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ПОНИН

Гэр булын Ьайндэр

Энэ болбол дуран ба унэн 
сэхэ байлгын, гэр булэ хамгаал- 
гын, гал гуламта сахилгын тэм- 
дэгтэй Ьайндэр юм.

Пайндэрэй Ьулдэ тэмдэг 
балжан гарма сэсэг болоно. 
Балжан гарма сэсэг хадаа дура, 
дэльбэнуудынь баян, элбэг бай- 
дал, сэбэр Ьайхан бэеын тамир 
тэмдэглэдэг. Энэ Ьайндэрэй гол 
айлшад болбол Захааминда мэ- 
дээжэ габьяата гэр булэнууд. 
Ажалдаа амжалтатай, гэр бу- 
лэдоо эбтэй, ухибуудээ гарынь 
ганзагадань, хулынь дуроодэнь 
хургэЬэн. Энэ болбол Алексей 
Шойжилжапович ба Вален
тина Будаевна Норбоевтан, 
Анатолий Адольфович ба Ла
риса Фёдоровна Жуктан, Ян 
Гейнрихович ба Наталья Ни
колаевна Герцогтан, Андрей

Дондокович ба Людмила Ни
колаевна Чимитдоржиевтан, 
Владимир Иванович ба Лариса 
Леонидовна Васильевтан, Вик
тор Геннадьевич ба Людми
ла Александровна Ляминтан, 
Виктор Петрович ба Людмила 
Шагдуровна Будаевтан, Вале
рий Анатольевич ба Лариса 
Александровна Андрияновтан, 
Эрдэни Ринчинович ба Долгор- 
ма Цыденжаповна Тогмитов- 
тан, Гончик Ринчинович ба Со- 
ёлма Трофимовна Гармаевтан, 
Игорь Сергеевич ба Наталья 
Владимировна Мироновтан, 
Михаил Валерьевич ба Люд
мила Геннадьевна Грыдинтан, 
Евгений Николаевич ба Га
лина Григорьевна Харламов- 
тан, Дмитрий Константинович 
ба Любовь Викторовна Рын-

динтэн. «Гэр булын Ьайндэртэ» 
бугэдыень Захаамин аймагай де- 
путадуудай Соведэйтуруулэгшэ 
Л.Ц. Санжеева амаршалаад, ай
магай гулваа С.В. Гонжитовай 
нэрэЬээ амаршалаа. Захаамин 
хотын депутадуудай Соведэй 
туруулэпиэ Ч.В. Жалсанов, ай
магай ЗАГС-ын таЬагай дарга 
А.Л. Доржиева амаршалгын 
угэнуудые хэлэбэ. Тиигээд гэр 
булэ бухэндэ баярай бэшэг, 
хангилтама баглаа сэсэгуудые 
бэлэг бариба. Пайндэрэй тог- 
лолтодо Москва хотын Бо
рис Щукинай нэрэмжэтэ дээдэ 
Ьургуулиин дурбэдэхи шатын 
оюутад дуу хатараа харуулаа. 
Сэдьхэлдэ дулаан, Ьанагдама 
Ьайндэр болоо гэжэ хэлэхээр.

М. ДУДАРЕЕВА, манай корр,
(Д. НАЙДАНОВА оршуулба)
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ЗУРАГЛАЛ

Ьургуулиин амжалтанууд захиралай 
дуй дуршэлйве

Екатерина Санжиевна Гармаевагай нэрэ ма- 
най аймагай арад зондо мэдээжэ. Энэ удэрнуудтэ 
Екатерина Санжиевна тэбхэр ойн баярайнгаа 
турэйэн удэр угтажа байна.

Арбан табан жэлэй туршада ГБОУ «Захаа- 
минай СКОШИ» йургуулиин хутэлбэрилэгшээр 
худэлдэг. Энэмнай бага болзор бэшэл даа! Энэ 
ута харгыда хундэ хушэршье, баяр баясхаланай- 
шье сагууд тохёолдоол даа.

Хунэй найан соо иимэ ойн баяр нэгэ дахин 
болодог. Ухаан бэлигэй, ажамидаралай, дуй 
дуршэлэй дунгынь гаргаха саг. Муиоодэр иимэ 
hafiи удэроор унэн зурхэнЬоон багшанарай, 
нухэдэй ба Ьурагшадай зугйоо амаршалнабди. 
Тандаа, хундэтэ Екатерина Санжиевна, амга- 
лан тайбаниие хусоод, ажалдаа амжалтатай, гэр 
булэдоо амгалан, бухы хэрэгтнай бутэжэ байхы- 
ень хусэнэбди.

Пургуули юунйээ эхилнэб? Пургуули ха- 
даа бэлигтэй бэрхэ хутэлбэрилэгшэЬоо эхитэй. 
Ажалдаа шударгы, шадамар бэрхэ Ьург уулиин 
захирал Екатерина Санжиевна багшын болон 
хутэлбэрилэгшын бэлиг шадабариие дуурэнээр 
эдлэн ябадаг.

Удэр бури ухибуудые хумуужуулжэ, hyp- 
гуулияа дээшэнь ургэжэ ябана. Бухы шадаба- 
рияа, дуй дуршэлео гаргажа, йургуулиингаа 
багшанарые ба ажалшадые эбтэй болгоо. Ан- 
харалтай, зулгы зангаараа хун бухэнэй зурхэ 
сэдьхэлые буляагаа. Хун бухэнтэй хоорэлдэжэ 
шададаг, зоелэн зангынь ажалшадай урма 
дээшэлуулнэ. Тургэн йубэлгэн ухааниинь, ажал- 
ша бэрхэ шадалынь хун бухэниие урмашуулна. 
ТиимэЬээ энэ бэлигтэй хун тухай хэлэжэл бай- 
хаар... Шабинар ба багшанарай хутэлбэрилэгшэ 
олон жэлэй туршада урэжэлтэй худэлйэпэйпгоо 
тулоо олон бэлэгэй бэшэгуудээр, грамотануу- 
даар шагнагдаБан, «Россини юрэнхы эрдэмэй 
хундэтэ худэлмэрилэгшэ» гэйэн энгэрэй тэмдэг- 
тэ хуртэйэн ЮМ.

Бидэ, Захааминай СКОШИин ажалшад, Ека
терина Санжиевнае унэн зурхэпЬооп амарша- 
лаад, иимэл сэбэр йайхан зандаа, саашадаа ам- 
жалтатайгаар худэлжэ, элуур энхэ байхыетнай 
хусэнэбди. Бухы хэЬэп ажалтнай бутэсэтэй байт.

Залуудаа зубеер 
М эргэжэлээ олоод,
Залхуурангуй багашуулые 
Эрдэмдэ Ьурганат.
Олон удаан жэлнуудтэ 
Хутэлнэт манайгаа йургуулиие, 
Удариданат маанадаа уригшатайгаар! 
Энэл эрэлхэг ёйоороо,
Иимэл бэрхэ зандаа 
Пургуулияа толгойлжо,
Эрхим йайнаар заажа,
Эрдэмэй дээжые тухоожэ,
Турэл тоонто нютагайнгаа 
Нэрэ солые дээрэ ургэжэ,
Зондоо туйатай,
А радтаа хундэтэй,
Алдар солотой ябыт даа!

Захаамппай СКОШИип ажатшад
(Д. НАЙДАНОВА оршуулба)
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б у р я а д  унэнпее

Аман зохёолой абдарйаа
(Тугэсхэл).

Эдеэлхэ уедоо Н0М 
уншахагуй, телевизор
харахагуй. Эхэ байгаалитаяа 
харилсагты, дуратай юумэеэ 
хэгты, нэгэ юумэ урлагты.

