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ХОТЫН ПОНИН

74-дэхи турэйэн удэр
Сентябриин 28-да Захаамин хотын 74-дэхи турэЬэн 

удэр заншалта ёЬоороо тэмдэглэгдэбэ. Энэ Ьайндэртэ зо- 
рюулагдаЬан хэмжээнууд Седлецкын ба Невскиин нэрэмжэтэ 
сквернуудэй дэргэдэ эмхидхэгдэЬэн амаралтын газарнуудта 
боложо унгэрее.

Амаралтын газарай нэгэ 
захадань томо экран тогтоог- 
дожо, Закаменск хото гэжэ 
удхалйан, мантан томоор 
бутээгдэйэн «3» узэгэй хажуу- 
да йайндэрэй нээлгэн унгэрее. 
Хотын ажайуугшадые, айл- 
шадые энэ найраар аймагай 
болон хотын захиргаануудай 
хутэлбэрилэгшэд амаршалжа, 
йайн йайханиие хусэбэ.

Палхилтай хуйтэн уларил 
тогтоошье haa, углеенйее 
эхилжэ олоор сугларйан арад 
зондо хаража йонирхохо 
юумэн олон лэ байба.

Хэды хуйтэн йалхитайшье 
haa, дефиле-мурысввндэ ха- 
баадагшад байгаалиин элдэб 
зуйлнуудээр ввдвв бутээйэн 
гоёлой хубсайануудые хараг- 
шадта дурадхайан байна.

«Хотын уйлсэнууд» гэжэ 
нэрлэгдэЬэн фото-зурагуудай 
узэсхэлэн Захаамин хотын 
ажабайдал, уйлсэнуудэй туухэ 
унгэрИэн олон жэлнуудэй 
саанайаа абажа, мунеедэр 
болотор харуулаа. Тэрэ 
узэсхэлэндэ олоной анха- 
ралда табигдайан хотын 
уйлсэнуудэй туухэ барим- 
танууд нэгэ бэшэ харагшын 
йонирхол татаа гээшэ. Энэ 
узэсхэлэнэй хажууда эдир

зу р ааш ад  бэли г ш ад аб а- 
рияа туршаха аргатай байба. 
Турэл хотоёо ерээдуйн саг- 
та ямар болоод байхаб гэжэ 
йанайанаа хуугэд унгын шэ- 
рээр зуража туршаба.

Номой сангай мэргэжэл- 
тэд еедын талмай дэлгэжэ, 
тэндээ «Ном бэлэглыт» гэжэ 
акци унгэргеед, ухаан-бо- 
долой элдэб мурысеенуудые 
унгэргэжэ, олоной йонирхол 
татажа шадаа.

«Планетарий» гэжэ нэр
лэгдэЬэн талмай дээрэ юр- 
тэмсын бухы планетэнуудэй 
дурэнууд бодхоогдоЬон юм. 
Тэндэ Ьургуулиин ухибууд 
замбуулинай нюусанууд, 
планетэнууд тухай нааданууд- 
та хабаадажа, таабаринуудые 
таажа, шэнэ мэдэсэнуудые ха- 
дуун абаха аргатай байгаа.

Эрдэм-ухаанай талмай дээ
рэ шахмат наадагшад олоо- 
роо сугларба. Тэдэнэй дун- 
да ундэр наЬатайшуулЬаа 
эхилээд, Ьая Ьургуулида 
ороЬоншье хуугэд хаба шада- 
лаа туршалсаа.

Пайндэрэй эгээл хулгеетэй 
шууяатай талмайнь «Аюулгуй 
меерэ» гэжэ нэрлэгдэЬэн. 
Тэндэ хотын 5-дахи ба 
ХолтоЬоной Ьургуулинуудай

Ьурагшад велосипедээр
мурысэжэ, хоёр меертэй 
хулэгуудээрээ хэрэ ябажа ша- 
дадагаа, харгын дуримуудые 
мэдэдэгээ жюриин гэшуудтэ 
харуулаа. Энэ урилдаанда 
5-дахи Ьургуулиин велосипе- 
дистнууд туруулээшье haa, 
бугэдэ хуугэд хухюутэй зугаа- 
тай байгаа гэжэ тэмдэглэмээр.

Энэ Ьайндэрэй удэр нюта- 
гаархинаа олзын хэрэг эрхи- 
лэгшэ К.В. Сергеев ба агро- 
промышленна техникумай 
ажалшад томо гэгшын алирйа 
жэмэс хэжэ бариЬан пирогоор 
хундэлжэ, хун зониие баясуул- 
ба. Энэ амтатай хундэдэ бул- 
та шахуу Ьайндэртэ хабаадаг- 
шад хуртэйэн байна.

Манай Буряад Уласай 104 
нютагууд хотын аятай ор- 
шон байдал буридхэлгын 
тусэлнуудые бэелуулнэ. Тии- 
гэбэшье бидэнэй ажайуудаг 
Захаамин хотодо бэшэнйээ 
тургеер ажал ябуулагдаба. 
Энэ амаралтын газарта WI
FI тухеэрэлгэ, тар утайанай 
хэрэгсэлнуудые заряд хэхэ 
арга боломжонууд бии.

Турэл хотынгоо турэЬэн 
удэрые ажайуугшад залуушуу- 
лай тоглолто тубэй талмай 
дээрэ хаража, наадажа хухижэ 
мордуулба.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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АЮША ДОНОЕВАЙ 85 ЖЭЛЭЙ ОЙ

«Найанай зургэ»
Энэ жэлэй августын 8-да эрхим 

багша, багшанарай багша, уран 
шулэгшэ, хиэаар ороноо шэнжэлэг- 
шэ, Буряад Республпкын габьяа- 
та багша Аюша Жапович Доноев 
мэндэ ябаа haa 85 найанайнгаа да- 
баан дээрэ гараха Нэп.

Хорин жэлэй урда, 1998 оной 
октябриин 30-да, Аюша Жапо
вич олон нухэдэйнгее, шабина- 
райнгаа дунда 65 жэлэйнгээ ойн 
баярые угтайанайнгаа йуулээр 
удааншье болонгуй, хундэ уб- 
шэндэ нэрбэгдэжэ алтан дэлхэй- 
тэйгээ хахасан ошоо бэлэй.

Аюша Жапович Доноев 1933 
ондо Захааминай аймагай Сана- 
га нютагай Сиинтэ гэжэ газар- 
та турэйэн. Санагадаа 7 жэлэй 
йургуули дуургээд, Хяагта хотодо 
соёл-гэгээрэлэй учшшщидэ hypaa. 
Пуулээрэнь Буряадай багшана
рай дээдэ йургуулида йуража 
гараад, нютагаа бусажа, Сана- 
гынгаа дунда йургуулида ажалай- 
гаа намтар эхилйэн юм. Далаад 
онуудта буряад, ород хэлэнуудые 
заажа байха уедее йурагшадтаа 
уран угын йайханиие дамжуул- 
жа, уран зохёолой арганууд ту- 
хай йонирхолтойгоор хеерэдэг 
байгаа. Ганса хэшээлнуудые 
унгэргеед бэшэ, бусад олон ту- 
йатай хэрэгуудые бутээдэг йэн. 
Пургуулидаа литературна кру
жок эмхидхэжэ, олон йурагшадые 
йонирхуулжа, арадай аман зо- 
хёол суглуулжа, гар бэшэгэй 
дэбтэрнууд болгон Санагын 
музейдэ дамжуулдаг байгаа. 
Хизаар ороноо шэнжэлхэ дура- 
тай, йонирхолтой байгаалиин 
нюусануудые мэдэхэ багша ша- 
бинартаяа аймагайнгаа дээдэ та- 
лаар дуратайгаар аяншалга- 
нуудта ябажа, турэл нютагайнгаа 
туухэтэй таннлсуулдаг йэн. Ии-

гэжэ Санагын йургуулида олон 
жэлдэ ажаллахадаа А.Ж. Доноев 
йурагшадтаа буряад хэлэнэйнгээ 
дундаршагуй баялигые дамжуул- 
жа шадаа. Багшын ажалай нам
тар Шара-Азаргын, Утаатын дун
да йургуулинуудаар ургэлжэлйэн. 
Хаанашье ажаллахадаа буряад 
литературын кружок эмхидхэн, 
эдир бэшэгшэдэй ryypha тур- 
шуулдаг йэн. Санагада «Уран 
Душэ», Утаатада «Таба сагаа», 
Шара-Азаргада «Хухын домбо» 
гэйэн кружогуудые бии болгойон.

Аюша Жапович уран шу- 
лэгтэ угаа дуратай хун байгаа. 
Шулэг зохёолгодо бухы найаяа 
зорюулжа, уран гоё, хурса мэр- 
гэн мурнуудынь зоной йанаанда 
улдэйэн. Г анса шулэгуудые 
бэ-шэ, шогтой рассказуудые 
олоор зохёойон. Аюша Доно- 
евай зохёолнуудынь «Ажалай 
туг», «Буряад унэн», «Байгал», 
«Хараасгай» гэйэн газетэ, жур- 
налнуудта хэблэгдэйэн байна. 
«Хонхо сэсэг», «Зэмхэ сэсэгэй 
зэрэлгээн соо», «Уран Душын 
угалзанууд» гэжэ хамтын суг- 
луулбаринууд соо шулэгуудынь 
оруулагданхай.

