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Тэмээ ургэЬэн тухай
Эрхуу можын Ангарск хотын

хажууда «Мунхэ хухэ тэнгэри» 
гэЬэн бее мургэлшэдэй эблэл 
Росси уласай батажуулхын 
тула, России ажаЬуугшадай 
болон булта арадуудай ажа- 
байдалай Ьайжархын тула гэжэ 
туруущынхиеэ «Жэн тэнгэри 
яба» гэЬэн мургэл унгэргэжэ, 
табан тэмээгээр ургэл хэбэ.

Энэ уйлэ хэрэг тухай ин- 
тернед соо видео тиража, 
олон зон буруушаажа, мургэл 
унгэргэйэн боонэрые ехэ бу- 
РУУ юумэ хэжэ байна гэжэ хаа-

яанайаа бэшэнэд. Типы манай 
аймагай аха захатанай соведэй 
туруулэппэ Алексей Норбоев 
энэ тушаа ямар йанамжатай 
байнаб гэжэ йонирхобобди.

-  Тэрэмнай ехэ буруу. Хара 
шажанда тэмээгээр тахил 
хэгдээгуй юм. Хара шажанда 
мори, хони, ямаа хэрэглэдэг 
байгаа. Тэмээн гэжэ хаана- 
шье дуулдаагуй. Алба табые, 
арбые гэжэ тиимэ юумэн угы. 
Нэгэ хонин, хунэй дуран нэгэ 
нютагай зон бидэ табихамнай 
гээд оойэдоо хоёрые, гурбые

табихамнай гэжэ болохо. Хоёр 
гурбан хун тоолэй табинабди 
гэхэ, даллагада гээд гараха. 
Тиимэйээ табан хонин гара- 
жашье болохо. Ямаан гээшэ 
хомор гараха, ходо ямаагаар 
тахижа болохогуй. Ямаан гээ- 
шэмнай хатуу юм. Ехэ аба- 
рал буубал ямаагаар тахидаг 
юм. Мани эндэ мори тахиха 
гэжэ угуй, Эрхуудэ бии. Ная 
хурэжэ ябанаб, тэмээгээр тахи
ха гэжэ дуулаагуйб, тэмээгээр 
тахиха гэжэ харын шажанда 
байгаагуй юм.

Иэер шаалган Эр Рияд 
хотодо

Саудовски Аравиин Эр-Рияд хотодо 
«Нуудэлшэнэй замбуулин» гэЬэн уласхоорондын 
фестиваль боложо байна.

Буряад Уласйаа туе фестивальда арбаад 
тулоолэгшэд ошойон юм. Тэдэнэй тоодо За
хааминай аймагай Александр Базаров. Энэ фе
стивальда йэер шаалга харуулха, тэрэнээ улам 
саашань нэбтэруулхэ, олоной дунда мэдээжэ 
болгохо гэйэн зорилготой ошоо.

Пэер шаалганай регионхоорондын федера- 
циин президент Гомбо Зурбаков фестивальда ха- 
баадахаяа ошожо, йэер шаалган буряадай эгээл 
уряанай наадан баййыень харуулжа, хоорэжэ угоо.

Фестивальда олон тоото мурысоонууд боло- 
но. Барилдаашад ошойон байна. Гюлеш гэйэн 
азербайджан барилдаагаар Балдан Цыжипов 
туруу йуури эзэлээ. Тиихэдэ солонгос барилдаа
гаар Баир Омоктуев барилдана.

Ьэер шаагшадай хэлэйээр, амитанай йунэйэн 
йэертээ байдаг, хухалйан хун турэлоо олоходонь 
туйална гэйэн удхатай, -  гэжэ хэлэнэд.

Фермернуудтэ гурэнэй 
туЬаламжа

Буряад уласай Худее ажахын болон эдеэ 
хоолой яаман фермернуудые дэмжэЬэн урил- 
даагаа заншалта ёЬоороо соносхобо.

Хубиин ажахы байгуулан хугжоохын ту- 
лада грант угтэдэг гээд мэдээжэ. Гадна гэр 
булын фермэтэй зониие дэмжэхын тулада 
тусхай грант бии юм.

Энэ урилдаанда оролсохо гэбэл, мартын 
11-йээ апрелиин 9 болотор дансануудаа иимэ 
хаягаар тушаажа болоно: Улаан-Удэ хото, 
Хахаловай гудамжа, 4а, 309 каб., Буряад 
Уласай Худое ажахын болон эдеэ хоолой 
яаман. Гарагай хоёрйоо табан болотор
8.30 -  17.30 сагуудта, гарагай зургаанда -
8.30 -  16.30 сагуудта хулеэн абахаар бэлэн. 

Фермерскэ ажахытай гэжэ унэмшэлгэтэйл
зон энэ урилдаанда оролсохо аргатай юм.

8 (3012) 55-30-13, 55-29-47 -  иимэ 
утайануудаар тодорхой мэдээ абажа боло
но гээд Буряад Уласай Худое ажахын болон 
эдеэ хоолой яаман мэдээсэнэ.

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, манай корр.
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УРАН-ДУШЭ НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

ПУРБЭ САМБУЕВ
Пурбэ Самбуевич Самбуев 1925 ондо Захааминай аймагай Санага Ьууринда, Номто-Голдо 

туроо. 1941 ондо Ьургуулиин 8 анги дуургээд байхадань дайн эхилжэ, колхоздоо худэлжэ эхилээ. 
Дайнай хушэр уедэ элдэб ажалда ябаа. Хэлхеэ холбоошон, наймаашан, багша, госстрахай инспек
тор, сантехникшье байгаа. Ьургуулида йуража байхадаа туруушынгээ шулэг, найруулгануудые 
бэшэжэ эхилйэн байна. Зохёолнуудынь “Ажалай туг”, “Буряад унэн”, “Толон” Ьонинуудта, “Бай- 
гал” сэтгуулдэ толилогдойон байна. Захааминай аймагай уран бэлигтэнэй “Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн 
соо” гэйэн хамтын согсолбори соо, 1992 ондо, “Уран-Душын” уга панууд” гэжэ согсолбори соо,1994 
ондо шулэгуудынь оронхой. 1994 ондо “Дэлхэй дээрэ унэн болойон уйлэ ушарнууд” гэжэ номоо 
гаргуулйан байна. Пурбэ Самбуевич Буряадай элитэ поэт Мэлс Жамьянович Самбуевай турэйэн 
абгань болоно.

ХУНЭЙ HAhAH
Убэр талада жэрын ургайап 
Yпдэйэтэ сагаан хуйапдал, 
Умхирхэгуй яйатай,
Утэлхэгуй найатай байхань яагаа бэ? 
Хунэй бэе оложо туроод,
Хусэд жаргал эдлэжэ узэхэгуй,
Хэзээ хэтын хунэй найан 
Хэмтэй юундэ байгаа гээшэб?
Ургы сэсэгтэл тургэнеер 
Ургажа ябайан хунэй найан 
Угы боложо газарта шэнгэхэ 
Ухэл юундэ байгаа хаб?
Залуу найан мунхэ бэшэл,
Залирйан галдал угы болохо.
Замби тубиин хун зоной 
Заяа хубинь иимэл ха юм.
Худэлжэ байгаа зурхэнэй сохисо, 
Хурин улаан шуйанай гуйсэ 
Гэнтэ зогсон унтаржа болохо,
Гэнтын аюулда дайрагдажа хорохо.

ШУЛЭГ
Гуурйа барин туршажа,
Гурбан угэ холбожо,
Толгой соойоо бэдэржэ,
Тобойсо бэдэржэ табинам даа.
Сэбэр саарйа шэлэжэ,
Шэнэ мурнуудые шэлэнэм.
Сээжэ соойоо эблуулжэ,
Шулэг болгон зохёоном.
Уужам дэлхэйн байгаалиие 
Уринаар зураглан бэшэнэм.
Турэл нютагаа дурсажа,
Туурээн шулэгтоо зохёоном.

Буряад хэлэнэй абдарйаа 
Бурьялан шулэгууд мандаг лэ!
Далай дабаан хоёрые 
Далитай болон дабаг лэ!
Холо ямаршье нютагта 
Хонгёо шангаар зэдэлэг лэ!
Хоротон дайсанай зурхэндэ 
Хараал болон шэнгэг лэ!

