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ХУУГЭДЭЙ  ЗУ Н А Й  
АМ АРАЛ ТА

Аюулта короновирусай rapahan 
ушараар хуугэдэй зунай амаралта 
онлайн аргаар унгэргэгдэхэ.

Буряад уласта хуугэдэй 1эайн 
ш анартайгаар амаралты н xaha 
унгэргэхэ талаар  шэнэ арга бо- 
ломжонууд абтана. Санаторно- 
элууржуулгын лагерьнуудые бай- 
гуулхаар тусэблэнэ.

Хэды тиигэбэш ье зунай ам арал
та хэншье болю улаагуй -  амарха 
дуратайш уул онлайн аргаар  ам ар
ха аргатай. Захаамин айм агта зу
най ам аралта нэмэлтэ йуралсалай 
ба там ирай тайаг элдэб онлайн 
аргаар  ухибуудые йамааруулна.
Эндэ «Всё о футболе», «С портив
ное оригами», «Ш аш ки для н а
чинающ их», М истер «Тяжёлая 
атлетика» ба М исс «Королева 
спорта», «ГТО», «Всё о волей
боле», «Ф утбольны й фристайл»,
«Pow erPoint», «Волш ебный сун
дучок», «Dance M IX», «Л абора
тория декора», «Summertime»,
«И нтеллектуальная заниматика» 
гэйэн тайагуудаар эмхидхэгдэнэ.
М эдээсэл энэ сайт дээрэ хараж а 
болохо: littps://letozkm n.ucoz.net/.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.

Дамдин Рам- 
пилович Бабуев
1911 ондо Д ар- 
хи н тада  турэйэн. 
1941 ондо дай н да  
м ордойон .

М он гол , хуу- 
ш ан  м он гол  хэлэ 
мэдэхэ байЬ апдаа 
М он голдо  алба  
хэйэн. 1945 ондо 
яп он  дайсады е 
бута сохиж о, о р 
ден м ед альн уу- 
д а ар  ш агн агдаа , 
тэрэнэй  тоодо  
«За отвагу» ме- 
дальда. Е ф рей
тор  Д ам ди н  Б а 
буев 1946 ондо 
д ай н й аа  бусаж а 
ерээ. 1947-1954

онуудта «У лаан 
м алш ан» кол- 
хозой  туруулэг- 
ш ээр худ эл 00. 
О лон  ж эл соо 
«П обеда» кол- 
хозой  адууш а- 
н аар  аж аллаа. 
Б эрхэ аж ал-
ш ан, м эргэн
ангууш ан «За 

трудовое о тл и 
чие» м едаляар  
ш агнагдайан .

П ай н  сэдьхэл- 
тэй Д ам ди н  Рам - 
пиловичы е ню- 

тагаархи ды н ь 
«Х онгор  Д ам 
дин» гэж э нэр- 
лэдэг байгаа. 
Д о л го р  Т угутов- 
н а  Д ы л ги р о ва  
нухэртэеэ дурбэн  
хуугэдые ургоо. 
А ш а гуш анары нь 
мэдээж э эмш э- 
нэр, багш ан ар , 
эрдэм тэд боло- 
жо, Д ам ди н  Рам - 
п и ловичай  нэры е 
нэрлуулж э ябана.
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ШАЖАН МУРГЭЛ

Хии мориной гунзэгы удха
Хии морин тухай юу мэ- 

дэнэбибди? Аха уеын зо
ной хии мориной гунзэгы 
удха ойлгодог йаань, дун- 
да найатан ба зал уу- 
шуул хусэд мэдэнгуй бай- 
жа магад. Модондо уядаг 
гу, али хададаг юрын са- 
гаан буд гэжэ йанадаг гу? 
Хии мориной удха тайлба- 
рилхыень Агын дасанай 
санаартан Даши Будажа- 
повта хандаабди.

«Хии мориной удха 
тайлбарилхада, тубэд 
«Лунда» гэйэн угын «Лун» 
гээшэнь -  хии, «да» гээ- 
шэнь морин гээд оршуу- 
лагдадаг. Хии гээшэ хунэй 
ажамидаралай элшэ хусэн 
юм. М орин хадаа хунэй 
элшэ хусэн (энергия) бо- 
лоно, тургэн гуйдэлынь 
урагш аа дабш алта тэмдэ- 
глэнэ. Хии мориной тэг 
дунда эрд эни зэндэмэнеэр 
шэмэглэгдэйэн, урагшаа 
тэгуулйэн хулэг морин, 
дурбэн таладань юртэм- 
сын дурбэн махабад зу- 
раатай байдаг: доронь
-  арсалан, барас, дээрэнь
-  Гарууди шубуун ба луу. 
Туе зураг «Гарууди шу
буун шэнгеэр ниидэжэ, 
луу мэтээр дэгдэжэ, барас 
шэнги хусэтэй, арсалан 
шэнги хурдан ажайууха

ItV4г'

болтогой» гэйэн бур- 
ханай тарни болоно.
Арсалан хадаа шорой 
тэмдэглэнэ, барас -  
хии, луу -  yha, Гаруу
ди шубуун -  гал.

