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УнгэрИэн жэлэй шарай

Шэеэ 2018 ои гаража бай- 
хада, уегэрЬэп 2017 оидо ма- 
пай аймагай ажабайдалда 
ямар шэнэ хубилалтанууд, 
йонирхолгой ушарнууд дай- 
ралдаба гээшэб гэжэ хаража 
узэбэбди.

ОЙН БАЯР
Унгэрйэн жэлэй эгээл шу- 

хала Ьонин гэхэдэ, Захаа-

мин аймагай 90 жэлэй ойн 
баяр болоно гээшэ. Энэ ехэ 
Ьайндэртэ зорюулагдан, жэ- 
лээ дуурэн аймагтамнай олон 
тоото хэмжээнууд унгэрбэ. 
Аймагнай ганса 90 жэлэйнгээ 
ойн баяр унгэрйэн жэлдэ тэм- 
дэглээ бэшэ, Захааминай пив
завод эмхидхэгдэйээр 55 жэ
лэйнгээ, оёлгын фабрика -  50 
жэлэйнгээ, хуугэдэй хугжэмэй

йургуули -  60 жэлэйнгээ, За
хааминай РУО -  90 жэлэйн
гээ, Хамниин Ьургуули -  120 
ж э л э й н г э э , О р о д  У л а с а й  
ЗА Г С ы н эмхинууд -  100
жэлэйнгээ ойн баярнуудые 
ургэноор тэмдэглэйэн байна.

Аймагай 90 жэлэй ойн ба- 
ярай гол йайндэр зунай Сур- 
харбаанай удэр олон зоной 
хабаадалгатайгаар унгэржэ,
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Захааминай дэбисхэр дээрэ хо- 
лын хото аймагуудйаа айлшад 
олоор сугларба гээшэ. Хоёр 
удэрэй туршада аймагай ню- 
тагуудай арад зон Дутэлуурэй 
М оййотодо, «Металлург» 
стадион дээрэ хугжэм дуугаа, 
хатар бужэгоо дэлгэжэ, спор- 
тын мурысоонуудтэ хабаадаа. 
Олон жэлэй хугасаа соо даба- 
жа гарай ан  хугж элты нгео 
уужам зам нютагаймнай 
арад зон ургэноор харуулжа 
шадайан байна.

КАПИТАЛЬНА 
ЗА h  АБАРИЛГА

Аймагаймнай худое ажахы 
ветеринарна албантаяа нягта 
холбоотой олон жэлэй турш а
да ажалаа ябуулдаг юм. Ухэр 
мал олоор усхэбэрилдэг за- 
хааминаархинда малай эмшэ- 
дэй нулоонь аргагуй ехэ гэжэ 
хун бухэн мэдэдэг. Тиимэйээ 
ветеринарна албанайнгаа ам- 
жалтатайгаар хугжэн ябаха- 
да, бидэнэр баясан байнабди. 
Y нгэрйэн жэлэй ноябрь соо 
аймагаймнай ветеринарна ал- 
банай котельнэ гараж хоёрой 
капитальна зайабарилга дуу- 
дагдажа, ашаглалтада тушааг- 
даба. Ш энэ энэ байшангууд 
албанай ажал улам саашаа 
амжалтатайгаар хугжэхэдэнь 
ехэл шухала бшуу даа.

ЗУЖЭГЭЙ АМЖАЛТА
Y нгэрйэн жэлдэ айма

гай соёлшодой ажабайдал- 
да нэгэ ехэ амжалтатай хэрэг 
бутээгдээ. Юуб гэхэдэ, Захаа
минай арадай театр «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» гэйэн зужэг шэнээр 
табижа, харагшадаа баярлуу- 
лаа юм. Леонид Ф илатовай 
ульгэроор табигдайан энэ 
зужэг туруушынхиеэ захаами- 
наархинда 80-аад оной йуулээр 
харуулагдайан юм.

ХОТЫН ЬАЙНДЭР
Аймагай ойн баярай жэл

дэ Захаамин хотын удэр ехэ 
ургэноор тэмдэглэгдээ. Энэ 
йайндэртэ хотын зон олоо- 
роо элдэб хэмжээнуудтэ ха
баадаа. Тэдэнэй шухала- 
нуудынь гэбэл, Седлецкын 
нэрэмжэтэ сэсэрлиг соо геоло- 
гуудта зорюулагдайан хушоо 
зайабарилгын йуулээр нээг- 
дэбэ, хажуудахи Александр 
Невскын сэсэрлиг соо фонтан 
тодхоогдобо. Пайндэрэй уедэ 
хотын уйлсэнуудээр карнавал 
унгэржэ, элдэб йонирхолтой 
хэмжээнууд ябуулагдаа.

ХУЛЕЭГДЭЬЭН XYYPT3
Сентябрь йарада Санага 

тосхондо унинэй хулеэгдэйэн 
шэнэ хуургын барилга дуудаг- 
даа. Хуушан модон хуургэнь 
душоод жэлдэ Санагын, Утаа- 
тын, Далахайн зондо туйатай

баййан аад, йуулэй жэлнуудтэ 
хуушаржа, йандаржа эхилээ 
йэн. Тиихэдэнь шэнэ хуургын 
барилга захалжа, унгэрйэн 
жэлдэ тушаагдаба. Энэ уша- 
раар худоогэй зон баяртай 
баййанаа мэдуулнэ.

ШЭНЭ НОМУУД
Урда жэлдэ аймагаймнай 

туухэ хэдэн олон номуудай 
хуудайануудта хадагалагдан 
мунхэлэгдэбэ: «Закаменский 
аймак. События и факты 1927- 
1959 гг.» (авторынь Н.Н. Даба- 
лаева), «Нет событий важнее 
людей» (авторнуудынь Д.Г. 
Чимитова, В.Д. Цыренова), 
«Заведующие айм-районо и на
чальники районного управле
ния образования с 1927 по 2017 
годы» (авторнуудынь О.А. Б а
туева, М.В. Дамдинова), «Ди
ректор и время» (редактор О.А.
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Батуева), «Библиотека и вре
мя». Энэ хэблэгдэйэн номууд 
соо нютагаймнай хугжэлтэ, 
ажалша бэрхэ арад зон тухай 
Ьонирхомоор хоороонуудые 
олохоор.

УРАН ДУШЭТЭЙ 
УУЛЗАЛГА

Унгэрйэн зунай дулаахан 
удэрнуудтэ аймагаймнай со
циальна талаар хун зониие 
хамгаалгын тайагай мэргэжэл- 
тэд Уран Душэ уула хурэтэр

ябажа ерэЬэн байна. Холын 
харгыгаар ябажа гараЬан энэ 
хунгэн бэшэ хэмжээгээ айма- 
гайнгаа 90 жэлэй ойн баярта 
зорюулйан юм. Ульгэр туухэтэ 
уулада ошохо зорилготой- 
гоор залуу гэр булэнэр, олон 
ухибуудые хумуужуулдэг аба 
эжынэр гаража ябаа гээшэ.

ТУУХЭТЭ ТУСЭЛ
Ивалгын, Сэлэнгын, Зэ- 

дын, Захааминай аймагаар- 
хид «Турэл Захааминдаа ду-

ратайгаар» гэйэн тусэлэй 
бэелуулэгдэхыень адаглан 
харайан байна. Энэ тусэлэй ав
тор, багшын ажалай ветеран 
Д.Г. Чимитова ЗахааминЬаа 
гарбалтай багша-ветеранууд- 
таяа хамта Улаан-Удэ хотойоо 
зорижо, автомашинаар, ябага- 
ар ябажа, нютагаа хурэжэ ерээ. 
Харгьщаа олон уулзалгануудые 
унгэргэжэ, нютаг нуга тухайгаа 
зондо хоорэжэ, Ьонирхуулжа 
ябаа.
Соёлма Бальжурова, манай корр.
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«САГААН УБГЭН» НОМИНАЦИ

Туухэ домогоо, у г гарбалаа шэнжэлэгшэ
2017 ондо хадата Захаамин 

аймагаймнай байгуулагдайаар 
90 жэлэй ойн баяр унгэрее гэжэ 
Буряад оронойнгоо олон тоото 
зондо ушее дахип йануулая. 
Hahaapaa аймагтаяа сасуутан 
болохо, нютаг нугынгаа туухэ 
домогоор йопирходог, нюта- 
гайнгаа зоной уг гарбалые шэп- 
жэлдэг найатайшуулай нэгэн, 
долоонгууд угай хонгоодор 
Шангарамбайаа lapahaii Сод- 
пом-Жамса Дубжирович Цыре- 
нов багша тухай бэшэхэ дуран 
хурэнэ.