МИНИН ХУСЭЛ
Хубэн сагаан уулэн соогуур тамарха 
Хусэл йанаан, шадал хаана байхаб даа, 
Хурьйэтэ газар гэшхэжэ ябаа сагтаа 
Хун зондо йайниие хусэжэ ябахаб даа. 
Дайдые ото ниидэн элижэ хараха 
Дали угы хадаа яахаб даа, гомдолтой. 
Дайнда унайан хунуудэй нэрые орхингуй, 
Дахин йэргээн, домог болгон бэшэхэб даа. 
Оёоргуй далайе гаталан гараха 
Онгосомни йэлюур угынь гасалантай. 
Турэйэн нютаг, тушэйэн дайда хоёроо 
Туруун ухаандаа шэбшэн, энхэрэн ябахаб даа. 
Ундэр хаданууд, уужам дайдаяа мэндэшэлжэ, 
Углов бури газаа гаража, сэржэм ургэхэб. 
Залуу найан эрьежэ ерэхээ болёо ха юм, 
Замби тубиин жама ёйые яахаб даа.
Удэр бури сэбэр агаараар амилжа,
Убшэ зоболонгуй уршоолтэй баййайб даа. 
Ундэр найатай болохын сагта ухибуудни 
Улуу узэнгуй йайнаар хадажа баййай даа. 
Дэлхэй дээрэ ябайан, хэйэнээ эрьюулжэ, 
Домог болгон оороол йанажа унгэрхэб даа. 
Унгэрйэн хулгоотэ хатуу сагай байдалые 
Ухибуудтээ хоорэжэ, ойлгуулжа угэхэб даа.
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ЦЫБИКЖ АПН АЙ ДАНОВ
Цыбикжап Цыденович Найданов 1929 ондо Захааминай аймагай Баруун Бургалтай гэжэ нютаг- 

та турэйэн намтартай. Бага найанйаань iny.ni дуунда дуратай, зураг зураха бэлигтэй баййан юм. 
Дуу хугжэмдэ дуратай хадаа дуунуудые еврее зохёожо туршадаг баййан. 1949 ондо аймагай ара- 
дай дуунай мурысеендэ илайан юм. Уран зурагайнгаа тулее ВДНХ-гай хурэл медальда хуртэйэн 
габьяатай.”Бургалтай”, “Найанайм дууша хабар”, “Уулын булат”, “Дуумни шамдаа, дуумни”, “Ажа- 
байдалай аялганууд”,”Гайхалтай ганса найан”, “Найанайм нариихан зургэнууд”гэйэн шулэгуудэй, 
рассказуудай номуудай автор.

ЗУНАЙ УГЛ00ГУУР
Бурьялаа тунгалаг уйатай 
Бургалтайн голой эрьедэ,
Гартаа хуураа баринхай 
Гансааран дуулажа йуухадам, 
Шарьяа горхон йабандан 
Шадал орожо хатарба. 
Надхажа шугы бургаайан 
Намаа мушэроор даллаба. 
Эрьеын йайхан сэсэгууд 
Энеэн хухин дохибо.
Жэгтэй хонгёо жэргэмэлнууд 
Жэрьен дуулан дэмжэбэ.
Алаг соохор эрбээхэйнууд 
Альгаа ташан гороолбо. 
Сэнгуу зунай углоогуур 
Сэлмэг наранай игаахада, 
Сэдьхэл зурхэм уяржа,
Сэбэр дайдам гэрэлтэбэ. 
Иигэжэ турэл байгаалим 
Эльгэ зурхым дойолгон,
Эжы абадам адляар 
Энхэржэ байхань йайхан даа.

ТАЛЫН БУЛАГ
Дэлгэр арюун нугадаа 
Дэгнуул зоолэн хурьйэнэй 
Дэлэн соойоо бурьялан, 
Дэбэржэ баййан булагые 
Узэхэ уедоо йугэдэн 
Убдэглэжэ мургоо йэм. 
Амитан бухэнэй ангаае 
Арюун дайдын гандаае 
Ундалуулха шэдидэнь 
Урмашажа баясаалби.
Хужэ зулгэн нугадаа 
Хунэй жаргал эдлэжэ,
Хубуун басаган хоёрой 
Хухилдэхые харахадаа,

Убгэн найатай болобошье,
Уетэн шэнгеэр атаархаалби.
Эрэ, эхэнэрэй холбоондо,
Эдир залуугай золгоондо 
Эрьежэ дахин ерэйэндэл, 
Эжэлуудгуйхэн абтаалби.
Талын булагйаа иигэжэ,
Тамир, хусэ абайандаа,
Тангил нухэдэй ниилэжэ 
Талархахань жаргал даа.

ХАБАРАЙ ЭХИН
Хабарай эхин узэгдэжэ,
Хабтагай дайда соохорлоо. 
Боориин модоной мушэртэ 
Борбилоонууд ёохорлоо.
Убгэн минии хорибошье,
Ухибууд газаамни турисэлдоод, 
Дуйаада амаа тодобошье,
Духаяа тоншуулаад, хухилдэнэ. 
Удэшэ углоонэй жабар 
Убэлые асархаа туршана. 
Богойын саана хабар 
Бог шабараа аршана.
Шугын захаар сайан хайлаад, 
Шулбы хагдан дэбтээ юм байна. 
Шуумар залуу найан зайлаад, 
Шууяан соогуур дэгдээ ха юм. 
Дулаанай саг мэтэр ерээд,
Дууша шубууд ерээ юм байна. 
Дуранай охни утэр йэреэд, 
Дундуур найан жэгтэй юм байна. 
Ундэр газар сайан ороод,
Убэлэй хуйтэн дутэлоо юм байна. 
Убгэд, хугшэд буурал болоод, 
Уетэн нухэд утэлоо юм байна. 
Хундэ сагуудые дабахын замаар 
Хусэ хэрэглэн дугтаржа ябайаар, 
Хуйхэр мундуу дэлхэйн жамаар 
Хугшэн найан угзархал юм байна.
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НИКОЛАЙШАБАЕВ
А гууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо

АБЫН БЭЛЭГ
( Ургэлжэлэл).

Дайн. Тэрэ уедоо ургэлжэ 
хун бухэнэй аман дээрэ ябайан 
энэ угые юуншье гэжэ ойлго- 
хо ухаангуй маанарта тиишээ, 
баруун тээшээ, Тахяашын 
барисайаа сааша хаанаб даа, 
боложо баййан уйлэ хэрэг гээ- 
шэ ха, гэбэшье энэ угын саана 
ямар ехэ зоболон байдаг юм 
гэжэ одоол йайса бэе дээрээ 
мэдэрээбди даа. Дайнай уеын 
хуугэдтэ жаргалтай, наадатай 
хайашье гэжэ байгаагуй, хара 
эртуур ухаамнай ехэ зоной 
ухаагаар бурилдэжэ, ехэ зо
ной хэлээр хэлэдэг бологдоо. 
Илангаяа убэлэй уедэ хундэ 
йэн даа -  хоол, хубсайан хо- 
мор, адуу мал хаража байгаад, 
амандаа эдихэ эрхэгуй баййан 
уе. Шонын элбэгые хэлэхэ гут? 
Ехэшуулнай адуугаа манажа 
хонохо, манайаар байжа тэдээ- 
нээ шонын аманда алдаха, буу- 
шье гэжэ байхагуй, газаагаа 
хаайан хониндошни добтолхо, 
гэртээ улэйэн хуугэд нохойнуу- 
дай абяагаар газаашаа гаража, 
шононуудаа айлгаха йанаатай 
сабхан, хунэг наншахаш, ямар 
тэнэг шоно сабхан тоншожо 
баййан шамйаа айгаад тэрье- 
дэхэб даа, нохойн йайгаар 
хониёо абараа йаа абаржа, 
угышье йаа шонош абаха- 
яа абаад лэ талиийан байха. 
Шонын аманда оройон хонин 
йэегуй ошоо юм бэд даа, ха- 
рин шонодо дарагдайан адуу- 
най, ухэрэй йэе улоод хэбтэхэ, 
малай эмшэд, ноёд ябахадаа 
энэ йэе заатагуй галдаха эрил- 
тэ табиха, хожомынь ерэхэдээ 
хаана яажа галдабат гэжэ ошо- 
жо узэхэ. Шонын дарайан йэе

эдихэ тон хорюултай байгаа. 
Гэбэшье ноёдой ошойон хойно 
тэрэ йэеынгээ зарим хубииень 
абаашажа галдаад, нугоо зари- 
мыень асаржа эдеэд лэ байхаш. 
Хун малай йэе эдеэд ухэбэ гэжэ 
дуулдаагуй йэн даа. Тэрээнйээ 
гадуур ургэлжэ тайга соо 
байрлайан манай нютаг той- 
роод дайнйаа болон али элдэб 
зэмэ хээд тэрьедээшэд гэжэ они 
болоод, тэдээнйээ ехэ багагуй 
шонойоошье дороор айхаш. 
Дайнай дуурэйэн хойно энээн 
тойронхи йуулшын оргодуул- 
нууд баригдажа тушаагдайан 
гэдэг. Улэн хоойон, даара- 
ха гээшыеш узэгдоо, зундаа 
ушоо барагтай йэн. Нюта- 
гаймнай хилар Котька гэдэг 
убгэн загайа барижа маанарые 
эдеэлуулхэ...

Энэ мэтээр дайнай уеын 
жэлнууд унгэржэл байгаа. 
Абайаамнай хуушан мон- 
голоор бэшэйэн гурбалжан 
бэшэгууд ерэжэл байгаа... Хэ- 
дыдээшье юм агша йэм, тэрэ 
гурбалжан бэшэгууднайшье 
ерэхэеэ болишобо... Нэгэтэ 
эжынгээ нэгэ тэбхэр саарйа 
баряад уйлажа йуухада, ха- 
жуудань ошобоб. Эжымни, 
баарйан даа, бинь арайл бага 
байба хаб даа, намдаа юуншье 
гэхэеэ ойлгожо ядан йууйанаа:

- Мухаа, абамнай ерэхэеэ 
болёо,.. -  гээ бэлэй.

