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ПАЙН ПОНИН

Согшон дуган рамнайлагдаба
Санагын Даша Пунсэглин дасанай шэнээр ундэрлэгдэйэн Сог

шон дуганай рамнай унгэрйэн амаралтада Буряад Уласай дасан- 
гуудай олон шэрээтэнэрэй хабаадалгатайгаар Бандидо Хамбо 
лама Дамба Аюшеевай ударидалга доро унгэрбэ.

Энэ ехэ уйлэ хэрэгтэ олон 
тоото Санагын дасанай жин- 
дагууд ерэжэ, Дашанима рам- 
найда хабаадажа, ехэ буянда 
хуртэжэ, сэдьхэл hanaai aa тэг- 
шэлжэ мургоо.

Августын 26-най удэр 
углоонэй 6 carhaa эхилжэ, 
оройн 9 саг болотор рамнайн 
ехэ уншалга болойон байна. 
Энэл удэр манай найанда нэ- 
гэл дахин болохо хурал гэжэ 
ойлгойон жиндагууд олоороо 
ерэжэ даадхажа, альгаа хабса- 
ран мургэжэ йуугаа.

Энэл удэртоо удын йуулээр 
Жэнсрэг ном уншагдажа, тал

тахилга болоо. Энэ уншал
га Ивалгын дасанай ламанар 
унгэргэбэ. Юуб гэхэдэ, Жэн
срэг ном ехэ хомор уншагда- 
даг, тиимэйээ энэ ном уншаг- 
даха гуримуудые ехэ йайнаар 
мэдэхэ, наринаар сахиха лама
нар уншаа юм.

Удаань хурал ургэлжэлжэ, 
шэнээр бодхоогдойон Сог
шон дуган ехэ томо, тиимэйээ 
ерэйэн олон жиндагуудаа 
багтаажа, далга хуряагдаба. 
Далгын удаа гэртээ хариха 
зон ябажа, улэхэ хунууд улэжэ 
хуралай дуурэтэр мургэжэ 
йуугаад ошоо.

Хоердохи удэртоо Санагын 
дасанай ламанар шэрээтэ Даг- 
ба ламатайгаа XXIV дугаар 
Бандида Хамба ламадаа ман- 
дала ургэбэ.

-  Энэнь хадаа Хамба ламын 
ажал хэрэг саашадаа ехэ ураг- 
шатай ябаг, бэе махабадынь 
ходо элуур ябаг гэйэн удха- 
тай, -  гээд Молон лама тодор- 
хойлно.

Шэнээр ундэрлэйэн Сог
шон дуганай нээлгын баярай 
ейолол зужэглэмэл концертоор 
эхилбэ. Эндэ яагаад Буддын 
шажан Санагын голдо ерээб, 
ямар уйлэ хэрэгууд тохёол- 
дооб, хэды шэрээтэнэр йуугааб, 
ямар ажал хэрэг ябуулааб гэжэ 
тодоор санагын соёлшод ха- 
руулжа Хамба лама Дамба 
Аюшеевые гайхуулаа.

Санагаархин дасанайнгаа 
туухэ харуулхадаа Номто- 
голдо туруушын эйэгээ гэр 
табигдахайаа эхилжэ, хашал- 
ган хамалганда оройон уе, шэ
нээр йэргээн бодхоохо уешье 
хуу тодорхойгоор зужэглэжэ 
харуулаа. Энэ режиссер Борис 
Тарбаевай ударидалга доро 
Санагын соёлой ажалшадай 
хэйэн ехэ буянтай ажал гээшэ.

Энэ рамнайн ушараар ун- 
гэргэгдэйэн Эрын гурбан наа- 
данай дунгууд тухай удаадахи 
дугаартаа тодорхойгоор гарга- 
хабди.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ,
манай корр.

Авторай зураг



2 нюур «Ажалай туг» 2018 оной августын 31

ШАЖАН МУРГЭЛ

Санагын дасанай шэнээр Ьэргээгдэжэ 
бодхоогдоЬон туухэ

Будда бурханай ульмын лён- 
хободо доро йугэдэн мургэхэ 
Бурхан, Ном, Багша гурбан 
эрдэнидээ шутэхэ, буян хэшэг 
бутээжэ, ерээдуй тухайгаа бо- 
домжолхо, энэ найанайнгаа 
ябадалые шэнжэлжэ, буян 
нугэл хоёрые илгаха, йанаан 
сэдьхэлээ тэгшэлхэдэ дасан ду- 
ган яаха аргагуй хэрэгтэй байна 
гэжэ анха туруун 1988 оной на- 
мар Улаан-Удэдэ ябахадаа бо- 
домжолоо бэлэйб. Нэгэл юумэ- 
нэй саанайаань тулхиБэн мэтэ 
сэхэ прокуратурада оробоб. 
Тэндэ гол руунь асуудал таби- 
жа, шажан мургэл алишье уе 
сагта хоригдоогуй юм, ундэйэн 
хууляар шутэхэ, мургэхэшье да
сан, дуган барихашье эрхэтэйт 
гэйэн харюу абаа йэм.

Энэ бодолоо досоогоо 
бусайдуулйаар байтарни убэл- 
шье унгэрхэ тээшээ болобо. 
Нэгэтэ Цэрэн-Доржо орожо 
ерэхэдээ, тэрэ йанамжадам 
дабйа адхаад гараа Нэп. Энэш- 
ни намаяа yha руу хэхэ сэдь- 
хэлтэй иигэжэ дуугарба ту гэжэ 
ганса йанаанда йанаа йэм: са- 
гай хубилжа байхада йанаан 
бодолшье худхаляатай байдаг 
ха юм даа. Гэбэшье энэ бодо- 
лоороо хажуугаархи айлнууд- 
таяа хубаалдайамни, тэдэмни 
оойэдынгоо xahaap дэмжээ. 
Тиигэжэ ерэхэдээ, хатуу сагта 
хаяхагуй гэжэ бодоод, багахан- 
шье йаань нэгэ дуган аргынь 
оложо бодхохо гэжэ сэдьхээ 
йэм. Теэд лэ унэн дээрээ энэм- 
най ехэл хундэ хэрэг байшоо.

Нэн туруун зониие бодхоо- 
хо гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ, 
ядахадаа йузэгшэдэй булгэм 
25 xynhoo усоон бэшэ байха 
ёйотой. Зоноо суглуулаад лэ, 
одоол суглаагаа унгэргэхэ гэхэ- 
дэ элдэбын ha ад олдоод лэ бай

ха. Сомоной туруулэгшэ Будаев 
Дмитрий Шоймполович суглаа 
зарлаха болобол сомонйоо 
зубшоол абаха ёйотой гэжэ 
арсайан юм.

Туруушымнай суглаанда 
(февралиин 24-дэ) 36 хун суг- 
лараад, суглаа нээхэ гэлсэжэ, 
туруулэгшээр Бадма-Ханда 
Данжаловае йунгаад байтар- 
най, сомоной туруулэгшэ Буда
ев Д. Ш. совхозой туруулэгшэ 
Цыбиков А. Д. хоёр суглаант- 
най хусэгуй, гушаад лэ хун суг- 
лараа юм байнат гэжэ суглаа- 
емнай тарааха гэбэ. Тиихэдэнь 
жэжэ божо асуудалнуудые 
тургэхэн шиидхээд lapahan 
байнабди.

Энэ хугасаа соо ехэхэн ажал 
ябуулагдажа эхилээ. Илангаяа 
зониие хабаадуулха хэрэг ехэ 
эдэбхитэйгээр ябуулагдажа 
байбашье, сомоной зублэл 
йаалта хэ1гэн зандаа байгаа.

1989 оной мартын хоёрто 
бэшэйэн гуйлтымни узэЬэноо, 
мартын 15-да гэйэп аад л э, ушоо 
хойшолуулжа, мартын 22-то 
суглаагаа унгэргэхэдэтнай бо- 
лохо гэжэ тогтоогоо. Теэд тэрэ 
удэрыншье суглаан болобогуй: 
клуб Taha хаалгаатай. Хойто 
удэрынь дулаахан Байн удэр 
боложо, гэртээ 80-яад хунуудые 
суглуулжа упгэргэйэп суглаа- 
гымнай гэртээ хэбэт, гэр- 
тэ болойон хадаа ямаршье 
упдэЬэгуй гэжэ унэмшэлгэ (ви
за) табижа угэхэеэ Taha apcahan 
юм. Иигэжэл 6aha урагшагуй 
ажал болоод йалаал даа.

Дахин клуб соо суглаа хэхэ 
зубшоол угыт даа гэйэп гуйлта 
бэшэжэ барибабди. Иигэжэ энэ 
ехэ ажалай заха узуурынь эхил- 
хэ тээшээ боложо, мунгэ зоори 
суглуулжа захалха хундэхэн 
ажал эхилбэ. Тэрэнэйнгээ ха-

жуугаар аймагта баталха гэжэ 
ябуулга хээб. Гэбэшье, энэмнай 
хушэрхэн хэрэг байшоо. «Да
сан бариха» асуудал аймагай 
Соведэй сесси дээрэ табигдаад 
баталагдабагуй: Буддын ша
жан олон йалаатай, ямарынь 
баримталнабта гэжэ устав соо- 
гоо бэшээгуйт гэйэп шалтаг ба- 
ряад 1гэн.

Дахин гуйсэдкомой нуудэл 
сессии Дутэлууртэ унгэргэг- 
дэхэдэ, тэндэ баталуулжа, дээ- 
дын зургаануудта ябуулаа 1гэм.

