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Ариг сэбэрэй hapa

Захаамин хотодо сентябриин 11-йээ 
октябриин 11-н болотор ариг сэбэрэй 
йайндэрнууд болохонь.

Гол зорилгонь газараа бог ш орой1ю о 
сэбэрлэхэ, хун зонтой йэргылэмжын 
худэлмэри ябуулха болоно. Тиибэшье 
жэл бури манай Захаамин аймагта бог 
шорой суглуулжа, сэбэрлэхэ ажал хабар 
- намарай сагта ябуулагдана. Эндэ б а Нал 
ТОС-ууд, залуушуул, эмхи зургаанууд, 
оорын дураар туйаламжа хургэхэ эбтэй 
хунууд эдэбхитэйгээр хабаадана. Ходол 
арилгагдажа байдаг газарта бэшэ, ха- 
рин хог, бог хайттта хэрэг гаргадаггуй 
газарта ариг сэбэр байдаг гэйэн угэ зуб

лэ даа. Теэд юундэ хэрэгтэ хэрэггуй 
эд зоори улуусэ хэрэглэхэйээ гадна 
ябайан лэ газартаа бузарладаг гээшэ- 
бибди? Хэдэн зуун жэлдэ умхирхэгуй 
пластик, целлофан гэхэ мэтэ хи- 
миин аргаар бутээгдэйэн амйарта, 
суумхэ хэрэглэйээрбди. Пургаалгуй, 
болбосороогуй, байгаалида гамгуй, 
йалан, ури хуугэдээ хайрлаха сэдьхэлгуй, 
толгойгоороо дуурэн бог шоройтой... 
Эдэ угэнууд бултандамнай шахуу ха- 
баатай. Теэд байдал Найжаруулха та- 
лаар ехээр оролдохо хэрэгтэй. Тиимэйээ 
булта эдэбхитэйгээр газараа сэбэрлэе.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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мурысеен

«Багша-2020» гэЬэн уласай мурысеен 
Буряадта эмхидхэгдэнэ

«Багша-2020» гэБэн уласай мурысеен Буряад Уласта анха туруушынхиеэ дис
танционно аргаар эмхидхэгдэнэ. Байгша оной хэмжээ ябуулга сентябриин 7-hoo 
11 болотор унгэргэгдэхэ. Уласай 21 багша мурысеендэ хаба шадалаа туршаха.

«Буряадай эрхим баг
ша» г)1г)п мурысеен 
Бухэроссиин мурысеенэй 
ш атаболоно. Бухэроссиин 
мурысеен 1989 онБоо 
туухэеэ эхилБэн. Энэл 
ондо «Учитель года» 
гэйэн сонин СШ А-да 
1952 онБоо эмхидхэгдэ- 
дэг мурысеендэ адляар 
хэмжээ ябуулга унгэргэхэ 
тухай уншагшадтаа
дурадхаЬан байна. 1990 
ондо «СССР-эй эрхим 
багша» гэйэн мурысеенэй 
эмхидхэлэй хороон бай- 
гуулагдаа. 1992 онйоо

гурэнэй шэнэ туухэдэ 
бухэроссиин мурысеен 
эхилээ.

1992 ондо Буряад ула
ста анха туруушынхиеэ 
багш анарай мурысеен 
эмхидхэгдэжэ, Улаан- 
Удын 47-дохи Ьургуулиин 
багш а Баяр Самаданович 
Гомбоев илажа гараа йэн. 
Сааш адаа Баяр Самада
нович уласай мурысеенэй 
хугжэлтэдэ горитой хуби- 
таяа оруулаа. 2000 онйоо 
эхилжэ уласай мурысеен 
жэл бури эмхидхэгдэнэ, 
энэ мурысеендэ дун хамта

600-haa дээшэ хун орол- 
соо.

- «Буряад Уласай эр
хим багша» мурысеенэй 
Булдэ тэмдэг бадма лён- 
хобо сэсэг болоно. Буд- 
дын ш ажанда энэ сэсэг 
зохёохы ажалай, арюун 
сэбэрэй, гэгээрэлгын, 
нигуулэсхы сэдьхэлэй 
тэмдэг, - гэжэ Буряад У ла
сай болбосоролой болон 
эрдэм ухаанай яаманда 
тэмдэглэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой 
болон эрдэм ухаанай яаманай 

мэдээсэлэй албан
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НААДАН

Буряад наадан - «Бэлэн хэлэн»
Энэ нааданай автор Батор Раднаевтай 

танилсагты.
Инстаграм, вайбер сулжээнууд соо 

айл булэнууд ухибуудтэеэ буряадаа- 
раа ярилдан, «Бэлэн хэлэн» гэЬэп наада 
эдэбхитэйгээр хэрэглэжэ байхыень олон 
зон хараЬан байна. Тиигээд бидэ энэ наа
данай автор Батор Раднаевтай танил- 
суулха гэжэ шиидэйэн байнабди.

