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БУРЯАД ХЭЛЭ САХИН ХУГЖввЛГЭ

Турэл хэлэмнай туухэтэ баялигнай

«Хонгоодор» булгэмэй Солбон Очиров кубоктой

Февралиин 15-да Ёнгорбой 
нютагта «Турэл хэлэмнай -  
туухэтэ баялигнай» гэйэн наа- 
дан эгэшэ дуу Доржиева Сэ- 
сэг, Зэбзэн, Дабаажи гурбанай 
мунхэ дурасхаалда зорюулжа 
туруущынхиеэ унгэргэгдэбэ.

Захааминай аймагай уран зо- 
хёолшодой «Уран Душэ» нэгэдэ- 
лэй уусхэйэн буряад хэлэеэ, ёйо 
заншалаа, сахин хугжеехэ зорил- 
готой «Турэл хэлэмнай -  туухэтэ 
баялигнай» наада Ёнгорбойн 
дунда йургуулиин багша, олон 
жэл захиралаар ажаллайан, Рос
сии эрхим багша Михаил Цыби- 
кович Доржиев даажа абаад, 
ойрхи хамаатанаа суглуулжа, 
эбээн тэдхэгшэд болгожо наада 
унгэргэбэ.

Туе нааданда аймагаймнай

ЬургуулинуудЬаа 13 булэгууд 
сугларжа, йонирхолтой наадан 
болоо. Булгэм бухэн соо хоёр 
йурагшад, хоёр турэлхид оро- 
но. Тиимэйээ, буряад хэлэ, ёйо 
заншал хуугэдтээ турэлхиднай 
дамжуулдагыень харуулжа, 
нааданай даабаринуудые булэ- 
гоороо дуургэхэдэ hoHHH бай- 
ба.

Наадан гурбан шатайаа 
буридоо. Нэгэдэхи шатада 
булгэмууд танилсаба. Визит
ка гэйэн шатада булгэм бухэн 
оойэд тухайгаа хоорэжэ, жюри 
эрхимуудые шэлэбэ. Арбан гур
бан булгэм соойоо эгээл ундэр 
еэгнэлтэ Улэгшэнэй «Гуламта» 
булгэм абаба. Сахирай интер- 
надай «Эрмэлзэл» булгэм хоёр- 
дохи йуурида гараа. Шангай

гурбадахи йуурида Санагын 
«Сагаан дали» булгэм гараба.

Нааданай хоёрдохи шата
да булгэмуудтэ 11 даабари- 
нууд угтэнэ: угтэйэн угэнуудтэ 
дутэрхы угэнуудые йанаха, 
угэдэ тайлбари угэхэ, «Хухын 
дуунай уе» гэйэн сэдэбээр ба- 
гахан уянга бэшэхэ, мори- 
ной соло бэшэхэ, оньйон угэ 
ургэлжэлуулхэ, «Эжымни даа, 
алтанхамниш даа» гэйэн ба- 
гахан хоороо бэшэхэ, угтэйэн 
текст оршуулха, нэгэ адли 
узэгйоо эхилйэн угэнуудйээ 
мэдуулэл зохёохо, угтэйэн угэдэ 
хабаатай тэмдэгэй нэрэнуудые 
йанаха, таабари тааха, угтэйэн 
угэйоо олон угэнуудые бии бол- 
гохо.

Санагын булгэм эгээ тургэн
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У:г)гш )И )йхт) иаада харуулиа

даабари дуургэбэбди гэжэ 
оройдоо 26,5 оноо абаа. Ёнгор- 
бойн «Хонгоодор» булгэм даа- 
баринуудые бултыень йайнаар 
дуургэжэ 59 оноо абажа туруу 
йуурида гараа. Далахайн бул
гэм 58,5 оноотой хоёрдохи 
йуурида гараа, Шара-Азаргын 
«Алтай хараасгай» 57 оноотой 
гурбадахи йуури эзэлээ.

Нааданай гурбадахи шата- 
да ёйо заншал, гурим харуулха 
даабаритай байжа, агнуурида 
гарахада сахиха гурим (Ёнгор- 
бой), гал гуламтаяа сахилга 
(Бургэ), айлшаниие хундэлэн 
угталга (Утаата), хадаг бариха 
гурим, хадагай удха (Михай- 
ловка, Санага), сай шаналга 
(Далахай), басаганай хадамда 
гарахада бэлдэлгэ, уйэ хубаал- 
га (Ехэ-Цакир), шэрдэг бэлдэл
гэ (Шара-Азарга), зоохэй ша
налга (Хуртага), ухибуу улгьщэ 
оруулга (Сахирай интернат 
йургуули), арйа элдэхэ гурим 
(Улэгшэн) харуулбад.

Ехэ-Сахирай булгэм баса- 
ганайнгаа хадамда гарахада 
уйыень хубааха ёйо харуулхадаа 
йайхан урданай дуу дуулал- 
дажа гурбадахи йуури эзэлээ. 
Улэгшэнэй булгэм арйа элдэлгэ 
харуулжа, хоёрдохи йуури эзэ
лээ. Улэгшэнэй йургуули Ивал- 
гын дасанда Хамба лама Дамба 
Аюшеевай унгэргэдэг «Эхэ хэ- 
лэн манай баялиг» наадамда 
унинэй хабаададаг. Туе наадам
да уран гартан гэйэн шатада 
арйаар оёлго ородог. Тиимэйээ 
Улэгшэноорхин арйа элдэлгэ 
тухай йайн мэдэхын хажуугаар, 
йайн хоорэжэ, харуулжа шада- 
ха байба.

Сахирай интернат йургуу- 
лиин булгэм ухибуу улгьщэ 
оруулга харуулжа жюриин 
гэшуудтэ ехэ йайшаагдажа 
туруу йуури эзэлбэ.

Эндэ «Хонгоодор» булгэ- 
мэй Солбон Очировые, «Алтай

хараасгай» булгэмэй Дэлгэр 
Батуевые онсолон тэмдэглэ- 
мээр. Юуб гэхэдэ, эдэ хоёрнай 
ёйо гуримаа йайнаар мэдэхын 
хажуугаар, йайнаар, хунэй 
шагнахаар, хадуужа абахаар 
хоорэжэ шадаха баййанаа ха- 
руулаа.

Бухы дээрээ буряад хэлэнэй 
наадам йайн хэмжээндэ унгэроо. 
Доржиева Сэсэг, Зэбзэн, Дабаа- 
жи гурбанай урн йадайадынь 
хабаадагшадаа бултыень урма- 
шуулхаяа оролдоо.

Ёнгорбой нютагай «Хонгоо
дор» булгэм наадамай кубокта 
хуртэжэ, удаадахи наадам Ён- 
горбойдо унгэрхэ болобо.

Туе наадамда хабаадагшадай 
бэшэйэн багахан хоороонуудые 
уншагшадтаа дурадхая.

ЭЖЫМНИ ДАА, 
АЛТАМНИШ ДАА

Энэ йайхан алтан дэлхэй 
дээрэ намайгаа мундэлйэн 
эгээл хайратай эжымни. Энэ 
удэр эжыгээ эльгэ зурхэндоо 
йананалби, энхэргэн йайхан 
угэнуудээ эжыдээ зорюулан 
байналби.

Хоорхэн заахай байхадам- 
ни ходол 00ГШ0ОН ябадаг, хун 
бухэндэ йанаа зобон, захяа 
заабарияа хургэжэ, туйалжа, 
амтатай эдеэгээр хооллуу- 
лан хул дээрээ ходол ябажа 
байдаг эжымни. Баарйамни, 
йургуулидаш йурахадамни, 
ажалдашье худэлхэдэмни ам- 
галан тайбаниие хусэжэ йууйан 
хайрата эжымни. Айл боложо 
ухибуутэй болоод байхадам- 
ни ухибуудыемни ургэлеэжэ, 
томо болголсоод ашыеншье 
харангуй мордошоол даа. 
Эжымнишье даа, алтамни- 
тттье даа, йанаан соомни ходол 
йанагдагша, зуудэн соомни хо
дол узэгдэгшэ эгээл хайратай 
МИНИН эжы.

Далахай

Алтай дэлхэй дээрэ мун- 
дэлхэдэм эгээ туруун угтан 
абайан хун эжымни болонош! 
Юйэн йара хэбэл соогоо юу- 
мын гамтай шэрэжэ, альган 
дээрээ абааш, хундэтэ эжымни!

Алтан йумбэйгыш эди- 
жэ, нойрсон унтадаг байгааб. 
Зеелэн бухэдэ абтахадам,
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Ьахяад йуухаш, шэртэн нама- 
яа харахаш. Энхэрэн харасаш 
наранай дулаахан элшэ шэн- 
ги бэеым шэгнэхэ, хусэ шадал 
оруулха. Удаан саг соо намаяа 
буубэйлэн, улгыдэн байгааш. 
Туруушын алхамуудые хэхэдээ, 
шинии raphaa баряад ябааб, 
хайрата минии эжы!

Хэлэндэ йургажа, уярма гоё 
ДУУнуудые дуулааш намдаа. Шэ- 
дитэ йайхан угэнуудые шэбэнэ- 
жэ, сэбэр сэдьхэлтэй болгоош. 
Ажалша бэрхэ эжымни онол 
ар гаар аа  хубаалдажа, урагшаа 
йанаатайгаар хумуужуулээш. 
Дэлхэйн бухы нюусануудтай ши
нии аша i vhaap танилсааб. Пайн 
даа, эжымни! Эжымни, алтам- 
ниш даа!

