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ПОНИН

Худее ажахын мяханай яармаг 
Улаан-Удэдэ эмхидхэгдэхэ

Байгша оной декабриин 
1-2-ной уДэРнУУДтэ Улаан- 
Удын наймаанай дэлгуур- 
нуудтэ заншалта мяханай 
яармаг унгэргэгдэхэ.

«Ц ентральны й», «С М П - 
398» дэлгуурнуудтэ, « Ф аб 
ричны й», «К рестьянский», 
«К рокус», «C apita l-M all»  
гэйэн худалдаа-найм аанай  
ком плекснуудта худее ажа- 
хы эрхилэгш эд мяха най- 
м аалха. Д екабриин  1-дэ 
углеен эй  10 c a rh a a  яарм аг 
аж алаа эхилхэ. Тиихэдэ хо-

тодо  аж айуугш ад гахайн , 
ухэрэй, хониной, адуунай 
м яха, гэдэйэ д отор , м яханйаа 
буйлуулйан эдеэ хоол , загай а 
болон  жэмэс, й ам ар  худалда- 
жа абаха аргатай .

- Б уряад  У ласай ниислэл 
хотодо Захаам инай  айм агай  
олон м алш ад, уйлэдбэриш эд 
м яхаа ехээр найм аалдаг, 
тиим эйээ энэш ье жэл олон 
м алш аднай  ош ож о хабаада- 
хаар  бэлэн, -  гэж э Захаам и 
най айм агай  худое аж ахы н 
управлениин д ар га  Э рдэни

Ц ы денж апов хэлэнэ. Занш ал- 
та  болойон  м яханай  яарм аг- 
та  айм агайм най  фермернууд 
м яхаа найм аалха аргатай . 
У лаан-У ды н аж айуугш ад 
хям да сэнгээр мяха худал- 
даж а абаха ар гатай  болож о, 
ехэ олоороо  ерэдэг.

Я ар м агта  ош ойон мяхан 
№  2, №  4 гэйэн ветеринарна 
унэм ш элгэтэй байха ёйотой 
гээд худое аж ахы н управле
ниин м эргэж элтэд  тэм дэглэ- 
нэ.

Буряад хэлэнэй Уласхоорондын форум
ниислэл хотодо

Байгша оной арбан нэгэ 
дугаар йарын 26-27-ной удэр- 
нуудтэ Буряад уласай ниислэл 
хото Улаан-Удэдэ «Буряад 
хэлэн XXI-дэхи зуун жэлдэ» 
гэйэн уласхоорондын форум 
унгэрбэ.

Ф орумай ажалда 400 та
ран хунууд хабаадаба. Эдэ 
хэд бэ гэбэл: засаг зургаа- 
нуудай тулоолэгшэд, худое 
аймагуудай болон нютагуу- 
дай тулоолэгшэд, йуралсалай 
хутэлбэриин болон йургуули- 
нуудай захиралнууд, эрдэм- 
тэд болон дээдэ йургуулиин 
ажалшад, сэхээтэд, турэлхид, 
Эрхуугэй тойрогой, Забай- 
калиин хизаарай, М онго- 
лой болон Д отор М онголой

тулоолэгшэд, сурбалжалагш ад 
хабаадаа.

Туруушын удэртоо Бу
ряад драмын театрай ордон 
соо «Буряад хэлэ сахиха бо
лон хугжоохэ талаар  эрхим 
хэмжээнууд» гэйэн дэлгэсэ 
харуулагдаа. У даань гурбан 
часай хугасаа соо форумай 
суглаан боложо, олон тоото 
эрдэмтэд элидхэлнуудээ ун- 
шаа. Тэрэнэй удаа буряадай 
артистнуудай хабаадалгатай 
концерт харуулагдаа.

Хоёрдохи удэртоо айлшад, 
хабаадагш ад  найм ан газар  
тараж а элдэб асуудалнуудые 
хараа. «Буряад литературна 
хэлэн, тэрэнэй диалектнуудтэй 
харилсаан, асуудалнууд болон

ерээдуй», «Буряад уран зохёо- 
лой хугжэлтын асуудалнууд», 
«Буряад хэлэнэй хугжэлтэдэ 
соёлой эмхи зургаанай уургэ», 
«Буряад хэлэ заалгы н муноо 
уеын ш ухала асуудалнууд», 
«Буряад хэлэ хугжоолгэдэ 
худоогэй засаг зургаанай 
уургэ», «Буряад хэлэ хуг
жоолгэдэ олондо мэдээсэл та- 
раадаг хэрэгсэлнуудэй зорил- 
го», «залуушуулай тоосоон», 
«турэлхидэй суглаан» гэйэн 
гарш агуудтай суглаанууд бо
ложо унгэроо.

У нгэрйэн форум тухай 
дэлгэрэнгы гээр удаадахи ду- 
гаартаа  хоорэжэ угэхэбди.

Б-Ж. ЛОГИНОВ,
манай корр.
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ЭЖЫН ПАЙНДЭР

Бэрхэ агроном, эжы, нухэр
Захаамннай аймагай нюта- 

гуудаар олон хуугэдээ ургэжэ, 
ан бун ажайуудаг, зонойнгоо 
дунда хундэтэй болойон гэр 
булэнууд олон. Тэдэнэй тоодо 
Дутэлуур нютагай Дулмаевта- 
най гэр булэ ороно.

Аяар холын 1975 ондо 
Жигжнт Бадмаевич Дулмаев 
РСФСР-эй худее ажахын ми- 
нистерствын Ивалгын гидро- 
мелиоративна техникум улаан 
дипломтой дуургэжэ, техник- 
механик мэргэжэлтэй болоод, 
турэл Дутэлуурэйнгее совхоз- 
до ерэжэ механигаар ажалда 
оройон байна. Энэл жэлдээ 
Далахай нютагйаа гарбалтай 
Ирина Будаевнатай хуби заяа- 
гаа холбожо, Дутэлуур нютагта 
нэгэ залуу гэр булэ нэмэйэн юм.

Ирина Будаевна 1976 ондо 
дээдэ йургуулияа дуургэжэ, 
залуу агроном мэргэжэлтэн 
Дутэлуурэй совхоздо ажалда 
оройон байна. Залуу агроном 
мэргэжэлтэн хамсыгаа шуун 
ажалдаа орожо, удангуй ехэ 
амжалта туйлажа райкомой 
Хундэлэлэй грамотануудта 
хуртэйэн байна.

Ж игжнт Бадмаевич Ирина 
Будаевна хоёр табан ухибуудые 
ундылгэжэ, гарынь ганзагада, 
хулынь дуроедэ хургэжэ табяа. 
Булта ухибуудынь дээдэ мэр
гэжэлтэй болойон. Томо баса- 
ганиинь Цыпилма Буряадай 
гурэнэй университет дуургэжэ, 
мунео Буряадай радиодо ам- 
жалтатай ажаллана. Алдар 
хубууниинь Технологическа 
университет дуургэжэ, мунео 
ГАИ-гай ноёор Хоринскдо 
ажаллана. Дунда Сэсэгма ба- 
саганиинь Хяагта хотодо ай
магай захиргаанда ажалладаг.

Алёша хубууниинь буряадай 
гурэнэй университет дуургэжэ, 
ОМ ОН-до мунео ажаллана.

- Эгээл бага Туяна ба- 
сагамнай дээдэ йургуулияа 
дуургэжэ, мунео ушоол гэр 
булэ болоогуй, -  гэжэ Жигжнт 
Бадмаевич хеорэнэ.

Ирина Будаевна гансашье 
ажалдаа бэрхэ бэшэ, гэртээ- 
шье бэрхэ йамган, эжы баййан. 
Ухибуудгээ оорое тэрэ 80-90- 
ээд онуудай хундэ сагта хубсайа 
оёжо умэдхуулдэг байгаа. 
Тиимэйээ бэрхэ оёдолшон, гар- 
таа ехэ дуйтэй эхэнэр байгаа.

Ирина Будаевна ооуюо сов- 
хозой агроном, Жигжит ну- 
хэрынь совхозой механик. 
Тиимэйээ ажалынь ходо хол- 
боотой болоно. Энээнйээ бо- 
ложо гэртээ зарим уедоо дууга- 
ралдаха сагшье ерэдэг йэн гэжэ 
Ж игжит Бадмаевич хоорэнэ. 
Зарим уедэ тракторист хубууд 
трактораа эбдэхэ, саг соонь 
зайабарилхагуй. Тиимэйээ сов
хозой ажал йааталдаха. Тиихэ- 
дэнь механик зэмэтэй боложо, 
гэртээ зэмэлуулхэшье саг ерэхэ.

Совхозойнгоо ахамад агро-

ноомоор 1984 онйоо худэлеод, 
удаань 1992 ондо совхозой 
йалахада КХ-да оройон байна.

Дутэлуур нютагта Ж игжит 
Бадмаевич уусхэл гаргажа су- 
баргын барилга эхилжэ, 2007 
ондо рамнайлагдайан бай
на. Энэ ехэ барилгын ажал 
нухэрэйнгее хажууда Ири
на Будаевна даалсажа абаад 
даахасагуй ажал ябуулалсаа. 
Олон хандиб ургэйэн хун зо
ной нэрэ обогуудые мунхэлхэ 
гэжэ аймагай архивта, нютагай 
музейдэ дансануудые наринаар 
бутээжэ хадагалуулаа.

Тиин убшэндэ дааригда- 
жа олон жэл убшэлйэнэй удаа, 
2016 ондо хада гэртээ харяа. 
Муноо Жигжит Бадмаевич 
гансаараа улоед, найанайнгаа 
инаг нухэрео йанан шаналжа 
йууна. Муноо 9 ашанартай бо
лоод байна. Ехэшье бэрхэ, 
хун зондоо хундэтэйшье, олон 
хуугэдээрээ бэеэ тойруулжа, 
ушоол олон жэл ябаха баййанаа 
убшэндэ дааригдажа ябашоо 
гэжэ нухэрынь шанална.

