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УУЛЗАЛГ А

Буряад сэтгуулшэд нэгэдэбэ
УнгэрЬэн Парада Улаан- 

Удэ хотодо буряад хэлэн дэ- 
эрэ бэшэдэг, дамжуулга бэл- 
дэдэг сэтгуулшэд сугларжа, 
хамтын эблэл эмхидхэхэ тухай 
хеерэлдэЬэн байна.

«Буряад унэн» Хэблэлэй бай- 
шанай, Буряадай гурэнэй теле- 
видени болон радиогой, «Ариг 
Ус», «МИР-Бурятия» телекомпа - 
нинуудай, Захааминай «Ажалай 
туг» сониной тулеелэгшэд эблэл 
байгуулха, тэрэнээ бэелуулхэ зо- 
рилгонууд тухай зубшэн хэлсэбэ.

Энэ сугларйан сэтгуулшэд Бу
ряад Уласай ундэйэн хэлэн дээрэ 
гарадаг дамжуулгануудые бэл- 
дэхэдэ, сонин хэблэхэдэ тохёол- 
додог олохон лэ бэрхэшээлнууд 
байдагые тэмдэглэбэ. Жэшээнь, 
буряад хэлэн дээрэ дамжуулдаг, 
бэшэдэг сэтгуулшэд хомор бо- 
лоод байна. Совет засагай уедэ 
хэрэглэгдэжэ баййан залуу мэр- 
гэжэлтэдые бэлдэн хумуужуулхэ 
заншал унинэй мартагдаа. Тии
мэйээ ямаршье йалбарида дуй 
дуршэлтэй мэргэжэлтэд хэрэг- 
тэй болоходонь, бэлэн хунууд 
угы байна. Тиимэйээ дуй дуршэл 
ехэтэй, ульгам буряад хэлэтэй 
мэдээжэ сэтгуулшэдые урижа, 
масгер-классуудые унгэргэхэ, 
оюутад, йурагшадые эдэбхитэй- 
гээр хабаадуулха тухай Буряа
дай гурэнэй телевидениин редак
тор Дарима Жамсоева хэлэбэ.

Буряадаар дамжуулдаг 
сэтгуулшэдэй хабаадаха ула
сай мурысеен, фесгивальнуу- 
дые эмхидхэхэ шухала. Тиихэдэ 
сэтгуулшэдые урмашуулха хэ-

рэгтэй, -  гэжэ Дарима Жамсоева 
тэмдэглэбэ.

Мунеедэрэй сагта Буряад 
Уласаймнай хоёр лэ аймагуудта 
буряад хэлэн дээрэ сонин хэблэг- 
дэнэ: Захааминда «Ажалай туг» 
сонин йарын хоёр дахин, Хэжэн- 
гэдэ «Хэжэнгэ» сонин долоон 
хоногой нэгэ дахин тарана. Бэшэ 
аймагуудтамнай буряад зон угы 
болошонхой юм ту, юундэ турэл 
хэлэн дээрээ хэблэл гаргадаггуй 
болонхойб?!

- Худее нютагуудта буряа
даар бэшэхэ залуушуул угы. 
Ородоор бэшэхэ хуниие бэ- 
дэрхэ арга ологдодог haa, бу
ряад хэлэн дээрэ бэшэхэ хун 
хомор. Тиимэйээ ухибуудые 
йургуулнйаань хойшо бэлдэхэ 
гэжэ хеерэлдэнэбди. Яагаад за- 
луушуулые йонирхуулхаб, ур- 
машуулхаб? -  гэйэн нэгэн доро 
шиидхэгдэхэгуй асуудалнууд- 
шье табигдаба.

Буряадаар дамжуулдаг сэт
гуулшэдэй эблэл буряад хэлэн 
дээрэ бэшэдэг, дамжуулдаг сэт
гуулшэдэй эрхэ хамгаалха; мэр- 
гэжэлээ дээшэлуулхэ хэмжээ 
ябуулганууд болон масгер-клас- 
суудые эмхидхэхэ; Буряад Ула
сай Засагай газарта залуу халаан 
бэлдэхэ тухай дурадхал оруулха, 
буряад журналистикын йургуули 
эмхидхэхэ; буряадаар дамжуул
даг сэтгуулшэд болон олондо мэ- 
дээсэл тараадаг хэрэгсэлнуудэй 
дунда уласай, можо хоорон- 
дын мурысеенуудые унгэр
гэхэ; буряадаар дамжуулдаг 
сэтгуулшэдэй фестивальнуудые

эмхидхэхэ; дуй дуршэлеерее ан- 
далдаха, мэргэжэлээ дээшэ
луулхэ можо хоорондын болон 
уласхоорондын хуралдаануудта ха
баадаха; нютагай засагай байгуу- 
ламжануудай хутэлбэрилэгшэд 
болон редакцинуудтай хамта ай- 
магуудай сонинуудта буряад хэ
лэн дээрэ тусхай хуудайа хэблэхэ 
гэйэн хунгэн бэшэ зорилгонуудые 
бэелуулхэ гэжэ тусэблэбэ.

Суглаанай дунгуудээр, буряа
даар дамжуулдаг сэтгуулшэдэй 
эблэлэй зублэлдэ «Буряад унэн» 
Хэблэлэй байшанай захиралай 
уялга дуургэгшэ Баир Шира- 
пов, редактор Бадмажаб Гын- 
дынцыренов, Буряадай гурэнэй 
телевидени болон радиогой ре- 
дакторнууд Дарима Жамсоева, 
Ольга Намдакова, «Ариг Ус» 
телевидениин зугйее Даша-Дор- 
жо Болотов, «МИР-Бурятия» 
телевидениин тулеелэгшэ Баяр 
Жигмитов, Захааминай «Ажа
лай туг» сониной редактор Со- 
ёлма Садаева гэгшэд оройон 
байна. Тиихэдэ хуршэ Убэр- 
Байгалай хизаарай, Эрхуу можын 
буряад сонинуудай редактор- 
нууд, «Буряад-ФМ» радиогой 
захирал, «Хэжэнгэ» сониной ре
дактор зублэлдэ орохо юм.

Саашадаа буряад хэлэн дээрэ 
бэшэдэг, дамжуулдаг сэтгуулшэд 
уулзажа, дуй дуршэлеерее ху- 
баалдажа, нюур нюураараа уул
зажа харилсажа байхадань ажал 
хэрэгуудынь урагшатай байха 
гэжэ йанагдана.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.



2 нюур «Ажалай туг» 2018 оной ноябриин 16

_______ШЭНЭ ХУУЛИ

Унайан модо тулбэригуй абахада болохо
Гурэнэй Дуумэдэ ой модоной кодексдо 2019 оной январиин 1-Ьээ 

оройдоол нэгэ нэмэлтэ оруулагдаа. Тиигэжэ «валежник» -  модой 
бэшэ гэгдэжэ, бухы ажайуугшадта тэрээниие суглуулха эрхэ олгуу- 
лагдаба. Иимэ шиидхэбэри 2018 оной апрелиин 18-да абтайанайнь 
удаа Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путан 
шэнэ хуули баталан, гараа табяа йэн. Харин Буряадта энээн тухай 
Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиин уедэ энэ асуудалаар йонирхолтой 
хеерэлдеен болohoн байна. Хэдэн йунгамалнууд энээниие буруушаа- 
башье, олонхинь -  хун зондо ехэ туйатай хуули гэжэ баталба.

Ородой хуулида нэмэл
тэ хубилалтанууд оруулагда- 
йанайнь удаа можо нютагуу- 
дай хуулиин дансануудтай 
зохилдуулан тааруулдаг. Иимэ 
ажал тухай ээлжээтэ сессиин 
уедэ хэлсэгдээ. Буряад Уласай 
Арадай Хуралай Эдэй засагай 
бодолгын, байгаали ашаглал- 
гын ба байгаали хамгаалгын 
хорооной туруулэгшэ Анатолий 
Кушнарёв энээн тухай ехэ суг- 
лаа зарлаха тусэбтэй баййанаа 
мэдуулбэ.

- Январиин 1 удангуй боло- 
хонь. Тиимэйээ бухы арад зом- 
най энээн тухай мэдэхэ ёйотой. 
Ехэ суглаанай уедэ Уласай ой 
модоной ажахын агентствын 
болон Буряад Уласай Байгаа- 
лиин ноосэнуудэй яаман дэлгэ- 
рэнгыгээр бухы хубилалтанууд 
тухай хоорэжэ угэхыень урихаб- 
ди, -  гэжэ Анатолий Кушнарёв 
хэлэнэ.

Валежник ту, али унайан 
модо эрхэтэд хубиингаа хэ-

рэглэмжэдэ бэлдэхэ болохонь. 
Буряад Уласай Байгаалиин 
ноосэнуудэй яаманай сайдай 
орлогшо Марина Капустина- 
гай хэлэйээр, эндэ ямаршье 
caapha данса хэрэггуй болохо 
юм. Эгээл энэ мэдээн арсалдаа 
i api ahan байна.

Валежник ту, али унайан 
модо мушэр юун бэ гэжэ ой мо
доной кодекс соо муноо болотор 
хэлэгдэнэгуй. Хэды тиигэбэшье 
олон толи соо энэ тусхай ойлго- 
со унинэй тэмдэглэгдэнхэй.

Валежник хадаа газар дээрэ 
унаад хэбтэйэн модоной йалаа 
болоно. Ехэ сайанай ороходо 
ту, али шанга йалхинай буухада, 
хухарна ха юм. Мун тиихэдэ ур- 
гажа байбашье, ундэйэн дээрээ 
хатайан, умхи баййан модой энэ 
ойлгосодо оруулагдана. Хуули 
бусаар модо отологшодой ту, 
али бусад хун зоной «туйаар» 
унайан модой тоологдохогуй.

