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ПАЙН ПОНИН

Эрхим танкист Саян Самбуев
Москва хотын хажуудахи АлабиноЬаа Россин 

танкистнууд дэлхэйн чемпионууд болобо гэйэн 
мэдээ ерэбэ. Эндэ буряад хубуун Захааминай 
Саян Самбуев Россин танкистнуудай командир 
байба гэжэ мэдээ дуулахадаа бидэ, нютагаархи- 
дынь, бухы дээрээ Буряад Уласай ажайуугшад 
ехэ омогорхожо, баярлабабди.

Гар yrahaap манай баатар (иимэ ехэ амжалта 
туйлайан нютагайнгаа хубууе баатар гээгуйдэ 
аргагуй) хубуутэй хеерэлдэбэбди.

Саян хонходоходомнай ушее Алабин ода, наа- 
шаа хэдыдээ ниидэхэеэ ушее мэдэнэгуй Inn. Тии- 
бэшье баатар хубуугээ амаршалаад, нэгэ хэды 
асуудалаар йонирхобобди. Нэн туруун контрак- 
таар ошохын урда, 2010-2011 онуудта сэрэгэй 
алба хэхэдээ танкист, взводой командирай ор- 
логшоор ябайан байна. Тиихэдээ командирай 
зугйее унэн сэхэ албанай тулее, сэрэгэй жура- 
май тулее гэйэн унэмшэлгэнуудтэ хуртэйэн бай
на. Тэрэл уедэ саашанхи ажалаа сэрэгэй албан- 
тай холбохо гэжэ шиидэйэн байна.

«Танковый биатлон» мурысоондэ хабаадаха- 
даа, байгша оной хабар Благовещенск хотодо 
унгэрйэн Бугэдэ Армиин наадануудта сэрэгэй 
тойрогуудай дунда илажа гарайан байна. Тэ- 
рэнэй удаа хоёр йара соо Алабинода бэлэдхэл 
хэжэ, 32 гурэнуудэй дунда шалгалта гаража, 
12 эрхимуудэй тоодо орожо шадаба. Типы саа-

шадаа 12 эрхимуудэй дунда байал шанга шал
галта боложо, эгээл шалгарйан 4 команданууд 
финалда гараха эрхэтэй болоно. Эндэшье манай 
нютагай хубуунэй адаридалга доро Россин ко
манда эрхим байба.

Августын 11-дэ «Танково биатлоной» эста- 
фетэ эхилбэ. Эндэ Россин командын туруушын 
экипаж манай Саян Самбуевай ударидалга боро 
стартйаа мордожо, харгыдаа бухы сагаануудаа 
мэргэн буудажа оноод, ушее тиихэдэ, тургэн 
харайлгахадаа 78 км/ч рекорд табижа шадаа. 
Удаань Урда зугэй сэрэгэй тойрогой экипаж га
ража байал туруу ерэхэдэнь, Зуун зугэй сэрэгэй 
тойрогой экипаж эстафетэеэ абажа, бухы дээрээ 
1 час 29 минута 55 секунда саг соо фиништэ ерэ
бэ. Удаадахи хоёрдохи йуурида гарайан Хита- 
дай командайаа 13 минута урда ерээ. Тиимэйээ 
манай танкистнууд арсалтагуй амжалта туйла- 
жа, дэлхэй дээрэ эгээл бэрхэ баййанаа гэршэлээ.

Саянай эбиинь Маргарита Ринчиновна 
хубуунэйнгээ амжалтаар ехэ омогорхожо бай
на, ойрхи хамаатаниинь хонходожо амаршална 
гэжэ манда хеерэнэ.

- Саян 2005 ондо Закаменск хотын 1-дэхи 
дунда йургуули дуургэжэ, Томскын гурэнэй 
архитектурна барилгын университет орожо 
йуража баййанаа сэрэгэй албанда ошохомни 
гэжэ шиидэйэн юм, -  гэжэ Маргарита Ринчи
новна хеерэнэ.

-  Хаана мэргэн буудажа йурайан байнаш, -  
гэжэ асуухадамнай, Саян сэхэ нюултагуй,

-  Бага найанйаань Санагадаа Валера хурай- 
ха, аханарни модоруу дахуулдаг байгаа, -  гэ- 
жэрхинэ. Гэбэшье Алабинода ехэ удаан йургаал 
гарааб, зенитно пулемедоор мэргэн буудажа 
йурааб, -  гэжэ нэмэнэ.

Мунеенэй ургажа ябайан «улаан 
бургаайадта» Саян шэнги хубууд ехэл жэшээ бо
ложо, саашанхи харгыдань нулее угэхэ ёйотой 
гэжэ йанагдана.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, манай корр.
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ШУХАЛА ПОНИНУУД

Убйэ хуряалга тулэг дундаа
Байгша оной убйэ хуряал

га нёдондо жэлэйхидэ орохо- 
доо оройтожо эхилбэ. У шар
юуб гэхэдэ, зунай эхиндэ хура 
бороогуй уларил тогтожо, зарим 
газартаа убйэ ногоон гандажа, 
газаршье хахарха ушар дай- 
ралдаа. Тиин му нее хура бороо 
хирэ болоод лэ орожо, малшад- 
та, худеегеерхиндэ Ьаад хэнэ.

Аймагай захиргаанай худее 
ажахын тайагай мэргэжэлтэ- 
дэй мэдээсэйээр, 2018 оной 
байдалаар Захааминай аймаг- 
та ороо1юто 1800 гектарта 
таригдаа, тэрэнэй тоодо шэ- 
ниисэ- 1000 га, еш мээн-150 га, 
овес -  650 га гээд тоологдоно.

Нэгэ эбэртэ бодо малда 11,4 
центнер у б In и тэжээл хэрэгтэй 
гээд тоолохо болобол, 2018 
ондо 52237 тонно убйэ бэлдэхэ 
хэрэгтэй болоно.

2018 оной августын 13-най 
байдалаар аймаг доторнай 
7580 гектар (38%) сабшагдажа, 
11115 тонно убйэн бэлдэгдээ.

Энэнь тусэблэгдэйэнйее 21% 
болоно.

Худее ажахынуудаар хара- 
ха болобол иимэ тоо баримта- 
нууд байна: СПК «Михайлов- 
ка» 250 (42%) гектар сабшагда
жа, 420 (28%) тонно убйэн бэл
дэгдээ, СПК «Мыла» -  200 (7%) 
га сабшагдаа, 250 т (9%) убйэн 
бэлдэгдээ. «Хуртагын» СПК 
30 гектар сабшаа, энэнь 100% 
болоно, тиин энэ газарйаан 48 
тонно (160%) убйэ соможо бэл- 
дээ. «Дабаата» СПК-гай ажал- 
шад 200 (32%)гектар сабшаад, 
260 (17%) тонно бэлдээд байна. 
«Улэгшэн» гэйэн хизаарлагда- 
мал харюусалгатай булгэм 90 
(45%) гектар сабшажа, 90 тон
но (30%) убйэ бэлдээд байна.

Олзын хэрэг эрхилэгшэд бо- 
лон фермернууд 200 (44%) гек
тар сабшаад, 270 (23%) тонно 
убйэ бэлдэжэ абаа.

Унсын ажахынуудта бухы 
дээрээ 6250 (43%) гектар саб- 
шалан унагаагдаа, 9200 (21%)

тонно убйэн сомогдожо бэл
дэгдээ.

Байгша оной убйэ ху
ряалга сагай уларилйаа бо- 
ложо удаарба, -  гэжэ худее 
ажахын тайагай ахамад мэргэ- 
жэлтэн Валентина Баяртуева 
мэдуулбэ. Унгэрйэн хахад йара 
соо оройдоол хоёр удэр йайн 
наратай байгаа.

Наратай удэрнуудэй тог- 
тоод угэбэл, худеегеерхин 
удаан болонгуй ерэхэ убэ- 
лэйнгоо убйэ тэжээл бэлдээд 
абаха гэжэ йанагдана.

Г эбэшье мунее саг- 
та хун бухэн еерын оньйон 
тухеэрэлгэнуудтэй, трактораар 
убйее сабшажа, трактораараа 
тармахын хажуугаар олонхи 
худеегеерхин трактораараа 
сомоогоо соможо абана. Гар 
хажуураар сабшаха усеерее, 
зарим зон барихаяашье болёо, 
хэды жэлйээ гар хажуурнай му- 
зейдэ байха экспонад болошо- 
ходоо торохогуй.

Харгын аюулгуйе яагаад сахихаб?
Харгын аюулгуй байдал са- 

хилга гэйэн суглаан байгша 
оной август йарын 10-да айма
гай захиргаан соо унгэрбэ.

Суглаанай эхиндэ урда 
унгэрйэн суглаандаа шшщхэжэ, 
хэн ямар ажал, хэзээ хэхэб, гэйэн 
протокол гаргажа харабад. Унэн 
дээрээ зарим тушаал эзэлэгшэд 
тэрэ урда унгэрйэн суглаанйаа 
хойшо харгы тухай бодоошье 
бэшэ, йанаагаа табяашье угы 
байба. Урда унгэрйэн суглаан 
хабартаа унгэроо юм хаш. Теэд 
тэрэ суглаан дээрэ хэлсэйэнээ хэ- 
ниинынье хээгуй, йанаалаа- 
гуйшье гэжэ хэлэхээр. Гансал

бэшэгуудые бэе бэендээ бэшэл- 
сээд, сагаа унгэргэжэрхийэн, ха- 
рин харгын аюулгуйн байдалда 
нулоегэй ажал урагшаа ябаагуй, 
тэрэл зандаа.

Энэ суглаан дээрэ гансал 
гурэнэй харгын аюулгуйе сахи- 
ха албанай дарга Чингис Ари- 
гунов аймагай захиргаанай 
ажалшад, нлангаяа тушаал эзэ
лэгшэд, ДРСУ-гай ажалшад ехэ 
харюусалгагуйгеер ажалдаа хан- 
дасатай баййыень тэмдэглэбэ.

