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ИЛАЛТА

Агууехэ Илалтын удэрые угтуулан
Энэ жэлэй майн 9-нэй удэр галта дайнай 

Илалтын 75 жэлэй ойн баяр духэжэ байна.
Жэл ошохо бури дайнай хатуу шэруун 

жэлнууд холодобошье, дулэтэ жэлнуудэй су- 
ряанууд арад зоной зурхэ сэдьхэлые мунеешье 
дойолгойоор. Манай ороной олон яйатанай 
дайнай хушэр хундэ жэлнуудыс дабажа, 
бумбэрсэг дэлхэйн арадуудыс фашис дарлалта 
мулжэлгэйоо абарйаниинь мартагдашагуй.

Буряад Уласай барууи урда зугтэ оршодог 
Захаамин аймагйаамнай 8428 зон дайида мор- 
дожо, 5507 зониииь халууи дайнай хурьйэп 
дээрэ уиажа иютагаа бусажа ерээгуй. Эиэ хатуу 
дайнай шэруун сагуудаар хамаг хуидэ хушэр 
ажалнууд ехэнхидээ эхэнэрнуудэй, хажуудань 
найатай болойон убгэд, хугшэд, мун арбан 
найатай хубууд, басагад эжыигээ хажууда ара 
талый ажалай хатууе узео. Тиигэжэ хун бухэн 
дайнай дулэндэ дайрагдайан байна. Энэ шуйата 
дайн манай гурэнэй ажахыда, хун зоной йуудал 
байдалда тон ехэ хохидол, зоболон асараа йэн.

1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда Буряад ороноймнай хэдэн мян- 
ган сэрэгшэд хабаадаа. Эдэ хундэ жэлнуудые 
бэе дээрээ узэйэн дайнай ба ара талын ветера- 
нууд усоержэл байна.

Энэ хатуу дайнда хабаадалсайан абгай на- 
гасанараа, ойрхи хамаатанаа бидэ мартахагуй 
уялгатай байхабди. Тиимэйээ бэлэдхэлэй 
худэлмэри эршэтэйгээр ябуулагцана.

Олимпиадын дунгууд
2019 оной ноябриин 12-йоо декабриин 23 боло

тор 8-дахийаа -  11-дэхи ангиин йурагшадай айма
гай олимпиада унгэрбэ. Олимпиадада аймагай 27 
йургуулинуудйаа 788 йурагшад хабаадаба. Олим
пиада 24 предмед уудээр болобо.

Туруушын йууринуудта гарайан илагшадай 
тоогоор Захааминай 5-дахи, 1 -дэхи йургуули, Ми- 
хайловкын, Улэгшэнэй, Санагын йургуулинууд 
шалгарбад. Бухэроссиин муниципальна олимпиа
дада илажа гарайан эрхим йурагшад аймагаа хам- 
гаалхаяа Улаан-Удэ хотодо болохо региональна 
олимпиадада 2020 оной январиин 10-йаа февра- 
лиин 25 болотор хабаадаха. Эдэ болбол Захаами
най 1-дэхи йургуулиин Динара Цыбенова (8 класс). 
Алина Батуева (9 класс), Марина Максимова (9 
класс), Алексей Репьев (9 класс), Инна Михайлова 
(11 класс), Егор Соколенко (11 класс). Захааминай

5-дахи йургуулиин Арина Гонгорова (10 класс), 
Екатерина Михайлова (10 класс). Аяна Донцоко- 
ва (11 класс), Сахирай дунда йургуулиин Никита 
Аптонов, Михайловкын дунда йургуулиин Дарья 
Мудаева (10 класс), Баянголой дунда йургуулиин 
Анна Бычкова (10 класс), Сергей Меркушев (11 
класс), Улэгшэнэй дунда йургуулиин Бальжима 
Очирова (11 класс), Дагба Дамдинов (9 класс), 
Дарима Очирова (10 класс), Людмила Дондокова 
(10 класс), Хуртагын дунда йургуулиин Анжела 
Жимбуева (8 класс). Со дном Нимаев (9 класс), Зоя 
Жалсанова (11 класс), Санагын дунда йургуулиин 
Виктория Бадмаева (11 класс), Ёнгорбойн дунда 
йургуулиин Рустам Доноев (10 класс), Сахирай 
интернадай Аяна Зайганова (10 класс). Аймагайн- 
гаа эрхим йурагшадта амжалта хусэе.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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НЮТАГАИ ОМОГОРХОЛ

Габьяата багша

хоёрой арбан ухибуудэй эгээл

Манай Захаамин аймагай 
нютаг бухэндэ амжалтатай 
ажалаараа, эрдэм бэлигээрээ, 
халуун абьяас шуналаараа 
тоонто дуулим йайхан дайдаяа 
сурхуулжа, арад зопоо баярлуул- 
жа, саанаЬаа бурханай табисуур- 
тай хунууд олон даа.

Эгээл иимэ хунуудэй нэгэн 
России Федерациин габьяата 
тренер, Буряад Республикын 
физическэ культурны габьяа
та худэлмэрилэгшэ Шагдур- 
жап Александрович Хазагаев 
болоно. Ш агдуржап Алексан
дрович 70 жэлэй ойе Улэгшэн 
нютагта декабриин 20 тэмдэг- 
лэбэ. Энэ ехэ йайндэртэ зо- 
рюулжа нютагаархид, шаби- 
нар, Ьургуулиин ажалшад ехэ 
бэлдэлгэ хэжэ, hyp харбаанай 
мурысоо унгэргэбэ.

Ш агдуржап Александро
вич Хазагаев 1949 оной ухэр 
жэлдэ Баруун голой нэгэ 
дугаар ho iiho  угай Б аа- 
натан  аймагай Аюрзанын 
Сэдэнэй гэр булэдэ табада- 
хи урн боложо, убгэ эсэгын 
Баруун гол тоонтодо Шаг- 
дар хубуун мундэлйэн юм. 
Хулынь дуреедэ, гарынь ган- 
загада хургэжэ, хун болго- 
жо табиЬан шошоолог угай 
Александр Харитонович Х а
загаев ургэйэн эсэгэнь боло
но, эжынь Цыбик-Ханда Сал- 
бахаевна Хазагаева. Ганса 
хун айл болохогуй гэЬэн сэсэн 
мэргэн угэ дамжан, Ш агдур
жап Александрович нютаг 
coohooH олон сэбэр басага- 
дай дупдаЬаа эгээн эрхимы- 
ень шэлэжэ, гал гуламтыень 
сахижа, бадараажа ябаЬан 
унэр баян Баандай Арсала- 
нович Норбо Балданжаповна

эгэшэнь болохо Галина Бад- 
маевнатай гурбан хубуудые 
ургео. «2019 оной гэр булэ» 
гэЬэн мурысоондэ хабаадажа 
«Худоогэй гэр булэ» номина- 
цида туруу hyypii эзэлээ.

