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Арьяа Баала бурхан Санагадаа заларба
Табан шара мэнгэтэй, 

гал йуудалтай, хушэ ша- 
далаа тогтоохо, хара мо- 
рин буряад йарын сагаан 
бишэн 26-най уДэР? 2020 
оной зунай дунда йарын -  
июлиин 16-да Арьяа Баа
ла бурхан шутээнэйнгээ 
газарта -  Улаан зураада 
эхин заларха удэрынь гар- 
гагдаа.

Захааминай аймагай Са- 
нага нютагай тулеелэгшэд 
энэ нангин удэрые Буддын 
заншалта Сангхын Банди- 
до хамба лама Дамба Аю- 
шеевтэ энэ удэр харуулжа, 
бурханайнгаа хурэг бэе 
нютагтаа залаба.

Нурселени тосхоной 
Батожабайн нэрэмжэ-

тэ уйлсын 6-хи гэртэ 
углеенэй зон олоороо 
сугларжа, А рьяа Б аа
ла бурхаяа нютагтань 
мордуулба. Аш аанай 
ута авто унаа зорюута 
Захааминйаа ерэжэ, бур- 
ханай бэеын дорохи таб- 
сан туруулэн абаашаба.

Пуулэй гурбан жэлэй 
туршада Санагьш, Захаа
минай арад зон болон 
ниигуулэсхы сэдьхэлтэй 
хунуудэй аша туНаар 41 
метр ундэртэй бурханай 
хурэг бэе бутээхэ ехэ ажал 
ябуулаа. Захааминйаа уг 
гарбалтай, гартаа уран 
бэрхэ, зурааш а Ю рий 
М андаганов энэ буянта 
хэрэгые ударидажа ябана.

Зунай дуурэтэр бурха- 
най хурэг хэдэн хуби ху- 
баагдаад, Санага нютаг 
залуулагдаха.

Муноо санагынхид 
нангин шутоонэй йул тэм- 
дэгэй ню тагтаа хурэжэ 
ерэхые хулеэжэ байна. 
У глеенэй арбан сагта 
А рьяа Баала бурха уг- 
таха талаар хэмжээнууд 
эхилхэ. Санага нютаг- 
та ажаНуудаг зон буряад 
дэгэлнуудээ умдэжэ, бул- 
та хадагуудые баряад, 
урда сэлеэпНээ эхилээд 
дасан хурэтэр харгыда 
бурхаяа угтаха. Энэ хэ- 
рэгтэ хун бухэн эдэбхи- 
тэйгээр хабаадаба.

Светлана ЛОГИНОВА.

Харгы заИатдана
Захаамин аймагай 

Дутэлуур -  У таата -  Да- 
лахай тосхонуудай харгы 
замай 83-94 зайдахи га
зарта зайабарилгын ажал 
хэгдэхэн. Байгш а жэлэй 
майн долоондо ООО СК 
«Алмаз» эмхидхэлгэ- 
тэй хэлсээн абтаа. Тии-

гээд ажал ябуулагдаха 
баййанаа, халдабарита 
убшэн тараж а, хойш оо- 
логдоо. М унее сагта 
бэлдэлгын ажал ябуу- 
лагдаж а байна. Энэ бэл
дэлгын хайада 15 хун 
ажал хэнэ, 11 техникэ 
хэрэглэгдэнэ. Энэ зайда

хушалта жэгдэлэгдээд, 
шэнэ хушалтатай болохо. 
Харгы зайабарилха гээ- 
шэ тон хэрэгтэй ажал ха 
юм. Зайабарилгын ажа- 
лай хажуугаар нухэ Нубэ 
буглэхэ, харгы жэгдэлхэ 
ажал ябуулагдаха.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.
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БЭЛИГЭЙ ДЭЭЖЭ

Сагаан далиин хангалаар...
Буряадай гурэнэй Jle- 

нинэй орденто, СССР-эй 
арадай зужэгшэн Гомбо 
Цыдынжаповай нэрэмжэ- 
тэ дуури бужэгэй театрай 
гол дуушан, Буряад Ула- 
сай габьяата зужэгшэн, 
Доржо Шагдуровай тог- 
лолто болоо 1тэи.

«Хухэ тэнгэриин
ундэртэ

Хун шубууд зэлэ татаа.
Сарьдаг уулын ундэртэ
Сагаан дали бадараа...
Хин агаарай

долгин соо
Хангал унэр анхилаа...»
Доржо Ш агдуров Са- 

нагын дунда Нургуули 
1995 ондо дуургэжэ, 
Улаан-Удын П.И. Чай- 
ковскийн нэрэмжэтэ дун
да мэргэжэлэй хугжэмэй 
Нургуулида орожо hypaa. 
Багшань Буряад Уласай 
арадай зужэгшэн, Оросой 
Х олбооной соёлой га
бьяата худэлмэрилэгшэ, 
дуршэлоороо баян, сэдь- 
хэлээрээ йайхан, шаби- 
нартаа энхэргэн Баяр 
Гомбоевич Базаров бай- 
гаа бэлэй... Энэ тоглол- 
тодо Баяр Гомбоевичай 
найанай нухэр, Оросой 
Холбооной габьяата 
зужэгшэн, дууриин дуу
шан Виктория Жамьян-

доржиевна Базаровагай 
ерээд Нуухые харахадаа, 
Доржын туруушын алха- 
муудые мэдэхэ хунэй тол- 
гойдо элдэбын бодолнууд 
орохол юм байгаа...

