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УНШАГШЫН ПАНАМЖА

«Ажалай туг» газетэеэ дэмжэе
«Ажалай туг» газетын- 

гаа ээлжээтэ дугаар абажа, 
яаруулгуй захайаан заха- 
дань хурэтэр уншаад, дутуу 
эдийэн шоно мэтэ газетынгаа 
йуулшын нюурай доодо та- 
лаарань шэншэлэн hyyrapaa: 
«Парадаа хоёр дахин гарадаг 
Бонин. Хэйэг 300 экз.», -  гэжэ 
уншаад:

- Пээ даа, ямаршье ядаруу- 
хан зон юм бибди гэхэ зуу- 
раа, угы даа, мунеенэй сагаар 
ямаршье худеегэй айлаар ябаа 
haa, газаань хунгэн, хундэшье 
машина, хуушан, шэнэшье 
тракторнууд, убйэ сабшаха мо- 
тоблогуудшье дуурэн ааб даа.

Теэд энээхэн еедынгее хэ- 
лэн дээрэ гаража байдаг «Ажа
лай туг» гэйэн газетэдээ юундэ 
анхаралаа табинагуй гээшэ 
бибди? Мунеенэй сагаар бу- 
ряад хэлэ бэшэгээ хугжеехэ 
гэйэн хэмжээнууд ябагдажал 
байдаг бэшэ юм гу? Хуугэдээ 
мунеенйее энэ нютагайнгаа 
газетэтэй танилсуулжа, ун- 
шуулжа байха бэшэ юм губди? 
Энэ «Ажалай туг» гэйэн газетэ- 
дэ нютаг нютагаймнай суутай 
зохёолшо бэшээшэд элдэбын 
нютагайнгаа Бонин Нормой, 
туухэ домогуудые бэшэжэ 
хэблуулдэг лэ. Муноонэй урга- 
жа ябайан улаан бургаайадта 
хэрэгтэйл байха гэжэ ha- 
нагдана. Y хибууд йуража 
байБап Бургуулидаа элдэбын 
олимпиадада хабаададаг ха 
юм. Таабай тообиингоо гал гу-

ламта тухай, нютагуудай суутай 
бэрхэ ажалша зонуудшье тухай 
энэ газетын хуудаБап дээрэ ол- 
дохол байха.

Нютаг нютагай нангин 
мургэлтэй хада ууланууд, эм- 
тэй домтой нютагаймнай урда 
carhaa уршоогдэйэп бэе маха- 
бадаа эмнэхэ аршаануудшье 
байха.

Урда сагаар элинсэг хулинса- 
гуудамнай муноонэй шэнги эл
дэбын эмнэлгын тубуудтэ бэшэ, 
гансал нютагуудайнгаа аршаан- 
да бараалхажа, хуртэжэ ябадаг 
байгаа. Туруушын жэл нэгэ до- 
лоо, хоёрдохи жэлээ хоёр долоо, 
гурбадахи жэлээ гурбан долоо 
гэБэн хэмжуурээр амаржа, бэеэ 
элуур йуужа байгаа ха юм. Эдэ 
бугэдэ нэрэтэй солотой аршаа- 
нууд бэшэгдэжэл байдаг лэ.

Урэ хуугэднай эдэ бугэдые 
багайаан ойлгожо мэдэжэ, бу- 
ряадайнгаа ёйо заншал мэдэ- 
жэл ябаха байгаал даа.

300 хэблэл гэжэ бэшээтэй 
байхадань, энээн coohooHb 
хэдыхэн зон захил хэнэб да? -  
гэжэ Банаандамни ороно.

Элинсэг хулинсагуудайн- 
гаа уе уедоо дамжуулБан урин 
Ьайхап буряад хэлэмнай ха юм.

Хундэтэ нютагаархид! 
Энээхэн «Ажалай туг» гэйзи 
аймагайнгаа буряад газетэеэ 
хундэлжэ, олоороо захил хэел. 
Эндэ худоогэй почтальонууд, 
багшанар, мун худоогэй гул- 
ванууд хун зондоо ойлгуулха 
ажал ябуулаа haaHb ехэл hafiH

байгаа бэлэй. Энэ газетэмнэй 
тиимэшье ехэ унэтэй сэнтэй 
бэшэ ха юм. Редакщйзаан аба- 
ха болобол, хахад жэлэй газетэ 
оройдоол 70 тухэриг болодог, 
почтоор абаа haa,150 тухэриг.

Захаамин аймагта ажайууг- 
ша буряад зомнай Буряад Рес
публика соогоо эгээл олон 19 
мянган буряад зон гэжэ тоо- 
логдодог.

Энэ 19 мянган буряад зон- 
hoo оройдол 300 зон захил 
хэхэдээ ямаршье таарамжа 
угыб даа. «Ажалай туг» гэ11эн 
аймагайнгаа буряад газетэ 
бугэдэ Захааминай буряад зо- 
нууд дэмжэжэ, ерэхэ жэл 300 
хэблэлЬээп оло дахин дээшэнь 
болгоё гэжэ уряалнаб.

Энэ хуудаЬаяа бэшэжэ hyy- 
тарни, залуубтар турэлхи ха- 
маатад орожо ерэбэд. Сай са- 
багаа аягалжа, эдеэ хоолоор 
хундэлоод, Ьая бэшэжэ hyyhaH 
«Ажалайнгаа туг» газетэ ту
хай зугаа дэлгээд: «Энэ газе
тэ бэшуулдэг юм гут? Захил 
хыт! Эндэш элдэбын Ьонин 
Ьормойнууд, туухэ домогууд, 
нютаг нютагай тахилга обоо- 
нууд, буряадаймнай ё1ю зан- 
шалнууд бэшэгдэжэл байдаг. 
Таанадай урэ хуугэдтэ энэ га- 
зетые уншажа байхада Байн 
бэшэ гу?» -  гэхэдэмни, убгэн 
йамган хоёр энеэлдээд, гаража 
ошобод. «Заалдаг даа, -  гэжэ 
йанаад, -  хэлэ, буушье хэлэ, 
бэшэ, буушье бэшэ, иимэрхуул 
зон ха юмбибди даа», -  гэжэ
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йанаандам ороод, бэшэжэ hyyhaH 
саарйаяа саашань хаяжархибаб.

Мэнэ Ьаяхапа ноябриин 29-дэ хэб- 
лэлдэ rapahaH, ээлжээтэ «Буряад 
Yinnoo» абажа, Баир Жигмитовай 
«Ууган хэлэеэ ургэгшэдэй улгы» гэйэн 
статья уншаад, манай Буряад Уласай 
21 аймагйаа, оройдоол хоёр аймагта 
буряад хэлэн дээрэ гарадаг газетэнууд 
улэнхэй гэжэ мэдэбэб: «Мундаргуй 
Захаамиин аймаг «Ажалай туг» (эрхи- 
лэгшэнь Соёлма Бальжурова) сониноо 
захнжа уншана, харин буряад эхэ хэлэ- 
нэй ёйотой улгы болодог хэжэнгээрхин 
«Хэжэнгэ» сониноо (эрхнлэгшэнь Еле
на Дашидоржина) арай гэжэ Парада 
нэгэ дахнн тартана». Хэжэнгэдэ 12042 
буряад зон ажайуудаг болоно. Энээ- 
ниие уншаад, нютагайнгаа «Ажалай 
туг» газетэмнай Ьарадаа хоёр тара
на гэжэ омогорхоод, туруун бэшэЬэп 
саарЬаяа оложо, ургэлжэлуулхэ дурам 
хурэбэ.

Энэ сагай хэдышье хушэр хундэ 
байгаашье haa, «Ажалаймнай туг» 
rapahaap лэ байхадань урматай баяр- 
тайшье байна. «Ажалайнгаа тугай» 
редактор Соёлма Бато-Очировнам- 
най унэн сэхээр худэлжэ, нютагайн
гаа зонуудта, Бонин Бормойгоо 
дамжуулхаа оролдожо байхадань, ун- 
шагшадайнгаа зуг1ю0 халуун баярые 
дамжуулхадамни алдуу болохогуй 
бэзэ.

Хундэтэ манай уншагшад, захил 
хэгшэд, булта баран энэ нютагайнгаа 
буряад хэлэн дээрэ хэблуулэгдэдэг 
«Ажалай туг» газетэеэ дэмжэжэ, туБа 
хургэхые оролдоёл. Ойрхи хамаатан- 
даа, аха дуунэртээ хандажа, энэ газе
тэеэ бэшуулхыень зугаалсыт. Ургажа 
ябаБан урэ хуугэдтээ хэрэгтэй гэжэ 
ойлгуулыт. Энэмнай Ьарадаа хоёр да- 
хин гаража байхадаа ехэ Ьайшаалтай, 
унэ сэнгээрээшье унэтэй бэшэ ха юм. 
Хамтын ажал бутээсэтэй, хусэтэй 
бэлэй даа. Захаамин аймагаймнай 
«Ажалай туг» алишье талаараа урма
тай, урагшатай, олон захилнуудтай 
байхань болтогой.

Дымбрыл ГАРМАЕВ, 
Захаамин хото.

ЭЖЫНЭРТЭ
Энэ ехэ дэлхэй дээрэ 
Эжынэрэй Ьайндар

мундэлоо, 
Энхэргэн зоолэн

эжынэрнай 
Энхэ элуур хододоо

ябыт даа.
Уулэгуй сэнхир

тэнгэри доро 
Yпэр баян сэдьхэлтэй

эжынэр,
Ypn хуугэдээ оодэнь

ургэжэ,
Ундэр наЬатай боложо

жаргыт даа.
Замби туби дэлхэй дээрэ 
Заахай урн ухибуудээ

ургэжэ,
Захагуй ехэ буян эдлэжэ 
Золтой жаргалтай

Ьуугыт, эжынэрнай. 
Буда бурханда мургэжэ, 
Буряад арад зонойм 
Буянтай Ьайхан

эжынэрнай, 
Багахан уринуудээ оодэн 

ургэжэ Ьуугыт даа.