Михайловка

Алтай дэлхэйдэ хун боложо 
турэхэдее, эхын умай coohoo 
мундэлнэбди. Эжы гэжэ бидэ 
туруушынгээ угэ хэлэнэбди. 
Хулее шоройдохойоомнай эхи- 
лээд эжымнай маниие хаража, 
ургэжэ бухы найан соомнай 
дунгэжэ ябана. Ханяада энеэдэ 
хурэхэдэмнай, йуниин нойр гээ- 
шые мэдэнгуй маниие харана.

Зуб харгыемнай заажа, унэн 
сэхэ хун болохыемнай хусэнэ.

Эжын йанаан уридоо гэжэ тон 
лэ зуб. Эжыгээ гамнажа ябая!

Бургэ

Алтай умаййаан унагаайан 
дэлхэй дээрэ ори ганса эжымни. 
Хэды ехэ удха шанар энээхэн 
угэ соо хадуугданхайб? Гарыем- 
ни ганзагада, хулыем дуроодэ 
хургэйэн эжыдээ одоол нангин 
дураяа зорюулан дуугаа дуула- 
жа, йайхан уян угэнуудые хэлэ- 
хэ эрмэлзэл зорит турэбэшье, 
тэрэ саг болзор соогоо зо- 
рюулжа шададаггуйдоо гол- 
хорноб. Буряадууд ород зондоо 
орходоо буряад хэлэнэйнгээ 
баялигые бултыень хэрэглэжэ 
шадаагуймнай харамтай.

Тиибэшье, зурхэ сэдьхэлээ-

рээ бэе бэедээ мээхэй байжа, 
ганса угоороошье бэшэ йаа, 
хэйэн хэрэг зоригоороо,дулаан 
хандабаряараа эжыдээ инаг ду
раяа мэдуулжэ шадаха шухала 
гэжэ йананаб.

Туруушын алхам хэхэйээм 
эхилжэ, муноо хурэтэр дулаан 
угоороо урмашуулдаг, дуйайан 
нулимсыем хэды хатаадаг 
хайрата эжыдээ доро дохин 
мургэнэб! Алтай дэлхэй дээрэ 
хун эй жаргал эдлэхэ аза та- 
лаан намда бэлэглэйэн хайрата 
эжыдээ олон жэлдэ аша зээнэ- 
рээ харалсажа, убшэн хабшан 
узэнгуй, жаргалтай, омогтой, 
дорюун зандаа, элуур энхэ 
ажайуугыт даа гэжэ уреэлнэб!

Улэгшэн

Нэгэ узлоор эхилйэн уи- 
нуудйээ мэдуулэл зохёохо гэ- 
йэн даабарийаа:

Арбагар абаахай агаараар 
аалихан арбалзайаар Ашатын 
арада айаба.

Баатарай Бадма баабгайтай 
барилдаад, бахалуурдан бута 
байса бажууба.

Буузын баяр боложо, Бадмын 
Бальжин булай баржагар бууза, 
банша барижа, баран бултаниие 
бахархуулба, буглэртэроо, бул- 
гисараа барижа буузын бомбило 
болобо. Бароо, бароо, Бальжим- 
най бултыень булиба, бэрхэл 
байба баранйаа, баарйан.

Гулмэр Гунжидма гуйхэм гээд, 
гайтайгаар голхорон гозойбо.

Даалимба дэгэлтэй Дулма 
домбоор дуурэн дабйатай добо 
дээрэ дорьбосо дэбхэрбэ.

Дамдин Дамба дуугээ да- 
хуулаад, Дутэлуурэй добо да- 
баалаад, доошоо дугыгаар доо- 
шолбо.

Ёрдогор Ёндон ёоложо 
ёдолзобо, ёйорхуу Ёлбон ёлол- 
зоод, ёрдогор Ёндониие ёгтол- 
бо.

Жараадтай жолоошон Жуг- 
дэр жэгтэйхэнээр жалга жа-

маар жороолуулба.
Зохидхон зантай Зоригма 

зурхэгуй Занданиие занаба.
Исалйан илаайад иибэгэн 

инзаганиие илабад.
Манай миисгэй маха мулжэжэ 

мундэйгоод, мунсэлзоод минии 
малгай мухарюулба.

Наймаашан Найдан наймаа- 
гаа найрта наймаалаа.

Огторгойн олон ододйоо 
ошотойхонииень оролдон оло- 
боб, омогтой олон оюутадйаа 
онсохонииень олон омогорхо- 
боб.

Хоойон хунэгоо ханхи- 
нуулйан Хандые хуйхэр Хайдаб 
холойоо хараад, хойнойоонь 
хурин хатаршаараа харайлгаба.

Улэгшэн

Улзытэ убгэн углоогуур 
ухэртоо убЬэ угэбэ, удэшэлэн 
ухэроо ургэлоод угсэбэ.

Углоогуур Улзытэ убгэн 
ухэртоо убЬэ угэбэ, удэшэлэн 
унжоод, убЬэ угэхэдэнь ухэр- 
ниинь ухэшоо.

Хадада халтирхай, хари- 
да хатуу хунэй хэлээр хуур 
хэлэхэгуй.

Хаб хара хальйатай, хатуу- 
шье, хабатай халууншье, хурин 
хара хартаабха хунэй хоёрдохи 
хилээмэн хоол.

Шагдарай шарга шармай- 
гаа шамбай шарьян шуумай- 
гаа шаргань шангаар шаагдаа, 
Шагдар шангаар шашхаа.

Манай миисгэй Марта май 
мяхаа мулжэнэ.

Тээ тэндэ табан тартан тар
баган тэрьелээ.

Далахай

Газаа гарахадам, гэшхуур 
гадуур гондинодог гахаймни, 
Григорий Гаврилович Гонго- 
ровой галууе Горькиин гудам- 
жаруу гангануулйаар гуйлгоо.

Шара-Азарга

Бато-Жаргал ЛОГИНОВ, 
манай корр
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НИКОЛАЙШАБАЕВ
А гууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо

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

( Ургэлжэл).

Парын гэрэлдэ даданхай, 
галгуй, шангахан дарайаар 
хусэжэ ерэхэдэмни, нэгэ мото
роллер дээрэ хоёр хун йуунхай, 
арадаа хоёр мэшээг, хартаабха 
хэбэртэй, ашанхай, арадамнай 
хун бии болоо гэжэ ухаандаа- 
шье оруулангуй гуйлгэжэл 
ябанад. Мотороллеройнь 
№ 45-45 ЧТО. Эдээнэй холо 
ябашоогуйдэ тогтоожо замаа 
тухайлха гэжэ бодоод, зэргэлээд 
тооной дутэлжэ, йуухирйэмни 
тэдэ хоёрни парпаганалдаад, 
тоойо бурьюулан мухариша- 
бад. Тоорийэп амитан, йуни 
дунда хунуудые сошоожо 
унагаайандаа билдагуушалан, 
утэр гуйжэ буугаад, ошожо мо- 
тороллерыень ургэлсэн бодхол- 
соод, ушараа хэлэйэмни тэдэ 
хоёрни баяртай мэтэ болоод: 
«Бидэш Хунхэр орожо ябанаб- 
ди. Маанарые дахаад ябаарай, 
Абармитов багшыншни газаа 
хургэжэ угэхэбди», -  гээд яба- 
жа ошобод. Уннпп.с ябаагуй, 
тэрэ Хунхэр руугаа ороходоо, 
ялайхашье тал угы, хаб харан- 
хы, хотогор газарта байрлайан 
хэбэртэй тосхон орошобобди. 
(колхозой дизель 12 саг боло
тор зайн тал угоод, унтардаг 
баййан байба).

Одоолшье багшынгаа газаа 
ерэжэ, ябаган уудээр мотоци- 
клоо тулхижэ оруулаад, ундэр 
гэшхуур дээрэ гаража, уудэ тон- 
шобоб. Нэгэ хэды болойон хой- 
но яйала танил багшымни хоо- 
лой: «Хэм тэндэ?» -  гэжэ асууба.