Юушье ойлгоогуй би, эжы- 
гээл хайрлайандаа бэзэ, юун
шье гэжэ дуугарбагуйб, эжыгээ 
мушхоо-мурдоогуй, оорынгоо 
бодолдо абтан абяагуй байха- 
даа, абадаа дотороо сухалдаа- 
дшье абаа гээшэ йэн хаб:

-  Али дайнйаа бусажа ерэ

хэдээ хуухэндээ шэнэ гоёхон 
пулаад асархаб гээ бэшэ йэн 
ту? Абын ерэхээ болёо хада 
хэн намда шэнэ пулаад асарха 
болоноб? Хэншье асархагуй. 
Шэнэ гоёхон пулаадтай боло- 
хомнишье болигдобо...

Ухибуун найанайнгаа най- 
далай хосорходо, ехэл удаан 
соо зурхэндоо нэгэ ехэ шарха- 
тай ябагдаа, хожомынь юу хээ 
болгоохо, тухайлха болохо- 
доол, абаяа байал абяагуй, до
тороо хулисоо бэлэйб...

Орой, 1970 таран онууд 
болотор баййан абын тэдэ 
бэшэгуудые, хуушан монго- 
лоор уншаха хун байха бэшэ 
гээд, эжымнай галдажархийан 
юм...

Хэзээ йэм даа, хоёр гурбан 
жэлэй саана ха, республикын 
ниитын эрхэнуудые хамгаал- 
даг яаманйаа Митыпова Дара 
Аюшеевна Белоруссиин хилэ 
дээрэ эсэгынгээ хууртэ ошохо 
аргатай, замайнь гаргаша- 
нуудые бидэ оор дээрээ даажа 
абанабди гэжэ дуулгайан аад, 
абяа аниргуй угы болошоо. 
Абынгаа хуур дээрэ Тээгдэ 
нютагайнгаа шорой абааша
жа табихаб гэжэ айхабтараар 
йэгшэжэ хулеэйээр улэгдоол 
даа... Туруун, абымни дайнда 
мордоходо, тэрэ посхоодой 
уудэндэ зогсоогоо йэн, муноо 
намайе хоёрдохиёо зогсообо... 
Яахаб даа, гэбэшье ухибуудни 
ошоод ерээ ха юм...

Белоруссиин дэбисхэр дээрэ 
Улаан армиин хэды олон сэ- 
рэгшэдэй хуурнууд тэндэхи зо
ной нарин харууйан доро бай
даг байгаа юм. Минин абын 
хуур нэгэ тосхондо байал тэды
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шэнээн xapyyhaH доро бай- 
гаа гэжэ ухибуудни ерээ йэн. 
Абын сэрэгтэ мордойон ушар, 
тэрээхэн орёолто болойон са- 
сагтай тэбхэр хээтэй пулаад 
тухай, пулаад абаад ерэхэ аба- 
яа минии яажа хулеэйэн тухай

ухибуудэймни хеерэхэдэ, тэрэ 
нютагай сельсоведэй ажалшад 
тэбхэр хээтэй, сасагтай сагаан 
пулаад абымни хуур дээрэ бай- 
гаад, «...абаашагты, абынь бэ- 
лэг басагандань барюулагты», 
-  гэжэ угэйэн байгаа...

...Юушье хадаа абынгаа 
бэлэгтэ -  сасагтай йайхан 
пулаадта хуртееб даа, ухи- 
буудэйм тэндэйээ намдаа 
асарйан энээхэн пулаадынь 
мунее эгээл унэтэй бэлэгни 
гээшэ, абымни бэлэг...

«САНАГА» ДУУЛАНА, ХАТАРНА
Бурханай уршеейэн бэлиг 

шадабарияа бэедээ нюугаад 
ябангуй, хун зоноо, айл айма- 
гаа баясуулжа, уяруулжа, зо- 
ригжуулжашье шадаха дууша 
хуниие хундэлжэ ябаха гээшэ 
угаймнай заншал бэлэй даа.

Нютаг нугадаа дууша бэ- 
лигээрээ суурхайан хунуудые 
эблуулжэ, ямар нэгэн булгэм 
байгуулха гээшэ тон дэмбэрэл- 
тэй, хундэтэй, хундэшье ажал 
юм. Тиин, илангаяа худеедэ 
хушэр. Нэгэ удэшэ хоёрынь 
ажалдаа, гурбаниинь айл- 
шалжа ябашайан, ушее хэ- 
ниинь хаанаб даа йаатайан, 
зургааниинь ерэйэн бай- 
ха. Нугее удэшэ тэдэниинь 
йэлгэлдээд, мун лэ баран ерэ- 
жэ шадахагуй... Тиимэ ушар 
ябан ошон хэмдээ оройоор, 
1973 ондо Санагын арадай 
хоор байгуулагдаа бэлэй. 
Улаап-Удэ хотын ундэйэтэдэй 
мэргэжэлтэ 24-дэхи лицейн 
«Наадан дээрээ» гэйэн ансам- 
блиин хутэлбэрилэгшэ Д-Д.Б. 
Базаров Санагын хугжэмэй 
йуртуулшш багша М.Д. Уржа- 
нова хоёрой хусэл оролдол- 
гоор байгуулагдайан байха. 
Энэ хоор ойро зуура аймаг 
соогоо, удаань республика до- 
тороо мэдээжэ болоо бэлэй. 
Ушар юуб гэхэдэ, йайн мэр- 
гэжэлтэдэй хутэлбэри доро 
сугларйан зониинь барандаа 
бэрхэ дуушад байгаа бшуу, Са
нагын дайда бэрхэ-бэрхэ дуу- 
шадаараа суутай ха юм даа.

Байн хатарай мэргэжэлтэ 
йургуулинуудые тугэсхэжэ, 
нютагтаа бусайан мэргэжэл- 
тэд олошоржо, дуунуудаа уян 
нугархай хатар наадаар шэмэ- 
глэн, буришье haa узэмжэтэй 
болгожо шадайан санагынхид 
1976 онйоо дуу, хатарай ан
самбль байгуулна.

Тиийээршье хабтагай ехэ 
Санагын дайда «уйтаржа», ай
маг, республика дотороо унэн 
бэеэ харуулжа, ундэр нэрэеэ 
нэрлуулжэ захалаа бэлэй. Байн 
«Арадай» гэйэн ундэр нэрэ 
зэргэдэ хуртэйэн байха юм.

Энэ ехэ хэрэгэй эхин дээрэ 
баййан зониие муноо хурэтэр 
энэ ансамбльда наадажа, дуу- 
лажа, хатаржа ябагшадые 
нэрлэжэшье болошогуй олон 
бэд даа. Гэбэшье тэдэ олоной 
усоохэн тэдыень уншагша- 
дайнгаа анхаралда табихам.

Эгээл туруулэн хоор байгуул
ха уедэ эдэбхитэй эмхидхэг- 
шэд ябалсайан Б-Ж.Д. Жиг- 
житов В.Ц. Будаев хоёрые 
нэрлэнгуй орхимоор бэшэ. Ба- 
рандаал худое ажалтай -  мал- 
шад, адуушад, йаалишад, ме- 
ханизаторнууд, барилгашад, 
худоогэй мэргэжэлтэд, багша- 
нар, эмшэд болон бусадай га- 
бьяа тон ехэ, эдэ зон ансамбль
да хабаадахынгаа хажуугаар 
тус-тустаа ажалнуудтаа эрхим 
бэрхэнууд, ургэлжэ ажалай 
туруушуулэй тоодо, нютаг соо
гоо магтаал солотой, хундэтэй 
хунууд баййан юм.

Нэрлээл йаа, Санагын зо
ниие бултыень шахуу нэрлэ- 
мээр, гэбэшье ансамблиин 
байгуулагдайаар туруушын 
удэрйоо муноо хурэтэр хэдэн уе 
йэлгэсэлдээ, тэдэнэй оройдоол 
зариманиинь: С.Б. Охинова, 
С.Б. Гундуева, П. Дылыков, 
Л. Бадмаев, К. Уржанова, Б. 
Уржанов, В. Мархаев, П. Шаг- 
дуров, Б. Хадаев, хойнойоонь 
Л. Сосорова, Д. Шойдорова, 
Б-Х. Тарбаева, Р. Унтанов, 
хожомынь Н. Намсараев, Т. 
Намсараева, С. Нохорова, 3. 
Намсараева, В. Бадмаева, Т. 
Базарова, Т. Норбоева, Б. Жа- 
мьянов, Т. Жамьянова, Д-Ц. 
Бичиханов болон бусад олон.

Энэ ансамблиин эдэбхи
тэй гэшуун, бэрхэ хатарша 
Борис Тарбаев муноо уедэ 
хутэлбэрилэгшэнь болонхой, 
ойн баярта бэлдэлгын ехэ 
худэлмэри ябуулжа байна.

Олон жэлэй туршада ансам
блиин хатар наадые ори ган- 
саараа баяан дээрэ шэмэглэжэ 
ябайан, муноо ансамблиин ор- 
кестртэ ородог баянистнуудые 
йургажа табийан, СССР-эй 
Соёлой министерствын тусхай 
шагнал -  дипломдо хуртэйэн, 
сагйаа урид харамтайгаар 
найанйаа нугшэйэн Борис Рин- 
чиновые дурдангуй гаралтай 
бэшэл даа. Ансамблиин «Ара
дай» гэйэн ундэр нэрэ зэргэ
дэ хуртэхэйоо эхилээд болон 
бусад олон амжалтануудтань

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
горитойхон хубитаяа
оруулйан хун байгаа. Тэрэ 
хунэй наадайан хугжэм аял- 
га шагнайан зоной сэдь- 
хэл зурхэндэ сэсэг боложо 
йалбаран, олон олон жэлнууд 
соо дурсагдажа ябайай!