НЮТАГАЙНГАА 
НА h  АТАЙШУУЛДА 
ЗОРЮУЛНАБ

Нютагайм ундэр
наЬатайшуул 

Номгон даруу зантай юм. 
НаБанай хундэ харгые

дабаалта,
Нютаг зондоо юроолоо 

уршоожэ Ьуугыт. 
Буурал таабай,

тообинэрнай 
Буда бурхандаа мургэжэ, 
Буян жаргалаа хэжэ, 
Булта зондоо юроолоо

уршоожэ Ьуугыт. 
Ундэр ехэ

наЬатайшуул пай 
Ургэн Ьайхан нютагтаа 
Урн хуугэдоо харалсажа

БАДМА ХАНДУЕВ

Углов бури юроолоо
уршоожэ Ьуугыт. 

Худэр бэхи
убгэжоолнууднай 

Хухэ мунхэ огторгой доро 
Хурдэ мааняа эрьюулжэ, 
Хамаг зондоо юроолоо

уршоожэ Ьуугыт.

НЮТАГ
Уурэй тол он сайража, 
Углоонэй наран мандажа, 
Уула хадын оройгоор

саража,
Уужамхан Хуртагым

гэрэлтуулнэ. 
Дуулим Ьалхяар

Бэбшээлжэ, 
Дайда талым пойрЬоо

Бэреэнэ,
Удэрэй наран оодоо

гараад,
Ургэнхэн Хуртагым

гэрэлтуулнэ. 
Удэшын наран Ьуларжа, 
Уула хадын саана

хоргодоно. 
Огторгойн мушэд яларжа 
Аажамхан Хуртагамни

нойрсоно.

ЗАХААМИН
Буряад Ьайхан оронойм 
Баруун урда зугтэ

оршоБон,
Бата бэхеэр хугжэЬэн 
Баян манай нютаг

Захаамин. 
У ндэр Баабай БахюуБатай, 
Уран Душэ тушэгтэй, 
Ухаан эрдэмээр дэлгэрБэн, 
Уужам тоонто Захаамин. 
Урда эртын carhaa 
Угаа залгуулан оодоо

хугжэЬэн, 
Хухэ мунхэ огторгой доро 
Хэтэдээ манданал -

Захаамин.
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«ГУА СЭСЭН ХАТАН» НОМИНАЦИ

Эхэ нютагтаа халуун дурлал бадараагша
Аба эжын уреэлтэй
Алтая сэргэтэ Нуртамни,
Аша гушын жаргалые
Аршалан байгша

тоонтомни.
Иимэ уянгата мурнуудээр 

турэБэн нютагаа багшанарай 
багша Дора Чимитова (Баль- 
жанова) дурдана. Багшын 
дунда, дээдэ Ьургуулинуудые 
эрхимээр тугэсхэйэн Дора Гар- 
мажаповна Захааминайнгаа 
болбосорол гэгээрэлдэ 55 жэл- 
дэ тайалгаряагуйгоор амжалта 
тугэс худэлоо.

Буряадай, Ородой Холбоо- 
то Уласай габьяата багша, 
«Арадуудай хани барисаан» 
орденой кавалер Бадма База
рова Дора Гармажаповнатай 
хамта хэйэн ажал худэлмэри 
тухайгаа сурбалжалагша Сэн- 
гэ Ринчиновта хоорэжэ угэбэ.

- Бадма Гомбоевна, тамнай 
Дора Гармажаповнатай нэгэ 
нютагай байнат. Тиигээд ара
лий гэгээрэлэй буянта ажалда 
эб хамта худэлеет. Дэмбэрэлтэ 
ажалайнь намтарые у удала н 
эхилыт даа.

- Оортоошье, бусадташье 
эрилтэ ехэтэй Дора Гарма- 
жаповна багшашье ябахадаа, 
ямаршье тушаалда худэлхэдоо, 
хун бухэндэ адли тэгшээр 
хандажа, адли эрилтэнуудые 
табидагаараа мэдээжэ юм. 
Багшынгаа дэмбэрэлтэ ажал 
Хуртагын йургуулийаа сот за- 
литайгаар эхилээ. Удаань Са- 
хирай интернат-йургуулида 
эршэтэйгээр багшалаа. Орол- 
досотой бэрхэ багшын эмхид- 
хэхы арга шадалыень хараа- 
даа абажа, аймагай гэгээрэлэй 
l ahan a худэлхыень уряа Нэп.

- Гэгээрэлэй lahana хорёод

жэлдэ худэлхэдоо, Дора Гарма- 
жаповна илангаяа дээдэ талын 
Ьургуулинуудта мэдээжэ болоо 
йэн бэлэй.

- Тиимэ даа, Дутэлуурйээ 
Далахай хурэтэр найман 
йургуулиие Дора Г армажа- 
повна даажа байгаа. Оноото 
йургуулинуудайнгаа матери
альна талынь йайжаруулха, 
дутуу дундыень элируулжэ 
усадхаха гэжэ ходо оролдожо 
байгаа. Ухибуудые hypraxa, 
хумуужуулхэ, хугжоохэ онол 
аргануудые уе сагайнгаа 
эрилтэнуудтэ хургэхэ гэйэн 
гол шэглэлнуудээр шармайн, 
бухы хусэ шадалаа элсуулээ. 
Пургуулинуудай хоорондо 
бата холбоо байгуулжа, баг- 
шанарайшье, йурагшадайшье 
хабаадалгатайгаар урил- 
даа, мурысоонуудые, дуй 
дуршэлоороо хубаалдал- 
гые дээдэ хэмжээндэ гар- 
гажа шадаа. Пурагшадай 
хамтын байрын байдал, тур- 
шалгын талмайнууд, хизаар 
ороноо шэнжэлэлгэ, уран бэ- 
лиг хугжоолгэ, эрдэм мэдэсэ 
шэнэ сагай эрилтээр хангаха 
тухай эрдэмэй практическа 
хуралдаанууд республикын 
туруу багшанарай болон эр- 
дэмтэдэй хабаадалгатайгаар 
унгэргэгдэдэг йэн. Дора Гар- 
мажаповнагай абьяас эрмэл- 
зэлэй хусэл оролдолгоор олон 
багшанар йайн урэ дун харуул- 
жа, бухы Буряадта мэдээжэ бо- 
ложо, Буряадайнгаа габьяата 
багшанар, РСФСР-эй, СССР- 
эй арадай гэгээрэлэй отлич- 
нигууд болоо. Орден, медаль- 
нуудташье хуртэйэн багшанар 
олон юм.

- Ухибуудые ганса эрдэм-

дэ йургаад байха бэшэ, харин 
ажалда дуршуулхэ хэрэгтэй. 
Тиихэдээ ажалай мэргэжэл 
олгуулха шухала. Энэ талаар 
Дора Гармажаповна ехэ ажал 
ябуулИан габьяатайл даа.

- Закаменск хотын йургуу- 
линуудай аха ангинуудай 
йурагшадые эблуулжэ, нэгэ 
доро ажалай мэргэжэлдэ 
hypraxa гэжэ уйлэдбэриин 
Ьуралсалай комбинат (УПК) 
баГп уулагдаЬап юм. Дора Гар- 
мажаповнагай УПК-да захи- 
ралай орлогшоор, захиралаар 
худэлхэ уедэнь найман шэглэ- 
лээрмэргэжэлнуудыешудалдаг 
болоо. Шэнэ уеын компьютер- 
на кабинет байгуулагдаа. Ти- 
игэжэ ажалай эхин шатын мэ
дэсэ, онол арга, дуршэл туруу 
аргануудаар эндэ заагдадаг 
болоо. Энэ Ьургуулида олоЬоп 
мэргэжэлээрээ олон залуушуул 
ажалайнгаа намтар эхилЬэп 
юм. Зариманайнь nahanaii хэ- 
рэг болойон байна. Муноошье 
болотор мяха Toho, сагаан эдеэ 
болон халуун хуйтэн эдеэ хоол 
буйлуулдаг, хилээмэ болон 
талханай зуйлнуудые бариха 
Нал барм и и ажахынуудта; бу- 
лад шэрэм хайлуулха, гагнаха 
уйлэдбэринуудтэ амжалтатай 
худэлнэд.

- Балажа haiiaaphaii Ми- 
хайловкын санаторно Ьургуу- 
лиип хуби заяан олоной ha на ас 
зобоогоо бэлэй. Олохон багша- 
наршье, ажалшадшье худэлмэ- 
ригуй улов, байра байдалаа 
Ьэлгэхэ ушартай Ьэн.

- Зэдэ, Захаамин аймагууд- 
haa суглуулагдайан эрэмдэг 
бэетэй ухибуудые йургадаг 
энэ Ьургуулиис Закаменскда 
нуулгэжэ, йэргээхэ ажал 90-
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ээд онуудаар хурсаар табиг- 
даа йэн. Алишье ажалдаа 
эдэбхи уусхэлтэйгээр, абья- 
ас оролдосотойгоор хан- 
дадаг Д.Г. Чимитовада энэ 
даагдашагуй ажал даалгагдаа. 
Нэн туруун Дора Гармажа- 
повна йургуулиин материаль
на база шиидхэжэ, мэргэжэл- 
тэ багшанарые урижа, эбтэй 
нэгэ коллектив байгуулаа. Энэ 
йуртуулида hypaxa бэе муутай 
ухибуудэй онсо шэнжые хараа- 
даа абажа, тар узуурэй ажалда 
даамайханаар hypraxa, сэдьхэ- 
лэй элуурые хамгаалха, ухаан 
бодолынь, табан мэдэрэлынь 
йайжаруулжа, «би хунби», «би 
шадахаб» гэйэн мэдэрэл до- 
соо юртэмсэдэнь хугжоохэ зо- 
рилгонуудые багшанарайнгаа 
урда табяа. Пургуулиингаал 
байдалые хараад ябангуй, 
шабинарайнгаа гэртэхи бай- 
далтай дутоор танилсажа, 
арга шадалаараа туйа хургэхэ 
гэжэ оролдоо. Гурбан ухибууд 
гурэнэй тэдхэмжэ абаха бо- 
лоо, ядаруу байдалтай хэдэн 
гэр булэнуудтэ гурэнэй зугйоо 
туйа узуулэгдээ.

