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ХУПДУ1) НУХЭД!
Заха холын Захааминай ай- 

магаймнай ургэн сагаан Санага 
нютагта дасанай хойто уулын 
энгэртэ Арья-Бала бурханай 
мундэлжэ байха уедэ декаб- 
риин 15-да Закаменск хотын 
соёлой байшан соо Арья-Бала 
бурханда зорюулагдайан ма
рафон унгэрбэ. Арья-Бала бур- 
хан туби дэлхэй дээрэ Тубэд, 
Энэдхэг гурэнуудтэ бодхоог- 
донхой, гурбадахи Арья-Бала 
манай Захааминай аймагта 
мундэлхэнь. Тиимэйээ Санага 
нютагнай унэхеереешье ди- 
ваажанай орон болохонь гээ- 
шэ. Энэ бурхан зеелэн сагаан 
шарайтай, эхэнэр тухэлтэй, 
41 метр ундэртэй, 26 метр 
ургэнтэй, хун турэлтэнэй мур-

гэхэ, амидын жаргалые гата- 
лаад, хойто найандаа шэнэ 
турэлдэ орохыемнай хусэжэ 
hyyxa бурхан. Энэ найан соо- 
гоо Захаамин нютагаймнай 
арад зон ямар золтой хуби 
заяатай гээшэбибди.

Бултадаа хамта эблэржэ, 
буянтай хэрэгтэ хабаадалсайан, 
йайн йанаатай, йайхан заяатай 
нютагаархидтаа халуун бая- 
рые хургэнэб.

Шэнэ жэлээр та бугэдэниие 
хани халуунаар амаршалаад, 
амгалан тэнюун байдалтай, 
найатай зоноо хундэлжэ, эбтэй 
эетэй, элуур энхэ, зол жаргал- 
тай, унэр баян, ажал хэрэгтнай 
амжалтатай байхыень хусэнэб.

Унгэрйэн жэлнай бусад жэл- 
нуудйээ дутуугуй байгаа, бухы

дэлхэй дээрэ тогтойон хундэ 
ушаралнуудта сохюулангуй, 
урагшатай, амжалтатай гараба 
гээшэбди. Эршэтэй ажалаараа, 
эелдэр зангаараа, дуугаараа 
эбтэйхэн угтажа баярладаг 
Шэнэ жэлнай олоной омог ам- 
жалтаар, огторгойн арюухан 
галнуудаар, шэмэг хасууряар 
ялалзаад оршобол. Арад зо- 
ноймнай йанаан тэгшэ, сэдьхэл 
ундэр, шэнэ жэлтэй найдалаа 
холбохо жэгтэй заншал бии бэ- 
лэй. Энээхэн заншалнай арад 
зоной сэдьхэлдэ юроол болон 
мандайай! Шэнэ жэлээр!

«Захааминай аймаг» 
гэйэн муниципальна 

байгуулгын 
захиргаанай гулваа 
С.В. ГОНЖИТОВ
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ГАХАИ ЖЭЛ
Хее хара бэетэй,
Хоршогонохо hoHiiH дуутай,
Хурьйэтэ газарые урбуулдаг
Хусэ ехэтэй Гахай жэл.
Г ахай жэлнай февралиин 

5-да гаража ерэхэ, тиибэшье 
литээр ямар жэл байхаб, ямар 
жэлтэй хунуудтэ гараха жэл 
нулеетэйб гэжэ хаража узэе.

Бухы юумэн йайжарха 
тээшээ ябаха. Пайн йайхан 
хэрэгууд бэелуулэгдэхэ. Алта 
мунгэн тэхэрихэ. Баяр жар- 
галшье узэжэ бол охот. Бухы 
юумэн элбэгжэхэ! Ажал ху- 
дэлмэри дээрэ муу юумэн бо- 
ложо магад. Алта мунгэ бариг- 
шад, сэхээтэд (интеллигенци) 
энэ жэлдэ я Нал а бараг hyyxa. 

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭИ XYH
-  энэ жэлдэ йайн hyyxa. Иимэ 
жэлтэй хун найрлажа, сэнгэжэ 
ябахадаа, ерээдуйнгээ тусэб та- 
биха.

УХЭР ЖЭЛТЭЙ XYH 
энэ жэлдэ барагтайшаг ябаха. 
Гэбэшье ажалдаа дарагдаха, 
хэхэ бухы ажалаа арай ёохон 
дуургэхэ.

БАР ЖЭЛТЭЙ XYH энэ 
жэлдэ haiiii ябаха. Бухы уйлэ 
хэрэгуудтэ оролсожо, алта 
мунгэ олохо. Сагаа йарын 
ерэтэр энэл хэрэгээ ургэл- 
жэлуулхэдэнь болохо.

ТУ У Л АЙ ЖЭЛТЭЙ XYH
-  энэ жэлдэ номгон даруу яба- 
жа, олон шэнэ нухэдтэй боло
хо. Ажал хэрэгынь урагшатай 
бутэсэтэй байха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ XYH 
энэ жэлдэ haini hyyxa. Иимэ 
жэлтэй хун хэзээдэшье алта 
мунгеер дуталдажа узеегуй 
юм. Илангаяа энэ жэлдэ ша- 
дабаряа гаргаа haa, уйлэ хэ
рэгынь хэзээ хэзээнэйхийээ

буришье йайн ябаха.
МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ XYH

- энэ жэлдэ ухаагаа гуйлгэн, 
Ьайп сагай ерэхые хулеэхэ. Тэ- 
рээндэ энэ жэл баярлахаар, 
хухихеер юумэ асарха.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ XYH
- энэ жэлдэ йанагдаа хулеэг- 
дээгуй алта мунгэтэй боложо, 
урн шэрэйээ гараха, йанайанаа 
хусэлдуулхэ, машинатай, зуйа- 
лантай, байратай болохо.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ XYH 
энэ жэлдэ бусад ондоо жэлтэдйээ 
эгээ ехэ жаргалтай йайн hyyxa. 
Г эбэшье осол тодхорто, гэнтын 
аюулда орохогуйн тула бэеэ 
наринаар, болгоомжотойгоор 
абажа ябаха хэрэгтэй.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ XYH 
энэ жэлдэ унгэрэгшэ жэлэйнь

аза талаан дуурэхэ. Урдань 
дахяад шэнэ уйлэ хэрэгууд 
хулеэхэ.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ XYH
энэ жэлдэ улуусэ ехээр ажалла- 
жа, арай ёохон алта мунгэтэй 
болохо. Анханайнгаа йанал 
бодолые, тусэблэйэн тусэбее 
бэелуулэнгуй, тэрэнээ сэдьхэл- 
дээ хадагалан улэхэ.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ XYH 
-  энэ жэлдэ яажа амидарха ба 
гэр булэ тухайгаа бодожо, 
ухаагаа урда урдынхийаа ехээр 
гуйлгэхэ.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ XYH 
энэ жэлдэ haiin hyyxa. Илангаяа 
инаглал ажал хоёрто амжалта 
туйлаха, угай зееридэ хуртэжэ 
гу, али ехэ мунгэ абажа болохо.

http://soYol.ru/bur/

http://soYol.ru/bur/
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Оролдолго гаргагшадта олзотой жэл
Манай буряад арад жэлэй 

туршада хоёр дахин Шэнэ жэл 
угтадаг. Сагаалганаа хуулита 
ёйоор тэмдэглэдэг болойомнай 
йайшаалтай. Унэн алдартанай 
Шэнэ жэл январиин 1-дэ эхил- 
жэ, зуун арадуудай зурхаййаа 
дулдыдадаггуй. Зуун зугэй ли
тый ёйоор, 12 амитадай нэ- 
рээр жэлнууднай нэрлэгдэжэ, 
йубарилдан гарахадань, тусхай 
зурхай зурагдадаг. Харин мунее 
сагта ямар жэл гарахаб гээд, 
бухы зон йонирхожо, тэрэ зур- 
хайгаар Шэнэ жэлые угтахаа 
хусэдэг болонхой. 2019 он хадаа 
шара шорой гахай жэл тэмдэг- 
тэй. Манай литын ёйоор, Сагаан 
Нарам пай 2019 оной февралиин 
5-да хурэжэ ерэхэ. Гэбэшье, ямар 
жэл байхаб гээд, зугаа эхилэн, 
зурхайн тэмдэглэлтэнуудые ду- 
радханабди.