ГЭР БУЛЫН ТУУХЭ ЬЭЭ
Содном-Ж амса Дубжиро

вич 1927 ондо хадата Захаами- 
най дайдын холо Д абаата ню- 
тагта турэйэн намтартай. Теэд 
турэйэн саарйаяа 1930 ондо 
турооб гэжэ абайан юм. Эхэ 
эсэгэ хоёрынь «Улаан Дала- 
хай» колхозой мал ажалладаг 
баййан . Э сэгэ орон оо  хам- 
гаалгы н Агууехэ дайнай эхил- 
хэдэ, Содном Дубжирович эжы 
абатаяа убйэ хуряалгын звено- 
до ажаллажа байгаа йэн. Тар 
хажуураар нэлэнхы ургэн саб- 
шалангуудые унайан малгай 
абаха сулоогуй йэтэ сабшажа, 
ухэр малдаа убйэ тэжээлынь 
хурэхоор бэлдэлсэжэ байгаа 
бэлэй. Тэрэ уедэ нютагайнь 
эрэшуул дайнда татагдажа эхи- 
лээ. Удангуй эсэгэнь Дубжир 
Цыренович (1899 оной) 1942 
оной февралиин 18-да татагда
жа, Улаан-Удын Дивизионно 
станци дээрэ сэрэгэй албанай 
нэгэ йарын йуралсал гараад, 
67-дохи стрелково полкдо эль- 
гээгдээ. Тэрэ зундаа полкыень 
321-дэхи Забайкалиин стрел
ково дивизитэй хамтаруулаад,

Сталинградска фронтдо мор- 
добо. Волго мурэнэй эрьеэрхи 
хатуу ш анга байлдаанууд соо- 
гуур абань йураггуйгоор угы 
болойон юм. Иимэ хундэ мэ- 
дээсэл Сэндэмэ эжыдэнь, урн 
хуугэдтэнь дуулдаа бэлэй. Гэр 
булэдоо аха заха хубуун Сод
ном Дубжирович баабайнгаа 
орондо улэжэ, эжынгээ тушэг 
тулгууринь болобо. Тал дулэтэ 
дайн дажаршье дарагдажа, 
йандарйан ажахыгаа йэргээн 
бодхоохо саг ерэбэ. Энэ уедэ 
Содном Цыренов шадалаа- 
раа ажаллажа, «Улаан Дала- 
хай» колхозойнгоо ажахые 
хугжоохын тулое оролдолго 
гаргайан юм.

БУРАЛСАЛДА
ОРОЛДОСОТОЙ,
АБЬЯАСТАЙ

1938 ондо Содном Дубжи
рович Дабааты нгаа Туглын 
эхин йургуулиин 1-дэхи класс- 
та  оробо. Теэд 1942 ондо 
йургуули хаагдаба. Хэды хундэ 
сагай байгаашье йаа, Содном

Цыренов Санагын йургуулида 
йуралсалаа ургэлжэлуулээд, 
7 класс дуургээ. Пуулээрнь 
Улэгшэнэй йургуулида 1 
жэл йураа, тиигээд Сахирай 
йургуулида 9 класс дуургээ. 
Санагын йургуулида 3-дахи 
класста нэгэ йарын хугасаа 
соо ном заажа байхадань, 
Сахиртань 10-дахи класста 
йураха йурагш адые суглуул- 
ба. Тиигээд Сахирай йургуули 
дуургэйэн байна. Тэрэ уедэ 
йургуули тугэсхэгшэд Зака- 
менск ерэжэ, шалгалта тушаадаг 
баййан. Тиигэжэ ш алгалта ту- 
ш аагаад, Сахирай йургуулиин 
номой сан даагш аар нэгэ жэл 
худэлоод, 300 тухэриг отпуск
ной абажа, досоонь нара га- 
раба. Одоошье йуралсалаа 
саашань ургэлжэлуулхэ арга- 
тай болойон Содном Дубжи
рович Улаан-Удын багшана- 
рай дээдэ йургуулиин оюутан 
болоо. Ажабайдал гээшэмнай 
орёохон даа. 1-дэхи курс арай 
дуургээд убшэлжэ, саашаа 
йураха аргагуй болобо.

БАГШЫН ЗУРГЭ 
ХАРГЫГААР

Тиигээшье йаа, Утаатын 
йургуулийаа багшын ажалай 
намтар эхилйэн юм. Пуулээрнь 
Ёнгорбойн йургуулида буряад 
хэлэ, литература, немец хэлэ, 
уран зуралга, физкультура 
заайамби гэжэ хоороо йэн. Да- 
баатын йургуулида худэлжэ 
байхадаа, 1958 ондо Батуева 
Дулгар Бадмаевнатай гэр булэ 
боложо, зургаан ухибуудые 
ундылгэжэ, гарынь ганзагада, 
хулынь дуроодэ хургэйэн юм.

1959 ондо залуу айл булэ 
табан уула йахюуйадтай
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тухэреэн С анага  ню тагта 
буужа, ажалайнгаа намтар 
саашань ургэлжэлуулээ. Са- 
нагын дунда Бургуулиин эхин 
классай багш аар найанайнгаа 
амаралтада гаратараа амжал- 
татай, урэ дунтэй худэлоо. Ай- 
магай районогой, райиспол- 
комой, республикын эрдэм 
Буралсалай таЬагай грамота- 
нуудаар шагнагдаЬан байна. 
Багш а хун ш абинараараа омо- 
горхожо, амжалтаарнь сэдь- 
хэлээ баясуулжа ябадаг ха юм 
даа.

TYYX3 ДОМОГОО, 
ЗАНШАЛАА ЗА Л У УШУ У Л- 
ДА ДАМЖУУЛНА

Содном Дубжирович 
наЬанай амаралтада гараад,

нютагай туухэ, арадай заншал, 
уг гарбал, урда сагай байдал 
тухай мэдэБэн дуулаБанаа, 
узэЬэн xapahanaa суглуулан 
буридхэжэ, «Тоонто нюта- 
гайм туухэ» гэЬэн гаршагтай 
хоёр ном аймагай «Вести За- 
камны» сониной редакцида 
2014, 2015 онуудта хэблуулээ. 
Туухэ домогоор Ьонирходог 
хунуудтэ зорюулагдаЬан эдэ 
номуудай залуу уетэндэшье 
ехэ нулоо узуулхэ байЬаниинь 
дамжаггуй. Иимэ урма зориг- 
той, урагш аа Ьанаатай хундэтэ 
багша, ажалай ветеран Содном 
Дубжирович Цыреновтэ удаан 
наЬа наЬалжа, аза жаргалтай, 
дэлхэйн гурбан зоолэниие эд- 
лэжэ, амар мэндэ ажаБуухыень 
хусэнэб.

YPH ХУУГЭДЭЙНГЭЭ 
ДУНДА

Сулоо сагтаа буряадаараа, 
ородоор шулэг, хоороонуудые 
зохёожо найруулдаг багшын 
ажалай ветеран Содном- 
Ж амса Дубжирович Зака- 
менск хотодо ажаЬуудаг Ал- 
дар хубуунэйдээ аш анараа 
харалсажа, амгалан тайбан 
ажаЬууна.

