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X ХАНДАЛГА! 4
Коронавирус халдабарита убшэнэй тургеер дэлхэй дуурэн дэлгэржэ баййан 

уш арйаа Буряад Уласай Толгойлогш о Алексей Цыденов апрелиин 30-ан бо
лотор карантин болохо гэжэ мэдуулбэ. Пургуулинуудта интернедэй аргаар 
хэшээлээ ябуулхыень хэлэбэ.

Захаамин аймагай гулваа Сергей Гонжитов Х арасайда ш алгалтын га- 
зар апрелиин 4-hoo нээгдэжэ, зубшеейэн саарйатай хун ябаха аргатай гэжэ 
мэдуулбэ. Тиимэйээ хун бухэн бэеэ гамнаж а, гэрйээ гарангуй байха, заабол 
маска умдэхэ хэрэгтэй.

\  /

Бэеэ гамнагты
Коронавирус халда- 

бариин жэхымэ тургеер 
дэлхэй дуурэн дэлгэржэ 
баййан yuiaphaa Роспот- 
ребхиналта турэлхидтэ 
хуугэдээ хамгаалхые зуур- 
шална.

Ухибуудэйнгээ харил- 
саа хизаарлаха, шадаал 
haa, гэрйээ гаргахагуй. 
Байд гээд лэ, гэртээ сэ- 
бэр агаар оруулжа бай
ха, халдабари сарадаг 
хэрэгсэлнуудые хэрэглэн, 
удэр бухэндэ гэрээ сэ- 
бэрлэхэ. Олониитын га- 
зарнуудаар, илангаяа 
хооллолгын, худалдаа 
наймаанай, сулое сагаа 
унгэргэлгын газарнуу- 
даар тад ябуулхагуй. 
Хуугэдэй наададаг тал- 
майнууд б а Нал хорюулда

оронхой.
Хэрбээ гэрйээ гарангуй 

байхын аргагуй ушарай 
дайралдабал, заабол мас
ка умдэхэ, газаагуур юумэ 
дайрахагуй гэжэ ойлгуул- 
ха шухала. Гэртээ оро- 
ходоо, нюур гараа йайса 
угааха, аман болон хама- 
райнгаа  хундынуудые

зайлаха, хубсайаяа угаа
ха, асарйан юумэеэ хал
дабари сарадаг хэрэг- 
сэлээр аршаха. Гадна 
еейэдееш ье шухала хэ- 
рэгэй угы haa, газаагуур 
ябахагуй, айлаар зайхагуй 
гэжэ оролдогты.

Дарима
ЦЫБИКДОРЖИЕВА
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Интернет хурал
Коронавирусай дэлгэр- 

хэгуйн тула Буддын ша- 
жантанай заншалта Сангха 
хуралнуудаа сэхээр дам- 
жуулха шиидхэбэри абаа.

Тиимэйээ йузэгшэд да- 
сан дуган ошонгуй, гэртээ 
мургэхэ аргатай. Шэнын 
8, 15, 30-ай удэрнуудтэ
«Буряад-ФМ» радиогоор 
хуралнуудые соносожо бо- 
лохо. Мун ямар дасан- 
гуудта сэхэ дамжуулганууд 
эмхидхэгдэхэб гэжэ Буд
дын шажантанай заншалта 
Сангхын сайт дуулгаха.

Апрелиин 1-Ьээ гурбан 
удэрэй туршада хурагда- 
ха ёйотой байЬан Ганжуур 
хурал Ивалгын дасанай 
Согшон дуганда ургэноор

ПОНИН

унгэргэгдэхэгуи, харин 
дуган дугануудаар амяа- 
раа уншагдаха. Мун апре
лиин 2-то хараалагдайан 
XII Бандида Хамба 
лама Этигэловтэ мургэл 
эмхидхэгдэхэгуй.

Энэ хэсуу сагта бул- 
та гэр бараандаа улэхэ 
шухала гэжэ ламбагай-

Илалтын йайндэр
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайн дурбэн жэл 
шахуу саг соо ургэлжэлвв- 
Энэ саг соо айхабтар ехэ 
йандарал, гарза, хохидол 
ушарагдажа, айл бухэндэ 
уйдхар, гашуудал, зоболон 
асарйан юм.

Ара тал ад а улдэЬэн эжы- 
нэр, ухибууд аюулта дай- 
най аймшагтай амисхаал 
удэр бухэндэ узэжэ, удэр 
Ьунигуй, убэл зун гэлтэгуй, 
убшэлхэ, гэдэйээ улдэхэ, эсэ- 
хэ сусаха гээшые ухаандааш 
оруулангуй, сагай хатууе, 
хуулиин шангые бэе дээрээ 
дабажа гарайан юм.

Майн 9-дэ Илалтын 75

нар дахяад йануулна. 
Зугоор заабол дасан 
ошохо хойшолуулшагуй 
хэрэгэй гараа haa, айм
шагтай убшэнйоо бэеэ хам- 
гаалха бухы эрилтэнуудые 
жэншэдгуй сахиха хэрэг- 
тэй. Маскагуй хуниие дасан 
оруулхагуй.
Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА.

жэл болохонь. Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын дайнай myhaia 
халуун дулэн соогуур ябаад 
ерэйэп дайнай ветерануудта 
бэеын элуурые хусэжэ, энэ 
Ьайхан илалтын удэроор 
амаршалнаб!

Минин хугшэн таабай 
Бальжанов Цыбикжаб Дор- 
жиевич 1912 ондо турэйэн 
юм. Баруун дайнай халуун 
дулэн соогуур 57-хи кавале- 
рийскэ дивизиин буридэлдэ 
Г еоргий Жуковай удари- 
далга доро ябайан. Прохо- 
ровка, Курск шадар эрэлхы 
зоригтойгоор дайлалдажа, 
1943 ондо хундоор шарха- 
таад, гэртээ олон медаль тай

бусажа ер эй эн юм.
Харин тиихэдэ минии 

Таня тообиин аба, Ага ню- 
тагай Даширабданов Сод- 
номжап Рабданович 1924 
оной, зуун талын Япон 
дайнда ябажа, хэдэн олон 
орден медальтай гэртээ 
бусайан юм. Эдэ хоёр таа- 
байнарни бидэнэй сэлмэг 
хухэ тэнгэри доро элуур 
энхэ ажайуухымпай тулоо 
Эсэгэ ороноо хамгаалаа гээ- 
шэ. Эдэ хоёр таабайнарни 
минии зурхэндэм одо мушэд 
мэтээр хододоо гэрэлтэжэ 
ябаха.