Улаан-Удэдоо hypryy- 
лияа дуургээд, Доржо 
Ш агдуров Новосибирск 
хотын М .И. Глинкын нэ
рэмжэтэ хугжэм дуунай 
дээдэ Нургуули 2005 ондо 
дуургэнэ.

2003 онйоо 2006 он бо
лотор Новосибирскын 
гурэнэй дуури, бужэгэй 
ак ад емическ э театрта 
ажаллаа.

Доржо Ш агдуров 
1999 ондо Ага тосхондо 
упгэрНэп СССР-эй ара
дай зужэгшэн Пасаран 
Линховоинай нэрэмжэтэ 
дуушадай уласхоорондын 
VI мурысоонэй Ехэ-шаг- 
налда -  Гран-при шаг- 
налда хуртэНэп юм. Тии- 
хэдэ хоёр жэл унгэроод 
байхада, 2001 ондо Мо- 
сквада О росой Х о л 
бооной оюутадай дунда 
унгэрйэн BELLA VOICE 
(П РЕКРА СН Ы Й  ГО
ЛОС) гэжэ дуушадай нээ- 
мэл мурысоонэй нэгэдэхи 
ш агналда хуртоо бэлэй.

2003 ондо Томск хо- 
тодо унгэрйэн «Сиби-

риин романсиада» гэНэп 
мурысоондэ илагшадай 
тоодо орожо, хоёрдохи 
Нуури эзэлНэп юм. Тии- 
хэдэ 2008 ондо Эрхуудэ 
упгэрНэп Бугэдэ буряадай 
уласхоорондын «Алтар- 
гана» гэжэ упдэНэп наа- 
данда хабаадалсаад, мун 
лэ хоёрдохи шагналда 
хуртоо бэлэй.

СССР-эй арадай зу
жэгшэн Дугаржап Да- 
шиевай нэрэмжэтэ дуу
шадай удасхоорондын 
мурысоонэй нэгэдэхи 
ш агналда хуртэгшэ, 2009 
он;

2012 ондо унгэрйэн 
СССР-эй арадай зужэг
шэн Ким Базарсадаевай 
нэрэмжэтэ дуушадай улас
хоорондын мурысоонэй

Омог бардам сэдьхэлдэ олон эрдэм тогтодоггуа.



2020 оной июлиин 31 «Ажалай туг» 3 нюур

2-дохи Буури;
2017 ондо М онголдо 

унгэрБэн «Бага Алтарга- 
на» гэБэн уласхоорондын 
ундэБэн нааданай нэгэ- 
дэхи шагнал.

Доржо ушее Улаан- 
Удэдее, оюутан ябаха- 
даа, 1998 ондо, Буряадай 
телевидениин эмхидхэн 
унгэргэжэ байдаг эстрад
на дуунуудай «Сагаан 
Бара» гэжэ Уласхоорон
дын фестивальда оролсо- 
жо, Ехэ-шагналда (Гран- 
при гэдэг) хуртоо бэлэй. 
Тиихэдээ нютагайнгаа 
залуу бэлигтэн Ринчин 
Бальжуровай бэшэБэн 
шэнэ дуу гуйсэдхоо. Тии- 
гээд лэ энэ удэшынгээ 
тоглолтые тэрэ дуунайн- 
гаа угэнуудээр нэрлээ ха 
юм: «С агаан далиин хан- 
галаар...»!

Ринчин Бальжуров угэ- 
нууд болон хугжэмыень

зохёожо, Буряад оро- 
ной бухы арад тумэндэ 
дурлуулБан, Санагын 
Барьдагуудай хангалаар 
анхилБан буураш агуй 
агтай дуун -  «Сагаан 
дали» мундэлоо...

Доржо Ш агдуров Но- 
восибирскын театрта, 
тиихэдэ эндэхи теат- 
ртаа 2008 онБоо худэлжэ 
байхадаа, хори гаран 
зужэгуудтэ оролсожо наа- 
дажа байБан, наадажашье 
байдаг юм. Эндэ тон лэ 
оорынь сэдьхэлдэ дутэ, 
байБанаа угэжэ, оролдо- 
жо дуулаБан нэгэ хэдэн 
дууриин зужэгуудые нэр- 
лэебди: Александр Боро
дин. «Игорь тайжа». Эндэ 
Игорь тайжын дурэ наа- 
даа. Вольфганг Амадей 
М оцарт. «Фигарын турэ». 
Эндэ гол дурэ Фигарые, 
тиихэдэ М аркиан Фроло- 
вай «Энхэ-Булад баатар-

та» Эрхэ-М эргэнэй дурэ 
байгуулжа наадаБан юм. 
Ушоо Джузеппе Вердиин 
«Аида» соо А монасро 
хааниие наадаБан байха.

Тоглолтынгоо эхиндэ 
нэгэ хэдэн оперонуудБаа 
дуулаба: Гендель. «Ксеркс» 
опероБоо Ксерксые, Ган
на Данило хоёрые Франц 
Легарай «Весёлая вдо
ва» гэжэ зужэгБоо Буряа
дай габьяата зужэгшэн 
Лариса Соковиковатай 
суг, Вольфганг М оцар- 
тын Каватина «Фигарын 
турэ» сооБоо.