1991 ондо Аюша Доноевай 
«Узэглэл» (Азбука) гэйэн ном Бу
ряадай номой хэблэлйээ 100 
мянган хэйэгээр гарайан. Энэ ном 
соо оройон шулэгуудые В. Ли
патов ород хэлэндэ оршуулйан. 
1992 ондо А.Ж. Доноевай «Дуу- 
лахал дайдам Захаамин» гэжэ 
шулэгуудэй суглуулбари нара 
хараа. Энэ ном соо автор бухы 
найан соогоо бэшэйэн зохёолнуу- 
даа оруулйан юм. Аюша Жапови- 
чай хэблэгдэнгуй улэшэйэн олон 
шулэгуудыень, поэмэнуудыень 
«Уран Душэ» нэгэдэлэй гэшууд 
Санжай-Ханда Дармаева, Та

исия Мархаева хоёр суглуулан 
буридхэжэ, турэл хамаатантайнь 
оролдолго гаргажа, 2012 ондо 
«Сиинтэ» гэжэ ном хэблэгдэйэн 
байна.

Аюша Жаповичай хэдэн шу- 
лэгуудтэнь хугжэм зохёогдожо 
дуун болоод, олон жэлдэ шаг- 
нагшадай сэдьхэлэй хубшэргэй 
дайрайаар байдаг. Композитор 
Баяр Хамаев «Найанай зургэ» 
гэжэ шулэгтэнь хугжэм бэшээ, 
Б. Сампнлов «Алан-гуа данги- 
на» гэйэн шулэгыень дуун бол
гон, хугжэм бэшэйэн, «Турэйэн 
удэреер», «Далахай», «Сагаалга- 
най йайндэреер», «Утаата» бо- 
лон бусад шулэгуудтэнь В. Пан- 
таев хугжэм бэшээ. Композитор 
Станислав Улаханов, Утаатын 
хубуун Алдар Бадмаев поэдэй 
олохон шулэгуудые дуун болгожо 
зэдэлуулйэн юм.

Аюша Жаповичай 60, 65, 70 
найанайнь ойнуудта зорюулаг- 
дан, олон хэмжээнууд унгэрйэн. 
А.Ж. Доноевай 85 жэлэйнь 
ойдо зорюулан Буряад Уласай 
Ундэйэтэнэй номой санда уран 
зохёолой баярай духэриг октяб
риин 24-эй уд эр унгэрхэнь.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА,
манай корр.
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АЮША ДОНОЕВ

ТУРЭБЭН НЮТАГ
Ташаашын дабаанЬаа нэмжыгээд, 
Таланиинь харагдаад гоёл байн. 
Табардаг борынгоо гуйдэлдэ 
Табахан сагааниинь зуралзаа. 

Угсэжэл зурыЬан харгыгаар 
Ундэрхэн бороороо табаргааб. 
УндэЬэн нютагаа уужамда 
Yпгэруу баярлаад хужарлааб. 

Уужамхан Санагын унсэгтэ 
Улаанхан Болдогынь тобойгоо. 
Ушархаа я a pah а и нухэдни 
УрдаЬаам хатаргаа морёороо. 

ТурэЬэн нютагЬаам улуухэн 
Тухэлтэй дайданууд байха аал? 
Тубиингее захада хуроош haa 
Тургэхэн бусахаб нютагтаа.

УРАН ДУШЭ
Уран Душын уршеелеер 
Уран домог мундэлее.
Улас зоной шутооноор 
Уулын домог ундэрлоо.

Халтар булган байсадань 
Хамаг Ноесов хуряагаа. 
Хангайнь эзэд оройдонь 
Хабар, намар буудаллаа.

Ерэн юрын дархадынь 
Ерэн, ошон душынгоо 
Ехэ абяа гаргажа,
Ехэ дайдаа арюудхаа.

Арса, сагаан далиингаа 
Арюун хангал тараажа,
Арад зоной ургоондэ 
Адис болгон унайлаа.

Уран Душын зуун тээЬээ 
Ульгам Зэдэ эхилжэ,
Уула хадын сууряае 
Угаа холуур тараагаа.

Дурбэн хизаар шуурэнхэй, 
Душын тухэл абанхай 
Домогтойхон ууламнай 
Хэтэ мунхын дуун гэлэй.

БАГА НА h АНАЙМ ДУРСАЛГА
Эжын одхон байЬапдаа 
Эрхэ бэшэ хоюулаа 
Элдэб хушэр хундые 
Эсэн сусан дабаалди.

Хатуу сагай эрилтээр 
Хамаг зоной долгий соо 
Хара сайгаа Ьайблажа,
Хаба соогоо ябаалди.
Эрэ хунэй ашаха 
Эгээ будуун шэнэЬэ 
Эбдэрхэйхэн шаргадаа 
Эжытэйгээ ашаалди.
Хадын эрид харгыгаар 
Хайнаг сарнай тулхюулээд,
X ах ип ah а и шаргаяа 
Хахад болгоод Ьалгаагаа. 
Аргамжаяа тайлаЬаар 
Ашаа модоо Ьалгаажа,
Араг мэтэ шаргаяа 
Арай шамай эблуулээд,
Хунгэн хэдэн Ьургаагтай 
Хухюутэйхэн бусагдаа.
«Хунэй худэр зэргэдэ 
Хубуум хэзээ хурэхэб?
Хушэр энэ ажалдам 
Хушуургэдэн туЬалха 
Эрэ байгаа бэзэш даа,
Этигэнэм шамхандаа», -  гээд, 
Эмнин, харан байЬысш 
Эрид тодоор Ьапаппаб.

САНАГЫН БУРГУУЛИ
Уурхайдаа бусагша шубуудтал 
Уулзахаа шабинар ерэгшэ. 
Уужамхан Ьургуулиин уудые 
Урматай татажа орогшо.

Сагай ута хэмжээндэ 
Санагын Ьургуулиин соло 
Сэхир голой сууряаншуу 
Сэбэр долгёор таранхай. 

Багадаа тэршэлЬэн Ьуудалдаа 
Багтажа ядан хабшуулдаад, 
Баяртай зугаагаа багшадаа 
Бахархан, Ьанан хоорэгшэ. 

Олонхон уеын эдиршуул 
Омогтой, шадалтай болоЬоор, 
Огторгойн сулоотэ бургэдтэл 
Оршолон дэлхэйгээр таранхай. 

Н арата нютагайм Ьургуули 
Найдамтай эрдэмээ хуугэдтээ 
НаЬанай зооридэл бэлэглээд, 
Найжалан хугжоожэ гаргагша.
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ХОШОН ЗУГАА

Амидыгаар худвелуулээ юм байна
Удэртее хатуу харые уужа 

байдаг архинша нэгэтэ шал 
Ьогтуугаар гэртээ ерээд, орон 
дээрээ хэбтээд унтаба гээшэ.

Памганиинь ажалйаап эсэ- 
шэйэн ерээд, убгоо хараад 
гэмэрйээр, гэрэлээ унтараа- 
жа, нугоо тайалгадаа унтахаа 
ошобо. Пуниин тэн багта тэрэ 
honyy эрэмнай оронйоон уна- 
жа, хайшаншье гээд орон доро 
орошойон байгаа. Мэдээ ороод 
бодохо гээд шадабагуй, долгой 
дээрэнь оронойнь модон, хажуу 
тээшээ йабардахадань хаяагай 
модон байхадань:

- Намайгаа амидыгаар асар- 
жа худоолуулээ юм байна, 
гэжэ йанаад бархиржа оробо.

- Иигээд лэ йалажа хосорхом 
даа, -  гээд буришье шангаар 
бэрхиржэ эхилбэ. Памганиинь 
убгэнэйнгоо хашхаржа байгаад 
бархирхадань, ерэжэ уудээ нээ- 
гээд, гэрэлээ носоогоод:

Белогорячка боложо 
байна гуш, наашаа гарал 
даа, -  гээд хулйоонь шэрэжэ 
орон доройоонь гаргахадань, 
убгэниинь буришье бархирйаар 
байба.

Энэмнай аййандаа солоо- 
хой оронгуй хосорхонь гэжэ 
йамганиинь йанаад, тарюулжа 
йайн болгобо.

Тэрээнйээ хойшо убгэниинь 
архийаа огтолон болижо, аман- 
даашье хэхэеэ болийон юм гээд 
сугтаа худэлжэ баййан эмшэд- 
тээ йамганиинь хоороо. Тии- 
хэдэнь нугоо эмшэн хун иимэ 
хоороо эхилээ Нэп:

- Бишни ахынгаа басага- 
най хоримдо Шэнэхээн ошооб. 
Тэндэ ошоходомни хоримынь 
углоодэрынь болохо байгаа. 
Хурьгэн хубуунэйнгээ ойрхи 
турэлнуудээр айлшалаад шал 
йогтошооб.

Тиигэхэдэм нэгэ гэртэ асар-

жа унтуулаа юм байхад. Пуни 
йэреэд, энэ харанхы йуни орон 
дээрэйээнь унангуй хайшан гээд 
бодохо бииб гэжэ йанаад, нэгэ 
тээшээ йолжоржо эхилээб. Оро- 
нойм заха узуурынь олдобогуй, 
нугоо тээшээ йолжороод 
узэбэб, угыл шэнги, доошоо 
йолжороод узэбэб, байал угы.

