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ПАЙНДЭР

«Эжын энхэрэл -  юртэмсын жаргал»
Жэл бури Росси гурэндэ ноябриин Ьуулшын 

амаралтада Эхын йайндэр тэмдэглэгдэдэг зан- 
шалтай юм. Манайшье аймагта энэ йайндэртэ 
зорюулан эхэнэрнуудэй форум эмхидхэдэг гээ- 
шэ. 2017 оной эжынэрэй форум 7-дохиёо «Эжын 
энхэрэл -  юртэмсын жаргал» гэйэн нэрэтэйгээр 
ноябриин 28-да Захаамин аймагта болохоо бай- 
па.

Энэ хэмжээнэй шугамаар Захаамин хотодо 
йопирхолтой олон тоото талмайнууд ажаллаха- 
ар, мурысеенууд унгэрхеер хараалагдана.

Хун бухэнэй хуби заяанда эжын нэрэ ямар- 
шье юумэнйее унэтэй сэнтэй гээшэ. Тиимэйээ 
хуугэдэй хумуужуулгэ, тэдэнэй хойшонхи ажа- 
байдалынь, абайан мэргэжэлынь, хубууд ба- 
сагадайнь гэр булын байдал, хунэй хуби за- 
яанай ябадал -  булта эжын анханйаа заайан 
йургаалйаа дулдыдадаг.

Дэлхэй дээрэ эгээл дутэ хун болодог эжы- 
нэртэ зорюулагдайан хэмжээнуудтэ айма
гай эхэнэрнууд хабаадахаа бэлдэнэ. Худее 
тосхонуудйаа ба хотын эмхинуудйээ зургаан 
эжынэрйээ буридэйэн булгэмууд сугларжа, хоо- 
рондоо мурысэжэ, эгээл эрхимуудээ элируулхэ 
хусэлэнтэй. Тэрэнэй хажуугаар аймагай эмхи 
зургаануудта ажалладаг эжынэрнуудые амар- 
шалха баярай йайндэрнууд унгэрхеер хараалаг- 
данхай.

Захаамин хотодо унгэрхэ хэмжээ ябуул- 
гын уедэ аймагай «Эхын алдар соло» гэйэн 
Хундэлэлэй дэбтэртэ Захааминай эрхим туруу 
эжынэрэй нэрэнууд алтан узэгуудээр бэшэгдэн 
мунхэруулэгдэдэг заншалтай юм. Y uiee тиихэ- 
дэ энэ удэр аймагай нарайлалгын гэртэ йая эжы 
болойон эхэнэрнуудые амаршалан, бэлэгууд ба- 
рюулагдаха.

М унеедэрэй сагта ажабайдалай оршом- 
до эхэнэрнуудэй нулее сэгнэшэгуй ехэ бай- 
на. Ямаршье ажахын йалбари абаад узэхэдэ, 
эхэнэрнуудэй хубита оролсоод лэ харагдана.

Эхэнэр хунэй хэдэг ажалйаа гадуур тэдэнэр Ган
са буйэтэйшуулэй ш ададаг баййан хэрэгуудые 
амжалта ехэтэйгээр бутээдэгээ гэршэлдэг бо- 
лонхой. Ажалдаа харюусалгатайгаар хандажа, 
гэр булэдее, хуугэдтее анхаралаа удэр йунигуй 
хадуун ябадаг, олониитын ажалдашье урагша- 
тайгаар дабшан байдаг эхэнэрнуудэй нэрэнууд 
тоолошогуй олон ааб даа.

Аймагай эжынэр йайндэрэй удэр «Тамир» 
Ф С К -гай танхим соо аяар юйэн талмайнууд 
дээрэ ееды нгее арга ш адалаа, бэлиг талаангаа 
харуулжа мурысэхэ аргатай. Тэрэ талмайнуудай 
дэргэдэ эхэнэрнуудэй ажабайдалда хэрэгтэй, 
туйатай хеерэлдеенууд, хэлсээнууд унгэрхэ. Бэ- 
еын тамир яажа сахин ябахаб, олон хуугэдтэй 
гэр булэнуудэй ажабайдал, нарайлха залуу 
эхэнэрнуудтэ зорюулагдайан хеерэлдеен, уншэн 
ухибуудэй ажабайдал хэлсэхэ, эхэнэрнуудэй та- 
лаан бэлигээ бэелуулхэ арга боломжонууд гэхэ 
мэтын олон йонирхолтой асуудалнууд хэлсэгдэ- 
хээр хараалагдана.

Соёлма Бальжурова, 
манай корр.
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НАРАН ГООХОН

Шатарта шуналтай Тунгалаг
Залуу хухюун, задарюун омог 

найандаа нютаг нугаяа суур- 
хуулжа, арад зонойнгоо йуддыень 
дээшэнь ургэжэ ябадаг эдир залуу 
хубууд, басагад буурал тоонто 
Буряад оровдомнай о. юн даа. Т> 
дэюй нэгэн Тунгалаг Жигжитова 
болоно гэхэдэ, алдуу болохогуй 
хаш.

Тэрэ Захаамин aihiai ай Ен- 
горбой йуурипда 1995 ондо Чи- 
мит Геннадьевич, Валентина Ва
димовна Жигжитовтэнэй ажалша 
бэрхэ, эбтэй гэр булэдэ турэйэн.

«Хулэг болохо унаганйаа, 
хун болохо багайаа» гэжэ арадай 
аман зохёол соо дэмы хэлэгдээгуй 
байха. Тунгалаг бури йургуулида 
hypaxahaa йубэлгэн ухаатай, 
ямаршье хэшээлдээ адли тэгшэ- 
хэн шуналтай, бухы багшанарай, 
турэлхидэйнгоо омогорхол боло- 
дог байгаа. Хэдэн олон мурысоон
-  олимпиадануудта буряад, ород 
хэлээр, литератураар, туухэ, био- 
логёор аймаг соогоо туруушын 
йууринуудга гаража, уласай 
урилдаануудта амжалтатайгаар 
хабаадаа.

Теэд Тунгалагнай ганса йу- 
ралсалай талаар шалгараагуй. 
Тэрэнэй эгээл ехэ шунал, тата- 
са, дуран гээшэ шатар болоно. 
Уншажа, бэшэжэ Ьурахагагп аа 
зэргэ энэ аргагуй орёо, йопип, 
ухаа гуйлгэхэ наада шудалжа 
эхилээ. Нэгэдэхи класста йуража 
байхадаа, шатарай кружогто 
ябажа захалаа. Багшань, Вален- 
тина Лайжнговпа Бальжурова,
-  орон нюгагтаа мэдээжэ, ураг- 
шаа йанаатай, олон ухибуудые 
шатар нааданда йургайап, 
дуй дуршэлтэй хун, туруушын 
удэрйоо эхилжэ, энэ басаганда 
онсо анхарал табижа захалаа 
бэлэй. Тунгалаг хурдан ухаа

тай, гунзэгы бодолтой баййанаа 
гэршэлжэ, бухы мурысоонуудтэ 
дээгуур йууринуудга гаража, 
йургуулияа, нюгагаа магтуулжа
ЭХИЛЭЭ.

Эдэ олон илалтануудыень омо- 
горхон, бахархан адаглажа бай
хадаа, би энэ басаганай эрэлхэг 
зоригтойень, хатуу зурхэгэйень, 
усэд нэгэрууень гайхадаг бэлэйб. 
Юуб гэхэдэ, Тунгалаг багахан 
байхадаа хундоор убдэжэ, эм- 
шэдэй харууйан доро удаан соо 
байдаг Нэп. Тиибэ яабашье нэгэ- 
ттть е  дахин голхоржо, бэеэ хайр- 
лажа, урмаа тайаржа, хун зондо 
оорынгоо ядарал хохидол тооло- 
жо ябахыень нэгэгэшье бидэ, баг- 
шанар, суг йуража ябайан уетэн 
нухэдьшь, хараагуйбди.

