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НААДАН

Арадай Наадан-Сурхарбаанда хоёрдохи
Захааминай аймагай тулевлэгшэд Ьуулэй усдэ 

спортын болон соёлой республикмн унгэрЬэн 
хэмжээнуудтэ Ьайн дунгуудые харуулйан байна.

Мунво лолэй бугэдэ арадаймнай «Наадан- 
Сурхарбаан» хоёр удэрэй туршада унгэрбэ. Ию- 
ниин 30-да Ивалгын дасанай ипподром дээрэ 
мори урилдаанай мурысоонууд боложо, Захаа
минай аймагай тулоолэппэд 3-дахи Ьуурида га- 
рабад.

Июлиин 1-дэ Республикын Сурхарбаан-Наа- 
данда Улаан-Удэдэ тубэй спортын талмай дээрэ 
ургэлжэлбэ. Бухэ барилдаагаар манай абарга 
хубууд 2-дохи Ьуурида гараа. Манай нютагай 
Ринчин Санжиев нааданай абарга болохын 
тулоо финалда Агын Балдан Цыжиповтай уул- 
зажа, уни удаан талалдаЬанай удаа шуугдээ. 
Балдан Цыжиповай турушын тренер манай ню
тагай хубуун, муноо агада ажалладаг Санагын 
Баясхалан Бадмаев гээд Ьануулая.

В. Ирилъдеев Б. Очиров шап барюулна

Б. Осодоевта А. Цыденов кубок барюулаа

Шатар нааданда захааминаархин 3-дахи 
Ьуури эзэлээ. Шагай нааданда 4-дэхи, hyp хар- 
баашад 6-дахи Ьуурида, гиир ургэлгэдэ 10- 
дахи Ьуури, Ьэср шаагшад туруу Ьуури эзэлээ. 
Тиин командын тоосоогоор Захааминай айма
гай тулоолэгшэд республика дотороо 2-дохи 
Ьуурида гараа.

Пэер пгаалгаар Хужарай Цырен Цыренов 
хубиин тоосоогоор абарга болоо. Эгээл тургэн 
Ьэср хухалха мурысоон упгэроо. Эпдэ Батор 
Очиров дурбэн Ьэер 3 секунда соо хуха сохижо 
туруулээ.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Санагын дасанай Согчин Дуганай 
арамнай болохонь

Санагын Даша-Пунсэглинг 
хиидэй Согчин дуганай арамнай 
8-дугаар йарын (августын) 26- 
да болохоор хараалагдана. Энэ 
ехэ хэрэгтэ России Буддын Зан- 
шалта Сангхын Бандида Хамба 
лама Дамба Аюшеевэй, буряа- 
дай дасангуудай шэрээтэнэрэй 
хабаадалгатайгаар унгэрхэ юм.

«Санагын Даша-Пунсэг- 
линг хиидэй Согчин дуган 
24x24 метр ургэптэй, гурбан 
дабхар, дээрээ ганжартай, хоёр 
таладаа жалцантай Inn. Тэрэ- 
нэй доодо дабхартань байал 
дурбэн таладаа жалцантай, 
боди гуроойэнууд хорлото- 
ёо, доодо дабхартань дурбэн 
зугтэнь жалцан, хорло боди 
гуроойэнуудтэеэ, хормойнууд- 
тань 64 алталмал толи, хор- 
мойгынь йиилэлгэ гоё: шубуу- 
най хонолго, тумэн жаргалан, 
ленхобо сэсэг угалзанууд, до- 
гууд (дог -  дурбэн углуугаарнь 
ороййоон йанжан хитаралдайан 
гоёолто) хэгдэйэн, уудэндэнь 
дурбэн махаранза зураатай, 
досоонь найман тахил, арсала- 
най толгой йиилэжэ алталаад, 
барюул хэйэн, бурхадай багаа 
умдоод гарахадаа торохо юумэ 
угы байхаар, дунда уудэниинь 
хоёр тээшээ нээгдэхэ ургэн 
байгаа. Гэшхуурынь ургэн хаб- 
тагай, хоёр талаараа дугытай 
байдаг йэн. Бахана дээрэнь 
номо, доронь тэбхэрлээд гурь
ба, лёнхобо хадажа гоёойон 
байдаг. Бурханай гунгарбаа 
соо 5 мянган Бурхан багша 
шабинартаяа, Дариханууд та- 
бяатай байгаа». Ринчин Дул- 
маевич Зундуевай «Санага-Бу- 
лагай Даша-Пунсэглинг хиидэй

туухэ» номйоо. Ринчин Дул- 
маевич 1990 ондо айхабтар ехэ 
ажал ябуулжа, йандаргагдайан 
Санага-Булагай дасанай йуури 
дээрэ шэнэ дасан барюулжа, 
12-дугаар шэрээтээр йууйан 
юм.

Мунгэн добуунда туруушын 
модой дасан баригдажа, 
1825 ондо арамнайлагдайан 
туухэтэй. Иигэжэ шажанай 
хугжэлтэ тургэдэжэ, оойэдын 
эрдэмтэ ламанар урган гара
жа, Санагын дасанай йур жаб- 
халанта хугжэлтэ эхилйэн юм. 
Зоной этигэл ехэдэхэйээ гадна 
хандиб ургэхэ, буян хусэхэ, туйа 
хургэхэнь сагай ошохо тума 
ехэдэжэ, 1867 ондо Шойрын ду
ган баригдажа арамнайлагдаа.

Ламанарай олошорходо 
Шойрын дуган багадажа, хой- 
нонь бурханай тахигдаха зал- 
гаа залгаашье йаань багадаад, 
шэнэ Согчин дасан бариха ду- 
радхал орожо, 1870 онйоо бэ- 
лэдхэл ябажа захалйан юм.

Энэ ехэ дасанай баригдайан 
тухай 1898 ондо Найдан Сэрэн 
хоёр габжанарай монголоор 
бэшэйэн тэмдэг «Сонсогууд» 
гэжэ ном соойоо оложо Ринчин

Дулмаевич тэрэниие кириллица 
узэгтэ оруулжа бэшэйэн байна.

«1881 оной тумэр эмэ могой 
жэлэй уйан эрэ морин йарын 
арбан хоёрой удэр, гарагай 
табанда дурбэн одотой, даа 
хулэлтэй, зургаан мэнгэтэй, мо
дой нохой удэр энэ сагаан да
санай йууриин газарай гуйлга, 
бумбэ нюулга боложо, дасанай 
барилга захалба...

1882 оной уйан морин жэлэй 
тал морин йарын арбанай удэр, 
гарагай хоёрто, хорин дурбэн 
одотой, тал бишэн, лии хулэлтэй, 
хоёр мэнгэтэй удэр Сагаан даса- 
ниие барижа дуургэбэ», -  гэжэ 
бэшэгдэйэн байба. Дасанай 
арамнай гурбан хоногой хугасаа 
соо унгэргэгдэйэн туухэтэй.

Муноо Санагын дасанай 
ламанар, жиндагууд ехэл ажал 
ябуулжа байна. Санагын даса
най Согчин дуганай барилга 
эхилйээр зургаан жэл унгэрбэ. 
Санагын дасанай Согчин дуга
най барилга тухай удаадахи ду- 
гаартаа ургэноор уншагшадтаа 
хоорэжэ угэхэбди.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр. 

авторай фото-зураг
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АРАДАЙ ХУРАЛ

Багшанарай салин дээшэлуулхэ тухай
Багшанарай салин дээшэ

луулхэ талаар дурадхал Арадай 
Хуралай ажалай булэг Засагай 
Газарта оруулба.

Буряад Уласай Засагай Га- 
зарай туруулэгшын орлогшо 
Игорь Шутенковай хутэлбэри 
доро буридхэгдэйэн тусхай 
ажалай булэг багшанарай са
лин дээшэлуулхэ талаар дурад- 
халнуудые оруулйан байна. 
Хуралай хорооной туруулэгшэ 
Александр Стопичевай Вос- 
ток-Телеинформдо интервью 
угэхэ уедее хэлэгшээр, унеехэ 
ажалай булэг таба-зургаа да- 
хин сугларжа зубшэйэнэйнгээ 
удаа, улас турын толгойлог- 
шын анхаралда хэдэн дурадхал 
йанамжануудаа дамжуулаа.