- Хизаар ороноо шэнжэлэл- 
гые шэнэ шатада raprahaii га- 
бьяаень ундэреер сэгнэхэ хэ- 
рэгтэй гэжэ йананаб.

Дора Г армажаповна
ЦДО-до худэлхэдоо, турэйэн 
нютагайнгаа hyp йулдые ур- 
гэхэ, эхэ эсэгынгээ нэрые 
нэрлуулхэ, элинсэг хулинса- 
гуудайнгаа ажабайдалай туруу 
аргануудые, угайнгаа ёйо зан- 
шалые хэрэглэхэ гэйэн бодо- 
лоор аймагайнгаа хизаар оро
ноо шэнжэлэгшэдые нэгэдхэжэ 
ударидайан юм. Энэ ажалайнь 
дун гэхэдэ, йургуулинуудай 
музейнууд ажалаа йэргээгээ, 
нютаг нютагуудай домогууд 
суглуулагдаа, аймагай болбо- 
сорол гэгээрэлэй музей бай- 
гуулагдаа. Эхилйэн хэрэгээ

заабол хан-шандань хургэжэ 
шададаг Дора Г армажапов
на усэд нэтэруу бэдэрэлгэ 
шэнжэлэлгын хусоор музейн 
узэмжэнуудые байгуулжа, ай
магай гэгээрэлэй туухэтэ за- 
мые шата шатаарнь харуу- 
лаа. Багшанарай багша, арад 
зоноо болбосоролой хар- 
гыгаар хутэлжэ ябайан агуу 
гэгээруулэгшэд одоошье арад 
зондоо мэдээжэ болон тодо- 
роо.

Турэл аймагайнгаа байгуу- 
лагдайаар болон аймагай эр- 
дэм йуралсалай тайагай 90 
жэлэй ойнуудта зорюулжа, 
«Заведующие айм-районо и 
начальники районным управ
лением образования с 1927 по 
2017 год» гэжэ ном Валентина 
Цыренова Мария Дамдинова 
хоёртой бэлдэжэ хэблуулээ. 
Ном соо аймагайнгаа эрдэм 
йуралсалые ударидажа ябайан 
32 хунэй намтар, ажал хэрэг 
тодорхойгоор бэшэгдэжэ, гэ- 
рэл зурагуудтайгаар угтоо.

Музейнгээ материалнуудые 
хэрэглэжэ, найатай багшанар- 
тай хоорэлдэжэ, найан болойон 
хунуудэй ури ухибуудтэй уул- 
зажа, Захааминайнгаа туруу 
багшанар тухай «Нет со
бытий важнее людей» гэйэн 
ном Валентина Цыреноватай 
хэблуулжэ гаргаа. Тиигэжэ За- 
хааминда эрдэм гэгээрэлэй эхи 
заха табийан, энэ дэмбэрэлтэ 
ажалда ами бэеэ зорюулйан 
алдарта багшанар номдо оро- 
жо мунхэруулэгдээ.

- Аймагайнгаа ойн баяр 
угталгада болон бусад бая- 
рай хэмжээ ябуулгануудта та 
бугэдэн ехэ эдэбхитэйгээр ха- 
баадаа бэлэйт.

- Бухы найаяа арадай гэгээ
рэлэй буянта ажалда ябажа, 
найанай амаралтада гараабди, 
хугшэрообди гэжэ гараа хабса- 
раад, миин йуунагуйбди. Дора

Гармажаповна маанадаа, ве- 
терануудаа, эблуулжэ, энэ ехэ 
туухэтэ хэрэгуудтэ хабаадуу- 
лаа. «Турэл Захааминдаа ду- 
ратайгаар» гэжэ тусэл зохёо- 
жо, муноо уедэ Улаан-Удэдэ 
ажайуудаг багшын ажалай ве- 
терануудые хабаадуулйандань 
барагдашагуй ехэ баяр хургэхэ 
байнаб. Тиимэйээл Дора Гар- 
мажаповнае Захааминай баг
шанарай зублэлэй туруушын 
туруулэгшээр йунгаабди. Ии- 
мэл урагшаа йанаатай, хэ- 
дышье найандаа сог заляар 
бадаржа, бэшэнээ ударидан 
хабаадуулха шадалтай Дора 
Гармажаповнагай бутээйэн 
туйлай ехэ буянгынь юугээр 
сэгнэхэб -  «Буряад унэндоол» 
гаргажа, нэрынь дуудажа, со- 
лынь ургэхэл даа.

- Хеерэлдеенэйнгее тугэс- 
хэлдэ гэр булэ тухайнь хеерэжэ 
угыт даа.

- Дора Гармажаповнагай 
найанайнь нухэр Василий Ши- 
рапович эртэ найа барайан 
юм. Тиибэшье ажабайдалай 
шэруун сохилтодо диилдэнгуй, 
дурбэн ухибуудээ дурбэн тэг- 
шээр хумуужуулжэ, ажабай
далай арюун харгыда гаргаа. 
Валерий - подполковник зэргэ- 
тэй, Ородой физическэ соёлой 
габьяата худэлмэрилэгшэ, Па
вел багша-йоригшо, Татья
на -  инженер-юрист, Тамара 
Буряадай худое ажахын Ехэ 
йургуули дуургэнэ. Иимэл даа, 
ашата багша -  гэртээшье, гэ- 
гээрэлдээшье адли тэгшэ.

- Бадма Г омбоевна, ha йн даа. 
Дора Гармажаповнатаяа буян- 
гай бурхантай дэмбэрэлтэ ажа
лаа саашань ургэлжэлуулыт 
даа.

Сэнгэ РИНЧИНОВ 
(burunen.ru)
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Ямаршье гоёб даа,
ягааран харагдаа Хасууртаймни!
ЗАЯАНАЙМ НЮТАГ

Захааминайм шэмэг болохо 
Заяанайм нютаг Хасууртай 
Замдам ходол йанагдаа 
Зурхэн соомни дулэ татан,
Заахан найанайм домог.
Хасууртайн гол баян лэ:
Харганай, бургаайан соогуурань 
Хара боро гуреейэд,
Харза хуйтэн голдонь 
Хадари, зэбэ загайад.
Арюун йайхан дайдань 
Алта мунгеер элбэг даа,
Анха сагйаа хитадууд 
Ашагта малтамалынь бэдэрдэг йэн. 
Панаагаар йайхан зонииень 
Пахин байдаг Баян Сагааниинь,
Поййо, хурхууд угсаатан 
Палбаржа хугжеел эндэ.
Туухэ шэнээр эхилжэ,
Турмэ, ссылкээр намнуулаад,
Тулэг улэйэн зониинь,
Тубхинее булта Бургэдее.
Хархис дайсанай добтолходо 
Хам оролсоо Хасууртайн зон,

Хасууртайн гол -  уташаг гол. Эхиниинь 
ХолтойонЬоо холо бэшэ, адагынь Бургэ тосхо- 
ноор Зэдэдэ туланхай.

Хасууртайн эхиндэ модо бэлдэгдэдэг йэн 
хадаа Лесоповал гэжэ нэрэтэй болоо йэн. 
Эндэ ехэнхидээ немцууд худэлдэг йэн. 8 жэлэй 
йуртуулитай, магазинтай, хэлхеэ холбооной 
тайагтай, клубтай -  томохон сэлеэн байгаа. 
Кино харуулдаг йэн.

Хасууртай ехэ баян нютаг. Алтанай хэбтэ- 
шэтэй, анханйаа хитадууд алта малтажа ябадаг 
байгаа. Ивановкада йуул багаар болотор алта 
малтаа. Убгэд, хугшэдэй хэлэйээр, хара шорой- 
той, урэжэлтэй газар.

96 найатай Доржиева Бадма-Цырен тообии 
иигэжэ хеерэнэ:

- «Хасууртайн зон баян зон байгаа. Та- 
ряа талхаа ехээр ургуулдаг, адуу малаа олоор 
удхэдэг йэн.

Хамаг шадалаа гаргажа 
Хамйалсан дайгаа даралсаа.
Y c o o h  боложо нютагайм зон 
Угсоод, уруудаад гуйгоогуй,
Ургэн тобир дайдадаа 
Ypxoopoo утаагаа гаргайаар.
Нуга бухэндэнь нютагжан,
Нуугээ йооргоо малттта зон,
Байра байдалаа йэргээн,
Байал йалбаран хугжэжэ,
Бадараана найдал хунэй досоо.
Шэбэртынгээ горхонйоо ундалжа,
Зоолэхэн газараар гэшхэлэн,
Амтан агаараарань амилан,
Наранайнгаа элшэйээ дулаасан,
Абынгаа буусаар ябанаб.
Элинсэг хулинсагайнгаа нютагые 
Эрьелдэн байжа хаймаданаб:
Эбэртэ бодо малнуудынь,
Эрье, хуса, хонидынь 
Эртын ногоондо бэлшэнэ.
Ая гангаар хангалтаад,
Аршаан уйаараа салгидаад,
Арюун МИНИН тоонто 
Атаржан байхал мунхэдоо!

Хасууртайн Адагйаа айлнуудые эхилээд 
тоолобол:

Шагдарай Шултэнэйхи. Бултыень 
сулэлгэндэ ябуулаа. Басаганиинь Цырен гэжэ 
нэрэтэй. Хоридо йуурижаа.

- Жабай Вампилтан -  Бургэдэ нютагжаа. Аха 
дуунэрынь олон бии. Вампилай Даша, Юм- 
жэр, Дэмбрэн, ушоо нэгэ басаган Шойжолой 
Шарлуутай йуугаад найа бараа. Байал эдэнйээ 
сулэлгэн холодоогуй.