Пунгамал Александр Саве- 
льевэй хэлэйээр, ажайуугшад

энэ асуудал шиидхэхын тулоо 
нэгэтэ бэшэ хандаа.

- Ойдо унайан модой юун- 
дэ умхиржэ хэбтэдэг юм? Яа- 
хадаа бидэ тэрээниие абажа 
шадахагуйбибди? Иимэ асуу- 
далнууд гараад ерэдэг йэн. 
Муноо болотор юрын зон тэрэ 
унашайан модо мини абаха 
эрхэгуй байгаа бшуу, -  гэжэ 
Александр Савельев хэлэнэ.

Арадай Хуралай Туруулэг- 
шын орлогшо Цырен-Да- 
ша Доржиевай мэдээсэйээр, 
худоогэй оойэдын хэрэг эрхилэг- 
шэд, фермернууд хорёо хашаа- 
нуудаа зайабарилха гэхэдэнь, 
даб гээд барилгын хэрэгсэлнууд 
олдодоггуй йэн. Шэнэ хубилал- 
тануудай ашаар нэгэ багашье 
модо суглуулха аргатай.

- Худоогэйхид модо абахын 
тулоо аймагай туб 5-6 дахин 
ошожо, одоошье зубшоолгын 
саарйа данса абагша йэн. Олон- 
хи хандагшад энэ хэрэгые хусэд 
бутээнгуй хаяжархидаг байгаа. 
Шэнэ Хуули энэ бэрхэшээлые 
усадхаха бэзэ гээд найдагдана, -  
гэжэ йунгамал Валерий Цырем- 
пилов нэмэнэ.

Манай аймагай худоогоор- 
хин унайан модо абахада бо
лохо ту гэйэн асуудал табийаар 
унинэй. Малшадай байрануу- 
дые тойроод унайан модой хэн- 
дэшье хэрэглэгдэнгуй умхиржэ 
хосордог йэн. Харин муноо 
шэнэ жэлйээ унайан модо тай- 
ража, тулеэгээ бэлдэхэдэ боло
хо. Тиихэдэ худоогоорхин ган- 
сашье тулеэгээ бэлдэнэ бэшэ, ой 
тайгаяашье арилгажа, туймэр 
ехэ йужэрэлгэйоо абарха гэжэ 
найдагдана.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.
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Уран зохёолой духэриг соо
Октябриин 24-нэй удэр 

Буряад Уласай УндэЬэтэнэй 
номой сангай уншагшадай 
танхим соо Буряадай габьяа- 
та багша, хизаар ороноо 
шэнжэлэгшэ, уран шулэг 
дуунуудай автор Аюша Доно- 
евай турэЬоор 85 жэлэй ойдо 
зорюулагдаЬан уран зохёолой 
баярай духэриг шэрээ унгэроо.

Уран зохёолой хэмжээ 
ябуулгада Захаамин аймагйаа, 
Улан-Удын эмхинуудйээ олон 
айлшад, харагшад, хабаа- 
дагшад ерэжэ, Буряадайнгаа 
бэрхэ хубуудэй нэгэн болохо 
Аюша Доноевай дурасхаалда 
зорюулагдайан хугжэм дуу, 
уран шулэг шагнажа хужар- 
лаба. Хабаадагшадай оло- 
ниинь ирагуу найрагшын 
зохёолнуудые йайн мэдэ- 
хэ, дуулажа, уншажа ябада- 
гаа мэдуулйэн байна. Уран 
зохёолой духэриг шэрээдэ 
хуугэдэй сэсэрлигуудэй бага- 
шуул, йурагшад, оюутад, уран 
йайханай булгэмууд олоо- 
роо хабаадажа, нютагайнгаа 
хубуунэй зохёохы ажалые 
мартангуй дээшэнь ургеед 
ябайанаа гэршэлээ. Айма- 
гайнгаа олон нютагуудай 
Ьургуулинуудта ажаллахадаа 
олон шабинартай, нухэдтэй 
болойон хадань, энэшье уул- 
залгада тэдэнэй дулаан дур- 
салганууд хэлэгдэбэ.

Санагын, Утаатын, Дала- 
хайн, Шара-Азаргын, Ёнгор- 
бойн дунда Ьургуулинуудта 
турэл хэлэ бэшэгээ дэлгэ- 
руулжэ, аймагайнгаа уран 
зохёолой «Уран Душэ» нэ- 
гэдэл эмхидхэгшэдэй дунда 
ябайан Аюша Жаповичын 
нухэдынь, шабинарынь хам-

та ажаллайанаа йанан дур- 
сан байба. Хизаар ороноо 
шэнжэлэлгын ажал абьяас 
ехэтэйгээр ябуулжа, залуу ха- 
лааниие йонирхуулан, турэл 
нютагайнгаа туухэ шэнжэ- 
лэлгэдэ горитойхон хубитаяа 
оруулйан юм. Тоонто нюта
гайнгаа туухэ, байгаалигынь 
нюусануудые Ьайнаар мэдэ- 
дэг, шэнжэлдэг баййан юм. 
Санагынгаа хада уулануудаар, 
ой тайгануудаар аяншалгын 
хэдэн харгынуудые нээжэ, зам 
ударидаЬан. Тэрээнйээ хойшо 
хэды уе ухибууд энэ замаарнь 
аяншалаа гээшэб. Санагын 
Ьургуулиин турэл хэлэ бэшэг 
заадаг багша Таисия Марха- 
евагай элидхэл соонь иигэжэ 
хэлэгдэбэ: «Аюша Жапович 
Доноевай гуурйан доройоо 
мундэлйэн зохёолнууд
удха шанараараа гунзэгы, 
баян угэтэй, ёйо заншалдаа, 
турэл нютагайнгаа туухэдэ 
тушэглэйэниинь «Нютагай 
шарай» гэйэн цикл соонь эли

тодоор зураглагданхай. Ню- 
таг нугынгаа байгаалииншэмэг, 
шулэгууд соонь дурдагдайан 
тала газарай видеосюжет бидэ 
шабинараараа арга шадалаа- 
раа бэлдээбди». Энэ видеосю
жет бидэ шабинараараа хара- 
жа, тоонто нютагайнгаа танил 
шарай шэртэн, гуниглан олон 
зон йуугаа йэн.

Тэрэнэй хажуугаар Таисия 
Хандуевна «Уран Душэ» нэгэ- 
дэлэй гэшуудэй зугйее Аюша 
Доноевай ушее хэблэгдээгуй 
зохёолнуудыень, нотатай дуу- 
нуудыень, шулэгуудыень суг- 
луулан буридхэжэ, ном болгон 
хэблуулхэ бодолтой баййанаа 
мэдуулбэ. Энэ хэрэг бутээхэдэ 
нютагай зон дэмжэхэ бэзэ 
гэжэ найданабди гэжэ хэлэ- 
бэ. Иигэжэл нютагайнгаа эр- 
хим хунуудэй бутээлнуудыень 
мартангуй хадагалжа, саа- 
шань дамжуулжа ябаха хэрэг 
юунйээш сэнтэй гээшэ ааб даа.

Соёлма БАЛЪЖУРОВА, 
манай корр.
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Сагаан сэдьхэл
(зураглал )

( Ургэлжэлэл).

Ямар yinaphaa юм, бу мэдэе, 
гэнтэл аржаганаад, Цырен-Жап 
тээшэ гуйжэ ерэйэн арьяатан, 
хажуудань туласа ерэмсээрээ, 
халба унажа, голой бургаайа 
руу талиигаа ха юм.

Заяаниинь лэ хараа бэзэ. 
Айжашье урдеэгуй Цырен- 
Жап гэртээ хуроод, сайлажа 
йуухадаа, бухы бэеынгээ шэ- 
шэржэ баййые мэдэрээ юм 
ха гэжэ энеэлдээн болоо Inn, 
тохёолдойон аюулай бараг йайн 
унгэрхэдэл энеэлдээ бэзэбди. 
Yinn дээрээ энэмнай энеэдэн 
бэшэ, Санагын холын малттта- 
дай ёйотойл зоболон болонхой 
даа, -  гэжэ Дамдин Дамбаевич 
хэлэнэ.

Yinxoopoo иимэ бэрхэтэйхэн 
асуудал эндэ бии. Хадануудай 
забйараархи голнуудаар байр- 
ладаг эндэхи малшад, адуушад 
баабгайда малаа барюулна аа 
губди гэжэ айжа, мэгдэжэ, ни- 
лээд зоболон узэдэг, яаха хээ-

хэеэшье оложо ядадаг байна.
- Энэ yinaphaa гууртые дааг- 

шада гу, али гууртэдэ байЬап 
коммунистда, депутадта гу, 
али юрэл томоотой нэгэндэнь 
буунуудые дари, йомотойнь 
угэхэдэ болохо байгаа. Намар 
агнууриин хаЬада агнууриин 
эмхи зургаануудтай хэлсээ ба- 
талжа, дуратай хун буу абажа 
агнана ха юм. Бидэндэ буу ба- 
рюулхаяа юундэ айнаб? Бэе 
дээрээ даажа абахадаа, хун 
ямаршье сагта нарин нягта 
ябадаг. Хэлсээ баталжа абаЬаи 
6yyhaa боложо, гэнэ о1юл бо- 
лобо гэжэ дуулдагшагуй. Бидэ 
ниитын адууйа мал хаража, 
хамгаалжа байна ха юмбибди. 
Теэд улаан гараараа юу хэхэб- 
ши даа? -  гэжэ тэрэ хэлэнэ.