Шагдуржап Александро
вич Улэгшэн нютагай бэрхэ 
багша, hopiiruio. Табяад жэ
лэй туршада турэл нютагтаа 
худэлжэ, гансашье Буряад 
орондоо, Ород гурэндоошье, 
харин холо ойрын гурэнуудтэ 
нэрэнь мэдээжэ болонхой.

1967 ондо нютагайнгаа 
турэл Ьургуули эрхимээр 
дуургээд, Ш.А. Хазагаев Бу- 
ряадай гурэнэй багшанарай 
дээдэ Ьургуулиип бэе тамирай 
соёл хуму ужуулгын факультед- 
тэорож о, 1971 ондо тэрэнээ ам- 
жалтатайгаар дуургээ. Удаань 
сэрэгэй уялгата албанда ябажа 
ерээд, Харасай, Баруун-Оёо- 
рой Ьургуулинуудза худэлое. 
1976 ондо Улэгшэнэйнгео

дунда Ьургуулида худэлхэеэ 
ерээ йэн. Ш агдуржап Алек
сандрович воров спортдо тон 
дуратай, буряад барилдаагаар- 
шье, боксооршье, волейбол, 
хоккей, hyp харбалгааршье 
1зонирходог байгаа. Залуу баг
ша нэн туруун боксын ба бухэ 
барилдаанай секцинуудые эм- 
хидхэжэ, ухибуудые йоридог 
байгаа. Шагдуржап Алек
сандрович ухибуун бухэндэ 
ехэ Ьайнаар хандажа, хун 
бухэнэй спортын ямар янзаар 
бэеэ Ьорихые ойлгуулдаг йэн. 
Богонихон болзор соо залуу 
багша бэлигтэй шабинарые 
хумуужуулээ: боксоор СССР- 
эй спортын мастерта кандидат 
Ринчин-Доржо Санжиев, ба- 
рилдаашад СССР-эй спортын 
мастер Гомбо Шагдуржапов, 
мастерта кандидат Александр 
Хабитуев болон бусад.

1979 ондо Шагдуржап 
Александрович hyp харбал- 
гын секци нээжэ, спортын энэ
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янзаар олон хубууд, басагад байал спортын 
мастернууд боложо, ажабайдалай ехэ зам- 
да гарайан юм. Пур харбалга тиимэ амар хэ- 
рэг бэшэ. Ухибуудэйнгээ номо годлинуудые 
зайаха, бэлдэхэдэ байал саг хэрэгтэй бшуу. 
Ш агдуржап Александрович энэ ажалдаа бухы 
пайаяа зорюулаа. Олон Ьурагшадайпь дупда 
нэгэ спортын габьяата мастер, табан уласхоо- 
рондын спортын мастернууд, спортын мастер
нууд аяар хорин таба, табяад шабинар спор
тын мастерта кандидадууд болоо. Эгээл ехэ 
амжалта туйлаЬан йурагшадыень нэрлэбэл: 
Зоригто Гончиков, Гэрэлма, Бальжинима, Бэ- 
лэгтэ, Доржо Цыремпиловууд, Евгений Табха- 
ев, Юрий Гармаев гэгшэд болоно. Буряадай ба 
Россини чемпионууд, спортын мастернууд Цы- 
рен Очирова, Дулма Гомбоева, Баир Соктоев, 
Туяна Гончикова, Дарима Тугулдурова бо- 
лон бусад Ш агдуржап Александровичай омо- 
горхол болоно. Мунеешье Улэгшэн нютагта 
45 шабинарые йургажа байна. Оорынгоо дуй 
дуршэлые Шагдуржап Александрович олондо 
дамжуулна.

Тэрэнэй шабинар Шагдуржап Александро
вичай 70 жэлэйнь ойдо зорюулан декабриин 
хориндо унгэргэгдэйэн мурысоондэ шабина- 
раа асаржа хабаадаа. Энэ болбол В.Ю. и Д.А. 
Иринцеевтэн ба В.П. Банзаракцаев (Сэлэнгэ 
аймагай), Б.Д. Дашаннмаев, Т.В. Гончикова 
(Ярууна аймаг), Б.Ц. Цыремпилов, Е.Б. Табха- 
ев (Улаан-Удэ хото), Ф.Б. Бальжанов (Захаа- 
мин аймагай Мэлэ нютаг), П.В. Цыденов (За- 
хаамин аймагай Улэгшэн нютаг). Ш анга hyp 
харбаанай мурысоондэ хабаадажа. Мэргэшуул 
элирбэ: 2009 оной Батор Бальжанов Мэлэ 
нютагйаа туруу hyypn эзэлээ, басагадай дунда 
Ю мжана Ирдынеева Сэлэнгэ аймагай Харга- 
на нютагйаа илаба. 2007-2008 оной Бэлигто 
Доржиев Сэлэнгэ аймагай Ташир нютагай нэ- 
гэдэхи Ьуурида оробо, басагадай дунда Ксе
ния Лашкарева Ярууна аймагай. 2005-2006 
оной Цырен Эрдынеев Улаан-Удэ хотоЬоо 
туруушын Ьуурида оробо, басагадай дунда 
Сэлмэг Х алмактанова Ярууна аймагай илаба. 
2002-2004 оной хубуудэй дунда Аюр Доржи
ев Сэлэнгэ аймагай Ташир нютагай нэгэдэхи 
йуурида оробо, басагадай дунда Аюржана 
Раднаева Сэлэнгэ аймагай Харгана нютагйаа 
илаба.

Эдэ Ьоригшод багшадаал адли амжалтатай 
худэлжэ, hyp харбалгын нюусануудые залуу 
уетэндэ дамжуулна.

Ш агдуржап Александровичай хани нухэр 
Галина Бадмаевна ехэ найдамтай, ажалша хун. 
Гэртээ, газаагаа хамаг ажалаа хэжэ урдсэд, 
нухэртоо амтатай эдеэ хоол бэлдээд, ажалдань 
эльгээдэг заншалтай. Мунеешье Шагдуржап 
Александрович хул хунгэн зандаа, дуутай шуу- 
тай, арад зондоо хундэтэй, турэл Ьургуули 
руугаа алхалйан зандаа. Иимэл даа, бэлигтэй 
Ьоригшо, урагшаа Ьанаатай багша, олон ша- 
бинарайнгаа одото зам нээЬэн Шагдуржап 
Александрович Хазагаев.

Тэнгэридэ од он шэнги яларйан,
Турэл нютагаа суурхуулЬан,
Тумэн зондоо хундэтэй,
Томоотой, хухюун

Шагдуржап Александрович! 
Ундэр Баабай тулгатай 
Улэгшэн нютагаа баярлуулан,
Ургажа ябаа залуу уетэнэй 
Уужам замай эхи табинат.
Олон, олон жэлнууд соо 
Омогтой, солотой ябагты!
Огторгойн бухы мушэд 
Одото замыетнай гэрэлтуулэг!

