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ПОНИН

Сэсэрлигуудэй тулбэри дээшэлбэ

Байгша оной июлиин 7-до Улаан- 
Удэ хотын хуугэдэй сэсэрлигуудтэ 
турэлхидэй тулбэри нэмэхэ тухай шиид- 
хэбэри абтаа.

Ш энэ тогтоолой ёйоор, байгша 
оной сентябриин нэгэнйээ хуугэдые 
харууйалха болон абаад байха талаар 
мунгэн дээшэлхэ.

2015 ондо энэ тулбэри нэмэгдэжэ, 
тэрэ carhaa хойшо дээшэлээгуй гэжэ 
тэмдэглэе.

Ж элтэййээ гурбатай хуугэд тэбхэр 
хоног соо сэсэрлигтэ ябаа йаань нэгэ 
удэрэй тулоо 148 тухэриг хэрэгтэй боло- 
хо. Харин удэрэй туршада 8-10 саг саадта 
ябаа haa 123 тухэриг тулэгдэхэ болохо. 
ГурбатайНаа долоон найатай хуугэдэй 
тулбэри 152 тухэригйоо эхилээд, 
183 тухэриг хурэтэр болохонь. Саг зуура 
хуугэдэй байха булгэмуудтэ 1-3 найатай 
хуугэд нэгэ удэрэй туршада 131 тухэриг,

3-7 найатай хуугэд 165 тухэриг тулэжэ 
эхилхэ.

Пуулэй уедэ гол эдеэ хоолой сэн дээ- 
шэлнэ, гол эдеэ хоолой зуйлнуудэй энэ 
жэлэй сэнгуудые харахада, 2015 онойхи- 
до орходоо аяар 32% дээшэлйэн байна. 
Г адна Роспотреб-хиналтын эрилтээр 
хуугэдэй эдеэ хоол калоринуудай та
лаар болон витаминуудай хэмжээгээр 
эрилтэдэ хурэнэгуй. Эдэ дундануудые 
усадхагты гэйэн мэдээн саг болоод лэ 
ородог, - гээд Улаан-Удэ хотын эко
номике болон мунгэ йангайн талаар 
управлениин дарга Валерий Цыбикдор- 
жиев хэлэнэ.

Тулбэри нэмэхын урда Роспотреб-хи
налтын мэргэжэлтэдтэй, сэсэрлигуудэй 
тулоолэгшэнэртэй, депутадуудтай хоо- 
рэлдоонууд боложо, олониинь тулбэри 
дээшэлуулхые зубшоойэн байна.

Турэлхидэй тулбэриин мунгэн 
хуугэдые эдеэ хоолоор хангалгада, бэ- 
еын ариг сэбэрые сахилгада, удэрэй 
журам баримталгада гаргагдадаг гээд 
йануулая.

Гэхэтэй хамта эрэмдэг бэетэй, уншэн, 
турэлхидэй тэдхэмжэ угы улэйэн, ту
беркулёз убшэнтэй ухибууд сэсэрлигтэ 
тулбэригуйгоор ябадаг. Олон хуугэдтэй, 
йарын туршада ажамидарха хэмжээнйээ 
бага олзо оршотой турэлхидэй тул- 
бэриинь 50% хунгэлэлтэтэй.
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АГУУ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭИ ОИДО

Хариин дайдаар -  хорёод жэлдэ
Эсэгэ ороноо хамгаалха гэйэн уряагаар дайнай туруушын УДэ Р н У У Д Ь ээ бухы совет 

арад тэмсэжэ эхилээ. Фашизмые усадхалгада манайшье аймагай ба нютагаархинай 
оруулйан хубита ехэ. Захааминай 8428 хубууд, басагад Эсэгэ ороноо хамгаалалсайан 
байна. Энэ аюулта, шуйата дайн миниишье гэр булые тойрожо гараагуй.

Захаамин аймагай Ён- 
горбой нютагай Дагбын 
хубуун Дамдин минии на- 
гаса бол оно. 1917 ондо Даг- 
ба Бизьяа хоёрой гэр булэдэ 
эгээ одхон хубууниинь бо- 
ложо турэйэн юм. Дайнай 
урда тээ Ёнгорбойнгоо 
долоон жэлэй йургуули 
дуургэжэ шадаа. Албанда 
мордотороо, нютагайнгаа 
сомон зублэлэй бэшэг эрхи- 
лэгтттын даргаар худэлйэн 
байна.

хэн хохидолдо орожо, 
буйэлэлтэйоо гаража 
шадангуй, плендэабтаа. Хэ- 
дэн ондоо концлагерьнуу- 
даар зобожо, тулижа ябаг- 
даа. Немец фашистнууд 
тэдэниие улэн xoohoop зо- 
боохонь, тамалхань, до- 
ромжолхонь ехэ Нэп. Эртэ 
углоогуур ажалда намна- 
жа гаргаад лэ, орой Нули 
барааг руу туужа оруулха. 

