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ГУРЭНЫ ШАНДА ХУРТЭБЭ

Зрдэмэй ба технологиин талаар толгойн ба XY3YYHbi бадаган увчэн эмчэлхэ шэнэ арганууды шэн- 
жэлсэны тулее Сэлэнгын аймагы Жаргаланта нютаг тоонтоты Евгений Лхамацыренович Чойн- 
зонов 2020 оны дунгуудээр Гурэны шанда хуртэбэ.

Евгений Лхамацыренович - эрдэмтэн-клини- 
цист, Томск хотын Yндэстэнэй шэнжэлгын эмнэл- 
гын тубэй (НИМЦ) захирал ем.

Гурэны шан хадаа - эрдэмэй ба соёлы ажаявуу- 
лагчады гурэны ба олониитын урда гаргасан аша 
габьяагы эгээн ехэ сэгнэлтэ болоно. Тэрэ 1992 он 
болтор РСФСР-ы Гурэны шан гээд нэрты байсан, 
Гурэны эгээл шухала шан болоно.

Лауреадууды тоодо тахал увчэн (коронови
рус) ба Эбол угы хиихэ вакцина нээсэн: Александр

Гинцбург, Денис Логунов ба Сергей Борисевич; 
Онкологууд: Игорь Решетов ба Садулла Абакаров; 
«Линия жизни» гэсэн хундэ увчэнты ухивууды ар- 
галха нигуулэсхы жасын (благотворительна фон- 
дын) захирал - Фаина Захарова гэгшэд болоно.

Иимэ ундэр шан - зургаа сарын 12-до Росси 
гурэны юрэнхылэгшэ - Владимир Путин Кремльдэ 
барюулаа.

Евгений Лхамацыреновичиигээ омогорхон 
амаршалнабди!

АМИ БЭЕЭ ГАМНАГТЫ!
24.06.2021 оны 08.00 сагаар 
республика доторомнай 
42716 (+281) хун COVID-2019 
увчэнеер халданхай гэжэ 
тэмдэглэгдэнэ. Халдасан 
хунты харилцасан хуны 
тоо -  14759 хун.
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СУНГАЛТА ЭХИЕЭ АБАБА

Сунгалтын нэгэдэмэл Yдэрэй болзор тухай 
Хуули доро Yнгэрсэн долоон хоногто 
Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 

гараа табиба. Зарлигай хэблэгдэсэн Yдэрeeс 
хойшо федеральна сунгалтын кампаниин эхин 
табигдаба гээшэ.

Ородой дэвэсхэр дээрэ сунгалта сентябриин 
19-дэ болохо гээд Хуули соо бэшээтэй. Энэ Yдэр 
ГYрэнэй Дуумын сунгамалнуудай нэрэнууд 
элирYYлэгдэхэ ем. МYн бусад можо, хизаарнууды 
сунгалтанууд эмхидхэгдэхэ. Жэшээлбэл, 15- 
ть сунгалтын округто Буряад Уласы Арадай

Хуралда шэнэ сунгамал сунгагдаха. Ахын 
аймагта засаг даргын суурида басал сунгалта 
болохо.

Хуулиин тогтоолоор ^рэны ДYYмын 
сунгалтануудта оролсогшо политическэ намууд 
25 YДэры туршада гэшYYДЭЙ дэбжYYЛXЭ аргатай.

Ород гурэнэй сунгалтын комиссиин 
хутэлбэрилэгшэ Эмма Панфиловагай 
мэдээсэсээр, сунгалта гурван YДэры туршада 
болохо ем. Сентябриин 17-18-ны YДэрнYYДTЭ хун 
зон сунгалтын газарнуудта ошожо, дуугаа Yгэхэ 
аргатай. МYн гол YДэрэнь сентябриин 19 болоно 
гээд хэлэлтэй.

САН МОДОНУУДАМ 
YНГЭТЭН САЛБАРХАЛ

УРГУУЛБуряадаймнай хYдee 
ажахын академиин оюутад 
багшанарайнгаа хYтэлбэри доро 
«Мой зелёный вуз» гэсэн бYхэроссиин 

урилдаанда оролсоходоо, эрхим 10-ай 
тоодо оробо. Тэрэ урилдаанда Ород 
Уласы 86 дээдэ сургуулиин оюутад 
оролсосон байна.

Энэ урилдаанда оролсоходоо, хуухэд тусхай газарта 
яажа модо, сеег ургуулхаб гэсэн тYсэл зохёожо, тэрэнээ 
хамгаалсан ем. Таригдасан модохон бухэндэ осны 
сорго татагдажа, дусал дусалаар усалагдажа байха.
Намартаа шарлажа унасан набшанууд, мYн хатасан 
MYЧэрнYYДЭHЬ хаягдакYЙ, тэндээл YTЭГЖYYЛГЭ 
боложо Yгэхэ. Оюутады ургуулсан модохонууд 
ерээдYЙдэ оршон тойронхииг шэмэглэжэ, агаар 
сэбэрлэжэ, сайн нYлее YЗYYлхэ болоно.

Энэ урилдаанда оролсогшодой ажалнууд 
бултадаа сонирхол татаа, тэдэнэй сайнаар 
бэлэссэн дээрээс эрхимуудынь шэлэхэдэ, 
ехэ хYндэ байгаа, - гэжэ шэлэн авагчады
нэгэн, «Зелёные вузы России» гэсэн Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадалсасан
тYсэл залан хутэлэгшэ Екатерина сэрэгшэд, тэрэ Yедэ ара талада эсэшэ сусашагуйгеер ажалласан
Олейник тэмдэглээ. ветерануудамнай жэлээс жэлдэ Yсеержэл байна. ДYлэтэ ДYрбэн

«Мой зелёный вуз» гэсэн урилдаа жэлы туршада Yргэлжэлсэн дайны хатуу шэрYYн саг хэзээдэш мартаха 
жэл бухэндэ Yнгэргэгдэхэдее, Yргэн ёсогуйбди. Хархис муухай этэгээдYYДэй YYсхэсэн энэ дайн ЗYблэлтэ

ДУРАСХААЛАИ
ЗУЛА

1941оны июниин 22-до Yглввны дYрвэн сагта 
Германиин зэбсэгтэ хYсэнYYД манай Эхэ 
орондо дайгаар добтолон ороо бэлэй. Тэрэ 

гэсээр аяар 80 жэл Yнгэрчэвэл даа.

ехэ оронойнгоо залуушуулы 
олоноор хабаадуулха, шэнэ 
тYсэлнYYДы зохёон байгуулха 
гэсэн зорилго урдаа табина.

