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Буянта хэрэг ябуулна
Декабриин 5-да йайп дураараа туйалагшадай йайндэр тэмдэглэгдэбэ.

Захааминай волонтёрнууд

Манай Захаамин аймаг- далда ороНоп хунуудтэ cahanhaa сэбэрлэхэ, убдэжэ 
та 150 волонтёрнууд тоо- туНа хургэнэ. Ундэр и ah а- байНап хундэ туйалха, эм 
логдоно. Эдэ хунууд Найп тай хун зондо тулеэень домыень болон эдеэ хоо- 
дураараа хундэ хушэр бай- хахалха ту, али хорёоень лыень асаржа угэхэ, шубуудта
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Ука урдаж а байкандал хэлэхэ.

гэр хэхэ болон бусад ажал- 
нуудые хэнэ. Пайн дураа- 
раа туйалагшадтай адли 
хун бухэн буянта хэрэг 
хэхэ аргатай. Пайн Напал 
бага жэшээнуудйээ дул- 
дыдана гээд эмхидхэгшэд 
Напуулпа. Миисгэй абар- 
ха, автобусто Нуури гарга- 
жа угэхэ, харгы гаталхые 
туйалха, мун танигдаагуй 
хундэ энеэбэлшье буянай 
эхин боложо угэхэ юм. Энэ 
йайндэртэ 80 волонгёрнууд 
эдэбхитэй хабаадаНапай 
тулее, баярай бэшэгуудые 
абаба. Пайн дуратанай 
упдэНэп удэр Буряад Ула- 
сай Толгойлогшо Алексей 
Цыденов бухэроссиин шан- 
гуудые барюулба.

«#МыВместе бэе бэедээ 
туйаламжын бухэроссиин 
тусэлые бэелуулгэдэ ху- 
бита оруулНапай тулее» 
медальнуудаар эдэбхитэн 
шагнагдайан байна. Захаа- 
мин аймагай волонтёрнуу- 
дай оперативна хутэлбэриин 
штабай Арсалан Иванович 
Батуев ба Людмила Алек
сандровна Баландина хоёр- 
то Ород Уласай тэмдэглэ- 
лэй медаль барюулагдаба. 
«Эрхим волонтёр» гэНэп 
номинацида Алексей Ми
хайлович Жамсуев туруу 
Нуури эзэлбэ. Энэ хундэ 
сагта Найп дуратанай дун- 
да ганса залуушуул худэлее 
бэшэ, мун наИатайтттъе 
хунууд туНа узуулхээ орол-

доо. «Жэлэй мунгэн во
лонтёр» номинацида Ольга 
Раднаевна Мункуева хоёр- 
дохи Нуурида оробо. Эдэ 
хунууднай хэмжээ ябуулга- 
нуудые эмхидхэлгэдэ хабаа- 
дана, байгаали хамгаална, 
шахардуу байдалда ороНоп 
хунуудтэ туНа хургэнэ. 
Олон жэлэй хугасаада нэ- 
гэшье хэмжээ ябуулга Найп 
дураараа туйалагшадгуй 
унгэрнэгуй. Эдээниие ге- 
ройнууд гэжэ нэрлэбэл 
алдуу болохогуй, -  гэжэ 
Буряад Уласай спортын бо
лон залуушуулай бодолгын 
талаар сайд Вячеслав Дам- 
динцурунов хэлэбэ.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
мании корр.

ХУД 0 0  АЖАХЫ

Адуунай уултэР Ьайжаруулагдана

азаргын тулее малшад еедынгее нэгэ 
адуу угэжэ, НэлгэНэп байна. Пуулшын 
удаа аймаг руумнай 2019 ондо 27 буха 
асарагдаНап юм. Тиигээд мунее азар
та асарба гээшэ. Иигэжэ уултэрээ 
Найжаруулха ажал ябуулагдажа байна.

Дэнцэма ДОНОЕВА, 
манай корр.

Захаамин аймагай худее ажахын управлени Бэшуурэй аймагай ООО «Победа» 
булгэмтэй баталагдайан хэлсээгээр, Захаамин аймаг найман холимол, араб ба буряад 
уултэрэй азаргануудые асарба.

Эдэ азарганууд шэрхи, хатуу, хурдан 
юм. Эгээ эдэбхитэй мурысеенуудтэ 
хабаададаг: Улэгшэнэй, Хуртагын,
Хамниин, Санагын адуушадта угэбэ.
Мунеедэрэй байдалаар аймагаймнай 
8 ажахынууд азаргануудые абаа. Нэгэ
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Укапай ойронь каин, урагай холонь кайн.

ТУРЭЛ хэлэн

Буряад Уласай «Эдир Будамшуу-2020» 
Ганжур Цыренов

Байгша ондо арбан зургаадахияа 
эмхидхэгдэйэн харалганай Гран-при 
шанда Захааминай аймагай Ганжур 
Цыренов хуртэбэ.

Монгол ороной тулоолэгшэ От- 
гонбаатар Хоссайхан 1-дэхи шатын 
дипломант боложо тодорбо. Убэр 
Байгалай эдир бэлигтэн Булат Нам- 
даков 2-дохи шатын дипломант бо- 
лоо. 3-дахи шатын дипломантнуу- 
дай нэрэ зэргэ Ахын аймагай Этигэл 
Ринчиновта болон Эрхуу можын 
Ойын аймагай Убэсэ нютагай Ро
ман Хамгушкеев хоёрто олгуулаг- 
даа. Бухэроссиин хуугэдэй амаралгын 
«Океан» лагерай путёвко Мухар-Шэ- 
бэрэй аймагай тулоолэгшэ Эрдэм Бад- 
маевта барюулагдаба.

