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Тэж ээл бэлдэлгэ

УбЬэ хуряалгын бэрхэшээлнууд
Убйэ хуряалгын xaha Захаа- 

мннай аймагта тулэг дундаа 
ябажа байна. Зарим ажахы-
нууд тэжээл бэлдэлгын ажал 
дуургэбэ. Убэ.тэй малда эдюул- 
хэ тэжээл булта ажахынууд 
хурэхеер бэлдэжэ шаданагуй. 
Ушарынь юуб гэхэдэ, тан га- 
cyyphaa боложо, убйэ ногооной 
ургаса урданайхида ороходоо 
муугаар ургаба.

Июлиин йуулээр -  авгус
тын эхеэр хура бороон орожо, 
газар дэбтэжэ, ногоон урга- 
ха бэзэ гэжэ олон зон найда- 
жа, убйэ хуряалгада сагтаа 
оронгуй байба. Теэд нэгэ хэды 
хура бороон ороошье йаа, ехэ 
хубилалта угы байба.

Аймагаймнай ажахынууд 
19922 гектар сабшаланай га- 
зартай байна. Теэд энэ жэл 
2998 гектарынь шанга наранда 
шарагдаад, уйа шииг угыдэнь 
гандажа, сабшажа абахашье 
ногоон угы. Энэ газарнууд 
томо ажахынуудай сабшалан 
болоно. Тэдэнэр ган гасуурйаа 
гэмтэйэн гэжэ тусхай данса 
бэлдэжэ, гурэнэй туйаламжа 
хургэгдэхэ бэзэ гэжэ найдана.

Харин худеегэй багахан 
ажахынууд еедыгеел шада- 
лаар аргалжа, убэлдее мал- 
даа эдюулхэ тэжээл бэлдэнэд. 
Унинэй сабшагдангуй хаягда- 
атай заха зухын газарнуудые, 
ой модон соохи элбэг ногоо- 
той соорхойнуудые бэдэржэ, 
хун зон малай тэжээл бэлдэнэ.

Тиигэбэшье, урданайхидал 
адли элбэг тэжээл энэ жэлдэ 
бэлдэгдэхэгуйнь гэжэ тэдэнэр 
голхорнод.

Енгорбойн, Улэгшэнэй, 
Баянголой ажахынууд хундэ 
байдалда ороод байна гэжэ 
аймагай худее ажахын тайагта 
тэмдэглэбэ. Эдэ нютагуудта 
сабшаланай газар бэшэндэ 
ороходоо бага, тэдэнииншье 
ган гасуурта дайрагдажа, 
хосорйон байна. Тиимын ту- 
лада ажахынууд бухы арга ша- 
далаа хэрэглэжэ, убйэ ногоон 
угы Ьаапь халхай, набшайата 
тэжээл бэлдэхыень дурадхана. 
Шара-Азаргын, Енгорбойн 
ажахынуудта холо худее га
ража убйэ бэлдэхэ арга бай
на. Жэшээнь, Дархинтын, 
Хубшын газараар сабшаг- 
даха ногоо оломоор байха, 
теэд тэндэйээ зоожэ асархань 
хундэхэн ха юм даа. Ушее

тиихэдэ Е1уртын поселени- 
ин холын газарнуудаар но
гоо сабшажа абахаар болохо 
гэжэ худее ажахын тайагай 
хутэлбэрилэгшэ Эрдэни Цы- 
денжапов хэлэнэ.

Убйэ ногооной сабшалан 
гансашье манай аймагта гандаа 
бэшэ, республикын олон ажахы
нууд энэ зундаа убйэ тэжээлээр 
дуталдахань хэбэртэй. Энэ уша- 
раар Буряад Республикын тол- 
гойлогшо Вячеслав Е1аговицын 
худеегеерхиндэ хандахадаа, 
ухэр малаа усеелэнгуй, бухы 
арга боломжонуудые хэрэглэн, 
хундэ хушэр байдалые дабан 
гарахыень дурадхана. Хэрбэеэ 
тэжээл багаар бэлдэжэ, малай- 
гаа толгой ехээр усееруулбэл, 
хойтохи жэлнуудтэ усхэбэрилэн 
олошоруулхада хунгэн бэшэ 
ажал ха юм даа.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.
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( А гу у  Илалта )
Дайнай уеын ухибууд
БО ДЕЕВА
ЦЫПИЛ 0 4 ИРОВНА

-  Эжытэеэ Уленгэдэ, Мы- 
кэртэдэ фермэ дээрэ байхаб- 
ди, буруун дээрэшье худэлее 
йэн. Хамнида 4 класс дуур- 
гээб. Нэгэдэхи класста ерэ- 
хэдээ ямаан дэгэлтэй ябадаг 
байгааб, дулаахан йэн. Пла
тье вафельнэ полотенцээр, 
костюм хухэ будоор оёод эль- 
гээгээ. Прасковья Дмитри
евна гэжэ багша йэн гу даа. 
Нэгэтэ йургуулимнай носоо. 
Ногоон Панкатай моййо 
туужэ Н Ю Д0О Д, хатаахабди -  
энэл хунйэмнай. 1954 ондо 
4 класс дуургээд, 1955 ондо 
Сахир ошожо, улэн хоойоор 
байжа, нэгэ жэл шада яда 
йураад болёоб.

Дояркаар Долгор Будаев- 
нада ученицээр ороод, ха- 
ляар, тубийэ малтажа эдихэб. 
Мэхээрэй буурсаг эдихэб- 
ди. Хулдэйэн капуста юумэ 
ухэртэ угэхэдэнь эдихэш. 
Буруудые харадаг фермэдэ 
худэлооб, тэрэ уедэ мунгэ 
угэжэ эхилээ. Буруудынь

убшэлоод ухэхэ. Арйыень 
убшэжэ тушааха хэрэгтэй.

Мыкэртэйээн кинодо шар- 
га мореор ерэхэш даа. Галса- 
най Люба, Аня басагадтай.

Кооперативна техникумда 
орооб, гурбан йарын курсада 
йурааб.

1960 ондо Улаан-Удэ суг- 
лаанда эльгээхэ, ашаанай ма- 
шинаар ошообди. 1960 ондо 
Г армада хадамда гараад, 
долоон жэл гэртээ йуугааб. 
Тиигээд Хуртагайаан ерэжэ, 
йургуулида ажалда орооб.

УЛЬЗЕТУЕВА 
FAPMA ЦЫРЕЕ10ВЕ1А

- Дайнай эхилхэдэ 11-тэй 
байгааб. Фронтдо эльгээхэеэ 
тулеэ богонихоноор таарижа 
тухашарагша йэмди. Кисет 
оёжо, досоонь намшан там- 
хяа жэжэлжэ хэхэш, бээ- 
лэйнуудые оёхош, нэхэхэш. 
Теебиитэйгээ брынзэ хэхэб- 
ди. Суу зеехэб, почто зеехэб. 
Таширйаа Селендума абаа- 
шахаб. Тумэр харгын ха- 
жуугаар морёо табяад, тэн- 
дэ баййан нютагаархиндаа

ошохоб, поездйоо бууйан 
зониие хулеэншээ. Зон йайн 
байгаа даа, морииемни хун 
дайрадаггуй йэн. Пассажир- 
нуудтай болоод йеергее 
эрьехэб. Гэртээ олон ухи- 
бууд, хамаг ажалаа хэхэбди. 
Углеенэй гурбада бодоод 
20-30 ухэр йаахабди. Гутал 
гэжэ нэгэ нэрэ. Улань хахар- 
хай, хагдан дурэнхэш гара- 
шаха. Ухэрэй бодоходо али- 
шье йаа халуун шээйэндэнь 
хулее дулаасуулжа урдихэш 
даа. Убйэндоо ябахабди, заа- 
ха амархадаа беейее туулсэ- 
хэбди, эгээ йармагшанууд 
шэнги. Эдихэ юумэмнай ма- 
шинын суунэй тараг. Нэгэтэ 
ямаа харюулжа байтараа, та- 
ряа руу алдаад ехэшье айгааб 
даа. Улэн хоойон юумэншни 
унташоо ха юм бииб.