Нэгэ, Буряадайнгаа 
эгээ ехэ тайзан «хубаажа» 
наадажа байдаг нухэроо 
д эм ж эж э  ер эБ эн  д у у 
рии н  дуушад: Буряад
Уласай габьяата зужэгш эд 
Эдуард Ж агбаев, Данзан 
Бальжинимаев, Лариса 
Соковикова, Буряадай 
арадай зужэгшэн Нам-

Овдэнь хаякан ш улуун вврынь толгой дээрэ унадаг.
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хайн Мунхзул, дуушад 
Галсан Ванданов, Чин- 
гис Иванов гэгшэд Франц 
Легарай «Весёлая вдова» 
coohoo хэйэг, тиихэдэ
А. Андреев Г. Чимитов 
хоёрой бэшэйэн «Хани 
нухэд» гэжэ дуу «амиды» 
хоолойгоороо дуулажа 
арад зониие баясуулба. 
Театрай хугжэмшэн Саян 
Манжигеев наадажа угоо.

Бужэгшье байгаа. 
Клод Дебюссиин «Парын 
толонйоо» хэйэг Буряа
дай арадай  зужэгш эн 
Вероника М иронова Бу
ряадай Гурэнэй шагнал- 
тан Булыт Раднаев хоёр 
харуулжа хатараа.

«Сэлмэг тэнюун мунхэ 
дэлхэй дээрэ 

Сэсэгтэ номин, 
уудам дайда нэмжыдэг. 
Ундэр манхан сэнхир 

огторгойн доро 
Ульгэрэй орондол, 

улзы дайда оршодог. 
Эгээл эндэ элинсэг

таабайн, тообиин, 
Эхэ, эсэгын энхэ

тайбан жаргайан 
Элдин Санага алдар 

сууда гараа Нэп» -  гэжэ 
улгэн дэлхэйн хойморто, 
Убэр-Боориин хормойдо 
ундэр гэгээн гарбалтай 
ургэн ехэ Санага ту хай 
нютагай бэлигтэй уран 
шулэгшэ Мэлс Самбуе- 
вай угэнууд эжэлуудгуй 
йанаанда ороно.

Юуб гэхэдэ, алдар- 
тай суутай Санагада ал- 
тан дэлхэйдэ мундэлоод, 
турэйэн тоонтоёо, турэл 
аймагаа туурээн дуулажа 
ябадаг хубуугээ хундэлжэ, 
олоороо орожо ерэйэн 
харагш адай ехэнхи ху- 
бинь Санагынхид бай
гаа...

М орин хуурай аялга. 
Энэ тоглолтодо тайзан 
дээрэ паадаНап хууршам- 
най, Доржо дуушанайм- 
най хубуун, хуугэдэй 
хугжэмэй дурбэдэхи 
йургуулиип йурагша Ин- 
дар Ш агдуров байба. Бу
ряад арадай дуун «Наян 
наваа». Багшань На- 
цагдоржийн Нямдорж! 
Буряад орондо я Нал а 
мэдээжэ болойон бэлиг
тэй хугжэмш эн, хугжэм 
зохёодог Нацагдор- 
жийн Нямдоржын байгуу- 
лаад, ударидажа байдаг 
хугжэмэй студиин морин 
хууршадай шуулга На- 
цагийн Ж анцанноровай 
«Аялгуу» гэжэ хугжэм 
наадаа.

Энэг йургуупиин шаан- 
за дээрэ наадагш адай 
«Улаалзай» шуулга
Сергей Манжигеев эй 
«Байгалай сэсэг» гэжэ 
хугжэм гуйсэдхэбэ.
Хутэлбэрилэгшэнь Л ю 
бовь Дмитриевна Ш аг- 
дурова — Доржо Пав- 
ловичай найанай нухэр,

Сэлэнгын аймагай Но- 
ёхон тоонтотой, Улаан- 
Удын хуугэдэй хугжэмэй 
дурбэдэхи йургуулида 
шаанзын багша! Ш аанза- 
шадтай суг Доржо Ш аг
дуров Анатолий Андреев 
Г унга Чимитов хоёрой 
бэшэйэн «Хубуунэй дуу» 
дуулаа.

Ню тагай бэлигтэйшуул 
бэе бэеэ хундэлжэ, тай
зан дэмжэжэ хабаадал- 
саа: Оросой Х олбоо
ной габьяата зужэгшэн 
Олег Бабуев, Буряад 
Уласай соёлой габьяата 
худэлмэрилэгшэ Н ико
лай Тарбаев, дуун бол он 
хатарай ундэйэн «Бай- 
гал» театр ай  дууш ан 
О ю на Баирова, эстрадын 
дуушад Ринчин Бальжу- 
ров, 2008 ондо унгэрйэн 
«Мунгэн хун шубуун» 
гэжэ эстрадна дуунуу- 
дай  регион хоорондын 
конкурсын лауреат И ри
на Ш агдурова, Светлана 
Санжитова гэгшэд. 

«Табан уулын
хоорондо 

Тала дайда нэмжынэ. 
Энэ минии тур эй эн 
Элдин тоонто

нютагни -  
Буряад соогоо

суурхайан 
Баян йайхан Санага!» 
Станислав Улаханов 

Аюша Доноев хоёрой 
бэшэйэн «Баян йайхан

Сакан дээрэ м ургуй , caaphan дээрэ нэрэгуй.
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Санага». Танхимаар дуу- 
рэн зон хул дээрээ зогсо- 
жо тоонто нютагай Булдэ 
дууе угтабад.

