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ПАНАМЖА

«Бэрхэшээл дуурэн дэлхэй дээрэ бэе бэеэ гамная»
Yндэр iihIihihii убгэд хугшэдэймнай хэлэйэн сэсэн мэргэн 

угэнууд огто газаагуур ошоогуй гэжэ уни carhaa мэдээжэ ха юм 
даа. «Уритэ хун хунэй уриие бу хэлэ, бэетэ хун хунэй бэеые бу 
хэлэ» гэжэ хэлэйэн угэ арадай аман угын жасада бии ха юм.

Унэхеереешье хунэй ури 
ухибуу муушалжа муугаар 
хэлэйэн хундэ харюултайл байдаг 
гэжэ би харадагби. Бага ябахадаа 
али нэгэ хуе хараад, шоо узэн дуу- 
гархатайш адди эжымни: «Наан, 
юундэ хуниие муугаар хэлэнэш? 
Хунэй найан соо юушье болодог 
юм! Бу дахинаа тиигэ!» -  гэжэ 
заадаг йэн.

Зарнм нэгэн хунууд нугэл 
шэбэлйээшье айнгуй, уйльш ури 
тухайшье бодонгуй, хунэй ури 
хуугэдые абаха танаггуйгеер хэ- 
лэжэ, сэдьхэлээ ханадаг хунууд 
байна.

Хунэй уриие шоо узэхэ муртоо 
оорыюо ухибуудые ундэртэ ху- 
рэтэр магтаха, йайрхаха.

Ухаатай эхэ эсэгэ гээшэ хунэй 
ухибуу магтаад, оойэдынхиеэ зэ- 
мэлдэг юм гэжэ ундэр найатан 
хэлсэдэг.

Тиибэшье зэмэтэй зэмэгуйшье 
йаань ухибуудээ зэмэлжэ, гэмэр- 
жэ хараажа байха гээшэ байал 
йайтай бэшэ. Илангаяа турэйэн 
тэжээйэн ури хуугэдээ шулйоо 
йайруулан, бусад хунуудтэ муу
шалжа байдаг турэлхид йайн 
юумэ хэнэгуй. Уд эр бури тиигэ- 
жэ ухибуунэй хин мориие дара- 
жа дабтажа байхада, тэрээндэ 
дадажа, йайн тээшээ хубилха 
эрмэлзэлгуй болошохо.

Ухибуугээ хумуужуулэн 
йургахадаа, хари хунэй бай

хада йургаал заажа бэрхэеэ 
харуулйанай огто хэрэггуй гэжэ 
йанагшаб. Эхынь гу, али эсэ- 
гынь ухибуудээ зэмэлжэ байха
да, хажуу тээйээнь хамйалсан 
оролсохо гээшэ хари хуниие 
йайн талайаань харуулдаггуй, 
доторой бодолтой баййанайнь 
гэршэ болоно. Муноо урда- 
найхидал адди хотой айлаараа 
ухибуу хумуужуулдэг саг бэшэ. 
Уг гарбалайнгаа йайн йайхан 
заншалые уни алдажархийан 
бидэндэ унгэрйэн сагнай углов 
муноо эрьехэеэ байнагуй. Пайн 
юумэеэ йэргээхэ гэжэ оролдохо 
хэрэггэйл юм бэзэ. Тиигээд хэды- 
шье манай хэргуусээ йаа, XXI 
зуун жэлдэ амидаржа, ургажа 
ябайан ури хуугэднай уе сагайн- 
гаа нулоонйоо яагаад гарашахаб 
даа. Эндэ хусоороо баалажа урда 
орогдохогуй. Харин ухибуудээ на- 
рай зааханйаань эхшбкэ, хашартай 
болоторнь шашангуй, зохидоор, 
юумэнэй ушар удхые ойлгуулха 
гэжэ оролдохо шухала.

Энэ бэшэгэйнгээ эхиндэ дахин 
эрьежэ бодомжолходо иимэ бай
на. «Y pirn хун хунэй ури бу хэлэ, 
бэетэ хун хунэй бэеые бу хэлэ» 
гэйэн оньйон угэ хадаа сэсэн уд- 
хаяа хэзээдэшье алдахагуй байна. 
Хубилган шэнэдхэлгын эхилээд 
байхада, дэлгуурэй жолоо йула 
табигдажа, олзын хэрэг эрхилэг- 
шэд бии боложо эхилээ бэлэй.

Илангаяа залуушуулай дун- 
да. Ухаан бодолой ажалда бэеэ 
угэйэн манай зарнм нухэд али 
болохоор тэдэ залуушуулаа шоо 
узэжэ, шобто хараажа, хунуудэй 
тоойо гаргахаар бэлэн болоод 
байгаа. Ажабайдалаймнай эрьесэ 
ондоо замаар хадууржа, эконо- 
мическа, ондоо хуулшш бии бо
лоходо, залуушуул зэмэтэй аал?

«Хун бэшэ хуйхэрнууд гээшэ!» 
-  гэжэ олзын хэрэг эрхилээшэдые 
хараадаг баййан хунууд муноо 
00ЙЭД0О тэрэ замаар харайлда- 
жа эхилээ. Бухы найаараа со- 
циалис ёйо гуримаар ажайуужа 
йурашайан бидэнэр шэнэ сагай 
эрилтэнуудтэ дадажа ябанабди. 
Харин залуу уетэмнай ехэнхидээ 
нугархай, ухаанайнь гуйсэ тургэн 
хадаа дэлгуурэй хуули ёйодо тур
гэн дадана гээшэд.

«Бэрхэшээл дуурэн дэлхэй дээ
рэ бэе бэеэ гамная» гэжэ дуула- 
дагбди. Тиигээд бултадаа дуугаа 
нэгэдэн, бэе бэеэ гамнахынгаа ха- 
жуугаар ури хуугэдээ гамная гэжэ 
уряалнаб. Бидэнэй йуулээр энэ 
юртэмсэдэ улэжэ, уг изагуураа 
залгаха уетэмнай ха юм даа.

Буришье хушэр хундэ долган- 
до дайрагдайан манай уе сагта 
хэн хэнэйшье ури бэенэр йайн 
ябаг лэ. Гэтэжэл байдаг гэнэ 
усалда оронгуй, гэнтэ билтарйан 
зоориин хорхойдо дшшдэнгуй, 
хаанашье хин мориёо уруунь 
харуулангуй ажайууг лэ гэжэ 
зальбаран байя! Хэн хэнэйшье 
ури бэе адди, энээниие бу мартая!

Алексей Таабай НОРБОЕВ
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___________ ТУСЭЛ

Буряадай 100 шухаг нютагуудай нэгэн
Урда carhaa Диваажанай 

орон гэжэ алдаршайан Сана- 
га нютаг «саадын гол», «саана 
газар» гэйэн удхатай гэжэ мэдэ- 
нэбди.

Сэхир голой зуун эрьеэр ха- 
дата нютагнай аймагай туб За- 
каменск хотойоо баруун хой- 
шоо 78 модо зайда оршодог. 
Унгэрйэн 2017 оной тоогоор 
Санагада 1620 хун ажайууна. 
Нютагай шухагынь гэхэдэ, 
Буряад Улас соогоо эгээ томо 
буряад тосхоноймнай арад зон 
турэл хэлэеэ алдаагуй юм.

Сэлгеэхэн Санагые табан 
ундэр ууланууд йахин хара- 
даг. «Таба» гэйэн тоо монгол 
туургата арадуудта ехэ онсо 
шэнжэтэй, гунзэгы удхатай 
гэжэ мэдээжэ. Тиимэйээ нюта
гай туухэ, хугжэлтэ хараадаа 
абан, бидэнэр Монлам лам- 
багайн уусхэлээр «Шухаг ню
таг» гэйэн республикэ дотор 
унгэрйэн мурысоондэ хабаа- 
даха гэжэ шиидээбди. Зохёон 
байгуулхы булэг бии болгожо, 
нютаг тухайгаа тусэл бэлдэжэ, 
урагшатай хабаадаабди. Энэ 
тусэлэй аша туйаар Санага ню
тагнай Буряадай 100 шухаг ню
тагуудай тоодо ороо. Зохёон 
байгуулхы булэгэй тоодо Сэ- 
сэгма Викторовна Санданова 
(Чимитова), Таисия Хандуевна 
Мархаева, Цырен-Дулма Дол- 
соновна Цыренова, Эржена 
Геннадьевна Тарбаева гэгшэд 
оройон юм.

Энэ тусэлэй гол бодол 
нютагай хугжэлтын саашанхи 
арга боломжонууд, ерээдуйн 
сагта зоной ажабайдал йайжа- 
руулалга, нютагай шарай, нэ- 
рыень дээшэнь ургэлгэ болоно.

Нэгэдэхеэр, аяншалгын за- 
муудые бэлдэжэ, шажан мур-

гэлэй газарнуудые харуулжа, 
байгаалиин узэсхэлэнуудтэй 
танилсуулжа байхаар хараа- 
лагдана.

Хоёрдохёор, Санага ню- 
тагта ургадаг ургамалнуудые 
урэжуулхэ, суглуулха ажал 
ябуулга болоно. Эдэ бугэдэ ол- 
зын хэрэг эрхилхэдэ, йайн ша- 
нартай эм домой зуйлнуудые 
бэлдэхэдэ ехэ нулоо узуулхэ. 
Захааминай эмдэ ородог урга- 
малнууд манай регионой омо- 
горхол боложо магадгуй.

