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ӨМНӨТГӨЛ 
 

1990 оны цагаан морин жилийн Ардчилсан Хувьсгалын өөрчлөлтүүдийн үр 

дүнд монголчуудын улстөр, эдийн засгийн ухамсар сэтгэлгээ гүн нойрноосоо сэрж, 

их өөрчлөлтүүдийн жилүүд эхлэв. Хөрөнгө мөнгө, амьдрал ахуйгаа нам засагт 

даатгадаг цаг нэгэнт өнгөрч, хэн юу хийж чаддаг, мэдлэг мэддэгээрээ хүссэн газраа 

хангалуун амьдрах эрх чөлөөтэй болов.  

 

Төр засгийн хатуу хяналтын дор байсан эдийн засаг зах зээлийн цоо шинэ 

харилцаа руу шилжиж, түүний зэрэгцээгээр оюун санаа, сэтгэхүй, соёл 

боловсролжилтийн түвшинд гүнзгий нөлөөлж, үе үеийн үндэсний ухамсарын 

мандан бадралын шинэ цагийг эхлүүлсэн билээ. Социализмийн жилүүдэд эцэг 

өвгөдийнхөө тухай байтугай эзэн Чингисээ хүртэл дурсаж үндэсний үзэлтэн 

гэгдэхээс эмээж сэтгэл зүрхэндээ битүүхэн тээж явсан үндэснийхээ арвин өв сан, ёс 

заншил, бахархалт түүхээ өнөөгийн монголчууд ил тодоор сэргээж бахархан бичиж 

байна.  

 

Монгол угсаатны нэгэн салаа мөчир буриадууд эрүүл саруул шинэ цагийн ачаар 

туулж өнгөрүүлсэн ээдрээт түүх, соёл, ёс заншлаа үнэн зөвөөр нь сэргээн 

сурталчлах сэтгэл зүрхний хүсэл тэмүүллээ хэрэгжүүлж эхлэв. “Буриадын өв 

соёлын нийгэмлэг”, “Буриад ардын өв соёлыг сэргээн хөгжүүлэх сан” 

байгуулагдаж, “Угай бэшэг” сонин гаргаж, “www.toonto.mn”, “www.buryatia.org”, 

“www.buriat-mongolia.info” зэрэг мэдээллийн портал, сайтууд нээн ажиллуулж, төв, 

орон нутгийн байгууллагууд нутгийн иргэдээ цуглуулан уулзах зэрэг янз бүрийн 

ажлуудыг зохион явуулах болсны зэрэгцээ дэлхийн улс орнуудад (Орос, Хятад, 

Австрали, Америк, Япон, Энэтхэг зэрэг болон бусад) таран байрласан 

буриадуудтайгаа холбоо тогтоон хамтран ажиллах боллоо. 

 

1994 оноос гараагаа эхэлж хоёр жил тутамд буюу 8 удаа зохион байгуулагдсан 

буриад түмний соёл, ардын язгуур урлагын “Алтаргана” олон улсын их наадмын 

хүрээнд эрдэм шинжилгээний бага хурлууд зохион явагдаж, буриадын түүх, зан 

заншил, угсаатны соёлын өвийг бүх талаас нь сэргээн баяжуулж, хойч үедээ 

өвлүүлэх болов. 

 

Эдгээр үйл ажиллагааны шууд үргэлжлэл болох бидний хэсэг нөхөд 

(М.Одмандах, Б.Ширнэн, Г.Гантогтох, Г.Цэрэнханд, Г.Батцэрэн, Б.Чинзориг, 

Д.Ариунаа, Б.Ууганбаяр)-ийн санаачлан зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах зорилго бүхий Буриад Судлалын 
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Академи өдөр ирэх тутам өргөжин тэлсээр 2008 оны 5-р сарын 23-ны өдөр “Буриад 

судлалын тулгамдсан асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурлаа 

зохион явууллаа.  

 

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд Буриад Ардын Өв Соёлыг Сэргээн 

Хөгжүүлэх сан, ШУА-ийн ХЗХ, Биологийн хүрээлэн, МУИС, МУБИС, ШУТИС, 

ЭМШУИС, СУИС, “Идэр” дээд сургууль, “Сутай” дээд сургууль, Плехановын 

нэрэмжит УААДС, Буриадын Их Сургуулийн Улаанбаатар хот дахь салбар, МАА-

ын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, НСИСОУХ зэрэг төрийн болон төрийн бус олон 

нийтийн, хөдөө орон нутгийн, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын төлөөлөгчид 

оролцож буриад судлалын асуудлаар санал бодлоо солилцлоо. 

 

Хуралд оролцогчид Монгол Улсын ястан үндэстний нэгэн төлөөлөл болох 

буриадуудын хэл соёл, түүх, зан заншил, угсаатан зүйн судалгааны ажлыг 

эрчимжүүлэх, эх хэлний сэтгэлгээг хөгжүүлэхийн чухлыг онцлон тэмдэглэв.  

 

“Буриад судлал” (1) хэмээх энэхүү хамтын бүтээл нь Сибирийн уугуул 

үндэстнүүдийн томоохон төлөөллийн үр сад, өнөөгийн монголын буриад 

угсаатнуудын талаар Буриад Судлалын Академиас гаргаж буй эрдэм 

шинжилгээний бичлэгийн цувралын анхны оролдлого бөгөөд уг товхимолд 

“Буриад судлалын тулгамдсан асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд 

тавьсан илтгэл, буриад судлалын чиглэлээр бичсэн өгүүлэл, буриадын түүх 

угсаатан, хэл, соёл, иргэншил, хүн амзүй, генетик, социологийн зэрэг холбогдох 

зарим байгууллагын ажилтнуудын мэдээлэл зэргийг эмхэтгэн нийтэлж Та бүхэнд 

толилуулж байна. 

 

Буриад Судлалын Академийн үйл ажиллагааг дэмжиж, сэтгэл санааны урам дэм 

өгч, эд материалын болон номын хандив өргөж, биднийг байнга дэмжин ажилладаг 

Буриад Ардын Өв Соёлыг Сэргээн Хөгжүүлэх Сангийн хамт олон, ерөнхийлөгч 

ноён С.Билэгсайхан, эрдэм шинжилгээний бага хурлыг хийхэд тусламж хандив 

өргөсөн бизнесмен М.Одончимэг, энэхүү эмхэтгэлийг хэвлүүлэхэд сэтгэл санаа, эд 

хөрөнгийн дэмжлэг, хандив өгсөн “Улз” төвийн захирал, ноён Г.Эрдэнэбилэг, үйл 

ажиллагааг маань дэмжиж хэвлэхэд тусалсан “Бемби сан” хэвлэх үйлдвэрийн 

захирал Н.Ганболд нарт гүн талархал илэрхийлье.  

 

Доктор /Ph.D/ Б.Ширнэн 
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Худанц шарайд Б.Чинзориг 

Буриад Судлалын Академийн  

гүйцэтгэх захирал 

 

“БУРИАД СУДЛАЛЫН АКАДЕМИ”-ИАС ЗОХИОН  

БАЙГУУЛЖ БУЙ АЖЛЫН ТУХАЙ 
 

Академийн товч танилцуулга 

2007 оноос М.Одмандах буриад судлалын төв байгуулах талаар анхлан 

санаачилж, 3-р сараас нэр бүхий эрдэмтэдтэй санал солилцож, анхны хурлыг 2007 

оны 5-р сарын 26-ны өдөр МУБИС-ийн А байрны 307 тоот өрөөнд Г.Цэрэнханд, 

Г.Гантогтох, Б.Ширнэн, Г.Батцэрэн, М.Одмандах, Б.Ууганбаяр, Б.Чинзориг, 

Д.Ариунаа нарын бүрэлдэхүүнтэй хийж, бичиг баримт, дүрэм журам боловсруулах, 

ТББ болгон хуулийн дагуу бүртгүүлэх ажлыг М.Одмандах, Б.Чинзориг, 

Б.Ууганбаяр нарт даалгасан юм.  

Анхлан Буриад Судлалын Төв байгуулахаар ярилцаж байсан боловч нэр 

давхардсан тул 2007 оны 11-р сард Буриад Судлалын Төвийн дүрмийг хэлэлцэх 

явцад Академи гэж нэрлэхээр тогтож, “Буриад Судлалын Академи" үүсгэн 

байгуулж, 2008 оны 3-р сарын 5-нд хуулийн дагуу бүртгүүлж, ТББ-ын гэрчилгээ, 

тамга тэмдэгээ авч, хийх ажлын үндсэн чиглэлийг тодорхойлж, ажлын 

төлөвлөгөөгөө нарийвчлан гаргаж ажиллаж байна. 

Академийн зорилго нь “Буриад судлалын чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил 

эрхэлж буй Монгол улсын иргэн судлаач, эрдэмтдэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, 

тэдгээрийн эрх ашгийг хамгаалах, гадаад орнуудын энэ чиглэлийн байгууллага, 

эрдэмтэн судлаачидтай хамтран ажиллах, гадаад дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх, 

сурч боловсрох, эрдэм судлалын ажил эрхлэхэд туслах ба мөн буриадын түүх, хэл 

соёл, угсаатан, зан заншил, аман болон утга зохиолыг шинжлэх ухааны аргазүйн 

үүднээс сурвалжлан цуглуулж, судлан тодорхойлох, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхэд 

оршино" гэж тодорхойлсон бөгөөд ашгийн төлөө бус нийгэмд үйлчилдэг, эрдэм 

судлалын ажил эрхлэх төрийн бус байгууллага юм. 

Тус байгууллагын Удирдах зөвлөлийн гишүүдээр доктор, профессор 

Г.Гантогтох, Г.Цэрэнханд, доктор, дэд профессор, Г.Батцэрэн, Р.Чүлтэмсүрэн, 

доктор Б.Ширнэн, докторант Д.Ариунаа, магистр Б.Ууганбаяр нар, Удирдах 

зөвлөлийн дарга бөгөөд Ерөнхийлөгчөөр доктор М.Одмандах, Гүйцэтгэх захирлаар 

магистрант Б.Чинзориг, Зөвлөхөөр доктор, профессор Г.Цэрэнханд, Нарийн 

бичгийн даргаар магистр П.Нармандах нар сонгогдон ажиллаж байгаа ба 

академийн дэмжигч гишүүнээр 90 гаруй, гишүүнээр 20 гаруй хүн бүртгүүлээд 

байна. 
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Хийж буй ажлын тухай 

Бид 2008 оны 3-р сарын 28-нд “Буриад судлалын өнөөгийн байдал, хөгжүүлэх 

чиг хандлага" сэдэвт дугуй ширээний ярилцлагыг буриад судлаачид, эрдэмтэн 

мэргэдийг оролцуулан хийсэн бөгөөд академийн хийх ажлын төлөвлөгөөг 

танилцуулж, санал солилцон, үндсэн чиглэлээ нарийвчлан тодорхойлж авлаа.  

Энэ дугуй ширээний ярилцлагын үеэр эрдэмтэд бүтээлийн дээжээсээ академид 

хандив өргөснөөр бид одоогоор 20 гаруй номтой болж, номын сангийн эх сууриа 

тавиад байна. Мөн академийн дотоод зохион байгуулалтыг оновчтой болгох 

үүднээс салбартай байхаар тогтож, салбарын эрхлэгч нарыг сонгон ажлыг нь 

эхлүүллээ. 

Манай академийн Түүх, угсаатан судлалын салбарын эрхлэгч Б.Ширнэн, Хэл, 

зохиол судлалын салбарын эрхлэгч Г.Гантогтох, Соёл, урлаг судлалын салбарын 

эрхлэгч Г.Батцэрэн, Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны салбарын эрхлэгч 

Б.Дашням, Эх бичиг, сан хөмрөгийн салбарын эрхлэгчээр Б.Чинзориг нар ажиллаж 

байна. 

2008 оны 4-р сарын 9-12-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод аймгийн 

ЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Дархад, Буриад судлалын зарим асуудал" сэдэвт 

Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд академийн гишүүдээс илтгэл 

хэлэлцүүллээ. Мөн 5-р сарын 14-нд Дорнод аймгийн төвд Дорнод Монголын дээд 

сургуулиас санаачлан ОХУ-ын Буриад Улсын Их Сургуультай хамтран зохион 

байгуулсан “Буриад ертөнц: үзэл баримтлал ба хэл соёлын бодлого" сэдэвт Олон 

улсын эрдэм шинжилгээний хуралд манай академийн гишүүдээс таван хүн илтгэл 

хэлэлцүүлсэн бөгөөд ОХУ-ын Буриад улс, Эрхүү мужын Усть Ордын тойрог, Агын 

тойргоос ирсэн төлөөлөгч нартай хамтран ажиллах талаар гэрээ, хэлэлцээ 

байгуулж, Чита мужын Агын тойргын буриад хэлний сургалттай Зүтгүлийн дунд 

сургуультай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Мөн БНХАУ-ын 

ӨМӨЗО-ны Хайлаар хотын Хөлөнбуйр дээд сургуулийн Монгол судлалын 

сургуультай хамтран ажиллах талаар ярилцаж, урьдчилсан байдлаар тохирлоо.  