Тэрэ тоодо, 2019 оной ян- 
вариин Ыгээ хангалтын ажал- 
шадые йургуулинуудай мунгэн 
ban гай мэдэлйээ гаргахые ду- 
радхаа, шадаа haa, мунгэнэй 
байбал, 2018 оной сентябри- 
ин Ыгээ энэ хэрэг ябуулжа за- 
халбал болохо йэн гэбэ. «За- 
рим Ьургуулипуудга иимэ 
турим эхилэнхэй. Пургуулинууд 
имагтал зарлалайнгаа мэдэл- 
дэ, гэбэшье мунгэ салингьшь 
мупишшалитедйээ дамжуулагда- 
на ха юм. Буряад уласай haHhaa 
багшанарай салин хангаха бо- 
лоно, харин гуйаламжып ажал- 
шадай салин мупгщипалтедЬаа 
гаргашалагдаха зэргэгэй. Иигэхэ 
гэбэл, аймагуудтаа жэлэй 400 сая 
тухэриг нэмэжэ дамжуулжа байха 
шухала. Энэ жэлэй дуурэтэр 140 
сая тухэриг олохо хэрэгтэй боло- 
но», -  гээд Стопичев ойлгуулна 
йэн.

Yiiioo тиихэдэ, багшанарай 
гэрбайрынтулоотулбэринуудые 
эрдэм Ьуралсалай яаманай 
мэдэлйээ гаргаад, ниитын бай- 
дал хамгаалгын яаманда даал- 
габал таатай гээд ажалай булэг 
дурадхаба. Энэ уусхэл 2019 оной

январиин Ыгээ бэелуулэгдэжэ 
захалха юм. Муноодэрэй байда- 
лаар, гэр байрын тулбэринууд 
багшанарта худое нютагта 
байрлажа худэлйэнэй тулоо 
хараалагдаЬап хунгэлэлтэ гэжэ 
тоологдодог гээд мэдээжэ. Хэм- 
жээниинь хаа хаана илгаатай, 
гээд Стопичев тэмдэглээ, зарим 
аймагта 5-6 мянгада хурэдэг, 
тиигэжэ багшын салинда оруу- 
лагдадаг гуримтай.

Г адна, багшын салингай 
ундэйэн хубиие 90% хурэтэр 
ундылгэхэ хэрэгтэй, харин ур- 
машуулгын хубида 10%-ень 
улоохэ гээд дурадхал дотор 
оруулагданхай. Тиигэбэл, улас 
турын haHhaa улуу мунгэн 
гаргашалгдахагуй. Муноо саг- 
та урмашуулгын хуби багшын 
салингай 30%-дэ хурэжэ магад. 
Эды шэнээн мунгэн анханайхяар, 
ангиин хутэлбэрилэгшэдэ гэжэ 
Холбоото уласай мунгэн haHhaa 
мунгэнэй дамжуулагдадаг yehoo 
улэшэнхэй. Муноо тэрэ мунгэн 
ерэхэеэ болинхой. Тэрэ 30% 
зарим тээ балай хараалагда- 
хаяашье болёо. Пургуулинууд 
оойэдоошье энээниие арсадаг 
болоо. «Бидэ энэ иимэ хубаа- 
рилгые болигоод, 10%-ые ур-

машуулгада улоохые хуулиин 
ёйоор баталая», -  гээд Стопичев 
тэмдэглээ.

Эдэ булта хубилалтануудые 
нэбтэруулбэлнай, багшанарай 
салин 9,3%-ээр нэмэхэ байна, 
мунгэн болгожо тоолоо haa, 2,7 
мянгаар салингынь дээшэлхэ 
гээд багсаамжалагдаба.

- Эндэ тэмдэглэхэ шухала, 
хаа хаагуур энэ хэмжээн хубил- 
гагдажа магад шуу, зарим тээ 2 
мянгаш байха, нугоо тээ 1 мян- 
ган тухэриг буридуулжэ болохо, 
-  гээд Стопичев тайлбарилна.

Гэхын хажуугаар, 2019 оной
1-дэхи кварталда ажалай энэ 
булэг мунгэ салингай хубаари- 
лагдаха хэм хэмжээ нарилан 
тоолохо, тиихэдээ муноонэйхи 
шэнги нютагта хэды хун 
ажайуунаб гэжэ харалтагуй, ха
рин йургуулида хэды ухибуун 
Ьуранаб гэжэ хараада аба- 
ха турим баримталха жэшээ- 
тэй. Хорооной туруулэгшын 
йанамжаар, эгээл энэ турим 
одоол таатай байха. Теэд тэрээ- 
ниие нэбтэруулхын тулада аяар 
900 сая тухэриг хэрэгтэй болохо. 
Харин xaanahaa тэрэ мунгэ оло- 
хоб гэжэ энэ сагта эли бэшэ.

vtinform. сот
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________ЁПО ЗАНШАЛ

Буряад хубсайанай туухэ
Эртэ урда сагта нэгэ шудхэртэй гагар байдаг байгаа ха. Тиишээ 

oniohoii хун бусажа ерэдэггуй бэлэй. Нэгэтэ нэгэ баатар хубуун 
«Би заабол ошожо узэхэм» гээд, зурхэлэн зудхэшэбэ гэнэ. Тэрэ- 
ниие айл аймагынь, аха дуунэрынь яашье хорижо яд аба ха. Тии- 
гэжэ аюултай замда тухеэржэ эхилбэ.

Эжынь баатар хубуундээ 
хубсаБа хунарыень еврее оёжо 
угэбэ. Малгайдань дэнзэ ха- 
даба. Гуталайнь улые бухын 
aphaap уллаба. Хутагынь эшые 
шаргал тэхын эбэрээр эшэл- 
бэ. Дэгэлэйнь хамсыда хара 
азаргын туруу хадаба. Энгэр

таладань буура тэмээнэй зог- 
дор хабшуулба. Баатар хубуун 
эжынгээ оёйон хубсайа умдэжэ, 
эрэ бэеэ бэелжэ, эрэлхэг зори- 
гоо хубшэлжэ, эмниг хулэг мо- 
риндоо эмээлээ тохон мордобо 
ха. Яба ябайаар байтараа, хада 
хабсагайда тулажа, харанхы

Бунине унгэргэхэ болобо. Баа
тар хубуун мориёо шудэрлеед, 
ташуураараа еерыгее тойруу- 
лан тухэреэн сахарит зураад, 
гартаа хутага ташуур хоёроо 
бариБан зандаа унташаба ха. 
Тиигэжэ байтарнь, гэнтэ тэнгэ- 
ри газар хоёрой хаха Ьурэмеер 
дуун лужаганашаба. Палхи 
шуурган хууен эшхэржэ, эл- 
дэб муухай абяа шэмээн гара- 
ба. Тиихэдэнь баатар хубуун 
«Шудхэр гээшэнь ерэбэл ха» 
гэжэ ойлгоодхибо.

Шудхэр ерэ ерэйээр баатар 
хубуундэ аБалдажал мэдэбэ.

Теэд хусэ шадалынь хурэ- 
хеер бэшэ хэбэртэй:

- Хулэйнь улаБаа татаха гэ- 
хэдэмни, хурин буха хулзэбэл 
даа, гарйаань ошоод татаха гэ- 
хэдэмни, хара азарта сабшабал 
даа, арайаань ошожо татаха 
гэхэдэмни, буура тэмээн буу- 
жа ерэбэл даа, уураг тархии- 
ень Ьорохом гээд, тархийаань 
татахадамни, баатар хубуунэй 
дэнзэдэ шарбуулбаб, -  гэжэ хэ- 
лээд, шудхэр амияа табишоо 
Ьэн ха.

Удангуй улаан нараншье га- 
раба. Баатар хубуунэй тойроод 
харахада, унеехи шудхэрэй хо- 
химой тархийаа ондоо юумэн 
харагданагуй. Хулэг мориниинь 
ногоо шэмхэлжэ эдеэлйэн зан
даа. верынь бэе гэмтээшьегуй. 
Баатарай гэртээ харижа ерэхэ- 
дэнь, айл аймагынь хотоймо ехэ 
найр наада хэбэ ха.

Эрдэниин тарнжай буряад 
хубсаБапай ямар уургэтэй, 
ямар удхатай баййые манай 
арад зон иигэжэ туухэ домог 
соогоо туурээн магтайан байха 
юм.

mungen-tobsho. сот 
caumhaa абтаба.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

УЛЬГЭР ШЭНГИ УНГЭРЬЭН XAhA
(баримтата туужа)

( Ургэлжэл).

