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Ури хуугэдтээ унаган хэлыень мэдуулэел...
Буряад хунэй ури аад, 
Буянта хэлэеэ

мэдэнэгуй, 
Оорынь гэмтэйе

мэдэнэгуйб; 
войэдоол гэмтэй бэшэ 

аалди? -  гэжэ Базар-Садо 
Цыденов шулэг соогоо 
бэшэйэн байдаг. Оршон 
сагай байдалаар хараха- 
да, буряад хэлэн орёо- 
хон байдалда орожо, 
илангаяа багашуулай, 
залуу хубууд басагадай 
дунда хэрэглэгдэхэеэ бо- 
лижо, мартагдаж а бай
на. Тиимэйээ ухибуудые 
хумуужуулгэ, мун турэл 
арадайнгаа ёйо заншал, 
гуримуудые, буряад хэтэеэ 
мэдэхэ болгохо гэйэн 
зорилго табигдажа, ехэ 
ажал ябуулагдажа байна.

Буряад Уласта «Центр 
развития культуры и сов
ременного искусства» 
нээгдэбэ. Энэ тубэй гол 
зорилгонь буряад хэлэеэ 
хугжоожэ, турэл хэлэн 
дээрээ хоорэлдэхэ.

Тиибэшье буряад хэ- 
лэнэй удэрнууд унгэр- 
гэгдэнэ. Захааминай айма

гай тубэй номой сан 
унгэргэжэ, дунгуудээ 
гаргаба. Октябрины 21- 
дэ «Сэсэн бэрхэ» Google- 
тест онлайн аргаар унгэр- 
гэгдэбэ. Эндэ 600-аад 
хун хабаадаж а, 53 хун 
туруушын йуури эзэлбэ. 
Октябрины 23-да «Эр- 
хим диктант» унгэржэ, 
16 хун хабаадаба. Эгээ 
эрхимуудынь: Ж аргал-
ма Гомбоевна Будаева 
Улэгшэнэй, Сэрэгма Н и
колаевна Дариж апова 
Хуртагын, О льга Вла
димировна Цыденова 
Бургын, Зоя Зоригтоевна 
Ж алсанова Хуртагын, 
Т атьяна Сергеевна Банза- 
ракцаева Бургэ нютагай. 
«Уншалга-2020» гэйэн 
мурысоон октябри и н  
27-до унгэржэ, 28 хун ха
баадаба. Х абаадагш ад 
видео буулгажа эльгээжэ, 
Борто ню тагай Бадмасу 
Ж аповна Бадмаж апова 
б а Сахирай интернадай 
йурагш а А лтана Садаева 
хоёр илажа гараба.

Буряад хэлэнэй удэр- 
нуудтэ Дутэлуурэй хуу-

гэдэй сэсэрлигэй хумуу- 
жуулэгдэгшэ М унко 
Ринчинов Уласай «Эдир 
бамбаахай» олимпиада- 
да хабаадажа, нэгэдэхи 
йуурида оробо. Т иибэ
шье сэсэрлигэй хумуу- 
жуулэгдэгш эдэй хоорон- 
до олон бэрхэ буряад 
хэл эеэ мэдэхэ ухибууд бии 
гэжэ жюри тэмдэглэбэ.

Дутэлуурэй арадай театр 
«Энеэлдэе!» гэйэн нэгэ
дэхи уласай мурысоондэ 
хабаадаж а, «Намарай 
удэр» гэйэн зужэг тэдэ- 
нэй анхаралда эльгээбэ. 
Бухыдоо 60-аад видео- 
ролигууд эльгээгдэбэ. 
Пурагш ад, багш анар, 
хуугэдэй сэсэрлигэй 

хумуужуулэгдэгшэнэр, 
арадай театрай артист- 
нар багахан кино буулга
жа хабаадаба.

Иимэ хэмжээ ябуул- 
ганууд унгэргэгдэнэ. 
Турэл йайхан буряад 
хэлэеэ туби дэлхэйдэ 
гээжэрхингуй, тумэн жэл 
соо сахижа ябаял даа!

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
мании корр.
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ПУРАЛСАЛ

Буряад Уласта бэрхэ Ьурагшадые дэмжэнэ
«Ухибуудтэ компьютернууд» гэйэн ниигуулэсхы сэдьхэлэй хэмжээн Буряад 

Уласта эмхидхэгдэйэн байна.

Эржени Доржиева шэнэ ноутбугтээ болобо

Энээниие Буряа-
д а й  Х у д а л д а а -н а й -  
м аан ай  палата эхил- 
жэ, олон йурагшадта 
ноутбугууд дамжуулаг- 
даа. Олон хуугэдтэй гэр 
булэнуудые, илангаяа 
дунда йургуули ерэхэ 
жэлдэ дуургэжэ баййан 
йурагш адые эгээл хэ- 
рэгтэй оньйон техникээр 
хангаха зорилготой. 
Х ам ш агта ханяаданйаа 
болож о, Буряадта
бухы hy p ry  улину уд
харилсаагуй аргаар 
йуралсалаа эмхидхэжэ, 
зарим ухибууд эгээл хэ- 
рэгтэй ноутбук, ком пью 
тер угы yuiaphaa, орёо- 
хон байдалда оройон 
байна.

Тиин Захаами-
най айм агай дурбэн 
йурагш адта ноутбу
гууд эдэ удэрнуудтэ 
угтэбэ. Баянголой дунда 
йургуулиин А нна Л ю 
барская, Сахирай дунда 
йургуулиин С арю на Са- 
ды кова, С анагы н дун
да йургуулиин Эржени

Д орж иева, Х олтойоной 
дунда йургуулиин А лек
сандра Опалей гэгшэд- 
тэ айм агай йуралсалай 
тайагые даагш а Баярм а 
Владимировна Цырено- 
ва, аймагай толгойлог- 
шын экономикын асуу- 
далнуудаар орлогш о 
А лександра Н иколаевна 
О сокина гэгшэд хэрэгтэй 
бэлэгуудые барю улаа.

