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ТОБШО ПОНИН

Буянтай ёнгорбойгоорхин
Февралиин 26-да Ёнгор- 

бой нютагта y iieeiihee ехэ 
хулгеетэй байба. Энэ удэр 
унинэй хулеэгдэЬэн шэнэ hyp- 
гуулиин байшан нээлгын баяр 
ёЬолол болобо.

Энэ баяраа ёнгорбойгоор
хин ехэ ургэноор унгэргэхэеэ 
оролдоо. Олон тоото айлша- 
даа, засаг зургаанай ноёдые 
уриЬан байна.

Социальна хугжэлтын 
талаар республикын пра- 
вительствын туруулэгшын 
орлогшо В.Б. Цыбикжапов 
туруутэй Улаап-УдэБоо ерэЬэн 
айлшадаа барисаан дээрээ 
хундэтэйгоор угтажа, шэнэ 
йургуулиингаа байшан хурэтэр 
юЬэн моритой хубууд дахуу- 
лан асарбад. Энэмнай хонгоо- 
дор эсэгын юЬэн хубуудэй 
тулоолэгшэд болоно.

Пургуулннн газаа олон тоо
то айлшад, Ьурагшад, багша- 
нар, барилгашад сугларжа, ба- 
ярай оршон байдалда нээлгын 
ёЬолол эхилбэ. Хун шубуудай 
хатар доро эрхим Ьурагша Ах
мад Гармаев эхин классай Аяна 
Лайданова хоёр Бургуулиин 
байшангай уудэ сэлижэ айлша
даа уриба.

Нээлгын баяр ёЬололдо 
Ьуралсалай болон эрдэм ухаа- 
най министр Баир Баторович 
Ж алсанов, А радай Хуралай 
депутадууд Б.Б. Цыденов, 
В.Н. Лыгденов, С.Д-Д. Будае
ва, правительствын барилгын

управлениин дарга А.М . Бирю 
ков, Улаан-Удын депутадуудай 
Соведэй депутат Г.Ю. Доржиев 
гэгшэд ерэжэ, енгорбойгоор- 
хиниие амаршалаа. Геннадий 
Ю рьевич Ёнгорбойн соёлой 
байшанда 50 мянган тухэригтэ 
сертификат барюулаа.

Энэ йуртуулиин барилга 
бутээгдэхэдэ олон хунууд ха- 
баадаа. Юуб гэхэдэ, муноо 
сагта республика доторной 
зуу гаран Ьургуулинууд ду- 
лаан туалетгуй, 78 йургуули 
эдеэ хоолой танхимгуй, 94 
Ьургуулинууд тамирай тан
химгуй, 7 йургуулинуудта 
ухибууд гурбадахи ээлжээндэ 
Бурана. Иимэ хундэ байдалда 
манай аймагай тулоолэгшэд, 
А р ад ай  Х у р ал ай  д е п у та 
дууд арга оложо, Ёнгорбой- 
до Бургуули барилгада мунгэ

Бомолуулжа шадаа. Энэмнай 
хамтадаа оролсожо нэгэн дуу- 
гаар хэжэ шадаБан ажалайнь 
дун болоно.

Худое нютагай захиргаан- 
да энэ баяраа унгэргэхэдэнь 
«Закамна» ансамбль ехэ туЬа 
хургоо гээд Ёнгорбойн гулваа 
Зоригто Гармаев хэлэнэ. Тии- 
хэдэ энэ баяр ёЬололой хажуу- 
гаар Ьэер ш аалгаар аймагай 
хэмжээнэй мурысоо унгэргоо.

Ёнгорбойн ухибууд, хун зо- 
ниинь ехэ буянтайл байжа иимэ 
тургэн саг соо шэнэ Ьургуулитай 
бол обо гэжэ Ьуралсал ай министр 
Баир Баторович тэмдэглэЬэн 
байна. Гэхэтэй хамта, 2018 ондо 
Ёнгорбойн Ьургуули 90 жэлэй 
ойн баярые тэмдэглэхэнь гэжэ 
хэлэлтэй.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, манай корр.
Авторай гэрэл зураг
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ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГА

Улэнтэдэ эмнэлгын шэнэ байшан нээгдэбэ
Сагаан Барын Байндэрэй 

удэрнуудтэ Захаамин аймагтам- 
най хоёр социальна эмхинуудэй 
шэнэ байшангууд ашаглалгада 
тушаагдайан байна: Енгорбойн 
дунда Иургуули ба Улэнгын бага 
эмнэлгын-акушерэй гаэар.

Февралиин 25-най удэр 
Улэнтэ тосхондо ФАП нээлгын 
баяр унгэржэ, олон айлшад энэ 
нютагта буужа ерээ. Худее ню- 
тагай зониие энэ дэмбэрэлтэ удэр 
амаршалхаяа Улаап-УдэБоо Бу- 
ряадай элуурые хам гаалгы н  
я а м а н а й  сай д  Д .Н . Самбуев, 
Улаан-Удэ хотын депутадуудай 
Соведэй депутат, худалдаа- 
наймаанай «СМИТ» булгэмэй 
хутэлбэрилэгшэ Г.Ю. Доржи- 
ев, А радай  Х уралай  депутат 
В.Н . Лыгденов, аймагай за- 
хиргаанай хутэлбэрнлэгшэд, За- 
хааминай ЦРБ -гэй тулеелэгшэд 
ерэбэ.

Энэ барилгада Буряад Ула- 
сай бюджедЬээ 5 сая 126 мянган 
тухэриг мунгэн Ьомологдобо. 
Шэнээр баригдаЬан ФАП-ай 
байшан соо акушерэй болон 
тарилга хэхэ, физиокабинедууд 
бии. Тэндэ Захаамин хотоЬоо 
ажалай журамаар мэргэжэлтэд 
ерэжэ, уендее хуреегуй ухибууд 
болон нарайлха эхэнэрнуудтэ 
туЬа хургэхэ юм. Тэрэнэй ха- 
жуугаар амбулаторно ёБоор эм- 
нэлгэ хэхэ аргатай удэрэй стаци- 
онарай таБалга хараалагданхай. 
Энэ бухы тухеэрэлгэнууд Улэнтэ 
нютагта ажаБуугшадта Байн 
шанартай эмнэлгын туБа хур- 
гэхэдэнь ехэл хэрэгтэй байхань 
гээшэ. Иимэ зорилго Ород Ула- 
сай президент В.В. Путин бултан 
регионуудай урда табиЬан юм.

Мунеедэрэй байдалаар, энэ 
бага эмнэлгын-акушерэй газар 
Улэнтэ нютагта ажаБуудаг 300 
гаран хунуудтэ туБа хургэхэ юм.

Эмнэлгын газарта нэгэ фель
дшер, нэгэ санитарка ажалладаг 
байна.

Буряад Уластамнай худее 
нютагуудаар олон иимэ байшан
гууд бодхоогдожол байдаг юм. 
УнгэрБэн жэлдэ худеегэй айма- 
гуудаар найман эмнэлгын газар- 
нуудай байшангууд баригдаа. 
Энэ жэлдэ манай аймагай Ехэ- 
Сахир нютагта баБал иимэ ФАП 
баригдаха гэжэ Д.Н. Самбуев 
тэмдэглэбэ. Элуурые хамгаал
гын яаманай сайд Захааминай 
ЦРБ хутэлбэрнлдэг А.Н. Хай- 
даповтай тэрэ удэр худеегэй 
хэды ФАП-уудта орожо, ажа- 
байдалтайнь танилсаЬан байна. 
Эмшэдэй ажалладаг байшан
гууд булта шахуу хуушарБан, 
заЬабарилга хэрэгтэй болоод 
байна гэжэ Дамбинима Самбуев 
тэмдэглэбэ.