ОХУ-ын Агын тойргийн Зүтгэлийн дунд сургуулиас манай академийн үйл 

ажиллагааг дэмжих үүднээс буриад хэлний сурах бичгийг хандивлахаар хэлэлцэж 

тохирсноос гадна Монголын буриад сумдын Ерөнхий боловсролын дунд 

сургуультай хамтран ажиллах, шифийн харилцаа тогтоохоор болоод байна. 

Ингэснээр буриад сумдын хүүхэд, сурагчид буриад хэл аялгуугаа мартахгүй байх, 

ёс заншлаа сэргээн хөгжүүлэхэд тодорхой ахиц дэвшил гарна гэдэгт бид итгэж, 

найдаж байна. 

Цаашид “Буриад ертөнц" сэдэвт хурлыг хоёр жилд нэг удаа Олон улсын 

төвшинд хийж байхаар тогтож, зургаан хүний бүрэлдэхүүнтэй зөвлөл байгуулж, 

тэргүүнээр нь академийн Ерөнхийлөгч М.Одмандах сонгогдсон байна. Манай 

академиас буриад судлалыг хөгжүүлэх талаар нэлээд ажлыг санаачлан, зарим 

зүйлийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд буриадын түүх, угсаатны зүй болон хэл 

аялгуу, урлаг соёлыг шинжлэх ухааны үүднээс судлан цуглуулах, залуу хойч үедээ 

ёс заншил, түүх соёлоо өвлүүлэн, заан сургах талаар тодорхой төлөвлөгөө гаргаж 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.  
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 Хуасай М.Одмандах 

Буриад Судлалын Академийн ерөнхийлөгч 

МУБИС-ийн багш, доктор /Ph.D/ 

 

 

МОНГОЛ ДАХЬ БУРИАД СУДЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН  

БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА 
 

Хураангуй 

Энэхүү өгүүлэлдээ Монгол дахь буриад судлалын түүх, өнөөгийн байдлыг 

чиглэл бүрээр нь тодорхойлон гаргаж цааш нь ямар ажил, судалгаа хийх боломж, 

шаардлага байгааг тодруулахыг хичээсэн болно.  

Монголд буриад судлал нь нэгдсэн системтэй болж хараахан амжаагүй байна. 

Хүмүүс өөр өөрсдийн сонирхол, хүслийн дагуу энэ тэнд, тархай бутархай, хэсэг 

бусаг байдлаар судлаж байгаа боловч хүмүүст тодорхой судалгаа алга байна. Ихэнх 

тохиолдолд аман зохиол, хэл аялгууны материал нь эх хэрэглэгдэхүүний төвшинд 

цуглуулсан зүйл олон боловч нарийвчилсан судалгааны ажил хийж, нэгдсэн 

дүгнэлт гаргасан нь харьцангуй цөөн байгаа юм. Тиймээс цаашдаа дээрх баялаг эх 

хэрэглэгдэхүүнийг нарийвчлан судлах нь өнөөгийн буриад судлаачдын өмнө 

тулгарсан чухал ажил болоод байна. 

1. Буриад судлалын өнөөгийн байдал 
Монгол судлалын нэгэн салбар болсон “буриад судлал” одоогоос 60 гаруй 

жилийн тэртээ эхэлсэн хэдий боловч монгол судлалын нэгэн хавсарга судалгааны 

хүрээнд явж ирснээс бус бие даасан судлагдахууны хувьд төдийлөн нарийвчлан 

судлагдаагүй явсаар өдий хүрсэн байна. Монголын түүх-угсаатан зүй, ардын аман 

зохиол, урлаг, утга, соёл судлал зэрэг судалгааны хүрээнд тодорхой эрдэмтэд 

судалгаа хийж, ШУА-ийн Хэл зохиолын болон Түүхийн хүрээлэнгээс эрдэм 

шинжилгээний экспедицээр 10 гаруй удаа монголын буриадуудын амьдран суудаг 

аймаг, сумаар явж, аман зохиол, түүх, угсаатны зүйн холбогдолтой, эд өлөг, эх 

хэрэглэгдэхүүнийг сурвалжлан цуглуулж, хүрээлэнгүүдийн сан хөмрөгт хадгалсан 

байна.  

Гэвч тал бүрээс нарийвчлан судалсан зүйл нэн ховор байгаа нь Монголд 

“буриад судлал” төдийлөн бие даасан салбар болоогүйг харуулж байна. Энд түүхэн 

нөхцөл шалтгаан байсныг үгүйсгэх аргагүй. Харин энэ үед академич Б.Ринчин, 

түүхч, эрдэмтэн зохиолч Х.Пэрлээ, угсаатан судлаач эрдэмтэн Х.Нямбуу, доктор, 

профессор Б.Сумьяабаатар, Ж.Цолоо, Г.Гантогтох зэрэг манай нэртэй судлаачид 

тодорхой хүрээ, хязгаарын дотор эрдэм судлалын ажил эрхэлж, илтгэл, өгүүлэл, 

ном товхимол нийтлүүлж байсан нь сайшаалтай хэрэг юм. Тэд бол монгол дахь 
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буриад судлалын эх суурийг баттай тавьж өгсөн гавьяатай хүмүүс. Түүний буухиа 

өнөөдөр улам батжин, өргөжин тэлж байгааг бид харж байна. 

Харин 1990 оны ардчиллаас хойш монголын ястан угсаатнууд түүх, аман 

зохиол, хэл, соёл, ёс заншлаа сэргээх, түүнийг судлан тодорхойлох талаар чөлөөтэй 

болж, төдий чинээгээр судлаачид бие даасан эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг 

хийх болсон нь монгол судлалд чухал зүйл байсан юм. Үүний үр дүнд цөөнгүй 

эрдэмтэд ойрд, дархад, хотгойд, буриад судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг 

хамгаалж, нэг сэдэвт зохиол болон эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, ном, нэг сэдэвт 

зохиол бичиж хэвлүүлэх болсон нь монгол судлалд, тэр дундаа ястан, угсаатан 

судлалд тодорхой ахиц дэвшил гарсныг харуулж байна.  

Өнөөдөр Боржигон судлалын төв, ойрд судлалын “Тод номын гэрэл төв”, 

Хотгойд судлалын төв, Буриад судлалын академи, Дархад судлалын нийгэмлэг 

зэрэг ТББ-ууд бий болж ШУА-ийн харьяа хүрээлэнгүүд болон гадаадын 

судалгааны байгууллагуудтай хамтран түүх, утга соёл, ястан угсаатны соёл, ёс 

заншил, аман зохиолын талаар эрчимтэй судалгаа хийж байгаа нь “Монгол 

судлал”-д оруулж буй тэдний хувь нэмэр юм. Ингэж монголчууд өөрсдийн ястан, 

угсаатны талаарх иж бүрэн судалгааг бүрэн хийж чадах аваас монгол судлал 

жинхэнэ утгаараа хөгжиж, шинжлэх ухаанд үнэтэй хувь нэмэр болох боломжтой.  

Буриад судлалын асуудлаар сүүлийн жилүүдэд манай улсад “Алтаргана-2000” 

наадмын хүрээнд “Буриад монголчуудын угсаа-түүхийн зарим асуудал”, 2008 оны 

4-р сард Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод “Дархад, Буриад судлалын зарим асуудал”, 

мөн 5-р сарын 14-нд Дорнод аймагт Дорнод дээд сургууль, ОХУ-ын Буриад Улсын 

Их Сургуультай хамтран “Буриад ертөнц: үзэл баримтлал ба хэл соёлын бодлого” 

зэрэг Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулсан нь буриад 

судлаач эрдэмтдийн хувьд бүтээсэн хийснээ олон нийтэд түгээхэд ихээхэн ач 

холбогдолтой болсон юм. Мөн зарим эрдэмтэд гадаад улс орнуудад болсон эрдэм 

шинжилгээний бага хурал, симпозумд удаа дараа оролцож илтгэл хэлэлцүүлж, 

цөөнгүй өгүүлэл, судалгааны бүтээл хэвлэгдэх болсон нь монголын буриад судлал 

бие даасан нэгэн салбар болон хөгжих боломжтойг харуулж байна.  

Буриад судлалыг хөгжүүлэхийн төлөө бие сэтгэлээ чилээн, оюун бодлоо 

хөвчилж байгаа Б.Сумьяабаатар, Г.Гантогтох, Г.Цэрэнханд, Р.Рэгзэндорж, 

Л.Галбаабадраа, Д.Дамдинжав, Д.Ханджав, Т.Галсан, Б.Ширнэн, А.Оюунтунгалаг 

нарын судлаачдын буухиаг үргэлжлүүлэх залуу судлаачдыг бэлтгэх нь монголд 

буриад судлал тасралтгүй, залгамж холбоонд хөгжих бодит боломжийг нээх юм. 

Ахмад, залуу судлаачдын нягт холбоог хангах нь бидний цаашид анхаарах гол 

зүйлийн нэг гэж бодож байна. 

Буриад судлал ийм төвшинд хөгжихөд 1994 оноос эхэлсэн буриадын 

“Алтаргана” наадам үнэтэй хувь нэмэр оруулсан бөгөөд буриад гэсэн ухамсар, 

сэтгэлгээ, буриад монголчуудаа гэсэн сэтгэлийг бадраасан, цаашид судалгаа 

шинжилгээний ажил эрхлэх зайлшгүй шаардлагатай төдийгүй цаг нь болсон 

гэдгийг ухааруулсан том үйл явдал байсан юм. Тийм учраас “Алтаргана” наадмын 

түүхэн ач холбогдол, ирээдүйн үүргийн талаар мартаж хэрхэвч болохгүй бөгөөд 

цаашид улам өргөн дэлгэр болгож, буухиаг таслалгүй авч явах нь монгол улсын 

хэмжээний асуудал болоод байна. 
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2. Буриад хэл, аялгуу судласан тойм 
Монгол эрдэмтэд буриад-монгол хэл аялгууны талаар бие даасан дорвитой 

судалгаа шинжилгээний бүтээл сүүлийн жилүүдэд цөөн боловч хэвлэгдсэн байна.  

Профессор Ж.Санжаа “ОЦМХ-ний авиазүй” бүтээлдээ буриад-монгол хэлний 

авиа зүйн зарим онцлогийг дурьдсан, профессор Ц.Өнөрбаян “ОЦМХ-ний үгзүй” 

бүтээлдээ үгзүйн талын зарим онцлогийг дурьдсан ба мөн академич Д.Төмөртогоо 

“Монгол хэлний түүхэн хэлзүй” номын 1 боть “Түүхэн авиа зүй” бүтээлдээ буриад 

хэлний авианы зарим түүхэн хувьсал онцлог талаас нь судлаж дүгнэлт гаргасан 

байна.  

“Монгол хэлнүүдийн харьцуулсан хэл зүй” /1983 он/ хамтын бүтээлд авиа зүй, 

үг зүй талаас нь харьцуулан судласан байна. 1987 онд Г.Гантогтох “БНМАУ-ын 

нутгийн аялгууны толь бичиг” /Буриад аялгуу/-ийг бичсэн боловч 1988 онд цөөн 

тоогоор хэвлэгдэж, мөн 1992 онд Сөүл хотод цөөн тоогоор хэвлэгдсэн нь манай 

судлаач, хүмүүст төдийлөн хүрээгүй байна. Уг толь нь орчин цагийн монголд 

хэлний буриад хэл аялгууг судлах үгийн сангийн гол хэрэглэгдэхүүн болохуйц том 

бүтээл болсон юм.  

Хэл шинжлэлч, доктор Б.Ширнэн “h”-авиаг судлахын оршилд” /УБ, 2005/ гэсэн 

h авианы тухай авиан зүйн талаас нь мөшгин хөөсөн нэг сэдэвт судалгааны бүтээл 

нь буриад хэл аялгууны нэгэн өвөрмөц онцлогийн нэг “h” авиаг дэлхийн хэл 

аялгууны ижил төстэй үсэг болон авиалбарын талаар иж бүрэн судалгаа хийсэн нь 

ихээхэн олзуурхууштай ажлын нэг болжээ. 

