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ПОНИН

Буряадай толгойлогшо айлшалаа
Буряад Уласай Толгойлог

шо Алексей Цыденов ажалай 
хэрэгээр Захааминай айма- 
гаар дурбэ дугаар йарын 30- 
да ябажа ошобо. Маний ай- 
магаар ябахадаа гол тулэб 
шиидхэгдээгуй асуудалнуу- 
дые хаража, тэрэниие шиид- 
хэхэ ямар арга байхаб гэжэ 
харайан байна.

Закаменск хотодо нэн туруун 
тубэй котельнэ ошожо ха- 
раад, мунеедэрэй байдалтайнь 
танилсаба. Тиин шэнэ котель- 
ни йаяар бариха тусэб табиба. 
Инкур горхон убэлдее ехээр 
йайблажа, харгыгаар урдажа, 
хажуудахи айлнуудай харша- 
руушье орожо йаад узуулнэ, 
тиин закаменск хотые yhaap 
хангадаг станцида ехэ ha ад 
узуулхээр болодог. ТиНМэЬэЭ 
шалтагааниинь элируулжэ, 
хожомоо иимэ узэгдэл яагаад 
болюулхаб гэжэ шиидхэбэри 
гаргахынь барилгын болон 
байгаалиин неесэнуудэй яама- 
нуудта даабари угтэбэ.

Бага хото Ьуурипуудыс бол- 
босон тухэлтэй болгохо ту- 
хай федеральна программада 
оруулагдайан Закаменск хото
до амаралтын шэнэ газар 2018 
ондо нээгдээ бэлэй. Тэрэнь 
муноо жэл улам ургэгдэхэ юм. 
Гэхэтэй хамта, Закаменск хо- 
тын ажаЬуунпад гэр байрын- 
гаа газаахиие зохид болгоно.

Крупскаягай нэрэмжэтэ уйл- 
сэдэ, Седлецкиин болон Нев-

скиин сквернуудтэ амаралтын 
шэнэ газар оршоно. Закаменск 
хотын мэр Евгений Поляковой 
мэдээсэйээр, энэ хэрэгтэ 8,5 сая 
тухэриг гаргашалагдаа.

- Урдандаа ажаЬууппадай 
амарха газарнууд манай хо
тодо хомор байгаа. Гурэнэй 
дэмжэлтээр иимэ Ьайхап газар 
нютагаархидтаа бэлэглэйэндээ 
баяртайбди. 2019 он манай 
Закаменск хотодо -  онсо жэл 
гээшэ. Юундэб гэхэдэ, байгуу- 
лагдайаар 75 жэлээ угтахань. 
Тиихэдэ Зэдын вольфрам мо- 
либденэй комбинатнай 6aha 85 
жэлэйнгээ ой тэмдэглэхэ юм. 
Иимэ баярта хэмжээ ябуулга- 
нуудаа энэ амаралтынгаа га- 
зарта унгэргэхэ тусэбтэйбди, -  
гэжэ Евгений Поляков хоорэнэ.

Алексей Ц,ыденов hypryy- 
линуудта болон хуугэдэй сэ- 
сэрлигуудтэ буряад хэлэ яагаад 
заагданаб гэжэ заал haa хаража 
танилсана. Энэшье удаа манай 
аймагта «Солнышко» гэйэн 
хуугэдэй сэсэрлигтэ орожо, 
ухибуудэй хэшээлдэ hyyraa.

-  Манай аймагта турэл хэ- 
лэеэ узэхэдэ, яйала 1шш ор- 
шон байдал тогтоогдонхой. 
ворынгоо хэлээр хоорэлдэ- 
дэггуй газарта буряад хэлэеэ 
дамжуулхань тон хушэр, -  гэжэ 
аймагай эрдэм Ьуралсалай 
тайатые даагшын орлогшо 
Баярма Ц,ыренова айлшадта 
хэлэбэ. Пуулэй байдалаар За- 
хааминда 10 йуртуулида бу

ряад хэлэ ундэйэн програм- 
маар узэнэ, мун 16 йургуулида 
гурэнэй хэлэн гээд заагдана. 
Хуугэдэй 16 сэсэрлигтэ буряад 
хэлэ заалгын программа хусэд 
бэелуулэгдэнэ. Ухибуудые ту
рэл хэлээрнь Ьопирхуулхып 
тулоо шэнэ онол арганууд 
ургэноор нэбтэруулэгдэнэ.

Буряад Уласай толгойлог
шо Санага нютагта худое 
ажахын ажалшадтай уулзалга 
унгэргэжэ, асуудалнуудыень 
шагнажа, туйалха газартань 
туйалхаб гэжэ найдуулаа. Ай
магай гулваа Сергей Еонжитов 
сугларйан айлшадта, аймаг- 
тамнай худое ажахын Ьалбари 
ерээдуйдэ нэгэ агропарк «За- 
камна» гэЬэп тусэлоор худэлхэ 
гэжэ мэдуулбэ. Тэрэнэй ёйоор 
аймагаймнай малшад хамтар- 
жа коопераци байгуулха. Энэ 
ажал эхилЬэп Шара-Азаргын 
гулваа Владислав Очиров мэ- 
дээсээ.

Энэл удэртоо Буряадай тол
гойлогшо Закаменск хотодо 
аймагай зонтой уулзажа, олон 
асуудалнуудые шагнаа. Захаа- 
минаархин гол тулэб харгы, 
хуугэдэй сэсэрлиг барилга, 
Ьургуули, соёлой байшан шэ- 
нэлэлгэ гээд олон асуудал
нуудые табиба. Тиин Алексей 
Самбуевич олонхи асуудал
нуудые шиидхэхээр найдуулан 
уулзалгаяа тугэсхоо.

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

ЦЫРЕН-ДУЛМА ОЧИРОВА
Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова 1935 ондо Улэгшэн ню- 

тагта турэйэн намтартай. Улэгшэнэй дунда йургуули дуургээд, 
Улаан-Удын худалдаа наймаанай йургуули тугэсэйэн бай- 
на. Зэдын аймагай Доодо-Бургалтай нютагта ажаллайан юм. 
Улэгшэнэйнгее дунда йургуулида удаань худэлее.

1988 онйоо шулэгуудые бэшэжэ эхилээ.

УНДЭР- БААБАЙ
Улгэн турэл дайда дээрэ 
Ундыжэ гоёор харагданаш, 
Улэгшэн нютагыемнай

сахигша
Улзытэ манай Ундэр-Баабай. 
Унгын сэсэгуудээр

бурхоогдэйэн
Унинэй суутай

Аршаанта-Уула. 
Элинсэг хулинсагаймнай 
Энхэрэн шутэйэн

нютагаймнай уула. 
Турэл дайдынгаа сэнхир

манан соо
Тобойжо харагдана

Ундэр-Баабай. 
Гуламта йайхан нютагаймнай 
Гэрэл болойон Ундэр-Баабай. 
Урда зугйоо ерэйэниие 
Угтажа абадаг Ундэр-Баабай. 
Уруудажа аянда мордойониие 
У дэшэжэ улэдэг У ндэр-Баабай. 
Алас холын айлшадаа 
Аршаанаараа хундэлжэ, 
Амгалан мэндээр угтыш даа, 
Арюун аршаанта минии уула.

НЮТАГНИ
Хубшэ тайгаар нэлмынхэй, 
Хухын дуугаар зэдэлэнхэй. 
Ундэр хадануудаар

хуреэлэгдэйэн, 
Углеенэй нараар толорйон, 
Улир моййоор хангалтайан 
Улэгшэн йайхан нютагни.
Заха холын нютагшье йаа 
Зондоо ехэ хундэтэй,
Заахан багахан тоонтошье йаа 
Зуудэнэй эхиндэ татасатай. 
Элдэб малаа уусхэйэн,

Эрхим суута малшадтай,
Эрдэм бэлигээр элирйэн, 
Эрхим хунуудээр суурхайан, 
Эжы, абын анхан тушэйэн 
Эхэ йайхан тоонто нютагни.

ГОЁЛ БАЙНА ДАА
Хадата Улэгшэн

нютагтайл хум даа, 
Хагданиинь хухэреед

гоёхон байна даа. 
Ханилйан гансахан

нухэртэйл хум даа, 
Харалсажа зугаалсахадам

гоёхон байна даа. 
Ургэн Улэгшэн

нютагтайл хум даа, 
Убйэниинь хухэроод

гоёхон байна даа. 
Уелйэн гансахан

нухэртэйл хум даа, 
Уулзажа зугаалхадам

гоёхон байна даа.

НЮТАГ
Уула хабсагай орьёлтой,
Уйа горхоор элбэг,
Дуулим йайхан нютаг 
Дунгяаран харагдана Улэгшэн. 
Хонгор йайхан ууладаш 
Хухы шубуун донгодоно, 
Хуйтэн арюун аршааншни 
Хунэй бэе домноно.
Адуу малаар элбэг,
Ан гуроойоор баян,
Аба эжын тушэйэн 
Анханаймнай тоонто Улэгшэн. 
Уляатайн голйоо эхитэй 
Уняартан ходо харагдадаг, 
Угалза хоёр голнуудтай 
Угаймнай нютаг Улэгшэн.