«Туруушээр армиин Зуун Пруссиин концла- 
байдал ехэ хушэр байгаа: герьта байхадань, дай-

1938 оной намар Бад- зэр зэбсэгээр, эдеэ хоо- сад тэдэниие модоной 
ма Долсонов нухэртэеэ лооршье хомор, сэрэг- хибэдэйэтэй холигдойон 
сэрэгэй албанда мордоо. шэдтэ сэмгэтэ буунууд халаахайгаар 
Гурбадахи жэлээ албаяа хуртэхэгуй, хунгэн ухэр даг байгаг 
хэжэ байтарнь, фашист буунуудые баряад, авто- эдеэлйэнйээ, убшэнйое 
дайсад добтолон орожо, мат, пулемёдтой дайса- ба лагериин алууршадай 
Агууехэ дайн эхилээ. 1941 най урдаНаа добтолгодо зэрлиг аашайаа боложо, 
ондо дайнай эхилхэдэ, ге- орохош. Хэрзэгы шэруун турмын хунууд олоороо 
нерал Власовай Армида добтолгын йуулээр хэды- ухэдэг байгаа. Минии на- 
хоюулан дайлалдаа. Дай- хэн сэрэгшэд амиды улэдэг гаса бухэ бэетэй хадаа тэрэ 
най «амта» туруушынхиеэ Нэп. Дахин-дахин окоп- ехэ аймтттагтай зоболопНоо 
Смоленск шадар узэйэн най сэрэгшэдээр дуурэжэ, гаража шадайан байна. Ба- 
байнад. Энэ байлдаанда байал добтолгодо орохош. ряанда абтайан сэрэгшэдые 
Бадма нухэрынь баата- Нэгэ тиимэ урагшагуй тур- 
рай ухэлоор унаа, харин шалгын йуулээр сэрэгэйн- 
Дамдин нагаса зурхэндое гээ даргатай хоюулханаа турэл нютагаа ошохо 
шархатажа, докторнууд амиды улэшэйэн байгааб- эрхэгуй хадаа Пензэ го- 
йомыень худэлгэжэ боло- ди», - гэжэ хоорэдэг йэн. родто сулэлгэдэ байгаа.

1942 оной декабрь Арбаад жэл соо йандарйан 
бухы йарада ехэ тулалдаанай хотонуудай йэргээн бод- 

уедэ Власовай Арми ехэ- хоолгодо худэлоо. Дайн

хооллуул-
Муугаар

1945 ондол сулеелйэн юм. 
Совет гурэноо бусаад,

хогуй гээд орхийон юм. 
Т эрэ йомонтоёо
найаараа ябаа.
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байлдаан, хашалан зобо- 
лон ба бэрхэшээл тэрэ- 
ниие хухалжа шадаагуй. 
1950 ондо Елена Фадеевна 
Есина гэжэ ород эхэнэртэй 
хамтаржа, айл болоо. 1951 
ондо Тамара гэжэ басага- 
тай, 1954 ондо Коля гэжэ 
хубуутэй болоНоп юм.

1956 ондо нютагаа бу- 
саа, аха дуунэрынь, ойро- 
хи хамаатаниинь баяр- 
тайгаар угтаа. Аяар 1942 
ондо «Танай хубуун Дам- 
дин Будаевич Нураггуй 
угы болоо» гэНэп мэдээ 
абайан байгаа ха юм. 
Эжытэеэ уулзаха хубитай 
байжа, хоёр жэл соо хэбтэ- 
риин болоНоп эжынь 
хубуугээ хаража, йанаагаа 
амараад, хада гэртээ

мордоНоп юм. Арбан 
зургаан жэл боложо, ню
тагаа бусаад байхадаа, 
нэгэшье ород, немец угэ 
хэрэглэнгуй, гансал буряа- 
даараа хоорэлдэдэг байгаа. 
Эхын Нуптэй хадуугдайан 
хэлыень ямарханшье хусэн 
диилэжэ шадаагуй.

Нютагаабусаад,унишье 
амаржа Нуупгуй, завхо- 
зоор, адуушанаар, мал- 
ш анаар ажаллаа. Хоёр 
хуугэдээ хумуужуулээд, 
олон аша зээнэрээ узэжэ 
жаргаад, энэ алтан дэл- 
хэйтэеэ 2006 ондо хахасаа 
1ээн.

Эсэгэ ороноо хамгаал- 
гын 2-дохи шатын орде- 
ноор, ойн баярай олон ме- 
дальнуудаар шагнагдайан.

Ажалай талаар «Социалис 
мурысоонэй илагша» гэйэн 
грамота, дипломуудаар 
оло дахин урмашуулагдаа. 
Дайнай, концлагериин ба 
сулэлгын хатуу шэрууниие 
даажа гарайан, баяр гашуу- 
далые дуурэнээр узэйэн, 
нютаг зондоо хундэтэй, зан 
абаряар йайн хун баййан. 
Муноо ойрохи хамаата
ниинь, аша зээнэрынь 
убгэн абынгаа нангин нэ- 
рые Агууехэ И л ал ты и 75 
жэлэй ойдо дашарамдуу- 
лан дурдажа, гаталйан ехэ 
замдань йугэдэн баййанаа 
мэдуулнэ.

Валентина Будаевагай 
дурадхайан гэрэл эураг 

Валентина БУДАЕВА, Шара- 
Азаргын дунда Ьургуулиин 

номой сангай ажалшан.

Мэдээжэ дуушан тухай кино
Буряад арадай дуушан 

Бадма-Ханда Аюшеева ту
хай «Шэнэхэнская царица» 
гэйэн баримтата фильмтэй 
танилсуулга интернедээр 
унгэргэгдее.

