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ПОНИН

Модонхул аюултай болоо
УнгэрЬэн долоон хо- 

ногто Закаменск хотын 
ажайуугшад Модонхул гор- 
хон шараар урдажа байна 
гэйэн сошордомо мэдээсэл, 
видео буулгажа мэдээжэ 
ниитын суулжээндэ табийан 
байна.

Тиин энэ мэдээсэлээр 
Буряадай Уласай Толгой- 
логшо Алексей Цыденов 
аюулгуй байдалай асууда- 
лаар орлогшо Петр Мор- 
довскойдо мурдэлгэ хэжэ 
шиидхэбэри абахынь дааба- 
ри угэйэн байна. Петр Мор- 
довскойн ударидалга доро 
амаралтын удэр зублеен бо- 
лобо. Захааминай аймагай 
гулваа Сергей Гонжитовай 
мэдээсэйээр, Зэдын комби- 
надай «Холтосон» уурхайн 
«Западная» нухэнйее шара 
уйан гаража Модонхул гор- 
хон руу орожо урдаа.

Нютагай зониие М о
донхул горхонйоо уухагуй, 
уйыень хэрэглэхэгуй гэжэ 
тэрэ дороо мэдээсэгты, гэжэ 
Петр Мордовской аймагай 
хутэлбэридэ хандайан бай
на.

«Уйанай эрьеэр йэргы- 
лэмжын мэдээсэлнуудые 
улгэгты, аймагай сонин- 
до, ниитын суулжээндэ 
мэдээсэлнуудые угэгты», 
гэжэ Пётр Степанович айма

гай гулваада хандаа.
Зублеенэй удаа Роспот- 

ребхиналтын мэргэжэлтэд 
Модонхул горхонйоо, ха- 
жуугаархи худагуудйаа,
Зэдэ голйоо уйа абажа, ана
лиз гаргахаяа абаашаа.

Тиин «МК в Бурятии» 
сониной сайтын мэдээсэ
лээр, Модонхул горхонйоо 
абтайан уйан соо ехэ аюул
тай бодосууд олоороо 
узэгдэнэ. Буряадай Гидро- 
метцентрэй мэдээсэйээр,
кадмии, марганец гэйэн бо
досууд ехэ байна. Кадмий 
-  3.5, марганец -  61.2 дахин 
ехэ.

Модонхул горхон Зэдэ 
руу ородог, Зэдэмнай Сэлэн- 
гэ руугаа уйаяа абаашадаг,

харин Сэлэнгэ бухыл гор- 
хонуудые суглуулжа Байгал 
далайдаа шэнгэн ородог. 
Тиимэйээ энэ узэгдэлнай ехэ 
аюулта уйлэ хэрэг боложо 
байна.

Буряад Республикын Тол- 
гойлогшо Алексей Цыденов 
орлогшо Петр Мордовской- 
до бухы албануудай ажал 
ударидажа, энэ ушарай саа- 
шадахи нулее йэргылхын 
тула хэмжээнуудые тургэн 
абахынь даалгаа.

Зэдын комбинат 1990 
ондо хаагдабашье, Захаа
минай аймагай зондо, бай- 
гаалида экологиин талаар  
аюултай нулее узуулйээр.

Б-Ж. ЛОГИНОВ, 
манай корр.
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МЭЛС САМБУЕВ
Мэлс Жамьянович Самбуев 1940 ондо Захааминай аймагай Са- 

нага нютагта турэйэн байна. 1959 ондо Санагын дунда йургуули 
дуургээд, Эрхуугэй гурэнэй дээдэ йургуулида оройон. 1964 ондо 
тэрэнээ дуургээд, Улаан-Удэёо ерэжэ, телерадиокомитедтэ ажал- 
да ороод, удаан саг соо тэндээ худэлео. Пургуулида hypaxa yehee 
эхилжэ шулэгууды бэшэдэг баййан.

1967 ондо туруушын номынь «Тайгын сайан» гэжэ нэрэ- 
тэйгээр гараа. Удаань «Таймыр», «Мамайн добуунйаа дурдалга», 
«Санага», «Углеонэй шуудэр», «Ара хангай», «Алтай од оной гэ- 
рэл», «Зуун дуун», «Доржо таабай» гэйэн номууд удаа дараалан га
раа. 2015 ондо «Би тайгын хубуумби» гэжэ номынь гаргагдаа.

Мэлс Самбуев нэгэдэлэй туруушын гэшуудэй нэгэн, Бадма 
Шойдоковой шаби баййан, Буряадай комсомолой шангай лауреат.

ЭХИЛНЭБ ДУУГАА МУН00ДЭР
Хушэйэн йуниин торгон 
Хушэгэ йэхэбэ гэхээр лэ,
Уурэй сэгээн тол он 
Ундэрэй дээгуур гэгээрбэ. 
Хухюун зантай, энхэргэ 
Хунууд углеегуур бодоно -  
Алтай наранай гэрэл 
Альган дээрээ тодоно.
Дурна хизаарай орон -  
Дурлайан Буряад дайдам 
Сэлмэг огторгой доро 
Сэсэгтэл йалбаран байдаг.
Ажа найанай хэтэдээ 
Амгалан байхын тулеодэ 
Эрхим нухэдеер нэгэдээд, 
Эхилнэб дуугаа мунеедэр.

...Уелйэнзалуу хоёр 
Унэншэ дураяа золгойой.
Аляа, сэнгуу, гоё 
Заяа хубияа холбойой. 
«Хахасалга» гэйэн угэ 
Хамаг хунууд мартайай,
Уужам дэлхэйдэ унэн 
Уулзалгын баяр магтайай. 
Сэдьхэлйээ дурлайан Гансам 
Сэбэр агаарай уудамйаа,
Зоной хэшэгйээ амасан,
Золой дээжэйээ уудагйай.
Инаг дуранай мунхэдее 
Илан мандахын тулеодэ 
Эбтэй залуу нухэдтее 
Эхилнэб дуугаа мунеедэр.
... Гасалан асардаг хулгуу 
Галта байлдаанууд тогтойой. 
Сэсэгуудэй хангалйаа хунууд 
Сэдьхэлйээ уяржа йогтойой.

Арадууд эблэржэ, дэлхэйдээ 
Аха дуунэр болойой.
Ургы ногоо дэлгээтэй 
Урмата баяраа олойой.
Энхэ тайбанай юреелтэй 
Эжэл гулабхаанууд тодо 
Сэлмэг огторгойдо, сулеетэй,
Сэнгэн ниидэг лэ ход о.
Хэлбэришэгуй эб найрамдалай 
Хэтэдээ мандахын тулеедэ,
Эршэтэ сагтаа найдамтай,
Эхилнэб дуугаа мунеедэр.

САНАГА
...Ургэйэ зуудэндээ минии харайан 
Ульгэрэй орон гуш? -  Ойлгожо яданам. 
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гарайан 
Сэлеэн талааршни алхалан ябанам.
Булаг -  нюдэндэш Байгал нуурай 
Тунгалаг гун, номин урасхал.
Омог дуундаш морин хуурай 
Домог, элинсэгэй гэгээн дурасхал.
...Улгы шамдаа юунйээш дуратай,
Угы жаргалыеш оложо заяайан,
Туухэ намтарыеш туурээйэн йурагтай 
Туруу хубуудтэйш нухэсэн ябаа йэм.
Дурна зугэй сайан болоод,
Дулаахан хасар дээрэш хайлаа йэм. 
Уринналгай басагыеш золгоод,
Дуран золыешни дуудажал байгаа йэм. 
Найанайнгаа асуудалай харюу йэтэ 
Нарата углеенэйш ерэхэдэ бэдэрээ йэм. 
Газарай эрьесын тургэниие нэгэтэ 
Нажарайш унгэрхэдэ, ойлгожо мэдэрээ йэм. 
...Ургэйэ зуудэндээ минии харайан 
Ульгэрэй орон гуш? -  Ойлгожо яданам. 
Сэлгеэ Буряадтаа сууда гарайан 
Сэлеэн талааршни алхалан ябанам.
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Эрхи тухай
Мунее сагта оюутад болон залуушуул эрхи- 

тэй ябадаг болоо. Урдань ундэр найатай убгэд 
хугшэд лэ эрхи татажа, маани уншадаг байгаа ха 
юм. Эрхи гээшэмнай юунэй тулее, ямар гуримаар 
татагдадаг юм, эрхидэ улхеетэй байдаг толгой, 
беерэ, тоолуур гэдэгууд ямар удхатайб гэхэ мэтэ 
асуудалнуудта харюу угэхэ зорилготойбди.

