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ПАЙНДЭР

Угалза дуунуудаа дархалжа, 
Уран-Душэеэ 50 жэл ханхинуулна

Талаан бэлигтэй уран зо- 
хёолшодой нэгэдэл байгша 
оной октябриин 28-да табин жэ- 
лэй ой угтаба.

Энэ хугасаа соо хоёр зо- 
хёолнуудай суглуулбари, «Зэм- 
хэ сэсэгэй зэрэлгээн соо» 1992 
ондо, «Уран душын угалза- 
нууд» 1994 ондо 25 жэлэй ойдо 
зорюулагдаЬан суглуулбари 
хэблэгдээ. Мунео гурбадахи 
уран зохёолшодой суглуулба
ри хэблэлдэ гаргахаяа бэлдэжэ 
байна. Нэгэдэл болбол 1968 
ондо Санагын дунда hypryy- 
лидабагшанар АюшаЖапович 
Доноев, Бадма Шойдокович 
Шойдоков, Мэлс Жамьяно- 
вич Самбуев эхин бэшэгшэ- 
дэй «Уран-Душэ» гэжэ нэрэтэй 
булгэм йургуулидаа нээйэн 
байна.1969 ондо «Ажалай туг» 
кониной дэргэдэ «Уран-Душэ» 
гэжэ нэрэтэйгээр уран зохёол 
бэшэгшэдэй бухы аймагай нэ
гэдэл болгоё гэ1гэн дурадхал 
Ьониндо худэлдэг сурбалжа- 
лагшад Булад Жанчипов, Ми
хаил Гончиков. Дамдин Аюшеев, 
Шойдон Бакшеев гэгшэдЬээ 
орожо, нэгэдэл бии болоЬои 
туухэтэй. Зохёохо, бэшэхэ, най- 
руулха, уншаха, хэлэхэ шада- 
бари верее ерэдэггуй, x\iihoo 
Ьурадапуй, дээрэЬээ упэЬэн 
талаан бэлиг юм. ТиимэЬээ 
бэлигтэй хадата Захааминай 
уран зохёелшод найраа айма-

Уран зохёолшодой булгэм

Уран-Душын хутэлбэрилэгшэ С-Х. Дармаевада бэлэг барина

гай номой сан соо тухэреэн на Дармаева тобшохоноор 
шэрээ эмхидхэжэ эхилээ. Эндэ нэгэдэлэй байгуулга тухай, 
нэгэдэлэй хутэлбэрилэгшэ мунео сагга хорин дурбэн 
СанжаЙ-Ханда Долгоржапов- (Ургэлжэлэлынъ 2-4-дэхи нюурнуудта).



2 нюур «Лжалай туг» 2019 оной ноябриин 15

Уншалга-19 хабаадагшад

( Тргэлжэюл)

хун тоологдоно гэжэ хоорэбэ. 
Амаршалгын угэ аймагай гул- 
ваагай социальна талаар орлогшо 
Схэгма Дугаровна Намдакова 
найраар баяр хургоод, саашадаа 
эдэбхитэйгээр зохёолнуудаа 
бэшэжэ, ургажа баййан улаан бур- 
гаайадаа йургажа байхыень уран 
зохёолшодто хусэбэ.

Ундэйэн зохёолоо Ьалба- 
руулха, буряад хэлэеэ хугжоехэ 
талаар муноо ехэ ажал ябуу- 
лагдажа байна. Манай аймаг- 
та жэл бухэндэ октябрь Ьарада 
буряад хэлэнэй габшагай hapa 
Ьургуулинуудта б а аймагай 
номой сан соо болоно. Муноо 
жэл энэ удэр «Диктант-2019» 
унгэргэгдэбэ. Эндэ хорёод ху- 
нууд бухы аймагйаа хабаада- 
ба. Эгээл ундэр наИатай Мария 
Нимаевна Дудареева Захаамин 
хотоЬоо Ьайн бэшэжэ, шагнал- 
да хуртэбэ. Саашадаа алдуу угы 
Ьайн диктант бэшэгшэд элирбэ 
Борис Владимирович Тарба- 
св Санага тосхонЬоо, Раджана 
Николаевна Цыренова Дала- 
хай тосхонЬоо, Анна Валерьев
на Цыдснова Борто тосхонЬоо 
шанда хуртэбэ.

Тэрээнэй удаа «Уншал - 
га-19» гэЬэн тэмсээ унгэр
гэгдэбэ. Эндэ Чингис Дамбаев 
хутэлбэрилбэ. Номой санай 
ажалшад Баярма Бальжиевна 
Базарова, Сэсэг Ешеевна Буда
ева хоёр туЬалба.

Муноодэр Захааминай 
аймагта унгэргэгдэжэ байНап 
буряад хэлэнэй Ьайн удэроор 
таа бугэдэниие халуупаар амар- 
шалаад аймагай номой санай 
ажалшадай эмхидхэйэн «Ун- 
шалга-19» гэЬэн тэмсээ эхил- 
хыемнай зубшоогыт. Энэ тэм- 
сээндэ хорёод хун rocxoiihoo 
ба Захаамин хотойоо мэдуулээ. 
Шуухэ хабаадагшадые сэгнэ- 
хэ жюри болбол. Улаан-

Удэ ниислэл хотойоо хундэтэ 
айлшад: драматург, Россиин 
уран зохёолшодой холбоо- 
ной гэшуун, Захааминай 
магтаал дууе зохёогшо, Бу- 
ряадай ба Россиин соёлой 
габьяата худэлмэрилэгшэ 
Николай Чимитович Шаба- 
ев, «Буряад унэн» хэблэлэй 
байшанай сэтгуулшэ, Рос
сиин сэтгуулшэдэй холбооной 
гэшуун, Буряадай соёлой га
бьяата худэлмэрилэгшэ Сэн- 
гэ Цыренович Ринчинов, ара- 
дай дархан, уран зохёолшо, 
Буряадай соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ Валерий Да- 
шеевич Цыбиков гэгшэд бо
лоно. Иимэ хундэтэй жюриин 
ажаллажа байхада булта ха- 
баадагшаднай бухы шадалаа 
харуулхаяа оролдохо болонот. 
Тэмсээнэй гуримаар хабаадаг- 
ша бухэн бэлэдхэл угы буряад 
хэлэн дээрэ энэ таЬалбаринууд 
соо угтэйэн уран зохёолой 
дээжэ болохо туужануудйаа, 
ромапуудЬаа хэйэгууд абтаа- 
тай уран гоёор, зубоор уншаха.