Дамдин Дамбаевичай мал- 
шадта буу угэхэ тухай хэлээ- 
шэнь зуйтэйл гэжэ Ьаиамаар. 
Баабгай элбэгтэй аймагуудай 
хутэлбэрилэгшэд доро дороо 
адуу малаа аршалжа ябаЬаи

«Аглаг тэнюун дайдынгаа 
аша урынь харюулИайб...»
( Очерк )

Мянгаад жэлдэ нэгэл ян- 
заар, нюруу дээрэнь юунэй- 
шье боложо баййые обёор- 
хо забдагуй хэбэртэй удэр, 
йунинуудээ йэл-гуулэн, эрьел- 
дэжэ баййан энэ тухэреэхэн 
юртэмсэ дээрэ хун гээшэ 
мундэлжэ гарахадаа, нэгэл 
ушартайхан мундэлдэг баййан 
байха. Y хибуудэй бишыхан 
хаЬада юун хэрэгтэйб даа? 
Эхэ, эсэгын энхэрэл элбэг, хо-

моршье байг, олдойоп тэдыхэ- 
нээр гэдэЬэхэнээ бордойлгожо 
абаад, унтаха, наадаха. Ондоо 
юум? Хубсалаа юм ааб даа. 
Байн йургуулиин иайа гуйсэжэ, 
эрдэмэй далайда гараха. Хун 
гээшэ долоон наЬа хурэтэроо 
бурханай гарта гэлсэдэг. Юу- 
нэй тулоо эдэ бугэдые тооложо 
йуунабши гэбэл, хун бухэнэй 
эгээл жаргалтай xaha -  ухибуун 
уень ямараар, ямар байдал-

НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

малшадайнгаа аюулгуй, айн 
зобонгуй худэлхынь тулоо 
йаиалаа табиха ёЬотой гэхээр. 
Тургэн шиидхэхээр болойоп 
асуудал энэл ха юм.

1964 оийоо партиин гэшуун 
нухэр Намсараев муноо убэлэй 
уедэшье ухэрнуудээ тобир тар- 
ганаар ондо оруулжа байна. Ур- 
занда даажа абайаи эмэ хаша- 
рагуудаа йайпаар убэлжуулээд, 
ерэхэ хабартаа-зундаа ороондо 
оруулхаар томо гунжад болгон- 
хой.

...Убэлэй удэшын Ьонорто 
бэлшээрийээ бусажа ябайап 
олон малай туруун доро 
сайапай шарьяха, шааяхые шаг- 
нан, тэдэнэй хойиойоо ябайап 
ундэр хара моритой, худэр бата 
бэетэй энэ хуниие харахадаа, 
иимэл найдамтай хунууд хэ- 
зээдэшье ажабайдалай, ажал 
хэрэгуудэймнай ёЬотойл тушэг 
тулгуури болодог байна гэжэ 
Ьанаа Ьэм.

1989 он.

да унгэрнэб, энэнь саашанхи 
хуби заяандань горитойхон 
нулоо узуулдэг гээшэ. Эрдэмээ 
гуйсоожэ, оорынгоо шадалаар 
бэеэ абажа ябаха сагайнгаа 
ерэтэр эхэ, эсэгэЬээнь эхилээд, 
бусад олон тумэн арад зоной 
аша буянгаар энээхэн дэлхэй- 
дэ хун шанараа мэдуулжэ за- 
халдаг байна. 0ороо оортоо 
гуйсэд эзэн болоторнай хэды 
жэл унгэрнэб?
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Саашанхи ажабайдалдаа 
Пай и, Ьайхап харгы шэлэИзн ха- 
маг зон энхэрэл, эдеэ хоол, эр- 
дэм мэргэжэлэйнгээ тулоо энэ 
болгожо табийан арад зондоо 
уритэйб гэжэ ургэлжэ Ьапажа 
ябадаг баййан байха. Тии- 
гээд лэ бухы найан соогоо уриеэ 
бусааха, ури хуугэдые удхэжэ, 
хулыень дуреедэ хургэжэ таби- 
ха (уринь мун лэ уриеэ бусаа- 
на ааб даа) -  энэл даа ганса 
nahanaii нангин зорилго.

Пуреетэ ехэ дайнай дуу- 
рэЬээр оройдоол долоохон жэл 
унгэреед байгаа. Тэрэ уеын 
худеегэй ажабайдал мэдээ- 
жэ юм ааб даа, элдэб долоон 
бэрхэшээлнуудые тоолоЬопой 
хэрэг огтошье угы, гэбэшье 
худеегэй зоной сэдьхэл ямар 
далай шэнги тэниглэн гээшэ 
Ьэм? Иимэл ажабайдалай гун 
coohoo Ьайхап сэдьхэлтэй зон 
олоороо ургажа гараЬан байха.

1952 он. Арад зондоо ай- 
хабтар олон бэлигтэй зониие 
бэлэглэЬэн Агын дайдада ушоо 
нэгэ бэлигтэй басаган энэ жэл- 
дэ туроо бэлэй. Ага тосхонЬоо 
Могойто зорижо гарабалтнай, 
аянайтнай эгээл тэгэндэнь Ага 
голой эрьедэ, ара тээшээ та- 
латайшагхан хабшуу газарта, 
Ага-Хангил гэжэ тосхон бай
ха. Эндэ хоёр басагад, нэгэ 
хубуутэй Батын Бальжинима- 
тан ушоо нэгэ басагатай боло- 
жо, тэрээхэн басагаяа Хажадма 
гэжэ нэрлээ бэлэй.

Yпэр булын одхон Хажад- 
магай бага наЬан дайнай хой- 
то жэлнуудэй бухы ухибуудэй 
ажабайдалтай тон адли бай- 
Ьан байгаал аабза, хэнэй бай- 
гуулЬан онсо, тусгаар байдал 
байхань Ьэм.

Улаанхан занданаа
У РгуулЬ ан

УЬапхап булагай
Ьайханиинь бэ?

Уладай байдалые

ЬайжаруулЬап 
Улаанхан хуулиимнай

Ьайханиинь бэ? 
Ага голой шуты соогуур 

хотирон ошоЬон харгыгаар, 
Дондог уулын саада бэедэ ор- 
шодог Нарин хурэхоор зо
рижо гараЬан мори тэргын 
яаралгуйхэн гэшхэдэл доро 
зэдэлЬэн энэ дуунай аялга эрье- 
ын зоргоор годирон урдаЬап 
Ага голой шууяантай ниилэн 
зэргэлжэ саашалаад, зэрэлгээтэ 
талаяа торгон долгёороо нэмэ- 
рин xyinahaap, таража замха- 
на... Битныхан Хажадма, хэнэй- 
тттьеб тэргэ дээрэ хайша хэрэг 
табижархиЬан монсогорхон су- 
маа шэнги, тэргын хэлбэлзээ- 
нэй зоргоор, хамаг юумэеэ хуу 
мартажархёод, эжынгээ хонгёо 
аялга доро Ьажан дуурана... 

Эжын турэЬэн газарта 
Энэл нажартаа ябанхайб. 
Сэлеэн, талаараа, гансата, 
Сэдьхэл, бодолым абанхай... 
Тоб гэмэ монсогорхон бэе- 

тэй чанза тэбэриЬэн эхэнэрэй 
будуушэгшье haa, зоолэн 
абяатай меццо-сопрано хоо- 
лойгоор уринаар уянгатуулан, 
энэ дээрэ упэЬэп М. Самбуе- 
вай угэнуудтэй дуунай аялга 
гаргажа, ендэр дээрэ зогсохонь 
нюдэндэ харагдахадал гэнэ.

Иигээд байхадаа республи- 
кымнай габьяата артист Ха
жадма Аюржанаева тон элихэн 
тобойжо танигдаба хэбэртэй.

- Эжымни аргагуй гоёор 
дууладаг байЬан юм. Илан- 
гаяа «Улаанхан занданаа ур- 
гуулЬан...», -  гээд эхилдэг дуун- 
да ехэл дуратай Ьэп, саг ургэлжэ 
энэл дуугаа дууладаг бэлэй, - 
гэжэ Хажадма Бальжинимаевна 
дурсан хоорэнэ.

Ури бэедээ бэлэглэЬэн бэлиг 
шадабарияа Цымпилма хээтэй 
олон жэл соо шагнажа, дууша 
басаганайнгаа бэлигээр омо- 
горхожо ябаа ха юм. Алтай энэ

юртэмсын бэрхэшээл дуурэн 
далан дабаа гаталжа, аша зээ- 
нэр, ури бэенэр, айл зонтоёо 
хахасаЬап байна.

Батын Бальжиниматан 
дурбэн хуугэдтэй Ьэп гэжэ мэ- 
дэнэбди. Ехэ басаганиинь Цы- 
рен-Дулма 1939 ондо турэЬэн, 
муноо наЬанайнгаа амаралтада 
гаранхай, хонин Ьурэгоо даха- 
жа мун лэ хонгёо Ьайхап хоо- 
лойгоороо хээрэ талаяа, хангай 
дайдаяа баясуулан хангюурда- 
жа ябаЬап байха. Хоёрдохинь 
хубуун -  Мунхэ-Жаргал, 1945 
оной, колхозой малшан. Удаа- 
дахинь -  басаган, Дарима, 1947 
оной, нютагтаа муноо наймаа- 
лагшаар ажаллана.

- Ахамни, эгэшэнэрни ба- 
рандаа Ьайхан хоолойтой- 
нууд, Цырен-Дулма эгэшымни 
ухибуудынь мун лэ Ьайханаар 
дууладаг юм, -  гэжэ Хажадма 
хоорэнэ.

Батын Бальжинима бэлиг
тэй бэрхэ ури хуугэдэйнгээ 
аялга Ьайхан дуунуудые шаг
нажа, оршолонто энэ дэлхэй 
дээрэ олон жэлнууд соо яба- 
ха хубигуй байшоо, эртуур, 
хуугэдэйнгээ багада, алтан дэл- 
хэйтэеэ хахасажа аялЬап байна.

