
Захааминай аймагай олониитын газетэ
(Г 2019 оной 

декабриин 13
№  23 ( 4039) 

^1965 ohItoo тарана ̂

ФОРУМ

Захааминай залиршагуй толон
Жэл бури манай гурэндэ 

ноябриин Ьуултттын амаралта- 
да Эхын йайндэр тэмдэглэгдэ- 
дэг заншалтай юм. Манайшье 
аймагта энэ йайндэртэ зорюу- 
лан эхэнэрнуудэй форум эмхид- 
хэгдэдэг юм. 2019 ондо эжынэ- 
рэй форум 8-дахияа «ТОС-ууд 
-  эхэнэр нюуртай» гэйэн нэрэ- 
тэйгээр декабриин 6 унгэрбэ. 
Энэ хэмжээнэй шугамаар За- 
хаамин хотодо йонирхолтой 
олон тоото талмайнууд ажал- 
лаа, мурысоенууд болоо.

Хун бухэнэй хуби заяанда 
эжын нэрэ ямаршье юумэнйээ 
унэтэй сэитэй гээшэ. Тиимэйээ 
хуугэдэй хумуужуулгэ, тэдэ- 
нэй хойшоихи ажабайдалынь, 
абайан мэргэжэлынь, хубууд 
басагадайнь гэр булын бай- 
дал, хунэй хуби заяанай яба- 
дал -  булга эжын анханйаа 
заайан йургаалйаа дулды- 
дадаг. Дэлхэй дээрэ эгээл 
дутэ хун болодог. Эжынэртэ 
зорюулагдайан хэмжээнуудтэ 
аймагай эхэнэрнууд хабаада- 
на. Аймагай музей соо «Эхын 
алдар соло» гэйэн Хундэлэлэй 
дэбтэртэ Захааминай эрхим 
туруу эжынэрэй нэрэнууд 
алтан узэгуудээр бэшэгдэн 
мунхэруулэгдэдэг заншалтай 
юм. Муноо жэл гурбан эжы
нэрэй нэрэ нэмэжэ бэшэгдэ- 
бэ: Александра Георгиевна 
Варфоломсевагай, Анна Пав
ловна Лапердинагай, Сэсэг- 
ма Цыдыповна Норбоевагай.

Муноо сагта ажабайдалай 
оршомдо эхэнэрнуудэй нулоо 
сэгнэшэгуй ехэ байна. Ажал- 
даа харюусалгатайгаар хан- 
дажа. гэр булэдоо, хуугэдтээ 
анхаралаа удэр йунигуй ха- 
дуун ябадаг, олониитын ажал- 
датттье урагшатайгаар дабшан 
байдаг эхэнэрнуудэй нэрэнууд 
тоолошогуй олон ааб даа.

Бухы аймагай эжынэр 
йайндэрэй удэр аймагай ор- 
дон соо сугларжа, хабаадабад. 
Олон мурысоонуудтэ бэлдэжэ, 
худо© тосхонуудйаа ба хотын 
эмхинуудйээ сугларжа, хоо- 
рондоо 45 ТОС-ууд мурысэжэ, 
эгээл эрхимуудээ элируулбэ.

Туруушын мурысоон
«Урмэ зеехэй -  ухэрйое, та- 
ряа талхан -  газарйаа», хоёр- 
дохи «Захааминай залир

шагуй толон» унгэрбэ. 
Туруушын мурысоон эй гур
бан тайагай дун гаргагдаба. 
Видеоролик «Алтан гартан» 
мурысоондэ нэгэдэхи йуури 
ТОС «Бургаайата» Дутэлуур, 
хоёрдохи йуури ТОС «Эрдэм» 
Бургэ, гурбадахи йуури ТОС 
«Центральная плюс» Цагаан- 
Морин эзэлбэ. «Лучший дал- 
гын табаг» ТОС «Хонгоодор» 
Ёнгорбой туруушын йуури 
эзэлбэ, хоёрдохи ТОС «Надеж
да» Хуртага, гурбадахи йуури 
ТОС «Тулта» Хужир абаба.

Эдеэ хоол бэлдэжэ, худал- 
дажа туруулбэ ТОС «Род
ник» Далахай, хоёрдохи 
йуури ТОС «Возраст счас
тья» Захаамин хото, гур
бадахи йуури ТОС «Зареч- 
ная-2» Шара-Азарга оробо.
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Хоёрдохи шатада «Захаа- 
минай залиршагуй толон» 
болобо. Видеоролик-пре- 
зентаци «Я мастер своего 
дела» мурысоондэ туруушын 
Ьуурида ТОС «Сагай Су- 
ряан» Хуртага, хоёрдохи ТОС 
«Родник» Далахай, гурбадахи 
Ьуурида ТОС «Уряал» Мэлэ 
оробо.

Буряад хубсаЬанай зуйл- 
нуудые оёлгодо туруушын 
Ьуури ТОС « Город детства» 
Захаамин хото, хоёрдохи 
Ьуури ТОС «Хонгоодор» Ён-

горбой, гурбадахи Ьуури ТОС 
«Уряал» Мэлэ нютаг абаба.

Дефиле «Этнографический 
костюм» гэЬэн мурысоондэ 
ТОС «Беори» Дутэлуур ту
руушын Ьуури, хоёрдохи ТОС 
«Хонгоодор» Ёнгорбой, гур
бадахи ТОС «Родник» Дала
хай оробо.

Дефиле «Национальный ко
стюм» гэЬэн мурысоондэ ТОС 
«Тэрэнги» Улэгшэн нютагЬаа 
туруу Ьуурида оробо, хоёрдо
хи Ьуури ТОС «Проспект По
беды» Мэлэ, гурбадахи ТОС

«Сэсэрлиг» Далахай эзэлбэ.
Дефиле «Современный ко

стюм» мурысоондэ ТОС «Го
род детства» Захаамин хото 
туруу Ьуурида оробо, хоёрдо
хи ТОС «Уряал» Мэлэ, гур
бадахи ТОС «Больничный 
городок» Захаамин хото. «За- 
хааминай залиршагуй толон» 
мурысоонэй гран-при ТОС 
«Тэрэнги» Улэгшэн нюта- 
гай абаа. Бухы хабаадаг- 
шад мунгэн бэлэг, грамотада 
хуртэбэ.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.

АМЖАЛТА

Эрмэлзэл ехэтэй худеегэй багша
«Эрхим бапна-2019» гэЬэн 

мурысвен Улаан-Удэ хотодо 
унгэржэ, хабаадаЬан багша- 
нарай туруушуулынь эли- 
руулэгдэбэ. Энэ мурысоондэ 
уулата Мэлэ нютагЬаа бэлиг- 
тэй багша Оюна Гомбоевна 
Жапова шалгаржа, нэгэдэхи 
Ьуури эзэлбэ.

Буряад орондомнай «Эр
хим багша» гэжэ мурысоон 
2007 онЬоо хоёр жэл соо нэгэ 
дахин унгэргэгдэдэг заншал- 
тай юм. Буряад хэлэ болон 
уран зохёолой багшанарай 
турэл хэлэеэ, соёл эрдэмээ саа- 
шань хугжоохэ, залуу уетэндэ 
дамжуулан ябахыень дэмжэ- 
хэ зорилготой энэ мурысоон 
болодог. Энэ харалгын 
уедэ ниислэл хотодо дуй дур- 
шэлтэй бэрхэ багшанар суг- 
ларжа, хэжэ ябаЬан ажалаа 
харуулжа, бэлиг шадабарияа 
хубаалдана гээшэ. Жэл ошохо 
бури энэ мурысоонэй удхань 
гунзэгы боложо, нютагайнгаа 
зоной Ьонирхол схээр татадаг 
болонхой.

Байгша оной ноябриин 27- 
Ьоо дурбэн удэр соо буряад

хэлэн ба уран зохёолой багша
нарай уласай урилдаан «Эр
хим багша» унгэрбэ. Дурбэн 
удэрэй туршада аяар 22 бэр- 
хын бэрхэ багшанарай дунда 
Оюна Гомбоевна мурысэжэ, 
туруу Ьуури эзэлбэ.

