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Хамба ламатай буряад хэлэеэ хугжеее

Эрхим Уран Дархан Хангал Цыбиков Буряад телевиденидэ хвврэнэ

Захааминай аймагай Хуртагын дунда Ьургуулиин Хангал Цыбиков Буряадай Ьурагшадай дуыда 
эгээл эрхимээр тармуул дархална гэжэ тодорхойлогдоо. Энэл Ьургуулиин Суранзан Цыигеева 
эгээл эрхимээр уран зохёолой шэнжэтэй найруулга зохёожо шадаа. Эдэ хоёр бэлигтэй Ьурагшад 
болон ушео 600 гаран ухибууд Буддын шажантанай заншалта Сангхын уусхэлээр эмхидхэгдэдэг 
«Эхэ хэлэн -  манай баялиг» гэЬэн наадамда хабаадаа.

Байгша оной 12-дугаар 
Ьарын 15-да Ивалгын да- 
санай «Даша Чойнхорлин» 
гэЬэн Буддын шажанай ехэ 
Ьургуулиин танхимда «Эхэ 
хэлэн-манай баялиг» гэЬэн 
наадам 27-дохиёо унгэрбэ. 
Туе хэмжээ ябуулга 2014 оной 
октябрьЬаа унгэргэгдэжэ эхи- 
лээ Ьэн.

24 дугээр Бандида Хамба 
лама Дамба Аюшеев иимэ удха 
шанар ехэтэй энэ наадамые

эгээл туруун Ьанажа, еерын 
уусхэлээр эмхидхэжэ эхилээ 
Ьэн. Пуралсалай жэлэй хуга- 
саа соо хэдэн дахин болодог 
туе хэмжээнуудые уласайм- 
най эбээн тэдхэгшэд дэмжэжэ 
эхилээ. Энэ удаа худалдаа- 
наймаанай «Титан» хамжаан 
мунгеер тэдхэбэ.

Наадам буряад хэлэнэй 
гайхамшагта баялиг болохо 
нютаг хэлэнуудые алдангуй 
улээхэ, нютаг хэлээрээ харил-

саха таарамжатай оршон бай- 
гуулхын тула эмхидхэгдэнэ.

Хуугэд, залуушуулые бу
ряад хэлэ узэхэдэнь урмашуу- 
лан, турэл арадайнгаа хэлэ, 
соёл, уралиг арьбадхаха хусэл 
дэмжэжэ, арадаймнай бая
лиг болохо эхэ хэлээ хундэлэн 
ургэлжэлуулхэ зорилготой.

Нааданай эрилтээр най- 
ман хутэй булэгтэ (команда) 
эхин, дунда, ахамад ангинуу-

(Тргэлжэлынь 2-3-дахи нюурнуудта).
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( Ургэлжэл).
дай Бурагшад буридэн оро- 
хо ёБотой. Булэгэй буридэлдэ 
буряад заншалаар уБэеэ 
гурэнхэй 70 хубинь басагад 
байха зэргэтэй. Захааминай 
аймагай Хуртагын дунда 
Бургуулиин Бурагшад айма- 
гаа тулеелжэ ошоБон байна, 
булэг соо Зоя Жалсанова, 
Норжима Жалсанова, Анжела 
Жимбуева, Гэрэлма Самбило- 
ва, Сурена Хандуева, Суран- 
зан Цынгеева, Хангал Цыби- 
ков, Пурбо Будаев, Сарюна 
Шойдопова гэгшэд ороо. Эдэ 
булэг Бурагшадые бэлдэжэ, 
тулоолжэ ouiohoH багшанар 
гэхэдэ, Баир Санжеевич Цыбе- 
нов, Сэрэгма Николаевна Да- 
рижапова. Галина Сергеевна 
Хандуева, Цырен-Дулма Да- 
ба-Самбуевна Цыренова.

Наадамда нютаг бухэниие 
тулеелэгшэд оорын нютаг хэ- 
лэн дээрээ хэлэхэ, хоорэхэ, 
хэБэн ажалаа хамгаалха эрил- 
тэтэй. Булэгуудэй тусхай бэ- 
лэдхэлтэй нэгэ-нэгэ гэшууд 
«Уран зохёол бэшэгшэд», 
«Уран гартан», «Уран дар- 
хан», «Уран баримал», «Хамба 
ламын шан абалгын тэмеээн» 
гэБэн урилдаануудта ороно.

Ород дуунуудые буряа- 
даар дуулая гэБэн конкурсда 
булэгоероо хабаадана. Эндэ 
Расул Гамзатовай «Журавли» 
-  «Тохорюунууд», «День По
беды» -  «Илалтын удэр», бо- 
лон нэгэ ооБэдоо дуу шэлэжэ 
оршуулБанаа дуулаха байна.

Арад зоноо тэдхэдэг, элин- 
еэгэйнгээ нютагта заяан гэжэ 
магтуулЬан ажалша, бухэриг 
тэмээндэ зорюулагдаБан 
шата. Эжы абын дуршэл ха- 
лан абаха басагад, хубуудтэ 
зорюулагдаБан урилдаан. 
Эндэ Уран гартап, Модон 
Дархан, Уран баримал гэБэн 
урилдаанууд болоно.

Уран гартанда басагад 
гэртээ хониной арБа элдэ- 
жэ, З 0 0 л э н  тааруу болгожо 
бэлдээд, сээжэбшэ оёно. За- 
рим басагад сээжэбшэ оёжо 
дуургээд асараа. Зарим хабаа- 
дагшад туруушынхиеэ ерээ, 
тиимэБээ бээлэй оёжо Бурана. 
Олохон басагад энэ наадан- 
да дуратайгаар хабаадажа, 
хэдэн дахин Ивалгын дасан 
ерэнэ. Жэлэй эхиндэ тэдэн- 
дэ эрэ хунэй умдэхэ нэхы дэ- 
гэл (дублёнко) оёхо даабари 
угтэБэн байна. Оёдолой онол 
аргануудтай танилсаБан ба
сагад энээниие оёод, асаржа 
харуулаа. Урдеэгуйшуул оёжо 
эхилБэн зуйлнуудээ абаад ерэ- 
жэ, саашанхи ажалайнгаа ша- 
тануудые багшанарта заалгаа. 
Муноо оёжо байБан хантаазаа 
заабол дуургэжэ, сагаалга- 
най нааданда ерэхэдээ умдэжэ 
ерэхыень Хамба лама хэлэжэ 
угэбэ.

Эндэл нэгэ хонин дэгэл 
умдэжэ ябаБан басаган анха- 
ралыемнай ехэ татажа, хэн 
энэ Байхап дэгэл оёБыеыь 
Бонирхобобди. Улаан-Удэ 
хотын Бургуулида Бурадаг 
басаган угаараа Захааминай

аймагай Ёнгорбой нютагай 
байшаба.

-  Тээбиимни оёБон хурьган 
дэгэл, -  гэжэ Нарапа Бапдеева 
(зураг дээрэ Хамба лама Д. Аю- 
шеевтай) сэбэр буряадаар дуу- 
гаржа байна.

Модон дархан гэБэн урил- 
даанда энэ удаа ажалай нэгэ 
хэрэгеэл -  9 шудэтэй тармуул 
бэлдээд ерэхэ даабари байгаа.

Уран баримал (пластилин)
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Диваажинай шубууд

гэйэн урилдаанда йурагшадта 
энэ нааданда Диваажанай 
Гальбингаа шубуу хээд ерэхэ 
гэйэн даабари угтэжэ, ухибууд 
гэртээ 6-8 см хэмжууртэй 
2 баримал пластилинаар 
хээд ерээ. Тиин дасанай ехэ 
йургуулиин танхим соо ха- 
ралганда дэлгээгдээ. Эндэ 
олон янзын ялагаршье унгэтэй 
харагдаагуй шубуунуудые ха- 
ража йайшаагдаа.