Гурбадахяар харахада, му- 
ноодэр нютагтамнай ажал- 
ладаг худоогэй ажахынуудай 
ундэйэ йуури дээрэ йарлаг 
усхэбэрнлгын, йун болон мяха

уйлэдбэрнлгын зуйлнуудые 
бутээн гаргаха арга бии болохо.

Сагаан эдеэнэй зуйлнуудые 
уйлэдбэрилгэ хадаа хунэй бэе 
махабад йайжаруулалгада, 
элуур энхые хамгаалгада, элдэб 
убшэнйоо йэргылэлгэдэ ехэтэ 
нулоо узуулхэ гэжэ йанагдана.

Нютагай арад зон манайн- 
гаа бэшэйэн тусэл дэмжэжэ, 
турэл нютагайнгаа шарай, зо
ной ажабайдал йайжаруулгын 
хэрэгтэ булта эдэбхитэйгээр 
хабаадахыетнай уряалнабди.

Буряад Уласай 100 шу
хаг нютагуудай тоодо манай 
аймагйаа ори ганса Санага ню
таг ороо гэжэ тэмдэглэе.

Таисия МАРХАЕВА
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ЭРДЭМЭЙ ГУЛАМТА

«Холын хонгор HahaH
Ьанаа сэдьхэлыемнай урбуулна...»

Манай редакцида Захаами- 
най аймагай Дутэлуурэй дунда 
hypiyy.in 1993 ондо дуургэйэн 
20-дохи выпускын шабинарйаа 
амаршалгын угэнууд ерэбэ:

- Хабарай тэрэнгиин хан- 
гал соогуур йургуули тээ- 
шээ хутэлйэн зургэ харгы 
йанагдажа, йургуулиин хонхын 
жэнгирээн соогуур холын хон
гор найан йанаа сэдьхэлыемнай 
урбуулна.

Хорин табан жэл ямаршье 
тургэн унгэрбэб даа! Душеед 
бишыхан, хеерхэн хубууд ба- 
сагад турэл Дутэлуурэйнгээ 
йургуулиин богойо туруу- 
шынхиеэ алхан ороо бэлэйбди.

Туруушын манай багшанар 
Роза Пивоваровна Хамаева Зоя 
Памаевна Цыренова хоёр узэг 
бэшэгтэ йургажа, ургэн эрдэм 
мэдэсэеэ маанадтаа дамжуулжа, 
сэсэн угеерее дэмжэжэ, 5-дахи 
класс хурэтэр йургажа гаргаа 
бэлэй. Туруушын багшанарай 
сэнтэйхэн йургаал заабаринууд 
хэзээдэшье мартагдахагуйгеер 
манай сэдьхэлдэ хадуугданхай.

Саашадаа маанадые хундэтэ

багшанар Чойбон Эрдынее- 
вич Очнров, Елизавета Михай
ловна Очирова хоёр хутэлжэ, 
йургуулн тугэсуулжэ, ургэн хар- 
гыда гаргайан туухэтэй.

Мун тиихэдэ олон бэлигтэй 
багшанараа дурдангуй байха 
аргагуй. Эдэ хэд бэ гэбэл: Бад- 
ма Гомбоевна Базарова, Дора 
Зуйконовна Цыренова, Вален
тина Бальжановна Бальжанова, 
Светлана Будаевна Базарова, 
Александр Будаевич Шагдуров, 
Лидия Дымпиловна Цыбикова, 
Анна Шагдуровна Ламажапо- 
ва, Сэсэг Мункуевна Ринчи- 
нова, Маргарита Бадмаев- 
на Цыремжитова, Владимир 
Гомбоевич Цыренов, Дарима 
Дамдиновна Цыренова, Вик
тор Гармажапович Бальжанов, 
Альберт Шагдурович Будаев, 
Татьяна Будаевна Шагдурова, 
Эржена Васильевна Дареева, 
Аюна Владимировна Цыдено- 
ва, Татьяна Галсановна Шагду
рова гэгшэд болоно.

Багшын хундэтэй ажалда 
сум бэеэ зорюулжа, олон тоото 
хуугэдые эрдэмэй орьёл еедэ

залайан алдарта багшанараа 
нэгэшье мартадаггуйбди!

Хорин табан жэл ходорон 
ошобошье, йургуулиимнай 
жаргалтай найан, хундэтэ баг- 
шанараймнай урихан мийэрэл, 
дулаахан шарай, эльгэ ним- 
гэн энхэрэл йанагдажа, сэсэн 
зубшеел заабаринуудынь зурхэ 
сэдьхэлдэмнай бухеер хадууг- 
дажа, найанаймнай залуур бо- 
лонхой!

Хундэтэ манай багшанар!
Угэ хумуужэл хоёройтнай 
Унэтэ удхань хубираагуй, 
Сагай сайран ошобошье, 
Сохисо йудалынь

йулараагуй.
Е1айанай жаргал эдлэжэ, 
Е1аартай золтой йуугыт даа! 
Жэл сагуудай йэлгээн соо 
Жэншэдгуй алхалан

ябыт даа !
Залуу ябадагаа дурсажа, 
Зандаа маанадтай

хухиит даа!
Бултанай эхэ эсэгэ мэтэ 
Буурал йайхан багшанарнай! 
Дутэлуурэй дунда hypryy.iiiiiii 

20-дохи выпускын шабинар
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НЮТАГАЙ ПОНИН

АРЬЯА-БААЛА БУРХАН ТУХАЙ
Арьяа-Баала бурханай 40 метр ундэртэй ай- 

хабтар ехэ хуриг Буряад ороноймнай баруун 
урда холын аймагай хойморто суугаараа ундэр, 
домогоороо баян Санага нютагта бутээгдэхэ 
гэжэ, бэлэдхэлэй худэлмэринууд эхилээд байна.

Энэ бурханай хуриг бутээхэ хэрэг тон ехэ ха- 
рюусалгатай, гаргаша ехэтэй. Гол тулэб шуд- 
хаха, шэрдэхын ашаар бутэхэ энэ худэлмэриие 
дулаанай сагта унгэргоогуйдэ ондоо аргагуйнь 
мэдээжэ. Тиимэйээ энэ хэрэгые зурхэндоо дутэ 
абайан Санага нютагайхид арга шадалаараа 
туйа хайраяа узуулжэ байна.

Нютаг соогоо йайн уусхэл дэмжэжэ байха 
зорилготой «НЭГЭДЭЛ» гэжэ йайн дуранай 
жаса байгуулагданхай. Энэ ехэ бутээл байгуул- 
ха эрхэ Оросой Холбооной Буддын шажанай 
заншалта Сангхын толгойлогшо XXIV Хамба 
лама Дамба Аюшеев уг гарбалаараа Санагын 
мэдээжэ уран зурааша, уран барималша Юрий 
Ендонович Мандагановта даалгайан юм.

Энэ Арьяа-Баала бурханиие юун гэжэ 
ойлгохоб гэхэдэ: Арьяа-Баала -  «Дэлхэйн зо- 
болондо харадаг» мун байа Жанрайсиг -  буд
дын шажантанай шутэдэг хамаг Будданарай 
нигуулэсхы сэдьхэлэй бурхан гээшэ. Энэ бо- 
дисада найа барайанайнгаа йуулээр нирваан 
болоогуй, харин шэнэ турэлдоо богдо болоод, 
хунуудэй юртэмсэдэ улэжэ, нирваан тээшэ 
ошохо замдань тэдээндэ туйалдаг. Арьяа-Баа
ла Бурханай зургаан уетэй «Ом маа нии бад 
мэ хум» тарни олониитэдэ зорюулагдайан, 
тиимэйээ энэ бодисада заримдаа Шадакшари 
(«Зургаан Уеын Бурхан») гэжэ нэрэтэй.

Арьяа-Баала бурхан бутээгдэжэ, юундэ аяар 
Санага нютагта заларха болоо юм гэбэл, Заяа 
хамба лама Санага нютагые хаража гоёшоогоод, 
шэнжэжэ узэхэдоо энэ гээшэ одоо саада газар, 
Диваажанай орон мун байна гэжэ айладайан 
байдаг. Арьяа-Баала бурханай тайлбари: хун 
хадаа найа барайанайнгаа йуулээр нирваан 
болонгуй, харин шэнэ турэлдоо богдо болоод, 
хунуудэй юртэмсэдэ улэжэ, нирваан тээшэ 
ошохо замдань тэдээндэ туйалдаг уургэтэй 
энэл диваажанай орондо мунхэрнэ гээшэ. Тии- 
хэдээ хун бухэн бэшэ, харин нигуулэсхы сэдь- 
хэлээр эхэ зургаан зуйл хамаг амитанда ханда- 
жа, хайрлажа, туйалжа, ябадал бухэндоо буян

уйлэдэжэ энэ найаяа унгэргэйэн хунууд гээшэ 
гэжэ ойлгохо ёйотойбди.