УГАЙ XYC3H -  ЭХЭ h ) 3
Уг гарбалтаяа Эхэ хун л э няг- 

та холбоотой байдаг. Эхэ хун 
гээшэ уг залгамжалха хуниие 
турэнэ ха юм даа. Эхын элшэ 
хусэн энэ туби дэлхэйн бухы 
амидын Эхэ. Эжынгээ дуран- 
тай бидэ агууехэ хусэндэ, юр- 
тэмсын уршеендэ хуртэнэбди. 
Дурыень бэедээ шэнгуулээгуй 
haa, бидэ буян хэшэгэй уршеел 
абанагуйбди. Тиимэйээ угай 
ахашуул йайн айлйаа бэри хэжэ, 
угайнгаа урн хуугэдэй саашан- 
хи жаргалтай байдал сахихые 
оролдодог Нэп. Эхэнэрэй элшэ 
хусэн -  нигуулэсхы сэдьхэл, эн- 
хэргэн хандаса, ажайуудалдаа 
найдал, арюун сэбэр мэдэрэл. 
Эхэ хунугай тал гуламтын эзэн.

Childfree гэйэн худэлеен ба- 
руун гээЬээ манай гурэн руу 
хурэжэ ерэнхэй. Ажабайдалдаа 
амжалтатай залуу зон ухибуу 
турэжэ зууралдангуй, hanaa 
сэдьхэлээ зобоонгуй ажайууха 
гэйэн хараа бодолдо абтана. 
Энэ гажа буруу узэлдэ буряад 
залуушуул абтажа эхилэнхэй. 
Тус уз эл буряад хунд э дутэ бэшэ. 
Угайнгаа модо бэхижуулээгуй, 
уг гарбалаа хусэд мэдэхэгуй 
зон иимэ юумэндэ халдаана, 
бузарлагдана. Эхэнэр хунэй 
гол уургэ -  ухибуудээ турэхэ, 
эхэ эсэгэеэ ургэхэ. Гэхэ зуура, 
ганса эрэ нухэрэйнгоо ара тала 
боложо, ури хуугэдээ хара- 
ад hyyxa бэшэ. Буряад арадай 
туухын хуудайанда гун ухаа-

тай, шанга бэрхэ эхэнэрнууд 
олон байгаа бшуу. Засаг ба- 
ряад баййан эрэ нухэртоо гун 
ухаатай зубшэлнуудые угэжэ, 
буряад арадайнгаа байдал 
йайжаруулхын хэрэгтэ тон 
йайнаар пулоолйэп жэшээнууд 
олон. Амжалтатай, жаргалтай 
гэр булын эхин -  эхэнэрйээ, 
Эхэйээл бшуу. Тиимэйээ залуу 
басагад хадамда гарахынгаа 
урда тээ сэдьхэлээ сэбэрлэхэ, 
угайнгаа гол бодхоохо ёйотой. 
Ондоо угай уг залгуулагша 
Эжы болоходоо, гэр булынгоо 
гал гуламта нангинаар сахи- 
жа ябахын тула угайнгаа удха, 
элшэ хусэ бадаруулжа, угтаа 
таараха болоно ха юм.

Цырегма САМПИЛОВА

НЭМЭЛТЭ
Цырегма Сампиловагай 

уг тухай бэшэйэниие уншажа 
йуугаад, унидэ унгэрйэн нэгэ 
уг тухай йонин зураг xapahanaa 
йанаандам оробо.

Унгэрйэн зуун жэлэй 
1950аад онуудаар Сахирай дун- 
да йургуулида йурахадаа Дым- 
пил абгайндаа байрлаа бэлэйб. 
Абгайм, Гарма таабайгым аха 
заха хубуун, 1897 ондо турэжэ, 
дороо 5 хубуу 4 басага дуунэрые 
дахуулйан хун. Тэрэ уедэ Сахи
рай йомоной туруулэгшэ бай
гаа.

Нэгэтэ абгайм нэгэ caaphan 
дээрэ юумэ бэшэжэ йуухадань, 
йонирхон хажуудань ошожо 
харахадам, нэгэ гоё зураг, эрэ 
эхэнэр хоёр нэгэ баглаа гоё 
модо хоёр тээйээн барийан, 
оодыгын хубсайад -  гоё буряад 
дэгэлээрээ, эрэ хуниинь буйэдээ 
хутага йэтэетэй, эхэнэрынь 
гоё йайхан дэгэл дээрээ алта

мунгэн зуубшэтэеэ, ехэл уран 
гоёор зурайан зураг, баглаа 
модоёо хоёр тээйээнь барийан, 
модонойнь олон гэшууйэнэй 
мушэрнуудынь монголоор бул- 
та бэшээтэй йэн. Тиихэдэ абгай 
уг ундияа суглуулйан, модо- 
нойнгоо мушэрнууд дээгуур 
бэшээтэй байгаа, йуулдэнь 
тэрээн дээрэйээн буулгажа, бу
ряад хэлэн дээрэ зузаан тетрадь 
соо басагандаа бэшуулйэн 
байгаа. Дархинтынгаа зоной 
тэртэ угай туухэ домог, анха- 
найнь угйаа йабагшалан 1960 
он болотор урэ хуугэдэйнь 
угаа дамжуулйые бэшэжэ 
орхийон юм. Эсэгэмни нам- 
да дамжуулйан. Тэрэ уедэ уг 
гарбалаа йураха, мэдэхэ зон- 
тттье хомор байгаал хэбэртэй. 
Найанайнгаа амаралтада гара- 
ад байха уедоо, балай сулоогуй 
байгаа губ, эндэ тэндэ барилга 
хэжэ ябахадаа, юундэшьеб даа, 
тэрэ угайнгаа тетрадь уншажа 
йуутараа, залуу уетэн энэ угайн
гаа бэшэг ургэлжэлуулэгты 
гэжэ бэшэйэнииень уншаад 
бодолгодо орожо, тэрэ хэрэ- 
гыень саашань бэшэжэ эхилээ 
йэм. Энэ хэрэгынь ехэ ажал- 
тай, эндэ тэндэ ябагдаха хэрэг 
гаража ерээ бэлэй. Тэрэ уедэ 
хани нухэртэеэ хуушан ма
шина «Жигули» абайан бай- 
жа ябадалдамнай ехэ туйатай 
байгаа бэлэй. Тиигэжэ Дар- 
хинта зонойнгоо угай бэшэгые 
ургэлжэлуулжэ 2000 он боло
тор бэшээд, «Захааминдахи 
Тэртэ угсаатанай угай бэшэг» 
гэйэн ном 2007 ондо Захаами- 
найнгаа редакцида хэблуулжэ 
гаргагдаа йэн. Юундэ ганса 
Дархинта бэшэ Захааминдахи

( Ургэлжэлэлынъ 4-5-дахи нюурнуудпш).
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( Ургэлжэлэл).
Тэртэ угсаатанай угай бэшэг 
гэжэ нэрлэгдээ юм гэхэдэ, эндэ 
Дархинтын уг гарбал Мэлын 
Тэртэ yicaaianhaa эхитэй юм.

Мэлэ Жал гад а анхан 
Тунхэнэй Болгёойоо ерэжэ 
Ьуурижайан МангатайШог- 
нобойн ехэ хубуун Бишыхай 
5 хубуутэй: Амуун, Сойзоон, 
Суузаан, Бата, Баяр.

Бишыхайн ехэ хубуун Амуун 
3 хубуутэй: Дамба, Зармагтай, 
Халзан.

Амуунай ехэ хубуун Дамба 
нэгэ хубуутэй -  Манза. Манза 
-  ехэ заарин бее, Дархинтада 
Ьуурижаа.

Амуунай дунда хубуун Зар
магтай 4 хубуутэй: Бамбари, 
Атрихан, Хаарла, Ажай.

Хаарла Дархинтада
Ьуурижайан.