Буриадын хэл аялгууг дагнан судлаж Т.Цэрмаа “Ага аялгуу” /2004/, Г.Батзаяа 

“Монгол хэлний нутгийн аялгуунуудын авианы харьцуулал” /2007/ зэрэг сэдвээр 

докторын зэрэг хамгаалсан бол МУИС-ийн багш Г.Гантогтох “Буриад аялгууны 

үгийн сангийн бүрэлдэхүүний онцлог”, “Монгол зан үйлийн аман зохиолын 

уламжлал” зэрэг сэдвээр дэд докторын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг 

хамгаалсан байна. Дээрх судалгаанд буриадын хэл аялгуу, тэр дундаа үгсийн 

сангийн талаас нь харьцуулан судалж дүгнэлт хийсэн нь буриад судлалд томоохон 

хувь нэмэр болсон гэж дүгнэж болох юм. 

Буриад монгол хэлний аман аялгууг судлахад хэрэглэгдэх тулгуур эх 

материалын арвин их цуглуулга нь ШУА-ийн ХЗХ-ийн номын сангийн сан хөмрөгт 

хадгалагдаж байна. ХЗХ-ийн нутгийн аялгуу судлалын эрдэм шинжилгээний 

ангийн судалгаа, мөн МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний ангийн судалгааны 

материалуудад түшиглэн буриад хэл аялгууг судлан, авиазүй, үгзүй, үгийн сангийн 

төвшинд иж бүрэн судалгаа хийх нь нэн шаардлагатай байна. Мөн саяхан Дорнод 

дээд сургуулийн багш, докторант С.Алтанцэцэг “Буриад хэл аялгууны зөрөөтэй 

үгийн толь” /2007/ бэсрэг толь бичсэн нь Дорнодын хорь, ага аман аялгууны халх 

аялгуунаас зөрөөтэй үгийг тайлбарлан хэвлүүлсэн нь судлаачдад нэн хэрэгтэй ном 

болсон байна.  

3. Буриад аман зохиол судлалын тойм 

Буриад судлалын нэгэн салаа мөчир болсон буриадын аман зохиол судлах ажил 

монгол улсад нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс эхэлсэн боловч нэгдсэн системтэй 

уялдаа холбоотой судалсан судалгаа хараахан алга байна. Өнөөдөр буриадын аман 

зохиолыг цөөхөн эрдэмтэд  

Монголын буриадын аман зохиолыг Б.Ринчен, Ц.Сумъяабаатар, 

Х.Сампилдэндэв нар анхлан, бөө мөргөл, угийн бичиг, хуримын зан үйл, яруу 
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найргийг нь судалсан. Ч.Содном “Буряад арадай дуунууд” (1964), Г.Цэрэнханд 

“Буриад зан үйлийн дуу” (1988) түүвэр, Тойсомын Галсан “Монголын Буриадын 

амрагийн дуу” (1994), “Буриад язгуур домгийн товчоон” (1998), Афганистаны 

Абдул Мажид “Монголын буриадын ардын дууны яруу найргийн онцлог” (1994), 

Д.Бямбасүрэн “Буриад түмний гарал, түүх, угсаатны онцлог” (2003), Д.Дамдинжав, 

“Бөртэ чоно, Барга баатар, Алун Гуа нарын судалгааны зарим асуудалд” (2004), 

Д.Ханджав, С.Батбилиг “Буриад-Монголчуудын тотем, уриа дуудлагын тухайд” 

(2002), Р.Чүлтэмсүрэн Дорнод аймгийн нэрт зайран агсан, буриадын галзууд 

омгийн Чойжилын Цэрэнгийн тухай “Хэцийн дуу тасраагүй” өгүүлэл, Г.Гантогтох 

буриадын бөө мөргөл, угсаатны зүй, зан үйлийн аман зохиолыг судалж, Дорнодын 

Багшийн сургуулийн багш С.Алтанцэцэг буриадын зан үйлийн дууг нарийвчлан 

судалж байна.  

Судлаач Тойсомын Галсан буриадын язгуур домгийг судалж эрдмийн зэрэг 

хамгаалсан нь одоогоор хийгдээд байгаа иж бүрэн судалгааны нэг болсон байна. 

Аман зохиол судлаач, хэлшинжлэлийн шинжлэх ухааны доктор, профессор, 

МУИС-ийн багш Г.Гантогтох, доктор, профессор Ж.Цолоо нар хамтран олон 

жилийн турш сурвалжлан цуглуулсан эх хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан “Арван 

гурван ноёдын дуун” /2007/ эмхэтгэлийг хэвлүүлсэн нь буриадын аман зохиол 

судлалд үнэтэй хувь нэмэр болсон жинтэй бүтээл юм. Гэвч буриадын ардын аман 

зохиолын эх хэрэглэгдэхүүнийг бүрэн судалж, чиглэл чиглэлээр судалгааны ажил 

эрхлэх боломж их байна. Тууль, явган үлгэр, зүйр цэцэн үг, оньсого таавар, хууч 

яриа, домог, зан үйлийн аман зохиол, буриадын хуримын аман зохиол гэх мэт 

сэдвүүд бараг хөндөгдөөгүй атар хэвээр байна. Цаашид залуу судлаачид эдгээр 

сэдвээр ажиллах бүрэн боломжтой байна. 

Монголын талаас аман зохиол судлаач Ч.Содном 1964 онд “Буряад арадай 

дуунууд” нэртэй 300 орчим дуу багтаасан нэгэн эмхэтгэлийг хэвлүүлэхдээ Дорнод, 

Хэнтий аймгийн буриад нарын дунд өргөн дэлгэрсэн, нийтлэг сэдэв бүхий ардын 

дууг багтааж, оршил тайлбар хийн хэвлүүлсэн нь нэлээд сонирхол татах эх 

хэрэглэгдэхүүн болсон байна. 1983 онд Н.Дулмаа “Хувьсгалын дуу” гэсэн бяцхан 

эмхэтгэлийг нот, оршил тайлбарын хамт 70 гаруй дууг багтааж хэвлүүлсэн нь 

хувьсгалын сэдэвт буриад ардын дууг судлахад чухал хэрэглэгдэхүүн болсон ном 

юм. 1988 онд “Буриад ардын зан үйлийн дуу” гэсэн эмхэтгэлийг доктор 

Г.Цэрэнханд эмхэтгэн хэвлүүлсэн бол 1994 онд Т.Галсан “Монголын буриадын 

амрагийн дуу” түүвэр, 2004 онд ардын армийн хурандаа асан Б.Цэрэн “Буриад 

дуунай түүбэри” /2005/, Л.Галбаабадраа “Хөвсгөл нутгийн буриад зоны суух 

хуурын сургалтын буриад дууны түүвэр” /Мөрөн, 2008/ зэрэг түүвэр хэвлүүлсэн нь 

буриад дууны судалгааны эх хэрэглэгдэхүүнийг баяжуулсан хэрэг юм. 

Мөн Афганистаны монголч эрдэмтэн Абдул Мажид 1995 онд буриад дууны 

судалгаагаар эрдмийн зэрэг хамгаалсан бол СУИС-ийн багш Г.Батцэрэн мөн 

буриад дууг судлан урлаг судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаалсан явдал нь уг 

сэдэв судалгааны эргэлтэнд баттай орж, судлаачдын анхаарлыг татсаныг гэрчилнэ. 

Энэ бүхнээс үзэхэд буриад дууны судлал нэлээд өргөжин хүрээгээ тэлсэн нь 

харагдаж байна. Гэвч эмхэтгэн хэвлүүлсэн нь нэлээд буй боловч нарийвчилсан 

судалгаа хараахан бүрэн хийгдээгүй байна. 

Буриад туулийн талаар Дорнод Дээд Сургуулийн багш докторант Б.Шагдаржав 

нэлээд зүйлийг хийж, цөөнгүй туулийг буриад хэл аялгуунаас орчин цагийн монгол 
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хэлрүү хөрвүүлэн хэвлэлд бэлтгэснээс гадна, ажиглалт, шинжилгээ дүгнэлт хийж 

байгаа нь буриадын тууль судлалд оруулж байгаа томоохон хувь нэмэр юм. 

4. Буриадын түүх судлалын өнөөгийн байдал 
Монголын буриадуудын түүхийн судалгаа нэлээд ахицтай байгааг онцлон 

дурдах хэрэгтэй байна. Түүхийн талаар нэлээд эрдэмтэд бүтээл туурвиж байгаагаас 

гадна ахмад настнууд өөрийн мэдэх хүрээнд буриадын гарал угсаа, түүхийн талаар 

судалгаа хийсээр байна. Тухайлбал, судлаач Р.Рэгзэндорж, Д.Дамдинжав, 

А.Оюунтунгалаг, Б.Санжаадамба, Г.Батжаргал, Т.Галсан, Д.Ханджав, Б.Ууганбаяр, 

Б.Ширнэн, С.Ишбалжир, Д.Бадамням нарын зэрэг олон судлаач, багш нар 

буриадын түүхийн тодорхой асуудлыг сонгон авч өөр өөрийн судалгааг хийсээр 

байна.  

Буриадын угсаа гарвал, түүхийн талаар монголд сүүлийн хэдэн жилд хэд хэдэн 

хурлыг хийсэн нь түүх судалгаанд түлхэц үзүүлсэн ажил болсон байна. Уг 

хурлуудаар буриадын угсаатны зүйн болон түүхэн талаас нь нэлээд асуудлыг 

дэвшүүлэн тавьж, шийдвэрлэхийг зорьсон байна. Монголын буриадын түүхийн 

талаарх судалгаа нь гарал үүслийн талаар болон их нүүдэл, 1930-аад оны их 

хэлмэгдүүлэлтийн талаар голлон анхаарч ирсэнээс гадна ихэвчлэн монгол руу 

нүүсэн гурван удаагийн нүүдэл, 1930-аад оны их хэлмэгдүүлтийн талаар анхаарч 

ирсэн нь нэг талаас өрөөсгөл хандлага гэж үзэж болохоор байна. Мөн монголын 

буриад сумдын түүхэн товчоог бичиж гаргасан нь буриадын түүх судлалд үнэтэй 

хувь нэмэр болсон бүтээлүүд болсон байгааг тэмдэглэн хэлэх нь зүйд нийцнэ. 

Дорнод аймгийн Баян-Уул, Баяндун, Дашбалбар, Цагаан-Овоо, Хэнтий аймгийн 

Дадал, Биндэр, Батширээт зэрэг сумын түүхэн товчоонд буриадын түүхийн чухал 

чухал мэдээ баримтууд байгаа нь түүх судлалд эргэж харах, судлан тодорхойлох 

шаардлагатай юм. 

С.Баттогтохын “Нууц хуйвалдаанаас нугалаа завхралд”, А.Нямаа, Батцэцэг 

“Орос дахь монгол угсааны хүмүүс”, Д.Дамдинжав “Монголын буриад зон” /2002/, 

“Монголд дагаар орсон буриадын товч түүх” /Чойбалсан, 2000/, “Шинэ монголын 

төлөө тэмцэж явсан буриадууд тэдгээрийн хувь заяа” /2006/, Д.Бадамням 

“Буриадууд цагааны оргодол гэж үү” /2000/, Алтаргана наадамд зориулсан “Буриад 

монголчуудын угсаа-түүхийн зарим асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл /2000/ зэрэг бүтээл болон монгол улсын 

түүхийн ботиудад буриадын түүх, гарал угсааны талаар судлан шинжилсэн байдаг.  

МУБИС-ийн БС-ийн багш доктор, дэд профессор А.Оюунтунгалаг монголын 

буриад нарын түүх, угсаатны талаас нь судлан “Монголын буриад” сэдвээр 

түүхийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан нь буриадын түүх судлалаар 

хамгаалсан иж бүрэн судалгааны нэг болсон юм. 

5. Буриадын угсаатан судлалын өнөөгийн байдал 

Буриад монголчуудыг угсаатны зүйн талаас нь дагнан судалсан судалгааг цөөн 

бус хэвлэгджээ. Монголын угсаатны зүйн судалгааны нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг 

болж судлагдсаар өдийг хүрсэн байна.  

Судлаач Х.Пэрлээ, Б.Ринчен, Х.Нямбуу, Г.Цэрэнханд, Б.Сумьяабаатар, 

Б.Ширнэн, А.Оюунтунгалаг, Д.Ханджав нарын зэрэг эрдэмтэн судлаачид буриадын 

угсаатны зүйн талаар чамбгүй судалгаа хийжээ. Нэрт эрдэмтэн Х.Пэрлээ “Нэгэн 

гэрийн түүхийн тухай” /1958/, Б.Ринчен “Сэлэнгийн зургаан эцгийн тухай” /УБ., 

1959/, “Хори-буриадын нэгэн угийн бичгийн тухай” /1965, Мажар/, С.Сумьяабаатар 
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“Буриадын угийн бичгээс” /1966/, Г.Цэрэнханд “Буриадын гарал үүсэлд холбогдох 

тэмдэглэл”, Х.Нямбуу “Буриад”, “Ойрд” цуврал өгүүлэл, Д.Бямбасүрэн “Буриад 

зоны уг гарал угсаа” /2003/, Б.Ширнэн “Тэнгэр уншихуй” /2004/, А.Оюунтунгалаг 

“Монголын буриад” /2004/ зэрэг бүтээлд буриадын гарал угсаа, угсаатны зүйд 

холбогдох олон асуудлыг хөндөж, ялангуяа буриадын бөөгийн гарал үүсэл, домог, 

шүтлэг, аман билэг талаас нь судалгааны эргэлтэнд оруулсан явдал нь энэ 

чиглэлийн судалгаанд үнэтэй эх хэрэглэгдэхүүн, судлагдахуун болж байна.  