«Буряад Уласта буряад хэлэ сахиха, 
йэргээхэ» гэйэн гурэнэй программын 
тэдхэмжээр энэ харалган унгэрнэ.
Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад 
драмын театр болон «Будамшуу» гэжэ 
нэрэтэй соёлой туб арбан зургаан жэ- 
лэй туршада энэ хэмжээ унгэргэнэ.
Долоон найатаййаа эхилээд, ар
бан долоотой хубууд хабаадажа, ехэ 
бэрхэ баййанаа гэршэлнэ. Монгол,
Хитад оронуудай, Хальмаг Уласай 
тулоолэгшэд нэгэтэ бэшэ хабаадажа, 
ундэр шагналда хуртэйэн габьяатай.

egov-buryatia.ru/minkult

2020 оной декабриин 11 «Ажалай туг» 3 нюур



Угытэй хун  тукалааша, уншэн хун  хайрлааша.

мурысеен

Улгы тоонтом -  Сагаан-Моримни
«Минин нютаг» му- 

рысеендэ Доржи Банза- 
ровай нэрэмжэтэ Буряа- 
дай багшанарай дээдэ 
Ьургуулиин оюутан Су- 
рана Будаева найруулга 
эльгээбэ.

Жэргэн дуулаа
хухын аялга 

Шагнан баясан
эндэл удее йэм. 

Сагаан-Моримни,
улгы тоонтом, 

Сагай сагта хэтын
булаг юм.

Николай ШАБАЕВ

Аяар холын захада, 
алтан дэлхэйн буланда, 
Саяан уулын хормойдо 
ундэр хадануудаар хаяа- 
луулан, «хадхажа эди- 
хэ хадаритай, йарбажа 
бариха антай» у та гэг- 
шын Баян Гол соо М и 

нин турэйэн тоонтомни, 
Сагаан-Морин нютагни, 
дэлгэрэн байна.

Y ни удаан нюта- 
гаа харангуй, одоошье 
сулее гаргажа, хоёрдо- 
хи курсээ дуургээд, зу- 
найнгаа амаралтада га
ража, нютаг нугаруугаа 
туруушынтиеэ тумэр мо- 
рёороо угсэбэ гээшэб. 
Улаан-Удэйее rapahaap 
мотороо байлгангуй,

газ шангаар дараад 
гуйлгэбэб.

Харин Сахирайнгаа 
ундэр дабаае баталжа 
гарамсаараа, саашаа 
яарангуй, сэбэр агаараа 
умсэн, танил байгаалияа 
шэртэн, тумэр нухэрео 
галдюулжа ябуулнаб.

Хуршэлэн байгша, 
Борто тосхони шарайлан 
унгэреед, мэтэр Хурьган 
теебиимнай болоно.

Одоол эндэйээл абан 
М И Н И Н  тоонтом эхил- 
нэ гээшэ. Могойгоор 
годирйон уйтан харгын 
захаар шэлбэйэнуудээ 
арбайлган залу у шэнэйэд 
абяагуй мийэрэн уг- 
танад намайе. Элбэг

набшайатай хуйад эндэ 
тэндэ шэбэнэлдэн энеэб- 
хилнэ хаш. Нэгэ бага 
ябаад лэ ургэн шалбаа- 
гууд соогуур тумэр мо- 
ринойм мееринууд шун- 
гаад абана. Тиигэйээр 
байтараа Сагаагшанай 
хушалтанууд зурагад гээд 
модонуудай хоорондуур 
харагдаад эхилнэ.

Нууд горхо гатал- 
жа, хуургэ дээгуур га- 
раад, саашаа зурхэмни 
сээжэйээнь мултаржа га- 
раха гэНэпдэл шангаар 
сохилоод эхилнэ.

Балшар найанайм 
ушарнууд йанаандам зу- 
раглан ороно. Эдэ ургэн 
хашаан соогуур жаа-
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Уилан дуулапгуй exэ болохогуй.

хандаа эгээл иимэ зунай 
намжаа уеДэ м ангир 
суглуулжа, боотоороо 
дуурэн yha зорюута оруу- 
лаад, хатаахамни гээд 
амаржа куугша бэлэйб. 
Зунай йуул багаар азар- 
гана туухэмнай гэжэ 
ерээд, Сагаагшанайнгаа 
хуургэ доро сэхиитэрээ 
шунгажа, удэшын ухэр 
йаалгын уедэ гэртээ ту- 
галнуудаа туугаад буса- 
хаш.

Унгэрйэн удэрнуудээ 
йанайаар байтараа, 
йаглагар тообиидоо 
дутэлжэ ерэбэб. Эндэ 
байлгажа, нютагтаа мэн- 
дэеэ хургэжэ, одоошье 
гэртээ бусааб гэйэн мэ- 
дээсэл досоомни бии бо- 
лоно. Энэл даа минии 
тоонтомни, орон дэлхэй- 
тэеэ ниилэгтттэ хуййэмни, 
намай харан байгша Са- 
гаан-Моримни.