Амгалан тэнюун байдалда 
дуратай Гахай жэлдэ унгэрйэн 
жэлнуудэйнгээ тоосоо хэхэдэ таа- 
тай. Ажал хэрэгууд, туйлайан 
амжалта ба панхаруутайан уйлэ 
ябадалнуудаа бултыень шэнжэл- 
жэ, хэн намда туйатай, йайниие 
йанажа ябааб, хэн намайе уруу 
даража, йаалта тушаа боложо 
байгааб гэжэ дун согсолон гар- 
гаха хэрэгтэй. Хажуугаар баййан 
муу зонйоо йалажа, хэзээ нэгэтэ 
эбээ тайарйан нухэдтэеэ эблэрхэ 
шухала. Гахай хадаа уруугаа ха- 
раад лэ, газар малтажа юрэ яба- 
даг бэшэ, харин хухюу зугаатай 
амитан ха юм. Тиимэйээ шэнэ 
йанал бодол, йонин уршагта 
ябадалнууд заатагуй энэ жэлдэ 
тантай тохёолдохо. Шара гахай 
хоншоортоо олон йайхан бэлэг 
асархал байха.

2019 ондо мартагдашагуй 
йонирхолтой ажайуудал ерэ
хэ. Ажамидарал гээшэ жэгтэй 
йайхан юумэн гэжэ этигэжэ,

баяртай, жаргалтай байдалдаа 
баясахат. Олонхи зон хэзээ нэ
гэтэ хурэжэ ерэхэ баян тарган 
байдал хусэн хулеэхэеэ боли- 
жо, мунеедэрэйнгее байдалай 
жаргал мэдэрхэ. Энэ жэлдэ 
тон жаргалтайнууд -  уйанай 
йуудалтай Рак, Скорпион, Зага- 
йад тэмдэгтэйшуул. Тэдэ али- 
шье уйлэдэ илалта туйлаха, юуб 
гэхэдэ, хуби заяан шанга, эрид 
хусэгшэдтэ дуратай бшуу. Гэхэ 
зуура, бухы зоной йанайан, 
хусэйэн юумэн заатагуй бутэхэ. 
Бухы юртэмсэ энээнэй тулее 
оролдохо бшуу.

Г ахай гээшэ хэрэлдэхэ, 
уйэрилсэхэ дурагуй, амгалан бай
далда дуратай амитан хадань, га
ража ерэхэ Шэнэ жэлнай амгалан 
намдуу, хун зон болгоомжотой, 
бодомжолготой байха. Энэ жэл
дэ хун бухэн али нэгэ зурилдеетэ 
байдалйаа ходоржо, хэлээ ойл- 
голсохо, эблэрхэ. Г ахай жэл туби 
дэлхэй дээрэ унэн сэхээр, ухаа- 
тайгаар хутэлбэрилэгшэдые дэм- 
жэдэг. Эргщ ябадалда дурагуй 
хадаа арад тумэндее жаргал 
узуулхэеэ оролдохо.

Гахай эсээб гэжэ мэдэхэгуй, 
эсэн сусангуй ой модоор тэ- 
нэжэ, тэжээл хоолоо олоод лэ 
ябаха. Тиимэйээ хухюутэйгээр, 
баййан байдалдаа баяртайгаар 
ажайуубал, Г ахай жэлэй хамгаал- 
га доро ажана тэнюун ажайуухал 
хабди.

Г ахай гээшэмнай гун ухаатай, 
дээдын нарин сэдьхэлтэй амитан, 
аюулта байдал холойоо мэдэр- 
жэ, усадхахаяа оролдодог. Пайн 
сэдьхэлтэй, урагшаа йанаатай, 
ажалша бэрхэ, амжалтада тэ- 
гуулдэг зониие Гахай жэл дэм- 
жэхэ. Энэ жэлэй нулеегеер хун 
бухэн хугжэхэеэ оролдохо, ур- 
дань ушарйан бэрхэшээлнуудйээ 
айнгуй, амжалта туйлахые

хусэлжэ, эгээл хатуу хушэр асуу- 
далнуудые шиидхэхэеэ шамдаха. 
Байра дээрээ гараа йула табяад 
лэ ажайууха бэшэ, эрдэм мэдэ- 
сэеэ дээшэлуулхэ, аяншалха, хун 
зонтой харилсахада, ехэ йайн 
байха. Энэ жэлдэ умсын хэрэг 
эрхилхэдэ, ажалай харгыгаар 
дээшээ бодохо арга олдохо. Эр- 
дэмтэдтэ, шэнжэлэгшэдтэ угаа 
йайн байха. Гэбэшье, ямаршье 
мэргэжэлтэй зон оньйон аргада 
дуршэжэ, еедее болохо зэргэтэй.

Мунгэн звери тухай хэлэбэл, 
зунай болон намарай хайада 
олзо оршотой байхат. Ехээр 
оролдобол, олзо заатагуй ерэ
хэ. Элдэб хэлсээнуудые батал- 
жа, ажайуудалайнгаа байдал 
йайжаруулжа бол оно. Гэхэ зуура, 
урьйаламжаар мунгэ абалтагуй, 
йеергэнь угэхэдэ, бэрхэшээлтэй.

Хухюу зугаатай Гахай жэл ган- 
саараа ябайан залуушуулда хани 
нухэртэй болохыень хамйалсаха. 
Харгш гэр булэтэй зон ухибуудтэй 
болохые тусэблэхэ. Гахай жэлдэ 
айл боложо гэрлэгшэд жаргал
тай байха. Энэ жэлдэ ганса хун 
зоной харилсаан бэшэ, мун гурэн 
турэнуудэй харилсаан йайжарха. 
Гансал энхэ элуур байдалдаа гахай 
хайша хэрэг хандадаг, тиимэйээ 
бэе махабадтаа анхаралтайгаар 
хандажа, эмшэд, аргашадта саг 
соогоо узуулжэ байха шухала.

Байгаалиин уларилай шэнжэ 
тухай хэлэбэл, гахай гээшэмнай 
еерсэ йанаатай амитан ха юм 
даа. Тиимэл хадань, байгаа
лиин элдэб ойолто ушаршье 
тохёолдожо магад. Гэхэ зуура, 
2019 он бухыдее йайн, ургэн 
арга боломжонуудые хун зоной 
урда дэлгээнэ, гансал оролдожо, 
хусеерее, ухаан бэлигээрээ туй- 
лахал хэрэгтэй.