Хун зоной элуурые хамгаалха 
зорилготой баригдаЬан бай- 
шангай Ьулдэ тэмдэг боло- 
хо оньЬон тулхюур ФАП-ые 
хутэлбэрнлдэг эзэн эхэнэр 
Г.Ф. Очировада барюулагдаба. 
Дээдэ шатын фельдшер Гэрэл- 
ма Федоровна турэл нютагтаа 
15 жэлэй туршада ажаллана. 
Хэжэ байдаг ажалдаа оролдо- 
сотой, хун зондо анхаралтай- 
гаар хандадаг энэ мэргэжэлтэн 
нютагаархиндаа хундэтэйшье, 
туЬатайшье байдаг юм. Убэлэй 
хуйтэндэшье, зунай халуунда- 
шье, удэр Бунишье болог эмнэл
гын туЬа хэрэгтэй нютагаархин
даа шамдан ябадаг хун гээшэ.

Г.Ф. Очирова аяр холын 
1940-еед оноор энэ нютагта 
эхилэгдэБэн эмнэлгын ажал ам- 
жалтатайгаар ургэлжэлуулнэ. 
Улэнтэ нютагта туруушын эм- 
шэнээр Зоя Армянинова ажал- 
лахадаа Хуурай-Сахирта, Дар- 
хинтада, Зэмхэдэ ажаЬуугшадта

эмнэлгын туЬаламжа хургэдэг 
байгаа. Пуулшын жэлнуудтэ 
нютагай эмшэдээр Ц-Д.А. Дул- 
маева, Н.Б. Садаева, Г.Д. Рин- 
чинова, ариг сэбэрые сахидаг 
ажалшадаар Ц.С. Очирова, 
О.Е. Аюшеева, К.Ш. Еылыкова, 
С.В. Ринчинова, Б.В. Еылыко
ва гэгшэд худэлее Ьэн. Тэдэнэй 
хун бухэниинь еер дээрээ даажа 
абаЬан уялгануудаа дуурэнээр 
бутээжэ, унэн сэхээр ажалдаа 
хандан ябаа.

ФАП-ай шэнэ байшан 
нээгдэжэ байхада энэ ба
рилгада хубитаяа оруулЬан 
зондо баярай угэнууд зорюу- 
лагдаба: Буряад Уласай заса- 
гай газарта, элуурые хамгаал
гын яаманда, Арадай Хуралай 
Ьунгамалнуудта, аймагай за- 
хиргаанда, аймагай больницын 
хутэлбэрилэгшэдтэ, 2002 онЬоо 
2016 он болотор ахамад врача ар 
ажаллаЬан А.Д. Доржиевта, 
аймагай ветерануудай Соведэй 
туруулэгшэ В.Ц. Доржиевта. 
Худеегэй зондо шэнэ эмнэл
гын байшан бодхооЬон ООО 
«Особнякстройдо», барилгын 
ажал хэЬэн В.М. Х андуевта, 
О.А. Д ам пиловта, Б .С . Дам- 
пиловга, БД. Намсараевга, Б.А Ба- 
заровта, С.Б. Хандуевта, Б.В. Нико- 
лаевта халуун баярай угэнууд 
зорюулагдаба. Барилгашадай 
бутээЬэн хэрэг Улэнтэ нюта
гай саашанхи хугжэлтэдэ, хун 
зоной ажабайдалда нилээд ехэ 
оруулалта болоно.

Эмнэлгын шэнэ байшан 
нээлгын баярта Улэнтэ нюта
гай дуушад болон хатаршад, 
ДутэлуурЬээ «Зэмхэ сэсэг» ан- 
самблиин гэшууд ерэжэ, хун зо
ниие уянгата буряад хугжэмеер, 
хатар наадаар баясуулба.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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ИВАЛГЫН ДАСАНДА

Бортын йурагшад ундэЬэн хэлэнэй наадамда
Буряад зоной эрдэмэй ухаан бодолой, свёл болбо- 

соролой мургэжэ, шутэжэ ябаха гуламта Ивалгын 
дасанда 2018 оной 2-дугаар йарын 9-дэ заншалта 
болойон «Эхэ хэлэн -  манай баялпг» гэйэн бугэдэ 
буряадай ундэйэн хэлэнэй ХХП наадам унгэргэгдоо.

Энэ ехэ наадамда Захааминай аймагай Бортын 
дунда йургуулиин найман йурагшад -  Бадмаев 
Амарсана, Шагдуров Сергей, Цыбикова Аюна, 
Лудупова Нина, Садаева Сахня, Очирова Сарюна, 
Соктоева Сойжнна, Цьщенжапова Янжима гэгшэд 
туруугнынхиеэхабаадалсажа ерэбэ. Пургуулннн дар- 
га Баярма Владимировна Цыренова йургуулиингаа 
жасайаа харгын гаргашые тулэйэн байна. 60 коман
да coohoo урдууршье бэшэ, хойгууршье бэшэ, дун- 
дуурхи йуурида гаража ерээбдн.

Энэ наадамай эхнн туруун эхнлхэйээ тус- 
хай даабарннуудтань, бэшэлгэтэй, зохёолготой 
юумэнуудтэнь йурагшад харюусажа, нютаг хэлэ- 
нэйнгээ толнне эльгээжэ хабаадалсаа йэмди. Энээ- 
нэйнгээ тулее «Баярай бэшэгтэ» хуртее йэмди. 
Манай йургуули багаханшье haa, шадаха зэргээрээ 
йурагшад гэрэй даабарннуудые дуургэхэ гэжэ орол- 
доо. Ухаан бодолоо хугжеежэ, элдэб онол аргатай 
боложо, элннсэг хулннсагуудайнгаа дамжуулйан 
гунзэгы удхатай номуудые шудалжа, хаража, нра- 
жа олон юумэ мэдэхэ болоо. Илангаяа «Блнц- 
урнлдаанай» бухы 120 асуудалнуудта еейэдее 
харюусажа шадайан байна. Тэрэ тоодо бурхан ша- 
жанда хайшан гэжэ зальбархаб, тарнннуудые мэдэ- 
жэ, уншажа ябахаб гэжэ ойлгожо, сээжэлдэжэ абаа.

Ургэн Буряад ороноймнай бухы булангуудйаа 
сугларйан хубууд басагад хугтэй, хухюутэй -  эдэ 
хуугэдые хаража урмашахаар. Пара бурн энэ урнл- 
даанда хуугэд дуратайгаар сугларжа, эрдэм мэдэ- 
сэеэ ургэдхэжэ, тордийогуйгеер хеерэжэ, хэлэлгэ- 
дээ бэрхэ болоно гэжэ анхархаар.

Энэ урнлдаа эмхндхэйэн XXIV Хамба лама Дам
ба Аюшеев туруутэй, эбээн тэдхэгшэ, худалдаа-най- 
маанай «Абсолют» хамжаанай дарга, hapa бурн ехэ 
мунгэ угэдэг Инднра Шагдаровагай болон бэшэшье 
олон хунуудые хаража, хэлэйэн угэнуудыень шагна- 
жа, таннха мэдэхэ болойондоо, манай йурагшад 
баяртайнууд. Мун тннхэдэ, harm эрын юйэн эрдэ- 
нннн эрдэмдэ йуража, хубууд нарнн уран дарханай 
нюусатай таннлсажа, еейэдее дархалха шадабарн- 
тай болоно. Харнн басагад эхэнэр хунэй долоон ша- 
нар гээшые шудалжа, хурабшын эзэн байха гэхэ гу, 
алн хубсаЬа бээлэй эсхэжэ, оёжо, ёЬотой ерээдуйн 
гэрэй эзэн эхэнэр болохобдн гэжэ олоной узэмжэдэ

Хамба лама Сойжина Янжима хоёртой

хэйэн ажалаа нарннаар бутээн табнжа, хунэй нюдэ 
хужарлуулна.

Ингэжэ бага найанйаань, уг нзагуурайнгаа туухэ 
домог, ёйо заншалнуудтай таннлсажа, найан соо- 
гоо хадуужа абаха бэзэ. Элннсэг хулннсагуудайм- 
най сахнжа ябайан турэлхн йайхан буряад хэлэеэ 
мартангуй, улам дээшэнь ургэжэ, нэгэл ехэ буряад 
арад аад лэ, буусаараа нлгарангуй, эб хамта ульгам, 
тодо йайхан буряад хэлэеэ ургэжэ ябаял даа. Гара- 
жа ерэйэн шара нохой жэлээр бугэдэ буряад зоноо 
амаршалнаб.