Эрхи -  хун бухэнэй тарни уншахадаа хэрэглэ- 
дэг, оойорто улхеетэй монсогор модой, шурэ, 
яйан, зандан модой гэхэ мэтэ юумээр бутээгдэйэн 
тоолуур. Бурханда йузэглэжэ, маани уншайанаа 
тоолодог, утайанда улхеетэй бишыхан монсо
гор модохонууд. Буряад зон эрхиеэ ехэ гоёодог 
байна. Зандан эрхи йайн шанартай гэжэ тоолог- 
додог.

Буддын шажанда эрхи зуун найман тоотой 
монсогорхонуудйаа буридэнэ. Зуун найман тоо 
нангин гэжэ тоологдоно. Эрхидэ беерэ ба тоо
луур гэйэн хубинууд бии. Тоодо ородоггуй эр- 
хиин толгой гээд байха.

Эрхиин толгой гэжэ улхэгдэйэн эрхиин 
оойорой хоёр узуурые гулдируулжа гаргайап, 
эрхийээ хэмжуурээрээ томо монсогор шурэ юм. 
Эрхиин толгой гоёожо, хэдэн янзаар хэдэг Inn: 
томо хубаар хажуу таладань нухэ гаргаад, эр
хиин оойорой узуурнуудые хажуу тээшэнь гарга- 
жа, дээрэйээнь хэдэн унгын шулуу улхэжэ, сасаг 
хэдэг байгаа. Мун томо улаан шурэшье хэдэг. 
Эрхиеэ зуухэдээ, толгойгоорнь уруунь байлгаха 
ёйогуй. Маани уншахадаа, эрхиингээ толгойень 
алхажа татадаггуй, толгойдонь хуреед, heepree 
эрьеэд уншагдадаг гуримтай.

Беерэ гээшэ эрхи улхэхэдее, адли зайда гур- 
бан газар (хорин долоон эрхиин дараа бухэндэ 
нэгэ беерэ) улхэлсэйэн шурэ гу, али ондоо эр- 
дэниин шулуун. Эрхиин беерэнуудые хоёр 
хажууйаань мунгэн сахаригуудаар хабшажа мун 
лэ гоёдог юм.

Тоолуур (хаалта) -  эрхиин улхеедэ бухэ- 
лэгдэйэн, уншагдайан тарни тоолохо, утайанда 
улхэйэн арбаняйаханууд болон утайан бутуунууд. 
Юрэнхыдее, тоолуур гурбан янза байдаг ёйотой: 
зуунай, мянганай, зуу мянганай. Зуунай тоолуур 
бэеэ даанги богонихон улхеетэй арбан сахарит 
байдаг. Эрхиеэ татажа, арбан тоолуурайнгаа за- 
хадаа хурэхэдэнь, мянган маани уншагдаба гээд 
удаадахи тоолуур татагдана. Мянганай тоолуур

олонхидоо эршэлээтэй оойор байдаг. Эршыень 
йуладхаад, мянган маани хусеехэ буреэ нэгэ эрхи 
ахижа ябуулдаг. Иигэйээр эрхиингээ нугее тала 
унеехи толгойдоо шахахадань, зуу мянган маа
ни уншагдаба гээд, удаадахи тоолуур ябуулдаг. 
Зуу мянганай тоолуур удаан боложо хэрэглэгдэ- 
дэг хадань бэлээр худэлхэгуй сахариг байдаг. Зуу 
мянган маани уншаха буреэ нэгэ эрхи ахижа, энэ 
сахаригаа заалаад алхуулаад, йеергэнь жэмыл- 
гэдэг. Энэ тоолуурай бухы эрхинуудые юреелжэ 
хусэхэдэнь, арбан сая маани уншагдаба гээшэ.

Дулды -  улхеетэй эрхиин дундуурнь йаадгуй 
ходорон гарахаар хэмжуурэй эрхидэ улхэлсэйэн 
тухэреэн мунгэн сахариг. Эрхиеэ татахада, дул
ды абяа гаража байха ёйотой юм.

Эрхи татаха, уншайан маанияа тоолохо гээ
шэ байал онсо гуримтай юм. Тоолуур бухэн зуун 
найман бухэндэ ябабашье, зуу гээд тоологдодог 
ёйотой. Эрхи заабол нара зуб эрьюулхэ хэрэгтэй. 
Тиихэдээ долёоборой узуурйээ эрхыгээрээ эми- 
рэгдээд, доошоо заабол нара зуб эрьелдэйээр 
бууха ёйотой. Эрхы долёобор хоёройнгоо 
узуурхэнээр эрхиеэ татаа йаа, зуб гэжэ бодо- 
моор. Маани уншажа, буян хэйэнэй йуулээр эр
хиеэ эбхээд, толгойень оройдонь тобойлгоод, хоёр 
альган дээрээ хундэтэйгеер ургэжэ йугэдэдэг, 
бурханйаа адис абадаг, хэлэхэ угэеэ хэлэдэг 
ёйотой. Иигэхэдээ хэйэн буян, гуййан гуйлта зо- 
рилгоёо хусэхэ болоно.

Агын «Толон» 
совиной сайтйаа
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буряад унэниээ ШИРАБ-НИМБУ ЦЫДЕНЖАПОВ

БЭШЭГ
(Тугэсхэл).

Хэдэн жэлэй туршада Пай
са халуун шулуу долёойон 
хубуудые мунее иимэ юумэн 
тиимэ бэлээр айлгахаяа болин- 
хой ааб даа.

Г адна тэдэ эрэлхэг зоригтойл 
баййандаа убсуу дуурэн орден 
медальнуудаар шагнууланхай 
йэн бэзэ. Удангуй ухэр буунуу- 
дай абяан замхажа, хаанашьеб 
жэргэмэлэй жэргэхэ дуулдаба.

Эндэ хоёр нухэд ехэл гай- 
халдайан хэбэртэйгээр нюур 
нюураа адаглажа шэртэлсэн, 
абяа шэмээгуйгеер шубуунай 
дуунай тайалдатарнь, йопирхоп 
шагнабад.

Пуулдэнь Дампил нухэртее 
аргагуй гунигтайгаар:

-  Уури, хабар боложо, газар 
уяржа, хаа хаанагуй ногоон бул- 
тайжа, сэсэгууд Нал баржа эхил- 
бэ даа. Дулаанай сагай эрьесэтэй 
хамта энээхэн тоорийэн шубуу- 
хайшье наашаа ерээд, хонгёохон 
хоолойгоороо дуугаа ханхинуу- 
лан, манай сэдьхэл баясуулба, -  
гэбэ.

Тиихэдэнь Бадма:
-  Эндэ шубуухайн анханайнь 

нютаг байЬаниинь дамжаггуй. 
Фашистнууд лэ буу шуу ная- 
руулжа тэрэниие еерынь бай- 
pahaa улдэйэн байгаа ёйотой, -  
гэжэ хэлэбэ.

-  Бадма энэ йайхан хабарай 
боложо, Илалтын ойртоошье 
haaHb, бишни дорьбогуйхэн лэ 
байнаб. Юундэшьеб сэдьхэлни 
буглэроод харанхалаад, убдоод 
йаланагуй. Мун тугаар naha 
барайан нухэдоошье хаража 
зуудэлбэб. Магад, Пуулшымни 
удэр ерэбэ гээшэ гу? Теэд ха- 
риин дайдада яйаяа хаюулха 
дуралгуйб. Гэбэшье, газар хаа-

нашье адлнл аабза.
-  Дампил, юун гэнэ гээшэб- 

ши? Хоюулан супа амиды мэн- 
дэ нютагаа бусахалди. Шимни 
заабол Балматаяа уулзахаш.

-  Пуулэй уедэ тэрээнйээмни 
бэшэгшье ерэхэеэ болишоо.

- Хулеэжэ бу яда. Ерэнгуй 
яахаб. Харин ши элдэб унгын 
хэрэпэ хэрэггуй бодолнуудта 
эзэлэгдэжэ, сэдьхэлээ бу зобоо. 
Гурба дахин хундоор шарха- 
табашье, ухэлэй ha6aphaa мул- 
таржа шадаа ха юм ши. Дайнай 
дууйатар, усоохэн хоног улоо 
ёйоюй. Тэрэ болотор ээллэнэ 
бэзэш.

-  Илалтын удэрые упалсаа 
haaMHii, йайп йааб даа, -  гэжэ 
Дампил йапаа алдаба.