Любовь ГУЛЯЕВА, 
Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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«УРАН-ДУШЭ» БАДМА ХАНДУЕВ

Хандуев Бадма Доржиевич 1956 оной сентябриин 27-до Мэлэ 
нютагта турэйэн юм.

12 найатай байхадаа уншэржэ, йургуулияа орхихо баа- 
тай болоо йэн. Ажалда орожо, совхоздоо ажал хэйээр ябата- 
раа албанда мордоо йэн. Сэрэгэй албанай йуулдэ, эсэгынгээ 
турэйэн тоонто Хуртага нютагта тубхинэжэ, барилгашанаар, 
трактористаар, фермэдэ йуу абадаг учетчигоор, йургуулида 
завхозоор, ажалай багшаар, соёлой байшанда уран йайханай 
хутэлбэрилэгшээр худэлжэ найанайнгаа амаралтада гараа.

Хани нухэр Наташатаяа найман ури хуугэдтэй боложо, га- 
рыень ганзагада, хулыень дуреедэ хургее. Арбан гурбан аша 
зээнэрээ ургэлсэжэ амгалан тайбан ажайууна.

Нютагайнгаа найатайшуулай соведэй туруулэгшэ.

Дээдэ эрдэм шудалаашьегуй
йаа,

Дурсан бэшэхэ йанаатайб. 
Ухаан бодолоо худэлгэжэ, 
Уянгатуулан бэшэхэ дурам 

хурэнэ.

Уран шулэгшэ бэптэптье йаа, 
Урдаа йанаа бодолтойб. 
Бэлигтэй бэшээшэдтэ хурэхэ 
Баян зугаа угышье йаа,

Нютаг зоноо магтажа 
Нэгэ хоёр угэ залган, 
Магтан шулэглэхэ дуран 
Минин зуудэндэ ерэнэл.

Арад зоноо, тала дайдаяа
магтан, 

Арбаад угее холбожо, 
Баран бугэдыгее дурсан 
Бэшэхэ дуран хурэнэл.

БЭЕР ШААЛГАН
Пэер шаалган, йэер шаалган 
Пэргэн ерэбэ арад зондоо. 
Уг изагуурай ёйо заншал 
Урда эртэйээ дамжан

ерэбэл.

Унэр баян буряад зон 
Элинсэг хулинсагайнгаа

ёйо заншал 
Эртэ урдайаа дамжуулан

йэргээбэл. 
Баатар буряад хубууднай 
Баян туухэтэй ёйо гуримаа

Уд эр хоног бури йэргээжэ, 
Ургэн дэлисэтэйгээр йэер

шаахые хугжеенэл. 
Нютаг худее талаарнай

Н ангин уг изагуурайнгаа
наада

Ундэр дээрэ ябуулжа,
Ургэн дэлисэтэйгээр

унгэргэнэл.

Буряад, монгол,
хари гурэнеер 

Баян туухэтэй йэер
шаалгамнай 

Холо саагуур суурхажа, 
Хамаг арад зониие

хулгоонэл
Пэер шаалган,

йэер шаалган.

НЮТАГАА
БУСАХАДАМНАЙ

Мунхэ йайхан нютагни 
Моййоной хангал унэроер 

анхилан 
Маанадаа угтан байхал. 
Холын харгыйаа

бусахадамнай 
Хадата тала нютагни 
Хубшэ тайгын сэбэр

агараар амилан, 
Хубууд басагадаа угтан

байхал.
Холын замйаа

бусахадамнай

L

Баян тарган нютагни 
Баруун таабайн харалтаар 
Баран бидэнээ угтан

байхал.
Бусажа нютагаа

ерэхэдэмнай 
Элдин хонгор нютагни 
Эхэ эсэгым тоонто

энхэргэнээр 
Эльгэлэн зеелэнеер угтан 

байхал.
Эрьежэ нютагаа

бусахадамнай 
Анхан турэйэн нютагни 
Аба эжым гуламта

дулааханаар 
Аша зээнэрээ угтан байхал, 
Аян замйаа бусахадамнай.

ДЭЭЖЭЕЭ УРЕЭЕЛ 
Нютаг нугынгаа уула

обоодо 
Нягта харилсаатай байял. 
Шаргал улаан сайгаа

дээжыень 
Ш ара наранай гарахада

ургэел.
Огторгойн бурхадай

йахюуйадтаа 
Орхингуйгеер шутэжэ

байял. 
Сагаан эдеэнэй дээжые 
Сасан зальбаран байжа

ургэел.
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Хухэ мунхэ тэнгэридээ 
Хуи зомной зальбаржа, 
Хатуу сэржэмээ дээжые 
Хаража, Ьахижа

байхыень ургэел.

ХОЙЮ  НАЬАНДАА
УУЛЗУУЖАБДИ

НаЬанайнгаа ганса
нухэрее 

НухэсэЬэн Ьайхап дураяа 
Нарата дэлхэйЬээ

хахасахадаа 
Найман зугеер шамаяа

бэдэрхэлби. 
ХапилЬап ганса нухэрее

ТАБАН ХУРГАН 
(д у ун )

Угэнь Долгорма Тогмитовагай 
Хугжэмынъ Сэсэг Халзановагай 

Табан минии хурганууд 
Таатай зохид тааранхай. 
Тургэн тооложо нэрлэе 
Таанад, намдаа туЬалыт:

Дабталга:
Барбаадай, Батан туулай, 
Тоохон тобшо, Толи байса, 
Бишыхан шэгшуудэй.

Эрхы томо хургамни 
Эгээл эрхим гээшэл даа.
Эдэ дурбэн дуунэрээ 
Эбтэй Ьайпаар дахуулна.

Дабталга:
Барбаадай, Батан туулай, 
Тоохон тобшо, Толи байса, 
Бишыхан шэгшуудэй.

Тургэн, солбон хургадни 
Табуулан хусэтэйл даа.
Тэдэ булта хамтадаа 
Тушэглэжэ эбтэйхэн.

Дабталга:
Барбаадай, Батан туулай, 
Тоохон тобшо, Толи байса, 
Бишыхан шэгшуудэй.

Инаг Ьайхап дураяа 
Хухэ мунхэ дэлхэйЬээ

мордоходоо 
Хойто наЬандаа инагни

уулзуужабди. 
Буянтай, жаргалтай ханияа 
Зурхэнэйнгоо ганса дурые 
Бурхандаа мордон

ошоходоо 
Бухы замби тубеэр

бэдэрхэб шамаяа.

АЙЛШАЛАН ЕРЫТ
Ундэр хадын оройЬоо 
Уурэй толон сасарна,
Y ргэп тала дайдамни

Унгын сэсэгуудээр бадарна. 
Ундэр уужам ургоондэмни 
Убгэд хугшэд айлшалыт,
У ргэп Ьайхан нютагтам 
Уетэн нухэдни морилыт.
У ргэп Ьайхан Хуртага

голни
Ухэр малаар элбэг лэ, 
Ypxoop айл аймагни 
Ypn хуугэдээр баян лэ.
Унэр баян нютагтам 
Уд эр бури айлшалан ерыт,
У п и  буриин хадагуудаар 
Ургэн дэлгэн, таанадаа

угтахабди.