Углов бури табан уулын 
хоорондо тубхинэЬэн Сана
га нютаг руугаа харан, ходо- 
доо зальбаржа, зорюулЬан 
шулэгуудээ уншажа Ьуудагби 
гэжэ сэдьхэн, уяран хоорэнэ.

Таисия МАРХАЕВА, 
багша

«ГУА СЭСЭН ХАТАН» НОМИНАЦИ

ОлоЬон дуршэлни ороол сахин ном руу
Буряад хэлээр стандартда 

оруулмаар гу гэжэ шалгалта 
эдэ удэриуудтэ Москва хотодо 
боложо байна. Турэлхи хэлэеэ 
шудалалгын электрон тухэлэй 
энэ туруушын номые Буряа- 
дай мэдээжэ эрдэмтэн, багша 
Ринчин Сандановна Дылыкова 
Буряадай УндэЬэтэнэй 1-дэхи 
лицей-интернадай эхин клас
сай багша Ольга Викторовна 
Ринчиноватай хамта бутээгээ.

- Пургуулида узэхэ предмет 
бухэниие электрон аргаар шу- 
далха арга боломжо олгуулаг- 
дажа байнхай. Бусадйаа бидэ 
юугээрээ дутаабибди гээд, 
буряад хэлэнэй учебнигые 
электрон тухэлэй болгохо гэжэ 
ажал ябуулаабди, -  гэжэ Ольга 
Викторовна хэлэнэ.

Ундэйэтэнэй 1-дэхи лицей- 
интернат Ьургуулида ажалда 
ороод, Ольга Викторовна-

тай таиилсайан байнаб. Ури- 
хан нал гай зантай энэ эхэнэр 
аргагуй ехэ ажал хэжэ, буряад 
угсаатанайнгаа тулее ходо 
шармайн оролдожо ябадаг 
гэжэ удангуй ойлгооб.

Харин Ринчин Санданов
на дээдэ Ьургуулида намда 
заайап юм. ТиимэЬээ Ольга 
Викторовнае «минии эдир най- 
за нухэр» гэхэдэнь, ехээршье 
гайхаагуйб. Эдэ хоёр тааража,

ехэ урэ дунтэйгоор худэлнэ.
- Ринчин Сандановна Захаа- 

мин аймагай Бургэ Ьууринйаа 
гарбалтай. Минии турэл Хам- 
ниин йургуули тутэсхэйэн. 
Тиибэшье Буряадай дээдэ 
Ьургуулиин оюутан болоод лэ 
танилсайанби, -  гэжэ багша 
тухайгаа Ольга Викторовна 
дурсана. - Танилсахатаяа сасуу 
хоюулаа тон адли йанаа бодол- 
тойбди гэжэ ойлгооб. Хэлэйэн 
юумыень дары тургоор ойлго- 
жо, саашань дамжуулхадамни 
ехэ баярлаа.

Заха холын Захааминай 
басаган Ольга Викторовна 
Гусиноозёрск хотын 4-дэхи 
Ьургуулида табан жэлэй тур- 
ш ада амжалтатайгаар худэлоо.

- Тэндэ Ьайнаар худэлхэ- 
дэмни, УндэБэтэнэй 1-дэхи ли- 
цей-интернадта гурэнэй шал- 
галтада Буухыемни уриЬан юм.
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Тэрэ уедэ йургуулиин захирал 
баййан Баяр Баторович Жал- 
санов намайе шалгалтын уедэ 
хараад, лицейдээ худэлхыемни 
урийан, -  гэжэ Ольга Викто
ровна хоерэнэ.

Буряад хэлэнэй номуудые 
бэлдэхэдэмни, удэр бури хэгдэ- 
дэг ажални йаалта болоногуй. 
Ю ундэб гэхэдэ, йургуулида 
олгогдойон дуй дуршэлоороо 
бусадтай номойнгоол ашаар 
хубаалдана бшууб.

2-4 дэхи классуудта бу
ряад хэлээр шалгалтын 
худэлмэринуудэй ном, Буряад 
хэлээр 4-дэхи классай учебник 
(Т.Б. Базаргуруева, Д.Б. Дуга- 
рова -  ушоо хоёр автор) болон 
бусад йурагшадта хэрэгтэй но
муудые Ольга Викторовна баг- 
ш атаяа хамта хэблуулээ.

Хэды сулоогуй худэлжэ 
байбашье, Ольга Викторов
на Буряад Уласаараа, Эрхуу 
можоор ябажа, йургалгын 
семинарнуудые унгэргэнэ. 
Тэндэ сугларйан багшанарай 
урда жэшээтэ хэшээлнуудые 
унгэргэжэ, дуй дуршэлоороо 
хубаалдана. Паяхана Ольга 
Викторовна турэл Хамниингаа 
йургуулиин байгуулагдайаар 
110 жэлэй ойдо зорюулжа, 
бухы Захаамин аймагай 50 
гаран багшанарые суглуул- 
жа, семинар тулоойэгуйгоор 
унгэргэжэ, нютагаархинаа ба- 
ярлуулаа. «Турэйэн нютагтаа 
хэрэгтэй болохо» гэжэ дэмы 
хэлсэдэггуй гээшые гэршэлээ.

Ольга Викторовна Хам- 
ниин йургуулида 9 класс 
тугэсхоод, Буряадай багш а
нарай училищида йуралсалаа 
ургэл жэл у ул йэн.

- Багш а болохо хубитай 
байгааб. Ю ундэб гэхэдэ, Эль
вира Ж игжитовна Ринчино- 
ва гэжэ эжымни эхин классай 
багш аар Хамнидаа 30 гаран 
жэлдэ худэлоо. Ушоо тиихэдэ

хоёр абгаймни (абын дуунэр) 
физикын болон физкультурын 
багшанар юм. Balia 30-аад жэл 
ажаллажа байдаг. Ушоо тии
хэдэ абгайн найанайнь нухэр 
тоо бодолгын багша юм. Хам- 
нида ошоод худэлхэдэмни, 
Ьургуулида аяар табан Рин- 
чиновтэн багшалжа байха- 
дань, йонирхолтой байгаа бэ- 
лэй, -  гэжэ Ольга Викторовна 
хоорэнэ.

Эгээл Хамниин йургуулида 
худэлжэ байгаад, анха ту- 
руушынгээ шанда хуртоо. Ай- 
маг дотороо «Эрхим багша» 
гэйэн урилдаанда 1-дэхи шан- 
гай йуури эзэлйэн.

Хамниин йургуулиин захи- 
ралаар М аргарита Очировна 
Цыбикова худэлхэдоо, залуу 
багшанарые ходо дэмжэжэ, 
hyp йулдыень ургэдэг байгаа. 
Иимэ урагш аа йанаатай бэрхэ 
хутэлбэрилэгшын аш аар залуу 
ябаад, эрхим багшанарай тоо- 
до оролсойон.

- Туе урилдаанда ганса захи
рал бэшэ, мун йургуулиин бухы 
багшанар намда туйалйан. Энэ 
урилдаанай йуулдэнь «дали» 
ургажа, ехэ дуй дуршэлгуйшье 
haa, бэедээ найданги болооб - 
гэжэ О льга Викторовна тэм- 
дэглэнэ.

Эгсэ арбан жэл унгэрйэнэй 
удаа, 2015 ондо, Ольга Викто
ровна уласай «Эрхим багша» 
урилдаанда илалта туйлайан. 
2017 ондо Буряад Уласай эр
хим багшанарай тоодо орол- 
сожо, 50 мянган тухэригоор 
урмашуулагдаа.

Оорынгоо йургуулиин найа 
йанаад, муноонэй ухибуудтэй 
зэргэсуулхэдээ, ургажа ябаа 
залуу халаан бури тургэн ухаа- 
тай болонхой гэжэ тэмдэглэнэ.