«Буян хэшэг уряалая!» 
гэйэн уряа доро удаада- 
хи урилдаан болоно. Эндэ 
булэгэй ухибууд булта гара
жа, «Этигэл Хамбадаа заль- 
барал» уран гоёор, сээжээр 
уншана, командын гэшууд 
жээрэбэй ёйоор тудайан заль- 
баралай бадагуудые уншаха. 
«Доншуур маани» сээжээр 
гуйсэдхэхэ заатагуй нэгэ бадаг 
булэгэй гол дуушан гансаараа 
гуйсэдхэхэ, удаань бэшэ- 
ниинь тодон абаад, саашань 
суг ургэлжэлуулхэ жэшээтэй. 
«Сагаан Дара Эхын магтаал»

сээжээр гуйсэдхэхэ 
энэ конкурсдо Хурта- 
гын дунда йургуулиин 
ухибууд (зураг дээрэ 
Хамба ламатай) Байн 
мэдэсэтэй, аялгатайгаар 
маани, зальбарал, маг
таал гуйсэдхэжэ жюриин 
магтаалда хуртоо.

Бухы конкурснуу- 
дай тугэсэхэдэ жюриин 
гэшууд тооложо дунгее 
гаргаа. Захааминай 
аймагай ухибууд 65 
йургуулинууд coohoo 
109,9 оноо абажа 6-дахи 
йуури эзэлжэ шадаа. 
Шангай туруу йуурида 
119,3 оноо абайан Бэшуур ай
магай Харланай ухибуудэй 
булгэм гаража, 30 мянган 
тухэригэй шанда хуртее. Хоёр- 
дохи йуурида 113,6 оноотой 
Хориин аймагай Ааланай 
дунда йургуулиин булгэм га
ража, 20 мянган тухэриг шан 
абаа. Хэжэнгын ухибууд 111,4 
оноо абажа, шангай гурбада-

хи йуурида гаража 10 мянган 
тухэриг шанда хуртоо.

Удаадахи наадан февра- 
лиин 2-до болохо, тэндэ булгэм 
бухэн дуунай мурысоондэ 
заабол морин хууртай ерэ- 
жэ, хуурай аялга доро дуугаа 
гуйсэдхэхэ ёйотой гэжэ Хам
ба лама шэнэ эрилтэнуудые 
мэдуулбэ.

Б-Ж. ЛОГИНОВ,
манай корр.
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

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

( Ургэлжэлэл).
- Шэнэ зужэгтэ ороод, 

еерынгее роль хэжэ байхадаа, 
туруушээр оройдоошье юумэ 
шадахагуй хун шэнги байхаш.

Хэбтэ (актёрнууд «штамп» 
гээд хэлэдэг) орохогуйн тула 
бухы урдань наадайан роль- 
нуудаа хаяад лэ, энэ ролёо, 
шэнэ зужэг хадань, шэнээр 
бодожо узэхэш. Энэш хайшаа 
хун бэ, ямар удхатай, ямар 
маягтай хун бэ, яажа ябадаг, 
ямар бодолнуудтай хун гээшэб 
гэжэ авторай угэнуудэй саагуур 
еерынгее хуниие байгуулхаш. 
Тиигэжэл наадаха хунее бол- 
босоруулжа, еерыгее тэрэ 
хун болгожо шадаад лэ наада- 
хаш. Тиихэдээ уйлын боложо 
баййан ye саг xapaahaa таби- 
жа болохогуй. Авторай герой- 
до «мяха», «шэмэ», «шууйэ» 
еереел нэмэхэш. Нэгэтэл 
иимэ ажал шэлэйэн хойноо 
миин лэ наадаад ябаха гэжэ 
йанадаггуйб. 0ертее шанга- 
ханаар, эрилтэтэй хандаад лэ, 
еерынгее мэргэжэлые нарин, 
нягта, гунзэгы, удхатай болго- 
хо гэжэл оролдогшоб. Энэ дэл- 
хэйдэ нэгэтэл хун турэйэн ха- 
даа ажалйаа гадуур, хунуудэйл 
хэдэгые хуу хээд ябадагби. За- 
римдаа уйтайшье бологдодог. 
Юунйээшье арсадаггуйб -  уул- 
ган болоходонь уугаад, хэл- 
гэн болоходонь хээд ябагшаб. 
Тиихэдээ сэдьхэлдэш нэгэ жаа 
хунгэн болодог, тиигээгуй haa, 
ажабайдалдаш элдэб ушар- 
нууд дайралдана бшуу даа, 
«шаташахаар» байдаг. Тии- 
бэ яабашье толгойгоо алдажа

болохогуй, -  гээд нюдэнэйнгоо 
шэлэй caanahaa мэхэтэйхэн 
нюдэнуудээр хараад, энеэб- 
хилжэ hyyna.

Содном Хажитов эбтэй 
булын эсэгэ. Найанайнь нухэр 
Совет засагай уедэ Захаами- 
най аймагтай эбтэй ханилжа, 
мурысэжэ баййан Яруунын ай- 
магай, Содномтой суг hypahan, 
муноо Буряадай радиодо олон 
удаан жэлнууд соо ажаллажа 
ябайан Г алсан-Дари Цыре- 
нова. Басаган аглаг хабтагай 
Агын дайда руу хадамда гаран- 
хай, тиигэжэ Содномтон 3 зээ- 
тэй. Эсэгын найдал хубууниинь 
Улаап-Удэ хотодоо ажалтай, 
заочно йурадаг. Содном Дарее- 
вич унэр булын унэн тушэлгэ, 
булэ тойронгоо хамагаа мэдээд, 
хамагаа хээд, хара гэртээ хаан 
йуудаг юм.

Пураха газарнуудтань хуу 
hypaa, 31 жэлэй туршада ажал
лажа я Нал а дуршэлтэй болоо 
гэн гэйээш:

- Саашадаа мэргэжэлээ дээ- 
шэлуулхэ зорилго бии.., -  гэжэ 
Ьууба.

Юуниинь дутаад, ушоо хаа- 
на мэргэжэлээ дээшэлуулхэ 
байгаа юм гэжэ толгойдом 
оромсоороо, байа ажал дээ- 
рээ харилсаха, аха нухэдоороо 
наадалсаха, тиигээдшье найан 
уеэрээ уншажа садаагуй номуу- 
даашье уншаха,.. нээрээшье, 
ушоол олон йураха арганууд 
бии юм байна гэжэ бодоод, 
«Байа йурахам гээд хайшаа 
зуглэхэшниб?» -  гэжэ даб дээ- 
рэ тархидам оройон асуудалаа 
асууншьегуй орхёо йэм даа.

Хун бухы найаараа йуражал 
ябадаг ха юм, йуражал ябаг лэ 
даа.

- Театр соогоо залуушуул- 
даа байа нэгэ юу хээ зааха 
гэжэ оролдодогби. Дуршэлтэй 
артист гэхэдэшни, теэд, хэн- 
дэ дуршэлоо дамжуулхабши? 
Тусгаар тэрээндэ, энээндэ гэжэ 
байдаггуй, тэдэш оойэдоо ха- 
ража, адаглажа байгаад оло- 
дог юумэл даа. Бидэ залуу 
байхадаа, сулоогэйл гарахада, 
харайайб гэйэн артистынгаа 
наада харахаяа зужэгтэ ерэдэг 
йэмди. Энэшни йуралсал ха 
юм. Театрай залуу актёрнууд- 
та аха нухэдэйнгоо наадахые 
аргатайл йаа хаража байгты 
гэхэ байнаб. Залуушуулайн- 
гаа репертуарта оройон оло- 
хон лэ зужэгуудые тэдээнтэеэ 
нааданаб, ехэл бэрхэнууд зон 
ерээ гэжэ харагшаб, ушоол за- 
луунууд ха юм, бэе бэеэ ойл- 
голсоод,.. наадамнай болоод 
лэ байдаг, -  гэжэ театрта эгээ 
йуулдэ ерэйэн залуу хубууд, ба- 
сагадайнгаа хин мориие ургэн 
хоорэнэ.

Нээрээшье, унгэрйэн энэ 4-5 
жэлнуудэй туршада манай театр 
харагшад анхараал байха, 
театрай олон олон зужэгуудтэ 
муноонйоо бэрхэеэ элируулйэн 
залуушуул ажаллажа байна, 
эдэ нухэдэймнай хожомой 
ундэр ундэр амжалтануудай 
эхин дээрэ баййан алдартай, 
нэрэтэй аха зужэгшэдэй, тэрэ 
тоодо Содномойшье хубита 
байхал бэзэ.

