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ЁОХОР

Дэлхэйн дорьботор, дэбхэрэлдэн наадая!
-  Арабай НэгэдэЬэн Эми- 

радууд, Финлянди, Австрали, 
Канада, Тайланд, Испани, Гер
манн гээд лэ, «Буряад унэн» 
Хэблэлэй байшанай 2011 
онйоо хойшо эмхидхэжэ бай- 
Ьан «Бухэдэлхэйн ёохорто» 
хабаадайан гурэнуудые нэрлэ- 
хэдээ, буряад хунэй хуреегуй 
газар дэлхэйн бумбэрсэг дээрэ 
угы юм хаш даа гэжэ ойлго- 
хоор болоно, -  гэжэ сурбалжа- 
лагша Даши-Доржо Болотов 
«Буряад унэн» сониной сайт 
дээрэ хеерэбэ.

Теэд хаанашье ажал- 
лажа, амидаржа байЬап аха 
дуунэрнай Буряад орон руугаа, 
Улаан-Удэ хото тээшээ хара- 
саяа шэглуулэн, бухыл буряа- 
дуудаймнай туб гэжэ мэдэрдэг 
бай ban минь арсашагуй.

Хилын саагуур, наагуур 
rapahan буряадуудаа сэдьхэ- 
лээрынь нэгэдуулхэ зорилго 
табихадаа, ямархан хэмжээ 
ябуулга унгэргэхэ гээшэб гэжэ 
бодолгото болоЫшой удаа ёо- 
хороо шэлэйэмнай ушартай 
юм аабза. Тар гараа барилсаад, 
мур мурее тушэлсеед хатарха- 
даа, хоолойнгоо шадал шал- 
ган дуулалдахадаа, сэдьхэлээ 
йэргээжэ, эршэ хусэ opoxohoo 
гадна, хэрэгтэй сагта хэн хэнээ 
дэмжэхэ дунгэхеер бэлэн агуу 
туухэтэй арадай тулеелэгшэд 
гээшэбди гэжэ дахин-дахин 
мэдэрнэ ха юмбибди даа.

Сагаалганай уеэр унгэр-

гэгдэжэ баййанаа мунее жэл- 
йээ «Байгал» театрай эмхид- 
хэдэг «Ёохорой йунитэй» 
нэгэдуулэгдэйэн туе хэмжээ 
ябуулгадамнай энэшье удаа 
дэлхэйн олон-олон гурэнуудтэ, 
мун Ородой Холбоото Уласай 
можо нютагуудта тубхинэйзы 
буряадууд хабаадахань. Мунее 
дээрээ хэдэн мэдуулгэнууд, 
видео-бэшэлгэнууд unen@mail. 
ru гэйэн сахим хаягаарнай 
ороод байна. Буряад Уласайм- 
най аймагууд я Нал а эдэбхитэй- 
гээр оролсоно гэжэ тэмдэглэхэ 
хэрэгтэй.

Июниин 28 болотор мэ- 
дуулгэнуудые хулеэн абажа 
буридхеед, эблуулээд, Этно- 
графическа музейдэ июниин 
29-дэ болохоёо баййан «Ёо
хорой hyHiniH» уедэ дэлгэсээр 
дамжуулхын хажуугаар, эгээл 
эрхим ёохоршодые элируулжэ 
гаргахабди гэжэ дуулгая. Ямар

шан барюулха гээшэбибди 
гэжэ хэлсайэнэй йуулээр, урда- 
найнгаа уламжалалай ё1юор, 
хони зааха гэжэ шиидэбэбди!

«Бухэдэлхэйн ёохорто» 
США-гай Нью-Йорк, Лос- 
Анджелес, Атланта, Испаниин 
Мадрид, Барселона, Фран- 
циин Париж, Фонтенбло, Хита- 
дай Шанхай, Япониин Токио, 
Солонгосой Сеул, Монголой 
Улаан-Баатар болон аймаг, со- 
монууд, мун Ородой Холбооной 
Саха-Яхад, Татар Уласууд, Мо
сква, Санкт-Петербург, Хаба
ровск, Томск ба бусад можо ню- 
тагууд, хото тосхонууд жэлйээ 
жэлдэ эдэбхитэйгээр хабаада- 
даг, энэшье удаа оролсохо байха 
гэжэ хулеэнэбди.

«Бухэдэлхэйн ёохорто» нэ- 
гэдэжэ, бумбэреэгые буЬтпп 
хатарая!

С. БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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НЮТАГ АИТУУХЭДЭ

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё
Захаамин аймагай 

ундэр iiahaian ульгэр 
жэшээ боломо ажал 
ябуулгаараа мэдээжэ 
болонхой. Аяншалгада 
гарана, номуудые хэб- 
лэнэ, духэриг шэрээ 
уусхэнэ гэжэ «Буряад 
унэн» сониной сайт со- 
носхоно. Захааминай 
Улэгшэн нютагБаа гар- 
балтай мэдээжэ сурбал- 

жалагша Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕ- 
ВА нютагаархин тухайгаа иигэжэ бэшэнэ.

- Турэл аймагайнгаа 90 жэлэй ойдо зо- 
рюулжа, 90 наЬандаа ербэгэр эрдэмтэн Б.Ш. 
Доржиев, 80-ай дабаан оодэ наяржа ябаБан 
багшанар, эрдэмтэд Б.Г. Базарова, О.А. Ба
туева, Д.Ц. Бальжанов, Н.Ю. Банзаракшеев, 
Р.П. Дымбрылова, Д.Г. Чимитова Улаан-Удэ 
- Захаамин гэБэн маршрудаар патриотис- 

хумуужуулгын удхатай авто-ябаган аяншал
гада ябажа ерээ Бэн.

Энэ булэг зон Монгол ороноор аяншалга
да мордохоор бэеэ зэБэжэ, бэлдэжэ байнхай. 
Хутэлбэрилэгшэнь -  эдэндээ орходоо, «за- 
луубтар» арадай уран дархан В.Д. Цыбиков 
мун.

Эдэ зутгэлтэн гар хооЬон ябахагуй, оор 
оорын бэлэгуудтэй юм. Жэшээлбэл, Валерий 
Цыбиков шулэгуудэйнгээ «Зуудэнэй орон» 
гэБэн шэнэ номтой монгол нухэдоо танил- 
суулха.

Ород Уласай гэгээрэлэй отличник, Ород 
Уласай габьяата багша Бадма Гомбоевна Ба
зарова «Хужарайм юртэмсэ уеЬоо уедэ» гэБэн 
барюубшатай, баримтаар баян номоо Бая 
хэблуулэн гаргуулба. 0ороо Нурта нютагта 
турэБэн, Хужарта БураЬан намтартай юм.

-  Юрэнхыдоо, хун гээшэ наБан соогоо бэе- 
дээ ноосэлБэноо зондоо Бооргэнь тараажа 
угэхэ, ондоогоор хэлэбэл, уриеэ тулэхэ ёЬотой 
гээд Банагшаб. Дайнда хабаадагшадаа, ара 
талада ажаллаБан, нютагайнгаа омогорхол 
болоЬон зоноо, ундэр наБатанаа, Эхэ-Герой- 
нуудаа, обоо уулаяа, мургэл шутээнээ, угайн-

гаа залгаае, Бонирхолтой ушаралнуудые - 
али алинииень алдангуй согсолхые оролдооб. 
Намдаа гар узуурэй туЬаламжа узуулэгшэд 
-  мун лэ 80 гаран наБатай Ханда Банзарак- 
цаевна Дамбаевада, Дора Зуйконовна Цыре- 
новада баярые хургэнэб, -  гээд, Бадма Гомбо- 
евнагай хоорэхэдэнь:

-  Захаамин басагад, шангал байнат. Сэдь- 
хэлэй сэсэг ургуулжа, хужарайхидаа хужар- 
луулбат, -  гээд амаршалбаб.