- Харганайда Тугэйы Дэмбрэнэйхи булта 
ссылкэдэ гараа. Хэншье угы.

- Эрэнцээни Дансаран ухибуу угы, Лубсанжа- 
бые ургэжэ абаа. Муу хубуун -  Гаантиин эжы 
ссылкэдэ 10 жэл ябажа ерээ. Муухин басагыень 
Баазайн Сэбжэт ургэжэ абаа.

Эрэнцээни Бадма Агваан, Ринчин, Еши 
(басаган). Бадмаев Агваан олон жэл ссылкэдэ 
ябажа ерээ. Долгор гэжэ Агайаа йамгатай. Рин-
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чин Заиграево руу нютагжаа. Урэ ухибууд бии.
Эрэнцээни Буянта: Бадма, Сангади, Бамба. 

Урэ ухибууд бии.
Эрэнцээни Дамба (ехэ хубуун) шууд 

революцийээ урда Монгол руу ашаалаа. Баса- 
ганиинь Шабартын Бадайн Шагжида хадамда 
гараа йэн. Айлшалжа ерэдэг байгаа.

Булгаайатада:
- Буладай Сэбаан. Сэбаан лама ехэ эмшэ 

хун байгаа. Дасанда йуугаагуй. Ухаа йайтай, 
зондоо туйатай. Ганса эмшэлгээршье бэшэ, 
йургаал зааха: яагаад энэ газарта йужаа тата- 
хаб, хаана худаг малтабал дээрэб г.м. Хун зон
доо одоол хундэтэй даа. Ухибууд хэрэгтэй но- 
гоо ургамалнуудые заалгаад, суглуулжа асаржа 
угэхэ. Олон янзын убшэнйоо аргалжа шададаг 
бэлэй. Памганиинь Будмид гэжэ нэрэтэй Нэп 
хаш. Ухибуудынь: Баряаша Бадма, Бамбуу, Сэ- 
рэмжэд, ушоо нэгэ ухибуугынь мартааб. Хамал- 
ган хашалганда байал ороо.

- Барбаантан Барбаанаа дободо убэлжэдэг, 
Адаг Жалгада зуйадаг, Бургэдэ байа Барбаани 
добо гэжэ газар бии. Эндээ намаржаандаа ерэдэг 
байгаа хаш. Энэ уг анхандаа Унилгын голоор 
йуурижайан байгаа. Теэд хасаг болохогуйбди, 
отогоороо байхамнай гэхэдэнь: йайн газартат- 
най хасагууд байха, таанар Хасууртайда ошожо 
байрлагты гээ ха. Барбаантан ухэр мал удхэжэ, 
баяшуулай тоодо ороо юм гу даа. Эдэ ута 
найатай болодог уг. Барбаан убгэн 96 хуроод, 
100 хурэхэл хаб, 4 жэл соо яахабииб гэжэ йуудаг 
йэн. Теэд арай 100 хуроогуй юм ха гэлсэдэг. 
Олон ламанартай, абганарни габжанар зиндаа- 
нуудтай йэн даа гээд, Бадмын Радна зугаал- 
даг йэн. Шойбоони габжа, Хасууртайн таабай 
гэжэ алдаршайан, Ивалгын дасанай лама 60-аад 
он болотор амиды мэндэ зондоо туйатай хун 
ябаа. Ивалгынгаа дасанйаа ламанарые залажа, 
Бургэдоо оло дахин сангарил хуруулаа.

Цыренжаб унзад, Донир ламбагай, Доржо 
габжа, Шэрнин зурхайша гэжэ байжа ламанар 
минии йанаанда байна. Тэрэ уедэ хорюултай 
байгаа даа. Пуулшынхиеэ Бургэдэ эдэ ламанар 
1964 ондо Шойбоони габжые худое табихаяа 
ерээ йэн даа. Бэеыень хайлуулжа, Хасууртай 
нютагтань Барбаани дободо худоолуулээ. Ган
са Барбаантанйаа 3-4 габжа ламанар гарайан 
байгаа. Репрессиин уеэр олоороо ябайан. 1946 
ондо Ивалгын дасанай неэгдэхэдэ Дармаев хам- 
ба улэйэн ламанараа суглуулаа. Захааминйаа 
гансал лама 1964 он болотор йуугаа.

- Заа хубуунэйхи: булта ссылкэдэ ошоо.

Бадма-Цырен эндээ баййан. Тиигээдшье уруу- 
дуулаа даа. Басаганиинь улоо. Араншанйаа 
гарайан. Гамаа тообииндэ байгаад Хамнида 
йураа. Тэрэнэй басаган Ёнгорбойдо байдаг.

- Зурбагарайхи: эхэ, эсэгынь турмэдэ ябуу- 
лаа. Хубитуев Норбо улоод байгаа. Энэ тэрэ 
уедоо ехэ эрдэмтэй хун йэн. Байал репрессидэ 
ороо. Нэрынь сагааруулжа 1990-ээд онуудта 
газетэдэ гараа йэн. Зурбагарайда нэгэ басаган 
байха, ссылкэйээ ерээд эдээгуур ябагша йэн. 
Гэндэн гэжэ хубуутэй гу даа. Сахирта орой бо
лотор байгаа.

- Нанжахайтан булта иишээ улоо. Кулак бо- 
ложо ошойон хун угы.

- Ёйоор лэ баян хун гэбэл Буладай Сэрэн 
байгаа хаш. Юуб гэхэдэ, энэ хун алтатай баййан 
гэлсэдэг. Тэрэнээ ссылкэдэ ошохо болоходоо 
нюуйан юм ха. Хун балай бэдэрхэшье гээгуй 
даа».

Саашань зарим баримтанууд Бургэ нютагай 
хизаар ороноо шэнжэлэгшэ В.Д. Жигжитовагай 
материалнуудйаа абтаа.

Хасууртайн голой адагынь Бургэдэ ородог, 
дээшээ Победа колхозой мэдэлдэ. Аминдаа бай- 
хадаа «Улаан Баатар» гэжэ нэрэтэй колхоз бай
гаа. Шэбэртын дободо сээнтэрын. Эндэ эхин 
йургуулитай, магазинтай, клубтай баййан. 
Туруушын эмшэн Батуева Дарижап Шагдуров- 
на -  Яруунын басаган, Батуев Азангада хадам
да гаража, нухэрэйгоо нютагта худэлоо. 40-50- 
аад урхэ айл йуудаг йэн. 1930 ондо Хасууртайн 
голоор 2 колхоз бии болгогдоо: Шэбэртын до
бодо «Улаан Туяа», Харганайда «Улаан Одон». 
Колхозой туруулэгшээр Дансарунов Аюр ба 
Дамбаев Дондок-Нима гэгшэд худэлоо. 1931 
ондо эдэ 2 колхоз ниилэжэ, «Улаан Баатар» 
гэжэ нэрлэгдээ. Туруулэгшээр Дансарунов Аюр 
йунгагдаа. Пуулээрэнь Дашын Норбо, Содбоев 
Лубсан-Нима гэжэ улад худэлйэн байгаа. 1934- 
35-аад онуудаар эдэ колхозууд ниилэжэ, сээн- 
тэрынь Бургэдоо Ленинэй нэрэмжэтэ колхоз 
болоо бэлэй.

Эртэ урда сагйаа хойшо эрдэмтэй, оюун бэ- 
лигтэй улад олон баййан. Эрдэмйээ улуу эрдэни 
угы гэжэ, аба эжынэр ойлгожо, ухибуудээ заа- 
бол йургаха гэжэ оролдодог йэн. Хасууртаййаа 
олон хубарагууд Бургалтайн дасанда йураа. 
Саашадаа ликбез бии боложо, ехэ багагуй ула- 
дые эрдэм номдо йургажа захалаа. Туруушын 
багшанар: Хубитуев Норбо, Нимаев Аюша, 
Эмэгэни Лубсан.

20-оод оной йуул багаар Шэбэртын добо
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до нэгэ багахан гэр баригдажа, йургуули неэг- 
дээ бэлэй. Бухы Хасууртайн голйоо ухибууд 
йурадаг Inn. Нэгэл класс соо томошье багашье 
ухибууд ном узэдэг бэлэй. Эндэ иимэ багшанар 
худэлInn туухэтэй: Марфа Тумуровна, Надежда 
Потаповна, Дэмбрэн Дугаровна, Аюша Майда- 
руевич г.м.

Аюша Майдаруевичай хвврввнйвв: «10 класс 
дуургээд байтарни, Шэбэртын Добо Хасуур- 
тайда багшаар яба гэбэ. 12 ухибуудэй багша 
болобоб. Тиихэдэ ушоо Бургэдоо буугаагуй 20- 
оод айл байгаа. Туруушээр хундэ байгаа. Тии- 
бэшье ухибуудни йубэлгэн ухаатай, йонорнууд 
Inn. Багшын ажал, туруушын йурагшад 
йанаандамни хам хадуугдаа Inn даа. Эдэмни 
хэд бэ гэбэл: Цыденжапова Екатерина, Бату
ев Аюша, Раднаев Цырен-Доржо, Гончикова 
Снижай-Ханда, Тогмитова Мария, Дашанима- 
ев Гармажа. Бамбад тообии галымнай тулихэ, 
йуниин харуулшанаар худэлхэ».

Хасууртайн фронтовигууд:
Дансарунов Аюр Иванович 
Доржиев Гарма Жапович 
Дашеев Даша-Нима 
Мидаров Аюр 
Буянтуев Бадма
Лайжатов Дэмбрэн Салбанович 
Дайгаа даража, даагаа йуулдэжэ манай ню- 

тагаархин ерээ. Олоной яйан хунэй хуйтэн 
нютагта хаягдаа. Зарим фронтовигууд ганса 
хултэй, ганса гартай, хулшье угы улад ерээд лэ, 
ажабайдалаа йэргээхэ гэжэ шууд колхозойгоо 
ажалда хамсыгаа шуугаад лэ ороо. Гэрнууд ба- 
ригдаа, хуудинсэ, тээрмэ амбаарнууд гэхэ мэтэ.