- Эдэ басагад номдоо 
ехэ бэрхэ. Олон тоото 
олимпиадануудта, эрдэ- 
мэй конференцидэ бо- 
лон бусад хэмжээнуудтэ 
эдэбхитэйгээр хабаада- 
даг, ундэр амж алта туй- 
ладаг йурагш ад, -  гээд 
Баярм а Владимировна 
тэмдэглэнэ.

Буряадай Хуралдаа -  
наймаанай палата
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мурысеен

Буряад У ласта «Алтай гуурИан» 
гэИэн харалган унгэрбэ

Эдэ удэрнуудтэ эдир сэтгуулшэдэй дунда соносхогдойон «Алтай гуурйан» гэйэн 
харалганай дунгууд гаргагдаба.

Ж юрин гэшууд байгша 
оной харалганда ехэ бэр- 
хэ ухибууд хабаадажа, 
йонирхолтой худэлмэ- 
ринууд олоной анхарал- 
да дурадхагдаа гэжэ тэм- 
дэглээ.

Туе харалган ород 
буряад хэлэн дээрэ бэшэ- 
дэг эдир сэтгуулшэдые 
тодорхойлжо, олоной 
болон ниитын анхарал 
зарим бэрхэшээлтэ асуу- 
далнуудта хандуулжа 
ш адаа, -  гээд Буряадай 
эдир ж урналистнуудай 
холбооной туруулэгшэ 
Людмила Доржиева тэм- 
дэглэнэ.

Ж ю риин гэшуудэй 
нэгэн дуугаар харалга
най гол Гран-при шан- 
да Гусиноозёрск хотын 
5-дахи дунда йургуулиин 
хэблэлэй тубэй бэлигтэй 
йурагш ад хуртэбэ. Тэдэ- 
нэй багш а хадаа бэлиг
тэй, д уршэл ехэтэй Мэдэг- 
ма Ракш аевна Лубсанова 
болоно. Эдэнэр харал
ганда гурбан видеоролик 
дурадхайан байна. Нэгэ-

ниинь Ородой Холбоото 
Уласай Герой А лдар Цы- 
денжаповай нэрэмжэтэ 
ниигуулэсхы сэдьхэлэй 
жаса тухай ролиг боло
но. Энээнйээ гадна «Гео
графия детства. Буря
тия» гэйэн Бухэроссиин 
тусэлдэ зорюулагдайан 
бекстейдж болон «Бидэ 
таниие йанан байнабди, 
ветеранууд» гэйэн видео 
буулгабари бэлдэгдэйэн 
байна.

«М ы формируем ин
формационное простран
ство» гэйэн номинацида 
Бухэроссиин йурагш адай 
худэлоонэй Захааминай 
аймагай тулоолэгшэд 
ород буряад хэлэн дээрэ 
«Вести/йонинууд» гэйэн 
дамжуулга бэлдэжэ, 
1-дэхи йуури эзэлбэ.

Хоёрдохи йуурида Сэ- 
лэнгын аймагай Гуси
ноозёрск хотын 5-дахи 
йургуулиин йурагшад га-
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раа. Гурбадахи йуурида 
Улаан-Удэ хотын 31- 
дэхи дунда йургуулиин 
йурагш ад ооНэдып те- 
левидени байгуулжа, 
тур эл гуламтынгаа 1юни- 
нуудтай олониие танил- 
суулха аргатай байжа, 
гараба.

Олондо мэдээсэл та- 
рааха шэглэлээр шуум- 
жэлхы дамжуулгануудые 
зохёолгын талаар харал- 
ганай удаадахи номи- 
нацида мун лэ Гусино- 
озёрск хотын йурагшад 
эрхимлээ.

Эсэгэ Ороноо хамгаал- 
гын Агууехэ дайнда 
И лалтын туйлагдайаар 
75 жэлэй ойн баярта 
зорю улагдайан эдир сэт- 
гуулшэдэй зохёолнуудай 
номинацида Гусиноо- 
зёрск хотын бэлигтэй 
хуугэдтэ хурэхэ хабаадаг- 
шад угы байгаа. Эдэнэр 
«Бухэдэлхэйн хоёрдохи 
дайнай дуурэхэ саг» ту- 
хай эссе-ролик бэлдэжэ, 
ундэр сэгнэлтэдэ хуртоо.

Хоёрдохи йуури
Улаан-Удэ хотын 3-дахи 
гимназиин hyparuia М а
рия Тобоева «Герои не
детской войны» гэйэн ви- 
деобуулгабариин тулое 
эзэлээ. Тунхэнэй айма- 
гай Х арбяаты н дунда

йургуулиин hyparuia Д а
рья Ангахаева «И помнит 
мир спасённый» гэйэн зо- 
хёол найруулжа, ш ангай 
3-дахи йуури эзэлээ.

Буряад хэлэн дээ- 
рэ «Дайн дажарай тал 
соо ябаагуйб» гэжэ 
нэрлэгдэйэн ролиг Сэлэн- 
гын аймагай Ж аргалан- 
тын дунда йургуулиин 
Дарья Данзанова, Айлана 
О чирова хоёр бэлдэжэ, 
ш ангай нэгэдэхи йуури 
эзэлжэ шадаа.

«Д обрая воля» номи
нацида Д.Ж . Ж анаевай 
нэрэмжэтэ парк соо модо 
йуулгагдажа баййан ту- 
хай репортаж бэлдэйэн 
Улаан-Удэ хотын 7-дохи 
дунда йургуулиин Анна 
М ункуева, Я на Зубкова 
хоёр ш ангай туруушын 
йуури эзэлбэ. Хурамхаа- 
най 2-дохи йургуулиин 
тулоолэгшэ Елизавета 
П уш карёва «Хурамхаан

минии тоонто нютаг» 
гэйэн найруулга бэшэ- 
жэ, 2-дохи йуурида га- 
раа. Х урамхаанай 1-дэхи 
йургуулиин hyparuia Вик
тория Цыденова «Дэл- 
хэйгээ абарая» гэжэ най
руулга зохёожо, 3-дахи 
йуури эзэлээ.