Буряад Уласаймнай дэбисхэр дээрэ ажа- 
йуудаг бухы зоной ашада бутээгдэжэ баййан 
бурханаа бутээжэ, йууха газартань залаха ай- 
хабтар ехэ худэлмэриин гаргашануудта хан- 
диблан орожо хайра туйаяа узуулжэ, хойтын 
жаргалай буян уйлэдэхэ ушоо нэгэ боломжо 
бии болобо гэжэ унэн йанаагаараа сэдьхэжэ ха- 
баадалсаха бэзэт гэйэн найдал байна.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

УЛЬГЭР ШЭНГИ УНГЭРЬЭН XAhA
(баримтата туужа)

( Ургэпжэп).
( Эхиниинъ урдахи дугаарта).

Хандажаб Лубсанданза- 
нович мун тубшэн налгайхан, 
Эхэ-герой Ханда Жамбалов- 
на хоёрой ехэ хубуун Жалсан, 
удаадахинь Даша, тиигээд 
бусадынь доошоо найанай, 
мунее тэрэ гурбаниинь Ута- 
Жалгада убйэндэ гараад бай- 
бад. Жалсан намйаа нэгэ дуу, 
нэгэ класста йуража, наадажа 
эрэ болойон зомди.

Улаан-Удэ хотодо, уйан сэ- 
рэгэй албанйаа ерээд, худее 
ажахын хутэлбэрилэгшэдэй 
йургуули дуургээд, зоотехник 
мэргэжэлтэй болонхой. Барга- 
жанай аймагай Хилгана нютаг 
тоонтотой Сэсэг Дамбиевна 
нухэртэеэ, мунее гэр булеерее 
Шабартада фермер болонхой 
ажайуудаг юм.

Дуунь, Даша Хандажапович 
Цыренов, Красноярск хотодо 
дээдэ йургуули дуургэжэ, ой 
модоной ажахын мэргэжэлтэй 
боложо ерээд, мунее Захаа- 
минай ойн ажахын директо- 
рээр хэдэн жэлэй туршада ам- 
жалтатай йайнаар ажаллажа, 
найанайнгаа амаралтада га
раад байна.

Тиигээд лэ Даша бидэ хоёр 
«нээрээл Ута-Жалгын доходя
га бригада» гэлсэйээр ошожо 
буубабди.

Бригадамнай усееншье зон 
йаа, ажалда бэрхэ, ябажал га- 
раабди даа.

Морин хажууршье байха- 
гуй. Гансал бинь йуулэй уедэ 
саарйа дэрлээд йэлэн хатар- 
жа йурашайан, зурхеер хал- 
та йуларйан хэбэртэй байбаб. 
Тиийээршье «бураздаадаа»

орогдоо юм бэзэ.
Нонин гэхэдэ, Ута-Жалгые 

хубаажа, хоёр бригада гарайан 
байгаа. Хуштынхид Пообо- 
Жундыйаа дээшэ Ута-Жалга 
хурэтэр, бидэнь дээшээ Шой- 
жол хурэтэр.

Хуштын отогйоо Бальжан 
Ширапов ерэжэ, морин хажуу- 
раар сабшагдадаг газарыемнай 
унагаажа угэхэ, нухэдэймни 
турэлэй хун -  булэнь боло- 
хо, ажалда худэр, томоотой, 
усеехэн маанараа хайрлажа; 
гарааршье сабшадаг газарыем
най унагаалсаад ошодог йэн.

Нэгэтэ углеегуур Бадма 
Хандама хоёр моридоо бэдэр- 
жэ гараад, бидэ гурбаниинь 
буусадаа гар хажуураар саб- 
шабабди. Бухэли урдэйэ саб- 
шаад, гэртээ орожо, эдеэ, уйаяа 
хэжэ, хуурай ажалдаа гара- 
хаар тухеэрнэбди. Моридтоо 
ошойон хоёрнай угы.

«Хайшаа ябашабад, яаша- 
бад бэ?» -  гэлдэйээр байтарнай 
Хандама орожо ерээд:

- Хойто тэбхэрйээ дээшэ 
нэгэ йурэг гахайнууд ябана. 
Олон поршоонхотой. Гахай
нууд маанарые мэдээгуй, Бад
ма тэндээ йахяад йууна, би 
хэлэхэеэ ерэбэб, -  гэхэдэнь, 
Жалсан Даша хоёр миниин- 
гээ абажа ябайан буу баряад, 
гуйлдэжэ ябашабад.

Баабайн буу манайда ходо 
баййан, би иишэ тиишээ ходол 
абаад ябадаг, йуража барижа, 
заййаар байтарни, тэрэм гар 
дамжаад, угы болошоо агша 
йэн.

- Эдэмнай гахайшье торгоод 
ерэхэдээ болохо, бидэ хоёр мур 
убйэеэ йэлие даа, -  гээд, бинь

Хандамаяа дахуулжа тармуу- 
раа баряад, буусынгаа урда за- 
хаархи бургаайадые зубшажа, 
сабшагдайан мурнууд тээшэ 
ошобобди.

- Та хоёр моридоо бэдэрйэн 
зон гут, али гахайнуудаа даха- 
жа ябайан зон гут? -  гэхэдэм, 
Хандама:

- Морид байгаа йэн. Эдэш 
мунее асарха байха, хазаар- 
нууд Бадмада, -  гэбэ.

Тиийээр «ангуушаднайш» 
моридоо хутэлеед орожо ерэ- 
бэд. Убйэеэ йэлилсэхэеэ ерэхэ- 
дэнь:

- Гахайтнай хаанаб? -  гэхэ- 
дэмни:

- Бадмашни бэеэ мэдуулйэн 
байгаа бэшэ аал даа, гуйлдэжэ 
арилйан байгаа, -  гэжэ Даша 
харюусаба.

Тэрэ гэйээр «Тэрэ адуулдаг 
гахайнуудаа ошожо, туужа 
абаад ерэ», -  гэжэ Бадмаяа га- 
саалдаг болоо йэмди.

Уд эр ажалдаа гарахадашни 
наратай, халуун, нэжээд сам- 
сахануудаараа гараад, отогйоо 
холо худэлхэш. Намар тээшэ 
удэшэниинь йэрюун болохо, 
харанхы болотор самсануу- 
даараа хулдэшеед, эхилйэн 
ажалаа дуургэжэ, йурилее йаа 
нюруулаад, хашааень зайаад 
ерэдэг бэлэйбди...

Тиигэжэ, тэрэ жэлэй убйэнэй 
ажал бусадайл зэргэ ябажа, 
дуургэжэл гараа йэмди.

Иигэжэ минии хун боложо 
хумуужэхэ хэрэгтэ нангин ху- 
битаяа оруулйан нютагайхи- 
даа йайн йайхан йанажа ябадаг 
тула, заримыенынье йаа дур- 
дажа гараха зорилго табяа йэм 
даа.
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ХОНТОБОЙДО

Хада уулаар хуреэлэгдэйэп 
хангай тайга Захааминда 
хабтагай ехэ тала угы гээд 
hanaxaap. Yinn дээрээ тиимэ 
бэшэ. Сэхир голой хоёр эрьеэр 
хабтайжа тэниийэн Санагын 
тала Улаан-Болдогйоо Бол- 
хойн адат, Номто-Голйоо 
Хуурлигай дабаанай адат -  
Андага, Шутэн хурэтэр -  гай- 
хамаар ехэ тала байдаг.

Хэмжуурээрээ ехэшье ту гэ- 
хээр ушоо нэгэ захагуй ургэн 
тала Санагын талайаа зуулжээ, 
10-аад модо зайда, нэмжыдэг. 
Энэмнай Сагаан-Мориной ха- 
рьяата газар Хонтобой-Зэм- 
хын тала гээшэ.

Номто-Голой дабаан дээрэ- 
хи урда, хойто жалгануудйаа 
эхиеэ абаад, аргамжа мэтэ 
нариихан горхон, Нууд гээ
шэ, зуулжээ урдайаар, замдаа 
Хуйтэн-Булагай шэл шэнги 
уйатай, урда хойто жалга- 
нуудай бусад горхонуудтай 
ниилэйээр, Зэмхын-Хушуун- 
дахи зоодой элбэгтэй Олон- 
Нуурта шудхажа ороод, 
тэндэйээ шэнэ хусэ абажа гара- 
хадаа, бури ургэн гол боложо, 
зуулэдэг. Нуудай зуун эрьедэ 
минии нютаг Сагаан-Морин 
тосхон тубхинэйэн байдаг.

Баруугаар, Зэмхэ багаар, 
Нуудай баруун эрьейээ урда 
займаг хурэтэр, баруун зуун 
тээшээ Олон-Hyyphaa Хуйан- 
Толгой хурэтэр нэмжыйэн хо- 
тогор ехэ талые Хонтобой гэжэ 
ойлгобо ёйотойбди.

Хотогор баян
Хонтобоймнай

Хони, малаарааш баян даа...
Зунай зулгыда нэгэ дахин 

нюргаяа тэниилгэдэг малшад 
Хонтобойнгоо Болдог тойро- 
жо зуйаландаа тубхиноод, то- 
гоонойнгоо архи уухадаа, ии- 
гэжэ дуулалдадаг баййан юм.

Хони, малынь нээрээшье 
элбэг Нэп. Болдогой урда хо- 
ниной нэгэ отара, баруун 
тээнь нэгэ гууртэ, зуун тээнь 
нэгэ доро хоёр-гурбан гууртэ 
зуйадаг байгаа.

