
Захааминай аймагай олониитын газетэ

Ажалай туг
(Г 2018 оной 

июниин 29
№ 1 2  (4004) 

\ ^ 1965 QHhoo таранаj j

худеегэй  наадан

Захааминай тамиршад бэрхэнууд
Захааминай аймагай тамир

шад Тунхэнэй аймагта унгэрйэн 
республикын худеегэй 17-дохи 
эунай спортын наадануудай 
чемпионууд боложо тодорбо.

Байгша оной июнь Ьарын 
19-23 удэрнуудтэ, Тунхэнэй 
аймагай спортын талмайнууд 
дээрэ нааданууд унгэрбэ гээд 
Ьануулая. Худоогэй тамиршад 
спортын 12 зуйлоор мурысэЬэн 
байна. Тиин 6 зуйлнуудээр ма- 
най аймагай тамиршад шангай 
Ьууринуудые эзэлээ.

Волейболоор эрэшуулэй 
дунда манай аймагай тамиршад 
подгруппа соогоо туруу Ьуури 
эзэлжэ, полуфиналда Сэлэнгын 
аймагай тамиршадые шуугээ. 
Тиин финалда гаража Загарайн 
тамиршадтай туруу Ьуури бу- 
ляалдаа. Загарайгаархин нэгэ 
заа талаан ехэтэй байжа, туруу 
hyypii эзэлээ, манай хубууд 
хоёрдохи Ьуурида гараа.

Басагадай команда подгруп
па соогоо хоёрдохи Ьуурида 
гаража, полуфиналда Ивалгын 
басагадта шуугдээд, гурбадахи 
Ьуури Тунхэнэй басагадтай бу- 
ляалдаа. Тиин Тунхэнэй баса- 
гадые илажа шангай гурбадахи 
Ьуурида гараа.

Захааминай канат татаха ху
бууд эрхим байбашье Кабанскын 
аймагай хубуудгэй гаража, шан
гай хоёрдохи Ьуурида гараад, ко- 
мандадаа 220 очко асараа.

Захааминай аймагай Ьарбаа- 
шад туруулбэ. Команда соо 
Ринчин-Ханда Дашамолонова,

Чингис Дашеев, Зоригто Бату
ев гэгшэд. Эхэнэрнуудэй дунда 
Ринчин-Ханда гурбадахи бо- 
лоо. Чингис Дашеев эрэшуулэй 
дунда туруу Ьуури эзэлээ, наа
дануудай абсолютна чемпион 
боложо тодороо.

Захааминай аймагай барил- 
даашад харагшадаа, нютагаар- 
хидаа баясуулаа. Эгээл хунгэн 
63 кг шэгнууртэ Солбон Рад- 
наев 2 Ьуури эзэлээ, Сангади 
Ульзетуев баЬа 2 Ьуури 75 кг 
шэгнууртэ эзэлжэ шадаа. Эгээл 
томо барилдаашадай дунда 75 
кг шэгнуурЬээ дээшэ Ринчин 
Санжеев туруу Ьуури эзэлээ, 
тиин нааданай абарга боложо 
тодороо. Энэ удаа Ринчин Сан
жеев гурбадахияа худоогэй наа
дануудай абарга болобо гэжэ 
тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Тар тулалдаагаар (армрест
линг) Антонида Дампилова 
эхэнэрнуудэй дунда гурбадахи 
Ьуурида гараа, командын тоо- 
соогоор гурбадахи Ьуури эзэлээ.

Гиир ургэлгоор Захааминай 
аймагай спортын мастер Роман 
Денисов 70 кг шэгнуур соо 3 
Ьуури эзэлээ, командын тоосоо- 
гоор 8 Ьуурида гараа.

Механизаторнуудай дунда 
Чингис Жамьянов хубиин бо- 
лон командын тоосоогоор гур
бадахи Ьуурида гараа.

Бухы дээрээ Захааминай ко
манда 1990 оноо абажа, туруу 
Ьуури эзэлжэ УАЗ тухэлэй ма
шина шанда хуртоо.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.

Зураг дээрэ: Захааминай Ьарбаашад 
шангай дэргэдэ.
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ЗУНАЙ НААДАН

Наадан-Сурхарбаан Улэгшэндэ
Улэгшэн нютагаархин зунайнгаа заншалта наадан-сурхар- 

баанаа июниин 16-да ургэнеер унгэргэбэ. Энэ зунай йайхан пан
да иди манай нютагаархид ехэ дуратай, юуб гэхэдэ нааданай уедэ 
олон янзын спортын мурысеенууд, йайндэрэй хугжэм хатар болон 
ямаршье найанай хуугэдэй хабаадаха элдэб янзын нааданууд сур- 
харбаанай программада ороно. Сурхарбаан манай нютагаархидай 
эгээл дуратай, гэр булеерее ошожо хараха, сэнгэхэ, соелой болон 
спортын наадан гэхэдэ алдуу болохогуй.

Энэ углеегуур багахан хура 
бороо шэдэрбэшье, сурхар- 
баанай йайндэрэй шэг шарай 
ушеел йайжаруулаа. Тэнгэ- 
ри удаан болонгуй сэлмэжэ, 
удэрее дуурэн дулаан, сэ- 
бэр байжа оршон байдалшье 
йайжараад байгаа.

Пайндэрэй хэмжээ ябуул- 
ганууд нютагай гулваа Б.Б. 
Очировай амаршалгайаа эхи- 
лээ. Баир Бадмацыренович 
нютагаархинаа амаршалаад, 
мурысеенуудтэ хабаадагша 
спортсменуудтэ амжалтые 
хусее.

Тиин харбаашад гара
жа харбахаяа бэлэн боло- 
жо, туруушын годлинууд 
эшхэрэлдэйээр суур тээшээ 
ниидэбэд. Харагшад мэргэн 
тудайан харбаашадые хухюун 
хашхараагаар угтанад.
Пургуулиин йурагшадай дунда 
Аягма Дамдинова эгээл мэргэн 
байжа туруу йуурида гараа. 
Удаадахи йууринуудта Саяна 
Банзаракцаева, Олзо Гончиков 
гэгшэд гараа.

Эхэнэрнуудэй дунда Т.В. 
Гончикова туруулээ. Б.Д. 
Тубшинова, Н.С, Туртуева 
гэгшэд хоёрдохи, гурбадахи 
йууринуудые эзэлээ.

Эрэшуулэй дунда Баяр 
Соктоев эрхим байжа туруу 
йуурида гараа, мун нааданай 
абсолютна чемпион боложо 
тодороо. Ш.В. Гармаевай гэр

булын ургэйэн хонин бэлэгтэ 
хуртоо.

Манай ветеранууд Б.Б. Да- 
лаев, Ш.А Хазагаев, Б.Б. Очи- 
ров гэгшэдые тэмдэглэлтэй.

Хажуугаарнь концерт наа- 
дамнай ургэлжэлйоор. Ма
най «Тэрэнги», «Наадан» 
ансамбльнууд, «Лёнхобо» 
хатарай булгэм харагшадаа 
баярлуулйаар. Пайхан ара- 
дай дуунууд зэдэлнэ, олон ха- 
рагшадай альта ташалгань 
замханагуй. Эндэ манай эдир 
«одохонууд» аймагай «Мини- 
мисс и мини-мистер» конкур- 
сда хабаадагша Намсарай На- 
мсараев Санжидма Ашатуева 
хоёрые тэмдэглэлтэй.

Концерт нааданай дундуур 
айлшаднай зоноо амаршалаа, 
аймагай депутадуудай соведэй 
туруулэтшэ Б.М. Зундуев хани 
халуун угэнуудые хэлээ. Ма
най нютагйаа гарбалтай муноо 
Улаан-Удэ хотодо ажайуудаг 
Б.Ш. Шагдуржаповай угэнууд 
нютагаархинай зурхэ сэдьхэ- 
лые дааряа. Yinn зурхэнэй 
амаршалгын дулаан угэнуудые 
аймагай соведэй депутат А.Д. 
Шагдуржапов хэлэжэ нюта
гаархинаа баясуулаа.

Харагшадай дура волейбо- 
лоор болойон мурысоон татажа 
эхилнэ. Эндэ 6 команда суглар- 
жа, тулалдабад. Эрэшуулэй 
дунда «Молодежь» команда 
туруулээ, эхэнэрнуудэй дунда

«Сборная» эрхим байба.
Мори урилдаан Улекчин- 

ка горхоной урда тээ боло- 
дог. Бухы дээрээ 3500 м зайда 
урилдадаг. Урилдаанда Бимба 
Шагдуровай морин туруулжэ, 
Д.Н. Шагдуровай гэр булын 
ургэйэн бэлэг буруу абаба, 
мунгэн шанда хуртэбэ. Удаада
хи йууринуудта Бато-Жаргал 
Гармаев, Бадма Санжиев гэг
шэд гараба.

