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Зулгы зунай Сурхарбаан унгэрбэ

Геннадий Доржиев хулэг морин бэлэгээ барюулба

Зунай зулгы xaha эхилжэ, 
Захааминай аймагай Сур
харбаан заншалта ёйоороо 
Моййотын талмай дээрэ ию
ниин 10-да унгэрбэ. Энэ жэ- 
лэй сурхарбаан Ород уласай 
йайндэртэ, Буряад Республи- 
кын 95 жэлэй ойн баярта зо- 
рюулагдаба.

Пайндэрэй эхиндэ манай 
аймагай Утаата тоонтотой 
Геннадий Юрьевич Доржи
ев Алексей Шойжилжапович 
Норбоевай уряалаар Захаа
минай аймагта мори урилдаа 
хугжоохын тула гуйгоошэ 
уултэрэй азарта бэлэглээ. Нер- 
чинскэ мориной заводйоо 250 
мянган тухэригоор энэ рысак 
уултэрэй морин асарагдаба.

- Тиигэжэ манай аймагта 
мори урилдаан саашадаа ехэ 
хугжэхын тула селекционно 
ажал ябуулагдаха юм, -  гэжэ 
худое ажахын тайагай дарга 
Эрдэни Цыденжапов хэлэнэ. 
Энэмнай гуйгоошэ моридой 
inyha шэнэлжэ, уултэрынь 
йайжаруулха зорилготой.

Сурхарбаанай мори урил- 
даанда бухыдоо таби гаран 
морид хабаадаа. Дурбэн хэм- 
жээндэ моришод урилдайан 
байнад. Эгээл туруун хатарша 
морид 2400 метр зайда гара
жа мурысэбэд. Эндэ Ехэ-Са- 
хирай Лев Базаровай хатар
ша туруулээ. Удаадахи 6000, 
10000 метр зайда Зэдын айма
гай Петр Малакшиновай мо

рид туруулээ. 15000 метр зайда 
Санагын Батожаб Бандеевай 
«Буушхэ» хамагйаа туруу ерэ- 
жэ солоо дуудуулаа.

Тамиршад бухэ барил- 
даагаар, hyp харбаагаар, во- 
лейболоор, футболоор, гиир 
ургэлгээр, канат таталгаар 
мурысэбэд. Тиин худое ню- 
тагуудай хоорондо спортын 
мурысоонуудээр дун гаргаг- 
даа. Томо Ьууринуудай дунда 
туруу Ьуурида Улэгшэн ню- 
тагаархин гаража 15 мянган 
тухэриг шанда хуртоо. Хоёр- 
дохи hyypii Санагаархин, гур- 
бадахи Дутэлуурэй тамиршад 
эзэлээ.

Дунда хэмжээнэй нюта- 
гууд соо Ехэ-Сахирай та
миршад туруу hyypii эзэлжэ 
шадаа. Утаата Хуртага нюта- 
гуудай тамиршад туе тустаа

2-дохи 3-дахи Ьуурида гараа. 
Далахайн тамиршад бага 
Ьууринуудай дунда туруулээ. 
Нуртын тулоолэгшэд хоёр- 
дохи, Бортоорхин гурбадахи 
Ьуурида гараа.

Соелой ажалшад ехэ кон
церт наада табижа, зоной 
нюдэ баясуулаа, шэхынь ху- 
жарлуулаа.

«Буряад -  минии улгы» 
гэЬэн фестиваль конкурс ара- 
дай болон жэшээтэ ансамбль- 
нуудай хоорондо унгэргэгдоо.

Бага талмай дээрэ хуугэдэй 
сурхарбаан унгэргэгдоо. Хэр- 
бээ 6-8 классай Ьурагшад во
лейбол, «пирадай нюуса» 
гэЬэн наадануудта хабаадаа 
haa, эхин классай хуугэд «ве
селые старты» мурысоондэ ха- 
бадажа, харин эгээ бага хуугэд

(Ургэлжэлынъ 2-дохи нюурта).
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15 км  урилдаанда 13 гуйгввшэ морид хабаадаа
( Ургэпжэп).

«играй город» гэйэн талмай 
дээрэ сулоогуй наадаба. Эндэ 
«Мини-мисс болон мини-мис- 
тер Закаменск» гэйэн кон- 
курсдо хуугэдэй сэсэрлигэй 
ухибууд хабаадаа. «Радость 
детского творчества» конкур- 
сын шэлэгдэмэл дуу хатарнуу- 
дай концерт харуулагдаа.

Сурхарбаанда ехэнхи ха- 
рагшадта бухэ барилдаан 
йайшаагдадаг, дурыень тата- 
даг. Тиимэйээ энэ жэлшье ба- 
рилдаанай талмай тойрийон 
зон олон байба. Бухэ барил- 
даанай эсэстэ 2018 оной сур- 
харбаанай абарга болохын 
тулоо 12 бухэшуул гараба. 
Эдэнэр туе тустаа шэгнуур 
соогоо туруулйэн, шангай 
йууринуудые эзэлйэн тамир- 
шад болоно. Арбан хоер 
хубуудэй 9-ниинь Улэгшэн ню- 
тагай барилдааша хубууд гэжэ 
тэмдэглэлтэй. Энэнь Улэгшэн 
нютагта бухэ барилдаанай ехэ 
хугжэнги баййыень гэршэлнэ.

Тиин финалда Улэгшэнэй 
хоер хубууд улэжэ, Солбон 
Раднаевынь мэхэ гохоёо хэрэг- 
лэжэ Сурхарбаанай абарга бо- 
ложо шадаа.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.

Солбон абарга далга тараана
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________ ЕХЭ НААДАН

Эрхуу дайдаар «Алтаргана» аяншалхань
Хоёр жэлдэ нэгэ удаа 

унгэрдэг Бугэдэ буряадай 
уласхоорондын «Алтарга
на» гэжэ наадан наймадахияа 
энэ зундаа эмхидхэгдэхэнь. 
Буряадуудай ажайуудаг ню- 
тагууд ээлжээгээр наадаяа 
угтан абадаг заншалтай юм. 
М унее жэлдэ Эрхуу можын 
дэбисхэр дээрэ айлшад буу- 
хань гэжэ эмхидхэлэй хороон 
мэдээсэбэ.

Энэ нааданай хэмжээ- 
мурысеенууд буряад соёлой 
хугжэлтэдэ зорюулагдан 
анха туруунйээн ябуулаг- 
дана. Тиимэйээ дэлхэй дээ
рэ ажайуудаг буряад нюта- 
гуудай тулеелэгшэд хамта 
булта сугларжа, бэе бэен- 
дээ бэлиг шадабарияа, соё- 
лойнгоо хугжэлтэ харуулжа, 
хухилдэн наададаг заншал
тай юм. Эрхуу можын, Убэр- 
Байгалай хизаарай, Монго- 
лой, Хитадай Арадай Уласай 
Дотор Монголой, Буряадай 
арад зон турэл соёлойнгоо 
хугжэлтэ, ёйо заншалаа, та- 
лаан бэлигээ харуулдаг.

«Алтаргана-2018» ехэ наа
дан зунай дунда йарын 6-да 
Эрхуу хотын «Труд» гэйэн 
тамирай талмай дээрэ нээг- 
дэхэ. Энэл удэртэ 14 зохёохы 
мурысоонууд болон тамир- 
шадай тулалдаанууд эхил- 
хэ. Зохёон байгуулагшадай 
мурысоонуудтэ буряад дан- 
гинанууд, буряад хубсайа 
зохёодог урашуул хабаа- 
даха, «Буряад хунэй нэгэ 
удэр», «Нангин бууса» гэжэ 
мурысоонууд, буряад дуунуу- 
дые гуйсэдхэгшэдэй, ульгэр 
домогуудые туурээгшэдэй, 
уран гартанай харалга-

мурысоонууд унгэрхоор ха- 
раалагдана. Харин тамирша- 
дай мурысоонууд хоёр удэрэй 
туршада ургэлжэлхэ -  буряад 
ундэйэн йур харбалгаар, ша- 
тараар, буряад барилдаагаар, 
йээр сохилгоор, шагай наа- 
даар. Нааданай гурбадахи 
удэртэ, июлиин 8-да, «Че
рёмушки» гэжэ мори урил- 
даанай газарта айхабтар 
йонирхолтойгоор унгэрдэг 
мори урилдаанай мурысоон 
болохо. Тэндэ буряад уул- 
тэрэй морид 4000 метрэй, 
11200 метрнуудэй зайда урил- 
даха. Энэ нааданай йуулшын 
удэр боложо, дунгууд согсо- 
логдожо, илагшад элируу- 
лэгдэхэ. Эгээ бэрхэнууд, та- 
лаан бэлигтэйшуул, хусэтэй 
шамбайнууд хундэлэлэй тэм- 
дэгуудээр шагнагдаха юм.

