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НЮТАГАЙ ПОНИН

Ьайндэрэй бэлэг
Захаамин хотын социальна Ъалбариин худэлмэрилэгшэдэй эмхидхэЬэн «Ам- 

татай баглаа» гэЬэн акци мартын 4 «Горный воздух» пансионат соо болобо.

Эндэ байдаг эхэнэр- 
нуудтэ срэжэ, бэлэг хэжэ 
йургаба. Тон туруун со
циальна Ьалбариин ажал- 
шан Ольга Бальжинима- 
евна Санжисва дутэлжэ 
баййан эхэнэрнуудэй 
йайндэроор амаршалаад, 
баглаа сэсэг хэхэбди гэжэ 
хэлэбэ. Мунгэн волон
тер Зинаида Григорьева 
оорынгоо гараар бэлэг бэл- 
дэхыень hypraxa тусэбтэй 
ерэбэ. БаЬал йургахаяа 
Татьяна Кочетова, Оксана 
Синдякова хоср caaphaap 
сэсэг бутээлгэжэ, алтан 
зула сэсэг соо амтатай кон- 
фетэ зосоонь хэбэ. Эндэ

Пансионат соо

Татьяна К., Оксана С., Ольга С. сэсэг хэжэ йургана

бай han 12 эхэнэрнууд ехэ 
эдэбхитэйгээр хабаада- 
жа, хун бухэн гурбан сэ
сэг хэжэ, баглаа болгобо. 
Оорынгоо гараар хэЬэп

сэсэгтээ ехэ баярлаба. Туе 
хэмжээ ябуулга саашадаа 
хэжэ байхабди гэжэ Ольга 
Санжиева хэлэбэ.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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75 жэлэй ойдо -  75 мянган 
тухэриг

Агуу Илалтын 75 жэ
лэй ойтой дашарамдуулан, 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнай ветера- 
нуудта гурэнйев 75 мянган 
тухэриг угтэхэ.

Энэ баярта мэдээсэл 
Владимир Путин Ленин- 
градые хамгаалалгын 
Г урэнэй мемориальна 
музейдэ Эсэгын дайнай 
ветерануудтай болон оло- 
ниитын тулеелэгшэдтэй 
уулзахадаа мэдуулээ.

-  Ерэхэ ехэ ойн бая- 
р ай  хэм ж ээ яб у у л га- 
нууд можо хизаар бухэндэ 
унгэргэгдэхэдее, ветера-

нуудые дэмжэлгэдэ гол 
анхарал хандуулагдаха, -  
гэжэ Юрэнхылэгшэ элир- 
хэйлээ.

-  Нэн туруун залуу- 
шуулда этигэнэб. Бэлигтэй 
бэрхэ хубууд, басагад али- 
шье талайаань ветерануу- 
дые дэмжэжэ шададаг.

Федеральна хэмжээ- 
нууд хэдэн жэл удаа да- 
раалан унгэргэгдэнэ: вете- 
рануудые болон тэдээндэ 
адли эрхэтэйшуулые, ара 
талын ажалшадые дэм
жэжэ, ветерануудта -  10 
мянган тухэриг, ара та- 
лынхидта -  табан мянган

тухэриг тулэгдэнэ гээд 
йануулая.

Буряадтамнай 2019 оной 
йуул багаар 227 ветеран, 
Ленинградай буйэлэлтэдэ 
баййан 13 хун, 5025 ара та
лын ветеран, фашизмын 
баряанда багадаа баййан 
21 хун ажайууна.

Сэнгэ РИНЧИНОВ
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МУРЫС00Н

Хотын хугжэлтэ
Буряад Уласай дурбэн 

хото бухэроссиин муры- 
сеондэ хабаадаба.

Бага хотонууд болон 
туухэтэ йууринуудые бол- 
босон тухэлтэй болгохо 
талаар эрхим тусэлнуудые 
элируулхэ бухэроссиин 
мурысоенэй тугэсхэлэй 
ш ата байгша оной фев
ралями 28-да Тюмень 
хотодо унгэргэгдэбэ. 
Урилдаанда эрхимлэйэн 
80 тусэлнууд 30-йаа 100 
сая тухэриг хурэтэр тэд- 
хэмжэдэ хуртэхэ. Буряад 
Уласай Закаменск, Гуси-

ноозерск, Северо- 
байкальск, Бабуш
кин хотонууд хэмжээ 
ябуулгада оролсоо.

Энэ мурысеен 
ажайуугшадай бай- 
дал йайжаруулха зо- 
рилготой. 2020 ондо 
Захаамин хото туе 
мурысоенэй «Туухэтэ 
йууринууд» гэйэн 
номинацида амжал- 
та туйлажа, 45 сая 
тухэригэй тэдхэмжэ- 
дэ хуртое. Энэ мунгоор 
2021 оной дуурэтэр 
Захаа-мин хотын Ти

това уйлсэ туб болбосон 
тухэлтэй болгогдохо юм.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТА

Сэрэгшын Алдар Солын бухы 
орденуудай дуурэн кавалер

Сэрэгшьш Алдар Солын 
Бухы орденуудай 11 кава- 
лернууд Буряад оронойм- 
най эрхэтэн болоно, эдээнэй
4-ниинь буряад угсаатан юм.

