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Гэр булын нангин йайндэр
Гэр булын, инаг дуранай, 

унэн сэхэ ажайуудалай нан
гин йайндэр июлиин 8-най 
удэр гэжэ мэнэ Ьая, 2008 ондо, 
соносхогдойоншье haa, оло- 
ной дуратай йайндэр болонхой. 
Энэ йайндэртэ эорюулагдайан 
хэдэн ехэ баярай хэмжээнууд 
Буряадаймнай ниислэл хотодо 
унгэргэгдее.

Ажабайдалай юрьёон соо 
олонхи зон инаг дуранай 
абьяас, гэр булын жаргал, 
бэе бэедээ энхэрэл юунтэй- 
шье жэшэшэгуй, юугээршье 
сэгнэшэгуй ажамидаралайм- 
най нангин баялиг гэжэ 
бодоношьегуй, сэхыень хэлэ- 
бэл, ойлгоношьегуй. Тиимэйээ 
иимэ йайндэр соносхогдожо, 
бидэ бугэдэнэй инаг дуранай 
халуун абьяаста абтажа, гэр 
боложо, маанадые турэйэн, 
ургэйэн, хумуужуулйэн, ажа
байдалай ургэн харгыда 
гаргайан эжы абаяа, таабай 
теедэйгее золгохо, хундэлхэ, 
талархалаа мэдуулхэ нангин 
удэр болобо гэжэ тэмдэглэе.

Гурэн турэмнайшье, засаг 
зургаамнайшье энэ йайндэрые 
тэмдэглэжэ, олон жэлдэ эб хам- 
та ажайуудаг булэнэрые дэм- 
жэжэ, амаршалжа, бугэдэнэй 
жэшээ болгохо гэжэ оролдоно. 
Тиихэдэ энэ нангин хэрэгтэ 
соёлоймнай ажалшад ехэ ажал 
зорюулна гэжэ хундэтэйгоор 
тэмдэглэе.

Улаан-Удэ хотодо Исай Ка-

лашниковай нэрэмжэтэ тубэй 
номой сайда, «Юбилейный» 
парк соо болон Николай Бесту- 
жевай нэрэмжэтэ ород драмын 
театр соо хэмжээ ябуулганууд 
унгэргэгдэйэн байна.

Тубэй номой сангай танхим 
соо залуушье, найатайшье гэр 
булэнууд ухибуудтэеэ, аша зээ- 
нэртэеэ суглараа. Олон зон ара- 
дайнгаа заншалта хубсайаар 
ерэхэдээ, 00ЙЭДЫНГ0О бэлдэйэн 
байал заншалта эдеэ хоол, тар 
урлалнуудые асаржа, узэмжэдэ 
дэлгээ. Казаах булые Гермек 
Елтаевич, Юлия Борисовна 
Карачуковтан тулоолоо; хаса- 
гуудые -  Георгий Васильевич, 
Людмила Николаевна Григо- 
рьевтан болон Александр Ива
нович, Надежда Георгиевна 
Кучумовтан; шэмээшэгуудые 
болон ухибуудые ургэжэ аба- 
йан булэнуудые -  Андрей 
Анатольевич, Татьяна Григо
рьевна Харинтан, Мухар-Шэ- 
бэрэй Дмитрий Ермилович, 
Любовь Николаевна Благу- 
шевтан. Буряадта ажайуудаг 
еврейнуудэй соёлой «Симхат 
хаим» булгэмэй Луиза Алек
сандровна Мальцева Кана- 
дын Торонто хотодо муноо 
ажайуудаг Улаан-Удэйоо 
ошойон Владимир Франце
вич, Ии Борисовна Ротт булын 
хэблуулйэн хэдэн номуудтай 
танилсуулаа. Понирхолтойнь 
гэхэдэ, Улаан-Удэ тухай ехээр 
бэшэгдэйэн байна. Энэ уедэ

Шэнэ Зеландийаа айлшалйан 
найатайшаг аяншан орожо, 
энэ хэмжээ ябуулгаар ехэтэ 
йонирхоо.

Номой сангай ахамад би
блиотекарь Маргарита Ба- 
торовагай оролдолгоор гэр 
булэнууд тухай йонирхолтой 
видео-сюжедууд харуулагдажа, 
хабаадагшад оойэдоо ирагуу 
йайхан дуунуудые гуйсэдхоо. 
Кучумовтан хасаг дуу дуулаа, 
Александр Иванович энэ дуу 
оороо зохёойоноо мэдуулээ. 
Гермек Елтаевич казаах арадай 
домбра дээрэ наадажа, булта- 
ниие баясуулаа. Эндэ Ериго- 
рьевтанай хугжэмтэ булые 
онсолон тэмдэглэмээр. Хаса- 
гуудай дуунуудта дуратайгаа- 
раа бидэ хоёр уулзажа, хуби 
заяагаа ниилуулээ йэмди гэжэ 
Ееоргий Васильевич Людми
ла Николаевна хоёр хоорэнэ. 
Ашаниинь буришье бэрхэ 
дуулана, хатарна, хугжэм наа- 
дана.

Эндэ сугларйан булэнууд 
соо жара таран жэл соотттье 
хамта ажайууйан, арба таран 
ухибуудтэйшье булэнууд бай- 
гаа гэжэ тэмдэглэе. Жэшээлхэ- 
дэ, Благушевтан 11 ухибуутэй, 
3 бэритэй, нэгэ хурьгэтэй, 8 
аша зээтэй.

«Юбилейный» парк соо ун
гэргэгдэйэн «Хамтадаа жар- 
галтай» гэйэн фестивальда та- 
бин гэр булэнууд суглараа.

(Ургэлжэлынъ 2-дохи нюурта).
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( Ургэлжэл).
Баярай жагсаалай удаа ба- 

гахан тоглолто боложо, хоо- 
рондуурнь Баярай бэшэгууд, 
унэтэ бэлэгууд барюулагдаа. 
Тусэбэй ёйоор гэр булэнууд 
хатар наадаяа дэлгээ, элдэбын 
урилдаанда, мурысоонуудтэ 
хухюу зоригтойгоор хабаадал- 
саа.

Эндэ схэ йонин мэдээсэлнууд 
угтее. Унгэрйэн жэлдэ гэр булэ 
болойон зоной тоо олошороо: 
6333 гэр булэ мундэлоо. Энэ 
2016 онойхидо орходоо, 684 
гэр булоор олон болойон бай- 
на. Харин йалаха унгарнууд 
усоороо.

2017 ондо Буряадтамнай 
7402 хубууд, 6894 басагад 
туроо. Эгээл олон ухибууд Хэ- 
жэнгэдэ, Зэдэдэ, Захааминда 
туроо.

Буряадаймнай бухы айма- 
гуудйаа мэдээжэ гэр булэнууд 
уригдажа, Ород драмын театр 
соо баярай хэмжээ ябуулгада 
хабаадаа. Улаан-Удын мэрэй

уялга гуйсэдхэгшэ Александр 
Иринчеев бултаниие амаршал- 
жа:

- Хундэтэ нухэд! Таанад- 
та аза жаргал, унэн сэхэ инаг 
дура, элуур энхыс, амгалан 
тайбаниие, болон аза талаа- 
ниие хусэнэб. Гэр булэдео хо- 
додоо бултанайтнай дуран 
бадаржа, бэе бэеэ хундэлжэ, 
эбтэй эстэй ажайуугыт даа! -  
гэжэ сугларйан гэр булэнуудтэ 
хусэбэ.

25 жэлйээ улуу эб хамта 
ажайуудаг хорин гэр булэнууд 
Ородой Холбоото Уласай 
медальнуудаар шагнагдаа. 
Долоойоо олон ухибуудыс 
хумуужуулжэ баййан булэнууд 
Буряад Уласай медальнуу
даар шагнагдаа. «Жэлэй гэр 
булэ» гэйэн Бухэроссиин 
урилдаанда илайан табан гэр 
булэнуудтэ унэтэ бэлэгууд ба
рюулагдаа.

Манай аймагйаа хоёр булэ 
энэ хэмжээнуудтэ хабаадажа 
срээ. Алексей Шойжилжапович

Валентина Будасвна Норбос- 
вууд, Виталий Константинович 
Нина Лукинична Старицынууд 
болоно. Алексей Шойжилжа
пович ганса аймаг соогоо бэшэ 
холуур мэдээжэ зонойнгоо 
хэрэг зоригые бутээдэг, нюта- 
гаархинаа ходо харалсажа яба- 
даг таабай болоно. Виталий 
Константинович олон жэлэй 
хугасаа соо Закамснск хотын 
захиргаан эгээл хатуу сагта 
хутэлбэрилжэ, муноо сагта хо
тын хугжэжэ, йайхан шарайтай 
боложо баййаниинь ажал хэ- 
рэгэйнь урэ дун болоно гээшэ.

Тиихэдэ Буряад Уластайм- 
най сасуу зон биил юм байна. 
Тиимэйээ 95-тайшуул хундэтэ 
бэлэгуудтэ хуртоо. Муноо уедэ 
50 жэлэйнгээ алтан турые тэм- 
дэглэжэ баййан, ушоошье олон 
жэлнуудтэ эб хамта ажайуудаг 
гэр булэнууд олон байна.

«Буряад Унэн», Захааминай 
аймагай социальна талаар 

хамгаалгын lahar,
Б-Ж. ЛОГИНОВ бэшэжэ абаба.
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худее н ю т а г

Буряад уласай худее аяншалга хугжеехэ 
хэрэгээр хуралдаан унгэрнэ

Байгша оной июниин 29-hee 
июлиин 3 хурэтэр, «Хун зоной 
ажабайдал йайжаруулха бо- 
лон аяншалга хугжэлтэ» гэйэн 
хэмжээ ябуулга Буряад уласай 
Сэлэнгэ аймагта унгэргэгдэбэ.

