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Микробуудые усадхалга
Дэлхэйгээр дуурэн та- 

ража баййан убшэн бури 
йужэрйоор, арад зониие 
хулгвойоор.

Энэ хундэ байдалда 
хун зомнай хусэ шадалаа 
нэгэдхэжэ, халдабарита 
убшэнтэй тэмсэнэ. Эмшэд- 
тэй болон гурэнэй эмхи 
зургаанай албантантай 
хамта апрелиин Ю-haa ООО 
«Востогой» ажалшад За- 
хаамин хотодо хунэй амар- 
даг газарнуудые, хуугэдэй 
наададаг талмайнуудые, засагай захиргаан табан апрелиин 20-н болотор 
заахай сэсэрлигуудые, олон бак гипохлорит натри, нэгэ ябуулагдаха. Тиибэшье 
дабхар гэрнууд соогуур бак 54 кг болохо Буряадай коронавируейаа йэргылхэ 
халдабарита микробуудые арадай хуралай Ьунгамал гол арга-гэрйээ гарангуй, 
усадхалга хэжэ байна. Энэ Г.Ю. Доржиев худалда- хунтэй харилсангуй байха. 
хэмжээ ябуулгада аймагай жа абаа. Тиигэжэ энэ ажал

Эдеэ холоор туйалха
Бэрхэшээлтэй сагта эдеэ хоолой суглуулбари- 

Буряадай Засагай газар нуудыс угэхэ шиидхэбэри 
хуугэдгэй ир булэнуудые абаа.
дэмжэлгын хэдэн хэмжэ> Хундэ байдалда opohon 
нуудые абанхай. дуурэн бэшэ гэр булэнуудэй

Харин муное гансаараа ухибуун бухэндэ эдеэ хоолой 
ухибуудээ тэжээдэг турэл- суглуулбаринууд хараалаг- 
хидэй ээлжээн ерэбэ. Ко- даха. ЭнээнНээ урид hypryy- 
ронавирус убшэнэй байдал лидаа хунгэлэлтэтэйгээр 
хиналгьш болон саг ургэлжэ хооллодог баййан ухибуу- 
шалгалгьш уласай штаб дые холойоо йуралсалай 
иимэ гэр булэнуудтэ байал уедэ эдеэ хоолой суг-

луулбаринуудаар хангаха 
шиидхэбэри абтаа. Тиин 
бухьщоо улас дотор 46 мян- 
ган йурагша иимэ дэмжэл- 
гэдэ хуртэжэ эхилэнхэй. Энэ 
хэрэгтэ 49 сая тухэриг хараа- 
лагданхай. Манай Захаамин 
аймагай 1365 ухибуудтэ эдеэ 
хоолой суглуулбаринууд ха- 
раалагдаба.

Д. Д О Н О Е В А , 
манай корр.
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БЭЛИГЭИ ДЭЭЖЭ

Зорюулга -  дууниинь зондо хурве
Ундэр хэмжээвдэ ун- 

ирглдэИэн Иээр шаал- 
гаар «Алтан Мундарга» 
мурысеенэй уедэ тамиршад- 
та зорюулагдаЬан тэнэ дуун 
зэдэлйэн байна. Даниил Но- 
хоровой угэдэ Вера Шобосо- 
ева хугжэм зохёошо.

Дархан угтай Дани
ил Нохоров Захаамин 
аймагай Санага йууринда 
турэйэн намтартай. Уран 
гартан олон жэлдэ турэл 
совхоздоо ажал хээ. Ха- 
жуугаарнь шулэгуудые зо- 
хёодог байгаа. 2003 onhoo 
хойшо хирэ-хирэ болоод лэ, 
бутээлнуудтэйнь «Ажалай 
туг» сониной уншагшад та- 
нилсадаг гээшэ.

Нээр шаажаар туруушьш 
алхамуудай Буряад Уласта 
хэгдэжз байхада, Нохоров- 
тоной гэр булэ оойэдынгоо 
хубита хугжотгэдэнь оруу- 
лаа. Даниил Даншевичай 
дуу хубуун Бэликто Нохо
ров 2014 оной Сурхарбаан 
нааданай туруушьш абар- 
га болоЬоп байна. Мун 
оереошьс Даниил Нохоров 
олон тоото мурысоонуудтэ 
туруу йууринуудые эзэлйэн 
намтартай.

Нохоровтоной гэр булэ 
йээр шаалгаар мурысоо
нуудтэ оорып шангуудые 
бэлдэжэ, бэлэг болгон ба- 
рюулдаг заншалтай.

Тайзан дээрэ гаража,

йээр хухалдаг хубуудтэ зо- 
рюулжа, нэгэ Ьайхап шулэг 
зохсожорхсо бэлэй. «Ажа
лай тугта» тэрэнь 2015 оной 
эхиндэ хэблэгдээ йэн.

Харин муноо жэлэй 
мурысоонэй урдахана «Ал
тан Мундарга» шулэг дуун 
болгогдоо. Мэдээжэ дуушаи 
Вера Шобососва хугжэм 
зохсоЬои байна.

Вера хадаа «Алтай 
Мундарга» унгэргэлгэдэ 
оорын ехэ хубита оруулаа. 
Найндэрэй нээлгын ба 
хаалгьш баяр ёйололой 
ябаса зохёожо, lyha нэмэри 
оруулаа. Мун тиихэдэ дуу- 
ша, хугжэмшэ нухэдоо эндэ 
урижа, су1лара1шадые баяр- 
луулаа. «Пэфшэ хубуудтэ» 
тэЬэи дуун олондо хадууг- 
даа. Эпээпйээ удаа тэрэ холо 
ойгуур зэдэлхэ гээд най- 
дагдана.

«И Э Е Р Ш Э
ХУБУУДТЭ»

Угэнь Даниил Нохоровой, 
хугжэмынъ Вера Шобосое- 
вагай
Нарьдаг уулын ногооной 
Нормоор бэсэ зайайан, 
Нарлаг сэсэн малай 
Пэерынь дээрэ ургэйэн 

Холын малшан угтай 
Хадайаа бууЬап хубууд, 
Бурхан ехэ Ьахюултай 
Буряад дайдьш бургэдууд. 

Уульш тунгалаг булатИаа

Ундалжа бэеэ олоЬои.
Ухэр малайнгаа Иэсрыс 
Ундэр дээрэ ургэйэн 

Холын малшан угтай 
Хадайаа бууйан хубууд, 
Бурхан ехэ йахюултай 
Буряад дайдыи

бургэдууд. 
Энгэр газар хульбэржэ, 
Эхынгээ суугээр тэнжэйэн, 
Эбэртэ малайнгаа йэерые 
Эгууридэ хургэжэ шадайан 

Холын малтттан угтай 
Хадайаа бууйан хубууд, 
Бурхан ехэ йахюултай 
Буряад дайдьш бургэдууд. 

