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Захаамин нютагай хун зондо!
Хундэтэ манай Захаамин нютагай ажайуугшад, убгэд, хугшэд, 

ажалай болон дайнай ветеранууд, уетэн нухэд, эмхи зургаанай 
дарганууд!

Танда бултандатнай хан- 
дажа, Улан-Удэ хотойоо «Нэ- 
гэдэл» булгэмэй зугйее, Са- 
нага нютагай ажайуугшадйаа 
уряалжа байнабди. Санага 
нютагтамнай, дасанай хойто 
уулын энгэртэ Арья-Бала бур- 
хан бодхогдохонь. Энэ бурхан 
зеелэн сагаан шарайтай эхэнэр 
тухэлтэй, 41 метр ундэртэй, 
26 метр ургэнтэй, хун ту- 
рэлтэнэй мургэхэ, йугэдэхэ, 
амидын жаргалые гаталаад, 
хойто найандаа шэнэ турэлдэ 
орохыемнай хусэжэ hyyxa бур
хан. (11 нюдэтэй, 4 гартай) 
Улан-Удэ хотодо, Доодо Ивал- 
гын Нурселени тосхондо, Бато- 
жабайн гудамжаар 6-дахи гэрэй 
хажууда арюун сэбэр талмай 
дээрэ майн 5-да туруушын ажал 
эхилээ. Энэ нарата дулаахан 
удэр 17 Санагын залуушуул гэр 
булоороо хамтаржа Арья-Бала 
бурхаа бутээхэ ажалшадта са
гаан хадаг барижа энэ ехэ ажал- 
дань ундэр амжалта хусэбэд. 
Солбон Дмитриевич Будаев 
«Нэгэдэл» булгэмые туруулжэ, 
эхи табижа, муноошье хурэтэр 
заха хизаар угы ажал ябуулжа 
байна. Энэ бурханай барнлга- 
шад гэхэдэ: Санага нютагйаа уг 
гарбалтай России габьяата 
скульптор Мандаганов Юрий 
Ендонович, Хамба-лама Д. Аю- 
шеевай гуйлтаар, туруушын хам- 
ба лама Д.Д. Заяевай hanahan

йанааень дуургэхээ айхабтар 
ехэ ажал гурбан шабирнатаяа 
эхилбэд.

Арья-Бала бурхан туби дэлхэй 
дээрэ Тубэд, Энэдхэг гурэнуудтэ 
бодхоогдонхой, 3-дахи Арья- 
Бала Буряад уласай заха холо 
Захааминай Санага нютагта 
мундэлхэнь. Тиимэйээ энэ ню- 
тагнай унэх0вр00шье Диваа- 
жинай орон болохонь гээшэ ту?

Хэды мянган айлшад, аян- 
шад морилхонь гээшэб. Ямар гое 
харгьшууд, хада ууланууд, бай- 
гаали, нютагуудай унгэ шарай, 
гэрнууднай, нютагуудай гудам- 
жанууд сэбэр гоёор харагдахань 
гээшэб? Хун бухэнэй сэдьхэл соо 
йайхан зугаа, ажабайдал дэлгэр- 
хэнь бэ? Энэ найан соо Захаамин 
нютагай зон ямар золтой, хуби 
заяатай гээшэбибди.

Богонихон болзор соо бутээг- 
дэхээр тусэб табигданхай, теэд, 
мунее уедэ мунгэн туйаламжа 
хэрэгтэй болоно.

Ш энэ сагай сууряан соо- 
гуур, шэнээр алхамаа харуулаг- 
ты, зоной тулее зобожо, бэеэ 
угэжэ ябайан нютагай шэнэ 
уеын хубууд, басагад олон боло- 
жо байна.

Хун турэлтэн! Бултадаа хам- 
тарая урагшаа дабшая ажал хэ- 
рэгнай бурьялхал, аза талаамнай 
дэлбэрхэл, урн ухибууднай ундэр 
дабаа дабажа, нютаг нугаяа 
суурхуулжа, элуур энхэ амгалан

ХАНДАЛГА

байдалтай бултадаа ябахамнай 
болтогой!

Алтай шаргал дэлхэй дээрэ 
заха холо Захааминай аймагай 
ургэн сагаан Санага нютагта 
Арья-Бала бурханай мундэлжэ 
байха уедэ, хубшаяа оруулйан, 
lylia хайраа элы ээйэп бухы гэр 
булэдэ энэ бурханай адиса-ар- 
шаан гэр булэдэгнай буужа орог, 
ажал хэрэгтнай бутэхэтэй байг 
лэ, буурал эхэ эсэгытнай хэшэг 
буян, мунхэ заяан хододоо сэдь
хэл соотной бадаржа байг лэ!

ОМ МА НИ БАД МЭ ХУМ!
З.Д. Бабуева, нэгэдэл 

булгэмэй гэшуун, 
багшын ажалай ветеран, 

Улан-Удэ хото
P.S. Углеедэр декабриин 

15 Закаменск хотодо, соелой 
байшан соо Арья-Бала бурхан- 
даа зорюулагдайан марафоной 
уедэ мунгэн туйаламжын мэ- 
дээсэл угтэхэ.
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ПОНИН УУЛЗАЛГА

Буряад хэлэтэй ород эхэнэр
Энэ ушар тухай, унгэрБэн зуун 

жэлэй 30-аад онуудаар болоБон 
юумэ, намда нэгэ наБатай ород 
эхэнэр харгыда ябахадаа машина- 
даа йуулгайамни зугаалаа. Хоёр 
томо суумхэеэ машина руу хаяжа, 
урда йуужа, энеэбхилэн баярые 
хургэн, нам тээшэ хаража буряа- 
даар зугаалаа. Зеелэн шарайтай, 
урихан нюдэтэй, ород байбашье 
ямаршье эжытэймни адлиб гэжэ 
йанабаб. Хухэ нюдэтэй, томо ха- 
мартай, буурал уйэтэй, минии 
эжы буряад, харахан нюдэтэй, 
заахай хамартай, уйэниинь байал 
буурал болошойон, найаараа 
духуул хаш. Миниишье эжы ал- 
тан дэлхэй дээрэ ябахал байгаа...

Ажабайдал тухай, урн хуу- 
гэд, ашанар тухай зугаагаа 
эхилбэбди. Хунэй ажабайдалай 
туухэ минии йонирхол татадаг. 
Энэ ород эхэнэр еерынгее ажа
байдалай туухэ хеерэбэ.

Гушаад оноор эгээл ха- 
малган, хардалган, нюдарган 
гэжэ тушаалганай уе. Хун зон 
ходо юумэнйее айжа, ядаруу, 
хундэхэн саг байгаа.

«Манай гэр булын жарга- 
ланта ажабайдал нэгэ сагаар 
йандараа. Энэ удэшэ гэр соом- 
най ехэ хулгеетэй. Эжымнай 
минии эгэшэтэй ехэ йанаагаа 
зобойонууд, нюдеерее уйа 
дуургэйэнууд урагша хойшоо 
ябуултана. Ахай дуу басаган 
хоёр шэрээ дээрэ йууйан аба- 
яа, урагша хойшоо ябуултайан 
эжыгээшье харалданад. Долоон 
йаратай дуу хубуумнай улгы 
соогоо абяа гаража хэбтээ бэ- 
лэй. Абамнай йуурийаан бодо- 
жо бултыемнай тэбэрижэ таа- 
лаад, эжыдээ тургэн аалинаар 
юушьебдаа хэлээ, йанажашье 
ойлгожошье абаагуйб. Гансал: 
«Марфа, сугларжа ухибуудээ 
абаад эндэйээ тургэн ошо. Бу-

ряадуудта ошоорой» гэхыень 
ойлгобоб.

Би юундэ эндэйээ ябаха, юун- 
дэ тургэлхэ, юундэ ганса буряа- 
дуудта ошохо юм гэжэ йанадаг 
йэм.

Пуниин тэндэ ехэ шууяан 
гаража, эжымнай бархирхань 
дуулдажа булта йэришэбэбди. 
Г эр соогуурнай хара хубсайатай 
сухалтай хунууд гэшхэлэлдэ- 
нэ. Гэр соогуур харана, нэгжэ- 
нэ, оёор доогууршье шагаанад. 
Бидэ, ухибууд булта йэришэйэн, 
бархиралданабди. Нэгэ улаан 
нюдэгэйншшь нам тээшэ хараад, 
нюдаргаа харуулжа занана. 
Минии йунэйэмни зайлашан 
алдаба. Эдэ хунууд абыемнай 
туугаад ябашайан юм, тэрэнэй 
удаа абаяа дахин хараагуйбди. 
Абынгаа унэрыень -  хара тал- 
ханай унэртэй йэн, «буряадууд- 
та ошоорой» гэжэ хэлэйыень лэ 
найан соогоо йанажа абааб.

Нэгэ хэды удэрэй унгэрйэн 
хойно йуни дунда эбиимнай 
манияа йэреэжэ, хубсалуулжа 
шэмээгуйгеер суглуулаад, га- 
заашаа гарабабди. Хорёо соо 
тэргэдэ хуллеетэй морин байна. 
Хуу булта тэргэ дээрэ йуужа, 
йуниин харанхы руу ошобоб- 
ди. Энэ йуни гэрйээн, турэл 
нютагйаан бусалтагуйгеер га
ража ошоо бэлэйбди. Олон 
удэр ябабабди, эхиндээ ганса 
йуниндее харгыда гарахабди. 
Ой тайга соогуур ябаабди, гур- 
ба дахин ута ундэр дабаануудые 
дабаабди, ундамнайшье, эди- 
хэтттье дуран хурэхэ, эгээ бага 
дуу хубуумнай ходол бархиржа 
ябаа, моримнай эсэйэндээ хэды 
дахин хэбтэшэхэ. Эбиимнай 
аргаараа ядажа байжа мори- 
ёо бодхоожо саашаа ябанабди. 
Эгээл йуулшын удэртэ бороон 
орошобо. Бидэ булта ебтэ норо-

шобобди.
Одоол оройхоно хонишо- 

ной гансахан йэеы гэртэ хурэжэ 
ерэбэбди. Томо хоёр нохой ху- 
сан маниие угтана. Гэрэй эзэн 
гаража, нохойнуудаа хусахынь 
болюулаад, маниие мэндэшэл- 
жэ гэртээ уриба, мориимнай 
сэргэдэ уяна. Нэеы гэр соо хуу- 
рай, дулаан, гэрэй дунда гал 
носоно, амтатай эдеэнэй унэр 
гарана. Г эр соо гурбан ухибууд, 
хоёрынь ханын хажууда хэбтэ- 
нэд, намйаа нэгэ жаа ундэршэг 
хубууниинь галай хажууда зог- 
соно. Эжынь дуугархада саа
шаа болоно. Гэмэрйээр эбиин 
гарйаа эгээ бага Егоркымнай 
абажа, орон дээрэ хэбтуулээд, 
хуурай будеер аршаад, сагаан 
арйан соо мансылба. Маниие 
хубсайаа тайлажа хатаагты гэжэ 
гараараа харуулжа ойлгуулба. 
Тиин эндэ суутэй сай, сусэгэйтэй 
айраг, ёпоошхо садатараа эди- 
бэбди.

