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ДУРАСХААЛ

Гашуудалта дайнай 900 удэр
Захаамин хотодо январиин 27-до Агууехэ Илалтын ойдо болон Ленинград хотын блокада тухай 

hanyy ihaii дурасхаалай хэмжээ ябуулга болобо.
Аяар 900 удэрэй туршада блокадна хуреэндэ 

баййан Ленинград хотын уйдхар гашуудал, 
эрэлхэг зоригтой ажайуугшадай баатаршалга 
тухай йануулха зорилготой хэмжээ ябуулга эм- 
хидхэгдэбэ,

Туруун Захаамин хотодо митинг унгэрбэ, 
йуулдэнь соёлой ажалшад Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ блокадна 
хуреэндэ баййан Ленинградай удэрнууд тухай 
зужэглэмэл зураглал харуулба. Туе акциин 
хэмжээндэ «Илалтын волонтёрнууд» Захаамин 
хотын ажайуугшадта, йургуулиин йурагшадта 
блокадна хилээмэ тараажа, дайнай уедэ, туухэдэ 
болойон уйдхар гашуудалта уйлэ хэрэгууд ту
хай йануулба. Тиихэдэ блокадада баййан Ле
нинградай ажайуугшадта хубаадаг 125 грамм 
хилээмэ болон мэдээсэлэй тэмдэгуудые тараа- 
ба.

Ленинград хото 1941 оной сентябриин 
8-да абтажа, 900 удэрэй туршада блокадна 
хуреэндэ байгаа. 1944 оной январиин 27-до хото 
сулоолэгдоо. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ 
дайнай урид энэ хотодо гурбан саяйаа дээшэ зон 
ажайуудаг haa, блокадын дуурэхэдэ оройдоол 
557 700 хун улэйэн байна. Пуулэй мэдээсэлээр,

Дайнай уеын ухибууд

блокадын удэрнуудтэ Ленинград хотодо 1 500 000 
сая тухай хун найа бараа, ехэнхидээ хунууд ту- 
ража ухэйэн байгаа. Ленинград хото хюдажа, 
150 мянган артиллерийскэ снарядууд тэйэрээ. 
Эндэ табан сая дурбэлжэн метрэй гэр байра, 610 
йургуули болон хуугэдэй сэсэрлигууд, эрдэмэй 
21 эмхи, 840 заводууд йандаргагдаа йэн.

Мэлс Самбуевай 80 жэлэй ойдо
Февралиин 21-дэ Санага нютагта Буряадай 

элитэ поэт, Буряадай Ленинэй комсомолой шан- 
гай туруушын лауреат Мэлс Жамьянович Сам
буевай турэйоор 80 жэлэй ойдо эорюулагдайан 
дурасхаалай йайпдэр «Би -  тайгын хубуунби» 
гэЬэн унгэргэгдэхэнь.

Мэлс Самбуевай турэл тоонто Санагада 
унгэрхэ. Буряад ороной бэлиг талаантай за- 
луушуулай дунда «Минин тоонто -  Захаамин», 
«Уран бутээлгэ», «Уран зурааша», II уласай ин
тегрированна олимпиада «Аригуун тушэг», дуу-

най мурысоон «Эжын турэйэн нютагта» болохо.
Пайндэрэй удэр Санага нютагта Буряад Ула

сай йургуулинуудай буряад хэлэндээ дуратай 
5-7, 8-11 ангинуудай йурагшад дунда уран ун- 
шалгын мурысоон унгэрхэ. Найаа хусэйэн зоной 
дунда уран зохёолнуудай мурысоон унгэргэгдэхэ 
байна. Байал Мэлс Самбуевай уран йайхан 
шулэгуудынь шагнаха, зохёохы ажалайнь нам- 
тартай танилсалга болохо.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.
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МЭЛС САМБУЕВ

Буряадай элитэ поэт

Буряадай элитэ поэт, Бу
ряадай комсомолой шангай 
тур у ушын лауреат Мэлс Сам- 
буевай 80 жэлэйнь ой муноо 
жэл Санага тоонто нютагтань 
февралиин 21 угтахань.

Буряадай мэдээжэ поэт 
Мэлс Жамьянович Самбуев 
Захааминай аймагай Санага 
нютагта февралиин 13-да 1940 
ондо турее. 1950 ондо Сана- 
гын дунда йургуулиин йуулээр 
Эрхуугэй университедэй туухын 
хэлэ, бэшэгэй факультедтэ оро- 
жо, 1964 ондо амж алтатай- 
гаар дуургээ йэн. Тэрэ гэйэнйээ 
хойшо Мэлс Самбуев респуб- 
ликынгаа радио болон телеви- 
дениин комитедтэ редактораар 
худэлмэрилйэн байна.

16 найатай байхадаа, 1956 
ондо, «Ой соо» гэжэтуруушынгээ 
шулэг бэшэйэн намтартай. 1967 
ондо Мэлс Самбуевай «Тайгын 
сайан» гэйэн туруушын ном 
хэблэгдэн гараа йэн, оорынгоо 
харайан узэйэноо йабагшалан, 
ехэ юумэн тухай удхалан хоорэхэ 
маягынь энэ ном соо хэблэг- 
дэйэн шулэгуудэйнь удхаар ха- 
руулагдана.

Пуулээрнь «Таймыр» (1969), 
«Санага» (1971), «Мамайн 
добуунйаа дурдалга» (1975), 
«Углоонэй шуудэр» (1978), 
«Ара хангай» (1981), «Алтан 
мушэнэй гэрэл» (1983) гэйэн 
номуудынь буряад хэлэн дээ- 
рэ Улаан-Удэ, Москва хото- 
нуудта «Доржо убгэн» (1973), 
«Шулэгууд» (1973), «Тайгы н 
шуудэр» (1974), «Баясха- 
лан хургэнэб» (1984) гэйэн 
номуудынь хэблэгдээ йэн. По- 
эдэй шулэгууд «Октябрь», 
«Нева», «Дружба народов», 
«Наш современник», «Си
бирские огни» гэйэн журнал- 
нуудта хэблэгдэйэн байдаг, 
украин, казах, латыш, тува, 
яхад ба монгол хэлэнууд дээрэ 
оршуулагдайан юм.

1973 ондо СССР-эй Уран 
зохёолшодой холбооной гэ- 
шуун, Москва ба Свердловск 
хотонуудта унгэргэгдэйэн бу
ряадай литература, искусствын 
удэрнуудтэ хабаадалсайан 
байна.

Мэлс Самбуев талаан бэ- 
лигэйнгээ эгээл бадаржа бай- 
хада, энэ дэлхэйе орхижо 
ошойониинь харамтай. Гэбэ- 
тттье тэрэнэй хонгёо шулэгууд 
соностойоор, олон тоото дуу- 
нуудынь дуулагдайаар. Тэрэ 
олон тоото шулэгуудээрээ, 
поэмэнуудээрээ болон сонедуу- 
даараа Буряад орон соогоо 
сууда гаража, оорынгоо олон 
номуудаараа нэрээ мунхэлоо.

Тэрэнэй бэшэйэн шулэгууд 
тоонто нютагйаань, хадын ха- 
рьялаата горходйоонь элшэ 
абажа ерэнэ гэхэдэ алдуу 
болохогуй. Турэл нютагтаа, 
онсо йайхан байгаалидаа, инаг

дуранда зорюулйан уянгата 
мурнуудэйнь долгилйон аялга- 
да сэдьхэлэйнгээ хубшэргэйе 
дайруулан, уни бодолгото бо
лон йуугаад, бэлигтэ поэт, «За
хааминай гургалдай» гуулэйэн 
юм.

1971 ондо поэдэй «Са
нага» гэжэ шулэгуудэй бо
лон поэмэнуудэй согсолбо- 
ри хэблэлдэ гарайан байна. 
Энэ согсолбори соо жараад 
шулэгуудйээ гадна, хоёр поэмэ 
оронхой. «Санага» гэжэ мэдээ
жэ шулэгынь нютагайнь гимн 
гэхэдэ алдуу болохогуй.