Бишыханай 2дохи хубуун 
Сойзооной 2дохи хубуун Ханха- 
бай -  Дархинтада йуурижайан. 
Эдэ гурбан: Манза, Хаарла, 
Ханхабай таабайнарйаа Дар
хинтын зон Тэртэ угсаатан бо- 
лоно. Мун хурхууд угсаатан 
Эрхын 4 хубуудйээ l apahan зон 
ажайуугаа.

Тэрэ уедэмнай уг гарбалаа- 
раа йонирхохо зон угы байгай- 
шье юм ту, ойрхи хамаатанаа, 
аха дуунэрээ баалан байжа арай 
шамай мунгэ танга суглуулжа 
150 экземпляр ном хэблуулэгдээ 
Нэп. Мунее болоходо угай ном 
йурагшалха зонууд байдаг. 
Мунее сагта саашадаа энэ но- 
моор аха заха yi caai anhaa эхи- 
лээд угаа дамжуулан бэшэхэдэ 
бэлэн юм аабза даа.

Дымбрыл ГАРМАЕВ

МЭРГЭН ЗУБШЭЛ 
«ХОНИНДО ОРЁОХО»
АРГА

Убшэн хуниие «Хониндо 
орёожо» эмшэлхэ тухай Шэ- 
нэхээн moral haa уг гарбалтай

Тудэбэй Мажигма абгайЬаа 
hoHiipxohoH байнабди.

Энэ хун тухай дуулаЬап бай- 
хат. Тэрэ уран тартан, оёдол- 
шон, баряашан юм. Паяхана 
Москва хотодо упдэЬэп 
хубсаЬапай урилдаанда буряад 
арадайнгаа гоёл умэдхэл ха- 
руулжа, нэгэдэхи hyypii эзэлжэ 
срэЬэп зоной дунда баЬал ябал- 
саа йэн.

Мажигма абгай айлай 
6 хуугэдэй ехэ байЬап тула 
дуунэрээ абалсаЬаар, эжы аба- 
даа хамЬалсаЬаар, йуртуули 
Иуд ар хэжэ шадаагуй, 1983 
онйоо хойшо убшэн хунуудые 
аргалжа эхилЬэп.

ХОНИНДО ОРЁОХО EhO
Элдэб боро арганууд байхал 

даа. Мунее зурхэ, уушха, хото, 
беери муутай, гэмэлгэЬэп, ехээр 
Нал хм абаЬап, тиихэдэ хондроз 
убшэтэй зон олошороо. Эдэ 
болон бусадшье убшэнуудые 
хониндо орожо аргалхада бо- 
лоно, гэжэ баряашан хеерэнэ.

Хониндо орёолгон хадаа 
хоёр янза байдаг, хуйтеер ба 
халуунаар орёохо гэбэл, хонёо 
гаргаад, зурхэпЬоопь эхилээд, 
беери хурэтэрнь халуун зан- 
дань хунэй бэедэ табиха хэрэг- 
тэй. Харин хуйтеер орёоходоо, 
тэдэнииень хуйтэн yhaH coo 
хэЬэпэГпп ээ Ьуулдэ хунэй бэедэ 
табяад, aphaapHb орёодог.

Халуунаар орёапуулЬап 
хун парайлЬап эхэнэр шэн- 
ги бэеэ думэжэ нарилха, 
hapa тухай гэрЬээ гарахагуй, 
Нал хм абахагуй гэжэ оролдо- 
хо ёЬотой. Ухибуунэй 78 Haha 
гуйсеегуйдэнь энэ арга хэрэглэ- 
жэ тад болохогуй. Харин 810 
hapaiaiihaa эхилжэ, ухибуудые 
хониной яЬапуудые бусалгаад, 
шулеерэнь бэеынь угаадаг. 
Пула, шадал тэнхээгуй, яЬа му- 
ушаг хуугэдые угаахада, тэдэ 
шадал нэмэжэ Байн болодог.

Зугеер 810 hapaiaii болоодуй 
ухибуудые угааха хэрэггуй.

Хониндо орьёолгон еерын 
сагтай юм. Майн 12-hoo де- 
кабриин 22 болотор энэ арга 
хэрэглэхээр. Бэшэ уедэнь Ьалхи 
абаха аюултай. Теэд зарим 
(уедэнь) ушарта хэдыдэнынье 
орёохо саг болодог, -  гэжэ Ма
жигма абгай хэлэнэ, Жэшээнь, 
нэгэ буЬэгэй хун беерэеэ ехээр 
убдэжэ, myhaap шээжэ эхилээ. 
Тиихэдэнь январиин янгинама 
хуйтэн соогуур хонёор орёохо 
саг болоол йэн. Тэрэниие ар- 
галхадаа, хониндо орёогоод, 
долоон хоног амаруулаад, энэ 
аргаяа дурбэ дахин дабтаа Ьэм. 
Тиигэжэл тэрэ хумни эдэгэЬэп, 
мунее Шэнэхээндээ ажайуудаг.

Хониндо орёоходоо, Ган
са уушхыень ту, али ганса 
беерыень бэшэ, бултыень хэрэ- 
глэдэг. Жэшээнь, зурхее убдэдэг 
хунэй байбал, хониной ганса 
зурхыень бэшэ, эльгэ беерэтэйнь 
бултыень табиха хэрэгтэй. Угы 
haa убшэниинь бэшэ ондоо орга- 
нуудтань орошожо болохо.

Баряашанай еерын сахюу- 
сантай, бурхантай Нэп тулань, 
хонёор орёолгуулжа байЬап 
хун хонинойнгоо баруун талы- 
ень тэрээндэ угэнэ. Тиихэдэнь 
баряашан хониной ха талыень 
шанажа, бурхандаа ургеед, энэ 
аргалхаяа байЬап хумни эдэгэг 
лэ даа гэжэ зальбаржа мургэдэг 
юм.

БАРЯАШАН БОЛОБОН 
ТУУХЭНЬ

Баряашанай бэлиг уг уда- 
маар дамжажа ерэнэ. Хугшэн 
эжымни, аба баридаг байЬан. 
НамЬаа туруун минии дуу ба- 
саган Шэмэг барижа эхилЬэн. 
Типы ганса хун баряашалжа 
болохогуй байна гээд, ши ба 
ряашалга гэЬэн дурадхал Хан
да баряашан намда оруулба.
Би таЬа арсаа бэзэб даа. Теэд



2019 оной июлиин 12 «Ажалай туг» 5 нюур

йуулэй йуулдэ эни хумпи баг- 
шамни болойон, -  гэжэ Мажиг- 
ма абгай хэлээ.

Тиигэйээр байтараа эжымни 
дуу абжаамни дахуулаад абаа- 
шахадань, углеедэр улаан утайа 
абаад ерээрэйгты гээ. Гурбан 
удэрэй унгэрйэн хойно абжаам
ни дахяад дахуулжа абаашаа. 
Багшань acaphan утайыень 
хэды томоод, нэгэ юумэ хэлээд, 
тоолоод, гартань уяад: «Заа, 
иигээд баряашан болобош», - 
гэжэрхёо йэн.