Угаа саашань ургэжэ,
Ури хуугэдтээ

дамжуулйан, 
Буян хэшэгээ дэлгэжэ,
Баян гараар далгалйан 

Холын малшан угтай 
Хадайаа бууйан хубууд, 
Бурхан ехэ йахюултай 
Буряад дайдын

бургэдууд.
Борис БАЛДАНОВ  

«Буряад уши» coiiinihoo.
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ХУНЭЙ ХУБИ ЗАЯАН

Хээгуй ажалынь угы
Долсон Дымчиковна 

Бадмаева 1925 оной на- 
мар ажалша бэрхэ Жал- 
саб Цырен-Дулма хоёрой 
булэдэ турэйэн байна. Бага 
найандань баабайнь паНа 
барашайан. Юйэтэйдееню- 
тагайнгаа йургуулида оро- 
жо, 4 класс дуургээ. Тии- 
гээд лэ арбан гурбатаййаан 
хамаг ажалда шударгы 
Хуурай-Адагта «Наран 
Сэсэг» колхоздоо ябалсаа. 
Тэрэ уедэ ехэ харгы хэгдэ- 
жэ байхада, «УхэриНоо» 
мори тэргээр хайр зоолсоо. 
Yhioo п о л и  дээгуур мо- 
рёоршье, сарааршье бор
ной шэрээ. Убйэндэ зун- 
даа ябахадань, эбиинь 
нэршуухын гурил, нэгэ 
заахан тойо, хурэнгэ угэдэг 
байгаа. Тогооной оёор- 
то уйа хээд, гурилаа уйжа, 
тойоо хэжэ, забарууха худ- 
хажа, дуу Цэдэнтэеэ эдеэл- 
дэг байгаа. Тиигэйээр Эсэ- 
гэ ороноо хамгаалгын дайн 
эхилээ. Хушэр хундэ 1942 
ондо Маша гэжэ дуу баса- 
гатай болоо. Гэбэшье хай- 
рата Вася ахаяа, ханилйан 
Бата-Далай нухэроо харата 
дайнда мордуулалсаа. Тэрэ 
уедэ саг соогоо паспорта- 
шье абахань хундэ байгаа. 
Тиигээд йуулдэ алдуутай 
абтагдайан юм. Худоогэй 
ажалай хушэрые бэе дээ- 
рээ узэжэ, хабартаа морин

анзайаар газар хахалалсаа. 
Газараа хахалаад, паараа 
хахалдаг байгаа. Зундаа 
убйэндоо ябаха. Омойхо, 
Шамайха, Жалга гэжэ га- 
зарнуудаар сабшаад, ушое 
Хуурайн-Адагта ургэн ехэ 
тала гараар сабшажа, хэ- 
дэн томо сомоо толгойлдог 
байгаа. Намар болохолоор 
бултадаа таряагаа хатаа- 
хаяа гарадаг йэн. Басагад 
боолтонуудые боогоод, 
морин тэргээр Адагтаа 
зоожэ асараад, бултыень 
сомодог йэн. Пуулээрнь 
морин молотилкаар таряа
гаа сохихо. Убэлдоо тулеэ, 
модондо ябалсаха, таряа
гаа хашаалхаяа хубууд 
йухеерее модо сабшажа 
унагааха, харин басагад 
cap хуллэжэ, голдоо шэрэ- 
жэ оруулдаг байгаа. Хабар 
болоходо, тэдээнээ полёо 
харшалхаяа зеедэг йэн. 
Уш ее гар хюреегее тулеэ 
тайраад, Сахирай харуул- 
да абааш адаг йэн. Тии- 
гэжэ ажалдаа даруулаад 
ябатарнь, хайрата эбиинь 
Шамахайда ямаадые ажал- 
лажа байтараа, уйанда 
орожо найа барашоо. Теэд 
гашуудалда дарагдабашье, 
дуунэрээ хаража, ажалаа 
саашань ургэлжэлуулээ.

1947 ондо Вася ахайнь 
дайнйаа бусажа, ехэ баяр- 
лаа. Харин хулеэйэн хани

нухэрынь бусаха заяагуй 
башттоо. Табяад онуу- 
даар Илька станци дээрэ 
ошожо, модо бэлдэлгэдэ 
ябалсаа. Намар ошоод, 
хэдэн йара худэлеед, га
зараа хахалхаяа хабар бу- 
саа. Тиигэйээр ухибуудтэй 
боложо, Омойходоо йаа- 
лишанаар худэлее. Тэрэ 
фермынгээ йубай ма- 
лай болохолоор, Хурта- 
гынгаа доодо фермэдэ, 
йуулээрнь Самсаалай фер
мэдэ ажаллаа. Тиигэйээр 4 
ухибуудээ хулынь дуреедэ, 
гарынь ганзагада хургэжэ, 
найанайнгаа амаралтада 
гараа. Далаад онйоо эхил- 
жэ, Илалтын ойн баярай 
медальнуудаар шагнаг- 
даа. Мунее 95-тай Долсон 
теебиимнай 10 ашанартай, 
23 гушанартай, 2 душэтэй 
хул хунгэн, ухаан йонор ан- 
бун нютагтаа ажайууна.

Венера БАТУЕВА, 
басаганиинь.
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Ара талада -  габшагайгаар

ИЛАЛТА
1945 -2020

Эрэшуул дайнда яба- 
жа, колхозой бухы ажал 
эхэнэрнуудэй ээм дээрэ 
бууба, туруушын туйа- 
лагшад -  10-аад найанай 
ухибууд, убгэд хугшэд гар
та йабартаараа ороо. Хэхэ 
ажал хуу улаан гарай, шар 
морёор хэдэг, З00дэг бай- 
гаа. Убйэ гараараа сабша- 
жа, тармажа бухалнуудые 
хэжэ, сомоо болгохо. М о
рин косилкаар убйэ сабша- 
даг байгаа.

Таряанай ажал байал 
хара бэеэрээ шахуу хэгдэ- 
хэ. Жааткада гурбан мори 
хуллэжэ, сабшажа унагааха. 
Суглуулйан таряагаа хусэ 
ехэтэй мори хуллэжэ, мо- 
лотилкаар йолоомойоонь 
йалгааха арга баййан. Та
ряагаа сэбэрлэхэдээ, тре- 
ер гэжэ юумээр арилгажа, 
сэбэр болгоод, колхозой 
амбаарта хэжэ, гурэндоо 
тусэбэй ёйоор тушаадаг 
байгаа. Таряа сэбэрлэхэ
дээ, ехэнхинь убэлэй уедэ, 
йалхинда хурзоор дээшэнь 
шэдэжэ сэбэрлэдэг йэн. 
СССР-эй Верховно Со
вет, Министрнуудэй Со
вет «Дайнай уеын онсогой 
байдал» -  гэжэ хатуу хуу- 
ли гаргажа, арад зондоо 
ажалай болоод, элдэбын 
юумэндэ журамтай байхые 
уряалба. Колхознигуудай

гэр булэдэ урхын налог 
тулэхэ хуули гаргагдажа, 
урхэ бухэндэ 60 килограмм 
мяха, 5 килограмм тойо, 
тахяагай ундэгэ, ухэрэй, хо- 
ниной, гахайн арйануудые 
гурэндэ тушаахые уялгал- 
жа, арад зониие хундэ бай- 
далда оруулаа.