Тиин мунеедэрэй байдалаар 
регионой мэдэлтэй харгы дээрэ 
хоёр хуургэ зайабарилагдана, 
Хамниин болон Зэдын хуур-

гэнууд. Эндэ зайабарилгада 
худэлдэг эмхинуудэй талайаа 
харгын аюулгуй байдалай та- 
лаар ажал ябуулагданагуй гээд 
Ч. Аригунов тэмдэглээ. Зака- 
менск хотодо йургуулинуудай 
хажууда харгы гараха тэмдэгууд 
угы, тиимэйээ сентябриин 1 бо- 
лотор ажал хэгдэхэ ту гэйэн асуу- 
дал тарана. Пургуулиин захира- 
лай талайаа, хотын захиргаанай 
талайаа ажал хэгдэхэ ту гэйэн 
асуудалнууд гаража ерэнэ. Тиин 
хотын харгы зайабарилйанай 
удаа хэгдэхэ гэжэ хэлсэбэд.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ,
манай корр.
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"Ехз тал ын агуу аялга”
Сурхайта нуурай зрьедз зэдэлбэ

Бшщ H a l Е м в а1ыпа Н Р  «■  кидл kiUfeaqlH р н п  кНн 
EjpKiVffP i n  w f i i s n m t o a i Н д е т а т  Ifcjprt
эрцрбяр w ta  ифщррР щмцяи1 ЛРЗ Ю я Ь а №

hfafBHifi щ з н гя э лв ^  m p m  
хуурай щ пом  6а "Бай тал" гз1ш 
ундэбэнэй оркнлрэй п й а н и в п а  
наадан зэдзгосэ n v m  1ЕЗВ м р т  
эдривдЕЙ тш и п тп  бурщдай 
ю п ж э  цуш ап Сэсэг Аю ш еш гаА 

Б адлаипощ А , Тимур 
Б л п с в о й  ая дуутай ьмигэкз, №cf*. 
йралупнЕЙ оёбон упыэ[ой пёлой 
ijn a h a H is f is H iiE M iiB a

Хикаргуй ур о н талада а ла  
хупзгзй гуйдзп Банауупан, ирагуу 
к уп о н  щ а п а  Олон то го  
и втагаи№ Й  сэидхэпэй xytiuiaprd 
IpUfstiaH уннгага щ по м  у п а о п  
а р а п щ  том-по ногагтаа бусзха, 
пурнл хзпзеэ hepnaaiaxytan туруулнэ. 
Аннауруун эащ пкэм  и в п и тц о м в  
И у р л т  т а й н  уртм да, Y U ™ 1*  
сууртнда  упруудан, баягууган, 
у п л г а  арадайм аплга т у р г ш  Ь ш  
та пш  аяпа, а цвэ свдыапэй дуун 
-  оринон тЫ1рж Евкаалк ym raia 
^n o M ia ip iiyyrtia H  м агяр узэгдве.

Эйа уиздв ирвдий иудам, ирадай 
а н р и я  дрлицуриЕ

fciM BraeBaM pmjL 
щ п а еЛ  п и ц р р

Буроадай щ ц э я в  ьвйруртагша 
Олн~ Юмов ауиэш м ал наадз 
ia6t#iaiH байнв. Хэмкээ абуулга 
змхидкэппзоэй хзлэНэнэй efioop, 
Сапэнгэ а й « ап л  огвцдо таноупха 
lanaaparaiD irm nnK H  Ь о н ц в л ю й  
и н ю й  хэмжзэ ибуупга болгою 
гяоЕ кэан вп  ибуугигдаа. Сааинадза 
10Я морнн куурлвдай нмтплпздо 
о Ь а п й з щ  я [ш а н а  □рапой 
Х апбоот Уласай м и ш  НЕтагуудЬ^, 
хари гурэнуудГвэ заданы  
fiynaiyyn айлияд алаар  и ш э  гэив 
змхндкэгшза праддобои Ь й ю .

Морин хуур кадаа монгол 
туургата арадуупай хугжэыэй зэмсэг 
болпноТэрэ д у у д  Монголдо, Убэр 
Мон годно, Буро ад, Тн^в угасуудта, 
Э рцу инно бопон УЙзр Б ай алай  
x n sa p ra  мэю эжэ dm.

Y kuap домогдотгаолл морнн 
щ р  тукай калзгдэбэн Евйдаг. 
Цингиснаан алтан щ р та й  байбан. 
Хупжэизй|-гвв ж эиэггэ тэрэ 
аргагуй 'ы ш а й ', п р в ш э е э  
lahapnarryft бан. Алтан цуртайнь 
хахасуупха Ьэдэлгэ гаргабан купине 
Чннпгаавн caanainaap Ёэлэн 
байбан.

Монгол арадуудай упыэр 
ломогга Сукз г з о  хуйуун морин 
щ р  анха гурууишншеэ булаоЬэн 
г »  галэгдэго. Хатуу, ивруун

абарн зантай н а н  Суха нуб^нэй 
эгзал дуратай сагаан мори аш ха 
л р п г  угабэ. Тэрэнэй аарлиг 
йэепуулхэдэнь, бут и в  зуудзндэ 
морил яубуунда ерзжэ, минии 
бэеэр кутжэмзй зэмсэг ш р в п а  
гама хзгабэн байна. Тмивдань 
Сухэ мариной nliahiaaa яуурай 
бае бутыиэ, адуунай дан! гаар 
хубшэргэй тнгажа, мориной 
толгой биилзжэ, хупкэнэй зэмсэг 
шанэглэНэн байна.

И ию  1 вй ян  хутжэм дуута 
наадаар Салэнгэ айыагай 96 жалэй 
ойн баярай щ йр дууЬиба. Ойн 
баорта атрпугвгдабан июлиин 20- 
71-нэй удэрнуудтз апбан ёЬошА 6з 
баорай хэмжзэ пЕвдпгэнуудта угнан 
алш ртащ й сумэбабурхан щажанай 
дэсангуудта худапнууд хурагдаа, 
Сэпзнгз айш гай туйгилтаиуудгай 
эаннлсуулбан уаэоопэи дэпг^эгдээ, 
^гастай н  дасаю й ипподром дээрэ 
мори у р ш у и ч  буяэ Еврнлддан, 
hyp х ари ан  болоц иун 6aha га рал 
аунагай шоу литорей нмдангайгаар 
унгэргэгдда

Ойн банрвй ё бодал нуудта Бургвд 
У давй  Толгойтгш о хабаадабан 
байна. АнекеА Цыдвнов а й т гы е  
о н и  калуунаар амарин ала а, 
Сзпангыи н и ш п ёрн уррй  т е д го  
залуушууптай уупзаа, Ж аргаланта 
1D D D W  соёлой Ьйш ангай 
бар ил га хараа, Гуоннооэерошн 
yhaap хан тал ын суннвэнэй 
наспсдй станцию  курао, спортын 
урилд^нуудга хабаадаа, Алдар 
Солын орленю  гавапср Гурдормэ 
IlfafHnomrt х у и в ц р  ба ног ню 
найруупатн, зужэгшэн Барас 
Халзагговай куш ана ВО жэлзАнь 
□йгой ш иираццурин, баглаа 
Еэсэгуудье Yprae.

Б ури л  Уласай Салэнгэ аймаг 
ыанай гурвнэй дорнодщи 
буэсалзлта бай1зан ба ¥бэр Байгалай 
хасагуудай упгынь бопщ ог. Та ада 
христиан ба буддын ашиантан, 
апдэбу1адэ1тэа1татанаДтупевлэпиад 
збтэй s o t in w r . КХтэн Ьиндида 
хамба ламанарай зка ногат 
Сзпангыи Талын Дуумыи б ай и н  
гавар дэбискар, декабристнууд ай 
HDiamaeta £ ай )ш  гагар Салзнгыч 
пбага н сэ рэ гэ й пол и гр а  й дура сп ал  
В№гал1пан баян ту у ^  заншалтай 
газар юм.

'С ап эш  ■о1мтгж

■ппБриалдууяЬоо odaiifn. 
^ан м зш & и г*н цр т и и м г
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Буряад Уласта санавиаци хугжеехэ 
талаар туол бэелуулэгдэнэ
2017 ондо Средой Копбсило V«c дотар йэепууяцдт Бурная
ViiaL 34 пи а с ннпаг/удай тмщр opotim  Банна.

У п к  дегор e&HriT*pH3 авиаци 
Кугжввдг? ТусэЛЁй бэеЛчуЛЭгДэ»1Энай 
ашдао а Хча--уудГ1аа гэнтъ екээр 
убшэлИзн хунууд туруушын удэр 
котин боллницйнуултд асарагдаа. 
2017 он (га/ЮТор, эмнэлгыч Турган 
туИапамжа АН-2тухэпэй самоледоор 
уласай haHhaa ИомологдоИон 
мунгеер иургэгддраг пэч. Байгша 
он до федеральна Тусалзйхэмжэондэ 
амн-элгын тургчн зуЬэламжа 
уауулгздэ мунэе уе-ын змнздгын 
чэрэпилнуудэзр Х9МЧГД0110М МИ-3 
ТукэПэм вертолёт ашаГДЁГдача.

2017 оцдо eepronfcqoop S i  длхин 
нипДзжД, 566 убшанТэчДё lyha 
:.:ур_э ?016 оной ?хмл|-|ЭнИ?э
хсчшо уласай броджедИэе 
hoMonorflotiDH мунгаер 61 
Дакии, федеральна бсджгдНэо 
1юмологдоГ|рн мунгеер 16 дзхин 
вертолёт хэрэглэгдэа Энэ аргаар 
И5 чундэ эмнапгын туЬа хургзгдее, 
ТэдЭнэй тоцдо -  27 ухибуучДЭ-

-Эмнэлгын 1нйн шанартаЛ турган 
ly ha Ламжэ кургэтгз Галаар санан наци 
хупкаек? тусал еч? ни. а урутзй.Уунзй 
с г-| и нала эбаркаасууДа.пай гаракада,

санааиациин .пэ ашЗ-эр Tyha 
хургэгдэнэ. Эн? тусзл екэ хзрэгтэй. 
Оркщой ХойбосТо УласЗй эЛуурые 
иамгаапгын яаманда санавиэии 
ку гж а и о  тугал бмлуулпэвдэнь, 
баяраа мадуулнэбди. Коло орщсугог 
аймвгуудга ажа Иуудаг кучууднвм Гэнт 
э аиулай уиарбап, амнэлгыч тургэн 
туНаламжа тзру ц о р м  хургэгпзшз 
гэш? бата найдвлтай байка. Му нее 
увым змизлгьн юрзгсалнуудээр 
хднгЕгдаПан вертюледоор эм шэд 
oiiKDtiJK c j j t i ia  ур-ид rapahaO Иарай 
ня.пга хуугэдтэшье туИа кургэнэ. 
Анин шукала бухы ушаргз ту ha 
курсэтоэнэ, - гало Еурмад Уласай 
Толгойлогшо Алексой цыденов
кэлэбэ.