Тиихэдэ Мажигма абгай 
хори тара найатай ябаа. Гэртээ 
ерээд лэ, нэгэ утайа уюулйан 
юм гайхайаар байтарнь, гурбан 
хоногой йуулдэ моринйоо уна- 
жа, хузуугээ гэмтэйэн буйэтэ 
хун эжытэеэ ерэбэ. Багшаниинь 
80 гаран ондо наяадтай йэн. Га- 
рынь хусэгуй болойон байгаа 
юм гу, али найатай болойон 
хадаа диилэжэ ядаа юм гу, ша- 
бидаа эльгээгээ. «Ханда багша 
эльгээгээ гэхэдэнь, би гайхажа, 
гэлыжэ, барижа узоогуй аад, 
яагаад аргалха хунбиб гэжэ бо- 
дожо байтарни, тэрэ буйэтэй 
хун газаашаа гараа», -  гэжэ 
Мажигма абгай хоороо. -  Тэрэ 
йамбаандань эжынь: «Баг-
шашни тархииень нэгэ хэды 
баряад, угзаржархюужаг гээ»,

гэбэ. Тиихэдэнь багшадаа 
нэгэтэ бэшэ тархяа барюулйан 
хадаа, йажаажа, тэрэ хунэйнгоо 
тархи нэгэ хэды бажуугаад уг- 
заржархибаб. Тэрэмни ёо- 
лоод, йуурийаа бодошоходоо: 
«Хузуумни худэлдэг болобол», 
-  гээ бэлэй.

0 0 P T 0 0  ТААРУУЛЖА, 
БАРЯАШАНИИЕ ОЛОХО 
ХЭРЭГТЭЙ

Мажигма абгайн зарим зо- 
ниие барихада, тэдэнь оройдоо 
йайн болоод орхидоггуй, харин 
зариманиие удаан сагай турша- 
да бариха хаб гэжэ йанахадань,

дороо йайн болошодог. Энэ ха
даа хунэй йузэгйоо дулдыдана, 
мун таараха, таарахагуй гэжэ 
байа байха. Тиимэйээ ямар ба- 
ряашанда ошобол дээрэб гэжэ 
нюур йуруулаад, узуулээд ошо- 
хо шухала.

Архи талхантай худхаад, 
шара будаа бусалгаад, мяха 
шанаад гэхэ мэтын жэн таби- 
жа баридаг арганууд бии юм. 
Ямар жэн табиха хэрэгтэйб - 
убшэнйоо дулдыдадаг. Хунэй 
гараа ургэжэ шадахаяа болихо- 
до, хондроз, хин йалхин хабшаха 
мэтын убшэнуудые аргалхаар.

Муноо сагта грыжэтэй зон 
олошороо. Эмшэд тэрэнии- 
ень абайаар лэ отолжо хая- 
жархихаяа йанадаг. Зугоор 
операцигуйгоор, удаан сагай 
туршада жэн табижа аргалхаар 
юм. Мажигма абгайн хэлэйээр, 
хониной зунгаагтай арйатай 
ноойо иража байгаад, айраг 
турхеэд, жэн табиха.

Энэнь убшэ татажа абана. 
Убшэниинь буура буурайаар, 
убдэхэеэ болихо. Эмшэндэ 
ошожо шалгуулхада, тэрэ гры- 
жэнь байхаараа байха, зугоор 
мэнгээрйэниинь ургахаяа бо- 
лидог. Энэ убшэ удаан сагай 
туршада аргалдаг юм. Нэгэ 
долоон хоногто баряад, хэдэн 
удэр амараад, дахин бариха. 
Тиигэжэ мэнгээрйэнэйнь хата- 
тар баридаг.

Мажигма абгай гурбан 
басагатай юм. Баряаша угаа 
тайалдуулангуй, бэлиг шадаба- 
рияа дундахи басагандаа дам- 
жуулхаар хэлэнэ йэн.

Любовь ЦЫБЕНОВА

БОРО АРГЫН АША ТУБА. 
ТУ ЬАТАЙ ЗУБШЭЛНУУД

Унтахын урда тээ йонгино 
хэршэжэ, багахан монсогор хэр- 
шэмэгые хулээнгоо улада няа- 
гаад, дээрэйээнь оймйо умдоод 
унтаха. Иимэ арга бухэли йуни

соо шуйыетнай арилгаха боло- 
но. Шуйан соохи элдэб жэжэ 
хорхой болон бактери арил- 
гагдана. Тиигэжэ уладатнай 
баййан точкануудаартнай 
йонгино соо баййан фосфорно 
кислотайаа буридэйэн шууйэн 
бэедэтнай шэнгэжэ, бухы ха- 
маг убшэнйоотнай эдэгээнэ ба 
тэрэнэй хажуугаар хулэйтнай 
муухай унэр йалгана.

Гараа дээшэнь ургэжэ бай- 
бал йайн. Тиигэхэ бури досоохи 
эдеэнтнай йайнаар буйлуулаг- 
даха, дисбактериоз убшэнйоо 
йэргылхэт. Нюрганайтнай 
яйан йарюу йаа, сэхэрхэ, уян 
нугархай болохо. Найатай бо- 
лохо бури досоохи доторой 
органууд худэлжэ, доошоо 
бол оно. Теэд гараа дээшэнь 
ургэхэдоо досоохи сээжынгээ 
ба гэдэйэнэйнгээ органуудаа 
йууридань оруулнат. Иимэ 
упражнени хэхэдэтнай, гарай, 
ээм мурэй, нюрганай, шахуурай 
(прессэй) балсанууд худэлнэ ха 
юм. Уйа ууйанайнгаа йуулээр 
гараа дээшэнь ургэхэ хэрэгтэй. 
Юуб гэбэл, ууйан уйантнай до- 
соотнай удаан баригдангуй, 
хото, хошхоногыетнай сэбэр- 
лэхэ, бухы досоохи шлагтнай 
арилгагдаха. Гэнтэ газаалжа 
шадахагуй, хоргоойондоо ха- 
тадаг хундэ (страдающим запо
рами) иимэ арга туйатай.

Нэгэ аяга булеэн уйа 
эдеэлээгуйдоо 2030 минутын 
урда тээ ууха. Тэрэнэй йуулээр 
гараа дээшэнь ургэхэдоо, бухы 
бэе дээшэнь ургэлсэхэ, тиигэжэ 
минутын туршада таталдайан 
шэгтээ зогсохо хэрэгтэй. Иигэ- 
жэ энэ упражнени гурба дахин 
дабтабал,зуйтэй.

Гэнтэ могойдо хадхуулбал, 
йонгино хубаажа хоёр болго- 
жо хэршээд, тэрэ хэршэмээгээ 
хадхуулйан газартаа тайа няа- 
хадатнай, бухы хорыень тата-

( Ургэлжэлэлынъ 6-дахи нюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
жа абаха, няахада Ьоппшыпюо 
харлашатар бариха хэрэгтэй.

Ye мусэ сэбэрлэлгэдэ иимэ 
арга бии. 300 грамм уЬапда 5 
грамм лаврово набшаЬа хэжэ, 
5 минутын туршада бусалга- 
ха. Энээнээ ушее 34 сагай ху- 
гасаа соо эдеэшуулжэ, термос 
соо бариха. Тэрэнэй удаа энэ 
эдьхэЬэн зуйлее шуугээд, 12 
часай туршада нэгэ томо хал- 
багаар уужа байха. Хоёрдохи, 
гурбадахи удэртее баЬа тон 
адляар иимэ унда бэлдээд, ха- 
рин тэрэнээ удэрэй нэгэ дахин 
томо халбагаар ууха хэрэгтэй. 
Энэ гурбан удэрэйнгоо арга 
хоёр долоон хоногой Ьуулээр 
дабтаха. Хэрэгтэй болобол, 
34 hapa болоод энэ аргаяа 
ургэлжэлуулхэ. Иимэ арга жэ- 
лэй 12 дахин дабтахаар, зугоор 
энэ арга хоргооЬондоо хатадаг 
зондо хэрэглэхээр бэшэ, энээ- 
ниие ойлгохоор.

Найатай болохо бури ехэн- 
хи зоной хул убдэнэ. Иимэ 
убшэнтэдтэ зугын тойоор 
хулдоо жэн (компресс) хэ- 
хээр. Зугын Toho haiica хулдоо 
турхёод, iaha орёожо уяад, 
суудхын туршада иигээд яба- 
ха. Удаань энэ уяагаа тайлажа, 
хулоо халууншаг yhaap угааха. 
Иигэжэ 56 хоногой туршада 
дахиндахин дабтаха. Энэ арга 
ганса хулдэшье бэшэ, харин 
нюрганайнгаа уе мусэ (остео
хондроз) убшэндэ хэрэглэхээр.