Хии морин дээрэ 
хунэй нэрэ бэшээтэй 
байхадаа, тон йайн 
юм. Харин хии мори 
юундэ заабол хиид- 
хэдэг бэ гэхэдэ, хии мо- дээ, убшэндэ дайрагдаха- 
рин дээрэхи бурханай даа, хии мориёо йэргээдэг 
тарни тайалгаряагуй ун- бшуу. Дасанда «Хии мо- 
ш агдана гэйэн удхатай риной сан» уншуулдаг. 
бшуу. Ш энэ жэлэй урда Тамирай мурысоонуудэй 
тээ ажайуугшад жэлэйн- эхиндэ хабаадагш адта ам- 
гээ хэрэг бутээжэ, лам а жалта, аза талаан уреэжэ, 
санаартанда зуг шэгээ «Хии мориной сан» ун- 
харуулхадаа, хии мори ш агдадаг гээшэ. Туе но- 
хиидхэхэ йайн зугоо эли- мой хусоор хундэ хушэр 
руулдэг. байдал арюудхагдадаг.

Ажал хэрэгтээ, ажабай- Арсалан, барас, Гарууди, 
далдаа урагш атай Пай и луу дурбэнэй нухэсэлэй 
ябахын тула ундэр га- аш аар хии морин хуниие 
зарта уяжа хиидхуулдэг уд эр йунигуй дайсапНаа 
гээшэбди. М орин гээшэ абардаг, хун зон амга- 
сулоодэ дуратай ами- лай, жаргалтай байдал- 
тан. Тиимэйээ хии морин тай болодог бшуу. Холын 
худое, сэбэр, арюун, ундэр харгыда гарахынгаа, ехэ 
газарта хиидхуулэгдэдэг. хэрэг бутээхынгээ, эм- 
Ш утеенэй энэ ехэ йулдэ нэлгын газарта аргада 
тэм дэг зуун зугэй ли- орохынгоо урда тээ хии 
тээр мундэлйэн шэнэ жэл мори хиидхэдэг гээшэ. 
бухэндэ,сагааалхахауедэ, Холын харгыда ябахада, 
Сагаан йарын хоёрто шэ- хии морин аюул осолйоо 
нэлэгдэжэ байха ёйотой абарха, арюун харгытай 
юм. А ж алдаа диилдэхэ- ябахыень уреэнэ. Зоной

Нэрээ хухаранхаар, яЬаа хухара.
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Хии мориёо арюун, ундэр газарта хиидхэхэ ёЬоюй.

бодол, йанал хусэл, най- 
дал эрмэлзэл бутэсэтэй, 
уд эр бури хэшэг дэлгэр- 
жэ байг лэ г эй эн удхатай. 
Ундэр газарта модондо 
уяжа хиидхэхэ ёйотой, 
голой бургаайанда бэшэ, 
харгын тоойонйоо холо. 
Жэшээлхэдэ, Ш этэ хото- 
до ажайуудаг зон Айрал- 
жан хатанай хада гаража, 
хии мори хиидхэдэг зан- 
ш ал тай.

Энэ хадаа Ш этэ хотын 
дэбисхэр дээрэ оршодог 
нангин шутоонэй газар, 
хэр угйаа хойшо арад 
зоной шутэжэ, мургэжэ 
баййан Айралжан хатан 
эжы болоно. «Хии мо- 
рин табан унгын байдаг,

хии морин бухэн оорын 
зайалтай юм. СССР-эй 
уедэ хии мори улаан буд 
дээрэ хэблэдэг баййан. 
Улаан унгэтэй байхадань, 
засаг захиргаан анхара- 
лаа ехээр табидаггуй йэн 
ха. Хии морин дээрэ нэгэ, 
хоёр, гурбаншье хунэй 
нэрэ бэшэхэдэ болохо, 
дааж а ядахагуй. Харин 
заабол дасанда хэлуулйэн 
зуг руугаа хиидхэхэ хэ- 
рэгтэй.

Зугоор муноо сагта хии 
морин, хадагшье харайан 
газарта уяатай байдаг бо- 
лошоо. Тэрэ жэлэй хуга- 
саада эршэ хусэтэй бай- 
гаад дуурэдэг. Унинэй 
уяатай баййан хии мори

харабал, абаха хэрэгтэй. 
Абаад, тэндэнь лэ хай- 
луулхада болохо. Ш ан- 
гаар уяатай байхадаа, 
модоной ургалгада муу- 
гаар нулоолнэ, хохидол 
асарна. Хунэй хии морин 
00Д0О ба уруугаа гэжэ 
ХЭЛСЭДЭГ ГЭЭШЭ. 0 0 Д 0 0  

йаа, хунэй йанайан хэрэг 
урагшатай, бутэсэтэй бай
даг. Аюул осол, убшэн той- 
роод унгэрхэ, зол жаргал, 
олзо оршо ерэхэ, хэрбэеэ 
уруугаа йаа, бухы юумэн 
урагшагуй, буруу байха, 
йаад ушарха, бэе махабад 
шадал тэнхээгуй ябаха 
бшуу», -  гэжэ Даш и ламб- 
гай тугэсхэлдее хэлээ.