Хуцее ажахын оюутадай 
болон багшанары ургуулсан 
модохонууд жэлээс жэлдэ

гурэны айл бухэны гэртэ тоншожо ороо гэхэдэ, алдуу болкYЙ. Фашис 
булимтарагшадтай тэмсэхыгээ СССР гурэнэй арад бухэн нэгэ хYндэ 

адляар бососон ем. Бууралхан буряад дайдадамнай ухэр буугы сууряан 
дуулдаашгуй саа, ара талада Yлдэсэн Yвгэд хугшэд, насаа хYсеегYЙ хYYхэд 

унасан малгайгаа авангуй, илалта шэрээлсэсэн туухэтэй. Хэды олон баатар 
хубуудэмнай сэрэгы ухэлеер унаа гээшэб? Энэл ушараас бидэ мYнееш 

болотор хойшолонгынь амсажа байнадь. Аймаштай тэрэ дайнда унасан
оргожо, олон жэлы хубуудэмнай амгалан сагы байвал, хэды олон ухивууды тYрэхэ сэм дээ.
туршада тэдэны хэсэн Шаналал гашуудалай, мYн дурасхаалай энэ удэр бухы Ород Улас дотор
ажал залуу наса тухайнь Москвагай 12.15 сагта дайнаас бусаагуй нютагаархидаа санан, Yсэгэлдэр 
сануулан байхал. дурсаба. Буряад орондо ажасуудаг хун зон сонхынгоо дэргэдэ дурасхаалай зула

бадараагаа.
Энэ хэмжээ явуулганда манайш нютагаархид Yглеены 9 часта Илалтын хушеегэй 

дэргэдэ сугларжа, «Дурасхаалай зула» гэсэн хэмжээ явуулганда оролсоо. Буряад 
Уласы Засагы газары тулеелэгшэд, Арадай Хуралы сунгамалнууд, Улаан-Yдэ хотын 

засаг баригшад, залуушуул, сайн дуратан хэмжээ явуулганда ерэсэн байна.

ШЭНЭ САЙДАЙ ОРЛОГШО

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайдай 1-ть орлог- 
шын тушаалда Наталья Сандакова томилогдобо. Июниин 21-дэ тYPYYшынгээ 
Yдэр хYДэлвв.

Урдань энэ тушаал Галина Фомицкая эзэлдэг байгаа. Тэрэ март сарда наснынгаа 
амаралтада гараа сэн.

Конкурс эмхидхэгдэжэ, Yндэр тушаал эзэлхын тYлее мэдYYлгэ 13 хун оруулаа. Тэдэны 
дундаас Наталья Сандакова шэлэгдээ.

1996 ондо Зуун Сибириин |урэны технологическа дээдэ сургуули Наталья Сандако
ва ДYYPгэсэн ем. ТYрэл суралсалынгаа гуламтада хYДэлхыгее Yлдээ. 2003 ондо эконо- 
микын эрдэмэй дид-докторы диссертаци хамгаалаа. 2019 ондо эрдэмэй доктор болоо 
сэн.

2021 оной эхиндэ ВСГУТУ-гай ректорэй орлогшоор томилогдоо сэн. Т
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НАСА БЭЛЭГЛЭГДЭЭ

Оройдоол хагад жэлтыхэн Адиса Гармаева июниин 
23 - да Yнинэй хулеэгдэсэн Золгенсма гэсэн 
эмнэлгын арга хиилг^лээ гэсэн баярты мэдээсэл 

ава эжынь дуулгаба.

Гармаевтаны гэр бYлэ бухы энэ буянты хэрэгтэ 
оролцосон арад зондо, «География добра» гэсэн жаса, сайн 
дураараа хэрэг бYтээлсэжэ байсан хYHYYДтэ, мYн тиихэд, 
Буряад Оронынгоо толгойлогшо Алексей Самбуевич 
Цыденовта болон олзын хэрэг явуулагча - Владислава 
Свибловта доро дохин сайны хургэнэ.

ХАРЮУСАЛГАТЫ 
БАЙХА САГ ЕРЭЭ

Буряад Уласы
толгойлогчо хоер 
долоон хоногы 

болзорто ажалкуй гэсэн 
журам соносхоо.

Июниин 27 -  ноос 
июлиин И болотор 
шэнэ, гурва дугаар 
хорилго эхилхэнь. Хоер 
долоон хоногоор бухы 
YЙлэдвэринYYД хаагдаха. 
Харин, эдеэ хоолы 
дэлгYYрнYYД, тургэн 
тусаламжа хургэдэг 
худалдааны эмхинYYД, 
хуны амидарал дэмжэлгын 
алванууд, эмэй сангууд, 
ЖКХ, ниитын тээвэрь (общ 
транспорт), СМИ - гэсэн 
ажалаа YPгэлжэлYYлсэн 
зандаа Yлдэхэ.

Короновирусна 
шэнэ халдаварита Yвчэн

дэлгэрсэн аюулы зорилгоор, 
июниин 23 -  да, асуудал 
шиидхэлгын республикын 
оперативна штабы 
хуралдаан дээр иимэ арга 
хэмжээ гаргагдаба гэжэ 
- Буряад Уласы Засагы 
газары болон толгойлогчын 
мэдээсэлы алван дуулгаба.

- Хэрвээ, иигэжэ 
хорилго хиигээгуйсаамнай, 
республика доторомнай

байдаламнай засаркуй. 
ЭлYYры хамгаалгын салвари, 
эмчэдэмнай тэскуй. ХYн 
зоноо алдахабди. Хэдыч 
шэнэ, олон эмнэлгын 
тухеэрэмжэнууцы нэмэжэ 
худалдажа авааш саа, 
дылэхээр бэшэ. Энэ арга 
хэмжээ Yрэ ДYнты байхын 
TYлee нэн TYPYYH бидэн 
еестее ехэ харюусалгаты 
байха ёстойбди гэжэ 
ойлгохо хэрэгты вшуу!!!
Хаа хуугуурш яваад лэ, 
хун зоноороо уулзажа, 
харилсажа яваавэл, бидэн 
ямарч амжалтад еркуйбди 
-  гэжэ Алексей Самбуевич 
Цыденов тэмдэглэбэ.

Харин тиигээд, Буряад 
Уласы толгойлогчо 
карантины хугасаа саашань 
YргэлжэлYYЛЭГДЭKYЙ гэжэ 
нэмэбэ.

АЙМАГЫНГАА СОНИНУУДТЫ 
ТАНИЛСУУЛХАМНАЙ:

Сэлэнгын аймагы засаг дарга 
Станислав Дашиевич Гармаев 
долооон хоногы ажалы тYсэбеер 
Yбэр-Зеехэйн нютагы сомоны 
байгууламжаар яваа. Тэндэ нэн 
TYPYYH Нуур-Тухэм сууриин 
байдалты танилсаа. Yбэр-Зеехэйн 
засаг дарга Валерий Дамдинов 
нютагынгаа дунда хаяаты, хYны 
байхы болисон байшангууд тухай 
асуудал гаргаа. Тэрэ байшангууд 
нютагы шарай муухай болгохоос 
гадна, аюулты хадань тэдны буталжа 
хаяха хэрэгты гэжэ тэмдэглээ. 
Аймагы засаг дарга энэ асуудал 
шалгалтада абаа.