Командирайнгаа даабаряар, 
Дампил ара тала тээшээ ошохо 
болобо. Гэдэргээ бусажа яба- 
тарнь, гэнтэ холойоо буунуу- 
дай таршаганалдаха дуулдаад, 
йапаа амар алхалйап Дампилай 
ойрохонуур дайсанай Ьомонууд 
эршэгэнэлдэн унгэрбэ.

Тэрэ гансата хажуу тээшээ 
халба йурэжэ доошоо бухыгоод, 
иишэ тиишээ годирЬоор, окоп 
руугаа гуйдэл дундаа орошоо 
бэлэй.

Дампил дайсадта хараг- 
дахагуй далда газараар яба- 
йап шэнгеэр буруу бодожо, 
Ьэргылэмжэеэ алдайап байгаа. 
Энээнииень холо туглыЬэн ха- 
дын оройдо хоргодонхой фа- 
шис снайпернууд йамбаашалжа, 
шууд лэ амииень тайалап алдаба 
ха юм.

Удаань Дампил Бадма хоёр 
хуйтэн окоп соогоо даарахагуйн 
тулада, бэе бэедээ нюргануудаа- 
раа тайа няалдан йуугаад, там- 
хилжа эхилбэд.

Пая наашадаашье ухоод 
орхихогуйл хаб-хаб.

-  Нэрээшье, бухэ голтой бай- 
наш даа, Дампил.

-  Хараба гуш, дайсадай ямар 
олон йомопууд мэнэ йаяхапа 
намайе тудабагуй гээшэб? Энэ 
минии ута пайа пайалжа, элуур 
мэндэ ажаЬуухыемни гэршэлнэ 
бэшэ гу?

-Харин ши оороол гэртээ ха- 
ритараа олохон лэ фашисгнуу- 
дые хороожо шадана бэзэш.

-  Юун хэлсээн байхаб. Теэд 
гансал нэгэ юумэн муноо сэдь- 
хэлыем тамална. Юундэ Бал- 
мамни намдаа унинэй бэшэг 
бэшэнэгуйб. Тэрэмни миниингээ 
бусахада, ямараар упажа аба- 
ха хаб? Зугоор хани гансынгаа 
намайгаа хулеэхэеэ болёошье 
1таань, сэдьхэлдэм ходо дутоор 
Ьанагдагша турэл нютагаа, 
тоонтото газараа эрьен ошоно 
бэзэб.

Энэ уедэ шэнэ почтын аса- 
рагдаЬан тухай мэдээн окоп соо- 
гуур тараба.

Бадма бэшэг мэдэхэеэ блин- 
дажта ошобо. Харин Дам
пил байрайаашье худэлбэгуй. 
Юундэб гэхэдэ, тэрэ унинэй 
бэшэгуудые абаагуй ушарЬаа 
этигэл найдалаа хухаржа, ху- 
леэхэеэшье болишонхой йэп.

Уданшьегуй Бадма Хан- 
дынгаа элыээйэп захяа гартаа 
баринхай, ехэ баяртай юумэ 
hooproo бусажа ябатараа, гэнтэ 
байра дээрээ зог татан зогсошо- 
бо. Тугаархана тэрэнэй Дампил- 
таяа супаа йууйап газартань 
лунхэгэр нухэн бии болошоод 
байгаа бшуу. Бадма бэшэгээ 
шангаар убсуундээ няажа, иишэ 
тиишээ эрьелдэн харахадаа, дутэ 
наашашье нухэроо обёорбогуй.
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Пуулээрнь тэрэ нюдэнууд- 
Ьээнь эзэлуудгуй урдаЬап ну- 
лимсануудаа хамсыгаараа ар- 
шан, аалиханаар дуугарба:

«Дампилни, Ьалаба гээшэ 
гуш? Шимнишье бэшэгуудые 
абадаг байхаяа яагаабши даа? 
Тиигээ haa хосорхогуй йэнши.

Энээнэй дараа Бадма уйлан 
байжа, оршон тойрон шэнжэл- 
хэдээ, нухэрэйнгее портсига- 
рыень, нэгэ орденииень олобо.

Дайсанай ухэр буугай ho- 
мон Дампилайнь сэхэ дээрэнь 
буужа тэйэрээд, гэнэ тодхор 
тохёолдуулйан байба. Illyhaia 
муухай дайнда хулеэгдээгуй ухэл 
хуниие алхам бухэндэнь тодожо 
байдаг ха юм даа.

Дайнай дуурэхэдэ, Бадма 
нюгагаа бусахадаа, Дампилда 
бэшэг бэшэхэеэ болийонойнь 
тулее Балмые зэмэлхэ зорилго- 
тойгоор йурагшалжа бэдэрбэ. 
Тиихэдээ тэрэ нухэрэнгее дура- 
тай басаганай уни хада хундеер 
убшэлеед, и ah а бараЬыспь эли- 
руулээ бэлэй.

Энээниие намда хеерэм- 
сеерее, Бадма ахай хармаапЬаа 
дайнай уеын хуушан портси
гар гаргажа, досоохи мохоор- 
xohooHb гаайандаа дуурэтэр 
хэжэ тамхилба.
Шираб-Нимбу ЦЫДЕНЖАПОВ

ТЭЬЭРЭЛГЭ
Углоогуур Цырмаа гэрэй- 

нь газаахи зулсэпЬээ хэнэй- 
шьеб Ьупипдоо абаашайыень 
лаблаба. Усэгэлдэр удэшэ 
liaiica нюдэлжэ xapahan хэдэн 
lainoyhaiaii шуурхэнуудынь, 
полеэнэнуудынь байрадаа бай- 
багуй.

Тэрэ унинЬоо хойшо ту- 
лишынгее бага багаар хулгайда 
ородог тухайнь йэжэг турэйзишье 
haa, энээндэ ехээр анхаралаа хан- 
дуулха туха забгуй 1гж. Баруун 
фронтдо дайлалдайап убгэн 
болон гурбан хубуудэйнгэйл

тулоо ходол сэдьхэлээ убдэн, 
haHaa уноондэ хатажа, угы 
болойоп тулеэгээ хэрэгсээдэггуй 
байгаа. Хэрзэгы шэруун сагта 
модонйоошье унэтэй юумэн угы 
боложо байна ха юм. Ямар олон 
эхэнууд дайнда урн хуугэдээ 
алдана гээшэб? Ядуу тулюур 
хун минии тулишэйоо хулуужа, 
пеэшэнээ тулеэд, хуйтэн гэрээ 
дулаасуулан, эдеэгээ шанаг лэ 
даа. Тэбэри полеэнэшьегуйгоор 
хохидонгуй, амиды мэндэ яба- 
хаб, -  гэжэ Цырмаа туруун 
тулеэгээ хулуулгайанаа тухайл- 
хадаа шэбшээ бэлэй.

Харин муноо эхэнэр ондоо 
бодолнуудта эзэлэгдэнэ:

Дайнда ouioxohoo урда 
убгэнэймни, хубуудэймни бэл- 
дэжэ угэйэн тулеэн тургэн хо- 
рожо эхилбэ. Убэлэй жэнхинэ- 
мэ хуйтэнууд ушоо унгэроогуй. 
Гэнтэ гэртэхинэйнгээ фронтЬоо 
бусажа ерээ йаань, тэдэндээ сай- 
ень бусалгаха тулеэгуй байшоо 
haa, яаха гээшэбииб?

Тиигээд тэрэ ябталаатай са- 
жангуудые адаглаад, ухаандаа 
хэмжэжэ багсаан:

-  Сагаалганшье хурэтэр ху- 
рэхэгуй. Ямар 1глпхэлгуй зо- 
лиг тулеэем абана гээшэб? Теэд 
яндан лэ хунууд хулгай хэдэг 
ааб даа. Тэдэнэй эгээл муу- 
ниинь убгэеэ, ухибуудээ фронт
до элыээйэп убшэн эхэнэрые 
байайандаа, тулишэгуй болго- 
хоёо banana, -  гэжэ сэдьхэн, хоёр 
гарнуудаараа убсуугээ тэбэреэд, 
хундоор амилна.

Одхон хубуунэйнгээ Кур- 
скын тэндэхи тэмсэлдэ алдалан 
унаЬанайнь Ьуулдэ Цырмаагай 
зурхэн убдэжэ, заримандаа ами- 
ниинь хаагдахаяа Ьападаг боло- 
шонхой.