Хулэйнгоо мухай унэр 
Ьалгахын тулада дуб модоной 
хальЬа бутаруулаад, оймЬон 
соогоо хэжэ умдоод, унтаха. 
Yглоогуур хулоо хуйтэн yhaap 
угааха.

Любовь ЦЫБЕНОВА

СУРХАРБААНАА 
ИИМЭЭР ЭМХИДХЭЖЭ 
ШАДАХА ГУБДИ?

Мартын 10-haa 20 боло

тор Саудай Аравида болоЬоп 
Тэмээнуудэй фестивалиин хэм- 
жээндэ Нуудэлшэдэй юртэмсэ 
гэ11эн ехэ наадан эмхидхэгдэ- 
жэ, дэлхэйн ЮОгаад гурэнЬоо 
хэдэн мянган хабаадагшадые 
суглуулаа. Буряад oponhoo 
тиишээ зориЬоп зоной хоороо 
урид толилоо Ьэмди. Харин энэ 
удаа сэтгуулшэн (журналист) 
Владимир Шираповай замай 
тэмдэглэл, Ьапамжа бодол- 
нуудые гэрэл зурагуудтайнь 
хабсарган, уншагшадайнгаа 
йонорто дурадхахамнай.

ААДАР БОРОО АРЮУН 
АРШААН

Аравиин сул губида аа- 
дар орохонь хоморой. Энэ 
уедэ элЬээр лэ шуургажа бай- 
даг газарта гэнтэ аадарлашан 
гэЬээпь, эндэхи зон: «Таа- 
над Байгал далайнгаа арюун 
yha асарбат!» -  гэжэ буряад 
хубуудтэ баяр хургэжэ байгаа 
бэлэй. Лалын шажанай эрдэ- 
ни зэндэмэни Мекка Медина 
хоёрые али болохоор арша- 
лан хамгаалжа байдаг Саудай 
Аравиин Хаанта Улас хари 
зон1юо хаалтатайшаг байЬап 
аад, Ьуулэй жэлнуудтэ «2030» 
гэ11эн тусэб бэелуулжэ, эдэй 
засаг, болбосорол, элуурые 
хамгаалга, аяншалга болон 
бусад Ьалбаринуудта асари 
ехэ хубилалтануудые уусхэжэ 
байнхай. Дэлхэйн олонии- 
тын анхарал татажа, ажахые, 
соёл, ёЬо заншалаа харуулха, 
Ьэргээп дэлгэруулхэ зорилго- 
тойгоор Салман АбдулАзиз 
аль Сауд хаанай харгалзалга 
доро унгэргэдэг Тэмээнуудэй 
фестивалиингаа дэлисэ улам 
ургэдхэхын тула байгша ондо 
«Нуудэлшэдэй юртэмсэ» гэЬэп 
ехэ наада зохёон байгуулба:

Энээниие эмхидхэхэ хэрэгые 
«Бухэдэлхэйн Нуудэлшэдэй 
нааданууд» гэЬэп тусэлэй

хутэлбэрилэгшэ, упдэЬэп на- 
адануудай бухэдэлхэйн конфе- 
дерациин Юрынхылэгшэ Ас
хат Акибоев бури муЬэп даажа 
гараа. Аравида аадар оруулйан 
буряадуудшье эгээл тэрэнэй 
урилгаар туе ехэ нааданда ха- 
баадаа бшуу.

ДЭЛХЭЙН YHT3 Y33M5K3 
БУУРАНА

Y cooh гэжэ тоологдо- 
дог упдэЬэ яЬатапуудай 
дабтагдашагуй хэлэн, ажахы 
алдагдаха тээшээ хандажа, 
жэлЬээ жэлдэ дэлхэйн унгэ 
узэмжэ бууража байна. Эгээл 
энээндэ эсэргуусэжэ, олон он- 
доо арадуудай тулоолэгшэд 
ооЬэдыш оо жэнхэни соёл, 
спортын гайхамшагые харуулжа, 
туе баялигаа улам арьбажуулха 
хусэлтэй болоЬоп гэЬэп хорил- 
готойбди, -  гэжэ Асхат Аки- 
баев тэмдэглэнэ. Жэл бухэндэ 
Киргизидэ ИссыкКуль нуурай 
эрьедэ Нуудэлшэдэй наадануу- 
дые унд эр хэмжээнд э унгэргэжэ, 
дэлхэй дуурэн мэдээжэ болгоод 
байЬап киргизууд Тэмээнуудэй 
фестивалииешье дэлгэруулхэ 
зорилгоёо хусэд бэелуулээ. 
Ехэдээл haa, гушаад гурэнэй 
хабаадагшадые суглуулха 
тусэбтэй байЬап аравийцууд 
дэлхэйн зуугаад улас ороной 
тулоолэгшэдые хулеэн абахаб- 
ди гэжэ тухайлаашьегуй. Эр- 
Рияд хотоЬоо 180 модоной за- 
йда заажа угэЬэн сул газартань 
хоёр Ьарын туршада соёлой 
спортын арга хэмжээнуудые 
унгэргэхэ хэдэн талмайнууд, 
тайзанууд баригдажа, эгээл тэ- 
дээн дээрэнь дэлхэйн арадуу
дай ундэЬэн соёл, спорт унгэ 
буреэр ялалзаа.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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БУРХАДНИ
Эбиин сагаан сун 
Эм бэшэ юм даа.
Энхэрэн намайе тэнжээйэн 
Эбиимни Бурхан даа.

Баабайм зугнэйэн бэен 
Баялиг бэшэ юм даа. 
Багайаань намайе

йургайан
Баабаймни Бурхан даа.

Эрэ болохыем тэнжээйэн 
Эбиимни Бурхан даа. 
Баатар байхыем тэнжээйэн 
Баабаймни Бурхан даа.

Арад зондоо, Буряадтаа 
Ашатай туйатай

байхыемни 
Анхаран, энхэрэн

ундылгэйэн
Аба, эжымни Бурхан даа.

УРЕЭЛДЭНЬ ХУРТЭЕ
Зуйалан газар сабшажа, 
Зулгэ хяагынь абая. 
Заяатай нютагаа хундэлжэ, 
Замайнгаа уреэлдэ хуртэе.

Набтар газар сабшажа, 
Ногоо хяагынь абая. 
Найатай баабайгаа

хундэлжэ,
Найанай уреэлдэ хуртэе.

Хотогор газар сабшажа, 
Хяаг ногооень абая. 
Хайрата эбиигээ хундэлжэ, 
Хожомой уреэлдэ хуртэе.

Ундэр газар сабшажа, 
Удхэп хяагынь абая.
У бгэн таабайгаа хундэлжэ, 
Уеын уреэлдэ хуртэе.

НАЬАНАЙ НУХЭР БИИЗ
Задараад лутаар

намаалдаг
Залуухан хуйан

модоп бииз.

Зопйоо лутаар дурладаг 
Заяанайм хайрата

нухэр бииз.
Ногоорон лутаар

намаалдаг 
Нахилзайан хуйан

модон бииз. 
Найдамтай лутаар

дурладаг
Найанайм хайратай

нухэр бииз.
Сагтаа лутаар намаалдаг 
Сагаахан хуйан

модоп бииз. 
Сэнтэй лутаар дурладаг 
Сэлеэнэйм хайратай

нухэр бииз. 
Хабартаа лутаар

намаалдаг 
Хухаршагуй хуйан

модон бииз. 
Хамагйаа лутаар дурладаг 
Хонгор найанайм

нухэр бииз.