Бэлигма БАЛЬЖАНОВА,
У таата hyypn.
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БЭЛИГЭЙ ДЭЭЖЭ

Далайн саана дадажа ядаагуй
Тоомгуй Батончик 

томо М алыш хоёргуйгеер 
Буряадай гурэнэй цир- 
кын ямаршье тоглолто 
унгэрдэггуй байгаа. Эль- 
гээ хататар энеэлгэдэг 
эди ш эдитэй эдэ хоёрой 
тайзан дээрэ гарахые ха- 
рагш ад тэсэ ядан хулеэгшэ 
h)ii. Багашуул Батончигые 
сохом лэ угылнэ хэбэртэй. 
Теэд дурыень буляаНап 
дурые гуйсэдхэгш э Ба- 
та-Ш улуун Д анж алов 
м унее дээрээ Амери- 
кын Холбоото Штадууд- 
та ажамидарна. Буряад 
Уласай габьяата артист 
тайзанда хабаагуй, тад 
ондоо зорилго урдаа ха- 
рааланхай гэжэ утаНаар 
залгаад ойлгобобди. Тэрэ 
хеерэлдеегее дурадха- 
хамнай.

-  Бата-Шулуун, мэндэ 
амар! Минин мэдэБээр, 
туруушын буряад кло
ун болонош. Багшашни 
хэн бэ? Буряадай циркын 
байгуулагдаЬан carhaa 
труппын буридэлдэ ороо 
бэлэй гуш?

1996 он байгаа. Бу
ряадай Ундэйэтэнэй ли- 
цей-интернадта 9-дэхи 
ангида Нуража байха- 
дамни, хумуужуулгын 
талаар захиралай ор- 
логшо Татьяна Григо

рьевна намайе дуудаад, 
клоунадын Бургуулида 
эльгээгээ 1ээн. Цирк руу 
харгылдаг Буянто Цыре- 
новтэ (муноо Буряадай 
арадай артист болонхой) 
хутэлуулээд, ушоо гар- 
тань бэшэг барюулаад 
табийан юм. «Театральна 
кружогто ябадаг, энеэдэ- 
тэй дурэнуудые наададаг 
энэ хубууе Бургуулида 
абы т» , -  гэж э тэрээн  
соонь бэшээтэй байгаа ха. 
М айдари Ж апхандаевай 
кабинет соо мэргэжэл- 
тэд намайе туршажа мэ- 
дээ бэлэй. Ходо хоорэжэ 
байдаг шулэгэйнгое 
угэнуудые мэгдэйэндээ 
мартажархёод байгаа 
1ээм гэжэ йанадагби. Бур- 
драмай тайзан дээрэйээ, 
гастрольдо ябахадаа, 
тордийогуйгеер хэлэ- 
дэг шулэгэйнгое тэг дун- 
да тороод тогтош оо 
1ээм. Тиигэжэ байжал 
Нургуулида оройон хум. 
Туруушээр Тумэрее баг- 
ш ада йурааб. Хоёр hapa 
тухай бэлдэлгэ хээд, 
Бурдрамай тайзан дээрэ 
Ш энэ ж эл эй зужэгтэ орол- 
сожо эхилээб. ТиигэНээр 
циркнай гурэнэй нэрэ- 
тэй болоод, шэнэ багша- 
нар ерээ. Ганболд багша 
Тунгалаг ханитаяа заадаг

Б-Ш. Данжалов

болоо. М онголдо клоуна
дын Налбари байгуулНал 
Батболд багш ада Нурааб. 
М унее тэрэ багшамни 
бурхандаа ябанхай...

-  Буряадай циркдэ хэды 
шэнээн худэлеебши?

2017 ондо циркйээ 
ябааб. Пуралсал гарайан 
сагаа нэмэжэ тоолобол, 
21 жэл худэлее болоноб. 
Буряад Уласай соёл ура- 
лигай училищида (БРУ
КИ) цирковой тайагые 
тугэсхооб. Тэндэ акро- 
бат-вольтижёрой мэргэ- 
жэл абааб. Акробадууд 
ёйоороо 15 жэл худэлоод, 
пенсидэ гарадаг. Тэрэнээ 
би хусэлдуулээб.

-  Улэхэ хусэл байгаа гу?
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Нью-Йорк хотодо

Байгаал даа. Теэд- 
шье саашанхи байдал ту- 
хайгаа бодохо, тиихэдээ 
ухибуудэйнгээ тала хара- 
ха саг тулажа ерээ гэжэ 
бодол туроо. Ухибуудээ 
бодхоохын тулада хуг- 
жэхэ хэрэгтэй болоо. 
Эгээл тиигэжэ йанаата 
болохо уедоо Америкэдэ 
ажаНууха эрхэ олгуулНап 
грин карта шуужэрхёоб.

-  Аза талаантай бай- 
наш. Теэд юундэ заабол 
Америкэ ябахаяа haiiaa? 
Ондоо газар байна ха юм.

-  Сан-Ф ранцискода дуу 
басагамни ажайуудаг. Ха- 
дамда гаранхай. Эжым- 
нитттье гиитттээ ошонхой.

-  Тиигээд лэ далайн 
саана байхаяа зорёо гут?

Тиигээ. Арайл ухи- 
буудни эндэ дадаж аядаад, 
hooproo Буряадаа бусая 
гэлдээ. Тиигээд эжытэеэ 
хамта Улаан-Удэ руугаа 
тэхэрихэ болоо. Харин 
бинь улооб.

-  Юундэ?
Тубхын туруундэ 

салиндаа олзуурхааб. 
Буряадта салимни арай 
шамай хурэдэг байгаа. 
Соёлой йалбарида хэзээ 
ехэ мунгэ угэдэг 1ээм даа. 
Ухибуудни ехэ боложо 
ябана. Мун лэ эрилтэнь 
дээш элнэ ха юм. Урид 
иишээ ерэдэг 1ээм. Айл- 
ш аар буухада, гоёл юм 
ааб даа. Харин байрла- 
хаяа ерэхэдэ -  ондоо.

Туруушээр ядалдааб. 
Англи хэлэ мэдэхэгуйб 
даа. Зонойнь менталитет 
ондоо. Эдеэниинь оорэ. 
Туруушээр халуун сайгуй 
эдеэлжэ шадагшагуй 1ээм. 
Муноо хамаагуй хуйтэн 
yha угаад ябадаг болооб. 
Заримдаа мульйэтэйшье 
yha уухаб. Кофедо Нурааб.