Нэрээ хэлэбэб. Уудэнэйнгээ 
саана хэды шэнээн байгаа юм, 
нилээд удаан болойон хойно 
дахин лаблажа асууба. Саашаа 
ошохонь дуулдаад, гэдэргээ 
ерэжэ уудэ нээхэдээ, гартаа хар- 
шиин лампа баринхай, эгээл ду- 
ратай багшамни зогсожо байба. 
Одоолшье гайхал гээшэ болоо 
даа. Багшымни туруушын асуу- 
дал: «Хэнтэй ябанаш?». «Ган- 
саараа ябанаб». «Яажа ерэбэ 
гээшэбши, би олон жэлнуудэй 
туршада Захааминда баййанаа 
нютагтаа эрьежэ ерээд, тэрэ ехэ 
харгыйаашни нааша удэр дунда 
тооришэдэг йэм, Орловскшье 
хурэтэр ябашаха ушар байгаа, 
ши яагаад йуни дунда оло- 
жо ерэбэ гээшэбши?» -  гэйэн 
йонирхолыень, ябайан ябада- 
лаа тооложо, харюулаа бэзэб 
даа. Согто-Хангилйаа удэшэ 
гарайан минии орожо ерэхэдэм, 
йуниин хахадйаа улэжэ байгаа 
йэн. Саанайаа Сэрэн-Долгор 
эзы гаража ерэбэ, одоошье 
хоорэлдэхэшье гэжэ хоорэлдэжэ 
хонообди даа. Хэдэн жэлнуудэй 
унгэрйэн хойно иигэжэ юрэ 
бусаар уулзаха гээшэ нээрээ 
йонин байгаа. Тэрэ йуниин 
тэн унгэроод байхада, худое 
хониндо ошоё гэжэ оруулйан 
дурадхалыень арай гэжэ бо- 
люулбабди. Углоодэрынь на- 
майе оорынгоо мотоциклдо 
йундалдуулаад Хунхэр соогуур, 
тойроод газар нютаг узэбэбди, 
йуни яларйан тосхомни Сайаша 
байгаа, намай хургэжэ асараг- 
ша хоёрни колхозой хартаабха

хулуугаад ябайан нютагай хоёр 
байгаа, йургууляар ябаад, Сэ- 
рэг нарйад, Бабжын уула, То- 
гоон, Улгы шулуунууд, Ононой 
эрьеэр ябагдаа. Согто-Ханги- 
лаа ошохоор гарахадамни, ехэ 
зам хурэтэр удэшэжэ ошолдоо.

Бадма-Сэрэнэйдээ хурэжэ 
буухадамни, машинаяа зайан- 
хай («Эдээнэйш МТМ гээшэ 
нэгэ багашагхан завод шэн- 
ги байбал, машинаяа ябууд 
зайаабди», -  гэжэ Сэрэн-Нам- 
даг хэлээ йэн), хониёо гарга- 
жа ашанхай, намайе удаарбаш 
гэжэ сухалтай шарай харуулха 
йанаатай йуубад. Бадма-Сэ- 
рэмни мотоцикл угэжэ туйа 
хургэйэн хун эсэсгэнь намдаа 
зам муртэйгоор заабагуйш, бухы 
дайралдажа боломоор ушарнуу- 
дые ойлгуулаагуйш гэжэ оороо 
зэмэлуулжэ йалаа бэлэй. Тиигэ- 
жэ ябажа ерээ бэлэйбди. Шэтэ- 
дэ йургуулияа дуургэжэ гараад, 
удааншье ябаагуй, хоёр нухэдни 
урда-хойно харамтай залуугаар 
аялшайан юм даа.

Тиигэжэ Ешэгмаагай Хун- 
хэроо тойроод юушье ойлгоо 
мэдээгуй, гурбатайхан бай
хада Хунхэр хурэгдэйэн, хоёр 
хулгайшадай йайгаар оложо 
орогдойон юм.

Багшынгаа мордохойоо 
урид ушоо нэгэ ябагдаа бэлэй. 
Минии багша Д аша-Даба Абар- 
митович Абармитов шогтой, 
эрилтэ ехэтэй, ном ойлгуул- 
хадаа бэрхэ, минии найанда хэ- 
зээдэшье мартагдахагуй ехэл 
йайн хун баййан юм.
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МИНИН ШУЛЭГШЭ БАГША
«Захын у бэр Захааминдаа
Заяан соогоо жаргалтайлби.
Замай хани манай дуунууд
Залгаа эршээ эндэ абаа...»
Шара-Азаргын соёлой бай- 

шан. Эдэ угэнууд тайзанай ара 
ханада томонууд узэгуудээр бэ- 
шээтэй байна.

Тайзанай зуун урда заха- 
да олон сэсэгуудтэй битныхан 
шэрээ табяатай. Тэрэнэй саа- 
на набтаршаг, сула бэетэй, 
дундайаа дээхэнуур найанай 
хун эндэ боложо баййан уйлэ 
хэрэгуудые шарайшалан йуупа. 
Соёлой байшанда багтажа яда- 
тараа зон сугларанхай.

Шэрээгэй саана йууйап хун 
-  Аюша Доноев гээшэ.

Захааминай аймагай Ша
ра-Азаргын дунда йургуулиин 
багшанарай болон Ёнгорбойн 
совхозой худэлмэрилэгшэдэй 
коллективууд буряад хэлэ, ли- 
тературын багша, шулэгууд 
болон дуунуудай угэнуудэй ав
тор Аюша Жапович Доноевой 
турэйоор 55 найанай ойн бая- 
рай удэшэ унгэргэжэ байна ха 
юм.

Ургэн тэнюун Санагада 
турэйэн, ундыжэ эрэ болойон 
Аюша Доноев 28 жэлнуудэй 
туршада эдир уетэниие йурган 
хумуужуулхэ хэрэгтэ алба 
хэнэ. Бури Санагадаа ажал- 
лажа байхадаа «Уран-Душэ» 
гэжэ шулэгшэдэй, хизаар оро- 
ноо шэнжэлэгшэдэй кружок 
эмхидхэжэ, горитойхон ажал 
ябуулйан байха юм. Санагын 
дунда йургуулида хизаар оро- 
ноо шэнжэлэлгын музей бай- 
гуулжа, йурагшадаа дахуулаад, 
Монголйоо нааша нэмжын 
хабтаййан нютагаа хэсэжэ, 
убгэд хугшэдйоо ульгэр домо- 
гуудые бэшэжэ абадаг байгаа 
бэлэй. Пурагшадайнь дундайаа

багшанар, инженернууд, ар- 
тистнар, хутэлбэрилэгшэд, 
худое ажахын мэргэжэлтэд, 
эмшэд болон ажалай олон 
тоото йалбаринуудай туруу- 
шуул урган гараа. А. Доно
евой йурагшад хизаар оро- 
ноо шэнжэлэгшэдэй, уран 
шулэгшэдэй республикански 
мурысоонуудтэ нэгэнтэ бэшэ 
туруу йууринуудые эзэлйэн 
байдаг.

Санагын йургуули дуургэжэ 
гарагшадай дунда буряад хэ- 
лэеэ мэдэхэгуй хун байхагуй 
гэжэ А. Доноевой шабинар 
эли тодо харуулжа ябадаг гээ
шэ. Санагын соёлой байшан- 
гай худэлмэрилэгшэд, эмшэд, 
хуугэдэй хугжэмэй йургуулиин 
йурагшад, Шара-Азаргын дун
да йургуулиин багшанар болон 
йурагшад, Енгорбойн совхозой 
худэлмэрилэгшэд болон мэргэ
жэлтэд, Дутэлуурэй соёлой бай- 
шангайхид Аюша Доноевой 
угэнууд дээрэ С. Улаханов, 
В. Дамбаев болон бусад компо- 
зиторнуудай зохёойон дуунуу
дай ехэ концерт харуулаа.

КПСС-эй Захааминай 
райкомой партийна шалгал- 
тын комиссиин туруулэгшэ 
А-З.Ж. Тудунов, арадай эр- 
дэм йуралсалай тайагай мэр
гэжэлтэд О.Ч. Жамсаранова, 
В.Ц. Хайдапова, «Ажалай 
туг» газетын худэлмэрилэгшэд 
М.Д. Цыренов, М.М. Гон- 
чиков, Ёнгорбойн совхозой 
хутэлбэрилэгшэд А.Б. Жапов, 
Ф.Л. Митронов, В.Д. Жарга- 
лов болон бусад А.Ж. Доно- 
евто сэдьхэлэй дулаахан, ба- 
ярай угэнуудые хэлэжэ, унэтэ 
бэлэгуудые, Хундэлэлэй грамо- 
тануудые барюулаа.

Аюшын эжын шанайан 
аарса, зоохэййоо эдилсэжэ, Тол-

то голдоо шунгажа эрэ болоо 
йэмди. Тиимэйээ би Аюшын 
сэдьхэл, зангыень эгээл йайн 
мэдэхэ гээшэб. Алтай дэлхэйн 
нюруу хээлэн, шоройень бу- 
рьюулжа энэ хун муноо хурэтэр 
дэмы ажайуунагуй, хэды олон 
бэлигтэй хубууд, басагадые 
йурган хумуужуулжэ гаргаа, 
оороо хэды олон шулэг, дуунуу
дай угэнуудые зохёогоо гээшэб. 
Иимэл йанаа амар йуудаггуй 
нухэрни юм даа,- гэжэ Мэ- 
лэ-Бортын сомоной Соведэй 
гуйсэдкомой туруулэгшэ В.Н. 
Данжалов хэлээд, Мэлэ-Бор- 
тын найман жэлэй йургуулиин 
буряад хэлэ, литературын баг
ша С.Р. Ринчиновтэй суг А. 
Доноевто зорюулжа бэшэйэн 
шулэгоо уншаад, унэтэ бэлэг 
барюулба.

Аюшын шулэг, дуунуу- 
дые шагнажа йуухада, уярмаар 
байдаг, -  гэжэ «Ажалай туг» 
газетын редакторай орлогшо 
М.Д. Цыренов хэлээ йэн.

- Бэшэйэн дуунууд, шулэ- 
гуудтнай аймагайнгаа нютаг 
бухэнэй соло мэтэ зэдэлнэ, - 
гэжэ райгуйсэдкомой соёлой 
тайагай худэлмэрилэгшэ В.Д. 
Халзанов Аюша Доноевые 
амаршалаа.

