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ПУУЛЭЙ МЭДЭЭН

Июлиин 1-дэ дуугаа угэе
Илалтын парад ба Конституцида зайабари оруулха асуудалаар дуугаа угэлгэ 

хоёрые нэгэ удэр унгэргэхэ арга боломжонуудые Ород Уласай Президентын за- 
хиргаанда зубшэбэ гэжэ РБК сайт майн 20-до мэдээсэбэ.

Илалтын парад июниин 
24, Конституци зайабари 
июлиин 1. Зугеер тон энэ 
удэр гэжэ шиидхэбэри 
коронавирусЬаа дулдыда- 
ха гэжэ тэм дэглэгдэнэ. 
Ию лиин нэгэндэ Консти- 
туцяар дуугаа угэлгэ эм- 
хидхэгдээд, сентябриин 
3-да парад боложо боло- 
хо. Хэрбэеэ июниин 24-дэ 
haaiib, тэрэ удэр амаралтын 
удэр болохо.

Июлиин 1-амаралтын 
удэр гэжэ соносхогдоно 
гээд, Упдэйэп хуулида оруу- 
лагдаха зайалтануудые 
бэлдэхэ талаар худэлмэриин 
булэгэй суг туруулэгшэ 
Павел Крашенинников 
мэдэсээ.

Гур эн эй туру ул эгш э 
ажайуугшадые энэ удэр 
эдэбхитэйгээр дуугаа
угэхые уряалаа. Тиибэ- 
тттъе июлиин 1-эй урдахи 6 
хоногой туршада дуугаа 
угэжэ болохо. Хабаадаг- 
шад короновирусйаа бэеэ 
хамгаалха хэрэгсэлнуудйээ 
гадна нэгэ дахин хэрэ-

глэгдэхэ ручкануудаар 
хангагдаха. Мун дуугаа 
угэлгын эхилхэЬээ урид 
йунгуулиин комиссиин 
гэшуудтэ COVID-19 убшэ 
шалгаха.

ПУТИНАЙ ТУЛБЭРИ
Июниин 1-дэ ухибуудые 

хамгаалхын удэртэ «Пу- 
тинай тулбэри бууба», 
3-haa 16 найатай болотор 
ухибуутэй хунууд 10 мян- 
гые абаба.

17-1 8-тайтттъе хуугэдтэ 
Буряадай Толгойлогшын 
даабаряар эдеэ хоолой 
суглуулбаринууд угтэбэ. 
1140 тухэригэй хоол та- 
раагдаба. Харин Путинай 
тулбэри абаагуй хунууд 
байгша оной октябриин 
1 болотор абаха аргатай.

ХУУГЭДЭЙ 
ЖЭШЭЭТЭ БУЛЭГ

Буряадай зохёохы 20 
булэгтэ «Буряад Уласай 
хуугэдэй жэшээтэ коллек
тив» гэйэн нэрэ зэргэдэ 
олгогдоо. Мартын 23-haa 
апрелиин 28 болотор ула

сай комисси тэдэнэй ажал 
сэгнээ. Тиигэжэ 2020-2025 
онуудта «Буряад Уласай 
хуугэдэй жэшээтэ коллек
тив» гэйэн нэрэ зэргэ ха- 
тарай 12 булэгтэ, арадай 
аман зохёолой 1 коллек- 
тивтэ, театрай -  2, дуунай 
3 булэгтэ болон уран зура- 
гай  болон  тар  урлалай  
2 нэгэдэлдэ олгогдоо.

Манай Захаамин айма
гай Санага нютагай «Са- 
гаан дали» хатарай булэгтэ 
ба Дутэлуурэй «Зэмхэ сэ- 
сэг» дуу хатарай булэгууд 
«Буряадай Уласай жэшээтэ 
коллектив» гэйэн нэрэ зэр
гэдэ хуртэбэ.

Муухай убшэнэй hy- 
жэрЬэп уедэ соёлой ажал- 
шад арад зоной дунда эл- 
дэб урилдаа эмхидхэжэ, 
хунуудые Ьамааруулпа. 
Жэшээлбэл, ухибуудэй 
найрта зорюулжа, «Минин 
нухэр», «Дэлхэй ухибуудэй 
нюдоор» гэхэ мэтэ урил- 
даанууд унгэрнэ.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Буян хуряалгын
Майн 23-haa июниин 21-н болотор Бурхан банный 

мундэлйэн, гэгээрйэн, m v h  нирваан олойон удэрнууд энэ
йарада тудаба.

Ж элэй дурбэдэхи гу, 
али зунай эхин hapa боло- 
но. Тубэдууд Сага Д аваа 
гэжэ нэрлэнэ. «Сага» гээ- 
шэнь тэнгэриин мушэнэй 
нэрэ юм. Y inee энэ мушые 
санскридаар «вайшакха», 
палихэлээр -  «весак» гэжэ 
нэрлэнэ. Харин буянта 
йарые тубэдоор «Бумжур 
Даваа» гэжэшье нэрлэнэ. 
«Бум» гээшэнь «100 ООО» 
гэйэн тоо болоно. Буд- 
дын шажантанда шухала 
удхатай гурбан ушарай 
тохёолдойон энэ йары н 
турш ада уйлэдэйэн буян 
100 000 дахин урэжэдэг 
гэжэ тоологдоно.