Бато Микишкеевич 
Дамчеев Захаам инай 
айм агай Сан ага нютагта 
1922 ондо турэйэн юм. Са- 
нагын дунда Нургуулиип 
8 класс дуургэйээр, 1942 
ондо фронт мордобо.
Эндэ тагнуулшан-снай- 
перай курс дуургээд, дай- 
най харгыда гараба. 1942 
оной сентябрь йарада
немецууд Сталинградта 
дутэлбэ. Генерал-лейте
нант В.И. Чуйковой 62- 
дохи армиин 321-дэхи
стрелково дивизиин снай
пер Бато Дамчеев тумэр 
харгы сахиНап Осиновка 
Нуурипай фашистнуудые 
хойно хойнойоонь буу- 
дажа унагаагаад, тумэр
харгыень тэйэлбэ. Бато 
Дамчеев туруушынхиеэ 
«Ш эн зоригой тулоо» 
эгээ хундэтэй медаляар 
шагнагдаба: «Нюдэнитни 
хурса, шэхэншни йонор, 
гаршни мэргэн байна», 
- гэжэ полкын командир 
магтаба. ЗООмянгансэрэг- 
шэдтэй Паулюс булигда- 
жа, плендэ абтаба. Укра- 
инада Донец, Ю жный

Буг мурэнуудые гаталха 
харгые олохыень Бато 
Дамчеевтэ даалгагдаба. 
Дуршэлтэй тагнуулшан 
Бато Дамчеев йуниндое 
мурэнуудые гаталаад, ба- 
тальоной штабые про- 
тивотанкова гранатаар 
бута сохибо, штабай 
тусэб, маршрут ба бусад 
документнуудые часть- 
даа тушааба. Дамчеевай 
хутэлбэри доро ябайан 
тагнуулшад, тэрэ тоодо 
Бато Дамчеев Алдар Со
лын II шатын орденоор 
шагнагдаба. Энэ шагнал- 
гые армиин генерал Р.Я. 
М алиновский олон зо
ной хабаадалгатайгаар 29 
тагнуулшадта ёйололой 
оршон байдалда барюул- 
ба гэжэ «Правда» газетэ 
1945 оной мартын 30-най 
удэр бэшэнэ.

1945 он, апрель йара. 
Манай сэрэгшэд Берлиндэ 
дутэ баатаршалга гарга- 
жа, немецуудые нилээдгуй 
урагшатай хюдана.

Бато Дамчеевай удари- 
далга доро хэдыхэн сэрэг
шэд гэнтын добтолгоор 
ара талайаа амидыгаар 
10 немецуудые барижа, 
частьдаа асарбад. Тон 
шухала мэдээсэлнууд мэ- 
дэгдэбэ. «Бато Дамчеев

80 немецуудые гансаа- 
раа буудажа унагаагаа, 
хуургэ, склад тэйэлээ, 
унэхоороо эрэлхэг зо- 
ригтой снайпер», гэжэ 
магтаад, 1946 оной май 
йарада Веймер городто 
М аршал, 2 дахин Совет- 
скэ Союзай Герой, 9 Ле- 
нинэй орденой кавалер 
Чуйков Василий И вано
вич 1946 оной Илалтын 
йайндэртэ Б.М. Дамчеев
тэ Алдар Солын I шатын 
орден барюулаа.

2010 оной мартын 26- 
да удэшын 10.30 сагта 
Москвайаа манай алдарта 
баатар Бато Микишкеевич 
Дамчеевые бухы орден, ме- 
дальтайнь 1-дэхи каналаар 
харуулаа йэн.

Владимир БАТОРОВ
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТА

Эрхэ сулеегэй тулее
Манай гурэндэ 1941 оной июниин 22-до фашис Германн добтолон оройон байна. 

Энэ ехэ аймшагтай дайн манай гурэнэй арад зондо ехэ зоболон, гашуудал асарйан. 
Эсэгэ ороноо хамгаалхаа хун бухэн бухы шадалаа l api ahan юм.

Тэдэнэй дунда дайнай сэгнэш эгуй нэмэлтэ
ветеран минии гаабай 
Санжайжаб Базарович 
Сосоров болоно. С.Б. Со- 
соров 1921 оной январиин
5-да Захааминай аймагай 
Санага тосхондо малшан 
айлда Номтогол Иуурида 
турэйэн. Гэр булэ соонь 
дурбэн ухибууд: згээахань 
Санжайжаб, хоёр басагад 
Цырен-Даша ба Дэрмэ, 
одхон хубуун Лайжа-До- 
ржо. Санжайжаб База
рович тэрз хундз сагта 
дурбэн анги дуургззд, мал 
ажаллажа, гзртзз туйалжа 
эхилэз. Бага найанйаань 
ажал хэжэ hypaa.

18 найатай байхадаа 
алба хзхзез ябаа. Фашист 
дайсад добтолон оро- 
жо, Агууехз дайн эхилбэ. 
1942 оной мартын 1-1тээ 
77 стрелково полкдо дай- 
лалдажа эхилэз. Пулемёт
чик С.Б. Сосоров дайнай 
дуурэтзр фашистнуудые 
илаа. 1946 оной май hapa 
coo Санжайжаб Базаро
вич гзртзз бусажа ерзз. 
Тэрз уедз колхозой ажал 
ехэ байгаа.