Сурхарбаанай эгээл олон 
харагшадай дурые татадаг бухэ 
барилдаан энэ удаа олоншье 
харагшадые суглуулаа. Барил- 
даашадшье йайхан тулалдаа- 
нуудые харуулхаяа оролдоо. 
Бухы барилдаашаднай Сагаан 
таабай ууладаа мургэдэг, туйа 
эрэдэг юм. Барилдаанда Ган
са хусэ шадал хэрэгтэй бэшэ, 
ушоо мэхэ гохо хэрэгтэй.

Ухибуудэй дунда 30 кг 
шэгнууртэ Элбэг Ажитов туруу 
йуури эзэлээ. Михаил Очиров 
Станислав Цынгеев гэгшэд 
удаадахи йууринуудые эзэлээ.

40 кг шэгнууртэ Баяр Мун- 
куев чемпион боложо тодороо. 
Удаадахи йууринуудта Генна
дий Гармаев Амарсан Цыде- 
нов гараа.

50 кг шэгнууртэ Сэнгэ Дам- 
динов туруулээ, Доржи Шаг- 
даржапов Евгений Аюшеев 
хоёр шангай йууринуудые эзэ
лээ.

60 кг шэгнууртэ Батор Мун- 
куев нэгэдэхи, Будажап Ванни
ков хоёрдохи, Евгений Аюшеев 
гурбадахи йууринуудта гараа.

60 кг дээшэ шэгнууртэ Сан- 
дан Еармаев туруулээ, Алек
сандр Тубшинов Батор Мунку- 
ев шангай йууринуудта гараа.

Эрэшуулэй дунда Сангади
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Ульзетуев туруу йуурида га- 
раа, Солбон Раднаев хоёрдо- 
хи, Гарма Дондуков гурбадахи 
йуурида гараба. Сангади Уль
зетуев Сурхарбаанай абарга 
боложо, хонин бэлэгтэ хуртее.

«Белочка» хуугэдэй сэсэрли- 
гэй ажалшад заншалта ёйоороо 
жэл бури хуугэдтэ олон наа- 
дануудые зохёожо наадуулна. 
Эндэ олон янзын эстафетэ, кон- 
курснууд, таабаринууд, наа-

«Хундэтэ Петр Степано
вич! Туймэр саралгын 22-дохи 
тайагай нээлгын баяр ёйололой 
жагсаалда 4-дэхи Захааминай 
отряд жагсаалда бэлэн», -  гэжэ 
Захааминай 4-дэхи отрядай 
дарга С.П. Жилин дуулга- 
ба. Иигэжэ Закаменск хото- 
до туймэр саралгын 22-дохи 
тайагай шэнэ байшан нээлгын 
баяр эхилбэ.

Закаменск хотодо туруу- 
шынхиеэ морин тэргэтэй 
туймэрэй харуул 1936 ондо бии 
болойон туухэтэй. 1937 ондо 
туймэр саралгын депо бариг- 
даа. Зэдын комбинадай бай- 
шангуудые хамгаалха харуул 
гэжэ нэрэтэй баййан. Тиихэдэ 
183 хун ажалладаг баййан юм.

Туймэр саралгын депо Ле-

данууд, хабаадагшад заабол 
амтатай бэлэгуудээр урмашуу- 
лагдана.

Жэл бури нютагаархинаа 
амтатай буузаараа баярлуул- 
даг гэр булэнууд: Л.Б. Дондо- 
кова, С.С. Гармаев, Д.Б. Туб- 
шинова, Л.Б. Шагдурова.

Зунай соёлой болон спор- 
тын наадан дээдэ хэмжээн- 
дэ унгэрбэ. Манай нааданда 
хабаадайан туйа хургэйэн

нинэй гудамжаар хуушан 
байшаниинь 1937 оной ба- 
рилгын, тиимэйээ олон жэлэй 
хугасаа соо ехэ йалажа эхилйэн. 
Тиимэйээ шэнэ байшан хэрэг- 
тэй боложо, 2016 ондо най
ма анда гарайан байшаниие 
республикын министерство ху- 
далдан абажа, йэльбэн шэнэлхэ 
ажал ябуулагдажа эхилээ.

Хоёр жэлэй хугасаа соо 
йэльбэн шэнэлэлгын ажалда 
бухы дээрээ 25 млн улуу мунгэн 
гаргашалагдаа. Гэхэтэй хамта 
оорын дураар туймэр сарал
гын албанай ветеран Евге
нии Иванович Злыгостев жэл 
худэлжэ баййан залуу Игорь 
Меркушкинтай хамта хуушан 
туймэр саралгын машина суг- 
луулжа шэнэ байшанай урда

эбээн тэдхэгшэд Улэгшэнэй 
дунда йургуулида, ООО ТСГ 
«СМИТ» Г.Ю. Доржиевта, 
аймагай Соведэй депутат А.Д. 
Шагдуржаповта, Улэгшэн ню- 
тагай захиргаанда, Ш.В. Гар- 
маевай, Д-Н.Н. Шагдуровай 
гэр булэнуудтэ баяр баясхала- 
ниие хургэе.

Б. ГОМБОЕВА, 
библиотекарь 

Б-Ж. ЛОГИНОВ оршуулба.

хушоо болгон табия гэжэ 
ноёндоо хандайан байна. Энэ 
уусхэлынь С.П. Жилин дэмжэ- 
жэ, нээлгын баярай ёйололдо 
шэнээр шэрдэгдэйэн автома
шина шэмэг болгон табяатай.

Шэнэ байшан нээлгын 
баярта аюулгуйн талаар Бу- 
ряад Республикын Правитель- 
ствын Туруулэгшын орлогшо 
И.С. Мордовской, Буряад Рес- 
публикадахи России МЧС- 
эй ахамад управлениин дарга 
А.А. Марков, ГО и ЧС та
лаар Республикын агентствын 
ударидагша С.Г. Борошноев, 
И.Ю. Шульгин гэгшэд ерэжэ 
хабаадаа, амаршалаа, баярай 
угэнуудые хэлээ.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.

Туймэр сарагшад шэнэ байшанда оробо
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ФЕСТИВАЛЬ

Еохор наадаяа эхилэе
Июль hapbiH 14-15-да Бу- 

ряад Уласта гайхамшагта 
«Ёохорой удэшэ» гэйэн фес
тиваль унгэрхэнь гэжэ Бу- 
ряад театр соносхобо.

Жэл бухэндэ унгэрдэг ёохор 
нааданай йайндэртэ дурбэн 
мянган шахуу зон хабаада- 
даг юм. Буряадай ундэйэн 
«Байгал» театр йуулэй ар- 
бан жэлэй туршада ёохорой 
мартагдайан олон дуунуудые 
йэргээжэ, арад зоной дунда 
дэлгэруулйэн юм. Нютагтам- 
най унгэрдэг хэмжээнуудтэ 
тэрэ дуунуудынь зэдэл- 
жэл байдаг. Ундэйэн ёохор 
йэргээйэнэй удаа арадай унэн 
ёохор яажа хатархаб, хатарай

элшэ хусыень яажа дамжуул- 
хаб гэйэн зорилго табигдана. 
Энэ жэлэй «Ёохорой удэшэдэ» 
эгээл тиимэ унэн буряад 
ёохор хатарха байдал тогто- 
хоор хараалагдана. Тиимэйээ 
хабаадагшадай ёохор наада
най сэгнэлтын эрилтэнуудтэ 
хубилалтанууд оруулагдаба. 
Харуулагдайан ёохорнуудай 
унэн ундэйэн удхань, дуунай 
угэнуудэй зубынь ба хатарша- 
дай худэлсэ, хабаадагшадай 
тоо, бодото маягынь сэгнэгдэ- 
хэ юм.

Туруушынхиеэ энэ жэлэй 
«Ёохорой удэшын» Гран- 
придэ 100 мянган тухэриг 
шан угтэхэ.

Ундэйэн ёохорой унэн 
удхыень арад зондоо, ха- 
рагшадтаа харуулжа шада- 
ха ёйотойбди гэйэн зорилго 
«Байгал» театр табиба гээшэ.