Энэ удэрнуудтэ бур
хан багшын тарни -  «Ом 
муни муни маха муние 
су у ха» -  уншаха хэрэг- 
тэй. Тэрэниие уншахадаа, 
«юрын мэдэрэл, юрын 
бэе, юрын ухаагаа Бур
хан багшын мэдэрэл, бэе, 
ухаан болгонобди» гэжэ 
зальбарна гээшэт. Гадна 
Нупажа мургэбэл Найп. 
А ба эжыйээ бэшэ он- 
доо хунэй урда убдэгоо 
h эх эр эн у на гээ йаань, 
дураа гутаха ха юмта. 
Тиимэйээ Бурхан баг
шын урда Нупажа мургэхэ

гээшэ «бардам сэдьхэлээ 
дараха» гэНэп удхатай. 
Мун буянта Парада го- 
роо хэхэ хэрэгтэй. «Го- 
роо хэхэ» гээшэ дээдэ 
буян гэжэ тоологдодог. 
ЯдаНап, тулиНап зондо 
туйаламжа узуулхэ гэжэ 
оролдохо хэрэгтэй гэжэ 
лама санаартан уряална. 
Эзэгуй, зэрлигшэйэн ами- 
тадые эдеэлуулжэ байха 
юм. Нюдэ муутай хунууд 
буянта йарада шубуудта 
будаа сасажа угоо йаань, 
хараань йайжарха. Эдэ 
бухы Найп уйлэнуудтнай 
100 000 дахин урэжэхэ. 
Гадна буянта Нарыл тур
ш ада бэеэ нарилжа, мяха 
эдихые тэбшэхэйээ гадна 
архи, тамхи хэрэглэнгуй 
байгаа haa йайн, 
гэжэ Будд ьтн шажанай 
«Даши Чойнхорлин» ехэ 
Нургуулиип дид-захирал, 
Ивалгын дасанай лама 
Ж аргал Дугданов хэлэ- 
нэ. Гадна буянта йарада 
арад зомнай эдэбхитэй- 
гээр оршон тойронхи 
байгаалияа сэбэрлэхэ, мо- 
донуудые йуулгаха арга 
хэмжээнуудые уусхэхэ, 
уншэн ухибуудтэ, ганса 
бэе хугшэдтэ туПаламжа

узуулхэ. Б удды н  ш аж а 
най йургаалай  домогууд 
соо хун зондо туйатай заа- 
баринууд угтэдэг, яажа 
сэдьхэлээ тэгшэруулхэб, 
нугэл хилэнсэгйээ Палахаб 
гэхэПээ эхилээд, ямар ар- 
гаар гэгээрхэб гээд тон 
ш ухала асуудалнуудта 
харюунууд бии.

БаПал Буддын шажан- 
танай заншалта Сангхын 
дурадхалаар утайаар хол- 
боо барихада, хандахада 
болохо.

Иимэ телефоноор ба 
вайбераар хандажа боло
хо: Санагын дасан «Даша 
Пунсоглинг», хаяг: Сана- 
га тосхон, Д асанай уйлсэ, 
карта 4817760210694687 
Бэлигто Николаевич С. 
М обильно банкын теле
фон: +79085992554. Нэрэ, 
он, жэлээ энэ вайберай 
дугаар эльгээгээрэйт: 
+79085992554 (абонен- 
тэнь «Сультим»).



2020 оной июниин 12 «Ажалай туг» 3 нюур

Бургалтайн дасан 
«Дондуп Норбулинг», 
хаяг: Усть-Бургалтай
тосхон, Клубна уйлсэ. 
М обильна банк:
+79243925560 Тумэн П ав
лович Г. (дасанай шэрээтэ 
лама).

ТУ h  АЯА ХУРГЭЕ
Буянта йарын боложо 

байхада «Нэгэдэл» фонд 
Санага нютагта Арьяа 
Баала бурханай бууха га- 
зарай хажууда дуган бари- 
жа эхилээ, тэндэ Дзамала 
бурхан залагдаха.

Д замала бурхан баян, 
амгалан байдалые сахи- 
даг бурхан. Дуганай ба-

рилга Санага 
нютагай Андрей 
Очиров, Д аба 
Тарбаев, Вадим 
Будаев, Зоригто 
Бадмаев, Баир 
Чимитов, Бэлик- 
то Цыренов, 
Апполон Логи- 
новай хусоор ба- 
ригдажа эхилээ.
Эдэ хунууд модо 
барилгада угэбэ.

Дзамбала 
(Замбала) -  тубэд бурхан 
амгалан байдалай ба баян 
тарганай болоно. Байал 
ондоо нэрэтэй Намсарай 
(Нам То Срай), Буряад 
ба М онгол орондо Н ам 

ерз гэжэ хунууд нэрлэдэг. 
Баян зоорие сахигша бур
хан. Хандажа, туНалжа. 
буян хэжэ болохо. Энэ 
утайаар: 89025-641847,
Солбон Дмитриевич Б.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.

шэнэ ном

«Нара харайан» ном тухай
«Тайбан байдал за- 

яагаад...» гэйэн нам- 
тар-барилтанууд дээрэ 
ундэйэлйэн хатуу барюуб- 
шатайхан ном аймагайм- 
най эгээ дээдэ захын Да- 
лахай тосхоной арад зон 
Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
дайнай жэлнуудые яажа 
туйлажа гараба гээшэб, 
агуу Илалта гартаа буу 
барижа, тиихэдэ нютагтаа 
удэр йунигуй ажалаа хэжэ 
оруулйан нютагаархидай 
хубита тон тодорхойгоор 
харуулан, хэблуулжэ гар- 
габа.

Энэ ном хоёр ехэ бу-

ТАЙБАН БАЙДАЛ 
ЗАЯАГААД ... А

лэгйоо буридэнэ: нэ-
гэдэхи булэг дайнда 
орожо хабаадалсайан 
(дайнай газарйаа бусажа 
ерэйэн, дайнай газарта

унайан, йураггуйгоор угы 
болойон) сэрэгшэд тухай; 
хоёрдохи булэг ню тагтаа 
улэжэ, удэр йунигуй ажал- 
лажа гарайан ветеранууд, 
дайнай жэлнуудтэ турэйэн 
ухибууд тухай. Энэ ном 
нютагай арад зондо ду- 
расхаалай ехэ уургэтэй, 
йургуулиин хуугэдтэ, 
ою утадта нютагайнгаа 
туухэ мэдэхэ хэрэгтэнь 
хэдэн олон жэлнууд соо 
туйатай баййай!

Лариса АР ДАЕВА, 
Захааминай нютагууд 

хоорондын нэгэдхэгдэмэл 
номой сангай захирал, 

«Буряад унэн» сонинЬоо.
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Агуу Илалтын сэрэгшэ
Бадма Зуйконович Дор- 

жиев дайнай ба ажалай 
ветеран. «Шираб таабай» 
гэжэ хундэтэйгеер Хужар 
нютагтань нэрлэдэг бай- 
гаа.