Б-Ж. ЛОГИНОВ,
манай корр.
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«Буряадай т уру у хунууд» урилдаанай 
«Аламжа Мэргэн Арюун Гоохон хоёр» номинацида

Эхэ эсэгын буян эдлэжэ
Далаад онуудай hyy.i багаар 

хухын дуунай хухинэжэ, набша 
намаагай надхажа баййан зу- 
най сагта Захаамин аймагайнгаа 
«Ажалай туг» сониндо саг зуу- 
рын а,калла худэлхэеэ ерэхэдээ, 
Сэсэг Долгоровна Хойлоковатай 
laiiiiicahaii хум.

Гун харахан нюдэдтэй, гу- 
рэмэл хоёр ута гэзэгэтэй, жэбжэ- 
гэр гоё бэетэй, ёБоор лэ буряадай 
дангина печатна машинкын саа- 
на Буушанхай, гар бэшэгуудые 
шуумар тургеер тоншожо, ехэл 
сулеегуй Буудаг Бэн. Тэрэ саг
та аймагуудта ород, буряад 
сонинууд адли тэгшэ гаража, 
коллективууд соо ажабайдал гээ- 
шэ бурьялжа, ажалшад урматай 
зоригтой баййан уе бэлэй.

Пуулдэнь таба-зургаан жэлэй 
унгэрБэн хойно дээдэ Бургуули 
дуургээд, нютагайнгаа соннндо 
ерэхэдэм, Булат Намдаковнч Жан- 
чгшов, Ханда Цыденовна Аюрза- 
наева, Дулма Батуевна Очирова, 
Сэсэг Долгоровна Хойлокова гээд, 
хамтадаа дурбэн хун долоон хо- 
ногто нэгэ удаа гарадаг соннноо 
тоб байса бутээгээд гаргажа, ай- 
маг зоноо Бонирхуулжа, хундэтэй 
солотой худэлжэ байгаа. Энэ кол
лектив соо ажалайнгаа намтарые 
эхилБэндээ би баяртай ябадагбн.

1948 оной намарай ольбон соо 
Захаамннай аймагай Шара-Азар- 
га нютагта Сэсэг Долгоровна 
турэБэн юм. 1967 ондо Санагын 
дунда Бургуули дуургээд, Ново
сибирск хотодо ошожо, техниче- 
скэ учнлнгцнда хоёр жэл Буража, 
линотипист мэргэжэлтэй болоод, 
нютагаа бусаБап юм. Тэрэ гэБээр 
гушан дурбэн жэлэй туршада ай
магайнгаа сониной редакцида 
худэлжэ, линотипай наборгцнгоор, 
секретарь-машинистаар, оршуу- 
лагшаар, сурбалжалагшаар, ха-

рюусалгата секретаряар, редакто- 
раар ажаллаа. 0ертее тон эрилтэ 
ехэтэйгээр хандадаг тула, хажуу- 
даа худэлдэг нухэдтее эрилтэ ехэ- 
тэй, ажалай гурим журам гээшые 
шанга баряад ябадаг, ажалдаа 
шуналтай, шуумар шадамар Сэ
сэг Долгоровна мэргэжэлээрээ 
доодо шатаБаа дээдэ шата -  ре
дактор хурэтэр ургахадаа, хэБэн 
хэрэгээ уялга ехэтэйгээр дуургээд 
ябадагыень гэршэлнэ ха юм.

70-80-яад онуудта жэгдэ 
худэлжэ баййан коллектив 90-ээд 
онуудаар сагай эрхээр муудажа, 
тон усеенеер гарадаг болоод 
байхадань, Сэсэг Долгоровнада 
хутэлбэрилгэ даалгажа, худее 
нютагуудай зоноор хеерэлдэжэ, 
ехэ ажал ябуулжа, эхэ хэлэн дээ- 
рээ гаража байдаг сонинойнгоо 
хаагдаха туйлдаа хуреед бай- 
хада, абарйан аршалйан хун. 
Энээнэй ашаар республика соо 
хоёрхон лэ сонин (ушее «Хэжэн- 
гын гол») мунее аймагуудта эхэ 
хэлэн дээрээ гарадаг хэблэлнууд 
мун. Иимэл бэрхэ, ажалдаа 
дуйтэй, зондоо хундэтэй хадаа, 
1992 ондо хэблэлэй талаар ула- 
сай Хундэлэлэй грамотаар, 2004 
ондо Ород Уласай Хэблэлэй бо- 
лон хэлхеэ холбооной талаар 
яаманай Хундэлэлэй грамотаар 
шагнагдажа, 1997 ондо «Бу
ряад Уласай соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ» гэйэн хундэтэй 
нэрэ зэргэдэ хуртэйэн байха.

Арбаад гаран жэлдэ Сэсэг Д ол- 
горовнатай хамта худэлйэн хадаа, 
коллектив соогоо тон хундэтэй, 
хажуудахи зондоо ходо йанаагаа 
хандуулжа ябадаг, туйалха сагай 
болоо йаа, туйалхые ходо орол- 
додог, ажалдаашье, ниитыншье 
хэрэгтэ жэгдэ оролсожо ябада
гыень йананаб. Коллектив соо 
нэгэшье уйлэ хэрэг Сэсэг Долго

ровна угыгеер унгэреегуй, уран 
йайханай булэгуудтэ ходо ябал- 
садаг, «Уран-Душэ» литератур- 
на нэгэдэлэйнгээ ажалда эгээл 
йанаха йарбайха хуниинь байгаа.

Найанайнгаа нухэр Бимба 
Дамбаевич Хойлоковтой душеед 
гаран жэл соо ан-бун хамта 
ажайуухадаа, хоёр басаган, нэгэ 
хубуунэй хулынь дуреедэ, гарынь 
ганзагада хургэжэ, найман алтан 
ашанараа харалсажа, жаргалтай 
теебии, таабайнар болонхой- 
нууд. Хяагта аймагБаа уг гарбал- 
тай Бимба Дамбаевич АТП-дэ 
инженерээр, арадай хиналтын 
комитедтэ, комсомолой комитед- 
тэ, шахтада худэлее. Сэсэг Дол- 
горовнагай эгээл найдамтай тул- 
га тушуурынь, бухы хэрэгуудтэнь 
туБалжа, зубшэл угэжэ, ёБотой 
нухэр юм.

Сэсэг Долгоровна наБанайн- 
гаа амаралтада гарабаб гээд, 
миин Буудаггуй. Арбаад гаран 
жэл соо «Эхын буян» гэЬэп айма
гайнгаа арадай ансамбльда эгээл 
эдэбхитэй гэшууниинь. Туе ан
самбль ганса аймаг дотороо бэшэ, 
республика соогоо сууда гараБан 
коллектив юм. Хабаровскын, 
Краснодарай хизаарнуудаар, 
Солонгос гурэнеер гастрольдо 
амжалтатай ябажа ерэБэн туе 
коллектив соо наБатайшье зон, 
дунда зэргын наБанай зон, залуу- 
шуулшье бии.

Сэсэг Долгоровна Хойлоко
ва энэ жэлдэ далан наБанайнгаа 
дабаа дабаба. Мунее зун Улаан- 
Удэеэ нуужэ ерээд, ашанартаа, 
хуугэдтээ туБа хайраа узуулжэ, 
буян хэшэгтэй байна. НаБанайнь 
энэ ехэ баяраар эгэшэ нухэрее 
амаршалжа, сэдьхэл тэгшэ, элуур 
энхэ, буянтай, хэшэгтэй ябахыень 
уреэнэб.

Надежда ГАРМАЕВА
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

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

( Ургэлжэлэл).
Дээрэ нэрлэгдэЬэн зужэгйоо 

гадна м анай найруулагш а 
Баярма Ж алцановагай най- 
руулан табийан энеэдэтэй, 
шогтой, дуутай, хатартай кон
церт мун лэ тэрэл тосхонуу- 
даар харуулйан артистнарнай 
энэ жанрта наадахадаа дээрээ 
ахагуй бэрхэ баййанаа гэршэл- 
жэ, харахаяа ерэйэн хунуудэй 
сэдьхэлдэ шэнгэжэ шадайан 
байбад.

Театрай гастрольдо яба- 
хада хамаг ябадалынь 
хутэлбэрилэгшэйоо гол тулэб 
дулдыдадаг. Эндэ театрай ди- 
ректорэй театр харагшадай 
талаар асуудалнуудаар орлог- 
шо, Буряадай соёлой габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ М арга
рита М аксимовна Цыренова 
хутэлбэрилэгшэ боложо га- 
раад, ехэхэн уургэ дуургэжэ 
ябана. Соёлой тубууд, байра 
байдал, эдеэ хоол, аян яба- 
дал, бензин-харшиин гээд лэ 
захагуй олон асуудалнууд удэр 
бури нэгэ доро тархи дээрэнь 
унажа байдаг, тэрээнйээ гад
на зар тунхаг, билет худалдаха 
гээд байал нобшохон ажал- 
нууд. Томоотой, журамтай, 
тиихэдээ суг ябайан нухэдтоо 
хундэтэй М. Цыренова гас
трольдо ябайан театрай ам- 
жалтын гол ундэйэнуудэй нэ- 
гэн болодог байха.