Муноо залуу уеын хабаадаг- 
шадай нэгэн-хоёрые нэрлэбэл, 
Р. Бадмаева, Ж. Мархаева, О. 
Пренглаева, С. Данжалов бо- 
лон бусад.

Ямаршье хатар наадан ен- 
дэр шэмэглэнгуй болодоггуй 
бэзэ. Энэ хэрэгтэ болон фоль- 
клорно булгэмэйхидэй зуудхэл 
гоёолтонуудые урладаг гартаа 
дуйтэй багша, Санагын хи- 
заар ороноо шэнжэлхэ музей

оорынгоо гараар байгуулаад 
муноо хурэтэр харалсажа бай- 
даг В.Ш. Хадаевай уургэ гори- 
той.

Иигэжэ нютаг нугаараа ба- 
рандаа эблэржэ байгуулаад, 
барандаа хабаадажа, дэмжэ- 
жэ, дунгэжэ, ургэжэ байдаг 
турэл ансамбльнай байгша 
оной июнь hapa соо анхан 
байгуулагдайаар 30 жэлэйнгээ 
алдарта ойе тэмдэглэхэ гэжэ 
бэлэдхэлэй ехэ худэлмэри эхи- 
лэнхэй.

Аймагайнгаа нютаг бу- 
хэноор, республикын олохон 
аймагуудаар, Шэтэ, Эрхуу 
хотонуудаар, Монгол, Поль
ша, Чехословаки гурэнуудээр 
Уран-Душынгоо хормоййоо

амар мэндэеэ мэдуулжэ, аял- 
га йайхан дуу, хатараа дэл- 
гэжэ ябайан габьяатай турэл 
ансамблиингаа ойн баярта 
унэн сэдьхэлйээ хабаадалса- 
жа, Санагайаа гарбалтай хун 
бухэн хубитаяа оруулжа дэм- 
жэбэл гоёл бэлэй. Сэхыень хэ- 
лэбэл, гаргаша гээшэ тон ехэ, 
энээниие зубоор ойлгожо, арга 
шадалаараа хам оролсохо бай- 
гаабди.

Хатараг лэ, дуулаг лэ
«Санагамнай»,

Хангай дэлхэймнай баясахал.
Наадаг лэ, сэнгэг лэ

зонууднай,
Наартайхан жаргалынь

заяахал!
2006 он

«ШАМДАА ОРХОДОО ХЯАГТА 
ХУРЭЖЭ, ШААЖАН АЯГА СОО САЙ 
УУ h АН XYM»

Бидэ йаянай дэлхэйн «абаа- 
хайн бусайдайан» соо бэшэйэн 
юумэнуудээ хадагалжа байха 
буудалтай болообди. Блог гэ- 
дэг гээбы. Энэ блог гээшым- 
ни буудалда «Баян талый 
аялгын» эзэн эхэнэр Ешэгмаа 
Цыбеновайаа «...Та хаагуур 
ябайамта?» гэйэн асуудалтай 
бэшэг унажа, иимэ нэгэ бодол 
толгойдомни оруулба. Залхуу- 
тай ехэ юумын болошобол, 
эхииень хараад лэ, орхино бэ- 
зэт даа, заал йаа уншагты гэжэ 
баалаха эрхэ намда угы ха юм.

Холын худое, хоёр ехэ 
гурэнуудэй хилэ дээрэ -  Захаа- 
минай тайга соо тубхинэйэн 
Сагаан-Морин тосхоной зон 
урдандаа нюгагйаа гаража хаа- 
нашье холо ябашахань йэм 
даа, ямар нэгэн ушараар 
иишээ-тиишээ ошоод ерээ- 
шэнь, бусадтаа дээрэлхэжэ: 
«Ши, хоорхы, хаана ошойон

хумши даа. Вишни шамдаа 
орходоо Хяагта хурэжэ, шаа- 
жан аяга соо сай ууйан хум», 
-  гэйэн байгаа юм ха, тэрэнь 
муноо хурэтэр зоной аман 
дээрэ байдаг. Эгээ энээн мэтэ 
Ешэгмаадаа йайрхамаар нэгэ 
ушаралтай хум. Юуб гэхэдэ 
1962 ондо Мэлын найман жэ- 
лэй йургуулида 5-дахи клас- 
ста йурахаяа ошобоб. Тэн- 
дээ, 6-дахи классйаа физикэ 
узэжэ эхилхэдээ, Даша-Дабаа 
Абармитович Абармитовай 
(йургуулияа дуургэтэрээ нэ- 
гэшье «4» абаагуй, гансал «5» 
дээрэ ябадаг) эгээ дуратай ша- 
бинь болохо буянтай байгаа 
ха юмбиб. Энэ «дуратай» гэжэ 
угэмнай хоёр таладаа хабаа- 
тай. Аха класста йуража байха- 
дамни худоойоо убйэ, тулеэгээ 
асархадаа хамйалсахыемни на- 
майе хэлэхэ, Бутуу удэшэ бо
лон бусад йайндэрнуудтэ гэр-

тээ оруулжа хундэлхэ (хамтын 
байрада баййамби). Тиийээр, 
минии йургуулияа Санагада 
ургэлжэлуулжэ байха уедэ, ню- 
тагаа нуужэ ошойон байгаа. 
Даша-Дабаа Абармитович 
Мэлэдэ Сэрэн-Долгор эзытэй 
гэрлэйэн, олон хуугэдтэй унэр 
булэ Хунхэроо нуужэ ошоо. 
Хуугэдыень бултыень мэдэдэг 
бэлэйб, муноо гансал Валерые 
мэдэхэб, бэшыень тэрэ гэйээр 
хараагуйб.

1972 ондо Шэтын совет- 
скэ-партийна йургуулвда
эльгээгдээд йуража байха- 
даа, Могсохоной Сэрэн-Нам- 
даг, Согто-Хангилай Бад- 
ма-Сэрэн бвдэ гурбан хони 
асарха йанаатай, Бадма-Сэ- 
рэнэйдээ Согто-Хангил ошо- 
бобди. Сэрэн-Намдаг оорын 
«Волготой». Ага голые арайхан 
гараад ябатараа, тэрэ «Волгым- 
най» тэнуул (шатун) мушхуу гол
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(коленвал) хоёрой хоорондохи 
жиираг (вкладыш) йуладаад, 
няжаганашаба (короче, засту
чал). Наярхай бууйаар арай 
гэжэ Согто-Хангилаа хурэбэ 
хабди. Тэрэ удэшэндоо саашаа 
Хунхэр, миниингээ багшында, 
хурэхэ зорилготой ябайан бай- 
гаабди. Теэ, иимэ машиинаар 
хаана ошохобши? Бадма-Сэрэ- 
нэйдээ орожо сайлаад байтараа: 
«Ши эндэ юу хэжэ хонохошниб, 
ошо тэрэ Хунхэроо. Энэ МИНИН 
«Ковровка» байна. (урдандаа 
тиимэ дунда гарай тал дуты -  
мотоцикл баййан юм. Муноотэ- 
рэнь «Восход» болонхой бэзэ). 
Энэ сэхэ замда ороод лэ, хай- 
шаашье годиронгуй гуйлгоорэй, 
замдашни нэгэл газарта харгы- 
ешни хундэлэн утасын холбоо 
тогтоодог бахананууд байха, 
тэрэш Хунхэр Будалан хоёрые 
холбодог, тэрэ хурэмсоороол 
зуун тээшээ эрид нугараад, нэгэ 
долоон модо тухай ябахадаш- 
ни Хунхэр байха. Баханануу- 
дые обёоронгуй алад гарашоо 
haa, холошье ошонгуй Ононой 
хуургэ хурэхэш, хуургэ гарангуй 
гэдэргээ эрьеэд, анхаралтай яба- 
жа баханануудаа олоорой», - 
гээд лэ, намайгаа харанхы йуни 
руу табижархиба...