Хамтын ажалда эдэбхи- 
тэйгээр хабаададаг эжынэ- 
рэй гол туйалагшад арбан 
дурбэн найатай ухибуудые 
ФЗО-до гээд, повесткээр го
род абаашаха гурим бии бо- 
лобо. Хубууншье, басаган- 
шье болог илгаагуй. Эдихэ 
юумэ угэхэеэ болибо. Кол
хозой гурэндэ тушааха, мя- 
ханай, тойоной, ундэгэнэй 
тусэб хоёр дахин ехэ болойон 
ушарйаа колхозой амбаарта 
эдихэ юумэн орохоёо болёод 
баййан саг.

Теэд яахаб, ургэн уужам 
Санагын тала дайда, байгаа- 
ли нютагайнгаа зониие эди
хэ хоолоор шамаргуй хан- 
гадаг байгаа. Пураг суута 
мэхээр, гэшхэнээ, уургэнэй, 
шамарйан, азарганай, ха- 
ляар, мангийан, хада уульш 
тибйэн. Арбан хоёр жэлээ 
ахалдаг ама сагаан хулгана 
нэрлэгдэйэн ургамалнуу- 
дай ундэйые намарай сагта 
убэлэйнгоо хоол болгожо 
суглуулдаг байгаа. Хунууд 
газарай хурэхэ уедэ хулга-

наагай ам баар уута ур- 
буулжа, хахадынь оойэдтое 
абаад, хахадынь хулганада 
орхидог баййан. Азарганай 
хутагаар сэбэрлэжэ эди- 
дэг, нугэйэ нарихан хурса 
узууртэй модоор малтажа 
абадаг юм. Ой тайгын жэ- 
мэс, йамар, йархяаг гэхэйээ 
эхилээд, элбэг байгаа.

Дайнай уедэ манай 
нютагта хун улдэжэ, ту- 
ранхалжа ухэбэ гэйэн зу- 
гаа байгаагуй. Адуу мал 
удхэйэн зон алишье сагта 
сагаан эдеэтэеэ байха. Ма- 
лайнгаа йуугээр эртэ уряа 
сагйаа арбан дурбэн ян- 
зын хоол хэжэ, эдижэ, ами- 
даржа баййан юм. Ухэйэн 
малайнгаа мяхые ветери- 
нарай эдихые хорёод, га- 
зарта зоолгоходо, ужэйэн 
зоболгыень малтажа гар- 
гаад, эдидэг байгаа, бишье 
эдийэн хунби. Нэгэ йайн 
гэдэйээ садатараа дуургэхэ 
арга байгаа. Бидэ, дайнай 
уеын ухибууд, энэ ушар бай- 
далай гун соогуур ябайан 
байхабди. Энэ байдалые



2020 оной апрелиин 24 «Ажалай туг» 5 нюур

хоёр нюдоороо хараНап. 
хоёр шэхээрээ шагнайан 
Хужар нютагай хунууд 
муноо сагта тон усоон ами
ды мэндэ улэнхэй. Кол- 
хознигууд ажалдаа уур 
сайхайаа эхилээд удэшын 
харанхы болотор худэлхэ, 
умдэхэ хубсайан хомор, ха- 
хархай соорхой хубсайатай 
ябаха саг баййаншье бай- 
ха. Х уж ар ню тагай  зон 
У лаан А рмида гээд, ду- 
лаан оймйо, малгай, джем
пер хониной ноойоор нэхэ- 
жэ, оёжо олоорнь эльгээжэ 
байха. Ажалта удэрэйнгоо 
мунгэндэ облигаци абажа, 
гурэндоо туйалдаг бай
гаа. Сталин колхоз ажалай 
жолоо шангаар барижа, 
бухы тусэбуудээ сагтань 
дуургэдэг заншалаа дайнай 
уедэшье алдаагуй йэн.

ЭМ ЭЭЛ ТЭ ХАЗААР- 
ТЫ Е БАГТААХА

Тэрэ уеын хунууд одоо- 
шье эмээлтэ хазаартые баг- 
тааха уужам сэдьхэлтэй, 
хатуу зоригтой зон байгаал 
даа. Шуйата дайн дуурэхэ 
тээшээ дутэлжэ байна гэжэ 
батаар этигэдэг бэлэй. 
Дайнйаа шархатай бусайан 
сэрэгшэд: «Улаан Армида 
дайсаниие йуноохэ хусэн 
бии, бухы арад зоной Эхэ 
орондоо, Улаан Армидаа 
туйалжа байхада, эршэ хусэ 
оруулна ха юм», -  иимэ 
хуур зугаа колхознигуудтаа 
хэлэдэг бэлэй.

Эсэгын дайн Илалтаар 
дуурэхэнь гэжэ эли боложо 
эхилбэ. Сталин колхозйоо 
дайнда мордойон Шагду- 
ров Лубсанай, 1875 оной 
(йамганиинь Ринчин, 1884 
оной) дурбэн хубуудынь 
дайнда баатарай ухэлоор 
хосороо гэйэн мэдээн ерээ: 
Аюша 1914 оной, Пурбэ 
1922 оной, Ламажап 1909 
оной, Ринчин 1916 оной. 
Бадмажапов Санжа, 1902 
оной (Ханда 1903 оной 
йамганиинь). Санжа хоёр 
хубуутэеэ, Гончиг 1919 
оной, Балдан 1926 оной 
дайнда хосороо гэйэн мэ
дээн ерээ. Нохоров Сан
жа Митап 1903, хубуун 
Дабажап 1925 оной -  эсэ- 
гэ хубуун хоёр дайсанай 
йомонйоо алдалан уна- 
ба гэйэн мэдээнууд ерээ. 
Колхозой гэшууд 1944-1945 
онуудай хатуу сагые ажал
даа ядарангуй амжалтатай 
унгэргэбэ. Хабарай таряа- 
най ажалые тусэбэй ёйоор 
май йарын гараха уедэ 
дуургэйэн байба. Тарил- 
гын газар хахалжа, эсэйэн 
моридоо амаруулжа, убйэ 
хуряалганда бэлдэжэ эхи- 
лээ. 1945 оной май йарын 
9-нэй углоогуур Санагын 
сельсоведйээ Эсэгэ ороноо 
хамгаалгын дурбэн жэлэй 
дайн Улаан Армиин Илал
таар дуурэбэ гэжэ баяртай 
мэдээн хурэжэ ерэбэ. Кол
хозой туруулэгшэ Даша 
Аюшеевич Бабалаев бух