Өнөөдөр буриадын бөө судлал харьцангуй сайн хөгжсөн бөгөөд үүнд судлаач, 

академич Б.Ринчен, доктор, профессор С.Дулам, доктор, профессор Д.Бум-Очир 

нарын оруулсан хувь нэмэр үлэмж их юм. 

Эдгээр бүтээлээс харж байхад буриадын хувцас, эд өлөг болон идээн соёлын 

талаар судлан тодорхойлсноос гадна ёс заншил уламжлалын талаар эх 

хэрэглэгдэхүүнийг хэвлүүлсэн учраас хойч үеийн судлаачид судлан тодорхойлох 

шаардлагатай болжээ. 

6. Буриад судлалын цаашдын чиг хандлага, тулгамдсан асуудал 

Өнөөдөр монголд буриад судлалыг тодорхой систем дэс дараатай, бодлого 

чиглэлтэйгээр эрдэмтэн судлаачдын хүч, боломж, бололцоог нэгтгэн чанарын шинэ 

шатанд гаргах нь цаг үеийн шаардлагаар бидний өмнө тавигдаж байна.  

Буриад Судлалын Академи нь эхний ээлжинд “монгол дахь буриад судлал”-

ыг хөгжүүлэхэд анхаарахаас гадна гурван гүрний буриадын аж амьдрал, ёс заншил, 

түүх, угсаатны зүйн судалгааг харьцуулан судалж, бүх талын судалгаа 

шинжилгээний ажлыг иж бүрэн хийхийн тулд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн 

ажиллахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд өмнөх судлаачдын хийсэн бүтээснийг дахин 

давтахгүйгээр шинэчлэн хөгжүүлж, буриад судлалыг шинэ шатанд гаргахад 

анхааран ажиллана.  

Бидний өмнө шийдвэрлэх нэг чухал зүйл бол буриад судлаачдын залуу халааг 

бэлтгэх, тэднийг сургаж дадлагажуулах, сэтгэл зүрхээрээ буриад судлалын ажлыг 

эрхлэн ажиллах залуучуудыг олж, тэднийг дэмжин туслах, эрдэм судлалын ажлын 

арга зүйд сургахаас гадна гадаад хэлний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хөрш 

орнуудын буриад судлаачдын туршлагаас суралцуулж, цаашдын эрдэм судлалын 

ажилд нь чиглүүлэх юм.  

Монгол орны буриад сумдын нутгаар 10 гаруй удаа экспедициэр сурвалжлан 

цуглуулсан эх хэрэглэгдэхүүнийг шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулж, олны хүртээл 

болгохын тулд холбогдох хүрээлэн, байгууллагууд-тай хамтран ажиллах талаар 

төлөвлөж байна. Энэ бол сүүлийн 50 гаруй жилд олж цуглуулсан юугаар ч 

солишгүй чухал баялаг юм.  

Мөн буриад судлалын чиглэлээр бичсэн ном, гарын авлага, эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны бүтээлийг хэвлэн нийтлүүлж судлаачдын хүртээл болгох нь буриад 

судлалд оруулах томоохон хувь нэмэр болохоос гадна судлаачдын хөдөлмөр 

зүтгэл, буриад судлалд оруулсан гавьяаг жинхэнэ утгаар нь олны сонорт хүргэх 

боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. 

Манай академиас буриад судлалыг дараах зүйлээр өргөжүүлэн судлах, үйл 

ажиллагааны дараах чиглэл гаргаад байна. Үүнд: 

1. Буриадын түүх, угсаатны зүй, хэлзохиол, утга соёл, бөө, шашин соёлын 

талаарх судалгааг явуулж, эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион 

байгуулах, гарсан үр дүнг нийтийн хүртээл болгох,  
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2. Буриад монголчуудын түүх-угсаатан, хэл соёлын талаарх мэдээллийг 

цуврал сэтгүүл, сонин, бусад мэдээллийн хэрэгслүүдээр хүргэх, мөн 

сургалт, соёлын өдөрлөг зохион байгуулах,  

3. Гадаад орнуудад амьдарч байгаа буриад монголчуудтай утга соёлын 

харилцааг тогтоон хөгжүүлэх, тэдний аж амьдрал, ахуй соёл, түүх угсаатан, 

аман билгийн талаар эрдэм шинжилгээний экспедиц, аялал зохион 

байгуулах, 

4. Буриадын түүх, угсаатны зүй, аман болон утга соёлын бүтээл, ховор ном, 

дурсгалуудыг хэвлэж, эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулах, 

5. Буриадын ардын язгуур урлаг, үндэсний спортыг судлах, сурталчилан 

дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

зэргээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд эрдэм шинжилгээний бага хурал, 

эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, буриадын аман билэг болон угсаатны зүйн талаар 

экспедици зохион байгуулах, цуврал ном товхимол гаргах зэрэгт гол анхаарлаа 

хандуулан ажиллаж, тасралтгүй тогтмол үйл ажиллагаа явуулан, олон нийтэд 

буриадуудынхаа талаар зөв бодол, хандлага төлөвшүүлэх нь чухал байна.  

Мөн гадаад харилцааг өргөжүүлэхэд анхаарч ОХУ-ын буриад болон БНХАУ-

ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйрын Шинэхээний буриад монголчууд-тайгаа эрдэм 

шинжилгээ болон соёлын харилцааг тогтмолжуулж, эрдэм шинжилгээний 

ажилтнуудыг сургах, харилцан солилцох, туршлагаа хуваалцах, хамтарсан эрдэм 

шинжилгээний экспедицийг зохион байгуулах зэрэг ажлыг хийх нь буриад судлал 

олон улсын төвшинд хөгжих боломж, бололцоог нээх болно.  

Ингэснээр буриад судлалыг иж бүрэн хандлагатай, гурван гүрэнд буй буриад 

судлалыг уялдаа холбоотой, харилцан бие биенээ нөхсөн, залгамж холбоотой 

болгоход манай академийн үйл ажиллагаа чиглэнэ. Бид бүгдээрээ буриад судлалыг 

дэлхийн төвшинд гаргахын төлөө гар, сэтгэл нийлэн ажиллана гэдэгт итгэж 

байгаагаа энэ ялдард хэлэх гэсэн юм. 
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Моотгон Д.Бадамням 

Буриад Улсын соёлын гавъяат зүтгэлтэн 

 

ШИЛДЭЙ ЗАНГИЙН БААТАРЛАГ, ЭМГЭНЭЛТ  

ДУУНЫ УЧИР 
 

1727-1728 он ганц Шилдэй зангид гай түйтгэр учруулсан төдийгүй нийт 

нүүдэлчин монголчуудад, хүчирхэг хөрш нартаа хуваагдан бусдын эрхшээлд түмэн 

зовлон эдлэхийн эхлэл болсон жил байлаа. Энэ бол хаант Орос, Манж Чин улс 

хоёрын хооронд хил тавьсан жил байлаа. 

XVII зууны эхнээс ойн мод шиг олон орос хүмүүс Уралын нурууг даван Сибирь 

нутаг руу нөмрөн орж, улмаар Байгаль далай хүртэл тархан, Буриадын нутагт хүч 

түрэн ороод, тэр нутгийн нүүдэлчин “мунгал”
1
-уудын газар нутгийг булаан 

эзэмшиж суурьшсан нь тодорхой. Энэ үеэс эхлэн буриад зон “Ойн модон олон гү. 

Ород мангад олон гү” гэж ярилцах болжээ. Энэ нь буриад зон Орос гүрэнд “сайн 

дураар нэгдсэн” хэрэг байлаа гэж түүхийг гуйвуулан, “Буриадууд Орост сайн 

дураар нэгдсэний 300 жилийн ой!?” хэмээн сүржигнэж байсан нь саяхан. Тэгвэл энэ 

бол худлаа гэдгийг батлах баримт “Буриадын түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд”-

эд (“Сборник документов по истории Бурятии. XVII век”. Улан-Үдэ, 1960) өдий 

төдийгөөрөө байна. Жишээ болгон ганц хоёр баримт дурдъя: Тавьтын ноён 

П.Зарубины Ангар мөрний цаадах Брацкийн
2
 нутагт 1651-1653 онд дайтсан тухай 

илтгэл бичигт “Өчүүхэн барлаг намайг цэрэг аваад Лена мөрний эхэн хавийн галт 

зэвсэг бүхий албаны хүмүүстэй хамт Брацкийн дуулгаваргүй нутгуудыг эрхэндээ 

оруулаад, тэндэх мунгалын тэрсүүд тайж нарыг миний хүчирхэг мутарт захируул… 

гэснийг ёсоор болгов” гэсэн бол атаман Иван Похабов илтгэлдээ “Брацкийн тайж 

нар эндэх острогоос
3
 урваад албат нартайгаа хамт Мунгалууд руу нүүн одлоо” 

гэжээ. 

 Мөн Енисейн воевод
4
 В.Е.Голохвастов Цагаан хаан Алексей Михайловичид 

1666 оны 8 дугаар сарын 14-нд илгээсэн өргөх бичигтээ “Эрхэм дээдэс Таны 

өчүүхэн барлаг миний бие Баргузинд острог байгуулаад тэндээсээ тавьтын ноён 

Гаврилка Ловцовт 16 цэрэг, хөлсний 3 цэрэг захирсан аравтын ноён Оська 

Васильевыг өгөөд, бас хааны сан хөмрөгөөс хорооны зэс их буу 1, төмөр мөхлөг 

сум 40 ширхэг, их хэмжээтэй дарь олгоод, Сэлэнгэд цутгадаг Чика голын адагт … 

шинээр шивээ бэхлэлт байгуул, Братск, Түнгүс, Мугальск хүмүүсийг их эзэн хаан 

Таны үүрдийн барлаг болго… гэж явуулсан… Тэд Чика гол дээр …4 талдаа өндөр 

цамхагтай” 60 шажин
5
 тойрог бүхий острог байгуулаад, бүслэлтийн үед хамгаалалт 

болох шуудуу ухав, шуудууны дотроо үзүүртэй шор олныг зоов” гэсэн байв. Энэ 

тухай буриадуудын үйлдсэн заргын бичигт: “Атаман Иван Похабов биднийг зүйл 

бүрээр хүчирхийлэн зовоож, элдвээр хавчин боогдуулж, эмс охидыг хүчээр эдлэн, 
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самууран завхайрч, мал сүргийг дээрэмдэн, зүйрлэшгүй ихээр айлган сүрдүүлж 

байна …” гэжээ.  

Зөвхөн энэ хэдэн баримтаас үзэхэд буриад зон Орост сайн дураар нэгдэн 

ороогүй нь тодорхойгоос гадна энэ нутгийн хүмүүс уг гарвал, хэл, соёл нэгтэй 

монголчуудтайгаа нэгдэх их дүрвэлт энэ үеэс эхэлсэн гэж үзэх үндэс байна. 

Уугуул нутаг усандаа эзэн байж чадахаа больсон Хори буриад зоноос Галзууд 

омгийн зайсан Бадан Турахин, 23 настай Абжа буюу Эрээшхэн удаган нар 

тэргүүтэй 52 хүн мориор түмэн бэрхшээл туулан алс холын Москва хүрч, I Петр 

хаанд айлтгал бичиг гардуулжээ. Хаан айлтгал бичгийг үзээд энэ “инородчууд”
6
 

зүгээр нэг энэ хүртэл зүтгэж ирээгүй, зовлондоо туугдсан нь лавтай тул тэднийг 

тайвшруулан өөртөө татаж чадвал Алс Дорнодод бэхжихэд тустай гэж алсын 

хараатай сэтгээд “Дагаар орсон нутгийн хүмүүсийг хавчин дээрэлхэж үл болно 

Тийм хэрэг өдүүлсэн хүмүүсийг хатуу цээрлүүлэх болно” гэсэн утга бүхий зарлиг 

гаргаж нийтэд тунхагласнаас хойш буриад зоны байдал нэг хэсэгтээ зөөлөрч иржээ. 