-  Ушоо нэгэ ном гаргаха хусэлтэйб. Хилэ 
шэнээр тогтооходо, Монголдо, Тэшэг сомон- 
до улэшэБэн Нуртын 80-яад хунэй нэрэ мэдээ
жэ юм. Эльгэн нютагаа эрьежэ хараха золгуй 
бурхандаа мордоБон убгэд, хугшэдэй дурас- 
хаалые мунхэлэн, муноо уеынь ури БадаБадта 
Бануулга болгон зорюулхам. Жэшээлбэл, 
Баантиин Башлиин Балданай Г омбожаб Мон- 
голдоо 8 хубуутэй болоБон байна. Балдан 
Гомбожаб хоёр хамалганда орожо алуулБан. 
Ypn ухибуудынь муноо хуу дээдэ эрдэмтэй. 
Иимэ айлнууд олон, -  гээд, габьяата багша 
онсолон дурсаба.

Ямар Байхан, дэмбэрэлтэй зорилго гээшэб. 
Хайрата нютагай халуун эльгэ тухай шэнэ энэ 
уусхэлынь шууд бэелэг лэ гээд, Бадма Гом
боевнадаа доро дохиё.

С. БАЛЬЖУРОВА, манан корр.
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АЛЕКСАНДР ЦЫБИКОВ

Сэхир, Оронгодой голнуудай ниилуур дээрэ opniohoii, Уран- 
Душын хормой тушэжэ, сэбэр йайхан булаг аршаангуудаар 
суршэжэ байдаг Утаата нютагта 1940 оной намар Цыбиков Цы- 
рен-Доржо ба Лайжит хоёрой гэр булэдэ гурбадахи урн боложо 
Александр хубуун турее Ьэн.

1949 ондо Утаатын эхин йургуулида орожо, удаань Санагын 
Ьургуули дамжан, 1957 ондо долоодохи класс дуургээ.

Александр Цырен-Доржиевич турэл колхоздоо малшанаар 
ажаллайанай йуулдэ 1960 ондо жолоошоной курс дуургээ. Тэрэ 
гэйэнйээ хойшо йуулшын удэр болотор 40 таран жэл соо жо- 
лоошоноор ажаллаа. Пуулшын хорёод жэл нютагайнгаа тургэн 
туйаламжын машинын жолоошоноор ажаллаа.

Бага найанйаа йонор ухаатай, шоглохо дуратай, убгэд, 
хугшэдэй хоороо, зугаа, нютагайнгаа зоной уг гарбал, сэгээ 
дуунуудые ехэ анхаралтайгаар шагнажа, бэшэжэ абадаг бай- 
гаа. 80-аад онуудйаа шулэгуудые, рассказуудые, унэн болойон 

ушар, буряад зоной заабари ба заншалнуудые хэблэлдэ гаргажа захалаа. Эдэнэйнь ехэнхи ху- 
бинь саг ургэлжэ «Ажалай туг» газетэдэ ба «Буряад унэндэ» хэблэгдээ. Тэрэнэй шулэгууд ехэн- 
хидээ турэл нютагаа магтайан, нютагайнгаа хунуудтэ зорюулагдайан, али угы йаа элдэб йургаал 
баримталйан байдаг йэн. Аймагайнгаа бэшээшэдэй «Уран-Душэ» булгэмэй гэшуун баййан юм.

Хун гээшэ хурьйэтэ дэлхэй дээрэ ажайууха буреэ турэл тоонтоео сэгнэжэ, байгаалитаяа 
хуййоороо холбоотой мэтээр харилсана ха юм. Гэбэшье манай шулэгшэн турэл йайхан дайдаяа 
сэдьхэлэйнгээ оёорйоо сэгнэжэ, угэ бухэноо мулижэ, гоёор магтан дууладаг, бэшэдэг байгаа.

Теэд хунэй найан ямар богони гээшэб даа, 2000 оной намар Роза Санжиевна нухэрынь гэнтэ 
убшэлжэ, нарата юртэмсэйоон мордон ошоо. Александр Цырен-Доржиевич ухибуудээрээ улэжэ, 
ажабайдалаа ургэлжэлуулээ, урдаа ехэл олон тусэб, хусэлтэй йэн, теэд тэдэнээшье хусэлдуулжэ 
шадангуй 2002 оной байал алтан намарай уедэ гэнтын аюулда орожо найа бараа йэн.

Тиигэбэшье хэжэ ябайан хэрэг ажалынь ухибуудынь ургэлжэлуулйээр, бэшэжэ ябайан шулэг, 
дууниинь зоной дунда мунхэрэн улэнхэй, ушоо хэблэгдэнгуй улэйэн шулэгуудынь олон юм.

УНТА hAH БУЛАГ ЗУУДЭЛЖЭ БАЙНА
Абарга хусэтэй сахилгаан луу 
Ангайан амаараа йорожо абаад,
Дурбэн зуг тээшэнь турьян сасахадань, 
Алтарйан толон болошобоб гэжэ 
Унтайан булаг зуудэлжэ байна.

Оёортонь миралзайан ногоон замарйад 
Оёоргуй замбуулинай одо мушэд болоод, 
Янза буриин мянган галнуудтал, 
Ялалзайаар унтаршаба гэжэ 
Унтайан булаг зуудэлжэ байна.

Хуйтэн убэлэй гурбан йара соо 
Хатараагуйдоо гуниглайан басаган 
Эжэл ханияа хулеэжэ ядаад,
Ургэйэ нойртоо дарагдашаба гэжэ 
Унтайан булаг зуудэлжэ байна.

ХУГШЭН эж ы м н и
Бухэтэр болошоо хугшэн эжымни,
Мунсэгэр йайхан шарайнь 
Жэгтэйгээр уршышоо.
Ангир шарахан нюдэдынь йуларжа,

Амисхаал сохисонь тургэдоо.
Удэшэ бури наранай орохые 
Уни удаан хулеэн, йарабшалан харадаг йэн. 
Маани мэгзэмээ аман соогоо губэржэ, 
Багахан ашанараа харан, харан хухидэг йэн.

Дуугаа ниилуулйэн галуудай субан
харихада,

Жэгтэй йайхан гунигтай дууень шагнажа, 
Дайнйаа бусаагуй дуугээ йанан шаналжа, 
Дабхаряатай нюдэдйоонь нулимса дуйаан

йуудаг йэн.
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ЗАЛУУНАПАН

ХУБУУД БАСАГАДАЙ ХУСЭЛ 
ЗОРИЛГО

Муневнэй залуушуул ажабайдалай ургэн 
харгыда гарахадаа, хари газарта гу, али захагуй 
ургэн гурэнэйнгее булан тохойнуудаар аза та- 
лаангаа туршахаяа оролдодо!.

Гэбэшье олонхинь дээдэ йургуулияа 
дуургээд, Улаан-Удэдве ба турэл нютаг- 
таа худэлхэеэ бусадаг. Залуушуулай шухала 
шиидхэгдээгуй асуудал -  нютаг дээрэмнай 
йайн салинтай ажал угы. Иимэ эрхэ бай- 
далда тэдэ яажа ажамидарнаб, ямар ажал 
хэнэб, сулоо сагаа ямараар унгэргэнэб гэжэ 
Ьонирхобобди.

