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Хугжэмэй Ьургуули 60 жэлээ угтаба
Захааминай хугжэмэй Ьур

гуули декабриин 8-да 60 жэлэй- 
гээ ойн баяр тэмдэглэбэ. Энэ 
ушараар аймагай соёлой ордой 
соо баярай хэмжээн унгэрЬэн 
байна.

Пургуулиин йураппадые 
болон багшанарые амар- 
шалхаяа олон тоото айлшад 
ерээ. Тэдэнэй тоодо аймагай 
ба хотын захиргаануудай 
хутэлбэрилэгшэд, эрдэм йу- 
ралсалай управлениин, со
ёлой тайагай, номой сангай, 
хуугэдэй сэсэрлигэй удари- 
дагшад, хотын ветерануудай 
соведэй тулоолэгшэ болон 
йурагшадай турэлхид амар- 
шалгын дулаан угэнуудые 
хуугэдтэ ба багш анарта зо- 
рюулжа баясуулба.

Захааминай хугжэмэй 
Ьургуули ба Санагын фили
ал 60 жэлэй туршада 600 та
ран ухибуудые хумуужуулэн 
iap iah an  байна. Муноодэрэй 
олонхи йурагшадай эжы аба- 
нарынь, таабай тообиинэрынь 
хугжэмэй йургуулида хабаа- 
тай баййанаа мэдуулбэ. Пур- 
гуули дуургэжэ га pah а и олон 
ухибууд саашадаа мэргэжэ- 
лээ дээшэлуулжэ, хугжэмэй 
йургуулида нэгэтэ шэлэжэ 
абайан хэрэгээ хуби заяанайн- 
гаа хэрэг болгойон юм.

Нэн туруун хугжэмэй йур- 
гуулиин эхин аяар холын 1957 
ондо табигдайан байна. Тии- 
хэдэ хоёр багшанар табан

хуугэдтэ дуу хугжэм заажа, 
баян дээрэ наадажа йургажа 
эхилээ. Харин муноодэрэй 
йурагшад искусствын олон ян- 
зын шэглэлээр йуража гараха 
аргатай: ород арадай ба буряад 
арадай инструментнууд дээрэ, 
фортепианын, хатарай, уран 
йайханай, дуунай тайагуудта.

Энэ олон классуудта йу- 
радаг хуугэдэй бэлиг ша- 
дабаринь аймагайнгаа, Бу- 
ряадайнгаа болон Россини

тайзангууд дээрэ харуулагда- 
жа, шадамар бэлигтэй багша- 
нартай баййанииень гэршэлнэ.

М уноодэр хугжэмэй йур- 
гуулида ажалладаг багшанар 
жэл ошохо тума арга болом- 
жонуудаа ургэн болгожо, бэ
лиг шадабарияа улам саашань 
хугжоон, йургуулиингаа нэ- 
рыень дээшэнь ургэн ябадаг.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

Авторай гэрэл зураг.
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ДУНГУУД

«БУРЯАДАЙ TYPYY ХУНУУД-2017»
«Буряад унэн» Хэблэлэй байшанай эмхидхэдэг «Буряадай 

туруу хунууд» гэйэн XXI заншалта урилдаанай дунгууд согсо- 
логдобо. Энэ урилдаанда маний Захаамин аймагйаа гарбалтай 
аяар найман габьяатай бэрхэ хунууд лауреадуудай нэрэ зэргэдэ 
хуртэбэ гэжэ дуулганабди.

Урилдаанай дуримэй ёйоор, 
Буряадай туруу хунууд тухай 
очеркнууд болон зураглалнууд 
«Буряад унэн» сониндо толи- 
логдожо байдаг.

2017 оной урилдаанда зуу- 
гаад худэлмэринууд opohon 
байна гэжэ «Буряад унэн» Хэб
лэлэй байшан мэдуулбэ. Тии- 
гэжэ шуугшэдэй шиидхэбэреэр 
63 хун лауреадуудай нэрэ зэргэ
дэ хуртэбэ. Энэ жэл авторнууд 
урилдаанда ехэ эдэбхитэйгээр 
хабаадалсаа. Габьяатай хунууд 
тухайгаа бэшэжэ, зонойнгоо 
нэрэ хундыень ургэжэ баййан 
авторнуудта гун сэдьхэлйээ та- 
лархалаа мэдуулбэ. Авторнуу- 
дай аш аар лэ энэ дэмбэрэлтэй 
уйлэ хэрэг бутэбэ.

Урилдаанай лауреадууд, 
авторнууд болон ургэн олон 
уншагшад урилдаанай дун сог- 
солхо баяр ёйололдо уригдаа. 
Ш энээр тодорйон Буряадай 
туруу хунууд ундэйэн теат- 
райнгаа тайзан дээрэ гаража, 
хани халуун амаршалгануудта 
хуртэбэ.

Туруу хунуудые хундэлхэ 
баяр ёйолол X. Намсараевай 
нэрэмжэтэ Буряад драмын гу- 
рэнэй академическэ театрта 
декабриин 11-дэ унгэроо.

Олоной дундайаа лауреа
дуудай нэрэ зэргэдэ хуртэйэн 
Захааминйаа гарбалтай Буряа
дай туруу хунууд тухай зураг- 
лал ба очеркнуудые «Ажалай 
тугайнгаа» хуудайануудта саа-

шадаа танай анхаралда дурад- 
хаха зорилготойбди.

«АЛАСАЙ ХОЛБООН» номи- 
нацида:

Лыгденов Виталий Никола
евич, гурэнэй ба ниитын ажал 
ябуулагша. Буряад Уласай 
А радай Хуралай йунгамал, 
Буряад Уласай волейболой фе- 
дерациин юрэнхылэгшэ, «Ха- 
дата Захаамин» гэжэ нютага- 
архидай эблэлэй туруулэгшэ. 
Автор Валерий Цыбиков, 
арадай дархан.

«САГААН УБ1 )11» номинацида:
Цыренов Содном-Жамса 

Дубжирович, багша. Дабаа- 
та нютагта турэйэн. Ню тагай 
туухэ домог, уг гарбал шэнжэ- 
лэгшэ. Автор -  Таисия М арха- 
ева, багша.

«ГУА СЭСЭН ХАТАН» номи
нацида:

Ринчинова Ольга Вик
торовна, багша. Хамни ню
тагйаа гарбалтай. Буряадай 
Yпдэйэтэпэй 1-дэхи лицей-ин- 
тернадай эхин ангиин багша. 
«Эрхим багша» гэйэн алдар- 
тай. Автор -  Сэлмэг Гергено- 
ва, багша.

Бальжурова Валенти
на Лайжитовна, багша. Са- 
нага нютагйаа гарбалтай. 
Ородой Холбоото Уласай 
юрэнхы йуралсалай хундэтэ 
худэлмэрилэгшэ, ажалай ба 
спортын ветеран. Эдэбхи 
уусхэлтэй, эрмэлзэл ехэтэй баг

ша. Автор Элеонора Бальжа- 
нова, багша.