галтер Цыденов Тогтохые 
эхин йургуулида эльгээжэ, 
йурагшадыень дайн дуурээ 
гэжэ гэр гэртээ дуулгахые 
тарааба. Энэ мэдээ дуулаха- 
даа, баярлахашье зон олон, 
уйдаха, гашуудаха зон- 
шье олон, теэд яахаб. Энэ 
ехэ баяр бухы СССР орон 
дотор болойон ехэ баяр. 
Илалтын найр унгэргэхэ 
ехэ ажал эхилбэ. Июниин 11- 
дэ колхозой клубта, хахад 
удэрэй багта зон олоор 
сугларжа, ВКП(б)-гэй РК- 
гай 1-дэхи секретарь Л.С, 
Петинов элидхэл хээд, Ху
ж ар ню тагай бухы зо- 
ниие агууехэ Илалтын 
найраар амаршалаад, йайн 
йайханиие, элуур энхые 
хусоод, шагналнуудые ба- 
рюулаа йэн. 1941-1945 
онуудай Эсэгэ Ороноо хам
гаалгын агууехэ дайнай 
уедэ шэн габьяата ажалай 
тулоо гэйэн медальнуудые 
барюулаа.

Эгээн туруун колхозой 
туруулэгшэ баййан Бата 
Имигенович Доноевто ба- 
рюулагдаа, бугэдэ зон хул 
дээрээ бодожо, альгаа та- 
шаа бэлэй. Хоёрдохинь: 
дайнйаа шархатай буса- 
жа ерэйэн БМАССР соо- 
гоо мэдээжэ, уран алташа, 
мунгэшэ дархан Лубсан 
Цыренович Нохоров, гур- 
бадахинь -  Гунзенова Дэ- 
мидтэ барюулаа. Саашань 
алфавидай гуримаар нэрэ 
обогуудые уншажа, Абрало-
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ва Цыбиг-Ханда сгаханов- 
ска ажалай ударник, ажалай 
туруудэ ябайан ухибуудтэ 
Бадмажапов Дондог 1928 
оной, Сосоров Санжайжап 
1928 оной, Нохорова Цыб- 
жы 1929 оной, Мархаева 
Долсон 1928 оной, медаль- 
нуудые абабад.

Ажалпта бэрхэ колхозни- 
гууд мунгэнйее эхилээд буд 
хубсаНап, сай саахар гэхэ 
мэтын шагналнуудые абаа. 
Колхозой правлениин 
урдахи добуун дээрэ зон 
сугларжа, тэнхээ тамираар 
мурысеен наранай оротор 
болоо йэн. Удэшэндее за- 
луушуул ехэ йонин, йайхан 
наада харуулжа, сугларйан 
зониие баясуулаа, хухеэгээ. 
Колхознигууд хоёр удэр 
амараад, углеенэй гэгээ 
гарахайаа эхилээд, удэшын 
харанхы болотор хэдэг 
ажалаа дабтажа, «Бухы 
юумэн -  Эхэ орондоо!» 
гэйэн уряалаар худэлжэ 
байгаа.

Дайнай уедэ ядарйан 
зондо туйалха, эбдэрйэн, 
йандарйан хото городуу- 
дые бодхооходо арга ша- 
далаараа туйалха-колхозой 
гол уялга болоо. Шуйата 
дайн Илалтаар дуурээшье 
йаа, тургэн сагта ехэ ху- 
билалта болоогуй, эдихэ 
хоол, умдэхэ хубсайан хо- 
мор зандаа. Урхэтэ айл- 
нуудай гурэндэ тулэхэ на
лог тэрэл зандаа. Колхозой 
гурэндэ тулэхэ, угэхэ, ту-

шааха мяхан, тойон гэхэ 
мэтэ нэмэгдэжэ эхилээ. 
Дайнда хабаадайан нюта- 
гай сэрэгшэд табигдажа, 
дээрэ дээрэйээнь гэртээ бу- 
сажа эхилбэ. Алуулаа гэйэн 
саарйанай ерээшье йаа, 
ухибуугээ, абаяа, убгэнео 
хулеэйэн зон олон йэн даа. 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда 1418 хоно- 
гой удэр йуниин байлдаа- 
нуудта Санага нютагйаа 
252 эрхим бэрхэ эрэшуул 
хабаадажа, тэдэнэй 112 сэ
рэгшэд дайсанай йомонйоо 
баатарай ухэлеер дайнай 
газарта алдалан унайан. 
Бата Микишкеевич Дамче- 
ев дайшалхы Алдар Солын 
дуурэн III шатын орденоор, 
Лхамасарэн Ширапович 
Шагдуров, Доржо Жамса- 
ранович Баранов III шатын 
Алдар Солын орденуудай 
кавалернууд. Даша-Дондог 
Азараевич Унтанов дай
шалхы Улаан Тугай орде
ноор шагнагдажа, турэл 
Санага нютагайнгаа нэрые 
дээрэ ургэйэн габьяатай.

Чимитов Лубсан Жам- 
суевич (1915 оной) 1941 
ондо дайнда мордоо. 1942 
ондо Баруун фронтдо эль- 
гээгдээ. Дайшалхы замаа 
хуреэлэгдээд баййан Ле
нинград хотые хамгаал- 
ха дайнйаа эхилээ. «Ами 
найанай харгы» -  гэгдэйэн 
Ладожско нуур дээрэ 
убэлее дуурэн дайлал- 
даа. Хундеер шархатажа

эмшэлуулээд, дайнйаа та- 
бигдаа. Бухы найаяа баг- 
шын ажалда зорюулаа. 
Дайшалхы олон медальнуу- 
даар, Эсэгын дайнай II ша
тын, Ажалай Улаан Тугай 
орденуудаар шагнагдайан. 
БурАССР-рэй габяата 
багша гэйэн ундэр нэрэ- 
тэй. Буряад арадай суута 
поэдууд Дондок Улзытуев, 
Георгий Дашабьшов хоё- 
рой хадам аба.

Нютагай зон хамаг юумэ 
бутээхэдээ оролдосотой, 
бултадаа эбтэй эршэтэй, 
хамтын хусеер ажалаа 
ябуулха, сэлгеэ нютагаа 
сурхуулхые хусэдэг зан- 
шалтай. Эндэ турэйэн, 
хумуужэйэн хэнтттье бо- 
лог, ургажа ябайан уетэн 
замби дэлхэй дээрэ иимэ 
йайхан нютаг олохогуй. 
Аба, эжынгээ энэ хурэтэр 
абажа ерэйэн, улээйэниие 
мунхэлжэ, зоригтой ажа- 
лаараа суурхуулжа амиды, 
аза жаргалтай ябая гэжэ 
уряалха байнаб. Юртэм- 
сын нютаг бухэндэ амга- 
лан тайбан, аюулта дайн бу 
болойой гэжэ найдая.

Н эрлэгдэйэн ветера
ну уд: Б. Дамчеев -  1965, 
Д-Д. Унтанов -  2006, Лх. 
Шагдуров -  1996, Л. Чими
тов -  2005 онуудаар найа 
бараа. Доржо Жамсара- 
нович Баранов -  йуулшьтн 
ветеран 2013 ондо энэ
дэлхэййээ хахасаа.