«Алтаргана-2018» наада
най мурысоонууд Эрхуу хо
тын «Труд» стадион дээрэ, 
Молчанов-Сибирскиин нэ-

рэмжэтэ номой йанда, Ох- 
лопковай нэрэмжэтэ, Загур- 
скын нэрэмжэтэ театрнуудта, 
Усть-Орда тосхондо Буряад 
тойрогой ундэйэн узэсхэлэн 
дэлгэдэг газарта, «Наран» 
гэжэ сулое саг унгэргэлгын 
тубтэ, «Эрдэм» гэжэ соёлой 
танхимда боложо, олонтоото 
нютагуудйаа ерэйэн айлша- 
дые угтан абаха юм. «Труд» 
стадионой урда талмай дээ
рэ табан йэеы гэрнууд та- 
бигдажа, буряад нютагуудай 
тулоолэгшэд узэсхэлэнгуудээ 
дэлгэжэ, арад зонойнгоо 
бутээйэн уран йайханай 
зуйлнуудые табижа, ундэйэн 
буряадайнгаа ажабайдалтай 
танилсуулан байха. Эрхуу 
можын йэеы гэртэ Усть- 
Ордагай уран дархашуулай 
болон уран барималша- 
дай бутээлнууд харагшадай 
йонорто дурадхагдаха юм.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА,
манай корр.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

УЛЬГЭР ШЭНГИ УНГЭРЬЭН XAhA
(баримтата туужа)

( Ургэпжэп).

Мэлс ахай Мэлын 7 жэлэй 
ШКМ-дэ (Школа колхозной 
молодёжи) йуража байхадаа, 
тэрэл унгэрйэн хабарайн- 
гаа амаралтада, Баян-Голдо 
йуудаг Сэдэн убгэнэй (энэнь 
байал Сагаан-Мориной убгэн 
юм йэн) тулеэ тайралсаад, 
хулйыень энэ велосипед абайан 
байгаа, хожомынь намда тии- 
гэжэ хоорэгшэ йэн.

Минин хумуужэл болон саа- 
шанхи хуби заяандамни гол 
уургэ дуургэйэн хэдэн хунууд 
тушаа эндэ хэлээгуйдэ аргагуй 
бологдобо.

Урдандаа Санага тосхо- 
ной дээдэ хажуудахи Мурэйоо 
Долгор Убугунова Сагаан- 
Мориндо, Шодоомын Шара- 
Хубуундэ хадамда ерэйэн юм 
ха. Санагадаа улэйэн дуу Дул- 
мань харанхы Галсан эжынгээ 
найа барахада, Сагаан-Морин 
Долгор эгэшэдээ ерэшэйэн, 
байн нютагай Шэмэд Улзеевич 
Шабаевта хадамда гарайан бо- 
лоно.

Эжы, Дулма Г алсановна 
Убугунова, Санагайаа ерэ- 
хэдээ, арайл бага баййан юм 
йэн гу, хэдышье ондо ерэйэнээ 
мэдэдэггуй йэн.

- Олон зон суглараад, эжы- 
емни тэргэдэ тээгээд, тэрэ зуун 
жалга оодэ абаад ошойыень 
лэ йанагшаб, -  гэжэ хэлэдэг 
байгаа. Муноо мэдэхэдэмни, 
тэрэнь Сагнаагай жалга боло- 
дог. Нээрээшье, тэндэ урданай 
зоной ухээриин газар байдаг 
юм. Ундэр убэрэй хойто жал- 
гын адагта, дорошог, тэбхэр 
дээрэнь Сагнаа гэжэ бое хун 
йуудаг баййан юм ха. Тиигэжэ

тэрэ жалга муноо Сагнаагай 
жалга гээд нэрлуулдэг юм.

Хожом, манай Санагадаа 
йуужа байха уедэ, тэрээхэн 
тэбхэрэйнь хормой тойроод 
санагынхид гэрнуудээ барин- 
хай, минии баабайн дутын 
турэлэйхид (булэнэрынь боло- 
хо) Дулеэ Будын Дэмбэрэнэй 
ухибууд ехэнхидээ тэрээн ба- 
гаар тубхинэйэн йуудаг байгаа. 
Би тэдээнйээ тээ дээхэнуур, 
эгээл тэрээхэн тэбхэр дээрэ 
газарыень гоёшоогоод, гэр ба- 
риха гэжэ тухеэржэ байтарни, 
Надежда Цындемаевна тэрээ- 
ниием Сагнаагай йуури гэжэ 
мэдэхэ байжа, манайда тус- 
гаар орожо ерээд, энэ мэдээ- 
сэлээ дуулгажа, тайа хорийон 
юм. «Санага уужам, нэгэ гэр 
багтаха газар байгаа бэзэ, тии- 
шэ хулшье бу таби!» -  гэжэ хо- 
рюул-заабари абабаб...

Эжы хулгана жэлтэйгээ 
йанадаг баййан юм, тиигэжэ 
1900 оной хун гэжэ ойлгоо бэ- 
лэйб.

Эндэ баабай тухай хэдэн 
угоор хэлэхэдэ, Сагаан-Мо- 
риндо Тусхэй гэдэг хун гурбан 
хубуудтэй байгаа -  Шойдоб, 
Улзээ (нютаг нэрэнь Ходорхой), 
Эрбэнээ гээд баййан. Улзээп ар- 
бан нэгэн ухибуудэй дунда эхир 
хоёр хубууд -  Шабаа Дэлэг 
хоёр гарайан байгаа. Эхир хоёр 
хубуудтэй болойон хун Улзээ 
хубуудтээ нэрэ гуйжа Санагын 
дасан ошоод, эрьехэ замдаа 
ламынгаа угэйэн нэрэнуудые 
мартажархёод, оороо хооруу, 
йанаамгай хун, сэргэдээ буу- 
гаад мориёо уяжа байхадаа, 
тад ондоо хоёр нэрэ йанаба юм 
ха.

- Зай, хубуудтээ хэн гэжэ 
нэрэнуудые гуйжа ерэбэт даа? 
-  гэжэ гэртэ баййан зоной асуу- 
хада:

Шабаа Дэлэг хоёр, 
гээд нюдэеэшье сабшалангуй 
оорйоонь абажа хэлэжэрхёод, 
тиигэжэ эхир хоёрынь нэрэтэй 
болойон юм байха. Тиихэдээ 
юунэйхиие аяар 50-аад модо 
Санага ошойоншье юм ааб даа, 
00ЙЭД0О Сагаан-Моринйоо дээ- 
шээ ушоо 10-аад модо газарта 
йуужа байгаа ха юм. Ламын
гаа айладхайан нэрэнуудые 
хожомынь йанаа, тэрэнь Сан- 
Дэлэг, Мун-Дэлэг хоёр бай
гаа. Дэлэг залуудаа гээгдэйэн, 
Шабаа гурбан ухибуудтэй 
болойон, Сэбэг-Ханда Дулма 
хоёр басагадай хойнойоо Шэ
мэд гарайан, энэ минии баабай 
Шэмэд Улзеевич Шабаев гээ- 
шэ. Сагаан-Мориной сомон 
зублэлэй туруулэгшээр олон 
удаан жэлнуудтэ ажаллайан 
Доржо Балданович Жалсанов 
минии багада намйаа:

- Ши хэн гээшэниимши, Сан- 
далигынь гу, али Мундэлигынь 
гу? -  гэжэ асууха, бинь юун ту
хай хэлэгдэнэ юм гэжэ орой- 
доошье ойлгодоггуй байгааб.

Баабайн эгэшэ Сэбэг-Хан- 
да Санагада, олон хуугэдтэй 
Бандан Жалсановта хадамда 
гаража, тэдэ хуугэдэйнь хойто 
эхэ боложо, тэдээнээ ургэжэ 
табина. Тэдэ хоёр хамтын 
Дамдин-Сэрэн гэжэ хубуутэй 
болойон, тэрэнь Эсэгын дайн- 
да хосорйон юм.

Хожомоо тэдэ олон 
ухибуудынь -  дайнай, ажалай 
ветеранууд Бадма Банданович, 
Эрдэни Банданович, ажалай
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ветеранууд Дари Банданов- 
на, Ринчин Бандановна гэг- 
шэд газарта дуБаангуй, альган 
дээрээ ургэжэ, хада гэртэнь 
мордуулБап юм. Yin ее гурбан 
басагад: Бата-Жаб Бандановна 
Далахайда, Буда Бандановна 
Лайжад Бандановна хоёр Мэ- 
лэдэ хадамда гараЬанууд, унэр 
баян ажаЬуудаг байгаа.

Ринчин Бандановна ху- 
буутэй болоходоо Мэлс гэжэ 
нэрлэЬэн байгаа. Сагаан- 
МоринЬоо нэгэ убгэн гэртэнь 
орон-гаран ябадаг, тэрээхэн 
хубууе энхэрдэг болоЬон, тии- 
гэжэ тэрэ хоёр эжэлшээд, Шара- 
Хубуун убгэн тэрэ хубуугээ 
ургэжэ абана. Мэлс тиигэжэ 
минии эжын эгэшын хубуун бо- 
ложо ургэгдэЬэн хадаа ахамни 
болодог, хожомынь ухаашал- 
жа ойлгоходоо, Санагаарнь 
абаха болобол, бинь нагасань 
болодог (эжынь дуу болоно 
гээшэ бэзэб), ехэл Ьониноор 
Сагаан-Мориндоо ушарЬан 
хоёр Ьэмди даа.