-  Зониинь ямар бэ?
Нухэд Ну удэр гэжэ 

балай ябалсадаггуй хэ- 
бэртэй. Бэе бэетэеэ ехэ 
эбтэй бэшэ гэжэ йанахаар 
байдаг. Хун бухэниинь 
ганса хара амияа хараад 
лэ ябана гээшэ гу даа. 
Гэбэшье Ород гурэнэй 
эрхэтэнши гэжэ шам руу 
хазагай харахагуй, хэ- 
зээдэшье муушалхагуй 
байна. Мунгэ салингай

талаар дутуу угэхэ, мэхэл- 
хэ гэжэ байхагуй. Буруу 
юумэ хээ йааш, зарга бэ- 
шэхэл даа. Хуули зарша- 
маа баримталаад ябадаг 
сэхэ зон гэжэ адагланаб.

-  Юу хэнэбши?
Паяхана ерээд бай- 

хадаа, барилгын фир- 
мэдэ ажалда ороо 1ээм. 
Ородуудаар худэлооб. 
Г эр бодхоохо, зосоохи 
газаахииень болбосон 
тухэлтэй болгохойоо эхи- 
лээд, барилгын худэлмэри 
барашагуй ехэ. Улаан- 
Удэдэ байхадаа, ажалайн- 
гаа хажуугаар модоор ба- 
рилга хэдэг йэмби. во р о е  
дарха хэхэ дуратайб. Тии
гэжэ мунгэшье олодог 
йэмби. Сан-Францискода 
гансал ородуудаар ху-
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ДЭЛХЭД00, хэлэндэ hy- 
ранагуйб. ТиимэДээ кол- 
ледждо Нуража байнаб. 
Хажуугаарнь аман хэ- 
лэеэ йайжаруулангаа, 
00рынг00 маш инаар зо- 
ниие З00нэб.

-  М унее хэлэ хэр мэдэ- 
дэг болоо?

- Хэлэ орой мэдэхэгуй 
хун ерэйэн аад, яйала ойл- 
годог, хэдэн уг©0р харюу 
хэлэхэтэй боложо байнаб.

- Америкын харгы ма- 
найхитай зэргэсуулхээр 
гу?

- Угы ааб даа. М анай 
Россини харгынууд гай- 
тайл даа. Питер болон 
М осквайаа машина зеежэ 
туршайамби. ТиимэНээ 
харгыень Пай и мэдэхэб. 
Америкын харгынууд ас
фальт хушалтатай жэгдэ, 
жэрэгэр даа. М ашинаа- 
раа 12 мянган километр 
ябаад байнаб. Нэгэ тээ- 
шээ шэглуулйэн хоёр 
полоса байна. Урдайаа 
ябажа баййан авто-унаа- 
нуудай харгынууд ондоо 
тээ оршоно. Тиимэйээ 
мургэлдэхэ бариха гэжэ 
байхагуй. Харгын хажуу- 
гаар жолоошодой амарха 
бухы бай ра  байдал  зо- 
хёогдонхой. Аятайханаар 
баряатай заправканууд. 
Аюулгуйе баримталжа, 
хуу бодолтойгоор хээтэйл 
даа.

-  Америкын узэсхэлэн- 
тэ йайхан газарнуудаар

ябайанаа харуулйан гэрэл 
зурагуудые Фейсбугта 
дэлгээнэш. Хаагуур ябаа?

Нью-Йорк, Чикаго, 
М айами, Вашингтон, Те- 
хасай Хьюстон хото, Лас- 
Вегас, Лос-Анджелес ха- 
рааб. Ундэйэтэнэй гурбан 
томо парк ошооб. Ябайан 
лэ газартамни ариг сэбэр, 
хунэй амархаар, аятай ор- 
шон байдал тухеэрээтэй 
байна. А мархаар газар- 
нууд олон байна. Амери
кын зон байгаалидаа ехэ 
гамтайгаар хандана.

-  Сан-Францискода 
цирк бии гу?

- Угы. Еруул цирк то- 
глолто угэдэг. Цирк Дю- 
солей ерэдэг. Пургуули 
шэнги студинууд бии.

-  Тэндэ цирк байгуулха 
хусэл байна гу?

- М унее дээрээ ондоо 
тусэбтэй байнаб. Сааша- 
даа хаража узэнэ бэзэб. 
Клоунадын студи байгуул- 
жа болохоб.

-  Америкэдэ улэнгее 
улее?

- Ya3iH3X36, я haa эндэ 
хаяхаб гэжэ йананагуйб. 
П еергее  бусаха хусэл бии. 
Гэбэшье тулэг найандаа 
туби дэлхэйн газар yha 
хаража, юумэ узэжэ яба- 
ха хэрэгтэй гэжэ бодоноб. 
Ш энэ мэргэжэлтэй бо- 
лохоёо йананаб. Сааша- 
даа тэрэ мэргэжэлээрээ 
олзын хэрэг байгуулха 
тусэбтэйб.

-  Олзын хэрэг тэндэ 
байгуулхада бэлэн гу?

- Пураггуй бэлэн. Га- 
раараа юумэ хээд, эндэ 
мунгэ олохоор. Г эртэй 
бараатай болохойоо га- 
ДУУР ушее хадагалаад суг- 
луулжа болоно. М анай 
Ород гурэндэ ноён бэшэ 
haa, гараараа худэлдэг 
юрын ажалшан тиигэжэ 
шадаха аал? Yrbi! Эндэ 
толгойтойл haa, еерын 
хэрэг нээгээд худэлхеор 
байна.

-  Суг худэлйэн нухэд- 
тэеэ холбоо баридаг?

-  Буряадта буумсаараа, 
заатагуй цирк ошодогби. 
И итттээ ерэйээр, хоёр жэл 
боложо байнаб. 3 дахин 
Буряадаа ошожо урдеэб. 
Пуулшынхиеэ Ш энэ жэ- 
лэй ам аралты н уедэ 
ошооб.

-  Коронавирус гэжэ 
шууяан тэндэтнай болоно 
гу?

М анай городто ехэ 
хулгеен угы. Пужэржэ 
эхилхэ багаарнь -  эдеэ 
хоол, yha, туалетнэ саар- 
ha, маска болон бусадые 
урди1ээйб гэжэ абалган 
болоол 1ээн.

-  Элуур энхые хусэнэб. 
Тусэблэйэнее бэелуулыш 
даа!

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА 
хеерэлдэбэ.

Бата-Шулуун Данжаловай
дурадхаЬап гэрэл зурагууд.
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__________АГУУ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО__________

Санага -  онсогой шэнжэтэй нютаг
ТЭНГЭРИ ЮУНДЭ 
УЛАЙГААБ?