Хонгёо йайхан хоолой- 
той Бадма-Ханда Аюше
ева Хитадай убэр Мон- 
голой Шэнэхээн нютагта 
турэйэн намтартай. Тэрэ 
бухы дэлхэйгээр ябажа, 
ирагуу йайхан дуунуудаа- 
раа олоной зурхэ сэдьхэл 
дойолгоойон. Буряад дуу- 
шадай дунда эгээл туруун 
Америкын Нью-Йорк хо-

тын суута Карнеги-холл 
талмайда гаража байна. Энэ 
фильм продюсер Амгалан 
Базархандаевай аша орол- 
долгоор буулгагдаа. Кино 
буулгагшад гурбан йарын 
туршада Бадма-Хандые 
дахажа, Москва ошоо, Бу
ряад ороноор, Шэнэхээ- 
нээр ябаа. Туе фильм Якут- 
скын уласхоорондын ки- 
нофестивальда шалгар- 
жа, «Серебряные снежные 
очки» гэйэн тусхай шан- 
гаар урмашуулагдаа йэн. 
Удаань Москва, Санкт- 
Петербург, Эрхуу, Кали

нинград, Казань, Уфа, 
Улаан-Удэ, Ярославль, 
Якутск хотонуудаар харуу- 
лягдяя.

baikal-dailv.ru caiirhaa
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Эрын гурбан наадан
Агууехэ талын урдын 

баатарнуудайИлалтынсо- 
лоор хурайлйан, улыэртэ 
хулэгуудэй туруунуудаар 
тубэргэйэн, ульгэр до- 
могоор туурээйэн, HOMO 

йаадагай зэдэлээтэй эрын 
гурбан наадан юм!

«Иллиадын» ба 
«одиссейн» оршондо

XVII-XVIII зуун
жэлнуудэй Европын аян- 
ш алагш ад буряадай эрын 
гурбан наадан тушаа олон 
тоото сэнтэй мэдээнуудые 
орхийон.

Декабрист Н.А. Бесту
жев буряадуудай ажабай- 
дал, ёйо заншалнуудынь 
Урдын Грециин «ахей
цы» гэйэн арадтай адли 
гээд ехэ гайхангяар тэм- 
дэглэдэг баййан. «Буряа
дуудай йайндэртэ найр 
наадануудай уедэ гурбан 
хултэй тулганууд дээрэ 
бусалйан бухэлеэр мяхатай 
тогоонууд болон туудэ- 
гууд дээрэ шарайан го- 
дод мяхан (выпотро
шенная туша) Г омерэй 
«Иллиада» ба «Одиссея» 
гэйэн найруулганууд соо 
зураглагдайан урдын до- 
могто Грециие эжэлуудгуй 
йануулдаг», - гэжэ Н. Бес
тужев бэшэйэн байна.

Декабрист мун лэ Там- 
шын дасанда болойон 
эрын гурбан наадан ту- 
хай тодорхой гоёор зура- 
глан бэшэхэдээ, буряадай 
бухэ барилдаан Элладын 
ульгэртэ нюурнуудай 
хоорондохи тулалдаа- 
нуудта адли гэжэ онсо тэм- 
дэглэнэ: «Буряад баатар- 
нууд, Гомерэй бэшэйэн 
нюурнуудтал, урдайаань 
эсэргуусэн тэмсэгшые 
лаб байса ш ангаар бари- 
хын тула газарйаа элйэ 
адхан абаад, альгануудаа 
урэнэ...».

Эрын гурбан наадан, 
дэлхэйн ямаршье арадай 
тамирай тулалдаанууд- 
тал, сэдьхэл хоорэмэ шу- 
нал дашууралтай, сог за- 
лирма ошотой, абьяас 
тугэлдэр эршэтэй! Тэндэ

мурысэгшэдэй хоорон
дохи шанга тулалдаанай 
хажуугаар мун лэ хараг- 
шадай дунда халуун боо- 
солдоонууд болодог.

У нгэрйэн XIX -X X 
зуун жэлнуудэй уедэ 
харагш ад барилдаа- 
най, йур харбаанай, 
мори урилдаанай тус- 
хай ш агнай жасануу- 
дые наададаг баййан 
туухэтэй.

Гуннануудай гурэн 
турын наадан

Буряадай эрын гур
бан наадан III-VI зуун 
жэлнуудтэ хугжэжэ хахад 
дэлхэйе дойолгойон гун
нануудай гурэн турын уедэ 
бии болойон ундэйэтэй. 
Талын гуннануудай Атил
ла гэйэн зонхилогшын
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нэрэ Александр М акедон
ский, Ю лий Цезарь гэйэн 
алдар суута хаашуултай 
нэгэ зэргэдэ табигдахаар 
солотой.

Буряад-монголшуу- 
дай элинсэгууд - гунна- 
нууд айхабтар дайшал- 
хы арад баййан туухэтэй. 
Тэдэнэр мунеенэй Рос
сини, Кавказай, Г ерма- 
ниин, Франциин, Ита- 
лиин дэбисхэрнуудые 
эзэмдэн зонхилхойоо га- 
дуур агууехэ Римэй импе- 
риие убдэг дээрэнь 
йуулгаад, албан татабари 
тэдээндэ ашаад баййан юм.

Гуннануудай гурэндэ 
турэйэн хубуун бухэн
балшар найанйаа эр-
хим сэрэгшын зэргэ
дэ хумуужуулэгдэдэг 
баййан заншалтай. Мо- 
рёор гуйлгэхэ, йурша
номоор харбаха, бухэ
барилдаанда хабаадаха 
- буйэтэй хунэй нангин 
уялга байгаа. Наадангаа 
мурысэн, бэеэ йорижо, 
ямаршье дайсадые сараха 
аргатайгаар агууехэ Т а
лый империин сэрэгшэд 
хумуужуулэгдэдэг йэн ха.

