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3. Жалсанова, С. Кузнецова, С. Садыкова, Н. Намдакова

ХуудаЬан 20
Мартын 19-дэ аймагай номой санда 

«Хуудайан 20» («Страница 20») гэйэн 
уншалгын мурысеен унгэргэгдэбэ.

Захааминай айм агай йургуули- 
нуудай юйэн йурагш ад хабаадаба. 
У нш алгын муры сеендэ нэгэдэхи, 
дурбэдэхи, табадахи йургуулиин, Хур- 
тагын, Сахирай, У сть-Бургалтайн, 
М ихайловкы н йургуулинуудай йураг- 
ш ад хабаадаба. М уры сеен гурбан 
ш атайаа буридэбэ: туруушын ш атада 
1 минута соо ород хэлэн дээрэ, номйоо 
бэлдээтэй хэйэгуудые тодоор, ура- 
наар  уншаха; хоёрдохи ш атада байал

1 минута соо хариин уран зохёолшо- 
дой бэш эйэн хэйэг, ород хэлэн дээрэ 
эли тодоор найруулха байба, гурба- 
дахи ш атада ш улэг уранаар уншаха. 
Гурбан ш ата илаж а гарайан  йурагш а 
А лександр Твардовскы н ш улэг ун- 
ш аж а «Хуудайан 20» гэйэнэй илаг- 
ш а болохо. Туруу йуурида гарайан 
йурагш а уласай м уры сеенш  хабаа- 
даха. Энэ м уры сеендэ Сахирай дунда 
йургуулиин С арю на С ады кова туруу 
йуури эзэлжэ, уласай мурысеендэ ха- 
баадаха болобо.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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мурысеен

Мурысеен сэрэгшэдэй нэрэ мунхэлнэ
Энэ ехэ хушэр дайе илажа rapahan манай сэрэгшэдтэ, тэрэ тоодо нютагаймнай- 

шье сэрэгшэ хубуудтэ Алдар соло!

Хнбиндипиид пандана

2020 оной мартын 14- 
дэ манай Санага нютагта 
бумбэгэ сохилгоор Уласай 
мурысоон ехэ ургэн дэлисэ- 
тэйгээр унгэроо. Энэ хадаа 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнай ветерануудта зо- 
рюулагдаа гээшэ.

Санага нютагйаамнай 
эсэгэ ороноо хамгаалхая 
2400 хубууд мордоНоп юм. 
Дайнай дуурэхэдэ турэл 
нютагаа 110 сэрэгшэд бу- 
сажа ерээ. Муноодэр дай
най 18 ветерануудай нэрые 
мунхэлэн энэ мурысоон 
туруушыпхиеэ нютагтам- 
най унгэрбэ гээшэ. Жэл 
бухэндэ иимэ мурысоон 
унгэржэ байха. Агууехэ 
Илалтьш 75 жэл эй баярта 
дашарамдуулан, бухы баа-

тар хубуудээ дурсан, нэ- 
рынь мунхэлхэеэ хэгдэжэ 
байна. Манай ургажа ябаа 
залуу ухибуудэй тулоо ами 
найаяа хайрлангуй, дай
най газар дээрэ хосорНоп. 
амиды мэндэ улэжэ, нюта
гаа бусажа срэНэп сэрэгшэ
дэй дурасхаалда мурысоон 
унгэргэгдэбэ. Ургажа ябаа 
залуу уетэн эдэ дайнай ве- 
терануудые, сэрэгшэдые 
йанажа, хундэлжэ ябаНай 
гэжэ йанагдана. Эдэ сэрэг
шэд зол жаргалай тулоо 
мунхэрэн, амгалан байдал 
асараал даа. Аттта гушана- 
рынь, бидэ, ашыень харюу- 
лан баяраа мэдуулэе. Алдар 
солото сэрэгшэдтээ доро 
дохинобди. Дайн дахин бу 
болоНой гэжэ хусэнэбди.

Энэ мурысоондэ олон 
нютагууд11аа, Улаан-Удэ 
хотойоошье тамиршад 
суглараа. Манай Санага 
нютагай Нургуули уни хо- 
льш бумбэгэ сохилгоор 
суутай байНап юм. 30-аад 
жэлэй туршада бэрхэ тре
нер, урагшаа йанаатай, 
бэеын элуурэй тулоо ехэ 
оролдожо, Мэлс Шойдо- 
нович Ласаранов худэлжэ, 
олон тоото волейболист- 
нуудые хумуужуулээ. Муры- 
соонуудтэ шабинарынь 
ходол туруулжэ, илалта 
туйлажа байдаг 1ээн. Мэлс 
Шойдоновичын шабинар 
найатайшье болоо haa, 
муноо болотор паадаНап 
зандаа, нютаг зоноо бая- 
суулжа байдаг. Санагын
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Санагын дасанай дархашуулай бутээЬэн кубок, медальнууд

ветерануудай командада 
наадаба: Даниил Дашее- 
вич Нохоров, Леонид Бад- 
ма-Жапович Жигжитов, 
Денис Владимирович До- 
ноев, Солбон Дмитриевич 
Будаев, Баир Мэлсович 
Ласаранов, Амгалан Ни
колаевич Намсараев, Вера 
Бимбаевна Нохорова, Сэ- 
сэгма Самбуевна Никола
ева, Надежда Лубсановна 
Гонгорова. Он жэлнуудэй 
ошохо бури Мэлс Шойдо- 
нович багшымнай Найхап 
Нургаал заабаринуудьшь 
hanaai iдам пай хадуугдан 
улэжэ, муноонэй залуу уеын 
ухибууд йанажа ябана.