Буряад хэлэн дээрэ элдэб янзын ном, 
нааданхай я Нал а гаргадаг болойоншье 
Ьаань, «Бэлэн хэлэн» гэйэн наада оло- 
ной анхарал татайаар байна. ТиимэЬээ 
буряад хэлэгуй, али усоон угэ мэдэдэг 
ухибуудтэ, илангаяа томо зондошье 
туЬатай наадан гэжэ тэмдэглэхээр.

- Батор, «Бэлэн хэлэн» гэйэн наада 
хэндэ зорюулжа, ямар зорилготойгоор 
зохёойон байнабта?

- Би гурбан ухибуудтэйб, ажалай 
йуулээр гэртээ бусахадамни, ухибуудни 
наада наадая гэЬээр угтадаг. Тиигэжэ 
бидэ элдэб янзын наада Ьанажа наададаг 
байгаабди. Басагадуудни 10, 7, 3 наЬанай 
юм. Урилдажа наадаха дуратайнууд юм. 
Муноо сагта элдэб технологиин, илан
гаяа интернедэй дэлгэрэнгыгээр хугжэжэ 
байЬанЬаа басагадни ородоор тоглолто 
харана, hypi уулидаа сэсэрлигтээ сасуу- 
танаараа ородоор хоорэлдэнэ ха юм. 
Тэрэ yuiaphaa бидэ гэртээ Цыцыгма 
нухэртэеэ ганса буряадаараа хоорэлдэжэ, 
элинсэгуудэй Ьургаал сахижа, аба эжын 
заабари мартангуй хуугэдтээ зааха гэжэ 
оролдодогбди. Буряад хэлэеэ мэдэжэ 
ябаа Ьаань, хэнтттье булимтаржа абахагуй 
гэжэ Ьананаб. Буряад хэлэеэ мэдуулхын 
тула булта булоороо суглараад, нэгэ 
тургэн харюугай уйлэтэй наада наадаха

дуратайбди: алибаа зураг харамсаараа, 
бултанЬаа урид юунэй зураатай байЬые 
нэрлэхэ. Нэгэтэ иимэ наада наадажа бай- 
тараа, дунда басагамни буряадаар угэ 
нэрлэжэрхёо. Тиигээд иимэрхуу наадан 
ухаа худэлгэхэ, бодолоо хурсадхаха, тон 
шухалань - буряад хэлэ хугжоохын та- 
лаар ехэл туйатай байха гэжэ бодоод, 
оороо иимэ наада зохёохо гэжэ шии- 
дээб. Наада зохёохо ажал ябуулхын урда 
буряад хэлэеэ ургэхэ гэЬэн зорилготой 
«Тухэриг» дамжуулгын хутэлэгшэ Ким 
Харганаевтай уулзажа, Ьанал бодол- 
тоёо хубаалдаЬан байнаб. Кимэй ту- 
Ьалхаб гэЬэп харюу абаад, хэлсээ батал- 
жа, ажалаа эхилээ Ьэм.

- Юундэ нааданда «Бэлэн хэлэн» гэжэ 
нэрэ угтооб? Энэ наадые ямар найанай, 
хэды хун ямар дуримеер наадаха 
ёйотойб?

Нааданай зурагуудые зуража 
эхилхэдээ, нэрыень Ьанаха хэрэг га- 
раа. ЯЬала удаан бодолгото болоод, 
Ьуулэй Ьуулдэ хуугэдэй буряад
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угэнуудые бэлээр хадуужа 
абахаар, наадахадашье 
б эл эн дуримуудтэй наадан 
хадань «Бэлэн хэлэн» гээд 
нэрлэхэ гэжэ шиидээбди.

Наадагшадай наЬан 
илгаагуй, хуугэд, залуу- 
шуул, наЬатай зон гу 
хамаагуй юм. Жэшээлбэл, 
жаа ухибууд багаЬаа бу- 
ряад угэнуудые сээжэлдэ- 
жэ хадуугаа haa, бухэли 
наЬандаа мартахагуй гэжэ 
Ьанахаар. «Бэлэн хэлэн» 
наада 2 хунЬее эхилээд, 
5-6 хун болотор наадахада 
болохо. Бидэ гэртээ табуу- 
лаа наададагбди.

Нааданда 55 тухэреэн 
карточка дурадхагдана. 
Тэрээн бухэндэнь 8 зураг 
зураатай. 8 зурагай нэгэ- 
ниинь лэ нугоодэхи кар- 
точкын нэгэл зурагтай 
адли байха. Карточкануу- 
дые бугэдынь йагшаад, 
хун бухэндэ нэгэ нэгээр 
тарааха, улэЬэн хулуудаяа 
столойнгоо дунда зура- 
гаарнь дээшэнь харуулаад 
табиха. Хун бухэн столой 
дунда байЬан тон дээ- 
рэхи карточкын зурагтай 
адли зураг гартаа бариЬан 
карточка соогоо олохо 
ёйотой. Адли зурагуудые 
оложо, тон туруун шан- 
гаар буряадаар зурагай 
нэрэ нэрлэжэ урдигшэ хун 
хулуудын дээрэхи карточ
ка оортоо абаха эрхэтэй. 
Эндэ тон дэлгэрэнгы бу-

ряад угэнуудые нэрлэхээр 
зурагууд хэрэглэгдээ. Наа- 
дагшад дахин оорынгоо 
карточка дээрэ хулуудын 
шэнээр нээгдэйэн карточ- 
катай адли зураг бэдэрнэ. 
Тиигэ тиигэЬээр хулуудын 
дууНатар наадаха ёйотой. 
Хэндэ тон о л он карточка 
сугларнаб, тэрэ илаЬанда 
тоологдохо. Нааданай 
дурим соо ушоошье он- 
доохоноор наадаха нэгэ 
арга бэшээтэй байха.