Эрын гурбан наадан
мун лэ сяньби, тюрк, кн-

дань г.м. бухы Туб Азиин 
нуудэлшэ арадуудай сэ
рэгшэд эй бэеэ йорилгын 
наадан баййан гэжэ эли.

Чингис хаанай сэрэгэй 
наадан

«Чингис хаан ямар ар- 
гаар хахад дэлхэйе эзэм- 
дэжэ шадааб? Тэрэнэй сэ
рэгшэд харсагадал тургэн 
мориной гуйдэл дундуур 
айхабтар мэргэнээр хар- 
бадагшэдитэйнууд», -гээд 
хита дай урдын туухын 
ном соо бэшэгдэйэн.

Агууехэ хаанай сэ- 
рэгшэдэй гайхамшагта
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шадабаринуудынь гун
нануудай сэрэгэй ёйо зан- 
шалнуудай уРгэлжэлэл 
баййан гэжэ тоосоогуй.

Туб Азида мундэлйэн 
туруушын арадуудай 
нангин шутеендэ дай
най ба сэрэгэй хэрэгууд 
шухала йуури эзэлдэг 
баййан. Нуудэлшэдэй 
ами найанда ан арьяа- 
тадай, дайсадай зугйее, 
байгаалиин тодхорйоо 
дулдыдайан тоогуй олон 
аюулнууд ушардаг бай
гаа ха юм. Тэдээнйээ 
бэеэ аршалхын тула шу- 
ран шударгы, мэргэн ба 
шамбай хусэтэй байхань 
шухала! Тиимэйээ манай 
элинсэгууд ургэлжэ бэеэ 
йоридог баййан занптал- 
тай.

Эгээл тэрэ уедэ юртэм- 
сын мууе сараха йургэтэй, 
эди шэдитэ асари ехэ 
хусэтэй Хухэ Мунхэ Тэн- 
гэриин хубуун Гэсэр хаан 
мундэлйэн гэдэг.

Бухэ барилдаан
М онгол туургата ара- 

ДУУД УРДЫН сагйаа хоёр 
янзын бухэ барилдаа- 
тай баййан. Нэгэдэхинь, 
«уйгурнуудай», али гэ- 
бэл «ойн барилдаан» 
гэдэг гар тулалдаанай 
уйлэнуудые холийон ян- 
затай, нюрган дээрээ хэб- 
тээд унагшань
диилдэйэндэ тоологдо- 
хо. Хоёрдохинь, «та
лын барилдаан» ян- 
зада гар тулалдаанай 
уйлэнууд ородоггуй, бэ- 
еынгээ гурбан талаар 
газар шоройдойониинь 
диилдэйэндэ тоотой. 
Энэнь онсо удха шанар- 
тай: тохоногоороо гу,
али убдэгоороо газар ту- 
лажа унайан барилдаа- 
шан «моринйоо унаа» 
гуулэдэг занш алтай юм.

Урдань эрын гурбан 
нааданай барилдаанда 
илагша ёйото баатарай 
солодо хуртэжэ, гол шан-

гай хажуугаар тумэр хуяг, 
дуулга малгай, бамбай, 
тусхай хэбэй тэрлиг, умдэ 
ба гутал - иимэ хубсайа 
хэрэгсэлнуудээр шагнаг- 
дадаг баййан.

Муноо уедэ буряадай 
ундэйэн барилдаанай 
дуримууд урдын Мон- 
голой, Агын ба Сэлэн- 
гын угсаатанай занптал- 
нууд дээрэ онсологдон 
байгуулагдайан. Тэдэнэй 
тоодо соло гуйсэдхэлгэ, 
бургэдэй хатар г.м. мян- 
гаад жэлэй ундэйэтэй зан- 
шалнууд онсо удха шанар 
оруулжа шэмэглэдэг.

Морин эрдэни
Y ни урдын сагйаа 

тюрк болон монгол уг- 
саата арадууд ударидаг- 
ша хаашуулай ба баатар 
сэрэгшэдэй соло дуудал- 
га туурээдэг занттталтай. 
Тиигээд эрэлхэг баата
рай хуби заяан моринтой 
тайаршагуй холбоотой 
йэн тула мун лэ баатарай 
хулэгэй -  морин эрдэниин 
соло йур жабхалантай- 
гаар туурээгдэдэг баййан. 
Туе заншал эрын гур
бан нааданда сахигдажа, 
илайан баатарта, мэргэн- 
дэ ба гуйгоошэ мориндо 
соло дуудагдадаг гээшэ.

Урдань дайнда унайан 
сэрэгшые заабол мо-
ритойнь суг хамта
худоолуулдэг заншал
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байгаа. Унэн нухэр мори- 
ниинь эзэнэйнгээ йунэйэ 
элинсэгуудэйнь оршон- 
до абаашаад, тэндэхи 
хэрэгуудтэнь туйалдаг 
гэжэ манай элинсэгууд 
этигэдэг баййан. Эзэнтэеэ 
хамта худоолуулэгдэйэн 
мориие «хойлго» гээд 
нэрлэдэг.

Мун лэ сэрэгшын хуур 
соо номо йаадагыень 
годлинуудтайнь таби- 
даг баййан гэжэ урдын 
хуурнууд гэршэлдэг.

«Эрэлхэг эрэ яйаараа 
номо йаадагайнгаа ха- 
жууда хэбтэхэ», гэйэн 
угэнуудтэй урдын монгол 
дуун бии.

