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РЕФОРМА

Бог шорой хуряаха тухай
Ьу|ш;ц Уласгамнай апрелиин 

нэгэнЬээ бог шорой хуряаха та- 
лаар ажал «Эко-Альянс» ябуул- 
жа эхилбэ. Энээн тухай йаяхана 
Буряад Уласай Байгаалиин 
неесэнуудэй яаманда суглаан 
болобо.

Уласай бухы аймагуудта 
йомоной захиргаануудтай суг 
хамта бог шорой хуряаха, шэрэ- 
хэ гурим байгуулагдаа. Тиихэдэ 
хэды техник э хэрэглэгдэхэб, бог 
шорой хуряаха, усадхаха та- 
лаар асуудалнууд шиидхэгдээ. 
Нютагуудта бог шорой суг- 
луулха контейнернуудэй тал- 
май элируулхэ талаар аймагуу- 
дай захиргаануудта муноо ажал 
ябуулагдана.

-  Ехэнхи аймагуудта бог шо
рой суглуулха талмайнууд угы. 
Санитарна-эпидемиологическа 
хуулиин эрилтэнуудйээ боложо, 
талмайнуудые барилгада саг 
хэрэгтэй. Тиихэдэ худое нюта
гуудта унгэргэгдэйэн суглаа- 
нуудта контейнергуйгоор бог 
шорой суглуулха тухай шиид- 
хэбэри абтайан байна, -  гэжэ 
Буряад Уласай байгаалиин 
ноосэнуудэй яаманай тайагай 
дарга Светлана Трофимова хэ- 
лэбэ.

Худое нютагуудта ажайууг- 
шад бог шорой суглуулха хайр- 
сагуудые табиха юм. Удаань 
бог суглуулха тусхай талмай
нууд баригдажа, тэндэйээ бог 
хуряагдаха.

Тиихэдэ шухала асуудал- 
нуудай нэгэн хадаа бог шо

рой хуряалгын тулоо тулбэри 
болоно. Худое нютагуудай 
ажайуугшадта йаяын сагта 
«Эко-Альянс» булгэмтэй хэл- 
сээ баталха хэрэгтэй. Парын 
унгэрхэдэ, гэртэ ажайуудаг гэжэ 
хунуудэй буридхэлэй тоогоор 
тулбэри тоологдохо. Тиихэдэ 
буридхэлдэ абтайан газарйаа 
ондоо тээ ажайуудаг зон «Эко- 
Альянс» булгэмдэ хандаха бо
лоно.

-  Тиихэдэ бог, хаядайа суг
луулха талаар тулбэриин тулоо 
хуулиин ёйоор хунгэлэлтэнууд 
хараалагданхай. Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын Агууехэ дайнай 
хабаадагшад, эрэмдэг бэетэй 
болойон зон, «Ленинградай 
буйэлэлтэдэ байгша» гэйэн тэмдэ- 
гээршагнагдайанхунууд, эрэмдэг 
бэетэй ухибуудтэй гэр булэнууд, 
ажалай, ара тальш ажалай вете- 
ранууд, хамалганда хохидойоп 
хунууд хунгэлэлтэнуудтэй юм. 
Ажайуугшадай хунгэлэлтэ аба- 
хын дула ниигэмэй эмхинуудтэ 
хандайанай хэрэггуй, -  гэжэ 
Буряад Уласай ниигэмэй хам
гаалгын яаманай хорооной 
туруулэгшэ Оксана Емельяненко 
тодорхойлбо.

Байгаалиин ноосэнуудэй 
сайдай тэмдэглэйээр, Буряад 
Улас бог, хаядайа хуряахын 
тулоо эгээ бага тулбэритэй 20 
можо нютагай тоодо ороно. Бу
ряад улас гурбан зоно болгожо 
хубаагдаа, тиимэйээ тулбэри 
энээнйээ дулдыдаха. Захаами
най аймаг гурбадахи зонодо

ороно, нэгэ хунэй тулбэринь 
64 солхооб 21 копейкэ болохо.

«Эко-Альянс» булгэмэй 
ажал Буряад Уласай Байгаа
лиин ноосэнуудэй яаман хинан 
шалгаха юм. Туе эмхиин ажа- 
лаа муугаар ябуулбал, Байгаа
лиин ноосэнуудэй яаманда 
8 (3012) 460616 гэйэн утайаар 
ту, али Улаан-Удэ хото, 1905 
оной Революциин гудамжа, 11А 
гэйэн хаягаар хандажа болоно.

Тиихэдэ аймагтамнай худое 
нютагуудаар 1 кубометрйээ ехэ 
бог шорой хаяатай газарнуудые 
Эко-Альянс элируулбэл байгаа- 
ли хамгаалгын эмхинуудтэ хан
даха, нютагай захиргаанда, газа- 
рай эзэндэ бог шорой саг соонь 
арилгахынь бэшэг бэшэхэ юм. 
Саг соонь арилгагдаагуй боло- 
болынь, Эко-Альянс арилгажа, 
худое нютагай захиргаанйаа, 
ажалда гаргайан мунгоо абаха 
эрхэтэй.

Муноо дээрээ гэрэй эзэд га- 
заагаа модоор ту, али тумэроор 
бог шоройгоо суглуулха хайр- 
саг дархалжа бэлдэхэ ёйотой. 
Бог шорой зоожэ баййан эм
хиин ажалшадай хэлэйээр За
хааминай аймагай худое нюта- 
гууд соойоо доодо нютагуудаар 
энэ ажал йайн ябажа эхилээ. 
Харин дээдэ худое нютагуу
даар тулюуршаг байна гэжэ 
тэмдэглэгдэнэ. Энэ нэн туруун 
нютагуудай гулваанарйаа дул- 
дыдана гэжэ тэмдэглэнэ.

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

ВЛАДИМИР ДАНЖАЛОВ

Владимир Нимаевич Данжалов 1937 ондо Санага нютагта турэйэн юм. Ьургуулияа дуургээд, 
Зэдын вольфрам-молибденэй комбинадта худэлее. Худее ажахын техникум, Дээдэ партийна 
Ьуртуули дуургээ. Партийна, совет ажалда худэлее. «Буряад унэн» сониной Зэдын ба Захаами- 
най аймагуудта корреспондентээр худэлее. Мэлэ, Баянгол нютагуудта хизаар ороноо шэнжэлэл- 
гын музейнуудые нээгээ. «Домог дуунайм эхин -  дурдам хээтэй Захаамин», «Мунгэн мурнуудые 
нухэдтее мунхэрхыень дурсанаб» гэйэн номуудай автор. Буряад Республикын соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ.

МЭЛЭМНИ
Хонгор уулын хормоййоо 
Арбан доошоо тэниийэн, 
Хорин табан уулануудаа 
Хани болгон хутэрэлдуулйэп, 
Зэрэлгээ олон голнуудай 
Зангилаа боложо дуурайан, 
Зали ошонойм туурээн -  
Захада тоотой Мэлэмни. 
Захашье бэшэл аад, Мэлэмни, 
Заргалдаагуй туухын толи. 
Тэгшэ тэгэндэнь йуусатай 
Тоонто Захааминайн хуййэн. 
Тубэрее хурдан урилдаатай 
Захааминайм «алтан гадайан». 
Ая гангын орон -  
Аянга нэрэтэй Мэлэмни.
Ара хангайн йэтэрээ 
Арюудхажа йанзай бэлэглэйэн, 
«Хаан Уула» тушэгтэй,
«Хатан Уула» тулгатай,
«Хара Уйап» тогтоолтой,
Баян байдал нулоойэн, 
Балшагар Уула заяатай -  
Баяраар халийан Мэлэмни. 
Урма зорит бадаруулйан, 
Ууган ундэр тообиитэй,
Дайн дажарые хорийон, 
«Даллайа» нангин таабайтай, 
Тэнгэриин ододтой тохёохоор 
«Туужын ундэрйоо» тухоогтэй, 
Табан хушуун малаараа 
Тодоржол баййан Мэлэмни.

БАЯРТАЙ!
Эжы, Санагамни баяртай!
Эгсэ эдир найандаа 
Нэрээ нэрлуулхэ хайандаа 
Намтараа эхилхэ зорилготойб.

Булад дуроо ханхинуулжа, 
Буянтай эжыгээ орхижо,
Хуби заяагаа бэдэрхээ 
Харгын тоойондо шэнгэбэб.

Хаража хойнойоом байгаарай, 
Харахаа мартаа йаам

хулеэгоорэй.
Баабай Санагамни, баяртай! 
Бардам залуу найандаа

Биб гэйэн хайандаа 
Бодомжолооб хожом тухайгаа. 
Эрдэмэй уутые уудалжа, 
Эрдэниин зуйлые илгахаа,

Утын харгы йэтэлбэб.
Ундэр тээшэ дабшабаб.
Уреэн намаяа удэшоорэй, 
Найдан намдаа улоорэй.

Буурал эжымни, ойлгоорой, 
Бусажа гэртээ ерэхэдээ 
Хариин хуухэниие хутэлэнхэй 
Хубууншни гэнэдуужэ

бололтой.

Шобхо ромбик убсуундэнь, 
Улаан диплом хармаан соонь, 
Дээдын эрдэмтэй мэргэжэлтэн- 
Эжын ушоол Х00ХЭЙХЭН.
Эжы санагамни, хухеэрэй 
Узоогуй наада дэлгээрэй, 
Баабай Санагам, баярлаарай 
Булта зоноо уряарай.