Бадарма Ардаева Солонгосой Сеул хото- 
до худэлнэ. Буряадай гурэнэй ехэ йургуулида 
монгол ба англи хэлэ шудалйан, Захаамин 
аймагйаа гарбалтай басаган:

Дээдэ йургуулияа дуургээд, хари 
гурэнуудээр аяншалха зорилготой йэм. 
Солонгос ерэйээр, хоёр жэл болооб. 
Жэмэсуудые таридаг ажалда худэлнэб. Эн- 
дэхи хэлэ мэдэхэгуййоо боложо, туруун ехэл 
хундэ байгаа. Сулоо сагтаа Франци, Турци 
гурэнуудээр, мун манай гурэнэй хотонуудаар 
аяншалнаб. Тиихэдээ хари гурэнуудтэ ямар 
сэбэр гээшэб даа гэжэ гайхааб, эндэ-тэндэ 
хаяатай бог шорой нэгэшье харагдадаггуй. 
Бухы харгынуудынь шэнэхэн асфалыаар 
хушагданхай. Зониинь ехэ ажалша, бэе бэеэ 
хундэлдэг байпа. Хотып ажайуугшад олоп

дабхартай ундэр гэгшын гэрнууд соо бай- 
даг. Гадна ехэшье хотодо ухибууд ганса 
гансаараа сэнгэжэ ябадаг. Юундэб гэхэдэ, 
аюул бага, хунууд хумуужуулгэ схэтэй, хул- 
гай, наншалдаан гэжэ юумэн угы. Намда энэ 
газар хэды ехээр йайшаагдаашье haa, нюта- 
гайм ш арай онсо дулаахан. Хоёр жэл бо- 
лоод, турэл нютагаа бусаха хусэлтэйб.

Энхэ Бадмаев Улааи-Удэ хотодо сэрэгэй 
алба гаража байна. Захааминйаа гарбалтай 
зорилго, эрмэлзэл ехэтэй 26 пайатай хубуун:

-  Би Буряадай гурэнэй худо© ажахын дээдэ 
йургуули дуургээд, хэлсээнэй ёйоор сэрэгэй 
алба гаранаб. Саашадаа унэн сэхээр ажалдаа 
хандажа, аба эжыдээ туйатай болохые орол- 
доноб. Эхэ ороноо хамгаалагшад алишье 
талаар эрдэм мэдэсэтэй, шуумар, хусэтэй 
байха ёйотой гэжэ йананаб. Тиимэйээ сулоо 
сагтаа барилдаанай секцидэ ябажа, олон
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тоото мурысеенуудтэ 
хабаададагби. Би гэр 
булэтэйб, ухибуутэйб.
Энэ ажалдамнай ехэ 
йайн дэмжэдэг, бо- 
лохоор салин хулйэ 
тулэдэг, олон янзын 
хунгэлэлтэнууд бии.
Саашадаа энэ ажа- 
лаа хэлсээнэй ёйоор 
ургэлжэлуулхэб.

Эржена Доржина 
Ярууна аймагай Тул- 
дуунай йургуулиин 
йуулээр Пермь хотын 
фармацевтическэ ака- 
деми дуургээ. Улаан- 
Удэ хотын эм эй сангай 
фармацевт-провизор:

-  Пуража абайан 
мэргэжэлни мунее сагта тааруу, хун зондо хэ- 
рэгтэй гэжэ йананаб. Юундэб гэхэдэ, оршон 
тойронхи байгаалиин муушаг болоод бай- 
хада, убшэн элбэг болоно. Тиимэйээ хунууд 
залуу nahanhaa элуур энхэ бэетэй байхые 
оролдоно. Адаглахада, мунеенэй залуушуул 
ондоо болоо: архи там хи н ам надаггуй , 
тамираар бэеэ йоридог. Найатайшье зон бэе- 
ынгээ элууртэ ехэ анхарал хандуулдаг.

Тиимэйээ эм дом, витаминуудые, эдеэ хоол- 
до нэмэлтэ болодог зуйлнуудые хэрэглэдэг.

Мунее мэргэжэлээ шэлэжэ, ургэн харгы- 
да гаража баййан залуушуулда иигэжэ хан- 
даха байнаб: «Фармацевтын мэргэжэл ехэ 
хэрэгтэй, туйатай, мунгэ олзоньшье бага 
бэшэ, худэлмэрилэгшэд эмэй санда ходо хэ
рэгтэй байдаг. Тиимэйээ энэ мэргэжэл шэ- 
лэгты даа».

Зоригма Цыренова гэжэ олон угэгуй залуу 
басаган ехэнхи сагаа йуралсалдаа зорюул- 
даг байна. Томск хотодо Сибириин гурэнэй 
медицинскэ ехэ йургуулиин 3-дахи курсын 
оюутан:

-  Туе дээдэ йургуулида йайн мэдэсэтэй эм- 
шэдые бэлдэдэг гэжэ мэдээд, эндэ йурахаяа 
оройон байнаб. Туруушээр йурахадамни 
хундэшэг байгаа, саашадаа дадахадаа, нэгэ 
бага бараг болоо. Сулее сагтаа би нухэдтэеэ 
кино харахаяа, хатархаяа ошодогбди. Ма- 
най йургуулида буряадууд олон, мун хари 
гурэнуудйээ оюутад бии. Мэргэжэлтэй бо- 
лоходоо, турэл нютагтаа ошожо худэлхэ 
йанаатайб. Теэд байра байдал, салин хулйэн 
хэр байхаб гэжэ байа йанаата болоноб. Ми
нин йанахада, гурэнэй йайн тэдхэмжэ угее 
йаань, залуушуул еерынгее мэргэжэлээр 
худэлхэл даа.

Бадмаева ДОЛГОРМА
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бу ря а д  унэнпее

Аман зохёолой абдарИаа
(Тугэсхэл).

Онголи мэргэн, Ооно Эуухэм
Балар эргпэ сагай ундэр
Баргажан буряадай улъгэр.

Нэгэтэ нажарай ааяма ха- 
луун удэр Онголи хубуунэй 
Ооно дуу басагантайгаа нэгэ 
уужам нухэн соо орожо, наа- 
дахаяа барбагайнуудаа дэл- 
гэжэ байхадань, гэнтэ шорой 
тоойон хиидэжэ, йуни шэнги 
харанхы боложо, ойро зуура 
шаг шууяан зэдэлжэ ерээд, саг- 
таханаа гэрэл бадаржа, абяа 
аниргуй болобо.

Тэрэ хоёрой нухэн coohoo 
гаража харахадань, дэлхэй 
тоойо шоройдо дарагдажа 
хубилшайан байба. Эхэ, эсэ- 
гэншье угы, байра байдалайнь 
орондо ганса хара шорой. 
Гансал тээ хойно Бороголой 
эрьедэ Хусэд дарханай байра 
орбойходожо харагдаба. Алха 
душын шэнхинээн йулаханаар 
тэндэйээ дуулдана. Онголи 
дуутэеэ дархатанда ошожо, 
тэдэниие хяйа соонь золгожо, 
юун боложо байна гээшэб гэжэ 
йонирхобо.

- Байза. Тугаар тумэр бу- 
салгажа, шэрээжэ, сагаа бу- 
тараса дархалжа байхадамни, 
ойро зуура соо харанхы болоо 
хэбэртэй йэн, -  гэжэ дархан хэ- 
лээд, газаашаа гаража, турэл 
дайдаяа тойрон байжа хараха
дань, шэг шарайнь хубилжа, 
ехэ хайратайгаар узэгдэбэ.

Дархатанйаа саана долоон 
нарйанай баруун тээ Удаганай 
гэрэй урхоор утаанай гарахы- 
ень хараад, тэдэ Удаганда ошо- 
бо. Удаган ехэ эсэшэйэн, галаа 
удхалжа байгаад, иимэ юумэ 
тэдэндэ ойлгуулба:

Ши, Онголи хубуун, 
ехэ болоходоо баатар хусэ 
хусэлжэ, тэрэ муухай Ман- 
гадхайе ундэйоорэнь хюдажа, 
арад зоноо абарха хун болохо 
байнаш.

Мангадхайн йамган Таантхан 
эжы гээшэ тон муухай, таагуй 
томо бэетэй, нэгэ йуудалдаа 
гунан ухэрэй мяха, шулэ хуу 
бултыень эдидэг, тиигээд до
лоон хоног соо хара тамхи та- 
тажа, арза хорзоор ундалдаг. 
Тэрэ ехэ эди шэдитэй шаажан 
аяга соогоо хорон дэбшэ хэжэ, 
хаана юун боложо байнаб гэжэ 
мэдэдэг хадаа, шамайе бага 
баййандашни угы хэхэ гэжэ, 
Мангадхайгаа сэрэг суурынь 
толгойлуулан эльгээжэ, энэ 
муухай байдал манда асараад 
байна.