Урдын буряад-мон- 
голшууд дайн байлдаан- 
да унайан сэрэгшэдые 
худоолуулхын ёйололой 
уедэ мори урилдаа 
унгэргэдэг баййан гурим- 
тай. Тиимэ зантттал мун лэ 
Урдын Греци, Рим, Иран 
г.м. гурэнуудэй болон 
славян, тюрк арадууд са- 
хидаг баййан.

Элинсэгэй Ьулдэтэй
Анха туруун эрын 

гурбан наадан гол 
мурэнуудэй, хада уулануу- 
дай г.м. нангин газар- 
нуудай эзэдтэ болон уг 
гарбалайнгаа заяануудта 
нангин уйлэ бутээлнуудэй 
йуулээр эмхидхэгдэдэг 
баййан туухэтэй. Бутээлэй

уедэ буужа заларйан нан
гин газарнуудай эзэд ба 
сабдагууд, элинсэгуудэй 
йулдэнууд харагдахагуй 
айлш адаар эрын гурбан 
нааданда хабаадажа сэн- 
гээд, тугэсхэлэйнь найрай 
хундын эдеэнйээ амсадаг 
гэжэ манай убгэ эсэгэнэр 
этигэдэг баййан. Тэдэ- 
ниие хундэлйэнэй ашаар 
убйэ ногоон йайнаар ур- 
гаха, адууйа мал удэхэ, 
агнууриин хэрэг урагша- 
тай болохо, халдабарита 
тахал убшэнгууд зайсаха, 
буян хэшэг уршоогдэхэ 
гэжэ элинсэгууднай шу- 
тэдэг йэн ха.

Эрын гурбан наадан 
унгэрйэн ба муноонэй 
уеын уг гарбалтаниие 
нэгэдуулдэг гэйэн угэтэй. 
Тиимэйээ туе нааданда 
мурыеэгшэдэйнэрэнуудэй 
хажуугаар ямар уг гар- 
балтай, омогтойб гэжэ 
соносхохонь шухала гэжэ 
онсо тэмдэглэгдэнэ. Мун 
лэ туе наадан хунэй ба 
байгаалиин нэгэдэлэй 
наадан.

Ф еодальна уедэ эрын 
гурбан наадан сэрэ- 
гэй харалгануудай уедэ, 
тушэмэл зонхилогшодой 
харуулшадые шэлэхэдэ 
хэрэглэгдэдэг баййан юм.

Мун лэ дайнда илал- 
тын, баян олзотой аг- 
нууриин, тугуудые рам- 
найлхын ёйололой,

хаанай хурим турын, 
хаанай булэдэ хубуунэй 
турэйэнэй г.м. баяр ба- 
ясхаланта ушарнуудта 
зорюулйан найр наада- 
най уедэ эрын гурбан наа
дан унгэргэгдэдэг йэн.

Буряадууд убэлэй саг- 
та тусхай аргаар мори- 
доо йойдог ехэ йонин 
занш алтай байгаа. Ехээр 
хулэртэрынь гуйлгэйэн 
мориие хуйтэн уйаар угаа- 
гаад, нэгэ хэды сагай тур- 
шада газаа хуйтэндэ уяад 
орхидог йэн ха. Удаань 
нойтон нюргыень нэмэр- 
гээр хушангуй, хуйтэн 
дал соо хонуулдаг гу- 
римтай. Ехэ сомороор 
эдеэлуулхэ. Тиигээд 2-3 
йара мурысоонйоо урид, 
одоошье, гуйгоошэ мо
риие садатарнь эдеэ- 
луулжэ, тэнхээ шадал 
оруулдаг баййан.

Бурхадта ургэл болоно
Сааш адаа буддын ша- 

жанай дэлгэрхэдэ, да- 
сангуудай йайндэрэй 
тайаршагуй хубинь эрын 
гурбан наадан дээдын 
бурхад сахюусадта ургэл 
болоно гэжэ тоологдодог. 
Оюун бэлигэйнгээ орьёо- 
лой, хусэ ш адалайнгаа 
эршэмэй, хатар нааданай 
дээжые бурхадта зорюу- 
лан хужарлуулна гэйэн 
удхатай.

Баярма БАТОРОВА
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ЁПО ЗАНШАЛ

Хадаг табилга тухай
Элинсэгуудэй сахижа ябайан нюусанууд: Буряад арад туухэтэ уйлын ушараар 

тайаран ажайууха шалтагйаа айл аймагаараа илгардаг гээшэ. Булта нэгэ Буряад 
эхэ оронтой, нэгэ хэлэтэй, ёйо заншалтай байбашье, али нэгэ ушарта заабол илгаа 
олдодог. Ямар нэгэн уйлэ хэрэгтэ нэгэдэжэ, нютаг бухэн сахижа ябайан заншалаа- 
раа хубаалдажа, буряад арадай жэнхэни йайхан заншалнуудай неесэ баяжадаг.

Нэн туруун хадаг 
табиха тухай

Хэзээдэшье буряад зон 
ганса еерынгее аймаг 
хотопНоо Намга абадаг 
байгаа бэшэ, холо ойроНоо 
бэри буулгаха ушарнууд 
ехэ олон байгаа. Шэнэ булэ 
бии болгохын онсо заршам 
алитттье аймагта адлихан 
ундэроор сэгнэгдэдэг. За- 
рим ушарта хэлэ амаяа- 
шье ойлгосолдонгуй, ёНо 
заншалаашье мэдэлсэнгуй, 
тоосолдоодшье тараха 
ушарнууд, усооншье haa, 
тохёолдодог байгаа, гэжэ 
хугшэд, абгайнар хоорэдэг 
йэн.