Цырегма САМПИЛОВА, 
Буряад унэн
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НИКОЛАЙ ШАБАЕВ

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

( Ургэлжэлэл).
Танхим соо ганса буряа- 

дууд бэшэ (зужэгнай буряад 
хэлэн дээрэ ябадаг бэлэй даа), 
ород харагшад олон байгаа, 
хахадйаань усеен, гэбэшье... 
Yhigg нэгэ йонирхолтой юун 
бэ гэхэдэ, харагшад гансашье 
Эрхуу хотын бэшэ, мун тойро- 
гой аймагуудйаа зорюута ма- 
най театр харахаяа ерэйэшуул 
олон байгаа. Боохонйоо ерэ- 
йэн Софья Матвеева:

-  Турэл хэлэн дээрээ зужэг 
хараха гээшэ ямар гоёб даа, бу
ряад театрайнгаа, арадайнгаа 
тулее омогорхожо йуугааб, хуу 
ойлгосотой, Улаан-Удэ ошожо 
зужэгуудые хаража байдаг haa, 
гэбэшье манай нютагуудаар 
ябажа харуулжа байбалтнай 
ушеешье гоё, йонин байха 
бэлэй, театрай артистнарта, 
бусад ажалтанда амжалта 
хусэнэб, ябайан лэ газартаа 
буряад арадаа нэрлуулжэ ябыт 
даа, -  гэжэ баяраа мэдуулэн 
уреэл табиба.

Эрхуудэ унгэржэ баййан 
гастрольнуудыемнай мэдээсэ- 
лэй талаар дэмжэжэ, Эрхуугэй 
харагшадта хеерэжэ, харуулжа 
баййан «Аист» телекомпаниин 
харюусалгата худэлмэрилэгшэ 
Инна Ботороева соёлой ажал- 
тан Людмила Даниловна хоёр 
хэлэхэдээ мэдээжэ юумые 
нюунгуй сэхэ, баййан соонь 
хэлэбэд. Тиихэдээ Эрхуу бу- 
ряадуудай болон зуун буряа- 
дуудай яряанай хэлэнэй илгаа 
тухай, буряадшье йаа олон 
юумэ ойлгонгуй улэшэйэн 
хуршэ харагшадайнгаа зугйее

хэлэхэдээ: «Оршуулга, яажаб 
даа, зохёохо байгаат, тэрэ 
зужэгэй гол удхые бэшэжэ ха- 
рагшадай дунда тараайантнай 
зарим зондо ехэшье туйа 
болоогуй, туухэйээ Чингис- 
хаанай уе, тэрэнэй ажаябадал 
мэдээжэ ха юм, мунее, энэ до- 
роо боложо баййан уйлэнууд 
нюдэндэл тороод, шэхэндэ 
торонгуй унгэршэнэ», -  гэжэ 
мэдуулээ. Пайн йаналаар, 
йайниие хусэжэ хэлэгдэйэн эдэ 
угэнууд зуйтэйшье байхадаа 
болохо, энээн тушаа бодол 
хэхэ театраймнай уран зохёо- 
лой тайагай уялга, нэгэ юумэ 
йанагдаха байха.

Тиихэдэ уни галабта йа- 
нагдайан, манай театрта 
худэлжэ байдаг синхронно ор- 
шуулгын оньйон тухеэрэлгын 
хуушаржа йалайаар олон жэл 
унгэршэбэ. Иимэ тухеэрэлгын 
байгаа йаа, энэ хеерэлдеенууд 
огтолон гарахагуй байгаа 
ха юм. Иимэ тухеэрэлгэ бай
даг, Соёлой министерствын 
мэдэлэй театрай абаха гэхэ
дэ, ноохил удэр бури олдожо 
байдаггуй мунгэмнай ха юм 
даа. Байн олдохошье юм бэзэ 
гэйэн найдал байна.

Теэдшье ойлгонгуй улэшэ
йэн харагшад гэбэл, Инна Ва
сильевна Людмила Даниловна 
хоёрой хуршэнэр, хэдыхэн хун 
байба хэбэртэй, гайхалтайнь 
гэхэдэ, ондоо нэгэшье хун би 
ойлгоогуйб гэжэ хэлээгуйл. 
Харагшад барандаа ойлгойон, 
йонирхойон, буряад театртай- 
гаа золгойондоо тон баяртай 
байнад бэлэй...

-  Бидэ, хотын ажайуугшад, 
хэлэеэ тиимэ йайнаар мэдэ- 
нэбди гэхын аргагуй, гэбэшье 
буряад сэдьхэл гээшэшни хэ- 
зээдэшье булижа, буряад теат
райнгаа буряад хэлэн дээрэ 
наадаха зужэг хараха, хужар- 
лаха гэжэ зорюута ерээбди. 
Туухэйээ Чингисхааниие мэ- 
дэнэбди, гэбэшье хэлэнэй ба- 
ялиг, баяр, гуниг, шог, энэ 
ушарта хэлэгдэдэг жэнхэни 
буряад угэнууд ойлгогдонгуй 
улэшэнэ, гэбэшье элинсэ- 
гэймнай «шулйэн» шуйан соо 
байхадаа туйална юм бэзэ, 
зужэгые бухыдэнь яйала ойл- 
гоолди даа, -  гэжэ Людмила 
Даниловна манай зужэгтэ, ар- 
тистнарай нааданда еерынгее 
хандасые нэмэжэ хэлэнэ.

Тиихэдэнь тэндэ баййан 
ород харагша Ольга Иванов
на:

-  Би энэ зужэг хараад, гай- 
халаа баранагуйб. Буряад 
хэлэ оройдоошье мэдэдэггуйб, 
энэмни намда, энэ ушарта, туйа 
болоо гэхэ байнаб, ойлгуулжа 
хэлэбэл, гэрйээ гарахадаа, хэлэ 
мэдэхэгуй аад лэ яагаад буряад 
зужэг хараха, ойлгохо хунбиб, 
Чингисхаан тухай туухэйээ юу 
мэдэнэбиб гэжэ тархидаа бо- 
долоо мухарюулжа йэргээгээд, 
актёрнуудай наада хараха зо- 
рнлго табижа гарайан байгааб. 
Зужэг хаража йуухадаа би 
наадажа баййан артистнар- 
тай нэгэн боложо хамтараад, 
тэрэ уе руу еерыгее абаашажа, 
тэрэ уйлэ хэрэгуудэй нэгэн бо- 
лолсожо, тиигээд лэ энэ зужэг 
намда тон тодорхойгоор ойл-
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гогдобол даа. Театр ерэйэндээ, 
буряад театрай буряад зужэг 
харайандаа, ойлгойондоо 
одоол ехэ баяртайб, -  гэжэ 
тад йеергэ ойлгосо мэдуулбэ. 
Тиигээд байхадаа манай ар- 
тистнарай бэлиг шадабари 
Эрхуугэй харагшадай нюдэн 
дээрэ ушеешье ундэр хэмжээн- 
дэ узэгдэбэ ха юм даа, энээхэн 
yinaphaa омогорхол турэхэйее 
ондоо юун байха бэлэй!

Хоёрдохи удэшэндее
харуулйан зужэгнай яаха 
аргагуй Эрхуугэй харагша
дай сэдьхэлйээ мундэлйэн, 
тиимэйээ арсаангуй, хэниие 
хэн гэлтэгуй дайрайан зужэг 
болоо. «Турын духэриг» 
(«Улсэп басагад»). Харагшад 
уни удаан соо артистнарыем- 
най тайзан дээрэйээ табиха 
дурагуй, альга ташажа, «Бэр- 
хэт!», «Бис!», «Браво!» гээд лэ 
театрай танхим coohoo гаража 
угэнгуй хул дээрээ зогсохыень 
харахадаа, эжэлуудгуй омо
горхол турэжэ, сэхыень хэлэ- 
бэл уяраадшье абагдаа...