Тиимэйээ Буряадай ажа- 
йуугшад, айлшад -  булта энэ 
йайндэртэ уригдана. Ерэжэ 
хаража, нютагайнгаа хатар- 
шадые дэмжэжэ, унэн ёо
хорой байдал мэдэрхыень 
хусэнэ.

«Ёохорой удэшэ» фести
валь июлиин 14-15-да удэшын 
19.00 сагйаа Убэр Байгалай 
арадуудай угсаата зуйн му- 
зейдэ эхилхэ.

ЗУНАЙ УУЛЗАЛГАНУУД

Буряадай сэтгуулшэдэй хуралдаан
Мунеедэр Улаан-Удэ 

хотын Дээдэ Онгостой- 
до оршодог «Оранж Хаус» 
гэдэг амаралтын газарта 
Буряад Уласай болон ай- 
магуудай олондо мэдээсэл 
тараадаг хэрэгсэлнуудэй, 
яамануудай ба бусад захир- 
гаануудай олондо мэдээсэл 
тараадаг албануудай мэргэ- 
жэлтэдэй фестиваль унгэржэ 
байна.

Жэл бухэндэ унгэрдэг энэ 
фестивальда Буряад Уласай 
сонинуудай редакцинуудай 
тулоолэгшэд хабаададаг зан- 
шалтай юм. Сэтгуулшэдэй 
хуралдаанууд нэгэл газарта 
унгэржэ байдаггуй, жэлдээ 
ондоо аймагууд угтан аба-

даг. Энэ хуралдаануудай уедэ 
редакцинуудтай ажалай та- 
лаар харилсадаг эмхинуудэй 
мэргэжэлтэдтэй уулзалга- 
хоорэлдоонууд, сонинуу- 
дые толилхо, бэлдэн бэшэхэ 
ажалай асуудалнууд хэлсэ- 
дэг. Аймагуудай сонинуудта 
ажалладаг сурбалжалагшад 
болон хэблэлдэ бэлдэдэг мэр- 
гэжэлтэд эндэ уулзажа, бэе 
бэентэеэ хоорэлдэжэ, шэнэ 
йонинуудаа дуулгажа, бэлиг 
шадабаряараа хубаалдадаг 
заншалтай.

Муноо зунай уулзалга 
Улаан-Удэ хотодо унгэрхэнь. 
Энэ фестивалиин програм- 
мын ёйоор сэтгуулшэд «Бит
ва чемпионов» гэйэн наадан-

мурысоондэ хабаадажа, 
хухилдэжэ, урилдажа, бэе 
бэентээгээ танилсаха юм. 
Удын хоол барийанай удаа 
хэлсээнэй талмайнууд нээг- 
дэжэ, хун бухэн оорынгоо 
йонирхойон талмайн ажал- 
да хабаадаха аргатай. Тэндэ 
сонин бэлдэхэ, барлаха та- 
лаар шэнэ арга боломжо- 
нуудые яажа хэрэглэхэб гэжэ 
хоорэлдоонууд унгэрхэ.

Фестивалиин тугэсхэлдэ 
«Время на победу» гэйэн гар- 
шагтай тимбилдинг эмхид- 
хэгдэжэ, сэтгуулшэд хаба ша- 
далаа туршалсажа, сэнгэжэ, 
наадажа мурысэхэ юм.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

УЛЬГЭР ШЭНГИ УНГЭРЬЭН XAhA
(баримтата туужа)

( Ургэлжэл).

Москва, ВДНХ, городшье 
гэжэ мэдэхэгуй намда хайшааб 
даа, холод ошойон шэнги, буса- 
жа ерэхэдээ, хонтобойгоорхин- 
доо барандамнай бэлэгуудтэй 
ерээ бэлэй.

Юунэйхиие гэжэ габ ганса- 
хан замаг (молни) абажа ерэйэн 
юм агшаб, тэрээхэн узэгдоогуй 
бэлэгынь намда хуртэжэ, гай- 
халшье, баяршье болоо бэлэй. 
Y ннпп.с болоогуй, тэрэмни 
самсануудайм нэгэндэ оёгдо- 
жо, Хонтобойн хуугэдйээ бо- 
лохо, баран ехэшуулэйньшье 
атаархал болоо йэн ха гээд 
йанагшаб.

Гурбан нухэдэймни эжы - 
Долгор эзы, хунгэн, хухюу, то- 
гоонойхиёо барибал, дуулаха, 
маанарта, хуугэдтэ йайн, оро- 
ходошни заал haa йуулгажа, 
юугээршье йаань, хундэлхэ, 
хоорэлдэхэ.

Удаан соо нютагтаа, ундэр 
найатай, хунгэн, хухюу хэ- 
бээрээл оройон гарайанаар 
хоорэлдэжэ йуугаа. Пайн 
йанаатай хугшоогэйхийоо айл- 
шадшье тайархагуй, орожол 
байдаг бэлэй, теэд найан гээшэ 
тоотой ха юм даа, хада гэртээ 
харинхай.

Хубуудынь баран иишээ- 
тиишээ тубхинэнхэй. Сод- 
бо -  инженер, Новосибирск 
хотодо ажалтай ажайуужа, 
найанайнгаа амаралтада га- 
раад, нютагтаа ерэнхэй. Ажал- 
лажа байха уедоо зун бури 
эжыгээ эрьежэ, убйыень абал- 
саад, нютаг зоноороо эльгэл- 
жэ хоорэлдоод ошодог баййан 
юм.

Бадма аха нухэрни манай

нютагйаа эрдэмэй замаар 
ошойон, физико-техническэ 
эрдэмэй доктор. Улаап-Удэ 
хотодо Россини Эрдэмэй ака
демики Сибиириин тайагай 
Буряадай Эрдэмэй тубтэ мо- 
лекулярна физикын лаборато- 
риие даагшаар, хажуугаарнь 
Зуун Сибиириин технологичес- 
ка университедтэ багшалдаг, 
аргатайл йаа нютагайхидтаа 
туйалхые оролдожо ябаха, бэр- 
хэ хун болонхой. Нютагйаан 
ургажа гарайан габ гансахан 
доктороо манайхин ехэ багагуй 
хундэлдэг, амжалтаарнь омо- 
горхожо байдаг юм. Муноо 
уедэ Бадма Банзаракцаевич 
худэлйэн зандаа, ургэлжэ туха 
забгуй ябадаг, хэзээ галаб- 
та абынгаа Хонтобоййоон 
ошожо ерэйэн Москва хотоор 
ябадалтай болонхой. Радна 
нютагйаань холо, али нэгэ 
ушар шалтагаан байгаал юм 
бэзэ, хаанашье, тааража ню- 
тагжабал, оорэгуйл даа, йайн 
лэ ябаг лэ даа ганса...

Хонтобоймнай ургэн ехэ 
хотогорой дунда байгаалиин 
зохёойон ехэ, бага хоёр болдо- 
гууд байдаг юм.

Анханйаа йурайаараал 
хунууд «Хонтобойн Болдог» 
гээд хоорэлдэдэг, тэдэмнай 
юрын болдогууд бэшэ.

Ехэ Болдог -  Хонтобойн 
Сагаан Таабай, тахилгатай, 
зун бури нютагайхид сугларжа 
тахидаг, муноошье гаража бай
даг.

Баруун хажуудань ундэр, 
эгсэ хабсагай, зуун арадань, 
оройдонь хурэтэр, удхэн 
шэнэйэн ой. Дээрэнь хоёр 
тээйээнь уулзайан эрмэг, зарим

газараараа ургэниинь 1 метр 
тухай болохо байха. Энээхэн 
обоо дээрэйээ урагша хойшоо 
ябажа байгаад, Хонтобойгоо 
тойрожо харахада гоёл бэлэй.

Зун бури обоо тахилган 
болохо, маанарта одоол ехэ 
йайндэр. Зоншьеолонсугларха, 
хуугэд сугларха, оройдоошье 
хараа, таняагуй бусад хуугэдэй 
урда «гэртээ» баййашуул бидэ 
оодэргэн. Сагаан Таабайгаа 
тахяад, буужа, тээ урдаханань 
байдаг Тугал Болдогоо ошо- 
жо тахиха, йуулээрнь ехэ найр 
унгэрдэг бэлэй. Маанарые ба- 
рилдуулха, урилдуулха, шан 
угэхэ, тэрэнь хэдышье юм агша 
йэм, мунгэн шан барюулдаг 
бэлэй. Шанайан зоохэй, са
гаан эдеэн (тараг, хурэнгэ, hyn, 
хурууд) элбэг байха, обоо ехэ 
мяхан шанагдаха -  одоол нэгэ 
жаргадаг бэлэйбди. Найр лэ 
хадаа найр -  ехэшуулнай то- 
гоонойхиёо тойрохо, hoiiyv 
галзуушье хун харагдахагуй, 
ногоон дээрэ духэриглэжэ 
йуугаад хоорэлдэхэ, ээлжээлжэ 
байгаад дуулалдаха.