С. БАНЗАРАКЦАЕВ, 
дайнай ара талын ветеран.
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АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛОЙ АБДАРПАА

ЗагаИашан ба загаИан тухай ульгэр
Хухэ далайн хубее эрье дээрэ 
Хугшэнтэеэ хоюулаа убгэн баййан. 
Ахирхан умхи газар гэртээ 
А яар гушан гурбан жэл йууйан.
Удэр бури ургэн далайдаа ошожо, 
Убгэн загайа губш адаг зантай йэн. 
Хугшэниинь гэртээ гансаараа улэжэ. 
Хубэнэг ноойо ээрэдэг ажалтай йэн. 
Убгэн губшуураа нэгэтэ хаяба -  
Улхэлдее ногоон замаг гаргаба, 
Дахяад убгэн губшуураа хаяба -  
Д алайн оёорой ургамал гаргаба. 
Тэрээнь соонь алтан загайан байба. 
Тиигээд загайан хэлэбэ:
«Аа, убгее, табиш  таа намайе,
Би шинии хэлэйэн юумыш бутээхэб». 
А марш алан дохёод, убгэн хэлэбэ: 
«Хулисыш даа, хайрлыш даа,

лусууд хатан, 
Ю уншье хэрэггуй», -  гэбэ.
Гэртээ ерээд хэлэхэдэнь 
Хугшэниинь хараагаад,
«Ш энэ тэбшэ ош оод эрэ», -  гэбэ 
Убгэн далайда ошобо.
Убгэн дуудаба алтан загайаяа,
Утэр тэрэнь ерээд асууба:
«Аа, убгее, юун хэрэгтэй болобоб?» 

А марш алан дохёод, убгэн хэлэбэ: 
«Хулисыш даа, хайрлыш даа,

лусууд хатан, 
Хугшэмни намайгаа алан хараагаа. 
Убгэн намда, амар заяа узуулнэгуй: 
Тэрээндэм шэнэ тэбшэ угыш даа -  
Тэбш эмнай хахаржа йаланхай

юумэл».
Алтан загайан 
Айладхаа йэн гэхэ:
«Буса даа гэртээ, йанаагаа бу зобо, 
Бурханай хайраар тэбшэтэй бол охот».

Убгэн хугш эндее бусажа ерэбэ, 
Унеехинь шэнэ тэбш этэй болоод

байба.
Ухаангуй ехээр хугшэниинь харааба: 
«Уймар лэ байнаш  даа,

еедэгуй амитан! 
Тэнэг, оройдоол тэбшэ эрибэ гуш? 
Тэбшэш хэндэ, ю рэдее хэрэгтэй юм? 
Догдой эндэйээ алтан загайандаа, 
Доро дохижо, байш ан гэр эрээрэй». 
Бушуухан убгэн далайдаа ошобо. 
(Бурьялан дош хорно хухэ далайнь.) 
Убгэн дуудаба алтан загайаяа,
Утэр тэрэнь ерээд асууба:
«Аа, убгее, юун хэрэгтэй болобоб?» 
А марш алан дохёод, убгэн хэлэбэ: 
«Хулисыш даа, хайрлыш даа,

лусууд хатан, 
Хугшэнэйм харааха гээшэнь

амаргуй.
Убгэн намда амар заяа узуулнэгуй: 
Гэмэргэн гэргэмни 
Г эр эринэл даа».
Алтан загайан 
А йладхаа йэн гэхэ:
«Буса даа гэртээ, йанаагаа бу зобо, 
Бурханай хайраар гэртэй болохот». 
Урсахан гэртээ убгэжеел бусаба. 
Урсахан гэрэйнь хараа бараа угы. 
Х аран гэхэдэнь, сарса модон

хаалгатай, 
Х абтагай отолжо бодхоойон

харшатай, 
А рбан хоног, хорин хоног унгэрбэ, 
А ймш агтайгаар хугшэниинь

ааш алба.
Алтан загайандаа убгэнее эльгээбэ: 
«Амарш алан дохёод, нам тухай хэлэ, 
Х арин ноёной хатан байха дурагуй,
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Х аанай хатан болохо хусэлтэй
г э эр эй», 

У бгэж еел айжа, сошожо абаба:
«Угы энэ, гэргэн, убэш тэйрее туш? 
Х атарж аш  дуугаржаш

ш адахагуй аад, 
Хайш ан гээд хаанай хатан

болохо хумши? 
Хан гурэнее наада барюулхашнил». 
Уйлын ехээр хугшэниинь сухалдаад, 
У бгэнэйнгее хасарыень альгадаба: 
«У ш ее минии, ноён абгайн урдайаа 
Угэ гараж а байхабши, дагадха? -  
У тэр далайда ошо гэнэб,
Угы йааш ш амай хусеер

абаашуулхаб». 
Сэб сэхэ убгэжеел далайдаа

ош оо йэн. 
(Сэнхир далайнь харлаш оод

байгаа йэн.) 
У бгэн алтан загайаяа дуудаба.
У тэр тэрэнь тамаран ерээд асууба: 
«Аа, убгее, юун хэрэгтэй болобоб?» 
А марш алан дохёод, убгэн хэлэбэ: 
«Хулисыш даа, хайрлыш даа,

лусууд хатан! 
Хугшэмни дахяад шууяжа байна лэ: 
Х айатай ноён абгайхан байха

дурагуй,
Х атан хаан болохо хусэлтэйб гэнэ». 
Х арю усаба йэн ха алтан загайан: 
«Хари даа, убгэн, йанаагаа бу зобо! 
Х атан хаан болохол байха

хугшэншни!» 
Бусажа ерэбэ убгэн хугшэндее. 
Булай гоё хаанай ордон бодонхой. 
Х арин хугшэниинь ордон соогоо

байба,
Х атан хаан болош оод,

шэрээдэ йууба. 
Х айатай ноёд йайдууд алба хэнэ, 
Х ариин архи тэрээндэ аягална, 
Архияа амтан эдеэгээр даруулна,

А ю улта харуулшад тойрон зогсоно, 
Ээм мур дээрээ йухэ баринхай, 
Энээниие хараад, убгэн айш аба, 
У бгэндее хугшэниинь хэлэбэ гэхэ: 
«Утэр ошоод, загайандаа дохёорой. 
Х атан хаан байха дурагуй гээрэй. 
Х арин хухэ далайн эзэн болоод, 
Агууехэ далайн оёорто йуужа,
А лтан загайые дураараа заража, 
А лба хуулэжэ байха дуратайб». 
Х угш энэйнгее урдайаа хеерхы убгэн 
Хундэлэн угэ хэлэхээ зурхэлбэгуй. 
Д алайдаа ошоод, харан гэхэдэнь, 
Д алай дээрэнь йалхи шуурган