Тэрэ уеын колхозой нэгэ 
гууртэдэ 110-120 толгоййоо 
усоон бэшэ (140-150 хурэтэр) 
мал тоологдохо, Нуудаймнай 
зуун эрьедэ, тушаа хойномнай, 
ундэр губээ дээрэ, Урбаан гэ- 
дэг йууринда ушоо нэгэ гууртэ.

Тиигээд байхадаа, эбэр- 
тэ малай 5 гууртэдэ 550-700 
толгой ухэр мал Хонтобойн 
хотогорто багтаад бэлтттэжэ 
зуйадаг баййан болоно. Нэгэ 
отара хониной хэдышье толгой 
баййыень xaanahaa йанахабиб 
даа.

Колхозоймнай бухы бая- 
лиг иигээд лэ бэшэ, ушоо 6-7 
гууртэ мал бусад тээгуур (Зуун- 
Зээрэнхэй, Ехэ-Мэлэ, Нуур, 
Нарин-Хушуун, Уряанхай, Ба- 
руун-Адаг) зуйадаг байгаа.

Болдогой баруугаар займаг- 
haa нааша хабсагайн хормой 
хурэтэр хэдэн азарга адуун бэл- 
шэдэг бэлэй.

Энэл даа, хотогор йайхан 
Хонтобоймни. Юуб гэхэ- 
дэ, би хун боложо мэдээ 
opoxohoo хойшо 2-дохи класс 
дуургэтэрээ зун бухэниие Хон- 
тобойдоол унгэргэйэн хум, 
гэнэн найанайм эгээл тулэг 
алтан дэлхэйн альган шэн
ги хабтаййан Хонтобойдоо 
унгэрйэн юм даа...

Углоогуур йэрихэдэш удхэн 
сагаан манан. Наран, хаанаб 
даа тэндэ, Хуйан-Толгоййоо 
наагашагуур, байдаг газартаал 
бии хэбэртэй. Хэлтыд гэйэн 
бишыхан хара зуйаланайнгаа 
гэшхуур дээрэ али олон абяа 
шагнаархан, нюдоороо нара 
бэдэржэ йууд гэхэш...

Гараа тэниилгэбэл, альган 
харагдахаа болишоно гэхээр 
удхэн манан, муноо бодохо- 
дом, зун бурил байдаг гээшэ 
йэн ха...

Болдогой араар ехэшье 
бэшэ haa, удхэноор ургайан 
шэнэйэн ой соойоо, тэрэ хойно, 
Урбаан тээйээ, халта зуугээр -  
Бахын-Жалгайаа хухын дуунай 
хугжэм зэдэлнэ...

Жаргалтайл хайадамни 
борьбо дээрэмни бодхойон, хо
тогор йайхан Хонтобоймни...

Болдогой-Г абайаа Нууд 
тээшээ яарайан Хонтобойн би
шыхан горхоной эрьедэ нэгэ 
доро 2-3 гууртынхидэй заахан- 
заахан зуйалангууд. Баруун за- 
хын, уйээлжэ барийан тэбхэр 
хара гэрхэн соо, юундэшье юм, 
хун байдаггуй йэн.

Тэрэмнай Хонтобойн хуу- 
гэдэй «штаб» бэлэй. Унтажа бо- 
добол, тиишээ зуглэхэш, ошохо- 
дош хэн нэгэн ерэнхэй хулеэжэ 
йууха, угышье йаа гансаараа 
ерэшоод бусадаа хулеэхэш. Тэрэ 
гэрэй уйэйн тээг бухэндэ хэдэ- 
хэдээрээ хараасгайн гэрнууд 
жэрыжэ, ш уран, хурдан ха- 
раасгайнууд  уйээгээр орон- 
гаран, туха забгуй уймэлдэжэ, 
ороходош шаг шууяан -  байал 
нэгэ ехэ «концерт» боложо бай
даг бэлэй.

Хорогуйемнай галабта 
таайан хараасгайнууд маана- 
рые балай анхардагшьегуй йэн. 
Нэгэтэ хараасгайн уурхаййаа 
ундэгэхэнуудые абаад ябайаар 
баригдажа, «эдеэлйэн» байхаб- 
ди. Тэрэ гэйээр хараасгайнуу- 
даа дайлахаяа болижо, наада- 
найнгаа хоорондуур тэдэнээ 
харууйалдаг, аршалдаг болоо 
йэмди. Тэндэмнай тэдээнэйм- 
най хоёр ехэ дайсаниинь бии 
бэлэй: харсага, тиихэдэ манай 
муура.
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Панахадамни, харсагал 
саг ургэлжэ хараасгайнууд- 
тамнай добтолжо байдагаар 
йанагдана.

Муура маанарта улдуулэ- 
улдуулйээр тиишэ харгыл- 
хаа болижо, хээгуур зайдаг 
болойон юм. Хонтобойн та- 
лаар дуурэн бутануудай хоо- 
рондуур хуурайшалан, ногоон 
соо, булжамуурай уурхайнууд 
элбэг бэлэй. Тэрэмнай тиишээ 
агнадаг болойон байха. Тугал- 
нуудаа хаагаад байдаг ургэн 
ехэ тээлниг йургаагуудаар 
баригданхай бэлэй, муурын 
ургэлжэ тэрээн дээгуур дам- 
жан, хойнойоо ерэжэ ябахань 
харагдадаг йэн. Нэгэтэ эжы 
муурадаа зузаан будеер дурбэн 
гутал оёжо умдэхуулээд та- 
биба. Тэрэнь энеэдэтэйгээр 
хулнуудээ йэжэрсэгээн, гутал- 
нуудаа бэшуурхэжэ, ябажа 
угэбэгуй.

Тиигэжэ муурын гэр, са- 
райнууд еедэ айалдахыень бо- 
люулха зорилготой оёгдойон 
гуталнууд огтолон хэрэггуй 
байшаба. Байгаалиин табисуур 
хаана ошохоб даа?

Y бйэнэй хайын эхилхэ- 
дэ, зуйаланда баййан малша- 
дай зариманиинь (ехэнхидээ 
эрэшуул) убйэндее гарадаг 
баййан юм. Баабай ургэлжэ 
Ута-Жалгада убйэндэ гараха, 
тиихэдэнь бишье тиишээ да- 
халсадаг йэм.

Зуйаландаа улэйэшуулынь, 
малаа харалсажа байгаад, 
угл00ниинь эртуур бодо- 
жо унеэдээ йаабал, мун лэ 
умсынгоо хэды малда абалсан- 
гаа, зуйаланда оромсоор ту- 
галнуудай эдихэ убйэ сабшаха 
даабаритай байгаа.

Тэрэ даабарияа Таабайаа 
зуулжээ поли зайгаад, Галдан 
дээгуур, Бахын-Жалгада саб- 
шажа дуургэдэг баййан юм.

Y бйэндэ гаралсашоогуй

йаа, унтажа садаад бодожо, юу 
бэлдээд орхидог йэм, тэрээхэ- 
нииень эдижэ абаад лэ, нара 
гаража халуун болоогуйдэ 
«штабтаа» сугларжа, «суг- 
лаагаа» унгэргеед, удэр соо 
тугалнуудай ууха уйа урда 
горхонйоо хунэгуудээр 300Ж Э , 

модон хорысонуудые дуургэхэ 
даабарияа шамдажа дуургэдэг 
ажалтай йэмди. Тэдээхэн хо
рысонуудые дуургээл йаа, 
саашадаа одоол юу хэхэ, хаа
на ошохо -  манайл мэдэлэй 
бэлэй. Гэбэшье дан талаан- 
даа бэшэ йэмди. Убйэн ажал- 
да ошодоггуй ундэр найатай 
Жэмбын Сэбэг-Жаб тээбии, 
наадандаа дашуурбалнай, зон- 
хилон йагад байдаг бэлэй. Тэрэ 
уеын Болдогой Зуун зуйаланда 
Сэбэг-Жаб тээбиин Сэмжэд 
(Чимит. Юундэшьеб хоёр нэ- 
рэтэй юм йэн), Сэмжэд эзын 
дуу Буда-Жаб, тиихэдэ Ханда 
эзы (Ханда Жамбаловна) Буда- 
Жабай уеын гээшэ ту, али хал- 
та дуумэр Даниил хубуунээрээ, 
манйаа халта дуу басаганаа- 
раа, тиигээд манайхин -  иимэ 
айлнууд зуйажа байгаа.

Сэмжэд Жимбеевагай гур- 
бан хубууд -  миниил уеын Сэ- 
рэн-Дабаа, нэгэ заа доогуур 
Намсарай, йаял хулдэ орожо 
ябайан Солбон, Ханда эзын 
Долгор, би -  иигээд лэ хуугэд 
гээшэбди.

Манай наадан элил бэд даа, 
удэрэй халуунда урда горхон 
соогоо унжэхэш.

Г эрнуудэймнай урдуур 
хорёолоотой, хорёойоо саа- 
шаа горхон хурэтэр, малнууд 
гэшхэжэ тиирэйээр, ургэлжэ 
шабар болошонхой байха. 
Тэрээхэн шабараа оймойоор, 
хулнууднай хаб хара йаари - 
булгайр гуталтайнууд мэтэ бо- 
лошохо.

Паариин хаха гантажа байха 
уеэр хулдэшни тараг турхеэд,

гэр соо йуулгаха. Оо-оо! Одоо 
ямараар хордодог йэм?!