Теэд лэ намарай октябрь 
hapa болотор абяа шэмээшьегуй 
байхадань гайхаад, Улаап-Удэ 
оороо гаража, Министрнуудэй 
Соведтэ ороходом, октябриин 
10-12-то Захаамин ошожо, суг
лаа хэхэмнай гэбэ. Одоол га- 
рынь барижа абаха болоо даа 
гэжэ Ьапаад, арбанай билет 
абажархибаб. Углоонэй долоон 
сагта аэропорт ерэжэ, найма 
болотор оошорто байбаб. Теэд 
минии хойгуур баййап арбаад 
хунуудтэ регистраци хээд, 
hyypn угы, дууйаа, утлое хари- 
на бэзэт гэбэл даа.

Иигэжэл гэдэргэмни тата- 
ха 1гаад тойбо али олон бай
гаа бэд даа, гэбэшье «эрэ хун 
зориЬопдоо» гэжэ, hanahanaa 
табингуй урагшаа дуулибэб. 
Тиигэжэ Захаамин бууха 
ноёдоор Ьуулсажа ерэбэб. 
Ехэшуулынь оо11эдынг00 ма- 
шинаар ерэЬэп байгаа.

Санагада арбан хоёроной 
удэр суглаа хэхэ гээд, углоогуур 
эртэ арбаад хунгэн машина- 
нууд Утаата-Далахай гарахаар 
Ьубарилдаба. Тиихэдэнь Сана- 
гадаа ул эжэ, совхозой конторын 
газаа эсэтэрээ хулеэжэ ядаад 
байтарни ерэбэд. Порхоев Вла
димир Дашиевич (КПСС-эй 
райкомой 1-дэхи секретарь) зээ
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хубуунэй ёйоор ерэжэ, нагасаяа 
мэндэшэлбэ.

Мэндэшэлэлсээд:
Беляков ноёнтнай алии бэ? 

-  гэжэ шангаханаар йурайамни, 
тэрэ ноён (КПСС-эй Обкомой 
1-дэхи секретарь) дуулаад, ерэ
жэ мэндэшэлжэ, ямар хэрэгээр 
дуудайымни йураба.

Шажан турэ бодхоон 
йэргээхэеэ баййан Ринчин Дул- 
маевич Зундуев гээшэб, та 
хулисэжэ хайрлыт: Совминда 
бэшэйэн гуйлтадамнай мунее- 
шье болотор харюу угтэнэгуй. Та 
тургэдхэжэ угыт, -  гэбэб.

-  Энэ асуудалыетнай шиид- 
хэхэбди, теэд энэ конторотнай 
хаалгаатай, орохо аргагуйл, -  
гэбэ.

Миин хундэлэн тумэр 
улгоотэй, орогты, -  гэжэ конто- 
рын уудэ сэлихэдэм, бухы ноёд 
орожо, Ьуури байдалаа олоод, 
партиин бюрогой боложо 
бай ban мэтэ тойрожо Ьуубад. 
Аймагай ноёдой захаЬаа эхи- 
лээд лэ шангаралдахада, Беля
ков болюулжа, оороо бодоод:

Танай хэлэЬэп гуйлтые 
долоон удэрэй туршада ха- 
ража узоод, болохоор caapha 
xioypha эльгээхэб, -  гэжэ най- 
дуулаад гаргаа йэн. Тиигэбэ- 
шье хэлэЬэп угыень зоной урда 
баталуулха гэжэ удэшэлэн ехэ 
суглаан дээрэ тэрэл асуудалаа 
дахин дабтабаб. Тиигэжэ ургэн 
ехэ табан нютагай суглаанда, 
табан зуун хунэй урда Беляков 
угоо угоод ошоо йэн. Энээ- 
нэй Ьуулээр Министрнуудэй 
СоведЬээ зубшоол саарЬан ерэ
жэ, бухы юумэ байрадаа ороо 
гэбэшье, засаг турын хашалта 
ургэлжэлЬоор байгаа.

ЗопЬоо татабари татагдажа, 
мунгэн сугларжа захалЬан юм. 
Эгээн туруун Бичиханов Пётр 
2000 тух. оруулжа, дээрэнь 
оороо 400 тух. нэмээд, 20 куб./м 
модо абажа урдиЬэп байгааб- 
ди. ТииЬээр байтар Дамдин- 
жаб лама 1000 тух. ургоо, бэ- 
шэшье зон ехээр мунгэ ургэжэ, 
100-гаад куб./м модотой бо-

лоод, цемент асаруулаа йэм. 
Теэд ехэ цемент асарагдайан 
байжа хахадынь хосороо: би 
тэрээниие ойлгоогуй Ьэм.

Тиигээд би оорынгоо ам- 
баар -  гэрээ асаржа табижа 
ороод, 1990 оной хабар 16 мян- 
га гаранаар худалдажа абаЬап 
хуушан гэр БолхойЬоо асар
жа табяад, туруушынгээ хурал 
хурайан байнабди.

Дасангаа барихаяа hyypiniHb 
татаха саг ойртожо, Монгол 
орон ошогдоо. Тэндэ хурэхэдоо 
манай nioiaihaa Монголдо 
пууЬэп зоной ЬадаЬап, намда 
холуур ойрхн турэл болохо Эр- 
дэни-Жаргалайда буугаа Ьэм. 
Эндэ Манхадайн Жамса таа- 
байн дуугэй хубуун, Мэлэдэ 
ажаЬууЬан Аюшеев Пагба Бу- 
даевичай аша хубуун Галбаа- 
Бадараа намтай уулзажа ехэтэ 
баярлаад, намаяа дахуулжа, 
Жаананза гэгээнэй Шанзава 
ламын хойто дурэ хубилгаан 
лама Чимит Рэгзэн ламада абаад 
ошоо Ьэн. Би хадаг барижа 
мургоод, шаби орожо хубараг 
болоод, Ьахил хуртэбэб. Тии
гэжэ тэрэ ламамни минии Баг- 
ша болоо. БагшаЬаан захяа 
заабари абаад, дасанай Ьуури 
хаана татабал таарамжатай бай- 
хаб гэжэ асуубаб:

- Танай багшанарай, убгэ 
эсэгэнэрэй олоЬоп газар 
Ьууринь бии байна, тэндээл ба- 
ригты, -  гэжэ айлдаа Ьэн.

Удэрынь харуулжа,
Ьууриинь тодорхойлхоёо Ган- 
данай ехэ убгэн зурхайша Ра- 
бэраае Галбаа-Бадараатаяа 
бараалхажа, хадаг барижа 
айладхахадам, Шойрын дуга- 
най Ьуурида тудаба.

Теэд энэмнай дасанай 
Ьуури ха юм, -  гэжэ айладхаха
дам, тодожо абаад:

-  ЭнээнЬээ ехэ гуйлтатай га
зар хаанаЬаа олохотнайб? Уд эр 
бухэндэ хубараг бухэн мянган 
тарни тооложо байгаа ха юм. 
ТиимэЬээ хусэгдэхэгуй олон 
тарни болоно. Эдэ бугэдын 
шэнгэЬэн газар эрдэниин

бутэЬэн газар гээшэ, -  гэжэ 
ойлгуулаа бэлэй.

Удэрынь гаргахадаа, табаду- 
гаар Ьарын шэнын табанай удэр 
Ьууриинь татахат гээ Ьэн. Энэ 
удэр григориански календаряар 
майи 29-дэ тудаЬан байна.

Углоодэрынь гэгээн турэлтэ 
Римбуушэдэ ошоод, бараал
хажа шадабагуйбди. Дахяад 
хойто удэрынь ошоЬомнай 
Г албаа-Бадараагай танилынь 
ушаржа, Г эгээн турэлтэдэ оруу- 
лаа Ьэн. Ундэр турэлтэ Багша 
Бухэдэлхэйн Буддын шажанта- 
най бага хуралай туруулэгшэ, 
Монгол орондо Энэдхэгэй 
элшэн сайд Кушок Баку- 
ла Римбуушэ маниие хулеэн 
абаад, айладхаЬан хэрэгы- 
емнай Ьайшаан узэжэ, абажа 
ябаЬап шоройгым шэнжэлхэ- 
дээ хоёрынь илгажа абаад бэ- 
шыень гаргажа хаюулба. Тии- 
хэдэнь гайхаад:

Ямар газарай шорой ха- 
даа болохогуй байбаб? -  гэжэ 
Ьурабаб.

-  Гурбадахи шоройтнай лу- 
суудай гуйдэл эй, дурбэдэхитнай 
намагтай газарЬаа абтаЬан бай
на. Табадахитнай гурбан эхэ- 
нэр жалгын амапЬаа абтаЬан 
шорой, -  гэбэ.

Теэд эхэнэр жалга 
гэжэ ямар байнаб? -  гэжэ 
Ьонирхобоб.

-  Хойшоо ороЬон жалга, -  
гэжэ Багша ойлгуулба. (Ерээд 
харахадам, нээрээшье, хойшоо 
хараЬан жалга байгаа).

Г эгээн турэлтэ Римбуушэ 
намда Ьахил хуртээжэ, хубараг 
болгоод, бумбэ соо юЬэн эр
дэниин зуйлтэй таряа, сагаан 
будаа (рис) хэжэ, ном уншажа, 
адислаад угэхэдоо:

- Газар малтахадаа тэндээ 
сасаад, тиигээд бумбэ шэнги 
зургаан шэл амЬарта олоод, бу- 
даагаа таряатай холижо тэдээн 
соогоо хээд, булахат, -  гэжэ заа- 
барилжа заагаа Ьэн.

Дасанай Ьууриии газар 
абахадаа энэл захяа зааба- 
риин ёЬоор уйлэдэгдоо Ьэн.



4 нюур «Ажалай туг» 2018 оной августын 31

Минин oophoon бодоод х»1гж 
юумэ угы, ехэ лама, Римбуу- 
nninplrn йуража бутээгээ 1пм. 
Алдуу гаргаа гэлдэхэдээ болохо 
гээд, Римбуушэ багшадаа хандаа 
ха юмбиб. Алдаа гэжэ Ьапабал 
минии 6annaHaphaa эрдэм ехэтэй 
болоод, алдуу эндуугынь олохо 
болонот.