3АМБУУЛИНАЙ ЭРЬЕСЭ -  
НАБАМНИ
Халюун хабарай хайада,
Хэнзэ хагданай уедэ би 
Хухэ тэнгэриин хубоо дор 
Худое нютагта туроолби. 
Наранай туруушын толонтой 
Наадан нээгээб нюдэнуудээ. 
Хабарай урихан углоогуур 
Харааб туруун дэлхэйгээ. 
Улгын дуунай аялга 
Эжым уянгалан буубэйлээ, 
Улгэн дэлхэйн уянга 
Убэр дээрээ бэлэглээ.
Улаан нарантай бараалхайан 
Утын замтай хубуун гээ. 
Заяанайм йударай хуудайан 
Залиршагуй зулым бадараагаа. 
Хуби заяа бэлэглэйэн 
Хоорхы эрдэни -  эжымни 
Жаргалай харгы эхилйэн 
Замбуулинай эрьесэ -  найамни. 
Амидын амидарал нэгэтэ 
Алба тугэсэхэ харамтай.
Алтан дэлхэйдэ найамни 
Мунхэ бэшэнь халагтай.
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ФЕДОР ЦЫДЕНЖАПОВ
Фёдор Цыденович Цыденжапов 1936 ондо Захааминай аймагай Утаата нютагта турое. Са- 

нагын дунда Ьургуули дуургээд, 1958 ондо Улаан-Удын багшанарай дээдэ Ьургуулида ороо Ьэн. 
Хундэ убшэндэ нэрбэгдэжэ тэрэ Ьургуулияа орхихо баатай болоо бэлэй. Шулэг, рассказуудынь саг 
ургэлжэ «Ажалай туг», «Буряад унэн» Ьонинуудта толилогдодог баййан. «Уран-Душэ» нэгэдэлэй 
тур у у тын гэшуун. 1970 ондо «Агнуурида» , 1974 ондо «Тэнгэриин талин», «Сэсэн дархан» гэйэн 
номуудынь хэблэгдээ. 1992 ондо «Убэлжеендее байхадаа», 1993 ондо «Домтой эм» гэжэ номуу- 
дынь нара хараа. 1974 ондо тэрэ найа барайан байна.

САЛИН НЭХЭЛГЭ
Догоохой сомон зублэлэй туруулэгшэдэ оро- 

жо ерэбэ.
Тэндэнь зублэлэй дарга Дэлэг Дабаевичйаа, 

тэрэнэй бэшээшэйээ гадна ушоо нэгэ танигдаа- 
гуй хун Ьууба.

Догоохой тэдэнтэй мэндэшэлэлсээд, Дэлэг 
Дабаевичта хандажа:

-  Намда салин хул In тулэхэгуй юм гут? -  
гэбэ.

Дэлэг Дабаевич Догоохойн юун гэйые 
абайаар ойлгобогуй ха. Энээниие тухайлйан 
Догоохой:

-  Намда салин хул In тулэхэгуй юм гут? -  гэжэ 
шангаар дабтаба.

- Шамда салин?! Теэд ши ажал хэдэггуй 
бшууш! Шамда юунэй салин тулэхэ гээшэбиб- 
ди! -гэжэ Дэлэг Дабаевич гайхашаба.

-  Ажални танайшье ажалЬаа тухашаруу бай- 
ха, -  гэбэ Догоохой.

-  Ямар тиимэ тухашаруу ажалтай болошооб- 
ши? -  гэжэ зублэлэй дарга йонирхобо.

-  Ажални ехэ даа. Убгэнэйнгоо хубсайа ху- 
нар оёхо, халаайалха, угаахайаа эхилээд, эдеэ 
хоолоо бэлдэхэ... Юрэдоо гэртэхи ажал бараг- 
даха юм аал! -  гэжэ Догоохой тооложо ороно.

-  Ушоо ямар ажалтайбта? -  гэжэ тугаарай 
дуугай йууйан танигдаагуй хун асууба.

-  Ушоо... Убгэнэйнгоо ама халамгай ерэхэ- 
дэнь гэртэйээнь намнадагби. Заахай салин оло- 
ходонь хараадагби, -  гэжэ Догоохой йэнгэргуй 
хоорэбэ.

Гэр булэдоо олон хун гут? -  гэжэ танигдаагуй 
хун саашань асууба.

Убгэмни, эжымнай, хубуумнай. Иимэл 
дурбэн хун байдагбди.

-  Эжытнай ажал хэдэг ту?
Угы. Пенсидэ гаранхай.

-  Хубуунтнай жаахан ту?
-  Жааханшье бэшэ. Гурбадахида йурадаг...

Яахадаа та ажал хэнэгуйт? -  гэбэ 
танигдаагуй хун.

-  Та юун хун аад, намайе иигэжэ допросло- 
но гээшэбта? -  гэжэ Догоохой танигдаагуй хун 
тээшэ дураа гутангяар харан, урдайаань асууна.

- Энэтнай аймагай прокурор гээшэ. Ажал 
хэдэггуй хунуудые шалгахаа манай нютагта 
ерээ, -  гэжэ Дэлэг Дабаевич Догоохойдо ойлгуул- 
на.

Иигэжэ дуулахадаа Догоохой йуурийаань 
тургэхэн бодожо, ябахаа забдаба.

-  Пуугты, йуугты! Бу яарагты! Эгээл хэрэгтэй 
сагта орожо ерээлта. Муноо одоол салин, ажал 
тухай энэ прокурортой ёйотоор хоорэлдэхэбди, 
-  гэжэ зублэлэй туруулэгшэ Догоохойе зогсоо- 
но.

Догоохойн бардам зан гансата бууража, бай- 
радаа хундоор йуушаба.

СЭСЭГУУД
Урдань намда энеэбхилдэг сэсэгууд 
Урдайаам харанашьегуй, гадагар ехэнууд. 
Гасаалжа танине гэшхэжэ ябаагуйб, сэсэгууд!
Гэгээн наран гэршэ! Этигыт!
Энеэбхилыт, сэсэгууд!

ДУУМНИ
«Дуратайб!» -  гэжэ шамда йугэдоо бэлэйб, 
Дуумни, хаана ябаабши, хэлыш намда.
Дуран, зоболон, найдал соогуур бэдэрээб, 
Дуумни, жэргэн ерыш замдам.

 ̂  ̂ ^

Унэтэ сэсэгууд хагдарбашье,
УндэЬэниинь газарта улэдэг лэ.
Унэн юумэ хагдарбашье,
Ухэлгуй мунхэ улэдэг лэ.
Аадарай шааяад унгэрбэшье,
Адхата байсын унабашье,
Арюухан дурандаа этигэдэг юм,
Амарагаа хулеэжэ ябадаг юм.
Бэеэр сэбэр йайханшье йаань,
Болзолдоод ябахы хусэдэгшье йаань,
Пэбхихэн басагады голодог юм,
Панаа йайхантайень олодог юм.
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А гууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо

Замбаагай нюуса
( Ургэлжэлэл).

Худее холын ород 
холисогуй тосхонуудта хилээ- 
мэн гээшэнь орой бии болойон 
ёйотой.

Захааминай аймагай Сагаан- 
Морин TocxoHhoo дээшээ 
мал ажалда байдаг булэдэ 
эрэ болойон бишье ушее бага 
байхайаа хилээмэнэй бии бо- 
ложо баййые йанадагби.

1950-яад онуудаар, Зэдын 
комбинадай барилгын тулэг 
уедэ, Шампии таабайн оло- 
жо угэйэн хара нуурйэнэй 
уурхаййаа холо бэшэхэнэ, 
Баян-Гол йууринда, комбина
дай энергоцех барилга боложо 
байгаа. Тэндэхи барилгаша- 
дые хангажа байха зорилготой 
хилээмэнэй завод бии боло
жо, байд гээд лэ дутэ шадарай 
тосхонуудйаа (Мэлэ, Борто, 
Сагаан-Морин) худоогэйхид 
моридоороо ерэжэ, хилээмэ 
абаашадаг болойон юм. Гэбэ- 
шье хилээмэндэ гээд лэ удэр 
бури морёор Баян-Гол орожо 
байхагуй ха юмши даа. Кол- 
хозой мал хаража, манайхинай 
тубхинэйэн Сарамтайаа Са- 
гаан-Морин хурэтэр 10 гаран 
модо, Сагаан-Моринйоо Баян- 
Гол хурэтэр 24 модо. Тиигээд- 
шье тэрэ уеын колхознигуудта 
ходол хилээмэ абажа байха 
мунгэншье хаанайаа байхань 
йэм даа, хэдэн хоногоор тахяа- 
гай ундэгэ суглуулаад, монсо- 
гор тойотой, убэлдоо хургэйэн 
йутэй, йайндаал йарадаа нэгэ 
удаа ошодог байгаа. Тэрэ 
уедэ колхозой малшан баййан 
абамни Чимит Улзеевич Ша- 
баев, сааша-наашаа хамта 70 
гаран модо зайда, унэгэнэй

харанхыгаар мордожо ошоод 
лэ, заал йаа йуни бусажа ерэ- 
дэг юм йэн. Хэдэн гууртынхид 
хамтараад, олоороо ошодог 
бэлэй.

Тиигэжэл тэрэ хилээмэн гээ- 
шэ замбаа гэжэ хоолые турижэ, 
хилээмэ элбэгтэй нютагуудта 
бури мартуулйан байха даа. 
Ганса Захааминдашье абажа 
харахада, таряа талха ургуул- 
даг доодо талый нютагуудаар 
замбаа орхигдонхой шахуу, 
ургасын муртэй ургадаггуй 
ундэр, хуйтэн уларилтай дээ- 
дэ талый нютагуудта замбаа 
бэлдэлгэ муноошье болотор 
орхигдоогуй.