Аюша Доноевай багшалха- 
йаа гадуур «Уран-Душэ» нэгэ- 
дэлээ байгуулха тээшээ зохёо- 
хы бэлигээ, зохёохы ажалаа 
эгээл шэглуулжэ, маанар мэтын 
хунуудые суглуулаад, шулэг бэ- 
шэлгын туруушын туршалга- 
нуудые хэжэ байха уедэнь эгээл 
энэ багшада заалгаха аза тудаа 
бэлэй. «Уран-Душэмнайш» 
маанарай йургуулияа дуургэжэ 
гарайан хойно удааншье 
болонгуй байгуулагдаа йэн. 
Намтай суг нэгэ класста

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
йурадаг багымни нухэр Бата 
Гармаев бидэ хоёр Аюша Жа- 
повичтайгаа эгээл уеын нухэд 
шэнги эжэлшээд, багшатайгаа 
адли шог хаялсаад, нэгэшье 
хэшээл орхингуй ябажа бай- 
гаабди. Хэшээлэй йуулдэ улеед 
ту, али удэшэндее суглараад 
туршалгануудаа хэдэг йэмди. 
Пургуулияа дуургэжэ гараад- 
шье нухэсэлнай тайараагуй, 
йургуулидаа ямар нэгэн хэм- 
жээ ябуулга унгэргэхэд00 Бата 
бидэ хоёртоо дуулгажа, ха- 
баадахыемнай уриха. Тиийээр 
Бата нухэрнай бурхандаа ябаа, 
минии Санагадаа ажалда бай- 
хада Жаповични Шара-Азар- 
гын дунда йургуулида багшал- 
жа байгаа. Эгээл тэрэ уеэр энэ 
ойн баяр унгэржэ байна. Би 
амаршалгынгаа угэнууд соо эдэ 
мэтэеэ дурсаал юм бэзэб, гэбэ- 
шье тэрэ уедэ Аюша Жапови- 
чай хорой хэлэнйээ дэлгэрйэн 
эдэ угэнуудые хэлэнгуй орхихо 
аргамни угы байгаа. Олон зон 
соо элдэб йониноор дуугараад,

зониие хухеэжэ hypainahan баг
шатайгаа Закаменск хотойоо 
автобуста йуугаад угсэжэ яба- 
бабди. Тэрэм Шара-Азаргадаа 
бууха, бинь Санагадаа ошожо 
ябанаб. Тэрэм намайгаа «Энэ 
золит хурдан гэгшээр харюу 
угэжэ болохо» гэжэ багсаа- 
гаад, эртээнйээ бэлдэжэ, Ша- 
ра-Азаргада автобус соойоонь 
гаража абаад, шангаар, булта- 
най дуулахаар: «Шаб шарахан 
Шабаев, Санагадаа уулзатараа 
баяртай!» гээд лэ, эрьежэшье 
харангуй ябашаба. Автобус 
соохи хунуудэй энеэлдээн, эдэ 
угэнуудынь удаан соо хунуудэй 
аман дээрэ ябадаг.

Энэ удэшэ Аюша Доноевой 
угэнууд дээрэ бэшэгдэйэн дуу- 
нууд олоор зэдэлээ. Жэшээнь, 
Санагын хуугэдэй хугжэмэй 
йургуулиин лимбэшэд «Та
лый малшан», ятагашадай 
«Санага», Ёнгорбойн совхо- 
зой мэргэжэлтэ В. Ламаевай 
дуулайан «Эжын нэрэ мунхэ 
байт», эрэшуулэй ансамб- 
лиин (Шара-Азарта) «Адуу-

БОРСО ГЭЭШЭ ЮУН БЭ ?
Буряад арадай эдеэ хоо- 

лой зуйлнууд соо мяхан хоол 
гээшэ гол йуурииень эзэлдэг 
баййан байха. Мупоо уедэ 
тогтонижойон йуудалтай зон 
уусэеэ гаргахадаа хадагалха 
аргатай, зайн гал, холодиль
ник г.м. айл тоотондо шахуу 
бии. Yбэл эй уедэ амбаар, хотон 
гэжэ бии ха юм даа, зунайл уедэ 
шэнэ гаргагдайан мяха нэгэ 
удэрйее улуу хадагалха гээшэ 
тон хушэр байдаг. Тэрээхэн мя- 
ханшни зунай халуунда нэгэл 
удэр соо гутажа йалаха.

Урданай буряад, монгол 
зон, тиихэдэ Шэнэхээнэй бу- 
ряадууд дулаанай сагта эдихэ 
мяхаяа орой намар, уусэ гар

гахадаа бэлдэжэ абадаг баййан 
юм. Уусэ гаргаха хайа гээшые 
малша зон тон наринаар сахи- 
даг, энэнь дулаанай бууража, 
хуйтэнэй хайын эхилхэдэ. Заал 
йаа юундэ энэл уедэ уусэеэ гар- 
гадаг юм гэбэл, бухэли зундаа, 
намартаа ногоондо бэлшэйэн 
мал эгээл тарган дээрээ, 
тиийээр бэлшээришье йалажа, 
малдаа газаагаа убйэ угэхэ саг 
ороно. Убйэ эдижэ байха улуу 
убйэн малшанда байал гарза- 
тай ха юм даа. Энэ хоёр шал- 
тагаанаар нэгэ ноябрь йарын 
туруушын арбанаар, сайанай 
ороходо, уусэ гаргахада таа- 
рамжатай гэжэ ойлгобобди. 
Юундэ сайанай ороходо юм гэ-

шанай дуун», Никифоровта- 
най дуулайан «Хунэй найан», 
Улэнтын худеегэй клубые 
даагша Артём Ринчиновай 
дуулайан «Найанайм баяр», 
Шара-Азаргын 2-дохи клас- 
сай йурагша Б. Очировагай 
дуулайан «Хоёр айран», Саян 
Будаевай дуулайан «Баатар 
нэрэеэ нэрлуулхэб», Л. Ла- 
маевагай дуулайан «Тоотой 
залуу найамни», Арсалан Ла
маевай дуулайан «Гууг-гууг», 
Ф. Будаев С. Никифорова хо- 
ёрой дуулайан «Танилсахые 
зубшеегыт», Шара-Азаргын 
багшанарай дуулайан «Зурхэм 
ходол нютаг тээшээ», «Угтам- 
жын дуун» гэхэ мэтэ баярай 
удэшые шэмэглэйэн яйалал гоё 
концерт болоо.

Олон тоото дуунуудайнь 
хоорондуур хатаршад элдэб 
олон хатар дэлгээ...

Аюша Доноевой угэнууд 
дээрэ С. Улахановай бэшэйэн 
хугтэй хунгэн нютаг тухай дууе 
удэшэдэ хабаадагшадай хоор 
гуйсэдхее.

бэл, хорёо соохи амбаар хотон- 
доо томо хайрсаг дархалаад, 
тэрээн соогоо сайа дэбдеэд, 
тэрэ сайан дээрээ мяхаяа таби- 
жа, мун лэ дээрэйээнь сайаар 
хушадаг. Тиигэжэ хадагалйан 
мяхан убэлэй туршада, хаба- 
райшье эхиндэ (сайанай хайла- 
тар) агаарта хатахагуй, шууйэ, 
шанараа гээдэггуй байха юм.

Газаа хуйтэнэй унайан хой- 
но зундаа эдихэ мяхаяа бэлдэжэ 
эхилдэг. Энэнь борсо хатааха 
ажал гээшэ.

Борсо гээшэнь юун гээшэб?
Нэгэшье дуйал шууйэеэ га- 

зарта дуйаангуй, бэедээ шэн- 
гээжэ хатайан мяхан борсо 
гэжэ нэрлэгдэдэг. Пайн, зубоор
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хатаагдайап борсо наншахада 
уйрхэй байха ёйотой. Яагаад 
борсо зубоор хатааха ёйотой 
юм гэбэл, энэ ажал тиимэшье 
хундэ хушэр бэшэ юм. Хуйтэнэй 
буухада амбаар соохи call алан 
хайрсаг соойоон сула мяха 
ехэтэй нэгэ хул асараад, (энэнь 
хойто хул байха, даб дээрээ 
нэгэ хул болохо бэшэ аал?) дан 
унгэруу, шууйэнэйнь дуйалха 
болотор гэдхээжэрхингуй, гэ- 
дэд гэйэн хайаарнь абайаар 
абаад, 5 см тухайтай ургэноор, 
2,5 см тухайтай зузаанаар 
гонзогор утануудаар мяха- 
яа зуйоод, 5 см зузаанаа йэтэ 
гаргангуй зуйэжэ тэгнээ бол- 
гоод, caha, нара, йалхигуй, 
нохой шубуунай хурэхэгуй 
газарта ута oohop юм ту, али 
аргамжа татаад, хоорондонь 
няангуй зайтайшагханаар 
улгэхэ. Борсо хатаалган гэрэй 
хушалта доро зохид болодог. 
Уусэ гаргаха хирэдэ хуйтэнэй 
газаа ороод байгаа haa, мяхаяа 
хургэжэ ажал гаргангуй, aphan 
дээрэйээнь зуйэжэ, тухеэржэ, 
улгэбэл ажал багатай, тиихэдэ 
борсо удаан саг соо улгоотэй 
байха болоно.