...1967 он. Арайхан гэжэ ар- 
бан зургаагаа алхаЬап, ушоол 
гулмэрхэн басаган дуушан бо- 
лохом гэжэ Улаан-Удэ ерэбэ. 
НютагЬаань гурбан басагад 
ерэЬэн байгаа. Тэдэнэйнь нэ- 
гэн муноо арадай дуунуудые 
гоёор гуйсэдхэдэг Ешин-Хор- 
ло Еомбоин болоно. Тиигээд 
лэ Улаан-Удын П.И. Чайков- 
скийн нэрэмжэтэ хугжэмэй учи- 
лищидэ ерэжэ, одоол даруухан, 
тубшэн зантай Леонид Ме- 
лиховэй заадаг домрын класс 
дуургэжэ гараЬан юм. Хажад
ма тэрэ хунэй ударидалга доро 
классическа хугжэм гээшые мэ- 
дэхэ болоо. Леонид Мелихов

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
ехэ наринаар инструмент дээ- 
рэ наадаха техникэдэ hypraa, 
тэндэл хургануудынь хурдан 
гуйсэтэй болойон байха. Ха- 
жадма училищиеэ дуургэжэ га- 
рахадаа, бухэли концерт наада- 
жа шададаг болоод гараа бэлэй. 
Энээнйээ гадна багшань кон- 
серваторидо орохоор йургадаг 
байгаа.

- Угы haa, «борохон» хуг- 
жэмшэн ябанхаар, хугжэмэй 
багша болоорой, -  гэжэ заадаг 
баййан юм. Консерваторидо 
орожо hypaxa хусэлынь булижа, 
ябаха гэжэ шиидээ. Теэд эгээл 
ехээр шиидэЬэн энэ хусэлынь 
хусэндее хурэхэгуй байшоо. 
Ушар юуб гэхэдэ, тэндэ ошохо- 
доо, еерын тиимэ инструмент 
Хажадмада байхагуй байба. 
Москвада Сержантов гэжэ мас
тер домро хэдэг, мунгэтэй haa, 
тэрэ хундэ домро хуулэжэ аба- 
ха арга байгаа, гэртэЬээп мунгэ 
захижа асаруулаад байтарнь, 
талаан буруулжа, тэрэ масте- 
рынь уни холын командиров- 
кодо ябашаЬап байгаа. Тиигэ- 
жэ консерваторишье бутээгуй, 
училищингээ зууршалгаар дуу, 
хатарай «Байгал» ансамбльда 
хугжэмшэн боложо ороо. «Бай
гал» ансамблиин буряад ор- 
кестртэ юунэйнь домро байба 
гээшэб, тухэл маяг, аялгаараа 
дутэрхы чанза дээрэ наададаг 
болобо.

- Хажадма училищи дуур- 
гэмсээрээ манай ансамбльда 
орожо, чанза дээрэ наадажа 
захалаа. Худое, газаа ябаха- 
даа хунгэн, шархааха гэжэ 
мэдэхэгуй, нээрээ амар Нэп даа,

гэжэ Ч.Г. Шанюшкина дурса- 
на.

- ПаадаЬаар байтараа, уни- 
тттье болоогуй, дуулахамни 
гэжэ хажуудам дутэлоо. Тии- 
гээд лэ хоюулан хэшээлнуудые 
унгэргэдэг болобобди. Г ас-

трольнуудта гаралган гээшэм- 
най одоол захагуй олон Нэп 
даа. Эдэ гастрольнуудта ябал- 
ган гээшэмнайл Ьайп дуунай 
Ьургуули боложо угоо. ЯЬала 
Ьайп дууладаг болоо, -  гэжэ 
Чимита Григорьевна хоороогоо 
ургэлжэлуулнэ.

- 1971 онЬоо дуулажа заха
лаа бэлэйб. Чимита Григорьев
на Шанюшкина энэ мэргэжэл- 
дэмни яЬалахан туЬа хургэЬэн 
хун юм. 1972 онЬоо солонуудые 
дууладаг болоо Ьэм. Клавдия 
Шулуновагай али нэгэн шал- 
тагаанаар угы байбалнь, орон- 
донь дууладаг болобоб, -  гэжэ 
Хажадма Бальжинимаевна хоо- 
рэнэ.

Москва хотодо 1973 ондо 
унгэрЬэн манай республикын 
искусство болон литературын 
декадада хабаадалсаЬан хоор 
соо Хажадма хоёрдохи альт 
дуулалсаба.

- Иигэжэ Базар Очирович 
Цырендашиевай намайе шэ- 
лэжэ оруулЬанайнь Ьайгаар 
буруугай бэлшээриЬээ гараба 
гээшэб, -  гэжэ Хажадма энеэб- 
хилэн дурсана.

Уянхан гараараа хузуудээд,
Ухааем ехээр хулгуулээ.
Урихан налгай зангаараа
Уйдхарым сэлмээн

тараагаа...
Мэдээжэ романсын эдээхэн 

угэнуудые уншамсаараа, эрхим 
дуушадаймнай нэгэн байЬан 
Бадма Балдаков эзэлуудгуй 
нюдэндэтнай харагдаба бэзэ? 
Хухюу, хооруу, гайхалтай 
гоёор дууладаг энэ ехэ артист 
Хажадмагай хуби заяанда ай- 
хабтар ехэ нулоо узуулЬэн 
юм. Б. Балдаковой ударида- 
даг бригадада Хажадма орол- 
сожо, хэдэн жэлэй туршада 
хугжэмшын, дуушанай Ьайн 
гэгшын Ьургуули гараа.

- Ехэл гоё тембртэй баас хоо- 
лойтой Ьэн. Москвада Иван

Сусанинай партиие буряадаар 
дуулаЬан байха. Одоол жэг- 
тэй, гайхамаар хун Ьэн, -  гэжэ 
Хажадма энэ олоЬон мэргэ- 
жэлэйнгээ хутэлбэрилэгшэдэй 
нэгые урин дулаанаар дурсан 
хоорэнэ. Иигэжэ энээхэн булэг 
республикынгаа бухы айма- 
гуудаар, Шэтын, Эрхуугэй об- 
ластьнуудаар яЬалашье гас
трольдо ябажа, ажалша зоной 
зурхэ сэдьхэл амаруулдаг, 
сэнгуулдэг байЬап юм.

Хун гээшэ хэзээшье haa, нэ- 
гэтэ оорын гал гуламта тухай 
бодомжолжо захалдаг гээшэ 
бэд даа. ГшпэЬээр Хажад
ма хадамда гараа. Гастроль- 
нуудшье усоорбэ, 1975 ондо 
хубуутэй боложо, хашалангуй 
ябаЬап хаЬатттье унгэрбэ. Ури 
хубуугээ энхэржэ, хунэй зэргэ 
хун болгожо табиха эхын уургэ 
гээшэ, хэдышье дуулаха, наада
ха дуратайшье Ьаапь, булихал 
ёйоороо булиба ха юм даа.

1977 он. Хажадма Буряадай 
Г остелерадиогой (хожомынь 
гурэнэй телерадиокомпани) 
арадай инструментнуудэй ор- 
кестртэ ажалда оробо.

- Б. Цырендашиев Г. Да- 
шабылов хоёрой бэшэЬэп 
«Энхэрэл» гэжэ дуун МИНИН 
туруушымнн дуун, -  гэжэ Ха
жадма Аюржанаева хэлэнэ.

Хабсагайн дундуур
Мушхаран урдаЬап
Худан голнай уерлоол...
Республикынгаа эрхим бэр- 

хэ хубууд, басагадые захаЬаапь 
абаад тоолохо, нэрлэхэ болоо 
haa, барандаа шахуу юундэ- 
шьеб даа, худоогэйл байхаа 
Ьанадаг. Дэлгэр сэдьхэлтэй 
Ьайхан зоной ури хуугэдшье 
Ьайн мэргэжэлтэд, Ьайн хунууд 
боложо ургана ха юм даа гээд 
Ьанагдаха юм.

- Хажадмагай эгээл сэн- 
тэйнь юуб гэхэдэ, хоёр мэргэ- 
жэл тэгшэ шудалйан хун гээ-
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шэ. Республикымнай эрхим ду- 
ушадай, эрхим хугжэмшэдэй 
нэгэн, гэжэ Чимита Григо
рьевна шабияа энхэрэн дэмжэ- 
нэ. - Мун буряад хэлэеэ йайн 
мэдэхэ, турэл хэлэн дээрэ йайса 
хэлэхэ, энэнь хабатай, -  гээд 
нэмэнэ. Тиихэдэ унгэрйэн жэл 
Хажадмагай сольно концерт 
филармониин зал соо унгэроо, 
хоёр отделенитэй ехэ концерт 
яйала йайн унгэрбэ йэн, -  гэжэ 
Чимита Григорьевна онсолон 
тэмдэглэнэ бэлэй. Саашань хэ- 
лэхэдээ: - Хажадмамнай буряад 
арадай дунда дэлгэрйэн олон 
тоото дуунуудай туруушын 
гуйсэдхэгшэ болоно. Репертуа- 
рынь аргагуй ехэ. Тэрээн соонь 
бухы композиторнуудай дуу- 
нууд оролсоно. «Хулеэгээрэй», 
«Энхэрэл», «Ерэхэб гээ бэ- 
лэйш» гээд лэ, ушоошье олон 
дуунуудые хэншье Хажадмайаа 
улуу дууланагуй, -  гэбэ. Дун- 
даршагуй баян, уян нугархай 
дуу хугжэмоороо республи- 
кынгаа арад зонйоо гадна, 
Монголой, Японой, Фран- 
циин, Голландиин харагшадые 
гайхуулйан, баясуулйан байха.

