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ПОНИН

Буряад Уласта туруушын хонхо 
жэнгиржэшьегуй болохо

Буряадай хутэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов коронавирус убшэнтэнэй хоёр да- 
хин олон болойон ушарйаа ажайуугшадта хандаба. Августын 22-ой мэдээгээр, 
улас дотор 56 убшэнтэн болон 22 хун убдэйэнэй хэбэршьегуй haa, халданхай гэжэ 
элируулэгдээ. Августын 23-да ушее 46 хун элируулэгдээ.

олон болоо. «Пурагшад болон оюу- 
тад хуушан хэбээрээ Ьуралсалаа эхил- 
хэ, хуугэдэй сэсэрлигуудые нээхэ гэйэн 
тусэбуудтэй байгаабди. Энэ тоогой 
бага болоогуй haa, сентябриин нэгэнэй 
йайндэр эмхидхэгдэхэгуйдоо болохо», -

Халданхай хунууд ОРВИ-дэ
нэрбэгдэйэн, ханяаЬан хэбэршьегуй 
haa, тэдэнэй убшэн шэнжэлгэнуудээр 
элируулэгдэнхэй. Эдэ хунуудйээ коро
навирус халдаха арга тон бага. Тиигээ- 
шье haa тэдэнэр гэр 1 1 ээ гарангуй байжа, 
аргада ороно, - гэжэ Алексей Цыденов 
хэлэбэ.

Буряадай Толгойлогшын хэлэйээр, 
коронавирусаар убдэйэн хунуудэй
тоо Ьуралсалай жэлэй эхилхэйээ урид

гэжэ тэрэ мэдуулээ.
Алексей Цыденов санитарна 

эрилтэнуудые дуурэн сахиха шухала 
гэжэ тэмдэглэбэ. Олоной ябадаг газар- 
нуудта, транспортдо аманай хаалтануу- 
дые заабол умдэхэ, бэеэ наринаар абажа 
ябаха.

- Халуун хоол бэлдэдэг газарнуудай, 
худалдаа-наймаанай газарнуудай, оло
ной ябадаг транспортын эмхинуудэй 
хутэлбэрилэгшэдтэ ханданаб. Таанад- 
та габиЬан эрилтэнуудые мэдэнэ ха 
юм та, тэдэнээ сахигты, - гэжэ уласай 
хутэлбэрилэгшэ хэлэЬэн байна.

Харюусалгатай хандалгын ашаар 
короновирус убшэнэй талаар байдал 
йайжарха гэжэ Буряайдай Толгойлог- 
шо согсолбо. Дуримуудые сахихагуй 
ушартай дайралдабал, ажайуугшад 112 
албанда дуулгаха аргатай.

Буряад Уласай Засагай газар
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ПУРАЛСАЛ

Сентябриин 1 болотор Буряадай 
йургуулинуудта эхин ангинуудай йурагшадые 
халуун хоолоор хангахаар бэлэн болохо

М унее дээрээ Буряад Уласай 8 Ьургуулида эхин ангинуудай йурагшадые ха
луун хоолоор хангаха техническэ болон хангалгын байгууламжын арга боломжотой. 
Тиихэдэ бусад Йургуулинуудта тулбэригуй халуун хоолоор хангаха талаар ажал эм- 
хидхэгдэнэ гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо 
Валерий Поздняков дуулгаба.

- Буряад Уластамнай 
сентябриин 1 болотор 
бухы Ьургуулинууд эхин 
ангинуудай йурагшадые 
халуун хоолоор ханга
хаар бэлэн болохо. М у
не© Кабанск болон За- 
гарай аймагуудта халуун 
хоол бэлдэхэ, эдеэлуулхэ

байшангууд бэлдэгдэнэ, - 
гэжэ Валерий Поздняков 
хэлэбэ.

Г эхэтэй хамта ула
сай 13 Ьургуулида эдеэ 
хоол бэлдэхэ газаргуй. 
Эдэ Ьургуулинууд усеен 
ажаЬуугшадтай нюта- 
гуудта оршоно.

- М унее эдэ Ьургуу- 
линуудай Ьурагш адые 
эдеэ хоолоор хангаха 
талаар  асуудал шиидхэг- 
дэнэ, - гэжэ болбосоро
лой болон эрдэм ухаанай 
сайдай орлогш о тэмдэ- 
глэнэ.

Талмайн талаар Сан- 
Пинай эрилтэнуудтэ таа- 
руу бэшэ эдеэ хоол бари- 
ха газарнуудта Ьурагшад 
тусхай гуримаар гу, ал и 
хубааран эдеэлхэ.

- Тиигэжэ эхин ан
гинуудай 65,5 мянган 
Ьурагшад тулбэригуй ха
луун хоолоор хангагдаха. 
Гэртэхиндэ алибаа данса- 
нуудые бэлдэхэ хэрэггуй, 
- гэжэ Валерий Поздня
ков согсолбо.