Хоолос туужэ, сарбуум- 
най абаха юумэ угы, улайгаад 
лэ хордохо гээшэнь аргагуй. 
Иигэжэ сулеегуйшье ябаа йаа, 
наадаха, дуулаха дуратайнууд. 
Ёохорто ошохобди. Арайл 
гэжэ ажалаа хажуугаар та- 
бан класс йургуули дуургээб. 
Умдэхэ хубсайан, эдихэ юумэн 
угы даа, йурахаяа болёоб. 
Эжыдээ туйалдаг болооб. 
Тэрэ сагтамнай хулпаа бу- 
луудхын олон гээшэнь. Модо- 
ной узуурта байхын аргагуй, 
айашаха. Хазахагээшэнь. Тии- 
гэжэ ябаад лэ 1954 ондо Петр 
Хандажаповичта хадамда га
ража, Хуртага нютаг ерээб. 
Олон хуугэдтэй боложо, За- 
хаамин нютагтаа жаргалтай 
йуунабди даа.

Н. ЦЫДЕНОВА
хэблэлдэ бэлдэбэ, Хамни нютаг
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[ Шэнжэлэлгэ

Г азарай эдеэ хоол мунее сагта хэрэглэлгэ
Сэлгеэ уужам Буряадни 
Согоои эдеэгээр дэлбэрнэл. 
Уужам тэнюун тоонтомни 
Мяха mohoop билтарнал. 
Эхэ Газар дэлхэйнгээ 
Урэжэлтэ эдеэ хоол 
Мээхэй бэрхээр эдлээлши, 
Минин турэл ара дни. 
Буурал Эхэ газартаа 
Буряад заншалаа сахин, 
Буусадаа хэшэг буянтай, 
Булта элуур ябаял!

Манай Санагын юрэн- 
хы дунда йургуулида «Юйэн 
эрдэни» гэйэн эрдэм йурал- 
салай болон хумуужуулгып 
тулэблэл (проект) бэелуулэг- 
дэйэн байна.

Туе программа дээрэ ундэ- 
йэлэн, шабинартаа эдеэ хоол 
бэлдэхэдээ, газарай эдеэ хэ- 
рэглэлгэдэ анхаралаа хандуу- 
лаабди.

Ажамидаржа бай hап турэл 
тала дайдынгаа урэжэлтэ га
зарай хоол элинеэг хулинса- 
гууднай бэедээ туйатайгаар 
хэрэглэдэг байЬап тухай йу- 
рагшадтайгаа суг найатай- 
шуулйаа бэшэжэ абаад, шэн- 
жэлэлгын ажал ябуулаабди.

Эдеэндэ ородог жэмэсууд 
болон ургамалнууд тон олон. 
Тэдэниие тоолобол иимэ: зэ- 
дэгэнэ (гулзооргэнэ), нэрйэн, 
алирйан, ухэр нюдэн, ху- 
тттътп йамар, сагаан ба шара 
тибйэн, гэшхэнээ, шамарйан, 
ямаахай, шултэ, агли, йудэн, 
ногоон сай, нохойн хоншоор, 
мэхээр, баргуудай, гугэйэ хэ
рэглэдэг байгаа. Эдэнэй за- 
римыень муноошье ургэноор 
хэрэглэдэг.

Газарай эдеэн халуун ба 
хуйтэн, йэрюун шанартай бай-

даг. Жэшээлхэдэ, зэдэгэнэ ха- 
таагаад, сайда холижо халуу- 
гаар уухада, бэе халаха, ху- 
лэрхэ -  энэнь богонихон сагай 
болзорто халуун шанартай. 
УрдапЬаа зэдэгэнэ туугээд, 
йундээ, сусэгэйдоо, урмэндоо 
холижо эдидэг заншалтайбди. 
Туе жэмэс соо бэедэ туйатай 
бодосууд тон олон, хотын, 
боорын убшэндэ тон туйатай.

Ухэр нюдэн -  хуйтэн ша
нартай жэмэсэй нэгэн. Illyha 
багатай, хуйтэ абаЬап хундэ 
ехэ йайн. Энээн соо элдэ- 
бын бодосууд: аскорбинова 
кислота, витамин Р, эфирнэ 
тойон, саахар бии.

Хушын йамар халуун ша
нартай, тойолиг, шэмэ тэжээл 
ехэтэй, илангаяа тамир тэн- 
хээ багатай хундэ ехэ йайн. 
Памарай эдеэн боорын хин 
дарадаг, мун бэеын элуурые 
хамгаалдаг юм.

Арадай эмнэлгэдэ олон 
янзын ургамалнууд хэрэглэг- 
дэдэг гэжэ олондо мэдээжэ. 
Тэдэнэй зарим тэдыень ма
най нютагта ургэноор хэрэг
лэдэг.

Шамарйан (герань) эшэнь 
бургаайан шэнги ехэ хатуу. 
Ундэйыень гайанаар малта- 
жа абадаг. Шамарйан -  ам- 
татай эдеэн, ундэйэниинь ехэ 
ута, тайархагуй, бага багаар 
хэршэжэ эдидэг. Минн эди- 
хэдэ саахарйаашье амтатай. 
Шамарйан июнь, июль соо 
сэсэглэдэг, август йарада эдеэ- 
шэдэг. Энэ ургамал арадай 
эмшэлгэдэ ургэноор хэрэг- 
лэгдэдэг. Сэсэгынь нюдэнэй 
убшэндэ туйатай. ундэйэниинь 
иимэ бодосуудаар баян: каль- 
ци, витамин С, каротин г.м.

< I.
Буряад арадай заншалта 

хундэ зввхэй шанагдана

Тибйэн (сагаан тибйэн, са
ранка) газар доро ургадаг, 
йонгинодол адли амтатай га
зарай эдеэн. Гоё йайхан улаан 
сэсэгтэй, улаалзай гэдэг. Тиб
йэн эрэ, эмэ сэсэгтэй. Эмэ сэ- 
еэгыень «хонхо» гэдэг. Ур- 
дандаа буряад зон «хонхогор 
хонхоолжон» байдаг гэжэ 
нэрлэдэг йэн. Эрэ тибйэн шо- 
догорхон, йаабагархан бай
даг. Малтайан тибйэеэ нухэн 
соо газарай хурэтэр була- 
жархихада, одоол амтатай 
эдеэн болодог. Туруушын 
жэлдэ нэгэл хабтагархан 
ута набшайан ургадаг. 
Туруушын жэлэй тибйэн 
йэлхы, бишыхан байха. Хоёр- 
дохи жэлэй тибйэ йэмбэрэг 
гэдэг.

Т. МАРХАЕВА, 
Санагын дунда Ьургуулиин 

буряад хэлэ литературын 
дээдэ шатын багша. 

С. БАЛЬЖУРОВАГАЙ фото-эураг 
( Ургэлжэлынь удаадахи дугаарта )
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[ М унввдэрэй ажабайдалкаа )
Минин тоонто Дархинтам

Дархинтада энэ сагаар 17 
урхэ айл таабай теебиингее 
гуламтые тахин, утаагын 
бааюулжа, ус сагай шэруу- 
ниие узэн дабажа, ухэр ма- 
лаа, адуу унагаа удхэн, убйэ 
ногоогоо сабшан хуряажа 
ажайуудаг зонууд юм.