Хоёрдохи раундада айма
гай «Уран-Душэ» нэгэдэ- 
лэй гэшуудэй хонгёо йайхан 
шулэгуудые, 50 жэлэйнь ойн 
баярта дашарамдуулан уран 
гоёор уншахабди. Хабаадагша

Н. Шабаев

бухэн нэгэ минута соо унша
ха. Жюри хабаадагшын уиша- 
жа дуургэхэдэ 1-1т)э 5 хурэтэр 
баал табижа сэгнэхэ, 2 раупдын 
унгэрхэдэ жюри суглаа хэжэ 
эгээ ехэ сэгнэлтэ абаЬан 3 фи
налист илгаруулха. Энэ гурбан 
хун Гран-при абахын тулее 
3-дахи раундада тэмсэхэ. Иигэ- 
жэ энэ тэмсээнэй нэгэл чемпион 
элиржэ шуулгьп1 булэгэй шиидхэ- 
бэреэр мурысоонэй эгээл дээ- 
дын шангай шагнал барюулаг- 
даха, -  гэжэ хутэлбэрилэгшэ 
хэлэжэ тэмсээн эхилбэ. Хабаа
дагшад бухы шадалаа харуул- 
жа уншаба. Энэ ехэ тэмеээндэ 
илажа чемпион гэНэп нэрэ зэр- 
гэдэ Хуртага тосхоной Оюна
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Уран зохёолшод гэр булоорее

X. Цыренов, В. Цыбиков, Л. Цыренов

Валерьевна Дареева хуртэбэ. 
Yi л воюй 9 carhaa удэшын 6 
саг болотор аймагай сан соо 
«Уран-Душэ: уула хадын аял- 
га», «Уран зохёолой юртэмсэ» 
гйпн шэнэ номуудай харалга- 
нууд болобо. Захааминай уран 
зохёолшодой шэнэ номуудтай 
уншагшад танилсаа. Энэ хуга- 
саа соо уран зохёолшод олон 
номуудые гаргаа. Б ah ал уран 
зохёолшод уншагшадтаяа уул- 
залга хэбэ. Тэрээнэй Буулээр 
уран зохёолой «Уран-Душэ» 
нэгэдэлэй 50 жэлэй ойн баярта 
зорюулБан тоглолто (концерт) 
болобо. Эндэ бухы Захаамин 
аймагай уран зохёолшодой 
нэрэ нэрлэгдэжэ, бэшэЬэн дуу- 
нуудынь манай нютагай хубууд 
басагад ханхинаса, уярма гоёор 
дуулажа хунэй сэдьхэл буляаба. 
Аймагай гулваагай социальна 
талаар орлогшо С.Д. Намда- 
кова ба аймагай депутадуудай 
соведэй туруулэгшэ Л.Ц. Сан- 
жеева амаршалаад хундэлэлэй 
грамота, баярай бэшэгуудые 
барюулба. ХолоБоо срэЬэп 
айлшад бэлэг бариба, уярма 
шулэгуудээ уншаба.

Тунхэн Байхан нютагЬаа 
«Мунхэ Барьдаг» гэБэн нэгэ
дэлэй хутэлбэрилэгшэ Еле
на Гончиковна Цыбикжапо- 
ва, уран зохёолшо Екатерина 
Шенхорова (Ангурская Ека
терина Дондыповна), соёлой 
габьяата ажалшан Энгельсина 
Михайловна Петухаева ерээ. 
Уянгата Байхан шулэгуудээ, 
уреэлээ, номоо бэлэглэбэ Еле
на Цыбикжапова. Харгыдаа 
ерэхэдээ бэшэБэн шулэгоо 
найрта зорюулжа Екатерина 
Шенхорова уншаба, Энгель
сина Петухаева ерэЬэндээ ехэ 
баярлажа, амаршалба. Аяар 
Улаан-Удэ хотоБоо Нурта 
нютагБаа гарбалтай багша, 
уран зохёолшо Бадма Гомбоев- 
на Базарова ерэжэ, шулэгуудээ

уншажа амаршалба. Буряа- 
дай арадай хуралай Бунгамал 
Е.Ю. Доржневай орлогшо Цы- 
рен Цыренович амаршалжа, 
бэлдэгдэжэ байБан номдонь 25 
мяпган тухэриг угэбэ, Алексей 
Шойжилжапович 10 мянган 
тухэриг бэлэглээ. БаБал Улаан- 
УдэБоо Сэнгэ Ринчинов «Бу- 
ряад унэн» хэблэлэй байшанай 
«Байгал» сэтгуулэй амаршал- 
га, Хундэлэлэй грамотанууд, 
Баярай бэшэгуудые барюулба.

Роза Намжилова, Лубсан Цы
ренов хоёр Буряадай уран зо
хёолшодой холбооной гэшууд 
боложо, тэмдэг бариба. Мунов 
сагтатурэл хэлэн дээрээ бэшэжэ 
эхилБэн хунууд юунБээшье ехэ 
сэнтэй юм.

Иимэ Бонирхолтой найр 
наадан боложо, 50 жэлэй ойе 
«Уран-Душэ» нэгэдэлэй уран 
зохёолшод ундэр хэмжээндэ 
унгэргэбэ.

Д. ДОНОЕВА, манап корр.

Хундэтэ уншагшаднай!
Энэ жэлнай тугэсэжэ байна. ТиимэБээ 2020 оной туруушын ха- 

хад жэлдэ «Ажалайнгаа тугта» захил хэхэеэ шамдыт даа. Захилай 
сэн -168 тухэриг 24 мунгэн. Аймагаймнай почтын бухы таБагуудта 
захил абтана. Мун баБа еедынгее почтальондо хандахадатнай бо- 
лохо.

«Ажалайнгаа тугта» хандажа, бэшэжэ, Бонинуудаараа, Банал 
бодолнуудаараа хубаалдажа, уран зохёолнуудаа толилуулжа бай-
хыетнай уряалнабди.
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УРАН-ДУШЫН 50 ЖЭЛДЭ
Заха холын Захааминда 
Золтой байгаалби ерэхэ,
Зон уладаарнь золгожо,
Зугаа йониноо хеерэхэ. 
Уреэлнуудээ уургэхэ:
Хура бороон орожо,
Ургасаар баян байгаарайт 
Ухэр малаар тобир тарган 
Удэр ошохо тума удэжэ байг 
Хада уулаартнай багташагуй 
Хандагай бугад удэг лэ 
Харьяа тургэн голнууд соотнай 
Хадари жараахайнууд

бусалаг лэ.
Хулэгэй хурданиие шэлэжэ, 
Хубууд баатарнууд турэжэ, 
Хунэй дура буляама байг 
Хуухэд сэбэрнууд турэжэ байг 
Хадын сууряан зэдэлтэр 
Ходо шулэгууд

хэлэгдэжэ байг. 
«Уран- Душэ» ушее йэтэ 
Угай ульгэр домогложо 
Уран Душын дархад мэтэ 
Уран угын хуудинсэ 
Хууежэ байхань болтогой. 
Улаан зурхэнэй дойолтор 
Ухаан бодолой хулгэтэр.

НЮТАГАЙ ШОРОЙ
Агы холын космосйоо 
Агаараар ерэйэн шорой бэз 
Аяр шара алтан соо 
Адли худхаралдайан

шорой бэз.
Алтан Эхэ дэлхэйн 
Ашата хара шорой бэз 
Ажалша таряаша арадай 
Аша урэтэй садхаайан

шорой бэз.
Аляархан хулоор шэрэгдэн

асарагдайан 
Аягалйан сай соо холилдойон 
Аягтай болгойон шорой бэз 
Аяын холодо нютагйаан 
Абаад ябаха шорой бэз.
Аляа хулоор шэрэгдэн 
Ашануудаар асарагдайан

шорой бэз.
Адха соогоо хайрлажа 
Аглаг нютагайм шорой бэз.