Энэ үеэр Их Монгол гүрний дорнод хязгаарт байсан Манж нар хүчирхэгжээд 

Хятадын Бээжин хотыг эзлэв. Дараа нь өвөрлөгч монголчуудыг, бас Халх монгол, 

ойрад монголчуудыг дараалан эзэллээ. Ийнхүү Манж Чин улс Орос гүрэнтэй маш 

урт газраар халз тулан учрах боллоо. Энэ хоёр гүрэнд эзэмшил газраа тодорхойлон 

хил тогтоох шаардлага гарсан тул хоёр талаас төлөөлөгчид томилон хэлэлцээ хийж 

эхлэв. Үүнд Оросын талаас элчин сайд Ф.А.Головин, Чин улсын талаас бүрэн эрхт 

төлөөлөгч Сонгот нар 1689 оны 8 дугаар сарын 27-нд хэлэлцээ хийж “Нэрчүүгийн 

гэрээ”
7
 гэгчийг байгуулав. Дараа нь Оросын элчин сайд С.Л:Владиславович-

Рагузинский Манжийн бүрэн эрхт төлөөлөгч Чабина, Тэгүт, Тулишен нар 1727 оны 

10 сард Хиагтад хэлэлцээ хийж Соёны нурууны Шавийн даваанаас Эргүнэ голын 

Абагайтын толгой хүртэл хил тавих гэрээ байгуулжээ. 

 

*“Хилэ татаhан учир манай монгол арадта ехэхэн хохирол асарааhан. Юүб 

гэхэдэ, энэ үе болотор элдэб газарай монголшууд, халхашье, буряадшье, ойрадшье 

зон бэе бэедээ сүлөөтэй ябалсадаг байгаа. Харин хилын бий болоходо зарима 

буриадууд хилын саана үлэшэhэн юм. Тэдэнэй нэгэн Шилдэй занги байгаа”
13 

гэж 

бичсэн. Тийм ээ Орос, Манж хоёр их гүрний тавьсан хилээс болж хуваагдсан Азийн 

цээжинд орших Их Монгол үндэстний хүмүүс олноороо хэлмэгдэн хохирсны зөвхөн 

нэг нь Шилдэй занги даруй мөн. 

 

Эдгээр гэрээний дагуу хил тавих ажил шуурхай эхлээд 1728 он гэхэд 

шувтарчээ. Буриадын нэрт монголч эрдэмтэн, доктор Ш.Б.Чимитдоржиев энэ 

тухай: “Хил тогтоох үеэр Шилдэй занги 800 албат нарынхаа хамт Улз, Хэрлэн гол, 

Далай нуур хавиар нутаглаж байсан бололтой. Ширабнимбуу Хубитуевын “Оросын 

гүрний зүүн Сибирийн дотор агч Буриад хэмээх ястан зоны гүрэн гарсан ба түүний 

дотроос Хори
11

 эцгийн буриад зоны түүх”-д бичсэнээр бол Шилдэй занги хил тавих 

ажилд идэвхтэй оролцож явсан Шодо Болтирог гэдэг тайж хүний ойрын хамаатан 

галзууд омгийн хүн байжээ. Ойрын төрөл нь хилийн цаана үлдэх болсонд санаа 

зовсон Шодо уугуул нутагтаа даруй нүүж ир гэж хэлүүлсний хариуд Шилдэй занги 

өөрийн засуулыг
9
 илгээн “Хэрвээ морь хэрэгтэй бол ардаг хүрэн тэргүүтэй 6 морь, 

эмээл хэрэгтэй бол алтан эмээл авагтун” гэж хэлүүлжээ. Шодо Болтирог энэ үгийн 

“Хилийг Ардаг хүрэн болон тэр хавийн 6 гол, Алтан эмээл гэдэг уулыг 
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оролцуулаад тавих хэрэгтэй” гэсэн далд утгыг үл ойлгон, баярхаж байна гэж 

бодоод хил тавих газрыг сонгох талаар ямар нэг санаачлага гаргалгүй өнгөрчээ. 

“Хори буриадын хураангуй түүх” гэдэг нэр нь үл мэдэгдэх зохиогчийн сурвалж 

бичигт Ширабнимбугийн бичсэнийг бараг хэвээр нь давтаад, “Засуул тэргүүтэй 

Шилдэй зангийн элч нар хилийн дээс тавих газрыг сонгон бичигтэй цагаан 

чулуугаар тэмдэг тавьсан
10

” тухай дурджээ. 

Эдгээр түүх бичгээс гадна “Балжин хатны тухай дурдалга (тууж)” гэх мэт 

Буриадын түүхийн сурвалж бичгүүдэд гардаг “Алтан эмээл” хэмээх уул, Ардаг 

хүрэн гэдэг гол” манай улсын дорнод хилийн цаахна Шинэ барга хошууны нутагт 

байдаг.  

Мөн “Хори буриадын тухай Ацгатын товчоон” хэмээх гар бичмэлд Шилдэй 

занги хилийн цаана үлдсэн шалтгааныг дээрх байдлаар өгүүлээд, хил 

тогтоогдсоноос хойш хэдэн жилийн дараа “1730 оны үес Шилдэй занги 800 өрх 

албат нараа аваад хил давахыг оролдоод Оросын хасаг цэрэгт баригдан Манжийн 

ноёдод цаазлагдсан…” гэж дурдсанаас гадна Шилдэй зангийн дууны нэг 

хувилбарыг сийрүүлжээ: 

Найман ханатай гэрээ 

 ачаалан ябажа гарлаа би 

Найман зуун албатаяа 

 дагуулан ябажа гарлай би 

Тэмээнэйнгээ олондо 

 тэнюүн газар бэдэрлэй би 

Тэнэгэйнгээ ехэдэ тэбхэр  

 хили алхалай би 

Адуунайнгаа олондо арын 

 шивээ бэдэрлэй би 

Айдарайнгаа ехэдэ алтан  

хили алхалай би 

 Хонинойгоо олондо хоту 

  шивээ бэдэрлэй би 

 Холшоройгоо ехэдэ хүндэлэн 

хили алхалай би 

 Хара хүхэ мориёо харайжа 

хүсэгдэхэгүй гэжэ hаналай би 

Хан баабай эзэнээ харадажа 

 барихагүй гэжэ hаналай би 

Энэ зууны өөр нэг хувилбарыг Ж.Бадамдаш “Алтаргана” хэмээх буриад ардын 

дууны эмхтгэлдээ оруулжээ. 

 

 Шэлдэй занги 

 

Гунан гунан хараханайнь зай да зай 

Гүйдэл шэнжэнь адли 

Гүлмэр багахан зангийнь зай да зай 

Hуудал шэнжэнь адли 

Өдуунайнгаа олондо, зай да зай 
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Аранга шэбээ бодхолойб  

Айдарайнгаа ехэдэ,зай да зай  

Алтан хилэ алхалайб 

Хонинойнгоо олондо, зай да зай  

Хобто шэбээ бодхолойб 

Холшоройнгоо ехэдэ, зай да зай  

Хуули хилэ алхалайб 

Тэмээнэйнгээ олондо,зай да зай  

Тэбхэ шэбээ бодхолойб 

Тэршээгэйнгээ ехэдэ, зай да зай 

Тэгшэ хилэ алхалайб 

 Гунан гунан хараханиинь, зай да зай 

 Гурбан хүлдөө шүдэртэй 

Гүлмэр багахан зангинь, зай да зай 

Гурбан дабхар сэрэг соо 

Дүнэн дүнэн хараханиинь, зай да зай 

Дүрбэн хүлдөө шүдэртэй 

Дүүхэн багахан зангинь, зай да зай 

Дүрбэн зүгтөө сэрэгтэй 

 Хажа л мүнгэн hаадагни 

 Хажуу газар жэбэрбэл 

 Хайран бага наhамни 

 Харийн газар нүгшэбэл 

Энэ бол голдуу Онон голын Дадал, Биндэр, Батширээт сумын буриадуудын 

дуулдаг хувилбар бололтой. Ага нутгаас гаралтай Улз голын буриадуудын дуулж 

заншсан хувилбар ийм: 

Гунан гунан харахамни 

Гүйдэл дундаа зогсобо 

Гүлмэр багахан Шилдэй занги 

Идэр дундаа зогсобо 

 Хайбан хайбан харахамни 

 Хатар дундаа зогсобо 

 Харахан баахан Шилдэй занги 

 Идэр дундаа зогсобо 

Хүхэ түмэр hаадагни 

Хүбшийн оёорто жэбэрэбэ 

Хүйхэр хүхюүн Шилдэй занги 

Хүнэй гарта оробо 

 Хара түмэр hаадагни 

 Хадын оёорто жэбэрэбэ 

 Харахан залуухан Шилдэй занги 

 Харийнхинай гарта оробо 

Арбан сагаан шүдэеэ 

Зууhан зандаа хэбтэхэб 

Ара ла буриад нютагаа 

Бусаhан шэнди hанахаб 
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 Хорин сагаан шүдэеэ 

 Зууhан зандаа хэбтэхэб 

 Хори Буриад нютагаа 

 Бусаhан шэнди hанахаб 

Ж.Цолоо, Г.Гантогтох нарын цуглуулсан хэвлэлд бэлтгэснийг Антоон 

Мостаэртын ивээн тэтгэж хэвлүүлсэн “Арван гурван ноёдын дуун” (буриад ардын 

аман зохиолын цоморлог) номд ийм нэг хувилбар байна: 

Гунан гунан харахамни 

Гурван хүлдөө шүдэртэй 

Гүрмэлзэгшэ Шэлдэй 

Гурбан давхар сэрэг соо 

 Дүнэн дүнэн харахамни 

 Дүрбэн хүлдөө шүдэртэй 

 Дүрмэлзэгшэ Шэлдэй 

 Дүрбэн давхар сэрэг соо 

Үхэрэйнгээ олондо 

Үндэр шэбээ бодхолойб 

Үлшэрэйнгээ ехэдэ 

Үргэн хили алхалайб 

 Хонинойгоо олондо  

Хото шэбээ бодхолойб 

Холшоройгоо ехэдэ 

Хуулийн хили алхалайб 

Тэмээнэйгээ олондо 

Тэнюү шэбээ бодхолойб  

Тэнэгэйнгээ ехэдэ   

Танюуhтата хили алхалайб 

Алаг эреэн нюдэмни 

Аяга соогоо шэрьехэнэ 

Алда хара гэзэгэмни 

Гүрлеэтэеэ хагдархана 

 Дурагар хар нюдэмни 

 Долон соогоо шэрьехэнэ 

 Дэлим хара гэзэгэмни  

Томолёотоёо хосорхоно 

 Мүндэгэрхэн толгоймни 

 Мухарин ошон хэбтэхэ лэ 

 Манжу муухай дайсан 

 Манхагнан ошин үдьхэлхэл 

Хара дурагар нюдэмни 

Хараhан зандаа хэбтэхэ лэ 

Хайратай баатар бэемни 

Хара шоройдо дарагдаха ла 

Эреэн хара нюдэмни 

Энеэбхилэhэн зандаа хэбтэхэ лэ 

Эдир баатар бэемни 
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Энэ газарта хосорохо ло 

Ийм олон хувилбараар бүх буриад зоны 300-аад жил дуулсаар ирсэн энэ 

баатарлаг бөгөөд эмгэнэлт дууны утга агуулгыг молхи миний бие тайлбарлахыг 

оролдох хэрэгцээ шаардлага байхгүй. Харин Орос гүрэнд хүчээр эзлэгдсэн Монгол 

гүрний умард хэсгийн (одоо Буриад хэмээн нэрлэгдэх болсон) нүүдэлчин эсгий 

туургатанд ямар хувь тавилан тохиосныг цухас дурдахыг оролдъё. 

Монгол хэмээх ертөнцөөс таслагдан оросын төр захиргаа, цэргийн тогтолцооны 

эрхшээлд орсон олон монгол овог аймгуудын аж байдал, соёл, зан заншилд оросын 

нөлөөгөөр тодорхой өөрчлөлтүүд гарснаар барахгүй тэр олон монгол аймгууд 

нэгдэн нягтарч буриад хэмээх нэг угсаатан бүрэлдэн тогтох үйл явц эхэлсэн сайн 

талтай ч түүнд өнөөх оросын нөлөө буюу миний бодлоор орос хэмээх их үндэстний 

дээрэнгүй үзэл, хүчин мөхөс бага үндэстэн ястнуудыг хүчээр уусгах бодлого ямагт 

саад бэрхшээл учруулсаар иржээ. 

Хаант засгийн үед засаг захиргааныхаа овгийн тогтолцоог устгуулж, оросын 

газрын эздийн эрхшээлд орон, малын бэлчээр, хадлангийн газаргүй болсон малчид 

“бичигт цагаан чулууны цаана гарч, хүнээ хүн болгох, малаа мал болгохоор”
11

 өмнө 

зүг рүү хил даван нүүж эхэлжээ. Тийнхүү дүрвэж нүүгчдийн үр сад нарын нэгээхэн 

хэсэг нь та бид нар байна. 

