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Сэбэр наадан
Захаамин хотодо туруушьшхиеэ «Сэбэр наадан» гэЬэн хэмжээ ябуулга августын 23 унгэргэгдэбэ. 

Энэ болбол хунуудэй бог шоройгоо хаяха талмайда абаашангуй талда хаяйан бог шорой суглуулха 
тусэбтэй баййан юм. Иимэ байгаали хамгаалгын ябуулга манай гурэндэ 2014 онйоо унгэргэгдэдэг. 
Эмхидхэгшэд Захаамин хотын эахиргаанай rahar.

Наадан Захааминай туб талмаййаа эхилбэ. 
Бухыдее арбан булгэм хабаадаба: «Экстрим», 
«Горхоз», «Время есть», «Экоспасатели», «Мис
тер Пропер», «Клин Сити», «Н20», «Закамен- 
ские вести». Эндэ туруушын мурысоонэй даа- 
бари йонирхолтой нэрэ ба девиз hanaxa байгаа. 
«Работяги» гэйэн булгэм эндэ илгарба.

Туруушын амаршалгын угэнуудые хотын 
гулвагай орлогшо Ирина Скоробогатова хэлэ- 
бэ. Олон хунууд хабаадаагуй байбашье, танай 
хусоор манай хото сэбэр болохонь гэжэ тэмдэг- 
лэбэ. Тиигээд хабаадагшадые хунгэн авто унаа- 
гаар туб талмаййаа Новостройка байгуулгын 
Подкирпична уйлсын саана абаашажа буулгаба. 
Эндэ ехэ бог шорой байба. Зунай саг хадаа но- 
гоон ута болойон бог шорой суглуулхада йаата

хэбэ. Эгээл ехэ бог шорой суглуулйан булгэм 
диилэхэ байгаа. Тиимэйээ хун бухэн хамаг 
оролдолгоо хуу гаргажа суглуулба. Пуулээрнь 
хабаадагшадые эдеэ хоол бэлдэдэг ИП Жили- 
ков М.В. эдеэлуулбэ.

Табан булгэм илажа гараба: «Время есть», 
«Батя природы», «Работяги», «Н20», «Экс
трим». Энэ хэмжээ ябуулгада хамта 56 хун ха- 
баадаа, 6 машина бог шорой суглуулагдаа. 
Иимэ йонирхолтой хэмжээ ябуулганууд сааша- 
даа унгэргэгдэжэ байха гэжэ йанагдана. Тиийээр 
байтар хун бухэн бог шоройгоо хаяха газартань 
абаашаха болохо бэзэ.

Дэнцэма ДОНОЕВА, манай корр.
Анна АГАФОНОВ АЙ фото-эураг
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НЮТАГАЙ ОМОГОРХОЛ

Инна Нимаевагай «Буряад зураг»
Августын iiaiiviaiihaa хо- 

рин табан болотор Цыренжаб 
Сампиловай нэрэмжэтэ уран 
йайханай музей соо ехэ йайхан 
зурагуудаа Санагын уран зу- 
рааша Инна Нимаева олон 
зондо узэсхэлэн харалгануу- 
даа табиба. Эндэ арбаад жэл 
соо йанажа бутээйэн ажалаа 
харуулйан байна.

Инна Гомбоевна Нимаева 
хундэ тухэлтэй мартагдайан 
хуушан буряад уран зуралга 
«Буряад зураг» мунее сагта 
нютагтаа йэргээжэ байна. 
Инна Г омбоевна Захаамин 
аймагай Санагын тайагай нэ- 
мэлтэ йуралсалда ухибуудые 
зуража йургадаг. 2006 ондо 
уран зураашан Санагын

«Даша Пунцоглин» дасанда 
лама Лев Нимаев нухэртэеэ 
уулзажа гэр булэ болойон 
байна. Тэрэ сагйаа хойшо да- 
санай ажабайдалда эдэбхи- 
тэйгээр хабаадажа эхилйэн 
юм. Шэнэ 8 субарга баригда- 
хадань шэмэглэйэн юм. 2007- 
2008 онуудта Инна Гомбоев-

нагай дурадхайан тусэлеер 
Калачакрын 16 метр ундэртэй 
Субарга бодхоогдойон байна. 
Yuiee тиихэдэ дасаниие шэмэ- 
глэхэ ажалда тайалбаряагуй 
ябажа хабаадалсаа. «Бу
ряад зураг» гэйэн нэмэлтэ 
йуралсалай хутэлбэри бэл- 
дэжэ нэбтэруулйэн. Мунее 
тэрэ хутэлбэри хэрэглэжэ 
ухибуудые хумуужуулнэ.

2013 онйоо «Буряад зу
раг» тухэл дээрэ онсо анхара- 
лаа табижа, зуража эхилээб 
гэжэ хеерэнэ. Мэдээжэ уран 
зурааша Лубсан Доржиевай 
йэргээйэн 1970-аад онуудаар 
тухэл юм.

«Буряад зураг» хадаа тон 
еерсэ унгэ будагаараа, уран

Дасан соо бутээкэн зураг
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нарин бэшэлгээрээ бусадЬаа 
илгардаг. Угсаата уран зура- 
гай туе шэглэлынь нюуса далда 
удхаар шэрээлйэн угалза хээ- 
тэй холбоотой. Тэрээн дотор 
байгаалиин бодото зуйлнууд 
ба узэгдэлнууд угалзын аша 
туйаар узэмжэдэ табигдана. 
«Буряад зурагта» уулэ, yha, 
тал, утаа, набша сэсэг, хабса- 
гай, шулуу гэхэ мэтые харуул- 
хын тулада тусгаар аргануудые 
хэрэглэдэг. Гэрэл зураг тайлба- 
ритайгаар.

«Буряад зурагай» маягаар 
гэрэл йуудэр хэрэглэгдэнгуй, 
эли тодо зурлаануудыел татан 
зурагдадаг. Уран зураашын 
сэдьхэлэй байдал олон тусэбтэ 
йулдэ тэмдэгтэй шэрэ будагай 
янзата унгэнуудээр элишэлэг- 
дэн дамжуулагдадаг. 0ерын- 
гее ажалда уран зураашад 
олон янзын йургаалай гури- 
муудые алгадгуй баримталаг- 
ша. Зурагай гол удхань туб дун- 
даа табигдажа, хурса унгэтэй 
угалзаар хубеелуулэгдэн, бай- 
гаали тэрэнэй узэгдэлнуудые 
тэмдэглэнэ. Уран бутээлэй 
йанаашалга йэдэбынь зохёо- 
хы эрхэ сулее, хусэтэ мэдэрэ- 
лээр бэелуулэгдэхэнь дам- 
жаггуй Нэп бэзэ.

Шэрэ будагай йулдэтэ 
удхаар илангаяа улаан, ша
ра, ногоон, хухэ ба сагаан 
унгэнууд болбол арад зоной 
тон дуратай унгэнууд байха.

