэйээл тэрэниие нютагай 
зон Улаан-Удэдэ ажайуудаг 
захааминаархинай «Хада-

та Захаамин -  XXI зуун жэл» 
эблэлэй туруулэгшээр йунгаа. 
Эблэлэй ажал гуримшуулжа, 
олон зониие хабаадуулжа, 
Баатар Санданов орлогшото- 
ёо эмхидхэлэй ехэ ажал ябу- 
улна. Тиихэдээ нютаг зоноо 
эблуулхэ хэрэгтэ турэл нюта
гай туухэ, соёл, ажабайдал, 
оршон тойронхи байгаали 
хэмгуй ехэ нулоо узуулхэ гэжэ 
тоолодог. Тиимэйээ домог- 
то Уран Душэ уулаяа ошожо 
бараалхая гэжэ олон зони
ие идхажа, хэдэн зуун модо 
ябуулжа, хэдэн дабаануу- 
дые дабуулжа, тоолошогуй 
гол горхонуудые гаталуулжа 
гаргайаниинь юунтэй жэшээ- 
тэйб?

Санага, Утаата, Тудхал- 
та, Хуурлиг, Зэдынгээ гол- 
нуудаар гарахадаа, хэды 
олон зоноор, малшадаар 
уулзабаб даа. Худоогэй уу- 
дамда адуу малаа удхэжэ, ан 
аблажа, загайа барижа, дура 
зоргондоо таршалйан зо
ниие хаража гайхайаншье, 
атаархайаншье хунууд бай- 
гаа. Ямаршье айлда орохо- 
до, зунай ааяма халуун бай- 
башье, хундэмуушэ ёйоороо 
эдеэн бухэнэй дээжээр уг- 
тажа, унтариин зоолэниие са- 
гаан сэбэрээр дэлгэжэ байба. 
Зуйаландаа иигэжэ байдаг 
зон, убэлжоондэ ямар жар- 
галтайгаар унгэргэнэб гэжэ 
найатайшуулай сэдьхэйэниинь 
гайхалгуй.

Далай багшын хэлэйэн сэ- 
сэн угэнууд эндэл хусэд ойл- 
гогдоо: «Ши хадын хубуунши, 
хадануудшни шамаяа хаража, 
йахижа байха». Унэхоороошье 
тиимэ байна.

Валерий ЦЫБИКОВ, 
арадай дархан

(burunen.ru)

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

НЮТАГАЙ МАГТААЛ
Нарата мунхэ дэлхэйн 
Наартай дулаахан хайа. 
Мунгэн шуудэроор тала 
Мундэлйэн удэроо угтана.

Ургы сэсэг нэмэргэтэй 
Ундэр хада тобойно,
Хунэй сэдьхэл татанхай, 
Хубшэ тайга нэлмынэ.

Аза жаргал асарйан 
Аятай турэл нютагнай,
Аба эжын юроойэн 
Арюун йайхан улгымнэй.

Сэбэр, тунгалаг агаараар 
Сээжэ дуурэн амилмаар, 
Турэл нютагайнгаа шарайе, 
Таашаан, удаан харамаар.

Согтой залуу найандаа 
Сугтаа удэйэн нухэдни, 
Сагай ошойые мэдэнгуй, 
Сарюун ябыт бултадаа.

Он жэлэй ошохо тума, 
Ошойон сагаа шаналангуй, 
Оршолон энэ дэлхэйдээ 
Омог зандаа ябаарайт.

Ypn хуугэдэйнгээ
жаргалые,

Узэжэ нюдоороо,
баясаарайт,

Улзы йайхан тоонтодоо 
Yпэр баян йуугаарайт.

Сайанай бударан
ороошье йаа, 

Сарюун зандаа байгыт даа, 
Хугшэрхэ сагай

ерээшье йаа,
Хунгэн, солбон ябыт даа.
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ДЫМБРЫЛГАРМАЕВ

Агын Суугэлэй дасанай ламанарай 
туухэ домогйоо

( Ургэлжэл).

-  Дасан хурееб, ламанар 
намайе хундэтэйгоор ури- 
жа сай уулгаа. Тубэдэй орон 
орохоёо баййан унаа улаада 
гэбэл даа. Ганжарбын гэгээ- 
нэй хубилгаанда али нэгэни- 
инь тодорхо хорёод хубуудэй 
нэрэ обог дасанда оруулагдаа 
юм ха. Тэдэнэй тоодо манай 
Шимэд хубууншье оролсоно. 
Тиимэ ехэ нангин йайхан бур- 
ханай орон ошолдохо уйлэтэй 
байбалби даа. Яагаад таанад 
байха гээшэбтэ, аргагуйб гээб, 
-  гэжэ убгэниинь хоорэбэ.

Уданшьегуй хэдэн нэрэтэй 
турэтэй зон, тэдэнэй тоодо ла- 
машье бии, тэмээн унаагаар, 
Тубэдэй орон Далай ламые 
бараалхажа, шоо хаюулхаяа 
холын аянда буянай хэрэгээр 
зорибод. Хахад жэл ябаа юм 
ту, жэл ту, холые зорийон аян- 
шаднай ундэр турэлтэ Далай 
ламые бараалхахаяа Тубэдэй 
орон хурэбэ йэн ха. Утынгаа 
харгы замда тэмээгээршье 
ябаа, мори тэргээршье ябаа, 
йарлаг ухэрооршье дугшуу- 
лаа. Далай лама урин дулаа- 
ханаар холын аяншадые угтан 
абажа, алтан ундэгэн шоогоо 
хаяхадань, Шимэд Сумаагай 
гээд шоонь йурэжэ байгаа 
йэн ха. Ганжарбын гэгээндэ 
тодорйон Шимба Шамбын 
ахайнь (Соржын басаган Цы- 
дэн абга тухайгаа хоорэйэн 
энэ хугшэнэй аша басаган) 
намда дамжуулан хоорэбэ гээ- 
шэ.