1913 ондо Модонхулай 
хасагуудай Зуйконовай 
булэдэ турее. Гэр булэ 
соонь ушее хоёр басагад 
байгаа. Бага найанйаа 
эжы абадаа туНалжа, ажал 
хэжэ ябаа. 8-9 найатайдаа 
Санагын дасанда, 1928- 
1929 ондо Управын Туг- 
лэ газарта йургуулида 
hypaa. 1931 ондоколхозой 
гэшуун болоо, дурбэн 
жэл болоод Дутулуурэй 
Дымбрын басага йамга 
хэжэ абаа. Хоёр жэл 
ажаНуугаад басагатай бо
лоо. Тиигээд дайн эхилжэ, 
1941 ондо албанда мор- 
доо. Тэрэ сагта военко
мат Сахир тосхондо бай
гаа. Хоёр hapa coo Бадма 
Зуйконович Эрхуугэй 
можодо М альта газарта 
пулемётчигэйхидэ hypaa. 
Тэрэнэй 1эуулдэ М онгол 
орон 1-дэхи мотострелко- 
во полктой эльгээгдэбэ. 
Гоби сул губида yhauibe, 
тулеэшье угы байба. 1945 
оной августын эхиндэ тэ- 
дэнэй полк Дальневос
точно фронт эльгээбэ. 
Гурбан уд эр 730 километр 
ябаган ябажа хурэжэ,

Хинган абахын тула дай- 
лалдаба. Энэ хундэ хушэр 
дайнда хэдэн зуун хун 
баатарай ухэлоор унаа. 
Тиигэжэ илажа, ефрей
тор-пулемётчик Доржиев 
«За победу над Японией» 
медальда хуртэбэ. Суг- 
таа  энэ полкдо ню тагай 
хубууд: Д оржо Бальжа- 
нов, Ванчик Бадмаев, 
Радна Бальжанов, Базар 
Цыренов, Гомбо Базаров 
дайлалдаа. 1946 оной май 
йарада Бадма Зуйконович 
гэртээ бусажа ерэбэ. Гэр- 
тээ ерээд, трактористын 
курс Сэлэнгын аймагай 
Тохой тосхондо дуургэбэ. 
20-ёод жэлэй туршада гу- 
сенично трактораар газар 
хахалжа ажал хээ. 1973 
ондо найанай амаралта- 
да гарааш ье haa, гэртээ 
Нуугаагуй. Бухы Хужар

ню тагайнгаа хэрэгуудтэ
эдэбхитэйгээр хабаададаг
байгаа.

Дутэлуурэй хизаар ороноо 
шэнжэлэгшэд, 

Д. ДОНОЕВА оршуулба.

Д А Й Н
Дайн гээшые мэдэхэ хун

мэдэхэ, 
Дайнда ябаагуй хунэй 

ойлгохониинь ойлгоно. 
Дайнай уедэ зобойон,

улэдэйэнууд 
Даншье шуйата, хулйэтэ

тэрэ уеые эрьюулнэ. 
Дайн манай нютагай

шиираг хубуудые 
Дулэн, хуйтэ нойтоороо

хайраад, гамнаагуй 
Дэлхэйдэ амилжа ерэйэн

найыень буляагаад. 
Дайдын газарта

яйануудынь улоогоо гу, 
мэдэгдэнэгуй. 

Дайнйаа мэндэ бусайан
хубууднай усоорнэ, 

Дайн тухай хоорэйэпиипь 
саарйан дээрэ улэнэ... 

Дайе узоогуй амгалан
сагта туроошуул 

Дайе бул мартажархийай 
уд эр йуниин йэлгээндэ. 

Маршал, генерал, юрын
солдадууд хамтадаа, 

Ара талада ажалаараа
илалта дутэлуулсэйэн 

Тух эре эн дэлхэйгээ
абаралсажа тулалдайан 

зондоо 
Алдар солын аялга

татан магтаял! 
Н. ОЧИРОВ
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ЁНГОРБОЙ НЮТАГАЙ ДОМОГУУДПАА

УЬанай эзэн Лусууд тухай
Урда сагта нэгэ залуу 

эхэнэр булагай эхиндэ 
хубсаНаа угаажа байба. 
Угаажа байхадань, нэгэ 
хугшэн эхэнэр дутэ ябажа 
ябатараа, залуу эхэнэрые 
харажархиба.

Тиигээд дутэлэн ошо- 
жо, залуу эхэнэртэ ухаа 
заажа оробо даа:

- Булагай эхиндэ хуб- 
cahaa угаажа болохогуй 
хэрэг гээшэ. УНапай эзэн 
J1 усуудта хорлуулхашни ха 
юм, -  гэжэ ушеешье олон 
янзаар харааба гээшэ. Ха- 
рин залуу эхэнэр нэгэшье 
абяа гарангуй, ажалаа 
хэНэп зандаа. Тиихэдэнь 
хугшэн бури гапирНаар, 
гэр тээшээ тэгуулбэ. Хо- 
жомынь юм гу, али мэтэр 
удаагаа юм гу, уНапай 
эзэн тэрэ хугшэн эхэнэрые 
хорлоНоп байгаа, харин 
залуу эхэнэр яагаашьегуй 
юм.

Юундэ тиимэ юумэн 
болооб гэхэдэ, «уНапай 
эзэн Лусууд хадаа ха- 
раа муутай байбашье, 
шэхэ йонор юм» гэл- 
сэгшэ. ЭпээпНээ бодоод 
узэхэдэ, уНапай хажуу- 
да шангаар дуугархагуй 
(хашхаралдахагуй), бэе 
бэеынгээ нэрые хэлэдэггуй 
юм 1ээн. Залуу эхэнэрэй yha 
бузарлаНыс шангаар хаш-

харан хэлэНэп хугшэндэ 
хурэбэл ха. Yrnoo тиихэдэ 
yha голой хажууда архи 
уужа болохогуй гэдэг.