Аглаг йайхан тоонтомни 
Аршаан булагаар суурханхайш. 
Ундэр уула хадануудтай 
Убгэн эсэгын уреэлтэй 
Урданай заншал йануулдаг 
Угайм нютаг Улэгшэн.

САГААН-ТААБАЙ
Торгон сэнхир байгаалиин 
Тоонодонь орожо

алдаршайан,
Тодоор харагдажа йуудаг 
Тоонто нютагайм уула. 
Шэнэйэн, шэнэйэн туужа

тайгаараа
Сэнхир йаруул тэнгэри дороо 
Сэбэрээр харагдайан

Сагаан Таабайгаа 
Шэртэн, шэртэн хараад

уярнаб.
Ая гангаар хангалтайан 
Аажам нютагайм уула.
Арад зондоо алдаршайан 
Арюухан Сагаан-Таабай. 
Жэлэй дурбэн сагта 
Жэхэр шэруун йалхиие 
Жэгдэ холуур тараадаг 
Жэгтэй йайхан Сагаан-Таабай. 
Элинсэг таабайн домогые 
Эсхэн манда хургэйэн,
Эрдэни мэтэ унэтэй 
Эхэ нютагайм уула.
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МИХАИЛ гончиков
Михаил Мункожапович Гончиков 1936 ондо Улэгшэн нютаг- 

та туроо. Бага ябахайаа эхилжэ уран угэдэ дуратай баййан. «Бу- 
ряад Унэн», «Ажалай туг» йонинуудта корреспондентээр ажаллаа. 
СССР-эй Журналистнуудай холбооной гэшуун. Шулэгуудынь 
уран зохёолой нэгэдэлэй гэшуудэй хамтын согсолборинууд соо 
оруулагданхай.

ШУЛЭГЛЭЖ) ЯБААРАЙ
Нютагаа дуулажа,

зоноо магтажа, 
Нэгэ найандаа ябаха гээшэ 
Хунэй эгээл ехээр жаргажа, 
Хундэтэй болохо заяан гээшэ.

Ундэр ехэ нэрэ хундэдэ 
Уеын нухэр Аюша Жапович, 
Хуртоо гээшэш заяандаа 
Шулэгшэ, дууша, поэт хадаал.

Хуунэй хэбтээд, хаажархихаар 
Хэжэнгэ горхоноо магтайаар 
Хода Намсараев ахамаднай 
Хуунэй йанаанда мурэн

болгоо бэлэй.

Тамнайл, Аюша Жапович, 
Тайгата Захааминаа

дуулайаар,
Сэхир голоо салгидуулйаар, 
Санага нютагаа хугжэмл эйоор, 
Уран Душэеэ ундэрлуулйээр, 
Бухы Буряад орон соогуураа 
Булай ехээр магтан дуулаат...

Захааминай нэгэ ангуушан 
Заахан ябахадам хоорэдэг йэн: 
Отогойнгоо хажууда йууйан 
Оодон тугсэгтэ малгай

умэдхуулээ
Аюша, хоорэлдэеэл даа

хоюулаа

Аяга сайгаа уужа йуугаад,

Гэдэг байгааб
гансаардахадаа... 

Гэгээн нэгэ удэр йэн даа,
Г энтэ тэрэмни дуугардаг

болошоо

Ай,зайлуул, халагни даа, 
Аймшагтай байгаал -

зуудэндэм.
Теэд манай, Аюша Жапович 
Тугсэг бэшэ тугэлдэр бухэриг,

Амиды мэндэ хун хадаа 
Айан ехэ шадал,бэлигээрээ 
Дуугаржал, дуулажал ябаг!

ЭСЭГЫН МУРГЭЛ
Энэдхэгтэ мундэлйэн

Буддын шажан
Эрьехэ туухэеэ

тэхэрюулбэл нютагтам. 
Этигэхэ мургэлтэй болоол

наманшалан, 
Эгээлэй хун, турэйэн

энээхэн бэемни. 
Ум маани бадмай хум!

Эрхэеэ тэхэрюулйэн
ламанарни,

Эгээл найдамтай
таабайнарни. 

Эрдэм шэдиеэ дэлгээгыт!
Ум маани бадмай хум!

Найман номуудаа уншажа, 
Найдалыем дуулан уршоогыт! 
Наян найыемни уреэжэ, 
Нариихан зургыемни

ургэдхыт!
Ум маани бадмай хум!

Г эр булымни амгалан байдал 
Гэмгуй сомороор хугжэг лэ! 
Ухибууд, ашанар, гушанарни 
Уреэлтэй, буянтай жаргаг лэ! 
Ум маани бадмай хум!

Найан соогоо наманшалан, 
Найман бурхадта мургэжэ, 
Бодолгуй уйлэдэмни

нугэлнуудэй 
Бултыень буридхэжэ

арюудхахаб, 
Ум маани бадмай хум!

Дасан дугангаар ябажа,
Далан буян эрихэб.
Даахагуй нугэл уйлэдэйэн бол, 
Даяандаш йуужа маанидахаб, 
Ум маани бадмай хум!

ЖАРАН ЖЭЛЭЙ ЖАРГАЛ
Эжы, абын эндэ йурайан 
Эгээл суутай йургуулимнай, 
Энэ найандам эрдэм йургайан 
Эбтэй, эетэй гуламтамнай.

Жаран жэлэй 
Жаргал эдлээ,
Залуу найанай 
Зам эхилээ.

Хун зоноймнай эрдэмйээ 
Хонгор ууламнай хотолзоо,
Yхибууп бидэнэй энеэдэнйээ 
Ундэр-Баабаймнай ундэлзоо.

Баян даа Улэгшэмнай 
Баабай, эжын ажалйаа,
Барга баййан нютагнай 
Баярлаа даа йургаалйаа.

Эжы, абым энхэрэн йурайан 
Эгээл сэнтэй йургуулимнай, 
Энэ найандам эрдэм йургайан 
Эбтэй, эетэй гуламтамнай.
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НИКОЛАЙШАБАЕВ

«Иди на Хурлик!»
( Ургэлжэлэлынъ.

Эхиниинъ 8-дахи дугаарта).

Урдуур, Андагын да- 
баагаар гарабал, Хужарай 
культбаза хурэжэ, Хуурлиг 
голой доодо бэеын 6 звеногой 
убйэшэдоор хоорэлдоод, дуу- 
лалдаад ерэхэ арга байна, -  гэ- 
бэб.

Зай. Углоодэрынынье бо- 
ложо, ноохи сагаан «таблеткэ- 
дээ» Ьуужа, ута хуургэ багаар 
баруулжа зорибобди.

Андагайаа халта баруулаад, 
Хуурлигай дабаанда ушоо 
айалдаагуй ябатараа, шабарта 
зоогдошобобди.

Хун муртэй ехэ зам, зон 
олон лэ урагша хойшоо ябажа 
байдаг бэлэй, тэрэ удэр юу- 
ниинь болойон юм, нэгэшье 
хун ойромнай ерэбэгуй. «Хэн 
хаанайаа ерэжэ абардаг юм 
ааб», -  гэжэ нилээд уни машина 
соогоо энэ тэрые хоорэлдэжэ 
йуубабди.

Ундэр газарта хадаа тэнгэ- 
риин шарай хубилхадаа тургэн, 
байтараа бороон орожо за- 
халба. Тиин тэнгэриин дуун, 
сахилгаан, эндэ тэндэ тэнгэри 
газардана, бороон шангадаад, 
гэнтэ мундэр орожо эхилбэ. 
Гулабхаагай ундэгэнйоо тээ 
томошогууд мундэрнууд haiica 
газарта хатаралдаад, ойро зуу- 
ра газар дэлхэй сагаан болошо- 
бо.

ТииЬээр мундэр зогсожо, 
байн борооншье шэнгэрбэ. 
Удааншье болонгуй Нал хин 
тэнгэриин уулэдые иишэ тии- 
шэнь зонхилжо, сэлмээд, на- 
ран шаража оробо. Удэйоо 
йайн улоо, углоогуур iapahan

маанарта замдаа хоол бари- 
ха юушьегуй, Хуурлиг хурэжэ 
сайлаха ёйотой йэмди.

Зай, одоолшье нэгэ моритой 
хун бии боложо, тэрэ хундоо 
Санагайаа нэгэ трактор наа- 
шань ябуулхыень захибабди.

Ушоо хэды хулеэйээр hyy- 
тарнай нэгэ трактор ерэжэ, 
машиныемнай ходолжо угоод, 
hooproo харишаба. Тургэн бо- 
роо, мундэрэй оробошье, ба- 
раг йаадгуй дабаагаа дабажа, 
саада бэедэнь буугаад, аршаа- 
най оломоор Хуурлиг голоо 
гараад, тээ тэндэ, зэргэлээд 
шахуу бай ban Хужар тээшэ 
зуглэбэбди.

Тэрэ удэр Хуурлигай убЬэ- 
шэд концерт хараха хубигуй 
байшоо. Ушар юуб гэхэдэ, 
ямарханшье уедэ УАЗ тухэлэй 
машинаар ядашадагшье haa, 
я Нал а гарагдаад лэ байдаг хар- 
гымнай яатттъе ябажа боломоор 
бэшэ шабар болошонхой бай- 
ба. ТииЬээ тиитэрээ жолоо- 
шомнай туруушынхеэ ябайан, 
замаа болгоонгуй, оломйоо 
сааша холошье ошонгуй, нэгэ 
ехэ бамбалзуур намаг руу ма- 
шинаяа шаажархиба.