ГАРАХА ХЭБЭРТЭЙ
Зэдэ голой Адагйаа 
13олонго татаха янзатай. 
Захаамин зулгы

басагаднай
Зугаа наада гаргахалтай. 
Ундэр Дулаанай ороййоо

ВАЛЕРИЙЦЫБИКОВ

Уулэн гараха янзатай.
Уелйэн манай басагаднай 
Y реэл дуунуудаа

дэлгэхэлтэй.

Набтар хадын саанайаа 
Наран гараха хэбэртэй 
Нуртын илдам басагаднай 
Наадаяа эхилхэ хэбэртэй.

Хара удхэн уулэнйээ 
Хура орохо хэбэртэй. 
Хурхууд илдам хуухэднай 
Хатараа эхилхэ хэбэртэй.

УЛГЫ НЮТАГНИ
Наранай элшэ сасараад, 
Нютагни эндэ байдаг юм. 
Дархан солоо

дамжуулаад, 
Дуунайм эхин Нуртам юм.

Нурта улгы нютагни, 
Эбиин турэйэн газар юм. 
Эрхим хубууд эндэл юм, 
Нурта улгы нютагни.

Зэдэ голоо дээшэлээд, 
Захаамин зоной захал юм. 
Зондоо жаргал уреэгээд, 
Заншал гээшэнь

йайхан юм.

Нурта -  улгы нютагни, 
Баабайн турэйэн газар юм. 
Эрхим хубууд эндэл юм, 
Нурта -  улгы нютагни.

Дурбэн сагай эрьсэн соо 
Дархан хубууд эндэл юм. 
Дайдын уран хубуудйээ 
Дуурэн уран солотойл юм.

Нурта -  улгы нютагни, 
Минин турэйэн газар юм. 
Эрхим хубууд эндэл юм, 
Нурта улгы нютагни.
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ГАЛИНАБАЗАРЖАПОВА

Т 0 0 Б И И Д 0 0
Урсахан гэрэйнгээ йуури

муноо харахадаа, 
Т00биинг00л заяае 

залгайан мэтэ болодогби, 
Эрхиеэ эрьюулэн

наманшалхынь муноо 
йанахадаа, 

Миниингээл тул00 маанияа 
уншайыень ойлгодогби.

Эсэгын дайнда ганса
хубуугээ алдабашье, 

Хугтэйхэн зангаа алдангуй 
йууйыень гайхадагби, 

Эртэлэн бодоод, сайнгаа
дээжэ ургэхэд00, 

Хубуумнил бусайай гээд 
бурхандаа мургэдэгынь 

ойлгодогби.

НЮТАГТАМ
Зэрлиг тайгада удэйэн

ангай
Зээрэг зангаа гаргайандал, 
Зунай сагай номгон долгий 
Захаамин нютаг руум

татаа гу?

Дайдые шэртэйэн
огторгойн 

Дэлбэгэр йэмжэн уулэдыень 
Дуудан зуудэндээ

йухироолби, 
Дурлалай йайханаар

йанашоолби.

Наранай хуухэн болоод лэ, 
Набшайанда дурлажа

узэхэлби,
Унтаанаг угалзыень

йайхашаажа, 
Уяран, дуулан йуухалби.

Пэнгэргуйгоор гуйхыем 
Пал хин намайе уряалхал, 
Горхон со охи сэсэгууд 
Гунхан йагад хатархал.

УУЛЫН э з э н
Маарайан хони дахалсан,

Майлын ташалангаар
ябахадаа,

Хагда ногоо гурэхэдэйэн 
Хушуун йурэгоо залахадаа, 
Ундэрэй эгсэ нюруу руу 
Эжымни гэнтэ заажа, 
«Уулын эзэн, харыш»... гээд, 
Уяранги хоолойгоор

шэбэнээ йэн.

Гайхан тагнан шэртэхэдэм, 
Гэлигэр -  тухэреэн шулуун 
Дэбхэрэн, собхорон

мухарийаар 
Доошоо хиидэжэ

ябабал даа.

Хонгор уулые шэмэглэйэн 
Хоорхэн энэ узэгдэл 
Пузэг туруулээ бэшэ йэн, 
Пайханай мэдэрэл

йэргээгээ йэн.

Шэдитэ дуунай аялгые 
Сэдьхэлдэм йэмээхэн

дуулгаа йэн,
Сэнхир номин байгаалиин 
Сэсэн йулдэнь байгаа йэн.

0охэн сагаан шулуун 
Уулын сууряан болонхой. 
0орсэ багахан найанайм 
Ульгэр бол он улэнхэй.

Замдам тулга болохоор 
Заяандам дахинаа

мундэлыш.

Залууршан мэтэ гэрэлтэн, 
Залгалаа дуунуудые

бэлэглыш.
ЬУРГААЛ

Мухар йузэгшэ эхэнэр 
Мухарай уйлсэдэ

ажайуугаа,
Мунхаг ухааень

тэлэруулхые, 
Мунхиг шарайень

элируулхые 
Хусоо бэлэй хугтэй

хуршэнь.

Хашаагайнь баханада
удэшэлэн

Хоойон хунэг углаба, 
Нариихан оойор

барюулйаань 
Нарибшалан уяба.
Пуниин тэнгэй багаар 
Пундэлсэ оойороо татаба.

Хан-ян хангираан -
яалтай бэ,

Хара йуниин зоргондо 
Хайшаашье харайхагуйш -  
Палганана хоорхы эхэнэр. 
Yyp арайхан хираалхада, 
Утэр ерэбэ хуршындоо, 
Унгэрэгшэ йуниин ушарал 
Улуудуулэн байжа хоорэбэ, 
Ухэдэл шудхэрые дары 
Ултэ даруулхам гэбэ.

«Шудхэр гээшэш бил
байнаб,

Шууд гэйэн юумэнйээ 
Хана мургэхын тэндэ 
Хаха айхаа болииш даа, 
Солоохой шамдаа

оруулхые 
Сошоогоод абаха гээ йэм»

гээд,
Пайн эмшэнэй тэнтэй 
Панаамгай хуршэнь

хэлэйэн гээ, 
Пард гэйэн юумэнйээ 
Палганаха, айхынь

болюулйан гээ...
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НИКОЛАЙ СОКТОЕВ

ГАМНЫТ ДАА 
БАЙГААЛИЯА

Ундэр хадын оройдо 
Улаан нара угтажа, 
Пуниндее эдеэлжэ садайан 
Пулахан бэетэй зурэн.

Хэбэл соогоо юумэнэй 
Худэлхыень шагнаархан, 
Эхэ болохоо баййандаа 
Энеэбхилэн байгаа йэн.

Зунай эхин багта 
Зулгэ ногоон дээрэ 
Хеерхэн инзага гаргажа, 
Хухэндее хургэхэ

йанаатай,

Ундэр хадын убэртэ 
Удэр хоног тоолойоор, 
Шэмэг йайхан ногоо 
Шэмхэн шэмхэн ябаба.

Хура борооной адхаржа 
Хухаран модоной унахада, 
Худэлжэ б ай h ап ухибуугээ 
Хоргодон байжа аршална.

Удэрэй ааяма халуунда 
Ургэйэ нойртоо дарагдан,

Поно боргоойондо
барюулан

Пажан йажан хэбтэнэ.

Хеерхэн бишыхан инзаган 
Хухэндэнь хурэжэ ядан, 
Гударан байна гэжэ 
Гунзэгы зуудэ манана.

Зунай дулаан йэбшээндэ 
Зуудэлжэ хэбтэбэшье, 
Хуурай гэшууйэнэй

хухархые
Халта дуулахадал гэбэ.