«БУЯН ХЭШЭГ» номинацида:
Батуев Эрдэм Гармаевич,

эмшэн. Ёнгорбой нютагйаа 
гарбалтай. 2016 ондо 16-дахи 
бухэроссшш урилдаанда Улаан- 
Удын табадугаар большщын 
эмшэн Эрдэм Батуев илажа, «Жэ- 
лэй эрхим эмшэн» гэйэн хундэтэ 
нэрэ зэргэдэ хуртоо. Автор -  Сэн- 
гэ Ринчинов, сэтгуулшэн.

Чимитова Дора Гармажа- 
повна, багшын ажалай вете
ран. Захааминайнгаа йурал
салай йалбарида 55 жэлдэ 
тайалгаряагуйгоор амжалта 
тугэс ажаллаа. Автор -  Сэнгэ 
Ринчинов, сэтгуулшэн.

Батуева Вера Дамбаевна, 
эмшэн. Хасуурта нютагта ту- 
рэйэн. А яар 1969 ондо Ёнгор
бой нютаг эмшэнээр худэлхэеэ 
ерэжэ, ажайуугшадынь «Док
тор Вера» гэжэ хундэлэн нэр- 
лэдэг. Бухы найаяа зорюулйан 
ажалайнгаа тулоо оло дахин 
гурэнэй шанда хуртэйэн, Бу
ряад Уласай Хундэлэлэй тэм- 
дэгээр шагнагдайан, «Ажалай 
ветеран» гэйэн хундэтэ нэрэ 
зэргэтэй. Автор -  Соёлма Да- 
шеева, багша.

«IIAPAIIГООХОН» номинаццда:
Жигжитова Тунгалаг Чи- 

митовна, тамиршан. Ёнгорбой 
нютагйаа гарбалтай. Инна 
Ивахиновагай йургуулида т а 
тар заана. «Сибириин феде
ральна тойрогто эгээл эрхим 
тамиршан» гэйэн интернет- 
мурысоондэ эдэбхитэйгээр ха- 
баадажа шалгарйан. Автор - 
Элеонора Бальжанова, багша.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр
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«ГУА СЭСЭН ХАТАН» НОМИНАЦИ

Эдэбхи уусхэлтэй? эрмэлзэл ехэтэй
Энэ жэлдэ нютагаймнай 

хундэтэйшуулэй нэгэн Вален
тина Лайжитовна Бальжурова 
70 найанайнгаа ойе тэмдэглэ- 
бэ. Валентина Захаамин  
аймагай Санага тосхондо 1947 
ондо турэйэн юм. 1968 онйоо 
Енгорбойн йургуулида багшаар 
худэлнэ.

Унгэрйэн сагай хугасаа соо 
ямар олон уйлэ хэрэгууд ажа- 
байдалдань тохёолдооб, ундэр 
дабаанууд, бэрхэшээлнуудые 
хэн тоолобо. Хэды олон эдир- 
хэн хубууд, басагадые эрдэмэй 
харгы руу хутэлэн шэглуулээб, 
ажабайдалайнь туруушын 
алхамуудые анхаран адаг- 
лааб! Эхин ангины багшаар, 

хумуужуулэгшэ-методистаар 
ажаллаа, черчены, зурагшье 
заагдаа, урн ухибуудэй ургэн 
замынь заагаал даа!

1990 онйоо муноо боло
тор шатарай кружогой 
хутэлбэрилэгшоор амжалта- 
тайгаар худэлнэ. Гулмэр заа
хай, йая йургуулиин богойо 
алхажа оройон ухибуудые 
хайшан гэжэ, ямар аргаар энэ 
орёо нааданда Валентина Л ай
житовна йургадаг гээшэб, бу 
мэдэе. Теэд нэгэ харахадаш- 
ни -  узэгшье, тоошье хусэд 
мэдэхэгуй нэгэн хэнйээшье 
шуналтайгаар, анхаралтай- 
гаар ш атар наадажа йууха, 
унишье болонгуй, «Вундер
кинд» нэрэ зуунхэй, элдэб ян- 
зын мурысоонуудтэ урагшатай 
хабаадалсажа ябаха. Сохом 
лэ багшань оорын нюуса ша- 
далтай, талаан ехэтэй гэжэ 
гэршэлнэ. Цыбиков Бата, Дор- 
жиев Амарсана, Ж игжитова 
Тунгалаг уласай ш атаршадай 
дунда мэдээжэ болонхой, хэ-

дэн удаа Буряадай чемпио- 
нууд болойон юм. 2014 ондо 
Амарсана хуугэдэй «Артек» 
лагерьта Крымэй ФИДЕ-гэй 
90 жэлэй ойдо зорюулагдайан 
мурысоондэ 1-дэхи йуури эзэ- 
лээ йэн. 2015 ондо Ш этэдэ 
уласхоорондын мурысоондэ 
Бата 1-дэхи, Амарсана 2-дохи 
йууринуудта гарайан, мун байа 
эдэнэр Новокузнецк хотодо 
Сибириин тойрогой шатар- 
шадтай амжалтатай наадайан 
байна.

Пургуулияа дуургээдшье, 
шабинарынь мурысоонуудтэ 
хабаадажа, шангай йуури
нуудта орожо байдаг. Жэ- 
шээнь, Бальжанов Алдар 
ТПУ-гай (Томск хото) спар- 
такиадада 2013 ондо 1-дэхи, 
2014 ондо 2-дохи йуури эзэлээ, 
2016 ондо «Кубок Дружбы 
народов» гэйэн мурысоондэ 
2-дохи йуурида гараа. Эдэл 
мурысоондэ муноо жэл оюу- 
тан болойон Цыбиков шан
гай йууринуудта хуртэбэ. 
Тиихэдэ Х абаровский дээдэ 
йургуулиин оюутадай хоо- 
рондо унгэргэгдэйэн шатарай 
мурысоондэ Бальжанов Денис
1- дэхи йуурида гарайан, «Эр- 
хим шатаршан» гэйэн нэрэ 
зууйэн юм. Харин Ж игжито
ва Тунгалаг Сибириин феде
ральна тойрогой оюутадай 
хоорондо 2016 ондо Красно- 
ярскда болойон мурысоондэ
2- дохи, 2017 ондо Новоси- 
бирскдэ 1-дэхи йуури эзэлээд, 
Севастопольдо унгэргэгдэйэн 
Бухэроссиин финалда 3-дахи 
йуурида гараа. «Сибириин фе
деральна тойрогой эгээл бэр- 
хэ оюутан-тамиршан» гэйэн 
Интернет-мурысоондэ илажа,

финалда орожо, багшаяа омо- 
горхуулба.