Энэ манай абын йайн танил 
Жалбаагай гэдэгэй гэр булэ 
байгаа. Олон удэрэй удаа одоол 
амарбабди, садатараа эдеэлээд, 
дулаасаад, бэе бэедээ няалдаад 
бухеер унташабабди.

Гурба хоноод Жалбаагай- 
ахай маниие Шулуута нютаг 
абаашаа. Нютагай захада нэгэ 
багаханшаг модой гэртээ ма
ниие оруулаа. Жэлэй дуурэн 
колхозой хонидтой мал дээрэ 
байдаг хадань гэрынь хооБон. 
Маниие хооБон гэртээ орхёод 
ябашоо Бэн.

Саг ошоходо эндээ Буури- 
жабабди. Эбиимнай колхоздо 
ажалтай болоо, намдашье нухэд 
бии болобо. Тэргэ морин 
х оёрной хаанаб да угы болошоо. 
Мунее Банахадамнн, эбиимнай 
колхоздо тушаагаа хаш. Убэл 
болоходо ухэртэй болобобди.
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Эбиимнай энэ маниие тэжээхэ 
гэжэ хэлээ. Хаанайаа яагаад энэ 
ухэртэй болойомнай мунеешье 
болотор гайхалтай. Яагаад 
энэ ухэрниинь маниие тэжээхэ 
баййым, би оройдоошье ухаан- 
даа оруулхагуй байгааб. Тиибэ- 
шье «Кормилица» гэжэ нэрынь 
шэнгээ. Ходол улэн ябадаг нам- 
да «Кормилица» нэрынь ехээр 
дурым гутаадаг байба.

«Кормшшцамнай» маниие 
тэжээнэгуй, харин бидэ тэрэ- 
ниие удэр бури хооллуулнабди. 
Тиихэдэ ушеел нэгэ улуу ажал- 
тай болобобди гэжэ йанадаг 
байгааб. Юуб гэхэдэ, углов 
бури дал соо баайынь туухэ, 
хии дэлгэхэ, убйэ урихэ, бэл- 
шээридэнь гаргаха, оройдоо 
бэлшээрийээнь асарха...

Заримдаа углеегуур гэшхуур 
дээрээ боолгоотойтойо, сусэгэй, 
суу, айраг, буряад ёпоошхо оло- 
дог байбабди. Хэниинь орхи- 
дог баййым би мэдэхэшьегуй, 
йонирходогшьегуй байгааб. Энэ 
олзодоо бидэ ехээр баярлажа, 
гэртээ шууялдайаар гуйлдэжэ 
орохош. Эбиимнай олзыемнай 
удын хоолдо хубаахаяа абаха, 
теэд нюдеерее yha дуургээд 
hyyruaxa. Шэнэ жэлэй гарахада 
булта буряад хэлэтэй боло- 
шообди. Яагаад буряад хэлэндэ 
йурашайанаа йананашьегуйб. 
Мэдэнгуйл гэнтэ ойлгохо, йуу- 
лээрнь дуугарха болошооб.

Убэлэй ехэ хуйтэн удэрнууд 
болобо. Хэрэггуй газаашье га- 
рахаяа болибобди. «Корми- 
цамнай» углее бури бэлшэхэеэ 
гараад, оройдоо гэртээ бусажа 
ерэнэ. Убэлэй хуйтэндэ гунзэгэй 
сайан доро юугээ оложо эдидэг 
юм намда ойлгомоор бэшэ бай- 
гаа. Дал соогоол дулаан сэбэр 
байлгахаар оролдодог байгааб- 
ди. Хиигээ зузаанаар дэлгэхэеэ 
оролдохобди.

Убэл хуйтэн, ута байба- 
шье дулааржа эхилбэ. Дулаан 
удэрнууд олон боложо, тала 
дайда харлажа оробо. Ма-

най туранхай жаахан ухэрэй 
гудэйэниинь томо боложо эхил
бэ. Эбиимнай энээндэ ехэ баяр- 
лаха. Мэнэ тугаллаха гэжэ ман- 
даа хэлэбэ. Углее бури тугаллаа 
гу гэжэ харахаяа дал тээшээ 
гуйлдэхэ болобобди.

Эбиимнай углеенйее орой 
болотор колхозойнгоо ажал- 
да. Одоол март йарын дундуур 
ухэрнай улаан-эреэн тугал до- 
лёожо байхынь харабабди. Би- 
дэл тэйэ баярлабабди. Яагаад 
манай «Кормилица» хоолгуй 
ута убэлэй янгинама хуйтэниие 
дабажа тугалаа гаргажа шадаа 
юм. Туруушынхиеэ амтатай уу- 
раг эдижэ узеед, унэхеереел энэ 
маниие тэжээхэ гэйэниие ойлго- 
жо байгаа бэлэйб. Тэрэ гэйэнйээ 
хойшо уурагйаал амтатай юу- 
мэн дэлхэй дээрэ угы.

Энэ болотор эбиимнайш 
буряадаар дуугарха болошоо. 
«Булаг тэйэрээ» гэжэ хэлээ бэ- 
лэй. У нэхеерееш ье хорёо 
соомнай суугээр булаг гарайан 
шэнги болоол. Удэрнууд ду
лаан боложо, хагдан ехээр га- 
раба, ургы сэсэгшье сэсэглэбэ. 
Ухэрэймнай суунииньшье ехэ 
болоно. Егор дуу хубуунэймнай 
хасарыныпье улайжа эхилбэ. 
Хари газарта туруушынгээ ян
гинама хуйтэн убэлые амяараа 
дабажа гарабабди. Е1ютагай зон 
«олон ухибуутэй ород эхэнэр» 
гэжэ эбиигымнай хэлэхэ.

Энэ ухэрнай манайдаа хо- 
рёод жэл байгаа. Жэл бури ту
галлаха, тиимэйээ суутэй бай- 
хабди. Тугалынь зарим жэлдээ 
колхоздо абаад ябашаха. Ор- 
хиболынь томо болгоожо, на- 
мартаа уусэлхэбди. Мяханиинь 
ямаршье амтатай, шэмэтэй 
байдаг йэм. Убэлее дуурэн ха- 
бартаашье удэр бури эбиимнай 
шулее шанаха. Хун бухэндэмнай 
багахан мяхан хуртэхэ. Е1эгэ ха- 
шарагай мяха доторые эбиим
най хабарай дуурэтэр хургеехэ.

Энэ ухэрнай унэхеереешье 
маниие тэжээгээ, «мал хараха-

да, ама тойодохо» гэжэ нютагай 
зон дэмы хэлээгуй. Олон жэлдэ 
энэ ухэрнай маниие тэжээгээ, 
харин бидэ зарим жэлдэ убйэ тэ- 
жээл дуурэн бэлдэжэ шадахагуй 
байгаабди. Эрэ хун байхагуй. 
Ухэрэйгее ашаар ажамидарааб- 
ди. Гараа йарбайжа гуйраншал- 
жа ябаагуйбди. Мунее тиимэ 
ухэрнууд угыл. Юундэб даа мэ- 
дэхын аргагуй. Ехэл хайрамтай. 
Хэдэн зуун жэлдэ буряадуудай 
усхэжэ баййан, хундэ хушэр саг- 
та хун зоноо тэжээжэ баййан 
ухэрнууднай гэнтэ хэрэггуй бо- 
лошоол. Тиимэ байха ёйогуйл. 
Буруу!

Манай эжы миин ажалгуй 
йуужа узеегуй, эхэнэр хунэй 
жаргал хусэд дуурэн узеегуй, 
коллективизациин, дайнай 
уеын, дайнай йуулэй уеын хушэр 
хундэ сагта гансал энэ гайхалтай 
ухэрэй хусеер, хара талханай, 
йайн йанаатай хунуудэй туйаар 
табан ухибуудээ ургэжэ, хул дээ- 
рэнь гаргажа шадаа. Е1айан соо- 
гоо дуратай ябайан инаг ганса 
нухэрее хулеэжэ ядаа. Тиин орой- 
доол 62 найан дээрээ хада гэр
тээ харяа. Иимэ эхэнэрнуудгуй, 
иимэ ухэргуй, хара таряанай 
ороойогуй манай ами найан 
байхагуй йэн гэжэл йанадагби...»

... Хото хурэбэбди, аша баса- 
ганиинь нухэртэеэ угтажа бай
ба. «Сайн байнее хугшэн эжы! 
Юун гэйэн ехэ юумэ асарааб- 
та» -  гэжэ залуу, сэбэр, нарихан 
йайхан бэетэй ород басаган сэ
бэр буряадаар дуугаржа байба. 
Хугшэн эжыгээ тэбэрижэ таа- 
лана. Энэнь ородой абари зан, 
буряадууд сэдьхэлэйнгээ мэдэ- 
рэлые нюудаг. Е1амда хандажа: 
«Большое спасибо Вам, что при
везли бабушку!» гэжэ хэлэбэ.

Ай, бурхан! Юун боложо 
байнаб? Хоёр ородууд хоорон- 
доо буряадаар зугаалдана, ха
рин намда, буряадта, ород хэлэн 
дээрэ хандана.

Интернедйээ 
Б-Ж. ЛОГИНОВ бэлдэбэ.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

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

( Ургэлжэлэл).
Ябайаар ябажа дабаан дээ- 

рээ гарагдаба. Удэшэнйоо оро- 
жо захалйан бороон o p o h o H  лэ 
зандаа. Дабаа гараад, Тунхэнэй 
Хойто-Гол шадар Бурхан баа- 
бай буудалтай Шаргай ноёной 
бусад олон буудалнуудай нэ- 
гэндэ хурэхэдэмнай, бороомнай 
нойтон cahan боложо хубилба. 
«Хубитай, золтой хун хуратай, 
сайатай уедэ» гэдэг, ушее тии- 
хэдэ Бурхан баабайн буудалда 
хурэжэ ерэхэдэмнай, Ахын ай- 
магай 108 номертой ашаанай 
машина зогсожо байгаа... Буд- 
дын шажанда эгээл нангин 108 
тоо бодолдомнай ороо, ондоо- 
гоор хэлэбэл, аглаг ундэр Ахын 
дайда айхабтар хундэмуушээр 
альгаа дэлгээд угтажа байбал 
даа... Пайн ябахын, йайханяба- 
хын тэмдэг гээшэ бэзэ. Пайн 
сэдьхэлтэй, йайхан йанаатай, 
ганзага ниилэйэн хунуудэй аян- 
да ябахада, иимэшье байдаг 
юм бэзэ, юрэдоо гоёл байгаал 
даа. «Зудэруу,.. нойтон сайан, 
бороон соогуур...», -  гэжэ нэгэ- 
шье хумнай абяа гараагуй...