Эрдэни ЧИМИТДОРЖИЕВ

Нюдэндэ буукан бог шэнги.
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ТООНТО

Нютагаа бу мартая
( Ургэлж эл)

Тэрэ малш анйаа дутуу- 
гуй муу йанахашье, хорол- 
хохошье хунууд мундаа 
йэн гу даа. Д аш а убгэн хун 
зоноо худалаар хууража, 
мунгэ зоори олоно, архи- 
дана гэжэ гомдол ородог 
байгаа. Тиигээд лэ нэгэтэ 
сагдаанууд Д аш ые маши- 
наар аймагай туб абааша- 
жа, мурдэхэеэ тухеэрбэ. 
Даш ын гэртэ дутэлхэдоо, 
машинань хахаад-сасаад 
байшаба. Ж о л о о ш о н  
с а г д а а  иигээдш ье-тии- 
гээдшье ядаба. Даша:

Заа, хубаад, манай- 
даа орожо, сайлаад гарая,

гэбэ. Сайлаад, маши- 
надаа Нуухадапь, тэрэнь 
аятайханаар абяа гара
жа, урагш аа зудхэшэбэ. 
Одоол Сахирта хурэжэ, 
Дашые турмэ соо оруу- 
лаад, суургалаад гара- 
хадань, тэрэнь газаа 
тамхияа татаж а йууба. 
Д ар га  ехээр сухалдажа, 
утэр тургэн Дашые гэ- 
дэргэнь оруулжа, тайа 
суургалаад, ш алгаад га- 
рахадань, уноохинь тэрэл 
хэбээрээ тамхияа йорожо 
Нууба. Г айхаНапшье,
айЬаншье сагдаанууд да- 
хин Дашые тушаахамнай 
гэхэеэ болёо 1ээн.

Хунэй ургэл ехэ багаа- 
раа болодоггуй юм. Хун 
бухэн ш адалаараа боло- 
дог. Дайда дэлхэйн бур- 
хад энэ хун ехээр ургэбэ 

Найпаар туйалая, энэ 
багаар ургэбэ -  тиимэ- 
шэгээр туНалха гэхэгуй. 
Д аш а таабай эдэ бугэдые 
ойлгожо, айлай шадалые 
анхаржа, хара сайгаар- 
шье сэржэмынь ургэжэ, 
хэрэгынь бутээдэг 1ээн. 
Заримдаа ябууд ургоод 
гараш аха, заримдаа хоёр- 
гурбашье хонохо.

Нэгэ айлда архи табюу- 
лаад лэ, хоёр хонобо. Гур- 
бадахи хоногтоо гэрэй 
эзэн байал хахадта ошо- 
жо ябаба. Нэгэ танилынь 
уулзаад:

Ай-даа, тэрэ убгэн- 
шни ушоо байна аал? 
Юун хэрэг хэхэм гээ юм, 
архиишнил ууха гээ бэзэ, 

гэбэ. Гэрэй эзэн хэды 
маргабаш ье, хахадые 
асаржа, таабайда табяад, 
оорынгоо хэрэгээр яба- 
шаба. Оройхон гэртээ 
ерэхэдэнь, таабай угы, 
хаанаб гэжэ йурахадань:

- Заа, хэрэгтнай бутое 
гээд, гаража ябаа, -  гэжэ 
йамганиинь харюусаба. 
Хожомынь тэрэ хун зо- 
рюута таабайтай уулза-

жа, баяраа мэдуулээ йэн.
Нуртада Дулаан-Хаа- 

най ехэ тахилга байдаг. 
Домогой ёйоор, юйэн 
аха дуунэр М онголйоо 
тэрьелжэ гараад, Сэлэн- 
гээр уруудажа, Зэдээр 
угсэжэ ерэйэн (Энэ до- 
м ог «Буряад унэндэ» 
гараа йэн). Долоониинь 

Зэдэ, Тунхэн, Захаа- 
минда, хоёрынь М онгол- 
до мунхэроо. Монгол ой 
Хээхэдтэ Даян-Дээрэхиин 
гэжэ ехэ тахилга бии. 
Даян-Дээрэхи бурханай 
ном узэжэ, лама болойон. 
Ехэ угтай хунууд ном 
узэбэл, ехэ эди шэдитэй 
лама -  шойжонттто боло- 
дог. Даян-Дээрэхи тэндээ 
ехэ дасан байгуулйан, хо
жомынь Даян-Дээрэхиин 
хиид гэжэ сууда гарайан. 
Тэндэ нэгэ агы нухэн соо 
дээрэйээ (хухэн мэтэ) ар- 
ш аан дуйажа байдаг. Эндэ 
мургэйэн хундэ Д аян- 
Дээрэхи ухибуу заяадаг. 
Дулаан-Хааниинь Н урта
да дайсадта хусэгдэхэдоо, 
эди шэдиеэ гаргажа, тула 
загайан болоод тамарйан, 
туулай боложо хараййан, 
олон сэрэгтэ аргагуй 
д и и л д э х э  б о л о х о д о о , 
ту  улган боложо хайлайан 
туухэтэй.

Нюдэнэйнгвв сэсэгы мэтээр гамнаха.
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М унее баййан Зака- 
менск хотые тойроод та- 
хилгатай газарнууд олон 
даа: Тумэр-Ноён, Баадай- 
Ноён, Зуун болон Баруун 
Бургаайата...

