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ШУХАЛА АСУУДАЛ

Турэл хэлэеэ туурээн магтая
Октябриин 12-до Зака- 

менск хотодо буряад хэлэ 
хугжеелгын стратеги бэлдэхэ, 
2019-2021 онуудай туршада тэ- 
рэнээ бэелуулхэ замууд тухай 
ехэ хуралдаан боложо унгэрбэ.

Энэ хуралдаанда буряад 
хэлэеэ яажа, ямар аргануу- 
дые хэрэглэн ажал ябуулбал 
урэ дунтэй, урагшатай байхаб 
гэжэ хэлсэгдэбэ. Хуралдаанай 
уедэ хабаадагша хун бухэн 
еерыгее йанамжа хэлэжэ, тус- 
хай хэмжээнуудые дурадхажа, 
хамтын нэгэ тусэб табигдаха 
зорилготой байгаа.

Турэл арадайнгаа хэлэ 
хугжеелгэ тухай хеерэлдеендэ 
аймагай йургуулинуудай баг- 
шанар, хуугэдэй сэсэрлигуудэй 
хумуужуулэгшэд, номой
сангуудай мэргэжэлтэд, эр- 
дэм йуралсалай эмхинуудэй 
хутэлбэрилэгшэд, нютагуудай 
захиргаанай хутэлбэрилэгшэд 
хабаадаба.

Хабаадагшад табан булэг 
боложо хубаараад, туе тус- 
таа буряад хэлэеэ ямар ар- 
гаар хугжоохэб гэйэн удхатай 
хоорэлдоонуудые унгэргэбэ. 
Булэг бухэнэй ажалыень моде- 
раторнууд хутэлбэрилйэн байна. 
Тэдэнэй тоодо Улаап-Удэйоо 
ерэйэн БГУ-гай багшанар, Бу
ряад хэлэ сахин хугжоолгын 
тубэй тулоолэгшэд О.А. Дарее- 
ва, О.Б. Бадмаева, Р.С. Дылыко- 
ва, Г-Х.Ц. Гунжитова, А.А. Ела- 
ев гэгшэд болоно.

Y глоопйоо хуралдаанай
ажал секцинуудээр боложо 
унгэрбэ. Секци бухэндэ хабаа
дагшад тусхай шэглэлээр ажа- 
лаа ябуулаа.

Закаменск хотын 5-дахи 
Ьургуулиин дэргэдэ унгэрйэн 
нэгэ секцидэ манай редак- 
циин тулоолэгшэд хабаада- 
бабди. Олондо мэдээсэл та- 
раадаг эмхинуудэй аргаар 
яажа буряад хэлэ хугжоохэб, 
дэлгэруулхэб гэЬэп дурадхалаа 
мэдуулхэ зорилготой хабаадаг
шад хоорэлдэбэд.

Энэ дэмбэрэлтэ удэр айл- 
шадые угтан абайан 5-дахи 
йургуулшш багшанар, Н.Д. Аю- 
шеев захиралынь сессидэ хабаа- 
дагшадай ажалаа ябуулхадань 
аятай зохид байдал эрхимээр 
эмхидхэжэ шадаа. Нэн туруун 
айлшадаа халуун сайгаар 
хундэлжэ, йуулээрэнь буряад 
аялга дуугаар, уянгата хата-

раар баярлуулба. Пургуулиин 
йурагшад сэбэр буряад хэ- 
лэн дээрэ айлшадаа хундэлэн 
мэндэшэлжэ, хугжэм дуугаа 
зэдэлуулэн байхадаа эхэ хэ
лэеэ, буряадайнгаа заншалта 
соёл сахин ябайанаа гэршэлээ. 
Энэнь бухыдоо багшанарай 
олон жэлдэ ябуулжал байдаг 
ажалайнь урэ дун гээшэ ааб 
даа.

Энэ секцидэ Буряадай 
гурэнэй университедэй дэргэ
дэ эмхидхэгдэйэн Буряад хэлэ 
сахин хугжоолгын тубэй мэр- 
гэжэлтэн О.Б. Бадмаева ажа
лыень хутэлбэрилэн ябуулба. 
Элдэб олон йалбаринуудые 
тулоолйэн хорёод мэргэжэл
тэд энэ секцидэ хабаадаа. Тэ
дэнэй дунда багшанаршье, 
хумуужуулэгшэдшье, номой 
сангай ажалшадшье, сурбалжа- 
лагшадшье оробо.

( Ургэлжэлэлынъ 2-дохи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).

О.Б. Бадмаева хеерэлдеенэй 
эхиндэ Буряад хэлэ сахин 
хугжеелгын тубэй мэргэжэл- 
тэдэй аймагуудаар ябажа 
унгэргэдэг ажал тухай хеерэжэ 
угее. Хоёр жэлэй туршада тэ- 
дэнэр буряад яйатанай олоор 
ажайуудаг аймагуудта ошожо, 
багшанартай, ниитын ажал 
ябуулдаг зонтой, нютагуудай 
хутэлбэрилэгшэдтэй уулзажа, 
буряад хэлэ соёлоо хугжеехэ 
тухай хэлсэдэг байна.

Энэ жэлэй июнь Парада ма- 
най аймагай захиргаан Буряа- 
дай гурэнэй университедтэй хэл- 
сээ баталжа, энэ хэлсээнэй ёЬоор 
хуралдаан эмхидхэгдэбэ. Манай 
аймагай эрдэм-Ьуралсалай за- 
хиргаанай уусхэлээр энэ хурал- 
даанай формадынь ондоо боло- 
жо, стратегическэ сессии гэжэ 
нэрлэгдээ.

Бидэнэй хабаадаЬап секци- 
дэ дурбэн булэгууд худэлбэ. 
Булэг бухэн доро дороо СМИ- 
нуудые хэрэглэн, буряад хэ- 
лэеэ хайшан гэжэ хугжеехэб, 
ямар бэрхэшээлнууд байнаб, 
тэдэниие яажа шиидхэхэб гэжэ 
хэлсэбэд. Эдэ булта асуудал- 
нуудые хэлсэн хеерэлдэхэ уедэ

табигдайан шэглэлйээп гадуур 
олон бэрхэшээлнууд гаража 
ерээ. Теэд нэгэл тусхай темэтэй 
хадаа тэрээнээл хэлсэхээ орол- 
добод.

Дурбэн булэг 00Д Ы Н Г00 

йанамжануудые нэгэдуулжэ, 
СМИ-ин аргаар буряад 
хэлэ хугжоохэ талаар ямар 
бэрхэшээлнууд байнаб, тэдэ
ниие яагаад шиидхэжэ болохоб 
гэЬэп дурадхалнуудаа хоорэжэ 
угэйэн байна. Пургуулинуудта 
буряад хэлэн дээрэ сонинууд 
гаранагуй, буряадаар бэшэдэг 
эдир сурбалжалагшадые дэм- 
жэхэ, аймагай «Ажалай туг» 
сонинтой хамта ажал ябуулха, 
Ьургуулинуудай сайтнуудта 
буряад хэлээр бэшэлгэ оруул- 
ха, багшанарай блогуудые бу
ряадаар нээхэ. Зарим зон бу
ряад телевидени харанагуйбди, 
буряад хэлэн дээрэ унгэтэ жур
нал болон номууд, дуунууд 
усоон гэжэ хэлэбэ. Магад холо 
худоодэ байдаг зондо тиимэ 
бэрхэшээлнууд тохёолдодог 
байжа болоо. Теэд буряад 
хэлэеэ яажа хугжоохэ тухай 
хоорэлдоондэ ерээд, yhan бу
ряад хэлэн дээрэ хоорэлдэдэг 
зонтой нютагта ажайуудаг

аад, уйан буряад хуугэдтэ 
Ьургуулиин хэшээл заадаг аад, 
турэл хэлэн дээрээ угэ ХЭ.1Э- 
жэ шадахагуйб гээд зарим зон 
ородоор тул мал дуугаржа бай
на. Хэрбэеэ хэлэеэ хугжоохэ 
гэбэл, нэн туруун хун бухэн 
0 0 p h 0 0 H  эхилхэ болоно бэшэ гу 
гэжэ йанагдана.

Тиигэжэ булта булгэмууд 
Х00рэлд00нуудэйнгэй дунгуу- 
дые согсолжо, хамтын суг- 
лаанда булэгуудэй тулеелэгшэд 
хэЬэп ажалаа харуулжа, ду- 
радхайап тусэлнууд тухайгаа 
хеерэжэ угэбэд. Тэндэ хабаадаг- 
шад олон Ьопирхолтой дурад- 
халнуудые шагнажа, Ьапаапдаа 
хадуужа абаа. Эдэбхитэдэй 
дурадхайап тусэлнуудэй дунда 
«Захааминай Byp.NET» сайт 
эмхидхэхэ, «Гэсэр», «Би бу
ряад», «Пэерэй наадан», «Би мэ- 
дэхэб. Би шадахаб. Би хэлэхэб» 
гэБэн худэлмэринууд Ьопирхол 
татамаар байба гэжэ тэмдэглэе. 
Энэ булта тусэлнуудые хамта- 
лан согсолоод тусхай стратеги 
буридхэгдэжэ, ажал ябуулагда- 
ха ёйоюй юм.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

Авторай гэрэл-зураг
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

Жаргалтай ябыш, Дарима!
( зураглал)

( Ургэлжэл)

Владимир Цыренжапо- 
вай программаяа харуулжа 
дуургэхэдэнь, нэрьемэ аль
та ташалга удаан замхаагуй, 
артистын туйалагша Дари
ма басаган харагшадай сэдь- 
хэл сум эзэлжэ, харагшад 
эндэ тэндэйээн бахархалай 
угэнуудые хашхаралдана: 
«Жаргалтай ябыш, Дарима!».