Замбаа гээшэ тон улэтэй, 
бэлэн хоол байха. Худоогэй 
хунэй саг хаража эдеэлхэ гээ
шэ хушэрхэн бэзэ. Али нэ- 
гэн ажалда ябахадаа гу, али 
агнуурида гараад, углоогуур 
нэгэ йайн замбаалаал йаа, 
удэшэ болотор улдэхэ гээшые 
мэдэнгуй ябагдадаг юм.

Замбаа гээшэ бэлэдхэ- 
лэй тон ехэ, хушэрхэн ху- 
дэлмэритэй, гэбэшье зунай 
удэрэй утада нэгэ удэр соо 
бухэли зундаа эдихэ замбаа- 
гаа бэлдэжэ абадаг юм. (Хо- 
ёршье удэр хамаагуй). Замбаа 
бэлдэлгэдэ хуугэд ехэхэн ажал 
хэжэ гарадаг. Хара багайаа 
жэл бури хэжэ баййан энээхэн 
ажалаа тон йайн мэдэхэ йэн 
тула, замбаа яажа бэлдэдэг 
юм гэжэ бэшэхэмни. Ойлго- 
жол абаа йаа, барагтайл юм 
даа, замбаа гээшын уни заяан- 
да мартагдайан нютагуудаар 
йэргээбэл, ёйоорхон лэ хоол 
байха даа.

Замбаа эдихэ гээл йаа,

НИКОЛАЙШАБАЕВ

нэн туруун аагайа бэлдэхэ 
болонобди. Хушэрхэн ху- 
дэлмэритэй байха гээшэмни 
энэ аагайа бэлдэхэ гээшэнь 
юм.

Аагайа бэлдэхэдэ хэрэгтэй 
болохо зуйлнууд гэбэл: уур, 
нюдуур, йабяа, тогоон, тулга, 
хатаамаг, тээрмэ.

Эдэ зуйлнуудээ нэжээдээр 
тайлбарилха болоо йаа:

Уур гээшэ томо, жэжэ, эл- 
дэб байдаг. Аагайанда хэрэг
тэй ороойо нюдэхэ уур гээ
шэнь 20 см тухайтай будуун 
хуйа тунхижэ хэйэн, 50-65 см 
ундэртэй байдаг. Замбаа хэ- 
дэг нютагуудаар иимэ уур айл 
бухэндэ байха, эгээл шэнээр 
хэхэ болоо йаа, тэрээхэн дээ- 
рэ хэлэгдэйэн хуйаяа дээрэйээ 
доошонь нэгэ 12-13 см тухай 
ургэноор тунхижэ, амйарта 
болгохо. Таряа нюдэхэдэ сэ- 
сэржэ тарахагуйн тулоо уурай 
амйар дээрээ халта уйтаншаг 
байдаг. Уурай зосоохи оёорынь 
тэбхэр бэшэ, мунсэгэрхэноор 
хонхойлгогдойон байха ёйо- 
той.

Нюдуур халта уйтаншагаар 
хэгдэйэн уурай дээдэ амйарта 
багтахаар, мун лэ хуйаар хэг- 
дэдэг юм. Нюдуурээ хундэшэг 
болгожо, дээрэнь мундэгэр 
гу, али тэбхэрээршье зантайл- 
гажа, мунса шэнги болгодог. 
Баййаар нюдуурэйнгээ хатажа 
хунгэн болошоо йаань, зан- 
тахи дээрэнь тааруухан тумэр 
оложо, ашаан болгожо хада- 
даг юм.

Бабии. Зунай эхиндэ, ху- 
йанай уййэнэй йайнаар хуу- 
радаг уедэ, уййэнуудые тэбхэр 
тэбхэрээр хуулажа асараад,
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йабяа оёдог. 40-45 см ургэнтэй, 
утань 60 тухай см хэмжууртэй 
йабяа, уййэнэйнгее дурбэн бу- 
лангуудые нугалжа удоод хэ- 
дэг юм. Пабяагай ханын ундэр 
6-8 см тухайтай байха.

Тогоон. Эндэтомошье бэшэ, 
багашагхан, нэгэ хунэг, хунэг 
хахад уйанай багтаха, заал haa 
шэрэм хонхон тогоон хэрэгтэй 
болохо. Иимэрхуу тогоонууд 
хаа-яагуй элбэг байдаг.

Тулга. Зунай йайхан дулаан 
удэр газаагаа тал тулеэд, та- 
ряагаа хатааха гэбэлтнай, энэ 
тулга хэрэгтэй болоно бэзэ, 
тулгын угыдэ томошог гурбан 
шулуугаар дули тодхожо боло
хо. Газаагаа сулое зуйалан гэр- 
тэй haa, шэрэм табяатай зууха- 
даа гал тулижэ, шэрэмэйнгээ 
гарьхануудые абаад, тогоогоо 
табихада буришье бэлэн, тул
гын хэрэг угы ааб даа.

Хатаамаг. Шудэрэй шаг- 
Tahaa тээ томохоноор (ур- 
гэниинь 3 см, утань 6 см, зу- 
зааниинь хахад см. тухайтай) 
хабтагайханиие хээд, нэгэ 60 
см тухайтай нариихан модон- 
до йуулгахада, эгээл шала 
угаадаг швабра шэнги юумэн 
болохо байха. Энэ хатаа- 
магаар халуун тогоон соохи 
таряагаа зай забйаргуй худха- 
жа хатаагаад, энэл хатаама- 
гаараа хатаагдажа болойон 
ороойонуудаа бэе тээшээ шэ- 
рэжэ, йабяа руугаа гаргадаг.

Тээрмэ. 60-90 см тухайтай 
ургэнтэй, 7-9 см зузаантай хаб- 
тагай хоёр томо шулуугаар 
хэгдэйэн байдаг. Доодо талый 
шулуунай тэг дунда 2-2,5 см 
ургэнтэй нухэ тунхижэ, тэрэ 
нухэндоо 6-7 см утатай модон 
гол xyhaap хэжэ хоноодог. 
Дээрэхи шулуугаа эрьюулхэ- 
дэ худэлхэгуй бухоор хоноохо 
шухала. Тэрэл доодо шулуун 
дээрээ ороойоной йайнаар 
балархын тулоо, rcmhoo ха-

жуу тээшэнь зай талагуй олон 
эдирээнуудые гаргадаг юм. Дээ- 
дэ хабтагай шулуундаа дээдэ 
хажууйаань доошонь дээрээ 
10 см тухай ургэн, дороо доо
до хабтагайн rcmhoo халта 
ургэншэг нухэ тунхижэ хэхэ. 
Тэрэнь нэгэ воронко шэнги 
юумэн болодог юм. Тии- 
гээд тэрэл дээдэ шулуунайн- 
гаа уроойэн захада мун лэ нэгэ 
2-2,5 см ургэнтэй нухэ тунхижэ 
хээд, 8-10 см утатай xyhaap 
барюул хэжэ хоноохо. Энэнь 
тээрмэеэ эрьюулхэ барюул гээ- 
шэ. Урдандаа иигэжэ тар тээр
мэ хэдэг баййан, муноо тиимэ 
тээрмэнууд айл бухэндэ ша- 
хуу байдаг. Opooho хатаажа, 
aaraha хэхэ зэр зэмсэг угы ай- 
лайхи байбал, бэе бэейээ абал- 
саад лэ замбаатаяал йуудаг 
юм.

Aaraha гаргаха хэрэгсэл- 
нуудые ойлгожо абаа хадаа 
яагаад тэрэ аагайаяа хэдэг юм 
гэжэ бэшэе.

Ешмээн таряагаар aaraha 
хэхэдэ, ажалынь халта ехэшье 
haa, улэтэй, амтатай замбаа 
болодог, ешмээн таряанйаа 
зоолэн, зохидхон аагайан га- 
радаг. Гэбэшье ешмээн шэнии- 
сэдэ орходоо хальйа ехэтэй, 
ажалынь булюушаг юм. Тии- 
мын тула ешмээнйээ aaraha 
гаргажа туршаябди.

Даб дээрээ нэгэ хунэг еш- 
мээнтэйбди гэел даа. Эгээл 
туруушымнай ажал -  тэрэ 
орскЛоёо уурта хэжэ нюдэ- 
хэ. Уурайнгаа хахадЬаа дээ- 
рэ, уураа арай дуургэнгуй, 
ороойоёо хээд, тэрээхэн ню- 
дуурээрээ нюдэхэ, тиихэдээ 
унеэ йаахадаа йуудаг бишы- 
хан йандай дээрэ йуугаад, уу
раа хоёр хулэйнгоо хоорондо 
убдэгуудээрээ хабшаад hyyxa. 
Уур тээшэнь тогтууригуйшэг 
байдаг. Ороойоёо багаар хээд, 
шангаар нюдэхэдэ ороойон

илзарха, opooho гэмтээнгуй, 
хальйаханииень хуулахын 
тэды нюдэхэ гээшэдэ дуршэл 
хэрэгтэй байха. Нюдэйэн 
ороойоёо ондоо хунэг соо хэжэ 
байгаад, бухы ороойоёо нюдэ- 
жэ дуургэхэ.