буушанхай -  
Хусэтэ долгиной эбхэрэн

мушхараад, 
Хууехэ, шуухирха гээшэнь аргагуй! 
У бгэн алтан загайаяа дуудаба,
У тэр тэрэнь там аран ерээд асууба: 
«Аа, убгее, юун хэрэгтэй болобоб?» 
А марш алан дохёод, убгэн хэлэбэ: 
«Хайрлыш даа, хэшээгыш даа,

лусууд хатан! 
Х араалш а гэргэнээ яаха

болообииб?! 
Х аанай хатан байха дурамгуй гэнэ, 
Д улаахан далайн оёорто байрлаад, 
Д ураараа ш амайе зарахам гэнэ». 
А лтан загайан 
А бяа гарабагуй -  
Пуулээ ш арбажа, уйа салгидхаад, 
П еергее  далайнгаа гун руу оробо. 
У бгэн удаан эрьедэнь хулеэбэ.
У гыл даа, угы, загайан гарабагуй. 
Хулеэжэ ядахадаа,
Х угш эндее бусаба -  
Х арахадань, урса гэрхэниинь

йууридаа байба... 
Х арин хугшэниинь уудэндээ йууба, 
Х ахархай тэбшэнь урдань хэбтэбэ.

Гунга ЧИМ ИТОВ  
оршуулба.
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ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

БА Я Н  Х А Н Г А Й Д А  А БУ Я Н ТА Й Ш Ь Е ХУ Н БИ
Мунхэ туяагаар толорйон,
М ундарга ундэр хадануудтай,
Мунгэн долгёор уряалйан,
Морин хуурай аялга зэдэлуулйэн, 
Тумэн моридой хэнгэргэ наяруулйан, 
Туухэтэ Байгал далайгаараа

омогорхойон, 
Тайлгата булган хангаймни,
Торгон хурьйэндоо нэнгэхэ,
Хонгоодор эхын 
Хэшэг буян 
Хамагые баяжуулха.
Хэтэдээ баян сэдьхэлтэй 
Хонгоодорой хубууд,
Хулэгэй йайниие, бухаяа 
Хубиршагуй мунгэн сэргэдээ 
Ходол барижа ябаа.
Хундэтэй хонгёо дуугаараа 
Хоорхэн урихан хатануудтайгаа 
Ш эдитэ йайхан дайдаяа 
Шэмэглэн дуулаа.

* * *
Хадын зоолэхэн хубхэн дээрэ 
Хухын донгодохые шагнажа,
Худэр сээжэ бодолни хананги 
Хайрата гансаяа йанан йуунаб.
Хагсуу жаргалта хабар 
Хуйанай мушэр дээрэйээ,
Хугжэмтэ дуйаа дуйаалуулаад,
Халуун наранда сайан хайлажа,

уйланал даа.
Зурхэ сэдьхэлни йэгшээд 
Залуу хайаяа табинагуй 
Зуудэндэ эрьеэ инаг Гансам 
Зэдын шааяхые йануулйаар байдаг.
Зэлэ татайан хубшын арюуханда 
Зурхэнэйш сохисые шагнаархан 
Заар татайан ая гангын хоншууханда 
Зоолэхэн угэнуудэйш эди шэди

йанагданал даа.
* * *

Суранзан татасатай гансамни 
Сэнгуухэн хубшэ дээр,
Согтой йайхан шарайгаараа

Сэдьхэлым арюуханаар жэгнэйэн шэнги. 
Ханилйан гансымни 
Харахан нюдэнэйш ошотойые 
Ходол сэдьхэл соогоо йанан 
Халуухан зурхэнэй хайламаар

омогтойлши. 
Шубуудай жэрьеэн соогуур Зэдэм 
Ш эргэдэггуй урадхалай хугжэм, 
Ш эдитэ дурым татаад,
Шэхэндэм дуулдаад аятай.

* * *
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ заяатай
Хонгоодор зомни
Эртэ урда сагай туухэйээ
Элдин Хангайнгаа алтан тулгайаа
Эрэ хунэй алдар соло
Эмээл дээрэ соёрхожо худэржэйэн
Эрэлхэг зоригтой ангууша малшаднай,
Эхэ йайхан нангин гуламтаяа
Эгээл гамтайгаар хамгаалжа ябайан
Эсэгын нангин йургаалые ухаандаа

хадууйан 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ заяатай 
Хонгоодор зомни.
Ундэр дэлхэйдэ унэржэжэ ерэйэн,
Ундэр хададаа эрдэнеэр толорйон, 
Уурэй солбон дамжалгатай 
Ургэн Буряадайнгаа соло дуудайан, 
Мон даргын адислайан 
Мунхын аршаан бурьялжа,
Мунгэн домбоор халяама,
Мэргэн домшо зоноо тубхинуулйэн 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ заяатай 
Хонгоодор зомни.
Аяар баруун урда зугйоо 
Алтан дэлхэйе зурайаар 
Помо шэнги хурдан моритой 
Парьдаг ууладаа мунхэрйэн 
Буха Ноён баабай удамаршантай 
Буряад зоноо харалсажа ябаха 
Табан хушуун малай заяаша болойон 
Тунхэн нютагтаа хубилгаан болойон 
Хухэ мунхэ тэнгэрийээ заяатай 
Хонгоодор зомни.
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J Зурхай
апрелиин 25-haa майи 15 болотор

Апрелиин 25, монгол литээр 2, гарагай долоон
Энэ уДэР эмшэлуулжэ болон бусад шухала 

хэрэгуудые эхилжэ болохогуй. Haha утадхалгын 
ном уншуулха, гэрэй хушалта задалха, байтиан 
бариха, худаг малтаха, мал худалдаха мэтын 
уйлэнуудгэ Ьайп.

Харин бурханай шаби болохо, дасан бариха, 
ухибуувдэ нэрэ угэхэ, шухала хэрэгээр харгьща 
гараха, наймаа хэхэ, хэлсээ баталха, томо юумэ 
худалдажа абаха, тумэреер урлаха, газар ха- 
халха, мал угэхэ, мунгэ урихэ мэгын уйлэнуудгэ 
урагшагуй. ГэрЬээ юумэ гаргажа, хундэ угэхые 
тэбшэхэ.

Уйэеэ абхуулбал, убшэн тудаха, хэруул шуу- 
яан гараха, муу удэр.

Апрелиин 26, монгол литээр 3, гарагай нэгэн
Энэ удэр худалдаа наймаа эрхилхэдэ, юумэ 

урийаар угэхэ, эд зеериеэ арьбажуулха хэрэгуудгэ 
Ьайп. Эмшэлуулжэ, мун бусад шухала хэрэгуу
дые эхилээгуй haa дээрэ.

Бага ухнбуунэй лурэЬэп удэр тэмдэглэхэгуй, 
нарай хуугэдые гэрЬээ гаргахагуй.

Энэ удэр бурханай шаби боложо ороходо, 
даллага абхуулхада, хни мори хивдхуулхэдэ, эм 
дом найруулхада, уран бутээл хэхэдэ Ьайп. Энэ 
удэр ухнбуун турэбэл, Ьайп байха.