Борсо хатаахадаа шууйэ-

нэйнь гоожошонгуй шэнгэхын 
дула зарим зон хара таряанай 
турил (зарим нютагуудта тал- 
хан гэдэг) турхижэ улгэдэг. 
Унэндээрээ энэнь бэеэмэхэлйэн 
ушар гээшэ. Юуб гэхэдэ, шууйэ 
бэедээ шэнгээйэн гурил мяхан- 
даа баригдажа хурэбэшье, ха
бар болоходо хатаад лэ унажа 
йаладаг, тиимэйээ иимэрхуу 
гарза гаргайанай хэрэг угы 
бэшэ аал даа.

Улгэгдэйэн мяхан шууйэеэ 
дуйаангуй, бэедээ барижа 
хуроод, хабар дутэлхэ бури даа- 
майханаар гэдэйээр, хатайаар 
хуурай болошодог юм. Энэл 
хуурай мяхамнай борсо гээшэ. 
Борсоёо улгэсэйоонь хуряажа 
абаад, тон хуурай амйарта соо 
хээд, нарагуй газарта хадагал- 
ха, тиигээд зунай ямаршье ха- 
луунда хайшаашье ошоходоо 
(илангаяа холодильник угы 
худое тээшээ), хурэхэ зэргээрнь 
абаад ябахада яахашьегуй. 
Тэрэ муртоо борсо соо шэб 
шэнэхэн, йая iapiahan мяха- 
най бухы хэрэгтэй бодосууд, 
шэмэ шууйэниинь хуу байдаг. 
Худоогэй аршаанда гарахадаа, 
убЬэ хуряалганда, бусад ямар 
нэгэн ажалда гу, али гэртээшье

ЗАМБААГАЙ НЮУСА
Буряад Республикын

аймаг бухэнэй арад зон 
хоорэлдэхэдоо, «Захааминай 
замбаа» гээд хэлэдэг байха 
юм. Энэнынье дэмы бэшэ юм. 
Ушар юуб гэхэдэ, энэ хоол За- 
хааминда тон ехэ дэлгэрэнхэй 
байдаг. Замбаа гээшэ гансал за- 
хааминайхидай хоол бэшэ юм, 
урда сагта бухы буряад арадай 
хоол баййан гээд баримтанууд 
гэршэлнэ. Замбаа гээшэ Ган
са ламанарайшье хоол баййан 
юм гэлсэхэеэ йанадаг. Хэды 
тиигэбэшье бури урда эртэдэ

Тубэд оронойхид энэ хоол эл- 
бэгээр бэлдэжэ, худхажа эдидэг 
байгаа юм байна. Айл бухэн 
адагынь нэгэ хубуугээ дасанда 
шаби болгожо оруулдаг бай
гаа, тиихэдээ эдихэ хоолйоонь 
гансал цзампа гээшые тухеэржэ 
угоод, ябуулдаг баййан юм ха. 
Байд гээд лэ хубуугээ эрьежэ 
ошоходоо, тэрэл замбааень, 
тиихэдэ ушоо борсо абаашажа 
угэдэг байгаа.

Урда сагта Тубэд орондо 
дэлгэрэнги баййан Буддын 
шажантанай энэ эдеэн бухы

йуугаад борсохоноороо шулэеэ 
гаргажа йуухада болохол даа. 
Амтаараа шэнэ мяханйаа халта 
ондоохоншье haa, тон амтатай 
байдаг. Шэнэ шулэ гаргаха мя- 
ханай хахадайнь зэргэ (тээ ба- 
гашаг гу) борсоор я Нал а Байн 
шулэн гараха.

Шулэ гаргахадаа хэршэхэ 
борсоёо хабтагай дээрэ табижа 
алхаар гу, али юухэнээршьеб 
улти сохёод хэршэхэдэ haiiи 
байха. Пайнаар хатайап борсо 
уйрхэй байдаг гэжэ дээрэ бэшээ 
йэмби.

«Бухын мяха бултыень бор- 
солоод, тэрэ борсоёо аага- 
йан болотор ултилоод, тэ
рэл уусэлэгдэйэн бухынгаа 
улеэгдэжэ хатаагдайан суухада 
хэжэ багтаадаг баййап юм», -  
гэйэн унэндоо дутэрхы хоороон 
урда carhaa муноо хурэтэр 
срэЬэп байдаг.

Борсо хатаалган гээшэ За
хааминай аймагай дээдэ талый 
тосхонуудаар дэлгэрэнги, бу
сад аймаг айлнуудаар баййап 
лэ байха, угы газар ню- 
тагуудаар дэлгэруулхэдэшье 
гарзагуй, ажал багатай 
худэлмэри юм.

Монгол, Буряад, Хитад оро- 
нуудаар мэдээжэ баййан гээ
шэ. Буряадуудай эдеэ хоолой 
нэгэн болохо замбаа тухай 
бэшэхэеэ тухеэржэ байтараа, 
Шэнэхээн нютагйаа гарбалтай 
буряадуудйаа энэ хоол тухай 
асууйамни, замбаа гээшэмнай 
Шэнэхээндэ мун лэ мэдээжэ 
байба.

«САГААН МОРИН»
гэжэ номйоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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Гуринха
( Ургэлжэлэл)

Теэд тэрэ Улэгшэндэ хуй- 
теер хандаба. Угайдхадаа, 
гулгэниинь хоорондуурнь 
хабшуулдажа, манда йаалта 
хэнгуй, холо боло гэйэндэл эхэ- 
еэ тулхижэрхёод, нугеедэтэеэ 
дахасалдан ошобо.

Улэгшэн хойнойоонь хара- 
haap, гудамжада гансаараа 
улэбэ.

Тосхондо Улэгшэн эй турэ- 
1гш гулгэд олон юм. Тэдэ бул- 
тадаа эхэдээ иимэ хуйтеер хан- 
даха гээшэ гу?

Улэгшэнэй байрадаа бу- 
сахадань, улдэйэн гулгэдынь 
гангиналдажа, носожо, амар 
зала узуулбэгуй. Яахашье ар
гала барагдайан Улэгшэн ту- 
ража ухэхын туйлда хурэхэдее, 
йэмээхэнээр Дэжэдэй гэрэй 
сээниг руу орожо, ухэг дээ- 
рэ табяатай загнуугай оёорто 
бухеер няалдажа хурэйэн hy 
хобхолхоёо оролдоходонь хэ- 
рэг бутэбэгуй.

Газаайаа хунэй орохо дуул- 
дажа, Улэгшэнэй мэгдэн 
Нагадай гуйжэ гараха гэхэ- 
дэнь, хузууниинь загнуугай 
гэнжэдэ шагтагалдаад Ьугаржа 
угэбэгуй.

У лэгш эн хундэ зэд за г 
ну уе нариихан тумэр гэн- 
жээрэнь хузуундээ углажа 
ургэлэнхэй, эндэйзэ тэрьедэ- 
жэ мэдэбэ. Тэрэнь нэгэ газа- 
раар даража, уйгаргуйгеер 
убэдхеенэ.

Хулгайша нохойн тархиие 
сооложол йалахаб гэйзэр, Дэ- 
жэд амилан, хундеер уухилан, 
холо гээгдэнгуй, xoiiHohooHb 
эрьюулнэ.

Дэжэдэй барын уграад

«Буряад унэнБее» 
ШИРАБ-НИМБУ ЦЫДЕНЖАПОВ

coohoo Улэгшэнэй гарахаа 
Ьапахадапь, загнуутай тар- 
хинь хорёогой забЬартахи нухэ 
hy6oop багтажа ядаба.

Досоогоо хурэйэп йутэй 
хундэ тумэр загнуу шэрэ- 
жэ эсэйзи, улэнхэ тулюур 
Улэгшэн гэнтэ будэржэ уна- 
шаба. Тиихэдэнь Дэжэд будуун 
хулнуудээрээ бэеынь шанга 
шангаар ушхэлжэ, шиигтэй 
шиидамаар нарин матар- 
гайнь нугарса адислажархи- 
ба. Тэрэ нойтон модоороо 
нохойн тумбыжэ харагдайап 
хабЬапуудыспь онолдуулан, хэ- 
дэн дахин буулгахадаа, тахалаа 
ханажа, хузуупЬээпь загнуугаа 
абаад, гэртээ оробо.

Улэгшэн газарйаа бодо- 
хо гэхэдээ, эзэгуй бол oh о и 
хойто хахад бэеэ даабагуй. 
Гэмэл гэшэЬэп нюрганиинь ху- 
дэлхэдэнь, тэсэхын аргагуйгоор 
убдэнэ.

Удэшын боро xapaanhaa 
Ьуниин тэн болотор, хахад 
бэеэ сайан дээгуур шэрэжэ 
йолжорон, гулгэдтоо бусаба.

Гулгэдынь бэе бэедээ та- 
ha шахасалдажа няалдан- 
хай, худэлэнгуй хэбгэбэд. Удаан 
улэн xoohoop байЬапдаа, 
бэенуудынь хурэжэ, амяа табяа 
бэзэ.

Гэнтэ тэдэнэй дундахи нэгэ 
гулгэниинь тархяа ургэжэ, аа- 
лиханаар худэлжэ, бээрэшэЬэп 
хоншоороороо харанхыда гэдэ- 
hbieHb нидхэржэ, хухэнэйнь 
тобшо тэмтэржэ олоод, хом- 
хойрон, амтархан, дулаасан, 
шомшорон, шадал орон, абьяа- 
стайгаар хухэшэбэ.