Муноо уеын ухибууд 
байал бэрхээр бумбэгэ со- 
хижо, суутай боложо ябана. 
Мэлын дунда Нургуулиип 
хубуудэй булгэм ямар гоё 
наада харуулба гээшэб. Энэ 

тренер-хумуужуулэгшьш 
ажалайнь урэ дун эндэ ха- 
рагдана. Шара-Азаргын 
суглуулагдамал булгэмэй 
хубууд байа бэрхэ наада

харуулба, Зэдын аймагйаа 
ерэйэн хубууд ехэ бэлэд- 
хэлтэй байба.

Пургуули бухэн волей
бол наада хугжоожэ, олон 
йурагшадые хабаадуулжа, 
гоё наада харуулжа шадаха 
байна гэжэ йанагдана. Ма- 
най аймагай Нургуулипууд 
волейбол наадые ургэноор 
дэмжэг гэжэ уряалха бай- 
набди.

Ургажа ябаа залуу ухи- 
бууднай бэрхэ гоё наа
да харуулжа, волейболдо 
ухибуудые дуратай болшжо, 
эбтэй, олон нухэдгэй, орол- 
досотой боложо, хойшодоо 
ухибууд волейбол ходол 
наадажа, Пай и дунгуудые 
харуулжа ябаха бэзэ гэжэ 
найдагдана.

Холо ойрын I азарНаа 
ерэНэп, нютагайнгаа хубууд 
басагадта, мун найатай- 
тттье боложо ябайан зондо, 
тоонто нютагтаа ерэжэ, 
элдэб наада зугаадашье, 
мурысоонуудтэшье хабаа- 
далсажа байхадань Най-

шаамаар, урматайшье байна
Энэ мурысоо унгэргэхэдэ 

манай хуралай депутат 
Геннадий Юрьевич ерэ
жэ, 20 мянган тухэриг 
мурысоонэй шанда оруул- 
ба. Дайнай ветерануу
дай турэл гаралнууд ехэ 
эдэбхитэйгээр хабаадал- 
сажа, мунгэн туйаламжа 
угэлсэйэн байна. Байал да
санай ажалшад ба айма
гай гулваа 5 бумбэгэ бэлэг 
баряа. Туруу йууринуудые 
эзэлНэп булгэмууд: хубуудэй 
булгэмэй хоорондо нэгэдэхи 
йуури Мэлэ нютагай «Мэ- 
хээр», эрэшуулэй ветерануу
дай булгэмэй дунда нэгэдэхи 
йуури Улаап-Удэ «Горная 
Закамна», эхэнэрнуудэй ве
терануудай хоорондо нэгэ
дэхи йуурида Селенгинскын 
булгэм эзэлжэ, 20 мянга 
шанда булгэм бухэн хуртэбэ.

Энэ ехэ мурысоо унгэр- 
гэйэн зонуудта, бултандат- 
най баярые хургэеэ!
В. НАНЗАНОВА, БФ «Нэгэдэл», 

С. Бальжуровагай гэрэл зураг.
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«АЛТАН МУНДАРГЫН» СУУРЯАН

Бээр шаажа, гэр шуубэ

Жил см н Манзаров

Мар тын 8-9-эй удэрнуудгэ 
Тунхэн аймагай Аршаан 
йууршща унгэргэгдэйэн «Ал
тай Муцдарга» гэйэн йээр 
шаалганай гол шангуудые 
тунхэнэйхцд абаба.

Нэгэ таНалнатай квар
тира Жалсып Манзаровта 
угтее. Буряад уултэрэй мо- 
рин шан Надежда Балда- 
нова абаа. Эдэ хоёр Алтай 
Мундаргын хормойдо ор- 
шодог Хойтогол Нуурипда 
упдыНэп хунууд бол оно.

Иимэ томо шан абахын 
тулада аяар 550 таран та- 
миршан оролсоо. Тыва 
Уласай, Убэр Байгалай 
хизаарай, Эрхуу можын, 
Буряад У ласай 10 та
ран аймагай тулоолэгшэд 
Тунхэн буугаа.

Эхэнэрнуудэй дунда 
хулэг морин гол шан та- 
бигдаа. «Феррари» гэжэ 
нэрэтэй мориндо хуртэхын 
тулада ехэ тэмсээн бо- 
лоо. Захаамин аймагай 15 
найатай Людмила Дари- 
жапова болон Тунхэнэй 
Долгор Ангархаева гэг- 
шэд Нээ Надежда Балданова 
тугэсхэлэй шатада туруул- 
жэ гараба.