Хоёрдохи жэлдээ юм ту, 
али гурбадахи ту, арайшье 
гэжэ холын аяншад гэртээ бу-

сабад йэн ха. Суугэлэйнгоо 
дасан ерэжэ, Далай ламын 
алтан узэгоор тубэд хэлэн дээ- 
рэ бэшэйэн айладхал дасанай 
шэрээтэ Лубсан Пундэб Дан- 
дарай ламхай шэрээтэдэ ба- 
рюулагдаба.

Углоодэртэнь хорин ху
буудэй эсэгэнэрые дасан дуу- 
дабад. Пахагар haxarap harca 
хурьган дэгэлтэй баяшуул, 
йайн, йайн моридуудаараа 
хурэжэ ерэйэн дасанай гер- 
лом соо суглараад байгаа йэн. 
Туе тустаа миниишье хубуун 
гэгээндэ тодорйон байжа ма- 
гад гэжэ йэгшэн, айладхал 
хулеэжэ байгаа бэлэй. Хорин 
хубуудэй эсэгэнэр -  Сумаайаа 
бэшэн -  ерэнхэй. Ябаган Су- 
маа хамагай йуулдэ жороо 
улаанаараа жороолон хурэжэ 
ерэбэ. Тэндэ суглараад байг- 
шад булта Сумаа руу хёлойн 
харанад. Унаагуй, гутал соор- 
хой шамайе хулеэжэ энэ бо- 
лобобди. Ямаршье хундэтэй 
хун болообши, али хубуумни 
гэгээндэ тодороо гэжэ ямбар- 
хажа ябана гуш? -  гэлдэн, хун 
бухэн Сумаае узэн ядалданад. 
Дасанай ехэ уудэн нээгдэжэ, 
эсэгэ нэрые орохыень ури- 
ба. Гоё йайхан хубсайатай 
ехэшуул, баяшуул Сумаагай 
тарбаганай тойоор нэбшэйэн 
йангигар дэгэл хубсайанйаа 
жэрхэжэ, саашаханаа ябанад. 
Сумаашье муу, модонйоо хоо 
гэжэ намйаа удхатай, холо- 
хонуур ябайуулши даа гэжэ 
оороошье бэеэ сарана. Да
санай шэрээтэ лама олоной 
дундуур улын, зон соо хэниие- 
шьеб даа бэдэрэн:

- Аба, наашаа гаража, 
дээгуур йуугты, -  гэбэ. Хэн- 
шье йуурийаа худэлнэгуй. 
Ойлгуулжа ядахадаа: «Сумаа
гай аба», -  гэжэ ойлгуулба. 
Сумаа хубуудйээ бэшэ хэндэ- 
шье аба гуулээгуй дээрэйээ, 
юунэй аба болобобииб гэжэ 
дотороо бодоод, йуурийаашье 
худэлбэгуй. Дасанай шэрээтэ 
лама бугэдэ зоной урда гара
жа, алтан узэгоор бэшэгдэйэн 
Далай ламын айладхал ун- 
шахадаа: Сумаагай Шимэд 
Ганжарбын гэгээн хубилга
анда тодорбо, -  гэжэ доро 
дохни наманшалаа йэн. Зо
ной дундуур шэбэнэлдээн бо- 
ложо, Сумааруу нюдэнуудээ 
шэглуулбэд. Тэрэ дороо бэшэ 
хубуудэй эсэгэнэр гэртээ ха- 
рихаяа мориндоо мордобод. 
Сумаашье ябаган улаанаараа 
ябаха тээшээ шамдаба.

Сумаа аба, байгты, 
улэгты, хэзээ Ганжарбынгаа 
гэгээниие дасандань залаха 
тухайгаа хоорэлдэеэ -  гэбэ.

- Yгы, би улэхэ сулоогуйб. 
Саашаа Пушаал орожо, эди- 
хэ хоол хошоо наймаасалда- 
ха болзорни болохонь, -  гээд 
лэ огто тайа арсаба. Ламанар 
ба ноёд йайд Сумаае гуйхын 
ехээр гуйжа, арай гэжэ хонуул- 
ба. Углоодэрынь тэргэшэ 
гурбан моритой тарантас тэр- 
гээр гэртээ хургуулжэ ерэбэ 
гээшэл даа. Дасанай шэрээтэ 
Дандарай ламхай оороо мо- 
рилжо, гэгээн Богдоёо бара- 
алхаба. Шэрээтэ ламбагай 
Сумаагайгэрбараансоохибай- 
далые нюдоороо хаража бусаа

( Ургэлжэлынъ 6-дахи нюурта).
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йэн. Уданшьегуй хоол хо- 
шоо, хубсайа хунар, эд звери 
унаа ашаагаар Сумаагайда 
эльгээгдэбэ. Энэ удэрйее хой- 
шо Сумаатан тумйэ тибйэеэ 
тоохоо болижо, элдэб ян- 
зын хундын эдеэ эдидэг бо
лобод. Беейэ хюурйанда 
баригдашайан, далан даб- 
хар халаайатай хангирхай- 
йангирхай дэгэлнуудээ, ула 
соорхой гуталнуудаа тарба- 
ганай, охотнооной нухэруу 
шиихабад. Соорхой шара 
йэеы гэрэйнь орондо дун сагаан 
эшэгы гэр баригдаба. Ухэр 
малтайшье болобо. Сэргэдэнь 
морид уурйэжэ байдаг болоо 
йэн. Нютаг зонойнгоо дунда 
хундэтэй, ямбатай, ахай баа- 
бай, абгай хээтэй гэжэ нэр- 
лэдэг болошобол даа. Удэр 
бури шахуу унаа ашаанууд, 
дээдын тушаалтад Сумаагай- 
хи руу харгылнад. Тэргэтэ- 
дэ убэлэйнь буусада байшан 
гэр баригдаба. Зуйаландань 
хубуунэй тоонто дээрэ, гэгээн 
Богдын хубилгаанай ундыйэн 
гэр бууса тухайнь дурдан хэл- 
сэжэ байгаа хадаа, хожом тоонто 
дээрэнь бодхоогдойон субар- 
га тушаа хеерэхэ хэжэ бодооб.