Захааминай тайга соо (дээ- 
рэ бэшээ йэм) эрэ болойон 
хун, туруушынхиеэл Согто- 
Хангилйаа Хунхэр хурэтэр 
дэлгэрйэн ёйотой тала гээ- 
шые узэжэ ябана хаб, харанхы 
болошоо, зуун-баруугаарни 
ялалзайан хэдэн олон ком- 
байнуудай галнууд тэнгэриин 
мушэдэй ургэлжэлэл болон 
ниилэжэ, 180 градуста эмнил- 
дэн наадайан галнуудай дун- 
дуур-доогуур ябажал ябанаб. 
Хэдынэйшье юм, яйала дуурэн 
йара гараба. Гуйлгэйоор яба- 
тарни одоолшье тэрэ бахана- 
нуудынь харагдажа, замйаа 
эрид хадууржа зуулэн гэйээм,

шанха урдамни нэгэ нуур. Ба
хананууд нуур соогуур ото 
гарашайан шэнги, тэрээхэн 
нуураа хаагуурнь гарахаяа 
гайхайаар байтараа, тархи- 
дам нэгэ ухаантайхан бодол 
оробо гээшэ: ямар хамаа юм 
бэ, хаагууранынье гараад, 
саанань ошожо, нуурайнгаа 
тэгэндэ хуроод лэ, дахин зуун 
зугоо зуглэн гуйлгэбэл Хунхэр 
хурэгдэнэл бэзэ. Тэрэм, теэ, 
тиимэшье зуб шиидхэбэри 
бэшэ байшаба. Нуурайнгаа 
урда эрьеэр ошон гэйээм, тээ 
саанахана хуроод, ябайан 
харгымни арбан тээшээ аб 
адлихан харгынууд боложо 
йалаад, алинайнь хайшаашье 
ошойые бу мэдэе, нуур тээшээ 
барид гээд лэ ябажал ябанаб. 
Хэдышье нуураа бариха гэжэ 
оролдойом, захымни тэрэ хар- 
гы саашалан ошоод, тээ ябад 
гэйэм, урдамни томо тосхоной 
галнууд ялалзан харагдашаба. 
Зайшье бэзэ, Хунхэрни хараг- 
даа, йанаа сэдьхэлни тэгшэ- 
рээд, тэрэ замаараа галнууд 
тээшээ даражал мэдэбэб. Та
лый харгын арюунии хэлыш, 
манай Захааминда худое хар- 
гыгаар тиигэжэ гуйлгэжэш 
болошогуй. Ошойоор ошожо, 
нэгэ ехэ голой эрье хурэжэ ерэ- 
бэб. Голоо зайжа ушоо зуулэд 
гээд, худоогэй хун хадаа, шу- 
гын ошойон бараагаар багла- 
хадаа, ялагар-тологор тэрэ 
галнуудни голой саада эрьедэ 
гэжэ ойлгогдобо. Хунхэр наа- 
нань байха ёйотой, тиимэ за- 
хяатай йэмнайб. Халагни ха
лат, гол хуроо йаа, голоо зай- 
гаад ошоорой гэхэеэш яайан 
юм даа нухэрни, Хунхэроо 
хуроод тооной байна ха юм- 
биб... Яахаяашье ойлгожо 
ядажа, йайн удаан бодолгоёо 
мухарюулйанай удаа, йооргоо 
тэрэ нууртаа, ехэ замдаа ошо- 
хо, тиигээд, нуураа хойто ха-

жуугаарнь тойрожо узэхэ гэйэн 
шиидхэбэри абабаб. Эрьеэд 
ябахадаа али сагтаа ондоо зам
да орошойон юмбиб, нэгэ мэ- 
дэхэдээ хоншнод хэбэртэй, ай- 
лайда дутэлжэ ерэбэб. Парын 
гэрэлдэ нюдэнуудни даданхай, 
холо харахын тулоо галаа - 
тал дугынгаа ганса нюдые 
унтараагаад ябайан байгааб. 
Бухы юумэ тон элихэн хараг- 
дана. Эндэйээ ушар байдалаа 
тухайлха болоо гэжэ дутэлжэ 
ябатарни, нэгэ, минии унаад 
ябайан мотоциклйоо томо 
хэбэртэй, нохой, хусайаар 
дутэлжэ ерэбэ. Гэрйээ холо 
бэшэхэнэ шудэртэй морин но- 
гоо зулгаана, гэр хурэтэр дутэ, 
нэгэ хун дуулаад гарахагуй юм 
ту гэжэ хашхарбаб. Нохой эгээл 
намда халданагуй, гэбэшье 
гэртээ дутэлуулхэгуй хэбэртэй. 
Гараад ерэхэ хуншьегуй, мото
цикл ойнгоо буруу талаар буужа, 
аалиханаар тулхин саашалйаар 
тээ холошог ошойон хойном, 
манаашынгаа уургэ дуургэйэн 
нохоймни гэр тээшээ ябашаба. 
Дахин мордоод лэ, хабсагай 
шулууд соогуур, хаагууршье 
ябанабиб даа, ябайаар яба- 
тараа тэрэл нуурайнгаа урда 
хажуугаар ехэ харгы дээрээ 
гаража ерэшэбэб. Хэнйээ зам 
асуухабши. Муноо нуурайнгаа 
хойто хажуугаар зуулэн ошо- 
боб. Нэгэ, убэлжоон юм аа бы, 
хоойон хара гэр алад гараад 
ябатарни, холо-уу урдамни, 
зуун тар талайаам нэгэ Ган
са нюдэн яларйаар ябатараа 
нугараад, минии ябайан за- 
маар хэбэртэй, намйаа сааша
лан зуулэбэ. Зай гэжэ, энэ хун 
Хунхэрйоо гараад ябана гу, 
али Хунхэр ошожо ябана гу, 
тэрэнээ хусэхэ хэрэг гарабал 
даа.

«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Гуринха
Полевой станай хамтын 

эдеэ шанадаг гэрйээ шулйэ 
йайруулжа амтатай унэр ■ у- 
тана. Таряашад удын хоол 
барихаяа тэрээ руу субажа 
ороод, ута модон столой саа- 
гуур йуубад. Тогоошын Дэжэ- 
дэй шулэ аягалхадань, улдэйэн 
хунуудэй утаар татан hopoxo, 
шангаар жажалха дуулдана.

Таряашадые дахажа наашаа 
ерэйэн Улэгшэн гэжэ нэрэтэй 
эзэгуй эмэ нохой йуулээ доо- 
шонь хабшажа, маряаха тоо- 
ной энэ багаар эрьелдэнэ.

Муноодэр сухалтай йам- 
ганайнь тогоо бариха ээлжээн. 
Тэрэ Улэгшэниие узэн яда- 
даг ушарйаа тээсгэн эндэйээ 
улдэжэ, шуд лэ хабйыень хуха 
удьхэлжэрхин алдайан юм.

Гэдэйээ улдэжэ, эдихэ юумэ 
бэдэрйэн улэгшэн Дэжэд- 
тэ харандангуй, нээлгээтэй 
уудээрэнь эдеэнэй гэртэ орожо, 
шурд байса стол доогуур шур- 
гашаба.

Улэгшэн зоной хунэйэ 
хулууна, -  гэжэ тэндэ hyvhan 
нэгэн доошоо тонгойжо ша- 
гаагаад хунуудэй хулнуудэй ха- 
жуугаар эдихэ юумэнэй хая дай а 
шэншэлйэн Улэгшэнэй гэдэйэ 
руунь удьхэлжэрхибэ. Улэгшэн 
нарииханаар гангинаад, Ханда 
хугшэндэ няалдаба.

Нохойшье йайн, муу зантай 
хунуудые илгаруулдаг ха юм.

Ханда Улэгшэниие эрхэ- 
луулжэ, толгойень эльбээд, 
хусоог мяхаар хундэлбэ.

Энээнэйнь тулоо нохой Хан- 
дада йайе хургэйэндэл гарыень 
долёобо.

Типы Улэгшэн далба- 
гар шэхэнуудээ худэлгэжэ 
шагнаархан, хунэй хэлые

«Буряад унэнБее» 
ШИРАБ-НИМБУ ЦЫДЕНЖАПОВ

ойлгодоггуйшье йаа таряаша- 
дай оор тухайнь хэлэйые ту- 
хайлба.

«Тугаар йая Улэгшэн эндэхи 
адяар дээрэйээ бухэли халба- 
ашха хилээмэ дээрмэдэжэ абаа- 
шаа. Иимэ муухай гуринха ами- 
таниие тэжээхэйээ байтагай, 
оороошье хусэд холлоногуйб, -  
гэхэ мэтээр Дэжэд амйарта 
угааха муртоо худалаар ш ата
на, урдайаань гэм зэмэгуйгоо 
гэршэлжэ, арсалдаха аргагуй 
нохойе хардана, тэрээн дээрэ 
оорынгоо нугэл тохоно.

Унэн дээрээ хэнтэг хомхой 
Дэжэд умсын шахамал га- 
хайнуудта хуртэхэ тэжээлйээ 
Улэгшэнэй хубаалдадагайнь 
тулоо уурладаг. Юуб гэхэ- 
дэ, эндэ байал тогоошоноор 
худэлдэг Норжима таряаша- 
дай эдеэ хоолой улоодэйэ суг- 
луулжа, Дэжэдэй гахайнуудта 
угэнгуй Улэгшэниие тэжээ- 
дэг.

Нохойшье хурэтэроо, дайн- 
йаа боложо хохидобо ха юм. 
Эзэниинь фронтдо мордожо, 
Улэгшэн харууйагуй улэжэ, 
улдэхэ зобохо хуби заяан ерэ- 
бэ.

Таряа хадалгын дууйахада 
колхозой ажалшад нама
рай йуул йара болотор бухы 
хуряайан ороойоёо хиидхэбэ, 
хатааба, мэшээглэбэ.

Таряашад ай ажалай дуу- 
йажа, тосхон бусахадань, 
усоохэн хун эндэ улэбэ. Тэдэ 
таряалан дээгуур хоолос туужэ, 
убэлдоо эдихэ юумэеэ бэлдэнэ, 
хээрын элбэг ногоотой газар- 
тал малаа бэлшээнэ.