Яагаа гоёб даа. Урда 
талайаань Баатар Хаам- 
най бэйэтэйшуулээ
хамгаалан байна. Зуун 
талайаан аян зам- 
да ябагшадые анха- 
ран байдаг йаглагар 
тообиимнай. Сагаан- 
Моринойм баруун урда 
буландань ухибуудээ на- 
рин абаад, элуур энхы- 
ень сахин байгша манай 
Хуухэн обоомнай хараг- 
дана.

Би тумэр морёороо

яаралгуй йургуулида 
дутэлбэб. Хажуугаарнь 
нэгэ доро хуугэдэй сэ- 
сэрлиг, нютагай захир- 
гаан, библиотекэ ба эдеэ 
хоолой дэлгуур зэргэлэн 
байна. Саанахана, минии 
йанахада, харшын за- 
хаар йандалинууд зоол- 
гоотой байгша йэн хаш: 
углоогуур хугшэшуулнай 
«суглаагаа» хэжэ, хо- 
боо хоорэлдэгшэ йэн. 
Муноо хугшэшуулшье, 
йуудалшье харахагуйш.

Би эндэ удаан тог- 
тонгуй, дээшээ сэхэ 
угсэжэ, субаргадаа хурэ- 
жэ, гороолжо, бухы 
йанамжаяа, бодол тэмсэ- 
лээ ба дулаан угэнуудээ 
дурданаб. Субаргайаа 
сэхэ хойшолон ундэр 
обоомнай удэр йунигуй 
бухы нютагаа дээрэйээнь 
сахин харан байна, ба
руун хойто буланда 
Баян Голой эгээл ехэ 
обоогоймнай хадын убэр

харагдаад байна. Би бул- 
та обоонуудаа дурдан 
байжа мургэнэб.

Нкнагайм амисхаал, ха- 
да уулын хатуу шарайнь, 
шиигтэй газараймнай 
хурьйэн, элинсэгуудэйм 
харалта, аха дуунэрэйм 
зоолэн шарайнь, гор-
хоной шарьяан, мун
йогтуушуулайш абяанйаа 
эхилжэ намда бухэ хусэл 
угэнэ, шадал нэмээнэ, 
йанааем сагааруулна.

Турэйэн нютагтаал ерэ- 
жэ, эжы абынгаа барийан, 
балшар найандаа баййан 
гэрээ хаража, утаан соонь 
унтажа, угайнгаа аха-
танда мэндэеэ дуулгажа, 
уреэлынь даажа абажа 
байхада ехэл гоё даа.

Турэйэн дайдаяа мар- 
тангуй, ургэн сахин яба- 
хаб ходо! Т оонто 
Сагаан-Моримни, сэсэг- 
лэжэ байхаш болтогой!

Сурана БУДАЕВА
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Ypumj хун  ввдэлхэ, ундэкэтэ модон намаалха.

ЛУБСАН ЦЫРЕНОВ 

ХАДАТА НЮТАГАЙ ЬУРГААЛТАЙ ДОМОГУУД
Ш АНАГА h  АА 
УДХАТАЙ САНАГА

Нютаг бухэнэй нэрэнууд 
тухай хэдэн олон ондоо 
хеереенууд байдаг. Санага 
нютагай нэрэ: Чингис хаа- 
най шанагаа мартаад яба- 
хадань, тэрэ газарынь Са
нага гэжэ нэрэтэй болоНоп 
гэжэ хэлсэдэг.

Харин унидэ манай ню
тагай убгэн иигэжэ хеерее 
1ээн:

- Урда зуун жэлэй да- 
лаад оноор Ёнгорбойнгоо 
аршаанда амаржа бай- 
хадамнай, Санагын нэгэ 
убгэжеелэй Санага нютаг 
хайшан гээд нэрэ абааб 
гэжэ хоорэНэпиипь этигэ- 
мээр байгаа. Санага хай
шан гээд нэрэ абааб гэжэ 
ондоошье хеереенууд бай- 
жа магад. Энэ домог танай 
анхаралда:

Уни галабта нэгэ эмшэ 
лама Буддын шажанда хун 
зониие оруулхаяа Тубэд 
opoiihoo манай аймагта 
ерэжэ, йарьдаг уулын хор- 
мойдо, эм домдо орохо 
ургамалнуудые суглуул- 
хаяа олон хубарагуудтай 
ерэНэп байгаа. Тэрэ эмшэ 
лама нэгэ уужам нютагые 
Найшаажа, тэндээ байр- 
лажа, Буддын шажанай

Нургаал заажа эхилбэ. Тэрэ 
уедэ олон нютагуудаар хэ- 
жэг убшэн дэлгэржэ, зоной 
убшэндэ нэрбэгдэжэ эхил- 
хэдэнь, тэрэ эмшэ лама 
зониие тан эмээр эдэгээжэ 
эхилхэдэнь, энэ Найп хэ- 
рэгынь бухы нютагуудаар 
таража, зон энэ ламаНаа 
эм залажа абаашахайаа 
гадуур, Буддын шажан
да орожо мургэжэ эхи- 
лээ бэлэй. Тэрэ ламын 
бай pj tab ап газарНаа холын 
нэгэ нютагта убшэн ехээр 
дэлгэржэ, олон зоной хэб- 
тэриин болоод байхада, 
эмшэ ламын hypar суу Пая л 
тэрэ нютагта дуулдаха- 
дань, нютагай зон суглар- 
жа, энэ эмшэ ламайаа эм 
залажа, бултадаа хуртэбэл 
йайн байгаа, ямар хуугээ, 
хэниие эльгээжэ, эм за- 
лахыень гуйхамнайб гэжэ 
хэлсэбэд.