1941 оной убэлэй, хаба- 
рай хатуу шэрууниие «Ста
лин» колхоз гэмгуй йайнаар 
унгэргэжэ, малайнгаа тоо 
толгой хороонгуй, тул олоор 
абажа, йанаа сэдьхэл йайтай, 
колхозойнгоо адуу малда 
убйэ бэлдэхэеэ эхилжэ бай- 
гаа. Июнь йарын 22-ой удэр 
доодо талайаа нэгэ моритой 
хун мориной тухаар оодоржо 
ерээд, колхозой правлениин 
газаа моринйоо йурэжэ буу- 
гаад, правленидэ орожо, кол
хозой туруулэгшэ Бата Доно- 
евто «Ехэ дайн эхилбэ. СССР 
гурэнэй баруун ехэ городуу- 
дые фаншс Германн бомбо- 
дожо, ухэр буугаар буудажа, 
олон зуун хунуудые алажа 
байна», гэжэ дуулгаба.

Ойро тойро баййан хунууд 
ехээр сошобод. Колхозой 
парторг Намсараев Дамба 
Гармаевич удэшын 7 сагта 
колхозой клубта колхозни- 
гуудые сугларагты гэйэн со- 
носхол тарааба.

Клубта зон олоор суг- 
ларжа, суглаан болобо. Кол
хозой туруулэгшэ колхозни- 
гуудтаа хандажа: «Энэ ехэ 
шуйата дайн арад зоной ам- 
галан байдалые эмдэбэ. Хун 
зондо туйлай ехэ зоболон 
асархань. Теэд яахаб, шуйата 
дайсаниие бута сохихо хусэн 
СССР гурэндэ бии, бидэ ила- 
хабди. Манай зорилго ажа- 
лаа шангадажа, Эхэ орондоо 
Улаан Армидаа туйалха гээ- 
шэ манай гол зорилго боло-

но», гэжэ колхознигуудтаа 
хэлэбэ.

Удэртоо оло дахин уул- 
заад, йуниндоо хаб байсар 
тэбэрилдээд, йанаа амар 
унтадаг хунуудэй хоёр ню- 
дэнэй зубхинууд ниилэжэ 
хонобогуй. Хун бухэндэ эл- 
дэбын йанаа бодолнууд бии 
боложо, унтаха нойроо алда- 
ба. Суглаанай йуулдэ ганса 
Цырен-Доржо хубуутэй Цы- 
ренова Бадма эхэнэр хэлэбэ: 
«Пуулэй хоёр жэлэй турша- 
да тэнгэриин улайха унгэруу 
ехэ болошоо йэн, садхалан 
гэдэйэтэй ухэрнууд йуниндоо 
муу ёроор моорэлдэхэ, заахан 
ухибууд хашаанай хабшал- 
га орёохо, бургаайадые хоёр 
хулдоо хабшуулаад оодор- 
голдохо болоо йэн». Бадма 
эзын ганса хубуун Цырен- 
Доржо дайнда баатар сэрэг- 
шын ухэлоор унайан юм.

Дэлхэйн хоёрдохи дай
най урда тээ баглагар хара 
уулэн огторгойе хушажа, 
галта дайе зугнэжэ, тэнгэри 
ходо улайжа байгаа. Иимэ 
узэгдэлые хараад, нютагай 
зон дайн болохонь гэйэн 
тэмдэг гэжэ хаанайаа мэдэ- 
хэб даа. «Буряад-Монголой 
Унэн» газетэеэ уншажа, Ха- 
саан нуурай хажууда, Хал- 
хын голдо, Карело-Финскэ 
дайнууд тухай заа-зуухан 
мэдэдэг бэлэй. Карело-Фин- 
скэ дайнда буряадай баатар 
хубуун Гармажап Аюрович 
Гармаевай Советскэ Союзай 
Герой болойон тухай Иайн 
мэдэхэ байгаа.

С. Банзаракцаев

ДАЙНДА ИИГЭЖЭ 
МОРДОО ЬЭН

Санага Булагйаа Хадаев 
Никита Базарович (1916 оной) 
1937 ондо Улаан сэрэгэй албан- 
да мордоод, 1939 ондо Карело- 
Финскэ дайнда эхилхэйээнь, 
дуурэтэрьшь дайлалдаад, 1940 
ондо Санага нютагтаа шар- 
хатай ерэйэн ехэ хундэтэй хун 
байгаа. Эсэгын ехэ дайн эхил
бэ. Немец-фашистнуудтай тэм- 
сэжэ, илалта туйлаба. Баруун 
гарайнь буунай шабха татадаг 
долёобор хурганиинь зохол- 
жо эхилбэ. Дайнай гурбадахи 
амтые узэбэ, зуун хулэйшоо 
сула мяхаар шархатаба. Гостти- 
тальдо хэбтэжэ эмшэлуулээд, 
йайн болоод, Хайлаарай 
бэхижуулгьш райондо сэрэг- 
шэн баййанаа 1946 оной июнь 
йарада нютагаа ерээ йэн. Са
нага нютагаархин энэ гайхам- 
шагга хуноо ехээр хундэлдэг 
бэлэй. Дайнай йуулдэ КПСС- 
эй гэшуун колхоз, совхозойн- 
гоо хутэлбэрилхы ажалда 
худэлжэ, ундэр найанайшаа
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амаралтада гараа Ьэн.
Дайнда мордохо ямар

хунууд байгааб? Бэеэ хусэйэн 
пшираг эрэшуул, гэр булын 
эзэд, колхозой гэшууд, 34 
ухибуудэй абанар, габжа, 
гэбшэ ламанар гэхэ мэтэ. 
Y11100 тиихэдэ дунда зэргьш 
найатайшуул, 1-2 ухибуудэй 
абанар, ухибуу хулеэжэ баййан 
гэрэй эзэдууд, ламанар байа 
олон. 1934 ондо Санагьш да- 
санай хаагдахада, хубарагууд 
баййан, йургуулида йуража 5-7 
ангинуудые дуургэйэн нюта- 
гай залуушуул байгаа. Дайнай 
урда тээ Улаан Армида 1938- 
1940 онуудта алба хэжэ баййан 
Хужар нютагйаа 4 хун, Санага 
Булагйаа 6 хун сэрэгэй албанда 
баййан туухэтэй. Дайнай эхи- 
лээд, 9 хоноод байхада, колхо
зой 4 гэшуудтэ дайнда мордо
хо таталгын саарйан сомонйоо 
угтэбэ: 1. Чимитов Щирап 
1901 оной, гурбан ухибуутэй: 
Пасан 1926 оной, Тогоошо

1931 оной басаган, Володя 
1940 оной. 2. Цыденов Гарма 
Нанзатович 1913 оной ганса 
бэе хун. 3. Бадмаев Цыден- 
Доржо Даншевич 1908 оной, 
4 ухибуутэй: Дамдин 1929 
оной, басагад Лайжид 1930, 
Надя 1938, Валя 1940 онойхид. 
4. Бадмажапов Санжай 1902 
оной, 4 ухибуутэй: Гончик1919, 
Балдан 1926, Дондог 1928, 
Лайжид 1927 оной басаган.