Эрэшуулэй дунда муры
соон паНапай табан булэгтэ 
унгэргэгдоо. Нуулшын ша
тада оройдоол 9 хун улоо. 
Захааминай болон Агын 
гурба-гурбан тамиршан,

Ахын хоёр Нээршэп бо
лон Тунхэнэй ори ганса 
тулоолэгшэ h y y jH r ir .n i  шата
да оройон байна. Энэ уе бо
лотор хун бухэниинь 20 Нээр 
хухалаа. Финалда 7 найатай 
эрэ тэмээнэй йээр табиг- 
даа. Туруушын туршалгын 
удаа хоёр хун мурысоогоо 
тугэсхоо. Удаадахи шатада 
ушоо дурбэниинь йээр шаа
жа шадаагуй. Тиигэжэ Ага 
тойрогой залуу тулоолэгшэ 
Алексей Очиров болон 
Тунхэнэй Жалсып Ман- 
заров гэгшэд хоюулаа 
улэжэ, шэнэ квартирын 
эзэн элируулэгдээ. Жээрэб 
татайанай удаа Агын айл- 
шан удаадахи шата эхилээ. 
Томо гэгшын йээр тэрэ ху- 
халжа шадаагуй. Тиимэйээ 
Жалсыпай гарахые хулеэн 
улоо. Талмайн эзэн хой- 
шоо харан, хада бурхадтаа

мургоод гарахадань, тэмээ
нэй йээр гурбан тээшээ 
йалан ниидэшоо йэн.

Иимэ олон хунуудэй 
йээр шаахые 2014 ондо турэл 
Хойтоголдоо хараа йэм. 
Тиихэдэ ушее жаахан бай- 
гааб. Нэгэшье йээр хухал- 
жа шадаагуйб. Намтай суг 
йургуулида йурадаг нухэр 
еерынгее найанай булэгтэ 
III йуури абаа йэн. Нэгэ 
классай хубууд тэрэ гэйээр 
лэ йээр хухалжа, йорилго 
хэнэбди. 0ерьш  квартира- 
тай болошооб гэжэ ушее 
этигэнэгуйб, -  гээд, Жалсьш 
Манзаров хеерэнэ.

Туе мурысеенэй йонир- 
холтой ушарнууд тухай 
«Буряад унэнэй» сайт дээрэ 
йаяар уншаарайт.

Борис БАЛДАНОВ, 
Борис БАЛДАНОВАЙ 

гэрэл зураг.
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СОЦИАЛЬНА ХОЛБООН СОО

Буряад стикернуудые зохёоЬон басаган
Мунеенэй залуушуу- 

лай зохёохы талаан бэ- 
лигээ хугжеехэ арганууд 
олон болонхой.

Тэдэнэй нэгэ арга 
планшет, компьютер 
гэхэ мэтэ оньйон техни- 
кын хусоор зураг зуралга 
аш аглажа йурайан Агын 
тойрогой гимназиин 
11 -дэхиин Д арима База
рова буряад стикернуу- 
дые бутээжэ, социальна 
сетьдэ оруулйан байна. 
Тэрэнэй стикер-зурагууд 
муноо вайберта ургэноор 
хэрэглэгдэдэг болонхой.

Д арима басаганай 
хоорэйоор, тэрэ «Ш аг 
в будущее» гэйэн эр- 
дэмэй-дуршэл абалгын 
конференцидэ хабаада- 
ха гэжэ шиидэйэн бай
на. Даримын эрдэмэй 
хутэлбэрилэгшэ Соёлма 
Чимитова «Популяри
зация бурятского языка 
посредством стикер-па- 
ков в мессенджерах и со
циальных сетях» гэНэп 
сэдэб дурадхаа. Тиигэжэ 
басаган азиат ш арайтай 
хунуудэй зурагуудые шэ- 
лэжэ суглуулаад, тэрэ 
зурагуудНаа нюур ша- 
райнь тухэл йажаалган 
зуража, эскизуудые тус- 
хай программа соо хэнэ. 
Тиигээд iPad планшедтэ

Procreate хабсаргалта соо 
стикернууд болохо зура
гуудые зурана.

Туруун зурагай ашаар 
хунэй ш арайда узэгдэдэг 
элдэб мэдэрэл харуулга 
дээрэ худэлоод, йуулээрнь 
тэрэ зурагайнгаа бэшэлгэ 
дээрэ Нуужа эхилээ. Энэ 
хэрэгтэнь буряад хэлэ- 
нэй багш а Сэсэгма Ж ан- 
чипова туйалйан бай
на. Хэзээшье, туруушын 
юумэн туруушын, алдуу 
энд уутэй байхаяа Нападаг: 
стикернуудээ социальна 
сетьдэ оруулхадань, хун 
зон бэшэлгэнь алдуутай 
гэжэ муурхаа, зэмэлэлтэ 
хэлээ. Тиихэдэнь тэрэнээ 
Налгаад, шэнээр заНажа. 
«Буряад стикернууд 2.2» 
гээд гаргайан байна. 
«Ямар зорилготойгоор 
иимэ ажал бутээхэ гэжэ 
шиидээбши? Орёо байгаа 
гу?» гэйэн асуудалда тэрэ 
иигэжэ харюусана:

«Зохёохы ажалда, зу
раг зуралгада дуратайб, 
тиимэйээ нам да ехэ хундэ 
хушэр байгаагуй. Энэ 
ажалаймнай зорилго 
хадаа хосоржо баййан 
буряад хэлэеэ узэлгэ 
дэлгэруулгэ болоно. 
Нугоо талаар, буряадаар 
дуугардаг зоной дунда 
энэ ажалнай дэлгэруулхэ

Дарима Базарова

зорилготой бэшэ боло- 
шоно. Тиимэйээ тиимэ 
зондо таатай зохидоор 
харилсаха (удобное обще
ние) арга болойой гэйэн 
зорилго табигдаа. Иимэ 
юумэн дээрэ энээнйээ 
урагш а худэлжэ узоогуй 
байгааб, тиимэйээ намда 
йонин байгаа».