Тиин Цырмаа будуун шуур- 
хэ дээрэ йуужа, хэнэй тулеэень 
хулууЬыень элируулхэ зорилго- 
тойгоор дутынгоо хуршэнэрэй 
ямар абари зантай байЬыенъ

ухаандаа шалгаба. Тэрэнэй 
бухы хуршэнэрынь хулгай хэ- 
хээр бэшэ унэн сэхэ хунууд шэн- 
геэр узэгдэбэ.

Пуулэй йуулдэ Цырмаа 
удаадахи бодол ойндоо оруул- 
ба: Хэншье убшэн тулюур 
баййаидам, намайе доромжол- 
жо, тулеэнЬээм зоонэ хэбэртэй. 
Магад, энэ хуршэ Дулмайаа 
гарана гээшэ гу? 0ороо эл- 
бэг тулеэтэйшье haa иигэжэ 
сэдьхэлыем зобоогоод, убшэн 
зурхыемни бури гэмэлтээжэ, 
намай тургэн нарата дэлхэйтэй 
хахасаахаяа Ьэдэиэлзай. Юуб 
гэхэдэ залуудаа убгэмни тэрэнэй 
халуун дуранда харюусангуй 
намтай ниилээ haa6 даа. Энээ
нэй тулоо тэрэ намда муноо 
хурэтэроо хоро Ьаиаиалтай.

Гэбэшье Цырмаа гэнтэ Дул- 
мын тулеэ хулгайлжа шада- 
хагуйень ойлгобо, ганса бэе- 
тэй хугшэн хун шуурхэнуудые 
даахагуй. Хусэтэй эрэл хун тэдэ- 
ниие абаашайап байха.

Зугоор Цырмаагай Ьапаад 
узэхэдэнь, тосхонойнь зон гол 
тулэб хусэеэ буурайаи убгэд 
хугшэдЬоо, бэе муутай дайнай 
инвалидуудЬаа, шадал ороогуй 
ухибуудЬээ, хун байдалай нулоо 
доро тэнхээ тамираа гээйэп 
эхэнэрнуудЬээ буридэнхэй бай
ба. Тэдэнэй хэниинынье будуун 
шуурхэнуудые хоройн саана 
ургэжэ гаргаха хабагуйл. Орёо- 
гоор тоонтодожо уяйап уграй- 
дайнь уудые oophooHb ондоо хун 
тайладаггуй ха юм. Тиимэйээ 
хулгайлагдайан юумэнэй шургэ 
дээгуур гаргагдайаниинь лаб- 
тай.

Удаадахи Ьунинуудтэ Цыр
маа хулгайшаниие тодожо, хара 
хэрэгээ хэхэ уедэнь байра дээ
рэнь бариха зорилготойгоор 
хэдэн удаа гэрйээ гарамсаараа, 
харанхыда иишэ тиишээ хараа- 
шалаад туршаба.

(Тугэсхэлынъ 6-7-дохи нюурта).
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(Тугэсхэл).
Харин гэмтэнэй баригдаа- 

шьегуй йаань, тулеэниинь угы 
болойон зандаа байба.

Цырмаа яажашье муртэнь 
орожо ядахадаа, хулгайшаниие 
хэйээхэ гэжэ шиидэбэ.

Нэгэтэ тэрэ гэртээ хэдэн хуу- 
рай полеэнэнуудые оруулжа, 
пеэшэнэйнгээ хажууда табяад, 
уудэеэ шэбхэдэбэ.

Пайнаар намйаа эреэ 
йаань, би тэрээнйээ тулеэ харам- 
нахагуй йэм. Зугеер хэнэй- 
шьеб намайе байажа, юумыем 
зубшеелгуйгеерни абаашахы- 
ень болюулжал йалахаб. Саг 
соонь хэйээжэ, муу абарииень 
мартуулаагуй haa, хулгайшан 
хожом хэмйээ хэтэрхэдээ, арад 
зондоо, гурэн турэдее буришье 
муухай тубэг татажа магадгуйл. 
Тэрэ мунеешье хариин дайсад- 
тай нэгэ йаналтайл баййандаа, 
Совет засагта харша ааша гар- 
гажа, хэдэн дутынгее хунуудые 
фронтдо элы ээйэп убшэн ганса 
эхэнэрые хайра гамгуйгеер гом- 
дохооно гээшэл, -  гээд, дарха- 
най зэмсэгуудэй хадагалаатай 
хуушан модон ханза coohoo 
урэм гаргаба.

Пуулээрнь асарагша по- 
леэнэнуудтээ нэгэ хэдэн нухэ- 
нуудые урэмдеед, досоонь aphan 
туулмагтай дарийаа хэбэ.

Энээнэй дараа Цырмаа 
унеехи нухэнуудээ тубйэн хунэй 
нюдэнуудэй обёорхогуйн тула 
бишыхан модон шаантагуудые 
шаажа бутуулбэ. Удаань досоо- 
гоо даритай полеэнэнуудые га- 
заа гаргажа, тулеэн дээрээ абаа- 
шаад, эндэ тэндэ табимсаараа:

-  Буу йургэжэ шададаг haa, 
тэрээниие opoohoH йомоор буу- 
дажа, голдонь хурэтэр айлгаха 
йэм. Теэд дари шанга абяатай- 
гаар тэЬэрхэдээ, хулгайшаниие 
нилээхэн лэ мэгдэхээхэ ёйотой, 
-  гэбэ.

Эгээл энэ хирэндэ тосхоной

захадахи ундэр уграадтай будуун 
модоор баригдайап гэрэй эзэн 
Рабдан нэгэ бага булеэн пеэшэн- 
дэ нюргаа шаража, ha ид ай дээрэ 
уруу духа болонхой йууба.

Тэрэ пеэшэнээ тулихэ хуурай 
модо ябаган шаргаар oiihoo асар- 
хаяа залхуурйапаа муноо ехэл 
шанална. Хусэд дулаалагдаагуй 
байрамни хэды галаа тулеэшье 
haaM, тургэн хурэшэнэ. Дахин 
дааража эхилбэб. Теэд нохой 
сохихо зомгоойошьсм уй бо- 
лонхойб. Baha ямаршьеб арга 
йанаха ушартайб. Угы гэбэл, 
зууража ухэжэшье магадгуйб, 
-  гэжэ Рабдан шэбэнэн l ai ahan 
хоолойгоор дуугарамсаараа 
тайалга соогуураа иишэ тиишээ 
гэшхэлхэ муртоо сухалтайгаар 
шала дээрэ нёлбоод, ара арза- 
гар шудэхэнуудээ шангаар зуу- 
жа, аман соогоо губэр-шэбэр 
гэнэ Цырмаа эртэ унташадаг. 
Тиихэдэ хэбтэйэн хони бод- 
хоожо шадахагуй даруу номгон 
зантай, йайхан сэдьхэлтэй, урид 
йанаатай эхэнэр тулеэнэй тулоо 
хэндэшье хоро хургэхэгуйл, шуу- 
яагаргахагуйл. Гаднатэрэ убшэн 
улбэр хадаа намайе эрьюулжэ 
хусэхэшьегуй, барихашьегуй, 
танихашьегуй. Тэрэнэйл тули- 
unhoo хубаалдайамни дээрэл 
ха. Фронтдо ухэлэй ha6aphaa 
мулзарЬапайшаа урманда 
haiiH сагай ерэтэр хулдэжэ ту- 
ража ухэнгуй, амиды мэндэ 
ажайуужа эхэ эсэгынгээ гарбал 
ургэлжэлуулхэ уялгатайб.

Нюдарган баян баййап Раб- 
данай эсэгэ оорынгоо зурэЬэп 
nioiaihaa сулуулжэ, хари 
газараар зайха уедоо эндэ 
Ьуурижайап юм.

Энэ тосхоной зон тэрэ- 
нэй хаанайаа гарбалтай, хэн 
баййыспь огто мэдэдэггуй.

Эсэгэнь ганса хубуугээ улуу 
гарама эрхээр, Совет засагта 
харша хараа бодолтойгоор, муу 
аяг аашатайгаар Ьургажархийап

юм. Тэрэнэйнгээ уни хада Haha 
бараЬапшье йаань, Рабдан бухы 
хэлэйзи заабаринуудыень сэдь- 
хэлдээ дутоор узэжэ ябадаг.

Хара аминдаа дуратай Раб
дан мэхэ гохын аргаар hypoon 
тэмсэлэй тулэг дунда дайнай 
газарйаа табигдажа, гэртээ бу- 
сажа срэйэп юм.