Хаант засгийг түлхэн унагасан Ленин тэргүүтэй больщевикуудын засаглалын 

үед Буриадуудыг Автономит муж
12

 болгоод дараа нь бүр Автономит Буриад Улс
13

 

болгосныг баярлан тэмдэглүүштэй. Ийнхүү улс хэмээх статустай болж урам зориг 

сэргэсэн буриадын ард түмэн уламжлалт соёл, аж байдал,зан заншлаа сэргээн 

хөгжүүлэх их ажилд шаламгайлан оржээ. Үүний ганц жишээ хэлэхэд Буриад улсын 

дотор буриад-монгол хэл, орос хэл хоёр тэгш эрхтэй байсан тул буриад аймаг 

сумдад бүх албан хэргийг буриад хэлээр, монгол бичгээр хөтөлж байв. 

1926 онд хэл соёлоо хөгжүүлэх асуудлаар тус улсын хэмжээний анхдугаар 

зөвлөлгөөн болж, Монгол улсын Судар бичгийн хүрээлэнтэй хамтран монгол 

бичгийн хэлний нэгдмэл зөв бичих дүрэм, нэр томъёо боловсруулах төлөвлөгөө 

баталсан байна. Энэ үеэр буриадын сэхээтэн мэргэд олноор төрөн гарч, хэл соёлоо 

хөгжүүлэх хэрэгт ихээхэн амжилт олж байсныг тоочоод баршгүй. Гэтэл Сталины 

үеийн хууль бус, хүний ёсноос гадуур үйл ажиллагаа эхэлснээр тэр сайхан эхлэл 

буюу сэргэн мандалт тасарсан нь туйлын харамсалтай. 

Юуны өмнө буриад-монголчуудын мянгаад жилийн түүхтэй бичгийг устгаснаар 

их хэлмэгдүүлэлт эхэлсэн гэж болно. 1931 онд буриад овог аймгуудыг нэгтгэж 

байсан сонгодог монгол бичгийг халж, оронд нь эхлээд латин, дараа нь кирилл 

бичиг хэрэглэх болсон явдал ард түмний нэгдмэл байдал, хэл соёлын хөгжилд 

ихээхэн хор хохирол учруулав. 

1937 онд нэгдмэл Буриад улсыг гурав хувааж, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, 

соёл, аж байдлын нэгдмэл байдлыг алдагдуулав. Энэ тухай доктор 

Ш.Б.Чимитдоржиев бичихдээ: “Манай ороной түүхэдэ 1937 он шимэрүүн хатуу, 

хуули буса юүмэнүүдээр дүүрэн гажа буруу он байгаа. Агуу ехэ ударидагша 

(Сталиныг хэлжээ-Д.Б.), тэрэниие тойроhон холо харасагүй удамаршад манай 

дундаhаа хэдэн зуун мянган ухаатай бэрхэ хүбүүдыемнай хоролон абажа, ГУЛАГ-

ай хүйтэн бараагуудта абаашажа хаяhан, зобооhон, хюдаhан гээжэ. Ямар бэрхэ, 

hайн хүбүүд, басагаднай hалааб!” 
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1937 онд хара hанаата хүнүүдэй hанаашалгаар манай Буряад-Монголой 

республика гурбан хэсэг боложо таhалагдаhан, буряад-монгол арад нэгэдэлээ 

алдаhан гээжэ… Тэрэ үеhөө эхилэн манай буряад-монгол арад алишье талаараа 

hуларжа эхилээ. Нэн түрүүн соёл болбосоролнай, хэлэ бэшэгнай хохиролд ороо. 

Литературна хэлэн хүгжэхэеэ болёо…”
13

 гэжээ.  

Нэг хүнийг тахин шүтэх үе дуусч, Хрущевийн дулаарлын үе эхэлсэн гэх боловч 

Буриадын ард түмэнд халгаатай үйл явдлууд үргэлжилсээр байв. “1958 оны зун 

Н.Хрущев нэг өдөр учиргүй уурлаад (энэ нь НҮБ-д БНМАУ элсэх гэхэд гурав 

хуваагдсан гээд халгаахгүй байсантай холбоотой гэдэг.-Д.Б.) Буриад-монгол гэдэг 

нэрийн сүүлийн хэсгийг авч хая гэдэг ээлжит “мэргэн зарлиг” айлдсаны дагуу юм 

мэдэхгүй манай дуулгавартай дарга нар 1958 оны 7 сарын 7-нд “Монгол” гэдэг 

үгийг хассан тогтоол гаргасан юм даг”
15

 гэж Балдоржийн Пунцаг бичсэн байна. 

Яг энэ үеэр, тэмээ бол нүүдэлчин монголчуудын бэлгэ тэмдэг мөн гэж ихэд 

мэдэмхийрэн дүгнээд буриад зоны эдэлж хэрэглэж байсан тэмээг хоморголон 

устгасан гажиг явдал бий. Үүний дараа 1973 онд Буриад улсад цэцэрлэгээс эхлээд 

бүх сургуульд буриад хэлээр хичээл заахыг хориглосон. Үүний улмаас олон зуун 

буриад хэлний багш ажилгүй болж, буриад хэлээ мэдэхгүй бүхэл бүтэн үе өсөж бий 

болжээ. Энэ бол Брежнев хэмээх бас нэг “мэргэн удирдагчийн” учруулсан гай. 

Ардчилал, даяарчлалын өнөө үеийн гол зарчим бол бусдын эрхийг хүндэтгэх 

явдал гэж үздэг. Гэтэл Оросын удирдагчид яагаад энэ зарчмыг хүндэтгэхгүй бусдыг 

эрхийг хөсөрдүүлсээр байна вэ?! Өмнөх удирдагч нарынхаа алдаа завхралыг засах 

гэж Горбачев өөрчлөлт шинэчлэлтийг эхлүүлсэн, бололцооныхоо хирээр зассан. 

Гэтэл түүнийг зайлуулаад гарч ирсэн Сталинч товарищууд, жишээ нь Чеченийн 

өөртөө засах эрхийг хөсөрдүүлж, чеченчүүдийг хүйс тэмтрэх бодлого явуулсан., 

явуулсаар байна. Бас буриад зоны өөртөө засан тохинох эрхийг үл хүндэтгэн 

Буриадын хоёрын хоёр автономит тойргийг КГБ-ын тагнуул товарищ Путин 

устгачихлаа. Халам халаг!! Үлдээд байгаа ганц Буриад улсад маань гар бүү хүрэг 

гэж хөх мөнх тэнгэртээ залбиръя! 

Олон зуун жилийн турш ийм хүнд бэрх сорилт, басамжлал, доромжлолыг нэр 

төртэй даван туулж, буриад-монгол гэдэг үндэс язгуураа, хэл соёлоо, зан заншлаа 

хадгалан өдий хүрсэн Буриадын эрэлхэг зоригтой, тэсвэр хатуужилтай, өндөр их 

соёлтой ард түмэн өв соёлоо, хэрвээ өнөөх товарищууд элдвээр гоочлоод байхгүй 

бол, сэргээн мандуулах нь лавтай. 

“Идсэн эрүү хувхайрч, идүүлсэн бут ногоорох” цаг ирнэ ээ. Бурхан үз ээ. 

 

Зүүлт 

 

1. Мунгал-Монголыг тэр үеийн бичиг баримтад мугал, мунгал гэх мэтээр бичдэг 

байсан нь тэр бичиг үйлдэгчид бичиг номд маруухан байсантай холбоотой байж 

мэднэ. 

2. Брацкий-Ангарын эхин хавийн эхирис, булгад мэтийн монгол овог аймгуудыг 

“брацк, брат, братские люди” гэж нэрлэж байв. 

3. Острог-шивээ, бэхлэлт, Оросууд Ангар мөрний эхнээс аваад Эрхүү гол, 

Баргажин, Сэлэнгэ, Үдэ гол гэх мэт газарт хэдэн арван острог байгуулан дорно зүг 

ахисаар бүр зүүн хязгаарын Нэрчүү гол дээр острог байгуулжээ. 

4. Воевод-мужийн ноён, мужийн цэргийн захирагч 
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5. Сажен-алд, дэлэмтэй дүйх уртын хэмжээ 

6. Инородец-орос бус харь төрлийн гэсэн утгатай гадуурхсан өнгө аястай үг 

7. Нерчинский договор-Большая Советская энциклопедия. XVII боть. 

8. Кяхтинский договор-мөн тэнд XIV боть. 

9. Засуул-Оросын хасаг цэргийн есаул гэдэг цолын уугуул дуудлага нь 

10. Тэмдэг тавьсан “бичигт цагаан чулуу” хаана байгаа нь тодорхойгүй. Хилийн 

шугам болгохоор 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. 

11. 1921 оны хавар Алс Дорнодын Бүгд Найрамдах Улсын бүрэлдэхүүнд 

Автономит Буриад-монгол муж байгуулагджээ. Түүнд нийт 110000 хүн амтай Ага, 

Баргажин, Хори, Чикой (Сүх гол) аймгууд багтаж байв. Мөн тэр жилийн 10-р сард 

ЗСБНХОУ-ын бүрэлдэхүүнд хоёр дахь1921 оны хавар Алс Дорнодын Бүгд 

Найрамдах Улсын бүрэлдэхүүнд Автономит Буриад-монгол муж байгуулагдав. 

Түүнд багтсан Түнхэн, Бохан, Алайр, Эхирид-Булгад, Сэлэнгэ аймгуудын нийт 185 

гаруй мянган хүн амын 70 % нь буриад байв. 

12. 1922 онд иргэний дайн дуусч, АДБНУ-ыг татан буулгаад ЗСБНХОУ-д 

нэгтгэсний дараа Буриадын ард түмний хүсэлтээр 2 автономит мужийг нэгтгэн 

Зөвлөлт Социалист Автономит Буриад Монгол Улс байгуулах зарлигийг 

ЗСБНХОУ-ын Төвийн Гүйцэтгэх Хороо 1923 оны 5-р сарын 30-ны өдөр гаргажээ. 

Түүнд Түнхэн, Бохан, Алайр, Эхирид-Булгад, Хори, Троицкосавск, Баргажин, Ага 

аймгууд, Дээд Үдэ үезд багтаж байв. Аймгууд хошуудад, үезд волостид хуваагдаж 

байв. Буриад улсын Засгийн газар, гэгээрэл, эрүүл мэнд, хууль зүй, дотоод явдал, 

газар тариалан-хөдөө аж ахуй сангийн яамд байгуулагдав. 

13. “Как исчезла единая Бурят-Монголия” (1937 и 1958), Улан-Үдэ, 2004-“Нэгдмэл 

Буриад-монгол улсыг хуваасан нь”, нүүр 112. 

14. Мөн тэнд, нүүр 33. 

15. “Бурятия” сонин 1997-03-17. 

16. КГБ-Улсыг аюулаас хамгаалах хороо, манайхаар Дотоод явдлын яам. 
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НЭРЬЕЛЭГ 
/Буриад ардын дуут бүжгийн уламжлал/ 

 

Буриад зон дуут бүжгээр маш баялаг уламжлалтай билээ. Ардын дуу тухайн ард 

түмний зан заншил, ахуй, хэл, газар зүйн байрлал зэрэг олон хүчин зүйлсийн 

нөлөөгөөр бүтдэг. Буриад зоны дунд зохиогддог “Галын наадам” нь түүдэг гал 

тойрон “Ёохор”, “Ээрэмшэлгэ”, “Хатар”, “Нэрьелгэ” зэрэг дуут бүжиг бүжин 

дуулдаг уламжлалтай билээ. 

Эрт цагт Галын наадам хийхдээ хоёр хэсэг түүдэг асаан галын хурц гэрэлд 

тойрон зогссон залуусаас хэн нэг нь эхэлж дуулахыг шийдэж ядан байтал хэн нэгэн 

эмэгтэй: 

 Галые манайхи носоохо 

 Гайхамшигтай гэлсэгшэ 

 Ганса нэгээр дуулаха 

 Эшэртэй гэлсэгшэ 

гэж гоцлон дуулахад хүрээлэн зогсогсод залган авч буриад бүжгийн дууны 

түгээмэл дахилт болох 

 “Айхор, яахор, яахоръя 
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 Яахоржэ байжэ наадъяа” 

гэсэн үгээр дуулан бүжиглэдэг. Тэгэхдээ эхлээд хоёр басгад, нэг хүбүүнийг дундаа 

хийн гал тойрон бүжиглэж дуулж наадах ба сүүлдээ нийт залуус хоёр хэсэг болон 

хүрээлж, гар гараасаа барилцаад нар зөв тойрон найган ганхан, дуулан 

бүжиглэцгээдэг.  