Энэ йарын арбан гурбанда 
би Арш аан хурэжэ артистнар- 
таяа хамтараад, театрайнгаа 
ушоол найдамтайхан КАВЗик- 
таа йуужа, сааш аа Тунхэнэй 
тухэреэнээр угсэжэ, Н илэй

даяанай хиидэй аршаан-ама- 
ралтын газар (Нилова Пус
тынь) алад гараад, Хойто-Гол 
тосхон хурэжэ, концерт ха- 
руулбабди. Холын худоогэй 
хунуудэй хулеэжэ ядайан эли- 
хэн байна. Захын энэ тосхондо 
соёлой байшан тон уринаар, 
зохидхоноор баригдайан, га- 
заагааш ье, зосоогоошье эзэн 
хунэй гарта байдаг гэжэ эли- 
хэн.

- Артист байха гээшэ гоёл 
даа. Хатараад, дуулаад, наа- 
даад, отол йайндэр мэтэ ажа- 
байдал соо ябахаш. Жаргал- 
тайл зон артист болодог баййан 
байха, -  гээд олохон ушарта 
хунуудэй хэлэхэ дуулдажа бай
даг. Энэнь зубшье юм бэзэ, гэ- 
бэшье хатараад, дуулаад, наа- 
даад ябахын тула удэр йунигуй, 
ургэйэ нойргуй усэд нэтэруу 
ажал туйлажа гараха хэрэгтэй. 
Тиигээдшье хун усэд нэтэруу 
оролдолгын лэ ашаар артист 
болошодоггуй гэжэ мэдээжэ, 
тэрэ хундэ бурханай заяайан 
бэлиг, юрын маанарйаа ондоо- 
хон гол байха ёйотой. Артист 
болоходоо хунэй сэдьхэл эмнэ- 
хэ хундэхэн уялга толгой дээрээ 
даажа абаад, ундэр нэрэеэ наи
тии гамнажа, тэрээхэн уялгаяа 
бэелуулэн, арад зондоо унэн сэ- 
хээр алба хэхэ -  иимэл хубитай 
хун артист болохо ёйотой гээд 
йанагшаб.

Буряад драмын театрай 
артистнар оорынгоо йайхан 
нэрэтэй суг турэл театрайн
гаа нэрэ хундые дээрэ ургэжэ, 
наитии гамнажа ябадаг, хэ- 
дэн удэрэй туршада артист-

нартаяа суг ябахадаа, энэнь 
нээрээл унэн гэжэ оорынгоо 
урданйаа баййан этигэл ба- 
тадхажа бусабаб. А ртистнар
най Тунхэнэй аймагаар арад 
зонтоёо уулзажа ябахадаа, 
аймагай толгойлогшо Н.Д. П е
туховой тон анхаралтай хар- 
галзалга доро А рш ан курорт 
дээрэ тубхиноод, аймагай ню- 
тагуудаар ябажа байба. Гэр 
булэйоо бухэли йарын турш а
да гараад, удэр бури автобус 
соо йэжэруулжэ, муноо жэлэй 
гайтай йонин сагай уларилда 
муноодэр халуудажа, углоодэр 
хулдэжэ ябахадашни халуун 
хоол, зохид байра, амгалан 
нойр гурбан лэ тубхын туруун 
хэрэгтэй байдаг.

Хойто-Гол тосхондо 13-най 
удэшэ концерт харуулжа, удаань 
Туранда «Амиды зулаяа» ха- 
руулаабди. Концерт нааданай 
амжалтатай гарахын тулоо 
артистнарйаа гадна театрай 
ондоо худэлмэрилэгшэд гэжэ 
байдаг. Хэдэн олон жэлнуудэй 
туршада театртаа амжалтатай 
йайнаар ажаллажа, алдар нэ
рэеэ йайн йайхан талайаань 
нэрлуулжэ, унэн сэхэ хан- 
дасаараа турэл театрайнгаа 
нэрэ хундые ургэлсэжэ ябадаг 
булэ -  абяа хабсаргадаг, дам- 
жуулдаг цехые даагш а Данзан 
Тангатов, тэрэнэй найанайнь 
нухэр, хубсайа саг ургэлжэ 
бэлэн байлгаха талаар цехэй 
ахалагш а мэргэжэлтэн Цы- 
регма Бидагарова хоёр эндэ 
туруушынхнеэ ябана бэшэ. Эдэ 
хоёрой ябаа сагта артистна- 
рай йанаа зобохо юуншье угы,
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ажалдаа нарин хандасатай 
энэ булэ доро дороо оноото 
ажалаа эрхимээр гуйсэдхэжэ, 
энэ багахан коллектив соогоо 
хухюу шог дэлгэжэ, баранайн- 
гаа сэдьхэл ургэжэ ябана гээд 
элил даа. Тиихэдэ манай теат- 
рта тайзан шэмэглэхэ, наадан- 
да бэлэн болгохо ехэ албан 
худэлжэ байдаг. Энэ албанай 
ахалагш а машинист тушаал- 
тай Балдан Цыдыпов олон 
угэгуй, хэжэ байха уялгатай 
ажалаа саг соонь хэйэн, гас- 
тролиин уедэ уш ее ямар ажал 
гаранаб, бэшэнтэеэ сугтаа тон 
дуратайгаар тэрэнииень хэл- 
сээд, коллективэйнгээ залуу- 
шуулда найдамтайхан уеын 
нухэр болонхой ябажа байна. 
Эгээл тиимэйээ Балданайнгаа 
турэйэн удэрые хилый саана, 
Хубсэгэл далайн эрьедэ, ма- 
найхин ехэл баяртайгаар, ехэл 
хухюутэйгээр унгэргэбэ бэлэй. 
Пайн хундэ хандасашье иимэ 
байха ёйотойл даа.

Хойто-Голой утэлйэн тээ- 
биинэр Дулма Папанова, 
Екатерина Аюшеева гэгшэд 
дулаахан угэнуудээр артист- 
нартамнай хамаг йайниие 
хусоод, энээнйээ хойшо оло 
удаа ерэжэ байхыемнай хулеэ- 
жэ байхаяа мэдуулбэд. Тиихэ- 
дээ:

- М анайшье ню тагта бэлиг- 
тэй хубууд, басагад олон, тэ- 
дэмнай ургэлжэ концерт-наа- 
дануудые харуулжа байдаг, 
хожомоо эндэйээмнай танай 
театрай нэрэ доро худэлхэ ар- 
тистнар гарахал байха, -  гэжэ 
нютагайнгаа залуушуулые 
магтаад абанад. Хойто-Голой 
дунда йургуулиин директорэй 
йуралсалай талаар орлогшо 
Любовь Бадмаевна Донитова:

- Х ода Н амсараевай нэ- 
рэмжэтэ театрай артистнарай 
концерт тон бахархан хараба 
гээшэбди. Ехэ йайхан дуунууд

гуйсэдхэгдоо, йонирхолтой, 
шогтой нааданууд дэлгэгдэ- 
бэ. Пургуулиингаа, нютагай 
зоной зугйоо эдэ артистнарта 
сааш адаа зохёохы ажалдаа ехэ 
амжалтануудые туйлажа, энхэ 
элуур, толгойдоо «тон» гэхэ 
убшэгуй, хоолойдоо «хон» 
гэхэ ханяадагуй, Буряадайнгаа 
соёл, урлалые ушоо дээшэнь 
ургэжэ, буряад йайхан нэрэеэ 
Росси гурэн соогоо суурхуул- 
жа ябахыень хусэнэб, -  гэжэ 
хэлэбэ.

Хойто-Гол орожо ябаад, 
Должны Ж аргаловна:

- Урда жэлнуудэй нэгэн- 
дэ энэ тосхондо зужэг табяад, 
нютагай йайхан сэдьхэлтэй 
убгэдэй нэгэндэ орожо халуун 
сай уугаад гарахадамнай, тэрэ 
зуун хибэс мэтэ ногоон талмай 
дээрэ юрэ бусын йолонго наа- 
дажа байгаа йэн. П олонго гээ- 
шэмнай хододоол хоёр талаа- 
раа газар хадхаад, тэнгэрийээ 
доохонуур хахад духэриг боло- 
дог ха юм. Энэ йолонго мнил 
газар дээрэ таран йагад, орохо 
наранай туяа доро тэрэл до- 
лоон унгоороо зэрэлгээн мэтэ 
миралзан байгаа бэлэй, -  гэбэ.

Н аадаяа дуургээд байтар- 
най тэрэл убгэжоолынь маа- 
нарта дутэлоод:

- Хугшэн бидэ хоёр сайгаа 
ш анаад байнабди, манайдаа 
орожо халуун сай уугаад га- 
рагты, -  гэжэ уриба. М аниие 
урийан Виктор Ж анчипович 
М унконов Ахын аймагйаа 
гарбалтай, эндэхи йургуулида 
найаараа тооной багшалйан, 
йургуулиин директорээр ажал- 
лайан, тэрэ муртоо Надиимнай 
дутын турэлэй хун байшаба. 
Хундэмуушэ хоёр хугшэдтэ 
(найанайнь нухэр мун лэ бухы 
найаараа багшалаа) орожо, 
халуун сайень уужа, йонин 
йорьмойгоороо андалдажа, 
хоорэлдэжэ йуутараа, оороо

манай хундэдэ йууйан мэтэ 
уярйаншье, баярлайаншье 
Виктор Ж анчипович бодожо:

- Залуу зон байнат, аян- 
да ябанат, йайхан хэрэг хэжэ 
ябанат, битнай таанартаа ур- 
данайнгаа нэгэ дуу дуулажа 
угэйууб даа, -  гээд, ... бэлшэ- 
жэ гарайан ухэр, малнай эрьеэд 
ерэдэг лэ ха юм даа, аялжа 
мордойон аба эжымни мун 
лэ ерэхэл байха гэйэн най- 
далтай хулеэлгэн тухай ай- 
хабтар йайхан хоолойгоор 
Тунхэнэй гэхэ юм ту, али хон- 
гоодорнуудай сэгээн дуунай 
маягаар уянгатуулжа дуула- 
ба. Шэнгэншэг хоолой, уянга- 
туулан татайан аялга, дуунай 
угэнууд даамайхан худэлйэн 
шэдитэ йэбшээхэн мэтээр маа- 
нарые нэмэрижэ, энээхэн уедэ 
юу хэжэ, хаана ябайанаа сум 
мартанхай йуугаа бэлэйбди. 
«Баярлайан хирээ бархирдаг», 
-  гэдэг... Убгэжоолэй хоёр та- 
лада йууйан Дарима Надя хоёр- 
най нюдэхэнуудээ мэлмэруулжэ 
йуубад йэн ха гээд обёорйон 
шэнгиб...