Тиимэйээ бэлигтэй уран 
зурааша Инна Гомбоевнагай 
зохёохы ажалайнгаа хубиие 
узэсхэлэн харуулжа, хунуудэй 
сэдьхэл худэлгэжэ байхадань 
ямар гоё гээшэб. Инна Гомбо- 
евна Нимаевагай уран йайхан 
зурагуудынь узэсхэлэн дэлгэг- 
дэжэ, арад зоноймнай нюдэнэй 
шэмэг, сэдьхэлэй жэн боложол 
байха бэзэ гэжэ йанагдана.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.

Дворец Калапа

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

ЖИВОПИСЬ В СТИЛЕ "БУРЯАД

ХУДОЖЕС70ЁННЫЙ 
МУЗЕЙ nw Ц.С. СвмпИЛОН 
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«у р а н -д у ш э» нэгэдэлэй 50 жэлэй ойдо ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

Лубсан Базарович Цыре- 
новай намтарынь нютагтаяал 
холбоотой. Базартанай унэр 
баян булэдэ Лубсан гурбадахи 
уринь боложо, 1955 ондо турне 
Ьэн.

Номгон даруу, йубэлгэн 
hoHop Лубсан хубуун 1962 
ондо нютагайнгаа 8 жэлэй 
Ьургуулида ороод, тэрэ- 
нээ 1970 ондо дуургэжэ га- 
раа. Эрдэм номоо саашань 
ургэлжэлуулжэ, Санага нюта- 
гай дунда йургуули 1972 ондо 
эрхимээр дуургэжэ гараа. Жэ
лэй туршада турэл совхоздоо 
худэлоо. 1973 ондо сэрэгэй уял- 
гата албанда татагдажа, Шэ- 
тын областьдо h у ража гараад, 
гэнжэтэ трактор жолоодохо 
мэргэжэлтэй болоо.

Тэрэ уедэ совхозой ажал 
барагдахагуй ехэ Нэп. Модо 
буулгаха, газар хахалха, силос 
дараха, холын зуйаланда мал- 
шадые зоохэ гэхэ мэтэ.Энэ ехэ 
захагуй ажалые Лубсан База- 
рович бултыень дабажа гараа.

Аймагай, совхозой хутэл- 
бэрилэгшэдэй зугйоо шаг- 
нал хайрануудта оло дахин 
хуртэйэн габьяатай.

Лубсан Базарович найа- 
найнгаа нухэр Верэтэеэ та- 
бан ухибуудэйнгээ хулыень 
дуроодэ, гарыень ганзага- 
да хургоо. Найман зээнэрээ 
ургэлсэжэ, найдамтай йайхан 
унэр баян Ёнгорбой нютагтаа 
ажайуудаг юм.

Талаан бэлигтэй Лубсан Ба
заров урданай болойон ушар- 
нуудые суглуулан бэшэжэ хоёр 
ном гаргайан байна.

Анхандаа Бэлшэр, Ёнгор
бой, Бамбаахай гэйэн урдын 
буусатай зон хамтаралгын

уедэ нэгэдэжэ, бухэли томо 
Ёнгорбой йуурин мундэлйэн 
гээд Лубсан Цыреновэй энэ 
дурадхайан номой мурнууд 
соойоо мэдэжэ абаабди.

Муноо угаа хундэлдэг ёйын 
йэргэйэн сагта бэшээшэ зомнай 
элинсэг хулинсагайнгаа буу- 
сые эрьежэ, сэдьхэлэй йайхан 
мурнуудые зорюулдаг, маг- 
таал ургэдэг болонхой. Захаа- 
минай хонгоодорнууд соойоо 
энэ талаар йуулэй уедэ илан- 
гаяа эдэбхи гаргажа баййан 
хунуудэй нэгэн Лубсан Базаро
вич Цыренов болоно. Арадай 
аман угын алтан баялигые тэрэ 
зандань улоохэ гэйэн эрмэлзэ- 
лээр хутэлэгдэн, айлйаа айлда 
ябажа, урданай домогуудые 
ундэр найатайшуулйаа бэшэжэ 
абаад, дам саашань найруулан 
ном болгон буридхэхэдэнь, хун 
зон буляалдан шахуу абадаг лэ.

Лубсан Цыренов 2007 ондо 
«Буряад унэнэй» хэблэлээр 
«Мунгэн тобшын шэди» гэйэн 
турууушынгээ ном гаргуулаа 
йэн. Пуулдэнь «Бууса тоонто 
Бэлшэрни» гэйэн хоёрдохи ном 
соогоо туухын-хизаар нютагаа 
шэнжэлгын удхатай урданай

хоороонуудые, домогуудые, 
нютагай нюур шарай болохо 
хунууд тухай зураглалнуудые 
дурадхахадаа, буряад уншаг- 
шые дахинаа хужарлуулхаар 
зэйэбэ гээшэ.

«Муноо йуулэй хэдэн жэ
лэй туршада ёйо заншалаа, 
турэл хэлэеэ, буряад нэрэеэ 
ургэхэ уе сагай ерээд байха- 
да, туухэеэ ондоо, омог сэсэн 
нюдоор харанабди. Хонгоо
дорнууд туухын хуудайанда 
ямар уургэтэй ябайан байгааб 
гэжэ муноо шэнжэлэлгэ, 
бэдэрэлгэнууд хэгдэнэ», - гээд, 
автор тодорхойлон бэшэнэ.

Тиин Лубсан Цыренов энэ 
ехэ ажалда дурдагдагша но- 
муудаараа оорынгоо хубитые 
оруулжа, элинсэг хулинсагайн
гаа, угайнгаа йур йулдые ургэнэ, 
муноонэй, ерээдуйн уетэнэй ама 
дамжан абажа ябаха баялигые 
арьбадхалсана гээшэ.

Тиимэйээ дэмбэрэлтэй энэ 
хэрэгээ дэлисэтэйгээр ябуулан 
байгыт гээд, Лубсан Базаро- 
вичта олоной зугйоо хусэхэ ду- 
ран хурэнэл даа.

 ̂  ̂ ^

Сэлмэг огторгой шэнги 
Сэл хухэ Зэдэмнай 
Сэлгеэхэн уйатай

долгинуудаа 
Сэлэнгэ тээшэ туунал.

Залуухан хубуун Зэдэ 
Золтойхон Сэхир басагаа 
Эндэ золгожо абаад, 
Эршэтэйгээр саашаа

урдаал.

Зэдэ Сэхир хоёрой 
Эжэл болойон газарта 
Элдинхэн тоонто нютагни 
Зэлэ татан бодоол.

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА, уран зохёолшо, «Байгал» журналай редактор
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Хошон зугаа
АНГУУШАДАЙ 
X 0 0 P 0 0 H  h 0 0

Намарай туруушын сайанай 
оройоной йуулээр гурбан ан- 
гуушад хэрмэшэлхэеэ хубшэ 
худее гарабад. Хэрмэшэлхэдээ 
туруушын удэр йайн олзотой 
баййан хадань залуу ангуу- 
шаниинь тоозовкынгоо хоёр 
гурбан йомодые тургэн хээд 
буудаха йанаатай амандаа зуу- 
гаад баййанаа хэрмэеэ ононгуй 
буудаад, тэбэдэхэдээ амандаа 
баййан йомодоо мэдэнгуй зал- 
гижархиба.