Манайхин Бахын-Жалгада 
сабшалгатай бэлэй. Заримдаа 
эжыгээ дахаад, тэндэнь ошол- 
содог йэм. Байрайаан зуун тээ- 
шээ ошожо, Нуудаа Эрьюул- 
гын оломоор гаража, зуун эрид 
губээень тээ хойхонуур, жалга 
соогуур угсэжэ сабшалгадаа 
ошодог йэмди...

Нуудай зуун эрье зайн йагад 
Таабайаа нааша зурыйан дар- 
дам зайамал харгы Хуйан- 
Толгой тойроод зуулэйэн 
байха. Юундэшьеб, энэ хар
гы хараха бухэндее зосоом 
хулгеед, энэ найанайм эгээл 
туруушын ехын харгы, на- 
майе хайшааб даа, холын холо 
РУУ уряалйан мэтэ, ургэлжэ 
йэгшэдэг бэлэйб...

Хожомынь, 1957 оной 
сентябриин нэгэндэ, тэрэ 
йуралсалай жэлэй туруушын 
удэр, хэшээлнуудэй ушвв 
тараагуй байхада хурэжэ 
ерэйэнээ йайн йанагшаб. Са- 
нага Сагаан-Морин хоёрые 
холбойон энэл харгыгаараа 
абатаяа мориндо йундалдаад, 
Сагаан-Мориндоо йургуулида 
орохоёо ошожо, тосхон гээшые 
туруушынхнеэ хараад, яагаа 
олон томонууд гэрнууд нэгэ 
доро байдаг юм гэжэ одоол 
гайхахын ехээр гайхаа бэлэйб. 
Тиигэжэ хараад лэ йэгшэдэг 
баййан тэрээхэн харгымни 
бухы найанайм ургэлжэ нэгэ 
ехэ харгын эхин болоо бэлэй...

Манайхинай 1950 ондо на- 
майе абаад, Сагаан-Морин 
соогуур алад гаража, Да- 
баанда малда баййан эгэшэ 
хуряахайндаа ошожо бууха- 
дань, тэрэ нэгэ доро сугларйан 
гэрнуудтэй тосхон гээшыень 
обёорхо ухаан жэлтэй намда 
хаанайаа байба гээшэб. Тэрэ 
гэйээр лэ минии гулмэр найан

( Ургэлжэлынъ 8-9-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэл).
ургэлжэ худее йуурипуудаар 
унгэрйэн ха юм...

...Ойн захада убйэндоо 
ерээд, туруун сабшагдажа 
хатайан мур убйэн дээрэ ун- 
табал унтаад лэ, туйсэтэй та- 
рагаар даруулжа, ёпоошхын 
хухархай (унэйэн соо булажа 
болгойон хабтагай тухэреэн 
хилээмэн) эдеэд лэ, тэрээн той- 
роноо шэнжэлжэ зайхаш.

Сабшалгын уедэ газарта, 
хубхэн соо уурлэйэн зугын 
гэр урбуулагдажа гарашаха, 
эжы гэрыень хажуурайнгаа 
узуурээр ургэжэ холо болгоод, 
нюдаргымни арада балыень 
шахажа угэхэдэнь, амтархажа 
эдидэг бэлэйб.

Тэрэ ундэрйее Хонтобой- 
гоо харахада гоё йэн даа. Бол- 
догой саана харагдаашьегуй 
йаа, Зэмхын-Хушуунйаа нааша 
нэмжыйэн Хонтобойн ехэ хо- 
тогороор дуурэн, хэн нэгэнэй 
зорюута тараан сасажархийан 
мэтэ адуу мал, хонид бэлшэнэ. 
Хэншье юм, моритой хун, Таха 
нуурай баруун оломоор Нуу- 
дые гараад, бэлшэжэ ябайан 
мал соогуур, малшадай байра- 
нууд тээшэ ошожо харагдана...

Хэнэйшье, хайшаашье яара- 
жа баййые йанадаггуйб, тэниг- 
лэн лэ саг байгаа гээшэ ха.

Юумэн тиимэшье йаа элбэг 
гэхээр бэшэл байгаа. Хэн нэ
гэнэй агнажа гарабал, хулеэжэ 
ядахаш, олзотой ерэбэлынь 
одоо нэгэ садахаш.

Даниил ахатан тиихэдэ 
ушее сэрэгэй албанда ошоогуй 
ябаа, бага калибрай буу ба- 
ряад, уйанай шубуудые хараха, 
ой соогуур ябуултаха.

Нэгэтэ углоонэй ябгалса 
хээд ерэжэ, буугаа гэртээ та- 
бижархёод, хайшаашье юм, 
гаража ошойон байгаа. Пая 
бодойон Сэрэн-Дабаагай оро- 
жо ерэхэдэ, йэреэд хэбтэйэн

Долгор бодобо юм ха. Тэндэ та- 
бяатай буу обёорйон Сэрэн-Да- 
баа тэрэнииень абаад, шэншэл- 
жэ йууна. Долгорой унтайан 
ороо хуряажа, хунжэлоо ургоод 
байха уедэнь, гэнтэ буунь наяр- 
жа, буугай тобшо Долгорйоо 
йоом хажуугаар, хунжэлыень 
соо сохёод, саада ханадань 
«пяс» гэжэ орошобо... Бурха- 
найл харалтаар гэнэ болоогуй 
юм даа. Даниил ахатан одоол 
«хуртэйэн» байха даа. Эжынь, 
Ханда эзы, хатуу хун юм йэн. 
Ажалда бэрхэ, шиираг, ундэр 
бэетэй бэлэй. Залуудаа эмниг 
йургажа ябайан, уреэ мори шэ- 
хэдээд, баряад байха шадалтай 
йэн гээд хоорэлдэгшэ. Урдаа 
баййан эрэшуулэйшье мори 
шэхэдээд байха гээшэ хомор 
бэшэ аал даа.

Долгор Хандуевна ветврач 
мэргэжэлтэй болоод, нютаг- 
таа ажаллаа, муноо Москвада 
йуудаг юм.

Манаараа наададаг Намса- 
раймнай шахтёр, найанайнгаа 
амаралтада гаранхай, гэр 
булоороо Закаменск хотодо 
ажайууна...

Нэгэтэ бишыхан Солбон 
хаанайаашьеб нэгэ алха 
олоод, гэрэйнгээ богойо уна- 
жа йуугаад, алхаараа тоншожо 
йуутараа, юугээшье юм тоншо- 
жорхёод, одоо хуугай, шаш- 
хаан болоо агша бэлэй...

Солбон Чимитович муноо- 
шье болотор тэрэ алхайаа 
йалаагуй, модоор айхабтар 
гоёор дарха хэдэг. Улаан- 
Удэ хотодо тусхай эрдэмэй 
йургуули дуургээд, нютагайн- 
гаа дунда йургуулида хуугэдтэ 
ура, дарханай хэшээлнуудые 
унгэргэдэг багша болонхой, 
эжынгээ буу сада эзэн боложо 
тубхиноо.

Хирэ болоод лэ Сагаан- 
Моринйоо, йургуулиин хун ха- 
даа амаралтадаа, велосипедээр

Мэлс ахай ерэхэ.
Яла-сала, гоётттье гээшэнь, 

минии тухай ундэр сахаригууд- 
тай, баридайамни, тулхеэдшье 
йаа ябадайамни яйалаар 
хурэхэ, теэд «ошо, аба» гээ- 
гуйдэнь айдайан хурэхэ, той- 
роод лэ йалахагуйб, эльбээд- 
шье узэхэб.

Нэгэтэ шурхэй агнажа ерэе 
гээд, намайе дахуулаад хой- 
шоо, Таха нуур тээшэ ошобоб- 
ди. Нуур багаар Нууд зайгаад 
ябайаар байтараа нэгэ шурхэй 
торгожо намда угоод:

- Ошо гэртээ, шанажа байг- 
ты. Би ушоо ябад гээд ерэхэб, 
-  гэбэ.

Би гуйдэлоороо гэртээ 
ерэжэ, шурхэйгоо эжыдээ 
угэжэрхёод, йэмээхэн гаража, 
баруун хоойон гэр соо, хана- 
да тушуулээтэй велосипедтэ 
ошобоб. Айалдажа, дээрэнь 
гаража йуужа абаад, ханада 
тушуулээтэй тумэр морёор са- 
датараа наадажа абаа агша 
йэм.

Будажаб абгай, Даниил 
ахатан, Мэлс ахай гурбан ээл- 
жээгээр маанарые йуулгаад 
ябуулдаг болобо. Эрьюулгын 
оломдо баран ошожо, гурбан 
ехэшуулнай уйанда орохо, 
эндэ, гарасын тээ дээхэнуур, 
сээл, урасхал эрьеын зуун то- 
хой сохёод эрьелдэжэ мушхар- 
ха, бага байхадам аюултайгаар 
харагдагша бэлэй.

Маанарые дутэ хургэхэгуй, 
заримдаа ушоо дээгуур, ша- 
бартай оломоор ошожо уйанда 
ороходоо маанарые захадань 
оруулха. Эндэ гунзэгы, гэбэ- 
шье урасхалынь намдуу, бидэ 
эрье шадар, гурбан ехэшуулнай 
гунзэгыдэ. Амяараа ошохы- 
емнай хоридог йэн. Маанарта 
урда горхомнайл одоо хуроод 
улэйэн байхал даа.