4 хун дайнда мордохо бо- 
лобо гэжэ ТНара-Азаргада 
баййан колхозой туруулэгшэ 
Бальжан Гомбоевто дуулдаба. 
Туруулэпнэ йайн мори унаад, 
нара орохо боложо байхада, 
Санага ошохоор мордобо. 
Углоогуур Хужар нютаггаа 
ерэжэ, гэртээ орожо, сай ба-

ряад, колхозой правленидэ 
ерэжэ, туруулэгшэ Баю До- 
ноевтой уулзажа хоорэлдэбэд. 
Удэрэй хоолой уедэ колхозой 
правленидэ гэшууд сугларжа, 
дайнда мордохо колхозой 4 
гэшуудтэ удэшэлгын сай аягал- 
ба. Бальжин Гомбоев угэ аба- 
жа: «Хундэтэ нухэд! Шуйата 
дайн эхилжэ, арад зондо тулай 
ехэ хохидол, зоболон асарба. 
Колхозой у нэп сэхэ гэшууд, 
олон ухибуудэй абанар дайн
да мордохонь. Таанад, нухэд 
Хужар шотагйаань Эхэ оро- 
ноо, турэйэн Санага нюта- 
гаа хамгаалхаяа эгээн туруун 
мордохо ехэ буянтай хунууд 
байбат. Эрэлхэг зоригтой- 
гоор, баатаршалга гаргажа, 
Эхэ ороноо хамгаалжа ябахы- 
етнай, нютагаархинтнай, гэр 
булэтнэй хусэжэ байна. Нюта- 
гайшаа тахилгатай газарйаа 
халбага болохо шорой бэедээ 
абажа ябагты, миип хаяжа 
болохогуй, тулайан сагай бо- 
лоо haa, шороййооп хоёр шэм- 
хэ ама руугаа хээд, шулйоороо 
худхаад залгихат. ТНоройтой 
ябахадаа, Эхэ ороноо, турэЬэн 
нютагаа дайсадйаа хамгаалжа 
ябанабди гэжэ эрын зориггой 
ябахат».

Дайнда мордохо правле- 
ниин гэшуун Цьщен-Доржо 
Бадмаев угэ абажа хэлэбэ: 
«Нютагаархимни найдагты, 
этигэгты, баатарай зорш гар
гажа, дайсантай тэмсэхэбди, 
илажа шадахабди, амиды мэн- 
дэ бусахабди. Таанар унаЬан 
малгайгаа абангуй худэлжэ, 
Улаан Армидаа элдэбын гуйа 
хургэгты! Манай найдаха 
юумэн иимэ байна». Колхозой 
бухгалтсри мордохо уладай 
хахад жэлэйнь ажалта удэрые

тоолоод, мунгэндэ оруул- 
жа, мунгоорнь барюулба. 
Колхозой туруулэгшэ Бата Эм- 
гэнович колхозой амбаарйаа 
тойотой суугээр баригдайап 
хошоод тэбхэр хуруудуудые 
замдаа эдижэ ябаарайт гэжэ 
гар гартань барюулба. Баййан 
хунуудэй нюур шарайнууд ху- 
биланхай, абяа угы байнад.

Улаан Армиин албанда 
тургэ тургэн хоёр-гурбаадаа- 
раа эрэшуул татагдажа эхил- 
бэ. Айл бухэндэ одоол хундэ 
юумэн ушарба гэжэ ойлгобод. 
Дайнда мордогшод соо ехэ 
олон ухибуутэй гэрэй эзэд бии. 
Сэрэгтэ мордоошод нютагайн- 
гаа хада уулануудта зальбар- 
хадаа: «Ямар хубуу турэЬэноо 
эхэмни мэдээрэй, ямар хуе 
дайнда эыээйэнээ нютагни 
хараарай!», гэжэ зальбардаг 
бэлэй. Аба, эжыпэрыпь юртэм- 
сын нангин уялга yehoo уедэ 
ургэлжэлуулжэ, алтан дэлхэй- 
дэ эрэ турэйэн хадаа нангин 
уургэеэ дуургэжэ, дайгаа да- 
раад бусахыетнай хулеэхэбди 
гэжэ угэлдэг йэн.

Дайнай I азарйаа гурбалжан 
бэшэгууд т иимэ улаан сэрэг- 
шэ баатарай ухэлоор унаба 
гэйэн тэмдэггэй саарйанууд 
удаа дараалан ерэдэг бо
ложо, айлнуудта ехэл хундэ 
байдал эхилээ йэн. Энэ хушэр 
хундэ саг хэды жэлдэ бай- 
хаб, мэдэхын аргагуй бэ
лэй. Ухэлтэ дайнда бэеэрээ 
хабаадайан Улаан Армиин 
шархатайшье, дохолоншье сэ- 
рэгшэд нютагаа, гэр булэдоо 
ерэдэг болобо. Дайнай хатуу 
шэрууниинь узэгдэжэ элирбэ. 
Санжайжап БАЕВАРАКЦАЕВ, 

дайнай ара талын ветеран.
(Ургэлжэлэлынь удаадахи дугаарпш)
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ШУЛЭГЭЙ ДОЛГИНДО ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

ДАЛАН НА h  АНАЙ УРЕЭЛ!
Сэнгуу турэл нютагтаа 
Сээжын хонгёо абяатай 
Сэсэн мэргэн угэтэй 
Сайан мэтэ арюухан 
Сэргэйээтнай хулэг бу таЬараг! 
Сэдьхэлйээтнай нухэд бу таЬараг! 
Далан наЬамнай 
Добын сэсэг мэтэ сарюухан,
Хадын булаг мэтэ арюун тунгалаг, 
Хойшодоо ута найатай 
Хуугэд ашанарайнгаа дунда,
Нара мэтэ мандан,
Намттта мэтэ дэлгэрэн,
Хоймор таладаа таабайн 
Хухюу йайхан зугаа 
Буурашагуй буянтай,
Даашагуй далантай,
Булган йайхан тоонтодоо,
Буянтай жаргажа йуугыт таа,
Баярай хундэтэй уреэлээр айладханаб.