Пургуулняа амжалтатай
гаар тугххэжэ, Тунгалаг Бу- 
ряадай гурэнэй багшанарай 
дээдэ йургуулшш социально- 
психолоппш факультедтэ ороо. 
Ехэл эдэбхитэй оюутадай нэ
гэн гэжэ алдаршайан байха юм. 
Пуралсалай талаар олон тоото 
мурысоон, олимпиадануудта ха
баадаа. Жэшээнь, Владивосток 
хотодо психолоппш талаар ою
утадай хоорондо болойон олим- 
пиадада хабаадалсайан, т иихэдэ 
манай БГУ-гай оюутад тренин- 
гээр 1-дэхн йуури, 3-дахи йуури 
командаараа абайан байна.

Оюутан ябахадаа, Тунгалаг 
эгээл дуратай наадаяа -  шатараа 
маргаагуй, энэ тэрэ турнирнууд- 
та, мурысоонуудтэ хабаадажа, 
туруушын йууринуудые эзэлжэ, 
нюгагаа нэрлуулйэн зандаа. Тэрэ 
тоодо уласай чемпион болойон, 
хэдэн удаа Сурхарбаанда, Ху- 
доогэй ажалшадай спартакиада- 
да, Сангхын заншалта шатарай 
нааданда амжалтатайгаар ха

баадажа, хундэгэ йуурннуудта 
гарайан юм. Нёдондо жэл Крас
ноярск хотодо Сибиршш феде
ральна тойрогой оюутад хоо
рондо унгэргэгдэйэн шатарай 
мурысоондэ тэрэ 2-дохи йуури 
эзэлээ йэн. Харин 2017 ондо Но- 
восибирскдэ болойон инмэл 
мурысоондэ Тунгалаг илалта 
туйлажа, 1-дэхи йуурвда гаража, 
алтан медаляар шагнагдаа. Хара 
далайн эрьедэ Севастополь хото
до энэ чемшюнадай фшалда ха- 
баадаха эрхэгэй болоо йэн. Тун
галаг нюгагайнгаа нэрэ доошонь 
унагаангуй, йулдыень дээшэнь 
ургэжэ шадаа: тэрэ 3-дахн йуури 
эзэлжэ, хурэл медальтай гэртээ 
бусаа.

Унгэржэ баййан 2017 он Тун- 
галагай хуби заяандань ехэ ураг- 
шатай, удхатай байгаа. Спортьш, 
тамирай талаар иимэ амжалта- 
нуудые туйлахайаа гадна, дээдэ 
йургуулшш бакалавриат улаан 
дипломоор дуургэжэ, эжы абаяа, 
турэл гаралаа баярлуулаа. Упюо 
тиихэдэ йаяхана «Сибиршш фе
деральна тойрогой эгээл бэрхэ 
тамиршан» гэйэн Интернет-му- 
рысоон унгэргэгдэбэ. Нэрлэг- 
дэйэн тамиршадай хоорондо ма
най Тунгалагай нэрэ оролсобо. 
Олон тоото нухэдэйнь, турэл га- 
ралнуудайнь, нюгагаарх1щайнь 
дэмжэйэнэй ашаар Тунгалаг ила- 
жа, финалда гараба гээшэ.

Муноо Инна Ивахиповакай 
шатарай йургуулвда багшаар 
худэлжэ эхнлйэн Тунгалаг Чнми- 
товнада ушоо олон дабаануудые 
дабажа, илалтануудые туйлажа, 
орон нютагайнгаа, арад зонойн- 
гоо омогорхол олон жэлдэ боло- 
жо ябахыень хусэе!

Элеонора БАЛЬЖАНОВА 
(burunen.ru)
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85 ЖЭЛЭЙ ОЙЕ УГТУУЛАН

Нютагайнгаа туухэ бэшэгшэд

«Закаменская правда» common коллектив. Са.хир. Редактор Ц.Ц. Субанов

«Знамя труда» common коллектив. Редактор М. С. Батуева

1930 ба 1931 онуудта ЦК  
ВКП(б) «Аймагай сонинууд ту- 
хай» ба «Аймагай сонинуудай 
хугжэлтэ» гэйэн тогтоолнуу- 
дые аба ha н байна. Тэрэ carhaa 
хойшо бухы Совет гурэн соо 
хотын ба аймагай сонинууд 
хэблэгдэжэ эхилээ. Манайшье 
заха холын Захааминай аймаг- 
та «Закаменская правда» гэжэ 
нэрлэгдэйэн совиной туруушын 
дугаар 1932 оной декабрь hapa 
соо хэблэлйээ rapahan юм.

TYPYYIUblH АЛХАМУУД
Тэрэ сагта холын аймагта 

еедын хэблэл эмхидхэхэ гээ- 
шэ амаргуйл ажал байгаа юм 
ааб даа. Ш энэ хэрэг бутээхэ 
тусхай мэргэжэлтэдшье олдо- 
хоор бэшэ Нэп. Тиимэйээ СО
НИН бэлдэн гаргаха хунууд, 
хэрэгтэй техникэ гэхэ мэтэ хо
лын хотонуудйаа эльгээгдэжэ, 
сониной ажал ябажа эхилйэн 
байна.

Аймагай сониной туруушын 
редактораар Бальжин Буда- 
евич Донхоров томилогдоо. 
Петербургын типографида 
барлагш аар ажаллайан Вла
димир Антонович Н овин
ский ород хэл эн дээрэ СОНИН 
туруушээр оороо хэблэжэ, ха- 
жуугаарнь эндэхи нютагай зо- 
ниие hypi ahan юм.

Туруушын жэлнуудтэ редак- 
торнуудай тушаалда олон хун 
ажаллайан байна: Ш агдарон, 
Чимитов, М иронов, Хазага- 
ев, Гончиков, Наталинов, На- 
гаслаев... Тэдэнэй олониинь 
партиин эмхинуудтэ худэлйэн 
хадаа нэгэ-хоёр жэл болоод 
лэ йэлгэлдэдэг байгаа. Жэшэ- 
энь «Улаан Сэлэнгэ» сониной 
туруушын редактор Г.Б.

Нимбуев 1935 ондо манай ай
магай сониной редактораар 
эльгээгдээд, йуулээрэнь «Бу- 
ряад-М онголой Унэн» сонин- 
до худэлйэн юм. Н.С. Кучумов 
Захааминай йуулээр Загарайн 
редакцида ажаллаа.

«ЗА СОВЕТСКИЙ  
ВОЛЬФРАМ»

1936 оной июнь hapa соо 
Джидастройдо фабрикын со

нин хэблэхэ тухай шиидхэбэри 
абтагдаба. Энэ сониной редак
тораар З.Т. Филимонов томи- 
логдобо. Хэдэн йарын турш ада 
бэлэдхэлэй ажал ябуулагдажа, 
Эрхуу, Черемхово, Улаан-Удэ 
хотопуудЬаа барлалгын хэ- 
рэгсэл-техникэ асаруулагда- 
жа, октябриин 18-да «За со
ветский вольфрам» сониной 
туруушын дугаар хэблэлйээ 
гараа бэлэй. Сонин хэблэл-
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Бару у  н eaphaa: типографиин захирал Ж. Б. Галданов

гын ажалда худэлжэ шадаха 
хунуудые бэдэрэн олоходо, 
ажалай, байра байдалай асуу- 
далнуудые шиидхэхэдэ Джида- 
комбинадай барилгын талаар 
захирал Иосиф Иванович Бо
рисенко ехэ хубитаяа оруулЬан 
юм. Комбинадай хугжэлтэдэ 
сониной нулеое энэ бэрхэ 
хутэлбэрилэгшэ Ьайн ойлгодог 
байгаа. Комбинадта ажалла- 
даг зоной олониинь Инкур по- 
селокто ажаЬуудагЬэн. Хажуу- 
гаарнь ХолтоЬон ба Гуджирка 
тосхонуудай барилга эхилхээ 
байгаа. Комбинадай «За со
ветский вольфрам» сониной 
нюурнуудта ажалай герой- 
нууд, бэрхэ хутэлбэрилэгшэд, 
комсомольцууд тухай, социа- 
лис мурысоенуудэй дунгууд 
тухай, шэнэ бодхоогдожо 
байЬан гэрнууд, больница, ам- 
булатори, магазинууд, клу- 
бууд тухай зураглалнууд олоор 
толилогдоЬон юм.