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
Ажаб эмшэниие йайн мэдэ- 

хэ Ара Сагаан Шулуутайн Бал- 
данай убгэжоолйоо дуулайанаа 
хабсаргажа буйлуулйамни энэ 
болоно.

Суута эрдэмтэн Г-Ж. Цы- 
биковай Тубэд орон аяншалха 
хэрэгтэ эмшэ багша бага бэшэ 
хабаатай юм. Энээн тухай ба- 
гаар бэшээтэй. Эдэ бугэдые 
тон йайнаар мэдэхэ Урда-Ага 
нютагай хизаар ороноо шэн- 
жэлэгшэ багша Дарма-Базар 
Жигмитов баййан юм. Теэд 
тэрэ уедэ ламые магтайан 
болохойоо тубэгшеегеед дэл- 
гэрэнгыгээр бэшээгуй. Цыби- 
ковай найанайнь нухэр Пама 
Норбоева, нютаг нэрээрээ 
Бэшэ абгай, гэртээ йуугаад, 
Эмшэ багша тухай хеерэжэл 
байгша йэн. Бэшэ абгай 1961 
ондо гээгдээ. Дарма-Базар 
Жигмитович наяад оноор мор- 
донхой, хеерэлдеее бага сага 
дуулайан би мартаа гээшэ хаб.

Г-Ж. Цыбиковые Тубэд 
аянда эльгээхэ асуудалай лаб 
шиидхэгдэхэдэнь, Ага нюта- 
гынь Ородой географическа 
булгэм эльгээйэн юм. Буряад 
юрын мургэлшэн боложо яба- 
ха йэн туладань, аянай бэлэд- 
хэл нютагтань хэгдэйэниинь 
дамжаггуй. Тон туруун, 
Тубэдэй орон аяншалйан, 
тубэд хэлэндэ бэрхэ заабари- 
шаниие дасанайхидйаа йураг- 
шалхадань, энээнйээ дээшэ 
хуниие олохогуйт гээд, эмшэ 
багшые заайан ха.

Агын дасанйаа Мунтуу Сэ- 
бэгэйхи хурэтэр хорёод мо- 
доной газарта ошохо ерэхэдэ 
яйала аятай байгаа. Туруушээр 
Эмшэ багшадаа ошоходонь, 
убшэн, улбэр зон газаань олоо-

роо йубарийан, оор оорынгоо 
оошорые хулеэшэнхэйнууд 
ламбагайда багаханшье сулое 
улэнэгуй. Эмшэ багша газаал- 
хаяа ошоходоо шогшоогоо- 
роо жодхоноо хуроод, йооргоо 
байа буншэхэ юм ха.

- Далаадтай убгэн гээшэлтэ, 
ойлгожо ябыт, унаа йаа яахаб- 
та, -  гээд хэн нэгэнэй йанаагаа 
зобоходо:

- Таанад шэнги сулоотэй бэ- 
шэб, -  гээд харюу угэхэ. Магад 
углов усоон зон байжа болохо 
гээд, Цыбиковай ерэхэдэнь, 
уноохил янзадаа. Иигэжэ хэды 
удэроо хиидэ йалгаба ха. Эдэ 
убшэнтэниие хараад байхадаа, 
Цыбиков бодоно:

Эдээнээр турисэлдэжэ 
ороод, багшатай хоорэлдэжэ 
удаан болохоб, зониие ша- 
лаахаб, зобоохоб. Хай, энэ 
болоогуй хэрэг гэжэ бо- 
доод, Эмшэ багшые абындаа 
уриба. Мунтуу Сэбэгтэн хул 
дээрээ хулеэн абажа, одоол 
сулоотэйгоор хоорэлдэжэ ойл- 
голсоходоо, ламбагай Сэбэгэй- 
дэ хэды удэроор ерэдэг байха 
гэлсэжэ тарайан ха.

Эмшэ багша хэлэхэдээ, аба
жа ябайан эдлэл бухэн сэнтэй, 
жэнтэй байха ёйотой. Ядаха 
сагта худалдаад ту, андалдаад 
хэрэгээ бутээжэ болохо. Ха- 
марай тамхинай хооргэйоо 
эхилээд, умдэжэ ябайан дэгэл, 
гутал, тобшо хурэтэроо йайн 
унэтэй байха ёйотой гэжэ тон 
туруун заабарилба. Энээнйээ 
урид эхилхэдээ, баазашаг аад 
шэрхи бухэ юумэтэй ябаха гэ- 
дэг бодолоо болижо, тон йайн 
сагаан хурьган дэгэл, йагса дэ
гэл, тугалай, унаганай арйаар 
хабар, намарай дэгэлнуудые

унэтэй орос хилгаайаар, 
шэршуугээр гадарлажа, оёхо 
гэлсэбэ. Нимгэхэн аад, хунгэн, 
уйа нэбтэрдэггуй, унэтэй англи 
сэмбээр, юудэнтэй суба оёжо 
эхилбэ. Юудэн соонь хунэгэй 
орондо уйа зоожэ байхаар. Ая- 
гань мунгэлмэл, табагыншье 
хуйанай улхаар гоёожо хээд, 
маажандайан мунгэн халбага- 
нуудтай.

Сэбэгтэнэй хуршэнэр, холо 
ойрын турэл садангууд бэлэд- 
хэлдэнь халуунаар хабаадаба. 
Удэрэйнгоо ажал дуургээд, 
удэшэндоо хухилдэхэ, дуу дуу- 
лалдаха. Содбын Май хуураар 
наадахадаа, оороо дуулалсаха. 
Ахайнь, Сойбын Жангиб лим- 
бэдэхэ.

Мунтуу Сэбэгтэнэй хуршэ 
Тумаа ноёной Бэшэ басаган 
шадахысаа туйалсаха, удэшын 
нааданйаа улэхэгуй. Г омбо- 
жабтай йэшхэлтэй баййанаа 
тайа нюугаа йэн бэд даа. 
Угайдхадаа Унзадай Рагшаа 
гэжэ хунэй йамган, айлай бэри 
ха юм. Хожомынь энэ бэлэд- 
хэлые хоорэхэдоо, бултыень 
мэдэхэ, тиихэдэ бэринь болоод 
баййан юм ту, -  гэжэ йанахаар 
бэлэй.

Аянда бэлдэхэдэ заабари- 
шанаар ушоо Ошорой Жигмэд 
гэдэг Дунда Агын хун ехэтэ 
оролдойон ха. Иигэжэ олоо- 
роо оролдожо нютаг хубуугээ 
Ага нютагайхид аюулта аянда 
бэлдэйэн ха. Аянда абажа яба
ха хэрэгсэл тухай Эмшэ багша 
Ошорой Жигмэд хоёр зааба- 
ришалха. Эмшэ багша энэ тэрэ 
юумэндэ тубйэншэ, мэдэхэгуй 
юумэниинь угы гэхээр йэн. Нэ- 
гэтэ замбаа татахаяа дэльбэн

( Ургэлжэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэпжэп).
тогоон coo opooho хууража 
баййап Шойжидтамнай зааба- 
ри хэлэбэ: Угаамал, сэбэрхэн, 
торгон элйэн coo opoohoo 
хуурадаг юм. Туруун элйэеэ 
йайсахан халаагаад, тэрээн 
соогоо ороойоёо хуураарай, -  
гэбэ. Иимэ янзаар узэхэдэмнай, 
ороойомнай халуун г л In руу 
хэхэтэй сасуу гэхээр пишар- 
хай, ташархай болоод, бул- 
та гэдэйээ хахаржа, сагаахан 
дотороо бултайлгахадань 
абахабди. Тэрээнээ йагшажа 
элйэнйээнь илгаад гар тээр- 
мээр татахада, замбаа болохо. 
Энээнээ дахяад шара тойондо 
халта хуураад, бурам нэмэхэ- 
дэ, юумын гоё хоол юм даа, -  
гэжэ Эмшэ багша замбаае маг- 
таха. Хэршэйэн борсо абаад 
ябаха таамтай байтар, унеехи 
Эмшэ багшамнай ондоо арга 
зааба. Борсоёо йайса нюдеед, 
талхан болгойон мяха абажа 
ябаха ёйотой гээд дасанйаа 
хоёр томонууд уур асаржа 
угэбэ. Энээн соонь борсоёо 
нюдэхэдэмнай хамаг улуу бу- 
луу хальйан, шурбэйэн, бэл- 
хинь илгараад угэдэг байба. 
Энэмнай нэмэри болосогуй, 
ехэ обоо хубоо борсойоо 
оройдоол нэгэ табаг мяханай 
талхан гараха. Энэ ушарые 
урданай зон хэлсэхэдээ, са
рай мяхан сууха соогоо баг- 
таха гэлсэдэг байгаа. Иигэжэ 
нюдэйэн мяханйаан нэгэ сайн 
халбагые бусалйан аяга уйанда 
хээд, халта бурд гуулхэдэ, бэлэ- 
хэнээр даа жэгтэй улэтэй удхэн 
боро шулэн болоодхидог бай
гаа. Эмшэ багша хоорэхэдоо, 
туруун Тубэдэй орон ошохо- 
доо, иимэ арга мэдэхэгуй, обоо 
хубоо борсо нюрганай зоболон 
ургэлоо бэлэйбди. Хун гээшэ 
ябажа, бэедээ юумэ узэхэдоо, 
ухаа ородог юм даа гэхэ.