Валентина Лайжитовна ган- 
сал багшын ажалаар суурхаа 
бэшэ. Энэ хумнай буряад ара- 
дайнгаа ёйо заншал, соёл бол- 
босорол, хэлэ бэшэг йэргээхэ, 
хугжоохэ эдэбхитэйшуулэй 
нэгэн. Урданай ёйо турим 
йайн мэдэдэг, арадай аман зо- 
хёолоор, туухээр йонирходог, 
йургуулиингаа хизаар ороноо 
шэнжэлгын музейдэ олон ма- 
териалнуудые, Енгорбой ню- 
тагта ажайуудаг хонгоодор 
угсаатанай уг гарбалай данса 
бэшэг суглуулжа угоо. Мэнэ 
йаяхана ушоо нэгэ сэнтэй, улад 
зондо хэрэгтэй «Енгорбой 
нютагай тоонто буусанууд» 
гэйэн шэнжэлгын худэлмэри 
согсолборилжо дуургэбэ. 
Унэхоороошье, хэжэ баййан 
хэрэгынь тон шухала, арадтаа 
туйатай уйлэ хэрэг болоно гээ- 
шэ! «Угайм тоонто буусань 
хаанаб, би хэнэй йадайанби, 
элинсэг хулинсагуудни хэд 
байгааб, хэнтэй шуйа мяхаа- 
раа, яйа уйаараа холбоотой 
гээшэбиб» гэйэн асуудалнуудта 
эдэ угай бэшэгууд харюу угэнэ.

1995 онйоо эхилжэ, Вален
тина Лайжитовна нютагайн- 
гаа «Тоонто» гэжэ арадай аман 
зохёолой ансамблиин эдэб- 
хитэй гэшуун болонхой. Энэ 
булгэмтэеэ уласай хэмжээнэй 
наада-зугаада нэгэнтэ бэшэ 
хабаадайан, лауреат болойон, 
ш агналда хуртэйэн байна. 
2006 ондо Бугэдэ Буряадай 
Уласхоорондын «Алтаргана» 
нааданда «Эхэнэрнуудэй уйэ 
гурэхэ арга» гэйэн мурысоондэ 
Баярай бэшэг абаа йэн. 2014 
ондо Ивалгын дасанай дэргэдэ
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болойон фестивальда уреэлэй 
мурысеендэ шалгаржа, 1-дэхи 
йуури эзэлээ. Иигэжэ ара- 
дайнгаа заншал гуримуудые 
йэргээйэн, аман зохёол, соёл 
болбосоролые хугжоойэн 
олон уйлэ хэрэгуудтэ, наада- 
мурысеенуудтэ Валентина 
Лайжитовна урматайгаар ха- 
баадалсадаг, нютагайнгаа нэ- 
рые суурхуулдаг юм. Мун бай а 
спортын талаар аймагайнгаа 
найажаал хунуудэй командын 
гэш уун, энэ тэр э  ури л д аа- 
нуудта ш атар наададаг, шан- 
гай йуурида гарадаг.

Эдэбхи уусхэлтэй, эрмэлзэл 
ехэтэй, дуй дуршэлтэй, ураг-

шаа йанаатай хадаа, энэ хун 
олон тоото шагналтай, ундэр 
нэрэ солотой юм ааб даа. Ажа
лай ба Буряадай спортын вете
ран, Ородой Холбоото Уласай 
юрэнхы болбосоролой эрдэ- 
мэй хундэтэ худэлмэрилэгшэ, 
2010 ондо «Буряад У ла
сай эрхим багшанар» гэйэн 
Хундэлэлэй ном соо нэрэ обо- 
гынь мунхэлэгдэнхэй.

Валентина Лайжитовна 
Пётр Гармаевич нухэртэеэ 
5 хуугэдые турэйэн. Теэд 
нухэрынь залуугаар найа бара- 
жа, ухибуудээ ургэхэ, ажабай- 
далай ургэн харгыда гаргаха 
уургэ, уялга гансаараа ээм дээ-

рээ абажа гараа йэн. Нэгэтэ- 
шье гэдэргээ сухаряагуй, сэсэн 
ухаатай, сарюун сэдьхэлтэй 
энэ буряад эхэнэрнай уринэроо 
бэрхээр йургажа, хумуужуулжэ 
шадаа. 2016 ондо «Эхын ал- 
дар соло» гэжэ Захааминда 
хэблэгдэйэн дэбтэр ном соо нэ- 
рэнь оронхой.

70 найанайнгаа баяр жар- 
галые Валентина Лайжитовна 
олон тоото ухибуудэйнгээ, аша 
зээнэрэйнгээ дунда хунгэн сол- 
бон, йанаан тэгшэ, урма зориг- 
той угтана. Эгээл иимэ хунууд 
Буряад нютагаймнай омогор- 
хол, баялиг болоно ха юм!

Элеонора БАЛЬЖАНОВА

УДЭРЭЙ п о н и н

Шулуун бутээлнуудэй узэсхэлэн
Декабриин 7-до Ц.С. Сампиловай нэ- 

рэмжэтэ Уран зурагай узэсхэлэнэй му- 
зейдэ Оросой Холбооной габьяата уран 
зурааша, Буряадай арадай уран зурааша 
Юрий Мандагановай уран бутээлнуудэй 
узэсхэлэн дэлгэгдэхэнь гэжэ Буряадай 
соёлой яаманай сайт дээрэ соносхогдобо.

- Энэ узэсхэлэн уран зураашын турэ- 
йоор 70 найанай ойдо зорюулагдана.
Ю рий М андаганов эндэ оорынгоо 80 
таран шэлэгдэмэл бутээлнуудые таби- 
на. Флоренциин маягаар урлагдайан 
шулуун бутээлнууд, зурагууд, баримал 
бутээлнуудтэй харагшад дахинаа уул- 
заба гээшэ. Ю рий М андаганов Флорен
циин маягаар урлалгын талаар элитэ 
боложо тодорйон гэхэдэ, Буряад Улас- 
та муноо дээрээ гансаараа байна. Энэ уран зу
рааш а Буряад оронойнгоо хилэ дабажа, хари 
холын орон, гурэнуудээр суурхажа баййан хун.

Тэрэнэй шулуунда дурлал турэйэн тоон- 
то Захааминйаань эхитэй баййан байха. Хада 
уулата Захааминда элдэб гоё шулуунууд, хэр 
угйаа ура хэхэдэ бэлэн зоолэн хас шулуун эл- 
бэг, йонюуша хубуун эдэ бугэдые анхарйаар 
эрэ болойон байха, гэбэшье иимэ шулуунуудые

оройшог урлалда хэрэглэжэ эхилйэн юм. Тии- 
хэдээ энээнээ урлал байгуулдаг мэргэжэлэйнгээ 
гол шэглэл болгожо, тон ехэ урэ дунтэй худэлжэ 
байна гээшэ.

Ю рий М андагановай уран бутээлнуудэй 
узэсхэлэн 2018 оной январиин 14 болотор дэл- 
гээтэй байха.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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Буряадай эрхим багша 
Захааминйаа гарбалтай

h аяхана Буряад Уласай 
«Эрхим багша-2017» гэйэн 
мурысеен Улаан-Удэ хотодо 
унгэржэ, хабаадайан багшанарай 
туруушуулынь элируулэгдэбэ. 
Энэ мурысеендэ Буряадай 
УндэЬэгэгой 1-дэхи лицсй-иптср- 
надай буряад хэлэ болон уран зо- 
хёолой багша Ц ы бита Владими
ровна Лубсанова шалгаржа, гол 
шанда хуртэйэн байна.