1959 он болотор манай ай- 
магта «Закаменскан правда» 
ба «За советский вольфрам» 
(Ьуулээрэнь «За металл» гэжэ 
нэрлэгдэйэн) гэЬэн хоер сонин 
хэблэгдэдэг байЬан юм.

Туруушынгээ дугаарнууд- 
haa эхилэн, энэ хоер сонинуу- 
дай хуудаЬануудта аймаг 
соомнай боложо байЬан хуби- 
лалтанууд, туруушын колхозу- 
удые эмхидхэлгын худэлмэри, 
хамтын ажалай амжалтану- 
уд, узэг бэшэгтэ Ьургахын 
худэлмэриин дунгууд, элуур 
энхэ байдал тухай дэлгэрэнгы- 
гээр хоорэгдэнэ. Сагай шэнэ 
эрилтэнуудые сахин, сонину- 
уд ажабайдалай шухала асу- 
удалнуудые табин, тэдээндэ 
харюунуудые угэхэео оролдо- 
дог байгаа. Ажалша зон, кол- 
хознигууд, ажалай туруушуул 
сониной унэн нухэдэй тоодо 
ородог байгаа бэлэй.

Дайнай Ьуулшын жэлнуудтэ

гурэнэй экономикын хубилал- 
танууд улам саашаа дабшан, 
худее нютагуудаар томо-то- 
мо совхозууд эмхидхэгдэжэ, 
Зэдын вольфрам-молибденэй 
комбинат Совет гурэн дотороо 
том о уйлэдбэринуудэй нэгэ- 
ниинь болоЬон юм. Захаамин 
хотодо тойоной завод, мяха- 
най комбинат, оёлгын фабрика 
нээгдэбэ. Ш энэ сагай ажабай- 
далда аймагай сониной ре- 
дактораар эрдэм йургуулитай, 
эрхим мэргэжэлтэй редактор- 
нууд худэлее: Н.С. Кучумов, 
П.Л. Натаев, С.С. Субанов. 
Ажабайдалай шэнэлэлтэнууд 
нэбтэруулэгдэхэдээ алдуу эн 
дуунуудшье ушардаг бай
гаа. Аймагай редакцинууд- 
шье тэрэ ябадалай дутуу дун- 
дануудтай ушарйан. Элдэб 
эмхинуудые нэгэдуулжэ томо 
болгожо, Ьуулээрэнь гэдэргэнь 
Ьалгаажа байЬан уеэр редак- 
цидашье тиимэ хубилалтанууд 
тохеолдоЬон юм.

«ЗНАМЯ ТРУДА»
Аймагай хэблэлэй туухэдэ 

1959 ондо ехэ хубилалта боло
жо, «Закаменская правда» ба 
«За металл» сонинууд нэгэдэ- 
жэ, «Закаменская правда» гэжэ 
нэгэ сонин аймаг соо гарадаг

болоо. Харин 1965 ондо айма
гай сонин «Знамя труда» гэжэ 
нэрлэгдэжэ, апрелиин 1 -дэ 
туруушын дугаар хэблэгдэ- 
бэ. Ахамад редактораар Б.Ш . 
Ванников томилогдожо, ре- 
дакторай орлогшоор -  «Ажа
лай туг» сонин бэлдэн гаргадаг 
мэргэжэлтэнээр Д.Б. Дашеев 
худэлжэ захалаа. Тэрэ yehee 
эхилжэ аймагай сониндо бэ- 
лиг талаантай, ажалдаа дура- 
тай сурбалжалагшад ба бусад 
мэргэжэлтэд олоор ажаллаЬан 
юм: А.Т. Ткач, С.Б. Табдаев, 
Х.Ц. Аюрзанаева, А.И. Л ов
цов, А.М. Арчукова, Г.А. Ф о
мин, М .А Цыденов. Иуулэй 
жэлнуудтэ «Знамя труда» ба 
буряад хэлэн дээрэ гарадаг 
«Ажалай туг» сонинуудта унэн 
сэхээр аймагайнгаа ажабайдал 
болон нютагайнгаа ажалша 
бэрхэ арад зон тухай хеерэжэ 
ябаЬан мэргэжэлтэдые нэрлэе: 
Д.М. Урбазаев, А.Е. Москви- 
тин, Д.Ц. Аюшеев, Д.Б. Гом- 
божапова, М.М. Гончиков, 
М.Я. Медведев, Е.Я. Чебота
рев, Д.Ц. Цыренжапов, Б.Н. 
Ж анчипов, В.И. Ж аркой, В.Н. 
Бальчиков, С.В. Каллиопи, 
Е.В. М онкетов, Л.А. Ковален
ко, Ш.Б. Бакшеев, Л.А. Кли-
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Редактор М. С. Батуева, сурбалжалагша Б. С. Табдаев, 
харюусалгата секретарь Е.П. Шелкунова

Буряад Уласай сурбалжалагшад Захааминай редакцида айлшаар ерээд байна

мов, В.Г. Чупошев, В.К. Мух
таров, Н.Д. Ш агдурова, В.Ш. 
Ш агдуров, А.Ц. Гончикова, 
И .Очиров, Д.Д. Лыгденова, 
С.Д. Хойлокова, Д.Д. Гарма
ева, И.Ф. Поломошнов, С.Д. 
Дондокова, Л.Н. Парпаева, 
С.Ц. Будаева, Л.И. и К.М . Ма- 
тюшевские, Г.В. Ефремкина, 
Н.Ш . Гонгоров, Д.В. Бадмаев, 
Е.Б. Хандуева, О.Б. Бадмаева, 
Ц.Ц. Ц,ыренов, М.Д. Ц,ыренов, 
Е.А. Ф ом ин. Редакторнуу- 
д аар  Д.Б. Балдаев, Д.Б. Даше- 
ев, Е.О. Бадмаев, Н.Б. Будаев, 
М.С. Батуева ажаллаа.

1960-1980-аад онуудаар 
аймагаймнай хэблэл аргагуй 
ехэ урэ дунтэйгоор худэлэн 
хугжэжэ, долоон хоногто гур- 
ба дахин 6 мянган хэйэгтэйгээр 
«Знамя труда» сонин гарадаг 
йэн.

Ш ЭНЭ САГАЙ 
ХУБИЛАЛТАНУУД

1990-ээд оной хатуу хундэ 
сагууд эхилжэ, аймагай редак- 
цидашье тухашаруу байдал 
тогтойон юм. «Знамя труда» 
сонин долоон хоногто хоёр да
хин, «Ажалай туг» - долоон хо
ногто нэгэ дахин, йуулээрэнь 
йарада нэгэ гарадаг болоо. 
Радиойониной тайагшье мун- 
гэнэй хоморйоо хаагдаа бэлэй. 
1998 оной ноябрь йарада айма
гай захиргаан харюусалгатай 
шиидхэбэри абажа, типогра- 
фи редакции хоёрой коллек- 
тивууд хамтаржа, нэгэ эмхи 
болобо. Тиигэжэ ажалшадай 
тоо усооруулэгдэнгуй, хунууд 
ажалтай зандаа улдэйэн юм.

