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Болоогуй Ьунгалта болобо
Унирйэн амаралтада, сентя

бриин 9-дэ Ьунгуули унгэрбэ.
Энэ унгэрйэн йупгуули ехэл 

шууяатай,зугаатай,хэрэлдээтэй 
байба гэжэ хун бухэн адаглаба. 
Эндэ Арадай Хуралда, аймагай 
Соведтэ, худее нютагуудай со- 
ведтэ депутадуудые йунгахын 
хажуугаар аймагай гулваа шэ- 
нээр йунгагдаба. Тиигэжэ айма
гай гулваагай тушаалай тулее 
ехэ тулалдаан болобо.

Арадай Хуралда 6 парти- 
нууд дэбжэгдэжэ, сентябриин 
9-дэ хун зон йунгуулиин газар- 
та ерэжэ еерын дуугаа угэбэ. 
Пунгуулиин дуурэжэ тоолол- 
гын эхилхэдэ 209-дэхи участок- 
та байжа харахада иимэ дун- 
гууд гараба: КПСС парти- 
да 14 хун, КПРФ 10, Спра
ведливая Россия -  12 хун, 
ЛДПР-тэ -  8 хун, Граждан
ская платформа -  514, Единая 
Россия -  104 хун дуугаа угэйэн 
байба.

Удаань нэгэмандатна йун- 
галтын 2-дохи тойрогой бюл
летень тоололго эхилбэ. Эндэ 
гурбан кандидадууд. Эдэ 
Единая Россия намйаа Еенна- 
дий Доржиев, КПРФ намйаа 
Улэгшэнэй гулваа Баир Очи- 
ров, Еражданская платфор
ма намйаа Зоригто Ц,ыдыпов 
гэгшэд мандадай тулее тулал- 
дажа, Ееннадий Доржиевынь 
йунгуулида ерэгшэдэй 60% зо
ной дэбжэлгэ абажа шуужэ ша- 
даа. Баир Очировта 24,3% гээд 
тоологдобо. Яруунын аймагай

хубуун, гражданская платфор
ма партиин гэшуун Зоригто 
Ц,ыдыпов 8,85% дуу абажа ша- 
даа.

Захааминай аймаг тулеелхэ 
гэжэ табан хун дэбжуулэгдэбэ. 
Тиин хоер кандидадууд, ху- 
дэлжэ баййан гулваа Сергей 
Еонжитов, аймагай депутадуу- 
дай Соведэй туруулэгшэ Бэлиг- 
тэ Зундуев гэгшэд гулваагай 
тушаал буляалдажа, гол тулал
даан болобо. Хоорондоо ехэ 
зугаатай, хэруултэй агитаци 
ябуулжа, аймагайнгаа зониие 
гайхуулба. Энэ ехэ хоб зугаа- 
ниинь аймагйаа гадуур гаража, 
эшхэбтэршье, аягуйшье болоо. 
Еэбэшье сентябриин 9 дутэлжэ, 
аймагай зон ерэжэ йунгайанай 
дунгуудээр Сергей Еонжитов 
Бэлигтэ Зундуевта ороходоо 
444 дуу улууе абажа гулваа
гай тушаалда хоёрдохиёо 
йунгагдаба. Пунгуулиин удаа 
ехэ эбгуй болошойон зоноо

эблэруулжэ, залуу мэргэжэлтэ- 
дээ алдангуй саашадаа ажалаа 
йайнаар, урэ дунтэйгеер ухаа- 
тайгаар ябуулха арга болом- 
жотой байха бииз гэжэ найда- 
хал байнабди.

Энэ удэр нютагаархиднай 
аймагай соведтэ депутадуудые 
йунгаба. Тиигэжэ Санагын 
округто Алдар Норбоев Баяс- 
халан Хадаев хоёрйоо Алдар- 
тань Санага дээрэ 593 хун дуу
гаа угее, харин Баясхаланиие 
91 нютагаархидынь дэбжээ. 
Санагын йунгалтын тойрогто 
Санага Ёнгорбой хоёр ороно 
гээд тэмдэглэлтэй.

Аймагаймнай худее ню- 
тагуудта байал депутадуудаа 
йунгажа, ерэхэ табан жэлдээ 
нютагуудайнгаа гулваанартай 
ажалаа хэхынь нютагаархи
дынь даалгаба гээшэ.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ,
манай корр.

Авторай typar
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ЭРЫН ГУРБАН НААДАН

Согшон дуганай рамнайн наадан
Байгша оной 8-дугаар йарын 27-ной удэр Санагын дасанай 

Согшон дуганай рамнайн баяр ёйололой удаа Эрын гурбан наадан
эхилбэ. hyp харбаашад дасанай урда тухеэрэгдэйэн талмай дээ- 
рэ сугларжа зубшэлсеед, мурысеегее эхилээ. Эдир барилдаашад 
9 шэгнууртэ хубааржа, дасанай хоер дуганай хоорондохи талмай 
дээрэ хусэ шадалаа туршажа эхилбэ.

Ухибуудэй дунда эгээл 
хунгэн шэгнуур 30 кг байба. 
Энэ шэгнуурэй эсэстэ Бур- 
галтайн дасанай тулеелэгшэд 
уулзажа, хэниинь туруушын 
Ьуури эзэлхэб гэжэ шиидхэбэд. 
Тиин Жал сан Гуржапов Сан- 
дан Очировые шоройдуулжа 
туруу Ьуури эзэлбэ. Гурбада- 
хи Ьуурида Санагын дасанай 
Ашата Цыдемпилов гараба.

35 кг шэгнууртэ Сана
гын дасанай Даша Шагду- 
ров абарга боложо, удаадахи 
Ьууринуудые Бургалтайн даса
най тулеелэгшэд Тимур Дар- 
мажапов, Сампил Дамдинов 
гэгшэд эзэлээ.

Удаадахи 40 кг шэгнууртэ Са
нагын дасанай Баир Шагдуров 
туруулжэ, хонин бэлэгтэ хуртее. 
Шангай хоёрдохи, гурбадахи 
Ьууринуудта Бургалтайн даса
най Дмитрий Доржиев, Баир 
Мункуев гэгшэд гаража шадаа.

Г эгээтын дасанай тулее- 
лэгшэ Бато-Доржо Цыренов 
45 кг шэгнууртэ абарга боло
жо, хоёрдохи гурбадахи Ьуу
ринуудта Санагын дасанай 
тулеелэгшэд Сультим Шагду
ров, Алдар Арабжаев гараба.

50 кг шэгнуурэй шангай 
Ьууринуудые Санагын дасанай 
тулеелэгшэд Амарсан Цыдем
пилов, Артур Логинов, Бэлиг- 
то Бахутов гэгшэд эзэлээ.

Удаадахи 55 кг шэгнуурэй 
шангай Ьууринуудые Санагын 
дасанай тулеелэгшэд Чингис 
Николаев, Сергей Цыбенов, 
Борис Доржиев гэгшэд эзэлжэ 
шадаа.

60 кг шэгнуурэй шангай 
Ьууринуудые Санагын дасанай 
Аюр Самбуев, Цырен Прен- 
глаев, Бэлигто Норбоев гэгшэд 
туе тустаа эзэлээ.

Бургалтайн дасанай тулее- 
лэгшэ Сандан Гармаев 65 кг

шэгнуурэй финалда Асагадай 
дасанай Бавасан Буянтуевые 
шуужэ чемпион болоо. Шангай 
гурбадахи Ьуури Бургалтайн 
дасанай Сэнгэ Очиров эзэлээ.

Ухибуудэй дунда эгээл хун- 
дэ 65 кг-haa дээшэ шэгнууртэ 
Анаагай дасанай тулеелэгшэ 
Игнат Холодняк шангай гур
бадахи Ьуури эзэлээ. Финалда 
Бургалтайн дасанай тулее
лэгшэд, Александр Очиров, 
Алексей Лущинский гэгшэд 
уулзажа, Очировынь туруу 
Ьуурида гаража шадаа.

Энэл уеДэ СанагаЬаа дээ- 
шээ, хуургын хойно мори 
урилдаан боложо, ганса айма- 
гаймнай бэшэ, хуршэ Зэдын 
аймагай моришод ерээ. 
15 модо зайда гуйлгэжэ, Бур
галтайн дасанай тулеелэгшэ 
Саян Самбуевай «Серко» нэ- 
рэтэй мориниинь туруулээ. Гэ- 
гээтэйн дасанай Петр Малак- 
шиновай «Заа хара» фиништэ 
хоёрдохи ерэбэ. Санагын даса
най тулеелэгшэ Дамба Доржи- 
евай «Орлик» гурбадахи ерэжэ 
шангай Ьуурида гараба.