- «Ай даа жаалда эдэ йо- 
модни досоомни ороод юу хэхэ- 
нааб?» - гэжэ йанаад, йанаагаа 
зобоод оройхон болойон хой- 
но отогтоо ерэбэ. Хоёр аха 
нухэдынь уни ерэшэнхэй эдеэ, 
сайгаа шанаад хулеэжэ байбад. 
Гурбан нохойдоо эдеэлуулээд, 
еедее эдеэлжэ байхадаа за
луу ангуушамнай тэрэ хоёр 
нухэдтоо болойон ушараа 
дууйан хеерэжэ угэбэ. Хоёр аха- 
шаг нухэдынь шагнажа абайаар:

- «Нухаар шимнай галайн- 
гаа хажууда духэнгуй байхал 
болобош, галай халуунйаа 
досоош баййан буугайш 
йомод тэйэржэ болохо. Энэ 
холын хубшэ тайгада ерээд 
тэйэршэбэлынь яахаш арга 
угы, эндээл яйаа хаяха боло- 
хош. Маанадаа зэмэдэ оруу- 
лаад турмэ торондо йууха 
баатай болохобди» - гэжэ 
урдилдэжэ байжа хэлээд бэе 
бэедээ эмнисгэлдээд абаба.

Баарйан тэрэ ангуушамнай 
муу шарай харуулаад:

- «Тамхяа татаха эрхэгуй бо- 
лобо губ?» - гээд йанаа алдаба. 
Нэгэ нухэрынь:

- «Юундэ тамхяа татахаб- 
ши, алдажа тамхяа галтайнь 
йороод досоош баййан йомод 
тэйэрхэл» - гээд бури залуу

нухэрее айлгаба. Хоёр хухюу 
нухэдынь галайнгаа хоёр тээ 
хэбтээд налайжа унтабад. Нугее 
залуу нухэрынь галйаа холохоно 
хэбтээд углее болохые тэсэмгээ- 
гээр хулеэжэ унтана хулдэжэ, да- 
аража байгаад. Хоёр йуни тэрэ 
ангуушамнай унгэржэ, гурба- 
дахи удэртее буугайнь йомод 
бэенйээнь гаража одоошье 
амарба. Нугее хоёрынь иигэ- 
жэ нухэрее гасаалйандаа эндэш 
гэнгуй:

- «Гарайаниинь болоол даа, 
тэйэрээгээл хадаа бурхан ха- 
ража гаргаа юм байна» - гэжэ 
хэлээд буруу хараад йэмээхэн
энеэлдээ бэлэй.

 ̂  ̂ ^
Эдэ гурбан ангуушадамнай 

агнайаар байба. Нэгэ удэр за
луу ангуушамнай хэрмэшэл
хэеэ гарахадань, холохоно олон 
нохойд гахайнуудые байлгаад 
баййандал хусалдахада дуу- 
лаад хажуудань баййан нохой- 
ниинь хэрмээ намнахаяа бо- 
лёод, нохойдой хусайан зуг руу 
хусаад ябашаба.

Ангуушамнай бэлэн олзо- 
до абтажа гахайн тартан мяха 
эдижэ байбал йайн байгаа гэжэ 
йанаад, нохойдой хусайан зуг 
РУУ тургэн гэшхэлбэ. Нохой
дой абяан ойртожо эхилхэ- 
дэнь ушеешье тургэн гуйгеед 
духэхэдэнь нохойдой абяан 
саашаа болоно.

Яайан жэгтэй гахайд байг- 
тттым юундэ нохойд табижар- 
хихым даа гэйээр, нохойнгоо 
абяан руу йалиржа эхнлбэ. 
Хулйэ уйа адхаржа ябаад гуй- 
хэл тоодонь нохойдой абяан 
саашаал боложо байхыень гай- 
хаад, айан шадалаараа гуйжэ 
наранай баруулйан хойно арай 
гэжэ хусэбэ. Ямар гахайд бай- 
ха йэм, нэгэ эмэ нохойе долоо 
найман нохойд дахаад хусалда-

жа байгаад хойнойоонь дахажа 
ябабад. Тэрэ эмэ нохой олон 
нохойн дахахада яахаб саашаал 
болоо юм байха. Ангуушан уур- 
тай юумэ энэ мухай шуушхэйн 
эндэ хаанайаа ерээд ябааб 
гэжэ тэрэ эхэнэр нохойгоо буу- 
дажа хороогоод, бэшэ нохой- 
дые намнаад оорыпюо но
хойе эрхэлуулжэ, отог тээшээ 
зудхэбэ. Харанхы болойон хой
но, хоойон юумэ отогтоо ерэхэ- 
дэнь, тэдэ хоёр нухэдынь унидэ 
ерэшэнхэй: - Шамайгаа гахайн 
мяха олзотой ерэбэ гэйэмнай, 
хоойон ерэбэ туш даа? - гэжэ 
асуухадань. Ябайан ангуушам
най, ябадалаа дууйан хеерэжэ 
угэхэдэнь тэрэ хоёр нухэдынь 
эгшэтэрээ энеэлдээ бэлэй.

НАЬАНАЙ ЯБАДАЛ
Найатай нэгэ убгэн дун- 

да найатай эрэ хунтэй йонин 
йорьмойгоо хоорэлдэжэ байта- 
раа:

- «Нухаар шагныш хунэй 
найан гээшэ йонин байна 
даа. Гушан найанйаа эхилээд 
найанайнгаа амаралтада гара- 
тараа, хомууд толгойдоо уг- 
лаад ухибуудээ тэжээжэ табихаа 
яйала зудхэнэд даа. Харин жара 
далан найатай болоод байхадаа 
нохой шэнги бологшым» - гэбэ. 
Дунда найатай эрэ хун:

- «Нохой болохо гээшэнь 
юун гээшэб?» - гэжэ асууба.

- «Нохой гээшэшье иимэ 
ажал хэхэеэ болёод ухибуудтээ 
энээниие, тэрээниие хэнэгуйш 
гэжэ хусажал байха найан. 
Харин наяйаа дээшэ болоод 
байхадаа йармагшан болоод 
йуухаш. Энэш байа иимэ нам- 
даа хэниинь юу асархамби, юу 
эдюулхэ гээшэб, - гэжэ йанажа 
йууха найан. Иимэл даа хунэйш 
найанай ябадал».