Баял болойон ушар
Хоёр талын худанар за- 

луу хубуунэй нагаса (Ага 
нютагай) ба эсэгын та
лын абга (Тунхэнэй) хоёр 
Улаап-Удэдэ ажайуудаг, 
угаараа Захааминай айма
гай нэгэ айлда хадаг таби- 
ба. Агынхинь хэлэбэ:

Бурхандань хоёр зула 
байха. Нэгэниинь носожо 
байха, нугоодыень бадараа- 
хабди. ©оНэдыпгоо шиирэ 
абаад ошохобди. Тиигэжэ 
зулаяа нэгэдуулбэ гээшэб-

ди гэйэн удхатай.
Тунхэнэйхинь: Угы,

юундэ хунэй бурханда 
зула носообо гээшэбибди. 
Болохогуй. Мургоод лэ, 
хадагаа табихабди, -  гэбэ.

Гэртэ орожо ерэйээр лэ 
аха захатан хоюулаа гэртэ 
баййан зондо:

- Сайн байна! Танайда 
дулаасажа болохо гу? Аяар 
холойоо Ага, Тунхэнйоо 
мори шаргаар хурэжэ ерэ- 
бэбди, ехэ даараабди, 
гэбэ юумэд ха.

Гэрэй эзэд: Бидэ нэгэ 
хунэйнгээ ойн баярай наа- 
да хэжэ байнабди. Орыт 
даа, дулаасыт. Наашаа га
ража йуугыт, -  гэбэ.

Тунхэнэйхинь: Энэ бур- 
хан байна. Бурхандатнай 
хадаг табиха хусэлтэйбди. 
Хадаг табижа болоно гу?

Агынхинь: Бурхандат
най зула угы гу? -  гэбэ.

Гэрэй эзэд: Манай зан- 
шалаар хадаг табижа 
ерэйэн зон оорынгоо зу- 
латай ерэдэг юм, -  гээ бэ- 
лэй...

Иимэ хэдэн ондоо зан
шалтай аймаг аймагаараа 
илгаатай буряад арад бо- 
лонобди. Тиигэбэ яаба- 
шье, хэлэеэ ойлгосолдожо, 
урн хуугэдэйнгоо буянтай, 
жаргалтай байхынь тулоо 
булта нэгэдэн шармайдаг, 
ямаршье ушарта нэгэл ар-
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гаар угэеэ ойлголсодог ха 
юмбибди.

Басага хулуудаг йэн
Ага нютагай Тумэр 

Цынгуевай хоорэНоор:
- Урда сагта Агада ба

сага хулууха гэйэн заншал 
байгаа. Басаганай гэртэхин 
ехэнхи ушарта басаганайн- 
гаа гэрйээ гаража ошохые 
мэдэнгуй улэшэдэг йэн. 
Гурбан хоногой туршада 
(энэнь дутэ, ойройоо дул- 
дыдаха) хубуунэй талайаа 
нэгэ хун ерэжэ дуулгадаг 
баййан. Мун энэл хун бур- 
ханда хадаг табяад ошохо 
зэргэтэй йэн. Басага хулуу
ха гээшэ, магад, урда саг
та баяшуул угытэй хундэ 
басагаяа угэхэ дурагуй 
ушарйаа эхилйэн заншал 
байжа болоо. Басаган ду- 
ратай хубуундээ бодхуул 
боложо ошодог байгаа. 
Муноошье энэ заншал са- 
хигдадаг. Хубуунэй гэр
тэхин айл зоноо уряад, 
нааданай эдеэ хоол бэл- 
дээд, шэнэ бэри хулеэжэ 
байдаг. Гэбэтттье басаган 
гэртэхиндээ хэлээд ошодог 
болонхой.

Эхэнэр хун хадаг 
табилсадаггуй байгаа

Урдын сагта хадаг та- 
бижа ошоходоо гансал 
буйэтэйшуул ошодог бай
гаа. Эхэнэр хун, уроойэн 
хун, урн хуугэдйээ гээгдэ- 
йэн хун ошохо аргагуй бай
гаа. Мун бэе муутай, эрэм-

дэг зон байал ошодоггуй 
йэн ха. Заал йаа турэл гарал 
бэшэшье йаа, айл аймаг- 
таа хундэтэй хунууд ошо
дог байгаа. Аймаг бухэнэй 
тулоолэгшэдтэй энэ асуу- 
далаар хоорэлдэхэдэ, за- 
рим газарта эсэгын талайаа 
туруулэн табигдаха тухай 
йанамжа хэлэгдэнэ. Эхэ
нэр хун тон хадаг табил- 
гада хабаадалсаагуйшье 
йаа, гал гуламта сахигшын 
йургэ дуургэдэг ха юм. Гэ- 
бэшье, муноо сагта зарим 
аймагуудта, жэшээнь, За- 
хааминай аймагай зарим 
нютагуудта энэ ёйо нангин 
сахигдадаг.

Ёйо мэдэхэгуй хундэ 
ёро халдахагуй гэхэ гу?