Энэ субарга Уртын голой 
урда бэеын Халюуртада гэгээ- 
нэй турэйэн тоонто дээрэнь 
баригдайан юм гээд, нюта- 
гаймнай эгээл найатайшуулай 
нэгэн, 88 найатай Юндэ- 
нэй Дарима хугшэн иигэжэ 
хеерэбэ:

- Би тиихэдэ бишыхан 
хуугэн ябааб. Суугэл ба Агын 
дасанйаа ламанар ерэжэ, гэгэ- 
энэй тоонто хэбтэшыень бэдэ- 
рэлгэ болоо гээшэ йэн ха. Ми
нин аба гэгээнэй тоонтые тон 
туруун оложо, магтаал хайра- 
да хуртэйыень йанагшаб. Ми
нин абатан гэгээнэй ургеейее 
баруулжаа буусатай баййан 
ха. Энэл багта гээшэ йэн ха

гээд, абамни шаралжаа, ха- 
лаахай ургашайан бууса арил- 
гахадань, лаб лэ гэрэй йуури 
элихэнээр харагдаад орхибо. 
Тоонто газарынь оложо мал- 
тахадань, шара йэеын бутар- 
хайнууд гаража ерэбэ. Урдань 
хуугэдээ тайхадаа хэбтэшыен 
йэеы тулам соо хэжэ, ушее 
дээрэйээнь эрдэниин зуйл, 
заряагай уйэ хэдэг байгаа. 
Туламтай хойтыень эмээлэй 
ухэгэй йуурида нухэ мал- 
тажа буладаг йэн ха. Гурба 
хонойон хойно хони гаргажа, 
тоонто тайлган болодог йэн, -  
гээд, Дарима абгай хеереегее 
дуургэбэ. Саашань гэгээнэй 
мундэлйэн тоонто тайлган ту
шаа тобшолон хэлсэе.

Сумаагай йамганай хээ- 
линь ехэ боложо, йарань 
таранти. Сумаагай сэдьхэл 
ехэл хулгеетэй, хаанайаа, 
хэнэйхийээ шулэнэй хони эри- 
жэ гаргаха гээшэбииб гэйэн 
удэр йуниин бодолдо абтан- 
ги. Нэгэтэ углеегуур эртэлэн, 
урийаар хони эрьешэлбэ. Хэн- 
шье угэбэгуй. Хунэй юумэн 
хусэтэй даа. Соржо хубуугээ 
дахуулйан Сумаа уруу ду- 
руухан гэр тээшээ гэшхэлжэ 
ябана. Тарбагаша нохойнь 
яндан туранхай хухуули (йая 
турэйэн эхэ тарбаган) бари- 
жа, тэрээнээ абаад, гэр тээшээ 
шамдаба. Гэртээ дутэлхэдэнь, 
хуугэнэй шашхаан дуулда- 
жа, Сумаа духысэ уригшаа 
харайшаба. Уудэеэ татажа 
орон гэйээнь, йамганиинь 
турэжэрхийэн, хоюулаа уй- 
лалдажа байбал даа. Сумаа 
хубуунэйнгээ хуййэ хундэбэ. 
Памганайнгаашье мур оложо 
хэбтуулбэ. Тумэр тулгаяа ту- 
лажа уйа булеэдхэн хубуугээ 
угаагаад, элдэйэн тарбага- 
най арйан соо орёожо, газар 
улгыдэнь хэбтуулбэ. Иигэжэ 
эдэ хоёроо ан бун болгойоной

йуулдэ, ургэдэг хухуулиин 
мяхаар шулэ табижархёод 
газаашаа гараа йэн. Гэрйээ 
тээ холохоно ошоод, Хурма- 
ста тэнгэри еедэ хоёр гараа 
йарбайн, убдэг дээрээ йуужа, 
сурхирса уйлашаба: «Бурхан 
тэнгэримни, юундэ намда 
зеериин хэшэг уршеегеегуй 
гээшэбши, йамганайнгаа 
турэхэдэ ургэдэг бурхиин 
мяхаар шулэ гаргажа бай- 
налби». Эгээл энээхэн уедэ, 
улгыдэ табийан хубуухэниинь 
ухаангуйгеер шашхашаба. 
Хурса бодолой, йонор ухаа- 
най хун баййан дээрэйээ, Су
маа буруу угэ хэлэжэ, аманай 
алдуури гаргажа байнаб гээд. 
Хээтэй Хурмаста хулисэ, ама
най алдуу хэжэ байналби гэбэ. 
Хубууниинь тэрэ дороо уйла- 
хаяа болишоо бэлэй. Уритэй 
болоо хадаа тоонто тайха, 
милаан хэхэ гээд, аяар холо 
байдаг баян Содбынхийоо 
убйыень сабшалсажа угэхеер 
нэгэ йайншаг хони абажа, тэр- 
гэ морёор хургуулбэ. Хониёо 
гаргажа, боро шулэ йамгандаа 
хулэртэрэнь уулгабал даа. Тоон
то тайлганда хуршэнэрее, хэ- 
дыхэн турэл айлнуудаа уриба. 
Хубуунэй тоонто тайлганда 
ерэйэн турэл айлнуудынь эшэ- 
гэ, хурьга бэлэглээ йэн. Энэ 
удэрйее хойшо охотноонии- 
шье урагшатайгаар баригда- 
даг болобо. Хубуун уендее 
хурэбэ. Шимэд хубуунэйнь 
уйэ хайшалаанда байал нэгэ 
хэды зон суглараа йэн.