Санагын дасаниие йэргээн 
бодхоохо Напал 1988 ондо на- 
мар ороод, 1989 оной хабар га- 
заашаа элиржэ гаража захалйан 
юм. Тэрэ хэрэг бутэхэ тээшээ 
1990 ондо бутээгдэжэ, энэ оной 
майн 29-дэ буряадаар 17-ду- 
гаар жаранай зунай туруушын 
сагаагшан могой Ьарып 5-най 
удэр мягмар гарагтай, yhan 
Ьуудалтай, арьбидаха барнлдал- 
гатай, нэгэ сагаан мэнгэтэй, хухэ 
эрэ морин удэр дасанай hyypn 
табигдахын хурал боложо, даса

най hyypn табш даЬап байгаа.
Дасанай Ьуурида Буряадай 

Буддын шажантанай Багша, 
Бага хуралай туруулэгшэ, Мон- 
голдо Энэдхэгэй элшэн сайд 
Бакула Римбуушын iolnii эр- 
дэни холисолтой, Пасын даса
най шоройтой худхаад, сагаан 
будаатай худхажа ном уншаад, 
адислажа угэЬыень 6 Ьайхап 
лонхо олоод, тэрээн соо хубаа- 
рилжа хээд, дурбэн буландань, 
дундань, гэшхуур 6oroho до- 
ронь нюуйан байнаб. Улдэйэп 
адистай хара таряагаа малтаЬап 
нухэн соонь l apaahan ба харша 
тойруулаад cacahan байнаб.

Тиигээд бэрхэ хубуудэй аша 
Tyhaap жэл соо баригдажа, 1991 
ондо бутээгдээ. Тиигэжэ 1991 
оной август hapbiH 18-да 17-до- 
хи Рабжуунай /жаран жэлэй/ 
Тумэр сагаагшан хонин жэлэй

намарай туруушын улаан би- 
шэн hapbiH ням гарагта /нэгэ 
гараг/, 6 одотой, арьбидаха 
барилдалгатай, 1 сагаан мэнгэ
тэй, гал хулилгэтэй сагаан би- 
шэн тумэр удэр /ехэ 1шш, нэгэ 
ном уншабал мянга болохо/ 
арамнайлагдайан юм.

Энэ арамнайда Ивалгын да
санай Бандидо-Хамба Мунхэ 
Цыбиков заларжа, арамнай 
ургэЬэн байна. Энэ ехэ арам
найда зон ехэ сугларжа, баяр 
баясхалан болоЬоп юм. Тахи- 
лай зуйл, элдэб тахилай гоёл- 
то, олбог, шэрдэг, аяга шанага 
ехээр ороо.

Сагаан-МоринЫю Гол Бур- 
хан Багша залагдажа ургэгдоо. 
Аймагай ноёд олоороо ерэжэ, 
радио-репродуктор асаржа, 
газаа байЬап зоной дуулахаар 
hail и юумэ зохёойон байна.

САНАГЫН Д АША-П УНСЭГЛИНГ ХИИДЭЙ ЕХЭ ШЭРЭЭТЭНЭР
Дасанай баригдажа арбан 

жэл болоод байхада Галуута 
нуурай эрьедэ оршодог Там- 
чын хамбын хуреэнэй Бандидо- 
Хамбын захиралтаар Санагын 
дасанай туруушын шэрээтэ бо
ложо, Юроогэй дасанай ЗЭЭ- 
ХЭЙ ГАБЖА томилогдойон 
юм (1835-1856 онууд). Хоёр- 
дугаар шэрээтээр Сэлэнгын 
ГУУЛИН ЛАМА 1857 онЬоо 
1871 он болотор hyyraa.

Гурбадугаар шэрээтээр 1872 
он1юо 1881 он болотор СЭБ- 
ДЭЭНЭЙ ЛАМА hyyhaH юм.

ЭДЭЭПЙЭЭ ХОЙШО 0011ЭДЫН 
эрдэмтэ ламанар шэрээтээр 
дэмжуулэгдэдэг боложо, даса
най нэрэ хундэ ехэ болойон даа.

Дурбэдугаар шэрээтээр 
УУЖААНАЙ ЛАМА томи- 
логдожо, 1882 он1юо 1900 он 
болотор йууба.

Табадугаар шэрээтээр 
ЖУБДЫН ЛАМА 1900 онЬоо 
1910 он болотор hyyraa.

Зургаадугаар шэрээтэ САН- 
ДАБАЙ ЛОДОЙ ПААРАМБА 
(УБГЭН БАГША гэжэ 
алдаршайап) 1910 он!юо 1926

он болотор Ьуугаад, таал болоо.
Долоодугаар шэрээтээр 

ГУНЗЭНЭЙ НИМБУУ ПАА
РАМБА 1926 онкю 1928 он бо
лотор Ьууба. Энэл уедэкоммунис 
нам (парти) шажан мургэлтэй 
гал дулоор тэмсэжэ захалйап юм. 
Тиигэжэ шэрээтэ ламапарйаап 
тушаагдажа эхилээшье йаань, 
дасан дуган, лама багшанар зо
ной хэрэг бугээйээр байба.

Наймадугаар шэрээтэ БА- 
БЫН СОРЖО (Сагаан-Мори- 
ной) 1928 он1юо 1929 он боло
тор йууба.

Юйэдугаар шэрээтэ ТАР- 
БЫН СОРЖО 1929 онЬоо 1930 
он болотор байгаа.

Арбадугаар шэрээтэ боло
жо БАНЗАРАГШЫН БАЛЬ- 
ЖИНИМА (Сагаан-Мориной) 
Ьууба.

Арбан нэгэдугаар шэрээтэ 
БАЛДАН ЦЫРЕМПИЛОВ да
санай хаагдатар hyyraa. Тэрэ- 
нэй туЬалагшаар ГУНЗЭНЭЙ 
ПТАГДАР байЬан.

Иигээдшье дасан дугангууд 
хаагдан тамгалуулжа, бухы 
юумэ хатуураад, болыневи-

гууд, бурхангуйшуул гээшэб- 
ди гэлдэдэгууд дэбхэрэлдэжэ 
эхилээ Ьэн... Энэ хатуу шэруун 
сагай (саг зуурын тэмсэлшье 
haa) хойшолон хэлэшэгуй ехэ. 
Тэрэ уйлэ хэрэгууд туухэдэ 
орожо, бухы арад зоной дээдэ 
уеынгоошье, ооЬэдынгоошье 
нугэлые наманшалха, Ьургаал 
абаха нангин зуйл болоо.

Хатуу уеын зоолэрхые мэдэр- 
Ьэндэл, нугэлнай халижа байна, 
шажан мургэлоо Ьэргээхэ саг 
тулаба гэжэ ойлгоЬондоо 1988 
ондо дасан бодхохо сэдьхэл 
туров Ьэм. 1989 ондо гурэнЬоо 
баталамжа абажа, 1990 ондо 
шэрээтээр томилогдоо Ьэм. 
1991 ондо ехэ дасанайнгаа арам- 
найлагдахада 12-дохи шэрээтэ 
болгогдожо, мандал ургэгдоод, 
1993 он болотор Ьуугааб».

Арбан гурбадугаар шэрээ
тээр 1993 онЬоо 2008 он болотор 
ДЖАМПА МОНЛАМ (Баир 
Бимбаевич Цыденов) hyyraa.

Арбан дурбэ дугаар шэ
рээтээр 2008 онЬоо Дагба лама 
(Лев Павлович Нимаев) Ьууна.

Р.Д. Зувдуевай номЬоо абтаба
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

Ульгэр шэнги унгэрЬэн xaha
(баримтата туужа)

( Ургэлжэлэл)

Бальжинима Шаралдаевич 
олон жэл худэлоод нютагтаа 
харихадаа, унажа ябайап ундэр 
малаан мориёо орхижо ошойон 
юм. Тэрэнь Шаралдай-Малаан 
гэжэ нэрэтэй болойон, ушеел 
олон жэлэй туршада нютагай 
зунай йайндэрнуудэй манлай- 
да ябайан, мори урилдаанда 
ургэлжэ, заал haa, туруулжэ 
ерэдэг бэлэй.

Бальжинима Шаралдаеви- 
чай нютагаа нуухэдэнь, манай 
«Родина» колхоз баяр баясха- 
лангаа мэдуулэн, нэгэ йарлаг 
унеэ бэлэг угэжэ мордуулйан 
байха...

Улаан-Удын оперо бо- 
лон баледэй театрай ар
тист, Могсохопйоо гарбал- 
тай Баатар Ванданов нэгэтэ 
хоорэлдэжэ байтараа:

Одоо тэрэ йарлагынь 
Могсохоной зоной, иланга- 
яа хуугэдэй, зоболон болоо 
йэн. Урдань нюдэ амандашье 
узэгдоогуй арьяатан баабгай 
шэнги малай гэнтэ бии боло- 
шоходо, тэрээнйээнь айхал 
гэжэ айдаг бэлэйбди.

Ямар нэгэн хэрэгээр тос- 
хоной нэгэ тээйээ нугоо тээшэ 
ошожо ябатараа урдаа, гудам- 
жада байхыень харажархибал, 
гэдэргээ эрьеэд, нугоо гудам- 
жада орожо, ошохо газартаа 
ошогдодог бэлэй, -  гэжэ хэлээ 
йэн.

Баатарай хоорэхые мнил 
шагнажа болодоггуй ха юм 
даа, йарлагта хабаатай олон 
тоото ушаралнуудые маанар- 
таа хоорэжэ, тэйэртэрээ энеэл- 
дэжэ тараа йэмди. Баатар ми- 
ниил уеын, манай йарлагай

Могсохон ошожо «буухада», 
байал ухибуун ябаа ха юм...