Энэ харюусалгатай кон- 
курсдо хабаадайан В. Цы- 
ренжапов конкурсын лауре
ат боложо, Дарима басаган 
«Мисс магии» гэйэн хундэтэ 
нэрэ зэргэдэ хуртее йэн. Кон- 
курсдо хабаадалсайан бухы 
гурэнуудэй тулеелэгшэд Дари- 
матай дурасхаал болгон дурэ 
зурагаа абхуулйан, хамаг йайн 
йайханиие хусэжэ тарайан 
юм...

- Бури йургуулида, найма- 
дахи класста йуража байхадаа, 
уран йайханай концертнуудтэ 
хабаадалсажа, ендэр дээрэйээ 
еерынгее иимэ арга шадалые 
харуулжа захалаа йэм. 8-дахи 
классаа дуургээд, 1959 ондо 
Буряадай худее ажахын техни- 
кумдэ орожо, 3-дахи курсйаа 
сэрэгэй албанда мордоо бэ- 
лэйб, -  гэжэ Владимир Алек
сандрович хеерэнэ.

Далайн сэрэгэй хилый ха- 
руулай албанда байхадаа, уран 
йайханай булгэмдэ эдэбхи- 
тэйгээр хабаадажа, еерынгее 
шадабариие бага багаар 
дээшэлуулжэ, нухэдэйнгее 
йайшаал магтаалда хуртэдэг 
баййан юм. Албанда байха
даа, хусэд мэргэжэйэн тоо- 
ной фокусник-иллюзионист 
бо-ложо гэртээ бусажа ерээд,

дуратай мэргэжэлээрээ саа- 
шадаа йуража, найанайнгаа 
хэрэг болгохо гэжэ шиидээ 
йэн. Энэ шиидхэбэринь эсэс- 
тээ хурэтэрее олон тоото 
бэрхэшээлнуудтэй ушараа. 
Москвагай гурэнэй циркын 
эстрадна искусствын училищи- 
дэ бэшэжэ уряал абаад, артист 
болохо хусэлэнтэй шалгалта 
гарахаяа Москва мордоно. 
Тэндэ сууда тарайан артист- 
нар О. Попов, А. Иммерма- 
нис болон бусад комиссиин 
гэшуудээр йууйан байгаа. 
Владимир комиссиин урда 
бэлиг шадабарияа харуулжа, 
йайшаалда хуртее.

- Та еерынгее зам олойон, 
хусэд бэлэдхэлтэй иллюзи
онист боложо шадайан хун 
байнат. Теэд манайшни учи- 
лищидэ иллюзионистнуудые 
бэлдэдэггуй юм лэ, -  гэжэ 
тэндэнь хэлээ юм ха. Тиигэхэ- 
дэ нухэр А. Иммерманис Во- 
лодиин саашанхи хуби заяа- 
ень заажа: «Хаража узообди, 
хусэндое хурэйэн тооной фо
кусник байна, йайн багшые 
оложо йургабалтнай йайн бэ- 
лэй», -  гэйэн багахан бэшэг- 
тэйгээр Росконцертын эстрад
на искусствын бухэроссиин 
творческо мастерскойдо 
эльгээйэн байна. Тэндэл иимэ 
мэргэжэлтэй артистнарые бэл- 
дэдэг байгаа юм. ВТМЭИ-н ди
ректор М.М. Хрусталев, уран 
йайханайнь хутэлбэрилэгшэ 
Маслюков гэгшэд бэшэ- 
гыень уншажа узеед, Во- 
лодиин бэлиг шадабариие 
харайанайнгаа удаа Улаан- 
Удэеэ бусажа, филармонийоо 
зууршалга абаад ерэлши гээ

йэн. Буряадай филармониин 
хутэлбэрилэгшэд Владимир 
Цыренжаповта зууршалга 
угэжэ ябуулаа бэлэй.

Энэмнай хоморой мэргэжэл 
йэн тула ВТМЭИ-йээ адре- 
суудые абаад, багшаяа еерее 
бэдэрдэг занш алтай юм. 
60 найатай Ван Тэн Тау гэжэ 
хитад иллюзионистда Воло- 
диин ерэхэдэнь, тэрэнь арсаа. 
Сууда гарайан зарим бэрхэ ил- 
люзионистнууд эди шэдиингээ 
нюусые ехэ нангин гамнажа, 
нэгэшье хундэ мэдуулхэгуй, 
нугшэхэдеешье абажа ошодог 
заншалтай юм гэдэг.

Останкинай телевышкэйээ 
холо бэшэхэнэ нэгэ гэрэй 38-дахи 
байрада Володиин хонходо- 
ходонь, урдайаань адар томо 
бэетэй, хуниие соо харама хур- 
са нюдэтэй, 90 шахуу найанай 
убгэн гаража ерэбэ. Энэнь Рос
сини эгээл йуулшын факир Дми- 
триус Лонго байгаа. Дмитриус 
Лонго уе сагта дабагдашагуй 
факирай эди шэдитэй хун 
баййан юм. Дэлхэй дээрэ тэрэл 
тархаануудые йургаха эдитэй 
йэн.

- Олон йэлмэнуудые гэш- 
хуур болгожо улгеед, эри дээ- 
рэнь нюсэгэн хулнуудээрээ 
гэшхэжэ ябадаг шэдитэй йэн. 
Бусалжа баййан туулга аман- 
даа балгаад гаргажа хаяха- 
дань, халуун зандаа, гэрэй 
модой шала сорьёжо байг- 
ша бэлэй. Нюсэгэн бэеэрээ 
бутарйан шэл соо хульбэржэ 
наадаха аргатай хун бэлэй, - 
гэжэ Владимир Александро
вич хеерэнэ.

В.И. Лениниие харайан,
( Ургэлжэлэлынъ 4-5-дахи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).

К.Э. Ц иолковскийе, 
А.М . Горькийе, И.Е. Репи- 
ниие мэдэхэ, эди шэдиингээ 
мэргэжэлээр дээрээ ахагуй 
иимэ хунэй шаби болохо аза- 
тай байгаа. Д. Лонгодо 8 
йарын туршада йуража, олон 
юумэ мэдэхэ, шадаха болоо, 
багшань еерынгее олон ню- 
усануудта йургайап юм. Тии- 
гэжэ 1966 ондо Улаан-Удэеэ, 
филармонидоо бусажа ерээд, 
бэеэ даайан фокусник-иллю- 
зионистаар ажаллажа эхилээ. 
Тэрэ гэйээр арбан нэгэн жэлэй 
туршада бэлиг шадабарияа 
улам мулижэ, харагшадайн- 
гаа сэдьхэл баясуулан ябана.

- Ехэл хушэр ажал даа. Наа- 
дахадаа хэрэглэхэ хамаг бухы 
хэрэгсэлнуудые хуу оорынгоо 
гараар бутээхэ хэрэгтэй. Еад- 
на ургэлжэ шэнэ юумэ йанажа, 
эсэжэ сусатараа йорилго 
хэжэ нилээд дуйтэй болоод 
лэ, ендэр дээрэ гараха хэрэг
тэй ха юм даа. Бэшэ бэлиг- 
тэй иллюзионистнуудэй орёо 
хушэр юумэ хэхые хараа haa, 
нюусыень тайлбарилха гэжэ 
зобохош, ехэнхидээл оороо 
ухаалан зохёохо бологдодог. 
Нэгэл хэдэг юумэеэ ургэлжэ ха- 
руулжа байхада, оортэшнишье 
йонигуй ааб даа, -  гэжэ Влади
мир Александрович юушьеб 
йанажа ядайандал, дуугайхан 
йууба.

Сэнхир нуурнуудай Яруу- 
нын аймагта удэйэн В. Цы- 
ренжапов юушьегуй хоойон 
газарйаа шэдитэ шадабари
яа захалжа, удэр буриин усэд 
нэтэруу ажалай хусоор рес- 
публикынгаа арадай артист 
гэйэн нэрэ зэргэдэ хурэтэроо 
ургаад, муноо йаял душэеэ да- 
банхай, зохёохы найанайнгаа 
эгээл тулэгтэ ажаллажа яба
на...