Буряад орондомнай «Эр- 
хнм багша» гэжэ мурысеен 2007 
onhoo хоёр жэл соо нэгэ дахип 
унгэргэгдэдэг заншалтай юм. Бу
ряад хэлэ болон уран зохёолой 
багшанарай турэл хэлэеэ, соёл 
эрдэмээ саашань хугжеежэ, залуу 
уетэндэ дамжуулан ябахыень дэм- 
жэхэ зорнлготой энэ мурысеен 
болодог. Энэ харалгын уедэ 
ниислэл хотодо дуй дуршэлтэй 
бэрхэ багшанар сугларжа, хэжэ 
ябайан ажалаа харуулжа, бэлиг 
шадабарняа хубаалдана гээшэ. 
Жэл ошохо бури энэ мурысеенэй 
удхань бури гунзэгы боложо, ню- 
тагайнгаа зоной йонирхол ехээр 
татадаг болонхой.

«Эрхим багша-2017» гэйэн 
урилдаанай гол шан Гран-придэ 
Буряадай Ундэйэгэнэй 1-дэхи ли- 
цей-интернадай бэлигтэй багша 
Цыбигма Владимировна Лубса
нова хуртэйэн байна.

Цыбигма Владимировна За- 
хаамип аймагай Шара-Азарга ню- 
тагга турэйэн. Дунда йургуулшш 
9-дэхи ангиин йуулээр Улаан-Удэ 
ошожо, Буряадай багшанарай 
колледждо йурахаяа ороо. Ко
лледж дуургээд, 1997 ондо Бу
ряадай гурэнэй ехэ йургуулшш 
буряад хэлэ бэшэгэй факультедтэ 
3-дахи курсда орожо йураа.

2000 ондо дээдэ йургуули 
дуургэйэн залуу мэргэжэлтэн 
Буряадай Ундэйэгэнэй 1-дэхи 
лицей-интернадта ажаллажа 
эхилйэн байна. Тэрэ гэйээр бэлиг 
шадабаритай багшанарай дунда 
урагшатайгаар ажаллажа, эрхим 
мэргэжэлтэдэй нэгэншшь боло
жо шадаа.

Хамта оюуган ябайан ну- 
хэдьшь Цыбигма Владимиров- 
нагай анханйаа юумэн бухэндэ 
оролдосотойгоор хандадагыень 
тэмдэглэнэ. Эрдэм номоошье 
шудалхадаа, дуулаха хатархадаа, 
бусадйаа онсо илгаатайгаар, 
талаан бэлигтэйгээр, бэрхээр хэ- 
дэг байгаа. Хани нухэдгеешье 
хандахадаа, нухэсэхэдеешье энэ 
басагамнай йайн йайхан сэдьхэл- 
тэйгээ, илдам номгон зантайгаа 
гэршэлэн ябадаг йэн.

Энэ уласхоорондын муры
сеенэй удэрнуудтэ эдэбхшэй

Цыбигма Владимировна баг- 
шын колледж 20 жэлэй саана 
дуургэйэн уетэн нухэдее суг- 
луулжа, уулзалга унгэргэйэн 
байна. Хамта йурайан нухэдынь 
Цыбигмагайнгаа оролдолгоор 
уулзажа, хухюу зугаагаа дэлгэ- 
жэ йуухадаа, хани нухэртее 
хэды баяртай байба гээшэб!

Иимэ бэрхэ, оролдосотой 
багша, урагшаа йанаатай мэргэ
жэлтэн Цыбигма Владимировна 
Лубсанова турэл Захаамин нюта- 
гайнгаа нэрэ йулдыень дээшэнь 
ургэжэ ябайандань халуун баяраа 
мэдуулнэбди. Ажалайнгаа ута 
харгыда улам саашаа дабшажа, 
шэнэ илалтануудые туйлажа яба
хыень нютагайнгаа басаганда 
хусэебди.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

Борис Балдановай 
гэрэл typar
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Сэсэн Дагба

Урда сагта болойон ушар. 
Тэрэ уеДЭ нэгэ хэрмэнэй aphaii 
аргагуй ехэ унэтэй баййан бай- 
гаа. Ангуушад хэрмэ агнаад, 
абаашажа холо тэрэнээ тушаа- 
гаад, яйала йайн сэн хургввд, эд 
бараа асардаг йэн.

Нэгэтэ С хэн  Дагба ан- 
гуушадйаа: «Хаана ошоод ту- 
шаанат? Тэндээ хаана хононот? 
-  гэжэ лаблан йуража абаад, нэгэ 
хэды хэрмэтэй баййапаа, туул- 
маг соо хин хээд, дээрэнь тэрэ 
усеехэн хэрмэнэйнгээ арйадые 
хээд, холын дайда зорибо ха. 
Тэрэ хэлэйэн нютагта хуроод, 
баян айлда хэрмээ тушаахаяа 
удэшын боро хараанаар хурэбэ. 
Баян айлай эзэн айлшанаа хоно- 
дог гэртээ оруулаад:

- Углеедэр хэрмыешни хара- 
жа абахаб, -  гээ юм байха. Айл- 
шанайнгаа мориие зарасанар- 
ниин эдеэлуулжэ, еерынь мун 
хооллуулжа унтуулба ха. Хэр- 
мэнэйгээ apha тушааха Дагба 
углеегуур эргэ бодоод, туулма- 
гаа баряад, баянайдаа харайжа 
ошобо. Уудэ opohoop баяндаа 
туулмагаа харуулаад:

- Эндэтнай намайе тоноо. Энэ 
туулмаг соомни дуурэн хэрмэнэй 
aphan баййан юм. Хэрмэнэйм

орондо ганса хин хээд, дээрэнь 
нэгэ хэды арйа орхёод зайлаа 
ха юм. Хайшан гэхэ гээшэбииб, 
гулваада ошожо зарага барихам 
гу? -  гэжэ уйлаганан хэлэбэ.