Тэрз хундз дайнай 
йуулэй уедз хун бухэн 
нютаг нугаяа Иэргззп 
бодхоохо ажал хэжэ,

оруулаа. Санжайжаб Ба
зарович найанайнгаа ама- 
ралтада гаратараа мал 
ажалда нютагтаа ажал- 
лаа. Медаль, грамота бо- 
лон олон тоото бэлзгзй 
бэшзгуудтз хургэИзп: ме
даль, орден Отечественной 
войны II степени, медаль 
Жукова. Ехэ гашуудал- 
тай дайнай уе Санжайжаб 
Базарович уйдхартайгаар 
Ьанадаг 1тэн. Хэды залуу 
хубууд, басагад хосорооб 
энэ дайнда. Хэды эжынэр 
ухибуудзэ гззгззб.

Муноо 75 жэл Агууехз 
дайнай дуурз1тззр боложо 
байхадань, манай гэр булз 
таабайгаа ходо Ьанажа, 
омогорхожо ябанабди. 
Хзнйээшье дутуугуй,

С.Б. Сосоров

Эхэ ороноо хамгаалжа, 
турзл нютагаа йзргззжз, 
ямаршье хундз ажалйаа 
сухарингуй ябайан минии 
таабай Санжайжаб База
рович Сосоров.

Айлана НОХОРОВА, 
зээ басаган

Санжайжаб Базарович гэр булооров
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БАТО ШОЙДОКОВ

Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо
Ямаршье тургэн саг 

унгэрнэ гээшэб? Аяар 1941 
оной зулгы зунай эхин 
х aha да дайн эхилээд 1945 
ондо майн 9 дуурээ Иэн.

Тэрэ гэйээр 75 жэл 
унгэржэ байна. Уд эр хо- 
ногой, он жэлнуудэй 
ошохо бури Эсэгэ оро
ноо фашис Германийаа 
хамгаалйан дайнай бо- 
лон ара талын ветера- 
нуудай усоон боложо 
баййаниинь голхоролтой. 
Хоёр нюдоороо дайнай 
шэруун нюур хаража, ами 
паНаяа гамнангуй гулам- 
тынгаа, Эсэгэ оронойн- 
гоо амгалан байдалай 
тулоо тэмсэйэн хунуудэй 
хусоор бидэ углов бухэндэ 
улаан нараяа угтанаб-

ди. Тэдэнэй нэгэн болохо 
Бато Лубсанович Ш ой- 
доков. Захаамин хотодо 
ажаНуупа.

Ш ойдоков Бато Лубса
нович 1926 ондо Далахай 
ню тагта турее. Санагын 
дунда йургуулида 8 анги 
дуургээд, Холтойондо 
бухгалтеридэ счетово- 
доор худэлее. 1943 ондо 
сэрэгэй албанда абта- 
жа, Ш этын можодо алба 
хэжэ эхилээ. 1944 оной 
Ьуулээр хундеер убдэжэ, 
ню тагта ерэжэ хундэ 
операци хэлуулбэ. 1946 
он1юо олон жэл соо Гуд- 
жирска ГРП болон За
хааминай уйлэдбэридэ 
худэлее. НаЬанай ама- 
ралтада гарахадаа Захаа

минай П М К  «Бурвод- 
стройдо» бухгалтераар 
худэлжэ байгаад гараа. 
М унее Захаамин хотодо 
ажаНуудаг, 5 ухибуутэй, 
олон аша ззэтэй.

СЭСЭГМА ГАРМАЕВА

Б А Й Л Д А А Н Д А  У Н А  h  АН  
БА А Т А РН У У Д

Арюухан зунай уедэ, 
Аажам намдуу хаНада 
Шэруун хархис дайсан 
ШуНата хэрэгээ эхилээ.

Галзуу тэрэ дайпНаа 
Г азар дэлхэй до1юлоо, 
Бууса тоонтоёо орхижо, 
Буряад хубууд мордоо.

Дурбэн жэлэй туршада 
Дулэтэ дайн собхороо, 
Хэдэн мянган уладай

Х айрата Haha таНалаа. 
Буурал сагаан эжыдээ 
Бусажа шадаагуй хубуудынь, 
Хеерхэн заахай хуугэдтээ 
Хурэжэ ерээгуй эсэгэдынь.

Алдалан унаа эрэшуулнай, 
Амгалан байдал хамгаалаа, 
Бусаха талаан тудаагуй 
Буряад турэл нютагтаа.

Хэмнэйшье мартаха эрхэгуй 
Холын тэрэ сагые,
Г ал д улеер сорьёл1юн 
Гайтай душ еед ониие.
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ЦЫРЖИМА ШОИДОПОВА«УРАН-Д YIIIЭ»

Цыржима Цыреторовна Шойдопова 1960 оной на
марай йайхан наратай удэртэ турее йэн.