...Туранда болойон уулзал- 
гадамнай угэ абайан ажалай 
ветеран М ария Донитова:

- Энэ «Амиды зула» гэжэ 
зужэг яйалашье йонирхобобди. 
Залуу артисгнар оорынгоо бэли- 
гэй хажуугаар аха нухэдэйнгоо 
нулоондэ яйала абтайан, бэр- 
хэнууд болойон, зужэгоо ехэл 
уянгатай йайханаар харуулба. 
Эдэмнай хундэхэн ажалтай зон, 
харгьшь арюухан, йайхан байт лэ 
даа, -  гэжэ юроол табиба.

- Усэгэлдэр концерт харааб- 
ди, муноодэр зужэг, углоодэр 
наадаал йаатнай ерэжэ ха- 
рахаар бэлэмди. М анайдаа 
ходол ерэжэ байгыт, хулеэжэ 
байхабди, йайнта даа, -  гэжэ 
Сэрэн-Ханда Аюшеева нэмэжэ 
хэлэбэ.

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).

ХАНХ, ТУРТА. ХАЛУУН 
УУЛЗАЛГАНУУД

Пайн нухэдэй оролдолгоор 
Нилэй хиидгэ санаториин тон 
зохидхон тайалганууд соо 
орожо хоноод, Тунхэнэй М он 
дээгуур июниин 14-дэ хилэ 
нэбтэржэ, М онгол орогдобо. 
М анай энэ ябадалые аймагай 
толгойлогш о Н.Д. Петухов 
туруун орожо шиидхэнхэй, 
энэ удэр маанарые Ханх су- 
мынхид хулеэжэ байгаа. Айма- 
гайнгаа али олон хэрэгуудээр 
хилэ нэбтэржэ яба ябайаар 
дуршэлтэй, тиишээ танилшье 
олонтой болойон Баяр Викто
рович Ш аракш инов Дмитрий 
Доржиевич Дамшаев хоёр 
маанарые хутэлжэ, ябадалы- 
емнай тон урагш атай болгоо. 
Нэгэл тосхон гэхээр зэргэлээд 
баййан Ханх Турта хоёр тосхо- 
нойхид соёлойнгоо тубтэ баг- 
тажа ядатараа суглараа, хуршэ 
Буряад ороной драмын театр 
ерэбэ гэжэ баярлайаншье гээ- 
шэнь, сэхыень хэлэбэл, иимэ 
хэмжээнэй мэргэжэлтэ артист- 
нарай концерт наадан анха 
туруутынхнеэ эндэ ерэйэн 
байба. У лаан-Баатарйаа бо- 
лохо бусадшье хотонуудйаань 
хэншье, нэгэтэшье ерээгуй 
юм байха. Тон йонирхолтой 
уулзалганууд болоо. Буряа- 
дай арадай  артист, ко м п о 
зитор  Б. Н аранбаатар залуу 
найандаа Ханх сумын хуугэдтэ 
хугжэм заажа багшалйан, 
тиимэйээ Н аранбаатарай 
найз нухэдэй олоороо мантай 
уулзайан йонин байгаа. Ш энэ 
найзнарнай Баярсайхан Ба- 
дарч хоёр халташье маанарые 
орхёогуй. М онголдо загайан 
элбэг гээд мэдээжэ, эндэ К П - 

11 эй нюуса байхаб даа, эдэ 
нухэдэйнгоо туйаламжаар нэгэ 
удэр худое йуурин гаража, ху- 
биигаа ажахы эрхилжэ байдаг

Н эргуй гэгш ын тухэреэн са- 
гаан  йэеы гэртэ тубхиноод, ма- 
найхин гол зайжа амараабди. 
Загайан Ханх голйоо гол тулэб 
ходороо, гэбэшье манай хуби 
байгаал даа. Ханх соо, гол тээ- 
шэ ошохоо ябатарнай, нэгэ 
монгол хубуухэн дутэлоод:

- Намайе загайанда абаа- 
шагты, би загайатай газарнуу- 
дые хуу мэдэхэб, барихадаа 
бэрхэб, -  гэжэ гуйба. М аниие 
абажа ябайан Бадарч Баярсай
хан хоёр энээхэн хубуухэнэй 
хуби заяае маанартаа зубоор 
ойлгуулжа, барйахан, эжын эн- 
хэрэл угы зобойошуулай нэгэн 
байба ха юм, тэрэ хубуухэнээ 
тон дуратайгаар абажа ябааб- 
ди. Гол дээрэ ото гуйдэлоороо, 
«Энд загас олон байн,.. тэнд 
алга...» гэхэ мэтээр йайн раз- 
ведчигнай болоол. М анай- 
хинтай хухижэ, хоол эдижэ, 
нэгэ удэр соо жаргаал даа, 
барйахан. Удэшэлэн соёлой 
тубэй хажууйаа, концертым- 
най афиша бэлэгтэй, абатаяа, 
аханартаяа байдаг гэр тээшээ, 
нютагайнгаа олон хуугэдэй 
нюдэн дээрэ айхабтар томоо- 
тойхоноор, манай бишыхан 
Ганзоригоо найз алхалан ошо- 
но бэлэй...

М анай хэмжээгээр гол 
соо загайан элбэгээр ябана. 
Нюдэндоо торгоод лэ, заал 
йаа ехээр бариха гэйэн бо- 
дол манда байгаагуй, аман- 
даа хурэхыел баряад зогсоо 
йэмди. Загайан номгон, ба- 
риханьшье бэлэн, загайанай 
турьйэлжэ баййан энэ уедэ 
тэдэниие хэрэгтэ хэрэггуй хю- 
даха гээшэ нугэлшье юм бэзэ, 
тиибэшье хун гээшэ хангайн 
олзоор лэ ажамидардаг гээ
шэ ха юм даа. Ю умэ гээшэ 
хуу хэмтэй, хэмжууртэй бай
ха ёйотой юм. Н аранбаатар 
Улаан-Удэдоошье тон бэрхэ 
загайаш ан гээд мэдээжэ юм,

эгээл тэрэ манай байрлайан га- 
зараар залуухан Н аранбаатар 
«бэлшэдэг» баййан гээд Баяр
сайхан хоорэнэ.

Загайа барижа эдижэ узэхэ 
йанаатай гол тээшэ ошожо 
ябахадаа залуушуулнай:

- Олег Дамдинович, танайн- 
гаа барийан загайа жэл бури 
«эдижэ», тамнайш  амаараа 
садхаажа, бидэшни шэхээрээ 
садажа ябаабди. М уноо байа 
юугээ эдигшэ аабибди, хараял 
даа, -  гэлдэн хухюу шог дэлгэ- 
нэ.

Ангууша, загайаш а, анхан- 
йаа худоогэй шэрхи Олег Ба- 
буев иигэжэ ябахадаа бэеэ 
ехээр найжалдаггуй, аянда 
юуншье болодог ха юм даа, 
шала дээрэшье, автобус соо- 
гоошье хэбтээд унташахадаа 
тоохогуй, залуушуулай шогто 
миин байжа угэхэнь йэн гу даа. 
Удэшэлэн тээ залуушуулайм- 
най дунда:

-  Хэдэн жэлэй найдуулйан 
загайыень наконец эдибэбди, -  
гэлсээн бол оно бэлэй...

Худоогэй харгынуудаар 
йэжэруулжэ, удэр бури наа- 
да, зужэг дэлгэжэ ябайан ар- 
тистнараймнай болон бусад 
ажалшадаймнай нэгэшье удэр 
амарха аргын олдойондо, тэдэ- 
нэйнгээ гол зайжа хуугэд мэтэ 
шууялдахые хаража баярлааб.

Ханхйаа гараад эндэ хурэ- 
тэроо нютагай ундэр обоо дээрэ 
гаража, нютагай эзэдтэ ерэйэн 
тухайгаа, ушар байдалаа мэ- 
дуулээд буугаа йэмди. Эртэ 
урдадаа Хори буряадтай хол- 
боотой баййан байба гу, уейоо 
уе дамжан, аман зохёол мэтэ 
хурэжэ ерэйэн обоодоо хан- 
далгань ехэл йонин:

Ундэр, ургэн хаан аав минь,
У ргэн далай ээж минь,
Хори буряад нютаг минь,
Ханхын арбан гурбан

обоо минь,
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Энэ уедээ эм болж,
Эсэс суулдээ аршаан

болоод,
Дэлгэржэ байха болтогой!
Яг тэдэнэйл хэлэйээр бэшэ- 

бэб, монгол, буряад угэнууд 
адлихан хэрэглэгдэнэ гэжэ 
элихэн бэд даа.

