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Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баяр

Илалтын 75 жэлэй ойн баярые манай Захаамин аймагта олон уйлэ хэрэгуудээр 
угтаха баййанаа, аймшагтай убшэнйее боложо хойшоологдоо.

Тиибэшье, онлайн 
мурысеенууд, Захаамин 
хотодо болон бэшэшье 
тосхонуудта автопарад 
«Ура, Победе!» гэйэн 
унгэргэгдэбэ. М айн 9-дэ 
арбан автоунаагаар хо- 
тын уйлсоор ябаба.

Соёлой ажалшад 
дайнай уеын дунуу- 
дые дуулажа, бухы хо- 
тын уйлсоор дуулдаба. 
Хунууд гэртээ байгаашье 
haa, сонхо болон хашаа- 
нуудаа майн юйэндэ зо-

рюулжа гоёобо. М итинг 
боложо, аймагай гулваа 
С.В. Гонжитов, хотын 
гулваа М.С. Цыренов 
болон Захааминай ара- 
дай хуралай Нупгамал 
Н.М . Каратаева болон 
амаршалгын угэнуудые 
хэлэбэ. Удэшын най- 
ман сагта сонхо бухэндэ 
дэнгуудые айаажа, Эсэ- 
гэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда совет 
арадай туй л ah ап И лал
тын бухы хабаадагшад-

та зорюулжа, «Ф она
рики Победы» гэйэн 
флешмоб болобо. М айн 
8-haa 10 болотор Захаа
мин хотодо «Семейное 
дерево Победы» гэйэн 
акци боложо, гушаад 
гэр булэнууд хабаада- 
жа, 165 модо йуулгаба. 
Иимэ йонирхолтойгоор 
Илалтын 75 жэлэй ойн 
баяр угтагдаба.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.

Анна Агафоновагай 
фото-зураг.
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АГУУ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Захааминай суута баатарнуудта алдар соло!
Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай уедэ 

ЗахааминЬаа 7428 хун сэрэгтэ татагдаЬан юм. Тэдэнэй 
1824 хуниинь дайн байлдаануудта баатарай ухэлоор 
унаа, 839 хун Ьураггуйгеер угы гэжэ тоологдоно. Захаа
минай баатар мэргэн хубууд урда carhaa элдэбын дайн 
байлдаануудта хабаадажа, нэрэеэ нэрлуулйэн, солоёо 
дуудуулйан байха юм. Нэгэ хэдыень нэрлэе.

Бичиханов Дамдин-Цы- 
рен Раднаевич (1881-1933)
-  хасаг сэрэгэй урядник,
Дэлхэйн нэгэдэхи дайн- 
да Кавказда, Иранда,
Болгарида байлдаанууд
та хабаадайан. Георгиин 
хэрээйэнуудтэ хуртэйэн 
(Санага).

Ванчиков Нима Шира- 
пович (1923-1985) -  Алдар 
Солын 11-111 шатын орде- 
нуудай кавалер (Утаата).

А.О. Далаев

Д.Ж. Баранов

Баранов Доржо Жам- 
саранович (1922) Алдар 
Солын III шатын орде- 
ной кавалер, Берлиниие 
абалсайан Верховно Глав
нокомандующими баярай 
бэшэгуудтэ хуртэйэн.

Далаев Арданжап
Очирович (1917-1943)
гвардиин морин сэрэгэй 
полкын комиссар. Орёл 
шадарай байлдаанда баа- 
тараар унаа (Улэгшэн).

Б.М. Дамчеев

Дамчеев Бато Микиш- 
кеевич (1922-1965) -  таг-
нуулшан, Алдар Солын 
орденой дуурэн кавалер, 
Санагада, Улаан-Удын 
Железнодорожно район- 
до гудамжанууд нэрээрнь 
нэрлэгдэнхэй (Санага). Н.Ш. Ванчиков

Б.Д. Дугаров 

Дутаров Бадма Дондо-
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кович (1912-1995) Кур
ска духэригтэ эрэлхэгээр 
дайлалдайандаа ордендо 
хуртэйэн (Бургэ).

Дымбрылов Цыбикжап 
Тугутович (1917-1995) 
Алдар Солын III шатын 
орденой кавалер (Бургэ).

Дугаржапов Ванчик 
Доржиевич (1921) Варша- 
вые сулеелэлсэйэн, Бер- 
линиие абалсайан багша 
(Ехэ-Сахир).

Д.Б. Жаленной

Жалсанов Доржо Бал- 
данович (1923-2007)
дайнай, ажалай ветеран, 
ордендо хуртэйэн (Сагаан- 
Морин).

Жалсанов Чойжинима 
Занаевич (1920-1988) Ал
дар Солын орденой III 
шатын орденой кавалер, 
Ленинград хотын хундэтэ 
эрхэтэн (Шара-Азарга).

Жамса, Содном, Дугар 
Очировууд -  Улэгшэнэй 
гурбан аха дуунэр Эсэгын 
дайнда баатарай ухэлеер 
унайан.

Ц.Б. Нимаев

Нимаев Цырендоржи 
Будаевич (1910-1987) Ал
дар Солын II-III шатын 
орденуудай кавалер (Хур- 
тага).

А.Х. Хазагаев

Хазагаев Александр 
Харитонович (1911-1995)
-  Алдар Солын III ша
тын орденой кавалер
(Улэгшэн).

Ринчинов Радна Да- 
баевич (1911) летчик,
гурэнэй аюулгуйе сахигша 
албанай полковник, таг-

нуулшан (Хитадта тагнуул 
хэдэг байгаа). Хабаровск 
хотодо ажайуугаа (Дар- 
хинта).

Сахаровский Василий 
Трофимович (1925-1999) 

подполковник, Захаа- 
минай аймагай военком 
баййан.