Станислав Дашиевич Бултамар 
дасан ошчо, тэндэ дасаны 
шэрээтэ Баир ламаты уулзаа. 
Шэрээтэ лама ламанары хэсэн 
ажал ба тYсэбYYД тухайгаа хеержэ 
Yгее. 2013 оноос Цогчен дуган 
босхоогдожо эхилээ. Гараха жэл 
дуган нээгдэхээр тYсэблэгдэнхэй.
2017 оноос жэл болгон Бултамар 
дасан дээр YхибYYДы хасаг наадам 
Yнгэргэгдэдэг. Тэрэ наадам YхибYYДы 
Росси гурэны тYYхэты, хасагууды 
соёлты танилсуулжа хYMYYЖYYлнэ.
2018 ондо Бултамар дасаны дэвэсхэр 
дээр ДYрвэн буряад хасаг полкнууды 
дурасхаалда зорюулагдасан 
дурасхаалы самбар ба хушее 
босхоогдоо. Тымэл хYшеенYYД 
Сэлэнгын аймагы Тамчиин Даши 
Гандан дасанда, Хяагтын аймагы 
Балдан Брэйбун дасанда yii^  
тэгээд мэдээжэ хасаг угты, бага 
насандаа Бултамар дасаны хубараг 
байсан, тYPYYшын буряад эрдэмтэн 
Доржо Банзаровай тоонто болохо 
Зэдын аймагы Доодо Yчеетэй 
нютагы хажууда босхоогдонхой.

Энэнь буряад хасагууды туухэд хабааты байсанаа нюудаг байсан.
олоны анхарал татаа. Юундэб МYнее Yед хэдыш хYндэ ажабайдалы
гэхэд, урдань олон зон хасагуудта тохёолдоод байгааш саа хасагууды

Yри саданар угынгаа дасангууды 
сэргээн босхоолгодо эдэбхитыгээр 
тусална.

* * *

Аймагы заса дарга «Аршаан» 
гэжэ амаралгын гэр хYрэжэ ошоо. 
Эндэ ТОС-ууды аша тусаар айлшады 
гэр баригдаа юм. Эндэ Yбэр-Зеехэй 
нютагы засаг дарга Валерий 
Дамдиновты ба худее ажахын 
хYгжэлтын тасагай мэргэжэлтэн 
Евгения Дымчиковатай хамта 
эмшэлгын яаншалгын хугжэлтэ тухай 
хеерэлсее.

СYYлдэнь Станислав Дашиевич 
Гармаев Лумбунов Баир 
Юрьевичиин, Очиров Дондок 
Дабаевичиин,Батуев Ринчин 
Николаевичиин фермерскэ 
ажахынууды хурэжэ хараа. 
«Тохойские саженцы» гэсэн 
Хизаарламал харюусалгатай 
бYлгэмэй хутэлбэрилэгшэ Данзанова 
Валентина Васильевна ба Сэлэнгын 
аймагы засаг даргын орлогшо 
Светлана Добчиновна Бубеева 
хоёрты хамта шэнэ суулгасан 
таримал моднууды зулзаганууд хэр 
ургажа байсны шалгаа. Фермерскэ 
ажахынууды тулеелэгшэд зайн гал 
хэрэгты гэжэ хэлээ. Энэ асуудал 
басал шалгалтада абтаа.



4 28.06.2021 №  16 (92) burunen.ru

НЮТАГАИМ БУЛАГ - 
АРШ ААН МЭТЭ

Чимит ламбагайн даабаряар 
нютагайнгаа булаг тухай 
нэгэ багахан еерынгее 
дурдалга гу, али угы йаа балшар 

бага наЬанЬаа Ьанажа ябаЬан 
Ьанаамжаяа бэшээд туршахамни.

Хун бухэнэй зурхэ сэдьхэл соо 
тоонто нютаг эгээл гамтай, хэдышье 
холын дайдаар амидаржа ябабашье, 
ходо hанагдан байдаг ха юм.

Би хонишо- малша айлда турееб. 
Буур-туур hанаан соом 5-6 -тайдам 
Бургастайhаан «Сагаан -  Шулуун» 
гэжэ байрада нуугээ hэмди. Арбаад 
наhатайhаа эхилжэ аба эжыгээ, 
аханараа гу, алигуй hаа эгэшэтэеэ 
хони харюулжа эхилээ hэм.

Зунай ааяма халуунда Баршагар 
баабайhаа гу, Айра^аа хонимнай 
булаг руу гуйлдэшэхэ даа.

Заахан ябахадаа, муртэй юумэ 
ехээр ойлгохогуй, мэдэхэгуй 
тэнэгхэн лэ зон байгаабди. Харин 
манай эжымнай булагайнгаа эхиндэ 
талханhаан гу, ундалхаяа абааад 
яба1пан сайгаа гу, сахар- бообоео 
ургэжэ ябагты гэжэ заатагуй хэлээд 
табидаг hэн. Манай эжы hYзэгшэ 
хун байгаа даа. Мартангуй дээжэеэ 
ургеед ябаhанаа hанадагби.

Хонинуудтайгаа адли тулхилсэжэ 
байгаад лэ, убдэг дээрээ унаад, 
булагайнгаа аршаан мэтэ уhыень 
ууhанаа юундэ мартахабши даа!

Хаана1пааб даа, хабсагай 
шулуунууд доороhоо сохижо гарадаг 
байгаа гу даа булагнай, тунгалаг 
сэбэр гээшэнь, аргагуй. Зунай удын 
халуунда энэ хуйтэн уhыень уухадаа, 
хоолой хотоео убдэжэ бай1панаа 
оройдоошье hанадаггYЙб. Шарахан 
эльhэн дээрэншье яhала наадаабди, 
Хонинуудайнгаа халуунда ядаад 
байшахадань, эльhээр элдэбын 
машина, тракторнуудые хэжэ 
наадаhанаа hанахаш.

Нютагайм булаг - 
аршаан мэтэ!

Теэд хатуу хундэ жэлнууд соо юм 
гу, яаhаншье байгаа юм даа, хайрата 
булагнай хаташоол даа. Хун зоншье 
нэгэ хэсэг хэрэглэхээ болеод байгаа.