Наадамай хойго удэрынь йургуулннмнай ород хэ
лэнэй багша Тунгалаг Владимировна Садаева Баяр- 
жаб жолоошонтоёо Улаан-Удэ хотынгоо узэсхэлэнтэ 
газарнуудаар ябуулжа йурагшадаа йоннрхуулаа. 
Хамба ламьш айладхалаар (хэлээшээр), Сагаа алха- 
хын урда тээ дасандаа мургэжэ, гороо хэжэ, сагаан 
хадаггай, мунгэн жолоотой, бэлэг сэлэгтэ хуртэжэ, 
сэдьхэл йэшхэлээ арюудхажа, баяртай нютагаа бу- 
сажа ерээбдн.

Дарима ЦЬЩЕНЖАПОВА, 
Бортын дунда Иургуулиин багша, 

Буряад Уласай габьяата багша
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САГААН ПАРА

Захааминай Дангина эрхимлэбэ
Сагаан йармн уДэРнУУДтэ 

буряад нютагуудаар заншал- 
та болойон «Баатар-Дангина» 
гэйэн мурысеенууд унгэрдэг. 
Энэшье жэлдэ маний Захаамин- 
да худэр баатар хубуудэй, сэбэр 
сэсэн басагадай мурысеен бо- 
ложо унгэрбэ.

Заншалта мурысеен нютаг 
нютагуудта буряад арадай ё1ю 
заншал, буряад хэлэ, ундэйэн 
соёл мартагдангуй ушеел саа- 
шаа йэргэн хугжэжэ байхын 
тула унгэргэгдэнэ. Эдир за- 
луу хубууд басагад эжы абын- 
гаа, элинсэг хулинсагайнгаа 
хеерэлдэжэ ябайан буряад хэлэн 
дээрэ зугаагаа дэлгэжэ, хугжэм 
дуугаа татажа, турэл буряад 
арадайнгаа хатар наада харуул- 
жа, умдэжэ я бай ап хубсайыень 
бэрэл йайхан болгожо, хун зо- 
ниие хужарлуулдаг юм.

М арты н 1-дэ айм агай  
Соёлой байшан coo 7-hoo 17 
naha хурэтэр 21 хабаадагшадай 
дунда шуулгын шата боложо 
унгэрйэн байна. Тэрэ шатые 16 
дангина баатарнууд дабажа, 
финалда орожо шадаа. Фина- 
лай мурысеендэ хабаадагша 
бухэн табан даабари дуургэжэ, 
бэлиг шадабарияа харуулжа 
гараба. Тэдэнэр туруушын даа- 
баряар, «Магтан дуулая угаа, 
ню тагаа» гэжэ мурысеендэ 
тоонто нютагаа магтажа, айл- 
шадые урижа, Сагаан йарын 
найраар амаршалха ё1ютой 
байгаа. Пуулээрнь дуу хатарай, 
шог хеереенэй, буряад хубсайа 
харалгын мурысеенууд унгэрбэ. 
Одоол эдэ шатануудай харал- 
гануудта хабаадагша бухэн ехэл 
бэлэдхэл хэжэ, шадабаритай, 
бэлиг талаантай баййанаа гэр- 
шэлбэд.

«Эдир Дангина» но- 
минацида 7-йоо 13 хурэтэр 
найатайш уулай дунда М элэ 
нютагай Оэлун Ж агбаева 
туруулжэ гараба. Тэрэ басаган 
Улаап-Удэдэ мурысеендэ ай- 
магаа тулеелжэ ошоод, 2-дохи 
шатын дипломдо хуртее. Ай- 
маг соогоо 2-дохи ба 3-дахи 
шатын дипломуудта Улэнтын 
Лыгжима Ринчинова, Зака- 
менск хотын Регина Николаева 
гэгшэд хуртэбэ. Yinoo тиихэдэ 
номинацинуудта шалгарйанууд 
тэмдэглэгдэбэ: «За артистизм» 
-  5-дахи йургуулиин Елена Сам- 
буева, «Приз зрительских сим
патий» -  Далахайн Амина Дам- 
пилова, «За лучший костюм»

1-дэхи йургуулиин Айлана 
Нохорова.

«Эдир Баатар» гэйэн номи
нацида 1-дэхи шатын диплом 
Улэгшэнэй Санжа Дамдиновта 
барюулагдаба. 2-дохи ба 3-дахи 
йууринуудта М айдар Хандуев 
(Улэнтэ) ба Максим Цыдыпов 
(5-хи йургуули) гарайан байна. 
«За волю к победе» номинацида 
Михайловкын Лубсан Будаев,

«За верность традициям» но
минацида Х уртагын Амгалан 
Дарижапов шагнагдаба.

«Дангина» номинацида ай
магай мурысеендэ оройдоол 
хоёрхон басагад хабаадаба 
Дутэлуурэй Айна Доржиева ба 
Улэнтын Алина Дондукова. 
Энэ хоёр басагад талаан бэли- 
гээрээ тэнсэлдэжэ, хоюулыень 
жюри туруушын йууринуудта 
гаргаба. М анай йайхан бэрхэ 
хоёр дангина басагад Улаан- 
Удэ ошожо муры сеед, А йна 
басаган Буряадай Д ангина- 
нуудай дунда эрхимынь боложо 
тодорйон байна. Эдэ басагадые 
мурысеендэ бэлдэйэн багша- 
нарта халуун баярые хургэхэ 
дуран хурэнэ. Байа тиихэдэ 
хабаадагшадай турэлхидынь 
ухибуудээ бэлдэхэдэнь ехэл туйа 
дэмжэлгэ мэдуулнэ гээшэ ааб 
даа. Тэдэнэй хамтын оролдол- 
гоор Буряад орондомнай та 
лаан бэлигтэй залуушуул бэлиг 
шадабарияа харуулжал байдаг 
гээшэл даа.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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мурысеен

Санагын Ьурагшадай амжалта
2018 оной мартын 1-дэ багша, ш улэгшэн, уран зохёолш о, уран зурааша Ким Цыденовэй  

80 жэлэй ойн баярта зорюулагдайан 5-дахи зохёохы мурысеен ба «Бусахал даа хабар» гэйэн но- 
мойнь арамнай унгэрйэн байна.

Туе мурысеен Буряадай гурэнэй дээдэ 
Ьургуули, «Буряад унэн» хэблэлэй байшан, по- 
эдэй ухибууд, Яруунын аймагай Ульдэргын 
дунда Ьургуули эмхидхээ. Энэ уран Ьайханай 
хэмжээндэ 67 хабаадагш ад бэлиг ш адабарияа 
харуулхаяа сугларба.

М анай Санагын дунда ЬургуулиЬаа гурбан 
Ьурагшад ошожо, амж алтатайгаар мурысеендэ 
хабаадажа ерэбэ. «Уянгын шурэ» -  «Уран 
шулэг» мурысеендэ хоёр Ьурагшаднай хабаа
дажа, 5-дахи ангины Дылыкова Рэгзэма 1-дэхи 
ш атын дипломдо, 5 мянган тухэриг шанда 
хуртэжэ, баяртай ню тагаа бусаабди. 7-дохи 
ангиин Ьурагша Цыденова Виктория табадахи 
Ьуурида гараа.

«Уран зурааша» гэЬэн мурысеендэ 8-дахи 
ангиин Ьурагша Ш агдуров Д андар эдэбхитэй- 
гээр хабаадаЬан байна.

«Уянгын шурэ» -  «Уран шулэг» гэЬэн 
мурысеендэ поэдэй шулэг уранаар уншаха, по- 
эдэй дурасхаалда зорюулЬан ееры н бэшэЬэн 
шулэг уншаха ёЬотой байгаа.

«Уран зурааш а» -  «Унгэтэ юртэмеэ» гэЬэн 
секцидэ Ьурагша поэдэй зохёолой удхаар гур
бан зураг зуража эльгээгээ. Пуулээрнь буряа
дай гурэнэй университедэй танхим соо угтэЬэн 
сэдэбээр зураг зураха даабари абажа, Дандар- 
най хаба ш адалаараа зуража хабаадаа.