«Пургуулиин эрхим 
сонин» номинацида Ху

рамхаанай аймагай нэ- 
мэлтэ йуралсалай тубэй 
дэргэдэхи «Пуралсалай 
йонин» газетэ эгээл эр
хим гэжэ нэрлэгдээ. Эдир 
сэтгуулшэдые Сэсэгма 
Д оржиевна Дондобон 
йургадаг байна. Улаан- 
Удэ хотын 52-дохи дун
да йургуулиин «Ш коль
ный экспресс» сонин, 
тэрэниие хэблэдэг булэг 
эдиршуул хоёрдохи йуури 
эзэлбэ. Улаан-Удэ хо
тын 18-дахи йургуулиин 
«Солдаты истории» со- 
ниндо гурбадахи йуури 
олгуулагдаа.

«Алтай гуурйан» гэйэн 
харалганда амжалта туй- 
лайан эдиршуул булта 
хундэлэлэй бэшэгуудээр, 
дурасхаалай бэлэгуудээр 
ш агнагдаа. Эрхим ухи- 
бууд шэлэн абтажа, 2021 
ондо «Артек» лагерь- 
та унгэргэгдэхэ эдир 
сэтгуулшэдэй медиафо- 
румда хабаадалсахаяа 
ошохо болоно.

Уласай хэмжээнэй ха- 
ралганиие Буряад Уласай 
Болбосоролой болон эр- 
дэм ухаанай яаман, «Соз
вездие» гэНэп хуугэдэй 
туб болон Буряадай эдир 
сэтгуулшэдэй холбоон 
унгэргэдэг гээд тэмдэглэе.

egov-buryatia.ni
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ШЭНЭ НОМ

Санжай-Ханда Дармаевагай шэнэ ном 
нара хараба

«Буряад хэлэ сахин хугжеелгэ» гэйэн Буряад Уласай гурэнэй программын дэм- 
жэлгээр ирагуу найруулагша Санжай-Ханда Дармаевагай «Улгын дуунай аялга» 
гэйэн ном байгша 2020 ондо хэблэгдэн гараба.

Туе номой автор 
С-Х.Д. Д армаева уулата 
Захааминай урашуулай 
ню таг С анага тосхон- 
до 1956 ондо турэйэн.
Пургуулиин найанйаа 
уран зохёолдо йэдэбтэй 
байжа, уран шулэгшэ, 
багш а Аюша Доное- 
вой хутэлдэг дугуйлан- 
да ябаж а эхилээ. Бэлиг- 
тэй багш ын нулоо доро 
найруулгын абьяаста 
улам абтан, гуурйантай 
бухоор нухэсоо. Удхатай, ульгам хэ- 
лэтэй, унш агш адай йонирхол тата- 
маар шулэгуудые бэшэдэг басаган 
аймагайнгаа «Ажалай туг», «Буряад 
Унэндэ» йонинуудта тэдэнээ хэблуулжэ 
ябаа. 1988 онйоо Захааминай уран 
зохёолш одой «Уран Душэ» нэгэдэл- 
дэ орожо, 2016 ондо туе нэгэдэлэйн- 
гээ хутэлбэрилэгшээр йунгагдайан. 
Буряадай залуу уран зохёолшодой 
14-хи (1991), 15-дахи (1993) оной 
конференцинуудтэ хабаадаа. 1993 ондо 
унгэргэгдэйэн М элс Самбуевай нэ- 
рэмжэтэ республиканска ш ангай уран 
шулэгэй мурысоонэй лауреад болоо. 
2004 ондо «Сэдьхэлэй уянга», 2012 
ондо «Эхэ нютаг» гэйэн шулэгуудэйнь 
номууд хэблэгдээ. 2006 ондо «Алтар- 
гана» гэйэн Уласхоорондын бугэдэ буряа-

дуудаи нааданаи умэнэ 
унгэрйэн уран шулэгэй 
урилдаанай Гран-При 
шуужэ, 2016 оной «Ал- 
таргана» нааданда эссе 
бэшэлгээр дээдын шанда 
хуртоо. 2012 онйоо Бу
ряадай уран зохёолш о
дой холбооной гэшуун. 
2012 ондо хундэтэ баг
ша, поэд А.Ж . Доное- 
вой шулэгуудэй «Сиин- 
тэ» гэжэ нэрэтэй ном 
хэблуулээ. 2015 ондо 

М элс Самбуевай 75 жэлэй ойн баяр- 
та зорюулжа, «Би тайгын хубуунби» 
гэйэн шэлэгдэмэл зохёолнуудыень ном 
болгон хэблуулхэ ажал ударидаа.

«Улгын дуунай аялга» гэйэн шэнэ 
номойнь хэблэгдэхэ хэрэгтэ гурэнэй 
талайаа мунгэ йомологдохойоо гадна 
хэд туйалааб гэбэл: Ш абаев Николай 
Чимитович ба Гармаева Надежда Дор- 
жиевна гэгшэд поэдэй шулэгуудыень 
шэнжэн зууршалаа; А нтонина Нам- 
сараева угалза зурагаар шэмэглээ; 
Александр Бабалаев гэрэл зурагуудаар 
дэмжээ. 175 хуудайатай согсолбори 3 
хубида хубаагданхай: 1) «Ню тагайм 
шарай» 2) «Хуби заяанайм хугжэм» 3) 
«Уянгата угуулэлнууд» гээд.

Туруушын хубида автор нютаг 
орон, байгаалида хабаатай хамаг
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узэгдэлнуудые, ниигэм арад, эжы аба, 
зон нухэдее хайрлан, магтан туурээнэ. 
«Хангай тайгата Санагаяа харан, ха- 
ран байхадам, йарьдаг мунгэн дэнзэтэй 
хадалиг сэлгеэ ню таг юм», «Ара убэр 
хангайдань ангай зургэйоо дуулдагша 
ahap бугын урамдаа, аргал арсын анхи- 
лаан», «арад тумэн зоноймни ажабай- 
далай аялга соо алдар солонь, амисхаа- 
лынь, алаг зурхэнэйнь сохисо, арюун 
сагаан сэдьхэлынь, мунхэ инаг дураниинь, 
мухэшэгуй зориг, найдалынь».