Оюна Гомбоевна 1977 ондо 
Захааминай аймагай Мэлэ 
нютагтатурэЬэн. 1-дэхи лицей- 
интернат дуургээд, 1999 ондо 
Буряад гурэнэй университет 
дуургэжэ, буряад хэлэ литера- 
турын мэргэжэлтэй болоЬон. 
2001 онЬоо турэЬэн тоонтодоо 
бусажа, ажалайнгаа намтар 
буряад хэлэ бэшэгэй багшаар 
худэлжэ эхилээ. Тэрэ сагЬаа 
хойшо 20 жэлэй хугасаа соо 
багшалЬан зандаа. Захиралай 
хумуужуулгын орлогшоор 9 
жэлэй туршада худэлео. 2010 
онЬоо Ьуралсалай талын ор
логшоор 4 жэл соо худэлоод, 
2014 онЬоо муноо болотор 
Мэлын дунда Ьургуулиин за- 
хиралаар ажаллана. «Дэл- 
хэй дээрэ муу ухибуун гэжэ 
угы. ТиимэЬээ багаЬаань 
зуб, энэрхы сэдьхэлтэйгээр 
хумуужуулбэл, дэлхэй дээрэ

" " И М  БАГ

Оюна Гомбоевна Жапова

хун бэе бэеэ хосороохогуй, 
дайн нажар болохогуй», -  гэжэ 
этигэдэг. Оюна Гомбоевнада 
турэл Захаамин нютагайнгаа 
нэрэ Ьулдыень дээшэнь ургэжэ 
ябаЬандань халуун баяраа 
мэдуулнэбди. Бэрхэ, урагшаа 
Ьанаатай Мэлын багшада ажа
лайнгаа ута харгыда саашаа 
дабшажа, амжалта хусэжэ, 
шэнэ илалтануудые туйлажа 
ябахыень хусэсбди.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.
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Минин багшанар
95 ЖЭЛЭИ ОИДО
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Зинаида Раднаевна Раднаева, 1 анги 1964 он

Мэлын дунда Ьургуулиин 95 
жэлэй ойдо зорюулагдана.

Энэ унгэржэ байгаа 2019 
ондо Мэлэ-Бортын Ьургуулиин 
байгуулагдаЬаар 95 жэлэй ой 
гуйсэбэ. Харин бидэнэй, 1954 
оной ухибуудэй, Мэлэ-Бортын 
8 жэлэй Ьургуули дуургэЬээр, 
эгсэ 50 жэл унгэрбэ.

Тэрэ холын 1961 оной на- 
мар хуугэдэй сэсэрлиг, бэлэд- 
хэлэй класс гэжэ оройдоошье 
мэдээгуй 24 аабагар жаа- 
хан ухибууд Мэлэ-Бортын 
Ьургуулиин 1-дэхи ангида абтаа 
бэлэйбди.

Бэрхэ багша гээшэ хунэй 
ажабайдалда ехэ Ьайн ушар та- 
лаан, зол жаргал юм гэжэ улад 
зон дэмы хэлсэдэггуй. Тиимэ 
талаан мандашье тудаа Ьэн. 
Туруушымнай «а» узэг зааЬан 
багшамнай Эрхуу можоЬоо гар- 
балтай Мария Тихоновна Бор- 
жонова байгаа юм.

Минин 1-дэхи ангида ороЬон 
ушар энеэдэтэйшье, Ьониншье, 
уйдан Ьанаамаршье юм. Юун- 
дэб гэхэдэ, би долоотой хубуун, 
Ьуралсалай жэлэй туруушын 
хоёр удэр газар удьхэлоод 
Ьургуулидаа ошожо угоогуй 
хум. Эбиимнишье, нагасанар- 
шье тиихэдэ намайе диилэжэ 
шадаагуй. Ушарынь гэхэдэ, 
60-аад онуудай эхин ушоол 
хундэхэн саг байгаа. ТиимэЬээ 
нэгэдэхи ангида орохо намдаа 
Ьургуулиин формо, ном, дэб- 
тэр абахаяа аймагай туб Са- 
хир ошоЬон нэгэ нагасам хэ- 
дэн хоногоор тэндээ Ьааташоо 
юм. Тиихэдэнь янгалЬан бинь 
Ьайхан хубсаЬа угы, ном угы, 
суумхэшье угы Ьургуулида 
ошохогуйб гээд, газар удьхэлоо 
гээшэб. Оройхон болоходонь 
гэрэйнгээ оройдо аЬажа гараад,

хоншоортой автобус хулеэжэ, 
шомшоржо Ьуудаг Ьэм. Гурба- 
дахил удэртоо Мария Тихонов
на оороо ерэжэ, тэнэг намайе 
Ьургуулидам абаашагша Ьэн. 
ТииЬээр байЬаар формомни- 
шье, номууднишье ерэжэ, муу- 
хан суумхэшье олдожо, зуб 
муроор 1-дэхи ангидаа ябажа 
эхилээ Ьэм. Тэрэл удэртоо орой
хон зорюута центрээр алхалан, 
Ьайхан формоёо зоохэйлхэёо 
бухы ойрхи хамаатандаа айл- 
шалаа бэлэйб.

Удаадахи эхин ангинуудта 
маанадта манай нютагай ба- 
сагад Галина Гапиловна Сан- 
жиева (хожомынь Доржиева), 
Зоя Долгоровна (хожомынь

Митрикова) хоёр заагаа. Га
лина Гапиловна ангиимнай 
хутэлбэрилэгшэ нэгэ уе байЬан. 
Бидэнэр, жаахан ухибууд, тэрэ 
залуухан, сэбэрхэн хоёр багша- 
даа ухаангуй дуратай Ьэмди. 
Тэрэ хоёрнай маанадаа хэшээ- 
лэй удаа дополнительно за- 
нятида дуудадаг Ьэн. Харин 
бидэнь номоо дабтахын, даа- 
бариин дуургэхын хажуугаар, 
манда гэжэ бэлдэЬэн шараатай 
хартаабхынь, алаадиинь хуу 
зоогложорхидогоо, тэрээндэнь 
шулЬоо Ьайруулдагаа юрэдоо 
мартадаггуйб. КлассЬаа гадуур 
уншахыемнай Ьонин Ьонин но- 
муудые ходо мандаа угэхыень 
Ьанадагби. Муноо Галина Га-
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пиловна, Зоя Долгоровна 
хоёртоёо хааяахан золгоходоо, 
1ганахадаа, мэдээжэ уран зо- 
хёолшо Валентин Распутинай 
«Уроки французского» гэйэн 
рассказай героиня, залуухан 
багша Лидия Михайловнатай 
ямаршье адли гээшэ йэм гэжэ 
ходо бододогби.

Тэрэ бага найанаймнай ду- 
расхал болон намда нэгэ гэрэл 
зураг байдаг. Тэрэ зураг дээрэ 
хоорхэн матрёшкануудай, саб 
сагаахан шандагануудай дунда 
Галина Гапиловна багшамнай 
зогсодог. Тэрэ зураг ёлкын уедэ 
абтайан юм. Тэрэ уемнай хадаа 
агууехэ саг, манай туруушын 
космонавтнуудай замбуулин 
руу пиидэЬэп, амгалан атом хэ- 
рэглэжэ эхилЬэп саг байгаа ха 
юм.

Тэрэ уедэ классууд, пионе- 
рай отрядууд хоорондоо соци- 
алис мурысоонуудые унгэргэдэг 
байгаа. 60-аад онуудаар hyp- 
гуулиин коридор соо ехэ Ионии 
экран улгоотэй байдаг Нэп. Тэ- 
рээн дээрэнь эгээ дээрэ, урда 
замбуулинай корабль, удаань 
реактивна самолёт, хурдан ав
томобиль зураатай байдаг бэ- 
лэй. Хойнонь элдэб амитад, 
адагтань -  нобшо удаан мэлхэй. 
Тэрэ экран дээрэ мурысоонэй 
дунгоор замбуулинай онгосо 
дээрэ эгээ туруу, бэрхэ класс, 
удаань хоёрдохи, гурбадахи 
Иууринуудта iapahan ангинууд 
тэмдэглэдэг байгаа. Эгээл адат 
муу отряд, класс мэлхэй дээрэ 
мулхихэ баатай болодог Нэп. 
ТиимэИээ класс, отряд бухэн 
мурысоондоо туруу hyypii эзэл- 
хэ гэжэ ехэл оролдодог бэлэй. 
Энэ экран манай ажалай багша 
Доржо Цыбикжапович Дараев 
бутээгшэ Нэп.

