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«Уран-Душын» 50 жэлэй ойдо зорюулан
Захааминай аймагай уран 

зохёолой «Уран-Душэ» нэгэ- 
дэл 2019 ондо 50 жэлэйнгээ ойе 
тэмдэглэхэнь гээшэ.

Нэгэдэл 1969 ондо бай- 
гуулагдайан юм. Эгээ эхин- 
дэнь манай аймагай элитэ 
уран зохёолшод Бадма Шой- 
доков, Аюша Доноев хоёр 
баййан. Тэдэнэр Санагын дун- 
да йургуулида ажаллажа байха- 
даа «Уран-Душэ» гэжэ нэрэтэй, 
уран зохёолдо дуратай, эхилэн 
бэшэгшэ йурагшадай булгэм 
анхан нээйэн байгаа. Тэрэнь 
нютаг соогоо мэдээжэ боложо, 
«Ажалай туг» йониной дэргэдэ 
«Уран-Душэ» гэжэ нэрэтэйгээр 
уран зохёол бэшэгшэдэй бухы 
аймагай нэгэдэл болгоё гэйэн 
дурадхал йониндо худэлдэг сур- 
балжалагшад Булад Жанчипов, 
Михаил Гончиков гэгшэдйээ 
орожо, нэгэдэл бии болойон 
туухэтэй. Цыбикжап Найда- 
нов, Владимир Данжалов, Фё
дор Цыденжапов, Пурбэ Сам- 
буев, Дамдин Аюшеев гэгшэд 
эхиндэнь баййан габьяатай. 
Байн Владимир Гомбоев, Васи
лий Аюшеев гэгшэд нэгэдэлдэ 
ороо. Наяад оной йуулээр ехэ 
олон шэнэ эхилэн бэшээшэд 
ерээ. Эдэнэр хэд бэ гэбэл: Нико
лай Шабаев, Надежда Шагду- 
рова, Цырен-Дулма Очирова, 
Пама Очиров, Баяр Гомбоев, 
Санжай-Ханда Дармаева, Хан- 
дажап Дампилова, Николай 
Очиров, Михаил Доржиев, 
Таисия Мархаева, Сергей Дул-

маев гэгшэд болоно. 90 таран 
онуудаар шэнэ гэшууд нэмээ: 
Роза Намжилова, Валерий Цы- 
биков, Долгорма Тогмитова. 
Нэгэдэл анханйаа йургуулиин 
ухибуудтэй нягта холбоо- 
той худэлдэг баййан, юундэб 
гэхэдэ диилэнхи гэшууднай 
йургуулиин буряад хэлэнэй 
багшанар байна ха юм. «Уран- 
Душын ургыханууд» гэжэ 
ухибуудэй эблэлтэй баййамди. 
Эндэйээ эхилэн бэшэйэн Амга- 
лан Будаев Дарима Дулмаева 
хоёрнай гарайан байна. 2000 
онуудйаа Даниил Нохоров, 
Дарима Цыденжапова, Луб- 
сан Цыренов, Хандажап Цы- 
ренов, Содном Цыренов нэгэ- 
дэлдэмнай ерээ. Муноо уедэ 
уран зохёолдо дуратай, эхилэн 
бэшэгшэд гэхэдэ: Сэсэгма Гар
маева, Борис Гармаев, Бимба- 
жап Раднаева, Нина Цыдено- 
ва гэгшэдые нэрлэмээр. Шэнэ 
нэрэнуудые, йонин шэнэ бодол- 
той, бэлигтэй хунуудые ходо- 
доо хулеэдэгбди. Иимэ хунууд 
шэнэ урасхал нэмэжэ нэгэдэл- 
дэмнай эршэ, хусэ оруулха бэзэ 
гэжэ найдадагбди. Манай нэгэ- 
дэлэй гэшуун болоходо мунгэн 
тулбэри гэжэ угы, гансал зурхэ 
алдангуй ерэжэ танилсаха, ха- 
рилсаа тогтоохо, саашадаа 
ханилха, нэгэ йанал бодолтой 
хунууд хадаа, тэрээгээрээ ху- 
баалдаха, бэе бэеэ дэмжэлсэ- 
хэ, ойлголсохо олон нухэдтэй 
болохоёо йанайан хунуудые 
хододоо хулеэдэгбди. Арад зо

ной йонорто зохёолоо табиха, 
нара харуулха гэйэн бэлигтэй, 
бодолтой хун байа оорын зо- 
ригтой байха ёйотой ха юм даа. 
Ямаршье сагта туруушынгээ 
алхамые хун оороол хэдэг ха 
юм. М уноо сагай  байда- 
л а ар турэл хэлэн дээрээ бэшэжэ 
эхилйэн хунууд юунйээшье ехэ 
сэнтэй гээшэ. Ерэйэн хунуудые 
хододоо хундэтэйгоор угтажа 
абахабди, дэмжэхэбди гэжэ 
найдуулнабди, уринабди.

Надежда Гармаева, Ханда
жап Дампилова, Сэнгэ Ринчи- 
нов, Долгорма Тогмитова гэг
шэд нэгэдэлые хутэлбэрилйэн 
габьяатай. Энэ хугасаа соо нэ- 
гэдэлээрхин хоёр хамтын суг- 
луулбари гаргайан байна. 1992 
ондо туруушынгээ «Зэмхэ сэсэ- 
гэй зэрэлгээн соо» гэжэ нэрэтэй 
суглуулбари, 1994 ондо нэгэдэ- 
лэйнгээ 25 жэлэй ойдо зорюул- 
жа «Уран-Душын угалзанууд» 
гэжэ суглуулбари нара хараа 
йэн. Гэшууднай оойэд оойэдын 
олон номуудые гаргуулаа. Энэ- 
шье алтан ойдоо зорюулйан 
хамтын суглуулбари гаргахаар 
бэлэдхэлэй ажал ябуулагдажа 
эхилээ. «Ажалай тугта» ойдоо 
зорюулйан гаршаг нээхэмнай. 
Тиимэйээ бухы гэшуудээ то- 
лилуулха зохёолнуудаа, оойэ- 
дынгээ тобшо намтарнуудаа 
йониндоо эльгээжэ эхилыт гэжэ 
уринабди.

«Уран-Душэ» нэгэдэлэй 
хутэлбэрилэгшэ 

Санжай- Ханда ДАРМАЕВА
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ЛИТЭ

Сагаан Иарын хурал тухай
Сагаан Иарын ерэхэИээ дурбэн удэр урид дасанда cai aa.u a- 

най хуралнууд эхилдэг. Энэ хуралнуудта Иуухадаа хун зон буян 
уйлэдэнэ, бэеэ, Нанял бодолоо арюудхана. Хуралнууд гаража 
ерэИэн шэнэ жэлдэ тэнигэр сэдьхэлтэй, амгалан байдалтай Иууха 
хэрэгтэ Иайн нулее узуулнэ.

Сагаалганай хуралнууд ямар удхатайб гэжэ минии Лубсан 
абгай, зондоо Багша Лубсан гэжэ алдаршаИан, иигэжэ тайлба-
рилан хэлэжэ угэдэг Иэн.

Ганжуур
Г анжуур гэйэн угэ

Тубэдйоо «йургаал болойон 
угэ» гээд оршуулдаг. Буд
да шэгэмууниин тагаалал 
болойоной удаа дутын шаби- 
нарынь багшынгаа йургаалые 
108 ботийоо буридэйэн Ган
жуур болгойон юм. 2500 жэлэй 
саана шабинарынь багшынгаа 
номнолые модоной набшайан 
дээрэ бэшээд, гурбан гурэмэл 
торхонууд соо ябталйан юм. 
Нэгэдэхи торхонь дасанай, ла- 
манарай ажабайдалайнь ёйо 
гурим, журам. Хоёрдохинь 
бурхан багшын бухы найан со- 
огоо айладайан йургаалнууд 
мун. Гурбадахи торхо соонь 
гун ухаанай, сэдьхэл йанаанай 
йургаалай бэшэгууд. Энэ 
хуралда байгаад ном шаг-

нахадаа, бурхан багшатай 
еертэйнь уулзажа, номнолы- 
ень аманйаань дуулайантай 
сасуулмаар гэдэг.

Хуралда баййан хунэй 
ерээдуйдэ амгалан байдал, 
бэеын энхэ элуур, зол жаргал 
оршохо.