Театрнай хаана гээшэб гэл- 
сээ йэн хабди, энэл даа турэл 
буряад театрнай! Буряадайм- 
най турэл харагшад, Ташье 
омогорхожо йуугыт даа, сен- 
тябриин 14-дэ Эрхуу хото- 
до гастрольнуудаа дуургээд, 
сентябриин 18 болотор Усть- 
Орда, Ангарск, Шелеховээр 
ябажа харуулаад, 19-дэ Алек
сандр Вампиловай нэрэмжэ- 
тэ театрнуудай Бухэроссиин 
фестивальда А. Вампиловай 
«Нугайанай агнуури» гэйэн 
зужэг0вр00 хабаадажа, сен
тябриин 21-ндэ Улаап-Удэеэ 
бусажа ерэхэл даа. Удахагуй, 
октябрь йарын тэнгээр, ээл- 
жээтэ, 76-дахи хайаяа нээжэ, 
хэн хэндээшье эльгэлхэ, ба- 
ярлаха сагнай ойртоо, турэл 
театрнай 75 жэлэйнгээ ойн 
баярые ноябрь йарын эхеэр

Та олон харагшадтайгаа суг 
тэмдэглэхэ, урдамнай олон 
олон зужэгууд, урдамнай олон 
олон баяртай йайхан уулзал- 
ганууд... Эрхуудэ ажалла- 
жа баййан театртаа амжалта 
хусеед, турэл тайзан дээрээ 
уулзатараа, хундэтэ харагшад- 
най!

Д. МЭНДСАЙХАНАЙ «ЭХЭ» 
ГЭЖЭ ЗУЖЭГ ХАРААД...

Буряад арадай монгол 
туургата арадуудай тоодо 
ородог йэн тула, Буряад дра- 
мын театр, ошоо ганса, мон
гол зохёолшодой зужэгуудые 
тайзан дээрээ табижа байдаг. 
Мунее театраймнай репер
туар соо ябажа байдаг Сэнгын 
Эрдэнын «Хойто найандаа 
уулзахабди», Жаргалсайха- 
най «Бусаха адрес», «Найрай 
хундын ууса» ушеешье хэдэ 
хэдэн зужэгуудые харагшад- 
най йонирхожо харайан, эдэ 
зужэгууд тэдэнэймнай сэдьхэл 
зурхэндэ шэнгэйэн, гунигай- 
шье, баярайшье сараа улеейэн 
гээд эли байдаг.

Мунее бидэ ээлжээтэ 
зужэгее бэлдэжэ байнабди. 
Энэ удаа монгол зохёолшо 
Д. Мэндсайхан гэдэгэй «Эхэ» 
гэжэ зужэг бэлэдхэлэйнгээ 
шатада, иийээр, мартын 23- 
йаа, ургэн харагшадайнгаа 
узэмжэдэ табихамнай...

...Оршон уеын ажабай- 
дал. Юрын лэ монгол ай- 
лайхи. Нухэрее гээйэн гур- 
бан хуугэдтэй эхэ. (Тиихэдээ 
бага хубууниинь найанайнь 
нухэрэйхи, хажуу тээйээ 
ерэйэн. Зужэг харахадатнай 
эли болохо даа.) Эхын ажабай- 
далда баяртай удэрнууд хэр лэ 
баййан юм даа, удэр йунигуй 
йанаа унеендэ дарагдайан 
гансахан найанайнгаа эсэстэ 
яажа хурэнэб? Булэ дотороо 
хуугэдэйнь зуришэлдеен, ба-

сагантайнь ушарйан аюул, ехэ 
хубуунэйнь ушаралта ябадал- 
нууд.., ябан ошожо турмын 
уудэ таталга...

Мунее уедэ тогтоод баййан 
байдал ту, али анханйаа булэ 
соохи эхинйээ ойлголсоогуй 
ушар ту.., юрэдее хэн зэмэ- 
тэйб гэжэ харагшын сэдь- 
хэлдэ ойлгуулаадшье яалай, 
хун бухэн еерынгее ябадал- 
да, энэ сагайнгаа хандасада, 
эрилтэнуудтээ тааруулан нэгэ 
бодолдо ерэнэл бэзэ.

Мартын эдэ удэрнуудтэ ма
най тайзан дээрэ табигдахаар 
бэлэн боложо баййан Д. Мэнд- 
сайханай зужэгые театрай 
найруулагша, Россини соёлой 
габьяата ажал ябуулагша Вла
димир Кондратьев буряад хэ- 
лэндэ оршуулаад, еврее най- 
руулан табижа байна.

Эхэ гээшэ ури бэетэеэ 
хуййеерее холбоотой ябадаг 
йэн тула уриингее ушвв умай- 
даа байхада нарилжа, гамна- 
жа, ажабайдалай элдэб эсын 
муу муухай ябадалнуудйаа 
эхилээд, муу муухай бодол- 
нууд халдажа, шэнгэжэ байг- 
шаб гэжэ айжа, аршалхын 
бодолтой ябадаг ха юм даа. 
Ухибуун эхэ соогоо эхынгээ 
амяар амилжа, эхынгээ шуйаар 
«ундалжа» байхадаа, эхынгээ 
аяг заршамуудые бэедээ шэн- 
гээдэг, тойронхи ажабайдал- 
тай танилсажа эхилдэг байха. 
Эхэ гээшэ нангин уялгатай, 
тон харюусалгатай, еерын 
нюусануудтай. Эхэ хадаа эрэ 
нухэртэеэ, ури хуугэдтэеэ, ажа- 
байдалтай харилсаануудай 
тэгэн дундань байха уйлэтэй 
хун лэ даа. Тиимэйээ ури бэень 
эхынгээ ундэр нэрые абажа 
ябажа шадаха байха ёйотой. 
Эхэ ури хоёрой ябадал иимэл 
номтой юумэл даа, -  гэжэ Вла
димир Ильич мунее табижа

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
баййан зохёол тухайгаа бодом- 
жолно.

Зужэгэй гол рольдо (Эхэ) 
Россини арадай артист Лариса 
Егорова болон Буряадай ара
дай артист Должин Тангатова 
хоёр, бусад, туе тустаа юрын 
бэшэ, рольнуудта Буряад Рес- 
публикын габьяата артистнар 
Биликто Дамбаев, Дарима 
Цыденова, Намсарай Бадмаев, 
Саян Аюшеев, артистнар Цын- 
ге Ломбоев, Баяр Дондоков, 
Амгалан Санжижапов гэгшэд 
хабаадана.

Энэ зужэгтэ эхын роль 
нааданаб. Гурбан хуугэдтэй 
юрын лэ эхэ. вороошье гурбан 
хуугэдтэйб, рольдоошье гур
бан хуугэдтэйб, тиимэйээ энэ 
хунэй роль намда ехэ дутэ, тэрэ 
эхын ойлгохыншье аргагуйгоор 
бусайдашайан хуби заяан Ми
нин хуби заяанйаа илгаатай, 
гэбэшье авторай бодолнуудые 
харагшын сэдьхэлдэ хургэхэ 
уялгамни ха юм даа. Эхын ро- 
лиие Должин бидэ хоёр йэлгэжэ 
наадахабди. Залуу эхэнэр гур
бан хуугэдтэй хугшэн эхэнэрые 
харуулха, тиихэдээ дуршэлтэй 
болойон хунэй оролдожо бай- 
хые харахадаа йонин образ 
байгуулжа баййыень ойлгоноб. 
0ороо йонин рольтой болооб, 
унэншэмэ тодохоноор харуулжа 
наадаха гэжэл оролдохомни гээ- 
бы даа, -  гэжэ Лариса Ильинич
на угоороошье, нюдоороошье 
хэлээд, репетицидээ яаран яба- 
шаба...