Харин мунее Чимит ламбагай 
нютагайнгаа зониие ударидажа, 
аршаан булагаа hэргээжэ байхадань 
ехэл омогтой даа. Фото- зурагуудые 
харахадаа сэдьхэл баярлана. Залуу, 
хугшэн гэлдэнгуй ажал ябуулаа.
ТОС «Баялигай» гэшууд, илангаяа 
залуушуул ехэл абяастайгаар, 
тургэнеер худэлжэ, булаг дээрээ 
хурдэ табиба, элhэ шоройень 
арилгажа уhыень гаргажа,дээрэнь 
зохидхон худаг мэтэ торхо бариба, 
тиигээд лусадайнгаа субургые, 
хурдые, худагые тойруулан 
хашаалаа. Энэ нангин буянтай 
хэрэгые эмхидхэжэ туруулэн ябаhан 
залуу айлнуудта Тубанов Солбон, 
Александра, Раднажапов Жаргал, 
Баярма, Батомункуев Виталий, 
Сарюна, Морходоева Сержуня, 
Бадмацыренова Елена, тиин 
Бургастайнгаа зондо ехэ баярые 
хургэхэ байнабди. Нютагайм зон

©  Лусадай хурдэ

бэрхэнууд даа! Июниинь табанда 
Асын дасанай ламбагайгар Буддын 
шажанай заншалаар Лусадые 
тахижа, рамнай уншажа,булагые 
арюудхаба.

hэргэхэл даа булагнай. Нютагай 
зоной тэдхэмжээр, хэтын хэтэдэ 
бурьялан урдахал булагнай!

Бургастай нютагайм арад зон 
хухэ мунхэ тэнгэри доро хододоо 
амжалтатай, зориг ехэтэй, бурхантай, 
буянтай сэдьхэл халима дуурэн, 
тужэгэр баян hуухань болтогой гэжэ 
уреэхэ байнаб.

Светлана Хандажаповна, 
НАМСАРАЕВА - БАЛЬЖИНИМАЕВА

1965 оной.
Бургастай нютаг.

лагай эхиие сэбэрлэжэ, хашаалжа байна

Булаг дээрэ худагай торхо бод

©  Хурдын хажууда
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ОВООГЫ ХАЖУУГААР ГАРАХАДАА, 
ЯМАР ТАРНИ УНШАХАБ?

воо тахилганда сугларагшад 
rY, али Yргэл барисатай 
газараар явхадаа, хунууд 

мунгэ, зуруул, ороос, архиин дээжэ 
ургэдэг гээшэ. Тиихэдээ “ОМ-А- 
ХУМ” гэсэн тарни уншадаг.

Энэ тарни эгээ ехэ удхаты, 
нулееты, юундэб гэхэдэ, "ОМ” гээшэ 
Yргэл бариса арьвадхадаг, "А” 
гээшэ юрын зуруул rY, али мунгэн 
сабдагуудта ашатай тустай ем гэхYY, 
али архинь бэедэ тустай аршаан 
болодог гэсэн удхатай. "ХУМ” гээшэ 
Yргэл барисанууды али бухы саад 
тойбо ушаруулдаг гу, али увчэн тахал 
сужэреедэг хорото зуйлнуудээс 
арюудхадаг, арьвадхадаг, 
сайжаруулдаг. Овоо тахилгын 
тугэсхэлдэ сугларагшад буян 
хэшэгэй тулее, амгалан байдалай 
аша тусада даллага (далга) авдаг ем.

Урда сагы ехэ ламанараас сузэгчэ 
мургэлшэнэй дашаа тангариг 
авсан сабдагууд байдаг гээшэ. 
Сабдагууд олон удаан жэлнуудтэ 
ажасуудаг. Тэдэн Солчод уншахынь 
ламанары гуйдаг, ямар ургэл 
барисанууд сайшаагданаб гэжэ 
хэлэдэг, угы гэвэл, Буддын шажаны 
номуудаар сургаал авдаг байна.

Сабдагууд хунуудээс онсо илгааты: 
тангариг угэхэдее, тэрэнээ хэзээдэч 
эбдэдэггуй. Сабдагууд хун, ан 
амитан, арьяатан, шувуу шонхор 
болоод, эрьежэ харагдадаг. Онсо 
хараа нюдэты хунуудэл тэдэны 
тэрэ шэгээрэнь хаража шададаг. 
Тиигээд иимэ арга хава хун бухэндэ 
угтэдэггуй.

Овоотой зэргэлуулээд 
суварганууды, дуганууды, 
бунханууды барихада, босхооходо 
сайн. Тиигэжэ хунууд ходо сайн 
сэдьхэл санаалха арга олодог.
Иимэ газарта ажасуугчады сэдьхэл 
тэнюун болодог гээшэ. Зарим хунууд 
наса барахадаа, хуны бэе оложо 
шадангуй, сабдагууд болчодог 
ем. Хэнш саа шэнэ сабдагта ургэл 
хиихэ. Харюудань туса хургэхэ.
Тиигэ тиигэсээр тэрээн тухай алдар 
суу таража, ургэл хиигчэды тоо 
олошордог.

Буддын шажаны санаартан 
тэдэнэртэй уулзахадаа, нютагай 
сабдаг сайн санаатай гу, али муу 
ёроты гэжэ ойлгуулдаг. Гашай 
номнол, сургаал чагнахадаа, 
сабдаг байха газараа оложо, хоро 
хургэхыгее болидог, бултанда 
хододоо тусалдаг ем. Сабдагууд

юрын болон ундэр дээдын гэжэ 
илгардаг.

Юрэнхыдее сабдагууд хадаа хун 
бэшэ, харин сунэс сулдэнь болоно 
гээшэ гэжэ римбуушэ багшын 
хеереенеес ойлгоо сэм.

Тиихэдэ ехэ ехэ овоонууд суута 
сэрэгшэдтэ, ноёд сайдта хабаатай 
байдаг ем. Иимэ ушараас овоонууд 
хадаа хун турэлтэны туухэ болон 
мунеены байдалы элирхэйлэн 
харуулдаг. "Чингисхааны овоо” 
Хамар - Дабааны хангил хабсагайта 
хутэл шэлэнуудэй ундэр оройдо, 
Оронгын эхиндэ байгуулагданхай.

Баргажан Тухэмэй орон нютагта 
турсэн эхынгээ дурасхаалда 
зорюулжа, агууехэ хаан энэ овоо 
байгуулсан туухэты. Тамерланы 
овоогы тэрэнэй добтолгонуудты 
нягта холвооты байсан тухайнь 
ульгэр домогуудш бии. Нангин 
шулуунууды овоологдосон газарта 
-  овоодо "Майдарын хурал”, "Цам” 
наадан, овоо тахилга унгэргэгдэдэг 
байна.

Б-М. ЖИГЖИТОВ, 
Ж. УРАБХАНОВ 

/buryadxelen.com 
сахимаас абтаа.

2007 ондо насанынгаа амаралтада гараад, 
юу хэхыгээ яахыгааш мэдэхыгээ болеод байг- 
даа бэлэй.