Лубсан ЦЫРЕНОВ
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
(ЮЬэн тугай Иулдэтэй, 
юЬэн сагаан кэеы гэртэй 
хонгоодорой домог-туухэ)

Баруун урда зугтэ,
Хара далайн урда,
Халуун нарата орондо 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ

залатай,
Хун шубуун гарбалтай 
Холбойтон угтан 
Хонгор йайхан дайдада 
Хугжэн жаргажа hyyraa

бэлэй.
Дурее ургуулмэ ногоон соо 

хони ямаадынь 
Хададаа багтахаа

болитороо 
Пуулынь газараар

шэрэгдэжэ, 
Пурэгоороо сайража

харагдаа бэлэй. 
Адуун йурэгынь ара таладаа 
Атар тартан бэлшэжэ

байгаа бэлэй. 
Тэмээн йурэгынь тала

дайдадаа
Too тоомшогуй олоороо

ябаа бэлэй.
Ухэр малынь убэр таладаа 

улуу ехээр удоо бэлэй. 
Наян Наваа тахилгатай

ууланиинь 
Наян унгын жэмэстэ модоор 

бурхоогдэнхэй. 
Намаа намшаар халюурйан 
Налгай йайхан саг байгаа

бэлэй.
Туби дэлхэйдэ бурхадай

туроогуй сагта 
Талый хун таладаа

жаргажа,
Хадын хун хададаа

жаргажа,
Хамаг зоноо ударидажа

hyyhan
Хун шубуун гарбалтай, 
Хубиршагуй мунгэн сэргэтэй,

Хухэ тэнгэриин мушэн
шэнги

Хододоо гэрэлтэй,
Хухэ буурал йахалтай 
Сагаан ехэ найман

таабайнар hyyraa йэн. 
Сагай ошохо тума сарюун 

ехэ убгэд
Хэдышье хурэйэпоо 

мэдэхэгуй хухюу зугаатай, 
Хул хунгэн жаргажа

hyyraa йэн.
Шулуун гэртэнь 
Шааяма халуунда йэрюухэп. 
Шэб харанхы болотор 
Шубуу шонхорой 
Шууялдан хугжэмдэхэ

абяан -
Шэхэнэй шэмэг,
Зурхэ сэдьхэлэй баяр даа. 
Шамбала уулада сайанай

ороогуй,
Убэл гэжэ мэдэхэгуй 
Ургэлжэ дулаан орон

нютагтай бэлэй. 
Сумбэр уулын 
Cahaap хушагдажа эхилйэн 

саг бэлэй.
...Найман сагаан убгэдэй 
Наран шэнги эгээ ахайгынь 
Алда болохо эбэртэй унеэн 
Арбан жэл йубайрба.
Амба ехэ бухаяа 
Алишье сагта духоонгуй 
Ара убэроор зайгуултажа. 
Аргагуй ехээр таргалба. 
Алтай наранай мандахада, 
Арюун сагаан талаараа 
Ама хамараараа хоойэ

бууратар
Бухиндажа гуйбэ.

Буртаг шугы соогуур 
Бурьюулан тоойо шорой

ябаба.
Буумал тэнгэриин одо заяан 
Бухиндажа ябайан унеэнэй 
Алтай бэедэнь

Арюун сагаан гэрэл тудхааба. 
Арбан табанай йарын

гарахада,
Арбан жэл Ьубайрйап

унеэниинь
Адар томо ухибуу турэбэ. 
Дурбэн хухэнэйнь уурагые 
Доло хухоод,
Дорюун хубуун ябажа

байба.
Даруу номгон бэриин 
Унеэгээ ошоод харахадань, 
Yпидэ тугаллажа орхийон 

байба.
Yпсэпэйпь хажууда шарбаа 

нюсэгэн,
Ye мусэниинь томо,
Урал амаа тамшаайан 
Ухаа алдама ухибуун ябажа 

байба.
Саашань харахадань,

тугал харагдабагуй. 
Сошойондоо гэртээ гуйжэ 

ошоод,
Сагаан таабайдаа

хэлэхэдэнь,
Сагаан йахалаа эльбэжэ. 
Сарюун ехэ ухаандаа

бодожо,
Далан жэлэй урдахи,

хойтохи юумые 
Уридшалан мэдэхэ

шадалтай.
Долоодохи дуу хубуугээ 
Урижа, дуудажа асаруулаад, 
Уран йайхан угоор эхилжэ, 
Урда болойон 
Ушараа хоорэхэдэнь,
Уяржа бай ha и дууниинь 
Урмашан байжа,

тооригоо хаяхадань, 
Уула хадануудынь гэрэлтэн 

яларба,
Ушаргуй hoHHH узэгдэл

харагдаба.
Убгэн ахынь йупэйэп 
Унеэнйээ гарайан хубуун

болоно.
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- Энэ гайхалтай юумые 
Хундэ хэлэнгуй орхихо.
Энэ хубуунэйтнай морин 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ

заларха.
Гурба хонойон хойно 
Гушан алда мориниинь, 
Хубсайа хунарынь 
Ганзагадань уяатай,
Годли, багжа зэбсэгтэй 
Баатар хунэй морин ерэхэ! 
Урин сагаан ехэ таабай 
Урдань болойон
Ушарйанаа хеерэжэ эхилбэ.

 ̂  ̂ ^
Урда сагта 
Улаан ехэ унеэнйээ 
Ухаа алдама хубуун

турэйэн юм. 
Уурганша эзэнэйнь

сошойондоо 
Уурагаа хухэжэ баййан

хубууе
Улаан нюдаргаараа

сохиходонь;
Унажа угэбэгуй.
Ушаргуй сухалдахадань, 
Шарбаа нюсэгэн хубуун 
Шэнгэхэн абяагаар угэлбэ:
- Шиидамааршье сохижо

алахагуйш.
Мушхуу модоор хэйэн 
Мунсаараа сохижо

унагаахаш! 
Мэдээн дундаа гуйжэ ошоод, 
Мунсаа асаржа,
Мухариса сохижо

хороогоо йэн. 
Гурба хонойон хойно 
Гушан алда мориниинь

ерэжэ;
Гурбан удэшэ ерэжэ

инсагаалаад, 
Г эрынь гурба тойроод,
Г ал дулэ татайаар

ябайан юм, 
Гурба хонобол, хундэ

диилдэхэуй баййан. 
Хойшодоо тэрэ голой зон 
Хамхуул ногоон шэнги 
Хосорон йалайан юм даа. 
Алдуу хэхэ гээшэш

Аймшагтайл юумэл даа, -
гэжэ

Сагаан таабай хэлэжэ
угэлэн байба.

 ̂  ̂ ^
Сумбэр уула дорьбобо 
Сагдуул модой шэшэрбэ. 
Сарюун ехэ хубуумнай 
Гурба хонобо - 
Гурьба дэлхэй йалганаба. 
Ганзагадань хубсайа

хунарынь уяатай, 
Годли багжа зэмсэгтэй 
Баатар хубуунэй ерэжэ, 
Гушан алда мориниинь 
Сагаан таабайн гэрые 
Сахюур сагаан гэрэлээр

гэрэлтуулжэ, 
Гурба тойрожо буугаад, 
Гурба дахин инсагаалба. 
Гулдагар томо 
Баатар хубуумнай 
Багжа зэбсэгээ абажа, 
Хубсайаа умдоод,
Худэр томо бэеэ зэйэбэ. 
Хурин хара мориндоо

мордоходонь, 
Хухэ дулэн дурбэн

туруунБаан гаража, 
Хонгоодор таабайн гэрые 
Гурба тойрожо,
Гушан гурбан уреэлые

хэлэжэ,
Г унан ехэ дэлхэййээ мордожо, 
Гэрэлтэй эхэ тэнгэридээ

ябажа,
Алтай Гадайан бурхан

юртэмсэ боложо, 
Агуу турэл зоноо 
Уд эр йунигуй хараха, 
Унгэтэ дэлхэйдээ 
Уд эр бури 
Урил сасажа,
Аршаанай дуйал сэсэржэ, 
Амитан зонойнгоо 
Амар мэндэ жаргажа

