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ӨМНӨТГӨЛ 

 

Буриад судлалын академийн үйл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд тогтмолжиж, 

олон нийтийг хамарсан болон тусгай эрдэм шинжилгээний туурвилыг дор бүрнээ 

хийж ирлээ. Өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн цөөнгүй эрдэм шинжилгээний бага 

хурал, хэлэлцүүлэг, зөвлөлгөөнийг амжилттай зохион байгуулж, олон тооны 

илтгэл, өгүүллийг манай эрдэмтэд бичсэн байна. 

2010 онд олон улсын “Алтаргана-2010” наадамд зориулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг “Нүүдлийн соёл иргэншил ба буриад монголчууд” 

сэдвээр хийж, тусгай эмхтгэлийг хэвлүүлэн гаргаж олны хүртээл болгосноос гадна 

ОХУ-ын Буриад улсад тэмдэглэдэг “Буриад хэлний олон улсын өдөр”-ийг монгол 

улсад тогтмол зохион байгуулж, жил бүрийн 10-р сарын сүүлээр дугуй ширээний 

ярилцлага, хурал зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж ирлээ. Энэ үеэр буриад хэл-

аялгууны өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагыг ярилцаж, хадгалан үлдэх, 

хөгжүүлэн дэлгэрүүлэхэд олон нийтийн оролцоо, буриад зон олны идэвх 

санаачлагын тухай ярилцаж, тодорхой санал санаачилгууд гарч, түүнийг 

хэрэгжүүлэх, ажил хэрэг болгохын төлөө багагүй чармайн ажиллаж байна. 

Монгол оронд аж төрж буй буриад монголчуудынхаа өв соёлыг эрдэм 

шинжилгээний эргэлтэнд оруулах, шинжлэн судлахаар Хэнтий, Дорнод, Төв, 

Хөвсгөл аймгийн буриад сумдаар аялж, багагүй судалгааны эх хэрэглэгдэхүүнийг 

цуглуулж, судалгааны өгүүлэл, ном товхимлыг олны хүртээл болгов. 

Буриад зон олны өв уламжлал, соёлыг хадгалан авч үлдэх, өвлүүлэн үлдээхэд 

ихээхэн хувь нэмэр болж байгаа нэг зүйл нь НҮБ-ын ЮНЕСКО-гийн 

дэмжлэгтэйгээр МҮОНТ-ийн 2-р суваг нээгдэж, үндэсний цөөнх Казак, Тува, 

монголын эртний томоохон овог аймгийн нэг буриадын хэл соёлыг сурталчилан 

дэлгэрүүлэх зорилгоор нэвтрүүлэг бэлтгэн цацах болсон явдал юм. Хэдийгээр 

хүмүүст хүрч, олон нийтийн зүгээс сайшаалыг хүртэж байгаа ч зарим 

шүүмжлэлийг дагуулж, хэл аялгууны талаарх олон нийтийн бухимдлыг төрүүлж 

амжив. Энэ байдлыг засаж сайжруулахад манай академи тодорхой алхам хийж 

чадалгүй өдийг хүрсэн билээ.  

Харин 2013 оны 11-р сарын 22-ны өдөр “Буриад хэл-аялгууны хэрэглээний 

асуулдалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурлыг зохион 

байгуулж, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн MN2 сувгаар нэвтрүүлж 

буй буриад хэл-аялгуугаарх мэдээ мэдээллийн үнэ, цэнэ, түүнийг цаашид 

боловсронгуй болгоход голлон анхаарч, олон сайхан санал, санаачлага гарсныг бид 

хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллаж байна. Энэ нь тус телевизийн хамт олны ажлыг 

дэмжих, хамтран ажиллах, буриад хэл-аялгуугаарх нэвтрүүлгийн чанарыг 

сайжруулахад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахад чиглэгдсэн томоохон ажлын нэг 

байлаа. 
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Цаашид зөвхөн хэлний асуудлыг хөндөх биш нэвтрүүлгийн бодлогод чанарын 

шинэчлэл хийж, буриад зон түмний уламжлалт өв соёл, түүх дурсгал, зан заншлын 

тухай цуврал нэвтрүүлгийг бэлтгэх, өнөөгийн буриад түмний аж төрөл, удам 

судраа хадгалан үлдэж явааг тод томруун харуулсан бүтээлийг олон нийтийн 

хүртээл болгоход бид дэмжлэг болохыг хичээж байна.  

Буриад судлалын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлээ сүүлийн жилүүдэд хэвлүүлж 

амжаагүй боловч энэ удаагийн дугаарыг сүүлд зохион байгуулсан хурлын 

илтгэлүүдээс болон зарим судлаачдын буриад судлалын өгүүллүүдийг эмхтгэн та 

бүхний гарт хүргэж байна. 

Удахгүй “Алтаргана-2014” наадам Хэнтий аймгийн Дадал суманд зохион 

байгуулагдахтай холбогдуулан “Буриад түмний Алтаргана наадам, түүний түүх, үр 

нөлөө” сэдэвт олон улсын хурлыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Тус хурлаар 

Алтаргана наадмын түүхийг үнэн зөвөөр нь тодруулж, монголчуудын ухамсарт 

сэтгэлгээнд хэрхэн нөлөөлсөн, өнөөдрийн түвшинд олон улсын наадам болтлоо 

өргөжин тэлсэн бахархалт түүхийг бүтээлцсэн ахмад үе, орон нутгийн 

удирдлагуудын тухай тодруулан гаргах цаг нь нэгэнт болжээ. Ийм ажлыг хийхээр 

бид төлөвлөж байгаагийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд хийсэн судалгааны 

бүтээлүүдээс дээжлэн та бүхэндээ толилуулж байна. 

“Буриад хэл-аялгууны хэрэглээний асуудалд” сэдэвт хурлаар монголд буриад 

хэл-аялгуугаар нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн хэл найруулга, чанар, чансааны тухай 

тусгайлан хэлэлцэж, олон сайхан саналууд гарсныг MN2 суваг телевизийн 

удирдлагууд нааштайгаар хүлээн авч, мэргэжлийн зүгээс болон бусад хамтын 

ажиллагаа өргөжиж эхэлснээр нэвтрүүлгийн тоо, чанар сайжирч, хүмүүсийн, үзэгч 

олны сэтгэлд ч нийцэж эхэлж байгаа нь бидний хамтын ажлын бодит үр дүн гарч 

эхэлж байгааг харуулж байна. 

Гэвч цаашдаа хийх, сайжруулах ажил их байгааг мартах учиргүй. Өмнөх хэдэн 

жилд уг сэтгүүл маань завсарлаж, удсан тул нийтлэгдэж амжаагүй цөөнгүй 

өгүүллийг энэ удаа эмхлэн олны хүртээл болгож байна. Цаашид таслалгүй улам 

сайжруулах зорилго тавин ажиллана.  

 

Эрдмийн цагаан хаяа биднийг үүрд түших болтугай. 

 

Буриад судлалын академийн ерөнхийлөгч,  

доктор М.Одмандах 

 

Хөх морин жилийн хаврын тэргүүн сарын шинийн  

9-ны билэгт сайн өдөр. 
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Нэг. БУРИАД ХЭЛ-АЯЛГУУНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛД 

 

Гончигийн Гантогтох,  
Доктор Sc.D Проф. 

МУИС, Монгол Хэл Соёлын Сургууль  

 

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ БУРИАД ХЭЛ-АЯЛГУУНЫ  

ХЭРЭГЛЭЭ, ХАНДЛАГА 

 

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр монгол, түрэг хэл үндсэн харилцааны 

хэрэглүүр болдог. Түрэг хэл нь казах, тува хэл, алтайн хэлний нийтлэг зүй 

тогтлоороо монгол түмэнтэйгээ олон зууны туршид аж төрж, харилцаж хэвшжээ. 

Монгол хэл нь эргэн тойрон монгол үндэстнийхээ дунд орших хүй хэлхээ, 

холбоотой бөгөөд монгол улсад монгол төрлийн хэлний төлөөлөл бүрэн бий. 

Буриад аялгуу нь буриад хэлний төлөөлөл болж монгол улсад өргөн хэрэглэгдэж 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БУРИАД АЯЛГУУ  

Монгол улсын Дорнот, Хэнтий, Төв, Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл аймгийн нутагт 

буриад аялгуугаар ярилцагчид оршин суудаг. Дорнод аймгийн буриад зон Агын 

аман аялгуугаар ярилцах ба Хэнтий аймгийн буриад зон Хорийн аялгуугаар, Төв, 

 

ХАЛХ 

АЯЛГУУ 

 

БУРИАД 

АЯЛГУУ 

ДАРХАД 

ЦААТАН 

АЯЛГУУ 

ОЙРД 

АЯЛГУУ 
 

ӨВӨРЛӨГЧ 

АЯЛГУУ 
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Сэлэнгэ аймгийн буриад зон хори, сонгоол, ашбагад аман аялгуугаар, Булган 

аймгийн буриад зон Санагын буриад аман аялгуугаар, Хөвсгөл аймгийн буриад зон 

Түнхэний буриад аман аялгуугаар хэлэлцэж байна. Энэ нь буриад хэлний төв, 

дорнод, өмнөд, өрнөд аялгууны төлөөлөл юм.  

Тайлбар. 1977-2001 оны хооронд Монгол улсын ШУА-ийн ХЗХ-ийн судлаач Ж.Цолоо, 

Г.Гантогтох нарын Монгол улсын буриад аялгуу, аман зохиол судалсан хээрийн 

шинжилгээний ангийн замын сүлжээ 

 
БУРИАД АМАН АЯЛГУУ  
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АЯЛГУУ 

Сонгоол 

аман 

аялгуу 

Ага аман 

аялгуу 

Хамниган 

аман 

аялгуу 

Барга аман 

аялгуу 

Түнхэний 

аман аялгуу 

Санагын 

аман 

аялгуу 
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БУРИАД АЯЛГУУНЫ ХҮЙ ХЭЛХЭЭ  

 
Монгол улсын буриад зон Оросын холбооны улсын буриад монголчуудтай 

болон БНХАУ-ын Хөлөнбуйр аймгийн барга буриадтайгаа хэл аялгуу, сэтгэлгээ, 

хэв заншил, шашин мөргөл, ахуй амьдрал, аж төрөл, үүх түүхээрээ хүйн хэлхээ 

холбоотой.  

 

 

 

 

 

                                  Монгол  

                                  улсын  

                                  буриад  

                                  аялгуу 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТОЛЬ БИЧГИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН  

“Буриад аялгууны толь бичиг”-ийг 1977 оноос 2011 он хүртэл хугацаанд 

судлан сурвалжилж, эмхлэн боловсруулж амьд аман аялгууны хэрэглээг түшиглэн 

зохиож, найруулсан билээ. Хэрэглэгдэхүүнийг дурдвал: 

 ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн шинжилгээний ангийн 

хэрэглэгдэхүүн 

 ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн шинжилгээний албан томилолтын 

хэрэглэгдэхүүн 

 Бөө мөргөлийн хэрэглэгдэхүүн 

 Аман зохиолын төрөл зүйлийн хэрэглэгдэхүүн 

 Угсаатны зүйн хэрэглэгдэхүүн 

Монгол  

улсын  

Монгол  

хэл 
 

БНХАУ-

ын 

Барга  

буриад 

аялгуу 

ОХУ-ын  

Буриад  

хэл 
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 Орон нутгийг судлах музейн хэрэглэгдэхүүн 

 Эд өлгийн хэрэглэгдэхүүн 

 Ахуй амьдрал, аж төрлийн хэрэглэгдэхүүн 

 Мал маллагааны арга ажиллагаа  

БНМАУ-ын ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгээс удаа дараалан томилсон 

шинжилгээний ангийн хэрэглэглдэхүүн, албан томилолтын тайлан зэрэгт түшиглэн 

БНМАУ-ын нутгийн аялгууны толь бичиг (Буриад аялгуу) III боть, Улаанбаатар, 

1988 он, 1629-2503 (редактор Н.Шарав-Иш, техник редактор хийж хэвлэлийн эх 

бэлтгэсэн М.Алтанцэцэг, Ч.Куланда нар, зохиогч Г.Гантогтох, Сөүл хотод фото 

зургийн аргаар 100 хувь хэвлүүлсэн билээ, 5550 толгой үгтэй нутгийн аялгууны 

толь бичиг)-ийг хэвлэгдэхээс нь өмнө ЗХУ-ын (хуучин нэрээр) ШУА-ийн 

Хэлшинжлэлийн Хүрээлэнгийн Түрэг монгол хэлний сектор, Дорно дахины судлах 

хүрээлэнгийн Түрэг монгол хэлний секторын салбарын буриадын филиалын хүндэт 

эрдэмтэн доктор А.А.Дарбеева, Г.Ц.Пюрбеев, М.Н.Орловская, З.В.Шевернина, 

ЗХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын буриадын филиалын хүндэт эрдэмтэн 

доктор В.И.Рассадин, Л.Д.Шагдаров, Ц.Б.Будаев, Д.Г.Дамдинов, БНУАУ-ын нэрт 

монголч эрдэмтэн доктор Дорж Кара багш нар уншиж, харамгүй зөвлөмж, санал 

бичиж өгч байсан юм. 

Толь бичгийн арга зүй  

 Буриад нутгийн аялгуу, угсаа 

сэтгэц хэл шинжлэлийн толь 

бичиг 

 Tолгой үг (20000) – кирилл, 

латин галиг үсгээр 

 Буриад аялгууны өвөрмөц 

дуудлага, хэлбэр, үгийн 

сангийн онцлог бүхий толгой 

үгийг сонгон авсан  

 Аман аялгуу тус бүрийн 

нийтлэг хийгээд өвөрмөц 

толгой үгийг сонгон оруулж, 

аль аялгуу болохыг нь заасан 

 Монгол утга зохиолын хэлээр 

хөрвүүлсэн  

 Толгой үгийн шилжмэл утга 

бүхэнд орос хэлээр хадмал 

орчуулга хийсэн 

Жишээ нь: 
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 Аман аялгуунд авиа зүй, үг бүтэх ёс, үгийн сангийн талаар төлөөлөх холбоо 

үг хоршоо үг нийлэмж үг заншилт үг хэллэгийг сонгон оруулсан 

 Буриад амьд ярианы хэлц 

хэллэгийг оруулж, галиг 

үсгээр тэмдэглэж нийцэт 

утгаар нь хөрвүүлсэн 

Жишээ нь: 

• Ямар эх хэрэглэгдэхүүнээс 

ишлэж авснаа товчилсон 

үсгээр заасан  

• Нутгийн аялгууны 

мэдээлэгчдийг хавсралт 

болгон оруулсан  

Ном зүй  

• Буриад аялгууны толь бичгүүд 

• Буриад хэл аялгууны судлалын 

сурвалжууд 

• Буриад аялгууны үгийн 

сангийн хэрэглэгдэхүүн зэргийн 100 гаруй бүтээлийг  ашигласан ном зүй 

хавсаргасан  

ТОЛЬ БИЧГИЙН ШИНЭЛЭГ  ТАЛ  

1. Буриад нутгийн аялгууны өргөн хүрээтэй толь бичиг  

2. Угсаа сэтгэц хэл шинжлэлийн зориулалттай толь бичиг 

3. Буриад аялгууны үгийн нийцэт утгыг хөрвүүлэхдээ, утгын хэрэглээний өнгө 

аясыг холбоо үгээр тодруулж илэрхийлсэн.  

4. Буриад зоны өвөрмөц сэтгэлгээ бүхий бууза мушхаха (бууз чимхэх), шарха 

уяха (шарх боох), hүхэ далайтар гозуули амар (сүх далайтал үхэр амар) гэх 

мэт үг 

хэллэгийг 

зэргэцүүлж 

үзүүлсэн 

5. Буриад зоны аж 

төрөх зан 

үйлийн үг 

хэллэг, өвөрмөц 

хэлц, төрт ёсны 

зан үйлийн үг 

хэллэг, мөргөл 

залбирал шашны ёсны зан үйлийн үг хэллэг, хэлцийг хэлэх тохиолдол, 

болох нөхцөл, аль нутагт яаж хэлдгийг аман зохиолын хийгээд аман 
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аялгууны амьд баримтаас авч оруулсныг дээрх жишээнээс үлгэрлэж үзнэ 

үү.  

ТОЛЬ БИЧГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ  
1. Буриадын зоны хэл, соёл, зан заншил, өв уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэхэд  

2. Буриад хэл зааж сургахад 

3. Буриад хэлний хэрэглээг өргөтгөхөд 

4. Монгол төрлийн хэлний хөрвүүлгэнд  

5. Монгол хэлний нутгийн аялгууны судлалд 

6. Угсаа сэтгэц хэл шинжлэлийн судлалд 

7. Угсаатны зүйн судлалд 

8. Хүн судлалд 

9. Аман зохиол судлалд 

10. Монгол судлалд  

11. Монгол хэлний сурвалж бичгийн судлалд 

12. Дундад эртний хийгээд эртний монгол хэлний судлалд  

13. Дэлхийн эрсдэж буй хэлийг хамгаалахад 

14. Буриад хэлтэй ард түмний харилцаанд 

МN-2 ТВ СУВГИЙН БУРИАД НЭВТРҮҮЛЭГ  

МН2 тв сувгийн буриад хэлээр явуулж байгаа нэвтрүүлэг нь буриад зоны хэл 

аялгууны хэв загварыг олон түмэнд таниулж, түрэг төрлийн хэлээр нэвтрүүлж 

байгаа мэдээг монгол хэлний буриад аялгуугаар хөрвүүлж олон түмний сонорт 

хүргэж байгаа нь буянтай, буриад хэл аялгууг түгээх нэгэн сэжим болж дэлхийн 

сонорт хүргэж өгдөг буриад хэл аялгууны гүүр болж байна. Энэ нь сайшаалтай 

хэрэг. Гэвч авианы түвшинд, аялгын түвшинд буриад хэл аялгууг дамжуулж байгаа 

нь учир дутагдалтай боловч цаашид гүнзгийрүүлэн боловсруулж, буриад хэл 

аялгууны хэлзүй, утгазүй, хэв заншил, заншилт хэллэг, буриад үгийн сангийн үгээр 

мөн тэрчлэн хэвшмэл тогтсон үг хэллэгийг дэлгэрүүлэх шаардлага байгаа юм. 

 Түрэг төрлийн хэл аялгууг Монгол хэлээр Буриад аялгуугаар хөрвүүлэн 

нэвтрүүлж байгаа нь нэвтрүүлгийн агуулгыг таниулах  хүртээмжтэй. 

 Халх Монгол аялгууг авианы зүй тогтлын дагуу Буриад аялгуугаар 

хөрвүүлж байгаа нь зохистой боловч Буриад үгийн сан, заншилт хэллэгийн 

талаар дутагдалтай. 

 MN-2 ТВ сувгаар мэдээнээс гадна тусгай нэвтрүүлгийг жинхэнэ Буриад хэл 

аялгуутай зоноор яриулж, хөөрөлдөөн зохион байгуулбал үр өгөөжтэй 

болно. 

ТАХИЛ ТАЙЛГЫН ЗАН ҮЙЛ  

Тэнгэрийн сүлдэр хэмээх буриад бөөгийн холбоо буриад хэл аялгууг 

дэлгэрүүлэх талаар олон бөө нарын хүчийг зохион байгуулж, жил бүхэн тахилга, 

тайллага үйлддэг сайхан заншилтай. Үүнээс үлгэр авч буриад түмний зан үйлийг 
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үйлдэж, соёлын өвийг дамжуулан хөгжүүлэх, хойч үед хүргэхэд үлгэр жишээ 

болохуйц үйлдэл мөн учир нутаг нутагт дэлгэрүүлэхийг уриалж байна. Тухайлбал,  

 Шувууны даллагын зан үйл 

 Гал тахилгын зан үйл 

 Буриад бөөгийн чанар хийх зан үйл 

 Туульс хайлах зан үйл 

 Чандруу нэрэх зан үйл  

зэргийг ном горим, уламжлалын дагуу үйлдэж, олон түмэнд хүргэх нь чухал байна. 

Тэгэхдээ бие биенээ дууриалгүй нутаг нутгийнхаа хэв заншлыг хадгалах учиртай. 

Жишээ нь, буриад дээл хувцас гэхэд заавал хори, агын буриадын өмсдөг дээл 

хувцасыг бүх буриад түмэнд түгээнэ гэвэл уламжлал биш дууриамал болж , нутаг 

нутгийн өвөрмөц нандин соёлын өв мартагдаж хоцрох тул ялангуяа, баруун буриад 

зон минж, булга, суусар, гөрөөсний арьсан дах хэмээх өмсгөлөө сэргээж, бутын 

чинээн залаатай булган хийсгүүр малгайгаа гөрөөсний арьсан годоhон гутлаа 

өмсвөл зүйд нийцтэй болох мэт. 

Цаашид буриад хэл аялгууг хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлэх арга хэлбэрүүд: 

1. Буриад нутгийн аялгууны толийг юун түрүүнд улс улсдаа нутаг нутгийн 

аман аялгуугаар цэгцэлж гаргах. Энэ нь ОХУ-ын Эрхүү буюу баруун 

буриад аман аялгууны толь, Буриад улс буюу хори буриадын салбар аман 

аялгууны толь бичиг, БНХАУ-ын Хөлөнбуйр аймгийн Шинэхээний 

буриад, барга буриад аман аялгууны толь бичиг гэх зэргээр тусгайлан 

гаргаад дараа нь буриадын аман аялгууны иж бүрэн толь бичиг хэвлүүлэх 

нь чухал байна, 

2. Олон нийтэд зориулан буриад хэл аялгуугаар нэвтрүүлэг бэлтгэж 

явуулахдаа унаган буриад хэлтэй, буриад хэв заншилаа хадгалсан, буриад 

ахуйгаа таниулах амьд яриаг сурталчилан таниулахад чиглэгдсэн 

сурвалжлага авч нийтэд түгээх, 

3. Цахим сүлжээг сайтар ашиглаж, мартагдаж байгаа соёлын биет бус өвийг 

хадгалж, түгээн дэлгэрүүлэхэд анхаарах. Тухайлбал, аман зохиолын эх 

хэрэглэгдэхүүн, аж төрлийн, бүр тодорхой хэлбэл, арьс, нэхий элдэх, утах, 

эд хэрэглэгдэхүүн хийх технологийг зааж, нийтэд түгээх. Аман зохиолын 

хэрэглэгдэхүүнээс хэрэглээний хэв заншил, зан үйлийн хэрэглэгдэхүүнийг 

үзүүлэх, жишээлбэл, хүүхдийн даахь үргээх, тоонто тайх, өлгий мялаах, 

бэр эрэх гэх мэт. 

4. Буриад хэл аялгууны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, орчин үеийн 

цахим сургалтын сүлжээнд оруулж, нийтлэж байгаа туршлагыг 

гүнзгийрүүлэн улам боловсронгуй болгож, хэрэглээ, харилцаа талаас нь 

бодитой үзүүлбэр болгож үзүүлэх. Жишээ нь, сагаалганы зан үйл, тэнгэр, 

индэрт мөргөх, золгох, мэндлэх хүндлэх ёс, суудал горим, зоог шүүс 

барих, битүүлэх, шинэлэх, малын хишиг буяныг хурайлж бэлчээр залах, 
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насан хутгийн өлзий оршоох зан үйл, хаврын баярын уур амьсгалыг 

таниулах зан үйл, хэлц хэллэг, хайр энэрэлийн харьцааг илэрхийлэх 

өгүүлэмж, зан үйл, тоглоом наадгай, наадмын зан үйлийн олон 

хувилбаруудыг бодит байдлаар хичээл болгож үзүүлэх. 

5. Буриад хэл аялгууг эзэмшсэн түвшин тогтоох тест, сорил боловсруулах. 

Энэ нь төрөл бүрийн түвшинг тодорхойлоход чиглэгдсэн байна. Жишээ нь, 

анхан шатны түвшинд авианы сэлгээ, тохироог бүрдүүлэх, дунд шатны 

түвшинд хэлзүйн хэлбэржилийг үндэс болгож буриад монгол хэлний 

бүтцийг эзэмшсэн байх, ахисан түвшинд буриад нутгийн аялгууны буюу 

буриад хэлний өвөрмөц хийгээд заншилт үг хэллэгийг эзэмшсэн байдлыг 

тодорхойлох сорилууд болно.  

6. Улс хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, тодорхой сэдвээр дугуй 

ширээний ярилцлага, эрдэм шинжилгээний хурал, семинарыг тогтмол 

явуулж харилцан мэдээлж байх.  

7. Буриад зоны Алтаргана наадам, Ёохор наадам тэргүүтэн олон улсын 

чанартай болсон наадмыг зохион байгуулахын өмнө оролцогч талууд 

урьдчилсан бэлтгэлээ сайн хангаж, урьд урьд жилийнхээ үзүүлбэрийг аль 

болохоор давтахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй байна.  

8. Өсвөр насны хүүхдийг аль болохоор оролцуулж идэвхтэй сургах үйл 

ажиллагааг хөгжүүлж, хөхүүлэн дэмжих. Ялангуяа, наадмын гол 

шалгаруулалтанд тогтмол ордог, хүүхдийн үзүүлбэрийг үндсэн шалгуур 

болгож үзүүлдэг байхад анхаарах. 

9. Буриад хэлээр хэвлүүлэх ном зохиолыг олшруулж, зөвхөн номоор 

зогсохгүй янз бүрийн бичлэг, CD, DVD, богино хэмжээний кино, ялангуяа 

баримтат кино, клип, дуу хөгжмийн бичвэрүүдийг асар олноор 

дэлгэрүүлэх. Ялангуяа, буриад сумдад буюу Буриад улсад явж байгаа 

тээврийн хэрэгсэлд байрлуулж, сонсгож байх.  

10. Монгол бичгээ ерөнхий боловсролын сургуулиудад чанартай зааж, буриад 

сумдын сургуулиудад буриад аялгуугаар дуудуулж уншуулах, буриад хэл 

аялгууны харилцааны хэрэглүүр болгон хэрэглэхийг бодлогоор дэмжих 

зэрэг олон ажлыг хийж амжуулах буриад хэл аялгууны хэрэглээг 

дэлгэрүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой болно. 
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РАДИО ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЖ БУЙ  

БУРИАД ЯСТНЫ СОЁЛ УРЛАГИЙН ТАЛААРХИ  

САНАЛ, БОДОЛ, СУДАЛГАА 

 

Энэхүү сэдвийг хөндөхийн тулд олон хүнтэй уулзаж, санал бодлыг нь сонсож 

нэвтрүүлгийн судалгаа хийхийг зорилоо. 

Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 30% нь хангалттай, 70% нь хангалтгүй 

гэсэн үнэлгээ саналыг өглөө.  

Энэ гарсан саналыг хоёр талтай гэж бодож байна. 

Нэгдүгээрт: Бүх радио телевизүүд Монголын 20-иод ястан, үндэстнээс нэг 

ястныг онцлон байнгын нэвтрүүлэг бэлтгэх бодлогыг баримтлахгүй тэгш 

нэвтрүүлэг бэлтгэх бодлогыг баримтлах нь зүйн хэрэг. Гэхдээ бид энэ боломжийг 

алдахгүй ашиглах хэрэгтэй байна.   

 Буриад ардын соёл урлагийн уламжлал, шинэчлэлийн нэвтрүүлгийг Буриад, 

Казак, Тува хэл дээр түүх, хэл соёлын нэвтрүүлэг бэлтгэдэг МN-2 телевизийн 

сувагтай нягт холбоотой, ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллах шаардлагатай байна. 

Монголд нийт 166 телевиз үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөтлөгч, нэвтрүүлэгчийн 

хэлний асуудал хүндхэн байгаа боловч Монголын буриадууд бид бүгд хэлний 

асуудал энэ хэмжээнд байгаа шүү дээ. Хэлний асуудал Монголын бүх буриадуудад 

хүнд асуудал хэвээр байна.  

Буриад сумдын сургууль, цэцэрлэгүүдэд БШУЯамтай хамтран “Буриад хэл 

аялгуу, түүх, зан заншлын сэдэвчилсэн төлөвлөгөөтэй цөөхөн цагийн атугай хичээл 

оруулдаг болох саналыг оруулж байна. БШУЯамтай Буриад Судлалын Академи 

хариуцан саналаа оруулж шийдвэрлүүлэх. Буриадын зан заншил, соёл, хэлний 

сургалтыг Дорнод, Хэнтий, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгуудад танхим болон телевизээр 

сургалтуудыг явуулах. Буриад хэлний сургалтыг хэлний эрдэмтдээр бичлэг хийж 

телевиз, цахим хэлбэрээр явуулж болох юм. 

“Алтаргана” наадмуудын үйл ажиллагаанаас дүгнэлт хийхэд залуу үе маань  

ардын дууг буриад хэллэгээрээ дуулчихаж байгаа ч ярианы хэллэгээр ярихаас 

ичдэг, нэрэлхүү байдал ажиглагддаг. Энэ нь 1930-аад оны хэлмэгдүүлэлттэй 

холбоотой авч энэ бодлоос аль болох хурдан ангижрах хэрэгтэй байна. Би буриад 

хүн гэдгээрээ омогшиж буриад хэлээрээ айж эмээлгүй харилцан ярьдаг болох. 
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Мөн “Алтаргана” наадмын үйл ажиллагааг номинаци бүрээр нь дэлгэрэнгүй 

бичиж, БӨСХСан фонд-доо авах, үе шаттайгаар нэвтрүүлэх. Энэ ажлыг БӨСХСан 

хариуцаж Телевизүүдтэй гэрээ байгуулж ажиллах. Үүний тулд Телевизүүдийн 

жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж оруулах. 

Одоогоор “Алтаргана” наадмын үйл ажиллагаа мэдээ мэдээллийн журмаар 

нэвтрүүлэхээс бус  тухайн телевизийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй тул 

эфирийн цаг хомс байх нь дамжиггүй.  

БӨСХСан жилийн төлөвлөгөөндөө Телевизүүдтэй хамтран Буриад ахуй зан 

заншлын сэдвүүдээр нэвтрүүлгүүд бэлтгэхээр тусгаж ажиллах. Монголын буриад 

сурын холбоо ч энд хамрагдана. 

Буриадуудын сэдэвтэй цөөхөн уран сайхны кино байдаг боловч киноны дүрүүд 

бүгд Монгол халх аялгуун дээр яригддаг, дуулдаг. Цаана нь буриад хөгжмийн 

аялгуу эгшиглэж байдаг. Жишээ нь: Таван жилийн өмнө зохиогдсон “Мойлхон” 

киноны дүрүүдийн хэллэгийг буриад хэл дээр хөрвүүлэх талаар олон хүний 

саналууд ирж байна. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх, зохиолч, найруулагч, хөгжмийн 

зохиолчидтай нь санал солилцох – БӨСХСан, Буриад Судлалын Академи. 

Буриад ардын ахуй, зан заншил, соёл урлагийн нэвтрүүлгүүдийг төлөвлөн 

график гарган үе шаттай нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн явуулах. Юуны өмнө хэлний 

асуудал... Хэл сургалтыг системчилэн явуулах. Сургалтыг явуулах асуудлыг 

БШУЯ-тай нэн яаралтай шийдвэрлүүлэх. Сургалт явуулахдаа танхимийн сургалт 

байвал нэн сайн. Түүх, хэл, зан заншлын нэвтрүүлгүүдийн цаг одоохондоо түлхүү 

байх санал оруулж байна. 

Нэвтрүүлгүүд хэрхэн үүсэх нь БӨСХС, БСАкадеми бусад байгуулагуудын 

телевизүүдтэй төлөвлөгөөтэй, гэрээ байгуулснаар цаашид үргэлжлэх болно. 

Буриад ардын дууны хувьд нутаг нутгийн аялуу байхаас гадна Хори, Ага 

нутгийн аялгууг түгээмэл дэлгэрүүлэх. Миний бодлоор одоогийн байдлаар Барга, 

Хамниган, Сонгоол хүмүүс буриад аялгуунд оруулан аялгууны хугалаа нугалаа 

өөрчилэх хэлбэр ажиглагдах боллоо. Энэ нь буруу биш боловч буриад ардын дууны 

нугалаа хугалааг сургах нь зөв болов уу гэж бодогдож байна. 

Уучлаарай, хамт амьдарч ирсэн Барга, Хамниган, Сонгоол хүмүүсээ тэгж 

дуугарсан биш нийгмийн асуудал байжээ гэсэн ойлголт надад төрдөг. БНХАУ-ын 

Хөлөнбуйр аймгийн Эвенк хошууны зон олон 20-оид ястан ихэнхи нь буриад 

хэлээр ярьдаг юм билээ. Иймд бидний хэл соёлын асуудал нийтлэг болжээ. Иймд 

бид буриад гэсэн хэл соёлоо авч үлдэх нь хамгийн чухал асуудал.   

Соёл урлагийн нийгэмд гүйцэтгэж буй үүрэг орчин үед улам өсөж, улс 

үндэстэн бүр өөрийнхөө онцлогийг хадгалан орших, хөгжин дэвжих үндэс нь соёл 

урлаг болж байна. Соёл урлаг энэ агуулгаараа Монгол улсад иргэний ардчилсан 

нийгмийг төлөвшүүлэн бэхжүүлэхэд, залуу хойч үеийг хүмүүжүүлэн хөгжүүлэхэд, 

монгол үндэстэн даяаршлын эрин зуунд бусдаас ялгаран тодрон оршиход онцгой 

чухал байр суурийг эзэлнэ. 
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Бодонгууд угай Базарова Ц.Б., 

хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, 

Түбэй хотын номой сан,  

Улаан-Үдэ хото, Росси. 

 

ХАРИ ГҮРЭНЭЙ ЭРХЭТЭДТЭ БУРЯАД ХЭЛЭ  

ЗААЛГА ТУХАЙ 

 

Эхэ буряад хэлэмнай… . 

 Арюун тунгалаг… .    

Булаг мэтэ дууһашагүй… . 

Эдэ һайхан мүрнүүд манай түрэл хэлэн  тухай.  

 

Манай буряад хэлээр һонирхоод, зорюута үзэхэеэ Америкэһээ, Англиһаа, 

Румыниһаа, Финляндиһаа аспирантнууд, дээдэ зиндаатай эрдэмтэд ерэдэг. 

Буряадай гүрэнэй университедэй Үндэһэтэнэй гуманитарна институдта буряад хэлэ 

оролдосотойгоор үзөөд, тордиһогүйгөөр хэлэдэг болоод ошодог юм. Ганса хэлэ 

үзэдэг бэшэ, баһа буряад арадай түүхэ, ажабайдал, еһо заншал, аман болон уран 

зохеол үзэнэ.   

2000 онһоо эхилжэ,  Буряад орон буряад хэлэ узэхэ гэжэ зорюута ерэһэн хари 

гурэнэй эрхэтэдтэ буряад хэлэ заагааб. 

Нэн түрүүн Финляндиһаа буряад хэлээр һонирхожо, үзэхэ, шудалха гэжэ 

зорюута манай нютаг ерэһэн, мэргэжэлээрээ тоо бодолгын багша Арья Халттунен 

болоно. Буряад, монгол хэлэнуудые шэнжэлһэн мэдээжэ финн эрдэмтэд Матиас 

Александр Кастрен, Густав Йон Рамстедт тухай мэдэхэ, буряад хэлэн финн 

хэлэнтэй олон талаараа дүтэрхы  гэжэ мэдээ. Арья англи, немец, швед хэлэ мэдэхэ, 

энээнһээ гадна ород хэлэ Санкт-Петербургда, буряад хэлэ Улаан-Үдэдэ шудалаа. 

Агын тойрогой «Толон» гэжэ сониндо «Абьяас ехэтэй Арья тухай» гэжэ статья 

соогоо Арья буряадаар бэрхээр хэлэнэ, буряад хэлэниинь баян гэжэ сурбалжалагша  

тэмдэглэнэ. 

«Баян даа буряад хэлэн» гэһэн буряад бэшэ, ондоо яһатануудай дунда 

үнгэргэгдэдэг республиканска фестиваль-олимпиадада 2012 ондо түрүү һуури 

эзэлһэн финн яһатан Анитта Лепомаа буряад хэлэ шудалалгада ундэр амжалта 

туйлаа гэхэдэ болоно. «Буряад хэлэн ехэ баян, гое, гүнзэгы. Би ехэ дуратайгаар 

тэрэниие үзэнэб. Жэлһээ жэлдэ буряад хэлэеэ мүлинэб. Ямаршье яһатан өөрын 
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хэлэтэй. Түрэл хэлэеэ шудалыт»,- гэжэ финн яһанай Анитта Лепомаа буряадуудта 

хандан хэлээ. Тэрэ англи, швед, ород, буряад хэлэнүүдые  эрхимээр мэдэхэ, түрэл 

финн хэлэеэ мэдээ аабдаа. Буряад хэлэн дээрэ эрдэмтэ элидхэл хэдэг. «Финн ба 

буряад хэлэнүүдэй параллельнүүд тухай» гэжэ статья  «Бурятский язык и культура 

в условиях глобализации» гэжэ суглуулбарида Улаан-Үдэдэ  2005 ондо хэблээ. 

Буряад хэлэнэй үдэрнуудтэ хабаадажа, зарим буряадуудта жэшээ харуулдаг. 2012 

ондо  Түбэй хотын номой сан болон «Мир-Бурятия» гэжэ телекомпаниин  суг 

проектээр  буряад хэлэн дээрэ «Теледиктант на бурятском языке» гэжэ интернедээр 

бэшэхэ арга дурадхаабди. Анитта эндэ ехэ бэрхээр диктант бэшээд эльгээгээ. 

Мүнөө жэлшье октябриин 16-нда  Түбэй хотын  номой сангай урилгаар  Октярьска  

районой 47  ажаһуугшад  буряадаараа диктант бэшэжэ, мэдэсэеэ  шалгаа. Элдэб  

наһанай (18-һаа  76 наһа  хүрэтэр), элдэб мэргэжэлтэй  эдэбхитэйшүүл сугларжа 

бэшэбэ. Анитта Лепома мүнөө жэлшье баһа һайнаар бэшээ, жюри Аниттын  

һайнаар бэшэһыень онсо тэмдэглээ. Буряад номуудые, «Буряад үнэн» сонин, 

«Байгал» журнал захил хэжэ уншадаг. Анитта Түнхэн нютагһаа уг гарбалтай 

буряад хүндэ хадамда гаража, эбтэй эетэй бүлэ болоо.   

 Америкын Холбоото Штадуудай Чикагска университедэй докторант, 

антрополог мэргэжэлтэй Джастин Бак Кихадо Буряад орон ерэжэ, буряад хэлэ 

шудалаа. Буряад Республикын радиодо буряадаар өөр тухайгаа, буряад хэлэн тухай 

хөөрэжэ, шагнагшадай  һонирхол татаа бэлэй. Манай  Буряад ороной шажан мүргэл 

тухай һонин шэнжэлгэ хээд, амжалтатайгаар докторско диссертацияа  хамгаалаа. 

2012 ондо Америкын академическэ этнологиин  журналда  хамба-лама  Даши-

Доржо Этигылов тухай статья бэшээ. 

Америкын Холбоото Штадуудай Мичиганска университедэй докторант 

Кэтрин Грэбер Буряад Республикын сонинуудые уншажа, статьянуудай хэлэ 

шэнжэлээд, докторско диссертацияа  хамгаалаа. Буряадаар бэрхээр хэлэдэг болоо, 

буряад хэлэн  дээрэ эрдэмтэ статья бэшэжэ толилуулаа, элидхэл хээ. «Америкын 

Холбоото Штадуудта  буряад ба монгол шудлал» гэжэ статьянь «Бурятский язык: 

исторические судьбы и современность» гэжэ суглуулбари соо хэблэгдэнхэй. 

(Улаан-Үдэ, 2009 он). Кэтрин тухай  теле болон  радио дамжуулганууд  гараһан юм. 

«Ариг Ус» телекомпаниин «Мүнгэн сэргэ « гэжэ теле дамжуулгаһаа багахан хэһэг 

харабал, эндэ Кэтрин буряадаар ехэ һайнаар хөөрэнэ, «Түрүүшын дуран» гэжэ дуу 

дуулана, үреэл хэлэнэ. 

2006 ондо дэлхэй дээрэ суута Гарвардска университедэй магистр Кристиан 

Пакорд  БГУ-да буряад хэлэ шудалаа. Мэргэжэлээрээ политолог. 

 Залуу хүбүүн,  ехэл оролдосотой. Орео асуудалнуудай дайралдабал, тэрэнээ 

заабол ойлгожо абахые хүсэдэг.Жэшээнь, ерэнхаар гэжэ үйлэ үгэдэ залгалтадань 

юундэ  удаан –э- бэшэ,  удаан –а-  бэ?Аялгануудай тааралдалай дүрим эбдэгдэнэ 

бэшэ гү   г.м.  «Буряад Үнэн», «Бурятия» сонинуудта интервью үгөө. 
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Англиин эрдэмэй доктор Джозеф Лонг Германиин Макс Планкын социальна 

антропологиин институдһаа эльгээгдэжэ, буряад хэлэ шудалаа. Мэдээжэ 

Кембриджскэ университедтэ магистратура дүүргэһэн,  

Джозеф Эрхуугэй можодо буряад арадай аман зохеол шэнжэлһэн, эрдэмтэ 

шэнжэлгэ хэһэн.  

Буряад хэлэ үзэжэ байһан шабинараа манай факультедэй, институдай 

оюутадтай уулзуулжа, буряадаар түрэл оронойнь дунда, дээдэ һургуули тухай, 

монгол хэлэнүүдые шэнжэлдэг эрдэмтэд тухай хөөрүүлдэг байгаабди. Джозеф Лонг 

35-дахи дунда һургуулиин шабинартай уулзаа, буряад хэлэнэйнгээ мэдэсэ харуулаа.   

Америкын Холбоото Штатуудай эрдэмэй доктор Роберт Монтгомери үнинэй 

буряад хэлэ шудална. 1991 ондо түрүүшинхиеэ Улаан –Үдэ ерээ. 2005  ондо США-

даа  англи хэлэн дээрэ манай буряад хэлэн, түүхэ, соёл тухай ехэ сэнтэй, гүнзэгы 

удхатай ном хэблүүлээ. Номой оролто статья соогоо иигэжэ бэшэһэниинь 

һайшаалтай:  

Буряад арад зоной хэлэн ба соёл ходо мандтугай! 

2012 ондо ерэхэдээ, буряад хэлэнэй грамматика ойлгохо гэжэ оролдоо.Энэ ехэ 

эрдэмтэй, монгол шудалагшадай дунда мэдээжэ, хүндэтэй хүн. Буряад хэлэ хэр 

зэргэ мэдэнэ гээшэб гэжэ Буряадай радиогой дамжуулга шагнабалнай, сэбэр 

буряадаар Буряад орон, Улаан-Үдэ хото, буряад хэлэн  тухай  hайса бэрхээр 

хөөрэнэ.Хадата Аха нютагһаа гарбалтай  наһанайнгаа нүхэр Ешин-Хорло, 15-тай 

Энхэ Туяа гэжэ басаган тухайгаа баһа илдамаар сурбалжалагшын асуудалда 

харюусана. 

Энэ элидхэл соо бүхы шабинар тухай хөөрэгдэбэгүй. Оролдосотой, бэлигтэй  

үшөө шабинар бии, эдэ Америкын түүхын эрдэмэй доктор Мелисса Чакарс, 

Густавсон Лейф Джастин, Румыниин Джиура Илие Мариус болон бусад. 

Хари гүрэнэй хүнэй манай буряад хэлээр һонирхожо, оролдосотойгоор үзэжэ 

байхада, тордиһогүйгөөр хэлэдэг болоод ошоходонь, ехэ һайн, омогорхомоор 

байдаг. Шабинарнай ганса хэлэ үзэдэг бэшэ, баһа буряад арадай түүхэ, соел,  

ажабайдал, еһо заншал, аман болон уран зохеол, шажан үзэнэ. 

Эдэ шабинартаа буряад хэлэ заахада, бэлэн бэшэ, харюусалгатай. Тиигэбэшье 

һонин. Жэшээ, мэдүүлэл бүхэн тухайгаа бодохо хэрэгтэй. Росси, Буряад орон, 

буряад арадай  түүхэ, соёл, еһо заншал харуулһан текстнүүдые  хэрэглэхэ гэжэ  

оролдонобди. Ном соомни, жэшээнь, А.С.Пушкин, Ю.А.Гагарин тухай, Байгал, 

Буряад орон,Сагаалган, буряад арадай эдеэ хоол, хубсаһан, Улаан талмай дээрэ 

болодог бүхэ барилдаан, хүмүүжэлгэ тухай бэшээтэй. Фонетикэ, грамматика 

тааруулжа үзэнэбди. Ехэл оролдосотой, заатагүй ойлгохо гэжэ оролдодог, бэлигтэй 

шабинар даа. Бултадаа буряад оронтой танилсажа, Байгал, Ивалгын дасан, 

зариманиинь Алхана ошодог. Заабол буряад газетэ уншадаг, теле, радиодамжуулга  

харадаг,  шагнадаг, буряад дуу шагнадаг, дууладаг. Буряад драмын театрта буряад 

зүжэг харадаг, Сагаалганда, Буряад хэлэнэй үдэрэй баярта ошодог юм.  
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Түрэл нютагһаа холо, холын хари гүрэндэ ерээд байһан залуушуул гэжэ 

мартадаггүйбди.  

Холын хари нютагһаа зорюута буряад хэлэ шудалха гэжэ ерэжэ, амжалтатай 

шудалжа байхадань, нютагтаа байһан манай үхибүүд юугээрээ дутанаб? Хэлэ 

үзэхэдэ, бэлэн бэшэ, илангаяа үзэхэ дурагүй һаа. Бэлигтэй, ухаатай хүндэ бэлэн, 

тулюуршаг хүндэ хэсүү аабдаа. Тиигэбэшье буряад хүн хадаа түрэл хэлэеэ мэдэхэ 

ёһотой гэжэ эли. 

Заабол засаг зургаанаа хараад байха бэшэ, өөһэдөөл хэлэеэ хамгаалха, 

аршалха, хүгжөөхэ ёһотойбди. Энэ асуудалаар гэр бүлын үүргэ сэгнэшэгүй. 

Хэрэглэхэ сударнууд, уншаха номууд, сонинууд, шагнаха радиодамжуулганууд, 

хараха теледамжуулганууд, хужарлан омогорхохо театрнууд бии. Уянгата буряад 

хэлэеэ сэгнэжэ, үргэжэ ябаял даа! 
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БУРЯАД ХЭЛЫЕ ХОЙТО ҮЕДӨӨ ҮЛДЭЭХЭД  

ИНТЕРНЭТИЙН ҮҮРЭГ ЧУХАЛ БОЛОХ НЬ 

 

Энэ оной 11 сарын 22-23-да Монгол Уласын ниислэл Улаан-Баатарта 

“Буряад хэлэ-аялгуу хэрэглээнэй асуудалнууд” гэһэн гаршагтай эрдэм-

шэнжэлгын хуралдаан болобо. Энэ хуралдааниие Монголой Буриад Судлалын 

Академи, “Амин тоонто” түрэ бусын байгуулга, буряад хэлээр MN2 

телевидениин дамжуулга, Монголдо байдаг Буряад Республикын түлөөлэгшэ 

эмхидхээ юм. Н.Н.Балжинимаева – ОХУ-ын БУ-ын “Мүнгэн тобшо” вэб 

хуудасны хүтэлэгшэ, сэтгүүлшэн “Буряад хэлийг хойто үедээ эвлүүлэн үлдээхэд 

интернэтийн үүрэг чухал болох нь” гэсэн удхатайгаар хэсэн элидхэл танай 

анхаралда. 

 

Аяа хайрата буряад монголшуудни амар мэндээ! 

Монгол-Оросой мүнгэн хилэ мүшхэжэ, алтан хилэ алхажа ерээд, таанадай урда 

гараа хадаа энээхэн арбан минутын туршада сэдьхэлдээ амин шухалаар һанажа, юу 

бодожо, ямар ажал хэжэ байһанаа хөөрэхэмни. Бидэ буряад зон үри бэеэ үдхэжэ, 

үндылгэхэдөө эдэмнай бидэнэй дээдэ тээ ухаатай сэсэн, хүдэр бэетэй, эрдэм номтой 

ябаг даа,бидэнһээ үлүү дээдэ тээ жаргалтай амидараг даа гэжэ сэдьхэдэг, буряад 

гэһэн аба эжын заяаһан нэрэеэ хүндэлжэ, буряад сэдьхэлтэй, буряад хэлэтэй, 

омогорхол дүүрэн ябаһай даа гэжэ мүрөөдэдэг, хайрладаг зон гээшэбди. Теэд 

энээхэн һүүлэй жэлнүүдтэ хэдэн үе хүмүүс түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй үндыгээд байна 

шуу. Буряад хэлэ заабол һургуулида үзэхэ гээд гүрэнэй хуулида саарһан дээрэ сараа 

гаргажа бэшэгдээгүй байхадань, зөөлэшэлөөд Буряад уласай зарим һургуулинуудта 

9 һараһаа эхилээд буряад хэлэнэй хэшээлнүүд болюулагдаад байна. Олон багшанар 

ажалгүй үлээд байна. Депутадууднай 6 сарада хуули абаха аад, хойшолуулаад, 

мүнөө 12 сарда абаха гэжэ хойшолуулаад байна. Хуули соо заабол буряад хэлэ 

үзэхэ гэжэ абтаа һаань мүнгэн һомологдохо, засаг түрын талаһаа дэмжэлгэ, хандаса 

ондоо болохо юм ааб даа. Энэ бүхы асуудалнууд тухай би “Мүнгэн тобшо” гэжэ 

сайт дээрээ ходол бэшэжэ байдагби. Таанад олонхинь тэндэ уншаһан байхат. 
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“Мүнгэн тобшо” сайт манай Буряадта олон зон уншана, Монгол һайхан оронһоо 

олон хүмүүс намда туһалжа, дэмжэжэ байдаг, би тэрээндэ ходол баяртай ябадагби. 

Эндэһээ таанадай намайе дэмжэхэдэ засаг түрэ, депутадууд, албан тушаалтан аа-заа 

энэ хүгшэн дахяад юугээ бэшээ юм бэ гэхэ мэтээр этэржэ һанахагүй, аа энэшни 

хари гүрэндэ олон нүхэдтэй байна ха юм гээд анхаралаа хандуулха, шиидхэбэри 

абахадаа, бодолгото болохо гэхэ жэшээтэй. 

Үеһөө үедэ дамжан ерэһэн, эжын уурагтай бидэндэ шэнгэсэн эхэ буряад 

хэлэеэ, түүхэ домогоо, үльгэр туужаяа, уран зохёолоо, зан заншалаа хойто үедөө 

үлдээхын тулада, юу хэхэ байгаа гээшэб, гараа хабсараад, миин һуужа байха 

аргамгүй, тиимэһээ энэ “Мүнгэн тобшо” гэжэ блог түрүүн байгаа, хоёр жэл болохоо 

байна, харин июлиин 6-һаа “Мүнгэн тобшо” сайт нээгээд иимэ ажал хэжэ байнабди. 

Слайд № 1. 

Түрүүшээр ото 

буряадаар 

бэшэдэг байгааб, 

теэд түрэл 

хэлээр уншаха 

хүн тон үсөөн 

байхадань, орос 

хэлэндэ 

оршуулаад, 

толилолго 

табихадамни, 

электронноор 

оршуулагдаад, 

гурбан гол: 

англи, франци, 

немец хэлэн дээрэ хүмүүс уншаха аргатай болоно. Тиихэдээ минии зохёон 

байгуулһан “Мүнгэн тобшо” сайт бүхы 

дэлхэй дээрэ үргэнөөр дэлгэржэ хаа 

хаанагүй уншасатай болоо. 

 

Слайд № 2. 100 дахин шагнанхаар, нэгэ 

дахин хараа һаа дээрэ гэдэг ааб даа. Энэ 

слайд харагты, буряад арадай түүхэ, соёл, 

урлаг, шажан, зан заншал, мэдэхэеэ 

Һанаһан хүнүүд Японһоо эхилээд Америкэ 

хүрэтэр Мунгэн тобшо сайт үзэдэг, уншадаг 

байна гэжэ эдэ тоонууд харуулна. 
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Сайтые үзэлэг 

 
Слайд № 3. Хоёр һараһаа үлүү бэлдэжэ, ямар аргаар сайтын нюур шарай хүнэй 

харахада зохид болгохо гээшэб, ямар угалзаар шэмэглэжэ хүмүүсэй нюдэ буляама 

болгохо, ямар хубсаhа үмдэхүүлхэ юун тухай бэшэжэ удхатай болгохо, зоной 

анхарал эзэлхэ гээшэб гэжэ зорилго табяад ажалаа хэнэбди. Июлиин 15-һаа 

ноябриин 5 болотор Мунгэн тобшо сайтые 1796 хүн үзэһэн байна. 3555 дахин 

орожо хүмүүс үзэhэн, тиихэдээ 1 хүн үдэртөө 2 дахин харана гээшэ. Мүнгэн тобшо 

юундэ 3D гэжэ нэрэтэйб гэхэдэ эндэ толилолгонууд, гэрэл зурагууд, 

видеобэшэлгэнүүд табигдана. 

 
Слайд № 4. Мүнгэн тобшо сайтые дэлхэйн 37 гүрэнүүдһээ хүмүүс сонирхоно. 

13185 

4340 

2196 

0 5000 10000 15000

1

сонирходог хүмүүс 

сайтда зочилол 

үзэсэн хүмүүс 
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Слайд № 5. 9000 гаран хуудас Орос гүрэндэ амидардаг хүмүүс уншана. 

Монгол оронһоо олон хүмүүс намайе уншадаг, дэмжэдэг юм. Америкэһээ олон зон 

байна. Тиихэдээ тэндэ нютаг оронһоо холо амидардаг, хари халуун газарта нютагаа 

һанаад, минии Мунгэн тобшо сайтда орожо гэрэл зураг дээрэ нютагаа хараад 

баярлаха, монгол дуугаа соносоод сэдьхэлээ ханаха – иимэшүүл гээшэ ха. 100 гаран 

хүмүүс англи хэлээр уншадаг, Англи гүрэндэ 10 гаран хүн үзэдэг лэ дээ. Тиихэдээ 

тэдэш ондоо үндэстэн гээшэ ха гэжэ һананаб. 

Слайд № 6. Эмэгтэй 35.8%, 

Эрэгтэй 64.2%-тай үзнэ. Олонхинь 

эрэгтэй хүнүүд үзэнэ. Эрэ хүн бүлын 

эзэн, аба хүн, эрэ хүн эрдэни гээд 

бидэ хэлэдэгбди, Тиигээд эрэшүүл 

засаг түрэ баридаг гээшэ, үхи 

хүбүүдээ хүмүүжүүлхэдэ абын үүргэ 

тон ехэ, тиимэһээ би энэ тоо 

харахадаа баясадагби. 

Слайд № 7. Манай Буряадай 

Уласай Арадай Хурал намда иимэ 

баярай бэшэг саяхан барюулаа юм. 

Хэжэ байһан ажалыемни 

сэгнэхэдэнь, хүгшэн хүүгэд хоёр 

магтаалда дуратай улад ха юмбибди 

дээ. Баярланаб. 

Үзэсэн хуудас 

Орос Улас 

Монгол Улас 

АНУ 

Бусад 
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Бүхы наhанай хүмүүс 

 
 

Слайд № 8. 18 нahaнhаа 34 наhан хүрэтэр олон зон Мүнгэн тобшо сайт үзэнэ. 

Залуушуулнай манай ерээдүй гээшэ. Эндэ уншажа байхадань би баяртайб. 

Оло дахин үзэдэг хүмүүс 

Слайд № 9. Энээхэн 3 hара 

соо 100 гаран толилолго 

табигдаа. Үдэр бүри Мүнгэн 

тобшо сайтда хүнүүд нэмэжэл 

байдаг. Дунда зэргээр хүн бүхэн 

5 минута үлүүтэй уншана. Нэгэ 

хүн ямар толилолго уншааб бү 

мэдэе аяар 17 минута уншаһан 

байна. 

 

Слайд № 10. Юун тухай эгээн ехээр 

сонирхоноб гэхэдэ, Буряад хэлэн тухай 

толилолгонууд тон ехэ анхарал татана. 

Дунда зэргээр 1 хүн 3 хуудас уншана, 1 

хүн 7,2 хуудас уншасан байна. Буряадай 

суута уран зохёолшон Цэдэб 

Цырендоржиевай “Буряадууд гүбди, 

али нэрэгүй нэхытэнүүд гүбди” гэһэн 

толилолго тон ехэ анхарал татажа, 

түрүү һуурида гараа юм. 

3.7% 

31.3% 

32.6% 

16.9% 

Насан 
насаас доошо 18 

насатай 

18 - 24 насатай 

25 - 34 насатай 

45 насаас дээшэ  

17:17 

05:20 

Сайт үзэсэн саг 

Хамагайн 

ехэ 

Дунда 

зэргэ 

7.2 

3.1 

Үзэгдэсэн хуудас 

Хамагийн 

ехэ 

Дунда зэргэ 
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Слайд №11. Буряад уласда 167 үндэстэн амидарна. Тэдэнэй 64.9 хубинь – 

оросууд, буряадууд – 29.5 хубинь, бусад үндэhтэн 5.6 хубинь эзэлнэ. 

Хэлэ мэдэлгэ 

Слайд № 12. Буряад хэлэ 5 хүнэй 1 хүн мэдэнэ. 

 

Сайтые сэхэ үзэлэг 

 

42.3% 

7.2% 

30.8% 

5.2% 

14.5% 

Web-site 
Facebook

VK.com

Сайтые сэхэ үзэлгэ 

Бусад 

Google, Yandex, бусад 

Орос хэлэн 

Буряад хэлэн 

75.7% 

21.9% 
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Слайд № 13. Энэ оной 4 hарда Буряад уласай иимэ вебсайдуудай тэмсээндэ 200 

гаран хүмүүс дунда 2-дохи суури эзэлжэ лауреат болоо бэлэйб. Засаг түрэһөө иимэ 

шагналда хүртөө би. Мүнгэн тобшо блог фейсбук соо байха, сайтһаа олон мэдээсэл 

иишээ тиишээ орожо, хүмүүс энэ блог һонирхоһон зандаа. 

Слайд № 14. Сайтын удха гүнзэгы болгохо, ямар шэглэлээр, ямар шэмэглэлтэй 

байха гээшэб гэжэ, үзэсэн хүнүүд сэдьхэмжээ яагаад бэшэхэб, сайт руу яагаад 

оруулхаб, гэхэ мэтэ олон асуудалнуудые өө-мөөгүй хэхэ хэрэгтэ Москваһаа Марина 

Юрьевна Белоусова багшамни заабарилжа, һургажа, бурууемнай заһажа, 

хамһалсажа байдаг юм. Түрүүн эхилхэдээ, би ехэ зүрхэ алдаа һэнби, блог ябуулха 

нэгэ ондоо, харин сайт нээгээд мэдээсэлээ ходо шэнэлжэ байха гээшэ 

харюусалгатай хэрэг. Сайт гээшэмнай үнжэгэн сэсэгтэй жэшэхээр, уһалангүй, 

хананхалангүй, анхаралаа хандуулангүй байжа болохо үгы, нарай хүхөөр хүүгэдтэй 

жэшээлхээр, ходол эдеэлүүлхэ хэрэгтэй, ундалуулха хэрэгтэй. Норгожорхёо һаань 

хуурайлха хэрэгтэй, шэнэлжэ байха хэрэгтэй, хайрлаха хэрэгтэй, тиимэш бэлэн 

хэрэг бэшэ юмэ дээ. Хүнэй һонирхол татаа үгы һааш, хахуули хаяжа байгаагүй 

һааш, хүн дахяад шинии сайт уншаха үгы ха юм даа. Тиимэһээ би Марина 

Белоусовада шадахагүйб гэхэдэмни, шадахат, гээд лэ намайгаа урагшань 

жүдхүүлээд, дахуулдаг, хоюулаа “ганзага ниилээд” иимэ ажал суг хамта хэжэ 

байһан зон гээшэбди. Фейсбук соо олон зоноор танил болооб. Монголоор уншадаг, 

ойлгодог болооб.  

Ямар юумэ һонирхонобши, тиимэ удхатай толилолгонуудые хүмүүс эльгээхэ, 

жэгтэй һонин юумэ мэдэхэ болонош, хии юумээр харилсаад, хаанаш хүрэтэр 

бэшэлсэжэ байдаг энэ интернет гээшые гайхахажашье, гоёшоожошье, магтажашье 

хэлэжэл байдаг хүм даа. Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, үхибүүдтээ зааха гэбэл оршон 

үеын сагай эрилтээр энэ интернет гээшые хэрэглэжэ, богонихоноор, эли тодоор, 

гүнзэгы удхатайгаар дамжуулгануудые, видеобэшэлгэнүүдые бүтээгээд табиха, 

үхибүүд юу һонирхоноб тэрэнииень лэ ойлгосотойгоор зохидхоноор хэхэ 

ёһотойбди.  

Интернет гээшые дэлгэрүүлхэ, хаа хаанагүй байгуулха, нам шэнги настай 

хүнүүдтэ ойлгуулха, заагаад үгэхэ, тэдэнэр интернет һонирхоходоо, хүгшэрхөөш 

мартажархиха лэ, жаахан үхибүүд шудалаг лэ, иимэл зорилго урдаа табяад хүдэлхэ 

ёһотойбди. Эндэ һууһан хүн бүхэн буряад арадтаа ямар туһа нэмэри оруулаа 

гээшэбииб, ямар туһа хүргэхэм гээшэб, үри бэеэ, хүбүүд басагадаа, аша зээнэрээ 

эхэ хэлэндээ эльгэтэйгээр хүмүүжүүлхын түлөө ямар юумэ хэхэ ёһотой гээшэбиб 

гэжэ өөрөө өөртөө асуудал табижа, шэбшэжэ, зүрхэнэйнгээ шэмшэртэр 

һанаашалаял даа, буряад хэлэнэй түлөө, буряад арадай түлөө үнэн зүрхэеэ, сэбэр 

сэдьхэлээ, хүсэ зоригоо зорюулаял даа гэжэ таа олониие уряалнаб! 
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ЯЗЫК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА НА БУРЯТСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

История периодической печати на бурятском языке в Иркутской области 

началась с газеты «Үүр» (Рассвет), издавался в 1920 г. Главным редактором газеты 

являлся Ярослав Гашек – чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, 

журналист. Наряду с газетой «Үүр», Гашек был главным редактором газет «Штурм 

– Рогам» («Наступление») на немецком и венгерском языках, а также «Бюллетень 

политработника» на русском. Статьи в газету «Үүр», написанные Я. Гашеком, 

переводились на бурятский язык. На бурятском языке вышло всего три номера 

газеты «Үүр».  

На сегодняшний день в округе и в целом в области единственная газета, 

которая издается на бурятском языке – газета «Усть-Ордын үнэн», издается с 1954 

г. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1954 года. Первоначально издавалась 3 

раза в неделю тираж, которого составлял 2 тыс. экземпляров. В 1960-80-е годы 

выходила в печать под названием «Ленинэй туг» (Знамя Ленина). В 90-е газета 

выходит в печать под названием «Усть-Ордын үнэн». Информирует читателей по 

различным вопросам, рассказывает о наиболее значимых событиях округа, области, 

об их главных действующих лицах. Публикуются материалы по языку и культуре 

бурят, а также указы и постановления местных органов власти. За эти годы газета 

менялась, росла, развивалась в соответствии со временем, но всегда сохраняла свое 

главное предназначение – быть одной из хранительниц самобытной культуры и 

языка Приангарья.  

Практически все рубрики газеты, выпускаемой в 60-70 годы, печатаются на 

бурятском языке. Например, «Мүнгэн хурим», (Серебренная свадьба), «Захил 

хэхэеэ яарагты» (Торопитесь сделать заказ), «Түрэл орон доторной» (Внутри 

страны), «Хүдэлмэрилэгшэдэй эдэбхи үүсхэл» и т. Д. Допускаются такие переводы 

как «…манай Российска Федерациин…», «… буряадай национально округой…», 

«…советскэ хуулинуудые точноор ба хэлбэрэлэтэгүйгөөр…», «Усть-Ордын 

культурын байшан» [Ленинэй туг, №148, 150, 151,]. Не смотря на не совсем 

корректный перевод все статьи рубрики печатаются на бурятском языке. Выходят в 

печать статьи ученых-бурятоведов, например Л.Д.Шагдарова «Хальмаг хэлэ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
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бэшэгэй хүгжэлтэ», [Ленинэй туг, №130], не так активно, но печатаются  стихи, 

рассказы, пьесы бурятских писателей и поэтов, например, Ц.Галсанова, 

В.Жалсанова, Ч.Цыдендамбаева, Ц.Дондогой, Д.Дамбаев, М.Осодоев. В 1970 году в 

140 номере  «Ленинэй туг» печатают стихи монгольских поэтов «Монголой уран 

зохёолшодой шүлэгүүд», С.Дашдэндэва, Д.Найманжина, Б.Явуухулана, Д.Намдага. 

[Ленинэй туг, № 140]. Из устного народного творчества лишь одна рубрика в 

номере 133 «Оньhон үгэнүүд». [Ленинэй туг, 133].    

В 80-е годы газета выходит 3 раза в неделю. Тематика рубрик остается такой 

же как в 70-е годы, жизнь сельских тружеников, социалистические соревнования, 

новости округа, новости страны, герои социалистического труда под такими 

заголовками «Соревновани улам дэлгэрнэ», «Социалис орондо», «Табан жэлэй 

түрүүшүүл» «Районой чемпионууд»,  «Шанга тэмсэл» и т. Д. [Ленинэй туг, 1980, № 

13, 14, 15]. В 80-е годы в газете начинают печатать спортивные новости.    

В  этот период практически не появляются в печати стихи рассказы бурятских 

писателей и поэтов. Только в 36 номере печатается рассказ Ц.Дондогой «Үхэдэл 

шүдхэр хоёр», [Ленинэй туг, №36, 1980], далее в номере 34 появляется рубрика 

«Таабаринууд», [Ленинэй туг, №34, 1980г.], и в номере 48 «Оньhон үгэнүүд», 

«Аман зохёолой гурбан шэмэг», Д.Цыренжапова [Ленинэй туг, №48, 1980]. В конце 

80-х в последнем номере появляется страница, посвященная художественной 

литературе «Уран зохёолой хуудаhан», где печатают о творчестве писателя К. 

Ильина.     

В 90-е годы «Ленинэй туг» выходит в печать под названием «Усть-Ордын 

үнэн». Кроме информации о жизни тружеников села,  идет активная пропаганда 

изучения бурятского языка. Появляются такие рубрики как «Манай словарь»,  

«Үхибүүдэй булан», где печатают маленькие рассказы для детей. Продолжает 

работать рубрика «Уран зохёолой хуудаhан» (Литературная страница), где 

печатают стихи, рассказы бурятских писателей и поэтов. Появляется статья 

доктора наук Ц.Б. Будаева о родном языке «Үнэр баян үндэhэн хэлэн». Далее под 

рубрикой «Эрдэмтын бодомжолго» публикуется ряд статей, Ц.-Д.Будаева 

посвященных изучению бурятского языка, [Усть – Ордын Үнэн, №6, 1990]. 

Появляется рубрика «Буряадаар хөөрэлдэжэ hурая» [Усть – Ордын Үнэн, №9-10, 

1990], где дается перевод слов и выражений с русского языка на бурятский язык. 

Наравне с литературной страницей появляется страница под названием «Арадай 

аман зохёолhоо». Допускаются такие названия рубрик как «эрхүүгэй культурын 

училищидэ буряадай национальна студи нээгдээ», тогда как «эрхүүгэй соёлой 

дунда hургуулида буряадай үндэhэтэнэй булгэм нээгдээ». [Усть-Ордын Үнэн, №12, 

1990]. 

В настоящее время «Усть-Ордын үнэн» выходит в печать раз в неделю. 

Является единственной газетой, которая выходит на бурятском языке в Иркутской 

области. Кроме информации о событиях, которые проходят в округе и в области, 
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традиционно сохранилась рубрика по сохранению и изучению бурятского языка 

под названием «Буряад хэлэеэ мэдэе, түрэл хэлэеэ магтая!» [Усть-Ордын Үнэн, 

2013, №37, 36] По-прежнему печатаются различные жанры устного народного 

творчества. В каждом номере содержится информация об обычаях, традициях 

бурят Приангарья. Но, к сожалению, все больше информации печатается на 

русском языке, такие рубрики как «Новости».  
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BURIAD STUDIES 

   

IV Боть                                                  №4 (004)                                                     2014 

 

Жамьян Санжанов  

Монгол, Будда, Төвд судлалын хүрээлэн 

Улаан-Үдэ хот, ОХУ  
 

ОХУ-ЫН БУРИАД АЯЛГУУНЫ ҮГИЙН САНГИЙН ХӨГЖИЛ 

(“Buriyad Mongγul-un Ünen” сонины жишээгээр) 
 

Сүүлийн үед ОХУ-ын буриад зоны түүхийг шинээр эргэж харах, үндэсний үүх 

түүх соёлыг дахин сэргээх явцад буриад зоны үндэсний  ухамсар сэргэж байгаа нь 

харагдаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор буриад зоны түүх, утга зохиол, үндэсний 

уламжлалт соёл, ялангуяа хэл бичгийг судлах, сэргээх сонирхол улам бүр 

нэмэгдэж байна. 

Нийгмийн шаардлага, амьдралын хэв маяг, орос хэлний нөлөөлөл гэх зэрэг 

олон шалтгааны улмаас буриад хэл аялгуунд орос хэлний үгс сонин хэвлэлийн   

хэрэгсэлээр дамжиж нэвтрэн орох үйл явц гүнзгийрч улмаар буриад аялгууны хэл 

бичгийн цаашдын хөгжилд сөрөг нөлөөг үзүүлсээр байна. Өнөөдрийн байдлаар 

ОХУ-д буриад аялгуугаар гарч буй сонин хэвлэлийн үгийн санг орчин үед хэрхэн 

бүрдүүлж хөгжүүлэх, стандартчлах асуудал хурцаар тавигдаж байгаа тул нэн 

түрүүнд нийгэм, улс төр болон эдийн засгийн засгийн үг хэллэгүүдийг судлах 

шаардлагатай байна.                                                                                 

Буриад аялгууны нийгэм, улс төр болон эдийн засгийн үг хэллэгүүд нь 

үндсэндээ 1923-1936  оныг хүртэл монгол бичгээр гарч байсан “Буриад-Монголын 

Үнэн” сонинд анх бий болж  байсан юм. Тэр үед уг сонин монгол бичгийн буриад 

болон халх хоёр аялгууны нийтлэг нийгэм, улс төр, эдийн засаг, эрдэм шинжилгээ, 

нийтлэлийн үг хэллэг ашиглаж байсан юм [Шагдаров 1967: 74-77, 81-83]. 1920-

1930 онд буриад болон монголын эрдэмтэд шинэ үгийн санг боловсруулан 

бүрдүүлэхдээ тогтмол хамтран ажиллаж байсан юм. [Цыбиков 1928: 10]. Үүний үр 

дүнд тэд нар нэр томьёоны толь бичиг зохион гаргажээ. [Ринчинэ 1930; Барадин 

1935]. 

Тухайн үеийн нийгэм, улс төр болон эдийн засгийн засгийн үг хэллэгүүд 

судлах нь буриад судлалын тулгамдсан асуудлуудын нэг болж байгаа бөгөөд энэ нь 

орчин үеийн буриад хэл бичгийн цаашдын хөгжлийн асуудлыг шийдэхэд маш их ач 

холбогдолтой юм. 

Тэр үед монгол бичиг  бол сонин сэтгүүл, уран зохиол, төр засаг, сургууль 

боловсрол, ном хэвлэл  зэрэг тухайн үеийн буриадын нийгмийн амьдралын бүх 
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хэрэгцээг хангаж байсан. Гэтэл 1931 оноос латин бичиг, мөн 1939 оноос кирилл 

бичиг руу шилжсэн боловч 1936 оныг хүртэл зарим албан бичгийг монгол бичгээр 

хөтлөж байсан юм. Сүүлд монгол бичгийг бүрмөсөн халж шашны болон нармай 

монгол үзэлтний бичиг гэж зарлаж хориглосон. Монгол бичгийг солихдоо хэрэглэж 

байсан нийгэм, улс төр болон эдийн засгийн олон үг хэллэгүүд нь буриад аялгуунд 

тодорхой хэмжээгээр хэрэглэхээ больсон. Иймд 1920-иод оны монгол бичгээр гарч 

байсан тус сонины нийгэм, улс төр болон эдийн засгийн үг хэллэгүүд болон үгийн 

сангийг судлах, сэргээх шаардлагатай байна. 

Тус үгийн санг орчин үеийн буриад аялгуунд төдийлөн хангалтгүй байгаагаас 

болж ОХУ-ын буриадын сонин хэвлэлд байтугай ярианы хэлэнд түүнийг 

хэрэглэхгүй болжээ. Гэтэл монголын буриадууд орчин үеийн монгол хэл, ӨМӨЗО-

ны буриадууд монгол бичгийг хэрэглэснээр тус үгийн санг ашигласаар ирсэн 

[Cанжанов 2012: 132-133]. 

“Буриад-Монголын Үнэн” сонинд хэрэглэгдэж байсан нийгэм, улс төр болон 

эдийн засгийн үг хэллэгүүд нь түүхийн он дарааллын хувьд хоер үе шаттайгаар 

хөгжиж ирсэн. Үүнд: 

1. ХVШ-XIX зуунд монгол бичгээр бичсэн буриадын захиргааны албан бичиг, 

мөн буриадын түүхэн сурвалж бичгүүдэд хэрэглэгдэж байсан үг хэллэг 

[Цыдендамбаев 1972; Бадмаева 2012]. Жишээ нь  п.-мо. Albatu, монг. Албат, бур. 

Албата, ‘подданный, податный, крепостной’:  körünggetü gadaγadu ulas-un albatu 

irged inu basakü ulaγan tuγ-i bosγaγsan ‘подданные капиталистических стран также 

подняли красные знамена’ [БМҮ 1923.12.07 №5, стр. 2], п.-мо. Qaγan, монг., бур. 

Хаан, ‘царь, хан’:  degedü jakiruγan-u üjemji-ber qaγan-u sang arad-i müljikü ‘по 

усмотрению высшей администрации царский фонд  эксплуатирует народ’ [БМҮ 

1923.12.07 №5, стр. 2]; п.-мо. Boγol, монг., бур. Боол ‘раб, холоп’: boγol barluγ 

bolγan nasun degürtele edlen jobuγadaγ  ‘до конца жизни страдают как рабы’ [БМҮ 

1924.01.14 № 10, стр. 2].    

2. XX зууны эхэнд буюу 20-иод онуудад шинэ нийгэм, эдийн засаг, улс 

төрийн нөхцөлд шинээр зохиогдсон үг хэллэгүүд. Жишээ нь п.-мо. Qolboγatu ulus, 

монг холбоот улс, бур. Холбоото улас, ‘федерация, федеративное государство’: 

qolboγatu ulus-un ede-ün jasaγ ‘экономика федеративного государства (федерации)’ 

[БМҮ 1925.07.10 №24, стр. 1], п.-мо. Ed-ün jasaγ, монг эдийн засаг, бур. Эдын 

засаг, ‘экономика’: qolboγatu ulus-un ede-ün jasaγ  ‘экономика федеративного 

государства (федерации)’ [БМҮ 1925.07.10 №24, стр.1], п.-мо. Sinečilel, монг. 

Шинэчлэл, бур. Шэнэшлэл ‘реформа, обновление’: kӧdӧge ajiltan-u dumda ulas tӧrü-

yin sinečilel-un erdem-i ulam nebteregülün darui üyledbesü jokimui ‘следует 

немедленно внедрять знание политической реформы среди сельских работников’ 

[БМҮ 1924.08.01 № 31, стр. 4]. 
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“Буриад-Монголын Үнэн” сонинд хэрэглэгдэж байсан нийгэм, улс төр болон 

эдийн засгийн үг хэллэгүүд нь нийгмийн хэрэглээнээс хамааран дараах төрлөөр 

ангилж болох юм. Үүнд: 

1. Улс төрийн үг хэллэг : 

1.1. Улс төрийн тогтолцоо; 

1.2. Захиргааны үг хэллэг; 

2. Нийгмийн үг хэллэг: 

3. Шүүх эрх зүйн үг хэллэг; 

4. Эдийн засгийн үг хэллэг;  

5. Үйлдвэрлэлийн үг хэллэг.  

1.1. Улс төрийн тогтолцоо: п.-мо. Ulas, х.-монг. Улс, бур. Улас, ‘страна, 

государство’: körünggetü ulas-un albatu irged inu ‘граждане иностранных, 

капиталистических стран’ [БМҮ, 7 декабря 1923, №5, стр. 2]; п.-мо törü, х.-монг. 

Төр, бур. Түрэ ‘государство’: jasaγ tӧrü-yin bodolγa ulam sayijiraqu ‘стала 

улучшаться государственная политика’ [БМҮ,  15 сентября 1924,  № 36-37, стр. 7]; 

п.-мо jasaγ , х.-монг., бур. Засаг  ‘власть’ jöbleltü jasaγ-un kereg üyile-yi 6 jil dotur-a 

jiγan kütelbürilejü bayiγsan oros-un eb qamtu-yin nam-un kütelbüri  ‘программа 

коммунистической партии России,  по которой в течение 6 лет руководствовались в 

мероприятиях  советской власти’ [БМҮ, 4 декабря 1923,  №5, стр. 1]; п.-мо jasaγ 

törü, монг. Засаг төр, бур. Засаг түрэ ‘государство, как политический институт, 

государственность’: jasaγ tӧrü-yin bodolγa ulam sayijiraqu bӧged ulas-un sang-un 

mӧnggün arbidaqu boluγsan ‘стала улучшатся государственная политика и 

увеличиваться деньги государственного фонда’[БМҮ, 4 декабря 1923,  №5, стр. 1];  

п.-мо. Nam, х.-монг., бур. Нам ‘партия’[там же]; п.-мо. Neyigem, х.-монг., бур. 

Нийгэм ‘общество’: öber-e erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘‘автономное 

правительство социалистического общества, правительство социалистического 

общества’ [БМҮ, 4 декабря 1923,  №5, стр. 1]; п.-мо. Alban, х.-монг. Алба, бур. 

Албан  ‘государственная служба служба’ : qota ba ködüge  tosγon arad-un dumda-ača 

sine kümüs-i abču alban qaγaγčid beledkemüi ‘готовить новых служащих на 

государственную службу из среды городского и сельского населения’[БМҮ, 10 

июля 1925, №24, стр. 2]; п.-мо. Qubisγal, х.-монг. Хувьсгал, бур. Хубисхал 

‘революция’: qubisγal-un üjelten niγuča nam toγtoγoqu ‘революционер организовал 

тайную партию’ [БМҮ, 22 октября 1924,  № 43, стр. 4]; п.-мо. Urbalta, х.-монг. 

Урвалт, бур. Урбалта ‘переворот’: erkü-yin urbalta-yin oi-du yeke yabuγulγa kigsen 

bayina ‘организавали юбилейное мероприятие по случаю переворота в Иркутске’ 

[БМҮ, 14 января 1924, № 10, стр. 3]; п.-мо. Songuγuli, х.-монг. Сонгууль, бур. 

Hунгуули ‘выборы’: jöblel-üd-ün songγuli ‘выборы в Советы’ [БМҮ, 17 октября 1923, 

№2, стр. 1]; п.-мо. Möljilge, х.-монг. Мөлжлөг, бур. Мүлжэлгэ, ‘эксплуатация’: 

möljilge-eče ködelmüričin ba ködüge  ajilčin arad čilüge γarju baričuqui  ‘трудящиеся и 
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крестьяне избавились от эксплуатации и получили свободу’ [там же, стр. 6]; п.-мо. 

Qimural, х.-монг. Хямрал, бур. Химарал ‘кризис’: qimural ulam güngjügüi bolqu 

‘кризис станет еще более глубоким’ [БМҮ, 8 января 1924,  № 31, стр. 2]; п.-мо. 

Sinečilel, х.-монг. Шинэчлэл, бур. Шэнэшлэл ‘реформа’: kӧdüge ajiltan-u dumda  ulas 

tӧrü-yin sinečilel-un erdem-i  ulam nebteregülün darui üyiledbesü jokimui ‘следует 

немедленно внедрять знание политической реформы среди сельских работников’ 

[БМҮ, 8 января 1924, № 31, стр. 4]; п.-мо. Eb qamtu, х.-монг.  Эв хамт, бур. Эб 

хамта ‘коммунизм, коммунистический’: oros-un  eb qamtu  nam ‘российская 

коммунистическая партия’ [БМҮ, 17 октября 1923, №2, стр. 1]; п.-мо. Körünggetü, 

х.-монг. Хөрөнгөт, бур. Хүрэнгэтэ ‘капиталистический, буржуазный’ [там же]; п.-

мо. Öber-e erketü, х.-монг. Өөрөө эрхэт, бур. Өөрөө эрхэтэ ‘автономия, 

автономная’: öber-e erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘правительство 

социалистической автономии’ [там же]; п.-мо. Neyigem jirumtu, х.-монг. Нийгэм 

журамт, бур. Нийгэм журамта ‘социалистическое общество, социализм,’: öber-e 

erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘‘автономное правительство социалистического 

общества, правительство социалистического общества’ [там же];    

1.2. Захиргааны үг хэллэг: п.-мо. Qolbuγatu ulus, монг холбоот улс, бур. 

Холбоото улас, ‘федерация, федеративное государство’: qolbuγatu ulus-un ede-ün 

jasaγ ‘экономика федеративного государства (федерации)’ [БМҮ, 10 июля 1925,  

№24, стр. 1]; п.-мо. Ayimaγ, х.-монг., бур. Аймаг ‘аймак, район’: kori-yin ayimaγ-un 

čilaγutai-yin qosiγun-u doodu γol-un somun ‘Дод-гольский сомон Чилутайского 

хошуна Хоринского аймака’ [БМҮ, 22 октября 1924, № 43, стр. 6]; п.-мо. Kijaγar, 

х.-монг. Хязгаар, бур. Хизаар ‘край’:  oron kijaγar-un γajar usun ba tedeger-ün asiγ 

körüngge-yi ejerken medekü arγa ügei ‘не иметь способов владеть землей 

территорией края и его имуществом и прибылью’ [БМҮ, 7 декабря 1923,  №5, стр. 