Хуртага нютаг аль- 
гаа дэлгэн, сэбэр йайхан 
агаараараа, шэнхинэ- 
сэ орьёолйон аршаан 
булагуудаараа, ангай 
гуйдэлтэй ой тайгаараа, 
ёйо занш алаа нангинаар 
сахийан арад зонтоёо аба- 
ри зангыень худэржуулэн, 
эхэ йайхан байгаалидаа 
улзы ехэ дуратай бол- 
гон, нюсэгэн хулоороо 
зулгэ ногоогоо дуран соо 
гэшхэйээр уНДЫН ТОМО 
болоо. Эхин Нургуулияа 
уетэн нухэдэй зугаа наадан 
соо, туруушын багшын 
hyp гнал заабари хадуун 
hypaa. Пуулдэнь Хам- 
ниин дунда йургуулида 
Нурахадаа туруушын 
шулэг бэшэжэ туршаа. 
Буряад хэлэнэй багшын 
заабаряар бэшэгдэйэн. 
Тообии таабайнарйаа

урданай аман зохёол 
суглуулдаг байгаа. Тоо- 
биинь шулэгоор зугаал- 
даг баййан юм, тэрэнь ехэ 
нулоо оруулаа. Шулэгууд 
аймагай «Ажалай туг» 
газетэдэ хэблуулэгдээ. 
Шулэгууд соонь ехэнхи- 
ниинь муноодэрэй байда- 
лые харуулйан, тойройон 
оршон байгаали, сэдьхэл- 
дэ эгээл гамтай йайхан 
инаг дуран тухай бэшэнэ. 
Х айрата эжыдээ, эгэшэ- 
дээ олон шулэгоо зорюу- 
ляя.

Нургуулияа дуургээд 
Улаан-Удын 2-дохи пед
училище дуургээд, турэл 
ню тагайнгаа сэсэрлигтэ 
36 жэл хумуужуулэгшээр 
ажаллаа. Арадай Хура- 
лай, Россини гэгээрэлэй 
грамотануудаар, аймагай 
администрациин, айма-

Ноосэ ехэ алтаншни 
Нюруудаа ушоо

хэбтэнэл,
Нуурйэн онсо

тулишэшни 
Ноосэлэн ехээр абтанал. 
Турэл аймагаа

амаршалнаб 
Туурээн шулэгоо

зохёоноб
Тэбхэр ойгыш

хундэлнэб 
Тушэглэн шамдаа

ажайуунаб.

* * *
Захаамин нютагайм

туб хото 
Закаменск манай

алдартай 
Захалйан хэрэгуудынь 

хододоо 
Заяатай урматай

бутэдэг. 
Олон янзын яйатад 
Омогорхомоор эбтэй

ажайуудаг 
Ошохо буриин

хотомнай

гай йуралсалай, мун ню- 
тагай грамотанууд хэжэ 
баййан ажалынь сэгнэйэн, 
тэмдэглэйэн гэжэ урма- 
шадаг. Ажалай ветеран 
гэжэ нэрэ зэргэтэй.

Н айанайнгаа нухэртэй 
4 ухи б у уд ые ундылгэн 
томо болгоо, ашанар зээ- 
нэр хормой шургоон 
томо боложо байна.

Ондоо болошоод
угтадаг.

Сэбэр йайхан
тоонтынгоо

Сарюун абари зангые
Солотой дорюун

араднай
Сахин ургэн

ябадаг даа.
Суута хунуудээр

баян даа
Самбар дээгуур

х ун д эл эгд энх эй.
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Урданайнгаа тангиал
ургэдэг даа 

У гаараа дамжаНап
захилнуудаа. 

Турэл тоонто нютагни 
Туурээн Нуупаб

тттамайгаа 
Томо ехэ ойгооршни 
Тоолон амарттталнаб

ш улэгеерее. 
Д алан табан жэлые 
Даллан орхео хойноо 
Дулэтэ сагай гэршые 
Домоглон hyyxaap мунее 
Пубарин ошойон

жэлнуудые 
Пайнаар унгэргэн

суртттееттт 
Парьдагтаа бууйан сайые

Н А Ж А Р, Н А Ж А Р,
Н ААШ АА ЕРЫТТТ!

(Дууп)
Сэнхир хухэ тэнгэридэ 
Сагаан уулэд бэлшэнэ. 
Сээжээр дуурэн сэбэр 

агаар
Сэдьхэл зурхэ

баясуулна.
Дабталга
Нажар, нажар,

наатттаа ерыттт 
Н алгай дулаан

аятай саг 
Нажар, нажар,

намтай байгыш, 
Н алгай зохид

Найхап xaha.

Унгэ янзын набша
сэсэгээр

Панш аглан дахин
хургееттт. 

Буурал захатан ахаяа 
Баярай ехээр

хундэлееттт 
Балш ар заахан

багатттуулые 
Барандань йэтэ

анхарааш. 
Дайн дажарай уедэ 
Дорьбоо бэлэй дэлхэй 
Далай, Ороноо

хамгаалхынь 
Дорюун хубуудээ

эльгээгьптт. 
Совет засагай хуулиие 
Сэхэ сахин ябааш 
Сэбэр басагад хубуудтээ 
Сээжын эрдэм олгооттт.

УерлэНэп ургэн дайда 
У Нал шэнги долгилоод, 
Ухаан бодол хулгеенэ. 
Дабталга
Хухэ тэнгэриин хубео 

доогуур 
Хубшэ тайга ногоорно 
Хубшэ тайгын шэмэг

боложо,
Хухы шубуун

донгодоно.
Дабталга

Н А  h А Н А Й  О Ш О Л ГО
(Дуун)
Ардаг моримни

инсагаалба 
Адуун йурэгынь

Напагдаа 
Алаг зурхэмни гуниглаа 
Аба, эжымни йанагдаа.