Хажадма Бальжинимаев-

нагай хоёрдохи хубууниинь - 
Александр, 1982 ондо туров.

- Ехэ хубуумни, Андрей, 
хоол бэлдэхэ тусгаар дуйтэй, 
ехэл дуратайгаар шанаха, ша- 
раха. Юуншье гэйэн амтатай 
хоол бэлдэдэг гээшэб! Иигээд 
лэ концерт нааданйаа орой 
болгоод, гэртээ орожо ерэ- 
хэдэшни, бэлэн хоол угтажа 
байха, -  гэжэ Хажадма эхын 
энхэргэн абари харуулан омо- 
горхоно.

Эндэ тэндэ болойон концер- 
тын дуурэмсээр лэ:

- Зай, битнай, иигээд лэ, 
гурбан эрэшуулдээ ябахам 
даа, -  гээд лэ Хажадмаа нэгэ- 
тэ тухеэрйэн гуламта тээшээ, 
хубуудтээ, нухэртоо яаража 
ошодог гэжэ нэгэ танилни хэ- 
лээ бэлэй. Ондоогоор теэд 
арганыньегуй, хубуудээ хунэй 
зэргэ хун болгожо табиха эхын 
нангин уялга бусад олон тоото 
уялгануудйаань булюу хусэтэй 
байдаг юм бэзэ.

Бусад олон тоото уялга- 
нууд...

Бурханай заяайан йайхан 
хоолойн, бэлиг шадабариин 
баййан хадань тэрэ йайхан

Сэнхир торгон Хубсэгэл, 
Саяан хангай, мундарга...
БУРЯАД ТЕАТР АЯНДАА

2006 оной зунай хайада 
Еурэнэй Хоца Намсараевай нэ- 
рэмжэтэ Буряад драмын акаде- 
мическа театр республикынгаа 
баруун урда аймагуудаар амжал- 
татай йайнаар ябажа байна. Энэ 
уедэ Россини габьяата артист 
Олег Бабуев, Буряадай арадай 
артист Должин Тангатова, Бу
ряадай габьяата артистнар Саян 
Аюшеев, Дарима Лубсанова, 
нютагай басаган Надежда Мун- 
конова, артистнар Баяр Дондо- 
ков, Дарима Цьщенова, Болот

Динганорбоев, Жажан Дипга- 
норбоева, Солбон Субботин энэ 
йарын хоёрто Тунхэнэй аймагай 
Хэрэн тосхондо гастроль нээлгын 
хулгоотэй хугтэй баяр зугаа дэл- 
гээд, 13 болотор аймаг соогуур ам- 
жалтатай, урагшатай айлшалаад, 
хуршэ Монгол ороной Хубсэгэл 
аймагай арад зонтой гурбан 
удэрэй туршада уулзажа, аяар хо- 
льш, аглаг ундэр Ахьш аймагаар 
аялга дуунуудаа дуулажа, зужэг 
наадаяа табижа ябана.

Доржо Сультимовай ара-

ДУУнуудые арадтаа дамжуу- 
лан дуулаха уялгатай. Иимэл 
бэлигтэй туроо хадаа, иигэжэ 
зоной дунда нэрэеэ нэрлуулжэ 
ябахадаа, арад зондов дуулажа 
ябаха уритэйб гэжэ ойлгодо- 
гынь, усэд нэтэруугээр орол- 
дожо, энээхэн нангин уялгаяа 
ah а и дуратайгаар дуургэжэ 
ябадагынь юунйээшье улуу сэг- 
нэмээр байна. Хаанашье яба- 
ад, хун зоноор хоорэлдэхэдоо, 
дуушад тухайл захалаа йааш- 
ни, заатагуй, Хажадма гэжэ 
нэрлэнгуй улэхэ хун хомор 
байдаг.

Республикын габьяата ар
тист Хажадма Аюржанаева- 
гай баян репертуарай иимэ 
нэгэ угэнуудээр энээхэн очер- 
коёо тугэсхэхэ йанаатайб. Эдэ 
мурнууд Хажадмагай хамаг 
бодол, хамаг эрмэлзэлыень тон 
тодорхойгоор харуулна гэжэ 
йанагшаб:

Залгаа олон хутэлнууд, 
Замай холы дабажа,
Аглаг тэнюун дайдынгаа 
Аша урынь харюулйайб. 
Шагнагты. Хажадма дуула- 

на...
1992 он.

дай аман зохёол, домогууд дээ
рэ ундэйэлжэ бэшэйэн «Ами
ды зула» гэйэн хухюухэн зужэг 
гупхэпэйхидгэ тон дулааханаар 
угтагдажа, турэл хэлэн дээрээ 
наадажа байдаг театртаяа удаа- 
най уулзаагуй зон ааяма халуун- 
да ainahaii мэгэ сэдьхэлэйнгээ 
«ундыень харяажа», юрэдоол 
хоёр талайаа бэе бэендээ яарайан 
зурхэнуудэй элыэлйэп эгээл 
ульйатайхан уулзалганууд боло- 
бо даа гээд баяртайнууд.

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

Сагай йайжархада оройдо- 
ол 33 ламанар улэйэн гэлсэ- 
хэ. Тэдэ ламанарынь Тубэдоо 
бусайан ха. Тэдэнэй нэгэ- 
ниинь минии уг гарбалай бо- 
лохо юм. Тэрэ лама Тубэдйоо 
унаа олоод, зониие абажа 
heepree ошожо, Алханада 
нюуйан номуудаа асарйан 
байгаа. Дахяад шажанай ба- 
дархада, эдэ номуудынь бурха- 
най шутеенэй эхэнь болойон. 
Тиимэйээ Алхана гээшэ ехэ 
хундэтэйдэ тоологдодог, 
унэхеерее бурханай номые 
бэрхэтэй сагта ламанартайнь 
хадагалжа, хамгаалйан ёйотой 
дагшан орон гэдэг гээшэб- 
ди, -  гэбэ ха. Тэрэ лама нэгэ 
хадаг орхийон байгаа. «Хо- 
жом хойшодоо манай турэлэй 
хэн нэгэн Алхана ошоходоо, 
ургуужэн гээд, тэрэнииемни та 
абаашажа, ургэжэ туйалагты. 
0ерее Алханаашье узэгты. 
Тэрэтнай яашагуй хоморой 
бурханай орон гээшэ. Тэндэ- 
хи зондоо та йайса ойлгуулаг- 
ты», -  гэйэн ха. Тэрэ Жэгжэд 
заййан нютагаа бусаад, энэ 
ябадалаа хун бухэндэ хоорэдэг 
байгаа. 0ороо оло дахяад Ал
хана ябайан туухэтэй. Тэрэл 
уеэрынь Намнанай багша Ал
ханада бутоолдэ йуухадань, 
адиста хуртэжэ, Утай, Лав- 
ранаар ябайанаа багша- 
да хоорэйэн юм. Нютагай 
туухоор йонирхоходо тэрэ 
уеэрынь унэхоороо Цыдэнэй 
Жэгжэд гэжэ заййан баййан 
байна. Нугоодэ Утай, Лавра- 
най ехэ ламанарые бараалха- 
даг, Убаша Жэгжэдыень тон 
хаанахи байгааб гэжэ мэдэ- 
хэнь бэрхэ байба. Тэрэ хун

Агын буряадуудай дунда буд- 
дын шажанай йайсаар бадараа 
удыдэ, Агын газар дээрэ нэгэ- 
шье дасанай баригдаа угыдэ 
Утай, Лавранаар ябайаниинь 
1805 оной уеэр юм. Тиихэдээ, 
эдэ хоёр адли нэрэтэй ондо 
ондоо хунууд болоно. Хал- 
тад гээ йаа, туруушын Убаша 
Жэгжэд хамниган байлтай. 
Эдэнэр лэ дасантай, будаа- 
дын мургэлтэй байгаа ха юм. 
Иигэжэ лама багшын йайгаар 
бурхан Буддын абаралаар, 
Урда ороной Утайн дасанай 
ламанарай ашаар, илангаяа 
Намнанай багшын нэгэ найан 
соогоо бутоойэн буянгаар Ал
хана гээшэ Алхана болойон 
юм. Тиигээ угы йаа, Агын 
талада анханай буряад зон 
угы, 1943-44 оной уеэр булта 
хойшоо сулэгдэйэн. Нарымай 
хизаараар, нарагуй тундроор 
зоболоной тамые талхийан, 
улэйэн усоониинь турок-мес- 
хетингууд шэнги турэлоо 
тоорийэн, туби дэлгэйгээр 
таранхай байхадаа, магадгуй 
йэн.

Алханын ара убэроор алта- 
най приискын шахта, шурпы 
нухэлоотэй, хунды хубшоорэнь 
мотопила наяралгажа, хи- 
тайштар ашаатай КАМазууд 
Хитад руу бурэмноогоор ур- 
дажа байхадаа болохо байгаа. 
Тэрэ уни сагта ерээдуйе нэб- 
тэ хараха шэдитэй асари ехэ 
убдистай, дээдэ изагууртай 
Намнанай багшын Агынгаа 
буряадта хэйэн аша габьяань 
хэлэшэгуй ехэ. Гансахан лэ энэ 
егоозори ламын йайгаар Агын 
буряадууд амгалан тэнюун 
муноошье байнабди гэжэ ойл- 
гохо тон шухала.