Урдайаамнай сайа шэдэ- 
жэ, автобусой шэл сэбэрлэдэг 
тухеэрэлгэ худэлхоо болишо- 
бо. Жолоошомнай саг хахадай 
туршада носолдожо, тэрэнээ 
худэлдэг болгоо. Владислав 
Жамьянов (эндэ ябайан нухэд 
соогоо Владик) дотороо юу- 
тэйб даа, анханйаа мэргэжэ- 
лээ буруу шэлэйэн хун ту даа 
гэхээр. Энэ хубуун артистын 
голтой. Ургэлжэ шогтой, наа- 
датай, артистнараа йажаажа, 
наада гаргажа, юрэдоо коллек

тив соогоо хухюухэн байдал 
тогтоожо шадаха, турэхын бэ- 
лигтэйхэн хубуун нухэдэйнгоо 
эгээл дуратай хунуудэй нэгэн 
боложо тодорйон ябана. Ии- 
мэл жолоошон холын замда 
найдамтай ха юм даа.

Аха голой ургэниинь эхин- 
дээ метр тухай юм гу гэхээр 
аад, доошолхо тумаа ургэн 
болойоор болоод, Сорогйоо 
сааша муноо урдажа баййан 
Сэлэнгын ургэнэй хоёрйоо улуу 
тухай ургэн болоод эбхэржэ 
хойшолно. Хэдэн удэрэй бо
роон, тиигээд дулаанай хайын 
болоходо, орьёл мундаргануу- 
дай сайан хайлажа, дэлхэй дай- 
даараа хоёр тээшээ аянда га
раад, заатагуй Хойто мульйэн 
далайдаа уулзадаг Эрхуу Аха 
хоёрой нэгэниинь урагшаа, 
нугоодэнь хойшоо уерлэн ур- 
данад. 0орлиг дутэлжэ ябатар- 
най, ундэр бэшэ аад, маряатай 
хунэй лабхайжа йууйан мэтэ 
сула элйэн хада баруун жалгаа- 
раа дээрэйээ уерлэн бууйан 
горхоной уйанда нуража, хор- 
мойгоорнь ошойон ургэншье 
бэшэ харгы хушаад, Аха гол 
баруун хажуугаараа нугалга 
тушаа дайралдайан тэрэ хар- 
гые долёойоор, зарим газартаа 
тэрэнь байал нуража захалйан, 
урдамнай Т-130 тухэлэй томо 
бульдозер обооржо ерэйэн элйэ 
иишэ-тиишэнь тулхижэ, ябтал- 
жа, зам гаргажа байба.

- Иигээд лэ манайш ай- 
магай туб «ехэ газарйаан» 
тайаршадаг юумэл даа. Энэ 
бороон хоёр удэрэй туршада 
орохо мэдээсэлтэй аад, бухэли

гурбан удэроо орожо байна. 
Иигээд лэ зогсоогуй йаань, 
нээрээшье, тайархамнай. Тии
гээд зоноо вертолёодоор зоожэ 
захалхабди, -  гэжэ Ахын ай- 
магай толгойлогшын орлог- 
шо Б.Д. Балданов эндэ ерээд 
харгыгаа зайуулжа байтараа, 
минии углов удэртоо Улаан- 
Удэ орохо ёйотой йэм гэхэ- 
дэмни, намайе айлгажа гасаа- 
лан йагад, гэбэшье унэн дээрээ 
яашагуй боложо боломоор 
ушарта йанаагаа зобон хэлэбэ.

ворлиг орожо ерэхэдэм
най, аймагай хутэлбэриинхид, 
соёлой худэлмэрилэгшэд ма- 
ниие угтажа, тон зохидхоноор 
тубхинуулээ. Бухы юумэ бэлэн 
байгаал даа.

- Дабаан дээрэ сайан орожо 
байна, -  гэхэдэмнай нютагай 
зон:

- Тиибэл одоол бороон зог- 
сохонь даа, -  гээ бэлэй. Унэ- 
хоороошье бороон шэнгэрйээр 
зогсожо, харгышье йалаагуй, 
углов углоогуур эртэлжэ нэгэ 
автобусто йуугаад бусаха 
замдаа гарабаб. ворлигйоо 
40 модо ябаад байхадамни, 
удэшэнэй оройон сайан газар 
сайлганхай, саашалха тумаа 
зузаарйаар зузааржа, дабаан дээ
рэ хурэтэрнай 15-17 см болон- 
хой байба. Урдамнай 108 но
мертой хари гурэнэй бишыхан 
ашаанай машина гуйлгэнэ...

Байа 108. Энэш мини бэшэ, 
ушартайл ха...

Улаан-Удэ -  Хэрэн -  Ханх -  
0ерлиг -  Улаан-Удэ 

2006 оной 
зургаа дугаар йарын 12-18
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«МАНАЙШ НЭГЭН АРТИСТ 
БОЛОХОЛ Ю М БАЙХА...»

Нуудай зуун эрьеэр, 
Туглын баруугаар хой- 
шоо йаншаг мэтэ турижэ 
ургайап булэг шэнэйэдэй 
узуурнуудые шуурэн, туяагаа 
тууйап углеенэй наран тэрээ- 
хэн шэнэйэдэй узуурнуудтэ 
бусайдайан мэтэ халта зогсод 
гээд, дээшээ хеерэхэдее, элшэ- 
дээ дулаагаа бури ехээр угэжэ, 
тээ тэрэ баруун тээ, хободол 
жалгын эрмэгтэ байрлайан 
Хобоогой гууртын бишыхан 
хара гэрхэнэй сонхоор шагаа- 
жа, тэрээхэн гэрхэн соо ун- 
тажа хэбтэйэн хоёр хуйхэрые 
«худэлмэридее» гарахыень 
уряална.

Колхозой малша эжынэ- 
рынь энэ уедэ юу хэжэ гэр- 
тэ байха йэм, уурээр бодожо 
ажалдаа гаранхайнууд, уеын 
хоёр хубууд утлое бури иигэ- 
жэл наранай элшэдэ эльбуулэн 
йэрижэ, эжынэрэйнгээ орхийон 
ёпоошходо зоохэй турхижэ 
эдеэд, хурэн йагад баййан сай- 
ханаар даруулжа уугаад лэ, гэ- 
рэйнгээ гэшхуур дээрэ гаража 
йуугаад, энэ удэрэйнгоо тусэб 
табижа, наранай халта дээ- 
шэлтэр борсогорхон бэенуудээ 
дулаасуулжа йууд гээд, тээ ур- 
дуур, танга дорохоно урдажа 
байдаг Нууд тээшэ ту, угышье 
йаа, тэрээн тойронгоо убйэ но- 
гоон соогуур азарганай бэдэр- 
хээ ошонод... Уеын нухэд Сод- 
ном Толя хоёрой йургуулида 
оротор иигээд лэ унгэржэ 
байдаг ухибуун хайынь удэр 
буриин ажал энэл даа...

- Энэ золигшни хуниие га- 
саалхадаа бэрхэ йэн. Шогуу- 
ша. Тэрээндээ хухихэ гээшэнь. 
Нюдэнуудээ мухарюулжа бай- 
жа арзайтараа энеэхэ. Хэмнай 
хэн болохоб гэжэ тэрэ уедэ, 
хоорхы, хаанайаа мэдэхэбши 
даа, -  гэжэ дээрэ нэрлэгдэйэн

хоёрой нэгэн, 30 таран жэл- 
нуудтэ хирургаар ажаллажа, 
дуй дуршэлоор дээдэ гарай эм- 
шэн болойон Анатолий Гар- 
маевич Шагдуров багынгаа 
нухэр тухай хоорэнэ.

Артист болохол тээ йаа, 
боложошье ядаагуй, хухюу, 
хугтэй, шогууша, айхабтар 
гоёор дууладаг, турэ хурим, 
наада найрай шэмэг боложо 
ябадаг Анатолий Гармаевич, 
тиихэдэ эмшэн болохол тээ 
йаа, боложошье ядаагуй 
(энээн тухай доро халта хэлэг- 
дэхэ байха), энээхэн шэдиин 
юу-хээнтэй, гэбэшье артист 
болойон Содном Хажитов 
эдэл даа энэ бэшэлгын эхин дээ
рэ нэрлэгдэйэн хоёр хуйхэрнай.

- Зургаада,.. долоодо,.. али 
хэдыдэ йэм даа, йуража бай- 
хадаа, нухэрни Оёорой «ака- 
демидэ» йуража тракторист 
болохомни гээд, йургуулияа 
орхижо, газар хахалжа ябайан 
тракторай хойно анзайан дээ
рэ йуугаад ябажа байгаа бэлэй. 
Тэрэ уедэнь тэрээндэм хэниинь 
юун гэжэ хэлэйэн байгаа юм, 
тэрэ «академидээ» ошолгоноо 
болижо, йургуулидаа бусаа йэн. 
Йургуулияа Сахирта дуургээ. 
Тиигээд лэ, нэгэ мэдэхэдэм, 
артист болохом гэжэ Влади
восток хото ошожо институд- 
та орошоод лэ, йуража байгаа 
бэлэй. Тэрэ гэйээр лэ МИНИН 
нухэр томо артист болоод 
ябана ха юм даа, -  гэжэ Ана
толий Гармаевич нухэроороо 
омогорхон хоорэнэ.

Томо артист... Содном 
Сахирай дунда йургуулиин 
10-дахи класста йуража бай- 
хадаа, йургуулиингаа уран 
йайханай худэлоондэ эдэб- 
хитэй хабаадалсадаг баййан, 
сугтаа йурадаг Олег Бабуев, 
Анатолий Будаев, тээ доого- 
шогуур йурадаг Олег Цыпилов 
болон бусад олон нухэдоороо

концерт-наадануудые бэлдээд, 
тэрээн тойрон малшадаар, тии
хэдэ хуршэ тосхонуудаар яба
жа харуулдаг байгаа.

- Энэмни би артист болохоб 
гэжэ нэгэтэшье хэлэдэггуй юм 
йэн. Гэбэтттье яйала шагнамаар 
дууладаг йэн. Энэ артистымни 
бага найанай репертуар соо 
гол тулэб хоёр лэ дуун бии йэн 
ха: «Согто-Хангил», «Уншэн 
сагаан ботогон», -  гэжэ Анато
лий Г армаевич дурсана.