2]; п.-мо. Muji, х.-монг. Муж, бур.  Можо ‘область’: solongγos-un muji-du γajar inu 

kӧdelegsen ‘произошло землетрясение в корейской области’ [БМҮ, 14 января 1924, 

№ 10, стр. 4]; п.-мо. Jasaγ-un γajar, х.-монг. Засгийн газар, бур. Засагай газар 

‘правительство’: öber-e erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘автономное 

социалистическое правительство’ [БМҮ, 17 октября 1923, №2, стр 1]; п.-мо. Qoriy-

a, х.-монг. Хороо, бур. Хороон ‘комитет’: buriyad mongγul-un qoriy-a-ača doloγan 

qonuγ büri-dü nige qaγudasu γarγaγdamui ‘бурят-монгольский комитет выпускал 

каждую неделю одну страницу’ [БМҮ, 17 октября 1923,  №2, стр. 1]; п.-мо. 

Bayiγulalγa, х.-монг. Байгууллага, бур. Байгуулалга, ‘организация, предприятие’: 

jöblel-ün jasaγtu ulus-un bayiγulalγa ‘организация советского государства’ [БМҮ, 10 

июля 1925,  №24, стр. 5]; п.-мо.  Čiγulγan, х.-монг. Чуулган, бур. Шуулган, ‘съезд’: 

čiγulγan ba quralduγan tomilaγdun orolčoγsan ‘участвовали в съезде и на заседании’ 

[БМҮ, 10 июля 1925, №24, стр. 5];  п.-мо yamun, монг яам, бур. Яаман 

‘министерство’ begejin qota-du saγuγa elčin-u sayid-un yamun-i süyidgekü ‘напасть на 
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министерство в Пекине’ [БМҮ, 15 июня 1927,  № 25, стр. 1]; п.-мо. Γayili, х.-монг. 

Гааль, бур. Гаали ‘таможня’: γayili-yin alba-yin bayidal inu dutamaγ bui ‘положение 

таможенной службы было трудным’ [БМҮ, 15 сентября1924, № 36-37, стр.8]; п.-мо. 

Elčin sayid, х.-монг. Элчин сайд, бур.  Элшэн сайд ‘посол’: qolboγatu ulus-un elčin 

sayid ‘посол федеративного государства’ [БМҮ, 1924.01.14 № 10, стр. 3]; п.-мо. 

Qolboγan, монг. Холбоо, бур. Холбоон, ‘союз, объединение’: ködüge  ajilčin-u 

qolboγan-u angha udaγa esgügen togtoqu ‘впервые возникло профессиональный союз 

сельских работников’ [БМҮ 1925.07.10 №24, стр.  4]; п.-мо. Kereg üyle, монг. Бур. 

Хэрэг үйлэ ‘мероприятие, меры’: jöbleltü jasaγ-un kereg üyle-yi 6 jil dotor-a jiγan 

kütelbürilejü bayiγsan oros-un eb qamtu-yin nam-un kütelbüri  ‘программа 

коммунистической партии России, по которой в течении 6 лет руководили 

мероприятиями советской власти’ [БМҮ 1923.12.04 №5, стр. 1 

2. Нийгмийн үг хэллэг: п.-мо. Körünggeten, х.-монг. Хөрөнгөтөн, бур. 

Хүрэнгэтэн ‘капиталист’: oros-un körünggeten ‘российский капиталист’ [БМҮ, 10 

июля 1925,№24,стр.1]; п.-мо.üyledbüričin, х.-монг. Үйлдвэрчин, бур. Үйлэдэбэришэн 

‘производственник’: üyiledbüričin ba tariyačin buriyad mongγul arad-un dumda 

‘производственники и земледельцы среди бурят-монгольского народа’[БМҮ, 10 

июля 1925, №24, стр. 2];  п.-мо.  Tariyačin, х.-монг. Тариачин, бур.таряашан 

‘крестьянин, земледелец’ [там же]; п.-мо. Ködelmürčin, х.-монг. Хөдөлмөрчин, бур. 

Хүдэлмэришэн ‘рабочий, трудящийся’: qota-yin ködelmürčin arad ulas törü-yin kereg-

tü  bolbosuruγulaqu ‘приобщять городских трудящихся к политике [там же];  п.-мо. 

Negüdelčid, х.-монг. Нүүдэлчид, бур. Нүүдэлшэд ‘переселенцы’: γajar-i negüdelčid-

dur qauli-yin küčü-ber γarγaγulaγsan ‘переселенцам выдали по закону земли’ [БМҮ, 7 

декабря 1923, №5, стр. 2]; п.-мо. Qariyatu, х.-монг. Харьяат, бур. Харьяата 

‘гражданин, гражданство, подведомственный к чему-либо’: jöbleltü ulas-un  qariyatu 

‘гражданин советского государства ’[БМҮ, 10 июля 1925, №24, стр. 2]; п.-мо. Irgen, 

х.-монг., бур.  Иргэн, ‘гражданин’: irgen-i qamaγalan erke-yi sakiqu üyile anu ‘дело по 

охране прав и защите гражданина’ [БМҮ, 20 декабря 1923, №7, стр. 1]; п.-мо.  

Tedkümji, х.-монг. Тэтгэмж, бур. Тэдхэмжэ ‘пособие’: surγaγuli-nud-dur neyite-yin 

tedkümji-yi suralčaγčid inu ülemji bolju nemegsen bayimui ‘значительно увеличилось 

социальное пособие для учащихся в школах’ [БМҮ, 10 июля 1925, №24, стр. 2]; п.-

мо kӧnggülelte, х.-монг. Хөнгөлөлт, бур. Хүнгэлэлтэ ‘льгота’: nam-un surγaγuli-du 

suruγčid-du kӧnggülelte ügdemüi ‘учащимся партийной школы предоставляют 

льготы’ [БМҮ, 1 августа 1926, № 37, стр.2];п.-мо. Tusalamči, х.-монг. Тусламж, 

бур. Туhаламжа ‘помощь’: qaldaburitu ebedčin-eče aračilaqu üyiles-tür adaγusu mal-

un emčilelge-yin tusalamči ani ‘ветеринарная помощь в деле по устранению 

инфекционного заболевания’ [БМҮ, 10 июля 1925, №24, стр. 2]; п.-мо. Qariγučalγa, 

х.-монг. Хариуцлага бур. Харюусалга ‘ответственность’: tus ülemji yeke qariγučalγa 

bayimui ‘это большая ответственность’ [БМҮ,17 окрября 1923, № 2,стр.1]; п.-мо 
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qarilčaγ-a, х.-монг. Харилцаа, бур. Харилсаа ‘отношения’: ed-ün jasaγ-un qarilčaγ-a-

yi tasulaqu ‘прекратить экономические отношения’ [БМҮ,15 июня 1927,№ 25,стр.1]. 

3. Шүүх, эрх зүйн үг хэллэг: п.-мо. Qauli, х.-монг. Хууль, бур. Хуули, ‘закон’: 

tusγayitu qauli jokioγdaqu ‘составлять специальный закон’ [БМҮ, 10 июля 1925,  

№24, стр.3]; п.-мо. Ündüsün qauli, х.-монг. Үндсэн хууль, бур. Үндэhэн хуули 

‘конституция’: ündüsün qauli-yi jirumjilan küliyejü abuγsaγar edüge nige jil γurban 

doluγan qonoγ ünggereged bayiqu ‘с момента принятии конституции прошел 1 год 3 

недели’ [БМҮ, 1 августа 1924, № 31, стр. 1]; п.-мо. Neкebüri, х.-монг. Нэхвэр, бур. 

Нэхэбэри ‘взыскание, иск’: mӧnggün-ü nekebüri-yi erčim-tei bolγaqu ‘активизировать 

поступление денежных взысканий’ [БМҮ, 28 декабря 1924, № 54, стр. 1]; п.-мо. 

Gemten, х.-монг., бур. Гэмтэн ‘преступник’: gindan-du bariγdaju bayiqu gemten 

arad-un quγučuγa-yin qaγas qubi-yi qasaltu bolγaju künggelekü ‘сократить на половину 

срок преступникам находящихся в тюрьме’ [БМҮ, 28 декабря 1924,  № 54, стр. 5]; 

п.-мо gem, х.-монг., бур. Гэм  ‘вина’: bükü gem-üd-i girman ulas-un ejen qaγan degere 

toγtoju egürgegsen bӧlüge  ‘всю вину возложили на германского императора’ [БМҮ, 

15 октября 1924, №36-37,стр.1]; п.-мо.toγtuγal, х.-монг.,бур. Тогтоол, 

‘постановление’: toγtuγal γarγaγsan ‘приняли постановление’ [БМҮ, 10 июля 1925, 

№24, стр. 6]. 

4. Эдийн засгийн үг хэллэг: п.-мо.mayimaγan, х.-монг. Наймаа, бур. 

Наймаан ‘коммерция’: mayimaγan-u qorsiyan-du tusalamji üjegülkü ‘оказывать 

помощь коммерческому кооперативу’ [БМҮ, 7 декабря 1924, № 51, стр. 2]; п.-мо.  

Delgegür, х.-монг., бур. Дэлгүүр, ‘магазин’: delgegür degere qudaldaqu üne čeng inü 

‘торговая цена в магазине’ [БМҮ, 7 октября 1923,№2,стр.2]; п.-мо. Örtüge, х.-монг. 

Өртөг, бур. Үртэг, ‘себестоимость’ : temür jam-un örtüge ‘себестоимость железной 

дороги’ [БМҮ, 7 октября 1923, №2, стр. 2]; п.-мо. Ed-ün jasaγ, монг эдийн засаг, 

бур. Эдын засаг, ‘экономика’: qolbuγatu ulus-un ede-ün jasaγ  ‘экономика 

федеративного государства (федерации)’ [БМҮ, 10 июля 1925,№24,стр.1]; п.-мо. 

Körüngge, х.-монг. Хөрөнгө, бур. Хүрэнгэ, ‘имущество’ : ašiγ körüngge-iyn yabudal-i 

jöblükü čiγulγan-iyer batulaγulqu ‘утвердить на совещательном съезде положение о 

имуществе и прибыли’ [БМҮ, 7 октября 1923, №2, стр.2];    п.-мо. Tӧlübüri, х.-

монг. Төлбөр, бур. Түлбэри ‘оплата, платёж’:  arad-i tӧlübüri-eče oγtolon sulalaqu 

buyu qanumjitai-bar kӧnggeleltü üjegülkü-yi naribčilan kinaqu yosutai bui ‘должны 

были полностью освободить население от платежей или удовлетворительно 

проконтролировать предоставление льгот’ [БМҮ, 7 декабря 1924, № 51, стр. 8]; п.-

мо. Asiγ, х.-монг. Ашиг, бур. Ашаг ‘прибыль’:  oron kijaγar-un γajar usun ba tedeger-

ün asiγ körüngge-yi ejerken medekü arγa ügei ‘не иметь способов владеть землей 

территорией края и его имуществом и прибылью’ [БМҮ, 7 декабря 1923, №5, стр. 

2]; п.-мо. Say-a, х.-монг., бур. Сая ‘миллион’ 400 say-a toγan-u kitad-un tümen arad 

ani erke čilӧge–ben abun jabdaju bui ‘400 миллионный население Китая собирается 
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получить свои права и свободу’ [БМҮ, 15 июня 1927, № 25, стр. 1]; п.-мо. 

Qudaldaγan, х.-монг. Худалдаа , бур. Худалдаан ‘торговля’ longdon qota-du saγuγa 

manu qudaldaγan-u elčin-u γajar-i negjin üyimegülügsen ‘обыскали и привели в 

замешательство  наше торговое атташе в Лондоне’ [БМҮ, 15 июня 1927,  № 25, стр. 

1]; п.-мо. Qubi, х.-монг. Хувь, бур. Хуби, ‘процент’: 100 qubi degürgegsen bayina 

‘выполнили на 100 процентов’ [БМҮ,7 октября 1923,№2,стр.2]; п.-мо. Sang, монг. 

Санг, бур. Сан(г), ‘фонд, казна’:  degedü jakiruγan-u üjemji-ber qaγan-u sang arad-i 

müljikü ‘по усмотрению высшей администрации царский фонд  эксплуатирует 

народ’ [там же]; п.-мо.  Erilte, монг. Эрэлт, бур. Эрилтэ ‘спрос, требование’: arad-

un erilte-yi qanγaqu ‘обеспечить спрос населения’ [БМҮ 1924.08.01 № 31, стр. 5]; п.-

мо. Üne, монг., бур. Үнэ, ‘цена, стоимость’: ködöge ajil-un yaγumas abqu üne inu 

‘цена покупки предметов для сельской работы’ [БМҮ 1923.10.07.№2,стр.2]; п.-мо.  

Kölüsün, монг. Хөлс, бур. Хүлhэн, ‘оплата, заработная плата’: doγadu kölüsün-ü 

küdelmürčid ‘трудящиеся с минимальной заработной платой’ [БМҮ 1925.07.10 №24, 

стр.3]. 

1.Үйлдвэрлэлийн үг хэллэг: п.-мо. Üyiledbüri, х.-монг. Үйлдвэр, бур. 

Үйлэдбэри ‘производство, промышленность’: üyiledbüri ba erdem bolbosural-

un kereg-i neliyed uraγsi debsigülün yabulaγsan  ‘значительно продвинули дело 

по производству и образованию’[БМҮ, 10 июля 1925,№24,стр.2]; п.-мо.aju 

aqui, х.-монг. Аж ахуй, бур. Ажахы ‘хозяйство’: arad-un aju aqui-yin bayidal 

sayijirγulun bayimui ‘улучшают хозяйственное положение народа’[БМҮ,10 

июля 1925,№24,стр.1]; п.-мо. Ködülmüri, х.-монг. Хөдөлмөр, бур.  

Хүдэлмэри, ‘труд, работа’:  ködüge saγuγčid büküi ajil ködülmüri-yin irged inu 

‘сельские жители это трудовое, рабочее население’ [БМҮ, 7 декабря 1923, 

№5,стр.1]; п.-мо. Tonog, х.-монг., бур. Тоног ‘оборудование, прибор’: 

tariyalang-un üyiledbüri-yin tonog ba teüke edlel-üd kerelegdemüi ‘использовать 

оборудование сельского производства и фабрикаты’ [БМҮ, 28 декабря 1924, 

№ 54, стр. 1]; п.-мо.  Baraγ-a, монг бараа, бур.  Бараан, ‘товар’: qari ulas-un 

ed baraγa qudaldaju ülü abqu ‘не покупать товары иностранных  стран ’ 

[БМҮ, 10 июля 1925, №24, стр. 4]; п.-мо.  Ed keredlegdekün, х.-монг., бур. 

Эд хэрэглэдэхүүн, ‘материал, продукция’: ed keredlegdekün kügjigülekü 

‘развивать продукцию’ [БМҮ, 10 июля 1925, №24,стр.6]; п.-мо. Ed, х.-монг., 

бур. Эд, ‘вещь, материал’: 14 qonoγ-un quγučaγa dotor kӧdüge ajiltan ba qota 

qoyar inu ed-ün solilγa üyiledümüi ‘сельские работники и город в течение 14 

суток проведут обмен товарами’ [БМҮ, 14 января 1924,  № 10, стр. 1]; п.-мо 

teükei ed, х.-монг. Түүхий эд, бур. Түүхэй эд ‘сырье’ keregtei teükei ed-i abuqu 

‘брать необходимое сырье’ [БМҮ, 14 января 1924, №10,стр.1].  
1920-1930 онуудад буриад болон халх-монголын эрдэмтэд шинэ үгийн санг 

боловсруулан бүрдүүлэхдээ тогтмол хамтран ажиллаж байсан юм. Үүний үр дүнд 

тэд нар нэр томьёоны толь бичиг зохион гаргажээ. 
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Буриад, Монголын судар бичгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд хэлний үгийн 

сангийн талаар явуулсан дээрх хамтын үйл ажиллагааг харахад буриад аялгуунаа 

шинэ үгийн сан боловсруулан бүрдүүлэх ажлыг халх аялгууны хамт монгол 

бичгийн хэлний хүрээнд л авч үзэж байсныг мэдэж болно [Цыбиков 1981,136-141]. 

Тухайн үеийн «Буриад-Монголын Үнэн» сонины дугааруудыг нийтэд нь 

судлаж үзэхэд тухайн үед буриад болон халх аялгууны нийгэм, улс төр, эдийн 

засаг, эрдэм шинжилгээ, нийтлэлийн нийтлэг үгийн сантай байсныг тогтоов. 

Тэдгээр үгс нь тодорхой нэр томьёо болж, үг болон үг хэллэгийг нэг утгаар 

хэрэглэх боломж гаргаж өгсөн юм. 

Харин 1940-1970 онуудад тус үгийн сангийн зарим үгсийг буриад-орос, орос-

буриад толид оруулахгүй байгаагаас болж орчин үеийн ОХУ-ын буриад аялгуунд 

төдийлөн хангалттай хэрэглэхгүй байгаа юм. 

Ийм учраас тухайн үгийн санг орчин үеийн буриад аялгуунд сэргээн хэрэглэх 

нь орос хэлнээс хэт их үг зээлдэн авахаас зайлсхийх боломжтой гэх дүгнэлтэд 

хүргэж байна. 
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ABSTRACT 

The analysis of the vocabulary of the newspaper “Buriaad-Mongoliin Үnen” showed 

that the socio-political vocabulary Buryat and Khalkha Mongolian are completely 

identical. In this connection it is possible to restore this vocabulary in modern Buryat 

language, avoiding unnecessary borrowing from Russian language. 

 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

45 
 

BURIAD STUDIES 

   

IV Боть                                                  №4 (004)                                                     2014 

 

М.Одмандах 

МУБИС-ийн МоСС-ийн Сэтгүүлзүйн  

тэнхмийн багш, доктор 

 

БУРИАД ХЭЛ-АЯЛГУУГААРХ НЭВТРҮҮЛГИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ 

БОЛГОХОД НЭМЭРЛЭХ ХЭДЭН САНАЛ 

 

МҮОНТ-ийн 2-р сувгаар үндэсний цөөнхөд зориулсан нийтлэл нэвтрүүлгийг 

тусгайлан бэлтгэж байхаар НҮБ-ийн ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн 

төсөл бодит үр дүнгээ өгч байна.  

Бид анх Буриад хэлний олон улсын өдрийг тэмдэглэж байхад хэл-аялгууныхаа 

талаар ярьдаг, хэлдэг нь цөөхөн, хэдхэн эрдэмтэд санаа тавьдаг байлаа. Гэтэл МН2 

суваг ажиллаж эхлэснээр монгол даяар, дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа буриад 

монголчууд өөрсдийнхөө хэл-аялга, соёл, уламжлалын талаар илүү өргөн хүрээнд, 

нээлттэй ярилцах, мэтгэлцэх, зөв буруугаа дуудан хэлэлцэх сайхан боломжийг 

бүрдүүлэв.  

Иймд бид МН2 сувгийн хамт олонд талархах ёстой. Бид буриад хэл-аялгуугаар 

анх л нэвтрүүлэг бэлтгэж эхэлсэн цагаас л болохгүй байгааг нь дурдаж, байнгын 

шүүмжийг хэлсэн боловч ололтой тал, нааштай өөрчлөлтийг олж хараагүй. Бид 

шүүмжлэх дуртай ч гэлээ зарим үед зөвлөн туслах үүргээ орхигдуулж ирснээ 

хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Ажил хийж байгаа, юм бүтээхийн төлөө, буриад хэл-

аялгуу, өв соёлоо тээж, хойч үедээ өвлүүлэхийн төлөө зүтгэж байгаа сэтгүүлч, уран 

бүтээлчдэд бид талархал илэрхийлэх ёстой.  

Шүүмжлэл нь ажил хэрэгч, ухаалаг, дараа дараагийн нэвтрүүлэг, уран бүтээлд 

нь нэмэр болох ёстой болохоос бус ажлыг нь унтраасан, сэтгэл зүрхэнд нь ус 

цацсан байдлаар, урам зоригийг нь мохоосон зүйл байж болохгүй.  

Бидний өмнөөс бидний төлөө хийж байгаа ажлыг нь дэмжиж, тэдэнд үр дүнтэй 

бүтээлч шүүмжлэл, саналыг гаргах нь цаг хугацааны хувьд оройтоогүй байна гэж 

үзэж бид энэхүү “Буриад хэл-аялгууны хэрэглээний асуудалд” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээ, онол-практикийн бага хурлыг зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн энэ 

хурлын үр дүн нь нэн даруй гарч, хэл-аялгууны хэрэглээ маань өсч, нэвтрүүлэгт 

оролцогчдын хүрээ өргөсөж, хамтын ажиллагаа нь шинэ шатанд гарвал бидний 

зорилго бүтэж байгаа нь тэр. Иймд хуралд илтгэл хэлэлцүүлж байгаа та бүхний 

хэлсэн санаа бүр чинь өөрсдийн үр хойчид энэхүү яруу уянгалаг, өнө эртний хэл-
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аялгуугаа түүчээлэн хүргэх гэрэлт бамбар, санаж сэдэхийн ухаарал хайрлана гэдэгт 

итгэж байна.  

Буриад хэл-аялгуугаар бэлтгэж байгаа нэвтрүүлэг, мэдээг сайжруулахад нэмэр 

болуужин хэмээн сэтгэж, дараах хэдэн зүйлийг хэлэхийг хүсч байна. 

Ер буриад, тува, казах хэл аялгуугаар нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгүүд нь зөвхөн 

мэдээ, зарим тохиолдолд теле сэтгүүл хэлбэрээр л явж байгаа нь хангалтгүй байна. 

Иймд нэвтрүүлгийн нэр төрлийг олшруулах, цагийг оновчтой зөв төлөвлөх 

хэрэгтэй байна.  

Ингэхийн тулд хамгийн түрүүнд боловсон хүчний асуудлыг цогцоор нь 

шийдэж, тухайн ястан, угсаатны төлөөлөл, удам судар, үүх түүх, уламжлал соёлоо 

мэддэг залуусыг тусгайлан боловсруулах, сургахад анхаарах нь нэн тэргүүнд 

тавимаар санагдана. Хэдийгээр энэ суваг нээгдээд 3 дахь жилийн нүүрийг үзэж 

байгаа хэдий ч нэг л учраа олж, жигдэрч чадахгүй байсаар байна. Санхүүжилт, 

мэргэжилтэн боловсон хүчний хувьд тусгаарлан бие дааж байгаатай холбоотой 

хүндрэл байхыг үгүйсгэхгүй хэдий ч санхүүгийн дэмжлэгийг адил тэгш хүртэх 

эрхтэй гэж бодогдоно. 

Үндэсний цөөнхөд зориулсан нэвтрүүлгийг бэлтгэж хүргэхээс гадна алтан сан 

хөмрөгт хадгалагдаж байгаа нэвтрүүлэг, баримтат кино, концерт, теле зохиомж, 

хүүхэлдэйн киног сэргээн гаргаж, уран бүтээлийн хоосон орон зайгаа нөхөх 

боломж байгааг харж байгаа биз. Тухайлбал, буриадуудын аж төрөл, ахуй соёлыг 

харуулсан уран сайхны киног олон нийтэд цувралаар, хол хол зайтайгаар үзүүлж 

байх нь тустай. “Сэрүүн дуганы мөхөл”, “Эцэгийн голомт”, “Мойлхон” зэрэг киног 

үзүүлэхийн тулд буриад хэл аялгуунд хөрвүүлэх ажлыг хийх цаг нь болжээ. 

Угсаатнуудын тухай гарсан кино бүтээлүүд ихэвчлэн утга зохиолын хэлээр 

хийгдсэн байдаг тул түүнийг тухайн нутгийн аялгуу, хэл яриагаар нь хөрвүүлэн 

үзүүлэх нь чухал байна.  

Нөгөө нэг зүйл нь, нэвтрүүлгийн бодлогыг тодорхой боловсруулж, түүндээ 

угсаатан бүрийн сэтгэлгээ, түүх, угсаатны өв соёлыг нь тусгасан, уламжлалыг нь 

хойч үед нь өвлүүлэн үлдээхэд чиглэгдсэн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь 

хэрэгтэй. Ингэж чадвал өнөө маргаашийг харсан байдлаар бус, сараар, хагас 

жилээр, бүтэн жилээр, бүр таван жилээр төлөвлөж, урт болон богино хугацааны 

төлөвлөлтийн уялдаа холбоог сайжруулж, ажлын үр дүн бодитоор гарахаар хийх 

хэрэгтэй санагдана. Ингэхдээ тухайн цөөнхийн бүлгийнхний төлөөлөл, төрийн бус 

байгууллага, эвсэл холбоо, эрдэмтэд, мэргэд, иргэдийн төлөөллийг оролцуулсан 

байхыг хичээх нь чухал байна. 

Ингэж төлөвлөлт сайтай байхын тулд боловсон хүчний бодлогоо цогцоор 

шийдэх нь хэрэгтэй байна. Сэтгүүлч, редакторуудыг орон тоогоор ажиллуулж, уран 

бүтээл хийх нөхцөл боломжоор хангавал чанартай бүтээл гарах боломжтой байна. 

Анх эхэлж байсныг бодвол өнөөдөр буриад хэл аялгуугаар гарч байгаа мэдээ, 

нэвтрүүлэгүүд сайжирч байгаа ч гэлээ бүрэн төгс болж, олон түмний талархлыг 
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хүртэж хараахан чадаагүй байна. Одоогоор  хоёрхон хүн гэрээтээр ажиллаж байгаа 

нь тэд сайн нэвтрүүлэг бэлтгэх, өөрсдийгөө боловсруулах боломж олгохгүй байна. 

Нэг нь оюутан, нөгөө нь жүжигчин, дуучны мэргэжлээр төгссөн учир сэтгүүлзүйн 

мэргэжлийн талаас учир дутагдалтай байгаа нь үнэн билээ. Тэр хоёроо давтан 

сургах, сургуулийг нь дүүргэсний дараа Буриад улсын телевиз радиод дадлага 

хийлгэж, мэргэжил, мэдлэгийг нь дээшлүүлэхэд анхаарч, бодлогоор дэмжлэг 

үзүүлэхгүй бол үйл ажил нь урсгал шинжтэй, боловсорч, чадвараа сайжруулах 

боломжгүй байна. 

Төрөлжсөн нэвтрүүлэг бэлтгэж, олны таашаалд нийцүүлсэн олон төрөлт 

нэвтрүүлгийг бэлтгэх нь хүмүүсийг татах, иргэдийн таашаалд нийцэх боломж 

бүрдэнэ. Өнөөгийн байдлаар буриад хэл аялгаар 10 минутын мэдээ, 30 минутын 

“Тоонот нютаг” гэсэн теле сэтгүүлээс өөр үзэж харах нэвтрүүлэг байхгүй байна. 

Үүнийг олон талаар бодож, урлаг, соёл, угсаатны зүйн талын нэвтрүүлгийг олноор 

бэлтгэх цаг нь болжээ. 

Редакци хамт олныг үндэсний цөөнхийн төлөөллөөр бүрдүүлж, тэднийг 

мэргэжлийн сэтгүүлч болгох, боловсон хүчнийг бэлтгэхэд анхаарах. Ингэхийн тулд 

казакстан, тува, буриадад явуулж сургах, туршлагатай сэтгүүлч, редактор, хөтлөгч 

нарыг авчирч хамтран ажиллаж, туршлага судлуулах замаар дадлага, амьдрал 

практик дээр сургаж авахаас өөр боломж харагдахгүй байна.  

Буриад хэл аялгуу нь дотроо олон салбар аман аялгуутай байдаг болохоор 

баримжаа аман аялгууг хорийн аман аялгуунд түшиглэн ярьж хэлэх хэрэгтэй байна. 

Тэгэхгүй бол ага, хори, сонгоол, түнхэн, санагын гээд олон аман аялгуугаар 

ярилцагчид зөв буруу хэмээн маргах, хэл яриа гажуудаж байна гэж хөтлөгч нарыг 

зэмлэх, буруушаах боломжийг олгож байна. Тийм болохоор хори аман аялгуунд 

тулгуурлан ярьж хэвшүүлэх эн тэргүүний зорилт болж байна. Ингэж хэвшил 

болгосон цагт нутгийн аман аялгуу хоорондын зөрөөг заавал тусгах гэж улайран 

зүтгэх хэрэггүй болно. 

Буриадын дуу хуур, аман билгийг тусгайлан нэвтрүүлэг болгон сар бүр 

тодорхой сэдвийн хүрээнд боловсруулж, цувралаар нэвтрүүлэх. Мөн өмнөх буриад 

ястны дуу хуур, концертийг давтан үзүүлэх, “Алтаргана” наадмуудын уралдааны 

бичлэгүүдийг гаргаж, олон нийтэд түгээх ажлыг хийх нь соёл, урлагаар нь 

дамжуулж, өв уламжлалыг хадгалах сайхан боломжийн нэг юм. 

Буриадын түүх, угсаатны зүй, соёл, өв уламжлалын талаар нарийн сайн мэдэх 

ахмад настан, эрдэмтэн мэргэдтэй цуврал ярилцлага хийж, түүнийг олон нийтэд 

сурталчлан таниулахад анхаарах хэрэгтэй болжээ. 

Ийм учраас цаашид буриадын талаарх бүх л зүйлсийг бичлэгээр архивлан авч 

олон нийтэд түгээх цаг нь болжээ. Үүнийг анхааран ажил хэрэг болгоно биз ээ. 

Цаашид олон ажил хийх хэрэгтэй ч гэлээ ямар ч байсан эхлэл сайхан тавигдаж 

байгаа тул улам өргөн дэлгэр болно гэдэг итгэж байна. 
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hуури бодонгууд угай  

Лубсанай Оюунцэцэг – 

Буриад шудалалай академиин  

Эрдэмтэн нарин бэшэгэй дарга  

 

МОНГОЛ УЛАС ДАХИ “MN-2” СУБАГ ТЕЛЕВИЗЭЙ 

“БУРИАД ХЭЛЭНЭЙ НЭБТЭРҮҮЛГЭ”-ЫЕ НИИХЭМ СОЁЛОЙ 

АНТРОПОЛОГОЙ ЗҮГhЭЭ ШЭНЖЭЛЭХЭНЬ 

 

Антропологой шудалал дахи ажал ябуулгын өөhэд зуураа болон баhа бэшэ 

зонтой хөөрэлдэдэг, ойлголсодог, харилсадаг харилсаанай гол хэрэгсүүрэнь 

угсагаатан зоной өөhэдэйнь хэлэн. Ниихэм-соёлой шудалгаанай аргада хэлэн гол 

байрые эзлэнэ. “Хэлэн үгы hаа, хэншье бэшэбди. Соёл үгы hаа, юуншье 

бэшэбди” гэжэ хэлэхээр шэнги hанагдана.  

Монголой нэрэтэ зохёолшо Дашдоржийн Нацагдорж: “Өсөхөөс сурсан 

үндэсний хэл Мартаж болшгүй соёл мөн” гэжэ хэлэhые бидэ hанажа байха 

уялгатабди. Үгэ мартагдааhаа (мөхвөл)-соёл үгы (устана) болохо, соёл үгы 

болооhаа улас мүхэхэ болоно. 

Ирагуун зөөлөн, аянга тансаг, уран нугархай эхэ хэлэн-буриад хэлэеэ мартаха, 

хаяха, гээхэгүйн тула арга хэмжээ абажа ябаха тушаа тон түрэгээр бодохо, хэхэ 

хэрэгтэй болоно.  Ерээдүй сагта буриад хэлэн үгы болооhаань шудалаашад юу хэхэ 

гээшэб? Буриад тушаа хэн, юн гэжэ бэшэхэ болоноб? Шудалаашад, юумые ганса 

миин хараад ла тайлбарлаха, танюулаха бэшэ, хэлэн байhанаар соёл бүхэнэй нарин 

нангин удха ушар, арга бэлгэдэл, байдал байсые мэдүүлдэг гээшэ. Тиимиин тула 

хэлэеэ хямгадажа, абажа ябаха хэрэгтэйнь ойлгосотой байна. Бултаараа хэлэсээhаа 

буруугүй Бүльеэн уhаар угаагааhаа хирэгүй  гэгшээр нэгэн адли халуун амяараа, 

нэгэн зорилгодо уулзалдаhан эрдэмтэн мэргэд, шудалааша, багшанад болоод эндэ 

сугларhан телевизэй хамта олон бидэ бултадаа: - Эгээл хэлэн тушаагаа оностой 

хөөрөөн хэжэ, гараха асуудалда шиилдэхэйгүй hабагша гаргажа, буршагыдангүй 

хүбэрхэйгээр сааша абажа ябаха арга ухаанаа урилдаалгаха хэрэгтэй болоод 

байнабди.  

Монгол гүрэндэмнай эмхидхэн ябуулагдажа байгааша “Буриад хэлэнэй 

нэбтэрүүлгэ”-ые монголой баран зон үзэжэ харахаhаа ондоо буриад хэлэтэ элдэб 

зон hонирхожо үзэhээр дары 3 дахи жэлдээ ороод ябанахаям. Монголой ниитэ 
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гүрэн даяар сасагдадаг буриад хэлэн дээрхи мэдээ мэдээсэлые саг алгасангүй үзэдэг 

харадаг зон олон болонхой.  Илангаяа, монгол гүрэнэй хойто хилые дахажа 

тогтониhон Хүбсэгэл, Булган, Сэлэнгэ, Хэнтэйн болон Дорнод аймагай буриад 

hомодой зон, хүүгэд хүбөө хүгшэдгүй hайхашаан хараашань ойлгосотой. Хэлэеэ 

hайса мэдэхэгүй жаа наhанай хүүгэдүүд юу хэлээшынь ойлгохонь тулюур 

шэнгишье hаа горьтойхон болоhон hургуулиин хүүгэдүүд, хүгшэд наhатай зон 

үлүүсэ hайнаар хаража, hүүлдээ зарима талаар шүүмжэ табиха болобо. Тиимэ 

ушарhаа, ниихэм дахи буриад хэлэнэй нэбтрүүлгэ тушаахи байдалые “Анха 

түрүүшын  сагhаа энэ мүнөөни хүрэhэн саг үеэй нэбтэрүүлгэй байдал ябуулгые 

жэшэн үзэхэ тухайда” дараахи оролдлого хэгдэнэ.   

 

“Буриад хэлэн дээрхи мэдээнэй дамжуулга” үүдэжэ бии болоhон тухайда 

тобшо: 

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевиз (МҮОНТ) гэжэ ехэ айлаhаа үрхэ 

тусгаарлажа  гараhан ”MN2” гэhэн субаг телевизынхид 2011 оной 7 hарада Казах, 

Буриад, Тува гэhэн 3 яhатан зоной тус тусын хэлэн дээрэ анханайнгаа “Мэдээ”-нэй 

нэбтэрүүлгые 10, 10 минутын хугасаатайгаар, ниитэ 30 минутын туршида үдэшэ 

бүри нэбтэрүүлжэ эхилhээр дары 3 жэлэ болобо. Дэлэхэй дээрэ хэды олон хэлэн, 

хэды богони саг хугасаа соо устажа үгы боложо байна гэhэн ЮНЕСКО-гой 

мэдээсэлээр, буриад хэлэн наад захань гэхэдэ 50-аад жэлэ соо оро үгы боложо, 

мүхэхэ хэлэнэй жагсаалтада ороhон байна гэнэ. Тиимэ ушарhаа, МҮОНТ-ынхид 

hанаамгайгаар энэ асуудлые тодожо абан шиидэжэ, хоёр жэлэ соо хэрэгжэхэ 

ажалай “түсэб” зохёожо абаад ажаллажа байгаа ба энэ ажалдань илангаяа, буриад 

зон бидэ баяртай байдагбди.  

”MN2” гэhэн телевизэй нээлтын арга хэмжээндэ манай Буриад шудалалай 

академи хабаадалсажа, буриад гэхэ бидэнэй хэлые хамгаалахын түлөө ажаллажа 

эхилhэн ТВ-эй хамта олондо ехэ баярые хүргэн амаршалахын сасуу “Ёохор хатар” 

гэhэн хамталиг бүлгэмэйхид урданайнгаа “Нэрьелгэ” гэhэн дуугаар ая барихадаа 

эгээл буряад хэлээрээ дуулажа, хонгёо хоолой, мартаагүй соёлоо харуулаа бэлэй. 

Тэрэ ябадал мүнөөдэр нэгэн түүхэ болон үлэhэн байна.  

Энэ hонин жэгтэй нэбтэрүүлгые хараха, шагнаха болоhон буриад зоной зосоо 

тэниижэ, үри хүүгэдүүдтэмнай хэрэг болохо, хэлэ амаа hурахада нэмэри болохо 

гэhэн hайн hайхан аман, hайхан сэдьхэлэй үгэ нэгэ долгиноhоо нүгөө долгиндо 

hадарха болобо. Казах, Тува зоноймнай хэлэн баhа ла hонин байба, маанадтаа. 

Маандуудшье hаа бэшэндэ hонин ло hанагдаа байхабди. Зарима мэдэхэ таниха 

монголоймнай буриад зон намда “Буриад буриад ла галсэгшэ бди, монголоор ло 

хуу хөөрэлдэдэг бэшэ аагди, энэ нэбтэрүүлгые хаража байхада адли ла монголоор 
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хэлэнэл даа” гэжэ гэлсэхэнь илгаагаа hайн ойлгомторногүй хэбэритэй. Угтааhаа, 

нэбтэрүүлгэ ябуулаашаднай монгол аялгаар нэбтэрүүлнэ гэжэ ойлгоогүй байна.  

Тиимэhээ, урда сагhаа хөөрэлдэжэ ерэhэн эхэ хэлэеэ мүнөө сагта “Монголой 

нюуса тобшо” сооhоо бэдирэхэ болоод байна гээшэгүбди гэжэ hанахаар. Тэрэ 

түүхэн сурбалжа бэшэг соо маандай үдэр бүри хөөрэлдэжэ байдаг хэлэн бэшээтэй 

байна хаям.  

Монгол туургата зоноймнай хэлэн угаа налархай, зохид аад ла бэе бэендээ дүтэ 

адлирхуу шэнгишье hаа тон нарин ажааhаа илгаатайнь ойлгосотой. Хари, түүхэ 

соёл, зан заншалаараа ниитлэг адлишуушьеhаа амин тухайдаа бол онсолиг юумэн 

тон ехэ.   

 

Буриад хэлэнэй байдал түрхые ёhо заншалта хубсаhаарань бии бологохо 

тухайда:  

Буриад хэлэнэй дамжуулгын ажалда буриад хубсаhан болохо энгэртэй дэгэл, 

тооробшо малгай, хасабша лаад хурьган, булган, халюун гэхэ зэргэдэ үнгэ 

жүhээрэнь илгаруулан нэрлэхэ малгайнууд, элдэб түрэлэй пулаадууд, мүнгэн 

тобрюутай hуран ба үнгэ hолонгорhон утаhан бэhэнүүд, эртэ үе сагhаа эхитэй 

эрмэгтэй, эрмэггүй гуталнууд, бороо уhанай гү, али дулаан сагта үмдэхэ “буриад 

бойтог” гуталнууши дурадхаха хэрэгтэй болоно. Мүн эрэ хүнэй, эхэнэр хүнэй, 

хүүгэдэй болоод басагадай хубсаhан уг гарбалаараа илгаран ондо ондоо хэб түхэл, 

хиисэ маягтайе харуулаха хэрэгтэй.  

Эдээнhээ ондоогоор буриадууд, саг үе, үе наhандаа тааруулажа, үнгэ жүhэ, 

гэзэгэ, hабигаяа тушаа бүреэ тохируулан заhажа, элдэб гоёл үлгүүр зүүдхэлые алта 

мүнгэн, хуб шүрэн эрдэниин шулуугаар хэжэ, гоёжо ерэhэн буриад-монголшуудай 

соёлые энэ экран сооhоо харуулаха хэрэгтэй гэжэ hанагдана. Тэрээнhээ бэшэ, 

хахад хухад буриадаар зөөжэ нэгэ, зуужа нэгэ дуугараhаншуу болоод орхихо 

хэлэнэй тухайда тааруу байгаашhаа хараажаар - байра байса, түхэл хэбэреэ эльеэр 

элэрхэйлэхэ эрхим үмэдхэл зүүдхэл hаа – буриад хубсаhан болоно.  

Үдэшэ бүри айла бүхэнэй хойморто залраха үнгэтэ зурагта сооhоо: - Үнгын 

сэсэгтэл адли дэлгэршэ ябаhан буриад басагаши, буриад хүбүүшые имагтал бүрин 

дүүрэн зүүдхэл, шэмэг бүридмэл хубсаhатайнь хаража байдагhаамнай энэ ехэ үб 

соёлоо үрхэлжэлүүлэн харуулжа байна гэжэ ойлгохоhомди. Тиихэдэ, энэ буриад 

хэлэнэй дамжуулгаар үдэшэ бүри хубсаhанай hайхан харагданагүй.   

Хэрбэеэ, дэгэл хубсаhаа үмдээд дэлгэсэ (экран) сооhоо буриад хубсаhатаяа 

харагдадагhаа: - Дэлэхэйн алишье зонhоо үлүүсэ ондоогоороо шууд танигдаха, 

зарима зон дамжуулга тушаа анхаралаа шууд хандуулаагүйшье hаа буриад 

хубсаhатай нэгэные хараhан хэншье hаа заалhаа тогтожо хараха. Тиимэhээ, 

дамжуулга (мэдээ)-ые шагнаха хэрэгтэй болоно. Теэд, юун тухай мэдээ болон хэлэ 
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тушаань анхаарна, обьёорно, тэрээн тушаа хадуужа абана. Хари, энэ үедэнь буриад 

хэлэеэ тон зүб, уран налархай, илдам зулгы, тодо ирагуу дурадхажа байдаг hаа эгээ 

зохид байгаа. Тиимэhээ, буриад хэлэ-аялга дамжуулагшын хубсаhа хунар, гоёл 

зүүдхэл харилсан хамааралтай болохонь ойлгосотой аад ниихэм соёлой 

антропологой зарима асуудалда сохом оролсоотой болоно. Алишье юумэн дутуу 

дунда байнхаар байгаагүй hаа дээрэ болодог. Заримтийдаа, бии болгоhон юумэеэ 

үлүүсэ hайн болгохын түлөө ходо hанаа табин hайжаруулжа байха хэрэгтэй 

болодог. Тэрэ байдал, энэхүү буриад хэлэнэй дамжуулгаhаа дутуушэгээр харагдажа 

байдаг. Эхилээд бии болгоhон дэгэл хубсаhатай түхэлөө “залхуураа гү? Алиhаа 

боложо байнабди гэжэ hанаа гү? Энэ байдалые үгы болгоhоноороо дамжуулгын 

шанарые угаа алдуулгаад байна. Тэрэ казах, тува хэлэнэй нэбтэрүүлгэшье адли. 

Эхин түрүүшэгээр өөhэдэйн заншалта хубсаhаяа горитойшэг үмдэжэ байтараа яба 

ябаhаар элдэб үнгын жийрэй хубсаhа үмдэжэ харагдадаг болонхой. Тэрэ сэбэр 

казах, буриад басагад, тува хүбүүнэй дүри түрхэ харагдахаяа болинтоо гэжэ 

хэлэхээр байна. Энэнь хэлэнэй дамжуулгын шанарта алдууритай байна.  

 

Эхин болоод Мүнөө сагай буриад хэлэнэй нэбтэрүүлгын байдал-онсолигые 

антропологой зүгhөө харьсуулан шэнжэлэхэнь: 

Даяаршажа байhан энэ эрин сагта хэн хэнэй хэлэн алдуурша, хари зоной хэлые 

абаха, hажаалдаха хэрэгтэй болоошhаа эхэ hайхан изагуурай хэлэеэ ори мартаха, 

орхихо, гээжэ хаянгүй абаад ла ябадагhаа тон hайн байна гэжэ мүнөөшье hанажа 

байhаарби. Энэ hайхан хэлымнай хамгаалаха аригуун үйлсэдэ тэргүүлжэ байhан 

“MN2” гэhэн субагай хамта олондо болоод залуу уран бүтөөлшэдтэ нэн 

түрүүшэгээр халуун баярые хүргээд, мэдээжэ, hайн юумэндэ hадаа тодхортохо 

гэгшээр эфиртэ орожо дүриеэ харуулаха, энэб гэжэ хэлээ мэдүүлжэ байгаае 

харахада гоё байдагшьеhаа hанаанда хүрэхэгүй юумэн өөhэд зуураа байна гэжэ 

обьёорноб.   

Нэбтэрүүлгын эхин эхилhэн үедэ: Үдэр бүри үнгэрэгдэхэ 10 минутын 

хугасаанай мэдээнэй умшалгые халха монгол хэлэнhээ буриад хэлэ-аялгада 

хүрбүүлэхдээ: 

- Буриад үгэ бэдэрнэгүй, үгэ олохоёо оролдоногүй, юун гэжэ хэлэhэнээ 

обьёорногүй, тэрэ үгые тиигэжэ түрүүн алдууритай хэлээhэмби, мүнөө тиигэжэ 

заhажа хэлэхэб гэжэ мэриинэгүй, жүтхэнэгүй. Ноднин үнгэрэгдэhэн мэдээhээ нэгэ 

жэшээ абажа үзэхэдэ:  

- “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд Төр засгаас ... тэдэн сая төгрөг 

гаргав.” гэhэн мэдээ байба. Тэрээни буриадшалжа уншахадаа:   

- “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд Төр засагhаа ... тэдэн hая төгрөг 

гаргав” гэжэ бараг ла халха монгол хэлэн шэнгеэр уншахадаа шүдэнь араагаараа 
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зуунги, үгэнэй онсо хубиралта үгы, зарима үгэеэ “с” байха гү, “h” болохо гү тухай 

мэдэхэгүй байха жэшээтэй. Тиимэhээ, “сая” төгрөг болоно гү, “hая” түхэриг байха 

тухайнь өөрөө ори ойлгосогүй байна. Хэрбэеэ, .... сая түхэриг гэжэ хэлэхэ 

ёhотойгоо обьёороо hаань зүб болохо байгаа. “hая” гэжэ хэлэхэдэнь: мүнөө hая, 

түрүүн, тугаар гэhэн удхатай болоно. Тиихэдэ, Түрэ засагhаа “hая түхэриг гаргаба” 

гэхэдэ үгэнүүдэнь өөрэ хоорондоо абсалдахагүй, удхагүй үгэ болоно. Угтааhаа, 

Жэжэ дунда үйлэдбэриие хүгжүүлэхэдэ Түрэ засагhаа .... тэды сая түхэриг 

hомолобо (гаргаба) гэхэ жэшээтэй уншааhаань баhашье үгэ үзэгын хубида буряад 

болоно хэбэритэй. Иижэ, үгын алдуури хэхэдэнь, мэдээлжэ байhан мэдээнь удхаяа 

алдажа юуншье бэшэ болоно. Энэhаа ганса алдууриин жэшээ. Энээн шэнги алдуури 

оло гарадаг хаям.  

Америкиин  хэлэ шэнжэлэлэй анхадагша, соёлой антропологич  Эдвард Сапир 

(Edward Sapir 1884-1939) хадаа хэлэ шэнжэлэл болон антропологи хоёрые холбохо 

гэhэн түрүүшын бэдрэлгэ хэжэ байhан хүнэй нэгэн ба хэлэ, соёл хоёр хоорондоо 

hалашагүй холбоотой байдаг тухай олон жэшээе тэмдэглэhэн байдаг.  “Хэл, Соёл, 

Хувь хүн”-эй тушаа шудалгаа хэхэдээ тэрээр “Хуби хүн болон соёл хоёрой 

хоорондын харилсаанай гол хүдэлгүүрэнь, тодорхойлогшонь хэлэн”
1
 мүн гэжэ 

тайлбарлаhан гээшэ. Тиимэhээ, юумэ бүхэниие хэлээр зүб дамжуулан тайлаха, 

тайлбарлиха, мэдүүлэхэ ушартай тула хэлые үлүүсэ hайнаар зүб оножо хэлэжэ 

нэбтэрүүлэхэнь нэбтэрүүлэгшын эрхим зорилго байлтай.  

 
Дары 3 жэлэй дараахи үе сагта: 

Буриад хэлэнэй нэбтэрүүлгэ анха эхилhэнээрээ урагшаа hанаатай, зогсолтогүй 

ябаhаар ла байна. Хоёр жэлээр hомологдоhон түсэлэй ажал ябуулгань дууhаhаншье 

hаа үсөөнхи бүлэг зоной түлөөхи нангин сэдьхэлэй hанаан энэ телевизиин хамта 

олондо байhаар байhанда ехэ баяртай байнабди.  

Эхин үеhээ хойшо нэбтэрүүлэгшээр хэд хэдэн басагад hэлгэсэлдээш hаа энэ 

ябуулгадаа эрхим hайнаар хүдэлжэ, өөрэйнгөө шадахыса жүдэхэжэ байгааша 

Ч.Энхзул басагые баhашье магталтай. Тэрэ, өөрэйнгөө лэ тухайда бүхэрюүлнэ 

гээшэ. Али ла болохо болохогүй дабаае дабаhаар энэ хүрэтэр ерээ гэжэ ойлгоё. 

Ч.Энхзул нэбтэрүүлэгшэ, өөрөө hанаашалжа хүүгэдэй киное буриадшалжа,  

тэрээндээ, өөрөө буряадаар дуу оруулжа захалhан байна. Дуу оруулhан байхынь 

шагнааhэнби, баhашье яахань гэхээр гэмгүй болоhон байгаа, тиихэдээ лэ нэгэ 

тиимэшэг. Үдэр бүри хэлынь зааха, заhаха хүн байхагүй, байгаашhаа тон 

мэдэсэтэйнь хомор, мэдэдэгынь ажалтай байха жэшээтэй. Өөрэйн hанаан өөртөө 

зүб гэгшээр буруу зүбөө мэдэхэгүй хүниие хайшан гэлтэйб. Телевизэй удирдлагууд 

буриад хэлэ өөhэдөө мэдэхэгүй, юун болоноб гэжэ ойлгохо юумэн тэдээндэ юрэ 

                                            
1
 Д.Бум-очир. Г.Мөнх-Эрдэнэ. Нийгэм-соёлын хүн судлалын онолын түүх. УБ. 2012., х 70. 
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үгы. Тиимэhээ тэрэ тушаа ла юумэн болоно гээшэ. Энхзулайнгаа зоригынь 

мохоонгүй, дүмэхэ хэрэгтэй. Дахин нэгэ нэбтэрүүлэгшэ басагантай болоhониинь 

Ариунзул юумэ. Ариунзулhаа, хэлэнь нэгэ бага зөөлэншэг аад ла оностой үгэ үгы, 

зарима үгэ хэлэеэ алдуутай хэлэдэг тохёол адли гэхээр.  

Эдэмнай, мэдээнэй нэбтэрүүлгэhээ ондоо, ажалайнгаа байдал хэбэрые 

үргэжүүлжэ “Тоонто нютаг” гэhэн дамжуулга эмхитгэн гаргадаг болоhон байна. 

Эндэhээ харахада, буриад хэлэнэй нэбтэрүүлгэмнай яhала олон хэбэри байдалтай 

боложо, үргэн дэлистэйгээр ябаха оролдлого хэжэ байгаань hайхашаалтай байна.  

 

СЭГНЭЛТЭ:  

Буриад хэлэн дээрхи мэдээнэй нэбтэрүүлэгшын хэлэжэ байгаа хэлэ-аялгые 

миин шагнаархахаhаа гадна hураха нэгэн олон байхада гээхэ нэгэн үсөөн байха 

жэшээтэй. Тиимэhээ, хэлые зүб, сэбэрээр хэлэжэ дамжуулаха хэрэгтэй ба хэрбэеэ, 

буруугаар нэбтэрүүлэхэ болооhаа “Буриад хэлэн дэлгэрэхэ бэшэ, уруудажа устаха 

аюулда хүрэхэ”. Дамжуулга хэжэ байгаашад “хуби хүн-өөрэйнгөө тухай”-да 

хэлэнэй мэдлиг шадабариа hанаамгайгаар дээшлүүлэхын зэргэдэ эд үлгын үнэт үб 

соёл болохо хубсаhа зүүдхэлээ нарин нангинаар дээдэлэн үмдэжэ эфирт гарабал 

бүрин түгэс байдалые зохилдуулаха ушартай болоно.   

Телевизэй нэбтэрүүлгэй эхин үе ба мүнөө саг хоёрой байдал тушаахи 

жэшэлгэ байдалда: 

- Хэлэнэй талада анханайхиhаа арай hайжаржа байна гэхээр. Тиихэдээ, бүрин 

дүүрэн буриад хэлэн ябагданагүй гэж сохожо тэмдэглэхэ хэрэгтэй. 

- Мэдээнhээ ондоо, хүүхэлдэйн кино оршуулан табиха, элдэб ярилсалга 

хиихэ зэргэ нэгэ хэб түхэлдэ баригдангүй түрэл зүйлэнь нэмэгдэhэнээрээ олоной 

hонирхолые татажа болохоор байна.  

- Буриад хэлэнэй мүнөө сагай мэдээнэй хүрбүүлгэ-оршуулгада hургаха, 

илангаяа, онооhон нэрэ, газар орон, сула гуншан, шэнэ оромол үгэнүүши хайшан 

гэжэ дурадхаха зэргэдэ анхааран hуралсаха, 

Саашанхи hанал: 

- Нэбтэрүүлэгшэдые, Буриад гүрэнэй Буриадай Ехэ hургуулиин буряад 

хэлэнэй ангида олоор бэлэдхэхэнь олон түрэл зүйлэй нэбтэрүүлгүүдые гаргахада 

хэрэгтэй ба нэбтэрүүлэгшэдые hургаха тэтхэлигээр хангаха асуудалд анхараха,  

- Буриад хэлэнэй нэбтэрүүлгые сааша үргэн дэлистэйгээр үрхэлжэлэн 

ябахадань Буриад шудалалай академи мэргэжлын зүгhээ хамтараша ажаллаха,  

- Буриад хэлэнэй дамжуулгаар хэлэн буруу хэлэгдэжэ байгааhаа тэрэ хэлэн 

дэлгэрэхэ бэшэ hанаатайгаар устажа үгы болохо зам руунь хурдалуулжа байна гэжэ 

ойлгожо болохо хадань хэрэглэгшын эрхэ ашагые хангаха үүдэнэhээ харюусалга 

тоосохо механизм бии болгохо хэрэгтэй байна. 
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Зураг 1. ”MN2” гэhэн телевизын нээлтын үе 2010 он. 
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МҮНӨӨ ҮЕДЭ БУРЯАД БАРИМЖАА ХЭЛЭНЭЙ БАЙДАЛ 

 

Молор һайхан Монгол орондо сугларжа, буряад хэлэнэйнгээ һайндэрэй 

хуралдаанда хабаадалсажа байһан эрдэмтэдые, холо газарһаа буужа ерэһэн 

айлшадые амаршалаад, сэдьхэлэйнгээ сэнтэй үгэнүүдээр андалдажа, 

харилсаанайнгаа харгы үргэн, уужам болгожо байхамнай болтогой гэжэ уряалнаб. 

Монголшууд дэлхэйн түүхэдэ, хүн түрэлтэнэй соел иргэншэлдэ, тэрэнэй 

хүгжэлтэдэ өөрынгөө нэрэ, мүр үлээһэн, үлээжэшье ябаһан арад юм. Тэдэнэй дотор 

буряад-монголнууд үнгэрһэн түүхын сагһаа мүнөө болотор олон ороной дэбисхэр 

дээгүүр таран ажамирдаг арад байна. Тиигэбэшье нэгэ угсаата арадтаяа хамтаран, 

соелой, хэлэнэй, эрдэм шэнжэлгын холбоотой байхые оролдон шармайдагаа эндэ 

онсо тэмдэглэмээр. 

Угай баян түүхэтэй буряад арадай түрэлхи хэлэн болбол һайхан уян 

үгүүлбэритэй, тодо, һонор, баян хэлэн юм. Хэр угһаа үндэһэн хэлэн дээрээ манай 

арад зон хөөрэлдэдэг, үльгэр, онтохо хэлсэдэг байгаа. Хэдэн ондоо аялгануудаар 

харилсадагшье һаа, Буряад-Монголой автономно республикын бии болоходо, 

баримжаа (литературна) буряад хэлэн байгуулагдажа, саашаа хүгжэһэн түүхэтэй. 

Тэрэ сагай эрилтын ёһоор хубилан, хэдэн хүгжэлтын шатануудые гараһан гэжэ 

бидэ мэдэнэбди. Монгол изагууртан хадаа түрүүн буряад литературна хэлэеэ 

хуушан монгол бэшэг хуушан монгол хэлэн хоёр дээрэ үндэһэлүүлжэ бии болгоһон 

түүхэтэй. 1923 онһоо 1931 он болотор хуушан монгол хэлэн дээрэ үндэһэлһэн 

хуушан буряад хэлэн дээрэ үхибүүдые һургуулида һургадаг, ниитэ политическэ, 

уран зохёолой болон һуралсалай номууд хэблэгдэдэг байһан.  

Буряад литературна хэлэнэй нэгэдэхи шата тухай мэдээжэ буряадай эрдэмтэн, 

түүхын эрдэмэй доктор Шираб Бодиевич Чимитдоржиев иигэжэ бэшэнэ: 

«Ямаршьегүй энэ хэлэн дээрэ ном зохёол гаргаад, бусад монгол туургата 

арадуудтай ном бэшэгэй харилсаа ябуулжа байгаабди. Энэ бэшэг дээрэ угай 

бэшэгүүд, уг изагуурай түүхэ, уран зохёолнууд нилээд олоноор бэшээтэй юм. 

Харин гэнтэ совет засаг түрэ хадаа манай буряад арадые панмонгол үзэл баринат, 

дан үлүүгээр монгол угсаатан хамтарха гэжэ оролдонот гэжэ зэмэлээд, хуушан 

монгол хэлые панмонголизмын хэлэн байна гээд, тэрэниие орхюулһан байна» (2). 

Хуушан монгол хэлэеэ орхилго, Ш.Б.Чимитдоржиевэй бэшэһээр, монгол 

юртэмсэтэй холбоо алдалгын зам болооошье һаа, манай һанахада, тэрэ үеын буряад 
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литературна хэлэнэй хүгжэлтын шэнэ шата заатагүй ерэхэнь дамжаггүй байгаа. 

Буряад литературна хэлэнэй хоердохи шата лата алфавит дээрэ үндэһэлһэн сонгоол 

сартуул нютаг  үгүүлбэритэй хэлэн тогтоогдоо бэлэй. Тэрэ үедэ энэ диалект дээрэ 

олон ном һудар, газетэ, журнал гэхэ мэтэ хэблэгдэжэ, һургуулинуудта ном заагдаа, 

хэрэгэй дансануудшье бэшэгдэдэг байһан. Тиигэбэшье энэ бэшэлгэ болон диалект 

олон дутагдалнуудтай байна гээд орхигдоһон түүхэтэй: Нэгэдэхеэр, ехэнхи 

буряадуудай сонгоол-сартуул нютаг хэлэ ойлгохогүй дээрэһээ, хоёрдохёор, зарим 

буряад абяануудые тэмдэглэхын лата үзэгүүдэй дуталдадаг дээрэһээ. Энэ хэрэгтэ 

дээдын засаг баригшадшье өөрын нүлөө оруулжа болоо юм ааб даа. 

1939 онһоо хори буряад хэлэн дээрэ үндэһэлжэ, кириллицэ бэшэгтэ ороһон 

литературна буряад хэлэн яһала мүлигдэһэн,өөрын бэшэгэй болон үгүүлэлгын 

дүримүүдтэй мүнөө болотор байна. 1923 онһоо буряад хэлэн элдэбээр хүгжөө.  

Хубисхалай үеэр Монгол, Хитад руу гарашаһан буряадууднай өөрынгөө хэлэн 

дээрэ ганса гэртээ дуугаралсажа, буряад хэлэн халха хэлэнэй нүлөөдэ ехэ орожо, 

түрэлхи хэлэн дээрээ харилсаха хүнүүд үсөөн болоһон. Манай орондо гушаад оной 

хамалганда буряад бэрхэ сэхээтэднай, тэрэнэй тоодо эрдэмтэд түрмын оёорто 

хаягдажа хосорһон түүхэтэй. Баһа 1937 ондо манай республика табан ондоо 

хизаарнуудта хубаагдажа таһарһанай удаа Эрхүү болон Шэтэ можымнай буряадууд 

түрэлхи хэлэеэ үзэхэ, тэрээн дээрээ харилсаха аргагүй болошоһон. Харин Усть-

Ордагай, Агын буряад тойрогуудта түрэлхи хэлэнэй хүгжэлтэ нэрэтэ республикаяа 

дахажа, муу бэшэ ябаһан, һургуулинуудта үзэгдэһэн, ниитын эмхи зургаануудта 

хэрэглэгдэһэн, өөрын сониной хэблэлтэй, радио, теледамжуулгануудтай байгаа.  

50-60 онуудта түрэлхи хэлэн дээрээ харилсаха, хөөрэлдэхэ зон олон һаа, 70-аад 

онуудһаа эхилжэ, һургуулидашье долоон хоногто оройдоол буряад хэлэнэй хэшээл 

нэгэ дахин үнгэргэгдэжэ, ниитэ политическэ ажабайдалда багаар хэрэглэгдэдэг 

болоо. Буряад һургуулида буряад хэлэн дээрэ һуража шадахагүй, буряад хэлэеэ 

заахаяа болёод байһан үедэ хоёр үе зон ургажа гараа. Тэрэ үеын залуушуул түрэл 

хэлэеэ, түүхэ соёлоо, ёһо заншалаа мэдэхэгүйгөөр ургаа. Иимэ байдал 90-ээд 

онуудай эхеэр заһаржа эхилээ. 1992 оной июниинь 10-да хэлэн тухай гүрэнэй хуули 

абтаһан бэлэй.  Тус хуулита тогтоолой ёһоор буряад, ород хэлэнүүд адли эрхэтэй 

гүрэн түрын хэлэнүүд гэжэ мэдэрэгдэбэ. Тиигээд тогтоол дотор буряад хэлые 

хүгжөөхэ талаар элдэб хэмжээ ябуулганууд хараалагдаһан байгаа. Тиин буряад 

хэлэнэй дүүргэжэ байһан үүргые болон удха шанарые һэргээжэ, доройтоһон  

байдалыень үргэхэ, һургуули болон  һургалгын бусадшье эмхинүүдтэ буряад хэлэ 

заалгые үндэр хэмжээндэ гаргаха гэһэн зорилгонууд табигдаһан байна. Иимэ 

хэмжээ ябуулгануудые буряад арад тон хүндэтэйгөөр, урматайгаар угтан абаһан 

юм. Тэрэ үеэр  республикын  правительство эдэбхитэйгээр энэ хэрэгтэ хабаадажа,  

хэдэн шухала тогтоолнуудые хараадаа абажа, яһала ехэ хэмжээ ябуулганууд 

хараалагдан, бэелүүлэгдэжэ эхилээ һэн. Буряад хэлэн бүхы һургуулинуудта 

заагдахаһаа гадна дээдэ һургуулинуудта үзэгдэжэ эхилээ. Һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ 
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манай правительствын дэргэдэ буряад хэлэнэй хүгжэлтын комисси бии 

болгогдожо, буряад хэлэнэй саашадаа хүгжэлтын концепци хараалагдан  абтагдаа, 

2008 ондо буряад хэлэнэй Форум үнгэргэгдөө, хэдэн эрдэмэй практическа 

конференцинүүд үнгэргэгдөө.   

Тиигэбэ яабашье буряад хэлэнэй мүнөө үеын байдал һайжарнагүй, шахардуу 

байһан зандаа. Шалтагааниинь юуб гэхэдэ, буряадууд республика соогоо  үсөөн 

тоото арад байнабди. Хэрбээ 1923 ондо Буряад-Монгол республикын тогтоогдоод 

байхада, буряадууд 55,8% байгаа һаа, 2002 оной тоо баримтаар оройдоол 27,8% 

болоно. Буряадай эрдэмэй түбэй хэлэ шэнжэлэгшэдэй баримтануудаар (1) буряад 

хэлэ һайн мэдэхэ, буряадаар уншажа, бэшэжэ шадаха зоной тоо Буряад 

республикын хүдөө нютагуудта болон Агын тойрогто эгээ олон байна, тэрэнэй удаа 

Улаан-Yдэ хотодо, эгээл муугаар мэдэхэ зон Усть-Ордагай тойрогто ажаһууна. 

Тиихэдэ бүхы дээрээ ород хэлэ ойгохогүй хүн үгы, ород хэлэн дээрэ бэшэжэ 

шадахагүй хүн зоной тоо 1 % - һээ үлэнэгүй. Хоердохёор, буряад хэлэн тухай хуули 

тогтоолнууд хүсэд бэелүүлэгдэнэгүй. Түрэлхи хэлэеэ шудалха, үндэһэн буряад 

һургуулида орожо һураха дуратайшуулай олошорхо бүри үндэһэн буряад 

һургуулинууд жэл бүри үсөөржэ байна. Онсолжо хэлэхэдэ, буряадууд өөрынгөө  

ажабайдалай үндэһэн заншал, түрэлхи хэлэеэ алдаха сагта дүтэлөөд байнабди. 

Тиин олон арадуудай, илангаяа бага яһатанай, ажабайдал тус тустаа хүгжэжэ 

байгаа һаа, мүнөө гүн хамтаралгын үедэ бэе бэедээ нэбтэрэн орожо, ехэ 

харилсаатай байдаг болоһон үе ерээд байна. Манай буряад арадай ажабайдал, соел, 

түүхэ монголой нүүдэл арадуудай цивилизаци дээрэ үндэһэлнэ Нүүдэлшэдэй 

цивилизаци жэл ошохо бүри олон олон зон мэдэржэ һайшаана. Иимэ үедэ 

буряадууд бүхы монгол изагууртантай, илангаяа Хитадта, Монголдо ажаһуудаг 

буряад угсаатантаяа, соёл болбосоролой, ёһо заншалай харилсаа бэхижүүлхэ, 

монгол угсаатантай һайн харилсаатай байхын тула оршон сагай монгол хэлэ тон 

һайнаар шудалха хэрэгтэй, энэниие бэелүүлхын түлөө эхин шатын һургуулиһаа 

эхилжэ, саашадаа хүүгэдые болон оюутадые һургаха тусхай программа зохёожо 

ажаллабал һайн байгаа. 

Тииһээ тиитэрээ Буряад ороной зон 2 культурын уулзуур дээрэ үдэһэн 

байнабди. Энээн дээрэһээ еһо заншалнай, соелнай баруунайшье, Түб Азиин 

нүүдэлшэдэй цивилизацинуудай «шэг шарайтай»  байна. Иимэ байдалда ажаһуудаг 

буряад зоной хэлэн тухай хэлэбэл, ород хэлэнэй нүлөөдэ абтагдан шэнгэжэ байна 

гэжэ абаһаар хэлэмээр. Иимэ үзэгдэл тогтоохо, усадхахын тула ургажа ябаһан 

залуушуулаа, илангаяа, һая һургуулида ошохо хүүгэдые буряад сэдьхэлтэйгээр 

оршон тойрон байдалдань – гэртэнь, сэсэрлигтэнь, һургуулидань – хүмүүжүүлхэ 

зорилго багшанар, гэртэхин урдаа табиха еһотой. Үхибүүн түрэлхи хэлэеэ һайн 

мэдэхэдээ, түрэл арадайнгаа еһо заншал, түүхэ, соел мэдэхэ байна. Түрэлхи хэлэеэ 

мэдээгүй һаа, үхибүүн хэлэнэйнгээ эгээл түрүүшын шухала шата алдана гээшэ  
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Буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ эрдэм шэнжэлэлгын ажал бага бэшэ үүргэ 

үзүүлдэг. Һүүлэй арбаад жэлэй хугасаа соо буряад хэлэ шэнжэлгын ажал 

дээшэлүүлэгдээ гэжэ тэмдэглэхээр.  Мүнөө үеын хубилалтанууд хэлэ шэнжэлгэдэ 

баһал өөрын нүлөө үзүүлнэ – эртэ угай түүхэ шэнжэлгын, үндэһэтэнэйнгөө урданай 

заншал, соел, хэлэ һэргээлгын  һонирхол ехээр татагдадаг болоо.. Монгол туургата 

арадууд  хорюулгүйгөөр харилсаха аргатай боложо, бэе бэетэеэ уулзажа, эрдэм 

шэнжэлгын ажал үнгэргэхэ аргатай болоо. Гар бэшэгэй дансанууд, музейнүүдэй 

болон архивуудай материалнуудта орожо үзэмөөр саг ерээ. Иимэ зохид сагта 

буряад эрдэмтэд Хитадай, Монголой эрдэмтэдтэй тон нягта холбоотойгоор 

ажаллажа эхилээ. Хамтын шэнжэлгэнүүдые, эрдэмэй экспедици, конференци гэхэ 

мэтэ ажал ябуулагдана.  

Буряад хэлэ шэнжэлгын түрүүшын эрдэмтэдэй удаа тэрэнэй саашанхи 

хүгжэлтэдэнь эрдэмтэд Т.А.Бертагаев, Ц.Б.Цыдендамбаев, Д.Д.Амоголонов, 

И.Д.Бураев, А.А.Дарбеева, А.Г.Митрошкина, Л.Д .Шагдаров, Ц.Б. Будаев, Ц.Ц. 

Цыдыпов, У-Ж.Ш.Дондуков, В.И.Золхоев, Д.Д.Доржиев, Э.Р.Раднаев  гэгшэд ехэ 

нүлөө оруулһан байна. Һүүлэй үедэ буряад, монгол хэлэндүүдэй социолингвистикэ, 

стилистикэ, диалектологи, ономастика, этнолингвистикэ, грамматика болон жэшэн 

шэнжэлэлгэ һалбаринуудые В.И.Рассадин, Л.В.Шулунова, Ш.Р.Цыденжапов, 

Д.Д.Санжина, Г.А.Дырхеева, В.М.Егодурова эдэбхитэйгээр ябуулаа. Тиихэдэ дээрэ 

нэрлэгдэһэн эрдэмтэдэй шабинар буряад хэлэнэй шэнжэлэлгын ажал 

үргэлжэлүүлэн, ехэ амжалтануудые туйлана. Хэлэ бэшэгэй кандидадай болон 

докторой эрдэмтэ нэрэ зэргэ хамгаалгын диссертационно соведүүд Буряадай 

эрдэмэй түбтэ, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида ажаллажа байдаг, Эрхүүгэй , 

Буряадай, Забайкалиин ехэ һургуулинуудта буряад хэлэ бэшэгэй эрдэмтэдые, 

багшанарые бэлдэжэ гаргадаг, тус һургуулинуудта буряад филологиин, 

монголоведениин кафедранууд бии. 

Улан-Yдэ, Шэтэ, Эрхүү хотонуудта эрдэм шэнжэлэлгын болон һуралсалай 

асуудалнуудаар уласхоорондын, Бүхэроссин, регионхоорондын конгресс, 

конференци гэһэн олон тоото хуралдаанууд үнгэргэгдэжэл байдаг. Гэбэшье буряад 

хэлэнэй мүнөө үеын эрдэм шэнжэлэлгын, эрдэм һуралсалай хүгжэлтэдэ 

шиидхэгдээгүй асуудалнууд олон байна: үгэнүүдэй уг гарбалай, нютаг хэлэнүүдэй 

болон тайлбари толинууд хэрэгтэй, дээдэ, дунда һургуулиин һуралсалай номууд 

шэнээр бэшэгдэхэ г.м. 
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Буриадын Их Сургууль, ОХУ 

 

БУРЯАД ХЭЛЭН ДЭЭРЭ ОЛОНИИТЭДЭ МЭДЭЭСЭЛ 

ДАМЖУУЛДАГ ХЭРЭГСЭЛНҮҮД ТУХАЙ 

 

ХХI дэхи зуун жэлые информациин, мэдээсэлэй зуун жэл гэжэ нэрлэдэг. 

Юундэб гэхэдэ мүнөө сагта хүн гээшэ түргэн информаци, мэдээсэл абаха гэжэ 

оролдоно. Хүн бүхэн мүнөө гарай телефонтой болонхой, үдэр бүри теле-радио 

дамжуулга харана, сонин уншана, Интернедээр холбоо харилсаагаа үргэлжэлүүлнэ.  

Буряад Республикада, Забайкалиин хизаарай Ага тойрогто, Эрхүү можын 

Усть-Ордада буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг теле-радио дамжуулгануудые, 

сонин газетэнүүдые, журналнуудые нэрлэбэл, нэн түрүүн ВГТРК-гай филиал 

болохо Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпани тухай хэлэхээр байна. Манай Буряад 

Республикада Радио 1931 онhоо, Телевидени 1961 онhоо дамжуулгануудые 

ябуулжа эхилhэн түүхэтэй. Тэрэ үеhөө буряад хэлэн дээрэ дамжуулганууд агаарай 

долгиндо гарадаг болоhон юм. Мүнөө дээрээ Буряадай теле-радиокомпани 

«Бурятия» гурбан хэлэн дээрэ – ород, буряад, эвенк – дамжуулгануудаа гүйсэдхэнэ. 

Арадайнгаа заншалта соёл һэргээхэ, хүгжөөхэ талаар эгээл шухала зэбсэг хадаа 

хэлэн  болоно ха юм. Хэлэнэй хүсөөр аба эжын нангин һургаал, ёһо заншал саашаа, 

залуу үетэндэ дамжуулагдаха, арадай түүхэ, хизаар орон шэнжэлэгдэхэ, тоонто 

нютагаа, уг изагуураа, аха захатанаа хүндэлхэ мэдэрэл түрүүлэгдэхэ жэшээтэй. 

Мүнөөнэй байдалаар Буряадай радиодо буряад хэлэн дээрэ яhала олон 

дамжуулганууд ябуулагдадаг. Нэрлэбэл, мэдээсэлэй “Шэнэ hонин”, улас түрын 

“Сагай амисхал”, хүдөө ажахын “Түрэл дайда”, уран зохёолой “Гуламта”, хүгжэм 

дуута “Баян талын аялга”, “Хүгжэмтэ долгин дээрэ”, шажан мүргэлэй “Боди 

сэдьхэл”, үхибүүдэй “Эдиршүүл” гэhэн нэрэтэй дамжуулганууд болоно. Энэ 

дамжуулгануудые буряад зондоо мэдээжэ сэтгүүлшэд, дамжуулагшад Б.Цыбенов, 

Л.Доржиева, Е.Галтаева, Д.Ойдопова, О.Намдакова, Д.Цыдыпова г.м. гүйсэдхэнэ. 

Буряадай телевиденидэ бүхы Буряад Республикадаа сэнхир экранда 

нэбтэрүүлэгдэдэг дамжуулганууд гэбэл мэдээсэлэй “Буряад ороной hонинууд”, тус 

дамжуулга үдэр бүри Россия-1, Россия-24 гэжэ каналнуудта гаража байдаг, 

үхибүүдэй “Бамбаахай”, арадай аман зохёол тухай “Гуламта”, ёhо заншалнууд 

болон шажан мүргэлэй “Мүнхэ зула”, хүдөө нютаг тухай “Үлгы нютаг”, урлал 
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тухай “Тайзан”, улад зоной ажабайдалай элдэб асуудалнудта зорюулhан “Толи”, 

спорт тухай “Тамир”, буддын шажанай “Будда бурханай hургаалнуудhаа”, уран 

hайханай-публицистическэ “Буряад орон” гэhэн дамжуулганууд долоон хоногой 

нэгэ дахин гарана. Бүхы боложо байhан hонин ямаршье гүрэнhөө  bgtrk.ru сайт соо 

ороод уншахаар байна. Буряад хэлэн дээрэ гаража байдаг дамжуулгануудые ехэ 

hонирхолтойгоор бэлигтэй сэтгүүлшэд Б.Дамбаринчинов, Д.Жамсоева, Б.Раднаева, 

Г.Тудупова, С.Шобоева, С.Жигжитова, Э.Раднаев г.м. ябуулна. Харин hүүлэй үедэ 

агаарай долгиной саг хугасаань дээрэhээ Российн теле-радиокомпаниhаа 

үсөөрэгдэжэ, хасагдажа байна. Тиигэбэшье hонирхолтой шэнэ дамжуулганууд, сэхэ 

гаража байдаг нэбтэрлгэнүүд олошороо. Жэшээлхэдэ, Сагаалганай үедэ Ивалгын 

дасанhаа хуралай сэхэ дамжулга гаража байдаг болонхой. Тэрээнhээ гадна, 

Монголой Телевизтэй хамта уласхоорондын “Уулзалгын баяр” гэжэ нэрэтэй, түрэл 

гаралаа, хамаатанаа бэдэрhэн дамжуулга олондо hайшаагданхай. Буряад хэлэн 

дээрэ оршуулагдаhан хүүхэлдэйн кино, мультфильмнүүд харуулагдадаг.  

Буряад Республикада Буряадай гүрэнэй теле-радиокомпаниhаа гадна Улаан-

Үдэ хотын телекомпанинууд “Ариг Ус”, “Тивиком”, “АТВ”, “СТС-Бурятия” г.м. 

бии. “Ариг Ус” телекомпанида долоон хоногто хоёр дахин “Мүнгэн сэргэ” гэжэ 

нэрэтэй буряад хэлэн дээрэ буряадуудай, монголшуудай хэлэн, соёл, урлал, түүхэ 

г.м. олон асуудалнуудта зорюулhан дамжуулгануудые, hонирхолтой 

уулзалгануудые залуу эдэбхитэй cэтгүүлшэн Д.-Д.Болотов бэелүүлдэг. 

Манай Республикада буряад хэлэн дээрэ “Буряад үнэн” гэжэ ганса буряад 

арадай мэдээсэлэй сонин газетэ гарадаг. 1923 ондо Российн холбоото Уласай 

Буряад-Монголой Автономито Совет Социалис Республикын тогтоогдоходо 

октябрь hарын 10-һаа “Буряад-Монголун үнэн” гэжэ нэрэтэй сонин гарадаг болоhон 

түүхэтэй. Матвей Амагаев түрүүшын редактор болоһон юм. Һүүлээр нь 

И.П.Малков, Гомбо Ринчино гэгшэд редакторнуудаар хүдэлөө.  

ХХI зуун жэлэй эхиндэ Издательский Дом “Буряад унэн” гэжэ томохон 

хэблэлэй газар байгуулагдаа. Тус хэблэлдэ “Бурятия”, “Спорт-Тамир”, “Байгал” 

буряад, ород хэлэн дээрэ гарадаг уран зохёолой альманах, “Морин хуур”, 

үхибүүдэй “Одон” гэжэ журналнууд хэблэлдэ гарана.   

 Мүнөө гаража байдаг “Буряад үнэн” сонин хэдэн олон тематическа 

шэглэлнүүдтэй. Жэшээлхэдэ: “Үдэрэй һонин”, “Буряадай правительство”,  

“Хүгжэлтын шэглэл”, “Гал гуламта”, “Тооно”, “Сагай сууряан”, “Бэлигэй дээжэ”, 

“Уулзуур”, “Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур”, “Номой шэнжэлэл”, “Үүрэй 

солбон”, “Уншагшадай булан”, “Хөх Холбоо” – Монгол орондо зорюулһан 

хуудаһан, “Зурхай” г.м.  

Хүршэ Забайкалиин хизаарай Агын Буряадай тойрогой захиргаан “Толон” 

гэжэ буряад хэлэн дээрэ гарадаг сонин газетые 1989 ондо байгуулһан гээшэ. 

“Толоной” нюурнуудта ганса буряад хэлэн дээрэ бэшэ, ородшье хэлэн дээрэ 

толилолгонууд гаража, анхарал татанабшуу. Мүнөөдэрэй байдлаар, 8 үнгэтэ, 8 
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хара-сагаан хуудаһатай “Толон” газетэ редакциин компьютерна түбтэ 

бүридхэгдөөд, Шэтэдэ, “Полиграфсервис” предприятида 4500 хэһэгээр барлагдана. 

Hара бүхэнэй һүүлшын дугаарые ээлжэлжэ 3 хабсаргалта эзэлдэг. Тодорхойлбол, 

шажанай – “Дунгар”, уран зохеолой – “Улаалзай”, залуушуулай – “Yетэн”. 

“Уншагшадай дурадхалаар шэнэ рубрикануудые нээнэбди, тиихэдэ “Дуулая, 

нүхэд”, “Еһо заншал”, “Барбаадай” ниитэ гаршагуудай материалнууд олоной 

һонирхол татана гэжэ ажагланабди”, - гэжэ тус сониной редакторой орлогшо 

Д.Базарова хөөрэжэ үгэhэн байна. 

 Мүн лэ уншагшадайнгаа эрилтэнүүдые хангахын тула “Русско-бурятский 

словарь”, үреэлнүүд болон һургаалай үгэнүүд дугаарһаа дугаарта толилогдодог 

болонхой. Тиихэдэ буряад хэлэтэ хэблэлдэ олоной анхарал хандуулхын тула захил 

эмхидхэлэй ехэ хэмжээнэй ажал ябуулагдана.  

Тобшолходо, буряад хэлэеэ, соёл урлалаа хүгжөөхэ, олондо дэлгэрүүлхэ, 

hонирхолтой болгохо, бултанай дура татаха хэрэгтэ олониитэдэ мэдээсэл 

дамжуулдаг хэрэгсэлнүүд, теле-радио, сонин, газетэ аргагүй ехэ үүргэ дүүргэнэ 

бшуу.  
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Гушад Б.Цэрэндондог 

Монгол улс 

 

БУРИАД ХЭЛЭМНАЙ ОРХИГДОХО ЁhОГҮЙ 

 

Буриад хэлэн гээшэ түб монгол хэлэнэй нэгэ үндэhэн нютаг аялга /диалект/ 

гээшэ гэжэ сэхэ хэлэхэ ёhотой. Болбосоролтой зон соо энээнтэй арсалдаха хүн үгүй 

гэжэ найданаб. Түүхэтэ хүгжэлтын мүнөө сагта халха хэлэнэй нүлөөдэ орожо, 

буриад хэлээрээ хөөрэлдэхэ залуу хүн манай монголдо хаана яанагүй хомор 

болоhон дээрэhээ буриад хэлэн мартагдажа, орхигдожо байна гэхэ гү, баhа тийхэдэ 

Буриад хэлэн бүхэжэ hалаха тээшээ болжо байна гэжэ ЮНЕСКО тэмдэглэhэн 

туладань МН2 телевизээр буриад хэлээр мэдээ дамжуулдаг болоhоор тугаарханай. 