Ургэйэ зуудэндээ МИНИН

харайан 
Улы эрэй орон гуш? -

ойлгожо яданам, 
Сэлгеэ Буряадтаа сууда

гарайан 
Сэлеэн талааршни алхалан 

ябанам, 
Булаг -  нюдэндэш Байгал

нуурай
Тунгалаг гун, номин

урасхал. 
Омог дуундаш морин

хуурай 
Домог, элинсэгэй гэгээн

дурасхаал 
- гэжэ шулэглэхэдоо, поэт 

турэл тоонтынгоо шэг шарайе 
хэнэйш сэдьхэлдэ хадуугдахаар 
зураглана. Турэл тоонто ню- 
таг гээшэ хусэ зориг нэмээхэ, 
сэдьхэл амаруулха, улзы дээдэ 
ургэмжэтэй гэжэ энэ шулэгйоо 
ойлгохоор. Хун бухэн элдин 
йайхан тоонто нютагаа, эр- 
хим туруу аха захатанаа эльгэ 
зурхэндоо дутоор йанажа, уе 
найандаа домоглон дурсажа, 
бэлиг шадабарииень сэгнэжэ 
ябадаг.
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САНАГА НЮТАГАЙХИДТАА
Хуби заяанайм эхилйэн

хураар, cahaap баян худее -  
Хуйадайёохорто,

тайгын нуурай эрьедэ, 
Найдажа шурбэйэлиг энэ хулдее 
Наадахаяа ошойойб

багынхидаал, эжыйээн 
тэрьедэн.

Yбгэн баабайм 
Ульгэрэй баатар мэтээр 
Худэлсэгуй, хуур угэгуй

эрэлхэг зогсойон буурал 
хабсагайда,

Этигэжэ эдирхэн
найанайнгаа эршэтэйхэн 

габшагайда, 
Эрьен тэхэрижэ бусайайб, 

уряалын сэдьхэлдээ мэдээд. 
Дуулгата орьёолой

дуун -  Зэдэдээ дураараа 
умбажа оймон, 

Дураараа йэрюухэн
шааяандань дуурайайб. 

Хубшынгее юундэ гэнтэ
шууяйаниие ойлгон, 

Хусэлэйнь аялга дахинаа
дуулайайб. 

Унгын шулуута эрьедээ
Зэдэмни йуни, удэреер 

Унинэйл хулеэгээ ёйотой
хубуугээ. 

Эртэ углеенэй баяраар
зурхым хулгуулээд, 

Эндэ ухибуун найам унгэрее. 
Зулгэ ногооной долгиндо

улгыдуулэн хэбтээд, 
Зурхэнэй тухэлтэй 

набшайадайнь шэбэнээ удаан 
удаан шагнайайб. 

Эхэ-Байгаалитай
ундэйэнэй холбоо эбтэй 

Энхэ бодолнуудаа эндэ 
дахинаа мунхэ йайн йайхантай 

жэшэн, дахинаа шалгайайб. 
Бага найамни сэдьхэлэй

зунгеер тэхэрин, 
Байа дахинаа шэдитэ

йолонгоор дугаагтажа 
толорйой. 

Улыэр онтохонуудай 
Узэсхэлэп шэдинуудээр

баглаа гурэжэ томойой. 
Бусадйаа илгаагуй, 

уургаййаан дэгдэжэ гарайаар 
Бусайдайан олон йалаата

замаар дабшайыем, 
нухэр, мэдэхэш. 

Зугеер сэхыень хэлэхэдэ,
Хуби Заяан гэдэгэй гарйаа 
Зубшеел, уршеел гуйжа

ябаагуйб нэгэтэш 
Мурдэжэ зайашагуй

еерынгее замаар жэлнууд 
йурэг шубуудаар 

Мунхэрэлгын орондо ниидэжэ 
ошолой тургэлжэ улам. 

Туулгагдайан сайаар
газарта ганса унан, 

Туулгандли мундэреер
гэрэймнай сонхо тоншон 

шулуудаа. 
Харьялан адхарйан аадаршье 

хайата сагтаа унгэрэн 
унгэрее -  

Хабтагай талый горхон
мурэндэл 

Хулеэйэн эжымни урданай
домогтол бууралтажа, 

хугшэрэн хугшэрее -  
Хубууниинь эрьежэ ерэдэг

лэ хаа-яа. 
Хаймал мэтэ тэгшэ ташалан

уулаар
Хайнаг, йарлагууд бэлшэнэ ха 

убэл, зундаа. 
Манажал ябана ха жэггэй хухюун 
Жэмбэ уетэмни адуугаа. 
Магтажал бэшэмэ хусэн

шулэг найан дундаа 
Малнуудаа углеенэй манан

соо адуулжа ябахадаа, 
Мартаагуйл ёйотой

дуухэйнэрэй нэгэн намай. 
Жаахандаа, туглэ соо хоюулан

хадаа
Жажалжал йуугша йэмди,

юундэшьеб, уляангирай 
намаа.

Сагаа йарьш баяр найрга хуушан 
Сагай заншал огто

мартагдаагуйл хэбэртэй: 
Бахардама хулэгеер гу, али 

хунгэн машинаар адуушад

Басагадыетнай, эжынэр, 
«хулгайлжа» абаашанад гэртээ. 

Шиигтэй хин бараанай
унгэрэмсеер, одоо 

Шиидэжэ ерэхэм гу,
Чимита, шамхандаа?...
Хамта унгэргэйэн удэрнуудээ 

дурсажа, хододоо 
Халаглажал ябагшаб

ойлголсонгуй тиихэдэ.

САНАГА
.. .Ургэйэ зуудэндээ МИНИН

харайан
Улыэрэй орон гуш? -

ойлгожо яданам. 
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гарайан 
Сэлеэн талааршни алхалан

ябанам.
Булаг-нюдэндэш Байгал нуурай 
Тунгалаг гун, номин урасхал. 
Омог дуундаш морин хуурай 
Домог, элинсэгэй гэгээн

дурасхаал. 
.. .Улгы шамдаа юунйээш

дуратай,
Угы жаргалыеш оложо заяайан, 
Туухэ намтарыеш туурээйэн

йурагтай 
Туруу хубуудтэйш нухэсэн

ябаа йэм. 
Дурна зугэй сайан болоод, 
Дулаахан хасар дээрэш

хайлаа йэм. 
Урин налгай басагыеш золгоод, 
Дуран золыешни дуудажал

байгаа йэм. 
Найанайнгаа асуудалай

харюу йэтэ 
Нарата углеенэйш ерэхэдэ

бэдэрээ йэм. 
Газарай эрьесын тургэниие

нэгэтэ
Нажарайш унгэрхэдэ,

ойлгожо мэдэрээ йэм. 
.. .Ургэйэ зуудэндээ МИНИН

харайан
Улы эрэй орон гуш? -

ойлгожо яданам. 
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гарайан 
Сэлеэн талааршни алхалан

ябанам.
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«УРАН-ДУШЭ» САНЖАЙ-ХАНДА ДАРМАЕВА

Уран бэлигэй улгыдэ мэтэб
Санжай-Ханда Долгоржаповна Дармаева Захааминай эгээн 

ехэ буряад тосхон болохо Санага нютагта турэйэн, бага найанйаа 
шулэг бэшэжэ эхилйэн юм. Свердловск хотодо йуража, метеоро
лог мэргэжэлтэй болоод, олон жэл соо Санагадаа метеорологоор 
худэлоо. Мунов найанай амаралтада гараад байна.

Республикын залуу уран инагтай, хулгеен, зобоон жар-
зохёолшодой XV-хи конфе- 
ренциин 1993 ондо болоходо, 
Санжай-Ханда Долгоржапов- 
нагай шулэгуудтэ йайн сэг- 
нэлтэ угтоо. Тиигэжэ Мэлс 
Самбуевай нэрэмжэтэ шангай 
лауреат боложо, солото по- 
эдэй нютагайнь басаган урма- 
шажа ошоо бэлэй.