Буряад Уласай 
болбосоролой болон 

эрдэм ухаанай яаманай 
мэдээсэлэй албан

АНХАРАГТЫ

«Буряад унэн» сонимнай ургэн олон уншагшадтаа бури дутэ болобо

«Буряад унэн» сонимнай ургэн олон ун
шагшадтаа бури дутэ болобо. Буряадай 
ажаЬуугшадта Ьайн мэдээжэ “Абсолют” 
дэлгууртэ наймаанда табигдажа эхилээ.

Буряад арадайнгаа ундэЬэн хэлэн дээ- 
рэ хэблэгдэдэг 100 жэлэй туухэтэй сонин 
Буряадта ори ганса. Онсо оорын ню- 
уртай, Ьонирхол татама гаршагуудтай, 
танил авторнуудтай...

Томо хамж аанай тубтэй хэлсээ ба- 
талж а, бури олон унш агш адтай боло- 
хобди гээд найданабди. Х эрбэеэ энэ 
дугаары емнай У лаан-У дэдэ орш одог 
“А бсолю т” дэлгуурнуудтэ абаж а бо- 
ломоор байха Ьаань, сааш адаа айма- 
гуудаар болон можо ню тагуудаар та- 
раха.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА
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м уры сеен

Бухэроссиин хэмжээнэй «Новая звезда» гэЬэн 
тусэлдэ Буряадаа Цырен Нимаев тулоолхэ

Бухэроссиин хэмжээнэй «Новая звезда» гэйэн тусэлдэ Буряад орониие тулеелжэ, 
Цырен Нимаев хабаадахань. Туе конкурс заншалта ёйоор тубэй «Звезда» теле-су- 
баг эмхидхэдэг гээд мэдээжэ. Эндэ гурэн доторой бухы регионуудай тулеелэгшэд 
оролсожо, бэлиг шадабарияа харуулдаг юм.

Муноо уеын ДУУн уу- 
дые дууладаг Цырен Н и
маев Зоригто ба Нонна 
Тогочиевтанай театрта 
худэлоо. Чайковскиин нэ- 
рэмжэтэ соёл ба уралигай 
колледж дуургээд, Буряа- 
дай оперо болон баледэй 
театрта муноо худэлнэ.

2020 оной Сагаан 
Нары и эстрадна дуу-

наи харалганда нухэд 
хубуудээрээ Цырен Н и
маев хабаадажа, Г ран- 
при шанда хуртэйэн. 
Тиимэйээ зорит хусэлое 
нэгэдуулэн, Цырен Н има
ев бэлдэлгэ хэжэ байна.

- Н амаяа дэмжээрэйт! -  
гээд, Цырен Нимаев ню- 
тагаархидтаа хандаба.

Ечигма ЦЫБЕНОВА

п он ин

Туруушын Ухи У̂Утэй болоЬон гэр булэнууд эхын 
капиталда хуртэхэ

Ородой Холбоото Уласай Гурэнэй Дуумэдэ туруушын ухибуутэй болойон гэр 
булэнуудтэ эхын капитал тулэхэ тухай хуули абажа, хоёрдохи ухибуутэй болойон 
гэр булэнуудтэ эхын капиталай хэмжээн дээшэлуулэгдэбэ. Эдэ хубилалтанууд 2020 
оной январиин 1-йээ ухибуутэй болойон гэр булэнуудтэ хабаатай.

- Энэ хадаа О родой 
Х олбоото У ласай Ю рэн- 
хылэгш ын захил-хан- 
далга бэелуулхэ талаар  
ш ухала уусхэлнуудэй нэ- 
гэн болоно. Туруушын 
ухибуутэй болойон гэр 
булэнууд гурэнйоо 466 
617 тухэригтэ хуртэхэ. 
Х оёрдохи ухибуутэй 
болойон гэр булэнуудтэ 
эхын капитал  150 мян-

гаар  дээш элуулэгдэжэ, 
616617 тухэриг тулэг- 
дэхэ. Тиихэдэ унэмш элгэ 
барю улха ба мунгэ 
тулэхэ болзор бого- 
ни болгообди, - гэжэ 
Гурэнэй Дуумын спикер 
Вячеслав Володин то- 
дорхойлбо.

Тиихэдэ эдэ хубилал
танууд эсэгэнуудтэ ха
баатай  болоо.