Ханх сумын арада, табсан 
дээрэ ургэлжэлэлынь болон 
тубхинэйэн Туртада Д абаа- 
Д орж о угтажа абаад, «Чанд- 
мань» гэдэг айлшадайнгаа 
буудалда байрлуулйан бай- 
гаа. Амаржа хоноод, углов 
удэшэниинь концерт наадаяа 
дэлгэбэбди. Эхилжэ хэлэбэл, 
эндэхи зоной олониинь манайл 
Аха, Тунхэн, Захааминйаа 
1930-аад онуудаар али олон 
шалтагуудаар М онгол нууйэн, 
малаа зуйалан бэлшээридэ 
адуулжа ороод, хилын хаагда- 
хада тэндээ улэшэйэншье бу- 
ряадуудай урн йадайад удэжэ, 
унэр баян болонхой ажайуудаг 
байба. М аанарые ню тагайнгаа 
зоной ерэйэн мэтэ сэдьхэлээ 
худэлгэн угтахыень хараад, тэдэ 
зоной эхэ нютагйаа ошойон 
бидэшье, зогсойон газартаа 
«хайлажа» байгаа бэлэйбди.

Ханх сумын соёлой тубтэ 
концертымнай гаража бай
ха уедэ У лаан-Баатар хотын 
Гурэнэй телевидени гэнтэ 
бии болоод, манай ябадал 
йонирхожо, республикын ара- 
дай артист Должны Тангато- 
ва бидэ хоёрто хооруулээд, 
концертымнай номернуудйаа 
хэйэгуудые буулгажа абаашаа. 
Тиигэжэ энэ ябадалдаа М онго- 
лой туб У лаан-Баатарай теле- 
виденеэр харуулагдайан бай- 
хабди. Ханх сумынхид манай 
театрай ябажа байбал, дура- 
тайгаар лэ угтажа абаха бай- 
на. Эндэ зужэгшье, концерт- 
шье наадабал, ядамаар бэшэ, 
артистнарнай зарим ушарта 
монголшье хэлэндэ орожо бай-

жа, буряадаарааш ье, халташье 
ядарал угы наадажа гараа, 
монголнууд яНала йайн ойл- 
гообди, монгол хэлэндээшье 
бэрхэнууд байнат гэжэ наа- 
дыемнай гайхахын хажуугаар 
магтаба гээшэ. Б. Н аранбаа- 
тар оорынгоо найз Бадарчын 
угэнууд дээрэ «Ховсгол нуур» 
гэжэ дуу бэшээд, манайхин энэ 
дууень тайзан дээрэйээ дуула- 
жа, аадар бороодол альта та- 
ш алган адхарна бэлэй...

- Таны тоглолт узээд, маш 
ехээр баярлалаа. Сэдьхэл са- 
наан ундэр боллоо. Ямар сай- 
хан гээшэб. Яг монгол хунэй 
шуу. Ехэ гоё сэтгэл турсэн. 
Олон янзын узвэр дотроо бай- 
на: циркшэг юум узлэй, аляа 
хошин узлэй. М аш сайхан бай
ба. Та бидэнд яряа яриж угсэн. 
Тэгээд би энд ажиллаж байсан 
Н аранбаатары н тухай хэлэх 
бол, маш сайхан хугжимын 
соёлтой хун ирж, ажил турэнд 
маш сайхан яваж байгаа. Би 
тэр уед сумыг удирдах ал- 
банд байсан. Байн Улаан-Баа- 
тар руугаа явсан. Би оороо 
хугжимын хун болхоороо, тэ- 
рэныг ажил маш ехэ дэмжэж 
байсан. Тэгээд тэр хунд минь 
одоо мэнд хургэж очоорой. 
Танай урлагын ажилд улам ехэ 
амжилт хусье! Ушоо сайхан 
урлага бутээхын тухай. Иргэж 
ирж, тоглолтыг дахин узэж 
байхыг, дахин дахин таанар- 
тайгаа уулзаж байхыг юроое 
дээ, -  гэжэ найанай тэдхэмжэ- 
дэ гарайан, урдандаа багшал- 
жа баййан, хутэлбэрилхы ту- 
шаалнуудта ажалтай баййан 
Лотройн Тогтох гэдэг маниие, 
хоорэн, юроон, удэшэбэ.

Пайнта даа, монгол найз- 
нарнай , дахин уулзатараа  
баяртай!

АРА САЯАН -  АХАДА
Тиигээд лэ июниин 16- 

да йооргоо хилэ нэбтэржэ,

Тунхэнэйнгоо эгээл дээдэ за- 
хын М он тосхондо наадаяа 
дэлгэжэ, тэндэхи зоной сэдь- 
хэлдэ шэдитэ бэлигээ шэнгээ- 
жэ хоноод, углоогуур бодожо, 
ундэр Ахаяа зорибобди.

Ю рэдоо хоёр гурэнэй хилэ 
нэбтэрхэ гээшэ мини хэрэг 
бэшэ, хоёр талайаа шалгал- 
тануудые дабажа гараха, ни- 
лээдгуй ехэ саг гээхэ, ондоо- 
гоор теэд аргагуй. Гэбэшье 
хилэ дээрэ, хоёр талынхид 
оорэгуй, соёлдо, театрта эль- 
гэтэй зон байжа, тиигээдшье 
бидэ гурэнэй хилэ хундэлжэ 
00ЙЭД0О журамтай, ехэл йаад 
багатай хунгэноор саашаашье, 
наашаашье гараа бэлэйбди. 
Унэн ябадал йайн ойлгожо, 
тэрэ муртоо маниие хундэлжэ 
угтайан, удэшэйэн хоёр оро- 
ной хилын харуулшадта 
мун лэ халуун зурхэнэй баяр 
хургэнэбди.

...Оройгоороо огторгой 
хадхаад, тамхияа бааюулжа 
йууйан ульгэрэй убгэд шэн- 
ги орьёл хаданууд уйээрйэн 
тэнгэриин уулэнуудээр ху- 
реэлэгдэнхэй, халташье худэ- 
лэнгуй йажажа йуунад ха... 
Хоёр талый орьёлнууд хор- 
мой багтаа ургэншье бэшэ. 
Саяан хадайаан залгайан 
орьёлой хормойгоор зайамал 
харгы орёойоор, годирйоор, 
угсэйоор угсэнэ. Доогуур, 30- 
70-100 метр доогуур, Ангар 
дуухэййээ уряал абаад, айхаб- 
тар яарайан Эрхуу хоёр орьё
лой хормой нэшэн, замдань 
йаалта болойон гэрэй шэнээн, 
тээ багашье хуйоо шулуунуу- 
дые мургэйоор, хууежэ бусал- 
на. Ундэр эдэ орьёлнуудые 
самолёдшье дабаагуй юм, хоо- 
рондуурнь, манай ябайан хар- 
гын дээгуур Суусарын дабаа 
дабажа, Оорлиг Хэрэн хоёрой 
хоорондо ябажа баййан.

( Ургэлжэлэлынь удаадахи дугаарта)



8 нюур «Ажалай туг» 2018 оной ноябриин 30

TYYX3

Суугэлэй дасанай туухэ домогйоо
( Ургэлжэлэл).

-  Энэ ХЭЛЭГДЭГШЭ унэн гээ- 
шэ ту? -  гэжэ йаяшаг Бадма 
ламхаййаа оорйоопь лаблажа 
йурахадампи:

«Унэн даа, харахын- 
шье хараал йэмби, гансал 
намда харагдаад бэшэндэ 
харагдаагуйнь харамтай юм,
-  гэжэ харюусаба. У ш ее нэгэ 
унэн болойон ушар тухай дур- 
далтай гээшэ ха. 1943 оной 
август соо «Хубилгаан» гэг- 
дэжэ тушаалгайан Пагма гэ- 
дэг басаган НКВД-гэй шэруун 
шанга мушхэбэри дээрэ: «Хэн 
шамайе хубилгаан болгооб?»
-  гэйэн асуудалда: «Алханада 
мургэхэдоо, бурханай хугжэм 
дуулаад, ехээр йузэглэдэг бо- 
лоо йэнби», -  гээд лэ баййан 
ха. Хубилгаан гэжэ эхилээ ха- 
даа, энээн тухай муноо уеын 
зондо ойлгуулаагуйдэ аргагуй. 
Дайнай дулэн соогуур олоо- 
роо хубууднай дайнда унажа 
баййан тон бэрхэтэй 43 оной 
уе йэн. Тодхорто «Извеще
ние» гээшыень абаашье haa, 
гэртэхиниинь унэншэдэггуй. 
«Хулоороо ошойон бусаха, 
хулдууроор ошойон бусахагуй» 
гэдэгээр алтан дэлхэй уужам, 
али нэгэ углуудань амиды мэн- 
дэ ябанашье хаяа гээд, энгэжэ 
уз эл узуулхэ, ургэл хэхэ гэхэдэ 
ламанар булта сулэгдэшэйэн, 
ганса нэгэн удага боонэр бай- 
гаашье йаа, ехэ нюуса, олон- 
до хуртэшэгуй иимэ сагта 
йузэггуй ябайан залуушуул му- 
хар йузэгтэ абтажа:

- «Ш эхэндэмни юумэн шэ- 
бэнэнэ», «Элдэб юумэ харабаб»,
-  гэлдээд, «узэлшэд», «мэдэл- 
шэд» гэнтэ дэлгэршэбэ гээшэ. 
«Бидэ бурханай хубилгаанууд

гээшэбди», гэйэн ушарйаань, 
«хубилгаанууд» гээд алдаршаа 
бэлэй. Унэниинь хэлэхэдэ, эдээ- 
нэй бурхандашье хабаатайнь 
ээлтэйшэг юумэ байха. Орой- 
доо йузэггуй ябайан аад, гэн
тэ ямаршье ула ундэйэгуйгоор 
ехээр, йузэглэшхэдоо со- 
шордожо, худхашоод ябаха 
уедоо хин альбинда абагдаха 
ёйо байдаг юумэ гэхэ. М и
нин багада, лама багшанарай 
хусэтэйдэ, иимэ «юумэ дуула- 
ха», «хараха» ушарта дасан 
ошоод, эрдэмтэй ламанарта 
зайал хуулоод, ямаршье боогэй 
онто, шанаргуйгоор зайараад, 
сэдьхэлынь тэгшэржэ амарша- 
даг баййан гээшэ. Эдэ хубил- 
гаануудай харадаг, дууладаг 
юумэнууд, мун Бадма абгайн 
харадаг узэгдэлнууд нилээд хоо- 
рондоо ондоо шанартай гэе.