Пур харбаагаар туруун 
ганса эхэнэрнуудэй болон 
эрэшуулэй дунда мурысэхэ 
байЬанаа, ухибуудэй болон ве- 
тераануудай дунда гээд ушее 
оруулба. Тиин ухибуудэй дунда 
Санагын дасанай тулеелэгшэд 
шангай Ьууринуудые эзэлээ. 
Эндэ Энхэ Тарбаев, Найдан 
Тарбаев, Оюна Раднаева гээд 
нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи 
шангай Ьууринуудые эзэлээ.

Эхэнэрнуудэй дунда Тунхэ- 
нэй дасанай тулеелэгшэ Дулма 
Иринцеева эгээл мэргэн хар- 
бажа туруулээ. Шангай хоёр
дохи, гурбадахи Ьууринуудта
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Хэжэнгын дасанай Г эрэлма 
Лыгденова, Бургалтайн даса
най Баярма Будаева гэгшэд 
эзэлээ.

Эрэшуулэй дунда Гэгээтэйн 
дасанай харбааша Эрдэм Рад- 
наев бэрхэ байжа, Бургалтайн 
дасанай Батор Дашеевые, Баир 
Соктоевые хоёрдохи, гурбада- 
хи Ьуурида улээбэ.

Ветерануудай дунда Барга- 
жанай дасанай тулеелэгшэ Кон
стантин Эрдынеев бэрхэ харбаа
ша байЬанаа гэршэлжэ, мэргэн 
харбажа туруулээ. Г эгээтэйн да
санай тулеелэгшэ Виктор Очи- 
ров шангай хоёрдохи Ьуурида 
гараа. Шангай гурбадахи Ьуури 
Тунхэнэй дасанай тулоолэгшэ 
Саян Хальбаев эзэлээ.

Мэргэн харбаашадай дунда 
Абарга боложо Санагын даса
най тулоолэгшэ Чингис Даше- 
ев тодороо.

Олон тоото харагшадай 
хулеэЬэн эрэшуулэй бухэ ба- 
рилдаан эхилшэбэ. Эгээл 
хунгэн 63 кг шэгнууртэ Сана
гын дасанай Ардан Абагал- 
даев гурбадахи Ьуури эзэл- 
жэ шадаа. Энэ шэгнуурэй 
финалда манай аймагай Бур

галтайн дасанай тулоолэгшэ 
Солбон Раднаев Баргажанай 
дасанай тулоолэгшэ, олон 
тоото мурысоонуудэй абар
га болоЬон Константин Цы- 
реновтэй уулзаба. Тиибэшье 
Солбон Раднаев энэ тулалдаан- 
да аза талаантай, мэхэ гохотой, 
шадал шандааЬатай байЬанаа 
гэршэлжэ Баргажанай бухые 
шоройдуулжа, абарга боложо 
нютагаархинаа баярлуулаа.

75 кг шэгнуурэй шангай гур
бадахи Ьуурида Санагын Юра 
Хадаев гараба. Бургалтайн да
санай Сангади Ульзетуев энэ 
шэгнуурэй финалда Хурам- 
хаанай дасанай тулоолэгшэ, 
олон тоото мурысоонуудэй 
абарга, спортын мастер Ар
тем Раднаевтай уулзаба. Энэ- 
шье тулалдаанда Бургалтайн 
дасанай тулоолэгшэ азатай 
байжа, Сангади Ульзетуев энэ 
шэгнуурэй абарга болобо.

Эгээл томо бухэшуулэй дун
да тулалдаанууд харагшадай 
анхарал ехээр татаа. Эндэ Мон- 
голой хоёр бухэ хабаадажа, ха
рагшадай Ьонирхол татаа.

Понирхолтой тулалдаанууд 
боложо, шангай гурбадахи

Ьуурида Бургалтайн дасанай 
абарга Ринчин Санжиев гара
ба. Финалда Монголой бухэ 
Жаргалбат, Агын дасанай 
абарга Цыбик Максаровтай 
уулзажа, харагшадта Ьайхан 
барилдаа харуулба. Типы эндэ 
Цыбик Максаров илажа, энэ 
шэгнуурэй абарга болобо.

Удаан болонгуй абарга бо- 
лохын тулоо тулалдаанууд 
эхилбэ. Тиигэжэ финалда Цы
бик Максаров Ринчин Сан
жиев хоёр тудабад. Эндэ хоёр 
бухэшуул бэе бэеэ тулхилсэжэ, 
нэгэ Ьамбаанда Ринчин Цы- 
бигэй хул гоходожо абаад, 
шудэжэ орхибо. Засуул Ринчин 
Санжиев шуубэ гэжэ, баруун 
гараа ургэбэ. Гэбэшье орой бо
ложо, зарим хунууд адли уна- 
ба гэжэ хашхаралдабашье, энэ 
нааданай Абарга Ринчин Сан
жиев боложо тодороо, азарта 
бэлэгтэ хуртоо.

Иигэжэ харанхы болотор 
эрын гурбан наадан боложо, 
харагшадай, сугларЬан зоной 
нюдэ баярлуулаа.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ,
манай корр.

Авторай зураг
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худее а ж а х ы

Олон хонитой бологты!
Санагын дасанай Сонном дуганай рамнайн баярта Россия замшами Сангхын Бандида Хамбо 

лама Дамба Аюшеев ерээд байхадаа, Захааминай аймагай зондо «хони олоор баригты, гибни хушуу 
мал coohoo эгээл ехээр \униис баяжуулха амитан -  хонин мун» гэжэ хэлэйэн юм.

2012 он1юо Хамба ламын уусхэлээр Буряад 
уластамнай «Социальная отара» гэйэн проект 
бэелуулэгдэжэ эхилйэн байна. Энэ проектын зо- 
рилго гэхэдэ, Буряад уласай худое нютагуудаар 
хони удхэхэ, олон болгохо гэйэн удхатай юм. 
Тиигэжэ дол оон жэлэй хугасаа соо олон аймагуу- 
даар хонин тараагдажа, Буряад уласай хонин 
йурэг ехэ удэжэ, олон боложо байна.

Паяхана, манай аймагта 300 хонин асарагдаа. 
Хуртага, Ёнгорбой, Нурта нютагуудай гулваанар 
асараа. Тиин тэдэ нютагайнгаа зондо тараагаа. 
Хэрбээ Ёнгорбойдо оройдоо хорин толгой хонин 
байгаа болобол, муноо дээрээ зуун хори болоо.

-  5, 10, 15 толгой хуртоо, зарим зон абахамнай 
гэжэ хойнтожо ерээ, -  гээд Зоригто Г армаев, Ёнгор
бой нюгагай гулваа хоорэнэ. Муноо Ёнгорбой ню- 
тагтамнай хонин олошорхо бииз гэжэ йанагдана.

Хуртагадашье байал 5, 10, 15 гээд нютагайн
гаа зондо тараажа угэйэн байна.

-  Гурбан зуу гаран хонин баййанйаа муноо 
дурбэн зуу гаран болобо, -  гэжэ Артур Намда- 
ков хэлэнэ.

Бургэ нютагай гулваа Баясхалан Тудуновай 
хэлэйээр, зургаан зуу гаран хонин Бургэдэ бии.

-  2012 ондо Хамбо ламын Социальная отара 
проектын ёйоор нютагтамнай 75 толгой асараг
даа, тиигэжэ тэрэмнай удоо, -  гээд Баясхалан 
Владимирович хэлэнэ.

Яагаад хони ехээр удхэбэт гэжэ асуухада, 
Бургын гулваа нютагтамнай нэгэшье зайгуул 
нохой угы, харабал нютагаархимнай хороо- 
жорхидог гэбэ. Энэнынье зуб гэжэ йанагдана. 
Зарим нютагуудта нохоййоо айжа хунууд хони 
ехээр баринагуй. Тиихэдэ зарим зон хоёр хултэй 
шононуудйаа айжа баринагуйбди гэхэ.

Юушье болог хони бариха гэйэн хун бари- 
хаар,удхэхоор.