- Х убилалтануудай ар- 
гаар  залуу гэр булэнууд 
дэмж элгэ узуулэгдэхэ. 
Тиихэдэ энэ хуулиин 
ёйоор эхын капиталай 
програм м а 2026 он боло
тор бэелуулэгдэхэ, - гэжэ 
Буряад У ласай ниигэмэй 
хамгаалгы н сайд Т атья
на Бы кова тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай 
Засагай газар
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ЁПО ЗАНШАЛ

Бухы дэлхэйн
эхэнэрнууд бэеэ шэмэ- 
глэжэ, алта, мунгэ, шурэ, 
бриллиант гэхэ мэтэ унэтэ 
зуйлнуудые хэрэглэдэг 
гээшэ. Мун байа манай- 
шье буряад эхэнэрнууд, 
бэреэд, басагад имаг- 
тал тэдээндэ хабаатай 
зуудхэл, гоёолтонуудтай 
юм. Тэдэнэй зуудхэлнууд 
ондоо арадуудайхийаа 
онсо илгардаг.

БАСАГАНАЙ 
ЗУУДХЭЛ

Н айм ан гэзэгэ
надхуулйан, нахигар хо- 
тогор басаганай шэмэг 
гоёолтые дурдабал, тол- 
гойдоо шурэ, хуба шэ- 
гэдхэн зееж э, хузуундээ 
бурханай гуу, шэхэндээ 
алтан, мунгэн сахариг, 
йиихэ, гартаа  алтан, 
мунгэн бугааг, хажуу та- 
ладаа зуудхэлээ зуудэг.

М онгол, буряад ал- 
таш а, мунгэшэ дар- 
хашуул уран бэлигээ- 
рээ бухы дэлхэй дээ- 
рэ суутай болойон юм. 
Эхэнэрнуудэй зуудхэлые, 
хубсайа хунарые хара- 
ха зуураа, ямар арад- 
та хабаатай  баййыень 
алдуугуйгоор тааж а бо- 
лохо байна.

Гэрэл зураг 
Сергей Ильинэй

ДАРУУЛГА
Тооробш о малгайн 

доодо залгаае тойруу- 
лан шэмэглэйые даруул- 
га гэдэг. Даруулгые 
хара унгын хилэнгээр 
буридэг.

Тэрээн дээгуурээ улаан 
шурэ хоёр-гурбан уеэр 
зэргэлуулэн хададаг. Мун 
шурэйоо гадна, оюун, но- 
мин, хуба йэлгэлдуулэн

хададаг. Мун шэхэнэй 
урдахануур даруулгайаа 
жэжэ шурэнуудээр ул- 
хоонуудые олоор хэдэг 
байгаа. Тэрэ улхоодэнь 
алтан, мунгэн оролсодог 
йэн.

ьиихэ
Д аруулгы н хоёр ха- 

жууйаа сагаан мунгэн 
улгуур зуужэ, тэрээн- 
дээ энгэр бэедээ туда- 
хаар тааралдуулан, хоёр 
томо мунгэн сахариг 
улгэдэг. Тэрэ сахаригтаа 
нэмэлтэ ш эмэг болгожо, 
оюун, шурэ, номин гэхэ 
мэтэ унэтэ шулуунуудые 
улхее болгон улгэдэг 
байгаа.

ХАЖУУГАЙ 
ЗУУДХЭЛ

Хажуугай зуудхэл 
гээшэ йамгад, басага- 
дай дэгэлэй хоёр хажуу- 
ень дахуулйан унжалга 
зуудхэл юм. Хабтагай 
мунгэн «хорло» сахариг 
тухэреэндэ гарьханууд 
байдаг. Нэгэ гарьхань 
дэгэлдэ зуугдэнхэй. Гур- 
бан гарьхайаань мунгэн 
улгуур йанжанхай. Тэдэ 
улгуурнуудэй тоо зургаа 
болодог. Улгуур буридэ 
хэтэ, хутага, шэхэнэй хул-

Эхэнэрэй зуудхэл
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Гэрэл зураг 
Сергей Илытэй

хибша, зэтэр хюмйаяа 
арилгаха хэрэгсэл,
утайа зуунэй хургабша, 
шэгшэлуур зуугдэнхэй 
ябадаг байгаа.

ГУУ
Гуу гээшэ хузуунэй 

зуудхэл юм. Мунгэн 
улгуур оойортой, тухэреэн 
мунгэн хэлбэритэй. Баса- 
гад, бэреэдууд гуу соогоо 
бурхан йахюуйаа хада- 
галжа ябадаг йэн.

ШЭХЭНЭЙ ь и и х э
ш  эхэнэй йиихэ алта 

м унгеер  дархалдаг.

Х урганай бэйэлиг мун 
лэ алта, м унгеер, эрдэ- 
ниин ш улуугаар хэдэг 
байгаа.

ТУЙБА
Туйба хадаа уйэнэй го- 

ёолто бол оно. Басагад 
туйба зуудэггуй йэн.

Басагады е хуримай 
ёйоор хадам да гарга- 
хадаа, найм ан йалаа 
гэзэгыень хоёр йалаа 
болгож о, гурэдэг бай 
гаа. Тиигэж э хадамда 
ош ойон басагад эгээл 
турууш ынхиеэ туйба 
зуужэ эхилдэг йэн. Туйба

зуулгэхэ эхэнэрэй мэн- 
гэ жэлые тодорхойлон 
хараж а, зорю ута ш элэн 
абадаг байгаа.