Машинымнай хажуу талый 
уудэн газарта тулаад нээгдэжэ- 
шье угэнэгуй, арай гэжэ сааша 
наашань нэрэ-н эр1гпр забйар 
гаргаад, убдэгсоо шабар, yha 
ойможо, тээ тэндэ нэгэ бишы- 
хан добохониие оложо, айлша- 
даараа баран зогсобобди.

«Яадаг бэлэй», -  гэлдэжэ 
байтарнай, дутэ байЬанХойто- 
ХужарЬаа трактор бии болобо. 
Манай иигэжэ байхые хараа ха 
юм.

ХойпоЬоопь жудхоо, ураг- 
шаньшье шэрээ, зуласалдаЬаар 
байтараа машинымнай урда 
намаг соогоо оороо хахадсаа 
ороод, гаража шадахаа болёод 
байшаба.

Хойто-Хужарайхид харажал 
байгаа байна, зэпдэЬээ ушоо 
нэгэ трактор MOHeoroHohoop 
наашалба. Нугоо трактораа гар- 
гаха гэжэ шэрэсэлдэЬээр байта
раа тэрэнынье Ьуушаба.

Зай даа, хоёр трактор, нэгэ 
машина шабар соо. Наран- 
шье тургэндоо орошонхой, 
yraooHhoo хойшо улаан xoohoH 
айлшадаараа, хайшаа ошохом- 
най Ьэм, хараад лэ зогсонобди.

Хубууд бэрхэнууд лэ байна 
даа. Иишэ-тиишээ гуйлдоод, 
монсогор модохонуудые асар- 
жа, тракторай хойто ундэр са- 
харигуудта барижа уяад, нэгэ 
нэгээр хоёр трактораа гарга- 
жал йалабад. Хоёр боложо абаад, 
манай машиные гэдэргэнь шэ- 
рэжэ, арай шамай гаргабад. 
ТииЬээр нараншье арюунда 
жаргаба.

Юунэй концерт, «концер- 
тэеэ» Ьайса хаража садаа юм 
бэшэ губди? Бурыжэ байхада, са
гаан «тэргэдээ» Ьуужа, гэдэргээ 
эрьебэбди. Харанхыда маши- 
нын хэлбэлзэхэнь буришье Ьаа 
унгэруу шэнги. Тунга Гомбо- 
евич залхууржал Ьууна хэбэр- 
тэй, хоорэлдэхэшье юумэмнай 
хомор болошонхой. ТииЬээр 
Утаатынгаа зошод буудалда 
хурэжэ оробобди. Айлшаднай 
энэ тэрэеэ суглуулжа абаад, сай 
баряад, тэрэ удэшэндоо Зака- 
менск орохо байЬап юм.

Зошод буудалдаа ороод
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байхадаа, Гунга Гомбоевич:
-  Эндэ тэндэ хунууд элдэб 

эсээр бэлин шэбшэг хэлэжэл 
байдагууд. Бишье бэлин хэлэ- 
дэг болохомни, -  гэбэ.

- Юун гэжэ хэлэдэг боло- 
хотнайб?

Энээнйээ хойшо эгээл

ехээр муу йанайан хундее: 
«Иди на Хурлик!», -  гэдэг бо
лохомни, -  гэжэ, эсэжэ тулайан 
маанараа хухеэгээ бэлэй.

Тэрэ гэйээр Улаап-Удэдэ 
уулзаха буридоо, йэмээхэн ха- 
жуу тээйээнь дутэлоод:

-  Иди на Хурлик! -  гэхэдэм-

ни, Гунга Гомбоевич:
-  Аа, Хуурлиг-хубуун, мэн- 

дэ! -  гэжэ майалзадаг. Хухигшэ 
бэлэйбди.

Иигэжэ ехэшуулэй ажабай- 
далйаа нэгэ хэйэг арад зондоо, 
хухюунэйхиие гэжэ, мэдуулхэ 
зорилготой бэшэбэб даа.

«Гэхэ мэтын буряадууд гэртээ харигты!»
Уран зохёолшо Д.О. Ба- 

тожабайн ойн баярые буряад 
угсаатанай ургэн хэмжээндэ 
угтажа байха уеэр, тэрэнэй 
ажаябадалда хабаатай нэгэ 
ушар эндэ йануулхамни.

1970-дахи онуудаар юм ха.
Олон жэлдэ Захааминай 

пивын заводто директорээр 
ажаллайан, муноо уедэ Улаан- 
Удэ хотодо ажайуудаг Виктор 
Дарицыренович Жалсанов (тэ- 
рээнэй хоороогоор бэшэгдэбэ) 
Улаан-Удын технологическа 
институдта йуража байхадаа, 
поэт Мэлс Самбуев ахындаа 
байрладаг байгаа.

Институдта амаралта боло- 
жо, Санагадаа гэртээ харийан

Артист
Унишье болоогуй, урда зуун 

жэлэй наяад оноор гээшэ йэн 
ха. Захаамин хангайда болойон 
ушар юм. Унэн болойон. Ху
дал угоор хоолшье хэжэ яахам- 
найб.

Аймагаймнай хоймор- 
то -  Парьдагуудай хормойдо 
тубхинэйэн Далахай нютагай 
гурбан, душэеэ дабанги уеын 
нухэд, намар оройшог хэрмэ- 
нэй агнуурида гараба юумэд 
ха. Хубшэдэ, агнууриин уедэ, 
байрлаха тусгаар баригдайан 
нэгэ мухартай (али зэмьеэтэй 
гээ йаа бултанда ойлгосотой 
байха аа гу).

Агнуури гээшэмнай эрэ 
хунэй ажабайдалда тохёолдохо

Витя Улаан-Удэеэ ерэбэ. Гэр
тээ ошожо ерэйэн хун мунгэтэй 
бэд даа.

-  Зай, Витя, тухеэрэ, юундэл 
йуужа йуухамнайб. Хотоор 
халта ябад гээд ерэе, -  гэжэ 
Мэлс ахайнь дурадхал оруул- 
жа, хоюулан гаража ошобод.

Ябайаар хотын гудамжа- 
да Санагын багша поэт Аюша 
Доноевтой ушараад, гурбуу- 
лан «Соведуудэй талмай» гэ
дэг трамвайн буудал тээшэ 
хоорэлдэйоор, хууелдэйээр шэ- 
глэбэд.

Эдэ гурбанай «хурэхэ га- 
зартаа» арайл хуроогуй ябатар 
урдайаань Даширабдан Одбо- 
евич хурэжэ ерэбэ «Амар сайн!

хундэшье, хундэтэйшье хэрэг 
бэлэй даа. Гурбан нухэднай 
гэрйээн гарахадаа халта ха- 
ламгайнууд мордойон байба. 
Замайнгаа тэгэндэ моридоо 
амаруулдаг, заншалтай газар- 
таа сэржэмээ ургэжэ, ашаагаа 
халта «хунгэлэд» гээд, саашал- 
жа мордобод.

Нюдэндэшье харагдахагуй 
ойн зургэхэноор хойно- 
хойнойоон йубарижа, тайгын 
хууесэ хоорэлдэйоор ябатараа, 
дундаа ябайан Гармань:

-  Хубаа, унташоогуй бэзэш? 
Яагаа абяагуйбши? -  гээд, гэ- 
дэргээ харахадань, хойнойоонь 
эзэгуй морин ашаатаяа дахаад 
ябажа ябаба.

Мэндэ! Мэндэ!», -  гэлдэйээр 
Даширабдан Одбоевич:

-  Гэхэ мэтын буряадууд гэр
тээ харигты, гэмгуй нэгэнтнай 
улэгты, -  гэдэг юм ха.

Аюша Жапович яагаа тур- 
гэн йанайан юм, гэнтэ:

Улаан хамартай Бато- 
жабай, уулзатараа баяртай! - 
гээд, Витя тээшээ эрьежэ:

-  Ябая эндэйээ, -  гээд лэ, эдэ 
хоёрынь ябашабад юм ха.

Халаайандаа «хашарйашье- 
гуй» аад лэ сэсэрхэжэ, «гэхэ 
мэтын» мунгэтэй хоёроо 
ябуулжархийан эдэ «гэмгуй» 
хоёрынь хайшаа ошойон юу
мэд ааб?

Пэй-е! Галсан, байгыш! 
Энэ Дармамнай угыл! -  гэжэ 
урдаа ябагшаяа оогложо байл- 
габа. Гэдэргээ эрьежэ, Дар- 
мынгаа мориной жолоойоо 
баряад, морин дээрэйээнь нэгэ 
нариншаг шэрэнгидэ дунгэжэ 
уяжархёод, ерэйэн зургоороо 
эрьежэ ошобо.

Нэгэ хэды ябаад байхадань 
урдайаан ябаган Дарма гэш- 
хэлжэ ерэбэ.

-  Энэ яагаабши? Юундэ яба- 
галбаш? Моринйоон йажажа 
унашахаар ухибуун бэшэ ха 
юмши?