Ким Цыденовэй «Бусахал даа хабар» гэЬэн 
номой арамнайда наЬанайнь нухэр Анна Чи- 
митдоржиевна, ухибуудынь, буряад хэлэнэй 
багш а Ж .Ж . Цыжипова «М инин аха К. Цы- 
денов» гэжэ элидхэл хэбэ. Яаж а ном дээрэ 
худэлЬэн тухайгаа Ж .Ч. Дымчикова хоорэбэ. 
Н омой онсо сэнтэй юумэниинь хадаа, поэдэй 
зураЬан зурагуудаар шэмэглэгдэнхэй. Хэлэ бэ- 
шэгэй эрдэмэй доктор Л.С. Дымпилова, канди- 
дадууд И.В. Булгутова, Л.В. Х алхарова гэгшэд 
поэдэй зохёолнуудай уран Ьайханай юртэмеэ 
тухай элидхэл ехэ Ьонирхолтойгоор хэбэд.

Удын хойно мурысеенэй дунгууд со- 
носхогдожо, гоё концерт-наадан  унгэрее. 
Турэл хэлэеэ, буряад уран зохёолоо хугжеехэ, 
дэлгэруулхэ талаар иимэ удха ш анартай хэмэ-

жээ ябуулгануудые хэжэ байбал, турэл хэлэн 
хэзээдэшье хугжэжэ, Ьалбаржа байхал даа гэжэ 
Ьананаб.

Вика Цыденовагай Ким Цыденовэй дурас
хаалда зорюулЬан шулэг.

Нуур загаЬаар баян 
Н арЬата тоонто ню тагтаа 
Туухэ домогоо туурээхэ 
Талаан бэлигтнай дэлгэрээ.
Yпдэр эрдэм мэдэсэтнай 
У ргэн Буряадтаа зэдэлээ.
Ямаршье ажалда абьяастайтнай 
Н аЬанайтнай намтарЬаа ойлгосотой.
Турэл ню тагаа суурхуулаат,
Тортон байгаалита Буряадтаа.
Орш олон энэ юртэмсын 
Орёохон байдал туурээгээт.
Нимгэн зеелэн сэдьхэлыетнай 
М эдэрнэб зохёол сооЬоотнай,
Ш уудэртэй зулгэ ногоон дээрэ 
Ш эбэнэжэ Ьуунаб шулэгыетнай.

Т. МАРХАЕВА, 
Санагын дунда Ьургуулиин 

буряад хэлэ ба уран эохёолой багша
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ЗАХААМИНАЙ АЙМАГАЙ 90 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

ДУТЭЛУУР Н Ю ТА ГН И
М инин нютаг Ьайхап,
М инин нютаг сэбэр.
Мунхэ Ьайхап байгаалитай 
М инин нютаг -  Дутэлуур!
Дуулим аажам дайдадам 
Дууша шубууд жэргэнэ,
Хульбэрмэ баян таладам 
Хухы шубууд донгодоно.
Ургэн ой тайгадам 
Ундэр мод од ургана,
Хуйтэн тунгалаг Зэдэдэм 
Хухюутэй загаЬад удэнэ.
Ундэр уула дабахада,
Уужам тала харагдаха,
Х абарай сагай бусахада,
Х абатайгаар тала ногоорхо.
Бороотой удэрэй унгэрхэдэ,
Булжамуур дуугаа эхилхэ.
Хуйтэн убэлэй жабарта 
Хамаг амитад шэшэрхэ.
М инин нютаг Ьайхан,
М инин нютаг сэбэр.
Мунхэ Ьайхан байгаалитай 
М инин нютаг -  Дутэлуур!

М О Р И  У РИЛДА АН
Ургэн баян талаараа 
Уреэ морид урилдаа.
Хурдан тургэноо туршаЬан 
Хулэгууд ямар Ьайхам даа.
Ж олоодон харайлгаЬан хубуудшье 
Зууралдаад дэлЬэндэнь хиидэнэд,
Пайхан баатарнууд мэтэл 
Палхинтай урилдан ниидэнэд.
Турэл нютагаа баясуулжа,
Эмнигууд тооЬо бурьюулаа,
Эгээл гоё узэгдэл
Томошуул багашуулые сэнгуулээ.
Эгээл хурдан агтада 
М ориной соло ханхинаба,
Эзэн хубууе магтажа,
Мунгэн шанда хуртообэ.

Саяна ГОМБОЕВА, 
9-дэхи классай йурагша, 

Дутэлуурэй дунда Иургуули

САНАГА
Уран ДушэЬоо эхитэй 
М инин турэЬэн тоонто,

Сэсэг шэнги ЬалбарЬай - 
Уужам Ьайхан Санагамни.
Арюун сэбэр агаараар,
Ундэр хадын оройгоор,
Сэнхир хухэ огторгойгоор 
Аянай шубууд жэргэнэ.
Баяр зугаа элбэгтэй 
Буян хэшэгтэй зонтойлши.
Орон соогоо алдартай 
Оорым нютаг Санага.

ЗАХААМ ИН
Ургэн хубшэ тайгатай,
Баяр жаргал уреэЬэн 
Унэр буян хэшэгтэй 
Буурал хангай Захаамин.
А жалит а сэсэн арадтаа,
Талаан бэлигтэй хуугэдтээ 
Оршолон юртэмсын баялигые 
Н аринаар эдлэхыень бэлэглэнэлши.

ЗАХААМИНДАА
Хизааргуй ургэн Захаамимни,
Холо ойрын айлшадые 
Арюун сагаан сэдьхэлээрээ 
Амарш алан угтан байналши.
Унэн зурхэнЬоонь мандаа 
Уреэл хэшэг бариЬан 
Хадата халюун Захааминдаа 
Халуун баяраа мэдуулнэб.
Уеын уедэ мартахагуйб -  
Захагуй баян нютагаа,
Ургэн ябахаб нэрыеш 
Замби тубеэр суурхуулхаб.

Аргона ДОРЖИЕВА, 
8-дахи классай йурагша, 
Санагын дунда йургуули

ХАБАР
Хубэн хунжэлоо Ьэхэжэ,
Хонгёо дуугаа татаЬаар,
Хадын горходоор шууяЬаар,
Х абар мандаа айлшалха.
Хухын дуута аялга 
Хуугэд бидэ шагнан,
Хухюу наада дэлгэхэбди,
Х абар айлшанаа угтахабди.
Удэр ута боложо,
Убгэд Ьанаа алдана,
Тургэн нойрсоод бодоходоо,
Тэнхээ ороод абанад.
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Убэлэй нойрйоо йэрийэп 
Уула обоо йэргэнэ,
Уд эр хоног ошойоор,
Унгэ шарайнь хубилна.
Хурьйэтэ тоонтодоо эрхэлжэ,
Хусэ шадал нэмэн,
Хугжэн дээшээ ябахаб.
Хэзээб даа, нэгэтэ,
Хулеэн абахал тоонтомни.

БАЙСА
Хэр урдын carhaa хойшо 
Хоржонтоной угаархин тахяал шамай, 
Хусэтэ уула, Байса ууламни,
Эльгэ зурхэндее йугэдэнэб шамдаа,
Энхэрэн удэр бухэн.
Эдеэнэй дээжэ ургэнэбди дурдан,
Пайхан hanaai aap йугэдэн мургэнэбди, 
Пууйап нютагаа йанан зальбарнабди.
Байса йайхан ууламнай 
Баян жаргал асарыш.
Булта зонойнгоо жаргал 
Бараниинь хаража йуугыш даа.

миисгэй
А мбаар тойроод агнайан,
Алаг эреэн миисгэймнай 
Амандаа хулгана зуунхай,
Арюун хухюун ерэбэ.
Г эрэйнгээ гэшхуур дээрэ 
Гонзойжо хэбтэйэн Бурамнай 
Гэнтэ олзыень буляагаад,
Гэдэргээш харангуй гуйшэбэ.
Хоойон улэйэн миисгэй 
Хойнойоонь хараад улэбэ.
Хайшан гэхэб даа,
Хотош о нохойн хойнойоо.

