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ИЛАЛТА

Майн 9-нэй йайндэр «Байгал» шэмэглээ
Агууехэ Илалтын 73 жэлэй ойн баяр ганса Росси уласта бэшэ олон тоото гурэнуудтэ ургэнеер тэм- 

дэглэгдэбэ. Маний аймагай нютаг бухэнеер мунхэ дурасхаалай хушеенуудэй дэргэдэ митингнууд болоо.

Санага нютагта байлдаапай 
газарта баатарай ухэлеер унайан 
108 хубуудэй мунхэ дурасхаалай 
хушеегэй дэргэдэ нютагаархин 
сугларжа, ерээдуйдэ иимэ ехэ 
ухэлтэй дайн дажар бу болойой, 
урн хуугэднай амгалан байдал- 
да ажайууг, дайнай ветерануу- 
дай баатаршалга бу мартагдаг 
гэйэн удхатай митинг унгэргэбэ.

Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда Санага нютагйаа 
225 хубууд мордойон туухэтэй. 
Тиин тэдэнэй 108-ниинь, йуул- 
шын мэдээнээр 112 хубууд баа
тарай ухэлеер унайан, 113-ниинь 
дайсанаа даража гэртээ бусайан 
байна.

Санагын «Ургы» сэсэрлигэй, 
дунда йургуулиин йурагшадай 
хабаадалгатай «бессмертный

полк» йургуулиин байшанйаа 
хушее хурэгэр ерэхэдэнь митинг 
эхилбэ. Митингдэ Санагайаа 
гарбалтай Закаменск хотодо 
ажалладаг Алдар Жаргалович 
Норбоев, Екатерина Санжиевна 
Гармаева хоёр нютагаархинаа 
амаршалаа, ара талын ажалай 
ветерануудта бэлэгуудые барюу- 
лаа.

Тиихэдэ энэ жэл Санагын ве- 
терануудай нэгэн Санжа Шаг- 
дурович Ардаевай турэйеернь 
105 найанай ойдо зорюулжа урн 
хуугэдынь, аша зээнэрынь Сана- 
гадаа ерэжэ мургеед, митингдэ 
хабаадажа, ара талын ветера
нуудта гар бэлэгуудые барюул- 
жа, эхэ хэгынгээ нэрые мунхэлэн 
дурсаа.

Митингдэ санагын хуугэдэй

«Ургы» сэсэрлигэй ухибууд 
шулэгуудые хэлэжэ ара та
лын ветерануудые амарша
лаа. Пургуулиин ухибуудшье 
шулэгуудээ уншаа.

Алдар солын орденой дуу- 
рэн кавалер Бато Микишкее- 
вич Дамчеевэй, дайнай ветеран 
Бимба Гомбоевич Бадмаевай 
ухибуудынь байал митингдэ ерэ
жэ, хушеедэ амиды схэгуудые 
табийан байна.

Хушеегэй дэргэдэ митинг 
унгэржэ, ара талын ветера- 
нууд сайлалганда орожо, удаань 
«Байгал» театрай концерт энэ 
йайндэрэмнай шэмэг болоо.

Б-Ж.ЛОГИНОВ, 
манай корр. 

фото-зураг дээрэ «Ургь»> 
сэсэрлигэй хуугэд 

амаршалжа байна.
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТА

Урин дулаанаар йанагдадаг 
эжы аба хоёрнай

Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай дуурэйээр 73 
жэл, Сталинград шадарай ехэ 
тулалдаанай унгэрйеер 75 
жэл унгэрбэ. Совет гурэнэй 
бухы арад зон энэ ехэ дайнда 
хабаадаа. Нэгэшье гэр булые 
дайрангуй унгэроогуй дайнай 
хундэ хушэр жэлнуудэй эгээл 
ехэ бэрхэшээлнуудые бэе дээрээ 
бухы зон узэйэн байна.

Манай Санага нютагай 
олон эрэшуул Эсэгын дайнда 
мордой о и юм. Тэдэнэй дун- 
да манай аба Санжа Шагду- 
рович Ардаев 1942 ондо дайн 
сэрэгтэ татуулаа бэлэй. Эгээ 
хатуу, хуйтэн жэлэй сагта 
Сталинград шадарай ехэ ту- 
лалдаанда хабаадайан байна. 
«Сталинград хотые хамгаал- 
жа, 3-4 часай туршада убэлэй 
ехэ сайан соо, хубсайанайгаа 
мульйэн болотор хэбтэдэг бай- 
гаабди», - гэжэ хоорэдэг йэн. 
Мэдээжэ энэ тулалдаан бухы 
дайнай эгээ ехэ, эгээ хундэ 
дайнай эрьюулгэ болоно. Гал 
дулэн соогуур абамнай унишье 
ябаагуй, гартаа шархатажа, 
госпитальда оройон байгаа. 
Убэлэй хуйтэндэ сайа уйанда 
орожо, хуйтэ абажа, боориёо 
дааруулйандаа ехэ убшэн бо- 
лоо. Жэлэй туршада госпита- 
ляар хэбтээд, йуулэй уедэ Ир
кутск хото эльгээгдэйэн байгаа. 
Тэндээ ехэ хундэржэ, ябажашье 
шадахаа болёод хэбтэшэйэн, 
нюдэнэйнь гал йуларжа, юумэ 
харахань муудаа. Палата соо 
хажуудаа хэбтэйэн нухэроо 
гуйжа, гэртээ бэшэг бэшуулжэ 
эльгээгээ. Манай эжы тэрэ бэ- 
шэгыень абамсаараа, абын аха

Бадарха Шагдурович Ардаев- 
та ошойон юм. Бадарха Шаг
дурович байа дайнда ябаад, 
гараа хуха буудуулаад, гэртээ 
бусажа ерэйэн байгаа.

Эжымнай ахатаяа нютагай 
зоноор зугаалдажа, Иркутск 
хото гаража, абые асарха гэжэ 
шиидээ. Нэгэ ухэроо худал- 
даад, колхозйоо ороойо таряа 
абажа, ажаллажа, замбаа тойо 
бэлдээ. Тиигэбэшье нютагай 
зон шадал соогоо туйа хургэйэн 
байна, тойо мяха угэлсоо йэн.

Тэрэ уедэ машина, авто
бус гэжэ нэгэшье Санагайаа 
ябадаггуй байгаа. Мори тэр- 
гээ хуллэжэ, колхознай айма- 
гай центр Сахир хурэтэр эдихэ 
хоол зоодэг баййан юм. Тэдээ- 
нэй хажууда ябагаар ябалсажа, 
эжы абгатай Сахир хуроод, 
саашань байал станци Джи- 
да хурэтэр тиигээд лэ ябажа 
хуроо бэлэй. Джидаайаан Ир
кутск хурэтэр поездоор ябажа, 
хоёр удэрэй турша соо арайшье 
гэжэ абын хэбтэйэн госпиталь 
олоо бэлэй. Абамнай оороо 
бэеэ даажа ябаха шадалгуй, 
ганса хабдар болойон нюур-

VC

тай хэбтээ. Абга эжы хоёрнай 
абые хараад таняагуй. «Энэ 
Санжа бэшэ», -  гэжэ эжы дуу 
гарахадань, абамнай -  «Ши 
Долгор туш даа?» -  гэжэ абяа 
гараа. Тиигээд хахад йарын 
турша соо эжы абга хоёр абые 
ажаллажа, тойо, мяха, замбаа 
эдюулжэ, хул дээрэнь гаргажа, 
ошойон замаараа йара соо яба
жа, гэртээ хурэжэ ерээ бэлэй.

Гэртээ ерээд, 2-3 жэлэй тур
шада бодожо ябахашьегуй, 
боориин убшэндэ диилдэжэ, 
халууржа, алмайржа хэбтэ
дэг бэлэй. Тэрэ уедэ Санага- 
да эрхим бэрхэ доктор Мар- 
тихаев Серафим Фёдорович 
худэлдэг байгаа. Абыемнай ехэ 
йайнаар эмнээ. Г эртээ йайнаар 
харууйалжа, эдеэлуулжэ, ма
най эжы, абын эжы Дэшэн 
тоодэймнай бухы хусэеэ угэйэн 
байна. Тиигээд абамнай хул 
дээрээ гаража, «Коминтерн» 
колхоздоо ажалда ороо. Дай
най урда тээ коммунис партиин 
гэшуун болойон байгаа. Турэл 
колхоздоо полевод-бригадир 
боложо олон жэлэй туршада 
эрхим туруу ажаллаа.

Сталинграда!! фронтдо
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ошоходоо нютагйаан 
нухэр Балуев Чимит Шаг- 
дуровичтай хамта нэгэ 
частьда ябаа бэлэй. Бэе 
бэеэ харалсажа, туйалжа, 
госпитальдо оротороо 
ябаа бэлэй. Чимит Шаг- 
дурович байа унишье 
болонгуй бусаа Нэп.