АЛХАНЫН ДОМОГУУД
Ага нютагаар буддын ша

жанай дэлгэрээ удыдэ Уба
ша Жэгжэд модон ухэр жэл- 
дэ (1805 ондо) Утай (Амдо) 
мургэлоор ошоходоо, Сэ 
римбуушэ Лубсан-Даша рабжа 
гэдэг хубилгаание бараалха- 
ба. Энэ гэгээн танай нютагта 
галаб унинэй йайхан занша- 
лай элшэ хусэ бадараадаг Ал
хана гэжэ уула байна гэбэ ха. 
Хожомоо шажанай бадарха 
ябадалда ехэхэн удхатай гэжэ 
абарал болобо. Удангуй, удага 
боонэрынь эндэйээ холодохо 
гэбэ. Бури урид Бухэтэр Шаба- 
риин абаралдахада, Алханада 
хэйэн буянта бутоолнууд угаа 
урагшатай байха гэйэн гэлэй. 
Утайн Дэгэн Гэгээн хоёр да
хяад Алхана морилйон гэбэ. 
Туган гэгээн Алхана ерэжэ, 
хэдэн янзын бутоол хэжэ, Дим- 
чиг бурханай (Шри Чакра- 
самвара) орон гэжэ айладаба, 
эндэ буян уйлэдэхэ, бисалгал 
хэжэ даяанда йуухада, угаа ая- 
тай заяанай табисууртай орон 
гэйэн ха.

Агууехэ Алхана уула дээ
рэ дээрэйээнь ябталаад та- 
бийан шэнгеэр оодоо ундын 
бодойон энэ багта тон ундэр 
уулань юм. Янза буриин мо- 
доор бурхоогдэйэн, олон ян
зын жэмэсээр баян, ан арьяа- 
танай, агаараар ниидэдэг 
жэгууртэнэй аятайгаар ами- 
дархада зохид, хайша хай- 
шаа харьялан урдайан уйа 
голнуудтай, эрид ундэр элдэб 
янзын тухэлтэй байса шулуун 
хабсагайнуудтай аглаг йайхан 
орон юм.

Алхана уулын эбэр тала
да Уудэн Сумэ гэдэг ашаатай
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дурбэн тэмээнэй багтахаар 
уудэтэй юм. Дотоогуурынь 
гарахада, дорюун дошхон 
сэдьхэл номгордог, галзуутай 
шоно нохойдо зуулгаад хии- 
рээдшье ябайан хунэй ордойон 
номгоржо, аюултай убшэнйоо 
хахасадаг гэхэ юм. Мэнэ мэнэ 
олон унгын йолонго татахань 
йуртэй, йайхан узэгдэл юм. Ал- 
ханын баруун хойнойоонь эхи- 
еэ абайан Элеэ гол, эсэгэ уулаяа 
нара зуб гороолон эрьелдэжэ, 
урагшаа урдаад, эжы хатан 
Онон мурэндее шудхадаг. Энэ 
уулын эбэрйээнь Убжэгэеэ, 
Дульдарга хоёр голнууд Элеэ- 
дээ ородог. Баруун хажууйаань 
Уреэгэй гол уригшаа жудхэн, 
Огшоо голдо ородог. Алхана 
уула агууехэ шухаг хоморой 
элшэтэй гэдэг юм. Алханада 
даяан бисалгал хэхэдэ, адис 
уршоолтэй угаа ехэ убдис 
хусэтэй орон гэжэ эндэ удаа- 
наар бутоолдэ йууйан егоозо- 
ри Намнанай Шагдар абарал 
болойон гэбэ. Шорой хонин 
жэлдэ (1859) Цэнгэ заййан 
Бухэтэр шабриниие бараалха- 
хадань, нютагайнгаа Алхана
да ургэл хэгты гэжэ абаралда- 
ба. Энээниие дуулажа баййан 
Минжуудоржи ноён хоёр бум- 
ба Алханада абаашажа нюу- 
хыень угэбэ. Тэрэ жэлынь зу- 
най йуул йарада Зундуй гэлэн 
жараад нухэд ламанартаяа 
Алханадаа согшод ургэхэдэнь, 
ган табигдажа, бороо оройон 
байгаа.

Илалтын тугай жадын узуур 
шэнгеэр бэшэ ламанарйаа 
ундэр хурсаар илгардаг, эди 
шэдеэр бурин тугэс хусэтэ гэ- 
гээн турэлтэ Туган Хутагта- 
да Алхана тухайгаа Агайаа 
ерэйэн Чойнжид гэлэнэй ай- 
ладхал дуулаад, хундэтэйгээр 
хулеэжэ, хоёр зуу мянгаад сог- 
шод уншаад, абарал болобо. 
Алхана гээшэ Димчиг бурха-

най буянай баясхаланта тэм- 
дэгтэй 24 дагшан ороной нэгэ- 
ниинь гээшэ гэжэ ойлгуулба.

Хутагта Дэгэн гэгээн олон 
шабинартаяа Алханада за- 
ларжа, даяанай гэртэ байр- 
лаба. 10000 дахин Димчигэй 
уншалга бутообэ. Энэ гэгээн 
зуудэндоо Очир дара бур- 
хантай, би энэ уулые гурба 
дахяад бараалхайан байнаб. 
Зуудэндоо ка-ом-а гэйэн дээрэ 
дээрээ дабхарлайан узэгуудые 
хараа йэмби гээд, Алханын 
оройн хада хабсагайнуудай 
нэрыень хэлэжэ угэбэ. Эдээ- 
нэй нэгэниинь Нара-Хажад 
шэнги гэбэ. Туган Хутагтын 
абаралдайаар, Нара-Хажад 
гээшэ доторой найман ордо- 
ной нэгэн гээшэ гэбэ.

Эмэ гахай жэлээр (1875 
ондо) долоодохи йарын 7 
ундэр Дэчэг-Хутагта шаби
нартаяа дахяад морилбо, эн- 
дээ нэгэ йара бэшэрэл хэбэ. 
Алханын обоогой ороййоо 
Зуун-Убжэгэеэдэ томо шулууе 
хараад, хогоосоной номнолой 
шэнжэ бэедээ шэнгээйэн гэбэ. 
Ургэл, мургэл, уншалга хэбэ. 
Даяанайнгаа гэртэ ошоод, хоно- 
хо зуураа Амдогой, эзэн Лоджа 
Дунграджон Алхана морилхо- 
донь, Уудэн сумэ оороо нээгдэ- 
жэ, ерэгшэ Дунграджон гэрэл 
туяа татаад, Нара-Хажадта 
буугаад, Дэчен-Хутагтые ерэ 
наашаа гэжэ захирба. Углов 
углоогуурынь нэгэ хэды шаби
нартаяа унгэрэгшэ удэр ябаг- 
ша шулуун соогуураа ябайаар 
байтараа тооришэбэ. Худое 
хонохо баатай болобо. Байа 
дахяад зуудэлхэдоо, зуун хойто 
зугтэнь хоёр йэеы гэрэй баг- 
таад байхаар уужам шулуунай 
нюуса хумэг табан унгын гэрэ- 
лээр туяаржа байба. Дээрэйээ 
янза буриин аршаан дуйалжа 
узэгдэбэ. Углоодэрынь бодо- 
жо, энэ хумэгоо олоод, Дим

чиг бурханай зурхэн тарни 
уншажа, хадаг баряад ургэл, 
мургэл хэбэ, ундэр йайхан ба- 
лин ургэбэ, оойэдоошье ама 
хурэбэ. Энэ шулуунай хумэг 
энэ газарай шухала гол сумэнь 
болоно гээд, нара зуб гороо 
хэбэ. Хожомоо эндэ гороо 
хэхэ, мургэхэ, ургэхэ хэрэгтэй 
гэжэ захиба. Шадалгуй, ша- 
далтай зон ерэжэ, мургэжэ, 
хун сэдьхэлдээ бисалгуужан 
гээд, даяанайнгаа гэр бусаба. 
Тиигээд Согшод болоод, гал 
мандал Димчэгэй сумэдэ зо- 
рюулан ургэбэ. Хожомоо жэл 
бури наймадахи йарын 10-най 
удэрйоо табан хоногой тур- 
шада эндэ ургэл ургэхэ, Дим
чиг бурханда зорюулйан би
салгал уйлэдэхэ ёйотой гэйэн 
байна. Дэчен-Хутагта: «Эндэ 
ерэхэдээ сэдьхэл тэгшэрээд, 
зосоо уужам болош одог, 
арбан сагаан буянай ашада 
хуртэжэ, олон талаараа йайн 
хубилалта бэедэ узэгдэжэ ша- 
дадаг ушарйаа, эндэ байд гээ 
йаа гоёл бэлэй даа», -  гэйэн 
ха. Алханын газарай хурьйые 
бумба соо хэжэ, эндэхи Габжа 
Гэлэн хоёрто гартань барюу- 
лаад, ерэхэ зун болотор энэ 
амйартада арюудхал, зорюул- 
га уншаад таарамжатай газар- 
та булажа нюухат гэжэ захяад, 
нютагаа бусаба.

Уйан эмэ хонин жэлдэ (1883 
ондо) Агын дасанай шэрээ- 
тэ Ёнзон багша зунай дунда 
йарада Алханые бараалхаха- 
даа, Намнанай Шагдар егоо- 
зоритой суг хамта 9000 дахин 
дабтажа, согшод ургэбэ. Хо- 
жомынь тэрэ бумба нюугша 
газартань обоо байгуулжа, су- 
барга бодхоогдоод, мургэлэй 
орон болгобо.