Даримын саашань хоо- 
рэйоор тэрэ багадаашье, 
эхин шатын йургуулида 
йурахадаашье, зураг 
зурадаггуй баййан. Гэн- 
тэл 8-дахи ангиин болоод, 
зурагаар йонирхожо, 
саарйан дээрэ зурадаг 
болоо. Гэртэхинэйнгээ 
планшет абажа угэхэдэ, 
шэнэ оньйон хэрэгсэлдэ 
дуршоо. Муноо тэрэ зураг 
зуралгын ондоо дурэ тех- 
никэдэ йураха эрмэлзэл- 
тэй баййанаа мэдуулнэ.

Долгор РАДНАБАЗАРОВА
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БАДМА ШОЙДОКОВ

Эрэлхэг сэрэгшэ, хундэтэ багша, 
уран зохёолшо

Хунэй энэ дэлхэй дээрэ хэйэн йайн йайхан хэрэгууд 
мартагдахагуй, мунхэ.

Бадма Шойдокович Шойдоков 1921 ондо Захааминай 
аймагай Далахай нютагга турэйэн юм.

Удаань 1934 ондо «Эсэгын туйалагша»;
У таата-Д алахайн эхин 
йургуули, 1937 ондо Са- 
нагын долоон жэлэй 
йургуули дуургэйэн, 1937 
онйоо Хяагтын багш ана- 
рай училищидэ йуража, 
дуургээ йэн. Дайнай 
урда тээ хоёр жэл баг- 
ш алаад, Эсэгэ Ороноо 
хамгаалгын дайнда ха- 
баадажа, гурба дахин 
хундеер ш архатайанай 
удаа, 1946 ондо ню тагаа 
бусажа, Санагын дунда 
йургуулида буряад хэлэ 
ба литературын багшаар 
45 жэл худэлее. Бадма 
Ш ойдокович зургаан
ухибуудэй эсэгэ байгаа.

1950-яад онйоо уран 
зохёолнуудые бэшэжэ 
эхилээ. Тиигээд еерын- 
гоо бэшэйэн рассказуу- 
дай согсолборинуудые: 
«Урогуудай йуулдэ»,

повестьнуудые «Дар- 
хан соло» (Бато Дамче- 
ев тухай), «Зэдэ голой 
йэбшээн» (багш ын ажал 
тухай), «Хилын харуул- 
шан» хэблуулэгдэйэн 
байна. Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын дайнай уедэ 
бухы арадай нэгэдэл 
улам бэхижэжэ, фашиз- 
мые илан дараха, энхэ 
тайбан байдал тогтоохо 
хэрэгтэ зорюулагдайан. 
Д айнай уедэхи литерату
рын, уран зохёолшодой 
ундэр уургэ, патриотизм, 
арадуудай хани нухэсэл, 
хунуудэй баатарш алга 
харуулха, дайсан фашис- 
тын зэрлиг зосоохиие 
элишэлхэ гэйэн зорилго- 
той. Бадма Ш ойдокови- 
чай шулэгуудынь, туужа- 
нуудынь, романуудынь 
буряад литературын ал-

тан жасада ееры нгео 
йуури эзэлэнхэй, буряад 
уран зохёолой хугжэхэ 
хэрэгтэ нулеетэй бай- 
жа, уш ее йайнаар шэн- 
жэлэгдээгуй.

Бадма Ш ойдокович 
Ш ойдоков Буряадай 
АССР-эй габьяата баг
ша, СССР-эй гэгээрэлэй 
эрхим худэлмэрилэгшэ, 
СССР-эй Уран зохёолш о
дой холбооной гэшуун, 
Буряадай арадай уран 
зохёолшо, Хани Барисаа- 
най орденой кавалер юм.

Б О М Б О Д О Л Г О  Д О Р О
Агаар зэбуу хурэмэ муухайгаар

хунхинеед, 
Арбаад «Юнкерснууд» баруун тээйээ

харагдаба. 
Тугаар зуун тээшэ бомбодойониинь

багадаад,

Дахяад ухэлтэ ашаагаа шолмосууд
асарба.

Манай бухэжуулгэ дээрэ тэдэ эрьелдэжэ, 
Бомбонуудаа хойно хойнойоонь

йуладхажа оробо. 
Булай тэйэрэлгэнууд нугыемнай

тойроод хууежэ,
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Бутархайнуудаа ухэл асархыень
мянгаадаарнь сасаба. 

Дэлхэй оёорйоо урбалдажа байПаидал
дойолжо,

Нуга руумнай бомбонууд
дайралдажа тэйэрнэ. 

Михай у и ah ап хэмхэрдэйэнуудыень
Нопирхоп барижа, 

Хуули хэйэндэл тэдээниие нёлбоод
шэдэнэ.

Шолмосууд гурба дахин дабтажа
бомбодоод, 

Баруулжа хулгайшан мэтэ зугадан
арилба.

Солдадууд нуга coohoii ундьтн бодоод, 
Пуужээ дуласуулйандал йэр-мэр

хухилдэбэ. 
«Берлин дээрэтнай йуноохэбди!», -

гэжэ хубууд 
«Юнкерснуудэй» арил Нал тээшэ

нюдаргаа занана. 
Бэлин гпуНыспь шархатаашадйаа

арилгаНап боецууд 
Нухэдоо медсанбадта абаашаха гэжэ

шамдана.
Н У ГА  СО О

Добтолго хэдэн хоног замхангуй
ургэлжэлоод, 

Арбаад Нуурипуудыс ротомнай арай
сулоолбэ. 