Бидэ байн зурхэлжэ, обоо 
дээрээшье гараад наадагша 
йэмди. Юушье йандаахагуй, 
модо, мушэр хухалхагуй гэжэ 
ойлгодог байгаабди. Юун- 
дэшье юм, хуншье балай 
хорихогуй, хожомынь эндэ 
тэндэ ябахадашни:

- Обоо уула дээрэ бу гараг- 
ты! Модо шулуу бу урбуулаг- 
ты! -  гээд лэ хорижо байха. 
Юу хэжэ болохоб, юу хэжэ 
болохогуйб гэжэ ойлгуул- 
бал, дан тиигэжэ хорижошье 
бай ha пай хэрэг бии юм ту?

( Ургэлжэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэл).
Нэгэтэ Бадма Банзарак- 

цаевичтай Хонтобойгоо дур- 
сажа байхадаа энээн тухай 
хеерэлдее йэмди. Сагаан Таа- 
баймнай тэрэ уеын Хонтобойн 
хуугэдэй «садик» баййан шэнги 
йанагдадаг.

Ямаршье гэм зэмэгуй, орой- 
донь гараад лэ наадажа баййан 
маанарай шууяанйаа баяса- 
жашье Ьуудаг баййан байгаа 
бэзэ. Хонтобоййоо эхилйэн 
ажабайдалаймнай заахай 
зургэхэн Хуйан-Толгойгоо 
тойрожо ошохо тумаа ургэн, 
дардам харгы боложо ошойон, 
найанаймнай замые арюудха- 
жа угэйэн, арюудхажашье бай- 
даг бай ban байха.

Захааминай аймагай 70 жэ- 
лэй ойдо зорюулжа Буряадай 
телевидепиЬээ «Таёжный край 
за Капитанкой» гэжэ дам- 
жуулгаяа бэлдэхэеэ видеоопе
ратор Владимир Жаров, ма- 
най жолоошон Гончик-Доржо 
Халсаханов бидэ гурбан ошоо 
бэлэйбди. Аймагай Сурхар- 
баанай хойто удэр Закаменск 
xoTohoo гараад угсэжэ, замдаа 
нютаг бухэндэ opohoop Дала- 
хай хуроод, Санагайаа дээдэ 
замаараа Сагаан-Мориндоо 
ошобобди. Замдаа Хонто- 
бойнгоо уула бараалхажа га- 
раха зорилготой Санагын да- 
сан орожо, opooho, хии мори 
арамнайлуулжа, санзай залажа 
абабаб.

Дээдэ харгымнай УАЗ-ик 
машинада барагтай, ямаршье 
уедэ ябагдаад лэ байгдайан, 
йаадгуй ябажа Хонтобой 
хуроод, эрьюулгын оло- 
моор гаража баруулаад, Ехэ 
Болдогойнгоо урда хушуун ба- 
гаар дээрэхэнэ хурэтэр ошоод, 
тогтобобди. Тэрээн багаа- 
раа ойро зуурахана ехэ эрид, 
хоорэлдэйвор гаража ябатараа 
Гончик-Доржомнай гэнтэ угы

болошобо. Володя (тэрэмнай 
альпинист хун юм) бидэ хоёр 
дээрэнь гараба хабди, нилээд 
болоЬоп хойно Гончигнай га
ража ерэбэ.

- Угы, энэ, яашабаш? Энэ 
хурэтэр ерэжэ ябаа бэлэйш, - 
гэхэдэмни Гончик-Доржо:

- Оройдонь арайхан хуроо- 
гуй ябатараа, гуталин хаг- 
дан дээрэ халтираад, тогтон 
торонгуй машинадаа хурэтэр 
йолжоржо орошооб, -  гэжэ 
маанараа хухеэбэ.

0ороо хундэ бэетэй хун юм 
йэн. ТубЬэп юумээр hoHiipxoxo, 
хаана юун байна -  хуул харайан 
байха. Загарайн аймагта ото 
i apainahан хунды нухэтэй хаб- 
сагай олоЬоп, Улаан-Удэдэ 
хэлтэгы hyyhaH 10 дабхар гэр- 
шье эгээл туруун обёорйон, 
Байгалай эрьедэ компасай бу- 
руу харуулдаг газар олойон, 
шулэгшье бэшэхэ, нютагаа 
мапаЬап нэгэ шулэгынь ехэ 
зохидхон дуун болоЬоп, иимэл 
гайхалтай нухэртэй Ьэмди. Тэ
рэмнай халагламаар эртэ, за- 
луугаар мордошоо бэлэй...

Санзай бадаргаад, opooho, 
хии мориёо арюудхаад, нэгэ 
залуухан шэрэнгидэ улгэбэб. 
Боон боложо yprahaH тэдэ 
шэрэнгинуудэй дунда нэгэ хэ- 
дэн багашагууд хушануудые 
обёорбоб. Урдань эндэ хуша 
угы Ьэн, баруун хубшэЬоо шу- 
бууд лэ асарйан байжа болоо. 
Уулын шэмэг, харахадашье 
зохид байгаа йэн. Нухэдоороо 
тэндээ хоорэлдэжэ йуухадаа 
бодожо гаргайамни -  аяар 39 
жэл энэ обоо дээрээ гараагуй 
баййан байгааб...

Нэгэ уе энэ обоогоо манай- 
хин тахихаяа болиЬоп байгаа 
гээшэ йэн ха, нютагтаа яйала 
баГпдайап ха юм, гарагда- 
хал байгаа, тиигээдшье, байн, 
оороо ажал, йургуули гээд 
нютаЛаан гаража ошоо бэ-

лэйб.
Эды олон жэл боложо 

обоо дээрээ гарахада гоётттье 
байгаа, эрэ болгожо табийан 
турэлхидоо йанажа, энэ болго
жо табиЬап нютагаа энхэржэ, 
нухэдоо дурсажа уяраадшье 
абаа бэлэйб.

Тэрэ гэйээр Хонтобойн 
haiixan тала зуудэнЬээмни 
йалахаяа болёо, 6aha нэгэ ушар 
дайралдажа, телевидениингээ 
нухэдоор 1999 ондо ябахадаа, 
тэрэл зорилгоороо гараа бэ
лэйб. Манай оператор, монгол 
нухэр Амаржаргал Жанчивын, 
журналист Дарима Жамсоева, 
ассистент-найруулагша Г али- 
на Ламаева гээд, налгай йуужа, 
гоёшоожо, хоорэлдэжэ буугаа 
Ьэмди. Тэрэ гэЬээр сэдьхэлни 
тэнигэлэн ябадаг болоо.

Колхозой ажал зогсохо, 
барагдаха бэшэ хадаа яба- 
жал байгаа юм бэзэ. Хонто
бойн малшад байд гээд лэ 
Ьэлгэлдэжэ байдаг Ьэн.

Банзарагша абгайнхимнай 
хайшаашье ошоЬон юм, нэгэ 
зун тэрэ Ьууридань, Болдогой 
урда, хонин дээрэ минии эгэшэ 
Долгор-Жаб Аюшеева зуЬаба. 
Манай байрада хэдшье бай
гаа Ьэм, Ьанагданагуй, гансал 
намтай наадаха хэншье угы. 
МанайхиЬаа Болдогой урда 
хониной байра хурэтэр 5-6 
зуугаад лэ метр байгаа бэзэ, 
удэр бури тиишээ гуйдэг болоо 
Ьэм. Тэндэ оройдоол 3 тухай 
наЬанай Ошор байха, харуул- 
шаниинь болохо даабаритай, 
тиигээдшье наадажал удэроо 
унгэргоо бэзэбди даа. Баабайн 
ушоо нэгэ эгэшэнь Дулма гэ- 
дэг бухы наЬаараа Сахирта 
hyyraa. Тэрэнэй турэлэйдоо 
угэЬэн басаганиинь энэ 
Долгор-Жаб эгэшэ бэлэй. На- 
майе багаЬаамни хойшо, ном- 
нохо газартань номножошье 
байгаад, дэмжэЬэн, туЬалЬан



2018 оной июниин 29 «Ажалай туг» 7 нюур

хун юм. Юумые ургэлжэ haini 
тээшэнь хэлэжэ, ухаа заажа 
байдаг бэлэй. Хожомоо, ажал- 
да ороод худэлжэ байхадамни, 
зубшэл заабаришье угэхэ, зон 
соо ургэлжэ магтажа, заахан- 
шье амжалтатай ябабални омо- 
горхожо ябаа. Сагаан-Морин- 
доо хэды толгой хони, малаа 
хараад, Буда-Жаб хуряахатай 
ан бунхан ажайуудаг байгаа. 
Хубуунтэн -  Александр Сэ- 
сэгма хоёр ню тагтаа, баса- 
ганиинь, ушоо нэгэ Сэсэгма, 
Улаап-Удэдэ, эжыгээ абаад 
hyyiia. Эдэ хоёрой эгэшэ Люба 
Санагада угтэжэ ехэ болойон 
юм.