- Хэн танда энэ наада 
зохёоходотнай туйалааб? 
Зохёоходо хэр хундэ бай- 
гааб?

- НаЬанайм нухэр Цы- 
цыгма, уран зурааша, ди
зайнер Табиту Мердыгеев, 
Ким Харганаев «Тухэриг» 
булгэмтэеэ намда туЬа 
хургэйэндэнь ехэ баяр- 
тайб.

Оролдожо, сэдьхэлээ 
зорюулжа юумэ хэхэ- 
дэ, бэлээр бутэдэг гэжэ 
йанадагби.

- «Бэлэн хэлэн» гэйэн

наада xaanahaa худалдажа 
абахаар бэ?

- Улааи-УдэЬоо 8902-162- 
50-75 гэжэ yrahaap захи- 
хада, хото соогуур асаржа 
угтэхэ. Гадна Гэлэкси, Си
бирь, Полином, этномаркет 
“ЗАМ” наймаанууд coohoo 
абахаар байха, @belen. 
helen.igra гээд инстаграм 
соо бэдэрээд харахыетнай 
уряалнаб. Эрхуу, Шэтэ хо- 
тонуудаар, Ага, Могойто 
тосхонуудта байал худалда
жа абахаар байха.

Угаа уbanда хаянгуй, 
эхэ эсэгынгээ захяа 
мартангуй, буряад хэлэеэ 
ургэжэ ябаял даа!

- Батор, еер тухайгаа 
богонихоноор хеерэжэ 
угыт даа.

- Би хадаа 34 наЬатайб. 
Агын Будалан нютагйаа 
гарбалтайб. 5 уринэрэй 
ехэньби. Муноо Улаан- 
Удэ хотодо гэр булоороо 
ажаЬуудагби.

- Амжалта хусэнэб!
Гэрэлма ЖИГДЫЛМЕЕВА
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АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН 75 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Сэрэгшын хеереен
Дайнай эхилБээр арай жэл болоогуй байхада би, Даша-Нима, Ламажаб Зомоно- 

вууд суг хамта Улаан Армиин зэргэдэ татагдабабди. Баруун Зугтэ йужэржэ байБан 
дайн байлдаанай газар тээшэ маниие поездоор абаашаба.

Ф ронтйоо нилээн 
холо байБан станци- 
да бултымнай буулга- 
ба. Сэрэгэй частьнууд- 
та  хубааха гээд, манда 
сулее саг угэбэ. Л ама- 
ж абнай м андаа иигэжэ 
хэлэбэ: “Зай, бидэ гур- 
баниие Балгааж а боло- 
хо, дайнда орохоБоон 
урда О рон ню тагтаа 
сэржэмээ ургэе!» - гэбэ. 
Д аш а-Н им а бидэ хоёр 
зубш оолоо угоо бэлэйб- 
ди. М агазинБаа сэржэм, 
дээжэ абаад, гурбуулаа 
станциин захада гара- 
бабди.

У ргэлэй сагаан архи, 
ам тата эдеэнэйнгээ дээ- 
жые гаргаж а бэлдээд, 
Л ам аж абнай сэржэмээ 
ургэжэ захалба, С анага 
ню тагайнгаа уула, обоо- 
нуудые дурдажа, Б аатар  
хаан ууладаа мургэхэдоо 
иимэ угэнуудые хэлэбэ: 
“Б аатар  Х аан Баабайм- 
най, дайнда мордохом- 
най. М аанадаа удэрые 
удэр, Бунине Буни гэнгуй 
буурал сагаан морёороо 
орой дээрэмнай залар-

жа, халю ун хамсыдаа 
халхалаарай, булган за- 
хадаа булуулаарай!..” 

Л ам аж абай  ургэлоо 
ургэжэ байхадань, Д а 
ш а-Н им а бидэ хоёр- 
шье Банаан соогоо ехэл 
орон дэлхэйнгээ эзэд- 
тэ, Б аатар  хаан баабай- 
даа  унэн зурхэнБоонь 
мургэжэ, С анагадам най 
амиды мэндэ хургыт 
даа  гэжэ зальбарж а бай- 
гаабди. Л ам аж абнай 
гэнтэ дайрагдаш аба (он- 
гондоо орош оо). Хундэ 
ойлгогдохогуй энэ тэрэ 
юумэ хэлэбэ. М инин ха- 
жууда ерээд, уБэгуй ню- 
сэгэн толгой дээрэмни 
альгаяа табяад, иигэжэ 
хэлэбэ: “Бидэ гурбан
сооБоо Д аш а-Д элэг, ши 
гансаарааа  амиды мэндэ 
С анагадаа бусаха бай- 
наш , бидэ хоёр дайнБаа 
амиды бусахагуйбди!” 