Таантхан эжы та хоёрой 
нухэн соо йуухыетнай хара- 
хадаа хосоржо, газар доро 
булагдаба гэжэ ойлгоод, тар- 
хияа ургэнгуй эдеэ хоол, архи 
тамхиндаа шунгажа оро- 
бо. Табилгын йахюуйантай 
баййандаа дархантай хамта 
бидэ дайрагдангуй улообди. 
Эгээ тэрэ дарханай тумэр шэ
рээжэ, сагаа бутарса альхижа 
баййанйаань айжа, Мангадхай 
бутуухэн талиигаа. Иийээр лэ 
йайса зуудэлжэ урдеэгуй бай- 
тарнай, эдэ багашуулнай ехэ 
боложо, бэеэ хусэхэнь мэнэ 
болоо. Дархан, танай аха 
дуунэр, аша гушанар, булта 
дарханууд ха юмта даа. Тэдэ- 
нээ толгойлйон суута бэрхэнь 
та байнат. Тиигэжэ турэлхид 
coohoo таатайень хэлэжэ, энэ 
хубуунэй бариха багажа зэб- 
сэг, мориной тоног тургэн 
бутээхэеэ оролдогты. Дээдэ

голдо Угнаасайда хулэг морин 
турэбэ хэбэртэй. Ехэ шангалха 
болообди, дахин энэ Мангад- 
хаймнай тэхэрибэл, бури до- 
роор аашалха байха. Таанад, 
аха эгэшэ хоёр, минии гэртэ 
байрлаад, памЬаа холодонгуй 
ябаха болоод байнат. Иимэ 
муухай сагта ямаршье юумэн 
боложо магад, -  гэбэ.

Типы дархан шулуу саб- 
шахада шуурашагуй, тумэр 
сабшахада туурэшэгуй, альга- 
най зэргын булад бусалгажа 
байгаад, Жаргаланта голой 
углоонэй хуйтэн жабарта ха- 
таагаад, миралзама ялагар 
хээтэй хурса хутага хубуундээ 
бутээгээд, бусад багажанууды- 
ень дархалжа дуурэхэ тээшээ 
болобо.

Эгээ энэ уедэ Таантхан 
эжы йэгээ орожо, долоон 
муу хубуудтээ бушуу бэрхэ 
йамгадые бэдэрхэ гэжэ шаа
жан аяга соогоо хараба. Онго
ли хубуунэй эрэ бэеэ бэслЬыс, 
дарханай зэбсэгуудые бутээжэ 
баййые обёоржо, долоон уй- 
мар тэнэг хубуудээрээ тэрэниие 
угы хэхэ йанаатай гараба.

Удхэн шэбэр шуты соо урса 
зохёогоод, иигэжэ хэлэбэ: «Он
голи хубууе мэхэлжэ асархаб, 
таанадые долоон сэбэрхэн аб 
адли басагад болгохоб. Таанад 
тэрэнэй тархииень эрьюулжэ 
хюдахат. Шадаагуй haa, haap 
мухай Ьархяаг болгожо, умхи 
тэбэрижэ хэбтэхэт.

Онголи хубуунэй тулеэ ха- 
халхаяа гэрЬээ гарахадань нэгэ 
заахай инзаган уудэ хуреэдэнь 
шургоожэ байба. Хажуудань 
ошоходонь, инзаган ехээр 
дохолйоор саашалба. Хулыень 
аргалха байна гээд, хойнойоон
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дахайаар, шугы соохи урса руу 
ороод, инзагаяа олохоёо боли- 
шобо.

Г айхажа байтарнь, нэгэ 
сэбэрхэн басаган би боложо, 
альган дээрээ шагайнуудые 
йагшажа: «Табан зуу наадая», 
-  гэбэ. Хэн туруун эсэнэб, тэрэ 
булигдайанда тоологдохо гэжэ 
хэлсээ табиба. Нэгэ хэды наа- 
даад, Онголиин газаа гараха- 
дань, хоёрдохи басаган ерэжэ 
наадаба. Тиигэжэ долоон баса- 
гад хамйажа, хубууе йажааба. 
Тэрэнэй унтахатайнь адли 
долоон хуйхэр хубууд эхын- 
гээ заабаряар шара тойо хай- 
луу-лаад, халуунаар ама руунь 
шудхажа алаба.

Ооно дуухэй Онголи аха- 
яа хулеэжэ ядахадаа, Удаган 
эжыйээ йураба.

-  Мангадхайн долоон шол- 
мосууд эжынгээ йургаалаар 
хубууемнай алаад, ундэр ха- 
дын мульйэн сагаан оройе 
мунгэн гэжэ йанаад, тэрэниие 
абахаяа дээрэнь гарайан аад, 
буужа шадангуй тэндээ ухоод 
хэбтэнэ. Ши, басаган, бу уйла. 
Нэгэ арга олдохо байха, -  гэжэ 
удаган хэлэбэ.

-  Мунхын хара уйанда мэдэ- 
бэл, мэнэ гэйээр ошохо йэм, -  
гэбэ басаган.

Наранай гараха зугтэ, 
Шара далайн захада, Шатарша 
хаанайда бурханай заяагаар 
ухэйэн хуниие эблэжэ, бодхоо- 
жо шадаха эрдэмтэй гурбан 
эгэшэ дуунэр, зураг шэнги 
йайхан басагад бии. Тэдэниие 
асарбал, хубуугээ бодхоожо 
шадаха байгаабди, -  гэжэ Уда
ган харюусаба.

-  Би ошожо, тэдэниие ури- 
жа шадаха губ?

Тэдэ басагад хадамнаха 
болойон уедоо ха юм. Залуу 
хубууд тэдэниие зууршалха 
гэжэ ехэ ябадалтай болонхой. 
Тиимэ ушарйаа басагад хай-

шаашье гаража шадахагуй.
-  Эрэ хун шэнгеэр хубса- 

лаад, ахынгаа тулоо ошожо, 
тэрэ хубуудээр хурмэлдэжэ, 
зууршалсажа узоо йаам, ямар 
бэ? -  гэжэ басаган асууба.

-  Хари, шимни арга баша- 
тай ха юмши. Зугоор басаган 
бэеышни элируулээ йаа, 
аюултай. Теэд шэбшэхэдэм- 
ни, бэшэ найдаха хун угы, бур- 
хандаа зальбараад лэ, шамаяа 
хулеэхэйээ бэшэ аргагуй бо- 
лоод байна хэбэртэйбди, -  гэжэ 
Удаган хэлэбэ.

Ооно дуухэйн ахынгаа 
хубсайа хуягынь умдэжэ, бажа 
зэбсэгынь зуужэ, хулэгыень 
унажа гарахадань, Удаган дар- 
хан хоёр харахадаа, энэмнай 
ямар ахадаа адлихан болоод 
байнаб гэлдэйээр улэбэ.

Ябууд дундаа мориниинь 
хунэй угоор хэлэбэ: «Бит ье 
эзэеэ бодхоохые оролдоноб. 
Ямарханшье тэмсээндэ ябаха- 
даа, ходол нам тээшээ нюдоо 
табижа байгаарай. Хаантай 
татар  наадаха болоо йаа, га- 
заахи йайхан жодоо модой 
доро наадаяа гэжэ эрилтэ та- 
бяарай. Би ойрошни байхаб».

Ооно дуухэй хоногой 
хусэхэгуй зуурада хулэг мо- 
риной хусоор хурэжэ ерээд, 
барилдаа, урилдаа гаталжа, 
хаантай татар  наадаха боло- 
бо. Булигдажа узоогуй шатар
ша хаан намай булиха дэлгэр 
ухаатай хун байбал, гурбан 
басагадаймни эзэн болохо гэжэ 
эрилтэ хэлсээ табилйан байгаа.