-  Муноо дээрээ Захааминай аймагта найман 
мянга зургаан зуун табан хонин гээд тоологдо- 
но, -  гэжэ худое ажахын тайагай ахамад мэргэ- 
жэлтэн Валентина Баяртуева мэдээсэбэ. Нёдон- 
до жэл 7391 толгой гээд тоологдоо. 1214 толгой 
нэмээ. Энээн дээрэ проектын ёйоор асарагдайан 
300 толгой нэмэхэ хэрэгтэй.

Тиимэйээ аймагтамнай хонин йурэгэй тол
гой 9 мянгадаа духэбэ.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, манай корр.
Гар утайаар буулгагдайан авторай зураг
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

Ульгэр шэнги унгэрЬэн xaha
(баримтата туужа)

( Ургэлжэлэл)

Талын нюсэгэн губээнуудые 
орёойоор, баруун тээйээ зуул- 
жээ тдирЬоор урдажа бай- 
даг Урта голой адагта буусаяа 
тухеэрйэн энэ тосхон тэрэ гэйээр 
энээхэн голойнгоо нэрые зуужэ 
ябана. Ага нютагай зуун урда 
буланда буддын шажантанай 
томохон тубуудэй нэгэн болохо 
Суугэл дасанай Ьуури табиг- 
дажа, тэрэ багай, мун эндэйээ 
холошье бэшэ Монгол ороной 
йузэгтэнэй олон тумэноороо ба- 
раалхадаг газар болойон, тии- 
гэжэ монголшууд дасан зорижо 
iapahan замайнгаа эсэс багаар, 
аяшархайандаа юм гу, энээхэн 
горхониие «Урта» (Буряадаар 
«Ута») гээд лэ нэрлэйэн бай- 
хадаа болоо. Яабашье энэ бу- 
ряад тосхоной нэрэдэ монголой 
нулоон элнл даа...

Уртынхидай колхозойнгоо 
ажабайдал хугжоожэ, бэеэ сэг- 
нэжэ, хул дээрээ эгээл гаража 
байха хирэдэнь Эсэгын ехэ 
дайн эхилээ бэлэй.

Тиигээд лэ колхозой ал- 
тан жаса -  худэр шиираг 
худэлмэришэ хубууд мор- 
доол бэд даа. Эдир ябайан 
Бата-Мунхэшье энэ уйлэЬоо 
зайсаагуй, 1942 оной мартын 
1-дэ, 19 найатайдаа, сэрэгтэ 
мордоо бэлэй...

Сталинград шадарай ту- 
лалдаанда «Сибириин зэр- 
лиг дивизи» гээд зар iapahan, 
энэнь бугэдэндэ эли бэзэ, энэ 
дивизиин эхи упдэЬэпиипь 
Шэтын областиин «ТаЬархай» 
(«Безречная») станцида бай
ха. Эндэл Эрхуугэй, Шэтын 
областьпуудЬаа, Яхад, Буряад 
республикануудЬаа хубуудые

суглуулжа, 1942 оной мартын 
1-1гээ июниин 13 болотор 321- 
дэхи дивизиие бии болюЬоп 
байха юм. Энэ уе хадаа дайнай 
эгээл хушэр хундэ уенуудэй нэ
гэн байгаа, Совет сэрэгэй газар 
газартаа сухарижашье байЬап 
уе 1гэн, сэрэгшэдэй плендэ аб- 
таха ушарнууд олон, манай 
сэрэгшэдэй hypar суугуй угы 
болошохо ушарнууд байал 
олон байгаа гээд туухэшэдэй 
бэшэ1гэн баримтанууд байдаг.

3 hapa хахад шахуу сэрэгэй 
Ьургуули гараад лэ, июниин 
13-да баруун тээшээ мордобод. 
ЭпдэЬээ гарайан бухэли диви
зи 15 хоног ябажа Сталинград 
хурэбэ.

Ноябриин 19-дэ ехэ доб- 
толго эхилээ бэлэй. Манай сэ- 
рэг Сталинград хотые эзэмдэжэ 
ерэБэн немецуудые хожомынь 
хуреэлхэ 1гэдэлгэеэ эндэ1гээшье 
эхилЬэп байхадаа болоо. Наа- 
дан бэшэ ха юм даа, аймшаг- 
тайшье байгаа Нэп, -  гэжэ аяар 
тэрэ жэлнуудээр унгэрБэн яба- 
далаа Бата-Мунхэ Лодонович 
дурсаЬаар hyviapaa хоороогоо 
тайалдуулан, юуншье тухай 
юм, бодолгото болон йуушана. 
Дайн байлдаанай болоЬоп, 
тиихэдэ оорынгоо ябаЬап га- 
зарнуудаар, бодолоороо тэндэ 
хурэжэ ошоод, ябажашье ябаа 
аалам..? Ябад гэг лэ даа, яарал 
маанарта угы ха юм...

...Бата-Мунхэ Лодоновичой 
байшан гэрэй арада байЬап би- 
шыхан зуЬалап соо хоорэлдэжэ 
Ьуунабди. ГазааЬаа Лыгжима 
тоодэй орожо ерээд, хониной 
мяханай бусалжа байЬап тумэр 
зууха соохи галдаа аргал нэмэ- 
жэ Ьэргээнэ...

Минин убгэнтэй хоорэл- 
дэЬэйб гэжэ ерэЬэмни гаража 
ябашаЬан, угы байгаа Ьэн.

Ухэроо эрьежэ ерэхэм- 
ни гээд ошоно Ьэн, ииЬээр 
бии болоно ааб даа, -  гэжэ 
хугшоогэй хэлэхэдэ, газаа га
раад, хорёо хотыень шэншэжэ, 
гэр тойрон ажахыдаа хэрэг- 
тэй зэр зэмсэгуудэйнь, тулеэ 
залЬанайнь нарин нягтаар та- 
бяатайе ажаглаЬаар ябатар- 
ни гэнтэ нэгэ сухалтай, бэеэр 
багашаг сагаан нохой бии бо- 
лоод,.. тоодэйн ойромни угы 
haa яахашье байгаа юм Ьэн- 
биб. Лыгжима тоодэйн нохой- 
гоо хараад:

- Убгэн ерэбэ даа, гэхэтэй 
Бата-Мунхэ Лодонович вело
сипед хутэлэнхэй хорёо руугаа 
орожо ерэбэ. Убгэжоол yrhaa 
гэмэргэн ха:

Г айхалтай саг болоод 
байна гээшэб даа? Хэдэн 
жэлэй дайн соогуур хэды 
олон хунуудэй ами наЬаар 
абарагдаЬан энэ ехэ гурэниие 
ойрын саг соо гансаханшье 
Ьомо Ьургэнгуй Ьалгаажа ха- 
ябал. Иигээд харахада муноо 
хэндэшье юуншье хэрэггуй, хуу 
Ьандаржа, Ьалажа байна. Тэрэ 
ехэ таряалан, тэрэ олон адуу 
мал.

Яахабши теэд, арад зоной 
тархида бууЬан ээлжээтэ нэгэ 
зоболон, ээлжээтэ нэгэ гайхал 
бэзэ. Дайнай газарта алалсаа, 
хюдалсаа харахыса хараЬап, 
улэдхэ, даарахыешье узэЬэп, 
дайнай Ьуулээрхи амгалан 
ажалдаа ами бэеэ сум зорюул- 
жа, хоёр наранай хоорондо 
худэлхысэ худэлЬэп хунэй до- 
соо багтанагуй ха юм даа...
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-  ...Манай 321-дэхи дивизи- 
дэ баруулхадаа буряадууд ехэ 
олон йэмди. Сасуутан хоёр - 
Бооржойоо Балданжабай Ба
зар Сагаан-Шулуутаййаа Бата 
Рабжаев хоёр бии йэн. Тэдэ хо- 
ёрнишье мунее угы даа. Иигээд 
лэ удэр хоногоор усеерэгдэжэ 
байна гээшэ бэзэ... Дайнай 
дуурэхэдэ Берлиндэ оройдоол 
7 буряад хубууд байгаабди. 
Эрхуугэй Озонов гэжэ майор 
байгаа...

Хоорэлдоомнай саашаа яба- 
жа захалба ха.