Баян еерынгее нэрэ муу- 
дуулхагуй гээд:

- Энэ туулмагтай хэрмэнэйш 
арйан хэды сэнтэй баййан юм? 
Хэлэйыешье мунгеер угэхэб, - 
гэбэ. Хэлэйэн сэндэнь мунгыень 
угеед, мордуулба ха. Харгыдаа

Шог зугаа ' а)

ябажа байтараа, орой болохо- 
донь нэгэ айлай духуу ошоод, 
холохоно морёо уяад, ябагаар 
ерэжэ, хонинойнь хото руу ороод, 
нэгэ хони баряад байтарынь, гэ- 
рэй эзэд нохойн абяагаар мэдээд, 
шиидам баринхай хонинойнгоо 
хотоной газаа ерээд:

- Тара тургэн, хулгайшан, -  
гэжэ хашхаралдахадань, Дагба 
дахаяа тайлаад, нэгэ хониндонь 
хэдэруулээд, уудыень нээгээд, 
хониёо газаашань гаргаадхиба. 
Даха хэдэрйэн хонин харайгаад 
саашаа болоходонь, гэрэй эзэд 
шшщамаар дахатай хун гэжэ 
йанаад, зада сохибод. Хопиёо 
алажархнбад. Энэ йамаанда

Дагба тэндэйээнь йэмээхэн га- 
раад, мориндоо ерэжэ мордоод, 
тэрэ айлдаа хонолго эрихэеэ ерэ- 
бэ. Гэрэй эзэн айлшанаа оруу
лаад, тугаар болойон ушараа 
дууйыень хоорэжэ угэбэ. Тиигэ- 
жэ хэлэхэдэн Дагба эрхиеэ гарга- 
жа, нэгэ хэды татайанай йуулдэ:

- Танда муу хулгайшан ороо 
юм байна. Хопиёо алаагуй 
йаатнай йайн байгаа. Таанууд хо
ниёо алаа ха юмта. Мал адуунда 
ехэл харша байна, -  гэжэ хэлэбэ.

- Гэрэй эзэд ехээр аййандал, 
маанадайнгаа хэрэг бутээжэ угыг 
даа, -  гэжэ гуйбад ха. Дагба:

- Энэ хониёо убшоод, арйа 
толгойень газаа гал тулеэд ша- 
таагты, -  гээд, аман соогоо юумэ 
уншажа эхилбэ. Тиигэйээр бай- 
тар хошшой толгой арйан шатааг- 
дажа дуурэбэ хаш. Дагба:

- Энэ даха ба хошшойтной мя- 
хан узэлдэ оройон хойно намда 
угэгты. Би нютагтаа ошоод, хэ- 
рэгыетнай ушоо бутээхэб, -  гэжэ 
найдуулба. Гэрэй эзэд баярлажа, 
тэрэ айлшанаа йайн эдеэлуулээд, 
архи табижа хундэлбэд. Углоо- 
дэрынь мунгэ ба бэлэг барнжа 
мордуулаа йэн. Тиигэжэ сэсэн 
Дагба яйала йайн олзотой нютаг
таа бусайан туухэтэй.
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Тархяа зайаха шалтаг
Урда зуун жэлэй 

жараад оноор болойон 
ушар. Зунай дулаанда 
убйэндэ ябажа баййан 
xaha бэлэй.

Нэгэ убйэнэй брига- 
дада тарм алга боложо 
байна. Хоёр эрэшуул 
сомоо сомонод. Тэдэ 
хоёрой нэгэн усэгэлдэр 
гэртээ ошоод пай рл a ban 
байжа, мунее тархинь 
аргагуй ехээр убдэнэ 
хэбэртэй. Тулюур ша- 
райтай, арайшье гэжэ 
асаараа убйэ асална. 
Н ухэртее нэгэ забйарта 
амархадаа:

- Хайш ан гэжэ тол-
гойгоо зайаха гээ- 
ш эбииб? Т архимни
аргагуй ехээр убэднэ,

гэжэ хэлэбэ. Н угеедэ 
хуниинь архида дура- 
тай хадаа иимэ ухаа за- 
аба гээшэ:

- Байзалш и, нухаар, 
хоюулаа зорюута хэ- 
рэлдэе, бишни ша- 
майгаа дараж а унаад, 
нэгэ хэды шаахаб, тии- 
гээд эдэ зомнай ерэжэ 
йалгааха, тиихэдэнь 
шимни бухал шэрэжэ 
баййан мори абажа 
унаад, саана ошойон 
хойноо, ноёндо ошожо 
мэдуулхэб гэжэ хаш- 
хархаш. Тиибэл нэгэ 
арга олдохо байха.

Тиигээдшье тэдэ 
хоёрнай йанайан хэ- 
рэгээ бэелуулхэ гэжэ 
хэрэлдэбэд ха. Нэгэеэ 
дараж а унаад, шаажа 
эхилхэдэнь, бэшэниинь 
ерэжэ йалгаабад.

- Хайш ан гэжэ бай
на гээшэбта? Элуур 
энхэ байгаад, юугээ бу- 
ляалдажа хэрэлдээбта? 
-  гэжэ эндэ 1 эндэ 1гп н ь 
хэлэжэ эхилхэдэнь, 
сохюулйан хуниинь 
бухал шэрэжэ баййан 
мориндо мордоод, саа- 
шаа харайлгажа ошоод, 
Ьухирбэ ха:

- Би мини орхи- 
хогуйб. М уноо Ьомон- 
до (сельсовет) ош о
жо мэдуулхэм. Турмэ 
ш орондо Ьуулгажал 
Ьалахаб.

Тиийэн бэеэрээ сэ- 
леэн тээшээ харайл- 
гажархиба. Энээниие 
хаража байЬан ажал- 
шадынь:

- Ш имнай ошожо 
тэрэнээ аргадаха бо- 
лоош . Энэмнай нээ- 
рээшье гомдожо, энэ 
убЬэнэй уедэ тойб хэнэ 
ту? Тургэн мориндо 
мордоод ошо. Бидэш 
нэгэ аргаар ажалаа хэнэ 
бэзэбди, -  гэлдэхэдэнь, 
тэрэ хуйхэрнай уруу 
ДУРУУ ш ар ай  харуу- 
лаад , мориндо мордо- 
жо, сэлеэн уруугаа шог- 
шуулба. Удэшэ орой 
болойон хойно тэдэ 
хоёр хуйхэрнууднай 
убЬэнэйнгоо отогто 
аш агай йопуупууд 
дуулалдаЬаар ерэ- 
бэд. О тогтоо байЬан 
убЬэшэд эдэ хоёрнай 
эбтэй болоод ерэбэд, 
болоо даа, гэлдээ Ьэн.

----------- ----------------

УНШАА, ДУУЛАА ПЭН ГУТ?

АМИТАДАЙ HAhAH
- Амитадай дунда тон ута пайатайпь 

яЬата мэлхэй бол оно. Тэрэ 300-400 жэл 
соо байдаг. Удаань матаар загаЬан -  200 
жэл, заан ба халима загаЬан -  100 жэл, 
Ьармагшан -  табяад жэл, арсалан, тэмээн, 
ухэр, морин, гахай -  30-40 хурэтэр наЬатай, 
ямаан, нохой -  20 наЬа хурэдэг.

- Ш убуудай турэлЬоо: элеэ, хирээ, хун 
шубуун, галуун -  100, тоти тугае -  20-50, та- 
хяа 10 жэл байдаг.

- М огойн турэлдэ абарга могой 20 таран 
жэл, жэжэ эреэн могой -  10-15 жэл амидар- 
даг.

- Хорхой шумуулЬаа: агаалжа -  1-2 жэл, 
бусад жэжэ шумуулнууд хэдыхэн hapa, хэ- 
дыхэн часай пайатай.