Ж эшээнь, «Захаамимни» гэйэн дара- 
гар захата шулэгынь уншахада, зохёог- 
шын турэл ню тагтаа тон дуратай, туухэ 
домогынь йайн мэдэхэ баййыень ойл- 
гохоор. Занш алта буряад уран шулэгэй 
оньйыень оложо, до тор сохилто, тол- 
гой йуулэй холбоо гэхэ мэтые барим- 
талан, гун сэдьхэлэй оёорйоо уйан 
жороо буряад угэнуудээ ханамжатай 
наряар, торгон утайа йубийандал, зал- 
га залгайаар, эрхим ш анартай, ульйа 
дулаан шулэгуудээ бутээжэ, зоной 
йонорто дурадхана:

Захаамин -  заяан хубиимни тушэг, 
Зангирш агуй торгон замуудай

бэлшэр,
Залгаа сэнхир хадануудтай,
Замби тубиин узэсхэлэн, шэди,
Зориг тугэс бургэдуудэй орон,
Заха холын буурал Захаамин! 
Хубхэгэр сагаан уулэнуудэй хамбы 
П аарал манан дэгэлээ хэдэрйэн, 
П арьдаг таабайнарай мунхэ тоонто. 
Тэнгэриин сэнхир хубоо гоёогоод, 
Тээ тэндэ Уран-Душэ тобойно. 
Тэнгэриин ерэн юйэн дархашуул 
Тэндэнь ехэ дархаа хэдэг гэнэ. 
Тойрон йуугаад, тэдэнэр духэриглэн, 
Турынгоо, зонойнгоо жаргалые

бутээдэг.

Балта, душын абяан сууряатаад, 
Баатарнуудай туухэ, домог йануулаад, 
Бахархал, омогорхол, хусэл туруулнэ. 
Нухэн Шэбээтын нюуса хабшал соойоо 
Соохэр ноёной мунгэн годли яларна. 
Уран-Душын араар урамдан,
Ухаа буганууд, йогоонууд бэлшэнэ. 
Сагаан далиин хангалда йогтойон 
Сагдуулханууд ёохортоо бодон

ербынэ.
Д архан солотоной улгы нютаг 
Д алита бэлиг урашуулдаа юроонэ. 
Урасхал тургэн долгиёо Зэдэ 
Ульгам хулэгтэл урагш ань тууна. 
У ран бэлигэй улгын дуун соностоод, 
Улад зоноймни сэдьхэл йэргээнэ. 
Н амж аа тэнюун, дэлгэр сэдьхэлтэй 
Н омгон даруу арад зонхониинь 
Н айдамтай батаар аж абайдалаа

зохёонхой,
Алишье сагта айлшадаа хулеэн абажа, 
Алда хадагаар, арсын хангалаар

угтанхай. 
Цырен-Ханда ДАРИБАЗАРОВА

(Ургэлжэлынь удаадахи дугаарпш)

'WWWц-

взятия

УЛГЫН ДУУНАЙ 
АЯЛГА
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Далан долоон домог
УРИЛДААН

«Далан долоон домог-2019» гэйэн урилдаанай дунгууд гаража, Захааминай 
«Уран-Душэ» нэгэдэлэй гэшууд хабаадажа, туруушуулэй тоодо оролсоо.

Лубсан Цыренов «Хадата нютагай Ашань галаа носоогоо.
Нургаалай домогууд», Хандажаб Ц ы 
ренов «Гэгээн мэдэлшэд», Валерий Цы- 
биков «Дулаан хаанай мургэл» гэйэн 
хужарлама йонин толилолгонуудайн- 
гаа тулоо хундэтэ гурбадахи йуури эзэл- 
бэ. Урилдаанда хабаадагш адаа унэн 
зурхэнйоо амаршалнабди, уута абдараа 
дам саашань уудалжа, шэнэ ульгэр до- 
могуудаар улад зоноо баясуулжа бай- 
ял гэжэ уряалхадаа, Буряадай бэлиг- 
тэй уран зохёолшо Д ондог Улзытуевай 
иимэ шулэг дурдая:
УЛЬГЭР

Хугшэн эжынь сомсойн йуугаад
хоймортоо

Хоорэнэ ульгэр.

Хубуухэн дуураба.
Худэйэн хунжэл соогоо.
Далита хулэгы унажа,
Уулэ маные 
Пэтэ сохни ошобо.
.. .Хорин жэл унгэроо.
Булад далита хулэгоор 
Хугшэн эжынгээ 
М аани дээгуур 
Гурба эрьен тойроод,
Хубуухэн мордоо,
Баяр хургэн,
Ажабайдал тээшэ.

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА,
уран зохёолой болон ниитэ улас турын 

«Байгал» сэтгуулэй эрхилэгшэ.

ХАДАТА НЮТАГАЙ ЬУРГААЛТАЙ ДОМОГУУД
ЬУУЖЫН HYX3P  
ШАЕААЖА ХАРАДАЕЕУЙ

Диилдэхэгуй юумэн энэ 
дэлхэйдэ байдаггуй. Юр- 
тэмсын ёйо, хэтэ мунхын 
юумш бацдапуй, хододоол 
йэлгэсэлдэжэл байдаг юр- 
тэмсэ ха юм даа. Хара 
сагаанйаа, муу йайнйаа 
оорэгуй, диилэхэ диилдэхэ 
хоёршье шэгнуур шэнги нэ- 
гэниинь даража, нугоодэнь 
ургэгдэжэ байдаг гээшэ.

Урда сагта нэгэ ню- 
тагта багахан булэг зон 
ажайуудаг байгаа.

Ямаршьеб халдабарита

убшэнйоо юм гу, али нэгэн 
шалтагаанйаа боложо, тэдэ 
зон хойно хойнойоонь найа 
баража эхилбэд. Хэдыхэн 
сагай болзор соо бултадаа 
шахуу барагдажа, хоёрхон 
лэ аха дуунэр амиды улэбэд. 
Багаханууд даа: дуунь 11- 
тэй, ахань оройдоол 13-тай.