Пургуулиимнай завуч, бэрхэ 
багша Даша-Даба Абармито- 
вич Абармитов маанадые бул- 
тыемнай оорынгоо предмет

физикэдэ, техникэдэ ехэ дура- 
тай болгоо Нэп. Бато-Жаргал 
Бадмаевичай авиамодельно 
кружогто олон хубууднай ехэ 
дуратай ябадаг байгаа.

Туухын багша Владимир 
Бальжанович Г омбоев гол 
мэргэжэлээрээ ехэ Ионир- 
холтойгоор заахын хажуу- 
гаар, манда хугжэм дуунай 
хэшээлнуудые унгэргэдэг Нэп. 
Тэрэнэй hyprahan нэгэ монгол 
дуунай эдэ угэнуудые муноо 
болотор Ианадагби.:

Замагтай нуурынь зайртаад, 
Загас гэдэгынь хвврэхыяа хоо..

Владимир Бальжанович- 
таяа хамта кабинет соогоо 
тухын ба амиды булан хэИэнээ 
баИал мартадаггуйб. УтаатаИаа 
гарбалтай Михаил Цыбико- 
вич 5-6-дахи ангинуудтамнай 
тоо бодолго заадаг Нэп, Ким 
Очирович Цыренов хими, 
Цыбик-Доржо Бадмаевич Бу- 
даев-географи заагаа. Немец 
хэлэнэй багша Батуев Борис Ба- 
туевичай хэшээлнуудые хулеэжэ 
ядадаг Иэмди. Борис Батуеви- 
чай хошон зугаа, хорон угыень 
ехэ шагнаха дуратай бэлэйбди. 
Нэгэ хэшээлдэ болоИон ушар 
Ианадагби. Минин нэгэ нухэр 
багшаяа шагнангуй, аашал- 
жа hyyhaap, «Манай Ринчи- 
новай Ианааниинь Иарьдагай 
оройгоор, ухааниинь Удал- 
хын голоор тэнэжэ ябана-ээ!» 
-  гэжэ хадхуулаа Нэп. СошоИон 
нухэроо наадалжа, эгшэтэрээ 
энеэлдээ бэлэйбди.

Турэл буряад хэлэнэмнай 
баялигые габьяата багшанар 
Очиров Василий Доржиевич, 
Цыпелма Гомбоевна хоёр ман- 
даа тоб байса ойлгуулаа. Агуу
ехэ ород хэлэнэй, литературын 
баялигые Анна Васильевна 
Цырендоржиева олгоо. Минин 
наИанайнгаа харгы хожомынь 
шэлэхэдэм, Анна Васильевна 
ехэ нулоо узуулээ.

60-аад онуудай йурагшад 
Бадма Шаркуевич, Василий 
Доржиевич захиралнуудаа, баг- 
шанараа ехэ хундэлдэг йэмди. 
Турэлхиднайшье б ah ал тиижэ 
хандадаг Нэп. Эшэдэг, айдагшье 
йэмди. Тэдэ багшанарнай эрхим 
мэргэжэлтэд байхаЬаа гадна, са- 
гаан сэдьхэлтэй, бэрхэшуулые 
дэмжэдэг, баран ухибуудтэ 
зуб харгыень заадаг, нэгэ саг- 
та хатуушье, зоолэноороошье 
аашатай маанадые диилэдэг 
хунууд байгаа юм гэхэдэ, алдуу 
болохогуй.

«Багша» энэ угоор манай 
Ьураппад муноошье болотор 
багшанартаа хандадаг. Энэнь 
haiiи лэ гээшэ. Энэнь ехэ уд- 
хатай. «Бурхан багша» гээд 
арад зомнай хэлэдэг. «Багша» 
гээд ехэ эрдэмтэй, зиндаатай 
лама санаартаниие нэрлэдэг. 
«Багшамни» гээд хунууд ал- 
дууень iahahaii, зуб харгыдань 
оруулйан haii и haiiaaiaii хунууд 
тухай зугаалдаг. «Лама санаар- 
таншье haa, Ьургуулида заадаг 
багшашье haa, Бурхан багшын, 
арад зоной урда нэгэл адли 
уургэтэй. Тэдэнэр Бурхан баг
шын йургаал заажа, ургажа 
ябайан ухибуудтэ эрдэм ухаа 
заажашье ябахадаа, ажабай- 
далай йургуули тартана, хун 
бухэнэй досоо арюун бодол, са- 
гаан сэдьхэл туруулнэ ха юм», 
- гэжэ манай нютагай бэрхэ 
хубуудэй нэгэн, шэрээтэ лама 
Даша-Нима Цьщенович Дор- 
жиев намда ойлгуулдаг йэн.

Манай хундэтэ багша
нар! Бидэнэр, 1961-1969 оной 
Ьураппад, таанадаа мартаа- 
гуйбди. Гун ухаанайнгаа Ьаруул 
гэрэл, зурхэ сэдьхэлэйнгээ ду- 
лааниие аршаан мэтэ маанадтаа 
хуртооЬэн багшанарнай, тандаа 
доро дохинобди.

Виктор Ганжипович ГАРМАЕВ, 
багшын ажалай ветеран, 

Мэлэ нютаг.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

САНЖАЙЖАП БАНЗАРАКЦАЕВ
1936 ондо Захааминай аймагай Дал ахай нютагта турэйэн юм. Хоёр 

nalia гуйсэжэ байхадань хайрата эсэгыень «арадай дайсан» гэжэ гэм- 
нээд, сулэлгэдэ ябуулаа йэн. Хундэ хушэр ажабайдалтай байгаашье 
haa, Санжайжап 1953 ондо Санагын долоон жэлэй Иургуули дуургэжэ, 
ажалайнгаа намтар малай гууртэнууд дээрэ эхилйэн байна.

1955 ондо Улаан сэрэгтэ мордожо, Далайн сэрэгэй флодто тор- 
педно онгосын мотористоор албаяа дуургээ. Гэртээ бусажа ерээд, 
йуулээрнь Худее ажахын механизациин училищи, Алайрай тусхай 
йургуулиин ветеринарна тайаг дуургээд, нютагтаа амжалтатай- 
гаар хэдэн жэл худэлее. Тиигээд Улаан-Удын колхоз-совхозуудай 
хутэлбэрилэгшэдые бэлдэдэг йургуули дуургэйэнэй йуулээр, Сан
жайжап Дамднновнч Санагын совхозой отделенннн эрхнлэгшээр, 
партийна эмхннн секретаряар, профсоюзуудай даргаар, hy йаалиин 
фермын эрхнлэгшээр ба днректорой орлогшоор найанайнгаа ама- 
ралтада гаратараа худэлйэн байна. Олон жэлэй туршада нютагайн- 
гаа ветерануудай Соведэй туруулэгшэ ябаа. Санжайжап Дамднновнч анханйаа эдэбхнтэй, йонор ухаа- 
тай, торгон хэлэтэй, хун зонтой тэгшэ йайханаар хеерэлдэжэ ядадаггуй дээрэйээ, урданай туухэ, ёйо 
заншалаар йонирходог, хамта худэлйэн нухэд, нютагайнгаа эрхнм хунууд тухай хододоо бэшэжэ байдаг 
юм. Зохёолнуудынь гунзэгы удхаараа, йонирхолтой барнмтануудаараа уншагшадта йайшаагдадаг. Ажа- 
байдалайнгаа аргагуй ехэ баян дуршэл шадабарняа залуушуулда, шэнэ уеын мэргэжэлтэдтэ дамжуулдаг, 
Наин угеер, йайхан уреэлээр дэмжэжэ байдаг зантай хун юм.

«Эгуурндэ мартагдахагуй мунхэ тоонтомнай» гэжэ нэрэтэй ном гаргаа.

Илалтын сэрэгшэд
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайнай дуурэхэ уедэ 
дайнда баатарлнгаар хабаада- 
жа шархатайан, дохолон, гараа- 
раа шархатажа гаргуй болойон, 
хулее таарюулжа уреейэн хултэй 
болойон улаан сэрэгшэд ерэжэ 
эхнлбэд. Манай Санага нютагта 
нэжээд хулее таарюулйан, нэгэ 
хулеерее, хоёр таягаар ябаха 
улаан сэрэгшэд Гапнлов Борбо- 
гой, Бандеев Фёдор хоёр ерээ. 
Ардаев Бадарха баруун гарайнь 
тохоногйоо доодо тээхннь мннн 
эзэгуй йэнжэгэлзэжэ байха, энэ 
зангаараа найанайгаа дуурэтэр 
баййан юм.