Аягма РАДНАЕВА, 
11-дэхи классай йурагша, 

Шара-Азаргын дунда Иургуули

ЭЖ Ы
«Эжы» гэйэн угэ 
Ямар йайхан гээшэб?
Х абарай ургы мэтэ 
Хангал амяар анхилдаг.
У б эл эй йуниин утада 
Ургэйэ нойроо мартанхай 
Эжымни нарай намайгаа 
Энхэрэн, ехэ болгоо юм.
Даараад, сусаад гэнтэ 
Доройоо халта ханяабални,
Эльгэ зурхэеэ хумэрин,

Эжыйээмни ондоо хэн зобоноб?
Пуниие ото унтангуй 
П анаата болон хэбтэдэг 
Дулаахан ш арайтай эжыгээ 
Дурсан ходо ябанаб даа.

БУРЯА Д ЭХЭ О Р О Н
Баян мантагар ехэ газартай 
Баяртай, хухюутэй буряад зонтой,
Баатар эрэлхэг олон хубуудтэй,
Буурал Буряад Эхэ оромнай.
Асари ехэ Буддын шажантай,
Агууехэ буряад хэлэтэй,
Амгалан гоё ажабайдалтай 
Азатай манай буряад зомнай.
Алтай дэлхэйн эгээ унэтэй 
Арюун тунгалаг йайхан агаартай,
Загайа амитаар баян байгаалитай,
Заха хизааргуй Байгал далай.

ЗУ Н А Й  САГ БА Й Х А Н  ДАА!
Х абарай сэлмэг удэрнууд 
Хонгор нютагтам тогтоно,
Сэнгуу сагнай дутэлнэ.
Зулгы гоё хайамнай 
Зугаа манда асарна.
Бороогой уйанйаа ундалжа 
Баяртай сэсэгууд йалбарна.
Н огоо набшын хангал 
Нютагыем йэргээн сэнгуулнэ.
Ухибууд Зэдэдээ яаража,
Удэшэ болотор шунгана.
Зунай йайхан саг тухай 
Зугаалжа одоо барахагуйш даа.
Ухибуудэй жаргал гэгдэйэн 
Унтэй жэгтэй уемнайл даа!

ХАБАР
Х абарай шарай хухюун энеэжэ,
Хэбтэйэн сайые уяруулан хайлуулна. 
Х араасгай шубууд залияа йэбижэ,
Халуунай оронйоо шууяатай бусана.
Хада ундэрнууд малгайгаа абажа,
Хухэхэн ургынууд дохилдон байна.
Хубууд басагадай дуран йэрижэ,
Хутэрэлдэн энеэлдэн хухюутэй ябана. 
Хугжэмшэ олон шубууд жэргэжэ,
Хонгёо дуугаар нютагаа магтана.
Хадын горход шолшогонон яаража 
Х абтагай талаяа суршэн йэргээнэ.

Сэсэгма ХАНДУЕВА, 
10-дахи классай йурагша, 
Улэнтын дунда йургуули
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ЯБАГАН УЛЬГЭР

Ухэр хаанаИаа бии болооб?
Урдын урда с а п а  уйапай эзэн 

Лусууд ба хада уулын Хангайн 
эзэн хоёр хэмнай баян бэ гэжэ 
арсалдаад, ядахадаа Бурхан- 
да ошожо хандабад. Бурханда: 
«Хэмнай дэлхэй дээрэ эгээл баян 
бэ?» -  гэжэ асуубад ха. Бурхан 
бодожо узоод:

- Та хоёр нэжээд hy гара- 
ха унеэдые хэпы . Хэнэйтнай 
упеэпЬоо hyn ехээр гаранаб, тэ- 
рэтнай баян болохо, -  гэжэ ха- 
рюусаба.

Т эдэ хоёрнай хоёр Ьалажа, нэ- 
гэниинь хададаа ошожо, хадайаа 
хара унгэтэй йарлаг унеэ бии 
болгоод йаахадань, hyn багаар 
гараба. Харин Лусад yhanhaa 
сагаан унгэтэй унеэ бутээжэ бол
гоод йаахадань, hyn ехээр гараа

юм байха. Сагаан хадаа сагаан 
hyn гараа, сементал унеэн бо- 
лоо гэйэн байгаа. Бурхан ерэ- 
жэ хараад: «Лусад дэлхэй дээрэ 
эгээл баян, бутээйэн ухэрынь 
ехэ йутэйшье. Уйан гээшэм-

най юумэн бугэдын эхэ гээшэ. 
УЪа угыгоор ямаршье амитад ба 
ургамалнууд байхагуйл даа», -  
гэбэ. Иигэжэ ухэр малнууд бии 
болойон домопой.

Л.ЦЫРЕНОВ, Ёнгорбой.

Минин гэр бу.
Би Санагын дунда йур- 

гуулиин 10 ангиин йурагша 
Цыбенова Очирмааб. Минин 
гэр булэ 7 хунйээ буридэнэ. 
Абамни Б эли п э Бадмажапо- 
вич худое газарта ажайуужа, 
гурбан хоорхэн ухибуудээ 
ургэдэг. Валентина Намсара- 
евна тообимни залуу найандаа 
эдихэ хоол йургуулиин йураг- 
шадта шанадаг байгаа Нэп. 
Таабаймни Бадмажап Цырен- 
жапович электригээр Санагын 
электростанцида худэлдэг Нэп. 
Муноо тоодэй таабай хоёр 
найанайнгаа ам аралтада га- 
раад, маниие харалсадаг юм.

Минин абгай Чингис Бад- 
мажапович худое газарта аба- 
тайм байлсадаг. Минин Чингис 
абгай адуушан хун юм. Минин 
эгэшэ Цыбенова Ольга БГУ-гай 
2 курсда йурадаг, дуу хубуумни 
Цыбенов Батор 5-дахи ангиин

йурагша. Гэр булэмнай булта- 
даа турэл буряад хэлэн дээрээ 
хоорэлдэдэг юм. Санага нюта- 
гаймни хун зон буряад хэлэеэ 
хугжоохэёо йанадаг. Буряад 
оронойнгоо ё1ю заншалаа, уг 
гарбалаа, турэйэн тоонтоёо 
мартангуй, турэл нютагайнгаа 
эзэдтэ мургэжэ байдаг минии 
аба, тоодэй, таабай, абгай ба 
нютагаархидамни.

Тиимэйээ би иимэ зоной 
дунда турэйэн хадаа турэл 
хэлээ юундэ мэдэхэгуйбииб 
даа. Турэл хэлэн дээрэ зо- 
хёолнуудые, онтохонуудые 
ба шулэгуудые уншахада ямар 
гоёб даа. Оороошье багахан 
рассказуудые бэшэдэгби. М и
нии аба гэрэйнгээ ба газаадахи 
ажалаа хэхэдээ, буряад дуунуу- 
дые дуулаха дуратай.

Буряад хэлээр олимпиада- 
нуудта хабаадажа, туруу йуури

ГАЛ ГУЛАМТА

эзэлжэ шададагби. Таабайн 
хэлэйээр, би турэл хэлэеэ, уг 
гарбалаа мартангуй ябаха- 
яа оролдодогби. Унюо олон 
оньйон угэ ба уреэлнуудые, 
уран зохёолнуудые, онтохо ба 
ульгэрнуудые уншажа, сээжэл- 
дэжэ, хэлэеэ баян болгохоёо 
йанадагби.

Тиимэйээ бидэнэр, залуу 
басагад хубууд, турэл хэлэеэ 
мартангуй, хододоо буряадаа- 
раа хоорэлдэжэ, бэшэжэ, унша
жа шадаха ёйотойбди.

Иимэ гоё хэлэн дээрээ зу- 
гаалданабди, иимэ сэбэр хон- 
шуухан агаараар амилнабди, 
дасан дугантай газар дээрэ бай- 
набди гэжэ омогорхожо ябаха 
ёйотойбди.