Туйба гээшые гурбал- 
жан хэлбэритэй хурин 
занданаар бутээдэг йэн. 
Газаахи гурбалж андань 
алтан бэйэлиг йуулгажа, 
туйбайаа доош о уйэнэй 
«гэр» туулмаг зохёон хэ
дэг байгаа. Тэрэ туулма- 
гынь хара торгоор  хэдэг 
йэн. Х арин туулмагайнь 
узууртэ сасаг шэмэг 
зуудхэл, гарьха, мунгэн 
ш эмэг йанж ан байдаг.

Дондог БАЛЬЖИНИМАЕВ

дэнээ

ЬАРЁААЛЖА

ШАХАЛТА

ДАРУУПГА

ТУИБА

ШЭБЭРГЭЛ
MY РЭИ ГУУ

ДАРУУПГЫН ИИИХЭ

БУРХАНАЙ ГУУ 

УБЭРЭЙГУУ

ГАРЬХА

УЙЭНЭЙ т у у л м а г

Бото-М унхэ Зыдрабын зураг
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Дэлхэйн ашаглагдаагуй газар

Дэлхэй дээрэ аяар 8 миллиард шахуу хунэй ажайуубашье, юртэмсэ дээрэ хунэй 
гэшхээгуй, ашаглагдаагуй газарнууд ушее бии. Жэл бури эндэ ургамалай болон ами- 
тадай шэнэ янзануудые олодог, тэдэнэй гунзэгы шэнжэлэлгэ ушее олон жэл эзэлхэ.

Бразилиин Джавариин хундыдэ 
соёл болбосоролтой (цивилизация) 
харилсадаггуй Амазонкын 14 угсаа- 
тан ажайуудаг, ушее тэдэнэй бай- 
далда гурэн турэнь нулее узуулйэн. 
2000-аад ундэйэн ажайуугшадынь Бра
зилиин правительствайаа амяараа, бэеэ

даанхай ажайуудаг. Тэдэнэй оршодог 
газарай (ареал) талмай Австритай жэшэ- 
хээр.

Угсаатанай амяараа байха эрхэ фе
деральна агентств ээр аршалагдадаг, 
харин тусхай хусэнууд хари зоной доб- 
толон оролгойоо хамгаалжа байдаг юм.

Пандова сай
Пандова сай пандын 

xoproohoHhoo хэгдэдэг. 
Энэ сай дэлхэй дээрэ тон 
унэтэй юм, хатаайан иимэ 
сайн дунда зэргээр 80-яад 
мянган долларто.

Амитадые шэнжэлдэг 
Яншины ойлгуулЬаар. 
пандын эдийэнээ шэн- 
гээдэг систем э муу-

гаар худэлдэг, тиимэйээ 
эдеэнэйнгээ 30 хубии-

ень лэ болбосоруул- 
даг. Тиимэйээ тэдэнэй 
хоргоойоной йэбэрдэйэн 
(волокно) шэмэтэй бодо- 
суудаар баян. Хоморой 
амитадай хоргоойо шана- 
хада, эдеэшэйэн йамарай 
амтатай, тиигээд онсо 
хангалтай юм.

billionnews.ru canrhaa



2020 оной августын 28 «Ажалай туг» 7 нюур

ЁПО ЗАНШАЛ

Бэеэ абажа ябаха заабаринууд
• Г араа ехээр бу 

йэжэ нугэл (нюдэндэ 
харагдахагуй жэжэ ами- 
тадые алахаш гэйэн уд- 
хатай).

• Ургэеэ, шанаагаа бу 
тула (толгойгоо даажа 
ядаИандал, Иула, тулюу- 
раа харуулхаш).

• Ташаагаа бу тула 
(дзэрэлхэИзн ту, али 
байайан зангаа харуул
хаш).

• Гэр соогоо йуняа- 
хагуй, хармаандаа га- 
раа хээд ябахагуй.

• Эртэ бод о бол, нэгэ 
юумэ харахаш, орой ун- 
табал, нэгэ юумэ шагна- 
хаш.

• Пухэ, хайша, хутага 
гэхэ мэтын хунэй бари- 
даг зэмсэг алхажа, гэш- 
хэжэ болохогуй.

• Хурса узууртэй ту- 
леэ узуурээрнь галдаа 
тулижэ болохогуй, га- 
лай заяаша айлгахаш.

• Тахилгатай, тайл- 
гатай газарта модо 
отолжо, шулуу урбуул- 
жа болохогуй, эрэмдэг 
болохош, харгы дээрэ

хэбтэйэн уроойэн юумэ 
абажа болохогуй.