Хэмжээ ябуулгада аян- 
шалгын операторнуудта, 
нютагай засагай байгуулам- 
жануудай тулеелэгшэдтэ 
йуралсалай мастер-класс- 
нууд, тренингнууд хэгдээ. 
Мун тиихэдэ, Тарбагатай 
аймагай Томо Куналей ню- 
тагта «Ородой Уласай эгээл 
гоё худее тосхон» гэйэн нэрэ 
зуулгын ёйолол унгэрее.

Хэмжээ ябуулгада Чехи, 
Казахстан, Ородой Ула
сай можонуудай, «Ородой 
эгээл гоё худее тосхонууд» 
эблэлэй, Буряад уласай, ула
сай яамануудай, аяншалгын 
ба олзо эрхилэлгын, дээдэ 
йургуулинуудай болон нюта
гай засагай байгууламжануу- 
дай тулеелэгшэд хабаадалса- 
ба.

Хэмжээ ябуулга июниин 
29-дэ, конференцеэр нээгдээ. 
Уласай толгойлогшо Алек
сей Цыденов хабаадагшадые 
амаршалаад, улас доторто 
худее аяншалга хугжеехэ 
талаар йайн ерээдуйтэй 
баййыень тэмдэглэн хэлэ- 
бэ. Туе йалбари нютаг га- 
зарнуудта нэмэлтэ ажалай 
йууринуудые нээхэ, уласай 
ажайуугшадай эдэй эдэбхи 
хусэ дээшэлуулхэ аргатай.

Улас дотор худее аян
шалгын 20 объектнууд та- 
ряашанай ба фермерскэ 
ажахынуудай бааза дээрэ

ажаллана. Нютагай газарай 
айлшадай 100 гэрнууд аян- 
шадые угтан абана. Уласай 
худее нютагай аяншалгын 
йалбари эрхимлэйэн жэшээтэ 
2 тусэлнууд харуулна: ундэйэ 
яйатанай хослол «Талый нуу- 
дэлшэн» болон «Шэмээшэг 
зондо айлшалалга».

Ерэхэ 2019 ондо гурэнэй 
программын аргаар уласай 
аяншалгын яаман худее аян- 
шалгые гурэнэй тэдхэмжэтэй 
болгоохо тусэбтэй.

Худее ажахын аяншалга 
байал ехэ мунгэ йомололготой 
йалбари, юуб гэхэдэ, энэ шэг- 
лэлдэ эдеэ хоолой уйлэдбэри, 
гэр байра, бэлэгэй уйлэдбэри 
хугжеехэ хэрэгтэй.

«Энэ йалбари хангамжа- 
нуудые уйлэдбэрилнэ. Худее 
нютаг аятай зохидоор, гоёор 
харуулха хэрэг гурэнэй тэд- 
хэмжээр дуталдана», -  гээд 
уласай аяншалгын сайд Ма
рия Бадмацыренова тэмдэглэ- 
бэ.

Худее ажахын аяншалга 
хугжеехэ хэрэгтэ «Ородой 
Уласай эгээл гоё худее тосхо
нууд» гэйэн тусэлдэ хабаадал- 
га туйалха аргатай.

«Тусэлэй гол зорилго 
худее тосхонуудые соёлой, 
байгаалиин, бэлэн эдеэ хоол 
уйлэдбэрилгын талаар хуг
жеехэ. Эблэлэй гэшууд 
олондо мэдээжэ болонхой. 
Тиимэйээ аяншадые болон 
шэнэ ажайуугшадые худее 
нютагууд руу татаха арга- 
тайбди», -  гээд эблэлэй юрэн- 
хылэгшэ Александр Мерзлов 
мэдуулээ.

Эблэлэй мурысеенэй ха- 
баадагшад 10 булэгэй эрил- 
тэнуудээр шэлэгдэнэ. Тэрэнэй 
дунда гоё йайханай, уран ба- 
рилгын, бэлэн эдеэ хоолой, 
байгаалиин, байгаали хам- 
гаалгын эрилтэнууд. Мун, 
хун зоной хабаадалга, нюта
гай захиргаанай туйаламжа 
оролсоно. «Ородой Уласай 
эгээл гоё худое тосхон» нэрэ- 
дэ хоёр жэлэй саана Тарбага
тай аймагай Десятниково ню
таг хуртое гээд тэмдэглэлтэй.

Мунов йаяхана энэ нэрэдэ 
Санага нютагаархид данса- 
нуудые бэлдэжэ эмхидхэгшэд- 
тэ тушаагаад байна.

«Ород уласай эгээ гоё 
худее тосхонууд» гэйэн эблэл 
худее аяншалга, туухын 
болон соёлой талаар ехэ 
хугжэлтэтэй, байгаалиин 
узэгдэлнуудтэй байжа тэ- 
рэниие хамгаалха, саашань 
хугжеехэ талаар худее ню
тагай ажайуугшадые хабаа- 
дуулха гэйэн зорилготой юм. 
Энэ эблэлдэ 2 мянган зонйоо 
доошо ажайуугшадтай, тии- 
гээд эблэлэй зорилгонуудтай 
тааража саашанхидаа хугжэхэ 
гэйэн худее нютагууд орохо 
юм.

Худее нютагуудые хуг
жеехэ, тэндэ ажайуудаг зо- 
ниие зоригжуулха, байгаа
лиин болон соёлой, туухын 
узэгдэлнуудые хамгаалан 
тэрэниие худее аяншалга 
хугжеелгэдэ хабаадуулха зо
рилготой.

Б-Ж. ЛОГИНОВ,
манай корр.
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_________ ХУГЖЭЛТЭ_________

Буряад Уласай худее ажахын болон эдеэ 
хоолой яаман хуралдаанда хабаадаба

Улаан-Удэ хотодо Совет- 
скэ Сонинй Герой Г. Жанаевай 
нэрэмжэтэ паркда «Буряадай 
команда» гэйэн хуралдаан  
июлиин 23-да унгэргэгдэбэ.

Энэ хэмжээ ябуулгада Бу
ряад Уласай Засагай газарай 
Туруулэгшын худее ажахы 
хугжеелгын талаар орлогшо 
- Буряад Уласай худее ажа
хын болон эдеэ хоолой сайд 
Даба-Жалсан Чирипов хабаа
даба. Хуралдаанда хабаадаг- 
шад худее ажахын хугжэлтэдэ 
туруулэн бэелуулхэ зорилго- 
нууд тухай хэлсэбэ.

Буряад Уласай Толгойлог- 
шо Алексей Цыденов, Улаан- 
Удэ хотын засаг дарга Алек
сандр Толков, «Улаан-Удын 
авиазавод» булгэмэй юрэнхы 
захирал Леонид Белых, Инна 
Ивахинова гэгшэд суглараг- 
шадые амаршалба.

«Манай шухала зорилго 
хадаа улас дотор ажабайдал 
йайжаруулга болоно. Хун 
бухэн йайн салинтай, йайн 
ажабайдалтай байха ёйотой. 
Уласаа хугжеен, урагшаа даб- 
шая!» -  гэжэ Буряад Уласай 
Толгойл огню Алексей Цыде
нов хэлэбэ.

Хуралдаанай хэмжээндэ 
уйлэдбэри, эдэй засаг, бага 
болон дунда олзын хэрэг эрхи- 
лэлгэ, болбосорол, худее ажа
хы болон элуурые хамгаал- 
гын йалбари саашадаа яажа 
хугжеехэб гэйэн асуудалнуу- 
даар талмайнууд эмхидхэгдээ.

Буряад Уласай худее ажа
хын сайд Даба-Жалсан Чи
рипов «Яагаад худее ажа
хы худее нютагуудай эдэй

засагай хугжэлтын ундэйэн 
йуури болгохоб?» гэйэн сек- 
ци хутэлбэрилбэ. Хурал
даанда хабаадагшад энэ 
асуудалаар эдэбхитэйгээр 
йанамжануудаараа хубаалда- 
ба. Туе асуудал шиидхэхын 
тула, нэн туруун, агропромыш- 
леннэ комплекс эд хэрэгсэлэй 
талаар йэльбэн шэнэдхэхэ, 
мунее уеын МТС-уудые бай- 
гуулха, уултэртэ мал хугжеехэ 
гурэнэй албан йэргээхэ, худее 
ажахын эд уйлэдбэрилжэ, тэ- 
рэнээ худалдаха болотор ажал 
нарижуулха хэрэгтэй.

«Худее ажахын уйлэдбэри, 
кооперацинуудые байгуул- 
га -  эдэ бугэдэ дэлгуурэй ха- 
рилсаанда аша урэтэй байха 
ёйотой» -  гэжэ Буряад Уласай 
худее ажахын сайд Даба-Жал
сан Чирипов хэлэбэ.

Худее ажахын уйлэдбэри 
тухай, худее ажахыда уйлэд- 
бэрилйэн зуйлнуудые худалда
ха тухай хеерэлдэбэд.

- Худее ажахы худое ню
тагуудай хугжэлтэдэ ехэ 
нулоолхын тула худое ажахын 
валово эд звери оло дахин 
ургэхэ хэрэгтэй. Хэрбээ мунее 
дээрээ 16,8 миллиард байгаа 
хадань, 24 миллиард хурэтэр 
бодхохо. Эдеэ хоолой болон 
элдуурилгын ажауйлэдбэри 
10,5-йаа 16 миллиард хурэтэр, 
-  гэжэ худее ажахын сайд Да
ба-Жалсан Шагжиевич тоб- 
шолон хэлэбэ.