Мэлс ахай хожомшог, хэды- 
тэйшье болоод юм, Санагадаа, 
турэЬэн эжыдээ бусаЬан бай- 
даг. Энэнь Сагаан-Мориндо 
ургэжэ абаЬан угытэй айлайнь 
хушэр байдалЬаа болоЬон гэл- 
сэдэг.

Теэд хэдэн жэл байжа эжэл 
болошоЬон хубуун гэртээ, 
эжыдээ байжа угеегуй, нэгэтэ 
убгэнэй Санагаар ябаЬан Ьураг 
дуулаад, хун бухэнЬее:

- Шобхо малгайтай таабайе 
хараа гут? -  гэжэ асуужа ябажа 
бэдэрээд, оложо, мориндонь 
Ьундалдаад, Сагаан-Морин
доо ябашаЬан байдаг. Тиигэжэ 
ошонгоо ошоЬон юм.

Ринчин Бандановна хоёр- 
дохи хубуугээ мун лэ Мэлс 
гэжэ нэрлэЬэн. Тэрэнь манай 
Буряадай мэдээжэ поэт, Буряа- 
дай комсомолой шагналай 
туруутын лауреат Мэлс Сам-

буев бэлэй. Мунее Санага соо- 
гоо суутай байЬан Бандан ху- 
ряахайн аша, зээнэр, гушанар, 
мун лэ таабайдаал адли Ьонор, 
ухаатай зон, Захаамин, Улаан- 
Удэ, Хориин дайдаар, ушее 
хаагууршье юм, унэр баян 
ажаЬуудаг.

Санагадаа Ьуухадамнай 
Ринчин эгэшэ Харуулаар, сээн- 
тэрээр ябаад, гэртээ бусалган- 
даа манайда орожо, сайлажа 
амараад, хеерэлдеед гаража 
байдаг, энэнь заншал болонхой 
байгаа. Эжымнай «НаЬатай 
болооб, эндэ намайе худее та- 
бихаяа тухеэржэ байна гут, ню- 
тагтамни -  Сагаан-Мориндом, 
гэрым тулижэ дулаасуулаад, 
абаашагты», -  гэжэ, юуниинь 
дайраЬан юм, амар заяагуй 
дайладаг болошоод байгаа. 
Нэгэтэ Ринчин Бандановнагай 
ороод Ьуухада энэ гомдолоо 
хэлэжэ байтарынь:

Ши юун гээд амитан зон- 
до амар заяа узуулэнгуй дай- 
лажа Ьуугаабши! Шинии хэн 
хада ажал албантай зон энэ 
убэлэй хуйтэндэ шамайе абаад, 
Сагаан-Морин руу абаашажа 
ябаха юм. Яагааб эндэ, Бу- 
лагта хэбтэхэдэшни юун бо
лооб? ШамЬаа болохо хэдэн 
ехэшуул Булагта хэбтэнэ. Са
нага турэЬэн нютагшни ха юм! 
-  гэжэ таЬа зэмэлуулээд, дахин 
маанараа дайлахаяа огтолон 
болишоо бэлэй.

Мяха шуЬаараа турэл бэшэ- 
шье Ьаа, иимэ Ьонин холбоон 
соогуур, тиимэ Ьонин зоноор 
хамаатан боложо, эрэ боло
хо хубитай байБандаа бит ье 
омогорхожо ябадагби. Эжым- 
ни хатуу хун байгаа, энэнь 
минии ахаяа аха, дуугээ дуу 
гэжэ ойлгожо, бухы юумэндэ 
дуйтэй эрэ болохо ушартам, 
бухы хумуужэлдэм горитойхон 
нулеен болоЬон байха. Бага- 
даа би одоол тэршээшуулэйнь

нэгэн ябаБан хум, иигэжэ ха- 
туухан гарта, ажалай амта хара 
багаБаа танижа, журам ойлго
жо, сэгнэжэ, эрэ бологдоБон 
юм даа.

Мэлс ахай ябаЬан лэ газар- 
таа намайе дахуулха, узэг бэ- 
шэг зааха, тооложо ЬургаЬан, 
Ьургуулида ороходоо унша- 
жа, бэшэжэ Ьураад, тоонуу- 
дые нэмэжэ, хороожо Ьураад, 
удэшэндее зуу таран долгой 
мал асаржа хорёодоо оруул- 
хадань, уудэн тушаа хашаан 
дээрэ гаража байгаад, нэгэ- 
шье долгой алдангуй тооложо, 
хусэд ту, али дутуу ту, дутуу Ьаа 
ямарнуудынь угыб гэжэ хэлэхэ 
шадалтай болонхой ороо агша 
бэлэйб. Хожом мэдэБэмни, тэ- 
рэм, дансаараа, Михаил Бад- 
маевич Доржиев байБан бай
гаа, (Шодоомын Шара-Хубуун 
хурайхамнай Бадма гэжэ нэрэ- 
тэй байЬан болоно) нютагай 
бэрхэ хубуудэй нэгэн Михаил 
Бадмаевич тухай тодорхойшо- 
гоор хеерэхэ газар олдохо бай
ха.

Нэгэ жэл Хонтобойнгоо 
зуЬаланда Шултэм абгай- 
танаар (Шултэм Тугутович 
Жапов) байгдаа бэлэй. Наа- 
даха зомни олдоод лэ байха. 
Шултэм абгайн хубуун -  минии 
уеын Аюша, манЬаа аха Бата.

Ехэнхидээ Аюша бидэ хоёр 
лэ улэдэг Ьэмди. Хонтобойн 
тала Нууд тээшээ болоходоо 
хара хурьЬэтэй, шабар элбэг- 
тэй Ьэн.

Байд гээд лэ мал шабар- 
та унаха, зарим ушарта эрье- 
дэ эдеэлжэ байЬан мал, гэнтэ 
эрьеын нурахада, тиишээ унаха 
ушар дайралдаха. Сар шарга- 
да хуллеед, ошожо тэрэ малаа 
шабар coohoo ходолжо, тээ- 
гээд асарха, заримдаа, малаа 
орой угылбэл, нариихан ута 
модондо уйБэ уяжа аБаагаад

( Ургэлжэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэпжэп).
бэдэрхэ. Харанхыда гэртээ 
улэхэеэ айгаад, шабар, уйан 
соогуур дахалсахаш. Тэрэ уедэ 
маанадйаа, йаад лэ болохоЫю 
бэшэ, юун туйа байха йэм даа.

Юунэй трактор, машина, 
юрэдее тэрэ Мэлс ахайн гай- 
халтай йайхан велосипедйээ 
ондоо техникэ гээшые би орой- 
доошье хараагуй байгааб.

Тиигээд байхадаа зон гээ- 
шэ хамтын баялигай тулоо 
хара мяхаа гамнангуй яба- 
даг байгаа, зайн тал гэжэ 
дуулаашьегуй, тэрэ хубааряар 
ерэдэг, жаалдамар, харшиин 
гээшэнь дууйашаха. Гансашье 
манайда бэшэ, нютаг бухэндэл 
тиимэ байгаа бшуу даа. Ха- 
маг амитанай хара хулйоороо 
туйлажа ургэйэн гурэн турые 
эдийэн зон муноо хэды уе соо 
жаргаха юм ааб?

Яайаншье шоно элбэг йэм! 
Урда займагаар бэлшэжэ 
ябайан малшни, нэгэ хараха- 
даш, добтолгодо оройон сэрэг 
мэтэ зуйалан тээшээ гуйлдэжэ 
ябаха. Малшье, сэхыень хэ- 
лэбэл, хэдэн ушарта шонын 
аманда opohon байдаг Нэп.

Ушар тиимэйээ Шултэм аб- 
гайтанаар байхада халта амар 
Нэп. Шултэм Тугутович ангуу- 
ша бэлэй, шоноёошье айлгаха 
зэр зэбсэгтэй ха юм.

Тэрэ уедэ улэн лэ саг бай- 
гаал даа, убгэнэйнгоо агнуу- 
рида гарахадань йэгшэхэш, ха- 
ранхы болотор гэртээ оронгуй 
хулеэхэш. Гуроойэ асарбал, 
тэрэл удэшэндоо ехээр ша- 
наад, бултыемнай суглуулжа 
эдеэлуулхэ, одоол ехэ хухижэ 
орондоо орогшо бэлэйбди.

Бухы найаараа колхозой 
ажалда ябаа, ехэнхидээ ба- 
рилгада ябадаг гээшэ Нэп ха 
гээд йанагшаб. Дууша йэн. 
Найанайнгаа амаралтада га- 
раад, нютагтаа нилээд олон

жэл соо хухижэ хоорэжэ, дуу- 
гаа дуулажа ябаа йэн даа.