Нугоо гурбан уринэроо 
ухэлИоо абаржа шадаагуй но-

хой удангуй уйдхартайгаар 
улижа эхилбэ.

Хирэ хирэ болоод лэ, 
Улэгшэнэй «У-уу-уу-уу» гэ- 
йэн уляан соностожо, Дэжэ
дэй ургэЬэ гаЬалап, бухэли 
Ьупипдоо шахуу унтуулбагуй. 
Тэрэ ара нюргаараа хуйтэ даан, 
зурхэеэ убдэжэ, элдэб унгын 
haiiaa уноондэ эзэлэгдэнэ:

«Уужам гэртэйб, хэдэн 
малтайб. Сэхыень хэлэхэдэ, 
зоореэр дуталданагуйб».

Тиигэбэшье ходол нэгэ юу- 
мэн сэдьхэлдэмни дутуу дунда 
шэнги. Юун хэрэгтэйб? Убгэн... 
Зугоор муноо табияа inaxahaii 
намайе хэншье хэрэгсээхэгуйл. 
Залуудамнишье намда Haha- 
найм нухэр олдожо угоогуй 
йзмнай.

Ухэтэроо иигэжэ гансаараа 
ябаха хун гу? Хэн хугшэрхэдэм 
намайе харууйалха, хоолойем 
тэжээхэ, сайем шанаха, гэрэйм 
ажал хэхэ юм?

Гэбэшье гурэЬэп уритэй гээ
шэ бэзэб. воры нгоол муу- 
гаар хубуунтэеэ хахасаа Ьэмби. 
Тэрэнээ Хандада ургуулээд, 
эрэшуулээр сэнгэхэеэ зайгуул- 
тажа арилаа йаабзаб.

Почто зоодэг эхэнэрэй 
гэрыем тойрожо, аладлан 
унгэрхыень ходол хараад, 
Хандада атаархадагби. Поч
тальон намда бэшэ, харин 
тэрээндэ бэшэгуудые асар- 
даг. Тэдээн соогоо фашист- 
нуудтай дайлалдаЬап ургэмэл 
хубууниинь эхэдээ аяар холын 
баруун фроптЬоо дулаахан 
угэнуудые бэшэжэ сэдьхэлыень 
баясуулдаг. Би баЬал гэрээпЬээ 
ямаршьеб мэдээ абахаяа 
хулеэЬэпшууб. Теэд тэрэ хэзээ-
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шье еертэм захяа эльгээжэ мэн- 
дыем мэдэхэеэ хусэхэгуйл ха. 
Тэрэнэй алдууем хулисэхэгуйнь 
лабтай. Минин тэрээнЬээ хайра 
хулеэхэм дэмыл.

Бишье ухибуу ургэжэ аба- 
хамни. ХандаЬаа юугээрээ 
дутаха болообиб? Тэрэнэйдэ 
байЬан Норжимын ехэ хубууе 
гэртээ эрьелдуулжэ, еертее 
дадхааха юм байна.

Улэгшэн: «У-уу-ууу!» -  гэжэ 
дахин уляад, Дэжэдэй бодол- 
нуудые таЬалдуулжархиба.

Дэжэд унтахаяа орол- 
дон, мунее урилжа, хун- 
жэл соогуураа нэгэ хэды 
хульбэрэсэгеегеед, эндэ тэн- 
дээ бойногтожо ЬапжашаЬап 
мяхатай бэе эльбэсэгээгээд, 
уптариЬаа ундыжэ, шаахайнуу- 
даа углаба.

Пеэшэнээ тулижэ зэнхэгэр 
хуйтэн гэрээ дулаасуулба.

Г энтэ Дэжэдэй сэдьхэл- 
дэ гуринхалЬан Улэгшэниие 
Ьажаажа улиха, уйлаха хусэл 
бии боложо, досоонь мульЬэн 
хайлажа урдаба гу гэхээр, ну- 
лимсанууд гоожожо, аманиинь 
булеэхэн нёлбоЬоор таглагда- 
жа хахан сасан «М-м-м-м» гэжэ 
сурхирса бархиршаба. Хатуу 
хуйтэн сэдьхэл одоол уярба ха. 
Досоонь хунгэншье болохо аа- 
лам.

ХиирэЬэн арьяатандал эш- 
хэрэгшэ шуурганай абяатай 
нэгэдэн Улэгшэн дахин дахин 
улиба: «У-уу-уу-уу».

Углоогуур Дэжэд Ханда 
хугшэнэйдэ ерэбэ.

Тиигээд тэрэ Дэмбрэлдэ 
аргагуй нялуунаар хандажа хэ- 
лэбэ:

-  Би шамайе айлшалуулхам. 
Суда гэрЬээ гарангуй байхадаа, 
уйдана гээшэ хаш. Намтай суг- 
таа ошолдохоёо арсахагуй туш?

Дэмбрэл толгойгоороо до- 
хин, зубшоолоо угэбэ. Юуб гэ- 
хэдэ Дэжэдэйдэ ошолдоходоо,

хуршынь гэрэй хэрэлсы доро 
байрлаЬан Улэгшэнэй ямар 
байЬыень мэдэхэеэ hanaa ха 
юм.

Тиихэдэ Ханда Дэмбрэлые 
тэндэ эльгээхэеэ арсабагуй. Тэ
рэнэй Ьанамжаар баян бардам 
эхэнэрэйдэ хубуунэй айлшал- 
жа, гэдэЬэеэ садхаань юутэгуйл.

Удангуй Ханда Дэмбрэлые 
дулаанаар хубсалуулжа, хасар- 
нуудыень шоб байса таалаад, 
хоройнгоо удэшэ зуураа:

- «Айлда удаан болонгуй, 
тургоор гэртээ бусаарай» 
гээд, hanaa алдажа, Дэжэдтэй 
хутэрэлдэн ошогшо Дэмбрэлэй 
хойноЬоо уриханаар харан 
гээгдэбэ.

Дэжэд байрадаа оромсоо- 
роо, ухэгоо уудалжа, досоо- 
hooHb урмэ, Toho, саахар, хам- 
пеэдхэ болон бусад амтатай 
эдеэ тартан, стол дээрэ табяад, 
Дэмбрэлые хундэлбэ.

Дэлгэр сэдьхэлтэй Ханда 
хугшэн шадаха соогоо эхэЬээ 
гээгдэЬэн уншэн ухибуудэй 
хоолойень тэжээгээшье haa, тэ- 
дэниие иимэ эдеэгээр дутуугаар 
хангаа ааб даа.

Тэрэ утэлЬэпдоо, муртэй- 
гоор ажал хэжэ шадахаяа бо- 
лёод, убЬэ ехээр бэлдэхэ тэнхээ 
тамиргуй дээрэЬээ ганса унеэ 
баридаг. Харин хобдог хомхой 
абаритай, шиирэг задарюун 
бэетэй Дэжэд умсынгоо зоори 
арьбадхахын тулоо ynahan 
малгайгаа абаха сулоогуйгоор 
ажалладаг. ТиимэЬээ малаар 
олон эхэнэрэйдэ янза буриин 
элбэг дэлбэг эдихэ юумэн 
ургэлжэ байдаг.

Энэ элдэб унгын xoaihoo 
Дэмбрэл хотынгоо дуурэтэр 
зооголжо мэдэбэ. Дэжэд 
хубуундэ:

-  «Эди даа садатараа, мухы- 
хамни. Ханда хугшэндэ хара 
сайЬаа ондоо юун байхаб. Хо- 
жом ерэжэ байгаарай, буришье

амтатай юумээр хундэлхэб», -  
гэн, Toho лэбшэЬэп далбагагар 
зузаан уралнуудаа хасартань 
няана.

Хубуун садахадаа:
Ханда эжыдэл адляар 

hoHiiH ульгэр хоорыт, шагнаха 
дуратайб, -  гэбэ.

Дэжэд орон дээгуурээ хэбтэ- 
хэ муртоо:

-  «Ульгэроор яахашниб даа? 
Теэд 6ohoo хадашни, гуйл- 
тыеш дуурпЬуулдяа», -  гэмсээ- 
рээ саг зуура аниргуй боложо, 
юун тухай хоорэхэеэ бодолгодо 
хатаба.

Хубуун баярлажа, сонхын 
хажуудахи Ьапдали дээрэ hyy- 
гаад, шагнахаар тухеэрбэ.

- Урин дулаан байхада, - 
гэйэнэйнгээ удаа Дэжэд зал- 
хуурангяар эбЬээлээд, йони- 
гуйгоор гоншожо захалба.

-  Угы лэ, урдын урда сагта 
гээд эхилдэг, -  гэжэ Дэмбрэл 
хоорооень тайа дуурэбэ.

-  Тиимэшье Нэп гэлэй. Унта- 
хадамни йаалта бу хэ. Шамтай 
дахасалдажа эсэшооб, -  гээд 
Дэжэдэй хурхирхань дуулдаба.

Дэмбрэл coHxohoo холодон- 
гуй, эпдэЬээ элеэр харатдаЬап 
Улэгшэнэй байра тээшэ гэтэжэ 
Ьууба.

Магад тэрэ Норжима эхэ- 
тэеэ хутэрэлдэн, тэндэ ерэжэ, 
Улэгшэниие эдеэлуулдэгээ 
Ьапаашье аалам.