ьуупэй парын туршащ Буряад 
Упасай перинатальна тубт? допоон 
нэрай укибууд асар&гда*;», т?дэн?т>тэ 
амьэлгыч ryha хургэгдее.

Июль Парын эхи»щэ Тунхэн 
аймагай. £ наЬатай, Хутзамхавн 
аймагай 11 Иаратай ухибууд 
екзор гэмэлтэжэ. тэдэнээ Тур-эн 
туЬаламжын больница санааиаиаэр 
асарагдаа. Уело ершедог айиагуудта
ажаИууолэдэй «ни наИа абарка
ушарта Санавиациин ашэ урэ 
рэгнашэгуй,

- Дми Haha абаска асуудалай 
гарачада, еча аймп.дгглй Байна. 
ТииГээД вертолёт, эмшадые 
к&рахщаа, туЬйлат̂ ка уауулхэ 
"эж? М7ц?я?уэ?. Ианааниинь 
амарна. Эн? тусдл?й ыанай уласт? 
ЁаепчулзГдаИэндзнь, ехэ баяртайб, 

гота Ссмашкын нэрэмжата 
больницада эмналгэ Гаража бай Иан 
Виктор Геторин хэлэбэ

Санааиаии кугжввпгэ кадаа 
Буряад Уласай апуур»не щмгаалгын 
Иалбариин шукала эдрипгонуудай 
нзю н белена

Буряад Укапан ЗРРИГйй КОстраА
хэблэяэн албан

Г р е к  б а  Я п о н  У л а с у у д т а  Б у р я а д  о р о н о й  у н д э Б э н  х о о л  у а у у л э г д э х э

грек аллшад шэмаэша- 
гуудэй соёлоор Ронирюбо

Торто н  Лам.С,= аячша.Т- 
ГЫН ДОЛОСН NOHCT" Г311ЭН 
надданай ДунГввр, Буряад 
Уласай эасаг тура Хоол 
ддншын айншалпа *>■- 
гжйэю  таладрУлдогаорон- 
д и н  хоол адишын тубтай 
чш^ржд ажэдпам -гукай 
хэлеэа ба галба. Тэр? хаЛСэ- 
энэй ёЬоор Грек ба П гчн  
уЛасу./ДТЕ байима оной 
э о с о  &,'раад ороной эан- 
ш а лч  кСюЛ ба унДэйэн 
ооёлуэуулэгдзхэ KW.

-  Нитаг ОрйчСй адеа 
коолтой танилсуулха ар- 
паар ннтаг орочуудые я у  
гжй0щ  дорилпогай Улас- 
чхчтондын и о л  здишын

тубтэй халеэзн Ёаталагдаа. 
Т иипм о знэ иол отяб р ь  
hap^ ia  Грек ва ЯГюн ула- 
оддта эмхидаэгдэю Ород 
гур&най хоол здиш ьн до- 
лоон моноггахаЁвэдамбО' 
лообди, - гажэ аяншапгын 
сайд Мария Бадмецьре- 
нойадууАГЁа.

Бщ№ац:1ренм±.'ай
njrjhHj.idCOiiWM
rjjHj.ypjH Ijpxjhdp 
бу*эы̂ дкезпывгт6#1. 
Сувеинрнпддн утххыан 
ДЭПГЭЭЖЭ. E^piay] орокк> 
илр'Л'Тдаоди ■■ r]j».j :двд
HJWjH(JKjn?J.

"Торгом ааида аяншал- 
гын допоен и н о г ’  гэИэн 
НЁадзн БурнаД У л яса  
июп и ин 17- 1тЬо 22 болотор 
унгэрее Иан. Энэ наадые 
буряад Уласай Засагай 
гааар Оррдой Колбмга  
Уласай Соёлсй замэн- 
тай ба O OH-dh даргадз- 
кн Далхэйн зяншешгын 
эмуигэй хеш а эмкмд- 
хзгдяЬвн оайчл.

буряод Улесой С илой
яама,гай ЛйЛхЛзй- пЛйсгч.

гэрэп зураг 
iCu.rD very, па rod.ru
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

Ульгэр шэнги унгэрЬэн xaha
(баримтата туужа)

( Ургэлжэлэл).

CapaMTahaa сээнтэр ошо- 
хо харгыгаар уруудажа, урда 
туглэ гараад, Ехэ булагай 
эхин хурэжэ, боори зайгаад 
зуулэбэл, Хужарай зуун энгэр- 
тэ Бурхии гэжэ бай а нэгэ мал- 
шадай байра баййан юм. Тэндэ 
эжын эгэшэ Долгор нагадцы, 
Шара-Хубуун хуряахайнхи гэр 
булеерее малда байгаа. Баса- 
ганиинь -  Хорло эгэшэ байл- 
саа.

Хорло эгэшын хубууниинь, 
намтайгаа сасуу Цырен-Дор- 
жо (уеыншье haa, нагасань гээ- 
шэ бэзэб) ургэлжэ манайда 
гуйгоод ерэхэ. Бишье ошодог 
йэм, теэд ехэнхи ушарта, ажа- 
лаа хэлсэдэг болойоор, М и
нин зайлган усоорйэп байгаа. 
Ушархадаа наадажа абахабди, 
эжыдэ заруулаад, энэ тэрые 
хэлсэхэ.

Сонхын шэлдэ хурэйэн сэн- 
хэг дээрэ хадаайаар узэгуудые 
бэшэхэбди. Мэлс ахайн шаби- 
нар йэмди. Нэгэтэ тэрэл «хэ- 
шээлээ» хоюулаа хэжэ байтараа:

- Энэ узэг иигээд бэшэг- 
дэдэг, ши буруу бэшэбэш, - 
гэжэ намдаа дээрэлхэхэдэнь, 
би уншажа йурайап хун, бэеэ 
абтабагуйб.

-  Буруу бэшэ, иимэл байдаг, 
-  гэхэдэмни,

Ши нагасайаа ехэ мэдэхэ 
хун гуш, нагаса намда иигэжэ 
заажа угэйэн юм, -  гээд хо- 
юулан гансахан узэгэй тулоо 
хэрэлдээд, хэзээдэшье «гэртээ 
баййан нохойн йуул ургуу» 
йэмнай даа, сухалдайан бинь 
баряад баййан хадаайаараа 
тархииень шулга нэшэжэ, тэ- 
рэм уй-хай, гэр тээшээ гуйгоо

йэн. Энээндээ тэрэм янгал- 
жа, ехэ удаан соо хоорондоо 
ябалсаагуйбди.

Хожомынь, Цырен-Дор- 
жынгоо албанда ошоходо, 
нагадцыдаа ошожо, уйыень 
асаржа, тулеэень хахалжа 
угэдэг йэм, тиийээр миниишье 
йурахаяа ябашахада, Цырен- 
Доржо эжыдэмни хамйалсаад, 
харалсаад байлсаа.

Муноо Бадма нухэртэеэ 
Пообо-Жунды дээрэ байра 
тухеэрээд, тэндээ убйэеэ абажа, 
малаа хараад байдаг, Хорло 
эгэшэмнишье хада гэртээ харяа 
бэлэй даа.

Ехэ булагйаа гууртынгээ 
мал уйалдаг ажалтай бо- 
логдобо. Мал субаад лэ, сэб 
сэхэ 00ЙЭД0ОЛ ошоо бэзэ, да- 
халдажа ошоод хаража бай- 
хаш, шадалтай зариманиинь 
йулашагуудаа турихэ, мургэхэ. 
Унагаахадаашье болохо, хоо- 
рондонь, модохониие баряад 
зонхилоошон байдаг йэм.

Нэгэ уе Бурхии дээрэмнай 
Санжай-Ханда тээбии басага- 
даараа байгаа. Баабайтай мо- 
рёор нэгэтэ ошожо, тээбиидэ 
йайшаагдаад, ехэ хундэлуулээ 
бэлэйб. Тэрээхэн хундэдоо 
амташайан би малайнгаа уйа 
уужа гарайан хойно зуулээд 
лэ Санжай-Ханда тээбииндээ 
гуйгоод ябашахаб. Ошоходом- 
ни, али олон юумэ асуужа бай- 
гаад, заварууха зууража сай- 
луулха, зарим ушарта зоо- 
хэйшье шанаха.

Манай ушоол багада, эхин 
йургуулида йуража байхада, 
Санжайдан тээбии (тэрэ Сан
жай-Ханда тээбиимни) эль- 
бэтэй болобо, эндэ муу юумэ

хэбэ, тэндэ мал убдэбэ гэйэн 
йураг гарадаг болоо. Айлнуу- 
дай дал-дамхуу соогуур ябуул- 
тана гэлсэхэ.

Байгаалиимнай байа нэгэ 
таабаринь энэл юм бэзэ, лаб 
мэдээгуй юумэеэ бэшэхэшье 
аргамни угы. Нютагайхид тээ- 
биие улуу харадаг болоо...

Тиийээр нютагйаа ошохо 
баатай болоо бэлэй. Басага- 
дайнь нэгэн Ринчин Харсаада 
Максар нухэртэеэ ури бэеэр 
унэр баян ажайууна.

Ханда бидэ хоёр залуу мэр- 
гэжэлтэд 1974 ондо Харсаада 
ажаллажа байхадаа, Максар- 
танаараа ехэ нухэсообди, ню
тагайхид гэжэ маанартаа ехэл 
мээхэй йэн. Убэлэй хуйтэндэ 
Сагаан-Мориндоо 2-3 удэроор 
ошоходомнай, галыемнай ту- 
лижэ байха, ургэлжэ орожо 
ерээд лэ, хоорэжэ, хоорэжэ га- 
раха...

Сарамтадаа байхадаа кол- 
хозой ноёдые барагшалжа мэ- 
дэдэг йэм.