Теэд яахаб, амидын 
арга хэрэгтэй. Эгээл хойно 
нугшэйэн хунэй йэеые ойн 
захада оруулаад, гэшууйэ 
мушэроор хуурыень ху- 
шаад, гэдэргээ ерэбэд. 
Тэндэхи хоойон гэрнууд 
соогуур ябажа, хоол бэ-

дэржэ эдеэд, гуламтыень 
тулеэд хонобод. Нугшэйэн 
зон булта боохолдойнууд 
болошонхойнууд, удэшэ 
бухэндэ нэгэ гэртэ суг- 
ларжа, йунёо дуурэн ёохор 
хатаржа наададаг байбад.

Ойро байдаг нютагуу- 
дай зоншье эндэ боохол
дойнууд байна гэжэ мэдээд, 
холуур тойродог боложо, 
нэгэ дасанйаа ламанарые 
залажа, ном сан табюулха- 
дань, эдэ боохолдойнууд 
диилдэжэ угэбэгуй, уд эр 
дунда тэдэ ерэжэ угоогуй 
бшуу. Олон зоной ерэхэдэ,
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айНап хоёр хубууд ой соо 
орожо хоргодоод, ябаНап 
хойнонь байал йооргоо ерэ- 
жэ хоол баряад, хонолго- 
доо бэлдэбэд. Боохолдой- 
нууд байал ёохорлобо даа.

Хубуудэй ажаглайаар, 
боохолдойнууд ээлжээгээр 
гэрнуудые йэлгэдэг, тиихэ- 
дээ нара буруугаар ерэдэг 
байба. Мун байа ёохорло- 
ходоошье, нара буруу той- 
родог заншалтай байба. 
Залуу заахан хубууд яахаб 
даа, боохолдойнуудай наа- 
дадаг гэртэ байнгуй, хойто 
гэртэ хонолсоод лэ байдаг 
байгаа.

Нэгэтэ углоогуур ахань 
дуугээ йэреэжэ иигэжэ хэлэ- 
бэ: «Боохолдой болошойон 
хоёр эзынэрнай бидэ хоё- 
рые абаашахамнай, боо
холдой болоод, йунёо 
дуурэн хатаржа жаргахат 
гэлдэжэ байна гэжэ биттт- 
ни зуудэлбэб. Яаха хээхэм- 
найб? Иигээд лэ боохолдой 
болошохомнай гу?» -  гэжэ 
уй-хай болобо. Иимэ айм- 
шагтай юумэ дуулайан 
дуунь нилээн абяагуй бай- 
йанаа эрид ш иидэмгэй- 
гээр : «Аха, тэдээндэ
ош о од, зон зургааниие 
айлгажа ябанхаар тэрэ 
хоёр боохолдой эзынэрээ 
угы болгоёл даа! -  «Ай Бог- 
до, теэд ши бидэ хоёр яажа 
иимэ шанга боохолдой- 
нуудые диилэхэ юмбибди, 
оороо хараа бэлэйттт, лама-

наршье даража шадаагуй 
бэлэйл?

Бишни аха заха таа- 
байнарай зугаае нэгэтэ 
шагнайанаа хоорэйуу. 
«Боохолдойнуудые буу- 
дажа угы болгодог буу- 
даха буугаал мунгн тобшоор 
йомолхо хэрэгтэй. Эдэ 
хоойон гэрнууд соогуур са- 
хюур буунууд олон ха юм. 
Орой наадахаяа ерэхэдэнь, 
хоёр эзынэрээ буудаха- 
дамнай, хосоронгуй яахаб. 
Бэшэ боохолдойнуудынь- 
шье тонилно бэзэ» -  гэжэ 
дуунь харюусаба, -  «Заа, 
тиигэел даа. Нэжээд буу 
йомолоод, бэеэ нюуха нуу- 
гануудые хээд, буунуудаа 
бэлэн тодхоогоод, «Заа» 
гэхэдэм, шимни заахан эзы 
руугаа буудаарайш харин 
бишни томыень буудахаб» 
-гэж э аханьухаазааба.

Хэлсэйэн ёйоороо буу
нуудаа бэлдээд, бурэг-бараг 
болоходо, боохолдойнуу
дай сугларха гэртэ оро
жо хоргодобод. Харанхы 
болохотой сасуу ехэ шаг- 
шууяан гаража, ухибуудэй 
бархиралдаан, зэбуурхэмэ 
энеэдэн дуулдажа, боохол
дойнууд орожо ерэйээр: 
«Гуламтаяа тулижэ, ёохор 
наадаяа эхилэе!» -  гэжэ 
йухирэлдэбэ. Гуламтайаа 
гэнтэ хухэ дулэн гаража, 
тулеэнэй тас-няс носохонь 
дуулдана. Г эр соо зааха гэ- 
рэл орожо, йуудэр бэенууд

харагдажа, хоёр дабхар 
булэг болоод: «Урагша,
хойшоо яашаеэ» гэжэ 
дуулалдайаар байтарынь, 
эгээл урдань хоёр эзынэ- 
рынь харагдаба. Тэдэнь 
бэшэнээ дахуулаад, хубууд 
тээшэ залабад. Тиихэ хоо- 
рондонь ахань «заа» гээд, 
хоёр хубууд зэргэ шабхаяа 
даражархибад. Хоёр буу- 
гай абяан «бид» гэжэ нэ- 
ерээд, гуламтын гал пад 
гэжэ угы болоод, пэд ха
ранхы болоод, дариин унэр 
анхилжа, абяа шэмээгуй 
байдал тогтошобо.

Хубуудэй гуламта тули
жэ, галай гэрэлдэ хараха- 
дань, соо буудуулйан нэгэ 
заахан эгэйээ бааяжа, ха- 
жуудань буугай тобшодо 
бутаршайан ухэрэй нэгэ 
йуужэ хэбтэбэ.

Ондоо юуншье хараг- 
дабагуй. Иигэжэ ламанарай 
дараагуй боохолдойнуу
дые хоёр заахан хубуудэй 
дарайан домог бии юм даа. 
«Диилдээгуй юумэд нэгэл 
аргаар диилдэдэг» -  гэлсэ- 
дэг ха юм. Эндэйээ удхалан: 
буряад зон уусэеэ эдихэдээ, 
малайнгаа йуужые алба тайа 
сабшадаг юм.