ГАЙХАМ Ш АГТА Ш УБУУД

Сахигша шубуун:
Бразилидэ ургэлжэ хухэ шоно Ьурэглэн, 

таряаш адай малда добтолдог. Тэдэ шо- 
попуудйаа йэргылхын тула зон энэ зуйлэй 
шубуу тэжээдэг. Тэрэ шубуун шононуу- 
дые харахадаа, хоёр-гурбан лангай (1 лан. 
-  37 гр.) шулуугаар 5-6 метр зайда шэдэ- 
дэг юм. Ш оно малда добтолжо орохоёо 
зурхэлдэггуй.

haa.iiiiiii шубууд:
Урда Америкэдэ нэгэ йопип шубуун 

бии. Ю рын лэ сагта hy ибилэжэ байхадаа, 
хунэй хажууда буужа ерээд, Ьуеэ Ьаалгадаг. 
Тэрэ шубуунай Ьун нялха хуугэдтэ тон тэ- 
жээлтэй байдагынь унэхоор Ьонин ушар 
болоно.

Тумэр эдидэг шубууд:
Саудовска Аравида хойто зугэй ой соо 

байрладаг энэ шубуун тумэр эдидэг юм 
ха. Тэрээнэй хотын шууЬэн соонь удхэн 
дабЬалиг бодос байдаг тула тэрэ шубуунай 
залгиЬан тумэр хайлан шэнгэжэ, бэедэнь 
тэжээл болодог.

«Сонирхолой мянган Соморлиг» 
гэжэ номйоо 

Хандажап Цыренов оршуулба.
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Газар бури гэгээшуул турэхэ, 
гэр бухэндэ гэбшэнэр турэхэ

( Ургэпжэп).

М алаани Гэргээсэй Агуу- 
ехэ Октябриин хубисхалай 
тээ урдахана Онын голдо, 
узэсхэлэн йайхан добын хор- 
мойдо орш одог нэгэ ню тагта 
ажайууйан байна. Гэргээсэйн 
сонходо YYP сайжа байха уеэр 
хоёр гулабхаа ерэжэ йуугаад, 
сонхын шэл тонш одог баййан 
юм ха. Х ож омы нь Гэргээсэйн 
йамган хуршэ айлайнгаа эзэн 
эхэнэртэ энээн тухай хеерэйэн 
байгаа.

Гулабхаануудай тоншо- 
ходонь, Гэргээсэй оронйоон 
hyra  харайжа бодоод, тургеер 
хубсалжа, ундэр добо еедэ 
гарадаг байгаа. Эртэ углее 
гарайан хун зунай ута удэр 
хада дээрэ йуужа, наранай 
hyyxa тээшэ тэндэйээ буудаг 
йэн. Тиигээд хожом сааша- 
даа, уе сагай унгэРхэ тума 
юун болохоб, яаж а ажабайдал 
хубилхаб гэжэ хэлэдэг байгаа. 
Г эргээсэй тэрэ холын уедэ ии- 
гэжэ хэлэйэн гэхэ:

- Х аанай хуули бута со- 
хигдон унаха, хун зон хоо- 
рондоо дайлалдаха, зариман 
хубшэ тайгаар  хорожо, хунды 
тумэр буу ургэлеед ябаха бо- 
лохо. Хож омынь адуу малаа, 
зоориёо нэгэдхэжэ hyyxa. Х о
лын хуйтэн газарта баяшуу- 
лаа ябуулха. Гэртэтнай эзэгуй 
аман ханайаатнай хэлэдэг бо- 
лохо. Газар дуурэн тумэр мо- 
гой гуйхэ.

Тумэр харгы гаар оороо 
ябадаг тумэр тэргэнууд оло- 
шорхо. Баруун тээйээ ехэ 
дайн ерэхэ, тэрэ дайн манай

газар хурэтэр ерэхэгуй, буу 
бариха аргатай буЬэтэйшуул 
бултадаа дайлалдахаяа ошо- 
хо. А рбанйаа зургаа-долоо- 
ниинь дайнда унаха, гурба- 
дурбэниинь гэртээ бусажа 
ерэхэ. Д айнда ошоогуй, гэр
тээ улэйэн йамгад, залуу ба- 
сагад, бэреэнэр, ухибуудшье 
хундэ хушэрые яйала узэхэ. 
Энэ дайн дурбэн жэлдэ 
ургэлжэлхэ.

Саг унгэрйэн хойно Г эргээ
сэйн хэлэЬэпиипь унэхоороо 
тудаа гэжэ зон ойлгойон бай
на.

- Д айнйаа хойшо уни уда- 
ан дайн угы, амгалан Ьайн 
Ьуухат, тиигэбэш ье олонхи гэр 
булэдэ муу юумэн узэгдэжэл 
байха. Шара эреэн могой эхэеэ 
эдихэ, -  гэжэ хэлэБэниинь 
тудайан байна. СССР гурэнэй 
йалан йандархые хэлэйэн бай
на гэжэ бии йанагш аб.

- Т аанарай аша гуш анар 
урда орон руу зоохэ баатай 
болохо. Энэ ню тагта улэхэгуй. 
Зоохэ гурбан харгы байна.

Нэгэдэхинь, эгээ туруушын 
харгы -  тойон харгы. Энэ хар- 
гыда гарааш ад Ьайн hyyxa. 
Х оёрдохинь -  уЬан харгы, 
гурбадахинь -  шуЬан харгы. 
УЬан харгы гаар ош оош одой 
зуунЬаа табиниинь хурэхэ. 
Заримань харгы даа уЬанда 
орожо хосорхо. Ш уЬан хар
гы гаар ош оош одой зуунЬаа 
нэгэниинь хурэхэ, - гэЬэн бай
на.

Хоёрдохи уЬан харгы ушоо 
болоодуй байна. Дужэрэй 
Ноён уЬан харгы гаар ошоЬон 
улад гурбан жэл ябаж а хурэхэт 
гэЬэн. Ехэ тулижа, зобожо 
хурэхэт, замбаа зутараантай 
ябабалтнай ехэ улэтэй байха 
гэЬэн юм. YhaH далай ехэ бо- 
ложо, уЬан галаб 160 жэл соо 
ургэлжэлхэ гэжэ зурхайшад 
тодорхойлно. Эдэ гэгээшуул 
бэе бэеэ танихаш ье угы 
баййан. Хэлэйэн угэнуудынь 
хуу адли, муноошье болотор 
тудайан байна. Зарим хэлэйэн 
угэнуудынь бэелэгдээгуй, саг 
ошохо тума тудахал даа.
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БЭЕЫН ТАМИР

«Холын тэрэ Скандинави 
хурэжэ ошохоо Ьананад...»

Санага нютагай дунда Ьургуулида олон жэл- 
дэ амжалтатайгаар багшаар ажаллайан Сэсэг- 
ма Ринчиновна Гармаева мунвв найанайнгаа 
амаралтада гаранхай ажайууна.