Хоёр эмхинууд хамтарйанай 
удаа редакциин ажабайдал 
шэнэ сагай экономикын замаар 
хугжэжэ захалйан байна. Зондо 
хэрэгтэй хэблэлэй элдэб арга- 
нуудые бэдэржэ, полиграфиче- 
скэ la h a n a  копия-центр, ком- 
пьютерна кабинет нээйэн юм.

Аймагай хэблэл сагай хундэ 
хушэр байдалнуудые дабан га
ража, редакциин коллектив та- 
лаан бэлигтэй хутэлбэрилэгшэ 
М.С, Батуевагай ударидалга 
доро уласайнгаа сонинуудай 
эрхимуудэй тоодо ороо. «Зна
мя труда» сонин республикын 
аймагуудай редакцинуудай 
дунда туруу Ьуурида булта 
харуулйан баримтануудаараа 
гарадаг йэн. 2011 онйоо «Зна
мя труда» сонин «Вести Закам-

ны» гэжэ шэнэ нэрэтэй болоо 
йэн.

Сониной нэрэнь ондоо 
болоошье haa, сурбалжалаг
шад аймаг соогоо болойон 
йонинуудые, хун зоной ажа
байдал тухай уншагшадтаа 
хоорэйэн зандаал байдаг.

С. БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

Фото-зурагууд редакциин 
apxuehaa абтаба.
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ДЫМБРЫЛГАРМАЕВ

Агын Суугэлэй дасанай ламанарай 
туухэ домогйоо

( Ургэпжэп).

Ехэ, бага хеерхэйнууд 
Г уйдэлэйнгее ая дагаам ай , 
Ехэ, бага ш абинарнууд 
Я м бы нгаа ая дагаам ай. 
Х ударгандаа зохистой 
Х ула хээрэ луус лэ, 
Х убилгаанда тодорйон 
Ш имба Ш амбы н гэгээн лэ. 
Эрмэжэлдээ зохистой 
Эрхэ халзан луус лэ,
Эрдэм бэмэгтээ тодорйон 
Ш имба Ш амбы н гэгээн лэ 
О гторгойдо зохистой 
Одо мушэн хоёр лэ, 
О рхимж одоо зохистой 
О лон тумэн ш абинар лэ. 
Ш абарайнгаа дундайаа

ш алгарйан 
Ш арахан  лёнхобо сэсэг лэ, 
Ш аж анайнгаа дундайаа

мундэлйэн 
Ш имба Ш амбы н гэгээн лэ. 
А лтанхан биибатай

бэшхуурээ 
А сариингаа дунда

татаял  даа, 
А баралаар  тодорйон

богдоёо
А лтанхан шэрээдэл

залаял даа. 
М унгэнхэн биибатай

бэшхуурээ 
М ургэлэйнгээ дунда

татаял  даа, 
М унхэрэн тогтойон

богдоёо
М унгэнхэн ш эрээдэнь

зяляял дяя? 
Алтанхан бумбатай арш аан 
А льган дээгуур

мэлмэрнэл даа, 
А миды найанайнгаа тулоо 
А лтанхан м андалаар

мургэел даа.

Энээниие ш улэглэн най- 
луулха ш адабаритай , угэ хэ- 
лэндэ бэрхэ лам а энэ олон 
зуугаад хубараг санаартан  
соо олдоол йэн бэзэ. М уноо 
хэнэйшье зохёойониинь мэ- 
дэгдэнэгуй.

А га ню тагайнгаа ал- 
дар  соло, туухэ нам тараар  
йонирходог Будаланда то- 
онтотой Н ам сарайн Еом- 
бодорж о Еанж арбын гэ- 
гээнэй турэлэй угсаатай. 
Н айм анай  П ам аж абйаа бэ- 
шэжэ абайанаа «Толон» газе- 
ты н ню урта толилйон юм.

С ум аагай хоёрдохи ху- 
буунэй анханайнь нэрэ Ш и- 
мэд аад, гэгээн тодорхо- 
донь Ш им ба Ш ам ба гээд 
найж алйан юм. Турэйэн он 
жэлынь газеты н статьядаш ье, 
эрдэмтэд зохёолш одой бэ- 
ш элгэдэш ье ондо ондоогоор 
хэлэгдэнэ.

1851, 1852, 1853 онууд- 
та  гэхэ мэтээр элдэбээр 
тэмдэглэгдэйэн байха юм. 
Эндэ тархи эрьюулдэг нэ- 
гэл юумэнйоо болоно гээшэ 
ха. Еушан табан  найан дээ- 
рээ 1887 ондо тагаал  болоо 
гээд бэш эгдэйэн байхадань, 
турэйэн ониинь 1852 он бо
лоно. Зугоор гуш ан табатай- 
даа тагаалал  болоо гэхэдээ, 
урданай буряад гурим аар 
эхи соохи нэгэ найа тоолоод, 
35-даа гээгдэбэ гэлсээ. Тии- 
хэ сагта  хэнш ье о род  ян- 
заар  34 найан дээрээ мордо- 
бо гэхэгуй байгаа ха юм. Он 
жэлнай европын тоололгоор, 
1887 ондо гээд, хайш ааш ье 
худэлхэгуйнь эли бэзэ. Тии-

хэдэ V-дугаар Еанж арбын 
гэгээн С ум аагай Ш имэд гээ- 
шын 1853 ондо турэйэниинь 
унэн болоно. Энэ тагаалал  
бологш о жэлынь 1887 он 
гээшэ. Суугэлэй дасанай 
хуби заяанда энэ жэл ехэ 
шэруунээр тохёойон юм бай- 
на: ш улуугаар барийан Сог- 
ш он дасаниинь хайлаш оо. 
Бурханйаа изагууртай дээдэ 
турэлтэй Еанж арбын гэгээн 
энэ дасанай ш эрээтэнь, аяар 
арбаад  жэл дасаниие оройл- 
жо ябайан хубилгаан тон  за- 
луугаар, йайн ябаха уедоо 
оройдоо 34 найан дээрээ т а 
гаалал  болош оо. Энэ ехэ уйд- 
харта уш ар тухайнь уни саг 
болойон уш арйаань, мэдэхэ 
хун угы, дом ог туухэдэшье 
бэш эгдээгуй гээш э ха. 
Суугээлэй убгэн лам анар  гэ
гээн ш эрээтынгээ найанйаа 
нугшэхэдэнь:

- А райл эртуур эхэйээн 
тайалаабди  даа, -  гэжэ хэл- 
сэдэг йэн ха.

Ш имба Ш амбы н Суугэлэй 
дасан залагдахатайнь са- 
суу, табатайхан  хубуухэнэй 
багш аар, габж а зиндаатай 
Сорж о лам а Д анж анай Д ор- 
жо Ж игмэдые томилйыень 
мэдэнэбди. Д андарай  лам- 
хай унинэйл иимэ бодолтой 
байгаа. Дуунэрыеш ье абаж а 
узоогуй, Бурхан Будды нгаа 
ном нолйоо ондоо тээш ээ 
ухаагаа гуйлгэдэггуй ябайан 
энэ лам багайда нилээн гай- 
тайхан эгууртэ тохогдош оо. 
Энээхэн хубуухэнэй абараг- 
ша абын орондо, энхэрэгшэ 
эжынь орондо сусэнэхэ уялга-
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тай болоо бшуу. Тааруугаар  
эдеэ хоолыень зохёожо буй- 
луулха, хубсайа хунарыень 
угааха, нюур гары ень арю- 
ун сэбэрээр ябуулха, хюмйа, 
уйыень абаха, тобш ы нш ье 
тайарш ахада, утайа зуу хол- 
божо, тэрээниинь хадхахайаа 
эхилээд, эжын угууртэ, эхэ- 
нэрэй уялга дуургээгуйдэнь 
оногуй.