Абамнай «Сталинград 
хамгаалалсайанай тулее», 
«Германиие илайанай 
тулее» гэжэ ба бэшэшье 
медальнуудаар шагнаг- 
данхай. Дайнай уедэ олон 
зон госпитальнуудйаа 
бусажа, гэртээ хурэжэ 
шадангуй, найа барайан 
байна. Манай аба жаргал- 
тай хубитай хадаа, манай 
эжын бэрхэ баййанай ту- 
лада, гэртээ бусажа ерэйэн 
юм.

Нэгэ хэды угэ Долгор 
Мункуевна эжы тухайгаа 
дурдахамни. Залууйаан 
ехэ ухаатай, шадалтай, 
шуран басаган баййан юм. 
Улэгшэн тосхондо ябагаар 
Санагайаа ябажа, ШКМ-эй 
(Школа комсомольской 
молодёжи) 4-дэхи класс 
дуургэйэн. Ород хэлэ тал 
мул мэдэхэ. Санага дээ- 
рэ коммуна, колхоз бии 
болоходо, туруу ябадаг 
байгаа. Эгээ туруушуулэй 
дунда комсомолой гэшуун 
боложо, колхоздоо ажал- 
лаа.

Манай эжы гартаа 
дуйтэй, бэрхэ оёдолшо, 
арйа шурмэйэ элдэхэдээ 
бэрхэ, бухы Санагын зондо 
арйан, худэйэн, буд зуйлеер 
элдэб юумэ оёдог байгаа. 
Дайнай уедэ Иркутск хото 
ошоходонь, колхозойнь, 
гэрэйнь ажалые манай эгэ- 
шэнэр Маруся, Таня, Дэ- 
шэн теедэй гурбан зублеед 
байгаа. Шадалгуй байгаа

йаа манай эжы абые асаржа 
шадахагуй йэн.

Колхоздоо ганса эхэ- 
нэрнууд, ухибууд улэжэ, 
бухы ажалыень хэдэг бай
гаа. Эдихэ хоол, дулаан 
хубсайа фронтдо эльгээхэ 
гэжэ Санагын зон эбтэй- 
гээр оролдоо. Айл бухэн 
100 килограммтай гахай, 
40 килограммтай хони 
эдеэлуулжэ гурэндэ ту- 
шааха гэжэ уялга абаад 
худэлее. 1946 ондо эжым- 
най «Эсэгэ ороноо хам- 
гаалгын Агууехэ дайнай 
жэлнуудтэ шэн габьяата 
ажалай тулее» гэйэн ме- 
дальда хуртэйэн байна.

Аба эжы хоёрнай турэл 
колхоздоо элдэб ажал 
хэжэ, ури хуугэдээ ургэжэ, 
жаргалтай ажайуугаа. Ар- 
бан ухибуудые турэжэ, 
эрэ болгоод, эрдэм 
йургуулитай, айл булэтэй 
болгоо. Эжымнай «Эхэ-ге- 
рой» гэжэ алтан медаляар 
шагнагдаа йэн.

Олон аша гушанартай 
болоод, ажалай амаралта- 
да гараад жаргажа йууха 
байгаад, абамнай дайн- 
да ябажа, бэеынгээ муу 
болойонйоо, хара эртэ -  54 
найатайдаа, найа дуурээ 
бэлэй. Эжымнай маана- 
райгаа дунда бултандаа 
туйатай, гуша, душэнэрее 
харалсажа, ургэлсэжэ яба- 
йанаа 87 найа хурэжэ, 
бурхандаа харяа. Манай 
зурхэндэ, йанаанда Сан- 
жа Шагдурович абамнай, 
Долгор Мункуевна эжы 
хоёрнай ехэ урин дулаа- 
наар хододоо йанагдажа 
байдаг.

Дора АБ АГАЕВ А, 
Буряад Уласай соёлой 

габьяата худэлмэрилэгшэ, 
ажалай ветеран. 
Улаан-Удэ хото

НИКОЛАЙ ОЧИРОВ

эжымни
Дайн соогуур тулийанаа,
Далан табан зоболоноо 
Зарим тэдыень хеерэгшэ 
Зула мэтэ эжымни.
Эрхэл ябааб эжыдээ -  
Элдэб олон ажалдань 
«Пуулынь» болоод харайгааб. 
Пананагуйб мунее оройдоо 
Туйалагшань юм йэн губ,
Тойбо татагшань ту, бу мэдэеэ? 
Малаан мориндоо мордуулаад, 
«Уйалаад ерэ» гэдэгыень 
Мунее болотороо ухаандаа 
Уурхай мэтэ хадагалааб.
Найанай ошохо тума 
Налгай эжым йанаандам.
Толгой минии сайбашье,
Томоотой эжым сэдьхэлдэм -  
Энэ найанайм хагдартар 
Энэрхы эжым намтаяа.
Yри хуугэдтэй болоод,
Yргэжэ, хаража йуухадаа,
Эжымни хэйэн буян 
Энэ юм ту гэжэ шэбшэнэб.
Энэ тэрэдэ туйалйаар,
Энэ тэрые хайрлайаар 
Эдлэйэн юм даа, эжымни,
Энээхэн хэды найаяа.

ДАЙНАЙ YEblH ЭЖЫНЭР
Хайруулаалта хатуу уедэ 
Хонгор дуулим сэдьхэлээ, 
Хамгаалаалта хамта хубуудтэеэ 
Хайрата Эхэ ороноо.
Эрын нугалха ажалые 
Ээм дээрээ даагаалта.
Модошье отолхо хэрэгтэ 
Мэргэн шадалаа харуулаат.
Y бйэнэй халуун уедэ 
Yурээр эртэ бодожо,
Yргэйэ нойроо мартажа,
Yдэршье, йунишье шогшолдоот. 
Арьяатантай, убшэнтэй тулалдажа, 
Адуу малаа хамгаалжа,
Амаа тойодохо азатайдаа 
Амидарха аргатай ябаалта.
Yри хуугэдээ энхэржэ,
Yлгын дуу дуулаха 
Yе забйаршье олоогуйт,
Yлэнтттъе ябайандаа гомдоогуйт.
Yзэхые узеелтэ эжынэр,
Yулэтэ хэрзэгы сагта 
Уран шулэгее бэшэйуу,
Убдэглэжэ, тандаа мургэйуу.
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ЗУРАГЛАЛ

Угаа дахайан ажалша бэрхэшуул
Заха холын хада уулата Захаамин аймагта хэлхеэ холбоо- 

ной ажалшад эгээл хундэтэй зон гэхэдэ алдуугуй. Холбоогуй 
haa, ямар ажал ябуулагдахаб гэжэ гурэн турэшье haiiii ойлго- 
жо, хэлхеэ холбоошодые али болохоор дэмжэдэг, урмашуулдаг. 
ТиимэЬээ энэ ажалда хубууд, басагад ехэ дуратайгаар, ханам- 
жатайгаар, оролдосотойгоор худэлдэг. «Модон ундэйэтэй, хун 
угтай» гэдэгэй ёйоор, эндэ Захааминай Санагын хэлхеэ холбоо- 
шодой нэгэ уг тухай богонёоршье йаань, хеерэхэмни.

1937 оной февралиин 16- 
да турэйэн Тогтохо Дымбры- 
лович Садаев ажалай амта 
узэйэн, Совет армида алба хэжэ 
худэржэйэн хойноо Улаан- 
Удын хэлхеэ холбооной тех
никум opohoH. Энэ йургуулияа 
эрхимээр дуургээд, 1970 онйоо 
тайалгаряагуй Санага нютаг- 
таа худэлоо. Мэргэжэлтэ ажа- 
лаа юрын монтёроор эхилээд, 
хэлхеэ холбооной инженер- 
механик боложо, нютаг соо- 
гоо хэлхеэ холбоо ургэдхэхэ 
ажал ябуулйан. Шэнэ онь- 
йонуудые нэбтэруулхэ, хуу- 
шарйануудыень шэнэлхэ ажал 
хэгдээ. Олон жэл соо нюта- 
гайнгаа АТС-ые даажа ябаа. 
Амжалтатай худэлйэнэйнгоо 
тулоо гурэнэй ехэ шагнал- 
нуудта, «габьяата» солодо 
хуртэйэн алдартай юм.

Зондоо хундэтэй, олонии- 
тын ажалда эдэбхитэй Тогто
хо Дымбрылович Санагынгаа 
Сомон зублэлдэ саг ургэлжэ 
йунгагдадаг баййан. «Комму- 
нис ажалай отличник», «Со- 
циалис ажалай ударник» ходо 
ябаа, Ажалай Улаан Тугай 
орденой кавалер болоо (1986 
оной июлиин 3-ай СССР-эй 
Верховно Соведэй зарлиг), 
«Ажалай ветеран» медаляар 
шагнагдайан габьяатай.

Тогтохо Дымбрылови- 
чэй найанай нухэр Эльвира 
Цырен-Доржиевна нютагтаа 
почтальоноор ажалайнгаа 
намтар эхилйэн юм. Тиигээд 
лэ байа найаараа худэлоод, 
«Эхын габьяа» болон «Ажа
лай ветеран» медальтайгаар 
найанайнгаа амаралтада га- 
раа.