Типы бага худее нютагуу- 
дые бутэн байлгаха, саашань 
хугжеехэ талаар тон йайнаар 
зохёогдойон гурэнэй политика 
хэрэгтэй гэжэ булта зубшэбэд.

Хуралдаанай дунгуудээр, 
саашадаа ябуулха ажалай ду- 
радхалнууд, холын хараата 
тусэбууд табигдаа. Эдэ бугэдэ 
Буряад Уласай Толгойлогшо 
Алексей Цыденовэй хутэлбэри 
доро бэелуулэгдэхэ.

Б-Ж. ЛОГИНОВ,
манай корр.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

УЛЬГЭР ШЭНГИ УНГЭРЬЭН XAhA
(баримтата туужа)

( Ургэлжэл).

Тэрэ йупипдоо баабай бур- 
хандаа мордошоо йэн даа.

Уд эр йунигуй эрьелдэжэ, 
эгээл хонон байшоогуй байдаг 
Иван ууриимни булэ иимэл ай- 
лайхи баййан юм...

Нэгэ уе, хэдыдээш йэм, ма- 
найхин ойро зуура малйаа 
болижо, Сагаан-Мориндоо 
байдаг болойон аад, йеергее 
малдаа гарайан юм. Тиихэдээ, 
тэрэ уедэнь, Галитайгаа нэгэ 
гэр соо байгаабди, манайхин- 
да дутэ Бадма-Цырен ууримни, 
Бадма-Жабни холо бэшэ, тии- 
хэдэ ушее нэгэ уури -  Бата 
Гармаев байгаа. Галиингаа дуу 
Дулмые (мунее тэрэмнай Ша- 
руудиин Таня) манайхин Ми
нин дуу болгожо ургэжэ абаад, 
хуугэдэй иишэ-тиишээ наада- 
жа гуйлдэхэдэ гаража ошохо 
эрхэгуй, амаа нэгэтэшье хаадаг 
баййан юм ту -  ургэлжэ уйла- 
жа, шууяжа байдаг Дулмые 
эсэтэрээ уубэйдэхэ уйлын нэгэ 
ажалтай Галя бидэ хоёрто нэгэ 
уе газаашье гараха аргагуй 
байгдайан юм. Тиийээр бай- 
тарнай гэнтэ тэрэ Дулмыемнай 
ондоо айлайхи абаад ябашаба. 
Бидэ хоёр одоо баярлаал йэн 
байхабди. Хожомынь мэдэ- 
хэдэмнай, манайхин найатай 
боложо энэ ухибуу ургэжэ абаад, 
бага байхадань бурхандаа 
ябажа уншэруулхэмнай гэжэ 
арсахадань, Доржиев Бадма 
абгайнхи (Долгор эзы) ургэжэ 
абайан байба. Галя бидэ хо- 
ёроо гансата амаруулйан Та- 
нимнай мунее яйала йайн, Ша- 
рууди (дансаараа Михаил юм) 
нухэртэйгее ажахыгаа баряад, 
ажалаа хэжэ, ухибуудээ ургэжэ

нютагтаа йуудаг. Г алимнай Фё
дор нухэртэеэ олон хуугэдтэй, 
байал йайн йууйаар байтараа 
залуугаар мордошоо бэлэй. 
Мунее ухибуудынь ехэнууд 
болоо, доро дороо айлайхи бо- 
лонхойнууд йуудагууд.

Ушее нэгэ ууримни -  Ми
нин шэнэ хуршэ Бата. Багадаа 
бэе бэедээ гуйлдэжэ ошоод лэ, 
урда Нууд зайжа наадахаяа 
ябашадаг байгаабди. Нэгэтэ 
Сагаалганай углоогуур эртэхэн 
ошойомни, Дари эзы хоюулы- 
емнай гэртээ орхёод, гаража 
ябашаба. Удаан болохо шэн- 
ги, уйтай болошоходонь шэ- 
рээ дээрэйээ нэгэ табаг абажа 
сонхыень тэйэ сохёод, хоюулан 
гаража «сагаалшабабди». Мэ- 
дэхэ мэдэхэ газараараа яйала 
ябаад, баруун тээ Шарлуу аб- 
гайнда (Батый турэлэйнь хун 
юм йэн, Мандаантан) оро- 
ходомнай, маанарай ябайан 
ябадалые хуу тооложо угоед, 
«сагаалуулжа» хундэлоед, гар- 
габа. Хаанайаа мэдээ юм гэ- 
хэдэ, Батый эжы гэртээ ерэжэ, 
сонхо эбдэжэ бодхуултайан 
хоёр хуйхэрые тэндэ ошожо 
хэлээ, Шарлуу абгай ерэжэ 
сонхыень шэллэжэ угэйэн бай
гаа ха юм. Хожомоо Бата бидэ 
хоёр тон дутэ эжэлшээд, эгээ 
эхир хоёр шэнги нухэсеебди, 
суг нэгэ столдо йуужа Санагын 
йургуули дуургээбди, хоюулаа 
Аюша багшын шулэгэй «кур- 
сда» ябадаг йэмди. Ленинград- 
та йургуулияа дуургээд, Санага 
ошохо гэжэ тухеэржэ байха- 
дамни, манайда «дэрд» байса 
уудэ нээгээд орожо ерэбэ. Тии- 
гэжэ орохо зантай юм йэн.

Юу хэхэшниб, ябая, му-

ноодэр тэрэ манай газаахи но- 
гоо сабшажа унагаая, -  гэбэ.

-  Мэнэ байтар Санага яба- 
хамни, Дашатай мотоциклоор, 
хэзээ тэрээнииеш сабшалсажа 
байха юмбиб, -  гэбэб. Халта 
йууд гээд, энэ тэрые хеерэлдэд 
гээд, еереел сабшаха болоол 
даа гээд, гаража ябашаба... 
Тэрэл даа, минии ууриеэ 
йуулшынхиеэ харайамни. Тэрэ 
гэйээр хахад йара болоошье 
юм ту, угы ту, Нарин-Хушуун- 
да ажал дээрээ ойолдо орожо 
мордошоо... Зайн галай мэргэ- 
жэлтэн юм йэн.

Дахин Сарамтадаа ошоё 
даа. Тэрэ Хужарай гууртэдэ 
байдаг Бата абгайнхи нэгэ 
Буусхэ гэжэ томо бэетэй (ов- 
чаркын шуйатай гээшэ йэн ха) 
хухэльбы унгэтэй нохойтой юм 
йэн. Уд эр бури урдуур хой- 
гуурнь гуйлдэйэн маанарта 
эжэл болойон, тэрэл Буусхэтэеэ 
наададаг бэлэйбди.

Нэгэтэ иимэ ушар болоо 
йэн.

Ажагын хойно туглэ, тэ- 
рээн соогуур угсэжэ ошойон 
харгы манай гэрэй газаагуур 
гарадаг байгаа. Харгыгаар 
тэрэ туглэ тээшэ ошожо яба- 
тарни Буусхэмнай зуун тээйээ 
эгээл Хужар тээшээ баруул- 
жа, шогшон йагад ябаба. На- 
ран йууха тээшээ, оройшог 
болойон. Буусхэеэ харайан би 
баяртайхан дутэлжэ ябатарни, 
(Буусхэм минии ябайан харгы- 
да арайл хуреегуйхэн ябаа ха 
юм), гэнтэ арадамни томо буу- 
гай абяан нэерээд, сошожо, 
шууд лэ унашан алдабаб.

Эрьеэд харайамни, баабай
( Ургэлжэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэл).
томо тобшотой оодон залгама- 
лаа баряад байжа байба. Юу- 
шье ойлгонгуй байтараа гэн- 
тэ харайам, неехи Буусхэмни 
heepree, зуун эреэнэй хормойн 
ой руу гуййеер орожо угы 
болошобо. Тэрэмни Буусхэ 
бэшэ, шоно байба ха юм даа. 
Туглэйее наашаа хэдэн хаша- 
рагууд байгаа бэлэй, би тэдэ- 
ниие туужа, газаагаа абаашаха 
йанаатай ябайан байгааб. Тэрэ 
шоно намайе байажа, тоонгуй, 
тэрээхэн малда йанаатай 
ябайан байгаа ха. Баабайн 
хараагуй haa, ушоо юун боло- 
хо баййан юм, намдашье гэнэ- 
тэй ушар тохёолдоходоо боло- 
хо йэн. Тэрэ уедоо харанхыда 
гансаараа газаашье гарахаяа 
айдаг баййанби. Даншье haa 
шоно элбэг йэн.

Пуни бури байрыемнай той- 
рожо, нохойнуудые хусуулжа 
унтуулдаггуй байгаа. Хэды 
дахин гаража буу табиха, тэрэ 
уедэ буу угы огтолон байжа 
боломоор бэшэл байhап юм. 
Нэгэ йуни шоно ерээд, нохой- 
емнай абажа ябашоо йэн. Уд эр 
байхада хойгуур, Сарамтын 
хушуугаар, тэрээхэн убэр оодэ 
хэдэн хоног соо haiiH бэдэрээ 
йэм. Нэгэ нохоймнай убйэн соо 
гулгэлоод байха уедоо мун лэ 
шонын дутэ ерэхэдэ, гулгэдоо 
бултыень дал соо нэгэ булан- 
дань зоожэрхийэп, углоогуур 
олдоо бэлэй. Тэдэнь яагаа мал
да гэшхуулээгуй юм? Шоно 
гээшэ малшадай зоболон йэн 
даа. Мэнэл шарга дээрэ шоно- 
до барюулйан йэе тээжэ асар- 
ха. Малшад тэрээнээ тулэдэг 
ба iih а и байха, тэрэ уедэ хуули 
хатуу, эрилтэ шанга байгаа. 
Шонын дараЬап Ьэе галдагда- 
ха ё!ютой юм, теэд тэрэ уедэ 
юумэ хоморшог бэлэй даа, тэрэ 
малаа нюусаар мяхалжа, тар- 
хи тагалсаг, apha шурбэйыепь

абаашажа галдаад, (ветеринар- 
на албанайхид заатагуй тэрэ 
галдайан газарыень ошожо ха- 
радаг бай ha и юм) дутэ малпта- 
даараа хубаалдаад лэ ооЬэдоо 
эдидэг бэлэйбди. Манайдашье 
заримдаа ондоо гууртэйээ мя- 
хан ерэхэ. Тэрэ уедэ хун шонын 
Ьэе эдийэндээ ухэбэ гэжэ манай 
нютагта дуулдаагуй юм.