Баhа “Алтан тоонто” нэрэтэй нэбтэрүүлгэ гаргана. Энэмнай одоо л hайхашаалтай, 

бөөмэйлэжэ, дэмжэжэ, туhалажа ябхаар шухала ажал ха юм. Иймэhэн хойноо 

буриад хэлэн орхигдонгүй шэнэ сагай буриад хэлэн урданай уламжалал дээрээ 

үндыжэ хүгжэхэ ёhотой гэжэ этигэжэ ябадагби. 

Буриад  хэлэнэй аялга, нютаг нютагтаа баhа адали бишэ байдаг лэ даа. Энээн 

тухай Дорнод дээдэ hургуулийн багша Л.Булармаа /Болормаа/ “Монгол улсын 

монгол хэлтэнг халх, ойрд, буриад, өвөрлөгч гэсэн үндсэн 4 нутгийн аялгуунд, 

нутгийн аялгуунуудыг аман аялгуунд, аман аялгуунуудыг салбар аман 

аялгуунуудад хуваан үзнэ. Үүнд: ...Буриад нутгийн аялгуу 1.Сэлэнгэ –Үүр голын 

буриад аман аялгуу, 2.Онон Улз голын буриад аман аялгуу....” гэжэ аялгануудтай 

юмэ гээд бэшэhэн байна. /Буриад судлал. 2009. №2. 34/ Энэ хадаа монгол ороной 

буриад зоной хөөрөлддэг аман аялгын тухайда хэлэнэ гэжэ ойлгоноб. 

МН2 телевизээр мэдээ дамжуулдаг залуу эхэнэрые Хэнтэйн буриад Энхэзула 

гээ. Хэнтэйн хүн хадаа Л.Булармаагай хэлээшээр Онон Улза голой буриад аялгатай 

гээшэ ха. Миний ажаглахада Онон Улзын буриад аялга, манай хойто хорийн 

аялгада орходоо халха монгол үгэ ехэтэй, зарима хэлэлгэнь тад ондоо байна. 

Жэшээлхэдэ: Тэдэн /баhа сонгоол зон/ абаяа баабай гэнэ. Манайхин эгэшэеэ баабай 

гэдэгэбди. Тэдэ баhа ахайнгаа эхэнэрые абагай гэнэ. Маанад ахайгаа абагай 

гэдэгэбди. Энхэзулынгаа хэлэхы дуулхада “hэлэнгэ аймагай Мандал hомой нютагта 

ехэ саhа ороhон байна hаа” гэхэ зэргэтэй хэлнэ. Хойто хоришуул “hэлэнгэ” гэжэ гү, 

али үгүй hаа “байна hаа” гэжэ оройдоош хэлдэггүй. Юүн гэхэб гэхэдэ “Сэлэнгэ 

аймагай Мандал hомын нютагаар саhан ехээр ороо” гэхэ жэшээтэй. Энхэзулын 

үбэрмэсэ ондоо аялга ба хэлэлгые буруу гэхэ аргагүй. Юүндэб гэхэдэ зүүлэгшэнхин 
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тийжэ хэлдэг байгаа ёhотой. Тийгээд лэ өөрынгөө аба эжын гү, али үгүй hаа Онон 

Улза нютагайнгаа хүн зоной аялгые баримталжа хэлэнэ гээшэ. Тэрээнhээ бишэ 

Энхэзула мэднэгүй бишэ лэ даа. 

Буриадаймнай нютаг нютагай зоной хэлэн, нэгэ мүр болгоогоод хэлэхэ аргагүй 

досоогоо олон аялгатай бэлэй. Иймэ баян уран нарин хэлэтэй зон ха юмбийбди. 

Манай монгол ороной Дурната нютагай буриадууд Ага hайхан нютагhаа зөөжэ 

ерэhэн зоной үри hадаhан гээшэбди гэлсэдэг юм. Энхэзулын гү, баhа бишэд 

Дурнатын Ага буриад залуушуулай өөhөд хоорондоо хөөрөлдэжэ байхынь 

дуулхада Халха монгол хэлэндэ эгээ дүтэ аялгатай, халхаар хөөрөлдэжэ байhандал 

тон адлиар хөөрөлдэдэг гээшэ. Иймэ хадань мүнөө сагай дурнатын буриадай нютаг 

хэлэн халха нютагай хэлэндэ дүтэ гэжэ тоолохоор байна гээшэ. Хонгоодор угай 

буриад, Багша В.Д Патаева энээн тухай баhа адаглаhан байна. Хэнтэй дурнын тала 

нютагта ажа hуудаг халха,буриад зоной хэлэнүүдтэ адли үгэнүүдшье олон, бэе бэеэ 

тон hайнаар ойлгоно “Дорнод буриадуудай хэлэн ехэнхидээ агын аялгатай, үндэр, 

дунда наhатан сэбэр буриадаар хөөрөлдэнэ, хааяа монгол хэлэнэй нүлөө гаргана, 

харин залуушуулай хэлэлгэнь 70% шахуу халха болонхой” гэжэ бэшэнэ. /Б.С. 2010. 

№3. 204.35/ 

Иймэ залуушуулай жэшээдэ телевизийн эфиртэ  hуугаад мэдээ дамжуулдаг 

залуу эхэнэрнүүд ордог гээшэ. Тийгэбэшье hаа 20 гү 30 хубиень буриадаар 

хэлээшэнь хүрөө лэ даа. Хайшан гэхэб, Онон Улзын буриадай хэлэн иймэ лэ 

болшоогүй гү. Тэхэрюүлхэ арга мүнөө hалаа гэжэ зарима зон хэлэнэ гээшэ. 

Энээнийе би зүбшөөхөгүйб. Хари манай залуушуул буриад ном хэблэл hайса 

уншаха, монгол бэшэгээ hурха хэрэгтэй байна. Монгол хэлэнэймнай буриад аялга 

монгол бэшэг соогоо лэ байдаг гээшэ.Тийхэдэ буриад хэлэеэ орхиогүй, 

болбосоролтой үбэгэд хүгшэдөөр хөөрөлдүүлжэ хэлэлгые нь заhажа hургаад,теле 

дамжуулгануудые манай буриадай удха зохиолой хэлээр ябуулха ёhотой гэжэ 

hананаб. Баранда мэдээжэ хэлээр хэлээгүйдэ ойлгосогүй байна. Бишэд 

монголнууднай хаража дуулажа байха. Тийхэдэнь тэдээндэ буриад хэлэн гээшэ 

иймэ лэ байха ёhотой гэжэ харуулхада удха зохиолой хэлэ тон шухала гээшэ. 

Буриадай удха зохиолой /бэшэгэй/ хэлэнь Хори хэлэн юмэ гэжэ бэшэhые 

харааhамба. Л.Булармаамнай “... Буриадын утга зохиолын хэлний суурь аялгуу нь 

ага-хорийн буриад салбар аялгуу....” юмэ гээд баhа бэшэнэ. /Б.С. 2009. №2.34-р 

талд/ Ага буриад гэжэ баhа нэгэ ондоо буриад бий юмэ гэжэ зарима зон ойлгожо, 

хэлэжэ ябадаг лэ даа. Жэшээлэхэдэ: Манай монголой мэдээжэ уран зохиолшо 

Базарай Цэдэндамбаа “Ага буриад гэжэ бий. Хори буриад гэжэ бий” гэжэ хэлжэ 

байна. Баhа миний нэгэ танил хүбүүеы: “алидабша” гэhэм “бодонгууд”-гээ юмэ. 

Тийхэдэнь “ХОРИ” хүн ха юмшэ гэхэдэм “Үгы би Ага хүнбэ. Хорийн аймаг гэжэ 

амиараа байнагүй гү дээ” гэжэ хэлээ бэлэй. Тиймэ лэ байгаа ха юм гэжэ hанааhам. 

Доктор профессор, эрдэмтэн гүүшэ, халибан угай буриад Р.Рэгзэндоржо монголой 

буриадуушые “Хэл ярианы хувьд цэвэр буриад аялгуугаар ярих ба бас халх,буриад 
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хэлээр хольж ярьдаг. Энэ нь ч аргагүй. Буриад хэл бол халх хэлэнд хамаарагддаг” 

гэжэ бэшэhэн байдаг гээшэ. Ийгээд hанахада Хэнтэй, Дурнын буриад зон, Хориhоо 

таhараhан Ага буриад угтай, Халха-буриад холимор хэлэтэй, угсаатанай шинэ hалаа 

мэшэр, “ДУРНАТЫН БУРИАД” монголдомнай бий болоод байна гэжэ hанахаар. 

Иймэ дээрэhээ холимор хэлэтэй Ага буриад зон, баhа хори хэлэтэй зонийе 

эфиртэ hэлгэжэ hуулгадаг hаа телевизэ харааша залуушуулаймнай буриад хэлэнэй 

мэдэлгэдэ hайн нүлөөтэй байхаhан. Мүн “Алтан тоонто” нэбтэрүүлгэдэ нютаг 

нютагай зонийе, жэшээнь: Хүбэсгэлэй,Булганай,Сэлэнгын, Хэнтэйн,Түб аймагай гү 

али ондоош гүрэнэй буриад зонийе хабаадалсуулжа өөhөд өөhөдэй нь аялгаар 

хэлүүлдэг hаа hонин байха hан ха. Тийгэбэшье бүхы буриад зондо зориулагдаhан 

телевизийн мэдээ хадаа буриадай удха зохиолой хэлээр дамжуулагдаха ёhотой . 

Буриадай удха зохиолой хэлые хүгжүүлхэ, дэлгэрүүлхэ болон нютаг 

хэлэнүүдые хамгаалха, hэргээхэдэ олон ажалнууд хэгдэжэ байна. Энэ ажалда анхан 

түрүүндэ Дурнатын буриадууднай эдэбхитэйгээр зүдхэhые яаш мартаха  аргагүй! 

Илангаеэ “Буриад шудалалай академи” түлэг ехэ ажалынь нюгална. “Буриад 

судлал” нэртэй эрдэм шэнжэлгын бэшэгүүдые хэблэнэ. Монголойнгоо болон 

гадаада гүрэнэй эрдэмтэдые оролсуулан эрдэм шэнжэлгын хуралнуудые 

/конференция/ эмхидхэнэ. Буриад хэлээр теледамжуулга гаргана. Сагаалганаар 

наhатайшуулаа золгуулхадань газар газарай зон буриад хубсаhаараа хубсалжа 

ерэhэн биеэрээ танилсажа, ёhо заншалаа харуулжа, буриадаараа хөөрөлдөжэ, 

буриад хэлэмнэй энэ зандаа байhай гэжэ үреэдэг гээшэ.Баhа бишэ олон ажалнуушы 

эмхидхэхэдэ буриад зон тон ехэ дуратай, хүхюү байдаг гээшэ. Энэ ажалнуудта 

Дурнатын буриад М.Одмандах, Б.Чинзориг, Л.Оюунцэцэг гээшэд өөhөдэйнгөө 

эрдим болбосорол, хүсэ шадал, сэдьхэл зүрхэеэ бэшэд хүнэhээ үлүүгээр зориулна 

гэхэдэм андуу болхогүй ха гэжэ hананаб. 

Тийхэдэ гансал дурнатын зонууднай, монголойнгоо бүхы нютагай 

буриадуудай хэлэ хэлэлгэ, суял уралиг, абари зан, ахы байдал, ёhо заншалые 

хайшан гээд гансаараа түлөөлөөд харуулаад ябха гээшэб. Иймэ ехэ ажалай болжо 

байхада бишэд нютагай буриадууд биден, мийн лэ юлысэ хараад байжа байха гээшэ 

гүбди? Энэ ажалда бүхы монгол нютагай буриад зон хабаадалсаха ёhотой саг болоо 

хаям. Тийгээ hаа мүнөөнэй буриад хэлэ суял,заншалта байдал ямар болоод байhые 

хүсэд харуулжа, саашань ямар ажалнуудые эмхитхэхэб, хайшан гээд буриад хэлэеэ 

мартангүй, орхингүй байхабибди гэжэ хараалхада шухала хэрэгтэй ажал болхо 

байна. Олоной хүсэ уламгүй далай гээ бэлэй. Тийхэдэ баhа гэр соогоо өөhөд 

хоорондоо, үхибүүдтэйгээ буриадаараа хөөрөлдөжө байхамнай ехэ шухала байна 

даа. Үхибүүдээ хара багаhаа нь буриад хөөрөлдөөнэй хэлэтэй болгожо ерэhэн 

биеэрээ, ониhон үгэ, дуу юмэ зааха, буриад уран зохиол уншуулахада бэшэгэй 

хэлэтэй болшохо байна. Адаг hүүлдэ нь хэлэхэдэ буриадаараа байеы лэ гэжэ хэлэхэ 

байнаб. 
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Б.Цэрэннадмид 

Хэл шинжлэлийн магистр, 

Хууль сахиулахын их суруулийн  

Ерөнхий эрдмийн сургууль 

 

ДАЯАРШИЖ БУЙ ҮЕИЙН МОНГОЛЫН  

БУРИАДУУДЫН ХЭЛ АЯЛГУУНЫ БАЙДАЛ 

 

Дэлхийн олон ястан хамтран ажиллах, нэгдэн нийлж, нэг нэгнээсээ харилцан 

шалтгаалах болсноор олон бэрхшээл, ээдрээтэй асуудлууд ар араасаа ундран гарах 

болж, олон хүчин зүйлээс шалтгаалж хүмүүсийн “нийтлэг хэл-linga france” буюу 

төрөлх хэлнүүд нь өөр боловч, хоёрдогч хэл болгон харилцагч хэлний асуудал ч 

тулгарах болжээ.  

Жижиг үндэстэн, угсаатны бүлгийн хэл, аялгуу өдөр тутам хорогдож, мөхөх 

явц ч хурдаслаа. Үүнд: Хавай Макоагийн “Даяаршлийг судлах төв”-ийн гаргасан 

судалгаагаар дэлхийн хэлнүүд 16-р зууны эхэнд 14500 байсан бол, 17-р зууны 

эхэнд 13800, 18-р зууны эхэнд 12000, 19-р зууны эхэнд 10.000, 20-р зууны эхэнд 

7500, 20-р зууны сүүлчээр 6703, 21-р зууны эхэн гэхэд 2997 болж, 50-н хэдхэн жилд 

3000 гаруй хэл устан алга болсон байна. Энэ хугацаанд Азийн хэлнүүд 4785-аас 

1044 буюу 4 илүү дахин хорогдсон байна.
1
 

Оксфордын их сургуулиас эрхлэн хэвлүүлсэн “Даяаршил-2003” хэмээх 

судалгааны бүтээлд “...жижиг үндэстэн угсаатны хэл мөхөх явц эрс хурдацтай болж 

байгаа нь өнөө үеийн онцлог” гэсэн бөгөөд Хавай- Маноагийн судалгааны төвөөс 

хийсэн тооцоогоор дэлхий дахин XVI зууны эхэнд 14500 хэлтэй байсан бол зуунаас 

зуунд улам бүр цөөрсөөр XX зууны эхэнд 6703 хэлтэй, XXI зууны босгонд 2927 

хэлтэй болж, 50 гаруйхан жилийн дотор 3000-иад хэл мөхөж үгүй болжээ” хэмээн 

тэмдэглэжээ. 

Өнөөдөр дэлхийн 7 тэрбум хүн 6000 орчим хэлээр ярьж байгаа боловч, дөнгөж 

20 хэдхэн хэлээр дэлхийн хүн амын 96% нь хэлэлцэж байна. Үлдсэн 5800-аад 

хэлээр биднийг оролцуулаад 240-хөн сая хүн хэлэлцэж байгаа бөгөөд “зарим хэл 

шинжээчдын тооцоолсноор энэ зууны эцэс гэхэд 600 орчим хэл үлдэнэ гэнэ”. 

Дэлхийн ирээдүй Судлалын Нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Эдвард Корниш “Олон 

зуун хэл устаж алга болно. Эцсийн эцэст англи хэл нь дэлхийн олонх ард түмний 

                                            
1
 Б.Ширнэн, У.Сувданцэцэг, “Даяаршлын үеийн үндэстний ба гадаад хэл”, УБ хот, 2007 он, 

63-р тал, 
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төрөлх хэл болон хувирна” гэжээ. Улс үндэстэн бүхэн түүхэн хөгжлийнхөө явцад 

орших, эс орших, амьдран цэцэглэх, эсвэл сөнөж мөхөх эсэхийн тухай асуудалтай 

тулгарч ирсэн бөгөөд Монгол түмэн мөн адил олон зууны турш оршиж ирэхдээ 

ийм асуудалтай цаг ямагт тулгарч өөрийн үнэт зүйлсийнхээ төлөө амь хайргүй 

тэмцэн мандаж, буурч ирсэн түүхтэй. 

2 сая гаруйхан хүн амтай цөөн монголчуудын эх хэлийг тэтгэгч ундарга болсон 

цөөнхийн хэлний нэг болох буриад хэл аялгуу маань “тээгч” нь цөөрөн цөөрсөөр 

аажмаар мөхөж, зөвхөн судалгаа, бичгийн аман зохиолд үлдэх аюул нүүрлэсэн 

байна. Монгол улсын хүн амын 72,1% залуучууд. Хэлний наслалтыг эрдэмтэд залуу 

үе нь ямар хэлээр ярих вэ гэдгээр тогтоож байгаа нь ч ихээхэн бодууштай зүйл 

билээ. Крауссын тодорхойлолтоор бол буриад хэл “мөхөж байгаа” хэлний ангилалд 

орж байгаа юм. Буриад аялгуугаар ярилцагчид Монгол улсын Дорнод, Хэнтий, Төв, 

Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл зэрэг аймгуудад оршин амьдарсаар байгаа бөгөөд Монгол 

улсын буриад зон хамгийн сүүлийн 2000 оны бүх нийтийн хүн амын тооллогоор 

ойролцоогоор 42464 хүн амтай хэмээн тоо гарсан. Үүнээс ихэнх нь Дорнод, Хэнтий  

аймгууд Улаанбаатар хотуудад сууж буй ажээ. Харин 2009 оны сүүлчээр монгол 

улсын хүн ам 2.805.825 болсон бөгөөд түүний дотор буриадууд 48450 буюу 1.7% 

хүрэх төлөвтэй тоо гарчээ. 

Судлаачид аливаа улс, тэр тусмаа хүн ам цөөн орны хувьд үндэсний хэл, бичиг 

хоёр нь тухайн үндэстэн оршихын хамгийн чухал дархлаа болдог гэж тэмдэглэсэн 

байдаг.
1
 

Монгол хэлний нутгийн аялгуунуудын халхжих явц түргэсч, хүн амын тоонд 

зарим ястан, нутгийн аялгуутнуудын  эзлэх хувийн жин жил ирэх тусам буурсаар 

байна. Монгол үндэстний хэлний суурь нь орчин үеийн халх аялгуу болж, бусад 

нутгийн аялгуу нь өөр өөрийн өвөрмөц байдлаа алгуурхнаар алдаж байна. 

Орчин үед нутгийн аялгуунууд ялангуяа бид бүхний хэл болох буриад хэл 

аялгуу арилах замдаа орж орчин үеийн бичгийн хэлэнд жигдрэн уусч байгаа нь 

нэгэнт түүхэн үзэгдэл болж байгаа бөгөөд нийгмийн сэтгэл зүйн нөлөөлөл аажмаар 

олон хэллэгүүдийн давхарга бий болон нэвчих явцад сэргээн хөгжүүлэх 

бололцоогүй болж байна.
2
  

Бид эх хэлээ сонгодог бичгийн хэл, нутаг, нутгийн аялгуунуудын яруу тансаг 

үг хэллэгээр баяжуулан төгөлдөржүүлж байх учиртай атал, монголжуулсан харь 

үгээр сэлбэн даяаршуулж, цөөхөн хэдэн үгийг давтсан, өдөр тутмын харилцааны 

хэл болгон хувиргаж байна. Мөн үгсийн сангийн хомсдол нь угсаатан, ястны хэл 

ядууран мөхөхийн, үгийн гээгдэл нь хэл шинжлэлийн судалгааны үнэт 

                                            
 
1
 Ч.Зэгиймаа, Ц.Агиймаа, О.Батдолгор “Монгол улсын хэлний бодлого ба хэл төлөвлөлт”, 

УБ хот, 2012 он, 339-р тал 
2
 Б. Ширнэн, У.Сувданцэцэг, “Даяаршлын үеийн үндэстний ба гадаад хэл”,УБ хот, 2007 он, 

68-р тал 
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хэрэглэгдэхүүн устан арилахын үүсгэлийг бий болгож байна. Монгол улсад 

сүүлийн 20-иод жил угсаатан, ястны хэл аялгуу, соёлыг хамгаалах, судлаачдыг 

бэлтгэх, бараг ажил хийсэнгүй, энэ талаар төрөөс баримтлах хэлний бодлого 

алдагджээ. Шинжлэх ухааны Академи, Хэл зохиолын хүрээлэн зэрэг байгууллагаас 

сүүлийн 30-аад жилд нутгийн аялгууны судалгааг орхигдуулсан, санхүүгийн 

дэмжлэг байхгүй байна. 

Харин үүнд дээр нэмж тэмдэглэн хэлэхэд НҮБ-ын ЮНЕСКО-ийн 

санхүүжилтээр МҮОНТ-ийн хэрэгжүүлж буй “Монгол улсын доторх vндэсний 

болон хэлний цөөнхөд зориулсан олон нийтийн радио телевизийн 2-р суваг 

байгуулах төсөл” MN2 суваг нь цаг үеэ олсон ажлын нэг мөн гэдгийг хэлэх нь 

зүйтэй.  

Улс гүрний даяарчлал гэдэг жижиг улс үндэстнийг устгах, үгүй хийх зүйл 

дэлхийн дахинаа тархжээ. Түүнээс үлдэж гарах, хэл соёлоо байгаагаар нь хадгалж 

үлдэх нь ирээдүй хойчдоо өвлөн үлдээх нь залуучууд бидний үүрэг бөгөөд түүний 

талаар өвгөд хөгшид, эрдэмтэн судлаачдаасаа сурч мэдэх нь зүйн хэрэг.  

Монголын буриадуудын хувьд халх аялгуундаа уусаж, халхжилт мөн л адил 

явагдаж байна. Улс орны эдийн засгийн сул дорой байдал, улс төрийн хямрал гээд 

олон хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шилжилт хөдөлгөөн явагдаж, нийслэл хот руу 

чиглэсэн хөдөлгөөн ихсэж байгаа нь аялгуу уусаж халхжих явц  нь түргэсэж байгаа 

хэрэг. Цаашлаад буриад хэл аялгуу нь өөрийн өвөрмөц байдлаа алдаж, нутаг 

нутгийн аялгатай нийлж байгаа нь үгийн сан, хэл зүйн төвшинд өөрчлөлт орсоор л 

байна. 

Тиймээс буриад хэл аялгууг хадгалж үлдэх, цаашид хөгжүүлэх нь  эрдэмтэн, 

судлаачид болон залуучууд бидний хувьд санаа зовох, ач холбогдол өгч 

гүнзгийрүүлэн судлах түүгээрээ аялгууг авч үлдэх төсөл арга хэмжээг дорвитой 

явуулах нь чухал юм. Үүний чацуу төрөөс ч гэсэн хэлний талаарх бодлогыг зөв, 

зохистой, үр дүнтэй явуулах хэрэгтэй. Үндэстэн оршихын эх үндэс нь үндэсний 

хэл, бичиг байдаг тул монгол хэл нэн ялангуяа монгол хэлний эх ундарга болсон 

цөөнхийн хэлний нэг болох буриад хэл аялгууг хамгаалан үлдээж хөгжүүлэх нь 

зайлшгүй шаардлага мөн билээ. 

Ном зүй 

1. Б.Ширнэн, У.Сувданцэцэг, “Даяаршлын үеийн үндэстний ба гадаад хэл”, 

УБ хот, 2007 он, 63-р тал, 

2. Ч.Зэгиймаа, Ц.Агиймаа, О.Батдолгор “Монгол улсын хэлний бодлого ба хэл 

төлөвлөлт”, УБ хот, 2012 он, 339-р тал 

3. Б.Ширнэн, У.Сувданцэцэг, “Даяаршлын үеийн үндэстний ба гадаад хэл”, 

УБ хот, 2007 он, 68-р тал 

4. Алтаргана наадам, УБ., 2010 он, 21-р тал 

5. Алтаргана, УБ., 2010 он, 9-р тал 

6. Даяаршил ба Монгол улс:Үндэсний аюулгүй байдал, ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 

УБ., 2004 он 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

68 
 

BURIAD STUDIES 

   

IV Боть                                                  №4 (004)                                             2014 
 

Ж.Эрдэнэцогт –  

MN2 телевизийн ерөнхий редактор 

 

ҮНДЭСНИЙ ЦӨӨНХӨД ЗОРИУЛСАН НЭВТРҮҮЛЭГ  

БЭЛТГЭЖ БАЙГАА БАЙДАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА 

 

Сайн байцгаана уу. Та бүхэн тавтай сайхан өвөлжиж байна уу? Монголын 

Буриад судлалын академитай хамтран энэхүү эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн 

бага хурлыг зохион байгуулахдаа бид туйлын их баяртай байгаа төдийгүй бас 

нэлээд олзуурхаж байгаагаа тэмдэглэж хэлье.  

Энэ бага хурал үндэстэн ястны хэл аялгуун дээр мэдээ мэдээлэл бэлтгэх, түгээх 

эрхэм үүргийг гүйцэтгэж байгаа, аливаа үндэстэн ястны түүх намтар, ёс заншил, өв 

уламжлалыг бичиглэн шастирлаж, хойч үеийнхэнд нь хадгалан үлдээх учиртай, 

улсын доторхи үндэстний цөөнхийн хэл аялгуу, бичиг соёл, дуу хуур, үүх түүхийн 

нандин зүйлийг хадгалан үлдэх их үйлсэд зон олныг уриалан дуудаж, зохион 

байгуулах ажлыг санаачлагч нь байх ёстой та бидэнд арга туршлагаа солилцох, үйл 

ажиллагаагаа нэгтгэх, томоор хэлбэл үндэстэн ястны хувьд бол даяарчлагдаж, аж 

амьдралын нэгэн ижил хэв маяг, хэлбэр хийцэнд цутгагдан хэвлэгдэх болж байгаа 

энэ эрин үед үндэстний цөөнх, ястан угсаатан хэрхэн  аж төрөх, өв уламжлал, хэл 

соёлоо яаж авч явах, залгамжлуулан үлдээх тухай стратегийн буюу алс хэтийн 

зорилгоо тодорхойлоход бас нэг алхам болно гэж үзэж байгаа юм. 

Бид “Монголын үндэстний онцлогийг илэрхийлсэн, олон нийтийн эрх ашгийг 

дээдлэгч, хараат бус, бие даасан, өргөн нэвтрүүлгийн мэдээллийн салбарт 

тэргүүлэгч байна” гэсэн уриатай МҮОНРТ хоногт телевизийн 18 цагийн, 

радиогийн 17 цагийн эфир явуулж байгаагаас радиогийн нэвтрүүлгийн 15 хувь нь 

угсаатны зүй, түүх соёл, ёс заншлын сэдэвтэй нийтлэл нэвтрүүлгүүд байна. Телевиз 

радиогийн сан хөмрөгт энэ сэдвүүдээр бэлтгэсэн олон зуун баримтат кино, цуврал 

нэвтрүүлгүүд хадгалагдаж байгаа бөгөөд бид түүхт ой, уламжлалт баяр ёслол, 

тусгаар тогтнол, улс тунхагласны ой зэрэг  онцгой өдрүүдэд зориулахаас гадна 

аймаг, орон нутгийг сурталчлах үеэр эфирт нэвтрүүлж, шинэ залуу үзэгчдэд 

толилуулж,  ойлгуулж мэдрүүлэх, дунд ахмад үеийн үзэгч сонсогчдод сануулах, 

дурьдатгал дурсамжийг нь сэргээх, үндэсний  эх оронч үзэл, унасан газар угаасан 

усаа гэх бахархал, хүслийг нь бадраах зорилго тавьдаг билээ. 

Үндэстэн ястны хэл аялгууг болоод үүх түүх, ёс заншлыг хадгалан авч явах 

эрхэм зорилгыг биелүүлэхэд НҮБ-ын ЮНЕСКО-ын дэмжлэгтэйгээр МҮОНРТ-ийн 
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дэргэд байгуулагдсан MN2 телевиз ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгэх учиртай бөгөөд 

бид байгуулагдсан цагаасаа хойш чухам энэ үүргийг биелүүлэхэд бүхий л 

анхаарлаа хандуулж ирлээ. MN2 телевиз нь радио телевизийн нэвтрүүлэг, онлайн 

хэлбэрээр мэдээ мэдээлэл бэлтгэх чадвар бүхий 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 

ажиллаж байна. Мөн Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, Дорнод аймагт 

манай телевизийн сурвалжлагчид ажилладаг. Өнгөрсөн 2 жил гаруйн хугацаанд 

MN2 телевиз нь орон тооны 25, гэрээт 9 ажилтантай, өөрийн гэсэн студи, 

дамжуулах болон нэвтрүүлэг бэлтгэх тоног төхөөрөмжтэй болж, хоногт 18 цагийн 

буюу сард 540 цагийн эфир явуулж байна. Одоо үүнийг графикаар үзүүлье.  

 
Монгол хэлнээс гадна казах, тува хэл, буриад аялгуугаар тус бүр 10 минут 

буюу өдөрт 40 минутын мэдээллийн хөтөлбөр, радиогийн 30 минутын мэдээллийн 

хөтөлбөрийг бэлтгэж байна. Ингэхдээ Үндэсний олон нийтийн телевизийн 

Монголын мэдээ буюу “ММ” агентагийн “Цагийн хүрд” мэдээллийн хөтөлбөрийн 

түрүү өдрийн үйл явдлын мэдээ сурвалжлагаас бус, харин үндэстний болон хэлний 

цөөнх, хөдөө орон нутгийн ард иргэд, хүн зонд илүү чухал хэрэгтэй байж болох, 

мэдлэг болж чадахуйц гэж үзсэн мэдээ мэдээллийг сонгон авч, үүн дээр өөрсдийн 

сурвалжлагч, сэтгүүлчдийн бэлтгэсэн мэдээг нэмэн баяжуулж, цацах бодлого 

чиглэлийг баримталдаг юм. Манай уран бүтээлчдийн бэлтгэж байгаа мэдээ нь 

ихэвчлэн дээрхи хэлтэн, үндэстэн ястны төлөөлөл болсон аймаг сумдын нутгийн 

Мэдээ мэдээлэл 
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уламжлал, 
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зөвлөл, ТББ, холбоодын хүсэлтээр хийгддэг болохоор үндсэн үүрэг зорилтондоо 

тохирсон байдгийг хэлэх нь зүйтэй байх.  

MN2 телевизийн нэвтрүүлгийн сүлжээнд тува хэлээр бэлтгэдэг “Алдай 

Хонаш” буюу Монголчилбол “Алтайн буурь”,  казах хэлээр бэлтгэдэг ТВ толхын 

буюу “ТВ долгион”, буриад аялгаар бэлтгэдэг “Тоонто нютаг” буюу “Тоонот 

нутаг”, ойрад аялгаар бэлтгэдэг “Нааран суутн” буюу “Наашаа сууцгаа” гэсэн 

нэвтрүүлгүүд тогтмолжиж, өөрийн гэсэн өнгө төрхөө олж, үзэгч олны тодорхой 

хүрээллийг олоод байгаа болно.  

Мөн МҮОНТ-ийн дэргэдэх “Соно энимэйшн” студийн бүтээсэн хүүхэлдэйн 

цуврал кинонуудыг тусгайлан байгуулсан гэрээний дагуу авч, хөтлөгч редакторууд 

өөрсдийн хэл аялгуу руу хөрвүүлэн долоо хоногт тус бүр 1 удаа 15 минутаар буюу 

сард 180 минутын эфирийг үндэстэн ястны болон хэлний цөөнхийн олон түмэн, 

тэдний хүүхэд багачуудад төрөлх хэл дээр нь хүргэж байна. Үүнээс гадна “Хууч 

хөөрөх цаг” нэртэй 7 хоног тутмын ярилцлагын нэвтрүүлэгт казах, тува, буриад 

болон бусад ястан үндэстний төлөөлөл, эрдэмтэн мэргэд, нутгийн зөвлөл, төр 

нийгэм, урлаг соёлын зүтгэлтнүүдийг урин оролцуулж байна.  

Казах түмний хаврын баяр – Наурызын болон бүргэдийн баяраар манай уран 

бүтээлчид МҮОНРТ-ийн 1-р сувгуудад захиалгаар, өөрийн сувагтаа тусгай 

төлөвлөгөөгөөр нэвтрүүлэг бэлтгэн дамжуулдаг уламжлалтай. Тува хэлээр 

бэлтгэдэг “Алдай хонаш” нэвтрүүлгийн уран бүтээлийн баг ОХУ-ын болон өөрийн 

улсын Баян-Өлгий, Ховд аймгуудад томилолтоор ажиллаж, цуврал нэвтрүүлэг 

бэлтгэн үзэгч олонд хүргээд байна.  

Буриад аялгаар “Тоонто нютаг” нэвтрүүлгийг бэлтгэдэг уран бүтээлчид Буриад 

судлалын академи, Буриад залуусын “Амин Тоонто” холбоо, нутгийн зөвлөлтэй 

хамтран нийслэл хотноо болон Дорнод, Хэнтий аймгийн зарим сумдад болсон арга 

хэмжээг сурвалжилж, нэвтрүүлгийн хэд хэдэн дугаар, “Алтаргана” наадмыг очиж 

сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж байна. Манай дээрх нэвтрүүлгийн уран 

бүтээлчид, сэтгүүлч, найруулагч залуус өөрсдийн санал санаачлага, идэвхи 

зүтгэлээрээ интернэтийн сүлжээ ашиглаж, тухайн үндэстний түүх соёлын 

холбогдолтой сонирхолтой мэдээ мэдээллийг олж ашиглах, Казакстан, ОХУ-ын 

Тыва, Буриад улсын хамтлаг дуучдын уран бүтээлээс татан авч, Монголын 

үзэгчдийн хүртээл болгох,  Монгол улсад айлчлан тоглож байгаа уран бүтээлчдийн 

тоглолтыг шууд болон бичлэгээр хүргэх зэрэг анхны алхмуудыг хийж эхэлснийг 

чамлах хэрэггүй юм.  

Би энэ хэсэгт болж бүтэж байгаа, ажлын анхны үр дүнгийн талаар 

танилцууллаа. Харин бид юунд сэтгэл дундуур байгаа талаараа одоо санал бодлоо 

хэлье. Дээр танилцуулснаар нийт нэвтрүүлгийн 6 хувийг өв уламжлал соёлын 

нэвтрүүлэг эзэлж байгаа бөгөөд энэ чиглэлийн нийтлэл нэвтрүүлгийг 2014 онд 10 

хувьд хүргэх зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа юм. Давталтыг багасгах талаар 

төлөвлөсөн, эндээс харахад бидэнд цагийн нэлээд боломж гарч байгаа бөгөөд  
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үүнийг чанартай,  тогтмол хийх, цуврал нэвтрүүлэг, баримтат кино бүтээхэд хүн 

хүч, техник хэрэгслийн хүчин чадлаа шавхахаас гадна нутгийн зөвлөл, ТББ-ууд, 

холбоо, академитай нягт хамтран ажиллах, хөрөнгө төсөв босгох зайлшгүй 

шаардлага урган гарч байна. MN2 телевизээс 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнөөс 

хэдхэн зүйлийг та бүхэнд харуулъя.  

№ 

Хэрэгжүүлэх 

үйл 

ажиллагаа 

Хариуцах 

эзэн, 

хэрэгжүүлэх 

хугацаа 

Хамтран 

ажиллах 

газар, хэлтэс, 

алба 

Шаардагдах 

төсөв 
Гарах үр дүн 

1  “Миний ард 

түмэн” цуврал  

Ц.Лхагвадаш  

Бүтэн жилийн 

хугацаанд  

22 дугаар  

ССАЖЯамнаас 

санхүүгийн 

дэмжлэг авсан 

тохиолдолд  

Төсвийг 

ССАЖЯ-тай 

тохиролцон 

гэрээ 

байгуулна  

Монгол улсын бүх 

үндэстэн, ястны 

түүх, соёл, 

өнөөгийн аж 

амьдрал, амжилт 

бүтээлийн талаар 

цуврал баримтат 

нэвтрүүлэг бүтээнэ  

2  Буриад, казах, 

тува үндэсний 

ёс заншлын 

сэдэвтэй 

баримтат кино 

3, нэвтрүүлэг 

3-ыг хийнэ.  

С.Алтансүх  

Ж.Эрдэнэцогт  

Бүтэн жилийн 

хугацаанд  

Нутгийн 

зөвлөлүүдтэй 

хамтарна  

30 000 000  

төгрөг  

Үндэстэн ястны аж 

амьдрал, ёс 

заншлыг 

сурталчилна  

3  “Алдай 

Хонаш”, 

“Тоонто 

нютаг”, “ТВ 

Толхын” теле 

сэтгүүлүүдийг 

7 хоног бүр 

гаргах, “Тэр л 

агшин” 

нэвтрүүлгийн 

тайзыг 

шинэчилж 

сайжруулах.  

С.Алтансүх  

Ж.Эрдэнэцогт  

Уран 

бүтээлийн 

багууд  

Төсвийг 2014 

оны төсөв рүү 

шилжүүлэх  

Үндэстэн ястан, 

хэлний цөөнхөд 

зориулсан брэнд 

нэвтрүүлгүүдийг 

сайжруулна  

4  Цагаан сар, 

Наурызын 

баяр, 

Үндэсний баяр 

наадам, 

Монгол 

бахархлын 

өдөр, шинэ 

жил зэрэг 

тэмдэглэлт 

өдрүүдэд хийх 

С.Алтансүх  

Ж.Эрдэнэцогт  

Уран 

бүтээлийн 

багууд  

Томилолтын 

зардал 2х5=10 

000 000 төг. 

Шагнал 

болонбусад 

зардлаар 

тусгай төсөв 

гаргана.  

Баяр ёслол 

тэмдэглэлт 

өдрүүдээр MN2  

телевиз бие даасан 

нэвтрүүлэг бэлтгэж, 

сан хөмрөгтөө авна. 

5х70=350 минутын  

нэвтрүүлэг бэлтгэнэ  
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баярын 

нэвтрүүлэг  

 

Яг үнэндээ бол ястан үндэстний түүх соёл, өв уламжлал, онцлогийн тухай хийх 

гэсэн баримтат кино, цуврал нэвтрүүлгүүд хөрөнгө мөнгөний гачаалаас болоод 2 

дахь жилдээ дахин төлөвлөгөөнд санал болон тусгагдсан боловч төслийн хэмжээнд 

боловсруулсан цаас хэлбэрээрээ жил дараалан улирч байгааг хэлье.  

Казах, тува, буриад болон бусад ястан үндэстний, хэлний цөөнхийн аж 

амьдрал, хөгжил дэвшил, тулгамдсан асуудал, өнөөгийн байдлаас сурвалжлан 

Монголын үзэгч түмэнд хүргэнэ хэмээн зорьж төлөвлөсөн гадаад томилолтуудын 

нэгээс бусад нь мөнгө санхүүгийн боломж, гадаад улс орны виз мэдүүлэг, хил 

боомтын асуудлаас шалтгаалж, нөгөө талаар нутгийн зөвлөл, академи, холбоод 

болон манай телевизийн уран бүтээлчдийн баг хоорондын идэвхи санаачлага, 

ажлын уялдаа холбооны урагшгүй байдлаас болоод олигтой үр дүнд хүрэхгүй 

байгааг өнөөдөр энд ярих нь зүйтэй байна.  

Казахын буюу Баян-Өлгий аймгийн нутгийн зөвлөл гэхэд Наурызын баяраар 

бие даасан нэвтрүүлэг хийлгэх захиалга даалгавар ирүүлэх төдийгөөр, телевизийн 

баяраар нэг уран бүтээлчийг 30.000 төгрөгөөр шагнасан маягтайгаар “хамтран 

ажиллаж” /энд би хамтран ажилласан гэдгийг хаалтанд авч хэлж байгаа юм шүү!/ 

байна. Тува хэлний нэвтрүүлэг бэлтгэх ажил ч бидний урагшгүй, мөн л нутгийн 

зөвлөл, орон нутгийн удирдлагын санаачлагагүй байдлаас болоод 1 удаагийн 

хамтарсан томилолтоос өөр үр дүнгүй шахам, орчуулагч редакторын 

хөөцөлдлөгөөр л тува угсаатай тамирчин, дуучныг эрж хайж, онгоцны буудалд тосч 

ярилцлага авахаас хэтрэхгүй байна.  

Буриад аялгуугаар бэлтгэдэг “Тоонто нютаг” нэвтрүүлгийн хувьд ч бас л 

урсгал байдлаар явж ирлээ. Нийтлэл нэвтрүүлгийн бодлогоо нутгийн зон олны 

төлөөлөл, академи холбоотой нягт уялдаа холбоотой ажиллаж чадахгүй байгаагаас 

бусад хэлний цөөнхийн нэвтрүүлгийн адил урсгал, тохиолдлын байдлаар 

бэлтгэгдэж, хэдэн оролцогчийн урт сунжруу яриа ярилцлага, ОХУ-ын Буриадын, 

эсвэл Монголын дуучдын буриад аялгуугаар дуулсан дууны клипээр цагаа бөглөж 

өнгөрүүлдэг байдалтай байна. Энд ялангуяа казах, тува хэлний нэвтрүүлгийн 

хөтлөгч нар бага дунд ангидаа төрөлх хэлээрээ хичээл номоо үзэж, сургууль 

төгссөн байдаг бол монгол хэл, тэр дундаа төв халх аялгуугаар шахам хичээлээ 

явуулдаг ЕБС, дараа нь Улаанбаатар хотноо их дээд сургууль төгсгөдөг буриад 

ястан залуучууд, хөтлөгч сэтгүүлчдийн хувьд нэмэлт хүндрэл учирдаг гэдгийг 

зориуд хэлье.  

Үүн дээр буриад судлалын академийн үйл ажиллагаа бүхэлдээ биш юмаа гэхэд  

MN2 телевизтэй хамтран ажиллах байдал нь суларч, энд ажилладаг зарим 

мэргэжилтнүүд, үзэгч ахмадууд зааж зөвлөөд өгөхийн оронд буруу дуудлага, 

аялгатай байгааг нь гайхан шогширч, хөтлөгчийн талаар элдэв үг гаргаж, ТВ-ийн 
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захиргаа руу утасдах, олон түмний дунд үг яриа гаргах зэргээр урмыг нь хугалж 

ирсэн юм. Харин Буриад судлалын академийн өнөөгийн удирдлага, хамт олонтой 

энэ тухай болон цаашдын хамтын ажиллагааны тухай сайн ярилцаж, сэтгэл 

санаагаа нэгтгэж авсан, бас буриад аялгаар хэрхэн зөв дуудах талаар сайн дураараа 

сайхан сэтгэлээр туслах ахмад хүн манай хөтлөгч орчуулагчтай хамтран ажиллаж 

байгаа, казах тува хэл, буриад аялгаар бэлтгэдэг сүлжээний нэвтрүүлгүүдийн 

зохиолыг шинэчилж, байнгын 5-6 булантай болгож, бүтэц хэлбэрийг нь 

сайжруулах, утга агуулгыг нь гүнзгийрүүлэх талаар ажиллаж, шинэ сүлжээндээ 

тусгаад байгаа одоо 2 талууд энэ төлөвлөгөө төслийн дагуу уян хатан бөгөөд нягт 

нямбай ажиллаж чадвал тогтмол нэвтрүүлэг, эфирийн боломжит цаг хугацаа бэлэн 

байгаа гэдгийг хэлье.  

Би энд нэг зүйлийг дурсаж товч ярья гэж бодлоо. Хэдэн жилийн өмнө Булган 

аймгийн Тэшиг сумын нутаг Давааны ар буюу ОХУ-тай хиллэдэг хавь нутагт 

оршин суудаг хэд хэдэн айлаар орох завшаан тохиолдсон юм. Тэндхийн оршин 

суугчдын ярьснаар бол 50-60 км-ийн цаахна орших, хувь заяаны эрхээр 2 улсын 

хилийн чанадад суух ахан дүүс хоорондоо уулзаж чадахгүй болоод 5-6 жил болж 

байгаа тухайгаа, ОХУ хилийн боомтоо ашиггүйд тооцож хааснаас хилийн цаана 

байгаа ахан дүүс нь виз зөвшөөрлөө Москвагаас авах хэрэгтэй болсныг, манайхан 

өөрсдөө Улаанбаатараар дамжихаас аргагүйд хүрсэн тухайгаа ярьж байсан юм.  

Ийм хүнд нөхцөл бүрдсэн тухайн үед ТВ, радиогийн уран бүтээлчдийн баг 

харилцан аялж, ястан үндэстэн, ахан дүүсийн нь амьдралын талаар нэвтрүүлэг 

бэлтгэж, бас солилцож, өв уламжлал, үүх түүх, ёс заншлыг нь авч үлдэх том 

зорилгоо биелүүлэх, ядаж л эфирийн дэлгэц, радиогийн нэвтрүүлгээр уулзуулж, 

учруулъя гэсэн зорилгыг биелүүлэх хэрэгтэй юм. Энэ сэдвээр манай төрийн 

бодлого бий хэмээн найдаж байна.  

Цаашид бусад үндэстэн ястан, хэлний цөөнхийн хэл аялгуугаар тусгайлан 

нэвтрүүлэг бэлтгэх, хүсэл мөрөөдөл бидэнд бий, тэдний ёс заншил, үүх түүхээ 

баринтаглаж үлдээх, хойч үед нь биет болон биет бус соёлын өвийн тухай 

мэдээллийг уламжлуулах зорилго шаардлага ч байгаа, бас МҮОНРТ болон МN2 

телевизийн хамт олон, уран бүтээлчид бид зохих туршлага, ур чадвар, техник 

технологийн бааз суурийг бүрдүүллээ. Энэ боломжийг хамтран эзэмшиж, 

ашиглахыг бид хүсч байна. Бага хурлын оролцогч та бүхэнд амжилт хүсье. Монгол 

оронд ирсэн эрхэм зочид, үзэг нэгт анд нөхөд та бүхнийг тавтай морилж, уран 

бүтээлийн олз омог ихтэй байхыг хүсэн ерөөе.  

 

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА 
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УРДАНАЙ ГЭР БАЙРНУУДАЙ ОНСО  

ШЭНЖЭНҮҮД ТУХАЙ 

 

Байгалай шадар эртэ урда сагай хүнүүд (первобытные люди) уурхай гэртэй 

(гнездовые жилища) байгаа гэжэ түүхын хуудаhанууд тэмдэглэнэ. Тэдэнэр модоной 

hалаанууд дээрэ мүшэрнүүдые дэбдеэд, hүниндөө уурхай соогоо унтадаг, харин 

үдэр болоходо, доошоо буужа, хоолоо бэдэрдэг, загаhа нугаhа баридаг, 

ангуушалдаг, алирhа жэмэс суглуулдаг байгаа. Балар сагай хүнүүд мүн агы, хүнды, 

нүхэн (лит.бур); агуй, хонгил (халх) (пещеры) г.м байратай байhаниинь мэдээжэ. 

Гэр (дом, жилище, жильё) гээшэ хүн зоной, бүхы амитадай, шубуу шонхорой 

бүхэли сагаа үнэргэдэг, тааруулан зохёоhон тусгай бүтээл барилга болоно (авторай 

тайлбари). 

Түүхэ шэнжэлэгшэдэй, археологуудай хүдэлмэринүүд, мүн арадай Аман 

зохёолнууд соо буряадуудай анханай hуудал байдал, гэр байра hонирхомоор 

харуулаатай. Мэдээж эрдэмтэд И.Е.Тугутов, К.Д.Басаева, В.Д.Патаева гэгшэд 

өөhэдынгөө шэнжэлгэнүүд соо элитэ этнограф М.Н.Хангаловай шэнжэлгэнүүд 

соохи түүхэ домогуудые баримталан, баруун буряадууд анхан сагта бүхээг, отог, 

бал(а)гаан (шалаш) г.м юрын байратай байгаа гээд бэшэнэ. Эдэ бүгэдэ нүүдэл 

hуудалтай буряадуудай саг зуура байрладаг гэр байрнууд байгаа бшуу. Бүхээг гэрэй 

нэрэнь “бүхыхэ” (пригибаться, наклоняться, склонять (голову) гэжэ үйлэ үгэhөө 

гаргана. Тус байра түхеэрхэдээ, hургааг модо бэе бэедэнь түшүүлээд, дээрээ 

утаанай гараха нүхэтэйгөөр хээд, тэрэнээ ангай арhаар хушадаг байгаа. Заахан, 

набтар үүдэтэй гэр хадань хүн орохо, гарахадаа, тонгойхо, бүхыхэ ёhотой байгаа, 

тиигээд бүхээг гэр гэжэ нэрлээ ха. Шоро отог, обоохой гэр, урса гэр 

(конусообразные жилища), мүн асари – бүдөөр дүрбэлжэн түүхэлтэйгөөр оёhон 

олон зоной багтаха томо майхан (палатка большого раземра) г.м урданай 

байранууд тэрэ тоодо орно. 

Россин академиин Сибириин таhагай Монгол арадууд, Буддын шажанай болон 

Түбэдые шэнжэлгын инстиудай хэлэ бэшэгэй эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэд, хэлэ 

бэшэгэй эрдэмэй кандидадууд С.Д.Бабуев, Ц.Ц.Бальжинимаева хоёр Улаан-Үдын 

“Бэлиг” 2004 ондо “Буряад зоной урданай hуудал байдалай тайлбари толи” хэблэн 
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гаргаа. Тус сэдэбтэ хабаатай hонирхоhон асуудалнуудтаа сэхэ харюунуудые энэ 

ном соо сохом олохо байхат.  

Дээрэ нэрлэгдэhэн урданай буряад-монголшуудай гэр байрын томьёонуудай 

удха, гарбал монгол (Большой академический монгольско русский словарь. В 4-х 

т., М.: Academia, 2001-2002 г.г), түүрэг хэлэнүүдэй толинууд дээрэ (Древне 

тюркский словарь. –Л .: Наука, 1969) үндэhэлэн тайлбарилаябди, монгол, зарим 

түүрэг, тунгус-манжа хэлэнүүдтэй зэргэсүүлэн хараябди. Жэшээ нь: 1. Отог (лит. 

Бур.) – балаган (на покосе), шалаш; 2. Түүх. Отог – клан, род; отогоорхид 

сородичи (принадлежащие к одному клану): оtиγ (староп.-монг.) –род, поколение, 

клан: отог (халх.) 1. Отук түүх. – административная единица в дореволюционной 

Калмыкии: otaj//otag (др.-тюрк.) –шатер, жилище: тюрк. Оta – зажигать, топить 

печь, тюрк. Ot- огонь (у Севортяна, С. 484 о тюркской этимологии). Мүнөөнэй 

буряад хэлэндээ отог гэжэ үгэ дээрэ харуулагдаhан нэгэдэхи, гурбадахи 

удхатайгаар хэрэглэгдэнэ, илангаяа, ангуушадай отог (охотничий балаган), 

үбhэшэдэй отог (полевой балаган на покосе, шалаш из сена, устраиваемый на 

период сенокошения): мүн hүүлэй үедэ ёhо заншалаа hэргээжэ, уг гарбалаа 

хүндэлжэ, отог отогоороо сугларжа, тайлган үнгэргэдэг, обоогоо, угаа тахидаг 

болонхой. Иигэжэ урданай түүрэг гарбалтай отог гэhэн томьёо монгол, тунгус- 

манжа болон түүрэг 20-ёод гаран хэлэнүүдтэ эдэбхитэйгээр хэрэглэгдэнэ гэжэ онсо 

тэмдэглэлтэй. Энээн тухай дэлгэрэнгыгээр А.Д.Эрдынеевагай 2006 ондо Улаан-

Үдэдэ БГУ-гай хэблэлдэ барлагдаhан “Жилище буряат” (лингвоэтнографический 

аспект) гэhэн ном, тусхай элидхэлнүүд соонь хаража болохо. 

Урса гэр (лит.бур.)- конусообразный шалаш, чум: urča (стп.м.)-чум, шалаш: 

урц (халх.) -1.чум, вигвам, хижина: 2. Балаган: урц (хальм)- хижина, лачуга: яхад 

хэлэндэ ураhа (ураса)-чум, юрта типа чума. Энэ хуушарhан үгэ ехэнхидээ арадай 

аман зохёол соо: онтохонууд, оньhон үгэнүүд, таабаринууд болон үреэлнүүд соо 

ушардаг. Жэшээ нь, эрэ хүн урсашье hаа, гэр бариха, модо тариха, хүбүү түрэхэ 

ёhотой. 

Манай уг изагууртан отог, обоохой, бүхээг, урса гэрhээ гадуур мүн газар 

гэртэ (землянка, полуземлянка) байрлаhан түүхэтэй. Үшөө тиихэдэ V-IX-дэхи зуун 

жэлнүүдтэ курыкан (гулиган) гарбалнууднай hэеы гэр (войлочная юрта), тэргэ гэр 

(кибитка на колёсах) г.м. шэнэ байрануудые зохёоhон тухай нь буряадуудай гэр 

байрын хүгжэлтэ шэнжэлэгшэ В.А.Михайлов бэшэнхэй. Удаань манай ээрын 1000 

дахи онуудаар Байгал шадар ажаhуугшад, тодорхойлбол, Үнгын голдо (Эрхүүгэй 

можо) ондоо янзын шабар (армагынь hургаагаар баряад, hолоомо шабартай 

худхаhан) гэрнүүдые баряад байрладаг байhан тухайнь түүхын хуудаhанууд 

гэршэлнэ. Иимэ байранууд самаан гэр гэжэ нэрэтэй. Ивалгын аймагай Гурульба 

hууринда 2000 ондо Саяан Жапович Укоев самаан гэр бодхоогоо. Энэ тусхай гэр 

Сибириин хүйтэндэ –дулаан, зунай халуунда- hэрюун, хүнэй махабад бэедэ тааруу 

зохид, мүн мүнгэнэй талаар үнэгүй барилга гэжэ шэнэ гэрэй эзэд тэмдэглэнэ. 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

76 
 

Самаан гэжэ үгэ түүрэг хэлэнhээ оршуулхада: солома, адоба, сырцовый 

кирпич из глины с добавлением резаной соломы, костры, мякины и др. Анхан сагта 

ой модоор хомор газарта гэр барилгада самаан ехэ хэрэглэгдэдэг байгаа. Самаан 

гэр ондоогоор сакля, грузин хэлэн дээрэ сахли дом, каменное глинобитное или 

саманное жилище горцев Кавказа и др.народов. 1980-аад онуудаар Казахстанда 

олон можо, тойрогуудаар ябахадамни, самаан гэрнүүд олоор ушарна hэн. 

Манай уг изагууртанай буусын hууринуудай, урданай байрануудай мүр сараа 

үлөөгүй дээрэhээ хада хабсагайдаа тэдэнэй hиилэhэн зурагууд (петроглифы) 

урданайнь байдалтай тусгаар шухала тэмдэг, баримта болоно гээшэл даа. 

Жэшээлхэдэ, Эрхүүгэй можын Худайн голдо, Зүлхэ (Лена) мүрэнэй эрьедэ оршодог 

Шишкино тосхоной хажууда, мүн Манхай хадын хаяада нүүдэлшэ зоной түхэреэн 

hэеы, тэргэ гэрнүүдэй зурагууд мүнөөшье бии. 

Алишье талаараа тон зохид, анханай нүүдэлшэ, ажалша малша буряад-монгол 

угсаатанда тааруу байра болбол hэеы гэр (лит.бур.): эшэгы гэр (сарт.бур): эсгий гэр 

(монг.) ишкай гэр (хальм.) болоно. Задалха хабсархада бэлэн, мүн ашаалаад 

ябахада, тааруугаар зохёогдоhон хана уняатай, дээгүүр нь hэеыгээр бүрхөөжэ 

баридаг тусхай байрын тодорхой зураглал Санкт-Петербургда Россин эрдэмэй 

академиин музей соо байдаг. Г.Осокин зүүн буряадуудай hэеы гэр тухай 

дэлгэрэнгыгээр бэшэhэн байна. XVII-XVIII дахи зуун жэлнүүдтэ ехэнхидээ зүүн 

буряадууд, зарим баруун буряадууд hэеы гэртэ ажамидардаг байгаа. Илангаяа hэеы 

гэр соо шииг, халуун байдаггүй гэжэ М.Н.Хангалов, М.Кроль, Б.Э.Петри, г.м. 

Цыбиковэй шэнжэлгэнүүд соо тэмдэглэгдэнхэй. hэеы гэр 40-60 минутын болзор 

соо дүршэлтэй хүнүүд бодхоожорхидог гэлсэнэ. Энээн тухай Буряадай эрдэмэй 

түбэй ажаябуулагшад С.Д.Бабуев, Ц.Ц.Бальжинимаева тодорхойгоор бэшэнхэй. 

Агын буряадууд hэеы гэрээ тогтооходоо, тон түрүү ханануудынь 

түхэреэлүүлэн бодхоогоод, амануудынь тааруулжа, бэе бэе руунь оруулаад, 

хагсарга (амалаадаhан) гэжэ нэрэтэй дээhэн уяануудаар холбон уядаг. hүүлээрнь 

үүдээ тодхоогоод, баруун можодонь хадаатай түмэр сахаригhаань уягдаhан үти 

гэжэ нэрэтэй дээhэн ооhороор бүхы ханануудаа газаа талаhаань тархиинь доогуур 

тойруулан, зүүн можодонь бүхэлэн уяна. Тэрэнэй удаа нэгэ хүн гэрэй тэг дунда 

үндэр юумэн дээрэ гаража, тооно баряад үгэхэдэнь, хэдэн хүн газаа талаhаань 

уняална.Уняагаа уняалжа дүүргээд, туургануудаа тоходог. Түбхийн түрүүн баруун 

урдахииень, hүүлдэнь хойгуурхи хоёрынь тоходог гуримтай. Агада hалхинай 

баруун, баруун-хойноhоо ехэнхидээ үлеэдэг ушарhаа урда талын туургануудые 

хойто талын туургануудаар даруулан тоходог байhан. Туургануудаа дээдэ 

шэгшэгтэнь хадагдаhан дээhэн ооhорнуудаар ханада болон уняада уядаг юм. 

Уняануудай дээгүүр дээбэри тоходог. Түхэреэн түхэлтэй хоёр дээбэринүүдээ 

тохоходоо, түрүүн урдахи хажуугайнь дээбэри тохоод, hүүлдэнь хойто хажуугайнь 

дээбэреэр урдахи дээбэриингээ захануудые даруулан тоходог юм. Дулаа hайнаар 

барихынь тула дээбэри болон туургынгаа hайниинь хойто таладань тохохо 
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хэрэгтэй. Хойгуурхи дээбэринь хоёр таладаа гурба-гурбан дээhэн ооhортой, 

тэдээниинь урда дээбэри дээгүүр hольбуулан татажа, ханын доодо талаhаа уядаг. 

hэеынүүдээ бултынь тохоод, туургын газаа талаар хоёр дээhэн бүhэ татажа 

бүхэлдэг: нэгыень дээгүүр, ханын тархиин матагдан нугарhан газараар, нүгөөдынь 

– дундуурнь. Бүhэнүүдэй үзүүрнүүд үүдэнэй хоёр можодо уягдадаг. Туургануудые 

газарhаа 15-20 сантиметр дээгүүр тоходог. Үлэhэн зай хаяабшаар бүглэгдэдэг. 

Хаяабшанууд 20-25 сантиметр шахуу үргэнтэй байдаг. Дулаан сагта 

хаяабшагүйгөөр байжа болохо. 

Гэрэй тоонын нүхые бүглэхэ hэеы үрхэ гэдэг. Үрхэ хайша хайшаа хоёр метр 

үргэнтэй, зургаан шэгшэгтэй, шэгшэг бүридөө ута ооhорнуудтай hэеы юм. Үрхэ 

ооhорнуудаарнь ханын шиирэhээ уядаг, урда хажуугайнь ооhор уядаггүй, харин 

тэрээнhээ баряад, гэрэйнгээ хойно гаража татахадань, үрхын урда хахадынь 

нээгдэдэг. Иигэжэ hэеы гэр соо сэбэр агаар оруулдаг мүн hаруул болгодог гээшэ. 

Түүхын баримтанууд дээрэ үндэhэлhэн эрдэмтэдэй шэнжэлгэнүүд болон 

мэдээжэ аяншадай тэмдэглэлнүүд соо буряад арад анхан сагhаа модон гэр барижа 

эхилhэн байна. Жэшээнь 1693 ондо Избрант Идес иимэ тэмдэглэл бэшэhэн байна: 

Братск хотоор, Балаганскаар ябахадамни, дээрээ утаа гарадаг нүхэтэй, газарай 

үндэhөөр хушаатай, набтархан модон гүрнүүд (гэрнүүд) соо буряадууд байрлана. 

Гэрэйнь дунда гал гуламтань. Үшөө тиихэдэ Англиин Джон Белл 1720 ондо Байгал 

шадар аяншалхадаа, буряадууд түхэреэн жэл майхан соо (шатёр) байрлана гээд 

тэмдэглэнхэй. Энэ олон ханатай модон гэр гэжэ тухайлнабди. “Байгал далайн 

баруун тээ 4-5-6-8 ханатай, нариихан модоор баригдаhан, үхэрэй шабааhаар 

шабагдаhан, газар оройтой набтархан гэрнүүд соо буряадууд ажаhууна”, гэжэ 

Лоренц Ланге 1731 ондо манай элинсэгүүдэй байра зурагланхай. Үшөө тиихэдэ 

“Байгал далайн хойгуурхи буряадууд монгол,хальмаг арадтаа орходоо, тад ондоо, 

зургаан ханатай модон гэрнүүдые барижа байна, теэд тэдэнэр урданайнгаа, 

тэргэтэй hэеы гэр огто орхиногүй: хэрэгтэй сагтаа нэгэ hууринhаа ондоо тээшээ 

нүүхэ зөөхэдөө хэрэглэнэ”, гээд 1774 ондо И.Э.Фишер өөрынгөө “Сибирийн түүхэ” 

соо бэшэhэн байна. Зүгөөр ой модогүй Чуйн (Чуйска), Курайн (Курайска) хадалиг 

газарта энээ таатай байрань бүтүү тэргэ (кибитка) байгаа. Тэрэл үедэ 

алтайгаархин, мүн хакасууд олон булантай иимэ гэр (кереге) баhа бодхоогоо гэжэ 

И.Е.Тугутов тэмдэглээ. Эдэ арад түмэн Ород гүрэнэй мэдэлдэ орожо, газар, уhан 

болон малай бэлшээрийн хомор болоходо, тогтон hуурижажа, нэгэ үедэ ой модоор 

баян газарта түрүүлэн модон гэрнүүдые барижа эхилhэн түүхтэй.  

Тиихэдэ зүүн буяадууд нилээд боложо, XIX дэхи зуунжэлэй эхеэр модон 

гэрнүүдые барижй эхилhэн байна. 1838 оной тоо бүридхэлөөр хориин буяадууд 

7348 hэеы, 1559 модон гэрнүүдтэй байгаа (Кроль М. “Научное обоозрение”, 1900, 

№6), Харин ХХ дохи зуунжэлэй эхеэр бүгэдэ Буряадай газар дээрэ хүдөө ажахын 

хүгжэхэжэ эхилхэдэ, хото хүдөөгэй экномическа хани барисаанай бэхижэхэдэ, 

модон гэрнүүд олоор баригдаа. Энэ үедэ hэеы гэрнүүд модон гэрнүүдээр 
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hэлгэгдэжэ, багахан, дүрбэн ханатай, набтархан оройтой модон гэрнүүд толбойгоо. 

Мэдээжэ эрдэмтэн Ю.Б.Рандаловай тэмдэглэhээр, Бэшүүрэй аймагай hүүлшын 

hэеы гэрнүүд ород-япон дайнай үедэ хаанта засагай сэрэгшэдтэ 1904 ондо 

Петровск-Забайкальскда худалдагдаа (Современное поселение и жилище // 

Культура и быт народов Бурятии. – Улан-Уда: Бурят. Кн. Изде-во, 1965). Монгол 

орондо мүн Агын тойрогт мүнөөншье болотор hэеы гэрээ хэрэглэhээр: хонишод 

зуhаландаа түхэреэн сагаан гэртээ байрлаhаар.  

Мүнөө буряад угсаатан урданайнгаа зочид байра – hэеы гэр сэгнэн, ёhо 

заншалаа hэргээхэ гэжэ оролдоно, залуушуулнай арадайнгаа түүхээр, байдалаар, 

үндэhэн хэлээрээ hонирхоно, шудална. Улаан-Удэдэ буряад арадай Абай Гэсэр 

эпосэй 1000 жэлэй ой тэмдэглэхэдэ, хотын ипподром дээрэ республикын бүхы 

аймагуудай болон хүршэ Усть-Ордын, Агын тойрогуудай түлөөлэгшэд 30-аад гаран 

hэеы гэрнүүдые асаржа, тусхай дотор хэрэгсэлнүүдтэйнь олон түмэнэй hонирхолдо 

табяа hэн. Энэ ехэ hайшаалтай, hүрхэй hонин байгаа бэлэй. 1998 ондо май hарада 

Буряад республинкын 75 жэлэй ойн баярта хото хүдөө аймагуудай 

хүтэлбэрилэгшэд ниислэл хотынгоо гол гудамжада сагаан hэеы гэрнүүд соогоо 

айлшадаа, ноёд сайдаа, хүн зоноо угтаа бэлэй. Мүн 2008 ондо үнгэрhэн бүгэдэ 

буряадуудай “Алтаргана” гэжэ найр наадамнай hэеы гэрэй, үнэхөөрөө, манай 

ажабайдалда тон хэрэгтэй, сэнтэй байhыень дахин гэршэлбэ. 

Гансашье Байгал далайгаараа, үзэсхэлэнтэ гоё байгаляараа бэшэ, мүн түүхэ 

соёлоорой ёhо заншалаараа, шажан мүргэлөөрөө холо ойрын аяншадые Буряад 

оромнай татадаг, hонирхуулдаг гээшэ ааб даа. Тиин шэнэ сагай эрилтээр манай 

эндэ туризм-аяншалга дэлгэрүүлхэ, хүгжээхэ ажал hүүлэй үедэ нилээн яабажа 

байна. Байгалай эрьедэ, аршаан булагтай амаралтын газарта аяншад hэеы гэртэ 

дуратайгаар hонирхон байрлана. 2005 ондо монгол эрхэтэн Мүнхэ өөрынгөө 

нютагhаа hэеы гэрнүүдые асаржа, Байгал далайн эрьедэ хүн зониие амаруулаа. 

Тиихэдэ Улаан-Үдэhөө холо бэшэ Загарайн аймагай Арбижал hууринда Геля 

Эрдынеева Австралиин дүрбэн аяншадые hэеы гэртээ угтаа. Иимэ гэр 

түрүүшынхиеэ тэдэнэр хараад, ехэ гайхаhан, hонирхоhон гэхэ: “hэеы гэртэ байхада, 

табан хушуутай отель соо байhанhаа үлүү дээрэ байна” гэжэ хариин гүрэнэй 

айлшад тэмдэглээ. Тэрэ тоодо 2006 ондо Арсентии Александрович Ербахаев 

нүхэдтэйгөө hэеы гэр бүтээгөөд, хотын Хубисхалай талмай дээрэ (площадь 

Революции) олоной hонирхолдо табяа. Тэрэ барилгашад hэеы гэр ехэ шухаг байра 

гэжэ тоолоно: бүтээхэдэ – бэлэн, зөөхэдэ – хүнгэн, алишье талаараа зохид. 

Одоошье мүнөө сагта олон зоной зарим гэр байрын асуудал анханайнгаа hэеы 

гэрээр шиидхэхээр бшуу. 

Теэд Буряад орондо hэеы гэр худалдажа абаха гээ hаа, тиимэ бэлэн бэшэ, юуб 

гэхэдэ, үйлэдбэриин арга хүсэд hайнаар шиидхэгдээгүй, Монголhоо hэеы асархада 

ехэ үнэтэй. Тиигэбэшье Улаан-Үдын инженерно – педагогическа колледждо 

(даргань – Дашацырен Мижитович Дашинимаев) 2005-2006 онуудаар нилээд олон 
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тусхай дархашуулые hургажа, хэдэн арбаад hэеы гэрнүүдые бүтээгөө, - гэжэ тэрэ 

үеын үйлэдбэриин мастер Аюр Доржиевич Ракшаев мэдээсэнэ. Буряад ороной 

элдэб эмхи зургаанууд, худалдаа наймаанай бүлгэмүүд, хүдөө аймгуудай 

захиргаанууд тэндэhээ hэеы гэрнүүдые худалдажа абаhан байна. Мүн юрын зон 

даача-зуhаландаа табяад байрладаг болонхой. Теэд саг ошохо бүри түхэреэн сагаан 

гэрнүүдэй тоо Улаан-Үдэ болон бэшэшье хото аймагуудай түб hууринуудта 

олошороо, эдеэ хоол баридаг элдэб янзын гуанзнууд болоод байна. 

hэеы гэртэй болохо дуратайшуулые бултынь хангахын тула, тус үйлэдбэри 

түргэдүүлхын тула Улаан-Үдынгөө “Наран” фабрикада hэеыгээ элбэгээр гаргаха 

тухай асуудал шиидхэхэ хэрэгтэй. Засаг баригшаднай дэмжэхэ, энэ хэрэгтэ туhалха, 

хүдөө буряад нютагуудта, аршаан булагуудтай hууринуудта таарамжатай зохид 

анханаймнай hэеы гэрнүүд бусажа ерэхэ, хари гүрэнэй айлшадай, аяншадай 

hонирхол буурахагүй байха. Тиин мүнөө үеын зон, залуушуул hэеы гэрэй нэрэ 

томьёо мартаhан хадаа, заатагүй анхараадаа абаха гэжэ найданаб. 

Элитэ уран зохёолшо Ч-Р.Намжилов hэеы гэр, хүндэмүүшэ түрэл арад 

тухайгаа иимэ мүрнүүдые бэшэhэн байна, шүлэгэйнь удха, минии hанахада, 

хэзээдэшье хуушархагүй: 

Сагаан hэеы гэр нээлгээтэй үүдээрээ холоhоо таниие даллаха 

Сагаан шарахан сайгаа шанажа эзэдынь хүрэhөөр аягалха 

Сагаан эдеэгээр дүүрэн табагаа удаадань асаржа табиха 

Сагаан  буурал үбгэжөөл үдэшэжэ гарахадаа, юрөөл айладхаха. 

Арадай түүхэ, соёл болбосорол, байра байдал, хэлэн арад зоной ухаан 

бодолтой нягта холбоотой. Анхан сагhаа Байгал шадар ажаhуугшадай, илангаяа, 

буряадуудай гэр байрануудай хүгжэлтэ, тэдэнэй түхэлнүүд, нэрэ томьёонууд болон 

хэрэглэлгэ тухай эндэ тобшо тэдыгээр хэлэгдэбэ. 

Резюме: статья посвящена лексике архаичных типов жилищ автохтонов 

Циркумбайкальского региона, бурят и их предков-курыкан, которая, в основном, 

является общей для монгольских и некоторых тюркских, тунгусо-маньчжурских 

языков. В данную тематическую группу входят следующие термины: уурхай – 

гнездо, агы, хүнды, нүхэн – пещера, бүхээг, отог – шалаш, навес, балаган: урса гэр 

– конусообразный шалаш, газар гэр – землянка, обоохой гэр – шалаш, крытый 

войлоком, тэргэ гэр – кибитка на колёсах, самаан гэр – дом из сырцового кирпича 

из глины с добавлением резаной соломы, мякины и др., hэеы гэр – войлочная юрта, 

такжэ приведены названия конструктивных частей войлочной юрты; 6-8 – ханатай 

модон гэр – 6-8 – стенная деревянная юрта и др. Рассмотрены этимология, 

семантика данных лексем, а также технология возведения войлочной юрты сказано 

о растущем интересе иностранных, гостей Республики Бурятия к универсальному 

жилищу аборигенов Циркумбайкальского региона и народов Центральной и 

Средней Азии. 

-оОо- 
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РОССИИН ЭВЕНКНҮҮД 

 

Эвенкнүүд – хойто зүгэй, Сибириин болон Алас Дурна зүгэй олон тоото 

үндэhэ яhатай нэгэн. 2010 оной бүридхэлэй баримтануудай ёhоор, Россиин 

Федерацида 38396 эвенк зон ажаhуудаг. Эвенкнүүд үсөөншье hаа, ашаглаhан 

газарайнгаа хэмжээгээр Сибириин ондоо үндэhэ яhатанhаа булюу байдаг. Эдэ 

газарнуудай хэмжээнүүд тухай Хойто зүгтэ, Сибирьта ба Алас Дурнада 

эвенкнүүдэй мүнөө ажаhуудаг нютагууд гэршэлнэ. Эвенкнүүд Россин Федерациин 

11 субъектнүүдтэ (хизаарнуудта, республикануудта, областьнуудта) ажаhуудаг, 

үндэhэн ажаhуугшадай эрхэ зэргэтэй болонхой. Хилын саанашье эвенкнүүд 

ажаһуудаг: Хитадай зүүн хойто зүгтэ (Хинганай шэлэ шадар), Хитадай арадай 

республикын эвенк хушуунда, Монголдо. 1982 оной бүридхэлэй баримтануудай 

еһоор, Хитадта 19398 эвенкнүүд ажаһуудаг, Монголдо 2000 гаран (1, с.641). 

Этнограф В.А.Туголуковай хэлэһэнэй, түнгүүсүүдэй үсөөн аад, иимэ ехэ газар 

дайдада ажаһуудагынь хүн түрэлтэнэй түүхэдэ тон өөрсэ үзэгдэл болоно (4, с.4). 

Ондо ондоо тээ ажаһуудагшье һаа, эвенкнүүд хэлэнэй? Ажахын, материальна ба 

ухаан бодолой соёлой талаар арсашагүй ниитэ нэгэ шэнжэтэй. Гэхэ зуура, олон 

тоото багахан бүлэгүүд хоорондоо саг үргэлжын ажахын, социальна ба мэдээсэлэй 

талаар харилсаануудгүй байһан, мүнөөшье тиимэ зандаа. 

Эвенк арадай хуушан нэрэнь “түнгүүс”. Эвенк гэһэн тусхай нэрын 

баталагдатар (ХХ зуун жэлэй гушаад онууд), «түнгүүс» гэһэн нэрэ томьео манай 

ороной, мүн гадаада уран зохеолдо тон дэлгэрэнги байһан. 

Эвенкнүүдэй уг гарбалай түүхэ элдэб арадуудай ажахын ба соёлой талаар 

харилсаануудтай байһан гэжэ гэршэлһэн баримтанууд олон. Жэшээлхэдэ хитадууд 

эвенкнүүдые килин, цилин, о-лунь-чунь («орочен» гэһэн үгэһөө), гэжэ нэрлэдэг 

байна, манжа яһатан – орончун, орочон, уоронго, ханты – келлем, селькупууд – 

джумал куп, помпэк, кет яһатан – фунбау, монголнууд – хамниган, баруун 

буряадууд – калджакшин, татарнууд болон яхадууд - тонгус, доодо Амар шадарай 

түнгүүс хэлэтэй арадууд (орочууд, ульчнууд, негидальцууд, нанайнууд) – килс, 

килэн. 
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2010 оной бүридхэлэй баримтануудай ёһоор, мүнөөнэй Буряад республикын 

дэбисхэр дээрэ 2945 эвенкнүүд ажаһуудаг. Тэдэ ажахы эрхилхэ талаар урданһаа 

хойшо гурбан бүлэг боложо хубаардаг һэн: малажалтай эвенкнүүд (мурчен), далай 

шадарай эвенкнүүд (ламучен), оротон – эвенкнүүд (орочон). Мүнөө үедэ тэдэ 

иимэрхүү шэнжэнүүдтэй зандаа, гансал оро үсхэбэрилгэ ниитын ажахыдашье, 

хубиин хэмжээндэшье урданайхидаа орходоо үсөөрөө. 

Эвенкнүүдэй хүршэ арадуудтаяа  нягта харилсаа холбоотой байлга тэдээнтэй 

адли бололгодо нүлөөлөө. Илангаяа буряадуудтай хамта ажаhуудаг эвенкнүүдэй 

дунда иимэ үзэгдэлнүүд олон. Эндэ илалтагаануудынь олон: буряадуудай 

тэдээндэ орходоо олон байлга, урдандаа алба татабариин хүшэр хүндэ байдал, 

яhатан хоорондын гэрлэлгэнүүд, ажахын хушала янза болохо мал ажал эрхилэлгын 

хүгжэлтэ гэхэ мэтэ. Жэшээлхэдэ, моритон түнгүүсүүд (мал ажалтан, «мурчен» гэжэ 

өөhэдыгөө нэрлэдэг) зүүн зүгтэ Байгалай баруун эрьеhээ Амар мүрэнэй эхин 

хүрэтэр, хойто зүгтэ Баргажанай голhоо Кучидай нуурнууд хүрэтэр, урда зүгтэ 

Аргунь, мүнөөнэй Монгол ороной таланууд хүрэтэр ажаhуудаг hэн. Алба татабари 

түлэхэ талаар тэдэ хэдэн томо бүлэгүүдтэ хубаарадаг байгаа: баргажанай, 

нэршүүгэй, урулыын, юрөөгэй, армагай, сэлэнгын гэхэ мэтэ. Б.О.Долгих гээшын 

баримтануудай ёhоор, 1700 ондо тэдэ 6,7 мянган хүн гэжэ тоологдодог байhан (2). 

Үндэhэ яhатай талаар ушарhан үйлэ хэрэгүүдhээ уламжалан, моритон түнгүүсүүд 

буряадуудтай, ородуудтай холисолдоо. Гансал баргажанай түнгүүсүүд өөhэдыгөө 

мүнөө болотор мурчен гэжэ тоолодог, бүридхэлэй ёhоор Буряад Республикада 

тэдэнэй тоо – 461. 

Тэдэ үни сагhаа хойшо буряадуудта ажахын ба соёлой талаар харилсаатай 

байhаншье hаа. Түрэл хэлэеэ абажа ябаа. Олонхинь гурбан хэлэтэй: эвенк, буряад, 

ород. Эвенк залуушуулай дунда тохёолдоог байhан хэлэнэй талаар эрхэ байдал 

hанаа зобоомоор. Социологическа шэнжэлгэнүүдэй баримтануудай ёhоор, эвенк 

яhанай залуушуулай оройдоол 29,8% (3, С.75) түрэл хэлэеэ hайнаар мэдэнэ (3, 

С.75). 

Буряад Республикада ажаhуудаг арадуудай хэлэнүүдые hэргээхэ, хүгжөөхэ 

талаар байдалые хараада абан, эндэ хуули ёhоной – гуримшуулгын эшэ үндэhэн 

байгуулагдаа. Тиигэжэ «һуралсаг тухай» (1992 он), «Буряад Республикын 

арадуудай хэлэн тухай» (1992 он) Буряад Республикын Хуули  бэелүүлэгдэнэ, 

«Буряад Республикын арадуудай хэлэнүүд тухай» Буряад Республикын Хуули 

бэелүүлхэ талаар республиканска хэмжээ ябуулгануудай түсэб бэлдэгдэнэ.  

Буряад орондо 90-ээд онуудта (аймагуудай) эвенкнүүдэй аймагуудай болон 

республикын эблэлнүүд байгуулагда. 2005 ондо эблэлдэ Захааминай аймагай Мэлэ 

hуринай хамнигад ороhон байна. Тэдэ 2002 оной Бүхэроссиин (бүрид) 

ажаhуугшадай бүридхэлдэ эвенк – хамнигадбди гэшэ мэдүүлhэн юм. Хамта дээрээ 

тэдэ 419 хүн. Тэдэ эвенкнүүдэй үри hадаhад гэhэн гэршэлгэ РАН-ай этнографиин 

болон антропологиин институдhаа абтаhан байна (Москва хото). 
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90-ээд онуудта залуушуулые арадай заншалта үйлэдбэридэ хабаадуулхын тула 

Буряад ороной дүрбэн hууринуудта эвенк соёлой түбүүд, мүн баhа Улаан-Удэдэ 

«Арун» гэhэн эвенк соёлой республиканска түб байгуулагдаа. Тэдэ үндэhэтэнэй 

заншалта hайндэрнүүдые, хүбүүд, басагадай, гэр бэлэнүүдэй республиканска 

конкурснуудые үнгэргэдэг. Түс хэлсээ ябуулгануудта хабаадаашадай тоо жэлhээ 

жэлдэ дээшэлнэ, энэнь үндэhэн ажаhуугшадай, илангаяа залуушуулай арадайнгаа 

соёлоор hонирходог болоhон гэршэлнэ. Иимэ эблэлнүүд Россиин эвенкнүүдэй 

ажаhуудаг бүхы районуудта байгуулагданхай. 2009 оной март hарада Россиин 

эвенкнүүдэй холбоон байгуулагдаа, тэрэ ниитын эмхиин эрхэ зэргэтэй болонхой. 

Россиин олон районуудай hугуулинуудта эвенк хэлээр эхин классуудта тусхай 

хэшээлнүүд, ахашад классуудта факультатив заагдадаг. Түрэлхи хэлэеэ мүн баhа 

соёлой тубүүдтэ үзэдэг байна. Эвенк хэлэн Буряад республикада, Яхадта, Санкт-

Петербургда – гурбан дээдэ hургуулинуудта шудлагдадаг. Тэдэниие дүүргээшэд 

эвенк ба ород хэлэнүүдые заахаhаа гадна, гүрэнэй ба олониитын эмхи зургаануудта 

ажаллана. 

Буряад болон Яхад республикануудта долоон хоног бүхэндэ эвенк хэлэн дээрэ 

радио ба теледамжуулганууд үнгэргэгдэдэг. Россиин олон районуудта эвенк хэлэн 

дээрэ сонинууд, сэтгүүлнүүд гарадаг. Россида уран hайханай, эрдэмэй, hуралсалай 

болон hуралсалай – методическа зотолнууд эвенк хэлэн дээрэ хэблэлдэдэг. 