- Эндэш хахад гэрээрээ нэ- 
гэл оро хэйэн байгаа ту, -  гэйэн 
бодолдо абтаад. - Хайшан гэхэ 
гээшэб? -  гэжэ баййаниинь, 
тэндэ унтажа баййан хубууд 
бодоод, гэрэлээ носообод. 
«Хурайхаа, яахаяа йанаа?», 

гэжэ йурахадань, тойроод 
хараашалхадам, пол дээгуур 
дэбидхэрнуудые зэргэлуулэн 
табижа, олон хунэй унталга 
бэлдэйэн байхыень ойлгобоб. 
Погтуугаар дундань хэбтээд 
ойлгоогуй ха юмбииб гээд, энеэ- 
жэ ороо йэм, оорыгоо наадал- 
жа, -  гэжэ хоороогоо дуургэбэ.

Доромнай юун боложо байнаб?
УбЬэндее зон гаража, на- 

ранай йайн шаража байхада, 
убйее сабшажа захалба.

Туруушын йури, сомоо- 
нууд бодожо эхилйээр байтар, 
уданшьегуй йаад хэхэ гэйэндэл, 
бороон замхангуй орожо 
эхилбэ. Отогтоо баййан 
зон бороондо юу хэхэб даа, 
удэшэниинь энэ тэрэ юумэ 
хоорэлдэйоор, орой болоходо 
унтадаг йэн. Хойто удэрынь 
бороон байал шэдэрнэ.

Нэгэ убгэжоол хоорэнэ:
- Муноо йанахадам иимэ 

болошоо: зон убйэндоо ороод 
ногоо сабшажа унагаахадань, 
байгаали гашуудалдаа унайан 
шэнгеэр, уйа бороогоо оруул-

жал байнал, харин хабарынь, 
зунай эхеэр бороон огтолон 
орохоо болёод, нарамнай га- 
ражал байгша. Туймэрэй боло
ходо, дуйалшье дуйахаяа бо
лёод узэгдэдэг. Гал, наран хоёр 
адли болоод, галай йухэрхэ 
ехэ байгшым даа гэжэ ламба- 
гай хэлээ йэн. Энэшни тон зуб 
байна даа гэжэ йанагшаб. Ород 
арадай нэгэ хошон зугаа бии 
ха юм даа, шагнагты. Бурхан 
огторгойдо дээрэ холо байра- 
тай, туйалагшань уулэнэй дээрэ 
йуури бэлдэйэн. Нэгэтэ Бурхан 
йурана:

- Доодо замбида хун турэл- 
тэн юу хэжэ байнаб?

Харюудань туйалагшань

доройоо «просит» гэжэ хаш- 
харба. Бурхан «косит» гэжэ 
нугоо тээшэнь ойлгоод, нараа 
гаргажал эхилбэ. Нилээн уни- 
хэн болойон хойно, убйэндоо 
зон гаража эхилхэдэнь Бурхан 
байа йураба:

- Доромнай юу хэжэ байнаб?
Уулэп дээрэ баййан туйа

лагшань «косит» гэжэ хашхар- 
ба.

Бурхан байа «просит» гэжэ 
ойлгоод, «раз просит, надо 
дать» гээд бороогоо эльгээжэл 
мэдэбэ. Убйэндэ ороходош 
иижэл бороо орожо йаатуулхал 
юм байна даа.

Лубсан ЦЫРЕНОВ.
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Туваан
(унэн волокон ушараар угуулэл)

Дармын Ьэрип гэйзэнь, 
орожо баййан бороо opohoH 
хэбээрээ, норожо даарашайан 
юумэ бодожо, тохёолдоод 
баййан ушараа raiixahaap, 
нухэрее угылэн шагнаархажа, 
нэгэ хэды зогсобо. Баййаар 
Баян-ГолБоо нааша зуглэБэн 
замаар, хуургын саана, бага- 
хан дабаан дээрэ хэбэртэй, 
нэгэ мотоциклай абяа гараха 
дуулдаба.

«Зай минииш нухэр намай- 
гаа бэдэржэ, баарйан, зобожо 
байгаа юм байна. Харанхыда, 
архиин мангараар теерижэ, 
гэдэргээ ябашоо гэжэ бодоод 
лэ, тиишээ oniohoH байха даа»,

гэжэ Дарма бодомсоороо, 
харгыда орожо хуургэ гараад, 
тэрээхэн дабаан оодэ зуглэбэ. 
Тиигэйээр дабаан дээрэ га
ража ерэхэдэнь, харгын ха- 
жуудахи нэгэ томо шулуунай 
ойро гэрэлшьегуй дуугарйаар 
байban мотоциклай хажууда 
Ьогтуу хэбэртэй нэгэ хун мо- 
тоциклайнгаа эбэрнууд тушаа 
юушьеб йабардасагаан, элдэб 
хараал элбэгээр дурдажа, гун- 
халзан байна. Тэрэ йогтуунь

Лубсан таабай
( зураглал )

Олон зоной ами Haha 
абаашайан, арад тумэнэй 
ажабайдал абарйан, Агууехэ 
дайнай жэлнууд алтан дэлхэй- 
дэ туухэ болон, жэлйээ жэл- 
дэ холодон унгэржэл байна.
Гашуудал, зоболонгой мар- 
тагдашагуй жэлнууд...

Жэлэй туршада Ьэлгэлдэп 
унгэрБэн йаранууд coohoo 
сэсэрлиг дэлхэйн зохёойон

бэдэрйэн юумэеэ оножо, олоо 
хэбэртэй, гэнтэ мотоциклай 
гэрэл hyHiniH харанхые хаха 
зуйэн, хажуудань тооной 
ерэБэн Дармын нюдэ йаргааба.

Погтожо ерэхэдээ оли- 
гой аашатай, колхозойнгоо 
складуудые баридаг, дундуур 
и ah ап ай Гэмпил гэгшын мо- 
тоциклайнгаа гэрэлдэ horryy 
нюдоороо харан гэйзэнь, хаб 
хара нюуртай хун хэбэртэй 
нэгэ юумэн дутэлЬоор ябата- 
раа зог татан зогсошобо хэ
бэртэй...

- Ah-haa ерэбэ аалши?! 
гэжэ Г эмпилэй муухайгаар 
Ьуухироод, алишье сагта аба- 
жа ябадаг донгорог хутагаяа 
хармаанйаа гаргаха зуураа 
даб гэхэдэнь, сошойон Дар
ма нэгэ мэдэхэдээ бургаайа 
руу тэмтэрэн орожо ябахадаа: 
«Угы энэмни Гэмпил бэшэ аал 
даа? Хяаран ошог саашаа, тэ- 
рээнтэй орёолдонхаар хара 
муроороо ябаашамни дээрэ ха 
даа», -  гэжэ бодойоор саашал- 
ба.

Эгээл энэ уедэ Гэмпил 
гээшэнь (ухаангуй Ьузэппэ

сэсэгтэ маййаа жаргалаа 
тоолойоор, 42 жэлэй хуга- 
саа соо дурбэн тэгшэ байдал 
байгуулжа, ажал хэжэ, дуу- 
лан сэнгэжэ, дайнай уулэгуй 
сэнхирхэн огторгой доро ор- 
шолон юртэмсын жаргал эд- 
лэжэ ябайамнай юугээршье 
сэгнэшэгуй гээшэ ааб даа. Эды 
ехэ баяр 1гайндэрэй оршон- 
до эгээл йайхан сэдьхэлэй

НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

хун юм) мотоциклаашье 
ymapaahaii юумэгуй, мэдээ 
табижархинхай: «Ай, бур- 
хан! Альбан шудхэр гээшэнь 
эгээл иимэ, хунэй тухэлтэй 
юумэ ябадаг юм ха юм! Ор- 
шолонто юртэмсые али саг- 
таа муудхайан нугэлни гээ- 
шэб? Зайал-зальбаральютнай 
бутээлгэхэлби, абагты, нам- 
дагты!» -  гэйзэр, хармаан- 
даа баййан бухы юумэеэ гар- 
гажа, иишэ-тиишэнь сасажа 
ургэжэрхёод, дуу гарайан 
зандаа баййан мотоциклдаа 
мордоод, шабарта халгайаар 
барийаар ябажа ошобо.

Энэ уедэ Баян-Гол колхозой 
туб хоёрые холбойон харгы 
дээрэхи Шэрэнгиин посхоодой 
уудэпЬээ баруулжаа уур сухал- 
даа хунгэн болошойон эхэнэр 
хонхосогууд соогуур TonohoH 
yha, шабар шабхашье тоожо 
ойлгохоёо болишойон юумэ 
гэшхэлжэ ябаба. Энэ хадаа 
посхоодой уудэ буужа нээхэ 
уедэнь мартаад гуйлгэшэЬэп 
honyy Гэмпилэй йамган бэ- 
лэй.

дулаахан угэнуудые Агууехэ 
Октябриин гуйлаЬап ажабай- 
далые 1941-1945 онуудай Эсэ- 
гэ ороноо хамгаалгын дайнда 
абаралсайан хунуудэй нэгэн 
тухай хоорэхэмни. Лубсан 
Цыренович Нохоров...