Нютагтаа Батуу таабай 
гуулэдэг Бата Гомбоевич 
тэрэ уеынхеэр яйала эрдэмтэй 
баййан ха. Хужарайнгаа масло- 
пром даажа байгаа, хожомынь 
колхозой складуудые олон жэ- 
лэй туршада даажа ябаа. Бури 
хожомынь, найанайнгаа ама- 
ралтада гараад, нютаг соогоо 
худое ламын (Хамба Дамба 
Аюшеевэй хэлэдэгээр комсо
мол ламын) уургэ дуургэжэ, 
аймаг айлдаа хэрэгтэй хун 
баййан юм. Ном ехээр унша- 
ха, олон юумэ мэдэдэг, шатар 
тон hainiaap наададаг баййан 
Фёдор хубууниинь олон жэл 
ябаагуй, залуугаар мордоо бэ
лэй. Пуулэй уедэ Бата таабай 
гансаараа шахуу улэбэшье, 
нютаг зонойнгоо анхарал доро 
хада гэртээ мордоо йэн даа.

Хухюу убгэн юм йэн, зо- 
ноор йайн хоорэлдэхэ. Мал
шадай ургэ шагнажа байтараа 
минии дуулайан нэгэ ушар 
Ьапаапдам байдаг.

Хужарай Ьаалиип гууртэ 
Сагаан-Mopifflhoo баруул- 
жаа, Хонтодо зуйадаг бай
гаа. Паалиин Ьуулээр удэшын 
углоонэй хоёр haaM машинаар 
(сепаратор) гаргаад, сусэгэйень 
ушаата, бидонгууд соо хэжэ, 
cap тэргэдэ ашаад, Сагаан-Мо- 
рин абаашажа тушаадаг бай
гаа.

Нэгэтэ тэрэ ушаатануудаа 
тэргэдээ ашажа баййаар умдэеэ 
будаа юм гу, тэрэ доронь тэрэ- 
нээ тайлажа угаагаад, бажуужа 
хаяад лэ умдоод:

- Зи-аа даа, зунай наран ха- 
таанал биз, -  гээд, тэргэдээ 
йуугаад ябашайан юм ха...

Пайн хооруу хунэй гоёо- 
жо хоорэбэл, энэнь энеэдэтэйл 
ушар гээшэ юм бэзэ, теэд уха- 
майлаад, саашань бодолгодо 
абтабалшни, эндэ энеэжэ бай
ха юуншье угыл даа. Батуу 
таабай юрэл зониие хухеэхын 
тэды нойтон умдэ умдоод сээн- 
тэр ошойон байгаалгуй байха. 
Юумэ гээшэ ушоол хомор бай
гаа гэжэ энээхэн жэшээ гэршэл- 
нэ ха юм.

Зунай наран халуун, cap тэр- 
гээр Сагаан-Морин хурэтэроо 
Батуу таабайн умдэн нээрээ ха- 
таал «биз» даа...

Хожомынь, Ьургуулиип 
болойон хун, Сагаан-Мо- 
риндоо эжытэеэ байгааб. На- 
мар йэн. Амаралтал баййан 
байгаа бэзэ, сулоотэй, 
Сагаан-Mopifflhoo гаража, 
аяар хаана байhап Баян-Гол 
туруушынхнеэ ошохо талаан 
тудаа бэлэй. Тэрэмнай, теэ, 
Сагаан-MopiiHhoo з ah а мал
харгыгаар оройдоол 24 модо 
газарта байдаг юумэл даа, 
тэрэ уедоо хаанашье ошожо 
узоогуй намда ехэл холо, ехэл 
hoHUH байгаагуйдоо яахаб 
теэ. Мэлэйээ Сагаан-Морин- 
до ерээд, колхозой туруушын 
машинануудай нэгэндэ жо- 
лоошоноор ажаллажа байдаг 
Шарууди абгай Бортодо силос 
зоохэ, углов бури ошодог бай
гаа. Энэ удаа Бортодоо ошожо 
удэр соогоо худэлоод, Са- 
гаан-Моринойхидоо Баян-Гол 
абаашажа, хэрэгтэй юумыень 
абхуулха, тиигэжэ олон хунууд 
машинадань йуулсажа Борте 
оройон, тэрэ тоодо эжымни на
майе Батуу таабайн гарта ба- 
рюулжа табийан байгаа. Баян- 
Голдо минии ямар хэрэг байба 
гээшэб, тэндэ айхабтар амта- 
тай, муноонэй хоёр буулхын
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тухайтай хэб соо пеэшэндэ 
болгойон хилээмэн тэрэ тойро- 
гой (Мэлэ, Борто, Сагаан-Мо- 
рин, Баян-Гол) арад зоной дура 
буляайан, ушоо тиихэдэ зорюу- 
ташье ороод гаража баймаар 
амтатай хоолтой столово гээд 
ухаандамни бухоор хадуугда- 
жа улоо йэн. Хожомынь Мэ- 
лынгээ йургуулида йурахадаа, 
тэрэ пекарни, энэ столово хоё- 
роо алад гарадаггуй бэлэйбди. 
Минин хилээмэ абаха-байха, 
юу, минии тулоо Батуу таабайл 
абаа юм бэзэ, пекарня coohoo 
хилээмэ машинада ашахадань 
зоолсэжэ, пекарниин йамгадта 
ехэ йайхашаагдаба гээшэ 
хаб, нэгэ томо буулхэ хилээ
мэ тусгаар намда бэлэг гэжэ 
угэхэдэнь абаад, гараа йэмди. 
Тэндэйээн столово ошоходоо 
нэгэ далай шэнги ехэ уйанай 
ундэр эрье дээгуур хойшол- 
ходоо, суг ябайан хунууднай 
намда энэ Байгал далай гээ
шэ гэжэ ойлгуулба. Байгал 
гэжэ ехэ далай байдаг юм гэжэ 
дуулайан угы хоёрой хоорондо 
ябайан бии ехэл омог ябанаб 
даа. Удэшэниинь Сагаан-Мо- 
риндоо ерэхэдээ, Батуу таа- 
баймни намайгаа эжыдэмни 
тушаахадаа: «Энэ хубууншни 
аяар 7 сулхообтэ эдеэлээ» 

гэжэ мунгэнэй ехэ-багые 
мэдэхэгуй намайгаа эдимэр 
тээшэмни болгон наадалаа юм 
бэзэ, хэлэйыень мартадаггуйб. 
Тиихэдэ ямар ехээр йэгшэжэ 
ябажа ерээ гээшэ йэнбиб. Тэрэ 
Баян-Г ол тухай доро ушоо нэгэ 
хэлэгдэхэ байха, Зэдын комби- 
надай зайн тал уйлэдбэрилдэг 
ехэ ЦЭС-тэй, яйатан буриин 
зоной сугларжа, гайхалтай эб- 
тэй ажайуужа байдаг тосхон 
гээшэ. Тэрэ Шарууди жо- 
лоошомнай Сагаан-Мориндо 
хурьгэн боложо баййан хун юм 
байгаа, йамганаймни хурай- 
ха, томоотой тубшэн, Мэлэдээ

йуухадань удэр бури тооной 
орожо, гаража ябадаг йэмди. 
Олон ухибуудтэй, нютагтаа 
хундэтэй айлайхи баййан юм. 
Ехэ хубуун Ринчин-Доржонь 
Хэжэнгэдэ айл болоод, нютаг 
зон соо байал хундэтэй, нухэд 
олонтой, яйала тубхинэнги 
йуудаг, зайн галай мэргэжэл- 
тэн, нухэрынь Хэжэнгын эм- 
нэлгын албанай мэргэжэлтэн. 
Байал орон-гаран ябажал бай- 
дагбди. Нэгэтэ ороод, «Заа, 
хэр йуужа байнат даа?» -  гэжэ 
асууйамни: «Аа, яашаха юм 
даа. Энэ Хэжэнгынхидээр та- 
билдахадаа хурэжэ байнаб», -  
гэбэ. «Юун болоод Хэжэнгын
хидээр табилдахадаа хурэжэ 
байгаа юмши?» -  гэхэдэм: «Т ал- 
хаяа «хилээмэ» гэхэ, хилээмэш 
тэрэл «хлеб» гээшэнь бэшэ юм 
ту, буряадаар «талхан» ха юм 
гэхэдэмни, талханшни талхан -  
мука гээшэ гэхэ, «мукаш» «ту
рил» бэшэ юм ту гэжэ Хэжэнгэ 
ерэйэнйээ хойшо ойлгуулжа 
ядаад байнаб», -  гэбэ. Энэш 
даа, хуйхэршуулэй хоорондо, 
бэе бэеэ гасаалан, ургэлжэ бо- 
ложол байдаг сэсэ буляалдаан 
гээбы даа.