XVII зуун жэлэй эхин ба- 
гаар Лэгдэн хаанай засаг ба- 
риха уедэ Ганжуурай бухы 
ботинууд монгол хэлэндэ 
оршуулагдайан, «Ульгэрэй 
далай» гэйэн нэгэ ботинь 960 
хуудайанйаа буридэнэ. Ху- 
бисхалай урда жэлнуудтэ да- 
сангуудта Ганжуурай хэдэн 
ботинуудые сээжээр мэдэхэ 
ламанар баййан юм. Суугэл 
дасанай Г анжарбын гэгээн 
Ганжуур хурал жэлдэ оло да- 
хин хурагдадаг байгаа.

Номой ботинуудые хурал 
бухэндэ удаа дараалан хойно 
хойнойоонь йэлгээд уншадаг.

Ашан
Ашан хурал хоёр удэрэй 

туршада хурагдадаг. Ашан 
хуралай идамынь Жэгжэд 
бурхан болоно. Ламанар Жэг
жэд идамые бисалгайанай 
удаа, Гомбо, Шойжол сахюу- 
сануудта мургэдэг. Уншалгын 
уедэ хамаг амитаниие аршал- 
ха, бурхан багшын номно
лые дэлгэруулхэ хэрэгтэ йаад 
ушаруулйые зайсуулха гуйлта- 
тайгаар ламанар тэдэндэ хан- 
дадаг. Энэ йударые уншахада, 
онсо сугларалга анхаралда 
абаха хэрэгтэй. Буддын ша- 
жанда хугжэмэй хэрэгсэлнууд 
хэрэглэгдэдэг. Тэдэнэй абяа 
бурхад дууламсаараа, газар 
дэлхэйдэ бууха гэдэг.

Дугжуубэ
Ашан хуралай уедэ лама

нар Гомбо, Шойжол сахюу- 
сануудта мургэжэ, шутэжэ, 
хундэлжэ дуудаад, тэдэнээр 
Дугжуубэ тартана. Дугжуубэ 
гэйэн угэ Тубэд хэлэнйээ ор- 
шуулхада «Дэлхэйн жаран 
муу» гэйэн удхатай. Жаран 
муу юумэндэ хорлол, хэлэ 
аман, убшэн гэхэ мэтэ оро- 
но. Дээрэ тоологдойон ху
ралнууд Дугжуубэдэ бэлэд- 
хэл болоно. Хоёр ламанарай 
Дугжуубэ -  сор баряад га- 
рахадань, хойнойоонь даса
най шэрээтэ намнан туужа, 
улдэжэ ябайан мэтэ муу зуг 
руунь сор гаргаад, тал руу 
хаяна. Дугжуубэдэ бэеэ эл- 
дэб юумээр аршаад, тал руу 
хаяжа огто болохогуй. Гал 
уйан хоёрые бузартуулхагуй
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юм. Дугжуубын хуралда нэ- 
рээ оруулаад ябашаха бэшэ, 
бэеэрээ хабаадабал ехэ йайн, 
хунэй бэе, хэлэн, сэдьхэл сэ- 
бэрлэгдэнэ гэйэн удхатай.

h аиа хурал
Сагаан йараяа дасанда 

йама сахюусанаар угтадаг. 
йама сахюусан дэлхэйе той- 
роод ябана гэдэг юм. Лама- 
нарай йама сахюусаниие ху- 
ража байхадань, йузэгшэд 
унтангуй наманшалжа йуудаг. 
Энэ ехэ удха шанартай. Эртэ 
углеегуур бодожо, галаа но- 
соожо, хэншуу табяад, сайн 
сэржэмые ургэжэ, бурхандаа 
мургэжэ байбал дэмбэрэлтэй. 
Унтажа баййан хуниие йама 
бурхан ухэйэн хундэ тооложо, 
тэрэ хунэй хэрэг урагшагуй 
байжа магад.

hapjaii хурал
Парзай хуралай уедэ лама- 

нар бурхан багшын номнолой 
хамагаалагшадта, дасанай 
сахюусадта (идам Дамнин, 
Жамсаран, Табан хаан) хан- 
дадаг. Панайан хэрэгэй 
бутэсэтэй байхын тула, энхэ 
элуурэй ба амгалан байдалай 
тулее зальбардаг. Энэ хурал 
hapa бури монгол йарын хо- 
ёроной удэр хурагдадаг. Ху
ралда ерэхэдээ су, архи, са
гаан эдеэн табаг абаад ерэхэ. 
Пузэгшэд гэртэйээн бурха- 
най дурсэнуудые шажанаар 
бутээйэн юумэ рамнайлуул- 
даг.

Монлам хурал
Монлам хурал монгол 

йарын 15 болотор удэр бури 
хоёр дахин хурагдадаг (удын 
урда, удын хойно). Удэтттын 
хуралда хойтын буянай, хойто 
найандаа йайн турэлее оло- 
хын тула дурдалгын уншал- 
га болодог. Энэ хурал Буд
да шэгэмууниин уйлэдэйэн

15 агууехэ уйлэ хэрэгуудтэ 
зорюулагдайан. Эдэ удэрнуутэ 
бухы йузэгшэд шэнэ жэлдэ гай 
тодхорто, убшэн зоболондо 
дайралдахагуй, амгалан бай- 
далтай байхын тулее уншал- 
гануудые захидаг.

Сагаан убгэн
Адуу малай, ута найанай 

хамгаалагша Сагаан убгэнэй 
хуралда «Туй» ургэдэг. Ху
ралда ерэхэдээ су, сай, сагаан 
эдеэн табаг абаад ерэхэдэ бо- 
лохо. Архи ургэжэ болохогуй, 
хоригдодог.

Далга
Монгол йарын 16-най удэр 

дасанда Жамсаран сахюу- 
санда зорюулагдайан хурал 
унгэрдэг. Ламанар Бурхан 
багшада ба Богдо зонхободо 
магтаалнуудые уншадаг. Тэ- 
рэнэй удаа тараал болодог, 
йузэгшэд далга абадаг. Энэ 
хуралаар сагаан йарын хурал- 
нууд тугэсэдэг.

Залгаа йайхан Захаамин 
нютагаймнай убгэд, хугшэд. 
Залуу уетэн таа бугэдэнее 
Сагаан йараар амаршалаад, 
Сагаан йарыгаа углеее 
Сарюун хангалаар угтагты! 
Сагаан йараар,
Сагаан эдеэнтнай дэлгэрэг! 
Сагаан йараар,
Сагаан сэдьхэлтнай баясаг!

Пахал сагаан убгэднай, 
Паншаг сагаан

тээбиинэрнай, 
Бурхандаа мургэжэ буянтай 

жаргагты!
Тэнгэридээ мургэжэ тэгшэ 

жаргагты! 
Турэл йайхан нютагаймнай 
Худэр шамбай хубууд, 
Илдам зулгы басагад, 
Талын сэсэг мэтэ сарюун, 
Хадын уйан шэнги арюун 

ябагты.
Тэбхэр йайхан гуламтадаа 
Тэбхын йуужа жаргагты! 
Хеетэй йайхан гуламтадаа 
Хухюун йуужа жаргагты!

Ypoii hyyi ilia 
Алексей НОР БОЕВ
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Алтай тартан
( Ургэлжэлэл).

Аймаг тойрондоо мэдээжэ 
тумэршэ дарханай йадайан 
энэ хубуухэн хара багайаа 
нюдэндее торосолдойон юу- 
мэн бухэниие юрын хунйее он- 
доохоноор адагладаг, харайан 
юумэнэйнгоо йайханиие ан- 
хардаг, юрэдоол уетэн соойоо 
халта илгарад гээд лэ эрэ бо- 
ложо тэнжэйэн байха. Уран 
нарин уг удамайнь уряа амар 
зала угэдэггуй, яаха аргагуй 
татажа, хун зоной сэдьхэл 
жэгнэмэ йайхан бутээлнуудые 
байгуулха захяа заабаринуу- 
даа эдир Юрын сэдьхэлдэ 
эльгээжэ, эзэлжэ шадайан лэ 
байгаа байна. Хубуун тиигэжэ 
дархан болоо.