Дээрэ нэрлэгдэйэн То- 
лиин хэлэйээр, «томо артис-
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тын» ажабайдал, байгуулйан 
худ эл м эрину удые захайаань
эхилээд бэшэхэ болоо haa ехэ, 
тобшохоноор гэхэ ту, танил- 
сахын тэды бутээйэн энээхэн 
бэшэлгэмни иигэд гээд дуурэг 
даа. Тугэсхэлдэнь Содном Да- 
реевичэй мунее уедэ маанарые 
тойроод баййан байдал тушаа 
бодомжонуудые оруулбал, ун- 
шагшада туйатайшье байхадаа 
болохо гэжэ бодоо йэм:

- Мунее хун зон «саг хундэ, 
саг хундэ» гээд хэлэдэг. Ажа
байдал хундэ гэхэ. Энэш еерын 
удхатай. Иимэ гурэндэ байха 
залатай зон эндэл турэйэн гээ- 
шэ бэзэбди даа. Гурэнэйнгое 
ажабайдал, ябаса, шугамые 
ойлгожо, сэдьхэлдээ багтаа- 
жа ябахал болонолди даа. За- 
луутуулда, ерээдуйн уетэндэ, 
аша гушанартаа тэдэнэйл саг 
йайн, гурэндэ йайн баййай 
гэжэ зосоогоо сэдьхэжэ, гал 
бадаруулжа ябаха хэрэгтэй. 
Муу гээд лэ ябахадаш, хуул 
муу байха. Пайхан сэдьхэл 
хэхэ ёйотойбди. Ажал гээшэ 
хуниие хумуужуулхэ, хэрэгтэй 
болоболнь, эмшэлхэ. Заншал 
гуримуудаа нангинаар сахи- 
ха, хойнойоош ябайан уедое 
зубоер, гээлтэгуй дамжуул- 
ха, хэлэеэ гамнаха. «Хэлэгуй 
арад -  арад бэшэ» гэдэг, сагай 
нэгэ хугасаа соо бухэли арад 
угы болошохо гэжэ байдаг 
ха юм. Манай уеын, зубоер 
хумуужуулйэн хойто уеымнай 
оролдолгоор иимэ хуби заяан 
манай арадтай ушархагуй бэзэ 
гэжэл найдаха шухала, энэ 
шэглэлээр оролдохо, худэлхэ 
шухала. Мунее сагай эрьесэ 
айхабтар тургэн болоод, хун 
зарим юумэндэнь урдинэгуй, 
мини лэ хулгеен соо байха
даа, олон лэ юумэмнай сааша- 
даа йандархадаа болохо гэжэ 
йанаагаа зободогби. Хулгеен 
соошье йаань, еерынгее шу-

гам, еерынгее Ьууриие олохо 
хэрэгтэй...

Энэл даа, аргагуй хундэшье, 
хундэтэйшье артистын ажал- 
тай ами найаяа холбойон Рос
сини габьяата артист Содном 
Дареевич Хажитов!

БЭРХЭШНИ -  БАНААНАЙ, 
БЭЛИГШНИ -  ЗАЯАНАЙ

Хун гээшэ ямар уургэтэй, 
юу хэхэеэ алтан дэлхэй дээрэ 
хумуунэй бэе оложо ерэдэг гээ- 
шэб? Буряад Республикын ис- 
кусствын габьяата ажал ябуу- 
лагша Баярма Жалцанова юу 
хэжэ ябанаб?

Бухы найаараа худоодэ 
ажалтай ябайан би Буряадай 
радио болон телевиденидэ 
ажалтай боложо, Улаап-Удэ 
ерээд, тэрэ гэйээр хори гаран 
жэлнуудэй туршада Баярма 
Владимировнатай удэр бури 
харилсажа ябанабди. Баярма 
Владимировна театрай мэргэ- 
жэлтэдые бэлдэдэг Ленингра- 
дай ехэ йургуули дуургэйэн 
хун. Дуургэжэ ерээд, хэдэн 
жэлнуудэй туршада Буряад 
театртаа ажаллаа, удаань Бу
ряадай телевиденидэ зэргэ ша- 
хуу ерээ йэмди, Баярма сэнхир 
экранда дамжуулгануудые бэл- 
дэжэ гаргадаг найруулагша бо
ложо ороо бэлэй.

Y 1э бухэн еерын йуури бай- 
ратай, тэрэ муртее, эгээл шуха- 
лань, хаража гу, али шагнажа 
hyyhan хунэй сэдьхэлдэ шэнгэ- 
хэ мэдээсэлэй тон ехэ уургэтэй. 
Тиимэйээ угэдее йалан, гоё 
угэнууд гэжэ дашуураад дай- 
даар дуурэн дэлгэршэхэ, эсэс- 
тээ ошожо мэдээсэлэйнгээ гол 
зорилгые алдажархиха ушар- 
нууд журналистнуудай (илан- 
гаяа залуу журналистнуудай) 
дунда усеен бэшэ. Баярма Вла- 
димировнагай «хатуу» гарта 
оройон тэдэ бэшээшэд ойрын 
саг соо эфирэй саг гээшые сэг-

нэжэ, угэдее нарин боложо, 
удхаараашье, узэмжынгеешье 
талаар зохидхон дамжуулга
нуудые бутээхэ шадабаритай 
болоно гэжэ ушее телевидени
дэ байхадаа анхараа бэлэйб.

Баярма Буряадай телеви
денидэ залуушуулай тайагай 
удха тугэлдэр дамжуулгануу
дые тон наринаар, узэмжэтэй 
йайханаар бэшэжэ, сэнхир дэл- 
гэстэ гаргажа, хэдэн жэлнуудэй 
туршада ажаллаа, тиихэдээ сэ- 
сэн мэргэн журналистнуудай 
йанал бодолые уран гоёор шэ- 
мэглэжэ шададаг йэн. Байа хаа- 
нашье йургадаггуй ушее нэгэ 
шадабариие еерынгее сэдьхэ- 
лэй, ухаан бодолой турэлхиин 
баян неесэйее гаргажа юм бэзэ, 
клип гээшыел айхабтар гоёор 
бутээжэ йуранхай. Баярма- 
гай бутээйэн хэды олон клип- 
дуунууд мунее болотор гаража 
байдаг бэ! Буряадай телевиде
нидэ гарадаг Жаргал Бадма- 
цыреновэй, Баярма Раднаева- 
гай, Дымрын Ринчиновагай, 
ушее хожомынь бэшэгдэйэн 
Чингис Раднаевай, Болод, 
Жаажан Динганорбоевтанай, 
Намхайн Мунхзулын, Билигма 
Ринчиновагай, Зоригто, Нонна 
Тогочиевтанай, Бадма-Ханда 
Аюшеевагай хабаадалгатай 
клип-дуунуудые, хундэтэ ун- 
шагшад, эдэ мурнуудые унша- 
жа йуухадаа нюдэндее элихэн 
хаража йууна ёйотойт...

Баярма Жалцановагай 
бутээйэн томо томо захатанууд 
гэбэл -  Геннадий Башкуевай 
бэшэйэн «Дуранай гасалан» 
(«Ирония любви или с Новым 
годом!») гэжэ уран йайханай 
фильм, тэрэнь мунее гурбан 
хэлэн дээрэ (ород, буряад, 
монгол) бэшэгдэнхэй. «Сагаан 
йарын од од», «Торгон зам», 
«Нуудэлшэдэй ая дуун», тиихэ- 
дэ республикын хэмжээнэй ехэ

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
ехэ проектнуудэй найруулагша 
боложо саг ургэлжэ шэлэгдэ- 
дэг, зарим тэдыень нэрлэбэл 
- «Сурхарбаан», «Алтаргана» 
болон бусад. Эндэ онсолон 
хэлэхэ нэгэ юумэ байна гэбэл, 
жэл бури ундэр турэлтэ Да- 
лай багшын турэйэн удэртэ 
зорюулагдайан удэшэнуудэй 
найруулагша, тиихэдээ иимэр- 
хуу хэмжээ ябуулгануудые эль- 
гэ сэдьхэлээ сум угэжэ бутээдэг 
хун ЮМ.

Дасан, шутеен, мургэлнай
Далай ламын уршеелтэй.
Халуун уршеел, шутеениинь
Хэтын буян тухеегее...
Хамалган хашалганда хо- 

сорйон хунуудэй дурасхаал 
ёйолжо Буряадай Оперын ор
ден соо мэнэ йая унгэрйэн 
удэшэдэ ерэйэн зоной йанаан 
тэнигэлэн, сэдьхэл амар 
байгаагуй, Баярма еврынгво 
энэрхы нимгэн сэдьхэлые 
тайзан дээрэ боложо баййан 
уйлеер дамжуулан, сугларйан 
зоной сэдьхэлдэ шэнгээжэ ша- 
даа бшуу даа.