Тиибэ яабашье аалихан, 
Толгойгоо ургэн гэхэдэнь, 
Сэлмэг тэнгэри байбашье 
Сахилгаан наярхадал гээд,

Шэхэнь халуу орьёжо 
Шуйан нюурынь хушажа, 
Хэбэл соохи инзагань 
Худэлхэдэл гэбэ.

Хэды хундэрйэн
байбашье, 

Хул дээрээ бодожо, 
Харбайан го дли мэтэ 
Харайжа ошобо саашаа.

Холо б ал ай ошонгуй 
Хоёрдохёо йомондо

дайрагдан, 
Хойто хулее шэрэжэ, 
Хоргодожо мэдэбэ.

Хоёр хултэй ороолон 
Хажуудань дутэлжэ ерээд, 
Хамар дороо губэнэн 
Харангуй арилба.

Алуулаад баййан аад, 
Амиды улэйэн зурэн, 
Хойто хулее тэниилгэн, 
Хонон унжэн хэбтэбэ.

Уни удаан амаржа 
Ундаа ехээр хурэхэдоо, 
Хойто хулее туршажа, 
Худэлгоод узэбэ йэмээхэн.

Улаан шуйан дуйабашье 
Убшэн балай байбагуй. 
Бурханай йайгаар,

юрэдоо,
Буугай йомон унгэроо.

Бухы хусоо шангадхан, 
Бодон гэхэдээ юундэшьеб, 
Хоёр нюдэдынь харлажа, 
Хурьйэ хадхан унаба.

Шуйаа ехээр адхажа, 
Шадалгуй болойоноо 
Хаанайаамэдэхэб баарйан 
Хангайн табийан амитан.

Арай шамай бодожо, 
Аалихан хулее гэшхэжэ, 
Хадын тургэн горхонйоо 
Хахан байжа ундалба.

Хуйтэн сэбэр уйан 
Хусэ шадал угэбэ.
Хэбэл соохи инзаган 
Худэлжэ дахинаа эхилбэ.

Зобожо ехээр ябабашье, 
Зурхэн дороо юумэнэй 
Зохидоор худэлхэдэнь, 
Зеелэн газар бэдэржэ,

( Ургэлжэлэлынъ 10-11-дэхинюурнуудта).
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( Ургэлжэлэл).
Шэмэтэй ногоо шэлэжэ, 
Шэнэ байра бэлдэнэ. 
Хурьйэнэй зеелэниие

бэдэржэ,
Хэбтэхэ газараа олоно.

Энэ дэлхэй дээрэ 
Эхэ болохо гээшэ 
Ямар ехэ баяр гээшэб, 
Ямар ехэ жаргал гээшэб?

Гансал энэ уедэ 
Г ай зоболон дайрангуй, 
Ан арьяатан ябангуй, 
Аятай йайн турэйэй.

Зунай дулаан йуни 
Зуудэлжэ хэбтэхэдэ гоё. 
Шэнэ набша намаа 
Ш агнажа хэбтэхэдэ гоё.

Баруун шэхэниинь
тайаржа

Балай юумэ дуулангуй, 
Баруун талайаа дайсанай 
Бараалхаайаа, дуулахагуй. 
Олон болохо сагынь 
Одоол дутэлбэ хэбэртэй. 
Унинэй йанайан

бодолынь
Убшэнгуй йайн бутэйэй.

Харанхы болохын урда 
Хара уулэд бултайжа, 
Хахад йуниин багта 
Ханхинаан эхилбэ.

Хурьйэтэ ехэ дэлхэй 
Хахархадал болобо. 
Хуурай шэнэйэн модон 
Хухаран хажуудань унаба.

Дахинаа нэгэ ухэл 
Дайрангуй гараба. 
Харанхы энэ йуни 
Хоёр инзага гаргаба.

Унгэрхэ юумэн унгэржэ, 
Yyp сайхань дутэлбэ.
Гэгээн сагаан болоходонь, 
Гурбаболоод хэбтэбэ.

Хеерхэн заахай инзагад 
Хухэн тээшээ мулхинэд,

Ш архатайан ганса эхэнь 
Шадалгуй зобон хэбтэнэ.

Хун турэлтэн иигэжэ 
Хэзээ нэгэтэ зобоо гу? 
Хэлэгуй энэ амитан 
Хэзээ нэгэтэ бодохо гу?

Байгаалиин ажабайдал 
Байхал ха юм хэзээдэш. 
Ухэл амидарал хоёр 
Урдилдэн ябахал хаанаш.

Г ансал хун турэлтэн 
Хоёр хултэй ороолон, 
Эрэнииншье эмэнииншье -  
Эдихэеэл турэйэн амитад.

Уд эр йуни йэлгэжэ,
Улаан наран мундэлжэ, 
Амитан бухэн йэрижэ, 
Ажабайдал эхилбэ.

Пунэй амташье узеегуй 
Пая мундэлйэн инзагад 
Мэдээгуй хэбтэйэн эхэеэ 
Мулхин мулхин

тойронод.

Шуйаа ехээр адхажа, 
Ш адалаа алдайан зурэн 
Тэнхээ тамираа алдан, 
Тэршэлэн хэбтэнэ

зуудэлэн.

Хоёр хеерхэн хуугэдынь 
Хухее оложо ядаад, 
Шуйан болойон эхэеэ 
Шэртэн гайхан зогсонод.

Ямар хуйтэн дайда бэ? 
Яажа эндэ байдаг бэ? 
Ондоо амитаншье

байхагуй
Одоол жэгтэй дэлхэй бэ?

Юундэ эндэ гэнтэ 
Юугээ йанахадаа бидэ 
Шэруун сэбдэг дайдада 
Шэшэрнэ гээшэбибди?

Туража ухэхэйоон урда 
Тургэн юумэ оложо,
Эдихэ йанаатай хоёр 
Эхэйээн тайаржа ошобо.

Хэды соо эхэнь 
Хэбтээ юм мэдээгуй,
Г ансал мэдээ ороходонь,
Гулгэд хажуудань

байбагуй.

Урагша хойшоо хаража, 
Удаан ойлгожо ядаба. 
Хаана юунэй болойые 
Халта ухаандань оробо.

Бороотой харанхы йуни 
Эхэ болойоноо йанахадаа, 
Эхын зурхэн сохилжо, 
Булай шангаар буухирба.

Булад хурса туруугаар 
Хурьйэ хахара удьхэлжэ, 
Бухы хусее гаргажа, 
Харайн бэдэрэн ошобо.

Эгээл энэ уедэ 
Эрид хадын убэртэ 
Олон нохойн хусаха 
Олиггуй шангаар

дуулдаба.

Хоёр хеерхэн хуугэдээ 
Хусэд хараагуй гуреейэн 
Ара хангайн ханхинатар, 
Абяа гарган буухирба.

Амиды эхын хажууда 
Уншэрйэн хоёр гулгэд, 
Амидарал ухэл хоёрые 
Улхэп байдаг бурхад.

Ажабайдалай эрилтээр 
Арай гэжэ мундэлеед, 
Эхын хухэндэ хурэнгуй, 
Эхэдээ нэгэшье

эрхэлэнгуй,

Нара йарашье харангуй, 
Ногооной амташье

узэнгуй,
Нохойн арбагар йабарта 
Нэгэниинь оройон байба.

Шуйан болойон газарта 
Шэшэрэн байба эхэнь. 
Хуйан модоной дэргэдэ 
Хэбтэбэ нугеедэнь.

Бухы юумэн абяагуй
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БайБандал болобо. 
Бархирхашье тэнхээгуй 
БаарБан гурееБэн

зогсобо.

Мэдээ орон гзхэдэнь, 
Мэндэ улэБэн нугеедэнь, 
Хоёр хулэйнь хоорондо 
Хухее бэдэржэ ябаба.

Туруушынхиеэ хухэндее 
ТурэБэн ухибуу

хургэхэдее, 
Ажабайдалай ами

залгуулан, 
Абяагуй зогсобо.