Урдамни ута эшэтэй гаа- 
йаяа яаралгуйхэн йорожо 
hyyhaH, бэеэр багашагхан

( Ургэлжэлэлынъ 6-8-дахи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
убгэнэй хамаг бухы найан 
соогоо узэйэн зоболон, жар- 
галынь нюурайнь олон тоото 
у р ш алаан ууд  соо элихэ- 
н э эр уншамаар. Хара багайаан 
йубэлгэн ухаансар Лубсан 
хубуухэн дархан угаа дамжуу- 
лан, узэйэн юумэеэ йонирхожо, 
Дампил абгынгаа дарха хэхэ- 
дэнь тойбо боложо орёол- 
дойоор барийаар, хожомынь 
туйалалсан йажаайаар, еврее 
юу хээ тоншожо hypaa, гартаа 
дуйтэйхэн баййанаа мэдуулээ 
йэн. Тиигэжэ тэрэ нютагайн- 
гаа суута мунгэшэ дархан бо- 
лоо. Басагад бэреэдуудые уран 
гоё зуубшэ гоёолтонуудаар 
шэмэглэн, холо ойгуур нэрэ- 
тэй болоо бэлэй. Энэ йуулдэ 
хэлэгдэйэн угэнуудэй саана 
еерынь хуби заяанда гайхал- 
тай йонин, шиидхэхы удхатай 
уйлэ болойон байха юм. Сана- 
гада залуу, бэрхэ мунгэшэ дар
хан байна гэжэ аймаг соогуур 
иишэ тиишээ hypar суу ябайан 
лэ байха, Дархинтада йуужа 
байдаг Аримпилай Бабу 
(Шойсорон) гэдэг басагаяа 
хадамда мордуулха, тиихэдэ 
тэрэл зуубшэ, гоёолтонууды- 
ень мунгеер бутээлгэхэ гэжэ 
мунгэшэ дархан Лубсан Нохо- 
ровые урижа асаруулба. Дар
хан хэдэн хоног соо басага- 
найнь зайал бутээгеед, хариха 
болзортоо тэрэ айлайнгаа ха- 
дамнажа баййан Бадма-Ханда 
гэжэ басагыень сагаан морин- 
донь еврее мордожо, арадаа 
йундалдуулаад, (мнил сагаа 
унгэргэжэ байгаагуйл юм бай
на) абажа ябашайан гэжэ до- 
мог шэнги баримта бии юм. 
Бадма-Ханда бодхуултажа 
мордоходоо дуу Намжалдаа 
дарханайнгаа бутээйэн ха
маг гоёолто зуубшэнуудые 
угэжэрхёод, ябашайан бай- 
гаа. Тиигэжэ Лубсан Цыре-

нович Санагадаа ерэжэ, унэр 
булэ зохёожо тубхинее, баса- 
ганай эсэгэ байд гээд Санага 
ерэжэ хараад, бодхуултайан 
хулууйан хоёрто зубшеелее 
угэжэ, йеергее мордожо 
ошойон юм байха...

1931 ондо Санагада ту- 
руушын колхоз эмхидхэгдэжэ, 
уран дархан Лубсан Нохоров 
колхозойнгоо тумэршэ дарха- 
наар ажаллажа эхилнэ.

- Тэрэ уедэ тоног зэбсэг хо- 
мор, колхозойнгоо анзайа, бор
ной зайабарилхада тумэршье 
олдохоор муу йэн даа, -  гэжэ 
Лубсан таабай ухэлтэ йомоной 
тугдэрхэйнуудые туулгэйэн 
толгойхоноо эльбэсэгээн зу- 
гаална.

Хэды мянган йомоной 
тугдэрхэйнууд хэды олон 
хубуудэй ами найыень абаа- 
шааб? Ухэлтэ аюулай ара 
убэреер сэрэгшэ йомон хоё- 
рой хоргодолсон унгэргэйэн 
шэруун тэрэ уеые эдэ йайхан 
жаргалтай сагта эрэ болойон 
залуу нухэдни, сэдьхэл ухаан- 
даа шэбшэн сэгнэжэ, аюулта 
дайнйаа амиды мэндэ буса- 
жа ерэйэн, мунее уедэ буурал 
болоод йууйан убгэдые нан- 
гинаар гамнажа, найанайнгаа 
хэтын йургаал болгон, урн 
хуугэдтээ дамжуулан зугаалжа 
байял...

Хэтэ хутага, элдэб гоёолто 
бутээжэ, амар тэнигэлэн ажал
лажа баййан Лубсан Цырено- 
вич нангин эрмэлзэл угы хэжэ, 
улгэн дэлхэйн жаргал гэшхэ- 
жэ, ухэл туужа ерэйэн фашис 
булимтарагшадтай байлдаха- 
яа табан уулын хоорондо тэ- 
ниин хабтаййан Санагайаан 
бусад нухэдтэеэ баруулан зо- 
рижо мордоо йэн. Энэ жэлдэ 
бухы дэлхэйн туруу узэлтэ хун 
турэлтэнэй баяр баясхалангай, 
хубисхалай, эб найрамдалай 
оршон байдалда 70 жэлыень

тэмдэглэжэ баййан Агууехэ 
Октябриин нангин улгы Ле
нинград хотые хамгаалалсан, 
дайшалхы намтарынь эхилйэн 
юм. Тиихэдэ оройдоол ган- 
сахан буудаха ажалтай юрын 
буряад, ябаган сэрэгшын ха
маг ябадалайнь урэ -  тэнгэ- 
риин дуунйаа ондоо нэерээ 
дуулаагуй эрэ болойон, алтан 
дэлхэйдэ эгээл жаргалтай орон 
нютагтаа ажаллажа баййан 
бидэнэрэй сэсэн мэргэн пар- 
тиингаа хутэлбэри доро ком
мунизм байгуулха нангин зо- 
рилгомнай.

Лубсан таабай Ленинград 
хотойоо Украина ошожо су- 
лоолхы уургэеэ дуургэлсэйэн, 
Ржев шадарай шанга тулал- 
даануудта хабаадалсайан 
байна. 1944 оной март 
йарада дайсанай йомоной 
тугдэрхэйнуудйээ хупдоор 
шархатажа, дайшалхы замынь 
иигээд лэ дуурэйэн байна. 
Байлдаанай газарта уймеен 
соо сэрэгэй эмнэлгын албан- 
да олдожо, Калинин, Москва 
хотонуудай госпитальнууд- 
та эмнуулжэ, айамагшье йаа, 
амиды мэндэ айл пухэдюо, 
урн бэедээ, ургэн Санагадаа 
бусаха хубитай байгаа.

Бусажа ерээд, дайнай 1-дэхи 
группын инвалид болобошье, 
тэрэ уеын зоной хоморто мини 
йуугаагуй, колхозойнгоо мал 
ажалда хамйалсаа, ажалша бэр
хэ, йайхан сэдьхэлтэй хубууд, 
басагадые хумуужуулжэ, ам- 
жалтаарнь урмашан, аша- 
нараа энхэржэ, 86-тай боло
бошье, орон таран, хунгэн 
зандаа хоймор таладаа гаайаяа 
йоросогоон, оройон зонтой 
хундэмуушэ уринаар йониноо 
андалдан йуудаг юм. Энэ хадаа 
партиин, ажалай, дайнай вете
ран, ундэр найатай убгэжоол 
Лубсан Цыренович Нохоров.

1987 он.
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Сэнхир хадын хормойдо
( зураглал )

- Тээ тэрээхэн сэнхир ха
дын хормой тулахадаш, бага- 
хан тосхон байха. Тэрэл даа, 
Уулзар гээшэмнай, -  гэжэ 
Дээдэ-Ториин худоогэй Сове- 
дэй гуйсэдкомой туруулэгшэ 
Ж.Д-С, Батуев ойлгуулхадаа:

- Жунды убгэндэ хуреерэй. 
Уулзар нютагай байдал тухай 
йайн мэдэхэ убгэн байха. Дай- 
най, ажалай ветеран, одоол 
урагшаа йанаатай убгэн юм, 
-  гэжэ Жаргал Дамба-Самбу- 
евич, тэрэ багахан йуурин ту
хай eephee улуу мэдэхэ хуниие 
зууршалйандаа баяртайгаар 
гарыем адхаад, албанайнгаа 
хэрэгээр Петропавловка яба- 
шоо йэн.

Дээдэ-Торийоо харахада, 
унэхоороошье, сэнхирлэн ха- 
рагдааша хадын хормой тула- 
жа ерэхэдэмни, хэдэн тээйээ 
олон тоото жалгануудай 
ушарйан адагта багахан тос
хон байба. Эдэ олон жалгануу
дай уулзайан адат хадаа энэш- 
ни Уулзар гээд нэрлэгдэйэн 
юм байгаа ха гэжэ бодойоор, 
дайралдайан нэгэ хунйоо ню- 
таг зонойнгоо дунда «Жунды 
убгэжоол» гэжэ алдаршайан 
Жэмбэ Данзанович Ванда- 
новые асууйамни, тэрэмни 
хубууниинь байжа, намайе 
абаашажа, абатаяа уулзуу- 
лаа...

Зуун-Тори Баруун-То- 
ри хоёр уруудан ерэжэ, энээ- 
хэн толгойн хушуунда уулза- 
даг. Тиигээд лэ Уулзар гэжэ 
нэрлэгдэйэн нютаг юм даа. 
Бури урдань Номто гэжэ нэ- 
рэтэй байгаа. 1930 ондо «Ула- 
ан-Номто» гэжэ колхоз бии 
болойон юм. Мал усхэбэрилдэг 
багаханшье йаа, барагхан кол
хоз баййан юм. Тиихэдэ 100 
гаран урхэтэ айл ажайуудаг

байгаа, -  гэжэ Жэмбэ Данзано
вич хоорэнэ. Колхозой бии бо
лоходо, туруулэгшээр Жабаа 
Гармаев йунгагдажа, Улаан- 
Номтын туруушын туруулэгшэ 
болойон юм.

1960-аад онуудаар Номто 
Дээдэ-Торитоёо суг Оёорой 
совхозой гурбадахи отделени 
болойон туухэтэй. Муноодэрэй 
Номтын ажабайдал эндэйээл 
эхилйэн болоно: нютагаймнай 
зон , и лан гаяа  залуу айл- 
нууд, Дээдэ-Торийоо захала- 
ад, Улаан-Удэ хурэтэр зоожэ, 
Уулзарай зон усооржэ захалаа.