Хухюу хугжэм доро ен

дэр дээрэ нэгэ хунэй баймга 
багтажа орохо тэргэхэнууд 
дээрэ хэгдэйэн ханза тарта
на. Владимир Александрович 
харагшадай хаража йууйан 
талайаань ханзын уудэ нээжэ, 
хоойон ханза соо оорынгоо 
туйалагша басагадай нэгы- 
ень оруулаад, уудыень хаажа, 
тэрээхэн ханзаяа гурбан ад- 
лихан хуби болгожо хубаа- 
на. Хуби бухэнэйнь 4 ханада 
баййан бишыхан нухэнуудээр 
соргохонуудые хэрээйэлэн хэ- 
хэдэнь, зосоонь оройон баса- 
ган яагаад аяар 6 соргохонуу- 
даар ходоро, хэрээйэлэгдэн, 
гурбан хубида йалайан ханза 
соо байгаа юм гэжэ харагша
дай гайхайаар байтар, сор- 
гохонуудаа йугалжа, гурбан 
хубида йалгаагдайан ханзаяа 
йооргэнь нэгэн болгожо хам- 
талаад, уудыень нээхэдэнь, 
оройон ганса басаганайм- 
най орондо гурбан басагад 
гуйлдэн гаража ерэнэ. Чехос- 
ловакида унгэрйэн конкурсйоо 
бусамсаараа, 1985 ондо Ленин
град хотын эстрадна искус- 
ствын творческо мастерской- 
до жэлэй туршада ажаллажа, 
дээрэ хэлэгдэйэн номероо, 
мун бусадыешье найруулан 
табижа ерээ йэн. Владимир 
Цырспжаповтай хамта тусхай 
коллектив боложо гарайан, 
Улаап-Удэдоо хугжэм эй учи- 
лищи дуургэйэн залуу басагад, 
почин дээрэ Светлана Будажа- 
пова, флейтэ дээрэ Александра 
Данилова, чанза дээрэ Соёлма 
Санданова гэгшэд В. Ц,ырен- 
жаповай программые тусхай 
концерт болгоншэмэглэнэ. Ор- 
кестрэйнь хутэлбэрилэгшоор, 
оороо баян дээрэ наададаг 
Бимбажап Номинов ябалса- 
на. Тэрэшэлэн концертдэнь 
Ленинграда!! консерватори 
дуургэйэн залуу дуушан Вик
тор Хубаев болон тэрэл кон

серватори 1966 ондо дуургэжэ 
гарайан, Владимир Ц,ыренжа- 
повай нухэр Долгор Хунтохие- 
ва гэгшэд хабаадажа, буришье 
гоё, узэмжэтэй болгоно. Эдэм- 
най барандаа Ленинград хо- 
тодо эстрадна шэнэ коллектив 
боложо мундэлоод, йаял зохёо
хы ажалайнгаа аянда гараа ха 
юм даа. Еадна энэ коллекти- 
вэй гэшуун, оройдоол байгша 
оной хабар Улаан-Удын хата- 
рай училищи дуургэйэн залуу 
хатаршан Лариса Донхорова 
А. Андреевэй хугжэм доро 
манай оперо болон баледэй 
театрай балетмейстер О. Иг- 
натьевай табийан хатар уран 
гоёор гуйсэдхэжэ, программые 
улам узэсхэлэн болгоно гэжэ 
хэлэлтэй. Ямарханшье кон- 
цертын хахад амжалтань тэрэ- 
нэй хутэлбэрилэгшэдйоо гэжэ 
дэмы хэлсэдэггуй ха. Энэ уша- 
раар концертые хутэлэгшэ, ре- 
спубликын олон тоото хараг- 
шадта унинэй танил болойон 
Зугдар Цыдыпов тушаа хэ- 
лэнгуй гаража болохо аал?

Институт дуургэмсээрээ 
1958 ондо Ленинградай «Са- 
гаан йунинууд» гэжэ искус- 
ствын бухэроссиин фестиваль- 
да лауреат боложо, тусхай 
дипломдо хуртэйэн Зугдар Ц,ы- 
дыпов Владимир Ц,ыренжапо- 
вай концертые хутэлхэдоо шог 
гаргажа, харагшадые баясуул- 
жа шадана даа.

- Ябайан лэ газартаа ажал- 
даа ехээр йанаата болодог, 
нэгэтэшье амар йуужа бай- 
хань харагдахагуй хун даа,

гэжэ Зугдар Юмжапович 
Владимир Ц,ыренжапов тухай 
хоорэхэдоо, энэ ганса басага- 
най ороод, гурбан болоод га
ража ерэдэг ханзые Ленинград 
хотын заводто оорынгоо га
раар бутээгээд, энэ харуулжа 
ябана, -  гэжэ ургэлжэлуулнэ. -  
Эсэгынгээ мэргэжэл уг залгуу-
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лан дамжуулха хун, эсэгын ха- 
маг найдал -  Даримань мунее 
Улаан-Удынгоо П.И. Чайков- 
скийн нэрэмжэтэ хугжэмэй 
училищидэ йуралсадаг.

Социалис оронуудай эди 
шэдитэнэй Чехословакиин 
Карловы Вары хотодо 1985 
ондо болойон уласхоорондын 
XX фестивальда Владимир

Александрович мун лэ Дари- 
матаяа хабаадажа, конкур- 
сын лауреадай нэрэ зэргэдэ 
хуртоод, конкурсын алтан ме
даль абажа бусаа бэлэй.

СССР гурэн соо «Мисс 
Магия» гэйэн нэрэ зэргэдэ 
хуртэйэн хоёрдохи хун Дарима 
бол оно. Туруушынхинь -  урид 
Казахай ССР-йээ Сарра Ка-

Сагаан сэдьхэл
(зураглал )

Аяар тэрэ саанайаа, молор 
йайхан Монгол ороной хилэ 
зубшайан мантан томо хада 
уула, ой тайгайаа эхи абайан 
хоёр ехэ жалга бии юм. Эдээнэй 
адагтахи нариншаг хоёр голой 
бэлшэр дээрэ Санагын совхозой 
эгээл холын убэлжеен оршодог.

Паяхан бидэ тиишэ зорижо 
ошобобди. Хадын хотирхой 
харгыгаар нилээд удаан нэшэ- 
жэ, одоолшье тэндэ хурэжэ ерэ- 
хэдэмнай, эзэндээ абяа угэн, хаб 
хара нохой хусажа, гэрэй уудэн 
нээгдээд, ундэр бэетэй, ургэн 
худэр муртэй хун гаража, ма- 
ниие ёйотойл хуушанай танил, 
дутын зон мэтээр урин дулаа- 
наар энеэбхилэн угтаба Нэгэ та- 
лаараа энэнь гайхалшьегуй Нэп. 
Би Дамдин Дамбаевич Намса- 
раевые унинэй мэдэхэ, таниха 
байгааб. Бури хори гаран ж эл эй 
саана тэрэ Совет Армиин 
алба дуургэжэ ерээд, Санага 
нютагтаа дунда йургуулида физ- 
культурын багша баййан юм. 
Спортдо ехэ дуратай, оороошье 
нилээд бараг спортсмен ябайан 
энэ хундэ заалгайан байнаб- 
ди. Нугоо талаараа энэмнай 
анханйаа уужам даруу зантай, 
сэбэр сагаан сэдьхэлтэй, хэн- 
тэйшье, хэзээдэшье уулзахадаа 
урин дулаанаар урдайааш хара- 
даг хун ха юм гэжэ нютагай зон 
булта мэдэхэ.

Тиимэйээ уулзайаар лэ 
уни холын жэлнуудйээ эхи 
абан, олон юумэ йанан йанан 
хоорэлдэшэйэмнай гайхалгуй.

Дамдин Дамбаевич эгээл 
13 ж эл эй туршада энэ холын 
Сагаан-Бэлшэрэй гууртэдэ гэр 
булоороо мал харууйалжа бай- 
на.

Муноо йанахадамни, энэ 
хунэй оролдолгоорманай нюта
гай йургуулида физкультурын 
хэшээл угаа йонирхолтойгоор 
унгэргэгдэгшэ бэлэй. Мун 
хэшээлйээ гадуур сулое сагаа 
Дамдин Дамбаевичгуйгоор 
унгэргэдэг йурагшад тэрэ уедэ 
хомор баййан ёйотой. Тэрэ эл- 
дэб йорилго, урилдаа барилдаа 
эмхидхэжэ, ухибуудые олоор 
хабаадуулжа байдаг йэн гэжэ 
муноо элеэр йанагшаб.

Хожомынь би оороо энэ сов- 
хоздо ажаллажа байхадаа, саг 
ургэлжэ тэрээнтэй уулзадаг, 
хоорэлдэдэг баййанби. Аха 
нухэртэй уулзаха, хоорэлдэхэ, 
хэлэйэн юумыень шагнаха, ха- 
дууха гээшэ ехэ удха шанар- 
тай байгаа гэжэ йанагшаб. Би 
оороо малшанай булэдэ, мал 
соол эрэ болойоншье йаа, мал
шанай ажалай арга дурэ, баян 
дуй дуршэл, онол оншо тухай 
Дамдин Дамбаевичйаа олон 
тоото зуб муртэй йургаал, заа- 
баришье нилээд абаа бэзэб.

биджинова баййан юм.
Дарима басаган хугжэ- 

мэйнгоо йургуули дуургэжэ, 
абынгаа энэ коллективтэ оро- 
жо, саашадаа суг ажаллахань 
лабтай.

Жаргалтай ябыш, Дарима!
1987 он.