Пуужын нухеор шагаа- 
жа харадаггуй юм: дацдьш 
юумэ харадаг болошохо гэ- 
дэг. Болойонйоо ама хурэжэ, 
буурал1таа угэ дуулажаябапы.

Лубсан ЦЫРЕНОВ
(Ургэлж элынъ удаадахи дугаарта)
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Ж Э Л Э Й  Д У Р Б Э Н  САГ
Хур сайан тогтожо, 
Хуйтэнэй хайа мэгдээ. 
Х аш ан мориной хатар 
Х аргын утые мэдуулээ. 

Хада майла харлажа, 
Хабарай ерэхэ мэдэгдээ. 
Харгы замда гарахадам 
Хани нухэдни

йанагдаа. 
Дууша шубуудай ерэхэдэ, 
Досоомни дулаахан

болоо. 
Д олоон унгын йолонго 
Д улаан сагые йануулаа. 

Н абш айа намаанай
шарлаха, 

Н амарай ерэйые
мэдуулээ. 

Налгай амаржа йутарам 
Н айанайм ошойон

мэдэгдээ.

Х А РА  Ь Э Е Р
Энэ ушар минии бага 

найанда Д алахай ню- 
тагта болойон байна. 
М инии аба Буда Ш агду- 
рович Г армаев дайнай 
ветеран, ехэ дайнда га- 
раа гэмтээйэн (инвалид 
II группы). Уусээ гаргаа- 
хадаа хубуудые хэлэдэг 
йэн. Тэрэ уедэ, манайхин 
гэртээ олон хадаа нэгэ 
томохон гунан хаш араг 
уусэдээ гаргаа йэмди. 
Уусээ гаргахаа хуршэ 
Ш агдар (Нимбуу) Цыре- 
нов, Санжай Ш ойдоков

ба Бадма Г ончиков хуряа- 
ха ерэйэн байгаа. Бадма 
хуряаха мяханда ехэ бэр- 
хэ, йухэ ехэ хэрэглэхэгуй, 
хуу хутагаар мяхаа туй- 
лаха, йэерээ хуу нэгэ-нэ- 
гээр йалгааха. Тэдэ уусэ 
гаргааж а, эрэшуул айм- 
ш агтай тургэн гунан ха- 
ш арагаа ажалаад, мяхаа 
шанахые маанадта угоо 
йэн. Эгээ томо хара йэер 
ш аналсаба.

М яханшье боложо, 
столдоо йуубад. Пэерээ 
мулжэхынгээ урда мяхан- 
йаань нэгэ бага отолжо, 
галда ургэдэг. Стол дээ
рэ мяханай даруулга, 
хахад литр сагаан архи 
бии боложо, тэдэ гурбан 
хухюун зугаатай боложо, 
йэерээ сохижо эхилбэ. 
Пэерээ йэлгэлдээд со- 
хино, йэер хухархал угы 
юм. Гары нгаа хабада- 
тар сохинод, хухарбагуй. 
Тэдэ гурбан мяхаа эди- 
жэ садаад, йэерээ абаад 
дэлгуур ошохо гэлсэбэд. 
А ба тэдээндэ хахад ли- 
тэрэй мунгэ угоо йэн. Би 
тэрэ гурбаниие дахаад 
магазин ошоо йэм. Тэдэ 
гурбан дэлгуурэй газаа 
мунгоор хубуудтэ йэерээ 
ш аалгаха гэйэн байгаа. 
Дэлгуурэй газаа Зэгбэ 
Гомбоев, Сергей Ж ам- 
балов хоёр байгаа йэн.

БОРИС ГАРМАЕВ

Зэгбэ Гомбоев ехэ томо 
ш амбай хун йэн. Би Зэг
бэ Гомбоев абайаар хуха 
сохихонь гэжэ йанайам, 
тэрэ сохино сохино ху- 
халхал бэшэ. Пуулдэ 
буйэеэ гартаа  орёогоод 
ш ааба, хухархал юумэ 
угы. Тиигэжэ байтар 
урдайаа автолавка ерэ- 
жэ ябаа йэн. Тэдэнэр ехэ 
хухилдэбэ, нэгэ хахад 
литр архияа табяад, энээ- 
нээ хоёр болгоё гэлдэнэд. 
А втолавка ерэжэ, тэдэнэй 
хажууда зогсобо. Кабина 
соойоо Д обдон гараж а 
ерээ йэн. Тэдэнэр г а р а а  
б а р и с а л д а а д , Д обдон- 
до хандаба.

Сохисын нэгэ сул- 
хооб, гурба шаагаад хуха- 
лаа болобол, хахад литр 
танайхи. Тэрэ уедэ хахад 
литр сагаан архи 3 тухэриг 
хэды копейкэ байгаа.

Зай, Добдон йэер абаад 
нэгэ бага шэртэжэ хараад, 
далайха зуураа хуха сохёо 
йэн. Пэер «тас» гэйэн абяа 
гараад автолавкын тумэр 
кузов «хан» гэтэр дайраад 
унашоо бэлэй. Тэдэ та- 
бан хуйхэрэй гайхалдан 
йэерээ шэнжэжэ, хаража 
дуургээд эрьелдэн гэхэдэ, 
автолавкаш ье, архишье 
угы болош оод байгаа 
йэн. Д обдон Санага ню 
тагай хун йэн.
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ЁПО ЗАНШАЛ

Хони гаргаха eho
Буряад арад хадаа хэр carhaa хойшо малаа удхэжэ, 

тэрэнээрээ ажамидаржа ябайан заншалтай. Мал гарга
ха гээшэ еерын олон eho гуримуудтай, теэд гурим зар- 
шам бухэниинь удхатай баййан. Хони гаргалгын нэгэ 
хэды Ионии мэдээнуудтэй энэ зураглал соогоо танил- 
суулха хусэлтэйбди.

ТАЛААН ТУРШАЛГА
Хони гаргаха айл заал 

haa зулаяа бадараадаг 
б айНап. М ягмар ба бимба 
гарагуудта хони гаргажа 
болохогуй. Нэн туруун 
амитаниие зобоонгуй, 
тамалангуй гаргаха гу
рим сахигдаха ёйотой. Хо- 
нин йурэг удэхэеэ болихо, 
хэшэггуй бол охо гэйэн 
нугэлйоо зайсаха шухала.