Хонтобойдоо, Ошоройнгоо 
йахюул болоод байха уедоо, 
тэрэнэйнгээ шадалгуй заахай 
хада гасаалаадшье абахаш. Хо- 
ниной дал зайгаад, хойгуурнь 
маанарйаа ундэр хорон халаа- 
хай удхэноор ургадаг байban 
юм.

Нэгэтэ Ошороо хубсайыень 
хуу тайлуулаад:

- Энэ халаахай руу гуй- 
дэлоороо ороод, саанань 
iapahаи хун ёЬотойл эрэ хун 
болодог юм, -  гэжэ тэрээн руу 
гуйлгэхоор тухеэржэ байта- 
раа харан гэйээм, Долгор-Жаб 
эгэшэ ходол унаад ябадаг са- 
гаан морёороо баруун тээЬээ 
ерэжэ ябаба. «Зай, энэшни 
юЛэзр буруу юумэ болохонь», 
-  гэжэ ойлгоод, муноохиеэ зог- 
соохо Ьанаатай харан гээд,.. 
урдибэгуйб -  яагаа удэроор 
бэрхэ боложо, минии ганса 
угоор гуйЬэп юм, гуйдэлоороол 
тэрэ халаахай руу орошолой...

Зай, иигээдшье, минии хэхэ 
юумэ эндэ ондоо угы, бутэн 
дээрээл...

Зуун тээшээ дарашоол бэзэб 
даа.

Тэрээнтэеэ удэр бури зал- 
хуутай болошоходонь, «тушаал- 
даа» ушоо ороогуй байхадаа

эртэхэн тэрьедээд, Хонтобойн 
хойто бэе Бадма абгайнда 
ябашадаг бэлэйб. Нуудаа ша- 
бартай оломоороо оймоод лэ, 
ундэр губээ гарабал 6aha нэгэ 
бишыхан гэрхэн. Бадма аб- 
гайнхи (Согтоев Бадма) баЬал 
хонин дээрэ йэн. 0ороо шам- 
бай, сула бэетэй хун 1гш, ба- 
рилдааша ябаЬап юм. Туруун 
Бортодоо Ьуужа байхадаа 
Мэлэ, Баян-Гол, Бортынгоо 
бухэшуулые зунай найрта ба- 
ранииень дабаад, Сагаан-Мо- 
риной найрта ерэдэг юм ха. 
Барилдаанда «Би!» гэЬэшуул 
баран лэ йуугаад бэзэ даа. Энэ 
дурбэн нютагайхид бэе бэеын- 
гээ найрта ябалсадаг, тиигэжэ 
найраа нэгэ удэр тудхаангуй 
унгэргэдэг байгаа.

Согтын Бадма Шабаае 
Шэмэд хоёр hyyhaH зоноо 
диилэЬээр диилээд, эгээ Ьуулдэ 
хоюулан улэдэг юм ха. Зоншье 
гээшэ шууяшаба, эндэ тэндэ 
боосоон болоно.

- Манай Шэмэд унагааха!..
- Манай Бадма диилэхэ!..
Эдэ хоёр хэр удааншье

тулайан юумэд бэ, нэгэл он- 
шондоо Бадма абгай баабайн 
дотор гоходо гэнэдэжэ тарай- 
ба...

Баабай бэетэй, шамбай саа- 
наа дотор гоходо бэрхэ бай ha и 
юм гээд хэлсэгшэ.

- Энээн тойрон дайдаар Уляа- 
бын хубууд ушоо хэндэшье 
дабагдаагуй юм. Ушоо олон 
лэ жэл соо хэншье дабахагуй. 
Доржо-Ханда, Сэрэн бэрхэ ба- 
рилдаашад байна. Эдээнэйш 
хубуудынь, Бадма-Жабай 
хубууд, энэ Александр, бэр- 
хэл хубууд ургажа ябана. Эдэ 
хубуудые хэншье йая нааша 
диилэхэгуй, -  гэжэ баабай хо- 
жомынь намда хоорэхэ, Уляа- 
ба аймагаараа ехэл омогорхо- 
жо ябадаг йэн.

Нээрээшье, муноо дээрээ

Сэрэн ахайн Саян Чингис хоёр 
лэ нюргаяа «шоройдоогуй» 
ябанад, аймаг соотттье абадаг 
байха.

Бадма абгайндаа гуйгоод 
ерэхэдэм, убгэн намда ехэл 
мээхэй йэн. Зада «допрос- 
лоод», Байн эдеэлуулээд гар- 
гаха. Хубууниинь, 6aha нэгэ 
Ошор, памЬаа аха, Ьургуулиип 
паЬапай бэлэй. Намдаа дээрэл- 
хэн йагад ехэ хун болоод аба- 
ха, гэбэшье байал гансаараа 
хадаа уйдадаг байгаа юм бэшэ 
ту, туруушээр ехэл олзуурхаха, 
наадахабди. Ехэнхидээ ХуЬап- 
Толгойн убэроор, хонид соо- 
гуур наададаг бэлэйбди. Тэрэ 
упдэрЬоо харахадашни гоёл 
Ьэн даа: доогууршни Нууд, 
эрьюулгын оломйоо доошоо, 
ургэлжэ шуты руу ороод урда- 
ха, убэрэй хормой шуты хоё
рой хоорондуур з alia мал харгы 
зурыжа зуулэхэ... Улааганын 
элбэг энэл шугыда Ьэп.

Гэртээ ошоходоо эрьюул
гын оломоор yha гарахаяа ай- 
хаб, шабартай олом хойгуур, 
холо, Ошор Ьайн тарабал, yha 
гаргаад угэдэг бэлэй. Бидэ хо
ёрой Ьайн таралга хоморшог 
йэн. Хэрэлдэшэдэг байгаабди. 
Hahaap илгаатай хоёрто элдэ- 
бын шалтаг гарадаг лэ байгаа 
бэзэ даа.

Нэгэтэ газаагаа йуугаад, 
халта нюдэеэ анид гээд, юушье 
юм губэржэ оробо. Эндэ тэндэ 
ойлгомоор угэнууд дуулдаха 
шэнги.

- Энэшни юун гээшэб? -  гэ- 
хэдэмни, тэрэм Ьургуулида 
ябадаг хун хадаа:

- Шулэг уншанаб, -  гэбэ.
- Худалаар бу хэлэ, иимэ 

шулэг байдаггуй юм, -  гэбэб.
- Ши юу мэдэйэп хумши! 

гэхэдэнь,
- Шулэг гээшэшни ондоо 

байдаг. Баабаймни намда
( Ургэлжэлынъ 8-дахи нюурта).
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( Ургэлжэл).
заажа угэйэн юм, -  гээд, бэеэ 
абтанагуйб.

- Хэлыш теэд, ямар шулэг 
заалгайан хумши? -  гэхэ- 
дэнь, баабайнгаа намда 
сээжэлдуулйэн шулэгуудэй нэ- 
гыень хэлэбэб:

Сэмжаан тамжад деваадан, 
жеви жудан бралвар журжиг,

Сэмжаан тамжад дугналдан, 
жудан бралвар журжиг,

Сэмжаан тамжад дугнал, 
мэдвин деваадан ми бралвар 
журжиг,

Сэмжаан тамжад нирин чог- 
дан нидан бралвиидан, немлаа 
нэвар журжиг.

- Энэш юун шулэг гээшэб. 
Иимэ шулэг байдаггуй юм! - 
гэжэ тэрэм дээрэлхэбэ.