• Захын модо бу ото- 
лоорой, тэндэ ой тай- 
гынэзэниинь ЬуурилИан 
байжа болохо. Тайгын 
эзэниие сошоожо, го- 
модхоожо болохогуй. 
Модо унагаахын урда, 
эзэндэнь зальбаржа, 
зубшэл асуугаад, сагаан 
эдеэ ургэжэ урмашуу- 
лаарай.

• Уудэ алдалжа, бо- 
roho дээрэ гараад бай
жа болохогуй.

• Харгы сэбэрлэбэл 
аргагуй ехэ буян.

• Хунэй юумэ угэхэдэ,

йалгай гараараа, хур- 
ганай узуурээр абажа 
болохогуй, мун тии- 
гээд хундэ угэжэшье 
болохогуй.

• Хунэй юумэ асаржа 
угэхэдэ, амИартынь гу, 
али мунэйынь xoohoop 
угэжэ болохогуй, оёор- 
тонь юумэ хэжэ угэхэ 
ёйотой.

• Тулеэ гэртээ оруу- 
лаад, шангаар дзэрэИзэ 
хаяжа болохогуй, гэрэй 
заяаша, галай заяаша, 
уудэн тэнгэриие залд 
гуулэхэш. Эдэ заяаша- 
дые гомодхоогоо haa, 
оодэлхэгуйш.

• Уудэн тэнгэри, гал 
гуламтаяа тахюулжа 
байха хэрэгтэй.

• Хэлэ амагуй адагуу- 
саниие сохижо, нанша- 
жа болохогуй нугэл.

• Бузартай, муухай 
юумэ уйанда оруулжа 
болохогуй, лусууд саб- 
даг хорлохо.

• Муухай юумэ галда 
оруулхагуй, гал заяаша 
бузарлагдаха, убшэ зо- 
болон удаха.
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• Айлда ороходоо, 
дэгэлэй заха буулгаха, 
малгайгаа абаха.

• Хутага, шубгэ, хай- 
ша гэхэ мэтын узууртэй 
юумэ хундэ узуу- 
рээрнь угэжэ болохо- 
гуй, эшээрнь угэхэ.

• Хуримтай ба 
нуудэлтэй уулзанхаар, 
хуниие худввлуулжэ 
ябайан зонтой уулзайан 
дээрэ.

• Элуур хун хэбтээд 
эдеэлхэгуй убшэ зобо- 
лон зугнэхэ.

• Галай унэйэ худха- 
жа, улаан согынь шан- 
гаар сохихогуй: галай 
заяаша зобохо юм гэ- 
дэг.

• Бурхан тээшэ хулоо 
жиигээд хэбтэхэгуй 
нугэл.

• Пуни орой хюмйаа 
абахагуй, шэхэнэй хул- 
хи малтахагуй (хунэй 
йунэйэн йуни хюмйан 
дороо, шэхэн соогоо 
хоргодоод байдаг).

• Угаадайа, шээйэеэ 
ундэр уула тээшэ харуу- 
лан хаяжа болохогуй.

• Хуниие замда мор- 
дохуулаад, хойнойоонь 
угаадайа, шоройгоо

хаяжа болохогуй. Ябаа 
удыдэнь хаягты.

• Хуниие хундэлхэ- 
доо оорыг00 хун-
дэлхэш, хуниие байа-
хадаа вврыгвв байаха.

• Айлшаниие хун-
дэлхэдоо, хундэ туйа
хэхэдээ, хун угырдэггуй 
юм.

• Богойо дээрээ 
байхагуй, тотогойоо 
шагтагалдахагуй, уудэ 
алдалхагуй.

• Гэр соо эшхэрхэгуй, 
аман соогоо дуу 
гунгэнэхэгуй.

• Боро хараанаар 
харанхыда ухибуу 
уйлуулхагуй, йухир- 
хэгуй, уйа удхахагуй, 
тулеэ хахалхагуй.

• Хэлэ амагуй мал 
сохихогуй, малай дал, 
хорёо соо газаалхагуй.

• Хэруул, хэлэ ама 
хэхэгуй. “Хэруулэй 
узууртэ шуйан, уреэлэй 
узууртэ тойон” гэжэ бу 
марта.

• Уритэй хун аад, 
хунэй уриие бу хэлэ, 
бэетэй аад, хунэй бэе бу 
хэлэ.

• Хуугэдэй шэхыень 
бу дайра, ухибуунэй са-

хюусан шэхэндэ байр- 
ладаг. Сахюусаниинь 
гомодхоожо, сошоожо 
болохош.

• Пуни харанхыда 
хунэй нэрээр нэрлэжэ, 
оогложо болохогуй 
Эрлигэй элшэ йунэ- 
йыень абаад ябашажа 
болохо.

• Уйа абаад ябайан 
хунэй урдуур гарахагуй. 
Хоойон амйартатай 
хунэй урдуур урдижэ 
гараха.