Дайн гээшые зуудэндээшье 
узоогуй ябайан залуу хубууд 
гэб гэнтэ иимэ ехэ хулгоон соо 
орошоходоо мэгдэжэ абайан 
байха. Тохёолдоод баййан 
ушар байдалаа зубоор сэгнэжэ 
ойлгохын тула саг хэрэгтэй. 
Эбсэшэгуй хоёр ехэ хусэнэй 
урда урдайаа тулаад, тойроод 
баййан нухэдэйшни улаан 
шуйаяа адхажа байхада хэн 
шамда дадаха, дуршэхэ саг 
угэхэб даа? Нэгэл мэдэхэдээ 
бухы nahaapaa дайлалдажа 
ябайан хун мэтэ дадашан- 
хай байхаш, дайн гээшэ удэр 
йунигуй хэжэ ябадаг ажалшни 
мэтэ болошоод байха. Эндэ ко- 
мандирай уургэ тон ехэ байха 
ёйотой гээшэ бшуу...

Сталинградйаа Берлин 
хурэтэр мини лэ буунуудаа 
ургэлоод ябажа гараа бэшэ 
ха юмбибди даа. Гурбан жэл 
соо узэгдэхэ ёйотой юумы- 
ень яйалал узэгдоо гээшэ. 
Немецууд хайра гамгуй оро- 
дог йэн, бултыемнай алаха, 
йалгааха гэйэн зорилготой 
байгаа. Муноо болоходо нухэд 
болошонхой.., нэгэтэ Ельци- 
нэй тэдэнэй урда «дирижиро- 
вайжа» байхые телевизорээр 
харуулаа бэлэй...

Удэр буриин ажал мэтэ 
болошойон дайнай тэрэ сагые 
хоорэжэ йууха дураниинь ба-

лай угы хэбэртэй. Халта бо- 
лоод лэ ундэйоороо хубилйан 
муноо сагые халаглан дурдаха, 
хосорйон тэрэ ехэ баялигые 
шаналжа эхилхэ...

-  Ондоогоор гурэн турэеэ ху- 
билгажа болохогуй баййан юм 
гу? Тэрэ реформа гээшэнь хэ- 
рэгтэйшье баййан байгаа бэзэ. 
Теэд иигэжэ ундэйоорнь угы 
хэжэ хаяха гээшэ юун гээшэб? 
Манай колхоз Урта дээрэ тог- 
тоходоо 6 000 хонитой баййан 
юм. 3 модон гэр бии бэлэй, бэ- 
шэниинь хуу йэеы гэрнууд йэн. 
Колхознай хугжэхэшье гэжэ 
хугжэйэн бэлэй. Пандаралгын 
урда тээ 32 000 хонитой, 2 000 
толгой ухэртэй, 1 000 гаран 
толгой адуутай болоод бай
гаабди. Агын бараг колхозуу- 
дай нэгэн байгаа...

Сэрэгэй албанда 5 жэл соо 
ябажа гарахадаа тэрэнэйнгээ 
бухэли 3 жэлыень гал дулэн, 
туулган мундэр соогуур ун- 
гэргоо. Дайнай йуулээр хоёр 
жэлэй туршада Берлин хотые 
хоёр хубаайан «хилэ» дээрэ 
албаяа ургэлжэлуулээд, 1947 
оной апрелиин 17-до элуур энхэ 
нютагаа бусажа ерэйэн байна. 
Дайнйаа ерээд, 24-тэй шиираг 
хубуун яагаад мини йуухаб даа, 
хара багайаан хэжэ дуршэйэн, 
орёо бэшэшье йаа, хушэрхэн 
худоогэйнгоо ажалда хамсыгаа 
шамажал ороо бэд даа...

Дайнай газарта, фронт дээ
рэ болойон уйлэ ушаралнууд 
тухай хоорэйоор байтараа, нэ
гэл мэдэхэдэш, «Улаан-Одон» 
колхозойнгоо ажабайдалда, 
муноо баййан уе сагта ерэшэн- 
хэй байха юм.

-  Хоорхы, хэды ехэ таряа- 
най газар байгаа гээшэ йэм. 
Ороойото ургамалнуудые 7 
000 гектарта таридаг бэлэйбди. 
Тэрэнэйнгээ 3 000 гектарта шэ- 
ниисэ тарихаш. Муноо тарил- 
гын талмай дээрэ ямар ажал

хэгдэнэ гээшэб? Оройдоол 
1 500 га шэниисэ, 1 000-аад га 
овёстой хабди. Энээхэнээшье, 
ядалдажал захадань гарадаг 
хабди. Урдандаа 37 комбайн 
баййан юм, муноо хэды юм, 
20 бии гу? КПСС-эй ЦК-гай, 
Министрнуудэй Соведэй, 
ВЛКСМ-эй ЦК-гай, ВЦСПС- 
эй Дамжуулгын Улаан туг 3 да- 
хин абайан байгаабди...

Дээдын зургаанай иимэ ехэ 
шагнал урдаа баййан ажахы- 
нуудта угтэжэ байдаггуй йэн 
гээд яйала ойлгонобди. Тэрэ 
Улаан тугуудайнь саана ур- 
тынхидай хэды шэнээн ажалай 
баатаршалга байгаа гээшэб..? 
Yihoo 3 дахин абаха гээшэ...

Хуурайхан аргалай
нуурйэнэй нурма шэнги халуу- 
хан ульйанда бусалжа баййан 
мяхамнайшье бэлэн боложо 
гараба хэбэртэй. Лыгжима 
хугшоо мяхаяа гаргажа табяад, 
маанарые столдо уриба. Хоёр 
хугшэдэй олон тоото зээнэ- 
рэй нэгэн Доржо-Жабтан гэр 
булоороо Захааминйаа айлшад 
боложо ерэнхэйнууд, барандаа 
йуубабди. Хажуудань баряад 
йууйан саарйанайм гэнтэ угы 
болоходо, Бата-Мунхэ Лодоно- 
вичой хоороон хоол барихын 
хоорондуур ульгам болошобо...

Бата-Мунхэ Лодонович 
«Тайархай» дээрэ нютагайн- 
гаа, Уртынгаа хубуудээр
Ч. Раднаевтай, С. Юндунов- 
тай, Г. Раднабазаровтай, 
Г. Дагбаевтай суг миномёт- 
чигуудай йургуули гаража, 
хамта баруулйан, тиихэдээ 
тэдэ хубуудээрээ нэгэ полк- 
до тудайан байгаа. Сибириин 
шэруун уларилда эрэ болойон 
Забайкалиин хубууд Сталин
град шадарай сайата талаар, 
тэндэхи убэлэйнь хуйтэндэ 
ядахые мэдэнгуй, ёйотойл 
эрэлхэг зориг, баатаршалга 
харуулйан байха. Немецууд
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эдээниие ямаршье добтолгоор 
эзэлйэп позицийоонь хобхол- 
жо шададаггуй баййап, гэбэ- 
шье манай хубуудтэ энэ дайнай 
амархан байгаагуйнь мэдээжэ 
бэзэ.

Уртын хубууд Юндунов, 
Раднабазаров, Дагбаев гэгшэд 
Сталинград хотые хамгаалжа 
унабад...

Февралями 13-да мино- 
мётчигууд Котельниковые 
дайсанйаа сулеелхэ байл- 
даанда хабаадабад. Дайсанай 
тайалгаряагуй добтолгонуу- 
дые угтажа, манай сэрэгшэд 7 
хоног шахуу окопууд coohoo 
гарангуй буудалдаба. Окопууд 
соо хуйтэн, хоолшье угы, Бата- 
Мунхые тойроод хэды олон 
хубуудынь алуулна, шархатана 
гээшэб. Бата-Мунхэ Лодонович 
энэшье мундэр мэтэ йомонууд 
соогуур дайруулангуй бутэн 
гараба... 3 жэлэй туршада энэ 
мэтэ хэды олон буудалдаану- 
уд болойон байгаа юм. Тиигэ- 
жэ Волго шадарай ехэ тулал- 
даанда дивизинь «Гвардейскэ» 
гэйэн нэрэ зэргэдэ хуртэнэ. 
Гвардиин сержант Лодонов 
Донбассые, Одесса, Никола
ев хотонуудые сулоолэлсоо. 
Тирасполь хотые сулоолоод 
байхадань Лодоновой со- 
единениие I-дэхи Белорусска 
фронтын мэдэлдэ оруулна. 
Тиигэжэ 8-дахи гвардейскэ 
арми В.И. Чуйковай командо- 
вани доро Днепр мурэниие га- 
раад, Белоруссиие сулоолоод, 
1944 оной намар Полынын 
хилэ хурэжэ ерэбэ...

70 таран жэлэй саана 
болойон уйлэ хэрэгууд... Олон 
юумэ мартагдаа юм бэзэ, гэбэ- 
шье Днепр мурэниие гаталйан 
ушараа Бата-Мунхэ Лодоно
вич бухы найаараа йанажа яба- 
даг. Яажа мартахаб, хун гээшэ 
ганса найандаа оройдоол нэгэ 
дахин, найанайнгаал эсэстэ,

газарай хурьйоор булуулдаг 
бэшэ аал...