йуухын тулоо 
Ашата ехээр оролдоо бэлэй. 
Сагаан ехэ таабайн 
Сэдьхэл зоригын

уруугаа орожо, 
Сагай ошохо тума

Сарюун бэень муудажа, 
Сагаан хонин шэрдэг дээрээ 
Согсойн йуухайаа ондоо 
Саана наана ябахаа

болёо йэн, 
Долоодохи дуу хубууниинь 
Даруу номгоноор аргадажа:
- Дээдэ замбидаа мордохо 
Дутэлжэ байна сагтнай. 
Пунэйэгуй хун
Пуудэр шэнги болоод байнат. 
Пара шахуу иигээд байхат! - 

гэжэ хэлэбэ, 
Дуу хубууниинь гарынь

баряад,
Дохни йуужа,
Духынь унэдоод,
Дуурэн баярые хургоод, 
Гаража ошоо йэн.
Сагаан ехэ таабай 
Сарюун ухаандаа бодожо, 
Сумбэр уулын оройдо 
Мунхэ найа найалха 
Мунхын аршаан бии бэлэй. 
Эгээ ехэ хубууниинь 
Эршэтэ найандаа ябайан 
Хаан-Уула
Хубуугээ дуудажа еруулээд, 
Хухэ тэнгэриингээ бурханда 

мэдуулэнгуй 
Хонин сагаан бугаяа дуудаба, 
Хур ехэтэ буганиинь ерэбэ.
- Сумбэр уула дээрэйээ 
Сэбэр мунхын аршаан

асаржа угыш, - гэжэ 
Сагаан бугаяа аргадан

угэлбэ.
- Сайата хадада ошоходоо, 
Сайбар хадаа харагдахагуй

хымши.
Сумбэр уулад 
Сайан ехээр орожо,
Сагаан бугын ябахада аятай 

болобо.
Шуран тургоор ябажа

байхадань,
Шууяха ехэ абяан гаража, 
Шандаруу ехэ сайан нураба, 
Шадал дундаа ябахадань, 
Бурхан тэрэ дороо мэдэбэ, 
Буртаг ехэ сайан соо

харахадань,
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Буга шэнги амитан
харагдабагуй. 

Буга аййандаа 
Бэеэ заахан болгожо,
Бушуу тургэн ябажа байба. 
Бурхан шандаган

болошойон
Бугые хаража шадабагуй. 
Бурхан аргаа барахадаа, 
Газар уйаяа йэлгэн ябажа,
Г адар ехэ тарган ябагша 
Гурбан сагаан йогоогынь 
Бурэнхы харанхы байхада, 
Барижа асараад:
- Хэтын хэтэдэ 
Хододоо яларжа

байгаарайт! - гэжэ хэлээд, 
Гурбан йогооень 
Хухэ тэнгэридээ гаргаба. 
Сэлмэг удэр болобо,
Сумбэр уулаар 
Сагай орой болотор

бэдэрээд,
Бурхан сагаан бугые

дуудаба.
Буга харагдангуй ябаба. 
Бурхан уурлаад:
- Бугын ехэ абгай бэлэйш, 
Буртаг ехэ хададаа
Бэеэ хододоо нюужа

ябаарай.
Бар ехэ
Бэешни хододоо заахан

зандаа ябаг.
Хододоо юумэнйээ айжа 
Хоёр бэлтэгэр нюдэншни 
Дурбэн зуг, найман хизаар 

тээшээ
Хаража ябаарай! - гэжэ 
Бурхан уреэгээд, табяа йэн. 
Шандаган болойон

бугымнай
Бэеэ шангалжа,
Буга болохо гэхэдэнь, 
Болобогуй.
Бурэнхы болоходо,
Гурбан сагаан йогоониинь 
Гурбан одо мушэн болоод,
Г эрэлтэжэ харагдаба. 
Гурбан йогоогоо хаража, 
Гунхан байжа шаналба:
- Намарай болоходо,

Наадан сэнгэхэ, ханилха
сагни ерэдэг бэлэй, 

Наартай гоёор урамдагша 
бэлэйб.

Хабарай болоходо,
Хайрата гурбан йогоогоо

хараад,
Бури эртэ бодожо, 
Бубэнэдэг болобо. 
Бубэнэхыень дуулайан хун:
- Боолэжэ эхилбэ,

шандагамнай, 
Булгад зоноймнай 
Буян хэшэгэй дэлгэрхэ саг 
Буужа ерэбэ! - гэлсэдэг, 
Гурбан йогоониинь угэлбэ.
- Юйэн галабай унгэрйэн

хойно,
Шэхэнэйшни хара уйэнэй

барагдан унахада. 
Шамбалын дайнай дуурэйэн 

хойно,
Турэл зонойш 
Тохойн шэнээн болоходо, 
Хуушан тухэлдоо орохош. 
Хухэ тэнгэрийээ бидэш

буужа,
Хурьйэтэ дэлхэйдэ 
Майдар бурханай газарта

залархада,
Мэнгэн жаргажа йууха саг 

болохо, - гэжэ 
Мэдээн дундаа айладхаба. 
Шандаган хада оодэ 
Шадал мэдуулэн 
Шармайн саашаа дабшаба. 
Шулуун хабсагай тулаад, 
Шуурга йалхиниинь

шангадажа, 
Саашаа ябаха гэхэдээ, 
Сайата шулуун оодэ гаража 

шадабагуй, 
Хадые гурба тойробо. 
Хэдышье оролдоо йаа, 
Халтираад гаража

шадабагуй. 
Хухэ тэнгэри тулама 
Хадые хараад,
Хойшоошье харангуй 
Хонон унжэн ябажа,
Сагаан таабайдаа ошожо, 
Сумбэр уула дээрэхи

Сайата ундэр уулые 
Дабажа шадахагуй байнаб 

гэжэ угэлбэ.
Дууража йууйан таабай 
Домто аршаанда

хуртоогуйдоо, 
Дураашье гутангуй:
- Хангай дайдадаа ябахадаа, 
Хур сагаан сайата нютагтаа
- Хун турэлтэнйоо 
Холо ябаарай.
Дулаан газарта ябахадаа, 
Дахаа йэлгэжэ ябаарай даа,

- гэжэ хэлэбэ.
- Сагаан йайхан бута

бэлэйш,
Сагаан убгэндэ муу

бу йанаарай. 
Сагай ошоходо олон

болохош,
Сарюун энэ дэлхэйдэ 
Хурдан бушуу 
Хулэйнгоо ашаар жаргажа 

ябахаш! - гэжэ 
Сагаан таабай угэлжэ

ДУУДаад ябуулба. 
Сагаан эдеэнйээ ама хуроод, 
Хаан Уула хубуугээ дуудан 

асаруулжа, 
Хажуудаа йуулгаад:
- Сумбэр уулын оройдо 
Жэгууртэ шубуунйаа ондоо

юумэн
Хурэжэ шадахагуй байна. 
Хирээ шубуугаа дуудажа

асара!
Хирээ шубуун 
Хэды холо ябаашье йаа, 
Хэлэн угэлэн байхынь

дуулаад,
Бушуу тургэн ерэжэ,
Баруун тар дээрэнь йууба. 
Сагаан таабай аргадан

хэлэбэ:
- Пумбэр уула дээрэйээ 
Мунхын аршаан залажа угэ. 
Нэгэшье юумэндэ

харагдангуй 
Наранай оройон хойно

ошоорой.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта).
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БУРЯАД ХЭЛЭН