Эмшэ багша Ошорой

Жэгмэдтэеэ хэлсэжэ, йайса 
зубшоод, аян замайнь тусэб 
зохёожо угэйэн байгаа. Энээн 
соонь юун хэлэгдэнэб гэхэдэ:

1. Абань хубуугээ шиид- 
хэжэ, Богдын Хуреэн хурэтэр 
ошолдохо.

2. Богдын Хуреэнйээ Ала- 
шаан хурэтэр алашаа мон- 
голнуудаар ошохо. Эдэ мон- 
голшууд жэл бури ашаа тээжэ 
асараад хоойоор бусадаг юм. 
Замайнгаа хунэйые Yproo 
дээрэйээ абажа бэлэдхэ.

3. Алашаа хуроод, унаа
хулйэлжэ, саашаа Г умбум
хурэхэ. Эндэхи монголнууд 
хулйоор улаададаг заншалтай. 
Тэмээ олонтой.

4. Гумбум дээрэйээ мори, 
элжэгэ, лус (адууйан элжэ- 
гэн хоёрйоо хубилжа турэйэн 
адууйан) тэдээндээ эмээл зэб- 
сэг худалдажа абаха, оойэдтоо 
хунэйэ, унаандаа хоол бэл- 
дэхэ. Тиигээд Паса ошо
хо мургэлшэдэй суглархые 
хулеэхэ.

5. Аргатай, Гумбум, Лабра- 
ниие узэхэ бараалаха.

6. Мургэлшэдэй олоороо 
сугларжа нэгэ булэг болохо- 
донь, тэдээнээр хамтаржа, 
00ЙЭДЫНГ0О унаагаар бэе даа- 
жа Паса хурэтэр ябаха.

7. Пасаяа хуроод, йооргоо 
яаралтай бусахагуй йаа, унаа- 
гаа бултыень худалдаха.

8. Аяндаа ябахадаа хоол, 
хунэйэеэ худалдажа абахые 
оролдохо. Ойроо хуртэшэгуй 
булаша хоол гэрйээ абажа 
гарайан замбаа, нюдэйэн бор
соёо гамнагдаха ёйотой, ядаха- 
даал эдээнэйнгээ ойро хурэхэ.

Иигэжэ аян замайнь тусэб 
зохёоходоо, ямар нютагта 
удааханаар тогтожо, унаа- 
гаа эдеэлуулжэ тэнхээхэб, 
оойэдоошье бэеэ амараахаб 
гээд тэмдэглэжэ угоо. Байа 
ямар нютагай зон дээрмэшэ

хулгайша, аюул ехэтэйб гээд 
тэмдэглэхэдээ, шадаал йаа энэ 
газарые тургоор ябаад гатал- 
ха ёйотой гэхэ зэргын тон хэ- 
рэгтэй зубшэлнуудые бэшэжэ 
угэйэн ха.

Тубэд номой хэлэнйээ яряа- 
най хэлэн ехэ илгаатай байгаа. 
Тиимэйээ тубэдоор хоорэлдэжэ 
шададаг болохын тулоо Эмшэ 
багша Гомбожабтаяа ото тубэд 
хэлэн дээрэ ярилдадаг байгаа. 
Иигэжэ Гомбожабайнгаа яряа- 
най хэлэ яйала мулийэн ха.

Эмшэ багша Тубэд барай 
«Ламрим ченпо» номые Агын- 
гаа дасанда зорюута барлажа 
угэбэ. Энэ номын йиирэгээр 
бэшээтэй, мурнуудэйнь забйар 
ургэн, хожомоо эндэнь хэрэг- 
тэй юумэеэ бэшэхээр. Аянда 
ябахадаа Г. Ж. Цыбиков энэ 
номой оршуулга бэшэдэг, 
забйараарань оорынгоо ябайан 
тухай тэмдэглэл ото хэдэг бай
гаа. Юрын хунэй харахада, 
аргагуй йузэгшэн хэбэртэй, 
мэнэл «Ламримаа» гаргаад лэ 
уншайан, оршуулга хэйэн хэ- 
бэр узуулдэг йэн.

Тубэдэй ороной Паса дээ
рэйээ нютагаа бэшэг эльгээхэ 
арга боломжо хэсуу байгаа. 
Тон лэ шухала гэйэн хэдыхэн 
бэшэг эльгээхэдээ, тэдэнэй 
тоодо Эмшэ багшадаа бэшэг 
бэшээд, Сухоодэйн Дэмпил гэ- 
дэг Агынгаа ламатай эльгээбэ.

Уридхан Мижэдэй Лодой 
гэжэ Зудхэлиин лама нютагаа, 
Агаяа бусахадань бэшэгыем- 
ни абаашажа, хургэжэ угыт 
гэхэдэнь, айнаб гээд, абажа 
угоогуй йэн.

СЭСЭН МЭРГЭН ЦЭДЭБ 
ЗУРХАЙША

Сунхэрэгэй жабарай ханхи- 
наагаар Суугэл дасанай Цэдэб 
зурхайшын уудэ урхыень уур 
суурээр нэгэ хун наяргаба. Хэн 
юуниинь иимэ хара йунеэр ерээ
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юм гэжэ хэнтэглэйээр, хабатай- 
хан ургэйэеэ хахадлажа баййан 
энэ лама халуун уптарийаа хо- 
доржо, уудэндэ ошоод:

- Хэмши? -  гэхэдэнь саана- 
хинь бээрэнги амаар дуугархы- 
ень ойлгожо ядаад, уудээ нээ- 
бэ ха. Yпи сагай харагдаагуй, 
уури нухэрынь хэбэртэй. Сэн 
буун болойон хярйан малгай- 
гаа йэгсэржэ йэхээд, ботогон 
туруугаа бодхоод байхадань 
харахада, унгэ шэгтээ гаража, 
урзэгэр зудэруу болошонхой, 
Улэмжын Дамбадай унэн бэеэ- 
рээ байжа байба ха. Энэ Дам
бадай гээшэнь энэ мунее байг- 
ша Цэдэб зурхайшатай багадаа 
нэгэ багшатай дурбэ табан жэ- 
лэй туршада хубарагууд ябажа, 
унаган нухэд болойон юм. Дам
бадай гээшэнь номдо йожоргуй 
дээрэйээ яашье ядаад, гэртээ 
бусахадань, багша ламанынье 
ехээр шаналаагуй, хойнойоон 
нэхээшьегуй, улэ мэдээшэ бо- 
лоод унгэрйэн ха. Тэрэнь йамга 
абажа, хуугэдтэй болонхой, 
энэ мунее орожо ерэбэ ха юм. 
Y hh сагай уулзаагуй унэтэй, 
хундэтэй айлшанаа халуу ору- 
улхаяа галаа тулижэ, сайгаа 
шанаба, бэлэн баййан шарьбин 
халаажа, урдань табиба. Ан- 
бун гэжэ амяа даража, халуу 
ороод байхадаа, Дамбадайнь 
хэрэг зоригоо хэлэбэ. Унтангуй 
шахуу дутуу ургэйэтэй хоёр 
йарайаа улуу зобоод, ядахадаа 
шамдаа зорижо ерэбэ гээшэб. 
Сэсэн мэргэн зурхайша болоо 
гэжэ дуулагшаб. Мур улыень 
оложо, мусэлгэйеемни зайсуу- 
лыш даа шадаха йаа. Зурхайша 
лама нэгэ тоо йанаад, хэлэ гэбэ. 
Дом дээжэ долоо тоо хэлэбэ. 
Y пэйэдэйэп самбар дээрэ эды 
тэдые бэшэд гээд уданшьегуй 
хэлэбэ: «Хорюултай газарйаа 
модо отолоош», -  гэбэ. Тии- 
хэдэнь Дамбадай йеергэбэдэ: 
«Ши еерее мэдэнэ ха юм ши.

Нютагтамнай отолжо бай- 
ха модой хаана байгаа юм бэ. 
Найаараашье ой орожо, модо 
отолжо узеегуйб. Хай, энэш- 
ни дэмы хадаа», -  гээд урмаа 
тайаранги янзатай. Багаха- 
нааршье унэншеегуйнь эли: 
«Худалаар абаралдааш», -  гээд, 
йанажа йууйыень, ууриингээ 
шэг шарайгаарнь шэнжэжэ мэ- 
дээд, зурхайша нэрэеэ хаража, 
бэеэшье сагаалангаа энэ уша- 
рыень элеэр ойлгуулха гэжэ 
шиидээд, нэгэ соглигтой ном 
гаргаад дэлгээбэ. Шоо хаяба, 
эрхишье тайалба. Дамбадайн- 
гаа найа, жэл, мэнгэ элишэлэн 
асуугаад, унее самбар дээрээ 
удаахан юушьеб бэшэнэ, ар- 
шажархёод, дахинаа дабтаад 
бэшэнэ. Иигэжэ аргагуй анха- 
ралтайгаар зурхайгаа зураад 
байхадаа хэлэбэ: «Гурба йарын 
саана гэрйээ баруун хойшоо 
хаража гараад, нэгэ бараан ша- 
райтай хунтэй уулзаад, олон 
жэжэ мал туулсаа гээшэ хаш. 
Томонууд модой соогуур ябаа 
юм байнат, тиихэдээ эзэ- 
тэй модо гэмтээгээш. Минин 
йанахада, хазаар моритой ши 
йургааг, бурэмнее отолоо бэшэ 
ёйотойш. Таажа тухайлхадам- 
ни модоной мушэр ту, али на- 
рихан зулзага сагдуул хухалаа 
гээшэ аабзаш», -  гэбэ ха. Дам
бадай бодолгото болон йууд 
гээд хэлэбэ: «Унгэреешэ нама
рай йуул багаар, хара Доржын 
хонёо туугаад Нэлын Нарйан 
соо ябахадань ярилдангаа 
хонииень туулсаа йэмби. Тэ- 
дэнэйнь ябажа угэхэгуйдэнь, 
нарйанай шэлбэйэ хухалаад ар- 
багашаа бэлэйб. Тэрэмни юумэ 
аабы?» -  гээд гайхана. Тэрэш- 
нил гээшэ бэд даа. Жэшээнь, 
нэгэ хунэй хургыешни гэнтэ 
булга мушхаа йаань, дураа 
гутанал бэзэш. Тэрээн шэнги 
тэрэ нарйанай эзэн сабдаг уур- 
лаад, гэшууйэеэ эрижэ, нэхэжэ,