Тиихэдэнь тээ тэндэ баййан 
Должин Жаргаловнагай:

Энэ тон харюусалга- 
тай роль, айдайаншье хурэхэ 
шэнги.., -  гэхэдэнь яйала 
дуршэлтэй Буряадай арадай 
артист Должин Тангатова 
оортоо иимэ ехэ эрилтэ таби- 
жа ороо хадаа энээхэн обра- 
зоо йониноор лэ бутээхэ бай-

ха гэйэн бата найдал тархида 
оронол даа.

Энэ эхын ухибуудэй ехын 
(Болодой) рольдо наадаха ар
тист Цынге Ломбоев багайаа 
эхилжэ бусайдайан ажабайда- 
лаа тайлбарилан:

- ворынгоол эжын хубуун 
гээшэлби даа, -  гэжэ тон бого- 
нихоноор хэлэнэ.

Эжыгээ хайрлажа, багайаа 
дуунэртэеэ харилсаагаа ха- 
туу болгойон, Зориг дуугээ 
харшалдаг баййан ушар бай- 
далайнь шалтагаан биил юу- 
мэл даа, зужэг хараад хэды 
шэнээн баярлаха зонбибди, 
мэдэнэгуйб, теэд гунигаашье 
сугтаал хубаалсажа ябадаг ма- 
най харагшад гээбы даа, ерэг- 
ты, хундэтэ харагшад, хараг- 
ты, йонирхогты.

ТАНИЛСАГТЫ: МЭНДСАЙ- 
ХАН!

Унгэрйэн хабартаа, март 
йара соо, манай театр монгол 
зохёолшо Д. Мэндсайханай 
бэшэйэн «Эхэ» гэжэ зужэг ха- 
рагшадтаа дурадхажа, тэрэ 
зужэгынь харагшадтамнай ай- 
хабтар дулааханаар угтагдаа 
бэлэй. Театрай хайын хаагда- 
тар энэ зужэг хоёр удаа тайзан 
дээрэ табигдаа, шэнэ хайын 
эхилйээр нэгэ удаа табигдаад 
байна.

Айхабтар бусайдайан ха- 
рилсаатай нэгэ булын эхинйээ 
эсэс (гэлтэй гу?) хурэтэрхи 
ажабайдал, булын гэшуудэй 
доро дороо туйлажа гарайан 
ехэ зоболон... Энээн соо ямар- 
шье ушарта ури бэеынгээ тулоо 
йанаагаа табижа, зоболон- 
шье угы газарта зобожо бай- 
даг эхын ябадал йанагдаагуй 
йонин ушаралай удаа яажа 
зужэгэй эсэстэ хурэжэ ерэнэб?

Булын гурбан хуугэдэй хоо- 
рондын харилсаанууд юугээр 
дуурэнэб? Хоёр хубууд турмын

уудэнэй хоёр тээ.., тэдэ хоё- 
рой багайаа эрэ болотороо 
ойлгоогуй эхын нюуса, айамаг 
боложо тэргэдэ «хадагдайан» 
дуу басаганиинь, уриин тулоо 
зобожо бухы найаяа унгэргоод, 
эсэстэнь ошожо уриингоол 
тулоо хосорйон эхэ.., иимэ 
зохёолые ажабайдалай ехэ- 
хэн дуршэлтэй, томохон, 
ундэр зиндаатайшье гээ йаа 
хамаагуй, зохёолшол бэшэйэн 
байха ёйотой шэнги аад...

...Зоболонто эхын ууган 
хубуун Болодой уеын гэмээр 
найанай залуухан, сэбэрхэн, 
урихан мийэрэлтэй, налархай 
хандасатай эхэнэр хари ороной 
гал тэргээр ябайан ябадалаа 
халташье удааруулангуй теат
рай хорёо руу гуйлгэйоор оро- 
жо, шадамар, йурамагханаар 
удэрэй туршада байха газар- 
тань зогсоогоод, саб гэмэ 
гэшхэдэлээр ябажа театрай 
гэшхуур оодэ гаража ерэбэ. 
Энэ хадаа унгэрэгшэ жэлэй 
арбан йарын эхеэр Монголой 
Нацагдоржын нэрэмжэтэ ака- 
демическа театр соо минии 
ушарйан, тэрэ театрай уран зо- 
хёолой тайагые даагша Даш- 
зэвэгийн Мэндсайхан бэлэй.

Мэндсайханай ажалайнь 
тайалга соо хэдэн уулзалга 
унгэргообди, компьютер соо- 
нь наринаар хадагалагданхай 
байдаг театрай бухы ноосэ 
гээ йаа алдуугуй зужэгуудые 
хараабди. Эдэ зужэгуудые 
захайаань бултыень унша- 
жа гараха аргын намда угые 
Мэндсайхан ойлгожо, нэгэ 
зужэг театртаа абаашажа та- 
бихыемнай оорынгоо бодо- 
лоор шэлэжэ, намда угоо бэ
лэй...

Дашзэвэгын Мэндсайхан. 
Монголой завхан аймагай 
Баянхайрхан сумда 1981 ондо 
турэйэн залуухан уран зохёолшо 
хэдэн зужэглэмэл зохёолнуу-
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дай автор юм. Театрта ажал- 
тай хадаа юм ту, али юрэл 
зужэг бэшэлгын орёо жанр 
тон йайнаар мэдэхэ болойон 
дээрэйээшье байхадаа болоо, 
мун энэ худэлмэридэ оорын 
эльгэтэй байха хэрэгтэй юм 
шуу даа, тэрэнэй бэшэйэн 
зужэгуудынь мнил, юрын лэ 
туршалганууд бэшэ байба ха 
юм. Д. Мэндсайханай бэшэйэн 
хэдэн зужэгуудые нэрлэбэл: 
«Арбан нэгэдуугээр йарын бо- 
роо», «Минин нухэдэй боосоон», 
«Эхэ», «Мануухай». Тиихэдэ 
«Богони угуулэлнуудэй ном» 
хэблуулжэ гарганхай.

Дашзэвэгийн Мэндсай- 
хан 1998 ондо дунда йургуули 
дуургээд, 2002 ондо Монголой 
Уран зохёолой, хэблэлэй бо- 
лон мэдээсэлэй дээдэ йургуули 
дуургэнэ. Удаань хоёр жэлэй 
туршада Монголой ДМЖ 
тубэй нарин бэшэгэй даргаар 
ажаллаад, 2004 онйоо Монго
лой Нацагдоржын нэрэмжэтэ 
академически театрай архивай 
болон уран зохёолой тайагые 
даагшаар ажаллажа байна...

«Альганай шэнээхэн саар- 
йан дээрэ автобиографимни 
багтанхай», -  гэжэ хэмнай 
хэлээ бэлэй? Соном Гармаев 
бэзэ?

Альганай шэнээхэн саарйан 
дээрэ автобиографинь багтан
хай энээхэн эхэнэр хэды удэрэй 
туршада намтай ушарха уулза- 
хадаа зохёол бэшэдэг хун гээ- 
шэб гэжэ гансаханшье угоор 
дурдаагуй бшуу даа. Бишье 
хаанайаа мэдэхэм йэм, Мэнд
сайханай гартамни барюулйан 
зужэгые баяраа мэдуулэн абаад 
лэ ерээ бэлэйб.

Нацагдоржын театрай ху- 
тэлбэри манай театрта Мэнд
сайханай намда угэйэн зужэг- 
hoo гадуур энэ «Эхэ» гэжэ 
зужэг дурадхаад, манай теат
рай хутэлбэри тэрэ зужэгоо

асаржа, уншажа хараад, ор- 
шуулха шиидхэбэри абтаа 
Нэп. Россини соёлой габьяата 
ажал ябуулагша, театраймнай 
найруулагша Владимир Кон
дратьев оршуулаад, театрай 
уран йайханай зублэл уншал- 
га унгэргэжэ шагнаад, табиха 
гэЬэп шиидхэбэри абайан юм.