Хун бухэн шажан мургэлдэ 
йузэгтэй байха уялгатай бэшэ 
ха юм даа, энэ доторой, сэдь- 
хэлэй, тон нарин хубиин хэ- 
рэг. Баярма шажан гээшые, 
йузэгтэй хунуудые айхабтараар 
хундэлдэг, йуулэй жэлнуудтэл 
арайхан ундыжэ, йэргэжэ 
баййан шажан шутеенее гам- 
нажа, ургэжэ, сэгнэжэ ябадаг 
хун юм. Эндэ иимэ нэгэ ушар 
йанаандамни оробо. Буряад 
литературын алтан жасайаа 
дээжыень суглуулжа, Буряад 
драмын театрай артистна- 
рай гуйсэдхэлгеер «Мунгэн 
дуйалнууд» гэйэн гурбан 
хубийаа буридэйэн суглуулба- 
ри бэлдэжэ байгаабди. Тэндэ 
X. Намсараевай «Убгэн гэ- 
лэнэй угэ» оройон, тэрэниие 
радиогоймнай диктор Батор

Цыбенов уншаха байгаа. Ба
ярма шажанай албатаниие 
наада барийан энэ зохёолые 
би бэшэхэгуйб гэжэ от тайа 
арсаад, тэрээхэн зохёолыень 
Жанна Чимитовна бидэ хоёр 
Баярмагуйгеер бэшэжэ оруу- 
лаа бэлэйбди.

Буряад драмын теат
рай тайзан дээрэ табигда- 
жа байдаг зужэгууд эндэ 
нэрлэгдэнгуй байжа боломоор 
бэшэ. Хуугэдтэ гэжэ тусгаар 
табигдайан ульгэр, онтохонууд 
жэл бури, тэдээнэй хажуугаар 
томо томо захатанууд -  А. 
Лыгденовэй «Зурхэн шулуун», 
Д. Сультимовэй «Эртын ха
бар», Д. Эрдынеевэй «Бальжан 
хатан», Раффи Шартын «Се ля 
ви. Простая французская исто
рия», Монголой Ара-Хангайн 
театрай тайзан дээрэ А. Вам- 
пиловай «Ууган хубуун» болон 
бусад. Эдэнь ямар зужэгууд, 
юун гээшэб гэжэ эндэ бэшэжэ- 
шье йууйанай хэрэг угы бэшэ 
аал даа, зужэгуудые харайан 
хун бухэн еерынгее сэдьхэл
дэ тобшолол хэжэ, тойроод 
баййан байгаалидаа, ниигэм- 
дээ, бусад хунуудээр харилсаа- 
нуудтаа доторойнгоо хандасые 
эрид хубилгажа гарадаг, тэрэнь 
тэдэ харагшадтай хеерэлдэхэдэ 
эли байдаг. Тиихэдэ арайхан 
залуугаар алтан дэлхэййээ ха- 
лижа ошойон Намжил Нимбу- 
евай нэрэмжэтэ уран шулэгэй 
удэшэнуудые, мурысеенуудые 
гайхалтай шадамараар бутээ- 
жэ, России олон регионуудай 
шулэгшэдые хабаадуулйан, 
тэндэнь Москва хотойоо томо 
шулэгшэд хабаадалсаа бэлэй. 
Юрэдее усеехэн угеер тоб
шолол хэхэдэ, Баярма нэгэтэл 
халдажа оройон юумэдээ гоёы- 
нь талые баряад, дуу, хугжэм 
наяргаад гарашадаг хун бэшэ, 
тэрээхэн гоёынь талые айхаб- 
тар гунзэгы доторой бодолоор

харагшын сэдьхэлдэ дамжуулха 
шэдитэй хун юм. Буряад дра
мын театрай, республикын 
бусад коллективуудэй томо 
концертнууд хэды олоороо Ба- 
ярмагай бэлиг соогуур буйлуу- 
лагдажа гараа гээшэб. Yinee 
тиихэдэ арадай театрнуудай 
амжалта, туйлалтанууд...

- Хунэй бэрхэ ябаха йа- 
наанай, тиихэдэ бэлиг гээшэнь 
-  заяанай, баяртай ябыш даа, 
Баярма!

ТЕАТРНАЙ ХААНА 
ГЭЭШЭБ?..

Сентябриин табанда Эрхуу 
хотын Александр Вампило- 
вай нэрэмжэтэ Хуугэдэй болон 
эдиршуулэй театрай тайзан 
дээрэйээ Эрхуугэй областиин 
соёлой департаментын тайагай 
дарга А.Д. Худяков энэ асуу- 
дал табижа, тэрэ асуудалдаа 
еврее иигэжэ харюусана:

- Гурэнэй Хода Намсарае
вай нэрэмжэтэ буряад драмын 
академически театр ургэн хэм- 
жээнэй программатай манай 
хотодо ерээд байна. Тиихэдэ 
энэмнай аяар 71 жэл боложо 
ерэбэ гээшэ, 1936 ондо иимэ 
гастрольнууд Эрхуу хотодо 
унгэрйэн гэжэ туухын барим- 
танууд байдаг. Энэ ехэ хугасаа 
соо энэ театр хаана баййан бо- 
лоноб?..

Тиигээд лэ Алексей Дмит
риевич манай театрай баян 
туухэйээ хэдэн баримтануудые 
тоолоод, России бухы шахуу 
хотонуудаар, республика соо- 
гуураа, турэл тойрогуудаараа, 
Хитад, Польшо, Монгол гээд 
лэ хари гурэнуудээр мэдээжэ 
болойон аад, зэргэлээ йууйан 
Эрхуугэйнгээ харагшадта да- 
хин 70 жэл болгонгуй, саг 
ургэлжэ уулзажал байбалнай 
йайн бэлэй гэжэ онсолбо...

Иигэжэ Эрхуугэй Алек
сандр Вампиловай нэрэмжэтэ
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Хуугэд болон эдиршуулэй 
театрай директор В.С. Тока
рев Гурэнэй Хода Намсарае- 
вай нэрэмжэтэ буряад драмын 
академическа театрай дирек
тор Д.Н. Сультимов хоёрой 
холын хараагай тусэб баталжа, 
шэнээр эхи табийан Буряад 
драмын театрай гастрольнууд 
Эрхуу хотодо эхилбэ гээшэ. 
Унгэрйэн жэлдэ А. Вампило- 
вай нэрэмжэтэ театрые бидэ 
оойэдынгоо тайзан дээрэ угта- 
жа абаа йэмди, харагшаднай, 
banana ёЬотойт.

- Туруушын (гастрольнуу- 
дые нээлгын) удэшэ Булад 
Г авриловай «Чингисхаан» 
соносхогдойон, 680 Ьууритай 
театрай танхим соо харагшад 
(гансашье буряадууд бэшэ, 
онсолноб) дуурэн сугларан- 
хай. Болзорто сагтаа хушэгын 
наана ундэйэн буряад угсаа- 
танаа хугжоолгын Эрхуу мо- 
жын тубэй дуун болон хатарай 
«Улаалзай» ансамбль гаража, 
уян нугархай Ьайхап хатараар 
манай гастролиие нээгээ. Удаань 
маанарые тон зохидоор, ду- 
лааханаар, дуратайгаар угтажа 
абаЬаи, тубхинуулЬэн театрай 
директор В.С, Токарев, ундэйэн 
буряад арадаа хугжоолгын 
Эрхуу можын тубэй директор 
А.А. Амагзаев, «Эрхуу» гэжэ 
буряад уидэЬэи соёлой автоно- 
миин хутэлбэрилэгшэ Б.Э. Мун- 
кожаргалов, тиихэдэ манай 
зугЬоо театраймнай ахамад 
найруулагша, Россини соёлой 
габьяата ажал ябуулагша 
Ц.Д. Бальжанов, найруулаг
ша, России соёлой габьяата 
ажал ябуулагша В.И. Кон
дратьев, Россини арадай ар
тист Г.Б. Бутуханов (Театрай 
директор, Россини габьяа
та артист Доржо Сультимов 
рольдоо (Чингисхаанай), эндэ 
гарангуй, хушэгын саана байха 
ушартай болоо) гэгшэд угэ хэ-

лэжэ, гастрольнуудые нээлгын 
баяр ёЬолол унгэргэбэд.