• Хулгайшан, дээрмэ- 
шэн бэшэ аад, хутагаяа 
йуйбадайан зандаа гэр- 
тэ орохогуй, газаа бай- 
хадаа буулгаха.

• Тамхи зууйан 
зандаа гэртэ орожо 
болохогуй.

• Ула сорхой гутал- 
тай, орой соорхой мал- 
гайтай, ала соорхой 
умдэтэй бу яба.

• Буу, йухэ, ташуур, 
аргамжа, шудэр, ха- 
заар баряад, айлда оро
жо болохогуй.

• Урдуураа гара- 
йаниие ундалуулжа, 
хойгуураа гарайаниие 
хооллуулжа байха сэдь- 
хэлтэй ябаарай.
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ШУЛЭГЭЙ ДОЛИНДО

Аюъиа Д О Н О ЕВ  
Мунгэн уран Душэмнай

Мунхэ нэрээ нэрлуулхэ 
Мунгэн Уран Душэмнай 
Муноош, хожом, хэтэдээ 
Мушэн шэнгеэр яларха.

Баян хэшэг байгаалиин 
Баатар хаандал тобойгоод, 
Баран буряад зонойнгоо 
Баяр магтаал дууланхайш. 

Дурбэн зугэй Ьэбшээндэ 
Душын тухэл оронхойш,
Дурэ Ьайхан шарайдаш 
Дуухэйнэрнай дурланхай. 

Ундэр сабшуур оройдош 
Уулэ манан тунанхай. 
Ургэн налуу хормойдош 
Унгын Ноогууд урганхай. 

Ара, убэр нюргандаш 
Арсын хангал шэнгэнхэй. 
А глаг дайдын шэмэг гээд, 
Арад зомнай хэлсэнхэй.

Сэнгуу багым сэсэгууд
Сэхирэй баруун эрье дээр 
Сэсэгэй хибэс нэмжыгээ. 
Сэнхирхэн зулгэ соохонуур 
Сэдьхэлээ халяан ябагдаа. 

Сиинын ягаан хонхонууд, 
Сэбэр бадма лёнхобууд, 
Сэрбуу таба сагаанууд- 
Сэнгуу багым сэсэгууд. 

Хурин, хухэ будэртэй 
Хухын домбо сэсэгэй 
Хунды улхан сугсэ соонь 
Хурын дуйал тогтонхой. 

Балш архан бага наЬандаа 
Байгаалиин баян хэшэгээр 
Баясан зурхоо ханажа, 
БалбарЬан уем Ьанагдаа. 

Эртын зунай эхиндэ 
Эдир хухэ хонхонууд

Эмнин намда байЬандал 
Эльгэ зурхым жэгнэхэ.

Пурбэ САМ БУЕВ  
Ургыхан

Хабар сайанай хайлахада,
Хагдан соогуур дуулилдэн,
Хада майлын хаяагаар 
Х арбан гарадаг ургыхан.
Убэр талые шэмэглэн,
Унэр хоншуу хангалтай,
Ундэр боложо гунхайаар,
Утэлжэ хагдардаг ургыхан.
Ш аргал наранда шарагдан,
Ш адал соогоо ургадаг,
Ш амда намда зохидхон,
Ш ара голтой ургыхан.
Хухын дууе хулеэйэн,
Хоёр Ьарын найатай,
Хони ямаадай хужархан 
Хонгор халюун ургыхан.

Цырен-Дулма ОЧИРОВА  
Нютагни

Хубшэ тайгаар нэлмынхэй,
Хухын дуугаар зэдэлэнхэй,
Ундэр хадануудаар хуреэлэгдэнхэй, 
Углоонэй нараар толоронхой,
Улир мой1юн хангалтай 
Улэгшэн Найхап нютагни.

Захын холын нютагшье haa, 
Зондоо ехэ хундэтэй,
Заахай бага тоонтошье haa, 
Зуудэнэй эхиндэ татасатай,
Золто балш ар найанайм 
Заяан боло1юн нютагни.

Эбэртэ малаа усхэйэн 
Эрхим суута малшадтай,
Эрдэм бэлигээр элирйэн 
Эрын дээдэ хубуудтэй,
Эжы абын тоонто- 
Эхэ 1гайхан нютагни.
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J

ЗУРХАИ
августын 29-hee сентябриин 11-н болотор

V

Августын 29, монгол литээр 11, 
гарагай долоон

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, Лу- 
сууд тахихада, буянай уйлэ хэхэдэ, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, хурим 
найр хэхэдэ, дасан дуган барихада, эм 
найруулхада йайн. М одоор уран дар- 
ха хэхэдэ, гуу барихада, газар малта- 
хада, yha гаталхада, загаЬа барихада 
му у удэр.

Уйэеэ абхуулбал, баялиг ехэ боло- 
хо.