Тиигэжэ В.И. Кондратьев 
тэрэ зужэгоо оороо тайзан дээ
рэ найруулан табижа, тэрэ 
йэдэлгэйээ юун гээшэ болооб 
гэжэ та олон харагшаднай 
йайн мэдэжэ байна ха юмта 
даа. Зужэгйоо зужэгтэ теат
раймнай танхим соо харагшад 
усоорнэгуй, тэрэл, гансахан
шье сулое йуудал угы, дуурэн 
зандаа, тайзан дээрэ боложо 
баййан уйлэ ушаралнууд хараг- 
тттын сэдьхэл дайража, xapahan 
хун бухэн доторой ехэ хулгоондэ 
эзэлэгдээд, хай даа, «хуурай ню- 
дэтэй» хун эндэйээ гарадаг юм 
аа бы гэхээр байдаг...

Турэл театрайнгаа 75 жэ
лэй ойн йайндэрэй удэрнуудэй 
нэгэндэ -  ноябриин найманда 
энэ зужэгоо байал танайнгаа 
анхаралда табинабди, тиихэ- 
дээ хоорондын йайхан харил- 
саатай Монголойнгоо нухэдые 
уринхай бэзэбди. Монголой 
театртай хэдэ хэдэн зужэгуудые 
андалдан найруулйан, ар- 
тистнаршье бэе бэеынгээ 
зужэгуудтэ наадайан байха. 
Монгол нютагтаа табигдайан 
энэ «Эхэ» гэжэ зужэгэй гол 
роль болохо Эхын рольдо 
Монголой габьяата артист, 
ороной киногой болон театрай 
эрхим зужэгшэдэй нэгэн Нам- 
сарайн Сувд наадайан байгаа, 
муноо, ноябрь йарын найман
да, манай табийан зужэгэй гол 
рольдо мун лэ Эхэ боложо 
Намсарайн Сувд наадаха бо- 
лонхой. Энэ ушар одоол йонин 
байхаар хулеэгдэнэ. (Нацаг
доржын театрай тайзан дээрэ

100 шахуу артистнарай хабаа- 
далгатай «Адха нужэ» гэжэ то- 
мохон зужэгтэ Чингисхаанай 
эхэ Оулэн хатанай рольдо Н. 
Сувдай наадахые харайан хум. 
Эдээхэн мурнуудые бэшэжэ 
йууйан ушараа йамбаашалан, 
йайрхаадшье абахада юун 
болоо юм?! Энэ томо гарай 
зужэгшэн тухай ушоо манай 
йонинуудта уншахал байхат.)

Ундэр найанай ехэхэн бая- 
лигтай, дуршэлтэй, томо зо- 
хёолшодой нэгэн лэ энээхэн 
«Эхэ» гэжэ зужэгые бэшэйэн 
байха гээд тухайлйаар байтар- 
най, элирхэдээ гайхалтай бай
гаа. Саг гээшэ нэгэ байрадаа 
байдаг бэшэ ха юм даа. Ошо- 
хо. Дуршэл мулирхэ. Залуухан 
энэ зохёолшымнай монгол 
туургата арад тумэноо суур- 
хуулха, арад тумэндоо оороо 
суурхаха уень ушоол урдань. 
Зохёохы ажалдань айхабтар 
ехэ амжалтануудые хусоод лэ, 
хундэтэ харагшаднай, таана- 
раа энэ хунтэй танилсуулхын 
тэды хэдэн угоор оролдобо 
гээшэб.

Пайндэроор, хундэтэ ха
рагшаднай, турэл театрайнгаа 
йайндэроор!

Энэл даа, таанарай дурлажа 
урдийэн зужэгэй автор Даш
зэвэгийн Мэндсайхан!

АЛТАЙ ТАРТАН
Арадаймнай дунда алтан 

гартай хунууд ябадаг юм даа. 
Алтан гар. Абахадаашье, 
угэхэдоошье элбэг -  арюун 
йайхан сэдьхэлйээ. Алтан гар. 
Нарин дарханай бутээлнуудые 
мун лэ алтан гартай хун 
бутээгээ байна гэлсэгшэбди...

1968 оной намарай йуул 
йарын тэнгээр Захааминай 
аймагай Хамни тосхондо 
мундэлжэ, алтан дэлхэйдэ бэеэ 
мэдуулйэн Юра Норбоев.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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САНЖАЙ-ХАНДА ДАРМАЕВА

НОГООН УНАГАН ТУХАЙ ДОМОГ Адуун йурэгтоо ниилэжэ,
поэмэ Азарта абадаа йонирхуулжа,

Урдын урда сагта Алаг эхынгээ уурагые
Урайни сагай арюунда, Амтархан, хухэн тэнжэбэ.
Улгэн дэлхэйн унсэгтэ, Гансал, тэрэ унагахан
Ургэн дэлгэр нютагта Гайхамаар йонин шэнжэтэй
Ажалша малша алдартай Гараха турэхэдоо хара аад,
Арад зоной нэгэн Ногоон унгэтэй болошобо ха.
Арюун сагаан таладаа Эзэн хуниинь йурдэжэ,
Амгалан тэнюун ажайуугаа ха. Эхэ дайдадаа, бурхадтаа
Аажам нэгэ углоогуур Убдэг дээрээ унажа,
Адуун йурэг соохононь Улзы хэшэг гуйба, мургэбэ.
Алаг гууниинь унагалжа, Ухибуун балшар хайадаа
Алла унагахан турэбэ. Убгэ эсэгын xoopoonhoo
А-йээ, а-йээ, а-йээ! Ульгэр шэнги домогые
Алаг сагаан дайдадамнай Унидэ шагнайанаа йанаба.
Адуун йурэгтэ нэмэри Номин дэлхэйн энгэртэ
Аяр хоорхэн амитан- Ногоон унаганай мундэлхэ гээшэ
Алаг гууни тул, Юунтэйшье сасуулшагуй
Ама сагаан азаргын унаган Юрэ бусын ушар юм.
Уужам дайдын хурьйэн дээрэ Ногоон унаганай турэхэдэ
Унан, тэнжэн байна лээ! Номой ёйоор, хэтэдээ,
Хурьйэтэ алтан дэлхэйе Адуун йурэг удэжэ,
Хулоороо тулажа, Аша буян дэлгэрхэ,
Хухэ манхан тэнгэриие Аглаг уужам юртэмсэ
Пуулээрээ ургэжэ, Амгалан тайбан амидарха,
Эзэн хунээ баясуулжа, Арад тумэн оломнай
Элдин йурэгоо хулгуулжэ, Аза жаргалтай ажайууха,
Алдар солоёо нэрлуулхээ Убшэ зоболон, ухэл
Аргамаг болохоор турэбоо! Уеын уедэ мартагдаха,
Тураг йайхан бэень Буурал замбиин амитан бухэн
Помон шэнги хунгэхэн, Бугэдэ жаргаха залатай юм.
Туг йайхан йуулынь Хоорхэн ногоон унагаяа
Удэн шэнги шэнгэхэн, Хооршоон эзэниинь энхэрбэ.
Хурдан дурбэн хулнуудынь Удэр бури анхаран,
Помон шэнги солбонхон. Ургэн, тэнжээн эрьебэ.
Хурса дурбэн туруудынь «Арад зон, аха дуунэр!
Хурьйэтэ газарта соморхон. Анхаран шагныт, бултадаа!
Нормой хара нюдэдынь Аймшагтай йонин ушар
Холы шэртэн зэртынэ. Адуун соомнай болобол!»
Уурмэн хоёр шэхэнуудынь Аянай шубуудай ерэхэдэ
Понор гэгшээр дэрбынэ. Аглаг дайдамнай йэргэдэг.
Элдин талый ургэниие, Алаг гуунэй унагалхада
Элйэтэ манхан дайдаяа Арьбан даллага абтадаг.
Эльгэлэн, энхэрэн хаража, Абын хубуунэй турэхэдэ
Эхэ нютагни -  энэ гэжэ инсагааба. Аягаар сархад аягалагдадаг,
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Агтын унаганай турэхэдэ 
Айраг, сагаа билтардаг.
Айл, аймаг соогоо 
Арад зон найрлаба.
Агта унаганай зуйэ тухай 
Алдар зугаа тараба.
Араата шононууд тэрэ хэмдэ 
Агтын мундэлйы мэдэбэ. 
Ажабайдалай жама ёйоор 
Амар заяагуй дайшалба.
Домогой ёйоор унагые багадань 
Добтолжо, барижа шадаагуй бол, 
Турэл дайдаяа орхижо, мунхэдоо, 
Турюулэн, тэдэнэр ошохо ёйотой юм.
Харатан шононууд уланхайржа,
Хара хусэнэй узуур боложо,
Хуйлэн хухэ огторгой 
Хуйтэн шуургаар эшхэрбэ.
Ама сагаан азарта,
Адуун йурэг хамтадаа 
Адуушан эзэнтэеэ нэгэдэжэ, 
Айдархан унагаяа хамгаалба.
Уд эр йуниие илгангуй 
Унэн тэмсэлдэ бодобо.
Ардагхан унагаяа аршалжа,
Аза жаргалаа абарба.
Хусэ шадалаа элсуулжэ,
Хуй оршолонтой тэмсэбэ.
Хуушан домогой туухэ 
Унэн гэжэ тулалдаба.
Арад олоной нэгэдэжэ,
Ажабайдалаа аршалхаа,
Ами нэгэн бодоходо 
Аша буян дэлгэрдэг.
Алтай наран мандажа,
Аглаг тала йалбардаг.
Хара хусэн йуларжа,
Хухэ шононууд замхардаг.
Аглаг тоонто нютагтань 
Аза жаргал бадарба.
Ардаг ногоон унагахан 
Аргамаг хулэг болохо.
Хэзээб даа, нэгэтэ,
Хулэг ногоон унагамнай 
Мунхэ сагай, ерээдуйн 
Майдар бурханиие залаха юм.
Аглаг Буряад орондомнай 
Аша буян дэлгэржэ,