Теэд яахабшн, эдэ улаан сэ
рэгшэд колхоздоо ажал хэжэ, 
туйалжа, ажалта удэр олоод, 
эднхэ хоолоо олоод, гэр булэдее 
туйалаад баййан.

Борбогой абгай гартаа уран

дуйтэй хадаа колхоздоо хэрэг- 
тэй бухы юумэ хээд лэ байха. Гэ- 
рэй сонхын колоодо, рама, уудэ, 
шарга, гар тармуул, морнной хо- 
мууд зайаха, элдэб ажал хээд, за- 
рнм колхозннгуудйаа улуу ажал
та удэр олоод баййан.

Ардаев Бадарха абгай харуул- 
шанаар худэлхэ, колхозой почто 
тарааха.

1952 ондо колхоздо автома
шина абтаха болобо. Теэд жолоо- 
шон байхагуй, нютагта гансал 
Бандеев Фёдор жолоошон, теэд 
уреейэн хул угы.

Фёдор Бадмаевнч энэ ЗИС-5 
машина би ябуулхамни, дайнда 
иимэ машинада ябайан сэрэг- 
шэб. Ябуулжа шадахаб, гэжэ 
колхозой правленидэ дурадхал 
оруулба, туруулэгшэ зубшеебэ. 
Долгор йамганиинь уран дар- 
хан хадаа нэгэ йуни утахан

тумэреер рычаг хээд, машинын- 
гаа сцеплениин педальда шура- 
баар бухэлбэ. Педаляа гараараа 
саашань дарахада, хулеерее 
дарайантай адли болгожо то- 
хёоруулба (регулировка). Ма- 
шинаа ябуулжа узэбэд, ямаршье 
йаадгуй, зоболонгуй машинаа 
ябуулжа, зогсоожо шадаха бай- 
ба. Фёдор Бадмаевнч аймагай 
ГАИ-да ошожо шалгалта баряад, 
эрхнм гэжэ тоологдоод, машина 
ябуулха эрхэтэй болоод, гуша та
ран жэлдэ энэ дуратай ажалдаа 
худэлжэ, найанайнгаа хундэтэй 
амаралтада гарайан туухэтэй.

1965 оной зун сганци 
Джндайаа колхоздоо морин- 
до хуллэхэ хэдэн граблинуу- 
даа тээгээд, Дэрэстэйн дардам 
харгыгаар табилуулжа ябаба. 
Урдайаан «Урал» мотоциклоор 
ерэжэ ябайан хунэй харагдаха-
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да, энэ инспектор лэ байха гээд, 
машинаа аалидуулба. Харгьща 
байБан инспектор байлгахын 
тэмдэг угэбэ. Документынь ха- 
раад, инспектор старший лей
тенант Замарадскнй гээшэб, 
кабипаБаап тара, гэбэ. Кабн- 
наа нээгээд гарахадаа, урооБэп 
хултэй, хоёр таягатай хун гараба. 
Замарадскнй гайхад:

-Я  не понимаю, кто вы такой?
Я шофёр I класса, на войне 

служил шофером, потерял ногу 
в Сталинградской битве, где ко
мандовал генерал Василий Чуй
ков. Работаю шофёром колхоза 
«Коммунизм» Закаменского рай
она более 15 лет. Замарадскнй:

- Все ясно, с сегодняшнего 
дня мы хорошие друзья. Желаю 
счастливого пути.

Хажуудан БууБан Лайжад- 
Доржо нухэрынь: Энэ мнлнцн- 
онершнн танБаа айха шэнгн 
болоол, -  гээд, ню две ехэ болгод- 
хёод байба. Жолоошон нухэртее:

-  Пайн таннлтай болобобдн, 
таннл гээшэшнн далай шэнгн 
гээд, урданай зугаа бии юм, - 
гэбэ нухэртее. Фёдор Бадмаевич 
зондоо ехэ туБатай, хундэтэй жо
лоошон байгаа. Нютагай зон, 
колхознигууд Городок, Цакнр 
ошоходоо гансал колхозойнгоо 
ашаанай машинаар, ашаа, тээ- 
бэри дээрэнь, арга хургаа оложо 
Буугаад ябадаг байгаа. Жолоо
шон тон харюусалгатай, хунуудые 
Буулгаа haa, ягаад Буужа ябахаб, 
хаана Буухаб, юунБээ барилсажа 
ябахаб гэхэ мэтээр Наин заажа 
угэхэ. Машина байлгаха гэбэл 
ямар дохёо (сигнал) угэхэбтэ 
гэжэ ойлгуулхал даа. Тэрэ уеын 
хунгэн бэшэ сагта жолоошоной 
хундэ ажалда удэр, Бунине, холо 
ойрые, убэл зуниие нлгангуй 
шармайн оролдожо ябаа. Харгы 
зам гээшэмнай зэрлиг зандаа, 
мунеенэй дардам харгы бэшэ 
байгаа. Колхозоо хусэ шадалтай, 
баян болгохын тулее, дайнай

хатуу шэрууниие узэБэн хадаа, 
дайнБаа амнды мэндэ ерэБэндээ 
баярлажа, ажалдаа шуумайн 
ородог юм Нэп. Колхозой тэрэ 
уеын залуу жолоошодые Фёдор 
Бадмаевич хумуужуулБэн гэхэдэ 
ямаршье алдуу болохогуй. Кол
хозой правлени ехээр хундэлхэ, 
хэБэн, бутээБэн ажалынь сэгнэхэ, 
ажалайнь журамые Байшааха. 
Правлениин, парткомай, про- 
фкомой зугБее шагналнуудые ба- 
рюулжал байха, жэлэй дуурэхэдэ 
колхозой хундэлэлэй самбарта 
оруулагданхай байхал даа. 7-хи, 
8-хи, 9-хи табан жэлнуудэй Удар
ник гэБэн тэмдэгуудээр (значок) 
шагнагдаБан бэлэй.

ДайнБаа бусажа ерэхэ- 
дээ «Улаан одоной» орден, 
«Шэн зоритой тулее» меда- 
ляар шагнагдаБан ерээ, дайнай 
дурэБэнэй Буулээр «1941-1945 
онуудай Эсэгэ ороноо хамгаал- 
гын Агууехэ дайнда Герма- 
ниие илаЬанай тулее» медаляар 
шагнагдаБан байна. Юбилейнэ 4 
медаляар шагнагдаБан.

НаБанайнь нухэр Логино
ва Долгор Доржиевна, Буряад 
орон, СССР гурэн соогоо мэдээ- 
жэ алта, мунгэнэй дээдын узуурэй 
уран дархан бэлэй. Эхэнэрнуудэй 
уряа сагай удхаар гоёолто, 
зуубшэнуудые еерын маяг гар- 
гажа, зохёон бутээдэг байгаа. 
Эрэшуулэй мунгэн хутага, хэтэ 
нэгэн доро эблуулжэ бутеехэ, 
хунэй захиЬан эрнлтын ёБоор 
бутеедэг байгаа. Абань Луб- 
сан дархан гэжэ суутай дар
хан хадаа, Долгор басагандаа 
угайнгаа дарханай Бургаалые 
дамжуулБан, дарханда БургаБан 
бэлэй. Долгор Доржиевна еерын 
бодол Банамжатай, хуниие 
шарайшалангуй, Бажаангуй Ба- 
наБанаа сэхэ руунь алдуу угы 
шадамараар бутеедэг зангаараа 
бэшэнБээ онсо илгардаг юм.

1940, 1959 онуудта Москва- 
да болоБон Буряадай искусство

болон литературын декадада 
хабаадажа, хэБэн ажалнуудынь 
узэсхэлэндэ табигдажа, бултанай 
анхарал татаа. Эрхим дэмжэлгэ- 
дэ хуртэжэ, нэрэеэ нэрлуулжэ, 
Ленинград, Баку, Алма-Ата хо- 
тонуудта харуулагдаБан, маг- 
туулБан, аза ехэтэй эхэнэр бай
гаа. Уран бутээлнуудынь Долгор 
Доржиевнагай уг гарбалтан, 
уран дарханайнгаа абари, зан- 
шалые, ухаансаршадалые зуун 
жэлБээ улуу саг соо алдангуй, уг 
гарбал соогоо дамжуулжа ябана 
гээд, убгэд, хугшэд хэлсэдэг юм 
Бэн.