Алда газарай тулоо 
Адхагдайан улаан шуйан бэз. 
Арбагар заахан ябахада 
Ашагай хумбэрйэн шорой бэз. 
Алтан сэсэг бадаруулйан 
Амтатай хурьйэнэй шорой бэз. 
Алгажа унахадаш дэбисхэр 
Аргалтай зоолэн шорой бэз. 
Амяа табижа эсэс дээрэ 
Адхагдаха дээрэш шорой бэз. 

Екатерина ШЕНХОРОВА

УЛЬГЭРЭЙ ОРОН
Жэргэмэл болоод,

жэргэжэ дуулайайб, 
Жаргал тухай дуундаа

дуулайайб,
Гургалдай мэтэ гургажа

гулгайайб,
Гуламтынгаа ойро ульгэр

эхилйэйб.
Ульгэрэй орд он оороо

бодхоохо йэм, 
Уеын уедэ байхаар

зохёохо йэм.
Гушан мянган уудэ урхэтэй,
Гэрэл туяа сасайан оройтой, 
Бухы дэлхэйн дууша

шубуудтай -
Бутээйэн тэрэ ордон соогоо. 
Утлое бури нэгэ сонхойоонь 
Удэ йугалаад, шулэг бэшэхэ йэм. 
Ульгэрэй ордонгой орой

дээрэйээнь, 
Ургэн талаяа хаража байха йэм.

ХАЛЯАР
Хунэй бэедэ туйатай хэрэгтэй 

бодосуудаар баян, 
Хэр холын уейоо хубшэдоо

ургадаг халяар. 
Хонгоодорой улаан шуйаар

харьялан бурьялйаар 
Хул табгай хунгоор 

хонгоодорой
хурса нюдоор

Хэрэгтэй элбэг бодосоороо
бэе махабадынь 

хангайаар
Хубшэдоо удхоор

ургайаараа халяар
ургамал магтаалтай.

Огород таридаггуй
буряадай одоол

туруушын витамин, 
Олдошогуй гашуун 

халяарай туйа хургэдэгынь 
тоолоод яалай, 

Олон тумэн жэлнуудэй
оодороон соогуур 

халяарай
Хухэ ногоон набшайан

хухэ улаахан гадартаяа 
Хужэ мунгэн огторгойн

мушэд ниилэйэн юм 
газартаяа

Урган дэбжэйэн бэеын
улаан гол абарйан, 

Урда хубшын халяар
муноо хурэтэроо 

урганаш,
Хабарай сагай элдиндэ

хун зоноо дуудажа, 
Хангалан элуурэй тулоодэ,

хододоо ургыш хубшэдоо 
Хонгоодорой туруушын 

витамин эмтэй
домтой халяар!

ОРОЙ НАМ APT А А
Хубшэ оймнай алтаржа,

хадын орой мунгэтэнэ, 
Хэнгэргэ хусэтэйгоор

хууежэ, орой намарай
амисхаал,

Тургэн дайдаар таража, 
бугын урамдаагаар

ханхинаал,
Турэ наадайан айлайда

ёохорой далай 
салгидаал.

Хадын зургоор йубарилдаад, 
хадын ямаад субажа, 

Хоёр тэхэ мургэлдоод,
яйан эбэрээ булюудээл. 

Туруушын хирмаг
сайанаар хангай

хушагдаад дууража, 
Тунхэн эжын хурьйэн 

дулаан,удэрэй
наранйаа йаргаал.

Елена ЦЫБИКЖАПОВА, 
(Тунхэн аймагай 
уран эохёо.пнод)
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Борис Будаевич Гармаев 1949 оной августын 26 Захааминай 
аймагай Далахай пютагта турэйэн.

Далахайн эхин йургуули дуургээд, Санагын дунда йургуули 
1968 ондо дуургээ. БСИ-дэ йуража, 1974 ондо ветеринарна эм- 
шэн боложо гараа. 1975 онйоо 1977он болотор Михайловкын 
совхоздо худэлоо. 1977 онйоо 1979 он болотор Мэлэ нютагта 
худэлоо. 1979 онйоо 2009 он болотор ажалай амаралтада гара- 
тараа ветеренарна эмшэнээр Далахай тосхондо ажаллаа. Мунее 
нухэртэеэ Орлеана Бадмаевна Доржиеватай Утаата тосхондо 
ажайуудаг. Зургаан ухибуутэй, зургаан зээтэй.

2018 онйоо шулэг, рассказ бэшэжэ эхилээ. Уран-Душын 
гэшуун, ажалай ветеран. Ном хэблуулжэ гаргаа. Уран зохёолнуу- 
дынь, шулэгуудынь Ажалай тутта хэблэгдэжэл байдаг.

Я, НЕ БУЯТ!
Энэ ушар СССР гурэнэй 

байха сатта, Захаамин хотодо 
болойон юм. Тэрэ уедэ спе
циалист ажалтай зон совхозой 
ухэр мал Захаамин хотын мя
сокомбинат абаашажа тушаа- 
гаад, хэдэн хоногой туршада 
хулеэжэ, тэдэнээ забой хуулээд 
гэртээ бусадат йэмди. Би тии- 
хэдэ ветврач, Валерий Долго- 
рович зоотехник ажалтай 
байгаабди. Бидэ хоёр асарйан 
малаа мясокомбинадай сто- 
рожто тушаажа угоод, хонохо 
газараа абаха гэжэ колбасно 
цехэй ажалшадйаа нэгэ палка 
томохон колбаса эрижэ абаад, 
тэрэнээ гостиницын админи
стратор эхэнэртэ бэлэг бол- 
гожо хоёр места гостиницада 
абаа йэмди. Тэндээ амаржа 
йуутарнай агрофакта йурайан 
манай танил хун орожо ерээ 
йэи.

Маанад тээгпэ нюдэешье 
табинагуй, дээгуур улэлзэнэ. 
Замшево дэгэл умдэнхэй хул- 
Д00 нохойн арйан унты ум- 
дэйэп, хузуундээ нэгэ утахан 
шарф зууйэн, толгойдоо бам- 
бамбагар доргон малгайтай 
ехэ йурхэй хун ябаа бэлэй.

Тэрэ уе сагта гостиницада

орожо хонохо ехэ хундэ бай- 
гаа бэлэй «блат» хэрэгтэй йэн. 
Еруул зондо местэ йайн угэдэг 
байгаа. Манай танил хуйхэр 
хэлэхэй «р» узэг хэлэхээр муу 
йэн. Тэрэмнэй администра- 
торай сонхо тоншоод ганса 
ород хэлэн дээрэ «кавказская 
акцент халта-мултэ уруулан 
местэ эрижэ эхилээд арсалдаа, 
шууяа гаргаба.

Администратор хэлэнэ:
-  Ши, буряад хун ха юмши 

эндэхи байнаш хонохо газар 
олохош. «Местов нет» гэжэ бэ- 
тпээтэй байхыень харана гут? 
Манай танил гэдэргээ суха- 
рилта угы:

Я не буят! Я не буят!
-  Я пиезжий, я гузин! -  гэжэ 

байжа шангараа йэн. Тэрэ 
хуйхэр хамар дороо бубэнэнэ:

- Я объездил весь союз, 
такой бадак нигде не видел, -  
гэйээр гаража ошоо йэи.