ДОЛГОРМА ТОГМИТОВА

БААБАЙМНИ (АБАМНИ)
Манай нютагаархин бултаараа 
Минин баабайе танихал,
Урии дулаан угэнуудээрээ 
Угтан айлшадые байгаал.
Баабаймни ходо зугаатай,
Буряад дуугаа зэдэлуулдэг Ьэн,
Урдандаа яажа ябаЬанаа 
Уянгатуулан хоорэдэг Ьэн.
Балшар бага наЬанай 
Хушэр хундэ байдалые 
Ходорон дабажа гараЬанаа,
Пануулан намда хэлэхэдэнь,
Уян хоёр нюдэнуудЬээмни 
Урилдан нёлбоЬод гараа Ьэн.
Ерэхэ жэл баабаймни 
Ерэн наЬанай дабаанда 
Ерэхэл байгаа, халагни 
Юрэдоо, ойлгонгуй улэшооб.
Торгон ногоон хунжэл доро,
ТооЬогуй сэбэр дэбисхэр дээрэ,
Хэзээдээшье Ьэрихэгуй нойроор 
Хайран баабайм, нойрсобол.
Хэдышье уран угэнуудые 
Холбон, холбон бэшээ Ьаам,
Хэзээдэшье, хэзээдэшье 
Уншаха, дуулаха бэшэт даа.
Эдэ угэнуудые дуулаха Ьаатнай,
Энхэрэн дурсаха бодолнууд 
Эрьежэ ерэхэл байгаал даа,
Хайрата баабаймни, иигээд лэ,
Хадын хормойдо улэбэ гээшэ аал?
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ЧИНГИС ДАМБАЕВ

Дамбаев Чингис Лазаревич Захааминай аймагай Хужир тос- 
хондо турэйэн юм.

Бага балшар найанйаань мурысеенуудтэ хабаадаха, дуулаха 
дуратай баййан. 2002 онЬоо хорёод жэл соо хугжэмэй багшаар 
ажаллана.

Л
АЛТАРГАНА

Дун шэнги зэдэлйэн 
Домог шэнги билтарйан -  

Алтаргана! 
Хуур лимбээр дэлгэйэн 
Дэлхэйн шэмэг дэпззлЬэн -  

Алтаргана! 
Буряад Ьайхан нютагта 
Бурханайнгаа орондо

тэнжэйэн Алтаргана! 
Аяар холын буряад

угсаатанаа суглуулНап 
Урданайнгаа ёйо заншал 

йэргээЬэн -  Алтаргана!

ЗАХААМИН
Хадата ундэр Захааминай 
Хангал ногоон ургамалай 
Дээжэ унэр йангизай 
Дээгуур ууян хангалтана! 
Ураи-ДушэЬоо эхитэй 
Уянгата нангин амисхал 
Сэдьхэл Ьайхап уяржа, 
Сээжэ зурхэнБее бадарна! 
Хэзээ урданай carhaa 
Хамаг буряадтаа суурхайан 
Дархан суутай болоНоп 
Баатар бэрхэ хубууднай! 
Йэеы дэбитхэр хэйэн 
Хунжэл ноойоо урийан 
Аарса, айруулаа нэрэйэн 
Арюун сэбэр басагаднай! 
Адуу малаа удхэйэн 
Арюун МИНИН тоонтомни 
Аба эбиин заншалаар

ябайан 
Аглаг тэнюун оромни!

ТАБХАЛЖАН ЬАМГАН
Урдын урда сагта 
Нэгэ Ьайхап нютагта 
Табхалжан Ьамгап

ажаЬуугаа Ьэп ха. 
Тэрэ табан шарга ямаатай,

Табан тархай хубуутэй
болон

Бее хара ганса басагатай
бэлэй.

Нэгэтэ углеегуур
Табхалжан эжы, 

Табан шарга ямаагаа
харюулхаяа гараба. 

Харюулжа ябатарынь 
ямаануудынь юунЬээптьеб 

ургеед,
Мангадхайн газаа гуйлдэжэ 

ябашабад. 
Дахажа хойнойоонь

ошоходонь, 
Мангадхай ямаануудынь

угэбэгуй.
Урмаа хухарЬан Табхалжан 

эбиин гэртээ бусаад лэ 
байхадань, 

Тахир шара Мангадхай
гэртэнь даража ерэбэ. 

Тэрэ Табхалжан эбиин 
5 тархай хубуудынь эрибэ, 

занаба. 
Аййан Ьамгаи хубуудэй

угэжэрхибэ... 
Тэрэнь хубуудынь абаад лэ 

ябашаба. 
Хойто удэрынь байал тэрэ 
Табан толгойтой тахир

шара Мангадхай 
Табхалжан Ьамганайда

даража ерэбэ, 
Табхалжан эжын бее хара 

ганса басагые эрибэ: 
«Ши намда басагаяа угэл

даа, тэрэгуй шамайе 
эдижэрхихэб!» 

Яахашье аргагуй болойон 
Хугшэн хайран басагаяа

угэбэ.
Ябахадаа, Мангадхай

Табхалжан теедэйе гэртээ 
уриба гээшэ.

Углеедэрынь Мангадхайн- 
да ошоходонь, тэрэ ехэ ууртай- 
гаар угтажа, хубуудтээ хэлэнэ: 
«Минин агнуурийаа бусажа 
ерэхэдэ, мяха, эдеэгээ шанаад 
байгаарайт» гэжэ захяад, агна- 
хаяа ябашаба.

ЯбаЬапайпь Ьуулдэ М ан
гадхайн хубууд Т абхалжан 
теебиие баряад, мэшээг соо 
хээд, уЬээдэ улгэжэрхибэ. Тэ- 
рэнэй хашхархада, бархирхада 
тэсэжэ ядаад табижархиба.

Мяха эдеэгээ шанаад, бу- 
хоор унташахадань Табхалжан 
Ьамгап тэдэ хубуудые бултыень 
алажархиба Тштгээд эдеэн соонь 
ундэгэ хээд, хурэнгэ соонь 
хорхой хээд, орондонь тэбэ- 
нэ хадхаад, бурхандань хайша 
хадхаад, нэгэ хубуунэйнь гол- 
гойтой шуЬа абаад, хурса 
Ьухыспь баряад гэр доронь 
орожо, хоробо.