Упидэ Пурбэ нухэртэеэ 
худое гаража ябатараа, 
Зэдэ голойнгоо эрье дээ- 
рэ нэгэ шэл архи хубаа- 
жа уугаад, хеерэлдэжэ 
1эуутараа, Пурбын нухэр 
бодожо ерэмсээрээ, тала 
РУУ hyra харайшаба. Тии
хэдэнь Пурбэ нухэрее:

-  Хаана ошохошниб? - 
гээд хойноНюонь хашхар- 
ба. Нухэрынь гуй1ээн зан
даа, улам саашаал боложо 
байна. Пурбэ 1эанаандаа 
энэ нухэрее ябагаар арай 
хусэхэгуйб гэжэ бодомсоо- 
роо, мориндоо мордожо, 
хойнойоонь харайлгаба. 
Арайшье гэжэ тэрэнээ 
хусеед, гарНаапь барижа, 
тэрэнээ тогтоохо гэхэдэнь, 
нухэрынь ушеел харайха 
гэбэ. Пурбэ бухы хусэеэ 
гаргажа, тэрэнээ байлгажа 
Нураба:

Я м ар  ю у м эн й ээ  
айгаад  гуйнэбши? Арай 
гэжэ шамайгаа хусэбэб.

-  Х айтттан гэхэбши, на- 
майеш нэгэ тоорсог мал- 
гай умдэНэп хун хутэлеед 
харайна бэшэ аал, -  гээд 
нухэрынь уйлаганан хэлэ- 
бэ. Пурбын ухаанда Баял 
оробо: «УНапай хажууда

архи уужа болохогуй бай
гаа юм байна. Тиигээд 
иимэ юумэ болобо гу? Бай- 
залши, гэдэргээ бусаха юм 
байна». Тиигэжэ тэдэ хоёр- 
най гэдэргээ эрьежэ, нэгэ 
хугшэн ламада узуулхэ- 
дэнь, иигэжэ хэлэНэп бай
гаа: «УНапай хажууда архи 
уужа болодоггуй юумэл 
даа. Далдын юумэнууд 
теерюулжэ болохо. Зай, 
хэрэгыетнай бутээхэб. 
Таанад хожомоо ойлгожо 
ябаарайт. Залуу хунуудтэ 
хеерэжэ, ойлгуулжа ябаа
райт», -  гээд эпсэНэп юм 
гэлсэгшэ.

Х О Н Г О О Д О Р  
У ГС А А ТА Н А Й  ТУ Ь А

Урдын урда сагта 1700 
гаран оноор болойон 
ушар. Тэрэ уедэ хилэ та- 
бигдажа, хасаг сэрэг (оро- 
ДУУД) хилэ хаража эхилНэп 
намтартай. Хилэ табиг- 
дажа, эндэ йууйан зондо 
хушэр хундэ бологдоо 
хаш: аралжаа наймаан
ехээр ябагдахаа болижо, 
бэе бэедээ ябахадань хуу 
хаалгаатай болобо. Тии
хэдэнь Монголой зон хилэ 
хаража байНап хасаг сэ- 
рэгтэ жадха гээшые хая- 
жа эхилээ 1ээн. Тиихэдэнь 
хасагууд унажа (ухэжэ) 
эхилээ бэлэй. Тиимэ
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юумэнэй боложо эхилхэ- 
дэ, хасаг зон (ородууд) бу- 
ряад зониие хасаг болго- 
жо эхшйээн. Хасаг сэрэгтэ 
оро1юн буряад зон налог 
тулэхэгуй байгаа.

Буряад хасагууд баран 
унажа эхилбэд. Тиихэдэнь 
зон сугларжа, хэлсэжэ, хон- 
гоодор угтай зон1юо Tyha 
эрижэ, элшэнэрые Тунхэн 
нютаг эльгээхэ баатай бо
лобод. Элшэнэр хонгоо- 
дор угсаатапНаа, хайтттан 
гээд энэ жадха гээшые 
гэдэргэнь бусааха арга 
бииб гэжэ ту1эа эрибэд. 
Хонгоодор угай зон до- 
лоон аха дуунэрые Захаа- 
мин аймагта туйалхыень 
эльгээйэн туухэтэй. Эдэ 
долоон хубууд бултадаа 
боонэр бай1эан, жадха гээ
шые гэдэргэнь бусаажа 
шадаха шэдитэй байгаа 
хаш.

Эдэ хубуудэй нэрээр уг 
гарбалтан манай нюта- 
гуудаар эхилнэ. Эгээ аха 
хубууниинь Моотонго 
гэжэ нэрэтэй, дуунэрынь: 
Пабар-хонгоодор, Бойто, 
Шуртэхэ, Сагаантан (са- 
гаан), Алтантан (алтан), 
Хара-Буха.

Муноо уедэ эдэ уг гар
балтан ехэнхидээ Са- 
нага нютагта -  Пабар- 
хонгоодорой у г гарбалтан 
ажайууна. Бойто, Ал
тантан уг гарбалтай зон 
ехэнхидээ Шара-Азарга 
ню тагта ажайуунад.

М оотонго, Шуртэхэ, Са
гаантан, Хара-Буха гар- 
балтанай зон ехэнхидээ 
Ёнгорбой ба Ш ара-Азар- 
гада ажайуунад. Бухы 
аймагайм най нютагуу- 
даар 1эуужа байна бэзэ, эдэ 
хэлэгдэйэн угай зон.

Цыремпил таабайн хеерэбэ, 
Лубсан ЦЫРЕНОВ 

бэшэжэ абаа.

Н Ю ТАГАЙ  ЭЗЭН  
ТУ h  АЛБ А

Урда сагта манай Ён
горбой нютагйаа нэгэ за- 
луу хубуун хубараг (лама) 
болохоо Санагын дасан- 
да 1эайн 1эураад, эрдэмээ 
дээшэлуулхэеэ Монгол 
орон орожо, ехэ хуреэндэ 
1эуража эхилээ бэлэй. Тэрэ 
хубуунэй хоолойн абяан 
ехэ хонгёошье, будуунтттье 
баШэан. Олон хубарагуу- 
даар ном уншажа байха- 
дань, гансал тэрэ хубуунэй 
абяан дуулдажа байдаг 
байгаа. Монголой дасанда 
1эуража байхадань, багша- 
нарынь тэрэ хубуунэй ехэ 
1эайхан хоолойгоор унша- 
хадань ехээр узэгшэгуй 
байгаа.