Тээмэндэ гулгэлйэн Улэг
шэн муноо гэрэй буландахи би- 
шыхан балгаайан соо хэбтэнэ.

Улэнхэ хоойон нохойн 
йумбэй багатай хухэнуудынь 
гулгэдынь дутуу садхаа- 
на, муугаар тэжээнэ. Тэдэнь 
хухэнуудэйнь тобшонуудые 
шобторторнь хухоод, тайара 
удара татахаа йанайандал, 
убшэнтэйгоор зулгаана, зулма- 
на, хазана.

Улэгшэн нэгэ хэды соо 
гулгэдоороо носолдожо, эр- 
хэлуулжэ хэбтэйэнэйнгээ удаа 
гангиналдатарнь орхижо, та
ряалан дээрэ хулганаа бариха
яа йалирба.

Харанхы болотор эсэ- 
тэрээ, сусатараа агнаашье 
йаань, олзо олдобогуй. Тэрэ 
йуулэй уедэ ходол агнуурийаа 
хоойоор бусадаг болонхой. 
Юуб гэхэдэ, хуйтэнэй буум- 
саар, хулганаанууд нухэ- 
нэйнгоо оёорто шэбээлээд, дээ- 
шээ хомор гаража Улэгшэндэ 
огто харагданагуй.

Норжимын эдеэ хоо- 
лоор тэдхэйэнэйл ашаар 
тэрэ гулгэдтэеэ хамта одоо 
амидарна. Тогоошон Дэжэд 
Улэгшэнэй байрлайан да
ра анса балгаайанай ханануу- 
дые эндэ тэндэйээнь шуура- 
хяара татан хобхолжо, галаа 
носооходоо хэрэглэдэг байба.

Баруун йалхинай соор- 
хой байрыень нэбтэ-шобто 
улеэхэдэнь, гулгэдынь дааража 
эхилбэ.

Нэгэтэ дахин дулаархань гу 
гэхээр улуу хуйтэн бэшэ аад, 
аалин намдуу, йалхигуй удэшэ 
болобо.

Удаань йуниндоо гунзэгы 
сайан оробо. Углоогуур эндэ 
баййан зон бултадаа тосхон 
зоохэеэ шиидэбэд.

Норжима Дэжэд хоёр тогоо-
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шод бултапйаа йуулдэ ябахаар 
зэйэбэд.

Тэдэнэй тогоо торхонуудаа, 
амйартануудаа паяруулйаар 
суглуулжа, тэргэдээ ашахадань, 
арай шамай багтаба.

Унгэрхэдоо зоорилхэйэн 
Дэжэдэй нэгэ хэды тулеэнэй 
шуурхэнуудые дээгуурнь обой- 
лгожо табихадань, хунэйшье 
hyyxa газар бага болобо хэбэр- 
тэй.

Норжимын модон хайр- 
саг соо Улэгшэнэй гулгэдые 
хээд, тосхон абаашалдахаяа 
йанахадань, Дэжэд огто тайа 
буруушааба.

- 0ерее ябагаар ябуужам. 
Амитад хадань хайрлажа тос
хон хурэтэр абаашаял, -  гэхэ- 
дэныыье зубшообэгуй.

-  Юу хэхэшниб? Хэндээ хэ- 
рэгтэй юм? Хаанашье ухэхэ 
мурын гансал. Ши ходо намда 
заабарилхаяа бу liana. Хайшан- 
шье гэхэеэ шамйаа йурахагуйб, 
минии морин, -  гээд, Дэжэд тар
тан бэеэ даажа ядан уухилйаар, 
будуун хулнуудээ моортэ тулга- 
лан тэргэ дээрэ гараад, боожо 
бариба.

Норжима Дэжэдтэй тоосол- 
донгуй, хоёр хуугэдтэеэ сугтаа 
тэргэдэ йууба.

Энэ хирэндэ Улэгшэн нэгэ 
морин тэргэ тээшэ, нэгэ гулгэд 
тээшэ гуйжэ, яаха хээхэеэшье 
ойлгожо ядан хулгэбэ.

Удангуй тэрэ улам бури 
холодойон тэргын хойнойоо 
утаар татажа хусажархёод, ха- 
рагдахаяа болиторнь шэртэжэ 
зогсобо. Гэнтэ байрайаа хобхо 
йурэн, урагшаа гуймсоороо, 
гунигтайгаар гангинан, йуулээ 
хабшаад, йооргоо эрьебэ. Тии- 
гээд Норжимын хаяжа угэйэн 
зуйэм хилээмэ амандаа зуугаад, 
гулгэд тээшээ шамдуухан ха- 
тарба.

Бэеэ даажа ядан, унаха- 
яа баййаншуу, буурэгэр хара

хундэ уулэнуудтэй тэнгэриин 
хаяа доро мунхыжэ харагдайан 
сонхонуудтай, сэлеэтэй
уудэнуудтэй гэрнуудэй наа- 
на обооролдойон гулгэдынь 
урдайаань гуйлдэжэ, эхэеэ уг- 
таба.

Улэгшэн эрхэлйэн гулгэд00 
сухалтайгаар этэржэ, бал- 
гаайандаа оруулба, йаяхана 
газаагуур зайжа, тоорийэн 
гулгы ень элеэ шубуун 
а б а ад, ниидэжэ арилаа йэмнай. 
Турэйэн уринэйнгоо нэгэнтэй 
хахасайан эхэ иимэ хундэ ушар 
мартаха аал?

Тойроод зоной шууяан нам- 
хажа, хон-жэн болоод, уйд- 
хартайгаар уйлагша йалхинда 
гэрэй уудэнэй нэшэгдэн, ха- 
хираар нээгдэхэ хаагдахань 
дуулдана. Хуйтэн йуни боло- 
хо гэжэ тухайлайан Улэгшэн 
балгаайандаа убйэ асаржа обо- 
олоод, дээрэнь хэбтэжэ, халуун 
бэедээ гулгэдоо тайа няаба.

Удэртоо хэды эсэбэшье, 
Норжима йуниндоо йэрижэ, 
хусэд унтажа шадабагуй.

Намарай йуниин утада- 
шье юм ту, саг аргагуй удаан 
унгэрйэн шэнгеэр узэгдэнэ.

Сонхын саана йалхин эш- 
хэржэ, бордойон шэдэлнэ.

Унтаатай ухибуудэйнь хур- 
хиралдажа, ургэйэн соогоо дуу- 
гарха дуулдана.

Дайн! Садаха дэбтэхэгуй 
шуйа журоодэйэн шунахай 
муухай шолмостол, ухэлэй 
уудэндэ ухибуудэйнь эсэгые 
урэбхижэ абаашайаниинь бага- 
даад, аюулта йабараараа эхынь 
хузуундэ айалдажа, амииень 
хааха йанаатайл.

Норжима унгэрэгшэ хабар- 
таа таряа тарилгын уедэ ехээр 
йалхи абажа, уулханай хадха- 
ляагаар убдэйэнйоо уламжал- 
жа, тэнхээ шадалаа баража, 
бэеэ йуларжа, мяха маряагуй 
болонхой.

Муноо тэрэ: «Дайнай
дууйажа, эсэгынтнай буса- 
тар, тэсэжэ узэйэйб», -  гээд, 
ухибуудэйнгээ мунсэгэр хара- 
хан тархинуудынь ундэнэ.

Г энтэ уудэ тоншойондол, 
абяан дуулдаба. Угы нээрээшье, 
дайн дуурэжэ, убгэмни бусаагуй 
юм аа ту? Уудэ тоншоходол 
гэнэ, гэжэ Норжима шаг- 
наархан, унтарийаа тэбдуугээр 
бодомсоороо, гуйдэл дундаа 
ошоод, уудэеэ тайлаба.

-  Угы даа, хэншьегуй. Гэрэй 
хушалтын дальбархай дараан- 
са тар-тар, тар-тар йалхинда 
даржаганана.

Норжима уудээр газаашаа 
бултайхадаа, нютагай нохой- 
нуудай дарья табин хусалда- 
хые, эдихэ юумэ бэдэржэ, тос- 
хондо дутэлйэн шононуудай 
улилдахые дуулаба.

Норжимын сэдьхэлдэ Улэг
шэн йанагдаба.

Баарйанииемни, шоно- 
нууд эдижэрхигшэ аа ту? -  гэжэ 
Норжима йанаата болоно.

Углоогуур Норжима ухи- 
буудээ йэрюулээд, хуршын- 
Г0О яйалиг туранхай мориндо 
эмээл тохожо, буургынь ара- 
да хоойон сумаа ганзагалба. 
Пуулээрнь мориндо мордожо, 
тосхонйоо хэдэн модоной зай- 
да оршойон полевой стан тээ
шэ дугшуулба.

Палхинай уйдхартайгаар 
улеэхын хажуугаар йурэг шо- 
нонууд забда залигуй улилдаба. 
Тэдэ хараанай газарта зогсожо 
хэды урагшаа дугташалдаба- 
шье, полевой станай гэрнуудтэ 
ойртохоёо зурхэсэбэгуй.