1991 ондо Улаан-Удэ хо- 
тын мэргэжэлэй-техническэ 
6-дахи училищи дуургэйээр лэ 
Хода Намсараевай нэрэмжэтэ 
буряад драмын театрта тайзан 
дээрэ табигдаха зужэгуудэй 
македуудые бутээдэг ажал- 
тай болоо. Уран нарин, ухаа 
йубэлгэн Юра ойрохон саг соо 
орёо энэ мэргэжэлээ мулижэ, 
бэрхэ ажалшан баййанаа 
мэдуулжэ, 1994 ондо театрай 
цехые даагшаар томилогдо- 
но. Эндэ тэрэнэй эрхим бэрхэ 
эмхидхэлшэ баййан элиржэ 
гараа, даажа абайан ажал- 
даа тон нарин, эрилтэ ехэтэй 
хандасаараа илгардаг, тэрэ 
муртее театрай уран зураа- 
шадай йанамжануудые таажа 
ядахагуй, зубеер ойлгожо, 
зужэгтэ хэрэгтэй тайзан 
дээрэхи бутээлнуудые шанар 
йайнтайгаар, зохидоор, саг 
болзор соонь бутээгээд лэ 
байдаг, ямаршье уеын ямар- 
ханшье орёо бутээлнууд байг,

хамаагуй. Ажалаа хэжэ бай- 
хыень харахада, эгээл наада- 
жа баййан шэнги, тэрэ уедее 
хугтэй шогтойхоноор, энеэб- 
хилэд гэжэ нухэдтее хандаха. 
Дарханай энхэргэн хандаса 
хэжэ баййан бутээлдэнынье 
шэнгэдэг, тиимэйээл хараг- 
шын нюдэнуудые дулаа- 
гаар жэгнэдэг баййан байха. 
Тиигээдшье тайзан дээрэхи 
македууд гоё йайханаараа ил- 
гарха бэшэ, наадагдажа бай
йан зужэгые удхаарнь шэ- 
мэглэхэ, тэрэниие ойлгосын 
тулхюур болохо уургэтэй бай
даг.

Юра Норбоевой шэмэглэ- 
йэн, тиихэдээ тон орёо гэжэ 
тоологдодог зужэгуудэй нэгэн 
хоёрые нэрлэхэдэшье болохо: 
Д. Батожабайн «Тееригдэйэн 
хуби заяан», X. Намсарае
вай «Тайшаагай ташуур», 
К. Гольдониин «Хоёр ноёной 
зараса», монгол драматург 
С. Жаргалсайханай «Хаан 
туухэ», Б. Гавриловай «Чин- 
гис хаан», тиихэдэ йуулэй 
жэлнуудтэ театрта табигдажа 
баййан бухы зужэгууд гэхэ- 
дэ алдуугуй. Театрай ахамад 
найруулагша Ц.Бальжановай 
2000-2001 онуудай хайада най- 
руулан табийан Б. Гавриловай 
«Чингис хаанда» уран зураа- 
ша-найруулагша Ц. Цырен- 
жаповагай орёо зурагуудаар 
хэйэн бутээлнуудынь уран 
йайханайнгаа талаар онсо 
илгаржа, энэ ажалыень Мос- 
квагай томо шуумжэлэгшэд 
тайзанай эрхим бутээл гэжэ 
сэгнэйэн байгаа. Мунеешье 
зужэгйее зужэгтэ Юра Нор
боевой бутээлнууд театрайн- 
гаа найруулагшад болон уран

НИКОЛАЙШАБАЕВ

зураашадай ундэр сэгнэлтэдэ 
хуртэжэ байдаг, манай болон 
бусадшье хотонуудай театр- 
нуудай мэргэжэлтэд зубшеел 
заабаринуудые абахаяа ма
най Юрэдэ ерэдэг, энэ ушар 
буряад драмын театрайхи- 
дай омогорхол яаха аргагуй 
туруулдэг, ундэр нэрэтэй 
театрайнгаа нэрэ йулдые 
ушеел дээшэнь ургэжэ байдаг 
юм. Юра хэдэн томо томо 
фестивальнуудые эндээшье, 
холын хотонуудташье, хилын 
саанашье шэмэглэйэн, театрай 
гастрольнуудта гарахадаа 
абажа ошодог тон найдамтай 
хунуудэйнь нэгэн байха.

Юрын нэгэтэл хунтэй ну- 
хэсоо haa энэнь хэтын гэжэ 
мэдээрэйт.

- Иимэ найдамтай хунээр 
нухэсэжэл ябамаар байдаг, энэ 
театр соо энэ хунтэй ушаржа, 
суг ажаллажа баййан ушартаа 
одоол ехэ баяртай байгшабди. 
Тон нарин, эрхим бэрхэ мэр- 
гэжэлтэ байхайаа гадна унэн 
нухэр юм, -  гэжэ театрайм- 
най тайзан шэмэглэдэг хубууд 
намда омогорхон мэдуулбэд. 
Тиимэл ха йэн, бэрхэ гарбал- 
тай хун гээшэ хэзээдэшье до
рой ябахагуй, «Угаа уйанда 
хаяхагуй» гэжэ буряад арадай 
оньйон угэ энэшье ушарта тон 
зохидоор таарана ха юм.

Захаамин хангайдаа хундэ- 
тэй, аяга барижа арад оло- 
нойнгоо хэрэг бутээжэ йуудаг 
600 Алексей таабай (Алексей 
Шойжилжапович Норбоев) 
Захааминай нютаг хэлэн дээ
рэ хэлэбэл абгайнь болодог, 
Юра ушее бага найанйаа 
«Ахаяа аха, дуугээ дуу» гэжэ 
ойлгожо, йайхан йургаал дээ-
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рэ эрэ болойон хун мунеешье, 
найанайнгаа аянда душэдэхи 
жэлээ угтажа ябахадаа сэдь- 
хэл соогоо бухеер барижа, 
нангин хадагалжа ябадаг гэжэ 
тэрээнтэй уулзахын хоорон- 
до ойлгохоор байдаг. Ажал- 
ша угтай хун. Юрын абгазы 
(байал Захаамин диалект) 
буурай ехэ Буряад соогоо мэ- 
дээжэ хонишон, ажалша алтан 
гараараа аймагайнгаа алдар 
солые аяар холын Москва 
хурэтэр мэдуулйэн, России 
худоогэй уйлэдбэриин габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ, Ленинэй 
орденто Елена Ринчиновна 
Норбоева тоонто Хамниингаа 
хойморто Талата гэжэ газарта 
буусаяа тухеэрйэн байдаг...

Зужэгуудые шэмэглэ- 
хэ, тэдэнэй македуудые бай- 
гуулха гээшэ тиимэ амархан 
хэрэг бэшэл юм даа. Хараг- 
шын зужэг ойлгосодо гори- 
тойхон уургэ дуургэдэг эдэ 
тухеэрэлгэнуудые зужэг шэ- 
мэглэдэг уран зураашад 
бутээжэ угэдэг. Тиимэйээ энэ 
худэлмэриеэ тон тэрээхэн 
эрилтэ соонь бутээхэ хэрэгтэй. 
Эсэсэй эсэстэ манай бэлигтэй 
артистнараймнай наадан, 
наадан тиихэдэ тайзанай шэ- 
мэг, гэрэл, хугжэм, хубсайан 

эдэ бугэдэ нэгэн боложо 
хамтараал йаа, харагшын 
нюдэндэ, харагшын сэдьхэл- 
дэ улуу дутуугуй нэгэ бухэли 
уран йайханай бутээл боложо 
тобойдог юм шуу. Яахаб, теат- 
рта ерээд ажаллажа захалйаар 
олон тоото зужэгуудые шэ- 
мэглэхэ ушар болоо, тэдэ зу- 
жэгууднай театрайнгаа тайзан 
дээрэ ябажал байдаг, хари, 
газаагууршье ябадаг. Муноо 
нютагаймнай хубуун Олег 
Юмов У. Шекспирэй «Мак
бет» гэжэ зохёолой удхаар 
Баяр Жигжитовэй бэшэйэн 
«Максар. Шуйата тала» гэйэн

оршуулга найруулжа бай- 
на. Энэ зужэг дээрэ худэлжэ 
байнабди. Парын йуулээр, 
нугоо йарын эхиндэ харагша- 
дайнгаа урда хушэгэеэ нээхэ 
ёйотойбди. Театртаа ажал
лажа байха уе соогоо дээдэ 
йургуули -  Буряадай Гурэнэй 
университет дуургэжэ урдеэб. 
Дээдэ мэргэжэл олойон хун 
хадаа хаанашье ошоод, хэн- 
шье болоод, олойон шэнэ мэр- 
гэжэлээрээшье худэлоо йаам 
хэн намайе хорихоб даа.., гэ- 
бэшье энэ тон йонирхолтой 
ажалдаа дурлажа, тэрээндээ 
шэнгэжэ урдеэд, энэ театр соо
гоо, турэл театр соогоо олон 
йайхан нухэдтэй болоод, хай- 
шаашье гаража ошодойомни 
хурэдэггуй, театртайгаа хуби 
заяагаа бухоор лэ холбоо бай- 
наб гэжэ ойлгодогби, тиихэ- 
дээ энэ ушараа оройдоошье 
шаналдаггуйб, -  гэжэ Юрий 
Николаевич хэлэйээр байта- 
раа, хэжэ баййан ажалдаа, 
ухаандань гэнтэ йонин бодол 
ороо юм аа бы, шунгашаба...