Ензон багш а ш абидаа 
Г анж арбы н гэгээнуудэй 
урда найанайнь нам тар го- 
ёор хоорэхэ. С агай ошохо 
бури Ш имэд хубуун оорыгоо 
унэхоороо гэгээнби, Ш им- 
ба Ш ам ба гээш эб гэжэ сум 
этигэдэг болоо. Бурхан иза- 
гууртай хубилгаанай адиста 
хуртэхэёо мургэлш эд захагуй 
йубариха. О ро ором соороо 
йунажа мургоод, мулхижэ 
дутэлоод, адис абаад  йооргоо 
тэрэл янзаараа  гэдэргээ 
мулхин холодоод, наманш а- 
лан байж а угэлоо баряад, 
сэдьхэлээ хананги гараж а 
ош одог йэн.

Б агш ань гэгээн хубуугээ 
йамааруулж а, хою улан зураг 
зураха, ш абараар , талхаар  
элдэб ам итанай дурсэ урлан 
хэхэ, даам  нааданда ш атар- 
та  йургаха. Бусад зонйоо тад 
ондоо гарбалтайб, бурханйаа 
изагууртай гэгээнби гээд, 
ю рын хара уладта дээрэл- 
хэжэ огто болохогуй гэжэ 
йэргылхэ, зонйоо хаш арбал, 
залхуурйан янза узуулхэеэ 
йанабалнь, энэмнай одоол 
бутэхэгуй ааш а зан гээшэ 
гэжэ номнохо. Ю рэдоол, 
бэейээ холо табихагуйе сэсэн 
багш ань оролдодог бэлэй. 
Зарим ором жэрэмгуй хуба- 
рагуудай нулоонйоо йоол 
зохидоор холодуулжархиха. 
Л ам а санаартанай  тэбш эхэ 
ёйотой заабариие дууйыень 
сээжэлдуулээд, наринаар

бэелуулжэ, сахижа ябахые 
йургаба. М онгол бэш эгтэ 
йаял орож о ябайан хубуун 
аад, Ёнзон багш ы нгаа аш аар 
бухы шахуу хуралнуудай ун- 
ш алгануудта сээжэ болош оод 
ябайаниинь гайхалтай.

И игэж э гэгээнэй багш а 
Ёнзон гэйэн ундэр нэрэдээ 
хурэжэ, хою улаа дахасалда- 
жа, удэр бури унэр шэнгэжэ, 
татахада тайарш агуй хоёр 
боложо ш адайан байгаал 
даа. А байан уялгадаа аргагуй 
наринаар  хандадаг ламба- 
гай Ш имба Ш ам бы нгаа хаа 
яахан наадаж аш ье ошохо- 
донь, орхижорхёод амарж а 
йуудаггуй, хараатай  газарйаа 
адаглан хараж а ябахые орол- 
дохо. У дэрэйнгоо узэйэн 
номой ш алгалта барихаяа 
удэш элэн газаагаа , хорёон- 
гоо уудэндэ зогсоходонь, 
адли сэдьхэлээ убдэлсэн бай
жа ядаха, хаа-яахан алдаж а 
буруугаар унш ахадань, яйая 
оороо ш алгалта барийандал 
сусэнэхэ.

Н айм атай  байхадань, 
удэроо хулеэжэ баййан Дан- 
дарай  ламхайе бараалхаж а, 
гэнинэй йахил хуртообэ. Саг 
жэл тургоор унгэржэ, Ш им 
ба Ш ам ба арбан  найм атай 
болобо. С ааш ань эрдэмээ 
ургэлжэлуулхэеэ йургуулида 
ош оходонь, Ёнзон багш а да- 
хасалдаж а ош ойон ха. Тиихэ- 
дэшье уялгатай бэшэ байгаа. 
Бухы хубарагууд энэ тухай 
найандаа оойэдоо бэеэ даа- 
гаад, Л абран , Гумбум, П аса 
хурэтэр ош оод, йураха эрдэ
мээ хэдэгшье йаань, Ёнзон 
багш а тиигэж э ш адабагуй. 
Гэгээн хубуундээ эльгээрээ 
няалдаж а, йанаа сэдьхэлэйн- 
гээ оёорйоо зободог уш арйаа 
дахасалдаж а ош охо болобо.

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

Худэр залуу найандаа 
Холын элдэб газарта 
Худэлэн ябахаш дураараа, 
Хунйоо нэгэшье дутуугуй.

Ошожол удэрнууд байха,
Он жэлнууд урилдаха, 
Алагхан зурхэншни гэнтэ 
Айдархан найаяа шаналха.

Булжамуурай жэргэхэ уедэ 
Бусажа ерээрэй нэгэтэ, 
Буурал болойон абадаа, 
Бууса турэл нютагтаа.

Улгыдэн шамаяа тэнжээйэн 
Уужам нютагаа бусаарай, 
Энхэрэн байжа ургэйэн 
Эжыгээ буухэн мартаарай.

Анхан турэйэн тоонтын 
Агаарыншье хурэтэр

ондоол,
Арш аан мэтээр суршэн, 
Арюудхан шамайгаа байхал.

^ ^ ^

Ара хангайн хубшэдэ 
Агнажа ябахада хабатай, 
Ажабайдалайнгаа дабаанда 
Ошоод байхада харатай.

Залуу йайхан найаншни 
Зуудэн шэнги унгэрхэл, 
Зугадан ошохо тэрэшни, 
Зунай сагай шуудэртэл.

Туха сулоогуй ябаад,
Тархяа ургэн гэхэдэшни, 
Бууралтан эхилйэн толгой 
Байжал байха урдашни.

Сошон саашаа харахадаа, 
Сохом хухижэ байхагуйш, 
Унгэрйэн сагаа йанахадаа, 
Ухибуун найаяа

мартахагуйш.
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ХАНДАЖАП ЦЫ РЕНОВ

Газар бури гэгээшуул турэхэ, 
гэр бухэндэ гэбшэнэр турэхэ
Ш А РЫ Н  Ш АЖАН

Анха туруунэй манай бу- 
ряад арад хара шажантай, 
хухэ мунхэ тэнгэридээ, орон 
Хангайнгаа эзэдтэ мургэжэ, 
тахижа ябадаг байгаа. У ha 
голойнгоо лусуудта мургэл 
хэжэ, булаг, арш аангаа ехэ 
арюухан сэбэрээр хамгаалжа 
ябаа. Саг хододоо нэгэ зандаа 
байдаггуй, ходол хубилжа бай- 
даг. Урда зуг1юе шарын ша- 
жан дэлгэржэ, улад зондо ехэ 
нулее узуулжэ, Санага нютаг- 
тамнай дасан дуганууд бариг- 
дажа, хун зон буддын шажанай 
философы узэжэ, эрдэм ехэтэй 
ламанар бии болоо 1гэн. Дээ- 
дэ захын нютагай ухибуудые 
бултыень hyprahaH юм гэлсэ- 
дэг. Энэ дасанда hypahaH ла
манар Тубэд, Инди ошожо эр- 
дэмээ дээшэлуулжэ, ехэ йахил 
хуртэжэ, йаарамба, дооромбо 
болойон намтартай юм.