Абынгаа нэрээр Баадаанай 
Шултэм гэжэ нэршэйэн, зарим 
нэгэн юрэл Баадаан гэдэг бай
гаа.

Хожом, абымни убдэжэ хэб- 
тэриин болоод байхада, ходол 
орожо, хоорэжэ, йуугаад га- 
радаг Нэп. Сагаан-Мориндоо 
йуухадаа манайхинаар харал- 
сан ha гад, баруун арын заха- 
да hyyraa. 1975 ондо ехэ баса- 
ганаймнай (Ленын) гарахада, 
эжы:

- Ошо тэрэ Баадаандаа, 
уубэй хуулээд ерэ! -  гэжэ за- 
хирба, -  дурбэн модо холбожо 
ядахань йэн ту.

Дурбэн модыень оороошье 
холбомоор лэ байгааб, теэд 
паЬатай хундэ улгы хуулэхэдэ 
ЬайfI гэжэ дуулаЬап хадаа би 
ошобоб.

- Зай, зай, ошо, углоодэр 
хээд еруужэб, -  гэхэдэнь, саа- 
на наана хоорэлдоод, гаража 
ошоо йэм.

Углоодэрынь нэгэ уубэй 
йугабшалаад, убгэн орожо ерэ- 
бэ. Уубэйгээ улгоод, убгэн00 
сайлуулаад, гар сагаалаад, 
юроолынь шагнаад гаргаа бэ
лэйбди.

БайЬаар, хэды шэнээншье 
болоод юм йэм, уубэймнай ба- 
гадажа эхилбэ.

- Энэ толгойниинь модон 
дээрэ хэбтэнэ, хулынь йанжажа 
гараба. Муухай Баадаан юу 
хээб гэжэ хэжэ йуугааб? Юу- 
мын бага-ехэ, хэм-хэмжуур 
ойлгохоёо болиЬоп юм гу? - 
гэжэ эжын ганирхада, Ьэмээхэп 
энеэлдэгшэ бэлэйбди...

Манайш эжы юумые балай 
гоёодоггуй хун Нэп.

Эжьш ургэлжэ «Баадаан, 
Баадаан» гэйээр байхада 
hypaniahaH бага Сэрэгмаам- 
най, багадаа, сонхоороо ха- 
раад:

- Баадаанаймнай унеэд га- 
заагаа ерэбэ.

Угышье haa:
- Баадаан таабай доройоо 

ерэбэ, Баадаанайдаа ошоё,
гэхэ. Дахасалдаад зайжа 

hypahaH тэрэ хоёр хубса- 
лаад лэ гаража, Баадаанайдаа 
ошодог баййан юм йэн... Сэ- 
рэгмаа муноо эмнэлгын дунда 
мэргэжэл оложо гараад, хэдэн 
жэлнууд соо республикын эм
нэлгын байшангай хирургидэ 
худэлоо, муноо нютагтаа ошон- 
хой, хубиин ажахы баряад, 
мэргэжэлээрээ худэлжэ байна. 
Жаргал хубууниинь Томскын 
Гурэнэй ехэ йургуулида хи- 
миин факультедтэ Бурана, бага 
Саша -  37-дохи Буртуулиин 
hyparnia. Хурьгэн Володя -  Сэ- 
рэн-Дабаа ууриимни хубуун. 
Лена Шэтын эмнэлгын ехэ 
Ьургуули дуургэйэн, Улаан- 
Удын тумэр замай эмнэлгын 
байшанда хирург-травматолог 
мэргэжэлээр ажаллана. Ехэ 
хубуун Аюур Буряадай Худое 
ажахын ехэ Бургуулида, бага 
Даша -  37-дохи Буртуулиин 
hyparma. Хурьгэн Доржо-Жаб 
мун лэ Шэтын эмнэлгын ехэ 
Ьургуули дуургэйэн, шудэнэй 
эмшэн мэргэжэлтэй, республи
кын шудэ эмшэлэлгын бай
шанда ажаллана, оороо Агын 
тойрогой Урта тосхоной. Доро 
бэшэгдэБэн «Далан хальЬап» 
гэжэ баримтата туужын гол 
герой Бата-Мунхэ Лодоновой 
ехэ зээнь гээшэ. Саша Крас
ноярск хотодо ойн ажахын 
мэргэжэлээр ехэ Бургуули 
дуургээ, ойн ажахын феде
ральна агентств эдэ ажалтай. 
Ехэ басаган Марина Буряадай 
Еурэнэй ехэ Бургуулида, бага 
басаган Вика 14-дэхи гимна- 
зиин hyparma, обог дамжуулха 
хубуун Насаг тээбии таабайн 
xapyyhaH доро, ушоол бага, 
хоёр паЬатай. Дарима бэри Бу-
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ряадай ехэ йургуулида англи, 
хитад хэлэнуудэй багша, Нурта 
нютагай эдэбхитэн, Закаменск 
хотын ГПТУ-гай захирал 
баййан Александр Памаевич 
Цыреновэй басаган.

Нютагайнгаа убгэдые ганса 
дурсажашье йуухадаа, баярла- 
жашье, шаналжашье йуудагби. 
Хун бухэнэйнь ябадалые то- 
дорхойгоор бэшэхэ болобол, 
лаб лэ нэгэ нэгэ романай хэм- 
жээнэй зохёол болохо ёйотой.

Аюша ууримни Закаменск 
хотодоо ойн ажахыда ам- 
жалтатай йайн ажаллажа га- 
раа, муноо Улаан-Удэдэ. Рес- 
публикын Арадай Хуралай 
Хундэлэлэй грамотаар шагнаг- 
даба гэжэ уншаад баярлаа йэм.

Нютагаймнай хубууд Гал- 
сан Даша хоёр мун лэ энэ хай- 
ра шагналда хуртэйэн байбад. 
Гоёл даа! Галсан carhaa урда 
мордонхой, угы.

Хонтобойдоо унгэрйэн гул- 
мэрхэн пай ап ай м олон тоото 
зунай сагуудай хэдыдэньшье 
гээшэ йэм, Хонтобойн Болдо- 
гой урда хонин дээрэ Банза- 
рагша абгайнхи зуйадаг бэлэй. 
Банзарагша абгай (Бадмаев) 
барбагар томо, худэр бэетэй, 
ундэр убгэн йэн. Нютагайн
гаа урданай ажабайдалйаа 
олон юумэ мэдэхэ, оройон 
i apahan хунуудээр ехэл йонин 
хоорэлдоонуудые дэлгэхэ. Тии- 
хэдэ убгэнэй хоороонуудые ан- 
харха, хадууха ухаан угы ябаг- 
даа ха юм даа. Хожомынынье, 
Сагаан-Мориндоо йуухадаа, 
дээдэ булэгэй дутэ йуудаг 
Балган Дышенович Радна 
Данзанович хоёртой тэрэл 
барагдахагуй ута хоороогоо, 
тамхинай утаан соо манаржа 
йуугаад, хоорэлдэгшэ бэлэй.

Тиихэдэньшье, залуугай гэ- 
нэн соо «тухагуй» ябагдаа гээ
шэ бэзэ, тэрээхэн йонирхолтой 
ушаралнуудыень, нютагай

туухэ, домог анхараагуйдоо 
шаналагшаб. Намйаа дурбэ аха 
Содбо, хоёр аха Бадма-Цырен, 
дуу Радна гурбан хубуудынь 
(хоёр аханарынь йургуулиин 
найанай болонхой ябаа), 
зуйаландаа байлсадаг байгаа.

Зарим удэр манайда ерэхэ. 
Тиихэдэнь урда горхон соогоо 
удэрнай унгэрхэ. Намйаа аха 
зон хадаа Содбо Бадма хоёр 
йонирхолтой наадануудые 
йанаха, Радна бидэ хоёрые ба- 
ганууд гэжэ голохогуй (Радна 
буришье бага, жэл, хоёр тухай- 
тай байгаа ха), ямарханшье 
наадандаа оруулалсаад лэ бай- 
ха. Муноо йанахадамни наадан 
хоорондоо хоорэлдоомнайшье 
ехэшуулэй мэтэ, ажал хэрэгууд, 
хони мал, шоно, агнуури, мо- 
рид, убйэ хулйан тухай болодог 
бэлэй. Тэрэньшье ойлгосотой 
байха, гансал минии ухаанда 
яагаадшье багтахагуй, минии 
хараа, дуулаашьегуй йургуули 
тухай хоорэлдэшэхэдэнь, ойл- 
гожо ядагша бэлэйб. Тэрэнь 
юуншье гээшэ юм ааб даа, 
нэгэ заахашье харадаг йаа гэжэ 
бага багаар сэдьхэлээрээ тэ
рээхэн гайхамшаг гоё, йонин 
йургуули тээшэнь татуулдаг 
болоо бэлэйб. Ехэнхи ушарта 
бил Банзарагша абгайнхи руу 
гуйдэг баййанби.