Тэрээнйээ хойшо С-Х. Дар- 
маевагай шулэгууд «Зуун зугэй 
йэбшээн» гэжэ хамтын сог- 
солборидо, «Сагай сууряан» 
гэйэн буряад шулэгэй антоло- 
гидо оруулагдаа. Захааминай 
«Уран-Душэ» нэгэдэл йуулэй 
уедэ тон эдэбхитэйгээр ажал- 
ладаг боложо, гэшуудэйнгээ 
оор оорын номуудые, хамтын 
согсолборинуудые мунгэнэй 
туйаламжа элдэб аргаар оло- 
жо гаргуулаа. Тиигэжэ «Зэмхэ 
сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран 
Душын угалзанууд» гэйэн 
хамтын согсолборинууд мун 
лэ Санжай-Ханда Дармаева- 
гай шулэгууд оролсоо. Харин 
оорынь бэеэ даайан номуудые 
уран душоорхин гаргаа.

Хурьйэтэ алтан дэлхэй
дээрэ

Хун бухэн Эхэ оронтой.
Хулоо туруун шоройдойон
Хурьйэтэ алтан тоонтотой.
Зуб лэ даа. Тиимэ байн- 

гуй яахаб? Эндэ шэнэ бодол 
хэлэгдэнэгуй гэжэ йанам- 
сааршни, хун бухэн «хуййоороо 
холболдон унайан хэшэгтэ 
сагаан эжытэй», «хун бухэн

гуулдаг хурин алаг зурхэтэи», 
- гээд, мэдэжэл ябайан юу- 
мыешни йанаандашни ая- 
тай болотор даамайханаар, 
зоолэхэноор йануулжа угэнэ.

«Ургэн тайгын ногоон 
хормой хэлбэлзэйэн, улгэн 
далайн номин долгидтол
миралзайан», «ундэр, набтар 
улхоо сэнхир хадануудтай», 
Санага, Захаамин тухайгаа 
энэрхы дура мэдуулэн, туурээн 
магтахаараал магтана.

Гараа халта йарбайгаад,
Галта нара барихаар 
«галабуудай йэлгэсэлдэхэ», 

заха хизааргуй ульгэрэй орон 
ха юм. Омогорхонгуй яалтайб. 
«Уран бэлигэй улгы» эндэл 
гэхэдэнь, шулэгшэн уран бэ- 
лигэйнгээ улгыдэ эхин дуугаа 
татажа байна гэжэ мэдэрнэб- 
ди.

Турэл Санагынгаа олонии- 
тын хэрэгуудтэ, «Уран-Душэ» 
нэгэдэлэйнгээ ажаябуулгада 
эдэбхитэйгээр хабаадалсажа 
ябадаг, даруухан, ульйатай,сэ- 
сэн шулэгуудтэй Санжай-Хан
да Долгоржаповна Дармаева.

2016 онйоо Санжай-Хан
да Дармаева «Уран-Душэ» 
булгэмэй хутэлбэрилэгшэ, бэ- 
лигтэй уран зохёолшо, ород 
уласай зохёолшодой гэшуун, 
ажалай ветеран, гидромете- 
рологическа тайагай габьяата 
ажалшан юм.

Лопсон ТАБХАЕВ, 
буряадай арадай поэт

САНАГА
Сэлмэг тэнюун,

мунхэ дэлхэй дээрэ 
Сэсэгтэ номин,

уудам дайда нэмжыдэг. 
Ундэр манхан, уе сэнхир

огторгой доро, 
Ульгэрэй орондол,

улзы дайда оршодог. 
Ургэн тайгын ногоон

хормой хэлбэлзээд, 
Улгэн далайн номин

долгидтол миралзаа. 
Ундэр набтар, улхоо сэнхир 

хаданууднай 
Ундын, ундын ундэр

тэнгэридэ тэгуулээ. 
Арса хужын, ая гангын

хангалаар 
Аглаг таладам агаар дуурэн 

анхилдаг. 
Алдар солото ангуушадайнь 

зургэйоо 
Айар бугын урамдаан ара 

тайгаарнь зэдэлдэг. 
Эгээл эндэ, элинсэг таабайм 

шэлэжэ, 
Эшэгы гэрээ эхилэн туруун 

табяа йэн. 
Эхэ эсэгым энхэ тайбан

жаргайан, 
Элдин Санага алдар сууда 

гараа йэн.
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ЗАХААМИН
3ахаамимнай,3ахаамин, 
Захагуй ургэн тайгатай, 
Мунгэн сэнхир дэнзэтэй, 
Молор эрдэни Захаамин.

Замби тубиин энгэр дээрэ, 
Залгаа субад хубеетэйш. 
Баян дэлгэр Буряадтаа 
Баруун урдань тоонтотойш.

Буха ноён баабайтай,
Будан хатан эжытэй,
Булган хиисхуур малгайтай, 
Буурал хангай Захаамин.

Ундэр сэгээн мундаргатай 
Улзы Тунхэн ханигайш. 
Номхон шаргал Зэдэтэй 
Номин долгёор

холбоотойш.

Урдын домог алдартай 
Уран Душын хормоййоо 
Угалза, утайап буйэдэл, 
Урдан миралзаа Зэдэшни.

Тэрэнгиин хангалаар
анхилйан 

Тунгалаг арюун агаарташ 
Ангууша, малша

арадаймнай 
Аялга дуунууд ээдэлнэл.

Манзан Гурмэ теедэйн 
Матаар аяга гоёойон. 
Мунгэшэ, алташа

дархадшни 
Мунхын соло олонхойл.

Абай Гэсэр хубуунэй 
Аба хайдаг гэгдэйэн,
Аглаг тэнюун нютагнай 
Алишье сагта алдартай.

СЭХИРНИ
Сэхирни, сэнгуухэн

Сэхирни, 
Сэбэр мунгэн тахануудай 
Соёрон, ханхинан

тубэрйэндэл, 
Сэнгуу, хонгёо аялгаар 
Сэлгеэ дайдаа шэмэглэн, 
Салир сагаан йудал соогуур 
Сэхэ шармайн урданаш. 
Хатан ехэ Сэлэнгэтэй,

Харьяа огсом Зэдэтэй, 
Харьялан урдаа Хёлготойшье 
Хани шимни сасуулшагуйш, 
Эршэтэ, солгёон аялгаараа, 
Эрэлхэг зоригтой зангаараа, 
Сэбэр аршаан yhaapaa, 
Сэдьхэл зурхым эмшэлжэ, 
Холшор бага найанйаам 
Хани нухэрни болонхойш. 
Парьдаг уулын хормоййоо 
Харьялан эхиеэ абажа,
Арса хужын хангалаар 
Амтан уйаяа булэжэ,
Аян замдаа хухюутэй 
Агуу Байгалда зоринхойш. 
Алас жэлнуудэй хугасаа соо 
Арюун тунгалаг зандаалши.

ЭРЬЕН ЕРЭЕ
Сэнхир мунгэн орьёл еедэ, 
Сэлгеэ номин хизаар шэглэн, 
Жэгуур дали урган дэгдээд, 
Жэнхэни дайдаяа эрьен ерэе.

Хухэ номин тайгаяа хурэжэ, 
Хани олон нухэдоо золгон, 
Жаргалай хонгёо аялга доро, 
Залуу найаяа магтан дуулая.

Сэхир голой соорэмдэ
шунгажа, 

Сэлмэг долгёорнь сэнгэн
наадажа.

Ая гангын хангалда йогтон, 
Аглаг тоонтоёо магтан

дуулая.