Хаан жодоо модой доро наа- 
дахые арсаагуй. Ойро ондоо 
модой доро тиирэжэ баййан 
морин тээшээ Ооно дуухэй 
нюудагаар хара харайаар, аа- 
лихан тойруугаар наадажа, 
хаанаа шуужэ, Онголи нэрэтэй 
хубуунби гэжэ бэеэ гэршэлбэ.

Олон тэргэ тэмээндэ ашаа 
ашажа, адуу мал туужа, Ооно

дуухэй гурбан басагадаа да- 
хуулжа, нютагаа мордобо.

-  Туруулэн ошожо, турэ ху- 
римаа бэлдэхэмни, муроорни 
ерээрэйгты, -  гээд, ябууд дун
даа ахынгаа хуур дээрэ орожо, 
багажа зэбсэгыень зуулгэжэ, 
эмээлыень дэрлуулээд, мориёо 
ой руунь бэлшуулээд, гэртээ 
хариба.

Басагадай шэбэр шугы 
хурэжэ ерэхэдэнь, урсын за
хада Онголи хубуун амингуй 
ухоод хэбтэбэ.

Типы эгэшэнь убдэгэй 
дээхэнуур, тээли басаганиинь 
бэйэлуул дээгуурэнь, одхон- 
дойнь убсуун дээгуурэнь хойно 
хойнойоо йубарилдан, нэжээ- 
шэ минаадаад, алхалжа гараха
дань хубуун ами орожо, гурбан 
басагадаа дахуулаад гэр тээ
шээ гэшхуулбэ.

Хусэд дархан, Удаган эжы 
хоёр хаанай гурбан йайхан ба
сагад бэринуудые буулгажа, 
хурим турэ унгэргэбэ.

Таантхан эжы хубууд ээ 
хулеэжэ ядахадаа, шаажан 
аягадаа хорон дэбшэ хэжэ, 
Онголи хубуунэй хуримаа 
хэжэ байхыень харажархи- 
хадаа, Мангад хайе уй тумэн 
сэрэгуудтэйнь эльгээбэ.

Тиигээд богоол Шиипаас 
хубуугээ дуудажа асараад, 
иимэ даабари угэбэ:

Мангадхайн хойнойоо 
ошожо, хаанай йайхан басага- 
дые абаад, ундэр хадын ондоли 
мульйэн соойоо хубуудыемни 
асара. Хубуудээ гэдхээжэ, ами 
оруулха арга оороо олохоб. 
Тиихэдэнь Шиипаас хубуун 
йураба:

Яажа тэрэ хада оодэ гара
ха, буухабииб?

- Энээн соо хара, сээжэл- 
дэжэ аба, -  гээд, шаазан аягаа 
хубуундээ йарбайба.

Шиипаас хубуун Таантхан
( Ургэлжэлэлынъ 8-9-дэхи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
эжын йупэйэп энэ шаажан аяга 
соо гэжэ мэдэхэ хадаа тэрэ- 
нииень шэдэжэ, йупэйыепь дэг- 
дээжэ, хумхи ToohoH болгобо.

Онголи хубуун хурим турэеэ 
дуургэжэ, зуун Хунтэйн хор- 
мойдо сэрэг суураа суглуулба.

Мангадхайн сэрэгуудтэ 
абаашуулагдайан эхэ эсэгэеэ, 
айл зоноо сулеелхэеэ бэлэд- 
хэл хэжэ байхадань, Шиипаас 
хубуун ерэжэ, иигэжэ хандаба:

- Би Мангадхайн барлаг, 
Таантхан эжын зараса, долоон 
уймар хубуудэйнь богоолби. 
Мангадхай эжынгээ зарлигаар 
танине угы хэхэеэ ерэжэ ябана.

Тэрэнэй йуулээр Таантхан 
эжые ил ah ап тухайгаа, Ман
гадхайн эзэмдэйэн хурдан гэш- 
хэдэлтэй, шулуун зурхэтэй хухэ 
бухые унажа ерэйэнээ хеерэжэ 
угэбэ. Мун лэ тэрэ бухынгаа 
хунэй хэлээр угэлйэн тухайнь 
иигэжэ мэдуулйэн гэлсэгшэ: 
«Зорийоншни зохидоор бутэг, 
хусэйэншни хожомдонгуй бу
тэг, бишни эндээ шулуун бо- 
лоод улэхэмни, хожом хойноо 
намдаа шутэжэ ябаарайгты».

Манай нангин шутее Буха 
шулуун тухай домогуудай нэгэ- 
ниинь иимэ юм. Бархан баабай, 
Баргажан эжы, Боолон тумэр, 
Буха шулуундаа сэржэм ургэжэ, 
Хилман хушууяа магтан дуула- 
жа дайлалдахаяа мордобо.

Хоёр мурэнэй дундахи 
олтирог дээрэ Мангадхайн 
сэрэгуудые угтажа, Онголи 
хубуун онсо мэргэнээр хюдажа 
оробо. Эндэ олон сэрэгуудые 
угтажа, Онголи хубуун оноо 
мэргэнээр хюдажа оробо. Эндэ 
олон сэрэгуудэй алуулйан газар 
Алааша гэжэ нэрэтэй болойон.

Мангадхай сэрэгуудэйнгээ 
усооржэ байхыень харахадаа, 
буганууд боложо, Хилман ху- 
шуун дээрэ гаража мургэлдэе 
гэжэ уриба.

Онголи хубуунэй Удаган- 
даа ошожо йурахадань, тэ- 
рэнь иигэжэ хэлэбэ: «Мангад
хайн бэень гэжэ байха томо, 
Шиипаас нухэртэйгоо эблээд, 
хумэрюулхээр байнат. Шама- 
яа ёдон ганса хурса эбэртэй 
бута болгохоб, яажа тэрээгээ- 
рээ мургэлдэхэеэ шэбшээрэй. 
Нугоодышни оорын шадаха 
аргаараа хамйалсаха. Пайнаар 
хэлсэжэ, арга башатайгаар 
орожо, хушэ хурэхэ аабза гэйэн 
найдал намда туроод байна».

Бага байхадамни, Ман
гадхай дайгаар орожо, эхэ 
эсэгыемни угы хээд, намайе 
барлаг болгоо. Уйоогоо абаха 
сагни одоол тудалдажа бай
на, -  гэбэ Ш иипаас хубуун. 
-Таантхан эжы намайе мэхэ 
гохо арга шадалтай болгожо 
шаазган болохо хубилгаан 
шадал намда угоо йэн. Тэрэнь 
эндэ ехэ туйатай байха ёйотой. 
Хилман хушуунай оройдо хоёр 
бугын мургэлдэхэдэ, газар 
дойолон, далай долгилон бай- 
ба. Мангадхай бута болоод, 
ташалуур руу тулхижэ оробо, 
халтирхай руу хашажа оробо, 
зубалга ураалйан шаазгай ерээ 
гээд хухибэ. Онголи бута энээ- 
хэн уедэнь ёдон эбэрээ йуга та- 
тажа, зурхэ руунь шаажа, убдэг 
дээрэнь йэхэруулжэ, ургоорнь 
газар тулгуулжа, ута хэлыень 
гаргуулба. Тиихэдэнь шаазгай 
хоортом хурса йуулээрээ хэлэ- 
нэйнь узуур тайалжа, Мангад
хайн йунэйыень дэгдээбэ.

Хоёр хубууд унэн бэеэ бэелэ- 
эд харахадань, Мангадхай зуун 
бэедээ улаан хубхэ ургуулйан 
гэрэй зэргын шулуун байса бо
лоод хэбтэбэ. Анда хоёр нухэд 
абарга томо дайсанаа даража, 
сэрэг сууртань ошожо: «Ман- 
гадхайтнай мэндэеэ хэлээ, хой- 
то сагтаа дайлалдангуй, хунэй 
зооридэ хорхойтонгуй, бууса 
байраяа гамнажа, багашуулаа

ургэжэ ябагты, -  гэжэ хэлээд, 
гэр гэртэнь тарааба.