Байдал дуурэн ажал,
жаргал

Бадарнал манай
Санагада -

Сэнхир сэгээн мунхэ
булаг

Сэхир голойм эрьедэ...
Доржо Ш агдуровай 

турэлхид аяар СапагаНаа 
хурэжэ ерээд, тайзан 
дээрэ хубуугээ хара- 
жа, нухэдыень хаража, 
баясангуй байхын аргагуй 
оршондо оронхой хараг- 
данад... Бухы наБаараа 
совхозой малай эмшэн 
ябаБан Павел Долгоро- 
вич оороо Санагын эрхим 
дуушадай тоодо ородог 
хун юм, Цырен-Долгор 
Цындымаевна малша 
угаа дамжуулНап ажал- 
ша бэрхээрээ ню тагтаа 
алдартай. Тэрэ хоёрой 
хундэлэлдэ Ольга Танга- 
товагай зохёоБон айхаб- 
тар удхатай «Аба эжым 
хайратай» гэжэ Найхап 
дуун дууша хубуунэйнь 
гуйсэдхэлгоор зэдэлбэ.

«Эрхим хундэтэ
ЗахааминБаа гарбалтан, 
бидэ ямаршье нютагай 
байг, хамаагуй, бэлиг- 
тэй бэрхэ залуушуултай 
байЬапдаа алишье сагта, 
хаанашье ябахадаа омо- 
горхожо ябаха ёБотойбди.

Буряад оронойнгоо нэрэ 
Булдые ургэжэ, ямаршье 
голой, алишье нютагай 
хубууд басагадай эбтэй 
Байханаар ябаа боло
бол, буряад араднай хэ- 
тын хэтэдэ оодэргэн бай- 
хал даа» -  гэБэн удхатай 
угэнуудээр Буряадай дуу- 
ри бужэгэй театрай орлог- 
шо захирал Давид Доржи- 
евич Дондупов, Арадай 
Хуралай Бунгамалнууд
В.Н. Лыгденов (Улаан- 
У дэдэ захааминайхи- 
дай нютаг зоной эблэлэй 
туруулэгшэ) Г.Ю. Дор- 
жиев хоёр туруутэй ню- 
тагайхид олоороо тайзан 
дээрэ гаража амарш ал- 
хадаа мэдуулбэд. Тии- 
хэдээ: «Доржо Павлович 
Улаан-Удэдэ ажаБуудаг 
ЗахааминБаа гарбал- 
тай нютаг зоной эблэ
лэй эдэбхитэй гэшуун, 
боложо байБан хэмжээ 
ябуулгануудта ургэлжэ 
урдалжа ябадаг хун юм. 
2008 ондо Санага ню- 
тагайхидайнгаа Фран- 
ци руу нуудэл тоглолто- 
до ошоходо, ансамбляа 
дэмжэжэ ябалсаад ерээ, 
хоёр удаа аймагайнгаа 
тулоолэгшэдые Уран-Душэ 
ууладаа абаашажа, ушое 
нэгэ удаа Ахын айма- 
гые алад гараад, Ж ойган 
хурэтэр газарш алжа яба- 
жа ерэБэн байдаг, ураг- 
ш аа Банаатай, Байхан

сэдьхэлтэй нухэрнай гээ- 
шэ! Ундэр соёлдо алба 
хэжэ ябаБан залуушуул- 
най иигэжэ бэеэ бэеэ дэм- 
жэлсэжэ ябахыетнай хара- 
хадаа бидэ, илангаяа аха 
наБатан, унэн зурхэнБое 
баясажа, унэн сэдьхэлэй 
баяр хургоод, хэзээдэ- 
шье, хаанашье ябахадаа 
ню тагайнгаа -  хадата За- 
хааминайнгаа Байхан нэ- 
рые ургэжэ, хундэмуушэ 
Байхан заншалыень олон- 
до мэдуулжэ ябыт даа 
гэжэ захинабди» -  гэжэ 
хэлэбэд бэлэй.

Хуур, лимбын хугжэ- 
моор, Х00МЭЙ хоолойн 
аялгаар дуунай сууряан 
дэлгэрэг дуулим ургэн 
Буряадаар!

Ню таг нугаяа нэрлуул- 
жэ ябаБан дуушандаа 
ажалай уш©0 ундэр ам- 
жалтануудые, гэр булын 
зол жаргал хусеед, энэ 
бэшэлгэеэ эдэ угэнуудээр 
дуургэе даа:

Дуулим Байхан
Буряадтаа 

Дууша нэрыш ургэнэб. 
Дуран, ажал тухайда 
Дууеш дахин

шагнахам. 
Улгэн дэлхэйн

хойморто,
Убэр-Боориин

хормойдо 
Ундэр гэгээн гарбалтай 
Ургэн ехэ Санага!..

Николай ШАБАЕВ.

Саг сагаараа байдаггуй, сахилза х у х эд вв  байдаггуй.
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CYJT00 САГ

Таагаад туршыт

Сагаанай м уу - cahaH, агай м уу -  сэрэг.
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ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
4. Сагаалганай уедэ холо ойрын Ж а- 

бар Убгэдые угтадаг Буряадай Сагаан 
убгэн (зураг харагты).

8. Сонхын шэл дээрэ Ж абар Убгэн 
зурадаг 1ээн.

9. Июниин 22-то тон ута удэр тохёол- 
доо, харин декабриин 22-то эгээл ямар 
удэр байгааб?

10. Ж абар убгэнэй ургэбшэ.
11. Дэлхэйдэ cyypxahaii «The Ни» 

гэ1ээн монгол хамталиг иимэ шэглэлэй 
хугжэм гуйсэдхэдэг.

14. Ш энэ жэлэй 1эайндэртэ хуугэд заа- 
бол хасуури тойроод яаха ёНютойб?