Августын 30, монгол литээр 12, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр Лусууд тахихада, да
сан дуган барихада, тараг айрагай 
хурэнгэ эйээхэдэ, ухэр мал худал- 
дахада, нуухэдэ, сэргэ йуулгахада, 
юумэ урьйаар абахада, гэрэй йуури 
табихада, ухэр мал номгоруулха хэ- 
рэгтэ урагш атай. Х удалдаа хэхэдэ, 
адуу мал худалдаж а абахада, модо 
таарихада, эм найруулхада, бэри 
буулгахада, харгы да гарахада муу. 
Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэ- 
хэ, муу удэр.

Августын 31, монгол литээр 13, 
гарагай хоёр

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, 
мургэл хэхэдэ, гэр байра барихада, га
зар малтахада, нуухэдэ, анда нухэртэй 
болоходо, замда гарахада йайн. М ори 
худалдахада, ухэр мал худалдажа аба
хада, модо таарихада, гэрэй йуури та- 
тахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, жаргал 
ерэхэ, йайн удэр. 
_____________________________________________

Сентябриин 1, монгол литээр 14, 
гарагай гурбан

Энэ удэр Бурхан багшын шаби бо- 
ложо, йахил хуртэжэ болохо. Г эр, бай- 
шан барихада, ухэр мал худалдахада, 
ажалшаниие абахада, хурим найр хэ
хэдэ йайн. Эрдэм ном заалгажа эхил
хэдэ, эм найруулхада, мори худалда
хада, сэргэ Ьуулгахада муу удэр. УЬэеэ 
абхуулбал, адуу мал арьбажаха.

Сентябриин 2, монгол литээр 15, 
гарагай дурбэн 

Энэ удэр Ьургуули барихада, Ьайхан 
зуубшэ зуухэдэ, ном уншуулхада, гэ
рэй рамнай ургэхэдэ, тарилга хэхэдэ 
йайн. Бэри буулгахада, нуудэл хэхэдэ, 
шэнэ хубсайа оёходо, худалдаа най- 
маа хэхэдэ, харгыда гарахада муу. Энэ 
удэр уйэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, 
Пай и удэр.

Сентябриин 3, монгол литээр 16, 
гарагай табан 

Энэ удэр анда нухэр болоходо, 
худалдаа наймаа хэхэдэ, эм най
руулхада Найп. Г эр байрын Нуури 
табихада, хурим найр хэхэдэ, гэрэй 
рамнай ургэхэдэ, хэруул шууяа гар- 
гахада, нуухэдэ, замда гарахада муу 
удэр. Уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ.

Сентябриин 4, монгол литээр 17, 
гарагай зургаан 

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, худал
даа наймаа хэхэдэ, гэр байра барихада, 
ажалшаниие абахада, уран дарха хэхэдэ, 
эрдэм ном заалгахада, агнахада Найп. 
Бэри буулгажа, нуудэл хэжэ, хэруул 
шууяа гаргажа, сэргэ Нуулгажа, ухибуу

Г
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J
хулдэ оруулжа, хундэ угэжэ болохогуй. 
Уйэеэ абхуулбал, унгэ шарай муудаха.

Сентябриин 5, монгол литээр 18, 
гарагай долоон

Д аш аниматай удэр. Улзы дэмбэ- 
рэлтэй энэ удэр Ьайн Ьанаатай бухы 
хэрэгууд бутэмжэтэй байха. Бурхан 
багшын йургаал шудалжа шаби боло
ходо, буян хэхэдэ, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ йайн. Газар малтажа, худаг 
малтажа, замда гарахада муу. Энэ 
удэр уйэеэ абхуулбал, ухэр мал гарза- 
тай байха, муу удэр.

Сентябриин 6, монгол литээр 19, 
гарагай нэгэн 

Энэ удэр туЬатай уйлэнуудые хэхэ
дэ, гэр байра барижа эхилхэдэ, худал- 
даа наймаа хэхэдэ, аян замда гарахада 
йайн. Бэри буулгахада, нохой тэжээ- 
хэеэ абахада, ухэр мал худалдахада, 
мори урилдуулхада, ухибуу ургэжэ 
абахада муу. Энэ удэр уйэеэ абхуул
бал, йайн нухэртэй болохо, йайн удэр.

Сентябриин 7, монгол литээр 20, 
гарагай хоёр 

Энэ удэр Лусууд тахихада, харюул- 
гын уншалга бутээхэдэ, дэлгэруулхэ 
уйлэнуудтэ, ухэр мал андалдахада, 
худалдаа наймаа хэхэдэ, гэр байра ба- 
рихада, тумэроор уран дарха хэхэдэ 
урагшатай. М одоор уран дарха хэжэ, 
эрдэм ном заалгажа эхилжэ, сэргэ 
йуулгажа, аян замда гаража, yha га- 
талжа, загайа барижа болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, гарзатай, 
муу удэр.