Очирма ЦЫБЕНОВА, 
10-дахи классай йурагша, 
Санагын дунда йургуули
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УРАН УГЭ

БАЯН ХАНГАЙ
Ургэмжэ ехэтэй 
Ундэр турэл угтай хадаа,
Ундэр хадымнай эзэд
Уд эр йунигуй харалсажа байдаг.
Онгото тэнгэрийээ 
Оюун гэгээн туяагаараа 
Огторгойн олон бурхад 
Орхилтогуй манила гэрэлтуулдэг.
Хангай ехэ баяндаа
Хундэтэ ангуушаднай уршеел гуйхадань, 
Халюун, булганай баялигйаан хуртэлсэжэ, 
Хэтэ carhaa хойшо олзотой ерэдэг.
Дунда ехэ замбимнай 
Дундаршагуй ехэ баялигтай.
Дуран соогоо газар yhaa бузарлахада, 
Даашагуй ехэ нугэлдэ хуртэдэг.
Хамаг юумэн еерын табисууртай,
Хуул йэндэжэ, урбуулжа хаяхада,
Хайратай байгаалишье тэнсууриеэ алдадаг, 
Хойшолонгынь даашагуй, эрьюулхэнь хундэ. 
Хамаг юумэн хэмжууртэй,
Хухэрэн байгаа ой модемной,
Хэмйээн улуу отологдожо,

туймэрйоо хохидожо, 
Халима арюухан аршаан булагууднай хатахал! 
М онгол, Буряад зоной 
М ухар гуталыншье хундэтэй, 
Газарайнгаашье хурьйые гэмтээдэггуй 
Гамтайгаар аршалжа ябайан туухэтэй. 
Х орбоо йайхан юртэмсэеэ 
Хоойон торхо шэнги болгонгуй,
Хойто уеынгээ уладта улээел 
Хангаймнай арюуханаар уряалжал байхал. 
Хубшэ худое дайдамнай 
Хухэрэн холойоо харагдажа байг лэ,
Хангай ехэ ууламнай 
Х ангалаар анхилжа байhай даа.

ХОНГООДОРОЙ БАСАГАН
Х арахада сэбэр йайхан шарайтай,
Урихан тургэн зантайлши.
Харахан нюдэншни ошо бадаран,
Олониие соо хараха эди шэдитэйлши. 
Тулийан зобойониие хайрлаха сэдьхэлтэй, 
Tyha хургэхэ баян гартайлши.
Тол о татайан Хонгоодорой басаган 
Хангай нютагаа суурхуулхадаш баярланам.

Ундэр ногоон хадыемнай
Уурэй толоноор мэндэшэлжэ уряалйан,
Углоонэй сарюухан йэрюундэ бодойон,
Ухэр малаа йаажа бэлшээйэн,
У нэтэ дуршэлтэй болойон, ажалдаа шалгарйан, 
Хулйоо адхажа амжалта олоо йэнши.
Унэр нэрыешни соёрхожо ургэхэдэ,
Панаха нухэдшни омогорхон баярлаа йэн. 
Урн хуугэдээ эрдэм номдо йургахаа,
Уд эр йунигуй ажаллайан,
Унэтэ юумэн сагай ябадалаар олдохо,
Урн нухэдэй дулаахан хандаса хэрэгтэй. 
Хадын басаганай сэдьхэлэй зам бадараайан, 
Урихан хонгор нухэд соогоо 
Ходол манила айлшан мэтээр хундэлйэн, 
Хонгоодорой басаганда уреэлэй

йайханиие хусэнэб.
Гоо йайхан хатануудынь 
Н аранай дулаахан энхэрэлтэй.
Гэрэйнгээ йулдые хамгаалагша,
Гуламтынгаа галые наринаар сахигша,
Эхын йанаан уридоо
Эльгэ зурхоороо хайрлан йуудаг,
Этигэл захяаень гамнажа,
Дуунай жэгуурээр ургэн ябадаг,
Хонгоодорой басаган
Хэшэг далгатай хододоо ябаарай.

ЁНГОРБОЙН БУРГУУЛИ
Арюухан Зэдэ, Сэхирэй уулзуурта 
А рш аанта нютагыемнай шэмэглэйэн 
Ш эжэр алтаар сардагдайан 
Ш энэ сагай эрдэмэй йургуули толотоо.

Мунхэ нараар гэрэлтэйэн,
М анай хундэтэ йургуули
Налгай хоорхэн хуугэдыемнай уряалжа,
Номин эрдэниин мэдэсээр жэгнэхэ.

Дали жэгуур олоод,
Дуратай мэргэжэлээ шэлэхэт.
Эрдэмэй замта харгыгаар дабшажа,
Эхэ нютагаа суурхуулан ябаарайт.

Хурэл хонхын жэнгирээн соо,
Хуугэднай эрдэмэй бойог алхажа, 
Хуугэдыемнай долоон унгын

йолонгоор толотуулжа, 
Хусэ ехэтэй гун ухаае бэлэглэйэн,
Хэтэ мунхэдоо нангинаар йанагдагша багша!

X. ЦЫРЕНОВ.
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Доржо Жигмэд Данжанай (Ёнзон багшын)
СУУГЭЛЭЙ ДАСАНАЙ ТУУХЭ ДОМОГЬОО

( Ургэлжэл).
( Эхиниинъ урдахи дугаарнуудта).

Н аранай opoxohoo эхилээд, 
углоонэй наранай гаратар, да- 
санай бугэдын гороо соо нэгэ- 
шье эхэнэр байха ёйогуй гэйэн 
шанга гурим тогтообо. Даса- 
най зиндаатан йуни сособой 
(йалан йандангуй харууйалха) 
ламанарай байрые шалгадаг 
болобо. Ламанарай ееры нгее 
гэртэ эхир шэхирэд бараа 
байлгаад, наймаалдаг гуримые 
огто болюулба. Н айатайш аг 
ламанар залалгаар ошоод, ама 
халамгай бусаха ябадалые эгсэ 
хорибо.

Эдэ бугэдэйее хахасаха 
дурагуй, йалихайда йурайан 
ламанарые хайра гамгуй 
лама санваарыень хуряажа, 
дасаанйаань улдэжэрхидэг 
болойон ха.

Ш энээр суугэлэйхийээ 
доошогуй Согшон дасан ба- 
рюулха тухай ябуулга эхилбэ. 
Т эрэ уеынгее тайш аа Зоригтын 
Ж алсарайтай угее йайнаар 
ойлголсожо шадаба.

Угытэйшэг хунэй хубуун 
Ж алсарай гээшэ эсэгынгээ 
йайгаар Нэршуу хотодо ород 
йургуули дуургэжэ, эрдэм 
олойоной аш аар Агын при
ходской училищидэ багша- 
лаа, Агын дуумын бэшээшээр 
дэбжуулэгдээ. Тэрэ уедэнь 
дээдын зургаанай зарлигаар, 
ород хэлэ бэшэгтэй, эрдэмтэй 
хун тайш аа байха гэйэн эрил- 
тын ёйоор, ямаршье ноён, баян 
уггуй Зоригтын Ж алсарай тай
шаа болойон туухэтэй. Иихэдээ 
Ёнзон багша Ж алсарай тайш аа 
хоёр угы биие узэйэн, угытэй

тулюур зониие хайрлаха та- 
лаараа узэл нэгэдэжэ, агынгаа 
буряадай гэгээрхэ, йэргэхэ яба
далые ургэмжэлхэеэ Согшон 
дасан барюулха ябуулга эр- 
шэмтэйгээр эрхилбэд ха.