Энэл жэлдэ, июнь сарда, Гусиноозерск хото 
хэрэгээрээ ошоод, бусажа явааб. Автобус соо 
Сэсэгма Балдоржиевнатай уулзаад, энэ тэрыгээ 
хеерэсэжэ байтараа, углеедэр соелы байшан 
ерээрэйгты гэжэ хэлсэн ем. Yглеедэрэнь ошчо 
шадаагуйб, нугеедэрэнь соелынгоо байшан ерэ- 
хэдэм, тэндэ тайзан дээр ёохоры дуу дуулажа, ехэл 
хухюутэй байба.

Тэндэ хэд байгааб гэхэдэ: Людмила Дашицы- 
реновна Тубаева, Мария Дармаевна Цырендор- 
жиева, Валентина Тогтохоевна Доржиева, Татьяна 
Доржиевна Цыренжапова, Сэсэгма Балдоржиев- 
на Табхарова, соелы байшангы ажалшад -  Дора 
Балдановна Тубаева, Светлана Балдановна Дар- 
ханова, Надежда Морхоевна Цырендондокова, 
Баяр Цыренжапович Лубсандоржиев, Александр 
Цыбиков, наснынгаа амаралтада гарсан -  Вале
рий Дармаевич Очиров, Сергей Будацыренович 
Табхаров.

Хожомшог - Екатерина Гомбожаповна Шойсо- 
ронова, Алла Дабаевна Галсанова, Светлана Аю- 
шеевна Дамбаева гэгшэд ерээ сэн.

Туруушын удэрнуудтэ бидэндэ хугжэмэй кол- 
леджын багшанар -  Саяна Сергеевна Табхарова, 
Алена Намсараевна хоер Фольклорно булгэм юу 
хэхэб, ямар байхаб гэсэн зорилгонуудымнай ойл- 
гуулаа бэлэй. Yдэр бухэн сугларжа, дуу дуулахаб- 
ди, еохор хатаржа сорохобди, шог зугаа дэлгэхэб- 
ди, юрэдее, нэгэ ажалдаа авсан шэнги болоо сэм.

Хоер багшанарынгаа Улаан -  Yдээ бусахадань, 
Сэсэгма Балдоржиевнамнай ямаршгуй бидэнээ 
тойруулан, еереесее энэ тэрэ ем зохеожо байга- 
ад, бэлсэлгээ хиидэг болоодь. Тиигэсээр, арван 
эхэнэрнууд нэгэш удэр алдангуй, соелынгоо бай
шан ерэдэг, саашанхи тусэбее зохеодог болоо 
сэмдь.

Сэсэгма Балдоржиевнамнай -  «Иигэжэ нэгэ 
булгэм болоо хадаа, нэрэтэй болы» - гэжэ дурад- 
хал оруулаа сэн. Хэдэн нэрэнууд соогоос "Гуламта” 
-  гэжэ нэрэ зохидшоогдоод, улеэгээбди.

"Гуламтын” бии болсоор хоер -  гурван жэл

Т^РЭА ГУЛАМТА БТАГЭМНАЙ

унгэрсэн хойно, Светлана Жалсановна Ташары 
соелы байшанда худэлдэг болоо бэлэй. Бидэны 
хугжэмы хутэлбэрилэгшеер ажалда ороо сэн. Ехэл 
бэрхэхэн, урагшаа санаатай басаган байгаа. Шэнэ- 
шэнэ еохоры дуунууды мэдэдэг, дууладаг болоодь. 
©естее дуунуудтаа тааруулан еохорлохобди, тии- 
гээдш, ехэ удаан болонгуй, Светлана Жалсановна- 
гымнай Улаан -  Yдээ бусаха саг ерээ сэн.

Арваад гаран жэлы туршада ехэ эбтэй, эетэй, 
нэгэ айл шэнги явагдаа даа, санажа байхадам, 
сэдьхэлдэм ехэл дулаахан байдаг.

Нютагтамнай ямар сайндэр болоноб, шадахы- 
саа бэлэдхэл хээд, хунэй нюдэ хужарлуулдаг саг 
байгаа. Гадна, булгэмэймнай зариман "Рябинуш
ка” булгэмэйхинтэй Молор сайхан Монгол Ороны 
Сэлэнгын аймаг айлшалаа, тоглолто эмхидхээ. 
Хоер дахин Улаан -  Yдэдэ унгэрдэг "Ёохорой 
удэшэдэ” оролсоо сэмди, суури эзэлээшгуйханай, 
хун зоны хаража, еестыгееш харуулаабди.

Захадахи, Зэдын аймагы Инзагата нютаг урил- 
гаар ошчо, "Еохоры удэшэдэ” оролсообди, тэндэ- 
эш ехэл баяртай, бэлэг сэлэгтэй, хундэлуулээд, 
сэдьхэлы дулаахан угэнууды шэнгээгээд ерээ 
бэлэйдь.

Yрмын -  Адаг, Yдэнгэ, Гусиноозерск, Новосе- 
ленгинск, Ацуула нютагуудаар багахан тоглол- 
тотойгоор явагдаа. Манай дуратай - Буряад ФМ 
радиодо ерэжэ, Юрее нютагынгаа настай зоны

эгээн дуртыгаар дууладаг урданы дуунуудаа дуу- 
лаа сэмди. Мунееш радиогоороо шагнажа байда- 
габди.

Тиихэдэ, бэедэмнай тааруухан, мунее уеын ма- 
ягтыгаар, монгол торгоор хоер плати, буряад дээл 
уужатайнь уран гартай, бэрхэ оедолчон -  Долсома 
Галсановна Цыдыпова оежо угее бэлэй.

Энэ арваад жэлы хугасаа соо аймагы гулва- 
агы диплом, грамота, соелы тасагы -  шангууды, 
мунгэн бэлэгууд ба хун сагаан хонинуудыч бэлэг 
авагдаа.

Эжы авынгаа дуулажа явасан дуунууды 
мартангуй, сэргээжэ яваха, залуушуулда сануулга 
болгоожо улеэхэ зорилгоо дуургэжэл явагдана гэ
эшэ гэжэ сананаб.

Мунее танай анхаралда хуухэнээ хадамда 
угэхэдее хурим дээрэнь дуулдаг байсан дуу - 

Хадал газараар харгылсан,
Хазаартал морим - эрдэни 
Хариин зоноор танилсуулсан,
ХYYXЭH ДYYXЭЙ - эрдэни.
Арал газарааар харгылсан,
Ардаг морим - эрдэни.
Айл зоноор танилсуулсан,
Амарагдуухэй - эрдэни.

Дари - Дулма Галсановна ДОРЖИЕВА, 
багшын ажалы ветеран.