Олон тоото ш абинартай хундэтэй энэ багша 
йуулэй сагта уянгата буряад хэлэн дээрээ турэл 
ню таг тухайгаа олон йайхан шулэгуудые зо- 
хёожо, сулжээ холбооной хусоор хун зоной ан- 
харалда табидаг юм. М анайшье «Ажалай туг» 
сониндо шулэгуудынь хэблэгдэдэг.

Уран гоё угоор Санагынгаа ажабайдал ту- 
хай хоорэдэг Сэсэгма Ринчиновна йаяхана 
иимэ нэгэ йонирхолтой зугаа сулжээ холбоо
ной «Санага» гэдэг нюурта хэблэн гаргаба.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

- Хабтагай ургэн Санагадамнай хуйтэн 
убэлэй айлшалан ерээшье haa, нютагтамнай эл- 
дэб янзын йонин юумэд боложол байдаг.

А яар холо ажайуудаг Скандинавиин арад 
зонйоо жэшээ абажа, манай ню тагай хунууд 
йуулэй уедэ сулоотэй сагтаа хоёр гартаа тулуур 
барижа, сэбэр йайхан агаараар амилан, той- 
роод баййан байгаалияа гоёшоон, Сэхир го- 
лойнгоо эрьеэр ябадаг болонхой. Эдэ хунуудэй 
йанал бодолые шагная:

Нанзанова Валентина Жугдуровна: «Энэ ар- 
гаар йуулэй хэды удэрэй турш ада ябажа эхи- 
лээбди. Ехэ болохо байна гэжэ йананаб. Иимэ 
аргаар ябаха дуратай улад, маанартай хамтар- 
жа, ябажа эхилыт гэжэ уряалнаб!»

Дашеева Валентина Шоймполовна: «Нюта- 
гаймнай залуушуул! Тоонтынгоо сэбэр йайхан 
агаараар  амилжа, бэеэ йорижо, элуур энхэ яба
жа, орон ню тагаа суурхуулаарайт!»

Цыренжапова Эмилия Цырен-Доржиевна: 
«Нам нипочём ни болезни, ни возраст! П очув
ствуйте прелесть активной жизни!!!»

Бандеева Цырен-Дари Батоевна: «Доброго 
вам здоровья, уважаемые санагинцы!»

Бальжурова Сырена Ринчиновна: «М уноо 
хэхэ юумэеэ утлое болгонгуй,йанайан хэрэгээ 
орхингуй, йарбаййан гараа татангуй ябахат- 
най болтогой!»

Аажам тэнюун Санагадаа,
Аятай зохид нютагтаа,
Золтой жаргалтай ябаял,
Зорийон хэрэгээ бутээел!

^ ^ ^

М анай нютагай найатайшуул 
М аша ехэ бэрхэнууд,
Сагай эрилтэйээ хойнтонгуй,
Сарюун ябахаа хусэнэд.

Хоёр гартаа тулууртай 
Хойшо-урагшаа алхалнад,
Холын тэрэ Скандинави 
Хурэжэ ошохоо йананад.

Ажалдаа хойнтожо баййандал,
Аргагуй ехээр яаранад,
Алхамаа утаар хэхэеэ 
Айан ехээр оролдонод.

Дууража хэбтэйэн тала,
Дэмжэн тэдэниие, эбйээлнэ,
Ш аргал наран уринаар,
Ш адал нэмээн, мийэрнэ.

Сэсэгма ГАРМАЕВА, 
Санага
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ШЭНЭ НЭРЭ

«Ажалай туг» йонинтой 
аажамхан Захаамин нютагнай...»

Хандуев Бадма Доржиевич 1956 ондо Баянгол 
нютагта турэйэн. Олон жэлэй туршада Хур- 
тагын дунда йургуулида багшалаад, мунее 
найанайнгаа амаралтада гаранхай. Сулее саг- 
таа турэл буряад хэлэн дээрээ шулэг зохёохо ду- 
ратай. Панайан харайанаа, турэл нютаг, ажал- 
ша бэрхэ арад тухайгаа уран йайхан угэнуудээр 
хеерэдэг байна. М унеедэр «Ажалай туг» сони- 
ной уншагшадые шэнэ авторай зохёолнуудтай 
танилсуулхамнай.

НЮ ТАГАЙНГАА ХУБУУНДЭ 
ЗО РЮ У Л Н А Б

Хуртагынгаа ургэн талада 
Хульбэрэн, наадан ябаалши,
Уетэн нухэдэйнгее дунда 
Ундын еедее  бодоолши.

Н ю таг зондоо хундэтэй,
Намдуухан даруу зантай,
Н аадатай, зугаатай, хухюун 
Дамбиин хубуун Хайдаб нухэрнай.

Турэйэн йайхан нютагтаа 
Туруу хунуудэй нэгэн байгаалши,
Тумэршэ, модошо дарханши,
Турэл нютагтаа суутайлши.

Х ара ажал хэжэ,
Х амта худэлжэ ябайан 
Ханил нухэдйеен хахасажа,
Диваажанай орондо мордоболши.

Ундэр найатанаа хундэлжэ,
Унэр баян жаргалтай 
Ургэн нютагтаа ажайуугаалши,
Ажалша бэрхэ Хайдаб нухэрнай.

Н амарай йайхан сагта 
Н арата энэ дэлхэййээ 
Х айрата алтан нухэрнай 
Холодон маанадйаа мордоболши.

Ом мани бадмэ хум.

^ ^ ^

«Буряад унэн» йонинтой 
Бууралхан арад зомнай,
Байгал уйан далайтай,
Булта зоноороо суутайлши. 
«Ажалай туг» йонинтой 
Аажамхан Захаамин нютагнай, 
Ундэр Баабай субаргатай,
Уран бэрхэ зоноороо суутайлши.

АЙМ АГАЙ 90 Ж ЭЛЭЙ О Й ДО  
ЗО РЮ У Л Н А Б

Захаамин йайхан нютагнай 
Заяа хубияа нэгэдуулэн,
Ерэн жэлэй саана 
Ерээдуйн сагые дахажа,
Туухэтэ буряад зомнай 
Туруу ажалаа эхилээл.
Коммуна, коллектив байгуулжа, 
Колхоз, совхоз эмхидхээл.
Н ю таг нуга дайдаарнай 
Тэнюун байдал мандажа,
Н арата йайхан талаарнай 
Таряа талхан намилзажа, 
Ажалша буряад зомнай 
Адуу малаа удхэжэ,
Амгалан ажайуунал жаргалтай. 
Захаамин йайхан нютагнай 
Ерэн жэлээ угтажа,
Ехэ наадан болобо.
Ажалша зоноо амаршалжа 
Алдар солыень дуудаба.
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СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

«Хунэй эдлэЬэн найанда 
хамаг юумэн дайралдадаг...»

Хунэй эдлэйэн найанда 
Хамаг юумэн дайралдадаг, 
Пайншье, муушье юумэн, 
Пэлгэлдэн, ерэжэл байдаг.