Теэд Долгор Доржиевнамнай 
мунхэ дэлхэйн хайрлажа угэБэн 
ушее нэгэ бэлиг талаантай 
эзымнай байБан. Убшэнтэннне 
эмшэлхэ, хунэй хунды яБанай, 
хабиргын хухархада, эбдэрхэдэ 
барижа суглуулжа, ниилуулжэ, 
хабтаБанда тааруулжа уяад, 
тургэн сагта эдэгээдэг байгаа. 
Нютагай хунууд холо газараар 
ябалтагуй бэлэхэнээр халуун туБа 
абадаг бэлэй. ЁБотой бурханБаа 
туБа абанабди гэжэ ундэр сэг- 
нэлтэ угэдэг Бэн. Хэды олон, 
холо ойрын хун зон элдэб убшее 
эмшэлуулээб даа.

Долгор Доржиевнагай туБа- 
ниинь, ажалынь дээгуур сэгнэг- 
дэжэ, соёлой талаар олон суглаа 
хуралнуудта уригдажа, холо 
газарнуудаар ябагдажал бай
ха, хайра шагналнуудые абажал 
байха. Фёдор Бадмаевичтан хоёр 
ухибуутэй байБан: басаганиинь 
Геля, хубууниинь Виктор. Таа- 
бай, тееби хоёр 5 зээнэртэй, 5 
ашанартай боложо, обогор баян 
хугшэд байБан бэлэй. Нютаг- 
тамнай иимэ буянтай айл байБан 
байгаа. Виктор хубууннннь пар
тийна дээдэ Ьургуули дуургэнхэй. 
Нютагтаа, Мэлэдэ парткомой 
секретаряар худэлее, райком 
партндашье худэлее. Санагадаа 
сомоной туруулэгшээр худэлБэн.
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 жэлэй ойдо
ВЛАДИМИР БАЛУЕВ

Балуев Владимир Чимитович 1944 оной октябриин нэгэндэ За- 
хааминай аймагай Санага нютагта туров.

1962 ондо Санагын дунда Ьургуули дуургэжэ, август Парада 
БГПИ-гэй оюутан болобо. Пуража байхадаа албанда мордо- 
хоёо абтаЬап байна. 1966 ондо дайн дуурэйээр 20 жэлэй ойдо 
зорюулагдаЬап медальда хуртэбэ. 1967 оной ноябриин 20 ал- 
бапЬаа ерэжэ, саашаа Ьуралсалаа ургэлжэлуулбэ.

1970 оной июниинь 20-до багша мэргэжэлтэй боложо гара- 
ба. 1970 ohIioo 2006 он болотор Санагын дунда 1тургуулида баг- 
шаар худэлоо. Тэрэ уедоо 1985-1990 он болотор директорээр 
ажаллаЬап байна. 2006 он1юо 2014 он болотор Санагын удэшын 
юрэнхы Ьуралсалай дунда 1тургуулида ажаллаа. Олон хундэлэлэй 
грамота, медаль «350 лет добровольного вхождения в состав Рос
сийского государства», «Отличник просвещения РСФСР» гэйэн 
ундэр нэрэ зэргэтэй. Найанайнгаа нухэртэй Лайжит Галдановна 
Эрдынееватай нэгэ хубуутэй дурбэн басагатай боложо, гарынь ганзагадань хулынь дуроодэ хургоо. 
Муноо долоон ашанараа ургэлсэжэ байдаг. «Санагын туухэ ба уг гарбал» гэжэ ном гаргаа.

Шадараабалын хубилгаан
Санагын Даша-Пунсэглинг 

хшщ хуршэ Монголой Даян- 
Дээрэхиин хиидтэй эртэ урда 
carhaa нягта холбоотой бэлэй. 
Уд эр буриингоо хурал мургэл 
болон хамаг ехэ бага хэрэгуудээ 
бутээхэдээ эдэ дасангууд хоо- 
рондоо туЬалалсадаг байгаа. 
Энэншье гайхалгуй, хоёр хуршэ 
оронуудай эгээл дутын дасан
гууд болоно бшуу.

CaHarahaa гараад, Бугариг- 
та, Тумэгэр, Буурал, Зээрлигэй 
бага хутэл дабаад, голоорнь 
уруудаад, дээшээ Ургоонтын 
аман хурэтэр угсоод, Даян-Дээ- 
рэхиин дасан хурэжэ, зон ургэл 
мургэл хэдэг байгаа. Хоёр да- 
сангуудай алдар нэрэнуудыншье 
адли «Гэнин-Шэмбэ». Санагын 
дасанай сахюусад Пама, Жам- 
саран (Улаан сахюусан), Даян- 
Дээрэхиин сахюусан Гомбо юм. 
Даян-Дээрэхиин хиидэй шэнэ 
Согшон дуган барихада манай 
дасанай жиндагууд ехэ мунгэ 
зоори ургэЬэп гэлсэдэг. Тэрэ да- 
санда XX зуун жэлэй эхеэр сууда

i apahan Шадараабалын хубил
гаан арад зондо туйа хайраа 
хургэжэ байЬап юм.

Ёнгорбойн Бэлшэртэ ажа- 
Ьуудаг абгазын эсэгэ Шагдар- 
жаб Батуев намарай унгэржэ 
байхада гэб гэнтэ хиирээд, юумэ 
ойлгохоёо болёо, 1гайниинь гэ- 
хэдэ, ехээр аашалдаггуй байгаа. 
Турэл гаралынь ямар ехэ ябадал 
хээ гээшэб: лама боонэртэшье, 
элдэбын эмшэдтэшье хандаа, 
теэд Tyha болохо юм бэшэ.

Убэлтттье унгэржэ, хабарай 
урин дулаанда хухэ ногооной 
бултайхада хубуугээ Шадараа- 
балай хубилгаанда абаашахаяа 
мордобод. Харгын утые дабажа, 
Даян-Дээрэхиин хиид хуроод, 
Шагдаржабаа абаад хубнлгаа- 
най гэртэ оробод.

Зоной орожо ерэхэдэ, ямар 
хэрэгээр, юундэ ерэЬээрпь 
йонирхобошьегуй, морин хуу- 
раа абаад, ирагуу аялга татуул- 
ба. Энэ хугжэм доро Шагдар- 
жаб хатаржа эхилбэ. Нэгэ заа 
хатараад, 1гэгээ орожо: «Ай,

энэ хаана ерэшоод байна- 
бииб?» -  гэжэ асууба. Ша- 
дараабалай гэгээн ми11эд гээд: 
«Заа, убшэниинь далда орожо, 
ухааниинь хуушан хэмдээ бу- 
сабал даа», -  гэбэ.

Тэрэ гэ1гээр Шагдаржаб иимэ
убшэндэ дайрагдаагуй юм.

 ̂  ̂ ^
Монголдо нэгэ муу ha- 

наатай удаган улад зоной ами 
Haha йалгаадаг болобо. Шада- 
бал энэ удаганиие угы хэхэ гэжэ 
шиидээд, гэртэнь ошобо. Гэртэ 
opohoop хубилгаан ута эшэтэй 
мантан томо iааЬаяа гаргажа, 
тамхияа ехээр бааюулба. Тии- 
гээд хугыень уталгаа бадараадаг 
бойпуур дээрэнь тоншобо. Уда
ган уур сухалдаа дарагдажа:

-  Энэ ямар муу мухай ами- 
тан гээшэбши! Юундэ тахилы- 
емни бузарлабаш? Би шамтай 
узэлсэхэм. Ши ту, али би ту! -  
гэжэ байжа элдэбын муу хараа- 
лаар харааба. Эгээл иимэ юумэ 
хулеэжэ бай1ган хубилгаан уда- 
гантай Taha уда хэрэлдээд тара-
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Балуев В.Ч., Екатерина эгэшэтэеэ

бад.
Шадарабаалын хубилгаан 

гэртээ ерээд, ехэ уншалга хээ 
ааб даа. Удаганшье байал муу 
хэрэгээ хэнгуй яахаб даа. Гур- 
бан йуниин унгэреед байхада, 
унгэ шарайгаа алдайан, убшэндэ 
нэрбэгдэшэйэн удаган Шада- 
раабалын хубилгаанда ерээд:

-  Ами найым хайрлыт даа, 
дахяад муу юумэ, уйлэ хэрэг 
уе найандаашье хэхэеэ болёоб! -  
гэжэ шахаа тангаригаа угэбэ. 
Теэд хубилгаан удаганай нэ- 
гэшье угэдэ унэншэнгуй, гэр- 
тэйээнь ябуулба. Уданшьегуй 
муу йанаатай удаган хада гэртээ 
харийан юм.