Энэ үед дуулах дууг “Хатарай” буюу “Нааданай дуу”, “Нэрьелгын дуун” гэж 

нэрлэдэг. Эдгээр дуут бүжгийн хөдөлгөөний айзам хэмнэлийг зохицуулах 

зориулалттайн зэрэгцээ Галын наадамд оролцогсдын сэтгэл санааг илэрхийлэх 

үүрэгтэй. Тэгэхдээ бүр эртний үед аялгууны зориулалттай саланги тусгай үгсийн 

давтамж байснаа үгийн урлагийн шинж нь ихсэн хөгжсөн бизээ.  

Хуримлах ёсонд бэрийг үдэх, Галын наадамын үед “Ээрэмшэлгэ”, “Нэрьелэг” 

зэрэг бүжгүүдэд тус тусад нь зориулсан дуу дуулдаг. Өөрөөр хэлбэл эл хоёр 

бүжгийн хослол байдаг боловч “Нэрьелэг” голлодог. Нэрьелэг бүжиг нь “Ёохор”, 

“Ээрэмшэлгэ” бүжгийн хэмнэлээс нилээд удаавтар, намуун хөдөлгөөнтэй, найган 

бүжих бүжиг бөгөөд үг дан нь тохирсон “Баруун өндөр ууланд хүү-өөг” гэсэн 

намуун дөлгөөн айзамтай шүлэг байдаг. 

Нэрьелгийн бүжгийн үед дуулах дуу нь Ёохор, Ээрэмшэлгэ зэрэг бүжгийн 

дуунаасаа эрт цагт цөөвтөр байснаа орчин цагт бүжгийн хэмнэлд тохирсон олон 

дууг дуулах болжээ. 

Буриадын аман зохиол судлаач, эрдэмтэн Д.С.Дугаров “Бурятские народные 

песни” бүтээлдээ 1961 онд Буриад нутгаас “Нэрьеэн” гэдэг нэрийн дор нилээд 

хэдэн дуу бичиж авсан тухайгаа дурьдаад эл үгийг “ Нэрьехэ” – “Поднимать шум, 

гремет” үгчилэн орчуулаад “Весёлится” гэж утгачилан тайлбарласан байдаг. 

Д.С.Дугаровын тайлбарласнаар Ниргэх буюу Нэрьеэх гэдэг нь ниргэн нижигнэн 

хөл нийлүүлж, хөгжилдөн бүжиглэх гэсэн утгатай үг болно. Галын наадамд 

хөгжилдөн бүжиглэхдээ залуус эрэгтэй эмэгтэйгээрээ ялгаран талцан дуулах дуу, 

нийтээрээ хамтран найган бүжих үеийн дуу гэж байдаг. Тухайлбал: 

 Набтагар дээр гарч  

 Наран гартал бүжиглэе 

 Намжир бардам хүбүүдые 

 Номхортол бүжиглэе….          гэж басгадуудай дуулахад хүбүүд: 

 Тэбхэр сагаан одоной 

 Тэгшэртэлни наадъяа 

 Тэнэг бардам басгадаа 

 Тэмтэртэл нь наадъяа…гэж талцан бүжиглэж байхдаа харилцан мэтгэлцэн 

дуулж байсны ул мөр байгаа бол: 

 Баруун өндөр ууланд хүү-өөг 

 Өарын тухай шилүүс хүү-өөг 

 Бас л цаана нь харахад хүү-өөг 

 Баглагар зандан шиниус хүү-өөг …. гэх мэтээр дуулдаг эл дууг нийтээр 

нэгдэн найган бүжиглэхдээ дуулдаг байжээ. Эдгээр бадгийг ажиглахад тухайн үед 

хийх бүжгийн байдалтай дууны аяны айзам, хэмнэл зохицож байсан байдал 

харагдаж байна 

Тухайлбал: 
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Эрэгтэй, эмэгтэйгээрээ талцан харилцан мэтгэлцэж дуулах дээрхи дууг хурдан 

хөдөлгөөнт бүжгийн үед дуулж болох бол сүүлийн дуу удаан хөдөлгөөнтөй найган 

бүжих бүжгийн хөдөлгөөнд зохицсон нь илт байна. 

Мөн /ээ-хөөг, хүү-өөг/ хэмээн бөөгийн яруу найргийн сүүл холбох аргыг 

ашиглан зохиосон энэ дуу Нэрьелгын дууны нилээд эрт үед хамаарах нь лавтай 

байна. Эрдэмтэн Д.С.Дугаров Нэрьелгыг буриад хөгжим дууны нэн эртний төрөл 

зүйл ба агуулгаараа эртний эцгийн эрхт овогт нийгмийн анчин аймгийн ертөнцийг 

үзэх үзлийг тусган илэрхийлжээ тэмдэглэсэн байдаг.  

 Харганын найгалтаар найгаяа 

 Хандагайн хатаралтаар хатаряа 

 Бургааhанай найгалтаар найгаяа 

 Бугын хатараар хатаряа…. гэх зэргээр өгүүлэн буй эл дуут бүжиг анчин 

овог аймгийн дунд үүссэн байж болох юм. 

Буриадын аман зохиол судлаач, эрдэмтэн М.Н.Хангалов “Хатар” бүжгийн 

хөдөлгөөнийг Монголчуудын ан агнах үеийн ёс журамтай харьцуулхаад “Энэ 

бүжиг бол эртний үеийн нийтийн, ан зээгт авын ёс журмыг үйл хөдлөлөөр 

хуулбарлан тусгасан”…болохыг тэмдэглэсэн байдаг. 

Тэгвэл бүжигт ан агнуурыг үйл хөдлөлөөр дүрслэх явдал нь эрт үед их ав 

хоморгын өмнөх дасгал сургууль байсан төдийгүй ангийн олз омог нэмэгдүүлэх 

зориулалттай зан үйлийн чанартай үйл хөдлөл байснаа хөдөлгөөний урлагийн 

шинж нь дэвжин хөгжсөн бизээ. 

“Монголын Нууц Товчоо”-ны 117-р зүйлд Онон мөрний Хархонаг-ийн хөндийд 

Хотола хаан өргөмжлөөд Хархонаг-ийн саглагар модны дор “Хабиргата хаулаха, 

эбүдүг-тэ үлхэг болитала дэвсэн бүжиглэж хуримлав. Монгол-ун жиргаланг дэбсэн 

хуримлан жиргаха бүлээ” хэмээн тэмдэглэгдэн үлджээ. МНТ-ны зарим галиг эхэд 

/Хабиргата хаулаха, эбүдүг-тэ үлхэг болитала дэбсэбэ/ гэдгийг зориут хашилтанд 

бичсэн байдаг нь зүй ёсоор анхаарал татаж байна. 

Эртний Монголчууд саглагар модыг зан үйлийн зориулалттайгаар шүтэн 

түүнийг тойрон янз бүрийн тайлга, ёслол үйлдэн бүжиглэж нааддаг байжээ. 

МНТ-ны 117-р зүйлд “…одоо бид амраглан явъя гэж Тэмүжин Мэргэдэйн 

Тогтоогаас олзолж авсан алтан бүсээ Жамуха андад бүслүүлж, Тогтоогийн эрмэг 

халиуныг Жамуха андад унуулав. Жамуха хариуд нь Увас Мэргидийн Дайр-Үсүн-

ээс олзолж авсан алтан бүсээ Тэмүжинд бүслүүлж, Дайр-Үсүний эвэрт ишгэн 

цагаан морийг Тэмүжинд унуулав. Ийнхүү анд бололцоод: 

 Хорхунаг Жубурын хөндийд 

 Хулдгар хуны өвөрт 

 Саглагар модны дор 

 Сайхан хурим үйлдэж 

 Сайтар бүжиглэн жаргаж 

 Санаа сэтгэл нэгдэж 

 Сайн нөхөд болоод 

 Шөнө нэгэн хөнжилд орж хонох бүлээ 

Дээр өгүүлж буй бүжиг бол Буриад ардын “Хатар”, “Ээрэмшээлгэ” бүжигтэй 

агаар нэг байна. Мөн эртний гарлаараа үүнтэй шууд холбогдох “Нэрьелэг”: 

 Хажуу ла зүлэг ногооеы 

 Халцартал нь наадъя 
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 Хажуугийнхаа hанжуургыг  

 Хангир янгир наадъя 

 Хартай бардам хүбүүдыг 

 Харштал нь наадъя 

  Үзүүр зүлэг ногооеы  

  Үлтиртэл нь наадъя 

  Үhэнэйнгээ даруулгые 

  Хангинатал нь наадъя 

 Үндэр дээрэ гаражэ 

 Үүрэй сайтал наадъя 

 Үе hултай хүбүүдые 

 Үгы болтол наадъя 

 Набтар дээрэ гаражэ 

 Наран гартал наадъя 

  Намжир бардам хүбүүдые 

  Номхортоло наадъя 

  Солмон соохор одоной 

  Сохо дээрэ гартал наадъя 

  Собоо бардам басгадые  

  Сомсортоло нь наадъя…       гэхчилэн дуулдаг билээ. 

 

Эртний Нэрьелгын дууны үгийг үзвэл МНТ-ны 57-р, 117-р зүйлд “Монголын 

жаргалан” болсон “бүжиг хурим”-ын тухай, “Саглагар модны дор, сайхан хурим 

үйлдэж” сайтар бүжиглэн жарган буй тухай дурьдсантай төстэй байна. Нэрьелгын 

дуу эрт үед зохиогдсон нь эргэлзээгүй байна. 

 Хажуу зүлэг ногоог халцартал 

 Үзүүр зүлэг ногоог үлтиртэл…нь наадаж байх тухай эл дуунд өгүүлсэн нь 

“Хабиргата хаулаха, Эбүдүг-тэ үлхэг болитала дэбсэбэ”-тэй холбоотой байна уу 

гэдгийг авч үзье.  

Тойрон бүжгийн хэлбэр, хөдөлгөөн ижил байна. МНТ-нд үүнийг “Монголын 

жаргалан нь дэвсэн хуримлан жаргах” гэсэн байхад Буриад ардын дуунд “Үүр 

цайтал, цолмон цоохор одны цох дээр гартал нааддаг” гэснээрээ бүжгийн зорилго, 

цаг хугацаа адил байна. Буриадын уг дууны мөр МНТ-нд тэмдэглэгдэн үлдсэн үг 

хоёрын мөрийн утга, шүлгийн бүтэц, зохиомж адил төдийгүй зарим үг /халцартал/, 

/үлтиртэл/ наадах гэсэн үгнүүд таарч байгаа нь энэ дуу МНТ-ны Хотоло хаан 

өргөмжилсэн үеэс эдүгээ хүртэл аман хэлбэрээр хадгалагдаж ирсэн гэх бүрэн 

үндэстэй байна. 

Тухайн үеэс эдүгээ хүртэл дуут бүжгүүд хэрхэн өөрчлөгдөн, эртний 

Монголчуудын баярын энэхүү хөдөлгөөнт бүжгүүд Буриад ардын урын санд 

хэрхэн уламжлагдан хадгалагдаж ирсэн бэ гэдгийг судлах зайлшгүй шаардлагатай 

байна гэдгийг судлаачдад сонордуулахаар энэ сэдвийг сонгон авлаа. 
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ЭРХҮҮГЭЙ ОБЛАСТИИН УСТЬ-ОРДЫН ОКРУГАЙ 

НАЦИОНАЛЬНА ПОЛИТИКЫН ХҮГЖЭЛГЭ 
 

Буряад Усть-Ордын округ - олон яhатан хүнүүдтэй нютаг. Округ  соомнай 100 

гаран ондо ондоо яhатан ажаhуудаг. Тон үндэhэн буряад зон 30%-нь болоно. 2008 

онhоо манай буряад округ тус ондоо өөрынгөө еhо заншал саашаа үргэлжэлүүлхэ 

эрхэтэй Эрхүүгэй областиин хуби болобо. Мүнөө боложо байhан арад зоной 

политическэ, экономическэ ажабайдал гүрэнэй национальна политикаhаа 

дулдыдажа, национальна соел культураяа хүгжөөжэ ба эрдэм hуралсалаа урагшань 

ябуулжа байна. Олон яhатанай зон бэе бэедээ нягта холбоотойгоор хандана. 

Шажанhаа гү, али национальна асуудалнуудhаа  болон элдэб ушарнууд болоногүй.  

Харин мүнөө үедэ буряад зон өөрынгөө хэлэ бэшэгээ дүүрэн хэрэглэнэгүй. 