НАР АТА ХАНГАЙДА
Хабарай урихан уедэ,
Хухын донгодоон соо,
Хангалаар анхилхада,
Хунэй сэдьхэл уярхадань 
Ямар гоёб даа, Нарата хангайда. 
Углоонэй арюухан наранаар 
Унгын сэсэгууд туяараа 
Улзы сэдьхэлтэй шубуудай 
Уейвв уедэ уряалйан дууниинь 
Ямар гоёб даа, Нарата хангайда.

Нарата замбиида 
Нарай нялхын мундэлхэдэ,
Налгай аба эжын найдал,
Нэрэеэ нэрлуулхэ хуугэдтэй болоходоо 
Ямар гоёб даа, Нарата Хангайда. 
Хоорхэн хуугэдээ 
Халуухан сээжэдээ нэнгэйээр,
Холын замйаа намайгаа 
Хундын ёйоор угтахадань,
Ямар гоёб даа, Нарата Хангайда.
Булган зоолэхэн тоонтодоо 
Буряад эхэнэрэй сэдьхэлйээ 
Баянхан домогой аялга дууниинь 
Бултанаймнай шэхэ хужарлахадань 
Ямар гоёб даа, Нарата Хангайда.

УРИХАН ДАА ХАНГАЙМНАЙ
Урихан даа Хангаймнай 
Урамдаагаараа уряалналдаа!
Уянгатуулан байгаа хадын домог 
Уранхан дуутай Хангаймнай- 
Уулзайан сагаймнай зэндэмэни!
Хухэ тэнгэриин толон доро 
Хухын дуугаар шэмэглэйэн Хангаймнай 
Хонгёохон дуугаараа суутайл даа! 
Хухэрэн холойоо даллайан Хангаймнай 
Ханилйан уеымнай суранзан татаса!
Хужэ ногоонтой даа Хангаймнай 
Хунхинэмэ дуутай даа!
Хоорэн, дуулан байгаа хадын омог. 
Хундэтэй баянхан Хангаймнай 
Халуухан зурхыемни хайлуулмаар

шэдитэйлнш!

ХУЛЭГ МОРИД
Ульгам зоолэн ябадалтай 
Уйан жороо моримни 
Урда хулоороо соройжо, 
Урагшаа дуулин харайба. 
Палхин мэтэ хиидэдэг 
Паарал эмниг моримни 
Памбай дэлйээ йэжэрээд, 
Пуулээ ургоод харайба.

БОРИС ГАРМАЕВ

Хабатай тургэн ябадалтай 
Хатарша хара моримни 
Хазаараа угзарна урагшань,
Харайхал гэжэ тэгуулнэ.
Нюдэнэй уйанай гаратар 
Ниидэйэн мэтэ харайдаг,
Налмагар удхэн дэлйэтэй 
Нагнан тургэн зээрдэмни.
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Сударнуудай тобшо удха
ХУРАЛНУУД ТУХАЙ

ПанаЬан хэрэг бутэсэтэй 
байхын туда хурал уншал- 
гануудта ябахань шухала. 
Хуралай уедэ шутоонэй 
газарай эршэ хусэн шан- 
гадана. Бурхад, сахюусад 
хуралда хабаадагшадые ба 
тойроод байЬан хамаг юумэ 
арюудхана. Олон ламанарай 
бутээйэн уншалганууд бури 
хусэтэй байха гэнэ.

Монлам Шенмо монгол 
литээр хабарай туруушын 
Ьарын 1-йээ эхилээд, 15 хо- 
ногой туршада болодог. Са- 
гаан Ьарын хуралда ябахада, 
шэнэ жэлдэ хэрэг бутэсэтэй, 
хэЬэн буян арьбажаха.

Дугжуубэ Сагаалганай 
урда тээхэнэ монгол Ьарын 
29-дэ Шойжал сахюусанда 
ургэл боложо, сор шатааха. 
Жэл соо хэЬэн нугэл арюуд- 
хагдана.

Дуйнхор Будда Шэгэ- 
мууниин Калачакрын
Ьургаал бэлэглэЬэн удэр 
унгэргэгдэдэг хуралда ман- 
дал ургэхэ, цам хатарха, 
Жинсрэг хурагдаха. Хабаа- 
дагшад Шамбалын орондо 
тур эх э аргатай.

Доншод зунай туруу
шын Ьарын 15-да 1000 зула 
ба 1000 балин ургэгдэжэ, 
«мянган тахилай» Ьайндэр 
гэнэ. Будда бурхан эгээл 
энэ удэр турэЬэн, гэгээрЬэн, 
тагаалал боложо, паринир- 
ваанда хурэЬэн. ХуряаЬан 
буян 100 мянга дахин арьба
жаха, уур сухал усадхагдаха.

Май дари ерээдуйн Буд
да бурханда зорюулагдаЬан 
уншалга, зунай Ьуулшын 
Ьарын 4-дэ унгэргэгдэдэг. 
Тиихэдээ Майдари бурха- 
ниие залажа, Ногоон мо- 
рёор гу, али Сагаан заанаар 
хуллоод, дасанаа гороолхо. 
Жиндагууд сударнуудые 
баряад, жамгарта ябадаг. 
Энэ хуралда хабаадабал, 
хойто найандаа Ьайн газар- 
та турэжэ, Будда бурхантай 
уулзаха аргатай гэйэн ном- 
нолтой.

Барзай Ьара бури 2 шэ- 
нэдэ хураха. Буддын шажа- 
най хамгаалагша бурхадта, 
дасанай сахюусадта хандал- 
га, ургэл болохо. Шалтаг 
шабаа Ьалажа, буян арьба
жаха, ЬанаЬан хэрэг бутэхэ. 
Сагаан эдеэн табаг, сэржэм, 
Ьу, сайЬарзайда асардаг.

Мандал Шива -  Ногоон 
Дара эхэ бурханда зорюу- 
лагдана. Баялигай ман
дал ургэхэ, ада шудхэрЬоо, 
дайсадЬаа, Ьаад ушаруулха 
юумэнЬээ аршалха, гэр булэ, 
хуугэдтэй болоходо, эблэрхэ 
хэрэгтэ туЬалха. Хурал Ьара 
бури монгол Ьарын 15-да 
унгэргэгдэдэг. Амтан эдеэ, 
жэмэс асардаг.