Б.Ш. Шойдоков

Шойдоков Бадма Шой- 
докович -  (Алдар Солын 
III шатын, «Хундэлэлэй 
Тэмдэг», «Эб найрам- 
дал» орденуудай кава
лер, СССР-эй гэгээрэл эй 
отличник, Буряадай 
АССР-эй габьяата багша, 
Буряадай арадай уран зо- 
хёолшо.

Баиров Хэшэгто Гарма- 
жапович (1976-1995) Че
чен дайнда хабаадайан, 
найа барайанайнь йуулдэ 
«Эрэлхэг зоригой тулее» 
орденоор шагнайан.

Тубншнов Цыбик Миг- 
мирович (1960) Афган 
дайнай ветеран, подпол
ковник, Захааминай айма
гай военком байгаа.

Сергей БАБУЕВ, 
ажалай ветеран, хизаар 

ороноо шэнжэлэгшэ.
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Дайнай уеын ухибууд
1941-1945 онуудай хатуу 

шэруун жэлнууд.
Олон сэрэгшэдэй ами 

найа таЬалЬан, олон ухи- 
буудые уншэруулйэн, хоо- 
йон нойтоор ябуулйан, уйд- 
хар гашуудалаар дэлгэрйэн 
саг бухы СССР гурэн до- 
тор байгаал даа. Дайсанай 
ухэлтэ йомонйоо баатарай 
ухэлоор алдалан унаЬан 
улаан сэрэгшын гулмэр заа
хай ухибууд эжыгээл даха- 
жа, хул дээрээ гараа юм.

Абамни мэндэ ябаа haa, 
туЬа хургэхэ йэн даа гэжэ 
найан соогоо бодожо ябаа. 
Абынгаа нэрые арюуханаар 
абажа ябахаб, энээнэй тулоо 
би оороо бэрхэ хун болохо 
ёйотойб, абымни нэрэ мунхэ 
байха ёйотой, би абынгаа 
нэрые мунхэруулжэ шада- 
хаб, тиимэйээ йургуулидаал 
йайнаар йураха хэрэгтэй 
гэжэ эрмэлзэхэ.

Эсэгын дайнай ухибууд 
СССР-эй эрдэмэй ехэ ол- 
тирогуудта Институдта, 
Академинуудтэ, консер- 
ваторидо, университедтэ 
тулбэригуй йуража, оортоо 
хэрэгтэй мэргэжэлнуу- 
дые абажа, Эхэ ороноо 
хугжеохын, экономикы- 
ень хусэтэй болгохын, 
зоной социальна байда- 
лые йайжаруулхын тулоо 
унэн сэхээр оролдожо 
худэлйэниинь унэн бэлэй. 
Манай Санага нютагай 
ухибууд СССР-эй нэрые

бугэдоороо унэн сэхээр 
ургэжэ шадайан.

Нэгэ хэдыень нэрлэе: 
Тарбаев Ринчин 1913 оной, 
багша, ВКП (б)-гэй гэшуун, 
1939 оной октябриин 18- 
да сэрэгэй албанда мор- 
доо. 1941 оной сентябриин 
21-дэ баатарай ухэлоор
унаа. Беларцерев Поло
вик хотодо худоолуулэгдээ. 
Ухибуудынь Дондог 1932, 
Тоня 1938 онойхид. Дон
дог Тарбаев Улаан-Удын 
хугжэмэй училигци дуур- 
гээд, Якутск хотодо эльгээг- 
дэжэ, хугжэмэй драмтеатр- 
та худэлжэ эхилйэн. 1959 
ондо Дондог Москвада
унгэрйэн Буряадай соёлой 
болон искусствын 11-дэхи 
декадада хабаадайан габьяа- 
тай. Саха-Яхадта ехэ ам- 
жалтатай худэлйэн. Флей- 
товэ класс нээжэ, олон жэл 
худэлоо. Энэ йургуулиин 
доцент болойон. 1982 ондо 
Дондог Ринчиновичай ажа
лай габьяа сэгнэгдэжэ, «Са- 
ха-Яхад Республикын га- 
бьяата артист» гэйэн ундэр 
нэрэ олгогдоо. Дондог Рин- 
чинович ехэ найатай боло- 
жо, Саха-Яхадта найа бараа. 
Дуунь Антонида Ринчинов- 
на колхоз, совхозойнгоо мал 
ажалда амжалтатай худэлжэ 
ябаа. Хундэлэлэй Тэмдэг ор- 
деноор шагнагдайан. Пор- 
тредынь Москвагай уран 
зурааша бутээжэ, нютагай 
музейдэ табийан.

Санагын «Коминтерн» 
колхозой гэшуун Хадаев 
Шагдарай (1880 оной) 5 
хубуудйээ 4-ниинь дайнда 
мордоод, дайнай газарта 
баатарай ухэлоор хосорйон. 
Хадаев Аюша (1911 оной), 
1942 ондо дайнда мордоо, 
1942 оной февраль йарада 
йураггуй угы болоо. Хадаев 
Цырен-Доржо (1915 оной)
1941 ондо сэрэгтэ мордоо,
1942 оной апрель йарада 
йураггуй угы болоо. Хадаев 
Жамсаран (1920 оной), 1940 
оной октябрь йарада баа
тарай ухэлоор унаа, Ленин- 
градай областиин Андриев- 
ска тосхондо худоолэгдоо. 
Хадаев Архип Шагдурович 
(1915 оной) 1942 оной март 
йарада дайнда мордоо, 1942 
оной июлиин 31-дэ баатарай 
ухэлоор унаа. Воронежско 
областиин Тескэ йууринда 
худ оо л у ул эгд э э.