Тэрэ нухэрнай урдайаань 
ород шарайтай, моршогор ха- 
мартай буряад хубуун йэн. Ад
министратор эхэнэр йуулдэнь 
манда хандажа:

-  Энэ хубуун Санага нюта- 
гай Норбоевтанай бэшэ гу?

Би халта мултэ багсаа- 
гаад байгаа йэм. Аятайхан

БОРИС ГАРМАЕВ

аашалангуй буряадаараа хо- 
нолго эреэ йаань, тэрэниие 
таанартай хабшуулха йэм.

Углоодэрынь бидэ хоёр ехэ 
йайн амаржа хоноод гостини
цын ресторандашье йуугаад, 
мясокомбинат ошожо ябата- 
раа уноохи хуйхэр иухэртэй 
улзашоо йэмди.

- Зай шимнай хаана-яана 
хонобош? -  гэжэ асуухадам- 
най тэрэмнай дурата-дурагуй:

-  Би нэгэ танил айлда пол 
дээрэ унтаа-угы хоёр хоо- 
рондо хонооб. Бухы бэемни 
хушоо, -  гэжэ ехэ муухан ша
райтай ябаа йэн. Тэрэ админи
стратор эхэнэр шамайе халта 
таняад байгаа, йайса буряад 
хун буряадаараа хонолго эреэ 
йаань, гостиницада оруулха 
байгааб, -  гэнэ йэн гэхэдэм- 
най. Тэрэ нухэрнай гэнтэ ухаа 
оройон шэнги.

Битнай дахяад буряад 
хундэ буряадаараа хандажа 
ябаха байна, -  гэжэ хэлээд, 
нюрга хузуугээ эльбэйээр саа- 
шалаа йэн.

( Ургэлжэлэлынь 6-дахи нюурта).
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( Ургэлжэлэл)

ХУЛЕЭГДЭЬЭН БОРООН
Огторгой муноо бурхэжэ, 
Оршон дайдаяа дэбтээхэ, 
Олон удэр хулеэгдэйэн 
Орожо эхилбэ бороон.
Ой модон хухюутэй, 
Оройгоороо найгалзан

нэлмынэ.
Олиг тургэн урадхалтай 
Оронгодойн уйан хууебэ. 
Обоое ундэр хадайаа 
Олон горход урилдан, 
Ошохо, гараха газараа 
Оложо ядан сугларна. 
Огород, сабшалан хоёрнай 
Одоошье йэргэн ногоорбо. 
Олон унгын йолонго 
Огторгойн шэмэг болобо.

ЭРТЫН ХАБАР
Хулеэгдэйэн хабар хурэжэ

ерэйээр
Хусэ шадалаа харуулжа

эхилээ,
Хур caha утэр хайлуулаад 
Хухюун горходые тургэн

урадхуулба.
Эндэшье-тэндэшье

хюроогэй абяан, 
Эсэхэ-сусахые мэдэнэ угы. 
Энээгуур, тэрээгуур

тулеэнэй шажан 
Эреэлэн харагдана айлай

газаагуур.
Агаарта гэнтэ ангирай

ганганаан
Аятай дулаанай дутые

гэршэлнэ.
Алаг соохор тала дайдаар 
Аажам тэнюун малнууд

бэлшэнэ.
Харлайан харгын заха зайгаад 
Харагдана жэрэлгээн

дулаан удэр, 
Хара турлаагууд туха соогоо 
Хааглан уурхайгаа йэргээн 

зайанад.

УБЬЭШЭД
Шэнгэн дуутай хажуураар 
Шиираг шанга убйэшэд

Шадамар бэрхээр далайжа, 
Шииг, шииг сабшанад. 
Долоон бэрхэ хажууршадай 
Далайсань нэгэ жэгдэхэн, 
Долоон зурагар мурнуудые 
Добо дээгуур гарганад.
Y тлоопэй улаан наранда 
Угаа гоёор йубарилдан, 
Утахан мэхэ мурнуудые 
Угалза мэтээр гарганад.
Пуни унайан удхэн шуудэр 
Полонго татана хажуурай

эршэндэ,
Пэбхэгэр зоолэн хусы ногоон 
Пэбигдээд хажуурта

эбхэрэн унана.

ЗУНАЙ НАЙРТА
Зуйалангуудйаа хубууд,

басагад
Зунайнгаа найрта хухюутэй, 
Замдаа намдуу тухеэрээд 
Зорибод тарган моридоороо. 
Хэер, зээрдэ, шаргал,
Хулэг морид хурданаар 
Хатараа узэнэд йэлгэлдэн 
Хаба соогоо туруулхээ. 
Бадма сэсэгуудээр бурхэйэн 
Баруун хабарзаан харагдаба, 
Таба сагаагаар йалбарйан 
Танхын йуури эхилбэ.
Ундэр хаяагай хада 
Уулэн доохоно обойно, 
Уерлэйэн Сэхирэй уйан 
Унгэруу шуяатай угтана.

ТУРГЭН БОРООН
Парьдагта гэнтэ шанга бороон 
Пааяса ехээр адхажа эхилбэ. 
Паарал моримни тархяа

бухаад
Паглагар хушын доро хоробо. 
Пэрюухэн йэбшээн

йэмээхэн ерэжэ 
Понин йайханиие

шэхэндэм шэбэнээд, 
Паглагар хушын йалаа

бухэниие
Памнаад, эльбээд саашаа

ошобо.

Парьдаг уулын малаан
толгой

Палхин тургэн мананйаа
сэбэрлээ,

Паруул наран элтнэеэ сасажа 
Пайхан йолонгоор

тэнгэри шэмэглээ. 
Пайрхуу хухынууд

эндэшье, тэндэшье 
Панаха соогоо дуугаа

хаялсаа,
Пандизай, сагаан далиин

унэр анхилжа 
Панаан,сэдьхэлдэм

баясхалан асараа.

ТУРУУШЫН ДУРАН
Арюухан агаартай Аршаанда 
Амаржа нэгэтэ байхадам, 
Алагхан зурхэмни тужэгэноод 
Асараалдаа туруушын дура. 
Тургэнхэн урадхалтай 
Хэнгэргын,
Тубэргоо, табаргаан доро 
Туруушын дуран Тунхэндэ 
Турэйэн юумэлдаа унидэ. 
Аятай хухюухэн зугаатай 
Арюухан сэбэрхэн басагадаар 
Аршаанай йайхан сэсэрлигтэ 
Айдархан залуудаа сэнгээ йэм. 
Унидэ унгэрйэн дуран 
У ргэлжэ эрьен ерэгшэ 
Углоонэй наранай туяадал 
Убгэрйэп ухаагым

гэрэлтуулэн.

ЬУБЭТЫН АРШААН
Пубэтын йайхан аршаан 
Пуудэрлэн байна йарьдагта, 
Пуни удэр илгаагуй 
Пубэ соогуур бурьялна. 
Аятай зохид газарта 
Амархаа ерэхэдэш болохо, 
Арса, сагаан далиин унэр 
Анхилжа байдаг агаартань. 
Бузар мухай убшэнйоо 
Булта зониие абархаа 
Бурьялан тарана

йарьдагйаа
Бууса нютагайм эхиндэ.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ж э л э й  о й д о
ДАРИМА ЦЫДЕНЖАПОВА

Цыденжапова Дарима Долгоржаповна 1960 оной февралиин 
5-да Захааминай аймагай Борто нютагта туров.