Баруун арада, урдан- 
даа минии зааханда тии- 
гэжэ нэрлэдэг йэн, минии 
дуу хубуун Володиип хани 
нухэр Екатерина ажаЬууиа. 
Н айман урэ хуугэдэй эжы, 
олон аша зззнзртзй, 70-дахи 
найанайнгаа дабаан дззрз 
алхалжа ябайан тооби бо- 
лойон. Ухзр малаа, адуу 
унагаа, хонидые ажаллаад 
йуудаг. Мун гахайшье, тахяа- 
шье ажалладаг. Хани нухзр 
Володинь знз дэлхэййээн 
халин ouiohoop тиимзшье 
ехэ холо болоогуй. Володя 
зсзгзтзез адли ажалша, зсз- 
хз сусахыс мздзхзгуй йэн. 
Ехз-Сахирайнгаа совхоздо 
эрхим тракторист, гурэнэй 
«Ажалдаа шалгарйан» гз- 
Ьэн мздальда хуртэйэн, ай- 
маг соогоо нзгзтэгпъе бэгттэ 
зрхим тракторист гэйэп нэ- 
рз ззргздэ хуртэйэн ЮМ.

Катя нухзрынь суутай 
совхоздо Ьаалишан байгаа. 
Союз гурэн турыгее уна- 
хада еодыгоо пайда ухзр 
малаа абажа, Дархинтадаа 
йуурижайан туухэтэй. Во- 
лодитанай 4 басагадынь 
Якутск хотодо, доро до- 
роо ажалтай ажайуудаг. 
Мун одхон хубуун Гомбо 
гэр булеороо згзшзнзр-

тээ ошонхой. Ехэ-Сахирта 
ажайуудаг ехз хубуун Ба- 
иртан ошон ерзн эжыдзз 
туйатай. Мун Булад, Сзсзг 
хурьгз басаганиипь зжыдзз 
хурэжэ, энэ тзрэ ажалдань 
туйа хургздзг. Катя ззым- 
най гзйзн нзрз алдартай. 
Хун зондоо хундзтзй, али 
болохо туйа хундз хургзжз 
ядаад ябаха. Даруу номгон 
зантай, оройон гарайан зо- 
ноо столоор дуурзн здез 
хоолоо табижа хундзлдэг 
гуримтай. Агууехз Илалтып 
майн 9-нзй удэртз дайнда 
унайан зонуудта зорюулжа 
барийан хушоогоо жзл бури 
Катиин ударидал1 а доро 
зидз ажайуудаг зон арилга- 
жа, шзрдэжэ байдаг.

Духуу, Еонгор таабайн- 
гаа 1’уламта дззрз, Катиин 
дуу П урбзтзн йуудаг. Пурбэ 
модопю бэрхэ дархан, ха- 
жуудаа хубуундзз гзр байра 
барижа тоноглонхой. Нэгэ- 
тэ нэка айлайхи нзмэ1 дэхзнь 
хзбзртэй.

Хажуудань, Пурбэтэнзэр 
ззргзлззд, ундзр Бальжанай 
зээ хубуун Бадма-Дашатан, 
таабай тообиигоо 1'уламтые 
тахин йуудаг. Унездоо ба- 
ряад, хитадай заахан трак- 
тортай, хамаг ажалаа хззд 
йууна. Тиихздэ Сэндэмэ на- 
гацын бага басаган Баярма 
хубуудззрзз. М орхоосхын 
бага Ханда басаганай Надя 
гзр булоороо. Долсон на- 
гацын Женя басаганайнь



2015 опой августып 28 «Ажалай туг» 5 нюур

ехэ хубуун Баяртан, Гон- 
чик эсэгэтэеэ. Баяртан ухэр 
мал, хони олоор ажалла- 
даг. Цырен таабайн бага 
басаган Норжима тоеби 80 
найа найаланхай. Хунгэн 
йонор. Н ю тагайнгаа урда- 
най йонин йормой, Цырен 
эсэгынгээ ульгэр домогые 
мэдэхэ хугшэн тооби ажа- 
йуудаг.

Бадма-Ошор абгайгым 
зээ хубуун Баяртан шэнэ 
томо байтттан баряад, до- 
соонь мунеонэй евроре
монт хэжэрхиБэн будуун 
айл ажайуудаг. Мун газаа- 
гаа модо тааридаг пилора- 
матай. Баяр ажалда бэрхэ, 
газаа досоонь сэбэр няг- 
та. Газаагаа томо теплица

барийан, огороодой урга- 
малнуудые (огурцы, поми
дор) ургуулаад, хун зоноо 
хундэлдэг айлайхи. Хэды- 
шье Дархинтын харгы муу- 
шье haa, Баир йурамаг, али- 
шье сагта хунгэн «Жигули» 
маш инаараа харайлгажал 
ябадаг хун.

Ш ирабай Цыренжаб ба- 
саганай хубуун Володя гэр 
булоороо, ухэр малаа ажал- 
лаад, ан бун йуудаг. Во- 
лодитон уряанайнгаа ёйо 
гуримаар гэхэ гу, зундаа 
зуйаландаа зуйаад, убэлдео 
убэлжоондео хуушан Улаан- 
М алтттан колхозойнгоо сээн- 
тэр дээрэ убэлжэдэг. Зундаа 
эндээ убйэ ногоогоо бэлдэнэ 
ха юм даа. Мун эндэ Алтай

субарга тахилгын хормой 
доро Ж амбалай Цыденэй 
Дымбрэнэй Ганса хубуун 
Н иколай элинсэг таабай 
абынгаа гуламтые йэргээн, 
гэр байра дал дамхуу ба- 
рижа, ухэр малаа ажал- 
лажа эхилээ йэн. Муноо 
Н иколайн ухибууд ажалаа 
ургэлжэлуулнэ.

Энэ сээнтэрынгээ урда бэе- 
дэ, урдандаа Гутаари гэдэг 
газарта Цыренэй Путруугэй 
хубууд гэр байра тухеоржэ, 
мунеошье болотор ухэр ма
лаа, адуугаа ажаллаад, ан 
бун ажайуудаг.

Дархинтада ухэр мал ба- 
рихада газар ехэл ааб даа. 
М инин багада Зун-Бэедэ, 
Сарамда, Бэлшэртэ малай 
байранууд байгаа. А дагта 
хоёр бригада, Зун-Бэедэ, С а
рамда, Бэлшэртэ гээд ехээр 
убйэ абадаг бэлэй. Муноо 
эдэ газарнууд хаягдашоо- 
шье гэхэдэ алдуу болохогуй. 
У ш ео Нарин-Гол, Хасуур- 
тай, Байса гэйэн газарнуу- 
даар убйэ сабшажа абахань 
хомор лэ хаш. Би уни холын 
тиишээ ябаагуйдео юушье 
хэлэхэ аргам угы. Хайран 
газарнууд, бургаайан бу- 
тада абтажал байнал даа. 
Хожомоо эдэ газарнуудта 
йайн эзэд бии болоо йаа, 
эдэ бута бургаайадые угы 
хэжэ шадаха. М уноонэй са- 
гаар ямаршье техника бии 
ха юм. Гансал йарш аганаха 
юумэн хэрэгтэй ааб даа. 
Н ю таг нугамни хожомоо 
йайжарйай гэжэ йанаад, 
йайхан йанаатай ябаял даа.

Дымбрыл ГАРМАЕВ, 
2015 оной июль 

Доржо ГАРМАЕВАЙ чурагс Ь  Э я ш з р
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Жаран наЬанай жаргал
Аяар холын 1972 ондо Сана- 

гын дунда йургуули дуургэйэн 
10 «б» классай Ьурагшад уул- 
зажа, жаратай бою ho н ойн ба- 
яраа зунай дунда hapa июни- 
инь 21-дэ тэмдэглээбди.

Энэ уулзалгые эмхидхэ- 
жэ, нухэдвв 00р00 суглуул- 
жа, Ш ара-Азарга нютагтаа 
асаржа, Хэлтэгы гэйэн га- 
зарта, Зэдэ мурэнэй эрье дээ- 
рэ, хухэ тэнгэриин толотожо 
байхада, ой модоной торгон 
дэгэлээ умдоод байхада, тун- 
галаг агаарай Ьэбшээндэ, 
хухэ ногоон дэбисхэр дээрэ, 
мал ажалаа эрхилЬэн фа- 
зендадань хонон унжэн, зу- 
гаа наада хэйэн Ш агдаржаб 
нухэртоо ехэл баяр баясхала- 
ниие хургэнэбди.