Дурбэн баатар сэрэгшэ
дэй дуу Викулий Шагду
рович Хадаев, 1932 оной 
ухибуун найанйаа хурса 
нюдэтэй, йонор шэхэтэй 
баййанаа нютагайнгаа 
зондо харуулжа шадайан. 
Уран гартай хадаа убгэд, 
хугшэдэй анхарал бэе тээ- 
шээ татадаг байгаа. Санага- 
даа 7 класс, Сахирта 10 класс 
дуургээ. Санагын Хужа- 
рай, Сагаан-Мориной эхин 
йургуулинуудта багшалаа. 
Викулий Шагдурович 1962 
ондо Буряадай багшана-
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рай институдта ороод, 1966 
ондо дуургэжэ, Санагынгаа 
Ьургуулида тоо бодолгын 
багшаар худэлжэ эхилээ. 
Викулий Шагдурович ню- 
тагайнгаа соёлой хугжэлтые 
ургэжэ, бухы шадалаа 
гаргайан хун. В.Ш. Хадаев 
нютагтаа музей нээлсэжэ, 
нютагайнгаа соёлдо яйалхан 
ехэ туйа хуртэйэн намтар- 
тай. О л он жэлдэ музейгээ 
эрхилжэ, хугжоожэ баййан. 
В.И. Ленинэй турэйоор 100 
жэлэй ойн баярта нюта
гайнгаа ундэр уулын нюур 
тал ад а Ленинэй толгой ехэ 
гоёор бутээжэ табяа йэн. 
Энэ ажалаараа бухы Буря- 
ад орон соогуур, Монгол- 
дошье суутай болоо йэн. 
Энэ ехэ ажал бутээхэдээ, 
йургуулиин багшанар дээдэ 
ангиин йурагшадые хабаа- 
дуулжа шадаа. Энэ хурэг 
10-аад мод оной зайда эле эр 
харагдадаг бэлэй. Вику
лий Шагдурович оорынгоо 
хэйэн бутээлнуудые, дайнда 
хосорйон нютагайнгаа 112 
баатарай ухэлоор унайан 
сэрэгшэдтэ, оорынгоо дур- 
бэн аханарта дурасхаалы- 
ень болгоноб гэдэг йэн. 2004 
ондо хонгоодорнуудай ехэ 
уулзалгын Санага нютагта 
унгэрхэдэ, Захааминайайма- 
гай арад зоноо мургэдэг, 
шутэдэг тотемуудые харуул- 
йан сэргэ ДК-гай хажууда 
бодхоогоо. Ехэ нуур дээрэ 
хоёр хун шубуудай макет 
хэжэ тамаруулаад, улад зо- 
ниие гайхуулаа йэн. Вику
лий Шагдурович байгаа- 
лиин угэйэн бухы хоморой 
зуйлэй арга шадалые, бэ-

лигээ тур эй эн нютагайнгаа 
хугжэлтэдэ гуйсэд зорюу- 
лаа. Буряад орон дотороо 
нэрэеэ мунхэруулээ. Бу
ряад Уласай соёлой габьяа- 
та худэлмэрилэгшэ Хадаев 
Викулий Шагдурович ундэр 
найа эдлэжэ, 2007 ондо энэ 
дэлхэййээ хахасаа.

Буда Сандакович Нор- 
боев (1917 оной), 1942 оной 
февралиин 3-да дайнда мор- 
доо, 1944 оной июниин 5-да 
дайсанай ухэлэй Ii o m o h Ii o o  

алдалан унаа. Басаганиинь 
Еундуева Софья Будаев- 
на (1942 оной), турэл кол
хоз, совхозойнгоо туруу 
йаалишан, олониитын ажал- 
да эдэбхитэйгээр хабаадаг- 
ша, 7 ухибуудэй эжы. Бухы 
найаараа йаалишанаар ху
дэлжэ, олон жэлэй турша- 
да унеэн бурийоо 2000-йаа 
дээшэ литр йу йаажа, сов
хозойнгоо, аймагайнгаа нэ- 
рые дээрэ ургэгшэдэй нэгэн. 
Еурбан, табан жэлнуудэй 
коммунис ажалай удар
ник, КПСС-эй гэшуун. 
Ажалдаа габьяа гаргажа, 
худэлйэнэйнгоо тулоо Ажа
лай Улаан Тугай орденоор 
шагнагдаа. Дайнда баата
рай ухэлоор унайан Буда 
абынгаа нэрые муноошье 
болотор дээрэ ургэжэ ябана. 
Найанайнь нухэр Санжай- 
жап Fундуев гайхалтай ном- 
гон зантай, арюун зугаатай, 
совхозойнгоо ажалда шуран 
зорилготойгоор худэлдэг 
тракторист баййан. Бидэ 
хоёр убэлэй ангууриин эхил- 
хэдэ, яйалхан холо ошо- 
жо, уртэм газарта агнагша 
йэмди. Fоёл саг байгаал даа.

Санжайжап хэдыхэн жэлэй 
урда найа бараа.