И имэ юумэ дуулаха- 
даа  досоомни заригад 
гээд, ню сэгэн толгоймни 
уБэн оболзохо ш энги бо- 
лоо бэлэй. Н эгэ заа бо- 
лоод, Л ам аж абнайш ье

хуушан тухэлдвв оро- 
бо. М уу юумэ дуулаБан 
бидэнэр УРУУ Д У Р У У ха- 

наар нэжээд хундага архи 
уужа, ам тата эдеэнБээн 
даруулаад, станцидаа 
бусабабди.

Х ойто удэрынь на- 
майе морин сэрэгтэ аба- 
жа, нуговдуулни яба- 
ган сэрэгтэ ябуулагдаа 
Бэн. Гурбан жэл шахуу 
дайн байлдаан соогуур 
ябахадаа, Л ам аж абай 
хэлэБэн угэнуудые нэгэ- 
тэтттье мартаагуйб. Нээ- 
рээшье, ш уБата дайнай 
соробхилБон дулэн соо
гуур гараж а, амиды мэн
дэ ню тагтаа бусаха хуби 
заяатай  байБанби. Д ай 
най урда тээ Л ам аж аб 
ехэ ш анга 600 болохо 
ш адалтай болоод ябаа.

Ехэ бэрхээр мэргэлдэг, 
узэл узэдэг бэлэй. Нэгэ- 
тэ Бадмаев Дымбрылэй 
(Абаанай дарханай) ха- 
ш араг угы болошобо. Цы- 
рен-Ханда Бамганиинь 
Ламажабта ошожо, хэрэ- 
гээ хэлэбэ. Ламажаб хони- 
ной дала тулижэ хараад:
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- Х аш ар агы тн ай  хулгай эдеэ. Бу 
бэдэрэгты , удангуй хулгайш ан  мэ- 
дэгдэхэ, - гэбэ. Т иихэдэнь Ц ы рен- 
Х анда: “Энэ Л ам аж аб  хулгайда
орой он  х аш араг хайш ан гээд дала  
дээрэ хар аб а  гээш эб, уню о хулгайш а- 
нииш ье хар ааб  гэхээр б ай н ал ” , - гэжэ 
унэнш эбэгуй. Теэд униш ье болонгуй 
хулгайлйан  хун м эдэгдээ. Д ы м бры л 
С адаевич  сагд аан ар та  мэдуулгэ 
баряагуй , ахирхан , олон  ухибуудтэй 
айл байгаа.

1942 ондо  би 41 хуроод яб ааб . 
Т иим эй ээ м о р и н о й  гуйдэл  дунда 
д ж и ги то вк а  гээш ы е хэхэдээ яд ар д аг  
йэм. Бухы  бэеы м ни уе мусэ хуш эхэ 
д аа. Зобож о яб ахы м н и  о й л гой он  ко-

м ан ди рн и  н ам аи е  м ори н  сэрэгэи  ар- 
ти ллери дэ оруулба. Д о б то л гы н  уедэ 
ухэр буунуудай сн арядууды е зообэб. 
С н аряд  ехэ хундэ, хэды  д о б то л го д о  
х аб аад ах ад аа , н ю р гам н и  убдэдэг 
б олобо . Я д а х ад а а  к о м а н д и р таа  хэ- 
лэж э, я б ага н  сэрэгэй  ч астьд а  оро- 
боб.

С ан агай аан  гар ах ад аа , Д угарж аа- 
м а зуугээ йэм. Т эрэнэй  хундэ ехээр 
харуулхагуй гэж э h y ra  д о огуураа  хэ- 
дэг байгааб .

Захааминай аймагай Санага ню- 
тагай Уржанов Даш а-Дэлэгэй Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн- 
да хабаадайанаа хвврэйэнэйнь нэгэ 
хэды хэЬэгууД-
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ДУУН

Зоя Цыдемпилова
Буряад шогтойхон аялгын долгин дээрэ

УпгэрНэп зуун жэл эй 60-70-аад онуудаар буряад ирагуу найруулагшадай, 
хугжэмшэдэй зохёоНоп шог дуунууд ехээр дэлгэржэ, ёНотойл арадай дуунууд 
болоНоп байдаг. И лангаяа “Сэлэнгын баруун тээ”, "Улаап-Удып сэсэрлиг соо” 
гэхэ мэтын дуунууд тэрэ уедоо хит-дуунууд болодог 1ээн. Муноо уеын ургажа ябаа 
улаан бургаайад-залуушуулда эхэ турэл хэлэеэ тэгшэ мэдэхын тула урданайнгаа 
аман зохёолой элдэб йалбаринуудтай: оньйон хошоо угэнууд, таабари, туухэ до- 
могууд, ябаган зугаа, ульгэр, онтохон, дуунай дээжэнуудые Нэргээжэ танилсуул- 
бал ехэ дэмбэрэлтэй хэрэг 1ээн ха. Энэ бэшэгэй автор иимэ зорилго урдаа табижа, 
нэгэ хэды дуунуудай суглуулбаритай танилсуулна.