Улэгшэн уряалгуй айлша- 
дай ерэбэлнь, уринэроо ар- 
шалжа, дайсадтай ана мана 
тулалдахаар бэеэ зэйэшоод, 
ехээр худэлэнгуй хэбтэбэ. 
Тэрэ шэхэнуудээ зэртылгэн, 
балгаайан соойоо газаашаа 
хёрхоор гэтэнэ.
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Уданшьегуй гэгээржэ, улэн- 
хэ шононууд субайаар, ойдо 
бусабад.

Улэгшэн байрайаа гаража, 
утаашаа йунан йуняамсаараа, 
cahan дээгуур хульбэрэн, бэеэ 
зайаба.

Тосхоной зугЬоо йэбшээл- 
йэн йалхи унхидажа, утаанай 
унэр абаад, тиишээ харан, хэ- 
дэн дахин хусажархиба.

Пуулдэнь балгаайандаа 
орожо, гулгэдее хоншоороо- 
роо тулхижэ йэрюулээд, хухэеэ 
хухуулбэ.

Улэгшэн еертеел адли елэн 
хара зуйэтэй убсуу сагаантай 
эгээл заахан эмэ гулгэнэйнгее 
гангинатар, ноойонйоонь зуу- 
жа абаад, хур caha махан, тос- 
хон тээшэ сэб сэхэ шэглэн, яа- 
ралтайгаар харайба.

Бурхэг бутуу удэр. Хон-жэн 
cahan ушеел орохо хэбэртэй.

Норжима мориёо ая соонь 
буншуулйээр, наранай нилээн 
уидыйэи хойно полевой станда 
ерэбэ.

XoohoH гэрнууд шэлгуй сон- 
хонуудаараа урдаЬаапь гэтэн, 
сэдьхэл соо жэхыдэйэ туруулмэ 
уйдхараар амилан угтаба.

Тойроод амиды амитанай 
сараагуй.

Улэгшэн! гэжэ Норжима 
хэдэн удаа дуудаба. Теэд тэрэнь 
балгааЬапЬаа гарабагуй.

-  Ухэшоо юумэ аабы? Хаа- 
на гээшэб? гээд, Норжима 
Mopifflhoo бууба. Иишэ тии
шээ эрьелдэхэдээ, тосхон тээ
шэ зурыжа гурьбатайан олон 
муриуудые обёоржорхиба.

Нохойн байра руу ша- 
гаажа тэмтэрхэдэнь, нэгэл 
гулгэн олдобо. Бэшэниинь 
шононуудта эдюулшэбэ ал- 
тай. Эхэнь оороо хаанаб? 
гэйэн бодолнуудта Норжима 
эзэлэгдэн, гайхахын ехээр 
гайхаба, тиигээд тэрэ гулгэ 
аргагуй думуухэнээр эльбэжэ

эрхэлуулэн,ганзагалаатай су- 
маадаа хэхэеэ забдаба.

Моринойнгоо шэхэнуудээ 
йурмылгэн хуухирхадань, Нор
жима нохойн ha6-ha6 хуса- 
хыень дуулажархиба.

Тосхон тээхи хултэ, са- 
гаан талый дунда, нэгэ юу- 
мэнэй элеэр тобойжо харлан, 
улам ойртоходонь, Норжима 
Улэгшэниие таниба.

Улэгшэн дутэлэмсоороо, 
дээшээ йурэжэ согсолзон, Нор- 
жимын альган дээрэ opinohon 
гулгэеэ долёон, унхидан мээ- 
хэйрбэ. Доошонь табиха- 
дань, Улэгшэн cahan дээгуур 
Ьаарайжа хэбтээд, гулгэеэ 
эдеэлуулбэ.

Норжимын гулгыень абажа, 
ганзагадаа хэхэеэ Ьэдэхэдэпь 
хоншоороороо гарыень тул
хижэ буляалдан угэбэгуй.

Тиигээд гулгэнэйнгоо
урзэгэнэтэр, гангинатар нюр- 
ганайнь богонихон ylnnhoo 
шудоороо зуужа ургоод hoop- 
Г0О годирбо.

-  Тэнэгхэн намда найдана- 
гуйлтааш -  гээд, Норжима 
мориндоо мордожо, нохойн 
хара yraooHhoo хойшо дурбэн 
гулгэдоо тосхон хурэтэр абааша- 
хадаа, hoopra руугаа Ьундэлэн, 
гунзэгы cahaH соогуур хэйэн 
нариихан хобоо зургэ мушхэн 
дахалдаба.

Улэгшэн ехэ эсэйэн янзатай 
харгыдаа хэдэн дахин тогтожо 
амарйаар саашалба.

Иимэ нэгэ намарай хуйтэн 
углоогуур Улэгшэнэй хэйэн 
габьяае, тиимэ ухаагуйшье 
бол, эхэ гэйзи Ьайхан нэрые 
доройтуулаагуйень хунууд мэ- 
дэдэг hafi.

Yhii хада эзэнэйнгээ хэрэлсы 
дороо барижа улэйэн хуушан 
байрада Улэгшэн тубхинэбэ. 
Тэндээ Ьолоомо суглуулжа, 
обойтор д эбдихэд энь, яйалатттъе 
дулаан шэнгеэр узэгдэбэ.

Муу юумын гэхэдэ, гансал 
эзэниинь угы. Гэрэйнь хаалта- 
тай уудэ, сонхонуудта хабта- 
гайнууд бухоор хадаатай. Теэд 
Улэгшэн хэды эзэгуйдэбэшье 
туруушээр гэдэЬэсэ улдэжэ 
зобобогуй. Дутэхэнэ бай- 
даг Норжима эдихэ юумээр 
тайалдуулангуй хангана ха 
юм. Тосхоной нугоо хажууда 
гэртэй Ханда хугшэн нэгэ ерэ- 
хэдээ, буртайаи хилээмээр, 
поршоонхын nianahan мяхаар 
хундэлоо Ьэмиай.

Харин эндэ хаяа хад- 
хан йууда Дэжэд йамган 
Улэгшэнэй бор-борхон хусажа 
байтар: «Бухэли Ьуииидоо ху
сажа унтуулхагуй, ямар муу- 
хай нохойб!» -  гэжэ аргагуй 
Ьоолдэиш игсуун хоолой- 
гоор хараагаад, хирпиисээр 
тархии-ень шэдэжэ, байал ха- 
хир ябяатай бартаа уудэ су- 
халтайгаар xaahaap, хожомоо 
харагдаагуй.

ИшэЬээр удэрнууд унгэржэл 
байба.

Янгинама хуйтэн убэл жа- 
бараараа добтолжо дааруу- 
лан, дулаан байрагуй, халуун 
эдеэгуй амитадые хулдоохоор 
занаба.

Y бэл тээшэ Норжимын 
бэе улам муудажа, аминиинь 
бутэхэеэ забдана. Тэрэ ходол 
xaHaahaHhaa боложо, сээжэ- 
еэ хундуулхэйтэнэ. Хадхаляа 
убшэниинь саг соогоо хусэд 
аргалуулаагуй дээрэйээ ужажа 
уушхандань орошоо ха юм.

Тэрэнэй убдэмсоороо, ухи- 
буудээ айлай харууйанда орхи- 
хоёо тубэгшоожэ, туруун ганса- 
та больницада эмшэлуулэнгуй, 
дом арга хэрэглээд, бэлээр эдэ- 
гэшэхэ шэнгеэр бодойониинь 
харамтай. Мун Норжимын 
улбэр болобошье haa, фронт- 
до туЬалхыи тулоо орол- 
дожо, оорынгоо махабадаа 
гамнаха сулоогуйгоор хундэ
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худэлмэри хээд, убшэеэ бури 
йужэроойыепь шаналмаар.

Пуулэй уедэ тэрэ 
хулйоо буухаяа йанабашье, 
дортойоноо хунуудтэ мэдуу- 
лэнгуй, хуушанай хаяараал гэ- 
рэйнгээ ажал хэжэ байба.

«Нютагайм зон намда 
ухибуудээ тэжээхэдэм шадаха 
зэргээрээ туйална. Унгэрхэдоо 
хэбтэриин боложо, тэдэниие 
тухашаруулха ёйогуйб», -  гэжэ 
Норжима шэбшэнэ.

Тэнгэри газар хоёрой 
ниилэшэбэ гу гэхээр, нюдэ 
шабама бордомо хаялан- 
хай, хуйлаадайан йалхитай, 
элууршье хунэй амидашахаар 
душэн хоёр оной убэлэй нэгэ 
углоогуур Норжимын таба- 
тай хубуун Дэмбрэл Ханда 
хугшэнэйдэ оробо.

Xaanahaa иимэ эртэ ерэ- 
бэбши? -  гээд Ханда хубуунэй 
хулдэн алдайан хасарнуудынь 
хуйтэн бээлэйгээрнь дахаба.

Гэртэйээ... Эжымни йэри- 
нэгуй, унтарийаа бодоногуй. 
Тулхижэшье, дуугаржашье тур- 
шааб -  гэжэ Дэмбрэл тул-мал 
харюусаба.

Ханда нэхы дэгэлээ ум- 
дэжэ, малгайгаа шэгэбшэлээд, 
хубуунтэй сугтаа гэртэнь ошол- 
добо.