Ородой агууехэ эрдэмтэй 
А.Л. Чижевский «Земное эхо 
солнечных бурь» гэжэ ном 
соогоо: «в годы максимума 
солнечной активности наблю
даются массовые психозы», - 
гэжэ бэшэйэн байна.

1941 он тон муу тал могой 
жэл гэжэ харагдаа. Иимэ жэл- 
дэ олоной худэлоо, буйалган, 
хубисхал, дайн сэрэг болойон 
тухайнь оло дахяад бэшэгдэйэн 
байдаг.

Дайнай болойон дурбэн 
жэлнууд соо нэгэшье урин 
гоё жэл болоогуй йэн. На- 
ран зэд толи ш энги улаан 
унгэтэй, агаарта уняар тунан- 
ги буудэгэр, отол ган гасуур.

«Хубилгааралдаан» гээшэм- 
най нара йарын огторгойн одо 
мушэдэй тохёосойоо, замбуу- 
линай замбууралгатай холбоо- 
той гэжэ йанахаар юм.

Тэрэ уедэ иигэжэ элдэблэйэн 
зониие баряад, турмэдэ хаа- 
жархидаг баййан гээшэ аа бэд 
да. Харин тэдэ «хубилгаануу- 
дай» ойронь хурэнгуй жэл ту
хай болобо. Эдээнэй аашалад 
гэхыень хараха зорилготой, 
мун агынхид иихэдэнь яагша 
ааб гээд, гэтэжэ хулеэйэн ха- 
ратай бодомжо байгаа гэхээр. 
Ехээр ааш алагдаа йаань, сэб- 
дэг дайда руу сулэжэрхихэдэ, 
ори гансахан эшелон хэрэгтэй 
гэжэ дээдын НКВД-гэйхид мэ- 
дэхэл байгаа йэн бэзэ. Тиигэжэ 
байтар, 1943 оной август соо 
М осквайаа СССР-эй НКВД- 
гэй тусгаар комисси арбаад хун 
буугаад, Агые шалгахаяа ерэбэ. 
Эгээл энэ М осквагай ноёдой 
бууха удэр Агын Окружной 
милициин дежурна баййан хун 
хоорэбэ. Тиихэдэ Окр. НКВД 
гээд нэрлэдэг йэн. Милиция, 
КГБ хоёр нэгэ ноёнтой, нэгэ хо- 
рёо соо байгаа. ЗИС-101 гэдэг 
хоёр ута хара машинатай зонууд 
ерээд, нэгэниинь машинайаа 
буужа, воротагаа нээгээд, 
удостоверени харуулба. Шэ- 
тын Обл. НКВД-гэй найдалга- 
та гэйэн унэмшэлгэтэй. «Дары 
тургэн КГБ-гэй, милициин 
даргануудые эндэ бии болго», 
-  гэжэ зонхирхобо. Дарганууд 
угы, орлогшонуудынь байба. 
Бухэли йуниндоо КГБ гэрэлтэй 
хонобо. Углоодэрынь окру- 
гай бухы ноёдые нэгэ нэгээр 
йубарюулжа дуудажа унжэбэ. 
П артиин окружкомай 1-дэхи 
секретарь Оськинйоо эхилээ 
йэн ха. Тэдэ хэды хоноод бай- 
хада уноохи хоёр дээрэ боло- 
жо, Агын Окр. КГБ-гэй эмка 
нэмэбэ. Энээн соонь КГБ- 
гэйхид баруун зуг баряад Агын
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М ТС-эй урдуур далда ороо 
йэн. Ш алгахадань, агынхид 
шадан ядан уялгата бэлэдхэлээ 
дуургэдэг, колхозой ажал ша- 
дахыса ябажа баййан ха. Олоо- 
роо буу шуу барижа, ой модо- 
ной оёороор оргодуул бодхуул 
болоогуйнууд, арба хурэхэгуй 
дезертирнууд хунды хубшеер 
биишье haa, эдээнэй аюул ээл- 
тэй, агынхид юрэнхыдее ам- 
галан тэнигэрээр узэгдэйэн 
гээшэ аабза. «Хубилгаануу- 
дай», мун йузэгшэдэй нюужа, 
хабшажа уймэлдэдэг Алхана 
гээшыень ню деерее харахаяа 
тэрэ комиссинхидэй ошохо- 
до, мургэлэй газараар Уудэн 
сумэ, Нара-Хажад, Загуури- 
дын хабсагайгаар обоо хубее 
мунгэн ургеетэй байба ха. Тэрэ 
уедэ мунгэн йэбхиржэ унан- 
ги обоо хубоол баййан байха. 
Энэ ушар ехээр лэ ерэгшэ ноё- 
дые гайхуулйан гэхэ. «Мунгэеэ 
хадын шулуун соо асараад 
хаяжа байдаг яашагуй мун- 
хаг харанхынууд», -  гэжэ гол 
тулэб сэгнэлтэ угэбэ. Эдээ- 
ниие газарш алжа ябайан Агын 
НКВД-гэй тушаалта нюурйаа 
тэрэ удаань дуулаа бэлэйб. Эдэ 
ноёдой мордойонйоонь хойшо 
ехэшье удаан болонгуй, ху- 
билгаануудые хэдыхэн удэрэй 
турш а соо хамажа баряад 
турмэлжэрхибэ. Энэ душэн 
гурбан оной зун хун зоной Ал- 
ханадаа мургэйэниинь тусгаар 
бэлэй. Хаана холын бай ban 
Хара-Ш эбэрйээ, Сагаан- 
Уулайаа, Туургэ, Бооржойоо 
мургэлшэдэй Ьайсал субахые 
нюдоороо харайан, харгыдаа 
уулзаИапшье байхаб. Алха
на ошохые бага ехэшье ноёд 
зубшоодэггуй, тиимэЬээ отол 
нюусаар мургэдэг байЬап гээ
шэ. Муноонэйхи шэнги хунгэн 
машинаар гуйлгэлдэжэ ерээд, 
амидыгаар асарйан хониёо 
мургэлэй ороной хормойдо

гаргажа, буруу хугжэмэй шанга 
абяан доро духаряалжа байжа 
«мургэлоо» хэдэг бэшэ, хазаар 
морёор хатаруулжа ерээд, ган- 
загалжа ерэЬэп уйИэп туйсэтэй 
ундаяа ябууд гудамхяад, абын- 
гаа, ахайнгаа, амараг гансын- 
гаа ами паЬапай тулоо абарал 
гуйжа, пёлбоЬоо аршажа бай- 
гаад, унэн зурхэнЬоо бэшэрэл 
гунзэгыгоор зальбаржа мур- 
гоод йэн бэд даа.

Энэ гуйлгань Y пдэр-Дээдып 
урда хурэжэ, Алхана дагшам- 
най агынхидаа абаржа, амга- 
лан тэнюун муноошье Ьуупа 
гээшэбди. Муноо бодоод 
узэхэдэ, юумэнэй буруу тээшэ 
хэлбэрЬэп гээшэ haaHb, Агын 
буряадууд нютаг ороноо ал- 
дажа, туурэг месхетингууд 
шэнги тулгэИэп, тупхэлИэп 
байхамнай ехэшье холо бэшэ 
байгаа. Агынхидые сулэнгуй 
орхихо, шулуун соо мунгоо 
ургэдэг мунхагууд гэИэп сэг- 
нэлдэ Алханада абтаЬашпшь 
унэн байлтай. Тиигээдшье бу- 
ряад зоной даруу тубшэн аба- 
ри, унэн сэхэ зангыень, ажалша 
шэрхинь эндэ шиидхэхы удха- 
тай байгаа. Ш абганса абгай, 
баян хэшэгтэй Баатар сагаан 
Алханадамнай 35 нангин бур- 
ханай оронууд оршодог юм 
гээд тооложо угэбэ. Алханын 
орон, Димчигэй орон, Отошын 
орон, Бурхан-Багшын орон, 
Гомбо-М аха-Галын орон, 
Дамдин-Ш ойжолой орон, На- 
ра-Хажадай орон, Уудэн-Су- 
мын орон, Доржо-Пагмын 
орон, Пама сахюусанай орон, 
Арьяабалын орон, Абидын 
орон, Д ара Эхын орон, У майн 
орон, Загуурадиин орон, Н ай
ман Намсарайн орон, Найдан 
Жудэгэй орон, Ю йэн Хобоо- 
гой орон, Ара-Байсын орон, 
Оройн обоо, Дундын обоо, 
Зурхэн шулуун, Доодын обоо, 
Бадма Самваабын орон, Нам-

нанай багшын орон, Ламын 
риитэбэй орон, -  гээд дуургэбэ. 
Бадма абгайнгаа аманйаа бэ- 
шэхэдээ, алгадаа юумэ губ, 
али хугшэн мартаа юумэ гу, 
сулоотэйгоор хожомынь эдэ 
оронуудаа тоолон гэИээмпи, 
хэлэгдэгшэ 35 хусэбэгуй, аяар 
долоогоор дуташаба. Хажуу- 
дань Ьуугаад шалгахаяа яаЬап 
юм биб.