Тэрэ уедэ Хорло эзы бидэ 
хоёр haii и нухэд Ьэмди. Y ргэлжэ 
гуйлгеед ошогшо 1гэм, hairn 
тааража хеерэлдэхэбди, там- 
хинша гээшэмнай. Намда ехэл 
hafi йанайан, юухэншье haa, 
нэгэл бэлэг барюулаад гарга- 
ха. Малшанай бэлэг мэдээжэ 
бэд даа.

Нэгэтэ «ИЖ» тухэлэй ха- 
жуудаа тэргэтэй мотоцикл 
абаха болоод мунгэгуйдэбэб. 
Дабаан гуйлгэжэ ерэЬэмии 
«Хэзээ бусаахабши?» -  гэжэ 
асууншьегуй, бухэли мотоци- 
клай мунгэ барюулаад табяа 
бэлэй. Тэндэ ошобол мунгэ 
олохоб гэжэ мэдээд ябаа йэм.

Пайхан сэдьхэлтэй Хорло 
эзымни тамхияа хаяад, зээнэрээ 
харалсаад, ундэр паЬаган бо- 
лотороо hyyhaH юм. Мотя ажа- 
лаа хээд лэ гэртээ, дуунэрынь 

Галя, Бэлшэртэ гэр булоороо 
(Баяртан) фермер, Намсалмаа 
нютагайнгаа дунда Ьургуулида 
багша.

Энэл даа эхын жаргал. 
Ажалша бэрхэ ури хуугэдые 
хумуужуулээд, альган дээрэнь 
аяга сайгаашье уужа hyyhaap 
мордохо гээшэ.

Хонтобойдоо Буда-Жаб 
Г онжиповтанаар хэды зун 
зуБагдайан юм, ходол суг- 
таа байдагаар йанагдадаг. 
Хубууниинь -  намтай сасуу 
Бадмажаб бидэ хоёр Надя эгэ- 
шынь харуул доро наадагша 
бэлэйбди. Хойноо харуултай 
байхада хашартай Нэп, аргал 
олобол тэрьедэхэш. Ехэ зон бо- 
лонхой ябагдаа, мал эрьехэ, ха- 
раха, углоогуур мори бэдэржэ 
асарха. Бага сага байЬан ажа-

лаа бидэл хэдэг Ьэмди.
Нэгэтэ голой эрьедэ наа- 

дажа байхадамнай, Надя бии 
болоод, Бадмажабаа барижа 
абаад, хашхаруулжа байжа 
шудыень угааба.

Ьургуулида оротороо нам
да тиимэшье юумэ узэгдоогуй 
ябагдаа.

«Энэш Бадмажабаа зо- 
боожо дуургээд, намда оро- 
хонь ха», -  гэжэ бодойон би 
тэидэЬээ гуйжэ арилаа агша 
Ьэм. Надя Ьургуулиип паЬапан 
байгаа. Хожомынь мэдэхэдэм- 
най, Мэлэдэ ганса «5»-нууд 
дээрэ йурадаг хун байгаа бэ
лэй. Тэндээл, Мэлэдээ, Андрей 
гэжэ ехэл haii и, хухюу хундэ ха- 
дамда гаража тубхиноо бэлэй. 
Мэлын Ьургуулида Ьурахадаа 
би ургэлжэ орожо байдаг Ьэм, 
Бадмажабни тэндээ байгаад 
hypaxa. Би хамтын байрада 
байгааб. Сагаалганай урда, 
бутуу удэшэ, маанарые, сагаан- 
моринойхидые, дуудажа аса- 
раад,хундэлдэг бэлэй.

Буда-Жаб баабайнь тубшэн, 
томоотой, ехэ ангууша хун юм 
Ьэн...

Нэгэ зун Буда-Жаб абгай 
баабай хоёр убЬэндэ Зэмхын 
Баруун-Бэедэ гараа бэлэй. 
Бадмажаб бидэ хоёр мориндо 
Ьундалдаад, хунэЬэ-хушэ абаа- 
шангаа, отол ошожо, ерэжэ 
байдаг Ьэмди. Заримдаа тэндээ 
хонохош.

Нэгэ дахин хонон ошоЬоноо 
элихэн Ьанадагби. Тиихэдэ 
байрань муноо байЬанЬаа доо- 
гошогуур ту даа, зуугээр байдаг 
Ьэн. УбЬэндэ Дари эзы (Жиг- 
житова) харанхы (харадаггуй) 
эжытэеэ байдаг бэлэй.

Углоогуур бодоходомнай 
хугшэн гэртээ Ьууна, бэшэн 
сабшалгадаа ошоЬон, угы. 
Наран дээрэ гаранхай, дулаа- 
ханаар шарана. Бадмажаб 
бидэ хоёр хугшэноо хутэлжэ 
газаа наранда гаргаад, гурбуу- 
лан газаагаа байтарнай, тэрэ 
хойпоЬоо косилкаяа шэрэЬэи 
хоёр морин бии шадалаараа 
маанар тээшэ гуйлдэжэ ябабад.

Маанарай хайшаашье ошо- 
хоёо ойлгоогуй, хараад бай
тарнай, косилкань буулгаЬап 
хажуураараа далай буланда 
тороод, энэ тэрэеэ эбдэжэ, 
морид байшабад. У бЬэшэд 
гуйлдэжэ ерэжэ моридоо ба
рижа абаад, косилкаЬаань 
мулталбад хаш, саанаЬаа нэгэ 
доход он хун отогтоо ерэбэ. Тэ- 
рэмнай энэ косилкаар сабшажа 
ябаЬан Доржо-Ханда абгай 
байгаа. Хулоо гэмтээгээ юм ха, 
хулЬоопь шуЬанай гаража бай- 
хые Ьанагшаб.

«Нэгэ харахагуй хугшэн, 
хоёр ухибууд, эдэ гурбанаа 
Ьалгаахамнай ха юм. Ээлэбэл 
гээшэ», -  гэлдэжэ убЬэшэдэй 
гэмэрэлдэЬэн Ьанаандамни 
байдаг.

Тиихэдэ юундээшье мо- 
ридынь гуйлдэЬэн юм, 
мэдэнэгуйб. Доржо Будаевич 
колхозой, хожомынь совхозой 
ашаанай машинануудта бухы 
наЬаараа жолоошоноор ябаа. 
Хоюулан олол дахин Зэдын 
станци ашаанда ошодог бэ
лэйбди.

Хурьган тээбиимнай Уляа- 
бымнай тээбии юм гэжэ эгээл 
туруун Доржо БудаевичЬаа 
мэдэхэ болоо Ьэм. Олон

( Ургэлжэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэл).
хуугэдтэй, мунее тэдэнь эсэ- 
гынгээ нэрыень нэрлуулжэ, 
6 а Нал хаа-яагуй тарашанхай 
ажайуудаг. Намсарай эзы бухы 
nahaapaa нютагайнгаа мед- 
пунктда магтаалтай йайнаар 
ажаллаад, гуламтаяа сахижа 
йайн йайхан hyyhaap, б а Нал ая- 
ланхай...

1956 ондо, август hapa соол 
юм бэзэ, нютагай эхин ша- 
тын йуртуулиин багша Пагба 
Будаевич Аюшеев тэрэ жэл 
йургуулида орохошуулые 
буридхэжэ, Хонтобой ерэбэ.

1949 ондо турэйэн, тэрэ жэл 
йургуулида орохошуул манай 
нютагта 20 гаран бэлэйбди. 
Тиигэжэ Бадмажаб бидэ хоёр 
дансада оробо хабди.

«Яагаа гоё юм, йургуулида 
ошохо болобоб», -  гэжэ би 
Ьэгшэнги, ошохо сагаа хулеэжэ 
ядадаг болобоб.

Тиигэйээршье йургуулида 
ошохо саг ерээл йэн бэзэ, Бад
мажаб нухэрэйнгоо:

- Заяандаашье тэрэ hyp-
гуулидатнай ошохогуйб.
Хоолоййоомшье оойорлоод 
шэрээ йаатнай ошохогуйб! 
гэжэ уйлаганажа баййыень 
элихэн йанагшаб.

Даримаан эзы аргадаадшье 
туршаха, Надя ганирха, альга- 
даадшье абаха.

Буда-Жаб абгай мориёо 
бэлдэнэ, Бадмажабай юу хээн 
суглуулагдаа, эгээл мордохын 
тэндэ нухэрни халба Ьуроод, 
баруун тээшээ гуйшоо бэлэй. 
Хурдан юм Нэп.