- Тиигэжэ унгэрйэн 1988 
он болотор удэрйоо удэртэ 
йалбаран хугжэхын орон- 
до Уулзар нютаг уруугаа 
«хугжэжэ» баййан болоно,

гэжэ Ж.Д. Ванданов нюта- 
гайнгаа туухэтэй намайе та- 
нилсуулан, Уулзарай уйлсоор 
дахуулан гэшхэлнэ.

Одоол 1988 ондо бага тос- 
хонуудые йэргээн хугжоохэ 
худэлоонэй нулоон доро Уул- 
зарташье арад зон ажабайда- 
лаа йэргээжэ захална.

- Пургуули угы йэн тула 
хуугэд арга хургаараа боложо, 
мори тэргээр гу, угышье йаа, 
ябагаар Дээдэ-Тори ябажа, 
йургуулида йураха баатай бай
гаа. Иимэ ушарйаа залуушуул- 
най олоор зоожэ захалаа губ 
даа, -  гэжэ Жунды убгэжоол 
хоорэнэ, 1946 он боло
тор эндэмнай эхин йургуули 
баййан юм. Тэрэ гэйээр нёдон- 
до жэл болотор йургуулигуй 
байгаабди, -  гэжэ саашань 
ургэлжэлуулнэ.

1988 ондо Уулзарта йур- 
гуули-саад (1-дэхийээ 3-дахи 
класс хурэтэр) худэлжэ заха
лаа. Энэнь совхозой барийан 
хоёр айлай байха залгалаа гэр-

тэ оршоно. Багшанарай учи- 
лищи дуургэжэ ерэйэн Ц-Д.А. 
Тучинова, нуужэ ошойон 
аад, нютагаа бусажа ерэйэн 
Б.Д. Гармаева гэгшэд эндэ 
багшална. Нютагай зоноор 
хоорэлдэхэдэмни: «Залуушуул- 
най, усоонооршье йаа, бусажа 
байна даа», -  гэлсэнэ.

- Хяагта хотойоо залуухан 
фельдшер ерэйээр хоёрдохи 
жэлээ худэлнэ. Нютагайм
най Гомбожабта хадамда га- 
раа. Манай болонхой даа, 
- гэжэ тэдэ омогорхон дуул- 
ганад. Пургуули-саадйаа гад- 
на худэлхэ ажал угы дээрэйээ, 
залуу зон олоороо ондоо 
тээшээ нууйэн байгаа гэжэ 
элирбэ. Муноошье нютагтаа 
улэйэн, эндэйээ хайшаашье 
гаража ошоогуй Б. Данза- 
нов, А. Нанзутов, Г-Ж. Жам- 
балдоржиев болон бусад за- 
луушуул ажалгуй баййаар. 
Зуун-Торидо, Баруун-Торидо, 
Уулзарта малай гууртэнууд, 
Хундэлэн-Номтодо йаалиин 
нэгэ фермэ -  энэ нютагай зо
ной ажалламаар газарнууд ии- 
гээд лэ дуурээ. Эндээ баййан, 
мун бусажа ерэйэн зоноо ажал- 
тай болгохо тушаа Оёорой 
совхозой хутэлбэрилэгшэдэй 
йанаагаа зобохо сагынь тула- 
жа ерээ гэжэ йанагдана. Ган- 
сашье Уулзар бэшэ, мун бу- 
садшье бага тосхонууд тон лэ 
иимэ «убшэнтэй» байдаг.

Уулзар тосхондо муноо 
15 залуу айл шэнэ гэрнуудые 
барихаар модо оруулжа, бэ- 
лэдхэл хэжэ байна. Нютагтаа 
тракторай угы дээрэйээ Дээдэ- 
Торийоо трактор асаруулжа, 
модыень оййоо асарха баатай 
бологдоно. Энэ хэрэгтэ йаад 
ушаруулдаг ушоо нэгэ юумэ
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бии -  Уулзарта пилорама угы 
юм. Oiihoo модо буулгажа, 
Дээдэ-Тори абаашаад, тэндээ 
пилорамада гаргажа, Боортэнь 
Уулзар зеенэ. Тиигэжэ гэр 
барихада хэрэгтэй материал 
дун хамта 30-аад километртэ 
«аяншалжа», барилгынгаа га- 
зартаа ерэдэг болоно. Бага 
тосхониие йэргээжэ байгаа ха- 
даа Уулзарта оорын машина- 
нуудтай, пилораматай болгоо 
haa, ажал бутэсэтэй болохо 
бэшэ юм ту? Модонйоо бэшэ 
барилгын материалнууд хо- 
мор: хирпиисэ, шифер, шэл, 
шэрэ олохонь хундэ. Совхозой 
хутэлбэрилэгшэдэй анхаралаа 
хандуулаагуй haa, энэнь мун 
лэ хусэндоо хурэхэнь хушэрхэн 
хэрэг гээшэ ааб даа. Анхандаа 
«Улаан-Удэ-Уулзар» гэйэп 
маршрудаар тусхай автобус 
ябадаг баййан юм. Муноо энэ 
маршрут йэргээхэ зорилготой, 
энэ зундаа Уулзарта гараж ба- 
ригдахань. Тиигэжэ энэ нютаг- 
та республикын туб хотойоо 
автобус ябахаар хараалагдаа, 
зубшэн хэлсэгдээ йэн. Байгша 
онйоо Уулзар тосхонойхид те
левизор хаража эхилээ, радио 
оруулагданхай, телефон бии. 
Шэнэ бани баригдаа. Клуб, 
магазин шэнээр баригдахаар 
хараалагдана...

Жунды убгэжоолтэй
яаралгуйхэн тосхоноор хоо-

рэлдэн ябажа, шэнэ гэрнуудэй 
барилгаар, тосхоной ажабай- 
далаар Ьопирхообди. Хорёо 
соо гэрэй шэнэ модо зулажа 
байЬап хунэй хажууда ерэжэ 
хоорэлдэбэбди.

- Иигэжэ бэе бэедээ туЬал- 
жа, гэрнуудые баринабди. Би 
муноо малшанаар худэлдэг 
Жамбалдоржиевта барилга- 
дань хамйалсажа байнаб, 
гэжэ С.Ц-Ж. Аюшеев хоорэнэ.

Уулзар нютаг убйэ тэ- 
жээлэй талаар ундэр урга- 
сатай газар юм. Эндэ таряа 
талха ургуулдаггуй, хони 
баридаггуй. Тойроод ха- 
дануудаар хуреэлэгдэнхэй, 
бугшэм, убэлэй сагта ехээр 
хуйтэрдэггуй нютаг юм байна. 
Эндэйээ 20-ёод модоной зай- 
да олон зоной дунда мэдээжэ 
болоЬоп Таглиин нуур оршо- 
дог. Тэрэ нуурай yhaH aphanaii 
убшэнуудые (маажуур, обоо 
яра гэхэ мэтэ) аргалдаг шэ- 
дитэй yhaH юм. Тэндэ гансал 
морёор хурэжэ болохоор. Гэ- 
бэшье олоороо зон ябажа, 
бэеэ аргалдаг байна. Таглиин 
нуур хурэтэр харгы хэжэ, зо
ной амарха, бэеэ аргалха бай- 
рануудые тухеэрбэл, олондо 
туйатай байхал йэн.

Жунды убгэн турэл нюта- 
гайнгаа туухэтэй танилсуул- 
хадаа, йуулэй уедэ хугжэхэ 
замдаа орожо баййан тухайнь 
баясан хоорэнэ. Тиигэншьегуй

Жаргалтай ябыш, Дарима!
( зураглал )

Аляайанай ниидэхэ дуул- 
дамаар аалин зал соо шэдитэ 
хугжэм улэ мэдэгхэн зэдэлнэ. 
Ендэр дээрэ уян, сэбэрхэн ба- 
саган хугжэмэй аялга доро 
гэхээр бэшэ, харин басага- 
най оорынь худэлсэ бухэнйоо 
хугжэм зэдэлнэ ту гэхээр, ха-

рагшын сэдьхэлдэ хамаг бэеэ- 
рээ орошонхой ябана...

1984 ондо Полынын Лодзь 
хотодо боложо байгаа уласхо- 
орондын конкурсдо хабаада- 
жа баййан Буряадай АССР-эй 
арадай артист, эльбэ шэдитэ 
Владимир Цыренжапов 8-дахи

яахаб даа. Энэ нютагта 
турэжэ, хулоо шоройдожо, 
уйа-булагйаань ундалжа, хун 
болойон тоонтонь ха юм. Жун
ды хубуунэй нютагтаа шэнэ 
байдал тогтоолсожо байха- 
да, хархис фашистнууд СССР 
орондомнай добтолон ороо. 
Уулзар нютагйаа 72 хубууд 
фронтдо мордойон байгаа. Тэ- 
дэнэй тоодо Ж.Д. Ванданов- 
шьеябалсаа. 1-дэхи Украинска 
фронтдо ябаган сэрэгтэ алба 
хэжэ, фашис булимтарагша- 
дые йамна сохилсожо, Одер 
мурэн хуроод, нютагаа бусаа 
йэн.

Уулзар нютагай 28 хубууд 
шуйата дайнай газарйаа бусажа 
ерээгуй. Баатар хубуудэйнгээ 
нэрые мунхэлжэ, Дээдэ-То- 
ридо хушоо бодхоогдонхой. 
Тэндэ Уулзарайшье хубууд эй 
нэрэ 1шилэгдэнхэй юм.