- Хэшээлдээ нэгэл харуу- 
лаад угэхэдэ, ухибууд тургоор 
ойлгоод абана. Онлайн тест- 
нуудэй даабаринуудые шада- 
мар бэрхээр дуургэжэрхинэ. 
«Энээниие би мэдэнэгуйб, 
00Й ЭД0О  хоороод угыт» гэжэ 
хуугэдтэ хэлэхэдэш, тэдэ шам- 
йаа холо улуугээр хоороод 
угэжэрхинэ, -  гэжэ Ольга Вик
торовна тэмдэглэхэдээ, заажа 
баййан 4-дэхи «Б» классайнгаа 
ш абинараа йанаадхина аабза.

М анай ухибууд, тэдэнэй 
турэлхид, хумуужуулэгшэд 
иимэ бэрхэ багшатай 
баййандаа ехэ омогорхоно.

Сэлмэг ГЕРГЕНОВА,
Буряад УндэЬэтэнэй 

1-дэхи лицей-интернат 
йургуулиин хумуужуулэгшэ
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ЗАХААМИН АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Улзы буянтай улгы йайхан нютагни
Уурэй толоноор туяардаг
Ундэр уула хадануудтай,
Y бгэ эсэгын юреелтэй,
Улэгшэн Ьайхан нютагни.

Б. Аюров
Хун бухэн турэЬэн эхэ- 

тэй, турэл Ьайхан тоон- 
то нютаггай байдаг. Алтай 
дэлхэй дээрэ мундэлжэ, хун бо- 
ложо хулее шоройдоЬон, сэдьхэл 
зурхэндэмни урихан, тоонто Ми
нин нютаг -  Улэгшэн. Улэгшэн 
нютаг узэсхэлэн Ьайхан байгаа- 
литай газарта оршодог. Нютаг
ни дурбэн талаЬаан ханатаЬан 
залгаа ундэр хада уулануудаар 
хуреэлэгдэнхэй юм. Нютагайм- 
най баруун тээ шобхойжо ЬууЬан, 
Намжил субарга ЬахюуЬатай Са- 
гаан Таабай ууламнай маанадаа 
удэр Ьунигуй харалсадаг. Зуун 
тээЬээмнай ерэЬэн айлшадые уг- 
тадаг, гараЬан зониие удэшэдэг 
Буряад ороной долоон узэсхэ- 
лэнтэ газарнуудай нэгэн болохо 
Даша Гоман субарга ЬахюуЬатай 
домогто Ундэр Баабай уула. 
Хойшоо эрьехэдэмни, холоЬоо 
хухэрэн манатан харагдагша, 
Чойнпрул субарга ЬахюуЬатай 
аршаанта Хонгор уула оршодог. 
Урагшаа харахадам, Зэдэ голой 
урда бэедэ ургэлжэ ханатаЬан 
Зэдын шэлэнуудэй нюрган дээрэ 
Юндэн субарга ЬахюуЬатай Ел- 
тын уула тобойдог. Эдэ дурбэн 
уулануудЬаа гадна, нютагтамнай 
тахилантай мургэлтэй нангин га- 
зарнууд олон: Баруун-Голой Ехэ 
уула, Шойжон уула, НарЬатын 
Чойжил уула, Уляатайн Манхан 
уула, Амарай Бууса, Хатан уула, 
Бэлшэрэй обоо -  булта эмтэй 
домтой аршаан булагуудтай. 
Иигэжэ хэдэн тээЬээн уулануу
даар хуреэлэгдэЬэн нютагнай хо- 
додоо ургэмжэтэй байгша.

Жэлэй дурбэн сагта Улэгшэн 
нютагни ехэ Ьайхан даа... Урин 
дулаахан хабарай дутэлхэдэ, бай- 
гаалнмнай нойрЬоон Ьэрижэ,

турэл нютагаймни гол горход 
мунгэн мульЬэн хулилгэЬеень 
мултаржа шааян урдадаг, хада 
майлаар cahaii дороЬоо хабарай 
туруушьш сэсэг, хухэ ургыханай 
бултайхада, сэдьхэлни хулгэдэг. 
Зулгы Ьайхан зунай сагта дурагуй 
хун байха аал? Одоошье уни 
хулеэгдэЬэн зунайнгаа амарал- 
тын ерэхэдэ, ухибууд жаргадаг 
даа. Амаралтынгаа уедэ удхэн 
ургэлжэ ой модотой, ундэр эгсэ 
хадануудтай, хангалтама хон- 
шуухан агаартай Пайханайнгаа 
аршаанай «Сайхан» лагерьта 
амархада одоошье урматай. 
Углеегуур эртэ хухы шубуунай 
донгодолгоЬоо Ьэреэд, Ьэрюун 
сэбэр агаараар сээжэ дуурэн 
амилхаш, хуйтэн, шудэ бутарма 
аршаанЬаа хуртэхэш, жалга зай- 
гаад ара модон соогуурнь амта- 
тай тажа улаан зэдэгэнэ туужэ 
эдихэш, удын наранай шангаар 
шарахада, зуун тээмнай урдаг- 
ша тургэн урасхалтай Улэгшэн 
голойнгоо уЬанда шунгажа Ьэ- 
рюусэхэдэ хэды аятайхан бэ!

Алтай намарай айлшалан ерэ
хэдэ, байгаалимнай алтан шара 
нэмэргэеэ хэдэржэ, хун зоной 
нюдэ баясуулдаг. Нютагаймнай 
зон талха таряагаа хуряажа, хар- 
таабхаа малтажа, огородойнгоо 
баян ургасаар эдсэ хоол шанажа, 
ехэ сулоегуй тухашаруу байдаг. 
Хуйтэн убэлэй болоходо, тала 
дайдамнай, хада ууламнай са- 
хюур сагаан хунжэлоер хушагда- 
жа, нойртоо дарагдадаг. Убэлдее 
бидэ хадаЬаа санаар, шаргаар 
Ьолжоржо, Улэгшэн голойнгоо 
мульЬэн дээрэ конькигоор хал- 
тиржа, унэн зурхэиЬоои баясадаг- 
бди. Иимэл Ьайхаи лэ даа, минии 
тоонто нютаг!

Улэгшэн тоонтомни улзы баян 
улгы нютаг юм. Иимэ Ьайхаи ню- 
тагга ажаЬууЬан улад зомнайшье 
урматай урагшатай ябадаг. Ма- 
най нюгаг хэр урда сагЬаа ажал-

ша бэрхэ зоноороо алдаршанхай. 
Алдар солотой тамиршад, суута 
худее ажахын ажалша малша 
зон, эрдэмтэд ба соёл культурын 
худэлмэришэд нютагаа ойро хо- 
луур суурхуулЬаар. Эдэ хэд бэ гэ- 
хэдэ: мэргэн хёрхо hyp харбаашад
-  аха дуу Бальжанима, Бэлигго 
Цыремпиловууд, тэдэнэй эгэшэ 
Еэрэлма Эрдынеева, Юрий Еар- 
маев, Евгений Табхаев, Зорипго 
Еончиков, Баир Сокгоев, хурдан 
урилдааша Владимир Цыренов, 
суута Ьоригшо Шагдуржап Хаза- 
гаев, бухэ барилдаашад -  Еомбо 
Шагдуржапов, Солбон Радна- 
ев, эрдэмтэд -  Дарима Очирова, 
Владимир Дутаров, Буда-Ханда 
Дамдинова, Замира Ульзетуева, 
ирагуу найруулагшад -  Еалина 
Базаржапова, Солбон Аюшеев, 
Бадма Аюров, Цырен-Дулма 
Очирова, эрхим механизаторнууд
-  Дамби Очиров, Алексей Дуга- 
ров. Эдэ зомнай залуу уетэндэ жэ- 
шээ боложо, эрмэлзэл,омогорхол 
туруулнэ.