20-дохи зуун тэлэй 90-ээд онуудай hүүл багhаа Россиин ба хитадай 

эвенкнүүдэй хоёр талын харилсаанууд хүгжэжэ эхилээ. Жэл бүри хоёр гүрэнэй 

зохёохы коллективүүдэй андалдаан үнгэргэгдэдэг, хэлэнэй ба соёлой 

асуудалнуудаар эрдэмэй конференцинүүд эмхидхэгдэдэг, түлөөлэгшэд элдэб янзын 

хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг юм. 

Бүхы дээрэ Буряад ороной эвенкнүүд республикын арад зоной асуудалнуудаар 

hонирхон ажаhуудаг, өөhэдынгөө үндэhэтэнэй ажабайдалые хэбээрнь үлөөхэ, 

саашань хүгтөөхэ гэжэ оролдодог юм. 
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ОХУ, БУИС. 

 

Ц.ДОН ТУХАЙ МҮНӨӨ ҮЕЫН ЗУРАГЛАЛ 

 

Буряадай элитэ зохеолшо, шүүмжэлэгшэ, олониитын ажал ябуулагша, 

Цыденжап Дондупович Дондубон хадаа олониитын дунда «Ц.Дон» гэhэн нюуса 

нэрээрээ алдаршаhаниинь бултанда мэдээжэ. Буряад арадай, мүнөө үеын хэлээр 

хэлэхэ болоо hаа, түрүүшын эрдэм ухаанай, болбосоролой министр байhан Ц.Доной 

намтар ба ажаябуулгань манай анхарал татаhанай шалтагаан гэхэдэ иимэ. Манай 

ажаhуудаг Ивалгын аймагта, Нурселени тосхондо, Ц.Доной хоердохи хүбүүн 

болохо Доржо үбгэнтэй уулзаhан, танилсаhан ушар. Тэрэ үбгэн, буряад уран 

зохеолой үндэһэ hуури табигшадай нэгэн болохо мэдээжэ Ц.Доной дүрбэн 

хүбүүдэйнь мүнөө сагта мэндэ байhан ганса хүбүүниинь болоно. Бэшэ гурбан 

хүбүүдынь элдэб ушарhаа боложо мүнөө сагта дүтэлжэ хүрөөгүйш hаань, Доржо 

үбгэн олон тоото дурдалга hанамжануудые бидэндэ дамжуулhаниинь ехэ 

hонирхолтой. 

Гэхэтэй хамта, мүнөө үеын сагай байдалда мэдээжэ буряад уран зохеолшодой 

намтар, зохеохы дүй дүршэл шэнэлэн шэнжэлэгдэжэ байдагынь ехэ hайшаалтай. 

Тиимэhээ бидэ Ц.Галсановай, Г.Туденовай, В.Махатовай, С.Балдановай, 

Н.Мадаевай, С.Осоровагай болон бусадай шэнжэлэл hанамжанууд дээрэ үндэhэлэн 

энэ ажал бэлдээбди. 

Ц.Дон… Богонихон аад, сууряан дуутай энэ нэрэ гушаад онуудта буряад 

уншагшадай дунда айхабтар ехээр суутай болоhон юм. Теэд 1937 оной намарhаа 

эхилээд, 1957 оной тэн болотор энэ нэрэ мартагдашаhан шахуу байгаа. «Арадай 

дайсан» гэжэ хардуулагдаhан хүнэй хэрэгынь сагааруулагдажа, 1958 онhоо эхилээд, 

буряад арад зонойнгоо дунда дахинаа ехэ хүндэтэйгөөр дурдагдадаг, хожомынь 

бүри суутай болоо бэлэй [3]. 
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1905 оной дүрбэ hарын 15-ай үдэр, Бэшүүрэй аймагай Бодонгууд hомоной 

Аяга нютагта hуужа байhан Будын Дондобтон гэжэ айлайда түрүүшын хүбүүн 

түрэжэ, эхэ эсэгэ хоероо баясуулба. Тэрэ хүбүүндээ Цыденжап гэжэ нэрэ үгэбэ. 

Цыденжап хүбүүнэй бага балшар наhан урданай үгытэй буряад айлай үхибүүдhээ 

юугээрээшье илгаагүйгөөр үнгэрhэн байна. Хойноhоонь олон дүүнэр hубарижа, 

жэл ерэхэ бүри бүлын байдал хүндэрбэ. Дороо олон дүүнэртэй Цыденжап таба 

наhатайhаа хойшо эхэ эсэгынгээ ажалдашье туhалалсаад абадаг болобо. Энэ үе 

тухай Ц.Дон иимэ ушар өөрынгөө намтар соо бэшэнэ: «Хонхоло нютагта анхан 

улаан морео унажа, бухал шэрэжэ hураhанаа hананаб. Нэгэ бухалда ошоод, 

мориноймни аятайгаар байжа үгэхэгүйдэ, эжымни тармуурайнгаа эшээр ууса 

дээрэнь тоншоодхео. Тиихэдэнь улаан морим гэнтэ даб гэжэ хатаржархихадань, 

шарахан шляпа малгаймни хуу хиидэшэhэн юм. Тэрэниие мартагшагүйб, айhан 

байгаа хаб». Зургаа наhаяа гүсэжэ ябахадань, 1911 оной намар хүбүүгээ шэрээд, 

эсэгэнь Тоодхотын hургуули ошобо. «Тоодхотын hургуули» гээшэнь, 1890-д ондо 

Ново-Никольско гэжэ ород тосхондо тогтоhон, буряад үхибүүдые hургадаг хоер 

ангиин (5 жэлэй) училищи hэн. 

Эдеэ хоолой, үмдэхэ хубсаhанай талаар хэршье ехэ бэрхэшээлнүүдые үзэбэшье 

hаа, 1916 оной хабар тэрэ училищияа амжалтатайгаар дүүргэбэ. Зааhан багша 

нарынь «үшөө саашаа hураха еhотойш» гэжэ ехэ захиба, өөрөөшье hураха ехэ 

дуратай байгаа. 

Граждан дайнай гал дүлэн соробхеод, замхажа байhан үедэ 1920 оной hүүлээр 

Цыденжап нютагай зоной мал тоолохо онсо комиссида оруулагдаба. 1921 оной нэгэ 

hарада Амагаланта гэжэ нютагта бодонгууд hомоной хамтын суглаан боложо, 

нютагайнь зон Цыденжабые hомоной ревкомой гэшүүнээр hунгаба. 1922 ондо 

Бодонгууд hомоной гэшүүн болгон дэбжүүлэгдэбэ. 1923 ондо ленинскэ 

комсомолой гэшүүн болоод, нютаг дээрэ комсомолой эмхи тогтоожо, тэрэнэй 

секретаряар hунгагдаба ха. 1924 оной арба hарада Гушадай хушуунай гүйсэдхэхэ 

комитедэй президиумэй гэшүүнээр hунгагдаад, хушуунай түрүүлэгшын орлогшоор 

гурбан жэл соо хүдэлбэ. 1925 ондо партиин гэшүүн болобо. 

Хүдөө нютагуудаар шэнэ совет байдал байгуулхын, нэбтэрүүлхын түлөө 

шармай оролдожо, унаhан малгайгаа абаха сүлөөгүй ябаха зуураа, 1925 онhоо 

эхилжэ, Ц.Дон «Буряад-Монголой Үнэн», «Залуу малшан» сонинуудта элдэб янзын 

богонихонууд аад, ехэтэ шанга хурса мэдээсэл, статьянуудые хэблэдэг болоhон 

байгаа. Эдэ ялас гэмэ заахан бэшэлгэнүүдээрээ «юумэ бэшэхэ талаараа ехэ 

боломжотой хүн» гэжэ хараада абтаа hэн ха. 

Уданшьегүй, 1928 оной найма hара соо партиин Обкомой дуудалгаар Улаан-

Үдэ ерэжэ, «Үнэн» Сониной хүдэлмэришэн болобо. Түрүүн эндэ секретаряар, 

удаань хүдөө ажахын таhагые даагшаар, редакторай орлогшоор ажаллаба. 1930 

оной арба нэгэ hараhаа «Үнэн» сониной харюусалгата редактораар баталагдаба. 
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Жэл ошохо бүри Ц.Доной албанай хэрэг үргэдэжэ, үлүү ехэ сагыень эзэлдэг 

болобо. 1933 оной гурба hарада БМАССР-эй гэгээрэлэй министр болгогдобо. 

Гэбэшье, уран зохеолой хүдэлмэриеэ орхеогүй, орхихоеошье hанаагүй hэн. 

1936 оной эхинhээ 1937 оной юhэ Һарын 15 хүрэтэр Ц.Дон Буряад-Монголой 

номой хэблэлэй уран зохеол оршуулха таhагые даагшаар ажаллаба. 

1938 оной юhэ hарада Ц. Дон наhа бараба. 

Ц.Доной Доржо хүбүүнэй бидэндэ барюулhан И.Болдогоевай «Правда о 

гибели Ц.Дона» [1] гэжэ статья соо иигэжэ бэшээтэй: «В журнале «Огонек» была 

опубликована статья заместителя председателя Всесоюзной комиссии по 

литературному наследию репрессированных писателей Виталия Шинталинского. 

Там есть такие слова: «В нашей стране было незаконно репрессировано около двух 

тысяч литераторов, около полутора тысяч погибло в лагерях и тюрьмах, так и не 

дождавшись свободы, сто пятьдесят погибли без вести…. Литератор – одна из 

«выбитых» профессий, и понятно почему верховному палачу и его подручным 

важно было в первую очередь лишить общество его самосознания». 

Эгээл энэ хэлэдэг түрүүшын гушаад онуудай репрессидэ ороhон уран зохеолдо 

хамаатан соо манай түрүүшын прозаик, буряад уран зохеолой үндэhэ hуури 

табилсагшадай нэгэн Ц.Дон оролсоно. 

Ц.Дондубон 1937 оной юhэ hарын 21 түрмэдэ хаагдаа. Найма hара соо 

хэрэгэйн үзэлгэ үргэлжэлөө. 1938 оной зургаа hарын 2-то буудажа аллаха гэhэн 

шиидхэл абтажа, тэрэ hарын 14-эй үдэр бэелүүлэгдэhэн байна. Энэ мэдээсэл 

архивhаа абтаhан. 

СССР-эй Верховно суд 1957 оной дүрбэ hарада 1938 оной шиидхэл hэлгэжэ, 

Дондубоной нэрэ наhа бараhанай hүүлдэшье hаа сагааруулагдажа, хэрэгынь 

зэмэгүйн тулада, тушаагдаhан дүүргэгдэhэн болоно. Эгээл энэ сагта Ц.Донной хани 

нүхэр Чимитцу Дылгыровна нүхэрэйнгөө наhа бараhанайнь гэршэлгэ абаhан байна. 

Тэрээн сонь зургаа hарын 21 наhа бараа гэжэ бэшэгдэнхэй, буудуулаа бэшэ. 

Үдэрыньшьеш буру табяатай. 

Түрмэдэ хаагдаhанайнь hүүлдэ аяар хорин жэл үнгэржэ, үни заяан тэрэмнай 

дэлхэйhээ халиhан ха юм гэжэ Верховно сүдэй мэдээсэлhээ гэр бүлэнь мэдээл! 

Хэдэн олон жэлнүүд соо түрэлхидынь өөрhөөнь гү даа, али өөр тухайнь мэдээсэл 

хүлеэгээ гээшэб! Тэрэл 1938 ондо Буряад-Монголой НКВД Дондубониие 10 

жэлээр, бэшэлсэхэ эрхэгүйгөөр концлагерь эльгээгдэhэн гэжэ сээжээр дуулгаҺан 

байна.  

И.Болдогоевай статья соо үшөө олон тоото, яагаад Ц.Дониие түрмэдэ зобооhон 

тухай, хэн тэрэнтэй хамта байгааб, юун гэжэ хардааб, бишыхан бэшэгүүд тухай, 

яажа Чингис хүбүүниинь «эсэгэшни хэн байгааб, бү марта» гэжэ хардуулжа 

түрмэдэ ороhон тухай гэхэ мэтэ мэдээсэл байна. 

Ц.Доной зохеохы дүй дүршэлhөө: «Абамни ехэ шогтой, зугаатай, хурса 

хэлэтэй, ябаhан лэ газартаа энеэдэ, зугаа, наада гаргажа ябадаг, хүхюун зантай хүн 
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hэн»,- гэжэ Доржо үбгэн хөөрэнэ. «Үнэндэ» ороходоо Ц.Дон өөрөө «зохеолшо 

болохо хүн гээшэб» гэжэ огто hанадагүй байгаа. Ганса нэгэн фельетонууд 

гараадхидаг болобо. Тииhээр байтарнь, 1929 ондо «Үнэн» Сониной хуудаhанууд 

дээгүүр «Алсагар Мархай» бии боложо, Агын элдин талаhаа Ангарын эръе туласа 

буряад арадай зүрхые буляан абажа тэшхүүлбэ. Хэдэргэ хэлэтэй, үлирбэ үргэтэй 

Алсагар Мархайн ябаhан лэ газарта хубалза ёhотон hүгэдэжэ, хара хирээгээр 

хаагалалдажа хашхаралдажа, хажуу тээшээ зугададаг болоо. «Алсагар Мархайе» 

үргэжэ, «гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ хүргэһэн» зон хэн гээшэб гэжэ асуубал, 

Х.Н.Намсараев, Ц.Дон, Б.Ц.Абидуев, Д.Дашанимаев гэгшэд болоно. Эдэ 

зохеолшодой бэшэhэн фельетонууд «Алсагар Мархайн» нэрээр гарадаг байгаа, эдэ 

зохеолшодой бэлигэй хүсөөр «Алсагар Мархай» арадай дунда суурхаhан юм. 

Мэдээжэ буряад шүлэгшэн Ц. Галсанов иигэжэ hанамжаяа дамжуулна: «Эхин 

шатын hургуулида байхаhаа би «Буряад-Монглой Үнэн» газетэдэ бэшэдэг hэм. Тэрэ 

мүрөөрөө редакцида ерэбэб. Тиигэдэ Алсагар Мархайе үүдэнэй шолоохойгооршье 

hаа хараhайб гэжэ бодоhон байгааб. Үүдэн бүриин забhараар шагаанаб, хаалгатай 

байгаа hаань, бишыха, hэмээхэн онгойлгод гээд шагаанаб. Тиижэ ябатарни, нэгэ 

үүдэнhээ шанга абяан дуулдашаба: 

- Орогты! Хэм бэ? 

Заригад гээд, хайшаашье гүйхэеэ маргажа байтарни, үүдэн нээгдээд, хурса 

хүрин шарайтай, гааhа зууhан сэб гэмэ хүн үзэгдэбэ. 

- Хэндэ хэрэгтэйбши, хүбүүн? 

- Алсагар Мархайе хараха гээ hэм,- гээд, үлэ дуулдаг аалиханаар ама хахарбаб. 

- Аа…- гэжэ утаар татан таhалгадаа оруулба.- Материал асараа г 

Ш? Асар наашань… 

- Үгы. Миин ябанаб. 

- Хаанахибши? 

- Элхиимби. 

- Аа, Алсагар Мархайн ниидэжэ дээгүүртнай гарахые харааhэн гүш? – гээд, 

бүтүүхэн энеэбэ. 

 Үгы. hөөргөө хэдыдээ ниидэгшэ ааб гэжэ, үдэр бүхэндэ тэнгэри адуулаад, ядаа 

hэмди, - гэхэдэм, бүри ташаганаса энеэбэ. 

Ушарынь юуб гэхэдэ, нэгэтэ газетэдэ гараhан Алсагар Мархайн фельетон соо 

хэлэгдэхэдээ, дүнэн азаргын суухые бүмбэгэ болотор үлеэгээд, аэростат шэнги, 

тэрээн соогоо hууhан Алсагар Мархай Элхи дээгүүр ниидэжэ, Хэжэнгэ оробо гэhэн 

байгаа юм. Элхиин hургуулида hуража байhан бидэнэр тэрээнииень уншаад, 

гэдэргээ ерэхыень хүлеэжэ, тэнгэри адуулагша hэмди. 

Тиихэдэ би Ц.Дониие танихашьегүй, Алсагар Мархайн нэгэн эгээл эдэбхитэй 

нюурынь гэжэ мэдэхэшьегүй ябааб…[2] 

«Алсагар Мархайн» буланда бэшэhэн тэрэнэй тоо томшогүй олон 

фельетонуудынь хурдан ухаан, хурса хэлээр бусалан, буръялан, бушхан билтаран 
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байдаг hэн туладаа, олоной сэдьхэл нилээд татадаг бэлэй, арад тэдэндэнь 

мээхэйгээр хандадаг бэлэй. 

Ц.Доной эмхидхэхы шадабаринь уран зохеолой хүдэлмэридэнь туhатай байгаа. 

Жэшээлэн хэлэхэдэ, С.Туя, Х.Намсараев, Д.Хилтухин, Д.Мадасон, Д.Дашанимаев 

болон бусад уран зохеолшодтой хамта Ц.Дон Буряадай уран зохеолшодой Холбоон 

байгуулалсаhан байна. Мүн тиихэдэ «Тэмсэлэй шэмэг», «Соёлой хубисхал», 

«Республикын хабар», «Буряадай гэгээрэл» гэхэ мэтэ альманах-номуудые 

эмхидхэлгэдэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаhан юм. Гадна тэрэнэй хүтэлбэри доро 

«Бата зам» гэжэ буряадай түрүүшын уран зохеолой сэтгүүл, түрэл хэлэн дээрэ 

бэшэдэг буряад шүлэгшэдэй түрүүшын ном  болохо Б.Абидуевай «Наранай туяа» 

гэжэ ном, «уран шүлэгүүдэй дээжэ» гэжэ ном, эхилэн бэшэгшэдэй «Булаг» гэжэ 

ном-журнал, «Уран зохеолой түүбэри» гэhэн согсолбори гаргагдаhан байха юм. 

Мүн «буряад-Монголой үнэн» Сониной хуудаhанууд дээрэ «Алсагар Мархай»гэhэн 

шог-егто булан эмхидхэгдэhэн байна [3]. 

1930 ондо «Тэмсэлэй шэмэг» сэтгүүлдэ «Шуhата хюдалга» гэhэн Ц.Донной 

түрүүшын рассказ хэблэгдэбэ. Энээн соогоо автор граждан дайнай үедэ сагаантанай 

гаргаhан жэгшүүритэ муухай аяг ааша элирүүлхэ, арадай баатар партизануудай 

сухаришагй шэн зоригые харуулха гэжэ оролдоhон байгаа. Энэнэй удаа, 1931 ондо 

гараhан «Хэрэг бүтэбэ» гэжэ хоердохи рассказ соогоо Ц.Дон өөрынгөө hайн мэдэхэ 

юумэн тухай – түрүүшын коммунын бии болоhон тухай бэшэжэ, дүй дүршэлэйнгөө 

дээшэлжэ ябаhые харуулаа. 

«Хиртэhэн hара» - 1932 ондо түрэжэ, арадайнгаа дунда суурхаа юм. Энэ хадаа 

алишье талаараа эхин шатадаа ургажа ябаа буряад уран зохеолой томохон тулга 

боложо үгэhэн ёhотой повесть мүн, колхозно темэ дээрэ бэшэгдэhэн түрүүшын 

томо зохеолнуудай нэгэниинь болоно. 1935 ондо Ц.Доной «Брынзын санха» гэжэ 

хоердохи томо зохеол хэблэгдэбэ. Энээн соо урдахи повестиин үргэлжэлэл бүри ехэ 

амжалтатайгаар. Урда урдаhаа харалсаhан Ангиин зүрилдөөтэй хоер бүлэгүүдэй 

үйлэ, тэмсэл хурсадан үзэгдэнэ. 1936 ондо Ц.Доной хэблэhэн «Үбгэн Жэбжээнэй 

Мэргэн» гэжэ үльгэр хадаа хэжэ захалhан томохон ажалайнь эхин hэн. 1937 ондо 

колхозно темэ дээрэ бэшэгдэhэн «Лодыриин зүүдэн» гэжэ Һүүлшынгээ рассказ 

хэблэн гаргаа. 1936 ондо бэшэгдэhэн автобиографии соогоо Ц.Дон бэшэнэ: «Мүнөө 

үедэ индустриальна темэдэ зорюулагдаhан шэнэ юумэ бэшэжэ байнаб». Энэ 

романдаа «Тужа соо» гэжэ нэрэ үгэhэн байгаа. Эдэ гар бэшэлгэнүүдэйнь ехэнхи 

хуби подвал соо байhан аад, 1938 оной Сэлэнгын үертэ абтажа hалашаhан байгаа. 

Дээрэ дурсагдаhан бүхы зохеолнуудаа Ц.Дон оройдоо долоон жэлэй турша соо 

гол хүдэлмэриингөө забhарта hамбаашалан бэшэhэн юм. Энэ үедөө «Буряад-

Монголой Үнэн» Сониной харюусалгата редактор, гэгээрэлэй министр, Бургизай 

таhагые даагшаар ажаллажа байгаа hэмнэй. Эдэ зохеолнууд гансал үдэшэ, 

хүдэлмэриин hүүлээр бэшэгдэhэн байха[4]. 
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Гэхэтэй хамта, мүнөө үедэ Ц.Дониие буряад уран зохеолой шүүмжэлэлэй 

үндэhэ hуури табилсагшадай нэгэн гэжэ элирүүлэгдэжэ байна. Энээн тухай «Буряад 

уран зохеолой шүүмжэлэл, шэнжэлэл» гэhэн буряад хэлэ бэшэгэй эрдэмэй 

кандидадай диссертаци манай hургуулиин буряад хэлэнэй багша Найданова В.А. 

бэшэнэ: «Буряад уран зохеол шэнжэлэлгын түрүүшын туршалганууд 1920-д 

онуудай hүүл багта хараалагдана. Тэдэнэй тоодо Ц. Доной «Уран зохеолые анхарха 

шухала» 1931, «Улам дээшээ хүгжэхын түлөө тэмсэхэ» 1936, «Агууехэ хүгжэлтын 

зам дээрэ» 1936, «Булаг» сэтгүүлэй шүүмжэлэл 1935, «Б.Абидуевай «Наранай туяа» 

номой оршол 1931 оной оролсоно. Түрүүшын шүүмжэлэлэй алхамууд буряад уран 

зохеолой урасхалда зорилго табижа, хүндэ хүшэр хүгжэлтын асуудалнуудые 

шиидхэжэ баяжуулhаниинь арсалтагүй. Эгээл энэ сагhаа буряад шүүмжэлэлэй 

ябаса уран зохеолой бэеэ даанги таhаг боложо хүгжэhэнииь ажаглагдана»[5]. 

Буряад арадай үнэн хүбүүн, олониитын, гүрэнэй ажал ябуулагша, бэлиг ехэтэ 

уран зохеолшо, шүүмжэлэгшэ Ц.Доной буряад уран зохеолой түүхэдэ онсо hуури 

эзэлhэниинь дамжаггүй. 

Ц.Доной зохеолнууд хадаа арад зониие, уншагшадые hайн, сэбэр, арюун 

hанаатайгаар, еhо гуримтайгаар хүмүүжэлгэдэ хэлэшэ сэгнэшэгүй ехэ үүргэтэй 

байhаншье, байнашье гэжэ үнэн сэхээр тэмдэглэхэ хэрэгтэй. 
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SUMMARY 

The acknowledgement of Buryat literary-critical idea was developing out it self on 

the during of the stages of development. The close connection between the history and 

criticism of literature gives the opportunity of the origin of scientific conception of 

literary critic. The founding of Buryat literary-critical idea is observed on the synthesis of 

critical and literary foundings. 

Literary-critical work of Tz.Don, one of the first Buryat literary critics, is the most 

prominent in the history and the foundation of  the Buryat critics. This article is about the 

main components of Tzidenzhab Dondubon's critical method, which expresses the social, 

historical, literary factors, tightly connected with the specification of the literary-critical 

work. Tz.Don was a publicist and a pudlic man and it characterizes him as a prominent 

personality. 

The research of his poetic and literary-critical work is necessary and important to 

clear out the process of foundation of the Buryat literature during its development.  
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ЗАХААМИН НЮТАГ ХЭЛЭНЭЙ НЭРЭ ХЭЛЭЛГЫН  

ХУБИНУУДАЙ ОНСО ШЭНЖЭ 

 

Удхаараа алибаа юумэ, үйлэ, үзэгдэл нэрлэһэн, хэн?, юун? гэһэн 

асуудалнуудта харюусадаг. Түхэлөөрөө тоо, зохилдол, хамаадалаар хубилдаг. 

Үүргээрээ хэлэлгэ соохи мэдүүлэлэй ямаршье гэшүүниинь боложо хэрэглэгдэдэг. 

Иимэ бэеэ дааһан хэлэлгын хубиие юумэнэй нэрэ гэнэ. Буряад хэлэнэй юумэнэй 

нэрэнүүд гарбалайнгаа, удхынгаа, түхэлэйнгөө, үүргынгөө талаар олон шэнжэтэй. 

Гарбалайнгаа талаар: а) үндэһэн ба гараһан; б) энгэй ба бүридэмэл; в) эрэ ба эмэ; 

Түхэлэйнгөө талаар: а) нэгэнэй ба олоной; б) зохилдол; в) нюурта ба өөртэ 

хамаадал. 

Юумэнэй нэрэнүүд үндэһэн болон гараһан гэжэ илгардаг. Захаамин нютаг 

хэлэнэй юумэнэй нэрэнүүд ехэнхидээ уг үндэһэн гү, али анхан хойшо 

хубилалтагүй тэрэ зангаараа хэрэглэгдэжэ ябаһан. 

Жэшээнь: эм, хүн, хүл, гал. 

Мүн гарамал үндэһэн гү, али залгабаринуудай хүсөөр гараһан аад, мүнөөнэй 

хэлэндэ илгаруулхаяа болиһон юумэнэй нэрэнүүд: уһан,саһан, нарһан. 

Гараһан юумэнэй нэрэнүүд гү, али ямар нэгэ суффиксын хүсөөр бии болоһон: 

Жэшээнь: айлчин – айлшан, шоргоольджин-шоргоолжон, долоогоной – долоогоно 

гэхэ мэтэ.  

Захаамин нютаг хэлэндэ хэрэглэгдэдэг юумэнэй нэрэнууд: 

 

Захаамин Литературна Оршуулга 

шэлээбэр худхуур кочерга 

бахана туулга столб 

хүрэнгэ айраг напиток, заквашенное молоко 

үүбэй үлгы колыбель 

сүсэгэй зөөхэй сметана 

талхан хилээмэн хлеб 

гурил талхан мука 

гүсэ, забьяа заварник заварник 

һуулга, загнуу hуулга ведро 
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уняан утаан дым 

бог шорой мусор 

мүнэһэ туулмаг матерчатый 

бөөри (Санага) мөөри колесо 

хайрсаг, лаар ханза сундук 

хоори (Улэгшэн) мөөри колесо 

боохолдой шудхэр черт 

пилаага  низкая кадочка для масла 

хажуунха (Нурта)  сеник 

теебии хүгшэн эжы бабушка 

соол, гэр гэр изба 

сабхан  кастрюля 

хилмаа хахуули удочка 

буурсаг  семя, плод дикоголука 

шуунха, шугуунха  котел 

зэдэгэнэй гүлзөөргэнэ земляника 

хабшалга гадаһан палка с железным наконечником 

коошко, хыйсхэ миисгэй кот 

сомцогой, 

борбоосхой 
борбоосхой кедровая шишка 

һаньдизай санзай благовоние 

сээрэнхэ, зуруул зуруул спичка 

шургуул һугалга выдвижной ящик 

торхо оеорсог крынка, квашня 

таряа орооһон зерно, хлеб в зерне 

зилланха (зиллянка) зеленко зеленка 

хушалта (хушалга) гэрэй орой крыша дома 

дусхаа хабтагай доска 

зоргодоһо 
харуулай 

зомгооһон 
стружка 

 

Зарим үгэнүүд фонетикын талаhаа элдэб хубилалтанууд боложо, үгын дүрсэ 

ондоо болоно:  

 

Захаамин Литературна 

хотиго хутага 

тонгорог донгорог 

шүрмэһэн шүрбэһэн 

хулха холхи 

үгээ үгы 

һоньдино һонгино 

шар Сар (үхэр) 
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хорим хурим 

зомгол зомгооһон 

сүү һүн 

самиргай сабиргай 

болдзор болзор 

хагад хахад 

андзаһан анзаһан 

илааһан аляаһан 

угаальник (Нурта) умывальник 

үлээдэһэн үлөөдэһэн 

 

Дээрэ дурадхагдаһан онсо фонетическэ илгаатай юумэнэй нэрэнүүд зарим 

ушарта дайралдана. 

Хэлэлгэ соо ороходоо, юумэнэй нэрэнүүдэй хоорондоо удхаараа харилсан, 

түхэлөөрөө хубилна. Энэ грамматическа хубилалта үзэхэдөө, тэрэнэй тэмдэглэдэг 

хэлэлгэ соохи харилсаануудые илгаруулан хараябди. 

А) тоогоор хубилалта гү, али үгэнүүдэй хоорондоо тоогой харилсаануудые, 

тэдэнэй тусхай залгалтануудые тэмдэглэхэ еһо болоно; 

б) зохилдолоор хубилалта гү, али үгэнүүдэй хоорондохи падежэй 

харилсаануудые, тэдэнэй тусхай залгалтануудые абаха еһо болоно; 

в) хамаадалаараа хубилалта гү, али үгэнүүдэй хоорондохи юумэнэй болон 

нюурнуудай харилсаан, тэдэнэй тусхай залгалтануудые тэмдэглэхэ ёhо болоно. 

Юумэнэй нэрэнүүдэй падежнүүдээр хубилхые хаража үзэе. 

 

Н.п. хүн хотиго аха            буу 

Х.п. хүүни хотигони ахаэн         бууйи 

З.п. хүүндэ хотигодо ахада         бууда 

Ү.п. хүүйи хотиго ахаэн         буу 

36. п. Хүүгээр хотигоор ахаар        буугаар 

Хм.п хүүнтэй хотиготой ахатай       буутай 

Г.п. хүүнһээ хотигоһоо ахаһаа       бууһаа 

 

Юумэнэй нэрэнүүд хамаанай падежтэ –и, -ий, -аэн, залгалтатай, харин 

литературна хэлэндэ –ын, -ай, -гай. Зарим падежнүүдэй залгалтанууд литературна 

хэлэнэй залгалтануудтай адли. 

Нюурта ба өөртэ хамаадалда литературна хэлэнһээ илгаагүй. Литературна 

хэлэндэ олоной тоо тэмдэглэһэн үгын һүүлдэ –нууд гэжэ залгалта хашалган болон 

удаан аялганаар һүүлтэһэн үгэнүүдэй хойно залгагдана, харин захаамин нютаг 

хэлэндэ –д, -дууд, -һууд, -нууд, -шуул залгалтануудай хүсөөр олоной тоогой түхэл 
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бии болгогдоно. Жэшээнь: нохойнууд – нохойд, тахяанууд – тахяад, шар – 

шарнууд, үбгэд – үбгэшүүл, багшанар – багшад. 

Захаамин нютаг хэлэндэ –нар гэжэ залгалта ехэ хэрэглэгдэдэггүй. 

Тэмдэгэй нэрэ 

Удхаараа алибаа шанар, шэнжэ, тэмдэг нэрлэжэ, ямар? Гэһэн асуудалда 

харюусажа, түхэлөөрөө нэрэ үгэнүүдтэй адляар тоогоор, зохилдолоор, хамаадалаар 

хубилдаг. Иимэ хэлэлгын хубиие тэмдэгэй нэрэ гэнэбди. Тэмдэгэй нэрэнүүд удха 

болон түхэлөөрөө: 

а) анхан ба гараһан; 

б) шанарта ба харилсаата; 

в) юрэнхы, сасуулһан, үлүүлһэн зэргын гээд илгарна. 

Литературна нормоһоо энэ нютаг хэлэнэй тэмдэгэй нэрэнүүд ехэ илгаагүй. 

Мүн тиигэбэшье зарим онсо үгэнүүд дайралдана. Анхан тэмдэгэй нэрэнүүд: 

 

Захаамин нютаг хэлэн Литературна хэлэн Оршуулга 

намтар набтар низкий 

мээнэг үбэштэй глупый 

бэлеэн бүлеэн теплый 

муна, мундуу мундуу лихой 

түхэрёон түхэреэн круглый 

Хиитэн (Нурта) хүйтэн холодный 

һахаа аймшагтай страшный 

ондёон удаан медлительный 

зиихан заахан маленький 

тэбэдүү яаруу суетливый 

 

Жэшээнь: Бадмын Сэсэгмаа мундуу гээшэниинь гайгүй. Газарта түхэрёон 

мөөри хэбтэһые аваттиба. Хубсаһаа тайлахадаа, нэн түрүүн бэлеэн уһан соо, 

һүүлдэнь хиитэн соо зайлаад абахада һайн.  

Гараһан тэмдэгэй нэрэнүүд: 

 

Захаамин нютаг хэлэн Литературна хэлэн Оршуулга 

гозогор (хүн) үндэр высокий 

түүдэгтэй һанаамгай беспокойный 

мунтиг шадалгүй беспомощный 

айдхатай аймшагтай страшный 

шалюур шашаг болтливый 

 

Жэшээнь: Үсэгэлдэр айдхатай һониниие дуулаави. Тэрэшни түүдэгтэй юум.  

Буряад хэлэндэ үлүүлһэн зэргэ шангадхаһан үгэнүүдээр гаргадаһан байдаг. 

Ганса захаамин нютаг хэлэндэ хэрэглэгдэдэг үгэнүүд: 
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Захаамин нютаг хэлэн Литературна хэлэн Оршуулга 

лута томо угаа томо очень большой 

оой зиихан  тон заахан очень маленький 

 

Угаа, маша, тон, бузар гэһэн үгэнүүд захаамин нютаг хэлэндэ дайралдадаггүй. 

Жэшээнь: Тугаарай лута томо хүүе газа хараави. Тэрэшни оой зиихан гээшэниинь. 

Тоогой нэрэ 

Удхаараа али бодото байдалда байһан юумэнэй, үзэгдэлэй, үйлын болон бусад 

нэрэнүүдэй тоо, дугаар, суглуулбари, баглуулбари, хубаари г.м. тэмдэглэжэ, хэды? 

Хэдыдэхи? Хэдэн? Хэдыдэ? Хэдыгээр? Хэдылүүлэн? г.м. асуудалнуудта 

харюусадаг. Түхэлөөрөө тоогоо, зохилдолоор, хамаадалаар нэрэ үгэнүүдтэ адли 

хубилдаг. Үүргээрээ мэдүүлэл соо ямаршье гэшүүн боложо хэрэглэгдэдэг. Иимэ 

хэлэлгын хубиие тоогой гэнэбди. Тоогой нэрэнүүд хоёр илгаатай байдаг: юрын ба 

бүридэмэл. Нэг үгөөр тоо тэмдэглэһэн тогой нэрые юрын, хоёр гү, али хэдэн үгые 

бүридүүлэн тэмдэглэһэниинь бүридэмэл гэдэг. Тоолоһон тоогой нэрэһээ жоргоон 

(зургаа) «шесть» хүгшэн зоной хэлэлгэдэ дайралдадаг. 

Дугаарлаһан тоогой нэрэнүүд (дэс тооны нэр) –тхи, -тьха, -тти гэһэн 

суффикснуудые (дагавар) абадаг: нэгэтхи, нэгэтьхэ – первый, хоёртти, хоёртьхо – 

второй, гурбатти, гурбатьха – третий. 

Суглуулһан тоогой нэрэнүүд (хам тооны нэр) – ула (-уула) гэһэн 

суффикснуудые абана: хоюулаа, гурбуулаа, долоолуулаа, юһээлээ г.м. Жэшээнь: 

Гурбуулаа город ошохобди. 

Хубаарилһан тогой нэрэнүүд (Түгээл тооны нэр) –аад, -оод, -ээд 

суффикснуудые абадаг: нэжээд-по одному, юһөөд-по девять, -аад гэһэн суффиксын 

–д хашалганиинь –һ хашалган (гийгүүлэгч) боложо шадаха. Жэшээнь: нэжээд-

нэжээдээр-нэжээһээр, хошоод-хошооһоор, дүрбөөд-дүрбөөһөөр г.м. 

Литературна нормоһоо тоогой нэрэнүүд ехэ илгаагүй, зариманиинь түхэлөө 

хубилгана.  

Захаамин нютаг хэлэнэй тоогой нэрэнүүд хэды? (хэдэн?), хэдытьхи? 

(хэдыдэхи?) хэдыдьхеэр (хэдыдэхеэр?) г.м. асуудалда харюусана. 

Түлөөнэй нэрэ 

Удхаараа юумэнэй, тэмдэгэй, тоогой нэрэнүүд, үйлэ үгэнүүдэй, зүйр үгэнүүдэй 

орондо хэрэглэгдэжэ, хэн? Юун? Ямар? Хэды? Хэдэн? Яа? Хаана? Г.м. 

асуудалнуудта харюусадаг. Түхэлөөрөө нэрэ болон үйлэ үгэнүүдэй хубилалтаар 

зохилдодог, хамаададаг, найралдадаг. Үүргээрээ мэдүүлэл соо ямаршье 

гэшүүниинь болодог. Иимэ бэеэ дааһан хэлэлгын хубиие түлөөнэй нэрэ гэдэг. 

Буряад хэлэнэй түлөөнэй үгэнүүд удхаараа, түхэлөөрөө, хэрэглэлгээрээ илгарна: 

а) Нюурай; (Биеийн төлөөний нэр) 

б) Зааһан; (Заах төлөөний нэр) 
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в) Асууһан; (Асуух төлөөний үг) 

г) Хамтадхаһан;  

г) Илгаһан; (Ялгах төлөөний үг) 

д) Тодо бэшэ; (Тодорхойгүй төлөөний үг) 

Олоной тоодо байһан түлөөнэй нэрэнүүд үйлын падеждэ зохилдоходоо, иимэ 

залгалта абана: 

1 – дэхи нюур мани – лит. Маиние (нас), тани – лит. Таниие (вас), тэрээни – 

лит. Тэрэниие (его), тэдээни – лит. Тэдэниие (их). Жэшээнь: Тэдээни түргэн 

дуудаарай. 

Зааһан түлөөнэй үгэнүүд хубилалтада ороһон: энээн, тэрээн, тэдээн, эдээн. 

Жэшээнь: Энээндэ ном үккүүш? 

Классификациин ёһоор Захаамин нютаг хэлэн алайр – түнхэнэй диалектын 

говор болоно. Захаамин нютагай буряад хэлые баруун буряадуудай болон 

литературна хэлэнүүдтэй зэргэсүүлэн үзэхэдэ захаамин аархинай нютаг хэлэнэй 

үгын бүридэлдэ, грамматикын үндэһэндэ бүхы буряад хэлэнэй шэнжэһээ гадуур 

илгаанууд бии.  

Захаамин буряадуудай нютаг хэлэн түнхэн, аха, алайр, эхирид, булагад 

буряадуудай хэлэнтэй адлирхуу, мүн тиихэдэ монгол, түүрэг, хамниган хэлэнүүдэй 

нүлөөн бии гэжэ хэлэгдэнэ. 
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БУРЯАД АРАДАЙ ЭРТЭ УРДА САГҺАА САХИЖА  

ЯБАҺАН ЭЛҮҮР БАЙХА ЁҺО ЗАНШАЛ 

 

Мүнөө сагта оршон тойрон байһан байгаалияа хүн түрэлтэнэй бузарлахада, уһа 

ургамалай, эдеэ хоолой шанар муудаа, аха захатанаа мэдэхээ болёо, сагай эрьесэ 

түргэдэжэ хүнэй байдал түргэн болоо гээшэ ааб даа. Тэрээнһээ дулдыдажа үри 

хүүгэдэй, хүн зоной элүүр ябахань хүндэ болоо. Тиимэһээ буряад арадайнгаа анхан 

сагһаа сахижа ябаһан элүүр байха ёһо заншал ургажа ябаһан үхибүүдтэ заажа, 

хэлэжэ үгэхэ манай уялга болоно.  

Элүүр энхэ ута наһа наһалха гээшэмнай хүнэй эгээ дээдэ эрхим нангин хүсэл, 

эрмэлзэл. Эрдэмтэдэй шэнжэлэлгээр хүнэй амидарха наһан агта – араан (зүб 

мудрости) ургаха үе 25 наһан х5 = 125 гү, али 25х6=150 наһа наһалха ёһотой аад, 

юундэ оройдоол 50-60 наһанһаа 70-80 наһа наһална гээшэб? Энэ  ушар олон 

юумэнһөө дулдыдана: уг гарбалһаа, хүгжэһэн байдалһаа, эмнэлгын хүгжэлтэһөө, 

үдэрэй журам зүб сахихаһаа ба эгээ гол хубинь хүнэй элүүр энхэ ябаха мэдэсэһээ. 

(знание о здоровом образе жизни) Хүн хадаа ута наһа наһалхын тула 4 шухала зүйл 

мэдэхэ ёһотой гэжэ дэлхэйн элүүр энхын зүблэл 1999 ондо тогтооһон байна. Энэ 

хадаа: эдеэн ундан, тамир, сэдьхэлэй амар, үдэрэй журам сахилга.  

 Элүүр ябахын нэгэдэхи һуури-эдеэн, ундан болоно. Урданай буряад зон 

байгаалиин ёһоор амидардаг байгаа ха юм. Юундэб гэхэдэ хүн гээшээ баһал амитан 

болоно. Буряад монголшуудай үхибүүд эхын һү хүхэхэһээ гадна үнеэнэй, адуунай, 

хони ямаанай, тэмээнэйшье һү уудаг ба сагаан эдеэгээ буйлуулжа эдидэг байгаа. Һү 

тараг, айраг, сагаа, сэгээгээ уужа, эдижэ элүүр, энхэ ута наһа наһалжа байһан. 

Һүндэ белок, жир, углевод, витаминууд, минералнууд бии тула хүнэй бэедэ дутажа 

болошогүй шухала эдеэн болоно. Сагаагша үнеэнэй, сагаагша гүүнэй, сагаан 

ямаанай һүн ехэ хүнэй бэедэ туһатай гэжэ тоологдодог байһан, юундэб гэхэдэ 

сагаан үнгэтэй малда наранай хоротой гэрэл шэнгэдэг үгы. Эдээн сооһоо сагаан 

гүүнэй һүн эгээ сэбэр гэжэ тоологдодог байһан юм. “Зунай сагта мяха эдихэеэ 

болёод, һү болон айраг уудаг, айрһа болон хоймог гэхэ мэтэ сагаан эдеэ эдидэг 

байгаа. Сагаан эдеэн хүнэй бэедэ, эльгэ доторто ба бөөрэдэ ехэл һайн юм” (“Буряад 

боро арганууд” Г.Д.Дамбаев “Дүхэриг” 2003 он) Айрак хото, гэдэһэ сэбэрлэхэ; 
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тараг нойр һайжаруулха; хөөрэһэн һүн хоолой, уушха, хүйтэ абаһан үбшэ аргалдаг 

байгаа; гурбан жэл болоһон шара тоһон үе мүсын, хүл гарай аргада һайн; хүрэнгэ – 

хүнэй бэедэ аргагүй туһатай юм. Υглөөнэй сайһаа амсаагүй гарабал, хүнэй олзо 

хариха гэлсэдэг.  

Суута лама Э.Х.Галшиев «Бэлигэй толи» гэһэн һургаалай зохёол соогоо сагаан 

эдеэнэй хүнэй бэедэ аша туһатай тухай иигэжэ бэшэһэн байна:  

Иногда в небольших размерах пей тарак,  

айрак и их соки. 

Они полезны для организма и не обременительны  

Для телесной и умственной деятельности. (Э.Х.Галшиев. 93) 

 Сагаан эдеэнэй хүнэй бэедэ иимэ шэмэ тэжээлтэй юумэн хадань буряад зон 

һүеэ эдеэнэй дээжэ болгожо тэнгэри бурхадтаа, газар орондоо үргэдэг юм. Сагаан 

эдеэгээрээ хүндэтэй айлшадаа угтадаг. Сагаан эдеэгээ сагаан сэдьхэлтэй, сагаан  

һанаатай зэргэсүүлдэг һэн.   

Тансаг hайхан амидаралнай,  

тайбан энхэ жаргалнай. 

Табан хушуу малай  hү hаалитай 

Таhаршагүй холбоотой. (А.Б.Сэрсэгмаа.)    

Буряадуудта сагаан эдеэнһээ гадна онсо ехэ тэжээлтэй эдеэн малай мяхан 

болоно. Ямар малай мяха, яажа, ямар сагта эдихэб гэжэ нарин ёһо байха. Ямаанай 

мяха хабар эдихэ, намар эдихэгүй. Адуунай мяха үбэлдөө хүйтэндэ эдихэ. Шаратай 

хүн адуунай мяха эдихэгүй. Υхэрэй мяхан һэрюун, хониной мяхан халуун 

шанартай. Халуун үбшэнтэй гү, халуун бэетэй хүн үхэрэй мяха эдихэ. Хүйтэн 

бэетэй гү, хүйтэн үбшэнтэй хүн хониной мяха эдихэ. Тараг айраг мяханай хоро 

дараха, гэдэһэ сэбэрлэхэ. Сагаан малай мяхан һайн.  

Хэдые эдихэб гэжэ баһа нэгэ ехэ шухала асуудал. Эдеэн хэмжүүртэй байха 

ёһотой. «Эртэ эдеэлхэдээ хаандал адляар эдихэ, үдэр эдихэдээ  ажалшандал эдихэ, 

орой эдихэдээ ядуу хүн шэнгеэр эдихэ» гээшые мэдэхэ хэрэгтэй. Энээн тухай 

буряад арадай аман зохёол болохо сэсэн удхатай оньһон үгэнүүдтэшье хэлэгдэнхэй. 

Жэшээлбэл:  

1. Гэнтэ олоhон эдеэн бэшэ, 

Гэмтэй болоhон гэдэhэн бэшэ. 

2. Элүүр байха гэбэл, 

эдихэеэ тата. 

Хүндэлүүлжэ ябаха гэбэл, 

Шалшахаяа тата.  

Э.Х.Галшиевай эдеэн хэмжүүртэй байха ёһотой гэжэ һургаалай зохёол соогоо 

иигэжэ бэшэhэн: 

Днём и ночью не жри мясо и сало,  

Подобно хищному зверю.  
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Хотя непродолжительное время тело и обретает силу,  

но организм этого человека стареет быстрее. (Э.Х.Галшиев 86) 

Иимэ ушарһаа урданай буряад зон масагладаг (разгрузочный день) ёһо 

заншалтай байгаа. Һарын түхэреэн болоходо 15-да, 30-да, дүйсэн үдэр масагладаг 

байһан юм. Масаглахадаа мяха, һүнэй, тоһоной зүйл эдихэгүй. 1 үдэр масаглаһаа 

хара уһаар, 3 хоног масаглааһаа, нэгэ баахан лепёшкоор, уһаар масагладаг байһан. 

Һарын һүүлдэ шуһан үдхэн болоно, тиихэдэнь эдеэ эдингүй байхада шуһан шэнгэн 

болохо, гэдэһэн сэбэрлэгдэхэ. Манай нютагта нэгэ энеэдэтэй ушар болоhон гэжэ 

хөөрэлдэдэг һэн. 60 онуудаар нэгэ нютагай үбгэжөөл хамтын ажалда ябахадаа, 

үдын хоолой болоходо: «-Би мяха эдихэгүйб, масагланаб» - гэжэ хэлээд, газаашаа 

гараад, үндэгэнүүдые арлигажа, эдижэ байба ха. Тиихэдэнь, нютагайрхидынь «- 

Бидэ нэгэ нүгэлтэйбди, та олон нүгэлтэйт. Юундэб гэхэдэ бидэ  нэгэ малай мяха 

эдинэбди, та хэдэн амитадые алажа байнат» гэбэ. Υбгэжөөл ехээр сухалдаба ха. 

Тэрэ үедэ наһатайшуул масагладаг зантай байгаа гэжэ энэ ушарһаа элирнэ. Мүнөө 

сагта энэ арадай гүн ехэ ухаанайнь һургаалнууд мартагдажа байна. Тиимэһээ энэ 

буряад арадайнгаа һургаалнуудые һэргээжэ, үри хүүгэдтөө дамжуулха гээшэ 

шухала. Эдеэн, ундан гээшэмнай элүүр энхэ, зол жаргалтай ажа һуухын бата бэхи 

һуури болоно.  

II. Элүүр ябахын хоёрдохи һуури – тамир. Элүүр энхэ байхын тула хүн бэеэ 

хүдэлгэжэ, һорижо байха ёһотой. Бэеэ һорижо байхада, шуһанай эрьесэ түргэдэжэ, 

шэмэ тэжээл бүхы бэедэ һайнаар тараха. Шүрбэһэ, булшан зөөлэн нугархай байха. 

Буряад арад үхэр мала хаража, хэдэн ехэ зай ябагаар алхалдаг байгаа гээшэб. Мал 

адуулха гээшэмнай хүндэл ажал ха юм. Тиимэһээ элинсэг хулинсагаймнай  урданай 

байдал  хатуу, хүшэр, һайтайшье, муутайшье байһан.   

Эртэ урда сагһаа эрын гурбан наадан бүһэтэйшүүлэй бэеэ һорилгодо ехэл 

удхатай, үүргэтэй гэжэ тэмдэглэхээр. Юуб гэхэдэ һур харбалга хүнэй нюдэнэй 

хурса хараа, гарай, бэеын шүрбэһэ, ухаан бодолыень һоридог. Бүхэ барилдаан эрэ 

хүнэй хүсэ шадал, дүрэ арга, ухаан бодолыень, зоригые хүмүүжүүлнэ. Залуу хүбүүд 

мори урилдаанда хабаадажа, солбон, шадамар, шуумар шамбай болоно. Хүнэй 

абари зан, бэлиг шадабари хүмүүжүүлхэһөө гадна эрын гурбан наадан бүхы 

үндэһэтэнөө дайсанһаа хамгаалхын хэрэгтэ аргагүй ехэ нүлөөтэй байһан юм. 

Монгол туурагтанай хүнэй бэеын шадал, тамир дээшэлүүлхэ арганууд: 

 Хүл нюсэгөөр ябаха. (газар бэеын мууе татажа абаха, дэлхэйн бүмбэрсэг 

һайн шадалаа (энергии) үгэхэ) 

 Газарта хүльбэрхэ. (Тоонтодоо ошожо, үргэхэ, газарта хүльбэрхэдөө муугаа 

орхихо, шадал орохо, түрэһэн нютагаа мартахагүй хүнэй сэдьхэлдэ агуу ехэ һана 

түрүүлдэг, эхэ нютагтаа хайратай байхын түлөө шорой залажа, байһан газартаа 

сасадаг заяанай заншал бии.)  

 Уһа гаталха. (Υбшэн хүн уһа гаталжа бэеэ аргалдаг байгаа. Уһанай урасхал 

мууень абажа, арюудхадаг, сэбэрлэдэг, шадал үгэдэг удхатай) 
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 Мүльһэн хайлаад, урдахадань хараха. (Урдажа ябаһан мүльһэн мууень 

абаха, сэдьхэл сэбэрлэхэ, һанаа тэгшэлхэ) 

 Саһаар нюур гараа угааха. (Нюурай арһан хүйтэнһөө агшаха, дулаасахадаа 

уйлайгаад һунаха, шуһан һайнаар гүйхэ, энэмнай нюурай арһанай тамир болоно.) 

 Хүйтэн уһанда һууха. (Бэеын арһан, һудал агшаха, һунахын һорилго. 

Хүйтэндэ агшаха, шуһанииинь зүрхэндээ ошохо.  Дулаасахадаа, улайгаад һунаха, 

шуһаниинь бүхы бэеэр тараха)  

 Намартаа уһанда орохо. (Эриихын үедэ бүхы уһан аршаан болоно гэжэ 

мүнөө сагта бултанда мэдээжэ юм ааб даа. Υнэхөөрөөшье манай нютагай ажалай 

ветеран, багша жэл бүри энэ сагта хүйтэншье, дулааншье байбал уһанда ородог. 

Тиигээд хүйтэ абажа үбдэжэ байдаггүй) 

 Һунажа мүргэхэ. (Бурхандаа зальбарна, бүхы дэлхэйн эхэ зургаан зүйл һайн 

һайханай түлөө. Бүхы бэе һорилго болоно) 

 Υглөөнэй наранай элшэ хараха. (Υглөөнэй наранай элшэ хүнэй бэедэ хүсэ 

шадал үгэнэ, нюдэнэй хараса хурсадхана)  

Υреэл: Υглөөнэй нара хаража 

Υреэлэй һайханиие шагнажа 

Ябахатнай болтогой! 

Оньһон үгэнүүд: 

1. Бүхэ һүхэ далайһан, 

Бүхэтэр хажуур хиидхүүлһэн  эрэ. 

2. Хүлэг туруугаараа шалгардаг, 

Хүн шадабаряараа илгардаг. 

3. Ажалша хүн ута наһатай, 

Архинша хүн нохой наһатай. 

Ажалша үбгэн шадалтай,  

Архинша хүн муулартай 

4. Ажалша хүнэй гарта хажуур һайхан,  

Адууша хүнэй гарта ташуур һайхан.  Э.Х.Галшиев. 

После еды совершай небольшую прогулку,  

делая движение телом. 

Освежится дыхание и кровь, 

оживятся раномерно сосуды. 98 

В отдельных случаях гуляй по лесной прохладе 

 И приятному для души саду. 

Этим развеешь мрачные чувства горя, 

А душа и тело обретут спокойствие и радость. 103.  

Буряад арадай үни сагһаа сахижа ябаһан бэеын тамирай һургаалнууд элүүр 

энхэ, ута наһа наһалхын  нэгэ үндэһэн болоно.  
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III. Элүүр ябахын гурбадахи һуури – үдэрэй журам сахилга. 

Буряад арад урдандаа байгаалиин сагаар амидардаг байһан гээшэ ааб даа. 

Наранай гарахада бодохо, наранай ороходо унтаха. (Соблюдали режим природного 

биоритма) Энэмнай хүнэй бэедэ аргагүй һайн гээшэ ааб даа. 

Мүнөө сагай эрдэмтэдэй шэнжэлэлгээр: 

 хүн үдэшэ 10 сагһаа түрүүн унтаха; 

 10-2 сагай хоорондо бэемнай шэмэ тэжээлээ абаха; 

 2-4 сагта эльгэн шуһаа шүүжэ, һайнииень зүрхэндэ ябуулха, мууень бөөрэ, 

арһан, сууха дамжажа бэеһээ гаргаха. 

 4-5  сагта бөөри, суухаа шээһээ газа тээшэнь гаргаха; 

 4 сагые үхэлэй саг гэдэг, давлени доро болохо, зүрхэниинь һула сохидог;.  

 5-6 сагта һэрюун найрай саг (Зүүдэ зүүдэлхэ, һэрижэ байха); 

 7- сагта һэреэд эдеэлхэ үе; 

 8 сагһаа зүрхэнэй сохисо шангаржа шуһанай эрьелтэ түргэдэхэ, бэеын 

халуун дээшэлхэ.(шадал); 

 9 сагһаа шүдэ абаха саг, энэ үедэ бэе һайн байдалтай, үбшэндэ тэсэбэритэй. 

 10-12 саг тархи һайн ажаллаха саг; 

 13-14 сагта нойр хүрэхэ, бэе һуларха. Энэ үедэ амарха хэрэгтэй. 

 15-17 саг болотор эдеэн шэнгэхэ үе, хүндэ; 

 19-21 сагай үе һайн. Ухаан бодол һайн хүдэлхэ, ном үзэхэдэ һайн. 

Эрдэмтэдэй шэнжэлэлгэ хэрэглэн үхибүүдтэ үдэрэйнгөө журам табихые заабал 

ехэл һайн.  

Υргэһэ нойр һургаалай, 

Υлэн гэдэһэн хэмжүүрэй. 

Нойр үргэһэн һургаалай, 

Нойтон гүзээн хэмжээнэй. 

IV. Элүүр ябахын дүрбэдэхи һуури – сэдьхэлэй амар.  

Хүн бүхэн олоной нэгэн болоно. Би дэлхэйн ганса гайхамшаг гээшэб гэжэ бэеэ 

сэгнэжэ ябаха ёһотой. Бэеэ хайрлажа, сэбэрээр абажа ябаха, үбшэнһөө хамгаалжа 

шадаха элүүр энхын дүрбэн һуури сахижа амидарха ёһотой. Элүүр энхэ 

амидарахада һайн һайхан сэдьхэл эгээ шухала. Буряад зон сагаан һайн сэдьхэл 

гээшые ехэ сэнтэй гэжэ тоолодог байһан. Υри хүүгэдөө өөртөө зүбөөр хандажа, 

хүндэ зүбөөр хандажа, эхэ эсэгээ, аха захатанаа хүндэлжэ, хайрлажа ябахые 

хүмүүжүүлдэг байһан заншалтай. Мүнөө үедэ арадаймнай алтан дуһаалай 

һургаалнууд сахигдахаа болижо, ургажа ябаһан үри хүүгэд урданайнгаа ёһо заншал 

мэдэхэгүй үндыжэ ябана. Тиимэһээ  үхибүүдтээ гэртэхиншье, багшанаршье хэлэжэ, 

заажа байха ёһотой. Эхэ, эсэгэ гээшэ маниие түрэһэн, үндылгэһэн эгээ аша ехэтэй, 

амиды бурхад гээшээ.  
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«Аба хүн хада, эжы хүн тала», « Эсэгэ тэнгэри мэтэ, эхэ дэлхэй мэтэ».* - 

гэжэ арадай сэсэн үгэнүүд бии. Эхэ эсэгын аша туһыень харюулжа шадаһан хүн 

үгы. Хүндэлжэ, хайрлажа, хүгшэрхэ наһандань бэе сэдьхэлынь һайнаар тэжээжэ, 

ашынь харюулха хүн бүхэнэй уялга болоно.  

Эжы абаяа гурбан зөөлэнөөр хүндэлөөрэйгты: унтариин, эдеэнэй, үгын – 

гэжэ арадай үгэ бии гээшэ ааб даа. Аха дүүнэртөө, түрэл садандаа зүбөөр хандаха 

хэрэгтэй. Аха зониие хүндэлхэ, буряад зоной гол һургаалай нэгэн. Эдэмнай манай 

түшэлгэ, тэдхэмжэ «Тушэхэ турэл хэрэгтэй».*«Угаа уhанда хаяагуй, гарбалаа 

газарта булагуй», « Наран шэнги нагаса, набшаhан шэнги зээ»,. «Түрэл зоной түhөө 

нэгэн» -буряад арадай һургаалай дээжэнүүд болоно.   

Гал гуламтаяа, гэр байраяа хайрлажа һургаха. Гэр гээшэмнай манай хэрэм. 

Гэртээ жаргалтай һаа бэе һайн, үбшэн хүрэхэгүй. Гүрэндөө, газар дэлхэйдээ, 

байгаалидаа ходо баярлажа, һайнаар хандажа, хайрлажа ябаха хэрэгтэй. Ходо муу 

һанаа гаргажа, хараажа, үреэжэ, шэрээжэ байхада бэедэ муу. Урданай үбгэд, 

хүгшэд иигэжэ хэлэгшэ һэн – «Боро хараан болоходо, хараал шэрээл бү гаргагты!». 

Гэрэй эзэн, бүһэтэй хүн уужам сэдьхэлтэй, холын бодосотой байха ёһотой. «Эрэ 

хүнэй сэдьхэл эмээлтэ мори багтааха ёһотой» - гэжэ хэлсэдэг. «һайн байнаб гээд 

ехээр бү баярлагты, муу байнаб гэжэ бү гомдогты» - гэжэ үбгэд, хүгшэд хүүгэдтөө 

хэлэгшэ һэн. Буряад зон үри хүүгэдөө шангаар бадашажа, хараажа байгшагүй һэн. 

Хараахадаа зоригынь эбдэхэ, зан абарииень муудхааха. «Дуугүйхэн нюдэндэшни 

шабхадуулжа хүн болоо һэмби гэжэ монгол дуушан дуулаа һэн» (Вампилова 

Долгор Дагбаевна–шэнэхээн буряад хэлээһэн)  

 Буряад зон урдандаа гурбан муу (10 хара нүгэл) хэхэгүй гэжэ оролдодог 

байгаа:  

Бэеын гурбан нүгэл: 

1. амиды юумэнэй гол таһалха; 

2. хулгай хэхэ; 

3. Һальхайрха, һэбхирхэ; 

Хэлэнэй 4 нүгэл: 

1. худал үгэ: 

2. хоб хэхэ; 

3. шэрүү үгэ; (хоротой үгэ хэлэхэ, харааха); 

4. Зальхай үгэ хооһоор хэлээ бүлюудэхэ, ямаршье туһагүй үгэ хэлэхэ) 

Сэдьхэлэй 3 нүгэл: 

1. Хорото сэдьхэл; 

2. Хомхой хобдог сэдьхэл; 

3. Ондоо шажанда орохо, эльбэ хэхэ; 

10 сагаан буян: 

1. амитаниие алахые тэбшээд, амииень абарха; 

2. тулиһан, зобоһон зондо эдеэ гү, али зөөри, мүнгэ үгэхэ; 
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3. һэбхирэнгүй, арюун сэбэрээр ябаха; 

4. худал үгэ тэбшээд, үнэн үгэ үгүүлхэ; 

5. хоб үгые тэбшээд, зохилдуулан үгүүлхэ; 

6. шэрүүн үгые тэбшээд, зөөлэнөөр үгүүлхэ; 

7. зальхай үгэ тэбшээд, номой үгшые үгүүлхэ; 

8. хорото сэдьхэлые тэбшээд, туһалха сэдьхэлые үйлэдэхэ; 

9. хомхой сэдьхэлые тэбшээд, болюулжа шадаха; 

10. буру үзэлые тэбшээд, үйлын үридэ этигүүлхэ. «Д.Аюржанаева) 

Мүнөө сагай эрилтээр залиршагүй арадаймнай һургаалнууд элүүр энхэ 

амидархын үндэһэн һуури болоно. Энэ дүрбэн һууриин алинииньшье дутаажа 

болохогүй. Эдэниие һайнаар баримталаад байгаа һаа хүн элүүр энхэ 100 жэл 

амидарха болоно. 

 

Литература: 

1. Агын буряадуудай урданай ёһо заншалнууд. Жугдурова, Батоева. 

2. Анханаймнай һургаалнууд. Аюржанаева Д. 

3. Заяанаймнай заншал. Сэрсэгмаа. 

4. Ёһо сахибал, ёро халдахагүй. Гарма- Доди Дамдинов. 

5. Э.Х.Галшиев  «Бэлигэй толи». 

6. Буряад, ород оньһон, хошоо үгэнүүд Л.Д. Шагдарова, М.П. хомонов. 

7. Буряад зоной урданай һуудал байдалай толи. С.Д.Бабуев, 

Ц.Ц.Бальжинимаева 

8. Информаторы: Вампилова Д.Д. 
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СССудлалын багш /магистр/ 

Б.Жигжидмаа 
11-р сургуулийн багш  

E mail: mydag_dds@yahoo.com 

 

БУРИАД ЗОНЫ ҮР ХҮҮХДЭЭ СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЖ  

ИРСЭН АРДЫН ӨВ УЛАМЖЛАЛЫН ТУХАЙД 

 

Абстракт: 

Монгол ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн уламжлалд нилээд тогтвортой 

хэрэглэгддэг нэг үндсэн ухагдахуун бол “Гэрийн сургаал” юм. Манай ард түмэн 

энэхүү гэрийн сургаалаар үр хүүхдээ хар багаас нь чандлан сургаж, үүгээрээ бүхий 

л нийгмийн зан байдлыг суурь болгож ирсэн. Тиймээс бидний  буриад зон  олон 

гэрийн сургаалаар дамжуулан үр хүүхдээ хэрхэн хүмүүжүүлж ирсэн тухай 

буриадайнгаа баавай нарын үлдээж, тэмдэглэсэн зарим баримт материалд 

тулгуурлан энэхүү илтгэлийг бичихийг зорилоо. 

 

Түлхүүр үг: 

Буриад, өв уламжлал, хүүхэд, хүмүүжил, төлөвшил 

 

Нэрт сурган хүмүүжүүлэгч К.Д.Ушинский “Сургууль нь хүмүүжлийн бүх 

талыг тэр бүр өгч чаддаггүй. Иймээс хамгийн амьд үнэмшил бүхий нь тухайн ард 

түмэн, үндэстэн ястны түүхэн явцад олгож байсан гэрийн хүмүүжил мөн” гэсэн нь 

ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн үүрэг, ач холбогдлыг тодотгож илрүүлж өгсөн 

байна. Үүнээс үзэхэд түхайн ард түмэн, үндэстэн ястнууд түүхэн хөгжлийн явцдаа 

олж авсан сургаал, хэлц үг, үлгэр домгоор дамжуулан үр ач нараа сургаж, 

хөгжүүлж, төлөвшүүлж, хөдөлмөр ахуйд сургаж байсан нь хүнээр хүн хийх 

ухааныг хэрэгжүүлж ирсний тод жишээ гэж үзэж болохоор байна. 

“Хүнээр хүн хийнэ гэдэг нь хүүхдэд нийгмийн туршлага эзэмшүүлнэ” гэсэн 

утгатай бөгөөд энэ нь амьдралын хэм  хэмжээг ойлгож хэрэгжүүлдэг болно гэсэн 

санааг агуулдаг. Иймд хүүхдийг хүмүүжүүлэхдээ томчууд амьдралын туршлага 

мэдлэгтээ үндэслэн үйл байдлаараа үлгэрлэх, үг яриагаараа сургамжлах замаар 

тухайн зүйлийг зөвшөөрч сургах эсвэл хориглож цээрлүүлэх аргыг хэрэглэдэг 

mailto:mydag_dds@yahoo.com
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байна. Уг илтгэлдээ судалгааны эш, баримт болгон ашигласан доорх үгнүүдийг 

задлан авч үзье. 

Буянтай буурал өвгөдөөсөө 

өвлөж ирсэн буриад зоныхоо 

амьдрал ахуйгаас нь урган гарсан, 

үр биеэ өсгөж хүмүүжүүлж ирсэн 

сургаал үгнүүдийг миний хоёр 

буурай авга ахай Ц.Базарсад, 

Б.Цэндэм авгайнгаа бичиж цуглуул-

сан дараах зүйр үг, сургаал 

үгнүүдийг  задлан утгачилан үзвэл: 

1.Абаяа дахажа ажалда hура 

Ахаяа дахажа эрдэмдэ hура -  

Хүүхдэд бага балчираас нь эхлэн 

хөдөлмөрлөж, эрдэм номд шамдах 

нь сайн сайхан амьдрана гэдгийг 

ойлгуулан, хүүхдийг ажилч 

хичээнгүй болгох нэг арга нь ахас 

ихэсээ хүндэлж, тэднийг даган 

ертөнцийн дээд доод тогтолцоог 

ухааран ойлгох учиртай гэсэн санааг илтгэж байна. Хүүхдэд сурч хөгжих, 

хөдөлмөрлөх арга барилыг олгохдоо эцэг эх, ах дүү нар нь багаас нь аливаа ажлыг 

яаж хийхийг зааж тайлбарлаж өгөх, өөрсдөө дагуулан сургах, ямар ч ажлыг 

голохгүй хийдэг болгох, идэвх санаачлагыг нь хөхүүлэн дэмжих, аливаа ажлыг 

хичээнгүй нямбай хийх, хийж эхэлсэн ажлаа заавал дуустал нь хийх, ажил хийж 

буй хүнийг хүндэлж, туслах чанаруудыг төлөвшүүлэх нь ажилч хичээнгүй болж 

төлөвшихөд чухал үүрэгтэй. 

2.Сураhан хүн толон соо ябаха 

Сураагүй хүн манан соо ябаха – гэдэг нь толон соо гэдэг нь үүрийн гэгээгээр 

явах, сураагүй хүн манан дотор төөрч будилж явах гэсэн санааг илтгэх бөгөөд энэ 

нь эрдэм номд шамдаж сурсан хүн үүрийн гэгээ адил ажиллаж амьдарч, аливаа 

ажил хөдөлмөр, сурах үйл явцад суралцаагүй хүн манан адил орчинд амьдрахыг 

заан сургаж иржээ.  

3.Дэгэлые шинэhээни гамна 

Нэрэеэ залууhаани хайрлажа яба– гэдэг нь буриад түмэн нэр төрийг туйлаас 

эрхэмлэн хүндэтгэж ирсэний илрэл юм. Энэ сургаал нь “Нэр хугарахаар яс хугар”, 

“Нэрээ барахаар насаа бар”, “Хүн нэрээ тогос өдөө” гэх мэт үгтэй утга дүйх бөгөөд 

хүний нэр алдар, нэр төр ямар чухал болохыг үр хүүхдэдээ ойлгуулж хүн байхын 

утга учир нь нэр төртэйгээ шууд холбоотой гэж үздэг байсны жишээ юм.  
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4.hайнтай муутай ни эдижэ 

hайхантай муухайтай ни үмдэж хубсаhатай явахаши – гэдэг нь хүн ямар ч 

орчинд амьдарч байсан аливаа зүйлийг голохгүй муу сайн, сайхан муухайг дэнсэлж 

явах нь эд баялагтай, сайн сайхан амьдрана гэсэн санааг дээрх сургаалаар ойлгуулж 

иржээ.  

5.Нюур нюрган хоёр, хоёр ондоо – гэдэг нь тухайн хүний нүүрийг харж байгаад 

хэлж ярих нэг өөр, нюрган буюу тухайн хүний байхгүйд нуруунд нь ярих нэг өөр 

гэсэн 2 санааг агуулах бөгөөд хүний нүүрийг хараад хэлсэн ярьсан зүйл нь нуруу 

буюу тухайн хүний талаар эзгүйд нь ярьсан зүйл хоёр нь зөрчилдөж болохгүй гэсэн 

утгаар сурган хүмүүжүүлж иржээ.  

6.Табиха морийе ижилдинь 

Хэлэхэ үгые эзэндинь – гэсэн сургаал нь бэлчээрт тавих морийг өөрийн ижил 

сүрэгт нь тавьж, хэлэх үгийг эзэнд нь хэлж байх хэрэгтэй гэсэн утгаар ойлгуулж 

ирсэн ба хувь хүнтэй холбоотой үгийг зөвхөн тухайн хүнд нь хэлж, өөр хүнд 

ярихгүй хов живнээс холуур үгээ цэгнэж байх хэрэгтэй гэсэн санаагаар ухааруулж 

байжээ. 

7.Үргэhэ нойр hанаанай 

Үлэн гэдэhэн хэмжүүрэй – уг сургаалаар унтаж, идэх нь хэмжээ хязгаартай хүн 

өөрийнхөө сэтгэц ухамсраар хөтлөн жолооддог болохыг ухааруулж, хүмүүжүүлж 

иржээ. 

8.Үбшиншье hаа элүүрээр 

Үлэсхэлэншье hаа садхалнаар явагты – Хүн өвдөж зовох, өлсөх цангахын 

алинд ч сэтгэлийн тэнхээтэй, тэвчээртэй, тэсвэр хатуужилтай, сэтгэл санаагаараа 

өөдрөг амьдарч явахыг ойлгуулж, сургаж ирсэн байна.  

9.Улин хусаhан нохой ёрог 

Уйлан хэлэhэн эхнэр ёрог – Маргалдаж муудалцаж, зөрчилдсөн ч уйлж 

нулимсаа харуулах нь асуудлыг сайжруулахгүй, илүү мууг ёрлохын шинж юм гэж 

сургаж иржээ. 

10.hула хаяhан сур 

Дэмий хаяhан дээhэн – Залхуу, ажилч хичээнгүй бус байдлыг илэрхийлэх 

бөгөөд дэмий цаг өнгөрөөж явах хэрэггүй гэж ухаан суулгаж, үр хүүхдээ 

төлөвшүүлдэг байжээ. Сул хаясан сур, дэмий хаясан дээсийг хэн ч яаж ч ашиглаж 

болно. Дэмий дэл сул үг алдаж муу хүнд боомилогдох вий гэж сургасан сургаал үг. 

Буриад зон олон үр хүүхдээ хөгжүүлж төлөвшүүлэхдээ амьдралын туршлага 

мэдлэгтээ үндэслэн үйл байдлаараа үлгэрлэх, үг яриагаараа сургамжлах замаар 

байнга нөлөөлж хүмүүлүүлж ирсэн байна.  

 

Дүгнэлт 

- Буриадууд нь үр хүүхдээ багаас нь сурган хүмүүжүүлэхдээ амьдрах арга 

ухаан, ажил хөдөлмөрт дагуулан хийлгэж, үлгэрлэн сургаж иржээ. 
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- Ахуйн соёл тэр дундаас хэл яриа нь их өвөрмөц аргадангуй зөөлөн 

аялгуутай,энэ нь оюун санаанд нь гүн гүнзгий хүрч нөлөөлөн  хүмүүжлийн асар их 

нөлөө үзүүлдэг байна.  

 

Ашигласан материал: 

1. Эрдэнэцэцэг С., ред. Багш боловсролын үндэс УБ.,2010 

2. Ширнэн Б., ред. Буриад судлал, УБ.,2008 

3. Ичинхорлоо Ш., Хүүхдийн хөгжил, УБ.,2010 

4. Цэцэгмаа С., Угаа уhанд хаяхагүй, Улаан –үд 

5. Дамдинжав Д., Буриад Монголчууд УБ., 2009 

6.  “Нүүдлийн соёл иргэншил ба буриад монголчууд” сэдэвт эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл УБ., 2010 
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БАГШИЙН СУРГУУЛИЙН ТҮҮХЭНД БУРИАДЫН  

СЭХЭЭТНҮҮДИЙН ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР 

 

 

Abstract  

Soviet Union Russian specialists and the Buriat intellectuals made big contributions 

to the preparation for the new teachers of Mongolia. They helped the Teacher’s School 

not only to personnel, but also to prepare cultured, well-behaved teachers who will have 

a good knowledge of teaching methodology, the Russian language and international 

ethics. 

Түлхүүр үг:  угсаа гарал нэг, буриадын сэхээтнүүд, орос, зөвлөлтийн 

мэргэжилтнүүд, сургагч багш, эрдэмтэн багш, боловсон багш, орос школ, шинэ 

үеийн багш, шинжлэх ухааны мэдлэг, оросын болон дэлхийн соёл, боловсрол, гэрээ 

хэлэлцээр. 

 

Монгол улсын гадаад харилцааны түүхэнд Монгол – Оросын харилцаа онцгой 

байр суурь эзэлдэг бөгөөд 2 орны ард түмнүүдийн сайн хөршийн харилцаа олон 

зуун жилийн түүхтэй. Энэхүү уламжлалт харилцаа XX зууны эхнээс шинэ агуулга 

хэлбэрээр баяжин тэлж, хөрш орнуудын нийгмийн амьдралын бүхий л салбарыг 

хамран хөгжжээ. Үүний тод илрэл нь хоёр орны харилцаа улс төр, эдийн засгийн 

салбарын зэрэгцээгээр соёлын салбарт улам өргөжин тэлж, шинжлэх ухаан – 

техникийн хэлхээ холбоо үүсэн бэхэжсэн явдал юм. 

Монгол –Оросын 1912 оны Найрамдлын гэрээ болон 1921 оны 11 сарын 5-нд 

гарын үсэг зурсан Монгол–Орос улсын хоорондын найрамдлын барилдлагааг 

байгуулах тухай, Монгол ардын засгийн газар ба Зөвлөлийн засагт Орос улсын 

засгийн газрын хэлэлцэн тогтоосон гэрээ бичиг нь хоёр улсын хоорондын эрх тэгш 

харилцаа, хамтын ажиллагааны ерөнхий зарчмыг тунхагласан анхны баримт 

бичгүүд байв. Улмаар хоёр улсын 1946 оны гэрээ, Засгийн газар хоорондын эдийн 

засаг, соёлын талаар хамтран ажиллах хэлэлцээрийг үндэслэн 1956 онд соёлын 

талаар, 1961 онд шинжлэх ухаан, техникийн талаар хамтран ажиллах хэлэлцээр тус 
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тус байгуулагдсан нь шинжлэх ухаан, боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг 

цаашид өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэхэд үлэмж ач холбогдлыг үзүүлсэн билээ. 

ЗСБНХУ-ын ШУА–ийн монголын комиссын хэд хэдэн протоколд хоёр орны 

харилцаа өргөн цар хүрээг хамарч байсныг илтгэж байгаа бөгөөд шинэ тутам 

батлагдаж, хэрэгжиж эхэлсэн дээрх гэрээ бичгүүдийн боловсрол, шинжлэх ухааныг 

хөгжүүлэх талаарх заалтууд нь монголын анхны мэргэжилтэй боловсон хүчин 

бэлтгэх үйлсэд тусгалаа олж эхэлсэн юм. Оросын засгийн газраас Монгол улстай 

боловсрол, шинжлэх ухааны талаар байгуулсан гэрээ хэлэлцээрээ хэрэгжүүлэх 

эхний үед монголтой угсаа гарал, хэл нэгтэй буриадын сэхээтэн, багш нарыг 

олноор хамруулан монгол руу явуулж  ажиллуулж байснаас гадна монголчууд ч 

буриадуудыг урьж ирүүлж байлаа. Энэ нь шинэ тулгар хөгжиж буй монголчуудад 

ихээхэн ач холбогдолтой чухал хэрэг байлаа. Монгол улсын анхны багш бэлтгэх 

сургууль Багшийн сургууль байгуулагдсан цагаасаа эхлэн буюу Багш бэлтгэх түр 

курс, Оюутны түр сургууль, Багш нарыг бэлтгэх сургууль гэх зэргээр нэрлэгдэж 

ирсэн үе үеийн түүхэндээ буриадын сэхээтнүүд, орос, зөвлөлтийн мэргэжилт-

нүүдийг урин ажиллуулж, тэднээс ихээхэн зүйлийг судалж, суралцаж ирсэн юм. 

Багш бэлтгэх түр курсын үйл ажиллагааг 1922-1924 он хүртэл Дотоод яамны 

Сургуулийн хэлтсийн байцаагч, буриад Б.Ишдорж, Баатар нар хариуцан, багшаар 

ажиллаж байсан бөгөөд Оюутны сургуулийн анхны захирлаар орос улсын харьяат 

Данийл Алтаевич Абашеев (1924-1926 онд захирал байсан) уригдан ажиллаж 

байсан юм.Эрдэмтэн Д.А.Абашеев тус сургуулийн захирлаар ажиллаж эхэлсэн 

цагаасаа Буриад монголоос орос, буриад багш нарыг ирүүлэхэд ихээхэн анхаарал 

тавьж, европ ёсны эрдэм сурсан 5-6 хүнийг урин ирүүлж, улмаар 20 сургагч 

багштай болсон байна. 1920-иод онд ажиллаж байсан сургагч багш нарын дотор 

Эрдэнэбатхаан, Жамсраны Цэвээн, Хазгаев, О.Жамъяан, Б.Ишдорж, Дашням, 

Буддарь, С.Шагж, Д.Цэвэгжав зэрэг тэр үеийн боловсролтой хүмүүс, буриадын 

сэхээтнүүд, Кисаев, Марикева зэрэг орос багш нар ажиллаж байсан бөгөөд дээрх 

буриадууд нь угсаа гарал нэгт Монголын үндэсний ардчилсан хувьсгалын үйл хэрэг 

болон Засгийн газар, Судар бичгийн хүрээлэн, Ардыг 

гэгээрүүлэх яамыг эмхлэн байгуулж, хөгжүүлэх үйл 

хэрэгт гар бие оролцон зүтгэгсэд байлаа. Анхны багшаар 

ажиллаж байсан дээрх буриадын сэхээтнүүдийн 

гүйцэтгэж байсан ажил үүргийн заримаас дэлгэрүүлэн 

дурдвал:  

Анхны багш Базарын Ишдорж 

Базарын Ишдорж нь Өргөөд төрсөн буриад бөгөөд 

Эрхүүд багшийн боловсрол олсон, 1921 онд Москва 

хотноо Алс Дорнодын олон улсын ардын төлөөлөгчдийн 

анхдугаар их хуралд хэлмэрчээр оролцсон. 1922-1924 он 

хүртэл Дотоод яамны Сургуулийн хэлтсийн байцаагчаар 
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ажиллаж, энэ хугацаандаа Багш бэлтгэх түр курсын үйл ажиллагааг давхар 

хариуцаж байлаа. Тэрээр 1923 онд Нийслэл хүрээнд байгуулсан Ардын засгийн 

анхны дунд сургуулийн захирлаар ажиллаж, 1926 онд Гэгээрлийн сайд 

Эрдэнэбатхааны хамт Герман, Францруу анхны 35 монгол оюутныг авч явсан. 1927 

онд Герман, Франц улсад сурч байсан монгол сурагчдын захирал, 1930 оноос Судар 

бичгийн хүрээлэнгийн жинхэнэ гишүүн, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга зэрэг ажил 

эрхэлж байжээ. Б.Ишдорж нь “Герман-монгол хэлний толь бичиг” 1928, “Монгол 

хэлний дүрэм” 1930, “Багш нарыг давтан сургах түр сургууль” 1930, “Монголын 

шинэ үсгийн заавар” 1931, “Унших дэвтэр” 1931, “Тооны ухааны товч тайлбар” 

1931, “Монгол үсэг хэмээх дэвтэр” 1933, “Монгол хэлний яруу найруулга” 1934, 

“Хоёр үгийг хавсран бичиж болох эс тухай” 1935, “Монгол үсгийн сурах бичиг” 

1936, “Шинэ толь бичиг гарсан тухай” 1937 зэрэг эрдэм шинжилгээ судалгааны 

өгүүлэл, сурах бичиг, гарын авлага бичиж хэвлүүлжээ. Мөн Ишдорж багш түмэн 

бодисын хичээлийн зүйлээс байгалийн шинжлэл гэдгийг найруулан монголчилж, 

бага дунд сургуульд заах хөтөлбөр, сурах бичгийн зүйлийг монголчлох ажилд 

нэлээд хүчин зүтгэсэн байна. 