- Артист болохо зон йайн 
лэ йургуулида оробобди гэжэ 
ошоо бэлэйбди. Пуралсалнай 
ехэл йониноор эхилээ йэн. Дуу- 
лаад лэ, хатараад лэ ябаша- 
хамнай гэн гэйэймнай элдэбын 
упражненинуудые хуулэжэ, 
гахай, нохой болгожо захал- 
хадань, угы, энэ юун гээшэ- 
дээ ерэшэбэ гээшэбибди, эртэ 
дээрээ эндэйээн тонилоё гэжэ 
Шэмэд нухэртэеэ (Чимит Рин- 
чинов) шиидхэбэри абаад лэ, 
мединститудта ошожо, мэдэ- 
хэ юумыень хуу мэдэжэ абаад, 
намарйаа тиишээ ошоё гэжэ 
хоорэлд энхэй ябажа ябатарнай, 
гэнтэ багшамнай хоорэлдоондэ 
уряа бэлэй, -  гэжэ Содном Да- 
реевич хоорэнэ. Тиихэдээ:

- Михаил Яковлевич Розин 
гэжэ хурса нюдэтэй, хуниие 
соо хаража, бодолыешни таа- 
жа байдаг айхабтар йонор, 
йонин хун йэн. Бидэ хоёртой 
уулзаад: «Зай, хубууд, хайшаа 
тухеэрбэт даа?» -  гэхэдэнь, 
унэн бодолоо нюугаал бэзэбди 
даа. Тиихэдэмнай: «Худалаар 
бу хэлэгты. Тэрэ мединститут 
РУУ ЮУ хэжэ ябанат?» -  гэхэ 
мэтээр хоорэлдоо захалаад, 
бидэ хоёроо гэртээ урижа, 
ехэл йонирхолтой йайханаар 
хоорэжэ, олон мянган номуу- 
дые харуулжа, уншажа яба- 
хыемнай хэдэ хэдэн номуудые 
барюулаад гаргаа бэлэй. Тэрэл

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
Шэмэд бидэ хоёрой хуби заяан- 
да горитойхон нулоо узуулжэ, 
бодолыемнай тэгшэлжэ, ажа- 
байдалаймнай харгын гол шэ- 
глэл тон зубоор заажа гаргаа 
бэлэй гэжэ муноо йанадагби, 
-  гэжэ саашань ургэлжэлуулнэ.

ТииЬээр нэгэдэхи курс 
дуурэжэ, нэгэ йаналтай, нэгэ 
бодолтой болонхой, hy- 
ралсалдаашье ханалгатай, 
hypahaap Ьураад лэ, инсти- 
тутшье дуурэжэ, суг ЬураЬап 
нухэдоороо Улаан-Удэеэ бу- 
сажа, Буряад драмын акаде- 
мическа театрта артист бо- 
ложо абтайан байгаа. Тэрэ 
гэйээр 31 жэлэй туршада 
ундэр уургэтэй артистын ту- 
шаал эзэлжэ, ундэйэн арадтаа 
унэн сэхээр алба хэжэ ябанал 
даа. Содном Дареевич гу- 
шаад жэлнуудэй саана йуража 
байЬан уеынгоо удэр бухэниие 
шахуу йанадаг, багшанараа 
мартаагуй, нэрэ обогоорнь ду- 
лааханаар нэрлэжэ хоорэдэг 
байна...

Закаменск хотоЬоо гараад, 
Борто хурэжэ ябахада, Нууд 
голые хундэлэн та pah а и хуургэ 
байдаг. Уляаба угай Дохолойн 
Данзанай долоон ухибуудэй 
нэгэн -  Содномой эжы Дари 
хугшэн, хайшаашье ошожо 
ябаа юм, энээхэн хуургэ 
дээрэ амаржа hyyna. Содно
мой Эрхуугэй мединститудта 
Ьуража байhап Толя нухэрынь 
амаралтадаа гэртээ ерэжэ, тэ- 
рээхэн хуургэ дээрэ харгын 
MaiHiiHahaa бууба. Толиие 
харайан Дари эзы:

- Зай, хубуумни, хэр бэрхэ 
доктор боложо ябанаш даа? -  
гэхэдэнь, Толя:

- Угы, битнай доктор ушоо 
болоногуйлби, ушоол Ьуража 
байна ха юмбиб, -  гэдэг юм ха.

- Манайш нэгэн артист 
болохол юм байха. Артист

болоод, хаагуураа дуулажа, 
шууяжа ябаха баййан юм. Уг 
удамаарнай артистнар байЬап 
бэшэ, хараха, узэхэл байгаа юм 
бэзэбди даа, -  гэхэдэнь: «Ажал 
хэжэ ябахагуй, яahаи артист 
болоошон гээшэб...» гэ1тэн 
хэлэгдээгуй угэнууд Дари эзын 
хэлэЬэп угэнуудэй хоорондуур 
Толиин шэхэндэ элихэн мэдэ- 
рэгдээдхинэ...

Уляаба угайхид йураагуй- 
доол артистнар болоогуй юу- 
мэд бэзэ, гэбэшье Борто, Са- 
гаан-Морёор сууда гарайан 
аймаг юм. Хухихэ, шогло- 
хо, захайаа дууша, юроолдэ 
бэрхэ, шамбай худэр, ямар- 
ханшье барилдаанда нюр- 
гаа шоройдоогуй, ажалда 
бэрхэнууд, Содномой турэЬэп 
нагаса (эжынь аха Шэтын об- 
ластиин суута хонишон, хэдэн 
орденуудай кавалер, Социалис 
Ажалай Герой Бадма Данза- 
нов гэжэ байЬап юм. Содно
мой эжы Сагаан-Mopifflhoo 
Дохолойн Данзанйаа Бортодо 
Хажад гэжэ айлда ургэгдэжэ 
уттэйзи, тиимэЬээ Сагаан-Мо- 
рёороо болобол Содном Дан- 
занов гээд ябаха байЬан юм. 
Тиигэжэ Хажитов болойоп хун 
бэлэй.

Уляабатан Сагаан-Морин- 
hoo зуйаландаа аяар Борто 
тосхоной хажууда Шэрэнгиин 
хойто энгэрээр ерэжэ бууха. 
Тэрээн тойрон уБаишье угы, 
аяар ПуудЬаа (2-3 модо) уЬаяа 
зоохэ, тиихэдэнь бортынхи- 
дынь: «yhaap дугаЬап Уляа
ба» гэжэ гасаалжа байЬаар: 
«Хурэнгоор дутайан Хурхууд» 
гэжэ пэрлуулЬэп юумэд ха. 
Мал олонтой Уляабань хурэнгэ 
элбэгтэйл байЬап юм бэзэ. 
Эдэ угэнууд соо сухалай эхин 
байхагуй, наадан, муноошье 
эдэл угэнуудээрээ бэе бэеэ га
саалжа хухилдэжэ байдагбди.

Дари эзышье артист боло-

Ьон хубуунэйнгээ наадахые 
яЬала хаража, ажалыень ойл- 
гожо, сэдьхэлээ ханажа, омо- 
горхожошье ябаЬаар ундэр 
наЬатай боложо, хада гэртээ 
«харийап» байха.

Содномшье ургэжэ табиЬан 
ашыень харюулжа, ганса эжы- 
гээ гар дээрээ ургэжэ хойнонь 
гараЬан хубууниинь юм даа...

- Театртаа ерээд лэ, ябажа 
байЬап репертуарта оролсожо, 
байн шэнэ рольнуудтай боложо 
захалаабди. Жэл худэлоод бай- 
хадамни, Хода Намсараевай 
«Тайшаагай ташуурта» тайшаа 
Дымбыловэй роль угэбэ. Залуу 
байгааб, рольдоо ханалгатай, 
энээхэнээ аймшагтайл наадажа 
байнаб гэжэ Ьанадаг байгааб. 
Тиигэжэ байтарни Буянта Григо- 
рьевич хажуудамни ерээд: «Ши 
энэ юу хэжэ, сценэ дээрэ бэл- 
тэгэнэжэ байжа, юу нааданаш 
даа?» -  гэжэ асууба. Тиихэдэнь: 
«Пуража гараЬан «школоол» 
наадажа байнаб», -  гэбэб. 
Буянта Аюшин тиихэдэ теат- 
рай найруулагша, актёр бай
гаа. Одоо бэрхэл хун Ьэн даа. 
Муноошье болотор намайе ак
тёр болгоЬон багшанараймни 
нэгэн гэжэ сэдьхэлдээ тон дутэ 
Ьанажа ябадагби. Тиихэдээ 
Буянта Григорьевич:

«Энэ ролынни буряад маяг- 
тай, буряад унэртэй байха 
ёЬотой. Идейнэ талань алии 
бэ? Ши оорын сэдьхэлтэй, 
оорын бодолтой хун туш, угы 
ту?» -  гэн, Ьонин Ьонин бодол- 
нуудые тархидамни оруулжа, 
заажа угоо бэлэй. Тиигээд лэ 
тэрэ уеын туухээр, Дымбы
ловэй ябадалаар Ьонирхожо, 
зоноор хоорэлдэжэ, номой 
Ьангаар ябуултажа, тэрэ роль
доо оорыгоо шэнгээжэ, али ро- 
лёо оортоо шэнгээжэ ороо Ьэн 
хаб гэжэ Ьанагшаб, -  гэжэ Сод
ном Хажитов турэл театртаа 
эхилЬэн туруушынгээ алхамуу-
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дые дурсана.
Хэн мэдэбэ, туруушыншье 

зужэгтэ, наймадахишье зужэг- 
тее,.. наадажа эхилхэ carhaan 
холо урда ерэжэ хубсалаад, 
Ьэмээхэнээр ябажа ябаад гу, 
али нэгэ тээ Ьуугаад, наадаха 
ролёо ©орте©, бодол соогоо 
наадажа гарадаг заншалынь 
эндэЬээшье эхитэй байхадаа 
болоо. ворынь хэлэЬээр, теат- 
рта худэлжэ эхилхэдэнь, манай 
театрта бэрхэ найруулагшад 
Фёдор Сахиров, Цыден Цы- 
ренжапов, Владимир Кондра
тьев, театрай ундэЬэ табиЬан 
аха уеын актёрнууд байгаа, 
тэдэниие хаража, тэдэнээр ха- 
рилсажа, наадалсажа, толгой 
соогоо пооЬэп баялигыньшье 
байхадаа болоо. Энэнь мунее 
Содномой удэр буриинь зан- 
шал болонхой.