Би мунее 9-дэхи ангиин 
Ьурагшаб. Хоёр жэлЬээ Ьур- 
гуулияа дуургээд, турэл нютаг- 
таяа хахасажа, холын хото город 
эрдэм ном шудалхаяа ошохоб. 
Хаанашье ябахадаа, турэл тоон
то нютагаа, турэл Ьайхан хэлэеэ, 
аба эжынгээ гуламтые мартангуй 
ябахаб. Эдир наЬанайм улгы 
болоЬон, улзы буянтай тоонто 
нютагни сээжэ сэдьхэлдэмни хо- 
додоол зула бадараажа байха. 

Эхэ нангин тоонтодоо 
Энхэ жаргалтай ундыгееб. 
Эдир наЬанайнгаа улгые 
Энхэрэн магтан ябахаб. 
Улэгшэн Ьайхан тоонтомни 
Улзы хэшэгтэй байгыш даа. 
Холшор наЬанайм нютаг 
Хододоо хугжэн

Ьалбарыш даа!
Очпрова Бальжима, 

Улэгшэнэй дунда liypiyy.iiiiiii 
9-дэхи ангиин liypariua



8 нюур «Ажалай туг» 2018 оной январиин 12

(Тргэлжэл).

Ганзага ниилээгуй гурбан 
ангуушад нютагаа бусажа яба- 
хадаа энэ ушараа хун зондо 
дуулгахагуйгеер хэлсэЬэн бай- 
бад.

- Ш эхэгуй, шэхэтэйдэ энэ 
ушараа бу дуулгая, -  гэжэ бай- 
жа Цэдэб убгэн хэлэйэн аад, 
еврее  хатуу харын охиндо аб- 
тажа, энэ уш араа зоной анха- 
ралда алдаЬан юм.

Пуулдэнь хубууд Балданиие 
гасаалжа:

- Ш и юундэ баабгай буу- 
дахынь буудаад, буд гуталаа 
норгонгуй Нарихаан yha га- 
талжа, ухэйэн болоод, хубхэ 
соо хэбтэЬэн юмши? Али ду-

лаан орондо yhaii дээгуур 
гуйдэг гульбэртэй адли болохо 
гээ гуш? Яахадаа гуталшни 
нороогуй баййым? Ямар ско
рость харуулЬап байгаабши, 
тэрэ уедоо магад мировой ре
корд харуулйан юм гуш?

П анаамгай Балдан иимэ ха- 
рюу угэЬэн юм:

- Таанад Ьургуулида hy- 
раагуй юм гут? Агууехэ ород 
арадай бэшээшэ Л.Н. Тол- 
стойн «Хоёр нухэд» гэжэ рас
сказ Ьургуулидаа уншаагуй юм 
гут?

Тэрэ рассказ соо баабгайн 
гуйжэ ерэхэдэ нэгэ нухэрынь 
нугоодэёо хаяад, модон дээрэ 
гараад йуухадань, нугоодэнь

БОРИС ГАРМАЕВ

ухэйэн болоод газарта хэбтээ 
Ьэн бэлэй. Баабгай газарта 
хэбтэйэн нухэрыень унэрдэжэ 
узоод, саашаа ябаш оо бэлэй.

М одонйоо бууЬап нухэрынь 
нугоодэеэ гасаалха гэжэ:

- Баабгай  шэхэндэшни юу 
шэбэнээб? -  гэжэ гасаалжа 
асуухадань:

- Ш и муу нухэртэйш, аюу- 
лай болоходо нухэроо хаяха 
нухэр, -  гэж э ш эхэндэм - 
ни баабгай шэбэнээ гэжэ 
нугоодэнь харюу угоо бэлэй. 
Тиигээд би ухэйэн болоод хэб
тээ йэм, -  гэжэ Балдан «Ьи-Ьи- 
1ш» энеэгээ Ьэн.

Сэнхир хадын худэр хубууд

Эдэ аханартап 50-аад оноор колхозов ажалда худэлжэ ябааб

Сэнхир хадын худэр хубууд 
Сэлеэн ню тагаа Ьэргээн бодхоолсоот, 
Сэбэр Ьайхан Ьапаа бодолнуудтнай 
Сээжэ зурхэндэм шэнгэн улэнхэйл.

Ажал хэрэгуудээ хэжэ ябайытнай 
А нхаран ходо йанажа ябагш аб,
А ш а уринэрыетнай муноо харахадам 
А ха нухэдни мунхэрйэн шэнгил.
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ДЫМБРЫЛГАРМАЕВ

Агын буряадуудай хаан тайжа Николайе 
угтайан ба угтамжын бэлэдхэл тухай

(Ургэлжэл).
Тиигэжэ угтамжын йайн, 

амгалан унгэрхын тулоо сэр- 
жэм ургоод, йанаагаа ама- 
ралсан, уншалгаа дуургэбэ. 
Л аманар булта бодожо, хаан 
тайж ада дохиходонь, тэдээ- 
ниие хажуудаа еруулжэ, арад 
зоной, амгалан байдалай 
тулоо, мургэлэйтнэй тулоо 
баясанаб гээд, бэлэг баригты 
гэжэ, арба арбанай алтан им
периал бултандань угэйэн юм.

Ага хизаарай бухы да- 
сангуудйаа сугларйан ламанар 
Агын дасанай шэрээтэ Ензон 
багшын нэгэдэмэл хутэлбэри 
доро ябайан ха. Энэ Ензон баг- 
ша гэдэг Агын дасанай шэрээ- 
тээр 23 жэлдэ (1878-1901 онуу- 
даар) худэлйэн туухэтэй.

Тэрээнэй дуу, бухы Ага 
нютагта мэдээжэ эмшэ багша 
алдартай Ринчин Самбу гэдэг 
суута бэрхэ тубэд эмшэн, 97 
найандаа 1923 ондо Агынгаа 
дасанда найа барайан юм.

АГЫНХИД 3 А Л Y УШ Y Y Л А А 
ХАРУУЛХАНЬ

Баруун тээйээ найман 
хубууд мориной хатараар таб- 
жагануулан, угтамжын тал- 
майда хурэжэ ерэбэд. Талмай 
гурба тойроод, захадань зоо- 
гоотой найман xyhan сэргэдэ 
моридоо уяхадаа, хулйан та- 
шуурайнгаа бугэлдэргэ соо- 
гуур бутуу жолоогоо оруулаад, 
эмээлэйнгээ урда буургэдэ 
бутуугээрнь оруулаад орхибо 
ха. Тэдээнэй морид бултадаа 
сагаан зуйэтэй баййан гэхэ.

Зуун тээйээ найман басагад 
мориной жороо нахилзуулйаар

ерээд, угтамжын талмай нара 
зуб гурба тойрохотойнь адли, 
тэдэ найман хубууд толгойгоо 
халта дохин, нюдоороо эм- 
нилсэн  м ийэлзэхы н  тэм дэ- 
гээр басагадтай мэндэшэлдээд, 
хундэлэн, моридынь абажа, 
сэргэдэ уябад, басагадай мо
рид адлихан хара зуйэтэй.

Эдэнэй бултанайнь морид 
йурэг coohoo йунгамал, тон 
шэлэмэл, сэбэрхэн бэе дурсэтэй 
бэлээр олдоходонь шухаг гэхээр 
узэмжэтэй, йуул дэлйэниинь 
йурхэй зохидхоноор бэедээ таа- 
ража, турэлхиин нарин шэмэг 
болойоор харагдана.

Басагадай моридой хазаа- 
райнь нарба нарин сэмбэ 
буреэйэтэй, аманайнь хоёр 
сахариг холисотой зэдээр 
шудхамал, бутуу жолоонь на- 
рибтар зоолэн жэбжэгэр шара 
йураар хэйэн. Ш ара йур ног- 
тонь зоолэхэноор элдэмэл 
бу-дуун ш ара ута жолоотой. 
Х азаарай хаг сардайан бухэн 
мунгэн табуудтай. У лаанаар 
шэрдэйэн буургэтэй, мунгэлйэн 
буряад эмээлтэй. Буургын 
орой бугэжэнууд йарьмай 
зэд ба мунгэн буреэйэтэй. 
Булгайр дэбйэнь йиилууртэй, 
мунгэн табууд ба тоборюул- 
гатай. Х ара хилэн буреэйэтэй, 
йэеыгээр оёйон маюузьш дурбэн 
даруул гань тухэриг сэнтэйн у уд, 
тухэреэн мунгоор хэгдэнхэй. 
Оморюубша хумэлдэргэ бо- 
лон хударга хоёрынь байал 
мунгэн шэмэгтэй. Ш адамгай- 
гаар зураглуулжа хэйэн шуд
хамал сад дуроонь хабтагар 
зоолэн шара йур оойортой.