Тунгалаг Найхап
артттаанаа 

Толотон барин
бадаруулнаттт. 

Тайга ехэ хубтттэеэ 
Тэрэл зандань

хамгаалнаттт. 
Олон тоото

нютагуудтттни 
Олон янзаар ажаНуупа 
Онгосын йэлюур мэтэ 
Ото жэгдэ дабтттана. 
Тала дайдые бурхеежэ, 
Тарган хонидтттни

б элит энэ. 
Таряан ехэ далайе 
Трактор комбайнууд

шэмэглэнэ.

БОРИС ГАРМАЕВ

Дабталга
Hah ап, nahan, nahan 
Н арата дэлхэйн жаргал 
Hah ап, nahan, nahan 
Н амтай залуу ябаНай.

Н амарай ерэхэ уедэ 
НаНапайм харгы

Напагдаа 
Н алгай залуу ябаНымпи 
Н ааданай хуугэд

Напуулаа
Дабталга
Огторгойдо аянай

птубууд 
Олоороо зэлэ татаад 
Ошойон найанайм

жэлнуудые 
Ойндомни тургэн

оруулаа.
Дабталга



8 нюур «Ажалай туг» 2020 оной мартын 13

Сагаалган- зоной найр
ПАЙНДЭР

Литын ээлжээтэ 12 жэл йубарин 
унгэржэ, сагай шэнэ эрьюулгэ эхилбэ.

«Энэ манай бултанай байдалда тон шухала, 
ехэ удха шанартай сагай хугасаа мун», -  гэжэ 
лама санаартамнай айладанад. Сагаан тумэр 
хулгана жэлнэй морилжо, дасан дуганууд 
ехэ бэлэдхэл, тухеэрэлгэ хэжэ, Дугжуубын 
гал хурал унгэргэбэ. Бэеэ сэгнэйэн, гамнайан 
йузэгшэд дасандаа ерэжэ, жэлэйнгээ хирэ 
богйоо Дугжуубын арюун галаар бэеэ арюуд- 
хаха аргатай байбад.

Сээжэ-Бургалтайн томо йайхан дасанай га- 
заа олон машинанууд жэрылдэнхэй, олон зон 
йубарилдан гороо хэжэ, хоншуухан йангизай, 
хуугнуурай унэрйее бэень хунгэршэйэн мэтэ 
йанагдана. 15 удэрэй хугасаа соо ламанар номоо 
айладажа, хин моринай удэр, жэлэй зайалнуудые 
унгэргэжэ, арад зонойнгоо амжалтатай, элуур 
энхэ, ядарал зоболон узэнгуй йуухын тулео 
зальбарбад.

Доодо нютагуудай зон йузэг ехэтэй, эбтэй 
эетэй, нэгэ йанаа бодолтой гэжэ харайаар ойл- 
гохоор байдаг. Юундэб гэхэдэ, жэлэй ехэ ху- 
ралнуудта ээлжээгээр ламанараа ба аймагайнгаа 
йузэгшэдые эдеэ хоолоор ехэ гуримтайгаар хан- 
гадаг байнад. Арад зоной хэр зэргэ шадалтай,

эб нэгэтэйнь, нютаг нютагай хутэлбэрилэгшын 
хэрэ бэрхэнь байал тобойгоод харагдахал даа. 
Энэ жэлэй хуралда Михайловкын зон Еле
на Альбертовна Манжихановатаяа энэ уургэ 
дуургэбэд. Пургуулиин хуугэдэй сэсэрлигэй ба 
депутадуудай хамйабари амаргуй ехэ байгаа. 
Эдэ зоной хусеер Дугжуубын хурал дээдын 
сэгнэлтэтэй унгэрее. Тугэсхэлдэнь, Тумэн 
лам а залуушуулда хандажа иигэжэ хэлээ: «За- 
луу, шадалтай ябахадаа дасандаа ябажа, бу- 
янгаа зузаалжа байгты. Хугшэреед ерэхэдэ, 
хуле© нугалжа мургэжэшье шадахагуй, бурха- 
даа бараалхажа, буянгаашье нэмээгээгуй, бур- 
ханайнгаа орон руу мордохо тээшээ болшоод 
ерэхэдэтнай балай ехэ урэ дун байхагуй». Ехэ 
олон залуу хубууд басагад байгаа йэн, тэдэнэй 
уураг тархида йайн урэйэн улдеел ха гэжэ най- 
дагдана. Хундэтэ Михайловкаархиндаа иигэ
жэ уреэхэ байнаб.

Хулгана жэлдээ хушэ шадалтай, 
Хормойгоороо дуурэн урн хуугэдтэй, 
Сугсеерее билтарма таряа талхатй, 
П абаараа халима урмэ тойотой,
Пайхан йанаатай, йонор сэдьхэлтэй 
Зандаа йуухатнай болтогой.

Б-Х. ДОРЖИЕВА, Улэнтэ тосхон

ШАЖАН МУРЕЭЛ

Сударнуудай тобшо удха
Эдэ сударнууд амитан 

зондо ямар туйа хургэхэб, 
юунйээ аршалхаб гэйэн 
усеен угеер угтеетэй 
тайлбаринуудые унша- 
хыетнай дурадханабди.