«Турэл хэлэеэ б у мартыт даа!»
Гурбан хэсэг боложо, гурбан ондоо гурэнэй харьяата гагар дээрэ ажайуудаг буряад а радий м- 

най туухэ айхабтар баян юм. Баярта йайхан сэлмэг удэрнуудйээшье, бурхэг тэнгэритэй шэруун 
сагуудйаашье буридэйэн энэ туухын хуудайан бухэниинь илгаатай, бэе бэедээ адли бэшэ. Хэды 
тиигэбэшье, хаанашье байгаа haa, гансал буряадуудта хабаатай шэнжэнууднай олон: хэзээдэшье 
мухеегуй зориг, ажалша бухэриг, эрхэ сулеедэ дуратай, хундэмуушэ йайхан зан абари, эрдэмэй эгсэ 
орьёл йудэ, эрхим байдал тээшэ тэгуулхэ гэйэн ухэлгуй эрмэлзэл, элинсэг хулинсагайнгаа заяайан 
ёйо заншал хундэлэн сахиха хусэл. Эгээл эдэ бугэдые молор талата Монгол йайхан ороноор йаяхана 
ябахадаа, шэхээрээ дуулаха, нюдеерее хараха золтой байгдаа.

ЗОРИ h  ОН ХЭРЭГНАЙ 
ЗОЛТОЙ БАЙГАА

Буряад Уласай Болбосоро- 
лой болон эрдэм ухаанай яама- 
най, Буряадай гурэнэй Доржо 
Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ 
Ьургуулиин буряад хэлэ сахин 
хугжеехэ талаар тубуудэй энэ 
жэлэй тусэбеер Дорнод айма- 
гаар ябажа ерээбди. БГУ-гай 
буряад хэлэ сахин хугжеехэ 
тубэй эрдэмтэ худэлмэрилэгшэ, 
хэлэ бэшэгэй эрдэмэй дид- 
доктор Лариса Халхароватай, 
Буряад Уласай Толгойлогшын 
болон Засагай газарай захир- 
гаанай Ундэйэ яйатан хоорон-

дын болон эрхэтэдэй уусхэл 
дэмжэхэ талаар хорооной 
зубшэлэгшэ Ринчима Романо- 
ватай хамта ябагдаа.

Монгол Уласай Агуу- 
ехэ Хуралай хоёр зарла- 
лай гэшуун ябайан, Монгол 
гурэндэ ажаллажа байдаг Бу
ряад соёл болон ёйо заншалай 
жасын юрэнхылэгшэ, Бугэдэ 
Буряадай ундэйэн соёлой 
эблэлэй юрэнхылэгшын ор- 
логшо Соёлсурэнэй Билэгсай- 
хан сэгнэшэгуй туйа хургее. 
Мун тиихэдэ нэрлэгдэйэн 
жасын эдэбхитэн, буряад 
хэлэ соёлойнгоо тулее унэн

зурхэнйее оролдон жудхэдэг 
П. Пурбэдоржо мантай хамта 
энэ хэрэг бутээлсээ.

Адлирхуу ажал бутээхэеэ 
Агын Базар Ринчиногой нэ
рэмжэтэ багшанарай коллед- 
жын захирал Баатар Зандараев 
мантай хамтаржа, холын замда 
мордоо йэн.

ЭХЭ ХЭЛЭЕЭ ЭНХЭРЭН 
Б00М ЭЙЛНЭ

Хуйтэн убэлэй хойнойоо 
айлшалан ерэдэг ута нюргата 
хагсуу хабарай йаял унгэржэ, 
зунай зулгы хайада зонойшье, 
малайшье дадажа бай ha и уе.
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Заха хизааргуй ургэн дайдын 
зеелэн зохидоор ногоорхые, 
огторгойн гундэ сагаан уулэн 
йурэгуудэй урагша хойшоо 
йундэлхые шэртэн харахада, 
талын бишыхан дали жэгууртэ- 
нэй тайалгаряагуйгеер жэргэ- 
хые, хухы шубуунай хухин дон- 
годохые соносоходо, хунэй зо- 
соо хэды тэнюун, уужам бол оно 
гээшэб!

Аглаг тэнюун Агынгаа ал- 
тан талые йэтэлжэ гараад, хи- 
лын саанахи турэлнуудтэеэ 
уулзаха, танилсахаяа анха 
туруутынхнеэ зорижо ябайан 
минии зурхэн хулгэнхэй. 
Туухын шэруун ябасайаа бо- 
ложо, хэдэн тээшээ сасаржа 
таЬарЬап, moral haa зугадан 
ошохо баатай бай ha и тэрэ уеын 
буряад угсаатанай ури ЬадаЬад 
оршон сагта ямар байдалтай 
гээшэб гэжэ ехэтэ 1юнирхопно 
йэм. Ажалайнгаа уялгаар 
арадай ажамидарал, тубхын 
туруундэ турэл хэлэнэймнай 
тэндэ ямар байЬыс ойлгохо зо- 
рилготой ябагдаа. Пургуулида 
буряад хэлэеэ узэдэггуй, 
турэлхи хэлээрээ бэпш дэЬэп 
номуудые харахадаа, бахатай 
ехээр баярладаг хуршэ гурэнэй 
буряадуудые нёдондоной «Ал- 
тарганада» Эрхуу хотодо ада- 
глаад, хундэхэн бодолнуудаар 
зурхэ сэдьхэлни халяа бэлэй. 
Жэл болгонгуй, жэгдэ Ьайхап 
тэрэ дайда руу жэгтэй зохи
доор зориходоо, элдэб бодол 
толгойдоо баЬал оруулЬампи 
гайхалгуй. Гурэнэй хуули гэжэ 
шалтаад, эхэ хэлэеэ этэржэ, 
аяа хоорхэп урипэртоо тэрэ- 
ниие узуулхэгуйбди гэжэ арса- 
жа байЬап манай эндэхи зари- 
машуулай заршам мэдэхэ хадаа, 
буришье жэгтэй юумэ узэхэ, ха- 
рахаб гэжэ йанагдаха юм.

Теэд минии aiihan тад бу- 
руу байшоо! Пургуулида хэ
лэеэ узэдэггуйшье haa, борьбоо

ундыжэ ябайан багашуулаа 
бээлэйн шэнээн байхаЬаап!) 
хойшо жэнхэни буряад 
хэлэндэнь эхэ, эсэгэнь 
жэншэдгуйгеер Ьургадаг юм 
байна. Манай сагаар, энэ уеын 
эрхэ байдалаар бодоходо, гай- 
халтай! Хуугэд шулэг сээжээр 
хоорэпэ, зужи Ьоо хэЬэппье 
харуулна, сэсэ буляалдажа 
наадана. Эгээл ехээр минии 
гайхаЬап ушар гэхэдэ, хэдэн 
уеын caanahaa, буурал сагые 
гаталжа ерэЬэп, арад зонойм- 
най алдарта «Наян Наваа» дууе 
Ьургуулиин шабинар бухэли 
ангяараа байгаад дууланал! 
Сэдьхэлэй хубшэргэй дайража, 
уярма Ьайхапаар дууланал!