Нимайлан багша, ехэ лама, 
Баргажан дайда ерэжэ, буряа- 
дуудые Буддын шажантай бол
гожо, Улаан Борголой зуун 
эрьедэ ургэн Хунтэйн хормой- 
до угалзатайан йайхан дасан 
барижа, мургэл тахилаа бада- 
руулба. Эндэйээ хойшо Онголи 
хубуун Мэргэн гэжэ алдартай 
боложо, эхэ эсэгэеэ, айл ашаа- 
наа бусажа, адуу малаа тэхэ- 
рюулжэ, нухэртоо дуу басагаяа 
хадамнажа, найр наада, хурим 
турэ наяруулжа, гурбан йайхан 
йамгантаяа ан-бун гэлдэжэ, 
дуурэн жаргал эдлэжэ йуугаа 
юм даа.

Шагдар БАДМАЕВ

УГЛА ХУНДЭЛХЭ УНДЭР 
YYP ГЭ

Хэр угйаа хойшо булган 
малгайта буряад арад угайн- 
гаа хусэндэ найдажа ябаа. 
Туухын элдэб уйлэ ябадалйаа 
ажайуудал, хараа бодол, узэл 
сурталшье хубилаа. Гэбэшье 
элигсэгууднай хэзээдэшье уг 
гарбалаа уйанда хаяагуй.

УГАЙ ХУСЭН ШАНГА
Угай хусэн гээшэ тон ехэ 

удха шанартай юм. Хэр угйаа 
хойшо буряад угтсаатан гэр 
булын харилсаанда гол анха- 
рал табидаг байгаа. А лит ье 
сагта хунйоо ямар угайбши 
гэжэ асуудаг йэн. Уг унгяарнь 
хуниие тайлбарилжа, абари 
зангыень, ажайуудалыень ту- 
хайлдаг. Хун бухэн уг унгияа 
ухашалан шэнжэлхэ ёйотой. 
Юундэб гэхэдэ, элинсэгууднай 
угаа хамгаалан хадагалаг- 
шад гээшэ. Бидэ угайнгаа 
ургэлжэлэл урн йадайад гээ- 
шэбди.

Уг хадаа элтттэ хусэ, хэрэгтэй 
мэдээсэл угэдэг амиды модон 
ха юм. Пай элуур энхэ байгаа 
йаань, йайнь элшэ хусэн уейоо
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уедэ дамжуулагдадаг, harm 
Ьайхан, нигуулэсхы буянтай 
уйлэ хэрэгуудые уйлэдэжэл 
ябахадаа, угайнгаа ундэЬэ 
бури бэхижууднэбди. Хэрбэеэ 
муу уйлэ уусхэжэ, суйд татажа, 
хорото хэрэг хэбэл, хуйнэй ами 
наЬа хорообол, хулгай, худал 
хуурмаг ябадал гаргабал, угай 
хусэн Ьуларжа, элшэнь унтар- 
на. Энээн тухай олониитын 
ажал ябуулагша, удаган Улья
на Раднаева номууд соогоо ехэ 
тодорхойгоор юрын уншагша- 
дай ойлгохоор бэшэдэг.

-  ПунэЬэн хадаа еврее угаа 
шэлэдэг. Олодахин турэхэдее, 
урда хэгдэдЬэн алдуу заЬахаяа 
heepree тэрэл угта эрьеэн ерэ- 
дэг. Уг гээшэ хунэй абари зан- 
да, бэлиг шадабарида, мунгэн 
зверитэ байдалда, хун зонтой 
харилсаанда нулеелдэг хун 
эхын Ьунбэйтэй хамта саа- 
шанхи ажадалайнгаа хэб бэе- 
дээ шэнгээдэг, гэжэ Ульяна 
Юрьевна хэлэнэ.

Угай хусэн тухай хэлэбэл, 
хэзээ нэгэтэ дээдын хусэтэ 
Бурханшуулай удаа Уг байдаг 
Inn. Бурхад Угай ахалагшана- 
раар хеерэлдэжэ, хун зонтой 
харилсадаг байгаа. Гурэн за- 
саг Угай туруушуулэй мэдэлэй 
байЬан. Угууд лэ засаг бари- 
даг, газар дайдаа эзэмдэнхэй 
хаашуулай уг залгамжалал (ди- 
насти) байгуулдаг Нэп. Мунее 
сагта бухы юумэн хубиланхай. 
Мянгаад жэлэй туршада ходо 
дайлалдажа засаг турэ шажан 
мургэлнууд Ьэлгэлдээ, илагша- 
дай хараа бодолнууд унэн гэжэ 
тодороо. Тиигэжэ Уг таЬаржа 
эхилээ юм. Хубисхал, хоёр 
ехэ дайн энээндэнь тон ехээр 
нулеелее. Тиигэжэ Пай удха 
хубилжа, гэр булын унэ сэнтэй 
заншалта харилсаан Ьулараа.

- Худхалдаад байЬан саг
та ан-бунхан байдалай эрье- 
хын тула арадай угай зан-

шал Ьэргээхэ шухала. Мунее 
бухы юумэн Бандараадуй, угы 
хэгдээдуй. ТиимэЬээ угай агуу- 
ехэ заншалта удха Ьэргээхээр. 
Тиихын тула уг бухэнэй хам- 
гаалагша бии болохо ёЬотой, -  
гэжэ Ульяна Раднаева тэмдэг- 
лэжэ.

УГАЙ ХАМГ ААЛАГША
Угай хамгаалагша гэхэдээ, 

эндэ заатагуй бее удаган бо
лохо гэнэ бэшэ, намтарай уйлэ 
хэрэгуудые бэшэжэ байдаг хун 
хэрэгтэй. Гэр булын эгээл аха- 
лагша хубуунэй хубуун угай 
туруулэгшэ байдаг. Эндэ заал 
haa эрэ хун бэшэ, эхэнэршье 
байжа магадгуй. Ямар нэгэ 
муу юумэнэй болоходол, зарим 
зон уг гарбалайнгаа Бабагша 
бэдэржэ, эндэ тэндэЬээ Ьураг- 
шалжа эхилдэг. Тиигэжэ бай- 
хагуйл тула угайнгаа туухэ 
суглуулха хэрэгтэй гэжэ. Улья
на Юрьевна онсолоод, иимэ 
туЬатай зубшэлнуудые хэлэ
нэ: «Нэн туруун дэбтэр соогоо 
гэр булынгоо туухэ бэшэгты. 
Ахалагша зоной мэндэ бай
гаа сагта урдахи ундэр уг ту- 
хайгаа Ьурагшалагты. Г эрэ 
булэнуудэй туухээр Ьонирхожо 
байгты. Уг гарбалнай ямар 
абари зантай байгааб, ямар 
Байн юумэ уйлэдооб, ямар 
муу юумэ хээб гэжэ мэдэг- 
ты. Муу уйлэ хэгдэЬэн байгаа 
Баань, энэ ушарЬаа ажабай- 
далай ямар Ьураал абахабиб 
гэжэ бодожологты, шэнжэлэг- 
ты. Энэ юртэмсэдэ мундэлэй 
турэЬэндео эхэ эсэгэеэ, элин- 
сэг хулин сагуудаа дулааха- 
наар дурсан, баярые хургэгты. 
Ургэл мургэлоо дурсажа байг
ты. Турэл гаралайнгаа ямар- 
шье Ьаань, энхэрэн хайрлагты, 
бодомжолон ойлгогты, дурлаг- 
ты. Аха дуунэртэеэ харилсажа, 
дулаагаа угэлсэжэ, хандалсажа 
байгты. Тиихэдэтнай угайтнай

хусэн шангарха. Гадна ургэл 
хэгты. Угайнгаа хусэндэ этиг- 
эбэлтнай ооЬэдоошье мэдээгуй 
байхадатнай, ажабайдалтнай 
Ьайжарха, муу уйлэ ябадал хо- 
лодохо, угайнгаа дэмжэлтэ хо- 
дол мэдэржэ байхат.