САНЖИДМАА
Хамаг басагад урдилдоод, 
Хадамдаа гаранал бултандаа. 
Намдаа хэниинь улэбэб теэд, 
Н атагар ш арахан Санжидмаа. 

Дабталга:
Эй, ой-ай-яа, яа,
Н атагар ш арахан Санжидмаа. 

Намйаа басагад тэрьелнэ, 
Нааш ааш  харанагуй, юундэшьеб. 
Гансал нэгэн эрьенэ,
Н атагар ш арахан Санжидмаа.

Дабталга:
Найаарааш  дурлажа узоогуйб, 
Намжар байдаг гэлсэгшэ.
Налгай уринаар йанагдаа, 
Н атагар ш арахан Санжидмаа. 

Дабталга:

ХОНИШ ОН СЭСЭГМАА
Нахис-хотос гэшхэдэлтэй, 
Намшуун ута гэзэгэтэй,
М оййон хара нюдэтэйхэн 
М анай хонишон Сэсэгмаа. 

Угтаад манай хубуудтэй 
УрДУУР-хойгуур гарадаг юм. 
Артель соогоо хундэтэйхэн

Аляа хуухэн Сэсэгмаа.
Холын хубууд ерэдэг болоо, 
Хожомоо юуниинь бологшааб. 
Пуниин уедэ зайдаг болоо, 
Пубэлгэнтэйхэн Сэсэгмаа.

Ню тагай хубууд, ойлгоогтыл даа, 
Нэгэтэйл байха энэтнай.
Артель соогоо улэг лэ даа,
Арбан найматай Сэсэгмаа.

НЮ ТАГАЙМНАЙ БАСАГАД
ТурэНэп гараНап нютагтамнай 
Сэбэрхэн басагад олонхон даа. 
Тэдэнэй нэгэнтэйнь уулзахадаа, 
Тархияаш эрьежэ болохолто. 

Тэдэнэр хододоо хухюутэй даа, 
Дуулалдан, зугаалдан ябадаг даа. 
Таанадйааш  болохо хубуудые 
Тоодоггуй омогхон зантайхан юм. 

Танилсаад абаха гэбэлтнай,
Тэдэнэр нэгэшье арсахагуй. 
Тиибэ-яабашье бэлэхэнээр 
Дурыень буляажа шадахагуйт. 

ТурэНэп гараНап нютагтамнай 
Сэбэрхэн басагад олонхон даа. 
Тэдэнэй нэгэнтэйнь уулзахадаа 
Тархияаш эрьежэ болохолта.
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CYJ100 САГ
Таагаад Ьуршыт

Хажуу тээшээ:
3. Буряад-монгол литын юйэдэхи жэл.
5. Уран зураашадай зэмсэг.
9. Ярууна нютагай ирагуу найрагша, 

«Туйсэ» шулэгэй автор (зураг харагты).
11. Сагаан газараар шурьюулдаг, ша- 

дамараар угэ холбодог, Сэхэ жэбжэгэр 
бэетэй, шэрэ будаг дэгэлтэй.

12. Буряад-монгол литээр убэлэй адаг 
hapa.

15. 2004 ондо Россида, 2017 ондо Бол- 
гарида унгэргэгдэйэн уласхоорондын

наадануудта «Погремушки» хатараа- 
раа Гран-при шанда хуртэйэн Буряадай 
хуугэдэй хатарай ансамбль.

20. Агаар тэнгэреэр дуулидэг, алтан 
бумбэгэ толгойтой, аянгын 1юмо буулга- 
даг, абарга хусэтэй жэл (зураг харагты).

21. Хон-хон дуутай, хондолой дээрээ 
дэгээтэй.

22. ХадааЬа хадахада - ямар гарай зэм
сэг хэрэгтэйб?

24. Ахир жаахан бэетэйшье haa, Атан 
тэмээнЬээ йубэлгэн байжа, Алтан нарые
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TYPYYH харайан Ама сагаан... жэл (зураг- 
харагты).

25. Ям ар угэ ходо буруу байдаг бэ?
26. Хун бухэндэ иимэ морин байха, 

шэнын 2-то хиидхуулдэг ёйо зантттал бии.
28. Ш атартал адли хюлгэ дээрэ наада- 

даг пуухэ наадан.
29. Зэдын аймагай нютаг.
30. Ябахагуй аад, дурбэн хултэй, 

Эдихэгуй аад, гэдэйэ ехэтэй.
31.1 модо (км) зай хэды метр болохоб?
33. Бугэдэ айлшадаа хундэлдэг Байгал 

далайн хундэтэ...
34. Уййэн туйсын дээдэ хаалта.
35. Зуб угэдэ зуреэн хэрэггуй, зоолэн 

мяханда юун хэрэггуйб?
37. Ухаатайгаар эдлээ йаа - онсо ундан, 

уймараар эдлээ йаа-улаан галай дулэн.
39. Гээгээгуй аад, гэмэрдэг. Гэмтээгуй 

аад, ёолодог.
41. Эрэ шадалтай cap, убйэ эдидэггуй 

cap. Хурьйэтэ газарые урбуулдаг cap, 
хулйэ гарадаггуй cap.