Хоёр найа гуйсеед гурба- 
дахияа дутэлжэ ябахадань, 
энэ ехэ дэмбэрэлтэ ушар то- 
хёолдобо. Ганжарбын гэгээн- 
дэ тодорйон Шимэд хубуунэй 
санаарта нэрэнь Шимба 
Шамба гэжэ нэрлэгдэхэ бай
гаа. Таба найаяа гуйсэхэдэнь, 
Шимба Шамбын хубилгаа- 
ниие хундэ ямбын ёйоор, да-
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сан хуреэндэнь залаха сагынь 
дутэлжэ байна. Сумаагайхи 
руу ябаганшье, моритойшье 
уладууд тайарнагуй. Агын 
ургэн талаар Ганжарбын гэ- 
гээнэй дасандаа залагдаха 
сагынь болобо гэйэн hypar 
суу сууряан мэтэ тараба. Тэрэ 
удэрыншье, урда удэрыншье 
Суугэлэй ехэ дасан руу зон 
улад йубаринад. Гэгээн Бог- 
дын хубилгааниие угтажа, 
бараалхахаяа ерэйэн зон даса- 
най горлом соо, газаагуурань 
даршажа байгаа йэн.

Энэ уедэ Сумаагай гэртэ 
юун боложо байнаб гэжэ тоб- 
шолон хэлсэеэ. Ганжарбын гэ- 
гээниие хундын ёйоор дасан- 
дань залахаяа ерэйэн ундэр 
ехэ зиндаата ламанар, ноёд 
сайд. Агын найман эсэгын 
тулоолэгшэд булта ерэнги. 
Yндэр ехэ зиндаата гэгээн Бог- 
дын хубилгааниинь турэйэн, 
гарайан гэр гуламтайаань за- 
лажа гаргахын урда тээнь ехэ 
уншалга болобо. Уншалга 
дуурэжэ, Шимба Шамбын ху- 
билгаанда тодорйыень гэгэ
эн Богдодоо ламын санаарта 
хубсайыень умэдхуулбэд. Гар- 
тань зандан эрхи ошортойго- 
ор барюулагдаба. Нарата юр- 
тэмсэдэ найа заяа уршоойэн, 
нангин йайхан эхэ эсэгэдэнь 
умэдхэл умэдхуулэгдээ йэн ха. 
Эсэгэдэнь хамба хилэн дэгэл 
хэдэруулжэ, ута мунгэн ху- 
тагатай ногоон шара дурдам 
буйээр буйэлуулбэ. Толгой- 
дон хилэн тооробшо малгай, 
хахинами хара ногоон бул- 
гайр луушан гутал (хятагар 
хоншоортой, угалзаар утайа 
татажа гоёойон ехэшуулэй 
умдэдэг гутал) бэлэглэбэд. 
Эхэдэнь халюун хяазатай, 
хортой булуубшатай ута маг- 
нал дэгэл умэдхэгдэжэ, жан- 
даан ута уужа дээрэйээнь нэ- 
мэрбэд. Толгойдонь халюун

тойробшо малгай, хулдэнь 
утайатай буряад гутал бэлэг- 
лэгдэжэ, эрдэни зэндэмэнеэр, 
шурэ хубаар гоёогдойон ха- 
ниг улаан шурэ намируулга- 
тай даруулга зуулгэхэдэнь, 
даруулгайаань доошо мунгэн 
хэрээ йиихэнууд даршажа бай- 
ба. Жандаан ута уужадань ха- 
жуугай мунгэн зуудхэлнуудые 
бухэлбэд. Ундэр йайхан жо- 
роо боро мори эхын гарта жо- 
лоогоорнь барюулагдажа:

- Эжы, мордогты, -  гэжэ 
хундын ёйоор доро дохибо.

Найаараашье иимэ 
йайхан морин дээрэ гара
жа узоогуй эхэ хаб, -  гэжэ 
йанайаар, хунгэхэноор мор- 
дошобо. Хазаар хударгаяа 
шэнхинуулэн ханхинуулан, 
хулэг мориниинь дурбэн хул 
дээрээ дээбэжэ байгаа йэн. 
Зуудхэлнуудыншье шэнхи- 
нэн даршажа, ямаршьеб даа 
дуу хугжэмэй аялгын зэдэлжэ 
баййандал узэгдоо йэн бэлэй. 
Нээрээшье боложо баййыень, 
зуудэлжэшье баййанаа ойл- 
гохоёо болийон Сумаа сэхэ 
харашагуй йайхан дангина 
нухэроо нара оодэ ялбан-ял- 
бан харана. Зэргэшээ гурбан 
сагаан моритой хунгэхэн тэр- 
гэдэ гэгээн хубуугээ хулйоон 
дунгэн йуулгаба. Хажуу- 
дань зэргэлуулэн эсэгыень 
йуулгаба. Г эгээн хубуунэй 
йуугаад баййан зэргэшээтэй 
гурбан моридой урда тээ да- 
хуулаад ябаха хазаар моритон 
хойнойоон удэшэн ябаха. Ага 
найман эсэгын тулоолэгшэд. 
Буреэ бэшхуурэй йуроотэ 
абяан доро сан хэнгэрэг 
наяржа, гэгээнтэн уригшаа 
дугшабад. Толитын дабаан 
дээрэ булта тогтожо, нэгэ бага 
амарба. Угтамжада хайшан 
гэжэ ябаха тухайгаа багахан 
мэдээсэл абаба. Эхын унаад 
ябайан жороо боро морин

урагшаа дуулихэеэ баййан 
жэгууртэн мэтэ дээбэжэ бай
гаа йэн. Зоной дунда мууда 
хугтэйшуул яйала ябадаг гээ- 
шэ.

- Хоорхы, моринйоон ха- 
лижа йаад татуужа, -  гэлдэн, 
амаа барин энеэлдэбэд. Эхэ 
эдэ мууда хугтэйшуулэй шэ- 
бир йабир наадалхые дуула- 
жашье болоо юм ту, али сэдь- 
хэлээрээшье мэдэржэ болоо 
даа, дурбэн хул дээрээ сорой- 
жо, хурса туруугаараа газар 
сабшажа баййан морин эрдэ- 
ниие урагшань табижархиба.