«Нютагайнгаа баян 
айлай хубууе эльгээбэл 
хайшааб? Тэрэ хубуун 
хэлэ аматайшье, ямаршье 
хунйее юумэ абажа ша- 
даха шадалтай, нюдэндео 
галтайхан хубуун юм» 
гэжэ нютагай эгээл ундэр 
найатай убгэжеел хэлэбэ. 
Тэрэ убгэнэй хэлэйээр, ба- 
янай хубууе эмшэ ламада

ошожо, эм залажа асар- 
хыень нютагай зон булта
даа гуйбад ха.

Хубуун унишье бодон- 
гуй, «Ошожо туршайуу 
даа» -  гэжэ хэлээд, холо 
газар ошохо болохо- 
доо, юумэеэ бэлдэбэ гээ- 
шэ. Углоодэрыпь эртэ 
нютагйаань гаража, лама
да ошохоо мордоо бэлэй. 
Зорийон газартаа хурэжэ 
ерээд, тэрэ эмшэ ламатай 
золгожо, торгоор орёолго- 
той нэгэ томо юумэ бэлэг 
барихадань, лама аргагуй 
ехээр баясажа, ерэйэн хэ- 
рэгыень хуу аятайха- 
наар бутээжэ угэхэб гээд, 
нютагтаа хэды хун бай- 
нат гэжэ бултандань эм 
угэжэ удэшоо бэлэй. Тэндэ 
баййан зон тэрэ хубуунэй 
торгон соо орёолготой 
томо юумэ бэлэг бариха
дань, йанаандаа ехэ алта 
бариба гэжэ йанаад, энэ 
лама ехэ баясаад, эм до- 
моо угэжэ ябуулаа байха 
гэлдэйэн юм.

Тэрэ хубуумнай ню
тагтаа ерэжэ, бухы зон- 
доо ламын тан эмээ та- 
раажа угэхэдэнь, убшэн 
зоболониинь угы боложо, 
эдэгээ йэн. Нютагайнь 
зон энэ баянай хубуунэй
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Утаанкаа тэрьелээб гэжэ галда оробо.

хушеер эдэгээбди гэжэ 
ехэ хухюутэй бай Нал юм. 
Тиигээдшье он жэлнууд 
Нубарилдап унгэржэ, тэрэ 
баянай хубуун эсэгынгээ 
хуряаНап эд зеери хуу ба- 
раад, нютагтаа эгээ угытэй 
айл болошоо бэлэй. Юун- 
дэ тиигээб гэхэдэ, тэрэ 
тубэд ламада ошоходоо, 
нэгэ томо модон шанагаа 
торгон соо орёогоод, бэлэг 
болгон баряад, эпээпНээ 
боложо, баян хэшэгээ хуу 
угэйэн юм гэжэ хэлсэдэг.

Буряад-монгол туургата 
арадууд шанагаа бэлэг бол- 
гожо угэдэггуй заншалтай 
байНап. Харин тубэд лама 
шанага бэлэг абаНапдаа 
айхабтараар баярлаад, тэдэ 
зондо эм домоо гамнангуй 
угеехаюм. Тубэдтеебусажа 
ябахадаа, бэлэглэНэп шана- 
гыень мартайанаа йанаад, 
тэрэ шанага мартайан га- 
зарые: «Шанага» гэжэ нэ- 
рэгэй болог. Арад зониинь 
баян бардам ажайууха, ажа- 
байдалаа ургэнеер ябуулха, 
шажан мургэл дэлгэрхэ!» - 
гэжэ зарлиг болгон хэлэйэн 
байгаа.

Хожомынь Шанага гэжэ 
газарынь, манай аймагай 
Санага болойон туухэтэй. 
Тубэд ламын байрлажа, 
хун зониие эмшэлйэнэй 
йуулдэ Санага нютагта да- 
сан бодхоогдожо, Буддын 
шажан дэлгэржэ эхилйэн 
юм хаш.

ХОНГООДОР- 
НУУДАЙЁИО  
3 АНШ АЛНУУД h  АА

-  «Хун ёйоо дахадаг, но- 
хой яйаа дахадаг». Энээ- 
ниие «Хуушанай угые жу- 
рам болгожо яба!» -  гэжэ 
ойлгохо болонобди .

* Альгаяа хун бухэндэ 
харуулхые сээрлэ: альган 
дээрэ тэрэнэй хуби заяан 
аржытар зураатай гэдэг.

* Бэйээ бэйэлхэдээ, зан- 
гидажа уяхагуй, узуурынь 
хабшуулдаг.

* Далын мяхые ган- 
саараа эдижэ болохогуй. 
Алба олон хунуудээр гу, 
али ухибуудээрээ хубаажа 
эдидэг.

«Далын мяхан -  да- 
лан хунэйхи» гэжэ угэшье 
байдаг. Дала мулжэхэдее, 
алба хутага хэрэглэ- 
жэ, доло мулжэдэг. Да
лын яйые хун эй ню д эндэ 
харагдахагуйгеер таби- 
даг. Юундэб гэхэдэ, дала 
ойлгохо хун, энэ ямар 
айлайхиб, эдэниие юун 
хулеэнэб гэжэ хуу ойлго- 
жорхихо ха юм.

* Хэндэшье малгай бэ
лэг угэдэггуй: уруугаа 
харайан хубсайан буян 
хэшэг асардаггуй, еедеел 
харайан хубсайан буян хэ
шэг асарха: гутал, умдэн.