43.1 миллион - буряад-монголоор.
45. Эм домтой ургамал.
50. Захааминда хуугэдтээ урладаг 

баййан уййэн нааданхай.
53. Хул гаргуй аад, худэлжэ ябана. 

Ама хэлэгуй аад, амарха, эдеэлхые дохёо 
угэнэ.

Дээрэйээ доошоо:
1.10 миллион - буряад-монголоор.
2. Буряад малгай.
4. Табан хадагуудай нэгэ унгэ.
6. Москвагай Олимпиадын мунгэн 

шанда хуртэйэн, Захааминай Нуртайаа 
гарбалтай Халхын абарга бухэ.

7. Ородой ирагуу найрагшын хуйан 
тухай мэдээжэ шулэг.

8. Удэрэй 17.40-19.40 сагай нэрэ - бу
ряад аар.

10. Отолходом, оно гаранагуй, Саб- 
шахадам, сараа гаранагуй.

12. Хубсайан.
13. Хара нохой хусадаггуй, хун зониие 

зуудаггуй. Гэрэй уудэ йахихадаа, хэниие- 
шье табидаггуй.

14. Ямар хото (город) ниидэдэг бэ?
16. Хуйан модоной юун хододоо 

узуурйээн будуун байдаг бэ?
17. Эм домто ургамал.

18. Наранай элшэ сасараад, нютагни 
эндэ байдаг юм. (...) солоо дамжуулаад, 
дуунайм эхин - Нурта юм («Улгы нютаг
ни» гэжэ дуун соохи алдагдайан угэ).

19. Бороогой йуулээр нороогуй газар.
23. Хунэй харгые залан хэлэдэг.
25. Адар томо бэетэй, Аюул шэруун 

абаритай, Алаг эреэн жэл (зураг хараг
ты).

27. Пурагшад, оюутад хэшээлдээ алба 
абаад ошодог.

28. Захааминай Санагайаа уг гарбал
тай М онголой Даяар дурсагдаха Далай 
Даян Дархан абарга, М онголой Ажалай 
Баатар, габьяата зужэгшэн.

30. Бодоходом - борохон бото- 
гон, эрьюулхэдэм - эмниг дааган. 
Хэбтуулхэдэм - хоорхэн хурьган, 
хумэрюулхэдэм - хухэхэн эшэгэн.

31. Газар доро базар эрхи.
32. Хурьйэгуй газар, уйагуй далай, 

амитагуй дайда, хунгуй хото.
35. Гохигор хуйан модоор хэгдэйэн, 

бэеын шалаа гаргадаг.
36. Шэмхэгдээгуй эрэ ухэр (зураг ха

рагты).
37. Убэлдоо сагаан, зундаа боро.
39. Россини габьяата артист, ирагуу 

найрагша, «Хуйан» гэжэ дуунай автор 
(зураг харагты).

41. Хуйтэн, халуун ундые ёйоорнь 
байлгадаг амйарта.

42.100 миллион - буряад- монголоор.
44. Унеэн моорэнэ, тэмээн буйлана, 

морин инсагаална, юун мааранаб? (зураг 
харагты).

45. Эм домдо ородог ургамал.
46. Ямар жэлдэ турэйэн хунэй йайн га- 

рагынь - вторник (Мигмар), сээртэй га- 
рагынь-среда (Пагба).

47. Зуун найман хонин гурбан улаан 
хусатай, арбан хуугэд хонишонтой, 
Ошор убгэн харуултай.

49. Далхи сагаан азарга далан табан 
тохомтой.

48. Сабшагдайан убйэн дээрэ байдаг 
Европын гурэнэй ниислэл хото.

51. Палхигуйдэ хуйанай юун 
худэлнэгуйб?

52. Табан хушуу малай нэгэ эрдэни.
Арадай дархан Валерий ЦЫБИКОВ



10 нюур «Ажалай туг» 2020 оной сентябриин 11

ЗУРХАИ
сентябриин 12-hee 25-н болотор

Сентябриин 12, монгол литээр 25, 
гарагай долоон

Энэ удэр зоориеэ алдажа болохот. Га- 
шуудал, Бандарал, хулгай, худал ба дээр- 
мэ ушаржа магадгуй. Шухала хэрэг 
эхилБэнэй хэрэггуй. Харин даллага аба- 
хада, худалдаа наймаа хэхэдэ, нуухэдэ, 
аян замда гарахада Байн. Турэлхидоороо 
сайлга хэхэдэ, Байндэр тэмдэглэхэдэ, 
байра Буури барихада, сэргэ Буулгахада, 
ухибуу хулдэ оруулхада таарамжагуй. 
УБэеэ абхуулбал, нюдэнэй даралтада 
муу.

Сентябриин 13, монгол литээр 26, 
гарагай нэгэн

Дашиниматай удэр. Хамаг юумэн 
удхэгдэдэг удэр. Хусэ шадал, тэнхээ нэ- 
мэгдэхэ. Бурхандаа мургэхэдэ, газар ха- 
халхада, ажалшаниие абахада, хурим 
найр хэхэдэ, хурэнгэ табихада, хонитой 
холбоотой уйлэ хэрэгуудтэ Байн. Эхил- 
Бэн хэрэг урапнатай байха. Луу жэлтэй 
хунуудтэ Байн. Эм найруулхада, сэргэ 
Буулгахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, ан- 
далдаа хэхэдэ, замда гарахада муу. УБэеэ 
абхуулбал, зол жаргал ерэхэ.