Байд гээд лэ Радна ноён оро
жо ерэхэ. Манайхинаар ажал 
албангаал хоорэлдоо бэзэ даа, 
юундэб даа, манай эжын га- 
ниржал байдагынь йанагшаб. 
Радна Данзанович Найда- 
нов бухы найаараа «Родина» 
колхозой хутэлбэрилэгшэдэй 
нэгэн ябаа. Хожомоо, ехэ бо- 
лоодшье ябахадаа, Михаил 
Бадмаевич, Радна Данзано
вич, Ц,ырен-Доржо Жамбало- 
вич гурбанииел ургэлжэ, бухы 
найаараа худэлжэ баййан зон 
шэнгил йанагшаб. Хоорондоо 
эбтэйнууд, ажалдаа хандаса- 
тай -  тусгаар хунууд гээшэ йэн 
ха.
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Радна Данзанович хушэр 
сагта эрэ болойоп, ехэ йургуули 
хэжэ шадаагуй:

-  Мунее, таанар шэнги ин
ститут дуургэйэн haa, эндэ 
иигэжэ байхагуй, ЦК-да хурэ- 
тэр дээгуур ноён ябаха йэм, -  
гэдэг бэлэй.

Мал ажалайнгаа hapa 
буриин тоосоо хэхэдэнь, ха- 
рахадашни, ехэ нарин, тоо 
бухэниие шоотолжо йууха, 
атаархамаар гоёор бэшэдэг хун 
бэлэй.

Ухаансар хун байгаа гэжэ 
эли йэн. Тэрээхэн шоото дээрээ 
ушее процент гаргаха, минии 
харахада удаан шэнги байха- 
дань:

Хаяыт тэрэ шоотоёо. Про
цент гаргахада ябууд бэлэн, 
энэл гоё юумэн байна, -  гээд, 
нэгэ удэшэ логарифмическа ли- 
нейкэ баряад ерэбэб.

- Энэшни юун гээшэб? 
гээд, ехэл йонюушархажа оро- 
бо.

Убгэндэ «ухаа» заажа удаан 
тухашараагаагуйб, хэды дахин 
харуулйамни тэрээхэн процен- 
тэеэ юумын амараар гаргадаг 
боложо, ехэ хухигшэ бэлэй.

Минии дээрэ нэрлэйэн гур- 
бан ехэ эбтэйнууд, бэе бэеэ шо- 
глохо дуратайнууд бэлэй.

Михаил Бадмаевич нэгэтэ: 
Радна Данзановичаа хара- 

йам шоотоёо хаяад, нюдэндоо 
шэл зууйэн убгэн логарифми
ческа линейкэ баряад йуужа 
йуубал. Би ушоо барижа 
узоогуй ябанаб, -  гээ бэлэй.

Шоотошье юу хаягдахаб 
даа, нэгэ бит ых аи шоото 
ургэлжэ суумхэ соогоо хээд 
ябадаг юм Нэп, тэрээн дээрэнь 
нэмэхэ, хороохо, удхэхэдэ 
тургэн, бэлэн ха юм, хубааха- 
дашье халта ажалтайшаг, гэ- 
бэшье амархан юм даа.

Тэрэ уедэ энээхэн кальку- 
ляторнууд ушоо угы байгаа,

ямараар ажалынь хунгэрхэ 
байгааб, тоо толгой, нэмэлтэ 
шэгнуур, тэжээлэй баланс гэхэ 
мэтэ тоолохо юумэ юу бараг- 
дахаб, йуниеэ дуурэн йуудаг 
байгаа. Ушоо тиихэдэ малттта- 
дай салин эдэл зоной тар соо 
байгаа ха юм.

-  Утаатадаа байхадаа, бага- 
дамни, заахан Долгор гэжэ ехэ 
йайхан, залуу эхэнэр колхозой 
амбаар баридаг байгаа. Бил тэ- 
рээниие ургэлжэ дахасалдажа, 
юу хээндэ хуртэжэ байдаг йэм, -  
гэжэ Санагын совхозой ахамад 
зоотехнигээр, удаань директо- 
рээр худэлйэн Байкал Цырено- 
вич дурсагша бэлэй. Турэлэйнь 
хун юм. Тэрэл заахан Долго- 
рынь (Долгор Лубсановна) 
Сагаан-Мориндо Радна Данза- 
новичта хадамда гарайап, зур- 
гаан ухибуудые ургэжэ, эрдэм- 
тэй номтой болгожо табийан 
минии хадам аба эжы хоёр гээ- 
шэ. Би хухижэ ерээд, хоорэжэ 
захалбал «Турбин эсэгэтэй, 
гурбан эхэтэй хун гээшэб» гэ
дэг байгааб. Унэндоошье тии- 
мэ -  турэйэн эхэ эсэгэ хоёрни, 
ургэйэн эхэ эсэгэ хоёрни, ха
дам эхэ эсэгэ хоёрни. Намйаа 
баян хун ондоо тээ бии юм гу? 
Турэйэн, ургэйэн, тэнжэйэн - 
намда энэ ойлгосо оройдоо- 
шье илгаа угы, адли хундэлжэ, 
адли сэгнэжэ ябадаг хум. Нээ- 
рээ йонин, тоонто нютагаа, 
газар дээрэ гансахан нютагаа 
юунйээшье улуу йанажа яба
ха ёйотой гэйэн сэсэн мэргэн 
йургаал байдаг. Харин минии 
тоонтомни Хориин аймагта, 
ургэжэ абайан эсэгынгээ ню- 
тагта -  Захааминай аймагай 
Сагаан-Мориндо эрэ болооб. 
Эхэмни Санагын. Эсэгымни 
турэл хамаатад байал Сана- 
гаар нютагжайан, олон бо
ложо дэлгэршэйэн байдаг, 
эхымни аха дуунэр хайшаа 
ошобо гээшэб. Пургуулида

Санагадаа йурааб, ажалда ню- 
тагжан йуугаабди, ухибууднай 
Санагын йургуули дуургэжэ 
гарайан, багшанарнай тэндэ, 
нухэд олон. Эгээл тиимэйээ юм 
бэзэ, намда эдэ гурбан нэрлэйэн 
нютагуудни аб адлихан сэнтэй, 
адли хундэлжэ, адли дурсажа, 
адли йугэдэжэ ябадаг хум.

Сагаан-Мориндоо бусая 
даа. Радна Данзанович Дол
гор Лубсановна хоёр гурбан 
хубууд, гурбан басагадтай 
йэн. Барандаа эрдэм йуража, 
мэргэжэлээ олойон, зоной 
дунда хундэтэй худэлжэ ябаа. 
Саг ябажа, тэдэнынье байал 
найанайнгаа амаралтада гара- 
шанад ха юм даа. Ашанар, зээ- 
нэр олон, Ханда бидэ хоёр гур
бан хуугэдтэйбди, 7 ашанар, 
зээнэр, Борис Валя нухэртэеэ 
хоёр басагадтай, хоёр зээнэр- 
тэй, Валя Даша нухэртэеэ хоёр 
басагад, нэгэ хубуутэй, хоёр 
зээнэртэй, Цырен-Ханда Бо
рис нухэртэеэ хоёр хуугэдтэй. 
Радна Данзановичай обогые 
ургэлжэлуулхэ хоёр хубууд 
байна (залуугаар мордошойон 
Эрдэмэй хубууд).

Мун лэ даажа абайан ажал- 
даа унэн сэхээр хандадаг 
хунуудэй нэгэн Цырен-Доржо 
Жамбалович Ширапов баййан 
юм. Бэшэхэдээ ехэ йайханаар 
бэшэхэ, гоёор зураха, тусгаар 
бэлигтэй убгэн ябаа. А лит ье 
сагта олдоод лэ байдаг дутуу 
дунданууд хаана ябашахань 
йэм, байгаал бэзэ, оорйоонь 
дээгуур тушаалтадтаа сэхэ 
хандажа, малшадайнгаа эрил- 
тэ харюулха, хушэр байдал- 
дань халташье йаа тэдэнэй 
анхарал хандуулжа шададаг 
баййанайнь гэршэ нэгэнтэ 
бэшэ болойон хум. (Хожомоо 
суг худэлоошье йэмди).

Тубэд номтой убгэн бэ
лэй. Найа барайан абымни 
бурха бутээжэ угэйэн юм,



2018 оной августын 17 «Ажалай туг» 7 нюур

угалза шэнги гоёор бэшэйэп, 
зурайап байдаг Inn. Сэрэн 
тээбии хунгэн, сарюун, тугал 
буруунуудаа «зонхилйоор», 
гэр тойронгоо газаа-досоохи 
ажалаа жэншэдгуй янзалйаар 
ябталйаар, яЬалапп.с ундэр 
найа найалаа йэн даа.

Ypn бэень мун лэ гартаа 
дуйтэй, уран, нарин, бэрхэ 
хунууд байха.

Василий Цырендоржиевич 
Ханда нухэртэеэ Улаан-Удэдэ, 
барилгын инженер мэргэжэл- 
тэй, Дари аба эжынгээ гулам- 
та сахижа, урн хуугэдээ хараад 
йуупа. Бальжан ямарханшье 
ажалда, барилгада бэрхэ, 
Оля нухэртэеэ мун лэ нютаг- 
таа. Ольга Лубсановна бухы 
найаараа эмшэн мэргэжэлээрээ 
ажалтай, «Буряад Республикын 
элуурые хамгаалгын габьяата 
худэлмэрилэгшэ» гэйэн нэрэ 
зэргэдэ хуртэнхэй. Ута-Жал- 
гадаа ябайан убйэшэдэймни 
нэгэн баййаншье байхадаа бо- 
лохо.

Нэгэ жэл йэн ту... Серё
жа ойн ажахын мэргэжэлтэн. 
Иигэжэл ажалша бэрхэ, уран 
нарин урн хуугэдынь ашата 
эсэгынгээ наитии гуламта са
хижа, алдар нэрыень уг залгуу- 
лан нэрлуулжэ йуудаг юм.

Малай тобироо алдангуй 
убэлжэхэ хэрэгтэ урн убйэн 
хоёр лэ бэзэ. Тэрэ сагта таряа 
талханшье угы, элдэбын кон
центрат, багсармал тэжээлшье 
гэжэ байхагуй, у б In ехээр лэ 
абагдадаг байгаа.