Тэрэнь худэр шара горьётой. 
М ориной гэдэйэ дуроойоо 
хамгаалдаг урданай хэжэмэй 
орондо булгайраар дурообшэ 
хэдэг уе эхилээд баййан тула- 
дань, аржагар аратай зузаан 
хара булгайр дурообшын за- 
хаарынь нимгэбэр булгайгаар 
гурьбалжа оёмол, дээгуурэнь 
мунгэн тоборюулганууд. Б а
сагад айнь хубсайан гэхэдэ, 
эреэн магнал болон шангай 
хадхамал басаган тэрлиг йэн. 
Х орм ойнь доогуур халюун 
хяазатай, халюун нюдаргатай, 
гоё хоргойгоор урлажа оёйон 
энгэртэй, захатай, хоёр унгын 
ш ара улаан торгон утайаар 
татажа, оёгдомол татаайатай, 
дээгуур доогуурынь хара хи
лэн мушхоойэн дээрэ 12 эршэ 
утайан оёгдойон. А лтаар таб- 
лаатай шурэ тобшонуудтай.

Х ара хилэн шэрэжэ оёйон 
гуталынь олон хадхасаар 
шэрэйэн саб сагаан эрмэгтэй, 
хоёр дабхар ногоон хабшаайан 
зулагайнь дээгуур ягаа ногоон 
унгэтэй утайа оёмол, гута- 
лайнь хамарай хоёр хажуу- 
да нимгэхэн хара булгайраар 
угалза оёйон, зуузайнь тумэн 
жаргалан ба зоос хэлбэри- 
тэйгээр шэрэмэл. Тооробшо 
халюун малгайтай, наймаар 
гурэйэн гэзэгэтэй, тэрээнэйнь 
гол арын гэзэгэ йабхагтай.

Томо энэ шурэ йубйаар шэ- 
мэжэ бутээйэн даруулга мал- 
гай дороо умдэйэн. Хоёр са- 
биргай руунь уйэнйоонь уяйан 
жэжэшэг шурэ хээ йанжуулйан. 
Даруулгайаа ута оойороор уяг- 
дамал хоёр мунгэн йиихэ баса-
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гадай сээжынь убэртэ мунгэн 
улгуур хэрэгээр зэлдэгэрээр 
холбоотой. Хоёр Ьугайаань 
шагталйан алта шарамал 
мунгэн гарьха басагадай хоёр 
хажууе гоёонхой. Тэрээнйээнь 
баруун хажуудань хутага, зуун 
хажуудань хэтэ. Хажуугаарань 
шэмхуур шэгшэлуур, хультиб- 
ша, зуунэй гэр, хобол мэтэнууд 
йанжалдайан. Басаганай ху- 
зуунйээ зууйэн алта шарамал 
гоё йиилууртэй тэбхэршье, 
тухэреэншье тухэлтэй мунгэн 
гуу убсуундэнь харагдана. 
Зуун гарайнь нэрэгуй хурган- 
даа алтан бэйэлиг (буряад 
зон нэрэгуй хургандаа зуудэг 
заншалтай. Удхань: муу ада 
йалгай гарай нэрэгуй хургаар 
ородог, гарза гай, зоориин хэ- 
шэг мун лэ энэ хургаар гаража 
ошодог гээд, ами аминдань 
хаалта боолто табижа, алтан 
мунгэн бэйэлиг зуудэг байгаа). 
Хоёр сарбууда алтан бугааг 
ялалзана.

Эдэ залуушуул тухэл ян- 
заараа жэгдэ жэбжэгэрхэн, 
нугархайнууд бэетэй, шэг ша- 
райгаараа сэбэрхэнууд, хурса 
харахан нюдэтэйнууд, бум- 
багар улаахан хасартайнууд, 
налгайханууд, сэнгэлиг хухюун, 
дорюун шэнжэтэйнууд. Тэдэ- 
нээр оойэдын зоной омогорхо- 
мо, холын зоной хорхойтомо 
байгаа йэн ха.

Эдэ залуушуулаар найман 
йэеы гэрэй эзэд боложо байг- 
ша найман бэреэдууд ниилэ- 
жэ, дунда дундаа нэгэ-нэгэ 
хубуудые хэжэ духэриглоод, 
богонихон дуу ирагуу йайхан 
хонгёо аялгаар, тон урда- 
най хун шубуун гарбалаа 
домоглойон нааданай нэрьел- 
гын дуу татабад, тэрэ дуунайнь 
угэ:

Наратайхан тэнгэриин
арайл доохонуур,

Hapacahau модоной
арайл дээхэнуур 

Голшогхон абгайнар
ерээл бэлэй, врээл бэлэй, 

Хурмастал тэнгэриин
арайл доохонуур, 

Ху/ганхан модоной
арайл дээхэнуур 

Голшогхон абгайнар
ерээл бэлэй, ерээл бэлэй. 

Тэрээнэй йуулдэ буряад 
ундэйэтэнэй нэгэ эрхим наа- 
дан гэжэ тоотой ээрэмшээл- 
гэ хэжэ наадабад. Тиимэ гоё 
хубсайатай, тэгшэ алта мунгэн 
шэмэг зуудхэлтэй, абьяастай 
аятай, мийэрэлдэхэ хухилдэхые 
халсагайхан зулгэ унгын сэ- 
сэгтэй ногоон дээрэ хатарха 
гэжэ yprahan шэнги нугархай, 
хунгэхэн хузуу йээр, хул гартай 
эдэ хорин дурбэн залуушуу- 
лай дэбхэрхэ, нугаралдахые 
харахадаа ехэхэн театр соо 
тодорйон суутай зужэгшэдэй 
наада хаража байна губ гэжэ 
hanaxaap йэн. Эдэ мэтые ха
рахадаа, хэнэйшье хэрэг ажа- 
лаа орхижорхёод хонон унжэн 
хухихоор йэн. Айлшаднайшье 
абяа шэмээгуй болошоод, ехэл 
йонирхонгёор, ханамжатай 
сэнгэлэг хухюунээр харайан 
гэдэг.

Залуушуулай ээрэмшээлгын 
урда дара тэрэ морёор ерэгшэ 
найман хубуудэй нэгэн дун
да зэргы н  бэетэй, хом йохон 
нюуртай, дууруу хонгор, удхэн 
уйэтэй, уужам йаруул йонорхон 
нюдэтэй, сагаан шара ша- 
райтай, торгон дэгэл дээрээ 
утайан буйэтэй, мунгэн хута- 
гатай, буряад эрмэгтэй бул- 
гайр гуталтай хорёод найанай 
хубуун гансаараа уригшаа 
гаража, тэгшэхэн зогсожо, ха- 
маг яйатанай хани барисаанда 
хабаатай гурбан йалбаритай 
ДУУ буряад хэлэн дээрэ хон- 
гёохон хоолойгоор шэнхинэсэ 
дуулахадань, буряадшье хэлэ

мэдэхэгуй хунэй, тэрээнэй 
гунзэгы сээжын хунхиноо, ира
гуу Ьайхан аялгыень дуулаха- 
даа, абяагуй болохойоо бай- 
тагай муноо йаяхан наадагшад 
дэбхэрэн байжа ээрэмшээгшэ 
залуушуулнай, абяа шэмээгуй 
болошоод, гансал энэ дуула- 
жа байгша хубууе Ьонорхон 
хурса нюдоороо нэбтэ хараад, 
н ю у-раа  ню уртань няаж ар- 
хёод баййан юм шэнги байга- 
ад йэн гэдэг. Энэ дууша хубууе 
харахада, ород яйатанай хунэй 
тухэлйоо холо бэшэ шэнги ха- 
дань юм гу, ал и юундэш юм 
бэзэ, бу мэдэеэ, айлшадай 
зугйоо энэмнай ямар яйанай 
хубуунбэ гэжэ йурайан гэхэ.