Яахабши, унэн угыемнай 
шиидхэхэ ондоо хунэй угы хада 
табилдаа губди, угы гу, тарайап 
байгаал бэзэбди даа. Yпэпдоо 
эгээл иимэрхуу угэнуудтэй 
шулэг сээжэлдэйэн байгааб, 
гэбэшье тон иимэ угэнуудтэй 
бэшэ йэн, ама дамжажа ерэйэн 
зохёол хадаа алдагдайан бай- 
гаа бэзэ, эдэ угэнуудые хожо- 
мынь Ивалгын дасанай ламада 
бэшуулжэ абаа йэм.

Ошоршье намайгаа диилэ- 
дэг йэн.

Хожомынь йайн нухэд 
болонхой, Мэлын йургуули 
cyi дуургээ бэлэйбди, мунее- 
шье ушархадаа, ехэл йайн 
хеерэлдэгшэбди. Ошор бэшэ 
Володя болонхой, бухы 
найаараа жолоошон ябаа.

Заахай Ошорой «пастух» 
тушаалтай би, хоюулан иигэн- 
тиигэн зунаа унгэргоол бэзэб
ди. Хожомоо йургуулидаа бэр- 
хэ, гоёор зураха, хурса ухаатай 
хубуун боложо ундыгоо бэлэй. 
Шэтэ хотодо дутэхэнэ, Пес- 
чанкада, Л. И. Брежневэй алба 
хэйэн сэрэгэй частьда албанда 
байгаа.

Хойнойоонь би Шэтын со- 
ветскэ-партийна йургуулида 
абтажа, йурахаяа ошобоб. Ха- 
ягтай хадаа бэдэржэ олойомни, 
албаяа ехэ бэрхэ хэжэ, стар
шина зэргэтэй болонхой, 
штабта йуудаг хун байба. 
Частьйаан алишье сагта гара
жа ошохо эрхэтэй, байд гээд 
лэ намдаа гуйгоод ерэхэ, за- 
римдаа хоноодшье ошохо, 
городоор зайхабди. Гоёор зу- 
рахынгаа хажуугаар ушоо нэгэ 
йиилэхэ, чеканка хэхэ эрдэм 
оороо шудалйан, гоё зурагуу- 
дые зураад, тэрээнээ йиилэйэн 
бутээлнуудынь хайрсагаар 
дуурэн байха.

Нэгэтэ тэрэ хайрсагаараа 
дуурэн чеканкануудые намдаа 
шэрэжэ ерэбэ.

Унэхоор гоёшоойон манай 
йургуулиинхид тэрээхэн хайр- 
сагыень ябууд хоойолоод ор- 
хёо бэлэй. Тэдэнь муноошье 
Шэтын, Эрхуугэй областьнуу- 
даар, Яхадта, Буряадта -  айл- 
нуудаар баййан байха.

Тиийээршье албаяа дуур- 
гээд, ябаха сагынь болобо.

Сэрэгэй хубсайанда по- 
гонуудйаа эхилээд, ямар 
зуудхэлнууд байдаг юм, бара- 
нииень оороо ехэ гоёор хэйэн, 
яла-сала старшина орожо ерэ
бэ. Хоёр жэлэй албанйаа стар
шина боложо хариха ушар хо- 
мор бэшэ аал даа.

- Зай, албаншье дуурээ, 
ябахал даа. Тэрэ удэртоо 
углоодэрынь ниидэхэ билет 
абабабди. Гэртээ ошоод умдэхэ 
хубсайаяа гуйсэд унидэ абажа, 
намда хадагалйан байгаа. Энэ 
тэрэеэ суглуулаад, хоюулан 
углов удэрынь аэропорт ошо- 
бобди. Аэропорт соо байтараа, 
«Газаа гараад ерэйууб», -  гээд, 
гарашаба. Суумхыень барийан 
би мун лэ газаа гараад, аэропор- 
тын гэшхуур дээрэ тамхилжа 
зогсобоб. Харан гэйээм Ошо-

ройм хойнойоо сэрэгэй па
труль дахаад ябашаба. «Сэрэ
гэй дурим эбдэжэ, оороо хэйэн 
гоёолтонуудайнь тулоо нэгэл 
юумэн болохонь ха. Ошохо юм 
гу, яаха болооб. Тэндэ намайе 
хэншье тоохоб даа», -  гэжэ 
бодойоор байтарни, патру- 
лиинхид гаража, хажуугаарни 
аэровокзал зайгаад саашалбад.

Ошорой ерэхэдэ:
- Тэдэнпоундэхойнойоошни 

ошооб? Юун болооб?» 
гэйэмни:

- Хэмши, хаанайаабши, до- 
кументнуудээ гарга гээ», -  гэбэ.

- Тиигээд?
- Тиихэдэнь тиимэ часть- 

йааб. Частиингаа командиртай 
командировке ошожо ябанаб. 
Документнуудни командирта, 
аэропорт соо, байна гээб. Тии- 
хэдэмни ондоо юушье хэлэнгуй 
гаража ябашоо», -  гэбэ.

Тиийээр самолёдто йуулган 
боложо, гарыень баряад, 
оруулбаб. Ошороо тиихэдэл 
йуулшынхиеэ хаража байнаб 
гэжэ хаанайаа ухаандамни 
орохо йэм даа... Шубуун сонхо 
мургэхэдоо ёро заадаг юм гээд 
хэлсэгшэ.

Таксигаар аэропорт ошожо 
ябахадамнай, нэгэ турлааг сэб 
сэхэ доошоо ниидээд, маши- 
нын урда сонхо мургэжэ, дээ- 
шээ шэдуулээд, таксиин хойно 
асфальт дээрэ унашоо бэлэй...

Зай, Хонтобойдоо бусая 
даа. Нэгэ зун хойто бэедэмнай, 
губээ дээрэ, Бадма абгайнхи- 
дай орондо Хорло Шойдонова 
зуйаа агша йэн. Намйаа дуумэр 
Мотя бидэ хоёр наададаг бо- 
лобобди. Даншье йаа уйанда 
орохо дуратай хоёр баййан 
юм губди, тэрээхэн шабартай 
оломдоо Нууд соогоол удэроо 
барадаг бэлэйбди.

(«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба)

( Ургэлжэлынъ хожом гараха).
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Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэлжэл).

Тэрэ ламынгаа уран ута- 
Ианаар угуулхые аяншан 
шагнайан ород хасаг ламадаа 
хэлэбэ:

- Ламбагайминь, хадыгаа 
юумэнаас ургэжэ тусалаат, - 
гэбэ ха.

- 0ерее  хэлэтэй, аматай ха 
юм ши, хэлээд юуень ургэжэ 
ядаабши, -  гэбэ. Тиихэдэнь 
тэрэ ородынь еврее ургэбэ.

Хада уулын эзэдминуу!
Хаража хайрлаат,
Халзан Рабдан тутархаа
Халааша, хилээмэнээ

сэминь баряата!
Ламань ухаа табижа:
- Болииш юрэдее! Яажа 

байна гээшэбши! Нэрыемни 
дурдаад хада уулын сабда- 
гуудта хоблохоёо хаанайаа 
йанаабши?! -  гээд мэгдэшэбэ.

БЭШЭРЭЛ
Хунэй сэдьхэл байрагуй. 

Энээндэ жэшээ болгон Энэд- 
хэгэй зон модонйоо модондо 
дуулижэ ябадаг йармагшан 
шэнги гэдэг юм.

Манай нютагай буряадууд 
эрбээхэй шэнги йарсагануур 
байрагуй гэхэ аабза. Хунэй 
йанаан нэгэ юумэндэ тогто- 
согуй, унэхеереел байрагуй. 
верынгее жэшээйээ хэлэхэ- 
дэ, удэрэй хэдыб даа маани 
уншаха зуураа буян бурхан 
тухай бэшэрэлдэ абтаад, би- 
салгаха ёйотой аад, гэнтэ мэ- 
дэн гэхэдээ толгой соошни 
тон ондоо бодол гуйжэ байха 
юм. Таба арба минутый бол- 
зор соо тархидаа эзэн бэшэ 
баййанаа мэдэрхэш. Теэд яа- 
гаад энэ егоозоринууд (його-

нор) таба арбан жэлээр даяан 
бисалгал гуйсэдхэнэ гээшэб? 
Иигэжэ хатагуужал гарайан 
буддизмэй дээдэ дабхаргын 
лама санваартанай урда доро 
дохингуй аргагуй.