Содном Хажитов буряад 
драмын театрай бэрхэшуулэй 
тоодо бухы зужэгуудтэ гэ- 
хээр наадажа ябана. Артист 
тухай бэшэжэ байгаа хадаа 
наадаЬан рольнуудайнь хэдэ 
хэдэн зужэгуудые нэрлэжэ ха- 
руулмаар байна: А. Вампило- 
вай «Старший сын» -  Куди
мов, А. Арбузовай «Иркутская 
история» -  Серёга, Ф. Досто- 
евскийн «Униженные и оскор
блённые» Иван Петрович, 
У. Шекспирэй «Двенадцатая 
ночь» Антонио, Б. Гаври- 
ловай «Чингисхан» -  Тэб- 
Тэнгэри, Б. Брехтын «Трёх
грошовая опера» -  Браун, 
С. Эрдэнын «Хойто наЬандаа 
уулзахабди» -  Бадам, гадна 
театрай эдэ жэлнуудтэ таби- 
жа байЬан «Бальжан хатан» -  
Буубэй хаан. Театрайнгаа аха 
уеынхидтэй наадажа захалаад, 
мунее бухы уеын актёрнууд- 
тай, илангаяа залуушуултай, 
зужэг бухэндэ тооной наадажа 
байдаг. Театрай богоЬо алха- 
жа opohoop оройдоол хэды-

хэн жэлэй туршада ажалла- 
жа байban залуу актёрнуудта 
зужэг соо Содном Хажитов- 
тай наадаха гээшэнь тэдээндэ 
6aha нэгэ ехэ йургуули юм бэзэ 
гээд Ьанахаар байдаг, хожом 
томонууд, зэргэтэй, нэрэтэй 
артистнар болоод ябахадаа, 
дурсалганууд соогоо Содном 
Дареевичые Напахал байха 
гэмээр. Мунеешье баяртай 
ябаЬапиипь эли байдаг:

- Маанартай, бултантайм- 
най зужэг бухэндэ тооной 
наададаг. Содном Дарееви- 
чэй наадажа байхые, ажал- 
даа хандасые хаража байхада, 
яЬалал Ьургаал абахаар бай
даг. Зужэгтэ наадажа байха
даа, амисхаалаашье зубеер 
laiaxahaa эхилээд, алхам, 
худэлсыемнай заабарилха, 
еерыеньшье адаглажа, Ьура- 
жал байдагбди, -  гэжэ залуу 
актёр Галина Галсанова хэлэ- 
нэ. Хеерэлдеендэ суг hyyhaH 
залуушуулай нэгэн, республи- 
кын габьяата артист Надежда 
Мунконова:

- Содном Дареевич тай- 
зан дээрэ минии багшамнил 
гэхэ байнаб. Рольнуудайнгаа 
ехэ, багашье haa, тэдээндээ 
удэр бури тон наринаар бэл- 
дэдэг, тон гамтайгаар ханда- 
даг, ургэлжэ «бэдэржэ» байдаг 
хун. Актёр талаЬаанынье, хун 
талаЬаанынье адаглажа бай
хада, хеерэлдэжэшье байхада 
ехэ hoH HH . Олон юумэ мэдэхэ, 
ехээр уншадагынь эли байдаг. 
Тэрээнтэй сугтаа зужэгуудтэ 
наадахада хунгэншье, Ьонин- 
шье, йурагтын багшатаяа 
харилсаЬап шэнги харилсаад 
ябахаш. Ургэлжэ мэндэтэеэ, 
томо артист гээшэ ааб даа, гэ- 
бэшье «хамараа ургэхэгуй», 
манай и ah а ид а иимэ хунэй 
ушарЬапда адаглажа, харилса- 
жа, Ьуража, баяртайл ябагшаб- 
ди, -  гээд нэмэжэ хэлэбэ.

- Найруулагшын ажалда 
Владивостокто байхаЬаа абан 
дуратай Ьэм. 10 жэл соо наада
жа, халта дуршэлтэй боложо 
абаад, энэ мэргэжэлдэ hypaxa 
байна гэжэ бодооб. Тиигэжэ 
1985 ондо Москва хотын най- 
руулагш адай  дээдэ курс- 
нуудта ороод, В. Маяковскийн 
театрта найруулагша Андрей 
Гончаровой класста Ьуража 
гараад, театртаа эрьежэ ерээ 
Ьэм. Ерэмсээрээ театрта та- 
бигдажа бай h ап Ц. Доной 
«ХиртэЬэн Ьарые» абажа, та- 
бижа дуургээд, саашань нэгэ 
хэдэн зужэгуудые табиЬаар 
байтараа, хуухэлдэйн «Ульгэр» 
театрта орожо, ахамад найруу
лагша болоод, 4 жэлэй туршада 
худэлее Ьэм. Тэндэ ехэ Ионии 
Ьэн. Хуухэлдэйнууд яагаад 
наадаха юм гэжэ зобоЬоор за
халаад, байн оньЬыень оложо, 
яЬала бараг болоод худэлее 
бэлэйб. Тэндээ яЬала 30-40 
зужэгуудые табяа Ьэм, -  гэжэ 
Содном Дареевич ажаябадалаа 
дурсан хоорэпэ.

Г адна Содном Хажи
тов Улаан-Удэ хотодо саг 
ургэлжэ боложо байдаг нии- 
тэ зоной хабаадалгатай олон 
томо томо найр наадануудые 
найруулЬан байдаг. Тэдэнь: 
Зунай наадан «Сурхарбаан», 
Сагаалганууд, Гэсэрэй 1000 
жэлэй ойдо зорюулагдаЬан 
нааданууд, Далай багшын Бу
ряад орондо ерэхэдэ угталга 
болоод, худеегэй арадай  
театрнуудай зужэгуудээ таби- 
хадань туЬаламжа узуулхэ г. м. 
театрЬаа гадуур ажал яЬалал 
хэЬэн гээшэ.

Шэнэ зужэгтэ бэлдэлгын 
эхилхэдэ, бодолоо хубилга- 
жа, тон лэ энэл зужэг тээшэнь 
шэглуулхэ хэрэгтэй гэжэ Сод
ном Дареевич ажаглаба Ьэн.

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

Урин уларилтай, элдин дэл- 
гэр, аятай Байхан нютагта бай- 
гаа гэжэ ойлгохоор. Хонидынь 
бэлшээриБээ удэшэлэн хотондоо 
ороходоо, хулнуудэйнгээ туруун- 
да узэм (виноград) буйлееБэтэй 
эдеэ (абрикос) барбайштар гэш- 
хээд ерэдэг Inn гэхэ юм.

Хори зон эндэ байха ху- 
бигуй байшоо. Балжан хатанай 
энжэ боложо, аяар зуун хойшоо, 
Хингаанай ара эбэрые эзэлжэ 
йууйан Буубэй Бээлэ хаанай ал- 
батан боложо ерэБэн юм. Энэ 
ута аянда ябахадаа зудэрее, ая- 
шараа. Нютагаа домогложо, 
элдин Байханииень угылжэ, 
Наян-Наваа Байдан-Егоо хоё- 
роо домогложо дуулалдаба. Ан- 
ханда МессопотамБаа (Ирак) 
ерэлгэндээ, Наян-Наваагаа до
могложо, энэ дуун бии болоо 
гэжэ Бапамаар. Хожомоо дахяад 
хулхихэдее, энэ дуун дээрэ нэ- 
мэжэ, Бада-Егоёо (Байдан-Егоо) 
дуулалдаа бололтой. Байдан- 
Егоо гээшые узэБэн Шагдарай 
гэлэн гэдэг Аргали нютагай 
лама байБан юм. Бада-Его гээ- 
шэдэ дошхон сабдаг эзэтэй Егын 
ундэр гэжэ хада байдаг гэбэ. Ба- 
да-Егодо айл аймагаараа зон 
Буудаггуй, хатуу эзэтэй, аюул 
ехэтэй гээд, дулэдэг байгаа. 
Энэ Шагдарай гэлэн Х1Х-дэхи 
зуунай Буул багаар уни сагай 
Бураггуй байБанаа, жудэй эрдэм 
шудалаад, убгэрхэ уедее нютагаа 
бусаБан тухайнь, мун элдэб янзын 
эди шэди узуулдэг тухайнь Арга
ли нютагай Ральдин Даша гэжэ 
убгэн намда хеерэБэн юм. Энэ 
лама тухай Агын дасанда хэрэг 
бутээл хэхэеэ 21 гэлэниие эриБэн 
тухай урид бэшээ Бэн бэзэб. Мун 
эмэй ногоо туухэеэ тэрээ руу 
аяншалБан Яруунын Догно ню
тагай Дашын Бальжннима гэдэг

Суугэлэй дасанда БураБан эмтттэ 
лама ЛабранБаа гараад, Наян- 
Наваа тухайгаа хеерэдэг байБан. 
Энэ нютагай элдин Ьайханиие 
гайхажа бусаБан ха.

Энэ «Наян-Наваа» гэжэ дуум- 
най хэдэн зуугаад жэлнуудые 
нэбтэржэ, мунеени мунее хурэ- 
тэр бугэдэ буряадай гимн гэ- 
хээр ябажал байдаг. Энэ дуун 
соо олоншье угэгуй удхалжа- 
шье хэлэгдэБэниинь тэрэл тэды, 
оройдоол хэдыхэн угэтэй аад, 
унэхеер буряад хунэй сэдьхэл 
зурхые худэлгэжэ шададагынь 
ехэ гайхалтай ямар бэ даа нэгэ 
тиимэ шэжэтэй (закодирована) 
гэжэ Банадаг хумби. Шэнэхээн 
нютагай дууша басаган Аюшын 
Бадмахандын дуулахые тон ту- 
руушынхиеэ дуулаад, нёлбоБоо 
аршаха ушар болоо бэлэй.

Буряадай саашанхи туухые 
Бальжан хатаниие дахажа, мунее 
байгша нютагаа ерэБыень хун 
бухэн Байн мэдэхэ ёБотой. 
Энээн тухай бэшэжэ, уншагша- 
даа шалаахагуйе бодоод, юундэ, 
буряад боро арга гэжэ эхилЬэн 
аад, буруу тээшээ хадууршоо 
юмбиб гэхэдэ, хори буряадууд 
иигэжэ тэнэжэ, тунхэлжэ ябаха
даа, элдэб янзын соёлтой, ондоо 
хугжэлтэтэй зоной дундуур ха- 
бгщалдахадаа, эдээнБээ элдэб ян
зын дуй дуршэлдэ, арга оньБондо 
БураБаниинь дамжаггуй. Тэдээ- 
нэй тоодо бэеэ аргалха олон ян
зын дом арга мэдэхэ болоо.

Буряад арадай дом арга 
гээшэ ехэ ургэн. Энээн соонь 
элдэб Банагдаагуй юумэнууд 
олон юм. ЕэдэБээ зангирха (за
ворот кишок) гэдэг угаашье 
аймшагтай убшэн хирургын 
гараа хургеегуйдэ эдэгэхэгуй 
юм. Тиихэдэнь, буряадууд 
дээБэн мушхамалдаа долоон 
Бубэрхэй зангилаа уяад, тэрээн

дээрээ гэдэБээрээ тээнгилдэБэн 
убшэнтэнее шангаар дорьбоо- 
хоёо, мушхамалайнгаа узуурБээ 
угзархадань, нэгэ эршэнь гэнтэ 
тайлдаад дуг гээд дугтаржархи- 
ха. Иигэжэ долоо дахин дорь- 
бооходонь, гэдэБэн зангилааБаа 
Балажа, байрадаа ородог Бэн ха. 
Долоон дом арга гэдэгээр, до
лоон зангилааБаа уядаг байгаа.