Болдогой урда гэрээ 
тойруулйан хорёогойнь захаар 
шабартайшье йаа, Болдог зай- 
гаад баруун тээшээ нэгэ бишы- 
хан горхохон хурэтэр узэхэшье 
шабар угы, хуурайхан, ямар 
бэ даа нэгэ йайндэртэ тусгаар 
гоёойон шэнги байха. Ехэ 
тээлнигэйнь баруун тээ, нэгэ 
бишыхан добохоной доро би- 
шыханшье йаа, хоёр йахюултай 
шэнги, оорйоонь ушоо бага- 
нууд хоёр соорэмуудтэй нуур 
байха, тэрэ хажууйаань тархи 
эрьемэ ундэр шулуун хабса- 
гай йуроотэй гоёор харагдаха.

Манай наададаг эгээл дуратай 
газарнай -  гэрэй хойно, хаб- 
сагайнгаа урда хушуунда йэн. 
Тэрээхэн хушуугаар айалдажа, 
дээрэхэнэ гараад, оршон той- 
рониие хараашалан гоёшоо- 
жо, удэроо унгэргэхэш. Сод
бо Бадма хоёрнай маанарйаа 
ехэнуудшье йаа, ухибууд лэ ха 
юм даа, халта тоомоо тайараад 
абахаш. Юумэ йандаажа, эб- 
дэжэ наадахагуй, йургаалнай 
ондоо йэн. Заримдаа бэлшэжэ 
ябайан хонид соогоо ошоод, 
хусануудые гааруулжа сухал- 
дуулаад, мургэлдуулхэбди. 
Хоёр хуса туужа ниилуулээд 
(хэмнай хаанайаа дуулайан 
баййан юм), хулзэжэ баййан 
хусануудай хоорондуур мал- 
гайгаа шэдэжэ гааруулхаш. 
Тиийээр хусанууд хоёр тээ
шээ гэдэргээ ябаад, нэгэ хэды 
зогсод гээд, урда урдайаа 
гуйлдэшэхэ. Бухы хусоороо, 
йурэн йагад «пус» байтар 
мургэлдоод, дахин гэдэргээ 
сухариха. Нэгэнэйнгээ ошожо 
унатар гу, али айгаад саашаа 
гуйтэр, хэдэ дахин, сухарижа 
абаад лэ мургэлдэдэг, ямаршье 
бухэ тархи байдаг юм. Хаана 
дуулаа йэмбиб, хуса сухарижа 
ерээд лэ йурэжэ мургэхэдоо, бу- 
хын гэдэргээ йуутар мургэдэг 
юм гэжэ, ухэршье соходоо йула 
ааб даа.

Бутануудай хоорондо хо- 
рожо хэбтээд, йонирхожо ха- 
рахаш, алиниинь илахаб гэжэ 
арсалдахаш.

Байн энэ наадамнай 
ехэшуулдээ мэдэгдэжэ, тэрэм- 
най нэгэ ээлжээтэ ехэ «суглаа- 
гаар» дуурээ йэн.

1954-55 онуудаар йэн ха. Бан
зарагша абгай Хонтобоййоо 
Москва (ВДНХ) ошожо ерэйэн 
юм.

(«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба)

( Ургэлжэлынъ хожом гараха).
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TYYX3

Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэпжэп).

Тэрэ бэдэрдэг Вашуулаяа 
зурхайгаар узэхэдэпь, хойто 
зуг зааба. Зуудээ манахадань, 
еврее тумэр харгы зулаад, 
хойшоо галгижа ябанаб гэжэ 
зуудэлбэ ха. Тиигээд лэ станци 
Дарйанйаа эхилээд, хойто зуг 
барижа, тумэр харгын уртеен 
бухэндэ зурхайгаа зурахадань:

- Эндэ бэшэ, -  гээд гараха 
гэнэ. Яба-ябайаар, Петров- 
скын завод хурэхэдэнь:

- Тогто, -  гэжэ тэмдэг гара- 
ба. Эндэ буужа мясник хуниие 
йурагшалхадань, нэгэ ород 
мясник Василийаа бэшэ, тиимэ 
хун байхагуй гээд, гэрыень заа- 
жа угэбэ ха. Вашуула гээшэмни 
Василий байгаа ха юм даа гэжэ 
йаял ойлгобо ха. Василиинда 
ороходонь, томо ургэн стол 
дээрэ ухэрэй мяха эбдэжэ, бэ
дэрдэг Вашуула гээшэнь байба 
ха. Гарынь тохоногтоо хурэтэр 
г г I у h ап. Намнанай багшын 
ороходо, ехэ гайхангяар удаан 
хараад зогсобо. Халта мийэд 
гэбэ гээшэ гу даа гээд, багша 
йанаадхиба. Байза, энээнтэеэ 
юун гэжэ эхилжэ, угэеэ ойлгол- 
сохо гээшэбииб гэжэ тээлмэр- 
дэжэ байтарынь:

- Ши намайе танижа яда- 
жа байна гуш даа. Танииш 
даа, тиигээ haa, -  гээд, мантан 
гэгшын шуйатай нюдаргаяа 
Намнанай багшын толгойдо 
буулгажархиба. Багша мэдээ 
табяад, орондогложо унаша- 
ба. Хэр удаан иигэжэ хэбтэйэн 
юм, бу мэдэе. Энэ мэдээ та- 
бяан соогоо Намнанай багша 
Арюун орондо нюдэ сабшаха 
зуура хурэжэ ошоод, харан гэ- 
хэдэнь, энэ Василий ородынь 
хун турэлтэниие hy мяхаараа,

apha ноойоороо тэдхэжэ, тэ- 
жээжэ, буян олойон малнуудай 
йунэйые Арюунай орон асар- 
жа, йайн турэл олгуулдаг ху- 
билгаан байгаа гэжэ ойлгойон 
ха. Мэдээ орожо бодоходонь, 
унеехи Василинь мяхаяал ажал- 
лажа байба ха. Энэ иргашанйаа 
адис абахаяа тонгойдохо- 
донь, мардаан хутага барий а и 
шуйатай гараараа толгойдонь 
ёйын тэды хуроод абаба.
СУУГЭЛЭЙ ДАСАНАЙ 
УУДЭН СУМЭ

Намнанай багшын орол- 
долгоор, Суугэлэй дасанай 
зуун урда захада, бугдын го- 
роогой харгы дээрэ Хулин- 
дын хара шулуугаар уудэн 
Сумэ байгуулйан юм. Энээ- 
нэй удхань Алханын лэ уудэн 
Сумэтэй адлирхуу гэхэ. Ал- 
ханайаа уудэн Сумын тэн- 
дэхи шулуу тэргээр асаржа, 
Суугэлэйнгээ уудэн Сумэдэ 
хэлсэйэн ха. Энээн доогуур 
гулдирхадаа, юрын хунэй улуу 
гарама омог бардам сэдь- 
хэл номгорхо гэйэн удхатай. 
Илангаяа сэдьхэлэй убшэнтэй, 
дуймгэй зондо, уй гашуудал- 
да дарагдайан хундэ элитэ 
туйатай йэн гээд, урданайм- 
най убгэд хугшэд хэлсэхэ юм.

Тиимэйээ ганса иимэ уб- 
шэнтэн бэшэ, юрэшье ондоо- 
гоор бэеэ муудайан зон оло да- 
хин бугэдын гороо хусеехэдее, 
энэ уудэн Сумэдэ яашагуй 
йузэглэдэг байгаа. Анханда энэ 
Сумын оройдонь багахан габ 
гэжэ субарга яларжа, толоржо 
байдаг йэн ха. Унеехи уйлэтэ 
гушаад оноор бута сохюулаад 
йалаа. Мунее энэ сумэ урагшаа 
духэд гээд байдаг. Суугэлэйхид 
энээнээ йэльбэхэ зорилго-

той юм. Энэ уудэн Сумын 
хойнохоно зэргэлээд, Агын 
Согшон дасанай хажуудахи 
шэнги томо субарга баййан 
аад, йандаргагдажа, тэрэнэй 
йуурида бутархайнь томо добо 
болоод байдаг.

Ушее Джарун Хошарай су
барга бариха зорилготой шу
луу бэлдээд, йуурииень табяад 
байтарынь, хулхеэн, хулюоп, 
дасан йандараан болоод, яндар 
дээрэнь эхи татажа, метр хахад 
ундэр шулуу ябталаад байта- 
раа, саашань орхигдошойон 
юм. Мунее айлай умсын малай 
байра болонхой.