Энэ ямар бэрхэ эмшэ лама 
байгааб гэжэ гайхамаар. Хунэй 
hanaa бодол таажа, убшэ хаб- 
шангынь caanahaa ойлгожо 
хараха шадалтай, тулийан, 
зобойон зондо туйалха эди шэ- 
дитэй хубилгаан йэн.

Гэндэн ДОРЖИБАЛДАНОВ 
нагаса хеерэжэ угве.

ЖАМСАРАН АГРАМБА
Турмэ, сулэлгые дабажа га- 

раад, Жудбын Жамсаран аграм- 
ба Баян-Голдо аша басаганай- 
даа байрлаа юм.

1950-яад оной эхеэр Нор- 
боев Сандаг таабай Санагайаа 
Баян-Гол хурэжэ, оорынгоо 
йайн таннл Жамсаран аграмба- 
да узэл узуулбэ. Тэрэ сагай ха- 
тууда даб гэйэн хундэ аграмба 
харюусадаггуй байгаа, дахнн 
гомдуулаад лэ хойшоо ябуулаг- 
даха, али шороной оёорто мун- 
хижа хосорхоёо мэдэнэ ха юм.

Сандаг таабайда ехэ абарал 
буугаа. Тиихэдэнь Сандаг таа
бай аграмбые оороо зайалынь 
хэжэ угэхынь уриба. Ламбагай- 
шье зубшообэ.

Санагадаа ерээд, Сандаг таа
бай намда:

-  Хамтын мал дахажа ябана 
хымши, ламбагайн залархада

сагаан эдеэ абаад ерээрэй, -  гэбэ. 
(Ухаатай сэсэн Сандаг таабай 
имагтал юундэ Дашада хан- 
дааб гэбэл, иимэ юм. Жамсаран 
аграмба Дашын эхэ Бальжадые 
Содоолойн Будада хадамда тара 
гэжэ айл болгойон юм. Тиимэйээ 
Жамсаран аграмба ерэжэ, ном 
айладхахань гэжэ тубйэн ами- 
танда дуулгахагуй гэжэ лаб эти- 
гээ гээшэ). Би йурабаб:

-  Ламбагайда юун гэжэ хэлэ- 
хэбиб?

-  Ургатын Бааданай басага- 
най басаганби, адис табиит гээ- 
рэй, -  гэжэ Сандаг таабай ойл- 
гуулба.

Аграмба ламын Сандагайда 
ерэжэ ном табихадань, олон зон 
сугларжа мургэйэн, адисгань 
хуртэйэн юм.

Мургэлэй эхнлхэдэ сагаан 
эдеэгээ мургэлэй шэрээ дээрэ 
табибаб. Тиихэдэм ламбагай 
хажуудаа йуулгаба. Сандаг таа- 
байн заайаарнь хандабаб. Лам
багай:

-  Пунажа мургоорэй. Урга
тын уг соо буянтай ябахаш, ута 
найа найалхаш, -  гээ бэлэй.

Муноо ехэ найа абаад ябаха- 
даа йанагшаб: «Ямар ехэ та- 
лаантайгаар тэрэ ехэ аграмба 
ламбагайтай уулзажа, уреэлдэнь, 
адисгань хуртоо йэмбиб».

Дымпнлов Монгол Шаг- 
дурович (оороошье хубараг 
баййан, хожомынь «Буряад 
унэн» сониной редакцида, Сана- 
гынгаа йургуулида олон жэлдэ 
багшалаа) Жамсаран аграмбын 
дуу хубуун юм. Нэгэтэ дуунь 
ахайаань йураба:

Та энэ хайшан гээд иимэ 
бэрхээр тубэд хэлэ мэдэнэт?

- Эдэ олон жэлнуудтэ баг- 
шаар худэлхэдоо, ород хэлэндэ 
яйала бэрхэ болоош.

Тиимэл даа, ондоо илгаа 
байхагуй, ямаршье хэлэндэ йу- 
рахал хэрэгтэй.

Жамсаран аграмбайаа нюта- 
гайнь зон ходо йурадаг байгаа:

- Та юундэ дуу хубуундээ 
духуу Санагадаа байнагуйбта?

-  Бидэ хоёр хайшан гээд таа- 
рахабибди даа. Ондо ондоо узэл 
сурталда шутэдэг ха юмбибди 
Даа.

Теэд энэнь бури гунзэгы 
шалтагтай байгаа. Тэрэ саг- 
та лама хубарагтай холбоо- 
той хуниие партийаань гар- 
гаха, хутэлбэрилхы ажалда 
дэбжуулхэгуй шанга хуули бай
гаа бшуу. Жамсаран аграмба 
дуугэйнгээ харгые хаахагуй гэжэ 
оролдоо гэжэ ойлгохоор.

Даша Будаевна НАМСАРАЕВА 
(Шошоолог угай).
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«УРАН-ДУШЭ» НЭГЭДЭЛЭЙ 50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО
ЮЛИЯ ДАМПИЛОВА

СЭДЬХЭЛЭЙДУЬАЛ
Юлия Хандуевна Дампилова Заканчивай аймагай Санага ню- 

тагта 1954 оной январиин 29-дэ, убэлэй йайхан сагта сахюур са- 
гаан сайанай голые сэдьхэлдээ абажа турэйэн намтартай.

Байгаалиин сагаан мунгэн гэрэлые бухы найандаа шэнгээжэ, 
сэдьхэлэйнгээ баяр хун зонтой хубаалдажа, уран гоё шулэгуудые, 
дуунуудые зохёожо, арад зондоо ном болгон бэлэглэжэ, урма- 
шуулжа ябана. Нютагайнгаа соёлой байшанда нилээд худэлйэн.
Тиин Улаан-Удэ хото ерэжэ, фабрикада худэлее, тэндээ тоглолто 
нааданай эмхидэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаа. Худэлйэн газартаа 
хундэтэй, ябайан газартаа урагшатай, йаруул бодолтой байнгуй 
яахаб даа иимэ бэлигтэй хун!

Арбан табан пайатаййаа шулэг бэшэжэ эхилээ Inn. «Жэнхи- 
нэмэ буряад дайдамнай» гэйэн туруушынгээ шулэгэй согсолбори 
2010 ондо хэблуулжэ гаргаа. Энэ ном соо ородооршье зохёойон 
шулэгуудынь уншагшадай йонирхол ехэ татаа. Поэдэй уянгата 
шулэгуудэй угэнууд дээрэ залуу хугжэмшэд Булад Бадмаев, Вера 
Шобосоева, монгол композитор Будрагчаа Цэвэнсурэн, мэдээжэ композиторнууд Баир Батодор- 
жиев, Владлен Пантаев болон бусад хугжэм зохёогоо. Мун байа 2012 ондо «Уран-Душын сагаан 
далита нютагни», 2014 ондо «Наранай алтан ургоо» гэйэн шулэгуудэйнгээ согсолборинуудые хэ- 
блэжэ, олон тоото уншагшадайнгаа анхаралда дурадхайан байна. «Арьяа-Баала бурханай орон» 
гэйэн дурбэдэхи номынь хэблэлдэ гарахань. Энэ шэнэ ном соо оройон шулэгууд, дуунууд соогоо 
Юлия Дампилова хурсахан алтан гуурйаараа турэйэн дайда, хизаар нютаг, Буряад ороноо магтан, 
яйала зохидоор бэшэнэ. Юлия Хандуевнада ушоо олон номуудые хэблуулжэ, уран угэнуудээрээ 
уладай сэдьхэл шэмэглэжэ, Эхэ Буряад орондоо элбэг сэдьхэлээ ургэжэ ябахатнай болтогой гэжэ 
уреэе!