Удэшэ болобо.
Мангадхай агнууриЬаа бу

саад, гэр соогуураа ябасагаана.
Мяха эдеэгээ эдин гэхэдээ, 

хахашаба.
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Хурэнгее гудамхихадань, байана гу, хубуудээ харааха Хубуунэйнгээ шуйа долёо-
досоонь хорхой гуйжэ оробо. байна, -  гээд, ошожо хараха- ноб гээд, хэлэеэ мульйэндэ

Мангадхайн бэень годигол- дань, тэдэниинь уни ухэшэйэн няалдуулжархиба. Тэрэ йам-
зожо: «Ай, халагни, халаг, хэб- хэбтэбэ. баандань Табхалжан йамган
тэхэл болоо гу?» -  гээд, орон Онгоошхоороо харахадань Мангадхайн табан толгойе
дээрээ хэбтэхэдэнь, тэбэнэ хад- Табхалжан теедэй мульйэн хурса йухеер тайа сабшаба.
хажархиба. дээгуур гуйжэ ябаба. Толгойнууд соойоонь табан

-  Ай, халагни, халаг, нам- Мангадхай хойнойоонь тархай хубуудынь, шэгшы
да бурхан уурлана гу, байза, эрьюулжэ оробо. Табхал- соойоонь бее хара ганса баса-
бурхандаа мургэхэм, -  гэбэ. жан йамгые мульйэн дээрэ ганиинь гаража ерэбэ.
Мургэхэ гэхэдээ, хайшада ню- хусэбэ. Табхалжан теебии нэгэ Тиигэжэ Табхалжан табан 
доо хадхуулжархиба. хубуунэйнь голгойтой шуйа толгойтой тахир шара Мангад-

Эдэ хубуудни намаяа мульйэн дээрэ адхажархиба. хайе дарайан юм ха.

Аман зохёолой абдарйаа
Ш амйаа бага аад, шамайе даагааб. Уута бэшэ аад, оёдолтой, уляайан бэшэ аад,

(Дурев) намаатай, улад бэшэ аад, угэтэй.
Дэрэ дээрэ дэмы бэшэг, унтари соо уймар (Ном)

бэшэг. Хаанай ухэр хамагаараа бэлшэбэ, харагшан,
(Зуудэн) эреэгшэн хоёр газаа улэбэ.

Шамйаа заахан хун шамайе хубсалуулаа. (Нуудэл шубуудай, бусахада, хирээ шаазгш,
( J y y j  хоёр улэдэг)

Бага нуур соо бадма сэсэг. Понорые гоёодог, йохорто туйалдаг.
(Зула) (Нюдэнэй шэл)

Улаан буруун сагаан бойлторготой. Ябанаб, ябанаб-мур гаранагуи, отолноб,
(Зурхэн) отолн°б -  шуйан гаранагуй.

Эрхы шэнээн бэетэй, эрэ хонгор дуутай. (Онгосо)
(Зугы) Зундаа йэрюусуулдэг, убэлдее дулаасуулдаг.

Хамаг алтаяа ханшаартаа няанхайб, бухы (Пеэшэн)
мунгэеэ бэедээ няанхайб. Харахада хаирсаг аад, дуугардаг.

(Загаканай хашаркан) (Радио)
Галда шатадаггуй, уйанда шэнгэдэггуй. 1 ан тэмээн ангас гэбэ, аргамжын узуур ялас

(Мулькэн) гэбэ'
Мянган сагаан хонид соо мархан сагаан хуса (Сахилгаан)5ajffla Убэлынь «ошое» гэдэг, хабарынь «баие» гэ-

(hapa, мушэд) ^ЭГ.
Харгы руу хара аяганууд мухарилдаба. (Cahau)

(Моринов туруун) Алтынь абаад, абдарынь хаяа.
Харахан буруу яйан хототой. „ „ (Сэмгэн)

(MoiihoH) Баабаин дурбэн хубуун нэгэ малгаитаи.
Газаа агта морин, гэртэ аргамжын узуур. (Стол)

(Маранаи туш,) Хара йамган хана йахиба.
Адхахада адха дуурэхэгуй аад, табихада тала (Суурга)

дуурэдэг Арбан дабхар хадые али мориншни дабаха
(Нюдэн) ЮМ?

Эреэгшэ хонин эрьелдэ эрьелдэйээр таргалба. (Самолёт)
(Hooho ээрэхэ) Абын хунжэлые эбхэжэ барахагуй.

Худеедэ хухэ тохом. (Тэнгэри)
(Щ ур) Гунан бухын дуун йайхан, гурьбалаа юртэм-

Хон-хон дуутай, хондолой дээрээ дэгээтэй. сын а^яан йайхан.
(Нохой) (Тэнгэриин дуун)
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УНДЭР НАЬАНАЙ ЖАРГАЛ
Ундэр наЬанай жаргал 
Хайшааб тэрэ?
Хэлэжэ угыт намдаа.
Наян наЬанай жаргал 
Ямар бэ тэрэ?
Хэлэжэ угыт намдаа.
НаЬан соогоо хараЬанаа 
Харуулжа угыт намдаа. 
НаЬанай харгы дабаЬанаа 
Хеерэжэ угыт намдаа. 
Хухнжэ, сэнгэжэ ябаЬанаа 
Дуулажа угыт намдаа. 
Дурлажа, баярлажа ябаЬанаа 
Дуулгажа угыт намдаа.
Буруу зубые нлгахыем 
Заажа угыт намдаа. 
Бурхандаа Ьайн зальбархыем 
Шэбнэжэ угыт намдаа.
Ундэр наЬанай жаргал 
Хайшааб тэрэ?
Хэлэжэ угыт намдаа.
Наян наЬанай жаргал 
Ямар бэ тэрэ?
Хэлэжэ угыт намдаа. 
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Хухюун сэнгуу ябахадаа, 
Баяртай согтой ябахадаа 
Дуулахал дурам хурэнэл даа. 
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Эжы абаяа Ьанахадаа,
Эжэл нухэдее дурдахадаа

НЮ ТАГНИ
Хада уулын хоорондуур 
Харанаб шамай тоонтомнн. 
Сэдьхэл сээжым оёорто 
Сэсэг шэнгеэр бадарнаш.
Тала дайдаар тэмжэЬэн,
УЬа голоор яларЬан 
Паруул ехэ тоонтомнн.
Алаг Ьайхан тоонтомнн 
Аршаан булагаар суурханхай. 
Амгалан сэлгеэ нютагни 
АнханЬаа дорюун алдартай. 
Хоер ундэр уулатай 
Эмтэй домтой аршаантай. 
Нютаг соогоо суутай 
Ажалша малша зонтой.

ТУЯНА БАНЗАРАКЦАЕВА

ДУУЛАХАЛ ДУРАМ ХУРЭНЭЛ ДАА.
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Уяран гансаараа Ьуухадаа,
Гуннглан сонхоороо харахадаа 
Дуулахал дурам хурэнэл даа.
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Турэл нютагаа Ьанахадаа,
Харн газарта ябахадаа 
Дуулахал дурам хурэнэл даа.
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Наранай туяа харахадаа,
Удэшын ододые шэртэхэдээ 
Дуулахал дурам хурэнэл даа.
Дуулахал дурам хурэнэл даа 
Дуулаха хубнтай ябаЬандаа,
Дурлаха заяатай байЬандаа 
Дуулахал дурам хурэнэл даа.