16. Хасууриин «малгай».
17. Убдэгсее, хузуусээ ехэ са1эан.
18. Ш орой.
19. Убэлэй шубуун (ород нэрынь 

ундэйэн «са1эан» гэ1ээн удхатай).
21. Американ Ж абар Убгэн.
22. «Снежинка» буряадаар.
24. Заха хизааргуй ехэ гурэндэмнай 

11 дахин Ш энэ жэл ерэдэг. Харин эгээл 
1эуулдэ энэ хотодо угтадаг.

25. «Компресс» буряадаар.
27. Сохиболнь -  гуй, угэбэлнь -  яа гэ- 

дэг бэ?
28. «Эгээл энэ хнрэдэ
... гансам ерээрэй,
Эбэрэн баи/юп зурхыем
Эдэгээхэеэ ерээрэй».
(А. Андреевэй дуун соохи алдагдаНап 

угэ).
31. 2019 он -  хуушан жэл, 2020 он - 

иимэ жэл.
32. Ш энэ жэлэй 1эайндэртэ хуугэд 

энээниие зуужэ, элдэб янзын амитад бо- 
ложо хухидэг.

33. Таратайка тэргэ боохонойхёор.
34. Нэгэнэй тоодо -  хэн, олоной тоо- 

д о - ?

35. Ш энэ жэлые январиин 1-дэ 
болго1юн хаан.

37. Ж абар Убгэнэй тулам соо, мун 
хасууриин доро байдаг.

40. Хасуурида, нарйанда, хушада хад- 
хуурпуудНаа гадна энэ бии.

42. «Ирония судьбы или с легким па
ром!» гэ1ээн фильм соо М осква болон 
Ленинград хотонуудта тон адли нэрэ- 
тэй гудамжа бии (буряад оршуулгань).

ДЭЭРЭ ЬЭЭ ДООШОО:
1. Ш энэ жэлэй 1эулдэ тэмдэг амитан.
2. Эрхи татаад, энээниие уншадаг.
3. Танкын биатлоноор 2019 оной дэл- 

хэйн чемпионой нэрэ (зураг харагты).
5. «Ульгэрэйм нухэдууд:
Унэгэн, заряа, шононууд
Урзэгэр Бармалей, Айболит
Чебу, Ч е б у -...
Тоомгуйхэн шандаган,
Томо будуун баахалдай,
Томоотойхон Винни-пух».
(хуугэдэй дуун соохи алдагдаНап угэ).
6. Буряадай КВН наадагшадай 

«1эанамжаар», Тимати дуушанай нэрэ 
энэ угэЬее буридэдэг.

7. Тайзан.
12. Ш энэ жэл гараба гэжэ Кремлиин 

Спасска башнийаа дохёо угэдэг.
13. Январиин амаралтын уедэ гу- 

рэнэймнай олонхи ажайуугшад хубса- 
1эандаа багтахаяа болитороо яадаг бэ?

15. Амтан эдеэ хоол уйлэдбэрилдэг 
манай фабрика.

18. М осквагай Улаан талмаййаа дам- 
жуулга эмхидхэйэн буряад (зураг хараг
ты) .

20. Ш энэ жэлэй гарахын урдахана те
левизор ээр Владимир Путинай юу дам- 
жуулдаг бэ?

21. «Покрываться инеем» буряадаар.

Сагайнгаа ерээ haa, сахалшиье губш уурт а ородог.



8 нюур «Ажалай туг» 2020 оной июлиин 31

23. CahaH хунэй толгой дээрэ угладаг.
25. Убэлдоо илангаяа удэшэ болон 

углоониинь энэ ехэ байдаг.
26. Ш энэ жэлэй шэрээ дээрэ заабол 

табигдадаг салат.
29. Убэлдоо унтаанда ородог амитан.
30. Б. Абидуевай «Сонхоор малаййан

ЭНЖЭГЭН БУРЖАГАР
Аалин намдуу убэлэй Ьупи 
Haphan туужа соо йаруулхан, сагаахан 
Мондогор тухэрёон арбан табанай hapa 
Мододой соорхойгоор шагаанал

энеэбхилэн.

Нойрйоо йэрин, даляа сохин, эрбэгэнэн 
Намай сошоон ниидэн ошоол

шубуухан 
Хониной мааряхань дуулданал

холохон 
Хуйтэн агаарта хулдэн h ал ах ал

хурьгань.

Мунов турэйэн монсогорхон бэетээе 
Мульйэн боложо хурш00гуйдэ абарха, 
Урзэгэр ноойото хурса йоёотондо 
Удара татаагуйдэнь тургэлжэ аршалха.

ХоорхыИоопь холо ошонгуй хаянгуй 
Хожомдоо ха юмпти даа бэшэнйээнь 
Панаа зобон унэрдэн йалангуй 
Парын толондо ул00 ха юмтэ хоюулан.

hapa» шулэг соо зураглагдайан xaha.
36. Ё1ю мэдэхэгуй хундэ энэ хал- 

дадаггуй.
38. «Глухарь» буряадаар.
39. Аха аймагта ажаНуудаг арад.
41. Зугын толон.

Арьяатанай Ьурэн ерэжэ хазаашье Ьаань 
Абархаяа оролдохош жаахан нарайгаа 
Ухэлэй ерэжэ дэбЬэжэ, бажуугаашье

Ьаань
Удьхэлэн, мургэн хосорхол сухарингуй.

УмайЬааш ynahan гансаяа долёон 
Убэлэй жабарта дулаасуулан хонохош. 
Гай боложо нэгэнэйнгээ мудаа haa 
Гасалан тодожо тэрэнэй ухе© haa.