- Ай, хоорхы, жандаан ута 
уужаараа дали хэжэ, ниидэжэ 
ябайан жэгууртэн мэтэ, эхын 
мориной ганса тоойониинь 
харагдаад улэшоо йэн. Тэрэл 
хэбээрээ дасанай горломой 
уудэн хурэжэ тогтобо. Уйанай 
долгий мэтэ, эбхэрэн баййан 
зон хаха бутаран, харгы гар- 
гажа, эхые угтабад. Гэгээн- 
тэншье дутэлжэ ябана. Да
санай горлом соойоо буреэ 
бэшхуурээ улеэйэн, сан хэнгэ- 
рэгээ наяруулйан жардамай 
хусэтэ нэерээн соо лама хуба- 
рагууд угтан гарабад. Зоншье 
улэхэгуй гэйэндэл, урагшаа 
эбхэрэн жудхэбэд. Хун зони- 
ие турим журамтай байлга- 
ха гэжэ табигдайан тайагай 
заййан, дасанай гэсхынэр 
тэндэ суглараад байгшадые 
зонхилнод. Хун зон бишы- 
хан гэгээниие бараалхахын 
тула нэрэ йурагуй урагшаа 
жудхэнэд.

- Яайан хунэй хэлэ мэдэ- 
хэеэ болийон уйэгуй малнууд, 
эбэргуй ангууд гээшэбтэ. 
Утэр тургэн сухаригты! Эгээл 
яндан, адагай адат угытэй Су
маагай хубуундэ мургэхэмнай 
гэжэ дуулижэ, даршажа ябаха- 
яа юу бодообта, -  гэжэ байжа 
нютагай заййан зонхирно.

( Ургэлжэлынъ 4-дахи нюурта).
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- Бил юрэдее Сумаагай яратай 
гэргэнйээ гарайан хубуундэ 
мургэхэгуйб!

Гэнтэ байтараа, ноён зай- 
йанай морин орье-борье шу- 
луутай хада еедэ хадууран 
гуйшэбэ. Заййан ноён узууртэй 
ербогор шулуунай эрмэг сохин 
унаад, ехээр гэмтэшэбэ.

Ехээр ама гараха, дээрэлхэ- 
хэ гээшэмнай энэл ха юм даа. 
Заййан гэмтэбэ, -  гэжэ хэн- 
шьеб дуугарба.

Хеерхэй, бишыхан гэгээн 
Богдынгоо хубилгаание тэндэ 
баййан зон йугэдэн, наманша- 
лан угтабад. Дасанай ехэ уудэн 
нээгдэжэ, 5 найатайхан Ган- 
жарбынгаа гэгээниие ундэр 
шэрээндэнь йуулгаба. Гартань 
зандан эрхи, ошор барюул- 
жа, урдань мунгэн бумбэтэй 
аршаан тугасай йуулээр сур- 
шэхыень табигдаба. Бишыхан 
гэгээнйээ адис абахаяа зон 
гуримтайгаар зурын зогсобо. 
Зандан эрхеэрээ адис таби- 
хадажа йууйан ёстой гэгээн 
Богдын хубилгаанда арад зон 
унэн сэдьхэлйээ йузэглоо йэн 
ааб даа. Нилээн удаан адиста 
хуртэлгэ ургэлжэлбэ. Адис
та хуртэжэ, йанаа сэдьхэлээ 
амарйан уладай гэр гэртээ ха- 
риха сагынь боложо байгаа 
йэн. Эхэ эсэгэншье хубуухэнээ 
орхёод, ябаха тээшээ шиидэ- 
бэд. Эдэ бугэдые сэдьхэлээрээ 
мэдэрйэн хубуухэн эжынгээ 
ута уужайаа айалдан:

- Эжы, эжымни, йуулшын- 
хиеэ хухоо хухуулыт даа, 
гээд, гуйнги нюдоор эхынгээ 
урдайаа харан зогсобо. Жан- 
даан ута уужынгаа хормой- 
нуудые хоёр тээшэнь сэлижэ, 
дэгэлэйнгээ мунгэн тобшо- 
нуудые эхэ тайлаба. вортэнь 
дэбдийэн хибэс дээрэ сомсойн 
йуужа, ашата йайхан уриеэ 
альган дээрээ ургэн, убдэг дээ- 
рээ абаба. Муушье йаа, эжы

йайхан, мурюушье йаа, хар- 
гы сэсэн гэдэгээр, энээхэн гэ
гээн хубуундэ шархатайшье 
арйатай йаа, шадабаригуй 
йула гэжэ зондо шоолуул- 
дагшье йаа, турэйэн эхэйээн 
йайхан одоо хэн байхаб даа.

Яра шархада баригда- 
ад, эдэгэйэн тобшотойхон 
хухэеэ гаргажа, хубуундээ 
хухуулжэ байхадаа, сэдьхэл 
зурхэниинь нилээд хулгоотэй. 
Хубуунэйнгээ мундэгэрхэн 
толгойень ундэн таалаха- 
дань, даруулга йиихынь ха- 
нинаг улаан шурэнууд, хэрээ 
йиихэнууд хубуухэнэй нюур 
дээгуур даршан унаба.

Хоёр бамбагархан гар- 
нуудаараа эхынгээ гоёолто- 
нуудые хоёр тээшэнь тул- 
хихэдэнь, эжынь нюдэнйоо 
оорынь нюур дээгуур тобшо 
нёлбойонууд унажал унажал 
байгаа йэн. Тэндэ баййан 
хунууд байал уяраа йэн ха даа. 
Хулэртэроо хухэеэ хухэйэн 
хубуухэн ундэр шэрээдэ 
оороо гараад йуушаба. Ундэр 
турэлтэ лама багшанар, ноёд 
йайд эхэдэ хандан гуйба:

- Гэгээн хубуундээ дуу 
ургэжэ хайрлыт.