Теэ, худэлэг лэ даа, йаалта 
хэжэ байнгуй саашаа болоод 
угэел...

Юрий Николаевич Нор- 
боев гурбан хуугэдтэй, хоёр 
хубуудынь Сотниковын дун- 
да йургуулиин 11-дэхи, 8-дахи 
классуудта, бага хубууниинь 
тэндээл сэсэрлигтэ ябадаг. 
Норбоевтоной обог соо урга- 
жа ябайан энэ гурбан баатар 
хубуудэй харгынь арюун, ута 
байг лэ даа гэжэ уреэнэб! Яа
хаб, йайн хунэй хуугэд ушоо 
йайн йайхан эхэ эсэгынгээ ал
дар нэрые ургэжэ, арад зоной 
дунда нэрлуулхэл байха гэйэн 
найдабари байна. Тиимэл 
байг!

Эдэ хуугэдэй эжы, Юрын 
найанайнь нухэр, Жаргалмаа 
Жамбаловна мун лэ алтан 
гартай хунуудэй тоодо оро-

дог, ательедэ ажалладаг уран 
бэрхэ оёдолшон байха.

Юрий Николаевич 1997 
ондо «Улаан-Удэ хотын эрхим 
макетчик» гэйэн ундэр нэрэ 
зэргэдэ хуртэнхэй, энэнь уд эр 
йунигуй усэд н этэруу , 
ухаан, сэдьхэлээ сум шэнгээ- 
йэн ажалайнь дун гээшэ бэзэ. 
Театрайнгаа, Буряадай теат
ральна ажал ябуулагшадай 
Холбооной, республикын 
Соёлой болон олониитын ха- 
рилсаануудай министерствын, 
турэл аймагайнгаа Баярай 
бэшэгууд болон Хундэлэлэй 
грамотануудаар оло дахин 
урмашуулагдайан, «Буряад 
Республикын соёлой габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ» гэйэн 
ундэр нэрэ зэргэтэй. Хэзээдэ- 
шье ухаан йонор, уран гартай, 
угы-биигээ ажалдаал зорюул- 
даг бэрхэ хуниие хутэлбэри, 
засаг газар анхардаг лэ ха юм 
даа. Театрай директор, России 
габьяата артист Д.Н. Сульти- 
мов Юрын ажалдаа хандасые, 
хун талыень, тэрэнэй бутээйэн 
зуйлнуудые ургэлжэ анхарйан 
байдаг, ушар дайралдахадань 
магтаад абаха, «Энэл даа, Бу- 
ряадаймнай эрхим хубуудэй 
нэгэн!» -  гээд омогорхолоо 
нюудаггуйнь эли байдаг.

Театрай тайзанай хоёр 
хажуугаар дээрэйээ доошо та- 
таатай байдаг дутаг хушэгын 
(кулисын) саана ажалтай ну- 
хэдтоо баяраа мэдуулнэб. 
Тайзан дээрэ боложо баййан 
шэдитэ байдал гол тулэб тэ- 
дэл нухэдэйм ашаар бутэжэ 
байдаг. Кинодо олон ондоо 
туршалгануудые буулгаад, 
нэгыень, эгээл йайнииень 
шэлэдэг ха юм. Театрта тии
мэ бэшэ. Нэгэтэл бутээгээд, 
тэрээгээрээл харагшын урда 
гарагдана ха юм. Тиимэйээ 
энэмнай одоол харюусалга-
(Ургэлжэлэлынь 6-7-дохи нюурнуудпт).
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( Ургэлжэлэл).
тай худэлмэри гээшэ бэзэ, ма- 
анарта эхинйээ алдуу гаргаха 
эрхэ угтеегуй, иимэ харюусалга 
ехэтэй худэлмэридэ сэдьхэлээ- 
рээшье, бодолоороошье, бэеэ- 
рээшье бэлэн байха зэргэтэйб- 
ди, гэжэ Юрий Николаевич 
суг ажалладаг нухэдеерее омо- 
горхожо баййанаа мэдуулбэ.

Аргын дайралдабал агнуу- 
рида дуратай. Илангаяа ур-

данай, нарин дархашуулай, 
бутээлнуудые шэнжэлхэ, тухэл 
маягыень, тэрэ уеын оньйон 
аргануудые шудалха, еврее 
айхабтар гоёор дархалха -  эдэ 
бугэдэ Юрын сулее сагые (тэ- 
рэнь ехэнхи ушартаа хоморхон 
юм ха, гэбэшье...), амар заяа- 
ень абайан, эзэлйэн байдаг.

Энэл даа, «Буряадай эрхим 
хунуудэй» тоодо лаб лэ оро- 
хо, тиихэдээ тэрэ ундэр нэрэ-

еэ даажа ябажа шадаха гэжэ 
этигэлтэй, тон богонихоноор 
ургэн олон уншагшадайнгаа 
анхаралда бэшэйэн нухэрни 
- 7 5  жэлнуудэй туршада арад 
зонтойгоо нэгэ амяар амилжа 
ябайан Гурэнэй Хода Нам- 
сараевай нэрэмжэтэ Буряад 
драмын академическа театрай 
цехые даагша, туруу ажалшан 
Юрий Николаевич Норбоев!

Щукарь... Петууха... Шэнэ йамган...
«...Убэл. Хубэн cahaii хее- 

рэн, эрьелдэн унана. Иэеы 
гэрЬээ утаан тарана. Энэ гэрЬээ 
саашаа, тэнгэри газар хоёрой 
ниилэЬэн зуйдэл хурэтэр, олон 
шэнэ Ьэеы гэрнууд харагда- 
на... Баял мундэлйэн хуугэнэй 
уйлаха дуулдана...»

(Г. БАШКУЕВ)

Амгалан ажабайдал аяар- 
ханаа иигээд лэ ябажал бай
даг ха юм даа. Дэлхэй дээрэ 
тон лэ иимэ йаань, яабашье 
хунууд жаргалтайл даа гээд 
хэлэмээр, теэд...

Хубилган шэнэдхэлгын уе. 
Тэрэ уеые нюдеерее харайан, 
арйан дээрээ мэдэрйэн хун 
бухэн йанаха байха -  зоболон 
гээшэ энэ дэлхэйн эзэн болон- 
хой, хунууд углеедэр юунэй 
болохые мэдэхээ болинхой 
ябайан ушар манай туухэдэ 
байгаа ха юм даа. Зоной зо
болон дээгуур жаргалаа бэ- 
дэрээшэд олон байгаа. Иимэ 
сагай газаа орожо ерээд бай- 
хада, амитан зон ажамидарха 
арга хургаяа али болохоор 
бэдэрээл бэд даа. Эндэ энеэ- 
жэ байхаар юумэ юун байгаа 
юм? Гэтэр, драматург Генна
дий Башкуев эгээл тэрэ уеын 
худоогэй нэгэ тосхоной ажа
байдал харуулйан зужэгоо

танай анхаралда, танай узэм- 
жэдэ дурадхаба.

Уйлажа дурсахаар тэрэ са
гые энеэдэ нааданай хоорон- 
дуур харуулжа шадаха уран 
зохёолшын ушоо нэгэ арга 
бии юм байн...

Залхуу йамган. Т эрэ муртоо 
гэмэргэн. Зужэгэй гол нюур 
болохо Галдан гэдэг, гэрэй 
эзэн аад лэ, гэр соогоо, бусад 
олые тоололтошьегуй, тамхи- 
шье татаха эрхэгуй.., хашар- 
тай болошойон гэргэнйээн 
халташье йаа амарха зорилго- 
той, хорёо соогоо шэнэ йэеы 
гэр табиха гэжэ шиидэнэ.., ти- 
игээд лэ, бухы болодог юумэ- 
ниинь эндэйээл эхилбэл даа!..