- Заа, юундэ йажаба гээ- 
шэбиб. Тэрэ хоёр шэрэнгиин

( Ургэлжэлэлынъ 6-7-дохи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
хоорондуур таанарай гараха- 
да, минии сэндэгэр ашамагууд 
торосолдоод, гэдэргээ боло- 
жо, тойроод гаралгандаа, нэгэ 
шэнэйэнэй будуун гэшууйэндэ 
убсуугээрээ тулаад, эмээл 
дээрэйээн ходоршооб. Хоёр 
hyraapaa тэрэ гэшууйэндээ 
улгэлдеед, ундэр шэнги, арай 
гэжэ дэбхэржэ буугааб. Мо- 
римни таанараа дахаад лэ, 
ябайаараа ябашана бэлэй.

Дарма нухэдэйнгее тэрэ 
удэшын наадан болойоор, 
энеэлдэйээр, отогтоо хурэжэ 
буубад.

Мухарынь тэрэл хэбээрээ, 
хубсайаяа хатааха, хоолоо ша- 
наха шэрэм табяатай бишыхан 
хабирга пеэшэнтэйхэн. Ашаа- 
гаа буулгажа, моридоо уя- 
жархёод, галаа тулижэ, сайгаа 
шанабад. Yпжэгэтэй йайхан 
сайгаараа, хатуу хараараа сэр- 
жэмээ ургэжэ, хоолоо баряад 
хоноол бэд даа.

Агнууришье наашатай. Хэ- 
дэн хоног агнабад.

Нэгэтэ углоогуур бодоод, 
галаа тулижэ, нэжээд табагтаа 
удэшэнэйнгоо шулэ аягалжа, 
шэрэм дээрээ табяад, загнуутай 
сайгаа халахыень табилсаад, 
гаража нюур гараа угаагаад, 
орожо эдеэлхэеэ тухеэрбэд.

«Эмийн сан»
1985 ондо Захаами- 

най аймагай худое ажахын 
уйлэдбэрилэгшэдэй эблэлэй 
(хэлэеэ ойлгожо ядажа баййан 
маанарта оршуулгань хэрэгтэй 
ха: профсоюз работников сель
ского хозяйства) 5 тулоолэгшэд 
Зэлтэрээр хилэ нэбтэржэ, Мон
гол оробобди. Хоёр талын хэл- 
сээнэй упдэйоор Булган аймагай 
уйлэдбэрилэгшэдэй эблэлтэй 
дуршэлоороо андалдаха зорил- 
готойбди. Зэлтэртэ хилэ дээрэ

Шэрэмэй дээрэхи сахаригууд аб- 
таатай. Тэрээн тушаань дул эн 
халта соробхилно. Галсан Гар- 
ма хоёр табагуудтай шулэеэ 
абажа, эдеэлжэ захалбад. Дар
ма таг тушаа, пеэшэн дээгуур, 
hypraar зэргэлуулжэ хэйэн наа- 
рай дээгуур, доогуур юушьеб 
бэдэрнэ.

-  Эдеэлыш, угээ, юугээ бэ- 
дэржэ байгаабши, орой боло- 
жо байна ха юм, -  гэжэ Галсан 
ганирба.

-  Табагтай эдеэем хэнтнай 
хаана хээб? -  гэжэ Дарма су- 
халтай йооргэдэбэ.

Шинии эдеэе хэн яаба гээ- 
шэб. Хаана табийан хумши?

-  Теэд тэрэ шэрэм дээрэл та- 
бяа бэлэйб.

Дармьш табагтай эдеэн хаа- 
нашье угы, нухэдынь хоёр 
табагйаан хубаалдажа, углоо- 
нэй хоол баряад, агнахаяа га- 
рабад.

Тиийээршье удэшэ боло- 
жо, отогтоо гурбан ангуушад 
суглараад, удэрэйнгоо ябадал 
хоорэлдэйоор шулэеэ шанажа, 
шубуун дэнгээ носоогоод, 
эдеэлхэеэ йуубад.

Ноохил Дармань таг той- 
рон, байал юугээшьеб бэдэржэ 
тухашарна.

-  Энэ байа юугээ бэдэршэ- 
бэш?

маанарые угтажа абаха ёйотой 
байгаа. Хилэ дээрэ хулеэгээд, 
хилэ гарайан зон халта сааша- 
ханаа ошожо, талада тубхинэжэ 
хоолоо баряад, угтаха мон- 
голнуудайнгаа угы хада тэндэ 
ябайан моритой нэгэ хундэ зам 
заалгаад, урдайаамнай ябаа 
юм болоболынь ушарагдаха 
юм бэзэ гээд лэ, амяараа ябажа 
ошобобди. Яйалашье ябагдаа, 
орой боложо захалба, эндэ-тэн- 
дэ ганса нэгээрээ йэеы гэрнууд

Табагни угы. Yihoo нэгэ 
хууха табаг асараа бэлэйб, тэ- 
рэм хаанаа орошобо гээшэб?

Эдеэлжэ йууйан Гарма:
-  Угы, ши артист бол обо гээ- 

шэ гуш? Ши маанарые хухеэхэеэ 
хубшэ гараагуй юм бэзэш? Нэгэ 
харахадаш, шэнэйэнэй мушэртэ 
улгоотэй йэнжэлзэжэ байха, нэгэ 
мэдэхэдэ, табагтай эдеэниинь 
угы болошохо. Муноо табагынь 
угы болошобо, -  гэжэ гэмэрйээр 
эдеэлнэ.

Иигэн-тиигэн эдеэлжэ, 
асарйан хэрмэнуудээ убшэжэ, 
улгэжэ, Дармынгаа ушарал 
гайхалсан, йэжэглэн йагад 
хоорэлдэйоор хонобод юм ха.

Углоодэрынь Дарма нохой- 
доо эдеэ табижа угэйэн сайр 
табагаа газаайаа олобо, тии- 
гээдшье ушар байдалынь элир- 
жэ захалба даа.

- Угы, усэгэлдэр углоогуур 
юундэ шэрэмэй сахаригууд аб- 
таатай байгаа йэм, -  гэжэ юумэ 
тухайлйан Галсанай асуухада:

Би нээгээд, табагтай 
шулэеэ табяа йэм, -  гэжэ Дар
ма хэлээд лэ... ойлгожорхибо...

Дармын сахариг нээжэ, сайр 
табагаа табинаб гэжэ йамаржа 
табийан тэрээхэн хууха таба
гынь дулэндэ хайлажа, шэрэ- 
мэйнгээ нухэ руу унашайан 
байба ха юм даа...

сайража харагдана, тэдэнь теэ 
манай ябайан замйаа холо бай
ха юм. Яагаа зам дээрэ гэрээ 
табидаггуй юм гэлдэйээр яба- 
тараа, нэгэ ЗИЛ-130-тай уул- 
зажа, замаа тодорхойлбобди. 
Монгол жолоошон яг лэ зуб 
ябажа байнат, холо бэшэ-оо, 
эндэхэнэ, нэгэ жаран модо, гэжэ 
йанааемнай амаруулба. Зайтии- 
гээд лэ тэрэ жараяа хоёр нугал- 
жа ябаад байхадамнай, манай 
ябайан замйаа холо хойгуур,
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ушее яагаа бэрхэ бурыгеегуй 
баййан юм, нэгэ шара УАЗ
ИК зуулэжэ харагдаба. Тэрэ 
угтаашадйаамнай ондоо хэн 
ябуужа гэжэ тэдээн тээшээ ну- 
гараад, галаараа ониголзуулан 
барин ябатарнай, тэдэшье маа- 
нарые обёоржо, замйаа гараад, 
урдайаамнай ерэбэ. Хоёр за
май хоорондо уулзахадаа, нээ- 
рээшье Булган аймагай худее 
ажахын уйлэдбэрилэгшэдэй 
дарга Хасаг гэдэг еврее угта- 
жа iapahan байба. Оройтообди 
гэжэ хулисэл гуйгаад, маана- 
раа дахуулжа урдамнай ороод 
ябаба. Яайан тэрэ жаран мо- 
доб, Булгандаа тэрэ удэшэндее 
хурэхэгуй, замдаа Хилганта 
дээрэ хоногдохо ёЬотой, зошо- 
дой буудалда маанарые хулеэжэ 
байха гэжэ Хасаг даргамнай 
ойлгуулба. Хилганта хуреед, 
углее эртэ ябахабди, хонолгын 
урда хоёр машинадаа «шингэн 
шатахуун» (бензин) хэе гэжэ, 
тэрэ газартаа дахуулжа ошобо. 
Ошожо тогтоод, Хасаг дарга 
мунгэеэ тулэхэеэ оробо, ма- 
най жолоошон Зэгбэ Нохоров 
машинайаа гаража, бензинээ 
хэжэ эхилбэ. Тэрэнь халижа, 
газарта халта адхараад, утэр ха- 
ажа абамсаарнь тэндэ худэлдэг 
ажалтан гуйдэлеерее ерэжэ, 
унэн зурхэпйоо хараал табяад, 
жолоошонииемнай сохни ал- 
даба. Бензинээ айхабтараар

гамнадаг, ехэ нарилжа, тэрэш 
еврее машина руумнай юулэ- 
хэ баййыень, жолоошомнай 
еейэдынгее гуримаар оролсо- 
жо, унэхеерее йужэржэ боло- 
хо хэрэлдээе Хасаг даргамнай 
номгоруулба. Тэрэ уедэ ма- 
найш орондо бензин гээшые 
балай тиигэжэ тоолодоггуй, 
ban гай ажахын бензин байнал 
гэжэ хээд ябадаг байгаа ха юм- 
бибди. Пурайан юумэ hypaap 
таташагуй гэжэ энэ болобо ха.