Тэрэ хунэй хараагуйдэ, оороо 
гараа пистоледэй Ьомопдо да- 
руулжа буудаад, шархаяа гос- 
питальда аргалуулха уедоо 
пюдэпЬоо нулимсануудые ша- 
хаха тооной тартан, врачда хан- 
даа:

-  Эхэмни хундоор убшэлжэ 
ухэхэ туйлдаа хуроод харуу- 
hai yii гэртээ гансаараа хэбтэнэ. 
Тэрээнтэеэ уулзажа ерэхыемни 
саг зуура соо намайе табиит.

Унэн дээрээ Рабданай эхын 
Haha 6apahaap, нилээн саг 
уш эрйэп байгаа.

Пайн Ьапаатай врачые мэ- 
хэлжэ, дайпйаа табигдайан 
Рабдан hooproo фронтдо эль- 
гээгдэхэгуй шалтаг бэдэрдэг 
haa6 даа. «Хуйтэн окоп соо 
бээрэйэмпи, дариин унэр са- 
датараа упхидаЬампи, снаря- 
дуудай зэЬэрэлгэйээ жэхьщэ- 
еэ хурэйэмпи хуроо. Муноо 
эндэ дааража, бэеэ зобоохо 
аргамгуй», -  гэйээр, тэрэ тулишэ 
асархадань, Ьаалза хэхэгуйнь 
тула уроойэи гарайнгаа уялаа 
тайлаба.

Рабдан, ташуур буугай ho- 
мондо шударуулйап гарайнгаа 
бараг болонхойшье haa, зоной 
нюдэн дээрэ ходол убшэ хаб- 
шан хэбэртэйгээр загнажа, шар- 
хынгаа хусэд эдэгээгуй мэтээр 
аашалдаг, янгархадаг, ёолодог. 
Тэрэ биптовалЬап гараа тохоно- 
гоороо бухылгоод, хузуупйээпь 
шагтагалаатай oohop дээрэ та
бяад ябадаг юм.

Юундэшьеб Ьуулэй уедэ тос- 
хонойнь зарим зон Рабданда 
«Урвойэн гарта».
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Г эбэшье нютагайхиниинь
сэрэгэй албанйаа хулжайыень 
мэдэдэггуй дээрэйээ Рабданиие 
арад зонойнгоо эрхэ сулеегэй 
тулее шуйаяа адхайан дайнай 
инвалид шэнгеэр хундэлдэг, ша- 
даха зэргээрээ эдихэ хоолоор 
хангадаг. Тэдэнэй зариманиинь 
Рабданиие иигэжэ тэдхэхэдээ, 
тэрэнэй йайнаар эдеэлжэ, тургэн 
эдэгээд, харатан дайсаниие да- 
ралсахаяа дайнда дахин ошохо- 
шуугаар бододог Inn.

Харин нугеедуулынь Рабда- 
ние тэжээлсэхэдээ, фашисгнууд- 
тай тулалдайан, еейэдынгее 
дутый хунуудтэ туйалйаншуу 
боложо тахалаа ханадаг бэлэй. 
Тэдэнь саашадаа тэрэндэл адли 
хуби заяа эдлэжэ, дайнйаа шар- 
хатаадшье бусаха аалам, яажа 
мэдэхэб.

Тээмэндэ Цырмаагай байал 
Рабданда йанаагаа зобожо, нэгэ 
хэдэн дахин шулэ гаргаха мяха 
угэхэдее хэлээшэнь гэнтэ мунее 
йанагдаадхиба:

- Миниишье дутый хунууд 
дайнда мордонхой. Тэдэмни 
мунее хаана гээшэб. Шам шэн
геэр гэмэлтэжэ, убшэ зоболондо 
нэрбуулээгуй ха ту? Гансал ами
ды бусаг. Шамтай сасуу дунда 
хубуугээ сэдьхэлдээ оруулам- 
саараа, наашаа ерэбэб. Шам
тай уулзахадаа, тэрэнээ узэйэн, 
харайан мэтээр нюдэдни хужар- 
ладаг. Хариин дайсадые дарал- 
сажа, иимэ хатуу шэруун тэмсэл- 
дэ хабаадайан хэнэйшье уринэр 
адлил хайратай.

верынгее хара хотойоо 
харамнажа асараашынь аба- 
ха муртее Рабдан ёйын ту- 
лада тэрээндэ йанаагаа зобо- 
йоншуугаар:

Та минии хоолой тэжээгээд, 
еврее хоойоор байнагуйгта? - 
гээ йааб даа.

Тиихэдэнь Цырмаагай: 
Намда эдихэ юумэн ушее 

бии. Туража ухэхэгуйб. Харин

ши йайнаар эдеэлжэ, тургэн 
шадал тэнхээ орохо ушар- 
тайш. Колхознай эрэ хунуудэй 
ажалша гарнуудаар нилээн лэ 
дуталдана гээшэ, -  гэйэниинь 
мунее Рабданай шэхэндэ элеэр 
соностойондол болоно.

Энээниие йанахадаа, досоонь 
аягуй болоошье йаань, Рабдан 
шиидхэбэриеэ хубилгабагуй.

Пайхан лэ сэдьхэлтэй 
эхэнэр даа. Теэд би тэрэнэй 
тулеэнйээ хубаалдаха баатайб. 
Тосхоной ондоо айлнуудай 
зариманиинь зайгуул золь- 
бо хунуудэй газаа талайаань 
орохогуйн тулада досоойоо 
шэбхэдэгдэйэн ундэр уграадтай 
ту, али зуудаг нохойтойл. Угы 
гэбэл, нугеедуулэйнь газаахи 
тайрагдаагуй модонууд ганса 
хунэй даахын аргагуй хундэл, -  
гэйэнэйнгээ йуулдэ дулаанаар 
хубсалаад, гэрйээ гараба. Тэрэ та- 
ниха хунуудгэеэ уулзахагуйн тула 
ишнэ тиишээ йэргылэмжэгэйгээр 
хараашалйаар, маряаха тоо- 
ной бугтэлзэн, айлай хорёодо 
дутэлжэ, дээгуурнь гараад, га
заахи тулеэнйээнь дуурэн тэбэри 
абамсаараа, гэртээ хариба.

Тэрэнэй байрадаа оромсоо- 
роо, уудээ шэбхэдээд, хэдэн 
поленэ пеэшэндээ хэжэ, галаа 
тулихэдэнь, хуурай нарйан мо
дой ольйотойгоор ташаганаса 
нособо.

Рабдан пеэшэнэйнгээ уудэн- 
дэ зогсожо, тургэн халайан шэ- 
рэм плитада даарайан гарнуу- 
даа шаража дулаасуулба.

Г алай соробхилйон хэлэ- 
нуудэй хухюутэйгээр эбхэрэл- 
дэйэндэл узэгдэхэдэнь, тэрэ ураг- 
шатайгаар тулеэ хулууйандаа 
баясан, урма зоригоор бадар- 
жа, верынгее элдэб унгын бу- 
руу ябадалнуудые йайшаайан, 
еегшеейэн, дэмжэйэн омог до- 
рюун бодолнуудта эзэлэгдэбэ.

Пуулэй уедэ Рабдан гэртээ 
гансаараа сагаа унгэргэхэдее,

сэдьхэлдээ еерыгее сэсэн, йа- 
наамгай, мэхэтэй, шадамар, 
шуран хунуудэй тоодо оруулжа 
бэеэ магтадаг.

Тэрэ бэрхэл баййанайнгаа 
ашаар госпитальда эмшэ- 
нэй тархи эрьюулжэ, тоо 
тоолошогуй олон зоной ами 
найантаяа хахасайан ухэлтэ 
тэмсэлэй газарйаа табюулаад, 
амиды мэндэ нютагаа бусайан 
мэтээр ухаархадаг.

Мунее Рабданай тархяа дээ- 
шэнь хинсайлгажа ургеед: Тэ- 
нэг бэшэб. Эсэгымни суглуулйан 
зеериие тоноод, шарбаа нюсэгэн 
угытэйшуулдэ хубаайандань, 
Совет засагай тулее шуйаяа ад- 
хаха болоно губ? -  гэхэтэйнь 
сасуу шэхэ дулиирмэ шанга 
абяан дуулдажа, бухы гэрыень 
дойолгожорхибо. Рабдан юу- 
нэйтттье болойые ойлгобогуй.

Тэйэргэйээ зада йурэйэн пеэ- 
шэнэй хирпиисэнуудэй хэдэн 
тээнь буухадань, тэрэ оборго- 
тожо, шала дээрэ унаад, мэдээ- 
гээ табимсаараа нэгэ хэды соо 
худэлэнгуй хэбтэбэ.