Анхны захирал Данийл Алтаевич Абашеев 

Орос улсын харьяат Данийл Алтаевич Абашеев 1913 

онд Буриадаас уригдан, Богдын хүрээнд ирж, анхны бага 

сургуулийг байгуулахад гар бие оролцон, тус сургуулийн 

монгол хөвгүүдэд 1918 он хүртэл хичээл зааж байсан 

монголын анхны сургуулийн багш юм. 1924 онд Монголд 

дахин уригдан ирж, 1924-1926 онд Оюутны сургуулийн 

анхны захирлаар ажиллаж байсан. Тэрээр хэл бичгийн 

ухааны эрдэмтэн бөгөөд олон ном зохиол, сурах бичгийг 

туурвиж, сургалтанд хэрэглэж байжээ. 

 Анхны багш Жамсраны Цэвээн 

Жамсраны Цэвээн 1909-1910 онд “Азийн 

газарзүй” номыг орчуулснаар монголд соёл 

дэлгэрүүлэх ажлаа эхэлсэн гэдэг. Тэрээр Богд хаант 

Монгол улсын үед Гадаад яаманд орчуулагч 

түшмэл хийж байсан бөгөөд энэ үед (1914 онд) 

сургуулийн хэргийг Гадаад яаманд эрхлүүлэх 

болж, дэд сайд болон 2 түшмэлд хариуцуулсны нэг 

нь болж, сургуулийн хэргийг хавсран захирах 

болж, сургуулийн дүрэм хэмжээг тогтоон, орос, 

монгол үсгийн сургуулийг байгуулснаас гадна тус 

сургуульд орос үсгийн сургагч багшаар ажиллан, 

монгол хөвгүүдийг Эрхүү, Хиагт хотод илгээн, 

орос үсэг бичиг, хэлийг сургаж байжээ. 
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Олноо өргөгдсөний 11-р онд (1921) сургуулийн хэргийг Дотоод яаманд 

захируулах тухай Ардын засгийн тогтоол гарч, уг тогтоолд сургуулийн хэргийг 

үүсгэн явуулах зэргийг түргэлэн шийтгэх ба сургуульд чухал хэрэглэгдэх судар 

ном, шаштир түүх зэргийг бодолхийлэн зохиож үйлдэхэд эрдэмтэн түшмэл 

Жамсрановыг томилж, мөн сургуулийн хэргийг хамтатган эрхлүүлэхээр тогтоов 

гэсэн байна. Ийнхүү 1921 оноос Жамсраны Цэвээн Дотоод яамны сургуулийн 

хэлтэст ажиллахын хамт Багшийн түр курсийн үйл ажиллагааг давхар хариуцаж, 

сургалтын хөтөлбөр, ном, сурах бичгийг зохиож, сургуулийн дүрмийг зохион 

батлуулахын зэрэгцээ багшилж байлаа. 

1923 оны 5-р сард Нийслэл Хүрээнд 4 сарын хугацаатай “Оюутны түр 

сургууль” байгуулж, тэр үед зааж байсан хичээл нь: 

- Монгол бичиг   - Эдийн засаг 

- Унших    - Монгол улсын түүх 

- Үсгийн дүрэм    - Улсын эрх (төр эрх) 

- Тооны ухаан   - Нягтлан бодох  

- Түмэн бодис 

- Дэлхийн байдал 

- Бага насны хүүхдийг сурган хүмүүжүүлж сургах арга  

зэрэг бөгөөд эдгээр хичээлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сурах бичгийг бүгдийг 

Ж.Цэвээн буриад багш нарын хамт боловсруулж, зохиосон юм. Мөн сургалтын 

хугацаа дууссаны дараа тусгайлан төлөөлөгч, түшмэлийг томилж, сургагч нарын 

хамт шалган, тэргүүн, дунд зэргийн шалгагдсан сурагчдад сургуулийн хэргийг 

хавсарсан Дотоод Яамны тамга дарсан “Илэрхийлэх бичиг“ олгон ажилд томилж 

байжээ. Энэ бүх ажлыг Ж. Цэвээн удирдан гүйцэтгэж байжээ. Энэхүү “Оюутны 

сургууль” нь Багш нарыг бэлтгэх сургуулийн суурь болсон юм. Энэ үед буриад 

багш нараас гадна Буриад хошуунаас хүмүүсийг элсүүлэн сургаж байжээ.  

Анхны багш нарын нэг Эрдэнэбатхаан  (Никита 

Федорович Батухан, нэр Эрдэнэ, овог Батхаан)  

Эрдэнэбатхаан Эрхүү хотын багш нарын семинарт 

суралцсан мэргэжлийн сурган хүмүүжүүлэгч хүн юм. Тэрээр 

1912 онд Ж.Цэвээний зөвлөснөөр Монгол оронд ирж Нийслэл 

хүрээний бага сургуульд багшлахын сацуу хувьсгалын үйл 

хэрэгт гар бие оролцон, 1921 оны 3 дугаар сарын 24-нд 

Монгол Улсын Засгийн газрын анхны нарийн бичгийн дарга 

болж, Гадаад явдлын яаманд орчуулагч, зөвлөх хийж байгаад 

1921 оны 11 дүгээр сард МАН-ын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орж, В.И.Ленинтэй 

уулзсан ажээ. Тэрээр 1921-1924 онд Судар бичгийн хүрээлэнгийн ажилтан, Дотоод 

явдлын яамны дэргэдэх бага сургуулийг хариуцсан хэлтсийн эрхлэгчийн ажлыг 

хашиж байгаад 1924 оноос Судар бичгийн хүрээлэн нь Ардыг Гэгээрүүлэх Яам 

http://nyamaa0207.blog.gogo.mn/read/entry204255
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болон өргөжсөний дараа тус яамны хоёрдахь сайд болжээ. Эрдэнэбатхаан нь 1925 

онд Орос, Франц, Герман зэрэг оронд оюутан сургах ажлыг санаачлан зохион 

байгуулж, Ардын засгийн анхны дунд сургуулийн анхны 35 сурагчийг Герман, 

Франц улсад удирдан авч явснаас гадна боловсролын байгууллагын үүсэл, 

хөгжлийн талаарх туршлагыг судлахын тулд ЗХУ, Герман, Франц, Итали зэрэг маш 

олон улсад ажлын айлчлал хийсэн байна. Эрдэнэбатхаан 1921-1929 онд монгол 

орон даяар нийт 300-аад сургууль байгуулах ажлыг удирдан зохион байгуулсан ба 

монголын ард түмнийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр олон арван өгүүлэл бичиж 

нийтлүүлж, Монгол хэлний сурах бичиг, Газарзүйн ном, Азийн улс орнуудын тухай 

ном, Монгол хэлний ярианы толь, Түүх-газарзүйн сурах бичиг бүтээжээ. Мөн 

хэвлэх үйлдвэр байгуулах, багш нарыг бэлтгэх чиглэлээр санаачлагатай ажиллаж 

байв. Энэ бүхний дүнд 1924-1929 онуудад шинэ Монгол улсын орчин үеийн 

боловсролын системийн үндэс суурийг тавьж чадсан юм. Тэрээр мөн Орос 

буриадад монгол бичгийн шинэ сургалтыг түгээсэн ажээ. 

Ийнхүү уригдан ирсэн буриад багш нар Шинэ монголын боловсролын салбарт 

хүчин зүтгэж, шинэ сургуулиудад маш олон сурах бичгийг зохиож өгөөд зогсохгүй 

Багшийн сургуулийн багш нарт сургуулийн программ төлөвлөгөө хийх, сургууль 

удирдах арга, сургуулийн дотоод журам дэглэмийг зааж, багш хүн өөрөө боловсон 

ёс суртахууныг эзэмшсэн, ажил хөдөлмөрт идэвх зүтгэлтэй байвал сая бусдыг тийм 

болгон хүмүүжүүлж чадах учрыг өөрсдийн биеэр үлгэрлэж байлаа. Энэхүү уригдан 

ирсэн багш нарыг тус сургуулийн багш, сурагчид “эрдэмтэн багш”, “боловсон 

багш” гэх мэтээр нэрлэж байсан нь Оюутны сургуулийн 1926 оны 9-р сарын 

цалингийн цэснээс харагдаж байна. Үүнд: Цалингийн цэсэн дэх багш нарын 

нэрсэнд, Нийтийн түүхийн багш Эрдэмтэн багш Цэвээн Жамсранов, Дэлхийн 

байдал, түмэн бодисын ухааны багш Эрдэмтэн багш Батхаан, Хэмжих ухааны 

болон орчуулагч багш Боловсон багш Кинева, Боловсон багш Марикева гэх зэргээр 

бичсэн байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1924 оны Багшийн сургуулийн багш, оюутнууд 
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1925 он. Монголын бүх багш нарын анхдугаар  

зөвлөгөөнд оролцогчид 

 

Багшийн сургуулийн ахмад төгсөгчид дурсамжиндаа: “Буриадаас уригдан 

ирсэн мэргэжилтэн Санжин, Гомбоен нар “Түмэн бодис”, “Хүний биеийн анатоми” 

хичээлүүдийг сайхан зурсан үзүүлэн таниулах ашиглаж, маш ойлгомжтой заадаг 

байсан, мэргэжлээ бахдам сайн эзэмшиж, заах аргын их туршлагатай болсон эдгээр 

багш нараар хичээл заалгаж байсан маань бидний мэргэжлээ сонгоход зохих нөлөө 

үзүүлсэн” гэж өгүүлсэн байдаг. 1920-оод оны сүүлчээр ЗХУ-аас уригдан ирж 

ажилласан сургагч багш нар нь Шармун – 1929 – барималч, Ш.С.Кольцов -1929-

хөгжим, Санжина -1928-1938 – тоо, А.С.Хандашкеев-1929 нар байлаа.  

Мөн 1930 оноос орос, буриадын мэргэжилтэн багш нартай хамтран монгол 

улсад анх удаа Багшийн сургууль дээр Шинэ жилийн сүлд модны наадмыг 

тэмдэглэж, тэдний туслалцаатайгаар амьтдын баг буюу маск хийж, зүүж байснаа 

дурссан байдаг. 

Уригдан ирсэн сургагч багш, мэргэжилтнүүд хэд хэдэн дугуйлан байгуулж, 

оюутнаар ширээ, сандал, номын тавиур, өлгүүр, төмөр хувин, хүрз, малтуур, 

сийлбэр, уран зураг, оёдол, нэхмэл, наамал хийлгэж, бүтээлээр нь улсын баяр 

наадмын /павильон/ үзэсгэлэн гаргаж, хөдөлмөрчдөд сурталчилж байсан гэжээ. 

Мөн хөдөлмөрийн багш Казанков орос савхин гутал хийх, уллах, эсгий гутал 

сэлбэх, гуталд зан тавих, ширээ сандал, хаалга цонх засах зэрэг хөдөлмөрт 

сурагчдыг сургадаг байсан нь туйлын тустай зүйл байв. Тодруулж хэлбэл, нүүдэлч 

малчин монголчуудын хувьд эдгээр ажил хөдөлмөрийг хийж, олон янзын бүтээл 

туурвиж, эд зүйлс хийх болсон нь цоо шинэ соёл нэвтэрч байсан хэрэг байлаа. 
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Үүнээс гадна хичээлээс гадуур драм жүжиг, утга зохиол, дуу хөгжмийн 

дугуйлангууд байгуулагдаж, дээрх дугуйланд суралцаж байсан сурагчдаас зохиолч 

Д.Сэнгээ, Д.Гармаа, П.Хорлоо, хөгжмийн зохиолч Гончигсумлаа, улсын гавьяат 

зураач Цэвэгжав, Чойдог, гавьяат жүжигчин Гомбодорж, Ринчин нарын олон арван 

авьяастнууд төрсөн нь буриадын сэхээтнүүд, сургагч багш нарын ач гавьяа билээ. 

Дээр өгүүлсэнчлэн багш нарыг урьж ажиллуулж байснаас гадна оросоос хими, 

физик, биологийн кабинетыг тус сургуульд өгч, эдгээр кабинетуудыг 1932 онд 

театрын хойд талд барьсан Багшийн сургуулийн дан тоосгон байшинд байрлуулж, 

байгуулсан байна. 

Түүнчлэн тус сургуульд ажиллах орос, буриад, зөвлөлтийн сургагч багш нарын 

тоо жилээс жилд өсч, суралцагчдын судлах шинжлэх ухааны мэдлэгийн хүрээ 

өргөжиж байсан нь дараах баримтаас харагдаж байна. Үүнд: 1938 оноос Багшийн 

сургуульд үзэх хичээлийн тоо 12 байснаа 27 болж нэмэгдэж,    

1. Дэлхийн байдал 

2. Орос хэл                                              

3. СССР-ийн түүх 

4. СССР-ийн Үндсэн хууль 

5. Бүх холбоотын эв хамт намын түүх зэрэг хичээлийг шинээр үзэх болж, орос, 

буриадын мэргэжилтэн, сургагч багш нар заах болсон байна. 

Мөн 1939 онд тус сургуульд сургагч багш нарын дэмжлэгтэйгээр 

Орчуулагчийн анги нээж, түүнд 30 оюутан суралцаж төгсчээ. Ийнхүү Монгол 

улсад багшлах боловсон хүчин бэлтгэхэд орос, буриад, зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд 

ирж тусалж байснаас гадна 1920-иод оноос эхлэн Орос, буриадад монгол сурагчдыг 

явуулж, багш болон янз бүрийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх болсон байна.  

Тухайлбал, монголчуудыг сурган боловсруулахад Улаан-Үдэ хотын Монгол 

багшийн сургууль – РАБФАК асар их гүйцэтгэсэн юм. Гэвч Аугаа эх орны дайны 

жилүүдэд гадаадын олон оюутан сурагч Орос улсад байх аргагүй болж буцахад 

хүрч байсан бөгөөд Улаан-Үдэд 10 жил болсон РАБФАК-г 1941 онд татан буулгаж, 

монгол оюутнуудад хичээл зааж байсан газар зүйн багш Хашганова, Будаев, орос 

хэлний багш Олзоев, мэргэжилтэн Ричкова нарыг тэнд суралцаж байсан 140 

оюутан, тэдний хэрэглэж байсан эд материал, хичээлийн хэрэгсэл, номын сангийн 

хамт шилжүүлэн авчирч, Улаанбаатарын Багшийн сургуульд нийлүүлсэн байна. 

Рабфакаас ирсэн хүүхдүүдийг Багшийн сургуулийн жинхэнэ анги, дунд ангийн 

багш бэлтгэх түр курст хуваарилан сургаж төгсгөжээ.  
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Багш нарыг бэлтгэх сургуулийн нийт багш нар. 1943 он.  

/МУ-ын Гавьяат багш Дондогийн Цэвэгмид, урд эгнээнд  

зүүн гар талаас 2 дахь нь/ 

 

Орос, буриад, зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд тухайн үеийн монголын төр засгийн 

бодлого шийдвэрийн дагуу Багшийн сургуульд өгөгдсөн цаг үеийн шаардлагатай, 

чухал үүрэг даалгаврыг биелүүлэхэд нь тус сургуулийн багш нарын адил гар бие 

оролцон тусалж байсан юм. Тухайлбал, 1942 оны хавар багш нэн шаардлагатай 

болсон учир Өндөрхаан, Улаанбаатар, Алтанбулаг, Цэцэрлэг, Улиастай, Жаргалант 

хотуудад аймаг дундын 7-р анги төгсөгчдийн 45 хоногийн түр курс байгуулж, багш 

нар бэлтгэн гаргаж байсан байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багш нарыг бэлтгэх сургуулийн нийт багш нар. 1944 он 
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Монголын багш нар ийнхүү орос, буриадын мэргэжилтнүүдээс ихээхэн 

зүйлийг сурч мэдэж, тэднээр дамжуулан дэлхийн соёл боловсролтой танилцаж, 

Оросын А.С. Пушкин, М.Ю.Лермонтов, М.Е.Салтыков-Щедрин, Л.Н.Толстой зэрэг 

нэртэй сонгодог зохиолчдын бүтээлийн зах зухтай танилцахаас гадна орос хэлний 

мэдлэгтэй болж байжээ. 

1945 оноос манай улсын ерөнхий боловсролын сургуульд орос хэл заах болсон 

тул тэр даруйд Багшийн сургуульд уригдан ирсэн багш Андреновагийн удирдлагын 

дор оросын харьяат, монгол оронд төрж суурьшсан орос иргэдийн 40 шахам орос 

хүүхэдтэйгээр “Орос хэл бичгийн багш” бэлтгэх тусгай анги байгуулж, 3 жил 

суралцуулан төгсгөсөн байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 оноос Орос хэл бичгийн багш бэлтгэсэн нь        

 

Мөн хожим 1980-аад оны эхэн үед  орос хэлийг нэн чухалд тооцож байсныг 

үндэслэж, АБЯ-ны  бодлого чиглэлийн дагуу 1983 онд тус сургуулийн III ангиудаас 

орос хэлэнд авьяастай хүүхдүүдийг шилж сонгон, 30 оюутантай “Бага ангийн орос 

хэлний багш”-ийн ангийг захирлын тушаалаар нээж, мэргэжлийн ангийн багшаар 

Нанжид, П.Гүндэгмаа нар ажиллаж байжээ. 

1956-59 онд багшилж байсан Ц.Ринчин дурдатгалдаа: Багш ажилчдын 

бүрэлдэхүүн маань ч халх, буриад, орос, казак, хятад зэрэг олон үндэстэн ястнаас 

бүрэлдэж, эвсэг найртай ажиллаж байсан болохоор сурагчдад интернационалч 

хүмүүжил төлөвшүүлэхэд бодит нөлөө үзүүлж байсан нь дамжиггүй хэмээсэн нь 

үнэхээр зөв зүйтэй дүгнэлт бөгөөд багшлах боловсон хүчний талаар нэгийг 

бодогдуулж байна. 
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Багшийн сургуулийн 90 гаруй жилийн түүхэнд нийт 70 гаруй орос, зөвлөлтийн 

мэргэжилтэн үүнээс 20-иод буриадын сэхээтэн, багш нар ажиллаж байжээ. Үнэхээр 

тэд монголын багш нарыг бэлтгэхэд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулж, Багшийн 

сургуулийг багшлах боловсон хүчнээр хангахад төдийгүй мэдлэг боловсролтой, 

заах арга зүйтэй, орос хэлний мэдлэгтэй, боловсон ёс соёлтой, интернационалч 

хүмүүжилтэй, шинэ үеийн багш нарыг бэлтгэхэд агуу их хувь нэмэр оруулсныг нь 

үнэлж баршгүй юм. 

Буриадын сэхээтнүүд, оросын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар зөвхөн 

Багшийн сургуулийн багш, сурагчид төдийгүй монголын ард түмэн оросын болон 

дэлхийн соёл, боловсролтой танилцаж, ард түмнээ бичиг үсэгт сургахад манлайлан 

оролцож, эх орондоо соёлын довтолгоог амжилттай хийж, улмаар өнөөдөр бичиг 

үсэг мэдэх түвшингээрээ доогуур орох Ази тивд оршдог ч Монгол улс хүн амынх 

нь 97% бичиг үсэгт тайлагдсан гэдгээрээ гайхагдаж байна. Энэ бүхэн буриадын 

сэхээтнүүд, буриад болон оросын мэргэжилтэн, сургагч багш нарын нөр их 

хичээнгүй хөдөлмөр зүтгэл, монголын ард түмнийг бичиг үсэгт сургах гэсэн хүчин 

чармайлтын ач гавьяа мөн. Мөн шинэ тулгар Монгол улсын боловсролын суурийг 

тавьж хөгжүүлэх энэхүү үйлсэд угсаа гарал нэгт буриадын сэхээтнүүдийг татан 

оролцуулж, тэдний мэдлэг боловсрол, хүчийг дайчилж байсан нь маш зөв зүйтэй 

хэрэг байлаа.  
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МОНГОЛ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ УГИЙН БИЧГЭЭР  

ХӨТЛӨГДӨЖ БАЙЖЭЭ 

 

Монголчуудын угийн бичиг бол дэлхийд гайхуулахуйц манай үндэсний соёл, 

түүх, оюуны үнэт өв юм. Доктор Б.Сумъяабаатар угийн бичгийг “монголчуудын 

тусгаар тогтнолын тунхаг, монгол түмэн юуг бусдад уусгахгүйгээр бидний үед 

авчирсан ачлалт ном, есөн эрдэнээр номоо бүтээгсдийн удам-монгол туургатан 

бидний оюуны соёлын хосгүй дурсгал юм. Өнгөрсөн үе үгүйгээр одоо үгүй, одоо 

үгүйгээр ирээдүй үгүй хэмээх аугаа санаа агуулсан гүн ухааны дэвсгэртэй бичиг, 

төрийн тэргүүнд харийн хүн орох хий зай гаргахгүйн баталгаа бологч судар, цус 

ойртож, бие бөлгөн, ухаан мунхаг, удамшлын өвчин согог бүхий үр ач нартай 

болохоос омтгой, хуумгай үгүй сэргийлэгч, монгол айл өрх бүрийн өвөг дээдсээс нь 

уламжилж үлдсэн дархан хөрөнгө гэж ач холбогдлыг тод яруу тодорхойлж бичсэн 

байдаг. /1/ 

Угийн бичиг бол хүмүүний талаар үлэмж ихийг өгүүлэх шаштир бүлгээ. 

Тухайлбал, энэ нь садан төрлийн хүмүүсийн үе удмын тоог илэрхийлээд зогсохгүй 

дээд үе өвөг төрөлтэйгээ удмын үндсээрээ ямар  холбоотой, нэг шугамын төрөл 

хүмүүсийн удам шинжийн онцлог, бүтэц бүрдэл, авъяас чадвар, оюун билэгт чанар, 

олныг татах, дагуулах гадаад эрхэм шинж, дүр төрх, бие бялдрын хөгжил, зан 

харьцааны тал, зиндаа дэвийн хэмжээ зэрэг энэ бүхний дотоод чанарыг тодотгох, 

агуулга хэлбэрийг харуулах нэн олон зүйлийн мэдээллийг агуулагч, хүмүүн, овог, 

отгийн удам угсааг өөд нь өгсүүлэх, өнгөжүүлэхийг заагч зүйл билээ. /2/ 

Монголчууд нь хүн нийгмийн түүхэнд төрт улс, эзэнт гүрнийг цогцлоосон 

цорын ганц нүүдэлчин гэгддэг бөгөөд нийгэм болон хүний хөгжил, хүмүүний  

чадал чадавхийг өргөхийн чухлыг анзаарч тэгснээр хотлоороо угийн бичиг 

хэрэглэх, угийн бичигтэй байх учир зүй, ёс заншлыг анхлан үүсгэж мөрдсөн  

үндэстэн юм. Хүмүүн өөрийн амьдралын залгамжийг зориудын санаа орсон 

үргэлжлэлтэй болгоё гэснээр амьдралын тойрог, үе удмын залгал бүрд үр хүүхдийн 

хүч чадлыг ахиулсаар байгаад үндэстнээ бүхэлд нь хүчирхэг чадварлаг болгон 
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хөгжүүлэх үйл явц байна гэдгийг ойлгоод, түүний үүсгэл үндэс нь энэхүү угийн 

бичиг шаштар юм гэдгийг анхлан гаргасан. Энэ үед “тэнгэр заяат”, “нагацын 

тэнгэр”, “бэр авах зүг” зэрэг шинэ ойлголт нэр томъёо гарч энэ бүгд одоо шинжлэх 

ухааны үндэслэлээр тайлбарлагдаж болж байна.  

“Судрын чуулган”-д дурьдаж байгаагаар монгол хүн өөрийн биеэс дээш 

найман үеэ нэрлэдэг. Тэд 9 дахь үеэ Элэгдсэн өвөг, 8 дахь үеэ Буденжарь буюу 

Буданшар, 7 дахь үеэ Дутсан хүн, 6 дахь үеэ Юүрхий (зүрх гэж буулгах нь ч бий) 

буюу юүрч бутарсан, 5 дахь үеэ Бод үхэр (том үхэр), 4 дахь үеэ Бод тур буюу том 

тур, 3 дахь үеэ Өвөг, 2 дэх үеийг Эцэг хэмээн нэрлэдэг байжээ. (7) 

Хүнийг  удам дагуулан хөгжүүлэхэд нөлөөлдөг олон хүчин зүйл бий. Энэ нь 

шинээр овог, хөхүүр үүсгэж генийн сангийн ялгааны эхлэл тавихаас авахуулаад 

тодорхой удамтны хувьд бэр авах зүг чигийг гаргах зэрэг орно. Энэ нь үр хүүхдийн 

генийн бүрдлийг сайнаар нийлүүлэх амьдралын практик гэсэн үг.  

Удам угшлыг сайн бүрдэлтэй болгож өгснөөр үе үеийн залгал үр удамын 

хэмжээнд сайжрал өгөх олонлиг үндэс бүхий шинэ шинэ хувилбар үүсч түүнийг 

тогтворжуулан хам сайн удамшилтай болгож хүчтэй билэгтэй, хүний олон сайхан 

шинжийг өвлөсөн үрийн заяа буй болгодог байна. Бөртэ-чино, Бодончар богдын үр 

сад дээд тэнгэрээс гарал заяатай онцгой удам угсааныхан, бусад овгоос ялгарахыг 

хичээдэг, удамд сайн нөлөөтэй бүхнийг ашиглахыг эрмэлздэг байсан гэж эх 

сурвалжуудад бичигдсэн нь бий. Хүмүүний үе удам, шугам шугамын угсааны уг 

чанар бүрдэх, ахих дэвших боломж олгох, элит хэсэг ялгаран гарах нөхцөл 

тодорхойлогдсон байсан, тийм учраас угийн бичгийн нэг гол зорилго бол яах 

аргагүй хүнийг удам дагуулж хөгжүүлэх санаа агуулгатайгаар анхлан тавигдсан 

гэж болно. 

Хүний удмын чанарт ясан болоод мах цусан шугамын генийн тодорхой 

бүрдлийг буй болгож хүмүүнийг удамжуулан хөгжүүлэх боломжтой гэдгийг 

монголчууд ойлгосон учраас угийн бичгийг манай тооллын 700-750 оны үед анхлан 

нийтээр мөрдөх болж тэгснээр өөрийн үндэстний сор сод буюу элит овогтонгуудыг 

1000 он гэхэд жинхэнээр нь үүсгэн бүрдүүлж улмаар 1162 онд  орой их эзэн Чингис 

хааныгаа тэнгэрлэгээр тохиолгон төрүүлэх заяа төөргийг бүтээсэн гэж болно. 

Өөрөөр хэлбэл, үндэстнийхээ оюун билэгтэй, төгс төгөлдөр төрмөл шилдгүүд, 

төрийн жолоо, түмний заяаг түшүүлэх элит лидерүүдийг угийн бичгийнхээ заалт 

заавраар тохиолгон төрүүлсэн, тиймээс ч нэгэн цаг үед монголчууд өөдөө явж 

өгсөж чадаж байсан юм. 

Угийн бичиг гэхээр тайж нарын удам угсааны тухай зүйл гэж мунхаглаж 

байсан үед их номч Жамсрангийн Цэвээн ахайтан, билэг их гүүш Ренчин багш, 

нэрт их эрдэмтэн Х.Пэрлээ гуай нар угийн бичгийн талаархи судалгааг хувьдаа 

далдуур хийж байсан гэдэг бөгөөд тэр бүхний үргэлжлэлийг хойч үеийн залуу 

эрдэмтэн Б.Сумъяабаатар өвлөж өнгөлсөөр яваа билээ. 
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Доктор Б.Сумъяабаатарын гайхамшигтай нэгэн дүгнэлт бий. Энэ нь 

“Монголын нууц товчоо”-ноос өмнө монголчууд угийн бичгийг “узуурын бичиг” 

хэмээн нэрлэж байсан, ийм байх нь үг хэллэгийн хувьд зөв юм, узуурын бичиг нь 

монголчууд эрт үед ямар ч болов бичиг үсэгтэй байсныг харуулж байна” гэж 

дүгнэжээ. “Монголын нууц товчоо” номд Чингис эзнээс дээш 20-иод үеийн хэдэн 

арван хүний удам угсааг тэмдэглэж тэгэхдээ нэг айлын тэргүүлсэн, дунд, бага 

хөвүүдийн дэс дарааг алдагдуулалгүй зөв бичсэн төдийгүй тэдний салаа салбарыг 

хүртэл тоолж тоочин бичсэн нь яавчиг санаан зоргоор үйлдсэн бус, ямар нэгэн 

бичмэл эхийг харж байгаад нягт нямбай хуулсан нь илэрхий харагдаж байна гэж 

тэрбээр дүгнэсэн нь цаанаа шинжлэх ухааны олон санааг давхар агуулах бүлгээ. 

Их хааны угийн бичгийг “Монголын нууц товчоо”-ноос авбал, Бөрт чоно-

Батачи хан-Дамача- Хоричар мэргэн-Агужим Борахул-Сали Хажау-Их нүдэн-

Симсочи-Харчу-Боржигидай мэргэн- Торголжин баян-Добун мэргэн /Алун гоо/- 

Бодончар мунхаг, Хабич баатар- Мэнэн Түдүн- Хачи Хөлөг- Хайду- Бай Шонхор 

Догшин- Тумбинай  Сэцэн- Хабул хаан- Барданбаатар- Есүхэй баатар- Тэмүжин 

Чингис хаан гэж бичигддэг. Тэд бүхний салаа салбарыг цааш нь бас ялган 

тэмдэглэсэн байдаг. Энэ бүхнийг холбон үзсэнээр үнэнхүү ихийг тайлан унших 

нөхцөл боломжтой бүлгээ. Ийм гайхамшигтай өв соёл энэ орчлонд үнэндээ ховор 

бизээ. Тэгэх тусам үндэстний удмын орой, хаан удмынхны үе үеийн хүмүүсийн 

залгал, удмын аргамжин хэлхээ, зиндаа хэмжээг бид одоо мэдэж үнэлж дүгнэж 

байгаа маань юутай завшаан билээ.  

Угийн бичгийг айл өрх бүрд мөрдүүлж хөтлүүлэх санаа анх яаж гарсныг 

эхлээд нийгэм болоод хүмүүний уг удамшил генетикийн ойлголттой холбосон  

таниулга гэгээрүүлгээс эхлүүлсэн гэж бодном. Монголчууд эрт үеэс мал аж ахуйг 

хөтлөн авч  явсан уламжлалтай учраас амьтны үржил, үржүүлэг, түүний удам 

угшлын талаарх ерөнхий практик мэдлэг өндөр байсан гэж ойлгогддог. Тухайлбал, 

амьд бүхэн сайнтай муутай төрдөг, амьтан бүхэн, түүний дотор хүмүүн ч бас 

амьдралын залгамж шинж тэмдгийн үндэс-удамшихуй-генийн сантай гэж, 

тухайлбал, хүмүүний шинж чанар бүрийг тус тусд нь удамшлын хүчин зүйл 

хариуцдаг, тэр бүгд хүнийг бүхэлд нь буй болгож бодижуулдаг, энэ нь үеэс үед 

тогтвортой дамждаг, хүнийг ясан болоод мах цусан төрөл болгож шугам шугамаар 

нь ялган авч үзэж байсан, эх эцгийн удам генүүд  хоорондоо янзбүрийн хосолбор 

үүсгэж болдог, ингэснээр үе удам бүхний шинж тэмдэг хувьсал өөрчлөлтөнд орох 

нөхцөлтэй, тэгвэл хүний шинж чанар дэвшил сайжралд орж болно хэмээн, энэ нь 

эцсийн эцэст хүмүүний сайн сайхан шинж чанар бүгдийг үндэстний генийн санд 

хуримтлуулан цуглуулж тодорхой удам шугамд нэгтгэн нийлүүлж, тэгснээр 

хүмүүнийг удам дагуулан хөгжүүлж улмаар ястан үндэстнээ бүхэлд нь дэвжээх 

нөхцөлтэй гэсэн үзэл санааг гаргаж тусгасан нь ойлгомжтой байгаа юм. Хойч үр 

садын ирээдүйг тэтгэх, хувь хүнд бол амьдралын хань ижлийг зөв сонгохоос эхлээд 

олон зүйлийн мэдлэг оюуны хуримтлал дээр энэ асуудлыг зөв тавилтайгаар 
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эхлүүлэхийн чухлыг заасан хэнд ч гэсэн гайхал төрүүлэм энэ бичиг бол үнэндээ 

дотроо агуу утга учиртай судар мөн юм. Угийн бичгийг хөтөлдөг болсноор онцгой 

сод сор хүмүүнийг тохиолдлын нэгэн хувилбар байдлаар бус удам дагуулж 

лавтайяа төрүүлдэг болгох хосгүй мэдлэгийг буй болгож чадсан юм. Монголчууд  

бид өөрсдөө энэ угийн бичгийн бүтээгдэхүүн, тийм учраас угийн бичгээ сэргээн 

хэрэглэвэл цаашид хүчтэй удамлаг явсан, тийм атлаа олон зуунд  их хэлмэгдэлд 

орж дордсон, харин одоо  уг удмын хүч чадлаа сэргээж, чадалтай үндэстний нэгэнд 

эргэн орж болно, тэрийгээ хойч хойчид хэвээр нь залгамжлан хадгална, үүнийг эс 

хийвээс улам уруудан доройтно гэдгийг түүхээрээ ойлгоод байгаа юм.  

Юув гэхэд, Манж Чин улс монголчуудын гарал үүслийг мартагнуулах гэж юу 

хийж байв, удам угшлаар нь сөхрүүлэх доройтуулах гэж ил далд элдэв явуулга 

бодлогыг зуун зууны туршид хэрхэн хэрэгжүүлэв. 20-р зууны эхэнд монголын төр 

засаг ч бас оросын заавраар үндэстнийхээ хувь заяаны уг удмын үндэс угийн 

бичгийг нүд үзүүрлэж, хүмүүсийн удам гарлыг албаар  мартагнуулах бодлогыг илт 

үргэлжлүүлсэн байдаг билээ. Тэд угийн бичгийг зарлигдан хориглож өөрийн улс 

орны бичиг номын мэргид, тайж угсаатан, төрлийн дарга, настангууд зэрэг удмын 

хүч чадлаар олон зууны ялгарлаар гарсан шигшмэл зэрэг зиндаатай болсон 

хүмүүсийг хоморголон баривчилж устган хороосон билээ. Уг удмаараа хүн амын 

элит хэсэг болон ялгарч явсан үе үеийнхний сонгомол давхрагыг ингэж хөнөөх 

аймшигт цээрлэл социализмын үеийн хүн амын хоёр гурван үе буюу 70 орчим жил 

үргэлжилсэн билээ. Ингээд бодохлоор сүүлийн 400 жилийн туршид  хүний болон 

өөрийн бүх хар хүчин монгол түмний мах цусаараа ойлгож мянга мянган жил 

амьдрал ахуйдаа хэрэглэж ирсэн удмын залгамж хэлхээ, түүнийг нөхцөлдүүлэгч 

оюуны их  өвийг хумиж хамтад нь бүдэгрүүлэх, устгах, үндэстний их хувь заяаны 

хүч чадлыг унтраах оролдлого байнга хийж ирсэн байдаг билээ. Гэвч угийн бичгээ 

өнгөрсөн цөвүүн цагийг давуулж авчирч чадсан манай ард түмнийг үнэндээ агуу 

гавъяатай хүмүүс гэж хэлэх учиртай. Иймд эгэл ардын энгүй үнэт шүтээн, 

хүмүүний сайн сайхны заяаг өргөж өсгөдөг, их эзэн хаанаа тэнгэрлэгээр тохиолгон 

төрүүлж өгсөн энэ угийн бичгийг Их Монгол Улс байгуулагдсаны өндөр их ойгоор  

төрийн яамны хоймор, засгийн ордны зааланд хүндэтгэлтэйгээр залах нэгэн 

учиртайг үл тоомсорлосоор байгаад эгэл түмэн  харамссаар байгаа. Хүний нандин 

бүхнийг дээдлэх, хүмүүнийг  удмыг нь дагуулан хөгжүүлэхийн ач холбогдол, эх 

булагийн ундарга нь чухам хаана гэдгийг бүрэн гүйцэд ойлгохгүй байгаагийн нэгэн 

жишээ энэ гэлтэй. 

Монгол Улсын хүн ам гэхэд 1918 онд 640 мянга байгаад одоогийн 2 сая 800 

мянга болох энэ хооронд хүн амын дотор садан төрлийн удмын холбоо бий болж 

төрөл ойртолт ихсэж байгаа нь судалгаагаар тогтоогдоод байна. Энэ нь удмын 

улбаатай эрэмдэг дутуу, хөгжлийн элдэв гажигтай  үр сад төрөх, олшрох хандлага 

үүсч байна гэсэн үг. Энэ бол аймшиг мөн. Дэлхийн хэмжээнд тарсан  бүх  

монголчуудын бүлэг хэсгийн нийт хүн амын хувьд ч бас ийм аюул нүүрлэж байгаа 
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болов уу.  Хэрчигдэж  тасарч, цөөн цөөнөөрөө тархан амьдарч байгаагийн нэг гай  

нүүрлэж эхэлж байна гэсэн үг. Хэрэв монголчууд бүгдээрээ нэгдмэл, нийтээрээ 

байсан сан бол ийм аюул байхгүй байсан байх. Арын долоо, өврийн таван отгийн 

урианхан, жалайр, бэсүүд, элжигэн, хатагин, хонхэрээд, баарин, олхонууд, горлос, 

сартуул, хэрэгүд зэрэг олон аймгийн нэгдэл, гарал цус ялгаатай хүмүүсээс бүрдэж 

байсан Зүүн монголын 6 түмний нэгнээс бүрдэлтэй Халх түмэн гэхэд л бид одоо 

ийм байдалд ороод байна.  

Коммунист засаглалтай Орос, Хятад хоёрын цаад бодлого монголыг угсаатных 

нь хувьд задлахын тулд ястан гэдэг нэг ойлголтыг гаргасан байдаг. Энэ нь 

монголчуудад наалдаж ирэхдээ Монгол хэмээх энэ улсад олон ястан байдаг, тэд уг 

үндсээрээ ялгаа заагтай гэсэн онол болж тавигдсан. Харин одоо овгоо сэргээгээд 

харж үзвэл бид бүгд цөмөөрөө л монгол гэсэн нэг үндэс угтай гэдэг нь мэдэгдэж 

байх ажээ. Овгоороо бол шарнууд, хэрэйд, боржигин, жалайр, хонгирад, бодонгууд, 

гөрөөчид, халбин  болж тэгснээр халх, буриад, өвөр монгол, дөрвөд, захчин  мэтийн 

нэр томъёо хэрэггүй болоод байна. Ястан гэдгийг их гүрний коммунистууд гаргаж, 

түүнийг нь Монголд  дагуулан буулгаж авсан юм байна. Тэгээд нэг угсааны баруун 

болон зүүн хязгаарын, бас өмнөд, хойдох монголчуудыг дунд нь ялгаж салгаж 

ястангууд гэж нэрлээд зориудаар нэгэн ангилал буй болгожээ. Энэ бол 

монголчуудыг нэгдэхээс болгоомжилсон  гаднынхны бодлогын  үр нөлөө гэдэг нь 

ойлгомжтой  болж ирж  байна. Үнэндээ бид үндэс нэгтэй саглагар ганц мод мөн, 

энэ нь овгоороо ил байна. Үүнийг хүмүүс одоо ойлгох хэрэгтэй. Овгоороо, гарбал 

үндсээрээ бид нэг л үндэстний улс гэдгээ батлаад байгаа авч одоо ястан гэж 

ойлголтоор монгол угсаатан нэгнийгээ харь элэгтэн өөр гарбалтан мэт санаж 

хоорондоо нийлэх нэгдэхээ хязгаарлаад явснаас болж эрүүл саруулаар өсөн үржих 

замаа алдаж эхэлжээ гэж болно. 

Энэ бүхнээс үзэхэд монголчууд бүгд нийлж нэгдэж амьдрах ёстой гэсэн 

нэгдсэн монголын үзэл санаа үнэндээ бидний хувьд зөв, монгол үндэснийхээ 

удмын санг хадгалах, хүмүүсийнхээ оюун билгийг хөгжүүлэх, зиндаа чадлыг нь 

нээж өргөх гэсэн холын ирээдүй бүхий зөв үндэстэй үзэл санаа, зөв бодлого байжээ 

гэж ойлгогдож байна. Монголчуудыг эргэж нэгдүүлэх гэсэн  нэгэн үеийн оролдого 

болох панмонголизмын үзэл санаа зөв байж, энэ нь өнөө ч чухал хэвээр байна.  

Энэхүү  үзэл бол бүх Монголчуудын үе үеийн хүсэл, Монгол үндэстний хамгийн 

эрхэм бодлогын нэг, тиймээс ч  хүн ардын сэтгэл зүрхэнд амьд байгаа. Харин цус 

төрөл ойртоод байгаа энэ үед илүүгээр ойлгогдож байна. Харин Шинэ Монгол 

гэсэн үзэл нь бидний хувьд хүлээж авах аргагүй онол гэдгийг дашрамд хэлмээр 

байна. Одоо хүнийг удамжуулан хөгжүүлэхийн зарим асуудлыг бичсү. 

Удамших хувьслыг ашиглаж хүнийг удам дагуулан хөгжүүлэх боломж 

бий.  

Энэ үндсийг угийн бичиг тайлбарлаж заавар өгч чадна. Тухайлбал, генүүд 

хромосомд ямар байршил, байрлал бүхий байхаас хамаарч тэдний хоорондын 
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харилцаа, нөлөөлөл үүсэх процесс явагдах бөгөөд энэ бүхэн нь хүн хүний шинж 

чанар хэлбэр, дүр төрхийг  тодорхойлдог анхны шат болно. Полимери  буюу олон 

ген нийлж нэг шинжийг үүсгэдэг  генээр нөхцөлддөг  шинж, тэр нь үе удам тутамд 

ямагт давамгайлан илэрч гардаг, бас заримдаа сайн тохирол тохиолыг нэгтгэж 

нэмснээр илүү сайжрал олдог онцлог удамшил юм. Ийм угшилтай удмынханы үр 

хүүхэд нь бүлэг сүргээрээ бүгд сайн сайхан шинж чанартай төрөх хандлага, 

давамгай заяатай байх бүлгээ.  

Хүний угшил удам, бие даасан тусгаар ген гэгч байдаг л юм бол түүний шинж 

чанарын хувьсал явагдаж байх ёстой гэдэг нь логик сэтгэлгээний үүднээс 

ойлгомжтой. Хүн, түүний удам угшил генийн хослол хоршлоор  хувьсалд орж 

байдаг гэвэл хүмүүний 46 хромосомд орших 40000 генүүд шинээр үүсгэх хосолбор, 

хувьслын явцад сайн муугаараа ялгаран бодьгалын шинж чанарын ялгаа бүхий 

хүмүүний зиндааг гарцаагүй үүсгэх ёстой. Үнэндээ амьдрал тийм л байдаг, учир нь 

нийгэм бол хүмүүний тэр дээд зиндаа чадал чансааг буй болгоход нөлөөлж  дараа 

нь эргүүлэн ашиглахыг эрмэлздэг учиртай юм. 

Генийн  ангид эвсэл хэв шинжийг ашиглаж хүнийг удамжуулан хөгжүүлэх 

боломжтой. Байгаль өөрөө олон зуун жилийн турш амьтан, хүний удмын сан дотор 

генийн ижил эвсэлт шинж чанарыг хязгаарлах механизмыг барьж, харин ангид 

эвсэлт шинж чанар нөхцөлдүүлэх олон үндэст бүтцийг бодож олсон гэхээр байдаг 

юм. Хүн дээр бол уг чанарын үр дүнд биемахбод  өсгөлүүн хөгжил, эд эрхтний 

эрчимтэй үйл ажиллагаа, орчны хатуу ширүүн нөхцөлд дасан зохицох чанар, тэсч 

үлдэх чадвар зэрэг давуу талыг олно гэсэн үг юм. 

Үр сад ямар нэгэн талаараа эх эцгээсээ илүү чанарыг авч  төрөх удмын үндэс 

бүтэцтэй байх биологийн үзэгдлийг гетерозис гэдэг. Энэ нь бүх амьтанд түгээмэл 

байдаг зүй тогтол, онцгой нэгэн үзэгдэл. Биологийн эл онцлог бол амьтны генийн 

тодорхой үндэс язгуураар үүдэн нөхцөлдөж гардаг.  Ийм маягаар гарах генийн 

хослол бас өөр хоорондоо  нөлөө үүсгэхдээ хүний шинж чанарын үзүүлэлтийг 

ахиулан нэмж тэгснээр тэр хүн онцгойрох эсвэл илүү бодь хөгжилтэй болох, эсвэл 

цаашдын нэгэн ахиц дэвшлийг үүсгэх дотоод үндэс боломжийг тавьж өгөх 

магадлалтай.  

Шинж тэмдгийн  эерэг хувьсал, хүний шинж чанарын эерэг хөгжлийг 

дэмжих нь зөв.  

Хүний бие, оюуны хөгжлийг дэмжихэд үл удамшдаг ашигтай хувирал 

өөрчлөлтүүдийг ашиглах  боломж бий. Хүний бие, оюуны хөгжилд амьдралын 

орчин нөхцөл нөлөөлж хүнийг олон талаар бага ч болов өнгө байдал, эрч хүчээр нь 

засч өгсүүлэн өөрчлөх  боломжийг олгодог. Жишээлбэл, хүүхдийг  өсгөлүүн өсгөх, 

эрүүл чийрэг бие бялдартай болгон хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн сайн дархлаа 

суулгах зэрэг боломж их бий. Орчны нөхцөл нөлөөгөөр гардаг шинж тэмдгийн 

өөрчлөлт,  өгсөх уруудах  үзүүлэлтийг нийтэд нь модификаци өөрчлөлт гэдэг. 

Амьдралд нэн өргөн хүрээтэй байдаг болохоор ийм модификаци өөрчлөлтийг 
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хүмүүс үнэндээ сайн мэддэг билээ. Энэхүү зохих ач холбогдолтой зүй тогтлыг 

амьдралд ашиглахын чухлыг энд нуршин хэлэх нь илүүц бизээ. Эерэг модификаци 

өөрчлөлтийн хэмжээ хязгаар бол уг биемахбодид заяагдсан гаднын нөлөөг 

хариулах шинжийн хүрээ хэмжээний түвшингээс хамааралтайгаар илэрдэг. 

Жишээлбэл, хүүхдийг ид өсөлтийнх нь үед түүний хөгжих явцыг дэмжих боломжит 

бүхнийг, тухайлбал, хоол унднаас авахуулаад орчны таатай нөхцлийг зөв 

бүрдүүлэх, тохируулах юм бол тэр хүүхдийн бие оюуны хөгжил нь дотоод генийн 

өгөгдлөөсөө бүр илүү болж бүрэн дүүрнээр гарах юмуу түүнээс ч давж гардаг гэсэн 

үг юм. 

Нийгэмд хүний эерэг модификацийг түүний хөгжилтэй холбож хувь хүний 

ашиг тусын тулд утга учиртай болгон ашиглах боломжтой. Угийн бичигт бөх 

хүний удмыг түүний 15 үе дагасан шаштираар нь, хурдан мориныхыг 20 үе удмаар 

нь авч үзэж шинжилдэг байсан гэж нэгэн буурал ярьсан нь үнэндээ зөв юм.  

Энэ бүхнээс үзэхэд угийн бичиг, шаштарыг бүх нийтээр сэргээн мөрдөх нь 

монголчууд бидний хувьд зайлшгүй чухал зүйл, монголчуудын хүний хөгжлийн 

үзэл номлолын суурь гэж ойлгох хэрэгтэй. Орчин цагт улс үндэстэн өөрийн хүн 

ардын хүч чадал, билиг оюунаар өрсөлддөг, төрмөл лидерүүдээ төрүүлэхийг 

эрмэлзэх болсныг бид ч анзаарахгүй анхаарахгүй хэрхэн өнгөрүүлж  болох билээ. 

Гегелийн хэлснээр хүн төрөлхтний түүхийн сүнс болж явсан монголчууд бид одоо 

дэлхийн хоцрогдлын хонхор болох тийшээ хандаж байгаа нь үнэндээ зохисгүй, 

иймд хүмүүнээ удамжуулан хөгжүүлэхэд анхаарч угийн бичгээ одоогийн нөхцөл 

байдалтай уялдуулан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болгож зөвөөр хэрэглэх 

шаардлагатай болоод байна. 

Эцэст нь онцлон хэлэхэд, Монголчууд амьдрал ахуйдаа нэвтрүүлж зуу зуунд 

хэрэглэж ирсэн угийн бичиг бол тухайн хүмүүн, түүний ураг төрлийн угшил гарал, 

удмын холбооны тухай асар ихийг хэлэхийн зэрэгцээ бас уг хүний хойч үеийг удам 

судраар нь хүч чадалтай бие оюун бүхий, өнгөлөг мөнгөлөг болгон хувьсгаж, 

хувиргаж тэгснээр улс үндэстнээ бүхэл нэгэн болгон нэгтгэхийн ул үндсийг 

агуулагч, хүнээ хүчирхэг, угсаалаг болгох гэсэн агуу санааг агуулдаг билээ гэж 

хэлэх байна. 
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XX ЗУУНЫ ЭХЭН ҮЕИЙН МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛД  

БУРИАД СЭХЭЭТНҮҮДИЙН ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМРИЙГ  

СУДЛАХ ТУХАЙД 

 

1990 онд Монгол улсад цагаан морин жилийн Ардчилсан хувьсгал ялж 

Үндсэн хуулиар олгогдсон эрх чөлөөгөө тунхагласаар даруй 20 гаруй жилийн 

түүхийг ардаа үлдээжээ. Энэ хугацаанд монголчууд  өнгөрсөн түүхийн бодит 

үнэнийг мэдэх, шинээр эрэлхийлэх зэрэг түүхийн зангилаа асуудлуудыг судлах их 

ажил өрнөсөн гэхэд хилсдэхгүй болов уу. Өнгөрсөн 100 жилийн түүхэнд Монгол 

оронд гурван томоохон хувьсгал өрнөж, тус бүртээ шинэ ололт амжилтыг 

бататган бий болгосон байна. 

1911 онд Үндэсний Эрх Чөлөөний Хувьсгалын үр дүнд Богд хаант Монгол 

улс байгуулагдсанаар хүн амын боловсролын түвшин нь доогуур, ядуу буурай орон 

байсан бөгөөд тулгамдсан олон зүйлүүд байсны нэг нь үндэсний боловсон хүчин 

бэлтгэх асуудал байжээ.  

Энэ үеэс монголчуудын оюун санааны өөрчлөлтөнд үндэсний ухамсар сэргэх 

хандлага ажиглагдаж тухайн үеийн Монголын Засгийн газраас багш бэлтгэх 

сургуулийг байгуулах талаар зохих шийдвэрүүдийг гаргаж байв. Ингэснээр 

Монголын Засгийн газрын хүсэлтээр Нийслэл Хүрээнд анхны бага сургууль, 

улмаар Багш бэлтгэх түр курс зэргийг үүсгэн байгуулсан байна. Энэхүү анхны бага 

сургуулийг үүсгэн байгуулахад оролцсон буриад сэхээтнүүдийн оруулсан хувь 

нэмэрийн талаар сүүлийн үед эрдэмтэд, судлаачдын анхаарлыг зүй ёсоор татах 

болсон нь сайшаалтай юм. 

Мэдээж энэхүү үйл хэргийг анхлан санаачлагч нь Ж.Цэвээн байсан хэдий ч 

түүхэнд бичигдэж үлдээгүй олон сэхээтнүүд байсан нь архивийн баримт 

материалаас илэрхий болох нь дамжиггүй юм. 1922 онд төр засгийн шийдвэрээр 

Нийслэл хүрээнд бага сургуулийн багш бэлтгэх хоёр жилийн тусгай сургуулийг 

нээснээр хүн төрөлхөтний хөгжлийн шатнаас хоцрохгүйн тулд хүн ардаа бичиг 

үсэгт сургах их үйл эхэлсэн байна. Энэ нь хожмын багшийн сургуулийн эх үндсийг 

тавьсан түүхэн үйл хэрэг байв. Багшийн сургуулийн анхдагчид нь Ж.Цэвээн, 
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Б.Эрдэнэбатхаан, Г.Буддарь,  Д.Цэвэгжав, Г.Шагж зэрэг хожмын манай үндэсний 

сэхээтнүүдийг төрүүлэх алдар гавьяатай эрдэмт багш нар байжээ. Эдгээр багш 

нараас Монголын гэгээрлийн яамны сайд болсон Б.Эрдэнэбатхаан нь тухайн үеийн 

хөгжлөөр тэргүүлэгч  баруун европын улс оронд залуу оюутан сургаж мэргэжилтэн 

бэлтгэхэд ихээхэн анхаарч багагүй  хувь нэмрийг оруулсныг дараах архивын 

баримт материалд дурджээ. Үүнд: 

Ардыг Гэгээрүүлэх Яамны Ерөнхий хэлтсээс Монгол Ард Улсын Засгийн 

Газраа өргөн илгээв. Мэдүүлэн явуулах учир: Эдүгээ харъяат яамны гуравдугаар 

хурлын хоёрдугаар зүйлд Элчин сайд Буянчуулганаас Герман, Франц хоёр улсад хэл 

бичгийн зэрэг сургуульд тус тус арван таван хүүхэд явуулахаар болсон учрыг удаа 

дараа мэдэгдэж гүйцэтгэн шийтгэмүй хэмээснээр, манай яамнаас ёсоор төсөвлөн 

зохих газраа явуулсны дараа, Засгийн Газрын дөчин хоёрдугаар хурлын арван 

гуравдугаар зүйлд ёсоор болгон баталсан ба орлого, зарлагын комиссоос 

төсөвлөснийг батласан тул, эл сургуульд их төлөв дунд сургуулийн тэнцэх 

хүүхдээс томилон явуулахыг завдан буй нь энэхүү хүүхдийг мөнхүү хоёр улсад 

хүргэн аваачиж, тэдний улсуудын аль зохих сургуулиудад хэрхэн оруулж сайнаар 

тохинуулан суулгах ба, бас  хэл мэдэхгүй тул урьдаар тусгай сургууль болгон 

байгуулж бэлтгэх болзошгүй, бас ч дотоод байдлыг хэрхэн журамлаж байгуулах 

тухайн тогтоол, дүрэм, гэрээ зэргийн явдлыг тус тусын сургуулийн хэргийг эрхлэх 

газрууд буюу багш нар лугаа хэлэлцэн тогтоохоор сургуульд хэрэглэх бичиг дэвтэр, 

зураг юм авах хийгээд, бүх дэлхийн зургийг монголчилж хэвлүүлэн ирэх, бас буцаж 

ирэх замын зуур Ленинград, Москва, Эрхүү, Үд хотуудад буй сургуулийн Монгол 

сурагчдын байдлыг шалган үзэх зэргийн явдал бүхий нь урьд Герман зэрэг газраа 

явж байдлыг мэдсэн ба чадахыг бодож харъяат яамны сайд Эрдэнэбатхаан, дунд 

сургуулийн Монгол үсгийн багш Авирмэд нарыг томилон явуулах учрыг гаргаж 

Ерөнхий хэлтсээс Засгийн Газраа явуулж гүйцэтгүүлэхээр тогтов хэмээжээ. 

Иймийн тул үүнийг Монгол Ард Улсын Засгийн Газраа өргөн мэдүүлээд тогтоон 

шийтгэж эрхлэх ажаамуй.  

Үүний тул өргөн илгээв.  

Арван зургаадугаар он /1926/ нэгэн сарын арван таван. Дугаар 16.  

Эрхэлсэн түшмэл, төлөөнөө Баяр хэмээжээ.  

Энэхүү шийдвэрийн учраас Монголын тэр үеийн сэхээтнүүдийн олон төлөөлөл 

бүхий хүмүүс эрдэм боловсролыг эзэмшихээр алс холын нутгийг зорьж 1930-аад 

оныг хүртэл суралцаж байгаад харамсалтай нь түүхийн хүнд хэцүү үе тохиож эх 

орондоо буцаж ирсэн тохиолдол ч түүхэнд бичигдэн үлджээ. 

Дээр өгүүлсэн Багш бэлтгэх түр курсийн анхны захирлаар Д.А.Абашеев / 

1924-1926 он/ Буриад Монголоос уригдан ирж ажиллаж байв. Мөн Хазгаев, 

Санжин, Гомбоен, К.А.Олзоев, С.А.Хамганова, Ишханов зэрэг олон сэхээтнүүд 

уригдан ирж ажиллаж байсан нь гарал угсаа нэгтэй буриад сэхээтнүүдийн 
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хичээл зүтгэлийн ачаар өнөөгийн боловсролын түвшиний  хөгжилтийн  үндэс 

суурийг баттай тавьж чадсан явдал юм.  

 Ийнхүү дан ганц 1911, 1920-иод оны түүхэн үйл явдлын нөлөөгөөр өнөөдрийг 

хүртэл хугацаанд Монголын боловсролын дунд, их,дээд боловсролтой мэргэжилтэн 

бэлтгэх үйл хэрэгт олон арван буриад сэхээтнүүд өөрсдийн мэдлэг чадварыг 

зориулж байсан нь түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг юм.   

Өнөө үед Монголын боловсролын түүхийг судлах нь зайлшгүй боловч 

хэдийгээр цөөн тооны боловч эрдэмтэд, судлаачид энэ сэдвийг анхааралдаа авч 

судалгааны эргэлтэнд оруулж байгаа нь сайшаалтай юм.   
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БУРИАД БӨӨГИЙН ЗАН ҮЙЛ, ҮГ ХЭЛЛЭГ 
 

Монголын томоохон ястангуудын нэг болох буриадууд түүх, соёлынхоо ороо 

бусгаа хөгжлийн үед янз бүрийн сүсэг бишрэл, шашин шүтлэгтэй байжээ. 

Монголчууд эрт дээр үеэс шүтэн биширч, хөгжүүлэн төгөлдөржүүлсэн шашин бол 

бөөгийн шашин бөгөөд  түүний дотор буриад бөөгийн шашин нь төгс систем болон 

хөгжиж иржээ. 17-р зууныг хүртэл буриадын олон овог ястан дотор бөөгийн 

шашин ноёлж байлаа. Бөөгийн шашинтай зэрэгцэн түүний өмнөх үеийн зан үйлийн 

хэлбэр болох Тэнгэр, Газар, Нар, Гал, Усанд шүтэх ёс жаяг оршин тогтнож байлаа. 

Хүний ахуй амьдрал байгалийн үзэгдлээс шууд хамааралтай байж, түүний өмнө 

хүчин мөхөс гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байдал бөөгийн шашинд тусгагдсан байдаг. 

Бөөгийн шашныхан байгалийг амьд болгон, түүний үзэгдлүүдийг тахин 

шүтсээр иржээ. “Олон зууны турш буриадуудын бодит байдалд хандах шашны 

хандлага нь ахуй амьдралын хэв маяг, нийгмийн харилцааны хувиралтаас дам 

хамааран өөрчлөгдөж байлаа. Жишээ нь, эртний буриадууд ан агнуураас мал аж 

ахуй эрхлэх хэвшилд шилжих үеэр, байгалийн хүчинд шүтэх хүй нэгдлийн сүсэг 

бишрэл нь голдуу байгал, цаг агаарын үзэгдэлд шүтэн мөргөж, тэр үеийн хүний 

амьдралын хамгийн чухал зүйл болох бэлчээрийн мал аж ахуйд шаардлагатай өвс 

ногоог ургуулдаг хур бороог илгээгч Тэнгэр бурхандаа шүтэх байдлаар илэрч 

байсан юм. Иймээс ч Тэнгэр бурхандаа цагаан идээгээрээ цацал өргөдөг болсон 

билээ”
1
. 

И.А.Манжигеев цааш нь бичихдээ “бөө мөргөл бол шүтлэгийн тодорхой 

систем, харин бөөгийн шашин нь шашны үзэл баримтлал юм. Хүй нэгдлийн нийгэм 

задрах үед сүсэг бишрэлийн эртний хэлбэрүүд өөрчлөгдөж, системтэй шүтлэг 

болон хувирсан бөө мөргөлийн мөн чанар нь бөө нар өөрийн өвөг дээдэс,  

тэднийхээ сүнсийг тахин шүтэхэд оршиж байлаа.    

Бөөгийн мөргөл нь бөөгийн өмнөх үеийн зан үйлийг бүрэн устгаагүй бөгөөд 

түүний байгалийн үзэгдлийг тусгасан онцлог шинжүүдийг унтраагаагүй байна. Бөө 
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мөргөлөөс өмнө байсан овог аймгийнхаа гал, нутгийн уул ус тахих, байгалийн 

үзэгдэлд шүтэн бишрэх зан үйл бөөгийн шашинтай нийлээгүй ч гэсэн оршин 

тогтнож, бөөгийн шашинтай өрсөлдөж хүч хүрэхгүй ч гэсэн шүтлэгийхээ хүрээг 

өргөжүүлж байлаа”
2
. 

Хүй нэгдлийн үеийн хүн хүрээлэн байгаа орчноос бүх зүйлээрээ хамаарч, 

байгалийн хүчний өмнө хүчин мөхөсдөж байсан тул өөрийн эрхгүй түүний өмнө 

сөгдөж байсан юм. Тэнгэрийг гэрэл, дулааныг илгээгч гэж үзэн, огторгуйн мянган 

бурхад амьдардаг онцгой ертөнц гэж үздэг байж. Ингэж тэнгэр шүтэх ёс үүсчээ. 

Тиймээс ч бүх буриадуудын гол шүтээн нь Хан-Хюрмас Тэнгэри билээ. Монгол 

ардуудын гол туульс болох “Абай Гэсэр” туульсыг тэнгэр бурхадын амьдралын 

тусгал гэж үздэг.  

Тэнгэр шүтээнээс гадна оршин сууж амьдрал залгуулдаг тэр нутгийн уул ус, 

газар шороо, ой мод, нуур хөндийг тахин шүтэх явдал бий болжээ. Мал аж ахуй 

хөгжихийн сацуу буриадууд оршин суугаа газар орноо дээдлэн шүтэж, - үтэгэй 

эжэд (газар орны эзэд) [түнхэн аялгаар – эжэн, буриад уран зохиолын хэлээр
3
 эзэн, 

халхаар
4
 эзэн, халимагаар

5
 эзен]-эд тахил өргөдөг болжээ. Эжин гэдэг үг, түүний 

олон хэлбэрүүд эджин, эзэн нь монгол хэлэнд “гэр бүлийн тэргүүн”, “гэрийн эзэн”, 

“юмны эзэн”, “эзэн, хаан” гэсэн утга агуулдаг. “Үүнээс харахад “эзэгнэх ёс” нь 

хувийн эзэмшилтэй шууд холбоотой гарч ирсэн бөгөөд, зарим эзэд газрыг 

ганцаарчлан эзэмших эрхтэй болж байсан тэр үеийг тодорхойлж байна. Бөөгийн 

сүсэг бишрэлтэй хүмүүсийн төсөөлөлд эзэгнэх ёс нь хүмүүсийн хоорондох бодит 

харилцааг нэг ёсондоо бурханчлан бататгасан ёс болгожээ”
6
 гэж Т.А.Бертагаев 

бичсэн байна. 

Хүй нэгдлийн хүн байгалийн бусад үзэгдлийг шүтэн бишрэхийн зэрэгцээ 

амьдралын эх булаг болсон галыг онцгойлон тахиж ирсэн бөгөөд гал тахих явдал 

буриадуудын дунд их дэлгэрсэн байдаг.  

   Хавар, намар болоход буриадууд Эх газартаа онцгой тахил өргөдөг. Энэ зан 

үйлийг тайлган гэж нэрлэдэг бөгөөд тайх гэсэн үйл үгнээс үүссэн байна. Энэ нь 

газар орныхоо эздийг баясган, өөрсдийн амь, амьдралыг хамгаалж явахыг тэдэнд 

даатгаж байгаа явдал болно (И.А.Манжигеев)
7
.  

Монголоор овоо тахих, халимагаар ово тякхе гэдэг. Харин Тунхэн нутгийн 

буриадууд энэ зан үйлийг обоо тасилга гэдэг. Л.Л.Абаева энэ нэр томъёоны утга 

зүйн талаар бичихдээ “Обоо (бур. “обоо”, монг. “овоо”, тиб. “лабцзе”) нь овоолсон 

чулуу гэсэн утгатай бөгөөд энэ газар орны эзэн эсвэл өөр бурхадад (нас барсан 

бөөгийн сүнс, хүчирхэг эзэн хаан, аль нэг омог аймаг, бүлгийн дээд язгууртан, 

домгийн баатруудад ) зориулан тахилга үйлдсэн газарт овоо босгодог. Эртний энэ 

ёс заншил буддизм, тэр бүү хэл бөөгийн шашин үүсэхээс нилээд өмнө Төв Азийн 

бүх ард түмний (түвд, монгол, түрэг г.м.) дунд өргөн тархсан байна
8
. 

И.А.Манжигеев
9
 овоо нь бөөгийн тахилгын ёсыг бурханы ёс болгон өөрчилсөн нь 

бөөгийн шашинтны дотор өөрийн шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд шарын шашны 
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санваартан нар бөөгийн зарим зан үйлийг өөрийн шашинд тааруулан зохицуулалт 

хийхэд хүрсэн байна. Жишээ нь, уул давааны дээр овоо тахилган гэж нэрлэсэн 

хуучин тайлган хийсэн газарт тахилга хийдэг болжээ гэж зөв тэмдэглэсэн байдаг. 

Олон эрдэмтэн (Т.М.Михайлов, К.М.Герасимова г.м.) буриадын тайлганы 

талаар бичсэн байдаг. И.А.Манжигеев тайлганы зарчмын гол асуудлуудын талаар 

бичихдээ: “… тайлганыг омгийн ахлагч нар гүйцэтгэдэг байжээ. Тайлган нь 

бөөгийн шашнаас өмнөх зан үйл учир хуучин уламжлал ёсоор бол тахилгад бөөг 

оруулдаггүй байв. Айлын эсвэл бөөгийн гэрт үйлдэгдэх бөөгийн ёс заншлаас, бүхэл 

бүтэн овог аймаг хамтран тахидаг тайлганы ялгаатай тал нь гэвэл өндөр уулын 

орой дээр газар хийдэг. Үүнээс гадна тайлганы үеээр янз бүрийн овог, аймаг, 

бүлгүүдийн дунд сур харвах, бөх барилдах, морь уралдах зэрэг тэмцээн явуулж 

баяр хийдэг байжээ. Тайлган нь сасали бариха, далга бариха, хурылха зэрэг зан 

үйлээс бүрдэнэ. Бурхадтаа дээжлэн өргөдөг сүүнийхээ архийг тайлганд оролцогчид 

сасали бариха үйлийн дараа хуваан уудаг ба хурылха гэдэг үйлийн дараа тахилгад 

өргөсөн малынхаа махыг хуби болгон мөн л хувааж авдаг байв. Тайлганд зориулан 

худалдан авсан мал, сүүний архины жилийн зарлага нэг айлын жилийн орлогын 

20%  болдог байжээ. ... Буриадуудын тайлганы мөхөх явц тариачны аж ахуйг бүх 

нийтээр хамтралжуулах хөдөлгөөн эхэлснээс үүдэлтэй”
10

. Тайлган эсвэл овоо тахих 

үйл нь монгол үндэсний бүх ард түмэнд байжээ. “Уул овоогоо тахих халимагуудын 

ёс заншил “ова такилган” гэдэг уламжлал болгон жил болгон тахидаг зан үйлээр 

илэрдэг байв. Энэ “ова такилган” нь уул овооны дээр өндөр газар хийдэг байсан 

байна. Ихэнх эрчүүд өндөрлөг газар байрласан талын овоонууд руу явдаг байжээ. 

Хамгийн өндөр газрыг сонгон авч мод хатгаад, тус газрын “эзэн – сахиус” гэгддэг 

цагаан өвгөн(цаган авга)-ний дүрсийг гурилаар хийж тавьдаг байна. Энэ “ова 

такилган” зан үйл нь Монгол, Буриадад байдаг зан үйлээс онц ялгагдахгүй юм. 

Бүх нийтийн шашингүй үзэл ноёлж, шашинтай тэмцэж байсан он жилүүдэд 

“тайлган” бараг устан алга болжээ. Зөвхөн сүүлийн жилүүдэд ард түмний дунд 

шашин шүтлэг сэргэн мандасны ачаар тайлган хийх болж овог, удмынхаа зан 

үйлийг сэргээн олон нийтээрээ мөргөл үйлдэх явдал зохион байгуулагддаг болжээ. 

Түнхэний буриадууд хамтран “обоо тасилга” гэдэг зан үйлээ олонд алдартай, их 

мөргөлийн газар болсон Шаргай нойон ба Буха нойон баабайн овоон дээр хийдэг 

байна. Түнхэн нутгийн бүх тосгод, суурингуудаас мөргөлчид ийшээ ирдэг болжээ.  

Бөөгийн шашинд нутаг бүр, овог, аймаг бүр, нэг удам угсааныхан өөр өөрийн 

тахидаг шүтээнтэй, тэдгээрийн тухай өөр өөрийн домогтой. Хонгодор овогтны 

тахиж байсан бурхан шүтээний талаар ямар ч мэдээ байхгүй. Түнхэний 

буриадуудын шүтлэгийн талаар судалгаа хийсэн К.М.Герасимова
12

, хонгодор 

овогтны өөрийн нь шүтдэг байсан сахиус, зан үйлийг тогтооход бэрхшээлтэй 

байгаа боловч Түнхэний хонгодоор овогтнууд ихэнхдээ булагат овогтны нэгэн адил 

зан үйлийг гүйцэтгэж, шүтэх тахих нь адилхан байжээ. Түнхэн нутаг бүхэлдээ 

тахилга, шүтлэгтэй газраар элбэг бөгөөд, тэдгээрийн тухай олон домог, яриа, 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

129 
 

түүхийг түнхэнийхэн ам дамжуулан ярьсаар иржээ. К.М.Герасимова
13

 Түнхэн 

нутгийг буриадын бөө мөргөлийн гол бурхад оршин суудаг нутаг, Түнхэний Саян 

уулсыг барууны хаадын буудаг газар гэж  нэрлэжээ.  

Цааш нь бидний хээрийн судалгаагаар цуглуулсан Түнхэний буриадуудын 

бөөгийн аман зохиолын үгсийн сан, янз бүрийн бурхан сахиусны нэр, түүний тухай 

ойлголт, бөөгийн зан үйлийн зүйлийг тэмдэглэсэн угсаа-хэлсудлалын үгсийн 

сангийн нэгжүүдийг авч үзье.  

Бөө, удаган (түнх. Одигон) гэдэг нэр томъёоны үүсэл гарлын талаар эрдэмтэд 

ихээхэн маргалддаг. Халх., бур., халим. – бөө, монгол бичгээр бөге – бөө гэдэг. Энэ 

талаар надад хамгийн ойр дөт нь В.И.Рассадины үзэл баримтлал юм. Тэрээр бөө, 

удаган гэдэг үгсийн гарал үүслийг түрэгт хамааруулсан нь хүй нэгдлийн үеийн 

тахилга шүтлэгийн талд монгол, түрэг ард түмний эрт дээр үеийн харилцаа холбоог 

харуулж байна: “Монгол хэлний бөге нь эртний түрэг хэлний бөг “мэргэн”, “ухаант 

мэргэн” гэдэг үгтэй тун ойролцоо бөгөөд түрэг үг нь илүү эртнийх болж байгаа нь 

нэг язгуурын олон үг байгаатай холбоотой (эртний түрэг үг бөгүн – “ойлгох, 

ухаарах”, бөгүш “ойлголт, ухаарал” нь эртний түрэгийн бөг “ойлгох, ухаарах” гэсэн 

үгнээс гаралтай). Харин монгол хэлний бөө (бөге) гэсэн үг нь тусгаарлагдсан, 

ганцаардмал байна. ...Монгол хэл, аялгуунуудын материалыг үндэслэн бидний 

бүтээсэн дотоод загвараар бол баруун буриадын одигон, доод Үдийн буриадын 

идаган, дагуур хэлний ядаган “удаган” болон хуучин монгол бичгийн хэлний 

идуган, нидуган нь идуган гэсэн эртний хэлбэрээс үүдэлтэй бөгөөд энэ нь бүр 

эртний ыдуган  гэсэн хэлбэрээс  ы (сүүлдээ и) хэлний хугаралын хуулиар хувиран 

өөрчлөгдөж удаган, удган хэлбэр үүсчээ. Харин эртний ыдуган  хэлбэрийг түрэгийн 

от “гал”  гэснээс үүдэлтэй гэж хэрхэвч үзэж болохгүй. Энэ идуган (ыдуган) гэдэг 

үгийн үндэс нь эртний түрэгийн ыдук “ариун гэгээн”
14 

гэсэн үг байж болох тухай 

Г.Д.Санжеевын дэвшүүлсэн таамаглал бидэнд илүү оновчтой санагдана.   

Удха (утха) гэдэг үг буриад уран зохиолын хэлэнд: 1. Удам, гарал үүсэл, 2. 

Залгамж чанар гэсэн утгыг илэрхийлдэг бол Манжигеевын номонд
15

 бөөгийн 

залгамж холбоо, үе залгамжлах, бөө нарт тэдний өвөг дээдсийн дамжуулж байгаа 

шидэт хүчин чадалд итгэх итгэлийг хэлсэн байдаг. “Бөө болох хамгийн чухал, 

нэгдүгээр зэргийн нөхцөл бол бөөгийн удам угсаа, үндэс язгуурыг илтгэсэн “утха” 

байх ёстой. Утха нь хэд хэдэн хэлбэр байна: эцгийн удам дагасан “халууни утха”, 

өвөг дээдсийн овгийн гарал угсааг хадгалан авч яваа гарвал; эхийн удам дагасан 

“хари утха” харь овгийн ирмэл гарвал; нэрьеэр утха – тэнгэр гарвал (Аянгад 

цохиулан нас барагчдын удмын хүн бөө болох бөгөөд энэ нь удам дамжихгүй); 

дархан удмын гарвал болох дархан утха гэж байх ба дархан хүнийг тэнгэр таалсан 

гэж үздэг байснаас гадна зарим дархан удам дамжсан мэргэжлийн бөө болдог 

байлаа; буудал утха гэдэг нь тэнгэрээс буусан чулуу, солирын хэсгийг олсон хүн 

бөө болдог байжээ. ...Хамгийн чухал, нэр хүндтэй нь эцгийн удмын гарвал, дараа 

нь эхийн удмын гарвал ордог байжээ. Багагүй чухал, нэр хүндтэйд дархан удмын 
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гарвал ордог байсан юм”
16

. Түнхэн нутагт бөө удамтай хүнийг хэлсэн “удхатай 

хүн” гэсэн холбоо үг бий. Ийм хүнээс айж, түүний хэл ам, хараалаас болгоомжилж 

байдаг юм.  

Сагаани бөө, харын бөө буюу цагааны болон харын бөө гэж байдаг. Хамт олны 

онго тахилга болох зэгэтэ-аба гэдэг тахилгын үед гол бөө гэгддэг “галши” болон 

тахилгын бусад тэргүүлэх бөө нар нийгмийн онцгой дээд давхрага үүсгэдэг байсан 

ба шашны төдийгүй улс төрийн хүчирхэг нөлөөтөй байжээ. Бөө нь цэрэг-дайчин, 

анчин байхаас гадна мэрэгч–төлөгч, шүүгч байсан юм. “Бүх нийтээрээ мал аж ахуй 

эрхэлдэг болсон үеээс эхлэн цагааны бөө(сагани бөө), цагааны удган (сагани 

одёгон)  гэж гарч ирсэн нь түрүү үеийн омог бардам удирдагч бөө нарыг харын бөө 

(харайн бөө), харын удган (харайн одёгон)  гэж нэрлэхэд хүргэжээ. ... Цагааны бөө 

гарч ирсээр хүнийг золигт гарган тахил өргөх явдал аажмаар багасч, хүний оронд 

гэрийн тэжээмэл мал адгуусаа өргөх болжээ. Энэ үед шашны янз бүрийн зан үйл 

хийхдээ хоолны чухал бүтээгдэхүүн болох сүүг ашиглах болжээ”
7
. 

Бөөгийн ёс заншлын хэлбэр нь олон янз бөгөөд тодорхой дэс дараалалтай 

байдаг. Тогтмол ба заавал гүйцэтгэгдэх байдлаар нь Т.М.Михайлов
18

 бөөгийн зан 

үйлийг дараах байдлаар ангилжээ: 1. Нэг удаа заавал хийгдэх; 2. Заавал, тогтмол 

хийгдэх ба тогмол биш хийгдэх (өвөг дээдсийнхээ сахиус сүнсэнд мөргөх); 3. 

Заавал биш, тогтмол ба тогтмол биш (янз бүрийн түвшний ээж-сахиусан нартаа 

мөргөх зорилгоор ариун догшин газар тахих), харин тахил өргөхийг уламжлалт 

(байнгын) и тохиолдлын (шаардлагатай үед) гэж хуваажээ. 

 Нэгдүгээрт хэсэгт нь хүний амьдралын үе, жилийн ямар нэг үетэй холбон, 

уламжлал болгон заавал хийдэг, нийгэм хамт олноороо болон гэр бүл, хувийн зан 

үйл орно.  Хоёрдугаарт хэсэгт, хүний өвчин зовлон, малын үхэл хорогдол, гал усны 

аюул, аянга цахилгаанд цохиулах, ажил хэрэгт хүнд зүйл тохиолдох, муу зүүд, 

мэргэч-төлөгчийн тайлал гэх мэтийн санаандгүй явдлаас болж хийдэг зан үйл орно. 

Бөөгийн үйл олон талтай, сүсэгтний амьдралын бүхий л талыг хамарна.  

“Хадта мүркхэ” гэдэг зан үйлийн хад гэдэг үгийг отхан гэдэг үгийн олон 

тооны хэлбэр гэж И.А.Манжигеев
19

 тайлбарласан байна. Гэвч хад гэдэг нэр нь хада 

(уул) гэдэг үгтэй ижилсэн, ойлголтууд нь нийлэн зан үйлийн нэгэн ёслол болно. 

Түнхэн нутгийн шүтлэг тахилгын газруудыг нойон, баабай, таабай, теэбеэ гэсэн 

нэр томъёогоор хэлэгддэг. Сүүлийн хоёр нэр томъёо нь төө (үтөө) – ахмад, баабай – 

эцэг, иибии – ээж (төө баабай ба төө иибии) гэдэг үгсийн хувиралаар үүсчээ.  

“Барууны гол хатууд болох Шаргай ноён, Буха ноён нарын тухай Түнхэний 

буриадуудын домгууд, балаганы ба кудины буриадуудын ижил утгатай домгуудтай 

ерөнхий ижил тал ч байна, онцгой ялгарах тал ч байна. Юуны түрүүн хэлэхэд, 

эдгээр гол бурхадын үүсэл гарлын талаар нэгдсэн санаа байхгүй байна. Түнхэн 

аймгийн янз бүрийн сум, районы мэдээлэгч нарын хэлж ярьснаар, Шаргай нойон нь 

Хухэ тэнгэрийн хүү, зүгээр тэнгэрийн хүү, Урхан тэнгэрийн хүү, 99 тэнгэрийн хүү, 

зүгээр л баатар, Хурмастын цэргийн баатар, Энэтхэгийн бөө, харин Буха нойон нь 
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Эсеге Малан тэнгэрийн хүү, Саган Мунху тэнгэрийн хүү, 99 тэнгэрийн хүү, 

Энэтхэгийн бөө, Түнхэн нутагт бурханы шашин дэлгэрүүлэхээр илгээгдсэн 

Энэтхэгийн 300 баатруудын нэг гэх зэргээр тайлсан байна. Түнхэний буриадууд 

домогтоо эдгээр бурхадын талаар өөрийнхөөрөө өгүүлдэг. Хамгийн сонирхолтой 

баян нь Буха ноёныг тахих зан үйлтэй холбоотой домог юм. Эдгээр домгуудад 

эртний зүйлүүд нь сүүл үеийн хэлбэр, өөрчлөлтөд орсон байдаг.  

Түнхэний буриадуудын домгуудад булагатуудын дээд өвөг гэж үздэг Буха 

ноёны тухай гарвалзүйн утга нь хадгалагдсан байдаг. Гэвч энэ нь гол биш. Хөх 

Буха ноён ба цоохор Тарал эреэн  Буха хоёрын тэмцэлийн үйл явдлын талаар 

боловсруулалт хийсэн нь анхаарлыг татаж байна. Хүтийн буриадуудаас ялгаатай нь 

Түнхэнийхэн энэ түүхийг зарим газар зүйн онцлогтой нь заан өгүүлдэг. Кудины 

буриадуудын домогт Буха ноён эрээн цоохор бухтай байлдахын тулд Байгал 

нуурын хойт эргээс өмнөд эрэг хүртэл сэлэн ирдэг. Харин Түнхэнийхний домогт 

Буха ноён нь тэнгэрээс ямар нэг тодорхойгүй өмнөд зүгт буудаг, эсвэл тэнгэрээс 

өөлд монголчууд  руу буугаад, тэндээс хойшоо Түнхэн руу ирдэг байна”
20

. 

Түнхэний буриадуудын домогт Шаргай ноён цэрэг дайны зорилготой, 

хамгаалах үүрэгтэйгээр шарга морио чарганд хөллөн – шарга морёор ябадаг 

Шаргай нойон баабай – өөрийн эзэмшлээ тойрч явдаг. Энэ нутгийн буриадуудын 

аман домгоор бол нутгийн ардууд руу уулгалан довтолсон монголын Сөөхэр 

ноёныг Шаргай ноён Тамси баряаша гэдэг газар ялсан тухай өгүүлдэг. 

М.Н.Хангалов бичихдээ: Барууны хаадын дотор гол хүн болох Хан-Шаргай домог 

ёсоор “тэнгэрээс, Халша-Ула уулын орой дээр зэр зэвсгээ агсан, хүлэг морио унан 

бууж ирсэн. Түүний баруун талд Харасай-зарин, зүүн талд  Хан-Хургай-нойон нар 

хоёр жолоши хоёр хажуугаар зогсон морийг нь барина. Энэ хоёр жолооч Хан-

Шаргай-ноёнд үнэнч байхаа тангараглан суман доор мөргөжээ. Түүнээс гадна Хан-

Шаргай-нойон суман доор тангараглан хурим найрын онгон болсон Тулман-Саган-

нойон өвгөнийг  туслагчаараа урин авчирчээ”
21

. 