- Эндэ угэ абажа хэлэйэн 
хун бухэн, илангаяа Эрхуу та
лый зон, манай театрай ажа- 
байдалые, ажал ябуулгануу- 
дые ундэроор сэгнэнэ, манай 
театрай ажабайдал, амжал- 
тануудые я Нала мэдэхэ бай- 
на, Ьайи Ьайхапаар, амжал- 
та тугэс энэ гастрольнуудаа 
унгэргэхыемнай уреэбэд.

- Манай театр хэзээ бэшэ 
йэм, турэл тайзан дээрээшье, 
ондоошье ехэ бага тайзан- 
гууд дээрэ эрхим наада унэн 
сэдьхэлЬээ харуулжа, харагша- 
дай ухаан зурхэндэ шэнгэжэ, 
мэргэжэлтэдэй эрхим сэгнэл- 
тэдэ хуртэжэ ябадаг, Россини 
эрхим театрнуудай нэгэн бо- 
ложо тодоронхой ха юм даа. 
Муноошье Эрхуугэй тайзан 
дээрэ тэрэл янзаараа ажалаа 
эхилээд, эдэ удэрнуудтэ удэр 
бури хоёр зужэг наадажа байна 
-  удэртоо хуугэдтэ, удэшэндоо 
ехэ зондо.

Хуугэдтэ гэжэ гурбан зу- 
жэгоо абаашанхай -  В. Мас- 
сальскийн «Алтай тулхюур 
гэхэ ту, али Буратинын уша- 
ралта ябадалнууд», Зуун зу- 
гэй арадуудай домогууд дээ
рэ уидэЬэлжэ Г. Башкуевай 
бэшэйэн «Али-Баба, 40 дээр- 
мэшэд болон нэгэ эрдэмтэ тоти 
шубуун», тиихэдэ Д. Сульти- 
мовай буряад арадай ульгэр, 
домогуудйаа йабагшатай «Ал
тай б эй эли г».

Эдэ зужэгууднай баран- 
даа ород хэлэн дээрэ яба- 
на, Эрхуугэй хуугэд эдээхэн 
удэрнуудтэ нээрээл хужарлажа 
байна гэжэ элихэн даа. Зужэгэй 
дуурэхэдэ хуугэдтэй уулзажа 
асуудал табихада, зужэгэйнгоо 
шэдиЬээ ушоо гараагуй ухи- 
бууд абайаар юумэшье хэлэжэ 
шаданагуй, шиЬээр ямар эрил- 
тэ табижа байЬыемии ойлгожо,

богонёор тобшолон хэлэбэл:
- Одоол гайхал гээшэнь 

иимэ байдаг юм ха юм, нээрээл 
ульгэрэй орондо ооЬэдоо оро- 
шоод, тэрэ зужэгтэ артистнар- 
тай адли хабаадалсажа гараба 
бэшэ аалди, -  гэжэ сум этигэ- 
лэй нюдэхэнуудые урдаЬаамии 
харуулан зогсонод...

Энэмнай унэн ажабайдал 
театр хоёрой нэгэн боложо 
хамтарйан узэгдэл гээшэ бэзэ. 
Тиимэшье байнгуй яахаб даа, 
буряад драмын театр наадажа 
байна ха юм!

Хуугэдэй сэсэрлигтэ ябадаг 
Анжелика, 9-дэхи йуртуулиин
3- дахи классай hyparma Ки
рилл, сэдьхэлээ хоорэЬэидоо 
Ьургуулияашье мартажархиба 
ту гэхээр нэрлэжэ ядашаЬаи
4- дэхи классай hyparma Артём 
гээд лэ, энээн багаар намайе 
тойройон хуугэд барандаа ша- 
хуу илангаяа Буратинын (Бу- 
ряадай габьяата артист Дари
ма Цыденова) ябадалнуудые 
болон бусад персонажуудые 
артист наадана гэжэ оройдоо- 
тттье ойлгоогуй, унэн боложо 
бай ha и уйлэ гэжэ мэдуулбэ ха 
юм..?! Тиимэл ха Ьэи.

- Айхабтар haimaap та- 
бигдаЬан зужэг байна, хубса- 
йануудынь, тайзан зохидоор, 
тон тааруулжа шэмэглэгдэЬэн. 
Танай артистнар элуур энхэ, 
урагшатай, Ьайи Ьайхап ябажа 
байгуудаг лэ даа, -  гэжэ 9-дэхи 
Ьуртуулиин багша Оксана 
Александровна унэн зурхэнЬоо 
уреэл табяа.

«Чингисхаан». Театраар 
дуурэн харагшад гээ Иэмди, 
гастрольнуудай эхин дээрэ 
Эрхуугэй харагшадай гай
хал болойон энэ зужэг тушаа, 
харагшадай бодолпуудйаа 
Иабагшалан, хэдэн угэ хэлэ- 
мээр байна.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Намсарайн ябадал
Хугжэнги юм гу, али тог- 

тонги юм 1гш гу, социализмай 
уедэ нютагтаа дунда йургуули 
тугэсхеед, армиин алба эрхи- 
мээр дуургээд, номдоо йайн 
йурайан Намсарай ямар- 
шье дээдэ йургуулида hypaxa 
баййаншье haa, хэрэгсээнгуй, 
колхозойнгоо К-700 трактор- 
та йуугаад лэ, тала дайдын 
ургэниие ургэйэ нойргуй дэн- 
шээд лэ, ургуулжархийан ур- 
гасашье эды тэдыхэн, олоной 
далимда олиггуй олзотойшье 
бэшэ, хамтын хэрэгтэ намйаа 
сааша, наранйаа нааша, би 
мэдэхэгуй, ноёд мэдэхэ гэйэн 
мэдэрэлдэ эзэлэгдэйэн лэ ябаал 
бэзэ.

Тиигэжэ байтар хугжэнги 
социализмнай хул мурее ал- 
даад, шэнэдхэн хубилалтын 
шэнэ зам элидхэгдээд, хамтын 
зеериин хубаари нюдэ ба- 
лай, шэхэ дулии танигдаагуй, 
таагдаагуй шэнэ арьяатаниие 
- ваучер гээшые тунхаглаба. 
Зарим хухюушуул тэрээ- 
ниие «Вау! Ошор!» -  гээд бур- 
хан тээшэ шэглуулжэ, абарал 
эрийэншье байжа болохо. Теэд 
ехэнхинь байхын бараагаар 
байдалай урасхалаар бай
жа йурашайан, юун болоноб 
хамаагуйл Нэп бэзэбди.

Эгээл эндэхэнэ: «Ahaa, 
хамтын хамаагуй болошойон 
зеерийее нэгэ юумэ еер тэ- 
эшээ угзарха арга олдохол- 
той!» -  гэйэн Н амсарай 
ваучер олоор олзолхо арга 
бэдэрбэ. Юуб гэхэдэ, ан- 
хан колхозой баййан газар 
гэшуудтээ хубаарлийан пай- 
гаа эзэлээд, энээхэн ваучераа 
зеериин эхын эхин табихада, 
зуйтэй болохыень бодомжо-

лоод, заримйаа хахад шэлээр, 
нугеедуулйээ альбан жэльбэн 
тусэбэйнгее аргагуй урагша- 
тай байхын нуулэ бодхоогоод 
суглуулжал мэдэбэ. Тэрээнээ 
хайшан гээд бодото мунгэн 
болгожо, хайшань ямар банк- 
да оруулаа haa, олзотохо арга 
бодожо, мэргэжэлтэ тагнуул- 
шан мэтээр йэмээхэн шэнжэ- 
лэлгэ хэбэ. Мавроди мэтэ гуй- 
бууршадые абаЬаар таняад, 
олигархануудыешье олиггуй 
йэжэглээд, Ьуулэй Ьуулдэ 
гурэнэй хутэлбэрилэгшэ Ель
цин хайшань хэдэг ааб гээд 
ажаглаба. Тэрээнэйл найдайан 
банкда ваучераа оруулаад лэ, 
тиигээд гарза оршын турэсэ 
гээшые нэхэхэдэнь, урдаЬаапь 
ушее дзэрэйзэнь нэмэри мунгэ 
пэхэЬэп, мур улаа тевришэхевр 
элдэб орёо caapha iyvphanaii 
данса нэхэхэдэнь, тархяа 
теериг, тагалсагаа тайараг 
гэжэ зангахынь тэндэ вауче- 
рые ЬанамжалЬан А. Чубай- 
сай: «Энэмнай хоёр «Волгын» 
сэнтэй юм!» -  гэЬэп олондо 
тунхаглайан угэнь дуулдаба.