Ном заажа байхадаа хо- 
дол: «ааляар унша», -  гэдэг 
1ээн. Нэгэтэ нэгэ багшань 
тэрэ хубууе ехэ улуу узэ1ээн 
юм гу, али хайшан гэ1ээн 
юм даа, ном уншуулангуй 
байхадань, манай хубараг 
досоогоо багшадаа муу 
1эанажа, иигэжэ аман соо- 
гоо шэбшэйэн юм хаш:

«Нютагайм эзэд, Хуу- 
хэн Бумбэймни, намай- 
гаа хаража байгыт, энэ 
багша намайе доромжол- 
жо, ном узуулэнгуй бай
на». Ушоошье юун гэжэ 
шэбшэйэн байгааб даа.

Тэрээнйээ унишье бо- 
лонгуй байтар 1эуража 
баййан хубарагуудай ба 
багшын дуулдахаар мо- 
ридой харайлгалдаха дуу- 
лдаад, дасанай гэшхуур 
дээрэ мориной сабшаха 
аймшагтай шанга абяан 
гараба. Тиимэ абяанай 
гарахатай сасуу, заажа 
баййан багша йугэдэн уна
жа, манай хубуундэ (ху- 
барагтаа) хандан иигэжэ 
хэлэйэн байгаа: «Нюта- 
гайнгаа эзэдые номгоруу- 
лыш даа».

Хубарагай аман соо- 
гоо шэбшэхэдэнь абяан 
дуулдахаяа болижо, тэн- 
дэ баййан бухы хубара- 
гууд багшатайгаа газаа 
гаража харахадань, даса
най шулуун гэшхуур дээ
рэ мориной туруугай мур 
оро1юн байгаа гэлсэдэг. 
Тэрэ гэйэнйээ хойшо ма
най хубарагые улуу узэхоо 
болийон юм гэгшэ. Y ihoo 
тиихэдэ тэрэ хубарагтаа: 
«Тубэд орожо йурахашни 
гу, али Энэдхэг гу?», -  гэжэ 
дурадхайан байгаа.

Саашаа hypahaH юм гу, 
али угы гу мэдэнэгуйб даа.

Шойндон таабай хворее,
Лубсан ЦЫРЕЕЮВ бэшэбэ.
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тоонто

Нютагаа бу мартая

Ринчин-Хаан уула

Аршаан булагуудаар 
дэлбэрйэн, ой хубшеер 
хубеелэгдэйэн хада уула- 
та Захааминаймнай арад 
зон хэр yrhaa хойшо турэл 
байгаалидаа наринаар 
хандажа, мургэн шутэжэ 
ябайан туухэтэй. Эндэм- 
най буддын шажанай хоёр 
ехэ дасан баййан гээшэ.

Санагын, Бургалтайн 
дасангууд эрдэмтэй, эмшэ 
ламанараараа, ехэ ца- 
муудаараа холо ойгуур 
суурхадаг баййан. Мун 
байа Бортодо ехэ дуган 
ш ажанай ном йургаал 
дэлгэруулдэг байгаа. Эр- 
дэмтэ ламанар тойроод 
баййан уула обоонуудта 
«Согшод» зохёожо, ла- 
маар тахидаг болойон. 
Тиигэбэшье Захааминай 
урда сагйаа шанга харын 
ш ажантай баййан. Харын 
Тэнгэри ехэ хабатай юм.

Н ю таг нугайаа ехэ 
юумэн угы. Хаанашье 
ябахадаа, тоонтодоо, ню- 
тагайнгаа хада бурхадта 
мургэжэ, шутэжэ ябаха 
юм. Ондоо нютагта ерээд 
гу, али оорынгоошье ню- 
тала удаан боложо ерээд 
ургуулхэдээ, (унинэй 
ерээгуй хуниие ню та
гай эзэд танихагуй) уг- 
тай хунэй олдоогуй бол- 
бол, долоо хуроогуй

ухибуундэ гу, али эгээл 
ундэр найатай убгэндэ 
хандаха. Долоо хурэтэрое 
ухибууд бурханай гар
та ябана. Тиимэйээ 
сун сагаан сэдьхэлтэй 
ухибуунйээ нютагай заяа- 
ша йахюуйад ургэлыень 
йайнаар абадаг.

Нэгэл юумэ ойлгожо, 
йайнаар хадуужа абагты. 
Энэ тэрэ бое, удаганай 
ургэбэл, ургэлнай ургэл 
болоно гэжэ йаналтагуй, 
харин хун оороо унэн 
зурхэнйоошутэхэ,мургэхэ 
ёйотой. П анаан сэдьхэл- 
дээ, досоогоо шутоогуй 
йаа, ямаршье боо удага
най ургэл хурэхэгуй!

Тиигээд Захааминай 
хаад бурхадые дээдэ та- 
лайаа эхилэн тоолобол. 
Бултыень тоолохо гээшэ 
бэлэн бэшэ: хада уулата 
дайдадамнай уула обоо,

арш аан булаг, уйа гор- 
хон, дабаа дабш а, урда- 
най бууса бухэн эзэтэй 
ха юм. Тиимэйээ тобшо- 
хоноор, хунуудэй мэдэжэ 
ябахынь тулоо хэлэбэл.

Дээдэ захайаан эхил- 
бэл: ехэ тахилгатай Хуша- 
тын, Тудхалтын, Хэсэтын 
гэжэ гурбан ехэ тообиинэр 
Далахайда, Утаатада, 
Х ээхэдтэ бии. И лан - 
гаяа  Хэсэтын тообии ехэ 
шанга, алдуу гаргабал, 
абайаар лэ альгададаг. 
Архяар ургэжэ болохогуй. 
Муноо хуршэ М о н го л о й  
Х убсэгэл  аймагай дэ- 
бисхэр болодог Хээхэд, 
Уялганаар дээдэ талым- 
най зон нуужэ, адуу ма- 
лаа удхэжэ баййан. Теэд 
Зублэлтэ засагай шан- 
гаржа, хилэ хаайанйаань 
хойшо манайхин тннтттэ 
нуухэйээ байха, агнаха-
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шье аргагуй болоо 1ээн. 
Тиигэбэшье мунее боло
тор Зэдын малшад, илан- 
гаяа Сагаан-Бэлшэртэ 
ажайуугшад, Хэсэтынгээ 
теебиидэ зальбарйаар 
юм. Тудхалтын теебиин 
хубуун Лэбээнтэй баа- 
тар гэжэ алдаршайан. 
Эдэ бухы домогуудые 
Римма Дымбрылова баг- 
шын хэблуулжэ бай1эан 
«Тур эл тееридэггуй, уг 
таНардапуй» гэжэ ном 
соо уншахаар.