Арбан Хангал Агын 
дасанда Монгол литээр 
улирэлэй (сезоной) дунда 
Ьарын 29-дэ унгэргэгдэжэ, 
Гомбо, Гонгор, Шагдар, 
Шойжал, Пама, Сэндэмэ, 
Шалши, Намсарай, Жам- 
саран, Цамба 10 сахюуса-

дые дуудалгын ургэл мургэл 
болодог. Yihoo Ямандага 
идам тахигдажа, нэрэнь 
дурдагдадаггуй. Хушэр 
хундэ байдалда ороЬон ху- 
нуудтэ, бухы ажамидаралда 
туЬалха. Жиндагууд хара 
сай, амтан эдеэ асардаг, сэр
жэм ургэдэг, далга абадаг.

Мааниин хурал гур- 
бан удэрэй бисалгал гур- 
бан Ьарын нэгэ дахин Ьайн 
удэрнуудтэ болохо. Хулгай, 
худал, алуур, зальхай яба- 
дал хэхэгуй гэЬэн тангариг 
угэжэ, хуралай уедэ мяха 
эдидэггуй, хоорэлдэдэггуй. 
Ухэл, баршадЬаа зайсуулха, 
буян хуряаха.

Отошо эмнэлгын бур- 
ханай хурал Ьара бури мон
гол Ьарын 8-да тахигдадаг. 
Ламанар хамаг амитанай 
энхэ эл уур эй тулоо Отошо 
бурханай магтаал унша- 
жа зальбардаг. Убшэнэй, 
убгэрэлгын, хугшэрэлгын 
зоболонйоо аршалха.

Зула хурал монгол ли
тээр убэлэй туруушын Ьарын 
25-да унгэргэгдэжэ, Богдо 
Зонхободо зорюулагдадаг. 
Пузэгшэд мэгзэм уншаха, 
1000 зула бадарааха. Мунхаг 
ухаанйаа сулоорхэдэ, масаг- 
лахада йайн.

Агын дасанда лама са- 
наартан удэр бури Жамса- 
ран сахюусаниие хурадаг, 
далга абхуулдаг, зурхай ха- 
радаг, элдэб зайал бутээдэг.

Жалсан ЛУБСАНДАШИЕВ,
«Толон» йонинйоо
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J Зурхай
апрелиин 11-Иээ 24 болотор

Апрелиин 11, монгол литээр 19, га- 
рагай долоон

Энэ уД ЭР йахюуйадаа тахюулха- 
да, хэшэг даллага абхуулхада, H ahaa 
утадхуулхада, уран дарха хэхэдэ, 
мори йургахада, байш анай йуури 
татахада, байш ан барихада йайн.

Х олы н зам да гарахагуй  (йаад 
тохёолдохо), эд бараа газааш ань 
угэхэгуй. Энэ удэр эблэржэ найрам- 
дахые, бэри буулгахые тэбшэхэ.

Yha абахада -  йайн нухэртэй ушар- 
ха.

Апрелиин 12, монгол литээр 20, га- 
рагай нэгэн

Энэ удэр йахюуйадаа тахюул- 
ха, хэшэг даллага абхуулха, найаа 
утадхалгын судар айладхуулха, эм 
найруулха, шэмэг гоёолто зуухэ, та- 
ряа ногоо, модо тариха, ехэ хунтэй 
уулзаха, тумэреер, модоор урлаха, 
мал худалдаха, эмниг мори hypraxa, 
хурэнгэ эйээхэ, байшан, харш а ба- 
риха уйлэнуудтэ йайн. Энэ удэр 
найруулйан, абайан эм арш аан бо- 
лохо. Бэри буулгахагуй (гэдэргээ 
бусаха), модо тайалхагуй, газар 
хахалхагуй, худалдаа наймаа хэхэгуй, 
малгай, хубсайа эсхэхэгуй. Энэ удэр 
гэрйээ юумэ гаргахагуй, байш анай 
йуури татахагуй.

Уйэ абалтагуй.

Апрелиин 13, монгол литээр 21, га- 
рагай хоёр

Энэ удэр ажалшаниие абахада, уран 
дарха хэхэдэ, ном заалгажа эхилхэдэ, 
ан гуроойэ агнахада, тарилга хэхэдэ, 
замда гарахада йайн удэр.

Л ____________________________________________

Нуудэл хэхэдэ, бэри буулгахада, 
ухибуу хулдэ оруулхада муу удэр.

Yli3 абалтагуй.

Апрелиин 14, монгол литээр 22, га- 
рагай гурбан

Энэ буянта удэр йахю уйадаа та- 
хюулхада, ном заалгажа эхилхэдэ, 
лама хубараг болоходо, гулгэ тэжээ- 
хэдэ йайн. Бэри буулгахада, нуудэл 
хэхэдэ, эм найруулхада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ муу удэр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, баялиг ехэ 
болохо, йайн удэр.

Апрелиин 15, монгол литээр 23, га- 
рагай дурбэн

Энэ буянта удэр йахю уйадаа та- 
хюулхада, лусууд тахюулхада, ба- 
рилга хэжэ эхилхэдэ, замда гарахада 
йайн удэр.

М ори урилдуулхада, нохой тэжээ- 
хэеэ абахада, загайа барихада, уйа 
гаталхада, ухибуу ургэжэ абахада 
муу. М ал худалдажа, худаг малтажа 
болохогуй.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, эдеэ хоол 
элбэгжэхэ, йайн удэр.

Апрелиин 16, монгол литээр 24, га- 
рагай табан

Х удалдаа наймаа хэхэдэ, мал йэл- 
гэлдэхэдэ, барилга хэжэ эхилхэдэ, 
мори йургаахада, бэри буулгахада, 
замда гарахада йайн удэр. Уран дар 
ха хэжэ эхилхэдэ, ном узэжэ эхилхэдэ 
муу.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, убшэн ерэхэ, 
муу удэр.

Г
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Апрелиин 17, монгол литээр 25, га- 
рагай зургаан

Энэ уДэР байра барихада, бэри 
буулгахада, хубсайа эсхэхэдэ, сэргэ 
йуулгахада, гэр арамнайлхада, тоо- 
соо хэхэдэ, модо йуулгахада йайн.

Эм найруулхада, хадаг табихада, 
модо таарихада, ном узэжэ эхилхэдэ 
муу удэр.

Уйэ абахада -  муу удэр.

Апрелиин 18, монгол литээр 26, га- 
рагай долоон

Энэ удэр ном заалгаж а эхилхэдэ, 
бурханда мургэхэдэ, харю улга ун- 
шуулхада йайн удэр. Байш ан барижа 
эхилхэдэ, хурим найр хэхэдэ, ургамал 
тарихада муу удэр.

Энэ удэр уйэ абаа haa, баялиг ехэ 
болохо, йайн удэр.