Ю угтын дабаанай дэр- 
гэдэ М атрёна гэжэ ород 
эх эн эр ажаНууНап. Тэрэ 
хонгёо йайханаар дуу- 
ладаг басагатай байгаа. 
Тэрэнь залуудаа и ah а 
бараа. Тиимэйээ Ю уг
тын юйэн дабаанай эзэн 
М онтоон теебии Юуг- 
тэдэ дуу дуулаНап хундэ 
дурагуй байдаг. Харты 
замда ябайан зон Сорго- 
тын тообиидэ мургэдэг. 
Сорготын арш аан бэе ма- 
хабадта ехэ туйатай гэжэ 
мэдээжэ. Сахирта Сэпэл 
абгазы ехэ мургэлтэй. 
Хэлтэгэй таабайгаа хун-

дэлжэ, Бэшээшэ таабай 
гэжэ хандадаг.

Дархинтада гурбан 
ехэ таабайдаа: Дамба,
М анза, П арпаан гээд 
мургэдэг. Сагаан-Морин- 
до П аглагарай тообии 
бии. Зэмхын таабайда са- 
нагаархиншье (ута-нюр- 
ганаархин), сагаан-мо- 
риноорхиншье мургэдэг. 
Бортодо сагаан-мори- 
ноорхинтоёо Хурьган 
тообиидоо шутэдэг. Мэ- 
лэмнайшье угай харын 
нютаг ха юм даа, гурбан 
ехэ тообиинуудээ тахидаг.

Бургэдэ Хаан-Дул- 
ма тообии ехэ хундэтэй. 
Хамнида ородоор Тарел- 
кэ гэжэ бии (тэндэмнай 
ородууд олон, буряадуу- 
дынь ородоор италита- 
ганадаг). Туухэнь иимэ

юм. Доодо-Бургалтаййаа 
Эльбээ заарин ерэжэ, 
эндэ НуурижаНап. H aha 
барахадань, эндэнь
худо© табийан. Нэгэтэ 
тэрээгуур ангуушан га- 
рахадаа, холой оо  хохи- 
м ой тархиие шандаган 
гэжэ йанаад буудажархёо. 
Тобш онь хамарайнь ха- 
жуугаар соо сохёод гара- 
шоо. Хожомынь Мунхэ 
хубууниинь турэхэдее , 
хасары н ь соорхой бай- 
1эан.

Хуртагада Баруун таа- 
байн -  Хандид заарин таа- 
байн тахилга ехэ мургэлтэй.

-ТунхэнэйШаргайноёной 
Санжай-Ханда басаган 
хадамда ерэйэн, Даниин 
теебии гэжэ а л д ар ш ан - 
х ай . « Х у у х и р аан д а  ха
дамда ерээ» гэжэ дурдуул-

Нюурай урда макалзаха, нюрганай арада ёлолзохо.
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даг. Тэрэ минии теебии 
гээшэ. Тиихэдээ би Д а
ниин аймагай болоноб. 
Ходо мургэжэ, шутэжэ 
ябадагби. Тунхэндэ ошо- 
бол, заабол Ш аргай ноён 
баабайда мургэдэгби. Энэ 
ехэ тайлгаида табан зуу- 
гаад хун гарадаг. Мори, 
буха зорюулдаг.

Бургалтай, сээжээрхин 
Ухэриин Монгоон теебии- 
д©0 шутэдэг. Дээгуурхи 
таш алангаар гарадаг 
харгыгаар ябаНапаа 
моринйоон унажа, найа 
бараНап. Тэндэ шулуу- 
нууд обоолоотой бай- 
даг. Хайхарамжагуй 
харгын зоной тэргэ 
(машина) мулталжар- 
хидаг. Ню тагйаа га- 
рагшадые удэшэн мордо- 
хуулжа, ню тагтаа ерэйэн 
зониие угтан абажа бай- 
даг Ундэр-Баабаймнай 
бугэдэндэ мэдээжэ ха юм 
даа. Хуряангыгаар до- 
могынь дурдабал, иимэ. 
Дээрэ дурдагдайан  Ду- 
лаан-Х аан , Даян-Дээ- 
рэхи, Бурин-Хаан, Бухэ- 
Ш аргай ноён гээд лэ 
бултадаа аха дуунэр бо- 
лоно. Зэдээр угсэжэ ерэ- 
хэдээ, мурдэжэ намнайан 
дайсадтаяа тэмсэйэниинь 
иигэжэ дурдалгада оро- 
йон:

-  Гэгээтэйдэ гэтэлсээ
бэлэйт,

Сагаатайда сабшалдаа

бэлэйт, 
Тураг шулуун доро 
Тоногоо нюугаа

бэлэйт... 
Бухэ-Ш аргай ноён ту- 

рэхэ ойртойон хээлитэй 
йамгатаяа (Бухэ-Ш аргай 
ноён, Будуун-Хатан эжы 
гэжэ дурдалгада оро- 
йон) Хайсгал хуреед, 
дайсадйаа хоробо. Теэд 
ботоголхо энгин тэмээ- 
ниинь буйлажа, турэхэ 
йамганиинь ёоложо, дай- 
садтамэдэгдээ. Саазалуу- 
лагдахадаа, Бухэ-Ш аргай 
ноён заяагаа:

Энэ дабаае тэмээн, 
турэхэ йамган хоёр бу да- 
баг!