Бдщна абгай Алхана ошоод 
мургэхэ зуураа эмэй убЬэ 
туужэ, эмшэ ламанарта асаржа 
ургэдэг. Алханын аршаануудай 
дээжые Агынгаа дасанда асар
жа, энэнь хуралай аршаан бо- 
лодог. Алад саашань Ивалгын- 
тттье дасанда Гомбоев Хамбын 
байхада эльгээдэг байЬапби,
- гэнэ. Агада туруушын да- 
санай нээгдэжэ эхилээд бай
хада, аранжан арш аанай дээ
жые АлхапаЬаа залуудаа лама 
ябайан Ж амьян Лубсан гэдэг 
бэе убгэжоол заладаг йэн. Ка- 
нистраяа ургэлоод, ябагаар А л
хана ошоод, бухы аршапуудЬаа 
залажа асарха.

Хун гээшэ иигэжэл буя- 
най тулоо гэлдээрэдэг бай- 
нал даа. Теэд йузэг буянай 
тулоо оролдойон бухэн Байн 
нулоотэй байдаг гээшэ аа бэд 
даа. Бадма абгайн хоорэгшэ 35 
бурханай орон гэжэ дуулаад,
-  юун олон юм бэ? -  гээд гай- 
хажашье болохот. Хэн нэгэнэй 
мини байтараа оороо Ьапаад 
хэлэЬэп бэшэ, энэмнай удха- 
тай, урдын упдэЬпэй байха 
юм.

ТУБЭД ЭМ Н ЭЛ ГЫ Н  АТЛАС
Муноо иигэжэ нэрлэнэ гээ

шэ ааб даа. Анхандаа эмнэл- 
гын зураг гээд лэ, эмшэ лама- 
нар хэлсэдэг йэн ха. Энэ атлас 
анха туруун Тубэдэй Ьасып 
дасанай хажуудахи ундэр хаб- 
сагайн оройдо оршоЬоп алдар
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
суута Чактори гэдэг эмнэл- 
гын Ьургуулида бии болоЬон 
гэбэ. Энэ Ьургуулиие байгуу- 
лагша, агууехэ эрдэмтэн Дэс- 
рид Сангы-Гьяцо (1653-1705) 
ш абинараараа хамтаржа, эм- 
нэлгын ехэ судар Чжуд-Ш идэ 
зурагуудые зураад, хуудаЬа 
хуудаЬаар удхааран зохируу- 
лан хабсарба. Тэрэшэлэн эдэ 
зурагуудаа убшэнэйнь удхаар 
булэг булэгеер илгаад, буклет 
янзаар гаргаба. Хожомынь 
эдэ букледуудээ нэгэдхээд, 
томо эмнэлгын атлас болгон 
зохёобо. Чжуд-Ш идэй хабса- 
ралга «Вайдурья Онбо» соо 
оруулагдаба. ТиимэЬээ энэ 
атласые «Вайдурья Онбоо- 
шье» гэдэг байгаа. Энэ атла
сые Тубэдэй оронйоо асаphаи 
хуниие Поонэйн Ш ираб гэдэг 
юм. Энээн тухай Ш энэхээнэй 
эмшэ ламанар Галданай Гэ- 
лэг Балбар, Ш энэхээнэй Ло- 
дой гэдэгуудтэй хеерэлдэжэ, 
ойлгойоноо дамжуулнаб.

Поонэйнь Ш ираб гээшэ 
Туургын хун юм. Энээниие 
Тогмидой Дэжэгма гэдэг Зу- 
гаалай нютагай Ш ирабай 
турэлэйнь эхэнэр баталан хэ- 
лэнэ. Уран зурааша ламые 
нюусаар хулЬэлжэ, энэ атла- 
сай зурагыень буулгуулйан ха. 
Баригдаа haa, аюултай. Зу- 
радаг ламыншье, захил хэжэ 
баадхагша Ш ирабайшье тол- 
гой тоогуй болохонь лабтай. 
Мунгэн гээшэ хусэтэй, эдилгэ 
угэхэдэнь, тэрэ ламань зураа 
ха юм даа. А яар 84 томонууд 
хуудайан дээрэ зураатай. Нэгэ 
хуудайанда арбаад, хорёод 
оор оорын удхатай ехэ орёо 
бишыханууд зурагууд байха 
юм. Нилээд ехэ ажалаар энэ 
84 хуудайанууд бутээ ёйотой. 
М уноо 76 хуудайаниинь бай- 
даг ха. 84 гэжэ хаанайаа мэдэ- 
нэб гэхэдэ, анханда музейдэ

тушаайанай туруушын дансын 
ундэйэн дээрэйээ. Энэ атла- 
сай эхэ зурагынь Зуун Тубэдэй 
Г умбумэй хажуудахи Сэрхэг гэ
дэг эмшэлгээрээ сууда гарайан 
дасанда байгаа. Энэ буулгаба- 
ри ехэ зоориин хусоор бутэйэн 
гэхэ юм. Тиигээдшье Суугэл 
дасанай зоореэр, Поонэйн Ш и
раб Гончиг Нима гэдэг хоёр 
ламанар Сэрхэг зорюута эль- 
гээгдээ. Энэ Гончиг Нимань 
уншалгаар эдэгээхэ ада тодхо- 
рой шалтагтай убшэниие шу- 
далжа, мун М амбын хуралай 
уншалгын ян-данда (аялга- 
дань) йурахаяа ошолдобо.

Атласай хуулбари зурагай 
бутэхэдэ, тулбэриин мунгэ 
зооринь хурэбэгуй. Суугэлээ 
ерэжэ, энээнээ хусоогоод, тон 
нюусаар энэ зурагуудаа абажа 
ерэйэн ха. Иимэ ехэ оролдолго 
ябадалаар, Суугэлэй дасанай 
зоореэр бутээйэн «Атлас тибет
ской медицины» гээшэ.

Поонэйн Ш ираб гээшэ 
оороо дээдэ гарай бэрхэ эм- 
шэн бай hail ха. Энээнииень 
нэгэ ушар гэршэлнэ гэбэл: 
ХХ-дохи (хоридохи) зуунай 
эхеэр Поонэйн Ш ираб хун гоё 
тэргээр, хажуугаарнь хазаар 
морёор Л апаа Согто эдэ хоёр 
эм домой хэрэгсэл бэдэржэ, 
Х айлаар хото оробод. Хуушан 
Хайлаарай урда захын хотондо 
Ш ирабынь байрлахаар тогто- 
бо. Согтонь олоной газар руу, 
унинэй танил балаганскын бу- 
ряад Ш апхаевайда ошобо. Тэ- 
дээнэй нэгэ залуу хубууниинь 
убдэшоод, мэдээ ухаагуй 
Ьупажа хэбтэбэ. Гэрэй эзэдэй 
угэ1ю 0 ойлгоходо, энэ багайн- 
гаа хитад, монгол, ород бэрхэ 
гэйэн эмшэдые дууЬан залаЬан 
хэбэртэй.

- Удангуй 4-5 час болоод 
ухэхэеэ байна, бидэ аргалжа 
шадахагуйбди гээ Нэп, -  гэлдэ- 
жэ айшайан байба ха.

Тиихэдэнь тэрэ Согтонь:
- Би угаа бэрхэ эмшэнтэй суг 

ерээб, Хуушан Х айларта ур- 
дуур хоножо байна, -  гэхэдэнь, 
дары тургэн ошожо, Поонэйн 
Ш ирабые залаба. Тэрэнь ерэ
жэ, Ьуудалыспь барижа узоод, 
жууза coohoo ори гансахан 
боолтотой эм гаргаад хэлэбэ:

- Ш удыень гэмтээнгуй, амы- 
ень заалажа узэгты. Тиигээд 
энээниие хуртоое, -  гэбэ.

- Болоогуй хурса хоолЬоо 
боложо, аймшагтай тургэн 
санха хуроод байна, юу эдиЬэп 
юум ааб даа, -  гэхэдэнь, 
Хундэлэлгын сайлалгада уряа- 
лаар ошоод бусахадань, энэл 
даа, юу эдиЬыень хэн мэдэбэ,
-  гэлдэбэ. Байд гээд мэдээ оро- 
бо ха. Тиихэдэнь ушоо нэгэ 
эм уулгаба. Уданшьегуй бэень 
сэхэлдижэ, тэрэ хубууниинь 
эдэгэжэ, энээндэ зорюулжа 
Ш апхаевтан сайлалга хэбэ. 
Гэрэй эзэн сайлалгадаа бурны 
тухеэрээд, уноохи туруун узоод, 
4-5 час болоод ухэхоо байна 
гэдэг эмшэнииешье уриба ха. 
Тэрэнь Европын эрдэмтэй врач 
хун байгаа. Энэ хоёр эмшэд 
уулзаад байхадаа, врачынь 
ламайаа асууба:

- Танай аргалжа шадахагуй 
убшэн байхагуй, -  гэхэдэнь, -  
Я ра тумбуу (сифилис) эдэгээ- 
жэ бирадаггуйб, бэшыень 
туршаад узэхоор юм ааб даа,
-  гэйэн ха. Тиигээд, тэдэ хоёр 
аргаш ад эрдэмээ андалдаха 
гэлсэбэ. Углоодэртэн Поонэйн 
Ш ирабые яра тумбуу аргалдаг 
тарилгада Ьургаад, шприц, эм, 
бэшэ хэрэгсэл угэбэ. Ламань 
эмэйнгээ хулые тоолоод, яажа 
бэлдэхэб гэжэ заабари угоод, 
абаад ябайан тубэд эмйээ гори- 
тойхониие хубаалдаба.