Тиигээд лэ зошодойнгоо 
буудалда хурэжэ ерэбэбди. 
ХоорэлдэЬоор, хоол ундаяа 
бариЬаар, унталган тээшээ 
бологдобо. Худеегэй зон эр- 
тэшэ, манай дарга (бу нэрлэе 
даа) бидэ хоёр бодобобди. 
Нюураа угаажа байхадамни, 
нухэрни газаалжа гараба. Байд 
гээд гарахадам, хорёо соогуур 
ябаЬап нухэрни намдаа: «Ямар 
hoHUH юм, энэ томо гостини
ца соо ганса эрэшуул байха, 
эхэнэрнуудэйнь гостиница 
амяараа байдаг юм ха юм», - 
гэбэ. «Яагааб, юундэ тиигэжэ 
тобшолол хэбэш?» -  гэЬэмпи, 
«Энэ харыш, эхэнэрнуудэйнь 
гостиница энэ байна», -  гэжэ 
манай xoHohoH буудалЬаа тээ 
саана байЬап байшан харуулба. 
Тэрээн дээрэнь улгеетэй хабта- 
гай дээрэ упшаЬам, «ЭМИИН 
САН» гэжэ бэшээтэй байба. 
ЭпеэдэЬэеэ барингуй энеэжэ мэ-

«Байгаарай даа, золиг!»
1990-дэхи онуудай нэгэн- 

дэ бэлэй. верынгее бага-сага 
хэрэгуудээр Буряадай радио- 
гой журналист Дулгар Доржи- 
евада ороод Ьуупаб. Пуутарни 
телефон жэнгирээд, Дулгар 
Ринчиновна трубка абаад, 
хеерэлдэжэ эхилбэ:

-  Сайн, сайн, Булад! 
Саадахиингаа хэлэхые нэгэ 

хэды шагнаад:

Яагаа йайн юм. Ерэг, ерэг, 
наашань эльгээлши, -  гээд 
трубкаяа табижа:

«Y нэндэ», Жанчиповта 
ЗахаамипЬаа Цыбикжаб Най- 
данов ерээд Ьууна. Тиигээд 
радиодо шулэгуудээ уншахы- 
ень наашань эльгээхэм ту гэжэ 
Булад хонходобо даа, -  гэбэ.

Би Дулгар Ринчиновнатай 
ушее хэды саг соо йуугаад, га

дэбэб, тэрэм халта байд гээд, су- 
халдажа захалба. Ноёнойнгоо 
сухалдахаЬаа одоол айдаггуй 
хумби, юундэб гэхэдэ багаЬаа 
суг эрэ болоЬоп, суг hypahaH 
уури зон байЬап юумэбди. 
(Байал эртуур, харамтайханаар 
найа барашаЬап юм даа). «Энэш 
эмын сан бэшэ. «ЭМЭ» бэшэ, 
«ЭМ» гэжэ угэ1юе iapahan апте- 
кэ гээшэ» -  гэжэ ойлгуулхадам, 
«Ондоо хундэ бу хэлээрэйл даа, 
наадан болохоб», -  гэжэ гуйгаа 
бэлэй. верее хуниие наадалха- 
даа тусагаар эрдэмтэй юм йэн, 
тиимэ хунуудшни еврее наадан 
болоходоо дурагуйлхэдэг, су- 
халдадаг ха юм.

Булганаараа яйала ябаад, 
яйала юумэ хараад, узввд, 
болзортоо наашаа гарабабди. 
Пайн, haiixaii haiiaaiaii Хасаг 
даргамнай Эрдэнтэ хурэтэр 
удэшэхэмни гээд, манайнгаа 
машинада йуулсаад гаралсаба. 
«Булганаа агаарай онгосоор 
бусана даа», -  гээд лэ гараа бэ
лэй. Эрдэнтэ хурэжэ ерээд: «Заа 
даа, битнай мунгееч марталай, 
заа яахав ээ, шууданд суугаад л 
явачна дээ», -  гээд тэндээ улэжэ, 
бидэнь Зэлтэр тээшээ ябажал 
ошобобди...

Пайн хун хунэй сэдьхэлдэ 
улэдэг, би байд гээд лэ Хасаг 
даргаяа йанаандаа оруулдагби. 
Пайн лэ ябаа юм гээбы даа.

ража, «Yпэпэй» байшан тээшэ 
шэглэбэб. Тэрэ хэблэлэй бай- 
шангай хорёо соо ороод яба- 
тарни урдайаамни Захааминай 
уран шулэгшэ, уран зурааша, 
нютагаймнай аха захатан Цы
бикжаб убгэжеел тулуураа ту- 
ланхай гаража ябаба.

«Сагаан морин» гэжэ 
номйоо абтаба

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

Бургэдэй дэлисэ
( Ургэлжэлэл. Эхэниинъ 8-дахи дугаарта)

HahaH соогоо садатараа 
жаргахыса жаргайампай, зо- 
бохысо зобойомпай хуроо. 
Хубуугээл хохидоонгуй, хул 
дээрэнь гаргахаяа йапапаб, - 
гэбэ.

Тиимэ даа. войэдынгоо 
xocopxohoo айнагуйб. Гансал 
энээхэн хубуумнай хайратай 
байна. Энэмнайл амиды мэндэ 
улэжэ, йай йайханаар ажайууха 
ёйотой. Теэд яажа хоолойень 
тэжээгээд гарынь ганзагада, 
хулынь дуреедэ хургэхэ гээ- 
шэбибди? Эдюулхэ юумэмнай 
дууйаха дутэлеед, -  гэмсээ- 
рээ, хугшэниинь нюдэнйоонь 
эзэлуудгуй урдайан нулимса- 
нуудые аршаба. Тэдэнэй на- 
мартаа бэлдэйэн эдеэ хоол ха
бар болотор хурэхэгуйл.

Пуулдэнь тэдэ юугээ эдижэ 
амидарха гээшэб?

Аягуй байдалда opohon 
убгэн хугшэн хоёр оойэдынгоо 
хара амин тухай оройдоо 
бодонгуй, гансал хубуугээ улэн 
ухэлйоо абарха асуудалаар ни- 
лээн удаан зубшэбэд.

Yбгэжоол бухоор унтайан 
ухибуунэй духыень тааламсаа- 
раа, шиидэнги шарай шарайл- 
жа.

- Улэн хоойон ухэлэй йа- 
барйаа мулталжа, амииень 
абархын тулада хубуугээ баян 
айлда худалдаха болобобди.

Тиихэдэнь хугшэн:
Юун гэнэ гээшэбши? 

Али зунтэглэбэ гуш? -  гээд 
убгэнэйнгоо нюдэ руунь гай- 
хангяар шэртэбэ. Энээнйээ 
ондоо аргагуйбди. Баянайхи 
хубууемнай барлаг хэхэеэ ху- 
далдажа абаа йаа, хоолойень

тэжээжэ, оодэнь ундылгэхэ 
ушартайл.

-  Тэдэнэйхи харуу йаа, ухи- 
буунйээмнай эдихэ юумэеэ ха- 
рамнажа, хоойо нойтоор байл- 
гажа болохол.

-  Баяшуул тулоойэтэ барла- 
гые тураажа алаа йаа, мунгэеэ 
хии гаргашалйан болохо бшуу. 
Тэдэнэй хубууемнай оодэнь 
ундылгоод, хусэ шадал ором- 
соорнь, унэ сэндээ хурэтэрнь 
зарахань дамжаггуй.

- Зубшуутэйл юумэ хэлэнэ 
гээшэ хаш даа. Эндэ туража 
ухэнхаар, баянай барлаг бо- 
лоошонь дээрэл, -  гэн, хугшэн 
убгэнэйнгоо йанамжые дэмжэ- 
бэ.

Энэ хоорэлдоонэй йуул 
багта бургэд муу юумэ зуг- 
нэйэндэл, муухайгаар абяа 
гарамсаараа, уяанйаа мултар- 
хаяа йанайаншуугаар тэршэл- 
жэ хубуунэй дээрэнь хэбтэйэн 
орон тээшэ жудхоод йалабагуй.

Уданшьегуй убгэн холын 
газарйаа ерэйэн наймаа- 
ша баянда хубуугээ яйала 
унэтэйгоор худалдаба.

Наймаасалдаанай йуулээр 
убгэн хугшэн хоёр уйлалдан, 
хубуугээ удэшэхэеэ гэрйээ гара- 
бад.

Хубуун эхэ эсэгэтэеэ хаха- 
сахаяа баййанаа ойлгойондол, 
сорхирсо бархиран хормойдон 
бухоор шагтагалдана.

Теэд наймаашан ухибууе 
шэргуусэлдэтэрнь хутэлйоор 
тэргэ дээрээ гаргажа хэбтуулээд 
хулижэрхибэ.

Саашалйан мори тэргын дал 
ороторнь, убгэн хугшэн хоёр 
йарабшалан харайаар улэбэд.