«Судар» (сутра) гэжэ 
угэ санскрит хэлэн дээрэ 
«сэс эн угэ» г энэ. Бурхан 
багша, тэрэнэй Нургаал 
ба лама хубарагууд 
гэНэп гурбан эрдэнидэ 
хайд ah ап «Намо Буддаяа, 
намо Дармаяа, намо Сан-

гаяа» гэйэн мааняар буд- 
дын ш ажанай ном бухэн 
эхилдэг. «Намо» гэхэдээ, 
«йугэдэн мургэнэб» гэнэ, 
«багша» (бхибшу) гэйэн 
угэ «гэлэн лама» гэжэ ор- 
тттуулагдана. Урдань лама 
санаартаниие «багша» 
гэжэ хэлээд, йургуулиин 
багтттые «йургагша» гэжэ 
хэлэдэг баййан.

Алтан гэрэл буян хэ- 
шэг арьбажуулха, муу 
уйлын урэ усадхаха, ха-

маг юумэндэ йайн. Бан- 
зарагш а -  ухибуудэй ами 
сахилгада, мал хамгаал- 
гада, хун ниитэдэ туйатай.

Доржо жодбо элдэб 
ёро, муу зуудэ, убшэ зобо
лон харюулха, йайн хойто 
турэл ололгодо туйатай.

Тарбашимбо тамын 
аюулйаа зайсуулха.

Ламшог нинбо буруу 
узэл, муу аяг ааш а зай 
суулха.

Догсум -  уйлэ бутээхэ,
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хии мори йэргээхэ.
Доодудба -  убдеед, 

йунэйэгуй ябахада, хии 
юумэ номгоруулха.

Лумбум гарба галай, 
уНапай аюулйаа, лусадта 
дайруулхаНаа хамгаалха.

Цэдее -  найанай буян 
хэшэг хуряаха.

Доди Галсан убшэ зо- 
болон арилгаха.

Сагаан Шухэртэ хара, 
сагаан хэлэ ама харюул- 
ха, атаа жутоон, тодхор 
усадхахын суд ар.

Хамшу Нагба арсал- 
даа, хэруул, хэлэ ама ном- 
горуулха.

Ульгэрэй далай хамаг 
амитанай туйын тула.

Бумшан -  убшэнйоо 
тургэн эдэгээхэ, гэр
булэдэ, ухибуудтэ йайн.

Дашазэгбэ бухы
турэлэй зайал Доржо
Намжин -  бузар арилга
ха, аза, зол дуудаха.

Намхай Нимбуу 
йуудалай зайал.

Даша Дондоб аян за
май зайал, хулгай гарза 
хааха.

Доржо Дэрэм хара, са
гаан хэлэ ама тогтоохо.

Шэрнин -  арбан зугэй 
нугэл, гай хааха, арилга
ха.

Чогжу Мунсэл аян
замда урагшатай ябахын 
тула.

Отошо -  элуур мэндэ 
байлгаха, убшэнйоо абар- 
ха.

Гурбан гурэм убшэл- 
хэйоо, ухээрийээ бузар- 
лахада, хулгай дээрмэдэ 
ортохойоо абарха. Сан- 
жид монлам -  юреелэй 
хаан, нирваанда турэл 
ололгодо, хамаг амитан- 
да йайниие хусэжэ арюуд- 
халгада туйатай.

Ногоон Дара эхэ 
аюул зайсуулха.

Сагаан Дара эхэ найа 
утадхаха, буян хуряалга- 
да йайн.

Найман гэгээн хойто 
найанай турэлее олохо- 
до, гэр булын арсалдаа 
усадхахада йайн.

Сунды -  хараал жадха, 
муу зуудэ, убшэ зоболон, 
хэлэ ама усадхаха.

Табан хаан Буддын 
шажан хамгаалагша Са- 
хюусадта ехэ ургэл, мургэл, 
сэржэм, далга болохо.

Шаасум -  дурбэн зугэй 
тахилга.

Зургаан юреел хамаг 
юумэнэй еедее , йайн 
байхын тула.

Нити -  зайалай дээдэ.
Буржэл Ьама  

ухибуудтэ, эхэнэрнуудтэ 
унш агдадаг.

Дэмчиг Молом орохо 
аш аг уусхэхэдэ туйатай.

Базарсада мэнгын
зайал.

Сэваан -  сэдьхэл амар- 
жуулха, найа утадхаха.

Jlyc Ванган лусад
сабдагай зайал.

Нурзэдмаа тургэн

хугасаада ажал уйлэ бу- 
тээхэ, аю улйаа абарха.

Доодуд -  буян хэшэг 
тогтоохо.

Дара эхын мандал 
шива -  айл булэ, урн 
хуугэдтэй болохын, ам 
галан байдалай тулее.

Самбал хундэб 
йанайан уйлэ бутээхэ.

Баршад ламсал гай 
тодхор, барш ад, хаалта 
йалгахын тула.

Жинлаб согзол Унд эр 
гэгээнэй бэшэйэн ном, эб 
эетэй байлгахын тула.

Мааниин юреел  
нугшэйэн хунэй ю реел 
хэхэдэ.

Даша Шарбын сан 
хамаг бухэниие арюуд- 
хаха ехэ сан.

Арбан гурбан сан Хии 
морин (воздуш ный конь 
удачи) лундаа йэргээхэ.

Арюун сан алибаа 
бузар арилгаха.