- Бури 1960-аад онуудаар 
спортын талаар Санага ню
тагай нэрэ солые хамгаалжа 
суурхайан волейболистнуудай 
командые Та бии болгожо, ам- 
жалтатай ябагша бэлэйт. Тэрэ 
уедэ бэрхээр наадажа ябайан 
минии классай хубууд Аюша 
Уржанов, Владимир Пренгла- 
ев, Василий Бальжуров бо- 
лон бусад олониие Та йурган 
хумуужуулйэн байхат, -  гэхэ- 
дэмни, Дамдин Дамбаевич 
энеэбхилэн:

- Яйала ябагдаал йааб даа. 
Урдань гуйгоошэ ябайан морин 
хугшэрхэдоо, унага, даагадай 
тангаршаан гуйлдэхые хараад, 
нюдэнйоо нулимса гоожуулдаг 
гэлсэгшэ йэн. Тэрээн шэнги за- 
луу ябайанаа йанахадам ехэ 
йонин, заримдаа гунигтайшье 
шэнги байдаг, -  гэнэ.

Нээрээшье урдань хэйэн 
йайн йайхан хэрэгуудтээ 
йанаан соогоошье йаань эрьен 
бусажа, дурсажа йуухадаа, 
энэ муноо хэжэ баййан хушэр 
ажалйаа ойро зуурашье холо- 
дожо, сэдьхэлээрээ амардагшье 
байгаа аалам? Тиигэжэ хэлэхэ- 
дээ, холын гууртэдэ малшан 
болошоод, энэ гуниглажа, ха- 
лаглажа ябана гэнэгуйб. Энэ- 
шье ажалдаа тэрэ одоол орол- 
досо ехэтэй, унэн сэдьхэлйээ

( Ургэлжэлэлынъ б-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).

худэлдэг хун юм гэжэ нютаг 
нугадаа унинэй мэдээжэ бо- 
лонхой. Ондоо хунгэншэг 
ажалда орошье гээ haa, эндэйээ 
ошохогуй хун шуу.

Пургуулида физругээр 
худэлйэнэй удаа хоёр жэлэй 
туршада совхоз ой отделени- 
ие эрхилэгшээр ажаллааб. 
Энэ худэлмэриин хара хул In 
адхуулдаггуйшье haa, хунгэн 
бэшыень haiiи мэдэхэб. Теэд 
ё1ютойл улаан гараараа бари- 
жа хэхэ, бутээхэ, туйлаЬанаа 
хараха ажал хэйэйб гээд 
унинэй haiiamia 1пм. Тракто- 
ристаар худэлоод, ойро зуура 
адуушаншье болоод туршааб. 
Типы 1976 ондо малшан боло- 
жо, эндэ нуужэ ерэйээр муноо 
хурэтэр байналби даа, -  гэжэ 
Д-Ц. Д. Намсараев хоорэнэ.

Холын ой тайгын дун- 
да оршодог Зэдэ голой 
убэлжоонуудтэхи малшадта 
Санагын совхоз зайн галай гэ- 
рэл оруулйаар унинэй юм. Гэ- 
бэтттъе энэ гол соогоо буришье 
haa холо, харгьйгаа хажуу, 
тайархай газарта байрлайан 
Моото, Дотоожо, Зуузайхан, 
Сагаан-Бэлшэр нютагуудай 
гууртэнуудтэ зайн галай баха- 
нанууд хурэжэ ошоогуй.

- Сэнхир экранаа хараха 
аргагуййоо байха, йунинь ке- 
росинай лаампаханай гэрэ- 
лээр байдаг Сагаан-Бэлшэртэ 
малшадаар худэлхэеэ ошохо 
дуратайшуулай, залуу зопйоо 
байха nahагагппьс хунуудэй, 
олдохонь хушэр юм. Дамдин 
Дамбаевич олонхи ушарта 
пайапайш аа нухэр Викэтэй 
энэ тайархай газарта хоюулан 
лэ улэшэдэг байгаа. Гурба- 
дахи малшанаар ерэйэп за- 
луутуул бага зэргэ худэлоод 
лэ ябашадаг, энэнь заншал 
болонхой 1гэн. Паяхан боло
тор иимэ байгаал даа. Муноо

йуулэй хоёр жэлдэ зайн галай 
хурэжэ ошоогуй гууртэнуудтэ 
барандань багахан электро- 
движогууд табигдажа, хэрэг- 
тэй сагтань гэрэл носоогдодог, 
киношье харуулагдадаг, теле- 
визоршье тодхохо аргатай бол- 
гогдоо.

- Урдань оройдоо мартаг- 
дайап гэхээр байдалтай байhап 
Сагаан-Бэлшэр муноо таниг- 
дахаар бэшэ болонхой. Мал- 
шадай гэрэй хажууда совхозой 
адуушад шэнэ байшан барижа 
ороо, бани баригдаа, сулоо саг- 
таа телевизор харадаг болоо. 
Хэдэн жэлэй урда тээ Санагын 
совхоздо haiiii дуранай хилын 
харуулай дружина эмхидхэгдээ 
1гэн. Дамдин Дамбаевич Дру
жинин гэшуун болойоор муноо 
хурэтэр нухэдэйнгоо найдал 
дуургэжэ, нангинаар энэ алба- 
яа сахижа байдаг хун. Забай- 
калиин погранична округой 
частиин хилын харуулшад энэ 
тойронхи хэдэн арбаад кило
метр зайда ажайууйан зоноор 
хоорэлдэхэ, ойлгууламжын 
худэлмэри ябуулха найдамтай 
нухэртэй болонхой, тэрэнээ саг 
ургэлжэ эрьежэ, хоорэлдэжэ 
байдаг юм. Ой тайга, хада 
уула газарта ямаршье ушар 
тохёолдожо болохо бшуу. Саг 
ургэлжэ йэргэг ябаха тухай 
Дамдин мартадаггуй, oinohoii, 
ерэйэн зондо, нухэдтоо захижа, 
ойлгуулжа байдаг.

Эсэгэ ороноо хамгаал- 
гын дулэтэ шэруун дайнай 
тулэг уедэ, 1942 ондо, турэйэн 
хубуухэн дайнай йуулээрхи 
хушэр бэрхэтэй, хоойон ной- 
тон жэлнуудэй гашуун амта 
нилээд лэ узэйэн гээшэ. Эгээл 
тиимэйзэ ядарал зоболон соо 
эрэ болойондоо ту, али анха- 
най табисуураар ту, юрэдоол, 
эльгэ нимгэнтэй, газар дэл- 
хэйдэ амилжа ябайан амитан 
бухэниие хайрлаха, оогшоохэ

сагаан сэдьхэлтэй хун гэжэ 
нютагайхиниинь тэрээн тухай 
хэлсэдэг. Гансашье энэ бэшэ, 
Д.Д. Намсараев совхозойн- 
гоо эгээл дуршэл шадабари 
ехэтэй эрхим малшадай нэгэн 
юм. Yшэрйэп жэлэй дун ха- 
рая. 1987-1988 онуудай малай 
убэлжэлгын эхиндэ 140 тол- 
гой эмэ хашарагуудые тушаа- 
жа абаад, гансаханшье толгой 
гарза хоролтодо оруулангуй 
зуйаландаа буугаа бэлэй. Сахю- 
урта голой эрьедэхи узэсхэлэн 
гоё байгаалитай, юугээрээ- 
тттьеб убэлжоонэйнь нэрые 
йануулйан, малшанай оорынь 
сэдьхэлдэ тааруу Сагаан-Жал- 
га гэжэ газарта тухеэрэгдэйэн 
зуйаландаа байал йайнаар 
зуйажа гараа.

- Бэрхэтэйшэг убэлэй hyy- 
лээр зуйаландаа ороходоо, ухэр 
мал болоод малшаншье одоол 
нэгэ заа амардаг гээшэ. Теэд 
манайшни тиимэ амаралтам- 
най аюултайхан лэ байдаг. Ма- 
лаа ойро зуурашье xapyyharyii 
орхижо болохогуй. Тайгын 
эзэн -  баабгай эндэмнай эл- 
бэг. Унгэржэ ерэхэдээ, бэлтттэ- 
эри дээгуур дээрмэдэхэЬээ 
хэтэрээд, гэрэйшни газаагуур 
зай-гуултадаг, зобоодог ами- 
тад бии. Yшэрйэп зун яаха 
аргагуй нэгэ ухэроо баабгайн 
хунэйэн болгооб. Yihoo ээллэ- 
жэ гараа гээшэб гэжэ йананаб. 
Энээнэй саадахи 1987 оной зун 
манай эндэ 10 ухэр баабгай- 
да барюулаа йэн. Малшадта- 
шье добтолно. Манйаа дээшээ 
Холтойондо зуйажа баййан 
малшан Цырен-Жап Гундуев 
баабгайн эдижэ баййан йэе дээ- 
рэ ойлгомторгуй гаража ерээд, 
тэрээндээ барюулан алдаа.

«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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TYYX3

Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэлжэлэл).

Алхана уулые Ара-Халхын 
газарта аглаг нангин бурханай 
орон болгохын хусэлтэй бухэли 
жэлээ бутээл, бисалгал, уншал- 
га хэбэ. Эрдэм мэдэсэеэ ушее 
саашань дээшэлуулхэ зорилго- 
той, яашагуй хусэтэй Яманда- 
гые узэхэ хусэлтэй Тубэд орон 
орохо гэйэн хусэлдэ абтаба.