Дээр цагт бөө нар өөр хоорондоо тасралтгүй тэмцэл явуулан дайсагналцаж 

байсан тухай бөөгийн дуудлагад өгүүлдэг. Бөө нар ардын аман зохиолыг сайн 

мэддэг байсан гэдэг билээ. Зарим бөө нар баатарлаг туульсын бүтээлийг сайн 

мэддэг, өөрсдөө ч хайлдаг байжээ. Үүнээс харахад бөөгийн шашин туульс хоёрын 

дунд шүргэлцэх цэг байдаг ба ижил, зэрэгцсэн зүйлүүд ч бий (жишээ нь, барууны 

55 тэнгэр, зүүний  44 тэнгэр). Бөөгийн аман зохиолын домогт бөөгийн удам угсаа, 

язгуур, түүх, гарал үүслийн тухай өгүүлдэг. “Бөөгийн дуудлага, өөрийн гэсэн 

тодорхой хэлбэртэй, ихэнх нь эхлэл, туульсын хэсэг, гуйлт, төгсгөл гэсэн хэсгээс 

бүрддэг байв.  Бөөгийн дуудлагын агуулгад  голдуу: бодитой амьдарч байсан 

хүмүүсийн нэрс, бурхан, сахиус, овог аймгийн дээд өвөг, бөөгийн язгууртай 

холбогдон үйл явдал өрнөж байсан  нутгийн газар зүйн байрлалууд; хувцас хунар, 

гэр орон, сууцны дүрс зураглал, бурхан, сахиус, заяач, онгодын иддэг хоол, 

хөдөлмөрийн зэвсэг, зэр зэвсэг, овог, аймаг, тэр бүү хэл нийгмийн гарал үүсэл; 
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зарим түүхэн үйл явдлын тухай дурсамж зэрэг ордог. Бөөгийн дуудлага өөрийн 

гэсэн өнгө, ая, хөгтөй, дуулж, шүлэглэж, найраглал маягаар уншиж гүйцэтгэдэг 

байв. Бөөгийн дуудлага нь хөгжимтэй хавсрах нь цөөнгүй: хэц цохин, бөөгийн 

хувцсанд өлгөөтөй жижиг хонх, төмөр зүйлсийг хангинуулан, зангаж дохих, нүүрээ 

өөрчлөх зэрэг үйлдэл хийнэ”
22

. 

Түнхэний буриадуудын бөөгийн дуудлаганд юуны түрүүнд Тунхэнэй табан 

хад буюу Тунхэнэй табан хушэтэн – түнхэний таван хүчтэнийг дуудна: 1.  Хэрэни 

тэбхэр – “ширээ уул” гэж нэрлэгддэг тэв тэгш оройтой уул, 2. Шаргай нойон 

баабай буюу Бурхан баабай – Шабарта уулын эзэн, 3. Бурэн хаан – Мүнхэ Сагаан 

буюу Мүнхэ-Һарьдаг (Мунко-Саридак)уулын эзэн, 4. Буха нойон баабай буюу 

Ринчен хаан – Улгэй нутгийн эзэн, 5. Алтан Мундарга буюу Улаан Һасюуһан – 

түнхэний нүцгэн уулсын эзэн. Сэлэнгийн хөндийн  хамгийн тахилгатай газрын нэг 

болох Бурин-хан, Түнхэний Мунко-Саридак уулын эзэн Бурин-хан-тай нэг ижил 

нэртэй нь их сонирхолтой. 

Түнхэний таван хадын эздийг дайлж цайлах ёс гүйцэтгэсний дараа бөө нутгийн 

онгодыг: - үтэгэй убгэдтэ, газар нутгийн эздийг (үтэг – газар орон, үбгэд – өвгөд) 

оруулна. Өвөр байгалийн буриадууд сабдаг, буриад уран зохиолын хэлээр – сабдаг, 

халимагаар –өвгүд авһад гэдэг. “Овог аймгийн хамгийн алдартай сахиус, хүндэтгэл 

заавал үзүүлэх ёстой зүйл нь тэнгэрт хальсан өвгөд дээдэс, бөө нарын сүнс, онгод 

бөгөөд түүнийг “үбгэд” гэдэг. Бөөгийн шашны үзлээр бол өвгөд нөгөө ертөнцөд 

очоод, дээд зэрэглэлийн бурхадтай ойр дотно харьцах боломжтой болж, өөрийн 

удам, үр хүүхдээ сахин хамгаалах, туслах боломжтой болдог. Тэдний энэ 

халамжийг байнгын өргөл барьцаар бэхжүүлж болно”
23

. Монгол ардуудын дунд 

хамгийн их дэлгэрсэн Цаган-Эбуген бурхан хүний дүрээр гарч ирдэг гэж В.Э.Очир-

Гаряев
24

 бичсэн байна. Цагаан өвгөний энэ дүр халимагын “Джангар” туульсад 

“Делкен эзн цаһан өвгн” буюу дэлхийн эзэн цагаан өвгөн нэрээр гардаг.  

Газрын эзэн гэдэг нь бодитойгоор амьдарч байсан хүмүүсийн (амьд байхдаа 

ямар нэгэн зүйлээр тодорч гарсан бөө, энгийн хүмүүсийн) сүнс гэдэг билээ. Нутаг 

бүрт “эздийг” нь шууд дууддаг байна. Жишээ нь: Хужир, Шимки, Кырен, Нуган 

зэрэг тосгоныхон өөрсдийн омгийн сахиусандаа мөргөдөг: 99 шошоологууд, 

Хонгоодор ехэ таабай –Агуу их дээд өвөг Хонгодор, Хушууни Сэдэй таабай – 

Сэдэй өвөө, Тужайн Сэбэг таабай – Тужийн эзэн Сэбэк өвөө, Могой-Горхони 

таабай Поосон таабай – Могой горхины эзэн Посон өвөө, Дармай ехэ теэбеэ 

Жаргал хатан – Дармай их эмээ Жаргал хатан, Хужарай ехэ теэбеэ – Хужирын их 

эзэн эмээ, Нугайн ехэ таабай Алсын хубуун Ошор – Нугын эзэн Алсын хүү Ошор 

гэх мэт.  

“Хада тасилга” гэдэг тахилгын үед уул хадад зориулан өндөр газар үндэр һан 

(һан, уран зохиолын буриад хэлээр сан) сан тавьдаг. Нутаг нутгийн онгон сахусанд 

сан өргөхдөө янз бүрээр өргөдөг. Жишээ нь, үтэгэй үбгэдэд  сан тавихдаа намхан 
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сан тавьдаг. Түнхэний олон газар “хада тасилга” ёслолын үеээр нутгийн хад, эздийг 

тахихаас гадна Эрхууе эжэн Эмниг сагаан нойон буюу Эрхүү голын эзнийг тахидаг.  

“Албан хадта мүркхэ” буюу “Алба хэхэ” гэдэг энэхүү бөөгийн ёслолоор 

ивээлт онгон сахиусандаа өргөл өргөхдөө хөвгүүдтээ зориулдаг бөгөөд тэднийг 

өвчин эмгэгээс хамгаалан, урт удаан настай байгахыг гуйн мөргөдөг байна. Энэ 

ёслолыг үйлдэхдээ Түнхэнийхэн Ринчин-хандаа ханддаг юм. “Алба хэхэ” ёслолыг 

Түнхэнд 13 наснаас хийж эхлэнэ. Энэ ёслолыг бөө, хонь төхөөрч, тахил өргөх 

махыг нь зөв тавьж чаддаг туршлагатай туслагчтай цуг үйлдэнэ. Энэ ёслолыг 

И.А.Манжигеев
25

, хүй нэгдлийн зан үйлээс хадгалагдан үлдсэн, хөвгүүд, 

залуучуудыг эрийн цээнд хүрч байгааг тэмдэглэн үйлдэх нэгэн ёсны сорилт болсон 

зан үйлийн үлдэгдэл гэж үзсэн байдаг. Хувьсгалын өмнөх үеийн бөө мөргөлтөй 

буриадуудын аж ахуйд ихээхэн хохирол учруулдаг нийгмийн үндэс нь бага насны 

хүүхдийн нас баралт байлаа.   

Албан гэдэг үгийг И.А.Манжигеев
26

 үгчлэн орчуулж уран зохиолын буриад 

хэлээр “алба, үүрэг” гэж буулгажээ. Магадгүй, албан гэдэг үгийн шилжсэн утгаар 

салхин цэцэг (уран зохиолын буриад хэлний албан гэдэг үгийн хоёрдахь утгыг хар) 

өвчнийг нэрлэж, хүн бүр энэ өвчний сахиусанд өргөл барьж, тахил өргөх ёстой 

байсан байх. Бид Буриадын бусад нутгуудад ийм ёслол олж үзээгүй учир энэ нь 

зөвхөн Түнхэний буриадад хадгалагдан үлдсэн байж болзошгүй гэж үзэж байна. 

Одоо үед охидын тэнгэрт ч бас мөргөдөг болжээ. Энэ ёс заншил хоёр хэлбэрээр – 

сагаагаар (цагаагаар) и  хараар (хараар) – явагдана. Сагаагаар  гэдэг нь зөвхөн 

цагаан идээ, мөнгөөр, тахил өргөж, харин хараар  бол хонь төхөөрч өргөл барина. 

Энэ үеээр онгод, сахиусыг хүндлэн тахил өргөхдөө цайлах, дайлах ёсыг хатуу 

баримтлана: өргөлийн махны ясыг нь хугалж болохгүй, махыг үеээр нь эвдэнэ; 

хоолой, уушиг, толгой, хөл сүүлийг нь  арьстай нь авна. Эхлээд махаа чанаад, дараа 

нь гурбан зүрэм (ороймог) – ороомог хийнэ. “Далга” гэдэг ёслолын үед махны 

зарим хэсгийг үлдээнэ. Дараа нь “табан заһал” – таван засал гэдэг зан үйлийн нэг 

хэсгийг хийнэ: хонины арьсыг толгой, хөлтөй нь газарт дэлгэн тавиад хар зүйлээр 

бүтээж, толгой дээр нь таван хэрчим зүсэлт хийгээд, шар тос түрхэж, дараа нь 

баруун хамарт нь арц , зүүн хамарт нь өвс хийнэ. Хажуу талд нь тэвш дээр махыг 

нь амьд үеийн байрлалаар байрлуулж, далга тавиад хуһан түүргэ – залуу хусны 

мөчир хатган, “зурмадаһан” – бөс давууны өөдөс уяад:  

Хуһан түүргэ буулгажа, 

Хуби заяа эринэбди. 

Хус модыг босгож, 

Хувь заяагаа эргүүлэе.  

Энэ ёслолын эхэнд бөө Түнхэний таван хаддаа мөргөл үйлдээд, хонио бэлэн 

болсны дараа Албан хадта мөргөн идээ зооглохыг хүснэ. Түлээгээр ширээ хийгээд 

дээр нь идээ будааг тавиад дээрээс нь яс, арьстай толгой хийж бүгдийг шатаана. 

Зурмадаһан гэдэг үг уран зохиолын буриад хэлэнд байхгүй, харин түүргэ гэдэг үг 
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уран зохиолын буриад хэлээр “тайлганд оролцогчдын өмнө хатгадаг жижиг хус 

мод” гэсэн байна. Сүсэг бишрэлийн зан үйлийн нэг хэсэгт хус модыг хэрэглэдэг ёс 

байна. И.А.Манжигеев үүнийг ойт хээрийн бүсэд ихэнхдээ амьдран суудаг 

буриадын өвөг дээдсийн хувьд хус мод бол тэдний амьдралд их дэлгэрсэн мод 

байсантай холбон үзэж байна.   

“Ангарын аманда муркхэ” – Ангарын эхэнд мөргөх ёслол. Аман гэдэг нь эхэн 

гэсэн утгаар ойлгох хэрэгтэй. Түнхэн нутгийнхан өөрийн районоос гарч явахдаа 

Ангарын аманда буюу Ангарын эжэн Ама Сагаан нойондо (Ангарын эхний эзэн Ам 

цагаан ноёнд) мөргөх ёслол үйлддэг. Бөө нар Ангар мөрнийг ариун тахилгат гол 

гэж үздэг. Энэхүү булагатын ёслол, Буха нойон баабай, Шаргай нойон баабай зэрэг 

ёслолын адил бүх буриадын зан үйл болжээ. “Эрт дээр үеээс Байгал нуураас Ангар 

мөрөн гадагш урсан гардаг амны бөө чулуунд мөргөл үйлдэх божба  ёслол хийдэг 

байжээ. Энэ божба бол их хүчирхэг эзэн гэж үздэг бөгөөд буриад бүр шүтэн 

биширч, айн сүрддэг учир онцгой тохиолдолд мөргөл үйлддэг байна. Домог ёсоор 

бол эрт дээр нэгэн цагт одоогийн Бөө чулууны ойролцоо Гуртэ-Зарин  гэдэг нэртэй 

том бөө байсан бөгөөд загас барин амьдардаг байжээ. Нэгэн удаа тороо тавьж яваад 

усанд унаж нас баржээ. Нас бараад энэ бөө Ангар мөрний эхэн газрын эзэн болон 

суужээ; үүнээс гадна тэр барууны тэнгэрүүдийн тоонд оржээ”
28

. 

“Гүйдэг гаргалга” зан үйл. Хүн нас барсны дараа түүний сүнсийг “гүйдэг” авч 

оддог гэж ярьдаг. Ламын сургаалд ийм ойлголт байхгүй, буриад уран зохиолын 

хэлэнд ч тохирох үг үгүй. Гүйдэг гэдэг үг нь гүйхэ – гүйх гэсэн үйл үгнээс үүссэн 

байж болзошгүй. Бөөгийн шашны энэ үзэгдлийн талаар Т.М.Михайлов бичихдээ: 

“Хүмүүст байнга хор, хөнөөл авчирч, өвчин зовлон илгээдэг, хүний зам мөрийг 

төөрүүлж, хурга, тугал алдаг, хүний сүнсийг авч явдаг – дахабари, ябадал, гуйдэл, 

боохолдой гэх мэтийн чөтгөр шуламтай холбогдсон төсөөлөл буриадын нилээд 

аймгуудад устаагүй байна”
29 

гэжээ. Түнхэний шүтлэгтэй буриадууд “гуйдэг”-ийг 

үхэл тараадаг хүчтэй сүнс гэж үздэг бөгөөд авч явсан хүний хойноос түүний төрөл 

садангаас 49 хоногийн дотор дахин хоёр-гурван хүнийг авч одохыг шаарддаг тул 

түүнээс ихээхэн болгоомжилдог байна. Зарим нь түүнийг үхсэн хүний хоёрдох сүнс 

гэж үздэг. Төрөл садан болон хөршийн хэн нэг нь нас барвал шөнө босгоныхоо 

доор хутга, сүх ирийг нь гадагш нь харуулан тавьж хонодог. Лам нар “гүйдэг”-ийг 

ямар айлд орохыг тодорхойлон, арга хэмжээ авахыг зөвлөдөг байна. “Гүйдэг” 

чөтгөрийг хөөн зайлуулах ёслол үйлдэхдээ ширээн дээр будаа, архи, сүү, ус 

тавьдаг. “Гүйдэг” рүү ус асгаж: 

Хара уһаар ундалжа ябахаш, хари, 

Юундэ эндэ байнаш? 

Һайхан түрэлөө бэдэрэ, 

Шэнэ бэеэ шэнэлэ, 

Эндэ муу ёротой хүнүүд байна, 

Шамай хотигоор хадхаха, 
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Буугаар буудаха, ташуураар ташуурдаха, 

Яба! Хари! Хари! 

Хар усаар ундаалж яв, харь. 

Юунд энд ирсэн юм чи?  

Сайхан төрлөө эрж хай, 

Шинэ биеэ шинэл. 

Энд муу ёртой хүмүүс байна, 

Чамайг хутгаар хатгана, 

Буугаар буудна, ташуураар ташуурдана. 

Яв! Харь!Харь! 

Сүнс дуудах буюу “hунэhэ дуудаха”.  Һүнэhэн – гэдэг нь хүний оюун санааны 

хоёрдахь бие, халхаар – сүнс, халимагаар – сүнс. Манай өвөг дээдсийн үзэл 

бодлоор бол хүний сүнс түүний унтаж байх хооронд биеийг нь орхин гарч, 

хааяагүй тэнэн явахад, унтаж байгаа хүн зүүд зүүдэлдэг гэдэг байжээ. Хүний зүүд 

зүүдлэх үед болон их айн цочих үед чөтгөр, шуламууд түүний сүнсийг авч оддог 

гэдэг. Сүнсгүй болсон хүний бие суларч, нойрмог, бүх зүйлд хайнга, хайш хэрэг 

ханддаг болж өвчилдөг. Хэрэв сүнсийг нь яаралтай дуудан биенд нь оруулахгүй 

бол сүнсгүй хүн удаан амьдарч чадахгүй үхдэг байна. Хүний сүнсийг авч оддог 

тухай бөө ч, лам ч хэлдэг. Сүнс дуудах энэ зан үйлийг сүнсгүй болсон хүний төрөл, 

ойр дотнын хүмүүсийн хажууд хийдэг. Хоол хүнс, хувцас бэлдээд хаалга нээж 

түүнийг дуудна:  

Ерэ наашаа, гэртээ оро! 

Юундэ зайжа ябанаш? 

Гэртэсюулшни хулеэжэ байна, 

Оро, эдеэлэ, хубсала... 

Наашаа ир, гэртээ ор. 

Хаагуур тэнэж явна вэ? 

Гэрийнхэн чинь хүлээж байна.      

Ор, хоол ид, хувцасла... 

Хэрэв сүнс дуудуулж байгаа хүн, эсвэл түүний төрөл төрөгсөд уйлж, нулимс 

гаргавал сүнс нь биедээ орлоо гэж үздэг байна. Зарим үед бөө сүнсийг нь дахин 

дахин дуудах хэрэг гардаг нь сүнс “эсэргүүцэн” биедээ орж өгөхгүй байдагтай 

холбоотой гэнэ.  

“Аб гаргалга” – гэдэг нь хорлолыг зайлуулах зан үйл юм. Аб – уран зохиолын 

буриад хэлээр ид шид, хараал, жатаг, хорлол гэсэн үг; холбоо үг нь аб жэб; аблаха 

– хараал хийх. 

Хүн ихээр өвдөх, эсвэл “замаа алдаж” эхэлвэл, тэр хараал жатаганд өртөж, абд 

орж, аблуулаа гэдэг байна. 

Энэ үед бөө “тарим” гэдэг зан үйлийг үйлдэнэ. “Тарим бол ардын эмнэлгийн 

зарим зүйлтэй хавсран үйлддэг, өвчнийг илааршуулан зайлуулах тарни, шэвшлэгэ 
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юм. Буриад бөөгийн ёсонд 2 янзын тарим байжээ: 1) гал тарим (галан шившлэгэ) – 

улайсгасан төмөр юм уу, халаасан чулуугаар өвдөж байгаа газрыг нь хайран, 

уншлага, шившлэгэ хийдэг; 2) уһан тарим (усан шившлэгэ) – халуун ус эсвэл 

буцалсан усанд багц өвс дүрээд, түүгээрээ өвчтний өвчин газар, хавдарыг 

ороолгохдоо мөн л шившлэгэ уншдаг”
30

.  

“Гал тарим”-ын ёслол үйлдэх үеээр бөө улайстал халаасан төмрийг шүлстэй 

хэлээрээ долоож,  хүний өвчтэй газрыг үлээж, нулимдаг нь бөөгийн ид шидэд итгэх 

итгэлийг сүсэгтэн олонд төрүүлдэг байжээ. Улайссан халуун төмрийг нүцгэн 

гараараа барьж авдаг бөө ч байдаг. М.Н.Хангаловын олж авсан мэдээгээр, буриадад 

есөн янзын тарим байсан гэнэ. “Аб гаргалга” зан үйлийн үед зөвхөн эмчлэх аргыг 

хэрэглэдэг байсангүй. “Аб гаргалга” ёслолын үеэр бөө нар янз бүрийн илбэ үзүүлж, 

өвчтөн болон оролцогчдыг ховст (гипнозод) оруулдаг байв.  

“Угаалга” – угаалга. Угаалга гэдэг үг нь угааха гэдэг үйл үгнээс үүсчээ. 

Барууны буриадын аялгаар энэ зан үйлийг уһан будляа, булгаадаһан гэдэг нэр 

томъёогоор хэлэгддэг. Буриад бөөгийн ёс жаягт бөөгийн угаалга буюу “бөөгэй 

угаалга” гэдэг бөөгийн биеийг үе үе угаах ёслол байдаг. Ямар нэг ёслол үйлдэх үед 

хүнд байсан муу зүйлүүд бөөгийн биед халдан үлддэг бөгөөд түүнийг цэвэрлэх 

ёслол юм.   

Түнхэний буриадууд “угаалга” ёслолыг  хүн “бузартаж” өвчилсөн үед хийдэг. 

Ёслолыг үйлдэхдээ эхлээд булагын уснаас авчирч буцалгана. Долоон өөр модны 

(нарс, шинэс, тэрэлж, хуш, хус, жодоо, тавилгана) мөчир авчирч бооно. Голын өөр 

өнгийн долоон чулууг улайсган, буцалж байгаа ус руу хийнэ. Бөө бөөлж байхдаа 

буцалсан усанд боолттой  мөчрөө дүрэн өвчтний нүцгэн биеийг ороолгоно. Үүний 

дараа түүнийг арц уугиулан ариутгаж,  архиар шүршинэ. Заримдаа бөө нар халуун 

чулууг нүцгэн гараараа барих тохиолдол ч гардаг байлаа.   

Түнхэний буриадуудын бөөгийн ёслол нь агуулга, хэлбэрээрээ бусад баруун 

буриадуудынхаас иймэрхүү байдлаар ялгагддаг боловч  үүрэг нь ижилхэн байдаг. 

Бөөгийн ёслолын нэр томъёо нь голдуу алар аялгууд тун ойрхон боловч нийт 

буриадын шинжтэй. Үүний сацуу авиазүйн (сагаани бөө, тамси баряаша, Улаан 

һасюуһан, хада тасилга, эжэд) болон үгсийн сангийн (Хонгоодор таабай, Дармайн 

теэбеэ, зурэм, зурмадаһан г.м.) онцлог ялгаанууд дайралддаг.  

 

Ном зүй: 

1 Манжигеев.И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. 

М., 1978. С. 8-9. 

2 Там же. С. 8. 

3 См.: Бурятско-русский, словарь под ред. К.М.Черемисова. Улан-Удэ, 1973. 

Здесь и далее ссылки на литературные бурятские термины взяты из этого 

источника. 
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ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА ОЙКОНИМОВ  

БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

 

Исследования сложной и многогранной проблемы этногенеза сибирских 

народов актуальны и сегодня. Безусловно, объединенными усилиями разных 

специалистов: археологов, этнографов, лингвистов проводится большая работа. В 

представленной статье рассматриваются этимология и семантика ойконимов 

бурятского языка в сравнении с другими монгольскими, некоторыми тюркскими, 

тунгусо-маньчжурскими языками, которые активно употреблялись и 

употребляются этносом. 

В лексике современного бурятского языка, принадлежащей к алтайской семье, 

имеется значительное количество слов, связь формы и значения которых не 

понятны носителям языка, поскольку структура слова не поддается объяснению на 

основе действующих в языке моделей его образования.  Исторические изменения 

слов затемняют первичную форму и значение слова, а его знаковая природа 

определяет сложность реконструкции первичной мотивации. 

В этом плане вызывают интерес этимология и семантика устойчивых в 

бурятском языке терминов айл и аймаг, имеющие параллели во всех группах 

алтайской языковой семьи. Рассмотрим семантику данных терминов: 

айл (бур.) – 1. Семейство, семья; юрта, дом; 2. Зап. Айл, группа юрт (или 

домов), улус, сельская община; айл тосхон селение, населённый пункт; 3. Соседи, 

жители одной общины; в сочетании люди, население; айл аймаг собир. Община с 

её членами, люди. В словаре Ц.Б. Цыдендамбаева дан диалектный термин аали (мн. 

Аалид) зап. 1. Строение, постройка, здание; шэнэ аалид новые стройки; аали ахы, 

аали барилга парн. Строения, постройки (хозяйственные); жилье; аали гэр парн. 

Дом со всеми хозяйственными постройками; 2. Недвижимое имущество. 2. Ср.: айл 

(халх.) – 1. Айл, группа юрт; 2. Семья, семейство; юрта, дом, двор, хозяйство; айл 

орх двор, хозяйство, дом; айл гэр семья, семейство; 3. Соседство; айл аймаг 

живущие по соседству;  3. Ээл [ээле] (калм.) – 1. Айл, хотон; селение; 2. Уст. 

Собир. Семья, семейство; 3. Уст. Двор, хозяйство; 4. Собир. Соседство, соседи. 

В монгольском языке, как пишет Т.А.Бертагаев (1974, с. 44), айл (ал) – одна 

или две-три семьи, остановившиеся в данной местности для жительства, а в 
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бурятском – небольшая группа или несколько десятков родственных семей, 

образовавших селение. Традиционный вопрос бурят при знакомстве: ямар 

айлайбши? – из какого ты селения? Также у азиатских и кавказских народов 

лексема аул обозначает деревню, селение, поселок; оседлое или кочевое сборище 

жилищ; собрание изб, хат, мазанок, землянок, сакль или шалашей, шатров, 

балаганов, юрт, кочевых кибиток. 

В работе известного тюрколога, алтаиста В.И.Рассадина «Фонетика и лексика 

тофаларского языка» (1971) дан синонимический ряд из 18 слов: тоф. А:l группа 

юрт; семейство; двор, хозяйство; др.-тюрк. А=ll загон для скота; алт. Айыл, тув. 

Аал селение, аул; дом; хак. Аал  селение, деревня; як. Ыал двор, жилой дом, 

отдельная семья; селение; тур. А=il   кошара; туркм. Агыл стойло, загон, овчарня; 

тат. Авыл, башк. Ауыл, каз. Ауыл деревня, аул; кирг. Айыл аул, группа юрт близких 

родственников, (уйг.) авул, (узб.) овул, аул; // староп.-монг. Ауll  сосед, соседство; 

селение, аул; юрта, дом; ойр. Ajil сосед, соседняя юрта. Семантика лексемы айл в 

монгольских языках дана выше. Таким образом, слово айл с его фонетическими 

вариантами (аал, ээл, аул и т.д.)  в лексике жилищно-поселенческого комплекса 

монгольских и тюркских народов аналогично по значению. 

Н.Л.Жуковская определяет термин айл (монг.) так же, как группу родственных 

семей, ведущих общее хозяйство, совместно кочующих и располагающихся в 

определённом порядке на общей стоянке (1988, с.188). 

Этимологический анализ слова «айл» показывает, что оно восходит к 

первичному корню «ай», означающему «собирательное множество». Морфема –л 

означает «собирательное множество разумных существ» и как самостоятельный 

аффикс в современных монгольских языках встречается редко, например,  зап-бур. 

Дээд –γγ – л «верховские» (дээдэ «верхний», -γγ– соединительная гласная), бур. 

Баяш-уу-л «богачи». Ср. Монго-л  как этническое наименование народа. Так, в 

слове айл – бур. «совокупность родственных семей, родовая община» (отметим, 

что бурятские селения до сплошной коллективизации состояли из семей одного 

рода или родственной группы), монг. «семья, семейство» (общины давно распались 

и редко соблюдался обычай поселения родственными группами) и «группа юрт» 

корневая часть ай- находится в несомненном генетическом родстве со словом ай 

«совокупное множество». 

В «Большом академическом монгольско-русском словаре» (БАМРС) под 

редакцией Г.Ц. Пюрбеева, изданном в 2001 г., который отличается от всех ныне 

известных более полной и качественно новой информацией о монгольском слове, 

лексема «ай» многозначная: категория, часть, группа, род, тип, класс, сорт и в 

сочетании ай тγмэн или γй тγмэн – «бесчисленное множество».  

«В обновлении и в образовании слова существенную роль играет его значение: 

смысловые филиации и сдвиги. Начнем с определения образования слова путем 

изменения его значений, отводя на второй план процесс семантического 
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обновления слова, который может оказать влияние на лексико-стилистическую и 

грамматическую денотацию в языке. Имеются в виду изменения окраски слова, его 

переосмысление» (Бертагаев Т.А., с. 38). 

Сдвиги в значении слова, иногда почти неуловимы: постепенно создается 

основа для появления нового значения, противоположного первичному, и новое 

ответвление значения приближается к конечному значению, с каждым разом вбирая 

в себя что-то новое, всё отдаляясь от начальной позиции. Первичные значения во 

многих случаях исчезают, забываются и даже иногда не восстанавливаются путем 

научного этимологического анализа, поэтому в языке мало слов с полярными и 

отдаленными значениями, или же значения так расходятся, что слова кажутся 

генетически не связанными. От значения «загородка для овец» производным 

является уже «хлев для скота» (где скот, там и стойбище кочевников), а это уже 

повлекло за собой значение «несколько стойбищ или аилов из родственных семей». 

В бурятском языке «небольшая группа или несколько десятков родственных семей, 

образовавших селение, а в монгольском языке айл (ал)  «одна или две-три семьи, 

остановившиеся в данной местности для жительства». 

Проф. У-Ж.Ш.Дондуков отметил, что словообразовательная модель на аффикс 

– м (-ма) в бурятском, а также в других монгольских  языках образует только 

существительные, которые по отношению к производящей основе означают 

орудие, средство и опредмеченный предмет или объект действия. Монгольский 

отглагольный словообразовательный аффикс –г образует имена существительные, 

обозначающие предметы, объекты результата совершения действия. От глагола 

аймаглах «классифицировать по сортам и группам» ай- ма- г «группа селений, 

район, род, вид, подвид» и т.д.  

Аймаг (бур.) – 1. Аймак, район; аймаг түрэ район, аймак; 2. Аймачный центр; 

аймаг айл – собир. Семьи с одной родословной; 3. Уст. Род; поколение, группа, 

аймаг зон: а) группа людей б) собир. Народность; Ср.: аймаг (халх.) – 

административная единица; племя; монгол аймагууд монгольские племена. 

Буряты, являясь билингвами, наряду с термином аймаг в данном значении 

употребляют также заимствованное из русского языка слово район, которое 

издавна бытует в современном бурятском языке.  

Таким образом, анализ устойчивых терминов бурятского языка  айл и аймаг 

показывает, что данные лексемы имеют старомонгольское происхождение от 

первичной основы –ай «совокупное множество» посредством 

словообразовательных моделей на аффиксы –л (ай-л), -ма, -г (ай-ма-г) и являются 

устойчивыми, широкоупотребительными в лексике жилищно-поселенческого 

комплекса (далее ЖПК) бурят, а также других монгольских и тюркских народов.  

Термины ЖПК бурят Байкальского региона, находящиеся в тесной 

зависимости от общественного уклада, показывают, что изменения их значений 

целиком определены изменениями жизненных условий  этноса. 
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Далее рассмотрим лексему отог, который претерпевает лексико-

семантические изменения в бурятском языке: 1. Отог  (бур.) – 1. Отог байра 

балаган (на покосе), шалаш; 2. Ист. «оток», род, клан; отогоорхин сородичи 

(принадлежащему к одному клану); Ср.: отог (халх.) түүх. – 1. Отук 

(административная единица в дореволюционной Монголии); волость; шавийн отог 

шабинский отук; 2. Род, племя, поколение, клан; отог II ан. Артель охотников.  

Отог III огнище. Отг [отъг] (калм.) – ист. Оток (административная единица в 

дореволюционной Калмыкии); оtuy (староп.-монг.) – род, поколение; оtay (др.-

тюрк.) – шатер, жилище <  др.-тюрк. Оta. 

Для сравнения приведем перечень словарных статей термина отог из 

исследований В.И.Рассадина: oday (тоф.) временная стоянка, охотничий стан в 

тайге (обязательно с костром);  (тув.) одаг очаг; костер, охотничий стан, бивак; 

(кирг.) отоо походная юрта; юрта новобрачных; (хак.) отах шалаш; (як.) отуу 

шалаш; становище; костер в поле; (туркм.) отаг оdа комната; (уйг.) отак юрта; 

охотничья сторожка; (ойр.) оtug, оtag племя, община; нация; (совр. Монг.) отог 

огнище; артель охотников; род, клан (1971, С. 210).  

У Ф.К.Комарова в «Словаре русской транскрипции»: отор пастбище, осенний 

загон, временное летовье; отордур временное пребывание; оттук   место, богатое 

травой; сезонное пастбище оленей; покосное место; оту отуу шалаш из сена, 

устраивается на период сенокошения; полевой балаган; становище, место привала, 

стоянка; костёр; эвенк. Оту временная стоянка в пути (урм.), стойбище (олкм.); 

эвенк. (с.) оту шалаш.  

Как показывают исследования (более 20 словарных статей лексемы оток), 

данный термин имеет древнетюркскую этимологию. Локус функционирования 

слова отог широк: монгольские, тюркские, тунгусо-маньчжурские языки.  Следует 

отметить, что в современном бурятском языке  функция данного термина сузилась 

и употребляется в значении временной стоянки таёжного полевого балагана у 

охотников (ангуушадай отог), или на период сенокошения (γбhэшэдэй отог). 

Также в связи с возрождением национальных традиций, обычаев бурятского народа 

историзм отог активизировался в прежнем значении «род, клан, племя». 

Отогоорхин сородичи (принадлежащие к одному роду, клану); сартуул отогойхид 

принадлежащие к роду сартулов; хуасай отог хуасай род.  

Известно, что у аборигенов Байкальского региона административно-

территориальным объединением до Октябрьской революции был хотон.  

Этот вид поселения имел вид маленьких деревушек, расположенных на 

значительном расстоянии друг от друга. В каждом таком поселении насчитывалось 

примерно восемь-десять дворов. Большей частью в хотоне объединялись малые, 

разделённые семьи, вышедшие когда-то из одной большой патриархальной семьи, 

пишет Р.Б. Рандалов (1965, с. 55). 
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Хото(н) (лит. Бур.) -  1. Загон, стайка, хлев; хото шэбээ парн. Загон, загородка 

(для скота); гахайн хотон зап. Свинарник; 2. Стойбище, становище; хотон айл 

группа айлов, стоянка.  Ср.: хот (халх.) – 1. Город; яриа. Град; гурван давхар хот 

тройная городская стена 2. Хотон, группа юрт (совершающая совместно 

перекочевку); хоёр хот айл две группы юрт; 3. Стойбище, загон для скота; ограда, 

ограждение; айлын хот загон для скота; 3. хотн [хотън] (калм.) – хотон; село; 

деревня; хотн дунд хо цаhан кyyкн сууна – посреди хотона сидит светлолицая 

девушка  (загадка) (беш печь).  

В том значении, о котором говорит Ю.В. Рандалов, слово хотон 

употребляется в речи мухоршибирских и бичурских бурят, и оно заимствовано их 

соседями – семейскими. Баруун хотондо айлшад бууба – в западный хотон 

приехали гости. Шэнэ хотондо гэр барихам – построю дом в новом хотоне. 

Следуeт отметить, что  в современном бурятском языке термин хото(н) 

полисемичен: 1) стайка; 2) деревня и т.д.  

Из всего сказанного явствует, что слово хотон монгольского происхождения и 

определяется оно следующим образом:  хотон когда-то кровно-родственная, а 

затем территориальная община, совместно кочующая и ведущая общее хозяйство; в 

позднем Средневековье, как отмечает Н.Л. Жуковская, – посёлок и даже город. В 

присаянском говоре бурятского языка хотон «стайка» (тугалаа хотондо хаагты 

«теленка закройте в стайку»). 

В старину в монгольском языке бытовала ещё одна лексическая единица, 

которая функционально и семантически соответствовала хотону – баг хуучир 

(низовая административная единица в сельской местности МНР); сyм бyрт 6-10 баг 

байдаг в каждом сомоне бывает от 6 до 10 багов. 

Среди приведенных ойконимов в современном бурятском языке сравнительно 

редко употребляется лексема тосхон. 1. Тосхон (лит. Бур.) -  селение; тосхон айл 

парн. Селение, посёлок; хото тосхон хоёрой хоорондохи илгаа различие между 

городом и деревней; 2. Ср.: тосгон (халх.) – село, деревня; посёлок, селение; гацаа 

тосгон хорш. Деревня, селение, посёлок; хoдoo тосгон хорш. Деревня (как 

социальная категория); хoдooний тосгон поселение сельского типа; тосгон айл 

хорш. Деревня, село; 3. Тосхлц [тосхъяцъ] (калм.) – сооружение, постройка; ус 

yyлгдг тосхлц водопроводные сооружения.; тосхач [тосхълhън] и др. От 

тосхх 1) строительство, стройка. Также следует  отметить, что в терминологии 

ЖПК бурят бытуют  заимствованные лексемы деревня, село, сэлеэн (селение). 

Зундаа деревнидэ зохид даа летом в деревне прекрасно, тэрэл селоодо байдаг в том 

же селе живёт.  

Деревня – это в узком исторически сложившемся в русском языке значении 

небольшое сельское поселение (более мелкие носители название выселков, 

починков, хуторов, заимок и т. Д.; в широком же смысле понятие деревня охватывает весь 

комплекс социальных, экономических, культурно-бытовых, природно-географических 
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особенностей и условий жизни. Деревня как социально-экономическая категория 

отличается  от города. Этимология термина село: происхождение: др-русск., ст.-

слав. Село общеслав. Selо индоевроп. Корня в значении «жилое помещение»; 

родственны: др-верх. – нем. Sal – обитель, жилище; лат. Sоlum- почва и др.  

По сравнению с калмыцким языком в лексике бурятского языка 

малоупотребительно слово селеэн (селеэнгээрээ найрлаабди праздновали всем 

селом). Данная лексема не обнаружена в бурятском и монгольском словарях, зато 

зафиксирована в калмыцком: сэлэн 1. Селение, село; баахн селэн небольшое 

селение; 2. Посёлок, поселение.  

Наряду с традиционными терминами, обозначающими сельские поселения 

бурят, бытуют также исконно бурятские слова хγдөө, гол.  Хүдөө -  1. Худон, 

сельская местность; провинция; 2. 1) сельский; хγдөөажахы сельское хозяйство; 

там же даётся определение термину гол-  I  река, долина реки; гол голой нохойн дуун 

ондоо, айл айлай хγγрынь ондоо (старинная пословица) в разных долинах и собаки 

лают по-разному, в различных улусах и говорят по-разному: что ни город, то норов, 

что ни село, то обычай.       

Говоря о территориально-административном устройстве нашего края, 

необходимо отметить, что в 1923 г. Была образована Бурят-Монгольская АССР в 

составе РСФСР, что создало благоприятные условия для национально-

государственного строительства и национальной консолидации бурят. В 1958 г. 

Республика была преобразована в Бурятскую АССР, а с 1991 г. Стала Республикой 

Бурятия.  

В современной бурятской и халха-монгольской лексике ЖПК наиболее 

употребительно слово нютаг. Нютаг (лит.бур.) – 1. Родное место, родные кочевья, 

родной улус; түрэhэн нютаг родное место; хари нютаг чужбина; местность; 2. 

Нютаг нуга парн. Родные места; булг. Улус, местечко; ср.:  нутаг (халх.) -  1. 

Родное место; родные кочевья; родина; тoрсoн нутаг  родина; 2. Территория; 

дэвсгэр нутаг  территория; 3. Местность. Нутг [нутъг] (калм.) ист. – 1. Родное 

место, родина, родной улус; тoрсн нутг родина, родное место; 2. Фольк. Владения; 

3. Кочевье, место откочёвки. 

В сочетании с лексемой тоонто семантика общемонгольского термина 

тоонто нютаг изменяется: сужается, конкретизируется. Тоонто (досл.) послед, 

плацента, детское место. Второе значение этого слова – место рождения, 

колыбельная земля, малая родина. Исходя из второго значения слова Г-Д. Нацов 

считает, что оно произошло от слова «тооно» - светодымовое отверстие, окно 

юрты, суффиксы –то, -той  означают «обладание» (1995, с.155). Совершение 

обряда тоонто тайха знаменовало захоронение своеобразного жилища 

новорожденного, которое было и останется на всю жизнь хранителем, 

покровителем этого ребёнка.  
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В наше время, когда идёт возрождение народных традиций и верований, 

тоонто в судьбе бурята и других монголоязычных народов имеет большое 

значение. Почитание тоонто способствует благополучию всех и каждого. 

Безусловно, у данных этносов существует обряд – тоонтоёо  тахиха. 

Кроме вышеназванных слов, относящихся к поселениям, в современном 

бурятском  языке  сравнительно активна лексема орон, издавна употребляемая во 

всех монгольских языках в нескольких значениях. В данном случае эта словарная 

единица интересует нас в значении «страна», «родина». Термин орон в сочетании с 

другими словами меняет своё значение. Орон (лит. Бур.) -  часто с последующим 

тγрэ страна;  эсэгэ орон отечество, эхэ орон родина, орон дэлхэй (или нютаг) парн. 

Местность. Ср.: орон (халх.) – I. 1. Жилище, кров; суудаг орон байр/ орон байшин/ 

орон сууц хорш. Кров, жилище, квартира, жилой дом; помещение; орон гэр хорш. 

Кров, жилище, юрта, дом; орон сав хорш. Помещение, жилище, здание; орон 

сууцны нoхцoл жилищные условия; 2. Прибежище. Орон II 1. Страна, государство; 

край; местность; газар орон хорш. Земля, страна, место, местность; 2. Территория; 

орон нутаг хорш. А) периферия; территория, район, места; б) страна, тoрсoн орон 

нутаг родные места, родина; хγдөө орон нутаг; худон сельская местность. 3. Орн 

[орън]  (калм.) – страна, держава, государство; орн-нутг [орън-нутъг] парн. 

Страна, держава, государство. В лексике монгольских языков данная лексема 

устойчива и занимает важное место.  

Особый тип ведения хозяйства у бурят вносил определённые коррективы в 

процедуру выбора места для поселения. Сезонные миграции, осуществляемые два-

четыре раза в год, стали по существу причиной возникновения как минимум двух 

способов «культурного освоения» пространства – при формировании летнего 

поселения и зимника (вид перемещений, который стал наиболее распространённым 

в конце  ХIХ в.). 

В бурятском языке сохранились названия поселений, образованные 

аффиксальным способом от названий четырёх времён года: γбэл – γбэлжөөн, хабар 

– хабаржаан, намар – намаржаан, зун – зуhалан. Зимние стоянки назывались 

γбэлжөөн, летние – зуhалан, осенние – намаржаан, весенние – хабаржаан. 

Yбэлжөөн 1. Лит. Бур., ср. Окин. Γбэлзooн // oбэлзooн; 2. Халх. Oвэлжoo; 

oвэлжих – зимовать < oвэл – зима, калм. Yвлзн, yвлзх  - зимовать < yвл – зима, 3. 

Стп.-м. Еbuljige – зимовка < ebulgi=зимовать < ebul зима. Общебурятское слово 

зуhалан, тунк. Зуhаха – проводить лето, летовать  зун – лето, калм. Зуслн – летник, 

летнее стойбище, зуслх – летовать, халх. Зуслан – летник, летнее стойбище, зусах – 

летовать, стп.-м. Jusalang – летник, летнее стойбище < jusagu – летовать < jun-

лето. 

Число кочёвок зависело от состояния пастбищ, кормовых и охотничьих 

угодий, количества стад и табунов. В ХIХ в. наиболее обычными стали 

перемещения с зимника на летник, хотя у некоторых этнических групп бурят 
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Байкальского региона всё ещё бытовала традиция круглогодичных циклических 

кочёвок. В Западной Бурятии, в частности, у аларских, тункинских бурят, ввиду 

отсутствия обширных степных просторов издавна установился обычай зимне-

летних сезонных перекочёвок, что обусловило формирование у них постоянных 

зимних и летних поселений. Каждая родовая группа, как отмечает К.М. 

Герасимова, располагала определённой территорией, на которой имела свои 

постоянные зимники и летники. 

Слово зуhалан бытует в современном бурятском языке в несколько 

расширенном значении – летнее местожительство вообще (независимо от того, 

содержится там скот или нет), т.е. и в значении летнего стойбища (со скотом) 

и в значении дачного места (без скота). В лексике тункинских бурят зуhалан 

употребляется в первоначальном значении, ибо процедура перемещения со 

скотом на летник у них сохранилась, а термину үбэлжөөн (үбэлзөөн) 

синонимична лексема гол в значении «центр, центральная усадьба». Голhоо 

зуhалан хγрэтэр харгы hайн – От центра до летника хорошая дорога. В речи же 

городских бурят  данное слово бытует в значении «дача». Вместо лексемы 

зуhалан молодежь предпочитает заимствования из других языков: дача, фазенда. 

Фактически фазенда (португ. Фазенда) в Бразилии – крупное поместье, земельное 

или скотоводческое; то же что асьенда, эстансия. 

Необходимо отметить, что в последнее время в бурятском языке, в частности в 

СМИ, вместо заимствования область употребляют архаизм можо. Например, 

Эрхγγгэй можо – Иркутская область, Шэтын можо – Читинская область. 

Рассмотрим семантику данного термина: 

Можо 1. Бур. III  уст. Область; автономно можо автономная область; 2. Халх.-

монг.  Муж  а) область; провинция; губерния; департамент; олон аймаг муж 

провинции; муж хязгаар хорш. Область, край; б) зона; 3. Калм.  Межэ граница; 

рубеж; орн нутгин межэ государственная граница // гл. Межэлх (межэлхе) 

граничить. Лексема межа зарегистрирована и в словарях русского языка в 

значении «граница земельных участков». Отсюда следует, что общемонгольский 

термин  можо – муж – межэ широко употребляется в русском языке в том же 

значении. Как отмечает Д.Д.Нимаев, во 2-й половине ХIХ в. Из Иркутского округа 

выделились Балаганский и Верхоленский округа (тойрог). В Забайкалье в 1856 г. 

Были образованы Баргузинский, в 1863 г. – Селенгинский, в 1872 г. – Троицкосавский 

округа. На основе Нерчинского возникло 4 основных округа – Читинский и 

Нерчинско-Заводской и др.  

Термин тойрог, образованный от глагола тойрохо «обходить или объезжать 

вокруг чего-л.; окружать», в лексике современного бурятского языка бытует наряду 

с заимствованием «округ». Аналогично округ (образован от глагола «окружать») 

обозначает: 1. Административно-политическое,  хозяйственное, военное и  т.д. 

подразделение государственной территории. Например, национальный округ. 2. То 
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же, что округа (устар.). Значения терминов тойрог и округ в русском и бурятском 

языках аналогичны. 

Заимствованное из русского языка слово республика имеет латинское 

происхождение: respublica – общественное дело; государственный строй < res – 

государство и publicus – общественный, народный. На лексику бурятского языка 

как и других монгольских языков оказали влияние не только тюркские, тунгусо-

маньчжурские и русский языки. Таким образом, из лексики поселений бурят (около 

450 слов), которые войдут в специальный словарь, здесь мы рассмотрели  наиболее 

часто употребляемые термины: айл – дом, семья, группа домов, юрт, населенный 

пункт; аймаг – район; улус – селение; нютаг – родное место, родные кочевья, 

родина;  орон – страна, родина; зуhалан – летник, үбэлжөөн – зимник и т.д. 

Рассмотренная нами лексика  даёт основание утверждать о ее подвижности, 

которая стимулируется современным обществом. Механизм языковых изменений 

обусловлен внутренними, присущими языку бурят закономерностями, 

способствует перестройке языковой системы, их обогащению новыми элементами. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что ойконимы бурятского языка,  

исследуемые в диахроническом аспекте в большинстве своём имеют 

общемонгольскую этимологию и активно употребляются этносом. Например, орон, 

нютаг, аймаг, можо и т.д. Лексема айл в различных фонетических вариациях в 

активном словаре не только монгольских, но и многих тюркских народов: якутов, 

тувинцев, киргизов, уйгуров и др.  

В бурятском, халха-монгольском, калмыцком языках и бурятских диалектных 

ответвлениях семантика основного словарного фонда аналогична. Такие термины,  

как тосхон, хошуун, үбэлжөөн и др., стали малоупотребительны и вошли в разряд 

архаизмов, историзмов. Диахронический анализ термина хото(н) констатирует 

следующее: слово хот в монгольском языке первоначально означало «огороженное 

место для скота», от данного значения производным, считает Т.А. Бертагаев (1974, 

с.41) «хлев для скота» (где скот, там и стойбище кочевников». Далее – несколько 

стойбищ, аилов из родственных семей, которые, в свою очередь, образовали 

«кочевой поселок» > «поселок с торгово-административным центром» > «город» и 

ниислэл хото «столица». Изменения в реальной действительности способствовали 

семантическому изменению данной лексемы. 

В современном бурятском языке термин хото(н) употребляется в четырех 

значениях: 1. В литературном бурятском языке – хото «город»; 2. Ниислэл хото 

«столица»; 3. В присаянском говоре – хотон «хлев для скота, стайка»; 4. В говоре 

тугнуйских бурят – хотон  «группа домов, селение».  

Также необходимо отметить, что лексемы хотон, селеэн, хошуун и др. 

Являются терминами-индикаторами и входят в состав сложных ойконимов, 

например, Хγхэ-хото, Нурселение, Хошуун-Узуур и т.д. Говоря о тюркизмах, 

следует отметить, что термин улус в значении «поселение» употребляется в 
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калмыцком и халха-монгольском языках, а в лексике бурят он отсутствует. В 

современном бурятском языке в первоначальном значении бытует термин 

древнетюркского происхождения отог > ота > oта= «шатер, жилище». Бур. Отог 

– временная стоянка, балаган, шалаш. Например, ангуушадай отог «охотничий 

стан». В последнее время с возрождением духовной культуры бурят, национальных 

традиций, обычаев слово отог употребляется в значении «род, племя, клан».  

Таким образом, лексикологические исследования являются неотъемлемой 

частью историко-сравнительного изучения языков, первые поиски генетической 

общности которых начинаются, по существу, с лексических сопоставлений. 

Безусловно, такой подбор убедительных параллелей необходим для проникновения 

в сущность особенностей развития лексики бурятского и других языков алтайской 

семьи. 
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БИЧИГТ ЦАГААН ЧУЛУУНЫ ЭРЭЛД 
 

Оршилд өгүүлэх нь 

 

Буриадын зөнч мэргэн Молон
1
 багшийн айлдсан лүндэнд Бичигтийн цагаан 

чулууны тухай анх дурдсан нь буриад хүмүүсийн эрлийн үзүүрийг тийш нь 

хөтөлсөн юм. Өвгөд дээдэс маань тэрхүү цагаан чулуутай газрын өмнө зүгт гарч 

тогтохын тулд Байгал далайгаа чухамхүү орхиж, нүүсэн гэж бодохоор ямархан 

учрал тохиолоор бидэнд өвлөсөн итгэл үнэмшил вэ? 

Хэлмэгдүүлэлтийн хар шуурга ч гэсэн явж явж өвөг дээдсийн сургаал, зөн 

билгээр их нүүдэл хийсний... гор байсан юм. Тэд юуны төлөө ингэж нухчин 

даруулсан бэ, яагаад тэд элэг нэгт монгол нутагтаа нүүж ирсэнийхээ төлөө гашуун 

гэсгээл хүлээсэн бэ, яагаад тэд зөвхөн наран ургах дорно зүгийг барин нүүдэллэсэн 

бэ, 1000 жилийн түүхтэй “Заян наваа” дуу ямархан учиртай вэ гээд түмэн асуулт, 

буман эргэлзээ миний тархинд эргэлдэх болсоор багагүй хугацаа өнгөрчээ. 

Хэдэн жилийн өмнө нэрт орчуулагч Д.Бадамням ахтай хөөрөлдөж байхад анх 

Бичигтийн цагаан чулуу нээрээ хаана байдаг бол гэсэн бодол төрж билээ. 

Түүнийхээр бол Дашбалбар сумаас хойхно хилийн наана байдаг гэх. Өвгөн түүндээ 

итгэлтэй биш ч гэлээ тэнд байж магад гэж итгэж явдаг аж. Хүмүүс байнга л хайж 

байдаг юм байна даа гэж бодоод л өнгөрч билээ. 

Ингэхэд яагаад заавал “Бичигт цагаан чулуу” гэж. Бичигтэй мөртлөө цагаан 

чулуу хаа сайгүй л байдаг ч гэлээ тэр бичгэнд л их учир байх ёстой. Эсвэл билэгдэж 

хэлсэн билэгдэлт дүр, утга байж ч болох. Мөн лүндэнд дурдсан Эгэрийн /Эхэрийн ч 

байж болох М.О./ цагаан тал нутаг хаана байна вэ. Энэ нь явж явж буриадын 

язгуурын уугуул нутгийн талаарх эрэл ч байж болох юм. Заян наваа, Бада Ёго гэдэг 

                                            
1 Балдагарын Молон өнөөгийн Оросын Холбооны Улсын Буриад улсын Яруунын аймгийн нутаг 

Эгэтийн адагт 1768-1853 онд төрсөн хори буриад хүн. Хори буриадын Худанын дацанд шавилан 

сууж, хожим 1795 онд Анаа дацан байгуулагдахад элдэв тушаал эрхэлж байгаад, ном эрдэмд 

нэвтэрч Гавжийн дамжаа барьсан байна. Зөнч мэргэн, буриадын хүмүүсийн оюун санаанд хамгийн их 

нөлөө үзүүлсэн хүний нэг. Буриадын монголруу хийсэн их нүүдэл ч түүний оролцоо, зөн билгээр 

хийгдсэн болохыг олон баримт нотолдог. Зохиогч. 
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газар орон хаана байна вэ? Бид тэр газрыг олж чадах уу? Гээд буман асуултын 

хариулт өнөө хэр бүрхэг. 1990-ээд оноос хойш буриадын сэхээтнүүд, эрдэмтэн 

судлаачид, олон нийт ч ялгаагүй мянган жилийн түүхтэй “Заян наваа” дуугаа эргэн 

нэг санаж, их эрлийг эхлүүлж, сонины дугаар дамжуулан цуврал нийтлэл бичиж, 

түүнийг нь манай сонинууд, тэр дундаа “Дал” сонин хэдэн дугаар дамжуулан 

хэвлэж байлаа. Монголын эрдэмтэд ч уг газрын тухай өөрсдийн таамаглал 

дэвшүүлж, судалгааны өгүүлэл бичсэн нь бий. Эрдэмтэн Н.Лхагвадорж
1
, профессор 

С.Ишбалжир
2
 нар томоохон өгүүлэл бичиж, уг газрын талаар өөрсдийн саналыг 

дэвшүүлж, баримтаар баталсан байдаг. Мөн зохиолч Г.Жамсранжав
3
, буриадын 

зохиолч Ц.Д.Цыбикжав
4
 нарын зэрэг олон хүн өөрсдийн саналыг дэвшүүлж 

гаргасныг та бүхэн үзэж болно. Энэ дууны түүхт үндэсийг мөшгөн хөөж, газар 

нутгийг баттай тогтоож чадвал буриад хэмээх хор монголчууд, хориудын үндсэн 

нутгийг бид олж болох юм.  

Молон багшийн лүндэнд дээрх Заян нава, Бада ёго гэсэн нутгийн тухай 

байхгүй ч гэлээ ямар нэгэн сэмжээр холбоотой байхыг бас үгүйсгэх аргагүй. Хүн 

төрөлхтөн анхнаасаа аль сайхан нутгийг шилж сонгон нүүдэллэж, хожим нь 

өөрсдийн өнөөгийн буй газар нутагтаа эзэн сууж, өмчирхсөн болохоос бус 

байгалаасаа тэр газарт төрж, тэндээ суурьшаагүй нь лавтай юм. Тийм болохоор 

буриад түмний язгуурын нутгийг олно гэдэг тийм ч амархан ажил биш болох нь энэ 

олон жилийн эрэл хайгуул, эрдэмтдийн судалгаанаас харагдаж байна.  

“Бичигт цагаан чулуу” гэж Молон багшийн лүндэнд буусан газар орны тухай 

эрэл хийсэн талаараа энд өгүүлэхээр зориглов. Бидний сонирхлыг татаж байгаа 

олон бичигт нэртэй, бичгийн дурсгал бүхий газар орон байгаа хэдий ч хайж байгаа 

газар маань хараахан биш бололтой юм. Энд би сонирхолтой хэд хэдэн баримт 

түшиж, өөрийн санал дэвшүүлэх гэж оролдсон болно. Эрэл үргэлжилсээр л... 

 

Бичигт нэртэй газрын тухайд эргэцүүлэхүй... 

 

Бичигт нэртэй газар монгол оронд хаа сайгүй л тааралдах аж. Гэхдээ нэг 

сонирхолтой зүйл нь монгол орны зүүн өмнө зүгээс эхлээд баруун тийшээ, 

Сүхбаатар, Дорноговь хүртэл үргэлжлэх газарт хэд хэд тааралдах нь анхаарал татаж 

байна. Дорнод аймгийн Халх, Нөмрөгийн сав нутагт Ханчандмань уулын зүүн 

суганд Бичигт толгой уул гэдэг газар байдаг ажээ. Нутгийнхны хэлж буйгаар бол 

“Бичигтийн хясаа” ч гэж нэрлэдэг байна. Мөн Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан 

сумын Бичигтийн боомт гэж нэрлэгдсэн газарт хилийн зурвас, хилийн багана бүхий 

Бичигт уул, мөн ар дор нь Бичигт толгой, Дарьганга сумын тэндэх Сөдөтийн 

                                            
1 Н.Лхагвадорж “Заян Наваа буриад дуу ба буриадуудын уг гарвал” өгүүлэл. Буриад судлал №1.  
2 С.Ишбалжир “Буриад гэж хэн бэ?” Буриад судлал №1. 2008. 125-р талд 
3 Г.Жамсранжав “Наян -Наваан зєвхєн мянганы дуун тєдий бус”Дал сонин. 
4 Ц.Д.Цыбикжав “Заян нава” болон “Нууц товчоо” нийтлэл “Дал” сонины 2002 оны №145-д 
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Бичигтийн цагаан чулуу зэрэг газрууд одоогоор бидний тогтоосноор хил дагуу 

байна. Тэдгээр чулуунд хятад, төвд болон монгол бичгийн олон дурсгал 

хадгалагдаж байна. Хэдийгээр бичигт гэж нэрлэдэггүй ч олон тооны бичиг дурсгал 

бүхий уул толгод, хад чулуу монгол оронд зөндөө байдаг нь манай орон эртнээс 

нааш бичгийн соёлын үнэт өв, чулууны номыг хадгалж ирсэн хосгүй гайхамшигт 

нутаг болохыг илтгэн харуулж байна. Үүний хамгийн сонгодог дурсгал нь 

“Чингисийн чулууны бичиг”
1
 юм. Судлаач Ч.Жанчив

2
, археологич, нэрт эрдэмтэн 

Д.Баяр
3
, академич Л.Болд

4
 нарын зэрэг манай нэртэй судлаачид эртний бичгийн 

дурсгалуудыг олон жил судалж, дагнасан судалгааны өгүүлэл, ном хэвлүүлсэн 

байдаг. Тэд монгол оронд байгаа бичиг соёлын дурсгалуудыг бараг бүхэлд нь 

хамарсан судалгааг хийсэн боловч зарим эртний бичээс нь нээгдээгүй байгаа гэхэд 

болно.  

Бичигт нэртэй газар орны тухайд ном сурах бичиг, лавлах тольд төдийлөн 

тусгагдаагүй байна. “Монголын нэвтэрхий толь” /УБ., 2000/ бичигт Дорнод 

аймгийн Матад сумын зүүн урд хэсэгт оршдог “Бичигт тал”, Халхгол сумын 

нутгаар урсдаг Нөмрөг голын савд оршдог “Бичигт толгой уул”, Төв аймгийн Бүрэн 

сумын нутагт байдаг “Бичигт улаан хадны бичээс”, Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын 

нутагт “Бичигт ханангийн бичээс”, Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын 

“Бичигтийн даваа” гэсэн тавыг нь л тэмдэглэсэн байгаа нь учир дутагдалтай мэт 

санагдана. Судлаач Д.Боролзойгийн тэмдэглэснээр Булган аймгийн Бүрэгхангай 

сумын “Бичигтийн хадан хошуу”, Бугат сумын “Бичигт гарам”
5
, мөн монгол 

бичгийн олон дурсгал хадгалагдаж байгаа цөөнгүй газрыг шинээр нээж, шинжлэх 

ухааны эргэлтэнд оруулсан байна. Эдгээрийг Монгол орны газрын нэрийн толь 

бичигт огт дурдаагүй байна. Бидний тогтоосноор дан бичигт нэрээр эхэлсэн газар 

                                            
1 Монгол бичигт чулуун номын хамгийн эртнийх нь 1225 оны үед хамаардаг, эрдэмтдийн дунд 

“Чингисийн чулууны бичиг” хэмээн алдаршсан гэрэлт хөшөө билээ. 
2 Ё.Жанчив, Сонгодог монгол бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд, УБ 2005, Дөрвөлжин бичгийн 

дурсгалууд зэрэг эртний монгол бичиг соёлын судалгааны гол гол бүтээлийг туурвисан манай нэртэй 

судлаачийн нэг байсан юм. Орчин үед дээрх эрдэмтний олж судлаагүй шинэ шинэ нээлтүүд хийгдэж, 

бичиг үсгийн түүхийн судлагаа улам баяжсаар байна. 
3 Сүлдүс овогт Довдойн Баяр нь 1946 оны 5-р сарын 11-нд Улаанбаатар хотод Ардын хувьсгалын 

партизан, хилийн цэргийн дэд хурандаа Ц.Довдойн гэр бүлд мэндэлсэн. 1954-1965 онд арван нэгэн 

жилийн нэгдүгээр дунд сургуулийг төгсөөд, 1965-1967 онд Оросын Ленинград хотод Телевизийн 

курсэд суралцан ирж, 1967-1970 онд Монгол Телевизэд цахилгаан үүсгүүрийн механикчаар ажиллан, 

Монгол Телевизийн анхны тулгын чулууг тавилцахад оролцож байсан. 1970-1974 онд УБДС-ийн Түүх-

Газарзүйн ангийг дүүргээд, 1974-1975 онд УБДС-д багш, 1975 оноос ШУА-ийн Түүхийн Хүрээлэнгийн 

Археологийн секторт эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2002 оноос Археологийн Хүрээлэнгийн Дундад 

зууны секторын эрхлэгч, 2006 оноос Улаанбаатар Их Сургуулийн Археологийн тэнхимийн эрхлэгчээр 

ажиллаж байв. 
4 Л.Болд “БНМАУ-ын нутаг дахь хадны бичээс” (Түрэг бичгийн дурсгал) I боть. Редактор: Түүхийн 

ухааны дэд эрдэмтэн Д.Цэвээндорж, УХГ, УБ., 1990. 
5 Д.Боролзой “Бичигтийн нууц” УБ, 1998. “Бичигт хошууны бичээс” “Оюуны хэлхээ”, Боть II, (04), 

УБ 2009, “Хоёр монгол бичээс” өгүүлэл Хэл зохиол судлал сэтгүүлийн Боть 2 (34), 1-22 дэвтэр, УБ., 

2009, 62-66. 
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нутаг цөөнгүй байх бололтой. Гэхдээ өмнө нь ямар нэгэн тодотгол бүхий “бичигт” 

нэртэй газрууд ч байгааг тэмдэглэн хэлэх хэрэгтэй. 

Монголын нэвтэрхий толь бичигт дурдсанаар “бичигт” нэртэй газарт эртний 

чулуун, хүрэл, төмөр зэвсгийн үеэс эхлээд хожмын улсуудын бичиг дурсгалууд 

олноор хадгалагдан байдаг ажээ. Ингэж үзэх юм бол бидний сонирхоод байгаа 

Нөмрөг дэх “Бичигт толгой уул” нэртэй газарт учир тайлагдах нууцлаг нэгэн 

бичээс байх нь эргэлзээгүй. Нөмрөгийн сав газрын бичигт ууланд эртний монгол 

бичгийн дурсгал байх магадлалтай гэж таамаглаж болох юм. Эрдэмтдийн 

судалгаанаас харахад “бичигт” нэртэй газарт ихэвчлэн монгол бичгийн дурсгал 

хадгалагдаж байгаа нь бидний сонирхолыг татаж, дээрх саналыг дэвшүүлэх боломж 

олгож байгаа бөгөөд бичээс байх аваас монгол бичгээр бичсэн, хар бэхээр хулдсан 

байхыг үгүйсгэхгүй. Дорнод аймгийн нутгаас Түрэгийн үеийн бичээс өнөө хэр 

бараг олдоогүй нь тэд уг нутагт төдийлөн амьдарч байгаагүйтэй холбоотой байх. 

Түрэг бичээсийг судласан ном товхимолд Дорнодоос зоосон дээр бичигдсэн түрэг 

бичээс олдсон болохоос бус хад чулуу, хөшөөн дээр үлдээсэн түрэг бичиг алга 

байгаа нь сонирхолтой байна. 

Гэхдээ дээрх таамагтаа эргэлзэх нэгэн зүйл байна. Учир нь монгол орны 

хоймор болон төвийн нутгуудаас олдсон бичигт ууланд ихэвчлэн монгол бичиг, 

соёмбо, төвд бичгийн дурсгалууд хадгалагдаж байгаа бол нутгийн өмнө зүгийн 

бичиг бүхий ууланд Нангиад, ханз бичиг байх нь түгээмэл байгаа тул бид буруу 

таамаглал дэвшүүлж байх магадлалтайг энд цохон тэмдэглэе. Сүхбаатар аймгийн 

Дарьгангын Сөдөтийн “Бичигтийн цагаан чулуу” гэх газарт байгаа бичээс нь 

Нангиад, ханз бичиг бөгөөд Мин улсын үед хамаарах бололтой гэдгийг саяхан 

үзсэн манай судалгааны багийнхан тэмдэглэсэн байна. Тиймээс хайж байгаа 

Нөмрөгийн бичигт толгой дээр эртний ханз бичиг байж болох юм гэсэн таамаглал 

хийхэд хүрэв. Мөн өөр нэг таамаг нь эртний хадны сүг зураг ч байж болох талтай. 

Хэдийгээр манай судлаачид монгол орны хадны сүг зургийг дийлэнхийг нь олж 

судалсан хэдий ч мэдэгдээгүй үлдсэн байхыг ч үгүйсгэх аргагүй.  

“Вэй улсын бичиг, Гурван улсын ойллогын Когурйөгийн тэмдэглэл дэх 

“Хылхын гол, Буйр нуур” гэсэн хоёр усны нэр болон “Газар нь үржил шимтэй, уул 

ус тохиромжтойг харж хотлоё гэснээр усны хөвөөнд суурьшив” гэсэн мэдээ зангийг 

мөшгин судалж, Хүннү гүрний бутралын дараахан Солонгосын дээд өвөг Пүйө 

аймаг МЭӨ 59 онд одоогийн Монгол Улсын Дорнод аймгийн нутаг Буйр нуур, 

Халхын гол гэдэг газарт (уртраг 120-125
0
, өргөрөг 43-45

0
)  нутаглаж улсаа байгуулж 

байсан түүхтэй болохыг монгол эрдэмтэн таван үндэслэлээр тогтоож, Пүйө нь Төв 

Азийн малчин аймаг байсан гэдгийг зургаан үндсэн баримтаар нотолсон”
1
 байдаг. 

                                            
1 Өнгөрсөн зун буюу 2011 оны 7-р сарын 29-нөөс 8-р сарын 7-ын дуустал Дорнод аймгийн нутаг болон 

Сүхбаатар аймгийн нутгаар Улаанбаатар дээд сургууль экспедици зохион байгуулахад Дорнод 

сургуулийн зүгээс судлаачийн хувиар оролцов. Удирдамжийг УБДС-ийн Монгол судлалын төвийн 

судлаач, доктор Той.Галсан багш боловсруулан, түүний дагуу аяллаа зохион байгуулсан. Уг удирдамж 
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Иймд мөн Нөмрөгийн Бичигт толгой уулан дээр ямар нэгэн бичээс байгаа бол дээрх 

улсын үед хамаарах эртний бичээс байхыг ч бас үгүйсгэхгүй байна. Халх 

нөмрөгийн сав газарт дуртай хүн нь хөл тавьдаггүй онгон дагшинаараа үлдсэн 

цөөхөн газрын нэг гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Тийм болохоор түүх, 

археологийн судалгааны эргэлтэнд ороогүй сонин сайхан газар нутаг байх ч магад 

юм. 

Ямартаа ч Молон багшийн лүндэнд дурдсан “Бичигтийн цагаан чулуу” хаана 

байгааг эрэн хайх эрлийн ажил дөнгөж эхэлж байна. Ямар учраас өвгөний зөнд 

орсон, учир утгатай газар орон бэ гэдэг нь бидний сэтгэлийг соронзон мэт татсаар. 

Тэмдэглэвэл зохих нэг зүйл байна.  

Тэр нь “Монголын нэвтэрхий толь”-д /2000/ Дорнод аймгийн Матад сумын 

нутагт байх, сумын төвөөс зүүн урагш чиглэлд гэж тэмдэглэгдсэн “Бичигт тал” 

гэдэг газар юм. Молон багшийн лүндэнд “...Наран гарах зүгт Бичигт цагаан чулуу 

гэж байх. Тэр чулууны бичиг нааш харсныг нь цавчаад, цааш нь харуулаад байх ба 

дахиад эргэлдээд цааш харж байх ба тэр чулууны цааш эргэгсэн Эгэрийн /Эхэрийн 

ч байж болох юм. М.О/ цагаан тал гэж нутаг байх. Тэнд нүүхэд гурван жил болоод 

хүрэхэт. Тэнд хүрсэн хүн хүн болох, мал мал болох...”
1
 гэж айлдсан байдаг. Тэрхүү 

газар нь энд тэмдэглээд байгаа “Бичигт тал” юм биш биз гэсэн бодол ч бас төрж 

байна. Нутгийн учир мэдэх хүмүүсээс сураглавал нэгийг мэдэж болох байх. 

Эгэрийн тал хаана байна вэ гэдгийг эрэн хайх нь “бичигтийн цагаан чулуу”-г олох 

шижим байж болох ч талтай. 

Матад сумын “Бичигтийн тал”-ын тухай нутгийн хүн, сэтгүүлч Л.Хэрээ гуайг 

миний өрөөгөөр орж ирэхэд сурагласан чинь тоймтой зүйл мэдэхгүй байлаа. Өөрөө 

Матадын баруун биеийн хүн учраас сумаас зүүн тийшээ газар сайн мэдэхгүй ч 

гэлээ нутгийн газар мэддэг хүнээс уг газрын талаар сураглаж өгөхөөр болоод гарав. 

Гэтэл 2 цаг орчмын дараа надруу утсаар залгаж, сумаас зүүн тийш 90 орчим км 

газарт эртний монгол бичээс бүхий хадан хавцалтай газар байдаг тухай мэдээ 

дуулгав. Ингээд өвгөнийг ирэхэд түүний учрыг тодруулж авлаа. Л.Хэрээ гуайд 

нутгийн өвгөн, сумын бригадын дарга, багийн даргыг насаараа хийсэн, 62 настай 

Лувсанцэрэнгийн Баатарчулуун гуай баттай сураг гаргаж өгчээ. Уг газар нь хуучин 

сумын төв Хадан хөв гэдэг газраас зүүн зүгт 60 гаруй км, одоогийн шинэ Матад 

сумын төвөөс 90 км орчимд Хайлаас бүхий жалганд эртний монгол бичгээр бичсэн 

дурсгал бүхий “Ёндонгийн улаан хад” гэдэг газар бий гэнэ. Тэр бичээсийг 

нутгийнхан төдийлөн мэддэггүй. Хүн уншиж судлаагүй байгаа бололтой юм. 

Нутгийнхны хэлснээр дээр үед бүдүүн Амбаа гэдэг хүн уншсан юм гэнэ лээ. Түүн 

                                                                                                                        
дээр энэхүү баримтыг тэмдэглэн аяллын нэг гол чиглэл болгон авсан юм. Бид Буйр нуур, Халх голын 

нийлэх уулзварын өмнө талд нэгэн сэргэлэн дэнж олж, тэнд эртний хот байсан байж болох газар 

гэж сонгон авахад тэнд хүн чулуу байсан юм. Тэр нь дорно зүгийн хүний хийц бүхий, язгууртан хүнийг 

дүрсэлсэн бололтой хүн чулуу байсан. Уг газарт бид дурсгалын бумба булж, шав тавин тэмдэглэсэн.  

Зохиогч. 
1 Молон багшийн лүндэн хийгээд буриадууд  
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дээр ямар үг байгааг мэддэггүй ажээ. Тэр нь өндөр ургасан хайлааснаас өндөр гэж 

бодохоор барагцаалбал 8 орчим метр өндөр элгэн хадан хясаа юм байна. Бичиг 

бичсэн газар нь цуулж байгаад талбай засаж бичиг бичсэн мэт харагддаг. Хадны 

дээд хэсэгт бичсэн учраас хүмүүс нэлээд авирч байж унших боломжтой. Газраас 

хүний нүдээр шууд унших боломж багатай газарт байрласан ажээ. Уг бичиг нь 

“худам монгол бичгээр хар бэхээр” бичигдсэн байгаа тухай хэллээ.  

Үүнийг “Дорнод аймгийн нэгдсэн лавлах” номын хуудаснаас шүүрдэн үзвэл 

Матад сумын танилцуулгын хэсэгт “...Хайлаастын булш бичээс. Сумын төвөөс зүүн 

хойд зүгт 50-иад км, Хайлаастын бичигт амны Ёндонгийн худгийн зүүн урд талд 

байх ургаа өндөр хадны хойд талын гадаргуу дээр хоёр хэсэг газар хар бэхээр төвд, 

монгол үсгээр бичсэн бичиг бий. Мөн худгийн хойд урд хамар дээгүүр ганц 

нэгээрээ таруу орших цөөнгүй булш бий”
1
 гэж бичсэн байх агаад мөн “... Буян-

Өндөр баг: Хайлаастын бичигт хад. Сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 45 км-т хар 

бэхээр босоо монгол бичиг болон эртний бичээсээр бичсэн бичиг бий. Хойд дээр нь 

20 орчим бамбай хэлбэрийн хиргэсүүртэй. Урд талд нь 1 км орчим жалганы хойд 

өндөр дээр 10 орчим бөөрөнхий булш байдаг...” гэж нэлээд тодорхой бичсэн байна. 

Энд тэмдэглэгдсэн Хайлаастын булш бичээс, Хайлаастын бичигт хад нь хоёр өөр, 

тус тусдаа, гэхдээ ойролцоо байдаг газар бололтой. Эхнийх дээр нь төвд, монгол 

үсгээр, харин сүүлийнх дээр нь монгол бичиг болон эртний бичгээр бичсэн гэсэн 

байгааг бодоод үзэхэд хоёр өөр газар гэж ойлгогдож байна. 

Ямар ч гэсэн бидний сонирхолыг татаад байгаа бичиг дурсгалууд, эртний 

булш хиргэсүүр Матад сумын нутагт, тэр дундаас сумын төвөөс зүүн зүгт голдуу 

байгааг дээрх лавлах номонд дурдсан байгаа нь миний анхаарлыг татаж байна. 

Хайлаастын бичигт хад гэж нэрлэгдсэн газарт монгол бичиг болон эртний хэлээр 

бичигдсэн бичиг байгаа гэдэг мэдээ нь тун сонирхолтой байна. Эртний бичиг 

судласан ном шүүрдэн үзэхэд энэ талаар мэдээлээгүй байна. Мэдээлсэн байсан ч би 

олж үзээгүй байхыг ч хэлж мэдэхгүй байна.  

Ямар ч байсан миний эрлийг мухарлах сонин баримтууд олдсоор байх ажээ. 

Бидний бодож байгаагаар Эгэрийн, за Ээрэм ч байж болох тал нутаг Дорнод 

монголын өмнөд нутаг тэр чигээрээ мөн билээ. Тэрхүү бичгийг уншиж тайлбал 

сонин дүгнэлт хийж болмоор байна. Аливаа зөн билэг, лүндэн гэдэг бол барин 

тавим үгээр бус ёгт, далдалсан утга илэрхийлж байдгийг ч бид мартаж болохгүй 

бөгөөд түүний цаадах гүн нарийн утгыг тайлж унших нь эрлийн үзүүрийг хайш нь 

чиглүүлэхээс ихээхэн хамаатай зүйл гэж бодож байна. Түүний лүндэнд болон бусад 

богдуудын лүндэнд дан билэгдэлт ёгт утгаар зарлигласан байдгийг ч бид санах 

хэрэгтэй. Тийм болохоор бид заавал “бичигт цагаан чулуу” хайж байгаа маань 

буруу байхыг ч хэлэх аргагүй байна. 

                                            
1 “Дорнод аймгийн нэгдсэн лавлах 2010-2011” 225-р талд байх сумын түүх дурсгалт газрын 

танилцуулганд байна. 
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Бичигтийн цагаан чулууны эрэлд 

 

Энэ эрэл санаандгүйгээр эхлэх болсон юм. Хэдэн жилийн өмнөөс оюуны минь 

мухарт хадгалаастай явсан нууцхан хүслийг өдөөх нэгэн шалтгаан гарлаа. Гэхдээ 

энэ эрлийг ийм амжилттай болж, намайг үүгээр өвчлүүлнэ чинээ санаагүй явж 

билээ. Уг эрэлд нэгдсэнээр буриадынхаа их түүхийн талаар өмнөхөөсөө ихийг 

уншиж, шинэ шинэ баримт, мэдээгээр өөрийгөө цэнэглэж чадлаа. 

Үүнийг орхин цааш өгүүлэх нь... 

Өнгөрсөн хавар Улаанбаатар дээд сургуулийн Монгол судлалын төвд ажиллаж 

байгаа нутгийн баавай, доктор Той.Галсантай ажил төрөл ярилцаж байх зуурт 

Дорнод аймгаар эрдэм шинжилгээний экспедицийг хийхээр төлөвлөж байгаагаа 

хэлэв. Тэдэнтэй эрлийн үзүүр, сургийн зангийг нийлүүлэн, Дорнод дээд сургуулийн 

зүгээс хамтарч ажиллахад бэлэн тухайгаа хэлээд салсансан. Яагаад ч юм бид 

хоёрын яриа Молон багшийн лүндэн, түүний зөнгөөр хэлэгдсэн Бичигтийн цагаан 

чулууны тухайд шилжсэн юм. Баавайн сэтгэлд тэр үг байнга хадаатай явсан нь 

миний бодож явдагтай яг таг таарч, ямар үйлээр нэгдэн нийлэх нь тэр вэ. Бид 

хоёрын зорилго, хүсэл мөрөөдөл нэгдэх нь тэр.  

Той.Галсан багштан өвөл нутгаараа явахдаа Халх нөмрөгийн тусгай 

хамгаалалттай газрын дарга Р.Үнэнбат ахтай уулзаж, бичигтийн хад байдаг тухай 

дуулсан байлаа. Эндээс бидний эрлийн үзүүр эхлэх учиртай байжээ. Учир нь миний 

өвөг дээдэс
1
 1917 онд хойноос нүүдэллэн ирэхдээ Халхын гол, Буйр нуурыг чиглэн, 

                                            
1 1916 оны өвөл Дэлхийн нэгдүгээр дайнд явсан Ага, Цүүгэлийн цэргүүд нутагтаа ирж, тэднийг 

удирдан зохион байгуулж явсан Нанжины /Бардаашийн/ Санжаа, Очирын /Тума/ Цэрэнжав нар 

нутгийн 200 гаруй өрх айлыг авч Монголруу нүүжээ. Энэ нүүдэл 1917 оны хавраас эхлэн Онон голын 

хойгуур нутаглаж байсан хүмүүс урагшаа нүүж Улзын гол, Голын цагаан хүрчээ. Мөн оны эцэс 1918 

оны эхээр Угтам уул, Их, бага Бүрхээр дамжин Галын гол хүрч, 1919 оны намар Ачит бээсийн нутаг 

Туг уулын /Одоогийн Булган сумын нутаг/ орчмоор Хэрлэн голыг гарч Ёст бэйсийн хошууны нутаг 

Хундар ууланд хүрчээ. Цагаантны цэргээс айсан тэд 1919 оны өвөл Дорнод Монголын их тал Мэнэн 

орж өвөлжжээ. 1920 оны хавар дорно зүг нүүж Хэрлэн голыг Алтан эмээлийн гүүрээр гарч Баргын 

далай нуурын баруун талаар тойрч зүүн урагшаа явж Хуйн гол, Енгүнэй манхан, Бухын шил, Дөч уул 

хүрсэн байна. 1905 оны үед Үлирэнгэ, Хуандайгаас орж ирээд Имэн гол, Шинэхээнд байсан буриад, 

хамниган айлууд 1920 оны зун баруун талаас очиж Хуйн голоор нутаглаж байсан хүмүүстэйгээ 

нийлж 350 шахам айл өрх болж мөн оныхоо өвөл Монголын зүүн өмнөд хязгаараар орж иржээ. 

Нүүдлийн өмнөд хэсэг нь Сэцэн хан аймгийн Эрхэмсэг бэйсийн хошууны /Одоогийн Халхгол сум/ нутаг 

Хандгайн голоор, хойт хэсэг нь Илдэн гүний нутаг Халх голын Хөх өндөр, Буйр нуурт нүүж иржээ. 

Тэдгээр айлууд Хаяа эргэсэг, Таван ташгай, Хунт, Ёнгор, Үйзэн, Бухсайгаар өвөлжиж, Эрхийн гол 

/Одоогийн Алтан гол/-ын эхэн хүртэлх их манхнуудад малаа төллүүлж хаваржсан байна. Энэ айлууд 

нь хожим нь Гүү-Азаргын манхан, Эрхийн Цагаан-Овоо, Их, бага Нарт, урагшаа Дэгээ, Нөмрөгийн 

гол хүртэлх уудам нутагт тархан суурьшжээ. Эдгээр айлуудыг төвхнүүлэх, нутаг гуйх хэргээр1921 

оны Ардын хувьсгалын дараах намар нь  Нанжины Санжаа ноён, Содномын Раднаабазар гэдэг 

хүнтэй 4 тэмээн тэргээр Нийслэл хүрээ орж, явсан хэргээ амжилттай бүтээн 10 жил суух 

зөвшөөрөл авч 1922 оны хаврын тэргүүн сард нутаг орондоо эргэж иржээ. Ингэж буриадууд олон 

жилийн нүүдлийн эцэст тус нутагт суурьшсан түүхтэй. Г.Батболд, Б.Чинзориг нарын “Сэтгэлд 

мөнхөрсөн Цагаан-Овоо сум” /2005/ номонд дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байгаа. Зохиогч. 
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цаашлаад Халх, Нөмрөгийн үзэсгэлэнт сайхан байгальтай нутагт суурьшсан байх 

юм. Тэдний хувьд чинээлэг, бас боловсролтой, тухайн цагтаа элитүүд байсан тул 

ямархан учраар өмнө зүгт зүтгэсэн нь дээрх бидний эргэлзээг тайлах олон 

шижмийн нэг ч байх магадлалтай. Манай дээдсийн нүүдлийн талаар Дорнод 

нутгийн эгэл ажилчин, жолооч Баатарын Ёндон гуай “Хувь заяаны яргуй” хэмээх 

сайхан роман хэвлүүлсэн байдгийг та нар мэдэх байх.  