Ороойоной хальйан, баран- 
шье бэшэ haa, гол тулэбынь 
хууража, хоёрдохи ажал- 
най -  йабиха ажал. Тэрэ 
бэлдэйзи йабяа соогоо ехэ 
бэшээр (йабяагайнгаа оёоры- 
ень лэ хушахаар) хээд, йэбшээ 
хундэлэн йуугаад гу, али зог- 
соод, йабяа соохи таряагаа 
дээшэнь шэдэсэгээжэ йабиха. 
Дээшээ шэдуулИэн opoohoHoii 
хальЬаниинь хунгэн тула 
Ьэбшээндэ ниидэжэ, ороойод 
hooproo йабяа дээрээ унаха 
ё1ютой. ДуршэЬэн зон ган- 
саханшье opooho газарта 
унагаангуй йабидаг юм.

Ороойоёо йабижа дуургээд, 
хатааха ажал эхилнэ. Дээрэ 
бэшэгдэ11эн гуримаар шэрэм 
тогоогоо тодхоод, доронь га- 
лаа тулижэ, халуун тогоон 
соогоо хахад литр тухайтай 
амйартаар ороойоёо хээд, ха- 
таамагаараа ороойонуудаа 
халташье зогсоонгуй саа- 
ша-наашань этэржэ болгоод, 
хуурайан ороойоёо ондоо нэгэ 
амйарта (хунэг) соо гарга
ха. Шамбай зон тогоотойнь 
ургоод хэхэдэ бэлэн бай
ха, ехэнхи ушартаа хугшэд, 
йамгад лэ хатаажа йуудаг, тии
хэдээ тогоондоо няан йагад 
йабяагаа баряад, хатаамагаа- 
раа наашань этэржэ гаргадаг 
юм. Тиигэжэ хатаамаг гээшэнь 
хоёр уургэ дуургэдэг байна. 
Эндэ мун лэ дуршэл хэрэгтэй. 
Ороойоёо хэмйээ улуу дургэжэ 
гу, али болгонгуй дутуу, 
туухэйгээр абажа болохогуй. 
Тон лэ болсйюн opooho тээр- 
мэдэжэ, aaraha гаргадаг юм.

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
Энэ ажалаа манай нютагта 

таряа хатааха гээд нэрлэдэг. 
Нюдэжэ йабийан таряагаа ха- 
таажа дуургээд, хушуулха гэжэ 
нэгэ ажал эхилхэ. Юуб гэхэ- 
дэ, туухэй opooho нюдэхэдэ 
хальйаниинь баран унаагуй 
байха, тиимэйээ хатаайан 
таряагаа дахин уурта хэжэ 
хутуулдаг. Энэ болбол тэ- 
рэл нюдэхэ ажалнай, теэд 
юундэ ондоогоор хушуул
ха ГЭЖЭ ХЭЛЭДЭГ ЮМ гэхэдэ, 
хатаайан (болойон) таряан 
уурта хээд нюдэхэдэ тургэн 
ултиржэ баларха, тиимэйээ 
тэрэ нюдуурэйнгээ орондо он- 
доо хунгэншэг юумэ олоод, 
хушуулха ёйотой. Эндэ хурзын 
будууншэг эшэ таарамжатай 
байхаа йанадаг. Угышье йаа, 
тэрэл нюдуурээрээ болгоомжо- 
той аалиханаар хушуулха хэрэг- 
тэй. Хатаагдайан ороойоной 
хальйан бэлэншэгээр йаладаг, 
тиигэжэ тэрэ хатаайан таряа
гаа хушуулжа дуургээд, дахин 
йабяа соогоо хээд, йабижа 
хальйыень хиидхуулээд, сэбэр 
болойон ороойоёо тээрмэдэхэ 
йуулшын ажал эхилхэ.

Муноо сагта элбэг болойон 
целлофан дэлгээд, тэрээн дээ- 
рээ тээрмэеэ табижа, тээрмын 
дээдэхи хабтагай шулуунай 
гол тушаа баййан нухэ руу та
ряагаа бага багаар хэжэ бай-

гаад, гараараа эрьюулдэг. Тии- 
хэдэ тээрмын хоёр шулуунай 
хоорондойоо бэлэн аагайан 
гаража эхилхэ. Урдандаа тээр
мэеэ тусгаар тээрмэйээн ехээр 
оёгдойон йабяа соо табяад 
тээрмэдэдэг байгаа, муноошье 
тиигээд лэ тээрмэдэжэ байдаг. 
Шэруун гу, али зоолэн аагайа 
гаргаха дуранай -  тээрмэеэ 
тургэн эрьюулхэдэ шэруун, аа- 
лин даамайханаар эрьюулхэдэ 
зоолэн аагайан гарадаг юм. 
Замбаа гээшэмнай хун бухэндэ 
зохидхон хоол байхайаа гад- 
на, илангаяа ямар нэгэн ушар 
шалтагаанаар шудэ угы, 
мун хугшэн зондо жажалха 
ажалгуй амархан хоол юм даа. 
Ушар тиимэйээ аагайаяа, ша- 
даал йаа, зоолэхэноор гарга- 
хые оролдодог байна.

Иигээд лэ аагайан бэлэн бо- 
лоо. Тиигээд тэрэ замбаа гээ- 
шэеэ худхажа (зариман зуура- 
жа гээд хэлэдэг) эдихэ ажал лэ 
улэбэ.

Ямарханшье аяга абаа йаа 
(ехэшэгтээ дээрэ бэзэ), хахад 
соонь йутэй халуун сай хээд, 
эдеэнэй томо халбагаар тойо 
хэжэ (муноо залуу зон, хуугэд 
саахаршье хэдэг болонхой), 
йайн худхажа хайлуулаад, 
худхажа байжа аагайаяа хэжэ 
удхэн болгохо. Энэ одоол 
замбаа гээшэмнай бэлэн бо- 
лобо гээшэ. Замбаа гээшэ бэ

лэн болоод байхадаа амтатай, 
улэтэй, хажуудахишье хундоо 
угэмоор бэшэ хоол юм даа.

Шэниисэ таряан хальйа ба- 
гатай, тиимэйээ туруушын ню- 
дэлгэ хэнгуй, хатаагаад лэ, ху- 
шуулаад, йабяад тээрмэдэхэдэ 
болодог, гэбэшье аагайаниинь 
амтаараа, шанараараа ешмээн- 
дэ хурэдэггуй.

Бухэли зундаа, намар, 
убэлдоо агнуурида хурэхоор 
бэлдэгдэйэн аагайаяа гутаан- 
гуй хадагалха хэрэгтэй. Эндэ 
тиимэ орёо нюусашье угы юм 
даа, гансал тон хуурай газар- 
та хадагалбал, яахашьегуй. 
Аагайан гээшэ тон бэлэхэнээр 
бэедээ шииг татадаг, урдандаа 
арйан туулмагууд соо хэжэ, 
хуурай газарта улгэдэг байгаа, 
муноо аагайа хадагалмаар эл- 
дэб амйартанууд одоол элбэг 
ха юм даа. Саахартайхан, ам
татай замбаа эдихэ дуратай- 
шуул тэрэ саахараа аагайандаа 
холёод хадагалжа туршайан 
байха, теэд тиигэжэ огтолон 
болохогуй, юуб гэхэдэ, саахар 
гээшэнь одоол йайнаар шииг 
татажа, аагайаяа буритуулдаг 
юм.

Хун гээшэ юушье хэхэдээ 
дуршэдэг, нэгэтэл хэжэ заха- 
лаа йаа, арга дурыень олоод, 
хэжэл баймаар байхал даа.

Иимэл юумэл даа, замбаа- 
гай нюуса.

Туруушынхиеэ Тунхэн ошобо гээшэб...
(Уулын Ундэр Убгэнэй 
му их) дурасхаалда)

1990 он. Советскэ Со
юз ай Коммунис партиин 
XXVIII съездын делегадууд 
туруушынхнеэ хэдэн кандида- 
дуудай дундайаа йунгалтын 
аргаар шэлэгдэжэ, съездын 
худэлмэридэ хабаадаха ёйотой 
болобо. Энээнйээ урид СССР-

эй Арадай депутадуудые мун 
лэ тиимэ аргаар йунгайан, 
йунгуулиин округууд бай- 
гуулагданхай байгаа. Тэрэ 
округуудай нэгэн Ахын, 
Тунхэнэй, Зэдын, Захааминай 
аймагуудйаа буридэдэг, СССР- 
эй Арадай депутадаар хоёр 
шатайаа буридэйэн йунгалтада 
Захааминай аймагай Хамниин

мэдээжэ хонишон Елена Рин- 
чиновна Норбоевайаа булюу 
дуу абайан Тунхэнэй аймаг 
тоонтотой уран зохёолшо Ар- 
дан Лопсонович Ангархаев 
йунгагдайан байгаа.