Унтаха, амарха нойргуй болон 
Удэр, йунигуй маарин, бархиран

бэдэрхэш
Уйаа уужа ундаа харяахаашье мартан 
Угылэн хорёо, дал руу шагаажа

йалахагуйш.

Уриёо орхин хаядаг заримЬаа 
Энхэрэн дулааханаар хандахаш

жаахандаа 
УбИоор хоол хэдэг амитантттье haa 
Энжэгэн буржагараа ундылгэжэл

шадахаш. 
Ринчин-Доржо ДЫШЕНОВ.

Урдахи кроссвордын харюунууд:

ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
1. Ялхиганаха. 4. Бадмацыренов.
8. Гуун. 9. Варвара. 10. Дэхэхэ.
13. Хубэн.15. Хин. 16. Ж одоо.
17. Хэнзэ. 20. Уури. 22. Санжадма.
25.Уйээ. 26. Айл. 27. Арса.
28. Улыхэ. 29. Булгайр. 31. Эбэр.
32. Зоходохо. 33. Намаг.
35. Десятниково. 36. Имагтал.

ДЭЭРЭ ЬЭЭ ДООШОО:
1. Ямаан. 2. Нэхэбэри 3. Зарга
5. Нюсэгэн. 6. Шурэб.
7. Баян. 11. Эрхэ. 12. Код-зима.
13. Хузуудэлдээд.
14. Боосолдохо 17. Ханза.
18. Зэд. 19. Зээлеэр. 21. Унсэг.
23. Арсалан. 24. Алхайха.
29. Боори. 30. Поёо. 32. Зун. 34. Гол.

Садахада сагаан хурьганай к у у л  амтагуй, улдэхэдэ улэн бухын к у у л  амтатай.
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ЮРЫН ЛЭ АСУ УД АЛ
Хубэн пусхэгэр саНапай бударНапай

йуулээр
Хухэ тэнгэридэ наран игаажа дулаахан 
Боогнэрэн ургайан хуйад соо аалин

намдуухан
Бодолдо абтан зогсоноб модо тушэн. 
Ю рын лэ асуудалда харюу угы

алданагуйл 
Ю ундэшьеб йанаанда орон

табинагуйл, Налапагуйл 
Юундэ, юунэй тулоо туроо бэлэйттт? 
Ю ртэмсэ дээрэ бог юм гуш,

хун юм гуш?
Эжын умай haa унаха, гараха удэрйоо 
Энэ дэлхэйн туруушын амисхаалйаа,

алхамйаа 
Бэшээтэйл, оноотойл гу дээрэйээ

хуби заяамни 
Бэрхэтэйл гу, йайнтайл гу, эхипНээп

харгы замни. 
Дээшээ абиралтай юм гу, хада оодэ

хатуужан бэхижэн 
Дээдэ хэмжуурэй эгээл оройдонь

тулан гаратараа 
Доош оо урдаха юм гу, долгиндо

бэеэ 1эула табин 
Доодо гэшхуурэй эгээн оёортонь

урбалдан унатараа. 
Ямар найанай харгытайбши

годирхой орёо, арюун тэгшэ 
Хуби заяанйаа дулдыдаха гу,

оорын 1эайн Myyhaa гу? 
Я1эа хатуу, элуур энхэ, убшэн

зоболондо нэрбуулхэ 
Хунэй табисуурЬаа оноотой гу, буян, 

нугэл уйлэдэйэнЬоо гу? 
Д абаж а шадахагуй хада хабсагай

урдаш гу?
Д аляа ургэноор дэлин,

дэлин ниидэхээр тэнюун 
тала дайда гу?

Балшар багайаан баярлахые, 
голхорхые узэжэ, унэрдэжэ, ургахаш 

Бухы Hahaapaa буруу зубыень
ойлгожо, бэдэржэ зобохош. 

Элуур энхые сахижа, эдеэнэй йайниие 
эдижэ ябаашье haa, 

Эбдэрэн -  хухаран, убшэн -  
хабшанда сохюулан

саашална заримашуул 
Улэн xoohoop, муу эдеэгээр хото

холойгоо галдаашье haa 
УНэрилдэп, айалдан, ухэл -  тахалда 

диилдэнгуй амидарнал нугоошуул. 
Энээхэн найан мунхэ бэшэ гэжэ

ойлгохогуй, 
Баяжаха, таргалхын хойнойоо

тунахайржа оройон йэшхэлээ
алдаашад 

Эрдэни Будда бурханай нангин
йургаал сахихагуй 

Баха, гахай болон турэжэ,
нугоо паЬапдаа хэйээгдэхэ гу? 

Булжамуур шубуухай дуулан, 
наадан жэргэхые

баярлажа шагнан 
Баян байгаалита ню тагаа сэбэрлэн,

аршан, арюухан 
Булгата буурал Буряад орондоо

эбтэй, эетэй ажайуун 
Буян уйлэдэжэ, баяраа хубаалсажа,

бурхандаа мургэхэ. 
Энэл бэшэ юм гу найанай сэхэ,

найдамтай харгы. 
Сэсэн тарни татахадаш, сэсэглэхэл

сэсэрлигтэл сэдьхэлшни. 
Уянгата йайхан маани уншахадаш

уяран баярлахал зурхэншни. 
Узэгдэхэл байха эртын элшэндэ 
узэсхэлэнтэ йайхан Диваажанай орон 
Х арагдахал даа хадын оройдо

йаргама Наруул Ш амбалын ордон.
Ринчин-Доржо ДЫШЕНОВ.