Зугеер пеэшэнэй тал хэзээшье 
хунэй арюун сэдьхэлэй халуу 
узеегуй шал хуйтэн гэрые заа- 
бол дулаасуулхаяа йэдэн мэтэ 
хэдэн тээшээ ошо дулэеэ саса- 
жа, галзуурйан арьяатанйаашье 
йуреетэйгеер бужаганажа, ша- 
лануудыень хомхойгоор урэб- 
хижэ, эд хэрэгсэлнуудые зал- 
гижа, ханануудтань айалдажа 
эхилбэ.

Нэгэ хирэ Рабдан тал ай 
бухы бэеыень оройгоод, хоро- 
то хэлэнуудээрээ убшэнтэйгоор 
долёоходонь, мэдээ оробошье, 
байрайаа худэлжэ шадабагуй.

Тиин тэрэ амияа табихайаа 
урда урдижэ, иимээр шэбшэбэ: 
-  Фронтдо ухэр буугай йомоной 
хажуудамни тэйэрхэдэнь ухеегуй 
аад, эндэ шархаяа хатаахамни 
гээшэ ту? Хайран найамни.

Дымбрыл ГАРМАЕВ буулгаба
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«Буряад унэнквв»

Батасэнгэлэй хубуун
(Тугэсхэл. Эхэниинъ 8-дахи дугаарта)

Пурбын хуугэдэй сэсэр- 
лигтэ ябажа байха уедэнь 
хумуужуулэгшэ ухибуудые 
дахуулжа эхэдэнь гэжэ зорю- 
улжа бодхоогдойон хушеегэй 
дэргэдэ ерээд:

-  Ухибууд, энэ хушеемнай 
манай Пурбын эжыдэ зорю- 
улжа бутээгдэйэн хушее гээ- 
шэ, -  гээд, юумэнэй болойон 
тухай хеерэжэ угэхэдэнь, 
бишыхан Пурбэ: Хайрата 
эжымни мунее тэрэ хушее 
дотор ороод байгаа юм бай- 
на. Теэд хэзээ тэрээн соойоо 
гаража, намдаа ерэхэб? Хэзээ 
намайгаа дулааханаар энхэр- 
жэ: «Хубуумни гэжэ тэбэри- 
хэ гээшэб?» -  гэжэ хулеэдэг 
болоо йэн. «Эжы» гэжэ нан- 
гин угэ аман соогоо олон 
удаа дабтахадаа, зурхэниинь 
тушэгэнеед, нюдеернь уйан 
дуурэхэ. Удаань сомонойн- 
гоо йургуулида йурадаг бо- 
лоходоо, удэр бухэндэ тэрэ 
хушеегэй хажууда ерээд, ами
ды хунтэй хахасажа баййандал 
йалажа ядан удаан зогсоод, 
оло дахин гэдэргээ эрьейээр 
холодожо ошойоноо, мунее 
Пурбэ элихэнээр йанаба. Хай
рата эжымни, баарйан даа, 
тэрэ шуурган дундуур хони- 
ной хойнойоо ябахадаа эрье- 
жэ ерэхэгуйб гэжэ хаанайаа 
мэдэхэ бэл9ii. Нэгэдэлэйнгээ 
хонидые абарха гэйэн гансал 
хусэлтэй ябаа ха юм. Харин 
тэрэ шуурган соогуур ами 
найанайнгаа эсэстээ хурэжэ, 
амяа хуряахынгаа урдахана 
гурбахан найатай бишыхан 
ганса хубуун тухайгаа, нам ту

хай бодойон лэ байха! -  гэжэ 
йанахадаа, Пурбын тубэнгидэ 
нэгэ юумэн торосолдойон 
шэнги болоод, нюдэнэйнь 
урда унэйэндэл йаарал ун- 
гэтэй уулэн хуйларжа, сагаан 
ханайаа верэгуйгеер эбхэрэн 
ерэйэн сайан шуурганай эш- 
хэрхэ, хулай-хулай! -  гэжэ эхэ- 
нэр хунэй хонидые захадаха 
абяан шэхэндэнь соностохол 
гэбэ. Хори гаран жэлэй саана 
болойон энэ аюулта удэр ту
хай Пурбын йанаад уярха зуу- 
ра хэдэн дуйал нулимса хасар 
дээгуурнь зурылдажа урдинэ. 
ворынь эрхэгуй гарайан ну- 
лимсаа хубуун нюуха гэжэ 
оролдобо.

Поездын ябадалай нэгэ 
жэгдэхэн туерээн улам эр- 
шэтэй болойондол узэгдоод, 
зоной хоорсэгэнэхэ улам 
тургэдэбэ. Вагоной сонхо тээ- 
шэ шагаажа йууйан Пурбэ:

«Намайе хэншье угтажа 
ерэхэгуй» -  гэжэ йанахадаа, 
доройоо абажа йанаа ал- 
даад: «Би ниитын машинада

йуугаад, танил айлдаа хурэжэ 
ошоно бэзэб. Манай нэгэдэл 
эндэйээ хэдэн зуун километр 
холо оршодог. Нэгэдэл руугаа 
хонходожо захяаябуулаагуйб. 
Намайе хун угтажа ерэхэгуй, 
йуралсалайнгаа туруушын 
жэлдэ ходо бэшэг бэшэдэг 
баййан аад, йуулэй жэлнуудтэ 
шэнэ жэлээр гу али ямар 
нэгэ баяраар амаршалхайаа 
бэшэ мэдээсэл ябуулдаггуй 
баййамни минии буруу. Зо
ной хусеер хун болойон аад, 
харюугуй ябанаб. «Зунай 
амаралтада нэгэдэлээ ерэ», - 
гэйэн захяагай ерэхэдэ: Орон 
нютагуудые узэжэ, туухын га- 
зарнуудаар ябанаб» -  гэжэ мэ- 
дээ угэйэнее йанажа еерыгее 
буруушаана. Амидаралайнгаа 
байдал тухай Пурбэ багайаа 
хойшо хэндэшье хэлэдэггуй, 
зосоогоо тайа дараад ябажа 
йурайан, шухала асуудалай 
ерэхэдэ йайса бодожо узеед, 
таарамжатай гэжэ йанайан 
шиидхэбэриеэ еврее абадаг 
байгаа. Мунеешье тэрэ гури-
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маа алдаагуи.
Дурбэ-табан хоногой саа- 

на тумэр замай Ярославска 
вокзал дээрэйээ поездын- 
гоо худэлхэйее эхилээд, 
табан жэл coo hypahan дэ- 
эдэ йургуулиингаа найман 
дабхар ягаан байшан, хай- 
рата багшанартаяа, сугтаа 
hypahan нухэдтэеэ йалажа 
ядан хахасалган, номгон урас- 
халтай Москва голой эрье 
дээгуур уетэнеерее зугаалжа 
ябайан дулаахан удэшэнууд, 
йонирхолоор дуурэн Улаан 
талмай тэрэнэй сэдьхэлдэ хэтэ 
мунхэдее шэнгэшэйэн мэтээр 
йанагдана. Эдэ бугэдэ тэрэ- 
ниие халуун убэртее багтаан 
байлгажа, эрдэмэй тулхюур 
гартань адхуулаа. Замайнь 
ургэлжэлхэ бури унгэрйэн са- 
гууд эрьен тэхэржэ, дулаахан 
мэдэрэлээр монгол хубуунэй 
сэдьхэлыень халяагаад абана. 
Ургэн сэлигэр Нева мурэнэй 
номгон даруухан урасхал, 
узэсхэлэнтэ йайхан Ленинград 
хотын йун сагаан h унии у уд 
эжэлуудгуй сэдьхэлдэнь ур- 
ган бэелжэ, нюдэнэйнь урда 
узэгдэхэдэл гэнэ. Тумэн жэлдэ 
хусэтэ долгиёо сахаригтуулжа 
эрьеэ эльбэн салгидайан заха 
хизааргуй Хара далайн, зари- 
мандаа уйдайан, залхуурйан 
мэтэ болодог намдуухан бай- 
дал, тэрэнэй гун мандал ню- 
руу дээгуур томо жэжэ, элдэб 
янзын онгосо дээрэ тамаржа 
ябайан сагуудынь эрьежэ, тэрэ 
бугэдэйее холодохо буреэ, хэ- 
зээ нэгэ сагта дахинаа эрьежэ 
ерэхэ хусэл хубуунэй досоо 
эжэлуудгуй бадарна.