Уулзалга, суглаапЬаа га- 
ДУУР ушархадаа, томошуулынь: 
«Угайдхадаа тамнай, элинсэг 
хулинсагайнгаа ууган нютагта 
амидаржа байЬап буряадууд, 
турэл хэлэеэ бу мартыт даа, нан- 
гинаар сахиит даа, гуйнабди!» 
- гэжэ захинал даа. Иимэ юумэ 
узэжэ, дуулажа ябахада, элдэб 
олон бодолнууд эзэлуудгуй 
турэжэ, уймэлдэхэ юм толгойдо.

ЭРДЭМ ШУДАЛХА 
ЭРМЭЛЗЭЛ ЕХЭТЭЙ

Баян уула, Дашабалбар, Ба- 
яндун сомонуудта ажайуудаг 
буряад зон угаа уЬапда 
хаяагуй, ууган заншалаа, уль- 
гам хэлэеэ мартаагуй. Элинсэг 
хулинсагаймнай эрдэни зэндэ- 
мэни болодог эдэ бугэдэеэ эрхэ 
хоорхэп эдиршуулдээ айхабтар 
наринаар, гунзэгы бодолтой- 
гоор дамжуулдаг юм байна.

Хурэжэ ошоходомнай, со- 
монуудай юрэнхы болбосо- 
ролой дунда Ьургуулинуудай 
хоёр, гурбан дабхартай йаруул 
йайхан байшангууд дотор 12- 
дохи анги дуургэжэ байЬап 
хубууд, басагад гурэнэй шал- 
галтануудые тулэг дундаа ту- 
шаажа байба. Эгээл энэ хаЬада

эдэ залуушуул ажабайда- 
лайнгаа ургэн харгын эхиндэ 
зогсожо, мэргэжэлээ шэлэнэ 
бшуу. Буряадай гурэнэй Дор- 
жо Банзаровай нэрэмжэтэ ехэ 
Ьургуулида, Агын Базар Рин- 
чиногой нэрэмжэтэ багшана- 
рай колледждо орожо Ьураха 
арга боломжо тухай суг ябаЬан 
эрдэмтэ багшанарнай хуугэдтэ 
хеерэжэ угее. Энэ мэдээсэл за- 
луу Ьурэг, тэдэнэрэй эхэ эсэ- 
гэнэр, Ьургагшадынынье ехэ
тэ анхараа. Уулзалгануудай 
уедэ Ьанамжаяа элирхэйлээд, 
ЬонирхоЬон юумэеэ Ьураад 
абана аа гу гэхэдэ, дуугайл 
hyvhan Ьурагшад арадайм- 
най ушее нэгэ илгаа -  даруу 
номгон, туни тубшэн зан аба- 
ри заал Ьаа харуулнал даа. 
ТугэсэЬэн суглаанай удаа 
тулхисэлдэнгуй, тохоногоороо 
бэе бэеэ ёборонгуй, зохидоор 
манда дутэлжэ, энэ тэрэ асуудал 
табиха юм. ТулооЬэгуйюор за- 
рим мэргэжэл олгогдодог гэжэ 
дуулахадаа, тэдэнэр буришье 
ехээр Ьонирхоо. Ушар юуб гэ
хэдэ, Монголдомнай дээдын 
эрдэм олоходоо, ехэнхидээ 
мунгэ тулэхэ ёЬотой юм байна.

Агын багшанарай hypryy- 
лиин захирал Баатар Зандара- 
евай хэлэЬээр, Монгол Уласай 
Дорнод аймагай Засаг даргын 
Тамгын газартай тусхай хэл- 
сээн баталагдаЬан. Тэрэнэй 
дурпмоор тэндэхи залуушуул 
гурба-дурбэн жэлэй туршада 
Агада Ьураад, Чойбалсан хо- 
тын дээдэ Ьургуулида орой- 
доол нэгэ жэл Ьуралсалаа 
ургэлжэлуулээд, бакалаврай 
дипломтой болохо аргатай.

Манай БГУ-да мунгэ 
тулэжэ hypaxa асуудалаар 
Ьонирхохо зон байна. Урда 
жэлнуудэй дуршэл Ьапаха бо- 
лоо haa, тусхайта ёйоор томо 
булэг ухибуудые (хорин хупЬоо 
олон) суглуулжа Ьургахада,
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хунгэлэлтэ хэгдэдэг йэп. Тии- 
мэ ажал ургэлжэлуулбэл, йайн 
байгаа гэжэ бодогдоно.

ХАРИЛСАА ХОЛБООГОО 
ТАБАЛЖА БОЛОХОГУЙ

Ябажа ерээд, харайан, 
упйэнэйш ээ. хоорэлдэйэн 
хэлсэйэнэйнгээ дун гаргахада, 
хэдэн дурадхал турэнэ. Ганса 
найр нааданда усеехэн зонтой 
булэг булэгуудэй хабаадажа, 
хэйэн, туйлайанаа харуулха, 
хухихэ, сэнгэхэ гээшэ дуурэн 
харилсаан бэшэл даа. Тии- 
гээдшье хэдэн арбаад жэлэй 
туршада иимэ хэмжээ ябуул- 
гануудта ехэнхидээ яба- 
жал байдаг хунууд ябадаг, 
хабаададаг. Бусад зом- 
най баййан газартаа улэнэ.

Тиимэйээ хамтын ехэ наа- 
дан, хуралдаануудай хоо- 
рондохи харилсаа холбоом- 
най тайарха ёйогуй.

Залуушуулаа уулзуулха, 
танилсуулха хэрэгтэй. Энэ бо- 
дол бэелуулхын тула ахамад 
ангинуудта йурадаг залуу зо- 
хёолшодой амардаг Байгалай 
эрьедэ байрладаг зунай ла- 
герьта хоёр-гурбан бэлигтэй 
бэрхэ шабинарые Дашабалбар 
сомонйоо уряабди. Засаг дар- 
гань харгын мунгеер хангахаб 
гэнэ йэн. Энэ тусэл буряад хэлэ 
сахин хугжеелгын програм- 
маар БГУ бэелуулдэг.

Нэгэ угеер хэлэбэл, уласай 
Толгойлогшо Алексей Цы- 
деновэй дэмжэлгээр ундэйэн 
хэлэ йэргээхэ, сахнха, хугжеехэ

талаар Буряадтамнай нилээн 
эршэдэжэ баййан худэлеен Ган
са эндэхи бэшэ, харин хуршэ 
нютаг можонуудаймнай, хилын 
саанахишье буряадуудые хабаа- 
дуулха аргатай. Имагтал энэ тон 
шухала, айхабтар ехэ удха ша- 
нартай. Шэнэ сагай засаг хо- 
рюул, хаалта табинагуй, ха- 
рилсаха, хугжэхэ эрхэ олгоно. 
Туухэтэ энэ эрхые дуурэн хэрэг- 
лэжэ, TahaphaH, хубаарйанайн- 
гаа улэгдэл - хундуулхэй бо- 
долнуудаа хунгэдхэхэ, ангайан 
сэдьхэлээ арьбадхан тэжээхэ, 
аласай холо руу алхалха арга- 
тайбди.