Энэ тэмдэглэлийг бичиж байх явцдаа өмнө нь бичигтийн цагаан чулууны 

тухай хөөрөлдөж байсан Д.Бадамням ахтай утсаар ярьж, зарим зүйлийг арай 

тодорхой болгож авлаа. Түүний өгүүлэх нь: “... Би Дашбалбар сумын уугуул хүн. 

Би багадаа Их, бага Доргон толгойн тэнд өссөн хүн. Доргон толгой нь Дашбалбар 

уулын баруун талд Улзын голын хойд тал гол руугаа хатгаж орсон хошуу байдаг 

юм. Хүүхэд байхдаа тэнд тоглож наадаж өссөн дөө. Тэгэж байхад их Доргон 

толгойн оройд том хүний өндөртэй шахуу овоо байдаг байв. Овооны ёроолд 

дөрвөлжин цагаан чулууны өнцөг харагдаж байдагсан. Ноднин би /2010 онд 

бололтой. М.О/ төрсөн нутагтаа очиж, овоон дээр гарсан чинь овооны чулууг 

тарааж хаяад үгүй хийсэн байлаа. Нөгөө дөрвөлжин цагаан чулуу алга болсон 

байсан. Миний бодлоор түүнийг бичигтийн цагаан чулуу байж магад гэж 

таамаглаж байсан юм. Тийм цагаан чулуу бол тэр хавьд байхгүй. Тэгэхээр хойно нь 

байх Цагаан чулуут гэдэг газраас хүн авчирч, түүнийг засаж, дээр нь бичиг бичсэн 

байх гэж бодож байна. Гэхдээ би Шилдэй зангийн тухай болон хилийн овоо 

тогтоож байсан тухай бичсэн өгүүлэлдээ саналаа бас дэвшүүлсэн байгаа...” гэж 

хэлэв. Түүний бичсэн “Шилдэй зангийн баатарлаг, эмгэнэлт дууны учир” өгүүлэлд 

“... “Хори буриадын хураангуй түүх” гэдэг нэр нь үл мэдэгдэх зохиогчийн бичсэн 

сурвалж бичигт Ширабнимбуугийн бичсэнийг бараг хэвээр нь давтаад, “Засуул 

тэргүүтэй Шилдэй зангийн элч нар хилийн дээс тавих газрыг сонгон бичигтэй 

цагаан чулуугаар тэмдэг тавьсан” тухай дурджээ”
1
. Гэхдээ энэ нь хилийн дагуух 

бүх овоонд тавьсан гэж үзвэл барагцаалбал 100 орчим овоо босгосон байх талтай.  

Юу гэвэл Оросын төлөөлөгч элчин, тойрогийн захирагч Ф.А.Головин, Чин 

улсын бүрэн эрхэт төлөөлөгч Сонгот нар 1689 оны 8-р сарын 27-нд “Нерчугийн 

гэрээ” гэгчийг байгуулж, дараа нь Оросын элчин сайд С.Л.Владиславич-

Рагузинский Манжийн бүрэн эрхэт төлөөлөгч Чабина, Тэгүт, Тулишен нар 1727 

оны 10 сард Хиагтад хэлэлцээ хийж Соёны нурууны Шавийн даваанаас Эргүнэ 

голын Абагайтын толгой хүртэл хил тавих гэрээ
2
 байгуулсан байдаг. Энэ хил 

                                            
1 Буриад судлал сэтгүүлийн анхны дугаарт /2008/ бичсэн тэр өгүүллийнхээ 10-р тайлбартаа 

Д.Бадамням гуай “Тэмдэг тавьсан “бичигт цагаан чулуу” хаана байгаа нь тодорхойгүй. Хилийн 

шугам болохоор сонгосон газарт тэмдэг тавьсан бол ганц газар тавиагүй байх ёстой. Хэрвээ тийм 

аваас “бичигт цагаан чулуу”-ны нэг нь Улзын голын хойт биед орших Доргон толгойн оройд байгаа 

байх” гэж бичсэн байна. Түүнийхээр бол бичигт цагаан чулуу нь овооны тэмдэг тавьсан чулуу байж 

магадгүй ажээ. 
2 Орос, Манж хоёр улс монголчуудыг хувааж авсаны дараа хилээ тогтоох их ажил өрнүүлж, түүндээ 

буриадуудыг ихээхэн хэмжээгээр хохироож, элэг нэгт ахан дүүсээс нь салгасан байдаг. Уг гэрээний 
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хязгаараар монголчууд манжийн эрхшээлд, хоричууд буюу хожим буриад үндэстэн 

болон төлөвшсөн бидний өвөг дээдэс Оросын эзэн хааны харьяанд бүрэн орсон 

байдаг. Тийм болохоор түүний лүндэнд айлдсан “бичигтийн цагаан чулуу” нь 

хилийн овоо босгосон газарт “нутгийн заагийг тодорхойлсон бичээс бүхий зассан 

цагаан чулуун хавтан байсан байж болох юм” гэдэг таамгийг нэрт орчуулагч 

Д.Бадамням гуай дэвшүүлсэн хэрэг. Энэ нь зөв ч байж болох. Учир нь зөнч мэргэн 

Молон багш нь хил тавьснаас бүр сүүлд нь төрж, амьдарсан хүн учраас буриадууд 

эрх чөлөөт амьдралын эх орон нь төрөлх монголчуудтайгаа нэгдэн нийлэх ёстой 

гэсэн түүний үзэл бодлын илэрхийлэл ч байсан магад юм л даа. Уг лүндэнд “... бидэ 

хойто ороной оростой тэнцэхгүйбди...”
1
 гэж хэлсэн байдаг. Үүнээс харсан ч өвгөн 

багшийн хувьд орос хүмүүс, тэдний соёл таалагдахгүй байжээ гэдэг нь илт 

харагдаж байна. Тийм болохоор Оросын хил тогтоосон газраас гарахыг хойч үедээ 

захисан захиас гэж ойлгож болно. 

Саяхан манай сумын унаган хүвүүн, нэрт орчуулагч МУСГЗ Г.Амар ахтай 

утсаар хөөрөлдөж, бичигт цагаан чулууг эрэн хайж байгаагаа дуулгахад сонин 

мэдээ хэлэв. Түүний ярих нь “...Миний бодлоор заавал бичигтэй цагаан чулуу байх 

ёстой биш гэж боддог. Бичигтэй мөртөө цагаан чулуу хаа сайгүй л байдаг. 

Өмнөговь аймгийн Сэврээ сумаас зүүн урагш 6 км-т метр орчим өндөртэй бичигтэй 

цагаан чулуу байдаг юм байна лээ. Түүнийг манай нэрт археологич Наваан гуай 

судласан юм. Ногоо тасалж бичигийг нь арчихад ногооны шүүс сийлсэн бичгийн 

оромд орж бичиг нь тодордог юм байх. Энэ нь манай археологчидын хэрэглэдэг 

арга гэнэ лээ. Түүнийг үзэхэд руни бичиг байсан гэж дурсаж байсан. Тэгэхээр ийм 

бичигтэй цагаан чулуу манай орны хаана ч байх магадлалтай учир хэлэхэд хэцүү. 

Судалгаа сайн хийх хэрэгтэй, бидэнд мэдэгдээгүй сонин баримт архивт ч байхыг 

үгүйсгэхгүй шүү дээ. Би тэр бичигт цагаан чулуу гэдгийг Молон багш 

симболизмоор хэлсэн гэж боддог шүү” гэж хэлэв. Энэ нь ч бас үнэний талтай 

болохыг бид мартаж болохгүй. Түүний лүндэнд: 

“Гахай жилд газар хөдлөх 

Нохой жилд ноёд хөдлөх 

Худалч хүн хойморт суух 

Үнэнч хүн үүдэнд суух 

Өнгөт ертөнцийн цаг болох 

Уггүй хүн ноён болох 

Ундигүй сүхээр түлээ хагалах... 

Тивийг дүүртэл түмэр могой гүйх 

Газар дээгүүр гал могой гүйх…” гэх мэтээр аливаа болох үйлийг далд утгаар, 

билэгдэлт чанар шингээж илэрхийлсэн байдаг. 

                                                                                                                        
тухай олон өгүүлэл хэвлэгдсэн бөгөөд Э.Батжавхлан, Д.Бадамням, Д.Дамдинжав нарын зэрэг 

судлаачид тусгай өгүүлэл хэвлүүлсэн.  
1 “Молон багшийн лүндэн” гар бичмэл эхийн хуулбарын 2-р нүүрний 3-р хэсэгт ингэж бичээтэй буй. 
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Ингэж ургуулан бодож, баримт түшин таамаглал дэвшүүлэх олон баримт 

байгаа ч гэлээ жинхэнэ бодит баталгаа бас биш юм. Одоогоор бидэнд мэдэгдээд 

байгаа баримт, хүмүүсийн ам дамжсан яриа, зарим таамаглал дээр үндэслэн 

шинжлэх ухааны таамаг дэвшүүлж байгаа тул үнэн бодит явдлаас хол зөрөөтэй, 

буруу байхыг ч хэлж мэдэхгүй байна.  

Өнгөрсөн зуны эрдэм шинжилгээний экспедицийн гол зорилгын нэг нь 

саявтархан бидэнд мэдэгдээд байгаа Халх, Нөмрөгийн бичигт толгойг очиж үзэх 

байсан юм. Манай бүрэлдэхүүнд УБДС-ийн ерөнхий захирал, профессор Чой Ги 

Хо, профессор Ц.Шагдарсүрэн, профессор Б.Сумьяабаатар, Той.Галсан, 

Ч.Лутчимэг, Г.Батзаяа, Солонгосын зохиолч Чхонь Чхи Лйөн, Шинь Тхе Чхөл, 

докторант П.Батчулуун, орчуулагч, жолооч, хөтөчөөр М.Бямба, жолоочоор 

Чоёндэмбэрэл, туслахаар Жавхлантөгс нар болон Дорнод дээд сургуулиас миний 

бие жолооч Т.Ганбаатарын хамт, Халх Нөмрөгийн сав нутагт газарчлахаар 

Р.Үнэнбат нар нэмэгдэж, нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажилласан билээ. 

Бид харамсалтай нь зорьж гарсан газраа байгалийн саад бэрхшээлээс болоод 

хүрч чадаагүй юм. Өнгөрсөн зуны их усан борооноор Халх Нөмрөгийн сав нутаг, 

гол нуурууд үерлээд машин байтугай морьтой, явган алинаар нь ч явах боломжгүй 

байсан учир хэдийгээр бидэнд төвөөс авсан зөвшөөрөл байсан боловч Сүмбэрийн 

отрядаас бидэнд цааш нэвтрэх боломжгүй гэдгийг сайтар тайлбарласан тул яаж ч 

чадсангүй. Ингээд эхний эрлийн үзүүр мухардсан ч гэлээ бид хүмүүсээс нэлээд 

мэдээлэл болж авч чадав.  

Нөмрөгийн заставын даргаар олон жил ажилласан хүний яриагаар бол тэнд 

ямар нэгэн бичээс байж болох ч тэд мэдэхгүй гэлээ. Гэхдээ тэр газар нь хадан 

хясаан тогтоцтой, хүний хөл хүрэхэд бэрх газар гэнэ. Тийшээгээ зөвхөн морьтой, 

эсвэл явганаар ойртохоос бус машинтай явна гэж саналтгүй гэнэ. Ер нь тэнд хүн 

хүрч үзээгүй, хэцүү бэрх бартаатай учир хилийн цэргийнхнээс өөр хүн зориглож 

явдаггүй юм байна. Энэ нь миний дээр таамагласан эртний овог аймаг болох 

Когурйөгийн үеийн Пүйө аймгийн үед холбогдох ховор нандин дурсгал үлдсэн 

байх магадлалтай юм. Тэд Халхын гол, Буйр нуураар урагш нүүдэллэн өнөөгийн 

Солонгосын хойгт нутаглах хүртэл уртын нүүдэл хийсэн тул хэзээ нэгэн цагт энэ 

нутагтаа эргэж ирэхийг бэлэгдэн нууц тэмдэг үлдээсэн байх ч юм билүү?  

Эс бөгөөс Хүннү гүрний задарлын үе, түүнээс хойшхи бүх л цаг хугацаанд 

Татарууд болон Эзэн Чингисээс эхлээд дүү Хасар тэргүүтэн олон монголчууд уг 

газарт идээшин суурьшиж байсан тул тэндээс бидний түүхийн чухал үеийг 

илтгэсэн ховор нандин дурсгал олдохыг ч байг гэх газаргүй байна. Очиж үзээгүй, 

байр байдлыг нь мэдэхгүй байгаа тул одоохондоо ийм таамаглал дэвшүүлээд 

үлдээе. 

Нөмрөгийн уулс нь Их хянганы нурууны хойд тал, үргэлжлэл учир үзэсгэлэнт 

сайхан байгальтай, буриад түмний нутаглаж явсан онгон дагшин газар орон билээ. 

Манай Цагаан-Овоо сумын буриад зон олон 1931 оныг хүртэл уг газарт амьдарч, 
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1923 онд Халх Нөмрөгийн буриад хошууг
1
 байгуулан төвхнүүлж, амьдарч байсан 

байна. Гэтэл Японы түрэмгийлэгч  нараас хил хязгаарлуу үе үе өнгөлзөж, ард олны 

дунд хов цуурхал дэгдэж, хил хязгаар түгшүүртэй болоход Тамсагбулагт ардын 

цэргийн 15-р морьт хороог байгуулан хилийг чандлан сэргийлж, харуул манаа 

чангатгаж, Халх Нөмрөгт амьдарч байсан буриад нарыг нутгийн гүн рүү Хэрлэн 

голруу татах шийд гарчээ. Ингэж Халх Нөмрөгт 10 гаруй жил идээшин суусан 

буриад нар нутгийн гүнрүү татагдах болсон байна. Ингэхдээ анхлан Хэрлэн голын 

хойд биед Хөгнийн шилийн энгэр Бүдүүний булагт их нүүдэл түр саатаж, нэгэн 

шинэ нутагт ирсэн учир сумын захиргааг байгуулж Яргайт гэж нэрлэсэн байна. 

1931 онд Яргайт сумыг татан буулгаж, Улз голын буриад хошуунд нэгтгэсэн 

боловч дээрх өрх айлууд тэр нутгаасаа төд удалгүй дахин нүүж Мөнххаан уулын 

хошууны нутгийн зүүн хэсэгт Эрдэнэ гүн, Хөвчийн жонон вангийнхантай хаяа 

нийлэн нутаглаж байсан байна. Тэдгээр иргэд өвөлдөө өнтэй орохын тулд Вангийн 

цагаан уул, бүр баруун тийшээ Егүзэр хутагтын нутаг одоогийн Эрдэнэцагаан 

сумын зүүн хэсгээр хүртэл нүүдэллэн амьдарч байсан байна. Зарим айл нь хойшоо 

нүүлгүй тэндээ Егүзэр хутагтын шавь болон шингэсэн байдаг байна. Хэрвээ сумын 

зүүн талаар нутаглаж байгаа айлуудаас сураглавал Халх Нөмрөгөөр нутаглаж 

байсан буриадуудын үр удам гарч магад юм байна лээ. Энэ шижмийг дагаад бид 

яах вэ гэдгээ зөвлөлдөж байгаад Эрдэнэцагаан сумын Бичигтийн боомтын тийшээ 

очиж үзэх нь зөв гэсэн шийд гаргаж, бүгдээрээ замын хүзүүгээ тийш нь сунгалаа. 

Дорнод монголын өмнөд хилд Бичигтийн боомт гэдэг газар байгаа нь ямар 

нэгэн учир байх ёстой гэж бодож тийшээ явсан маань ч зөв байлаа. Бид тэнд ямар 

нэгэн бичээс байх ёстой гэж таамаглаж байсан маань ч нутгийн хүмүүсийн 

яриагаар батлагдсан юм. 

Ингээд Эрдэнэцагаан суманд аяллын багийнхан аяны дөрөө мулталлаа. 

Нутгийн таньдаг мэддэг хүмүүсийг сураглаж, Отрядын даргаас хил явах зөвшөөрөл 

авах хэрэг гарлаа. Тэгтэл манай аймгийн Баян-Уул суман дахь ...-р хилийн отрядын 

даргаар ажиллаж байсан хурандаа Н.Батхүү шинэхэн томилогдоод очсон байж 

таарах нь тэр. Юун сайн юм. Той.Галсан багш, Р.Үнэнбат ах бид гурав тавиад 

буулаа даа. Нутгийн улсууд уулзаад ажил төрөл ярьж, зорилгоо танилцуулан хил 

явах зөвшөөрөл олж авлаа. Тэгтэл Бичигтийн заставын даргаар ажиллаж байсан 

                                            
1 Халх Нөмрөгийн буриад хошууг анх Нанжины Санжаа ноёны хойд нутгаас дагуулан нүүж ирсэн 300 

гаруй өрх айлтайгаар байгуулж, хурлын тэргүүн даргад Н.Санжаа ноёныг санал нэгтэй сонгож, мөн 

итгэмжит 12 хүнийг хурлын төлөөлөгчөөр, 12 хүнийг цагдаагийн албанд тохоон томилсон байна. Тус 

хошууг анх 4 сумтайгаар зохион байгуулж, Сүмбэр сумын даргаар Мөнхийн Очир, Могойт сумын 

даргаар Галданы Бадраа, Үлирэнгэ сумын даргаар Дарьжавын Лхам /Аана/ нарыг сумын ардын 

хурлаас томилжээ. Сүмбэр сумын даргаар сонгогдож байсан Мөнхийн Очир нь миний өвөг эцэг 

болно. Зарим номонд Мөнхжөөний гэсэн байдаг ч халхаар бол Мөнх юм. Миний өвөг эцэг Халх, 

Нөмрөгөөс хойшоо Хэрлэн рүү нүүгээд хэд хэдэн удаа сум, нутгийн захиргааг байгуулахад оролцож, 

Эрвээхэй Галуут сумын түр захиргааг байгуулахад анхны даргаар нь сонгогдож байсан, тухайн үедээ 

бичиг үсгийн өндөр боловсролтой, ардын захиргааны ажилд идэвхтэй оролцдог хүн байжээ. Хожим 

нь 1937 онд хилс хэргээр цаазлуулсан. Зохиогч. 
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Бадамжаргал гэж шижигнэсэн ахлах дэслэгчийг бидэнд газарчингаар өглөө. 

Хилийн застав явж байх замд сонин сайхан уул нурууд, шовх шовх өндөрүүд 

тааралдах нь миний бодосноос огт өөр аж. Бид тал хээр байх юм бодсон чинь 

бишээ. Хангайрхуу газар юм. Энд алдарт хутагтын буга үржүүлж байсан 

Лхачинвандад уул сүрлэг агаад сүрдэм. Замд дайралдах уулсын нэрийг асууж 

сураглахад Араат нэртэй уул байсан нь бидний сонирхолыг улам татлаа. Энэ холд 

манай буриад нэртэй уул тааралдана чинээ санаагүй билээ. Учир нь “Араат” гэдэг 

нь буриадаар “үнэг” гэсэн үг юм. Орчуулбал “Үнэгт уул” гэсэн үг. Мөн Барчин уул 

гэж байна. Энэ нь мөн л буриад үг. Манайхан Парчин гэж хэлдэг. Ийм мэтээр тэр 

газар орны нэрийг мөшгин хөөвөл сонин сайхан баримт олон олдох шинжтэй. Энэ 

нь дээр бидний хэлсэн буриад зон энэ нутгаар ирж нутаглаж, нүүдэллэж байсны 

баталгаа юм. 

Хилийн застав, шалганы зүүн талд хилийн зурвас дунд Бичигт уул, түүний ар 

доор нь Бичигт толгой гэдэг газарт бид хүрэлцэн очиж судалгаа хийлээ. Очсон 

тэрхүү толгод том том үхэр чулуу, багахан хэмжээний элгэн хадан хясаанаас 

бүрдсэн, жижигхэн толгод. Судлаачид тус тусдаа бичгийн эрэлд гарсан боловч олз 

омог маруухан байлаа. Хожуу дуулах нь ээ бид жинхэнэ бичээс бүхий газрынхаа 

хойд талын толгод дээр хайгуул хийгээд буцсан байв. Угтаа хилийн дундын бүс, 

1048 тоот хилийн багана байрлах өндөр уулыг Бичигт уул гэдэг байсан юмсанжээ. 

Гэвч бид хилийнхэнд явдал учир таарвал Бичигт уулан дээр байдаг бичээсний зураг 

авч илгээхийг хүссэн билээ. Тэр Бичигт уул нь монголын талд байдаг юм байна. 

Хэрвээ Хятадын талд орсон бидэнд судлах боломж гарахгүй байх даг шүү. Маниас 

өмнө манай нэрт судлаачид судлан тодорхойлсон болохыг үүнийг бичиж дуусах 

үедээ олж сонсов. Энэ тухай ард цухас өгүүлсү. 

Бичээс хайх явцдаа бичиг байж болох 2 газрыг олж тогтоогоод түүн дээр 

ажиглалт судалгааг хийлээ. Тэгэхэд хясааны дээд талын урагшаа харсан элгэн 

хаданд бичиг байсан байж магадгүй гэсэн таамаг гарч, тандан үзэхэд борооны усны 

ховил, эртний бичиг, дүрс бичээс нь алин болох нь мэдэгдэхгүй бүдэг бадаг дүрс 

харагдаж байв. Бид 16 цаг 17 минутын орчимд Б.Сумьяабаатар, Х.Лутчимэг бас 

миний бие нийлээд бид гурвын олж харснаар ийм хэлбэртэй зүйлс байна. Үүнд: 

 

 

 

 

 

 

 

Ийм дүрс байгаа бөгөөд түүний доод талд нь хажуу талд нь доош нь бичигдсэн 

гэмээр иймэрхүү дүрсүүд байна лээ. 
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Тэнд явсан олон хүн үүнийг бичээс байх гэдэгт итгэлтэй байлаа. Уг нь бид 

тодорхой бичиг олно гэдэгтээ итгэж байсан юмсан. Гэтэл бид буруу газраа очсон 

бололтой. Гэхдээ энэ нь уншин тайлбал ямар ч утгатай, нууцлаг эд байж болохыг 

одоогоор хэлж мэдэхгүй байна. Судлаачид та бүхэн уншин тайлах буй заа. Бидний 

бичигт цагаан чулууны эрэл энд хүрээд зогссон ч гэлээ олон сонин сайхан баримт 

олж, цаашдын судалгаандаа хэрэглэх шинэ шинэ санааг олсон билээ. 

Бидний очиж чадаагүй бичигт ууланд Манжийн үед холбогдох бичээс байдаг 

тухай хүнээс дууллаа. Бичигт уулын судалгааг манай архелогийн тэргүүлэх 

судлаачийн нэг байсан нэрт эрдэмтэн Д.Баяр
1
 багш хийсэн байдаг тухай Сүхбаатар 

аймгийн Музейн захирал Ж.Жаргалсайханаас сонсов. Тэрбээр эртний хүн чулууг 

судлан эрдмийн зэрэг хамгаалахаар ажиллаж байгаа юм байна. Түүний хэлэх нь 

“Ханзаар бичсэн бичиг байдаг гэсэн. Нэг талд нь “Энд Энх-Амгалан хаан ялалт 

байгуулав” гэсэн бичиг бий аж. Гэтэл хажууд нь “Энд Манжийн цэргийг 

Монголчууд энд бут цохив” гэсэн утга бүхий бичээс бас байдаг гэж эрдэмтэн 

                                            
1 Д.Баяр 1991 онд “Каменные изваяния Восточной Монголии (Дорнод Монголын Чулуун хөрөг)” 

сэдвээр түүхийн ухааны дэд эрдэмтэн, 2001 онд “Монгол нутаг дахь хүн чулуун хөшөө” сэдвээр 

шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалж, 2003 онд Улаанбаатар Их Сургуулийн профессор цол 

хүртэж, 2007 онд Германы Археологийн Хүрээлэнгийн сурвалжлагч гишүүнээр сонгогджээ. Монгол-

Зөвлөлтийн түүх-соёлын хамтарсан экспедици, Монголын ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэнгийн 

“Хархорумын шинжилгээний анги”, “Дорнод Монголын хүн чулуун хөшөө судлах”, Монгол-Японы 

“Гурван гол”, Монгол-Солонгосын хамтарсан “Дорнод Монголын судалгаа”, ЮНЕСКО-гоос зохион 

байгуулсан “Эртний Хархорум хотын турийг хадгалж хамгаалах” төсөл, Монгол-Германы 

“Хархорум хотын судалгаа”, Монгол-Туркийн “Монгол нутаг дахь Түрэгийн үеийн зарим хөшөө 

дурсгалыг судлах, сэргээн засварлах, хадгалалт хамгаалалт”, Казахстан улстай хамтарсан 

археологийн төсөл зэрэг 30 гаруй төслийн хээрийн шинжилгээний ангид оролцон ажиллаж, нэлээдийг 

нь Монголын талаас удирдан зохион байгуулж байв. Тэрээр Монголын дундад зууны археологийн 

дурсгалыг голлон судалж, хүн чулуун хөшөөний зэрэгцээ Хөшөө Цайдам дахь Түрэгийн алдарт 

жанжин Куль-Тегин, Билгэ хааны тахилын онгоны цогцолбор дурсгал, Монголын эзэнт гүрний 

нийслэл Хархорумын Цогт их сүмийн гэрийг малтан судлах ажлыг удирдаж байсан. Түүний 

судалгааны ажлын үр дүн нь эрдэм шинжилгээний салбарт төдийгүй түүхийн сэдэвт уран зохиол, 

дүрслэх урлаг, тайз дэлгэцийн томоохон уран бүтээл туурвихад гол тулгуур баримт болсоор байгаа 

юм.Тэрбээр “Монгол Улсын түүх” 5 ботийн үндсэн зохиогчийн нэг бөгөөд ганц сэдэвт зохиол 8, 

хамтын бүтээл 10 гаруйг туурвиж, эрдэм шинжилгээний 200 гаруй өгүүлэл, илтгэл бичсэн бөгөөд 

түүний бүтээлүүд ОХУ, Япон, БНСУ, БНХАУ, Турк, ХБНГУ, Унгар, Казахтсан зэрэг оронд 

орчуулагдан нийтлэгдэж байсан. Тэрбээр 1974 оноос УБДС, МУИС, Улаанбаатар Их Сургуулийн 

түүх, археологи, антропологийн салбарын оюутан, аспирант нарт хичээл зааж, хээрийн 

шинжилгээний дадлагыг удирдаж, олон арван оюутны төгсөлтийн ажил, магистрын диплом, дэд 

докторын диссертацийг удирдан хамгаалуулжээ. 
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Д.Баяр гуай тайлсан ажээ. Монголчууд цөөн цэрэгтэй очиж, Манжийн хааны 

цэргийг хиартал цохисон тул түүний дурсгалд зориулан бичсэн байх” гэж хэлэв. 

Энэ үнэн бол бидний судалгаанд төдийлөн хамаагүй болж таарах нь. Тиймээс уг 

бичээсийн талаарх нэрт эрдэмтний тайлсан бүтээлийг олж унших хэрэгтэй байна. 

Бичигт хадан дээрх бичээсүүд нь түүхийн тодорхой үйл явдлын гэрч болж, түүний 

баримт нотолгоо болгон бичиж үлдээсэн байдаг байна. 

Судалгаа хийж байх хугацаандаа өөрийн мэдэхгүй байсан шинэ шинэ мэдээ 

баримт олж, хүмүүсийн яриагаар баталгаажуулж байлаа. Анх бичиж эхлэхдээ 

Бичигт хадны эрэл маань ийм өргөн хүрээг хамарсан, томоохон өгүүлэл болно гэж 

бодож байгаагүйг энд дурдах нь зөв байх. Эрдэмтдийнхээ өмнөх үеийн судалгааг 

сайтар нягтлан үзэх нь хожмын бидэнд ихээхэн чухал болохыг энэ ажлыг хийх 

явцдаа сайтар ойлгосноо нуугаад яахав. 

Эрдэнэцагаан сумын нутагт эртний хиргэсүүр, хүн чулуу зөндөө байдаг 

боловч буцах замдаа үзье гэтэл газар мэдэхгүйн улмаас очиж чадаагүй болно. 

Цаашид бид Халх, Нөмрөгийн Бичигт толгой ууланд гарч бичээс хайх, түүний 

нууцыг тайлах үлдээд байна. Одоогийн миний олж тогтоосноор Матад сумын зүүн, 

зүүн хойно шахуу байгаа гэж тэмдэглэгдсэн тэрхүү Хайлаастын бичигт хадыг 

судлавал, тэнд байгаа эртний монгол бичээсийг тайлан унших нь шинжлэх ухаанд 

шинэ сонин мэдээ болох болов уу гэж найдна. Учир нь надтай явсан нэрт эрдэмтэд 

тэндхийн бичээс байдгийг дурдахгүй байсан нь хүмүүс төдийлөн очиж судлаагүй 

болов уу гэсэн бодол төрүүлж байна. 

Хайлаастын бичигт хад болон Халх Нөмрөгийн Бичигт толгой уулан дээрх 

ямар нэгэн бичээс нь түүхийн нууцыг хадгалсан, хүмүүсийн анхаарал татсан сонин 

сайхан бичээс байгаа гэдэгт гүнээ итгэж байна. 

 

Эрлийн явцыг нэгтгэн дүгнэвэл 

 

Эрэл үргэлжилж байна. Бичигтийн цагаан чулуу хаана байна, ямар бичээс 

байгаад эрдэмт хүний зөн билэгт өртсөн болохыг одоогоор тогтоох боломжгүй 

байна. Гэхдээ дээр бид хэд хэдэн үндэслэлээр таамаг дэвшүүлж, баримтаар санаагаа 

лавшруулан гаргасан билээ. Хэдийгээр таамаг боловч баримт түшиж хийсэн тул 

нэлээд бодитой байх гэдэгт итгэлтэй байна. Олон янзаар таамаглах нь бодит 

дүгнэлтэнд хүрэх боломж олгоно гэж найдаж байна. Дээр өгүүлсэн баримт дээр 

үндэслэн дараах дүгнэлтийг урьдчилсан байдлаар хийж байна. Үүнд: 

1. Монгол орны уудам нутагт эртний бичиг дурсгалын олон баримт байдаг 

бөгөөд Бичигт нэртэй газар орон цөөнгүй байна. Энэ нь монголчуудын 

бичиг соёлын өндөр боловсролтой ард түмэн байсныг илтгэн харуулахын 

дээр цаг үеийн нөхцөл байдал, нүүдлийн соёл иргэншил, бичиг баримтыг 

байнга хадгалж хамгаалж чадахгүй байдлаас болоод чулуун ном, хад чулуу, 

хөшөө дурсгалд ном бичгээ сийлэн үлдээдэг байсан уламжлалтай байжээ. 
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Тиймээс бичигт нэртэй газар болгонд ямар нэгэн эртний бичээс байх нь 

түгээмэл байгааг ингэж тайлбарлаж болох юм. Мөн түүхийн он цагийн гэрч 

болгон бичиж үлдээдэг байсан нь өмнө нээгдсэн бичээсүүдийн утгаас бүрэн 

харагддаг. 

2. Бичигт нэртэй, бичигт гэдэг үгээр тодотголтой цөөнгүй газар орон монгол 

орны зүүн өмнөд хилээс эхлэн, барууншлах тусам тааралдаж байгаа нь 

бидний анхаарлыг татаж байна. Энэ нь монголчууд газар нутгаа сахин 

хамгаалах, бичиг соёлоо хадгалан үлдээхдээ өөрийн нутгийн аль 

тохиромжтой газарт нь бичиж үлдээдэг байсан эртний соёлын ул мөр мөн. 

3. Молон багшийн айлдсан бичигтийн цагаан чулуу нь одоогоор хаана байгаа 

нь тогтоогдоогүй боловч хэд хэдэн таамаглал дэвшүүлж болохоор байна. 

Энэ нь, нэгдүгээрт, Орос, Манж хоёр улсын хэлэлцээрээр хил тогтоосны 

дараа босгосон хилийн овооны доор нь бичигт цагаан чулууг булж, дээр нь 

хилийн овоог босгосон байх гэсэн баримт дээр түшиглэн, бидний хайж 

байгаа газар нь хилийн зурвас дагуу байх магадлалтай байна. Энэ нь Молон 

багшийн лүндэнд гарч байгаа үг хэллэг, түүний үзэл бодлоос нь ингэж 

таамаглах боломж олгож байна. Гэхдээ лүндэнд гурван жил болоод хүрнэ 

гэсэн нь ямар учиртай болохыг бодох хэрэгтэй байна. Байгал далайгаас 

нааш хэд хоног явахыг тооцож үзэхэд сонин л байна. Удаах таамаг нь 

Матад сумын зүүн хойд талд байх Хайлаастын бичигт хадан дээрх монгол 

бичээс болон эртний бичгийг тайлан уншвал ямар нэгэн сонирхолтой 

дүгнэлт хийж болох юм. Энэ нь бичигт хад мөн байх магадлалтай бөгөөд 

Эгэрийн цагаан тал нь Мэнэн байсан байж болох юм гэсэн таамаглал 

дэвшүүлж байна. Сүүлд нь хэлэхэд Халх Нөмрөгийн сав газарт байгаа 

Бичигт толгой уулан дахь бичээсийг судлан тодорхойлох нь дээрх бүх 

таамаглалыг батлах, эсвэл няцаах гол гогцоо болно гэж үзэж байна. 

Бичигтийн цагаан чулууны эрэл нь дан ганц бичиг хайх төдий эрэл бус 

Буриадын язгуурын нутгийг эрэн хайх өргөн далайцтай ажлын нэг хэсэг 

болно гэдэгт итгэлтэй байна.  

4. Эрдэнэцагаан сумын Бичигтийн боомтын бичигт уулын бичээсийг судласан 

хүмүүсийн яриа, тайлбараар бидний Молон багшийн лүндэн дэх бичигт 

цагаан чулуу биш болох нь тодорхой байна.  

5. Молон багшийн лүндэн дэх “Бичигтийн цагаан чулуу” гэсэн хэллэг нь 

Бичигт уул гэхээс илүү тусгай бичээс бүхийн хавтан чулуу байх магадлал 

хамгийн өндөр байна. Монголын их уудам тал нутагт ээрэм сайхан тал 

зөндөө буйг бодолцож үзсэн ч зөнч өвгөн Молон багш Монгол нутагтаа та 

бүхэн хүрч очих нь хамгийн чухал шүү гэдгийг далд утгаар илэрхийлсэн 

байх магадлалтай байна. Тиймд бичигт цагаан чулууг хилийн дээс тэмдэг 

тавьсан бичээс бүхий чулуу байхыг ч үгүйсгэхгүй. 
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6. Зөнч хүмүүсийн лүндэн нь билэгдэлт утга бүхий, далд утгаар санаагаа 

илэрхийлсэн байдаг тул “Бичигт цагаан чулуу” гэж бодит зүйлийг хайх нь 

буруу ч байж магад. Түүний лүндэн нь амьдралд барагхан нь таарч байгаа 

туйлын үнэн бөгөөд дан далд, ёгт утгаар хэлсэн байгааг тооцон үзэж, 

судалгааны ажлаа тийш нь чиглүүлэн хийсвэр билэгдэлт ойлголт хэмээн 

үзэж тайлбар хийх нь зөв байх магадлалтай байгааг энд дурдсу. 

7. “Бичигт цагаан чулуу”-ны тухай судалгааг нарийвчлан хийж ямар утга, 

учиртай болохыг тогтоох нь буриад судлалд оруулах ихээхэн том хувь 

нэмэр болох тул бусад эрдэмтний хүчийг дайчлан хамтарсан томхон 

судалгааг хийх шаардлагатай байна. Архивын баримт, бидэнд олдоогүй 

сонин сайхан баримт Буриадад, ОХУ-д бас манай Үндэсний архивт 

хадгалагдан байгааг хэн эс мэдлээ. Тиймд судлаачдад судлан тодорхойлох 

их ажил өмнө нь хүлээж байна. 

 

Эрэл үргэлжилж байна... 

Чойбалсан хот.  

2011 оны 10-р сарын 30.  

15.
00

 цагт ажлын өрөөндөө бичиж дуусгав 

 

-оОо- 
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Мунко-Бато Нимаев 

Өвөрбайгалийн хязгаар,  

Агын буриадын тойрог,  

Могойтын район 

 

ШИЛИЙН ГОЛЫН БУРИАД ГЕНЕРАЛ 

 

Ага нутгийн өсч торнисон Очирын Цэрэнжавын Эринчиндорж Өвөр Монголын 

Шинэхээн нутаг руу дүрвэн гараад улмаар Хятадын гоминдааны армийн 

Шилийн голын семийн (чуулган) цэргийг захирсан хошууч генерал болсон тухай 

түүх өгүүлье.  

 

Өнөөдөр Буриадын ард түмний түүхийн хуудаснуудад байсан цагаан толбодыг 

арилгах ажил алхам алхмаар хэрэгжиж байна. Үүний зэрэгцээгээр Буриад нутагт 

үүссэн улс төрийн их хэлмэгдүүлэлт болон иргэний дайн зэргээс амь тэмцэн 

дүрвэж гарсан ямар ч гэм хор хийгээгүй шударга хүмүүсийн нэр алдрыг үнэн 

зөвөөр сэргээн дурсах ажил ч бас явагдаж байгаа билээ.  

Очирын Цэрэнжавын Эринчиндорж 1898 онд Өргөө (одоогийн Улаанбаатар)-д 

төржээ. Түүний эцэг Цэрэнжав тэр үед Петроградын алдарт маарамба-дипломатч 

Петр Бадмаевын Өргөө дахь худалдааны пүүсийн даамлаар ажиллаж байжээ. 

Тэрбээр Эринчиндоржийнхоо таван настай байхад нутаг буцаж Урд Агад төвхнөн 

мал маллах болов. Эринчиндорж найман настайдаа Чита хотын бага сургуульд орж 

дараа нь Гимназын бэлтгэл курсэд суралцахын зэрэгцээгээр үйлдвэрийн 

мэргэжлийн сургууль төгсгөжээ. Тэгээд Өвөрбайгалын хоршооллуудын 

нөхөрлөлийн нарийн бичгийн даргын туслагчийн үүрэг гүйцэтгэх болов. 

Эринчиндорж 1915 онд Петроград очиж Их сургуулийн дорно дахин судлалын 

факультетэд элсэн ороод, нагац ах алдарт Петр Бадмаевынд суух болжээ. 

Эринчиндоржийн ээж Петр Бадмаевын ах Бадмын Ампилын охин байсан юм. 1917 

оны хувьсгалт үйл явдлуудын улмаас Эринчиндорж нутаг буцаж удалгүй Багшийн 

түр сургууль төгссөн боловч багшлах ажил хийсэнгүй. Агын аймгийн захиргааны 

газрын хэлтсийн дарга, Агын хошууны захиргааны санхүү аж ахуйн хэлтсийн  

эрхлэгчээр ажиллаж байв. 
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1918 оны хавар Агын хошууны захиргааны даргаар сонгогдов. Тэрбээр 

гэнэтхэн бүх гэр бүл, аж ахуйгаа аваад өөрийн ах Дашравданыхтай хамт монголруу 

нүүн Улзын голд хүрч тогтжээ. Ноцтой их шалтгаан байсан учраас тийнхүү нүүсэн 

хэрэг. Түүний дүүг Тавхайн Дугарын цэргээс оргон зайллаа гэж барон Унгерн дааж 

давшгүй их төлбөр нэхсэн юмсанж. Хэрэв төлөхгүй бол бүгдийг чинь хүйс 

тэмтэрнэ гэж сүрдүүлсэн байна. 

Улз голд ирээд удаагүй байхад араас нь хадам эцэг Гончигжавын Цэрэнжав 

Догой нутгаасаа ирээд жирэмсэн байсан эхнэр Цэвэлмааг нь авч буцжээ. Тиймээс 

Эринчиндорж 1920 оны зун эхнэрээ эргэхээр Ага нутаг очиход нь Тавхайн Дугар 

баривчилаад, дүү Балдоржийгоо авчирч өг, эсвэл төлбөр төл гэж шаарджээ. Бэлэн 

мөнгө хөрөнгөгүй явсан Эринчиндорж аргаа барахдаа төлбөр төлнө гэсэн ам өчиг 

өгөн мултраад Улзын голд ирж зуу гаруй агт морь цуглуулав. Түүнийгээ аваачиж 

тушаасан байна. 

Гэвч Улз голд тайван байдал удаан тогтсонгүй. Улз голыг өгсөж явсан барон 

Унгерн залуу эрчүүдийг хүчээр цэрэгтээ татан түйвээж эхэлжээ. Эринчиндорж 

бароны цэрэгт орохоос зугтаахдаа дүү Балдоржоо дагуулан Хятадын хил даван 

Манжуур өртөөнд очив. Тэнд хэсэг хугацаанд сууж байтал нь 1922 онд Агын 

аймгийн захиргааны элч нэхэж ирээд “Чита хотод хэвлэгдэх “Новая жизнь” 

сэтгүүлийн хариуцлагатай эрхлэгч болно уу” гэсэн урилга гардуулжээ. Ийм 

хүндтэй урилга хүлээн авсан Эринчиндорж гэр бүлээрээ Ага нутагтаа буцаж ирээд 

уг ажилд оров. Тэнд байхдаа Буриадын хувьсгалт хорооны томилолтоор Хууль 

зүйн оройн курсийг дүүргэжээ. 

Буриад-Монголын Автономит Бүгд Найрамдах Улс байгуулагдахад Улаан-Үд 

дэх “Буриад-Монгольская правда” сонины хариуцлагатай нарийн бичгийн даргаар 

томилогдов. Энэ ажлынхаа зэрэгцээ Наркомпросын (Гэгээрлийн ардын 

комиссаруудын газар) харьяаны “Буриздат” (Буриадын хэвлэлийн газар)-ын 

ерөнхий эрхлэгчийн үүргийг хавсарч байлаа. Тэнд хоёр жил зүтгэж байтал эхнэр нь 

хүндээр өвчилсөн учир Ага нутгаа буцаж малын ажил эрхлэх болов. 

Энэ үеэр байгуулагдсан “Советский торговый флот” гэдэг хувь нийлүүлсэн 

нийгэмлэгийн захиргаа Эринчиндоржийг дээд боловсролтой, худалдааны 

туршлагатай гэдгийг мэддэг тул түүнийг тээврийн конторын даргаар томиллоо. Тэр 

контор нь Бооржоос Монголын Баянтүмэн (одоогийн Чойбалсан) хүртэл ачаа 

тээвэрлэдэг байв. Энд ажиллаж байтлаа 1927 оны зун гэнэт гэр бүлээрээ сэмхэн 

нүүгээд хил давжээ. Ингэж сэмхэн нүүсэн шалтгаан нь “Советский торговый 

флотоос” хэдэн зуун рубль зээлдэж аваад, түүнийгээ төлөх чадваргүй болсон явдал 

байх гэж таамаглагддаг. Тэднийх Манжуураар нүүдэллэн явсаар Хайлаар хот 

орчмын Шинэхээн нутагт хүрчээ. Тэнд нутгаасаа дүрвэн ирсэн 300-гаад буриад айл 

нутаглаж байв. Эринчиндорж тэнд эхлээд наймааны ажил эрхэлж хэдэн малтай 

болжээ. Жилийн дараа Баргын вице-губернатор гүн Гүй Фу-гийн захиргааны 

зөвлөгчөөр томилогдов. 
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1929 онд Манжуурын төмөр замын дагуу их үймээн самуун дэгдэсний улмаас 

Шинэхээнд нутаглаж байсан 120 орчим айл Өвөр Монголын өмнөд нутаг руу 

нүүхээр шийджээ. Энэ хэсэг айл хамгийн сүүхээтэй, нэр хүндтэй Эринчиндоржоор 

удирдуулан Хянганы их уулс, ой тайга, намаг балчигтай хүнд бэрх замыг туулан 

Өвөр Монголын Шилийн гол чуулганы Зүүн Үзэмчин хошууны Үлэгүй гол гэдэг 

газарт хүрэв. Шинээр нүүж ирсэн буриадуудыг бусад газраас ирсэн айлуудтай 

нийлүүлээд засаг захиргааны нэгж болгон даргаар нь Эринчиндоржийг тавьжээ. 

Түүнээс хойш энэ хэсэг айлыг “Эринчиний буриадууд” гэж нэрэлдэг болсон байна. 

Түвдийн Банчин Богдын хүсэлтээр Шилийн гол чуулганы захиргаа ба нутгийн 

тайж нар тэр хэсэг айлыг “Шарын шашны буриад нийгэмлэг” гэж өөрчлөн нэрлээд 

даргаар нь Эринчиндоржийг хэвээр үлдээв. Манжуур болон Шилийн голын 

чуулган Японы цэрэгт эзлэгдэсний дараа “Шарын шашны буриад нийгэмлэг”буюу 

“Банчин Богдын шавь” нар 1934 онд Буриад хошуу болон өөрчлөгдсөн боловч 

дарга Эринчиндорж нь Японы цэрэг бууж өгтөл дарга хэвээрээ байсан бөлгөө. 

Түвдийн Банчин Богд 1934 онд нас баржээ. Энэ үед Буриад хошуунд байсан 

Банчин Богдын 1200 толгой хонь, 30 үхэр,30 адуу түүний гэрээслэл ёсоор 

Эринчиндоржийн хувийн өмч болов. Түүнээс гадна Эринчиндорж 1934 онд 

Тяньцзин хотод 60 үнээтэй, сүү махны ферм худалдан авсан байв. 1936 онд тэр 

фермийг Японы тал хураан авчээ. Гэвч Эринчиндоржийнх 1945 оны дайн эхлэх үед 

4500 хонь, 400-аад үхэр, 300-аад адуу, 120 тэмээтэй байв. Квантуны арми бууж 

өгсний дараа тэр Буриад хошууны даргаар дахин сонгогдоод албан ба амин ажлаа 

есөн гэрт явуулдаг болсон байв. 

Хятадад иргэний дайн эхлэв. 1946 оны зун Гоминданы цэрэг идэвхтэй давшиж 

Хаалган, Жэхэ, Долоннуур хотууд болон олон тосгон сууринг эзлэн авчээ. Эхний 

үед буриадууд дайны үйл ажиллагаанд оролцдоггүй байснаа яваандаа 

гоминданыхныг дэмждэг, Хятадын коммунист намаар удирдуулсан Ардын 

чөлөөлөх армийг эсэргүүцдэг болсон байна.  

Энэ үеэр Эринчиндорж хошууны захирагчийн үүрэгт ажлаа Манж-Го улсын 

генерал Үржин Гармаевын төрсөн дүү Гарамын Радна-Дазад шилжүүлээд өөрөө 

Гоминданы цэрэг байрлаж байсан Долоннуур хот оров. Тэнд түүнийг Шилийн гол 

чуулганы дарга Сүнжин Ванчиков, дэд дарга Буд-Балам, Авга нар омгийн тайж 

Балган-Сурды, Махаанд нарын зэрэг хүмүүс хүндэтгэн хүлээж авчээ. Тэд нар 

түүнийг Шилийн голын чуулганы элч болгон томилоод, Бээжинд сууж байсан 

Монгол овогтны дээд захирагч Дэ-Ван (Дэмчигдонров)-д илгээв. Эринчиндорж Дэ-

Ван болон гоминданы засгийн газарт Шилийн гол чуулганы засаг ноёд гоминданы 

засгийн газарт үнэнчээр зүтгэхэд бэлэн харин Мао Цзедуний дэглэмийг эсэргүүцэх 

болно гэдгийг мэдэгдэх ёстой байв. Үүний зэрэгцээ Дэ-Вангаар дамжуулан 

Нанкины засгийн газрын гишүүдтэй холбоо тогтоон улмаар Шилийн голоос 

Хятадын Ардын чөлөөлөх армийг гаргах цэргийн тусламж гуйх үүрэг хүлээсэн 

байв. Ийм чухал үүрэг хүлээсэн Эринчиндорж 1946 оны 11-р сард Бээжин орж Дэ-
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Вантай уулзан Шилийн голын засаг ноёдын хүсэлтийг биечлэн дамжуулав. Тэр 

үеэрээ Монгол-Түвдийн хорооны Бээжин дэх хэлтсийн даргатай танилцан түүгээр 

дамжуулж Чан-Кайшийн Бээжин дэх албаны дарга Ли Цзун Жентэй холбоо 

тогтоов. Эринчиндорж түүнтэй уулзаж зөвшилцөөд Шилийн голын асуудлаар 

Хятадын умард хэсэг дэх гоминданы цэргийн ерөнхий командлагч генерал Фу Цзо 

И-д учир явдлаа мэдэгдэн түүнээс тусламж гуйх нь зүйтэй гэдэг дүгнэлт хийв. Чан 

Кайшийн албаны дарга Ли Цзун Жен Шилийн голынхонд бололцоотой бүх 

тусламж үзүүлэхээ амлаад энэ асуудлаар улсын дээд удирдлагад илтгэнэ гэж 

мэдэгджээ. 

Эринчиндорж 12-р сард Хаалган хот ороод Цахар хошууны захиргаагаар 

уламжлуулан генерал Фу Цзо И-тэй уулзан. Шилийн голын чуулганы ноёдын 

хүсэлт бүхий бичгийг гардуулав.  

1946-1947 онд Шилийн гол хавьцаа Хударанга, Даш, Журамт, бага Гармаев 

нарын удирдсан хэд хэдэн отряд коммунистуудын эсрэг тэмцэж байв. Генерал Фу 

Цзо И 1947 оны эхээр тэр хэдэн отрядыг нэгтгэн нэг хүчирхэг бүлэг болгосон 

тушаал гарган төв штабыг нь Хаалган хотод байгууллаа. Удалгүй Эринчиндоржид 

хошууч генерал цол олгон Шилийн голын чуулган дахь Хятадын гоминданы 

армийн бүлэглэлийн даргаар томилов. Орлогчоор нь хурандаа Гармын Радна-Даза, 

Хударанга хоёрыг томилжээ. Тэд цөмөөрөө энэ албан тушаалдаа 1949 оны 1-р сар 

хүртэл, өөрөөр хэлбэл гоминданы армийн Бээжин дэх бүлэглэл бууж өгөх хүртэл 

ажилласан юм. 

Эринчиндорж 1949 оны 12-р сарын 14-нд Чита мужийн Улсыг аюулаас 

хамгаалах яамны харьяа шоронгийн эмнэлэгт нас баржээ. Түүнийг оршуулсан газар 

тодорхойгүй. ЗСБНХУ-ын Дээд Зөвлөлийн 1989 оны 1-р сарын 16-ны зарлигийг 

үндэс болгон Чита мужийн прокурорын газрын тогтоолоор түүнийг цагаатгажээ.  

Эринчиндоржийн баривчлагдах үед эхнэр Цэвэлмээ нь хүнд өвчтэй Бээжинд 

байсан бол хоёрдох эхнэр Дэмид нь хүү Нямдоржтойгоо хамт Ванемяо (Улаан хот)-

гийн шоронд хоригдож байв.  

1920 онд төрсөн Гоминданы армийн хурандаа асан Юндэндорж хүү нь 1950 

онд баривчлагдан Өвөр Байгал хязгаарын Дотоод хэргийн яамны цэргийн шүүхээр 

25 жил хоригдох ялаар шийтгүүлээд, Магадан, Тайшет зэрэг газруудын ГУЛАГ-

уудад ял эдлээд суллагдсан боловч түүнийг гадаадын иргэн хэмээн үзээд 1956 онд 

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу хөөн гаргажээ. Юндэндорж тэнд очоод бас л 

хоригдон зовж зүдэрсээр саявтар нас баржээ. Хүү Ананд нь Оросын Холбооны 

Улсад оршин суух эрх олж аваад Ага нутагт хэсэг хугацаанд мал маллан сууж байв. 

Бага охин нь хөх хотод аж төрдөг ажээ.  

Монголд үлдсэн эцэг Туманы Цэрэнжаваасаа Эринчиндорж 1947 оноос хойш 

ямар ч мэдээ авсангүй. Ах Дашравдан нь 1927 онд нас баржээ. Дүү Балдоржийн 

тухай мэдээ 30-аад оноос хойш бүрэн тасарчээ. Түүний Лхам (профессор Цэвэгийн 

Гомбожавын эхнэр), Норжмаа гэдэг хоёр эгч нь Зөвлөлт Холбоот Улсад аж төрж 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

169 
 

байв. Лхам эгч нь баян професорын эхнэр байсан гэдгээр хавчигдаж байсан бол 

Норжмаа хэлмэгдэн Нарымын хязгаарт цөллөгдөөд мод бэлтгэх ажил хийж байв. 

Түүний охид бас л Нарымын хорих газраар дамжжээ. Харин Эринчиндоржийн авга 

эгч Цэвээний Янжмаа, Ламжав хоёр 2009 он хүртэл Агын Могойтын районд энх 

тунх аж төрж байв. 

Эринчиндорж Гоминданы армид алба хааж байхдаа Чан Кайшийн хөрөнгөтний 

засгийн газрын талд Хятад улсын Ардын чөлөөлөх армийн эсрэг тэмцэж байсан 

тухайд гэвэл ойлгомжтой юм. Харин мөрдөн байцаах албанаас түүнийг Зөвлөлт 

Холбоот Улсын эсрэг гэмт хэрэг үйлдсэн, тухайлбал 1920-оод онд Тавхайн 

Дугарын отрядад алба хааж байсан (тус отрядын штабын даргаар хоёрхон сар 

ажилласан), атаман Семеновын цэрэгт ороод Өвөр Байгалд зэвсэгт тэмцэл хийж 

явсан, бас япон болон америкийн тагнуулын албатай хамтран ажиллаж байсан гэж 

буруутгадгийг нягтлан тодруулж, хөдөлбөргүй баримтуудаар нотлох нь чухал 

байна. Тавхайн Дугар л гэхэд аль хэдийн цагаатгагдсан юм билээ. 

Эцэст нь хэлэхэд ганц Эринчиндорж төдийгүй ер нь улс төр, эдийн засгийн 

хавчлага хяхалтад дарамтлуулж төрж өссөн өгөөж баян нутгаа булаалган дайн 

самууны хөлд нэрвэгдсэнээс амар тайван амьдрал эрэлхийлэн дүрвэж гарсан 

буриадуудыг Зөвлөлт Холбоот Улсын заналт дайсан мэтээр үздэг байв. Жишээ нь 

Монгол Улсад байсан буриадуудыг 1930-аад онд яаж хэлмэгдүүлснийг хэлэхэд л 

хангалттай. Гэтэл тэд ЗХУ-д байтугай ямар ч улс гүрэнд хор хөнөөл учруулаагүй, 

харин ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө аж төрөн үнэн ч шударга зан чанараа 

хадгалсаар үндэснийхээ уламжлалт ёс зан заншилыг харь үндэстний дунд ч өндөрт 

өргөж явааг үл тоомсорлож болно гэж үү. Тиймээс буриадын ард түмний түүхээс 

улс төрийн учир шалтгаанаар аль нэг хуудсыг нь таслан хаяж болохгүй нь мэдээж. 

Тийм цаг ч улиран оджээ. 

 

“Угай зам”сониноос орчуулсан Буриад Улсын  

соёлын гавьяат зүтгэлтэн Ж.Цэвээний нэрэмжит  

шагналт сэтгүүлч Моотгон Дарийн Бадамням.  
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оточ Л.Галбаабадраа гуайг манай 

буриад түмэн андахаа больжээ. Түүний 

нөр хичээнгүй хөдөлмөрөөрөө бүтээсэн 

ном бүтээлүүд нь бидэнд мартагдан 

орхигдсон алс бөглүү Хөвсгөлийн их 

тайгаар нутагтай баруун долоон 

буриадын гайхам түүхийг нүднээ ил, гарт баригдах, уншуур сайтайгаар бидэнд 

хүргэж байгаа нь олзуурхууштай. 

Энэ эрхэм таабайтай би 2008 оны хавар танилцах боломж бүрдсэн билээ. Бид 

дөнгөж Буриад судлалын академийг үүсгэн байгуулж байсан цаг. 3-р сарын эхээр 

Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод Хотгойд, Дархад, Буриадын судлалын талаарх 

эрдэм шинжилгээний хамтарсан хурлыг хийхээр болж бидний хэсэг нөхдийг урьж 

билээ. Ингэж л манай академийн хэсэг нөхөд болох Г.Батцэрэн, Д.Ханджав, 

Д.Дашдаваа, Г.Гантогтох, Л.Оюунцэцэг, М.Одмандах, М.Ариунжаргал нарын 

судлаачид, Дархад судлалын нийгэмлэгийнхэнтэй хамтран алсын замд гарч хоймор 

нутаг Хөвсгөлд хөл тавих завшааныг бүрдүүлсэн хүн бол оточ ламбугай 

Л.Галбаабадраа гуай байлаа. Харин Г.Гантогтох багш маань Л.Галбаабадраа 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

171 
 

ламбугайн бараг хар бага залуугийн сүрхий найзууд, номын барилдлагатай ах дүүс, 

номын садан явж ирснийг тэгэхэд л мэдэж билээ.  

Бид “Хотгойд, Дархад, Буриад судлалын асуудлууд” сэдэвт олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурлыг хамтран зохион байгуулж, тухайн үед аймгийн засаг 

даргаар ажиллаж байсан Б.Батхүү туйлаас талархалтай дэмжиж, өдөржин 

хуралдсан хурлыг өглөөнөөс орой хүртэл тэвчээртэй суун сонордож, их ажлыг 

эхлүүлсэн хүмүүстээ талархаж байсныг санаж байна. Ингэж л буриадынхаа төлөө, 

үндэс соёл, угсаа гарвал, уламжлалт анагаах ухаанаа түгээн дэлгэрүүлэх, үр 

хойчдоо өвлүүлэх их ажлыг амжуулж явна. 

 
Зураг дээр: Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод болсон “Хотгойд, Дархад, Буриад судлалын 

асуудлууд” сэдэвт хуралд Улаанбаатар хотоос оролцогчид зарим зохион байгуулагчдын 

хамтаар. 2008 оны 3-р сар. 

 

Галбаабадраа ламтан 1947 онд Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр суманд 

Шошоолог овогт аав Лувсандорж, ээж Донгоо нарын гуравдахь хүү болон 

Харнүдэн гэдэг газарт зуны дэлгэр цагт төрсөн. Эцэг эхээс эгч, дүү дөрвүүлээ. Том 

эгч Савгандай, бага эгч Долгоржав, отгон дүү нь Гэндэндарам. Ээж нь өнөөдөр 106 

насыг зооглож, үр ач нараа тойруулан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод тэнхлүүхэн 
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аж төрөн сууна. Ээж Норовын Донгоо нь идэр залуугаасаа нэгдэл нийгмийн малыг 

маллаж, нэгдэлд саальчин, малчин хийж насныхаа тэтгэвэр суусан буянтай буурал.  

Тэрбээр 1957 онд 10 настайдаа Цагаан-Үүр сумынхаа дунд сургуульд орж, 

1961 онд 4-р анги дүүргэж, 5-р ангид элссэн боловч өөрийн хүслээр малчин 

болохоор эцэг эхийнхээ хамтаар хөдөө суусан байна. Гэвч ном эрдэмд, тэр дундаа 

бурхан шашны номыг сонирхох сонирхолд нь эцэг, эхийн хэн нь ч саад хийсэнгүй. 

Нутгийнхаа эрдэмт лам нарын нэг байсан Лүдэв гэвшээр 1964 оноос төвд ном 

заалгаж, нутгийнхандаа адлагдах шахуу явсан байна. Гэвч түүний бурхны зурсан 

төөрөг, тавилангаар номын садан сайхан хүмүүстэй учирч хожмын өдөр сайн лам, 

маарамба болох эхлэл тавигдсан нь юутай завшаан билээ. 

Тэрбээр өөрийнхөө туулж өнгөрүүлсэн амьдрал, намтрын хураангуйг 

“Хөвсгөлийн буриадууд” номондоо шигтгэн хэлхсэн байгааг энд товчлон хүргэх нь 

зөв гэж бодно.  

Ингэж хүүрнэсэн байна “...Би Цагаан-Үүр сумын нутагт өндөр уулсаар 

хүрээлэгдсэн өргөн Үүрийн голын хөвөөнд “Хар нүдэн” хэмээх газар XVI жарны 

улаагчин гахай жилд ард Лувсандоржийн гурав дахь хүүхэд болон мэндэлсэн. Ээж 

минь намайг туйлын хүнд зовлон зүдгүүр эдэлж өсгөсөн, үрийнхээ төлөө халуун, 

хүйтэн, нойртой, нойргүй, өлсөх цангах, өдөр шөнийг ялгахгүй шахуу ядрахаасаа 

няцахгүй зүтгэж хайрлаж, өвчин тусч уйлж, орооход уулзаагүй хүн, яваагүй 

газаргүй болж дэмий гайхахдаа Гэндэнжамц таабайн ээж Хорол гуай, хар тарничин 

Сахьяа /ягаан таабай/-г залжээ. Замдаа өрөөсөн дөрөө хэвтэхэд төрийн хишиг 

төмрийн өөдөс гэж их олзуурхан авч хол явдалтай, ховор хүн болж магадгүй гэсээр 

ирэхэд миний амьсгал мэдэгдэхгүй байсан гэдэг. Тэд бушуу түргэл гэж юм 

төхөөрүүлж аваад гурван орой дүүгүүрдэж намайг хүн болгож Муу нохой гэсэн нэр 

хайрласан гэж зуу гарч байгаа ээж минь хуучилдаг...”
1
 гэж бага насаа дурссан 

байна. 

Энэ хорвоод их зүйлийг бүтээх нэгнийг нутгийн эрдэмт өвгөд, хөгшид амийг 

нь тэтгэж, хүн болгосон байна. Юмны учрал, тохиол, хувь тавилан гэж ийм ажээ. 

Түүний аж амьдралын зам хэрхэн эргэж, буян ном, бурхны шашны үнэнч хувраг 

болсон тухай нэгэн сурвалжлага, нийтлэл өдөр тутмын сонинд гарсан байна. 

Тэрхүү сонинд нийтлэгдсэн өгүүллийг бид хэвээр нь оруулж, шигтгээ хийж, энэ 

хүний тухай тодорхой танилцуулах болно.  

Буриадынхаа төлөө, тэр дундаа монголын буриадуудын дотроос төдийлөн 

ялгараад байдаггүй баруун долоон буриадынхаа төлөө их зүйлийг бүтээх, соёл, 

уламжлалаа хадгалан үлдээхийн төлөө энэ биеэ элэгдтэл зүтгэж байгаа эгэлгүй 

нэгэн ховор хүн бол Галбаа ах юм. Лам болсон цагаасаа л бурханы шашин, түүний 

дотроос уламжлалт анагаах ухаанд шимтэн суралцсан цагаасаа л монголынхоо үүх 

                                            
1
 Л.Галбаабадраа “ Багшаараа бахархахуй” дурсамж өгүүлэл. “Хөвсгөлийн буриадууд” УБ., 

2012. 83-р талд. 
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түүх, буриад түмнийхээ оюуны соёлын өвийг судлан сурвалжлах, эмхтгэн 

цуглуулах, хойч үеийнхдээ өвлүүлэн үлдээх ажлыг эхлүүлж, өдгөө хүртлэх 

хугацаанд олон арван бүтээл, аман зохиолын эх хэрэглэгдэхүүнийг хэвлүүлэн олон 

түмний хүртээл болгосон гавьяатан. 

Галбаабадраа ламбугайн туурвисан Түнхэн, Санагын буриад аман аялгууны 

хэрэглэгдэхүүн нь агуулга өргөн, үүнд шашин сүм хийдийн үүх түүх, бөө 

мөргөлийн Даян дээрхийн шүтээн хийгээд Бух ноён баавайн домог хууч, бөөгийн 

тамлага, дуудлага, дурдлага, буриад ардын дуу, еэхэр бүжгийн дууны яруу найраг, 

суух хуурын домог, аман түүхийн сурвалж тэргүүтэн арвин материал агуулсан 

“Хөвсгөлийн буриад ард түмний соёлын өв, суух хуур, ёохор хатирах дуут бүжгийн 

түүвэр” /Мөрөн, 2009/, “Даян дээрхийн хүрээ ба Санагийн хүрээний товч 

танилцуулга” /Мөрөн, 2004/, “Наян нэгэн цацлай аялгам хайхандаа” /Мөрөн, 2002/, 

“Хөвсгөл нутгийн буриад ардын дууны түүвэр” /Мөрөн, 2005/, “Хөвсгөлийн 

буриадууд” /УБ., 2012/ зэрэг номыг бүтээж туурвисан нь эдүгээ олдохуйяа чухаг 

аман билиг болохын учир судлаач нар бүтээл туурвилдаа ашиглан номзүйдээ 

оруулж, МУИС-ийн Монгол хэл соёлын сургуулийн нутгийн аялгуу судлал, угсаа 

хэл шинжлэл зэрэг хичээлийн унших номын жагсаалтанд зүй ёсоор орж оюутан, 

магистрант, докторант нарын судалгааны хэрэглэгдэхүүн болж байдаг юм.  

Галбаабадраа ламбугайн их арван ухааны нэгэн салбар тэжээх, анагаах ухааны 

талаар бүтээсэн туурвил уламжлалт анагаах ухааны ховор чухаг ном судруудыг эх 

бичгээр нь хэвлүүлсэн явдал анагаах ухааны хийгээд шашны ухааны сургуулийн 

шат шатны оюутан судлаачдын гарын авлага болж, сайн оточ эмч нарыг төрүүлэх 

хийгээд, өрнө дорнын анагаах ухааны үндсийг хослуулах болон монгол эмнэлэгийн 

хөгжилд ном буяны өглөг болон хурж байна. Сонгодог монгол бичгийн хэлний 

тэжээх ухааны салбарын хэрэглэгдэхүүн болсон “Монголын уламжлалт арга 

заслууд” /УБ., 2010/, “Уламжлалт анагаах ухаанд суралцагчдын гарын авлага” зэрэг 

цуврал номуудыг “Сонгодог монгол бичгийн хэл” хэмээх хичээлийн унших 

хэрэглэгдэхүүн болгож уншуулдаг юм. Галбаабадраа ламбугайн тэжээх ухааны ном 

шастир агь тарнийн ёсонд боловсорсон эмч, оточ мөн бөгөөд түмэнд хүргэсэн тус 

нь цаглашгүй, улсын номын сангийн төвд номын фондын ажилтан байх үеэс нь бид 

танилцаж, үр хүүхдүүдийг маань өлгийтэй байхаас нь өсгөлцөж, манцуйтай 

байхаас нь маналцсан найж нь байсан юм. Найж гэж юу гэсэн үг вэ гэвэл өлгийтэй, 

манцуйтай нялх хүүхдийн сүнс сүлдрийг дааж, өвчин эмгэгээс сэргийлэн, адын 

хорлолыг хариулж, хэрэв өвдөж ороовол эмнэж домнодог лам, бөө, аргачин 

ачтаныг найж гэдэг. Манай отгон охин Туул аав ээжтэйгээ цуг Хөвсгөл аймагт 2013 

оны зун найждаа очиж золгосон юм. 

Галбаа ламбугайн тухай тэртээ 1998 онд “Өнөөдөр” сонинд Б.Энхтуяа гэж 

сэтгүүлчийн бичсэн “Ринчен докторын өөд нь татсан эрдэмт маарамба” гэсэн 

тэмдэглэл хэвлэгдсэн байна. Энэ тэмдэглэл, ярилцлагад түүний талаарх тодорхой 
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ойлголтыг цогцоор нь гаргаж чадсан тул энэ удаагийн тэмдэглэлдээ мөн ашиглаж, 

бүхлээр нь оруулж байна.  

Үүнд өгүүлэх нь: 

“... Маарамба багш эдүгээ нас дал гарсан ч ухаан санаа цэцэн тунгалаг, сургах 

хэлэх нь эрдэнийн чулуу амнаас нь унах мэт. Бага залуу Галбаабадраа багшийн 

үгийг чихний тосгуурт шингээж, сүсэг сэтгэлээр бурханчлан шүтнэ. Багшийн нэр 

Чойжамц Ханд чин вангийн хүрээнд сууж байсан түүхтэй. Түүний унаган шавь 

Галбаабадраа улаа бутарсан царайтай, уулын мэт өндөр чилгэр биетэй, зан төвшин, 

сүсэг бат, сурах мэдэхийн хорхой зүүд нойрыг хулжааж зүрх сэтгэлийг гижигдсэн 

хөвүүн. 

Хөдөөгийн хүүхдүүдийн нэгэн адил хар багадаа эхийгээ хормойдон өсч бага, 

дунд сургуульд сурч, дараа нь хөдөө гаран мал маллан, эцэг эхдээ тус нэмэр болж, 

бригадын холбоочин хийж хэвлэл шуудан түгээж явжээ. Авга ах Лүдэв гэвшээр 

түвэд ном заалгаж, зөнөг тэнэг хоёр бурангуй суртлын буруу ном үзлээ хэмээн 

зэмлэгдэхвий гэж сэрэмжилж байх үест үхэрчин хүүгийн хувь заяаны тохирол 

бүрдэж эртний буян ерөөлөөр эрдэмтэн Ринчен, Сумьяабаатар, Шагдарсүрэн, 

Лувсанжав нар Лүдэв гэвшийнд дөрөв тав хонож хуучлан саатах нь тэр ээ. 

Галбаабадраа ном судар цуглуулж яваа тэдгээр эрдмийн багш нарт  өөрийн 

цуглуулсан ном судраас өгч номын садан болов. Нэгэн өдөр бригадын шуудан 

авахаар сумын төв орвол Ринчен доктороос өөрт нь ирсэн захиа байв. Тэр захианд: 

“Галбаабадраагийн амар мэндийг эрнэм!  

Энэ оны таван сарын 26-нд бичсэн захиагий тань аваад одоо хүртэл хариу 

бичиж завдаагүйдээ аргагүй учраа тайлбарлалтай боллоо. Миний бичих 

төлөвлөгөө маш их болоод, энэ оны эхээр ирсэн гадаадын эрдэмтний захианд одоо 

хүртэл хариу бичиж чадаагүй сууж байнам. Долоон сарын сүүлээр Чехословакийн 

Карл вангийн аршаанд суухаар онгоцоор нисэн очиж, тэндээс буцаж ирээд, зүүн 

аймагт шинжээний анги дагуулан явах байснаа төлөвлөгөөнөөс гадуур эртний Хөх 

түрэг улсын хөшөөний бичиг зураг хуулж буулган нэгэн ном болгох ажил гараад 

Ар-Өвөрхангай, Булган, Төв, Увс, Ховд, Баян-Өлгийгөөр явж, энэ арван сарын 

шинэдээр буцаж ирээд хэвлэлд байгаа миний Монгол бичгийн хэлний зүйн 

гуравдугаар дэвтэрийн үсгийн алдаа мадагийг хянан үзэх, бас дөрөвдүгээр 

дэвтэрий нь хэвлэлд өгөх ажил гүйцээх гэж, тэгээд сая явж олсон хадны бичиг 

үсгийг нэг ном болгох мэтийн ажилд дарагдан, долоо хоногт нэг орой захианы 

хариу бичих гэж нэг хоёр цаг суудаг боллоо.  

Сумьяабаатар, манай хэл зохиолын хүрээлэнд ажлаа хийсээр байгаа. Сая 

Хэнтий Дорнодоор явах шинжээний ангиар яваад ирсэн. Шагдарсүрэн ирэх жил 

сургуулиа төгсөх байх. Лувсанжав надаар удирдуулсаар энэ жил Унгарт дэд 

эрдэмтний зэрэг хамгаалаад ирсэн. Одоо их сургуульд багшилж байгаа. 

Орос бичгийн хэл юу урд мэрийн сурууштай байна. Тэгвэл их учир бий. Орос хэл 

сурахдаа заавал ярианы хэл гэх хэрэггүй. Манай эрдэмтэн лам нар, төвд хар хэл 
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мэдэхгүй мөртөө төвдийн ямар ч их номтой хүний биширмээр ном зохиол төвд 

номын хэлээр хийдэг байсантай адил орос бичгийн хэл мэдээд, орос хэлээр байдаг 

ном үзэж мэдцээ өндөр өргөн болговол тулга тойрсон хэдэн ярианы үг мэдэж авах 

нохой хялбар. Дутуу хагас мэнд здоровын хэдэн үгтэй хүнийг орос хэл мэддэг, 

түүгээрээ эрдэм мэдлэгээ зузаатгадаг гэж үзэж болохгүй. Орос ном үзээд, утга 

санаагий нь ухаарах нь орос хэл сурсны нэгдүгээр шат болно. Тэгээд, номы нь 

үзсээр байтлаа өөрөө бичиж чаддаг болно. Тэгэхэд ярианы хэл гэдэг өөрөө аманд 

орж ирнэ.  

Би ирэх жил танай аймгаар явах санаатай. Ажлын зав юу болдогийг одоо 

мэдэхгүй, тэр тухайд нь шийднэ. Аав эжийдээ мэндийг хүргээрэй. Миний хаяг: 

Улаанбаатар, шуудангийн хайрцаг 119. Ринчен доктор” гэж өгүүлснийг уншаад 

хойтон хот ороорой гэснийг санаж эцэг, эхдээ хэлээд нийслэлийн дүг амьдралын 

жолоо залав.  

Ринчен доктор залуу хүүг талархан угтаад Чой.Лувсанжавт,  

-Улаанбаатар хотод амьдарч, ном үзэхэд нь тусал гэж тушаажээ. 

Чой.Лувсанжав түүнээс, 

-Чи ямар ном үзэх хүсэлтэй вэ гэж асуухад 

Галбаабадраа 

-Би лам болох хүсэлтэй гэж хариулснаар Гаадан хамбын багш Гандан хийдийн 

гэвш Иштавхай ламд шавь оруулжээ. Тэр завшаанаар номын далай, хайлсан тугалга 

мэт багшийнхаа илүү гэрт суун, өглөө өрх татан цай чанаж, үдэш хоол бэлдэн 

хөлийг нь хучиж, ус түлшийг дөхүүлэн, өдөр нь төмрийн заводад ажиллаж, орой нь 

20 дугаар сургуулийн аравдугаар ангид суралцаж байв. Эрдэм номын үсгийн утгыг 

тайлж, шид бүтээлийн ван жанан хайрласан багш нь эдүгээ цөвүүн цагийн түмэн 

амьтанд тустайг болгоож Чойжамц маарамба шавь оруулжээ. Чойжамц маарамба 

нутаг орны тухай асууж ярилцаад Уялгын харуул, Даян дээрхийн хүрээний хүн 

болохыг сонсоод ихэд баясаж өөрийн тухай хуучлав. 

-Миний эцэг, эх олон хүүхэд гаргасан боловч тогтоогүй, Даян дээрхийн 

хүрээнд эргэл мөргөлөөр очиж асуусанд хоёр сайхан хүүхэдтэй болно, санаа 

зоволтгүй гэсэн юм гэнэ лээ. Нэг нь би шүү дээ гээд инээмсэглэхэд насны их 

атираанд дарагдсан нүүрэнд нь жаргалтай бага насны гэгээн инээмсэглэл тодроод 

ирэв. Иштавхай лам Чойжамц маарамбад хандаж ярихдаа, 

- Би ч өөрийгөө асруулж тойлуулахаа бодвол явуулмааргүй л байна. Өвчин 

зовлон, үхэл хагацал нүүрлэсэн цөвүүн цагт амьтны тусад хичээж, аль болох олон 

амьтанд туслах нь дээр болов уу гэж бодоод маарамба болгохоор шийдлээ гэж 

хүүрнэв. Чойжамц маарамба ч эмийн дөрвөн үндэсний язгуурын үндэсээс (зажууд) 

эхлээд айлдав. Залуу хүү өглөө оройд нь номоо заалган, өдөр нь эмийн заводын 

зохион бүтээх товчоо, Ботаникийн хүрээлэн, Улсын төв номын санд Төвд номын 

фондод ажиллаж байв. Улмаар ерээд оноос Зүүн хүрээ Дашчойлон хийдэд шавилан 

сууж, хуралд хурж, буян номын үйлд алжаал ядралыг огоорон зүтгэж байгаа ажээ. 
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Олноо хүндлэгдэж шүтэгдсэн Галбаабадраатай уулзаж ярилцсан яриагаа одоо 

толилуулья”
1
 хэмээн бичсэн байна. 

Эндээс үзвэл Гандан хийдийн сүүлчийн шахуу эрдэмт лам нарын шавь болж, 

номын авшиг хүртсэн азтай нэгэн. Тиймдээ тэр сурсан мэдсэнээрээ ард олондоо тус 

хүргэж, гадаад улс орнуудад ч гэсэн дорно дахин, тэр дундаа Монголын уламжлалт 

анагаах ухааны өв уламжлалыг сурталчилан таниулахад тодорхой хувь нэмэр 

оруулж, үүрэг гүйцэтгэсэн эрдэмт маарамба нарын нэгэн билээ. 

Тэрбээр залуудаа хийгээгүй ажилгүй, үзээгүй номгүй гэж болно. Лам болохын 

төлөө хамаг цагаа зарцуулахын хажуугаар оройгоор 10 жилийн боловсрол 

эзэмшиж, өдөрт нь төмрийн заводод ажиллаж, тодорхой хэмжээгээр амьжиргааны 

мөнгөө олж, хүний дайтай аж төрөхийн төлөөнөө их зүйлийг үзэж, Гандан хийдийн 

сүүлчийн эрдэмт лам нараас номын авшиг, жанан хүртэж, өөрийн хэр хэмжээгээр 

хойч үедээ өвлүүлэхийн төлөө чармайх шулуун дардан замаа өөрийн идэвх 

зүтгэлээр л олж авсан ажгуу. 

Өөрийн тухай “...Эмийн заводод зохион бүтээх товчоонд ажиллаж байв. ШУА-

ийн харьяа Ботаникийн хүрээлэнд гадаадаас авчирсан эмийн ургамал тарьж байлаа. 

ШУА-ийн харьяа Улсын нийтийн номын сангийн Түвд номын фондын эрхлэгч, 

зүүн хүрээ Дашчойлон хийдэд Маарамба лам, гэсгүйн алба хашиж байв. Эм гоо 

сайхны “Монос” компанид эмч байлаа. Польш улсад монгол эмчээр хоёр жил 

ажилласан. ОХУ-ын Санк Петербург хотноо Буддын шашны Гүнзинчойной 

дацангийн ширээт Данзанхайвзингийн урилгаар очиж ажилласан. Бүх оросын 

буддын шашны тэргүүн Иволгийн дацангийн ширээт хамба лам Дамба Аюушеев 

шавийн урилгаар Буриадын олон районы дацангуудад эм барих ном зааж байв. 

Залууд гадаадад нэлээд явлаа.  

Хотод байртай, зуу гарч байгаа ээжийгээ асарна. Өөрийнхөө төрсөн нутаг Даян 

дээрхийн хүрээг 1998 онд сэргээсэн. Сургуулиас завсардсан хүүхдүүдэд ном зааж 

лам нараа бэлтгэсэн. Донжи ладу цаной мойди Чимэдрэгзэн багш Мөрөнд жодын 

хурал гаргаарай гэсний дагуу Жагар ламын Жодын хурал байгуулсан. Хүүхдүүд 

маань Гандантэгчилэн хийдэд болон шашны сургуульд сурч байна. Зарим нь Ээ 

ламын жодын хуралд хурж байгаа. Төрсөн нутагтаа хувиараа 2011 онд жодын 

хурлын сүм бариулж хурал номтой болгон хүлээлгэн өглөө. Хэлмэгдсэн лам, хар 

хүмүүсийн хойчийн буянд зориулж гэрэлт хөшөө, 230 см өндөр цагаан гантиг 

чулуунд Мандшир бурхан бүтээсэн. Олон түмний тусын тулд “Хөвсгөл цай”-ны 

жор гаргасан. Өвөр монголд хэвлэгдсэн монгол номноос хөрвүүлж таван хошуу 

малын хануур, зүү, төөнүүрийн ном, мөн таван хошуу малын эрхтнээр хүн эмнэх 

арга, хонины далны мэргэ, элдэв сонин зүйл багтаасан ном гаргалаа. Зун нь 

                                            
1
 Бямбажавын Энхтуяа “Ринчен докторын өөд нь татсан эрдэмт маарамба” тэмдэглэл. 

“Өнөөдөр” сонин. 1998.03.04. “Даян дээрхийн хүрээ ба Санагын хүрээний товч 

танилцуулга” бүтээлийн 93-97-р талд. 
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Наранбумбатын рашаанд хануур, самнуур, эм тан барих, ном айлдах зэрэг ажилтай 

байна даа. 

Миний багш нар чинь оройн дээд чандмань эрдэнэ шиг эрдэмтэн мэргэд. Энэ 

биеэрээ бурхан ухаантай багш нар байв. Намайг багш нартайгаа цуг байхад 1970-

1980-аад оны сайд дарга, эрдэмтэн мэргэд өдөр шөнөгүй цувдаг байлаа. Би нүдээ 

аньж байх биш баргий нь таньдаг боллоо. Сүүлдээ намайг хүртэл зүгээр байлгахгүй 

янзтай болов. Үүнийг аймгийн номын санд алба хашдаг С.Нямжав цуг ажилладаг 

байсан сайн мэднэ. Тэр үеийн таньдаг хүмүүсийн хүүхдүүд аав ээж маань захидаг 

байсан гээд далай үзэх нэрийдлээр таныг эрж хайж, зорьж ирлээ гээд амар мэнд 

мэдээд буцахад нь баярладаг. Сайн багш нартай учирсан ч амьдралд ташуураад 

олигтой сураагүй боловч багш нар шид бүтээлийн элдэв увидас хайрлахдаа гар 

хоосон орхиогүй. Энэ яваа нас эцэс хойтдоо хэрэгтэй гэж амаар болон номоор ван 

жанан лүн хайрлан бясалгаж яваарай гэж захисан. Хүмүүс намайг түүх хэл бичгийн 

багш бол, чи чадна, оруулаад өгье гэж шаардсан ч ороогүй. Анхны багшийн 

зарлигаас гажаад яахав гэж бодоод дээд мэргэжилтэй хүнээс өөрцгүй цалинтай 

явлаа. Лам багшийн зарлиг гэсэн үг...”
1
 гэж хүүрнэсэн байна. Арга ч үгүй биз. Орон 

нутагт социализмын хатуу цагт бурхны ном үзэж явахад нь эрдэмт багш Ринчин 

өөд нь татаж, өдий зэрэгтэй явах зам мөрийг нь тэгшилж өгсөн тул түүнээс хэрхэн 

гажих. Мөн номын багш нарын айлдвараас хазайж яаж болох билээ.  