Харин дуганай Ьуурп табиха, хуниие 
худеелуулхэ, турэ хурим хэхэ, холын аянда 
гараха, хэлсээ баталха, эмшэлуулхэ, шэнэ гэртэ 
орохо, нуухэ, зеери зеешэ суглуулха, унэтэй сэн- 
тэй юумэ хундэ угэхэ мэтын уйлэнуудые тэбшэхэ.

Уйэеэ абхуулбал, эд зеери арьбажаха, бая- 
жаха, Ьайп удэр.

Апрелиин 27, монгол литээр 4, гарагай хоёр
Энэ удэр барилга хэжэ эхилхэдэ, эм най

руулхада, лусууд тахюулхада, бэри буулгахада, 
айл болоходо, туЬатай уйлэ бутээхэ хэрэгтэ, 
тумэреер урлал хэхэдэ, шэмэг гоёолго зуухэдэ, 
буян хэхэдэ Ьайп удэр. Гулгэ тэжээхэдэ, ангуури- 
да, ухнбуу ургэжэ абахада муу.

УЪэеэ абхуулбал, бэе Ьайхап болохо, Ьайп 
УДэр.

Апрелиин 28, монгол литээр 5, гарагай гурбан
Энэ удэр мал андалдахада, худалдаа наймаа 

хэхэдэ, хото байра барихада, замда гарахада, 
лусууд тахюулхада Ьайп. Модо таарихада,

Л

ангуурвда, уран дарха хэхэдэ, сэргэ йуулгахада 
муу удэр.

Уйэеэ абхуулбал, адуу мал удэхэ, Ьайп удэр.
Апрелиин 29, монгол литээр 6, гарагай дурбэн
Энэ удэр байра барихада, хубсаха эсхэжэ, 

оёходо, тоосоо хэхэдэ, ангуурвда, худалдаа най
маа хэхэдэ Ьайп удэр. Ухэр мал газаашан угэжэ 
болохогуй, бэри буулгахада, ухнбуу хулдэ оруул- 
хада, ухнбуу холо ябуулхада муу.

Уйэеэ абхуулбал, Ьайхап шарайтай болохо, 
Ьайп удэр.

Апрелиин 30, монгол литээр 7, гарагай табан
Энэ удэр ном заалгажа эхилхэдэ, бурхавдаа 

зальбархада, ухэр малтай холбоотой хэрэгуудтэ, 
ехэ хутэй уулзахада, буянай уйлэдэ, лусууд та
хюулхада Ьайп удэр. Байра барижа эхилхэ
дэ, газар хахалхада, найр наада хэхэдэ, нуудэл 
хэхэдэ, бэри буулгахада, эм найруулхада, ухнбуу 
хулдэ оруулхада, ухнбуу газаа ябуулхада муу.

Уйэеэ абхуулбал, хэруул шууяан гараха, муу 
УДэр.

Майн 1, монгол литээр 8, гарагай зургаан
Энэ удэр эмнэлгэ хэжэ эхилхэдэ, эм найруул

хада, эрдэм ном шудалхада, буян хэхэдэ, тоосоо 
хэхэдэ, дуган барижа арамнайлхада Ьайп. Мо- 
доор уран дарха хэхэдэ, газар малгахада, таряа 
тарихада, хубсаЬа эсхэхэдэ, замда гарахада муу 
УДэр.

Уйэеэ абхуулбал, паЬап ута болохо, Ьайп удэр.
Майн 2, монгол литээр 9, гарагай долоон
Энэ удэр нуудэл хэхэдэ, займаар юумэ абаха

да, мал хундэ угэхэдэ, лусууд тахюулхада, сэргэ 
Буулгахада, эрдэм ном шудалжа эхилхэдэ, гэр 
байра барижа эхилхэдэ, замда гарахада Ьайп. 
Модо таарихада, эм найруулхада, бэри буулга
хада, худалдаа наймаа хэхэдэ муу.

Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу удэр.
Майн 3, монгол литээр 11, гарагай нэгэн
Энэ удэр бурхавдаа зальбархада, нуухэдэ, 

авда нухэр болоходо, найр наада хэхэдэ, шэмэг 
гоёолто зуухэдэ Ьайп. Мори худалдажа абахада, 
шэнэ байра тухеэрхэдэ, модо таарихада, тангариг 
ургэхэдэ, агнахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, баян болохо, Ьайп удэр.
Майн 4, монгол литээр 12, гарагай хоёр
Энэ удэр йахюуйадаа тахюулха, хото бай-

г
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ра барихада, хони хайшалхада, мал газаашан 
угэхэдэ, ажалшаниие абахада, хурим найр хэхэдэ, 
дуган барихада, хурэнгэ эЬээхэдэ, бэри буулга- 
хада, нуудэл хэхэдэ Ьайп. Эм найруулхада, сэргэ 
Буулгахада, замда гарахада муу. Бузартай газар 
ябажа болохогуй.

УЬэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу удэр.
Майн 5, монгол литээр 13, гарагай гурбан
Энэ удэр модо Буулгахада, гэр байра, Ьургуули 

барихада, бэри буулгахада, шэмэг гоёолто 
зуухэдэ, хии мори хиидхэхэдэ, замда гарахада, 
тумэреер урлахада, буянай уйлэдэ Ьайп. ХубсаЬа 
эсхэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, мал худалдажа 
абахада, ангуурида муу.

УЬэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, Ьайп удэр.
Майн 6, монгол литээр 14, гарагай дурбэн
Энэ удэр эм найруулхада, лама хубараг боло

ходо, мал худалдахада, модо Буулгахада, аян зам
да гарахада Ьайп. Нуухэдэ, хурим найр хэхэдэ, 
ниитэ эрдэм болон эрын юЬэп эрдэмдэ Ьурахада, 
тарилга хэхэдэ, газар малгахада, байра барижа 
эхилхэдэ муу.

УЬэеэ абхуулбал, адуу мал элбэгжэхэ, Ьайп 
УДэр.

Майн 7, монгол литээр 15, гарагай табан
Энэ удэр ЬахюуЬадаа тахюулха, даллага аб- 

хуулхада, ажалшаниие абахада, уран дарха 
хэхэдэ, эрдэм номой уйлэ эхилхэдэ, агнахада, 
гэр байра барихада, лусууд тахюулхада Ьайп. 
Нуухэдэ, бэри буулгахада, сэргэ Буулгахада, 
ухибуу хулдэ оруулхада муу.

УЬэеэ абхуулбал, олзотой байха, Ьайп удэр.
Майн 8, монгол литээр 16, гарагай зургаан
Энэ удэр лама хубараг болоходо, эрдэм но

мой уйлэ эхилхэдэ, айда нухэр болоходо, худал
даа наймаа хэхэдэ, ехэ хунтэй уулзахада, буянай 
уйлэдэ Ьайп.