1968 он болотор «Родина» 
колхоздо хоёр тосхон оро- 
дог баййан юм. Хоорондоо 
17 модо зайтай Борто Сагаан- 
Морин хоёр. Колхозой туб Са- 
гаан-Мориндо байгаа, тии- 
мэйээ колхозой хамтын суг- 
лаанууд Сагаан-Мориндо ун- 
гэрдэг баййан юм.

Худоогэй зон ажалйаа суг- 
лаанда ерэхэ, суглаанйаа га- 
раад, ажалдаа ябашаха, тэрэ 
уедэ ехэ гоёжо хубсалхые 
тоодогшьегуй байхадаа болоо. 
Ажалайнгаа хубсайаар лэ ерээд 
ошодог байгаа юм бэзэ.

Нэгэ суглаанда Бальжини
ма Шаралдаевич энээн тушаа 
хэлээ юм ха, хуршэ тосхонйоо 
ерээшэд халта барагаар хуб- 
салаад ерэдэг баййан байха, 
суглаанда йууйан Сэбэг-Жаб 
тракторист:

- Энэ таанад тужууххэ уг- 
лаад, данхайлдажа, муухай 
гээшэн. Мани Боттооххин хуу 
пилтоотой, -  гэжэ хэлээд, нэгэ 
ехэ энеэлдээн болойон, энээ- 
нииень аха зон муноошье бо
лотор йанан энеэлдэдэг юм. 
Тэрээнйээ хойшо Бортынхи- 
дые харахадаа «хуу пилтоотой 
Боттооххин» гэдэг бологдоо, 
муноошье мэдэхэшуул тиигэжэ 
хэлэжэ байдаг юм.

Энэ мэтэл ажалша зоной 
тар доро унгэрйэн ухибуун 
найамнай ошоходоо, минии 
уетэнэй ажалша, бэрхэ, томоо- 
той тоолхотой байгаагуйдэ ар- 
гань угы бшуу даа.

Нютагаймни залуушуул, 
минии уетэниие захайаань 
абаад харагты, муноо эхэ, эсэ-

гэтнай ха юм, ажалша, бэрхэ, 
унэхоороол ульгэр жэшээ аба- 
хаар зон байна хаяа!

Убэлжоопэймпай гэрэй ба- 
руун хойгошогуур, дутэхэнэ, 
нэгэ томошогхон йуриин 
йууриин зэргэ талмайда 
сайанай нимгэртэр буудалаа 
тухеэрйэн торхируунууд байр- 
ладаг бэлэй. Урдандаа саг ехэл 
амгалан йэн. Манайхяар дай- 
раад уруудажа, угсэжэ ябайан 
эрэ хун бухэн тооной буунуудаа 
ургэлоод ябадаг бэлэй. Тии- 
гээдшье худое холын, (Захаа- 
мин аймагнай бухэлеэрээ тайга 
соо ха юм даа) дутыншье мал- 
шадай байранууд, йуурин, тос- 
хонууд барандаал ой соо, тэрэ 
уедоо шоно тон элбэг байгаа 
гэлсээ йэмди. Гадна эдихэшье 
юумэн тиимэ элбэг байгаагуй, 
малшад ой гаража, мяхаяатттье 
буулгадаг байгаа. Гол замаар- 
шье ябаад, ямар нэгэн антай 
дайралдаха ушар элбэг байгаа, 
муноошье дайралдаад лэ бай
даг...

Тэрээхэн торхируунууды- 
емни уруудагшад, угсоошэд 
буудажа алахадаа болохо гэжэ 
аййан би, хэн нэгэнэй харгы 
дээрэ бии боломсоор лэ, гуйжэ 
ошоод, ургээжэ ниидхуулдэг 
йэм.

Торхируунууд, ямар нэ
гэн аюул тухайлбал, хороод 
хэбтэшэдэг гээбы. Тэрэньшье 
зуб юм. Буудалайнь эрмэгтэ 
хурэжэ ошоторни, юунэйшье 
баййан тэмдэг угы байтараа 
гэнтэ «Пур-р!» гэлдээд лэ абяа- 
тайгаар ниидэшэхэ. Хэдышье 
хорохо ухаантайшье йаа, хун 
гээшые мэхэлхэ гээшэл угы ха 
юм даа.
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Энэ дэлхэйдэ хун гээшэ 
торхируухапйаашье болохо 
амитан, ан бухэнэй абари зан 
уни галабта таайан гээшэ бэзэ.

Тиигэжэ миниишье йайгаар 
нэгэ йурэг торхируунууд мэн- 
дэ бутэн убэлжэжэ гарана гэжэ 
ехэл омогорходог бэлэйб.

Нэгэтэ удэшэлэн, хэдышье 
он баййан юм агшаб, мунее 
баглахадам 1955 гу, 56 гу, 
баййан байха, нэгэ йуроотэй 
ехээр таршаганайан абяан 
холойоо дуулдаад, хаана- 
Ьаапгьс дуулдайыень ойлгожо 
ядайаар байтараа харан гэйээм, 
Хужарай хойто оломоор 
нэгэ монсогор хара юумэнэй 
хойнойоо бухэли Ь урн да- 
хаад... олом гараад асатайап 
харгы хурэхэдее, манайхин 
тээшэ сэб сэхэ зуглэбэ. Дутэ 
ерэхэдээ, тэрэмни монсогор- 
шье бэшэ, тэб тэбхэрхэн хара, 
ялалзайан тумэр гэнжэ сахариг- 
тай, утаа бушхайан. Харгым- 
найшье гэжэ, хээрын талада 
мори сараар шарга тэргэ шэрэ- 
жэ гаргайан, адуу малай гэшхэ- 
жэ зургэ гаргайан харгы бэлэй, 
эндэ тэндэ ехэ бага хонхосогууд 
байгаал бэзэ. Тэрээхэн хонхо- 
согуудта ургэлжэ хэндэшьеб до- 
хижо ябайан хэбэртэй, арадаа 
шэрэйэн бухэли йуриеэ, уур су- 
халда абтайан мэтэ угзагад-уг- 
загад жудхэйоор, йуроотэйгоор 
дутэлбэ. Нюдоороо узэхэйоо 
болохо, зуудэндээшье хараагуй, 
хунэйшье хоорэхые дуулаагуй 
йуроотэй иимэ «арьяатаниие» 
хаража, айхашье гэжэ айгдаа 
бэлэй. Гэрэйнгээ газаа би ган- 
саараа йэм. Манайхин дал, ха- 
шаанууд руугаа ажалдаа, аййан 
би бэеэ абарха газараа бэдэржэ, 
гэрээ тойрожо гуйгоод, убйэнэй 
хашаа соо ябайан баабайе ха
ража, сэб сэхэ тиишээ гуйбэб. 
Баабай хашаагайнгаа уудэ 
нээжэрхийэн, ерэжэ ябайан 
тэрэ йури хулеэнэ хэбэртэй...

Тиигэжэ найан уеэрээ 
туруушынхеэ трактор гээшэ- 
тэйнь танилсаа бэлэйб. Трак- 
тористнь минии танихагуй хун, 
байн Н0ОХИЛ йуриеэ шэрээд 
манайда гу, али алад дээшэнь 
абаад ошоходоо ороод гара- 
ха, намайе «йуулсаад ябаад 
ерэ», -  гэхэдэнь айжа, йуужа 
угэдэггуй бэлэйб. Нэгэтэшье 
йуужа угоогуйб, гэбэшье ма- 
найхинай тэрэ хуноо нэрлэдэ- 
гыень йайн хадуужа абаа агша 
йэм. Яндайн Будажаб гэдэг 
бэлэй. Хожомынь мэдэхэдэм, 
Далахайда тиимэ хун бии йэн, 
лаб тэрэл хун манай колхоз- 
до тракторист боложо ерэйэн 
байхадаа болоо. Тракторист 
гээшэнь тэрэ уеын тон лэ хо- 
морой мэргэжэлнуудэй нэгэн 
байгаа гэжэ эли, тэрээхэн трак- 
торшье (ДТ-54) хоёр отделени- 
тэй бухэли «Родина» колхозой 
оройдоол гансахан, туруушын 
трактор баййан байха. Тэрээ- 
гээрээ гууртэнууд дээгуур но- 
гоон йолоомо шэрэжэ тараадаг 
байгаа. Тэрэ зеленко гээшы- 
енынье туруушынхиеэ хаража, 
«Яагаа йонин убйэн гээшэб? 
Хаана ургадаг юм, хаанайаа 
асарна гээшэб?» -  гэжэ ехэл 
йонирхогшо бэлэйб.

Жаргалтай йайхан ман- 
тан ехэ СССР гурэниие бии 
болгоод, йооргэнь угы хэжэ 
шадайан XX зуун жэлэй тэн 
хахадйаань (минии мэдэхын) 
нютагаймни ута, богонишье 
йаа, алхам бухэниинь тэрээхэн 
туруушын тракторйаашье эхи- 
лээд, урагшаал байгаа! Муноо 
XXI зуун жэлэй эхин дээрэ тэ
рэл мори сартаа, зарим газарта 
харшиин лаампадаа (харшиин 
оройдоошье угы, солярка унэ- 
тэй, гэбэшье олдохо) орожо 
захалагдаа. Тэрэ олон тоото 
гууртэнууд, мянгаадаараа тоо- 
логдодог адуу малшье угы даа. 
Хаа-яагуй арад зон барандаа

шахуу ажалгуй болоо, ондоо 
юу хэхэб, углоонйоо удэшэ 
болотор тухэреэн жэл соо, эрэ 
эмэгуй уйан хара архидаан...

Хэзээ нэгэтэ энэшье дуу- 
рэхэл байха, теэд хэзээ? Ямар 
сэнгээр!?