Сарамта. Баабай углеегуур 
малдаа тараажа угэхэ убйэеэ 
удэшэндее нэгэ шаргада тээ- 
жэ бэлдээд хонохо. Углоогуур 
бодоод тэрэ шаргадаа cap 
хуллоод, намайе ургоод сар- 
таа мордохуулха, тиигээд 
хаа-гуур ябахыемни заажа 
угоод, аса барижа, шаргын 
ябуудта убйэеэ тарааха. (Тэ-

рээхэн сартаа «ноён», йайн 
«жолоошон» болонхой бай- 
гааб). Тэрэ убйэеэ тараажа 
дуургээд, малаа дал соойоонь 
гаргахадамни, йурашайан мал 
гуйдэлоороо тэрэ убйэндоо 
ошожо эдижэ орохо.

Малай убйэеэ эдижэ, хог- 
ложо дуургэтэр дал соогоо сэ- 
бэрлэжэ урдихэш. Муноохил 
cap шаргаяа далайнгаа уудэндэ 
залаад, шарга дээрээ хабта- 
гайнуудые дэлгээд, мун лэ 
зэргэлуулжэ хадажа холбойон 
2-3 хабтагайнуудаар хана 
хээд, йуни соо малайнгаа дал 
соогоо табаглайан шабаайа 
зоожэ тээхэш. Залуу мал тэр- 
шээ, тэрэ шабаайаяа соо- 
ро гэшхээд, хоргоойон мэтэ 
болгожорхийон байха. Хоёр 
тааз асараад, баабай дал соо- 
гуур мулхижэ ябаад гараараа 
тэрэ хоргоойыеньтааз соо эгээл 
дуурэн бэшэхэнээр, минии даа- 
хыса хээд угэхэдэнь, газаа шар
гада абаашажа тээгээд ерэхэ- 
дэмни, хоёрдохи таазни бэлэн 
болоод байха...

Шаргын дуурэхэдэ, са- 
раа хуллэжэ унажа абаад, 
байрайаан саашаа, хабартаа 
урияа абаха газартаа абаа- 
шаад, шаргын хабтагайнуу- 
дые унагаажа, тараажа адхадаг 
байгаабди.

«Гунан бухын хэбтэйэн га- 
зарта гурбан жэлдэ ногоон 
ургахагуй», -  гэйэн таабари 
байдаг. Тэрээхэн таабариин 
заабаряар урияа жэл бури, 
хэды газарта, нэгэл доронь 
обоолдог. Элбэг, йайн найжал- 
жа, хуурайгаар абайан урн (хин 
гээдшье нэрлэдэг, ондоо айма- 
гуудта хохир гэхэ) ерэхэ 
убэлдоол олзо бэзэ. Сагаан- 
Мориной малшад урияа элбэ- 
гээр абаха, малдаа дал соонь 
зузаанаар дэбдихэ заншал 
али сагйаа сахидаг юм, муноо 
хурэтэр тэрэл хэбээрээ. «Убэ-

лэй сагта урн гээшэ малай ха- 
хад «хоол» гэлсэдэг. Далаа 
сэбэрлэхэ ажалаа хэдэн шарга 
зоожэ дуургээд, тэрэл шарга
даа урн тээжэ асараад, дал соо- 
гуураа адхажа тараагаад гэр- 
тээ орохош.

Тиийээр малшье хогложо 
дуургэдэг байгаа бэзэ, тэдэнээ 
баранииень туугаад (дадайан 
мал 00ЙЭД0ОЛ субаа юм бэзэ), 
Ехэ булагтаа уйалхаяа ошог- 
шо йэм. Энэ йамбаанда баабай 
сайлажа абаад, удэр сайлаха 
хунэйэеэганзагалаад, булат дээ- 
рэ ерэжэ, уйа уугаад гарайан 
малаа туугаад харюулхаяа 
ошогшо бэлэй.

Тиигээдшье Ехэ булат 
дээрэйээ хайшаа ошохобиб - 
Хужар ту, Бурхии ту, али гэр- 
тээ -  миниил мэдэлэй болодог 
йэн.

Малаа Сарамтайаа аяар 
Шабарта, Тархайн болдогой 
баруугаар, Баруун-Адагаар ха- 
рюулдаг байгаа.

Дулаархада, зуйаланда га- 
рахайаа урдашагуур, ядаржа 
убэлжэйэн нэгэ хэдэн толгой ма
лаа хойшонь абаашажа, Сарам- 
тын хушуунйаа доогуур, шуты 
соогуур харюулдаг бэлэйб.

Ямарааршье найжалжа 
убэлжэхэдэ, заал йаа хэды 
толгой муудайан байха, 
ургэдэгшье гараха.

Арайхан хулнуудээ
худэлгэжэ ябайан тэдэ хаана 
холо ошохоб даа, гэбэшье уна- 
ха, дуйаха, хуйтэн, шиигтэй га
зарта удаан хэбтэбэл убшэлхэ, 
тиимын тула хараха хун хэрэг- 
тэй, тэрэ хуниинь би болодог 
бэлэйб. Тэдэм эндэ тэндэ хагда 
зулгаахатай угытэй, бинь энэ 
тэрые шуты соогуур шэншэ- 
хэб, хабарай наранда игаажа 
йуухаш...

Тиийээр шуты соойоо эжы 
сагаан забьяагаа баряад, нэгэ 
буд мунэйэтэйхэн бии болохо.
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Энэ «ажалшанай» удын хоол 
ерэбэ гээшэ.

Халуун сай, мунэйэн 
соойоонь кружка, ёпоошхын 
хухархай, тиигээд лэ «будуун» 
хун Ьуужа сайлахаб. Гоёл бэ- 
лэй...

Займаг зайгаад, шугы соо- 
гуур шубуу шонхорой шууяан, 
дуулаан, Сарамтын горхоной 
шолшогоноон, ехэ харгыгаар 
угсэйэн, уруудайан моритой- 
шуул -  даншье гансаардаагуй, 
уйдахаар бэшэл Inn.

Баййаар, эсээд лэ юм бэзэ, 
малнуудай али нэгэниинь хэб- 
тэшэхэ. Эдээнэйш алиниинь 
еврее бодожо шадахаб, али
ниинь хэбтээ haa бодожо 
шадахагуйб гэжэ мэдээд ябадаг 
йэм.

Тэрэ шадалтайнуудыень 
нэгэ хэды хэбтуулээд, йуулыень 
ургэн йагад мушхажа бари- 
жа, хашажа, хаажа бодхо- 
хош. Хэбтэшэйэн ургэдэгые 
(угышье haa ургуулйэп мал 
гэхэ, ургуулжэ бододог) нам 
мэтын хунэй ургеед бодхо- 
жорхихо гээшэ холо, гэбэшье 
олонхииень бодхоод лэ байдаг 
байгааб. Энээнэй мэхэнь юуб 
гэбэл, хэбтэжэ эсэшоод, бодо- 
хо йанаатайтттье haa, тэнхээгуй 
хэбтэйэп амитаншни хунэй 
ургеешэ болоходо хушэлжэ 
захалаад, нээрээ ургуулжэ 
бодойон шэнги еврее бодо- 
шохо. Хушэлхэшье тэнхээгуй 
ургэдэгууд байха. Тиимэ 
ургэдэгэйнгвв хэбтэшэбэл 
уруудайап, угсэйэп моритой- 
шуулые «захиржа» морипЬоопь 
буулгаад ургуулжэ, тэрээхэнээ 
бодхуулжа абахаб. Удаан соо 
моритойшуулай угы Ьаапь гэр- 
тээ гуйжэ ерээд, эжытэй ошо- 
жо, арай шамайхан лэ бодхо- 
хош.

Нэгэтэ хунуудэй ябахагуйдэ, 
мун лэ гэр тээшээ гуйбэб. 
Горхо гараад саашаа сабша-

лан дээрэ гараад ябатарни, 
урдайаампи, манай гэрйээ наа- 
ша, нэгэ моритой хун ерэжэ 
ябаба. Xapahaap таняаб -  кол- 
хозой туруулэгшэ.

Хэнииньшье ябаг, намда, 
хеерхы, ямар хамааб?

Тэндэ нэгэ хашарагни хэб- 
тээд, бодхожо даанагуйб, бод
хоод угэгты! -  гэжэ захираа 
бэзэб.

-  Алим даа, хаанаб, дахуу- 
лаад ошо даа, -  гээд, ехэл гоёор 
намтай хоорэлдэйоор ошожо, 
тэрэ хашарагыемни бодхожо 
угввд, намайгаа «Мал харюул- 
жа ябаха бэрхэл хунши», -  гэжэ 
тэйэ магтаад, дээшэлжэ, Бэлшэр 
ошохо харгыгаар ябашаба...

Тиихэдэ муу малаа ноё- 
дой нюдэндэ аргатайл haa 
харуулхагуй гэжэ хаанайаапп.с 
мэдэхэмни 1пм, «Шаралдаев 
ноён» гэжэ мэдээшэмни хурее 
йэн, малшадаа эрьежэ ургэлжэ 
ябажа байдаг бэлэй.

Сагаан-Мориндо хэдэн жэл 
йуужа, «Родина» колхозой 
туруулэгшээр худэлйэп юм.

Хэжэнгын аймагай Мог- 
сохон нютагай Бальжинима 
Шаралдаевич Шаралдаев ню- 
тагаймнай туухэдэ оройон хун 
юм. Муноошье манай нютаг- 
та мартагдаагуй, хун талаараа 
эрхим, бэрхэ хутэлбэрилэгшэ 
баййан, тэрэ уедэ ажаллажа 
баййан нютагаймнай аха зон 
«Шаралдаев туруулэгшэ», 
гээд лэ аманйаа унагаадаггуй, 
манай нютагта ехэ тааража, 
ехэл haiiи hyyhaH, худэлйэп юм 
гэлсэгшэ.

Минин хожомоо hypryy- 
лида ороод, хэдышье клас- 
ста хурэтэрни юм 1пм, Са- 
гаан-Мориндоол баййап юм. 
Янжил-Пама басаганиинь 
намтай нэгэ найанай, намйаа 
нэгэ класс дээгуур йурадаг йэн. 
Зурхэтэй, шуран, урдаа баййап 
хубуудтэшье диилдэхэгуй, ху-

ноор ниилэсэтэй, ургэлжэ шуу
яан, наадан соогуур ябадагынь 
Ьапагдапа. Доогуур пайапай 
хубууд бии бэлэй: Баян-Жар- 
гал, Баян-Дэлгэр, Баян-Да- 
лай...