Модо таарихада, худаг малтахада, эм най
руулхада, нуудэл хэхэдэ, нохой тэжээхэеэ 
абахада, замда гарахада муу.

УЬэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу удэр.
Майн 9, монгол литээр 17, гарагай долоон
Энэ удэр шэнэ барилга хэжэ эхилхэдэ, худал

даа наймаа хэхэдэ, туЬатай уйлэнуудые хэхэдэ, 
замда гарахада, лусууд тахюулхада Ьайп. Бэри 
буулгахада, yha гаталхада, загаЬа барихада муу.

УЬэеэ абхуулбал, шарай муудаха, муу удэр.
Майн 10, монгол литээр 18, гарагай нэгэн
Энэ удэр ЬахюуЬадаа тахюулха, даллага аб-

хуулхада, гэр байра барижа эхилхэдэ, мал худал
дахада, буянай уйлэдэ, хурэнгэ эЬээхэдэ, мори 
Ьургаахада Ьайп. Уран дарха хэхэдэ, эрдэм но
мой уйлэ эхилхэдэ, сэргэ Буулгахада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, замда гарахада муу.

УЬэеэ абхуулбал, мал гарзатай байха, муу 
УДэр.

Майн 11, монгол литээр 19, гарагай хоёр
Энэ удэр ЬахюуЬадаа тахюулха, хубсаЬа эс- 

хэжэ, оёходо, гэр арамнайлхада, тоосоо хэхэдэ, 
сэргэ, модо Буулгахада, замда гарахада, шэмэг 
гоёолто зуухэдэ Байн. Эм найруулхада, эрдэм 
номой уйлэ эхилхэдэ, бэри буулгахада, мал ху
далдахада, модо таарихада муу.

УЬэеэ абхуулбал, Байн нухэртэй болохо, Байн 
УДэр.

Майн 12, монгол литээр 20, гарагай гурбан
Энэ удэр бурхандаа зальбархада, эрдэм но

мой уйлэ эхилхэдэ, ухэр малтай холбоотой 
уйлэнуудтэ, тарни уншахада Байн. Газар малта
хада, гэр байра барижа эхилхэдэ, худаг малта
хада, хурим найр хэхэдэ, нуудэл хэхэдэ, тарилга 
хэхэдэ, сэргэ Буулгахада, замда гарахада муу.

УЬэеэ абхуулбал, муу хунтэй уулзаха, муу 
УДэр.

Майн 13, монгол литээр 21, гарагай дурбэн
Энэ удэр ЬахюуЬадаа тахюулха, даллага 

абхуулхада, эрдэм номой уйлэ эхилхэдэ, буя
най уйлэ хэхэдэ, тоосоо хэхэдэ, шэмэг гоёолто 
зуухэдэ, тумэреер урлахада, нуудэл хэхэдэ, замда 
гарахада Ьайн. Модоор уран дарха хэхэдэ, газар 
малтахада, бэри буулгахада, агнахада муу.

УЬэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу удэр.
Майн 14, монгол литээр 22, гарагай табан
Энэ удэр лусууд тахюулхада, мал газаашан 

гаргахада, нуудэл хэхэдэ, сэргэ Буулгахада, зай- 
маар юумэ абахада, таряа тарихада, эрдэм но
мой уйлэ эхилхэдэ Ьайн. Модо таарихада, эм 
найруулхада, худалдаа наймаа хэхэдэ, бэри 
буулгахада, газар малтахада, гэр байрын Ьуури 
табихада, найр наада хэхэдэ, замда гарахада муу.

УЬэеэ абхуулбал, эдеэн элбэгжэхэ, Ьайн удэр.
Майн 15, монгол литээр 23, гарагай зургаан
Энэ удэр бурхандаа зальбарха, нуухэдэ, эм 

найруулхада, модо таарихада, лусууд тахюулха
да, замда гарахада Ьайн. Гэр байра барижа эхил
хэдэ, мори худалдахада, худаг малтахада, сэргэ 
Буулгахада, ухибуу хулдэ оруулхада муу.

УЬэеэ абхуулбал, эдеэн элбэгжэхэ, Ьайн удэр.

Г
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П О С Л О В И Ц Ы  И  П О Г О В О Р К И
Арьбалйан аминда туНатай, аршалНап 

бэедэ туНатай.
Бережливость для жизни полезна, а 

бережность -  для организма.

Ахань ахашаг болобол Байн, дуунь 
дуушэг болобол Байн.

Хорошо, когда старший бывает как 
старший, а младший -  как младший.

Аяга сай эдеэнэй дээжэ, «А» узэг эр- 
дэмэй дээжэ.

Чашка чаю -  угощения начало, буква 
«А» учения начало.

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И
абаха прям, и перен. брать; энэ ном 

абагты! возьмите (или берите) эту кни
гу!; маа, аба! на, бери!

абаБаар 1. деепр. от абаха; 2. сразу, 
с первого раза; первым делом, первым 
долгом.

абашагуй 1. невозможный, невыноси
мый; амяа абашагуй бугшэм халуун не
возможная жара; 2. совсем, совершенно; 
абашагуй муухай из рук вон плохой, 
совсем плохой.

абашаха интенс. от абаха 1) мигом 
взять, схватить, выхватить; 2) самоволь
но взять; не вернуть, присвоить.

абга 1) брат отца, родной дядя (по ли
нии отца); 2) почтит, обращение к стар
шим;

абгай 1) старшая сестра, 2) жена стар
шего брата, 3) почтит обращение к стар
шей сестре, вообще к старшим.

абдар I)уст.  ящик или короб (с крьтттт-

Будуун шэпэНэп юрэдоо гурбан зуун 
жэлдэ яахашьегуй.

Толстая лиственница и триста лет  
простоит, с нею ничего не сделается.

Баабайндаа байБандаа басаган Бай- 
хан, базаартаа байхадаа бараан Байхан.

Как хороша девица в отчем доме, так
же хорош товар на прилавке.

Бага шулуугаар томо шулуу сохижо 
худэлгэдэг.

Большой камень бьют маленьким кам
нем.

кой) ларь, сундук; 2) перен. кубышка, 
копилка.

абдарлаха класть в сундук, 
абжаганаха яростно ругаться, 
абир: абир-шэбэр парн. шёпотом, 
абирталга 1) затруднение; 2) недомо

гание: 3) перен. смущение.
абиртаха 1) быть в затруднении, не 

быть в состоянии, не мочь; 2) недомо
гать: 3) перен. смущаться; быть в смуще
нии.

абируулха допуст. от абирха.
абирха карабкаться, взбираться, вле

зать, залезать, подниматься.
аблаха зап. колдовать, ворожить, 
аблуулха от аблаха. 
абтай волшебный, колдовской; 
абтай хун маг, волшебник, чародей, 

колдун.
абтамаар отгл. прил. от абтаха прием

лемый, пригодный, годный.
С.М. БАБУШ КИН «Буряад-ород толи»
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