Бадма Дамбаевич Охи- 
нов, 1897 оной. Дайнда 1942 
ондо мордоо. Сталинградай 
ехэ байлдаануудта эрэлхэг 
зоригтойгоор дайлалдаа. 
1944 оной хабар хундоор 
шархатажа, госпитальдо 
найа барайан. 5 ухибуудтэй 
йэн. Охинов Доржо Бадмае- 
вич, 1934 оной. Сагай ямар- 
тттъе хундэ байгаашье йаань, 
Доржо хубуун Санагада 
йуража, 7 класс дуургээд, 
Сахирта йуража, 10 класс 
дуургэйэн. Эрхуугэй ме- 
динститудта орожо йураад, 
1960-аад оноор дуургэжэ 
гараа йэн. Санага нютагтаа 
ерэжэ, нютагай туруушын 
дээдэ эрдэмтэй эмтттэн бо
лоо бэлэй. «Доктор Дор
жо» гэжэ алдаршайан. 
1965 ондо саашаа эрдэмээ 
дээшэлуулхэеэ Москвагай 
ординатурада орожо, тэрэ- 
нээ амжалтатай дуургэжэ, 
Улаан-Удын республикан- 
ска больницын наймадахи 
отделениин эрхилэгшээр 
удаан саг соо худэлоо. Ин
ститудта йуража байхадаа, 
мэргэн буудалгаар шал- 
гаржа, Эрхуугэй суглуулаг- 
дамал командын гэшуун 
болоо йэн. Олон тоото 
мурысоонуудтэ урагшатай- 
гаар хабаадажа эхилээ. 1962 
ондо Шэтэдэ болойон Си- 
бириин б а А л ас Дурнын 
мурысоонуудтэ нэгэдэхи 
йуури эзэлжэ, спортын мас- 
терай нэрэ зэргэдэ хуртэйэн 
байна.

С. БАНЗАРАКЦАЕВ, 
дайнай ара талын ветеран.
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Арьяа Баала мэшэеэбэ гу?
Санага нютагта булаг тэйэрээ гэйэн видео-мэдээсэл эдэ удэрнуудтэ Интер- 

недээр дуурэн тараба. Газар доройоо rapahan уйан юугээрээ гайхал туруулээ юм 
гэхэдэ: «Ой модоёо хайра гамгуйгеер отолжо баййан энэ уедэ, нээрээшье, юрэ бу- 
сын узэгдэл. Угайдхадаа гандуушаг байхаяа йанадаг Буряад орондомнай Будда 
бурханай мийэрэлтэй жэшэмээр ушар лэ! Ойронь баййан хунууд адаглаарайгтыл- 
ши: тухэреэн жэлдэ сохижо байха ха гу?» -  гэхэ мэтээр арад зон булагай бурьялан 
гарайые йонирхон тайлбарилаа.

ОНСО ШУХАГ 
ОЛДОБОРИ

Захаамин аймагай Са
нага нютагта, «Даши 
Пунцоглин» дасанай 
зуун-хойнохи уулын та- 
шаланда Арьяа Баала 
бурханай асари томо 
хурэг бутээгдэхэнь гэжэ 
манай сонин нэгэтэ 
бэшэ мэдээсэйэн байха. 
Тусэбэй ёйоор ажалнуу- 
дынь тугэсэхэ дутэлее, 
эгээл энээнтэй холбоотой 
узэгдэл болобо ха гу гэжэ 
бодойон ушарйаа Сана
гын дасанай лама Молон 
ламада хандабабди.

Юрэдее, элдэб гай- 
халтай ушарнууд болонол 
даа. Тээсгэн сайгаа у ужа 
йуутарни, досоом нэгэ 
йонин мэдэрэл турэжэ, 
юумэн дуудаНап шэнги 
болоходонь, Арьяа Баа- 
лынгаа заларха Улаан Зу- 
раа гэжэ газараар ябаад 
ерэхэ юм байна гэжэ шии- 
дээб. Дасанйаа rapahaap, 
15-20 минута тухай ал- 
халаад байтараа, зэдээр

шудхагдайан бурханай 
дурэ оложорхёоб. Луу 
унаад баййан иимэ са- 
хюусаниие урдань нэгэ- 
тэшье узеегуй ушарйаа 
мэдэхэ хунуудтэ харуулха 
гэжэ бодооб, -  гээд, Мо
лон лама хоорэнэ.

Тиигэжэ Санагын да
санай эдэбхитэй жин- 
даг Цыпэ Санжиев- 
на Ардаева 2019 оной 
зун Улаан-Удэдэ Жадо 
Римбуушэтэй хамта
Дуйнхор Ван табилсайан 
Тубдэн-Содбо ламатай 
танилсайан байжа, Молон 
ламынгаа олойон бурха
най зураг Энэдхэг руу эль- 
гээгээ ха. Удангуй ундэр 
тур элт э багшайаа харюу 
ерэхэдээ: «Арьяа Баа
ла бурханай сэдьхэлйээ 
гарайан Сагаан Замбала 
гээшэ», -  гэжэ танихайаа 
гадна, ушоо буд дээрэ 
бутээгдэйэн хурэгыень 
дамжуулалсаа бшуу.

- Сагаан Замбала бур- 
ханиие юрын йузэгшэд 
Баян Намсарай гэжэ нэр-

Арьяа Баала

лэхэл даа. Тиигэжэ имаг- 
тал эд зоориин, баялигай 
бурхан гэжэ хара хунйое 
байха ламанаршье тоо- 
лодог. Теэд унэндое 
йаа, Намсарай бурхан 
баян йузэгэй, гунзэгы 
этигэлэй сахюусан юм. 
Юрэдоо, иимэ юумэнэй 
олдойониинь йайн тэм- 
дэг гэжэ узэхэ ёйотойбди. 
Дэлхэй дуурэн тарайан 
тахал убшэниие, тэрээн- 
тэй холбоотой хёморо- 
лые, эдэй засагай уналтые
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баян йузэгэйнгее хусеер 
лэ дабажа гараха арга- 
тайбди гэжэ тайлбарил- 
хаар ха, -  гээд, Молон 
лама тэмдэглэнэ.

У h АНИИНЬ УЛАМ 
ЕХЭ БОЛОО

Мун Интернет хэрэ- 
глэгшэдые хулгоо1г)п 
ун00хи булагынь табан 
жэлэй урда туруушынхиеэ 
тэНэрНэп б айна. Тиигэжэ 
хабартаал уНапиипь улам 
ехээр гарадаг юм ха.