Вагоной сонхоор йонирхон 
хаража, элдэб эсын юумэ 
бодойоор ябатараа табан 
жэлэй саана Батасэнгэ- 
лэй тубтэ байдаг хайрата

эжынгээ хушеейее холодон 
холодойоор, Улаан-Баата- 
раа, Монгол йайхан эхэ оро- 
ноо орхёод, аласые зорижо 
ябайан замаараа бусажа яба- 
хадаа, нюдэ алдама тала дай- 
да, таряан далай, бумбэгэр 
сагаан йэеы гэрнуудые тоо 
томшоггуй мал йурэг ха- 
рахадаа, Пурбын сэдьхэл 
дойолонгуй яахаб. Дойолхол 
ёйоороо дойолбо.

-  Арбан таба минута бо- 
лоод, галта тэргэмнай Мон
гол ороной ниислэл Улаан- 
Баатар хото хурэжэ ерэхэ, 
-  гэйэн соносхол дамжуулаг- 
даба. Вагон соо ябайан зоной 
сэдьхэлынь хеерэжэ, угтаха 
зоноо хараашалжа, сонхо 
тээшэ дугташалдана. Замай 
хажуугаар улаан, ногоон дэ- 
гэлтэй олон зон угтажа бай- 
башье, хэнииень хэн гэжэ та- 
нихын аргагуй, урдайандал 
жэрэлзэн унгэрнэд. Удангуй 
поезд зогсобо. Зон яаралтай 
вагонйоо буужа, угтайан зон 
угтуулха хунее оложо золго- 
жо, баяр баясхалангай байдал 
оршон тойрон тухеебэ. Пурбэ 
яаралгуй вагонйоо бууба. Эхэ 
нютагайнь сэлмэг тэнгэридэ 
зунай йарын йайхан наран

элтттэ гэрэлээрээ ялалзаад, сэ- 
сэг ногооной хангалтай унэр 
анхилжа, тумэр замай вокзал 
шадар шэхэндэ урин хугжэм 
зэдэлжэ хубуунэй сэдьхэлдэ 
ехэл таарагдана. Пурбын че- 
моданаа баряад, хэдэн алхам 
хэхэтэйнь зэргэ Жамбаа гуай 
нэгэ залуухан хубуунтэй ха- 
жуудань хурэжэ ерээд, амяа 
даража:

-  Манай хубуун эндэ бай- 
на. Зай, йайн ябажа ерэбэ 
гуш? Бидэндээ хонходохогуй 
яайан хубуумши? Шинии 
хонходохыешни хулеэжэ 
ядаад, йургуулитайшни хол- 
боо хэжэ, энэ вагоноор наа- 
шаа гарайыешни мэдээбди. 
Энэ залуу хун манай нэгэдэлэй 
дарга боложо, би найанайнгаа 
амаралтада гараад орлог- 
шонь болонхойб. Манай 
Пурбэ, Батасэнгэлэй хубуун 
яайан йайхан, яайан томо эрэ 
болоо бээ! -  гээд, Жамбаа 
гуай Пурбые халууханаар тэ- 
бэреэд хэды дахин толгойень 
унсэжэ, хасар дээгуурээ урда- 
жа баййан нулимсаа барижа 
ядан зогсобо.

Ц. Уламбаяр, 
Доржо Сультимов

буряадшалба.
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УЙЛЭДБЭРИ

Ноойоной уйлэдбэриие «нойрйоонь» 
Ьэргээбэ

Ага тойрогто «Руно» гэЬэн 
ажахы уйлэдбэриеэ ургэдхэжэ, 
шэруун ноойо болбосоруулжа 
эхилэнхэй. Тиигэжэ тэрэниие 
нарин iioohoiihoo дутуугуй ша- 
нартай болгоно.

ЭХИН ХАРГЫ
2008 о идо Убэр Байгалай хи- 

заарта ноойо сэбэрлэн угаадаг 
ори ганса умсын фабрика бай- 
гуулагдаа бэлэй. Гурэнэй, засаг 
захиргаанай дэмжэлгэгуйгоор 
ундэр хугжэлтэ абахагуй бай- 
йаниинь ойлгосотой. Тиигэжэ 
Агын аймагай, мун тойрогой 
захиргаан хамйалсажа, шэнэ 
уйлэдбэриие хул дээрэнь гар- 
галсаа гэлтэй. Ажалша бэрхэ, 
ухаан йубэлгэн умсын хэрэг эр- 
хилэгшэ Бадмажаб Батоев ажа- 
ябуулгынгаа жолоо шангаар 
барижа шадаа. Ухаатайгаар 
уйлэдбэриеэ хугжоожэ, муноо 
уедэ Ород гурэнэй ноойоной 
уйлэдбэриин усоон ажахынуу- 
дай нэгэн болонхой гэбэл, 
алдуугуй. «Руно» ажахы жэл 
бури уйлэдбэриеэ хугжоожэ, 
шэнэ оньйото тухеэрэлгэнуудые 
худалдажа абана. Нэн туруун 
ноойо угаадаг хэрэгсэлтэй бо- 
ложо, арад зонйоо меринос хо- 
ниной ноойо худалдажа абаад, 
сэбэрлэн угаадаг йэн. Пуулдэнь 
угаагдайан ноойоёо жэгдэлдэг 
машина абаа. Урдань хунжэл, 
шэрдэг бутээхэдээ, ноойоёо 
гараараа дэбдидэг байгаа. 
Тиихэдэнь ноойоншшь нэгэ жэг- 
дээр табигдахагуй, зарим тээгээ 
будуун, нугоо тээгээ нимгэншье 
болошодог йэн. Харин муноо 
эндэ бутээгдэйэн хунжэл, шэр
дэг болон бусад зуйлнуудынь

шанартай ушарйаа йайнаар 
наймаалагдана. Турэ наадан 
болон элдэб йайндэрнуудтэ бэ- 
лэг болгохоёо хун зон абадаг. 
ворынгоо хэмжуур угэжэ, за- 
хилшье хэхэдэ болоно. Бадма
жаб, Долгоржаб Батоевтоной 
эхилйэн хэрэгые муноо басага- 
ниинь ургэлжэлуулнэ. Тэрэнь 
Ага тосхоной туб дээрэ дэлгуур
НЭЭНХЭЙ ЮМ.

ЭМШЭЛХЫ ШАНАРТАЙ
Урдандаа манай угсаатан 

хониной ноойо угаадаггуй, 
шабаайа, шороййоонь сэбэр- 
лээд лэ, зунгагтай шэгтэнь со- 
хижо, шэрдэг хэдэг, ноойо ээ- 
рэжэ, оймйо, бээлэй, хубсайа 
оёдог йааб даа. Зунгаг (жиро
пот) хадаа бэе махабадта тон 
туйатай, сэнтэй зуйл гээшэ. Зун- 
гагаар анхилйан арйаар улбэр 
хуниие орёожо аргалдаг байгаа. 
Тиимэйээ ундэр найатай убгэд 
хугшэдтоо зорюута иимэ ун- 
тари зохёодог баййан. «Руно» 
ажахы тусхай тухеэрэлгэ ху
далдажа абаад, зунгаг болбо
соруулжа, парфюмери, косме- 
тологидо хэрэглэхэ тон шухала 
зуйл бутээхэ аргатай юм. Хонин 
ажахы хэзээдэшье манай ара- 
дай ажайуудалай гол ундэйэн 
баййан ха юм даа. Агын ургэн 
талаар нарин ноойото уултэрэй 
хонид таран бэлшэдэг йэн, 
муноошье тиимэ. Мяханай 
уултэрэй, шэруун ноойотой хо- 
нид байгаашье йаа, усоон. Харин 
манай Буряад Уласай аймагуу- 
даар эгээл элбэгээр энэ уултэр 
хугжоогдэнхэй. Гэхэ зуура, хо
ниной ноойон хэрэглэгдэнэгуй 

хаясаанай юм.

- Зэдэ аймагай Боргойдо бо
лон Яруунын «Дружба» ажа- 
хыда нарин ноойото хонин 
олон йэн. Муноо Яруунада хэр 
хаб, мэдэнэгуйб. Бидэ Буряад 
ороноор ябажа, ноойо худал
дажа абадагбди, -  гэжэ Бадма
жаб Батоев хоорэнэ.

ХУГЖЭЛТЫН АЛХАМУУД
Муноо убэл «Руно» ажахы 

ноойо йамнадаг 20 тухеэрэлгэ 
Хитадйаа худалдажа асараад, 
худэлгэжэ эхилэнхэй. Хаясаа
най баййан шэруун ноойо 
угаайанайнгаа йуулээр аяар 9 
дахин йамнана. Жэрыгээд табяа- 
тай тухеэрэлгэнуудтэ ноойон 
ээлжээгээр йамнагдана. Боро, 
шэруун ноойон яба ябайаар, 
зоолэн боложол эхилнэ. Эгээл 
йуулшын йамналга гарайанай 
удаа, тэрэ ноойониинь зоолэн 
гэгшын хообэри болоно.