Хулеэгдээгуй асуудалда 
тулгардангуйгоор энэмнай 
галзууд омогой гулваа баййан 
Санжын Лёнхобо гэдэг бу
ряад хун, Золтын Олзобойхон 
гэжэ алдаршайан эрхэлуулэн 
хэлэйэн нэрэтэй юм гэжэ ха- 
рюусаа йэн ха. Энэ дуулагша 
хубуунэй сэдьхэлэй хужар, шэ- 
хэнэй шэмэг аялгын сууряанай 
намхахатай адли, сагаангууд 
омогой суута лимбэшэн, ню- 
тагайхиндаа Аабайн Муухаан 
гуулдэг хубуун гараба. Ш а- 
рабтар хула унгэтэй хулйан, 
зосоошоо долоон нухэтэй аад, 
амяараа нухэн соонь хуйанай 
уййоор хэйэн биибуур (дуу 
хугжэмэй духовой инструмент) 
гэжэ нэрэтэй, юрэдоо гоёхон 
буряад хугжэмэй аялга найруу- 
лан гаргадаг лимбэ барийан га
ража ерээд, буряадай ута аял
гаар нариханаар улеэхэдэнь, 
лимбэ соохи агаарынь жэг- 
дэхэнээр долгитуулан, хоёр 
гарай гурба-гурбан хургаар 
лимбынгээ нухэнуудые нээжэ, 
буглэжэ байгаад, тэрээнэй суу- 
ряан ирагуу йайханаар табан 
нугалбарита хугжэм уянгатай 
уринаар дуулахадань, энэ лим 
бэ гээш э унэхеороо буряа-
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дай ундэйэн хугжэмэй нэгэн, 
лимбэшэ хубуун унэхеерееш  
буряадай хугжэм дуунай эзэн 
гэжэ ойлгохоор баййан гэдэг. 
Тиигээд дуургэхэ дээрээ лим- 
бынгээ дуугаар уригшаа аали- 
хан алхалагты гэйэн уряал та- 
тахадань, тэдэ залуушуул хаан 
тайжын зуг тээшэ жэгдэхэн 
алхалан ябажа ойртоод, нэгэ 
доро тайжын урдайаа дохибод 
ха. Тайжа хубуун гуйжэ буу- 
гаад, бултанайнь шэг шарай 
хубсайа ба шэмэг зуудхэлынь 
йайса хараад, шэрээгэйн- 
гээ хажууда ошожо, урихан 
шэг шарайгаа, гоё йайхан 
хубсайаяа, унэтэй сэнтэй шэ
мэг зуудхэлээ, дура татама дуу 
наадаяа харуулйандатнай унэн 
зурхэнйоо баяр хургэнэб, эб- 
тэй эмхитэй, элуур энхэ йуугты 
гэжэ уреэнэб гээд, эдэ залуу- 
шуулда бэлэг болгожо, арбан 
таба-табанай алтан импери
ал угэгты гэжэ тушэмэдтве 
захирйан гэхэ. Тэрээнэй йуу- 
лээр хаан тайжын урда хараг- 
дажа баййан ямаршье хаал- 
га хорёогуй талмайда туужа 
асарйан бэлшээри хоолтой 
йурэг адуунйаа зэрлиг гэхэдэ, 
буруу бэшэ, турэйэн carhaa 
энэ хурэтэр хунэй гар узоогуй 
будуун адууйа ургалан барижа, 
хазаар, шудэр эмээл мэдуулжэ, 
булгюулан йургахые харуулаа.

Тон дурэтэй болойон урга- 
ша улаандаа мордойон, тэрэ 
сагта  А гы н ургэн тал ад а  
суутай, бэрхэ ургаша гэгдэ- 
жэ ябайан гартаа гайгуй шан- 
га шурбэйэтэй. Булагай адаг 
нютагай Хухын Эрдэни гэжэ 
нэрэтэй хубуун тургэн бу- 
ш уугаар добтолйон шэнгеэр 
адуунай дунда орожо, баряад 
ябайан ута гэгшын ургынгаа 
бутуулгийэн гуйбые нэгэ хал- 
зан соол хара эмниг йоёолон 
мориной тархида гайхалтай 
шуран бэрхээр хаяжа, шэхэ-

нэйнь урдахануур гуйбаяа 
тургэн эршэлээд, унагша мо- 
рин дээрээ нюрганайнь нугоо 
хажууда бэеэ гаргамсаараа 
ургалйан адуугаа хиигалжа 
татажархиба ха. Унаад ябайан 
ургаша моринойнь йурашайан 
дуроороо эзэнэйнгээ намнайан 
адууйые алдахагуй гэжэ хо- 
тироошье йаань, хойнойоонь 
хулганаа намнайан миисгэй 
шэнгеэр хаб йурэхэйоо гадна 
ургалаад татахадань, бухы бэе 
уе мусоороо тулга бололсодог 
баййаниинь, эндэ хаража байг- 
ш адта элихэн байба.

Ургалуулаад байгша адуу- 
йан уб улаан болойон гал 
ошон мэтэ нюдоороо дайса- 
наа дарайайб гэйэндэл, хорото 
сэдьхэл харуулаад, дурбэн хул 
дээрээ дэбхэн дэбхэншээжэ, 
собхоншоожо байгаа йэн ха. 
Дутэлйэн хуниие шудоороо ха- 
заха, урда хулоороо сабшаха, 
хойто хулоороо удьхэлхоор бэ- 
лэн гэжэ харахадаал, мэдэхээр 
байгаа. Ю ндэн гулваагай ал- 
батанай тоодо оролсойон Жа- 
бай Содном гэдэг суутай бэрхэ 
хун ямаршье дошхон эмнигйээ 
мухарижа узоогуй, худэр шу
ран, хусэ шурбэйэн тугэлд эр , 
б агж агар  хар а  улаан  хубуун 
ш удэр бари й ан , болгоом - 
ж отой хон оор  у р гал аатай  
адууйанда ойртожо, зуун га- 
раараа тэрээнэй зуун шэхэнйээ 
шурбэйэтэ гарай хусоор саб 
шуурэн адхажа, хэдышье 
собхороо, дэбхэрээ й а а н ь , 
т а б и н гу й  баж ууж а, уруунь 
дараад, баруун гараараа урда 
хоёр хулынь шудэроороо ту- 
шажа абахадаа, зуун гараараа 
шудэрэйнгоо йомонйоо бари
жа, шангаар татаад, толгойгоо- 
роо мориной зуун сами гэдэйэ 
тулаад, баруун гараараа эмни- 
гэй хойто хулэй борьбойоонь 
татажа, урагшань болгоод, 
шудэрэйнгоо хойто альга шаг-

талан шудэрлэжэ шадаба. Иигэ- 
жэ Содном йургагша зэрлиг, 
эмниг мори йургахын хатуу 
бэрхэ тэмсэлэй нэгэдэхи илал- 
та  туйлаба.

Пуулээрнь хазаараа асаржа 
хазаарлажа, хоёрдохи илалта 
хээд, носолдон татажа байгаад, 
эмээл тохожо, ургынгаа гуйба 
мулталаад, гурбадахи илал- 
таяа туйлаба. Тэрэ эмнигэй 
тон томо худэр бэетэй, найа 
хусэйэн, шадал хусэ ехэтэй 
адууйан баййан туладань, ур
гынгаа гуйба мулталангуй, 
эмээл тохоторонь байлгайан 
ха. Тиигээд эмнигэйнгээ шудэр 
тайлажа абаад, ута жолоодоо 
залгаад, шудэроо абажа, ара 
буйэдоо хабшуулаад, эмнигээ 
шэхэдэжэ баряад, солбон шу- 
ранаар мордошобо ха.