Хони гаргаНап эрэ хун 
дэлюуень абаад, ар Нал 
дээрэ ташаха ёйо байгаа. 
Дэлюу ташаха, сохихо 
гэйэн заншал ямар удха- 
тайб гэхэдэ, тэрэ айл ямар 
бэритэй болохоб гэжэ та- 
лаан туршалга. «Тас» гээд 
шанга абяатайгаар арйан 
дээрэ унаа хадань, шан
га бэритэй болохо гэдэг 
б айНап. «Пял» гээд унаа 
йаань, йулашаг бэри оро- 
хо гэйэншуу.

Буйэтэйшуулэй хониёо 
тон наринаар, нимгэн га- 
зартань хутагаар убеэд, 
зузаан газартань нюдар- 
гаараа убшэжэ дуургээд, 
гэдэйыень аминдань бол-

гоходо, басагад бэреэдэй 
ажал эхилхэ.

ЭХЭНЭРНУУДЭЙ
АЖАЛ

Эгээл туруун хошхоно- 
гоо илгаад абаха, тиигээд 
хотиргойгоо задалха. За- 
рим нютагуудаар хотир- 
гой задалангуй, тэрэ шэг- 
тэнь yha эюулэн, сэбэрээр 
угаагаад, шуйа шудхажар- 
хидаг заншалтай. Ахада, 
Тунхэндэ тиигэдэг гэжэ 
дуулаад, уран, шадамар 
эхэнэрнуудээрнь бахархаа 
бэлэйб.

Г эдэйэнэй йэмжэ
оохыень аргааханаар суг- 
луулаад, гузоо, Нэрхипсэг, 
йархинсаг, будуун, на- 
рин гэдэйыень НэбНэ 
г гI абааН ai i h аа11 г» арилгаха, 
шобторхо. Нютаг айма- 
гуудай ёйо нэгэ бага он- 
доо. Агада haa, унгэрыень 
ехээр шобторжо угаадаг, 
гузоогоо зулмаажа, саб са- 
гаахан болоторнь угаадаг. 
Буряад Уласта ажайуугаа 
буряадууд унгэр гээшэ 
бухы хэшэгынь гэхэ. Тэ-

рэнь 6aha зуб, юундэб гэ
хэдэ, унгэр соонь хундэ хэ- 
рэгтэй, онсолон хэлэхэдэ, 
хотодо, эдеэ буйлуулдаг 
махабадта ехэ ашагтай 
олон ферментнууд байна.

Пая гаргагдаНап хо- 
ниной йэбйээр буряа
дууд хулоо аргалдаг 
баййан. Тэрэ боро арга 
муноошье хэрэглэгдэдэг. 
Хуйтэ абаНап уе мусэеэ 
халуун йэбйээр шабаад, 
дээрэйээнь целлофанаар, 
будоор орёогоод йуудаг. 
Амитанай халуун элтттэ 
хусыень бэедээ шэнгээн аба- 
жа, хуйтэ нойтоёо гарга- 
на гэйэн ухаантай. Тии
гээд хулнуудээ булеэхэн 
yhaap угаагаад, raha ар- 
шаад, саашаа бэеэ дулаа- 
наар абаха, йалхи абажа 
болохогуй.

Хотоёо сэбэрээр илга- 
хадаа, нарин гэдэйэтэйнь 
абаха, тэрэнииень утаха- 
наар абажа оролдохо, 
юундэб гэхэдэ, йуулдэнь 
шуйа шудхахадаа, амНа-
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рыень тэрэ гэдэ1эээрээ 
уяжа хааха болоно.

Нугее талаНаапь йар- 
хинсагйаа илгахадаа, 
гараараа та1эа барижа 
шалгаад, тон пиилэНэп 
газартань отолон илга- 
ха, амНарыепь наринаар 
абаха шухала, залпагар 
болоходоо муу. Шу1эаяа 
шудхаад, даб1эа ба ман- 
гир хээд, модон шэбхэ- 
эрээ ам1эарыень тур эн 
хааха. Шэбхэ гээшэ зо- 
рожо сэбэрл'л дэНэп мо
дон, узуурынь хурсаар 
зороотой. Шэбхэеэ йэмжэ 
оохоор орёон хушаад, 
дээрэйээнь хотынгоо на- 
рин гэдэйээр тайа орёо- 
хо, уяха. Ш анагдайан 
хотын шуйанай шэбхын 
модон харагдаха ёйогуй, 
оохэниинь жэгдэ орёол- 
тотой байха ёйотой. Баса- 
гад ехэ оролдодог баййан, 
юундэб гэхэдэ, ерээдуйн 
хадамай ажабайдалынь 
энээнйээ дулдыдаха гэйэн 
удхатай.

Модониинь харагдаа 
болбол, угытэй ажайуухаш, 
оохэн жэгдэ, элбэг байгаа 
йаань, баян тартан йуухаш 
гэдэг баййан.

Шэбхэ модоёо йуулдэнь 
сэбэрлэжэ угаагаад, йэеы 
гэрэйнгээ йарабша доро 
хабшуулдаг баййан.

«НОМ» УНШУУЛААД
Ж аахан басагадые

гэдэйэ аршажа йур- 
гахадаа, йархинсаг угаал- 
гайаа эхилдэг байгаа. 
«Энэ ном унша» -  гээд, 
угэжэрхидэг баййан, 
унэхеереел, номой олон 
хуудайа мэтэ йэхэн, иран, 
сэбэр болоторнь угааха. 
Гадна, бэреэдээ шалгадаг 
баййан: хэр шадамар бэри 
орооб гэжэ йархинсагай 
сэбэрээр харадаг байгаа.