Юрэдоол, тухэреэхэн хара- 
хан нюдэнууд соогуурнь ошо- 
нууд зураганалдажа гуйлдэн, 
гунзэгы бодолнуудта эзэлэг- 
дэнэ хэбэртэй. Гэнтэ хубуун 
энеэбхилэн байраЬаа Ьурэжэ 
бодомсоороо халаайатай ту- 
жуурхэеэ хэдэрээд, газаашаа 
гараба.

Уданшьегуй Улэгшэнэй зуу- 
ража ухэхэ туйлдаа хурэЬэп 
гулгэ асараад, стол дээрэЬээ ул 
хоол абажа эдеэлуулбэ.
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
Дэжэд йэрижэ йупяагаад, 

губэршэбэр гэйээр, унтарийаа 
бодожо, нугее тайалгада гулгэ 
эдеэлуулжэ баййап Дэмбрэлдэ 
дутэлжэ:

-  «Хэн нохойн гулгэ МИНИН 
гэртэ асара гээб? -  Аа? Yin ее 
печени эдюулхэбши? Ямар 
hoe л юмши? Шамайе гуримда 
йургахаб даа», -  гээд гулгыень 
ходо татажа абан, газаашань 
хаяжархиба.

Дэмбрэл нюдэнйеен эзэ- 
луудгуй мэлмэлзэйэн нулим- 
сануудые хам сы гаараа ар- 
шаад, сонхоор газаашаа харан, 
худэлэнгуй зогсошобо.

Хубуунэй сэдьхэлдэ бухеер 
хадуугданхай «Амитаниие 
хайрлажа ябаарай» гэйэн Нор- 
жима эхынь угэнууд мунее 
йанагдана.

Дэжэд хээтэй Норжима 
эхэйээнь юундэ иимэ ондооб? 
Гулгэн хундэл адляар байа даа- 
радаг гэжэ мэдэнэгуй алтай.

- Зай, тунтаганахашни ху- 
рее. Би алаабхи ошожо, шам- 
да шоколад, мёд, умдэ асар- 
хам. Ши ерэтэрни, наадажа 
йуугаарай, -  гэжэ гэмэрйээр, 
Дэжэд гараба.

Дэмбрэл яаралтайгаар эндэ- 
йээ зугадаба.

Удангуй Дэжэд алаабхийаа 
гэртээ бусаба. Хубуунэй угыдэ:

-  «Нохойн гулгэ улдэйэндэм, 
тэрэ намда сухалдаад, Хандын- 
да арилба хэбэртэй. Даб дээрээ 
тэрээнэй угеернь байгаа haa, 
шуухэ гээшэ хаб. Паналыень 
зайажа, унеехи гулгыень эндэ 
асараад, ушее дахин Дэмбрэ- 
лые урихам», -  гэйэн бодолдо 
гансаардайан эхэнэр эзэлэгдэн, 
загнуугаар дуурэн эдеэ абаад, 
Улэгшэнэй байрада ошобо.

Досоогуурнь хараашалха 
гэхэдэнь, уудэндээ хэбтэйэн 
Улэгшэн урдайаань: Р-р-р!

гэн шудэнуудээ ирзайлга-

жа, ууртайгаар хэрхирээд, 
Дэжэдые дутэ узэбэгуй. За- 
гнуутай эдеэгээ дурадхаха- 
дань, ойрон хурэбэгуй. Зугеер 
нохой нюдэнуудээ дахяад 
нээхэгуйгеер анижа амияа та- 
биба.

Дэмбрэл бээрэжэ ухэхэ туйл- 
даа хурэйэн нохойн гулгэ ни- 
жаганаса носоойон пеэшэнэй 
хажууда дулаасуулха уедее Дэ- 
жэдэйдэ ошойон тухайгаа Хан
да Цэдэн хоёрто хеерэбэ:

-  Хожом тэндэ айлттталхаяа 
болёоб. Дэжэд хээтэй нэгэшье 
ульгэр мэдэдэггуй. Тиихэдэ 
тэрэ дан харуу дээрэйээ но
хойн гулгэнйее нэгэ монсогор 
печени харамнаа. Энэ заахан 
амитаниие хэнэйшье хайрла- 
хаар бэшэ ту? Баарйаханай 
гэдэйэниинь улдее ааб даа.

Уданшьегуй Ханда хугшэн 
убэр дээрэнь йажагша Цыдэ- 
нэй толгойе дулаахан гараараа 
эльбэжэ эрхэлуулэн, уран гоё 
ульгэр туурээбэ.

Хажуудань йууйан Дэмбрэл 
нэгэшье угынь алдангуй анха- 
ралтайгаар шагнана.

Хандын нэхы дэгэлэй хор- 
мойдо няагдаад хэбтэйэн но
хой гулгэн хирэ хирэ болоод лэ 
йуулээ шарбалзуулна.

Уринаар мийэрйэн хугшэнэй 
нюур пеэшэнэй нээлгээтэй 
уудээр толорйон галай гэрэлйээ 
улайжа харагдан, эди шэди- 
тэй эрэлхэг зоригтой, йайхан 
йанаатай ульгэр туухын эхэнэр 
мэгээр ухибуудэй сэдьхэлдэ 
улам дутеер узэгдэнэ.

Газаа эшхэрэгшэ йалхи 
шуурган ульгэрэй уянгата 
угэнуудэй хусэндэ булигдажа 
унтайандал, шархатайан арьяа- 
танай гангина гангинайаар ша- 
далаа бууража номгородогтол, 
аалида аалидайаар аалидаба.

НАНГИН ГАЗАР
Хайдаб Должод хоёр хара

багайаа хойшо нэгэ тосхондо 
еедее ундыйэн, нилээн сугтаа 
наадайан, хамта йургуулида 
йурайан юм. Нэгэтэ тэдэ ню- 
тагайнгаа хажуудахи Улзытэ 
хадада жэмэс туухэеэ эртэ 
углеегуур ошобод.

Шара набшын халуунай уе 
дайралдажа, алтан наранай 
ольйотойгоор шарахадань, ду- 
лаан удэр болобо.

Нэгэшье уулэгуй сэлмэг хухэ 
тэнгэри хадын ороййоо оёор 
захагуй гунзэгыгеер харагдана.

Эндэхи арюун тунгалаг 
агаараар амилхада, досоо ая- 
тай зохид шэнги болоно.

Энээ руу урдайан хуйтэн 
булагай сэбэр уйые ууха- 
да, аргагуй амтатай мэтээр 
узэгдэнэ.

Тойроод баййан газар, мо- 
дод, шулуунууд, ургамалнууд 
нюдэ баясана. Хухэ ногоон 
унгэтэй шэрээр шэрдэжэрхийэн 
ту гэхээр.

Y ид эр будуун хушануу- 
дай йара йаглагар мушэрнууд 
дээгуур йууйан элдэб унгын 
шубуудай ирагуу йайханаар 
жэргэхэнь дуулдана.

Хул доогуур элбэг дэлбэ- 
гээр бирсайлдатараа ургайан 
алирйанууд шурэйеешье яла- 
гараар улаабхилнад.

Хайдаб нэгэ оролгын тур- 
шада хунэгэйнгее хахадсаа жэ
мэс тууйэнэйнгээ удаа Должод- 
то дутэлжэ:

- «Yypn, амархаар болооб- 
ди. Хубшэ тайгын баялигта 
абтаад яахамнайб. Эдээхэн 
алирйануудые гэнтэ хайрла- 
ха дурамни хуршэбэ. Эдэниие 
бидэ эшэйээнь тайалхадаа ами 
найантайнь сагйаань урид хаха- 
суулна гээшэбди. Эдэ еейэдее 
хагдаржа унатараа ургаг лэ 
даа. Зурилдеетэ юртэмсын ами- 
даралай амтанйаа садатараа 
амасаг. Охорхон найанайнь ху- 
гасаае улам богони бу болгоёл.
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Хэзээшьеб манайшье хусэ ша- 
дал бууража, улгэн дэлхэййээ 
арилхабди. Теэд сэдьхэл соо- 
хи агууехэ дурамнай хэтэ 
мунхэдее унтарангуй, уеын 
уедэ ури хуугэдтэмнай дамжуу- 
лагдажа байхал», -  гэбэ.

Тиигээд тэдэ булагай эхиндэ 
opinohoH худэр томо хушын ха- 
жуудахи арса хужын хангалтай 
ногоон дээрэ йуугаад, модоной 
узуурыень тушэбэд.

Хайдаб нэгэ хэды соо бо- 
долгодо хатажа, аниргуй 
йууйанайнгаа йуулдэ хажуу- 
дахиигаа гарыень думуухэнээр 
эльбээд:

-  «Должод, бидэ бэе бэедээ 
дадажа уелйоор, нухэсэйоор, 
ханилйаар уни болобобди. Гэ- 
бэшье саашанхи хуби заяан 
тухайгаа унэн зурхэнйоо ушее 
хеерэлдеегуй байнабди. Намда 
хадамда гараха гуш? Би шамда 
дуратайб, -  гээд, басаган тээшэ 
бэеэрээ нэнгэжэ, убсуундэнь 
толгойгоо няаба.

Должод Хайдабай иигэжэ 
хэлэхыень унинэй тэсэмгэйгээр 
хулеэдэг йэп. Муноо тэрэнэй 
сэдьхэлыень аза жаргалаар 
билтаржа, бухы бэе соогуурнь 
энээнйээ туруун узэгдоогуй 
мэдэрэлэй аятай долгий га- 
райандал болобо.