Урдандаа буряадууд ямар 
ушарнуудта шэнэ гэр таби- 
даг байгааб? Зуб даа, гэртэй 
болохо олон тоото шалтагаа- 
нуудай нэгэн -  йамга абалга 
(шэнэ айл мундэлнэ ха юм).

Юундэ, заал йаа, йэеы гэр 
юм бэ? «Пэеы гэр юртэмсын 
бишыхан хэб. Гайхамшагта 
тухеэрэлгэ. Манай элинсэгууд 
йэеы гэрые ажабайдалай, 
бухы юртэмсын байгуулгын 
туб гэжэ тоолодог байгаа. 
Энээхэн бишыхан юртэмсэ соо 
бухы юумэн хараалагданхай. 
Бурхан тахилай, эрэ хунэй, 
эхэнэр хунэй тала, ажабай

далай бухы хэрэгсэлнуудэй 
оорын йуури байра, сагай 
байдал... Имагтал йэеы гэрэй 
тухэл маягаар байгуулагдадаг 
тон оорын доторой уларил.

Гуламта. Гуламта гээшэ 
йэеы гэрэй гол йуурида зохёог- 
донхой. Гуламта -  унгэрйэн ба 
ерээдуй уенуудые нэгэдхэйэн 
уе. Гуламтын йунэхэ гээшэ 
гэр булын йандарал, уг гарба- 
лай уеын тайалдал. Тиимэйээ 
буряадууд гуламтаяа нангин 
сахижа, ургэлжэ йэргээжэ, 
ургэлжэ бадараажа байха, 
уейоо уедэ дамжуулжа байха 
нангин уялгатай.

Муноо уедэ, газар дэл
хэй дээрэ айхабтар ехэ хуби- 
лалтануудай боложо байха 
уедэ, хун турэлтэнэй бухы 
туухынгоо туршада олойон 
эгээл сэнтэй йайн таланууд 
гээлтэдэ орожо байна. Энээ- 
ниие йэргээхэ нэгэл ехэ хусэн 
бии -  бухы хун турэлтэндэ 
шэнгэйэн арадай, ундэйэтэнэй 
соёлые тон гунзэгыгоор ойл- 
госо. Эд зоориин хойнойоо 
шунахайрангуй, хоорондын- 
гоо харилсаануудай эгээл сэ- 
бэрталануудые, оортэйгоо бо
лен байгаалитай тэнсууриеэ 
йэргээлгэ гээшэл хунуудтэ 
хэрэгтэй гэжэл бодомоор уе 
саг ерээд байнал даа. Дэлхэй
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юртэмсэ хунуудэйл харил- 
саанууд дээрэ, тиихэдээ гол 
тулэб эрэ эхэнэрэйл харилса- 
анууд дээрэ ундэйэлдэг гээд 
хэлэбэл хэн арсахаб даа? Энэл 
даа, минии энэ зужэг дээрэ 
худэлхэ гэжэ урдаа табийан 
гол зорилгомни...», -  гэжэ 
Зуун Сибириин соёлой бо- 
лон искусствын академиин 
5-дахи курсын оюутан Гэрэл 
Балданова хэлээд, нугэлгуй 
сэлмэгхэн нюдэхэнуудээрээ 
нам тээшэ, юун гэдэг юм ааб 
гэйэндэл, хараад йууна...

Юун гэхэбши, харагшым- 
най ухаан бодолдо яашье 
ороогуй, гансал таамаг угэ- 
нуудээр хэлэгдээд улэшэйэн, 
Геннадий Башкуевай бэшэйэн 
энээхэн зужэгые найруулан 
табийан Гэрэл Балданова Бу- 
ряад драмын академическа 
театрай тайзан дээрэ хэдэн 
олон жэлнууд соо ажаллажа 
гарайан, Буряад Республикын 
арадай артист Жан Балдано- 
вай басаган, тиихэдээ соёлой 
академиин оюутан гээд мэдэ- 
хэ болобо бэзэт.

Гэрэл эхэ эсэгынгээ ажалай 
хажууда хаяа хадхажа байдаг 
хотын 1-дэхи дунда йургуули 
дуургээд, тэрэл жэлдээ манай 
Соёлой академидэ йурахаяа 
ороно. Академиингээ хоёр- 
дохи курсда йуража байха- 
дань багшань Т.Б. Бадага- 
ева (доро ушоо нэрлэхэбди) 
хуухэлдэйн «Ульгэр» театрта 
Агууехэ Илалтын 60 жэлэй 
ойдо зорюулагдайан В. Бы
ков эй «Пойти и не вернуть
ся» гэжэ зужэг табийан, тэрэ 
зужэгтэнь Гэрэл Зосиин гол 
рольдо наадайан байгаа...

Г эрэл багадаа балери
на болохо бодолдо абта- 
на.., тиин эмшэншье болоод 
узэхэ зорилго табийан аад.., 
муноо болоод байхада, теат
рта ажалтай эхэ эсэгэеэ нарай

багайаа дахажа эрэ болойон 
турэл театр соогоо ерэшэнхэй 
байнал даа...

«Оройдоол оюутан баса- 
ганай найруулйан зужэг ха 
юм даа», -  гээд (энэ Гэрэлэй 
дипломно худэлмэри) уха- 
андаа оруулаад байхадаа, 
«муноо уеын залуушуулай 
ажабайдалда хандасые мэдээ- 
жэ зужэгшын худэлмэри яажа 
йонирхуулба гээшэб?» -  гэйэн 
бодол таанарые манай теат
рай танхим руу татахал байха 
гэйэн бата найдал минии тол- 
гойдо оронхой, тиихэдэ энэ 
басаганай найруулгын тала- 
ар хутэлбэрилэгшэнь таанар- 
тамнай хэдэн олон йонирхол 
уусхэмэ, гайхалтай гунзэгы 
зужэгуудээрээ (жэшээ болго- 
жо хэлэбэл Б-М. Пурбуевай 
гурбан хубийаа буридэйэн 
«Эрьехэ наран») унинэй танил 
болонхой, Зуун Сибириин 
соёлой академиин найруулаг- 
шадай кафедрын доцент Туя- 
на Баяртуевна Бадагаева.

Г. Башкуевай «Шэнэ йам- 
ган» гэжэ энеэдэтэй, шогтой 
зужэгые буряад хэлэн дээрэ 
России габьяата артист Олег 
Бабуев оршуулжа, энэ зужэгтэ 
России арадай артист Людми
ла Дугарова, России габьяата 
артистнар Марта Зориктуе- 
ва, Доржи Сультимов, Олег 
Бабуев, Содном Хажитов, 
Буряадай арадай артистнар 
Дарима Батомункуева, Су- 
ранзан Жаргалова, Туяна 
Бальжанова, Зорикто Ринчи- 
нов, Буряадай габьяата ар
тистнар Любовь Цыдыпова, 
Дабацу Юндунова, Баяр Бад
маев, Биликто Дамбаев, Саян 
Аюшеев, Дарима Гылыкова, 
артистнар Галина Галсано- 
ва, Бадарма Аюшеева, оороо 
найруулагша Гэрэл Балдано
ва гэгшэд, бэе бэеэ йэлгэлдэн 
барин, наадахаар бэлдэжэ

байнхай.
Зужэг соомнай дээрэ хэ- 

лэгдэйэн, амгалан ажабайдал
да тон дуратай Галдан, тэрэ- 
нэй йамган, бэеэ зобоонгуй 
йайханаар ажайууха дуратай 
Гыма, уйлэ бухэнэй тэгэн 
дунда ургэлжэ хожомдонгуй 
оролсойон лэ байдаг, шог- 
то дуратай, юугээрээб даа, 
Щукарь убгэниие йануулйан 
Согто убгэн, ажамидарха 
аргаяа уе сагтаа тааруулжа 
олойон Катя-Катанка, ар- 
хинша, хухюухэн ажабай
далда дуратай Чингис, хор- 
хойдо хориггуйхэн, ажалша, 
найан ургэлжэ тэрээхэн 
петухаяал бэдэржэ ябадаг 
Пэлжэд хугшэн, 11-дэхи 
классай йурагша, хээлитэй 
болошойон Туяна, журам- 
даа шанга милиционер Ба- 
тор, Оноре де Бальзагай 
хэлэйээр «...унгэрйэншье саг, 
ерээдуйшье -  хамаагуй, нэгэл 
ехэ шунахай хусэл» -  Инаг 
Дуран -  Любовь Аюшеевна, 
багша, тиихэдэ ушоо хоёр 
эхэнэрнууд... энэ йарын 29, 
30-най удэрнуудтэ, удэшын 
18 сагта драматург Геннадий 
Башкуевай «Шэнэ йамган» 
гэжэ хухюутэй, энеэдэтэй, 
хугжэмтэй, дуутай комедидэ 
Олег Бабуевай оршуулгаар, 
Гэрэл Балдановагай найруул- 
гаар дээрэ нэрлэгдэйэн ха- 
баадаха нюурнуудтай ерэжэ 
уулзыт гэжэ таанар олон ха- 
рагшадаа Гурэнэй Хоца Нам- 
сараевай нэрэмжэтэ Буряад 
драмын академическа театр 
урижа байна.