* Эрэ хун эй хин мо- 
рин малгай бэйэ хоёртоо 
шэнгэдэг юм. Тиимэйээ 
эрэ хуниие хододоо бэйээ

бэйэлжэ ябаарай гэйэн 
захяа нангинаар сахидаг- 
бди.

* Багашуулай гу, али 
залуушуулайшье журамаа 
алдахые харабал, ямар- 
шье аха хун тэдэниие зэ- 
мэлхэ, хэйээхэ эрхэтэй. 
Энээндэнь эхэ эсэгэнь 
нэгэшье муу йанадаггуй, 
гомдодоггуй, харин урн 
ухибуудымнай йургажа, 
зуб зам дань оруулжа 
баййаниинь болоо даа 
гэжэ йайниие хусэдэг бай
гаа.

* Гэртээ, газаагаашье 
гу, али ондоо хаанашье 
ябахадаа, ажаллахадаа, 
бухы юумые нара зуб эрье- 
жэ, хэжэ ябаха ейотой. 
Илангаяа дасан дуган соо, 
газаагуурнь, хурдэ, субар- 
га, обоо, бариса гороол- 
ходоо, ёохордоходоо, энэ 
гуримые наринаар сахиха 
шухала. Гансал турэхын 
йалгай хунуудые хули- 
сэдэг, тэдээндэ ехэ нугэл 
болохогуй гэдэг, теэд 
турэл арадайнгаа заншал 
сахижа ябахадань, тэдээн- 
дэшье туйатайл даа.

* Сэдьхэлйээ хэлэгдэ- 
йэн йайн йайхан угэнууд 
ямарханшье бэлэгйээ дээ
рэ юм. «Юреелэй узууртэ 
-  тойон, хараалай узууртэ 
-шуйан» гэжэ, хододоо л шэ- 
хэнэйтнай узууртэ уреэлэй 
йайхан дуулдажа байг лэ 
даа.
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Уула мори зобоохо, уур бэе зобоохо.

Бодон гахай
( Ургэлжэлэл)

«Боомодо» гахай угы 
баййан байгаа, хуушан 
«хадхаса» хаа-яа дайрал- 
даа йэн. Худоогэй гахайн 
шэнэ мур дайралдаагуй. 
Минин «гоё-гоё» Сергейн 
ангууриин зугаа шагнажа 
ябатар, арба гаран хара 
йойрнууд пэршэгэнэл- 
дээд лэ ниидэшэнэд. Сер
гей намда хоорэнэ:

Хабартаа йойрой наа- 
данда харанхы байхада 
ерээд, йойрой наадажа 
йууйан модой доро орожо, 
уур сайтар хулеэгээд. Ха- 
раа харагдаха болоходонь, 
йойроо буудажа унагааха- 
дашни, йойр томо ухэрэй 
баайан шэнги «пас» г эй эн 
абяатай газарта унажа ерэ- 
хым.

Бидэнэй «Хундэлэн» 
хурэжэ ябатар нохой- 
нууд дорохоно жалга соо 
йууелдэшоо йэн.

Ехэ эбтэй хусалдаад Са- 
хилгаан Санжайн жал тын 
эрмэгтэ гуйлгэжэ ошоод, 
малгайгаа абажа шагна- 
ха зуураа, сагаан нохой 
дабхаса бэлээтэй гараа 
дээшэнь ургэжэ, юу-юугээ 
урагшаа гэжэ йэбижэ бай
гаа йэн. Карабин ургэлйэн 
Бато-Очир доошоо гуйл
гэжэ орошоо йэн. Нохой- 
нууд хусажал байнад, буу- 
гай абяан гаранал угы. 
Энэ уедэ эгээ хойно ябайан 
Сергей манай хажуу-

гаар тоойо мана татуу- 
лаад гуйлгэжэ жалга руу 
орошоо йэн. Санжай бидэ 
хоёрой буугай дуунай абяа 
хулеэжэ байтар, нохойнуу- 
дай хусалдаха улам саашаа 
боложо, йуулдэнь абяа угы 
болошоо йэн. Гахайнууд 
баруулажа ябайан байгаа. 
Нэгэ хэды сагай унгэрйэн 
хойно, тэрэ хоёр хуйхэрнэй 
халуудажа хулэршэйэн га
ража ерээ йэн. Санжай тэ- 
дэнээ зэмэлжэ:

Юундэ буудаа угы 
юмтэ? Юундэ иимэ аятай 
газарйаа гахайнуудаа 
ябуулбат? Бато-Очир хэлэ- 
бэ:

Минин холохоно мо- 
риёо уяад, йэмээхэн буу- 
даха гэжэ гахайнуудта 
дутэлжэ ябатар, Сергей 
модо гэшууйэ хухалйаар 
орожо ерээд, гахайнуудые 
дутэлжэ ябахадань ургээнэ 
ха юм. Санжай Сергейдэ

ехэ сухалтай:
Ши ямар яйаа бэдэр- 

жэ, хунэй гахайда оро- 
шоод байхада, гуйлгэжэ 
ороод, гахайнуудые ургээжэ 
ябуулбаш! Ама хэлэндэ 
бэрхэ Сергей иимэ харюу 
угоо йэн:

Иимэ юумэн болохым 
гэжэ хэн мэдэбэ, сагаан 
дабхаса бээлэйн урагшаа 
гэжэ даллажа байхада, 
байгаа йаа зэмэдэ орохым 
губ гэжэ йанаад, гуйлгэжэл 
орошоол бэлэйб, гэжэ эн- 
дэшье угы байгаа йэн. Са- 
хилгаан Санжай тамхяа та- 
тажа , нэгэ бага номгоржо: 

Зай яахаб, унгэрйэн 
юумэн унгэроо. Энэ йурэг 
холо ошохо угы, бодон 
йурэгоо эрьюулжэ холо 
табиха угы, гэбэ. Бато- 
Очир, Сергей хоёр Сергейн 
ута «берданка» буу соохи 
сайа гаргажа арилгаа йэн. 
Сергей жалга руу гуйжэ
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Ухаагуй толгой улаан гараа зобоохо.