Молор дайдын убэрйоо
дэлбэрлэн, 

Мунхын аршаанйаа амсан 
йэргэжэ, 

Нойрйоо йэрийэн талаяа
махай,

Нарантай хамта эрьен ерэе.
* >!< *

Уран-Душын оройдобди 
Уулын ундэр унсэгтэбди. 
Уруугаа харахада аймшагтай, 
Ухаан зурхэншни ордойотой. 
Тойроод гансал

мундарганууд, 
Тоогуй олон йарьдагууд, 
Дайдын узууртэ хайлайан

Далан дабхар хаданууд.
Хул дорош бусалан,
Хулгэн хоойэтэнэ манан 
Сайбар далай долгилно. 
Сагаалхийаар мушхарна. 
Хабсагайн шулуун убсууе 
Хаха сохни тулхижэ, 
Аршаан булагта горхонууд 
Амтан уйаяа булэнэ.
Хаанаб даа тэндэ Тунхэн 
Харьялан эхилнэ

Зуун-Морин, 
Эршэтэ эржэн долгиёо 
Эрхуу тээшэ задана.
Уулын оройдо сэлгеэн 
Урилдан тамарна уулэд. 
Замбиин нюрууе хахалан, 
Залинта сахилгаан эсхэнэ. 
Хубэн зоолэн хубхэн дээрэ 
Хухэрэн йалбарна сагаан

дали.
Хамар сорьёмо хангалйаань 
Хамаг байгаали йогтоно.
Гараа халта йарбайгаад 
Галта нара барихаар лэ! 
Орой дээрэш, зулайдаш 
Одото тэнгэриин мандал, 
Галабуудай йэлгэсэлдээн

эндэ!
Газар дэлхэйн умай эндэ! 
Замби тубиин эхин эндэ! 
Заяа хубиимнай улгы эндэ! 
Заха хизааргуй ульгэрэй

орон!
Залуу хусэнэй, зоригой эхин! 
Эндэ байдаг ёйотой

бурхаднай 
Эртын сагйаа шутэйэн

ууладамнай. 
Элинсэгуудэймнай сахин

ябайан
Энхэ сагай домогто!
Ухэл амидарал хоёрой,
Унэн худал хоёрой 
Уулзуур дээрэ ерэйэн мэтэб, 
Уран бэлигэй улгыдэ мэтэб! 
Хун турэйэн хубияа сэгнэн, 
Хурьйэтэ дэлхэйн йайханда 

шутэн,
Амидаралай эхин -

дуран тухай 
Анхан дуугаа дуулан хухие!
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« у р ан -д у ш э»  ЗОЯ ЦЫДЕМПИЛОВА

Хорин муртэй найанайм намтар
«X» узэгтэй угэнууд буряад хэлэндэм

дэлгэрэнги, 
Хабархан буридхэбэб турэл аман баялигйаа 
Хэрэглэн iiahaiiaiiiiraa намтарта, сэгнэнги, 
Холбуулан туршабаб, элдэб бадагйаа.
Хухэ мунхэ тэнгэри доро,
Хурьйэтэ алтан дэлхэй дээрэ 
Хуйтэн буга йарын шэнэдэ мундэлжэ,
Хунэй ажабайдалай амта амсааб.
Худее нютагайнгаа туб гудамжада 
Хулее шоройдон, наадан боргожооб. 
Хунгэн атлетикын хатан гэгдэдэг 
Хурдан хултэ тамиршан болооб.
Хамта йурайан уетэн нухэдеерее 
Хамагай туруу хододоо ябаабди.
Хэшээлдээ оролдон, ном узэхоороо 
Хатуухан журамда ундын дабшаабди.
Хунэй ууган хубуутэй залуугаар ханилжа, 
Хамтаран ажабайдалайнгаа эхи табяабди. 
Хорин найандамнай басагамнай гаража, 
Хусэд айлай зэргэдэ дамжаабди.
Хойно хойнойоонь йубарийан хуугэдээ 
Хулынь дуроодэ, гарынь ганзагада 
Хургэжэ тухашарагдаа, нилээн эсэгдээ, 
Хусэлжэ махаабди, саашанхи байдалдаа. 
Хуугэдэй сэсэрлигэй нээгдэхэдэ,
Хоол шанагшаар хабархан худэлоод, 
Хайатай шадалтай табин найандаа 
Хуулита тэдхэмжэдэ гарагдаа.
Хэбтэйэн хун хээли алдаха,
Хун ябабал, яйа зууха гэжэ угэтэй,
Худоогэй эхэнэрэй ажалда дуршэнги,
Хул машина худэлгэн оёхо шадабаритай, 
Халаайа, бээлэй, дэгэл мэтые йуранги. 
Хониной ноойо ехээрнь урижа,
Хунжэл дэбдихэр захагуй олоорнь 
Хэды шэнээн хулйэ гаргажа,
Хээ гээшэбииб, залуу найандаа.
Хажуур тармуурта холохол альгам, 
Хэндэшье булигдаагуйб, бэрхэдээ. 
Хаанашье ябахадаа йанаандам 
Хангал хоншуухан зунай сабшалан. 
Хартаабха, хапууста элбэгээр тарижа, 
Хунэйэн гээшэеэ ехээр бэлдэжэ,
Хоолой элдэб эдеэ тухаараа буйлуулжа,

Хуугэдээ тэжээгээбди арга шадалаараа. 
Хадам эхын заажа угэйэн ёйоор 
Хундэтэй эдеэ -  аагайа хатаажа йурагдаа. 
Хадата нютагтам замбаагай туйаар 
Хун зониинь тэнхээ тамиртай ябаа.
Хорёо дуурэн малаа удхэжэ,
Харууйалжа нилээн ама тойодогдоо. 
Худоогэй ажал бултанда мэдээжэ,
Хушэ хурэгдоод яйала ябагдаа. 
Хугшэшуулэй дуушадай булгэмдэ

хабаадажа, 
Хоолойн шалаа ниилуулэн гаргагдаа. 
Худоогэй соёлой йулдые дэмжэлсээд,
Хото, худоогоор харуулан ябагдаа.
Харин сулоотэйдоо ухаан бодолоо йорижо, 
Хуййоороо холбоотой турэл хэлээрээ

омогорхожо, 
Хамаг найамни уншалгада зорюулагдажа, 
Хугшэртэроо гуурйамни тэрэл зандаа. 
Хусээхые бодоноб мэдэйэн ушаралаа, 
Хэблуулхые эрмэлзэнэб узэйэн, харайанаа. 
Хун зоной йонорто йониниие дуулгахаа 
Холошье йаа, эльгээн байнаб,
Хаа-яашье йаань даа.
Хожом хойтодо угаа дамжуулха 
Хорёод аша зээнэр, гушанараа хараабди. 
Хоншуухан тунтуу унэрдэн эрхэлуулхэ 
Хубида хуртэйэндоо хухижэ жаргаабди. 
Хунэй ажабайдал хунгэншье, шэмэрууншье, 
Халуун, хуйтэниие йайса долёогдоо гэе. 
Хэдышье найа хурэхэ гээшэмнай 
Хуул бурханай мэдэлдэ гэжэ мэдэе. 
Хахасаад нухэрни, маанадаа орхёод гэнтэ 
Хада гэртээ харишоод уйдхартай.
Хайрата инагтаяа душэн табан жэлдэ 
Хамта ябайанаа сэдьхэнэб гунигтай... 
Ханилйан уетэмни, урмашан ябажа,
Хорбоо юртэмсын зоолэниие эдлэебди!
Хан гэхэ ханяадагуй, ута найа эдлэжэ, 
Хуугэдэйнгээ духэриг соо туйатай ябаябди! 
Хатуухан сагай бэрхэтэй хулгоондэ 
Холуур хуугэдтэеэ ябажа байхадаа, 
Хуухэн-Бумбэй эгэшэ, Модотойн тообиидэ 
Харалсахыень найдан,

мургэнэбди барандаа!
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Тэмээн юундэ
УЛЬГЭР

Урдын урда сагта бурхан жэл- 
нуудтэ нэрэ угэхэ гэжэ йанаад, 
газар дээрэ буужа бодобо.

Гэнтэ бурханай хажууда ухэр 
бии болоод, саашаа орошобо. 
Мунее баййан жэлые ухэр жэл 
гээд нэрлэхэдэ болохо байна, 
гээд бурхан йанаба. Пууйан га- 
зартань удангуй бурханай хажуу- 
гаар амитад йубарилдан гаража 
эхилбэ. Туруулэн бар гараба, 
хойнойоонь туулай бумбэрйеер 
хатарба, луу, могой, морин, хо- 
нин гээд гарахадань, бурхан 
эдэ амитадай нэрэ жэл бухэндэ 
угэхэдэ тааруу байна гэжэ бодо
бо. Бишэн аашалйаар унгэрбэ. 
Тахяа нэгэ хоёр алхалаад ун
гэрбэ. Нохой, гахай хоёр аалиха- 
наар ябажа унгэрбэд. Бурханай

Нютагай эзэд
Унгщэ болойон ушар. Нэгэтэ 

хоёр эхэнэр ойдо гарабад. Ха- 
барай дулаан удэр тэдэ хоёрнай, 
хубшэ тайгада гаража, хушын 
хажуугаар хэбтэйэн борбоос- 
гой суглуулжа, йамар бэлдэхэ 
йанаатай ябабад. Бэрхын нюрган 
хуреед, хушын хажуугаар бор- 
боосгойнуудай ехээр хэбтэхые 
харамсаараа, тэдэ хоёрой досоо 
йайн болойондол йанагдаад, 
сайгаа шанажа, орон хангайдаа 
ургэхэеэ огтолон мартаад, туужэ 
оробод ха. Борбоосгойнуудшье 
ехээр дайралдаба. Тэдэ хоёр абяа 
гарангуй туужэл ябанад.