2015 ондо Арьяа Баа- 
лынгаа хурэг бутээжэ эхи
лээ Нэмди. Тэрэл жэлынь 
дасанаймнай баййан 
Номто гол гэжэ газар- 
та булат бурьялшайан 
юм. Ойро ойрохон хуга- 
саада олохон гайхалтай 
узэгдэлнууд болонол даа. 
Дасанаймнай арада ор- 
шодог Дашабалбар уулын 
хормойдо баригдайан су- 
баргын хажуугаар зуун- 
урагшаа зурыйан зургэ 
харгы тодоршойон юм. 
Тэрэниинь Санагыемнай 
«Саана газар, Диваажа- 
най орон» гэжэ нэрлэйэн 
Дамба-Даржаа Заяевай 
Эргэ Буургэ нютагтай 
холбоно гэжэ тоолохоор, 
- гээд, Молон лама юрэ 
бусын ушарнуудай нэгые 
тайлбарилна.

Улаан Зураада Сагаан 
Замбалын олдойон га- 
заршье юрын бэшэ юм. 
Нэгэ ундэйэнйее урга- 
жа, Эбэй модон гэжэ

Сагаан Замбала бурхан

нэршэйэн ш эн эй эн, ху- 
йан, хайлаайан гурбанйаа 
холо бэшэхэнэ шулуун 
доройоо бултайжа бай
гаа бшуу. Харин дасанай 
аршаанай бурьялйан га- 
зарай баруун тээхэнэнь 
хоёр нуур бии.

Нэгыень Ехэ нуур, 
нугеедыень Болхойн 
нуур гэжэ нэрлэдэгбди. 
Эдэ хоёр нуурнуудаашье 
санагаархимнай Арьяа 
Баала бурхантай холбо- 
дог. Ехэ нуурынь Арьяа 
Баалын баруун нюдэнйее 
дуйайан нулимсайаа бии 
болойон гэжэ этигэнэбди. 
Сагаан Дара Эхын нуур, 
ута найа уршеедэг гэжэ 
тоотой. Харин Арьяа 
Баалын зуун нюдэнйео 
бии болойон Болхойн 
нуур Ногоон Дара Эхын 
юм. Уйанйаань хуртэжэ, 
ухибуу эрихэдэ, гэр 
булынгее б урин бут эн, эб 
нэгэдэлтэй байхые гуй-

хада болоно, -  гэжэ Мо
лон лама нютагайнгаа 
шутеенэй газарнуудтай 
танилсуулна.

ЕРЭХЭ НАМАР -  
ЕХЭ РАМНАЙ

Харин Арьяа Баала 
бурханай хурэгэй 80 ху- 
бинь бутэнхэй юм ха. 
Улаап-Удэ шадархи Нуур 
сэлеэндэ мэдээжэ дар- 
хан Юрий Мандагановай 
ударидалга доро ажал- 
нууд тулэг дундаа ябажа 
байнхай. Ундэреерее 
42, ургэнеерее 27 метрэй 
Арьяа Баала байгша оной 
дуурэтэр Санагада тод- 
хогдохо ёйотой.

Бухы тусэбыемнай 
коронавирусай эбдэжэр- 
хёогуй йаань, намараар 
ехэ рамнай ургэхэ бай- 
хаб ди, -  гээд, Молон лама 
найдана.

Эдэ бухы хэрэгуудээ 
Санагын дасанай лама- 
нар болон жиндагууд
24-дугээр Бандида Хамба 
лама Дамба Аюшеевэй
сэхэ хабаадалгатайгаар
бутээнэ гэжэ тэмдэглэл- 
тэй. Тиигэжэ йаядаа Буд- 
дын шажантанай зан-
шалта Сангхада тусхай 
уулзалга зарлагдажа, ехэ 
рамнайн саг болзор то- 
дорхойлогдохоор хараа- 
лагдана.

Даши-Доржо БОЛОТОВ
«Буряад унэн» сонинБоо.

Баяр Цыденовэй
дурадха/тн гэрэл зурагууд.
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мурысеен

Захааминаархин залитай
Захаамин аймагай йурагшад шатараар бухэроссиин мурысеендэ гэрйээ гарангуй 

шалгарба.

шатаршаднай Норилго 
хэжэ эхилээ. Гэбэ- 
шье иимэ аргаар томо 
мурысеендэ хабаада- 
хабди гэжэ йанаагуй. 
Ухибууд эй эгээл унта- 
ха уедэ мурысеен эхиеэ 
абаа. Манай эндэ удэшын 
20 саг боложо байхада, 
нааданууд захалаа. Нэгэ 
парти наадахын тулее 
оройдоол гурбан мину
та угтее. 22 час болоогуй 
байхада, бидэ илалта 
туйлаад байгаабди, 
гэжэ йоригшо хеереегее 
ургэлжэлуулнэ.

Туе мурысеендэ Захаа- 
минай шатаршад Санкт- 
Петербург, Абакан, Хан
ты-Мансийск, Москва,

Бухэроссиин 
шатарай муры
сеендэ 33 можо, 
хизаарай 95 ко
манда хабаадаНап 
байна. Захаами-
най эдир шатар
шад туруу Нуури 
эзэлхын тулее 76 
командатай хам- 
та «Б» булгэмдэ
мурысее.

Захааминай
хуугэдэй спор- 
тын йургуулиип 
йоригшо Виктор 
Бадмажаповай хэлэйээр, 
команда бухэндэ гурбан 
хубууд, нэгэ басаган
наадаа.