Хаанашье, хоорхы, ошо- 
хонь йэм даа, баабайнь мо- 
рёор намнажа хусоод, хусоороо 
Ьундалдуулаад абаашаа бэлэй.

Нэгэн ошохогуйб гэжэ уйла- 
жа байха, тиихэдэнь би ошохо 
гээд уйлабаб. Эжы:

- Хубуумнай ушоо бага, хой- 
то жэл ошоно бэзэ, -  гээд, тэрэ

жэл намайе байлгажархёо бэ
лэй.

Ушоо хэдэн хубууд тэрэ 
мэтэшэлэн улэйэн байгаа ха, 
уетэнйоон жэл хойнотожо 
йургуулида ороо агша йэмди.

Бадмажаб йургуулияа дуур- 
гээд, Буряадай худое ажахын 
институт дуургэжэ, зоотехник 
мэргэжэлтэй болоод, Далахайн 
совхоздо олон жэл соо урагша- 
тай hail и ажаллаа, хожомынь 
Харсаагай совхозой директо- 
рээр томилогдоо бэлэй.

Нэгэтэ совхозуудай нэгэн 
хоёроор йалажа байха уедэ, 
(Захааминда бухы совхозууд
2- 3 отделенинуудтэй Нэп), 1987 
ондо гу, ал и 1988 ондо, «Бу- 
ряад унэн» газетэдэ худэлжэ 
байхадаа, партиин Захааминай 
райкомой I секретарь Влади
мир Дашеевич Порхоевтой 
аймагай доодо ажахынуудаар 
ябажа ерэхэеэ гарабабди.

Ябайаар Харсаагай совхоз 
хурэжэ, Бадмажабаа абаад, 
хэдэн газараар ябайанай удаа 
конторо ерэбэбди.

Нэгэ уе суг ажаллайан, 
бэе бэедээ дадал гурбан 
ушаржа, йанайан баййанаа 
хоорэлдэнэбди. Тиигэжэ
hyyhaap Бадмажаб:

- Тэрэ СССР-эй 50 жэ- 
лэй ойн нэрэмжэтэ совхозоо 
йалгаагтыл даа, Сагаан-Мо- 
риноо амяарань совхоз бол- 
гоё. Эндэ хэдэн жэл худэлбэб. 
Муушье бэшэ, худэлхоор. Ню- 
тагтаа ошодойомни хурэшэбэ. 
Би директорээр ошохо йэм. 
Хамаагуй, Бортотоёошье суг 
байт, -  гэбэ.

Урдань Борто Сагаан-Мо- 
рин хоёр суг нэгэ «Родина» 
колхоз бай hail юм.

1968 ондо Мэлын «Ком
мунизм» колхозтой ниилээд, 
совхоз боложо, тэрэ совхозой
3- дахи отделени болоо йэн. Энэ 
нютагай хугжэлтэдэ тон муу

нулоо узуулээ. Нютаг оорын 
нюургуй, нэрэгуй болоо, хии 
моринииньшье дарагдаа.

- Байн тиимэрхуу юумэн 
болохол байха. Сагаан-Мо- 
риндоо ошоно бэзэш даа, 

гэжэ Владимир Дашеевич 
нухэрэйнгоо сэдьхэл дэмжээд, 
гаража ошоо йэмди.

Удааншье болоогуй, Бадма
жаб нухэрнай гэнтын аюулда 
орожо найа барашоо бэлэй.

Сагаан-Мориниинынье 
амяараа совхоз болоо йэн...

Иигэжэл, Хонтобойн хо- 
тогорто, haiixaii Ьапааган 
ажалша зоной дунда эрэ бо- 
лохо хубитай баййанаа энэ 
найандамни намда сэгнэшэгуй 
ехэ зол гэжэ баяртай ябагшаб.

Дурсалгадаа дун согсолжо, 
шулэглоодшье бэшэхэдэ яалай: 

Унгын сэсэг падхаЬап 
Урэжэл haiixaii таламнай, 
Пэрюун сагаан манан соо 
Пэрижэ ядан тэниинэ. 
Шуудэр соогуур умбажа, 
Шудэрэй абяа шагнаархан, 
Табхайтаяа бэдэржэ,
Талаа губшан йалирнаб... 
Хангай дайдам мориием 
Хаанаа нюугаад

байнал хаб? 
Хонтобоймнайш уужам даа, 
Холуур бэлтттээ гээбы даа. 
Бута соогуур алхажа 
Бузар холол ошоо хаб. 
Таабын урда шугые 
Таамаглажа танибаб даа. 
Яайан яяр морим даа? 
Яагааш холо ябаа юм! 
Дэмыш удхэн манан даа, 
Дэгдэнш ошохоо яадаг юм! 
Ябаа-ябаа талаараа 
Яйалаш удаан болоол хаб. 
0охэн сагаан манамнайш 
00ДОО дэгдэн шэнгэрнэ. 
Холо-уу, тэрэ харлажа, 
Харагдаба зуБаламни. 
Урбаан тээйээ хэбэртэй -  
Ураар хухы дуулана. 
XyhaH-Толгой тойрожо,
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Хожомдожо мандайан 
Наранай хурса гэрэлйээ 
Наадан шуудэр эмнинэ... 
Оодор табин, яаралтай 
Ойрын, холын малшаднай 
Олоор наашаа сугларна, 
«Обоо тахихань», -  гэлсэнэ. 
Баруун тээгээ эридхэн 
Байса ундэр хабсагай,
Зуун тээшээ налуухан 
Зэдэгэнээтэ iminli )Н ой 
Ендэр мэтэ табсантай 
Ехэ-Болдог обоомни,
Эгээл ехээр йузэглэн 
Эрэ болойон ууламни... 
Зунай зулгы эхиндэ 
Зугаа, наадан -  обоодо 
Айраг, тараг, шэхэр бии, 
Арйан туулмаг юутэйш юм? 
Хунгэн, ушеел сарюухан 
Хугшэд, убгэд барандаа 
Пайхан унэн сэдьхэлйээ 
Пузэглэжэ мургэнэд.
Эрхим жэлэй унгэрхын, 
Элбэг ногоо ургахын,
Мунхэ жаргал мандахын 
Мургэл зохёон губэрнэд... 
«Эды йайхан сэдьхэлтэй 
Эжы, абаяал гамнаарай, 
Еазар дээрэ тэдэшни 
Еансал юм гээд мэдээрэй», -  
Ундэр йайхан заяатай 
Убгэд намда захяа йэн. 
Нангин тэрэ йургаалынь 
Найан соогоо сахяа йэм. 
Адуу, малаа, нохойгоо, 
Аажам тойроо дайдаяа, 
Пайхан сэсэг, тайгаяа 
Еайхан, гамнан

тэнжээ йэм...
Нугаран, хотирон урдажа 
Нууд тээшээ яарайан 
Заахан тэрэ горхомни 
Яайан ургэн гээшэ йэм?.. 
Эреэн нэгэ тахяамнай 
Эрэ болоод хуугайлба.
-  Энэш ёро зугнее, -  гээд, 
Эжым тэндэ гэмэрнэ.
Еорхон соогоо абаашаад, 
Еунзэгыхэн соорэмдэ, 
Шиихан йайсал

шунгуулбаб.

Шултэм таабай «Тиигэ!» -
гээ.

Зуйалангаймнай урхэдэ
Зурбаахайнууд шашалдаа.
Дээшээ муурам гарахагуй -
Дурбэн хулдоо гуталтайл...
Уд эр бурил иигэйээр
Унжэн, хонон унгэрдэг
Хашалгуйхэн зунай саг
Хонтобойдом байдаг йэн.

САРАМТАДА
Бухы найаараа малшан ай- 

лайда эрэ болойон минии бага 
найан хоёрхон газарта ухэр 
мал соогоо унгэрйэн юм.

Урдандаа хабарзаан, намар- 
заан гээд баййан юм гэжэ мэдэ- 
нэбди, муноо малшад ехэнхи- 
дээл убэлжоон зуйалан хоёрые 
йэлгэжэ нуудэг гээшэ бэзэ.

Зуйалан, зунай хайа Хонто- 
бойдо, тиихэдэ убэлжоомнай 
Сагаан-Морин голые угсэжэ, 
дээшээ, Сарамта гэжэ газарта 
баййан юм.