Эмниг мориниинь зэрлиг 
ааша гаргажа, худэлхэдоол, 
байра дээрээ эрьелдэж э бай
гаад, тархяа доош онь хул- 
зуулээд, бэеэ йэжэрхэ, гуйхэ, 
гэнтэ зогсожо собхорхо, дэб- 
хэрхэ мэтээр булгихадаа, эмээл 
дээрээ эреэн гуроойэндэл 
солбон габш агай Содномые 
унагаажа шадабагуй. Ядаха- 
даа, амидажа эсээд, диилдэ- 
бэб гэйэн юм шэнги номго- 
рон байшахадань, эмнигые 
йургаашамнай эндэ дурбэдэхи 
илалтаяа харуулжа, моринйоо 
буугаад, эмээл хазаараа абаад, 
эмнигээ табижархиба ха.

Тиигээд Содном Эрдэни 
хоёр Николай Цесаревичта ой- 
рошог ошоод, доро дохийон 
ха. Хаан тайжа тэдэ хоёрые га
раараа занган дуудажа, хажуу- 
даа асараад:

- Таанад намда ехэ мэргэ- 
жэл шадабариин хусоор, зэр
лиг адууйа ургалан бариха, 
унаада йургаха оньйо харуул- 
бат, баярлааб. Иимэ узэгдэл 
хаанашье хараа узоогуй ябааб, 
унэн зурхэнйоо баярлааб, -
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гээд, Содном Эрдэни хоёрто 
арба-арбанай алтан импери
ал барюулаад, бэрхэнуудтэ 
гэн, мур дээрэнь гараа баряад 
абайан гэхэ.

Айлшадай удэрэй узэлгэ 
харалгаа угтамжын талмай 
дээрэ дуургээд, байраяа шэг- 
лэн ябахадань, тэнгэри сэлмэг, 
удэшын йэрюун эхилэнхэй, 
хойто зугэй йаяхинай дол
гий намхан, хонгор йайхан 
агаар хунэй амисхалые 
хунгэдхэйэндэл байгаа йэн ха. 
Харин эдеэнэй гэртэ ойрохон 
буряад дарханай халуун тумэр 
дабтаж а дархалйан дурбэн 
хултэй тулга долоон тамагын 
тогоогоор дуурэн эдьхэмэл 
айраг хээд, дээрэйээн бэрхээр 
табяад, йиибэртэй хуйтэн уйан 
coo табяатай, танха бэрхээр 
хоёроо модой тохигор соргоор 
холбожо тодхоод, айрагаа бу- 
салгажа, архи нэрэжэ байба ха. 
Буряадай ахашуул сагаан эдеэ 
энэ хурэтэр яажа ажалдагаа, 
иигээд архи нэрэжэ ябахадаа, 
гашуу багатай, удхэн аарса 
бэлдэдэгээ айлшадтаа тайл- 
барилаад, танхатай архийаа 
дээжынь амйуураар абажа 
ургоод, оойэдоо ама хуроод, 
айлшадта амсуулхадань, тэ- 
дэнь зоолэхэн амтатайшье haa 
охи эршэ йайтайень гайхалсаа 
йэн гэхэ.

Тэдэнэй саада тээхэнэ ху- 
ХИЛД00Н, энеэлдээн болойон 
нэгэ булэг зориг тугэлдэр бай- 
хаар аашатай залуу хубууд 
хутагын сараа гаргангуй 
мулжэжэ сэбэрлэгдэйэн йээрэй 
тархииень хунгэдхэжэ, хоёр

йэрбээень сумоохэноор саб- 
шажа абайан тойолиг унгэтэй 
будуун бодо малай яйан йээр 
бээлэйтэй гараар ээлжээгээр 
нэгэ-нэгэ ш аагаад, арадаа га
раа хэжэ шаагаадшье узэбэ.

Нэгэ худэр сулахан ху- 
буунэй йээрээ барийан гарай 
эршэ нугоо гарайнь шууян 
ерэйэн нюдарга дурэтэйхэнээр 
оносолдожо, тэрэ худэр бухэ 
йээрэй яйан шэлбэ «яс» гэтэр 
хухалжархихадань, тархинь 
хэдэн алда сааш аа йурэшэбэ 
ха. Ханамжа ехэтэйгээр ха- 
ража баййан хаан тайжа 
хубуун хамаайаяа йуулижа, 
йээр хухалагшада табанай 
алта барюулйан гэдэг. Пээр 
ш ааха гээшэтнай эрэшуулэй 
заншайан зугаа юм ааб даа.

Нэгэ басаган хурьган зул- 
гай табижа, хониной ноойоор 
дарамал аад, нимгэбтэр шэнэ 
йэеыгээр оймйо оёжо байба. 
Энэмнай ямар ажалшанай хэ- 
дыдэ умдэхэ гэйэн юумэн гээшэб 
гэхэдэ, хазаар морёор холо 
ябаха аяншан ба нютаг дээ- 
рээ убэлэй йуни адуу манадаг 
хунэй дулаан гутал соо умдэхэ 
хубсайан гээшэ гэжэ ойлгуу- 
лаа.

Y iiio o  нэгэ бэри хоёр 
хулэйнгоо табгайда хониной 
арйанай хузуун тээйэнь хаб- 
шуулаад, уйыень уруу убдэгтоо 
хурэтэр дэлгээгээд, мохоохон 
тумэр йуулгайан модой хэдэр- 
гээр арйаяа зоолэдхэн байба. 
Эдээнйээ холо бэшэ хони
ной элдэйэн арйа утаари дээ
рэ утажа байба. Арйанайнь 
уулзаадйанай  заб й ар аар

утаан  гаража баййанай тэмдэг 
узуулнэ. Энэмнай юун хэгдэжэ 
байна гээшэб гэхэдэнь, хони
ной эдлэмэл арйанда утаа шэн- 
гээжэ, ородоор хэлэбэл, дуб- 
лёнко хэжэ байнабди, иигэжэ 
утаа шэнгээйэн арйаар оёйон 
дэгэл харагты гэжэ шэнэхэн 
унгэ худэйэн буряад йамган дэ
гэл харуулаа гэхэ. Айлшад тэ- 
рээниинь узоод, энэмнай яайан 
гоё, зоолэхэн, дура татамаар 
йайхан унгэтэй юумэн гээшэб, 
дэлхэйн дэлгуур дээрэ гар- 
гаашье йаа, оорынгоо йуури 
алдахагуй дублёнко бэшэ аал 
гэлсээ йэн ха. Эдэ ажалшад 
бултадаа удэр буриин ажалай 
юрын хубсайатай байгаа йэн.

Эдэ бугэдые ород хэлэн 
дээрэ А гын ахашуулай ор- 
шуулагшад: дээрэ хэлэгдэг- 
шэ Б азар ай  Н ам д аг -  гим- 
назиин эрдэмтэй, нэгэ уедэ 
Ш этын сэрэгэй губернато- 
рай оршуулагшаар худэлжэ 
узэйэн, нугоодэнь Ш агалзуур 
нютагта йуудаг Намсарайн 
Намжил хоёр тон йонороор 
тайлбарилан, эдэ харагдаг- 
ша ажалнуудай зорилгыень 
ойлгуулхадань, айлшад ехэ 
йонирхолтойгоор шагнажа 
абайан гэдэг.

Энэ йонин ундэйэн ажалаа 
узуулйэндэтнай ехээр баярла- 
набди, заншайан энэ ажалаа 
улам саашань йайжаруулагты, 
-  гэжэ Хаан тайжа хэлээд, уран 
оёдолшод, арйа элдээшэд, 
архи нэрээшэ басагад бэреэд- 
тэ бултандань шэхэнэй алтан 
йиихэ бэлэг болгожо угэйэн ха.

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта).
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