ороходоо гэшууйэндэ то- 
рожо унаад буу дотороо 
caha оруулйан байгаа.

Бидэ гахайнуудай мур- 
тэ дахин орожо тэрэнээ 
мушхввд Бэлшэрэй го
ло ор Харганта гараа 
йэмди. Тэндэ ябатарнай 
бурыжэ эхилээ йэн. Хар- 
гантада Шагдар Шойдо- 
ров Вера нухэртэеэ йубай 
мал хаража байдаг йэн. 
Шагдар нютаг соогоо 
«Ембор» гэжэ нэрэтэй йэн. 
Сахилгаан Санжай суута 
ангуушан, олон баабгай 
унтуулйан, залуудаа худоо 
гахай ехэ агнайан йайн но- 
хойнуудтай баййан, маана- 
даа дахуулаад.

Орой болоо Харган- 
тада Емборто орожо хо- 
ноод, углоодэр гахайнуу- 
даа Сэхирэй нарин гол соо 
хусэхэбди, гэжэ хэлээд 
Харгантын малай байра 
ерээ йэмди.

Харганта хурэжэ ерэхэ- 
дэмнай харанхы болошо- 
йон, нохойнууд эсэйэн, 
Харгантын убйэн соо 
орошоод хэбтэбэ. Ем
бор абгайнда ороходом- 
най тэндэ Сергейн дуу 
хубуун Содном, Ембор 
абгайн хурьен, ехэ уул- 
гуур, дуудэгэнуур хун йэн. 
Тэндээ шууялдажа хашал- 
дажа хоноо йэмди. Хар
гантын убэр газар, ехэ 
ундэртэ йарьдагта тооной 
тухеэрэгдэйэн байра йэн. 
Углоогуур эртэ Санжай 
маниие бодхоожо, саашаа 
ябаха болоо йэмди. Сод

ном маанадтай ябаха боло- 
бо. Ембор абгайн «ЕГушок» 
гэжэ нэрэтэй нохой гахай- 
да йургаха даабари Сод
ном абаба. Тиигээд хамта 
найман нохой дахуулха бо
лоо йэмди. Бидэнэй Хар
гантын эхеэр Сахирай на
рин гол ороод ябайамнай 
нохойнууд шуяа-шаяа 
табяа йэн. Бато-Очир ба- 
гахан баабгай мэтэ тэрэ 
эрид хада руу энэ-тэрэ 
модо альгадаж а той- 
роод гуйжэ орошобо. Сод
ном байа Сергей ахынгаа 
ута «берданка» ургэлоод 
гуйжэ оройон байба. Нэгэ 
хэды болойон хойно буу- 
нуудай абяан сууряаташоо 
бэлэй. Минин Бато-Очир, 
Содном хоёртой мори- 
доо хутэлоод ошоходом- 
най, тэдэ хоёрной гурбан 
гахай унагаайан, гэдэйэ 
доторыень гаргажа, но- 
хойнуудтаа хубаажа угэжэ 
байгаа йэн. Бато-Очир дэ- 
гэлээ тайлажа, Хунда но- 
хойдоо дэбидэжэ угэйэн, 
томо гэгшын бодон гахай 
дээрэ йуугаад тамхяа тата- 
жа байба. Хунда нохойнь 
бодон гахайда хадаруулйан 
байгаа. Би, тэрэ нохой ве- 
теринарна хэрэгсэлтэеэ 
ябажа яра шархыень эмнэ- 
жэ, хирургическэ зу ниткэ- 
тэй байжа оёжо эдэгээгээ 
йэм. Пуулдэнь, Бато-Очир 
намда иигэжэ хэлээ:

Шамайе бодон гахай 
намнаха уедоо ходо да
хуулаад ябамаар хун бай- 
наш. «Хундамни» мэтэр

эдэгээ. Бидэнэр дахяад 
бэшэ улэйэн йурэг гахай 
намнаагуйбди. Морид эсээ, 
сайан ехэ. Тэдэ улэйэн га- 
хайнууд «Параанта» ороо 
байха гэжэ Сахилгаан Сан
жай хэлээ. Бидэнэр, табан 
хун нэгэ бодон, нэгэ мэгжэ 
ба поршоонхотой Харган
та ерэжэ, мяхаа хубаажа, 
шанажа эдеэбди. Бодон 
гахай ехэ тартан «дурюу» 
оохэтэй байгаа. Шанайан 
тэбшээр дуурэн мяха 
оохэн, ехэ хурса, хунууд 
балай ехэ эдижэ шадаагуй. 
Бато-Очир, Содном хоёр
ной яйала йайн эдибэ. Сод
ном манда иигэжэ хэлэбэ: 

Оохэ эдижэ шадахагуй 
байгаад, яахаяа агнагша 
хунууд гээшэбтэ, гэжэ 
байгаад мяхаа эдеэ. Ембор 
абгайдаа йайрхуу янзатай 
хандажа:

Энээни эсэхэм ту? 
Энээни эсэхэм ту? гэжэ 
байгаад оохэ зуйэмэ- 
зуйэмоор эдижэл байба. 
Тиигэжэ бидэ ехэ хухюутэй, 
олзо ехэтэй тараа йэмди. 
Санжай, Бато-Очир хоёр- 
най дээшээ угсэжэ, Сергей 
бидэ хоёр доошоо урууда- 
жа гэр гэртээ ерээ йэмди.