Жэмбэ Данзанович дайнйаа 
бусажа ерэйээр малшанаар 
ажаллажа, найанайнгаа ама- 
ралтада гараа. Бусаха дээрээ 
Жунды убгэнтэй баяраа хэл- 
сэжэ байхадамнай, Уулзар 
тосхоной баруугаар хоти- 
рон урдайан багахан горхон 
тээЬээ ангир шубуунай ган- 
ганаан зэдэлжэ, турэл Уулзар 
nioiai haan гаража, иишэ тии- 
шээ нууйэн зоноо бусажа ерэ- 
хыень уряалйап мэтээр узэгдоо 
бэлэй...

1989 он.

класста йурадаг 15-тай Да
рима басагаяа абаад ouiohoH 
байгаа. Тэрэ гурбадахи клас
ста йуража байха yehoo эсэгэ- 
дээ туйалжа захалйан юм.

«Сагаан морин» гэжэ 
ном1юо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэлжэлэл).

НАМНАНАЙ БУТЭЭШЭ
В космическом простран

стве витают неоценимые сок
ровища духа -  идеи. Живая 
мысль пространственна. Она 
может быть достоянием чело
века. Те, кто может напрячь 
свою психическую энергию в 
ритме пространственных энер
гий, примут в свое сознание 
сокровища (идеи). Так про
странственная мысль стано
вится для таких людей голосом 
безмолвия. Голос безмолвия 
для ученых -  интуиция, для 
поэтов и художников вдохно
вение, для отшельника -  озаре
ние.

Кто сумел себя настроить на 
космическую ноту, тому при
ходит интуиция, вдохновение 
и озарение, т.е. голос безмол
вия. Вот почему на протяже
нии всей истории человечества 
отшельники, подвижники, свя
тые уходили в горы, пустыни 
и леса. (Из книги А. С, Стуль- 
чинскис «Космические леген
ды Востока»), написанные по 
работам  Е .П . Б лаватской , 
А. Безанта и Н.К. Рериха.

Зонйоо холо худое гараад, 
хада уулын хумэг хунхи соо ту, 
али оортоо багахан байра зо- 
хёогоод, ори гансаараа даяан 
бисалгал хэжэ, хэдэн удаа- 
наар йуужа бутээл хэдэг ламые 
буряад-монголшууд бутээлшэ 
ту, али даяанша гэдэг юм. Буд- 
дын шажанай номоор йогинь, 
манай эндэхи буряад ламанар

егоозори гэдэг. Намнанай 
Шагдар гээшэ ёйотойл егоозо- 
риин бурин шэдиие олойон юм. 
Хунэй бэеын туяа (аура) хара-

даг, газар доро булаатай юу- 
мые мэдэдэг, тусгаар мэргэн, 
зун бэлигтэй Ямандагын ху- 
билгаан гэлсуулжэ суурхайан.

Нэгэтэ Хойто-Хорёор яба- 
ад Суугэлээ бусахадаа, нэгэ за- 
луухан хубууе дахуулжа ерэбэ. 
Энэнь юун хубуун байба юм гэ- 
хэдэ, олон зон coohoo онсо ил- 
гаржа харагдадаг, турэлхиин 
ундэр бэлигтэнэй шэнжэтэй, 
ондоохон тухэлэй хун гэжэ 
Намнанай багшада узэгдэбэ. 
Зугоор тэрэнь дой дорьбигуй 
зудэруу шарайтай. Xynhoo 
йуража мэдэхэдэнь, энэ хубуун 
йаяхан абайан йамгатай, тэрээ- 
нэйнгээ тулоо жутоорхэлдоо, 
хунтэй наншалдажа, шууяа 
шурхираа гаргаад, олоной 
хэлэ аманда дарагдаад, йанаа 
сэдьхэлэй убшэнтэй ябайан 
уень байба. Бутээлшэ багша 
энэ хубуунтэй нюур нюураа- 
раа уулзажа хоорэлдоод бай- 
хадаа, туруун харагшайаань 
ушоо йураггуй дээгуур янзаар 
узэгдэбэ. Энэ хубууниинь унэн 
байдалаа багшада хэлээд:

- Иигэжэ зудэржэ ябанаб. 
Яаха хун гээшэбиб? Байдалы- 
емни зайажа хайрлыт, -  гээд, 
йэхэрэн унажа гуйба. Ламба- 
гай хэлэхэдээ:

- Турэлоо тоорижэ, буруу 
харгыда ороод ябанаш. Энэ ян- 
заараа оодэлхэшни бэрхэтэй. 
Гэр булэ, гэргэн хуугээд шам- 
да нюургуйгоор харагдана. 
Ши унэн табисуураараа йаа, 
ундэр зэргэтэй ехэ лама боло- 
хо хун аад, хайран ехэ бэлигээ 
юрын боро юрьеэгээр йолижо 
доройтоод байнаш. Лама бо- 
лоо йаа, нилээд ундэроор нэ- 
рэеэ нэрлуулхэ, йайхан хар- 
гы харагдана. Муноошье

хожомдоогуйш, -  гэйэн гэлэй. 
Тэрэ хубууниинь энэ хэлэгшы- 
ень бури муйэн йайшаажа, ган- 
сата урма зорит орожо, нюдоо 
гэрэлтуулэн зубшоолоо угэн 
наманшалба. «Заа, тиигээ йаа, 
энэ сагйаа намйаа бу холодо, 
дахасалдаад Суугэлэй дасан 
орохобди», -  гэйэн ха.

Ага, Суугэлээ орохоёо энэ 
багшые дахажа, Яабланай шэ- 
лын дабаан дээрэ ябатарань, 
йамганиинь хусэжэ ерэбэ. Эдэ 
хоёр уулзажа хоорэлдэбэд, 
эрэгтэйнь хожо хойшодоо 
айл боложо, сугтаа йуужа 
бирахагуйгоо ойлгуулаад, ла- 
мын харгыда оробоб гэйэн ха. 
Энэ бэринь Яабланайнгаа ара 
РУУ буулгандаа, хахасалгын 
удхатай дуу дуулаад, бурханай 
хубараг болоод, бусажа йайн 
ябаад ерэхынь уреэл хангюур- 
даад, далда оройон ха.

Суугэлээ асаржа, йахил 
хуртоогоод, энэ шэнэ хубараг- 
таа Агваан гэжэ анханайнь 
нэрэ дээрэ Лубсан гэжэ нэрэ 
хайрлаад Агваан-Лубсан гэйэн 
лама санваартан болобо. 
Тиимэйээ ёйото нэрээрээ Аг- 
ваан-Лубсан Доржиев болоно. 
Иимэ намтарые унгэршэ зуу- 
най душоод оной уеэр Гунэй 
нютагай Анандын Дутар, Бу- 
даланай Хальбин Жэгмэд хоёр 
убгэдэй хоорэлдоонйоо мэдэхэ 
болоо бэлэйб.

Агваан хубараг номдоо тус
гаар абьяастай, юумэ ойлго- 
ходоо хурдан, сээжэлдэхэдээ 
бэрхэ байба. Багадаа ородто 
йурайан, уншахатай, бэшэ- 
хэтэй, хуушан монголдо уль- 
гам, уетэнйоо улуу дээгуур 
узэгдэдэг йэн ха. Суугэлэй да-
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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санда hypaxa йуралсалаа аг- 
шам саг соо узэжэ, эрхим ам- 
жалта туйлаба.

Намнанай багша Агваанаа, 
ушее Арбаалай хубарагтай- 
гаар абаад 1877 ондо Тубэд 
орон зорибо. Адагуусаниие 
зобоожо унаа хэхэгуй, мун тии- 
гээд хойтын ябадалай урагша- 
тайн тулее гээд, ябагаар Паса, 
Жуу зорийон ха. Иигэжэ буя- 
най тулее гээд, ябагалха ушар 
олон юм. Манай Агын Будын 
Осор зурагша Богдын Хуреэн 
хурэтэр ябагалжа ошоод, бэр- 
хэ бурхан зураашан боложо 
бусайан юм. Паяшье Энэдхэ- 
гэй Баба гэжэ лама 4300 модо 
зайда мухарижа газар хороо- 
гоод, Шигэмуни бурханай 
тоонто хурэтэр ошожо, адис- 
та хуртэйэн тухайнь сониндо 
уншаа бэлэйб. Энэ габьяаень 
гайхамшагтайда тооложо, 
Гинессэй дэбтэртэ оруулйан 
ха. Хэды жэлэй саана найа 
барайан Ага нютагай Удбэл 
Бадма хугшее Алханые яба
гаар 32 дахин гороолоо. Энэ 
ябадалыень йунаагаа йаа, 4800 
модо болохо.

Эдэ гурбан аяншад уйагуй, 
хуурай элйэн губиин дунда ан- 
гажа йалаха туйлдаа хуроед 
ябатарынь, нэгэ моритой мон
гол жэжэхэн гусэ соойоо сай 
аягалжа, ангааень гаргажа, 
амииень абарба. Гусэнь жаа- 
хан гэйэниинь зосоохи сайнь 
барагдадаггуй, дээрэ дээрэйэнь 
аягалжал байба. Хоёр хубара- 
гууд энээнииень гайхажа, баг- 
шадаа хэлэхэдэнь:

- Найман Намсарайн сай- 
ень дууйан уухамнай гэжэ ма- 
наба гут? -  гэйэн ха. Намнанай 
багша эди шэдиингээ хусеер 
Найман Намсарайе урижа, 
ундалйан гэлсэдэг юм.