ЭЛШЭ ХУСЭЕЭ ХАЙШАН 
ГЭЖЭ ХАМГААЛХАБ?

Илангаяа муноо сагта элшэ 
хусыетнай Борон абадаг хунууд 
байдаг гэдэг. Ямар бэ даа нэгэ 
хунтэй харилсаад, хоорэлдоод, 
тоосолдоод, гансата «Балд» 
гээд, хусэ шадалгуй болошохоор 
байдаг. Энэ хадаа, элшэ хусэнэй 
вампиртай ушараа болонобди. 
Иимэ зон зорюута хунуудые су- 
халдуулжа, зурхэ сэдьхэлыень 
худэлгэжэ, Банаагаа амардаг, 
элшэ хусэтэй болодог. Мун он- 
доо хунэй ухаагаар ажаЬуудаг, 
хунэй хузуун дээрэ Ьуудаг зон 
баЬал тэдэнэй тоодо ороно. Би- 
дэшье булта оршон тойронхи 
байгаалияа бузарлажа байха- 
даа, эхэ дэлхэйнгээ элшэ хусэ 
Ьорожо байЬан вампирнууд бо- 
лонолди даа. Ульяна Раднаева- 
гай тайлбариБаар, ямар юумэн 
элшэ хусэ Ьалгадаг бэ гэхэдэ, 
иимэ:

- Убшэн, шурбэЬэнэй та- 
талга, болон уе мусын аягуй 
байдал.

Уйдхар, уур сухал, хэлэ 
аман, нэргуу сэлгэ, бэеэ мууша- 
лалга, сэдьхэлэй доройтонги 
байдал. ДаалгагдаЬан уяалгаяа 
унэн зурхэнБоо бэеэлуулгэ.

Харин амаржа унтахада, 
сэрэгтэ хэрэггуй уйлэ усадха- 
хада, юрэ шашалдахагуйдэ, 
хэрэггуй бодол гуйлгэхэеэ бо- 
лиходо, элшэ хусэн бии боло
дог. ТиимэЬээгарутаЬаар улуу 
ехээр хоорэлдэхэ, компьютерэй 
урда удаан Бууха сулжээ хол- 
боогоор ходо харилсажа байха 
хэрэггуй.

( ¥ргэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

ДУНДА АЗИ ДОМОГООР БАЯН
Сэнгуу йайхан пайапдаа 
Сэсэгтэ арюухан нютагтаа 
Ажал хэжэ,
Амаа тойодожо ябахадаа,
Арад зонойнгоо ашада 
Ажалаараа омогорхоод,
Ажабайдалые бэен дээрээ узеед,
Амарха сулеегуй ябагдаа.
Залиршагуй нараяа, булгата Хангайгаа 
Зурхэ сэдьхэлээрээ домоглон зэдэлуулжэ, 
Гурэн турынгее зеериие 
Гамнан арьбадхажа ябайандаа,
Хангайн арюухан байгаалиин 
Хатан Зэдэ эжын ургэмжеер 
Ханхинама аялга доро удэйэндоо,
Хундэтэ аба эжынгээ нэрые нэрлуулжэ

ябахадаа
Хуршэ Монгол ороноор айлшалжа, 
Хурэнгын архяар хундэлуулээ йэм!
Пайхан заншалыень хундэлжэ,
Пураг суутай уреэл хэлэгдээ.
Трактор, комбайн жолоодоходоо 
Таряан дал ай долгилуулаа йэмди.
Алтай намарай ерэхэдэ 
Ажалаараа суурхажа, амжалтатай ябагдаа. 
Зуун жэлэй Ленин багшын медальда 
Золтой нэрэ хундэдэ хуртэжэ,
Зурхэн дээрэм 
Зуулгээ йэн.
Ухэр мал ай тииргэн соо
Ундэр йэрюухэн хубшэдоо
Удэр йунигуй малай хойнойоо ябажа,
Унэгуй путёвкооор шагнагдажа,
Дунда Азине харахаа,
Дуулгата ундэр дайдайаан 
Дэнзэеэ дэлгэйэн алтан намар 
Дуулин баярлан мордоо йэм.
Улаан-Удэйоо 36 хун 
Улаан наранай гараха уедэ 
Эрхуу хото хурэжэ,
Эгээл ундэр модой йумэ харуулаа Нэп.
Тойон зула бадараажа,
Томоотой попые хундэлжэ,
Толотомо аян замаа
Таатай арюуханаар арюудхаабди.
Агаарай онгосодо йуужа,
Алма-Ата хотодоо буугаабди.
Наранай элшээр бадарйан

Ном ногоон дайдыень гоёшоогообди. 
Дунда Азиин хотонуудые хаража,
Дэлхэй дээрэ суутай Самаркандын ордондо 
Доро дохни хаража,
Долоон унгын йолонгойоо ушоо гоё юм. 
Ундэр турэлтэ Чингис хаан 
Унгэтэ ордоной йайханиие хаража,
Уеын уедэ мунхэ байхыень 
Угын баялигаар домоглоо йэн.
Элдэб хотонуудай узэсхэлэниие хаража, 
Элйэтэ губяар дабшажа гараабди.
Эгээл хундэтэй хулэгоо 
Элжэгэниие унуулжа баярлуулаа йэн. 
Сайбар хурьйэтэй газарта 
Сонсогор хурин бумбэ соонь нюулгаатай 
Гурбан моортэй трактораар 
Гамтай арюуханаар хубэн суглуулна.
Элйэн губиин дундуур 
Эльгэн улаабтар унгэтэй 
Сырдарья-Амударья 
Эбхэрэн урдажа 
Эндэхи хуурай газараа уйална.
Толотомо наратай,
Туркмениин гоё йайханиие хаража,
Гурба хонойон хурьганай арйаар 
Гайхалтай буржагар каракуль малгай оёно. 
«Хаан-Уулын» торгон байгаалиие хаража, 
Хормойдонь аршаан булагууд дуурэн. 
Халуун нарата дайдада 
Хоморой жэмэсуудые харуулаа йэн.
Хотон бухэндэ
Урданай хушоонууд дуурэн
Урдань ерэжэ зогсоод
Хундэлэн ёйолжо мургоо йэмди.
Алма-Атагай сэсэрлиг соо
Амтатай яблокын шэмэтэйе сэгнээбди.
Энэл дайдайаа абаашажа,
Эхэ дэлхэйе дуурэн шэмэглээ.
Дунда Азине хаража,
Дуршэлтэй ажалыень хараабди.
Омог байдал, бардам йуури 
Одоол хаража йонирхообди.
Сэлмэг арюухан нюдэдынь 
Сэнхир тала мэтэ уужам юм.
Хара толгойтоноо хундэлхэдэнь 
Хэмгуй ехээр баярлаабди.
Холын газараар аяншалхада 
Хангай йайхан нютаг йанагдажа,
Хурга торгон байгаалияа сэгнэхэдэ
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Хайратай зурхэ сэдьхэлни уярна.
Эжэл дайдамни
Энэрхы йайханаар йанагдаа,
Эрдэни хулэгни
Эндээл намаяа угтажа инсагаалаа йэн. 
Буруунайнгаа бэлшээрийээ холо ябаагуй 
Буряад гэхэ гут?
Хадайаан сааша холые хараагуй 
Хонгоодор гэхэ гут?
Шэруун дайнда ябалсайан элинсэгууднай
Шара далайн caanahaa
Шаргал наранай гарахые угтайап
Богдо Чингис хаантай
Баруун ехэ далайда мориёо уйалжа,
Бурма улаан наранай орохые харайан.
Кавказай тунга ногоондо
Хулэг мориёо таргалуулжа,
Хара далайе тойрожо,
Хамаг узэсхэлэниие xapahan

MYHX3 ГУЛАМТА
Хухын дуута сагта 
Хунэй сэдьхэл уяржа,
Ханил гансатайгаа 
Холойоо уряалжа,
Хуримай уреэлые зэдэлуулыш нютагтаа.