ЭГЭШЭ, АХА ХОЁРТОО БАЯРТАЙБ...
Дахажа ябаха эгэшэнэртэйб,
Шагнажа ябаха аханартайб.
Энэрхы зоолэн зантай 
Эжын басагад бнн юм.
Арсалан хусэ шадалтай 
Абын хубууд бнн юм.
Хутэрэлдэн сугтаа ябаха 
Эгэшэнэрнн намда бнн юм.
Харалсан ходо ябаха 
Аханарнн намда бнн юм.
Гурбан ехэ эгэшэмни 
Гуламта мэтэ дулаасуулхал,
Дурбэн ехэ ахамни 
Далай мэтэ халхалхал.
Алтан ехэ дэлхэй дээрэ 
Ахадаа бн баяртайб.
Элднн энэ дэлхэй дээрэ 
Эгэшэдээ бн баяртайб.

ЭЖЭЛ ГАНСА ЭЖЫМНИ
Дэлхэй дээрэ намайе турэЬэн,
Газар дайдые намда харуулЬан 
Зоолэн шарайтай,
Дулаан нюдэтэй 
Эжэл ганса эжымнн.
Альган дээрээ ургэЬэн,
Дулаан угоороо дулаасуулЬан 
Гарым ганзагада,
Хулым дуроодэ хургэЬэн 
Эжэл ганса эжымнн.
Гансал мнннн нухэр -эжымнн,
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Гансал туруушын багша -  эжымни,
Гансал минии жаргал -  эжымни,
Эжэл ганса эжымни.

ХААНАХИБИБ..
Хари газарта ябахадаа,
Хаанахибиб гэжэ хэлэхэеэ би эшэхэгуйб. 
Холын нютагта ошоходоо,
Хэнэйхибиб гэжэ хэлэхэеэ би залхуурхагуйб. 
Хэзээдэш, хаанаш ябаа haa,
Хэдыш дахин нютагаа би нэрлэхэб.
Заяа Ьулдым ургэЬэп,
Захын холо Захааминайб гэЬэпдээ

хэзээдэш би эсэхэгуйб. 
Нютагайнгаа уула тупгагэпуудЬээпь,
Yhaap баян аршаан булагуудЬаапь,
Адис абажа мупдэлЬэпдоо
Хэтын хэтэдэ, хэзээдэш би омогорхохоб.

Мэлс Самбуевай 75 жэлэй баярта 
зорюулнаб...

Огторгойдо мушэн яларжа,
Буянтай хубуун турее гэжэ 
Тэмдэг бол он гэрэлтээ бэлэй.
Буряадай малша айлайда 
Поэт хубуун турее бэлэй...
Эжымни турэйэн нютагта 
Танай мундэлБэндэ омогорхон 
Тандаа амаршалан хандажа 
Энээхэн мурнуудые зорюулнаб.
Ашата зоноймнай хундэтэ нухэр,
Ажалша хубуун, манай поэт!
Туурээжэ бэшэЬэп шулэгуудтнай 
Мунхэрэн хододоо магтуулжа байг.
Аида суутай манай нухэр,
Амаршалнаб танияа, ушее дахин 
БэшэЬэп уран шулэгуудтнай 
Тарнидал адли Ьапагдажа байг.

ДОЛООН ЗЭНДЭМЭНИ БАЯЛИГ
ХурьЬэтэ энэ дэлхэй дээрэ 
Хуухэн боложо туреед,
Ажамидаралай нангин заяае 
Ажаглан хаража ябагшаб.
Ами паЬапдампай сэнтэй 
Долоон зэндэмэни баялигаа 
Доро дохин нэрлэнэб 
Огторгой hapa наран,
Олон тоото одо мушэд.
Орхингуй маанадаа харадаг 
Олон тоото обоо ууланууднай.
Ундаа харяажа бэеэ арюудхадаг

УЪаар баян аршаан булагууднай.
A6ahaap манда сэнтэй 
Алта шулуун баялигууднай.
Орон хангайда гуйлдэн ябадаг 
Олзотой ан гуроолнууднай.
Талаар дуурэн бэлшэн ябадаг 
Табан хушуун адуу малнай 
Энэ дэлхэйдэ мупдэлуулЬэп 
Эжы аба хоёрнай.

БАГШАДАА БАЯРТАЙБ
Аялга Ьайхап дуугаа дуулан,
Пургуулиингаа 6ohoro алхан оробоб.
«А» узэг ойлгуулха багшаяа,
Амяа даран шагнабаб.
Аалин, зоолэн шарайтай хун.
Ааляар энеэбхилэн дутэлоо Ьэп.
Дурбэн жэл соо намайе.
Дурбэн тэгшээр hypraa Ьэп.
Too бодолгоор -  таба,
Уншалгаар -  таба,
Ород хэлээр -  таба,
Дуу хатараар -  таба.
Туруушымни багша -  
Туухын багша 
Толгой соомни 
Тойрон эрьен байналта.
Туруушынгээ багшада 
Баяраа хургэжэ,
Пайхан угэеэ хэлэжэ,
Бурхантай, буянтай Буугыт даа гэхэ байнаб. 

ДАЙН
Дайн. Дайн гээшэ хурса жада мэтэ 
Дайнай гашуун пёлбоЬыс юунтэйшье

сасуулмаар бэшэ. 
Дайн. Дайн гээшэ хорото могой мэтэ. 
Дайнай хара шуЬыс муноо болотор

аршамаар бэшэ. 
Юундэ? Яахаяа? ЮупЬээ болооб?
Хэды амин хосорооб?
Хэды бэе шоройдо дарагдааб?
Хэды хуугэд уншэн улооб?
Хэн хэлэжэ угэхэб намда?
Дайн. Дайн гээшэ хурса жада мэтэ 
Дайнай гашуун пёлбоЬыс юунтэйшье

сасуулмаар бэшэ.
Дайн! Хатуу, хуйтэн дайн!
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
( Ургэлжэл /

Хаанашье ябахада,
Хунэй газар ха юм даа.
Хухэ тэнгэриин одод 
Тэрэл зандаа байна. 
Буха-Ноёноо дуудажа, 
Турэл янзаар зугаалдажа, 
Туухэлэн холоЬоо эхилбэ:
-  Тамир тэнхээн Ьалабашье, 
Толотомо наран удэртее

гарана.
Тала дайда Ьайхан

байна даа. 
Турэл зоноо дахуулжа

ябаха болобош, 
Бишни саашаа ябахаа

болёоб даа. 
Бурхан тэнгэридээ

ябаха сагни дутэлее, 
Бэеымни зуун ундэр

хадын хормойдо 
Баглагар томо модон доро 

баруун тээшэм харуулжа, 
Баглаа олон сэсэгуудые

хуреэлэн табяад, 
Хур ехэ бэеым хайлуулаарай. 
Yпишье болонгуй 
Yргэп дэлхэйЬээн халижа 

ошобо.
Угэлэн хэлэЬэн 
Yюорпь хайлуулан

мордуулба.
Ундэр ехэ уула 
Хаан-Уула гэжэ нэрэтэй

болобо. 
Хайратай эжэл хулэгынь 
ХайлуулЬан газартань 
Хонон унжэн байрлаба, 
Хэдэн Ьара соо эзэнээ

Ьахиба,
Дурбэн хул дээрээ тогтохоо 

болибо, 
Даашагуй худэр бэениинь 
Дайда газарай дорьботор 

унаба.
Даахи дэлЬэниинь унажа, 
Убэр газар хушаба.