Пасаяа хуреед, Намнанай 
бутээлшэ еерынгее анханай

убгэн багшада хандажа: «Нэгэ 
йеелхэн бэлигтэй хубууе аса- 
рааб, багшань боложо хайр- 
лыт», -  гэжэ хадаг барихадань, 
хадагыень тогтоохо янзагуй:

- Би убгэрееб, тухандань 
хурэхэгуйб, -  гээд, шархаалхуу 
байхадань:

- Угайдхадаа, тэрэ хубууем- 
ни адислажа хайрлыт, -  гээд 
Агвааниие багшадаа оруулха- 
дань, хубууе адаглан шэнжээд:

- 0е , энэмнай миин хун бэ- 
шэл, -  гээд шабида багтаажа, 
йургаал зааха болойон юм гэ- 
дэг. Намнанай багша эдэ хо- 
ёртоо бухы Пасые тойрожо, 
байра бэдэрбэ. Тиигэжэ йайса 
ябаад, нэгэ тулюурхан гэр аба- 
жа угэбэ. Удаань хурзэ, лом 
хуршынхийее оложо асараад, 
Арбаалай хубарагта:

- Ши мунее дээрээ эндэхэнэ 
нухэ малта, -  гээд, тэрэ гэр 
соонь газар зураад угэбэ. Удаа- 
хан малтажа, тэндэйээ хоёр 
танха булаша олобо. Нэгэн 
соонь -  алтан, нугеедэ соонь 
мунгэн байба. Намнанай баг
ша тэрэнээ абаад, ушее саашаа 
Пасайаа урда зугые барижа, 
Самьяа дасан гэхэ мэтэ суутай 
дасангуудаар зулажа, ехэ ехээр 
ургэл бутээгээ. Пеергее йасаяа 
бусаад ХШ-дугаар (арбан гур- 
ба) эдир залуухан Далай ла- 
мын багша Тацагбо римбуушэ 
ба Ёнзон Доржэган багшана- 
рые бэлэг ургэлеер баясуулжа, 
адис ба абаралдань хуртэбэ.

Пасын дасанай «Монлам 
Ченмо» гэдэг ехэ хуралда та- 
бан пун алта, мунгэ ургэбэ. 
Засаг Бандида римбуушын та- 
гаалалай тараалда зорюулан, 
олондо манжа оруулжа, хоёр 
хахад хуниие хайрлаба. Ган- 
дан, Сера, Брайбун эдэ ехэ гур
бан дасангуудта, ушее Даши 
Лхунбодо болоод, бугэдэ ху- 
барагуудта тухеехыень ар
бан мянганай мунгэнэй ургэл

хэбэ. Даша Гоман дасанда 
хоёр тумые хайрлаба, Бан- 
чан Эрдэнидэ ургэл зорюулжа 
хайрлаба, Этигэл-Майдари ба 
Ти римбуушэдэ шухаг унэтэй 
ургэл бариба. Энэ мэтээр газар 
доройоо ологшо алта мунгэеэ 
ургэл болгожо тарааба. Хоёр 
хубууд Агваан Арбаалай хо- 
ёройнгоо йураха Жуудэй да
санда ехэ ургэл хэйэн ха. Хо- 
жомынь Арбаалай бутээлшэнь 
нютагаа ерээд:

- Агваание Хамба Жим- 
бэ гэлдэхэ. Миниил малтажа 
олойон алтанай ашаар энэ 
болойон. Намда гансашье 
тухэреэн монетэ угеегуй йэн, 
-  гэжэ багахан голхоронгёор 
хеерэдэг йэн ха.

Намнанай багша бусалган 
дээрээ Агваанда захиба:

- Ши иигээд удангуй ехэ 
лама болохош. Пуу-йай гэлдээд, 
дээгуур йуурида йуулгахадань 
хухишеед, хаан ноёдоор хаби- 
далдажа, гурэн турын хэрэгтэ 
оролсохо байхаш, бу оролсоо- 
рой. Гансахан лэ жудэйнгээ 
эрдэмые йайсаар шудалаад, 
нютагаа бусажа сэмуун сагта 
шажанаа хамгаалха риди ху- 
билгаатай ябахаш, -  гээд бусаба.

Намнанай багшын намтар 
соо Хаан-Уулын зуун тээ Жа- 
раанай нуурай хажууда турэйэн 
гэжэ бэшэгдэнэ. Энээн тухай тон 
ондоо юумэ би дуулааб. Энэнь 
тон гайхалтай, арсахын аргагуй 
унэн гэхээр. Туургын Буланда 
байдаг Найданай Батожаб гэжэ 
ундэр найатай убгэжеелтэй хо- 
нон унжэн хеерэлдэбэб. Энэ 
убгэжеел хатуу сагта халуун 
шулуу долёойон, Колымагай 
зоболонгые арбан жэлэй ху- 
гасаада садатараа амсайан 
ха. Улуу дэбэруу угэгуй, шэн 
нарин абаритай, яб-саб гэйэн 
энэ убгэжеелэй Намнанай баг
ша тухай хеерэйыень уншаг- 
шадтаа дамжуулхада иимэ
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гэбэл. Намнанай Шагдарай 
абатан Уридхын Намнантан 
гээшэ минии аба эжытэй ха- 
луун барисаатай, зуун урда- 
хи ургэн тала дайдаар малаа- 
раа зеежэ, сугтаа дахасалдан 
ябадаг баййан юм. Аяар зуун 
уригшаа Улирэнгэ нютаг- 
та зуйажа байтарын Урид
хын Намнанайда нялха на- 
райе тэбэрийэн, тулюур муу 
хубсайатай, ойлгогдохогуй 
ондоо хэлэтэй гуйраншан эхэ- 
нэр орожо ерэбэ ха. Намнан
тан энэ эхэнэрые хайрлажа 
ундалуулба, эдеэлуулбэ. Тэрэ 
эхэнэрынь гараад ошобо ха. 
Тээ байд гээд, Намнантанай 
хэниинь юм газаа гарахадань, 
хуугэнэй иираглаха абяан 
дуулдаба. Абяагаарань бэдэр- 
жэ ошоходонь, тэмээн тэргын 
сахаригай забйарта хабшуу- 
лаад йуулгажархийап упоохи 
йамганай нарайхан хуугэн 
харагдаба. Г эртээ оруулжа 
мансыень задалаад хараха- 
дань, хубуухэн байба. Эхэ эсэ- 
гэ хоёр зубшэхэдоо: «Манайда 
хубуун 00р00 ерэбэ гээшэ. 
Тиигээд тойроод баййан зон 
энэ хубууемнай гуйраншанай 
ури йэн гэжэ хожомоо шооло- 
хо байха, дары тургэн нютагаа 
бусая», -  гээд, хуршэ Найда- 
найдаа унэнииень хэлээд, хэн- 
дэшье энээн тухай хэлэхэгуйт 
гэжэ угыень абаад, тэрэ дороо 
зоошэбэ ха. Анха нютаг Бор- 
жогонтойгоо орожо, Хаан уу- 
лынгаа хормойдо, Жараанай 
нуурай баруун хойно байрла- 
ба. Зеежэ ябахадаа, харгыдаа 
хубуутэй болообди гээд турэл 
тутимее урижа, энэ хубуундээ 
найжые Суугэлэйнгээ дасанйаа 
залажа, Шагдар гэжэ нэрэ 
угеед, туруушын найр мила- 
ангуудые хэйэн ха. Энээн ту
хай Найдантан угэйэн танга- 
ригаа сахижа, бури нэгэшье 
шэхэтэй амитанда шэбэдшье

гэбэгуй. Хожомынь ехэ лама 
болоод, Намнанай бутээлшэ 
гэжэ алдаршаад байхадань, 
турэлхидэйнь нэгэниинь и ah а 
баралган дээрээ унэнииень 
хубуундээ хэлэйэн байгаа. 
Намнанай багша узэл узэжэ, 
эди шэдиингээ хусеер турэйэн 
эжыгээ оложо уулзайан ха. 
Y пдэр найатай энэ хугшэниинь 
хурэйоор этигэжэ ядаа Нэп 
ха. «Бэедэнь харагдахагуй 
газарта элихэн ашаг бай
ха ёйотой», -  гэхэдэнь тэрэ 
ашагыень хубсайаа тайлаад 
харуулхадань тэрээнииень 
хараад байхадаа, унеехи ор- 
хигшо хубуумни беэрээ гэжэ 
этигээд уярйан, уйлайан ха. 
Энэ хугшэн доогуур яйатанай, 
тулюурхан байдалтай айлай- 
хи байба. Намнанай багша 
мунгэ звери угэжэ, бад байса 
туйалйан юм гэдэг. Уридхын 
Намнантан Шагдарйаа хой- 
шо ушее хоёр хубуутэй бо- 
ложо, гурбан эрдэниин тоо 
хубуудээрээ хусеейэн юм.

Намнанай багшын нам- 
тарые Ивалгын дасанда 
хэблэгдэйэн номйоо, мун Алха- 
на нютагай Содбо Ешижамсуе- 
вай «Лэгшэд» альманахай хаб- 
саргалта coohoo уншажа, мун 
убгэд хугшэдйее дуулайанаа 
нэмээд согсолжо, бэшэбэб.

Мандалай агуу эзэн, энэ 
юртэмсын узэгдэлэй хамаг 
уйлэ болоод, Миларайба Бог- 
дын орёо абаралые бурин 
тугэс узэйэн Жангиб Сультим 
бутээлшын хуряангы намтар 
угтэбэ.