Суугэлээ ерээд, Поонэйн 
Ш ираб иимэ муу убшэнтэниие 
улаан эмээр тарижа аргалдаг 
болойон юм гэлсэхэ.
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Yin ее нэгэ ондоо ушар дур- 
дахада, ун00хи эмнэлгынгээ 
зураг (атлас) абаад, ябагаар 
Суугэлээ бусажа ябахадаа, 
нэгэ айлда хурэхэдэнь, гэрэй 
эзэнэй турэхэ болойон эхэ- 
нэр амияа табижа хэбтэбэ. 
П еенэйн Ш ираб энэ айлай 
шубэгыень эрижэ абаад, тэрэ 
йамганай хэбэлыень йайса ба- 
рижа узеед, тэрэ ш убэгеерее 
хадхажархиба. Уданшьегуй энэ 
эхэнэрынь ами оробо. Пеенэйн 
Ш ираб удхыень ойлгуул- 
ба. Хэбэл соохи хуугэниинь 
эхынгээ улаан голыень (кро
веносный сосуд) ш ангаар ад- 
хажархёод, шуйанай йудалые 
бажууйанйаань боложо, ухэжэ 
хэбтэбэ. Хуугэнэй гарые оножо 
хадхаад, йудалыень табюулжа 
амидыруулба гээшэб гэйэн ха. 
Тэрэ айлынь хул дээрээ бай- 
жа хундэлжэ, барагхан бариса 
барижа, мори унаа угэхэдэнь, 
П еенэйн Ш ираб унеехи Тон
чит Н им атаяа хою улаа амар- 
ханаар нютагаа бусажа ерэйэн 
ха. Энээн тухай суг ябагша 
Г ончиг Нимань хожомынь 
хеерэдэг байгаа.

Пеенэйн Ш ираб 1920 оной 
уеэр Ш энэхээн ошойон аад, 
хэды жэл болоод, hooproo 
нютагаа йананаб гээд Сан- 
дан Паарамбатай сугта хилэ 
нэбтэржэ, СССР гурэное 
ерээд, Туургэдээ баййанаа, 
уданшьегуй тушаалгашаба. 
Сандан Паарамбань Гулгоонэй 
унзад гэжэ багш атаяа мэндэ- 
дэнь уулзахамни гээд, наашаа 
жудхэхэдэнь, Пеенэйн Ш ираб 
нухэр боложо ерэлсэйэн ха. 
Турмынхидэй лагерьта заруу- 
лаад ябатараа, яайандаа юм, 
хоёр хулоо тайруулаад байна 
ха гэйэн зэриб угэ дуулдаад, 
саашань юуншье угы. Тэндээл 
йалайан юм бэд даа. Хорёод оной 
уеэр ш алтаггуйгеер миин ба- 
ряад тушаажархёо угы ёйотой.

П еенэйн Ш ирабай элитэ гэ- 
мынь хадаа ееры нгее дура зор- 
гоор хилэ нэбтэрээ гэйэн байл- 
тай. Энэ ехэ габьяа гаргайан, 
уш ее тусгаар бэрхэ эмшэн 
иигээд лэ шортоо, хосорйон ха 
даа.

БУРЯАД МОНГОЛ АРАДАЙ  
БОРО АРГА

Ара-Халхын газарта тубэд 
эмнэлгын бии болохойоо 
урагша, хори буряадууд яа- 
гаад амиды мэндэ ябайан юм 
бэ гэжэ гайхахаар. «Пэжэгээр 
убдэдэг, йузэгеер эдэгэдэг» 
гэйэн оньйон угэ энэл уедэ бии 
болойон байлтай. Энэ угын уд- 
хые дэлбэлхэдэ алибаа юумые 
боро гэхэдэ ехэшье нарин нан- 
гин бэшэ борохон байдалтай, 
бороор хубсалйан, боро шэр- 
хи, боро хоолтой гэхэ зэргын 
удхануудтай зэргэшэйэн угэ 
болоно. Тубэд эмнэлгээр йаа, 
эм бухэн хэдэн олон хултэй 
(состав), тэдэнь булта сэнэгтэй 
(доза), заагдайан хуртэхэ саг- 
тай байдаг юм. Харин тиихэ- 
дэнь боро арга гээшэ юрэнхы- 
шэг, ама дамжайан дуулбаряар 
хэгдэдэг арга гэе. Тиигээшье 
йаа, анагааха ухаанай (меди- 
цинын) дэбжээ, дэлгэрэйгуйдэ 
арад зоной хэрэглэжэ али 
болхысоо бэеэ аргалжа, аба- 
жа ябайан бухы аргань гэхэдэ 
алдуу болохогуй. Ехэнхидээл 
зоной шэрхинь амиды улэжэ, 
йула тулюурынь хосоржо, 
Чарльз Дарвинай хэлэдэгээр 
«естественный отбор» гээшые 
дабажа гарайан манай уг унги, 
элинсэг хулинсаг ехэ эсэгэ- 
нэр болоно. Тубэд эмнэлгын 
ургэнеер дэлгэржэ ниитэ олон- 
до туйа хургэжэ эхилйэниинь 
XIX (арбан юйэдэхи) зуунай 
хоёрдохи хахадйаа болодог. 
Зуун жэлнуудэй бэлшэр дээ- 
рэ Суугэлэй дасанда М амбын 
йургуули худэлйеер гушаад 
жэл болонхой, дасан дээрээ

хоёр зуугаад эмшэнэртэй, ушее 
худее нютаг бухэндэ аргашан 
эмшэн йуугаа.

Хори буряадуудай ябаагуй 
газар угы гэхээр Чингис хаа- 
най эзэмдэйэн дэлбэгэр ургэн 
дайдын хойто заха Баргажан 
Тухэмйее эхилээд, баруун хи- 
заар аяар Мессопотами (Ирак) 
хурэйэн тухайнь йаянай бэшэ- 
дэг болонхой. Багдад хотойоо 
хойшоо Курдистанда Наян-На- 
ваа байба гэйэн йонин дуулда- 
на. Хулагуу хаан хори зонйоо 
буридэйэн тумэн сэрэгтэй, тэрэ 
багайнгаа арадуудые зонхил- 
жо баййанаа, Ехэ М онголой 
хааниие йунгаха уеэр зоноо 
абаад, М онголоо бусайан гэхэ. 
Энэ йунгалтаар дээшээ дэбжэ- 
хэ хусэлэйнгее бэелхэгуйдэ, 
унеехи Хори буряадуудаа да- 
хуулаад, Баруун Тубэд ошо- 
жо, нютаглайан туухэтэй. Энэ 
зеед эл еер  500-600 булэ бу
ряадууд Баруун Тубэд ошойон 
юм гэйэн угэ байха. Ш энэ ню- 
тагынь Бада-Его гу, али Бай- 
дан-Егоо гу, иимэшуу нэрэтэй 
байгаа. М унее иимэ нэрэтэй 
газар Баруун Тубэдтэ бии юм 
гэлсэхэ. Энэ Бада-Его тухай 
буряадай туухэ домог сээжэ- 
эр мэдэдэг Рэгзэн Эрдынеевэй 
хеереее эрдэмтэн Д.Н. Доржие- 
вай бэшэжэ толилйые зон уншаа 
ёйотой. Душеед гаран оной уеэр 
Пудэнтэ нютагта байхадамни, 
Убашын Памажаб гэдэг мон- 
голшо убгэжеел иимэшуу туухэ 
хеерэдэг йэн. Энэ Памажабхай 
хэлэхэдээ, энэ хеерее профес
сор Цыбен Жамсаранойоо 
дуулайамби гэхэ. Профессорэй 
нютагаа ерээд, Онониие еедэ 
ульгэр, домог суглуулжа ябаха- 
дань, боожыень барижа, Жамса- 
раное абажа ябайамби, тиихэдэ 
аянай ута харгыда элдэб юумэ
ярилдагша йэмди гэдэг бэлэй.

Д. ЦЫРЕНДАШИЕВ
( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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БОРИС ГАРМАЕВ

ЗУНАЙ НАЙРТА

З у И ал ату у д б аа  хубууд, басагад  
Зунайнгаа н ай рта  хухюутэй, 
Зам даа намдуу тухеэрээд 
Зорибод тарган  м оридоороо. 

Х эер, зээрдэ, ш аргал,
Х улэг м орид хурданаар  
Х атар аа  узэнэд йэлгэлдэн 
Х аб а  соогоо туруулхээ. 

Б адм а сэсэгуудээр бурхэйэн 
Баруун хабарзаан  харагдаба, 
Т аб а  сагаагаар  йалбарйан  
Т анхы н йуури эхилбэ.

У ндэр хаяагай  хада 
У улэн доохоно обойно, 
У ерлэйэн Сэхирэй уйан 
У нгэруу ш уяатай  угтана.

ТУРГЭН БОРООН
П арьд агта  гэнтэ ш анга  бороон  
П ааяса  ехээр адхаж а эхилбэ.
П аарал  м орим ни тархяа бухаад 
Н агл  агар  хуш ын доро  хоробо.

П эрю ухэн йэбш ээн йэмээхэн ерэжэ 
Н онин йайханиие ш эхэндэм ш эбэнээд, 
Н агл агар  хуш ын й алаа  бухэниие 
Н ам наад , эльбээд сааш аа ош обо. 

Н арьдаг уулын м алаан  толгой  
Н алхин тургэн м ананйаа сэбэрлээ,
Н аруул наран  элшэеэ сасаж а 
П айхан  й олонгоор  тэнгэри  ш эмэглээ. 

П айрхуу хухынууд эндэш ье, тэндэш ье 
Н анаха соогоо дуугаа хаялсаа, 
П андизай , сагаан  далиин унэр анхилж а 
Н анаан , сэдьхэлдэм баясхалан  асараа.

БУБЭТЫН АРШААН
Н убэты н йайхан арш аан  
Н уудэрлэн байна йарьдагта, 
Пуни уд эр илгаагуй 
П убэ соогуур бурьялна.

А ятай  зохид газар та  
А м архаа ерэхэдэш  болохо, 
А рса, сагаан  далиин унэр 
А нхилж а байдаг агаартань. 

Б узар мухай убш энйее 
Б улта зониие абархаа  
Бурьялан  гаран а  йарьдагйаа  
Бууса ню тагайм  эхиндэ.
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