Манай театрта харагшад- 
таа гэжэ иимэ нэгэ хандалга, 
уряа байдаг: «Энеэхэеэ йанаа 
йаа, ерээрэйт!».

Шэнэ йамганда.., йамга- 
найда.., йамгантай..? ...уулза- 
тараа, хундэтэ харагшаднай!

( Ургэлжэлэлынь удаадахи дугаарта)
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бу ря а д  унэнпее

Мантан бэетэй абарга
Хундэтэ «Ажалай туг» гэйэн аймагайнгаа газетые уншагшад! «Буряад Унэндэ» хэблэгдэдэг, 

зарим нэгэндээ, маний уран бэлигтэй бэшээшэдэй Ионии очерк, рассказ, мун монголойшье уран 
бэшээшэдэй номйоо оршуулагдаад гарадаг. Би тиигээд, энэ унэтэй «Буряад Унэнее» хахад жэ- 
лэй захил 638 тух. 70 мунгэ болодог, тиимэйээ бэшуулдэггуй зон байгаал ха гэжэ йанаад, таа 
бугэдэндее «Буряад УнэнЬее» буулгажа, йонирхон уншахыетнай бэшэхэ, мун «Ажалайнгаа ту
гие» шэмэглэхэ дуран хурэнэ. Саашадаа «Буряад УнэнЬее» гэйэн гаршагтай бэшэгдэхэ ту гэжэ 
йананаб.

Дымбрыл ГАРМАЕВ

Японйоо бусайан мантан бэетэй Анатолий 
Михаханов хубуумнай нютагаа бусажа ерээ. 
Теэдшье гайхалтай бэшэ. Хорёод жэлэй тур- 
шада Япон Уласай тун соо ажамидаржа, ажа- 
байдалай шэруун йургуули гаража ерэхэ гээшэ 
ехэ хэрэг болоно.

Мэнэ йая «Буряад Унэн» Хэблэлэй бай- 
шан Толя айлшалхадаа, йонин юумэнуудые 
хоороод гараба. Муноо уедэ сумогой орьёл 
оодэ 80-яад зон бултадаа монгол угсаатан 
зудхэжэ байна. Сумогой клубууд туе тустаа 
илгаа ехэтэй, ондо ондохонууд. Дун хамтадаа 
нэрэтэй солотой таби таран клуб бии. Тэдэнэй 
дунда гол тэмеээнууд унгэрнэ. Эдэ клубуудай 
хугжэлтынь ударидажа ябаа багшанарйаа 
дулдыдана. 0орын гунзэгы тун ухаатай, жу- 
рамтай, заажа ябайан багшын уургэ оореэ тус- 
хай хундэтэй. Юрэ нэрэ обогоорнь дурдангуй, 
багшал гээд хандадаг юм ха.

Сумо шудалхаяа ерэйэн хун бухэн агуу та- 
миршадай алтан жасада ородоггуй гэжэ нэн 
туруун ойлгохо хэрэгтэй. Тиимэйээ амжалта 
ба дабагдаагуй дабаанда зурхоороо шунаха 
улуу.

ЭРХИМ БАГШЫН 
ЭНЭРХЫ ХАНДАСА

Минин талаан боложо, тамиршан найандаа 
хорин дурбэ дахин Японой Императорай гол 
шанда хуртэгшэ Китаноуми багшатай уул- 
зааб. Япондо намайе тодон абайан сагйаа 
харалсажа, дэмжэжэ, оорын хубуун мэтэ 
боомэйлжэ ябаа. Суг йурадаг зарим тамир- 
шадай атаархахаш ушар бологшо. Хожомынь 
ехээр убшэлоод, хэбтэриин болоод байхадань, 
ашынь харюулжа, ото хажуудань байгааб, 
ургэлсооб. Гурбан жэлэй саана найан болоо.

Мэнэ йая намайе сумойоо удэшэлгэн дээрэ 
Китаноуми багшын турэл саданарынь ехэтэ 
намай угылхэбди, ходо зурхэндоо абажа яба- 
хабди, гэр булымнай нэгэ гэшуун болобош 
гэжэ намай уяруулаа. Ямаршье сагта ерэхэ- 
дэш, угтан абахабди гэжэ захяа.

Японой ниигэм, илангаяа сумогой клубууд 
гадаадын зондо шэрууншэгээр хандана. Та
миршан бухэн нэн туруун оорын амияа ханга- 
на, хамгаална гээшэ ааб даа. Минин ерэхэ уеэр 
клуб бухэнэй буридэлдэ гадаада тулоолэгшын 
тоо нэгэнйээ улуу байха ёйогуйгшэ йэн. Энэнь 
ямар ушартайб гэхэдэ, нютаг нугаараа ил- 
гаржа, анги боложо тайараад, оорын эрилтэ, 
дурим, заншал идхана. Илангаяа амжалта туй- 
лажа захалаад, соёл багатай баййан ушарйаа 
эхитэй иимэ ябадалнууд.

3YYH-BAPYYH ТАЛБАЙ ДЭЭРЭ
Япон Уласай сумо барилдаанай эблэл 

гурэнэй тусхай дэмжэлгэгуй, эбээн тэдхэгшэ- 
дэй шадалаар хангагдана. Эбээн тэдхэгшэд 
хэд бэ гэхэдэ, барилдахаяа болийон сумоист- 
нар, туе барилдаанда эльгэ нимгэтэй олзын 
хэрэг эрхилэгшэд болон бусад. Клуб байгу- 
улха хэрэг бэрхэтэй бэшэ, харин сумо зааха
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эрхын унэмшэлгэ абаха хэсуу хэрэг. Барил- 
даанай талбай (дохё) дээрэ зуун-баруун гээд 
тулалдана. Урданай домогуудай йабагшаар 
йонирхоходо, зуун ба баруун тэнгэришуудэй 
тулалдаанйаа эхи абана энэ тулалдаан.

НЮТАГАЙ ЗО Н БО О  ИЛГААГУЙ
Тэндэ ажамидарйан бухы xaha соогоо Бу- 

ряадаа тулеелжэ ябааб. Юрын японтоной Рос
си тухай мэдэсэ Ленин, Сталин, Горбачёв, Пу
тин гээд дуурэнэ. Политика тушаа ярилдаан 
соогуур намйаа санкции нулоо асуухадань, 
Сибирьтэ ажайуужа байгаа зониие юугээр 
айлгахаа йананат гэгшэб. Душэн градусай 
йаари хуйтэн соо газаа бэеэ зайажа ябаа зо
ниие.

Япондо болон олтирогууд дээгуурнь 
ярилдаанай хэлэнууд тусхай янзаар илгаран 
хугжэнэ. Таксигаар энэ тэрэ газараар яба- 
хада ехэтэ гайхадаг байгаа. Минин аман хэ- 
лэлгээрни тэрэ нютагай дэбисхэртэ турэйэн, 
хумуужэйэн хун гэжэ йанагша. Унэншэжэ 
ядан, ухаа алдаха. Харин иероглиф бэшэлгэдэ 
йураагуйб, энээндэ тон шунажа, саг ба орол- 
долго, эрмэлзэлтэй орохо шухала.

Интернедэй ашаар оршон тойронхиие шэн- 
жэлдэг байгааб. Бухы Буряадайнгаа йайн, муу 
йонинуудые манай басагадай Олимпиин наа- 
дануудта туйлалта, залуу хубуудэй боксын ам- 
жалтанууд гэхэ мэтые тэндэйээл мэдэжэ бай
гааб.

ЭДЕЭ ХООЛБОО -  ЭЛУУР БЭЕ
Сумодо удэрэй журам тогтонижомо. 