Зай, Сарамтадаа бусая даа. 
Тэндэ минии дуран соогоо 
унаад ябажа байхаар номгон 
Табхайта гэжэ моритой йэмди. 
Ходошье бэшэ йаа, ошоо нэгэ 
мориндоо мордоод, Сарамтын 
хушуугаар Бэлшэр ошойон 
харгыда ороод угсэжэ, тээ 
дээхэнуур, Пообо-Жунды ба- 
гаар Сагаан-Морин голоо га- 
раад, Хушта ошодог йэм. Тэн
дэ мал ажалтай турэлхидоороо 
минии нухэр Бата Жамсуев 
байгаа. Турэлхидэйнь хэд тэндэ 
баййан юм, йайн йанадаггуйб, 
гансал Буда нагасыень элихэн 
йанадагби. Тэндэ минии йанаа 
зобоойон ушоо нэгэ юумэ бии 
бэлэй нэгэ ном. Ном гээшые 
тэрэ болотор нюдэндоошье

хараагуй ябайан хун тэрээ- 
нииень ехэл гоёшоогоо агша 
йэм.

Тухэреэн часынуудай, бу- 
садшье зурагуудай зураатай 
баййые, тэдээнииень ехэл 
йонирхожо гоёшоойоноо йа- 
нагшаб. Тэрэ номыень Батайаа 
оло удаа эрижэ туршааб. 
«Энэш нагасын ном», -  гээд, 
угэдэггуй йэн.

Зосоонь юун гээшэнь бэ- 
шээтэй байдаг юм гэжэ хэм- 
найтттье мэдэхэгуй. Хожомынь 
мэдэйэмни, эхин классуудта 
узэхэ тоо бодолгын ном баййан 
байгаа, йургуулида ороод лэ, 
тон тиимэ номтой бологдоо 
бэлэй. Энэмни тэрэ Мэлс ахайн 
«университедтэ» ушоо ороогуй 
уемни баййан болоно, тээ хо- 
жом йаань, тэрээхэн номыень 
одоол бэлэхэнээр уншаха йэм.

Бата Баян-Гол йууринда 
тубхинэнхэй, хэлхеэ холбооной 
Баян-Голой тайагай мэргэжэл
тэн болойоор олон жэлэй тур- 
шада йайн худэлжэ, амарал- 
тадаа гараа. Найанайнь нухэр 
Далахай нютагйаа гарбал- 
тай Зоя, тэрэл тайагай юрын 
мэргэжэлтэнйээ даргань бол- 
тороо ургаа, байал магтаал- 
тай йайнаар худэлдэг йэн. Урн 
хуугэд олонтой.

Нилээд боргожойон, гуур- 
тын ажалда туйатайхан бо- 
логдоод байгдаа. Мэлэдэ 
йургуулида йуража байдаг 
Мэлс ахай ута амаралтын бо
лоходо, Сагаан-Моринйоо 
ябагаар ерэжэ, хэдэн хоногоор 
байгаад ошодог бэлэй.

Гэрэйнгээ арада булхаагаар 
асарагдайан мондогор хуул- 
магайнуудые тар хюроогоор 
тайрахабди. Шулуун боложо 
хаташайан шэнэйэн хуулма- 
гайнуудые гансаханшье удаа 
тайража туршайан хун энэнь 
ямар ажал гээшэб гэжэ ойлгохо,

( Ургэлжэлынъ 8-дахи нюурта).
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( Ургэлжэл).
ушее тиихэдэ гар хюреегеер. 
Тэрэм яаЬап хашартай ажал 
гээшэ йэм. «Хюрее даранаш, 
сэхээр бари!» -  ушее юун 
гэхэгуй юм, зобожол хонолгын 
тулеэнэй урда ородог Inn хаб- 
ди. Жаалда, арайл жаахан бай- 
гаалби даа.

Тэндэл, гэрэй арада, 
йургаагуудые зэргэлуулжэ 
табийан саха байха. Доройоо, 
гол дээрэйээ, cap шаргаар хо- 
юулан мульйэ зеехэбди. Хэды 
эрьежэ, обоо хубее мульйэ 
зеежэ хаягша бэлэйбди. 
Мульйэ 300ХЭДЭ муу бэшэ йэн. 
Би сараа унахаб, Мэлс ахай 
шарга дээрээ hyyxa, эрьехэдээ 
тэрэм сараа хутэлеед, бинь 
тэрэл шарга дээрээ хойнонь 
Ьуугаад ерэхэбди. Сагаан-Мо- 
рин гол дээрэ йайн хунхи оложо 
абаад, хурса hyxoop сабшажа, 
тэбхэр-тэбхэрхэн мульйэдые 
даахысаа хубаагаад, шарга- 
даа тээжэ, аргамжаар уяхаш. 
Тэдэнь мултэгэлзоод, тогтосо 
муутай, заримдаа ябайаар зам- 
даашье гээрэшэхэ, гэбэшье энэ 
ажал тулеэл тайрахайаа холо 
дээрэ йэн.

Уйан холо, Хужарай Ехэ 
булагйаа дутэ нааша гара
жа баййан уЬап угы Inn. Тэрэ 
мульйэеэ хайлуулжа, сайгаа, 
шулэеэ шанахаш. Тиихэдэ 
олон малтай гууртэ бухэндэ 
улбэр, тулюур мал яашахань 
1пм, манайдашье байдаг бэлэй. 
Бэлшээридэ гаража ошохогуй, 
газаагаа уйаяа уугаад лэ, 
убйэ табюулаад (тэрэ муртее 
убйэнэй хэдэн Ьайханиие), 
хаалгатай байха.

Тэдээнэйш ууха уйые caha 
зеежэ, гэртээ гэдхээхэш, гэр 
соогуур зай талагуй олон 
томо амйартануудаар сайан 
табяатай байха, тэдээнйээ гэр 
соо сиидэгэр lnpioyn Inn ха 
гээд йанагдана. Энээхэн caha

зоолгэн сум минии ажал бэлэй.
Пургуулидаа ошохо са- 

гайнгаа болоходо, Мэлс 
ахай тухеэржэ эхилхэ. Нэгэ- 
тэ удэшэлэн тээ доошолхоор 
тухеэрбэ.

Би ошолдохом. Тэрэ 
Ьургуулиин газар гээшые 
харадаЬамни хурэнэ, -  гэжэ 
гэнтэ байЬаар би мэдуулбэб.

Тэрэ Ьургуулидаа ябагаар 
ошодог, тэндэйзэ манайдаашье 
ябагаар лэ ерэдэг гээд haHahaH 
байгаа бэзэб.

Орой боложо байна, 
иийээр харанхы болохо, -  гэхэ- 
дэнь:

- Хоёр ха юмбибди. Тантай 
ябахадаа юупЬээ айхабиб?

- Шоно ябана ааб даа.
- Теэд та inonohoo айнагуй 

бэшэ аалта?
- Би томо байнаб, гуйгеед 

ябашана бэзэб даа. На- 
майе шоно хусэхэгуй. Ши 
хусэгдэхэш.

Хоорхы, хээрэ байхадаа ай- 
даг лэ юумэмни шоно бэлэй.

- Хожом томо болоод, еврее 
ябадаг болохош, -  гэхэдэнь, ду- 
рата дурагуй улэдэг бэлэйб.

- Ши мунее болотор юугээ 
эндэ тоосолдожо hyyraa6nni. 
Ябаха haa, ябаад орхи. Харан
хы болоогуйдэ Шабартын ху- 
шуу гаража аба! -  гэжэ эжы тэ- 
рээнээяаруулха. Зон, юундэшье 
юм, Шабартын хушуунЬаал 
залхуурйан байдаг йэн. Хоойон 
торхошье мухарижа ябаЬан 
байха, моритой хундэ хой
нонь ЬуидалдаЬаишьс юумэн 
харагдаЬаи, мориниинь даажа 
ядан хулэршэЬэп -  байгаалиин 
таагдашагуй нюусануудай нэ- 
гэн байгаа юм бэшэ ту? Хожом, 
ехэ болойон хойноо, гансаа- 
раа морёоршье, ябагааршье, 
тракторааршье, машинааршье 
я Нал ал ябагдаа, тиимэрхуу 
ушарал узэгдеегуй юм даа. 
Манай нютагта:

- Замта юумэ замаараа, - 
гэлсэдэг. Тиимэл юм гээбы.

Мэлс ахай Ьургуулияа 
дуургээд, тэрэ уеын айма- 
гай МТС-тэ хэдэн йарын 
Ьургуули хэжэ, манай колхоз- 
до хубаарилагдаЬаи кабинагуй 
«Беларусь» тухэлэй трактор 
асараа бэлэй. Тэрээгээрээ кол- 
хозой бухы ажал хэдэг байгаа, 
пилорамада табяад модошье 
хюрввдэжэ байдаг Inn.

Хожомынь Улаан-Удэ хото- 
до советскэ-партийна Ьургуули 
дуургэжэ, зоотехник мэргэжэл- 
тэй боложо ерээд, нютагтаа 
олон жэлэй туршада зоотехни- 
гээр худэлее.