Уран бута шэнгеэр 
Урихан дуугаа зэдэлуулжэ,
Ушарйан гансатайгаа 
Угаа дамжуулжа,
Урма баяртайгаар жаргыш нютагтаа.

Аляахан гургалдай шэнгеэр 
Аялга дуугаа жэнгируулжэ,
Амараг гансатайгаа 
Арюухан хуугэдтэй боложо,
Алтай улгын дууе зэдэлуулыш нютагтаа.

Аршаан булагаар бурьялйан 
Ара Хангайдаа 
Аба эжы боложо,
Ашата эхэ эсэгынгээ
Алтай гуламтые йэргээгыш нютагтаа.

ХУХЭ МУНХЭ ТЭНГЭРИЬЭЭ ЗАЯАТАЙ 
ХОНГООДОР з о м н и

Эртэ урда сагай туухэйээ,
Элдин Хангайн алтан тулгайаа,
Эрэ хунэй алдар соло
Эмээл дээрээ соёрхожо худэржэйэн.
Эрэлхэг зоригтой ангууша, малшаднай
Эхэ йайхан нангин гуламтаа
Эгээл гамтайгаар хамгаалжа ябайан

Эсэгын нангин йургаалые ухаандаа хадууйан. 
Хухэ Мунхэ Тэнгэрийээ заяатай 
Хонгоодор зомни.

Y пэр дэлхэйдэ унэржэ ерэйэн,
Yпдэр хадынгаа харасаар 
Уурэй Солбон дээгуур дамжажа ерэйэн, 
Ургэн Буряад, Монголойнгоо соло дуудайан, 
Мон даргын адислайан,
Мунгэн домбоор халяама 
Мунхын аршаангаар суршэжэ,
Мэргэн домшо зоноо тубхинуулйэн.

Хухэ Мунхэ Тэнгэрийээ заяатай 
Хонгоодор зомни.

Аяар баруун урда зугйоо заларйан 
Алтан дэлхэйе зурайаар,
Помо шэнги хурдан моритой 
Парьдаг ууладаа мунхэрйэн,
Буха Ноён Баабай удамаршантай,
Буряад зоноо харалсажа ябаха 
Табан хушуун малай заяаша болойон, 
Тунхэн нютагта хубилгаан болойон.

Хухэ Мунхэ Тэнгэрийээ заяатай 
Хонгоодор зомни.
Хонгоодор зомни.

УБГЭД
Ye сагай хэрэгууд 
Убгэрхэ буриш йонирхуулна,
Удэрэй ошохо тума 
Уетэн нухэдымнай йануулна.
Утэлхын далайда тулахадаа 
Ухибууд, ашанарай анхарал хэрэгтэй,
Ye найан соогоо сугтаа йууйан 
Унэн нухэрэйм сайшье амтатай.
Арюухан Хангайдаа жаргайандаа 
Ашанар, зээнэрэйм унэрыншье хоншуухан. 
Мундэгэр толгойдоо 
Мунхэ сайатай болонхойбди.
Удэрэй йайхан сагуудта 
Уреэлэй дээжые айладхажа ябаебди!
Угэ бухэмнай хундэтэй 
Унэр сэсэн зугаатай йууебди!

Хухын донгодохые шагнажа,
Хугтэй йайхан найан унгэрнэ,
Оршолонто юртэмсын ябасаар 
Одоол бэе тамир буурана.
Булгата Хангаййаа халихада 
Буянта йунэйэн дэгдэхэ.
Бурхандаа мордохо 
Булта нэгэл харгытайбди.

(Тугэсхэлынъ удаадахи дугаарта)
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ХОШОН ЗУГАА ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

СЭСЭН УБГЭН
Урда зуун жэлэй жараад оноор колхоз байхын 

уе йэн. Июлиин арбанда убйэндэ ажалшадые 
гаргаад нэгэ хэды хонойон хойно, эгээ туруушын 
Ьурн (сомоо) хэжэ байна гут гэжэ колхозой ноёд 
УАЗ тухэлэй машинаар убйэшэдэй бригадада 
ерэбэд.

Ерэхэдэнь убйэшэд хашаанай модо бэлдэжэ 
байхыень хараад, муноо болотор юундэ убйоо 
сабшангуйгоор байнабта, туруушын сомоо со- 
моод байха байгаат гэжэ ганирхадань, тэндэ 
баййан убгэн иигэжэ хэлэбэ: «Муноол ногоон 
йаял ургажа байна, бэшэ бригадаар ябаад ерээд 
хараарайт, би энэ зомгоойо газар руу шаагаад 
орхийуу, углоодэр энэ зомгоойые ногоон ху- 
шаад, ушоо дээшээ болоод байха».

Туруулэгшэ тэрэ зомгоойыень линейкэ гарга- 
жа хэмжээд: «Углоодэр hooproo бусахадаа хара- 
хабди», -  гээд мордобод.

Нээрээшье, хоноод ноёд ерэхэдэнь ногоон 
тэрэ зомгоойонйоо улуу ургаад байба.

- Танайл бригадые хорин табан болотор 
орхийуу, ногоонтнай ургаг. Ехэ убйэ абабалтнай 
убйэнэй дуурэхэдэ узэхэбди хаража, -  гээ йэн. 
Нээрээшье, тэрэ бригада эгээл ехэ убйэ абажа, 
бригадирынь ВДНХ ошохо болоо бэлэй. Тэрэ 
бригадын убгэн:

- Урдандаа эльгээн эдеэндэ убйэндэ орожо 
баййан юм, эльгээн болотор ногоон ургадаг гэжэ 
убгэ эсэгэнэрнай хэлэгшэ бэлэй. Муноо эльгээн 
эдеэн гэхэдэш хэншье мэдэхэгуй байха. Августын 
хоёрто болодог, бухы жэмэс ургамал эдеэшээд 
байдаг гэлсэгшэ, -  гээд энеэгээ йэн.

ШИ
Дайнай йуулдэ 1946-1947 онуудаар болойон 

ушар.
Хатуу хушэр саг байгаа йэн. Нэгэ хубуун Ир

кутск хото ошожо йураад гэртээ ерэхэдээ, эдихэ 
юумэ абаад ошохо байгааб гэжэ йанаад, дэлгуур 
дээрэ ошожо хоёр капуста абаад ерэйэн юм. Эди

хэ юумэн тэрэ сагта хомор хадань иигэжэ ябайан 
байгаа бэзэ. Еэртээ ерээд, эжыдээ капустаа гар
гаад харуулба.

Эхэнь хониной мяхаар йайн капустатай шулэ 
аягалжа угэхэдэнь. Хубуун:

-  Ямар гоё щи шанаад байнат, -  гэйэниинь, 
эхэнь хубуугээ хараажа эхилбэ:

-  Эхэйээнь ехэ болоо туш, йураад ерэхэдэш, 
би шамйаа бага болоолби. Юундэ намай ши 
гээбши?

Хубуун эхэдээ:
-  Би таанадые ши гэжэ хэлээгуйб. Харин щи 

гэжэ нэрэтэй шулэ шанаа ха юмта гэйэмни, бу- 
руу ойлгоно ха юм та, -  гэжэ эхэеэ уур сухалынь 
намдуулаа бэлэй. Тэрэ уедэ эхэнь щи гэжэ шулэ 
хаанайаа мэдэхэб даа, худоогэй хун.

ДУР ЛАБАН ХУБУУПЭЙ ДУРСАЛГА
Харанхы йуни
Хаража хэбтэнэб,
Хунууд унтаал,
Харин би угтанагуйлби.

Шинии абяан 
Шэбэнэйэн шэнгил 
Бухэ нойрыем 
Барийан шэнгил.

Харанаб шамайгаа,
Хэлэнэб шамдаа,
Халуун дурыем
Хаража абыш даа.
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