Эжы абадаа туйалжа яба- 
йан Виктория Тогтохоевна ба- 
саганиинь байал мэргэжэлтэ 
йургуулн 1983 ондо дуургэжэ, 
Захааминай хэлхеэ холбооной 
тайагай оператор болойон 
байна. Тиигээд Утаата нюта- 
гай хэлхеэ холбооной тайагые 
даажа абаа йэн.

Тогтохо Дымбрылович 
Эльвира Цырен-Доржиевна 
хоёрой ушоо нэгэ Валенти
на Тогтохоевна басаган 1986 
ондо Сибириин гурэнэй хэлхеэ 
холбооной ехэ йургуулн (тии- 
хэдэ электротехникум байгаа) 
дуургээд, Захааминай хэлхеэ 
холбооной тайагта зайн галай 
механигаар муноо болотор 
эрхимээр худэлнэ. Валентина 
Тогтохоевна олон тоото гра- 
мотануудаар, дипломуудаар, 
урмашуулгын шангуудаар, 
сэнтэй бэлэгуудээр шагнаг- 
данхай.

Садаевтанай Сол бон Тог-

тохоевич хубуун 1989-1991 
онуудаар Ленинградта сэрэгэй 
алба гаража ерээд, эсэгынгээ 
тар доро монтёроор ажаллажа, 
баян дуй дуршэлынь халажа 
абаа. Амжалта тугэс йураад, 
хэлхеэ холбооной инженер 
болоо. Урагшаа йанаатай, 
ажалша Солбон Тогтохоевич 
худэлжэ байгаад , С иби
риин гурэнэй хэлхеэ холбоо
ной ехэ йургуулида йуража, 
2008 ондо эрхимээр дуургээд, 
амжалта тугэс худэлжэ ябана. 
Тогтохо Дымбрылович Эль
вира Цырен-Доржиевна хоё
рой Валя басаган Владимир 
Данжаловта хадамда гаража, 
гэр булэ болойон байна. Вла
димир Бадмаевич Санагынгаа 
йургуулн дуургээд, жолоошо- 
ной йургуулн ДОСААФ-ай 
шэглэлээр дуургэжэ, сэрэгэй 
албанда мэргэжэлээрээ ябаа.

Владимир Бадмаевич 2002 
оной февраль йарада За
хааминай хэлхеэ холбооной 
тайагай гаражда ажалда ороо. 
Тэрэл онойнгоо августда жо- 
лоошон боложо, 2017 ондо 
найанайнгаа амаралтада га- 
ратараа амжалтатай худэлоо. 
Тиигээд Тимур хубуундээ жо- 
лоогоо дамжуулаа.

Хэлхеэ холбооной
йалбариин «Ростелеком» нэ- 
гэдэлдэ Садаевтанай угай до- 
лоодохи хун -  Тимур Данжа- 
ловай амжалтатай худэлжэ 
ябахань урматай байна.

Мэргэжэлтэ йайндэроорнь 
хэлхеэ холбооной ажалша Са- 
даевтаниие халуунаар амар- 
шалая.

Сэнгэ РИНЧИНОВ



2018 оной майн 11 «Ажалай туг» 5 нюур

НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

УЛЬГЭР ШЭНГИ УНГЭРЬЭН XAhA
(баримтата туужа)

( Ургэлжэл).
( Эхиниинъ урдахи дугаарта).

Тэрээхэн дальбараагай зо- 
лоор Улаан-Удэйоо Буряад 
театр зужэг асаржа, бидэ бухы 
отогоороо зужэгтэ ошобоб- 
ди. Баабай отогтоо улее Inn. 
Зужэг хараад, углее удэрынь 
ерэйэмнай тэрэ дальбарааем- 
най табижархийан байгаа.

Зуб лэ даа, алаха тусэб ман
да байгаагуй, Санжай ахатан:

- Яадаг юм ааб, халта адаг- 
лая, йуулдэнь табихабди, -  гэ- 
дэг байгаа.

Дэлхэй уйтан гэжэ дэмы 
хэлсээгуй юм ха. Санжай Дым- 
буевич Найданов тэрэ Бааб- 
гай Ринчин-Доржын булэ дуу, 
Хабхаан Ринчин-Доржын 
хурьгэн, минии йамганай булэ 
аха. Эхин ангида (хоёрдохийоо 
холо ошоогуй ябаа бэшэ аал- 
би даа) йуража байхадаа Сан
жай шофёрой хурим дээрэ 
байлсайан хум. Нэгэн-хоёр 
машина нюдэндее узэйэн маа- 
нарта ямар гоё машина йэм 
(тэрэ уеын шэнэ тухэлэй ГАЗ- 
51), жолоошонииень орой- 
доошье йананагуйб (тиихэдэ 
жолоошод яйала бии боложо 
байгаа: Витя Шагдуров, Дор- 
жо-Ханда Шагдуров, Бандаг, 
Шарууди Галданов Санжай 
ахаймнай хурайханиинь). Тии- 
мэ машинаар ошожо йамгаяа 
асараа. Цырендоржиева Зи
наида Гармаевна -  Хабхаан 
Г арма таабаймнай басаган 
бэри боложо бууба. Зон олон, 
дуун-шуун... Санжай ахай йаял 
Ьургуули гарайап, оорын ма- 
шинатай ушоо болоодуй бай
гаа ха, энээнйээ хойшо удаан- 
шье болонгуй нэгэ шэрээр

анхилйан (шэнэ баййан юм ту, 
али шэрдээтэй баййан юм ту, 
унэрынь муноошье хурэтэр 
мэдэрдэгби) ЗИС-5 («Захар
ка») машинатай болоо бэлэй. 
Тэрээнииень «модой машина» 
гэдэг йэмди. Тэрэ гэйээр нэ- 
гэшье удэр байнгуй колхозой 
ажалда ябаа, холын Зэдэ стан- 
ци ошожо малай тэжээл, таряа- 
талха асарха, Борьёогой нуур 
дээрэйээ хужар зоохэ, тэрэ ху- 
жараа тэндэ суглуулаашань ми
нии баабай. Санжай ахай нэгэ- 
тэ намда хулгай хэйэнээ хоороо 
йэн. Нуур дээрээ ерэхэдэнь, 
тэндээ байраар байрлайан баа
бай нэгэ машина болохо хужар 
суглуулжа урдеэгуй байба юм 
ха. Тэндээ байдаг хадаа алии 
обоохой хэнэйхиб гэжэ мэдэ- 
хэ, тээ тэндэ нэгэ обоохойн 
эзэд хаража байхыень захяад, 
гэртээ ябашайан байгаа. Эгээ 
тэрэ Хуса Намсараевай Тахуу- 
най гэжэ угуулэл соохи мэтэ. 
Тэндэ суглуулагдайан хужар 
мэнэл хулгайда орошойон бай
даг йэн. Туруун 00ЙЭДЫНГ0О ху
жар хулгайда абтайан ушараа 
йанажа, тэрэ хоёрнай айхабтар 
тургэн тэрэ обоохойень тээжэ, 
машинашье баруулжаа дараа 
даа. Баабай оортоо хужараа 
обоолйон зандаа, углоодэрынь 
баруулжа «мордошойон» обоо
хой хужарай эзэд ерээд, «Энэ 
обоохоймнай яашаба гээшэб?» 
-  гэжэ асуухадань, «Теэ танай 
машина бэшэ юм гу, нэгэ ма
шинаар 2-3 хубууд гуйлгэлдэжэ 
ерээд, тээжэ ошоно бэлэй. 
Яайан хурдан, ямар бэрхэ 
худэлдэг хубууд гээшэб гэжэ 
хаража байгаалби», -  гэжэ нэ- 
гэниинь Тахуунай шэнги таби-