Колхоз, совхозоо хугжоохэ хэрэгтэ хам 
оролсойон ажалшад Хасууртаййаа олон даа. 
Нэн туруундэ Дудареева Цыбикжап Шойбо- 
новнае дурдае. Багайаань эхилээд, мал ажалда 
эсэхэ сусахые мэдэхэгуй, ямаршье эрэшуулйээ 
улуугээр худэлжэ, нютаг нугадаа суутай бо- 
лоо. Теэд юундэ орден медальда хуртоогуй хун 
гээшэб гэжэ муноо гайхамаар. Мунгэн шан, 
грамотанууд бии.

Тогмитов Санжай Данзанович Анна Да- 
шеевна нухэртэёо Харганайда мал ажал дээ- 
рэ худэлжэ, гурэнэй хайрада хуртэйэн зон. 
Анна Дашеевна Бухэроссиин колхознигуудай 
зублоондэ Москва хото ошожо хабаадайан 
туухэтэй. Цыренова Цырен-Ханда байал мал 
ажалда найан соогоо худэлоо. Гансал трудодни - 
дэ худэлхоо болижо, хулйэ салин абадаг болоо 
ха юм. Трудодни гээшэдэл худэлйэн зон гэбэл:

Баазай таабай Цыбжит тообиитэёо, Рампилов 
Бабуу Муухин тообиитэёо, Лайжит тообии, 
Дашанима таабай Убгэн эзытэеэ, Эрдэни таа
бай Цырен тообиитэёо, Лубсан-Нима таабай 
Цырен-Долгор тообиитэёо, Дансарунов Луб- 
санжап таабайтан, Буянтуев Бадма таабайтан, 
Буянтуев Сангади таабайтан, Балдан таабай 
Донгой тообиитэёо, Мидаров Аюр таабайтан, 
Халзуудан таабайтан, Лайдан таабайтан... 
Олон зон нэрлэгдээгуй хаш.

Уран гартан гэхэдэ: Дашеев Даша-Нима мо- 
доор шэнэ янзын мебель хунэй захилаар олыеш 
хээ даа. Магазинда байха бэшэ даа. Аймагай ню
таг бухэнйоо захижа байдаг байгаа. Муноошье 
болотор хэйэн зуйлнуудынь айлаар бии.

Бадмаев Радна тумэрооршье, модооршье 
дархалдаг йэн. Уран гартай даа. Будооршье 
юумэ эсхээд оёжорхихо. Нилээд олон онгосо 
хээ. Ехэшье, багашье онгосонууд Мухуунын 
нугаар Зэдэ гаталжа ябадаг йэн. Тахаар, тахын 
хадаайаар малшадые хангажа байха. Басагад 
бэреэдтэ хулоор худэлгэдэг ноойони ээруул 
хээд угэхэ. Еэртээ буфет, диван, тумбочка гэхэ 
мэтые хэжэ табяад байдаг йэн. Шаргын ургэ 
нугалха, тэргэ бутээхые ашанартаа заажа угоо. 
Бальжанима, Булат хоёр хэжэ шадаха, теэд мо
дой шарга, модон тэргэ хэрэглэгдэхэеэ болёо ха 
юм.

Эхэнэрнууд хуул шахуу бултадаа оёдолшо 
байгаа ха юм даа. Еуталаа, дэгэлээ, самса умдоо 
бултыень лэ оороол оёдог байгаа. Хэндэ баряад 
ябахабши? Эдээн соойоонь Донгой тообии онсо 
илгардаг йэн. Тон наринаар юумэеэ бутээдэг 
байгаа. Ц,ыден-Дамба гэжэ хубуутэй, тэрэнь 
ехэ бэрхэ ажалша немка йамга абайан. Олон 
ухибуутэй, тэдэнь Улан-Удэ хотодо ажайуудаг.

Лайдан таабай гэжэ ехэ йонин хун баййан. 
Набтаршаг тэбхэр бэетэй. Хунгэн, солбон. 
Найатай болойон хойноо модоной оройдо га- 
рашадаг байгаа. Бэень хунйээл ондоо шэнги. 
Улад зугаалсагша йэн: энэмнай бутуу сээжэтэйл 
хун хаш. Хабиргань бутуу. Байа нэгэ тиимэ мо- 
рин баййан. Хашан Хула. Бутуу сээжэтэйл хаш 
гэлдэдэг байгаа.

Хасууртайгаархинай ашанар зээнэр хаа 
яагуй муноо худэлдэг. Аймаг ба республика 
соогоо бэрхээр ажаллажа ябайан Батуев Азан- 
тын ухибуудые нэрлэе: Александр Азангаевич, 
Антонида Азангаевна, Ольга Азангаевна, Раиса 
Азангаевна, Людмила Азангаевна, Валентина 
Азангаевна. Эдэнэй ухибууд хаа-яагуй худэлжэ, 
нютагайнгаа нэрые нэрлуулжэ ябадаг. Даша-
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Нима таабайн ухибууд 
бэрхээр йургуулида 
йуража, эрдэм номоо 
дээшэлуулжэ, олониинь 
инженер мэргэжэлтэн 
болойоп: Дашанимаев
Михаил мунгэн меда- 
ляар Сахирай йургуули 
дуургээд, геологоор 
худэлее, Дашанимаев 
Володя барилгашан, Да
шанимаев Петр инженер- 
механик. Эдэнэй ухибууд 
байал ехэ эрдэмтэй зон. 
Цыренова Цырен-Хан- 
дын бага басаган Рин- 
чин Сандановна буряад 
хэлэеэ хугжоохын талаар 
ехэ ажал ябуулна. Гар- 
ма-Ханда Цыбикжа- 
повнагай эжы Тогоошо 
тообии Хасууртайнхи. 
Энэ басаган буряад хэлэ 
хугжоолгэдэ горитой 
хубияа оруулаа. Бад- 
мын Раднагай турэйэн 
хубуун Виктор Кемеро- 
вэдэ геологиин мэргэжэл 
шудалйан, Магаданда 
худэлжэ байха уедоо кан
дидат технических наук 
болоо. Нэгэ уеын хубууд 
Мижитов Филлип, Еон- 
чиков Банзаракша, Баль- 
житов Сергей, Дашеев 
Бадма, Содбоев Володя 
гэгшэд инженер-механи- 
гууд, ветеринарна вра- 
чууд, зоотехнигууд бо- 
ложо гарайан. Эдэ зон 
аймагайнгаа, республи- 
кынгээ ажахыда нилээн 
ехэ хубияа оруулйан гээ- 
шэ.

Н. ЦЫДЕНОВА,
библиотекарь

(Хэрбэеэ дээрэ хэ- 
лэгдэЬэн Хасууртай ню- 
тагай туухэдэ нэмэхэ 
баримта ба нэрэнууд бай- 
гаа 1танъ, иимэ ymahaap

БОРИС ГАРМАЕВ

Нэгэтэ, намарай дулаан, yha- 
най тунгалаг, тэнгэриин сэнхир 
-  хухэ байха уе сагта, Дабаа- 
та тосхонйоо гурбан ангуушад 
загайаа бариха, бугын дуу шаг
ни \а ба газар yha хаража, мэдэжэ 
абаха зорилготой Цэдэн убгэниие 
дахажа, «Ара-бэе» мордоо Ьэн.

Цэдэб убгэн дайнай ветеран, 
дайнда сержант ябайан орден, 
медальнуудтай эрэлхэг зурхэтэй 
хун баййан. Ехэ хурьгэн Буда -  
совхозой жолоошон, ехэ улуу зу- 
гаа угы, бушуу тургэн хун. Бага 
хурьгэн -  Балдан, бэеэр томо, 
йурьхигэр, мундуу бар хусэтэй, 
ехэ зугааша, аймагай зунай найр- 
та бухэ барилдаанда оло да- 
хин дабажа, «абарга» болойон, 
малшанаар совхоздоо худэлдэг 
хуйхэр йэн. Харгыдаа сэржэмээ 
ургэхоо нэгэ шэл хатуу харые 
абайанаа, Пубэтын Нарин-голой 
хушуунда буужа, ябууд сэржэм- 
дээд, хухюун зугаатай боложо, 
саашаа шогшуулбад. Хатарга 
шогшуулйаар голой эхин хурэжэ, 
сайгаа шанаад уужа йуутарынь, 
нэгэ йойр ниидэжэ ерээд, духуу 
модон дээрэ йуушаба. Балдан 
даб гэжэ буугаа абаха зуураа буу- 
дажал мэдэбэ. Пойр пэршэгэнээд, 
доогуур шурган ниидэшэбэ.

- Балдан, алдааш! -  гэжэ Буда 
дуугараад, дурата-дурагуй хара
жа узэхоо ошобо. Нэгэ хэды сагай 
унгэрйэн хойно, Буда бургаайан 
соойоо томо гэгшын хара йойр, 
арбайса гартаа баряад, хухюутэй:

- Пойрой хоншуухан шулоор 
хэхэрхэмнэй, -  гэйээр отогтоо 
ерэбэ. Бадма энэ уедэ хухюутэй, 
хурзэ шэнги хабтагай томо альга- 
нуудаа «пас-пас» ташажа:

- Балдан хэзээ алдагша йэм , -  
гээд арзытараа «йи-йи-йи» гээд 
энеэжэ йуугаа йэн.