Тиимэйээ энэ Y h- 
дэр-Баабайн дабаае
эхэнэрнууд дабадаггуй 
байгаа. Тойрожо, Эхэ- 
нэрэй дабаагаар гара

даг баййан. Ехэ яарал- 
тай ябабал, мориной 
шудэр буйэлжэ дабадаг 
йэн. М энэ йаял Упдэр- 
Баабайе гуйжа, эхэнэр зон 
йаадгуй дабадаг болойон. 
Байа тэмээн Захаамин- 
да байхагуй гэйэниинь 
ундэйэтэй юм. Зублэлтэ 
засагай уедэ домогой энэ 
йургаалые тоонгуй, табан 
тэмээ удхэхэ йанаатай 
асарйан байгаа. Тэдэнь 
Бургэ хурэжэ ябатараа 
хосорйон юм.

-  Иимэл даа хада уула- 
та Захааминай хаад-эзэд. 
Бултыень тооложо яажа 
барахабши. Тиигэбэшье 
домог туухыень мэдэ- 
жэ ябахада, йайн лэ даа. 
Зомнай «Буряад унэнее», 
«Байгалаа» йайнаар ун- 
ш ажа байг лэ даа. Са- 
нага, Ёнгорбой, Нурта, 
Улэгшэн нютагаархинай 
бэшэйэн йонирхолтой 
домогууд хэблэгдэжэл 
байдаг йайшаалтай. Ту- 
рэйэн гарайан нютаг 
нугадаа жэлэй дурбэн 
сагта нэгэ мэдуулээд 
(сэржэмдуулээд) ябахада, 
бухы юумэн урагшатай 
байха. Захааминда нюта- 
гайнгаа эзэд-йахюуйадта 
ургэдэг хуниие, хугшэн 
залуушье йаань, таабай 
гэжэ хундэлдэг.

Алексей НОРБОЕВ хеерэбэ,
Сэнгэ РИНЧИНОВ бэшэбэ.

Ойн модон ундэртэй набтартай, олон зон -  кайнтай муутай.
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Таагаад туршыт
сулее с а г

Олиггуй хундэ ном заахада, оёоргуй торходо yha хэкэнтэй адли.
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ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
1. Я лхитай харгы гаар зобожо ябал- 

га (шэлжэйэн удхаараа -  хул муутай 
хунэй, ябахые хэлэдэг).

4. «П олярный» гэйэн сериалда наа- 
дайан ню тагаймнай хубуунэй обог 
(зураг харагт ы ).

8. У нагалйан адуун.
9. 2019 ондо У лаан-У дэ тухай дуу 

дуулайан ород басаганай нэрэ (зураг 
харагт ы ).

10. Тугалай хонш оороороо унеэнэй 
дэлэн ёборжо байгаад хухэхые иигэжэ 
хэлэдэг.

13. Х лопок -  альгаа нэгэ дахин та- 
ш алган, хлопок -  ?

15. Ю умэн хатуу, ш энгэн болон 
иимэ тухэлеерее байдаг.

16. «Пихта» буряадаар.
17. Н ам артаа орой турэйэн малай 

тул болон сабш айанай удаа дахяад 
ургайан ногоо иигэжэ нэрлэдэг.

20. Уетэн, сасуутан нухэр.
22. «Х амаг басагад урдилдоод».
Х адамда гарана бултадаа.
Н ам да хэниинь улэнэб теэд?
Н атагар  ш арахан ...»
(совет уеын ш ог дуун соохи 

алдагдайан угэ).
26. П ол -  ш ала, потолок -  ?
27. Гэр булэ.
28. «М ожжевельник» буряадаар.
29. Хузуугээ йунааха.
30. «Ю фть» буряадаар.
31. М яхаш а арьяатадта хутага шэн- 

ги хурса йоёо болон йабар бии, харин 
убйэ ногоогоор аж ам идардаг малда 
бэеэ арш алха иимэ «зэбсэг» бии.

32. И имэ уш арта ородууд: «И кота, 
икота, иди на Ф едота», -  гэдэг.

33. Бахануудай «гэр».

35. 2016 ондо гурэнэймнай эгээл гоё 
ню тагуудай тоодо оройон шэмээшэ- 
гуудэй йуурин.

36. «Именно, лиш ь» буряараар.

ДЭЭРЭБЭЭ ДООШОО:
1. Х онин йурэгэй ударидагш а.
2. Х ода Н ам сараевай «Ури ...» рас

сказ.
3. «Ж алоба, иск» буряадаар.
5. Д отор  хубсайагуй -  салдаган, га- 

дар хубсайагуй -  ?
6. Ж урам  ш ангалхадаа, энээниие 

мушхадаг.
7. Б арлаг -  ноён, угытэй -  ?
11. Хун бухэндэ уялгын хажуугаар 

энэ байха ёйотой.
12. Ю ундэшьеб «буряад» гэйэн ара 

нэрэтэй мэдээжэ япон хун -  компью те- 
рай наадануудые зохёогш о (зураг х а 
рагты) .