жа угэбэ. Машинын унгэ зуйые 
ондоогоор хэлэйэн байгаа бэзэ, 
тэрэ хулгайнь оройдоошье 
мэдэгдээгуй юм гээ йэн. На- 
мартаа маанарые тэрэ машина- 
даа йуулгажа Хонто абаашаха, 
тэндэ колхозой турнепс хуряа- 
ха, энэ ажал йургуулиинхидйаа 
ондоо хэн хэбэ гээшэб. Баруун- 
Адагай хуургын саана, наана 
заабол шабарта йуухаш, хоёр 
машина ябаад, бэе бэеэ шэрэ- 
жэ барижа, нэгэ аргаар гараха, 
заримдаа гаргажа ядаад, тэн- 
дэнь хаяха, тиихэдэнь шабар 
уйан соогуур ябагаар харанхы 
соогуур харихаш. Энэш 3-4 
модо болохо ёйотой. Нэгэтэ 
Санжай ахайн машина ша
барта йуушоод, Доржо-Ханда 
шофёрой машинаар тэрээнээ 
гаргаха гэжэ обооролдожо 
байнабди. Ехэшуулнай бэд даа, 
маанарйаа йаалта болохойоо 
ондоо, ямар туйа байба гээшэб. 
Тиигэжэ байхадамнай Баруун- 
Адагта малаа хаража ябайан 
баабай морёор бии болоод, 
хаража байна. Доржо-Ханда 
нугоодэ машинаяа шэрэжэ гар
гаха йанаатай гэдэргээ болоод, 
баабайе харахадаа буужа мэн- 
дэшэлээд, «Мэнэ энээнииеш 
йуга татажа гаргахаб», -  гэхэ- 
дэнь, баабай «Угы даа, иигэжэ 
йуушайан машина энэш даажа 
гаргахагуй», -  гэбэ. Доржо- 
Ханда убгэноо боосолдоё гэжэ 
угэдоо оруулаад, нугоо маши
наяа шэрэжэ оробо. Санжайн 
машина оороо туйалалсаад, 
тэрэнь шабар соойоо гараша- 
ба. Машинаа гаргаад байха- 
дань, баабай тэдэ хоёройнгоо 
хажууда ошоод, Доржо-Хан-

( Ургэлжэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэпжэп).
дынгаа «Зай?» -  гэхэдэнь, «Юу 
дааха юм, гаргахагуй байгаа. 
Энэ Санжайш нажимаална ха 
юм!» -  гэжэ хэлээд, боосоо- 
гоо алдайан хун мориндоо 
мордоод, саашалжа хатарга- 
шоо йэн. Хожомынь, хэдэн 
ухибуудтэй будуун айлайхи 
болоод hyyxa уедэнь би тэрээн 
багаар «эрьелдэдэг» болобоб. 
Санжай ахайнда дутэ абгай- 
ниинь Радна Данзановичтан 
hyyxa, тиишэл «эрьелдээшы- 
емни» зон анхараал юм бэзэ, 
басагадтаа «Энээнээ хурайха 
гэжэ нэрлэгты» гэжэ заажа 
угеед, Очирма Света хоёр (ба- 
ганууд байгаа) нюдэндеел ха- 
рамсаараа, хаанашье haaHb, 
«Хурайха! Хурайха!» гэлдэжэ 
йуухиржэ, хашартай болодо- 
гууд бэлэй. Тиин хурайхань- 
шье болоо бэлэйб. Очирма 
Благовещенск хотодо эмшэн 
мэргэжэл шудалжа ерээд, ави- 
азаводой поликлиникэдэ ажал- 
тай, муноо тэрэ поликлиникые 
даажа байдаг, Оросой Холбо- 
оной Дээдэ гарай эмшэн гэЬэп 
нэрэ зэргэдэ хуртэЬэп. Света 
тэрэл поликлиникэдэ эмнэл- 
гын ажалай дунда мэргэжэлтэн 
ажалтай, Санжай ахайн нэ- 
рые гамтай ургэжэ, нэрлуулжэ 
ябанад. Тэдэ хоёрЫю дуунэр 
хубууд олон, бултадаа Санжай 
ахайн мур мушхэжэ, тумэртэ 
бэрхэнууд, жолоошод болон- 
хойнууд, олон урн хуугэдтэй 
ажаЬуудагууд.

Аха, дуунэр Рампиловууд 
(олоншье жэл ябаабди) -  минии 
уеын нухэр Бадма-Цырен ню- 
тагтаа. Хужарта гэр булоороо 
фермер болоод ажаЬууЬап, 
олон жэлнууд соо убшэндэ ба- 
ригдажа, тэрэнь табяагуй даа, 
абаашаа.

Бато-Очир хэдэн олон жэл 
соо шудэ аргалдаг врачаар 
амжалтатай Ьайпаар худэлоо,

Улаап-Удэ хотын нэгэдэхи 
поликлиникын шудэнэй врач- 
хирург мэргэжэлээр ажал- 
лажа, найанайнгаа амарал- 
тада гаранхай, Света дуунь 
Михайловкада хадамда гаража 
тубхинэнхэй.

Баруун хадын хормой зай- 
гаад урдайан Сагаан-Морин 
голой зуун эрьедэ, Дарха- 
най Ьууриин баруун захын 
узэсхэлэн Ьайхап тохойдо, нэгэ 
бишыхан хара гэрхэн тобой- 
ходожо Ьууна. Наранай ба- 
руулжа орохын тэндэ, харгы- 
гаар угсэжэ ту, али уруудажа 
ябаашад, баруун ундэр хадын 
Ь уудэргэ хушагдайан тэрээ- 
хэн тэбхэр гэрхэниие обёоржо 
хараншьегуй гарашахаар бэ- 
лэй.

Ута-Жалгын убйэндэ ябадал 
ехэтэй, хоёрдохиёо Хуштын 
гэрЬээ Ута-Жалгын буусада 
нуугээд, угсэжэ Шойжол хурэхэ 
гээшэ даншье haa холо йэн. 
Тиигэжэ тэрэ Дарханай нугада 
3-дахи отогоо нэгэ зун тухеэрээ 
бэлэйбди. Оёоргуй тэбхэр хуу- 
шан гэр бууса дээрэЬээ асаржа 
табяад, холтойоор хушажа, 
зуун хажуудань хабтагайнуу- 
даар уйЬэп хушалтатай далаб- 
ша хээд, тэндээ бороо хурада 
хомууд, тоногоо хадагалха, 
ооБэдоо Ьуужа эдеэлхэ юрэл 
нэгэ кухнишуу юумэ зохёогоо 
йэмди.

Уертэ уЬапай гарахагуй 
ундэршэг эрье дзэрэтабигдайан 
тэрэ отогтоо, удэроо дуурэн 
убйэнэй хундэ ажалда яба- 
жа эсээд, орожо хэбтэхэдэш 
тургэн урадхалтай Сагаан- 
Морин нэгэ ургэлжэ шарьяад, 
улгыдэн дууруулдаг бэлэй...

Уянхан гараараа хузуудээд,
Ухааем ехээр хулгуулээш.
Урихан, Ьайхапзангаараа
Урма, сэдьхэлым

баясуулааш...
Сагаан-Морин голой ша-

рьяЬан хугжэм доро зэдэлЬэн 
Бадма Балдаковой сууда 
гараЬан романс нойрмог дун- 
даа шагнаЬаар лэ Ьэреэд, хэм- 
най иигэжэ дууладаг бэлэй 
гэжэ ойлгожо ядаЬаар хэбтэ- 
тэрни, тэрэ хойто ханаар унта- 
даг Шагдар бригадир:

- Хубаа, Фёдор, унеэншни 
байна ту? -  гэжэ нэгэ шангаар 
Ьуухиржэрхибэ.

Унтаатай зон баран Ьэреэ 
юм бэшэ ту, эндэ тэндэ 
Ьаршаганаан, Ьуняагаан, зари- 
манай иираглаан дуулдана.

Газаа ушоо харанхышаг. 
«Тас», «няс», хуурай шэнэЬэн 
тулеэгээр тулигдэЬэн галай 
хухюутэйхэнээр носохонь 
дуулдана.

- Байна... Сай бусалаа, бо- 
догты! -  гэжэ газааЬаа тэрэ 
углоонэй дежурна Фёдор Баль- 
жанов ооглобо.

Энэмнай иигэжэ дууладаг 
хун байЬан юм ха. Фёдорой 
дуулажа ябахые шагнаЬан хун 
манай нютагта бии юм ту? Бил 
шагнаа Ьэм. Нэгэл дахин, тэрэл 
углов...

Г ар сабшалга Ьайн хээд, ерэ- 
жэ амаржа, яаралгуй эдеэ хоо- 
лоо хэжэ эдеэд, хуурай ажал- 
даа гарахын тула дежурлаЬан 
хун углоонэй 5 сагта бододог 
байЬан юм.

Шагдар даргын шанга 
хоолойЬоо Ьэреэшэд нэгэн хо- 
ёроор бодосогоожо, гаража 
захалбад. Шагдар Доржиевич 
газаа гаража халта зогсоод:

- Шэмэд абгай, муноодэрнай 
шэнын гурбан ту даа? -  гэжэ 
ушоо отогтоо Ьаял бодожо 
байЬан баабайЬаа Ьураба.

Тиихэдэнь баабай:
- Тьфу, шоорто! -  гээд лэ, 

ондоо юушье хэлэбэгуй.
Бодоод гаража ябаЬан Тро

фим Дареевич гэнтэ ехээр энеэ- 
гээд, юумэшье хэлэнгуй, нюур 
гараа угаахаяа голой эрье яба-



2018 оной майн 11 «Ажалай туг» 7 нюур

шаба. Отогтоо байЬан Нико
лай Дымбрыловэй ташаганаса 
эльгэ хатахань дуулдаба.

Энэ алдуу болобо гэжэ 
тухайлЬан бригадирнай:

- Теэд... али... хэдын юм? -  
гээд, зоноо заа шарайшалад 
гээд, мун лэ гол руу ябашаба.