Энэ удаа тэрэл округоор 
ээлжээтэ йунгалта зарлагда- 
ба гээшэ. Коммунис партиин 
XXVIII съездын делегадта
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кандидадаар ЗахаамипЬаа Зэ- 
дын вольфрамо-молибденэй 
комбинадай парткомой секре
тарь Валерий Иванович Моро
зов, тиихэдэ ТунхэнЬоо гурэн 
турын мэдээжэ ажал ябуу- 
лагша Владимир Бизьяевич 
Саганов хоёр дэбжуулэгдээд, 
идхалгын ехэ худэлмэри эхил- 
бэ. ТунхэнЬоо хэдэн булэгууд 
хойно хойноЬоон Аха, Зэдэ, 
Захааминаар гуйлгэлдэнэд, 
ЗахаамипЬаа мун лэ хэдэн 
булэгууд Зэдэ, Тунхэноор 
(Ахые холошоогоо юм бэзэ) 
гуйлгэлдэжэ захалбад. Тэрэ 
уедэ Санагын совхозой партко
мой секретарь байЬан намайе 
нэгэ тиимэ булэгтэ оруулжа, 
Тунхэн ябаха даабари угтэбэ. 
Нэгэ УАЗик машина соо Зэ- 
дын комбинадай мэргэжэлтэд 
(нэгэниинь Тунхэн тосхонЬоо 
гарбалтай хун байгаа), тиихэдэ 
би -  худоогэй парторг, иигээд 
лэ эртэ углоогуур Закаменск 
хотоЬоо гаража, Улаан-Удэ 
хурэжэ хоноод, хойто удэрынь 
удэшэ боложо байхада, Тунхэн 
тосхондоо хурэжэ ерэбэбди. 
Нэгэ нухэрэймнай турэлэйхид 
байхадаа, ехэ Ьайнаар уг- 
тажа, хонон соо зохидоор 
тубхинуулээ. Хоёр удэр ай- 
маг соогуур ябаха ёЬотойбди. 
Туруушынхиеэ Тунхэн ерэЬэн 
хун, юундэб даа, эдэ нухэдЬоон 
Ьалаха бодол орожо, нухэдтоо 
яЬала болохотой дурадхал 
оруулжа, тэрэ дурадхални 
дэмжэгдэбэ гээшэ. Юум гэхэ- 
дэ Хэрэн дээрэ оорынгоо гэртэ 
СССР-эй Арадай депутат Ар- 
дан Ангархаев байна ха юм, 
ЗахааминЬаа ехэл олон дуу 
абажа Арадай депутат болоо 
бэшэ Ьэн ту, энэ удаа аймагай 
дарганарЬаа ушоо нэгэ маши
на абажа, намайе худоогуур, 
буряад нютагуудаар абаад 
ябаг лэ гэЬэн дурадхал байгаа. 
Углоогуур бодоод, Хэрэн ерэ-

жэ, зонЬоо асуугаад, сэб сэхэ 
Ардан Лопсоновичой газаа ерэ- 
жэ, нухэдни намдаа найдаагуй 
юм аа бы, бултадаа дахасал- 
даад, гэртэ оробобди.

Ороходомнай абань, Ар
дан Лопсоновичтон, гэрээ- 
рээ. Мэндэеэ хэлсээд, хэрэгээ 
хоорэЬэмнай Ардан Лопсо- 
нович айхабтараар дэмжэ- 
жэ, айлшадтаа сай аягалаад, 
Хэрэнэй уйлдэбэринуудээр, 
Ьургуулинуудаар ябахыень гар- 
гажа, хойноЬоонь хоюулаа яба- 
гаар партиин райком хурэжэ 
ошобобди. Нэгэдэхи секретарь 
Владимир Жамсаранович Сы- 
реновтэ орожо, ушар байдалаа 
айладхаад (Ардан Ангархаевые 
депутат болгохо ябадал соогуур 
танилсаЬан байгаабди), саа- 
на-наана хоорэлдоод, хоёр 
удэрэйнгоо ябадал тусэблоод, 
райкомой нэгэ «Волготой» 
болоод, гаража ошобоб
ди. Тэрэ удэроо худое газаа- 
гуур яЬала ябаабди, хэдэн 
Ьуртуулинуудташье орожо га- 
раабди, Тунхэнэйнгоо хубуу ор- 
хигты, Захааминай парторгые 
Ьунгагты гэжэ болохогуй бшуу 
даа, нютаг нугые хундэлхэ хэ- 
рэгтэй, оорынгоо кандидадтай 
яЬала танилсуулжа хоорэхэЬоо 
бэшэ, минии ехэ идхалгашье 
хэрэггуй гэжэ эли байгаа Ьэн 
даа. Удэшэлэн Ардан Лопсоно- 
вич иимэ дурадхал оруулба:

Углоодэр Ивалгын да- 
санЬаа дид-хамба ерэхэ, тэрэ 
хунтэй ошожо Аршаанай дасан 
шэнээр бодхохо Ьуурииень аба- 
ха ёЬотой зомди, сугтаал тии- 
шээ ябахамнай бэшэ гу? -  гэбэ. 
Аршаан ошожо узоогуй намда 
гоёл губ даа, тэндэ Аралжан 
Дондокович байха, уулзахаб- 
ди гэжэ айхабтар дуратайгаар 
зубшоогоол бэзэб даа. Канди
дат тухайгаашье хоорэхэ га- 
зарнууднай Аршаан дээрэ олон 
ха юм. Тиигээд лэ намайгаа

базындамни абаашажа буул- 
гаад, углоогуур эртэшэг тэрэл 
«Волгоороо» гуйлгэжэ ерэбэ. 
Ошожо Шагдар Дашеевичы- 
гаа абаад, самолёт угтахаби, 
дид-хамбадаа ушоо нэгэ «Вол
готой» болообди гээд, Шагдар 
Дашеевичынхи тээшээ ошожо, 
уужам ехэ хашаан соо урда ха- 
жуугаарнь холошог баригдаЬан 
гэр тушаа тогтобобди. Ардан 
Лопсонович жолоошон бидэ 
хоёроо Ьуужа байгты, убгэноо 
ошожо абаад ерэЬуу гээд яба- 
шаба. Нэгэ хэды болоод харан 
гэЬээм, Ардан Лопсонович 
айхабтар хурданаар наашаа 
гуйжэ ябахадаа, юуб даа, дуу- 
гарха шэнги болоходонь маши
на coohoo гараЬамни:

Утэрыш, ябыш, энэ уб- 
гэндэш алуулан алдабаб, аяар 
хаана холоЬоо туруушынхиеэ 
ерэЬэн хуниие юундэ маши
на соо орхёод орожо ерэбэш, 
ошо, абаад ерэ тэрээнээ гэбэ! 
-  гэжэ Ьуухирбэ. Гараад ошо- 
боб, Шагдар Дашеевичында 
ороходомни хугшэнтэеэ хоюу- 
лан гэртээ, заншалаа барижа, 
айлшад хоёрто сай аягалаад, 
уулзаЬан баяраа бэеэ бэендээ 
Ьайса мэдуулэлсээд, гаража 
машинадаа ошобобди. Шаг
дар Дашеевичтай Захаамин, 
Улаан-Удээр отол уулзажа 
байЬан, Ьайн танил зомди, тэрэ 
Ардан Лопсоновичой Арадай 
депутат болоходо сугтаа За
хааминай айм агай худое 
тосхонуудаар уулзалгануу- 
дые унгэргэжэ яЬалашье ябаа 
Ьэмди, тиихэдэ ТунхэнЬоо гар
балтай зохёолшод одоол олоо- 
роо ябаа бэлэй. Дуулажашье, 
дуугаржашье шадаха, ёЬотой 
гоёор удхалжа хоорэхэ, хуниие 
этигуулжэ шадаха шэдитэй 
убгэн бэлэй.

«Сагаан морин»
гэжэ номЬоо абтаба

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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«Буряад унэнБее» 
ШИРАБ-НИМБУ ЦЫДЕНЖАПОВ

Нангин газар
( Ургэлжэлэл).

Юуб гэхэдэ тэрэ иимэ 
нангин газарта Пай и йайхап 
мэдэрэлнуудтэ эзэлэгдэхын 
орондо гансал «яажа ехээр 
йамар суглуулаад, тургэн бая- 
жахаб» гэйэн бодол буйлуулна.

Хайдабай модой туншуу- 
рэйнгээ ута эшээрнь газар 
тулгуулаад, будуун xyhan 
шуурхээр хэгдэйэн хундэ мунса- 
арнь хушын доодо талые ahan 
шадалаараа сохёошье йаапь, 
мушэрйоонь нэгэшье борбоос- 
гой тайарбагуй.

Пуулдэнь багжагар будуун 
бэетэй хорёодтой Улзытэшье 
эсэтэрээ сусутараа, хушые бал- 
тадаад туршаба. Теэд тэрэшье 
хэрэг бутээбэгуй.

Типы Хайдаб урмаа хуха- 
рангяар хубуундээ хэлэбэ: Эр- 
тэшэг лэ наашаа ерээбди. Хуша 
хэды наншаашье йаамнай, 
хусэд эдеэшээгуй йамартай 
борбоосгойнуудынь мушэрйоо 
хобхорногуй.

Тиихэдэнь Улзытэ ехэл уур- 
тайгаар гартахи туншуурээ га
зарта хаяжа, хушын узуурые 
хороо бусалангяар ушхэлоод: 
«Хюроогоороо энээниие iaha 
тайража унагаагаад, йама- 
рыень абаха байгаабди» -  гэбэ.

-  Зубшуул юумэ хэлэнэ хэ- 
бэртэй. Теэд машина хурэтэроо 
хюроодэ ошожо, сагаа гээн- 
хаар, борбоосгойгоор элбэг 
мушэрнуудыень iaha сабшаад 
узэхэмнай бэшэ ту? -  гэйэн 
йанамжа эсэгэнь дурадхаба.

Удангуй хубууниинь би- 
шыхан йухэ буйэдоо хабшуу- 
лаад, модой оодэ абиржа га- 
раба. Тэрэнэй мушэрнуудые 
хайрагамгуйгоор, iaha саб

шаад, газарта унагаахадань, 
Хайдаб борбоосгойнуудыень 
туунэ.