Муноо тэндэ убэлжоонэйм 
багашагхан хара гэрэй йуури 
элихэн харагдагша, гэрэй зуун 
тээ ута дал, хорёо хашаа- 
нууд баййан аад, юуншьегуй, 
хоойон хабтагай тала болон- 
хой. Еэрэймнай баруун хойго- 
шогуур, дутэхэнэ, сагай эрхээр 
бии болойон фермерэй ажахы 
байра байдалаа тухеэрйэн ха
рагдагша.

Удэрэй нара тодожо, на- 
ран тээшээ халта хэлтыд гэйэн 
хабтагай, ехэшье бэшэ тала Ху- 
жарай гол соо ундэр, дээрэшэг 
хадаа, холойоол альган дээрэ 
мэтэ харагдадаг.

Еулмэрхэн найанайм ушоо 
нэгэ сагаан сайаар дунгиийан 
мунгэн улгы -  Сарамта.

100 таран толгой хаша- 
рагуудые эндэ манайхин 
харууйалдаг бэлэй. Бага байха- 
даа тэндэ юушье хэжэрхихэмни 
йэм, дал, хорёо соогуур, ухэр 
мал соогуураа наадаха, тэдэ-

нээрээл хоорэлдэжэ, нохойто- 
ёо наадайаар байтар лэ убэлэй 
богони удэр унгэрдэг байгаа 
юм бэзэ. Дутэ шадарайнгаа 
гууртэнуудые зайжа, тэндэ 
баййан уетэноороо наадаха, 
угышье йаа, тэдэмни намдаа 
ерэхэ.

Байн ехэжээл болоходоо 
(йургуулида ушоол ороодуй 
байхадаа), нэгэ бухэли ажал- 
шанай оро даажа баййанаа 
йанагшаб.

Хужарта йаалиин гууртэ 
байдаг йэн. Тэндэ Бата Еомбо- 
евич Шагдуров маслопром ба- 
рижа байха, хубууниинь -  Фё
дор, намйаа халта ахашье йаа, 
маанартай йайн лэ наадагша 
бэлэй. Хужар оорын культбаа- 
затай, олон жэлэй туршада дээ- 
дэ талый малшадай туб баййан 
юм. Тиимэ ехэ газарта малшад, 
йаалишадшье олон йэн бэзэ.

Нэгэ уе Ринчин-Ханда 
эзы байгаа. Тиихэдэл минии 
найанай Бадма-Ц,ырен бидэ 
хоёр нэгэ мэдэхэдээ Хужар
та, нэгэ мэдэхэдээ Сарамта- 
да наадажа, сагаа унгэргэдэг 
бэлэйбди. Бадма-Ц,ырен
албанйаа бусайаар совхозой 
ажалда яйалашье ябаа, гартаа 
дуйтэй, барилгада бэрхэ, Дол- 
гор нухэртэеэ олон хуугэдтэй, 
нютагай фермер, тэрэл Хужар- 
таа тубхинэжэ йуугаа, муноо 
хойнонь улэйэн ухибуудынь 
малаа хараад, тэндээ байдаг. 
йургуулида йурахадаа ном- 
доо ехэл бэрхэ юм йэн, саашаа 
йурайан болобол, бэрхэ мэр- 
гэжэлтэн болохо бэлэй, теэд, 
юундэшье юм, йураха тухай 
бодоогуйень гайхадагби.

Эжынь Ринчин-Ханда Рам- 
пилова мун лэ бухы найаараа 
колхозой малда ябайан, али 
олон ондоошье ажалнууд хэг- 
дээл юм бэзэ, олон ухибуудтэй, 
аша зээнэрээ харалсан,

( Ургэлжэлынъ 8-дахи нюурта).
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( Ургэлжэл).
Трофим Дареевич нухэртэеэ 
нютагтаа амгалан anahyyhaap 
хада гэртээ мордоо бэлэй. Тро
фим Дареевич йуулдэнь байд 
гээд лэ Улаан-Удэ ошожо, ню- 
дэнэй эмшэн мэргэжэлтэй баса- 
ганайдаа ухибуудыень харал- 
сажа hyyhaap барийаар ябажа 
мордоол даа. Бадма-Ханда 
Москва хотодо мединститут 
дуургэжэ ерэйээр, Улаан-Удэдэ 
амжалтатай ажаллажа бай- 
даг. Трофим Дареевичай баса- 
гад -  Зэгзэма Буряад Уласай 
ундэйэн номой ha ид а ажалтай, 
Соёлма Захааминай аймагай 
захиргаанай соёлой lahana 
мэргэжэлтэй, абаяа альган дээ- 
рээ ургэлсэжэ хойнонь гарайан 
юм.

Нэгэ уе Хужарта Балган 
хурайхынхи байха. Ойро зуу- 
ра йэн ха, уеынгоо Ивантай 
хоёр тээшээ ябажа наадада- 
гаа, манай нохойн гулгэдтэ 
туриинуудээ урюулжа, са- 
саг болгожорхёод, Иванай 
Дэнсэмэ эжын, МИНИН эжын 
«юроолнуудтэ» хуртэжэ бай- 
дагаа йанадагби. Хожомоо 
Сагаан-Мориндоо ерээд, 
эхин классуудЬаа эхилээд 
Ьургуулиин Ьурагшад болоод 
ябахадаа, Дэнсэмэ хугшэниие 
тон дутый турэлэй хун гэжэ 
ойлгойон, ургэлжэ орожо, га
ража, Ивантай, Долгор эгэшэ 
Хорло дуу басаган хоёртойнь 
дутэрхы nahanaii амитад дутэ 
нухэсэдэг бологдоо. Мэлын 
Ьургуулида суг Ьураабди. Ми
нин эжы айхабтар хатуу хун 
Inn гэжэ нэгэ тээ бэшээ Inn хаб, 
Дэнсэмэ абгазы эгээл энэ ушар- 
та минии «адвокат» бэлэй, баа- 
байе умоорхэ -  Уляаба аймаг- 
тан гээшэ. Угэ хэлэндэ бэрхэ, 
шулэг шэнги хэлэжэ hyyxa, го- 
ёор дуу дуулаха, нэгэ юумэ гол 
дундуурнь хэлэжэрхёод, айхаб- 
тараар хухихэ, хухюу хун юм

йэн. ДороЬоо Балган хурайхын 
уумхай ерэжэ ябахые харажар- 
хёод: «Доройоо тэрэ Дамбаа- 
сайтнай, уралаа умдэн дээрээ 
унагаажархёод, ерэжэ ябана» 
-  гээд энеэхэ. Балган хурайха 
нютагтаа нэрэгуй «Дамбаа- 
сай» бэлэй. Xaanahaa иимэ нэ- 
рэтэй болоЬоп юм гэжэ гайха- 
даг байгаабди, мэдэхэшье хун 
олдодоггуй байгаа, хожомынь 
би тухайлхадаа, ламанарай ун- 
шалга соо «...балган-дамба...» 
гээд оло удаа хэлэгдэжэ бай- 
хыень дуулаЬапдаа, тэндэйээ 
эхитэй байгаагуй юм аа гу гэжэ 
бодоо йэм. Урдандаашье ла- 
манар уншажал байгаа ха юм. 
Энэ булынхид бухы Hahaapaa 
адууша малша хунууд байгаа, 
Сагаан-Мориной айл бухэнэй 
мал, мори танидаг, мал адуу- 
гаа бэдэрйэн хунуудтэ хаана 
байна гэжэ хэлэжэ угэдэг, хэ- 
дыдээ хаража урдиЬэп бай- 
даг юм, харайан лэ байха. Ехэ 
хубууниинь Дамдин Балгано- 
вич олон хуугэдтэй, Буряадай 
габьяата малшан гэйэн нэрэ 
зэргэдэ хуртэйэн байгаа, тэрэ- 
нэй дуу Георгий Балганович 
10 хуугэдтэй унэр булын эсэгэ 
нютагтаа йуудаг. Дамдин-Жаб 
Балганович гэжэ дуунь, муноо 
уеынхеэр хэлэбэл, компьютер 
шэнги толгойтой, бухы юумэ 
хуу сээжээр мэдэхэ, Буряадай 
багшанарай дээдэ йургуули 
тоо бодолгын багша мэргэ- 
жэлээр дуургэжэ гарайан, ню- 
тагайнгаа дунда йургуулида 
багшалйаар ябатараа залуу- 
гаар мордошоо бэлэй. Хоёр 
ухибуутэй байЬап юм, тэдэ 
хоёрынь Улаап-УдэЬоо холо 
бэшэ аймагта, хубууниинь 
банкын экономист, басага- 
ниинь дотоодын хэрэгуудэй 
албанда мурдэгшэ тушаалтай, 
ооБэдоо ухибуу-шубуудтай 
болонхойнууд Ьуудаг юм. 
Долгор Бадма-Цырен хоёр