Тэдэнэй гэнжэтэй но-

хойнь заахан эзэнэйнгээ 
абаашагдайан зуг тээшэ 
дугташайаар, хирхирйээр 
хусайаар, улийаар гээгдэбэ.

Харин бургэд досоонь 
орьёлйон уур сухалаа багтаа- 
жа ядайандал галзуугаар заг
нан, хубуунэй хойнойоо га- 
заашаа буляалдан далинуудаа 
шууяатайгаар арбагануулан 
хурса хушуугаараа шала тон- 
шон, йабараараа эзэдэйнгээ 
хубсайанда шагтагалдан байба. 
Энээнэй удаа шубуун муугаар 
эдеэлдэг, аргагуй гашуудалтай- 
гаар бархирйандал ганганадаг 
болоо йэн.

Тэрэ гэйээр нилээн олон 
удэр хоногуудай йубарилдан 
ошойоной дараа гомдолойнгоо 
тарахадань бургэд номгоржо, 
аалин намдуу боложо эхилбэ.

Гэбэшье тэрэ уноохи ху- 
буунэйнгээ газаайаа орохые 
хулеэйэн шэнги уйдхартай 
нюдоор уудэн тээшэ ходо хара- 
жа йуудаг байба.

Г эхэ зуураа убгэн хугшэн 
хоёр хубуугээ худалдажа оло- 
йон мунгоороо эдихэ юумэ 
абаад хоолойгоо ядамгуй тэ- 
жээгээ йэн.

Убгэжоол дулаанай аминай 
буухада, бургэдоо абаад агнуу- 
рида гарахаяа зэйэбэ.

Бургэдынь дутуу ядуугаар 
эдеэлйэнйээ уламжалан, ни
лээн туража, шадал тэнхээгээ 
гээгээд хэды йула болойоншье 
йаа агаарта гаргууламсаараа 
огторгойн орьёл оодэ тэгуулбэ.

Шубуун сулоодэ табюулам- 
саараа худэр далинуудаа эр- 
шэтэйгээр дэбин, хухэ сэнхир 
тэнгэриин убсууе хаха зуйэн, 
дээшээ дуулижэ дэгдэн, огто
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харагдахаяа болишобо.
[ I ahaiafr ангуушан хой- 

нойоонь хараашалан, heepree 
бусахыень хулеэбэ.

«Намйаа хэдэн дахин аха 
бургэдни олон уеын уг гарба- 
лыем дамжажа, намда хуртее 
гээшэл. Тэрэмни мунее на- 
майе орхижо, оро йэегуй 
арилшахагуй юм аа гу? -  гэжэ 
УРУУ ДУха болойон убгэн шэб- 
шэнэ.

Yбгэжеел шубуунай удаан 
тэхэрихэгуйдэнь, урмаа ху- 
харжа, сэдьхэлээ гажараад, 
нюдэнэйнгее уйдхар гашууда- 
лай нулимсануудые ушоо хусэд 
гэдээгуй хуйтэн газар дээрэ 
дуйалуулба.

Тиигээд тэрэ:
-  Юундэ гай тодхор намйаа 

холодоногуйб? Унгэрхэдее, уе 
nahaapaa нухэсэйэн бургэдни 
эдихэ хоолоо олоходом ту- 
йалхаяа болибо, -  гэмсээрээ, 
гэртээ орожо, уруугаа хараад, 
орон дээрээ хэбтэнюо йэн.

Зугоор шубууниинь бури 
дээшээ дэгдэжэ, улам саагуур 
ниидэхэдээ, холын дайдануу- 
дые хурса харасануудаараа 
алдангуй шэртэнэ.

Тэрэ алтан наранай тээ 
наахануур аргагуй удаан 
ниидэйэнэйгээ йуулдэ узэсхэлэн 
гоё ордоной хажуудахи ногоон 
зулгэ дээгуур гэшхэлйэн тани 
хубуухэнээ холойоо танижар- 
хиба. Тэрэнь эзэндээ алтан дом- 
бо соо айраг абаашажа ябайан 
байгаа.

Бургэд тэрэниие обёором- 
соороо, баяртайгаар ганга- 
нан, доошоо нюдэ сабшаха 
зуура дуулижэ буумсаараа, 
йабарнуудаараа хубуунэй хуб- 
cahanhaanb бухоор бажуу- 
йанайнгаа удаа дээшээ дэгдэ- 
шэбэ.

Хусэтэ шубуун холын зайе 
тургэн гаталжа, гартаа ай- 
рагтай алтан домбо барийан

хубууе эхэ эсэгэ хоёройнь йэеы 
гэрээ уудэндэ асараад, газарта 
табижархиба.

Бургэдэйнгоо баяртай
гаар ганганахые, ухибуунэй 
хухюутэйгээр хашхархые
дуулайан убгэн хугшэн хоёр 
мэгдэн, йагдан уудэеэ нээбэд. 
Тэдэ хубуугээ харахадаа баяр- 
лажа, зурхэ сэдьхэлдээ шангаар 
няабад.

Удаань хубууниинь тэдэ- 
нээ алтан домботой айрагаар 
хундэлбэ.

Пуулдэнь убгэн хугшэн хоёр 
хубуунэйнгээ асарйан олзые 
унэтэйгоор худалдажа бая- 
жабад. Тиигээд тэдэ улоошэ 
найандаа гасалан зоболон 
узэнгуй, эдихэ юумээр дутал- 
дангуй хубуундээ йайнаар 
ургуулжэ аяла бэлэй.

Тэдэнэй хубууниинь хожо- 
моо бургэдтэеэ ходо нухэсэжэ, 
сугтаа агнадаг байгаа.

Тэрэ найаяа хусэхэдоо, ухаа- 
тай, зоригтой, хусэтэй ангуу
шан болойон юм.

СЭДЬХЭЛЭЙ ГУНИГ
Энэ хоороогоо аяар хо

лын жараад ануудйаа эхилхэ 
хусэлэнтэйб. Тиихэдэ би ар- 
бадахи класста йуража ябааб. 
Мунее йаншаг саййан ундэрэй 
дабаан дээрэйээ хараад, сасуу- 
лаад узэхэдэмни, ямар жар- 
галтай таталюургуй хайа йэм 
даа! Зугаалайн йургуулиин 
хоёр дабхар модой байшан 
тайархайн дабаанйаа тобой- 
жо харагдагша йэн. Налшагар 
ута столовомнайшье хотын 
хорхой худэлгэмэ амтата эдеэ- 
гээр углее бухэндэ бидэнээ уг- 
таха. Олон уеын йурагшадай 
таригдайан ногоон торгон саад 
соогоо алим жэмэс, баглаа сэ- 
сэг туужэ жаргагша йэмди. Ха- 
бартаа сагаан пулаад хэдэрйэн 
мантан томо моййон доро нэгэ- 
тэ бэшэ инаг дуранайшье, гуниг

домогойшье угэнууд мундэлйэн 
байха. Багша тухайгаашье дэм- 
бэрэлтэ йайхан угеер хэлэхэ ду- 
ран хурэнэ. Теэд тиимэ угэнууд 
багшанараймнай ашыень ха- 
рюулха аал? Тэрэ уеын душеед 
йурагшадай мунее хэнэйнь хэн 
болоод, юу туйлаад ябайаниинь 
багшанараймнай аша габьяа 
болоно бэшэ гу? Хоёр нэгэн лэ 
хунйее бэшэмнай барандаа дээ- 
дэ йургуули дуургэнхэйнууд, 
00ЙЭД00 багшанар эрдэмтэд, 
зохёолшод, алба хаагшад, сэ- 
рэгшэд, ажалай туруушуул 
болонхой ябанад, дээдэ 
йургуули дуургээгуйнууднай 
арбаад ухи хуугэдые удхэжэ 
эхын нангин уургэ дуургэнэд. 
Энээнйээ ехэ буян байха аал? 
Теэд манай хеерее тэрэ са- 
гай уетэн багшанар тухаймни 
бэшэ. Тэрэ уедэ бидэндэ еерын 
бэрхэшээлнууд дайралдадаг, 
зобохо тулихашье уе болодог, 
даараха, гэдэйээшье улдэхэ 
ушарнууд тудалдадаг бэлэй. 
Тиихэ яахын хажуугаар залуу 
найанай охни инаг дуранай 
мэдэрэлээр бурьялжал байг- 
ша йэн. Гэдэйээ улдэн тата- 
жа байжа удэртее хэшээлдээ 
йуубашье дааража бээрэжэ 
байжа колхозой хара ажал хэ- 
бэшье, хухын дуута йунинуудэй 
хурэжэ ерэхэлээр, эсэхэ суса- 
ха, улдэхэ даараха мартагдаад, 
холшор найанай хонгёо энеэ- 
дэн, йуниин наадан, басагадые 
шашхуулан сошоогоон, нюуса 
далдын уулзалганууд, эртын 
нугэл шэбэлшье эрьежэ ерэгшэ 
йэн даа.