Тэндээ тэрэ гурбан йойрой 
амтатай хоншуухан шулэ хахад

литр хатуу хараар даруулжа, йайн 
амаржа хонобод. Утлое удэрынь 
моридтоо мордожо, «Хи» шулуу- 
най хажуугаар йарьдагаа дабажа 
Хонгор-Уула оробод. Ухаа-убэр 
хурэжэ отогоо абаад, сайгаа ша- 
нажа сэржэмээ шэнэ сай задалжа 
унжэгэлоод, сайгаа орон хангай- 
даа Цэдэб убгэн ургэбэ. Энэ уедэ 
Буда уйа зайжа, арбаад томо гэг
шын хара-ногоон унгэтэй хадари- 
нуудые баряад ерэбэ. Тэдэ гурбан 
загайаа сог дээрэ шаража, сада- 
тараа эдеэд, оодоо хараад, амар
жа хэбтэбэ. Цэдэб убгэн урда 
сагта колхоздоо худэлхэдоо хэды 
эрэшуул эндэ ерэжэ, загайанда 
гур боожо, онгосо сабшаад, тэ- 
рээн соогоо загайаяа дабйалаад, 
хуйтэн боложо, гол-горхоной 
хурэхэдэ, морин шаргаар ай
магай центр Сахир абаашаад 
наймаалжа, колхоздоо хэрэгтэй 
юумэ абадаг йэмди гэжэ тэрэ хо- 
ёртоо хоорэжэ хэбтэйээр унта- 
шана хэбэртэй. Энэ йамбаандань 
Балданай нэгэ жалга оодэ гараад, 
худэри шэбшуурдэхэдэнь элихэн 
дуулдана. Гэнтэ буугай абяан га- 
рахань дуулдаба.

- Тудаал хаш, буугай абяан 
будэхи байна, -  гэжэ Цэдэб убгэн 
Будадаа хэлэнэ. Уданшьегуй Бал
дан нэгэ эрэ худэри шэрээд оро- 
жо ерэбэ, Цэдэб убгэн худэриин 
унгэлэй наринаар абажа:

- Томохон унгэлэй! Ехэ ларза 
болохо, зай, Балдан, ангаа ажал- 
ла, -  гэжэ Цэдэб убгэнэй дуугар- 
хада, -  энээни убшэхэ нохойн на- 
адан, -  гэжэ Балдан дуугараад, 
худэриингоо толгой убшэйэн бэ- 
еэрээ, нэгэ гараараа толгойгынь 
бариха зуураа, нугоодэ гараараа 
арйынь гэдэргэнь хэрмэ убшэхэ 
мэтэ хуу татаад хаяба.

- Дамба убгэнэй йургуули! - 
гэжэ Балдан «йи-йи-йи» энеэнэ.

- Зай, эндээ хоноод, углов На-
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рихаан орохобди, -  гэжэ Цэ- 
дэб убгэн хэлээд, буга дуудаха 
оромоо зайана.

- Буда, ши поварда, Балдан 
хонолгын тулеэ бэлдэ, -  гэжэ 
Цэдэб убгэн захирба.

Балдан тээ саанахана урга- 
жа hyyhaH хохюурнуудые хуха 
татажа йэршэгы-йаршагай 
буулгаад, тэдэнээ шэрэжэ, га
дай хажууда асараад обойсо 
хаяба. Цэдэб убгэн толгойгоо 
гайхангяар йэжэрээд:

- Гайтайл хуйхэр байнаш, -  
гэжэ Балданда хандахадань:

- Энээхэн хохюур шэрэхэ 
барагтай, би шараа бариха- 
яа зурхэ алдабал, шаргатай 
дуурэн ухэрэй баайа еврее шэ
рэжэ хаядаг йэм, -  гэжэ Балдан 
унэн сэхэеэ хеерэбэ. Энэ уедэ 
Буда худэриин мяха ба сай 
шанайан байба, тэдэ гурбанай 
иийээр-тиийээр байтар мя- 
хан боложо, сай бусалба. Тэдэ 
гурбан мяхаа галдаа ургеед, 
садатараа эдеэлээд, моридоо 
хаража, хухэ тэнгэри шэртэн 
хэбтэнэд.

- Ёйотойл эрэ хунэй жар- 
гал хээрэ юм даа, -  гэжэ Цэдэб 
убгэн хэлээ йэн.

Орой болоходо, Ухаа- 
убэртэ нэгэ буга абяа угэбэ.

Цэдэб убгэнэй оромоо тата- 
хада, буга байа абяа угэлсеед 
лэ, наашаа дутэлхэ хэбэр угы.

- Энэ бугатнай йурэгтэй 
буга, тиимэйээ йурэгйеен йала- 
жа ерэхэ аргань угы, углов 
эртэ таа хоёр энэ бугадаа ошо- 
но бэзэт. Пурэгтэй буга мунее 
йуни Ухаа-убэрйввн холодохо 
угы, -  гээд, Цэдэб убгэн унта- 
ридаа оробо. Нугввдэ хоёрынь 
буунуудаа аршажа, арилгажа 
тухеэрнэд, галаа йэргээнэд, 
сайгаа уунад. Намарай йуниин 
тэнгэри гоёшоон харанад. 
Эндэ, тэндэ ялагар гэжэ зуры- 
гаад метеорнууд унана. Тиин 
йуутараа, Буда тэнгэри еедэ

заагаад:
- Харыш, хубаа, хоёр спут

ник ойро-ойро дахарилдаад 
уруудажа ябанал!

Цэдэб убгэн хэбтэйэнээ бо- 
дожо:

- Алин, алии, хаагуур яба- 
наб? - гээд ехэ йонирхоно.

- Тээ тэрэ Долоон убгэдэй 
хажуугаар ниидэжэ ябанад, ха- 
раба гут? -  гэнэ Буда.

- Харааб, харааб, нэгэнии- 
нь ямар ялагар юм, неехи 
станци гэлдэгшэмнай бэшэ юм 
ту? -гэжэ байжа Цэдэн убгэн 
тэнгэри еедэ хараашална. 
Тиийээр-иийээр тэдэ гурбан 
тэндээ галаа тойроод, амаржа 
унтабад. Углеегуур эртэ Цэдэб 
убгэн сайгаа халаайаар:

- Бодогты, агнахаяа ерэйым 
гут, али унтахаа ерэйым гут? -  
гээд, тэдэ хоёроо бугадаа гар- 
гаад, еврее оромоо хирэ-хирэ 
болоод лэ татана. Буга байал 
абяа угеед лэ баййан зандаа, 
Ухаа-убэртее байна хэбэртэй. 
Хоёр хубууд бугын абяагаар, 
йэмээхэн маряан, дутэлэн ошо- 
бод. Нэгэ хэды болойон хойно 
буугай абяан дээрэ-дээрэйээ 
сууряаташаба. Уданшьегуй 
хоёр хургэд хоойон энеэлдэйээр, 
орожо ерэбэд.

- Алим теэд? Тартан бугын 
«йаари»? -  гэжэ Цэдэб убгэн 
мийэд гээд, -  зай, Балдам- 
най хэзээ алдаа йэм? -  гээд 
альгаа ташахадань, Балдан 
йонихон болошоод, энеэд 
гээд лэ, дуу угы ланхайжа за- 
билжа йуугаад, сайгаа дээрэ- 
дээрэйээн балгажа йуухадань:

- Бидэ хажуу тээнь баййан 
йогоо харангуй мэдуулээбди. 
Погоон юу-юугээ хусажа, 
йурэг иишэ-тиишээ гуйлдэжэ, 
бидэ эндэ-тэндэ мододой хоо- 
рондуур буудаад, алдаабди, 
-  гэжэ Будань ойлгуулжа угвв 
йэн. Тэндэйээн тэдэ гурбан мо- 
ридтоо мордожо, Ханхинуур,

Нарихаан зорибод. Нарихаа- 
най уйа зайгаад, отоглохо га- 
зар хараашалжа ябатарань, 
харганай, бургаайан соогуур 
нэгэ багашаг хашараг бааб- 
гайн майтаржа ябахые Балдан 
хараад, морин дээрэйээ йурэжэ 
буугаад, маалик винтовкоор 
шагаажа, шагаажа, баабгайн 
шэхэ -  узуур хараад буудажал 
орхибо. Баабгай тэрэ дороо 
унахын орондо бузар мухайса 
хашхараад, тэдэ гурбан тээ- 
шэ шуумайн ерэйэн юм. Бал
дан Нарихаан горхон соогуур 
буд гуталаа норгонгуй уйанай 
саана гуйжэ гараад, харганай 
соо хэбтэшэйэн байжа, бэеэ 
абарйан юм. Сухалдайан баабгай 
нугее хоёртонь гуйжэ ерэйээр, 
Будые модо тойруулжа нам- 
наад, хулйеень абажа тэрэ 
шэдээд. Цэдэб убгэндэ хиидэ- 
жэ ерэбэ. Цэдэб убгэн морин 
дээрээ йууйан байгаа. Баабгай 
мориной йуулдэ айашаба, мо
рин собхороод, удьхэлеед ха- 
райшаба. Цэдэб убгэн морин - 
до бэрхэ, залуу ябахадаа олон 
эмниг мори йургайан байжа, 
морин дээрээ гэмгуй тогтожо, 
амиды мэндэ улэйэн юм. Ба
абгай дахяад эрьежэ ерэнгуй 
гуйжэ арилйан байба.

- Ypree хуха буудуулйан 
байжа магад, аманиинь хуу 
шуйан болошоод ябайым, 
гэжэ Будань ойрохон хара- 
йанаа хэлэйэн юм.

Тэдэ гурбан сугларжа, мо
ридоо арай гэжэ оложо баряад, 
ашаа -  хунараа бэдэржэ суглу- 
улбад. Будынгаа шархатайан 
хул эмтэй ногоо-сагаагаар 
боогоод, тургэн гэдэргээ эрье- 
хэ баатай болоо йэн. Баабгай 
бутуу буудайан Балдан зэмэ- 
тэй боложо, Будаяа ехэ аргал- 
ха, мориндонь ургэжэ морду- 
улха, моринйоонь буулгаха 
ажалтай болобо.

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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ДЫМБРЫЛ ГАРМАЕВ

Агын буряадуудай хаан тайжа Николайе 
угтайан ба угтамжын бэлэдхэл тухай

Россиин империин юагуурта 
Романовтанай гарбалай (дина- 
сти) хаан тайжа заяатай хубуун 
Николай гэдэг зуун зуг шэглэ- 
жэ, Япони хурэтэр удаан аян- 
шалаад, бусаха замдаа Агын 
буряад арадтай уулзахын зуур- 
шалга абажа зубшеелгэЬэн юм 
ха.