2019 ондо «Сагаан 
тэргэ» гэйэн бухэроссиин 
тусэлэй уласай шатада 
хабаадайан шатаршадые 
наадуулааб. Тиихэдэ бидэ 
худее нютагуудай тамир- 
шадай дунда туруу йуури 
эзэлээбди, -  гэжэ Виктор 
Бадмажапов хоорэнэ.

Эдир шатаршад йаяхана 
онлайн аргаар йорилго 
хэжэ шадаа. Виктор 
Юрьевичэй тэмдэглэйээр, 
энээнйээ боложо, мурысеен
хундеер унгэрее.

Март йарын йуул 
багйаа г эр гэртээ йуугаад,

Лысьва (Пермиин 
хизаар), Ростов- 
на-Дону болон Бо- 
гучаны хотонуу- 
дай тамиршадые 
шуугээ. Екатерин- 
бургын ухибуудээр 
ана-мана тэмсээ. 
Ганса Ростов мо- 
жын Сальск ню
тагай тамиршадта 
шуугдэшее. Хэды 
тиигэбэшье чем-

дэ хуртее.
II Ьуурида Кур- 

ганай шатаршад гараа. 
Шангай III йуури Саль- 
екын ухибууд эзэлээ.

Туруу йуури эзэлйэн 
командын тулее Зака- 
менск хотын 1-дэхи дун
да йургуулиин шабинар 
наадайан байна. Эдэ хэд 
бэ гэбэл, Ошор Будаев 
(9-дэхи класс), Роман Цы- 
реторов (9-дэхи класс), 
Максар Шагдуров (8-дахи 
класс) болон Сойжина 
Мункуева (9-дэхи класс) 
гэгшэд болоно.

верынгее хюлгэ дээрэ 
Максар Шагдуров абажа 
боломоор 9 очкогой 8,5 
очко абаад эрхимлээ.

Борис БАЛДАНОВ, 
«Буряад унэн» сонин1юо.

пионой нэрэ зэргэ-
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АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛ

Баабгай хун тухай ульгэр
Урда сагта нэгэ хун удэр- 

тее агнахамни гэжэ ойдо ошо- 
дог байжа, нэгэшье юушье ба- 
рижа гэртээ асардаггуй байба. 
Y бгэнэйнгоо иигэжэ бухэли 
удэроороо ябаад xoohoop ерэ- 
хэдэ, Нам гаи ими ь ехэ гайхадаг 
болобо. «Намайгаа агнанаб 
гэжэ энэ хун мэхэлнэ», -  гэжэ 
йамганиинь йанадаг боложо, 
нэгэ уДэР энэ убгэнэйнгээ 
иигээд гарахада, хойнойоонь 
ошожо гэтэбэ.

Ошойон харгыгаарнь тээ 
хойнойоон дахажа ябаад, нэгэ 
болдогой саана орожо хор- 
годоод йууба. Харахадань, 
убгэниинь талын ори ганса 
модоной хажууда хурэЬоор 
буугаа хаяад, модоо гурба 
тойрожо нара буруу гуйгоод, 
баабгай болоод ой руу гуйжэ 
ябашаба.

Памганиинь удэшэ бо
лотор хараад йууба. Удэшэ 
болоходо, баабгай модон 
coohoo гуйжэ ерээд, тэрэ модо 
нара зуг гурба эрьеэд, хун 
бэеэ бэелээд, буугаа абаад, 
гэр тээшээ ерэбэ. Памганиинь 
убгэиЬоои урдижэ, туруулжэ 
ерээд. Мэдэгшэгуй болон 
йурана:

-  Муноодэр юу асарбаш?
-  Муноодэр юушье хараа- 

гуйб, баряашьегуйб. Ганса 
улаагана туужэ эдеэд ерэбэб,

гэбэ.
Хойто удэрынь убгэное 

дахаад, байа ойдо хойнойоонь 
дахалдаад гараба. Х араха
дань, убгэниинь байа тэрэ 
модонойнгоо хажууда хурэжэ, 
модоо гурба тойроод, баабгай 
болоод ой руугаа гуйшэбэ. 
Удэшэниинь байа модонойн
гоо хажууда ерэжэ, тойрожо

гуйгоод, хун болоод гэртээ 
ерэбэ.

Гурбадахи удэртоо йамга- 
ниинь дахажа ош оод, убгэ- 
нэйнгоо баабгай болоод мо
дон соогоо ябашахадань, тэрэ 
модыень тайа сабшажа уна- 
гаажархиба.

«Убгэмни яагаад хун бэеэ 
бэелэгшэ ааб?» -  гэжэ хараад 
удэшэ болотор йууба.

Удэшэ болоходо, ой соо- 
йоо баабгай гуйжэ ерээд ха
рахадань, талый ганса модон 
тайа сабш аатай  хэбтэбэ. 
Баабгай тэрэ модоёо тойроод 
хэдышье гуйбэшье, хун бэеэ 
бэелжэ шадабагуй. Харан- 
хы болотор гуйгоод, юушье 
ядаад, бархирйаар баабгай ой 
тээшээ гуйшэйээр, ерэбэгуй 
тэрэ гэйээр.

Тиигээд баабгай хун шэнги 
байдаг (убшэгдоод байхадаа, 
илангаяа), мяханиинь хунэй 
бэедэ эм болодог гэлсэдэг.

ЧЕЛОВЕК-МЕДВЕДЬ
(сказка)

В давнее время жил один 
человек. Каждый день он ухо
дил на охоту, но никогда не 
приносил домой добычи. К ог
да муж целыми днями ходил и 
приходил ни с чем, жена его 
начала удивляться. «Обманы
вает меня этот человек, что 
он охотится», -  стала думать 
она. Однажды, когда муж от
правился на охоту, она пошла 
за ним следом.