Суугэлээ орожо, юумэеэ бэл- 
дээд, Богдо Манзушриин дээдэ 
орон болохо, арюун газарай, 
тунгалаг йэрюун уулада бутээл 
уйлэдэхэеэ Уй аймагай табан 
узууртэхи Утай Чаан гэдэг уу
лада ерэжэ, эндэхи дасангуу- 
дые бараалхаба. Иигэжэ ябаха- 
даа, нэгэ дуган хурэжэ мургэбэ. 
Эндэнь ном шутоониинь уран 
гоёор бутээйэн гэжэ Намнанай 
багша гайхаба. Тэрэ дуган соо 
нэгэ хитад лама алтан утайаар 
угалза оёйон шаахайгаараа 
адис табижа байба. Адиста 
хуртоод байхадань:

Тэрэ газарта ошоод, 
мургэл уйлэдэгты, -  гээд хур- 
гаараа ондоо тээшэнь зааба ха. 
Хэлэгшэ руунь ошожо, мургэл 
хэжэ ябаха уедоо:

- Эндээ мургэхэ, хэрэг ушар, 
хусэл юун бэлэй, -  гэжэ гайха
ба. Энээнйээ урид нэгэ мэргэн 
ламын хэлэйээр haa, Манзуш- 
ри бурханай хубилаад ябайан 
дурэтэй уулзажа магад байнаш 
гуулйэнээ йанаба. Тиихэдээ, 
энэ Манзушри бурханай хубил- 
гаантай уулзайан болоноб гэжэ 
ойлгобо ха. Эндэхи дасангуу- 
дай оройн гэгээн Жанчиб Рин- 
чэн гэдэг Бандида римбуушэтэй 
ушаржа, арбан мянган лаан 
мунгэ ургэхэдэнь, тэрэ лам- 
хайнь ехэ баяарлажа, зорийон 
хэрэгэйнь бутэсэтэй байхын

тулоо ургэл хээд, олон зааба- 
ри угоод, шойрын йургаалые 
бутээхэ хэрэгтэнь йургаал хэ- 
лэжэ угэбэ. Бурханай номой 
гол ёйонуудые шудалйан, ехэ 
мэргэн бутээлшэ йаарамба 
Еши-йундэбые бараалхажа, 
аманйаань зуун зарлигай жи- 
нан (ами найаяа хамгаалжа, 
Абида ба Аюша бурхануудта 
йузэглэлгэ) тарниие, олон ун- 
шалгын мунгуудые сонособо. 
Илангаяа, Ямандагын хоёр 
зэргын бэшэг, дэлгэрэнгы, ху- 
ряангы хутэлбэри лунгуудые 
сонособо. Удаань Ямандагада 
зорюулагдайан гурбан ехэ су- 
баргануудта мургэбэ. Тиигээд 
хойто зугые барижа, Ага нюта- 
гаа шэглэбэ. Суугэлэй дасанай 
лама багшанар, шабинар юрын 
хара зон олоороо холойоо 
угтажа амаршалба. Ашата 
эжынгээ нугшэйэнэй ушара- 
ар, Алханаяа ошожо, бэшэ- 
рэл, бисалгал хэжэ, ундэр буян 
уйлэбэ. Тэрэ забйарта зуудэ 
узэбэ, ехэ уулын хахардайан 
дээрэ, агуу нигуулэсхы Арьяа- 
баала бурханай далан гурбан 
бэе гараад байба. Би оороо 
иимэ найа найалха байнаб, 
гэжэ тэрэ ойлгойон ха. Удэр 
бури йузэгшэд олоороо ерэ
жэ, даяан бисалгал хэхэдэнь, 
йаалта болоходонь, Алханайаа 
холо, амитан зоной ябадаггуй 
Хуршэнэ гэжэ газарта гэр ба- 
рюулжа, эндээ даяан бисалга- 
лаа ургэлжэлуулбэ.

Энэ уедэнь буряадай ноёд 
сугларжа, Ородой гурэнэй 
хаанда ошохо гэжэ хэлсэбэ. 
Нэгэ эди шэди ехэтэй, эрдэм 
тугэлдэр ламые, ушоо оюун 
хусэтэй ноёниие Хаан хото 
Санкт-Петербург эльгээхэ гэл-

сээд, ламые йунгахадаа бугдын 
дуугаар Намнанай багшые зуур- 
шаба. Иигэжэ Хуршэнынгоо 
йуудалые тайалжа Санкт- 
Петербург ошохо болойон ха. 
Шираб, Жалсарай, Дамба но- 
ёдтой хамта 1871 ондо Санкт- 
Петербург мордобо. Эндэ эл- 
шэлхэдэ, Жалсарай гээшэнь 
Агын тайшаа, Зоригтын Жал
сарай болоно, Дамба гээшэнь 
Хойто Хориин тайшаа, Дам- 
ба-Дугар Ринчеев байлтай. 
Тэрэ уедэ ниитэ зоной дунда 
Дамба тайшаа гэдэг баййан 
юм. Санкт-Петербург ошоод 
байхадаа, Ородой хаан гурба 
дугаар Александра!! дайсад 
болоод, хорлол йэдэгшэдые 
усоон болгожо, гадаадын хар- 
ша нухэсэлые дарайан гэхэ. 
Энээниие Александр хаан 
ойлгойоншье юм гу даа, угы гу. 
Тэндэйээ бусаад, уноохи Алха- 
наа ошоод, Суугэлэй ба Агын 
дасангуудай арад зондо амга- 
лан байдалай тулоо ехэ хусэтэй 
жинан табийан ха. Мун Яман
дагын изагуур тарниие унша- 
жа, 10 бум ( 1000000) хусоойэн 
байна. Уданшьегуй, дахяад 
Утайгаа зорибо, 1876 ондо 
тэндэйээ бусалгандаа, хуйтэн 
шуургатай сайанда сохюулжа, 
ехэ зудэрйоор 12 йарын бутуу 
удэр Тугшанай дасан хурэжэ 
ерэйэн байха юм. Удаадахи 
зуниинь Хойто Хорёор яба- 
ба. Тиихэдээ Бандида Хамба 
Мархайн Шойдорой ба Анаа- 
гай дасанай шэрээтэ Галсан 
Гэндэнэй урилгаар, Анаагай 
дасанда Агын дасанай шэрээтэ 
Лубсан-Доржо (Ёнзон багша) 
ламхайтай хоюулан ехэ бутээл 
ургэбэ. Сугларйан зондо гашай

( Ургэлжэлэлынъ 8-9-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
табижа, эрэ, эмэ, залуу хугшэн 
зондо маани уншажа, буян ху- 
ряахыень захиба. Мун архи, 
тамхи тэбшэхые ойлгуулба. 
Суугэлээ бусаад, хубарагууд- 
тай болоод, юрын хара зондо 
номой йургаал хайрлаба.

Хойто жэлынь 1877 ондо 
VIII-xh (наймадахи) Парада 
Тубэдэй орон руу ябагаар зори- 
бо. Паса (Лхаса) яажа ороЫш 
тухайнь эхиндэ бэшэгдэнхэй.

Эндэ нэгэ шухала тэмдэглэ- 
хэ ушар гэхэдэ, Тубэд ошохо 
замдаа, ундэр дабаан дээрэ 
шулуунай хумэн соо бисалгал 
хэжэ hyyhaH убгэн даяаншатай 
золгобо. Даяаншан Намнанай 
багшые обёорон сасуу:

- Энэ ши, Марпа, хаанайаа 
гээшэбши? -  гэжэ гайхайан ха. 
Убгэж0ол1100 саашаа ошоод, 
Намнанай бутээлшэ:

- Энэ убгэн улуу гаратараа 
hyyraa хаш даа, -  гэбэ. Паса 
дээрэ байхадаа, бутээлшэ лам- 
багай энэ багай бутээлэй га- 
зарнуудаар ябадаг байба. Нэ- 
гэтэ голой хууюурэй дэргэдэ 
xy6cahaa угаажа бай1ган ундэр 
пайатай убгэжоолтэй уулзаба. 
Одоол Ямандага гээшэмнай 
энэ бэшэ гу даа гээд, юундэ- 
тттьеб йанаба. Тэрэ убгэжоол 
аяагаараа угаадайа удхаад 
йарбайхадаа, ууха ё1ютойш 
гэжэ зангаба. Тэрэнииень 
абаад тудэгхэбэшье уужархи- 
ба. Убгэжоол эбэрйээ хадаг 
гаргажа, Намнанай багшада 
бариба. Тиигээд эпдэйээ хо
лоде гэжэ зангаба ха. Одоол 
олон жэлдэ хусэдэг хусэлынь 
бутэбэ, Ямандагатаяа уулзажа, 
аршаанПаань хуртэжэ, хада- 
гынь абажа, хусэ шадал оробоб 
гэжэ этигэбэ 1гэн ха.