Са/шнай ороходо  -  юртэмсын шэмэг, убгэд  сугларбал  -  кайндэрэй.
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J Зурхай
августын 1-Ьээ 14-н болотор

V

Августын 1, монгол литээр 13, 
гарагай долоон

Энэ удэр шэнэ байра барихада, га- 
зар малтахада, худалдаа наймаа хэхэ- 
дэ, замда гарахада 1эайн. М ал худал- 
дажа абахада, мори 1эургаахада муу 
удэр.

УНэсэ абхуулбал, баялиг ехэ болохо.

Августын 2, монгол литээр 14, гара
гай нэгэн

Энэ удэр хубараг лама болоходо, 
шэнэ байра 1эуури барихада, мал ху- 
далдахада, замда гарахада 1эайн. Эр- 
дэм ном заалгажа эхилхэдэ, тарилга 
хэхэдэ, газар малтахада, уран дарха 
хэхэдэ, сэргэ 1эуулгахада муу удэр.

У1ээеэ абхуулбал, адуу мал арьба- 
жаха.

Августын 3, монгол литээр 15, 
гарагай хоёр

Дуйсэн удэр. Энэ удэр буян хэхэ
дэ, хэшэг даллага абхуулхада, бур- 
хандаа мургэхэдэ, гэр барихада, гэр 
арамнайлхада, тоосоо хэхэдэ, сэргэ 
1эуулгахада 1эайн.

Нуудэл хэхэдэ, бэри буулгахада, 
эм найруулхада, эрдэм ном заалгажа 
эхилхэдэ муу удэр.

Энэ удэр у1ээеэ абхуулбал, олзотой, 
1эайн удэр.

Августын 4, монгол литээр 16, 
гарагай гурбан

Энэ удэр анда нухэр болоходо, бур- 
хандаа зальбархада, хубсаНа худалда- 
жа абахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, юумэ

Л _____________________________________________

1ээлгэлдэхэдэ, ухэр хонитой холбоотой 
уйлэнуудтэ 1эайн. Гэр байрын 1эуури 
барихада, газар хахалхада, хурим 
найр хэхэдэ, сэргэ Нуулгахада, нуудэл 
хэхэдэ, замда гарахада муу удэр.

Энэ удэр у1ээеэ абхуулбал, убшэн 
ерэхэ, муу удэр.

Августын 5, монгол литээр 17, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, худал
даа наймаа хэхэдэ, эрдэм ном заалга
жа эхилхэдэ, хото байра барихада, эм 
найруулхада, тоосоо хэхэдэ, замда га
рахада 1эайн. Бэри буулгахада, модоор 
уран дарха хэхэдэ, гуу барихада, газар 
малтахада, ханахада муу удэр.

Энэ удэр у1ээеэ абхуулбал, унгэ ша- 
рай муудаха, муу удэр.

Августын 6, монгол литээр 18, 
гарагай табан

Энэ удэр буянай уйлэдэ, Лусууд та- 
хюулхада, мал газааш ан гаргахада, 
нуудэл хэхэдэ, сэргэ Буулгахада, юумэ 
займаар угэхэдэ, замда гарахада Байн.

Эм найруулхада, бэри буулгахада, 
худалдаа наймаа хэхэдэ муу удэр.

Энэ удэр у1ээеэ абхуулбал, мал гар- 
затай байха, муу удэр.

Августын 7, монгол литээр 19, 
гарагай зургаан

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, анда 
нухэртэй болоходо, замда гарахада 
1эайн. Бэри буулгахада, гэр байра ба
рихада, мори, мал худалдахада муу 
удэр.

Энэ удэр у1ээеэ абхуулбал, 1эайн

Г

Сэсэн х у н  оройкоон сайха, хубхай х у н  хуш уункаа сайха.
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нухэртэй болохо, йайн удэр.

Августын 8, монгол литээр 20, 
гарагай долоон

Энэ удэр хин мори хиидхуулхэдэ, 
дэлгэруулхэ уйлэнуудтэ, барилга хэ- 
хэдэ, бэри буулгахада, найр наада хэ- 
хэдэ, модоор уран дарха хэхэдэ йайн. 
Ш энэ хубсаНа умдэжэ, худалдаа най- 
маа хэжэ, замда гаража болохогуй.

Энэ удэр уНэеэ абхуулбал, муу 
хунтэй ушарха, муу удэр.

Августын 9, монгол литээр 21, 
гарагай нэгэн

Энэ удэр буян хэхэдэ, бурхандаа 
мургэхэдэ, эм найруулхада, тарилга 
эхилхэдэ Найп. Бэри буулгахада, ху- 
рим найр хэхэдэ муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн 
ерэхэ, муу удэр.

Августын 10, монгол литээр 22, 
гарагай хоёр

Энэ удэр ном уншуулхада, зурхай 
харуулхада, эрдэм ном заалгажа эхил
хэдэ, тарилга хэхэдэ, эм найруулхада, 
модо йуулгахада йайн. Бэри буулгаха
да, газар малтахада, гэр байра барижа 
эхилхэдэ, замда гарахада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, эдеэ ун- 
даа элбэгжэхэ, Найп удэр.

Августын 11, монгол литээр 23, 
гарагай гурбан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, 
хэшэг даллага абхуулхада, нуудэл хэ
хэдэ, хото байра барихада, ажалша- 
ниие абахада, уран дарха хэхэдэ, аг- 
нахада, эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ 
Найп. Худаг малтажа, мал худалдажа, 
худалдаа наймаа хэжэ, сэргэ Нуулгажа,

S_______________

ухибуу хулдэ оруулжа, ухибуу хундэ 
угэжэ болохогуй.