Бортын эхин шатын йургуули дуургээд, Мэлэ-Бортын 8 
жэлэй йургуулида, 5-6-дахи класс дуургээд, 7-10-дахи класста 
Улэгшэнэй дунда йургуулида йуража дуургээ. Ажабайдалайн- 
гаа ургэн замда rapahaap, буряад хэлэнэй багша болохо зо- 
рилготой ниислэл хото ошойон аад, бэелуулэгдээгуйдэнь сагаа 
дэмы гээхэ дурагуй, секретарь-машинисткын курсда йуралсажа 
гараад, зол талаан дайралдажа, «Буряад унэн» газетын редак- 
цида абтажа, ажалай намтар эхилээ, удаань Буряадай номой 
хэблэлдэ машинисткээр худэлоо. 1982 ондо Д. Банзаровай нэ- 
рэмжэтэ Буряадай гурэнэй багшанарай институдта орожо, 1987 
ондо тугэсхоод, Сахирай дунда йургуулида багшынгаа ажалай 
намтар эхилээ. 1992 ондо Борто нютагта дунда йургуулиин 
нээгдэхэдэ, завучаар удаань директорээр томилогдожо ажал- 
лаа. Турэл буряад хэлэеэ, ундэйэн уран зохёолоо ургажа ябайан 
эдиршуулдэ заажа, турэл хэлэнэйнгээ йалбаран хугжэхые шар- 
майн оролдожо ябайан багша хадаа, 2004-2019 онуудта дээдэ шатын категоритой ябана. «Буряа
дай габьяата багша», «Россини Федерациин хундэтэ худэлмэрилэгшэ» гэйэн нэрэ зэргэтэй. 2010 
ондо турэл йургуулиингаа туухые согсолон бэшэжэ, «Сэлгеэхэн Бортомни» гэйэн ном хэблуулжэ 
гаргаа. «Уран-Душэ» нэгэдэлэй гэшуун. Найанайнгаа нухэртэй 3 хуугэдые ургэжэ, 6 ашанартай.

Буурал йайхан Бортомни 
Баян хэшэгтэ тоонтомни. 
Уужам Буряад оронойм 
Уула хадата Захааминай 
Ургы сэсэгээр йалбарйан, 
Улад зоноороо даруухан 
Буурал йайхан Бортомни -  
Баян хэшэгтэ тоонтомни. 
Худое хубшэ тайгадаа 
Хэрмэ булга элбэгтэй 
Хээрэ тала дайдадаа 
Хушуу малаа бэлшээдэг 
Буурал йайхан Бортомни -  
Баян хэшэгтэ тоонтомни 
А жалит а бэрхэ зомнай 
Адуу малаа удхэдэг,
Айрат тараг аарсаараа 
Айлшадаа хундэлэн угтадаг 
Буурал йайхан Бортомни -  
Баян хэшэгтэ тоонтомни.

YE САГШЬЕ УНЕЭРБЭШЬЕ
Хабарай урихан сагта 
Хун бухэнэй досоо 
Хэлэшэгуй гуниг туруулдэг 
Хонхын дуунай жэнгирйээр

Ходорон унгэроол, халат, 
Гушан табан жэл.
Хухюутэй, согтой, аляахан 
Гушан тоомгуй йурагшад 
Арбадахиие дуургэжэ, 
Ашата багшанарайнгаа 
Алтай уреэлдэ хуртэн,
Аба эжынгээ дали доройоо 
Ажабайдалайнгаа ургэн,

дардам
Аласай харгыда гаража, 
Асатан йалаабди,

хэдэн тээшээ. 
Унгэрйэн зунай сагта 
Узэг, бэшэгтэ йургайап 
Улэгшэнэй дунда йургуулиин 
Уудэеэ сэлийээр 85 жэлэй

ойн баярта
Усоохэн даа,

харатай усоохэн, 
Уетэн нухэд духэриглэн 
Уулэгуйхэн найаяа дурсан, 
Унгэрэн ошойон сагаа

йанан
Унэтэй зугаа дэлгэжэ,
Уурэй Солбониие угтаабди.

Турэйоор алтан дэлхэйдэ 
Табинайнгаа дабаае дабажа, 
Таалуурхан хоорхэн, 
Тэршээхэн ашанар, зээнэрэй 
Таабай,тоодэйнэр

болонхой,
Тэгшэ йайхан жаргалтай,
Тэнюун сэсэн бодолтой 
Турэйэн йайхан нютагтаа 
Тубхинэжэ йууйан

таанадаа,
Турэл нютагйаа гаража,
Туб хотонуудта ажайуудаг 
Томоотой бэрхэ хубуудээ, 
Талаантай урихан

басагадаа
Унэн зурхэнйоо

амаршалнаб! 
Ушоо олон жэлдэ 
Убгэн сагаан таабай, 
Утэлйэн буурал хугшэд

болотороо
Унэр баян ажайуужа,
Улзы жаргал эдлэхэтнэй

болтогой!
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО
ДАРИМА ДАМБАЕВА

Мэлэ нютагта lypjhjn, hypahaii Дарима Цырендоржиевна 
Дулмаева (Дамбаева) Буряадай университет дуургээд, Улаан- 
Удэдэ Буряадай 29-дэхи национальна гимназида буряад хэлэнэй 
багшаар худэлее.

ПургуулиЬаап эхилээд уран зохёолнуудые бэшэдэг, «Минин 
тоонто -  Захаамин» конкурсдо хододоо туруу Ьуурипуудые эзэл- 
дэг Дарима 2003 ондо республикын эхилэн бэшэгшэдэй конкур
сдо урагшатайгаар хабаадажа, БГУ-ай оюутан болоо йэн.

«Хонгорхон Мэлэеэ дуулан магтанаб» гэйэн туруушынгээ 
номые 2004 ондо хэблуулээ. Энэл ондо Николай Дамдиновай 
нэрэмжэтэ шангай лауреат болоо. Профессор В.Б. Махатовай 
нэрэмжэтэ конкурсын Гран-при шагнал абажа шадаа. «Буряа
дай туруу хунууд» гэйэн конкурсдо «Наран Гоохон» боложо то- 
дороо.

«Дайнай дулоор хайруулйан» гэйэн конкурсдо II шатын ди- 
пломдо хуртоод, «Эрэлхэг зорит хэтэ мунхэдоо улэхэ» гэйэн 
конкурсдо туруулжэ гараа Inn. «Буряад хэлэнэй удэрнуудтэ» 
унгэргэгдэйэн «Уран угын шэмэг» конкурсын Гран-при абаа.

2007 ондо «Уулын дуудама мунхэ хулгоон» гэйэн хоёрдохи номоо гаргуулаа. «Ажалай туг», 
«Буряад унэн» сонинуудта, «Морин хуур», «Байгал» сэтгуулнуудтэ Дарима Дамбаевагай зохёол- 
нууд толилогдожол байдаг.