Нютагаа бусажа, уноохил 
Алханадаа байрлаба. Алха- 
наа гороолоод, Гогсын Сэ- 
бээнэйхи гэжэ Нуур Хундын

айлайда хурэжэ ерэбэ (Гогсо 
гэжэ хоморой нэрээрынь бо- 
доходо, хамниган хэлээр Го-
ГОСО ГЭЭД, НОХОЙ ХЭЛЭДЭГ ЮМ.
Тиибэл, энэ хун Нохойн Сэ- 
бээн болоно бшуу). Хахархай, 
натархай хубсайатай ябаашье 
1гаань, зон танижа йайханаар 
угтаба. Суугэлээ ошожо, ойро 
зуурахан амараад, дахяад Ал- 
ханаяа бусаба. Нара-Хажадай 
хабсагайн хажууда тэгшэ газар 
оложо, бишыхан гэр табюул- 
ба. Эндэ Далйа сахюусанай зэд 
зэбэтэй далгын 1юмо газарта 
300Г0ОД, уноохи угаадайаяа 
уулгадаг убгэжоолэй угэгшэ 
хадаг дээрэ нэмэжэ табан 
унгын шэнэ хадагуудые дал- 
гынгаа йомондо уяба ха. 
Одоол иигээд тон гансааран 
гун бисалгалда ороод, даяанда 
удаанаар Ьууба. XIX-дэхи (19- 
дэхи) зуунай 1дуул багаар энэ 
байраяа ушоо дээшэнь зоожэ, 
ундэр шэлын хярын баруун 
хажууда байрлаба. Уйапай 
угы ymaphaa, аяар xcmohoo 
уйанда ошохоёо хунгэлжэ, 
Лусадые тахижа, газааханаа 
шулуунай хонхор хунуудээр 
тунхюулхэдэнь, yhaH гараба. 
Энэнь муноошье баййаар юм. 
Яагаад энэ шэлын оройдо иимэ 
сэбэр тунгалаг yhaH байдаг юм 
бэ гэжэ гайхахаар. Унэндоо 
энэ yhaH аргагуй арюун сэ
бэр, тунгалаг аршаан гээшэ 
ааб даа. Юундэшьеб барай- 
гаар, шэниисын opooho адха 
адхаЬаар хаяhап байха юм. 
Намнайнай бутээлшын гуйжа 
бии болюЬоп аршааниие ушоо 
хусэ оруулнаб гэжэ йанаад тэ- 
рээ руу opooho сасадаг юм гу, 
али Лусадые эдеэлуулнэб гэжэ 
1ганадаг юм гу бу мэдэеэ. Нэгэ 
угоор мунхагнай улуу гаража, 
энэ аршаа-ниие бузараагаад 
буядуулаад шэргээжэрхидэггуй 
йаамнай 1гайн байгаа. Энэ гэ- 
рэйнь оёорой хэды умхир11эн

модонууд байгаа 1гэн. Гэрэйнь 
зуун урда углуу тушаань, газаа 
гэр1гээн ургэлжэл1гэн бишы
хан тэбхээнсэгэй оёорой хэды 
модой бутэн шэгтээ улэнхэй, 
байшанай углуу янзаар 
Ьалаабшалуулжа хоноонхой. 
Энээн соонь шэбхэ байхадань, 
би ехээр гайхайандаа гартаа 
барижа, шэнжэлэн узэбэб. 
Пуутэй байхаяа ямаа бари- 
даг байгаа юм аал гэйэмпи, 
тэрэ шэбхэмни малай бэшэ, 
харин хунэй гэжэ тухайлхаар. 
Бутээлшэ багша газаа гаража 
орон дэлхэйгээ бузарлахагуй 
бодомжолоод, гэртээ няа1ган 
жодхонтой байгаа гэжэ ойлгоо 
1гэм. Эдэ улэйэн хэды модонууд 
шалабтар зандаа байгаа 1гэн. 
Модой гээшэ хунэй шээ1гэн11ээ 
ехээр шалажадаг гэжэ модошо 
дархашуул хэлсэдэг гээшэ.

1890 ондо Суугэлэйнгээ 
дасанай Хайланай хуралаар 
хэдэн мянган 1гузэгшэдтэ га- 
шай табихадаа, архи тамхи- 
най абьяас хорлолые олондо 
ойлгуулаад, тури хурим хэжэ, 
хуугэдээ тубхинуулхэдээ, 
олоор мал алажа мяхыень 
эдеэд, архн уужа амаа хала- 
ад, тамхи татажа, хэлэшэгуй 
ехэ нугэл суглуулна гээшэт, 
энээн11ээ 1гэргылэмжэлыт гэбэ. 
Нугэл хэжэ энэ на1гандаа до- 
ройтожо, хойто заяандаа зо- 
болон эдлэхэгуйн тулоо буян 
уйлэдэжэ, нугэлые тэбшэхые 
ойлгуулба. Удаань Дулдаргын 
голой эхиндэ шэнээр бутээлэй 
гэр барижа, эндээ Яманда- 
гын ундэ1гэн тарниие 33 бум 
(3300000) тоолоод, хоёр янзын 
йогодо удаанаар оролдоЬоп 
байха юм.

1891 ондо Хорни Тэлэмбэ 
гэжэ нютагта бутээлэй байра 
баряад, Идам бурханай бутээл, 
бисалгал уйлэдэбэ. Тэпдэйээ 
Баргажан ошожо халуун ар
шаан бараалхажа, бэеэ аргал-
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ба. Баргажанай ламанарта, 
жиндагуудта Ямандагын аби- 
шагые хай рл ah ап гэхэ мэтэ 
олон ном айладхаа.

Алайрай дасаниие арам- 
найлйан ба тэндэхи ламанар
та, харашье зондо ном табяад, 
юйэн хубуудые хубараг бол- 
гоо. Нютагаа бусаад, Алханада 
бутээлдээ оробо. Суугэлэйнгээ 
шэнээр баригдайан Согшон да
саниие арамнайлба. 1896 ондо 
Y роопып шэлэдэ бутээлдэ 
йууба. Тиихэ уедоо энэ саг- 
та тагаалал болойон Лубсан 
Пундэб багша (Дандарай Нам- 
хай) олон йайхан бурхануудаар 
хамта байна гэжэ эли тодоор 
зуудэлбэ.

1897 ондо Бандида Хам- 
ба лама Агваан Чойнзоной 
убдэйэнэй шалтагаар, Хойто 
Хори орожо Хамба багшые 
адислаба. Арга зайал зааба- 
рилаад, саашаа Шулуутайн, 
Анаагай, Эгэтын дасануудые 
бараалхажа, олон зондо ном 
табижа, адиста хуртообэ. Тэрэ 
ябахадаа, зонйоо сугларйан 
алта, мунгэ, шурэ, йубйа мэтын 
ургэлые зооридэ тоолонгуй, 
ядайан тулюур зондо тухообэ. 
Суугэлэйнгээ Согшон да- 
санай галда абтажа зудэрхэ 
уедэнь 100000 тухэриг ургэбэ. 
Суугэлэйнгээ дасанай хуба- 
рагуудта хожомой заяан ба- 
рилдалгын удха бэхидхэн бай- 
гуулжа, туе тустань тухэриг 
мунгэ тарааба. Мун Агыншье 
дасанда иимэ хэрэг бутээйэн 
ха. Суута эрдэмтэн Гомбо- 
жаб Цыбиков Тубэдэй орон 
аяншалхынгаа урид зорюута 
Суугэлэй дасан ошожо Намна- 
най багшые бараалхахадань, 
узэгдоогуй ута хадаг угоо йэн 
гээд бэшэйэн байдаг. Эмшэ 
багша аян замайнь ябадал бэл- 
дэлеэхэ уедоо иимэ ехэ риди 
хубилгаатай егоозори Намна- 
най багшые бараалхахые идха-

жа болоо гэжэ йанахаар. Аян 
замдаа амгалан йайн ябажа, 
дэлхэй дуурэн нэрээ нэрлуулхэ 
хэрэгыень уреэжэ угэйэн хадаг 
ёйотой. Гомбожаб Цыбиковай 
хугшэн хэлэхэдээ, энэ хадаг 
гээгдэхэ дутэлхэдэнь байдаг 
аад, харагдахаа болёо йэн гэнэ. 
Бэеынгээ муудахада, дасан ду- 
ганда убгэжоолни ургэйэн юм 
гу даа гэгшэ бэлэй. Гомбожаб 
Цыбиков унэн дээрээ йузэгтэй 
хун баййан. Агынгаа даса
ниие ото бараалхадаг, хурал 
мургэлдэ ябажал байдаг йэн 
гээд найанайнь нухэр Пама 
Норбоева хоорэгшэ йэн. Гэр- 
тээ йайханаар шутэжэ байдаг 
бурхан, тахил, бурны тугэс 
шутоонтэй байгаа. 1929 ондо 
Агын дасан дээрэ ундэр томо 
субарга бодхоогдожо, энэ 
субаргын арамнайе Агваан 
Хамба ерэжэ ургэйэн юм. Энэ 
арамнайлаар Ёнзон багшын су
баргын хажууда сагаан шаргал 
ород хубсайатай, туглэ халзан 
толгойтой хун шляпаяа гар- 
таа барийан, хулйоо аршажа 
байхадань, энэ хунэй хубсайа 
гайхайандаа (булта зон буряа- 
даар хубсалдаг саг байгаа) ха
жууда ябайан нагаса Сампилай 
Жаргалдай абгаййаа:

- Энэ хэн гээшэб? -  гэхэдэм- 
ни, -  Сэбэгэй судеэнтэ гээшэ, 

гээ бэлэй. Цыбиковые хэзээ 
студентэ ябайаарнь зуршаад, 
убгэн профессор болойон хой- 
нонь иимээр нэрлэжэ байгаа ха 
юм.

1897 ондо, гал тахяа жэл- 
дэ, 73 найаниинь хурэжэ, VI- 
хи (зургаадахи) йарын шэнын 
найманда Намнанай багша та
гаалал болобо. Сандуй, Дим- 
чэг, Ямаандага эдэ гурбан 
бурханда зорюулжа, шабина- 
рынь мандал ургэбэ. Бэеыень 
хайлуулха уедэ огторгойдо 
йолонго татаба, уулэнууд га
дай, утаанай тухэлоор узэгдэбэ.