Улзытэ эсэхэдээ, йухэеэ доо- 
шонь шэдээд, модоной opoiihoo 
буужа эхилбэ.

Гэнтэ тэрэнэй ойлгомтор- 
гуй, оорынгоо дутуу сабшаЬап 
мушэр дээрэ гэшхэжэрхихэ- 
дэнь, тэрэнь гансата хухарша- 
ба.

Хубуунэйнгээ оог хуугай та- 
бихадань, Хайдаб гансата дээ- 
шээ хараба.

Хубууниинь хоёр гараараа 
нариихан мушэрйоо шагтагал- 
даад, хулнуудээ гэшхэхэ газа- 
раа олонгуй, хин Ьабардап, дээ
рэ 1гэнжэлзэжэ байба.

ТииЬээр хундэ шэгнууртэй 
хубууе даажа ядайан мушэр 
байрайаа hynn татагдаша- 
ба. Улзытэ бэеэрээ модоной 
мушэрнуудые шударйаар, до- 
ошоо хиидэхэдээ, оодэнь гар- 
нуудаа арбайлгаад баййан 
эсэгынгээ шанха дээрэнь ту- 
далдаба. Тиихэдээ тэрэ эсэ
гынгээ хузууень булга даража, 
оорынгоо у pooh эп йуужэ гэмэл- 
тэбэ.

Хайдаб ори ганса ху
буунэйнгээ тэндэ хэбтэЬэп 
ухэр шулуун дээрэ гэЬэ биса 
унахагуйнь дула урдижэ, зо- 
рюута тэндэ зогсойон байгаа 
ха юм.

Должод Ьуухирэлдооюорп!) 
хушын хажууда хэбп эйэп убгэн 
хубуун хоёроо олобо.

Тэрэ иимэ тодхорой тохёол- 
доЬоп тушаань дутый тосхоной 
зондо дуулгажа, хохидоошодые 
эмнэлгын газарта абаашуулба.

Иигэжэ эсэгэ хубуун хоёр хэ- 
дэн йарын туршада больницын

нэгэ палата соо сугтаа арга- 
луулха баатай болобо.

Хэншье оорынгоо дээрэнь 
hyyhaH мушэрые Taha сабшаха, 
гутааха, бузарааха ёйогуйл.

Эхэ байгаалиингаа бухы 
хун хурэлтэнэй дээрэнь hyyhaH 
мушэртэл адли байЬыень хэм- 
найшье бу мартаг.

Тэрэ ундэр найатай
хуша хуйтэн Ьалхи шуур- 
гантай, залинта аадартай,
браконьернуудэй бузар ааша- 
нуудтай усэдоор тэмсэжэ, бутэн 
бурны зандаа улоод, баян дэл- 
гэр урэ жэмэстэ мушэрнуудээ 
хэдэн тээшэнь Ьарбайп:
«Хунууд, хэшэгйээ хуртэхэдоо, 
эхэ байгаалида Ьайпаар хан- 
дагты. Минин амтата шэмэ 
шууйээр билзарЬап борбоос- 
гойнуудыемни туухэдээ, намай 
гамнагты», -  гэЬэпшуугээр, 
намда узэгдэбэ.

ГАЗАРША МИИСГЭЙ
Городто байдаг ухибуудэй- 

нгээ нилээн унишэгэй нютагтаа 
ерэхэгуйдэнь Дамба убгэнэй 
hanaan зобожо эхилбэ.

«ТурэЬэп эсэгэеэ, турэл гэ- 
рээ, тоонто нютагаа мартаба 
гээшэ ту?» -  гэжэ тэрэ муноодэр 
хэдэн дахин пара палагар 
уйэтэй миисгэйдээ хэлэбэ.

Бэшэ хэндэшье хэлэхэб даа. 
Г эртэнь миисгэйЬээ ондоо 
хэншьегуй ха юм.

Тиигээд тэрэ город ошожо, 
ухибуудтэеэ уулзахаяа Ьапаад, 
миисгэйгээ xoohoH гэртээ ган- 
саарайнь орхихогуйн тула, тос- 
хонойнгоо нугоо захада байдаг 
нухэрэйдоо абаашаба.

Яагаа Ьайп бэ? Гэртэмни 
хулганаан олон болошоо йэн, -
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гэжэ нухэрынь ехэ баяртайгаар 
миисгэйень абаба.

Пуулдэн Дамба яаралгуй- 
хэн гэр тээшээ гэшхэлбэ. 
Убгэжоолэй уудэнэйнгээ суур- 
га тайлажа, гэртээ ороод, ди
ван дээрээ йуумсаарнь, нэгэ ун- 
жагар хара юумэн эбэр дээрэнь 
йурэжэ гарашаба.

Энэ шудхэр ухэдэлынь, гээ- 
шэб? -  гэжэ Дамба туруун хал- 
та сошожо абабашье, удангуй 
миисгэйгээ танихадаа, гайха- 
хын ехээр гайхаба. Миисгэйнь 
оорйоопь урид хурэжэ ерээд, 
нээлтэтэй форточкоор гэртээ 
оройон байгаа ха юм.

Амитаншье хурэтэрее 
хунэй юумэ, эдижэ хаана 
ундыйэноо мартахагуйл бай- 
на даа. Тиимэйээл энэ гэртээ 
гуйжэ ерэбэ ха юм, -  гээд, Дам
ба убгэжеел миисгэйгээ бэе- 
дээ няажа, толгойень эльбэжэ 
эрхэлуулбэ.

Тиихэдээ тэрэ аяар бухэли 
жэлэй туршада нютагаа нэгэ- 
шье дахин ерээгуй ухибуудээ 
йанаандаа оруулаа йэн.

ХУГ11Г)П МОРИН 
ХАРГЫГАА АЛДАДАГГУЙ

Дайнай уеын улэн хоойон 
уедэ эдихэ юумээр дуталдайан 
нютагайнгаа зониие ангай 
мяхаар хангаха зорилго- 
тойгоор манай тосхоной нэгэ 
хэдэн убгэд болон ухибууд аг- 
нуурида iарайап юм.

Тэдэнэй эгээл ахань ная 
найатай Хаймшаг убгэн за- 
луудаа бэрхэ ангуушан 
гэлсуулйэншье йаа, утэлхэдее 
нюдэ муутай боложо, йайнаар 
холо харахаяа болийон байгаа.

Зугеер ухибуудэй бултанйаа 
багань ушее гартаа буу барижа 
узеегуй, арбаад найатай Най- 
дан хубуун бэлэй.

Нэгэтэ ургээлэй хэгдэхэдэ, 
ойн хушуунай саана хоргодо- 
од, ангуудые тодожо хулеэйэн

убгэд тээшэ ухибууд шанга 
шангаар йухирэлдэн, ангуудые 
улдэбэ.

Удангуй буунуудай абяан 
дээрэ дээрэйээ наяршабад. Теэд 
нэгэшье ан алагдабагуй.

Пулйаадил улэжэ, хо- 
роо бусалйан убгэд там- 
хилха зуураа ямар ушарйаа 
урагшагуйдэйэнее ойлгохоёо 
оролдон, нилээн тоосолдобод.

-  Аяар табан хандагай алда- 
жархёобди. Туу, шоорто! -  гээд, 
Бадма газарта нёлбожорхибо.

-  Энээхэн хубуун бэшэнйээ 
туруун урагшаа гаража, урид 
хуугайлжа эхилээ. Тиигээд лэ 
ангууд дээшээ хадуураа хэбэр- 
тэй, гэжэ Гэндэн Найдан тээ
шэ ехэл сухалтайгаар шэртэбэ.

-  Оейэдынгее зэмэ ухибуун 
дээрэ тохохоёо бу йанаяа даа, -  
гэн, Хаймшаг хубууе умеербэ.

Тиихэдэнь Содном: «Хайм
шаг ахай та юундэ дан наана 
йууйан байгаабта? Тиимэйээл 
ангууд саагууртнай унгэршее, 
-гэбэ.

Иимэ арсалдаанай йуулээр 
ангуушад моридтоо мордожо, 
бууйан газар тээшээ зорибод.

Харгыдань шэб харан- 
хы йуни боложо, аргагуй ехэ 
уйатай аадар шааяба. Ангуу
шад нэбтэ шобто нороод, 
зулмайан хулгана мэтээр даа- 
рабад.

Г энтэ Бадма убгэн будэ 
будуун хоолойгоор:

- «Хаймшаг ахай, хаанаб- 
тээ?! Ерыт наашаа!» -  гэжэ оо- 
глобо.

Ангуушад моридоо зогсоо- 
жо, йайса шагнаархабашье, ха- 
рюу дуулабагуй.

Бури гэрэлтэй байха- 
да, маанадйаа гээгдээ йэн. 
Оортоол адли утэлйэн мори- 
той ха юм. Угайдхадаа, тэрэ- 
нэйнь хашан гээшэнь аргагуйл. 
Тиимэйээл удаарйан байха. 
Гэбэшье отогтоо хурэжэ ошоно

бэзэ. Найаараа ябайан харгынь 
лэ. Тоорихэгуй даа, -гэмсээрээ. 
Г эндэн мориёо ташуурдажа, 
саашань тургоор даб гуулэбэ.

Дэмы мана йохор хуниие 
агнуурида абаабди даа. Тэрэ- 
нэй хуйтэн уйатай аадарта со- 
хюулаад, зууража ухоо йаань, 
бидэл харюусахабди. Энээнйээ 
хойшо хэндэшье хэрэггуй да- 
рамта убгэжоолые дахуулхаяа 
болиё» -  гэйэнэйнгээ удаа Сод- 
ном мориёо байал дугшуулба.