- Угытэй тулюурхан эхэ 
эсэгынгээ нэрэ дэбжээхэеэ 
мундэлйэн, ашата йайхан 
уримни, усоохэн тоото буряад 
арадайнгаа тулоо аша буян- 
гаа уршоогоорэй, зобойон 
нэгэндэ туйалжа, зол хуби- 
яа хубаалдан ябаарай. Буян 
бурханай шутоон дагажа, са- 
наартанай йуури эзэлыш даа, 
гэгээн турэлтэ хубуумни, 
гээд, хубуунэйнгээ сэхэ урда 
йэхэрэн йуужа, адиста хуртэбэ. 
Алтай бумбэтэ аршаанйаань 
хуртэжэ, наманшалан гэдэргээ 
сухариба. Долгилон баййан 
сэдьхэлээ барижа ядан, баяр 
баясхаланай ту, омогорхо- 
лой ту, ал и хайража йайхан

уритэеэ хахасажа ядалгын гу- 
нигай мэдэрэлйээ мэлмэрэн 
баййан нюдэнэйнгоо нулим- 
са баруун гарайнгаа альгаар 
аалихан аршажа, бэеэ шанга 
барин, ябууд дундаа иимэ дуу 
зохёожо, ирагуу йайхан хоо- 
лойгоор хубуундээ зорюулба: 

Хударгандаа зохистой 
Хула хээрэ луус лэ, 
Хубилгаанда тодорсон 
Шимба Шамбын гэгээн лэ. 
Хумэлдэргэндээ зохистой 
Хурин халтар луус байн. 
Хуреэн дасандаа тодорйон 
Хубуун манай Ганжарба. 
Эдэ бугэдые хаража, шаг- 

нажа баййан улад зон сэдьхэ- 
лэйнгээ гунйоо ёстойл Дара 
Эхын хубилгаан байна даа 
гэжэ эхэдэ наманшалбад.

Шимба Шамбын хубил
гаан Ганжарбын гэгээн ии- 
гэжэ дасан хуреэндэ залагда- 
жа йууйан туухэтэй. Суугэл 
дасанай габжа лама Доржо 
Жигмид Данжанай бишыхан 
Ганжарбын гэгээнэй багшань 
боложо тодорбо.

Эсэгэ мэтэ энэрхы йайхан 
сэдьхэлээ энхэрэн, лама бур
ханай ном йударта йургайан, 
Монголой Арьяа Бандидын 
дасанда санидай йургуули 
хэхэдэншье хажуудань ябал- 
сайан ха.

Шимба Шамбын угтам- 
жа тухай Д.Х. Цынгуевагай 
бэшэйэн дээрэ нэмэхэ ушар 
байна. Суугэлэй дасанай лама- 
нар энэ угтамжада бухыгоороо 
оролдоо юм бэзэ. Арахал- 
хын газарта тодорйон айан 
туруушын хубилгаан, ундэр 
солотой Г анжарбын гэгээн 
ха юм. Хубилгаан хубуунэй 
шэрээгээ эзэлхыень угтуулжа, 
дасанайнгаа тараг сагаан мра
мор добжын дээрэ мандалаар 
угтаба. Дасанай хугжэмоор 
сэмбрэл ургэбэ.

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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АМАН ЗОХЁОЛ

Уреэл хэлэйэн угые удэрэй одон болгогты
Ургэн дэлхэйн ургэмжеер 
Улзы йайхан йуугаарайгты,
Ундэр тэнгэриин эбигээлээр
Y ш ) йайхан йуугаарайгты.
Г ал ехэ гуламтыемнай сахижа,
Гарал ехэ угыемнай залгажа,
Ургэн дэлхэй эхэдээ ургэгдэжэ,
Сэбэр йайхан шарайтаниие,
Сээжын ехэ ухаатаниие 
Эсэгэлхэ болооройгты.
Пур ехэ зоригтониие,
Пулдэ ехэ заяатаниие 
Нагасалха болооройгты.
Эдеэнэй йайханиие эдижэ,
Y п и  йайхан ябаарайгты,
Эдэй йайниие эдлэжэ,
Энхэ мэндэ ябаарайгты.

 ̂  ̂ ^

Тулийэн галтнай 
Тумэн жэлдэ бадаруужаг,
Турэл ногоон дайдадаа 
Тумэн боложо йуугаарайгты.
Гэртэтнай наранай толон 
Хододоо задараг лэ,
Сэдьхэлдэтнай бэлигэй дээжэ 
Хэтэдээ задараг лэ!

 ̂  ̂ ^

Эжы абатнай, айл хотонтнай 
Та хоёройнгоо хусэл зорит дэмжэжэ, 
Хотоймо ехэ хурим,
Нахиима ехэ найр хэжэ,
Бултыемнай баясуулан байнал.
«Хунэй басаганай зол -  харида» гэдэгээр 
Хунэй нухэр болобош.
Улбэр хуниие аргалдаг 
Yпэтэй йайхан сэдьхэлтэй,
Угы юумые бии болгодог 
Yпэр арьбан гартай 
Зохидхон бэри гэлсуулээд,
Зондоо хундэтэй ябаарай.

Хундэтэ уринэрнай
Бэе бэедээ этигэлтэй ябагты.
Бэжэр мунгэн сэргэдэтнай 
Бууйан айлшадаа угтажа,

Буян хэшэг арьбадхан,
Баян бардам айл болон жаргагты.

 ̂  ̂ ^

Уеынгоо нухэдэй ерэхэдэ,
Уудэеэ сэлин угтаарайгты,
Нонин угын эхиндэ
Найхан хэрэг арьбадхаарайгты.

 ̂  ̂ ^

Табан хушуун малтнай тартан,
Тараг, айрагтнай билтаржа байг,
Нури убйэнтнай элбэг,
Ну, тарагтнай билтаржа байг.

 ̂  ̂ ^

Уд эр бухэндэ жаргалай йайханиие узэжэ, 
Углов бухэндэ наранай йайханиие хаража, 
Урда йайхан хормойетнай 
Аша, зээнэртнай гэшхэжэ,
Хойто йайхан хормойетнай 
Хони, ямаадтнай гэшхэжэ,
Элуур энхэ, зол жаргалтай,
Эбтэй эетэй хуугэд, зээнэрээрээ 
Улзы хэшэгтэй унэр баян,
Ундэр найатай, убшэ зоболонгуй,
Аша зээнэр -  амтатай гэлдэн,
Амгалан тэнюун ажайуугыт даа!