Арад тумэн оломнай 
Хэтэдэ жаргалтай hyyxa гэжэ,
Ардаг унаганай домог соо 
Арад зоноймнай этигэл, найдал бии. 
Заяа йулдоо мохохогуй 
Залиршагуй мунхын захяа бии!

ЭХЭ НЮТАГАЙ ХОЛБОО
Эхэ нютагтаяа
Эльгэ зурхоороо холбоотойб. 
Энээхэн холбоо 
Элэшэгуй торгон утайаар 
Эжэл, турэл гэрэймни 
Эржэн богойодо уяатай.

Эгээл эндэ,
Элдин сагаан Санагадаа 
Эртэ углоогуур 
Эхын умаййаа унахадам 
Эмгэй эжым
Энгэр хормойдоо тодоо Нэп.

Эгээл эндэ,
Элдин сагаан тоонтодоо 
Эмгэй эжын убэрйоо 
Эртын шуудэр соогуур 
Эхин алхамаа гаргаа йэм.

Эгээл эндэ
Эдир бага хайымни
Эрьюулгэ тойродог найамни.
Эшэгы гэрэймни
Эрхиндэ хабшуулан орхигдойон
Элинсэг таабаймни даайан,
Эжымни мартайан бургаайан.

Эгээл эндэ
Эдир солгёон найандаа 
Эжэл гансаяа ушаржа,
Эхин дуранай
Эрьегуй далайда шунгашоо йэм. 

Эгээл эндэ
Элинсэгуудэймни тахидаг уула 
Энхэ сагйаа
Эрьен бусахыем хулеэдэг.
Энээхэн найанайнгаа 
Эршэн холбоогой тайархада 
Эхэ газарайнгаа 
Элйэтэ хурьйэндэ бусахаб.

Элинсэгуудэйнгээ улгыдэ,
Энхэрэн дуулайан тоонтодоо 
Энхэ найанайнгаа эсэстэ 
Элйэхэн боложо шэнгэхэб!
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УНЭН БОЛОПОН УШАР

ТАРБАГАНАЙ АР h ААР САХАРИГ ХЭЭ
Монголой хилэ дээрэ унэн болойон ушар.
Нэгэтэ хилын харуулшад манай тала дай- 

даар хулгайгаар тарбагануудые агнайан мон- 
голнуудые барийан ушартай. Хуршэ гурэнэй 
хилэ эбдэгшэд «Москвич» авто-унаадаа 
йуугаад, тэрьедэхэ йэдэлгэ хэйэн гэдэг. Хи
лын харуулшад арайаань ородой джип -  УАЗ 
машинаар намнажа, монголнуудай «Марга- 
ринай» сахарит ба мотооройнь картер хоёрые 
сумэ буудажа тогтообо ха.

Хуули эбдэгшэд буу шууень, бутэн улуу 
сахаригыень, насосыень г.м. бугэдые тушаа- 
жа абаад, гансал тарбаганай арйануудые ба 
еехыень улеейэн байгаа. Удаань монголнуу- 
даар еейэдеернь авто-унааень тулхюулжэ, зас
тава руугаа тууйан ушартай.

Тиигээд заставынгаа тээ урдань харагдажа 
эхилхэдэ, удаан ябадалйаа хашарйан хилын ха
руулшад авто-унаагаа тулхийэн монголнуудта 
застава руу сэхэ ошохыень захираад, еейэдее 
урагшаа тургэн ябашайан туухэтэй. Тэдэ- 
нэр старшинагайнгаа турэйэн удэрэй найрта 
яарайан шалтагтай ха. Панамжаарнь, соорхой 
сахаригтай, сумэрйэн мотоорйоо тойониинь 
дууйан гоожойон авто-унаатай монголнууд 
яашье тэрьедэхэ аргагуй байгаа. Ябагаар зуга- 
дахаа йэдээ йаань, тойроод ундэр орьёлто уула- 
нууд найдамтай хаалтаар зогсоо ха юм.

Хилын харуулшад ехэ омог дорюунууд, 
хухюутэйнууд ябаа: хилэ эбдэгшэдые бари- 
йанайнгаа тулее хун бухэниинь эрэлхэг зо- 
ригой медаляар шагнагдаха, горитой мунгэн 
шанда хуртэхэ гэжэ эли. Тиимэйээ нэгэ мон
голой арайаань гуйжэ тогтоогоод, машинын 
сахаригай соорхой камера эрихэдэнь, ехээр 
наадалжа энеэлдээд, хахархай резинэ шэдэжэ 
угэйэн ушартай.

Уданшьегуй заставадаа хурэжэ ерээд, бра- 
коньернуудые барийан тушаагаа ундэр ноёд- 
тоо элидхэйэнэй удаа найрлахаяа ябашаба ха.

Теэд йайндэрэй шэрээгэй саана садата- 
раа сэнгэхэ хубигуй байшоо. «Монголой 
браконьернууд тэрьедээ!» -  гэйэн дежур
ный дохёо бухы заставые хулгообэ. Бахар- 
дан мэгдэйэн пограничнигуудай харайаар 
байтарнь, тушаажа барийан «Москвичынь» 
гурэнэй хилэ шууяса гаталаад, далда орошобо.