ХубхайрЬан гашуудалда 
ХимэлуулБэн зурэн, 
Хеерхэн нэгэеэ дахуулжа 
Худее хубшеер тэнэбэ.

Хун турэлтэнБее боложо 
Хоёрой нэгынь алдажа, 
Удэр Бунине ото 
Уйлан дуулан ябаба.

Саг сагтаа гэдэг,
Сахилза хухэдее гэдэг, 
Зурэнэй бэень Байжаржа, 
Зурхэнэйнь шарха эдэгэбэ.

Эхын хажууда улэБэн 
Эрхэ ганса инзаган 
Намарай ерэхэ багта 
Нилээн томо болобо.

Зурэн гуран хоёрто 
Зэргэлээд ябахадаа адли. 
Ута ундэр хулнуудтэй 
Угаа эхэдээ адли.

Намарай Ьайхан сагта 
Наадажа ябахань аятай, 
Дулаан наратай сагта 
Дэбхэрэн собхорхо

хабатай.

Бэеэ хусэжэ ябаБан 
Бэендэ хужар хэрэгтэй. 
ДабБатай шабар эдихэ 
Дураниинь яБала

хурэнхэй.

Тиигэжэ тэдэ хоёрнай

Тэсэжэ хоюулан ядахадаа, 
Хужар долёохо Банаатай 
Хуушан байрадаа ошобо.

Огторгойн улаан наран 
Орон дэлхэйе тойрожо, 
Унтаха сагынь дутэлжэ 
Уулын саагуур оробо.

Халуун наранай
хоргодожо, 

Харанхы болохо багта 
Хужарта дуратай амитад 
Хойно хойноБоон

Бубаридаг.

Яаруултай ерэБэн нэгэн 
ЯБала эртэ ородог, 
Харанхы болоогуй

байхадань, 
Хужарлажа садаад ябадаг.

Тиигэжэ тэдэ хоёрнай 
Тэбдэжэ ерэБэн

байбалтай. 
Эрхээр БураБан нэгэмнай 
ЭхэБээн урда ерэбэлтэй.

Тохигор хуБанай дэргэдэ 
Тонгойжо байха багтань, 
Тэнгэри сэлмэг байбашье, 
ТэБэрхэ абяан дуулдажа,

Баярлажа байБан инзаган 
Байра дээрээ собхороод, 
Аалихан гэдэргээ хаража,

Амяа табин унаба.

Ойрохон ябаБан зурэн 
Ори ганса гулгэнэйнгее 
Хужар дээрэ унахадань, 
Худэлхее болёод

байшаба.

Хоёр нюдэнэйнь уБан 
Хадын горхондол

урдажа,
Хамаг юумэн тойроод 
Харлахадал болобо.

Байтараа ушее нэгэ 
Буугай абяан нэержэ, 
ГансаардаБан зурэн 
Гэнтэ мэдээ орожо,

Урда зуг шэлэжэ,
Ундэр уула хаража,
Ар б агар шулуун еедэ 
АбирБаар аалихан гараба.

Хужар дээрэ унаБан 
Хеерхэн ухибуугээ

Банахадаа,
Эдэгэжэ ябаБан

зурхэниинь 
Эбэрэн байба дахинаа.

Хада ууланууд гэнтэ 
Хамхархадал болобо. 
Уншэн хабБанайнь узууртэ 
Убдэхэдэл гэбэ.

Хунды тумэр бариБан 
Хоёр хултэй хунтой, 
Ш удее зуужа тэмсэхэ 
Шадалгуй байБандаа,

Орьёл хабсагай дээрэ 
Оедее хаража буухираад, 
Палаад хэбтэБэн ухибуугээ 
Пуулшынхиеэ хараад,

Хадын бургэд мэтэ 
Халин доошоо унаад 
Хабтагар шулуун дээрэ 
Худэлхее болёод хэбтэбэ.

ХурьБэтэ дэлхэй дээрэ 
Хун турэлтэнэй дунда 
Хунэй эхэ иигэжэ 
Хэзээ нэгэтэ мордоо гу?!
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СУГТАА ЭНЕЭЛДЭЕ

-У б гэн  аба, аа, убгэн аба! Та пенсидэ га- 
рахынгаа урда тээ хэнээр худэлдэг байгааб- 
та?

-  Бишни тогоошон баййанби.
-  Тиимэ haa мунее юундэ оройдоошье 

эдеэ шанадаггуй, хугшэн эжыдэ туйалдаггуй 
юмта?

- Теэд бишни пенсидэ гаранхайлби!

Нэгэ убгэн аша хубуунтэеэ голой эрьедэ 
йууна.

-  Убгэн аба, аа убгэн аба! Хунууд хаана- 
haa бии болойон юм? гэжэ ашань асууба.

Гaaha зуугаад йууйан абань тэрэнээ аман- 
haa абаад, иигэжэ харюусаба:

-  Зай, мухаа, бухы хунууд йармагшанйаа 
гарбалтай юм.

-  Ямар йармагшанйаа?
- Яйатан бухэн оорын йармагшантай 

баййан.
Жэшээнь, грузинууд бардам Шимпанидзе 

гэжэ йармагшанйаа бии болойон. Армянууд 
бишыхан, шуран Макакян йармагшан йаа. 
Еврейнууд мэхэтэй, мэргэн Абрамгутангйаа 
гарайан, ородууд абарга хусэтэй Гаврилла 
йармагшанйаа бии болойон даа.

Бишыхан хубууниинь толгойгоо маажа- 
сагаагаад, шарайгаа халта хубилган, дахин 
асууба:

Теэд буряадууд ямар йармагшанйаа 
гарайан юм?

Убгэн абань ехэ бодолгото болоод, хэлэ- 
бэ:

-  Буряадууд гэжэ ехэл урданай зон гээшэ. 
Эдээнйээ бухы йармагшанууд гарбалтай юм 
даа.

Нэгэ буйэтэй хун хубуугээ дахуулаад, 
загайа хахуулидахаяа ошобо. Голой эрьедэ 
ерээд хэлэбэ:

-  Хубуумни, загайа мэхэлхэ гэйэн талха 
угыш.

-  Теэд би тэрэ талха эдижэрхёолби.
-  Будаагаа гарга.
-  Будаа байал эдеэб.
-  Тиигээ йаа, хорхойгоо тургэхэн эдижэ 

дуургэ, гэртээ бусая.

-  Хугшэн эжынь аша хубуундээ:
-  Ж аргал, энэ самсаа наранда газаа гар- 

гаад хатаа.
Аша хубууниинь удангуй самсаа барин- 

хай, йеергее гэртээ орожо ерэбэ.
-  Самсаа юундэ улгэнгуй орообши? -  гэжэ 

хугшэн эжынь асууба.
Наранда улгэхэеэ йанааб, харин ху- 

реегуйб.

Нэгэ йууринай хажууда автоунаада йууха 
йанаатай Доржо гараа ургэнэ. Хажуугаарнь 
нэгэ машина унгэрбэ. Доржо тэрээндэ дунда- 
хи хургаа ёдойлгобо. Тиихэдэнь жолоошон 
урдайаань нюдаргаяа занаба. Доржо харюу- 
дань бахардангуй йалаабш аяа харуулба. 
Жолоошон уурлажа, унаайаа буужа: «Ши 
юундэ намда элдэб янзаар хургануудаа ха- 
руулнабши?» -  гэбэ. Тэрэнь: «Би нэгэ йуури 
бии гу?» -  гэжэ йурааб. Жолоошон: «Би шам- 
да дуурэн ябанаб гэжэ хэлээ ха юмбиб».

Доржо: «Эээ, теэд би хабшуулдахаар бэшэ 
гу» гэжэ асуугааб», -  гэбэ.
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