Б. БАЛДАНОВ 
Б. БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг
(Д. ГАРМАЕВ «Буряад унэн» 

сонинйоо абаа)

ШЭНЭ ном

Зурхэнэй голнуудые Ьэргээн
«Зурхэнэй голнуудые Ьэр- 

гээн» гэйэн ном хэблэлдэ гар- 
гагдаба. Монгол ороной Булган 
аймагта август йарада олоной 
хараанда табигдайан байна. 
Юундэ Монголдо гэхэдэ?

1992-1997 онуудта Захаамин 
аймагта Монголйоо 63 баг- 
шанар ба хумуужуулэгшэнэр 
ерэжэ дуу хатар, хуушан мон
гол бэшэгтэ хуугэдые йургайан 
байна. Тэрэ сагта йургуу- 
линуудта иимэ мэргэжэлтэд 
ехэ хомор баййан юм. Энэ ном 
гурбан хэлэн дээрэ бэшээтэй: 
буряад, ород ба монгол. Олон 
хунууд энэ номой бутээлгэ 
дээрэ худэлоо. Ном хэблэлгэ 
О.А. Батуевагай йанамжаар 
бутэгдээ. Тэрэ 1976-1992 онууд
та аймагай болбосоролой 
хутэлбэрилэгшоор худэлйэн 
юм. Энэ номой хэблэлдэ

ажаллайан хунууд: Д.Г. Чи- 
митова, Ц.Ц. Ринчинов, 
Р.П. Дымбрылова, В.Д. Цы- 
ренова, А.А. Жапов, Ганхуяа 
Алтадош. 2019 оной августын 
13-да ехэ йайхан Жаргаланта 
нютагта аймагай амарагша 
газарта ном узэмжэдэ табиг- 
даа. Энэ арга хэмжээндэ уриг- 
даа: монголой габьяата баг- 
шанар байал Булган аймагай 
арадай болбосоролой тайаг 
даагша Тубшинмонх, Булган 
аймагай ветерануудай зублэл 
туруулэпнэ Шийтэр.

Номтой танилсуулга На- 
муун Туяа унгэргэбэ. Ехэ 
йонирхолтой хэмжээ ябуул- 
га болобо. Монгол багшанар 
захааминай багшанарйаа бэ- 
лэг абажа баярлаба. Найрай 
дуурэхэдэ буряад дуугаа дуу- 
лаба. Иимэ Уласхоорондын

хэмжээ ябуулгада туйа хургэбэ 
Буряад Уласай Арадай Хура- 
лай йунгамал Г.Ю. Доржиев ба 
туйалагшань Ц.Ц. Цыренов, 
«Захааминай аймаг» гэйэн за- 
хиргаанай гулваа С.В. Гонжи- 
тов, «Захааминай аймаг» гэйэн 
муниципальна байгуулгын за- 
хиргаанай гулваагай социаль
на хамгаалгын талаар орлогшо 
С.Д. Намдакова, Захааминай 
эрдэм болбосоролой захиргаа- 
най даагша И.В. Бандеева, 
аймагай йунгамал Л.Н. Ардае- 
ва. Багшын ажалай ветеранууд:
O. А. Батуева, Д.Г. Чимитова,
P. П. Дымбрылова, В.Д. Цы- 
ренова «Зурхэнэй голнуудые 
йэргээн» номой хэблэлдэ ха- 
баадагшадта ехэ баяр баясха- 
ланиие хусэнэ.

О. БАТУЕВА, 
багшын ажалай ветеран
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ЗОЯ ЦЫДЕМПИЛОВА

Нютагайм хубууд
Урда айлай Арданжаб 
Удаан намай табяагуй. 
Баруун гарым баряад лэ, 
Байжал байгаа абяагуй.

Комбайнёр Петька
Колхоздоо, совхоздоо алдар суутай 
Комбайнер Петька, Петька гэлсуулээш haa,
Мунее болотор, муноо болотор йамга абаагуй, йэй! 
Мэдэхэдэжэ, зобоходожо ябанал даа.

Хойто айлай Сэрэнжаб 
Хойнойоом дахаад йалаагуй, 
Ханилаял хоюулаа гэжэл 
Хоороод юрэдоо болёогуй.

Арбанхан долоотой айдар зулгы 
Анандын Хандамые абаха гэйзииинь, 
Адуушандаа гарахам гэжэл байн даа, йэй! 
Адуушандаа гарахам гэжэл байн даа.

Угаа йайзгай Балданхай 
Гэртэм ерээд бэлэн даа. 
Унтажа нойроо алдажа, 
Уйдан зобооб гэбэл даа.

Хоринхон долоотой холшор зулгы 
Холхондойн Сэпилмаае абаха гэйэниинь, 
Хонишондоо гарахам гэжэл байн даа, Ьэн! 
Хонишондоо гарахам гэжэл байн даа.

Дунда айлай Дамдинжаб 
Дутэхэн наашаа эрьелдээд, 
Дурлан баййым мэдэнгуй 
Дуугуй гараа минии захаар,

Гушанхан гурбатай аляахан зулгы 
Гоёмсуу Гэрэлмаае абаха гэйэниинь, 
Гахайшандаа гарахам гэжэл байн даа, йэй! 
Гахайшандаа гарахам гэжэл байн даа.

Колхозой нуга дээрэ
Колхозой баянхан нуга дээрэ 
Косилкаар убйэеэ сабшахадаа, 
Дуугуй хододоо бу ябыш даа, 
Дуратайб гэжэ хэлыш даа.

Хоюулан бидэнэй мурысоондэ 
Хуршэхэн хубуудээ илахадаа, 
Дуугуй хододоо бу ябыш даа, 
Дуратайб гэжэ хэлыш даа.

Харанхы Ьуниин аажамханда 
Хоюулан бригадаа бусахадаа, 
Дуугай хододоо бу ябыш даа, 
Дуратайб гэжэ хэлыш даа.

Арюухан мушэдэй гэрэл доро 
Амаржа хоюулан йуухадаа, 
Дуугай хододоо бу ябыш даа, 
Дуратайб гэжэ хэлыш даа.

Хуршымнай басаган
Хорёогоймнай баруун тээ зэргэлээд,
Холхойтон хуршынхимнай Ьуудаг юм.
Хуршымнай эрхэ ганса басаганиинь 
Хубуудэй дурые татадаг юм.
Дабталга:
Залуухан, сэбэрхэн, хуршымнай басаган,
Арюухан басаган, ханилжа Ьууял даа хоюулан.

Удэшэлэн гансаараа йуухадаад,
Хулеэнэб хуршынгоо басагые,
Унеэдтээ ошохыень харамсаараа,
Дахаад лэ ошоноб хойнойоонь.
Дабталга:

Басаганай халуухан дурые 
Буляагааб, - жаргалтайлби.
Хорёодхон найандаа гулмэрдоогуй 
Колхоздоо магтаалтай комсомол юм.
Дабталга:

Енгорбой нютаг
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