фермернууд гэжэ бэшээ йэм, 
Долгор муноо ухибуудээ ха- 
ралсаад, ухибуудынь эхэ эсэ- 
гынгээ хэрэг ургэлжэлуулэн 
Хужартаа, малдаа. Хорло 
Улаан-Удэдэ ажалтай Дари
ма басаганайнгаа ухибуудые 
абалсан байдаг, Ilvpiahaa Энхэ 
хурьгэнтэй. Сагаан-Мориндоо 
совхозой малай гууртэнуудые 
даагша бригадир байгаа, Цы- 
рен-Ханда нухэртэйгоо аба 
эжынгээ гуламта бадараажа 
будуун айлайхи Ьуудаг бэлэй. 
0ороо адуу моридто бэрхэ, 
бухы Hahaapaa морин дээрэл 
ябажа байдаг йэн. Залуудаа, 
ушоо Ьургуулиин байхадаа, 
Нарин-Хушуунда моринЬоо 
унажа, дуроодоо шулуун убэр 
руу шэруулжэ гэмэлтээд, тэрэ 
гэЬээр бэень Ьурхэй бэшэ ябаа, 
совхоздоо худэлжэшье ябаха
даа. ТииЬээр ундэр наЬатттье 
абаагуйл даа, эртэшэгуур лэ 
бурхандаа мордошоо бэлэй. 
bah ал манай уеымнай нухэр 
Цырен-Ханда ухибуудээ ха
ража Ьууна, Донирма басага- 
ниинь Улаан-Удэдэ зоной хэ
рэг бутээжэ, аяга баридаг хун 
болоо, зээнэр ургажа ябана. 
СанагаЬаа уран нарин, томоо- 
той, ажалша Алдар хурьгэнтэй.

Минии баабайн убдэжэ 
хэбтэхэдэ (дахин бодохогуйнь 
мэдээтэй байгаа), Иван Гоша 
хоёр, тиихэдэ Долгор эгэшын 
ехэ басаган, минии уури Галя 
гурбан ээлжээгээр ерэжэ хо- 
нолсодог байгаа. Гоша ахатан 
Ьахижа хонолсохо оорынгоо 
ээлжээндэ «хонохо аргагуй 
бологдобо, хэрэг гараа, углов 
удэшэ Иванай ээлжээндэ би 
ерэжэ хонолсуужаб» -  гэжэ 
мэдуулээд, нэгэ хэды Ьууд гээд, 
гаража ошоо бэлэй...

(«Сагаан морин» гэжэ 
номЬоо абтаба)

( Ургэлжэлынъ хожом гараха).
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АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛОЙ АБДАРПАА

УНЭГЭН ГУРООБЭН ХОЁР
Нэгэ унэгэн УРГЭН талаар 

хулганаашалжа ябатараа, 
iуроойэт эй уулзаба ха.

- Шэлын оройдо тобойжо 
харагдайаар, ши уни удаан бо- 
лоболши.

Хулнуудшни хубхай ута- 
нууд аад, газар хороохогуй 
амитан хаш, -  гэбэ унэгэн.

- Юу хэлэнэ гээшэбши, 
минии харайн гуйхэдэ, газар 
эбхэрйэндэл ойро болодог лэ.

- Юун тиимэ хурдан хул 
шамда байба гээшэб даа.

- Тиигээ haa хурданаа тур- 
шажа урилдаад узэе.

- Зай,урилдая.
Тиигэжэ тэрэ хоёр урилдаха 

болобод.
Ан арьяатанай аха заха 

болохо арсалан урилдаха 
болойон эдэ хоёрто иигэжэ хэ- 
лэбэ:

- Хэнтнай туруулэн ерэнэб, 
тэрээндэ гал шарахан унгэтэй 
гое йайхан apha уршоохэб. Хэн 
хожомдожо ерэнэб, тэрэтнай 
боро хурбэдхэ hophoH арйатай 
ябуужаг.

Хэзээшье арга мэхэеэ гарга- 
жа ябадаг унэгэн гэнэн хонгор 
гуроойэндэ иигэжэ дурадхаба: 
«Нэгэ модо газар урилдахаб- 
ди. Дундань нэгэ губээ байха 
ушартай. Губээгэй саада боо- 
ридохи йаглагар бургаайан 
хурэтэр урилдахабди».

Гуроойэнши зубшэбэ ха. Ха
рин унэгэн оорынгоо нэгэ хани 
унэгэндоо ошожо туйалхыень 
гуйба.

Минии боро гуроойэнтэй 
урилдажа эхилхын урда тээ, 
ши губээгэй саада тээхи тэм- 
дэг бургаайанай саана ороод 
хулеэжэ байхаш.

Урилдаха удэршье бо- 
ложо, гуроойэн унэгэн хоёр

бэеэ зэйээд байнад. Арсала- 
най йабараараа зангахатайнь 
хамта, тэдэ хоёр даб гэлдэн 
гуйлдэшэбэд. Гуроойэншье 
ниидэйэн мэтээр шуумайба. 
Харин унэгэн гээгдэд гээд 
ябатараа, хажуу тээшээ халба 
йурэн, нухэ руугаа орошобо.

Туруулбэб гэжэ баярлайан 
гуроойэнэй губээ дабан, тэм- 
дэг бургаайанда ерэхэдэнь, ну- 
гоо унэгэн урдайаань угтаба.

Иигэжэ унэгэн гуроойые 
мэхэлжэ, алтан шара арйатай 
болойон гэхэ.

Эртэ урда сагта урэмшоо 
удэр ниидэдэг баййан юм гэлэй, 
теэд яагаад муноо йуниндоо 
ниидэдэг болоо юм гэбэл, иимэ 
ульгэртэй.

Сэлмэг нэгэ удэр урэмшоо 
ниидэжэ, аляайа боргоойо ба- 
рижа ябатараа, халюун харса- 
гатай гэнтэ ушарна.

Харсага: «Амар сайн. Гур- 
бан хоногоор шамайгаа бэ- 
дэржэл ябааб, харин хаанайаа 
талаан боложо, Даланшын 
дархида дайралдабабши», 
гэнэ. «Намайе ту, ямар хэ- 
рэг болоод бэдэрбэш?» -  гээд, 
урэмшоо асууна. Тиихэдэнь 
харсага: «Хамаг шубуудай ху- 
буудээ Хайлаган хаанай ал- 
банда мордохуулаад байхада, 
харин ши тэдэнээ дали дороо 
дараад байнаш. Юун болоо 
амитамши», -  гэжэ гэмэрнэ. 
Урэмшоо тиихэдэнь далинуу- 
даа хумижа, бэедээ няан нюу- 
гаад, шэхэнуудээ йэртылгээд,

газараар бумбэрэн гуйжэ: 
«Хара даа, би шубуун аалби?»
-  гэбэ. Харсага: «Иимэ энэ ан- 
гай аймагай нэгэ амитан гээшэ 
ха», -  гэжэ бодоод ябашалай.

Урэмшоогэй газараар гуйжэ 
ябатар, унэгэн шуты соойоо 
гэнтэ гаража ерээд: «Долоодо- 
хи жэлээ догногор шамайе бэ- 
дэржэл ябаналби», -  гэбэ. «На
майе ту, ямар хэрэг болооб?
-  гэжэ урэмшоо асууна. Унэгэн: 
«Муноо болотор мэдээгуй ябаа 
аалши. Хамаг ангууд хубуудээ 
Арсалан хаанай албанда угоод, 
харин тиихэдэ ши хубуудээ 
угэнгуй ябахаш», -  гэжэ зэ- 
мэлнэ. Тиихэдэнь урэмшоо: 
«Би ан бэшэлби. Хара даа», -  
гэн, далинуудаа дэрбэгэнуулэн 
ниидэшэбэ. «Иихэдээ энэшни 
шубуунай турэлэй гээшэ ха»,
-  гэжэ унэгэн этигэн шиидээд, 
саашаа ябашаба.