Миномётчигуудай Днепрые 
гаталхаяа ерэйэн эрьеын метр 
бухэн немецуудэй усэд нэтэруу 
буудалган доро байгаа. Днепр 
гээшые барандаа баглана бэ- 
зэбди, ехэ мурэн гээшэ ха юм, 
дээрэнь йуугаад гарашаха 
онгосо, йалашье байхагуй, 
немецуудэй тайалгаряагуй 
буудалган доро «...яагаад га- 
ранат, саада эрьедэнь гараад, 
ушоо тогтожо узэхэ хэрэгтэй» 
-  гэйэн даалгабари дуургэнгуй 
байжа болохогуй, дайнай уеын 
сэрэгэй журам тиимэ. Б-М. Ло
донов хэдэн сэрэгшэдтэеэ эндэ 
тэндэйээ, уйан соойоошье элдэб 
эсын хабтагайнуудые суглуул- 
жа йалашуу юумэ бутээгээд, 
саада эрьедэнь гараха зорилго- 
той ошобод. Зурхэлжэ оройон 
6 эдэ сэрэгшэдэй бараг хахад- 
тань шахуу хуроод ябатар, 
немецуудэй йуниин харанхые 
гэрэлтуулдэг ракетэ дэгдэжэ, 
йаруул болойон уйанай нюруу 
дээрэ эли болойон эдэ сэрэгшэ- 
дые одоол буудажал мэдээ бэд 
даа. Сэрэгшэдшье барандаа 
уйаруу унажа, хун бухэниинь 
оорын лэ арга бэдэрээ бэзэ, 
Бата-Мунхэшье оорынгоо ар- 
гаар, бурханайшье хайраар юм 
ту, тамарйаар барийаар саада 
эрьедэнь гарашаба. Хэдыниинь 
энэ ехэ уйан соойоо гараа юм, 
бэе бэеэ угы болгойон, Бата- 
Мунхэ уйанйаа гарамсаараа, 
бомбын тэйэрйэн нэгэ ехэ нухэ 
РУУ йурэжэ орошобо...

Бомбо гээшэ нэгэ нухэ руу 
хоёр дахин унадаггуй юм гээд 
хэлсэдэг бэшэ аал, тиибэшье 
хажуудань унаха гэжэ нэгэ 
ехэ гэнэтэй юм ха юм. Нухэн 
соо оройон Бата-Мунхын шал 
норошойон хубсайаяа бажуужа 
йуутар нэгэ бомбо тэрэл 
нухэнэйнь хажуудахана уна
жа, тэйэрэлгэйээ бодойон

бухы газарынь дээшээ хоорэжэ 
йооргоо унахадаа, манай 
нухэрые хушажархиба...

Худэлхыншье, амилхыншье 
арга угы, «...зай, иигээдшье, 
одоо дуурэбэл ха даа...» -  гэйэн 
бодол тархидань орожо урдеэ 
юм ха...

Боор-тоор мэдэрэлдэнь хэн- 
шьеб уйэнйоонь татана хэбэр- 
тэй,.. арайхан гэжэ нюдэеэ нээ- 
хэдэнь, элйэ шэгэшэйэн нюдэд 
соонь бухы юумэн улаа-эреэ- 
нээр,.. шуйан улаан сэсэгууд 
харагдаад,.. дахин мэдээгээ ал- 
дажархиба...

Ургэн голой тэгэн дунда 
уйа руу унайан сэрэгшэд эл
дэб аргаар эрьедэ хурэжэ га
раа юм байна, старшина Фи
лимоновой нюдэндэ нухэн соо 
хубсайаяа бажуужа йууйан 
Бата-Мунхэ торойон байба.

Угы, эндэхэнэ йуугаа 
йэмнай, бомбо дээрэнь тэйэрээ 
бэшэ ха юм, хайшаа орошобо 
гээшэб,-гэжэ гайхайаар баййан 
старшина гэнтэ ухаа оро
жо, булагдайыень тухайлаад, 
тургэн гэгшэ малтажа, ушоо 
«бурхантаяа» байхадань гарга- 
ба ха юм. Бата-Мунхэ тэрэ га- 
зар дороо хэды шэнээн хэбтээ 
юм, гэнтэ хунэй сабхиинь ула 
руу шангаар удьхэлжэрхихэдэ 
йэгээ ороод харахадань, муртэй 
юумэ харагданагуй, нэгэ хун 
боодэлзэхэ шэнги, немец юм 
гу, манай хун гу? Шэхэниинь 
буглэшэйэн, юушье дууланагуй, 
байн халта бараг боложо, 
нухэроо танижа, тэрэнэйнгээ, 
оорынь амиды улэйэндэ баяр- 
тай, энеэжэ байхада ушоо су- 
халдаад абадаг юм ха.

СтаршинаФилимонов Днеп
рые гаталхадаа тарашайан 
нухэдоо бэдэржэ ябайаар энэ 
нэгэнээ олобо ха юм, тиигэ
жэ Бата-Мунхэеэ шэрэжэ, мун 
лэ контузи абаад хэбтэйэн 
Ильясов капитандаа асарба.
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Капитан Ильясов сержант До
донов хоёр медсанбат гээшэеэ 
хоёр удэрэй туршада бэдэр- 
жэ олоод, сэрэгэй госпиталь- 
да оруулагдабад. Бата-Мунхэ 
Лодоновичой хузуунйээ тэрэ 
тэйэрэлгэйээ шаагдайан хэлтэр- 
хэй абтажа, бэеэ аргалуулаад, 
дахин оорынгоо частьда буса- 
жа, дайнай газарта удэр йунигуй 
хэжэ байдаг «ажалдаа» одоол 
хамсыгаа шамажа оробо гээшэ.

Бата-Мунхэ Лодоновичой 
бухы дайнай уедэ «шархатаба» 
гээшэнь энэл юм аа ту...

Туруушын шагнал. Сталин- 
градай байлдаанда «Эрэлхэг 
зоригой тулоо» гэйэн медальда 
хуртэжэ, удаань, тэрэ зоболон- 
то Днепр мурэниие гаталйанай 
тулоо Улаан Одоной орден- 
до хуртэбэ. Тиигээд лэ Улаан 
Одоной орденто «Улаан Одо
ной» хубуун дайнай газараар 
баруулйаар баруулжа, энэ ехэ 
зоболонгой эхин болохо Бер
лин хурэбэ ха.

1945 оной хабар. Берлин 
шадархи байлдаанууд. Эндэ 
немецуудэй одоол усэд шанга 
эсэргуусэл байгаа гэжэ мэдээжэ 
бэлэй даа...

Сагаан нохойшье эзэнэйнгээ 
байхада барагтай бэзэ, би ехэ 
зурхэтэй хун боложо, газаа га- 
раад, гудамжа талайаа гэрэйнь 
ханада «Заслуженный кол
хозник колхоза «Улан-Одон» 
Могойтуйского района Агин
ского национального округа 
Читинской области» гэжэ бэ- 
шээтэй хабтагайн доро табяа- 
тай ha ид ал и дээрэ Ьуубабди. Би 
ямаршье хупЬээ улуугээр хэжэ 
шададаг нэгэ эрдэмтэй -  там- 
хияа татанаб.

Одоол энэ тамхи гээшые 
оройдоошье татаагуй хум. 
Шадахашьегуйб, -  гэжэ убгэн 
хоорэнэ. Тэрэ дээрэмнай бэ- 
шээтэй байЬап хабтагай тушаа 
анхаралыень залаЬампи:

-  Дайнай Ьуулээр, 1947 ондо 
табигдажа ерээд, комсомолой 
Могойтын айкомой эмхидхэлэй 
таЬагые даагшаар ажаллажа 
захалаа йэм, -  гээд лэ, анхара
лыень одоол дуратай тээшэнь 
шэглуулЬэпдэмпи баяртай мэтэ 
болоод, хоорэжэ эхилбэ.