Углоонэй 5 сагта бодожо, 10 саг болотор бэеэ 
йорилго, 12 багаар удын хоол барилган бо- 
лохо. Удын хойно амаралтын саг. Удэшэнь 
бэеэ фитнесэй ашаар йорихош. Удын хоолдо 
тахяагай мяхан, тофу (соеын буридэлэй хоол) 
хапууса, моогэ гэхэ мэтые болбосоруулжа, 
шулэнэй турэлэй хоол шанадаг байгаабди. 
Заал йаа уксус ба сагаан будаа (рис) эди- 
хыемнай баадхадаг байгаа. Эдэ хоёр бэеын ша- 
лаа тургэн гаргахын тула йайнаар нулоолдэг. 
Эбээн тэдхэгшэд нэгэ доро 60-70 ханза загайа 
асарха, тэрээниинь гараараа элдэхэш. Оройн 
хоолдо загайа, мяха, тянко-набу (шулэн) бу
даа гэхэ мэтые удхэноор болбосоруулжа хоол- 
лохош. Хоолой буридэлэй ариг сэбэр, шанар 
эрилтэ ехэтэй. Манай эндэ суши ролл гэхэ мэ- 
тын япон маягаар болбосорйон хоол шанарай 
эрилтэ хусэд ханганагуй. Теэдшье дабйатай

далайн гунйээ тэрэ доро барийан загайа яага- 
ад манай эндэ олохобши даа.

Буряадаа бусаад байхадаа, нютагаймнай 
буузын наймаан ехэтэ дэлгэрээд байна гэжэ 
адагланам. Нютагаймни байдал улам хугжоо 
гэхын аргагуй, илангаяа Москва, Санкт- 
Петербургйаа саашаа гарахада, япон маягаар 
сэгнэлтэ угэбэл -  «то яма, то канава».

Медосмотр жэлэй гурба дахин гарадаг 
байгаабди. Сумоистнарай дунда сахарна диа
бет убшэн дэлгэрнэ, энээнэйнь нэгэдэхи шал- 
таг -  шэгнуурээ нэгэ доро хаялган. Протеин 
хэрэглэгдэхэ ушар дайралдагша хубхэй хусэ, 
жэн нэмэхэ зорилготой, харин би тиимэ юумэ 
хэрэглээгуйб. Теэдшье уе мусоо эбдэн бэртэ- 
хэ ушарнууд элбэг ааб даа. Бэеэ болон уйэеэ 
арюун байлгахын тула Япон Императорай 
узэсхэлэнйоо тусхай сэсэгэй тойо хэрэглэдэг. 
Сумо орхилгын ушарнууд журам эбдэйэнйээ, 
уе мусоо эбдэйэнйээ, айл боложо, заримань 
клубаа орхихо гэхэ мэтын олон шалтаг- 
тай. Олониинь саг тулаба, саашаа хугжэлтэ 
хушэршэг болобо гэжэ тухайлаад болихо даа. 
Жэшээнь би тиимэ ушарйаа сумотой хахасааб.

НАЙМАН ЗУУН ЖЭЛЭЙ ТУУХЭТЭЙ 
СУМО ТУХАЙ

Залуугаар нэрэ зэргэтэй боложо, тархяа 
эрьейэн ушарйаа буруу ябадал гаргажа, су- 
могой нэрэ бузарлайан ушарнууд олошоржо, 
автомашина жолоодохо эрхэ хасагдажа, муноо

(Ургэлжэлынь 10-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).
сумоистнар заал haa хубиин жолоошонтой 
байха ёйотой. Найман зуугаад жэл соо туе ту- 
лалдаанай дурим хубилнагуй, энэнь гайхалтай 
сумогой заншалта зэр зэмеэгууд сакура мо- 
доной эшээр найруулагдадаг, унэ сэн ехэтэй, 
далда удхатай.

Минин йанахада Япон Уласта сумо баскет
бол, футболдо ороходоо, улам мэдээжэ, оло- 
ной анхарал татана. Сумогой туб ордон 11-12 
мянган зонии багтаана. Тасалбарай сэн hyyxa 
йуурийаа хубилна, эгээн урда захаар гурэн 
турын засаг барижа байгаа уладууд, эбээн тэд- 
хэгшэд, ехэнууд уйлэдбэринуудые байгуулаг- 
шад абана. Жэлэй абонемент, зарим ушарта 
хэдэн уе дамжан эзэлээтэй ушарнууд дайрал- 
даха.

Тусэбуудни эли бэшэ байна, гол шухала 
бэеын тамиртай хабаатай юумэ шэлэхэ бай- 
хаб, мэдэхэ, шадаха юумээ йунгагдаха гэжэ 
мэдээсээ, йанаа бодолнууд олон, нэн туруун 
турэл нютагтаа шэнээр дадаха шухала.

Эды олон жэлнууд соо турэлхидйоом га- 
дуур хамба лама Дамба Аюшеев ехэтэ дэм- 
жэдэг байгаа. Сула йанаагаа зобожо, зорит 
оруулжа золгожо байгша. Заримдаа бури гай
халтай, шахардуу байдалда ороод баййыемни 
тухайлйан мэтээр хонходохо, бэшэхэ. Тиихэдэ 
ушоо суута барилдаашан Давид Мусульбес, 
боксын йоригшо Александр Зимин гэхэ мэтэ 
аха нухэдоор холбоо барижа байгааб.

Мэдээжэ хун болоод байхадаа бэеэ улам 
наряар, шангаар баряад абажа ябаха шухала. 
Архи ба архиин зуйлнууд огто хоригдоно гэ- 
хын аргагуй, шуналтай хун хэзээш ууха. Алек
сандр Кокорин, Павел Мамаев мэтэ ябадал- 
шье гаргаха ушар дайралдаха. Зарим нэрэтэй 
солотой, сумодо ерээдуйтэй боложо ябайан 
залуу тамиршад энээндэ йамаржа, муроо ал- 
даа. Сумо гээшэ бэеэ яагаад найан соогоо аба
жа ябахаб гэйэнажамидаралай нэгэ шэруун 
янзатай шата болоно.

Япондо Нобелиин шанда хуртэйэн зохёод- 
шод олон. Би нэгэ уе Харуки Муракамитай 
уулзаха хусэлтэй байгааб, тэрэмни Япондоо 
ехэ хомор хун байшоо. Олон одото танил- 
нуудтай нухэдтоо хандайамни, туйалха арга- 
тай зон угы байгаа.

Намда дутэ буряад, япон арадуудни барил- 
даан сумо хоёроо хэр угйаа абажа ерээ гээшэ.

Сумоистнууд ондо ондоо хотонуудаар 
мурысоондэ гарахадаа, заал йаа синтоизм гу,

али дзен-буддизмын дугануудаар хонодог зан- 
шалтай, Сумоистын тусхай тарни гэжэ бии, 
энэ мэтэ юумые манайшье барилдаашад шэб- 
шэдэг байха.

Муноо мэргэжэлтэ сумогой эгээн мэдээжэ 
тамиршан монгол Хакухо Даваажаргал на- 
майе уйоо тайража, барилдаанайнгаа намтар 
тугэсэбэ гэжэ дуулахадаа, Токио хото уряа, 
уулзаабди. Нэгэ уедэ Япон ерэйэн гадаадын 
тамиршан гэжэ мэдэн танижа адаглажа ябадаг 
баййан байгаа.

(Мунхэбатын Даваажаргал-Хакухо 1985 
ондо турэйэн, манай Толимнай 1983 ондо 
турэйэн) России тамир дэлгэдэг «Матч» су- 
багай хутэлбэрилэгшэ Тина Канделакитай 
залуудань суг гэрэл зурагта оройон байгаад. 
Пая бараагаа уудалжа байтараа танижа инс- 
таграмаар эльгээйыемни мэндэ хургоо. Энэ 
тэрэ юумэн тухай йониёо андалданабди Рос
си гарбалтай сумоист гэжэ йонирхожо байдаг 
баййан байна.

тугэсхэлдее
Иимэ йонин ушарнууд дээрэ хоорэлдоомнай 

замхаа. Бухэли уулзалга дотор Толя Миха- 
хановай хоороон соо багшынь дурэ улаан 
утайаар татагдана. Оло-оло дахин Багшаяа 
аба эжы мэтээр амиды мэндэ ябахадань еэг- 
нэхэ шухала, ашыень харюулха хэрэгтэй гэжэ 
тэмдэглэнэ. Багшамни намайе загайа барижа 
йургахаб гэжэ заагша йэн. Харин барийан 
загайаяа шамда угэхэгуйб гэжэ япон баа- 
тар, Толя хубуунэймнай сэнсэй Китаноуриин 
гунзэгы бодол дээрэ тобшолол хэе.