Yпипэй юумэ хадаа мар- 
тагдаал юм байна, Баян- 
ЖаргалЬаа бэшыень хэниинь 
хэм гэжэ илгахаяа болигдоо 
даа. Баян-Дэлгэр ха, нютагтаа 
(Могсохондоо) худее ажахын 
мэргэжэлтэн болонхой ажал- 
тай йэн. Нугеедэнь Улаан- 
Удын оперо бол он баледэй те- 
атрта дууладаг бэлэй...

Одоол минии лаб таниха 
Баян-Жаргал нютагтаа -  Хэ
жэнгын аймагай захиргаанай 
толгойлогшо байгаа. Зуун Си- 
биириин технологическэ уни- 
верситедтэ багшалдаг 1пп, Са- 
гаан-Мориндоо гурэйэп хун юм.

Энэнынье энэ, хэниинь хэм 
гэжэ худхаа хуймаашье haa, 
нэрэнуудынь ушвв мартаагуй 
Ьапажа ябайап байба ха юмбиб.

Гэбэшье багымни сэдьхэлдэ 
нэгэтэ шэнгээд лэ минии зосоо 
мунхэ улэйзи Шаралдаев но- 
ёмнай олон удаан жэлнууд соо 
хариин нютагта тон тааража, 
амжалтатай, магтаалтай ажал- 
лаа. Сагаан-Моримнай хариин 
холойоо нютагжан бууйан хун 
бухэнэй сэдьхэл зурхые саа- 
Hahaa эзэлэн бэедээ татаха, 
унэн йайхан нэрэеэ йанажа, 
тэдэ зоной хии морииень саг 
ургэлжэ дээгуур хиидхэжэ бай
даг. Морин ха юм даа, Хии 
Морин...

Нютагаймни залуушуул 
мэдэхэшьегуй, минии уетэн, 
памйаа дээшэ паЬатаГппуул 
Шаралдаев туруулэгшэеэ 
мунеешье хурэтэр унэн сэдь- 
хэлэй haiixaii уюор дурдажа 
байгша.

«Сагаан морин» 
гэжэ номЬоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ хожом гараха)
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TYYX3

Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэлжэлэл).

Хаан тайжые Турын гол 
дээрэ угтайап жэлэй намарай 
hYY-i багаар Суугэлэй дасанда 
нэгэ ород удэшэлэн оройшог 
тээ буужа ерэбэ. Гурбан харые 
зэргэшэйэн хонхотой тэргэтэй, 
хибэсээр гоёойон тарантастай, 
мун hyyxa буухадань йугадажа, 
туйалжа байха зарасатай -  эдэ 
бугэдеернь шэнжэлхэдэ ехэ 
зэргэтэй баян ноен янзатай. 
Шэрээтын гэр заалгажа сэб 
сэхэ ошожо орохолооронь, 
Узэмбын ламхай энэ хуниие 
хаана хараа йэн бэлэйб гээд, 
йанажа ядантаба. Орогшо 
хуниинь ород янзаар баруун 
гараа йарбайнгуй, хармаанйаа 
ута шара хадаг гаргажа, хоер 
гараараа гуримтайгаар зол- 
гоод, альга хабсаран наман- 
шалжа доро дохёод, нэрэ, зэр- 
гэ, хэрэгээ хэлэхэдэнь, ламхай 
гэнтэ йанажархиба. Унгэрэгшэ 
зунай угтамжын уедэ хаан тай- 
жын хажууйаань йаладаггуй 
ноен князь Ухтомский бэеэрээ 
гээд, тиигээдшье, хэды хоног 
урид хойто Хориин Аамбын 
Эрдэнийээ захяа ерээ йэн: та- 
найда нэгэ ород ноён ошожо 
болохо, йайнаар угтыт гэжэ 
гуййан байгаа. Узэмбын лам
хай ород хэлэндэ яНала йайн 
тула, оршуулгашаншье улуу 
байгаа. Аяар холойоо, Эрхуу 
хотойоо зургаан хоног удэр 
йунигуй ябажа, энэ хуралые 
урдихэеэ я a pah ап ноён князь 
ехэтэ аяшаранги амаржа хо- 
ноод, углоогуур эртэлжэ, 
зорийон хэрэгээ гуйсэдхэхэ 
шухала йэн тулань, ламхай- 
тай ургэноор угэшье болохо 
йамбаа олдобогуй, дасан руу 
гэшхэлбэ. Уншалгань углоонэй

наранаар эхилхэ байба. Яагаад 
энэ хуралай болохые мэдээ юм 
бэ гэхэдэ, Эрхуудэ байтарынь, 
богонихон иимэ удхатай бэ- 
шэг ерэбэ: «Ваше Сиятельство, 
спешу сообщить, что хурал, о 
котором расспрашивали Вы в 
прошлый свой приезд, состо
ится 22 ноября в Цугольском 
дацане». Энээниие хэн бэшээ 
юм гэхэдэ Хориин тайшаа Эр- 
дэни Бамбацыренов. Тиихэдэ 
энэ Э. Бамбацыренов тайшаа 
болоод баййан юм гу, угы гу 
мэдэнэгуйб, зугоор лэ Э.Э. Ух- 
томскиин эрхим нухэдэйнь нэ- 
гэн баййаниинь унэн. Энэ бэшэг 
ноябриин 15-да абаад, тэрэ до- 
роо йооргоо эрьежэ, аяар Ага, 
Суугэл зорижо гарайан байгаа.

Саашань юунэй болойон 
тухайнь, харайан узэйэноо 
князь Э.Э. Ухтомскиин оорынь 
бэшэйые буряадшалан дам- 
жуулая: «Хурал углоонэй на
ранаар эхилбэ. Уларил хуйтэн, 
дасанай газаа сугларйан ла- 
манар йайсахан даарайанйаа 
жэхынгинууд, нэгэ гэлэн да- 
санайнгаа ганди модые зуун 
мур дээрээ абажа, ламанарай 
суглархын дохёо сохибо. Ган
ди гээшэнь табан тохой утатай, 
будууниинь аршамай дурбэнэй 
гурбан хубинь боломоор улаан 
зандан юм. Хоёр узууртэнь ба- 
хын дурсэ йиилээтэй. Сохидог 
дохюурыншье байал улаан зан- 
данаар хэйэн, узуурнуудтэнь 
хулганаагай толгойнууд йии
лээтэй. Ламанарай суглархые 
угэйэн дохёо муноо улуушье 
гэхээр, бултадаа урид ерээд 
хулеэжэ байнад. Сугларагшад 
бултадаа добжоон дээрэ зог- 
соод, мэгзэм уншаба. Тии- 
гээд дасан руугаа оробо.

Уданшьегуй нэгэ носилка шэн- 
ги табюур дээрэ талхаар хэйэн 
нюсэгэн хунэй дурсые тэлэжэ 
асараад табиба. Энэнь лин- 
ха гэдэг хунэй уйлэдэдэг бухы 
нугэлые суглуулжа, согсолйон 
удхатай тэмдэг гээшэ. Шажа- 
най бухы дайсад, йаалта, хаал- 
та хэгшэд хумхиин тоойон 
болоод йунэг гэйэн удхатай ун- 
шалгые ламанар уншаба. Энэ 
уншалган гурбадахи булэгэй 
эхиндэ дасанай тогоошон жама 
гэдэг аягуй муухай унэртэй 
юумээр энэ линхые утаад, ун- 
шагша ламанарай тоогоор ар- 
бан хоёр хэйэг болгожо эсхэ- 
жэрхёод, тэрэ доронь дасанйаа 
гаргаад, оро бодогуй хаяба. 
Тиигээд сор гаргаха бэлэдхэлдэ 
оробо. Энэнь талхаар хэгдэйэн 
гурбан самсаалтай, зосоогоо 
хунды сорогор ундэр, ягаа- 
наар газаайаань будайан, ушоо 
тойроод улаан дулэн, набша 
намаа, тухэреэбшэнуудые ху- 
тагаар нэбтэ отолжо йиилэйэн. 
Тиимэйээ нэбтэрхэй йиирэгэр, 
унэхоороо дулэтэйшье юм 
гу гэхээр. Хамагайнь орой- 
до уноохил талхаар хэйэн 
хунэй хохимойн дурсэ. Мун 
лэ иимэнууд хохимойнууд со- 
рой боорёор зуг бухэндэнь 
табяатай. Энээнэй нэгэ тала- 
дань модон йурша зэбээрэнь 
зоогоотой, хадаг уяатай, ушоо 
хорло тэмдэг йуршын удэнэй 
эхиндэ бухэлоотэй. Сорой 
урда зуланууд бадараагдаба, 
адис санзай ууюулба. Уншал- 
га энэ уедэ ондоохон аялгатай 
болобо. Иихэдээ, сорые ами- 
луулжа, шажанай дайсадтай 
тэмсэжэ галай дулоор хуй- 
халан, йуноохын хусэ оруул- 
жа байна гэйэн удхатай.
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Уншалгын дуурэхэ багтал, со- 
рой зуунтээ уншажа баййан 
жама хоёр балин сорой 
хажууйаа абаад, гурба дахин 
эрьюулээд, Нал гай raphaa ба- 
руун гартаа, тиигээд йеергэнь 
гурба дахин эрьюулбэ. Энэ 
уедэнь дасанай хугжэм абьяас- 
тайгаар наярна. Удаань со- 
роо шатаахаяа дасанйаа гара
жа худее тээшээ ошобобди. 
Тэг дундаа сороо абаашажа 
табяад, уншалгын гурбадахи 
булэг эхилбэ. Огторгойн одо 
мушэд яларалдажа, йуни орой 
болонхой. Шэрээтэ ламань со
роо толгоййоо дээшэ гаратар 
ургэбэ, ламанар тарни унша- 
на. Ойлгогдохогуй тарниин 
уншалгада дадантаад баййан 
шэхэндэмни, ондоохон абяан 
дуулдажа эхилбэ. Уншайан 
угэнуудэйнь удха ойлгогдожо 
баййан хэбэртэй. Юун бэлэй 
энэмни? -  гээд йайса шагнан 
гэйээмни «...иже еси на не
бесах» -  гээд элеэр дуулдаад, 
удаан удаадань... «и крепкий 
херес», -  гэбэ гээшэл даа. Тол- 
гоймни эрьежэ эхилбэ. Дээрэ 
ургеед баййан сороо ламхай 
голбуун (ехээр тулийэн задагай 
гал) руу шэдэжэрхибэ. Ошон 
сасараад, огторгойн мушэд 
хурэтэр ошоходол гэбэ. Би мэ- 
дээгээ табижа эхилээд, унаха- 
яа найгажа байнаб. Тэрэ уедэ 
тон элихэнээр ород хэлэн дээрэ 
«... пора шептать Ум мани пад 
ме хум» -  гэхэтэйнь адли мэдээ 
табижархийан байгааб.