Г орюшка Нуурипда дайсан галаар
угтаад,

Дугшаад ябаха аргагуйдэйэн
манайхин хэбтэбэ. 

Г азар уруу орохо захиралта угтоод, 
ХэбтэНэп сэрэгшэд хурьйэ онгилжо оробо. 
Аадар мундэртэл дайсанай Номопууд

эшхэрээд, 
ЭсэНэп сэрэгшэд хонхойлгойон

нугадаа хоробо. 
Фашис НомопуудЬаа хубууднай

шархатан унажа, 
ШуНа пужэйоопь тэдээниие сэрэгшэд

сэбэрлэбэ.
Адис-зарлиг a6ahai i фашистнууд бодожо, 
Хала согоо хашхаралдан урагшаа

шуумайба, 
Гуйхэн нуга coohoo автомадууд

хусалдажа,
Дайсан газар умхэн унаашье haa, гаарана. 
Дамдин адар томо фашисттай

дайралдажа, 
Ааран унахынгаа тэндэ нугоодэеэ

йалгаана.
ДА Й Ш А Л Х Ы  Х А РУ У Л ДА

Байлдаанай газарай Нуроот эй
дайшалхы харуулда 

Дамдин нухэртэеэ бэеэ нюугаад
хэбтэнэбди. 

Дайсанай нуга-бухэжуулгэнуудэй
сэхэ хажууда 

Палхин фашистнуудай шэбэнэлдэхые
бидэндэ асарна. 

Бурэнхы Нупиип буудэгэрээр
халхабша хээд, 

Шабар соогуур фашистнууд наашаа
мулхинэ.

Харанхы балайда бидэниие олзо болгоод, 
Обер-лейтенантдаа ооНэдыгоо

Найрхахаа зудхэнэ. 
Урдамнай шэб балай: юунптье

харагданагуй, 
Дамдин хирэ болоод лэ гранатаа

эльбэнэ.
Хэмнай яажа дайсантай тулалдахаб

мэдэгдэнэгуй, 
Мулхин наашалйан шудхэрнуудэй

уухилхань дуулдана. 
ЖэхыдэНэ хурэмэ Нупиип буруул

соогуур
Дайсад тээшэ хошоод граната

ябуулбабди, 
Со г п ордой о хурэмэ тэйэрэлгэйээ

нугымнай урдуур 
Балмад фашистнуудай ёололдохые

элитээр мэдэбэбди.
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«УРАН-ДУШЭ» АЛЕКСАНДР ДАМБАЕВ

Александр Владимирович Дамбаев 1963 ондо Бор- 
то нютагта олон хуугэдтэй Ринчин-Ханда Цыденовна 
ба Владимир Шагдурович Дамбаевтанай гэр булэдэ 
турэйэн юм.

Бортын эхин Бургуулида Бураад, М элэ-Бортын 8 
жэлэй Бургуули дуургээд, 9-10-хи ангида Баянголой 
Бургуулида Бураа. Улаан-Удын ВСГТУ-дэ гурбада- 
хи курсада Буража байтараа, сэрэгэй албанда абта- 
жа, 1983-1985 онуудта Хабаровска хотодо албаяа хээ 
Бэн. 1987-1988 онуудта Улаан- Удын судостроитель
но заводто худэлее. 1989 ондо нютагаа бусажа ерээд, 
малшан боложо худэлее Бэн. Хани нухэр Александра 
Цыденовнатаяа дурбэн хуугэдые гарынь ганзагадань 
хулынь дуреедэ хургее, зургаан аш анартай. Сулее 
сагтаа шулэг бэшэхэ дуратай Бэн. Гэнтын аюулда орожо, сагЬаань урид авгус- 
тын 31-дэ 2018 ондо наБа бараЬан.
Э Ж Ы Н  У Д Э Р

Эжын турэЬэн удэртэ 
Эндээ бидэ суглараабди.
Энэ удэр мартангуй 
Эжыгээ хундэлэн ерээбди.
Абынгаа угые халаглан 
Анхаран Ьуунабди бултаа.
Абынгаа орондо улэБэн 
Ахынгаа уреэл шагнан.
Ю реел хэлэЬэн эжыгээ 
ЮунЬээшье улуугээр Банан 
Ю ртэмсэ дээрэ ганса эжыгээ 
Энхэрэн Буухабди бултадаа.

Д У Р С А Л Г А
Далан зоболон узэЬэн,
Дамба-Ж амса таабайн 
Бальжит теебиин ургэБэн 
Батожаб баабайн уреэлээр 
Бата мэндэ ябанабди 
Борто ню тагаа урмашаан 
Бидэн дамжанабди урагш аа
Богдо Гэгээнэй захяагаар Г А Н С  А А Р Д А Л ГА
Будда бурханаа тахинабди. Он жэлэй унгэрхэдэ,
Убгэн уулаяа тахихадаа, Олон юумэн Ьанаандам.