13. «Хани нухэдни...
Х ам та алхалха золтойлди даа» 
(М эдээжэ дуун соохи алдагдайан угэ).

14. «Д ерж ать пари» буряадаар.
17. Буряад арадай гэрэй бараан.
18. Ж эжэ мунгэн.
19. У рьйаар абахые ушоо иимээр 

абаха гэдэг.
21. Пухын узууртэй бэшэ талань.
23. Хугш эрхэдоо, ехэнхидээ суубэн 

ш ононуудта барю улж а йаладаг амита- 
дай хаан.

24. Ш агать -  алхаха, перешагивать -  ?
29. Х адын хормой.
30. П анаан бии аад, юун хурэдэг- 

гуйб?
32. Ж элэй дурбэн сагай эгээл сэнгуу 

хайа.
34. Ш ухала.

Олон х у н уу д  соо сэсэн мэргэн олдохо, обогор хада соо алта мунгэн олдохо.
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ТУ РЭЛ  хэлэн
Торгон хангай дайдадаа 
Толорйон бурханйаа заяатай 
Турэл эхэ, эсэгэеэ 
Турэйэн тоонтоёо 
Турэл хэлэеэ 
Талархан сэгнэжэ,
Туухэ домогуудай абдар соохи 
То до энжэ ехэ баялигаа 
Талаан бэлигтэй хубууд, басагаднай 
Туурээн магтажа,
Тэнгэриин гэгээн туяатай 
Тушэглэжэ ерэйэн одо мушэдоор 
Толотомо йайхан хугжэмоор 
Туяатайан мунхэ домогтойгоор 
Турэл хэлэеэ мандуулжа,
Турэл арадай эрдэниие 
Туби дэлхэйдэ сурхуулжа,
Толи мэтэ арюуханаар 
Мунхэруулжэ ябаг даа.

ДУЛЭТЭ ДУРАНАЙМНАЙ САГ 
д у у н  б о л о о д  м у н х э р е е

Х абарай урихан сагта 
Хонгёохон аялгаараа 
Хангай дайдыемни шэмэглэйэн 
Хухын донгодоон соо 
Уел Нэп инагтаяа 
Унгын йолонгоор жаргаабди. 
Дулэтэ дуранаймни саг 
Дуун болоод мунхэрее.

ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Зунай аятайхан уедэ
Зулгэ ногооной хангалаараа
Зурхэ сэдьхэлыем баясуулНап
Зулгыхан жэргэмэлэй жэнгирээн соо
Уел Нэп инагтаяа
Унгын йолонгоор жаргаабди.
Дулэтэ дуранаймнай саг 
Дуун болоод мунхэрее.
Н амарай йэрюухэндэ 
Н абш а намаагай алтархада 
Н алгай нютагыем омогорхуулйан 
Нангин бугын урамдаан соо 
Уелйэн инагтаяа 
Унгын йолонгоор жаргаабди.
Дулэтэ дуранаймнай саг 
Дуун болоод мунхэрее.
Убэлэй шэруухэндэ 
Унжэгэн зоолэхэн cahaapaa 
Уелйэн инагтаяа 
Унгын йолонгоор жаргаабди.
Дулэтэ дуранаймнай саг 
Дуун болоод мунхэрее.
Ж элэй дурбэн сагые 
Жэгдэ арюуханаар угтахадаа 
Ж аргалтайхан нютагыем

суурхуулНап 
Жэнгинуурхэн дуунайнь аялга соо 
Уелйэн инагтаяа 
Унгын йолонгоор жаргаабди.
Дулэтэ дуранаймнай саг 
Дуун болоод мунхэрее.

Урдахи кроссвордын харюунууд:
ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ: 1) Нойрмоглохо.
5) Сэлэнгэ. 7) ЭлЬэтэ. 9) Халхын.
11) Шань. 13) Зулхэ. 14) Хагдараа.
16) Пунгалта. 18) Эбэр. 19) Вайбер. 
21) Коренев. 22) Дунжэн. 24) Айраг. 
27) Аянай. 28) Сахилха. 30) Риха.
32) Албатан. 34) Сараа. 35) Улир.
36) Тортог. 37) Энгэрдэлсээн.

ДЭЭРЭ БЭЭ ДООШОО: 1) Нэг.
2) Гулабхаа. 3) Хотошо. 4) Шэгнуур.
6) Эрье. 8) Хартаабха. 10) Хабдар. 
11) Ш анага. 12) Зуун. 15) Цыбенов. 
16) Пархяаг. 17) Гохо. 20) Ундан.
21) Куравлёв. 22) Гуйлта. 23) Намар. 
25) Гараг. 26) Эсэс. 29) Хорхог.
31) Аяр. 33) Алтан. 35) Угэ.