Шэруун ноойон хадаа 
50 хурэтэр микрон хэмжуу- 
рэй байдаг. Энэ 9 дахин 
йамнагдаад гарахадаа, 20 мик
рон болоно. Нарин ноойон 
23 микрон байдаг. Нэгэ кило
грамм шэруун ноойонйоо 300 
грамм иимэ хообэри гаража 
ерэнэ, -  гэжэ Бадмажаб Базар- 
садаевич тайлбарилба. Нарин 
ноойоной нэгэ килограммынь 
200 таран тухэригтэ, харин 
шэруун ноойон оройдоол 20 
солхооб болоно. Тиимэ унэгуй 
байхадань, манай хонишод 
ноойоёо тон газаань ерээд, ху
далдажа абабалнь тушаагаад, 
угы йаань, нобшо руу хаяна ха. 
Шэруун ноойон энэ йамналгын 
ашаар гурбан тухэлэй болоод 
тарана.
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Хеебэри тон унэтэй, тэ- 
рэнь худалдажа абтайан 
ноойоной бухы гарза гар- 
гаша олзотойгоор даана. 
1-дэхи сортын HoohoH ехээр 
улэнэ -  нобшо ноохой боло- 
но. Тэрэниие дулаасуулгын 
элдэб хэрэгсэлнуудтэ хэрэглэ- 
хээр. Мун тэрээгээр йэеы, ва
ленка сохихоор болоно. Ма- 
най Буряад Уласай «Наран» 
уйлэдбэри тэрэ ноойыень ху
далдажа абахаар ха.

МЭРГЭЖЭЛТЭД
ДУТАЛДАНА

Зублэлтэ сагай уедэ nooho 
хайшалха, тушааха талаар 
хэмжээнууд тон йайнаар та- 
бигдайан байгаа. Ноойоной 
хайшалагдажа байхадань, мэр- 
гэжэлтэдэй хутэлбэри доро 
юрын зон тэрэниие илгадаг 
Нэп. Ноойоной шанар илгажа 
элируулхын тулада йуралсал 
гарадаг байгаа. Муноо иимэ 
юумэн холо ойрошье угы. Бад- 
мажаб Батоевой хэлэйээр, энэ 
тон хоморой мэргэжэлтэн гээ- 
шэ. Урдань классировщигоор 
ажаллайан найатайшуулые 
урижа, залуу мэргэжэлтэ- 
дые hypraxahaa бэшэ, ондоо 
арга угы. Гэхэ зуура, тиимэ 
дуршэлтэй мэргэжэлтэдшье 
муноо сагта угы болонхой. 
Улаан-Удын технологическа 
ехэ йургуулида арйанай техно
лог мэргэжэлтэдые бэлдэдэг, 
харин ноойоной шэглэлэй- 
хиие хэншье йурганагуй. Ан- 
хан Эрхуудэ ноойо-арйанай 
мэргэжэлтэдые бэлдэдэг аад, 
муноо болинхой. Тохёолдоод 
баййан иимэ сагта йайн ажал- 
шад дуталдана. Туруун эхилхэ- 
дээ, Хитадйаа мэргэжэлтэдые 
асаржа, оойэдынхидоо йургайап 
байна.

СААШАНХИ ТУСЭБ
Согто-Хангил нютаг тоон- 

тотой Бадмажаб Батоев турэл

нютагаа, буряад арадайн- 
гаа заншалта байдал, ажал 
хэрэгуудые йэргээлгэдэ ехэ 
анхаралаа табидаг. Ноойоной 
уйлэдбэри манай буряад-мон- 
гол угсаатан хэзээдэшье эр- 
хилжэ ябаа. Ехэ томо хэм- 
жээгээр бэшэшье haa, тон 
умсэдоо, турэл гаралдаа, ню- 
тагаархидтаа улаан гараараа 
apha шурбэйэ элдэжэ, ноойо 
эдлэжэ, эд зоори болгодог бай
гаа бшуу. Тиимэл хадаа хун 
зомнай ноойоёо хаянгуй хэрэг- 
лэжэ, зоори, олзошье болгожо 
баййай гэжэ тэрэ бодомжолно.

Энэ шэруун ноойоной 
хообэриин улэгдэл болохо 
1-дэхи сортын ноойоор ямар 
йайн йэеы бутээхээр гээшэб? 
Мун манай угаайан нариншье 
ноойоор элдэб юумэ хэхээр. 
Хэншьеб даа, энэ ажал эрхил- 
жэ эхилбэлнь, йайн бэлэй, - 
гэжэ Бадмажаб Базарсадаевич 
йанамжална.

Унгэрйэн декабрь йара- 
йаа йамнагдажа гарайан 
саб-сагаахан хообэри ноо- 
йыень Ставрополиин уйлэд- 
бэрилэгшэд худалдажа абааша- 
ба. Мун Хитадшье гурэнэйхвд 
иимэ ноойонйоо арсахагуй. Ба
тоевой хэлэйээр, заншалта ара- 
дайнгаа хэрэглэхэ ноойо бул- 
тыень хари тээшэнь угэжэ байха 
бэшэ, харин манай эндэхи зон 
элбэгээр хэрэглэхэл йааб даа.

Муноо Батоевтон саашадаа 
йэеы нэхэдэг тухеэрэлгэ худал
дажа абаха хусэлтэй. Ноойо 
йэеы болгоходоо, уйан соо 
хэжэ гу, али хуурай арга хэ- 
рэглэдэг. Хуурай аргаар олон 
гэгшын тодхоотой зуугээр 
ноойо сохигдон, йэеы рулон 
боложо гаргагдаха аргатай. 
Эндэ йэеы хэжэ эхилбэл, саб- 
сагаан унгэтэй байха ёйотой. 
Энэнь лэ тон сэнтэй губ даа.

Цырегма САМПИЛОВА, 
«Буряад Yinн»
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САГАЙ ЯБАДАЛ
Хадата Харгантын убйэндэ 
Хажуурай хурсые

туршаал йэм. 
Хара хулэгэйнгее хатар 
Хабарзаанай талада

узэдэг йэм.

Санагын дунда йургуулиин 
Самбарта мурее улэйгееб. 
Сарлаанай ургэн талада 
Санааршье гулгажа узееб.

Нарата энэ дэлхэйдэ 
Нангин сэхэ ябахыем,
Найман эгэшэ дуунэрни 
Намдаа хэлэжэл угэдэг йэн.

Худее ажахын институдта 
Хухюутэйл сагни унгэрее. 
Худеегэйл малай ажахыда 
Худэлжэл пенсидээ гараа йэм.

БУРЯАД ОРОН
Узэсхэлэн йайхан Буряад оронойм 
Уулэгуй сэнхир хухэ тэнгэридэ 
Ургэлжэ наранай туяаржа байдаг 
Ульгэр домогой нютаг юм.

Унэр баян тала дайдадань 
Унгын сэсэгууд йалбаржа байдаг, 
Углеенэй наранаар урхэ бухэнйеень 
Ухибуудэй хухюун энеэдэн дуулдадаг.

Ургэн, гунзэгы Байгал далайнь 
Углеенэй шуудэртэл тунгалаг юм. 
Убэр, бооринуудайнь заха зайгаад 
Ундэр модотой хубшэ хухэрдэг.

Хухэ хадануудайнь хаяа бухэнйее 
Хусэ ехэтэй аршаанууд бурьялдаг 
Хухэ хадагаар нютаг бухэниинь 
Хун зониие угтан абадаг.

НЮТАГАА БУСАЛГА
Хухы шубуунай донгодоходо 
Хурэжэл нютагаа ерэхэб,
Хура борооной орохые 
Хуштын теебиидэ зальбархаб.

Хада майлынгаа ногоорхые 
Хабарзаанай обоодо гарахаб, 
Хухюун зугаатай нухэдеерее 
Хонгор уула ошохоб.

Хадари зэбэ барижа, 
Халуунхан сот дээрээ шарахаб. 
Хабатайл амтатай загайа 
Халуухан сайтаяа эдихэб.

Хабтагай тартан моринойнгоо 
Хаба шадалыень туршажа, 
Хантинуурай ундэр йарьдаг 
Халта гараад ерэхэб.
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