- Яагаад??!!! -  гэйэн ганса бодолтой- 
гоор хилын харуулшадай авто-унаануудтаа 
тургэн йурэлдэжэ йуугаад, гуйлгэжэ намнаха- 
да, монголнуудай мур сараашье угы, агаарта 
дэгдэйэндэл анир-шэбэр, хон-жэн баййан юм.

Ундэр хада уулануудай харгыгаар авто- 
унаа жолоодохо хэрэгтэ монголнуудай урда 
тээ гараха зон тон хомор гэжэ мэдээжэ. Ралли- 
урилдаанай абаргануудайшье хусэхэнь бэрхэ- 
тэй гэжэ тэмдэглэгдэдэг.

Тиимэйээ хилын харуулшад заставала шор- 
тоо йула бусаха баатай болоо йэн ха. «Гэмынь 
урдаа, гэмшэлынь хойноо» -  медаль шагналай 
орондо гауптвахтада йууйан ушартай.

Талаан боложо, хуули эбдэгшэдые монго
лой хилын харуулшад барижа, тогтоойон бай
гаа. Тиигэжэ тэдэ хуйхэрнуудэй ямар аргаар 
зугадайаниинь элируулэгдэжэ, хэнэйшье эти- 
гэхээр бэшэ энэ ушар гайхуулйан гэдэг.

Монтировко болон мушхаха тулхюур- 
нуудгуй браконьернууд сахаригай гадаада 
талынь зузаан резинэ хутагаар отолжо за- 
далаад, досоохи соорхой камерынь орондо 
тарбаганай арйануудые шиихажа, йооргэнь 
боортолон эрмэглэжэ шадайаниинь гайхал- 
тайшье йаа, бодото ушар. Хилын харуулшадай 
энеэлдээд угэйэн хахархай камераар мотоо- 
ройнгоо соорхойдо халаайа табижа буглоод, 
тарбаганай арйаар томойон оойороор тэрэнээ 
бухоор няажа уяйан байгаа. Удаань бишыхан 
туудэг табижа, дээрэнь тарбаганай оохэ хай- 
луулжа шэнгэн тойон болгоод, «Москвичайн- 
гаа» мотоор руу юулэжэ худэлгоод... шууяса 
зугадайаниинь тэрэ!

«Толон» СОНИНОЙ 
сайтйаа абтаба
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Айлшаниие угтаха, удэшэхэ гурим
Гэрэй эзэн уудэеэ нээжэ, 

хоёр гарайнгаа альга дээ- 
шэнь дэлгэжэ, гэртэ оро- 
хыень дурадхадаг. Оройон 
айлшанаа гэрэйнгээ баруун 
талада гал гуламтаяа гол- 
луулан йуулгадаг, харин 
еврее хоймор таладаа йуужа, 
амар мэндээ хэлсэн, зугаагаа 
ургэлжэлуулдэг байгаа. Нэрэ 
алдар, ябайан хэрэг тухай 
йурадагтуй ушар айлшанда 
дурагуйлхэйэн удхатай юм 
гэжэ буряад зон хэлсэдэг. 
Гэрэй эзэн эхэнэр туруушын 
аяга сай айлшандаа бари- 
даг, аягаяа баруун гараараа, 
зуун гараа баруун гарайнгаа 
тохоног доро барижа, зохид- 
хоноор, хундэтэйгеер сайгаа 
баридаг байгаал даа. Удаань 
бусад зуйлэй хоол табидаг. 
Тиихэдэ айлшан хун табаг- 
тай эдеэень дууйан эдингуй, 
заабол оёортонь улеедэг 
баййан. Хэрбэеэ гэр булэдэ 
холын харгыда хойнотожо 
ябайан хунуудэй гэнтэ оро- 
жо ерээ haa, унинэй танил 
нухэд шэнгеэр угтан абадаг 
бэлэй. Мунеенэй уеын залуу- 
шуул иимэ йайхан арадай 
заншалые мартангуй, сахин 
йэргээжэ ябаха ёйотой гэжэ 
йанагдана.

Айлшанай ерэхэдэ, ша- 
гаажа хараад, бусахадань 
удэшэжэ, нэмйэгээр, уйэ гэ- 
зэгэеэ арбайлгаад гарахые 
сээрлэхэ.

- Айлшанай байхада, эл- 
дэб олон юумэ асуужа, шан- 
гаар шэруунээр дуугархые, 
ухибуудээ зангахые сээрлэхэ.

Айлшанай ерэхэдэ, 
ошоходо, бог шоройтой, 
угаадайатай тогоо абажа га

рахые сээрлэхэ. Хунэй урдуур 
уйа угаадайа хаяхые сээрлэхэ.

- Айлшан хун айлда оро- 
ходоо, буу, ташуураа барижа 
орохые сээрлэхэ, хэтэ хута- 
гаа буйэйее абажа, доошонь 
йанжуулжа (табижа) ородог 
ёйотой.

- Ямаршье хун айлда оро- 
хын урда энгэр захаяа зайажа, 
тобшоо тобшолжо, малгай, 
буйэеэ зайаад ородог ёйотой.

- Сай, сагаан эдеэ айл
шанда табихадаа, нара зуб 
эрьелдуулэн, хоёр гараараа 
гу, али баруун гараараа аяга
яа баряад, зуун гараа баруун 
гарайнгаа тохой доро бари
жа, айлшанда барюулдаг.

- Айлшаниие хундэлэлгын 
эдеэндэ хониной богони 
хабйа (уншэн хабйа), да- 
лын мэнгээрйэ (мунгвврйэ), 
убсуунэй будэрхэй (хальйа), 
йэбэргэдэйэ табихые сээрлэ- 
дэг. Тввлэйн мужануудта ма- 
лай гэдэйэ дотор ородоггуй.

- Хониной далые шудвврвв 
мэрэжэ эдихэ, яйыень хута- 
гаар хюйахые сээрлэхэ. Мя-

хые хундэлэн отолхые, зэрли- 
гэй шэнжэ, зулгаажа эдихые 
хобдогой шэнжэ гэдэг.

- Ямаршье хундэ юумэ 
угэхэ, абахадаа, гарайн
гаа хурганай йалаагаар бу 
йарбай, баруун гараараа 
угэхэ, абахые хэшээ. Хурга- 
найнгаа йалаагаар йарбайха 
гээшэ йалаабшаяа харуулйан 
ушартай гэжэ мэдэе.

- Айлшанаа удэшэхэдее, 
дуурэн хубсалаад гаража мор- 
дуулдаг. Айлшанай гарахада, 
уудэеэ хаагаад,гэртээ улэбэл, 
тэрэ хуниие тоогоогуй дээрэ 
тоологдодог.

soyol.ru 
сайтЬаа абтаба

d  [п

Хундэтэ Виктория 
Лайжитовна Намсарае-
вае гарайан Шэнэ жэлээр 
амаршалнабди! Элуур эн- 
хые, зол жаргал хусэнэбди.

Слава, Таня, 
Санжидма, Амур.

Ч
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ХУПД У1) УХИЬУУД!

Доро угтэйэн ребусууд соо амитадай ба шубуудай нэрэнууд нюугаатай. Энэ удаа зураг дээрэ 
угтэйэн тоонууд юу харуулнаб гэжэ тайлбарилая. Жэшээнь, тоншуулые зурайан зураг дээрэ 1, 2, 7 
тоонууд байна гээшэ. Тиихэдэнь «тоншуул» гэжэ угын 1, 2, 7-дохи узэгууд -  «тол» гэйэн хуби эндэ 
нюугдаад байна гэжэ ойлгохо хэрэгтэй.
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