Углеедэрынь иимэ тулюу- 
раар баййандаа аягуйрхеешье 
haa, шэрээтэдэ хандабаб: «Тэрэ 
усэгэлдэрэй уншалгын тарниие 
намда харуулыт» -  гэжэ гуй- 
баб. Хурэйеер угэжэрхихеер 
янзагуй. Тиихэдэнь барагхан 
бариса, ургэл барижа, йайсахан 
гуйхадамни, шэрээтэ ламхай 
тэрэ уншалгаяа намда ойр зуу- 
раар угэбэ. 0ерее би тубэдые

мэдэдэг ушарйаа, уншахадам- 
ни, иимэ тубэд узэгеер ородоор 
зохёожо бэшэйэн байба. Юун 
бэшээтэй байба юм гэхэдэ: 

Корабль пьяных юнг 
Иж е есе на небесах -  
Ш ептал и я за вас и всех 
На корабле и крепкий херес -  
Мене. Текел. Перес -  
Ю нгам разливал из

трёх корзин -  
Мене, Мене, Текел, Упарсин -  
Был приговор чей! -

Вы бум-бум
Так юнгам кровчим (мать) 
Пришла прекрасная на ум  
Пора шептать 
Ом ма ни пад ме хум.
Хэзээ, хэдыдэ, хэнэй бэшэ- 

йэниинь эли бэшэ. Ойлгожо 
ядайан юумэеэ шэрээтэйээ 
йурахадамни, абайаар хеерэхэ 
янзагуй, сэхэ харюу угэнэгуй, 
орёо тойруугаар дуу тара
на. Энэ уншалгые би булты- 
ень буулгажа урдийэн бай- 
баб. Нэтэруугээр ламхаййаа 
йуража йалахагуйдэмни, тэрэ 
минии буулгажа абагша но
мой хуудайан дээрэ энэ номой 
нэрыень еерынгее гараар бэ- 
шэжэ угэбэ: «Книга Юнглей 
Мансурова». Энэ ном хэды
дэ уншагдадаг юм бэ гэхэдэ, 
«Сагай хурдын эрьесын нюу- 
са хурал» гэйэн уншалгын 
лун хуртэхэдее, хэрэглэдэг 
юм гээшэ гэжэ шэрээтэ лам
хай ойлгуулба. Хэды дахяад 
энэ яряан соогоо Бадмасамба- 
абын, Субхутиин, Манжуш- 
риин нэрнуудые дурдаба. Са
гай тохёолдолго ба бодосой 
нэрэ хоёрой барисалдаан тухай 
удхатай юм гэбэ. Энэ номые 
шудхэрнуудэй шатаажа угы 
хэхэеэ байхадань Манжушри 
ухеерые улдэжэ, халуун дулэн 
соойоо мяхан бэеэ шатаажа 
байжа энэ номые абарйан юм 
гэбэ. Ушоо гурбан удэр хурал 
ургэлжэлбэ».

Хуралай дуурэхэдэ, князь 
Э.Э. Ухтомский Эрхуугээ 
бусайан байха юм. Санкт- 
Петербург хуреед, гэртээ ошо- 
жо, энэ номоороо гунзэгыгеер 
йонирхожо эхилбэ. Тэрэ уедэ 
Тубэдэй ламын шажан шэн- 
жэлдэг эрдэмтэн байгаа ха юм. 
Энэ «Книга Юнглей Мансу
рова» гээшээрэнь, тэрэ уеын 
ехэнууд зохёолшод йонирходог 
болобо. Хэды дахяад энэ но- 
мойнгоо хуулбаринуудыень 
(буулгажа) хэжэ, тэдээндээ 
тарааба. Иимэ номдо Алек
сандр Блок, Николай Гумилёв, 
Корней Чуковский, Михаил 
Кузьмин лаб лэ хуртэйэн бай
гаа. Жэшээнь, К. Чуковскийн 
хуугэдтэ зорюулйан олондо эли 
болойон «Мойдодыр» номые 
арюудхаха, сэбэрлэхэ гэйэн уд
хатай баййан гээд, уран зохёол 
шэнжэлэгшэ М. Петровскийн 
тэмдэглэлынь угаа йонин. Юуб 
гэхэдэ нэрэтэй, турэтэй ород 
зохёолшод «Книга Юнглей» 
гээшые саашань гунзэгыгеер 
дэлбэлэн узэжэ, зохёохы бэли- 
гээ хурсадхадаг йэн гэжэ шэн
жэлэгшэ онсолйон байна.

Дээдэ дурсагдагша буряад 
Бамбацыренов хадаа, Хориин 
йуулшын тайшаа бололтой. 
1913 ондо Романовтан хаашуу- 
лай 300 жэлэй ойн баярта ошог- 
шодой фото-зураг дээрэ, хоёр- 
дохи зэргэлэндэ йалгай гарйаа 
хоёрдохинь Эрдэни Бамбацы
ренов гээшэ, зэргэлээд профес
сор Цыбен Жамсарано йууна. 
Хараха янзада нил ээд задарюун 
шарайтай, бабагар ехэ бутуу 
йахалтай. Энэ хуниие холимог 
шуйанай гэлсэхэ.

Бамбацырен гэдэг Хойто 
Хориин баян хун зунай хурал- 
да ошожо ябатараа, буусын 
йуурин булэг халаахайн захада 
моринйоо буугаад газаалба. 
Гэнтэ тэрэ халаахайн оёорйоо 
нарай ухибуунэй иираглаха
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абаян дуулдаад, байн тии- 
гэйээр бархираанда оро- 
бо. Гайхайандаа харахадань 
Мансытай хуугэхэн. Задалаад 
узэхэдэнь хубуухэн.

Хубуугуй энэ хун яашагуй 
ехээр олзуурхаад, энэ буубэйгээ 
эбэртэлээд, мориндоо мордо- 
жо, тээтэндэ хулеэжэ баййан 
нухэдтее «Эрдэни олооб, гэр- 
тээ бусабаб» -  гэжэ оогло- 
жорхёод, гуйлгэшэбэ. Ангажа 
сангашайан буубэйдэ хухее 
хухуулхэ, Ьая нарайлйан эхэ- 
нэрые бэдэржэ ошобо ха юм. 
Углоодэрынь унеехи суг ябаг- 
ша зониинь хуралйаа бусалган- 
даа Бамбацыренэйдэ хурэжэ, 
ундалха зуура, юун болоод 
бусашаба гээшэбтэ гэхэдэнь 
хеерэбэ ха. Убгэн йамган хоёр 
хухюунууд гээшэнь аргагуй, 
найатай болойон манайда 
хэн хубуугээ угэхэ юм, хэниие 
шарайшалжа, урине гуйха юм- 
бибди гэлсэдэг бэлэйбди, ха- 
рин иигээд лэ бурхан хубуу 
угэжэрхихэ байбал даа. Энээ- 
хэн хубуундээ ушее нэрэ угее 
гуйбди гэхэдэнь, ерэгшэ зоной 
нэгэ йанаамгайнь хэлэбэ: -Теэд, 
та олоходоол эрдэни олооб гэжэ 
оог-хууг табяа йэмнайт. Эр- 
дэнил бэшэ юм гу? -  гэхэдэнь, 
бултадаа зубшоожэ, энэ хубуун 
Бамбацыреновай Эрдэни боло
йон юм. Хараха янзада тон 
буряадшье гэжэрхихээр бэшэ, 
ородшье гэхэдэ, ондообтор юм. 
Ородой шэмээшэг сэлеэнэй ха- 
жуудахи халаахай соо байгаа 
хадаа, буряадталдайан шэмээ
шэг басаганай хаяйан хуугэн 
гэжэ таамагладаг баййан ха. 
Энэ намтарые минии турэйэн 
эжы Жигзамаа хоорэдэг йэн. 
Энэ Бамбацыреновые нютаг 
зониинь олонхидоо Аамбын 
Эрдэни гэлсэдэг байгаа. Эжым- 
ни хоорэхэдоо, Эрдэни хуряаха 
гэхэ. Яагаад аяар хойто Хориин 
хун хуряахай болоо юм бэ гэхэ

дэ, Эрдэниин йамган Ага нюта- 
гай Табтаанайда турхэмуудтэй 
байгаа. Эдэнь суута Пётр Бад- 
маевай ахайнь болохо Аам- 
пил (вампил) юм. Басаганиинь 
Димид гэжэ нэрэтэй йэн ха. 
Аампилай йамган минии эжын 
абга эгэшэнь болоно. Аюурай 
Шимэд гэжэ нэрэтэй байгаа. 
Тиихэдэ Аамбын Эрдэни ху
ряаха болохо гээшэ ха. Эрдэ- 
нитэн Табтаанайгаа айлттта- 
лан ерэхэдээ, турхэмуушэлэн 
соогоо манайдашье хурэжэ 
шарууйалуулдаг, хэшэг бэлэгээ 
абалсадаг баййан юм гэлсэхэ. 
Эжымни хоорэхэдоо, Эрдэни 
хуряахай гээшэ урин, илдам зо- 
нойл хун аад, арайл задарюун 
гээшэнь аргагуй, хамарайнь 
ороййоо бэшэн йахал уйэн йэн 
гэхэ. Бамбацыренов хаан хо- 
тодо олон жэлээр байрлажа, 
ехэ эрдэм хэйэн юм гэлсэхэ. 
Тиигэжэ ябахадаа, Э.Э. Ух- 
томскитой танилсайан байгаа 
гээшэ аабза. Э.Э. Ухтомский 
Э. Бамбацыренов хоёрой уна- 
ган нухэд баййанииень нэгэ 
иимэ ушар гэршэлнэ. 1921 оной 
убэл Э.Э. Ухтомский найанйаа 
нугшэйэн байна. Пуулшын Саг- 
та Эрдэни тайшаагай князиин 
амин дээрэ баййан тушаа иигэ- 
жэ бэшэгдэнэ: «Бурят Бамбацы
ренов, ухаживающий за Ухтом
ским в последние дни его жизни, 
вспоминает, что Эспер Эсперо- 
вич два дня был без памяти, ле
жал в жару, а перед самой смер
тью своей вдруг открыл глаза, 
протянул руку и сказал стихот
ворение». Уноохи «Книга Юн- 
глей» гээшэеэ уншайан байлтай.