YH3H БЭЕЭРЭЭ
Намнанай багша хубараг 

ябахайаа эхилээд, Ямандагада 
унэн зурхэнйее шутэдэг, энэ 
сахюусанай хубилгаан баййан 
гэхэ юм. Тубэдэй Брайбун 
хшщэй уудээр ороходоо, ехээр 
тонгойдог байба ха. Тэндэ- 
хи тубэд ламанар: Харагты, 
энэ буряад йогиниие, маниие 
хундэлжэ, иигэжэ бэгзытэрээ 
тонгойжо, маанадта йугэдэжэ 
ябана ха юм, -  гээд наада ба- 
рилдадаг байба ха. Энэ Брай
бун хиидэйнь шэрээтэ ламхай 
мини хун бэшэ, ара далдые ха- 
рахатай, эдитэй шэдитэй лама 
байгаа ха. Нэгэтэ Намнаанай 
багшада хэлэбэ. Таа углов 
углввгуур унэн бэеэ бэелээд, 
манай дасаниие бараалхыт! - 
гэжэ гуйба ха. Углеедэрынь 
ерэхэдээ, яашагуй йурэтэй 
Ямандага болонхой, соро- 
гор эбэрнуудээрээ уудэнэй 
дээдэ тотогые туршэгэнэтэр 
зурайаар, орожо ерэбэ ха. Энэ 
эбэрээрээ зурайан сараань, 
мунеешье байдаг юм гэлсэдэг.
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ЮУГЭЭ э д и т э й ,  
ШЭДИТЭЙ ГЭЛСЭГШЭБ, 
АЛИН ГЭЭШЭБ?

Эгэтын дасан бутээлээр 
ошоод, удаахан болобо. Тэндэ- 
хи ламанар:

- Юугээ эдитэй, шэдитэй 
Намнанай бутээлшэ гэлсэгшэб, 
алии гээшэб? -  гэлсэбэ ха. Ага- 
яа мордоходонь, Намнанай 
багшые эгэтынхид шиидхэбэ 
ха. Нэгэ нуур тойроод, харгын 
бухэнтэхэдэнь, Намнанайнь 
лама сэб сэхэлээд, уйан дээгуур 
йайбарлуулаад ябашахадань, 
Эгэтын ламанар энэ нуурай 
эрьедэ улэшэйэн ха.

ГУРБАДАХИ НЮДЭН
Намнанай багша Шойбоон 

шанзадба хоёр Агын дасан 
орожо ябаба ха. Мори тэргээ 
мулталжа, унаагаа таталуулан, 
оойэдоошье сайлаха гэжэ ха- 
дын хаялгада, булагай эхиндэ 
тогтобо гэнэ. Намнанай багша 
толгойгоо будеер боойон яба
ба. Манлайдань хадьха бэдхэ 
гараа юм бэзэ гээд, нухэрынь 
хэрэгсээнэгуй. Тэргын йуудэр- 
тэ хэбтэйэн Намнанай багша 
Шойбооноо дуудажа еруулээд: 
Энэ толгоймни боолтые тай- 
лажа угыш, -  гэбэ ха. Тэрээни- 
инь тайлан гэхэдэнь, гурбада- 
хи нюдэн ёлойжо байхадань, 
ехээр залд гээд гэдэргээ унан- 
гаа йуушоод, толгойнь эрьебэ, 
ухааниинь ойро зуура балай- 
тараад абаба ха. Уданшьегуй 
мэдээ ороод харахадань, баг
ша ямаршьегуй юрынгее бай- 
даг хоёр нюдоороо мийэржэ 
байхадань, байза, иимэ юумэ 
унэхоор хараба гээшэ гууб, али 
ундаа ехээр хуроод, толгоймни 
эрьеэд, улуураад абаба гээшэ 
губ гээд бэедээ этигэжэ ядаба.

ТУРШАЛГА
Намнанай бутээлшэ Алхана 

ерээд, Уудэн Сумын хажууда

гэр барюулаад, бисалгал хэжэ 
даянда йуудаг байба ха. «Энэ 
юугээ хэжэ, эндэ байдаг лама- 
сарюумэналшаб»,-гээдузэхэеэ 
эндэхи нютагай нэгэ боогэй 
ерэхэдэнь, сонхынгоо хаалта- 
нуудые тумэроор газаайаань 
тэбхэдээд, зосоойоонь хантар- 
жархийан, уудэниинь зосоойоо 
шэбхэтэй, жэн балай байба ха. 
Эзэгуй юм гу гэхэдэ, пеэшэ- 
нэйнь соргоор утаа гарахань 
харагдана. Уудэ сонхыень 
шаажа, удьхэлжэ, наяргажа яа- 
шье ядаад, хороо хурэйэндоо 
гэрэйнь уудэнэй богойо доронь 
томоор йуужархиба ха. Ушоо 
ямар тойбо татаха болоо ааб 
гээд хараашалхадань, нэгэ лом 
хана тушоод байхадань, тэрээ- 
нииень абажа, гэрэй оройдо 
гараад пеэшэнэйнь сорго руу 
табижархиба ха. Бур бурхан 
гэжэ йулаханаар утаа гаража 
баййан соргооронь гэнтэ бад 
гээд, улаан дулэн бушхашаба. 
Хууехэ хунхинэхэнь амаргуй, 
хооргэдэжэ баййан шэнги ошо 
шэрээдйэ сасарна ха. Энээнэй 
замхахада ошоод, пеэшэнэй 
сорго руу шагаахадань, уноохи 
ломынь йабаагай шэнээн на- 
риихан болотороо шаташайан, 
ушоо уб улаан шэгтээ хараг- 
даба. «Яагаа йурхэй юмши, 
миинсэр бэшэ юумэлтэйш, 
байгаарайлши, йайса бэлдээд, 
шамтай эдилдэхэеэ ерэхэб», - 
гэжэ тэрэ боонь занаба.

Мориндоо мордожо, гэр 
руугаа гэшхуулйэнээ хойшо зо- 
соонь мушхаба, худхаба. Ябан 
мориндоо мордохо йамбаа 
угэнэгуй, йуу йууйаар, гэртээ 
хурэжэ ерээд байхадань, яа- 
шье шортоо замхаха янзагуй, 
ябан шуйаар тууладаг болохо- 
донь, хубуугээ Намнанай баг- 
шада эльгээбэ ха. Тэрэ ламые 
йайнаар гуйжа хоорэлдоорэй. 
Абамнай иигэжэ захина гээрэй, 
гасаалхаяа болёоб, хайрлыт.

Алхана ургэн, алтан дэлхэй 
уужам, ая аргаа зохижо, эбтэй- 
гээр багтажа, эндээ хуршэлжэ 
йууял. Энээнйээ хойшо элдэб- 
лэхэеэ болёоб гэжэ байна гээ
рэй гээд, хубуугээ эльгээбэ ха. 
Хубуунэй хурэжэ ерэхэдэнь, 
бутуу буглуу, абяа аниргуй. 
Тиихэдэнь тэрэ хубуун уудэн- 
дэнь ошоод, эсэгынгээ захяа 
шангаар оогложо байжа дам- 
жуулба. Уудэнэй саанайаа гэн
тэ тэрэ ламань бадарганаар 
дуугарба: «Богойоо дорохиие 
сэбэрлээд, гэртээ абаад ошоо- 
рой. Алханада, худое хаяжа 
болохогуй, заабол хотондоо 
абаашаарай. «Энээнииень юун 
соо хэжэ абаашаха юм гээ
шэб?» -  гэжэ гэнтэ муу йайн, 
хууша хаашан оёорсог туйсэ 
угы юм аа гу гээд хараашалха
дань угыл аад угы. Яахаяашье 
ойлгожо ядажа зогсожо байта- 
рынь, уудэнэй саанайаа: «Дэ- 
гэлэйшни хормой яашаа юм», 
-  гэйэн абяан гараба. Хормой- 
гоо тодожо, холтойоор догоо- 
дожо, этэржэ байжа хормойдоо 
хээд, холтойоо тиишэнь хая- 
жархихатайнь адли урхирйэн 
шэнги зэбуун абяагаар: «Тэрэ- 
нээ эндэ бу орхи!» -  гэхэдэнь 
мэгдэжэ хормойлбо. Тиигээд 
морёо хутэлоод, ябагаар бууса- 
даа ерэйэн ха. Тэрэ боогэй бэ- 
ень зайаржа, хуушан тухэлдоо 
оробо. Хуршэ зондоо, бэшэ- 
шье боонэртоо: «Энэ миин хун 
бэшэ, хундэлжэ ябагты», -  гээд 
хэлэдэг болойон гэхэ.