Аяар холын Энэдхэг. 
Тубэдэйшье бэшэ, энэл байг- 
ша Ага нютагаймнай хубуун 
Намнанай Шагдар иигэжэ да
яан бисалгал бутеежэ Алха- 
на ууладаа йууйаниинь бухы 
найаараа гэхээр. Барийанда 
этигэдэг, йарбаййандаа унэн- 
шэдэг бэшэ ондоо юумэн 
байхагуй, булта худал гэдэг 
материалис узэлтэй хэн нэ- 
гэнэй эдэ егоозоринуудые 
ойлгохонь угаа бэрхэтэй. 
Эхэнэрэй эльгэнэй элшэдэ 
жэгнэгдээгуй, гэр булын гэ- 
рэл гуламтын уригуй, нял- 
хахан буубэйн хоншогхон 
зулайе унэсеегуй, ганса бэе, 
ганса сусала. Иимээр еерыгее 
шудэрлэжэ, гансахан турэйэн 
найаяа юунэйхиие унгэргэхэ 
юм гээд, мунеенэй хунэй 
буришье haa гайхахаар. Теэд 
ямар бэ даа нэгэ хунэй сэдь
хэл татаха ушартай байгаа 
хадань эдэ егоозоринууд да
яан бисалгада ороод бэеэ 
йойжо, йорижо иигэжэ ябаа 
болоно. Юрын, удэр буриин 
боро юрьеэнэй байдалаар 
дээдын замбуулинай элшэ 
хусые мэдэрхэнь бэрхэтэй. 
Зонйоо холо сулее газарта 
даяан бисалгал хэхэдээ, агуу- 
ехэ замбуулинай амисхалтай 
ами нэгэдэн аялга сахисын ая 
соо тэсэмгэйгээр байжа, сэдь- 
хэлдээ йэгээ орожо гэгээржэ 
эхилдэг байгаа. Туруушээр 
зуудэ зундэнь гайхамшагта

узэгдэлнууд узэгдэхэ, юрын 
хунэй толгой соо орохогуй 
йонор шэнэ бодол турэхэ. 
Ябан ошон хин узэгдэл ню- 
дэндэнь харагдадаг болохо. 
Иигэжэ шадабаритай боло- 
ходоо, даяанай амтынь таняад 
буришье йаа абьяас орохо юм. 
Бии юумэ ту, угы ту гэжэ ма
най этигэжэ ядадаг орон дэл- 
хэйн эзэд, Лусууд, сабдагууд 
эдэ бугэдые бултыень хаража, 
харилсажа шададаг болойон 
егоозори эдэнэртэй хунэй хэ- 
лээр ойлголсожо йанайан хэ- 
рэгээ гуйсэдхэхэ арга олодог. 
Иигэжэ манай Суугэлэй да
санай суута егоозори Намна
най багша Алханын сабдагуу- 
дые тала руу эбэй хэлсээгээр 
зоолгэжэ шадаа ха юм. Огтор- 
гойн оройн йуудаг одо мушэдтэ 
бурхадуудтай харилсажа Дим- 
чигые, Нара Хажадые, Сэндэ- 
мые, Бадма Самваавые, бэшэ- 
шье олон бурхадые дээрэйээ 
залажа, Алханын эзэдууд 
болгожо шадаа ха юм. Энэ 
болойон хэрэг галаб унинэй 
бэшэ оройдоол зуу таран жэ- 
лэй саана болоо. Намнанай 
Шагдарай адистань хуртэйэн, 
хоёр нюдеерее харайан зон 
йаяханайл убгэржэ дууйаба. 
Эдэ зоной мэндэдэнь уулзажа, 
хоорэлдэжэ урдийэн минии- 
шье талаан.

АСАРИ ЕХЭ ОЙЛГОСО
Нэгэ эхэнэр Шигэмууни 

Буддада ерэбэ. Тэрэ эхэнэрэй 
хуугэниинь найа бараад, бар- 
хиржа зогсобо. Убгэниинь 
уни гээгдэйэн ха. Тэрээхэн 
ухибууниинь ори ганса ина

( Ургэлжэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэпжэп).

гынь байгаа. Шигэмууни Буд
да зохидхоноор мийэрээд:

- Хото город ошоод, нэгэ- 
шье хунэй найа бараагуй гэр 
олоод, тэрэ гэр coohoo нэгэ 
хэдыхэн opooho абаад ерэ, 
тиихэдэш туйалхаб, -  гэжэ хэ- 
лэбэ.

Тэрэ эхэнэр хото город 
ошоод, тэрэ хэлэгдэгшэ гэрые 
бэдэрбэ. Теэд оройон лэ гэр- 
тэнь:

- Ороойон гамтай бэшэ, 
теэд энэ гэртэ олон лэ хун 
найа барайан лэ даа, -  харюу- 
садаг байба. Бухэлиин удэр 
бэдэржэ ябахадань, иимэ гэр 
олохогуй гэжэ зоной хэлэбэ- 
шье, ушоол олохоб гэжэ най- 
дажа ябаба. Удэшэ болотор 
бэдэрйэн хойноо эсэшоод, 
найа бараха гээшэ энэ байда- 
лаймнай нэгэ хуби ха юм, Ган
са минии уй гашуудал бэшэ 
гэжэ гэнтэ ойлгобо. Тиигэжэ 
ойлгоод Буддада ерэбэ.

- Ороойоншни хаанаб? 
гэжэ Будда асууба.

Тэрэ эхэнэр мийэрээд:
- Намда заабари заажа, хэ- 

зээдэшье ухэдэггуй юумэндэ 
йургыт, -  гэйэн ха.

YT3JIX3 НА h АН
Тубэд орондо нэгэтэ ту- 

луур барийан ундэр найатай 
убгэнэй ябажа ябатар, за- 
луушаг хун ехэ жэрхэйэн 
шэнгеэр хараба. Тэрэ убгэн 
жэрхэйыень ойлгоод, залуу 
хунйоо халта холодоод:

- Дуугархадаа шулйоо саса- 
наб, теэд шамда уурлаад нёл- 
божо байна бэшэб, ахыстаал 
шудэгуй болонхойб, йууха 
бодоходом, элдэб хин агаар 
зосоойоом гарадаг болонхой. 
Шамай байаад хин тартана 
бэшэб, мини лэ бэемни ту- 
люур болонхой.

Шамайе сохихоо йанаад, 
модо барина бэшэб, ахыстаа 
бэеынгээ эзэн бэшэ болон
хойб. 0ороо сууха муутай бо- 
лошоод, мухай унэр гутажа 
ябанаб.

Хун гээшэ хэзээ нэгэ утэлхэ 
найандаа хурэжэ, тулюур бо- 
лодог юм гэжэ мэдэхэл йэм, 
теэд оороо иимэ болошохоб 
гэжэ огтолон йанаагуйлди, - 
гэбэ.

Тэрэ залуу хун хэлэгшыень 
ойлгоходоо, убгэнйоо жэрхэ- 
хээ болижо, хэзээ нэгэ бишье 
утэлжэ иимэ боложо болохоб 
гэжэ сэдьхэл дотороо оруулаа 
йэн.
h A P b h A H  hAMTAH БА 
ХОМХОЙ YH3T3H

Эртэ урда сагта Энэдхэгэй 
орондо нэгэ хунэй йамган 
ондоо хунтэй болзолдоод ой 
ороходонь, дээрмэшэд ушар- 
жа хоюулыень нюсэгэн бо
лотор тоножорхибо. Шараа 
нюсэгэн энэ эхэнэр зоной 
дунда орохо аргагуй, нуурай 
захын ожорйон соо хор- 
годоод йуутарынь амандаа

мяха зууйан унэгэн харагда- 
ба. Уйанай долгёор нэгэ би- 
шыхан жараахайн эрьедэ ха- 
ягдахадань, аманайнгаа мяха 
газарта табижархёод загайан 
тээшэ даб гэхэтэйнь удаа- 
дахи долгий тэрэ жараахай- 
ень йооргэнь абаад ябашаба. 
Эрьелдээд мяхаяа абаха гэхэ- 
дэнь энээхэн йамбаанда хирээ 
тэрээнииень шуурээд, ниидэ- 
жэ ябашаба. Иимэ байдалда 
оройон унэгэнэй яахаашье 
мэдэжэ ядажа тээлмэрдэшоод 
иишэ тиишэ хараашалсагаа- 
жа байтарынь, уноохи эхэнэр 
ожорйон соойоо абяа угэбэ:

- Амандахияа хаяжархёод, 
загайанда хомхойроод, али- 
шье йула йууба туш, барйан 
ехэ. Гологшо мяханшни ог- 
торгойдо дэгдэбэ, шэлэгшэ 
загайаншни нууртаа бусаба. 
Ай даа! Муноо болгоод иишэ 
тиишээ юугээ йэртэлзэбэ, ха- 
раашалбаш? -  гэжэ унэгэниие 
доромжолбо.