Юрее нютаг.
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ЛИГНИН ДАИСАНАИ ХУБУУН  
НЮ ТАГАА ХАМГААЛАА

Буряадай мэдээжэ
уран зохёолшо Дамба 
Дашинимаевай Ганжуур 

xy6yyh Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда баатарлиг Yхэлeeр 
унаhан байна. Уран зохёолшо тухай 
нютагай номдо материал бэлдэжэ 
байгаад, иимэ hонирхолтой 
мэдээсэл олооб. Дайнhаа бусаагYЙ 
хYбYYн тухай олонтой хубаалдаха 
hанаатайб.

Сэлэнгын аймагай Жаргаланта 
нютагта 1923 оной февралиин 17-до 
Дамба, Сэбэг Дашинимаевтанай 
залуухан бYлэдэ ууган хYбYYн 
Ганжуур тYрee бэлэй.

Дамба Дашинимаев Хцын 
байшан ерэжэ, «Буряад-Монголой 
унэн» сониндо хYДэлжэ байhанаа, 
тэрэ зэбYYн 1937 ондо хамалган 
хашалганда орожо хосороо бэлэй. 
Тиихэдэ Ганжуур 14-тэй ябаа, Бадма 
дYYнь 11-тэй hэн. Теэд хайшан 
гэхэбши, зэмэгуй зониие абаад 
ябашадаг муухай саг байгаа ха юм. 
Ганжуур хYндэ мохоогоо YгтэхэгYЙ, 
хара багаhаа долонгир, шуран 
бэрхэ хYбYYн бэлэй. Ганжуур я1пала 
зобоhон, тулиhан гэжэ багсаахаар. 
Ангиин дайсанай хYбYYн гэжэ 
хэлYYлжэ ябахада, гайтайл юм ааб 
даа. Эжынь баhа залуугаар хада 
гэртээ харишаhан. Шойжод-Дагба 
абгань Халхын дайн1паа бусаагуй. 
Сэбэгжэд нагаса хээтэйнь ба1па 
залуугаар энэ дэлхэйтэй хахасаhан 
байна. Yбгэн баабайнь - Буйрагтаан 
Дашинима ашанараа ехэ болгоhон 
хYн гээшэ. Манай эжы Дарханхай 
гэгшэ бэлэй. Аргагуй ехэ дархан: 
мYнгeeр, алтаар уран бутээл 
хэдэгээрээ холо ойгуур суурхаhан. 
Ехэ жэгтэй hонин хун байгаа ха. 
Ямаршье хYндэ хYшэр сагта аргаа 
оложо ядахагуй. Дайн соогуур 
Yнеэндээ тоног тухеэрээд, хYллeeд, 
Yбhэ тYлеэгээ бэлдэхэ.

Ганжуур долоон на1патайдаа 
hургуулида ороо. Эхин ангиин 
Ь|ургуулияа нютагтаа дуургээд, 
Загастайн дунда 1пургуулиин 
шаби болоо. Ехэ хурса ухаатай, 
бэрхэ хYбYYн ябаа, гансал «таба» 
сэгнэлтэ дээрэ hурадаг 1пэн. 
Эсэгэhээ дутуугуй шYлэгшье 
бэшэдэг юм 1пэн гэлсэгшэ. 1941 ондо 
алтан медальтайгаар 1пургуулияа 
дYYPгэhэн байна. Жаргалантада 
ажа1пуудаг, 1941 ондо тYрэhэн

Александра Дугаровнатай 
хеерэлдееб.

Ганжуурай эжы Сэбэг - минии аба 
Чимидэй Дугарай эгэшэнь юм hэн. 
Ганжуур бидэ хоёр бYлеелингYYД 
гээшэбди. Дайнда ошоЬюн жэлдэнь 
гарааб. Хаража YзеешьегYЙ аад, 
ходол сэдьхэлдэм байха юм. Жэгтэй 
гээшэнь, Дамба Дашинимаев 1936
1937 онуудаар бYлэг зохёолшодтой 
Монголоор, Совет орон соогуураа 
уулзалгануудые хэжэ аяншалhан 
байдаг. Тэндэhээ асарhан заа зуухан 
бэлэг сэлэгYYДынь, Ганжуурай 
аттестадынь минии эжы Долгор 
хадагалжа бай1панаа, хожом Бадма 
хYбYYнэйнь томо болоходонь 
бусаа1пан юм, - гэжэ хеерэнэ.

Ганжуур тухай мэдэхэ, хеерэхэ 
зон мYнее угы шахуу. Теэд 
интернедэй хусэн ехэл байна гэжэ 
арсаха хэрэггуй. «Дурасхаалай 
харгы», «Арадай дурасхаал» сайтнууд 
соо ороод, Ганжуур Дашинимаев 
баатар сэрэгшэ яба1пан юм гэжэ 
мэдэбэб.

Аажамхан Буряадhаа баруулжаа
Агта мориндоо шэруулээд,
Арбан долоотой наhандаа
Армиин 1пургуулида мордоболди 

даа, - гэжэ дуулалда1паар, хубууд 
дайнда ошоогшо бэлэй.

Улаан Армида 1941 ондо 
татуул1пан байна. Бухы дансануудынь 
Подольск хотын архивта 
хадагалаатай (ЦАМО, шкаф 26, 
ящик 2 -  авторай мэдээн). Хожом 
ошожо танилсаха хусэл бии.
Алтан медальтайгаар 1пургуулияа 
дуургэ1пэн хуниие сэрэгэй 
училищида hургахаяа эльгээгээ 
хадаа гэжэ багсаанаб. Белорусси, 
Украина, Чехи, Польшо гурэнуудые 
дайсадhаа абараа. Ганжуурай 
дайшалхы зам 241-дэхи буудалгын 
дивизитэй, 4-дэхи Украинска 
фронттой хабаатай. Тагнуулай 
сапёрно батальоной дарга ябаhан 
байна.

Баатаршалга харуул1пан 
шагналай саарhан дээрэнь иигэжэ 
бэшээтэй: "Улаан Армида 1941 онЬюо 
алба хэнэ, 1939 онЬюо ВЛКСМ-эй 
гэшуун”. «Улаан Одон» ордендо 
зууршалагда1пан. Иимэ габьяа 
соло гаргаа гэжэ ноён даргань 
богонихоноор бэшэнэ.

"Нухэр Дашинимаев Ганжуур 
Дамбаевич 1944 оной ноябриин 
22-23-ай 1пуни булэг тагнуулшадые

ударидажа ябаа. Нижний 
Комарниг1паа Крайна Быстра 
ошодог харгые минэнууд1пээ 
арилгаха дайшалхы зорилготой 
ябаа. Даабари абаад, еерее жэшээ 
харуулжа, сапёрой хэрэгые ехэ 
hайнаар мэдэхэ хадаа нэгэшье 
солдадаа гээнгуй, харгы сэбэрлэжэ, 
танкнуудта, артиллеридэ урагшаа 
ябаха арга угтэ1пэн байна. Энэ ехэ 
ажал хэ1пэнэйнь hyyлээр манай 
сэрэгшэд холо урагшаа гаража 
шадаа. Баатаршалга гарга1панай 
тулее 1944 оной декабриин 28-да 
«Дайшалхы габьяагай тулее» («За 
боевые заслуги») медальда хуртее.