Тубэдтэ, Индидэ арба, хо- 
рин жэл Ьуража, эдэ зоной 
хэлэ н[удалЬап хадаа, тэндэхи 
долоон убгэнэй тахилгые Мон- 
голой хэлэндэ оршуулЬыепь 
Ганжуур, Данжуурай сударта 
оруулагдаЬап юм. Эрдэм ехэ
тэй ламанарай олошорходо, 
юрын хун зон coohoo гэгэзн 
хунууд газар бури турэжэ, 
ерээдуйн юумые уридшалан 
мэдэжэ хэлэхэдэнь, зарим зон 
ойлгоогуй. Саг ошохо дума 
хэлэЬэп угэнуудынь тудажа, 
нютаг зондоо хундэтэй болоо 
йэн.

М О Л О Н  ТААБАЙ
Тэрэ урда сагта 1500 та

ран оноор Франциин агууе-

хэ Нострадамус турэйзи. Энэ 
хунэй нэрэ бухы дэлхэй дээрэ 
мэдээжэ. ХэлэЬэп угэнуудынь 
муноошье тудажа байдаг ха 
юм. М анай Буряадай Байга- 
лай зуун тээ Зуун Ульдэргэ 
горхоной эрьеэр ЬуурижаЬан 
буряадууд 18-дахи зуунай эсэс 
багаар Хориин Дуумэдэ захи- 
рагдажа, гулба ноёндо мэдэл- 
тэй байгаа.

Хориин аймагай Ульдэргэ 
нютагта тубхинэЬэн Балтагар- 
тан гэжэ айлайхи М олон гэжэ 
хубуутэй Ьэн. Нэгэ домогто 
М олон наЬатай болотороо 
дасан, бурханда мургэдэггуй, 
нюур гараашье угаангуй, оодоо 
хаража хэбтээд, ерээдуйн бо- 
лохо хубилалтанууд тухай хэ- 
лэдэг гэЬэн байдаг. Паял да- 
сангуудай баригдажа байха 
уеэр М олон таабайн наЬатай 
болоод ябахадань, Хорш од гэ- 
гээн ламын морилжо ерэхэдэ, 
минии мургэхэ лама ерэбэ гээд, 
бэе юумээ сэбэрлээд, Ьэнэгтэй 
сэбэр тэрлигээ умдэжэ, дасан 
ошоо Ьэн. Хоршод гэгээн ла- 
матай духа духаараа мэндэ- 
шэлжэ, уни удаан хоорэлдэжэ, 
Хорш од гэгээн лама хажуудаа 
Ьуулгажа, ном уншажа эхилээ 
Ьэн. ЭнээнЬээ хойшо улад зо-

ниинь ехэ хундэлхэ болоЬоп 
юм. М олон багша 1769 ондо 
туроод, 84 наЬа хурэЬэн байна. 
Муноошье болотор нютагаар- 
хиниинь М олон багша гэжэ 
нэрынь мунхэлжэ ябадаг юм.

ДУ Ж ЭРЭЙ  Н О ЁН
М инии тооби Санага ню та

гай Унтанов Дамбын басаган 
байЬан юм. Улха Буда Д ам 
ба хоёр турэЬэн аха дуунэр. 
Тообиимни Дужэрэй Ноёной 
Ханда басаганиинь, У нта
нов Дамба Дужэрэй Ноёной 
хурьгэн болоно. Дужэрэй Ноён 
хоёр хубуутэй, Ханда басага- 
тай байЬан юм. Ехэ хубууниинь
-  Самбуу аграмба, хоёрдохинь
- Д аржаа маарамба. Даржаа 
маарамбын хоёр хубуудынь -  
Дагба маарамба, Догдон м аа
рамба. М инии тообиин нагаса 
таланиинь болоно.

Худое Зэдэ, Нарин, Дабаа- 
та ошоходо харгын хойто ха- 
жууда Дужэрэй Ноёной буу- 
са байдаг. Энэ буусада адат 
угытэй бэшэ, haaxa хоёр-гур- 
бан унеэтэй, унаха хоёр мо- 
ритой, хорёод хонитой айл 
ажаЬууЬан. Ноён оороо аяга 
бариха, хара хун юм Ьэн. Хун 
зондоо туЬатай, ажалша бэр-



2017 оной ноябриин 24 «Ажалай туг» 9 нюур

хэ, барилгашье хэхэ, агнахашье 
шадалтай хун байгаа. Пайхан 
hanaa сэдьхэлтэй, хун зоной 
хэрэгые бутээжэ, арга шадалаа- 
раа туйалхые оролдодог Inn. 
Хун зоной хэрэгые бутээгээд, 
юумэ абадаггуй, эдихэл юу- 
мэтэй байбал ондоо юуншье 
хэрэггуй юм даа гэдэг бай
гаа. Хун зонйоон ехэ боложо 
шадахагуйш, хун зонтоео адли 
я бахай аа йайхан юумэн угы юм 
гэжэ ойлгуулжа угэдэг байгаа. 
Арйан дэгэлээ умдоод ябаха- 
даа бэйын орондо йураар уяад 
ябадаг йэн. Арйан йураар уяад 
ябахада, муу йайн юумэн хал- 
дажа шадахагуй юм гэжэ зуга- 
алдаг байгаа. Ноён таабаймнай 
ульгэр домог хоорэхэ дуратай 
йэн. Нэгэтэ Дужэрэй Ноёной 
зугаа, хоороон хубилжа, ондоо 
маягтайгаар хоо-рэдэг болоо. 
Дэлхэйн ажабайдал хубилхань, 
узэгдоогуй юумэн узэгдэхэ бо- 
лохонь гэжэ хэлэхэдэнь хун зон 
ехээр гайхаа бэлэй.

Удааншье болонгуй Сана- 
гын дасанай ламанар тушааг- 
дажа, тэдээн соойоо нэгэ хэ- 
дыхэниинь лэ амиды улэжэ, 
ехэ бэрхэтэй саг тулажа ерээ 
бэлэй. Айлнууд бурханайнгаа 
зула 60 жэл соо бухоохэ болоо 
йэн.

- 60 жэлэй унгэрхэдэ угытэй 
айлай ганса хубуун дасан бод- 
хоожо, тахил хурал бури ехээр 
дэбжэхэ. Ухэйэниинь амиды- 
гаа тэжээхэ болохо, -  гэжэ 
Дужэрэй таабайн хэлэйэн 
угэнуудынь хусэлдоод байна.

М О Н ГО Л  h O O  Е Р Э Б Э Н  
ГЭГЭЭН ЛАМА

Санагын дасанда дотор 
М онголйоо гэгээн лама за- 
ларжа ерэйэн юм. Гэгээн лама 
Енгорбойн голые дабажа 
шадангуй, Сагаан-М ориноор 
хоер хоног тойрожо Санага 
хурэйэн юм. Енгорбойн ехэ

бурхан эзэн хоер ехэ хада дээ- 
рэ гэшхээд баййан. Ехэ лама 
хун х а д аа  эхэн эр  хунэй 
д оо гу у р  гарахагуй баййан 
байна. Н ю тагай таабайда сэр- 
жэм ургуулжэ, нютагай эзэни- 
ие аргадажа, йооргоо ябайан 
гэлсэдэг. Санагынгаа дасанда 
ном табиха гээд, хоер хоног 
соо табижа шадаагуй. Тиигээд 
нютагайнгаа ехэ таабайе аса- 
рыт даа гэжэ гуййан юм гэлсэ
дэг. Хоёр ламанарые Дужэрэй 
таабайда эльгээбэд. Ноён 
таабай тэрэ зунай халуунда 
Хурлигйаа шар тэргээр ерэжэ, 
гэгээн ламатай уулзажа, уни 
зугаалдаа. Пуулээрэнь гэгээн 
лама Дужэрэй таабайе хажуу- 
даа йуулгаад ном табийан юм. 
Еэгээн лама номоо уншажа 
дуургээд, Дужэрэй таабайда 
утайан бэйэтэй торгон тэрлиг 
бэлэг болгожо барийан юм. 
Дужэрэй таабай энэ бэлэгыень 
дасанай гэшхуур дээрэ табяад 
ябашайан юм гэжэ хэлсэдэг. 
Энээнйээ хойшо нютаг зо- 
ниинь Дужэрэй Ноён гэлсэхэ 
болойон юм.