- Ашата йайхан эрэеэ голо- 
жорхёод, адат амитанда хор- 
хойтоод, ама салдан улэшэйэн
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нэгэ эхэнэрые йэртытэрээ ха 
раашалнаб, -  гэжэ торго1юн 
ха.

Энээнэй удхань еерыгее 
мэдээгуй аад, хуниие бу шоо 
узэ гэйэн онтохон юм.

УРАН МЭРГЭЖЭЛТЭ 
ГАЛАНДАГА

Галандага гэжэ залуу хун 
эрдэниин шулуун шандама- 
ниие нухэлжэ шададаг хомо- 
рой нарин эрдэмдэ йуража, 
тэрээгээрээ яашагуй омогор- 
ходог, бардамнадаг байба ха. 
Yhioo ондоо нарин мэргэжэл- 
дэ hypaxa аргын байгаашье 
йаань, омогорхон бардамла- 
жа, би гээшэб гээд, бэшэ юу- 
мэндэ йурахаяа хусэбэгуй. 
Харин оорынь нухэдууд олон 
янзын эрдэм хэжэ, даруу ном- 
гохон ябажа, даасатайгаар 
ажал хэжэ, олондо туйатай, 
зондоо хундэтэй болобо. 
Тиихэдэнь Галандагын бил 
гээшэб, хэнйээшье ехэ хомо- 
рой эрдэм мэргэжэлтэйб гэжэ 
убсуугээ хэды шаагаашье 
йаань, тиимэ отол нухэлжэ 
байха эрдэниин шулуун шан- 
дамани шухаг хомор йэн ту- 
лада, ажал олдодоггуй байба. 
Бэеэ магта болишье гэдэйээ 
садхааха хэрэгтэй, бэшэ 
нухэдэйнгоо барлаг боложо, 
хоолойгоо тэжээхэ баатай 
болойон гэлэй.

Оорынгоо усоохэн шадаба- 
ряар омогорхонгуй, олондо 
туйатай ябабал дээрэ гэйэн 
удхатай юм.

ААРСАТА hAMA
Зуун Суугэлэй адагта 

йууйан айлайда нэгэтэ элжэ- 
гэ унайан эхэнэр орожо ерэ- 
бэ. Элжэгэн унаа энээгуур 
узэгдэдэггуй ушарйаа, энэ ай- 
лай эзэд ехээр гайхаба. Гэртэ 
ороод, тэрэ эхэнэрынь толгой-

гоо маажахадань, томонууд 
боойэнууд унажа байба. Эзэн 
эхэнэрэй жэрхэдэйэниинь 
хурэбэ. Тургоор гаража ошо- 
хыень, аарса яаража аягалба. 
Тэрээнйээнь амашье хурэнгуй 
бурхан руунь дутэлоод, дэл- 
гээтэй баййан Пама йа- 
хюуйандань сасажархиба. 
«Пу, йой! Яаба гээшэбши 
иихэдээ», -  гэхэлээр тургоор 
гараад, элжэгэндээ мордоод, 
зуун хадын убэроор Ононой 
эрье зулаад йайбарлуулба. 
Энээгуур харгышье байгаагуй, 
хабсагай Онондоо шаханги, 
яагаад энээгуур ябаа юм гэжэ 
гайхайандаа, гэрэй эзэнэй 
ошожо харахада, Ононой эрье- 
ынь хухэ шулуунууд дээгуур 
тамга даражархийан шэнги эл- 
жэгэнэй мурнууд аржылдажа 
баййан гэлэй. Тэрэ хун дасан 
ошожо, иимэ юумэн болоод 
байна гээд, аарсада зуурайан 
Пама Пахюуйаяа Шэрээтэ 
ламхайда харуулба ха. Узэл 
узэжэ, зурхай зураад, хэлэ- 
бэ: «Танайхие Y xiih Тэнгэри 
(Будаадын бурхан шажаниие 
хамгаалагша Пама йахюуйые 
иигэжэ нэрлэдэг юм) тутар- 
ханги баййыетнай тухайлаад,

оорынгоо арамнайгуй дурэдэ 
аарсыетнай ургоод ябашоо 
ха юм даа», -  гэйэн ха. Тэрэ 
сахюусыень ламхай дасандаа 
улоожэ арамнайлаад, шутэдэг 
болобо. Сагаан йараар Памые 
хурахадаа, энэ дурые хамагай 
туруундэ табяад, уншалгаяа 
эхилдэг заншалтай болойон 
гэхэ. Энэ гуримаа дасанай 
хаагдатар, 1930 он болотор, 
баримталаа. Тэрэ сахюуса- 
най аарсые арнггаагуй, хатаад, 
оороо хобхоржо унайан бай- 
гаа. Бурханай торгон заха- 
да улэйэниинь харагдажа 
байдаг йэн гээд, энэ дасанай 
хубарагууд ябайан, Амгала- 
най Шойжалсан, Жалсанай 
Гомбодоржо ламанарйаа 
би оороо дуулаа йэмби. Энэ 
Пама йахюуйыень дасанай 
йандараан соогуур Хёлгын ла- 
манар нютагаа абаад ошойон 
аабза гэлсэдэг юм. Тэрээнйээ 
хойшо энэ элжэгэнэй туруу- 
най сараатай шулуунда зон 
шутэдэг болойон намтартай 
гэлсэдэг.

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ 
(Д. ГАРМАЕВ

буулгажа бэшэбэ).
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БАЙГААЛИЯА ХАМГААЛАЯ
Захаамин турэл нютагайнгаа 
Захагуй ургэн тайгые,
Аршалан Хитадйаа абахаа, 
Оролдохол байгаабди, нухэдни.

Хариин тэдэ хунууднай 
Хирган дууйаха ойгымнай, 
Ганса тугсэгууд улэхэ,
Гасалан манда асарха.

Yш ын олон ургамалнууднай 
Угы боложо ошохол,
Улэйэн тэды ангуудай 
Унэрыншье угы болохол.

Гол мурэнууднай хатажа,
Ган гасуур айлшалха,
Хубхай тала улэжэ,
Хунэй досоо уйтарха.

Залгаа ургэн хубшэмнай- 
Зоной, арадай баялигнай,
Хэтэ мунхэдее ногоорон, 
Хододоо байт лэ арюухан!

 ̂  ̂^
Хунэй ойлгохонь хундэхэн 
Хабарай сагай уларилые: 
Хуйтэн убэл йэлгэнэ 
Халуун, дулаан удэрые.

Огторгой харлан бурхэжэ, 
Ордойотой шангаар йалхилба. 
Сайан бударан орожо,
Сагаан дэлхэйе болгобо.

Ухэр малнууд сошожо,
Yбйее эрижэ, меерэлдэнэ.
Гэнтэ бусайан убэлые 
Гайхан, гэлын байгдана.

Хойто удэрэй ерэхэдэ,
Хухэ тэнгэри узэгдэхэ.

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

Наран, илдамаар эмнижэ,
Наартай зохидоор мийэрхэ.

Нэрэгуй шарахан сэсэгууд 
Найган, гунхан эхилхэ.
Эреэхэн далитай эрбээхэйнууд 
Эрьелдэн -  урбалдан ниидэхэ.

 ̂  ̂^
Хубшэ тайгын модондо 
Хухы шубуун донгодоно.
Худее нютагай энгэртэ 
Хайрата абашни хулеэнэ.

Унгын олон сэсэгуудээр 
Удэйэн талашни даллана.
Уян дулаахан угэнуудээр 
Yргэйэп эжышни дуудана.

Аянай шубууд ганганалдаад,
Аадарай шааяа йануулна.
Алагхан зурхэншни сохилоод,
Арюухан тоонтоёо тэгуулнэ.

ЖАРГАЛ
Ургы сэсэгээр бадарйан 
Улгы тоонто нютагни,
Убэр дээрээ ургэйэн 
Урин зантай эжымни.

Халуун зурхым уяруулдаг 
Хайрата урн ухибуудни,
Найдал, жаргал асардаг 
Найанайм ганса нухэрни.

Сэдьхэл зурхыем баясуулйан 
Сэнтэй минии ашанарни,
Сээжын шэмэг болойон 
Сэбэр буряад хэлэмни.

Аажам дэлхэйн убэртэ 
Азатай турэйэндоо баяртайб,
Мунхэ юртэмсын нюрганда 
Мэндэ ябайандаа жаргалтайб.
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