Олон хурьгэн орооконой зоболон.
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J Зурхай
июлиин 18-haa 31-и болотор

V

Июлиин 18, монгол литээр 28, 
гарагай долоон

Удэрэй дурбэн саг болотор уусхэйэн 
хэрэгууд бутэмжэтэй байха. Г эр бариха, 
газар худалдажа абаха, эрдэм мэдэсэеэ 
согсолжо, ном болгон хэблэхэ, бутээл 
хэхэ мэтын хэрэгуудтэ Ьайн. Дурбэн 
carhaa хойшо гарза ушархадаа болохо.

Гэнэ ойол, уй гашуудал, хулгай то- 
нуул боложошье магад. Харин хурим 
турэ наадаха, эмшэлгэ хуулэхэ, даллага 
абхуулха, Лусууд тахиха, худаг малтаха 
мэтын уйлэнуудтэ Ьайн. Хуниие худее 
гаргахые, модо отолхые тэбшэхээр.

Ухэр жэлтэнэй Ьайн гараг, бар, туу- 
лай жэлтэй хунуудэй буян уйлэдэхэ удэр. 
Гэхэ зуура хулгана, гахай жэлтэнэй муу 
гараг Ьэргэг ябаха хэрэгтэй.

УЬэеэ абхуулбал, хэн нэгэнтэй хал- 
багаа хахарха.

Июлиин 19, монгол литээр 29, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр Ьайн Ьанаагаар уйлэдэйэн 
хэрэгуудтэ урагшатай. Бутээл хэхэ, да- 
сан дуганай, субаргын рамнай ургэхэ, 
хии мори хиидхуулхэ, Бурханай ном 
шудалха, эхилйэн хэрэгээ тухандань 
хургэхэ мэтын уйлэнуудтэ Ьайн. Х а
рин нугшэйэн хуниие худеелуулжэ 
болохогуй. Мун Ьуниндее аяншалхые, 
хурим турэ болон бусад найр унгэргэхые 
тэбшэхээр.

Луу жэлтэнэй Ьайн гараг Ьанайан 
хэрэгынь номой ёйоор бутэхэ.

УЬэеэ абхуулбал, ЬунэЬэн зайлаха.

Июлиин 20, монгол литээр 30, 
гарагай хоёр

Дуйсэн удэр. Энэ удэр Лусууд тахюул- 
-^сада, буян хэхэдэ, шэнэ барилга эхилхэ-

дэ, худалдаа наймаа хэхэдэ, бэри буул- 
гахада, туйатай уйлэнуудые хэхэдэ Ьайн. 
Хадаг табихада, мори урилдуулхада, 
нохой тэжээхэдэ, ухибуу ургэжэ аба- 
хада муу. УЬа гаталжа, загайа барижа 
болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, ами найан- 
да муу, муу удэр.

Июлиин 21, монгол литээр 1, 
гарагай гурбан

Энэ удэр буян хэхэдэ, бурханаа та- 
хихада, ном уншуулхада, харюулга 
хэлуулхэдэ, мал худалдахада, Иуури бай- 
ра барижа эхилхэдэ, мори Ьургаахада, 
худаг малтахада Ьайн. Уран дарха хэхэ
дэ, эрдэм шудалжа эхилхэдэ муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, найан бо- 
гони болохо, муу удэр.

Июлиин 22, монгол литээр 2, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр бурханаа тахихада, лама 
болоходо, шэнэ Ьуури байра барихада, 
бэри буулгахада, тоосоо хэхэдэ, хубсайа 
эсхэхэдэ, сэргэ, модо Ьуулгахада, Ьайхан 
зуубшэ зуухэдэ Ьайн. Эм найруулхада, 
эрдэм шудалжа эхилхэдэ, модо таариха- 
да, холын замда гарахада муу удэр. Энэ 
удэр уйэеэ абхуулбал, хэруул тэмсэл бо
лохо, муу удэр.

Июлиин 23, монгол литээр 3, 
гарагай табан

Тэрсууд удэр. Энэ удэр хэрэгтэй 
уйлэнуудые хэхэдэ муу. Г эр байра бари
хада, эм найруулхада, замда гарахада 
Ьайн.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, баялиг нэ- 
мэхэ, Ьайн удэр.

Г

Олонхинь хэзээш булидаг.
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Июлиин 24, монгол литээр 4, 
гарагай зургаан

Энэ удэр дасан, дуган барихада, бу- 
янай уйлэдэ, бэри буулгахада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, тумэреер уран дарха хэхэ- 
дэ, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, эм най- 
руулхада, тоосоо хэхэдэ, йайхан зуубшэ 
зуухэдэ йайн. Модоор уран дарха хэжэ, 
гуу барижа, газар малтажа болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, бэе 
йайжарха, йайн удэр.

Июлиин 25, монгол литээр 5, 
гарагай долоон

Дашиниматай удэр. Энэ удэр буян хэ
хэдэ, Лусууд тахюулхада, нуудэл хэхэдэ, 
займаар юумэ абахада, замда гарахада 
йайн. Модо таарихада, эм найруулхада, 
бэри буулгахада, худалдаа наймаа хэхэ
дэ, газар малтахада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, адуу мал 
арьбажаха, йайн удэр.

Июлиин 26, монгол литээр 6, 
гарагай нэгэн

Модон хохимой удэр. Энэ удэр юумэ 
эхилхэдэ муу, шэнэ гэр барихада, адуу 
мал худалдахада, харгы замда гарахада 
муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, шарай 
йайхан болохо, йайн удэр.