Уулэгуй сэлмэг удэр 
Ундэр хулэгэйнь нюдэнЬоо 
Ургэн ехэ горхон 
Уерлэп урдажа эхилбэ. 
УнаЬан хулэгэй дороЬоо 
Унгэ буриин аршаан булаг 
Удэр Ьунигуй бурьялан

гараха болобо, 
Халуун сагай унгэрЬэн

хойно 
Хулэгэйнь сагаан яЬые

суглуулаад, 
Худэр томо шэнэЬэн доро 

табиба.
Хохимой толгойень абажа, 
Худэр томо шэнэЬэнэй

оройдо
Хадхажа Ьуулгаба.
Хулэг морин -  хунэй нухэр. 
Хаанашье ябахадаш, 
ХажууЬааш холо ошодоггуй

б эл эй.
Пуулынь абажа,
Пуулшынь угэ хэлэбэ:
-  Пурэг олон адуун соогоо 
ПунэЬэншни ошожо,
Пуртэ ехэ азарга болоорой!

-  гэжэ Буха-Ноён хубуун 
Бадашан байжа хэлээд, 
Буурал сагаан хохимой

доронь улгэбэ. 
Баян ундэр дайдаЬаа 
Бугэдэ зоноо дахуулжа, 
Буха-Ноён хубуун 
Бар тайгааршье ябаба,
УЬа голнуудые гаталба. 
Уужам талааршье ябаба, 
Хуурай газараар 
Хин тооЬо бушхуулЬаар 
Хурэхэ газартаа духэжэ

ерэбэ.
Хун зоноор уулзажа,
Хонон унжэн хоорэлдэбэ. 
Хаан ноёндо орожо,
Пуртэ ехэ зоноороо

ерэЬэнээ
Парын эхинЬээ хоорэлдэбэ.

Пара шэнги
Пайхан басагатай байба. 
Паруул хоёр нюдэниинь 
Пайхан басаганЬаа 
Палажа угэбэгуй.
Пуни удэргуй ябаЬандаа 
Пуртэ ехэ бэениинь эсэбэ. 
Хаан ноёнтой хахасажа, 
Хун зондоо ошожо,
Хэдэн удэр унтажа амарба. 
Буха-Ноён залуу хубуудые 

урижа, 
Хэдэн хони гаргуулба.
Хаан Ехэ ноёндо 
Хониной тоолэй табижа, 
Хундын тэмдэг гэжэ 
Хундэлжэ байба.
Худоо нютагаар ябахадань, 
Хоро ехэтэй Ьамган 
Хорон угоор мэхэлбэ. 
Харахада, Ьайхан Ьамган 
Буха-Ноёндо эльбэ

эдюулжэ, 
Буха-Ноён буха боложо

хубилба. 
Пуни болоходо мун бэеэ

бэелжэ,
Эрэ хунэй 
Эршэтэ Ьулдэ 
Пун сагаан мана 
Пайхан талаар манатуулба. 
Пара наран шэнги 
Нахис хотос гэшхэдэлтэй 
Налгай арюухан хаанай

басаган: 
Няад! гэжэ хашхараад

унаба.
Нюдоо нээгээд харахадань, 
Наран дээрэ гарашоод, 
Наартай гоёор шаража

байба.
Нялхатай болоЬоноо мэдээд, 
Нюужа эсэгэдээ хэлэбэгуй. 
Удэр ошохо тума 
Ундэр Ьайхан бэениинь 
Улуу ехээр будуун болобо. 
Удэр газаа ябахаа болижо,
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Хуи зонйоо эшэжэ, 
Хоргодон Буухынь мэдээд, 
Хаан ехэ баабайниинь 
Харуулшанаа эльгээжэ

асаруулба.
Хааи Ехэ баабай 
Хатууханаар угтаба.
Хэнэй хубуун ерэжэ, 
Хээлитэй болгооб гэжэ 
Хэлэн асуужа байба.
-  Пуни унтажа байхадам, 
Парын сагаан туяагай 
Паруулханаар бэедэм ерэжэ

тогтоходо, 
Пайхан бэеынгээ шэшэржэ 

ороходонь, 
Палд гэжэ унаад,

мэдээгуй хэбтээб. 
Пая болотор ойлгожо ядаад 

ябанаб, -  гэжэ 
Пулаханаар басаганиинь

хэлэбэ.
Хааи баабай 
Холын хойно Ьуудаг 
Хада дээрэ Ьуудалтай. 
XyhaH сагаан таягатай 
Хангай ехэ мэдэлшэндэ 
Хунуудые эльгээбэ. 
Хунуудэй ошожо урихадань, 
Хангай-Баян ошожо угэнгуй 
Хэлэн утэлэн байба:
-  Холын холоЬоо 
Хубилгаан хубуун ерээ Бэн. 
Хаанай басаган 
Хубилгаан хубуупЬээ 
Нарайтай болохоо байна. 
Нютагайтнай хорон

Банаатай Бамган 
Наран шэнги хубуундэ 
Нохойн эдихэгуй

юумэ эдюулээ. 
Найдамтай ехэ хуи юм

байна! 
XyhaH сагаан таягаараа 
Хурылан байжа муу

юумынь гаргуулба.
-  Нарай хубуунтнай 
Нютагаа холуур суурхуулха, 
Нютаг нуга соогоо 
Хундэ ехэтэй баатар

болохо! -  гэжэ хэлээд, 
Хангай-Ехэ Баян

Холын айлшадые хундэлжэ, 
Хэлэн угэлэн байба:
-  Хаанай залуу ябахада, 
Ханилан нухэсэжэ ябаа

Ьэмди.
Тала газарай болдог

болотор 
Тэнсэн барилдажа ябаа

бэлэйбди. 
Хэдэн жэл унгэрее даа. 
Хугшэн болойон манда 
Хундын арюухан угеер

уреэжэ,
Харгыдаа олзотой ябахат! -  

гэжэ уреэбэ.
-  Хуи зонтнай 
Хангай дайдаар агнажа, 
Суута ангуушад боложо

ябаарайт! -  гэжэ 
Хангай баян юреежэ

мордуулба. 
Харгыдаа ябахадаа,
Сагаан оро олзоборилжо, 
Садатараа эдеэлээд ябажа

ерэбэ.
Сарюун Ехэ Хаандаа 
Хангай баянай хэлэЬыс 
Хеерэжэ бултынь угэбэ. 
Хаан-Баабай уурлажа, 
Буха-Ноёниие дуудаба. 
Буха-Ноёниие бэдэрхэдэнь 

олдобогуй.
Боориин саана 
Болдог шэнги 
Хаанай бухатай 
Харахада, ондоо янзын

буха
Хулзэн байжа мургэлдэбэ. 
Хадыи шулуунай хэмхэртэр 
Г алзуу тургэнеер

мургэлдэжэ, 
Газар уЬапай харлатар, 
Добо газарай тэгшэ

болотор,
Дутэ байЬап малай 
Дулииртэр орилжо

саашаа гуйлдэбэ. 
Халуун дундань ошожо, 
Хааи Баабайда хэлэбэд:
-  ХаанаБаа ерэйэн буха

гээшэб, 
Хубилгаан хубуун гу?