Ш агдаржабтаа, наЬанайнь 
нухэр Светадань бултадаа 
тэндэ cyuiaphaii нухэдынь 
ута nalia, удаан жаргал ху- 
сэжэ, ороноймнай табан тэн- 
гэри ходо хаража байха бол- 
тогой гэжэ уреэнэбди. Хэдэн 
rojihoo hypahaH ухибууд 
суглархадаа honiin 1юрь- 
мойгоо хвврэлдэжэ байха
да hoнин байна. Уни удаан 
харалсангуй байhап хадаа, 
нээрээшье залуу шэнги, hyp- 
гуулидаа Ьуража байЬан за- 
рим энеэдэтэй ушарнуудаа 
Ьанан дурсажа, олон унгэр- 
Ьэн жэлнуудэй хугасаа соо 
Ьанажа ябаЬан бодолнуудаа 
хуу хоорэлдэйэн шэнги бо- 
лоо байхабди. Абажа ябаЬан 
классай багша Леонид Сан- 
даковичаа Ьанан дурсаабди, 
бэшэшье олон багшанараа 
Ьанан Х00рэлд00бдн. Пуража 
бай lian па Пая a lianan дурсан,

залуу болоЬон шэнги, жаран 
наЬатай тообии, таабайнар 
гэнгуй суглархадаа, басага- 
ад, хубаад гэЬэн угэ оло да- 
хин дабтагдаа, Иопип урма- 
тайшье байгаа. Зэдэ голдоо 
ошожо, хоёр дахин уЬанда 
орожо тоомоо таЬарЬандал 
наадаабди. Зарим нухэднай 
урда удэрынь ерэжэ xonolion 
байна. «Гоёл газар байна 
даа. Юундэ «Хэлтэгы» гээ 
юм, сэхэл хэбэртэй, гансал 
хадын убэрые харахада, хэл- 
тэгы байна гээд», -  xonolion 
нэгэ нухэрнай энеэгээ Нэп. 
Хойто удэрынь бултаа суглар- 
жа, зарим нэгэмнай бэе бэеэ 
танингуй, шэнээр танилсаЬан 
ушарнууд байгаа. Нээрээ
шье унэншэхоор бэшэл даа, 
Ьургуулияа дуургэЬээр аяар 
43 жэл унгэроод байхада уул- 
залга хэхэдэ ехэ Ьониншье, 
урматай, хухюутэйшье бай
на. Энэ хугасаа соо ехэнхим- 
най пенсидэ гаранхай, аша, 
зээнэрээ харалсажа байнаб- 
ди.

Манай классай ухибууд 
олон янзын мэргэжэлээр 
худэлжэ, наЬанайнгаа ама- 
ралтада rapahaii намтартай. 
Ж аран жэлэй жаргал гээшэ 
иимэ юм гу гэжэ cyuiaphaii 
ухибуудэймнай lianaan бо- 
дол соо ороо байха гэжэ 
тухайлнаб. Юундэб гэхэдэ, 
«Жаран жэлэй жаргал» гэжэ 
дуун оло дахин зэдэлээ.

Энэ ехэ уулзалгада хэдэн 
rojihoo cyuiaphaii ухибууд 
байнабди:

Шара-Азаргын голйоо 
Норбоев Дамдин, Аюшее- 
ва Валя, Юндунова Нюра,

Лубсан ЦЫРЕНОВ

Ламаев Владимир Люда 
нухэртэйг00, Будаев Ш аг- 
даржап Света нухэртэйгвв. 
Санагын голйоо Норбоев 
Сергей, Бабалаева Роза, Ба
луева Галя, Норбоев Илья, 
Данжалов Баир (Жамса), 
Соктоева Люба. Улаан-Удэ 
хотоЬоо Ардаева Нина, 
Эрдынеева Валя. Утатын 
rojihoo -  Дылыкова Анто- 
нида, Бадеева Галя, Садаева 
Дулма, Цыренова Шура. За- 
каменск xo iohoo Чимитов 
Олег, Цыденжапова Нина. 
Енгорбойн голйоо -  Лубсан 
Цыренов Вера нухэртэйгвв. 
Сугтаа hypahaH нухэдтвв 
жаратай болоЬондонь да- 
шарамдуулан, энэ уреэл 
уреэхэм:

Жара хурэкэн жэлээртнай 
амаришлаад, 

Уреэлэй кайханиие
хургэнэб!

Зорикон харгытнай
золтой байг, 

Золгокон нухэдтнай
зугаатай байг, 

Хэкэн ажалтнай
бутээсэтэй байг, 

Удхэкэн малтнай
удэсэтэй байг! 

Хубууд басагадтнай
бэлигтэй байг, 

Ата зээнэртнай
азатай байг! 

Аж ал худэлмэриин
урасхал соо 

Анда нухэдовров
духэриглэн, 

Бурхантай буянтай,
Олон жэлдэ амгалан

тайбан,
«Ео» гэхэ убгиэгуй,
Элуур энхэ куугыт даа!
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Элинсэгуудэймнай нюуса арга
Улэн xoohoop бэе махабадаа аргалха тухай

У ин \oohoii байдалаар 
бэе махабадаа аргалха гэйэн 
уйлэ урдын тубэд аргада бай- 
гаа. Манайшье буряад-мон- 
гол угсаатан энэ арга хэрэ- 
глэдэг байгаа бшуу.

Бухы дэлхэйн элдэб онол 
аргаар мунвв сагта тураха, 
бэеынгээ хэмжуур бага бол- 
гохо гэжэ ябуулга хэгдэдэг. 
Хэдэн олон тураадаг аргануу- 
дые хэрэглэжэ, ехэ мунгэн 
З00ришье йалгажа, тураха 
гэйэн узэгдэлнуудэй али- 
шье ушарта заабол 00рын 
бэрхэшээлнуудтэй, дутуу дун- 
дануудтай. Хун бухэнэй бэе 
махабад ондоо, онсо 00рын 
илгаатай байдаг. Тиимэйээ 
зарим нэгэ арга хэн нэгэндэ 
таараха, заримашуулда огто- 
лон таарадаггуй ха юм даа.

0 0 Йэдынг00 «Ёйо зантттал» 
гэйэн хуудайандаа эдеэ хоол 
ехээр эдеэд, бэе махабадаа 
муудхаангуй ажайуухын зан- 
шал тухай йануулая.

Улэн хоойон байдал энхэ 
элуур бэхижуулдэг, иммуни
тет дээшэлуулдэг, бэе соо- 
йоо элдэб хоро гаргадаг, 
элдэб убшэнтэй бэеын тэм- 
сэл бэхижуулдэг, досоохи 
бэеын ажаябуулга, худэлсэ 
йайжаруулдаг юм. Гэхэтэй 
хамта улэн хоойон байдал 
бугэдэ зондо туйатай бэшэ 
бшуу. Хэрбэеэ улэн хоойон 
байдалаар бэеынгээ тамир 
йайжаруулха гэбэл, энхэ 
элуурэйнгээ тэнхээ шэнжэл- 
хэ шухала. Бэетнай йула, ху- 
шэр убшэндэ нэрбэгдэйэн 
байгаа йаа, улэн хоойоор 
байжа болохогуй. Хэрбэеэ 
бэе соотнай хин, йэлйэнэй

худэлсэ дутуу ажалладаг, 
00Х00р элбэгжэйэн байбал, 
улэн хоойон байдал одоол 
туйалха ёйотой.

АРГА ХЭХЭ ТААТАЙ 
САГ ГЭЖЭ БАЙДАГ

Хэрбэеэ бэеэ улэн хоойоор 
барижа, бэе махабадаа ар
галха гэбэл, энэ хэрэгтэ 
00рын саг байдаг гэжэ мэдэ- 
хэ шухала. Жэшээнь, зунай 
сагта улэн хоойоор байжа 
болохогуй. Эгээл йайн, таа- 
рамжатай йаранууд: март, 
апрель, май, октябрь, но
ябрь гээшэ. Энэ табан йарын 
туршада бэе махабадта улэн 
хоойоор байхада, ехэ аша 
туйатай бшуу. Юундэб гэ- 
хэдэ, эдэ йарануудта хунэй 
бэеын досоохи худэлсэ эгээл 
тааруу, номгон байдалда 
ородог. Сагай уларил, хунэй 
бэе болон йарын хайанууд 
булта тэнсууритэй болодог.