Пузэгшэдэй бугэдэ ниитын 
суглаан дээрэ шэнээр дасан 
барихые зубшоохые дээдын 
засагай урда гуйлта бариха 
гэйэн тогтоолйоо эхилбэ. Энэ 
суглаа хутэлйэн тэрэ уеын 
ноён гэхэдэ, Зоригтын Ж ал
сарай -  Агын дуумын тайшаа, 
Ошорой Д ара (Урда-Агын), 
М уйдын Тарба (Зудхэлиин) 

заседательнууд, Ш ойбоон, 
Цыренжаб (Суугэлэйхид) энэ 
олоной гуйлгада гараа таби- 
бад ха. Агын дасаниие даажа 
байгшадйаа, мун Агын дуумын 
тайш аагай гуйлта бэшэгууд 
дээшэнь ябуулагдажа, Байга- 
лай умэнэдэхи сэрэгэй генерал- 
губернаторай зубшоолдэ арай 
шамай гэжэ хуртэйэн туухэтэй. 
Арай шамай юундэ гэнэбши 
гэхэдэ, энэ гуйлта, тайлга, бэ- 
шэлгэ аяар 12 жэлэй турша- 
да ургэлжэлоо ха юм. Дээдын 
засагай тушэмэлнууд эрхэеэ 
мэдуулжэ, буса турэлтэниие 
оорынгоо урда хул дээрэнь 
удаан зогсоохо дуратай, энэ 
тэрэ дутуу дундые олоод, хой- 
шо татаж а, хойшолуулхадаа 
дээрээ ахагуй уранууд йэн. 
Эдэ бугэдэнь эдилгэ абахын 
эрдэмэй дээдэ шатада хурэйэн 
орос гурэнэй тушэмэлнуудэй 
яашагуй тайаршагуй шэнжэнь 
болоод байгаа бшуу. Д анжа
най ламхай ойгоо хэршье гутаа 
йаа, ород ноёдто эдилгэ угэхэ 
дурэтэй болобо. Энэ ушараар

нэгэ нарин арга йанаха баа- 
тай болойон ха. Мунгэ баряад, 
эдилгэ угэхэмни гэжэ ябаха гээ
шэ аягуййоо оорсэ аюултай, 
хууляар харюусалгатай йэн 
туладань, Найман Намсарай 
бурханай доронь эдилгэ угэхэ 
мунгэеэ хээд, хадагаар хушаад, 
дээрэнь бурханаа йуулгаад, хэ- 
рэгтэй ноёндоо бэлэг болгон 
баридаг байба.

- Энэмнай иихэдээ, юун 
мунгэн гээшэб? -  гээд бусааха 
болоо гээшэ йаань, бэлэн хэлэ- 
хэ угэтэй байгаа: М анай ехэтэ 
хундэлжэ шутэдэг, зоориин 
хэшэг уреэлдэг бурхан гээшэ. 
Тиимэйээ алта мунгэн дээрэ 
йууха ёйотой юм. Энэ бурханай 
баййан газарта мунгэ зоори 
нюуртай, баян хэшэгтэй гэйэн 
дэмбэрэлтэй юм, -  гэхэ байгаа 
ха. Теэд, юун мунгэн гээшэб, -  
гээд йооргэнь бусаажархийан 
ород ноёд балай дайралдаагуй, 
абяагуйхэн залгижархидаг йэн 
даа.

Энэ эдилгэ угэхэ дурэеэ удаа- 
дахи шэрээтэ Г алданайнгаа 
Галсан Ш ойдогто заайаниинь, 
энээние хэрэглэжэ, тумэр хар- 
гын проектые Ага дээгуур 
бэшэ, зуугээр, М огойтоор бол- 
гойон юм гээд, манай нютагай 
убгэд хоорэлдэхэдоо, Галданай 
ламхай хожомын энээн тухай 
эльгэ хатан яридаг йэн гэлсэг- 
шэ бэлэй. Харгын проект зо- 
хёогшод Х ара мангадйаа (ст. 
Дарасун) нааш аа А ра Арга- 
лаар дабаад, Ш улуутайн Адат 
хуроод, дасанай зуугээр гадайа 
зоожо ябатарынь, Галданай 
ламахай гэнтэ ойлгожорхёод: 
Эндэ дасамнай ород манга-
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дай ошохо ерэхын буудал, 
олоной уймеенэй газар боло- 
хонь гээшэ, -  гээд зайсуулхые 
оролдойон ха.

Дасан бариха эрхэтэй бо- 
лохолоороо, Оронгойоо дар- 
хашуулые уриба. Оронгын 
дархашуул дасан бариха шада- 
баряараа, Хойто Хоридоошье, 
Сонгоолдоошье эли нэрэтэй 
болойон ха. Оронгын Сэжэб 
дархан арбаад дархашуулые 
дахуулжа Ага ерээд, 18 мянган 
тухэригэй сэн хэлсэжэ, барил- 
гаяа 1881 ондо эхилйэн гэжэ 
бэшэгдэнэ. Энэ ехэ барилгые 
Данжанай ламхай еврее уда- 
ридажа, унайан малгайгаа 
абаха сулеегуй табан жэл соо 
тайа шобто ш ангаар худэлбэ. 
Х ара зоной зугйее Муйдын 
Тарба гэдэг Зудхэлииин хун 
заседатель зэргэтэй, энэ даса- 
най барилгада али бухы талаар 
туйалйандаа, Агын Согшон 
дасан соо йууха йуурида, шара 
торгон олбог хайрада хуртэбэ. 
Энэ дасандаа 1887 ондо арам- 
най ургэхэ болобо. Иимэ ехэ 
нэрэтэ удэрые ноёд йайдшье, 
лама харашье зон энэ арам- 
най дээрэ ехэ найр наадан, 
урилдаан, барилдаан, уугаан 
эдеэн болохо байха гэжэ энгэ- 
жэ баййаниинь тиимэ юумэн 
болобогуй.

- Уймэлдэйэн урхирэлдэ- 
йэнйоо улуу буян болохогуй 

гээд, арамнайгаа хурал 
мургэлоор, буян уйлэдэлгэдэ 
зорюулжа, энээниие воров уда- 
ридаба.

Анханда Агын туруушын 
дасанай арамнайн 1816 ондо 
ямараар болойыень Данжанай 
ламхай хараада абаа ёйотой. 
Тиихэдэ, арамнайда зорю
улжа 10 боошхо арза (йунэй 
архи) 10 боошхо шарза (хатуу 
йунэй архи), ушоо 10 боош 
хо харюулгатай хатуу архи 
асарагдайан ха. Дасанайнгаа

найрта гэжэ 300 толгой хони 
гаргайан байгаа. Иимэшуу 
ябуулгада эгсэ харш аар ханда- 
даг Ёнзон багша энэ нугэлые 
дахяад дабтахаяа йанабагуй. 
Туруушын 1816 оной арам
найда Хойто-Хорийоо ерэйэн 
бугэдэ буряад зоной заханар 
Галсанай Дэмпэл, Хориин 
тайш аа Дамбадугарай Жиг- 
жэд, П айвалай Бадма орлогшо 
тайш анар Ага талайаа мундуу 
мунса зантай Мухуу капитан 
гээшэд йогтошоод, йуниин 
зоргоор архи бэдэржэ Аргали, 
Ш улуутайн адагаар, зэргэлээ 
баййан Булагтаар мориндоо 
мордоод, гуйлгэлдэйэн тухайнь 
суу тараба. М инн архи бэдэрээ 
бэшэ, архигуй баййан зониие 
хараайан, ташуурдайан бай
ха юм. Погтуу ноёдой шэруун 
нагайхайаа, «адис хуртэжэ» 
шулга нюлга йурэйэн, шуйа 
нёлбойоо гоожуулйаншье 
зон байгаал ха. Энээн тухай 
нютагай убгэд хэлсэхэдээ, 
туруушымнай дасанай бадар- 
хые уреэхэ гэйэн зон аад, ямар 
ялигуйгоор ябана гээшэб. Энэ 
ёрын тэмдэг, хожомоо Х ой
то, Урда Хориин хоорон- 
дын эмхиин гантахые зугноо 
гэлсэйэн ха. Энэншье унэн 
байба. Уданшьегуй Урда Хори 
тайаржа, бэеэ дааба. Пуулдэ 
зублэлтэ засагай уедэ, 1923 
онйоо эхилээд, 15 жэл Хойто 
Хориин буряадуудтаяа нии 
нимйа болойон аад, тэрэншье 
алдагдажа, энэ болоод ябанаб- 
ди.

Ш энээр Согшон дасантай 
боложо, Суугэлтэеэ адли- 
ханаар дарайжа эхилбэ. Сэ- 
сэрлиг модо тарижа дасанаа 
шэмэглэхэ хусэлэнтэй нарйа 
шэнэйэ Тулмасаанйаа, хуша, 
жодоо Алханайаа асаржа та- 
риба. Дундуурань улир, моййо, 
буйлоойэн, долоогоно мэтын 
сэсэгтэй, жэмэстэй модонуудые

йуулгаба. Теэд нарйан, хуша 
хоёрынь абасалдаха юм бэшэ. 
Тэрэ дороо хаташахадань, 
йэлгуулээд лэ тариба -  шортоо, 
ядахадаа, Урда оронйоо сэ- 
сэрлиг ургуулдаг мэргэжэлтэй 
хуниие урижа асарба. Тэрэнь 
тарима модонуудые, газарайнь 
хурьйые шэнжэжэ узоод, хэлэ- 
бэ:

- М одон бухэндэ нэгэ нэгэ 
хунэг харуулай зомгоойо, 
хибэдэйэ асарагты, худагай 
уйаар уйалжа болохогуй, гор- 
хоной уйаар уйалха.