Тургэн туухэй туудэг санхын 
хурэхэдэ, шээБэеэ уугаад гарал- 
саха. ШээБээрээ шархаяа шаба- 
ха, нюдее угааха гэхэ мэтэ олон 
янзаар хэрэглэдэгыень мэдэнэб- 
ди. Углеенэй улэн шулБэн гэжэ 
бага сагын улайБан сайБанда ото 
хэрэглэгдэБэн.

Нюдее гамнаха, аргалхын 
тулее элдэб янзын дом арга хэ- 
рэглэдэг байгаа. Углеенэй нара- 
най мандалганаар хярын орой- 
гоор бултайхадань, нюдеерее 
нара хараад Бузэглэхые оролдо- 
дог байБан юм. Удэшэлэн газаа 
гараад, огторгойн олон тумэн 
одо мушэдые наранай гараха 
зугБее эхилээд, орохо зуг хурэтэр 
бухы мушэдые адаглаха зуураа, 
Хурмаста тэнгэридээ заабол 
зальбарха. Алтай гадаБан, Уурэй 
Солбон, Сог мушэндэ, Еурбан 
Ногоон гэхэ мэтын томонууд, 
эли ялагар мушэндэ тогтожо 
Бузэглэдэг заншалтай байгаа. 
Энэ ганса нюдэндэ бэшэ, хунэй 
тамир тэнхээ бэеын араншаниие 
(бэеын Бур Булдэ) ургэдэг гэхэ.

Мааниингаа эрхиин хуба 
толгойгоор нюдэнэйнгээ ир- 
гахада, урэдэг заншал байха. 
Юрынхыдее, маанияа уншажа 
дуургээд, иигэжэ байгаа Баа, муу 
бэшэ гэхэ аабза. Ушее углеегуур 
улэн бэедээ амаяа сэбэр уБаар 
булхажа хаяад, байд гээд, хэ- 
лэнэйнгээ оройн хобол соохи 
шулБые сэбэр долёобороороо 
абаад, нюдэндее турхихэдэ угаа
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туйатай.
Эльгээ эбэрихэдээ, мун яйаа 

хухархадаа, зэдэй хибэдэйээ 
уудаг байгаа. Энэ дом аргын 
унэхеер туйатайень ерынгее 
йайн танил Дондогой Цыден- 
жаб ахын жэшээ дээрэ мэдэнэб. 
Унгэрэгшэ зуунай далаад гаран 
оной уеэр энэ убгэжеелэй эль- 
гэн убдэжэ, Шэтын онкодис- 
пансерта удаан хэбтээд, туйа 
гарахагуйдэнь, Зудхэли нюта- 
гыень «найдалгуй» гээд, бусаа- 
жархиба. Хэншье ухэхэ дурагуй, 
элдэб арга хурга бэдэрээд, зэ- 
дээр аргалха гэжэ шиидэбэ ха. 
Хурил гэдэг урданай улаан зэд 
оложо, торгон хуурайгаар урэжэ, 
хибэдйэ гаргаад, эдеэнээрээ хо- 
лижо эдидэг байгаа. Туруушээр 
шэмхэ шэмхээр аад, баййаар саб- 
дуураар (эмэй халбагаар) эдндэг 
байба ха. Ингэжэ жаа жааханаар 
ууха тэсэлын барагдажа, томо 
хуурайгаар шэруун хибэдэйэ эл- 
бэгээр гаргажа, бад байса хахад 
халбагаар энэ зэдээ эдижэрхидэг 
болоходонь, хажуугаархндынь: 
Ехэдуулнэ бэшэ гут, ойлгогты, 
юрэдее, -  гэхэдэнь, «Мурынь 
ганса, мургэлынь нэгэ», -  гээд, 
еерынхеэрээ болобо. Тиигэйээр 
хахад жэлэй туршада йэргэжэ 
эхилбэ. Ябан эдэгэшеед хожо- 
мынь лаб арба гаран жэл буура- 
яа сохнжо, амиды мэндэ байгаа. 
Yruee олзодо йапаархажа соёлой 
байшанай кочегараар худэлее 
йэн. Ганса энэ бэшэ, зэд хадаа 
боро аргада элдэб янзаар хэрэг-
ЛЭДЭГДЭДЭГ ЮМ.

Пудайан соо залхаг тогтоод, 
шуйанай дараса ехэ болодог. 
Тиихэдэнь сарбуудаа, хулэйнгее 
шэлбэдэ зэд бугааг зуухэдэ, 
туйатай гэлсэхэ байха. Урдандаа 
ухэйэн малайнгаа мяха эднхэдээ 
зэд тогоон соо бусалгаха, угышье 
haa зэд шанагаяа бусалгаха. Ин
гэжэ мяхаяа арюудхадаг байгаа. 
Сээжын уйтархада, ханяахадаа 
зэд толп убсуундээ табндаг йэн. 
Зэд монедуудые сабиргайдаа 
няажа, толгойнгоо убшэн аргал-

даг ёйо байдаг.
Нялха хуугэдэй хуййэн тум- 

быжэ, юмэрхэйтэй болоходонь, 
урданай томо зэд таба мунгэ 
хуййэн дээрэнь няагаад, уя- 
жархёод, эдэгэтэрынь ябуулха. 
Юрэнхы бэедэ ту Натай гээд, ур
дандаа зэдээр хэйэн гусэ, шанага, 
тогоон, банаа (кастрюля) ажа- 
байдалдаа хэрэглэдэг йэн.

Сагаан мунгэн амйарта эл
дэб янзын хоро дарадаг гээд, 
мунгэмэл модон аяга абаад яба- 
даг йэн. Бурн уни урдандаа хун 
бухэн аягаа эбэртэлээд ябадаг, 
ондоо хунэй аягайаа уудаггуй 
иимэ угаа зуб заншалаа орхийон 
зон гээшэбдн. Минин мэдэхын, 
гансал ламанар еерын аягатай 
ябадаг гуримтай бэлэй. Мунее 
тэрэмнайшье болинхой.

Ямаанай улэн шээйэн хабда- 
рые аргалдаг.

Таба йалаагай ундэйэ эдеэ- 
шуулээд (удхэн хара сай шэнги 
болотор), торхируунай ундэгэнэй 
сагаанииень хээд, худхаад ууха- 
даа, эльгэнэй убшэниие (желту
ха) аргална.

Урданай баряашанарай, 
беенэрэй ургэнеер хэрэглэдэг 
дом арга хонёор, ямаагаар, за- 
римдаа ухэреер ужаг (хрониче- 
скэ) удаанаар убдэйэн хуниие 
орёодог байгаа.

Беерее убдэйэн хундэ тэрэ 
малайнгаа беери табижа, эльгээ 
убдее йаань эльгэ табиха гэхэ мэ- 
тээр аргалдаг байгаа.

Энэ малаа агшан тургэн саг 
соо яаража хороогоод, арйыень 
хуулаад, халуун арйан соонь 
убшэнтэнее орёогоод, эльгэ 
боорыень табндаг Нэп. Энэ ехэ 
даамай арга таарахадаа, олон 
хуниие хул дээрэнь бодхоойон 
байха.

Урданай зон сайанай уйа 
ургэнеер хэрэглэдэг йэн. 
Шэршэгэнуулжэ бусалгайан 
сайанай уйанай сиидэм юрын 
халууралгайаа, хамарай бутэ- 
хэйее, ханяахайаа эмнэдэг бай
гаа.

Хин хеерэхэдее, шэнээгээ 
алдахадаа, туреед нарай бэедээ, 
удаанаар убдэжэ тамираа бараг- 
дахадаа, ухэрэй мяханай боро 
шулеер бэедээ тэнхээ оруулдаг 
арга би. Энээнээ бэлдэхэ гээшэ 
байа оньйотой. Жэжээр хэршэйэн 
ухэрэй мяхые сэб хуйтэн уйан соо 
хээд (яарабаб гээд, халуун уйан 
соо мяхаяа урид хээд, буурабша- 
луулжа болохогуй) гал дээрэ та- 
бихадаа энэ мяхаяа шанагаараа 
залхуурангуй йайсар нюхадаг 
юм. Бусалхынь урдахана, боро 
(хара гурил)талхайамархахэрэг- 
тэй. Халта хулта бурд гуулээд (бу- 
салгажа, арьялуулжа болохогуй) 
абажа ууха. Дабйа, мангир 
хэдэггуй байгаа. Энээниие ша- 
нахадаа, тогоонйоо саашаа хал- 
ташье холо болохо сулеегуйгеер 
сособойдожо хэдэг юм. Мунее 
боро шулэ хэжэ шадахамнай тии- 
мэшэг болонхой гэжэ йанагшаб. 
Мяхаяа бусалгаагуйдее, йа- 
наагаа амархагуй, элдэб янзын 
микробйоо йэргылдэг юм хаб- 
ди. Борошье талхан угы байжа 
магад. Сагаан талха йамарйан, 
мяханиинь йайсар нюхагдаашье- 
гуй, арьялтар бусалгажархийан, 
ушее йонгино, чеснок нэмээд 
йайса дабйалаатай иимэ шулые 
боро шулэн гэхэ аргагуй, энээ- 
гээр бэеэ мэхэлэлтэгуй гэжэ 
сэхэ хэлэлтэй. Тиин тиитэрээ 
адууйанай, гахайн, тахяагай мя- 
хаар боро шулэ бэлдэдэггуй, 
хониной мяхан ушее боломоор. 
Зубеер шанайан боро шулэнэй 
туйа гээшэ хэлэшэгуй ехэ гэхээр юм. 
Тэнхээ тамираа алдайан хунэй 
шадал орожо, хуушан элуур 
тухэлдее орохыень, еерынгее 
байдал соо ургэдэгые бодхоохы- 
ень улбэрые тэнхээхыень узэйэн 
лэ байхабди.

Хуугэдтэ хухэ ханяадан (ко
клюш) хуреед, бэлээр йалажа 
угэдэггуй, зобоодог юм.