Угтан абанабди бэшэнээ. 
Обоо уулаяа тахихадаа 
Олон зондоо дуулганабди. 
Харгы замда ябахадань 
ПахюуБаниинь аршалхал. 
Тэхэрин гэртээ ерэхэдэнь 
Тэбэрин абахал убэртее.
Он жэлэй унгэрхэдэ 
Обоорон байхабди бултадаа 
Обоо ууладаа мургэн 
Олоороо уулзан байхабди. 
Таабайн ехэ уреэлээр 
Теебиин онсо ю реелеер 
Yбгэн уулаяа тахин 
Уулзан байя бултадаа. 
Харгы замдаа ябахадаа 
Адис абан ябаял даа.
Холын замда гарахадаа 
Ходол Банан ябаял даа. 
Борто, Борто, Борто 
Баян нютаг лэ.
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Огторгойн одо мушэдтэл, 
Оронол уураг тархидам. 
Холын харгыда ябахадаа 
Ходол йанан ябааб.
Ханил эжэл нухэрэм 
Халуун зурхыем хулгеенэш. 
Хахасаха сагай ерэхэдэ 
Халаглан би Нуупаб. 
Унгэржэ бай Нал сагта 
Уярнаб би гансаараа.

М И Н И Н  Д У Р А Н
Арбан найматай байхадаа, 
Аляа хухын дууе шагнан, 
Дуранай охиндо абтан, 
Дурлааб халуунаар шамдаа. 
Хада уулын хормойдо 
Хухэржэ байhan ургые, 
Борто ню тагаа шэмэглэн 
Барин байнаб шамдаа.
Он жэлэй унгэрхэдэ

Олон болонобди бидэн 
Орон ню тагаа магтуулха 
Олошорно олон хуугэд.

Д И М А , Д А Р И М А  Х О ЁРТО
Зургаан найатай болоод байхадаа 
Зугаатайхан ябайан уедее,
Тур эл ню тагайнгаа йургуулида 
Туруушынгээ алхамуудые хээлтэ. 
«А» узэгтэй танилсажа 
Аба эжы гэжэ бэшээлтэ.
Арба тоо удхэжэ, хубаажа,
Абан сасуу ойлгоолто.
Саг тургэн унгэржэ 
Юйэдэхи анги дуургэбэлтэ 
Сарюун залуу найандаа 
Турэл йургуулияа йанахалта. 
Хаанашье холо ябаашье йаа 
Ходол йургуулияа йанаарайт. 
Борто ню тагаа нэрлуулжэ 
Булта йайн йайхан ябаарайт.

Ь А Й Н  ХУДА  
У  РА ГУ  У Д  
БО Л О ЁЛ  ДАА

У рда сагта угытэй 
айлай басаган нэгэ баян 
хунэй хубуундэ хадамда 
гаража, айл болохо гэжэ 
хэлсэбэд. Угытэй айлай 
эзэнэйнь аханиинь тэрэ 
баянйаа зээлеэр юумэ 
абайан байгаа. Нэгэтэ 
баян айлай зон хадаг та- 
бихаяа басаганайда ерэ- 
бэд. Гэртэнь ороод, хада- 
гаа табяад, худа урагууд 
боложо йайн зугаа дэл- 
гэжэ байтараа, баян хун 
тэрэ уритэй хугээ харам- 
саараа:

Зай, шиимни хэзээ

уриеэ угэхэ гэжэ бай- 
наш? Унитттье болошоо, 
хэлсэйэн болзоромнай га- 
лаб унгэреед байна бшуу, 
-  гэжэ ш ангаханаар, бул- 
танда дуулдахаар хэлэбэ. 
Угытэй г эр эй эзэн энээ- 
ниие дууламсаараа уураа 
хурэжэ:

- У ри ш эрээ нэхэлсэ- 
хэеэ ерээ гут, али уриеэ 
айл болгохоёо ерэйэн зон 
гут? Гараад зайлагты саа- 
шаа, намда иимэ худа ура
гууд хэрэггуй. Ури шэрээ 
нэхэлсэхэеэ ерэбэл, абажа 
ябайан бэеэ ада шудхэртэ 
угеерэйт, адуу мал олон- 
тай йаа, байрын баршаг- 
та угеерэйт, гэжэ зан- 
дарба.

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ

Баян мухардажа: «Би 
зэмэтэйб, иигэжэ маана- 
даа бу уреэгыт даа. Уриеэ 
дахин нэхэхэгуйб. Пайн 
худа урагууд болоёл даа», 
-  гэжэ гуйгаа бэлэй.

Ямаршье хуниие муу- 
гаар хэлэжэ болохогуй юм. 
Хун бухэниие еерын бур- 
хад, сабдагуудынь хараад 
ябадаг. Хуниие муугаар хэ- 
лээ йаа, сабдагуудынь го- 
модхоожо болохо. Хунэй 
хуби заяан нюдэ сабшаха 
зуура йэлгэлдэжэ байха 
юм гэжэ хэлсэдэг. Ж э- 
шээнь, эгээ адаг муу ар- 
хннттта хун дээшээ болоод, 
ноён ба баяншье болоод 
байханиинь туухэдэ олон 
юм гэжэ хэлсэдэг.
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Зурхай
Мартын 28, монгол литээр 4, гара- 

гай долоон
Х эрэг уйлэнуудэй Байнаар бутэхэ 

удэр. Энэ удэр БахюуБадаа тахюулха- 
да, хэшэг даллага абхуулхада, наБаа 
утадхуулхада, уран дарха хэхэдэ, 
мори Бургахада, байш анай Буури 
татахада, байш ан барихада Байн. 
Холын замда гарахагуй, эд бараа га- 
зааш ань угэхэгуй. Хуугэдые хулдэ 
оруулхатуй.