Хориин арбан нэгэн эсэ- 
гэйээ тайаржа, Агын уужам 
талатай хизаар нютаг зеежэ 
ерэйэн найман эсэгын зон хаан 
тайжын угтамжые суурхуулма 
гоёор хэхэ гэжэ хэлсээд, Агын 
талын (степной) дуумын аха- 
лагшадай хутэлбэри доро туй- 
лай ехэ бэлэдхэлэй ажал хоёр 
йарын турша соо хэйэн байна.

Уулзаха газараа Турын 
голой адаг тушаа Энгидэй 
мурэнэй хойто эрьедэ, тумэр 
замда ойрохон ехэ Турын ород 
йуурин шадарай уужам ногоон 
талмай дээрэ хэхэ гэжэ тони- 
лон хэлсэйэн байгаа.

Найман эсэгэ бухэн хоёр 
хоёр йэеы гэр асаржа табяа. 
Тэрээнйээ гадна, тусхайгаар 
бэлдэгдэйэн ушоо дурбэн йэеы 
гэр асараа. Тэдэнэйнь нэгэн 
эдеэнэй гэр, нугоодэнь угаа- 
бари, газаалгын гэр, гурбада- 
хинь шэрээтэ ламанарай байра 
йэн. Дундань тон гоёор угал- 
залан шэмэглэжэ оёйон шэнэ 
гэр, зосоонь буряад заншала- 
ар гэр доторой бараа дуурэн 
табяатай. Бурхан шутээн, 
ханза ухэгтэеэ (буряад дэгэл 
нугалангуй хадаглахаар ута, 
нюур талань тэрэ уеынхеэр 
тухэллэйэн угалза, йолонго ба 
сэсэг дурсэтэйгоор шэрдэмэл)

тэгууншэлэн (тэрээн шэнги), 
хойморой ханза ухэгтэеэ: хаг- 
сармал орон (задардаг орон) 
дээрэ зузаан шэрдэг, ород хэл- 
бэриин хунжэл, хушалта, шу- 
буунай ноойон дэрэ; оронйоо 
доошо эмээлэй ухэг, эргэнэг 
(эдеэнэй тоохоон, муноонэй 
сервантлиг тухэлэй), тэрээнэй 
зосоо газаань ундэйэн табаг, 
аяга бэейээ i арайап эшэтэй 
ундэйэн шанага, хуйан модо 
хонхойлгожо дархалйан тэб- 
шэ, ухэрэй эбэр халаагаад, хэб- 
лэжэ хэйэн хоймог, тарагай 
халбага, уййэн туйсэ, ногоон 
сайн хэршуул, шанамал хуйан 
модон уур мунса хоёр, боро 
бургаайан боолтонуудтай мо
дон хунэг, байлгаса болон бу
ряад дарханай оойэдын хяйа 
хооргоор тумэр халаажа даб- 
таад дархалйан йухэ, хутага, 
хайша, хабшаг гэхэ мэтэнууд. 
Хойморой ханза тушаа гэрэй 
ханын тархийаа шагтагалйан 
эбэр номоной хажуудань бай а 
тиигээд лэ улгэйэн хоёр модон 
йурша. Энэ гэрэй шэрдэмэл мо
дон шала дээгуур хибэсэй ха- 
жуугаар гоёожо, шэрэмэл йэеы 
шэрдэгууд дэбдеэтэй, гэрэй 
ханын халхабша (йэеы гэрэй 
ханые зосоойоон халхалйан 
хушэг), ороной хушэгэ унгын 
торгоор хэгдэмэл.

Энэ гэр хаан тайжын амар- 
ха, хонохо гэжэ бэлдэгдэйэн, 
мун хаан тайжада бэлэг бари- 
ха гэйэн байгаа. Уридшалан 
хэлэбэл, агынхидай бэлэг Пе
тербург абаашагдаа. Тиигээд 
лэ мэдээжэ эмшэн Пётр Бад- 
маевай хутэлбэри доро уноохи

йэеы гэрнай хаашуулай амар- 
даг газарта табигдайан домог- 
той.

Хаан тайжада Агын буряа- 
дууд заншалта эрын гурбан 
наадан болохо йур харбалга, 
мори урилдаан, бухэ барилдаа 
гурбые харуулхын хажуугаар, 
дошхон эмнигые ургалан ба- 
рижа эмээлээд, шамбай шуран 
хубуудэй тэрэниие номгоруул- 
хыень гэлсэжэ, угтамжын га
зарта нэгэ азарта адуу туужа 
асарйан байна. Тиигээд тон 
ургаша моритойгоор бэрхээр 
мори ургалагшые ба эмнигые 
йургадаг худэр шанга хубууе 
асархые Булагай адагай хуа- 
сайн гулваа Сандагай Юндэн- 
дэ даалгайан юм ха. Найман 
эсэгэ бухэнйоо нэгэ-нэгэ йур 
харбаха мэргэшуул, барилда- 
ха бухэшуул, гуйгоошэ морид, 
шодоог (седок) болохо шуран 
бэрхэ хубуудые угтамжада аба- 
ашаха даабари угтэжэ, тэрэнь 
йайнаар дуургэгдэйэн байгаа.

Зугаалайн баян Ошорой 
Доржо угтамжа дээрэ убэрын 
ундэр добжоон (ургэн парадна 
крыльцо) дээрэ хаан тайжын 
йууха шэрээ табихаар модо 
сумэ дархалуулаад, абааша- 
жа табийан байгаа. Пуулдэ 
тэрэ модон сумые Зугаалайн 
дасанда абаашажа, уншалгын 
дуган болгоод баййаниинь, 
1933 ондо малай эмнэлгын 
тайагта угэйэн юм гэдэг. 
Тэрэ сумые оорын зоореэр 
барюулйанайнгаа тулоо Ошо
рой Доржо мунгэн медаль хай- 
рада хуртэлсэйэн байна.

Залуухан хаан тайжада за-
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луухан буряад хубууд, басага- 
дые харуулха зорилготойгоор, 
найман эсэгын ахалагшадта 
шэлэмэл сэбэрхэн басаган 
хубуун хоёрые унаха мори- 
тойгоор, гоё хубсайа, шэмэг 
зуудхэлтэйгээр абаашаха гэйэн 
шанга даабари нэмэжэ угтэйэн 
ха. Тэрэ даабаринь ханамжа- 
тайгаар бэелуулэгдэйэн юм.

Айлшадаа хооллуулхын 
тулее шэнэхэн мяха, бууза, 
банша (пельментээ адлишуу), 
шарбин (мяхан пирожок), 
тойо, зоохэй, хилээмэ, сахар, 
бообо, болгойон урмэ (ээзгэй, 
моййон, тибйэн, бообын бу- 
тархай зоохэйтэйгоор песок- 
сахар хэжэ худхаад бэлэдэйэн 
холисо), айрйа, хурйа мэтэйээ 
гадна, сэгээ (кумыс) хатуу- 
ханаар нэрэйэн йунэй архи 
хуртэмжэтэйгоор бэлдэхын ха- 
жуугаар, айрагйаа тогоо яажа 
нэрэдэгые эмхидхэйэн юм. 
Тиигэжэ, юйэн тамгын (шэрэм 
тогоон,анхандаа заводто шуд- 
хагдахадаа хэды хунэгэйб гээд 
тамгалдаг байгаа. Ородууд 
пяти, семи, девятиведерный 
котел гэхэдэнь, буряадууд та- 
бан, долоон гэйэн тамгын то
гоон гэлсэдэг йэн) шэрэм тогоо 
тулгатайгаар, йабаатай айраг, 
бэрхээр, сорго, танха, йыбэр 
гэжэ байгаад асараа йааб даа. 
Тэрээнйээ гадна буряадай тон 
дээдэ хундэтэй айлшанда та- 
бидаг гуримаа ёйолжо, хонин 
тоолэй мартагдаагуй. Эдеэнэй 
гэртэ ород заншалые дагажа, 
элдэб янзын дурсэтэй унэтэй 
шаазанба йолонготон харагда- 
даг амйартанууд суглуулагдаа.

Агын дасанай шэрээтэ Дан- 
жанай Лубсан Доржи (Ензон 
багша), Агын, Суугэлэй даса
най хэдэн ехэ ламанар, унзад 
хоолойтон, буреэ бэшхууртэд, 
сан хэнгэрэгшэдтэе угтамжада 
ошолдоо йэн ха.

Агын талын дуумын аха-

лагша тайшаа Жалсарай Зо- 
ригтын туйалагшань Бодиин 
Жана Базар, Зодбын Сандан 
(Сандан ноён), бэшээшэ Баад- 
хын Буда-Чимит, омогой гул- 
ваанар, шуулингэнэр (хуули 
шуурдэжэ, хинан шалгажа, 
муноонэйхеэр юрисконсульт), 
нютаг нютагай хундэтэ баяд- 
ноёд: Дэлэгэй Намдаг, Эрдэ- 
ниин Гомбо, Санжын Ленхо- 
бо, Галсанай Дэлгэр, Сэбэгэй 
Базар, Сандагай Юндэн, Са- 
дын Базар, Юмсэнэй Доржи, 
Сэбээнэй Лхасаран, Санданай 
Дондог, Ошорой Норбо (Ту- 
маа алдартай, Шарын Шаг- 
дар, Ошорой Доржо, Засагай 
Жаб, Цыдэбэй Балдан, Бад- 
мын Буда, Базарай Намдаг, 
Дамдинай Цэмпил, Мантуу- 
хан Цэбээн, Борон-Шуугай 
Аюша (ноён Аюша алдартай) 
Намсарайн Намжил, Заяатын 
Цырэн болон бэшэшье хунууд 
угтамжада ошойон байгаа. 
Бэшэ хун тухай дуулайан зон 
байбал, нэмэнэ бэзэ. Тэдэ ноёд, 
баядай ябайан унаань гурба- 
гурбан мори оруулйан хори 
гаран мухалигтай (хушаа- 
тай), тэргэ, голойнь мориной 
дугаагта хонхонууд, тусгаар 
боожошонтой баййан гэдэг. 
Оншолжо олдойон угтамжын 
талмай дээрэ хаан тайжада зо- 
рюулжа табийан модон сумын 
убэрэй ундэр добжоон дээрэ 
Зудхэлиин суута дархан Тобын 
Сэбжэдэй алта мунгоор шэ- 
мэглэн дархалйан тушэлгэтэй 
шэрээ табяатай. Ногоон торго 
дабхарлуулжа бутээйэн Ага бу
ряадай туг арбан аршам худэр 
модон баханада уяжа бодхоо- 
той. Тэрэ тугайнь дунда лавро- 
во сэсэгээр бадаргаайан орос 
гурэнэй йулдэ (герб) шэрэжэ 
оёотой, углуугаарань алтан 
шэрээр зурамал гурба-гурбан 
мушэтэй.