Хойто жэлынь Ембор 
абгай бидэ хоёр Харгантын 
урда ара соойоо нэгэ пор- 
шоонхо (торой) «ЕГушок», 
«Джек» гэжэ хоёр нохойн 
байхада алаа йэмди. Урда 
жэлынь тэрэ хоёр нохой 
гахай хусажа, гахайн до- 
торто хуртэйэнэй аша бо- 
лонол даа.
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Угын усввниинь, ухэрэй олониинь дээрэ.

CYJI0 0  САГТАА ТААГААД ТУРШЫТ
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Ундэр хадада унэгэн золтой, унэр хадамтай хурьгэн золтой.

ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
2. Уреэлэй ёйоор, бурууда булшан, харин даа- 
ганда энэ байха ёЬотой .
4. Буряадай зунай найр.
8. Ородйоо оршуулхада, «ниидэдэг хэрмэн»; 
харин унэн нэрэнь юун бэ?
9. Грек арадай ульгэр домогой ёйоор, хониной 
алтан apha бэдэрэгшэдэй онгосо.
10. «Мал хараха -  ама...» (оньйон угэ соохи 
алдагдайан угэ).
12. Романжа балжан гарма, роза ?
14. Ш ара шубуунтай зэргэсуулэгдэдэг хун иимэ 
сагта унтаридаа ородог.
15. «Хрусталь» буряадаар.
16. Болгоомжотойгоор хэрэглээ йаа, иимэ 
амйарта байгаали бузарлахагуйл даа.
19. Буряадай мэдээжэ эбээн тэдхэгшын, 
2001 ондо «Хара морин» гэйэн волейболоор 
эхэнэрнуудэй команда байгуулагшын нэрэ.
20. Уран барималшын бутээл.
23. Ухибуудэй гарыень ганзагада, хулыень 
энээндэ хургэдэг.
24. Ойн сэбэрлэгшэ гуулэдэг арьяатан.
25. Баабгайн байра.
28. Тайзан дээрэ табигдадаг.
30. Басагадта -  6, эхэнэрнуудтэ 2 байха ёйотой.
32. Мяхаша зон иимэ шулэндэ дуратай.
33. Урилдаанай, мурысеенэй тугэсхэлдэ согсо- 
логдодог.
34. «Аажамхан таламнай ургэнхэн acid,

Аялганъ хаана юм -  буулбанспигуй.
Илдамхан басагад олонхонш acid,

... хаана юм -  таттспигуйб».
(Б-Х. Цыренжаповагай, Б. Батодоржиевай дуун 
соохи алдагдайан угэ).
36. «Бобр» буряадаар.
38. Айлай эгээл жаа ухибуун.
39. «Соха» буряадаар.
42. Барас Халзановай «Горький можжевельник» 
фильмдэ гол роль наадайан артист (зураг хараг
ты ).

45. «... шубуухай агаарта бэгбэн,
Буряабхан байбыем магтан жэргэнэ»
(мэдээжэ дуун соохи алдагдайан угэ).
46. Х ода Н амсараевай зохёол соохи ламые 
мэхэлдэг хубуунэй нэрэ.

ДЭЭРЭ ЬЭЭ ДООШОО:
1. Буряад арадай йулдэ тэмдэг (уласаймнай туг, 
герб дээрэ бии).
2. Эрхыдээ эмтэй, долёобортоо юутэйб?
3. Дэлхэйдэ мэдээжэ мунее уеын уран баримал- 
ша. Бутээлнуудынь хари гурэнуудтэ, тэрэ тоодо 
Англида тодхогдонхой (зураг харагты).
4. Ехээр залд гэхэ.
5. Тогооной архи.
6. «... алдабал -  баригдаха, ама алдабал -  бариг- 
дахагуй» (оньйон угэ соохи алдагдайан угэ).
7. Буряад орондо 300 иимэ удэр тоологдодог.
11. Тунхэн ба Захааминда -  шургуул, Хори ба 
Хэжэнгэдэ -  ?
12. Жамсо Тумуновай «Талын ...» зохёол.
13. Помо хэрэглэдэг зэбсэг.
16. Неесэлйэн эд зеериеэ хаана абажа орохогуйш 
гэдэг бэ?
17. Ажалаа яагаад, зайхада болохоб?
18. «Рюкзак» буряадаар.
21. Бэе бэеэ бэдэрдэг наадан.
22. Урданай худалдаа наймаанай агууехэ зам.
23. Шэхэндээ сасагтай ехэ миисгэй.
24. Мэдээжэ прозаик, драматург, «Ууган хубуун» 
пьесын автор (зураг харагты).
29. «Мандарин» буряадаар.
31. Сахилгаанай йуул.
35. Антын ухибуун.
36. «На» буряадаар.
37. «Наанайааш ... сохихоб» гэдэг.
40. «Везение» буряадаар.
41. Паалишадай унеэндэ «захиралта».
43. Адли гэхэдээ,... -  мана гэжэ хэлэдэг.
44. Хэжэнгэйээ гарбалтай суута совет компози- 
торай нэрэ.