 ̂  ̂ ^

Мунгэн шэнги мунхэ нэрэтэй,
Мушэн шэнги мунхэ солотой,
Тумэн зоной туруу ябаарайт,
Олон зоной орой ябаарайт.

 ̂  ̂ ^

Элуур энхэ йуудалтай,
Элбэг дуурэн байдалтай,
У ргэп тэнюун гуламтатай 
Айл боложо йуугты.
Ута найа найалжа 
Удаан жаргал эдлэжэ,
Унэр баян йуугыт даа.
Худэлмэри байдал хоёртоо 
Хунэй зэргэ ябаарайт,
Хуугэд уринэроо ургэжэ 
Хулыень дуроодэ хургоорэйт!
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

МИНИН НЮТАГ
Ехэ-Сахир нютагни,
Баян Согто ууламни 
Ямар Ьайхапаар харагданаб, 
Ямар элшээр сасарнаб?
Элдин тала дайдамнай 
Элдэб унгеер харагдана.
Хуухэн ундэр ууламнай 
Хуугэдтэ ехэ баярлана!

НАМАР
Хуйанай намаан 
Палхинда улеэлгэн,
Аалиханаар эрьелдэн 
Арбайлдан унанал.
Шэнэйэн мод од 
Шарайгаа хубилган,
Хуаа дэгэлээ 
Хэдэрэн йуунал.

ХАРААСГАЙ
Хабарай нэгэ углов 
Халуун оронйоо ерэйэн 
Хоёр хараасгай хухюутэй 
Хажуугарни ниидэн эрьелдээ.
Yннпп.с болонгуй тэдэмнай 
Урда гэрэйм ханада 
Шабар уурхай табижа 
Шаг шууяа табилдаа.

ВЕЛОСИПЕД
Аятай зохид велосипед, 
Абамнай магазинйаа асараа. 
Хухийэндоо Хэшэгтэ хашхараа, 
Хуршэ нухэдтоо йайрхаа.
Эндэ тэндэ гуйлгоод 
Эмээл юумэ эбдээ.
Шэб шэнэхэн велосипедэй 
Шэг шарайнь буураа. 
Хэшэгтэдэ хэрэггуй болонхой, 
Хотогор соо хэбтэнэ.
Гансал аба сухалтай 
Г эмэрнэ Хэшэгтэ хубуундээ.

ПОРШООНХО
Тумэр хатуу 
Тухэреэн хоншоортой 
Суда едогонойон 
Шодогор йуултэй.
Далидал адли 
Дэрбэгэр шэхэтэй.
Поршоонхо манай

Боошхо шэнги.
Бэлигма ахай 
Эдеэлуулдэг ходе.
Танихаар бэшэ 
Томе болоо.

МИНИН НЮТАЕ -  ЗАХААМИН
Эдир жаахан найандаа 
Эхэ йайхан Захааминдаа 
Эжэл унэн нухэдоороо 
Эрьелдэн, гуйлдэн нааданаб.
Зэдэ голой yhan соо 
Зэбэ, хадари олон даа!
Сахир голой yhan соо 
Сахюур шулуун олон даа!
Баян уужам Захааминдаа 
Баяртай байнаб нухэдууд.
Ажалша, дууша, таряаша 
Абым нютаг -  Захаамин!

Гомбоева Саша, 
Ехэ-Сахирай дунда hypiyy.ni.

МИНИН ТООНТО НЮТАЕ
Минин Ьайхап Ехэ-Сахир,
Ерээлби шамдаа.
Уд эр йуни Ьапаапдампи 
Ехэ-Сахир нютагни.
Хуухэн уулаЬаа шэртэхэдэм 
Ехэ-Сахирни харагдана.
Хадын opoiihoo харахадам 
Сайан ялалзаад харагдана.
Ехэ-Сахир -  ехэ нютаг,
Минин турэйэи нютаг,
Ходол хаража байдаг 
Хонгор минии нютаг.

МИНИН НЮТАЕ
Шамайем нэгэшье 
Шэмэглэн поэдууд 
Шэхэнэй дууламаар 
Шулэгтоо дурдаагуйл.
Орон нютаг Сахирни,
Балшар багайаан 
Ундыжэ ябахадаа 
Хурьйэи дээгууршни 
Хульбэрэн тэнгээб.
Далан дабаанай саана 
Оршодог турэл тоонтомни 
Ундаа харюулха 
Аршаан булагаар баянши,
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Амаа то1юдохо 
Уураг тарагаар элбэгши.
Ухаан opoxohooM хойшо 
Уужам дэлхэйдэ гансаханши.
Одоошье шамайгаа 
Оруулхам заахан шулэгтее.
Ундэр хада уулануудтай,
Ургэн yha голнуудтай,
Ан амитадаар баян 
Аглаг минии тоонто.
Элдэб унгын жэмэстэй,
Эмниг хурдан моридтой 
Минии Ехэ-Сахир тоонтомни.

МАНАЙ БУРГУУЛИ
Хуйтэн намарай ерэхэдэ 
Хуйанай набшайад шарлана.
Пурагшад булта йубарин,
Пургуули тээшээ алхална.
Шэнэ хусеер йуралсалдаа 
Шудее зуугаад орохобди.
Эжы, абаяа дуулажа,
Эрхим хунууд болохобди.

БУРЯАД ОРОМНИ
Буряад оромни, намайе шагныш,
Баатар хубуудэйш алдар солые дурданалби! 
Бурад оромни, намайе дуулыш,
Бата гартай турэл арадыш магтаналби!
Урда эртын домогтой,
Ургыгаар ЬалбарЬап талануудтай,
УЬаар йайхан аршаануудтай 
Уужам йайхан Буряадни!
Бурхан багшайаа адистай,
Буурал убгэдйоо уреэлтэй,
Дээдэ замбийаа уршоолтэй 
Дэмбэрэлтэ йайхан Буряадни!
Уужам оромни, намайе дуулыш,
Ухаан бэлигтэй арадыш магтаналби!
Уудам ургэн Буряад оромни,

намайе шагныш.
Ухаансар басагадайш оюун бэлигые

дурданалби!