Нилээн саг болойон хойно 
нэгэнэйнь харахада нугее 
нухэрынь хажуудань харагда- 
багуй ха. Нэгэеэ бэдэржэ иишэ 
тиишээ харайба, хашхаржа хуу- 
гайлба. Оршон тойрон абяа 
аниргуй. Эсэйэн эхэнэр орой бо- 
лоходо, тэндээ хоноод, гэртээ ерээ 
юм байха. Нугеедэнь теерёод, 
ерэбэгуй. Углеедэрыншье угьш

гомдоогуйб?
амитадые тоолоод узэхэдэнь ар- 
бан нэгэн амитад болобо. Ар- 
бан хоёр жэлдэ нэрэ угэбэл йайн 
байгаа гэжэ йанаад. Арбан хоёр 
жэлэй ахалха амитан хэрэгтэй 
гэжэ йураг суу амитадай дунда 
бурхан тарааба. Энэ йуурида 
йуухаяа тэмээн дурадхалаа бур- 
ханда мэдуулбэ. «Би арбан хоёр 
жэлээ ахалха байнаб. Бэе гээшэм 
байна», -  гээд йайрхаба. Атар 
заахан хулганашье энэ йуури 
эзэлхээ бурханда байал дурадха
лаа оруулаа юм байха. Бурхан 
тэдэ хоёрто «Хэнтнай углеенэй 
нара эгээл туруун харанаб, тэ- 
рэтнай энэ йуури эзэлэг», -  гэжэ 
хэлэбэ. Орой болойон хойно тэ
мээн зуун тээшээ хараад хэбтэ- 
шэбэ. Пубэлгэн хулгана тэмээнэй 
бухэн дээрэ гаража баруун тээ
шээ хараад хонобо. Углеегуур

шоглобо
йаа, угы. Ерэйэн эхэнэр зониие 
суглуулжа, бэдэрхэ гэжэ хэлсэ- 
бэд. Тэрэ угы болойон эхэнэрэй 
гэртэхин хаа-яана ябажа узэлшэ 
хунуудтэ узуулбэд. Узэжэ угэйэн 
хунуудынь: «Хундэ байна», -гэжэ 
хэлээд, тэдэниие зобообо гээшэ. 
Ядаад Шагжын Даша таабайда 
ошожо узуулхэдэнь: «Наймадахи 
хоногтоо йайн мэдээ дуулахат. Бу 
бэдэрэгты. Хулеэгты, еврее оро- 
жо ерэхэ», -  гэжэ айладаа юм бай
ха. Найма хонойон хойно тэрэ 
угы болойон эхэнэрнай нэгэ мал- 
шанай зуйаланда духэжэ ерээд 
байба гээшэ. Тэрэ зуйаландаа 
баййан малша убгэн тэрэ эхэ- 
нэрые зааха эдеэлуулээд, гэртэ- 
хиндэнь мэдээ эльгээйэн байгаа. 
Тэрэ убгэнэй орондо залуу мал- 
шан байбал, тэрэ эхэнэртэ гэр- 
тэ баййан эдеэ хоолоо табижа 
эдеэлуулхэ байгаа, уни удаан (хэ- 
дэн хоног) эдеэлээгуй хун ехээр 
эдибэл, хосоржо болохо юм. Y h h  

удаан эдеэлэнгуй ябайан хундэ

наранай гараха дутэлбэ. Нара- 
най туруушын туяа баруун ундэр 
хадын оройе гэрэлтуулбэ.

«Би туруун наранай туяа ха- 
рааб!», -  гэжэ хулгана хашхарба. 
Бурхан арбан хоёр жэлэй ахалаг- 
ша ама сагаан хулгана болобо, 
-  гэжэ зарлиг буулгаад. Бурхан 
тэмээе гомдохогуй гэжэ арбан 
хоёр жэлэй амитадай шэнжэтэй 
болгойон юм. Хулгана нюдэтэй, 
ухэр гэдэйэтэй, бар табгайтай, 
туулай хоншоортой, луу бэетэй, 
могой йуултэй, морин дэлйэтэй, 
хонин ноойотой, бишэн нюрга 
бухэтэй, тахяа залаатай, нохой 
духатай, гахай йоёотой. Иимэ 
олон шэнжэ тэмээн бурханйаа 
абайандаа, юундэ гомдохоб даа. 
Мунеешье тэмээн тубшэн даруу 
зантай ябадаг гэжэ ульгэр домог 
соо хеерэлдэдэг.

зааха эдеэлуулжэ, дадхаадаг юм. 
Буряад зомнай убгэд хугшэдэй 
захяа заабаряар иидэг бэлэй даа. 
Тиигэжэ тэрэ эхэнэр олдоо юм. 
Даша таабай (бее хун баййан): 

«Орон хангайдаа эдеэнэйнгээ 
дээжэ ургэнгуй яаража, сай- 
гааш шанангуй тургэн суглуул
жа, хомхойржо баййандатнай 
ороной эзэд шоглоо юм байна. 
Энэ алтан уужам дэлхэй дээрэ 
эзэгуй юумэн гэжэ байдаггуй, хуу 
юумэн эзэтэй юумэл даа, таладаш 
хэбтэйэн борбосгойнууд. Модо 
хэрэглээд отолходоо, сайгаа ша
нажа орон хангайдаа эдеэнэйнгээ 
дээжэ ургеед таряа сасаад иигэжэ 
хэлэдэг:

«Yniee олон боложо байгты, 
намда заахал модод хэрэгтэй, 
нэгэ хэдые уршеежэ хайрлыт», -  
гээд модоо отолон абагша юумэл 
даа», -  иигэжэ хэлэйэн юм гэжэ 
нютагай убгэд хеерэлдеед, энеэл- 
дэдэг бэлэй.

Лубсан ЦЫРЕНОВ
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Арадай аман зохёолой абдарйаа
O H b h O H  УГЭНУУД

О ройон  бороо  зогсохо, ерэйэн айлш ан 
м ордохо.

Дож дь перестает, гость уходит.
(всему есть мера)

П ай н  м ориндо  эзэн олон, йайн хундэ 
нухэр олон.

У доброго коня хозяев много, 
г хорошего человека друзей немало.

П алхинай  угы  haa, м одон ой  орой 
худэлхэгуй.

Без ветра верхушка дерева 
не закачается.

П алхинай  угы дэ н огоон  худэлхэгуй.
Без ветра и трава не колышется.

П урай ан  далай , йураагуй  балай.
Учившийся -  море, 

а не учившийся -  тьма.

П ээлэй  хун х аб ар  н ам ар  даараха.
Франт мёрзнет весной и осенью.

У нэгэн  унтаандааш ье тахяа тоолодог.
Лиса и во сне кур считает.

У рэтэй  хун хунэй урые бу хэлэ.
Имея своих детей, не суди чужих.

У гы рхэ хунэй унтаха эдихэнь туруу, 
баяж аха хунэй й ан аха бодохонь туруу.

Кто в думах о еде и сне в мечтах, 
тому бедному быть. 

Кто в думах и заботах о деле, 
тому богатым стать.

0 о р ы н  ю умэ унэргуй.
Собственный запах человеку 

неизвестен.

А али хан  ябаж а, абгай  болодог.
Тише пойдешь -  большим станешь.

А б ар и  й ай та  ар б а  хонохо , ам а м уута 
хээрэдэ хонохо.

Человек доброго нрава десять раз в 
гостях переночует, а человек со злым 

языком в степи переночует.

А гта  м орин  сэргэдэ, аба  хун хойм орто.
Рысак красен у  коновязи, 

а отец на почётном месте.