унтуулнагуй ха юм.
Yraee углеегуурынь Цэдэб 

зурхайша Дамбадайдаа хэлэбэ: 
«Энэ газаамни нарйан ургажа 
байна. Жаахан хурганай тухай- 
хан шэлбэйэ асаралши», -  гээд 
еерее тахил зохёоно, балин 
бэлдэнэ. Дамбадайн асарагша 
нарйанай шэлбэйэ балин дээ
рээ зоогоод, удаахан уншалга 
хээд:

- Заа, энээнээ баруун тээ- 
шэнь Нэлын-Нарйан руу гэжэ 
йанаад, энэ балингаа ургэ,

гэбэ. Тиигээд нилээд олон 
йонин ярилдажа садаад, Дам
бадайнь мориндоо мордожо, 
гэр тээшээ Сунхэрэгее шэглээд 
гэшхуулбэ.

Хойто зуниинь Майдариин 
хуралаар, унеехи Дамбадайнь 
уури зурхайшадаа хурэжэ, ехэ 
баяр хургэбэ. Тэрээнйээ хойшо 
тэниижэ унтадаг боложо ама- 
рааб. Гайхалтай байнал даа. 
Ya эл п пи эй ном соо Улэмжып 
Дамбадай Нэлын-Нарйанай 
нэгэ шэлбэйэ хухалаа гэжэ бэ- 
шэгдээ угыл ёйотой. Яагаашье 
хадаа мэдээл ха юмши даа. 
Ехэл эрдэм байна даа. Гайтайл 
зурхайша болоо гэжэ бэе дээ
рээ узэбэ гээшэб, хеерхэй! 
гээд ууриингээ урда тонгойжо, 
адистань хуртеед, бурханайнь 
урда гурбан шара солхооб 
ургэбэ ха. Тэрэ сагайхяараа 
энэмнай нэгэ хониной ту али 
ямаанай сэн байгаа. Тиихэдэ 
шамарлахаар бэшэ бэзэ?

Алхана болон Намнанай 
бутээлшэ тухай зоной яряа- 
нууд.

Намнанай багша тухай 
Суугэлэй жигдагайхид элдэб 
ушар хеерэдэг юм. Намнанай 
бутээлшэ Монгол ошоод, ерэ- 
хэеэ болшнобо ха. Дуулбаряар, 
архидажа баййан йурагтай. 
Асархаяа ошоходонь 40 боош- 
хо архиие дууйажа ядажа бай-

( Ургэлжэлынъ 12-дохи нюурта).
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( Ургэлжэл).
ба гэхэ. «Энэ юун болошобо 
гээшэбты?» -  гэжэ гайхалдаха- 
дань: «Ерээдуйн зоной ууха ар- 
хиие хороожо байнаб, дууЬаха 
юм аад, уш00 нэгэн улоо», - 
гэжэ татагасайаар ерэйэн гэ- 
лэй.

ШАРА ЦЭДЭН
Намнанай багша шабинар- 

таа халаагуй, тэдэнь дада- 
шоод, тоомоошье тайаралдаха 
юм ха. Шара Цэдэн гэжэ ша- 
бинь багшынгаа орой удэ- 
шэлэн газаалхаа гарахадань, 
йэмээхэнээр гуйжэ гараад, ой 
соо ороод, шоно шэнгеэр ули- 
ба ха. Багшань Цэдэнээ ур- 
машуулжа, ехээр аййан янза 
узуулхэ. Гэртээ ороод:

- Шонойоо айжа, дутуу га- 
заалба аалби, -  гэхэдэнь, хуба- 
рагынь унэхоор айлгажархёоб 
гэжэ йанаад ехээр хухибэ гэбэ.

Энэ Шара Цэдэндээ элдэб 
янзын эди шэди заайан байгаа. 
Хожомоо зондо туйатай лама 
болойон юм.

- Нэгэтэ минии дуунэр хэ- 
дыгээрээ хамшаглаба. Шара 
Цэдэниие залахадань, манай- 
да ерээд, эжыдэмни ханда- 
жа: Элюурээ гал соогоо хээд 
улайлга, гэбэ. Шара Цыдэн 
улаан элюурыень хэлээрээ до- 
лёогоод, халууржа хэбтэйэн 
хуугэдэймнай сээжэ руу, нюу- 
раарань шулйэ сасаргажа бай- 
жа турьяжархиба. Бэшэ эм 
дом, убйэн тан юушье угэнгуй 
ябашаба. Yглоодэрйоопь эхил- 
жэ булта эдэгэшоо бэлэй, -  гээд 
Дэлгэрэй Аюшын Хажидмаа

гэжэ хугшэн Сагаан-Уулада 
намда хоороо йэн.

ВАШУУЛА ХУБИЛГААН
Ямандагын нюуса тарни 

мэдэдэг, сэдьхэлээрээ йунэйэеэ 
Арюунай орондо хургэхэ шэ- 
дитэй хубилгааниие Намна
най багша Тубэдэй ороноор 
бэдэрээд олобогуй ха. Олоной 
шууюурай зон соогуур худхал- 
дажа ябатарынь, нэгэ хахархай 
хубсайатай, шудэгуй амшагар 
хара хугшэн хамсыйаань тата- 
жа, зогсоогоод хэлэбэ ха:

- Шинии бэдэрдэг хун ню- 
тагташни байна. Вашуула 
гэжэ нэрэтэй, оорышни ундэйэ 
яйанай бэшэ ха. Тэрэ Вашуу- 
лашни мал мяхалдаг иргашан 
ха даа. Энээгуур тэрэниие бэ- 
дэржэ, сагаа бу гээ, -  гээд аль- 
гаа тодоходонь, барагхан ба- 
риса гартань адхуулжархиба. 
Хэрэг зоригшын йайн бутэхэ 
болтогой гэжэ уреэбэ ха. Саа- 
шаа хоёр гурба алхаан соо
гоо ушоо элишэлжэ тэрээнйээ 
али зуг руу бэдэрхэм бэ гэжэ 
йураха байна гээд эрьелдэхэ- 
дэнь, тэрэнь бу харагда. Эндэ- 
хи зонйоо гажа буруу, Энэдхэ- 
гэй сэгээн тухэлтэй эли эхэнэр 
гээд хараашалхадань угы. Хэ- 
дыдээ хайшаа ошожо урдидэг 
юм гэжэ гайхайаар улэйэн ха. 
Нютагаа бусаад, Алханадаа 
байрлаба. Эндээл байхадань, 
зун зуудэниинь улэмжэ сэсэн, 
уз эл зурхайнынье унэноор буу- 
даг гэжэ оороо йанадаг йэн ха.

( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ

ШЭНЭ НЭРЭ

Юрий Дамбаевич Дамбаев
Улэнтэ нютагйаа пенсионер.

Ленинградай соёлой инс
титут дуургэйэн. Ивалгын 
аймагай соёлой тайагта, Ай- 
магай соёлой байшанда захи- 
ралаар худэлоо.

Шулэгуудынь Ленинградай 
хэблэлдэ, «Буряад унэн» со- 
ниндо толилогдоо.

УЛЭНТЭ НЮТАГНИ
Ундэр хадануудай улгы соо 
Улэнтэ нютагни тэбхынэл. 
Углоопэй наранай туяан соо 
Удхэнхэн манан дэгдэнэл. 
Туглэ шадарай тээ наагуур 
Туймэр улаан бадма

сэсэгууд.
Хухэ жалгын хунды соогуур 
Хухы шубуунай хонгёо

дуунууд-
Буурал уульш хондолой дээрэ 
Бурхатай бунхан табигдаа, 
Буддын йузэгшэдэй нангин 

эрилтэ
Бумбэдэ нангинаар нюугдаа. 
Эхин хангаййаа урдадаг 
Жаргаланта горхон

хатанхай,
Элдэб эсын уйанай худаг 
Жабуудан янзаар хэгдэнхэй. 
Адхатын ногоон тэрлиг

дээрэ
Адуун йурэг бэлшэнэ,
Аляа зантай мугоорйэн

унагад
Дуран соогоо аашалнад. 
Ургоотэ хангайн малгайда 
Удэшып наран бууна, 
Дулаан йалхинай йэбшээндэ 
Инаг дуранай шэбшээн.
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