Санагын Табан уула 
гэжэ Санагые тойроод 
бай1эан ууланууд уни за- 
яанай алдаршанхай. Са- 
нагаархинай эгээл ехээр 
шутэдэг уула ю1ээн голые 
боожо (хаажа), Сана
га нютагые баяжуулйан 
Б аян  сагаан  Б аатар - 
Х аан баабай гэжэ алдар
шанхай. Ламын номдо 
оруулагдаНапшье йаань, 
нютагай Мосхоосхо угтай 
тахилша хун ургэдэг зан- 
шалтай. Эндэ эхэнэрнууд 
гарадагшье haa, зеехэй- 
гоо буйэтэй хунууд ша- 
надаг. Соохор мори- 
той уулын эзэн хурин 
нэмэргэеэ намилзуулан, 
ехэ Ьуреетэйгеер хараг- 
дадаг. Тэрэ сэрэгэй хун 
бай1эан тула албан сэрэг- 
тэ яба1эан, дайн дажарта 
мордо1юн хубуудээ харан 
1эахижа байдаг. Баатар- 
Хаан нэгэл ондоохоноор 
тахигдадаг: хоёр загаНа

ургэдэг.
Н эгэтэ эндэхиин бу

ряад зон аад, юундэ 
загайаар тахихабибди 
гэлсэжэ, загаНагуйгоор 
гараа ха. Уулаяа тахяад, 
доошоо буужа ябахадань, 
гэнтэ тэнгэри бурхеед, 
1эалхи шуурган шууяжа, 
аад ар мундэр аргагуй 
ш ангаар нюдэ нюургуй 
ш арбаба. Мэгдэ1ээн зон 
харгыгаа алдаа. УулаНаа 
хараани газарта байдаг 
ню тагаа алдажа, хуу бул- 
та теереэ. Зариман нэгэ 
мэдэхэдээ, Ёнгорбой оро- 
шоод ябаа. Тиигээд дахин 
загаНаяа абажа i apahaii, ал- 
дуухээбди гэжэ уулын эзэ- 
ниие ехэтэ гуй1эан юм.

Захааминай нютагууд- 
та баруун тээхи уулануу- 
даа Дээдэ ехэ Хурмаста 
тэнгэри гэжэ тахидаг. 
Тиихэдэ Буха-Ноён баа- 
байгаа, Будан-Хатан 
эбиигээ зуун-хойто уула- 
даа хундэлжэ тахидаг. 
Ламын номдо оруулха- 
даа, Ринчин-Хаан гэжэ 
алдаршуулйан. Дасан 
б ай гу у л х ад а , хойто  
у у лань ламаар тахигда- 
ха боложо, Генин-Чим- 
бэ гэжэ алдаршаа. Урда- 
хи Пубарган уулын эзэн 
ню тагайнгаа басагад, 
бэреэдые хаража, харгал- 
зажа байдаг. Пубарганай 
наадахи баруун талада 
урдандаа хужартай, эм- 
тэй домтой Болхойн нуур

мэлмэржэ байгаа. Хаба- 
рай эхиндэ дэлбэрхэдэнь, 
хаа-хаана1эаа зон адуу 
малаа асаржа уйалдаг 
бай1эан. Теэд дасан ду- 
гангуудай усадхагдажа, 
уула обоонуудай бузар- 
лагдахада, нуур тэйэрээд, 
угы боло1юн юм. Дээ- 
рэнь арюун сэбэр, эмтэй 
дом той  Б олхойн ар- 
ш аан бурьялан байдаг 
1ээн. Теэд лусууд, саб- 
дагуудаа тоохогуй уеДэ 
энэ арш аан бузарлагда- 
жа шэргэйэн юм. Эндэ 
ерэжэ архидаНап Намгад 
(нэрлэжэшье хэлэдэг) 
тоолхогуйгеер аашал- 
жа, иимэ бузар уйлэдэйэн 
байна. Тиигэбэшье он 
жэлнуудэй унгэРхэДэ 5 

санагаархин тэрэнээ та- 
хижа, гуйжа, арш аанаа 
дахин ЬэргээЬэн юм. А р
шаан 1эуурияа урилжа, 
нилээд дээрэхэнэ аргагуй 
1эайханаар бурьялан ба- 
даржа, арад зониие баяр- 
луулаа.

Мун 6aha Санагын дээ
дэ тал ын Хужарай о то г 
зон Хужарайнгаа таа- 
байе, Сагаан таабайгаа, 
Бунхан, Ганса шэнэйэн, 
Ганса хуша обоонуудаа, 
Баян-Зурхэн, Бу1ээтэ, Шу- 
луун толгой уулануудаа, 
Лусуудайнгаа обоо тахи
даг.

( Ургэлжэлэлынь у  даа да.хч 
дугаарпга)

Алексей НОРБОЕВ хеерэбэ
Сэнгэ РИНЧИНОВ бэшэбэ
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Ш У Л Э Г Э Й  д о л г и н д о

ТАХАЛ УБШ ЭН
Хитад оронйоо эхилжэ,
Хун бухэниие сошоогоо,
Х арата муухай убшэн 
Хамагай йанаа зобоогоо.

Итали, Испани гэхэдэ,
Уйэн хунэй урзымоор.
Америка тухай дуулахада,
Аргагуй ехэ жэхымээр.

Буряад арад зондо 
Булта гурэнйоо дутэ 
Аха дуу М онголнай 
Аргагуй байба бэрхэ.

Толгой йайтай байжа,
Тахал убшэнйоо зайсаба.
Чайхан хабарай сагые 
П анаа амар угтаба.

Зондо ядарал асарангуй,
Зуд сааш аа ябайай даа.
Буряад ню тагта тогтонгуй,
Бушуу угы болойой даа.

ХАДАТА ЗА Х А А М И Н
Аглаг тур эл Захаамин 
Арюун сэбэр агаартай,
Ульгэрэй орон мэтэ 
Огторгой тулаНап хадануудтай.