Римма Шойдоровна ДАРМАЕВА, багшын ажалай ветеран, 
Оросой холбоото уласай юрэнхы эрдэмэй хундэтэ худэлмэрилэгшэ

САНАГА
Шэнэйэтэ хадайаа, 
Хуйата оййоо 
Шарьяйан Сэхиртэй, 
Шэнэйэн байшантай 
Санага, Санага. 
Хуйахан сэргэтэй, 
Сэдьхэлэй уреэлтэй 
Санага, Санага. 
Уужамхан талаараа 
Yргэпхэп буусатай, 
Урэжэлтэй талаараа 
YПГЭТЭ сэсэгтэй 
Санага, Санага. 
Аршаанхан булагтай, 
Алтарйан талатай 
Санага, Санага. 
Самбуугай Мэлсын

Сэлмэг угэнуудые 
Шуудэртэй таладаа 
Шэнгээйэн аялгатай 
Санага, Санага. 
Шэнхинэйэн хугжэмтэй, 
Шулэгэйнь уряалтай 
Донойн Аюшын 
Даалгайан зохёолтой 
Санага, Санага.
Даамал сэдьхэлэйнь 
Далита дуунуудтай 
Санага, Санага.
Жэгуур дуунуудтай 
Сэлмэг жаргалтай.
Санага, Санага.

ШАНХАД ТУСХАЙ ЗАМБИ
Шанхад орон зуглэхоо 
Шарбаа, бараандинар мургоо.

Буян хэжэ удэртоо 
Бурхан Багшадаа йугэдоо. 
Дабталга:
Шанхад тусхай замби 
Бурханай орон дээрэмнай. 
Сансарын эрьюулгэ хурдэ 
Баршад зайлуулан дэгдээхэ.

Бурханай орон хурэхоо 
Эрхи маани татажа, 
Бадарйан зулын харгыгаар 
Энэ дайдайаа тайарха 
Дабталга:
Шанхад тусхай замби 
Бурханай орон дээрэмнай. 
Сансарын эрьюулгэ хурдэ 
Баршад зайлуулан дэгдээхэ. 
Бурхан болон мундэлжэ, 
Ундэр замбийаа буужа,
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Булхай хэрэг зайажа,
Уудэн шамбалын нээгдэхэ. 
Дабталга.
Шанхад тусхай замби 
Бурханай орон дээрэмнай. 
Сансарын эрьюулгэ хурдэ 
Баршад зайлуулан дэгдээхэ.

Дээдэ бурхад заларжа, 
Дэлхэйдэ зониие номнохо. 
Далга ургэл тогтоожо, 
Дайды бурхад адислаха.

ШАМБАЛЫН ОРОН
Шамбалын орон

хараха гээ haa, 
Шалаг бэеэ орхнн 
Шажан бурханда 
Хэдэн уе мургэжэ,
Жэлэй дурбэн сагай 
Соо мургэл шэнгээжэ,
Улэг энэ бэейээ 
Удэр нэгэ мултаржа,
Y ндэр дэлхэййээ 
Шэрээтэ харгы оложо, 
Бурханай орондо 
Буянтай ехэ зон 
Буужа мундэлдэг байна. 
Бурхан болохын харгьща 
Буян уйлэдэйэнэй ашаар 
Хурьйэтэ зургаан зуйл 
Хамаг амитанай 
Эрьелдэжэ байдаг 
Эрьюулгэйээ мултаржа, 
Сансарын хурдэйоо 
Сэхэ тайаржа 
Шадайан хун 
Бурханай орондо 
Буужа мундэлдэг.
Шарбаа, бараандинар 
Шанхад Бурханай орондо 
Тусхай замбида 
Тодоржо байдаг гэдэг. 
Шамбалын орон 
Дээдэ замби,
Шанхад тусхай замби.
Ундэр агын,
Ара убэр талыень 
Элбэб шулуун 
Уран гоёор шэмэглэнэ. 
Досоонь сэсэрлиг,
Дасан дундань оршоно.

Дасанай орой 
Шарамал алтаар яларна. 
Ажал хэрэг
Ухаан харасаар бутэнэ.
Олон бурхад
Ордон дасан шэмэглэнэ,
Ото дасан хубилжа,
Ондоо шэнээр харагдана. 
Ундэртолотомо 
Yproo дасан нээгдэжэ, 
Наранай туяа дээрэ 
Нангин номууд нээгдэнэ. 
Олон олбог дээрэ 
Отошо бурхан заларжа,
Ном уншажа, бурханай 
Нарата дэлхэй суршэнэ. 
Сэнхир хухэ хибэс тэниижэ, 
Сэхэ табигдайан харгы 
Буда бурханай ордонйоо 
Дасан хурэтэр дэлгээтэй. 
Буда бурхан харгыгаар 
Буужа ябан ерэнэ.
Бухы дэлхэйн бумбэрсэг 
Бодото зурагта харана. 
Зурагынь худэлжэ,

амиды шэнги 
Зоной хурьйэтэ дэлхэйн

байдал
Альган дээрэнь харагдана, 
Алтай наран

орой дээрэнь гэрэлтэжэ, 
Дасанай ногоон торгон 
Долоон олбог дээрэ йуужа, 
Урдань номууд

00Д00 нээгдэжэ, 
Ута уншалга эхилнэ.
Нэгэ хэды саг унгэржэ,
Олон хунууд сугларжа, 
Хубсар дээгуур согсойлдон, 
Ходо наманшалан мургэнэд. 
Хунэй нюур жаргалтай,
Хуу шанга харасатай.
Буда бурханай номоо 
Байлтагуй уншажа

дуургэхэдэнь, 
Баййан зон мургэжэ, 
Буреэтэй номой бурханда 
Барандаа ошожо мургоод, 
Байрайаан ншщэн ябашанад. 
Наран аалихан шаража, 
Уулын саагуур хороно.
Алтай наранай туяа

Дээдэ замби гэрэлтуулнэ. 
Жэмэс захагуй ургайан 
Сэсэрлигэй гоёолто болоно. 
Ухэр мал, хони хурьгад,

адуун
Нэгэ талада захагуй бэлшэнэ. 
Орой нэгэш худэлнэгуй 
Ногоо дороо зулгаана. 
Ногоон юрэдоо хороногуй 
Удхэн гээшэнь аргагуй. 
Ургажа тургэн харагдана, 
Ута ундэр боложо эхнлнэ. 
Дээдэ замбиин

олон агынууд соо 
Дасанууд оршоно.
Агын элдэб шулууд 
Ара талыень гоёоно.
Агын шулууд соо 
Амитан бухэнэй дурсэ,
Хамаг йонин байдал

харагдана.
Хунэй бурхан болохо 
Буужа ерэйэн дээдэ замби 
Бухы йаналынь татана.
Олон олон дасануудай орой 
Огторгойгоор агы соо

харагдана.
Агы ехэ дасанууд 
Абарагша бурханай орон. 
Бурхад нюдэнэй харасаар 
Бухы ажалаа ябуулна.
Агын йайхан байдал -  
Ашата бурханай ажал хэрэг. 
Дээдэ шанхад тусхай замби 
Дэлхэйн байдал хараад, 
Амиды зураг дээрэ 
Ургэн ехэ дэлхэйдэ 
Долоон жаргал айладхана. 
Дэмбэрэлтэ Сагаалганаар 
Доошоо заларжа,

ургэл сасажа, 
Арад зоной байдалда 
Ашата жаргал нэмэнэ. 
Тэнгэридэ оршодог

эсэгэмнай, 
Нангин нэрэшни алдаршажа, 
Хаан турэлшни мандаха

болтогой,
Тэнгэри огторгойдо адляар 
Газар дэлхэй дээрэмнай!
Эрхэ хусэлшни

бэелхэ болтогой!
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ХАНДАЖАПЦЫРЕНОВ

Хонгоодор
( Ургэлжэл)

Даашагуй ехэ буянтай
гэгээн абгайнарынь 

Даруу номгоноор бодожо, 
Дээжын мунхэ угеер

эхилбэ:
-  Дэлйэтэ адуугаа йаажа, 
Даагаа йуулдэжэ,
Дэлэн ехэтэй ухэрее йаажа, 
Сагаагаа дэбэргэжэ; 
Сунэйнгоо архи нэрэжэ, 
Сагаан йайхан сэдьхэлтэй 
Сарюун мэндэ ябыт даа. 
Сагай ошохо тума,
Саг хубилжал байха. 
Сошохо, будэрхэ 
Саг дайралдажа,
Дабхар шулуун гэртэ бу 
Пуугаарайгты:
Далай ехээр долгилхо. 
Дунэн ехэ 
Дэлхэй дорьбожо, 
Дарагдажа хосорхо

болохот.
Дарамал сагаан йэеы

гэртнай
Далита хун шубуунйаа

еерэгуй
Даашагуй ехэ сэнтэй байха. 
Дэлхэй дээрэ юумэн

хубилжа,
Пэлгэлдэжэ байха,
Паруул сагшье дайралдаха. 
Пугэдэн доро дохижо, 
Пумбэр уулаяа йанажа,

мургэжэ ябаарайгты. 
Хожом хойно 
Хатуу саг ерэхэ,
Хухэ тэнгэрийээ 
Хубир унажа бууха.
Энэ шулуунйаа зуун тээ 
Эмниг морёороо нуужэ

ошохот.
Энэ шулуунайнгаа хойгуур 

дабажа,
Элдин йайхан нютагаа

орхижо хурэхэт.