Урэмшоо иигэжэ мэхэл- 
йэндээ тубэгшоожэ, тэрээнйээ 
хойшо гэгээн сагаан удэр яба- 
хаяа болижо, йуниндоо ниидэ
дэг болойон юм гэлсэдэг.

БАРАС ХУЛГАНА ХОЕР
Орьел торгон шулуун бай- 

сатай хада хангил уулада нэгэ 
сагаа эреэн барас байдаг йэн 
ха. Нэгэтэ барас агнажа ябата
раа, хабшуу жалгаар доошоо 
тургэн урдайан горхоной эрье- 
дэ согсойн йуугаад, урасхал 
тургэн уйа хаража йууба.

Энэ уедэ нэгэ хулгана гор
хоной эрьедэ бумбэрэн гуйжэ 
ябатараа, ойлгомторгуй гэнтэ 
халтиран уйан руу унашаба. 
Эрьедэ гаража шадангуй, урас- 
халда абтан урадайаар бара- 
сай урда ерэбэ. Барас ухэхэеэ 
ябайан хулганые хайрлажа, 
алтан дэлхэй дээрэ амиды мэн-

( Ургэлжэлынъ 10-дахи нюурта).
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( Ургэпжэп).

дэ ябаг даа гэжэ йанан, урда 
ha6apaapaa yha альгадажархи- 
ба. Уйапай сэсэрдэйэнтэй хамта 
эрье дээрэ гарайан хулгана ехэ 
баярлан, амияа абаруулйапдаа, 
ехын ехэ баяр бараста хургэбэ.

- Арбайлгажа арай ябайан 
минии амин хайра бэеыем 
уйанай аюулйаа абаржа, алтан 
дэлхэй дээрэ амиды ябаха арга 
олгобот, йайнта даа.

Хожом хойно хэрбэеэ та- 
най аюулда дайралдабалтнай, 
али болохо арга оложо, танда 
туйалхаб даа, -  гэжэ хулгана 
хэлэбэ.

- Эрхиин зэргэ бэетэй аад, 
axahaa аман баатар угэтэйлши. 
Иимэ ахир багахан аад, агуу 
хусэтэй намда хайшан гэжэ 
туйа хэхэбши даа.

Ами бэе мэндэ ябыш даа, -  
гээд, барас саашаа ябашаба.

Тэрэ гурбан жэл унгэрбэ. 
Cahai a уулын сагаа эреэн ба
рас тухай «ута шэхэтэйээ» 
дуулайан ангуушаад урьха 
табижархибад. Барас энэ урь- 
хада ороод, мултарха гэжэ 
тэршэлэн гэхэдээ, бури ехэ- 
эр хурмэлдэшэбэ. Энэ мэгдуу 
абяаень дуулайан хулгана ерэ- 
бэ.

Хулгана урьхыень анха- 
ралтайгаар шэнжэлээд, хурса 
шудеерее тайа мэрэжэрхибэ.

Сулеедэ гарайан барас ба- 
ярлажа, хулганада иигэжэ хэ- 
лээ гэхэ:

- Амииемни абарбаш. Yпи 
хада би ахир заахан бэетэй 
аад, агуу хусэтэй намда хай
шан гэжэ туйа хургэхэбши даа 
гэжэ дэмы хэлэйэн байгааб. 
Пайн йанаан гээшэ юунйээшье 
хусэтэй байдаг байбал, -  гэжэ 
барас баярлангяар хэлээ гэлсэ- 
дэг.

ХАРУУ НОЁН
Хунуудйээ юумэ абаха бо-

лоходоо, амаа тамшаан, альгаа 
тодон араатын йуулээр эльбэн 
байдаг нэгэ баян ажайууба ха.

Теэд тэрээнйээ хунуудэй 
юумэ эрижэ, гуйжа ерэхэдэнь, 
тэрэ баян анираа хатан, газар 
гэтэшоод йуужал йуудаг йэн.

Тиигэбэшье тэрэ хунуудтэй 
боосоо хэхэ дуратай бэлэй. 
Хизааргуй харуу дээрэйээ баян 
ямаршье хунтэй боосоо хэхэ- 
дээ, нэгэтэшье эд зоориеэ, ал
тан мунгэеэ табидаггуй байба.

Мунгэ алтаяа, эд зоориеэ 
оорынгоо бэейээ дээгуур сэг- 
нэдэг хадаа харуу баян боо- 
соондо гарайнгаа хургануудые 
табидаг йэн ха. Тиихэдээ тэрэ 
боосоогоо ходо шуужэ, хэдэн 
зуун тухэриг мунгэ, хэдэн зуу- 
гаад мори сарнуудые абажар- 
хидаг бэлэй. Тиихэдээ тэрэ 
хомхой хара йанаандаа баяса- 
жа: «Гарайнгаа гансахан хур- 
гаханиие табижа угоод, мунгэ 
алта, мори cap шуужэрхихэдэ, 
байал олзотой юм байнал!» - 
гэжэ олзуурхадаг байба ха.

Боосоогоо эдихэ тумаа баян 
улам шунахайржа, холо ой- 
рын нютагуудаар ябажа, боо- 
солдохо хунуудые бэдэрдэг 
болобо. Тиийээр тэрэнэй аза 
талааниинь буруутажа, боо
соо хэхэ буридоол алдажархи- 
даг болобо ха. Боосоогоо алда 
алдайаар, тэрэ хоёр гарайнгаа 
бухы хургадые тайруулжа ба- 
раба.

Бухы хургадаа алдаад бай- 
хадань, туруушээр боосоо- 
нуудта шуужэ абайан хамаг 
мори сарнуудыень, хони ямаа- 
нуудыень хээрын хухэ шоно 
зоогложорхибо. Боосоогоор 
шуужэ, хайрсагтаа хадаглайан 
бухы мунгыень хулганаан хуу 
мэрэжэрхийэн байба.

Тиихэдэнь харуу баян хара 
буужа, уйдхар гашуудалда да- 
рагдажа, хээрын хухэ шонын 
хоол болошохо адуу малай

тулоо, хулганаанай шудэнэй 
зохолгоон болошохо алта 
мунгэнэй тулоо ямаршье эд 
зоореэр сэгнэшэгуй хоёр га
райнгаа хургадые алдайанаа 
ойлгобо. Ойлгоходоо, хурга
даа шаналжа, ухибуун шэн- 
геэр уйлаба. Уйлажа йуухадаа: 
«Хойшодоо хунуудэй мэ- 
шээг алташье угоо йаань 
боосолдохогуйб!» -  гэжэ харуу 
баян ама алдаба гэхэ.

Тэрээн тухайнь нютагайнь 
нэгэ шогууша убгэн дуулаад, 
харуу баянтай боосолдохоёо 
ерэбэ ха.

Шогууша убгэн харуу ба
янтай хоорэлдэжэ байха уедоо, 
йиилэмэл мунгэн толгой- 
той, зандан модон шубуугтэй 
гаайаяа нэрэжэ, тэрээндэ 
йарбайн:

- Жагар оронйоо ябайан нэгэ 
наймаашанйаа энэ гаайа ху- 
далдажа абааб. Энэ гаайаараа 
тамхи татахадам, булай амта- 
тай шэнги байдаг. Таатттье энэ 
гаайаар татажа узыт, -  гэбэ.

Харуу баян шогууша 
убгэнэй гаайаар татажа узоод, 
тэрээндэнь хорхойтожо:

- Ши намда энэ гаайаяа ху- 
далда! -  гэбэ.

- Мори сарааршье, алта 
мунгооршье худалдаха гаайан 
бэшэл даа. Хамаагуй, энэ 
гаайаяа боосоондо табиха йэм. 
Боосолдое! Боосоогоо эдибэл, 
гаайыем абаарай! Боосоогоо 
алдабалшни, би шинии нэгэ 
шэхые тайража хаяхаб! -  гэбэ 
шогууша убгэн.

Тэрэнэй йиилэмэл мунгэн 
толгойтой, зандан модон 
шубуугтэй гаайанда хор- 
хойтойон харуу баян бэеэ 
барингуй, уроойэн шэхэеэ та
бижа боосолдобо ха.