Энээниие Буряадай эрдэмэй 
тубэй эрдэмтэн Ц.Д. Сыртыпо- 
ва угэбэ.
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
АЛХАНА ДАГШАН YH3H 
ЬУЗЭГТЫН Н Ю Д 00Р

Алхана уула тухай Ьайн мэ- 
дэхэ Бадма абгайе, унэн нэрээ- 
рээ Сэмпилэй Удбэд-Бадма 
гэдэг хугшэниие Ага соогуур 
бэдэрбэб. Ород Ьамгантай уул- 
заад Ьурахадамни:

- Ага, эта бабушка лама что 
ли? -  гээд, заажа угэбэ. Бабуш
ка лама гээшэнь зуйтэйшье ха. 
Yпэхоор Ьузэгтэй энэ хугшэн 
улаан орхимжо зуухэ эрхэтэй 
болоЬоор унинэй юм. Арбан 
хара нугэлые тэбшэжэ, ар
бан сагаан буян уйлэдэхэ ша- 
хаа тангаригаа угэжэ, Бахил 
хуртэЬэн эхэнэрые шабганса 
гэдэг, буЬэтэн Ьаань убаша 
гэдэг ёЬотой юм. Иигэжэ Бад
ма шабгансые бэдэржэ, гэры- 
ень олоод, хорёогойнь уудээр 
Ьэргыльдин шагаанаб, нохой 
гэжэ тодхор угтажа байхадаа 
болохо ха юм. Энэ эртэ сагта 
уягдаагуй байжа магад. Бадма 
абгай углеенэйгее ургэл хэжэ 
байхань хорёо соогоо харагда- 
ба. Нохойшье угы. Пузэгтэнэй 
гэр байдалые заал Ьаа арьяатан 
харууЬалдаг бэшэ, ЬахюуЬа 
бурханиинь, зузаан буяниинь 
амгаланииень сахижа байдаг 
гээшэ ха.

- Углеенэй хонгороор га- 
заагаа саг табяад, хеерэЬэн 
Ьунэйнгээ, шэнэхэн сайнгаа 
дээжээр Алхана дагшандаа 
зальбаран, орон дэлхэйдээ сэр- 
жэм ургэдэгби, -  гэжэ намда 
ойлгуулба. Дагшан гэЬэн тубэд 
угэ, бурханай орон гээд ор- 
шуулагдадаг. Ерэ гаратай энэ 
хугшэн ехэ юумэ наЬан соогоо 
узэЬэн ха. Шэруун сулэлгын 
Нарымай хизаарЬаа сулхэ шэр- 
хидээ тэсэжэ, орон нютагаа 
бусаха хубитай байгаа гээшэ 
ха. Томскын обкомой секре- 
таряар худэлЬэн Егор Лигачёв 
тэндэхи хэлсэЬые: «Бог создал

рай, черт -  Нарымский край»,
- гээд бэшэЬэн байдаг гэхэ- 
дэмни, ород хэлэ Байн мэдэхэ 
Бадма абгай тодожо: «Энээн- 
дэл таараЬан хуйтэн сэбдэг, 
хухэ зудэруу, хухуули болдог, 
оёоргуй ой тайга, уй тумэн 
илааЬан хусуул орон юумэ аа 
бэд даа», -  гээд, бэеэрээ узэЬэн 
хадаа, баталан хэлэнэ. Бад
ма абгай эрэ бэрхэдээ, элуур 
шэрхидээ, эндэЬээ амиды мул- 
тарааб гэнэгуй, тон ондоо 
тайлбари угэнэ. «Тэрээгуур 
тунхэлжэ ябахадань, ундэр 
наЬатай, уншэн ганса улбэр 
бэетэй дооромбо ламбагайе 
ургэжэ буяндань хургэЬэн хум 
даа. Тэрэ ламбагаймни Алхана- 
даал зальбара гээд отол хэлэхэ. 
Пуулшынгээшье гэрээд угэдэ 
«Алханадаа зальбаржа шадаа 
Ьааш, Алханамнай шамаяа 
Агыешни абаашахал байха», -  
гээ аагша бэлэй. Т эндэЬээл эхи- 
лээд энэ хэлэгшыень дуургэлтэ 
болгон унэн зурхэнЬоо заль- 
бараа хунби. Унэхоороошье, 
унэр баян Ага нютагаа бусаха 
саг ерэжэ, хурэ хурэЬоор лэ, 
Алхана ошожо ургоо, мургоо 
бэлэйб. Еороо хэдэг болооб. 
Тэрэ гэЬээр табяад жэл бо- 
лошобо. Туруушээр ажалдаа 
ЬамаараЬаар жэнжэдгуй жэл 
бури гороолжо бирадаггуй 
байЬан гээшэ Ьаа, ябан ошон 
жэл алгадахаяа болёоб, зари- 
мадаа хоёршье дахяад гороо 
хусообэб, иигэжэ 32 дахин Ал- 
ханые гороолоо хумби. Муноо 
шадал болёо, нэмэри хэлтэн 
дуурэнтэбэ ха, хорин сонин соо 
33 дахин гороолЬон гээд, нэ- 
гые нэмэжэрхиЬэн байна Ьэн»,
-  гээд Ьулаханаар Ьэгшээд аба- 
на. Нэгэ дахин Алханые тойро- 
ходоо, зуун хорёод ту, али гу- 
шаад ту километр болодог гэхэ 
юм. Энэмнайшье нилээд баг- 
саамжа тоо гэе. Шудэр хуша, 
шулуун байса, хада хабсагай

махаЬан энэ замые яагаадшье 
хэмжэхын арга байхагуй. Ео- 
роошод дурбэн удэрэй тур- 
шада соо ото Ьэтэ ябгалжа, 
гороогоо хусоодэг юм. «Иимэ 
ехээр Алханада шутэжэ буян 
хээд байхадаа, оорын бэедэ 
нэгэ ондоо узэгдэл бии боло
дог байна ту?» -  гэЬэн асуудал- 
дамни шабганса абгай иигэжэ 
харюусаба:

- Энээн тухай хараЬан 
хундоо дэлгэрэнгыгээр ярижа 
Ьуугшагуйб. Буруу зуб ойлго- 
жорхёод, хооруу хухируу домог 
улэ болгон шашалдахадаашье 
болохо ха юм, -  гээд, эрхиеэ му- 
харюулжа Ьууд гээд, саашань 
ургэлжэлуулбэ. Зуудэлхэдэмни 
яашагуй Ьайхан сумэ субарга- 
нууд узэгдэдэг. Унзад хоолой- 
гор уянгатай дагнаа татаха- 
дань, дахаад буреэ бэшхуур, 
сан хэнгэрэгэй абяан элихэ- 
нээр дуулдахал даа. Зуудэншье 
зуудоороол юм бэзэ, хэды да
хяад удэр дунда унэхоороо шэ- 
хээрээ иимэ уншалга дуулажа 
узэЬэнби. Паяшаг Эбэрэй ар- 
шаанда углоонэй нара угтажа, 
ургэл хэжэ байтарни, тэнгэри- 
дэ хонхын абяан жэнгирхэдэл 
гээд, аалиханаар аад холоЬоо 
даа бурханай хугжэм эхилжэ, 
ябан-ябан буришье эли болоод 
наашалжа ябатарынь, гэнтэ 
залуушуул мангад наяраагаа 
маяггуй шангаар Ьухируулэн 
гэЬээнь, уноохи тэнгэриЬээ 
буугша абяан замхашоо Ьэн 
даа. Энэнь буян Ьузэгтэ, бур- 
хан шажанда харша юумэн 
байба гээшэ юм ту, гайхалтай. 
Минин багада Алхана гараад 
ябахадамнай, убгэд хугшэд 
ухи хуугэдые бу хашхаралдаг- 
ты, бу шууялдагты гэжэ хори- 
догынь иимэ удхатай байгаа 
гээшэлтэй гэхэдэмни:

- Тиибэд даа, Алханада 
мургэл хэжэ ябахадаа, гун 
гунзэгыгээр Ьузэглэжэ, абяа
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суулеэгуй, дулдуу номохон 
ябаха ёйотой гэдэг гээшэ ха 
юм.

- Минин дуу басаган Хан- 
дама гэдэг, мунее Пудэнтэ 
нютагта хугшэржэ ябана даа, 
тэрэмни дайн соогуур нюусаар 
Алхана мургэхэеэ гараад буса- 
хадаа, хеерэбэ гээшэ:

- Уудэн сумэдэ мургэжэ бай- 
хадамнай, гэнтэ огторгойдо 
сан хэнгэрэг наяршоо, лама- 
нар уншаа гээд, иимэ йонинтой 
ерэхэдэнь, би унэншеегуй бэ- 
лэйб. Унэн лэ байгаа ха юм 
даа.

Тиимэ иимэ юумэ тэнгэ- 
рийээ дуулабаб, харабаб гээ 
haa, тиихэдээ бэлээр этигэхэ- 
шьегуй, тиигээд баахан солит - 
тойдо тооложо байгаа ха юм 
даа. Иимэ узэгдэл гээшэ тон 
усеенеер узэгдэдэг, ошоходоол 
иимэ узэсхэлэн юумэ узэнэб, 
харанаб гэжэ энгэлтэгуй бай- 
ха. Дуулахайаа байха, нюдее- 
реешье харахашье ушар то- 
хёолдохо:

- Хеерыт даа, тэрэ хара- 
йанаа, -  гэжэ гуйнаб.

- Даншье уни бэшэ даа, 
хэды жэл унгэрбэ ха. Нара-Ха- 
жадай сумэдэ зула бадараагаад 
йунажа мургэжэ байтараа, ха- 
ран гэйээмни тэрэ сумын хунхи 
соохи хана тушэйэн орье-торье 
шулуунууд бултадаа алтан 
бурханууд болоод харагдаба 
гээшэл даа. Урдуурынь олон 
зуланууд бадарна. Баян элбэг 
балин ургеетэй, тахилнууд 
жэрылдэнэ. Ямаршье йайхан 
байгаа гээшэб, хеерхэй! -  гээд 
наманшална.