Энэ удэр уНэеэ абхуулбал, эдеэ ун- 
даа элбэгжэхэ, йайн удэр.

Августын 12, монгол литээр 23, 
гарагай дурбэн

Энэ удэр буянай уйлэдэ, лама ху- 
бараг болоходо, эрдэм ном заалга
жа эхилхэдэ. Худаг малтажа, модо 
таарижа, эм найруулжа, гэр байрын 
йуури барижа, худалдаа наймаа хэжэ, 
нохой тэжээхэеэ абажа, нуудэл хэжэ 
болохогуй.

Энэ удэр уНэеэ абхуулбал, эдеэ ун- 
даа элбэгжэхэ, йайн удэр.

Августын 13, монгол литээр 24, 
гарагай табан

Энэ удэр Л усууд тахю улха , 
харю улга уншуулха, дэлгэруулхэ, 
ту Натай уйлэнуудтэ, анда нухэр боло
ходо, шэнэ барилга хэхэдэ, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, бэри буулгахада, зам
да гарахада йайн. М ори урилдуулха- 
да, нохой тэжээхэеэ абахада, ухибуу 
ургэжэ абахада, yha гаталхада, загаНа 
барихада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн 
ерэхэ, муу удэр.

Августын 14, монгол литээр 25, 
гарагай зургаан

Энэ удэр ургамал тарихада, гэр 
байра барихада, мал худалдахада, 
йэлгэлдэхэдэ Найп. Уран дарха хэхэдэ, 
эрдэм ном заалгажа эхилхэдэ, ном ун
шуулхада, сэргэ йуулгахада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, нюдэн 
убдэхэ, муу удэр.

____________________________________________ С

Ёлын досоо ш улуун хайладаг, нохойн досоо якан хайладаг.
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Замбуулин бог шоройдо абтахань...
Замбуулин удаан сагай 

туршада гурэнэй структу- 
рануудай анхарал доро бай- 
гаа. h уулэй уедэ умсын 
фирмэнууд «замбуулинай 
пирогой» тулоо тэмсэнэ, 
тэдэ дэлхэйн «бог шоройн» 
кризис дутэл уулжэ баййанаа 
ойлгоногуй.

Хун турэлтэн 60-аад жэл 
замбуулин ашаглажа, тэндэ 
ехэ бог шорой улоогоо. Газар 
тойроод, замбуулинай орби- 
таар ашаглагдахаа болнЬон 
спутнигууд болон космическа 
онгосонууд гай асаржа боло- 
хо.

«Муноодэр «бог шо- 
роййоо» спутнигуудаа ал- 
данабди, хэдыдэ мургэл- 
дэлгэнууд олошорхоб гэжэ 
саг харуулха. Иигээд лэ бай- 
гаа haa, 10 жэлэй удаа зам
буулин руу ниидэхэнь аюул- 
тай болохо», гэжэ Европын 
замбуулинай агенствын бог 
шоройн тайагай толгойлог- 
шо Хольгер Крэг хэлэнэ.

Умсын олон компанинууд 
замбуулин руу гарана, ха
рин усоохэниинь лэ газарай 
оршом арилгаха бэлэн. Зам
буулин бог шороййоо арил
гаха 2 фирмэ тухай дурда-

хаар. Туруушынхинь япон 
Astroscale компани. Муноо 
уедэ тэдэ бог шорой суглуул- 
ха ELSA-d комплекс барина, 
2020 оной хахадта дуургэхэ. 
Энэ орёо асуудал ншидхэхэ 
нугоо умсын фирмэ италиин 
стартап D-Orbit юм. Тэдэнэр 
мунгэшьегуй haa, оорын сис- 
темэ зохёожо байна. Паяын 
сагта бог шоройн орёо асуу
дал ехэ хэмжээнэй кризис бо- 
ложо магад, тиихэдэ энээниие 
урид тттиидхэЬэн компанинууд 
замбуулинай ажауйлэдбэри 
толгойлхо юм бэзэ.

teknoblog.ru canThaa.

БУРЯАД-ОРОД ТОЛИ
ажабайдалай бытовой, 
ажабайха жить.
ажаг внимание, внимательность; 
ажаг табиха обращать внимание, 
ажаглаадхиха заметить, приметить, 
ажаглааша 1. наблюдатель, 2. наблю 

дательный.
ажаглагдамаар заметный, 
ажаглагдаха страд, от ажаглаха быть 

заметным; замечаться, наблюдаться, 
ажаглагша наблюдатель, 
ажаглал 1) наблюдение; 2) замечание, 
ажаглалга см. ажаглал. 
ажаглалта замечание, примечание, 
ажаглаха 1.1)  наблюдать, пригляды

ваться; 2) замечать, примечать; 3) зет. 
чуять (о собаке); 2. в деепр. ф. а в сочет.

с синонимичными глаголами хараха смо
треть, шэртэхэ всматриваться, гэтэхэ 
подсматривать, употр., примерно е тех 
же, но более усиленных значениях; ажа- 
глан хараха замечать, примечать, вгля
дываться, ажаглан гэтэхэ подсматри
вать, приглядываться.

ажаглуулха допуст. от ажаглаха. 
ажал 1) труд, работа: ажал хамгаалга 

охрана труда, ажалда дуратай трудолю
бивый; ажалда (тайн хун работяга; ажал 
ехэтэй худэлмэри трудоёмкая работа; 2) 
хозяйство; промысел; адуун ажал коне
водство; мал ажал животноводческое 
хозяйство; газар ажал земледельческое 
хозяйство, земледелие.
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