Аймаг бухэнэй заншал 
гуримай илгаа бухы буряад 
арадай дундаршагуй ноосэ 
баялиг гээшэ. Эдэ ёйо зан- 
шалаа хэлсэжэ, бэе бэедээ 
дуулгалсажа, баялигаараа 
хубаалдаха манай уялга. 
Муноо сагта турэ нара хэхэ 
удэртоо уридшалан хадаг- 
шье табидаг болонхой. 
Энээндэ байал алдуугуй. 
Гэхэтэй хамта, буряадайн- 
гаа буурал сагаан убгэдэй 
угэ андалдаа, угэ буляал- 
даа шагнан байхада, хэды 
йайхам даа. Ёйо мэдэхэгуй 
хундэ ёро халдахагуй гэ- 
дэгтэл бэшэ, аман зохёо- 
лойнгоо абдар уудалан 
гаргайан нангин захяа зар- 
шам ажабайдалдаа йэргээн 
хэрэглэел.

Хадаг табилгын ёйо 
заншал

Буурал сагаан убгэдэй, 
айл аймагай хундэтэй зо
ной хадаг табилгын уедэ 
хэлсэдэг алтан угэнуудэй 
зарим нэгыень сээжэлдэхэ- 
дэ болоно:

Зай, эхэ нютагтнай хаа- 
наб? Уйа голтнай хаана бэ? 
Али уг омогой хэн боло- 
нобта? Омог гарбалтнай 
хэн бэ? Хун бэетнай хэнэй 
хубуун, алдар нэрэтнай хэн 
бэ?

- Хэзээ нютагйаань га- 
раабта? Хэрэг зорилгот- 
най хэндэ бэ? Нютагйаа 
гарайаар хэды хонообта?

Хэрэг ябадалаа
хэлэйэнэйнь удаа, иигэжэ 
асууна:

-  Зай байза, Танйаа нэгэ 
юумэ асууял даа. Хэды 
найатай, ямар жэлтэй, ямар 
мэнгэтэй, хэн гэжэ нэрэтэй 
хубуун бэ? Хэн гэжэ нэрэ
тэй, хэды найатай, ямар 
жэлтэй, ямар мэнгэтэй ба- 
сагаар бэри хэхэ гээбта?

Хандагай намнагшань 
манайда,

Халюу зуйгшэнь танай- 
да.

Буга намнагшань ма
найда,

Булга зуйгшэнь танайда -
гэжэ олон йайхан 

угэнуудээр андалдажа, ха
даг табилсадаг гун удхатай 
ёйо заншалтай юм даа бу
ряад араднай.

Цырегма САМПИЛОВА
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Августын 15, монгол литээр 26, 
гарагай долоон

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, гэр 
байрын йуури барихада, тоосоо хэхэ- 
дэ, сэргэ йуулгахада йайн.

Эм найруулхада, эрдэм ном заал- 
гажа эхилхэдэ, газар малтахада, модо 
таарихада, замда гарахада муу удэр.

Уйэеэ абхуулбал, аза жаргал тудаха.

Августын 16, монгол литээр 27, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ,тараг 
айрагай хурэнгэ эйээхэдэ, аян замда 
гарахада, ухэр хонитой холбоотой 
уйлэнуудтэ Найп. Гэр байра барижа 
эхилхэдэ, бэри буулгахада, газар мал
тахада, хурим найр хэхэдэ, нуудэл хэ- 
хэдэ муу. Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, 
олзотой, йайн удэр.

Августын 17, монгол литээр 28, 
гарагай хоёр

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, дасан 
дуган барихада, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, эм найруулхада, тоосоо хэ
хэдэ йайн. М одоор уран дарха хэхэдэ, 
гуу барихада, газар малтахада, агна- 
хада муу удэр.

Уйэеэ абхуулбал, хэруул шууяан га- 
раха.

Августын 18, монгол литээр 29, 
гарагай гурбан

Бальжиниматай удэр. Энэ удэр буян 
хэхэдэ, Лусууд тахихада, ухэр мал 
хундэ угэхэдэ, нуудэл хэхэдэ, сэргэ 

•Лгуулгахада, юумэ урьйаар абаха, дай-

саниие дараха мэтын уйлэнуудтэ йайн. 
М одо таарижа, бэри буулгажа, худал- 
даа наймаа хэжэ, газар малтажа, yha 
хаажа болохогуй.

Уйэеэ абхуулбал, НупэНэп зайлаха.

Августын 19, монгол литээр 30, 
гарагай дурбэн

Бурхан багшын Дуйсэн удэр. Энэ 
удэр бурхандаа мургэхэдэ, анда 
нухэртэй болоходо, шэнэ газар- 
та нуухэдэ йайн. Ш энэ байра бари
жа, мори худалдажа, бэри буулгажа 
болохогуй.

Уйэеэ абхуулбал, ами паНапда 
аюултай.

Августын 20, монгол литээр 1, 
гарагай табан

Тэрсууд удэр. Ш ухала удхатай хэ- 
рэг уусхэлтэгуй. Бурхандаа зальбар
хада, ажалшаниие абахада, хонитой 
холбоотой хэрэгуудтэ уригшатай.

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

Августын 21, монгол литээр 3, 
гарагай зургаан

Бальжиниматай удэр. Энэ удэр Лу
сууд тахихада, хин мори хиидхэхэдэ, 
гэр байра, йургуули барихада, бэри 
буулгахада, модо йуулгахада, шэнэ 
зуубшэ зуухэдэ, хурим найр хэхэдэ, 
аян замда гарахада йайн. Худаг мал
тажа, шэнэ хубсайа умдэжэ, хубсайа 
оёжо, худалдаа наймаа хэжэ, уйа га- 
талжа, загайа барижа болохогуй.