Сентябриин 14, монгол литээр 27, 
гарагай хоёр

Энэ удэр хин мори хиидхэхэдэ, Лу- 
сууд тахихада, бэри буулгахада, модо 
Буулгахада, Бургуули барихада, Байхан 
зуубшэ зуухэдэ, найр наада хэхэдэ, 
тумэроор уран дарха хэхэдэ, хурэнгэ та
бихада, аян замда гарахада Байн. Худал
даа наймаа хэжэ, шэнэ хубсаБа умдэжэ, 
оёжо, газар малтажа, уБа гаталжа, загаБа 
барижа болохогуй. УБэеэ абхуулбал, ол- 

сютой байха.

Сентябриин 15, монгол литээр 28, 
гарагай гурбан

Энэ удэр бурханаа тахихада, юумэ 
узуулхэдэ, эм найруулхада, мори Бур- 
гаахада, гэр барихада Байн. Худалдаа 
наймаа хэхэдэ, бэри буулгахада, нуухэдэ, 
хурим найр хэхэдэ, ехэ хэрэгээр ябахада 
урагшагуй. Энэ удэр уБэеэ абхуулбал, 
хэруул шууяан гараха, муу удэр.

Сентябриин 16, монгол литээр 29, 
гарагай дурбэн 

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, дай- 
са номгоруулхада, муу уйлэ дарахада, 
ажалшаниие абахада, уран дарханда 
Бурахада, эрдэм ном заалгажа эхилхэ- 
дэ, агнахада, шэнэ зуубшэ зуухэдэ Байн. 
Модо таарихада, бэри буулгахада, ухэр 
мал худалдажа абахада, нуудэл хэхэдэ 
муу. Энэ удэр уБэеэ абхуулбал, БунэБэн 
тэнэхэ, муу удэр.

Сентябриин 17, монгол литээр 30, 
гарагай табан 

Энэ удэр буянай уйлэдэ, лама хубараг 
болоходо, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, 
гулгэ тэжээхэдэ Байн. Модо таарихада, 
газар, худаг малтахада, бэри буулгахада 
муу удэр. УБэеэ абхуулбал, ами наБанда 
муу.

Сентябриин 18, монгол литээр 1, 
гарагай зургаан

Энэ удэр буян хэхэдэ, туБатай 
хэрэгуудтэ, модо таарихада, газар, ху
даг малтахада, худалдаа наймаа хэхэ
дэ, барилга эхилхэдэ, аян замда гара
хада Байн. М ори урилдуулхада, нохой 
тэжээхэеэ абахада, ухибуу ургэжэ аба
хада муу. УБэеэ абхуулбал, наБан бого- 
ни болохо. .
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Сентябриин 19, монгол литээр 2, 
гарагай долоон

Энэ удэр сахюусанда мургэхэдэ, 
МУУ юумэ дараха, харюулга уншуул- 
хада, лама хубараг болоходо, рамнай 
ургуулхэдэ, хурэнгэтабихада, гэр байрын 
Нуури табихада, дэлгэруулхэ уйлэнуудтэ 
Найп. Уран дарха хэхэдэ, эрдэм ном 
узэжэ эхилхэдэ, сэргэ Буулгахада, замда 
гарахада муу. Энэ удэр уНэсэ абхуулбал, 
хэруул шууяан гараха, муу удэр.

Сентябриин 20, монгол литээр 3, 
гарагай нэгэн 

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, орон 
нютагай, гэрэй рамнай ургэхэдэ, гэр бай- 
ра барижа эхилхэдэ, бэри буулгахада, 
хубсаНа эсхэхэдэ, тоосоо хэхэдэ, юумэ 
узуулхэдэ, сэргэ Нуулгахада Найп. Эм 
найруулхада, эрдэм ном заалгажа эхил
хэдэ, худаг малтахада муу.

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

Сентябриин 21, монгол литээр 4, 
гарагай хоёр 

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, ха
рюулга уншуулхада, бэри буулгахада, 
худалдаа наймаа хэхэдэ, модоор юумэ 
хэхэдэ, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, 
хундэтэй хунуудтэй уулзахада, ухэр хо- 
нитой холбоотой уйлэнуудтэ Найп. Хото 
байра барижа эхилхэ, газар хахалжа, ху
даг малтажа, сэргэ Нуулгажа, хурим найр 
наада хэжэ, нуудэл хэжэ, эм найруулжа, 
худалдаа наймаа хэжэ, тарилга хэжэ 
болохогуй. Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, бэ- 
енэй хусэн нэмэхэ, Найп удэр.