УБэ абахада -  эршэ хусэн нэмэхэ.

Мартын 29, монгол литээр 5, гара- 
гай нэгэн

Энэ удэр БахюуБадаа тахюул- 
хада, хэшэг даллага абхуулхада, 
наБаа утадхалгын судар айладхуул- 
ха, эм найруулха, шэмэг гоёолто 
зуухэ, модо тариха, ехэ хунтэй уул- 
заха, тумэроор, модоор урлаха, мори 
Бургаха, хурэнгэ эБээхэ, байшан, 
харш а бариха уйлэнуудтэ Байн. Бэри 
буулгахагуй, модо таБалхагуй, газар 
хахалхагуй, худалдаа наймаа хэхэгуй, 
малгай, хубсаБа эсхэхэгуй, байш анай 
Буури татахагуй, нуухэдэ, нохой аба
хада муу.

УБэ абахада -  эд бараан элбэгжэхэ, 
адуу мал удэхэ.

Мартын 30, монгол литээр 6, гара- 
гай хоёр

Бэри буулгахада, эрдэм номой уйлэ 
эхилхэдэ, модо Буулгахада, барилга 
хэхэдэ, гоёолто зуухэдэ, найр наада 
хэхэдэ, хии морин хиидхэхэдэ, лусууд 
тахю улхада, ура дарха хэхэдэ Байн. 
Ш энэ хубсаБа умдэхэдэ, хубсаБа 
оёжо эхилхэдэ, худалдаа наймаа хэхэ
дэ муу. Газар хахалжа, загаБа бари-

л _____________________________________________

жа, уБа гаталж а болохогуй.
Энэ удэр уБэ абаа Баа, ш арай 

Байхан болохо, Байн удэр.

Мартын 31, монгол литээр 7, гара- 
гай гурбан

Энэ буянта удэр Бахю уБадаа та 
хюулхада, хэшэг даллага абхуулхада, 
бэри буулгахада, нуудэл хэхэдэ, мори 
Бургаахада, гэр байра бариж а эхил
хэдэ Байн. Эм найруулхада, юумэ 
узуулхэдэ, хурим найр хэхэдэ, худал
даа наймаа хэхэдэ муу удэр.

УБэ абахада муу удэр, хэруул хэлэ 
аман болохо.

Апрелиин 1, монгол литээр 8, гара- 
гай дурбэн

Дуйсэн удэр, отош о бурханай удэр. 
Энэ буянта удэр БахюуБадаа тахюул
хада, лусууд тахихада, эмнэлгын хэ- 
рэгтэ, шэмэг гоёолто зуухэдэ, модо 
тарихада Байн удэр.

Г азар малтажа, модо таариж а 
болохогуй.

Энэ удэр уБэ абаа Баа, наБан ута 
болохо, Байн удэр.

Апрелиин 2, монгол литээр 9, гара- 
гай табан

Х удалдаа наймаа хэхэдэ, хэлэ ама- 
най харю улга уншуулхада, лама хуба- 
раг болоходо, гулгэ тэжээхэеэ абаха
да, замда гарахада Байн удэр. М одо 
таарихада, худаг малтахада муу.

Энэ удэр уБэ абаа Баа, убшэн ерэхэ, 
муу удэр.

Апрелиин 3, монгол литээр 10, га- 
рагай зургаан

Энэ удэр туБатай уйлэнуудые хэхэ
дэ, БахюуБадаа тахюулхада, лусууд

_________________________Г
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тахюулхада, шэнэ барилга хэжэ эхил- 
хэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, шэмэг 
гоёолто зуухэдэ йайн.

Х адаг табижа, мори урилдуулжа, 
ухибуудые ургэжэ абахада, ангуу- 
ри хэхэдэ, бэри буулгахада, ухибуу 
хулдэ оруулхада, замда гарахада муу 
удэр, нохой абаха хорюутай.

Уйэ абахада -  йайн удэр.

Апрслиин 4, монгол литээр 11, га- 
рагай долоон

Энэ удэр ехэ хэрэг эхилэнгуй, 
удэрэйнгеел ажал хэжэ унжэбэл дээ
рэ. Ю умэ эхилхэдэ муу удэр. Энэ 
удэр уйэ абаа йаа, баялиг ехэ болохо, 
йайн удэр.

Апрслиин 5, монгол литээр 12, га- 
рагай нэгэн

Энэ буянта удэр йахю уйадаа т а 
хюулхада, хубсайа эсхэхэдэ, бэри 
буулгахада, тоосоо хэхэдэ, гэр 
арамнайлхада, модо таарихада, ан 
гуреелдэ агнахада, хото байрын 
йуури бариж а эхилхэдэ йайн. Эм най- 
руулхада, эрдэм номой уйлэ эхилхэ
дэ, ухибуу хулдэ оруулхада муу удэр. 
Энэ удэр уйэ абаа йаа, убшэн ерэжэ 
болохо, муу удэр.

Апрслиин 6, монгол литээр 13, га- 
рагай нэгэн

Энэ буянта удэр йахю уйадаа т а 
хюулхада, эрдэм номой уйлэ эхил
хэдэ, ухэр малтай холбоотой хэрэг- 
тэ, буянай уйлэдэ йайн. Гэр байрын 
йуури табихада, убшэ эмнэлжэ эхил
хэдэ, худалдаа наймаа эрхилхэдэ муу 
удэр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, ж аргал ерэ- 
хэ, йайн удэр.