Тиихэдэ харуу баян байал 
боосоогоо алдажа, шогууша 
убгэндэ шэхэеэ тайруулаа юм 
йэн ха.
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ХОШОН ЗУГАА

Энеэлдэе
Унэн болойон ушар. Памгад ажалдаа йуужа 

байнад, нэгэ йамган Информ-Полис ухаатай 
нюур хээд, уншажа hyyna. Минин нагаса аб- 
гаймни тэрэ йамганйаа асууна: «Ира, зурхай ун- 
шыш лэ, мунее yhee хайшалуулхада ямар удэр 
гээшэб?». Тэрэнь удаан уншаад, иигэжэ хэлэбэ: 
«Муу удэр хадаа, к УМИРОТВОРЕНИЮ гэнэ».

Уялаев Шиилдэхэй Зангилаевич гэжэ нэрэ- 
тэй ахаймнай ресторанда ороод йула бэшээр 
эдеэлхээ йанаба ха. Официант заказ абаад, энэ 
томо туулмагаа (сумку уберите со стола) остол 
дээрэйээ абажа газарта табигты гээ йэн ха. Ма- 
най ахай, энэтнай мэшээг бэшэ, минии алта 
мунгэнэй туулмаг гэжэ даражархёо гээ бэлэй.

Микригээр зон аймаг руугаа бусажа ябаха- 
дань ДПС зогсоно. Жолоошон мэгдэн йагад: 
«Буйэеэ зуугты! 500 тухэриг ялада унахабди» 
гээд, буйынгоо тумэрые баригша руу шагталдаг 
ха. Хажуу тээнь hyyhan эхэнэр шагталха гээд 
харахадань, тэндэнь жолоошоной буйэ шагта- 
лаатай... «Ши минии нухэн руу шэхэнхэйлши!» 
-  гэжэ шангархадань.

Жолоошон: «Теэд, минии нухэн руумни шэ- 
хыш!» -  гэжэ хуугайлхадань, hyvhan зон эльгэ- 
нэйнгээ хатхатар энеэлдээ юм!

Жанада Ьамгапиипь:
- Энэ Буддизм гээшээш ородуудай шажан 

байна.
- Юундэ?
- Маня, Базар, Ваня гээд мургэнэ бшииш...

Аадарай болоходо, Ьуниин дунда Жанаяа 
йэреэбэ:

- Caxiuiaanhaa айнаб.
- Хунжэл дороо тархияа нюу даа.
- Не могу.
- Юундэ гээшэб -  гээд Жана сухалдажа эхилбэ.
- я -  пукнула...

Жана: Эжы, АЛХАМ хаана гээшэб?
Надя йамганиинь: Юундэ мамаяа иитэр ха- 

раанаш?
Жана: хэзээ? хаана?
Надя: эжыгээ АЛАХАМ гэнэб шииш...

- Жана, мобилым зарядкада табиишта.
Хахад час унгэроод.

- Жана, телефоониим зарядкада юундэ табяа 
угыш?

- Табяа йэмнайб...
- Энэ телефоон руугаа хадхаад, разеэдка руу 

хадхаа угылши...
Иимэлши даа, Жана, ху юумэ дутуу хэхэш... 

Воткнул в мобилу. Надо же проверить: пошла 
зарядка или нет...Вот так ты всегда, Жана... Ии- 
гээдлэ hynn бури...

Ши ямар жэлтэйш? Луу, йамганшни? Могой. 
Ухаатай зон байнат!

Би гу? Baha могойб. Ухаатай, ухаатай, харин 
йамган йэегуй ухаатай. Унэгэн жэлтэй.

Гэнтэ Жанында дабйан дууйашан байба. Яа- 
хашта, дээрэхи дабхарта байдаг хуршынхидтээ 
абирба.

Ябатараа banana: Зай, тоншоо болооб, гэртэнь 
haMraHHHHb гансаараа, «ороод, кофе уу гэхэ», 
ороолгуб даа, байтараа виски гаргаха, уугаад, 
Ьабардаад узээ губ даа, унинэй hanaaiaii хаш... 
Ташаалдажа шашхуулжа баясуулха болоол бай- 
хаб... Гэнтэ, эрэниинь ерэшэхэ, шаасалдаад, ала- 
жархихаб...хэдын жэлээр турмэдэ орохо болоно- 
биб даа...гэжэ байтараа хонхын даража байба... 
Хуршын уудэниинь забйарлаад, эмын нюур ха- 
рагдаба, харажархёод, уудээ сэлижэ:
- Ороод, кофе уу, -  гэбэ...
- Арил саашаа, шинии дабйатай, кофетэй, ви- 
скитэй, -  гээд, Жана тургээр тэрьедэбэ...

Нэгэ тосхондо ухэр хара буряад ахалагша 
байдаг бэлэй. Нэгэтэ сагта иижэ бултанда зар- 
лиг гаргайан -  «За пирделы холхоза не выхо
дить!» Тэрэ гэйээр «пирделнай» хаанаб гэлсэдэг 
болоо.

Шандаган талада тамхи татажа байгаа, тии- 
хэдэнь ухэр хараад хэлэбэ:

Ши ямар эшэхэ угы тамхи татажа байнаш. 
Тиихэдэнь шандаган:

- Ши оороо будуун ухэр аад бюзгальтера 
умдэхоо яанаш.
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САНАГЫН ЬУРГУУЛИИН 
43-ДАХИ ВЫПУСКДЭ

Алтай залуу хайадаа,
Арбан долоотой найандаа 
Холын харгы зорёолта, 
Хубиингаа жаргал бэдэрээлтэ.
Сагай жэлэй эрьесэ,
Сахилгаан мэтээр, зуралзаа, 
Тэбхэр хорин жэлнууд 
Тургэн гэгшээр урилдаа.
Зурхэ сэдьхэл эзэлйэн,
Зуудэн соотнай узэгдэйэн 
Бууса турэл нютагтаа 
Бусажа ерэбэт бултадаа.
Эльгэ зурхее уяруулан,
Эжы абаяа золгобот,
Арюухан тоонтынгоо агаараар, 
Амтайрхан байжа, амилбат.
Холын элдэб газараар 
Худэлэн, амаран ябахадатнай, 
Хамаг хэрэгтнай урагшатай 
Хододоо байхань болтогой!

«ЗАЛУУШУУЛ»
Турэл йургуулияа дуургэйээр 
Тэбхэр ой дутэлбэ,
Хани нухэд сугларжа, 
Хоорэлдэн халуунаар эхилбэ.
«Хаана-яана тэмдэглэхэмнайб, 
Хэды мунгэ суглуулхамнайб, 
Хэмнай дуулгахаб бултандаа, -  
Хэлсэхэ юумэн олон даа, -
Басагад барандаа сугларжа, 
Бууза хушуураа бэлдэхэ; 
Пайнаар хубууд оролдожо, 
Понихон наада харуулха».
Тугал буруудаа бэдэрэн,
Тэршээ ашанар дутэлбэд; 
Оройнгоо ажалда яаран,
Ошобо гэртээ хугшэд.

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

«Душа не стареет», -  гэжэ 
Дэмы хэлэдэг бэшэ даа,
Ушоол олон жэлнуудтэ 
Иигэжэ ябахада гоё даа.

САГ САГТАА
Халуун зунай эхиндэ 
Худое нютагай хунууд 
Хура бороо бултадаа 
Хулеэн байдаг хододоо.
Харин тиихэдэ огторгойдо 
Халуун наран угтаха,
Ургажа баййан ногоое 
Улуу ехээр галдаха.
Июль hapa гаража,
Убйэнэй саг дутэлнэ,
Yглоопйоо эхилжэ бороон 
Удэроо дуурэн адхарна.
Арадай сэсэн угые:
«Саг сагтаа, сахилза хухэдоо»
Ойлгуулан хэлэжэ угэмоор 
Оройгоо сооройон огторгойдоо.

Элиста хотын халъмаг хувуути захилаар
2017 оной февраль

ШАНАЛАЛ
Хоорхэн заахай инагни,
Хурьйэтэ дэлхэйн одомни,
Найдал, жаргал, баярни,
Найанайм ганса нухэрни.
Хэйэн бухы алдууемни 
Хулисэжэ узыш дурамни,
Сэбэр арюухан шамайгаа 
Сэгнэжэ шадаагуйб битттни.
Хонгор сэлмэг шарайшни 
Хододоо харагдана урдамни,
Зурхэ сэдьхэлым худэлгэнэш,
Зуудэн соомни узэгдэнэш.
Панаха йайхан нарамни,
Пооргоо намдаа бусаарай;
Нангин гэрэлтэ дурамни,
Намайгаа буухэн мартаарай.
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