Галбаабадраа ламтаны хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж, төр засгийн олон шагналаар 

урамшуулжээ. МУСТА, ОХУ-ын Буриад улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, Эрүүл 

мэндийн тэргүүний ажилтан, Ард түмний Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, төрийн дээд 

шагнал “Алтан гадас” одон болон бусад ойн медалиудаар шагнасан байна. 

Тэрбээр олон тооны шавь бэлтгэж, тэд нь багшийнхаа үйлсийг нэр төртэй 

үргэлжлүүлж яваа аж. Түүний шавь нараас Энэтхэгт Утай Гүмбэн, Гомон дацанд 

сууж, олон жил ном бясалгаж, эрдмийн оройд гарцгаажээ. Тухайлбал, шавь 

Дэмбэрэл нь Энэтхэгт уламжлалт эмийн ном судалж ирээд одоо Монгол улсын их 

сургуульд багшилж байгаа бол шавь Буяндэлгэр нь түвд хэлний орчуулгын 

чиглэлээр нарийн мэргэшиж, одоогоор Ганжуур, данжуурын орчуулгын эрхлэгчээр 

ажиллаж байна. Мөн нэг шавь Жавзандорж нь Энэтхэгийн алдарт Гомон дацанд 

чойрын чиглэлээр 20 гаруй жил суралцан одоогоор анги дамбын лам хийж байна. 

Тэрбээр олон шавьтай болж, Энэтхэгт 20 шахуу жил сууж байна. Ингэж түүний 

олон арван шавь нараас номын дээд эрдмийг сурч, багшийн үйлсийг үргэлжлүүлж 

яваа аж. Мөн түүний шавь нараас Хөвсгөл аймгийн Даян дээрхийн хүрээний ловон 

лам П.Цэрэн-Очир, Цагаан-Үүр сумын хийдийн тэргүүн лам Гарамын Гаадан зэрэг 

олон шавь нь нэр төртэйгөөр бурхан шашны үйлсийг дэлгэрүүлж яваа ажээ. 

                                            
1
 Л.Галбаабадраа “ Багшаараа бахархахуй” дурсамж өгүүлэл. “Хөвсгөлийн буриадууд” УБ., 

2012. 85-р талд. 
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Даяар монголынхоо хоймор нутаг Хөвсгөл аймагт аж төрөн суугаа Санаг, 

Түнхэний буриад зон хэл аялгуу, хэв заншил, хувцас өмсгөл, суух хуур хөгжим, 

туульс үлгэр, түүхт домог, түүхэн замнал, ёохор бүжиг наадам, дуу хуураараа 

буриад зоныхоо дунд өвөрмөц онцлогтой бөгөөд өв соёлоо үеэс үед өвлөн хадгалж, 

үр ач нарынхаа залгамжаар бадруулан дэлгэрүүлж ирсэн баялаг өв сантай, дэлгэр 

их хуримтлалтай, далай баян түүх домог, аман билэгтэй, оюун төгс ард түмний 

нэгэн билээ. Энэ их түүхт түмний эрдэмт хөвгүүдийн нэг болон төрсөн 

Галбаабадраа ламбугай бурхан номын буян хийж, уламжлалт анагаах ухааныг 

дэлгэрүүлэхийн ялдамд уг гарвалт түмнийхээ тухай ч харамгүй сэтгэлээр 

баринтаглан олны хүртээл болгож яваа нь үнэхээр их гавьяат үйлсийн нэгэн билээ. 
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ИХ ЭМЧ БУДЖАВЫН САНЖМЯТАВ БУЮУ 

САНЖМЯТАВ БУДАЖАПОВИЧ ЦЫБИКТАРОВ (1877-1921) 

 

Анх түүхийн хичээл заалгаж байхад намын анхны нууц 

бүлгэмүүдийн тухай яриа үүсэхэд Кучеренко
1
, 

Кембержевский
2
, Цыбиктаров гэдэг гурван хүний нэр 

заавал дурдагддаг байж билээ. Тэд ямар хүмүүс байсан юм 

бол гэж саяхнаас сонирхон баримт материал сөхөж үзвэл 

Кучеренко Өргөө дэх орос-монгол хэвлэх үйлдвэрийн үсэг 

өрөгч, Кембержевский Өргөө дэх Оросын худалдааны 

байгууллагын захидал зөөгч байсан бол Цыбиктаров нь 

Оросын консулын газар болон харуулын цэргийн орон 

тооны эмч байжээ. 

Энд бид Буджавын Санжмятавын тухай өгүүлэхийг 

хүслээ. Сэлэнгийн Хиагт нутгийн Цыбиктаров буюу буриадаар Цэвэгдарын хүү, 

Өвөр Байгалийн хасаг цэргийн засуул Буджавынд найман хүүхэд төрсний нэг нь 

Санжмятав байв. Эцгийнхээ эрт нас барахад мал хөрөнгө багатай, бэлэвсэн 

эхийнхээ гар дээр үлдсэн найман хүүхэд бага балчраасаа ажил хөдөлмөр эрхлэн 

амьдралынхаа замыг хөөх болжээ.  

Санжмятав өөрийн идэвх оролдлогоор Селенгинск дэх цэргийн орос-монгол 

сургуульд нэг жил, Троицкосавскийн Алексеевийн байгалийн ухааны сургуульд 

гурван  жил суралцаад дараа нь Чита хотын ахлах гимназийг 1899 онд амжилттай 

дүүргэжээ. Тэр гимназид сурч байхдаа хэдийгээр “түүхийн ухааныг илүү сонирхдог 

байсан ч гэсэн эмч болохыг хүссэн байна”
3
. Тэгээд Санжмятав Орос орны шилдэг 

дээд сургуулиудын нэг Петербургийн цэргийн анагаах ухааны дээд сургуулийг 

амжилттай дүүргээд буриадуудын дотроос их эмчийн диплом гардан авсан анхны 

хүмүүсийн нэг болов. Цэргийн эмч болсон Санжмятав нутагтаа буцаж ирээд Орос-

Японы дайны жилүүдэд Нерчинск үеэздийн Агчаа хотын цэргийн эмнэлэгт 1904 

оноос 1906 он хүртэл ажиллажээ. Тэр үед эмч цөөн, өвчтөн шархтан олон байв. 

Санжмятав цэргийн эмнэлэгт үндсэн ажлаа хийхийн зэрэгцээгээр Өвөр Байгал 

мужийн эмнэлгийн хэлтсийн байцаагчийн хүсэлтээр 1906 оноос Агчаагийн бүх хүн 



 

 

 

 

Буриад судлал №4 эрдэм шинжилгээний сэтгүүл 

181 
 

амд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх болов. Дараа нь 1907 оноос 1909 оны хавар болтол 

Их Хүдэр сууринд ажиллав. 1909 оны хавар Буджавын Санжмятавыг Өргөөд суугаа 

Оросын консулын газрын их эмчээр томилон явуулав. 

Энэ бол Өргөөд сууж байсан Оросын консул Я.П.Шишмарев
4
, В.Ф.Люба

5
 

нарын тавьдаг шаардлагыг хангасан доктор байв. Жишээ нь, Шишмарев Өргөөд 

суугаа консулын газарт орон тооны их эмч томилон илгээнэ үү гэдэг асуудлыг 

ГЯЯ-даа удаа дараа тавьсны хариуд “Хөрөнгө байхгүйгээс гадна консулын газарт 

их эмчийн орон тоо байхгүй. Тэнд байгаа эмч харуулын цэргийн орон тооны эмч 

учраас бид танайд эмч илгээх боломжгүй” гэсэн албан бичгийг 1906 оны 11-р 

сарын 18-нд хүлээн аваад 1907 оны 1-р сарын 9-нд дахин “Консулын газрын албан 

хаагчид болон Азийн орнуудын дотроос энд хамгийн олноороо суурьшсан орос 

хүмүүст, мөн монголчуудад үйлчлэх их эмчийн орон тоог консулын газарт бий 

болгохыг хүсэж байна. Миний тооцоолсноор бол томилолтын их эмчид 6000 рубль, 

бага эмч болон амбулаторийн гэрэлтүүлэг, түлшид нийтдээ ердөө 52500 рубль 

хангалттай. Өргөөг их эмчгүй байлгаж үл болно” гэдэг шаардлага тавьжээ. Өргөөд 

ажиллах эмч монголчуудын амьдралын нөхцөл, ёс заншил, зан байдал, хэлийг 

мэддэг, бас монгол түвд уламжлалт эмнэхүй ухааны төсөөлөлтэй хүн байвал 

зохино. Эндхийн хэлмэрчид, ялангуяа орчуулагчийн сургуулийн сурагчид анагаах 

ухаан, анатомийн мэдлэг мөхөс тул эмч өвчтөн хоёрын хооронд хэл залгуулахдаа 

учир дутагдалтай байдаг гэж тэр үзэж байжээ. 

Санжмятав хэдийгээр европ боловсролтой, анагаах ухааны тусгай мэргэжил 

эзэмшсэн, туршлагатай их эмч боловч хэл болон ахуй байдлаараа монгол хүн байв. 

1909 оны тэр хавраа л Санжмятав Өргөөд орос, монгол, хятад хүмүүсийг эмчлэх 

багавтар суурин эмнэлэг байгуулав. Үүнд Орос-Хятад банкны захиргаа болон 

Оросын “Коковин ба Басов” пүүсээс хандивласан 4000 рублиэр дүнзэн байшин 

худалдан аваад түүнийгээ эмчийн өрөө, мэс засал, аптек, эмэгтэйчүүд, оросууд, 

монголчуудын тус тусын тасагтай жинхэнэ эмнэлэг болгон хувиргажээ. Эндээ тэр 

амбулаторийн үзлэг хийдэг байв. 1909 оны 10-р сарын 3-ны өдөр эмнэлэг албан 

ёсоор нээгдэв гэж Я.П.Шишмарев 1909 оны 10-р сарын 24-нд ГЯЯ-нд мэдээлсэн 

байдаг. Эмнэлгийн нээлтэд Манжийн амбан олон бараа бологчдынхоо хамт 

оролцжээ. Мөн 1909 оны зун эмчийн мэргэжилтэн Зигертийн удирдлагаар эмийн 

сан нээгдээд төрөл бүрийн эм худалдаалах болов. Энэ нь Санжмятавт ихэнх цагаа 

амбулатори эмнэлэг хоёртоо зориулах боломж олгожээ.  

Их эмч Санжмятав хэрхэн ажиллаж байсныг дараах баримтаас харж болно. 

Үүнд 1909 онд ганцхан сарын дотор амбулаторид 1100-1400 гаруй өвчтөн хүлээн 

авч үзлэг хийсний 200-гаад нь орос, 300 нь хятад, 700-гаад нь монгол байв. 1909 

оны 5 сараас 12 сар хүртэл эмнэлэгт үзүүлсэн хүний тоо 2611 байсан бол 1910 онд 

хэвтэж эмчлүүлэгчдийн тоо 1767, үйлчлүүлэгчдийн тоо түүнээс хамаагүй олон 

болсон байв. 1911 онд хэвтэж эмчлүүлэгчид 4458, үзлэгт хамрагдагсад 10261 

байсны 433 нь орос, 3399 нь хятад, 6429 нь монгол байв. 1912 онд 6703 хүн хэвтэж 
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эмчлүүлжээ. Докторт үзүүлсэн хүмүүсийн ихэнх нь монголчууд байгаа нь тодорхой 

байна. Энэ бол Санжмятав монголчуудын дунд ихээхэн нэр хүндтэй хүн байсны нэг 

баталгаа юм. “Тэр маш богино хугацаанд монгол, хятад хүмүүсийн төдийгүй манж, 

монгол захиргааны итгэл хүлээх болсон хүн. Эндхийн монгол, хятад бүх хүний 

ярьдаг монгол хэлэнд сайн, эндхийн ахуй амьдралыг сайн мэддэг байсан нь түүнд 

их дөхөмтэй байв. Өргөө, түүний орчмын ардуудаас гадна нөлөө бүхий томчууд, 

лам нар, төвдүүд ч Санжмятав эмчид биеэ үзүүлэхээр ирдэг болсон. Манжийн 

амбан яамныхаа түшмэдүүд болон ойр орчмын монгол, хятад хүмүүсийг долоо 

хоногт нэг удаа эмчид үзүүлэх зөвшөөрөл авсан, цэцгийн тариа хийхэд зориулан 

яамандаа авсаархан амбулатори байгуулсан байв. Эндхийн ажлыг Цыбиктаров л 

хийдэг” гэж Шишмарев 1909 оны 10-р сарын 24-нд ГЯЯ-нд мэдэгджээ. 

Санжмятавыг Өргөөд ажиллаж эхэлснээс хойш 4 жилийн дараа Эрхүүгийн 

“Сибирь” сонинд: Шарайд
8
 гэдэг нэрээр ийм нэгэн тэмдэглэл нийтлэгдсэн байна: 

“Ихээхэн нэр хүндтэй болсон эмч тэргүүлж байгаагийн ачаар энэ шинэ эмнэлэг 

хэдийгээр лам нар эсэргүүцэж байгаа ч гэсэн монгол, хятад хүмүүсийн сэтгэлийг 

амархан татах болов. Өвчин эмгэгтээ шаналж зовсон угсаа гарал нэгтэндээ 

анхаарал халамжтай ханддаг Санжмятав европын анагаах ухааны нэр хүндийг лам 

нар болон тэднийг бишрэн шүтэгчдийн нүдэн дээр дөрөвхөн жилийн дотор зохих 

хэмжээнд хүртэл өргөж чадлаа. Одоо зөвхөн жирийн монголчууд төдийгүй хутагт 

хувилгаад, хан ван нараас эхлээд мяндагтан лам нарын зэрэг хүн амын дээд 

давхрагынхан Санжмятавт хандах нь цөөнгүй боллоо. Гайхалтай сайн эмчийн 

тухай алдар цуу говьд ч торохоо больжээ. Өргөөгийн эмнэлгийн тухай “Оросын 

бүдүүн эмчийн тухай” (Санжмятав бадриун тавир биетэй хүн байв) магтаалын 

үгийг Өргөө хавийнхны төдийгүй Өвөр монгол хүний амнаас ч сонсож болно” 

гэжээ.   

Санжмятав Монголд 12 жил ажиллажээ. Оросын нэг ч эмч энд ийм удаан 

ажилласан удаа байхгүй. Энэ хугацаанд тэр мянга мянган хүнийг эмчилж, олон ч 

хүний амийг аварчээ. Тэр өөрийн үйл ажиллагаагаараа анагаах ухаанд итгэх 

итгэлийг зөвхөн өвчтөндөө төдийгүй маарамба лам нарт ч олгосон байна. Ахмад 

маарамба нар түүнийг оточ нарын зөвлөлгөөнд урьдаг ба залуу маарамба нар 

түүгээр анатомийн хичээл заалгахыг хүсч байв. 

Ц.Б.Санжмятав энд хангалттай урт хугацаагаар ажиллахдаа монголчуудын 

эрүүл мэнд, өвчин эмгэгийн ерөнхий нөхцөл байдлыг сайтар судалжээ. Санжмятав 

өөрийн олон жилийн ажиглалтын тухай 1919 онд ярьсныг И.М.Майский “Орчин 

үеийн Монгол орон” номдоо: “Монголчууд бол бие махбодын хувьд мөхөж буй ард 

түмэн гэх манай үеийн зарим судлаачдын үзлийг Цыбиктаров няцааж чадсан юм. 

Монголчууд бие бялдрын хувьд чийрэг, булчин шөрмөс нь уян зөөлөн, мэс засал 

даах чадвар сайтай, наркозыг зарим тохиолдолд бараг хэрэглэхгүй байж болно, 

шарх шалбархай нь амархан эдгэдэг гэж батлан хэлдгээс гадна Монголын хүн ам 

нэлэнхүйдээ тэмбүү яртай гэдэг үзлийг ч няцааж байсан юм. Энэ өвчин Өргөө, 
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түүний орчмын лам нарын дунд голдуу тархсан байснаас бус хөдөөгийн малчдад 

энэ өвчин бараг байгаагүй гэсэн юм. Нүүдлийн онцгой нөхцөл байдалтай 

монголчуудад тусдаг өвчин Оросын хүн амд тусдаг өвчнөөс ялгаатайг Цыбиктаров 

гярхай ажигласан байна. Үүнд монгол хүүхдүүд голцуу гэдэс дотрын өвчнөөр 

өвдөх нь элбэг бол орос хүүхдэд бараг толгой дараалан тусдаг улаан эсэргэнэ 

(скарлатин) энд байхгүйтэй адил. Томчуудад ходоод муудах (махыг түүхийгээр 

иддэгээс), хэрх (байнга даарч хөрснөөс), шамбарам (морь зайдан унадгаас), нүдний 

өвчин, хамуу мэтийн өвчин элбэг тохиолддог бол зүрхний өвчин, сүрьеэ бараг 

байхгүй гэх мэтээр Цыбиктаров батлан хэлдэг нь бодит үнэн учраас өмнөх ам 

дамжсан таамаглалыг няцааж байгаа юм”
9
 хэмээн тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. 

Хаант засаг монголчуудыг байтугай өөрийн ард түмнийг эрүүлжүүлэхэд их 

хөрөнгө зарах бодолгүй байсан бол Зөвлөлт засаг тусгаар тогтносон Монгол оронд 

эдийн засаг, улс төр, соёлын нөлөөгөө хүчтэй болгохыг эрмэлзэж байв. Үүний нэг 

чухал зүйл нь хүн амд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх явдал байв. Өвөр Байгалийн 

эмнэлгийн байцаагч А.В.Воскресенский Эрхүүгийн захиргаанд илгээсэн албан 

бичигтээ: “... би дөнгөж сая Өргөөгөөс Цыбиктаровын илгээсэн захидлыг хүлээн 

авлаа. Тэр захидалдаа, энд эмнэлгийн тусламж жигтэй их шаардагдаж байна. 

Хамгийн их дэлгэрсэн өвчин бол тэмбүү, хоёрдугаарт хамуу мэтийн арьсны өвчин 

орно гэжээ. Хэдийгээр монголчууд анагаах ухаанд их итгэдэг болж байгаа ч мэс 

заслын болон нүдний эмчид итгэл муутай байна. Эхний үед эмнэлгийн тусламж 

үзүүлэх зохистой арга бол нүүдлийн отряд ажиллуулах явдал юм гэж Цыбиктаров 

үзэж байгаа юм. Отряд төвлөрөх газар нь Өргөө байх бөгөөд Цыбиктаров тэнд бүх 

заавар зөвлөлгөөг өгөөд сайн хэлмэрчээр хангах болно. Хэлмэрч муу бол хамаг 

хэргийг баллах ажээ. Отряд Өргөөд сар хэртэй ажиллаад хөдөө явж ажиллана. 

Хөдөө явах унаа хөсөг, орон байрыг Засгийн газар хангах юм байна...”
10

 гэжээ. Энэ 

үеэс эхлээд эмч нарын отрядууд хөдөөгүүр аялан явж малчин ардуудад эмнэлгийн 

тусламж үзүүлэх болжээ. 

Санжмятав олны хүндэтгэл хүлээсэн сайн эмч байсны зэрэгцээгээр олон 

нийтийн ажилд ч идэвх зүтгэлтэй оролцдог нэгэн байжээ. Орос оронд гарч байсан 

олон өөрчлөлт хувиралт, хувьсгалын нөлөөгөөр Өргөөд сууж байсан оросуудын 

дунд ч элдэв эсэргүүцэл тэмцэл гарч байсан нь мэдээж. 1917 оны эхээр Өргөөд 

Оросын харъяат 2000 гаруй хүн сууж байв. Нийгмийн үндсэн бүлгүүд болон улс 

төрийн гол гол урсгалууд энд төвлөрсөн байсан учраас улс төрийн хамгийн ширүүн 

тэмцэл энд өрнөдөг байжээ. Энэ тэмцлийн үр дүнд 1917 оны 3-р сарын 12-13-ны 

өдрүүдэд Өргөөд суурьшсан цагаач оросуудын нийтийн хурлыг зарлан 

хуралдуулаад “Өргөөд суугаа орос хүмүүсийн гүйцэтгэх хороо” гэгчийг 

байгуулжээ. Хорооныхоо даргад 13 хүний нэр дэвшүүлээд нууцаар санал хураахад 

консулын эмч Санжмятав Цыбиктаров сонгогдсон баримт бий
11

. Тэр үед Өргөөд 

гарч байсан “Ургинский листок”
12

 сонинд: “Ажилчин албан хаагчдын эвлэлээс 

Цыбиктаровыг манай эх оронд ардчилсан тогтолцоог бэхжүүлэхийн төлөө тууштай 
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тэмцэгч, хөдөлмөрчин олон түмнийг жинхэнэ хамгаалагч гэж тодорхойлов” гэж 

бичсэнээс үзвэл үйлдвэрчний эвлэлийн зүтгэлтэн байсан бололтой. Мөн тэр сонин 

гүйцэтгэх хороог “захиргааны эрхийг хууль бусаар булаан авлаа”, “Хаант засгийн 

байгууллагын үүргийг” гүйцэтгэх дээд шатны албан тушаалуудыг “өөрийн 

дуулгавартай хүмүүстээ хуваарилан олгов” гэх мэтээр буруутгаж байв. Жишээ нь 

“Анитра” гэдэг хүн “Шувууны үүр” гэдэг шог зохиолдоо гүйцэтгэх хороог тун 

хорсолтойгоор дүрсэлсэн байв. Үүнд тахилгат уулын хормойд байх “тэжээвэр 

хийгээд нисдэг” бас нүүдлийн шувуудын хашаагаар Өргөө дэх оросуудыг 

төлөөлүүлжээ. Тэр уулын оройд харцагын үүр байсан бөгөөд шувуудад эрх чөлөө 

олгомогц харцага нисэн оджээ. Харцагын оронд шар шувууг шувуудын захиргаатай 

хамт суулгаж гэнэ. Тэнд нь годгонуур хөх цөгцөгий, лагс том цацагт хяруул, нисэх 

тавилангүй тахиа байна. Үүнийг шувуудын захиргаа гэх бөгөөд тэд шувуудын 

хүзүүн дээр зайдлан суучихаад хаант засгийнх шиг бодлого явуулах болж гэнэ. 

Шувуудын зарим нь нөгөө эрх чөлөө гээч юм хаана байна гэж өгүүлэл тавихад, 

зарим нь үүрийг маань л бүү эвдээсэй гэж залбирах болов. Иймд бүргэдийн үүрээс 

нөгөө захиргааг жаахан угзрахад хамаг шувууд захиргаанаас холдоод, ганц цацагт 

хяруул үлдэхэд түүнийг мануухай болгожээ...”
12

 гэсэн бол “Эндүүрэл” гэдэг 

тэмдэглэлд: “Манай оронд ардчилсан тогтолцоог бэхжүүлэхийн төлөө цуцалтгүй 

тэмцэгч, хөдөлмөрчин хүн бүрийн эрх ашгийн төлөө элдэв хар хүчний эсрэг цогтой 

тэмцэгч Цыбиктаровыгаа алсын замд үдэж мордуулахад хүрэлцэн ирнэ үү” гэсэн 

зарлал нийтлүүлээд байхад өөр нэг нийтлэлд ажилчин, албан хаагчдын эвлэлийг 

хайр найргүй хараан зүхжээ. Зохиогч энэ зарлалын үг болгонд эгдүү нь хүрчээ. 

“Цыбиктаров ардчилсан тогтолцоог яаж бэхжүүлсэн юм? Хөдөлмөрчин хүн бүрийн 

эрх ашгийг хамгаалж элдэв хар хүчний эсрэг цогтой тэмцсэнийг юугаар батлах юм? 

Тэр хар хүчнүүд гэгч нь хаана байгаа юм? Зөвхөн хөдөлмөрчдийг зовоодог байсан 

юм уу? Хөдөлмөрчин хүн бүр хэзээ эрхээ алдсан? Тэр нь яаж илэрч байсан юм? гэх 

мэтээр асуугаад, тийм хар хүч байгаагүй, харин Цыбиктаров салхин тээрэмтэй 

тэмцэж байсан юм” гэжээ. Энэ бол тэр үед Өргөөд байсан оросуудын дунд улс 

төрийн тэмцэл өрнөж байсны жишээ, Санжмятав тэдний дотор ямар үүрэгтэй 

байсны баримт мөн болай. 

Гамингийн үед Санжмятавын байдал ямар байсан тухай мэдээ баримт 

олдсонгүй. Харин Барон Унгерний үед Санжмятав хэрхсэн тухай Д.П.Першин 

“Барон Унгерн. Урга и Алтан-Булак” (Самара, 1999 г. стр. 118, 122-123) “...Унгерн 

Өргөөг эзэлсний гуравдахь өдөр
11 

Өргөө дэх цагаач оросуудын ахлагч хүн явуулаад, 

генерал Ефимов, Сулейманов нартай хамт Баронтой очиж уулзаад хотод үүсээд 

байгаа нэн чухал асуудлуудыг орос иргэдийн нэрийн өмнөөс ярилцан, тэдэнд 

ашигтайгаар шийдвэрлүүлэх төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд орлцоно уу гэж 

хэлүүллээ. Тэгээд маргааш өглөө нь өөрөөр хэлбэл хот чөлөөлөгдсөний дөрөвдэх 

өдрийн өглөө 10 цагт Консулын дэнжид цуглараад Маймаачин орох ёстой байсан 

тул би тийшээ явж байтал замд нэг хүн туусан хоёр хасаг цэрэг тааралдав. 
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Зэрэгцээд очвол туугдаж яваа хүн нь консулын газрын эмч Цыбиктаров байв. Би 

докторыг тэргэндээ суулгалаа. Цэргүүд эсэргүүцсэнгүй. Ихэд айж бухимдсан 

доктор энэ муу амнаасаа л боллоо. Согтуугаар элдэв юм донгоссоныг минь нэг хүн 

матсан байх гэж байна. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд ороод Унгернтэй уулзахаар 

явааг минь мэдээд намайг өмгөөлж хамгаалаарай гэж гуйлаа. Би зөвшөөрөлгүй яах 

вэ. Өргөөний оросуудын тэргүүлэх хүмүүс докторын буруудсаныг мэдээд түүнийг 

өмгөөлөх хамгаалах хэрэгтэй гэж тохиролцож байсан юм. Түүгээр ч барахгүй би 

доктор Цыбиктаровтай дотно нөхөд, бас “Гүйцэтгэх хорооны дарга” болоход нь 

хамт ажиллаж байлаа. Харин согтуугаар дэмий балай юм чалчдаг байснаас бус 

үнэндээ бол маш энэрэнгүй өрөвч зантай, орос боловсролтой, үнэнч шударга 

буриад сэхээтэн байсан юм. Өсвөр насны дөрвөн охинтой байсан. Еврей эхнэр нь 

ноднин жил нас барсан юм. 

Консулын дэнжид хүрэхэд маань хүмүүс угтаж уулзаад Барон Унгерн 

Маймаачиндаа байхгүй, хэзээ бий болохыг хэн ч мэдэхгүй, магад өнөө орой Өргөөд 

тэргүүлэгчдийн байранд ирэх байх гэхэд би тэнд үлдэхэд Цыбиктаров туугдан 

цааш хөдөлсөн билээ.     

Маргааш өглөө нь, өөрөөр хэлбэл хот чөлөөлөгдсөний тавдахь өдөр 

Маймаачин орлоо. Хааяагүй хасаг цэргүүд, морь, тэрэг хөлхөлдөнө. Хасаг 

цэргүүдийг хувцсаар танихын аргагүй. Харин папах малгайгаар нь хасаг цэрэг юм 

байна гэж тааварлахаар. 

Тэдний царай зүс ч янз янз. Янз бүрийн арьс өнгөтэй, янз янзын зүс царайтай 

олон үндэстэн ястны хүмүүс үзэгдэнэ. Унгерн өөрөө тевтон гаралтай герман хүн 

байхад туслагч нь үнэн алдарт шашин шүтдэг, Резухин гэдэг орос хүн, арын албаны 

дарга нь Сулейманов гэдэг сунит шашинт татар хүн, бас нэг орлогч нь Жамбалон 

гэдэг лам байх жишээтэй. 

Бидний очиход Баронтой уулзах гэсэн монгол ноёд, лам, энгийн ардууд, 

оросууд олон байсан тул штабын даргаар нь хэлүүлээд нэг цагийн дараа уулзахаар 

боллоо. Энэ хооронд бид штабын байр, Бароны суудаг өрөө хоёрыг үзлээ. Аль аль 

нь тохь тух гэх юм юу ч байхгүй бохир заваан гэж жигтэйхэн байлаа. Наасан цаас 

нь урагдсан цонхоор жавар сэнгэнэнэ. Төмөр зуухны элч өрөөг дулаацуулж 

чадахгүй байгаа нь мэдээж. Өрөөний тавилга гэвэл ханз (дороосоо халдаг ор), нэг 

хуучны ширээ, хоёр гурван мухар сандал төдийхөн.  

Туслагч нь хүрч ирээд Барон хүлээж байна орцгооно уу гэлээ. Дээрхтэй 

ижилхэн нэг өрөөнд орлоо. Өлөн хир суусан шаравтар хүрэн өнгийн монгол 

цамцтай, мөрөн дээрээ генерал мөрдөстэй, өндөр туранхайвтар хүн биднийг угтлаа. 

Бид мэндэллээ, Барон хариуд нь хурдхан толгой дохиж байна. Суу гэсэнгүй, суух 

сандал ч байсангүй, 

Барон: “Юу гэж явна?” гэлээ. Би яг л илтгэл тавих гэж байгаа юм шиг бичиг 

цаасаа гаргаад, тодорхой нэг асуудал тавьсныхаа дараа хариу хэлэхийг нь хүлээдэг 

байв. Барон асуудлыг анхааралтай сонсоод, ямар асуудал байснаас хамааран бүтэх 
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эсэх хариуг тэр дор нь өгч байв. Нийтдээ арваад асуудал байсан байх. Жишээ нь 

хотод гал түймэр, дээрэм тонуул их байна. Иймд хотын орос иргэд өөрсөд 

дундаасаа найдвартай хүмүүсийг гарган гал түймэр, дээрэм тонуулаас жирийн 

иргэдийг хамгаалах сайн дурын бүлэг байгуулах зөвшөөрөл олгоно уу гэдэг 

асуудал байв.  Энэ асуудалд Барон хариулахдаа, энэ талаар би шийдвэр гаргасан. 

Элдэв үл бүтэх явдлаас сэргийлэх сайн дурын бүлэг байгуулах тухайд гэвэл би 

хотод журам сахиулах комендант томилсон. Тэр л энэ асуудлыг бүрэн хариуцна 

гэлээ. Сайн дурын бүлэг байгуулах тухай асуудал бүтэлгүй болоход еврей нарын 

тухай асуудал тавилаа. Цэргүүд еврей нарыг эр эм, хүүхэд багачуудыг ч ялгалгүй 

алж устгаж байгаа нь тодорхой болсон байв. Еврей нарын тухай дурдаж эхлэнгүүт 

Барон миний үгийг таслаад “орхи” гэдэг ганцхан үг хэллээ. Барон ууртай байгаа 

бололтой хэсэг дуугүй сууснаа: “Цааш нь гэж дуугарав. Би Цыбиктаров эмчийн 

тухай ярьж эхэллээ. Гэтэл Барон миний үгийг бас таслаад, “наад хүн чинь үхсэн” 

гэлээ. Энэ үгийг сонсоод бидний сэтгэл хямарсныг мэдсэн бололтой: “Читад нэг 

хурал дээр большевикууд, эрх чөлөө энэ тэр гээд сүйд майд болж байхыг би 

сонссон гэж тун хайхрамжгүй хэлсэн билээ” гэсэн энэ баримтын талаар ямар нэгэн 

тайлбар хийх шаардлага үгүй биз ээ. 
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4. Шишмарев Яков Парфентьевич (1833-1915) Троицкосавск хотод төржээ. 

Төрөл садныхны нь ярьснаар бол өвөг эцэг нь монгол хүн байсан бөгөөд 

залуу насандаа Байгаль хавиар нутаглаад удсан орос айлын охинтой суусан 

гэдэг. Эцэг нь Хиагтад монгол хэлний орчуулагчаар ажиллаж байжээ. Яков 

Шишмарев Троицкосавскийн орос-монгол сургуулийг 1849 онд төгсөөд, 

Хиагтын захиргаанд ажиллаж байхдаа Хиагтын сургуулийн захирал 

К.Ч.Крымскийгээр заалган хятад, манж хэл сурчээ. 1856 онд Дорнод 

Сибирийн генерал губернаторын хятад, манж хэлний орчуулагчаар 
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томилогдоод ажиллаж байх хугацаандаа үүргээ гарамгай биелүүлсний 

төлөө хоёр удаа одонгоор, насан туршдаа жил бүр 500 мөнгөн рубль авах 

шагналаар шагнагджээ. Тэгээд 1861 онд анх Өргөөд Оросын консулын газар 

байгуулагдахад консулаар томилогдоод 50 жил ажилласан Я.П.Шишмаревт 

Богд гэгээн Сонгинод зуслангийн газар олгоод зандан аяга бэлэглэжээ. 

Даревская Е.М.  “Сибирь и Монгол” Уб., 1911, нүүр. 119.   

5. Люба Виктор Федорович 1886 онд Петербургийн их сургуулийн Дорно 

дахины факультет төгсөөд 1890-1904 онд Өргөө дэх Оросын консулын 

газарт орчуулагч, 1905-1908 онд Консул, 1908-1911 онд Улиастай дахь 

консул,, 1911-1973 онд Өргөө дэх ерөнхий консул, 1913-1915 онд Ховдод 

консулаар, нийтдээ Монголд 25 жил дипломат ажил хийхийн зэрэгцээ 

Хүрээний орчуулагчийн сургуульд багшилж байв. Олохонуд Содовын 

Бадарчи “Богд хааны амьдралын он дарааллын товчоон”. УБ., 2000, нүүр. 

195. 

6. Д.Б. Улымжиев “Нерушимая дружба Советского и Монгольского народов” 

Улан-Удэ, 1961, нүүр.7. 

7. Даревская Е.М. “Сибирь и Монгол” Уб., 2011, нүүр. 111   

8. Шарайд “Медицинская” помощь монголам в Урге  Сибирь, 1912, 16 июля. 

Ж.Цэвээн үүнийг бичээд нэрнийхээ оронд овгоо тавьжээ. 

9. Майский И.М. “Современная Монголия” Иркутск, 1921, нүүр. 30-31 

10. “Ургинский листок” 1917, 5 июня. 

11. Барон Унгерн гамингуудыг Өргөөгөөс хөөж гаргаад 1921 оны 2 дугаар 

сарын 3-нд хотыг бүрэн эзлэн авсан байв.  
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МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ 

 

А.Самбуу 

Д.Цэдэнжав 

 

БУРИАД ХЭЛНИЙ ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН ДУГУЙ  

ШИРЭЭНИЙ ЯРИЛЦЛАГА 

(Буриад хэлний өдөрт зориулсан дугуй ширээний ярилцалгад  

оролцогчдын санал, бодол) 

 

Улаанбаатар хот               2011 оны 12-р сарын 18. 

 

Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод Буриад хэлний Өдөр зохиогддог 

болсноос хойш нилээд хэдэн жилийн нүүр үзлээ. Олон ч хүн цугларч, буриад хэл, 

соёлоо хэрхэн хадгалан авч үлдэх, цаашид хөгжүүлэх арга замын талаар ярилцдаг 

боллоо. Ингээд энэ жилийн буриад хэлний Өдөрт зориулсан дугуй ширээний 

ярилцлагад оролцсон зочид төлөөлөгч, эрдэмтэн мэргэд, жирийн хүмүүсийн хэлсэн 

үг, гаргасан саналаас нь товчлон мэдээлж байна. Үг хэлсэн хүмүүсийн нэр, овгийг 

нь орхин, гаргасан ерөнхий санал, шүүмжлэлийг товчлон сийрүүлбэл: 

 Буриад хэлний өдрийг Орос орны олон хотуудад, тухайлбал, Улаан-Үд, 

Эрхүү хотууд, Усть-Орда, Агын буриадын үндэсний тойргуудад өргөн 

дэлгэр тэмдэглэдэг болсон нь буриад хүмүүс бидэнд их сайхан санагдаж 

байна.   

 Улаанбаатар хотод болж байгаа энэ жилийн Буриад хэлний Өдрийн үйл 

ажиллагаанд Улаан-Үд, Эрхүү мужийн төлөөлөгчид оролцож байгаа нь 

буриад зон олны хоорондын харилцаа улам ойртож байгаагийн шинж 

тэмдэг юм.  

 Дугуй ширээний ярилцлагад оролцогчид монгол туургатан ард түмэн 

дэлхий дээр хамгийн их тарж суурьшсан зоны нэг бөгөөд, маш олон улсад 

хуваагдан амьдарч байна. Тэдний хоорондын холбоо, хэлхээ их сул байгаа. 

Иймээс монголын буриадууд олон газар суурьшин амьдарч байгаа буриад 

үндэстнүүдийн хоорондын харилцаа холбоог ойртуулан бэхжүүлэх саналыг 

бүрэн дүүрэн дэмжиж байна.  

 Монгол улсаасаа алс хол уулын монгол түүхэн нутагтаа оршин сууж байгаа 

хэсэг бүлэг буриадуудын хувьд хүн цөөхнөөс болж ирээдүйд цус ойртох 
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аюул нүүрлэж магадгүй байгаад монголын буриадууд сэтгэл их зовниж 

байна. Иймийн тулд “Алтаргана” мэтийн найр наадам байнга зохион 

байгуулж, хол ойрын буриад монголчуудыг нэгтгэн зохион байгуулж байх 

нь бидний ирээдүйд, үр хүүхдүүдэд маань чухал хэрэгтэй байна. Эдгээр 

наадам, уулзалтууд нь буриад зоныхоо соёл, ёс заншил, хэлээ хадгалан 

үлдэх, хөгжүүлэхэд асар их ач холбогдолтой байна. 

 Монгол гарвалтай бүх үндэстнүүдийг “умард монголчууд”/буриадууд/, 

“төв монголчууд” /халх/, “өрнөд монголчууд” /ойрд/, “өмнөд 

монголчууд” /өвөр монголчууд/ гэж нэрлэх нь зүйд нийцэж байна гэж 

монголын буриадууд үзэж байна. Энэ нь монгол гэсэн түүхэн нэрээ дэлхийд 

улам цуурхуулж, буриад, халимаг, халх гэдэг нь үнэндээ бүгд нэг үндэстэн 

– монголчууд юм байна гэдгийг дэлхийн олон нийтэд харуулан ойлгуулж, 

монгол нэрээр нь хэлж, ярьж хэвшүүлэхэд тус дөхөм болох байна. Мөн 

1953 оноос өмнө хэрэглэж байсан “Буриад монгол” гэсэн нэрээ дахин 

сэргээх хэрэгтэй байна.  

 Монголын эрдэмтдийн зарим хэсэг нь буриадын төвийн сонин хэвлэлд орос 

үг өргөн хэрэглэгддэгт ихэд санаа зовниж, сэтгүүлч, идэвхтэн бичигч нар 

баялаг арвин буриад, монгол үгээ аль болох өргөн дэлгэр хэрэглэхийг санал 

болгож байна.   

 Монгол үндэсний удам угшил, түүх соёл, хэл, уран зохиолын судалгааг 

олон орны эрдэмтэн мэргэд, мөн газар газрын буриад зон, сонирхогч нарыг 

өргөн оролцуулан хамтарсан аялал, шинжээний анги зохион явуулахыг бид 

бүхэн дэмжиж байна.    

 Дэлхийн хамаг монголчуудын түүхэн ариун голомт нь Улаанбаатар 

нийслэлтэй Монгол улс мөн учир цаашид бүх монголчуудыг ойртуулан 

соёлоор нэгтгэхийн тулд олон газар оронд суугаа монгол үндэстнүүдийн 

хоорондын холбоог бэхжүүлэн ойртуулах санаачлага, үүргийг Монгол улс 

өөр дээр авах ёстой. 

 20-р зуунд дэлхийн хамаг монголчуудаас Ази, Европын өндөр боловсрол 

эзэмшсэн буриад монголчууд монгол үндэсний нэгдлийн төлөө хөдөлгөөнд 

их идэвхтэй хушуучлан оролцож, тэмцэж явсан юм. Түүний хамгийн 

шилдэг охид, хөвгүүд энэ үйл хэргийн төлөө өөрийн амь, амьдралаа 

зориулж байлаа.   

 20-р зууны нармай монголын төлөө үзэл санаа, хөдөлгөөн нь үнэн хэрэгтээ 

түүхэн монгол нутаг орон дээрээ оршин суугаа монголчуудын үндэсний эв 

нэгдлийн төлөө, эх оронч хөдөлгөөн байсан юм гэж монголын буриадууд 

үзэж байна. Үүний мөн чанарыг  зарим их гүрнүүд гуйвуулан үзсээр байгаа 

нь харамсалтай. Иймээс энэ бол гүнзгий судлах түүхэн газарзүй, угсаатны 

зүйн чухал асуудлын нэг мөн юм.  
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 Буриад хэл ойрын ирээдүйд мөхөн алга болно гэсэн НҮБ-н ЮНЕСКО-ийн 

мэргэжилтнүүдийн гаргасан дүгнэлтийг сонсоод бид тун харамсаж байна. 

Буриад хэл бол үнэн хэрэг дээрээ эртний монгол хэлний хэлзүйн болон 

үгсийн сангийн асар их баялгийг өөртөө агуулсан монгол хэлний нэг хэсэг 

юм. Монголын Их Гүрэн байгуулагдахаас өмнө алтан ургийн бүх гишүүд 

/Чингис хаан ч мөн адил/ эртний монгол хэл буюу одоогийн хори-буриад 

аялгаар ярьдаг байжээ. Ингэж буриад хэл нь дэлхийн хувьд түүхийн үнэт 

хэл болж байгаа юм. Ийм ч учир ЮНЕСКО энэ хэлийг устан алга болохоос 

урьдчилан сэргийлэх онцгой арга хэмжээ авах ёстой.  

 

Что говорят монгольские буряты 

(Высказывания участников дискуссии за круглым столом,  

посвящённым ко Дню бурятского языка) 

 

В Улаанбаатаре традиционно стал организоваться “Круглый стол”, 

посвящённый ко Дню бурятского языка, который собирает многих. Это 

мероприятие дает участникам возможность  получать информацию по многим 

вопросам и дискутировать и разделять мнениями между собой и высказывать идеи 

для развития связи и контакта между бурят-монголами.  

 Нам приятно  узнать что подобное мероприятие тоже организуется в 

городах России, в Иркутске, Улан-Уде и Аге, в центре бурятского 

национального округа. 

 Нам приятно  отметить, что в этом году на нашем Улаанбаатарском 

круглом столе приняли участие представители из Улан-Уде и Иркутска. 

 Участники нашего круглого стола разделяют мнениями, что монгольская 

нация – это самая разбросанная и разделённая по миру этнос. Но  они пока 

имееют слабо налаженную связь между собой. Поэтому монгольские 

буряты поддерживают идеи за установление близкой связи между  бурят-

монгольскими диаспорами.  

 Некоторые диаспоры, особенно в отдалённых от Монголии, имеют очень 

малое количество  людей. Это плохо для жизни будущих поколений потому 

что оно приведёт весьма серьёзный  генетический риск в сближении крови 

в процессе их размножения. Это тоже беспокоет монгольских бурят. 

Понимая эту проблему мы каждый раз одобряем инициативу по 

организации международных событий, подобных как “Алтаргана” 

фестиваль, которая большую роль играет во встрече и в сближении бурят-

монголов из разных районов мира. Каждое такое мероприятие привлекает 

большое количество участников, особенно молодёжь из разных диаспоров, 

чему мы очень рады. 
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 Монгольские буряты считают правильным назвать всех этносов 

монгольского  происхождения, подразделяя их как “северные монголы” 

(буряты), “центральные монголы” (халхасцы), и “южные монголы”  

(внутренные монголы). Это значит, что этносы монгольского 

происхождения в мире должны восстановить своё историческое название 

как “монголы” и оффициально это должны признать,  это надо заявлять 

чтобы об этом повсюду и все знали и приняли это. Также правильно 

восстановление названия “бурят-монголы” как оно было раньше  до 1953 

года. 

 Определённый круг учёных Монголии предлагает Улан-Удинцам чтобы 

они по своей возможности  старались уменьшать в публикациях на 

бурятском языке включение русских слов, а вместо них подобрать 

подходящие слова из богатого общее-монгольского лексикона. 

 Монгольские буряты одобряют совместное проведение различных 

мероприятий такие как экспедиция, исследования по древней генетической 

истории этносов монгольского происхождения с участием учёных из 

разных стран и диаспоров. 

 Историческая родина монголов всего мира- это есть Монголия со столицей 

“Улаанбаатар”. Поэтому Монголия должна брать на себя инициативу в 

проведении мотивации для установления контакта между всеми 

монгольскими диаспорами мира, чтобы в дальнейшем сблизился этот 

народ. 

 В ХХ веке за единство  монгольской нации самую активную борьбу вели 

бурят-монголы, одна из более образованных групп среди монголов в мире. 

Лучшие её сыновья и дочери посвятили свою жизнь этому. 

 Монгольские буряты считают, что на самом деле панмонгольские идеи и 

движение есть как патриотическое движение монголов за единство одной 

нации. Только некоторые большие державы искажали её суть. Это 

нуждается глубокому исследованию. 

 Для нас досадно слышать прогноз специалистов ЮНЕСКO OOН, что 

бурятский язык на ближайшем будущее будет исчезаться. Этот, на самом 

деле, древно-монгольский язык является исторически ценным, 

сохранившим в себе все грамматическое правило и словарное богатство 

общее-монгольского языка. В действительности, до создания “Монгольской 

империи” все члены семьи “Алтан ураг”, включая самого Чингис-хана, 

общались на древно-монгольском языке, т.е. на нынешнем хори-бурятском 

языке. Таким образом, бурятский язык является особо исторически ценным 

языком для мира. Поэтому даже ЮНЕСКO должен выделять особое 

внимание чтобы этот язык не стал вымершим. 
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What about say mongolian buryats on the ub’s 

“round table” discussion 
 

In Ulaanbaatar has traditionally organize a “Round table” dedicated to the Day of the 

Buryat language, which attends many people. This event gives participants the 

opportunity to receive information on many issues and discuss and share ideas among 

themselves and express ideas for the development of communication and contact between 

the buryat-mongols. 

 We are pleased to learn that such same event is also organized in the such cities 

of Russia, as irkutsk, Ulan-Ude, and Agee, in the center of the Buryat National 

District. 

 We are pleased to note that this year Ulaanbaatar’s “Round table” was attended 

by honored representatives from Ulan-Ude and Irkiutsk, cities of Russia. 

 Participants in our round table shared the view that the Mongolian nation- is the 

most scattered and divided the world diaspora. But they are poorly established 

link between them. Therefore, the Mongolian buryats   support the idea of 

establishing a close connection between the buryat-mongolian diaspora. 

 Some of the diaspora, especially in remote Mongolia, have a very small number 

of people. This is bad for future generations because it will lead a very serious 

genetic risk in bringing the blood defection the process of reproduction. It also 

worries Mongolian buryats. Realizing this problem every time we welcome the 

initiative of organizing international events, such as “Altargana” festival, which 

plays an important role in the meeting and in the connection of the buryat-

mongols from around the world. Each such event attracts a large number of 

participants, especially young people from around the diaspora, which we are 

very happy. 

 Mongolian buryats believe the correct name of all the ethnic groups of 

Mongolian origin, dividing them as “the northern Mongols” (buryats), “central 

Mongols” (khalkhs), and “southern Mongols” (inner Mongols). This means that 

the ethnic groups of Mongolian descent in the world to restore its historic name 

as the “Mongols” and officially it must recognize a need to declare about it 

everywhere, and everyone knew and accepted it. Also, the restoration of the right 

of the name “buryat-mongols” as it once was before 1953. 

 A specific range of scholars of Mongolia offers to Ulan-Ude people that they 

have tried to reduce the possibility of its publication in the buryat language 

inclusion of Russian words, but instead find the right words from the rich-general 

of the Mongolian lexicon. 

 The Mongolian buryats approve the joint organization of various events such as 

an expedition to study the genetic history of ancient ethnic groups of Mongolian 
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origin, with the participation of scientists from different countries and the 

diaspora. 

 The historical homeland of the Mongols of the world, it is the Mongolia with 

capital of Ulaanbaatar. Therefore, Mongolia should take the initiative in carrying 

out the motivation for establishing contact between the Mongolian diaspora all 

over the world to further approached the people. 

 In the twentieth century for the unity of Mongolian nations most active struggle 

waged buryat-mongols, one of the more educated groups among the Mongols in 

the world that time. The best of her sons and daughters have devoted their lives to 

it. 

 Mongolian buryats believe that in fact pan mongol idea and the movement were a 

patriotic movement for the unity of the Mongols one of the nation.  Only a few 

big powers distort its essence. It needs deeper investigation. 

 For us unfortunate to hear forecasts of experts UNESCO UN that the buryat 

language (one branch of Mongolian language) is one of endangered languages 

and in the near future will disappear. This is, in fact, the ancient Mongolian 

language is historically valuable, retains all rules of grammar and dictionary, the 

total wealth of the Mongolian language. In fact, before the creation of “Mongol 

Empire”, whole members of “Golden Family”, including most of Genghis khan, 

spoke to the ancient Mongolian language, ie. At the current khori-buryat 

language. Thus, the buryat language is historically very valuable language to the 

world. Therefore, even UNESCO should devote special attention to the wide 

language did not become extinct. 

 

(From the Minute of the discussion has released and  

translated into English by A. Sambuu) 
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БУРИАД ХЭЛЭНЭЙ ҮСГЭЛДЭР, МҮНӨӨДЭР, ҮГЛӨӨДЭР 

(Буриад хэлэнэй олон улсын өдөрт зориулсан бага хурал, ярилцлага) 

 

2012.12.08.                                                                                                Улаанбаатар хот 

 

2012 онд буриад хэлний олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд доктор 

Г.Цэцэгдарь захиралтай “Антаон Мостарт монгол судлал”-ын төв дэмжин тусалж, 

хурлын байр, бусад боломжоор хангаж, академич Д.Төмөртогоо захиралтай 

“Монгол судлалын төв” ивээн тэтгэж, санхүүжүүлэн МУИС, МУБИС, УБИС, 

ШУА-ийн зарим хүрээлэнгүүд болон ОХУ-ын БУИС-ийн эрдэмтэн судлаачид 

оролцож, буриад хэлний өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар чөлөөт 

ярилцлага зохион байгуулж, санал шүүмжлэл өрнүүлэв. 

“Буриад аялгууны толь бичиг”-ийг тойрсон хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, 

зохиогч хэлшинжлэлийн шинжлэх ухааны доктор /Sc.D/, профессор Г.Гантогтох 

“Буриад аялгууны толь” гэсэн илтгэлийг хэлэлцүүлж, буриад хэлний өнөөгийн 

байдал, тархац, хүн амын дундах хэлний хэрэглээний тухай болон уг толийг 

бүтээсэн аргазүйн талаас нь тайлбарлаж, цаашид юу хийх хэрэгтэй байгааг онцлон 

тэмдэглэв.  

Мөн Буриад судлалын академийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, МУИС-ийн 

докторант Л.Оюунцэцэг “Буриад хэл аялгуугаарх нэвтрүүлгийн хэлний талаар” 

шүүмж, санал дэвшүүлж, хэлэлцэх асуудлыг чиглүүлж, хуралд оролцогчид санал 

бодлоо уралдуулав. 

Олон эрдэмтэн судлаач санал шүүмж хэлсэн боловч цаашид хэрэгжүүлэхэд 

анхаарах цөөн зүйлийг нь багцлан тодорхойлов. 

Үүнд: 

-Буриад хэл аялгууны хэрэглээг нэмэгдүүлэх, олон нутгийн аялгуунуудыг 

цэгцлэн эмхэтгэн доктор, профессор Г.Гантогтох “Буриад аялгууны толь” бүтээл 

хэвлэгдсэн онцлон тэмдэглэх ололт юм. Олон жилийн суурь судалгааны үндсэн 

дээр 20 орчим мянган үгтэй дэлгэр жишээ хавсаргасан толийг эрхлэн хэвлүүлсэн нь 

буриад олон салбар аман аялгууг харьцуулан судлах, иргэд хэрэглэх, эрдэм 

шинжилгээний эргэлтэнд оруулсан ач холбогдолтой бүтээл болсон байна. Гол нь 

орон нутагт, буриад сум, аймгийн иргэдэд хүртээмжтэйгээр тараахад дэмжлэг 

үзүүлэх, орон нутгийн удирдлагууд сургуулийнхаа номын санд худалдан авахад 

туслах, 

-Буриад гэр бүлдээ буриад хэл аялгуугаа мартахгүй хэрэглэх, гэр бүлийн дотор 

эцэг эх нь үр хойчдоо зааж, сургаж, өв соёлоо эзэмшүүлэх, өвлүүлэхэд анхаарах нь 

чухал байна. Түүнээс бус буриадын төлөө гэсэн өв соёлоо дээдлэхийн төлөө 

ажиллаж байгаа байгууллагуудын ажлын хүрээнд бүх зүйл шийдэгдэхгүй тул гэр 
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бүлийн оролцоог нэмэгдүүлж, буриад хэл аялгаа мартахгүй хөгжүүлэхэд бүгд 

анхаарах. Ирэх жилийн буриад хэлний олон улсын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд 

залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, эцэг, эхчүүд, ахмадууд үр хүүхэд, ач зээ 

нартаа хэл, соёлоо заан өвлүүлснээ тайлагнаж байх, 

-Буриад хэл аялгуугаар ном зохиол гаргах, сонин сэтгүүл эрхлэх, интернэт 

цахим ертөнцөд буриад залуучуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх ажлыг эхлүүлэх. 

“Амин тоонто” ТББ зэрэг буриад залуусын нэгдлийг дэмжин тусалж, хамтран 

ажиллах, 

-Буриад хэл аялгуугаа мартахгүйн тулд соёлын орчинг бий болгож, гэр бүлдээ 

эцэг эхчүүд буриад аялгаараа ярилцах, өв соёлоо заан сургах гэрийн сургалтыг 

ашиглаж эхлэх. Буриад хэл аялгууны сайн дурын сургалтыг зохион байгуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх. 

-Буриад зан заншил, өв соёлоо шингээсэн дунд сургуулийн сурагчид, хүүхдүүд 

зориулсан сурах бичиг, гарын авлага бичиж хэвлүүлэх. Сурах бичиг, ном хэвлэлээр 

дамжуулан өв уламжлалыг нь хадгалуулах, ухамсар сэтгэлгээнд нь суулгаснаар 

соёлоо мартахгүй хөгжүүлэн авч үлдэх боломж нээгдэнэ, 

-Буриад хэл соёлын эрдэм шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлж, ард түмний 

бүтээж үлдээсэн асар баялаг оюуны соёлыг хамгаалж, олон нийт түгээх, 

сурталчилахад анхаарч, нарийн мэргэшсэн залуу судлаачдыг бэлтгэх, 

-Буриад хэл-аялгуугаарх нэвтрүүлгийн хэлний асуудлыг тодорхойлж, хөтлөгч, 

сэтгүүлчдийг нь сургах, хэл аялгыг нь засах, заан зөвлөхөд анхаарч, туслан дэмжих 

хэрэгтэй байна. Шүүмжлэхдээ гол нь биш хийж байгаа зүйлд нь сэтгэл зүрхнээсээ 

туслан дэмжих талаас бодолцох хэрэгтэй болжээ. Нэвтрүүлгийн мэдээний үг 

хэллэгийг буриадчилан дуудаж чадахгүй байгаа нь олон нийтийн дунд үл 

ойлголцох, зарим буриад иргэдийн дургүйцлийг хүргэж байгааг анзаарч, засаж 

зөвөөр өгүүлж хэвшүүлэхэд бүх талын дэмжлэгийг үзүүлэх, 

-Алтаргана наадмыг зохион байгуулахдаа уhан буриад аялгаараа явуулж 

хэвших. Хувцас өмсгөл зүүсгэл, ахуйн талаасаа буриад боловч хэл яриа, соёл нь 

дутагдаж байгааг анхаарч, дараагийн наадмыг уhан буриад хэл аялгаар 

хичээнгүйлэн хөтлөх, бүх үйл ажиллагаанд нь буриад өв соёлыг шингээж хийхэд 

анхаарах тухай хэлэлцэн тогтов.  

Дараа жилийн хурал, хэлэлцүүлэг хүртэл өөр өөрийн зүгээс буриад өв соёлоо 

хөгжүүлэхэд тодорхой ажил хийсэн байхаар тогтов. 
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БУРИАД ХЭЛНИЙ ОЛОН УЛСЫН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН  

“БУРИАД ХЭЛ-АЯЛГУУНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛД” СЭДЭВТ 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОЛ-ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРАЛ 

 

УРИЛГА 

 

Эрхэм хүндэт ...................................................таныг 

МҮОНТ-ийн 2-р суваг, Буриад судлалын академи, “Амин тоонто” ТББ-аас хамтран  

Олон улсын буриад хэлний өдөрт зориулан зохион байгуулж буй “БУРИАД ХЭЛ-

АЯЛГУУНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛД” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн 

бага хуралд хүрэлцэн ирэхийг урья. 

  

Хэзээ: 2013 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн 14.00-18.00 цагт  

Хаана: МҮОНРТ-ийн төв байрны Хурлын их танхимд болно. 

 

Буриад судлалын Академи 

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевизийн MN2 суваг 

Амин тоонто ТББ 

 

УДИРДАМЖ 

 

Зохион байгуулагч: МҮОНТ-ийн MN2 суваг телевиз, Буриад Судлалын 

Академи, “Амин тоонто” ТББ 

Хамтран зохион байгуулагч: ОХУ-ын Буриад улсын Монгол улсад суугаа 

байнгын төлөөлөгчийн газар, ОХУ-ын БУИС-ийн Буриад утга зохиолын тэнхэм, 

Буриад хэлний тэнхэм 

Үндэслэл: Буриад хэлний олон улсын өдрийг ОХУ-ын Буриад улсад тэмдэглэн 

өнгөрүүлдэг уламжлалыг сүүлийн 6 жилд Монгол улсын Буриад судлалын 

академиас зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай бөгөөд буриад хэл-аялгуу, түүх, 

угсаатан, ёс заншил, уламжлалын чиглэлүүдээр тогтмол хурал, зөвлөгөөн, дугуй 

ширээний ярилцлага, уулзалтуудыг тогтмол хийж ирсэн. Энэ удаагийн тухайд 

НҮБ-ын ЮНЕСКО-гийн дэмжлэгтэйгээр МҮОНТ-ийн MN2 суваг нээгдэж 

үндэсний цөөнхөд зориулсан казак, тува, буриад хэл-аялгуугаар нэвтрүүлэг бэлтгэж 

эхэлснийг сайшаан дэмжиж, үйл ажиллагааг нь улам өргөн дэлгэр болгох, үндэсний 

цөөнхийн хэл, уламжлал, ёс заншлыг олон нийтэд зөвөөр таниулах, сурталчилахад 

нь дэмжлэг болох үүднээс “Буриад хэл-аялгууны хэрэглээний асуудалд” сэдвийн 

хүрээнд буриад хэл-аялгууны нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг 

хандлагын талаар тусгайлан хэлэлцэхээр болж байна. Ингэснээр цаашид уг 
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нэвтрүүлгийн чанарыг сайжруулах, олон нийтээс ирж байгаа аливаа шүүмжлэлийг 

ажил хэрэг болгох, зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, мэргэжлийн зөвлөмж, туслалцаа 

үзүүлэх цаг үеийн шаардлага бий болоод байна. 

Оролцох хүмүүс: Монгол Улс, ОХУ-ын БУ, Эрхүү мужийн Усть-Орда, Өвөр 

Байгалын хязгаарын эрдэмтэн судлаачид, сэтгүүлч сурвалжлагч, нэвтрүүлэгч, 

редактор, найруулагч нар оролцоно.  

Илтгэлийн чиглэл: Буриад хэл-аялгууны хэрэглээ Монголд болон ОХУ-ын 

буриадад ямархуу байгаа, хэл аялгууны хамрах хүрээ, хэтийн чиг хандлага, олон 

нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулж байгаа мэдээ, нэвтрүүлгүүдийн 

хэлний чанар, шаардлагын төвшинд хийсэн задлан шинжилгээг эрдэмтэн судлаачил 

хийснээ танилцуулж, Монгол дахь буриад хэл-аялгууны нэвтрүүлгийг чанаржуулах 

боломжийн талаар санал бодлоо солилцоно. 

Гарах үр дүн: Буриад хэл-аялгууны хэрэглээний байдалд дүн шинжилгээ 

хийж, МҮОНТ-ийн MN2 суваг телевизийн буриад хэл-аялгууны нэвтрүүлгийн 

чанарыг сайжруулж, мэргэжлийн болон хэлний туслалцаа үзүүлж, 

байгууллагуудын хамтын ажиллагааг шинэ төвшинд гаргана. 

 

ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 
 

11-р сарын 22.                                                                                                                       Улаанбаатар хот 

 

Хурлын дэг: Илтгэгч 10 минут, санал шүүмж 5 минут. 

 

13.30-14.00 цаг Хуралд оролцогчдын бүртгэл 

14.00-14.30 цаг Хурлын нээлт 

   - МҮОНТ-ийн 2-р сувгийн захирал Ц.Лхагвадаш нээж үг хэлнэ 

   - БСА-ийн ерөнхийлөгч, доктор М.Одмандах нээлтийн үг 

- Буриад дууны мэндчилгээ Б.Эрдэнэбаатар дэвшүүлнэ. 

 

ҮНДСЭН ХУРАЛДААН: Буриад хэл-аялгуугаарх нэвтрүүлгийг боловсронгуй болгох тухай 

 

Хурлын дарга: Буриад судлалын академийн ерөнхийлөгч, доктор /Ph.D/ М.Одмандах 

 

14.30-14.40 цаг Г.Гантогтох – МУИС-ийн МХСС-ийн Эх бичиг судлалын тэнхмийн багш,  

доктор /Sc.D/, профессор 

Монгол улс дахь буриад хэл-аялгууны хэрэглээний өнөөгийн байдал 
14.40-14.50 цаг Ж.Эрдэнэцогт – MN2 суваг телевизийн Ерөнхий редактор,  

С.Алтансүх - Ерөнхий найруулагч 

Үндэсний цөөнхөд зориулсан нэвтрүүлэг бэлтгэж байгаа байдал, чиг хандлага 
14.50-15.10 цаг Л.Ц.Халхарова – ОХУ-ын БУИС-ийн Уран зохиолын тэнхмийн эрхлэгч,  

доктор /Ph.D/, доцент 

Буряад хэлэн дээрэ гарадаг теле-дамжуулгануудай онсо шэнжэ 
15.10-15.20 цаг  Ч.Энхзул – МN2 суваг телевизийн хөтлөгч, редактор 

Буриад хэл-аялгуугаар нэвтрүүлэг бэлтгэхэд гарч буй бэрхшээл, даван туулж  

буй туршлага 
15.20-15.30 цаг Л.Оюунцэцэг – Буриад судлалын академийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,  

МУИС-ийн докторант 

Монгол дахь буриад нэвтрүүлгийг нийгэм соёлын анторпологийн үүднээс  

шинжлэх нь  
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15.30-15.40 цаг Б.Б.Будаин – ОХУ-ын Буриад улсын их сургуулийн Буриад хэлний тэнхмийн багш,  

доктор /Ph.D/, доцент 

Олониитэдэ дамжуулдаг хэрэгсэлнүүдэй ажалшадые буряад орондо бэлдэлгэ 
15.40-15.45 цаг М.Одмандах – БСА-ийн Ерөнхийлөгч, МУБИС-ийн МоСС-ийн Сэтгүүлзүйн  

тэнхмийн багш, доктор /Ph.D/ 

Нэвтрүүлгийг боловсронгуй болгоход нэмэрлэх санал 
15.45-15.50 цаг Т.Батзориг – МҮОНРТ-ийн Мэдээлэл судалгааны төвийн дарга 

MN2 суваг телевизийн үзэгчдийн судалгааны талаар товчхон 
15.50-16.00 цаг Г.Батцэрэн – СУИС-ийн багш, доктор, дэд профессор 

Зурагт, радиогийн соёл урлагийн нэвтрүүлгийн тухайд 
16.00-16.10 цаг Цайны завсарлага 

 

САЛБАР ХУРАЛДААН: Буриад хэл-аялгууны хэрэглээ, цаашдын хандлага 

 

Хурлын дарга: Буриад судлалын академийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, докторант Л.Оюунцэцэг 

 

16.10-16.20 цаг Р.С.Романова – ОХУ-ын Буриад улсын Засгийн газрын ажилтан 

Буриад орондо хэлэнэй талаар ажаябуулга 
 

16.20-16.30 цаг В.Д.Патаева – ОХУ-ын БУИС-ийн Буриад хэлний тэнхмийн багш,  

доктор /Ph.D/, доцент 

Буряадын утга зохиолой хэлэнэй мүнөө үеын байдал 
16.30-16.40 цаг Н.Н.Балжинимаева – ОХУ-ын БУ-ын “Мүнгэн товшо” вэб хуудасны хөтлөгч, 

сэтгүүлч 

Буриад хэлийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхэд интернэтийн үүрэг чухал болох нь 
16.40-16.50 цаг А.Д.Эрдынеева – ОХУ-ын БУИС-ийн багш 

Буряад теле-радио-дамжуулгануудай хэлэн тухай 
16.50-17.00 цаг Ж.Ц.-Д.Дондокова – ОХУ-ын БУИС-ийн Боханы салбарын багш 

Усть-Орда тойрогто гарадаг сонинуудай хэлэнэй асуудалнууд 
17.00-17.10 цаг Ц.Б.Базарова – ОХУ-ын БУ-ын Үндэсний номын сангийн ажилтан 

Буряад хэлэ хари гурэнэй зонуудта зааха онол арга 
17.10-17.20 цаг  Жамьяан Санжаа – ОХУ-ын Буриад улсын судлаач, докторант 

Буриад аялгууны улс төр, нийгэм, эдийн засгийн үг хэллэгийн сан, түүнийг  

хөгжүүлэх бодлого 

 

Илтгэлүүдийн хэлэлцүүлэг, зөвлөмж боловсруулах: 

17.20-17.50 цаг  Илтгэлүүдийн талаарх санал шүүмж, нэвтрүүлгийг боловсронгуй болгох  

зөвлөмжийн төслийг хэлэлцэн батлах 

17.50-18.00 цаг Хурлын хаалтын ажиллагаа - Буриад судлалын академийн ерөнхийлөгч,  

доктор /Ph.D/ М.Одмандах хуралдааныг дүгнэж үг хэлж, хурлыг хаана 

 

Тайлбар: (МN2 суваг телевизийн сэтгүүлч, уран бүтээлчидтэй ажил хэргийн уулзалтыг 

цайны завсарлагааны дараа тусгайд нь Хэвлэлийн хурлын өрөөнд 16.10-17.00 цагийн 

хооронд хийнэ. Үүнд телевизийн цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хэл, 

нэвтрүүлгийн бодлогыг боловсронгуй болгох асуудлаар мэргэжлийн хүрээний хүмүүсийн 

хүрээнд уулзалт хийнэ. Тухайн үед зарлаж оролцох хүмүүсийг сонгоно. Буриад хэл-аялгууны 

хэрэглээний асуудлаарх хурал үргэлжлэн зэрэгцээд хийх болно.) 
 

ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС 

 

- оОо - 
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БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЕРЭЭДҮЙ 

(Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал) 

 

ОХУ-ын Буриад улсын Улаан-Үд хотын Ивалгын дацанд “Буриад хэлний ирээдүй” 

сэдэвт олон улсын бага хурлыг зохион байгуулж, тодорхой шийдвэр гаргасан байна. Бид 

энэ тухай товч мэдээллийг оруулж байна. Цаашид буриад хэлний талаар явуулах бодлогод 

нь улсын зүгээс дэмжлэг үзүүлэх ажээ. 

 

Буддын шажантанай заншалта Сангхын толгойлогшо XXIV Бандида 

Хамба лама Дамба Аюшеевэй оролдолго болон үүсхэлээр буряад хэлэнэй ерээдүй 

тухай асуудал үргэн ниигэмэй урда табигдажа, 2013 оной арбан нэгэн hарын 9-

10-да Ивалгын дасанай Ехэ hургуулиин танхим соо Уласхоорондын бага хурал 

зарлагдаад, зүбшэн хэлсэлгэ үнгэрбэ. 

Эндэ Буряад Республикын Арадай Хуралай, Засаг газарай, Монголой, 

Забайкалиин болон Эрхүүгэй хизаарай, республикын аймагуудай болон Улаан-Үдэ 

хотын сурбалжалагшад, hургуулиин багшанар, соёлой эмхинүүдэй, дасануудай 

түлөөлэгшэд, тамиршад болон буряад хэлэнэй мүнөөдэрэй ба ерээдүй байдалда 

hанаагаа зобоhон 300–аад хүнүүд суглараа, hанал бодолнуудаараа хубаалдажа, 

зохистой шиидхэбэри абаа. 

Энэ хадаа мүнөө үедэ буряад арадай толгойдо тулажа ерээд байhан шухала 

асуудалнуудай нэгэн, тэрэ мүртөө гол асуудал гэжэ онсолон хэлэхэ шухала. 

ЮНЕСКО-гой дэбтэртэ оруулагдаад байhан энэ хэлэнэй хойшонхи хуби заяан олон 

хүнүүдэй hанаа зобооно гэжэ эндэ сугларhан зониие харахада эли. Эндэ Буряад 

Республикын Арадай Хурал, Монголой, республикын аймагуудай болон Улаан-Үдэ 

хотын түлөөлэгшэд (hурбалжалагшад, hургуулинуудай, соёлой гуламтануудай, 

дасануудай, түлөөлэгшэд, тамиршад), тиихэдэ буряад хэлэнэй мүнөөдэрэй 

байдалда hанаагаа зобоhон хүнүүд суглараа, hанал бодолнуудаа үнэн зүрхэнhөө 

элидхээ. 

«Һалабабди, hандарбабди, үхэбэбди» гэлсэhээр үнинэйбди, гэбэшье мүнөөдэр 

дээрэ абажа харахада буряад хэлэн тэрэл хэбээрээ, яhала байна, буряадуудай 

элинсэгhээ нааша сахижа байhан заншал гуримууд тэрэл хэбээрээ сахигдана, 

гансашье ехэ бага тайзанууд дээрэ бэшэ, үшөө тиихэдэ арад зоной юрын 

ажабайдалда үргэнөөр хэрэглэгдэнэ, энээндэ хурим түрэ бүтээлгэ hайн жэшээ 

болоно, хаа яагүй, бишыханууд илгаануудтайшье hаа, энэ заншал зүб мүрөөр 

сахигдажа байдаг болонхой. Тиихэдэ эдэмнай үндэhэн буряад хэлэн дээрээл 

үнгэргэгдэжэ байдаг заншалнууд ха юм даа. 

 Буряад хэлэн баталагдаhан өөрын дүримүүдтэй, hургуулинуудта hайн 

багшанарта заалгаhан хүнүүд алдуугүй бэшэжэ, зүбөөр хэлэжэ hураад ажабайдалай 

харгыда гарана, хоёрой хоорондо үнгэрдэг хэшээлнүүдтэй hургуулиинуудые 
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дүүргэгшэд энээхэн шадабарида оройдоошье дүршэлгүй, миил яряанай хэлэ 

мэдэдэг, тэрэл хэлэн дээрээ бэшэдэг гэжэ hүүлэй үедэ элирэнхэй. Тэдэ зоной дунда 

зохёолдо бэлигтэй хүнүүд бии, гэбэшье тэдэнэй зохёолнууд бодолтойшье hаа, 

бэшэлгэнь мэдүүлэл болоогүй байдаг. Хэды олон залуушуул шүлэгүүдые бэшэдэг, 

тэрээн дээрээ хүгжэм тааруулаад дуулалдадаг, дуунуудай шагнаха 

согсолборинуудые (дискнүүдые) гаргуулнаб? Тиигэжэ эдэ зон түрэл хэлэеэ 

хэлэшэгүй ехэ хохидолдо оруулна, мүнгэнэйл байгаа hаа тэрээхэн 

согсолборинуудыень хэблээд дэлгэрүүлхэ газарнууд захагүй олон. Энэ ябадал 

хизаарлажа, Буряадай уран зохёолшодой холбоондо зүбшэл заабаринуудые үгэдэг, 

алдуунуудыень заhадаг, үгышье hаа заажа үгөөд өөhэдтэнь заhуулдаг мэргэжэлтэн 

хэрэгтэй. Тэрэ хүнэй гү, али холбооной түрүүлэгшын гар табилгагүй хэблэгдэhэн 

тиимэ дискнүүд, шүлэг болон бусад уран зохёолой түлөө хэблэжэ гаргагшадта 

хатуу хэмжээ абаагүйдэ үндэhэн хэлэеэ богоор дүүргэжэ байhан ябадал болоно. 

Хэлэмнай хүсэд дүүрэн байха мүртөө зүб байха ёhотой бшуу. 

Теэд, юунэй түлөө, хэлэтэй байhан аад лэ, ... гэhэн асуудал гаража ерэнэ. 

Һүүлэй үедэ hургуулинуудта буряад хэлэ заалгын шанар hула, үсөөхэн сагтай, 

зарим hургуулинуудта оройдоошье заагданагүй, заагдажа байhан газарта 

болюулагдана, аймагуудта багашаг тосхонуудай hургуулинууд бүхыдөө хаагдана. 

Иигэжэ үндэhэн асуудалнуудта хайхарамжагүй ябадал хэлэндэ нүлөө үзүүлнэ, 

тиихэдээ хэлэнэй хүгжэхэ, дэлгэрхэ тээшэ бэшэ юм ааб даа. 

Буряад хэлэ мэдэхэ зоной тоо жэлhээ жэлдэ үсөөрнэ, хэлэнэй мүнөөдэрэй 

байдал тэрэл хэлэеэ hайнаар мэдэдэг зоной hайгаар гэжэ мэдээжэ. Ябан ошон саг 

жэлнүүд үнгэрхэ, hаядаа бэшэшье hаа, хэдэн олон (зуугаад юм гү, хэды юм) 

жэлнүүдэй үнгэрөөд байхада хэлэеэ мэдэхэ зомнай үсөөрөөд, эхэ хэлэеэ 

hэргээхэшье гээ hаа, хүшэ хүрэхэеэ болихо. Тиихэдэл хэлэгүй арад гээшэ бии 

болохогүй юм гү гэhэн тон хурса асуудал мүнөөдэр гараба гээшэ ха юм даа. Энэ 

асуудал шиидхэхэ ехэ хүсэнүүдэй эхин дээрэ засаг зургаанууд байха ёhотой гэhэн 

бодол байна, буряад хэлэнэй баялигай эхин дээрэ байдаг хүдөө тосхонуудые, 

тэндэхи hургуулинуудые hандаргажа, хаажа байха бэшэ, hэргээжэ, хүгжөөжэ байха, 

бүхы hургуулинууд болон дээдэ hургуулинуудта буряад хэлэ дүүрэн хэмжээндэ 

зааха, тэрэ ЕГЭ гээшэдэнь заатагүй буряад хэлэ бэшэг оруулха, ямаршье дээдэ 

hургуулида оролгондо энэнь хараада абтаха болобол ехэл hайн байгаал даа. 

Бүхы буряад түрэлтэнэй эхэ хэлэн яабашье нютаг хэлэнүүд дээрэ үндэhэлдэг. 

Нютаг хэлэнүүд мүнөө болотор hаалта болоогүй, аймаг-айлаар тэрэл хэлээрээ 

хөөрэлдэжэ байдаг, тиимэhээ нютаг хэлэнүүдэй алинииеньшье үлүү үзэhэнэй 

оройдоошье хэрэггүй, бүхэли ехэ буряад хэлэеэ дэлгэрүүлхэ хэмжээ ябуулганууд лэ 

түбхын түрүүндэ байха юм бэшэ гү? 

Ивалгын дасанда үнгэрhэн бага хурал энэ ехэ хүдэлөөнэй эхин, түлхисэ 

боложо, дээгүүр тушаалтадhаа эхилээд, доошоо гэхэ юм гү,.. саашадаа хүн бүхэн 
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үндэhэн асуудалнууд хосороол hаа, хэлэнтэеэ суг нэгэ үдэр хосорхо гэжэ ойлгобол 

hайн байгаал даа. 

  

«БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЕРЭЭДҮЙ» БАГА ХУРАЛАЙ ШИИДХЭБЭРИНҮҮД 

 

- «Буряад хэлэн үгы боложо байhан хэлэнүүдэй нэгэн» гэжэ ЮНЕСКО-гой 

2005 оной дэбтэртэ ороhон ушарые мэдэрхэ; 

- Ехэ хуралнууд болон суглаануудые Буряадай гимнээр эхилхэ, дүүргэхэ; 

- Буряад оршон байдалтай (заалга болон хүмүүжүүлгын талаар) хүүгэдэй 

сэсэрлигүүдые элбэгээр нээхэ, байhан сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ заалгатай 

бүлэгүүдые байгуулха. Буряад Республикын үндэhэтэнэй 1-дэхи лицей-

интернадтай Улаан-Yдэ хотын «Журавлёнок» сэсэрлигые нэгэдүүлэн, буряад хэлэн 

дээрэ үхибүүдые хүмүүжүүлэн hургадаг тусхай комплекс байгуулха; 

- «Буряад үнэн» hониной захил дэлгэрүүлхэ, радио, ТВ дэмжэхэ; 

- Эдеэ хоолой, эдэй дэлгүүрнүүдэй бараанай нэрэнүүдые болон сэн буряадаар 

дабтаха; 

- Залуушуулай хоорондохи яряанай хэлэндэ дайралдадаг, хүдөө гарбалтай 

үетэндөө өөдэрхэнги хандасатай үгэнүүдые хорихо (головар, тормоз г.м.) 

- Харгын тэмдэгүүдые, уhа голой, нютагуудай, аймагуудай, гудамжануудай, 

хотын унаагай буудалнуудай нэрэнүүдые буряадаар дабтаха; 

- Буряад хэлэнэй хэрэглэлгэ тухай хуулида нэмэлтэ оруулха; 

- Сэсэрлигүүдтэ, эхин ба дунда hургуулинуудта ород болон буряад хэлэ заалга 

тэгшэ хэмжээндэ гаргаха; 

- Нютаг хэлэнүүдэй үгэнүүдэй тайлбари-толи найруулха; 

- Сэлэнгын, Зэдын, Хяагтын аймагуудай буряад hургуулинуудта нютаг хэлэн 

дээрээ оршон тойрониие шэнжэлхэ арга олгуулха; 

- Хүтэлбэрилхы тушаалда гаража байhан эрхэтэдтэ яряанай буряад хэлэ 

заатагүй мэдэхэ эрилтэ табиха; 

- Гүрэнэй албанда тушаалтай буряад хэлэтэй эрхэтэдтэ булюу дэмжэлгэ 

үзүүлхэ; 

- Түхэреэн үдэр ажалладаг FM радио, ТВ байгуулха; 

- Буряад хэлэндэ hураха аргануудые олошоруулха, дистанционно заалгын арга 

боломжо ашаглаха; 

- Эрхүү можодо ажаhуудаг буряад угсаатантай аймагуудта буряад хэлэнэй 

тусхай байра болон зааха асуудалнуудта онсо анхарал хандуулха; 

- Буряад хэлэ зааха курснуудые олошоруулха; 

- Буряад хэлэ зааха методико hайжаруулан хүгжөөжэ, найруулан нэбтэрүүлхэ; 

- Залуушуулай элдэб янзын (хүгжэмэй, хөөрөөнэй, уран зохёолой, киногой 

г.м.) хэлэ бэшэгэй дүримүүдые баримталhан проектнүүдые дэмжэхэ; 

- Дунда hургуулида түрэл хэлэн дээрэ ГИА, ЕГЭ тушаалгаха; 
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- ЗАГС-ын эмхи зургаанда буряад нэрэ зүүлгэ гуримшуулха; 

- Буряад хэлэ заадаг багшанарай эмхи байгуулха; 

- Монгол телевидени хараха арга олошоруулха. 

- Энээнhээ гадна Чойдог Бамдажапов ламын түбэд хэлэнэй тайлбари-толи, 

тиихэдэ Ринчен Бимбаевай халха-монголой хэлэн дэрэ уран зохёол ба шүлэгүүдые 

бүтээжэ, Пушкин мэтэ алдартай болоhон ушарые бү мартаарайт! 

 

Баталагдан абтаhан эдэ шиидхэбэринүүдые бэелүүлжэ байха уялгатай 

«Бага хурал» гэhэн хүдэлмэриин эмхи Бандида Хамба ламын дурадхалаар 

байгуулха: 

Батоцырен Садаевич Дашинамжилов  

Николай Дабаевич Бадмаринчинов 

Сергей Дондогдоржиевич Бальжанов  

Батор Улымжиевич Данзанов (Боохон)  

Чинзориг Батжаргалын (Монгол) 

Сергей Далаевич Доржиев 

Баяр Дабаевич Дугаржапов (Ага) 

Цырен Шойжонимаев  

Алдар Долгоржапов (Алайрай дасанай шэрээтэ) 

Светлана Тогошиевна Банзаракцаева (Бэсүүр) 

Гэрэлма Майдарханова (Түнхэн) 

Борис Чойнхорович Дамбиев (Дээдэ-Тори, Зэдэ)  

Баярма Лубсановна Эрдынеева (Ара-Хэрээтэ, Бэсүүр) 

Марина Владимировна Батуева (Ага) 

Мүнхэ-Жаргал Николаевич Ошоров (Аха)  

 

-оОо- 

 