А д аг тэнэг бэеэ м агтаха.
Только неумный человек 

сам себя хвалит.

А ж алгуйгоор  алган аш ье барихагуйш .
Без труда не поймаешь и окуня.

А й лда ош оходоо  ам ар , гэртэн ь ош о- 
ходо хом ор.

В гости ходить любит, 
а к себе звать не любит.

А лтан ай  саан ай аа  гуулин гараба .
За золотом обнаруж ивается бронза.

А льм а ж эмэс ам тан  соогоо  йайн, ай раг 
т ар аг  йонин  соогоо  й ай н .

Хорошо яблоко, пока оно в соку, 
кефир и снежок -  пока они свежи.

А м баар  хэды ш ье ехэ йаа, дуурэдэг, 
ам ан  хэды ш ье бага  йаа, дуурэдэггуй.

Хоть велик амбар, но наполняется, 
хоть мал рот, но не насыщается.

А р б ан  хурьгэнэй  мууе олоогуй  аад, арай  
нэгэ бэриингээ мууе урид олодог.

Изъяны у  десятерых зятьев не ищут, 
а недостаток одной невестки найдут.

А гта  алд аб ал  бари гдаха, ам а алдабал  
баригдахагуй .

Упустишь коня поймаешь, 
слово обронишь -  не поймаешь.

(слово не воробей, 
вылетит -  не поймаешь)
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ЁПО ЗАНШАЛ

Сагаан хадагаар золгожо, 
сагаан йанаа йанаалагты!

Урдын урда carhaa хойшо арад бухэн Шэнэ жэлые угтажа, Ьайндэрлэдэг баййаниинь мэдээжэ. 
Теэд нэгэ тогтомол хамтын уд эр гэжэ байгаагуй, арад бухэн ввйэдынгвв ажабайдалда, ажахы- 
да таарамжатай саг йунган шэлэжэ, хабартаа, намартаа, убэлдее, зундаа тэмдэглэдэг байгаа. Саг 
жэлэй унгэрхэ тума арад тумэн юртэмсын эрьесэ байдалые, байгаалиин жама ёйые йайса мэдэхэ 
боложо, уе сагай литые наринаар тодорхойлходоо, эрдэм ухаанай ундэйеер байгуулагдайан астро- 
номическа литэтэй болойон туухэтэй.

Иимэ ушарйаа уламжалан, 
буряад арадай Шэнэ жэлэй 
йайндэр -  Сагаалган гурбан 
шата дабажа, йуури байраяа 
гурба дахин урилban байна. 
Ямар шатануудые дабажа га- 
раа юм гээд танилсаял даа.

ЭНЭ ХАДАА САГААН
ЭДЕЭНЭЙУДХАДЭЭРЭБЭЭ
ГАРАА

Буурай холын барга сагай 
заншалаар буряад арадай, 
юрэнхыдее монгол угсаата- 
най шэнэ жэл -  Сагаалган на- 
мар (муноонэйхеэр октябрьда) 
болодог байгаа. Энэнь мал 
ажалтай арадуудай байдалЬаа 
дулдыдадаг йэн. Табан хушуу- 
та малынь убэлэй хуйтэниие, 
хагсуу хабарай хатууе дабажа 
гараад, удэжэ олошороод, зу- 
най ногоон дээрэ тобиржон 
йайжараад, намартаа тарган 
йайнаар ондо орохоор бэлэн 
болоод байдаг гээшэ. Баян 
тарган, элдин йайхан энэ уедэ 
монгол угсаатан шэнэ жэ- 
лээ -  Сагаалганаа хэдэг йэн. 
«Ерэхэ убэл, хабарнай зуд 
туранхагуйгоор, ажана ам- 
галан унгэрйэй, сагаан эдеэн 
дэлгэржэ, амитанай урэ хоол 
тэгшэ йайн оршойой», -  гэжэ 
хунууд дайда дэлхэйн эзэдтэ 
шутэдэг, мургэдэг, ургэл хэдэг 
байгаа.

Тиихэдэ ехэ найр зугаа хэжэ, 
хунэй хубууд хусэ шадалаа тур- 
шадаг, хулэгэй унагадаар бай

буляалдуулжа йайндэрлэдэг 
йэн ха. Энэ йайпдэрые юун- 
дэ Сагаалган гээ юм гэхэдэ, 
«Энэ хадаа сагаан эдеэнэй 
удха дээрэйээ гараа» гэжэ Бу
ряадай туруушын эрдэмтэн 
Доржо Банзаров, профессор 
Г омбожаб Цыбиков гэгшэд 
харюусана. Урданай гуримаар 
( агаалгапЬаа эхилжэ, зунай 
элбэг дэлбэг сагта даража 
абайан аарса сагаагаа эдижэ 
захалдаг, хойто жэлдэ сагаан 
эдеэнэй бури ехээр дэлгэр- 
хынь тулада зальбардаг, ургэл 
ёЬолол хэдэг бэлэй. Энэнь 
Шэнэ жэлээ Сагаалганаа на- 
мар угталга хадаа йайндэрэй 
нэгэдэхи шата бол оно. Тэрэ 
уедэ монгол угсаата арадууд 
жэлдээ хоёр удаа -  намартаа, 
хабартаа сагаалжа байгаа.

XIII зуун жэлэй эхинйээ 
монгол угсаатан хитад литэ- 
дэ орожо захалаа гээд, зарим 
эрдэмтэд тэмдэглэдэг. Хитад 
литэ хадаа Хитадай эрдэм- 
тэ зурхайшадай хэдэн мянган 
жэлэй хугасаа соо огторгойн 
одо мушэдэй, hapa, наранай 
эрьесые адаглажа, шэнжэлжэ 
t o t t o o Iio h  йарын литэ гэхэ ту, 
али хара зурхай гээшэ. Буряад 
зон энээгээр ехэтэ йонирхожо, 
«монгол hapa» гэжэ нэрлэдэг 
юм.

Энэ литын ёйоор, Сагаал- 
ганиие намар Ьайпдэрлэхэеэ 
болижо, хабарай эхин hapa бо-

лохо Сагаан h a p b iH  нэгэн шэ- 
нэдэ хэдэг болоо бэлэй. Чин- 
гис Богдо хаанай 1206 оной 
Барас жэлдэ -  бухы монгол 
угсаатанай хаан гэйэн солодо 
хуртэйэп жэлдэ -  сагаан эдеэ
нэй дэлгэржэ, малай тулэй 
тулжэжэ баййап хабарай эхин 
йарада Ехэ Монгол Уласые 
T o rT o o h o H  ушараар монгол 
угсаата арадуудай ехэ бая- 
рай удэр болойон байха юм. 
Тэрэ гэ!1эн11ээ хойшо убэлэй 
унгэржэ байхада сагаалнаб- 
ди. Энэнь хадаа шэнэ жэлые 
1гайндэрлэлгын хоёрдохи шата 
болоно.

УБЭЛЭЙ УТА БУНИНУУД- 
ТЭ МОРИН ХУУРАЙ АЯЛ ГА 
ДОРО УЛЬГЭР ШАГНАХА- 
ДА ГОЁЛ ДАА

Сагаан йарын нэгэн шэнэ 
гээшэ тогтомол нэгэ удэр бэшэ, 
харин ундэр, набтар жэлйээ 
боложо, 20 таран хоногой 
йэлгээтэй байдаг. Муноонэй 
литын ёйоор, январиин 20- 
йоо февралиин 18 хурэтэрхи 
удэрнуудэй али нэгэндэнь ту- 
дадаг гэхэ ту, али дайралдадаг 
юм.

Хитадай хара зурхай зо- 
хёойон мэргэшуул энээниие 
йанаанйаа абаад табижархёо 
бэшэ, харин одо мушэдые, 
йара нарые наринаар шэн
жэлжэ, суг мушэд жэлдээ 
оройдоол нэгэ дахин наран- 
тай тохёоно гэжэ тодоруулаа.
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Тиин эдэ суг гэхэ гу, али булэг 
мушэд наран хоёрой тохёохо 
yehoo шэнэ жэлые тоолоо юм. 
Энэнь дээрэ дурсагдайан саг- 
тай тудалдана бшуу. Тиимэйээ 
Хитадай зурхайшад он жэлэй 
эрьесые, йара, наранай хиртэл- 
гые, гараг удэрнуудые, од од ой 
тохёолгые таблица болгожо 
зохёодог байгаа. Хитад литэ 
гансал монгол угсаатанай дун- 
да тараа бэшэ, харин тубэд, 
япон, манжуур, солонгос гэхэ 
мэтын Зуун зугэй арадууд хэ- 
рэглэдэг болоо.