Тэдэнэй отогто дутэлхэдэнь 
Хаймшаг убгэн туудэг носоо- 
гоод гуроойэ убшэжэ бай- 
ба. Хаймшагай яажа гуроойэ 
алайаарнь йонирхобод.

Олоороо ошоо йаа ангуу
дые ургоожэ, тар хоойон бу- 
саха йаабзабди. Тиимэйээ би 
таанадйаа гансаараа улэжэ, 
гуроойэнэй иимэ бороотой саг- 
та бэлшэдэг газараар шуда- 
раад, муноо удэшэ бултанайн- 
гаа жабжаяа худэлгэхэ юумэ 
олооб даа гэсэгээн. Хаймшан 
олойон олзоёо нухэдйоо харам- 
наха хэбэргуйгоо мэдуулбэ.

Мун бэшэниинь тэрэнэй 
яажа харанхыда тоорингуй, 
наашаа ерэйэн тухайнь асуу- 
бад.

Тиихэдэнь ундэр найатай 
ангуушан: Таанад холуур той- 
рожо, удаан ерээт. Харин Ми
нин хулагшанайнгаа жолооень 
йула табихадам, сэб сэхэ эндэ 
асараал даа. Газараа йайн та- 
нидаг ха юм. Хугшэн морин 
харгыгаа алдадаггуй гэжэ дэмы 
хэлсэдэггуй ёйотой, -  гэйэн ха- 
рюу угэбэ.

АРБАН ХОЁР hAJIA АТ А
Бухэли удэртоо йабинайан 

гуран шээрэн удэшэ тээшэ нам 
гэбэ.

Бадма, Гэндэн, Содном гур- 
банай шиидхэбэреэр Хайм
шаг Найдан хоёрйоо бэшэн
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
Ьупипдоо хужарта hyyxa боло
бод.

Иигэжэ ангуушадай эгээл 
хугшэн залуу хоёрынь отогоо 
Ьахижа, хуурай тулеэ бэлдэжэ, 
туудэгээ носоожо байха дааба- 
ри абабад.

Тиихэдэнь Хаймшаг бэшэ 
убгэдйоо: «Маанадые голобо 
гээшэ гу? Юундэ эндэ орхихоёо 
йанабабта?» -гэбэ.

-  Танай хэнйээмнайшье аха 
заха бай ban датнай хундэлжэ, 
отогтоо улоогоод амируулха- 
яа йанаабди даа, -  гэжэ Бадма 
енгуутэйгээр хэлэбэ.

Та бухэли Ьупипдоо хужарта 
Ьуухадаа ургэЬоо хурэжэ зобо- 
холто, -  гээд Гэндэн Хаймшаг 
тээшэ хайрлангяар хараба.

Тиигээд харанхыда юумэ 
муугаар харадаг дээрэЬээ ангай 
орондо хуниие буудажархиха- 
даа болохолто. Гадна хужар
та Ьуужа Ьуутараа ханяагаа, 
найтагааЬаатнай бухы хубшэ 
тайгын арьяатад манЬаа тэ- 
рьелхэл -  гэмсээрээ. Содном 
Хаймшагтай бэшэ дуугаралса- 
ха хэбэргуйгоор буруу хаража, 
мориндоо мордобо.

Энэ хирэндэ Найдан агнуу- 
рида гаралсаха хусэлтэйгоор 
Бадма, Гэндэн, Содном гурба- 
ниие гуйгаад Ьалабагуй.

Харин тэдэнь: «Буудаха 
буугуй аад. Ши хайшаа ошо- 
хошниб? Юугээрээ агнаха 
хумши? Эндээл наадажа бай- 
ханшни дээрэ», -  гэлдээд, Най- 
даниие абахаяа арсаба.

Нухэдэйнгоо ошоЬон хой- 
но Хаймшаг Найдан хоёр 
туудэбшынгээ хажууда обоо 
хубоо хуурай тулеэ бэлдэбэд.

Тиигээд Хаймшаг гааЬан- 
даа алшуурЬаа тамхи удха- 
жа носоогоод, хомхойгоор 
татаЬанайнгаа удаа, Найданда 
хандан иигэжэ хэлэбэ: «Бидэ 
адлил эрэшуул гээшэбди.

БэшэнЬээ юугээр дуталдаха 
болообди? Харин дайсанЬаа. 
Эхэ ороноо хамгаалжа ошоЬон 
сэрэгшэдэй гэр булые эдихэ 
юумээр гангахын тулоо хэм- 
найшье оролдохо уялгатай. 
Зугоор олзотойгоор агнаа Ьаа, 
гурэндоо ехээр мяха тушаа- 
жа, Улаан Армидаашье туЬа 
хургэхэбди».

Тиихэдэнь Найдан урал 
дээгуурнь гоожоЬон нюЬаяа 
самсынгаа хамсыгаар аршан: 
«Минин баабай Баруун фронт- 
до дайнда ошонхой» -  гэбэ.

Миниишье хубуун баЬал 
тэндэ. Бидэ эндэ нюур нюураа 
харалсан, нюЬаяа долёожо, 
мини Ьуунгуй, ооЬэдоо агнуу- 
рида гараха болоболди даа. 
Нухэднай ХулЬатын нуурта ху
жарта Ьуухаяа ошобо хэбэртэй. 
Муноо тэрээ руу ямаршье ту- 
руута амитад ябанагуй. Зугоор 
Сайдамайл тоором руу тура- 
гууд олоороо субана.

Хубуун убгэжоолэй хэлэЬые 
таЬа дуурэн: «Энээниие яажа 
мэдээбта?» -  гэжэ Ьонирхон 
асууба.

-  Y глоогуур таанадай унтаа- 
тай хэбтэхэдэ, тэрээ руу ангуу- 
дай мурнуудые мушхоод ерээ 
Ьэм. Тиигээдшье иишэнхи ами- 
тадай, абари зан Ьайн лэ мэдэхэ 
байхаб. Бороотой жэлдэ Ху- 
матын нуурай захые тойроЬон 
газарай гунзэгы уЬатай, на- 
магтай, шабартай болоходонь 
оршон тойроной буганууд, 
Сайдамай тооромдо хужар- 
лахаяа сугларагша. Хоюулаа 
дары тиишээ ошоё, -  гэмсээрээ, 
убгэжоол дулаанаар хубсалаад, 
буугаа муртоо ургэлбэ.

Удангуй убгэн залуу хоёр 
яаралтайгаар Сайдамай тоо
ром тээшэ тэгуулбэд.

Хаймшаг харгыдаа ангуу- 
дые хараашалжа ябабашье, 
нилээн газар хороосотойгоор 
гэшхэлнэ.

Убгэжоол тосхонойнгоо гу- 
дамжаар аргагуй аалиханаар, 
будэрЬоор, тулгэЬоор торо- 
жо унахаяа ЬанаЬаншуугаар 
ябадаг Ьэн. Тэрэнэй иимэ 
тургоор алхалхыень Найдан 
туруушынхеэ эндэ хараба.

Удаан ябагаар ябаЬандаа 
амидаЬан, эсэЬэн хубуун уб- 
гэжоолЬоо гээгдэхэгуй гэжэ 
оролдон, хойноЬоонь арай ша
май буншэнэ.

Хаймшаг Найдан хоёр нуу
рай эрьедэхи нуугада хуроод, 
досоонь орожо хэбтэбэд. Тиин 
убгэжоол хубуундэ шэбэнэн 
Ьагад: Энэшни залуудаа минии 
тухеэрЬэн нууга гээшэ. Эндэ 
хужарта Ьуухадаа, олзогуй хо- 
мор бусагша Ьэмби. Ииигээд- 
шье ангууд манда дутэлхэ бай
ха. Зугоор харанхыда юумэ 
муугаар лэ харадаг болонхой 
гээшэб. Шимни буга морин 
хоёрые илгажа шададаг гуш? -  
гэбэ.

Шадангуй яахабиб? Най
дан дорюунаар харюусаба.

Аалиханаар дуугарыш. 
Т иигээд минии з убшоолгуйгоор 
нюЬаяа Ьоронгуй, абяа га- 
рангуй, огто худэлэнгуй 
Ьуугаарай. Харин арьягар томо 
эбэртэй турагай хужарта оро- 
хыень харамсаараа, буугайм- 
ни амыень гараараа тиишэнь 
шэглуулэлсэжэ угэхэш, -  гээд 
убгэжоол аниргуй болошобо.

Тэдэ нилээн удаан шэ- 
мээгуйгоор, дуугаралсан- 
гуйгоор Ьуубад.

Найдан боргооЬонуудай 
аргагуй убшэнтэйгоор хазаха- 
дань, хэдэн дахин гонигоноод 
абабашье, саг соогоо бэеэ ба- 
рижа, шиидшье гэбэгуй.

Пуниин тэн багаар Най- 
данай зоолэн бухэдэ диилдэ- 
жэ, дурд гэхэ уедэнь Хаймшаг 
думуухэнээр тархиинь эльбэбэ.

Хубуун бишыхан ундыжэ, 
иишэ тиишээ хараашалхадаа,
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холо бэшэ арьягар томо бугын 
ябахые обёорбо.

Убгэжоол буугаа тэрэнэй 
гэшхэдэлэйнь абяан тээшэ 
алдангуйгеер шэглуулэнхэй 
байба.