Улаан-Удэдэ Тунхэн тоонто- 
той Наташа эзытэй танилсажа 
гэрлэЬэн юм. Наталья Бал- 
дыновна Сагаан-Морин ерэ- 
хэдээ оройдоошье буряад хэлэ 
мэдэхэгуй ерэЬэн аад, тургэн 
сагта хэнЬээшье Ьайнаар хэ- 
лэдэг болоо бэлэй. Хотодо 
ввдвв болоЬон, худеегэй ажал 
огтолон мэдэхэгуй ерэЬэн 
хун унеэ Ьааха, убЬэ сабшаха 
гээд лэ худеегэй хунгэн бэшэ 
ажалда баЬал тургэн дуршэжэ, 
хэнЬээшье дутуугуй хэдэг бо
лоо Inn. Михаил Бадмаевич 
хожомынь Закаменск хотодо 
аймагай уултэр Ьайжаруулгын 
кооператива!! туруулэгшэ 
болоод ажаллажа байтараа 
убшэндэ нэрбэгдэжэ, тэрээндээ 
диилдээ бэлэй...

Лена, Эржена, Марина 
басагадаараа, тэдээнэйнгээ 
ухибуудые харалсажа, Ната
ша эзымнай Закаменск хото
до ажаЬуудаг, тэрэл ажалша 
бухэриг зандаа, унеэ, гахай, 
тахяа баряад, убЬыень абаад, 
огород найжалаад Ьуудаг юм...

(«Сагаан морин» гэжэ 
homIioo абтаба)

( Ургэлжэлынъ хожом гараха).
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Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
УЗЭМБЫН ШОЙДОГ

Суугэлэй дасанай V-дугаар 
шэрээтэ Узэмбын Шойдог 
ламхай турэл тоонто Будалан 
нютагаа зорижо, зэргэшээ мо- 
ритой хунгэн ходоогоор за- 
луу боожошонтой бэрхэ ша- 
битаяа дасанйаа баруулжаа 
Толитын дабаагаар дабаад, 
Шулуун Тооромой УРДУУР 
шэглээд хатаралдаба. Паяхана 
табигдайан тумэр харгы гэдэ- 
гыень ламхай туруушынхиеэ 
хараба. Хундэлэн табийан 
жэрэгэр тайрадайан модон 
дээгуур хадаатай йургаагай 
шэнээн будуунтэй хоёр хара 
тумэр рельснууд жэгдэхэнээр 
зэргэлээд, хойнойоо урагшаа 
шэглэн наранда яларалдана.

Алха йухын тумэр оложо 
ядажа байдагнай йаял бэлэй, 
яайаншье мундааригуй (дэмы 
нэгэ ехэ) ехэ тумэр гээшэб. 
Энэмни эндэйээ аяар холын 
хэды жэлээр морёор ябажа 
хурэдэг хаан хотойоо наа- 
шаа энэ хурэжэ ерэбэ гээшэ 
бэзэ? -  гээд хажуудахиндаа 
гайхайанаа мэдуулнэ.

Энэ тумэр харгынь обоол- 
йон шорой дээрэ табяатай, энэ 
ундэр далангые дабажа, саада 
тээнь гараха газараа бэдэржэ, 
харгы зулажа ябатараа, хуба- 
рагынь йухирбэ:

- Харыт, тэрэ хойнойоо 
туглэгэр хара юумэн утаа 
хаяйаар ерэжэ ябанал, юун 
гээшэб?

- Y hooxii барабууз гэдэгынь 
гээшэл даа. Моридоо бария, 
ламхай тэргэйээ буугты, -  гээд 
боожошон мэгдуугээр гол мо- 
ринойнгоо хансаабшайада 
йурэжэ бууба. Нугоо зэргэ
шээ мориной хансаабшада ху-

бараг айалдаба. Гэнтэ газар 
дэлхэйн дойолтор тэрэ ерэжэ 
ябагша юумэниинь муухай 
шангаар хашхарба. Харгын 
хажуугаар бэлшэжэ ябайан 
ухэрнууд йуулээ дээрэ ургоод, 
оро хираагуй тэрьедэшэбэ. 
Талаар дуурэн табан хушуу 
мал, хул хоор сэг табилдан, 
зуг бухэн тээшээ гуйлдэшэбэ. 
Ниилуулхэгуй гэжэ сособой 
адуулжа ябайан хонидынь 
бултадаа холилдожо, Тооро- 
моор дуурэн тарашаба. Иимэ 
шанга хахир муухай абяае 
Шойдог ламхай найаараа дуу- 
лажа узоогуй. Урда ороноор 
йургуулн хэжэ тэнэжэ ябаха- 
даа, заанай хашхархые дуула- 
даг лэ йэн бэзэ, теэд тэрэ юумэн 
бэшэ. Луу гээшэнь бии юумэн 
йаа, лужаганаха юм йэн аабза, 
хэн тэрээниие хараба, узэбэ 
даа. Хара туглэгэр юумэнэй 
ууртай янзаар уухилйаар, уу- 
рал йабйайаар, шииганайаар 
газар дойолуулан хажуу- 
гаарнь унгэрхэдэ, хойнойоонь 
гэрэй шэнээн тэргэнууд шаг- 
тагалаатай, ябадал дундаа 
яйа тоншойондол яс-тас, 
яс-тас гээд, рельсын уулзаае 
тоолойоор, саашаа ябашаба. 
Эдэ бугэдэйоо сэдьхэлээ ехээр 
дойолйон Узэмбын ламхай 
харгын далан оодэ айажа, 
рельснуудэй хажууда ошоод, 
энээниие зулуулан хойшоо ха- 
раад, нилээд зогсохо зуураа:

- Энэ харгыгаар элбэг дэл- 
бэг зоори баялиг ерэхэнь бол- 
тогой, элдэбын аюул осол, 
дайн сэрэг ээллэхэ болтогой! 
-  гэжэ уреэгээд захын рельсйээ 
обоодойгоо абажа, ялан тол- 
гойгоороо адис абаба.

Ехэнууд ламанарай лундэн,

юумэ узэйэн сэсэн убгэдэй аман 
муу тээшээ. Тэртидэй хубил- 
гаан бэелээ, шажан субтээнэ, 
сэмуун саг ерэхэеэ байна гэйэн 
угэ йэеы гэрйээ гэр зулаад яба- 
хань тургэдэнги. Урдань хэлсэ- 
дэг уран сэсэнээр найруулйан 
оншотойхон оньйон угэнууд 
сагаа оложо ургэноор хэлсэг- 
дэнэ:

- «Дасангууд бойнонууд 
болохо, даяншад наймаашад 
болохо». Шоно малшан боло- 
жо, шолмос эмшэн болохо саг 
тулаа. «Эхэнэр багша боложо, 
эрэгтэн баайаншан болохо». 
«Адаг хун ноён болоод, арад 
зоноо тамалха», иимэ саг ерэ
хэеэ байна гэлсээн захайаа. 
«Ухэйэниинь амидыгаа тэжээ- 
хэ, уриеэ эхэнь хороохо», -  гээ- 
шые удхыень улад зон ойлго- 
жо ядадаг йэн ха. Тиихэ сагта 
унгэрйэнэй тэдхэмжэ, уриеэ 
хороодог аборт гэжэ ухаанда 
ороогуй байгаа ха юм.

Эдэ бугэдэйоошье, тии- 
г э эдшье оороо мини юрын лама 
бэшэ, зун бэлигээрээ мэргэн, 
дээдэ эрдэмтэй энэ Удэмбын 
ламахайн зосоо унихэнэй буг- 
лэгэр ябадаг. Муноошье энэ 
тумэр харгыда юрын хунйоо 
тон ондоогоор сэгнэлтэ угэнэ. 
Агын буряадай аян замда га
ража, алтан дэлхэйе узэхыень 
зохёойон харгы бэшэ, абарга 
ехэ уласуудай адаряатай мэ- 
етэй байдалйаа дулдыдайан 
гээд тон йайн ойлгоно. Гурэн 
гээшэ тон туруундэ сэрэг суу- 
рай бэлэдхэлдэ юугоошье 
йаань гамнадаггуй ха юм. Энэ 
тумэр харгын сэн юутэ гэхэ 
биибди. Ганса хунэй найан соо- 
гоо тооложо урдань орошогуй

( Ургэлжэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэпжэп).
мунгэтэ байгаа ёйотой. Сэмуун 
сагай эхин гээшые Узэмбын 
ламхай еерынгее мяхата бэедэ 
узэжэ эхилбэ. Энээн тухай Шэ- 
нэхээн нютагай Гаарамба лама 
Галданай Гэлэг-Балбар эмшэн 
хеерэхэдее шэрээтэ Шойдог 
ламхай гэнтэ убдэжэ, шуйаар 
беелжэжэ, арай шамайхан 
амиды улэбэ. Энэ юунйээ бо- 
лобо гээшэб гэжэ сэсэн мэргэн 
узэлшэдтэ зурхай зуруулжа мэ- 
дэхэдэнь, ноён хунэй захилаар 
хэгдэйэн, хусэтэй жадха буугаа 
гэбэ. Энэ шэрээтэ ламхай тэрэ 
уеын тайшаа Бодиин Жанатай 
ехээр эбээ TahaphaH ха. Уша- 
рынь хадаа Зугаалайда дасан 
барижа, эндэхи олон йузэгшэд 
Суугэл дасанйаа тайаржа, 
шэнэ дасанай жиндаг болохо 
байгаа. Энээндэ Узэмбын лам
хай дурагуйлхэбэ. Тэрэ уеын 
Агын найман эсэгын йаяшаг 
йунгагдайан тайшаа Жана 
Бодиин гээшэ Зугаалаййаа 
гарбалтай баййан тула ган- 
сахан еерынгее нютагые 
дасантай болгохо хусэлтэй 
ехэ оролдолго гаргаба. 
Энэ ябуулгадань Суугэлэй 
шэрээтэ Узэмбын ламхайн 
эсэргуусэжэ, йаалта хэхэдэнь, 
Жана тайшаа али болохо ар- 
гаар тэмсэбэ. Жадхашаниие 
оложо бараг сэн тулеед жадха 
хуулэбэ. Энээнйээнь йалгажа, 
жадхыень харюулха гансал 
лама байна гэжэ дуулаад, 
Манжур хотойоо зуун урда 
зугтэ Орошоон голой эрье- 
дэ баййан Тэгнил Шоймпол 
дооромбойоо абарал эрибэ. 
Жадха харюулха ламые тодор- 
хойлходоо, Сагаан малгайтай 
Хуасаййаа Суугэлэй дасанай 
Жалан Жудбэ гэжэ лама олдо- 
бо. Жадхыень йооргэнь харюу- 
лаад байхадань, Жана тайшаа 
оороо хундоор убдэжэ, удаань 
хэбтэриин болобо.