1945 оной январиин 5-да «Эсэгэ 
ороноо хамгаалгын дайнай II шатын 
орден” ("Орден Отечественной 
войны II степени”) шагналда 
хуртэ1пэн байна. Шагналай 
хууда1пан дээрэнь иигэжэ бэшээтэй: 
"Дашинимаев ГД., тагнуулай 
сапёрно батальоной командир, 
оло дахин байлдаануудта хабаадаа. 
Шэн зориг, баатаршалга харуулаа. 
Кросно, Барвинет, Выуковца 
шадархи байлдаануудта командир 
Дашинимаевай тагнуулай 
сапёрно взвод даабарияа ехэ 
1пайнаар дуургээ. Минын, шабын 
тумэр хаалтануудые дары тургэн 
усадхахадань, манай техникэ, 
сэрэгшэд урагшаа гараа. 
Дашинимаевай ударида1пан взвод 
1050 минэ усадха1пан байна. 1944 
оной декабриин 27-до дайшалхы 
даабарияа дуургэжэ ябаад, дайсанай 
Ьюмондо тудагдашоо. Ганжуур 
Дашинимаев Польшодо, Копетовкэ 
1пууринда худеелеетэй. Оройдоол 21 
наhатайдаа "комбат-батяня” гуулэжэ 
ябаhанаа, баатарай ухэлеер унаа. 
Айл булэ, ухибуудтэйшье болоогуй. 
Теэд хайшан гэхэбши, уйлын ури 
иимэ ха юм.

Амиды мэндэ улее 1паа, лейтенант 
Ганжуур Дашинимаев генерал 
болохо байгаа гу, али эсэгэдээ адли 
уран зохёолшо гу? Яажа мэдэхэбши.

Вера АЮШЕЕВА, 
Буряад Уласай соёлой габьяата 

хYДэлмэрилэгшэ
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БYРИН ХААНЫ ХАЯАДА

Хадал ундэр Буринхаандам 
Хангал боро улааным хиисхуулээрэй 
Харижал бусаха нютагтам 
Хахадайм дээжые ургуулээрэй 
Уулал ундэр Буринхаандам 
Унаган боро улааным хиисхуулээрэй 
Уулзажал бусаха нютагтам 
Унданайм дээжые ургуулээрэй 
Шэлэл ундэр Буринхаандам 
Шэлдэг боро улааным хиисхуулээрэй 
Сэхэл бусаха нютагтам 
Сэржэмэйм дээжые ургуулээрэй

ондо долоотой абамнай дурбэтэй 
Бадмацырен хоёр Дээдэ Хаалгатын урда 
зусаланда Каганов - Коммунизмаас буужа 

ерээ. Хожомонь Юреегэй эхиндэ Баян Улаанаас (тахилтай 
уула) саашаа буугаа. Абамнай арбатай (1909 - 1919) 
байхадаа, баян Сагаадайн Гармажабай хонишон ябаа.

Чагдурова Бальжинима 
- абымнай эгэшэ Сэндэмэ 
Жэмбын Лубсан-Доржын 
дуунь боложо ургэгдее. 
Тымээс Вамбуев Андрей, 
Валя, Сэсэгма Гена гэсэнты 
ехэ ойро турэлнууд 
болодогбди. Ванкеева Люда 
Гена хоёрой хубуун Вамбуев 
Зоригто ем.

Бальжинима аба 
Халхинголы ба Агууехэ 
Эсэгэ Ороноо хамгаалгын 
дайнда хабаадаа. Гарань 
шархатаад 1942 ондо гэртээ 
бусаа.

Дайнаас ерээд, абамнай 
колхоздоо учетчигоор 
худэлее. «Абаш хаанаб?» 
гэжэ хунуудэй асуухадань, 
правленидаа гэхын орондо - 
пальбиндаа гэхэб. Марусиин 
баавай - Ринчинов Илья ба 
Жапов Даша нагасынгаа 
ерэхэдэнь наймаань найман 
хултэй, наймаашан Даша

хоер хултэй гэдэг байгааб. 
Наймаа хэдэг байгаа юм гу.

Балшан хундын 
эхиндэ Даша нагаса ба 
Дэлэг нагасэжы хоер 
адуунда байдаг сэн.
Тиихэдэ Сантахаас ошодог 
сэм. Шагдар нагасын 
эжынь - Ханда нагасэжы 
оёдолойнгоо машинкаар 
ерэжэ, хахархайгымнай 
оёдаг байгаа. Аяа Дондог 
нагаса баабай сагаан мори 
тэргээрээ асаржа угэхэ.

Бидэнэй зааханда 
Содбо хуряахын Надмид 
нагаса эгэшхай ехээр 
туслаа, харалсаа юм. Сахияа 
Данзанай Надмид эжынь 
Жиихай гэжэ нэрэтэй, 
багынь нэрэ байгаа юм гу. 
Бидэ гурбан буряад нэрэтэй 
байгаабди Буянто - Пурбэ, 
Галя-Даридулма, Надя- 
Цыбегдулма. Бидэнэй заахан 
байхада, хунууд ургэжэ

абахаяа эрэдэг байгаа. 
Абамнай - « Тулгын гурбан 
хул юм » - эдэ гурбаниие 
салгааха ёсогуй хум гэдэг 
байгаа.

1950 - аад он. Дунда 
Сантахадаа байхадаа абын 
эжынь ходо гэшхуур дээрээ 
нара ягаажа суудаг юм сэн. 
Хожом хэбтэриин байхадань 
Женя, Галя бидэ гурбан,

эмгэйнгээ батаганаа ургээжэ 
сахяад байдаг сэмди.
Намар байгаа, эжы бидэндэ 
саламад шанажа угеед, 
унеэгээ саахаяа ошохо. Женя 
Галя хоер бушуу эдеэлээд 
ябашаха, би удаан эдеэлжэ 
суухаб.

Эжымнай бортогтой 
суугээ ухэг дээрээ 
тавьхадань, оройдоо боскуй.

Нэгэтэ эмгэймнай 
босоод, Долгор хоюулаа 
гэртээ хариида гэжэ 
эжыгымнай хутэлеед ябсан 
юм, босого хурэтэрее ябаад, 
суугаа. Тиигээд хэды хоноод 
морилшоо сэн.