Убэрэй доро ургайан 
Ундэр мод од гоёхон,
Уулын дунда турэйэн 
Уладай сэдьхэл омогхон.

Булган малгай хиисхуулйэн 
Буурал йайхан Захаамин,
Баяр жаргал тухоойэн 
Баян манай Захаамин.

Сэсэгма ГАРМАЕВА

У РА Н -Д У Ш Э
Уула хадануудай ундэртэ,
Уйа голнуудай эхиндэ,
Урдын домогуудаар суурхайан

Уран-Душэ, амар сайн!
Хухэ мунхэ тэнгэриин толёондо 
Худ эр бэень зураглан харагдана, 
Хубшэ ногоон тала дайдаяа 
Хаража, сахижа йуужа баййандал. 

Аяар холо унгэрйэн сагта 
Абай Гэсэр эндэ ерэхэдээ,
Хас булад йэлмэ жадаяа 
Х атаалгаж а абаа тэнгэриин

дархашуулда. 
Хэдэн зуугаад жэлнуудэй саана 
Хаан-Богдо Чингис энээгуур,
Х ара атагар буга агнажа,
Х арбажа унагаайан байжа магад. 

М анай энэ уе сагта 
М алшад, аяншад эндэ ерэжэ,
Арюун сэбэр агаартань атаархан, 
Амарха, агнаха дуратай юм.

Саг жэлнууд урилдан ошоно,
Сайа бороон йэлгэлдэн ороно, -
Уран-Душэ тэрэл зандаа
Уурал манан соо ургажа йууйандал.

Ь А Р Ь Д А Г Т А
Дулаан зунай сагта 
Дуулга йарьдагта гарахадаш,
Дууша сэдьхэлшни уяржа,
Дуулаха дуран хурэхэл юм.

Улаани ундэр йарьдаг 
Ургажа урдашни йууха,
Зун бэрхэ йарьдаг 
Зудхэн байхал тэнгэри оодэ.

Хангал йайхан унэртэй 
Хаанайаашьеб йэбшээн ерэхэ. 
Хоншуухан сагаан дали.
Холо бэшэхэн ургаха.

Сэлмэг тэнгэриин толёондо 
Сэнхир хухэ мундарганууд 
Сэрбылдэжэ холо жэрылдээд, 
Сэдьхэл бодолыеш хулгоохэ.

Борис ГАРМАЕВ
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J Зурхай
июниин 13-haa 26-ан болотор

V

Июниин 13, монгол литээр 23, 
гарагай долоон

Панайан хэрэгээ бэелуулхэдэ, гэр 
байшан барихада, газар худалдажа 
абахада, эрдэм мэдэсэеэ согсолжо, 
ном хэблуулхэдэ йайн удэр. Нангин 
шутоонуудтэ мургэхэ, шажанай гурим 
ёйолол унгэргэхэ мэтын хэрэгуудтэ 
таарамжатай. Бага хуугэдэй турэйэн 
удэр тэмдэглэлтэгуй, гэрйээшье гарга- 
хые тэбшэхээр. Гадна ухибуугээ йур- 
гуулида эльгээхэ, худаг малтаха мэтэ 
хорюултай.

УНэеэ абхуулбал, баяжаха, йайн 
удэр.

Июниин 14, монгол литээр 24, 
гарагай нэгэн

Х ара удэр. Гэбэшье болгоомжо- 
той байжа, юумэ худалдажа абахада, 
наймаа хэхэдэ, олзын хэрэг эрхил- 
хэдэ, мун мунгэеэ хурэнгэ болгон 
оруулхада таарамжатай. Гадна урэйэ 
тариха, эд зоориеэ арьбажуулхын 
тула бутээл хуулэхэдэ йайн удэр. 
Гэхэ зуураа шуухэдэ хандажа, хэрэгээ 
шиидхуулхые тэбшэхээр.

Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу 
удэр.

Июниин 15, монгол литээр 25, 
гарагай хоёр

Энэ удэр ном уншуулхада, хэшэг 
даллага абхуулхада, хурэнгэ эйээхэдэ, 
худалдаа наймаа хэхэдэ, замда гара- 
хада йайн. Байшан барижа эхилхэдэ, 
бэри буулгахада муу.

Уйэеэ абхуулбал, нюдэн убдэхэ, 
муу удэр.

Л _____________________________________________

Июниин 16, монгол литээр 26, 
гарагай гурбан

Энэ буянта удэр йахюуйадаа тахюул- 
хада, бурхандаа зальбархада, газар 
малтахада, сэргэ йуулгахада, хурэнгэ 
эйээхэдэ, бэри буулгахада йайн удэр. 
М ал худалдахада, замда гарахада муу.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, жаргал ерэхэ, 
йайн удэр.

Июниин 17, монгол литээр 26, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр йахюуйадаа тахюулхада, 
бурхандаа зальбархада, газар мал
тахада, сэргэ йуулгахада, хурэнгэ 
эйээхэдэ, бэри буулгахада йайн удэр. 
М ал худалдахада, замда гарахада муу.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, жаргал ерэхэ, 
йайн удэр.

Июниин 18, монгол литээр 27, 
гарагай табан

Энэ удэр лусууд тахюулхада, хэшэг 
даллага абхуулхада, юумэ хэжэ эхил
хэдэ, хурэнгэ эйээхэдэ, нуудэл хэхэдэ 
йайн удэр. Гэр байра барихада, бэри 
буулгахада, уйа гаталхада, загайа ба
рихада муу.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, олзотой, 
йайн удэр.

Июниин 19, монгол литээр 28, 
гарагай зургаан

Энэ удэр дуган, дасан барихада, 
байшан барихада, хубараг лама бо
лоходо, худалдаа наймаа хэхэдэ, ури 
шэри угэхэдэ, мори йургаахада, мал 
номгоруулхада йайн.

Газар хахалжа, хурим найр хэжэ, 
нохой тэжээхэеэ абажа болохогуй. Ехэ

Г
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хэрэгуудые бутээхэдэ уригшагуй.
Энэ удэр уйэ аб аа  haa , хэруул 

ш ууяан гараха, муу удэр.