Энээндэл хабаатай, мунее- 
шье болотор сэдьхэлдэм гу
ниг улеейэн нэгэ ушар тухай 
хеереед угэйуулби даа. Ар- 
бадахи класста йуража яба- 
хадаа, Сараана гэжэ нэрэтэй 
хальмаг басагантай нухэсэгшэ 
бэлэйб. Тэрэмни юйэдэхи
( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
класста hypanna Inn. Сараа- 
на шэг шарайгаар сэбэрхэн, 
сэдьхэл бодолоор йайхан ба- 
саган бэлэй. Зунай дулаахан 
йуни хадын убэрэй шулуун 
дээрэ зэргэлжэ йуугаад, манан 
хунжэлеер хушагдайан тала 
дайдын ирагуу хугжэм шагна- 
жа байхадаа Сараанын гурлее 
хоёр гэзэгыень йайхашаагша 
1пм. Моййон харахан нюдэ- 
ниинь Ьуниин харанхыдашье 
уриханаар мийэрэн ялалзаг- 
ша Inn. Зеелэхэн сагаан гар- 
нуудыень эльбэн Ьуухадаа, 
намйаа жаргалтай хун энэ дэл- 
хэй дээрэ угы гэжэ hananna 
бэлэйб. Иимэ уулзалгануу- 
дайнгаа уедэ юун тухай шэбшэ- 
дэг, хеерэлдэдэг бэлэйбибди? 
Арбадахиие дуургэхэеэ баййан 
бидэнэй урда ажабайдалай 
ургэн харгы альгаяа дэлгээд 
байгаа. Харин манай хара 
тусэбууд хада уулануудые да- 
баад хари холын хото городуу- 
даар тэнэжэ ябаа юм. Бэе бэе- 
дээ хэлэйэн, зорюулйан инаг 
дуранай угэнууд, бэе бэедээ энэ 
найандаа унэн сэхэ ябаха ту
хай угэйэн шахаа тангаригууд 
тоогуй олон йааб даа. Тэрэ уедэ 
инаг дуранай охиндо йогтоод 
ябайан найанаймни нухэр, ху- 
биимни жаргал Сараана юм 
гэжэ би ухаагаараа мэдэрэнхэй, 
сэдьхэлээрээ этигэнхэй, жарга- 
лайнгаа магнай дээрэ ябааб.

Тиигэжэ ябатарни, убэлэй 
нэгэ удэр хуршэ Могойто тос- 
хоной Ьургуулиин арбадахи 
классай йурагшад бидэнтэй са- 
наар урилдахаяа айлшалжа ерэ- 
бэд гээшэ. Мурысеен хоёр удэр 
унгэржэ, арба-арбан табан ки- 
лометртэ туруу Ьуури эзэлйэн 
Могойтын командын капитан 
Рабдан Шагдаров хун зоной 
магтаал йайшаалда хуртэбэ. 
Харин манай суглуулагдамал 
команда могойтынхидтэ оро

тайагуй гартажа, улад зоной 
саагуур хоргодожо ябаха баа- 
тай бол обо. Тэрэ уедэ санаар 
гуйжэ шадахагуй би урилдаа- 
шадайнгаа эндэ тэндэ хаяhaи 
пальто, дэгэлнуудые haxuxa 
ажалтай байгааб. Тиихэдэ 
манай басагад Могойтын ко
мандын хубуудые Ьурэюороо 
дахадаг болошобо. Туруу 
Ьууринуудые эзэлжэ, чемпион 
болоЬои Рабданиие амаршал- 
хаяа минии хажууЬаа Сараана- 
тттье угы болошобо. Хоёр удэшэ 
манай Ьургуулиин комсомолой 
хутэлбэрилэгшэд хуршэ хоёр 
Ьургуулиин хани барисаанай 
уулзалгануудые эмхидхэбэ гээ
шэ. Эдэ удэшэнуудтэ нам мэтын 
ханын газетын редколлегиин 
гэшуун, ори ганса шулэг «Агын 
унэн» газетэдэ гаргуулйан 
хунуудэй хатар нааданда ду- 
тэлхын аргагуй. Би Сараанаяа 
оложо, вальсда уриха Ьанаатай, 
зон соогуур тэрэнээ бэдэржэ 
ябатараа, шуран бэрхэ спор
тсмен хубуудтэ этэруулЬээр, 
тулхюулйээр, зоной захада га- 
рабаб. Нэгэ эбдэрхэй стул дээ
рэ арай гэжэ гараад, духэриг 
тээшэ харан гэхэдээ санаар 
урилдаанай чемпион болоЬои 
Рабдантай Сараанын тэбэрил- 
дээд хатаржа ябахыень обёор- 
жорхибоб. Тиихэ муртоо, атаа 
жутоондэ абтайан зурхэмни 
нэрэ hyparyfi лугшаад, хаса- 
раарни халуу бусалжа эхилбэ. 
Иигэжэ сухалдажа байтараа 
hapioy гэшхээд, эбдэрхэй стул 
дээрэЬээ зоной толгой дээгуур 
хиидэшэбэб. Хубууд басагад 
шаг шууяа табилдан, хажуу 
тээшээ халба йурэн бутарбад, 
харин би дуратай басагыемни 
хам тэбэреэд хатаржа ябаЬаи 
чемпионой нюдэн дээрэ арай- 
ёо тэмтэрэн бодоод, Сараана 
тээшээ ушоо дахин харахаяа 
эшээд, нухэдэй шог энеэдэн 
доро заал coohoo гуйжэ гара-

ха баатай болобоб. Тэрээхэн 
уедэ эдир залуу хубуунэй омог 
дорюун сэдьхэлэй хэды шэнээн 
гомдон голхорхые, уйдаЬап 
зобоЬые хэлэлтэй аал?

Муноо йанаад узэхэдэм, 
манай басагадай Ьурэюороо 
тэрэ Рабданай хойноЬоо гуйл- 
дэхэньшье буруу бэшэ Ьэн даа. 
Сэхыень хэлэхэдэ, Рабдан гуу- 
нагар ута, Ьоримол Ьайхан бэе- 
тэй хубуун Ьэн. Паглагар хара 
уЬэтэй, хёрхо харасатай Рабдан 
дун сагаан костюм умдоод, сана 
дээрэ гарахадаа, бури Ьуроотэй 
болодог байгаа. Хойноо арба 
хорин хубуудые улоогоод, 
сэн-бундэ абташанхай, уурал 
Ьаарал болошоЬон Рабданай 
хул гараа гоё Ьайханаар холо 
холо шэдэн, ахин ябахые ха- 
рахада, унэхоороош ье 
атаар х ам аар  Ьэн. Нэрьемэ 
альга ташалган доро туруулэн 
ерэЬэн Рабданиие ямар ба- 
саган туруулэн амаршалхаяа 
тэгуулхэгуйб даа? Теэд тэрэ 
басаганиинь юундэ Сараана, 
минии Ьайхан Сараана бай- 
шооб даа? Энэл асуудал тэрэ 
удэшэ зал coohoo гуйжэ гараад, 
убэлэй хуйтэн жабарта хасараа 
шэмшэруулжэ байЬап минии 
сэдьхэлые зобоожо, зурхыем 
гэмшуулжэ байгаа Ьэн. Иигэ- 
жэл хороо бусалжа зогсоходоо, 
нухэдоо суглуулжа, Могой
тын командын хубуудые со- 
хихо тусэб толгойдом турэжэ, 
тэрэнээ бэелуулхэеэ интерна- 
дайнгаа байра тээшэ таби- 
луулшоо Ьэм. Намдал адли 
Могойтын хубуудтэ гомдойон 
классайнгаа арба таран 
хубуудые бодхоожо, модо шутуу 
баряад, хатар нааданай дуурхые 
хулеэжэ Ьургуулиин хашаанай 
убэроор хоргодон зогсобобди. 
Уданшьегуй наадан таража, 
могойтынхид манай басагадтай 
энеэлдэЬээр, хухилдэЬоор газа- 
ашаа гаража ерэбэд. Тэдээн соо
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Сараанын энеэхые элихэнээр 
танин гэхэдэ, хоро шарамни 
бури бусалжа, туруулэн гуйжэ 
ошоод, Рабданай ара нюрга руу 
шиидамдажал мэдэбэб. Бэшэм- 
нишье намайе дахаад тэдээндэ 
дутэлбэд. Басагад шаг шашхаа 
табилдан гуйлдэшэбэд. Пуниин 
харанхыда энэнь манай, тэ- 
рэнь Могойтын гэжэ обёоржо 
олохын аргагуй, тиимэЬээ гар- 
тамнил оройон хунее шаажал, 
сохижол ябанаб. Намайшье 
хэды хэды хундэ нюдарганууд 
хунтэруулбэ. Иигээд лэ ма
най танай гэхын аргагуй, мана 
hoxop тулалдаан эхилшэбэ. 
Зугеергуй сохилсожо байтар- 
най, багшанараймнай, басага- 
даймнай:

-  Тэндэ, тэндэ наншалдажа 
байнад!

Бултыень баригты, хэ- 
ниишье алдангуй! -  гэжэ бай- 
гаад йухирэлдэхэдэнь, бидэ ар- 
бан тээшээ сасаран тэрьелшее 
йэмди.

Зай, тэрэ ехэ наншалдаан 
юугээр дуурээ йэм?