Сэхынь хэлэхэдэ бидэшье, 
залуунууд хадаа, мэдэхэгуй 
байгаабди, гэбэшье хэншье 
haa, ондоо хунэй нааданда 
ороходо, наадалаашадыень ду- 
ратайгаар дэмжэлсэдэг ха юм 
даа...

Тэрэ гэЬээр нютагтаа 
зон Шагдар ДоржиевичЬаа 
«Муноодэр hapa хэдыб даа?», 
угышье haa «Муноодэрнай шэ- 
нын гурбан гу даа?» -  гэжэ 
асуужа гасаалдаг болоЬоп бай- 
гаа.

Юунэй болоЬоп ушар бай- 
далыень ойлгоЬомнай, шэнэ 
бэшэ, хуушаржа байЬан hapa 
углоогуур харагдадаг байЬан 
юм ха. Шэнэ hapa удэшын тэн- 
гэридэ.

Шагдар Доржиевичай 
углоонэй тэнгэридэ йарын 
шэнэ, хуушаниие мэдэхэгуй 
байЬан хулисэлтэй юм. Ушар 
юуб гэхэдэ, эдир залуудаа 
нютагйаа албанда мордоод, 
холын Сахалинда албаяа 
дуургээд, ушоо хори гаран 
жэл соо тэндээ нютагжажа, 
ажалда худэлоод, турэл нюта- 
гаа, турэйэн эхэ, газар дээрэхи 
ганса нагаса хоёртоо бусажа 
ерэЬээр унишье болоогуй ябаа.

Тиигэжэ Шагдар Ханду- 
евай ударидалга доро хэдэн 
жэл соо Ута-Жалгадаа убйэндэ 
ябагдайан юм.

Эхэнь, нагасань, Шобхын 
Ханда хугшэн Лубсан убгэн 
хоёр, энэ хубуугээ сэрэгэй 
албанйаа унишье хулеэгээ, ерэ- 
хэдэнь сэдьхэл амаржа, hanaa 
тэниглэн хада гэртээ мордойон 
хоёр даа.

Шагдар нютагтаа, юундэ- 
шье юм нагаса таабайнгаа нэ- 
рээр, Хандын Шагдар бэшэ, 
Шобхын Шагдар гуулэдэг 
баййап, тиимэЬээ «Шобхо» 
гэжэ ара нэрэтэй болонхой бэ- 
лэй.

Хуштын, Ута-Жалгын буу- 
санууд урданай мэтэ ужэжэ ур- 
гахань болинтоод, ногоонойнь 
эдеэгээ хусэтэр хулеэжэ, убЬэ 
сабшалгаяа HyrahaaHb эхилдэг 
болоод байгаабди. Тиигээдшье 
зунай дулаанда Дарханайнгаа 
отогто байгаад, намаржаха тээ- 
шэ пеэшэнтэй убэлжоонэйнгоо 
гэрнуудтэ нуужэ ошоходо ая- 
тай Ьэп.

Убйэндэ гарамсаараа ото- 
гоо зайаха, йэльбэхэ ажал га- 
раад лэ байдаг бэлэй.

Нэгэтэ Шагдар Доржиевич 
баруун арадаа гаража холтоЬо 
хуулажа асарба.

- Хоёр инзаган хул доро- 
hooMHii гуйлдэжэ бодоод, шууд 
унагаажархин алдаба, -  гэхэ- 
дэнь, тэндэ hyyhaH Трофим Да- 
реевичэй:

Х адхаад абаш ахаяа 
яагаабши?! -  гэхэдэ, баййан 
зон барандаа энеэлдэшэнэбди.

Шагдар ахатан юундэ миин 
байжа угэхэнь йэм:

- Абяагуй hyy, торой! Тэрэ 
шантагар тушааш сохижо уна- 
гаажархихаб, -  гэжэ отогоо 
хухеэнэ...

Шагдар Доржиевич йаял 
ажал, албан, энэтэрые ойлгожо 
байбашье, ажалда ехэ хунгэн, 
амар хун Ьэп. ЭрхилЬэн хэрэ- 
гынь бутэсэтэй бэлэй. УбЬэеэ 
Ьурилжэ дуургээд, намар кол- 
хозой комиссиин тушаажа аба- 
хада, ундэр болгожо, тиихэдэ 
намарай шиигтэ гутахагуйн 
тула бухы Ьуринуудээ шэнээр 
толгойлжо (нюруулжа) гара- 
хаш, тойроод хашаануудыень 
шэнэлхыень шэнээр, барагуу- 
дыень заЬабарилжа, хэхэ ажал

ехэл гаража ерэдэг юм. Муноо 
Ьанахада 40 шахуу хашаа- 
нуудта нэжээд, хошоод, зарим 
газарта гурбаадшье Ьуринууд 
Ьуудаг Ьэн ха гээд Ьанагдана. 
Энэ тоологдоЬон ажалаа Шаг
дар Доржиевичай ударидалга 
доро гол ажалтаяа нэгэ зэргэ 
дуургэЬэн байдаг бэлэйбди. 
Пооргоо эрьежэ нобшорхогуй, 
ямар амар Ьэм.

Николай Дымбрылов ха- 
жуурнуудые дабтаха, сабша- 
хадаа багашагхан мур абаад, 
тургэн сабшаха, сомолгодо 
haiiи, Шагдар Доржиевич Тро
фим Дареевич хоёртой шог ха- 
ялсаад, маанарта тиимэ зоноор 
ябахада хухюу Ьэн.

Вера Доржиевна сабшаха, 
бухалаа маанартай хэлсээд, Ьури 
сомолгондо бухалаа оруулдаг 
бэлэй.

Шойжолой дээдэ захада 
нэгэ шиит болоЬоп удэр саб- 
шалга хэбэбди. Мал адуун угы, 
сулое уедэ сайлахаяа ошохо- 
доо, хажуурнуудаа эшээрнь га
зарта хадхаад орхигшо Ьэмди.

Энэ удаа мун лэ хажуурнуу
даа хадхажархёод, Дарханайн
гаа отогто сайлахаяа ошобоб- 
ди. Сайлаад, амараад, удэшэ 
болотор нэгэ оросо сабшахаяа 
ерэбэбди.

- Энэ хажуураа яаЬан доро 
шааЬан хунбиб, -  гээд, баа- 
байн тэрээнээ Ьугалжа ядажа 
байхадань, бидэ туе тустаа ха- 
жуурнуудаа абаха гэЬэмнай, 
тэдэмнэй баран доошоо ото 
шаагдашанхай байба.

Зайшье, юунэй болоЬоп эли 
болобо. Манда дутэ, Сагаан- 
Морин голой баруун эрьедэ 
Мунхын хашаанда, Харгантын 
убЬэшэд мун лэ тар сабшалга 
хэжэ байгаа бэлэй, муноо угы, 
сайлахаяа ошоЬон хэбэртэй. 
Тиихэдэ тэндэ Василий Долго- 
ров, Цыбик-Доржо Доржонов,

( Ургэлжэлынъ 8-дахи нюурта).
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( Ургэлжэл).
Бата Жамсуев гээд, ушоошье 
хэд йэм, ябадаг байгаа. Олон 
жэл манаар ябайан Гармажаб 
Доржиевнай тэрэ жэл тэндэ мо- 
рин хажуураар сабшадаг Inn.

Бидэшье сабшалгадаа оро- 
бобди. Сабшайаар байтарнай 
харгантынхид ерэбэд, шууяа- 
тай, хухюунууд, мун лэ сабша- 
жа оробод.

Бато-Очир Рампилов, 
Федор Бальжанов, Намса- 
рай Жимбеев бидэ дурбэн 
харгантынхидйаа yheeree аба- 
ха тусэб зохёонхойбди, хоёр 
отог хоорондоо тон дутэ, нэгэ 
голой хоёр эрьедэ, сабшанаб- 
ди.

Тэдэмнай халта оройшог 
ерэйэн зон харихаяа яаранагуй. 
Хамаагуй, бидэшье тэдэнэй 
ябатар сабшабабди.

Тиийээр ажалаа дуургэжэ, 
маанартаа элдэб «йайнуудые» 
хусоод, отог тээшээ ошо- 
бод. Ургэлжэ хоорондоо 
хоорэлдэжэ, бэе бэеэ гасаалжа 
байдаг йэмди, суг йуужа амар- 
ха, тамхилхаш. Василий Долго- 
ров ухибуудтэ мээхэй, хухихэ, 
наадалха, ехэл йайн хун бэлэй. 
Тэдэнэйнгээ саашалйан хойно 
бидэшье ажалаа зогсообобди. 
Арайл бурыгоодуйхэн. Манай- 
хиншье галаа тулихэ, хоолоо 
бэлдэхэ гэлдэйээр отог тээшэ 
гэшхэлбэд, бидэ дурбэн «нэгэ 
хэрэг байна», -  гээд, тэндээ 
улэбэбди. Манайхинай заа хо- 
лодомсоор сэб сэхэ гол гараад, 
Мунхын хашаанда ошобобди.