Сентябриин 8, монгол литээр 21, 
гарагай гурбан 

Энэ удэр тарилга хэхэдэ, гэр байра, 
дасан дуган барихада, орон нютаг-

S

у
таа рамнай хэхэдэ, бэри буулгахада, 
хубсайаа эсхэхэдэ, тоосоо хэхэдэ, сэр
гэ йуулгахада, шэнэ гоёлто зуухэдэ, 
аян замда гарахада Найп. Эрдэм ном 
заалгажа эхилхэдэ, эм найруулхада, 
модо таарихада муу. Энэ удэр уйэеэ 
абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу удэр. 

Сентябриин 9, монгол литээр 22, 
гарагай дурбэн 

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
тарилга хэхэдэ, эрдэм ном заалгаха- 
да, ухэр малтай холбоотой уйлэнуудтэ 
йайн. Бэри буулгахада, гэр байра ба
рижа эхилхэдэ, газар, худаг малтаха- 
да, хурим найр хэхэдэ, нуудэл хэхэдэ, 
сэргэ йуулгахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, эдеэ хоол 
элбэгжэхэ, йайн удэр.

Сентябриин 10, монгол литээр 23, 
гарагай табан 

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, хото 
хорёо барихада, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ, эм найруулхада, тоосоо хэ
хэдэ, тумэроор уран дарха хэхэдэ, ху
даг малтахада, ухэр мал худалдахада, 
анда нухэр болоходо, аян замда гара
хада йайн. М одоор уран дарха хэхэдэ, 
гуу барихада, газар малтахада муу. 
Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, эдеэ хоол 
элбэгжэхэ, йайн удэр.

Сентябриин 11, монгол литээр 24, 
гарагай зургаан 

Энэ удэр Лусууд тахихада, анда нухэр 
болоходо, ухэр мал газаашан гаргахада, 
сэргэ йуулгахада, аян замда гарахада 
Найп удэр. Эм найруулхада, модо таа
рихада, гэрэй рамнай ургэхэдэ, загаНа 
барихада, бэри буулгахада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ муу. Энэ удэр уйэеэ абху
улбал, убшэн ерэхэ, муу удэр.

Г
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айлгаха допуст. от айха наводить 

страх.
айлгуулха допуст. от айлгаха
айлшалга поездка в гости, 
айлшалуулха допуст. от айлшалха

приглашать в гости, принимать гостей.
айлшалха ходить (или ездить) в гос

ти, гостить.
айлшан гость, гости, 
айлшархаха стесняться (будучи в го

стях).
аймаг 1) аймак, район; 2) аймачный 

центр.
аймагай аймачный, 
аймагайхин находящиеся в центре 

аймака, живущие в аймаке.
аймхай трусливый, боязливый, роб

кий.
аймхайшаг трусоватый, 
аймхайшагаар опасливо, с опаскою, 
аймшагтай лит. и вост. 1. страшный, 

ужасный, жуткий, грозный; 2. ужасно, 
страшно.

айнги боязливый, робкий, 
айраг 1) айрак, кислое квашеное мо

локо; 2) зап. высушенное заквашеное 
молоко.

айраглаха делать айрак. 
айраха 1) разрушаться; 2) осыпаться, 

просыпаться; 3) пари, к уйрэхэ.
айрашагуй 1) не осыпающийся; 2) пе- 

рен. неувядаемый (о славе).
айруул диал. сырки (из творога), 

айрйан творог (отцеженный и вы
сушенный).

айха бояться, пугаться, страшиться, 
ужасаться; айжа абаха пугаться.

айхабтар 1. страшный, ужасный; 2. 
страшно, ужасно; чрезвычайно, крайне, 
очень

айхабтар томоотой ужасно важный, 
айхабтар ууртай ужасно сердитый, 

ала ляжки (с внутренней стороны), 
алаабхи разг. 1) зап. полка, при

лавок; 2) воет, лавка, магазин, 
алаади лит. оладьи, блины, 
алааша 1) убивающий; 2) убийца, 
алаг 1. полосатый, белобокий, пегий; 

2. обычный эпитет в песнях к нюдэн гла
за, зурхэн сердце; алагхан нюдэншни 
чёрные глазки.

алагдаха страд, от алаха быть уби
тым.

алаглаха 1) испещрять, делать что-л. 
полосатым (или пёстрым); 2) быть поло
сатым (или пёстрым).

алагша 1. убивший; 2. убийца, 
алагшан пёстрая, пеструха, 
алад 1. даль; алад руу шэртэхэ всма

триваться в даль; 2. нареч. и послелог 
мимо; алад гараха проходить мимо 
чего-л.; 3. далее; далеко.

алалга 1) убийство, резня; 2) убой; 
мал алалга убой (или забой) скота, 

алалдаха взаимн. от алаха 
1) возиться; грызться; 2) драться, 

биться, сражаться, алалсаха совм. от 
алаха убивать сообща.
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