ЕЛЫН ХУЛДА 
(ГРИФ ШУБУУН)

Алханада ламанарай бии 
болоо удыдэ ой тайгаарань 
дуурэн баабгай, шоно зантахи 
г.м. арьяатан олон, дутуур бай- 
хань аюултай баййан ха. Хада 
уулын хаялга, тэбтэгуудээр 
харайан газарта боое таби-

( Ургэлжэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэпжэп).
са, ухэйэн беее табийан аран- 
ганууд, Алханые тойройоп 
хундынуудээр дэмы нэгэ тэрэ 
багаарань олон хирээнууд 
уймэлдэхэ, хаагналдаха, зунай 
сагта гол горхо, таляан зулаад 
дуурэн баханууд бархиралда- 
ха, хорото могойгоор элбэг -  
иимэ орон байгаа. Yiiioo елын 
хулда гэжэ ехэ аюултай шубуун 
баййан гэхэ. Энээн тухай III )- 
мэдэй Аюша баряаша намда 
огто дуулдаагуй йонин хеерее 
бэлэй. Тэрэ сагта Уреэгэйголдо 
нэгэ хамниганайхи ажайууба. 
Тэрэ айлай йамган дутынгее 
горхондо уйанда ошоходонь, 
хулдэ ороод ябайан хубууниинь 
хойнойоон холохоно улеед 
гуйжэ ябатарынь, гэнтэ нэгэ 
томо хара шубуун дээрэйээ 
шууяса буугаад, тэрэ хубууень 
орилтор, шашхатар абаад яба- 
шаба ха. Гэрэй эзэн ангуушан 
байгаа. Энэ муухай шубуунай 
уурхайе бэдэржэ, номо зэбсэ- 
гээ зуугээд гараба. Хубууень 
йабардаад, Уреэе еедэ ошойон 
шэгыень дахажа, энэ голойн- 
гоо эхин хуреед, эдэ шубуу- 
дай ниидэжэ бии болохыень 
хулеэбэ. Нэгэтэ углеегуур хоёр 
далбагар хара шубууд ойн 
саанайаа гараад, дээгуурэн 
элилдэд гээд ябашаба. Шубуу- 
дай бултаййан зуг руу ошожо, 
ундэр газарта бэеэ нюугаад, 
елын хулдануудай бусахыень 
хулеэбэ. Оройхон болойон хой- 
но хоёр шубууд ниидэжэ ерэ- 
хэдээ нэгэниинь сагаан юумэ 
йабардайан, доогуур ниидэ- 
нэ ха. Хурьга шууроод ерэбэ 
гэжэ тухайлаад, одоол эдэ хоёр 
уурхайдаа муноо лаб ошохо 
байха гээд, буришье абьяас- 
тайгаар хаража байтарынь, 
хубшын оройгоор бултаййан 
хухэ шулуун хабсагайда ошо
жо буубад ха. Yiлоодэрыпь 
тэрэ шубуудынь йубарилдаад

агнуурида гарахадань, тэрэ 
хабсагай руу ангууша хам- 
ниган дутэшэг ошоод, аятайл 
зохид йуурида газар олоод, 
шубуудай бусахыень хулеэбэ. 
Наранай тонгойгоод байха- 
да, би болобод ха. Нэгэниинь 
урид хабсагайн тэбтэг дээрэ 
буугаад, эрьелдэд гээд, далда 
орошобо. Тэндэнь хумэг бии 
гээшэ ха. Удаадахинь йабартаа 
удэрэйнгоо олзо барийан шу
буунай йууха уедэнь харбаха- 
дань, даляа нарбагашуулаад 
доошоо угы болошобо. Байд 
гээд, нугоо шубууниинь хабса
гайн тэбтэг дээрэ гараад, оодэ 
уруугаа хараашалжа байха 
уедэнь шагаажа шагаажа тумэр 
зэбэтэй йуршаяа табижархи- 
ба. Шубуун тархяараа доошоо 
хабсагай руу тонгоршоон ха- 
рагдахаяа болибо. Энэ ангуу
шан мантан мардаан хутагаяа 
барийан хабсагайн бооридо 
ошоходонь, нэгэниинь ушоо 
амиды, йуршыень шэрээд 
саашаа гуйхэеэ тэгуулхэдэнь, 
тэрэ доронь харбажа уна- 
гааба. Нугоо шубууниинь 
ухэнгоо унайан байба ха. Хоёр 
далииень дэлгээд, алхалаад 
узэхэдэнь буйэтэй хунэй бараг 
алхамаар гурбан алхам баййан 
гэхэ. Пабарайнь хурса гээ- 
шэнь, хурганай тухай утанууд, 
ута хоншоорынь тоншуурынь 
гохо шэнги. Хабсагайн боо- 
рёор арат сагаан яйанууд, нэгэ 
хэды хуугэдэй хохимой байха- 
дань, эдээнэй нэгэниинь ма- 
най хубуунэй гэжэ йанахадань 
яашагуй гашуудалтай. Тэрэ 
хабсагайн ороййоо улэнхэ 
дальбараануудай орлилдоон 
тайарнагуй. Хабсагайн боори
до нэгэ ухэйэн хурьган хэбтэбэ. 
Тугаар энээниие йабардаад, 
тэрэ хулда ерээ болоно. Даль- 
бараануудыень няза татаха 
хэршье хусэлэнтэй йаань, хаб
сагайн оройдо гараха ямаршье

аргагуй сэб сэхэ эрид байба. 
«Эндээ туража ухоорэгты, зо- 
лигууд», -  гээд тэрэ хулдаануу- 
дай тархинуудыень тайа саб- 
шажа абаад, хэды йодо удыень 
далийаан ходолоод, дайгаа 
даража уйоогоо абажа, гэртээ 
бусаба. Нютагайхидтаа энэ 
ябадалаа хоороод, хоёр хул- 
дыгаа тархинуудые, удэ да
лииень зондо харуулба. Нютаг 
зониинь энэ ангуушаниие Хул- 
да-Мэргэн гээд нэрлэбэ. Мэр- 
гэнтэн гэжэ хамнигад Онониие 
оодэ байха юм гээд хэлсэдэг ха.

ОНХООДОЙ
Шэлэ хубшэ гаража удаа- 

наар агнуурида ябайан нэгэ 
ангуушан галайнгаа зуухын 
хажууда баййан хуйан тугсэгтэ 
малгайгаа тоходог байгаа. Тэ- 
рээнээ харахадань хунэйшье 
дурсэтэй хэбэртэй онхойно. 
Ошохо ерэхэ буреэ малгайгаа 
умдоод:

- Зай Онхоодоймни, хэр зэр- 
гэ байнабши? -  гэхэ юумэ ха. 
Олон хоногоор зонйоо холо 
ябаад уйдаа юм ту, яагаа юм, 
энэ тугсэг руугаа хиидэ дуу- 
гаржа зугаалха гэбэ. Нэгэтэ 
агнуурийаа оройтожо ерээд, 
унтахаяа хэбтэхэдээ:

- Зай, Онхоодой, иигээд 
ороойоёо бусалгахамнай (пар- 
шаганатар хурхирха) бэд даа, 
-  гэхэдэнь, хин абяан: Тиихэл 
бэд даа, -  гэжэрхибэ. Ангуу
шан ехээр зард гэжэ юугоо дуу- 
лаба гээшэбиб гээд, лаблахаяа:

- Онхоодой, байна гуш? -  гэ
хэдэнь.

- Байна, байна, -  гэбэ ха. 
Энээнйээ жэгшээд, тэрэ ан
гуушан нэгэтэ удэр агнахаяа 
гарайан аад бусабагуй, яба
шаба. Балаган сооншье балай 
унэтэй шаналхаар юумэн угы 
орхижорхибо. Хэды хоноод 
байтар боро хараанаар морёо 
табяад ябатараа харан гэйээнь,
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нэгэ хара ямаан дахатай ябаган 
хун хотон руунь орожо ябаба. 
Энэ урин дулаанаар юундэ 
даха хэдэрйэн хун гээшэб гэжэ 
гайхаад дутэлхэдэнь хэншье 
угы, оорынь балгаан соогоо ор- 
хёод ерэйэн дахань ябажа бай- 
ха бэлэйш. Аййан сошойондоо 
хажуудаа баййан тэбхэнсэг (ар
гал, шабаадйа хэдэг модой ко
роб) йандайрлаад йуушаба. - Бу 
ай, би Онхоодойшнилдяа, юун
дэ хуниие ой соо орхёод угы бо- 
лошодог юм, арай гэжэ оложо 
ерэбэ аальби, -  гээд, дахыень 
тэргэ хэдэрлуулоод тохобо. 
Yhioo эдеэ шанадаг манеэр- 
ха (тогоон), аяга шанагыень 
хар-яр гэтэр хаяжархиба. Он- 
хоодой оороо харагдадаггуй, 
абяаниинь лэ дуулдаха. Энэн- 
шье ангуушанйаа бэшэ ондоо 
хундэ дуулдадагуйнь нэгэ гай- 
халтай. Ерэйэнйээ хойшо юу 
хэхэмбэ гэжэ бу йала. Даабари 
угэхэдэ тургоор бутоожэрхёод, 
ушоо тиигээд яахамба гэжэ 
амар заяаень узуулнэгуй. Ун- 
таха амарха йамбаан байхагуй. 
Энээнйээ сулое боложо халта- 
шье haa бэедээ сулое угэхэеэ 
диилдэшэгуй ажал йанаад 
туршаба. Пиимэрхэй таараар 
(юумэ шуудэг шуур, таар) хаг- 
санхай йиибэрые (тогоо нэ- 
рэхэдэ танхаяа табяад хуйтэн 
yha хэдэг модон боошхын ха- 
хад. Хагсанхай yhan тогтохоёо 
болийон, хатаад hapxinnnahan 
йаба) yhaap дуургэ гээд лэ 
амардаг байба. Пиимэрхэй 
таар соонь юун уйан тогтохоб 
даа. Гуйдэлоороо ошоод, нюдэ 
сабшаха зуура горхон хуроод 
бусахадань, хэдэн балга yhan 
ерэхэ гэнэ. Иигэжэ Ьиибэрэй 
хагсаагаа гаратарынь балга 
балгаар yha зоожэ, тэрэнии- 
ень дуургоод, ушоо юу хэхэм
бэ гэжэ уухилхань дуулдажа 
байха юм ха. Байн байн тэрэ 
Онхоодойнь халта хулта ха-

рагдадаг боложо эхилбэ гэжэ 
йиимэгэрхэи (нэбтэ харагда- 
даг) хунэй дурсэ узэгдэдэг бо- 
лоходонь, жэрхэдэйээ хурэжэ 
дасан ошожо абарал эрибэ ха.