Пури сомохо нугын тухэреэн 
хашаагай зосоо талада харган- 
тынхидаймнай 7-8 хажуур- 
нууд тушуулээтэй, дуушхэнууд 
дээрэнь убйэхэнууд табяатай 
(юундэб гэхэдэ, хурын оро- 
бол, нугын бургаайаар хэйэн 
дуушхэ уягдайан hypaa тайа 
жиишэдэг юм).

Бидэшье харанхы болоо-

гуйдэ «ажалдаа» оробоб- 
ди. Бухы хажуурнуудай 
дуушхэнуудые тайлаад, бара- 
нииень нэгэ хажуурайнь эшэдэ 
жэрытэр зэргэлуулээд, дуушхэ 
яажа уядаг бэ, тэрэ маягаарнь, 
бухоор уяжархибабди.

Тэрэ хажуурайнгаа эшэ 
убйоор хушаад, ехэл баяртай- 
нууд отогтоо ошоо бэлэйбди.

Хойто углоонииньтэрэл саб
шалгадаа ерэнхэй, сабшайаар 
байтарнай харгантынхид шугы 
соогуур холойоо энеэдэн, шуу- 
яаниинь дуулдайаар ерэбэд. 
Бидэ йэр-мэр.

Тэдэнэр хашаагайнгаа 
хажууда ерэйээр унишье 
болоогуй, юунэйб даа гэнтэ 
тэйэршэйэн мэтэ энеэдэн дуул- 
дашаба. Хамагйаа ехээр Бата 
энеэнэ.

Бидэ халта зуулжээ, холо- 
шог болоод сабшажа бай- 
гаабди. Пуулдэнь хубууд ман
да хэлэхэдээ: «Хажуурнуудаа 
танижа, тэрэ дуушхэнуудээ та- 
нижа ядажа, уялааень тайлажа, 
шэнээр доро дороо уяжа, юрэл 
хахад урдэйэ тулаабди», -  гээ 
йэн.

О тог бухэндэ залуу- 
шуул олон, ехэл хухюутэйнууд 
убйэнэй xaha дабажа гарагша 
бэлэйбди.

Бороо хурын оробол, 
бэе бэедээ айлшалалсахаш, 
хоорэлдоо дэлгэхэш.

Маанарай «боожонууд» аха 
нухэдэймнай найдамтай гарта, 
гансал наада, шог rapraxahaa 
бэшэ журам йайтай байгдаа.

Хэдэн жэлэй туршада 
Трофим Дареевич Шагду- 
ровтай убйэндэ ябаха ху- 
битай баййандаа баяртай 
ябагшаб. Ажабайдалай «уни
верситет» дуургэхэдэмни энэ 
хун дээрэ нэрлэгдэйэн бусад- 
тай хамта минии «профессор» 
бололсойон байха юм.

Минии бишыхан амжалтада

баярлаха, ходол йонирхожо, 
асуужа байха, найаар хоорон
доо нилээдгуй зайтайшье йаа, 
бэе бэендээ дадашоод, уеын зон 
шэнги хоорэлдэшэхэш, ахатттье 
йаань хамаагуй, оорыенынье 
шоглоод абахаш, турэхэ га- 
рахын хухюу, шогууша хун, 
ойлгоод лэ байха. Нютаг нуга- 
даа хундэтэй, олон ухибуудые 
хулыень дуроодэ, гарыень 
ганзагада хургоо (тэрэ тоо- 
донь ушоо нам мэтэ тэрэ уеын 
«гудамжын хумуужэмэлнууд» 
хэды олон хун байгаагуй юм).

Ута-Жалгадаа йуулшынгээ 
жэлябайанааэлихэнйанадагби. 
Ленинградта йуража байхадаа, 
зунайнгаа амаралтада ерээд 
байгааб. Убйэнэй хайа йаял 
эхилжэ байгаа.

Нэгэ углоогуур гэртээ 
йуутарни, Красноярск хотодо 
йуража байгаад, мун лэ амар- 
хаяа ерэйэн базамни -  Даша 
Цыренов орожо ерэбэ. Амар 
мэндэеэ хэлсээд:

- Юу хэхэ тусэб табижа бай- 
наш? Убйэндэ гарая, -  гэбэ.

- Хаана?
- Ута-Жалгада.
- Тэндэшни хэд ябадаг юм?
- Жалсан ахай, Бадма, Хан- 

дама.
- Ушоо?
- Ушоо хэн байха юм. Гур- 

буулаа.
- Пэй, яажа хубаарилагдайан 

бригаданууд гээшэб. Бэшэ зо- 
ниинь хуу яашайан, хаанаа юм?

- Хари, тиимэл бригада суг- 
лараад байнал даа.

Бухы найаараа хуршэ, ми
нии орон таран эрэ болойон, 
адууша, малша, урн бэеэр 
унэр баян Хандаан абгаймни 
ухибууд тээшэ.

(«Сагаан морин» гэжэ 
яом1юо абтаба)

( Ургэлжэлынъ хожом гараха).
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Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
ДАА ЛАМБАГАЙ

( Ургэлжэл).
( Эхиниинъ урдахи дугаарнуудта).

Сундаряан Гунзэн Агын 
дасанда удаанаар Даа ламын 
тушаал дуургэжэ, hyyhaH ха. 
Найатай болоод нютагаа бу- 
сажа, Шандалиин УляаЬатып 
heer бургаайанай убэртэ байр- 
лаба. Тиихэ уедэнь, хуршэлжэ 
Ьууйан 1895 ондо турэЬэн База- 
рай Дугаржаб гээшэ Даа лам- 
багайе hail и мэдэдэг Inn. Даа 
ламбагай мяха огто эдидэггуй, 
адууйанай мяханай унэрйоонь 
буяадаад, бэень йагсаршадаг, 
айраг, тараг, айрЬа, зеехэй, 
шамар, замбаа хоолтой на- 
рин нангин ламбагай Inn. 
Хуугэдые суглуулаад, юумэ 
хеерэхэ дуратай. Эдээнэй дун- 
да энэ Дугаржабшье байжа, 
гашайень hafica шагнайанаа 
намда хеерэгшэ бэлэй. Хожо- 
моо, эдэ хуугэдынь найажаал 
болоод ябахадаа, Даа ламба- 
гайн абаралые йанан йанан 
ярилдаха зуураа: Сагай эрьесэ, 
амитан зоной ажабайдал Даа 
ламбагайн абаралаар боло- 
жо байна, -  гэлсэхые би hafica 
дуулайамби.

Зугоор энэ Даа ламбагай 
гээшэмнай ламайаал haa он- 
доо, гажа буруу абаралтай Inn 
ха.

- Хубуутэй болообди, най- 
жань боложо хайрлыт! -  гэжэ 
хадагтай, барисатай эсэгынь 
орожо ерэхэдэ:

Baha нэгэ ороолон 
турообы, -  гээд уурлажа 
hyyhaH гэлсэхэ. Иигэжэ хэлэ- 
жэ hyyhaH уень хэды багаар 
байгааб гэхэдэ, Даа ламбагайн 
худое i apahan сагынь багсаа-

хада, 1905 он боломоор, тагаа- 
лал болойониинь ехэ миланай 
урда тээ йэн гэхэ. Тэрэ М и

лан (мор скота) гээшэнь 1915 
ондо болойон гэдэг. Тиихэдэ 
Шандалида турэйэн тэрэ уеын 
хубууд шэнэ улаан засагай шу- 
даргы эдэбхитэд, шэнэ байда- 
лые байгуулшад лама хулаагые 
сулоошэдэй олонхинь лэ боло- 
хо юм. 1911 ондо турэйэн арбан 
нэгэн хубуудэбди гэжэ омогор- 
холдодог Inn гэлсэхэ. Хоорхэй, 
эдээниие бултыень ороолон гэ- 
хэеэ хэншье йананагуй, зугоор 
лэ тусгаар эдэбхитэд эдээн соо 
байЬаниинь унэн аад, унэн.

Даа ламбагай тэрэ сагайн- 
гаа лама санаартаниие эрид 
шэруунээр шуумжэлдэг байгаа. 
Гоё лама гуулиин бурхан бо
лоод, туража ухэхэ сагнай ойр- 
тобо гэдэг йэн ха. Оройдоол 
хорёод таран жэл болоод, энэ 
хэлэгшэнь бэелээ. Ажал хэжэ 
Ьураагуй, ямбатай, эрхэ бэе- 
тэй баййан ламанар сулэлгын 
хатуу хара ажалда тэсэнгуй 
йаладаг баййаи.