рагаи хоср
Эм найруулхада, эрдэм ном заал- 

гаж а эхилхэдэ, нуудэл хэхэдэ, буянай 
уйлэдэ, лусууд тахю улхада, хэшэг 
даллага абхуулхада, тоосоо хэхэдэ, 
узэл узуулхэдэ, бэри буулгахада йайн 
удэр. У ра дарха хэхэдэ, газар малта- 
хада муу удэр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, адуу мал 
удэхэ, йайн удэр.

Апрслиин 8, монгол литээр 15, га- 
рагай гурбан

Энэ удэр йахю уйадаа тахюулхада, 
буян хэхэдэ, холын замда ном уншуу- 
лаад ябахада, мал газааш ан гарга- 
хада, нуудэл хэхэдэ, лусууд тахю ул
хада, займаар юумэ абахада йайн. 
М одо таариж а, эм бэлдэжэ, худалдаа 
наймаа эрхихэдэ, хурим найр хэхэдэ, 
нохой абахада муу удэр. Энэ удэр уйэ 
абаа йаа, олзотой байха, йайн удэр.

Апрслиин 9, монгол литээр 16, га- 
рагай дурбэн

Эм найруулхада, анда нухэртэй бо
лоходо, бурхандаа мургэхэдэ, худал
даа наймаа хэхэдэ йайн. М одо таари
хада, замда гарахада муу удэр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, убшэн ерэ
жэ болохо, муу удэр.

Апрслиин 10, монгол литээр 18, га- 
рагай табан

Бурханда зальбархада, лусууд та
хюулхада, хото дал бариж а эхилхэдэ, 
ухэр мал хундэ угэхэдэ, ажалшаниие 
абахада, хурим найр хэхэдэ, хонитой 
холбоотой хэрэг уйлэдэ йайн. Эмнэл- 
гын уйлэдэ, хурэнгэ эйээхэдэ, замда 
гарахада муу.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, гарзатай 
байха, муу удэр.Апрслиин 7, монгол литээр 14, га-

л г
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ПУУЛЭИ п о н и н

Хорилто
Олониие comoohoH муухай халдабарита убшэнйее боложо, олон тумэнэй хабаа- 

далгатайгаар унгэрхэ найр нааданууд, олониитын хэмжээ ябуулганууд хоригдохонь
гэйэн мэдээсэл хун зониие хулгеебэ.

Х алдабарита убшэнэй дэлгэржэ байЬап энэ 
уедэ Буряадаймнай хотонуудта 750 хунйее 
улуу бэшэ хабаадалгатайгаар болон худео 
аймагуудта 250-haa улуу бэшэ олоной хабаа
далгатайгаар хэмжээ ябуулганууд унгэргэгдэхэ 
ёЬотой. Иимэ шиидхэбэри Буряад Уласай Тол- 
гойлогнтын хутэлбэри доро мартын 16-да 
унгэргэгдэЬэн зублеендэ абтаа.

- Буряадай хилэ дабажа opohon 22 мян-

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И
Аабаганаха делать неуверенные вя

лые движения.
аабагар неуклюжий, 
аабайха еле-еле держаться (на ногах), 
ааг язычок (у рыболовного крючка); 

зазубрина (остроги).
аагаха 1) запинаться, не находить 

нужных слов; 2) спохватываться.
ааглаха делать зазубрины, зазубри

вать.
аагтай с зазубринами, 
аад союз 1) против, но, а, тобшоор 

аад, хун бухэндэ ойлгогдохоор хэлэжэ 
угэбэ он сказал кратко, но понятно всем 
и каждому; 2) соед. и, да; угыл аад, угы 
всё нет и нет, нет как нет; 3) причин, так 
как, уни холын тэрээниие узеегуй аад, 
танижа ядааб так как я очень давно его 
не видел, то не смог его узнать, 

аадар ливень, проливной дождь;

ган хун шалгагдаа. Халдабарита убшэнтэй 
хун элируулэгдээгуй. М унее дээрээ инфек- 
ционно стационарта 10 хун байна. Тэдэнэр 
СолонгосЬоо ерээ, гадна ХитадЬаа ерэйэн 
ушее хоёр хун байлгагдана. Мун тиихэдэ 146 
хун эмшэдэй xapyyhan доро байлгагдана, - 
гэжэ Буряад Уласай ахамад санитарна врач 
Сергей Ханхареев Ьаяхана мэдуулээ.

Сэнгэ РИ Н Ч И Н О В

аадар бороо парн. ливень, 
аажам 1. тихий, спокойный, медлен

ный; 2. тишина, тишь.
аадарай грозовой; аадарай уулэн гро

зовая туча.
аажамаар тихо, медленно, постепенно, 
аажамархуу 1) тихий, спокойный, за

медленный; 2) инертный.
аажамдаха 1) замедляться; 2) успо

каиваться, утихомириваться; 3) оказы
ваться побежденным (из-за своей нерас
торопности).

аажамдуулха допуст. от аажамдаха. 
аажамхан уменъш. от аажам
1 )тихонький,спокойненький;
2) медленный, постепенный, 
аажамханаар тихохонько, спокой

ненько.
аал частица модальная байха 
юм аал? да есть ли?
С.М . Бабушкин «Буряад-ород толи»
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