Ама хамараа хухэ бала 
болоторнь шаалгайан бидэ 
углеедэрынь багшанартаа бул- 
та баригдабабди. Хундэлуулжэ 
хонохо гэжэ бай ban могойтын- 
хидшье Ьупипдоо автобустоо 
Ьуугаад, арилЬап байба. Харин 
иимэ ехэ Ьуйд, наншалдаа эр- 
хилжэ, хуршэ хоёр Ьургуулиип 
хоорондохи хани барисаа 
эбдэЬэп би педсовет дээрэ шуг- 
шагар болотороо хараалга- 
баб. Гэртэхинииемни дуудаха 
гэхэдэнь хаана холо байЬап 
хониной отарайаа яажа ерэ- 
хэб гэлсэбэд. Пуулэй Ьуулдэ 
ЬургуулиЬаа улдуулхэ туйл- 
даа хуреед байтарни дирек
тор педсоведээ хаажархиба. 
Углоодэрынь багшанар ооЬэд 
хоорондоо нам тухай юун 
гэЬэп шиидхэбэри абаЬап бай- 
гаа юм, харин намда Ьуулшып

донгодолго угоод, арбада- 
хиие дуургэхыемни улоогоо 
йэн. Иигэжэ би туруушынхиеэ 
Сараанынгаа урда ехэхэнээр 
нэрэ хундэеэ буураЬап хум. 
Энээхэн уедэ, магад, ушоошье 
ондоо шалтаг Сараанын сэдь- 
хэлдэ мупдэлЬэп байжа болоо 
гу, зугоор саашадаа бидэ хоё- 
рой хоорондохи харилсаан нэ- 
гэл ондоохон болошоо йэн. Тэ- 
рэнээ хоюулан мэдэрхэ дурагуй 
ушоол уулзайаар, хатар наа- 
данда сугтаа ябалсайаар лэ, ар- 
бадахиие дуургэбэбди.

Уданшьегуй Ьуулшып хонхо 
жэнгиржэ, бидэшье классаа- 
раа уурэй толониие угтабабди. 
Иигэжэшье ябахадаа Сараана 
намда хуйтэрЬэноо мэдуулээгуй 
Ьэн. Тиихэдэнь би:

«Сараанамни убэлэй тэрэ 
зоболонто наншалдаае марта- 
ба гээшэл ха» -  гэжэ дотороо 
Ьэмээхэн найдажа эхилбэб.

Теэд тэрэмни унэн дээрээ 
арайшье тиимэ бэшэ байша- 
ба даа. Тэрэ дороо намар бо- 
ложо, би сэрэгэй албанда та- 
тагдаха болобоб. Хахасалгын 
удэшэлэн зурхэ орожо, Са- 
раанаяа эгээл туруушынхиеэ 
таалаха Ьанаатай бухоор тэбэ- 
рин, бэе тээшээ татабаб. Харин 
альгаханаараа амыемни хаа- 
гаад, толгойгоо холодуулба. 
Тиихэдэнь би тэсэ ядан:

Иихэдээ яабаш? Албан
да мордохоёо байЬан намаа 
хайрланагуй аалши? -  гэжэ шэ- 
бэнэн асуубаб.

-  Дамдин, бухэли хоёр жэл 
тэсээ хадаа ушоо гурбан жэл 
тэсыш даа! -  гээд, Сараана ха- 
луухан амисхалаар уралаймни 
урдахана губэд гэбэ.

Иигэжэ намайгаа найдуу- 
лаад, Сараана армиин албанда 
удэшоо Ьэн. Теэд тиихэдээ бидэ 
хоёр Ьуулшынхиеэ харалсажа 
байнабди гэжэ хэмнай мэдэхэ 
бэлэй. Тэрэ гэЬэн carhaa хой-

шо он жэлнууд Ьубарилдап 
унгэржэ, би гуша наЬанайнгаа 
богоЬые алхабаб. Энэ хугасаа 
соо минии намтарта юун бэ- 
шэгдээб?

АлбанЬаа бусажа ерэхэ- 
дэмни, Сараана Рабдан хоёр 
гэрлээд, хальмаг Ьайхап оро- 
ной Элиста хотодо ажаЬуухаяа 
ябашоо гэЬэн туруушын Ьопип 
намайе угтажа байба. Тиихэ- 
дэ хоёрдохёо ехээр гажарЬан 
голхорЬон тухайгаа бэшээд- 
тттье яахамниб. Ушоо хэдэн жэл 
унгэрЬэн хойно бишье Ьамга 
абажа, ухи хуугэдтэй болооб. 
Институт дуургээб. Худое ажа- 
хыда олон жэл худэлооб. Он 
жэлнуудэй ошохо бури Сараа
нын шарай нюдэнэйм урда 
балартажа эхилээ. НаЬатай 
болохо буреэ залуугайнгаа ду- 
ран тухай аманай зугаа бол- 
гожо, уетэн нухэдтоо хоорэдэг 
болобоб. Тиигэжэ ябатараа 
унгэрэгшэ жэл Могойтын тос- 
хоной уйлсын тэг дунда Рабдан- 
тай нюураараа туласа уулза- 
шабаб. Тэрэ дары бэе бэеэрээ 
Ьонирхолсон баясабабди. Хэн- 
дэмнайшье хабаагуй олон табан 
юумэ хоорэлдэн шашалдаха зуу- 
раа, РабдапЬаа гэр булэ, Сараа
на тухай асууха гээд лэ халдажа 
ядан, нэгэ хэЬэг Ьуубаб.

Баймга хоорэлдэхэ юумэ- 
нэйнгоо хомордоходо тойруу- 
лан Ьагад Ьопирхобоб:

-  Зай, гэр булэшни Ьайпууд 
лэ байгаа бэзэ?

Булэ тухайнь ЬураЬандам, 
Рабдан баясаЬап мэтэ:

- Пайн, Ьайн, гурбан хуу- 
гэдтэйб. Хоёр басагатай, нэгэ 
хубуутэйб, -  гэжэ бардамаар 
харюусаба. Минии зосоо аяар 
холын атаа жутоонэй хорхой 
гансата худэлоодхибэ.

-  Сараана та хоёр унэхоор 
лэ жаргалаа олоо байнат даа! -  
гэжэ сэхэ хэлэбэб.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

ТАБА САГААН
Табан дэльбэтэй сэсэгые 
Тааруулап габнЬап байгаали 
Тала дайдыем 
Толоруулан шэмэглээ.

Наранай туяада
Номин дэльбэеэ дэлгээнэ
Наранай ороходо
Нарай урэйэеэ нюужа хумина.

Сэнгуу йайхан хабар,
Сэсэгээр надхаа дайдамни 
Сэлмэг наранай туяада 
Субад эрдэнеэр толороо

Хунэй нюдэ хужарлуулма 
Хангай дайдые гоёойон 
Хоншуухан хангалаар анхилаад,
Хунэй сэдьхэл сэлмээгээ.

Баян Хангайе шэмэглэйэн 
Бадма Лёнхобо, таба сагаан сэсэгууд -  
Бурханай орхийон суба шурэнууд, 
Буряад зонойм йулдэнууд.

НАНГИН Ш У Т Ж П Т Ж  НЮТАГНИ
Намжаа дулаахан сагта 
Набша сэсэгэй надхаха уедэ 
Н ангин хухын донгодоходо 
Нарата нютагтаа айлшалан ерээрэйт. 
Дорготынгоо энгэртэ ерэжэ,
Дэрынгээ Теебиидэ, 
Хуухэн-Буумбэйдее мургэжэ,
Домто аршаанйаан хуртэжэ,
Доро дохни хундэлэн ябая!
Зэдэ эжынгээ арюуханиие хаража,
Зулгэ ногоон эрье дээрэнь 
Заха хизааргуй амидаралай,
Зеелэхэн хурьйыень гамнажа ябая! 
Худее, хубшэ таладаа 
Хони, малаа харюулжа,
Хангалаар анхилйан агаар соо 
Хундэтэ нэрэеэ суурхуулая!

Хун зонойнгоо мунхэ уряал соо 
Хэтын жаргал эдлэжэ ябахадаа,
Хуухэн нухэрэйнгоо тоонтодо 
Ходол ерэжэ, мургэжэ ябая!

ХАЙРАТАЙ НУХЭРНИ
Хангайн зоолэхэн хулэр дээрэ 
Хухын донгодохые шагнажа,
Худэр сээжэ бодолни хананги 
Хайратай гансаяа йанан йуунаб.
Хагсуу, жаргалта хабар 
Хуйанай мушэр дээрэйээ,
Хугжэмтэ дуЬаа дуйаалаад,
Халуун наранда call а и хайлажа, уйланал даа. 
Зурхэ сэдьхэлни йэгшээд 
Залуу хайаяа табинагуй.
Зуудэндэ ерьеэ инаг Гансам 
Зэдын шааяхые йануулйаар байдаг 
Зэлэ татаЬап хубшын арюуханда 
Зурхэнэйш сохисые шагнаархан 
Заар татаЬап ая гангын хоншууханда,
Зоолэхэн угэнуудэйш эди шэди йанагданал даа. 
Суранзан татасатай гансамни 
Сэнгуухэн хубшэ дээрэ 
Согтой йайхан шарайгаараа 
Сэдьхэлым арюуханаар жэгнээ.
Хэтэ мунхэдоо хоюулан 
Хангай тииргэн нютагтаа 
Ходол сэдьхэл соогоо йанан 
Хуугэдэймнай одо заяанииень

йолонготожо ябайай даа.
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