Намнанай багшын бэеын 
шарилаар шагса бурхануудые 
бутээгээд, зондо тухообэ.

Удаань гэлэн Лудэбэй орол- 
долгоор, ламанар ба жинда- 
гай ургэйэн зоореэр Майдари 
сумын ойро алта шарайан зэ- 
дээр бутээйэн субарга бодхоог- 
добо. Энэнь олоной шутоон 
болойон юм. Удаань Хужар- 
тайн дуганай дэргэдэ Намна
най ламхайн дуралсалда субар
га бутээйэн. Тэрэнь муноо угы. 
Энэ дуганай йуурида таряа- 
шанай байра кульстан байдаг. 
Убэр Уляата Дэлхигэд хоёрой 
хоорондо энэ Хужартайн дуган 
баййан ха.

АЛХАНЫЕ АРЮУДХАЛГА
Намнанай багша ехэнхи 

найаяа Алханада байжа, даяан 
бисалгал уйлэдэйэн байха юм.

Иигэжэ бэе мяхаяа гам- 
нангуй хожомой сэбуун саг- 
та олониие аргалха, абарха 
бурханай орониие манай та- 
лаанда зохёойон байха юм. 
Тиигээгуй йаань, Алханамнай 
арад зондо туйаар бага, алта- 
най приискэ, агнууриин газар, 
модо бэлэдхэдэг хундынууд 
байхадаа магадгуй. Намнанай 
багша тусгаар ехэ эди шэди- 
тэй байжа, юрын хунэй нюдэн- 
дэ харагдахагуй, эндэхи дай- 
дын эзэдые уншалгын шэдеэр 
бултыень суглуулжа, гоёор 
хундэлоод хэлэбэ: хухэ шулуун, 
хубшэ модон Алханые йахижа, 
ямаршье барииса олоногуй ха 
юмта, ургэхэ, мургэхэ усоохэн 
угытэй зонтой, улэн гурин- 
хаар байхаяа юуень эндэ ху- 
даална гээшэбтэ. Уужам тала 
руу ошожо байрлыт. Ургэхэ, 
мургэхэ унэн йузэгтэй, ша- 
далтай, дурйатай зотой, элбэг 
эдишэтэй, баян бариисатай, 
тарган хониной ууса зоогло- 
жо, табагай тэмээнэй бухэн

( Ургэлжэлэлынъ 10-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).
хухэжэ, арьбантаар гульди- 
жа, амар тэнюун байхаяа зуун 
урда зуг барижа зеегты гэжэ 
идхажа, зеелгэжэ шадайан 
ха. Тэдэнь Туургэ, Боор- 
жоор, Уроонэйн эбэрээр, Са- 
гаан-Уулаар тобоййон толгой 
бухэниие, харагдайан хадын 
оройе дууйан эзэлбэ. Хойто 
зуниинь хорёод, гушаадаараа 
удага беенэрынь Алханадаа 
сугларжа, тайлга тахилгаяа хэ- 
хэдэнь, онгониинь оробогуй, 
хэрэгынь бутэбэгуй. Хониной 
дала шатаагаад харахадань 
дайдын захада, талын дунда 
онго сабдагуудынь олоороо 
зогсойон далаалдажа байба 
гэхэ. Ушар удхыень ойлго- 
жо, удага беенэр, уг удамайн- 
гаа онго сабдагуудые даха- 
жа ошонгоо ошойон ха. Хара 
хирээнуудынь хаагалалдайаар, 
эдеэнэйнгээ хойнойоо ниидэбэ 
ха. Шэнэнютагайньтабисануу- 
дынь ябан ошон ламанар тахи- 
даг боложо, ургэйэн, мургэйэн 
зондо удэрэйнь haxioyhan бо
ложо, угэбэ, тиигээд: «Холын 
бурханйаа ойрын шудхэр дээ- 
рэ», -  гэлсэдэг болойон бэлэй. 
Намнанай багша эди шэдиин- 
гээ хусоор эндэхи могойнуудые 
байал зуун уригшань зоолгэбэ. 
Ёло-Саханайгаар, Зуун-Баруун 
ундэрнуудээр, Зудхэлиин Отхо- 
роор могой олошорбо. Могой- 
нуудаа дахаад хуйтэн шуйатай 
амитад: баха, гурбэлнууд байа 
адли зоолсэбэ. Иигэжэ Алха- 
на гээшэ арюун нангин бур- 
ханай орон боложо шиидээ. 
Муноо Алханада могой, баха, 
гурбэл, хирээ байрладаггуй. 
Мургэлоор ерэйэн бое удаганаа 
дахайан хирээнууд ойро зуураа 
харагдажа болохо, зугоор уур 
уурхай зайажа байрладаггуй. 
Могой ёроор харагдаха гэдэг 
юм. Энээнэй гол удхыень До- 
ржын Шэмэд гэжэ заарин боо

намда хоорэйэн юм.
Анха уни сагйаа Алхана 

гээшэ ундэр турэлтэ лама- 
нарай йанаа сэдьхэл татадаг 
байгаа. Энээнь тухай элдэб 
янзаар хэлсэдэг юм. Бури уни 
сагта Тубэдэй орондо хаан 
йэлгэхэдээ, ондоо мургэлтэй 
буддын шажанда дурагуй 
хаан шэрээдэ йуужа дасангуу- 
дай бурхан, шутоо, ном, су- 
дарыень галдажа, угы хээд, 
ламанарыень толгой тоолон 
алажа хороойон ха. Тиихэ 
уни сагта Сахьяабын дасанай 
хэды зуугаад ламанар хойто 
зуг баряад тэрьедэжэ, Мон- 
голдо тубхинэжэ байтарынь, 
хойнойоон алууршад ерэжэ, 
йуйд хэхэдэнь, ушоо хойшоо 
тэрьедэхэдээ, ара халха оро- 
жо, Алханада бэеэ нюужа, удаан 
баййан тухайнь Урда-Ага ню- 
тагай хизаар ороноо шэнжэ- 
лэгшэ багша Дарма-Базар 
Жигмитов намда хоороо бэлэй.

Эдэ ламанар убгэн талайаа 
тагаалал боложо усоороод бай
тарынь, тэрэ муухай хааниинь 
шэрээйээ унаба гэжэ дуулаад, 
нютагаа бусахадаа, оройдоол 
33 тангад ламанар улэйэн ха. 
Эдэнэр бусахадаа, Шандали 
дээгуур урагшаа зориходонь, 
Адагалигай хоёр ундэрнууд бо- 
роон манан соо байжа тоорёод, 
урагшаа ябажа ядашаба. Хухэ 
жуйэтэй йурэг ухэрнуудэй хухэ 
бухань эдээниие дойлохоор 
забдахадань, Баруун-Ундэрэй 
хабсагай оодэ айажа гараад, 
ороной тэнгэриие номго- 
руулхаба лама бухэн тус-тустаа 
обоо зохёожо, тахилга хэйэн ту
хайнь гушаад оной эхеэр Шан- 
далиин йургуулида багшалжа 
баййан буряадай туруушын 
уран зохёолшо Дондок-Ринчин 
Намжнлон маанадтаа хоорэгшэ 
йэн. Баруун-Ундэрэй оройн 
хабсагайн хирэ зулайан обоо- 
нууд йубарин зурылдаха. Обоо-

тттье гээшэнь 2-3 хормой шу- 
луун йэн. Тоолоходомнай 33 
хурэхэгуй. Багшамнай хэлэхэ- 
дээ, зариманиинь шулуун дээрэ 
бэшэ, газарта зохёогоотой аад, 
ойлгогдохоёо болёо гэхэ. Эдэ 
обоохой шулуунуудые 33 тан- 
гадай обоо гэдэг баййан юм. 
Муноо энээниие мэдэхэ зон 
дууйантаа. Энээнэй ургэлжэлэй 
удхан бури хожомоор XIX- 
дэхи (19-дэхи) зуу-най йуул ба- 
гаар бултаййан юм. Шандали 
нютагай заййан Жэгжэд гэжэ 
мургэлшэн Утай ошобо, Ла- 
бран, Гумбэмоор. Мун табан 
оройтой уулада мургэлоор яба- 
хадаа, сэсэн, мэргэн алдартай 
хубилгааниие бараалхаба ха. 
Тэрэнь энэ Жэгжэдые буряад 
гэжэ ойлгоходоо:

- Танай тиишэ Алхана гэжэ 
уула байха ту? -  гэбэ.

- Байха, удэроор морёор 
ябаад хурэхоор газарта юм, -  гэ- 
хэдэнь, энэ ламань ехээр урма- 
шажа: Та намда хоорэжэ угыт, 
ямар хада юм, хэр зэргэ ундэр 
юм, хун хэрэ мургэдэг бэ? -  гэ- 
хэдэнь:

- Би Алхана ошожо узоо- 
гуйб, -  гэйэн харюу дуулаад, 
тэрэ хубилгаан багшань урмаа 
тайарба.