Байрамнай улайма хар
гы дээрэ, тиимэйээ айлшад 
тайардаггуй бэлэй. Оройон лэ 
хуниинь намайе гасаалха. Энэ 
тэрые хэлэхэдэнь унэншоод, 
зарим нэгэнйээнь айдаг йэм. 
Илангаяа Понгинодо байдаг 
Моонхо таабайн бии болол- 
го минии зоболон йэн. Гансал 
намтай «дайлалдахаяа» оро- 
дог гээшэ йэн ха. Хуугэдээр 
ургэлжэ дайлалдажа ябаха тии
мэ хухюу зон байдаг гээбы, 
Моонхо таабаймнай тэдэнэйнь 
нэгэн баййан юм даа. Пубэлгэн, 
ухаансар убгэн ябаа йэн бай- 
на. Тэрэ хунтэй дайралдайан 
нэгэ ушарал манай нютагай- 
хид муноошье болотор хухижэ 
хоорэлдэдэг.

1956-57 онууд лэ юм бэзэ. 
Ямарханшье гэм хэйэн хуниие 
ула мургуй абаашажа хаажар- 
хидаг баййан уе йэмнай даа. 
Энээхэнэй дулэндэ хэды олон 
зэмэшьегуй зон нютаг нугайаа 
сулэгдооб?

Шагдар Жигжитов гээ
шэ бэлэй, тиихэдэ «Моон
хо таабайл» гэхэйээ ондоо 
мэдэдэггуй йэм, теэд хожо- 
мыньшье нэрэгуйл Моонхо 
бэлэй. Бурхандаа мордотороо 
Баян-Гол йууринда ажайууйан 
юм.

Угсэжэ, Сагаан-Моринйоо 
60-аад модо газарта, адуунда 
юм гу байдаг байгаа. Тэрэнь 
Понгино гэжэ газар, муноошье 
манай нютагай харьяата га
зар, манай хубиин ажахынхид 
байрладаг.

Нухэ малтажа, сенаж юм гу, 
силос гу, дарадаг баййан юм ха. 
Нэгэтэ, намар тээшэ гэлсэгшэ,
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юугээшье хэжэрхийэп юм, тэрэ 
уеын аймагай сээнтэр баййан 
Сахир тосхонйоо моритой ми- 
лициин хоёр албатан Понгино 
хурэжэ ерэбэд. Сагаан- 
Моринйоо Понгино хурэтэр 
ургэлжэ хубшэ, зам мэдэхэгуй 
хунэй ябууд лэ тоорихоор, 
заалгажа ошойон хоёр юм бэзэ, 
оложо ошоол ха юм.

Убгэноо тухеэруулжэ мо- 
риндонь мордохуулаад, гур- 
буулан Понгинойоо гараад 
доошолбод. Моонхо таабай 
хубшэ соогуур ябатараа гэнтэ 
мориёо байлгажа: -  Зай, таа- 
нар, залуу нухэд, ябажа ябаг- 
ты. Гэдэйэмни худхаба. Би 
таанарые мэнэ хусэхэб, -  гээд 
моринйоон бууба.

Ямаршье гэнэн хоёр 
дайралдайан юм, убгэнэй угоор 
аалишагхан, хулеэн ha гад
саашалбад. Хубшэ соо хэдыхэн 
метр ябаад лэ харагдахаяа бо- 
лёод бэзэ.

Зайл бэзэ, тэрээхэн тойро- 
ноо haiiH мэдэхэ Моонхо таабай 
тургэхэн мориндоо мордоод, 
ондоо замда орожо, зуугээр 
Баян-Гол зуглэжэ ябашаба.

Y бгэнэйнгоо удаан соо 
ерээгуйдэ эрьежэ xapahan 
юм ту, угы ту, мэхэлуулйэпээ 
мэдэйэн хоёр ябайаар ябажа, 
Сахиртаал ошоод бэзэ.

Баян-Гол йуургшда Зэдын 
комбинадай энергоцехэй, бай- 
рын гэрнуудэй барилга ехээр 
боложо байhап томо йуурин. 
Мэлын бэрхэ ангуушан Шам- 
пии таабайн олоЬоп пуурйэ 
малтаха шахтатай, тиимэйээ 
тэрээн тойройон Мэлэ, Борто, 
Сагаан-Морин тосхонуудые 
хангалсадаг эмнэлгын байшан- 
тай.

Таабай Баян-Г ол хурэжэ, та- 
нилайдаа мориёо орхёод, тэрэ 
эмнэлгын байшанда орожо, эн- 
дэмни тэндэмни иигэбэ тиигэ- 
бэ гээд, хэдэн удэр «эмнуулбэ».

«Эмнуулжэ» гараад лэ сэб 
сэхэ Сахир ошожо, аймагай 
милициин гайагай даргада 
орожо, «Ой соо убдоод ухэхоо 
байхадамни, танай хоёр на- 
майе хаяад ябаа», -  гэжэ зарга 
баряад, тэрэ удэрйоо хойшо 
хэдэн удэр эм и у ул Нэп тухай 
гэршэ caapha гаргажа даргада 
йарбайба.

Милициимнай муноо хоёр 
зэмэдэ упайап юм ту, угы ту, 
бу мэдэе, милициин дарга 
мурдэгшые дуудажа еруулээд, 
убгэноо тушааба ха.

Мурдэгшэнь таабайе да- 
хуулжа оорынгоо rah ал гада 
оруулаад, стол дээрэхи олон 
хэрэг дапсапуудйаап нэгые хо- 
должо, убгэнэй ямар ундэБоор 
гэмпи дэйэп тухай ойлгуу- 
лаад, мурдэлгэ эхилбэ. «Юушье 
мэдэнэгуйб. Энэ худал. Тэрэ 
тиимэ бэшэ», -  гэхэ мэтээр тэрэ 
удэроо унгэргоо, «углоодэр 
тэды сагта ерэхэш», -  гуулээд 
гаража ошобо юм ха. Холошье 
ошоогуй, ноёдой, мурдэгшын 
гаража харихада hooproo эрье
жэ, шорой хамагшын уудэ нээ- 
гээд байха йамбаанда, тэрэ 
оорынгоо данса (хэрэг) абажа 
гараад, танилайдаа ошожо гал- 
дажархиба ха.

Yглоодэрыпь эртэшэг ми
лициин байшанда ерэжэ, тэрэ 
мурдэгшэдоо оронгуй, сэб сэхэ 
даргадань ороод:

Yrbi, битнай harm 
ойлгобогуйб, ямар ушараар 
юундэ мурдэлгэдэ оройон 
хунбиб? -  гэхэдэнь, сухалдайан 
дарга мурдэгшые дуудажа:

-  Энэ хунэй хэрэг абаад ерэ! 
-  гэжэ захирба.

Теэд хаанайаа тэрэ хэрэгынь 
байба гээшэб, хардажа юм ту, 
унэн ту, бэпш дэйэп заргатай 
дансын угы болоод байхада, 
таабайе гэмнэхэ упдэйэгуй 
болойопоо ойлгойоп мили- 
циинхид юушье хэжэ шадангуй,

таабайгаа табиха баатай болоо 
бэлэй.

Моонхо таабай хожомынь 
нютаг зондоо энэ ушараа 
хоорэжэ, тэдээнээ хухеэйэп 
байгаа.

Нютагайхидтань ойлгосо- 
гуй нэгэл юумэн эндэ баййап 
юм. Балар сагта турэйэп Шаг- 
дар убгэн узэг бэшэг мэдэхэгуй, 
уншажа шададаггуй баййап 
юм гэлсэгшэ.

Ши яагаад оорынгоо дан
са оложо абайан хумши? -  гэжэ 
зоной асуухада:

- Тэрэ дансыем хаанахана 
табиба, ямар унгэтэй, ямархан 
дансаб гэжэ, хаража йуухадаа, 
хадуужа абаа бэзэб даа, -  гэжэ 
харюусайап юм ха.

Хоёр сагдаада туулгажа, 
noHTHHohooH гарахадаа:

-  Зай, нухэд, баяртай! Бит
най иигээд лэ «Родинодоо» 
байхаяа болёол хун бэзэб, -гээд 
мордожо гарайан байгаа. Тэрэ 
гэЬээр муноошье хурэтэр ма- 
най нютагта хэн нэгэн ямар нэ- 
гэн зэмэ хэжэрхибэл, таабайн- 
гаа хэлэдэгээр «Зай, иигээд лэ 
«Родинодоо» байхаяа болёол 
хун бэзэб» -  гэжэ хоорэлдэдэг 
болонхой... Тиихэдэ Борто Са- 
гаан-Морин хоёр нэгэ, «Роди
на» колхоз байгаа бэлэй.

Хашаа барихадаа хабшал- 
га хадханабди, барилга хэхэ- 
дээ бахана зоонобди. Алтай 
дэлхэйдэ хун иигэжэл ажа- 
байдалаа зохёоно ха юм даа. 
Газарта зоолгоотой хэрэгЬээ 
гаража улэЬэн хабшалга, ба- 
ханануудые, хухаржа, аяржа 
улэйэп узуурнуудыень ходолжо 
хаяха гээшэ ехэ буян юм гээд 
хэлсэгшэ. Хунэй хургандаа 
шэртэйэшьс оруулхада ямар 
убшэнтэй байдаг бэ? Ходолжо 
хаяхада ямар зохид бологшоб?

Гансал морин эрдэниин жо- 
лоо дунгэхэ сэргэл ходолжо 
болохогуй юм ха...
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Нэгэтэ, 1970-дахи онуудай 
эхеэр, Шэтын советскэ-пар- 
тийна йургуулида йуража бай- 
хадаа, зунайнгаа амаралтада 
ерээд байгааб, совхозой гур- 
бадахи отделениие эрхилэгшэ, 
энээхэн туужын эхин багаар 
уншагшадта танил болойон 
Цыренжаб Цыденович Цы- 
ренов намайе (тиихэдэ нэгэ

шара ДТ-75 тухэлэй гэнжэтэ 
трактор зунай туршада тушаа- 
жа абайан, худэлжэ байгааб) 
Сарамтын буусаар дуурэн 
байдаг баханануудай узуур- 
нуудые ходолжо хаяхыемни 
эльгээбэ.