Хубарагуудаа Агын голйоо 
наашань йубарюулжа, дасан 
хурэтэр зогсоогоод, хунэгтэй 
уйануудые бэе бэедээ дамжуу- 
лан ябуулба. Энэ ехэ хундэ, 
йонигуй ажал хэйэниинь эли 
бэзэ. Дээйэн йэнжэтэй модон 
хунэгуудэй дээйэндэ олон зо
ной гарынь холоо, альганиинь 
суухараа, шуйа нэбшээ. Ёнзон 
багша дархашуулдаа, мун йухэ 
бариха дуйтэй ламанартаа ута- 
нууд модон сорго дархалха 
даабари угэбэ. Агын голйоо 
сэсэрлиг хурэхоор сорготой 
болоходоо, эдэнээ тирпаа- 
саар хэмжэжэ (ватерпас, чер- 
пас) голйоо наашань жэрэгэр 
баханануудые зоожо, энээн 
дээгуурээ тодхобо. Голой эрье- 
дэ морёор эрьюулдэг уйанай 
бэлуур зохёобо. Уйаншье сор- 
гоор урдаад лэ, ерэжэ байдаг 
болобо. Иигэжэ тарийан сэ- 
сэрлигэйнь надхажа, анхил- 
жа байхые хорёод таран оной 
йуулшын жэлнуудтэ харайан 
байнаб. Ж асын тогооной гэртэ 
уйа шэрэдэг ажалтай, номго- 
хон зантай мориие Агын гол 
дээрэхи уйанай бэлуур эрьюул- 
хыень абааш айан ха. Н амар 
болгоод, анханайнь аж алда 
оруулж а, уйанай  боошхо 
шэрээд ябаха гэхэдэ, сэхэруу- 
гаа ябахые мартажархийан,

( Ургэлжэлынъ 12-дохи нюурта).
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тухэреэлээд тойрожо байба ха. 
Данжанай ламхай энэ эрьюу 
болош ойон адагуусаниие 
ехээр хайрлажа, хузуундэнь 
йэтэр (малай хузуундэ зуудэг 
haxioyhan, ада тодхорйоо, 
арьяатан шонойоо абарха 
гэйэн) зуугээд, зоргоороо яба- 
хыень табижархайан ха. Энэ 
мориниинь Амитхааш ын го- 
л о о р , А гы н ш угы зулаж а 
эдеэлжэ, убэлдее энэ тэрын 
газаа хог хотогто эрьелдэжэ, 
ямаршье шоно арьяатан ой- 
ронь хуреегуй, хугшэртэрее 
ябайан ха. Хожомоо пяха 
зунтэг болошоод яармагай ян- 
гинама хуйтэнеер Улиртынгее 
шанха оройдо гараад батага- 
наархаа хэбэртэй толгойгоо 
йэжэрэсгээжэ, табгайгаараа 
тас-пас гэтэр гэдэйэеэ сохижо 
байдаг йэн ха.

Улир, моййоной сэсэглэ- 
хэ уедэ энэ сэсэрлиг яашагуй 
йайхан бэлэй. Эдэ тарималай 
йуудэртэ, модоной соорхойн 
зулгэ дээрэ хубарагууд отол 
номоо узэхэ. А гаарта зохёогдо- 
мол, аятай гоё аудитори гээшэ 
йэн ха.

Дасанай йандарха уеэр, 
хорёонь задаржа, сэсэгтэй, 
набшайатай, унжэгэн бэетэй 
улир, моййон, долоогоно тэрэ 
дороо малда эдюулжэ йалаа, 
бэеэ хусэйэн нарйанууд лэ 
улеед, Ёнзон багшын амиды 
дурасхаал боложо, тэсэжэл 
байна гээшэ юм бэзэ. Ёнзон

багшын сэсэрлиг тарюулйан 
тухайнь Урда-Ага нютагай 
тумэршэ дархан Бадмын Цы- 
ренжаб, модошо дархан Дор- 
жын Лубсанима гэжэ убгэдтэй 
1950 гаран оноор хеерэлдэйэн 
байнаб (номой автор).

Ниитэ олонойнгоо дунда 
гурим журам сахиха хэрэгтэ 
ехээр йанаагаа табидаг байгаа. 
Хурал бухэнэй удаа сугларйан 
олоной урда гашай табидаг 
йэн ха. Гашай бухэниинь ондо 
ондоо удхатайгаар ябуулагда- 
ха, архи, тамхинай абьяас хор- 
лол тухай гу даа, али аха зоноо, 
аба эжыгээ хундэлжэ, буянаа 
нэмээхэ тухай, угышье ха даа, 
бэеэ зубоор абажа, ундэйэн бу- 
ряад хубсайаяа хундэлхэ тухай 
гэхэ зэргээр бухы ажабайдалые 
дайрадаг байгаа. Жэшээлхэдэ, 
А гын буряадай эрдэмтэй за- 
луушуул хосложо (хардаха), 
шэнэ янзын басагадай умдэхэ 
дэгэл йанаад, зохёожо оёйон 
ха. Энээн тухай Ёнзон багша 
угэ хэлэхэдээ, эхэнэрэй бэеын 
хухэ дэлэн, ууса хондолойе 
эле эр илгажа харуулйан хури- 
сал идхайан (пропаганда сек- 
си) удхатай, ород тухэлэй муу 
юроолэй юумэн йанагдаба. 
Ород хубсайанда орохын эхин 
узэгдэбэ гэйэн ха. Энэ маягай 
эхэнэр дэгэл муноони муноо 
хурэтэр умдэйоор ябанабди. 
Ехэл бэрхээр йанагдайан эс- 
хэбэритэй дэгэл баййан бай
гаа. Харин буйэтэнэй умдэхэ 
хубсайа йанаха гэйэн аад

орхигдойон байгаа.
Ёнзон багшын номнол 

соо «хун ахатай, дэгэл за- 
хатай» гэйэн буряад арадай 
аман угын ундэйэн дээрэ тог- 
тожо хэлэгдэнхэй. Эзэн Чин- 
гисэй уедэ зохёогдойон Яса 
хуулиин ёйо гуримые сахиха 
тухай, эхэ эсэгэеэ, эгэшэ аха- 
яа, юрэнхыдоо, оорэйоо дээшэ 
зониие хундэлжэ ябаха тухай 
удаан тогтожо, хэлэхэ гэнэ. 
Муу саг ерэхэдээ, эхэнэрэй 
эрхэ буйэтэнйоо дээшэ болохо, 
бэриин эрхэ хадамйаа дээшэ 
болохо, шабиин эрхэ багшайаа 
дээшэ боложо, убгэнэйнгээ 
дээдэ тээ йуугаад, умдоо эхэнэ- 
рынь тархидаа углаха саг бо
лохо гэнэ. Энээниинь зон ехэл 
ойлгожо ядадаг йэн ха. Харин 
юбхэ умдэдэг боложо, умдэеэ 
тархидаа углаал ха юм даа.

Ганса хэлээрээ хэлээд 
болишодоггуй, дасанайнгаа 
барай сумэдэ захижа, богони- 
хонууд аад, яб гэйэн удхатай 
номууд боложо, зоной дунда 
дэлгэрдэг байгаа. Эдэ бугэдэнь 
тооригдэжэ, бури муйэн ол- 
дохоёо болийонш ье йаань, 
Буряадай эрдэмтэдэй олойон 
олон зохёолнууд бии юм аабза.

Зондоо яагаадшье йаань эр- 
дэм олгохо, гэгээруулхэ гэйэн 
бодолдо абтангииень Ш этын 
гимназиин барилгада мунгоор 
бад байса туйа хургэйэниинь 
мартадаггуй юм.

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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