Идёт она по дороге и сле
дит за ним. А потом спрята
лась за бугорок. Смотрит, 
муж ее подходит к одинокому 
дереву. Бросил ружье, обежал 
его три раза против солнца

и, превратившись в медведя, 
убежал в лес.

Жена его сидела до вече
ра и ждала. Вечером медведь 
выбежал из леса, обежал то 
дерево три раза по солнцу и 
превратился в человека. П од
нял он ружьё и направился к 
дому. Жена его прибежала до
мой раньше мужа и спраши
вает, как ни в чем не бывало: 

Что сегодня принёс? 
Сегодня никого не встре

тил и ничего не добыл. Толь
ко собирал и ел кислицу, -  от
ветил муж.

Н азавтра она опять пошла 
в лес за ним. Смотрит, муж 
её опять подошёл к тому же 
дереву, обежал его три раза 
и, превратившись в медведя, 
убежал в лес. Вечером прибе
жал к дереву, обежал его три 
раза и, снова превратившись 
в человека, пошёл домой.

И на третий день жена по
шла за мужем, а когда он пре
вратился в медведя и убежал в 
лес, она срубила то дерево.

«Как же теперь он превра
тится в человека?» -  подумала 
она и просидела до вечера.

Вечером медведь выбежал 
из леса, подбежал к одиноко
му дереву, смотрит, а оно сру
блено. Сколько ни бегал мед
ведь вокруг дерева, так и не 
смог превратиться в человека. 
Бегал он до темноты, ничего 
не смог сделать. Тогда с ре
вом побежал в лес. С тех пор 
он не возвращался.

Потому медведь и похож 
на человека (особенно, когда 
с него шкуру снимут), а мясо 
его, говорят, служит человеку 
лекарством.
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J Зурхай
майн 16-haa 29 болотор

Майн 16, монгол литээр 24, гарагай 
долоон

Энэ УДЭР хурим турэ хэхэдэ, ойн 
баяр болон бусадшье шухала ушарнуу- 
дые тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэ 
хэрэгуудтэ йайн. Харин шуухэдэ хан- 
даж а, хэрэгээ шиидхуулхые тэбш э- 
хээр.

Энэ удэр маани мэгзэмээ уншажа, 
бурхандаа мургэхэ, дасан дуган бари- 
ха, субарга бодхоохо, эд зеериеэ арь- 
бажуулха, эм дом найруулха, худалдаа 
наймаа, андалдаа хэхэ, гэр бариха, 
аянда гараха, модо, сэсэг йуулгаха, та- 
ряа тариха хэрэгуудтэ йайн.

УНэеэ абхуулбал, халдабарита 
убшэн тудаха, муу удэр.

Майн 17, монгол литээр 25, гарагай 
нэгэн

Энэ удэр шухала хэрэг уусхэнгуй, 
илангаяа эмшэлгэ эхилуулэнгуй байха 
хэрэгтэй. Мун турэл гаралаа суглуул- 
жа, найр наада тэмдэглэхые тэбшэ- 
хээр.Ордон гэрэй йуури табиха, га- 
зар малтаха, хурэнгэ эНээхэ, харгыда 
гараха хэрэгуудтэ урагшатай. Харин 
хубсайа эсхэхэ, хадаг табиха, бэри 
буулгаха хэрэгууд сээртэй.

УНэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралта 
дээшэлхэ, муу удэр.

Майн 18, монгол литээр 26, гарагай 
хоёр

Энэ удэр эм найруулхада, бай- 
ра барихада, хурэнгэ эйээхэдэ, мори 
йургаахада, лусууд тахихада йайн.

М ал худалдахада, нуухэдэ, хурим 
найр хэхэдэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, 
замда гарахада муу.

УНэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, 
йайн удэр.

Майн 19, монгол литээр 27, гарагай 
гурбан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
уран дарха хэхэдэ, ажалтттаниие абаха- 
да, ном заалгажа эхилхэдэ, ан гуреейэ 
агнахада, модо йуулгахада, ном ун- 
шуулхада, шэмэг гоёолто зуухэдэ 
йайн.

Бэри буулгахада, нуудэл хэхэдэ, 
модо таарихада, замда гарахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, олзотой, йайн 
удэр.

Майн 20, монгол литээр 28, гарагай 
дурбэн

Энэ удэр бурханай шаби боложо 
ороходо, ном уншуулхада, ном заал
гажа эхилхэдэ, гулгэ тэжээхэеэ абаха- 
да, бэри буулгахада йайн.

М одо таарихада, нухэ малтахада, 
бузартай газараар ябахада муу.

УНэеэ абхуулбал, хэруул шууяан га
раха, муу удэр.

Майн 21, монгол литээр 29, гарагай 
табан

Энэ удэр шэнэ барилга эхилхэ
дэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, буянай 
уйлэдэ, тумэреер урлахада йайн.

М ори урилдуулхада, нохой тэжээ
хэеэ абахада, агнахада, ухибуу ургэжэ 
абахада муу.

Уйэеэ абалтагуй, муу удэр.

Майн 22, монгол литээр 30, гарагай 
зургаан

Энэ удэр буян хэхэдэ, мал худалда
хада, йэлгэхэдэ, хото йуури табихада,

Л г
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хурэнгэ эйээхэдэ Пай и уд эр.
Газар малтахада, уран дарха хэхэдэ, 

эрдэм ном шудалжа эхилхэдэ, сэргэ 
Нуулгахада муу. УНэеэ абалтагуй, муу 
УДэр.

Майн 23, монгол литээр 1, гарагай 
долоон

Энэ удэр гэр байрын йуури табиха- 
да, бурхандаа мургэхэдэ, бэри буулга- 
хада, хубсайа эсхэхэдэ, тоосоо хэхэдэ, 
сэргэ Нуулгахада, агнахада Найп.