Олон байшан хараад, ша- 
жан бадарба гэжэ байжа 
гуйлдэхэт. Байшан шажан ба- 
дараадаг бэшэ, зосоонь hyyhaH 
лама юм бэд даа. Лама нэры- 
ень оойэдоо харана ха юмта, 
эхэнэртэ мээхэй, эд зооридэ 
хомхой, аралжаа наймаа 
эрьюулхэ, архи тамхиншье 
гэхэдэ, этээрхэхэгуй юуд гээ- 
шэб, -  гээд уурлажа, уухилжа 
hyyhaH юм ха. Иимэ ламанар- 
та ургэл угоод, буян олохо юу- 
мэн байхагуй. Миинтээр эдижэ 
hypamahaH лама баярлахаашье 
мэдэхэгуй. Харин гулгэнуудээ

дахуулйан гуринха улэгшэниие 
нэгэ садхаагаа haa, йураггуй 
ехэ буян болохо. Унэхоороо 
лама гээшэ оорын мэдэхэ 
зооригуй, нэгэ батар аягатай, 
маани эрхитэй, дабшайаа улуу 
гарахагуй олбогтой, бэеэ Бур
хан буянда зорюулйан унэн 
йузэгтэн байха ёйотой гэхыень, 
гоё «ламанарынь» дуулаад хэл- 
сэхэдээ:

- Сундаряан Гунзэн ехээр 
ном узэжэ, санхатажа, аран- 
дагтаа, -  гэлсэхэ. Арандагтаа 
гээшэнь ухаагаа худэлоо гэйэн 
удхатай ха. Ерээдуйн сэмуун 
сагай бэрхэтэй байдал тухай 
Шандалиингаа байдалда жэ- 
шээ болгон хоорэхэдоо:

- Звери ХОрОН 60Л0Х0, 300-

дэл йандарал болохо, адат 
хун ноён боложо, арад зоноо 
тамалха юм. Адагалигайнгаа 
ундэрнуудэй хухэ шулуун соо 
хузуусээ тархяа хээд хондойл- 
дожо байхадатнай, хойнойоо 
ерэйэн хойбонгууд (бурханда 
шутэдэггуй) хошхоногйоотнай 
жадын узуурээр дэгээдээд, 
хойшонь hafica шэдэхэ бай
ха, -  гэхэдэнь дуулажа hyy
haH Санжиин Пунсэг Даша 
гайхайаидаа:

- Ламбагай, энэ хэзээ боло
хо юумые абаралдана гээшэб- 
та? -  гэхэдэнь:

- Удахаяа болёо, Шанда- 
ли Хулэрэгтынгоо зуун, ба- 
руун бэеэр малгайгаа йагал- 
даргаарань (малгайн хоёр 
хашабшын oohop) хузуундээ 
зуугээд, духаряалйаар яба- 
таршни, энэ саг ерэхэеэ байна, 
- гэйэн ха. Энэ ярилдаанйаа
( Ургэлжэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
ДАА ЛАМБАГАЙ

( Ургэпжэп).
хойшо хори гаран жэл болоод, 
ноёд, баяд сулэгдэжэ, буу- 
сань xoohop6o. «Улаан-Одон» 
коммуна тогтожо, Пунсэг Да- 
шьш мойЬо таримал бууса дээ- 
рэнь туруушынгээ жэлыень 
упгэргэЬэп юм. Адагалигай 
ундэрнуудтэ олово, вольфрам 
олдожо, рудник тогтожо, хухэ 
шулуун соонь хузуусээ тар- 
хияа шэхэжэ, ашагта малта- 
малай бригаданууд бии боло- 
бо. Уноохи Пунсэг Дашамнай 
ямаршьегуй мэндэ, сарюун зан- 
даа ялан халзан убгэн болойон 
хэлэжэ бай ha и ха:

- Даа ламбагай гээшэмнай 
юрын лама бэшэ, унэхоор Бур- 
хан байЬап байбал. Яряан соо- 
гоо «буруу номтон» гээд лэ хэ- 
лэхэ юм ха. Энэтнай юун зон 
юм гэхэдэ:

Бурхангуй, Ьузэп уй, 
Ьэшхэлгуй, уйлын уридэ 
этигэдэггуй зон олошорхо юм, 
тэдэниие «буруу номтон» -  гэ- 
нэб гэхэ.

- Буруу номтоной засаг 
бургаайанай голлоходо бутар- 
ха, -  гэдэг йэн.

«Бургаайанай голлохо» гээ- 
шыень хун ойлгожо ядадаг 
байгаа: бургааЬап гол руугаа 
ушоо ондоо голтой болохо 
байгаа юм аал гээдшье хэлсэхэ. 
Харин муноо болоод мэдэн гэ
хэдэ, бургааЬапай голоо зулаад 
ургадаг болоЬыспь Ага нюта- 
гайхид харажал байна ёЬотой. 
Аняатанай буусын Зуун гол 
бутуу, hoor ургайан талмай- 
дань обоогой найр хэжэ байгаа 
бэлэй.

XonixoHorhoo жадаар 
дэгээдуулээд, хойшонь шэ- 
дуулэгшэдэй нэрэ нэрээрнь

бэшэжэ, Шандалиин музейн 
директор Ю.Ц. Раднаевтай 
буридхэхэдэмнай дайнай уеын 
inyhai a хоёр жэлнуудтэ, 1942- 
1943 онууд соо, ШапдалиЬаа 
эсэгын дайнда унагшадай тоо- 
той дутэрхы байшаба. Нютаг 
зонойнгоо хожом хойшодоо 
бэеэ зубоор абажа, унэн са- 
гаан буян уйлэдэхын заабари 
эсэшэгуй хэлэжэл байдаг бай
гаа. Уймын ури гээшэ удэр 
Ьуниин йэлгээн шэнги унэн 
юм. Хожомоо йунэйз йулдэ угы 
гэдэг, Ьузэг буянда этигэдэггуй 
улад нугэлоо нюдоороо узэхэ 
саг ерэхэ гээд, ходол Ьапуулжа 
Ьуудаг йэн ха. Тэрэ сэмуун саг- 
та хэтэрхэйгээр эдэбхи гаргажа 
дасан, субарга йандаагшадай, 
лама санаартание сулэжэ 
зоорииень эдлээшэдэй олонхо- 
нойнь хуби заяан урагшагуй, уг 
унги lahapaiini гэжэ Ьапамаар 
байдаг. Даа ламбагай тагаа- 
лал болохынгоо урда хамаг 
юумэеэ бэлдэжэрхиЬэп, тэды 
хоноод мордохоб гэжэ хажуу- 
гаархиндаа ойлгуулйан ха.

- Намайе тоожо, хэрэгсээйэн 
зон шарилаарни (бэе галдайан

упэЬэп) шагса бурхан гэжэ 
зуугээ йаань, хожомой бэрхэ 
сагта абажа ябахаб, -  гэйэн. 
Энэ Сундаряанай Даа ламба- 
гайда дасан хиидэйхид, ноёд 
Ьайд эбэеэл (сэгнэдэг) багатайн 
yuiaphaa, Ьуулшып мордолго- 
до Ьу й hafi гэлдэбэгуй, нюта- 
гайнь турэл гарбалайнь усоохэн 
тоото дутынхид борохоноор 
удэшэЬэп ха. Зуун-Ундэруулын 
тэбтэг дээрэ бэеыень хайлуу- 
лаад, Даа ламбагайда шутэдэг 
усоохэн зон шарилаарань шаг
са (хузуундээ улгоод ябаха) 
бутээлгэжэ зуубэ. Энэ шагсан 
Шигэмуни бурханай дурсэтэй, 
муноонэй 10 тухэригэй моне- 
тын зэргэ юм.

1916 оной сэрэгэй арын 
худэлмэридэ таталганаар, 
Минск ошойон Шандал и ню- 
тагай Дамдин ба Гончиг гэжэ 
нэрэтэйнууд хоёр хубууд иимэ 
шагсатай ябаба. Шэтэйээ по- 
езддо Ьуухадаа архи абанхай, 
аян харгыдаа ама халамгай- 
нууд Яабланай шэлын ара руу 
буужа ябахадаа, Гончигынь 
тэрэ бурханаа урдаа бариЬап:

- Шабар бурхан яагаадшье
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туйалха юм аабзаш даа, 
ЭЖЫГЭЭ ЙЭШХЭЛДЭ энээниинь 
зуугээд ябанаб, -  гэхэдэнь 
нухэдынь дураа гуталдаба 
ха. Хэрэггуй юумэ йаань, 
алеэ наа-шань, намда угэ, 
гэлдээшэдшье бии ха. Энэ 
хубуун Белоруссиин намаг 
соо таарабагуй юм гу, яаба 
юм, бухы бэень шархада ба- 
рюулжа, сэрэгэй лазередйаа 
йалаагуй, ото хэбтэбэ ха. 
Нухэдоороо бусаха аргагуй, 
улэхэ баатай болобо. Ню- 
тагайнгаа хубуудые аргал- 
ха, эмнэхэеэ йайн дураараа 
Минск ошолдойон Золтын 
йаарамба багша мордолгон 
дээрээ тэрээнтэеэ уулзаад, 
йанааень зайахаа ошохо- 
донь, тэрэнь намайгаа бу 
орхиита гээд, уй-хай бо- 
ложо, ламаяа хормойдоод, 
табихаа болиходонь, арай 
шамай ходоржо гарайап 
йаарамба-багша йанаа 
сэдьхэлээ дорьбойоор, ню- 
тагаа бусайан ха. Могой- 
тын вокзал дээрэ хубуудээ 
угтажа ерэйэн зон соо Гон- 
чигой йамган эзэгуй мори- 
ёо хутэлоод уйла, уйлайаар 
бусахадаа, моринйоошье 
хэды дахин унайан ха. 
Нугоо шагсатай Дамдини- 
инь йузэгтэй хубуун байжа, 
энэ шагса бурханаа нари- 
наар абажа, шутэжэ ябайан 
ха. Ажалые эмхидхэдэг но- 
ёндоо эдилгэ мэнзэ (мунгэ) 
барюулжа шадаад, бэеэ 
сулое гаргажа, морин сэрэ
гэй хулоо гэмтэйэн мори- 
дые миингээр шахуу худал- 
дажа абаад, зэргэлээд ажал 
хэдэг татаарнуудта мяха 
шанаад, хуби табижа ху- 
далдаад, баяжаад бусайан 
туухэтэй юм. Y iiio o  нэмэжэ 
бэшэхэдэ, Тубэдэй оронйоо 
турбэлгуй шэдитэй шой- 
жоншон, хубилгаан Ага,

Суугэлээр заларба ха гэйэн 
соло суу мэнэ-мэнэ болоод 
Агын ургэн талаар тараба 
ха. Даа ламбагай энээниие 
дуулаад:

- Хажууда баййан лама 
багшадаа муртэйгоор 
мургоогуй аад, хаанайаа 
гэнтэ бууйан тангадуудта 
тархиин зоболон мургэхоо 
юугээ йанаабта?! Г энэн 
мунхаг Агын Буряадай 
зоори тамтиилхаяа (абахаа) 
ерэйэн зайгуул тангадта 
яатараа шутэгшоони бо
лобот! -  гэжэ дураа гутажа 
йуугаа йэн бэлэй.

Сагйаа урид турэйэн 
эндуу сэсэн бодолтод ехэн- 
хидээ оорынгоо мяхата бэе 
дээрэ олоной магтаал, соло 
дуудаанда хуртэнгуй, ямба 
хундэ дээгуур хульбэрэнгуй, 
аалиханаар энэ дэлхэйгээ 
орхижо ябашадаг гээшэ ха 
гэжэ йанахаар байдаг.

Аняа багша, Даа ламба- 
гайшье сэмуун сагай шэруун 
бэрхэ сагые урид хараад, хэ- 
лэжэл байдаг байгаа. Энэ 
хоёр Аняатанай ламанарай 
хабаатай турэлэйнь аяар 
арбан дурбэн хубууд бэрхэ- 
тэй шэруун гушаад оноор 
хашагдайан хайрагдайан, 
олонхинь угы юм.

Турэл Шандалида 
Аняатан ба Габзантан 
усооншье йаа, хаа хаагуур 
удэжэ, бодожо Саяанай- 
шье хормойгоор, Санкт- 
Петербургээршье, Шэтэ, 
Удооршье, Ага, Ононоо- 
роо, Краснокаменскаар га- 
зар бури тарайан олон зон 
боложо, хэнзэ ногооной сэ- 
сэглэдэг шэнги удэжэл ба- 
даржал байнхай. Энэмнай- 
шье ламбагайнараймнай 
ашаг буянгаар юм аа бэд 
даа.

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

САГАЙ ОШОЛГО
Жэгтэй, даншье тургэнеер, 
Жэрэлзэн, жэлнууд ходорно, 
Заахан мугоохэн ябайан аад, 
Залуу найан унгэрнэ.

Одоол йаяхан йургуулияа, 
Оролдон ябажа, дуургээлши, 
Пайхан холын газарта 
Паяхан зорижо мордоолши.

Г энтэ мэдэн гэхэдэш:
Г эр булэ, ухибууд,
Соол хара уйэнэйш 
Сайжа йаншаг захална.

Сохом, энэ ушарта 
Сохилон зурхэн эхилхэ, 
Yniniibc болоогуй байхада, 
Утэлхэ найан дутэлхэ...

БЭЕ БЭЕЭ ГАМНАЯ
Намарай айлшалан ерэхэдэ, 
Наруули удэрнууд хэрэгтэй, 
Найанай ябажа байхада, 
Найдалтай нухэр сэнтэй.

Сэбдэг хуйтэн хайада 
Сэнтэн сэдьхэл эхилдэг,
Урин дулаахан угэнууд лэ 
Угы хэжэ шададаг.

Мухэреэн уужам нютагтаа 
Мэндэ ябажа байхадаа,
Бэе бэеэ гамнажа,
Байял энэ найандаа.

Энэрхы 300л эн угэнуудээ 
Эжэл нухэртоо зорюулжа, 
Хулгоотэ дэлхэйн нюрганда 
Хубитай йууял налайжа.
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МИНИН АБГА ЭЗЫ
Ганса абга эзым хадам угы,
Га pah а и хоёр хубуутэй бэлэй. 
Барууни холын холо зугы 
Бархиран домохо ушартай бэлэй. 
Сэрэн-Дэжэд абгазы...
Холын дайнда упайап 
Хоёр хубуудэй эжы.
Ypn бэеынгээ талаан азы 
YpniooH сахиха эжы.
Сэрэгэй дайнда баруунай холо 
Сэрэн-Еши хубууниинь мордоо.
Тэрэ гэйээр гушан юйэн ондо 
Тэхэрихэ замынь болигдоо.
Хэндэшье хэрэггуй Финляндиин дайн 
Хэды ами тайалаа хаб даа? 
Тойроходоо хадууйан Байгал дал айн 
Тол о харан унаа ха даа.
Магад далай тухайгаа,
Нухэд, эжы тухайгаа,
Губэд, гэжэ гунгинэн 
Мориндоо дууладаг байгаа. 
Дуранайнь сэсэгэй залааниинь 
Дуйалгуйдоо гандаал ааб даа.
Дайе мартан йанааниинь,
Зайе гаталан ерээл ааб даа.
Волго мурэнэй эрье тулан 
Болойон ехэ тулалдаан.
Бага хубуун Дондог-Сэрэн 
Байал эндэ тушаалдаа. 
Хуреэлэгдэйэн дайсанай 
Хусэ шадал замхараа бэлэй.
Эжын хулеэдэг хубуунэй 
Эреэн нюдэд унтараа бэлэй.
Yp3 бэеынгээ талаан азы 
YpuiooH сахиха эжы.
Эли мэдэрыш, шэбшээд узыш 
Эхын хоойорйон сээжы.
Теэд яахаб, тэмсэлэй хусэн,
Тэсэжэ гараха арадай хусэл -  
Харин дайсанай хатуу йэдэлгэ 
Хаажа унаха хубуудэйнь уялга 
Дээдын юроотэй,
Дэмбэрэл ехэтэй 
Байгаа юм даа.

УПДЭР НА h  АТ АЙ УБГЭД ХУГШЭДОО 
БАНАХАДАА.

YeT3H нухэдэйм багада 
Улэсхэлэп уншэн ябагдаа.
У ш эрйэп сагаа йанахада,
Y6r3H залуугуй тулигдаа.
Ерээд ониие угтажа,
Ерэйэн убгэд, хугшэдэй 
Даруухан зугааень шагнажа,
Дабхаряа шарайень шэртэхэдэ,
Сагай хушэрые гаталйан 
Сараа угынь гайхалтай.
Панаа бодолынь эзэлйэн 
Пайхан сэдьхэл байбалтай.
Элбэг гартай гэгдэхэ 
Эдэл хугшэд йууна даа.
Магтаал солодо хуртэхэ 
Манай убгэд ябана даа.
Монсогорхон мунэйоо ургэлоод,
Мордойон сагынь йанагшаб.
Yr3 дуугуйхэн буглэроод 
Улэйэн нугоодынь йанагшаб.
Еурбан углуу бэшэгые 
Еартаа абахынь харадаг йэм.
Эжын уйлаха гээшые 
Эшэн гайхан харадаг йэм.
Yraoo бухэндэ малаа 
Ургэжэ бодхохые йанаарай,
Yyp хираанаар манайан галаа 
Удэшэлэп тулихые хараарай.
Хулеэжэ ядаад унтайан хуугэдэйнь 
Тулеэ бэлдэйые бу мэдэ.
Улсэжэ йуугаад шатаайан галайнь 
Булез угэхые бу мэдэ.
Яахаб даа, булта дабагдаа.
Ямар жэгтэй саг ерээб.
Яабашье йаа, йайхан ябагдаа,
Ядарал гарайан гэлэйб.
Сагай эрхые сагааруулаад,
Садхалан бодолоор ябажал баййан 
Убгэд, хугшэдэй юроол дуулаад,
Урн хуугэднай дахабал йайхан.
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