Мэлс Самбуевай нэрэмжэтэ шагналда хуртэйэн.

ХУБУУМНИ...
Алтай дэлхэйн

бойогые алхалан
мундэлоод, 

Дундаршагуй жаргал
намдаа бэлэглээлши. 

Амтан хоншуу толгойнш
магнай ундоод, 

Дууланаб шамдаа
намдуугаар

нойрсохыешни. 
Мээхэйгээр гарыем

шангаар бажуун адхаад, 
Хэзээдэш табихагуйгоор

няалданалши. 
Мийэрнэш илдамаар,

шангаар эльгэ хатаад, 
Хажуудашни hyvhan намаяа 

баярлуулналши. 
Уйдхар гашуудал

узэхэгуйнш тула 
Ажабайдалай гуйдэл йэлгэн 

байхалби.
Урдахи замдаа

торохогуйнш тула

Арюудхан байхаб алхам
бухэнииешни. 

Найдамтай нухэрни,
тушэгни, хоорхэймни. 

Буянтайб даа,
жаргалтайб даа,

шамтай хадаа. 
Найанайм удха,

хамаг йанаан
сэдьхэлни -

Бодожол ябанаб
гансал шам тухайгаа. 

Жаахан эрхэ хубуумни -
эжын эрдэни, 

Дураяа, дулаагаа,
энхэрэлээ бэлэглэнэб. 

Жаргалтай ту, али гунигтай 
Дуудаарай намайгаа,

энэ гэйээр ерэхэлби.

ЗАЯАШАМНИШ
Заяамни элдэб зуйл

бэлэгдэнэ.
Баяршье, уйдхаршье

замдам тохёолдохо

Хадайаа хиидэхэ,
жаргалйаа ниидэхэ 

Бусадшье хусэлнууд
ойндом ороно. 

Г айхамшаг хусоор шамдаа
дурлайандаа, 

0ороо зэмэтэйб гэжэ
мэдэнэлби. 

Галта хусэндэ зурхэеэ
шатаайандаа. 

Отто дуранйаань холодон
тэрьелнэлби.

Ye сагай хумэрёон соо ходо 
Тушэгни болоод ябахаш,

мэдэнэб.
Ундэр дээдэ оронйоо намда 
Тэгуулжэ бууйан заяашамниш.

УУЛЗАЛГА
Хурдан мориной тубэроон 

соностоо,
И наг Гансам намдаа

тэгуулнэ ту? 
Халуун зурхэмни хууен

сохилоо,
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Илдам дураяа таниба гээшэ ту? 
Нялха ногоон алхамууд

дуулдана,
Хулеэйэп жаргални

хурэбэ гу? 
НоЙрТОО ДИИЛДЭЙЭП

тала Иэртэнэ. 
Хоёр инагые угтажа

абахань гу? 
Г ар соогоо гарыем

амарагни адхана, 
Дуран тухайгаа

шэбшэхэнь гу? 
Гэрэлтэ нюдеерее энхэрэн

шэртэнэ,
Дэлхэй дээгуур

жэргэхэмнай гу?

ДУРАН МУНХЭ БЭШЭ
Дуран мунхэ бэшэ хадаа 
Агшан зуура жаргал дуурэн. 
Дулэн шэнги ahan байтараа, 
Айхабтар гашуун утаан болон 
Пуулшын нулимсын

дуйалаар,
Сэдьхэлэй гуниг дуугаар, 
Пэбин йэбин ниидэшэхэ. 
Сэсэг мэтэ гунхашаха.
Дуран -  гайхамшаг мэдэрэл, 
Зурхэнэй шэнэ амидарал, 
Дошхон залуу найандаа 
Зургэмнай тэнэн алдагдана. 
Дуранай уйдхарта намар 
Нэгэшье найдал улеенэгуй. 
Дурасхаалта минии хабар 
Нэгэтэшье дахин бусахагуй.

ХАРЮУГУЙ ДУРАН
Харюугуй дуран хайрагуй, 
Халуухан шуЬап бурьялна. 
Найдалайм хусэн хизааргуй, 
Нулимса аалин дуйална.

ДАБТАЛГА:
Уншэрйэн дурыем хайрлыш, 
Зурхэнэйм хайран инагхан. 
Зуудэндэм нэгэтэ ерыш, 
Унинэйм харюугуй дуран. 
Огторгойн баглаа мушэд 
Онсохон шамдаа мийэрнэ. 
Дурбэн зугэй йэбшээнууд 
Дурлан шамай энхэрнэ.

Сэлмэгхэн энэ удэшэ 
Сэдьхэлэйм гуниг зэдэлнэ. 
Заяанайм золгуй дуранхан 
Зурхэн соом шэнгэн улэнэ.

БОДОМЖОЛГО
Зунай богонихон сэлмэг

hунииууд
Хусэд хэлэгдээгуй инагай

угэнууд
Зохидхон намдуу амгалан

байдалда
Хугжэм зэдэлуулнэ амиды

байгаали.
Би энэ юртэмсын бишыхан

хуби хадаа
Обёорогдоншьегуй угы

болошолхолби. 
Байгал далайн монсогорхон 

элйэн мэтэ
Омогтой долгиндо туугдан 

урадхалби. 
Зугеер нангин уялга дуургэхээ 
Энэ бэеэ оложо мундэлее

Нэп губ?
Зулгыхан эжынгээ зурхэн

доройоо
Энгэртэнь няалдан амияа

абаа йэн губ? 
Удэр бухэндэ сая тумэн

хуби заяанууд 
Хажуугаарни тэбдэн,

зэлэ татан тарана. 
Узэгдеегуй онсо шэнжэтэй

туухэнууд
Холшорхон найанайнгаа

гороо хэнэ.
Дурбэн тэгшэ жаргалтай

заяанууд усеен, 
Тэнэг эндууйээнь зоболон

узеешэд дуурэн. 
Дуранай хохидолйоо,

хорото атаан жутеенйее, 
Тэмтэруулдэг

«зэрлиг могойн
шулйэнйее» 

Ушар шалтагаанууд
бэдэрээл haa олон. 

Жаргал эдлэхэ угыгее
оойэдоо шэлэнэбди. 

Урдамнай залирха
замайнгаа тухэл

Гараараа эсхэн урлажа
дархалнабди. 

Найан таабари,
шэди дуурэн онтохон 

Хунууд тэрээн соонь
наадана хэбэртэй. 

Нэгэл уялга дуургэхын
дула оролдон, 

Хиидэнэ, зобоно,
тэгуулнэ яаралтай. 

Буугай йурэлгэ мэтэ богони 
найандаа

Удхатай сэнтэй хэрэг
хэйэмнай бага. 

Баялиг, эд зоори нэмээхэ
тухай ганса

Урдамнай зорилго туруунэй 
туруундэ.

Тойроод бай ban замбуулита 
дэлхэйн

Шэмэг дуурэн баялигай
удхые тааха,

ТулиЬап хундэ
х а й х а р а м ж а т а й  х а н д а н , 

Шоо у зэ н гу й  T yha
хургэхэ буян. 

Жаргал гасалан хоёр
удэр йуни мэтэ 

Ээлжэлэн хойно хойпоЬоопь
11ЭЛГЭГДЭХЭ.