Тэрэ хоорэлдэжэ байха 
уедэмнай буряадаараа аяар 88 
паЬатай боложо ябаЬап хунэй 
ажабайдал, ажал хэрэг, ябаЬап 
ябадал тухай захаЬаапь абаад 
лэ бэшэхэ болоо haa, энэ ехэ 
паЬапайпь оройдоол 3 жэл бухы 
бэшэлгын ехэнхи хубиие эзэл- 
хэ шэнги. Дун хамта 5 жэл соо 
сэрэгэй алба хээ, найанайнгаа 
бэшэ хубиие миин Ьуугаагуй юм 
бэшэ ту. Тэрээхэн хабтагайшье 
хадагдахадаа, мнил гэрыень го- 
ёожо хадагдаагуй байЬап байха. 
Комсомолойнгоо худэлмэридэ 
хоёр жэл тухайтай ажаллаад, 
турэл нютаг Уртадаа ошожо, 
нютагайнгаа худоогэй Сове- 
дэй гуйсэдкомой туруулэгшээр 
арбаад жэл худэлоо, колхо- 
зойнгоо эхин партийна эмхиие 
толгойлжо ябаа,.. тииЬээр на- 
Ьапайш аа амаралтада гараа 
юм ха. Амаралтадашье гараад 
хунгэн, хурдан, худэлсэ Ьайтай 
хун амархам гэжэ hyyhaH юм 
ту, автоклубые даагшаар, он- 
доошье энэ тэрэдэ я Нал ал 
ябалсаЬап байха.

Амгалан уедэ хэйэн, яба- 
li а и и и Hi) и и гэд гээдлэ; гуурэпгэбэ 
гээшэ гу? Дуурэгшьег лэ даа, 
убгэн тухай хоорэхэ юумэмнай 
ушоол бии.

Агууехэ Илалтын ойн Ьайп- 
дэрнуудые гурэн турын, хамаг 
арад зоной ургэноор угтажа, 
тэмдэглэжэ байхада, усоохэн 
улэЬэп ветерануудай дайнай 
газараар ябаЬап баримта- 
нуудые дэлгэрэнгышэг бэшэ- 
бэл, дайн гээшые дуулахаЬаа 
бэшэ нюдоороо хараагуй зон- 
до ульгэр, жэшээшье болохо

аалам. Юушье узоогуй аад, дай- 
гаар журоодэЬэн зарим зониие 
татад гэхэ, хойшолонгынь хай- 
шааб гэжэ халташье Ьаа ойл- 
гуулаа Ьаа Ьайн лэ байгаал даа.

Берлин шадарай байлдаа
нууд. Бата-Мунхэ Лодоно
вичой часть Берлин хотоЬоо 
70-аад модо газарта байгаа. Нэ- 
гэтэ дээгуурнь немец самолёдой 
ниидэжэ ябахада, Лодоновой 
отделениин сэрэгшэд бууда- 
жа оробод. Тагнуулай самолёт 
ябаЬап байгаа, тэрэнь хэлбэл- 
зээд, холо бэшэхэнэ ошожо уна- 
ба. Сэрэгшэд дайсанай Ьомоп 
соогуур самолёдто гуйлдэжэ 
ошоод, алуулЬап лётчигой 
планшет асархадань, тэрээн 
соонь манай сэрэгэй ху- 
тэлбэридэ тон хэрэгтэй мэ- 
дээсэлнууд байшоо. Тиигэжэ 
Бата-Мунхэ Лодонов отделе- 
ниингээ сэрэгшэдтэй армиин 
командир Чуйковой баясхалан- 
да хуртэЬэп байна.

Берлин хотые абалгын 
шуЬата байлдаанууд хоёр 
hapa ургэлжэлоо. Ехэ хотын 
уйлсэнуудээр болоЬоп байл
даанууд илангаяа аймшагтай 
Ьэп. Зарим ушарта хаанань ма- 
найхин, хаанань дайсад байнаб 
гэжэ мэдэхын аргагуй...

Нэгэтэ армиин штабта нюу- 
са дансануудые хургэхэ захи- 
ралта ерэбэ. Командирынь Ло
донов туруутэй гурбан зурхэтэй 
хубуудтэ энэ даалгабари угэжэ, 
немецуудэй буудалган доро 
байЬап Шпрее голой саана 
байЬап штаб тээшэ ябуулба. 
Тойроод утаа уняар, холошье 
харагданагуй. ЯбаЬаар Бата- 
Мунхын хоёр нухэд шархатажа, 
саашаа гансаардаад, улгэгдэмэл 
хуургээр голые гараад, штабтаа 
хурэжэ, командованиин шухала 
даабари дуургэЬэн байна.

«Сагаан морин» 
гэжэ номЬоо абтаба 

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Архи, тамхи, шагай -  хаанайаа бии болооб?
Эртэ урда carhaa хойшо шол- 

мосууд бурхан шажантай хар- 
ша хадаа эсэргуусэн тэмсэжэ, 
хун зондо йайн юумэ хэхэгуй, 
муул юумэ хэжэ муудуулхые 
оролдодог байгаа.

Тэрэ уедэ хун турэлтэнэй 
бурхан шажанда мургэн 
шутэжэ байхадань шолмосууд 
ехээр атаархан хоролхожо, 
хун зониие бэе тээшээ татажа, 
элдэб арга хэхэ гэжэ оролдо- 
бод. Буруу буса муу юумэн- 
дэ йургажа, хунэй буян хэхэ 
йузэгые бага болгожо, хэйэн 
буянгыень угы хэжэ, хун зониие 
арбан хара нугэлэй харгы руу 
тухиран тулхижэ оруулха гэйэн 
арга бэдэрйэн байна. Шолмо- 
сой хаан Дошхон Хара Тэнгэ- 
ри шолмосто зуудэ угэйэн юм 
гэдэг. Шолмос зуудэлээд хорон 
архи, тамхи ба шагай бии бол- 
гохо гэжэ шиидэбэ.

Архи, тамхи ба шагайда 
хун зон ехээр дурлажа шунан 
орожо, буруу буса уйлэ хэрэг 
хэхэнь лабтай гэжэ шолмос 
этигээд, нэн туруун архи бии 
болгохо элдэбын хорон бузар 
юумэнуудые суглуулйан байна 
гэбэл:

1. Галзуу сагаан арсаланай 
тархи.

2. Дошхон мунхаг заанай 
аманйаа гарайан хоойэн.

3. Хорото могойн хэлэн.
4. Галзуу хэдэгэнын хорон.
5. Г алзуу нохойн шулйэн.
6. Шолмосой юйэн хатарша 

хубуудэй сэмгэн.
7. Ухээри эдидэг шонын ню- 

дэнэй сэсэгы.
8. Ухэйэн хунэй мяхан.
9. Хадамда гараагуй, туроо- 

гуй бузар эхэнэрэй умайн 
шуйан.

Энэ юйэн унгын хорото бу
зар юумэнуудые суглуулжа, 
холин худхажа эйээгээд, шу- 
луун тогоон соо нэрэжэ архи 
болгон iapiahan туухэтэй юм. 
Энэ нэрэжэ iapiahan архи- 
яа хэдэн горхон, мурэн бол
гон урадхайан юм гэдэг. Тэрэ 
горхон, мурэнэй yhaHhaa хун 
зон, адагуусан уужа бултадаа 
honoH галзууралдайан байна.

Бурхан багша тэрэ хорото 
архиин охииень угы хэхэ гэжэ 
хэдэн удэр шанга бороо оруул- 
жа, уйан болгоЬон туухэтэй. 
ТэрэзиБээ хойшо архи нэрэхэ- 
дээ соргоор гоожуулан танха 
соо тодожо абадаг болойон 
байна. Горхон, мурэн боложо 
урдаЬап шолмосой архи дэл- 
хэйн модо шулуун, ургамал 
ногоондо хуу шэнгэБэн байна. 
ТиимэЬээ дэлхэйн байгаалида 
юун байнаб бултыень абажа 
эйээгээд, нэрэбэл архи гара- 
ха ёЬотой. Унеэнэй hyHhoo 
юундэ архи гаранаб гэхэдэ 
унеэн шолмосой архитай та- 
ряа, талха, убйэ, ногоо эди-

нэ ха юм. Мун 6aha газарай 
хурь1гшдэ, шоройдо шолмо
сой архи шэнгэБэн юм байха, 
юундэб гэхэдэ газарта тарижа 
ургуулЬап юумэн tootohIioo 
архи гаргажа болохо байна. 
Юйэн зуйлын бузар хорон 
юумээр бии болюЬоп архи хун 
уужа, янза буреэр галзууран 
йогтодог байна гэбэл:

1. Галзуу сагаан арсаланай 
тархи хэлсэжэ нэрэйзи архи 
хун уужа йогтоходоо намйаа 
ехэ хусэтэй амитан дэлхэй дээ- 
рэ угы гэжэ гурбан эрдэниие 
доромжолжо, тамада унаха 
уйлэ хэхэ бол оно. Угышье haa, 
дээдын ноёдые баЬажа, хуули 
гэмэдэ хабаадаха болоно.