Хойто намарын урда 
эжы эдеэлжэ халуудаад, 
сантахатаа. Yвэснынгее 
хашаа сабшажа байтараа 
досоом хии ороо гээд ерээд 
лэ, тэрнээсээ хойшо ходо 
увэсее. Тиихэдэ Буянтамнай 
жэл найман сартайл байгаа, 
Галямнай дурбэтэйхэн би 
долоотой байгааб. Саада 
намарын покровко болтор 
байгаад хада гэртээ ябашоо 
бэлэй. Тиигэжэ Сахияева 
Долгор Нанзатовна 1950 
оной намар мордошоо сэн.

1951 оной намар, абамнай 
Юмсунова Бадмадариие 
эжы болгожо асарсан юм. 
Бидэнэй унтахада абамнай 
угы байгаа. Хунуудэй 
хеерэлсэхэдэ сэрээд,
Нимбуу нагасэжыгээс 
асуухадам, эжытнай гээшэ 
гэхэдэнь, нюдэнь юундэ 
иимэ юм гэхэдэм аялаад 
ерэхэдээ иигэдэг юм гээ, 
нюдэндее сагаан хорготой 
байгаа. Тиигээд, ушее 
Марина, Валера, Серёжа 
дуунэртэй болообди.

Бурин хаанай хаяада, 
Хонгор эжын хормойдо, 

Карл-Маркс колхозой 
хонишон, 
Надежда 

Бальжинимаевна 
Чагдурова 

Далан найматай.
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Сэлэнгэ нютагаас гарбалты, монгол 
хэлэ бэчэгы бэлигты эрдэмтэн, 90- 
ээд монографи болон суралсалы ном, 
200-аад нийтлэл-статьянууды автор Цэрэн 

- Даша Будаевич Будаевы хуухэдтэ зорюул- 
сан номоос «Сэсэгууд» тухай шулэгууды ор- 
шуулгануудтыгаарнь танай анхаралда.

Унгын сэсэг\уд 
Ургэн талын 
Унгын сэсэг\уд - 
Дэлхэйн хэшэг,
Дайдын шэмэг,
Дуратайбди даа тандаа.

Цветы степей
Цветы степей! Мы от души вас любим. 
Взращенные в тиши, от городов вдали, 
Вселяете вы радость в сердце людям,
Вы украшением являетесь земли.

Одуванчики в страхе смотрят на воду, 
На коротких лапках стоя прямых 
Лишь подует ветер степной в непогоду, 
Облетают седые волосы их.

Зула сэсэг
Зула сэсэг дээрэ 
3Yrbi ерэжэ сууна, 
Амтатайхан балаа 
Абяа1уйхэн суглуулна.

Лилия
Балжан гарма

Балжан гарма нэрэтэй 
Басал гоёхон сэсэ^д  
Багашуул бидээнээ ерэсэндээ 
Баясан даллана урдаасамнай.

Ромашки
В нарядных платьицах,
Чистых рубашках 
Цветы собирать мы ватагой идем. 
Повсюду мы видим ромашки, ромашки 
И степи родные по ним узнаем.

Ургы

у

I

На желтую лилию желтая села пчела 
И желтый сок ее ароматный пила.
Будет пчелка трудиться, в улей сок собирать, 
Медом сладким послушных детей угощать.

Майн сэсэг
Урихан агаартай ой руу 
Урилдан 1уйлдэжэ ороходомнай, 
Май сарын айлчан - 
Майн сэсэг огтово.

Ландыши

Даргай
Далбагар шара дэльбэтэй,
Даргай сэсэг, шамайе 
Талын шэмэг гээшэ гээд,
Талаар дэмы нэрлээ^йл.

Мак полевой
Мак полевой машет шапкой собольей, 
В дальний поход собирает цветки,- 
Выстроив их в боевые полки,
К солнцу навстречу ведет за собою.

Хухэ сэсэг
Ягаан хYхэ дэльбэтэй 
Яагаа зохидхон сэсэг бэ!
Эгээн гоеосонь шэлэжэ, 
Энгэртээ бухеер хадаябди.

Незабудки
Не забыть цветов весенних, 

Незабудок милых,
В фиолетовых нарядах,

В покрывалах синих. 
Мы их издали узнали, -

Хонхо сэсэг
Уула хадын Yвэрeeр 
Ургы бултайн мYндэлжэ,
Дулаан хабар ерээ гээд,
Дохео мандаа Yгэбэ.

Подснежники
С Байкала ветры теплые подули.
На склонах гор, средь снежной белизны, 
Голубоватые подснежники сверкнули, 
Подав сигнал идущей к нам весны.

Алаг нюдэн

А солнце на степь рассыпало лучи 
И птицы все пели. Журчали ключи. 
Стояли на тонких ногах у  ручьев 
Ландыши - майские гости лесов.

Табасагаа
Хухэ ногоон хунжэл дээрэ 
ХYбэн цасны оросондол, 
Талаар ДYYPэн сайража, 
Табасагаа сэсэг\уд харагдана.

Анемоны

Хонхо шэнги дYрсэтэй,
Хонгор хеерхэн сэсэ^д  
Xyyгэд бидэниие хундэлжэ, 
ХYлдэмнай дохин мэндэшэлнэ.

Колокольчики
На лугах, в часы ночные, 
Колокольчики звенят. 
Колокольчики степные 
Песнь слагают для ребят.

Улаалзай
Алаг булаг нюдэндэл 
Адлихан сэсэгдээхэнYYP 
Эрээхэн гоё эрбээхэй 
Эрьелдэн ниидэжэ наадана.

Анютины глазки
Анютины глазки так нравятся нам,
Мы с радостью их покажем малышам, 
Как будут они удивляться, шуметь,
В анютины глазки подолгу смотреть.

Набтархан шарахан 
Нямняахай сэсэгэй 
“Усэнь” сайхадаа 
Улеэхэдэ ниисэчэдэг.

На зеленый ковер весенних лугов 
Опустились нежные хлопья снегов. 
Приглядись! Ведь не снег там белеет вдали,- 
Анемоны на наших полях зацвели.

Бадма сэсэг
Баруун гоой эхиндэ 
Бадма ленхобо оргоно,
Багсаа сайхан сэсэ^ды  
Багашуул хаража жаргана.

Жарки
Среди болот, на берегах реки,
Растут купальницы стыдливые - жарки. 
Гордясь своею редкой красотой,
Они в воде любуются собой.

Булган зеелэхэн малгайтай 
Буржагар улаахан улаалзай 
Колхоозой дайдые шэмэглэ 
Холоос дYлэтэн харагдана

Сарана
Поля колхозные все лето 
Нарядом праздничным одеты, - 
Их украшает сарана,
Издалека она видна.

Хамаг зондоо хундэтэй, 
Хангал сайхан Yнэртэй 
Ягаахан тэрэнги харахаяа 
Яаража хуугэд ошобо.

Что там за лиловые мерцают огоньки?
Да это же багульники цветут у  Селенги. 
Душистые багульники на склонах гор растут, 
Пахучими букетами мелькают там и тут.