БУРЯАД 
ОРОНДОМНАЙ  
ТААРАМА АРГА

Нютаг газарнуудтаа таа- 
райан улэн хоойон байдал 
зохисотой 00рын илгаатай 
байдаг. Харин манай буряад 
зон энэ угтэйэн арга хэрэг- 
лэбэл, йайн байха. Илангаяа 
зурхэ муутай гу, али улуу 
таргалйан, бэеын тэнхээ йу- 
ларйан зондо тон туйатай 
гэжэ эрдэмтэд тоолоно. Энэ 
аргаар гурбан удэр бэеэ зохи- 
хо ушартай.

Туруушын удэр. Углоопэй 
6 сагта 3 грамм зугын тойотой 
бусалйан уйа уугаад, гэр соо- 
гуураа аргаахан 3 минутын

хугасаада гэшхэлхэ, хунгэхэн 
зарядкахэжэболомоор. Пуул- 
дэнь бэеынгээ баруун тала 
дээрээ хэбтээд, нэгэ часай 
туршада унтаха хэрэгтэй. 
Хэрбэеэ унтажа болоогуй 
йаань, хамаагуй, абяагуй, 
аалин, худэлэнгуй хэбтэхэ- 
дэ, байал шухала, бэе амар- 
даг юм. Тиигээд нэгэ часай
ЙууЛЭЭр боДООД, 00рЫНГ00
ажал хэхэдэ болоно. Зугввр 
удын 13 саг хурэтэр юумэ 
эдижэ болохогуй. 13 саг
та улэтэй эдеэ эдигты, ха- 
рин мяха эдижэ болохогуй. 
Хэрбэеэ удын хоолой уедэ
1-2 монсогор мяха эдибэлт- 
най, улэн хоойон байдал 
туйа болохогуй. Эдеэлйэнэй 
удаа хоёр минута болоод, 
100 грамм бусалйан уйан соо 
0,5 грамм имбирь хээд ууха 
хэрэгтэй. Удэшэлэн, 20 саг
та, хоёр стакан бусалйан уйа 
уугаад, бэшэ юумэ эдихэ- 
гуйт.

Хоёрдохи удэр- Углввгуур 
6 сагта лимонтой нэгэ ста
кан булеэн бусалйан уйа 
уугаад, бэшэ юушье эди- 
хэгуй, уухагуй, бэеынгээ хусэ 
шадал гаргахагуй, сэдьхэлээ 
худэлгэхэгуй.

Гурбадахи удэр. Углвв- 
нэй 6 сагйаа 200 грамм йу 
хввруулээд, 0,7 грамм дабйа, 6 
грамм сахар, 250 грамм уйа нэ- 
мээд, 15 минутын унгэрйэнэй 
удаа бултыень уугты. Нэгэ 
часай йуулээр садатараа мя- 
хагуй эдеэ эдихэдэ болоно. 
Удын хоол 13 сагта бариха- 
даа, 3 грамм зугын тойотой 
200 грамм хуйтэн уйа уугаад, 
нэгэ багахан шанайан рис
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эдихэ хэрэгтэй. Удэшэлэн, 20 
сагта, хунгэн буйлуулагдайан 
багахан эдеэ эдихэт.

Энээгээр гурбан удэрэй 
улэн хоойон арга дуурэдэг. 
Хэрэгтэй Иаапь, хоёр долоон 
хоногой йуулээр, дахин энэ 
арга дабтахада болоно. Эм- 
шэдэй йанамжаар, энэ арга 
илангаяа архида opolion зон- 
до тон туйатай юм гэдэг.

ТУ ЬА ТАЙ  ЗУБШ ЭЛНУ Y Д
Бидэ, буряадууд, сай гээ- 

шые сэрдыштэрээ уудаг, 
ехэ саймар зон гээшэбди. 
Манай хуйтэн уларилда ха- 
луун сайгаа уужал, бэеэ ду- 
лаасуулдаг, элит.о хусэ абадаг 
ха юм. Путэй сайгаа уужа, 
сэдьхэлээ жаргуулдаг зон 
буряад соо олон лэ ааб даа. 
Харин тубэд эмшэлгын эл
дэб зубшэлнуудые шэнжэлжэ 
байтараа, ехэ Ионии заабари- 
нуудтай ушарбаб. Энэ доро 
угтэнэ.

САЙ УУ ХА 
ХОРИЛТОНУУД

1. Ехэ сай оло дахин уужа 
болохогуй.

2. Улуу гашуун сай уужа 
болохогуй.

3 .  Y hii буулгаИап (эдеэ 
шуулйэн) сай уужа болохо
гуй.

4. Улэн хоойон хотодоо сай 
уужа болохогуй.

5. Пуниндоо сай уужа бо
лохогуй.

6. Эм сайгаар даруулжа, 
уужа болохогуй.

7. Унтахынгаа урда тээ 
сай уужа болохогуй.

8. Халууржа байхадаа, сай 
уудаггуй.

9. Ухибуутэй болохоёо 
баййан эхэнэр ехэ сай уужа 
болохогуй.

У ЬА  ЯАГААД УУ ХАБ?
1. Туухэй уйа уужа боло

хогуй.
2. Тон халуун гу, али сэл 

хуйтэн уйа уужа болохогуй.
3. Ехээр уйа уужа боло

хогуй.
4. Уйа уухадаа, яарангуй, 

аргааханаар ууха хэрэгтэй.
5. Эдеэлхынгээ урда тээ 

ехээр уйа уужа болохогуй.
6. Ажал хээд хулэроод, 

тэрэ дары хуйтэн уйа уужа 
болохогуй.

7. Унтахынгаа урда тээ ехэ 
уйа уужа болохогуй.

У ЬА Н  БЭЕ МАХАБАДТА 
Ю УГЭЭР ТУ ЬАТАЙБ?

1. Эдеэлхынгээ урда тээ 
уйа уухада, эдеэлхэ хусэл 
бага болгоод, бэеын хэмжуур 
доошолуулдаг.

2. Саг ургэлжэ уйа ууха
да, бэе йураад, хунэй бэеын 
тамирай тэнхээ йайжардаг. 
Заал йаа ундаа хурэхэдоо, 
уйа ууха бэшэ, юрэ уйа уужа 
байха хэрэгтэй.

3. Углоогуур бодон сасуу- 
гаа уйа уухадаа, шуйанай 
худэлсэ, зурхэнэй ябаса йай- 
жаруулдаг.

4. Найатайшуул углоогуур 
бусалйан булеэхэн уйа ууха 
ёйотой.

5. Уйа байд гээд уужа бай- 
хада, зурхэнэй убшэнйоо 
йэргылэгдэдэг.

6. Хэрбэеэ уйа ехээр 
уубал, суухын хундэ убшэндэ 
дайрагдахагуй.

Ь У  УУХА 0 0 Р Ы Н  
Ё Ь О  ГУРИМ УУД

Пун гээшэ белок болон 
тойоор элбэг эдеэнэй зуйл 
гээшэ. Урдын зон йун гээшэ 
ута найанай ундан гэжэ хэл- 
сэдэг байгаа. Мун энэ эдеэ

байал оорын хорюулнуудтай 
байдаг.

1. Пу удаан бусалгажа бо
лохогуй, йун соохи хэрэгтэй 
бодосууд угы болошохо.

2. Улэн хотодоо йу уужа 
болохогуй.

3. Халуун йун руу саахар 
хэжэ болохогуй.

4. Пун соо ухнбуудэй уудаг 
йу хэжэ болохогуй.

5. Хуйтэн йу уужа болохо
гуй.