Сентябриин 22, монгол литээр 6, 
гарагай гурбан 

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ,Лусууд 
тахихада, ута паНапай ном, харюулга ун- 

сдцуулхада, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ,

дасан дуган барижа эхилхэдэ, эм н а й -^  
руулхада, тоосоо хэхэдэ, юумэ узуулхэдэ, 
худалдаа наймаа хэхэдэ, тумэроор уран 
дарха хэхэдэ Найп. Модоор уран дар
ха хэхэдэ, гуу барихада, хануур хэхэдэ, 
газар малтахада, ухэр мал газаашан 
угэхэдэ, yha гаталхада, загайа барихада 
муу. Энэ удэр уНэсэ абхуулбал, унгэ ша- 
рай Найжарха, Найп удэр.

Сентябриин 23, монгол литээр 7, 
гарагай дурбэн 

Энэ удэр бурханаа тахихада, Лусууд 
тахихада, харюулга уншуулхада, гэр 
байрын Нуури барихада, нуухэдэ, сэргэ 
Нуулгахада, займаар юумэ абахада, мори 
Нургаахада, мал газаашан гаргахада 
Найп. Эм найруулхада, худалдаа наймаа 
хэхэдэ, анда нухэр болоходо, бэри буул
гахада, мо до таарихада, yha хаахада муу. 
УНэсэ абхуулбал, хэруул шууяан гараха.

Сентябриин 24, монгол литээр 8, 
гарагай табан 

Отошо бурханай удэр. Энэ удэр буянай 
уйлэ хэхэдэ, эм найруулхада, убшэ эмтттэл- 
жэ эхилхэдэ, гэрэй рамнай ургэхэдэ, дуган, 
дасан барихада Найп. Бэри буулгахада, 
газар малтахада, шэнэ хубсаНа умдэхэдэ, 
гэр байра барихада, тангариг угэхэдэ, 
модо таарихада, мори худалдахада, аян 
замда гарахада муу. Энэ удэр уйэеэ аб
хуулбал, I iahai I ута болохо, Найп удэр.

Сентябриин 25, монгол литээр 9, 
гарагай зургаан 

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, худал
даа наймаа хэхэдэ, хонитой холбоотой 
уйлэ хэрэгтэ, гэр байра барижа эхилхэдэ, 
ухэр мал худалдахада, ажалшаниие аба
хада, хурим найр хэхэдэ Найп. Эм най
руулхада, сэргэ Буулгахада, бэри буул
гахада муу. Энэ удэр уНэсэ абхуулбал, 
убшэн ерэхэ, муу удэр.________________ ^
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Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И

алас 1. дальний; Алас Дурна Дальний 
Восток; 2. даль; дали,

алаха 1) убивать, умерщвлять; ко
лоть, резать, забивать (скот); 2) парн.: 
мучить, изводить; алаха бариха мучить.

албан1 1. 1) служба; алба хаагшад 
служащие; алба хааха служить; алба 
хэлгэ служение; нести службу; 2) служ
ба (отрасль производства, учреждение); 
хэлхеэ холбооной албан служба связи; 
3) уст. налог. 2. 1) служебный; 2) офи
циальный, казенный; албан газар офици 
альное место. 

албан2 зал. оспа, 
албанай служебный, 
албантаха зал. болеть оспой, 
албата (мн. албатан, албатад); 1. нал. 

подданный, данник; албата зон поддан
ные; 2. податной.

албатан служащие; сэрэгэй албатан 
военнослужащие.

алба хаагша см. албан (алба хаагша). 
алга эхир. хозяйство, 
алгад гараха проходить мимо; объез

жать, обходить; пропускать, обносить 
(при угощении), 

ал тана окунь, 
алгасаан расхождение, 
алгасал расхождение (в пути), 
алгасалга расхождение, несовпаде

ние.
алгасалдаан расхождение, несогла

сие.
алгасаха 1) рассеиваться, отвлекать

ся; 2) расходиться (в пути, в разговоре);

3) миновать; 4) объезжать, обходить; 
пропускать; обносить (при угощении), 

алгасашагуй неминуемый, 
алгаша: алгаша бэшэ барг. бесхозяй

ственный.
алгебра алгебра.
алда 1. маховая сажень; 2. саженный, 
алдаан 1) упущение; 2) проигрыш, 
алдагдал утрата.
алдагдаха страд. от алдаха теряться, 

ускользать; проскальзывать, проскаки
вать; быть утерянным (или упущенным).

алдадгуй 1) безошибочно; 2) неуклон
но, неотступно.

алдалга отгл. сущ. от алдаха 1) про
мах; 2) проигрыш; 3) в сочет.: шэнээ ал
далга истома.

алдалгуй 1) безошибочно; 2) безоши
бочный; верный.

алдалха мерять саженями (маховы
ми), измерять размахом обеих рук.

алдама: нюдэ алдама а) необозри
мый; б) непроглядный, хоть глаз выко
ли (о темноте).

алданги: зурхэ алданги а) оробевший, 
робкий; б) зал. обленившийся.

алдангуйгеер не упуская; не спуская 
(глаз); неотступно, неотрывно; алдангуй 
буудаха стрелять без промаха.

алдар известность, популярность, 
слава; алдар нэрэ парн. имя, известность, 
авторитет, престиж.

алдартай прославленный, зна
менитый, известный.
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