Энэ гэгээн лама эгээл 
угытэй, олон ухибуутэй айлда 
хонойон гэлсэдэг. Ябахадаа 
энэ айлдаа ном уншажа угоод 
ябайан. Ямар ушараар энэ айл
да хонообта гэхэдэнь, энэ ай- 
лые холойоо харахадамни ехэ 
йайханаар гэрэлтэжэ харагдаа 
юм гээ йэн.Муноошье хурэтэр 
энэ айлай олон ухибуудынь, 
ашанарынь йайн йуудаг юм 
гэжэ зугаалдагша йэн.

БАРНААШ КА
Байгал далайн эгээл томо 

олтирог Ойхондо ажайуудаг 
Барнааш ка гэжэ хун байал 
ерээдуй сагта юун болохоб 
гэжэ хэлэдэг байгаа. О к
тябрины хубисхалай урда 
хэлэйэниинь сагай унгэрхэ 
тума тудажал баййан тухай ой-

хонойхид хэлсэдэг.
Барнааш кын хубуун залуу- 

гаар найа барайан байгаа. Ха- 
дам эсэгынгээ утэлоод байха- 
дань, бэринь муугаар хараайан 
гэлсэдэг. «Энэ зунтэг болоод, 
элдэб юумэ шалина, энээниие 
юундэ шагнана гээшэбта!» - 
гэдэг байгаа. Минин найа ба- 
рахада, намайе бу хадагалаа- 
райт гэжэ Барнаш ка хэлэйэн 
юм.

Муноо болотор юун бо- 
лохые хэлэйэниинь булта зуб 
байна. Октябрины хубисхал 
тухай, колхоз боложо, зоориеэ 
нэгэдхэжэ, хамтын ажал ту
хай хэлэйэн юм. Баруун тээйээ 
дайн ерэхэ, тэрэ уеэр яажа 
йууха тухай хэлэйэниинь хуу 
тудайан байна. Дайнйаа хой
шо яажа йуухабта гэжэшье 
хэлэйэниинь зуб байгаа. «Найа 
барахадам галдахадатнай, М и 

нин сагаан яйан дээрэ саашаа 
юун болохоб, яажа йуугаа 
йаатнай йайн байхаб», -  гэжэ 
бэшээтэй байха гэйэн юм.

Теэд найа барахадань бэ
ринь: «Юу энэ зунтэгэй хэлэйээр 
хайлуулха юм, худоолдэг зан- 
гаараа нухэндэ хэхэ хэрэгтэй»,

гэжэ захираад хадагалйан 
байна. Муноо Ойхон олти- 
рогойхид, Ойхоной аймагай- 
хидшье ехэ голхордог: «Юун
дэ хэлэйээрнь худоолоогуй 
йэнбибди». Нютаг зониинь за- 
хяаень дуур-гээгуйбди гэжэ бэеэ 
зэмэлдэг юм.

Бэринь хадам эсэгынгээ 
утэлхэдэ муугаар харайандаа 
нугэлдэ хуртэж э, йохор б о 
лоод, юушье хараха аргагуй, 
ехэ зобожо, тулижа найа 
барайан юм гэлсэдэг. Эхэ 
эсэгынгээ утэлхэдэ, йайнаар 
хараагуй хунууд зободог гэжэ 
манай буряад зон хэлсэдэг. 
Эрид ээм дээрэш  ерэхэ, той- 
роод толгой дээрэш тудаха гэ
дэг ха юм.
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

АНГУУРИДА
Буртаг шэрэнги, адха соогуур 
Булга, хэрмэ мурдее Ьэм,
Буурал Ьайхап хангайдаа 
Бугын дуундашье гараа Ьэм.
Бодон гахайн бушууе 
Булгаатын эхиндэ мэдээ Ьэм,
Буурал бартахиин сухалые 
Буудажа нэгэтэ узее Ьэм.
Суута баабгайша Сахилгаантай 
Сэхирэй эхеэр агнаа Ьэм,
Солбон шуран Самбуевтай 
Сагдуул модо еедэшье абираа Ьэм. 
Янгаа гуранай Ьонорые 
Ябагалжа Ьайса мэдээ Ьэм,
Яаруу нухэдэй мартамхайе 
Ямала олохон узее Ьэм.

Ангууша Атешха абгайтай 
Агнажа ябаа Ьэм Сээжэдэ, 
Адуундань баабгайн ороходо 
Алажашье узее Ьэм тэндэнь.
Нуурта -  наринай нюрган дээрэ 
Ню ргалжа хоножо узееб,
Номгон дархи хандагай 
Нохойгоор агнажа туршааб.
Бэрхэ -  Ьарьдагай тыргэндэ 
Буга -  тураг агнаа Ьэм,
Буугайнгаа хурдые узэжэ,
Буудажа тэндэ мэдээ Ьэм.

НАМ АР
Аалихан, Ьэмээхэн манай нютаг 
Алтай намар хурэжэ ерээд,
Алтай гоёор ара шуты,
Алта, мунгеер шэмэглэжэ эхилээ. 
Андир, тохорюун аянай шубууд 
А гаарта дээгуур ганганан Ьубарина, 
А яар холын дулаан орон 
Амараад ерэхээ ниидэн ошоно. 
А тагар хара бута таргалжа,
Амалжа эхилээ голой эхеэр,
Алир жэмэс тууЬэн хуугэд, 
Амтайхан варени ехээр бэлдэнэ. 
Худэр шамбай хубууд басагад 
Х удее тала урилдан гаража,
Хубшэ тайгын Ьамар, Ьархяагаар 
Хунэг, уутаяа халиса дуургэнэ.

Тала дайдаар сомоо, болдоохой 
Таатай гоёор жэрылдэн харагдана.
Тартан шамбай адуу малнууд 
Талаар дуурэн таран бэлшэнэ.

Борис Гармаев, Утаата.

СЭЛГЕЭН Б О Р Т О М Н И
Сэлгеэ Ьайхап Бортыем 
Сэнхир хаданууд хуреэлнэ,
Сэсэгтэ ногоон дайда дээгуурнь 
Сэнгэжэ ябахада аятай.
Уужам сулее баян дайдатай,
Урдуураа урдаЬан Нууд голтой,
Улад зоноороо даруухан 
Ургажа мандана нютагни.
Тахилгата обоо, субарганууд 
Тооложо барашагуй олон даа,
Тумэн жэлдэ тахал баршадЬаа 
Тойроод, хуреэлээд аршалдаг.
Ульгэрэй орондол хасууринууд соо 
Унэтэй аршаан бурьялан гарадаг, 
«Улхансаг» гэЬэн нэрэнь 
Улад зондоо сууда гараа.
Зурхэнэй, нюдэнэй, беериин...
Зоболонто убшэнЬее Ьалахаяа 
Зуг буриЬее амархаяа хунууд 
Зорин ерэдэг зунай сагта.
Аажамхан ургэн талаараа 
А тарлан бэлшэнэ адуу малынь,
Амтата агаартай тайгадань,
Ангууд, жэмэсууд элбэг даа.
Ажалдаа эрхимээр худэлжэ,
Алдар солоёо бадарган,
Ажалша бухэриг зомнай 
Айлшадаа угтан абадаг 
Арюун Ьайхан заншалтай.