Убэлэй сагта могойн эшээн 
тушаа дээрэнь мульйэлиг сайан 
тогтодог. Энээниие могойн амис-
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
хал бии болгодог. Унэхеер, мо- 
гойн эшээтэй газар олдохонь шу- 
хаг. Иимэ газар мэдэхэ байнаб. 
Шандали нютагай эшээтэй газар 
олдохонь шухаг, Шандали ню
тагай Мантаряанта гэжэ ундэр 
хадада байдаг юм. Эндэ ушее 
абарга могойшье байжа болоно. 
Энэ багаарнь юрыншье могой- 
нууд элбэг. Зунай сагта энээгуур 
дуулихэнь аюултай 1930 гаран 
оной уеэр тулеэндэ ябайан Зуун- 
Ундэрэй руднигай ород абарга 
могойе дутэхэнйее хараад, аййан 
йурдэйэниинь хэлэшэгуй. Тэргэ 
морёо орхёод, гуйдэлеерее руд- 
нигаа epohon ха. Хожомынь 1970- 
аад онуудаар Жанчибай Бадма 
гэдэгэй трактораар убйэ сабша- 
жа ябатарнь, урдуурань абарга 
могой гарайан ха. Энэ могойн 
толгой боро туулайн толгойтой 
томо жэжээрээ хараатай байгаа 
гэхэ. Бадмын оог-хууг табихада, 
дутэ хуряалга хэжэ ябайан зоной 
ерэжэ харахада, сабшагдаагуй 
ногоон соогуур бастриг шэрэйэн 
шэнги мур зуража, элихэн ха- 
рагдажа байба. Эндэхи Манта- 
ряантын могойн эшээн дээрэхи 
caha мульйэпйоо дайнай эхеэр би 
еврее ошожо абайанби. Ахайм- 
ни ухибуун ханяажа зобоод, бэ- 
ригэн абгайнгаа ошожо асарыш 
гэхэдэнь, ошоходомни, бартаа 
хухэ адха шулуунай дунда йэеы 
гэрэй йууриин тухай хэмжууртэй 
саб сагаан сэнбуугээр шулуун 
бурхеегдэнхэй байба. Моринйоо 
буугаад узэхэдэмни, сайан гэхэ- 
дэ-хатуубтар, мульйэн гэхэдэ- 
бэлээр бутаржа байдаг, унэхеер 
уринай амисхаалаар бии болойон 
сэн-бууг байба. Тэндэйээ бээлэйн 
шэнээнуудээр тугдэлжэ, ухэр 
туламаар дуурэниие асарбаб. 
Ханяагаашаднай тэрэ убэлдее 
эдэгээд, хон гэжэ ханяахаяа бо- 
лёод, хойто хабараа угтаа бэлэй. 
Ямаршье эмйээ дээшэ байба 
гэжэ хотонойхиднай гайхалдаха.

Убшэн бухэндэ нэгэ ямар 
бэ даа дом арга олдоод лэ бай-

ха. Найажаал болойон ангуушад 
эртуур эрэ хусэеэ алдажа, cap 
болошохогуйгее бодожо, боро 
гуреейэнэй гу, али бугын ха- 
луун шуйа уудаг байгаа. Ангууша 
бэшэ зон хониной, адууйанай ха- 
луун эльгэ туухэйгээр эднхэ. Эдэ 
бугэдые хэрэглээд, мунеенэй газе- 
тэ бухэндэ йайрхажа соносхогдо- 
дог «Виагра», «Виардо» гэхэ мэтэ 
стимуляторнууд ургэлжэлынь 
хэрэггуй байгаа бэзэ.

Шээйэнэйнгээ шабдаг боло
ходо хониной зунгаг (жиропот 
овечьей шерсти) харюулгын ар- 
хида эдьхээд, нарин матаргайгаа 
шабидаг йэн ха.

Тойроод баййан байгаалиин- 
гаа убйэ ногоо, жэмэс, элдэбын 
ургамал ургэнеер хэрэглэжэ, энэ 
тэрэ убшэнйее гаралсадаг бай
гаа. Эдэ ургамалнуудые шанажа, 
бурижэ хэрэглэгдэйээр. Табан ар- 
шаанда балга модон, тэрэнги, ая, 
ямаан, арса, зээргэнэ, нарйанай 
шэлбэйэн, ганга, нохойн хоншо- 
ор табилга ородог. Эршэтэй, сэн- 
дэртэй нютагайнгаа аршаантай 
булеэдхээд, холижо ороходонь, 
амаргуй хусэтэй арга болодог 
юм. Аяынь лэ даахаяа хэлэхээр. 
Улуу гаргаад, буруу йурееншье 
ушардаг юм.

Мунее сагта шуйанай дара- 
са (гипертония) олон зониие зо- 
бооно. Энээндэ нэгэ боломоор 
боро дом арга байдаг. Хурьган 
саййаа арсажа, шара хирпиисэ 
сай ууха ёйотой. Шаарыень ха- 
таагаад суглуулха. Тэрээгээрээ 
дэрэ хээд, дэрлэжэ унтахада угаа 
туйатай. Ая убйые туугээд, нара 
харуулангуй, йуудэртэ хатаагаад 
буурсагыень шобторжо абаад, 
гуталайнгаа дурэмхэй болгон 
дэбдихэ. Иигэжэ хэдэн йараар 
ябаха хэрэгтэй. Мун лэ ото шаа- 
раяа дэрлэхэ шухала. Шуйанай 
дараса ябан заабол буудагынь 
унэн.

Хул нюсэгеер ябахада, ехэ 
йайн. Эхэ дэлхэйтэеэ хунэй бэе 
махабад хулэйнгее улаар, дам- 
жан харилсана ха юм.

Урданай балар сагйаа эхи- 
лээд, баряашанар лэ зоноо аргал- 
жа абажа ябайан гэхэдэ болохо. 
Баряашанар гээшэ турэлхгш тус- 
гаар бэлигтэй зон байгаа. Эдэнэр 
беедэл адлирхуу угаа дамжадаг 
гуримтай. Баряаша угтайб гээд, 
еврее тиишээ гэмтэнхэйе аргал- 
шадаг угы йэн. Залуухан бай- 
хадань иимэ угтаниие беегеер 
шанар хэжэ, баряашалха эрхэ ол- 
годог юм. Энэ ёйололые «шанда- 
руу нэрэхэ» гэжэ нэрлэдэг гээшэ. 
Баряаша бухэн угаа хундэлжэ, 
ургэл хэдэг гуримтай юм. Яйанай 
гэмтэнхэйе барижа эдэгээхэ гээшэ 
мэргэжэлэйнь гол тулэбынь боло
но. Тэрэнэй хажуугаар гараа тул- 
гардаха, мяха балсангаа басарха, 
уе мусее булгарха, эльгэ беерее 
эбэрихэ гэхэ мэтэ гэмтэнхэййээ 
дулдьщайан убшэнууд баряашаар 
аргалагдадаг йэн. Эрдэм ухаанай 
эршэтэйгээр хугжэнги мунеенэй 
сагта баряашын уургэ шухала 
шэгтээ, зондо хэрэгтэй зандаа 
баййаар. Бэрхэ баряашанар Ган
са гэмтэнхэйе барижа аргалхайаа 
гадна, ондоо убшэнуудые анагаа- 
даг ушар али олон. Элдэб янзын 
санхануудые (эдийэнэй эльгэнэй), 
мун хуйтэ абайанйаа йужэрйэн 
беерын, сабын хи убшэн гэхэ 
мэтэ убшэниие эдэгээхэ онол ар- 
гаяа олоод лэ байдаг гэхэ юм. Ба
ряашанар арадайнгаа боро аргые 
эрхим йайнаар мэдэдэг, энээнээ 
шудалйан тусгаар янзын мэргэ- 
жэлтэд гээшэ. Баряаша бухэн уг 
дамжан ерэйэн элдэб янзын дурэ 
хэрэглэжэ аргалдаг. Сэбээнэй 
Базар гэжэ Ага нютагай баруун 
узууртэ суутай болойон баряаша 
ХХ-дохи зуунай эхеэр ажайууйан. 
Хундэ ашаатай тэргын сахариг 
доро даруулжа, хабйаяа бута хяа 
йуреед, амилжа ядажа баййан 
хуниие урдаа буруу харуулжа 
йуулгаад, мунгэн гаайаар там- 
хи татажа байгараа, тэрэ халуун 
гаайаараа далынь хоорондо 
гэнтэ, хайражархихадань, тэрэ 
хуниинь сошоод, хитагад гэхэ
дэнь, хухараад, зосоошоо оройон



2018 оной декабриин 14 «Ажалай туг» 11 нюур

хабйануудынь туригдэжэ, газаа- 
шаа дэлбыхэдэнь, одоол барнжа, 
яБыепь эблуулбэ. Энэ Базар ба- 
ряаша бшпыхан ябаад, хониной 
сэмгэнэй Буужып я ha хэдэн хэйэг 
болотор сохёод, зеелэхэн aphan 
туулмаг соо хээд, газааБаань ба
рнжа, эблуулжэ наададаг Бэн гэл- 
сэхэ.

Модо отолжо байтараа, мо- 
дондо толгойгоо сохюулаад, 
дуймгэй болоБон хуниие гэшэгэ- 
нээтэй, хара шоройтой газарта 
гэдэргэнь харуулжа хэбтуулээд, 
толгойнь хулхайда (затылок) 
тааруун хонхор малтаад, тэрээн 
соогоо тархииень хээд, шорой- 
гоор нягталаад, модон мунсаар 
нара зуб шангаар тойруулжа 
газар сохиходонь, тэрэ хуниинь 
мунсахада бухэндэнь нюдее дал- 
тиржа, тэсэн ядажа хэбтэБэн ха. 
Тиигээд бариЬаар байтарынь, 
Бэнэг орожо, яБала зоной зэргэдэ 
ороБон юм гэхэ.

Хорёод жэл унгэршэбэ ха. 
Сагаан-Уулын Батаболот гэжэ 
баряашын иигэжэ толгойгоо 
убдэдэг хуниие Орловскын руд
ник дээрэ аргалхыень би еврее 
узэБэн байнаб. Тэрэнь эдэгээ Бэн.

Бэрхэльдээд, турэжэ ядашаБан 
эхэнэрые бэрхэшээлБээнь ха- 
хасуулдаг тусгаар дурэтэншье 
байБан юм. Урда-Ага нютагай 
Шагдарай Сэбээн гэжэ убгэжеел 
олон лэ нарайе абаБан ха. 
БэрхэльдэБэн эхэ хуугэн хоёрые 
олыел абарБан гэлсэхэ. Иигэ
жэ арадай акушер ябаБан, олон 
эхэнэрые хуугэдтэйнь абарБан, 
тусгаар хоморой зон газар ню- 
тагта ганса нэгээрээ ябажа, зо- 
ноо абарБан тухайнь хэлсэдэг 
гээшэ. Харин мунее сагта иимэ 
шадабаритай хун байгаашье 
Баа бэеэ нюудаг юм бэзэ. Эхынь 
гэдэБэ хахалаад (кесаревэ сечени) 
хуугыень абадаг мунеенэй бэлэн 
аргын байБаар байтар, хэн энээ 
руу оролсохонь даа.

Хуянша -  ууса нюргаяа, шэлэ 
хузуугээ, бэшэшье хуянгуудаа да- 
ража, нюхажа аргалдаг годигор

модон. Урданай зон хуяншые 
Байнаар сэгнэжэ хэлэдэг, гарза 
гаргашагуй, гар доро хододоо 
бэлэн байдаг, ямба тойбогуй 
аргалха зэбсэг мун. Энэдхэгэй 
даянша ламын модоор хэБэн 
хуянша амидыраад хузуу, нюр- 
гаарань годиржо, матаржа бай- 
гаа Бэн гээд, англиин эрдэмтэн 
ехээр гайхаБанаа дамжуулна.