Тэрэл Балган хурайхын ехэ 
хубуун, Хужарта малда баййан 
Буряадай АССР-эй габьяата

малтттан зэргэтэй Дамдин Бал- 
ганович Данзанов бидэ хоёр 
тэрэ баханануудайнь узуурнуу- 
дые дууйан ходолжо хаяа агша 
йэмди.

Тиигэжэ нарай багадаа наа- 
дажа тэнжэйэн Сарамтынгаа 
талмайе сэбэрлэжэ, буянда 
хуртэхэ хуби, юундэшьеб, нам- 
дал тудаа бэлэй...

Далан хальйан
Домог туухэтэ Агын дайдые зуун далидаа ургэжэ, алдар сууень алад саагуур суурхуул/юн 

Онон гол алишье сагта нэгэл янзаар, томоотой тубшэн, амидаралта у/юяа тууж ал байдаг. 
Хэдэн олон зуугаад жэлнууд соо халташье хубилаагуй юртэмсын урасхал гээшэ айхабтар 

тургэнввр Ьэлгэлдэжэ байдаг арад зоной ажабайдалай ома хэлэгуй гэршэл юм бэзэ... 
Голой му нов урдажа байдаг Ьабаар мухариж а ошо/юн туруушын дуЬал дахажа они болокон 

Онон мурэн, гэнтэ хвврэж э захалиюо haa, юун гээшые хвврэхэ байба хаб?..

Амгалан, тубшэн ажайууха 
дурагуй арад зон байд гээд 
лэ ажабайдалдаа тад йооргэ 
хубилалтануудые зохёогоод, 
тэрэ хубилалтануудаа зобо- 
лон узэжэ дабажа байха ушар- 
нууд гэбэл, Онон мурэнэй 
дуйал бухэнэй нэжээд гээ йаа 
унэндоо дутэрхы байхадаа бо- 
лохо.

Хун турэлтэнэй хэдэн 
уеын хара мяхаараа, улаан 
шуйаараа оролдожо байгуул- 
йан амгалан байдалые ганса- 
ха далайгаад лэ угы хэжэ ту, 
али ундэйоорнь хубилгажа 
хаяха ушарнуудай хэды олон 
баййые агууехэ Совет гурэндэ 
эрдэмтэй, номтой эрэ боложо 
ундыйэн хадаа ойлгоно гээ- 
шэбди.

Тиигэжэ ушоо нэгэ зобо- 
лонто тама оортоо зохёойон 
хун турэлтэн...

XX зуун жэлэй хахад ба
гаар алтан дэлхэйн арад зо
ной тархида бууйан зоболон- 
то тамын дулэн соогуур габ 
гансахан сулоотэ гурэнэйнгоо 
эрхэ, йулдэ аршалжа, абаржа 
гарайан олон тумэнэй нэгэн 
тухай энээхэн хоороомни...

Агууехэ Эсэгын дайнай 
илалтаар дуурэйэн энээхэн 
хугасаа соо оройдоол хоёр, 
гурбашье гу уе йэлгэлдэжэ 
байна шахуу, дайнйаа хойшо 
жэлнуудтэ турэйэн зон муноо 
бэеэ хусэжэ, убгэд боложо 
ябана. Гэбэшье хун бухэниинь 
йургуулиин номуудйаа эхи- 
лээд, али олон номууд, га- 
зетэ, журналнууд соогуур, 
Берлиндэ, Бранденбургын 
ехэ йудэнэй дэргэдэ, дурэ зу- 
рагаа абхуулйан залуухан 
1 ород, 4 буряад хубуудэй 
зураг йанана ёйотой. Бишье 
йанагшаб. Тэрээхэн зураг ха- 
рахадаа худоогэй шэрхи бу
ряад хубууд, шуран, солбон, 
ямарханшье бэрхэшээлые 
бэрхэшээл гэжэ анхарангуй, 
немецуудые тууйаар туугаад 
лэ, Берлин хурэтэр ябайаар 
ябаад хурэшэйэн, одоол баа- 
тарнууд гээшэнь эдэл байна 
ха даа гээд йанадаг бэлэйб...

Сталинградай 62-дохи ар- 
миин политтайагай гэрэл зу
раг буулгадаг корреспондент, 
Яруунын аймагай Иисэнгэйээ 
гарбалтай Семён Митупович 
Дугароной 1945 оной май

йарада буулгайан тэрээхэн 
зураг дээрэхи табанай тэгэн 
дундань -  Бата-Мунхэ Лодо- 
нович Лодонов...

Агын дайдые буйэлжэ 
урдайан Онон голой адаг ба
гаар, нугоо эрьедэнь, йаял 
мундэлжэ баййан колхозуу- 
дай нэгэн «Шэлэ» колхоз 
Хужарта баййан юм.

Улгы ехэ Буряад дайдын 
узэсхэлэн йайхан энээхэн бу- 
ланда 1923 ондо Бата-Мунхэ 
Лодонович турэйэн байна. 
Бишыхан Бата-Мунхын Оно- 
ной эрьеэр, шугы соогуур 
шубуу шонхортой сэнгэйээр, 
наадайаар, тала дайдаараа 
тугал, хурьгадаа эрьюулйээр, 
тууйаар 6-тай боложо яба- 
хадань, Хужарайхид буу- 
саяа урилжа, Онон голой 
зуун эрьедэ, муноо баййан 
Урта тосхоной йуури таби- 
жа, тубхинэйэн байгаа. Тэ
рэл 1929 онйоо уртынхидай 
туухэеэ тоолойоор байтар 80 
гаран жэлнууд унгэршэбэ.

«Сагаан морин» 
гэжэ номЬоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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ТУУХЭ

Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэлжэлэл).

Яагаашье хадаа шэрэмээр 
гэшхуурэй хэрэгсэл бутээгээд, 
эдээнээ туе тустань уляайан 
хайрсаг соо бухэлеед, Суугэлээ 
асарйан ха. Суугэлээ ерээд эдээ
нээ эблуулжэ хабсарха гэхэ- 
дээ оньйыень оложо ядашаба. 
Эдэнь бэе бэедээ яагаадшье, 
ниилэхэ оноогуй байба ха. Тии- 
хэдэнь, Убанын Татар гэжэ 
дарханиие урижа асарба. Гоё 
нэрээрээ, Убанын Эрдэни ааб- 
за. Урашуулай сахюусан гэдэг 
Дамжин Дорлигые дасанай 
ламанар тахижа, зэр зэбеэгы- 
ень арюудхаба юм ха. Тэрэ 
дарханиинь ерэжэ, шэнжэжэ 
узэхэдее, шудхалгаа хэхэдээ, 
халуун улаан шэрэм хэрэгсэлээ 
тэгшээр табяагуйн ушарйаа, 
бултадаа иишээ-тиишээ, хал- 
хулта далюу болоод, бэе бэе
дээ таарахаяа болишойон гэжэ 
ойлгобо. Энэ дарханай хеергэ 
амаргуй мантан, ёйотойл буха 
хеергэ йэн ха. Тэрээнээ тод- 
хожо, шэнэйэнэй нуурйэнэй 
дулэнэй охёор шэрэм хэрэг- 
сэлнуудые улайтар халаагаад, 
урид тэгшээр зохёойон шу- 
луун йуури дээрэ табяад хундэ 
шулуугаар дараад, хяйынгаа 
халуун бурмаар булаад, дад- 
хаажа хургэдэг байгаа. Хур- 
геед абахадань, жэбжэгэр 
жэгдэнууд, тэгшэ болойон эдэ 
хашаайануудынь нэгэ нэгэн- 
дээ хаб яб гээд, хоноолдодог 
болобо. Энэ хашаайанууд дээ- 
рээ дороо таблаадайанай оро- 
хо нухэтэй байха ёйотой аад, 
тэрэнь угы. Эдээниинь гарай 
урэмеер бултыень нухэлжэ, 
таблахаар болгойон ха. Юумэ- 
нэй бэлэн боломсоор: «Таанар 
хабсарагты, би гэртээ ошоод

ерэхэмни», -  гэжэ Убанын Та
тар нухэдтее хэлээд ябашаба. 
Хэды хоноод йеергее ерэхэ- 
дэнь, туйалмаршадын тулгар- 
дашанхай, юушье бутээгуй бай
ба гэнэ. Гэшхуурэй доройоонь 
еедэнь хабсархадань, хоёрдохи 
дабхарай уудэнэй богойодо 
оносолдобогуй, дуташаба юм 
ха. Татар дархан ерэжэ, гэш- 
хуурээ дасанай хоёрдохи даб
харай богойойоо эхилээд, доо- 
шонь хабсаржа, добжоон дээрэ 
хуроед, халта дуталдахадань, 
сагаан мрамораар тэбтэг зо- 
хёолгожо, энээн дээрээ бу- 
хэлбэ. Иигэжэ байхадань, да
санай дархашуулые зонхилог- 
шо Шойбон шанзадба ерэжэ 
оодэрхуугээр, угэ болоходонь: 
«Тиимэ йурхэй юм йаа, воров 
дархала саашань», -  гуул эхэдээ, 
энээруунь оло узэгдэхэеэ бо- 
лийон ха. Убанын Татар дар
хан хэжэ байхадаа, алханшан- 
даа: «Пунаан сохи! Дабтан 
сохи! Агшаан сохи!» -  гэйэн 
заабари бадарган хоолойгоор 
угэхэ гэнэ. Убанын Татар гээ- 
шын айха аягуйрхэхэ юумэ- 
ниинь угышуу хун байгаа 
ха. Энэ дарханай нютагайнь 
аад, ушее турэлэйнь болохо 
Пунсэгэй Чимитдоржи, «Ун- 
тяа хула» гэжэ зохёол соогоо 
энэ дархан тухай, уран шада- 
барииень, уе унгииень, угаа- 
шье мургуйгввр ябадагыень 
дууйан гоёор бэшэйэн юм. Энэ 
номыень оложо уншаа йаа, 
йонирхохот.