6. Хотын элдэб яратай уб- 
шэн, нарин гэдэйэнэй, йэл- 
йэнэй убшэн болон шуйа
най багадалгада йу уужа бо
лохогуй.

7. Элдэб аллергитэй зондо 
йу уужа болохогуй.

8. Туулгантай ажал хэдэг 
зондо йу уужа болохогуй.

9. Наран доро баййан хуу- 
ха амйартатай йу уужа боло
хогуй.

Зарим зон ээдэйэн йундэ 
ехэ дуратай байдаг. Ээдэйэн 
йун “С” витаминаар элбэг 
юм. Бэе махабадта туйатай 
зуйлнууд ээдэйэн йун соо йая 
йаайан йунйоо ехээр байдаг. 
Ээдэйэн йу уухада, гэдэйэн 
соохи кислотность дээшэл- 
дэг, элдэб убшэнуудые ууд- 
хэгшэ зуйл хосороодог, до- 
тор соохи хин угы болгодог, 
саахар, тойо, белогой харил- 
саа худэлгэдэг, бэеын досоо- 
хи худэлсэ йайжаруулдаг юм. 
Илангаяа найатайшуулда бо
лон ухибуудтэ ээдэйэн йу 
уухада туйатай.

Ээдэйэн йу бусалгажа 
болохогуй, хоойон улэн хо
тодоо ээдэйэн йу уужа бо
лохогуй, ээдэйэн йуоор эм 
даруулжа болохогуй.

Цырегма САМПИЛОВА, 
тубэд аргын нюусануудые 

шэнжэлэн бэшэбэ. 
(burunen.ru)
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[ Гал гуламта J
Дымбрыл ГАРМ АЕВ

У гай Ьулдэ
Дархинт акаа гарбалт ай элинсэг т ввбиинэр ба басагад

( Ургэлжэл ).

Хаарлын 2-дохи хубуун 
Обогор Цыдэб Баяр ху- 
буутэй. Обогорой Цыдэб 
Мухар, Ш агдар хубуутэй. 2 
басагатай. Цыдэбэй ехэ баса- 
ган Ш ара-Азаргада Соктын 
эхэнэр: 3 хубуутэй 2 басага
тай. Цыдэбэй бага басаган 
Убаша. Хуурай-Сахирай Аб- 
галдайн эхэнэр, 1 хубуутэй, 2 
басагатай.

Обогорой Цыдэбэй ехэ 
хубуун М ухарай ехэ баса
ган Ешэн Бортодо Ш армын 
Дамдинай эхэнэр. Турэйэн 
ганса Ханда басагатай. М у
харай 2-дохи басаган Па- 
мансу Дархинтада Нюсхайн 
К апралай эхэнэр. Турэйэн 
М арфа басагатай. М арфа 
хорёод найандаа убшэндэ 
нэрмэгдэжэ найа барайан. 
М ухарай бага басаган Сан- 
жай-Ханда Бортодо Дар- 
хинтын Ш обхооной бага 
хубуун Цыремпилай Урмаа- 
хиин Санданай эхэнэр.

Обогорой 2-дохи хубуун 
Баяр 5 хубуутэй: Шоён, 
Жимбэ, Цырен, Мухар, 
Бата, 3 басагатай: Цыбжит, 
Дыжит, Дулма. Баярай ехэ 
хубуун Ш оён залуудаа найа 
барайан. Баярай 2-дохи 
хубуун Ж имбэ 1 хубуутэй 
Данзан, 1 басагатай Дол- 
гор. Ж имбын хубуун Данзан 
Сырма басагатай, Данзанай 
басаган Сырма Енгорбойдо

Дэмбрэнэй Бимбын эхэнэр: 
3 хубуутэй, 5 басагатай.

Ж имбын ганса басаган 
Долгор Енгорбойдо М араа- 
зын Сандагай эхэнэр: 1 ху
буутэй, 2 басагатай.

Баярай 3-дахи хубуун 
Цырен 6 хубуутэй 3 басага
тай: Убгэн, Халзан, Одхон.

Цырен 5 хубуудээрээ 
М онголдо бууйан. Ш аг- 
даржаб хубууниинь Ш ара- 
Азаргада айл булэ болоод 
ажайууйан.

Цырен эй ехэ басаган 
Уьгэ Ш аргаманай эхэнэр: 
2 хубуутэй. Цыренэй дун- 
да басаган Халзан Нур- 
тада Бамбагайн эхэнэр. 2 
хубуутэй: Буда, Цыдэб, 1 
басагатай Эрхуудэ Дани- 
ловай эхэнэр.

Баярай 4-дэхи хубуун 
Мухар Цыбэд абгайндаа 
ургэгдоо. Баярай 5-дахи 
хубуун Бата 5 хубуутэй, 2 ба
сагатай. Батын хубууд Бад- 
мадаша, Бадмажаб хоёр за
луудаа найа барайан. Батын 
3-дахи хубуун Бадма 1941- 
1945 онуудай дайнда найа 
барайан. Бадма 1 хубуутэй, 
1 басагатай байгаад дайн
да мордойон. Батын 4-дэхи 
хубуун Базар 3 хубуутэй, 2 
басагатай. Базарай ехэ ба
саган Дулмажаб Ехэ-Са- 
хирай Аюшеев Викторой 
туруушын эхэнэр. Базарай
2-дохи басаган Сэсэгма За-

хаамин хотын Дугаржапов 
Сергейн эхэнэр.

Батын бага хубуун Бад
мажаб 2 хубуутэй, 1 басага
тай. Нинын басаган Оюуна 
Утаатын Дансарунов Бая
рай эхэнэр. Батын ехэ баса
ган Цыдэн Еонгорой Еур- 
дагбын эхэнэр. Батын бага 
басаган Д ари Бортодо Дам- 
динцэрэнэй эхэнэр.

Баярай басагад: Баярай 
ехэ басаган Цэжэб Ш ара- 
А заргада Будын Ангала- 
гай эхэнэр. Баярай дунда 
басаган Дэжит (Бамбуу) 
Улэнтэдэ Х абтагайн Бу- 
янтын эхэнэр. Баярай бага 
басаган Дулма Ш ара-А зар
гада Будын Ш агдарай 
Мунохойн эхэнэр. О бого
рой басагад: Обогорой ехэ 
басаган Бортодо Нигайн 
Убашын эхэнэр. Обогорой 
бага басаган Бортодо Утай 
Еэлэнэй эхэнэр.

Ханхабайн аймагйаа 
ХАРИДА ХАДАМ ДА 
ЕАРАПАН БАСАЕАД 
Сойзооной дунда хубуун 

Ханхабай 7 хубуутэй. Х ан
хабайн ехэ хубуун Еалаа- 
дан 3 хубуутэй. Еалааданай 
ехэ хубуун Танха ганса ба
сагатай. Танхын басаган 
Улэнтэдэ Мурдуугэй Ш ой- 
доной эхэнэр. Еалааданай 
дунда хубуун М ылэгэн 2 ба
сагатай. Мылэгэнэй ехэ ба
саган Норсон Утаатын Ж а-
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баагай Г анжуурай эх эн эр, 
Дархинтадаа ажайуугаа.

Ханхабайн 2-дохи хубуун 
Хорхондой 2 басагатай. 
Хорхондойн ехэ басаган 
Ш ара-А заргада Дамбын 
М ухарай эхэнэр, 2 басага
тай. Дамбын М ухарай ехэ 
басаган Дэмбрэн Дархин- 
тада Дашын Гармын эхэ
нэр. М ухарай бага басаган 
Долгор Дархинтада Ш об- 
хооной Убашын Ш агдарай 
эхэнэр.

Ханхабайн 3-дахи хубуун 
Цыбээн 2 хубуутэй. Цы- 
бээнэй ехэ хубуун Гарма 4 
басагатай. Гармын ехэ ба
саган Радна Енгорбойдо ха- 
дамтай. Хэндэ отттоЬоннннъ 
м эд эгд эн эг уй. Г армын
2-дохи басаган Ханда Ш а
ра-Азаргада М онхогой эхэ
нэр, Гармын 3-дахи басаган 
Муухубуун Ш ара-Азарга- 
да, Дашын эхэнэр. Гармын 
4-дэхи басаган Дуужаан Сэ- 
лэнгэдэ хадамтай.