Убгэд хугшэдтэ,
Ухибуудтэ бэрхэ саг

тохёолдохо.
Хара сайдаа
Хуурайан замбаа-зутараан 
Холижо уубалтнай,

улэтэй байха. 
Хари гэгээрын сагаан талада 
Хурэйэн хун - хун болохо, 
Мал - мал боложо удэхэ. 
Дээдэ замбида 
Мордойон хойноо бидэтнай 
Мунхэ тэнгэридээ долоон 

ехэ бурхад боложо, 
Мэндэ йайн йуужа

байхыетнай
Мушэн боложо ялараад, 
Мунхэтуяагаар гэрэлтуулжэ 

байхабди.
Долоон Ехэ Бурхан 
Алтай Гадайан ахаяа 
Арюун тунгалаг тэнгэридээ 
Арюудхан ябажа, нара зуб 

тойрожо,
Амитан зоноо хаража,

аршалжа ябахабди. 
Нара ногоо 
Надхайан хойно 
Найман убгэдоо хундэлжэ, 
Найр наада хэжэ,
Наранай мандахада, ургэл 

ургэжэ ябаарайт! 
Найатай болойон убгэд 
Нютаг нуга тээшээ ябаа йэн. 
Долоон Ехэ
Убгэдэй тагаалал болоходо, 
Дунда замбиин огторгойгоор 
Долоон унгын йолонго 
Дабхаряатан туяатаа йэн. 
Долоон ехэ бурхад боложо, 
Дээдын мунхэ одод болоо

б эл эй.
Хонин сагаан шубуудай 
Хаан-Уула хубуунэй

нютаг дээгуур 
Хоёр-гурба дахин гороо

хэжэ,

Хушууран зуун зуг барин
ябахада,

Хонгоодор зоной нуухэ саг 
харуулба гэжэ 

Хаан-Уула Буха-Ноёндоо 
угэлэн хэлэбэ. 

Буха-Ноён хубуугээ 
Буртаг тайгын агы соо 
Бухэли жэл даяанда

йуулгаба.
Хоёр эмниг морииень 
Хажуудань абаашажа

уялсаба.
Харанхы болоходо,
Хухэ тэнгэрийээ бурхадай 

туш эм эл ну уд 
Паруул гэрэлээр

туяатайаар бууба, 
Пайхан мунхэ угоор

зугаалдаба.
Паруул болоход

тушэмэлнууд дээшээ 
дэгдэбэ.

Пуни бухэн ерэжэ,
Панаа сэдьхэлынь

арюудхан байба. 
Пуртэ ехэ бэень

сэбэрлэгдэжэ, 
Пара наран шэнги болобо. 
Пара удэрнууд унгэржэ, 
Жэлшье болойые мэдэнгуй 
Пуужа унгэргэбэ. 
Жэбжэгэнэйэн бэениинь 
Найман убгэдэй шэдиие

абажа,
Налгай йайханаар

харагдаба.
Найман бурхан убгэдынь

дохёо угэбэ:
Нютагтаа ошохо сагшни

ерэбэ.
Нарин хэер мориндоо

мордожо,
Нюдэ сабшаха зуура 
Хурьйэтэ дэлхэйе 
Нэгэ тойрожо эрьеэд,
Хотон нютагтаа



12 нюур «Ажалай туг» 2019 оной декабриин 13

Харайлгажа ерэбэ. 
Буха-Ноёноо угтажа,
Баран бултаа сугларжа, 
Буйэтэ зон аминдаа 
Баяр зугаатай суглаа

унгэргэжэ,
Баруун урда нютагйаа 
Буха-Ноён туруутэй,
Зуун хойшоо
Замда гараха саг тулажа

ерэбэ.
Зуулэгшэндээ 
Зуун хони гаргажа,
Зуун хониной тоолэй

табижа,
Зол жаргалтай ябахынь

тулоо
Зуун хонинойнгоо яйые

шатааба.
Ганзагада табийан мяханйаа 
Гал дулэн coohoo абажа, 
Хун бухэн ама хурэбэ.
Хара сайгаар сэржэм ургэбэ, 
Хара архяар мургэл хэжэ

дуургэбэ.
Хара зурам улгэжэ,
Хухэ модые шэмэглэбэ. 
Хара мори йэтэрлэбэ,
Хара моринойнгоо

дэлйэндэ
Хэдэн унгын зурам уяжа, 
Хухэ модые гурба дахин

гороо хуулэбэ. 
Хун зоноороо найр наада

хэжэ,
Хани халуун нютагаа

хундэлжэ,
Харгы замдаа ябаха

болобо.
-  Халуун нютагйаан 
Худэлхэ гээшэ 
Хундэ юм байна.
Хайшан гэхэб даа,
Хухэ тэнгэриимнай бурхад

Хушэлэн ябагты гээд байна. 
Хонгор йайхан 
Хари газартаа хурэхэ гээшэ 
Холо юм байна.
Хэдэн hapa,
Хэдэн жэл ябагдаха.
Хугшэн уладта,

нарай хуугэдтэ 
Хундэ байхань мэдээжэ 
-  Буха-Ноён хубуун 
Булта зоноо дахуулжа, 
Байрайаан худэлоо бэлэй. 
Элдин талаар ябагдаба. 
Элйэтэ дайдые дабажа

гарахань, 
Эгээл хундэ байба.
Энгэр ногоон хадата газар 

хурэжэ,
Энэ йайхан газарта 
Табан жэл Ьууба.
Табан хушуун малынь 
Тала дайдаар бэлшэжэ, 
Тобир тарган зандаа 
Тургэн урасхалтай 
уйанйаа ундалжа,
Тумэн тумэноороо

йурэглэн ябана. 
Парлаг малнуудынь 
Парьдаг уулаар бэлшэнэ. 
Хэрхэс зоной hyyxa газарта 
Хэдэн жэл Ьууба.
Хаан-Уула хубуун 
Урда зугэй арадта 
Уула ундэрые дабажа,
Зуун элшэдые 

харуулшантайнь эльгээбэ, 
Хани барисаатай байхын

тула
Замай хушэрые дабажа, 
Зургэ i api ahan хилэдэнь

ерэхэдэнь,
Хатуу хара тангадууд 
Хариин зониие оруулжа

угэбэгуй,

Хуули хатуутай зон байба. 
Хоорондоо тэмсэлдэбэ, 
Хатуу ехэ байлдаанда 
Хосорон йалаба, элшэдууд. 
Хоёр гурбан харуулшадынь 

тэрьелжэ урдибэ, 
Хаан-Уула хубуундээ ерэжэ 

хэлэбэ.
Хаан-Уула уурлахын ехээр 

уурлажа,
Хорни тумэн сэрэг

суглуулжа.
Хари газарай тангадуудта 

добтолхоо ошобо. 
Хушэр хадата газарые

дабажа
Хилыень дабажа оробо. 
Тангадай Гарма хаантай 
Тургэн бушуу хэлсээ хэхэ

гэхэдэнь,
Дошхон абари зантай 
Гарма хаан 
Дайгаар угтан оробо.
Хэдэн удэр тулалдаба,
Хада уулада дай хэхэдэ 
Хушэр байба.
Хадын хабшуу газарта

туригдэжэ, 
Хаан-Уула хубуунэй

сэрэгууд гэнэдэжэ, 
Хумэг шулуунда дарагдажа, 
Худэр сэрэгшэдынь

хосорбо.
Хаан-Уула хубуун 
Хойшоо йарьдагые дабажа, 
Хун зондоо ерэбэ.
Г арма хаанда илагдайандаа, 
Хорни тумэн сэрэгээ

алдайандаа,
Гашуудан уйдажа Ьууба. 
Хаан-Уула хубуунэй 
Худэр бэе муудаба:
-  Хурэхэ газартаа битнай 
Хурэжэ шадахагуй байнаб.
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