Жэгтэй хабар зун Ьалбаржа 
байтараа,

Эрхэеэ намарта буляалган
гээжэрхихэ. 

Балшар залуу найанай
согтой хухюун уе 

Утэлэлгын хаЬада
хэзээб даа абтаха. 

Буруу зуб ябадалаймнай
у й л ы н  у р н

Узэгдэн гаража эсэстэнь
харагдаха.

Бодолнуудыем тайална
наранай миЬэрэл 

[ I аhaf Iай эхи абадагые
намда йануулна. 

Бэеын мунхэ бэшэ haa,
хунэй сэдьхэл 

Нуужэл ябадаг
ха юм сансарын

хурдэ соо...
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

ГАЛИНА ДЫМБРЫЛОВА

Галина Владимировна Дымбрылова 1953 ондо Борто нютагта 
туров.

Эхин Ьургуулияа Бортодо hypaa, Сахирта 10-дахи класс 
дуургээ. Ьургуулиин Ьуулээр эжытэеэ Мэлын hy тоЬоной пунктэ- 
дэ худэлоо. Хоёр жэл Улаан-Удын кондитерскэдэ худэлжэ, Мэлэ- 
дээ ажалай амаралтада гаратараа совхоздо худэлоо. Сулое сагтаа 
шулэг бэшэхэ дуратай.

ЭЖЫМНАЙ
Арбан ури хуугэдые турэжэ, 
Алтай дэлхэйдэ ургэжэ

табийан
Алишье хэндэмнэй Ьанаагаа 

зобожол,
Амар заяагуй

йуугаал -  Эжымнай

Элдин энэ юртэмсэ дээрэ 
Эгээл танйаан хайратай, 
Энэрхы 300ЛЭН сэдьхэлтэй 
Эрхим хун угыл даа,

эжымнай.

Зоной дунда ажал хэжэл
ЗОЛТОЙ, ХуНДЭТЭЙ ХУДЭЛ00Т.
Хунэй дунда «эхэ герой»

гэгдэжэл,
Хуугэд -  ашанараа хаража

урдеэт.

Мунхэ бэшэхэн энээхэн
найанай

Мунгэн толон, наран доро 
алхалхадаа, 

Буурал сагаан эжыгээ
дурсажал,

Булта сэдьхэлдээ йанажал
ябанальди.

БОРТОМНИ
Намжархан тэнюун

дайдынгаа 
Налуухан талада нэмжыйэн 
Найанаймни улгы -  тоонто 
Нангинхан минии Бортомни. 
Аажамхан талынгаа

уудамда
Адууйа малаа бэлшээйэн, 
Аглагхан хангай -

улгы тоонто.

Арюухан минии Бортомни.

Сэлгеэхэн уужам нютагтаа 
Сэсэгтэй йалбарнал

хуугэднэй
Сэдьхэл зурхэнэй улгы -

тоонто
Сэнгуухэн минии Бортомни.

МЭЛЭМНЭЙ
Эртэ сагай домог туухэтэй 
Элдин хангай эхэ нютагнай 
Эжы абын уршоол буянтай 
Энхэ йайхан улгы -

Мэлэмнэй.

Ургэн тала дайдаараа 
Ухэр малаа бэлшээйэн,
Улзы баян хэшэгтэй 
Улгэн тоонто -  Мэлэмнэй.

Дархан солоо магтуулха -

Дорюун бэрхэ хубуудтэй, 
Дуугаа дуулан баясуулха -  
Дууша сэбэр басагадтай.

Ури хуугэдээ ургэжэл,
Унэр баян жаргалтай, 
Дуурэн хугжэн йалбарыш 
Дуунайм улгы -  Мэлэмнэй.

НАМАР
Намжаа тэнюун намарнай

ерэлэй
Найгана хуйад дэгэлээ

Ьэжэрэнхэй 
Намдуу сагай оршон байдал 
Нуга талаар тогтон байнал.

Хура бороогоор элбэг
зумнай

Ходорон унгэрэн ошобо
гэлэй,

Халуун наран шанга
шаражал

Памгадай -  зун ерээ
гэлсэнэл.

Дунгяа дайдаяа орхижо
ганганайаар

Дулаанай шубууд ниидэн
мордобол,

Дахин зундаа эрьежэ
бусахыень

Даллан махан «баяртай»
гэел даа.
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Хунэй найан
улъгэр
Урдын урда сапа энэ дэл- 

хэйн эхнлжэ байхада, Буда бур- 
хан хундэ хорин жэл и ah а угэбэ. 
Пуулдэнь морин Бурханда ерэхэ- 
дэнь душэн жэл iiaha угэхэдэнь, 
морин Бурханда иигэжэ хэлэбэ:

-  намда арайл ехэ nahaii, ха- 
хадынь хундэ угэпы.

-  Зай танайхяар болог, -  гэбэ 
Бурхан.

Мориной йуулдэ Бурханда 
ухэр ерэбэ, байал Бурхан душэн 
жэл угэхэдэнь, ухэр байал ха- 
хадынь хундэ угэпы гээ юм 
байха. Ухэрэй йуулдэ нохой 
ерэбэ, байал Бурхан гушан жэл

угэхэдэнь, нохой байал хаха- 
дынь намда хурэхэ, улэйыень 
хундэ угэпы гээд ябашаба. Но- 
хойн йуулдэ миисгэй Бурхан
да ерэхэдэнь байал гушан жэл 
угэхэдэнь, намда арбан жэл 
хурэхэ, улэйыень хундэ угыт даа 
гэжэ байал арсаба. Бурхан ами- 
тадай хэлэйээр болоо юм байха.

Хун Бурханай угэйэн хорин 
найан соо налайжа юушье хэн- 
гуй, ухнбуун найаяа унгэргоод 
йураха юумэндэ йураад ябана. 
Ябайаар байтараа мориной ха- 
хад найые абамсаараа хомууд 
углаад оорыгоо тэжээхэеэ, 
ухибуудээ ургэжэ, худэлжэ эхил- 
нэ. Тиигэйээр байтар ухэрэй

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

угэйэн найанда ухибуудтээ 
ухэр шэнш йаалгажа эхилнэ. 
Харин нохойн угэйэн найанда 
хурэхэдоо, найанайнгаа ама- 
ралтада гараад, нохой шэнги 
ухибуудтээ энээни, тэрээни 
хэнэгуйш гэжэ нохой шэнги ху- 
сажал байха болошобо. Саашаа 
найанайнгаа табилангаар миис- 
гэйн угэйэн найанда хуроод, 
намдаа юу асаржа эдюул- 
н а аб, гэжэ йанажа йууха бол обо. 
Хаа-яа дулааханаар эльбуулжэ, 
эрхэлжэ, заримдаа хэндэшье 
хэрэггуй боломоор этэруулнэ 
губ гэжэ йанажа йууха баатай 
болоо бэлэй.

Иимэл даа хунэй найан.

АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛОЙ АБДАРПАА

Буряад oHbhoH угэ
Дуутай тэнгэри бороогуй, суу- 

тай басаган хадамгуй.
Когда сильный гром, не бывать 

дождю. Девушке с дурной славой 
не быть замужем.