Энэ литые монгол угсаа- 
тан ламын шажанаар дамжуул- 
жа, Тубэдйоо абаа ха гэжэ 
олонхи зон ойлгодог. Зугоор 
энэнь буруу. Хитад литэ Буд- 
дын шажанай (шарын шажа- 
най) дэлгэрхэйээ хэдэн зуун 
жэл урда тээ монгол угсаатан- 
да тарайан байгаа. Энээниие 
баталйан туухын хэдэн барим- 
та бии. Жэшээнь, 1260 ондо, 
Хубилай хаанай уедэ, монгол- 
шуудай ниислэл хото Хитадай 
Бээжэн хото баййан юм. Ху
билай хаан тэндэ бухы найаяа 
унгэргэйэн юм. Энэ йайндэртэ 
хитадууд ямар нулоо узуулээб 
гэхэдэ, бууза, банша (пель
мень) заабол баридаг болоо 
йэн ха. Шэнэ жэлые угталгын 
йайндэрэй бухы ёйо заншал- 
нууд хуушаараа, монгол янзаа- 
раа улэйэн байгаа.

Пуулээрнь энээгуур ябайан 
Европо тубиин Венеци хотын 
аяншалагша Марко Поло ном 
соогоо иигэжэ бэшээ йэн: «Тэ- 
дэнэй хаан Хубилай албата зон- 
тойгоо иигэжэ йайндэрлэнэ: 
эрэ эмэгуй хунууд бултадаа 
сагаан хубсайа оойэдынгоо 
гуримаар умдэдэг. Тэдэ са
гаан унгые жаргалай унгэ гэжэ 
тоолодог, тиимэйээ бухэли 
жэл соо аза жаргалтай, энхэ 
амгалан йуухын тулоо сагаан 
унгоор хубсалдаг».

XY-XVI зуун жэлйээ мон
гол угсаатанай дунда Буд- 
дын шажан дэлгэржэ эхилээд, 
XVIII зуун жэлдэ Буряадта 
хурэжэ ерээ. Шарын шажан 
бии болойоор, арадай урданай 
ёйо заншалнуудай зарим нэ- 
гые угы хэжэ, нугоо заримыень 
оортоо тааруулан абайан юм. 
Тэрэ тоодо Сагаалганиие ша
жанай шанартай йайндэр бол- 
гохо йэдэлгэ гаргагдаа йэн.

Энээниие лам анар яма- 
раар номнодог байгааб? Ямар 
суртаал баййан гээшэб? Буд
да Шакьямуни хадаа сагаан 
йарын нэгэн шэнэ болотор 
Тэрэсэй (брахман) 6 багша- 
тай ном хэлсэхэеэ айгаад, тэ- 
рьедэжэ ябайан дурэ узуулдэг 
баййан аад, нэгэн шэнын 
удэрйоо эхилжэ, Баранасын 
(Бенарес) балгаайанай дэргэдэ 
тэдээнтэй уулзаад, 15 хоногой 
туршада эди шэдиеэ гаргажа, 
Тэрэсэй 6 багшые номгоруу- 
лаад, оорынгоо шажанда ха- 
баадуулаа йэн ха. Пуулээрнь 
бухы Энэдхэг орондо Буддын 
шажан мандайан туухэтэй. 
Бурхан багшын энэ илалтые 
дасангуудаар тэмдэглэжэ, Са
гаан йарын нэгэн шэнэйээ 15 
хоногой туршада Г анжуур 
хурадаг байгаа. Энэнь сагаан 
йарын хурал гэжэ нэрэтэй йэн.

Мунее уеын Сагаалган гу- 
рэнэй йайндэр болонхой

Совет засагай жэлнуудтэ 
м анай  Б уряад  орондо С а 
гаалган хоригдошонхой бай
гаа. Тиигээшье йаань, буряад 
арад сагаан йарын йайндэрые 
нюусааршье йаа, тэмдэглэ- 
дэг йэн. 1990 оной йуул багта 
Бугэдэ буряадуудай ехэ хурал- 
даан боложо, ундэйэн соёлой 
тусхай эмхи -  эблэл байгуу- 
лагдаа бэлэй. Элинсэг хулин- 
сагуудайнгаа уеын уедэ сахи- 
жа ябайан ёйо заншалнуудые, 
ундэйэн соёлые йэргээхэ, турэл

хэлэеэ шудалха, хугжоохэ ехэ 
зорилгонууд хараалагдаа йэн.

Тиин Буряадай СССР-эй 
Верховно Соведэй 1991 оной 
январиин 11-нэй Тогтоолоор 
арадай йайндэр -  Сагаалган, 
Сагаан йара хуулита болгог- 
доо бэлэй. Тиин хори гаран 
жэл соо Сагаалганай Шэнэ 
жэлэй йайндэрые тэмдэглэжэ 
байнабди.

Сагаан Ьарын гарахада, 
Сагаан /тхалта

баабайнараа, 
Сагаан Ианшагта эжынэрээ 
Сагаан хадагаар золгожо, 
Сагаан канаа /юнаалагты! 
Сагаалганай амаршалга, 

золгохо ёйо оорын гуримтай. 
Хунууд бултадаа нэгэ найа 
нэмэбэ гээшэ. Дуу хунууд 
ахынгаа гарай доройоонь аль- 
гануудаа оодэнь харуулжа, то- 
хоногтонь дунгэн золгохо. Аха 
хунууд альгануудаа уруунь ха- 
руулаад, дээрэнь гараа таби- 
жа, амаршалха ёйотой. Мэн- 
дэ амараа хэлсэйэнэй йуулээр 
айлшад хойморто йуужа, ам
галан зохидоор хоорэлдэжэ, 
сай уудаг, сагаан эдеэнйээ ама 
хурэдэг юм. Айлшадай гараха 
дээрэ гарай бэлэгууд барюу- 
лагдадаг.

Алтан дэлхэйн арадуу- 
дай эгээл йайхан йайндэрынь 
Шэнэ жэл гэжэ тоологдодог 
гээшэ ааб даа. Манай буряад 
арад Шэнэ жэлээ Сагаал- 
ганаа, Сагаан йараяа убэлэй 
янгинама хуйтэнэй бууража, 
хабарай элдин йайхан сагай 
гарахаяа байхада угтажа, «са
гаан сэдьхэлтэйгээр», «сагаан 
йанаатайгаар», «сагаан эдеэ- 
тэйгээр» тэмдэглэдэг йайхан 
заншалтай гээшэ.

Бата-Мунхэ ЖИГЖИТОВ, 
minkultrb.ru
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
( Ургэлжэл/

Нэмэргэ шэнги йорьмотой, 
Номо ш э н г и  н и д х э т э й , 

Барас шэнги балсантай, 
Наран шэнги хурса,
Пара шэнги йайхан 
Сайан сагаан сэдьхэлтэй, 
Сахилгаан мэтэ харасатай 
Буха-Ноён баабай 
Нюдэ сабшаха зуура 
Нарата дэлхэй эрьехэ 
Нарин хэер мориндоо 
Нахис байса йууйан 
Сагаан манан уулэнйээ 
Сэхэ доошоо сахилзан, 
Парьдаг хадын хормойдо, 
Палаа харгын бэлшэртэ 
Дурбэн туруу дулэтуулэн, 
Дуута тэнгэри дорьбуулан, 
Дуйал бороо шэмэруулэн

буугаа бэлэй. 
Буряад зоноо хаража ябаха, 
Булгата нютагаа

суурхуулха 
Баян хонгоодор зоноо

урэжуулйэн 
Буха-Ноён баабай, 
Будан-Хатан эжымнай 
Буудал дундаа ойлгожо, 
Хухэ мунхэ тэнгэридээ