Бодиин Жанын тайшаа бо
лоходо бургэд тухэлэй мурхэд 
гэйэн хамартай, хуйтэн до- 
тортой хун байна гэжэ убгэд 
шэнжэйэн ха. Тайшаа болоод 
ябахадаа турэл тухэмоошье та- 
нихаяа болижо, оодон оорогоо 
харуулжа эхилбэ. Убдэшоод 
хэбтэхэдэнь, иимэ нэгэ тоол- 
годогшьегуй турэлэйнь убгэ- 
жоол йанаагаа зобожо, Бог- 
дын Хуреэн ошожо, сэсэн 
мэргэн ламада хандахадань:

- Энэшни юугээ дэрлээд 
хэбтэнэ гээшэб, бурханай са- 
хюусаншье бэшэ, боогэй то- 
лишье бэшэ, ялагар, тухэреэн 
хоморой юумэн байна. Энэ 
хун энээниие эдлэхэ сэнэг угы 
аад, яатараа энээндээ мээхэй- 
рээ гээшэб. Тэрээнйээ йалажа 
эдэгээшьегуй йаа зоболонгуй 
ухэхэ йэн ха. Тэрэгуйдэ удаа- 
наар убдэжэ, зобохо даа, 
гэйэн абарал дуулажа, энэ 
убгэжоол нютагаа бусаад 
йамгандань дуулгаба:

- Уноохи хаанай хайра 
мунгэн медаляа ото дэрлээд 
хэбтэгшэл даа, мэнэ-мэнэ 
гаргаад хаража байгша, -  гэ- 
хэдэнь, тэрэнииень худое гар
гаад, газарта булажархийан ха. 
Энэнь юун медаль юм бэ гэхэ- 
дэ, хаан тайжын угтамжалаар 
орлогшо тайшаа гээд, иимэ 
шагналда олоной далимаар 
хуртэйэн байгаа. Унэндоо, 
бухы угтамжын эмхидхэл 
ябуулйан, оролдойон хуниинь 
Ёнзон багша аад, медальда 
хуртэнгуй улэшоо. Юундэ Ён
зон багша медальда хуртоогуй 
гээшэб гээд, бодоод узэхэдэ, 
бухы шагналда хуртэхэ зоной 
нэрые Агын тайшаа хаанда зу- 
уршалха ёйотой байгаа ха юм. 
Холын холойоо гэнтэ ерэйэн 
хаан тайжа ямар хуниие яажа 
урмашуулхаб гэжэ хаанайаа 
мэдэбэ гээшэб?! Зууршалга бэ- 
шэхэ ёйотой, тэрэ уеын Агын

тайшаа Зоригтын Жалсарай 
ухоорэй убшэн, удэроо хулеэжэ 
байхадань, орлогшо тайшаа 
Бодиин Жана энэ саарйа зохёо- 
ходоо, Ёнзон багшые алгадаа. 
Эндуурээ юм гу, али зорилгоор 
юм гу, мэдэхэ аргагуй. Хожо- 
мойнь аяг аашаар шэнжэхэдэ, 
балай шэрээтэ ламайаашье 
тубэгшоохэгуй, хундэлхэгуйнь 
эли ха юм. Ёйоороо йаа, Ёнзон 
багшын медалиие Жана тай
шаа зуубэ гээшэ бэд даа. Энээ- 
нииень узэлшэн йоол сэсэнээр 
мэдээд, абарал болоо гэхээр 
юм. Жана убшэнйоо боложо 
улуураад, шараа нюсэгоор 
орон дээрээ тэмээшэлэн, ухэр 
шэнгеэр бурхирдэг болобо ха. 
Уданшьегуй найа барайанайнь 
йуулээр, турэлынь айладхаха- 
да олон унеэн соо буха боложо 
туроод ябана гэйэн абарал буу- 
жа, йайн турэлдэ турэхыень 
гуйжа, нилээд ехэ зоориие 
ургэл ургэжэ, гэртэхиниинь 
гэлдэрэлдэйэн ха. Хожомынь 
Ж ана тайшаа ороолон боло- 
од, Суугэлэй дасанай гудамжа- 
ар мори тэргээр гуйлгэнэ гэхэ 
мэтын йэжэг угэ ламанарай, 
мун харашье зоной дунда дэл- 
гэржэ, энэ ороолониие дараха 
гэйэн хусэлтэй Суугэл дасанай 
баруун урда Баруун Суугэлэй 
голой саада бэедэ Хамар-Да- 
баан гэжэ ундэр хадын боори- 
до гунзэгы нухэ малтажа, энээн 
соогоо тэрэ ороолониие мэхэл- 
жэ оруулаад томо хара шулуу- 
гаар дарайан ха. Энэнь дутуу 
бутоо юм гу, али яагаа юм, 
зугаалайда узэгдэдэг болобо 
гээд, мун лэ ехэ хусэтэй жэнсэ- 
рэг ургэйэшпшь одоол энээнйээ 
хойшо аг-таг болойон.

Тэрэ жэнсэрэгэй голбуун 
(ехээр тулэйэн задагай гал) 
табийан шулуугаар, хир- 
писээр бутээйэн йарабшын 
улэгдэлнууд муноошье хараг- 
дадаг.
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Хожомынь Жана тайшаата- 
най угынь тайаран дууйайан. 
Памганиинь хатуу сагта тура- 
жа ухэйэн гэлсэдэг юм. Энээн 
тухай бодоод узэхэдэ, Жана 
тайшаа дасан барюулжа, буян 
олохо, турэйэн нютагаа дасан- 
тай болгожо, еедэнь ургэхэ 
гэйэн йайхан зорилготой шэн- 
ги аад, унэн дээрээ арбан хара 
нугэлэй нэгэ ехэ нугэлынь бо- 
лохо, шажанай булгэмэй дун- 
да хёмороо татаха гээшые 
уйлэдэйэн болоно. Ан-бун 
аяараа баййан Суугэлэй даса- 
най байдалые тэшхээжэрхибэ 
ха юм. Хойто захын Зугаалай, 
Ушарбай, Догой, Хара-Шэбэ- 
рэй арад зон удэр бури шутээжэ 
баййан Суугэлэйнгээ дасанйаа 
сэдьхэлээ буруу тээшэнь бол
гожо, Зугаалайн дасан тухай 
бодожо эхилбэ гээшэ бэд даа. 
Мун лэ эндэхи нютагай лама- 
нар тайараад, бэеэ даагаад 
байха дуратайнууд байшаба. 
Барасай йуул болонхаар, ба- 
таганаанай тархи ябабал дээ- 
рэ, -  гэдэгээр бодомжолоо юм 
бэзэ. Суугэл дасанай ехэшуул 
Узэмбын ламхай туруутэй 
энээниие эгсэ буруушалба. 
Жиндаг зониинь усоон бо- 
лоод, дасанай орошо зоори 
бага болохойоонь харамсайан 
шэнгеэр бэшээтэй байгаа юм. 
Энэмнай йузэггуй хунэй бодо- 
хо бодол гээшэ. Узэмбын лам- 
хайе гансал олзо зоориин тулоо 
тэмсээ гэжэ йанахань буруу. 
Суугэлэй дасанай олзо оршо 
туйлай ехээр хотойшохогуй, 
Ононой урда бэеын баян жин
даг дасанаа даагаад, ушоошье 
улуу гарахатай байгаа.

Муноо уедэ табан айма- 
гуудаар тайара удара тата- 
ад сасажархийан Суугэлэй 
дасанай Ононой урда бэеын 
жиндагта зонойнь баян, ма- 
лайнь олон эндэ баййан юм. 
Тэрэ уедэ Суугэлэй дасанай

шаташоод байхада, Ононой 
урда бэеынхид Улирэнгэ, Ху- 
андай, Тари, Бооржо, Дэлхи- 
гэд, Туургэ, Адуун-Шулаан 
урда бэеын Урта гэхэшэлэн 
нютагайхид дасанай бариха, 
йэлбэхэ ажалай гурбанай хоёр 
хубиинь 00ЙЭД0О бэе дээрээ 
даажа абайанйаань бодоходо, 
энэ нютагууд нилээд шадалтай 
байгаа гэжэ лаб ойлгохоор.

Узэмбын ламхай хэлэхэдээ, 
жэжэ-жужа дасан дуганууд 
эндэ-тэндэ гол бури байгуу- 
лагдаа йаа тэрээн бури багша 
дутаха, йуралсал йуларха, жу- 
рамаа сахихагуй гэхэйээ эхи- 
лээд шалтагйаа боложо, дутуу 
эрдэмтэй, йаармаг (шанаргуй 
унэн бэшэ) мэргэжэлтэй ла- 
манар олошороод, Будаадын 
Бурхан шажанай нэрэ хундые 
уруунь даража болохо байна 
гэдэг йэн ха. Энээн тухай сэдь
хэлээ убдэжэ, Шигэмууниин 
шажаниие арюун сэбэрээр са- 
хихын тулоо Жана тайшаатай 
тэмсэжэ оройон байгаа.