Ж амбалай 2-дохи хубуун 
Цыдэн 1 басагатай. Цыдэ- 
нэй басаган Санжид Борто- 
до Убгэнэй Лубсанай эхэ
нэр.

Цыбээнэй 2-дохи хубуун 
Нагмид 4 хубуутэй. Наг- 
мидай ехэ хубуун Мунхэ 2 
хубуутэй Цыренжаб, Буда, 
2 басагатай Долгоржаб, 
Дулма.

Мунхын ехэ хубуун Ц ы 
ренжаб 4 хубуутэй, 2 ба
сагатай. Цыренжаб ай ехэ 
басаган Буда-Цырен Мухар- 
шэбэрэй Халзанов Доржын 
эхэнэр. Цыренжабай 2-дохи 
басаган Ханда М ихайловка- 
да Балданов Памын эхэнэр.

Мунхын бага хубуун Буда 
2 хубуутэй, 2 басагатай. Бу- 
дын ехэ басаган Нина Хяаг- 
тын Ранжуров Баярай эхэ
нэр. Будын 2-дохи басаган 
Г алина Захааминай Доржиев 
Анатолиин эхэнэр. Мунхын 
басаган Дулма Бургэдэ Да- 
шажабай эхэнэр.

Ханхабайн 4-дэхи хубуун 
Пэрмээхэн 3 хубуутэй. Пэр- 
мээхэнэй ехэ хубуун Содном
2 хубуутэй Цырен, Радна,
3 басагатай. Содномой ехэ 
хубуун Цырен 2 хубуутэй, 2 
басагатай. Цыренэй ехэ ба
саган Тогтохо Ш ара-Азар- 
гада Балданай Ш ойжоп 
Д абаагай эхэнэр. Содномой 
ехэ басаган Цэбэг Нурта- 
да Ж абай Доржын эхэнэр. 
Цэбэгэй ехэ басаган Бадма 
Хуурай-Сахирта Банзанай 
эхэнэр. Содномой дунда 
басаган Долгор (Дэмбрэн) 
Дархинтада Ш обхооной 
Д абаагай Базарай ургэмэл 
хубуун Цыренжабай эхэнэр, 
ургэмэл Сони басагатай.

Содномой бага басаган 
Ханда Дархинтадаа Ш ор- 
дого Бальжанай эхэнэр.

Пэрмээхэнэй 2-дохи 
хубуун Ш ойсорон (Бабуу). 
Ш ойсороной Дамдинай ехэ 
басаган Зинаида Санагада 
М архаев Василиин эхэнэр. 
Ш ойсороной ехэ басаган 
Санагада Лубсанай эхэнэр: 
3 хубуутэй, 4 басагатай.

Пэрмээхэнэй басаган 
Дайбаан Хуурай-Сахирта 
Ш агдарай Бадмын эхэнэр. 
1 хубуутэй Аюша, ургэмэл 
Дари басаган Зэмхэдэ Ж ам- 
сын Хорлын эхэнэр.

Ханхабайн 5-дахи хубуун

Табхаруу 3 хубуутэй. Таб- 
харуугай ехэ хубуун Ш ар
ма 2 хубуутэй, 1 басагатай. 
Ш армын ехэ хубуун Сосор 2 
хубуутэй, 1 басагатай. Сосо- 
рой ехэ хубуун Ш ара хубуун 
дайнда угы. Сосорой 2-дохи 
хубуун Лубсан 1 хубуутэй, 2 
басагатай, Лубсанай ехэ ба
саган М ария Ш ара-Азарга- 
да Дармын Бадма-Цыренэй 
эхэнэр. 1 хубуун, 1 басага
тай баййан. М ария гэнтын 
аюулда дааригдажа залуу- 
гаар найа барайан. Лубса
най 2-дохи басаган Сони 
М элын Данзанов Ю рын эхэ
нэр. Сосорой ганса басаган 
Бадма Енгорбойдо Раднаев 
Бадма Цыренэй эхэнэр.

Ш армын бага хубуун 
Ж амса 1 хубуун, 2 басага
тай. Ж амсын ехэ басаган 
Александр Хасууртайн Цы- 
денов М ануугай эхэнэр: 4 
хубуутэй, 5 басагатай. Ж ам 
сын бага басаган Пагма 
(Ш арахубуун) Хасууртайда 
Доржын эхэнэр: 1 хубуун, 4 
басагатай.

Табхаруугай дунда ху
буун Ш оймпол 4 хубуутэй. 
Ш оймполой хубууд Ху- 
бараг, Буда хоёр залуудаа 
найа барайан. Ш оймполой
3-дахи хубуун Тогмид гэбшэ 
лама. Ш оймполай хубуун 
Радна (Ажит) 1 хубуун, 1 
басагатай байгаад, дайнда 
мордоод, нютагаа бусаагуй. 
Раднагай ехэ басаган Хан- 
дажаб Хужарай Бадма- 
Ошорой эхэнэр.

Ш оймполой ехэ басаган 
Хасууртайда Ш арын эхэ
нэр. Ш арын басаган М ария 
Хамнида. Ш оймполой дун-
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да басаган Ш ара-Азаргада 
Баанш анай эхэнэр. Ш ойм- 
полой бага басаган Дэмбрэн 
Дархинтада Паабуушхын 
эхэнэр.

Табхаруугай бага хубуун 
Шоглуу 1 хубуутэй. БаанхиЭр- 
хын Дамаагай Паабуушхын 
Бадма басаганайнь ехэ ху
буун. Баанхиин ехэ басаган 
Бадма-Ханда Мэлэдэ Муу- 
хиин Будын эхэнэр. Баанхин 
2-дохи басаган Света Буруу- 
най таабайн ехэ басаган 
Пагмын хубуун Анатолиин 
эхэнэр. Ш оглуугай ехэ баса
ган Цырен Ш ара-Азаргада 
Уханайн Гонгорой эхэнэр. 
Табхаруугай ехэ басаган 
М ихайловкада Тэбхэрэй 
эхэнэр.

Ханхабайн ехэ хубуун Га- 
лааданай эхэнэр Бургэйоо 
Сондоной басаган. Ханха
байн 2-дохи хубуун Хор- 
хондойн эхэнэр Ш ара- 
А заргайаа М осхоби ламын 
басаган байгаа. Ханхабайн
4-дэхи хубуун Пэрмээхэнэй 
эхэнэр Дуурээйээ Борокши- 
най басаган байгаа.

Дархинтада йуулдэхи 3-4 
уеын урда тэртэ угтай Са- 
гаан-М ориной Улаан-До- 
буунда йуужа байЬан Бойго 
эсэгэйээ Уймарай аймагай, 
Бурхи, Ангаа Ш одоомото- 
ной аха дуу турэл болохо 
Баанай Дархинтада ерэжэ 
нютагжайан. Баанайн ехэ 
хубуун Огоо ургэмэл, Ху- 
бараг хубуутэй. Хубараг 
урн хуугэд угы. Баанайн 
бага хубуун Урбахи 8 баса- 
гатай. Урбахиин ехэ баса
ган Гунжэд Ш ара-Азаргада 
Уханын Дондогой эхэнэр.

Урбахиин 2-дохи басаган 
Бальжид Ш ара-Азаргада 
Ж анхын Сондоной эхэнэр. 
Урбахиин 3-дахи басаган 
Г анжиб Ш ара-Азаргада
Сономой Цыренэй эхэнэр. 
Урмахиин 4-дэхи басаган 
Дэмбрэн Улэнтэдэ Баш- 
лиин Бадмын эхэнэр. У р
бахиин 5-дахи басаган Бор- 
тодо Пурьёогой Аюрзанын 
эхэнэр. Бэшэ басагадайнь 
хаана хадамтай байЬаннннъ 
мэдэгдэнэгуй.