Норжима худэлэнгуй, уроо- 
йэн гараа орон дээрэйээ доо- 
шонь йанжууланхай, нугоодэеэ 
убсуун дээрээ табинхай, хухи- 
гар сагаан шарайтай болошон- 
хой хэбтэбэ.

Гурбатай Цэдэн эхынгээ ха- 
жууда орон дээрэ йуугаад, сэ- 
леэтэй убсуунэйнь хухэнуудые 
эмиржэ, балбажа, эльбэжэ 
йууба. Тэрэ Хандые хараха- 
даа, баярлажа энеэбхилэн, 
урдайаань гарнуудаа йарбайн 
угтаба.

Ханда Норжимын гарай 
йудалые баримсаараа, мэ- 
люун духыень думуухэнээр эль

бэжэ, буруу хараад, эзэлуудгуй 
мухарилдайан нулимсануудаа 
аршаба. Тиихэ йамбаандань 
Цэдэн эжынгээ гарта айалдан: 
«йэрюулхэмни» -  гэжэ татаса- 
гааба.

Ханда Цэдэниие эхэйээнь 
холодуулжа, Норжимын йан- 
жанхай гарые убсуун дээрэнь 
табяад, хушайан хунжэлыень 
зайаба.

- Эхэтнай мунхэржэ, бэшэ 
ундыхэеэ болибо, -  гэжэ даруу- 
ханаар хэлэмсээрээ, Ханда Цэ
дэниие хубсалуулжа, ухибуудые 
хоёр гартаа хутэлоод, газаашаа 
гараба.

-  Эжыем юундэ орхибобиб- 
ди? Абаашалдая. Yгы йаа, би 
улэхэм -  гэн Цэдэн губэроод, 
бархираад, шэргуулсэлдээд, гэ- 
дэргээ буляалдаад йалабагуй.

Y роойэп гартаа загнуутай 
эдеэ барийан Норжима удэр 
бухэндэ ухибуудтэеэ сугтаа 
эндэ ерэдэг аад, хэдэн хоногой 
харагдабагуй.

Улэгшэн хулеэжэ сухэр- 
хэдоо, гэрыень тойрожо шэн- 
шэлбэ. Тэрээ руунь йаядаа 
хунэй ябайан мур байбагуй. 
Уудыепь хулоороо йабардажа, 
нэгэ хэды йулаханаар ганги- 
наад, Улэгшэн гулгэдтоо буса- 
ба.

Улдэйэп гулгэдэйнгоо ган- 
гиналдахадань, яахашье муроо 
оложо ядайан Улэгшэн тар- 
хияа доошонь гунхуулжа, 
йуулээ хабшан, тосхон соогуур 
эдихэ юумэ бэдэрэн тэнэбэ.

Нэгэ айлай хорёо соойоо 
шулэнэй унэрэй гутахадань, 
хаамгай забйараар хабшуулда- 
жа оробо.

Тэндэ оортэнь адли зуйэтэй, 
ургэн сээжэтэй, далбагар шэхэ- 
тэй нохой шулэ эдижэ байба.

Улэппэп ехэтэ хорхойтон, 
йуулээ шарбалуулжа эрхэ- 
лэн, дорьбогуйхэноор тархи- 
яа ургэжэ унхидаад, нохойдо

дутэлбэ. Тогоондонь тархияа 
хэжэ эдеэлсэхэеэ йанахадань, 
тэрэнь аргагуй сухалтайгаар 
аржаганан улдэжэрхибэ.

Улэппэп тээ холохоно ошо- 
од, хаража йууба. Тогооной 
оёорто нэгэшье йаань, долёо- 
хо юумэ улоожэ магадгуйл. 
Теэд нохой дууйатарнь эдижэ, 
йуулдэнь тогоогоо сэбэр боло- 
торнь долёожорхибо.

Уданшьегуй гэрйээ тартан 
шалхагар хун гаража: «Пуу, 
энэ зольбо нохойл. Эндэйээ 
тургэн улдыш! Усь! -  гэжэ 
дээрэ дээрэйээнь амидажа хэ- 
лэн нохойгоо тухирба. Тэрэнь 
будуун бэеэрээ Улэгшэниие да- 
ража унагаагаад, убсууень тайа 
бажуужархиба. Харин тэрэнэй 
эзэн тулгуураараа Улэгшэнэй 
нюрга хуха сохин алдаба. 
Улэгшэн арай шамай ами
ды голтой мултаржа, гангина 
гангинайаар арилба.

Турэйэн эхэеэ танибагуйл. 
Энээхэн убсуунйээнь эдеэлйэн, 
тэнжэйэн, оодэлйэн аад, муноо 
шулгартарнь хазажархибал. 
Шулэнйоо хубаалдажа, би- 
шыханшье балга уулгабалнь, 
Улэгшэн хэды шэнээн баясаха 
йэм бэ?

Уруу дуруухан саашаа яба- 
тараа, унинэй хараагуй нэгэ 
эмэ гулгэнтэеэ уулзахадань, тэ
рэнь Улэгшэниие арайшье гэжэ 
таниба.

Томо болойон энэ гул- 
гэнэйнь хойнойоо эрэ нохой 
дахасалдажа аляархалдан хо- 
лодохо хэбэргуй.

Улэгшэн тэрэ нохойе унхи- 
дажа, эрхэлэн дутэлбэ. Юундэб 
гэхэдэ, йуулдэ турэгшэ биша- 
хын гулгэдэйнь турэйэн эсэгэнь 
ха юм.

Унэрыншье тэдэнэйхидэ 
адли, Улэгшэндэ танил, дутэ 
шэнги.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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ШЭНЭ НЭРЭ

Цыбикова Софья Дымбрыловна -  Хужар нютагта 1955 ондо турне. 1970 ондо Хужарай 8 кл. 
дуургээд Сахирай Ьургуулида 10 кл. дуургэжэ, Ербановай нэрэмжэтэ сельхозтехникум 1975 ондо 
дуургээд, Хамниин совхоздо зоотехнигээр ажаллаа. Удаань Закаменск хотын тубэй больницада са- 
нитаркаар ажаллаа. Улаан-Удын мед. училищи дуургэжэ Якутск хотодо больницада медсестрагаар 
удаан ажаллаад найанайнгаа амаралтада гаража, муноо Дутэлуур нютагтаа ажайууна.

ХУЖАРНИ
ХарИатын домтой аршаантай, 
Хажууда Барибаан уула золтой, 
Хонгорхон тэнюун тоонто,
Хангай сагаан Хужарни.
Тулта булаг аршаантай,
Тэрэлжэ ногоогоор анхилЬан, 
Зэдэлмэ Зэдынгээ захада,
Тубхинее минии Хужарни.
ШэнэЬэн модод жэрылдэн, 
Шулуутын эхинЬээ харагдана. 
Хинтаан хадынгаа зэргэдэ 
Хужар нютагни оршоно.

эжымни
Мартын найманай углеегуур, 
Минии эжы баяртай,
Эжыгээ амаршалха удэрни 
Энэл ерээд байнал даа.
ПургуулиЬаап тараад ерэхэдэм, 
Халуун хоолоо шанаад,
Харан, харан намайгаа,
Хулеэжэ Ьуудаг юм даа.
Танай халуун энхэрэлдэ,
Тоонто нютагтаа удообди. 
Залиршагуй жаргалтай 
Золтой ябыш эжымни.
Пубэлгэн ухаан зоригтой,
Пайн, Ьайханиие дамжуулЬан 
Хододоо элуур энхэ 
Пуужа байгыш, эжымни.

БАГА НА h  АН
Хухюутэй, хулгоон бага наЬанайм, 
Хонгорхон Бэлшэр уйлсэеэ 
Халуухан сэдьхэлээ баясуулан 
Хододоо Банан, Банан ябаналби,

Сэнхир таладаа сэсэгуудые туужэ,
Сугтаа наадаЬан улмэр нухэдоо, 
Сэнтэйхэн зурхэеэ уяруулан,
Сэдьхэлдээ Банан, Банан ябаналби.

Барибаан хадынгаа захада,
Баянхан таладаа урилдажа,
Баглаа тэрэлжын Хангал соо 
Баяртай байгша бэлэйбди.

ЗАЛУУ НА hAH УРАГШАА
Хада хабсагайн хангилые дабан 
Харьялаа тургэн мурэниие гаталан 
Хэтэ Ьайхан ажабайдал тээшээ,
Залуу наЬан урагшаа!
Хухюун омог бидэнээ хутэлэн,
Хунэй Байхап сэдьхэл танюулан,
Хубита зоной одон тээшэ,
Залуу наЬан урагшаа!
Тоонто буряад нютагаа магтаад,
Турэл зондоо баяр асаран 
Задан ута зам тээшэ,
Залуу наЬан урагшаа!

ИНАГ ГАНСА
Намдаа ходо уяран хоорэдэг,
Налгай зурхэнэйм нюусые тоожо мэдэдэг, 
Найдал зоригым хубаалсан ябадаг, 
НаЬанайм инаг ганса.
Урихан галтай нюдоороо,
УрдаБаам угтан шэртэдэг,
Харты замайм, хубиимни жаргал 
Хэтымни инаг ганса.
Далайн утые тамаран гаралсаха,
Дэлхэйе тойроодшье ерэлсэхэ,
Тала, уулата Буряадайм,
Тангил инаг ганса.
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