Басаган хубуунэй толгой- 
ень эрхэлуулжэ эльбин: «Бишье 
байа шамда», -  гэжэ шэбэнэбэ.

Инаг дуранай охиндо 
йогтойондоошье аалам, Дол- 
жодой манарйан нюдэдтэ хуб 
хухэ огторгой, хабсагай шулуу- 
нууд, хушануудай оройнууд 
аяар дээрэ эрьелдэжэ, урбалда- 
жа баййан мэтээр харагдаба.

Тэдэ эндэ айл булэ тухай ху- 
биингаа асуудалнуудаар йайса 
хоорэлдэбэд.

Тэдэнэй гэнтэ мэдэхэдэнь, 
наран орохо ойртоод, удэшын 
йэбшээнйээ ойн модод шууял- 
дажа байба.

Хадын оройдо дуулдайан 
иимэ шууяан инаг ханинуудта 
далайн долгинуудай хууеэн мэ
тээр соностожо, орьёл дээрэйээ 
хухэрэн харагдагша холын дай- 
данууд сээл номин уйандал ад- 
ляар харагдана.

Палхинай шангаар улеэ- 
хэдэнь, хушын эдеэшэйэн йа- 
мартай борбоосгойнуудай бэе 
даажа ядайандал, мушэрйоо 
тайаран, газар сохни пус-пас 
унахань дуулдана.

Хайдаб Должод хоёр ху- 
нэгуудээ борбоосгойнуудаар 
дуургээд, булагай арюухан 
уйанйаа тэрзылдэтэрээ уугаад, 
тууйэн жэмэсуудйээ эдеэд, ха
дын бооридо оршойон тосхон 
тээшээ гэшхэлбэд.

Хожомынь тэдэ хамтаржа 
айл болоо йэн. Тиигээд олон 
йарын унгэрйэн хойно Должод 
хубуу туроод, Улзытэ гэжэ нэрэ 
угоо бэлэй.

Тэрэ гэйээр, нилээн удаан саг 
унгэрбэ. Хэдэн жэлэй саана го
род зоожэ ерэйэн Хайдабтан 
аргагуй йайнаар тубхинэжэ, 
баян бардам айл айхи гэлсуулдэг 
болобо.

Нэгэтэ Хайдабтан йая ху- 
далдажа абайан умсынгоо ма- 
шинаар йамар сохихоёо нютаг 
тээшээ зорибо.

Хайдаб хунгэн машина- 
яа жолоодохо зуураа йамган 
хубуун хоёр тээшээ хобдог 
хомхой нюдоор хултаганажа 
гэтэн: «Пайнаар йамар сохи- 
жо, унэтэйгоор худалдаа йаа, 
бэлэн, хунгэн муртэйгоор гара- 
жай мунгэ олохобди».

«Ондоо зонйоо урдижэл 
баян дэлгэр Улзытын оройдо 
гараха ёйотойбди. Тэндэ хуша- 
нуудаар яйала баян газарнууд 
би», -  гэмсээрээ, бури тургоор 
гуйлдэнэ.

Тиихэдэнь йамганиинь: 
«Нютагтаа хурэжэ, турэл га- 
ралтаяа, анханайгаа нухэдтэй

уулзахагуйгубди? -  гэбэ.
Юун гэнэ гээшэбши? 

Сулоогуй ябана ха юмбибди. 
Иишэ тиишээ хазагайрангуй, 
шухала хэрэгээ бутээжэ узэел -  
гээд убгэниинь йамгаяа сухал- 
тайгаар шэртээд абаба.

Тэдэ Улзытын ташалан 
хурэтэр машинаараа хурэжэ, 
горхоной эрьедэ майхан тодхо- 
бод.

Должод машинаяа йахижа, 
удынгоо хоол шанахаяа эндээ 
улэбэ.

Мэшээгуудые баринхай 
Хайдаб томо модой туншуур 
ургэлэнхэй Улзытэ хоёр нари- 
хан зургоор йубарилдан хадын 
оройдо гарабад.

Тэндэ тэдэ нэгэ хэды соо там- 
хилжа булагай хуйтэн уйанйаа 
уужа, амияа даража, дархигар 
хушын хажууда амарбад.

Тиихэдээ эсэгынь ню- 
дэд хушын йаглагар удхэн 
мушэрнуудтэнь олоор улгоотэй 
борбоосгойнуудые хомхой- 
гоор шэртэжэ: «Муноо эндэ 
хэнйээшье туруун ажаллажа 
эхилхэмнай. Урдахи жэлнуудтэ 
йамаршад энэ багаар олзо 
бэдэрдэг лэ байгаа тээшэ ха. 
Харыш, тээ тэндэ хэнэйшьеб 
хаяйан консервьш хоойон баан- 
ханууд, тэйэрйэн бутылхын 
шэлнууд хэбтэнэ. Тэдэнэй иишэ 
ерэжэ, манда йаалта хээгуйдэнь, 
оршон тойронхи хушануудай 
йамарые дууйыень мэшээглэхэ 
ушартайбди», -  гээд, альгаяа 
маажажа, томо модой туншуур 
бата гарнуудтаа бахим адхаба.

Энэ хирэндэ Хайдаб ха- 
жуудань ургагша хушын 
дэргэдэ олон жэлнуудэй саа
на Должодтоёо хоюулан 
инаглажа йууйанаа, эгээл 
туруушынхнеэ тэрээнтэеэ бэе 
бэедээ дурлалсайан тухайгаа 
хэлсэйэнээ ой ухаандаашье 
оруулбагуй.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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БОРИС ГАРМАЕВ

ГУРГАЛДАЙ БА БОРБИЛОО
(басни)
Нэгэтэ зунай эхин йарын, дулаахан углее, 

шубуунай хуреэ соо шаг-шууяатай зублеен бо- 
лобо.

Ушар юуб гэхэдэ, хоёр хугжэмэй консервато- 
ри дуургэйэн, дууша алтан-гургалдай ба боро- 
борбилоогой концертын йуул багаар, эрэ тахяа 
хуреэ дээрэ йурэжэ гараад, хоолойгоо зайан 
хашхаржа мэдэбэ.

«Ку-ка-ре-ку, байгтыл даа нухэд, энээхэн 
консерватори дуургээшэ дууша борбилоо, нам- 
йаатнай йурхэй улуу хоолой угыл, харин гур- 
галдай дуушан, минии сэдьхэл уярма дуу дуу- 
лаба. Эдэ хоёр дуушаднай нэгэл консерватори 
дуургэйэн аад, ямар бэе-бэейээн газар тэнгэри 
мэтэ, тад ондоо юм бэ?»

Энэ уедэ эхэ-тахяа далинуудаа йэбин ар- 
багануулаад, гайхан-магнан байгаа бэшэндээ 
ойлгуулжа хэлээ Нэп.

- Алтай гургалдай, намар холын орондо 
ниидэжэ ошоод консерватори «очно» йуража 
дуургэйэн байна, харин гэрйээ холо ниидэжэ 
ошоо угы боро-борбилоо консерватори «заоч
но» дуургэйэн юм, -  гэжэ эхэ-тахяа бэшэндээ 
ушар мурынь ойлгуулжа угэйэн юм.

ТАЛЫН СЭСЭГУУД
Бадмахан сэсэгээр бурхэйэн 
Бамбаартын дутэ харгыгаар,
Бэлшэрэй эхин хурэхоо 
Бушуухан тургэн хатаргааб.
Дабталга:
Сэсэгууд, сэсэсууд, сэсэгууд 
Сэлгеэ талын шэмэгууд,
Сэсэгууд, сэсэгууд, сэсэгууд 
Сэдьхэл зурхыем баясуулна.
Улаалзай сэсэгуудэй ургадаг 
Урда голой харгыгаар 
Ульгам жороо морёор 
Урагшаа урматай дугшуулнаб.

Дабталга:
Ягаахан сэсэгээр йалбарйан 
Яйала йайхан талаар 
Яаралтай гуйлгэнэб хулэгоороо 
Яагаашье гоёб даа нютагнай. 
Дабталга:

ХУЛЕЭГДЭБЭН ХАБАР
Хабар, хабар хаана ябанаш?
Хамаг амитад шамайе хулеэнэ 
Халуун амисхалаар тургэн амилжа 
Хуйтэн убэлоо саашань намныш.

Дулаан амисхалйаашни утэр тургэн 
Дуйаанууд дуйалжа борбилоо садаха, 
Дуугаа удэрынь дуулажа эхилхэ 
Дуратай уурхайгаа йэргээн зайаха.

Бурууд булшангаа шалгайан мэтэ 
Бурхирэлдэжэ эхилхэ, мургэлдэхэ гээд. 
Буртаг шорой ондиргожо шэдэхэ 
Бургаайа, харгана мургэжэ эхилхэ.

Хагданда садайан ухэр малнууд 
Хабйа, гэдэйэеэ наранда шараха 
Хада, майлын убэр тала 
Харлажа эхилхэ наранай элшэйээ.

Ойн соорхойдо йойрой наадан 
Обтай шангаар тажаганажа эхилхэ 
Оодон йуултэй сагаан шандагад 
Орожо ялайлдан убэртэ эхилхэ.
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