Сагаан Убгэнэй сан 
лусад сабдаг, мал йурэгтэ 
туйатай.

Намдаг сан газар  лу
сад тахихада.

Ганшаг -  йайн турэлее 
олохын тулее.

Жадамба -  йанайан 
хэрэг бутээхын, энэ ба 
хойто найанда буян ху- 
ряахын тула.

Хии мориной сан Хии 
морин йэргэхэ.

Лусадай сан газар, 
уула, уйа арюудхалгада.

(Тргэлжэлэлынь удаадахи дугаарпш)
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J Зурхай
М артын 14, гарагай долоон, мон

гол литээр шэнын 20
Буян, мургэл хэхэдэ, лусууд та- 

хихада, ном заалгажа эхилхэдэ, эм 
найруулхада, тумэроор ура дар- 
ха хэхэдэ йайн. М одоор ура дар- 
ха хэжэ, газар малтажа болохогуй, 
загайа барижа болохогуй, замда га- 
рахада муу. Энэ удэр хунэй уйэ абаа 
haa, убшэн ерэхэ, муу удэр.

Мартын 15, гарагай нэгэн, монгол 
литээр 21

Сэргэ йуулгахада, лусууд тахи- 
хада, нуудэл хэхэдэ, займаар юумэ 
абахада, ургамал тарихада, ном 
уншуулхада, байра Ьуури гэрэй та- 
бихада, замда гарахада йайн. Модо 
таарихада, эм найруулхада, бэри 
асархада, худалдаа наймаа хэхэдэ 
муу. Энэ удэр хунэй уйэ абаа haa, 
убшэн ерэхэ, муу удэр.

Мартын 16, гарагай хоёр, монгол 
литээр 22

Бурханда зальбархада, нухэртэй 
болоходо, зурхай харуулхада, ном 
ухаа заалгажа эхилхэдэ, нуудэл хэ
хэдэ, ноён болоходо, юумэ тариха
да Ьайн. Гоёолто зуухэдэ, лусууд 
тахихада, мори худалдажа абахада, 
байра барихада, бэри буулгахада, 
ухибуу хулдэ оруулхада муу удэр. 
Энэ удэр хунэй уйэ абаа haa, эдеэ 
ундан элбэгжэхэ, Ьайп удэр.

Мартын 17, гарагай гурбан, мон
гол литээр 23

Бурхандаа зальбархада, дала бай-
Л _____________________________________________

ра барижа эхилхэдэ, ажалшаниие 
абахада, хурим найр хэхэдэ, замда 
гарахада Ьайн. Эм найруулхада, 
худаг малтахада, худалдаа наймаа 
хэхэдэ муу удэр. Энэ удэр хунэй 
уЬэ абаа haa, эдеэ ундан элбэгжэхэ, 
Ьайн удэр.

М артын 18, гарагай дурбэн, мон
гол литээр 24

М одо Ьуулгахада, бэри буулгаха
да, гоёолто зуухэдэ, хин мори хиид- 
хэхэдэ, анда нухэр олоходо, буянай 
уйлэдэ Ьайн, бурханда зальбархада, 
замда гарахада Ьайн. Ш энэ хубсаЬа 
умдэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ 
муу. Энэ удэр хунэй уЬэ абаа haa, 
убшэн ерэхэ, муу удэр.

М артын 19, гарагай табан, монгол 
литээр 25

Эм найруулхада, юумэ тарихада, 
худалдаа наймаа хэхэдэ, замда гара
хада Ьайн. Нуудэл хэжэ, хурим найр 
хэжэ болохогуй, мал хундэ угэжэ, 
гэрэй йуури табижа, ангуури хэжэ 
болохогуй. Энэ удэр хунэй уйэ абаа 
haa, нюдэн убдэхэ, муу удэр.

М артын 20, гарагай зургаан, мон
гол литээр 26

Ажалшаниие абахада, ном заал
гажа эхилхэдэ, модоор ура дарха 
хэхэдэ, бурхандаа мургэхэдэ, ан 
гуроолдэ агнахада, хурэнгэ эЬээхэдэ 
модо таарихада 1зайн.

Нуудэл хэхэ, хэруул шууяа гар- 
гаха мэтын уйлэнууд сээртэй. Ху
далдаа наймаа хэжэ, ухибуу хулдэ

_____________________________________________Г
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оруулхада муу. Энэ удэр хунэй уйэ 
абаа haa, жаргал ерэхэ, йайн удэр.

М артын 21, гарагай долоон, мон
гол литээр 27

Ном заалгажа эхилхэдэ, лама ху- 
бараг болоходо, гулгэ тэжээхэдэ, 
буянтай уйлэнуудые хэхэдэ, замда 
гарахада йайн.

М одо таарихада, худаг малтаха- 
да, бэри буулгахада, нуудэл хэхэдэ, 
убшэ эмшэлжэ эхилхэдэ муу. Энэ 
удэр хунэй уйэ абаа haa, олзотой, 
Ьайн удэр.

М артын 22, гарагай нэгэн, монгол 
литээр 28

Шэнэ барилга хэжэ эхилхэдэ, ху- 
далдаа хэхэдэ, лусууд тахихада, эм 
найруулхада, тумэроор юумэ хэхэ
дэ, туЬатай уйлэ хэрэг хэхэдэ, бур- 
ханда зальбархада Ьайн удэр. Мори 
урилдуулхада, нохой тэжээхэеэ 
абахада, загаЬа барихада, ухибуу 
ургэжэ абахада, бэри буулгахада 
муу удэр. Энэ удэр хунэй уйэ абаа 
haa, хэруул хэлэ аман болохо, муу 
удэр.