Хаан тайжада зорюулаг-

дайан йэеы гэрэй уудэн хурэтэр 
хабтагай ногоон сай дэбдеэд, 
дээгуурнь хухэ торгоор хуша- 
жа, харгы хэгдэнхэй. Ундэр 
турэлтэ хаан тайжые угтахаа 
эндэ байгшад ерээд, лама ноёд 
баяшуул эрын гурбан нааданай 
мэргэшуул залуушуул ба бэшэ 
зон булта хухюутэй жагсана.

Зуун зугйоо ерэйэн тумэр 
харгын станцида паровоз тог- 
тожо, гурбан мори хуллуулйэн 
мухалиг тэргэнуудтэ мэнэ 
йая бууйан хаан тайжые ту- 
шэмэдтэйнь йуулгажа, уг
тамжын зуг руу шэглэбэд. 
Олон тоото хизаар моритой 
харуулшад урда хойнонь жэ- 
рылдэн харагданад. Хасаг ха- 
руулшадые йэлгэн абаха бу
ряад харуулшад, худэр томо 
хубууд буряад гарбалтанай 
туухэ йануулха гэйэндэл, номо 
йаадаг тугэс зуунхэй жагсанад.

Энэ уедэнь найман эсэгын 
найман йэеы гэрэй уудэндэ 
нэгэ нэгэ залуухан бэреэдууд 
альган дээрээ аюша хадаг дэл- 
гэжэ, амтата сагаан эдеэнэй 
дээжэ -  аягатай тараг баряад 
зогсонод.

Удабашьегуй хаан тайжа 
морилжо, угтамжын талмайда 
буухадань, эртэ урдын Дорнод 
уласын хундын гурим ёйолжо, 
шара торгон шухэр (муноонэй 
зонтик шэнги) хаан тайжын 
орой дээрэ хундэтэйгоор, нара 
бороойоо халхалйан шэнги за- 
даржа, дуумын бэшээшэ Баад- 
хайн Буда тэрэ шухэрые ба
ряад, арадань ябалсаба ха.

Хаан тайжые угтажа бай
йан Агын буряадай лама, 
ноёд доро дохин мэндэшэлээд, 
угайнгаа заншалаар хундэтэ 
айлшадаа йэеы гэртэ орохыень 
альгаа дэлгэн заажа, торгон 
дэбисхэр дээгуур ябуулжа гэр
тэ оруулба.

Г эр соонь йонорхон, сэбэр
хэн, зула бадаржа, арюухан
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санзай хангалтан, аянай хунэй 
аятайханаар амараашье haa 
гэжэ Ьанахаар байЬан гэхэ. 
Ахалагша тайшаа Зоригтын 
Жалсарайн хул дээрээ бодожо 
шадахаар бэшэ, убшэн хэбтэ- 
риин байЬан ушарЬаан, тай- 
шаагай туЬалагшанар Бодиин 
Жана Базар Зодбын Сандан 
хоёр буряад энгэртэй буха маг- 
нал тэрлигтэйнууд, баруун ха- 
жууда мунгэн хутага буЬэЬоо 
доошонь мунгэн улгуурээр 
Ьанжуулан табиЬанууд, буЬын- 
гее зуун хажууда Ьанжуурга 
хэтэтэйнууд буряад заншалаар 
малгайгаа абанги, ородой зан- 
шал ёЬолжо, шудхамал мунгэн 
хабтагай табаг дээрэ бумбэгэр 
шара унгэтэй хубэриг хилээмэ 
улаан шарахан ундэЬэн хунда- 
га соо шанамал дабЬатайгаар 
хаан тайжада барюулба.

БаЬа буряад заншал дагажа, 
нэгэ залуухан, сэбэрхэн урихан 
шэг шарайтай, илдам зулгы 
тухэлтэй, хухэ жандаан (хи- 
лэн хээтэй торгон) аад, эреэн 
хоргой булуубшатай, хадам- 
да iapahan эхэнэр бэри хунэй 
ёЬоор хормойтой уужатай, 
улаан залаатай тооробшо бул- 
ган малгай даруулга доогуу- 
рань хоёр хажуудахи туйбатай, 
туйбын алхын оройдо алтаар 
хэгдэЬэн гоёолтотой мунгэн 
Ьиихэ, хажуугай зуудхэл тэг- 
шэтэй, булгайр гуталтай, алда 
хадаг дээрэ мунгэлЬэн ундэЬэн 
аяга соо Ьаяхан буреэд байЬан 
сагаан эдеэнэй дээжэ болохо 
тараг хаан тайжада бариха- 
дань, тэрэ маша хухюугээр 
абажа, тарагйаа ама хурее ха.

111111 эмсээрээ. Агын тайша- 
агай туйалагшад хаан тайжада 
иигэжэ хэлэйэн ха:

- Иимэ хэлбэритэй йэеы 
гэр хадаа манай буряадай эртэ 
урдаЬаа хойшо энэ хурэтэр эд- 
лэжэ ябайан байрамнай гээшэ. 
Иимэ гэрэй ханань хадаа ии- 
гээд дэлгээгдэдэг, йооргэнь эб- 
хэгдэдэг юм. Энэмнай оройень 
бухэлэн баридаг, тойроод далан 
нухэтэй, тухэреэн тооно уняатай, 
гэр тойруулжа хушайан дурбэн 
туургатай, оройень хушайан 
хоёр дээбэритэй, тоонтын хушал- 
та урхэтэй, гэрэй хаяагай хаб- 
хаг хаяабшатай, эбхэмэл йэеы 
уудэтэй, бухы гэрэй бухэлэмжэ 
болодог дээйээр татамал гэ
рэй буйэтэй, ханын тархиин 
уулзадайа уядаг оойортой бай- 
даг. Типы хайшан гэжэ хониной 
ноойоор йэеы дараад, тэрээгээ- 
рээ дээбэри туурга забагтань эс- 
хэжэ оёдогоо яажа йэеы гэр ба- 
риха, задалха, тэргэдэ ашадаг, 
бултадаа гансахан тэргэдэ баг- 
тадаг тухайнь илангаяа нуудэл 
байдалтай зондо хэдэн мянган 
жэлдэдуршэгдэйэн, арадай ажа
лай андалдашагуй оюун бодо- 
лой урмал гээшэ гэжэ хаан тай
жада ойлгуулаад, уулзайанай 
мартагдашагуй тэмдэг болго- 
хын тулее манай яйатанай зан
шалаар, тон дээдэ бэлэгнай бо
лодог энэ гэр бухы бараатань 
Агын буряадай зугйоо бэлэг 
баринабди. Тэрэниимнай тогто- 
ожо хайрлыт гэжэ хоёр гарнуу- 
даа дэлгээн дохибод.

Залуу тайжа залхуугуйгеер 
дахяад гэр барилгые хаража 
узеед, дэлхэйн арад зоной дэб-

жэлтын нэгэ ехэ хуби боложо 
шадаха урлалай байгуулга бо- 
лоно, энэ гэр йайхан йанаагаар 
намда барийандатнай, хундэ- 
тэйгоор хулеэжэ абанаб, энэ 
гэртэ мунее унжэхэ хонохом 
гэжэ мэдуулйэн гэдэг.

Энэ йамбаанда газаа байг- 
шад харгы болгон дэбдийэн 
хухэ торгон дэбисхэрээ тэрэ 
гэрэй уудэнйээ модон сумын 
убэрэй ундэр добжоон дээрэхи 
алталмал шэрээ хурэтэр хаан 
тайжын ябаха харгы болгожо 
табижархийан байгаа.

Агын ахашуул хаан тайжа
да узуулхэ, харуулха гэйэн бэ- 
лэдхэлтэеэ танилсуулйан бай- 
на. Тайжа тэрээниинь дуулаад:

- Шэхээрээ дуулахада, гоё 
байна, нюдеерее хараа haa 
ушее Ьайхап байжа болохо 
ёЬоюй, -  гэжэ хэлээд, харуулха 
юумэнэйтнай туруушын булэг 
хараял даа гэжэ тэндэйзэ га
ража, бэлэдхэмэл дэбисхэр 
дээгуур ябаад, сумын добжоон 
дээрэхи шэрээдэ Ьууба ха.

Энэ уедэнь ламанарай бу- 
реэ, бэшхуур, дунгар будуун 
нарин, ирагуу Ьайхап хугжэм 
наяруулжа, Будаадын шажа- 
най заншал ёЬолжо, сахюуса- 
ниие тахидаг уншалга унша- 
бад. Хонхо, дамаари, дортиг 
болоод, сан хэнгэрэгэй абяан 
доро гоё хонгор унзадлиг 
хоолойнуудынь ниилэжэ, ун- 
шажа байтараа, хаанай жар- 
даг сахиха гэдэг нэгэдэмэл 
хугжэмэй наярхада, хаан тай
жа илангаяа ехээр ЬонирхоЬон, 
зохидшоЬон гэдэг.

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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