Мун энэ бэшэлгэдэ 1891 
оной уеэр баййан Суугэлэй да- 
санай шэрээтые Лубсан Данда- 
ров байгаа гээд, алдуу гаргайан 
байха юм. Аяар 21 жэлэй саана 
тагаалал болойон Дандарай 
ламхай юм аабдаа. Харин тэрэ 
уеын шэрээтэ Узэмбын Шой-

дог баййаниинь унэн. Узэмбын 
ламхайн йайгаар, ородой ехэ эр- 
дэмтэд, зохёолшод «Книга Юн- 
глей» гээшэтэй танилсаха та- 
лаантай байгаа. Иигэжэ Бу- 
даадын шажанай нэгэ бишыхан 
ошоной Европа орожо бадархы- 
ень Уз эм бы и ламхай уршоогоо 
болоно. Энэ ламхайн эди, шэ- 
динь барагдашагуй, модон та- 
багтай хуйтэн булагай уйанай 
бусалтар уншаха шэдитэй ха
даа ерэгшэ ород ноёндо лаб 
йайса буддизмын шадалые бэ- 
ендэнь элеэр узуулээд, йооргэнь 
табихаяа, мэдээень алдуулаад, 
унагаажашье ядахагуй байгаа 
ёйотой. Эндэ нэгэ асуудал тара
на. Князь Э.Э. Ухтомский юрын 
йонирхолой тулоо Эрхууйээ 
аяар холо оршойон Суугэлэй 
дасан 6 хоног удэр йунигуй 
яаралтай ябажа ошоо гээшэ 
гу? Арай тиимэ бэшэ хаш даа. 
В. Коробков тэмдэглэхэдээ 
нюуса лун хуртэхэеэ ошожо 
болоо гэйэн зуйтэй йанамжа 
хэлэнэ. Нээрээшье, нюуса лун 
хуртэхэеэ Суугэл ошоод, хэ- 
рэгээ бутээгээб гэжэ хэндэшье 
ама гарахагуйнь сохом. Нюусал 
хадаа нюуса. Угайдхадаа нюу- 
саяа алдажа гэнэдээ йаа, лун 
хуртэгшэ хун оороо гэмтэхэ гэ- 
дэг гээшэ.

Зугоор энэ хуралынь ямар 
нэрэтэй байгаа гээшэб гэжэ 
мэдэгдэнэгуй.

Князь Э.Э. Ухтомскиин энэ 
урагта ябадал тухай В. Короб
ковой бэшэйэн «Неизвестные и 
малоизученные культы» гэйэн 
ном соойоо интернедээр дам- 
жуулхадань, манай одхон баса- 
ган Жаргалма буулгажа абаад, 
намда угоо йэн.

ШЭРЭЭТЭ УЗЭМБЫН 
ЛАМАХАЙН ОРОЛДОЛГО

Узэмбын Шойдог Суугэлэй 
дасанай шэрээтээр Ганжарбын 
удаа йунгагдаа.
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Гэгээн багша Шимба Шамба 
Сумаагай 1887 ондо тагаалал бо- 
лоо. Узэмбын ламахай шэрээтэ 
боложо, 1903 он болотор энэ зэр- 
гэдэ hyyraa гээд, нютагайнь Шаг- 
дарай Цыренжаб хоороо йэн.

Шэрээдэ йуужа эхилхэдээ, 
галйаа боложо, хайлашайан 
Согшон дасанаа йэльбэн шэнэл- 
хэ хэрэгтэ Намсарайн Шойбоон- 
той сугтаа хам оролсойон ха. 
Пузэгшэдэй дунда бадар ябуул- 
гые Ганжарбын гэгээнэй мэндэ 
байхадаа эхилйэн ундэйэн дээ- 
рэнь, саашань ургэлжэлуулбэ. 
Суглаан дээрэ бадараар олойон 
мунгэн зоориие зубоор эдлэхын 
турим зохёогдойон ёйооронь, 
бухы ажал хэрэг ябуулгагдаба. 
Уд эр йуни гэнгуй, унэнйоо орол- 
дожо, олоной хусоор оройдоол 
хоёр жэлэй туршада бодо ба- 
рааниинь бутэжэ, досоонь ороод, 
хуралаа хурахаар болгожо 
шадайан байна.

Бэшэ газаадахи дасанай го- 
ёлтьш нарин шэбэг ажалнуудые 
яаралгуй гоёожо, йайн шандань 
хургэхэ гэлсэбэ. Орёо, шашаг 
йиилууртэй сонхьш хаалта- 
НУУД, уудэнуудэй хуреэ, дасанай 
йарабшанууд, уран нарин шэр- 
дэлгьш ажал хожомоо гуйсоо. Зэ- 
дээр дабтажа хэхэ ёйотой дасанай 
газаахи тэмдэгууд хэдэн жэлээр 
яаралгуйгоор дархалагдаа. Эдээ- 
нэй алта шаралганай ажал тон 
йуулдэ 1890 оной гаралганаар 
эхилэгдээ. Пуулэй йуулдэ шэрэм 
гэшхуурые Балигьш заводго шуд- 
хажа асараад, хабсаржа зохёобо.

Энэ дасанай тусгаарлан, 
бусадйаа ондоогоор харагда- 
ха ушарынь гэхэдэ -  шэрэм

гэшхуур болодог. Анханда 
дээдэ дасан гарадаг гэшхуур 
модоор хэйэн байгаа. Дээ- 
шээ, доошоо буухада, угаа 
таарамжагуй, уйтахан, хоёр 
хунэй йэлгэхэшье оногуй 
гэшхуур йэн ха. Туймэрэй 
йуулээр дээдэ дасанаа гараха 
аргагуй байшоо. Шэнээр ба- 
рихадаа, шэрэмээр дархалаад, 
газаайаань добжоон (ургэн 
парадно крыльцо) дээрэйээнь 
гарахаа хоёр ургэн гэшхуур 
йанамжалба. Агын урашуул 
шудхалаагай элдэб хэрэгсэл - 
эмээлэй дуроойоо эхилээд, 
бэшэшье юумэ уни урдайаа 
00ЙЭД0О шудхажа йурайан 
байгаа. Шудхалаа хэхын бага 
бэшэ дуршэл мэдэдэг йэн ха. 
Зугоор шэрэм хайлуулха гээ- 
шэнь бэлэн бэшэ. Элйэ шо
рой, шабар холийон шэрэм 
шудхадаг хэб хэрэгтэй. Эдэ 
бугэдэйоо зурхэсоод, Балигын 
(Петровскын) заводто захил 
хээд, бэлэн болоходонь, ошоод 
асарйан гэжэ нэгэ угэ бай- 
даг. Гэшхуурэй хажуу тээхи 
хашаайа гоёор урлажа хэйэн 
модон хэбуудээ заводто асар- 
жа угэхэдоо, иимээр шудхахат 
гэйэн юм. Бэлэн болойон хэрэг- 
сэлээ абахадаа, Жугдэрэй Лаа- 
паан (Аюр Зана) гэжэ дархан 
тэрэ хэбуудээ галдажархийан 
ха. Яаба гээшэбтэ гэхэдэнь, 
«Энэ хэбээрнай ушоо ондоое 
шудхаад худалдахадань, Шэтэ, 
Нэршуу, Эрхуу хотонуудай 
баяшуулай гэшхуур булта- 
даа иимэнууд болошоно бэд 
даа» гэйэн гэлэй. Энээнйээ 
ондоо йанамжые дуулайанаа,

убгэн багша Эрдэниин Лэгсэг 
хоорэжэ угэбэ. 0ороо уран на
рин Суугэлэй жиндагай хабаа- 
тай зурагша дархан хун юм. 
Ямар ондоо юумэ хэлээб гэхэ
дэ, суугэлэйхид Петровскын за
водто хандахадаа, хайлуулйан 
шэрэм хэбэй шорой хоёройнгоо 
мунгэтулооюм. Петровск дээрээ 
00ЙЭД0О шудхаха зубшэл абаад, 
олон зон ошойон ха. Булта- 
даа урашуул, тумэрэй дарха- 
шуул, шудхалаашад. Харсага 
Мэргэнйээ угтай Сайхадайта- 
най болохо Сэбэгэй Нима, Баг- 
тттын Болот, Уран Обоошо гээд 
лэ, нугоодуулынь мэдэгдэнэгуй. 
Завод соонь ажалаа хэхэ газар 
зубшоолгоод, тэндэхи хэбэй 
бэлэн шорой элбэгээр абажа, 
ажаллажа эхилбэ. Шоройдоо 
модон хэбээ сохижо, шэрэмээ 
шудхаха болгоод байхадаа, за- 
водой вагранхайаа хайлайан 
шэрэм тусгаар хунэг соо хэжэ, 
хоёроороо тэлэжэ асараад, 
хэб руугаа шудхаха. Удаадахи 
хунэгтэй хайлайан шэрэм ха- 
жуудань бэлэн байха ёйотой. 
Иигэжэ тогтол торонгуй шуд
хадаг байба. Хайлайан шэрэм 
зоодэг хунэгынь муноо Догойн 
музейдэ байдаг. Модон хэб 
галдаа гээшэ худал гээд, эгсэ 
буруушааба. Шэрэм гэшхуурэй 
зурагыень уранаар зураад, 
тэрээгээрээ хэбыень модоор 
йиилэйэн дарханиинь Зодбын 
Шойдог юм йэн гээд, Эрдэниин 
Лэгсэг хэлэбэ. Байа ондоогоор 
хэлсэхэдээ, Жугдэрэй Лаапаан- 
шье йэн гэлсэхэ.
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