Туруушын шэрээтэ Дан- 
дарай ламхай Агынгаа тай
шаа Тобын Тугэлдэрые, 
Суугэлэйнгээ эрдэмтэй за- 
луу ламанар Дэлгэрэй Галсан 
Жимбае, Лубсан-Чойбсониие 
урижа асараад, урдаа йуулгаад, 
лама харагуй эбтэйгээр арад 
зонойнгоо тулоо оролдогты 
гэйэн гэрээд угэнь мэнэ йая гэ- 
хээр, оройдоол хорёод жэлэй 
саана хэлэгдээ ха юм. Харин 
шэнээр йунгагдайан Бодиин 
Жана тайшаа дасанай шэрээ
тэ Узэмбын Шойдогтой нэ- 
гэшье зубшоогуй, оорынгоо 
йанаашаар забдахань ба- 
гадаад ушоо энэ ламхайда 
жадха хаюулжа баййаниинь 
хэлэшэгуй муухай. Эдэ бугэдэ 
шалтагйаа боложо, Жана 
тайшаатай уг тайаранги. Ха
рин хамаг зондоо туйа хэжэ, 
шажан Бурхандаа ургэжэ,

мургэжэ ябайан Агын тайшаа 
Тобын Тугэлдэрэй уг унгинь 
урдахи Шэнэхээндэшье, турэл 
тоонто Агаараашье ургэн оло- 
ор бадаранхай.

Узэмбын Шойдог Мянгаа- 
най Узэмбын хубуун йэн ха. 
Боохой Хуасай омогой Маа- 
сайтан хухуурэй Боохоййоо 
7-дохи уеын бол од от. Эсэгын- 
гээ барижа баййан Боохой 
Хуасайн угай бэшэгые хутэлжэ 
ургэлжэлуулйэн Узэмбын дуу 
Тобшо гээд байгаа. Узэмбын 
Тобшын Дамдинай хубуун 
Цымпил Хуасайн гулваа бай
гаа (1865-1930). Эдэнэр суута 
Бабжа баатартай нэгэ гарбал- 
тай Барьяа-Мэнгэтэйээ угтай 
юм.

Цымпил Узэмбын лам- 
хайтай уеэли болохо байгаа. 
Эдээнэй буусань Бугандын го
лой адагай зуухэнээр, муноо 
Хонин-булам гээд хэлсэдэг юм 
хамтын ажал болоод, хониной 
турэлгэ эндэ баййан. Тии- 
гээд лэ, «Хонин-булам» гээд 
нэрэжэйэн. Энээнйээ урагша 
Маасайн булам гээд баййан 
юм. Нарин ногоотой бэлшээ- 
ри йайтай, улир моййоор 
надхайан ургэн Ононой энгэ- 
рые эзэлйэн йайхан газар даа. 
Эндэл Узэмбын ламхайн тоон
то болоно. Эдээнтэнэй Цымпил 
гулваагай Шандали нютагйаа 
ургэжэ абайан хубуун Цыбен- 
доржо гэдэг бэлигтэй, эрдэм
тэй хун гушаад онйоо Верхнеу- 
динск (Улан-Удэ) орожо, эндэ 
искусствын техникумэй дирек
тор баййанаа, 1937 оной ха- 
малганаар йалаа йэн. Цымпил 
гулваагай одхон Ханда баса- 
ганиинь суутай баяан Сандан 
ноёной бага хубуун Даша- 
дондогой йамган баййанаа, 
1931 ондо халуун убшэндэ нэр- 
бэгдэжэ гээгдэйэн гээд, Бу- 
далан нютагай ерээд гаратай

( Ургэлжэлынъ 12-дохи нюурта).
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( Ургэлжэл).
Шагдарай Цыренжаб убгэ- 
жеел дурсана.

Узэмбын ламхай гээшэ ган- 
сал шэрээтэ нэрээрээ хундэтэй 
болойон бэшэ, оорын эди 
шэди ехэтэй баййандаа зон- 
доо суутай байгаа. Эди шэди 
тухайнь Уртын Улаан-Одо- 
ной нал гаран найатай Цыдэ- 
нэй (Шаруумын) Цыбэгмэдэй 
Х00р00 Урта нютагай шулэгшэ 
Цынгуева Д.Х. бэшэжэ абаад, 
намда угэйыень дамжуулая:

- Абамнай Узэмбын лам- 
хайтай турэл йэн ха. Зухэлтиин 
обоо лажа тахийанаа хеерэдэг 
йэн. Элдэб янзын балин, табаг, 
тахил зохёожо табяад, ушоо 
томо модой аягаар дуурэн 
сэб хуйтэн булагай уйа ургэбэ 
дэлбин тахилаар дуурэн хатуу 
йунэй архи табюулба. Тиигээд 
уншажа байтарнь, эреэхэн эр- 
бээхэй ерээд, архитай дэлбин 
тахилай эрмэг дээрэ йуугаад, 
тонгойжо байжа архийаа ама 
хурэйэн хэбэртэй, уроойэн 
хулоо ургэжэ байжа худэлнэ. 
Ламхай гараараа зангажа, бу 
ургоогты гэйэн тэмдэг угэнэ. 
Уданшьегуй, уноохи томо ма- 
таар ундэйэн аягатай була- 
гаймнай хуйтэн уйан бусалжа 
эхилбэ. Байн арьялба харьял- 
ба гээшэ. Обоогой уншалга 
дуургээд байхадаа, ламхай хэ- 
лэбэ:

- Энэ обоогой эзэн дал ай 
ехэ архийаа уугаад, ама ха- 
лаад гомдол муулараа дурда- 
ба (гомдойон гомдолоо муу 
йанайанаа хэлээ) лэ самса 
оёхоо баййан арйыемни са-

гаатай, эдеэтэнь хулуугаад, 
саада бэеын мангадта сарбуу 
бээлэй оёхынь худалдажархёо. 
Хаанай йэтэртэй хара боро 
морииемни хансаабшайаань 
хутэлеед, хариин хотоной сэр- 
гэдэ уяжархёо -  гэнэм гэйэн ха. 
Минин Цэдэн аба Намсарайн 
Батын хубуун йэн. Энэ ламхай- 
гаа тэргээр шэрээд, хэрэгыень 
бутээжэ, иишээ тиишээ ябадаг 
йэмби гэхэ.

Нэгэтэ талаар холо ошожо 
ябанабди. Ламхаймни доосхо- 
той тамхинйаа мэнэ мэнэ ун- 
хидана. Тиигэжэ ябатараа:

- Морёо тата даа. Тээ тэрэ 
хухэ аргал ошоод йэхэлши 
-  гэбэ. Ошоод аргал урбуул- 
хадамни, доронь унеехи лам- 
багаймни хамарай тамхинай 
доосхо (хамарай тамхинай 
уййэн амйарта) байжа байгаа 
бэлэй лэ. Гайха гэлы ехэ. Тэ- 
рээниинь асаржа ламбагайдаа 
угэхэдэмни:

- Ходол хуниие гасаалжа, 
шогложо ябахаш даа -  гээ йэн. 
Тиигээд саашаа ябажа байха
даа, ламбагаймни элдэб йонин 
туухэ, намтар хеерэбэ. Гэнтэ 
хии абяан дуулдаба:

- Узэмбэтэнэй юм аабши, 
ургэ аманда улэмжэ бэрхэ ха 
даа -  гэбэ.

Тойроод хараашалхада, 
бури юуншьегуй. Тиигэйээр 
гэнтэ нэгэ шара йэеы гэр бии 
болошобо. Уйагуй хоойон та- 
лада юун гэр юм ааб даа гэжэ 
гайхажа ябатарни, тэрэ гэрйээ 
нэгэ шабганса гараад, еедэ 
руугаа хараашална. Халта 
ябад гээд гэдэргээ харахадам-

ни, юуншье угы, хоойон дайда. 
Хожомынь Узэмбын ламхайн 
хазаар морёор хатаруулжа 
ябатарнь, ара нюргандань юу- 
мэн айалдаад, ханхинаса дуу- 
лаба.

Тэбхэрхэн йамбайтай
халюуханайнь 

Тээгэлэн ябахань
йайханиинынье даа 

Тэрмэхэн жаншатай
ламхайнайнь 

Тарнияал татахань
йайханииньшье даа 

- Ушее тиимэ бы! -  гээд, 
ламхай буйэеэ шангадхаха- 
дань, нэгэ аягуй игсуун абяан 
«пяард!» -  гэжэрхибэ. Ара руу
гаа тэмтэрээд узэхэдэнь, нэгэ 
яйан гартань оробо ха. Абажа 
узэхэдэнь, ухэйэн хунэй йуужэ 
байба. Тэрэ доронь абаад 
хаяжархиба. Энэнь олоной 
ябадаг харгын захада, нэгэ до- 
бын оройдо йэн ха. Урагша 
хойшоо йундэлйэн зон энэ 
йуужые харадаг байгаа. Тии
гээд йуужын добо гэжэ нэрэтэй 
болобод. Мунеешье тэрэл нэ
рээрээ юм.

1. Тэрмэ Тубэдэй орон- 
до йарлагай ноойоор нэхэдэг 
хилгаайан буд.

2. Тарнияал Жанша ламын 
умдэдэг сээжэбшэ.

УЗЭМБЫН ЛАМХАЙН 
Э.Э. УХТОМСКИТАЙ 
УУЛЗАЛГА

Узэмбын ламхайн ажабай- 
далтай хабаатай 1891 оной на- 
мараар оройшог болойон байа 
нэгэ йонин ушарые хоорэлтэй.
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