Болоогуйгоор аашалжа бай- 
haap, хин альбиниие бии бол- 
гоо ха юмши даа.

Тэрэшни тиирэн гээшэ, 
ухэйзишье хойношни урн хуу- 
гэдыешни зобоохо. Иигээд 
бэеэ бэелээд хунэй нюдэндэ ха- 
рагдадаг болоо haa, буришье 
ехэ тодхор шэрэхэ. Жоод- 
шо (Альбин шудхэрнуудтэ 
бэеэ угэжэ угэдоо оруулаад, 
оорынгоо мэдэлдэ абажа эр- 
лиг хаанда эльгээжэ шадаха 
шэдитэй бутоолшэн) ламаар 
луйжэн (жоодшын уншадаг 
уншалга) табюулжа йалгуула 
гэгдэбэ.

Томо ногоон дамааритай, 
хунэй яйан гандантай зада- 
рюун хара жоодшо ерэжэ, боро 
хараанаар уудэ урхыень хаа- 
гаад, уншажа эхилбэ. Гэр соо 
будэнхы буудэгэр. Дамаарын 
тун-тан, тун-тан гэхэ абяан- 
тай нэгэдэн гандан аягуйгоор 
улина, уйлана. Пад-пад -  гэжэ 
жоодшын сад-няд гэхэ бухэндэ 
Онхоодой дуг-дуг гэн жэжэ 
боло болойоор харагдахаяа 
болишобо. Энээниие жоодшо 
лама ангуушан хоёр лэ харана, 
бэшэндэ юушье харагдабагуй. 
Иигэжэ энэ хин альбин 
тиирэпЬээ энэ ангуушан хаха- 
саа ха.

Нютагай зон хэлсэхэдээ, 
хэдэн жэлэй саана Онхоодой 
гэжэ ангуушан унэхоор баййап 
гэбэ. Тэрэ Онхоодой агнуури- 
да ой rapahaH аад, буугайнгаа 
шабха алдажа, гэнэ дээжэ бэеэ 
буудажархиба. Тэрэ ганса бэе 
хун байжа хэншье тэрээниие 
худоолуулхые оролдобогуй. 
Тэрээнэй турэлоо олоогуй 
T0opnh3H Ьупэйэпэй зайжа 
ябатарынь, нэрээрэнь оог-

лоходонь тэрэ ангуушан- 
тай нухэсэшэбэ ха юм. Ии
гэжэ зобожо тулгэжэ ябайан 
ЬунэЬыень жоодшо лама хар- 
гыень олгожо, Эрлиг хаанда 
эльгээбэ гээшэ. Эрлиг хаан энэ 
хунэй амидындаа хэйэп нугэл 
баянииень толи гэрэлдэ хара- 
жа мэдээд, олохо турэлыень 
олуулжа амаржуулаа юм бэзэ.

АЯНАЙ ХОЁР НУХЭД
Халзан Рабдан гэжэ лама 

хасагай сэлеэнэй нэгэ ород 
иимэ хоёр зон аралжаа най- 
маа хэхэеэ аяар холын Ман- 
жуур аян замда мордобо гэхэ. 
Харгын хани болойон эдэ 
хоёр хамаг Ьопипоо ярил- 
дажа сагаа алмана. Халзан 
Рабданиинь ород хэлэгуй, 
ямаршье тулмаашагуй, харин 
хасаг ородынь хамниган хэлэн- 
дэ юрьдийогуй. Талаангаар 
тала нухэр таамнай хамниган- 
шье haa хэлэтэй баййатапай 
хуроо байна, -  гэхэдэнь, сура- 
сан далай, сураагуй балай гэ- 
дэг биизэ гэхэ юм. Тшп эЬээр 
ябатараа морёошье татуулха- 
яа ооЬэдоошье ундалхаяа нэгэ 
бишыхан нуурай хажууда тог- 
тожо гал тулёод, бурд гулээд 
бусалИан эдеэ бэлдэбэ, саг 
дары сай эдеэшуулбэ. Ха- 
луун эдеэнэйнгээ дээжые Хал
зан Рабданайнь ургэбэ: 

Ойхоной олон ноёдто,
Орон дэлхэйн тэнгэри

сахюусануудта, 
Хэниие хэн гэшэгуй, 
Алиниие алии гэшэгуй 
Адлинахаар Ьапажа ургэнэб. 
Урдайаампай угтажа

туЬалапы, 
Арайаампай дунгэжэ

тулгагты.
Зорийон хэрэгнай

бутэхэнь болтогой! 
Умаа хум, Умаа хум, Умаа хум!

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ
( Ургэлжэлынъ удаадахи дугаарта).
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СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

АРЮУН БАЙХАН НЮТАГНАЙ
Аглаг огторгойн хаяагаар 
Алтай бороон унгэрее,
Сэлгеэ нютагайм талаар, 
Сэсэгууд болон мундэлее.

Хэмнэйшье мартаха эрхэгуй 
Холын тэрэ сагые,
Г ал дулеер сорьёлйон 
Гайтай душеед ониие.

АГЛАГ САНАГА НЮТАГ
Номин дэлхэйн нюрганда, 
Ногоорон байгаа таладаа 
Холойоо шарлан харагдажа, 
Хангал унэрее тараагаа.

Табан уула харалгатай, 
Таатай зохидоор харагдадаг, 
Тала дайда уужамтай 
Тэнюун Санага нютаг.

Сэлмэг тэнгэриин дуулимда 
Сэхэ дээшээ дуулижэ, 
Борохон заахан гургалдай 
Буусаяа эхилнэ магтажа.

Урн хуугэдыемни тэнжээйэн, 
Ургэн харгыда удэшэйэн, 
Ургы сэсэгээр гунхадаг 
Уужам Санага нютаг.

Арюун йайхан нютагнай 
Анхилан байна хабараар, 
Дуулим ургэн таламнай 
Дууран хэбтэнэ дураар.

Найанайм ганса нухэрэй 
Найдал, эрмэлзэл бадараадаг 
Арюун йайхан гуламта - 
Аглаг Санага нютаг.

БАЙЛДААНДА УНА h АН БААТАРНУУД Хеерхэн сэбэр басагадай, 
Арюухан зунай уедэ, х Улэг йургадаг хубуудэй 
Аажам намдуу хайада Хани халуунаар дурладаг 
Шэруун хархис дайсан Хабтагаи Санага нютаг.
Шуйата хэрэгээ эхилээ. ХАБАРАЙ ЗУРАГЛАЛ
Галзуу тэрэ даинйаа Худее турэл нютагтаа 
Газар дэлхэи дойолоо, Хэмтэй энэ найандаа, 
Бууса тоонтоёо орхижо, Сэдьхэл йанаа дуурэн, 
Буряад хубууд мордоо. Сэнгэжэ ябахада гоё даа.
Дурбэн жэлэй туршада 
Дулэтэ дайн собхороо, 
Хэдэн мянгаад уладай 
Хайрата найа тайалаа.

Нуурай номгон уйанда 
Нугайад аалин тамарна, 
Аажам тэнюун талаар 
Ангирай абяан зэдэлнэ.

Буурал сагаан эжыдээ 
Бусажа шадаагуй хубуудынь, 
Хеерхэн заахан хуугэдтээ 
Хурэжэ ерээгуй эсэгэдынь.

Хун шубуудай йурэг 
Холойоо сайжа, харагдаба, 
Ульгэрэй орониие йануулан, 
Узэсхэлэн гоёор узэгдэбэ.

Алдалан унаа эрэшуулнай, 
Амгалан байдал хамгаалаа, 
Бусаха талаан тудаагуй 
Буряад турэл нютагтаа.

Хабарта дурагуй зониие, 
Хаанашье бэдэрэ, олохогуйш, 
Нютагаа сэгнэдэггуй хуниие 
Нэгэтэшье найандаа ушархагуйш.
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