-  Аргагуй томо бута туглыжэ 
харагдана. Буудагты! -  гэжэ 
Найдан убгэндэ губэроод, буу- 
гайнь ама ан тээшэ залалсаба.

Гэнтэ бугын зог татан, бай- 
ра дээрээ зогсожо, юушьеб 
шагнаархаха йамбаандань, буу 
йурэшэбэ.

Тиигээд юумэнэй хундоор 
газар сохижо унаад, нэгэ хэды 
тэшэлйэнэйнгээ удаа худэлхэеэ 
болихонь дуулдаба.

Арбан хоёр йалаатай, 
аргагуй тарган буга олзотой 
хугшэн залуу хоёр йушшдоо 
отогтоо бусажа, уурэй сайтар 
унтаад, наранай гараагуйдэ бо- 
добод.

Тэдэ сай шанажа уумсаараа, 
мори тэргээр ошожо, олзоёо 
асарбад.

Тэдэнэй дуурэн загнуу мяха 
шанаад, эдижэ йуутар, rap 
xoohoH нухэдынь агпуурийаа 
бусабад.

Хаймшаг аза талаангуй 
агнажа, уруу духа болон- 
хой нухэдоо тарган мяхаар 
хундэлхэ зуураа:

«Бууралйаа угэ дуулагты, 
болойонйоо ама хурэгты» 
гэбэ.

ХАБШАЛАЙ АМАНДА
Нэгэтэ ангуушад ой туглэ 

руу хандагайн гуйжэ орохы 
обёорбод. Тиигээд тэдэ мори- 
доо тайа нэшэжэ, хойнойоонь 
оодоролдобо. Хаймшаг
туруушээр байал тиишээ 
гуйлгэхэеэ забдабашье, гэнтэ 
мориёо йооргэнь годируулаад, 
нугоо тээшээ яаралгуйхэноор 
дугшуулба. Г эхэтэй хамта 
эрьюулуулйэн хандагай оро 
йэегуй тэрьелжэ арилба. Тэрэ-

ниие намнаашад моридойнгоо 
эсэхэдэнь, йооргоо галгюул- 
бад. Удангуй холойоо буугай 
йурэжэ, хунэй ооглохонь дуул
даба.

Ангуушад тиишээ ошохо- 
доо, хоёр эгсэ хабсагайн дунда- 
хи хабшалай амандахи тугсуул 
дээрэ Хаймшаг убгэнэй там- 
хилжа йуухыень харабад.

Тэрэнэй алайан булай томо 
буйр хажуудань пэсхыжэ хэб- 
тэбэ.

Та нюдэ муутайшье йаа, 
ухаагаараал йонор баййандаа 
бултанйаамнай дээрээр агнана 
гээшэ хат, -  гэжэ ангуушадай 
нэгэн убгэжоолдэ дутэлэн хан- 
даба.

-  Танай алаха амитан ушоол 
туроогуй гээшэл даа. Харин 
минии танйаа олон жэлээр 
урид энэ дэлхэйдэ гарайан хада 
намда хороолгохо ангууд бии 
болонхойл хэбэртэй. Би ханда
гайн убйэшэдтэ туласа танаар 
эрьюулхэдээ, хэдэн тээйээн ха- 
шагдажа, дээрэнь яатттье абир- 
жа гарахын аргагуй хабсагайн 
дундуурхи хабшал зубшаад 
годиро годирйоор наашаа ерэ- 
хыень тухайлааб. Тиигээд тэ- 
рэниие эндэ угтажа тодоод, 
дутый заййаа нэгэл йомоор 
буудажа унагаагааб. Муноо 
тантай олзоёо хубаалдахагуйл 
хаб, -  гээд, Хаймшаг бодолго- 
до хатайаншуу болобо.

Тиихэдэнь хэнэйшьеб: «Яа- 
гаа хомхой юмта? Бултыень 
гансаараа эдихэеэ йанаба гуш?» 
-  гэхэ дуулдаба.

Убгэжоол гунзэгыгоор 
йанаа алдаад:

- Энэ хандагайнгаа мяхые 
дууйыень гурэндэ тушаагаад, 
Баруун фронтодо эльгээлгэ- 
хэм. Фашистнуудтай тэмсэжэ 
баййан манай совет сэрэгшэдэй 
эдихэ хунэйэндэнь нэмэри бо- 
ложо угэхэ, -  гэбэ.

ТУГААР БАРАБАН ТУГАЛ
Ангуушад агнажа ябата- 

раа, шонын туруута амитаниие 
эрьюулхыень харажархибад.

Хаймшаг убгэн олигой 
шуумгайгаар шоныень бууда
жа унагааба.

Зугоор эрьюулуулйэн ами
тан ой руу гуйжэ орошобо.

Хажуудань дахасалдайан 
нухэдынь Хаймшагай нугоо- 
дынь бэшэ, харин шоныень 
алайанайнь тулоо зэмэлбэд.

Тиин хэншьеб убгэжоолдэ:
«УГЛОО ЭДИХЭ 00ХЭНЙ00

муноо эдихэ уушхан дээрэ бэшэ 
гу? Гуроойыень алаха байгаал- 
та» -  гэбэ.

Тиихэдэнь убгэн ангуушан 
тэрээндэ:

-  «Хамарйаа саашаа юушье 
харахагуй тугаар гарайан ту- 
галдал адли бу болыш. Ши хан
дагайн тугал танихая болибо 
гуш? Харин тэрэ эрьюулуулйэн 
амитан хэды бишыханшье 
йаа, хун шоно хоёрые илгадаг 
байшабал. Тиимэйээл манйаа 
абарал эрижэ, хажуугаарнай 
гуйгоо ха юм. Манда найдажа 
дутэлйэн заахай ангые яажа 
алалтайб? Пая минии хороогшо 
арьяатанйаа дороор бу аашала- 
ял даа. Иигэжэ бухы фашист - 
нуудые усадхадагйайб. Теэд 
дайн удаан ургэлжэлхэгуй. 
Ерээдуй сагта манай урн 
хуугэдтэ ангууд хэрэгтэй боло- 
хол гээшэ, -  гээ бэлэй.

УЛЗЫ ХУТАГАЙ У ЕЛ Б АМ
Нэгэ хэды хоноод, турэйэн 

удэроо тэмдэглэхэеэ байтараа, 
городтомнай тарайан хал- 
дабарита гриппээр убдэбэб, 
худэлмэрийоо сулоолэгдэйэн 
бюллетень абайанайнгаа
йуулдэ. Эдэгэтэрээ гэртээ 
мини байхадаа, залхуумни 
хурэшэхэл. Энэ йамбаанда 
худое гараад ерэхэмни.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

зурхэ сэдьхэлэйм иэгшээ
Пэрюухэн йушт 
Парын толондо 
Паршаганан сууряатуулан 
Паруулхан Зэдэ эжы урдана.

Пэмээхэн шэбэнэд гэлдээ 
Пэргэг мушэдэй туяада 
Тангил гансым дуран 
Толороод мунхэдоо хулеэнэ.

Хулоо шудэрлуулйэндео 
Хонхотой мориной гансааран 
Худоогуур дуурэн 
Ханхинаса инсагаалха дуулдана.

Зурхэ, сэдьхэлэйм йэгшээ 
Золой гэрэлээр шэмэйэн 
Зулгы шиниим 
Зоолэхэн гарнууд угтана.

МЭНДЭ АМАР ЯБАЯ
Турэл йайхан нютагнай 
Толорон байхадаа урматай 
Тахилгатай таабайнгаа тоонтые 
Туурээн магтан ябая!

Мургэлтэй, бурхантай газартаа мургэжэ, 
Мунгэн домбоор халяама 
Мунхын аршаанйаан ундалжа,
Мэндэ амар ябая!

Ye carhaa миралзайан Зэдынгээ 
Уелйэн зэбэ, хадариин харьялхые хаража, 
Унгын сэсэгэй хангал соо удэйэндоо 
Унжэгэн зоолэхэн хурьйэн дээрэнь жаргая!

Эльгэн зоолэхэн нютагаа 
Эхын нюдеор хаража,
Эршэтэ тугэс энэ найандаа 
Энхэ байдал эдлэн ябая!

Ашата нангин, бойогнай 
Аза талаанай харгытай,
Аша гушын арюухан байдалые 
Ами найаараа хусэлжэ ябая!

ЭЖЫН ШАНА hAH САЙ
Дэлгэр дайдаяа дурдажа,
Дээжыень ургэйэн 
Эдеэшуулжэ бусалгайан 
Эжын шанайан сай.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжын шанайан сай -  
Амтатай даа, амтатай даа.

Зэдэ эжын булагаар шанайан сай 
Золгожо зониие хундэлйэн,
Зурхэ сэдьхэлээрээ угтайан 
Зутараантайгаар шанайан эжын сай. 

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжын шанайан сай -  
Амтатай даа, амтатай даа.

Эртэ йэрихэдэм хоншууханаар анхилдаг, 
Эжын шанайан сай.
Аянай холойоо ерэхэдэм 
Аяга сайгаараа угтадаг эжым.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжын шанайан сай -  
Амтатай даа, амтатай даа.

Буряад зоной хундын дээжэ,
Бэе тамирые йэргээйэн,
Баян хэшэгээр угтадаг эдеэн,
Буянтайхан эжын шанайан сай.

Эртэ урданйаа нааша 
Эгээл хундэтэй эдеэн 
Эжын шанайан сай -  
Амтатай даа, амтатай даа.
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