Намсарай: «Аа! Тиимэ
юумэ йаань эндэшье туласал-

даад узэхэ байна» гээд лэ, олон 
табан caapha ryypha суглуул- 
жа, татаагуй уудэн байхагуй, 
засагай газарай эхин хурэтэр 
юриспруденциин ёйо гури- 
маар мэдуулгэ барижа, суудэй 
хэрэгээр нилээд ехэ ябадал 
гаргайанай йуулээр: «Хэрэ- 
гынь бутээ ха», -  гэлсэйзи зэ- 
рэб угэ дуулдаад, еврее сэхэ 
бухэеэшье хэлэхэгуй, аг таг 
абяагуй ябадаг болошоо йэн. 
Теэд яагаадшье абяагуй боло- 
тороо амаа таглагдаа юм haa6, 
мунеешье мэдэгдэнэгуй. Мэ- 
дээдшье яахамнайб, хеерхэй, 
баарйан! Тэрэнь зурхэндэнь 
шаагдайан, ухаашалхыншье 
аргагуй убшэнтэй шэртэйэн 
юм аабза.

Урьйа зээлиин урьхаар 
газараа эзэлжэ, анхан ганса 
унеэтэй байдаг Намсараймнай 
гахай тахяайаа эхилээд, ядайан 
хун ямаа тэжээ гэйзи урданай 
угеер эшэгэ хурьганЬаа эхи та- 
тажа, уужам талый дунда хуу- 
шан шара йэеы гэрээ табиба. 
Шэнээр хэрэг эхилхэ гээшэм- 
най бэлэн бэшэ. Элдэб орёо 
гажуу асуудалнууд гаражал 
байха. Тодожо абаад туйалха
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тулгагуйшэг Намсарай иишээш, 
тиишээш ори гансаараа 
хаанань, тухандань хурэхэб. 
Тиигээшье haa тэмсэхэл бай- 
на гэжэ шиидэбэ. Гэдэргээ 
хараад, гэдэйэндээ нёлбожо 
хэбтээ haa, йулын хоймор- 
то Иулкаандии панхаруута- 
жа, ури шэриин дарлалтайаа 
еедэлхэгуйгее мэдэрнэ. Тии- 
хэдээ магнаййаа халсаранта- 
жа баййан хабшаайан халзан 
толгой соохи «компьютераа» 
тургэн гуйдэлдэнь оруулжа, эб 
эбээрынь элдэб асуудалнуудые 
эмхилжэ, энээниие иигэхэб, 
тэрээниие тиигэхэб, тиигэхын 
тула тэрээниие иихэдээд аядуул- 
жа гартаа оруулхаб гээд лэ, 
улхархай соохи улаан эреэн 
нюдоо улаб ёлоб гуулэхэдэнь, 
улаан таша толгоййоонь уурал 
ИабИажа байгаа бэлэй. Иигээд 
лэ бэеэ даайан фермер боло- 
хынь ябуулга хэхэдээ, элдэб 
олон caapha данса эблуулхэ, 
энэ тэрэ шоновнигые шарай- 
шалха, элдэблээ йаань, эелдэр 
зоолэхэноор эдитэ гартань: 
«Энээхэниие» -  гээд, эшэгэеэ 
заажархиха. Энэ мэтээр ажа
лай хусоор хул дээрээ гараха 
гээшэмнай олзын хэрэг ту, али 
гарзын ту? Гэхын хажуугаар 
тан гасуурай гасалан, тумэр 
тудэгын, тулишын сэн бодо- 
жол байха, мяха Ьуеэ худалдая 
гэхэдэ, олзын opuiohoo гарзань 
дээшээл тэгуулхэ. Тиибэшье 
Намсарай урагшаа йанаатай, 
голхорхо гомдохые мэдэхэгуй 
ябаал хадаа ябахал ёйотой 
гэхэ.

Убйэнэй уедэ гандайанЬаа 
сабшалан муу. Эндэ тэндэ эрбэ 
шэрбэ шаралжа, шуур сабшаа 
болойоор, орой йуни болотор 
нэтэрбэ. ТииЬээр гэртээ буса- 
жа амарха гэхэдэ трактораа- 
раа гарайан, тулишэ харам- 
тай. Харгыда дутэ ябаЬанйаа, 
hafiH хун йанаагаар, танилынь

тохёолдожо, Агаяа хуроод: 
«Зай, гэртээ хурэнэ аабзаб, эн- 
дээ буухам. Пайн бэлэйш», - 
гээд, алхалжа ябатараа, бэень 
аягуйтэй болоходол гээд, нэгэ 
хэды амаржа Ьууба. Эндэ иигэжэ 
Ьуухадань, хун хараад: «Эй, энэ 
баарЬап яатараа йогтошооб?!»

гэжэ шоглоно аа гу гэжэ 
аягуйрхоод, саашаа алхалба. 
Гэрынь дутэлоошье haa, хулоо 
Ьольбуулха шадал Ьалаад, 
унахынгаа урда уе мусоо 
гэмтэдэггуй haa гэйэп мэдэ- 
рэл зурагас гэбэ. Тиихэ зуураа 
тургэн туЬаламжын хажуудаб, 
халагшье, хэды алхам гэйэп 
сахилгаан шэдитэ мэдэрэлни 
дамжуулагдаа юм гу, уудэн 
нээгдээд, сагаан хубсайатай 
эхэнэр гуйдэлоороо: «Яагааб- 
та?!» -  гэнэ гу даа гэ1шень 
буур-туур haHa6a. Yhioo «энэ 
гоё хубсаЬатай эхэнэр оохэ 
TohoH, шабар шабха, хулЬэ 
hanhaH болошоЬон намтай зуу- 
ралдажа, хубсайаа муухайдана 
аа гу», -  гэжэ йанаандань ороод, 
шубуунай хообэр шэнги хунгэн 
гал зула болоод лэ ниидэшэбэ.

Энэ ниидэлгэ ямар гоёор 
узэгдооб! Хэрээйэтэ хадын 
оройгоор ая гангаар хангалта- 
ад, агаар ямар йэрюун, сарюун 
бэ! Агынгаа сэлеэн дээрэйээнь 
харахада, гоё даа.

Ямар олон авто-унаанууд 
исалнаб? Яайан олон хухюу 
энеэдэ зугаатай сэбэр гоё 
хунууд гээшэб? Яайан жэгтэй 
элдэб юумэндэ унэршэ боло- 
шообиб? Агын сэлеэнэй гол 
талмайда яайан гоё эреэн ма- 
ряан сэсэгууд бэ? Тэдээнэй эл
дэб хангал эли тодоор хамар 
сорьёно. Тиийээ тиитэрээ тэн
дэ хэбтэйэн ухэрэй шабаайан 
узэмжэгуй гутамшагаар узэг- 
дэбэ. «Пэй!» -  охиходол гэнэ.

Тиигээд гэртээ ниидэжэ 
ошобо. Г эртээ хурэхэдэнь,
хорёогоор дуурэн зон. Улаан

хуурсаг тойройоп зоной олон 
гээшэнь! Булта танил, суг 
hypahaH, худэлйэп нухэдынь. 
Иимэ олон нухэдтэй баййапдаа 
хухихын ехээр хухинэ. Тэрэ 
хуурсагта ниидэжэ ошоод лэ, 
зосоонь ороод шагнаарха- 
хада, энеэлдэнэ, хухилдэнэ. 
Илангаяа шара Бата нухэрынь 
муноохил багынхяараа ша- 
люун зандаа. Ирбагархан 
нюур дээрээ энеэдэнэй урша- 
лаа дэлюулээд, эрбээхэй бо
лоод ниидэшэнэ. Ямар ехэ 
найр нааданай хухилдоон, 
энеэлдээн бэ? Бурханай орон- 
до удэшэлгын найр наадан 
бэшэ юм гу? Пайхан йанаата 
нухэд! Сухаваадиин орондо 
уулзахамнай болтогой, баяр- 
тай! Мушэтэ тэнгэриин уудам 
руу мунгэн зулаар ниидэбэ...