Шэнэ гэшхуур бутээйэнэй 
баяр Суугэй шэрээтэ Узэмбын 
Шойдог ламхай Убанын Эр- 
дэниие ундэроор еэгнэжэ, угэ 
хэлэжэ, эмээлтэй, хазаартай 
жороо хуриин хээрын жолоо-

ень гартан барюулаад, халса- 
гай хухэ магнал дэгэл муртэнь 
хэдэруулжэ, гоёор сайлуулаад, 
хундэлввд, гэртэнь хургэжэ 
угэбэ ха. Нютагаа бусахадаа, 
хухэ магнал дэгэлээ урбуулжа 
умэдэнхэй ябажа байба. «Энэ 
иихэдээ, яажа байна гээшэб- 
та?» -  гэхэдэнь «Ажал хэжэ 
эсэйэн арйа мяхыемни бая- 
суулхаяа магнал дэгэл бэлэг- 
лээ юм бэзэ. Аяндаа зайжа 
ябайан хэн нэгэнэй нюдэ ху- 
жарлуулхаяа бэшэ ёйотой», 

гэжэ торгуулдийан ха. 
Убгэреед байхадаа, ухэхэ 
сагни дутэлее гээд, вертев 
тумэр хултэй хуурсаг гоёор 
бутээгээд, ухэлее хулеэжэ, жэл 
тухай болобо. Тиигэжэ байха 
уедее, энээн соогоо орожо, ун- 
таха гэнэ. Талаар ошоходоо, 
эдихэ хунэйэеэ хээд, ябаха юм 
ха. Юрэдеел, нилээд хоморой 
аашатай, мургуйгввр байжа 
шададаг лэ хун йэн ха даа.

Иигэжэ, одоол даа, бурны 
хусэд зуудхэлээ зууйэн Согшон 
ехэ дасан наран шара алтаар 
яларан толорон, унгын шэрээр 
йолонготон дунгарай унгэтэй 
дун сагаан ханаараа холойоо 
элеэр харагдадаг болобо.

Иимэ ехэ ажал бутээйэн зо- 
ноо урмашуулха гэлеээн боло
бо. Узэмбын ламхай туруутэй 
нютагай заййанууд сугларжа 
дасанай гол ехэ дархан Нам- 
сарайн Шойбооной оруулйан 
дурадхалые зубшеед, барил- 
гада хабаадайан бухы дарха- 
шуулайнгаа гарыень сайлгаха 
гэйэн шиидхэбэри абаба.

Энэ ехэ барилгын бухы ал- 
танай шаралгые гуйсэдхэйэн 
хорин табатай залуу дархан 
Гармын Юндэндэ эмээлтэй,
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хазаартай унаган жороо са- 
гаан мориной жолоое нютагай 
заййан барюулба. Долоон эр- 
дэниин зуйлеер йолонготуулан 
бэшэйэн «Алтай Гэрэл» гэ- 
жэ номые дасанай шэрээтэ 
Узэмбын ламхай еврее бари- 
ба. Эмхидхэгшэ дархан Тэг- 
шын Бархуу, мун лэ эмээлтэ ха- 
заартада, торгон дэгэл умэдхэл 
шагнал абажа, ушее дасанай 
шэрээтын удаа hyyxa эрхэтэй 
шара торгон олбогто хуртэжэ, 
тэрэ дороо энэ йууридаа за- 
луулжа йууба.

Бури урид, 1869 ондо 
туруушын шатагша дасанай 
арамнайлгада дасанай эмхид
хэгшэ дархан баййан Утайн 
Гармада ханхинама хунхинэмэ 
хамба шара торгон дэгэлые шэ
рээтэ Дэлгэрэй ламхай еврее 
умэдхуулйэн байгаа. Агын 
тайшаа Зоригтын Жалсарай 
эмээлтэй, хазаартай, эрхим 
гуйгеешын угайап жолооень 
Утайн Гармада улаан гараараа 
барюулйан туухэтэй.

Энэ мэтээр урашуул дарха- 
шуулаа урмашуулха, ундэреер 
хундэлхэ ёйо гээшэ, нлангаяа 
хяЬын эзэдые урмашуулган урда 
унинэй удхатай гэхэ. Урдандаа 
беенэр тумэршэ дарханда оргой 
захижа дархалуулаад бутэхэдэнь, 
оргойгоо залахаяа дарханайдаа 
ерэхэдээ, хяйа хеергынь дэргэ- 
дэ душынгее хажууда зогсодог 
газартань шэб шэнэхэн, дуй 
сагаан йэеы (хожомоо сагаан 
буд) дэбдеэд, дархандаа сагаан 
эдеэнэй дээжэ ундэр табаг, ууса 
убсуу туруутэй обоо шанайан 
мяха табяад, харюулгын хатуу 
архитай туйсэ хухэ хадаг дээрэ 
хээд барихадаа, унгэ жуйыень 
ДУРДаад, ухэр ту, адууйа амалдаг 
(ургэдэг) гуримтай Нэп. Тумэр 
дархан, мунгэшэн алташан Га
дай тэнгэриин ургэмжэ доро яба- 
даг гээд, Чингис-хаан эдэ дарха- 
шуулаа хэйээлтэ узуулэнгуй,

ойронь хурэдэггуй баййан гэхэ 
юм. Дархан гээшэ беенэр шэн- 
ги угтай зон, тэнгэри гарбалтан 
гэдэг Нэп. Энэмнай монгол туур- 
гата арадай нэгэ тусгаар ёйо гу- 
римынь баййан ха. Мунее мар- 
тагдаа юм бэзэ, гахайшаншье, 
мунгэшэншье ганса сэнтэй бо- 
лонхой.

Барнлгада хабаадайан хун 
бухэн гар хоойон гараагуй, янза 
буриин бэлэг сэлэгтэ хуртэжэ, 
бултадаа урматай дорьботой- 
нууд болохоёо байгша найр наа- 
данруушэглэбэд. Зуун-Суугэлэй 
адагай зулгэ ногоон дээрэ най- 
рай бэлэдхэл тухеэрээтэй. Бухы 
дархашуулаа йуулгажа, ундэр 
табаг, унгэ янзын хундын эдеэн 
табяатай, духаряашье ябаал 
йэн бэзэ. Энэ найр дээрэ олоо- 
роо дээгуур шагналда хуртэйэн 
дархашуулаараа Ушарбай До- 
гой хоёр урдалаа гэлсэйэн ха. 
Туруун баригдайан Согшон да
санай шатахада, байа нэгэ иимэ 
угэ гарайан ха; худэлйэн, хулйвв 
адхайан худэлмэришэдтэ, ураяа 
гаргайан дархашуулдаа урма 
баяр хургввгуй, мэйл тиишээ 
тарашайан байгаа. Энэ алдуу- 
гаа мунвв зайажа, ёйо руунь 
бутээгдэбэ гээшэ.

Эндэ найр дээрэ эрын гур- 
бан наадан, элдэб янзаар зу- 
гаалан, хухнлдвв гурбан удэр 
ургэлжэлбэ. Энэ ехэ арамнайе 
Намнанай багша 1893 ондо 
ургее.

Урда Ороноор Утайгаар До- 
лоонуураар уранайнгаа мэргэ- 
жэл мулижэ ошойон Утайн Гар- 
ма, Тэгшын Бархуу, Намсарайн 
Шойбоон гэгшэд энэ барилгые 
ударидаа. Бухы Суугэлэй даса
най барилгые 1850 онйоо эхил- 
жэ эрхилйэн Шойбон Шанзад- 
бын уургэнь аргагуй ехэ. Энэ 
дасанай барнлгада бухы бэе, 
шадалаа, уран бэлигээ дууйан 
угввд, тон йуулдэ найман са
жан ундэртэй Майдари бурха-

ниие вврвв бутээжэ, дасандаа 
ургввд тагаалал болойон байха 
юм. Энэ шанзадба лама Намса
райн Шойбоон гээжэ Агын Бу- 
ряадай туухэдэ алтаар нэрыень 
бэшэхээр, дурасхаалдань хушвв 
бодхохоор ундэр габьяатай, 
тусгаар бэрхэ Аргалида тоон- 
тотой, Ага найман эсэгын 
эрхимуудэй нэгэн мун.

Энэ олон дархашуул соо 
ямарнууд гайхамшагтай шада- 
баритай урашуул ябаа гэхэбтэ? 
Хадаайа хадахада, ямар тии- 
мэ уран ухаан хэрэгтэй юмбэ 
гэбэшье, йввм (15 см) тэбхэр 
хадаайые йухынгее унсэгввр 
гурба сохёод шэргээжирхидэг, 
тиимэйээ Хадаайан Доржо гэжэ 
нэрэтэй болойон нэгэ дархан 
эдээн соо ябалсаа.