Июлиин 27, монгол литээр 7, 
гарагай хоёр

Энэ удэр буян хэхэдэ, Лусууд тахюул
хада, бурхандаа зальбархада, барилга 
хэхэдэ, ажалшаниие абахада, хурим найр 
хэхэдэ, хунтэй уулзахада, мал хонитой 
холбоотой уйлэдэ урагшатай. Эм най
руулхада, сэргэ йуулгахада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, нуухэдэ, нохой тэжээжэ 
абахада, модо таарихада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, хэруул тэм- 
сэл болохо, муу удэр.

ц ____________________________________________

Июлиин 28, монгол литээр 8, 
гарагай гурбан

Энэ удэр Отошо бурханай йуудалтай 
удэр. Буян хэхэдэ, хин мори хиидхуулхэдэ, 
эм найруулхада, йургуули барихада, 
йайхан зуубшэ зуухэдэ, наадам хэхэдэ 
йайн удэр. Бэри буулгахада, хубсайа эс- 
хэжэ, шэнэ хубсайа умдэхэдэ, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, уйа гаталхада, загайа ба
рихада, замда гарахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, найан ута 
болохо, йайн удэр.

Июлиин 29, монгол литээр 10, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр дасан, дуган барихада, бур- 
хаа тахихада, эм найруулхада, гэр бай- 
рын йуури табихада йайн. Хурим найр 
хэхэдэ, мал угэхэдэ, ном уншуулхада, 
замда гарахада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, хусэн нэмэ- 
хэ, йайн удэр.

Июлиин 30, монгол литээр И , 
гарагай табан

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, уран 
дарха хэхэдэ, хурим найр хэхэдэ, ажал
шаниие абахада, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, агнахада, шэнэ йайхан зуултэ 
зуухэдэ йайн. Нуудэл хэжэ, модо таари- 
жа, хэруул тэмсэл хэжэ болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, баялиг ехэ 
болохо, йайн удэр.

Июлиин 31, монгол литээр 12, 
гарагай зургаан

Энэ удэр лама хубараг болоходо, да
сан барихада, харюулга уншуулхада, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, гулгэ тэ- 
жээхэдэ йайн. Ухэр мал худалдажа, модо 
таарижа, худаг малтажа, газар малтажа, 
замда гаража болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэ- 
хэ, муу удэр.

____________________________________________ С

Морёо унажа ябаад, морёо бэдэрхэ.
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О Н Ь  h O H  УГЭПУУД
М ориной Найпиис унажа мэдэдэг, 

хунэй йайниие зугаалжа мэдэдэг.
Лишь оседлав коня, узнаешь его норов. 

Лишь поговорив с человеком, поймешь его душу.

Нагасын Пай и зээдэ, намаагай Найхап 
хушада.

Всё лучшее от дяди -  у  племянника, са
мая красивая крона -  у  кедра.

Н амйаа сагуур, наранйаа наагуур.
Подальше от меня, но поближе 

солнца (где-trio т ам ).

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И

адхалга1 сжимание, сжатие; пожатие; 
гар адхалга рукопожатие.

адхалга2 отгл. сущ. от адхаха ^ с с ы п 
ка, засыпка; 2) осыпание; 3) обливание; 
4) сливание.

адхалдаха совм. от адхаха 1) пожи
мать друг другу (руки); 2) драться, спох
ватываться.

адхалсаха совм. от адхаха. 
адхама проливной, 
адхамаар 1) то, что можно захватить 

в горсть; 2) такой, что следует только 
вылить.

адхамар пренебр. непутёвый, негод
ник, паршивец.

адхаруулха дону ст. от адхарха 1) сы
пать, высыпать; 2) лить, выливать, про
ливать; yha нёлбойо адхаруулха проли
вать слёзы.

адхарха литься, выливаться, вы
текать, проливаться, течь, струиться;

Н аратай газар ногоотой, нагасатай 
газар уреэлтэй.

Н а солнечной стороне травы много, у  
родни по матери благопожеланий много.

Нохойн дуун ойртоо.
Близок лай собаки.

Нугайыень алдаашье haa, нуурынь 
тудаа.

В  ут ку промахнулся, зато в озеро по
пал.

рассыпаться, высыпаться; осыпаться 
адхарха шудхарха парн. разливаться; 
рассыпаться.

адхаса 1) то, что сжато горстью (или 
в пригоршню); 2) горсть (мера).

адхаха1 захватывать в горсть, сжи
мать в горсти, сжимать (или сдавливать) 
рукой; крепко держать в руках; ама ха- 
марыень адхаха прям, и перен. зажимать 
рот кому-л.; гар адхаха жать (или пожи
мать) руку;

адхаха2 лить, выливать, проливать; 
обливаться; yha адхаха выливать воду. 

адхуулха1 дону ст. от адхаха1. 
адхуулха2 допуст. от адхаха2; 
ажа: ажа амгалан благополучный, 

безмятежный, спокойный, мирный.
ажабайдал жизнь; ажабайдалда 

бэелуулхэ проводить в жизнь; ниитын 
ажабайдал общественная жизнь.
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