Июниин 20, монгол литээр 29, 
гарагай долоон

Энэ удэр лусууд тахюулхада, эм 
найруулхада, дайсаниие номгоруулха- 
да, модо Йуулгахада, байш анай йуури 
табихада, тоосоо хэхэдэ, агнахада, ури 
абахада йайн. Эхэнэр хунэй уйэ абаха- 
да, модо таарихада муу.

Уйэ абаа haa, йунэйэн тоорихэ, муу 
удэр.

Июниин 21, монгол литээр 30, 
гарагай нэгэн

Дуйсэн удэр. Энэ удэр лусууд та 
хюулхада, эм найруулхада, тоосоо хэ
хэдэ 1тайн удэр.

Газар малтахада, бэри буулгахада, 
модо таарихада, хэлэ ама гаргахада 
муу. Нугэл хэжэ болохогуй.

Энэ удэр у1тэ абаа haa, ами найанда 
муу, муу удэр.

Июниин 22, монгол литээр 1, 
гарагай хоёр

Энэ удэр йанайан хэрэг бутээхэдэ, 
буян хэхэдэ, худаг малтахада, газар 
хахалхада, тарилгада, тумэроор ура 
дарха хэхэдэ, йайхан зуубшэ зуухэдэ, 
замда гарахада йайн удэр.

Бурхаа тахихада, эм найруулхада, 
бэри буулгахада, агнуури хэхэдэ, тоо
соо хэхэдэ муу. Энэ удэр уйэ абаа йаа, 
найан богони болохо, муу удэр.

Июниин 23, монгол литээр 2, 
гарагай гурбан

Энэ удэр лама хубараг болоходо, 
йахюуйадаа, лусууд тахюулхада, гал 
гуламтаа тахихада, хурэнгэ эйээхэдэ,

модо йуулгахада, газар малтахада 
йайн.

Г эр байрын йуури табихада, ухибуу 
хулдэ оруулхада, замда гарахада муу.

Энэ удэр уйэ аб аа  й аа , хэруул 
ш ууяан гараха, муу удэр.

Июниин 24, монгол литээр 3, 
гарагай дурбэн

Бальжиниматай удэр. Энэ удэр гэр 
байра барижа эхилхэдэ, модо таариха
да, агнахада, тоосоо хэхэдэ, дэлгэрхэ 
юумэ эхилхэдэ, замда гарахада йайн.

Х удаг малтахада, ухибуу хулдэ 
оруулхада, сэргэ йуулгахада, гэрэй 
йуури татахада муу.

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

Июниин 25, монгол литээр 4, 
гарагай табан

Энэ удэр йахюуйадаа тахюулхада, 
бурхандаа зальбархада, буян хэхэдэ, 
бэри буулгахада, худалдаа наймаа хэ
хэдэ, тарилга хэхэдэ, ехэ хунтэй уулза- 
хада йайн.

Г эр байрын йуури табихада, нуудэл 
хэхэдэ, нохой тэжээхэеэ абахада муу. 
Хэруул хэлэ ама гаргаха, нугэл хэхэеэ 
тэбшэхээр.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, бэе йайжарха, 
йайн удэр.

Июниин 26, монгол литээр 5, 
гарагай зургаан

Тэрсууд удэр. Энэ удэр шухала хэрэг 
эхилйэн хэрэггуй. Уйа гаталжа, загайа 
барижа, замда гараж а болохогуй. 
М одо таарихада, худаг малтахада, 
нуудэл хэхэдэ, нохой тэжээхэеэ абаха
да муу.

Энэ удэр уйэ абаа йаа, адуу мал арь- 
бажаха, йайн удэр.

Г
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O H b h O H  УГЭПУУД
Ёлын досоо шулуун хайладаг, нохойн 

досоо я1тан хайладаг.
В желудке обжоры и камень расплав

ляется, а в желудке собаки и кость тает.

Ехэ баабгай ехэ эр бархирдаг. 
Большой медведь сильнее кричит.
Ехэ нохойн хусахада, бага нохой ху- 

саха.
Большая собака залает, за ней и ма

ленькая лает.
Ехэ юумэн 6arahaa захалдаг.
Большое начинается с малого.

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И

ада Е но суеверным представлениям: 
домовой; бес, злой дух, нечистая сила; 
2. перен. вредный, злой, гадкий (о чело
веке).

адаахай колючка.
адаг11) конец; эхинйээ адаг хурэтэр от

начала до конца; адаг йубоо яйан анат. 
копчик; 2) устье; голой адаг устье реки. 
2. перен. последний, худший, плохой; 
адаг ноён албатынгаа хажууда баатар, 
плохой нойон перед подданным бога
тырь.

адаг2 пятка (у косы), 
адага 1) деревянная ручка на черенке 

косы; 2) деревянные путы (в виде палки, 
надеваемые на одну из передних ног ло
шади или телёнка).

адагалха надевать путы. 
адаглаха1 наблюдать, следить, прис

матриваться.

Зан 1эайта айлда хун сугларха, замаг 
1эайта у1эанда загаНап сугларха.

В  гостеприимной семье люди собира
ются, а в реке, богатой водорослями 
рыба.

Зан зандаа зохид, заха дэгэлдээ зохид.
Характер хорош, когда он умеренный, 

а воротник хорош, когда он на шубе.

Зандан модоной унэр 1эайхан, зааба- 
рита хун эй угэ 1эайхан.

Сандалового дерева запах приятен, 
наставника слово веско.

адаглаха2 1) доходить до конца, кон
чать; 2 выбирать что-л. похуже; 3) зап. 
насмехаться, иронизировать.

адалдаха 1) цепляться, зацепляться: 
2) перен. придираться, приставать.

адаха напарываться, натыкаться; об
резаться; хадхуурта адаха обрезаться о 
серп.

адайан зап. 1) скотина, домашнее жи
вотное; скот; 2) лошади, кони, табун.

адайанай 1) скотский; адайанай мяхан 
зап. говядина; 2) коневодческий; адайанай 
бригада коневодческая бригада.

адвокат адвокат; адвокадуудай кол
леги коллегия адвокатов.

адис 1) рел. уст. благословение; 2) пе
рен. побои, трепка, взбучка.

адислаха 1) рел. благословлять; 2) пе
рен. давать шлепки, бить.
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