Ж аргалай далайда тамархада 
Ж эгтэй гоё байдаг даа, 
Урагш атай ябайан хайада 
Уетэн нухэд олон даа.

Булта шамда дурлаха,
Байал ехээр сэгнэхэ, 
Хоймортоо йуулгаха хододоо, 
Хундэлэн байха одоо.

Шэруун сагай ерэхэдэ, 
Ш алгалта гараха нухэдшни, 
Хундэ тэрээхэн уедэ 
Хэн улэнэб хажуудашни.

Эгээл иимэ уладтаа 
Этигэн ябаарай хододоо,
Унэн нухэд, мэдээжэ -  
Энээхэн найанай дээжэ.

^ ^ ^

Урда сагйаа эхилээд,
Элинсэг манай хулинсагууд 
Ургэн тала нютагтаа 
Удхэдэг байгаа йарлагаа.

Парлаг эдэ малай 
Пайнииень булта мэдэдэг, 
Хуйтэн убэлэй хайада 
Хада ууладаа хонодог.

Даншье шэрхи малнууд, 
Дулаан байра хэрэггуй, 
00ЙЭДОО ондо ородог,
Убйэ ехээр бэлдэлтэгуй.

Хээрын хухэ шонойоо 
Хамгаалжа тулэёо шададаг, 
Багахан бэетэй йарлагууд -  
Булай бэрхэ ухэрнууд.

^ ^ ^

У бэр газ ар ургайан 
Унгын олон сэсэгууднай, 
Ухибуун хайада найжалйан 
Урихан зантай эжымнай.

Ара талайаа бурьялйан 
Аршаанхан булат эмтэй,
Айдар найандаш йургайан 
Абын угэнууд унэтэй.
Бууса тоонто шэмэглэйэн 
Байгаали мандаа сэнтэй,
Балш ар уедэш дэмжэйэн 
Баабай эжы хэрэгтэй.

^ ^ ^

Эртын хюруу унажа,
Эреэхэн сэсэгууд хагдарна,
Хусэд дуурээгуй задаржа, 
Харахада досоо муудана. 
Богонихон энэ найандаа 
Бусадай анхарал татаа,
Хангал йайхан унэроороо 
Хамагай сэдьхэл буляагаа.
Дулаан сагай ерэхые 
Дуулим тала хулеэнэл,
Пайхан эдэ сэсэгуудые 
Панажа зомнай ябахал.

^ ^ ^

Н айатай боложо,
Н арбаа сайжа,
Хэнтэг хэеэ болоошье йаань, 
Хэлэйэн угэеэ 
Хэдэн дахин
Хэлэжэ, дабтажа байдагшье йаань, 
Туби дээрэ 
Тон ганса
Турэйэн эжыгээ хайрлагты. 
Оршолонто энэ 
Оёоргуй юртэмсэдэ 
Ондоо иимэ хэншье байхагуй. 
Эльгэ зурхэндоо 
Энхэрэн багтаажа,
Эжы шэнги хулисэхэ хун 
Энэл дэлхэйдэ олдохогуй.
Хэдэн дахин 
Хэлэжэ дабтайан 
Хэмгуй сэнтэй угэнуудыень, 
Хожом дахин 
Хэншье дабтажа,
Х аш артай болотороо хэлэхэгуй, 
Хадуужа тэрэнииень абагты, 
Хайратайхан ЭЖ Ы ГЭЭ сэгнэгты!
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

АРШ ААНДА АМАРХАДАА
М унее зун басагамни Тунхэнэй аймагай Хонгор Уулын бесед- 

кэ coohoo энэ шулэг буулгажа бэшээд, асаржа угее йэн.
М анай Ёнгорбой нютагай Ж.Г. Норбоев, Б.Л. Норбоева, Д.Ц. 

Н орбоева, Н .Б. Доржиев, А .Н . Доржиев гэгшэд энэ аршаан- 
да амаржа байхадаа тала дайдыень гоёшоожо, Хонгор Уулын 
арш аанай эзэдые хухеэжэ, уреэлэй дээжэйээ улуу йайхан шулэг 
бэшэйэн байна. А яар 1988 оной июниин 21-11ЭЭ июлиин 3 боло
тор амарйан юм хаш.

Тэдэнэй нэгэниинь, Дора Цырендоржиевна Норбоева, бухы 
nahaapaa багшын ажалда худэлйэн. Бэлшэр йайхан нютагтаа 
йургуулида эрхимээр hypahan. Бартукова Агафья Кузьминична 
багшань Дорые ехэ магтаха, энэш багша болохо гэдэг йэн. Муноо 
Д ора Цырендоржиевна дала гаража ябана.

Би тэрэ шулэгыень зайаад, ушоо хоёр бадаг нэмэжэ бэшээд, ун- 
шагшадай анхаралда дурадхахамни.

Х О Н ГО Р У У Л Ы Н  АРШ ААН
Х амар Дабаан хухэрэн ногоороод,
Хонгор Уулын хормоййоо 
Бурьялан урдаад гарагша 
Баян хонгор уулын аршаан.

Тунхэн нютагаа суурхуулйан 
Туухэдэ оройон Хонгор Уула,
Тумэн зоноо гайхуулйан 
Туйатай олон аршаан.

Баян гол шэмэгтэй
Буянтай Хонгор Уулын хормойдо
Булта зондоо туйатай
Булгата хангайдаа суутай аршаан.

М ундарга уулаараа солотоЫш,
Мунхэ жаргал асарагша,
Байгаалиин узэсхэлэн coohoo 
Бурьялан гарадаг Хонгор Уулын аршаан.

Мунгэн Ьайхап уреэлынь
Мунхэ сагаан йарьдагаар сууряатаа,
Мэгзэмшэ, домшо зоноо
Мунхын арш аангаараа домнодог
Хонгор Уулын аршаан, Хонгор Уулын аршаан.

ЛУТААР ЬАНАГДАА

А рю ухан дэлхэй дээрэ 
А лиш ье арадта 
А лтай  эхэ хэлэн 
А ргагуй, аргагуй

лутаар йанагдаа.

Y n n p h i n  ерэн жэл соо
cyypxahaH 

У льгэрэйл орон юм
Захаамимнай. 

У лзы  ж аргал acaphaH
ш утеемни,

У ндэр хадамни,
сэсэгтэ нугамни

лутаар йанагдаа.

А нхилм а хоншуухан
Х ангайдаа

А яар  холойоо ерэхэдэм, 
А м ар мэндээр угтагш а 
А ба эжымни, аба эжымни 

лутаар йанагдаа.

Зэлэ rai ahan
Зэдэ, Сэхирэйм хугжэм
Зурхэ сэдьхэлым

уяруулЬан 
Зам баа, зутараантай 

ню тагни
лутаар йанагдаа.

Энэ йайхап дайдадаа 
Элшэ хусэлым

бадараайап, 
Эгээл хайратай,
Эжэл гансамни,

эжэл гансамни
лутаар йанагдаа.
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