мургэжэ, 
Хонгоодор зонойнгоо 
Хэтын хэтэдэ мунхэ ябахын

тулео
Хонин тоолэй табижа,
Хун шубуун гарбалаа

домогложо,
Хуйан модые -

манай ерээдуйе зугнэйэн 
Хун сагаан бэеынь

хурылжа, 
Хуйан модоор сэргэ

бутээжэ,
Хормой доронь 
Парьдаг уулын мунхэ

ногоон
Панд из ай ууюулжа,

Панаан сэдьхэлээ тэгшэлжэ, 
Эрдэни хулэг барижа, 
Эбэртэй бухатайнь

йэтэрлэжэ, 
Элдин сагаан нютагаа

магтажа, 
Энхэ найман убгэдео

дурдажа,
Парьдаг уулын 
Г ушан гурбан голой

уулзуурта 
Пэмжэн уулэн дээгуур

дамжан
Пуртэ ехэ бурхадай 
Г ушан гурбан хатад 
Парьдаг уулын эзэд

болохоо буугаа бэлэй. 
Тала дайдаарнь 
Тухэреэн сагаан

йэеы гэрнууд 
Табан хушуун малаар

хуреэлэгдэжэ, 
Тойо сагаагаар билтаржа, 
Тумэн зон
Тубшэн даруу зангаараа 
Танигдаагуй газарта

жаргажа йуугаа бэлэй. 
Тургэн ябана саг 
Таабари шэнги хурдаар. 
Тооложо йууйан 
Туухын хуудайые 
Татан йуухада,
Толотомо наран 
Удэртее мандажа гарана. 
Убгэн болойон Буха-Ноён 

баабай, 
Уел эн жаргажа йууйан 
Будан-Хатан эжы 
Уулэндэ тулама хадануудай 
Ундэр эзэд боложо йуугаа

бэлэй.
Хара нангин шажамнай 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ 
Хатуу Буряад-Монголоо 
Хаража ургэжэ байдаг лэ. 
Хонгоодорой юйэн тугые

ургэжэ ябаха

Хун уг удам соомнай
мундэлйэн байха. 

Хаан уласаа нэгэдуулйэн 
Хатан Алан-Г уайаа тарайан 
Хамагай дээдын эхэйээ

харалтатай 
Тумэр сагаан могой жэлдэ 
Туби дэлхэйн зониие

нэгэдуулхээ 
Тумэн олон сэрэгуудые 
Тубхинуулэн суглуулжа, 
Алтан уласта добтолжо, 
Алдар нэрэеэ нэрлуулжэ, 
Амитан зон йугэдэн

дохижо, 
Алтан уулые дабажа,
Аяар баруун тээшээ

добтолон дабшаа бэлэй. 
Агууехэ ород гурэниие

мэдэлдээ абажа, 
Анханайнгаа турэл

тоонтодо духэжэ, 
Алдар солото Чингис хаан 
Хара далайн эрьедэ

тогтожо, 
Хамаг сэрэгээ тогтообо. 
Хонгоодор зонойнгоо

буянта газарай 
Хойморто тогтожо,
Юйэн сагаан йэеы гэр

табижа,
Юйэн туг хадхажа,
Юйэн удэр хухэ тэнгэридээ 

мургэбэ,
Дайн дажар саашань хэнгуй 

зогсообо. 
Даруу номгон байдал

тогтожо, 
Дархан солоёо ургэжэ,

найр наада хэбэ. 
Дуу хугжэмэй абяан 
Дутэ баййан газарааршье

зэдэлжэ байба. 
Дайн гээшэ хатуу саг ерэнэ. 
Дуулим йайхан нютагаа

орхихо
Саг дайралдана.
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Ухибууд олоороо хэды
уншэрнэб 

Тооложо барашагуйл
байха.

Убгэд хугшэдтэ,
бэреэд йамгадта 

Урсэгэр ээм дээрэнь 
Хэды ехэ худэлмэри

тохогдоноб даа. 
Хуниие алаад,
Хайра шагналда 
Хуртэхэ гээшые 
Хухэ тэнгэриин бурхад

шоо узэхэ даа.
Хоёр хаанай

хёморолдоходо, 
Хун зон тулина, зобоно. 
Амгалан тайбан байхада, 
Амитан зон жаргажа йууна. 
Хун шубуун гарбалтай, 
Хуйан модон сэргэтэй 
Хонгоодор зон 
Энэ хадата нютагтаа

байрлажа, 
Эхэ йайхан нютагынь

болобо.
Холо ойро нуухэеэ болижо, 
Хонин сагаан Ьэеы гэр 
Хэрэглэхээ болибо.
Хада уулада модон элбэг -  
Ханатай тура барижа,
Хухэ утаа ууюулжа эхилээ

бэлэй.
1300 он гаража,
Баян жаргалан нютагай 
Баарайн аймагай 
ЮЬэн хонгоодор хубууд 
Бугэдэ зондоо туЬатай 
Бултадаа боо болоЬон.
Эдн шэди ехэтэй,
Эрдэм бэлиг ехэтэй 
Эгээ тулэг найандаа ябаЬан 
Эрэлхэг зоригтой 
Даян-Дээрэхи Хаанай

басагатай 
Айл болохо гэхэдэнь,
Хаан басагаа угэхэ

дурагуй байгаа. 
Хундэтэ эсэгэдэнь 
Хадаг табихаа ошоходонь, 
Хаан гэртээшье оруулангуй 

намнаа. 
Даян-Дээрэхи хубуун 
Дуратай басагатаяа 
Тэрьелэн ошохо гэлсэбэ. 
Аха дуу юЬэн хубуудэй 
Арга мэхэ хэжэ, 
Тэрьелхэдэнь,
Абань угэлэн хэлэбэ:
-  Алтай хаанай манда 
Амар заяа узуулхэгуйнь

мэдээжэ, 
Хэдышье эди шэдитэй

байгаашье haa, 
Хаанай сэрэгтэй

тэнсэхэгуйт. 
Хара Ьуни юЬэн хубууд 
Хайратай Ьамгадаараа

тэрьелбэ,
Хани нухэдыншье ябалсаба. 
Хаан мэдээд,
ХойноЬоонь сэрэг эльгээбэ.
-  Хатууханаар хэЬээхэбди 
Хусэжэ барижа

асараарайгты! -  гэжэ 
Хаан захирба.
Зуун хойшоо ябаЬан

муртэнь оробо. 
Зуун хойто хадада 
Бушуу тургэн ябажа

байхадань, 
Бардам хаанай сэрэг духэжэ

ерэбэ.
Бурэн-Хаан бэшэнээ

ябуулаад,
Нухэд хубуудынь 
Номо годлёор харбажа, 
Нилээн удаан тогтообо.

Наран орожо,
Бурэн-Хаан хуреэлэгдэбэ. 
Нухэд хубуудээ тэрьелэгты

гэбэ.
Хаанай сэрэгэй

дээрэнь ерэхэдэнь, 
Хин hалхи худэлгэбэ,
Хухэ тал сасаруулЬаар 
Хухэ тэнгэридээ мордобо. 
Хаанай сэрэгууд,
Хонон байжа бэдэрбэ, 
Уурэй сайхада саашаа

дабшаба.
Уулэпдэ хурэтэр утаа уняар 

бушхажа байба. 
Улэйэп нухэдынь ерэжэ

хараба. 
Уулэндэ хурэтэр бушхажа 

байЬан утаан 
Утэр бушуу угы болошобо. 
Ундэр йайхан модон

гэрэлтэжэ байба. 
Бурэн-Хаан модон болоод, 
Гэрэлтэжэ байна гээд, 
Бултадаа доро дохин

мургэбэ. 
Хэтэ мунхэ тахилгатай

газар болобо. 
Хатуу хаанай зарлиг

ДУУРГэжэ, 
ХойноЬоон намнан ябаба. 
Ундэр-Баабай хусэгдэбэ. 
Ундэр дабаанда хашагдаба. 
УлэшэЬэн зоноо хойто 
Улэн ногооной саагуур

хоргодогты гэбэ. 
Улэн ногоон соо морин

харагдахагуй байба. 
Ундэр-Баабай 
Ургамал шулуун болоод, 
Уулын харгы хаагаад

байшаба.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта).
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