Ёлын досоо шулуун хайладаг, 
нохойн досоо яйан хайладаг.

В желудке обжоры и камень рас
плавляется, а в желудке собаки и 
кость тает.

Ехэ баабгай ехээр бархирдаг.
Большой медведь сильнее кричит.
Ехэ нохойн хусахада, бага но

хой хусаха.

Большая собака залает, за ней и 
маленькая лает.

Ехэ юумэн багайаа захалдаг.
Большое начинается с малого.
Зан йайта айлда хун сугларха, 

замаг йайта уйанда загайан суг
ларха.

В гостеприимной семье люди со
бираются, а в реке, богатой водо
рослями, - рыба.

Зан зандаа зохид, заха дэгэлдээ 
зохид.

Характер хорош, когда он уме
ренный, а воротник хорош, когда 
он на шубе.

Зандан модоной унэр йайхан, 
заабарита хунэй угэ йайхан.

Сандалового дерева запах прия
тен, наставника слово веско.

Зоболон гасалан хоёр -  зургаа 
хоноод, эртэ ерэхэ, зол жаргал 
хоёр -  зуу хоноод, орой ерэхэ.

Беда и горе приходят через 
шесть дней, счастье и радость -  
через сто.

Золгонгуй танилтай болохогуй, 
зобонгуй эрдэмтэй болохогуй.

Без встречи не знакомятся, без 
мучений учёным не становятся.

Могойн эреэн газаагаа, хунэй 
эреэн досоогоо.

Пестрота змеи -  снаружи, ко
варство человека внутри.

Модонйоо хее гараха, мууйаа 
муу гараха.

Из дерева уголь выходит, от 
плохого дурное исходит.

Морёо унажа ябаад, морёо бэдэрхэ.
На коне едет и коня ищет.
Мориной йайн эмээлйээн бэшэ, 

хунэй йайн хубсайанйаан бэшэ.
Резвость аргамака не от седла, 

сущность человека не от одежды.

Л 1 Хундэтэ ушиагшаднай!
Дутэлжэ баййан эжын йайндэртэ зорюулагдайан «Эжыдээ зо- 

рюулнаб» мурысеен йургуулиин йурагшадай дунда (1 -йээ-11 -дэхи 
класс хурэтэр) «Ажалай туг» газетэ эмхидхэхэнь. Энэ мурысеендэ 
2019 оной ноябриин 1-йээ-22 болотор эжыдээ зорюулйан шулэг, 
зохёолнуудаа, йонин болойон ушарнуудаа бэшэжэ эльгээхыетнай 
гуйнабди. Эдэбхитэйгээр ухибуудые хабаадахыетнай уринабди. 
Туруу йуури эзэлйэн хунууд газетэдэ хэблэн гаргаха зорилготой, 
сэнтэй бэлэгууд барюулагдаха.
Эльгээхэ утайан холбоонууд: электроно хаяг: gazzkm@rambler.ru. 
Утайан: 4-30-37.
Хаяг: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 42.

^ _____________________________________________________Р

mailto:gazzkm@rambler.ru
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ХАНДАЖАПЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
( Ургэлжэлэл)

Ехэ абгайниинь йэгээ
орожо,

Ёрбогор уулын эрмэг
дээрэйээ харахадань, 

Ехэ гал соробхилжо байба. 
Бодожо ошоод,

хараха гэхэдэнь, 
-  Бай-гал! -  гэжэ хии

абяан гараба. 
Баггуй ехээр сошожо,
Байра дээрэйээн худэлбэгуй. 
Хари холо газарта 
Ерээд баййанаа ойлгобо. 
Хоёр йайхан моридоо 
Худее унжэн эдеэлхын

табиба.
Хохюур модо суглуулжа, 
Хонохо газартаа галаа

тулибэ.
Пууйаар байтараа йэгээ

орожо,
Пайн амархаа унтаба, 
Паруул болоходо йэрибэ. 
Пайхан сайгаа шанажа

уухадаа,
Худэр бэениинь зайарба, 
Хоёр моридоо барижа

эмээллэбэ.
Харгы замдаа ябахаа

мордобо.
Хаанашье ерээд ябайанаа 

ойлгобогуй. 
Удэшэ харайан галай 
Уулэндэ хурэтэр

соробхилжо баййан 
Ундэр газарта хурэхэдэнь, 
Хада уулаар хуреэлэгдэйэн 
Хухэ тэнгэри шэнги далай 
Хухэрэн долгилжо байба.

Хуйтэн аршаан шэнги
уйанйаа

Амтархан байжа хуртеед, 
Агта хулэгее уйалжа

садхаагаад, 
Айл бэдэрэн ябахадаа,
Аяар холо утаанай бур-бур 
гарахые хараба.
Удэрэй барагдайан хойно 

хурэхэдэнь,
Урхэтэ айлнууд харагдаба. 
Унгэтэ сагаан сэргэдэнь 
Ухэрэй арйаар томойон

жолоогоо уяжа, 
Ундэр ургеегэйнь 
Уудыень татажа оробо. 
Ороходонь, убгэн шабганса 

хоёр йууба,
Ондоо яйанай улад байба. 
Хунэй ороходо,
Хоймортоо урижа йуулгаба. 
Хаанахи нютагайбши? -

гэжэ йураба.
-  Холын баруун урда зугэй 
Найман сагаан таабайн

хоёрдохиб. 
Хоёр убгэд угэ хуурээ

ойлголсожо, 
Хани халуунаар хеерэлдэбэ. 
Холынгоо айлшаниие ехээр 

хундэлбэ.
Хонгоодор таабай далан

хэлэ мэдэхэ байжа, 
Хэлэйэн угынь ойлгожо

ядабагуй,
Хонон унжэн йониноо

зугаалдаба.
-  Худее таладамнай 
Хуйан модон ургажа

эхилбэ.

Холын холойоо 
Хонгоодор зоной ерэжэ

йууха газар болохонь. 
Хойшоо юм гу, али

баруун тээшээ нуухэ гэжэ 
Хошон зугаа гараад байна. 
Хэзээ ябахым даа,
Хухэ тэнгэри мэдээ ааб даа. 
Холуур тойруулжа хэлэйэн 
Хугшэн убгэнэй угэ 
Хундэ ехэтэй байба.
Хожом хойно 
Хуугэд ухибуудэймнай

ерэжэ йууха
Хонгор йайхан

нютаг байна даа гэжэ 
Бодожо йууба,

Сагаан таабай. 
Баруун урда хурэхэ 
Нютагшни холо байна гэжэ 
Борсолйон мяха 
Бухын сууха соо,
Дунэн шарай мяха турил

болгожо,
Душэн удэр эдихэ хунэйэ

хэжэ угэбэ.
Тулам соо
Туулайн арйан шэнги

зеелэхэн
Талын хуйтэндэ даарахагуй 
Табан алда хониной хунжэл 
ганзагалжа угэбэ.
Танил болойон зониинь 
Тумэн жэлдэ хани

барисаатай 
Турэл шэнги ябахабди гэжэ 
Хэтын уреэл хэлэжэ

мордуулба.

( Ургэлжэлэлынъ удаадахи дугаарта)
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