Намсарай олон удэрэй тур- 
шада амидын бурхадта -  арга- 
шадта тарюулжа, аргалуулжа, 
йэгээ ороходоо, танигдаагуй 
газарта баййанаа мэдэрээд: 
«Энэ хаана байнабиб?!» -  гэжэ 
йахижа баййан йамгандаа ёр- 
богороор хандахатайгаа са- 
суу, -  «Угы яажа байнабиб, 
больницада ха юм биб. Эдэ 
олон аргашадай, гэртэхинэйн- 
гээ, нухэдэйнгоо арюун йайхан 
сэдьхэл Tohoop харюулхагуй, 
яанабиб?» -  гээд, нюдэдэйнь 
зоолэхэн мэльмыдэ уяралай 
нулимса ялас гэбэ.

Хундэ убшэндэ дайрагда- 
жа, хулЬоо бууйан Намсарай 
хундэ ажал хэхэ аргагуй эрэм- 
дэг болойоншве haa, хухюу 
хооруу зандаа хуугэдэйнгээ, 
нухэдэйнгоо дунда найман 
Намсарай шэнги баян болон- 
хаар, Hahaapaa нухэсэйзи зо- 
нойнгоо дунда сэдьхэл тэнюун, 
сээжэ арюун ябаашам дээрэ 
гэдэг юм.

Борлой БОЛОТОВ
Агын «Толон» сонинЬоо
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Бархатна убэртэй гуран

Энэ ушар СССР гурэнэй Балан Бандараагуй, 
хун зоной хухюун, адуу малай олон, ан 
гурооБэнэй элбэг байха сагта, Сагаан-Морин 
нютагта болоБон байна.

Би тэрэ уедэ СССР-эй 50 жэлэй нэрэмжэтэ 
совхоздо малай эмшэнээр худэлжэ ябаа 1тэм. Ха- 
барай дулаахан, майн юБэнэй удэр, дай дараБан 
найр боложо (дуурээд байгаа) унгэроод байгаа. 
Бидэ Гомбо хуршэтэй, убэр хараха гэжэ шиидээ 
Бэмди. Би, Цыренов Бадмажап нухэртоо, буу- 
гынь эрэхээ ерэхэдэм, Бадмажап, Жагбаев 
Доржотой нэгэ шэл сагаан архи уужа hyyraa Нэп. 
Бадмажап адуушан, Жагбаев Доржо малшанаар 
совхоздоо худэлдэг байhап юм. Жагбаев Доржо 
юрэн номгон янзын хухюун зугаатай. «Сталин
ски кепкэ» умэдэБэн дайнай ветеран, ород хэ- 
лэндэ ехэ бэрхэ, унинэй жолоошон ябаБан хун 
бэлэй.

Би, Бадмажап нухэрэйнгоо, долоо Бурэгшэ 
бага калиберна винтовка абаха болоо 1тэм.

Тэрэ хахад литрээ, гурбуулан дундаруу- 
лаад, буугай мэргэ туршаха гээд, Жагбаевай 
шэнэхэн «сэнхир хухэ» унгэтэй комби москвич- 
та Буугаад, сулоо газар ошоо Бэмди. Сагаа-мэр- 
гэ туршажа байтараа, Жагбаев Бадмажап хоёр 
«на спор» мэргэ туршаха болошобо. БулигдаБан 
хун хахад литр сагаан архи табихаар, зуруулай 
нэгэ модо хуха буудаха зарга хэбэд. Туруун Бад
мажап буудаад тудабагуй, харин Жагбаев хуха 
буудажа ехэ дээрэлхуу янзатай:

- С кем споришь, салага?
- Бишни залуудаа «Вороптиловско стрелок» 

ябаБан юумэб, -  гэжэ байжа дээрэлхээд, -  Таши 
пузырь -  гэжэ Бадмажабай рюкзак сооБоон ха
хад литр сагаан архиин гаргуулаа Бэн. Тэрэ Бад
мажабай худо0Г00 абаашаха архи уБанай ха- 
жууда уужа Буутараа, Жагбаев хэлэбэ.

- Бадмажап, зарахада залуу алахада эшэгэн, 
бардачок соомни лук, дабБалБан сало ябаха, 
абаад ерэлши.

- «Дурак любит, красно да зелено, пьяница 
любит горько да солёно», гэжэ ходо машина 
соогоо бэлэн абаад ябагша хунби, -  гэжэ энсэ- 
бэ. Би, тэрэ хоёр хуйхэр нухэдБоо Балажа, гэртээ 
ерэБэм, Гомбо намайе хулсэжэ Бууба.

Гомбо нютаг соогоо «Мушхуу Гомбо» гэжэ 
алдаршаБан юм, юундэб гэхэдэ сэхэеэ хэлэхэ ехэ

дурагуй, хуу мушхаад зугаалха хун Бэн.
Юрэн, юундэшьеб «Гомбо» гэжэ нэрэтэй 

хунуудтэ нютаг бухэндэ дабхар нэрэ шэнгэхэ, 
ехэл мээхэй. Манай Далахайда «Баян Гомбо» 
гэжэ ехэ баян зугаатай малшан байБан юм. Ми
нин Бургуулида Буража ябахада «Нарин-Зураа- 
да» хонишоноор, доодо талын «Шара Гомбо» 
гэжэ нэрэтэй шара шарайтай хун байгша Бэн.

Борто нютагта «Будуун Гомбо» гэжэ ай- 
хабтай, бар хусэтэй, минии худа байгша Бэн. 
Юрэдоол дабхар нэрэтэй Гомбонууд олон «Эди- 
мэр Гомбо», «Хомхой Гомбо» гэхэ мэтэ.

Тэрэшни, тэрэ тэхэшни ямаан Гомбо бидэ 
хоёр тургэн моридтоо мордоод, убэр харахаа 
ябаа Бэмди.

Хурэхэ газартаа хурэжэ, Гомбо намайгаа 
«Адхата» гэжэ нэрэтэй убэртэ гаргаад, саашаа 
ондоо убэртэ ябаа Бэн. Би морёо убэрэй доро 
уяад, дээгпээ гараад, нэгэ адха шулуунай хажуу- 
да Буужа Буутараа ургы сэсэгуудые шэртэжэ, ар
хиин охиндо абтажа, нэгэ бага унтаад Бэрихэдэм, 
наран хадын саагуур орошоБон, бурэг-бараг бо
ложо байба.

Гэнтэ харан гэБэм жэрээ шэрэнги сооБоо 
нэгэ томо гуран гараад, ехэ Бэргэг эдеэлнэ, 
Байхан бархатна убэр толгой дээрэнь арбайна. 
Би Бэмээхэн тэрэнээ маряажа дутэлоод, бууда- 
жал орхибоб.

Гуран хэлтэгэд гээд байшоо Бэн, дахяад 
нэгэ буудаБам саашаа харайгаад байшаба.
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Дахяад хэды буудайам магазин xoohoH бо- 
лобо, хармаан соогоо узэхэдэм йума абахаа 
мартайап байгааб. Гуран байжа байтараа ха- 
рагдахаа болибо. Гомбые моринойнгоо хажууда 
ерээд, хулеэжэ байтарни, ерээ Inn. Би xapahan, 
узэйэноо хеерэжэ угэйэм, Гомбо «Худлаар бу 
хэлэ» гэжэ унэшхэжэ угэбэгуй. Буудайан газа- 
раа ошожо харуулаа 1пм. Тэндэ гуранай баййан 
газарта, iiiyhan адхарйан байба. «Харанхы бо- 
лоо, углеедэр нохой абаад ерэхэбди» гэжэ Гом
бо хэлээд, гэр тээшээ хатаргалдаа йэмди. Би 
Гомбойоо «Юу хараабши» гэхэдэм:

- «Бишни нохойшье сохихо юумэ хараагуйб» 
гэжэ Гомбо энеэбэ. Yi лоодэрыпь, бидэ хоёр 
харанхыда мордоод, Гомбынгоо суута «гу- 
роойэшэ» нохой дахуулаад, iypooln буудайан 
газартаа ерээ йэмди.

Буу, жадашье абаагуй йэмди, минии Г омбойоо 
«Буу абахым губди» гэжэ асуухадам Г омбоо.

- «Буугаар яахым, ашаани зоболон, минииш- 
ни шара нохой шуйатай гуроойэндэ «ноён ко
зырь» -  гэжэ йайрхуу янзаар энеэбэ.