Апрелиин 19, монгол литээр 27, га- 
рагай нэгэн

Энэ буянта удэр йахюуйадаа та- 
хюулхада, эм найруулхада, тоосоо 
хэхэдэ, тумэроор юумэ хэхэдэ, замда 
гарахада, дасан дуган барихада, хото 
байрын йуури барижа эхилхэдэ йайн. 
Бэри буулгахада, модоор уран дарха 
хэхэдэ, ангуури хэхэдэ, газар малта- 
хада муу удэр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, олзотой 
байха, йайн удэр.

Апрелиин 20, монгол литээр 28, га- 
рагай хоёр

Энэ буянта удэр йахюуйадаа та- 
хюулхада, мал гаргахада, лусууд та- 
хюулхада, сэргэ йуулгахада, займаар 
юумэ абахада йайн. М одо таарихада, 
убшэ эмнэлжэ эхилхэдэ, эм найруул
хада, худалдаа наймаа эрхилхэдэ муу 
удэр.

Л

Энэ удэр уйэ абаа йаа, хэруул хэлэ 
аман болохо, муу удэр.

Апрелиин 21, монгол литээр 29, га- 
рагай гурбан

Энэ удэр нуудэл хэхэдэ, хадаг та
бихада, ноён болоходо йайн. Байра 
барихада, мори худалдахада, ном 
уншуулхада, ухибуу хулдэ оруулхада 
муу удэр.

Yli3 абалтагуй.

Апрелиин 22, монгол литээр 30, га- 
рагай дурбэн

Энэ удэр йахюуйадаа тахюулхада, 
буян хэхэдэ, хурим найр хэхэдэ, ажал- 
шаниие абахада, хурэнгэ эйээхэдэ 
йайн. Эм найруулхада, убшэ эмшэлжэ 
эхилхэдэ муу удэр.

Yli3 абалтагуй.

Апрелиин 23, монгол литээр 1, гара- 
гай табан

Энэ удэр лусууд тахюулхада, бэри 
буулгахада, модо йуулгахада, шэмэг 
гоёолто зуухэдэ, хин мори хиидхэхэдэ, 
замда гарахада йайн. Ш энэ хубсайа 
умдэхэдэ, хубсайа оёходо, худалдаа 
хэхэдэ, уйа гаталхада, загайа бариха
да муу удэр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, найан бого- 
ни болохо, муу удэр.

Апрелиин 24, монгол литээр 1, гара- 
гай зургаан

Энэ удэр бурханда зальбархада, 
эмшэлуулжэ эхилхэдэ, мори йурга- 
хада, байш анай йуури табихада йайн. 
Х удалдаа наймаа хэхэдэ, ехэ хэрэг 
бутээхэдэ муу удэр.

Уйэ абалтагуй.

Г
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БУРЯАД-ОРОД ТОЛИ
аалидаха 1) вести себя тихо (или 

смирно); 2) успокаиваться, утихать, ути
хомириваться; 3) замедлять (напр, ход); 
4) действовать медлительно.

аалин 1. 1) тихий, негромкий; 2) мед
ленный, медлительный, нерастороп
ный; вялый;

аалин зантай медлительный, флегма
тичный; 2. тихо, медленно;

аалин ябаябди пойдёмте медленно, 
аалинаар см. ааляар. 
аалихан уменъш. от аалин. 
ааляар 1) тихо, негромко; 2) спокой

но; 3) медленно, вяло.
аамалзаха улыбаться, открывая рот. 
аараха 1) давать осечку (о ружье); 2) 

задерживаться, мешкать.
аарсалха есть (или пить) арсу. 
аарсан арса (род творога), 
аахилаан пыхтение, тяжёлое дыхание, 
аахилха кряхтеть, пыхтеть; задыхать

ся.
аахирха 1) задыхаться; 2) глубоко 

вздыхать.
ааша поступок, действие, поведение 
аашалха 1) дурачиться, озорничать; 

2) расходиться вовсю.
аашархуу озорной, несерьёзный, 
ааяма знойный, палящий, жаркий, 
ааяха шуметь, гудеть. 
аба1 отец, папа, батюшка. 
аба2 облава, охота.
абаадаха зап. брать себе (или с со

бою), уносить, уводить, увозить, 
абаахай паук, мизгирь, 
абаашаха 1) брать с собою (или к

себе), 2) уносить, уводить, увозить.
абааштай бойкий, живой; разбитной, 

расторопный,
абаашуулха допуст. от абаашаха. 
абагдаха страд, от абаха быть взя

тым.
абагдашагуй неприступный (о крепо

сти).
абажур абажур.
абалга опгл. сущ. от абаха 1) взятие, 

получение, принятие, приём, набор, 
приёмка; 2) сьёмка, снятие; ургаса абал
га уборка (или снятие) урожая, жатва; 
уйэ абалга стрижка волос; 3) добыча, 
добывание; нефть абалга добыча нефти, 

абалсаан взаиморасчёты, 
абалсаха саам, от абаха;
1) брать (или получать, покупать) 

вместе с кем-л.; бэшэг абалсаха получать 
письма друг от друга, переписываться; 
2) принимать, получать друг от друга; 
перенимать друг у друга что-либо, 

абалсуулха допуст. от абалсаха 
абама, абамаар стоящий того, чтобы 

взять (или купить и т. д).
абарал 1) спасение, избавление; защи

та; 2) помощь.
абаралга 1. спасение, избавление;

2. оказание помощи, выручка.
абарга огромный, колоссальный, ис

полинский, могучий.
абарха избавлять, спасать, выручать, 
абарюулга хорин. стремянка, 
абаса 1) взятие, принятие, приём, по

лучение; 2) то, что причитается полу
чить.

С.М. БАБУШКИН «Буряад-ород толи»

Редакциин хаяг: Редактор Хэблэлэй нэгэ хахад
671950, Буряад Улас, Закаменск хото, Д.А. Найданова, хуудайан хэмжээтэй.

Ленинэй уйлсэ, 42 дохи гэр. суглуулан буридхэжэ,
алдуунуудые зайагша, ризограф Толилолгонуудта угтэйэн тоо

Ьарадаа хоёр дахин гарадаг Ьпнмн. дээрэ хэблэгшэ Э.В. Цыдемпилова. ба баримтануудай, хунэй, 
нютагай нэрэнуудэй зуб бурууда

Х >|| >| 300. Телефон, факс, авторнуудынь харюусалгатай.
Индекс 59901. ород газегын редакторай: 44632, 43054

буряад газегын редакторай: 43037 Редакциин хараа узэл авторнуудай
Эмхидхэн байгуулагша: бухгалгериин -  43161. йанал бодолтой зохилдонги

Захааминай аймагай захиргаан. бэшэ байжа магад.