- Хажуудаа баййан бурха- 
най орон Алханадаа мургоогуй 
аад, мори бэеын зоболон 
энээгуур юушье бэдэрээ юумэ 
бэзэш даа, -  гэйэн ха. Римбуушэ 
хун бэеэ баридаг, бага сага 
юумэндэ улайдаг, сайдаггуй 
ушарйаа, зохидоор энэ Жэг- 
жэдтэ ойлгуулйан ха:

Би найаараа Алхана 
ошохо гэйэн аад, диилээгуй 
убгэршэбэб. Минин уг гарба- 
лай ехэ лама Тубэдтэ шажанай 
субтэхэ уедэ тэрьедэжэ, Алха
на ошохо, бутоол хэжэ баййан 
туухэтэй.

Д. Цырендашиев.
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта гараха)
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Буряад-Монголой уг гарбалай домог
Эртын сагай энхэдэ,
Урдын сагай уринда,
Yндэр тэнгэриин бурхэггуй 
Сэлмэг йайхан байхада,
Yлгэн дэлхэйн уйеегуй 
Уужам, сулее байхада,
Амитан зоной олон болоодуй 
Хомор, усеен байхада,
Ан гуреелэй усеен болоодуй 
Элбэг, олон байхада,
Энэ байгша буряад аймагай 
Yбгэ эсэгэ болохо заяатай 
Подо бэе йайхан шарайтай, 
Понор оюун, йурхэй зоригтой, 
Эрхим хубуун турэжэ,
Эрэ болон эгдэйбэ,
Хуйхэр хубуун турэжэ,
Хумуун болон хурдыбэ,
Бахадаха зоригтой
Барга баатар гэжэ нэрлуулбэ.
Yлгэн дэлхэйн уужамые эрижэ, 
Уйан далайн гуниие хаража,
Гараха наранай зугйее 
Гансаараа гаража,
Байгал мурэнэй хубеедэ 
Байра йунган ерэбэ.
Орьёл торьёл оройтой 
Олон тумэн мундаргые 
Харын ехэ харатанйаа 
Хаалта болгон йууба.
Мунгэн сагаан малгайтай 
Мунхэ тумэн йарьдагые 
Борын ехэ боротонйоо 
Боолто болгон йууба.
Байгал ехэ мурэнэй 
Баруун, зуун хубеедэ 
Байгаа олон ангуудта 
Бахадажа байрлаба.
Уйан ехэ мурэнэй 
Урда, хойто хубеедэ 
Ой тайгын ангуудые 
Олзолжо йуурилба.
Адуун хулэгее унажа,
Арса, жодоо тайгые 
Абалжа йууба,
Хуша жодоо тайгые 
Хубшэлжэ йууба.
Yргэн дэлхэйн ургэмжеер 
Yлзы йайхан йууба,
Yндэр тэнгэриин эбигээлээр 
Унгэ йайхан йууба.
Эдир найаяа гуйсэжэ,
Эрын эрхим болоод,

Эмын йайниие эрижэ,
Уеын нухэрые йунгаба.
Уг ехэ ундэйэеэ 
Тайалхагуй заяатай,
Г ал ехэ гуламтаяа 
Y.ll Э Н  9 X 9 . 1 9 9  у р Г Э Г Д Э Х Э ,

Уй тумэн болохо,
Тэнгэри эсэгэдээ тэдхэгдэхэ,
Туг тумэн болохо,
Ypn йайхан шарайе 
Улэмжэдэ хусэбэ.
Харбалдахадаа хашалсаха, 
Тулалдахадаа тулгалха, 
Уймарлахадаа ойлгуулха 
Утэлхэдэ у pi 9 X 9 .

Олон тумэниие оройлхо,
Туг тумэниие туруулхэ 
Подо йайхан хубуудэй 
Пулдэ заяа бэдэржэ,
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ 
Хусэ заяа гуйба,
Юйэн ехэ тэнгэрийээ 
Ехэ заяа гуйба.
Харбалдахада хашалсаха 
Хаба ехэ зоригтой,
Yндэр йайхан бэетэй 
Улеэдэй хубуутэй боложо,
Y П . 1 Х 9 Д 9  у pi 9 X 9  

Yнэн гэнэн йаналтай,
Бошог ехэ заяатай 
Буряадай хубуутэй болобо. 
Уймарлахада ойлгуулха 
Уран сэсэн оюунтай,
Хурса йайхан шарайтай 
Хорёодой хубуутэй болобо.
Эсэгэ баатар утэлжэ,
Yбгэ найан болоходоо,
Улишэгуй зоригтой 
Ундэр йайхан Улеэдэйе 
Хариин хабйа хухалжа яба,
Хариин уладые эзэлжэ яба гэжэ 
Yрсэл зарлиг хайрлажа,
Хэтын йайхан мурыень заажа, 
Орохо нарые зуглуулжэ,
Орон нютаг йунгуулба.
Yнэн гэнэн йаналтай 
Бошог ехэтэй Буряадые 
Утэлйэн бэеымни ургэжэ,
Yрсэл йайн угыемни абаарай,
Г ал ехэ гуламтыемни сахижа,
Гарал ехэ угыемни залгаарай,
YР 1 Э Н  Д Э Л Х Э Й  9 X 9 . Г 1 9  у р Г Э Г Д Э Ж Э ,

Yндэр тэнгэри эсэгэдээ уршеегдэжэ,
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Ангай мяхаар тайалдахагуй, 
Амандаа золтой ябаарай,
00хэтэй мяхаар халгижа,
Улдэхые узэхэгуй ябаарай -  
Уреэл угэеэ угэлжэ,
0ерын бэеэ ургуулбэ.
Уран сэсэн оюунтай 
Хурса йайхан Хорёодойе 
Бугын тарганиие будэргэжэ, 
Булганай йайханиие барижа, 
Шэлууйэнэй будэртэйе шулгалжа, 
Yнэгэнэй халтарые олзолжо, 
Эдеэнэй йайниие эдижэ,
Yнгэ йайхан ябаарай,
Эдэй йайниие эдлэжэ,
Энхэ мэндэ ябаарай,
Сэбэр йайхан шарайтаниие, 
Сээжын ехэ ухаантаниие 
Эсэгэлхэ болоорой,
Пур ехэ зоригтониие,
Пулдэ ехэ заяатаниие 
Нагасалха болоорой гэжэ 
Уреэлээ угэлжэ,
Хэтэ заяа зохёобо.
Homo йомоёо хайрлажа,
Нашан харсагаяа барюулжа,
Гараха нарые зуглуулжэ,
Гарай йайханаар зангажа, 
Нюдэнэй йайханаар хаража, 
Нютагай йайханиие эрюулбэ, 
Эсэгэ Барга баатарай 
Уреэл угын хусеер 
Ойрод-Монголой удам гараба. 
Бошог ехэтэ Буряадаййаа 
Эхирэд Булгад хоёр нэрэтэй 
Эрын эрхим хубууд турэбэ.

Удам болохо заяатай,
Добо-Мэргэн гэгшын 
Гэргэн боложо йууба.
Хоёрдохи хатанйаа -  
Хонгор гоохон Шаралдаййаа 
Табан хубуун турэбэ:
Галзууд, Хуасай, Хубдууд,
Гушад, Шарайд табан бэлэй. 
Гурбадахи хатанйаа -  
Налгай гоохон Нагадаййаа 
Найман хубууд турэбэ:
Харгана, Бодонгууд, Худай 
Батанай, Сагаан, Хальбан,
Хойтол, Сонгоод -  
Нагадайн найман гэжэ нэрлуулбэ. 
Пуулшын хоёр хубууд болбол 
Монгол газарта тайарба.
Улэйэн хубууд болбол 
Арбан нэгэн эсэгын 
Хори буряад гэжэ нэрлуулбэ. 
Хожомой ехэ сагай болоходо,
Бухы буряад яйатан нэгэдэжэ, 
Буряад-Монгол гэжэ нэрлуулбэ,
Олон тумэн буряад-монгол зон 
Орон нютагуудаа нэгэдхэн,
Yндэйэн соёлоо мандуулжа,
Арад тумэнэй эрхэ солые бадаруулба. 
Улас турэ бодхохын 
YндэЬэн йуури табиба.
Хамаг олон монгол яйатаниие 
Yндэр йайхан Y.io.riiilm 
Нармай ехэ монгол аймагуудые 
I 191 9.1X9X9 эрдэмтэй,
Бошог ехэ заяатай 
Буряад-Монгол аймагай 
Эхэжэлхэ турэ ерэбэ,

Эрын эрхим Эхирэдйээ Эрьехэ наран мандаба.
Эхирэд найман эсэгын буряад болобо. Уг ехэ йулдэтэй
Бухын бухэ Булгадйаа Олон монгол аймагуудай
Булгад зургаан эсэгын буряад болобо. Хамтадхаха заяатай,
Хурса йайхан Хорёодой Арюун йайхан соёлтой,
Хатан гурбан нухэртэй болобо. 
Баргажан гоохон хатанйаа 
Арюун гоохон ухин турэбэ.
Ехэ Монгол аймаг уладай 
Yндэйэн болохо изагууртай 
Суу залиин хигэгээнтэй 
Содо богдо Чингэсэй

Арад тумэнэй эрхэтэй,
Адха ехэ хусэтэй,
Алдар йайхан нэрэтэй 
Улас турэ бадархын 
Улаан наран мандатугай.

Бараадиин БАЗАР, 
1922 он
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