Баяр ШИРАПОВ

Нэмэлтэ. Толимнай 16 найандаа япон
до ошоо. 36 найандаа нютагаа бусажа 
ерээ. Ундэрынь хоёр метртэ духуу 286 кг 
шэгнууритэй.
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САНЖАЙ-ХАНДА ДАРМ АЕВ А

ТОХОРЮУНУУД
Панана туш, тохорюунууды?
Паруул талын дундахана 
Пайхан тэрэ шубууды?
Зэмхэ сэсэгээр манарйан 
Зэрэлгээтэ нуурай эрьедэ 
Мунхэ дураяа манайан 
Мунгэн, сайбар шубууды?
Талын зэрэлгээн соо тамаран 
Таамаг ульгэрэй шубуудтал,
Дунгяа талын дундахана 
Дуранай мунхэ хушеедэл 
Дууран хоюулаа баййыень?
Улгы сагаан тоонтодонь 
Уймее, хулгее acaphan 
Уряалгуй айлшад бидэнйээ 
Ухаа алдан тэрьелжэ,
Дураяа аршалан абархаа 
Далияа сэлин дэгдэжэ,
Дайдаяа эрьен хурылаад,
Далда саашаа ниидэшее Inn.
Хойнойоонь харан халаглаад,
Хумэрин сэдьхэлээ улее йэм.
Хонгор сэлгеэ таламнай 
Хоойон шэнги болошоо йэн.
Тиибэшье, тэдэнэр хоюулаа Inn, хоюулаа 
Тэнгэриин хизааргуй уудамда 
Тэмдэгхэн мэтэ узэгдэбэшье,
Тэршээ холборхой дэлхэйтэй 
Тэнсэхээр бэшэ йанагдабашье 
Тэдэнэр хоюулаа йэн, хоюулаа

Талаан жаргал хоёртоёо 
Таабари мэтэ дурантаяа!

ХАБАРЫЕ ХУЛЕЭЛГЭН
Палхин дайдаарни хуйлана.
Паглагар уулэды хаха урин тууна.
Парьдагай шэруун амисхаал асаран, 
Хабарай ерэхы йаатуулна.
Газар дайдамнай хабараа хулеэнхэй,
Галта наран дуухэйе зуудэлэнхэй.
Yбэлэй бамбагар дахые 
Yиидэ хуулажа хаянхай.
Унтайан булагууд йэрижэ,
Урасхал долгёор бурьялхаа 
Yбэлэй уедэ зуудэлйэн 
Урихан аялгаа шэбшэнхэй.
Ургэн тала нараа хулеэн,
Убэлэйнгоо дэгэлы абдартаа хуряажа,
YИ1ЫИЮ0 тэрлигы унидэ бэлдэнхэй.
Гансал, Наран абхай , яарыш даа,
Г азар дэлхэймнай шамаяа йананхай, 
Хадамай басаганай хуримаа хулеэдэгтэл, 
Халюун тоонтомни шамаяа хулеэнхэйл. 
Худое нютагайм хурьйэн соо 
Хусэтэ амидаралай шэнэ амисхаал 
Пэргэхээ байнал, нюулгаатай.
YПЖЭ1ЭП, урихан элшыеш тодон,
Урэжэлтэ урйэн урган йалбархаа 
Yиииэй хулеэнэл, тэсэмгэй.
Ухэр малнуудшье, хунуудшье 
Ургы сэсэгээ, уян зулгэ ногоогоо 
Урн дулаагаа хулеэнхэйл.
Арюун Наран абхаймнай,
Аажамаар алхалан морилыш!
Алтай туяа элшэеэ 
Аглаг тоонтодом бэлэглыш,
Аршаан булагууды йэргээжэ,
Ангайан дайдыем ундалуулыш!

АРХИИН ДУУН
Зуудэ, зунгыем йэргээгээд 
Зэдэлнэ досоомни архиин дуун...
Зурхэнэйм йудалаар бурьялан 
Зэрэлгээтэ таладаа тэгуулнэ.
Долоон унгын йолонго туяараад,
Досоомни наран задарна, бадарна. 
Дайдаарни халин дэгжэжэ,
Дунгяаран манараа нютагтамни

(Ургэлжэлынь 12-дохи нюурта).
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( Ургэлжэлэл).

Дун сагаан элинсэгуудэймни 
Дуулан жаргайан дуун...
Архиин дуун...
Сэгээ дуун...
Мохитойон хоолойгоо зайажа, 
Молор дайдынгаа йайханиие 
Магтажа дуулайан дуун...
Залуу хонгор найаяа,
Зала хубита гансаяа,
Зол жаргалаа сэгнэжэ,
Зохёон найруулйан дуун.
Аагтай талын шэмэ шэнгээйэн 
Ажалша, малша буряадай 
Адуу малаа магтайан дуун,
Ара хээрэ, тайгадаа 
Ангай йайниие баридаг 
Ангууша мэргэн хубуудэйнгээ 
Алд ар солые дуудайан дуун.

Абын хубуудэй дурые буляадаг 
Арюун сэбэр хуухэдэйнгээ 
Аали, намдуу абариие,
Абайаар таагдашагуй нюусые, 
Абьяас садигыень гайхайан дуун. 
Хурьйэтэ алтан тоонтодоо 
Хухэ ургын шаргал нюдэдйее 
Хулгэн сохилйон зурхэнэйнгее 
Хайрын гэрэлээр бадархада 
Хуурай торгон хубшэргэй дайража, 
Инаглан, эльгэлэн зохёойон 
Ирагуу найраг- архиин дуун!
Улаан шуйанаймни дуйалаар 
Уг гарбалыем дамжан ерэйэн,
Утын замые дабахадаа 
Унаа мориёо ханимни гэжэ магтайан, 
Ульгам хулэгэй гуйдэлдэ 
Угайнгаа тугай гуйбахада 
Унагаангуй шуурэн абажа, 
«Урагшаа!» -  гэжэ дабхижа,
Ухэлэй урдайаа урган бодойон 
Уг гарбалаймни баатарнуудай 
Урма зориг, габъяа,
Урда холын туухэйээ,

Уянгаар урдан ерэйэн дуун!
Урданйаа номгон, даруу зантай,
Усеен угэтэй таабаймни 
Удэрэй йайнда, нааданда,
Уетэн нухэдэй духэригтэ,
Унэн бэеэ бэелжэ,
Уйлан, уяран йуужа,
Ургэн сээжын уйдхарые 
Унэн нухэдтее тайлайан 
Уян зурхэнэйнь аялга -  
Сэдьхэлэйнь шэмэг,
Сэсэн бодолойнь орьёл!
Уйлын уриин зоболонгой 
Ургэжэ даахагуй ашаае 
Уянгалуулан сэлмээйэн,
Ургэн сээжын оёорйоо 
Удхалжа дуулайан дуун,
Ажабайдалайнь баяр, бахархал, 
Арадаймни сэгнэшэгуй бэлиг -  
Арюун тунгалаг аршаандал бурьялйан 
Агуу найраг, мунхын булаг,
Анханаймнай баялиг -  архиин дуун!

БАЙГАЛ ДЭЭРЭ УДЭШЭЛЭН
Уулэнэй захаар йара шагаажа,
Удэшын Байгал миралзан хульбэрнэ. 
Ундэр тэнгэридэ одо мушэд ялалзаад, 
Удэрэй хугжэмы таажа ядан эмнилдэнэ.

Мунгэн уйанай номхон нюрууе эбдэжэ, 
Мундуу шубуун мургэн сошооно. 
Тэнгэриин толиие йэбшээн худэлгеед, 
Тумэн уршалаагаар долгид наадана.

Эрьедэ йууйан хоёр инагууд 
Эхин дуранай ульгэртэ теерижэ, 
Эбдэршэгуй элйэн хэрэм зохёогоод,
Энхэ заяандаа этигэн дууранад.

Далай инагуудта шэбэнэн дуулажа, 
Дайдын оршолон мартуулан улгыдэнэ. 
Дэлхэй дээрэ мунхын юумэн угы гэйэндэл, 
Долгид хэрэмыень шууян аршажархина.
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