М артын 23, гарагай хоёр, монгол 
литээр 29

М ал hэлгэжэ абахада, хото Ьуури 
табихада, байра барихада, барил
га хэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, 
мори Ьургаахада, ном уншуулхада, 
лусууд тахихада, хатуу уйлэнуудые 
хэхэдэ Ьайн. Ура дарха хэхэдэ, эр- 
дэм ухаа заалгажа эхилхэдэ, бэри 
буулгахада, модо таарихада муу 
удэр. Энэ удэр хунэй уЬэ абалтагуй.

М артын 24, гарагай гурбан, мон
гол литээр 30

Дуйсэн удэр. Гэрэй йуури таби
хада, бурханда мургэхэдэ, хубсаЬа 
эсхэхэдэ, гэрээ арамнайлхада, муу 
юумэ дарахада, хурэнгэ эЬээхэдэ 
Ьайн. Эм найруулхада, ном заалга
жа эхилхэдэ, модо таарихада муу. 
Энэ удэр хунэй уЬэ абалтагуй.

М артын 25, гарагай дурбэн, мон
гол литээр шэнын 1

Бурханда зальбархада, ном заал
гаж а эхилхэдэ, ухэр м алтай хол- 
боотой хэрэг хэхэдэ, модо тари- 
хада, буян хэхэдэ, замда гарахада 
Ьайп. Барилга хэхэдэ, Ьуури тата- 
хада, газар малтахада, хурим найр 
хэхэдэ, нуудэл хэхэдэ муу. Энэ удэр 
хунэй уЬэ абаа haa, наЬан богони 
болохо, муу удэр.

М артын 26, гарагай табан, мон
гол литээр шэнын 2

М одой хохимой удэр, тал hyy- 
далтай, ЬахюуЬапай удэр. Энэ удэр 
хунэй уйэ абаа haa, хэруул хэлэ аман 
болохо, муу удэр.

М артын 27, гарагай зургаан, мон
гол литээр шэнын 3

Уйлэ бухэниие хэхэдэ йайн, гэ
рэй йуури табихада, мал гаргахада, 
лусууд тахихада, нуудэл хэхэдэ, 
займаар юумэ абахада, тахил хэхэ
дэ, замда гарахада Ьайн. М одо таа
рихада, эм найруулхада, худалдаа 
хэхэдэ, бэри буулгахада муу. Энэ 
удэр хунэй уЬэ абаа haa, адуу мал 
удэхэ, Ьайн удэр.

Л /
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Аймшагтай убшэн
Коронавирус гэйэн хамшаг дэлхэй дуурэн таража, аюултай байдал асараа.
Унгэрэгшэ жэлэй эсэстэ Хитадай 

Хубэй можын Ухань хото до амита- 
дай ба загайанай уйлэдбэри наймаал- 
даг дэлгууртэ мэдэгдээгуй гарбалтай 
хамшаг бии боложо, сааш аа йужэрее. 
Туруун усоон хун убдэйэн аад, тургэн 
саг соо хэдэн зуугаад хун убтттэндэ нэр- 
бэгдээ, зариманиинь найа бараа. Х ита
дай эмшэд тэрэ убшэндэ вакцина оло- 
жо ядаад, Бухэдэлхэйн энхэ элуурые 
хамгаалдаг эмхи руу дуулгаа, тэдэнь 
сошордолто байдал соносхоо. Энэ хам- 
тттаг халдахаадаг бодосые Хитадай эм- 
тттэд коронавирус гэжэ нэрлэжэ, Ухань 
хото карантинда хааха баатай болоо. 
Дэлхэйн 29 гурэндэ убшэн йужэрее, 
тэрэ тоодо Россида хитад яйанай 
убшэнтэд убдоо. Муноодэрэй байдалаар,

113 739 мянган убшэнтэд элирээ. Хитад 
гурэнтэй хуршэ ажаНуудаг улас оронууд 
Хитадтай хилэнуудээ саг эуураа хаагаа. 
Олон гурэнууд самолет, поезд Хитад руу 
табихаа болийон байна. Муноо уедэ хи
тад эмтттэд убтиэ аргалха вакцинануудые 
хэрэглэжэ, амжалтатай ажал ябуулна.

vk.com coronavirus сайтЬаа

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И
толи -  словарь 
жэл, он -  год 
литэ -  календарь 
йара -  месяц
гарагай нэгэн -  воскресенье 
гарагай хоёр -  понедельник 
гарагай гурбан -  вторник 
гарагай дурбэн -  среда 
гарагай табан -  четверг 
гарагай зургаан -  пятница 
гарагай долоон -  суббота 
углоогуур, углов -  утром, утро

удэр -  день 
уд эти э -  вечер 
углеедэр -  завтра 
нугеедэр -  послезавтра 
намар -  осень 
убэл -  зима 
хабар -  весна 
зун -  лето
жэлэй дурбэн саг -  времена года 
тагнуултттан -  разведчик 
йайн хорошо 
муу -  плохо.
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