Эм найруулхада, газар хахалхада, 
эрдэм ном шудалжа эхилхэдэ, нохой 
тэжээхэеэ абахада, худалдаа наймаа 
хэхэдэ, ухибуу хулдэ оруулхада муу.

Уйэеэ абхуулбал, найан богони 
болохо, муу удэр.

Майн 24, монгол литээр 2, гарагай 
нэгэн

Энэ удэр эрдэм ном шудалжа 
эхилхэдэ, ухэр малтай холбоотой 
хэрэгуудтэ, муу юумэ дарахада йайн.

Байра барижа эхилхэдэ, газар мал
тахада, турэ хурим хэхэдэ, нуудэл хэ
хэдэ, эм найруулхада, худалдаа най
маа хэхэдэ, нохой тэжээхэеэ абахада 
муу.

Уйэеэ абхуулбал, хэруул шууяан 
гараха, муу удэр.

Майн 25, монгол литээр 3, гарагай 
хоёр

Энэ удэр буянай уйлэдэ, эм н ай 
руулхада, эрдэм ном шудалжа эхилхэ
дэ, тоосоо хэхэдэ, тумэроор урлахада, 
лусууд тахихада йайн.

М одоор уран дарха хэхэдэ, газар, 
худаг малтахада, уйа гаталхада, загайа 
барихада муу.

Уйэеэ абхуулбал, адуу мал элбэг- 
жэхэ, йайн удэр.

Майн 26, монгол литээр 4, гарагай 
гурбан

Энэ удэр лусууд тахихада йайн. Энэ 
удэр шухала хэрэг уусхэнгуй, эмшэлгэ 
эхилэнгуй байха хэрэгтэй. Бухы юумэ 
эхилхэдэ муу.

Уйэеэ абхуулбал, бэе йайхан боло
хо, йайн удэр.

Майн 27, монгол литээр 5, гарагай 
дурбэн

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
нуухэдэ, ш эмэг гоёолто зуухэдэ, лу
сууд тахихада, замда гарахада йайн.

М одо таарихада, байра барихада, 
мори худалдахада, тангариг угэхэдэ 
муу.

Уйэеэ абхуулбал, адуу мал элбэг- 
жэхэ, йайн удэр.

Майн 28, монгол литээр 6, гарагай 
табан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
хото байра барихада, ухэр малтай 
холбоотой уйлэнуудтэ, ажалшаниие 
абахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, ху
рим найр наада хэхэдэ, тарилга хэхэдэ 
йайн.

Эм найруулхада, сэргэ йуулгахада 
муу.

Уйэеэ абхуулбал, ш арай йайхан 
болохо, йайн удэр.

Майн 29, монгол литээр 7, гарагай 
зургаан

Энэ удэр шухала хэрэг уйлэ эхилхэ
дэ муу, тэрсууд удэр.

Нуудэл хэхэдэ, бэри буулгахада, 
замда гарахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, хэруул шууяан 
гараха, муу удэр.

к
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ОНЫтОН УГЭПУУД
Багаханшье haa, бад гэмэ.
Хоть маленький, да веский.
Базаарта халааш а сэнтэй, баабайн- 

даа басаган сэнтэй.
Калачи на базаре в цене, девушка у  

отца ценна.
Балын байгаа сагта батаганаан олдо- 

хо, басаганай байгаа сагта хадам олдо- 
хо.

Есть мёд -  будут и мухи, есть девуш
ка -  будут и женихи.

Бар зурайаниинь нохой болошоо.

БУРЯАД-ОРОД ТОЛИ
абтаха страд, от абаха быть взятым; 

быть купленным; быть снятым (или 
убранным).

абтуулха допуст. от абаха застав
лять брать (или получать).

абьяас 1) склонность к чему-л., вле
чение, призвание; способность, талант, 
дар, дарование;

угын абьяас 1) красноречие; 2) тем
перамент; 3) пристрастие, страсть, 
страстность; усердие, задор; рвение.

абьяастай имеющий склонность к 
чему-л.

абьяастайгаар орудн. п. от абьяа
стай.

абяагуй 1. беззвучный, бесшумный; 
2. беззвучно, бесшумно; молча, молч
ком; абяагуй hyy! сиди и молчи! 3. безл. 
в знач. сказ, тихо, бесшумно.

абяалха чуять что-л.
абяан 1) звук; звуки, шум; абяа бэ-

Рисовал тигра, а получилась собака.
Басаган уриин тар зоолэн, бадма сэсэ- 

гэй намаа зоолэн.
Руки дочери нежны, словно листья лотоса.
Балагана нарин хоолойтойшье йаа, 

хорон хушуутай.
У комара хоть голос тонок, да хобо

ток востер.
Баян хун садахагуй, баатар хун 

сухахагуй.
Богач не насытится, а богатырь не 

отступится.

шэлгэ, абяа хаалга звукозапись; абяа 
гараха издавать звуки, звучать; 2) го 
лос, возглас; говор; абяа угэхэ подавать 
голос; 3) отголосок, отзвук, эхо; 4) пе- 
рен. слух, м олва, весть; хуурмаг абяан 
ложный слух; 5) перен. запах; эдеэнэй 
абяа абаха чуять запах съестного.

абяанай 1) звуковой; абяанай дорь- 
боон звуковая волна; 2) голосовой.

абяархаха 1) слышать шум, улавли
вать звук; юугээ абяархабаш? что ты 
почуял?; 2) настораживаться.

абяатай 1) звонкий, звучный; шум
ный; абяатай хонхо звонкий колоколь
чик; муухай абяатай неблагозвучный: 
2) в пары.:

абяатай бараатай заметный, 
абяатаха звучать; абяатажа дуурэхэ 

отзвучать.
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