Бидэ хоёр сагаахан болойон хойно iypooln 
буудайан газартаа ерэжэ, шуйан дээрэнь но- 
хойгоо абаашажа узуулээд, оодоо гуроойэнэй 
шуйаяа дуйаайан мур мушхоод, доошоо ороо 
йэмди. Нохой иишэ-тиишээ унхидаад гуйжэ 
байтараа, доошоо гангинаад гуйжэ орошобо. 
Бидэ хоёр хойнойоонь гуйлдэжэ оройомнай, 
гуран хойто хоёр хул дээрээ бодоод нохойдо оро- 
жо байба. Гуранай урда нэгэ хулынь хухарйан, 
йэнжэлдэжэ байгаа йэн. Нохой манай дутэлжэ 
ерэхэдэ зурхэтэй боложо, гуранай хузуундэ 
айажа, тэрэнээ унагаайан болобо. Гомбо гуйжэ 
ошоод, гуранай нугарма хадхаад, шуйыень хад- 
хажа гаргаа йэн. Гуроойоо ажаллаад ашамагтаа 
хэжэ байхадаа, Гомбо ехэ хухюутэй:

- Ехэ йайхан, бархатна убэртэй гуран байна, 
бишни, энэ убэроо Найданов Сергейдэ нэгэ ха- 
гад литр сагаанаар наймаалхаб. Сергей сразу 
абаха, -  гэжэ энеэгээ йэн. Гэр соогоо улгэхоо 
бэдэрэгшым.

Зуураа ерэжэ ябахадаа Шабаев Николайтай 
улзаа йэмди.

- Юу ашаад, ябанат, -  гэжэ Шабаевай асуу- 
хада, Гомбо минии дуугарша урдеэ угы байдар:

- Зааха йамар суглуулаад ябанабди, -  гэжэ 
мушхаад, сэхэеэ хэлээгуй йэн. Би, Николайда 
мяха угэхэ йанаатай баййанаа, нухэроо тала ха- 
ража угэ дуугай йуугаа йэм.

Нэгэ бага саашаа ябаад, би Гомбодоо хан- 
дажа:

- Шабаевта нэгэ шулэнэй мяха угэхэ байгааб- 
ди, -  гэжэ хэлэхэдэм. Гомбо иигэжэ харюу угоо 
йэн:

- Энэ мангадшни ангай мяха эдидэггуй юм, 
-  гэжэ хэлээд, мэхэтэй заахан нюдоороо мийэд, 
мийэд энеэгээ йэн.

Гэртээ ерээд Санжай хуряахадаа энэ ушараа 
зугаалйам хуряаха иигэжэ хэлээ йэн:

- Гомбо улайдаа ехэ нарин хун юм, алайан 
гуроойэниинь инзаган болошохо, хоёр гуроойэ 
алаа йаа нэгэл заахан унэшэн зуйаг алайан бо- 
логшол даа.

Б. ГАРМАЕВ.

ХАРГЫ
(дуун)
Хада, манын харгыгаар 
Ханил нухэдтоо яаранаб,
Хатуу харгын арюуханда 
Хара машинам тургэдэнэ.
Дабталга.
Харты, харгы, харгы 
Хаанашье намайе абаашаха 
Харгы, харгы, харгы 
Хараа бодолыем хусоогыш.
Хуйан тужын хажуугаар 
Хурдан машинаар гуйлгэнэб.
Хуушан маркын машина 
Хойноо хаянаб тоойондоо.
Убэр боориин арюуханда 
Утэр тургэноор гуйлгэнэб.
У ргэп тэгшэ харгыгаар 
Уетэн нухэдтоо яаранаб.

ТУРУУШЫН ДУРАН
Арюухан агаартай Аршаанда 
Амарха нэгэтэ байхадам,
Алагхан зурхэмни тужэгэноод 
Асараалдаа туруушын дура.
Тургэнхэн урадхалтай Хэнгэргын,
Тубэргоо, табаргаан доро 
Туруушын дуран Тунхэндэ 
Турэйэн юумэлдаа унидэ.
Аятай хухюухэн зугаатай 
Арюухан сэбэрхэн басагадаар 
Аршаанай йайхан сэсэрлигтэ 
Айдархан залуудаа сэнгээ йэм.
Унидэ унгэрйэн дуран 
У ргэлжэ эрьен ерэгшэ 
У глоопэй наранай туяадал 
Убгэрйэп ухаагым гэрэлтуулэн.
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ЭДИ ШЭДИТЭЙ СУБАРГА
Эгээл туруун субарга бутээхэйээн уриид,
Эхэ дэлхэйн xaanhaa зубшеел гуйхадань, 
Эрдэнитэ уйлее гэдэргээ харалтагуй бутээ -  
Элитэ хаанай угэ «Джаруун Хошор» болоно 
Арьяа Баала бурхан 
Анха туруун субаргын эхи табиЬап, 
Аажамхан дулаахан орон нютагтаа 
Амитан зоноороо бумбэ нюуйан.
Арьяа Баала бурханай тагаалал болоходонь 
Ашата хубуудынь долоон жэл соо 
Алтай замтай субарга дуургэхэдэнь,
Аргагуй олон бурхадай эди шэди шэнгээйэн. 
Субаргын ашые сэгнэн ябаха 
Суранзан татасатай бурханай адис. 
Сарюухан наранай элшээр жэгшэжэ,
Согтой арюуханаар зурхэ сэдьхэлымнай

эмшэлнэ.
Зуун найман хурдые эрьюулжэ,
Зунтэй арюухан элшэеэ толоруулнабди. 
Замаймнай залуур эрдэнеэр толоршо,
Зулаар арюудхайан дасангай шэди ехэ.

УНГЭТЭ БАЯН ХАНГАЙМНИ
Хадын оройе наран шэмэглэжэ,
Хухэ ногоон дайдамни арюуханаар

харагдадаг.
Хангал acaphan Нал хин хууеэтэй 
Хухын донгодоон хунэй сэдьхэл уяруулаа. 
Пайхан сагаан сэдьхэлээр 
Парьдаг уулын оройдо гараа Ьааш,
Паргама арюухан Хангаймнай 
Полонготойон Байгал шэнгеэр хухэрнэл. 
Дайдын ехэ дабаан дээрэ 
Дайралдайан турлаагай 
Дохни байжа хундэлхэдэнь 
Домботой архийаан сэржэмдэжэ

урмашуулха.
Найдал дуурэн ябахадаш 
Нютаг зонойш буян ехэ,
Наитии хэрэг бутээхэдэ 
Найанайш хэшэг даашагуй.
Долоон унгын йолонго

ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ
Дуулим йайхан нютагым гоёохо.
Досоохи сэдьхэлым дойолгоойон,
Дэлгэр йаруулхан йанаан тэгшэрхэ.
Тортон хухэ, сагаан хадагууд 
Турэл хадын эзэдэй узэсхэлэнтэй.
Толи мэтэ унгэнууд 
Толорон байхадаа узэмжэтэй.
Маниие эрдэмтэй болгойон,
Мунхэ эжымни йанаан соом.
Ye найан соомнай мартагдашагуй,
Унгэтэ баян Хангаймни.

НАРАТА ХАНГАЙДА
Хабарай урихан уедэ 
Хухын донгодоон соо 
Хангал унэроор анхилхадаа 
Хунэй сэдьхэл уярхадань 
Хэды гоёб даа 
Нарата Хангайда.
Y глоопэй арюухан наранаар 
Унгын сэсэгууд туяараа.
Улзы сэдьхэлтэй шубуудайнь
Y ейоо уедэ уряалйан дууниинь,
Хэды гоёб даа
Нарата Хангайда.
Нарата замбида
Нарай нялхын шашхада
Налгай аба, эхын найдал
Нэрэеэ нэрлуулхэ хуугэдтэй болоходонь,
Хэды гоёб даа
Нарата Хангайда.
Хоорхэн хуугэдээ 
Халуухан сээжэдээ нэнгэйээр 
Холын замйаа намайгаа 
Хундын ёйоор угтахадань 
Хэды гоёб даа 
Нарата Хангайда.
Булган зоолэхэн тоонтодоо 
Буряад эхэнэрэй сэдьхэлйээ 
Баян домогой аялга 
Бултаниимнай шэхэ баярлуулхадань 
Хэды гоёб даа 
Нарата Хангайда.
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