2. Дошхон мунхаг заанай 
амапЬаа i apahan xoolninii ар- 
хида opohoH хадань хун уужа 
Ьопоходоо бурханда наншад 
болойон, богдонорто зоог 
болоЬоп архи уухада юун бо
лооб гээд уугаа haa 1югтожо, 
ямар архи гээд уугаад лэ яба- 
бал, архида дуратай боложо 
шунан орохо.

3. Хорото могойн хэлэн ар
хида оройон хадань, хун уужа 
хэруул хэлэ ама татажа, хоб хо- 
шодо оролдожо, бухы аюулда 
орожо болоно.

4. Галзуу хэдэгэнын хорон 
архида оройон хадань хун ам- 
тата архи гээд уугаад лэ яба- 
бал, архида дуратай боложо 
шунан орохо болоно.

5. Галзуу нохойн шулйэнэй 
архида оройон дула хун уужа 
Ьопоходоо нохойнууд шэнги 
хэрэлдэжэ, унгэрбэл сохилдо- 
жо, наншалдажа, ёолоон, дуу- 
лаан, шууяан болодог.

6. Шолмосой хэЬэн хатар
ша хубуудэй сэмгэнэй архида
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opohoH туда хун уужа Ьопоходоо хулынь хунгэн 
боложо, гуйжэ, харайжа аюулда орожо, гэмтэжэ 
болохо.

7. Ухээри эдидэг шонын нюдэнэй сэсэгын ар- 
хида оройон тула хун уужа Ьопоходоо нюдэнь 
хухэржэ, юумэ тодорхойгоор харахаяа болижо, 
унажа, дуЬажа гайтаха ту, али юумэ мургэжэ 
наЬа баража болоно.

8. НаЬа бараЬан хунэй мяханай архида 
ороЬон тула хун уужа Ьогтоходоо дахин лэ ууха 
дуран хурэнэ. Архи ходо уудаг хунэй шарай 
хухэржэ, эльгэ, боориин ба хотын убшэн боло
жо, ухэлэй тэмдэг ородог.

9. Хадамда гараагуй, туроогуй бузар эхэ- 
нэрэй умайн шуЬанай архида ороЬон тула хун 
архи уужа Ьогтоходоо заяаша тэнгэриинь зай- 
лажа, шолмос бэедэнь эдлэн орожо, тал мэтэ 
бадаруулан, шуЬан мэтэ шууюулан, Ьалхин 
мэтэ хиисуулэн, шорой мэтэ урхируулэн гурбан 
хара нугэлые болон табан забЬаргуй хилэнсэг 
уйлэдоод, гурбан муу заяанда унажа, Ошор та
мада хаягдаха болоно.

Шолмосууд иимэ юЬэн зуйлын бузар хорото 
юумэ нэрэЬэн номнол хусэлдэжэ байна гэхэдэ 
алдуу болохогуй. Юундэб гэхэдэ, хун хадаа бага 
наЬанай ухибуудЬээ эхилээд утэлЬэн залуугуй 
архи уудаг болонхой.

ТАМХИН ТУХАЙ
Дэлхэйн хун зоной хахадынь шахуу тамхи 

татадаг. Хун тамхи татажа Ьураад баЬал тамхи- 
да шунан ородог байна. Тамхида ороЬон хунэй 
ханяахань ужат болодог. Хун тамхида юундэ 
дурлаа юм, тэрэ хаанаЬаа бии болоЬон юм гэ- 
бэл: шолмосой шээЬэнЬээ ургажа бии болоЬон 
туухэтэй юм. Шолмосууд хун зониие муу- 
дуулха, муу тээшэнь тухарин тэхэрюулхэ гэЬэн 
бодолтой юм.

Архи уухагуйб, тамхи татахагуйб гэжэ ша- 
хаа тангариг хэлэжэ болохогуй. Юундэб гэхэдэ, 
шолмосой эзэн Дошхон Хара Тэнгэри хуниие нэ- 
гэн сагта архида, тамхида оруулхаб гэжэ номнол 
хэлэЬэн байна. Хун тамхи огто татахагуй байЬан 
аад, ехээр Ьанаагаа зобобол ту, али гэр булэдэ 
ямар нэгэн муу юумэнэй болоходо Ьанаанда уна- 
хадаа Ьамаарха гэжэ тамхи татадаг. ТииЬээр лэ 
тамхи татаха боложо шунан ородог ха юм.

Тамхин шолмосой шээЬэнЬээ урган гараа 
юм хадаа бузар, хорой юм гэжэ ойлгосотой. 
Тамхи татаад улээдэЬыень тал гуламтада хэжэ 
болохогуй -  бузар. Тал заяаша бузарлаха. Тал 
заяашаяа бузарлуулбал -  оодэлхэгуйш.

Тамхи татаад гараа угаангуй, амаа yhaap 
зайлангуй бурхан тахилай хажууда дутэлжэ 
болохогуй. Тамхи унинэй ехээр татаЬан хун ту- 
радаг, тамхиин хорой уушханда орожо ханяадаг 
болодог. Хунэй бухы бэе муудуулхаЬаа бэшэ 
юумэ угы, тамхиншан утаагынь саашань ам- 
тархан Ьорожо, залгин Ьагад татадаг. Шудэнэй 
тамхиншан шудэндоо тамхи жажалан зуугаад, 
шулЬоо Ьайруулан нелбожо Ьуудаг. Хун тамхи 
татахаяа болижо бэень сэбэр хун болодог юм. 
Хунэй шарай ондоо боложо, таргалжа захалдаг. 
Тамхи хаяха гээ Ьаа, хатуу Ьанаа Ьанаалаад лэ 
хаяхада барагтай. Юумэн хунэй ЬанаанЬаа бо
лодог юм.

ШАГАЙ ТУХАЙ
Дэлхэй дээрэ хэн шагай зохёон бии болгооб 

гэхэдэ: хун турэлтэнэй дурлажа, саашадаа шу
нан орохо юумэ бии болгохо гэжэ шолмос 
тангариглаЬан хадаа баЬал шагай хэжэ бии 
болгоЬон туухэтэй юм. Шагайн улаан унгэнь 
шолмосой шуЬаар будагдаЬан ба хара унгэнь 
шолмосой бузар хара тогооной хоогоор бэхэ хэжэ 
будаЬан гэдэг. Шагай наадажа ЬураЬан хун бэеэ 
барихаяа болижо, хаана шагайн наадан болоноб 
гэжэ шагайшаниие бэдэрээд ябадаг болохо.

Пайн Ьайхан сагаан сэдьхэлээр наада- 
ха наадан бэшэ, харин хара Ьанаа Ьанаалжа, 
хайшан гэбэл хунэй мунгэ эдихэбииб гэЬэн 
бодолдо эзэлэгдэн Ьуудаг юм. Шагай наа
дажа мунгоо Ьооргэнь эрьюулхэ гэжэ буришье 
шунахайран ородог байна. АлдаЬан мунгоо 
эрьюулхэмни гэжэ ЬууЬаар, хармаангаа 
хооЬолоод, хан гэжэ хахад сагаангуй уруу, ду- 
руу, улэн хооЬон, ургэЬэ нойртоо дарагдаЬан, 
унгэ шарайгуй гэртээ ошодог байна.

П.С. САМБУЕВ,
«Дэлхэй дээрэ унэн болоЬон

уйлэ ушарнууд» номЬоо
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Байгаалиин шэнжэ тухай
Хэр yrhaa хойшо мал хаража 

ажамидардаг буряад зоной ажа- 
байдал эхэ байгаалитаяа нягта 
холбоотой.

Наранай шэнжэ. Нара руу 
хаража угаадаЬаяа хаяхагуй, 
хургаараа заахагуй, нара еедэ 
хандан мориёо харахагуй. 
Урданай буряад зон нараяа 
хундэлжэ эхэ, йараяа эсэгэ гэжэ 
мургэдэг бай ha и. ТиимэЬээ 
гэрэлтэй, наратай байхада 
уйлэ хэрэгээ бутээдэг, хундэ 
юумэ угэдэг гэгдэнэ. Наранай 
оройоной хойно гэрйээ юумэ 
гаргахаяа сээрлэдэг байгаа.