Буха ноён
Бухатай хэдэн хоног 
Бурхирэн байжа

мургэлдэбэ. 
Бэеэ хурэг шулуун шэнги

болгоод, 
Байсын орой дээрэЬээ

хараад байба.
Хаанай бухын 
Хоёр нюдэниинь манатажа 

эхилбэ.
Хаанай буха бэеэ

шангалжа, 
Хусэлэн эршэ абажа,
Хойто хадаЬаа Балхин

шэнги
Хиидэн ерэжэ,
Хурэг хабсагай мургэжэ, 
Хоёр эбэрынь 
Хажуу тээшээ хиидэжэ, 
Хамхуул убБэп шэнги 
Хосорон унаба.
Буха-Ноён дайсанаа

диилэжэ, 
Бахархан байжа хухибэ. 
БуБэтэ зоноо урижа,
Бодото бэеэ бэелбэ.
Хорон Банаатай Бамгаишье 
Хосорон Балаба.
Хаанай басаган хубуутэй

болобо.
Барууи урда зугБоо

заларБан 
Буха-Ноён баабай болобо. 
Хонгоодор угай удха

болойон 
Табан хушуун малай 
Заяашаниинь болоо.
Замгуй газарта 
Зам гаргажа,
Дабаагуй газарта 
Дабаа гаргажа заларба. 
Алтан дэлхэй эрьюулжэ, 
Алма Байхан эбэрээрээ 
Дээдэ замбиие зураБаар, 
Аса Байхан туруугаараа 
Алтан дэлхэйе зураБаар, 
Ушэ абаха наБандаа 
Унэн хунэй Банаандал 
Уулэп соогуур гуйлгэдэг.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Хундэтэ уншагшаднай!
Эжын байндэртэ зорюу- 

лагдабан «Эжыдээ зорюул- 
наб» гэбэн мурысеендэ Ми- 
хайловкын дунда бургуулиин 
8 ангиин бурагша Пурб о Гар
маев илажа гараба. Редакци- 
да бэлэг барюулагдаха.

Хундэтэ уншагшаднай!
2020 оной туруушын хахад жэлдэ «Ажалайнгаа тугта» за- 

хил хэхэеэ шамдыт даа. Захилай сэн -  168 тухэриг 24 мунгэн. 
Аймагаймнай почтын бухы табагуудта захил абтана. Мун 
баба оодынгоо почтальондо хандахадатнай болохо.

«Ажалайнгаа тугта» хандажа, бэшэжэ, бонинуудаараа, 
банал бодолнуудаараа хубаалдажа, уран зохёолнуудаа толи- 
луулжа байхыетнай уряалнабди.

БАКШЕЕВ ШОЙДОН БАЗАРОВИЧ

Багша, журналист, уран 
зохёолшо Шойдон Базарович 
Бакшеевэй нэрэ Буряад орон 
соомнай, Захаамин аймаг- 
тамнай нилээн мэдээжэ юм.

Захааминай олониитэ 
ехэ хундэ гээлтэдэ оробо. 
Хундоор убшэлбэн мэдээ
жэ журналист, уран зохёол
шо, «Уран-Душэ» нэгэдэлэй 
туруушын гэшуудэй нэгэн 
Ш ойдон Базарович Бакше- 
ев 83 набанайнгаа дабаан 
дээрэ набанбаань нугшэбэ.

Ш ойдон Базарович Бак- 
шеев 1936 ондо хангай Захаа
минай Сээжэ-М ихайловка 
нютагта турэбэн юм. 1955 
ондо нютагайнгаа бургуули 
дуургээд, Эрхуугэй универ- 
ситедэй журналистикын 
т аб агы е  дуургээ. Тии- 
гээд турэл аймагтаа буса- 
жа «Закаменская правда» 
газетын редакцида ажалаа 
эхилээ. Редакторай орлог- 
шоор, сурбалжалагшаар 
худэлоо, радиогай студида 
ажаллабан байна. Гол ажа
лайнгаа хажуугаар уран 
зохёолоор бонирхожо, шог 
ёгто рассказуудые, туужа- 
нуудые бэшэдэг байбан. 
Аймагай уран зохёолшодой 
литературна «Уран-Душэ» 
нэгэдэлэй байгуулагдахада 
хубитаяа оруулаа. Россини 
журналистнуудай холбоо- 
ной гэшуун Ш .Б. Бакшеев 
турэл дайдынгаа байханиие 
дуулан магтажа, шударгы 
бэрхэ, хухюу согтой нюта- 
гаархин тухайгаа хэблэн 
гаргабан номууд соогоо 
уран байханаар хоорэжэ

шадабан юм. Турэл хизаа- 
райнгаа байгаали, ангуу- 
шадай ушарта ябадалнууд 
тухай угаа бонирхолтой 
рассказуудые, повестьнуу- 
дые бэшэбэн.

А ж алдаа ам ж алта ходо 
туйлаж а, 1987 онбоо 
СССР-эй ба Россини ж ур
налистнуудай гэшуун, 
олон грам ота, баярай 
бэш эгуудээр ш агнагдабан.

Эрхимуудэй эрхим Ш ой
дон Бакшеев набанайнгаа 
нухэр Антонина Азан- 
гаевнатаяа хоёр хушуун 
хубуудые ургэжэ ажабай- 
далай ургэн харгыда гар- 
гажа табяа, аша гушанараа 
ургэлсоо.

Ш ойдон Базарович Бак- 
шеевай гэрэлтэ дурасхаал 
ури хуугэдэйнь, аша зээнэ- 
рэйнь, гуша душэнэрэйнь, 
турэл гаралайнь, хамта 
ажаллабан нухэдэйнь, ню- 
тагаархидайнь, мэдэхэ та- 
ниха хунуудэйнь, гуурба 
нэгэтэ нухэдэйнь, уншагша- 
дай зурхэ сэдьхэлдэ хэтэдээ 
мунхэ улэхэ.
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