/  Урдахи кроссворды» харюунууд:
ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
1. БАМ. 3. Бурятмяспром. 7. Нюуха. 9. 

Хатар. 10. Адха. 11. Адли. 13. Лимбэ. 14. Гэр. 
15.3орикто. 16. Байкал. 18.Улоо. 19. Гансаа- 
ран. 21. Уусэ. 23. Тээмэгшэлхэ. 26. Хуушуур. 

^28. Хяараа. 29. Халбагаяа. 30. Аман. 32.Мэлэ.

\
ДЭЭРЭ ЬЭЭ ДООШОО:
1. Бордойон. 2. Манайхи. 4. Тамадаа. 5. 

Сахилза. 6. Мургэлдеешэ. 8. Хёлгомнай. 12. 
Ирина. 16. Бургэд. 17. Лундэн. 20. Тэбхэр. 21. 
Удхэхэ. 22. Есуна. 23. Турьяха. 24. Ээдэлдэхэ.
25. Ханияа. 27. Уушхан. 31.Ном. у
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Y p o  морёо дабаанда амаруулжа Иургахагуй, ури х у б у у г п  убэр дээрээ Иуулгажа Иургахагуй.

мурысеен

«Эхин ангиин эрхим багша» харалган 
Улаан-Удэ хотодо унгэрхэнь

Улаан-Удэ хотодо эхин классуудай 
багшанарай харалган болохонь.

Бэлигтэй багшанарые элируулжэ, саа- 
шадаа тэдэнэй мэргэжэл дээшэлуулхэ, 
дуй дуршэлыень залуу мэргэжэлтэдтэ 
дамжуулха зорилготойгоор энэ харал
ган хоёрдохиёо унгэрхэнь.

Улаан-Удэ хотын 1-дэхи дунда
Нургуулиип дэргэдэ энэ хэмжээн онлайн

БУРЯАД-ОРОД ТОЛИ
амарха отдыхать, успокаиваться; 
амарад гэхэ передохнуть, 
амархалдаан препирательство, пре

рекания.
амархан уменъш. от амар 1) спокой- 

ненький, спокойный; 2) лёгонький, не
трудный.

амархаха любить прекословить, 
быть любителем споров.

амархуу 1. речистый, говорливый, 
словоохотливый; 2. хвастун, пустозвон, 

амаршалагша приветствующий. 
амаршалга1 приветствие. 
амаршалга2 приветствие, привет, 
амаршалгын приветственный; 
амаршалгын абяанууд приветствен

ные возгласы; амаршалгын угэ привет
ственное слово.

амаршалха 1) приветствовать, обра
щаться с приветствием; 2) поздравлять, 

амагай 1) имеющий рот (или уста,

Редакциин хаяг:
671950, Буряад Улас, Закаменск хото, 

Ленинэй уйлсэ, 42-дохи гэр. 
hapaiiui хоёр дахин гарадаг Ьонмн. 

ХэИэг 300.
Индекс 59901.

Эмхидхэн байгуулагша: 
Захааминай аймагай захиргаан.

аргаар эмхидхэгдэжэ, хабаадагшад шэнэ 
техникэ, Нуралсалай онол аргануудые 
йайн мэдэхэ, тэрээн дээрэ худэлжэ шада- 
ха баййанаа харуулха болоно.

Харалганда хабаадаха тухайгаа эхин 
ангиин 25 багшанар угоод байна. 2020 
оной эгээл эрхим, бэрхэ багшанар де
кабриин 12-до мэдэгдэхэ.

Буряад Улас

пасть); 2) трен, говорливый, болтли
вый, несдержанный на язык; 3) имею
щий отверстие (или жерло); нэгэ амагай 
одноствольный (о ружье); хоёр амагай 
буу двуствольное ружье, двустволка.

амба большой, крупный; амба унеэн 
крупная корова.

амбаар амбар; складское помещение, 
амбаарай амбарный, 
амбаарлаха ссыпать (или складывать 

что-л. в амбар).
амбааршан кладовщик, сторож при 

амбаре (или складе).
амбулатори амбулатория, 
амбулаторно амбулаторный, 
амгалан 1) мирный, спокойный, без

мятежный; благополучный;
амгалан ажал мирный труд; 2) в парн. 

амгалан мэндэ живой и здоровый, 
американ американский, 
амжалта успех, достижение.

С.М. БАБУШКИН «Буряад-ород толи»

Редактор Д.А. Найданова, 
суглуулан буридхэжэ, 

ii .i iyynyy u.ie tahaniia. ризограф 
дээрэ хэблэгшэ Э.В. Цыдемпилова. 

Телефон, факс, 
ород газетын редакторай: 4-46-32, 4-30-54 

буряад газетын редакторай: 4-30-37 
бухгалгериин -  4-31-61.

Хэблэлэй нэгэ хахад хуудайан хэмжээтэй. 
Толилолгонуудта угтэйэн тоо ба 
баримтануудай, хунэй, нютагай 

нэрэнуудэй зуб бурууда 
авторнуудынь харюусалгатай. 

Редакциин хараа узэл авторнуудай 
haiia.i бодолгой зохилдонги 

бэшэ байжа магад.
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