Барын шэнжэ. Шэнэ hapa 
хурса, узууртэй гараа haaHb, 
хуйтэн hapa гараба гэлсэдэг, 
харин узуурынь хятаралдан 
байбалынь, дулаан hapa боло- 
хо гэжэ зугнэдэг. Шэнэ hapa 
манаран, хуреэтэн гарабалынь, 
хуйтэн болохо гэдэг.

«Хуйтэн ha рал ха зугеер -
Хуреэтээд байна, манатай!
Урданай хунэй угеер,
Уршагтай байха, зудтай» 

(Дондогой, 2013, 44).
Парын туяада йуниндее дай- 

рагдахаяа сээрлэдэг. Хэрбэеэ 
дайрагдабал, убшэн хурэдэг, 
гэмэлтэдэг гэжэ унэншэдэг. Энэ 
ушар магад «Ьарып басаган» 
гэЬэн онтохонтой холбоотой 
байжа болоо. Арбан табанай 
малагар Ьарып гараад байха
да, нэгэ залуу басаган Ьуни 
уЬанда ошоо ха. Голой эрьедэ 
Ьарып туяада ехээр дайруулжа, 
хунэгоо баряад Ьарып туяагаар 
дамжан дээшээ гарашаЬан 
туухэтэй.

Тэнгэриин шэнжэ. «Орохо 
тэнгэриин орой соорхой, ха- 
риха тэнгэриин хаяа соорхой» 
гэдэг. Тэнгэриин хаяагай хоо- 
рондо уулэн байбал, бороол-

хо. Хэрбэеэ хэдэн удэр оодоо 
шэглэЬэн уулэн байбал, шуур- 
ган болохо.

Бороогой шэнжэ. «Уулэн 
газар дээгуур нуубэл, бороо 
орохогуй» (Линховоин, 1972, 
с. 15). Бороон 00ХЭТЭХЭД0О олон 
удэр ородог. Бороо удэЬоо 
хойшо оробол, бухэли Ьуниёо 
ургэлжэлдэг. «Орой бууЬан 
айлшан хоногтоо ерэхэ, орой 
эхилЬэн бороо орохоор ерэхэ» 
гэЬэн сэсэн угэ бии. Убэлдоо 
гэрэй сонхонуудай ургамалай 
угалзанууд олон байбал, бо- 
роотой нажар болохо. Углоо- 
гуур шуудэртэй байбал бо
роо орохогуй гэдэг. Углоонэй 
манан оодоо хоорэбэл, бо
роо орохо, доошоо унабал, 
бороолхогуй. Бимба гарагай 
удэр, бороо саЬан оробол, до- 
лоон хоног соогоо ургэлжэлхэ.

Балхинай шэнжэ. Хой- 
то зугЬоо Ьалхилбал, бороо 
орохогуй, урдаЬаа ту, али ба- 
руун тээЬээ Ьалхилбал, бороо 
орохо. Хуй Ьалхинда дай
рагдабал ёротой, саа убшэн 
дайраха гэдэг. Бэеэ хамгаал- 
жа «хуй, хуй, хутага шубгоор 
хадхагдыш» гэдэг байЬан. 
Узууртэй юумэн эндэ муу 
юумэ зайлуулха гэЬэн Ьанаан 
болоно.

Галай шэнжэ. Буряад айл 
бухэн тал айлшаниие зугнэдэг 
гэжэ мэдэхэ. Галай сотой 
тухэлоор тартан айлшан ту, 
али туранхай ту гэжэ мэдэдэг. 
Айлшанаа эдеэлуулээд (тоЬо 
ургоод), унтари унэЬоор бэлдэ- 
жэ унтуулдаг. «Рассказывают, 
будто однажды недобрая жен
щина, увидев в очаге уголёк, 
очень рассердилась: «Ах, эти 
гости, как они мне надоели!», 
воскликнула она, схватила

щипцами уголёк и выкинула в 
ведро с водой. На другой день 
пришла весть: дочка её ехала в 
гости к родителям, но утонула 
в реке. Так огонь наказал за не
почтение к нему. Дух-хозяин 
огня представляется провид
цем, умеющим говорить. Если 
он говорил утром к плохим 
вестям, вечером к хорошим 
вестям и гостям.» (Галданова, 
1987, с. 23). Галай ехээр тар- 
шаганаса носоходонь, галнай 
хоорэлдэбэ, айлшад ерэхээ 
Ьанаа гэдэг. Г ал дээрээ yha 
адхабал, ехэ нугэл гэгдэдэг. 
«Потушить огонь очага во
дой означало прервать жизнь 
человека, семьи» (Галданова, 
1997, с 60). Яхад зон баЬа иимэ 
галтай холбоотой тэмдэгтэй 
байЬан: «Если во сне погаснет 
огонь в очаге, то не быть по
томству» (Кулаковский, 1979, 
с. 63).

Уйанай шэнжэ. УЬа руугаа 
анхан сагЬаа хойшо манай бу
ряад зон муу юумэ оруулхаяа 
сээрлэдэг байЬан.

Газарай шэнжэ. Ундэр уб- 
суугуй уулын хажууда байхаяа 
урданай зон сээрлэдэг байЬан. 
Альбан шудхэрэй орон гэжэ 
сэдьхэдэг байЬан. Бухын мал- 
таари мэтэ уулые эрлигэй орон 
гэжэ тайлбарилдаг байгаа. 
Буряад зон сонхо уудэеэ нуур 
ту, али гол горхон руу харуул- 
жа баридаггуй байЬан. Юун- 
дэ сээрлэнэб гэхэдэ, урданай 
убгэдэй хоороогоор, уЬан ород 
эзэтэй гэгдэдэг. Олон харгын 
уулзуур газарые буряад зон 
сээрлэдэг. Шудхэрэй ябадаг 
газар гэжэ минии танил нэгэ 
хугшэн хэлээ Ьэн.

burunen.ru
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СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

ЮРЫН ЖАРГАЛ
Хухэрэн дайдын эхилхэдэ, 
Хабараа гоёшоон байхаш, 
Халуун ороной шубуудые, 
Хабархан байжа, угтахаш.

Хура мундэрэй шааяанда 
Халуун нараяа хулеэхэш, 
Сагай, жэлэй урилдаанда 
Сарюухан найаяа сэгнэхэш.

Урихан сагай ерэхэдэ,
Ургы сэсэг гоёшоохош,
Ури хуугэдэй узэгдэхэдэ,
Эльгэ зурхее уяруулхаш.

Мунхэ юртэмсын хойморто 
Мэндэ ябажа байхадаа,
Уд эр бури жаргалаа 
Узэжэ йуухаш xahaapaa.

УРЕЭЛЭЙ ШУРЭ
Залуухан гулмэр найандаа 
Золгойон ганса инагаа 
Эрдэни мэтээр гамнажа,
Энэ найандаа ябаарайт.

Ханилан хоюулаа йуухадаа, 
Хубуутэй, басагатай болооройт, 
Уд эр бури жаргалаа 
Узэжэ нюдеерее байгаарайт.

Ябайан газартаа ямбатай, 
Худэлйэн газартаа хундэтэй, 
Эжэл нухэдэйнгее духэригтэ 
Элуур энхэ йуугаарайт,

Улгы йайхан тоонтодоо 
Унэн жаргал эдлээрэйт.

ЭЖЭЛ Н УХ ЭР00 ГАМНААРАЙ
Хорбоо юртэмсын нюрганда 
Хамаг юумэн ушардаг, 
Хара-сагаан унгэнууд 
Холилдон, худхалдан ерэдэг.

Бухы юумэн хододоо 
Байхагуй тэрэ зандаа,
Уд эр бури йэлгэлтэ 
Узэхэш энэ найандаа.

Хагсуу хуйтэн убэлые 
Хабар, айлшалан, улдэхэ,
Хура мундэрэй хайые 
Хухэ тэнгэри йэлгэхэ.

Хунэй эдлэйэн и ah а ид а 
Хубилалта байал болохо, 
Хатарган ябаха уедэшни 
Хундэ дабаан ушарха.

Эгээл энээхэн хайада 
Эжэл нухэрее гамнаарай,
Сэнтэй дулаахан угэнуудээр 
Сэдьхэлыень жэгнэн байгаарай.

Ажабайдалай элдэб аашайаа 
Аршалан абажа шадаарай, 
Зулгы зеелэн зангаараа 
Зоригыень бадараажа ябаарай.
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