Хуасай омогой Уридхын 
Намнанай гэр булэдэ модон 
эмэ тахяа жэлдэ 1825 ондо 
турэйэн гэдэг.

Шагдар хубууниинь барааб- 
тар шарайтай, бэеэр ехэ ундэр 
бэшэшье haa, худэр сула маха- 
буудтай, юрэнхыдее толгой- 
гоо ургеед ябадаг, еерынгее

йанаашаар, хурса хурдан 
бодолтой, али бухы юумэн- 
дэ урагшатай, хунгэнхэнеер 
худэлдэг Нэп ха.

1884 ондо Пудэн Сумэдэ 
субарга бодхоогоо. 1891 ондо 
Алханын обоогой бунхан ба- 
рюулаа, Хужарай хундыдэ 
Димчигэй дуган байгуулаа.

Уреенэйнь шэлын убэртэ, 
hyp жабхаланта Хаан уулын 
хаяада, Онон хатан Эжын хой- 
морто турэйэн тоонтонь гэдэг 
юм. 1825 ондо алтан дэлхэй- 
дэ мундэлжэ, Ш агдар гэжэ 
нэрээр найжалагдаба. Нюта- 
гайнь, зон бурхан гурбан эр- 
дэнидэ шутэдэг, йанаа амар 
угэлигээр баян, хулгай дээрмэ 
мэтын буруу ябадалгуй, элдин 
тэнигэр Боржогонтой нютагай- 
хид гээд алдаршайан юм. Хори 
буряадай Хуасай омогой, са- 
гаан йанаатай, буянай ашые 
улэмжэлйэн эсэгэ Намнан эхэ 
Содномаа хоёрой ехэ хубуун 
юм. Хубуутэй болохойоо урид, 
сэсэн мэргэн Гэзэгэ багшада. 
Магай хотондо хубуун угыл 
гэжэ гомодоходонь:

- Гурбан хубуутэй бол охот, 
ехэнь лама болохо ёйотой, - 
гэжэ абарал буулгайан бай
гаа. Энэ багшын абаралда 
тушэглэн, энээхэн Шагдар 
хубуугээ Суугэлэй дасанда 
абаашажа, Вампил гэдэг баг
шын шаби болгойон туухэтэй. 
Вампил багша дасанайнгаа 
уншалгые хутэлдэг, тарншш 
эрдэмтэй, маша тодорхой 
ухаатай лама байгаа. Тэрэ 
багша анха туруушын йэеы 
дуганйаа эхилээд, олон жэлдэ 
оюун бэлигтэндэ багшалйан 
туухэтэй. Суугэлэй хоердохи 
шэрээтэ Г.Ж. Дэлгэрэй, III- 
дахи шэрээ-тэ Иванай ламхай, 
IV-дэхи шэрээтэ Ганжарбын 
гэгээн, Намнанай бутээлшэ, 
Ёнзон багша, Пахалта Мижэд

( Ургэлжэлэлынъ 12-дохи нюурта).
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Тугэлдэрэй ламхай гэхэ мэтэ 
Суугэлдэ йурайан ехэшуул 
Вампил багшамнай гээд, 
яашагуй хундэлхэ. Ехэ ундэр 
найа найалйан ха. Суугэлдээ 
бултанайнь аха байгаа. Ии- 
гээд буряад хэлээрээ «Мурэй 
зэргэ» ба «Пантаб» гэдэг но- 
муудые узэжэ, сээжэ болоо. 
«Даши Чоймполлинг» даса- 
най шэрээтэ, санид шойрын 
Ьургуули Ара-Халхын газарта 
туруулэн байгуулйан, лама- 
нарайнгаа дунда «Дульвын» 
йургаалые сахидаг болгойон, 
дээрэйээ аха захагуй Махаса- 
ди Лубсан Пундэб Дандарай 
гээшэ энэ хубуунэй талаанда 
байжа, энэ гэгээнээ дахан яба- 
жа, тубэд эмнэлгэдэ, зурхайда 
мэргэжэйэн байна. Дээдэ но- 
мын Убадисые бэедээ шэнгэ- 
эжэ, олон мургэлдэ хуртэйэн, 
абишаг, зарлиг уншахын мун 
хуртэхэ гэхэ зэргые олоор со- 
носожо гэгээрбэ. Илангаяа 
эмнэлгын зурхай шудалжа, 
мэргэн гэйэн алдарта хуртэбэ. 
Y бшэнеер нэрбэгдэйэн хунууд- 
тэ баян угытэй, танил тала 
гэжэ илгаагуй, бултанда жэг- 
дээр хандаба. Угытэй тулюур 
убшэнтэндэ улэмжэ хананха 
гаргажа, зоболонйоонь ха- 
хасуулхые унэхеер оролдоо. 
Тиигэбэшье нэгэ уедэ хоёр 
буруу харгытай хунуудые да- 
хажа, буруугаар сэнгэхэ, муу 
абарида йуран алдаад, саг соонь 
энэ гэмээ мэдэржэ, дасанайн- 
гаа Шойжил сахюусанда гэ
мээ наманшалаад, хойшодоо 
иимэ ябадалые нарилхаб гэжэ

тангариглаба. Тиигэбэшье 
хундэ хадхаляа убшэндэ дай- 
рагдахадаа гэмшэлэй мэдэ- 
рэлдэ абтаба. Энээнйээ хой- 
шо алдуу эндууе нарилха, 
йэргылэхэ тэмдэг бууба гэжэ 
ойлгоод, унэг йузэг зальба- 
рал уйлэдэбэ. Нугэлтэнеер 
нухэсэхэгуй, йузэг буянгуй 
ураг саданаар холбогдохогуй, 
иимэ зонйоо холуур яба- 
хые ойлгон, батаар хадууба.

Уреенэйн шэлэдэ шэнээр 
баригдайан даяан бисалгалай 
гэртэ гансаараа байжа, гурбан 
жэлэй туршада хатагуужал, би- 
салгал уйлэдэбэ. Бутээл хэхэдээ, 
Сэрхэг Хуреэнэй сэсэн мэргэн 
гэгээнэй абаралые дахаба. Энэ 
гурбан жэлэй туршада даян- 
да йуухадаа, йогинь болойон 
сахюуса бурхашше бэеэрэнь 
харайан, тиигэжэ гэгээрйэн бай- 
башье, эдэ бугэдэеэ йайрхажа, 
би бутээлшэн болооб, бур- 
ханиие еерынгее нюдеер ха- 
рааб гэхэ мэтэ узэгдэлнуудэй 
хэршье олоор ушараашье 
йаань, бэшэнйээ тайа нюужа, 
би иигээб, тиигээб гэжэ бэеэ 
йайрхангуй: Би мэдэнэгуйб, 
шадахагуйб, ойлгохогуйб, -  гэхэ 
зэргээр гайханшаг зарлигтай 
бусаад:

- Би ехэнхи эгээлэй ху- 
нуудйээ дээшэ бэшэб, зари- 
манйаань доошошье байжа 
болохоб, -  гээд хунуудые гай- 
хуулба. Иигэжэ турэйэн нютаг- 
таа туруушынгээ бутээл хээд, 
саашадаа аглаг арюун Алхана 
ошохо гэжэ шиидэбэ. Тэрэ уедэ 
Алхана муноонэйхи шэнгеэр 
алдаршаагуй, олоороо боогэй

тайлгаяа, тахилгаа хэдэг газар 
байба. Онгон, сабдаг, шудхэр 
эзэтэй, хорото могойгоор исал- 
жа байдаг, хара хирээгэй хаага- 
лаанай орон йэн ха. ворынгоо 
багша Вампилйаа Алханада 
бутээл хэхын абарал эрихэ- 
дэнь, удаахан бодожо узоо, 
зубшоолоо угэйэн ха. Багшын 
зубшоолтэй боложо, Алха
на зорижо ерэхэдээ боонэрэй 
обоо тагилганай уеэр дай- 
ралдаба. Ерэйээр лэ нютагай 
заййан, ахамад убгэдтэй уулза- 
жа, ушараа хэлэхэдэнь, ерэйэн 
хэрэгыень зубтэйдэ тооло- 
бод, Алханын Убжэгэедэ го
лой эрьедэ зуйалантай Самбу- 
Жабтанай,Жигмэд баханхайн 
хотондо муноодоо байха бо- 
лобо. Обоогой тайлганда гу- 
шаад удага боонэр хамтаржа 
хэрэг бутээбэ ха. Зон олоор суг- 
ларба. Тиихэдэнь, Намнанай 
багша номой уншалга ори ган- 
саарханаа уншажа йууба. Залуу 
аад, ехэ эрдэмтэй, эди шэдитэй 
лама ерээд байна гээд, соло 
суу тараба. Намнанай багша 
оорынгоо ундэр шадабари гар
гажа, узэл узэдэг байба. Ядайан 
улбэр убшэн зониие аргалба. 
Зоной магтаалда хуртэжэ, 
хундэтэйгоор хэлсуулбэ. Энэ 
залуу ламбагайда алханынхид 
Уудэн Сумын урдахана бишы- 
хан байшан барижа угэбэ. Лам- 
багай Убжэгэеэйээ гаража, эн- 
дээ байдаг болобо. Дутэ хаби 
айл хунар угы, ямаршье йаалта 
юумэн байхагуй, даяан бисал- 
галаа бутээхэдэнь аятай гоё га
зар байба ха.

Д. Цырендашиев.
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