САХИР НЮТАГ
Сахир, Сахир, Сахир 
Сарюун найанайм нютаг,
Мундэлэн байгыш хододоо 
Минии турэйэн нютаг.
Хаанашье ошоод ябахадаа 
Хододоо йанахаб шамаяа,
Хэншье болоод ябахадаа

Хэзээшье мартахагуйб шамаяа, 
Сэлгеэн сагаан Сахирни 
Сэнгэмээр йайхан нютаг юм даа, 
Ургэн сагаан Сахирни 
Унгын жэмэстэй нютаг юм даа.

ЕХЭ-САХИР НЮТАГНИ
Аймагайнгаа дундахана 
Абым нютаг оршодог.
Хада уулануудаар тойрогдонхой 
Хурдан Зэдэм урдадаг.
Зундаа дураараа сэнгэнэб,
Зэдэгэнэ йархяагаа туунэб.
Баян дайдадаа дуратайлби,
Баранйаа тэрэнээ аршалхалби.

ТААБАЙДА
Дайнда ябахадаа 
Бэеэш гамнаагуйш,
Дулэн соогуур дабшахадаа 
Дураяа гамнаагуйш.
Дурбэн жэл соо дайсанаа 
Шуйаа адхан намнааш,
Дулаан сэдьхэлээрээ 
Эхэ ороноо хамгаалааш.
Совет арадтаа 
Сэхэ унэн ябааш,
Солдат сабхяараа 
Дайсанаа эшээндэнь гэшхээш. 
Дайнда илахадаа 
Бэеэ магтаагуйш,
Даруу зандаа 
Нютагаа бусажа ерээш.

МИНИИ БАЙХАН НЮТАГ
Хоёр хадын хоорондо 
Хоёр зуугаад айлнуудтай 
Ехэ-Сахир оршодог 
Ехэл йайхан нютаг даа.
Баян-Согто уулам 
Буйэтэйшуулэй йулдэ юм.
Хубууднай холын замда мордоходоо 
Ходол шутэжэ ябадаг юм.
Наранай мандаха зугйоо 
Намайе Хуухэн уулам угтадаг,
Залуу шэнэ айлнуудта 
Зохидхон басагадые уршоодэг.
Ургэн тала дайдамнай 
Ухэр малаар баян юм.
Ехэ-Сахир нютагтаа 
Ехэ дуратай хунби.
Хоёр хадын хоорондо
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Хоёр зууугаад айлнуудтай 
Ехэ-Сахир оршодог 
Ехэл йайхан нютаг даа.

тоонтомни
Турэл нютаг минии -  Ехэ-Сахир 
Теедэй, таабайн тоонто юм.
Эжы абын гуламта 
Элдин талатай нютаг юм.
Yпдэр уула хадатай,
Улгэн ехэ дайдатай,
Эдир найанайм тоонто 
Энэ минии Ехэ-Сахир.

ЭХЭ НЮТАГ ТУХАЙ
Эхэ нютагни,
Эхэ нютагни!
Эгээл унэтэй юумэмни.
Эрхын шэнээн байхайаамни 
Эжытэймни хамта 
Энэ болоторни ургоош.
Эхэ нютагни,
Эхэ нютагни!
Эгээл унэтэй юумэмни.
Балшар бага байхайаамни 
Баабайтаймни намайе ургоош.
Эхэ нютагни, йайхан Ехэ-Сахирни, 
Пайхан йургуулимни 
Томоотой, эбтэй, жаргалтай 
Турэйэн нютагтаа урганабди.

ИЛАЛТЫН УДЭР
Майн юйэнэй удэр,
Манай Илалтын удэр 
Сэнгэлиг йайхан жаргал acaphan 
Совет арадай Илалтын удэр. 
Дайнда илажа гарайап,
Дайсанаа даража шадайан 
Алдарта арад зоноо 
Аман угоор магтанаб!

 ̂  ̂ ^
Хантууриин хуйан тужа шамдаа 
Хурэжэ ерэхэб нажартаа,
Хэзээ нэгэтэ дурлаад,
Хадагалаа бэлэйб нюусаяа,

Пайхан сагаан шарайдаш 
Паршаганайан зоолэн намаандаш.
Пэмээхэн йалхинай йэбшээн 
Эльбээд абана намааень,
Пэргээн йэргээн йэбшээлхэдэнь 
Эрхэлнэ тужам аятайхан.
Панаан бодол сэдьхэлдээ 
Энхэрэн ябанаб шамаяа.
Бадма ленхобоор бурхоогдэйэн 
Баян элбэг талануудтай,
Балшар бага найанайм 
Баабайм нютаг йайхан даа.
Дэлхэйн дээжэ болохо 
Дэлбэгэрхэн ургы 
Дабаан дээгуур таатайханаар 
Даадхал хадагаар угтадаг.
Таба сагаагай дэльбэнууд 
Ташаан дээрэнь тодордог,
Таатай жаахан ухибууд 
Тала дайдаарнь тарадаг.
Уурэй толоноор туяардаг,
Ундэр уула хадануудтай,
Убгэ эсэгын уреэлтэй 
Ургэн йайхан нютагтайб.
Наартай захидхон хуухэд 
Нютагым шэмэглэн мундэлдэг юм,
Наруули тэнгэриин хаяагаар 
Нютагайм шубууд жэргэдэг юм.
Дуулан магтахаяа туров губ,
Дуулим сэнхирхэн Сахираа,
Дууша хэшэгтэ арадтай 
Дэмбэрэлтэ ехэ нютаг юм даа.

Гомбоева Бэлигма, 
Ехэ-Сахирай дунда hypiyy.ni.
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