Чингис хаантай уулзахаяа 
Эжэл (Волга) мурэнэй эрьеБээ 
Самарканд хото Субадай баа- 
тар 13 хоног удэр Ьунигуй хазаар 
морёор ябажа ерэбэ. Хаантаяа 
уулзажа, гурбан хоног соо Бэтэ 
ярилдаба. ЭсэБэн бэеынгээ хуян- 
гуудые эрбэс тухэлэй хуяншаар 
даража, Субадай баатар бэе ма- 
хабадаа Бэргээбэ. Чингис хаан 
барас янзаар урлаБан хуяншаар 
мун лэ еерынгее хуяншадаба. 
Луу, могой, эрбэс, барас, арса- 
лан дурсэтэй хуянша эхэнэрэй 
гэдэг. МоринБоо буунгуй, удэр 
Ьунигуй гуйлгэдэг монголшууд 
хуяншые ургэнеер хэрэглэдэг 
байгаа. 0ерее еертее хэдэг мас
саж мунеешье хэрэглээ haa улуу 
болохогуйнь лабтай.

Иигээд лэ бэшэжэл байгаа haa 
барагдахагуй. Олон дом боро 
арга байха. Энээниие тоолохо зо- 
рилготой бэшэЬэн туладаа, ии
гээд дуургэБууб.

Эдэ бугэдые юундэ тоолообиб 
гэхэдэ, Тубэдэй анагааха ухаанай 
ушее дэлгэрээгуйдэ, хори буряад 
зон яажа бэеэ домнодог, аргалдаг 
байБан юм бэ гэжэ халта хулта 
дуулгаба гээшэб.

Теэд ганса дом аргаар бухы 
убшэнэй урда яажашье орохогуй, 
тиигээдшье дуулгабаряар буруу 
зубеер хэгдэхэ, нилээд таамаг- 
шаг, Ьаармаг аргалалга байБан 
гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Илангаяа зунай халуунаар 
уруу Ьуулган жэл бури буужа 
ерэхэ. Энээнтэй тулгаха боро 
дом арга байгаагуй. ТиимэЬээ 
хэбэрэг унжэгэн бэетэй нарай 
нялханууд нилээд хородог Ьэн. 
Табисуурай шэрхи бэетэйнь

улэхэ.
Иигэжэ антибиотигай бии 

болоогуйдэ ундэЬэн, бэе махаба- 
дай онсо hariraap амиды улэЬэн 
минии уетэн, ушее дээшэ аха 
заха урданаймнай уг гарбал бо- 
лоно. Энэ шалтагаанЬаа буряад 
зоной удэсэ ехэл шабдаг бай
гаа. Усеехэн тоото буряадууд 
удэхэ унжэрхые ундэреер сэгнэ
жэ, уриин Ьулдые хундэтэйгеер 
хулеэдэг, нарай нялхаяа ямбал- 
жа, энхэржэ ундылдэг Ьэн.

Иимэ сагта ламанар бии боло- 
ходоо, хурэБеер лэ зониие эмнэ- 
жэ, аргалжа ороо. Тэрэ уедэ лама 
бухэн эмнэлгэ заабол шудалха 
уялгатай байгаа. Туруушын ла
манар тухай унэн алдартын ша- 
жанай архиепископ Нил гэдэг 
юун гэжэ бэшээб, гэхэдэ «С зва
нием ламы соединялось и соединя
ется звание врана. Ему в тысячах 
случаев воздавалась дань уваже
ния, и тем паче создалася дань 
благодарности от тех племен, 
которые рассеяны на простран
ствах от Тибета до Сибири. Они 
видят в лице браминов и лам своих 
целителей». «Врачебное искус
ство у забайкальских лам), (Вест
ник Сибири 1857 г.).

Энэ архиепископ Нил гээшэ 
ехэ ухаатай хун байгаа гэжэ ойл- 
гохоор. Тэрэ уедэ ламанарые, 
илангая тубэд эмнэлгые ородой 
попууд «шарлатанууд» гэжэ тоо- 
лодог, шадаал haa, хашаха, хаб- 
шахые оролдодог байгаа. Унэн 
алдартын шажан дэлгэруулхэ хэ- 
рэгтэ Ьаалта хээшэд, харша этэ- 
гээд гэжэ ламанарые тоолодог 
уедэ иигэжэ бэшэхэ гээшэ унэн 
абаритай хунэй хэрэг болоно гэе.

Тусгаарлан аргашан ламана
рые бэлдэдэг Мамбын Бургуули 
Ьэмнай. Энээниие дуургэЬэн эмшэ 
лама гээшэ тусгаар магарамба 
(доктор медицины) гэжэ зэргэ оло- 
дог Ьэн.

Д. Ц Ы РЕН ДА Ш И ЕВ,
Суугэлэй дасанай туухэБээ 

Д. FAPM AEB 
буулган бэшэбэ.
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ЗАХААМИН
Хужэ ногоон хадануудтай 
Хангалаар анхилЬан Хангай.
Заяа Ьулдымнай ЬалбаруулЬан 
Заха холын -  Захаамин.
Дабашагуй нангин дабаамнай 
Домогоор шэмэжэ арюудхагдаЬан 
Хухэ далайн долгиндол адляар 
Хараани холо хурэтэр тобойно.
Ундэр гэгээн хадынгаа оройЬоо 
Уулэн эхэнь тэдхэжэ,
Сэбэр арюухан аршаан горхонууд, 
Сэсэгтэ дайдаяа ундалан Ьолонготоно.
Гэзэгэтэн дошхоноор зуралзажа,
Гоё хугжэмее сууряатуулЬан Зэдэмнай 
Адар ехэ ой тайга соогоо,
Ан гурееЬэдэй, бугын уЬалуур Хужартай. 
Хужэ ногоон тоойоор хурылжа 
Худее нютагаараа бурьялуулна.
Хадын оройгоор хууен хатаржа,
Хулэг морндой табараандал дуулннэ. 
Хундэтэ Хангайн узэсхэлэннне 
Хулэг моринЬоон буужа харамаар 
Хангалаар анхилЬан агаартань,
Хубууд, басагадынь Ьаргама шарайтай. 
Жэжэхэн шулуутай Зэдэмнай,
Жэгнэжэ бэеымнай худэржуулЬэн 
Жэбэршэгуй дуранай ошо бадарааЬан, 
Жэнхэни Ьайхан Хангайтай -  Захаамин. 
Байгаалиин узэсхэлэн Уран-Душэ 
Булгата Хангайдаа эрдэнеэр толорно. 
Бугын дуугаар солотоЬон 
Баян Буряадта хундэтэй -  Захаамин. 
Тураг ангуудай 
Тииргэн соо тубхинэЬэн,
Тургэн Зэдынгээ эрьеые толотуулЬан 
Турэл манай -  Захаамин.

эхэ тоонтомни
Энхэ нараар жэгнуулЬэн,
Элбэг, дэлбэг аршаангаараа адислаЬан, 
Эльгэ зурхэн соом мунхэрЬэн,
Энхэрэн манаяа улгыдэЬэн,
Эгээл Ьанаха -  Эхэ тоонтомни.

ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ
Долоон унгын Ьолонгоор туяатаЬан 
Дуулим Ьаруул Зэдээрээ омогорхоЬон,
Дуурэн хэшэгээр билтарЬан,
Дуран соомнай ургэЬэн 
Домогоор халиЬан -  Эхэ тоонтомни. 
Байгаалиин юЬэн эрдэнеэр суурхаЬан,
Баян Хангайн хэшэгээр олзотоЬон,
Бугын урамдаан шэхэнэй шэмэг болоЬон, 
Буянтай хурьЬэн дээрээ тэнжээЬэн,
Баабай эжымнай -  Эхэ тоонтомни.
Гурбан голой уулзуурта тубхинэЬэн,
Г оё Ьайхан сэсэгууд соо хангалтаЬан, 
Гургалдай шубуухай дуугаараа магтаЬан,
Г ал гуламтаяа мандуулжа ябаЬан,
Галаб урданЬаа эхитэй -  Эхэ тоонтомни.
Энэ Хангайн шэмэг болохо 
Эрдэнеэр толорЬон аршаанта нютагтай. 
Энхэргэн арюухан хугжэмеерее 
Эльгэ зурхэн соомни нара бадарааЬан, 
Элинсэгэйм ЬалбаруулЬан ульгэрэй орон -

Эхэ тоонтомни.

ЭЛДИН ЖАРГАЛАЙМ 
НЮТАГТА Ю М ДАА

Эхэ абын зеелэхэн хараса 
Энгэрхэн дулаан угэ 
Элшэтэ бэенэй татаса 
Элдин жаргалайм нютагта юм даа.
Абан эршэтэ хусэн 
Арюухан эхын альган дээрэ 
Алтай наранай жэн 
Амгалан сарюухан нютагта юм даа.
Эльгэн зеелэхэн хуухэн нухэрни 
Элшэтэ наранай зуранзан татасаар 
Эршэтэ дээдын туяагаар 
Эрхэлуулэн байхаяа хулеэнэл даа.
Хангай нютагайм шарай
Хонгор уулын аршаанай булаг шэнги,
Хангалаар арюудхажа анхилхадаа,
Хун шубуун гарбалтанай нютаг Ьануулналдаа
Наян унгын жэмэстэ модоор
Наян-Наваа ууламнай бурхеегдэнхэй
Нарата Ьайхан нютагаа
Нангин хун шубуумнай эрьежэ ошонол даа.

Редакциин хаяг:
671950, Буряад Улас, Закаменск хото, 

Ленинэй уйлсэ, 42-дохи гэр.

Барадаа хоёр дахин гарадаг hoiiiin.

X)lnr 300.
Индекс 59901.

Эмхидхэн байгуулагша: 
Захааминай аймагай захиргаан.

Редактор 
Б-Ж.Д. Логинов, 

суглуулан буридхэжэ, 
алдуунуудые зайагша, ризограф 

дээрэ хэблэгшэ Э.В. Цыдемпилова.

Телефон, факс,
ород газетын редакторай: 4-46-32, 

харюусалгата секрегариин 
ба соносхолой -  4-30-54, 

компьютерна тубэй -  4-31-61,

бухгалгериин -  4-30-37. 
Хэблэлэй нэгэ хахад 
xyy.iahan хэмжээтэй.

Толилолгонуудта угтэйэн тоо 
ба баримтануудай, хунэй, 

нютагай нэрэнуудэй зуб бурууда 
авторнуудынь харюусалгатай.

Редакциин хараа узэл авторнуудай Манат 
бодолгой зохилдонги бэшэ байжа магад.