УНэсэ абхуулбал, адуу мал арьба- 
жаха._______________________________ ^
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Августын 22, монгол литээр 4, 
гарагай долоон

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, эм 
найруулхада, бэри буулгахада, худал- 
даа наймаа хэхэдэ, модоор уран дар- 
ха хэхэдэ йайн. М ал хундэ угэхэдэ, 
шэнэ газарта нуухэдэ, хурим найр хэ
хэдэ хорюултай. Уйэеэ абхуулбал, бэе 
йайжарха.

Августын 23, монгол литээр 5, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
ном уншуулхада, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, уран дарха хэхэдэ, ажалша- 
ниие абахада, замда гарахада, зоолэн 
уйлэнуудтэ Найп.

М одо таарижа, шэнэ газарта нуудэл 
хэжэ, хэруул шууяа гаргаж а болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, ухэр мал 
элбэгжэхэ, Найп удэр.

Августын 24, монгол литээр 6, 
гарагай хоёр

Энэ удэр бурхан багшын Нургаал 
шудалжа, лама хубараг болоходо, 
и ah а утадхалгын уншалга хуулэхэдэ, 
тарилга хэхэдэ, эрдэм ном заалга
жа эхилхэдэ, гулгэ тэжээхэеэ абахада 
йайн. М одо таарижа, худаг малтажа, 
газар малтажа, ухэр мал хундэ угэжэ 
болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, унгэ ша- 
рай йайжарха, йайн удэр.

Августын 25, монгол литээр 7, 
гарагай гурбан

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, ху- 
далдаа наймаа хэхэдэ йайн. М ори 
урилдуулхада, нохой тэжээхэеэ абаха
да, ухибуу ургэжэ абахада, анда нухэр

V

лболоходо, бэри буулгахада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, хэруул 
шууяан болохо, муу удэр.

Августын 26, монгол литээр 8, 
гарагай дурбэн

Отошо бурханай удэр. Дуган, дасан 
барихада, эм найруулхада, эмшэлгэ 
эхилхэдэ, ухэр мал худалдахада, худал- 
даа наймаа хэхэдэ, гэр байра барижа 
эхилхэдэ, субаргын рамнай ургэхэдэ 
йайн. Уран дарха хэхэдэ, эрдэм ном 
шудалжа эхилхэдэ, сэргэ Йуулгахада. 
газар малтахада, бэри буулгахада, 
хубсайа оёжо эхилхэдэ, аян замда га
рахада муу удэр.

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

Августын 27, монгол литээр 9, 
гарагай табан

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, гэ- 
рэй рамнай ургэхэдэ, худалдаа наймаа 
хэхэдэ, хото хорёогой йуури табиха- 
да, бэри буулгахада, сэргэ йуулгахада, 
зоолэн уйлэнуудтэ йайн.

Эм найруулжа, эрдэм ном заалгажа, 
хадаг табижа болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн 
ерэхэ, муу удэр.

Августын 28, монгол литээр 10, 
гарагай зургаан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
дуган, дасан барихада, эрдэм ном 
заалгаж а эхилхэдэ, ухэр хонитой 
холбоотой уйлэнуудтэ йайн. Х удаг 
малтахада, газар  малтахада, сэр
гэ йуулгахада, ургамал тарихада, 
нуудэл хэхэдэ, гэр байрын йуури ба
рижа эхилхэдэ, аян замда гарахада 
муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, эршэ 
хусэн нэмэхэ, йайн удэр. Г
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БУРЯАД-ОРОД ТОЛИ
ажалай трудовой, производственный, 

рабочий.
ажалгуй безработный, 
ажалгуйгеер без труда; 
ажалгуйгеер алганашье барихагуйш 

йогов, без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда (букв, не поймаешь и окуня), 

ажаллагша труженик, 
ажаллаха 1) трудиться, работать; 2) 

вырабатывать.
ажалтай имеющий работу, занятый, 
ажалшан 1) трудящийся, труженик; 

трудящиеся, труженики; 2) трудолюби
вый; хозяйственный;

ажалша хун трудолюбивый человек, 
труженик, хозяйственный человек.

ажамидарал жизнь; жизнедеятель
ность; ургамалай ажамидарал жизнь 
растений.

ажамидарха жить, существовать, 
ажахы хозяйство, 
ажахын хозяйственный, 
ажахытай имеющий хозяйство, 
ажахышан хозяйственник, 
ажайуугааша, ажайуугша житель, 
ажайуудал жизнь, быт. 
ажайууха 1) жить; 2) проживать, на

селять.
ажаябадал жизнь, деятельность.
аза1 счастье, удача
аза2 аза база болохо породниться.
азагуй несчастливый, несчастный.
азарга жеребец.
азаргана герань.
азатай счастливый, удачливый.
ай1 межд.
ай2 1. труха, порошок, пыль; 2. перен. 

бесчисленный; ай тумэн адуун фолък. 
бесчисленные табуны, 

айгдаха страд, от айха. 
айдаггуй не бояшийся, стойкий, 
айдар 1) милый; 2) лукавый, плутова

тый.
айдайан страх, боязнь; ужас; 
айдайатай страшный, ужасный; опас

ный.
айком айком (аймачный комитет), 
айл 1. семейство, семья, юрта, дом; ай- 

лай эзэн хозяин дома, глава семейства; 
2. зап. айл группа юрт (или домов), улус 

3) соседи, жители одной общины, 
айладхал почтительная просьба, 
айлга страх, боязнь

С.М. Бабушкин «Буряад-ород толи»
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