Нина Лудупова, 7-дохи классай йурагша, 
Бортын дунда hypryy.iii.

М И Н И Н  НЮ ТА Г
Буряад оронойм баруун урда 
Буурал хангай тайгатай,
Бардам ажалша зонтой 
Баян туухэтэй нютаг бии.
Ню тагайм тунгалаг уЬаниинь,
Нуга сабшаланайнь хангалынь,
Сэбэр арюун агаарынь 
Сээжэ сэдьхэлым баясуулна.
Турэл Ьайхан нютагни
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Турэйэн аба эжыдэл,
Н арата энэ дэлхэй дээрэ 
Найандам ори ганса юм.

М УХАРАЙ ТАЛА
Х арьялаа Зэдын урда бэедэ 
Х абтагай дайда халюурна.
Хангай тайгын хормойдо 
М ухарай тала нэмжынэ.
Ундэр Баабайн ороййоо 
Ургэн тала харагдана.
Налуу Петькын дободо 
Налгай малнууд бэлшэнэ.
Баян уужам талада 
Балш ар найамни унгэроо.
Таабайн тухеэрйэн убэлжеен 
Тобойжо холойоо харагдана.

УЛЭГШ ЭН НЮ ТА Г
Ундэр хада уулануудтай,
Ургэн тала дайдатай,
Ургы сэсэгээр йалбарйан 
Угаймни нютаг Улэгшэн.
Аглаг арюухан тоонтомни 
Арш аан булагаар элбэг юм.
Угалза хоёр голнуудынь 
Уняартан холойоо хухэрдэг юм.

Аркадий Баранов, 10-дахи классай йурагша, 
Y.i )i iii)ii )ii дунда йургуули

Х О Н И Н
М анайда арбаад хонин бии.
Муноо жэл хониднай 
М ааралдайаар лэ хурьгалаа.
М инин эгээ дуратай тулгэ 
М андагар томо хурьга бэлэглээ.
Ээбэгэрхэн хара хурьганиинь 
Эхэеэ бэдэрэн тэмтэрнэ.
Хоёр хонойоной хойно 
Харахаяа хурьгаяа ошойом,
Харин тэмтэржэ ябайан аад,
Танигдахаар бэшэ болоол.
Тархагар заахан хурьгамни 
Собхорон урдайаам ерээл.
Уд эр ошохо бури 
Ундынэл даа, хурьгахан.

Т О О Н Т О М Н И
Буряад хэлэнэй хэшээлдэ 
Баян нютаг тухай 
Багахан зохеол угтоо.

Баран бидэ бултадаа 
Баабай эжын тоонтые 
Баярлан хухин магтаабди.
Хун бухэндэ нютаг бии 
Хульбэрхэ, наадаха тала.
Худое талаар зайхада,
Хунгэн гоё болодог.
Хухы шубуунай донгодоходо,
Хухэ, улаан сэсэгэй йалбархада,
Хунэй досоо сэлмэдэгтэл 
Хунгэн сарюун элирдэг лэ.

тоонто
Хун бухэндэ тоонто бии,
Хульбэрхэ, наадаха тала.
Хугжэн ургэйэн тоонтомни 
Хулеэн абахал намаяа.
Хаанашье ябаа йаа,
Хододоо досоогоо йанажа,
Хурэжэ тоонтодоо ерэхэб.

Аягма Раднаева, 11-дэхи классай йурагша, 
Шара-Азаргын дунда йургуули.

ЗАХААМИН
Ундэр хада уулануудтай,
Ургэн уйа голнуудтай,
Ой модод баялигтай,
Олон суута ангуушадтай,
Унгын сэсэгээр йалбарйан,
Аглаг тэнюун нютаг -  
Арюухан минии Захаамин!

ХУН БО Л О Х О Б БА ГА БА А
Алтай дэлхэй дээрэ хун турэжэ,
Аба эжыгээ хундэлхэ ёйотой!
Алдар нэрэеэ дээшэнь ургэжэ,
Арад зоноо суурхуулха болтогой!
Балш ар йайхан найандаа 
Бардам зугаа хэлэхэгуй,
Бага хонгор аашадаа 
Буруу уйлэ хэхэгуй.
Сэнтэй эхэ эсэгынгээ 
Сая мэргэн угэнуудые 
Сэсэн уураг тархидаа 
Сээжэлдэгты мартангуй!

зэмхэ сэсэг
Зэдын саанахана талада 
Хандагайта нуур яларна.
Холбоо гурбан нуур соо 
Зэмхэ сэсэг йалбарна.
Саб сагаан дэльбэнуудынь,
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Н огоон торгон набшаФадынь 
Салгидан ехэ ундан соо 
Н арандаа баясан Фэргэшее.

ЗАХААМИН АЙМАГАЙ  
90 ЖЭЛЭЙ ОЙН БАЯРТА

Ерэн дабхар дабаанууд,
Ерэн табанай харгынууд,
Дайдын олон хубилалтанууд,
Дайражал байдаг шамайе.
Нэрэ турэеэ алдангуй 
Нэгэдэжэ шадаад,
Хорин нэгэнэй зуун жэлдэ 
Хонгор дорюун байгуужамди.

Саяна Гомбоева, 9-дэхи классай йурагша, 
Дутэлуурэй дунда Иургуули.

ХАБАР
Х абарай шарай хухюун энеэжэ,
Хэбтэйэн саФые уяруулан хайлуулна. 
Х араасгай шубууд заляа йэбижэ,
Халуунай оронФоо шууяатай бусана.
Хада ундэрнууд малгайгаа абажа,
Хухэхэн ургынууд дохилдон байна.
Хубууд басагадай дуран Фэрижэ,
Хутэрэлдэн энеэлдэн хухюутэй ябана. 
Хугжэмшэ олон шубууд жэргэжэ,
Хонгёо дуугаар нютагаа магтана.
Хадын горход шогшогонон яаража, 
Хабтагай талаяа суршэн Фэргээнэ.

Сэсэгма Хандуева, 10-дахи классай йурагша, 
У.гмпын дунда йургуули

РЕШЕНИЕ № 84 от 30 октября 2017 г.
0  внесении изменений в решение Совета депу
татов муниципального образования «Михайлов
ское» сельское поселение от 27 октября 2014 г. 
№ 20 «О земельном налоге».

В соответствии со статьями 387, 394 Налогово
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части
1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образо
вания «Михайловское» сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования «Михай
ловское» сельское поселение:

РЕШИЛ:
1. Внести в положение «О земельном налоге на 

территории муниципального образования сельское 
поселение «Михайловское», утвержденное решени
ем Совета депутатов от 27 октября 2014 года № 20 
« О земельном налоге» следующие изменения и до
полнения:

1.1. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей 
редакции:

«На территории муниципального образования 
«Михайловское» сельское поселение устанавлива
ются ставки земельного налога в следующих раз
мерах:

- 0,25 процента в отношении земельных участ
ков, занятых жилищным фондом и объектами инже

нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса или предоставленных для жилищного 
строительства;

- 0,25 процента в отношении земельных участков 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дач
ного хозяйства;

- 0,3 процента в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назна
чения или к землям в составе зон сельскохозяйствен
ного использования в поселениях и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- 0,3 процента в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям особо охраняемых природных 
территорий, природоохранного и историко-куль
турного назначения;

- 0,3 процента в отношении земель, ограничен
ных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обе
спечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

- 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков».

2. По пункту 1.1 настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
«Михайловское» сельское поселение 
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