Гурбан сажанай (6 м) хаб- 
тагай дээрэ зурлаа зурангуй, 
нюдвврвв хараад, сэб сэхээр 
хайжархидаг Зурлаагуй дар
хан гэжэ суурхайан байа нэгэ 
модошо дархан бии. Барнлгын 
хундэлэн нугарйа, можо гэхэ 
мэтые жэгдээр хадажа байха- 
да, иишээ-тиишээ йарюу, халта 
хэлтэгы хадаат гэжэ шуумжэлжэ 
байдаг нэгэ уран нюдэтэй хун 
байгаа. Хэлэйыень шалга- 
жа, хэр ехээр хэлтыгээ юм хаб 
гээд ватерпас (уровень) табяад 
узэхэдэнь, оройдоол шигерын 
2-3 мод оной (3-4 мм) зэргэ алдуу 
байха, тиимэйээ Тирпаас гэжэ 
нэрэтэй болойон ха. Хабтагай 
бэе бэедэнь зуйгоод тэргээр уйа 
шэрэдэг амйарта зохёойон Да- 
баа Хонообшо гэжэ дарханшье 
бии йэн.

Тусгаар бэрхээр бурхан зура- 
даг залуу ламбагай баййан. Г анса 
бурхан зурадагаараа бэшэ миин 
йуухагуй, заалйаа нэгэ юумэ зу- 
ража йуудаг, тусгаар абьяасгай 
энэ хубуун, хуниие тон аддяар 
зуражархиха. Хуралай уедэ зали 
абажа баййан ламанараа шог зу- 
гаа болгон зуражархиха.
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Тэгшын Дабаа Суугэлэйнгээ 
дасаниие тэрэ шэгтэнь эрхын- 
гээ хюмйан дээрэ багтаагаад, 
зуунэй узуурээр зуражархёод, 
харуулжа байха.

Эдэ зоной шадахагуй юумэ- 
ниинь угы гэхээр, унэхэроороо 
Ага найман эсэгын алтан гарта- 
най нилээд олониинь эндэ сугла- 
раад, бултадаа найрлаха, наада- 
хаяа байна гээшэ.

Турэлхиингээ ундэр бэли- 
гээр, йубэлгэн ухаагаа гуйл- 
гэжэ, йайса бодожо узоод, уг- 
дамжан ерэйэн уран гартанаа 
худэлгэжэ, олоороо хамтаржа, 
угэ нэгэдэн оролдоходоо, Буу- 
ралхан Булгатынгаа урдахи 
хаялга шэмэглэн, яларан то- 
лорон, ямаршье дасанйаа янза 
шэнжээрээ оорсэ тухэлтэй, уран 
гоёороо урда ороной суутай ехэ 
дасан хиидуудйээ багаханаар- 
шье доошо бэшэ, гайхамшаг- 
та йайхан Суугэлэй дасан ал- 
талмал олон зуудхэлоороо 
гэрэл туяа татан, атар талын- 
гаа эльгэн дээрэ бииб гэжэ 
толорон, муноошье баййаар.

Узэмбын ламхай шулуун сог- 
шоной барнлгын ехэ ажалай ха- 
жуугаар Димчэг бурханаа шэнэ 
сумэдэ залаба. Анхан баййан ду- 
ганиинь умхиржэ хугшэрхэдэнь 
Зуун харганын шуулэнгэ ноён 
Димчэгжаб Дэлгэрэй байшан 
гэр дасандаа ургэйэн байгаа. 
0ороо Димчэг гэжэ нэрэтэй 
ушарйаа, нэрэтэ сахюусандаа 
Сумэ ургэбэ гээшэ бэзэ. Дим
чэгжаб хадаа Дэлгэр гулваагай 
хубуун юм ха. Эдээнэй буусань 
Зугаалай ба Хара Шэбэрэй 
хоорондо Пудэнтэ гэдэг бага- 
хан хундьщэ Нэп. Дэлгэр гулваа 
лама хубуутэй баййан. Тэрэнь 
хаанахи шэрээтэ баййан юм, 
юрэдоо Дэлгэрэй ламхай гээд 
алдаржайан.

Энэ ушарйаа боложо, 
Суугэлэй хоёрдохи шэрээтэ Гал- 
сан Жимба Дэлгэрэй гэдэгтэй

йамарагдажа, муноо болгоод, 
энэ ламхайе Зуугаалайн баййан 
гээд, буляалдахашье хун олдохо 
байба. Халтад лэ гэхэдээ, тии- 
гэжэ баталагдахадаашье боло
жо магад байгаа. Ynoopoo, хэн 
хэниинь Пудэнтэдэ тоонтотой, 
хоюулаа Дэлгэрэй ламхай гэгдээ 
ха юм. Тиигээдшье Г.Ж. Дыл- 
гыровай гэртэхин Надтын Дэл- 
гэртэн, Ламхайн 4-тэй байхайаа 
хойшо, Пудэнтэдоо байгаагуй, 
ото Yроопэйп убэр, Туургээр 
нютаглаад, тэндэхи нютагай бо- 
лонгоо болойон байха юм.

Узэмбып ламхай ушоо нэгэ 
йайн хэрэг гэхэдэ, Мамбынгаа 
худэлгэдэг болобо. Энэ дасаниие 
эрхилжэ баййан. Тугэлдэрэй 
ламхайн тагаалал болоходо, заа- 
ха багшагуй болобо гээд, шаби- 
нарын тараагдажа, Мамбын да
сан хаагдайан юм.

Суугэл дээрэ тэрэ уедэнь ехэ 
суутай эмшэн Бэлигтын Гурэ- 
Дарма магарамба байгаа. Энэ 
эмшэниие Тубэдэй ороной 
Суута эмшэ багша Чой мага- 
рамбын эрхим шабинь гэлсэдэг 
байба. Суугэлээ ерээд байхадаа, 
оороо эмшэлгынгээ мэргэжэл 
дээшэлуулхые оролдожо, элдэб 
янзын эмшэлгын хоморой нюу- 
са судар узэбэ. «Халантува» гэ
дэг номые йайнаар шудалба. 
Узэмбып ламхай энэ Гурэ- 
Дарма магарамбда Мамбын 
дасан нээхые дурадхаба. Тэрэнь 
зубшоолоо угэжэ, Суугэлэй Мам
бын дасан нээгдэйэн туухэтэй. 
Дурбэн жэл убэл зунгуй ходо- 
шобто эмнэлгэдэ йураад, эмшэ 
лама болодог байгаа. Жэл соо 
таби таран эмшэд дуургэжэ га- 
радаг баййан ха. Эгээл энэ уеэр 
суута «Атлас» тибетской меди
цины» гээшэ йуралсалай хэрэгтэ 
ургэноор хабаадуулагдаба.

Суугэлэй дасанай бадарха 
ундэр габьяа гаргайан Узэмбып 
Шойдог ламхай табадахи шэ
рээтэ баййанаа 1903 ондо тагаа

лал болоо. Суугэлэй Согшон 
дасан энэ шэрээтын ударидал- 
га доро йэльбэгдэжэ, йэргэжэ, 
муноо байгша янзадаа оройон 
юм.

Ородой эрдэмтэн географини 
гэшуун И. Сверкунов 1927 ондо 
иигэжэ бэшэйэн байна гэбэ: 
«... в архитектуре дацанов наи
более точно отразилась высокая 
одарённость бурят в исскустве. 
Ни один народ СССР из не ино
родческих групп не достиг такой 
степени состояния исскуства как 
буряты. Замечательно то обсто
ятельство, что по рассказам ста
рых лам, главными мастерами и 
строителями дацанов по боль
шей части являются простые бу
ряты. Так например: Агинский, 
Цугольский дацаны строил про
стой бурят, у которого помощ
ником был лама.

Вообще в дацанах редко при
бегали к помощи «иноземных 
мастеров» (китайцев, халхас- 
цев). Уступая китайским масте
рам в тонкости отделки деталей 
в малярном и резном ремесле, 
бурятские мастера превосходят 
их в декоративном исскустве, в 
изготовлении более монумен
тальных изделий. Поэтому ор
намент в трактовке бурятских 
мастеров носит отличный от ки
тайских и тибетских».

Чита, 1927 год. «К вопросу 
об эволюции строительства да- 
санов на примере Докчинского 
дасана постройки 1802 года».

Суугэлэй дасаниие хитадууд 
баряа угы гэжэ ганса би муноо 
болгоод хэлэнэ бэшэб. Бури уни 
сагта наян жэлэй саана ород 
шэнжэлэгшэ убгэн ламанарйаа 
йуража элишэлээд бэшэйыень 
дамжуулнаб.

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ

Суугэлэй дасанай домог
туухые Дымбрыл Гармаев

буулгажа бэшэбэ
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Морин эрдэни

Хатарша хулэгэйм
хурдапйаа

Харгы, замни дутэлнэ. 
Хатуу аматай моримни 
Хазаар, ногто тогтооно.

Дуулюур халюун моримни 
Дутые баряад харайна. 
Дуров дээрээ ундыгоод 
Дубэргоо татанаб

харгыгаар.

Халта халба унахадань 
Хабшаад абанаб хабйыень, 
Хашаа, хорёо зайгаад 
Харбайан годлидал хиидэнэ.

Буурал боромни байжа ядан 
Бушуу-бушуу газар сабшана. 
Ута хузуугээ урагшань

йунаагаад,
Угзарна хазаараа оодорхо

гээд.

Табхай сагаан хулэгоороо 
Табилуулнаб шулуун

харгыгаар, 
Т ахатай дурбэн туруунйаань 
Тайарнагуй галай ошон.

Жороо дуулим моринойгоо 
Жолоогынь шангаар татанаб. 
Жалга туглын модод 
Жэрэгэлзэнэ моринойм

тургэндэ.

Паарал эмниг моримни 
Палхи татана убсуундэм, 
Памбай дэлэйэн хоёрынь 
Паглалзана хойшоо

йалхинда.

Тартан борымни тургэндэ 
Таха юрэдоол тэсэнэгуй, 
Табхай сагаан уреэмни 
Ташаалха гээшэнь

айхабтар.

Уурал-мана татуулаад, 
Утаата нютаг хурэжэ ерээд, 
Уйан болойон боро мориёо 
Уяандань уябаб амаруулхаа.
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