- Иигэжэ хэлэхэдэтнай Ми
нин досоо ехээр барайшаба 
аал, -  гэхэдэмни.

- Яаба гээшэбтэ?! -  гээд, 
гайхашаба.

- Уни болоо даа, 1952 
ондо, Урда-Агын йургуулиин 
хуугэдые дахуулаад Алхана

экскурси хэжэ ябахадаа, энэ 
танай хэлэгшэ шулуунуудые 
дамжажа, дээгуурынь гуйгееб. 
Бурхануудые гэшхэйэн муу- 
хай нугэлтэй амитан ха юмбиб 
гээд, мунее болгоод ойлгохо- 
доо, досоомни аягуй болоно, 
-  гэхэдэмни:

- Зорилгоор мууе хусэжэ 
тиигээ бэшэ, мэдээгуй гээшэ 
бэзэт, «Ёйо мэдэхэгуй хундэ 
ёро халдахагуй», -  гэдэг гээшэ 
гээд йанааемни зайана.

- Тиигэжэ байхадаа, дээшээ 
хараагуй гээшэ гут?

- Хараа бэд даа. Ото йэтэ 
оройнь хурэтэр нухэн байгаа 
йэн, -  гэнэб.

- Тиимэ юумэ гэдэг. Тэрэ 
сорго нухэн гээшэнь тухэреэн 
юм ту, али ямар юумэ ааб даа?

- Хабид гэйэн тэбхэр тухэлтэй 
сорго байгаа йэн. Тэрээн оодэнь 
хул гараараа тэбхэдэжэ тээ дээрэ 
тэгэн дундань хуроод, торолдоод 
ушоо саашаа ошохо хусэлэнтэй 
жудхэжэ байтарни, дээрэйээ хун- 
хинэйэн абяан дуулдажа, тэрэ 
хабсагаймни дойолходол гэбэ, 
юундэшьеб жэхьщэйэмни хуроод, 
бушоо йэмби. Буугаад, хуугэдйээ:

- Самолет дээгуурнэй нии- 
дээ ту? -  гэхэдэмни.

- Угы, самолёдой абяан 
дуулдаагуй, -  гэлдэбэ.

- Тиимэ, абяан дуулдаха 
аабза, -  гээд, Бадма абгай эти- 
гэнгеэр баталан хэлэбэ.

Агада гарадаг «Толон» со- 
нин соо Нара-Хажадай энэ сор
го тухай, йалхитай номгоншье 
байхада, элдэб янзын хууеэн, 
шууяан, аялга абяануудые 
дуулайан хунууд байдаг. Энэм- 
най дээдын юртэмсын хоолой, 
одон зурхайн хусэтэй мургэлэй 
орон гээд Содбо Ешижамсуев 
бэшэйэн байдаг. Бадма абгай 
саашань хоорэхэдоо:

- Эдэ байдаг Пудэн сумэ, 
Димчигэй сумэ, Нара-Хажа- 
дай сумэ гэдэгууднай юрэ ха-

рахада шулуун хабсагай- 
нууд гээшэ ааб даа. Хаа-яахан 
гайхамшагта йайхан дасан, 
сумэнууд болоод узэгдэдэг юм. 
Олон ламанарай хуралаа ху- 
ража байхань дуулдаха, -  гээд 
удэр буриин юрын лэ узэгдэл 
мэтээр хоорэжэ йуухань гай- 
халтай. Зарим хун: «Энэшни 
зунтэг болойон хугшэнэй дэмы 
угы бэд даа», -  гэхэ ту, али улуу 
гаратараа йузэглоод, тэрэндээ 
санхатажа: «Наверно крыша 
поехала», -  гээд, толгойгоо- 
шье тоншожо магад. Улаан 
нюураараа урдайаань хара- 
жа йуугаад, удаан хоорэлдэжэ 
байхадаа, буряад-монгол ундэ- 
йэтэй, булгархай, хурдан бо- 
долтой, урданай сагай булгата 
хугшоо гэжэ сэгнэжэ йуугаа 
бэлэйб. Энэ хоорэгшэдэнь 
унэншэхэ ундэйэн ушоошье 
байха. Далаад таран оной уеэр 
манай Урда-Ага нютагайхид 
Алханаяа мургэлоор ошоод, 
Уудэн сумэдэ хуроод байта- 
рынь, Бадма гэжэ нэрэтэй зур- 
гаатайхан хубуун аба эжынгээ 
хормоййоонь угзаран:

- Харыт! Энэ яайан гоё да
сан гээшэб! -  гээд, баруун тээ- 
шэнь зааба ха. Хэндэшье юун- 
шье харагдаагуй.

- Юуншье угыл даа, юугээ 
энэмнай хоорэнэ гээшэб? гэл- 
дэхэдэ, ехээр урмаа хухаран- 
гяар:

- Байнал даа, тээ тэрэ, 
- гээд, заахайаа бэшээр ба- 

талха аргагуй байшаба. Тии- 
гэхэдээ, боди сада найандаа 
ябайан энээхэн хубуун муноо 
Агын дасанай шэрээтээр 
йунгагданхай, гэргэ йамга 
абажа, гэр мал болоогуй, архи 
тамхи эдлээдгуй, нарин нан- 
гин муноо сагай усоохэн тоото 
гэлэнгуудэй нэгэниинь, Бадма 
ламхай гэгдэжэ ябана.

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ.
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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АЮША ДОНОЕВАЙ  
85 ЖЭЛЭЙ ОЙДО  
ЗОРЮ УЛНАБ

Уран-Душын,
Уран зохёолой йуури

табилсайан, 
Уран гоё дуугаараа магтайап, 
Улад зондоо хундэтэй

багшамнай. 
Баян сагаан Санагада турэжэ, 
Буурал аба эжынгээ

хундэтэ нэрые, 
Баян дэлгэр солыень

ДУУДУУЛха, 

Буурашагуй бэлиг талаантай 
байгаа.

Ye угайнгаа табилангаар, 
Ундэйэн хэлэнэйнгээ

татасаар,
Унжэгэн зеелэхэн

ухаанайнгаа бэлигээр 
Ундэр Уран-Душэеэ

суурхуулаа.
Турэл дайдаяа шэнжэлжэ, 
Тэрэ уеын ухибуудые

дахуулжа,
Тайгын хангал соогуур

урмашуулжа, 
Тунгалаг Зэдэ, Сэхирэй

эхине харуулйан. 
Эрдэни хулэг унажа,
Эрын гурбан нааданай 
Эгээл хундэтэй солые

дуудажа,
Эльгэ зурхыемнай уяруулан 

мунхэрйэн. 
Yпдэйэп хэлэнэйнгээ

баялигые
Ухибуудтэ дамжуулан

омогорхоо, 
Узэсхэлэн йайхан Хангайгаа 

магтажа,
Ундэр дээдын шагналда

хуртео.

M YH X3 УРЕЭЛТЭЙ  
ТООНТОМ НИ

Тэрэнги сургалаар
анхилйан,

Тунгалаг агаар соонь
тэнжэжэ,

Тайгын аршаангаар
адислуулжа, 

Турэл хурьйэн дээрэ
ундылгэйэн

Таабай,теебиин 
мунхэ уреэлтэй тоонтомни, 

Торгон хадагаар угтайан
Ёнгорбой нютагни. 

Эбэр номой эршэ
зэдэлуулйэн

Элинсэгэйм алтан хуреэтэй 
Хангай.

Эльгэ зурхыемнай
уяруулйан,

Эндээл хэтэдээ жаргайан 
Хэшэг буянтай улгы

тоонтомни,
Хуухэн-Бумбэй ургэмжэтэй 

нютагни.
Булгата гэгээн хадануудтай, 
Бугын урамдаагаар солотойон, 
Баабай эжын мунхэ домогтой 
Буян ехэтэй, ёйо заншалтай 
Хун шубуун гарбалтай

тоонтомни, 
Хонгоодор йайхан Ёнгорбой 

нютагни.
Аяар урда carhaa эхитэй 
Аршаанта нютагни

Тунхэнэй Хойморйоо, 
Ара Хангайгаа суурхуулйан, 
Альган дээрээ

ургэжэ ябайан, 
Бурхан Теебии ургэмжэтэй 
Баян хонгор Ёнгорбой

нютагни. 
X. ЦЫРЕНОВ

2019 ондо 70 накатай 
болохо уетэндвв энэ дуу 
зорюулнаб
ДАЛАН НА h  АНАЙ ДАБААН 
(дуун)

Тохорюун, тохорюун,
гэрииг-гурииг, 

Тэнгэридэ йуба татаад, 
Тэхэрингуй ошойон

жэлнуудые
Тургэн ухаандам оруулаа. 
Дабталга.
Далан найан, далан найан, 
Дахяад ерэхээ яагаабши? 
Далан найан, далан найан, 
Дабаан дээрээ гарайан

найан.
Далижайан нютагтаа 
Дахин-дахин ерэхэдэм 
Далан жэлэй унгэрйэн 
Досоомни гэнтэ йанагдаа. 
Дабталга.
Далан найанай дабаае 
Дахяад дабаад туршаха 
Дурамни хурэнэл

юундэшьеб,
Дуулыт намайе, нухэдни. 
Дабталга.

ЗАХЯА
Буурал Саян тушэлгэтэй 
Буряад орондоо дурлая, 
Булжамуур шубуунай жэргэдэг 
Бууса нютагаа йэргээе.

Хаяа хадхажа йууйан, 
Хуршэ айлаараа ябалсая, 
Ханилажа наадажа ябайан 
Хани нухэдее бу мартая. 

Хухын дуунай сууряатадаг 
Хубшэ тайгаяа гамная, 
Хугшэрйэн аба, эжынэрээ 
Хундэлжэ, ямбалжа ябая.
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