Г эдэйэ доторыень 
хаянгуй, бултыень эдеэн- 
дэ хэрэглэдэг зантттал бии. 
Эльгэ дотор оохэтэй хоёр 
хутагын дунда татаад, 
хэршээд, дабйа йонгино 
нэмээд, будуун гэдэйэн 
соо хэжэ, эреэлжэ шанаха. 
Урсэ, хотиргой, йэрхинсэг 
гурбые жолоо шэнгеэр 
ута болгожо зуйеед, хош- 
хоногоо урбуулхадаа, ба- 
рилсаха. Гузеен уушхан 
хоёрые байа ута болгожо 
зуйеед, нарин гэдэйээр 
орёожо, орёомог, ормог 
бэлдэхэ. Мяханай, дото- 
рой улэгдэлнуудые татаад, 
йархинсагай хуудайан 
бух эн эй дунда наринаар 
дэлгээгээд, амйарыень 
хоёр шэбхээр хаагаад ша- 
нахада, ехэ амтатай шаха- 
мал гэйэн эдеэн болодог.

Эльгэ йэмжэ соо орёо- 
гоод, гал дээрэ буураб- 
шалуулаад эдихэдэ, хэды 
амтатайб даа! Мяхаяа 
буурабшалуулаад эди- 
хэ гурим байал удха

тай, шуудэнгы мяхан соо 
шуйанда хэрэгтэй гемо
глобин ехэ байна, тиимэ 
мяха эдихэдээ бэе тэнхээ 
тамиртай, убшэ хабшанда 
диилдэхэгуй, иммунитед- 
тэй болоно.

МЯХАЯА ШАНАХАДАА
Аха захатан жаахан 

хуугэдтэ шанайан мяха жэ- 
жээр хэршээд, зурхэнйее 
эдигты -  зурхэтэй боло- 
хот, хэлэнйээ эдигты -  хэ- 
лэтэй болохот гэжэ байжа, 
дамб ар эдюулдэг баййан.

Хотоёо хотоноороо 
эдихэ, далые далан хун 
эдихэ гэжэ байжа арадай 
сэсэн угэнууд байха. Д а
лые сэбэрээр мулжеед, 
узэл узэдэг заншал бул- 
танда мэдээжэ юм ааб даа. 
Г эрэй эзэнэй унгэрйэн, 
ерээдуйн байдалыень тус- 
гаар мэргэнээр уншажа 
ш ададаг хунууд баййан. 
Энэ шадабари тухай арад- 
най уейее уедэ дамжуул- 
даг, ухибуудтээ заадаг 
баййан.

Хониной тархи 
тоолэй -  эгээл хундэтэй 
табаг гээшэ. Хониной 
тархииень долоон уд эр 
шанажа, шулыень уухада, 
дом арга болодог.

Иимэ мэдээнуудые та- 
най анхаралда дурадха- 
бабди.

https://buruiieii.ni/site/
news?id=27359 

Намжилма ЦЫДЕНОВА

https://buruiieii.ni/site/
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эгэшэ нухэрэйнгее дурасхаалда
Октябрь hapbiH 26-да манай эгэшэ нухэр Цы- 

рен-Дулма Гомбоевна Очирова удаан саг соо 
хундоор убшэлйэнэй удаа 85 найан дээрээ ал- 
тан дэлхэйтэй хахасан мордобо. Цырен-Дул- 
ма Гомбоевна манай «Уран-Душэ» нэгэдэлэй 
эгээ туруушын гэшуудэй нэгэн бэлэй. Улэгшэн 
тоонто ню тагаа уран угоороо дуулан магтажа, 
туруушынгээ шулэгуудые бэшэйэн байгаа. Уран 
зохёолой, буряад хэлэнэй багш ын мэргэжэлтэй 
бэшэшье хадаа, уран угын баялигые мэдэрдэг, 
ойлгодог ёйотой дуушан, шулэгшэн сэдьхэлтэй 
хун байгаа. Ш улэгуудынь аймагайнгаа, уласайн- 
гаа йонинуудта, «Байгал» сэтгуулдэ толилогдо- 
жо байдаг йэн. Нэгэдэлэйнгээ хамтын «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран- 
Душын угалзанууд» гэйэн согсолборинуудта, муноо хэблэгдэхээ баййан 
согсолборидош ье оруулагданхай йэн.

Х ододоо уриханаар мийэржэ ябадаг, аали номгохон, даруухан угэ 
хууртэй хун бэлэй. Энхэргэн эжы, хугшэн эжы, ню тагайнгаа арад зоной, урн 
хуугэдэйнгээ, аш а гуш анарайнгаа, гуурйа баридаг нэгэдэлэйнгээ нухэдэй 
сэдьхэлдэ мунхэдоо улэхэнь дамжаггуй.

«Уран-Душэ» нэгэдэл

Б У Р Я А Д -О Р О Д  Т О Л И
аляархаха 1) резвиться; баловаться, 

проказничать, озорничать (о детях); 2) 
заигрывать, кокетничать (с девушкой), 

аляайан мухи, муха, 
аляайархуу изобилующий мошкой, 
амагуй 1) бессловесный, немой; хэлэ 

амагуй немой; 2) без удил; не приучен
ный к езде, необузданный (о лошади).

амадаха 1) запевать: начинать гово
рить; 2) пересекать кому-л. путь; ама- 
дан ошохо идти наперерез; 3) хватать 
за удила (напр, лошадь); 4) перен. пере
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Эмхидхэн байгуулагша: 
Захааминай аймагай захиргаан.

бивать (речь); предупреждать; амадан 
хэлэхэ говорить вперёд кого-л.

амадуулха дону ап. от амадаха 1) 
велеть пересечь путь кому-л.; 2) быть 
встреченным кому-л. наперерез; 3) 
быть схваченным за узду.

амалха 1) пригубить, отведать; 2) го 
ворить, изрекать; 3) обещать; 4) взнуз
дывать; 5) перен. обуздывать; 6) вы 
далбливать; заадайа амалха проводить 
жёлоб, паз (по столбу), 

амалшагуй невыразимый.
С.М. БАБУШКИН «Буряад-ород толи»
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суглуулан буридхэжэ, 
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Хэблэлэй нэгэ хахад хуудайан хэмжээтэй. 
Толилолгонуудта угтэйэн тоо ба 
баримтануудай, хунэй, нютагай 

нэрэнуудэй зуб бурууда 
авторнуудынь харюусалгатай. 

Редакциин хараа узэл авторнуудай 
haiia.i бодолтой зохилдонги 

бэшэ байжа магад.