Эрхын аймаг
Дархинтада хурхууд уг

тай Тааруугай хубуун Эрхэ 4 
хубуутэй: Л амаадан (Буда), 
Д амаа (Дымпил), Дамбии 
(Санжай), Цыбик.

Эрхын ехэ хубуун Л а
м аадан 4 хубуутэй. Л амаа- 
данай ехэ хубуун Д орж о 
залуудаа найа барайан. Ла- 
м ааданай  2-дохи хубуун 
Д ам ба 2 хубуутэй, басага 
угы. Л ам ааданай  3-дахи 
хубуун Ш ултэм -аграм ба л а 
ма Л ам ааданай  4-дэхи ху
буун Гарм а 4 хубуутэй. 
Гармы н ехэ хубуун Цыре- 
тор залуудаа найа барайан. 
Гармы н 2-дохи хубуун Хал- 
зуунай 6 басагатай. Хал- 
зуунайн ехэ басаган Аня 
Д алахайн Н имын Васи
лины эхэнэр. Халзуунайн 
2-дохи басаган Н ина Хам- 
нида Ц ы биков Сангадиин 
В алерии эхэнэр. Х алзуу
найн 3-дахи басаган Гали
на М ихайловкы н Ардаев 
Ц ыренэй В алерии эхэнэр. 
Х алзуунайн 4-дэхи баса
ган Валентина М ухар-Ш э- 
бэртэ Тугулдаров Вале
р и и  эхэнэр. Халзуунайн

5-дахи басаган Там ара 
Бургын Д угаров Д амбы н 
Ц ы рен-Д орж ы н эхэнэр. 
Х алзуунайн 6-дахи баса
ган О льга М ухар-Ш эбэрэй 
Гармаев Будаж абай эхэ
нэр. Г армын Бальж иннима, 
У ряанхай хоёр 1941-1945 
онуудай дайнда найа б а
райан. Л ам ааданай  ганса 
басаган Дулма урн хуугэд 
угы.

Эрхын 2-дохи хубуун Д а
маа 4 хубуутэй: Паабуушха 
(Цыден), Цырен, Галсан, 
Гарма. Дамаагай ехэ хубуун 
Цыден (Паабуушха) 1 ху
буутэй Г эндэн, 2 басагатай. 
Цыденэй Паабуушхын ехэ 
басаган Бадма 3 хубуутэй 
Баанти, Бата, Ошор, 4 баса
гатай. Бадмын ехэ басаган 
Дулма Дандарай эхэнэр. Зоя 
басагатай. Зоя Дымпилов 
Владимирай эхэнэр. Бад
мын 2-дохи басаган М ат
рёна Инна басагатай. Инна 
Цыренов Баярай эхэнэр. 
Бадмын 3-дахи басаган М а
рия Ехэ-Сахирай Андрейн 
эхэнэр. 7 хубуутэй, Оксана 
басагатай.

Дамаагай 2-дохи хубуун 
Цырен залуудаа найа ба
райан.

Д амаагай 3-дахи хубуун 
Галсан 3 хубуутэй Дым- 
брын-Доржо, Радна, Ф ё
дор. Галсанай ехэ хубуун 
Дымбрын-Доржо дайнйаа 
ню тагтаа бусаад, айл булэ 
болонгуй найа барайан. 
Г алсанай 2-дохи хубуун 
Радна 5 хубуутэй, 3 басага
тай. Г алсанай 3-дахи хубуун 
Фёдор залуугаар найа ба
райан.
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Хандажап ЦЫРЕНОВ
Таабай теебиин мунхэ уреэлтэй тоонтомни
Тэрэнги сургалай унэроор анхилан,
Тунгалаг агсшрсшр арюудхажа утакан,
Тайгын аргиаан булагаар суурхакан 
Турэл хуръкэн дээрээ ургэкэн,

Таабай теебиин мунхэ уреэлтэй
тоонтомни,

Торгон хадагаар угтаИан Енгорбой
нютагни.

Эбэр номой эргиэ зэдэлуулкэн,
Элинсэгэйм алтан хуреэтэй Хангай.
Элъгэ зурхыем хулгуулкэн,
Эндээл хэтэдээ жаргакан,

Хэшэг буянтай улгы тоонтомни, 
Хундэ ехэтэй Енгорбой нютагни.

Булгата гэгээн хадануудтай,
Бугын урамдаагаар хугжэм сууряатуулкан, 
Баабай эжын мунхэ домогтой 
Буян ехэтэ eh о занталтай,

Хун шубуун гарбалтай
тоонтомни,

Хонгоодор Ьайхан Енгорбой
нютагни.

Аяар урда сагкаа эхитэй
Аршаанта нютагни Тунхэнэй Хойморкоо,
Ара Хангайгаа суурхуулкан 
Алъган дээрээ ургэжэ ябакан,

Бурхан Теебиин нэрээр мунхэжэкэн 
Баян хонгор Енгорбой нютагни.

Турэл нютагайм 
харгынууд
Тал гуламтаИаа эхилжэ, 
Базар гэшхэдэг болокоор, 
Уудэ урхэ мэдэржэ,
Угэ хэлэндэ opohoop, 
Илбарайхан гулмэр бэедээ 
Ила a ha куулгахаа боликоор, 
Аяглан гуйжэ наадакан 
Аба эжымни харгынууд 
Удэр, hymiue илгаагуй,
Убэл, зундаашъе амараагуй, 
Нютаг бухэниие холбокон, 
Нюуса далдагуй зурылдана. 
Нара, hapaap туяаржа, 
Накатай убгэд хугшэдые, 
Холын айлшадые уряалжа, 
Хони малой хуртэсэтэй 
Хонхор боложо элэтэкэн, 
Холын сагсш харгынууд 
Холокоо эхилжэ орёолдон, 
Хонхор, болдог гаталха. 
Хода уулын хормойгоор, 
Хабтагай талын хоймороор 
Хатарша моридой табаркан,

Хамтын ажалай харгынууд. 
Ухаан бодолойм оёорто 
Урин наринсшр шэнгэнхэй, 
Тургэн, хурдан гуйдэлтэй 
«Тумэр» мориной кандайда 
Гурьба харгын гиоройе 
Турил шэнгеэр буръюулааб.

Зунай сэлмэг 
углеегуур
Уурэй толоной ходорхойдо 
Ургэн дэлхэй сэгээрнэ, 
Ухибууд баран тодорхой 
Ундэкэн соёлоор гэгээрнэ. 
Нютагай дулсшн удэрнууд 
Нюргсш тэниин сэсэглэнэ. 
Ажалгиа гиамбай худэрнууд, 
Адууша малгиад эртэлнэ. 
Уетэн залуу халаанда 
Ундэр амжалта уряална. 
Убгэд хугшэд талаантай 
Ургэн талата Буряаднсш 
Агсшр долгёор салгидхан 
Аялга дуугаа зэдэлбэ,
Зохёол, ураар доколгон,

Цыбикжап НАЙДАНОВ
Зоной сэдъхэл эзэлбэ.
Саада холын хизааркаа 
Сахилгаан мэндые хургэжэ, 
Саяан Бсшгал хоёртой 
Сасуудхажа юреебэ.
Ойлго, нухэр-аа,
Унтаарикаа ундыкэн 
Убгэд манай газааитлжа, 
Уларил мэдэхээ огторгой

шэртэнэ.
Наран еедэ удаан карабшалжа, 
Наканай дургиэл ушеел

туритна.
Уеынгээ нухэрые тэбэрин

хоножо,
Ул залгакан залуу нухэд,
У бэр соохиигоо дулсше 
Оортов шэнгээкэн хуйхэр

хубууд.
Сэсэн убгэд минь, тандаа

хандажа,
Сэнгуу уетэн гараа ургэнэ. 
Сэлмэг углввнэй нара угтажа, 
Сэдъхэл садхалан баяр хургэнэ -  
Ойлгыт даа!
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