Тиимэhээ шиидхэгдээгүй асуудалнууд гаражал байдаг. Иимэ юумэн юундэ болоноб 

гэхэдэ, гүрэнэймнай хэлэн ород хэлэн байна, үндэhэн хэлэнэй хүгжэхэ үйлэнүүд 

үсөөн байна. hургуулинуудаар хэлэн үзэгдөөшье hаа, бүхы ажа байдалдаа буряад 

зон хэлэеэ hайса хэрэглэнэгүй. Гүрэн хадаа ехээр анхаралаа табижа, hанаhан 

хэрэгээ дууhан бүтээнэгүй. Бүхы юумэн ород хэлэн дээрэ болошоно.Тиигээшье hаа, 

манай округ  соо буряад соел культура хүгжэжэл байдаг. hургуулинууд элдэб янзын 

ажал ябуулжал байдаг. «Сагаалган» гэжэ hайндэрhээ эхилээд, жэл соо олон 
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hайндэрнүүд болодог. Бишыхан үхибүүдhээ эхилээд, томо хүнүүд хабаадалсажа, 

ажалаа хэдэг. Тиибэшье, округ соомнай ехэл хүдэлмэри ябуулагдаха еhотой гэжэ 

hанагдана. Энэ хадаа юум бэ гэхэдэ ехэхэн округ доторхи программа зохеогдохо 

еhотой.  

Нэгэдэхинь хадаа, буряад зон өөhэд хоорондоо өөрынгөө хэлэн дээрэ үргэнөөр 

хөөрэлдэхэ еhотой. Хүдөө нютагаар зон хөөрэлдөөшье хадаа, округой центртэ 

ерэхэдээ ородоор дуугаралдашадаг, городто ошоходоо, ородоор хөөрэлдэхөө 

оролдошодог юм. .Юундэб гэхэдэ ганса буряад зон ажаhууна бэшэ, харин бэшэ 

бэшэ яhатан олон. Тиибэшье, манай hанахада, үшөө үргэнөөр суглаа хуралнуудые 

хэжэл байхада үлүү болохогүй. Багшанарай элдэб янзын форумууд, хүүгэдэй 

олимпиаданууд, шэнжэлэлгын ябуулганууд, соел культурын ба муниципальна 

бүридэлнүүдэй хүдэлмэри хэлэ хүгжөөлгын арганууд болоно. Тиимэhээ округhоо 

гадна Буряад республикатай, Монгол оронтой, Хитадтай холбоотой байгаа hаа, ехэ 

hонин байха гэжэ тоолонобди. Дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха, бэе бэедээ ошолсохо, 

ерэлсэхэ, хүүгэдэй делегацинуудые ябуулжа, танилсуулжа, хэлсээ холбоо 

бүридхэжэ байгаа hаа, ямар гое байха гээшэб. Иимэ конференцинүүдые үнгэргэжэ 

байхада, хэлэн уран болохо, эб найрамдал  хүсэ шадалтай болохо.  

Хоердохеор, өөрынгөө буряад хэлэндэ hайнаар hургаха еhотойбди. Бүхы 

hуралсалай ажал ябуулга, библиотекэнүүдэй фонднуудые ехэ бололго, буряад хэлэн 

дээрээ уран зохеолнуудые хэблэлгэ, бишыхан үхибүүдэй ба литературна 

зохеолнуудые хэблэлгэ гэхэ мэтэ хүдэлмэри үргэнөөр хэгдэхэ еhотой юм. 

Тиибэл, багшанарай ба бэшэшье ажалшадай хүдэлмэри hайжаруулжа, өөрынгөө 

үндэhэн хэлэн дээрэ ажалаа ябуулаа hаа, хэлэн хүгжэжэл байха байна. 

Гурбадахяар, буряад зон өөрынгөө еhо заншал, шажанаа алдангүй, саашань 

хүгжөөхые харана. Энэ талаар округ соо ехэхэн хүдэлмэри ябуулагдана. Усть-

Ордадамнай Гүрэнэй ансамбль «Талын аялганууд», Уран гарай  центр, Арадай уран 

гүйсэдхэлгын центр, «Уран зурагай hургуули», «Хүгжэмэй hургуули», Хүүгэдэй 

уран гарай центр гэгшэд бии. Эдэмнай өөрын еhо заншал сахилга, хэлэн ба бэшэгээ 

үзэлгэ, хубсаhа хунараа шэнжэлэлгэ, эрдэмээ шудалалга, искусство үзэлгэ, 

шажанай ябуулга, спорт ба соел культурын ажал гэжэ хубаарна. Эдэ бүгэдэеэ 

саашань хүгжөөхын түлөө, хүдөө нютагай hургуулинууд ба соелой байшангуудай 

хүдэлмэришэд ехэ үүргэ дүүргэдэг юм. өөрынгөө хүдөө нютагhаа ехэ хүдэлмэри 

ябуулхаhаа гадна, аймагай ба округой конкурснуудта хабаадалсадаг. Тиигэжэ 

өөрынгөө заншал алдангүй ябахаа эрмэлзэдэг. Тиибэшье, баhа шэнжэлэлгэнүүд 

хэрэгтэй. hайндэрнүүдые бэлэдхэхэ, үхибүүдээ бишыханhаа уран хүгжэлгэдэ 

hургаха, hургуулинуудтаа үшөө үргэнөөр үзэхэ ябуулганууд баhал сэнтэй юм. 

Спортивна ба национальна нааданууд уран hайханай – театральна, 

хореографическа, фольклорно ажал ябуулга баhал ехэ түсэб эринэ. 

Дүрбэдэхеэр, эдэ бүгэдэ ажалнуудые округ соо хүнүүдэй өөhэд дундаа 

зохидоор хандаха асуудалнуудые шиидэхэ еhотой. Тиигэхын тула, нэгэ хэды саг 

болоод лэ, олон яhатанай хандалгые үзэжэ, зарим ажалаа хамта сугтаа ябуулхые 

хараха гэжэ hанагдана, үгы хадаа ондоо яhатанай дуратай ажал ябуулгада туhалжа, 

саашаа хамта хүгжэжэ ябаха еhотой. 
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ХОРЬ БУРИАДЫН УГ ГАРЛЫН ТУХАЙ 
 

Эртний дундад зууны үе, тухайлбал, VI зууны дунд үеэс манай эриний II 

мянган жилийн эхэн хүртэл Байгал далайн эрэг хавийн нутаг хоёр талаараа 

курыхан, байырк /байегт/ турк угсаатанд эзлэгдсэн байжээ. Эднүүс бичиг үсэгтэй, 

янз бүрийн гар урлал хөгжүүлэн амьдарч байсан хэдий ч аж ахуйн үндэс нь хагас 

нүүдлийн мал аж ахуй байв.  

Чингэс хааны үед Баргажин Түхэм гэдэг нэрээр Байгалын эргэн тойрны нутаг 

дэвсгэрийг тэмдэглэсэн төдийгүй турк хэлтэй курыханууд дайжин явсны дараа ойн 

монголчуудын угсаатан нүүдэллэн ирж суурьшсан байдаг. 1201 оны үед Баргажин 

Түхэм гэдэг омог угсаатан үүсч бий болсон тэгээд нэгдсэн улсад захирагдах болсон 

гэж бий. Харин буриадын ард түмний түүхийг зөвхөн XVI зуунаас эхэлсэн гэж 

түүхийн ухааны доктор Б.Р.Зоригтуев үзсэн байдаг. (1) 

XVII зууны эхэнд Байгал хавийн үндсэн угсаатан дараах байдлаар суурьшин 

нутаглаж байжээ. Ангар, түүний булан тохойгоор Булагадууд, Эрхүү, Хито, Цагаан 

голын бараан, зүүн, өмнө хөндийгөөр нь хонгодорууд суурьшсан байна. Лена 

мөрний дээд хэсгээр эхирит угсаатан, Байгалын өмнөх Үд голоор хорьчууд, Хилго 

голоос зүүн тийш Халхын нутаг дэвсгэр эхэлж байжээ.  

Хорьчууд нь бүх буриад угсаатны нэгэн адил нүүдлийн мал аж ахуй, ан гөрөөг 

эрхлэн, амьдралын хэв маяг тогтворгүй, нутаг байнга сэлгэн нааш, цаашаа 

нүүдэллэн амьдарч байжээ. Энэ нь их төлөв бэлчээр, ан гөрөө хийх нөхцлөөс болж 

хоорондоо маргах, албатууд ам зөрөлдөх асуудал гардаг байсантай холбодог байв. 
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Хэрэв хорьчууд эрт цагт, дундад зууны эхээр Бйаагл орчмоор идээшин нутаглаж 

байсан бол дундад зууны сүүлээр Байгалын чанадад гарч нутаглах болжээ. Гэхдээ 

XVI зууны хоёрдугаар хагаст хорь-буриадууд уугуул эх нутагтаа амьдрахаар буцаж 

ирсэн гэж тэмдэглэгдсэн байдаг ажээ. (2) 

Хорь угсаатны идээшиж суурьшсан газар нутагтай холбогдуулан ард түмний 

дунд өргөн тархсан Заян Наваа-гийн тухай нэгэн домог дээр тогтон өгүүлье. Зарим 

судлаачдын үзэж байгаагаар Заян Наваа нутаг Төвдийн өмнөд хэсгийн Сүмбэр 

уулын районд Их Гималайн салбар ууланд байдаг, тэнд хорийн эртний нутаг бий 

гэдэг. Зарим нь алс холын Ирак дахь /Мосул хотын районд/ Нава-гийн нутаг 

дэвсгэр газрыг хорийнхны өлгий нутаг гэж үзэж буйгаа таамаглан гаргасан байгаа. 

Гэхдээ энэ бүхэн шинжлэх ухааны баттай нотолгоо аваагүй байгаа билээ. Эл 

бүхнээс үзэхэд хорьчууд нэг газраас нөгөө рүү, тэгэх тусмаа алс хол газарт хүртэл 

байнга нүүдэл суудал хийж байсан гэдэг нь харагддаг. XVI-XVII зуунд хорийнхны 

нүүдэл, нутагшлын байдлыг Буриадын он тооллын бичигт үндсэндээ үнэн зөв 

тусгаж чадсан, тухайлбал, XVII зууны эхэн үеэс аваад тэд Үд, Хилго, Ана, Худан, 

Курба, Байгал хавийн Хударийн тал, мөн Ингэда, Үлирэнгэ, Тур, Ага голын дагуу, 

Аргун, Дорнод Байгалын чанад хүртэл тарж тогтвор суурьшилтай нутаглах болсон 

гэж тэмдэглэсэн байна. (3) 

Хорийнхны эрхэлдэг үндсэн ажил бусад буриад овогтны нэгэн адил мал аж 

ахуй байсан. Адуу, үхэр, хонь, ямаа, тэмээ маллана. Буриадууд эрт цагт дундад 

зууны үед гахай маллаж байсныг аман зохиолын зарим материал, археологийн 

олдвор зүйлүүд гэрчилдэг гэдэг. (4) Мал аж ахуй нь малыг бэлчээрээр маллах аргад 

голлон суурилсан байдаг. Энэ нь олон зууны туршлагаар боловсруулагдаж үүссэн 

арга технологи гэж болно. Нүүдэл суудлыг жилд хэд хэдэн удаа хийдэг байсан ба 

эргэлтийн тоо хэмжээ нь малын тоо толгой, уг газар орны байгаль цаг уурын 

нөхцлөөр тодорхойлогдоно. Өвөлжөөндөө ойрхон, усны эх үүсвэртэй, хадлан 

цавчлан авах боломжтой газраа малын хөлөөс хамгаалан өвс тэжээл авахад 

зориулж ашигладаг байв. Тэд эрт цагийн усжуулалтын систем өнөөдрийг хүртэл 

хадгалагдаж ирсэн байдаг.  

XVII зуунд хорьчууд бусад буриад угсаатны нэгэн адил Орос улсад 

харьяалалтай болсон ба харин буриадын Орост нэгдсэн баримт материал нь төгс 

төгөлдөр буй байгаа юм. Энэ үйл явц нарийн төвөгтэй, зөрчилтэй асуудлын нэг гэж 

бичигдэх болж байна. Зарим газар нутагт буриад, оросын холбоо харилцаа нь 

намдуу тайван шинжтэй байсан бол бусад газруудад хэрүүл сөргөлдөөн, зэвсэгт 

мөргөлдөөнд хүрч байсныг баримт материал гэрчилдэг юм. Буриадууд эд 

хөрөнгийн албан татвар, оросын эрх мэдэлд орохоос татгалзаж, зарим газарт 

оросын нутгийн цэргийн ахлагч, мөнгө хүүлэгчид хааны засаг захиргааны нэрээр 

зүй бус ааш авир гаргаж байсныг эсэргүүцэн тэмцэлдэж байсан мэдээ сэлтүүд эх 

сурвалж бичгүүдэд тусгагдсан байдаг. 

Нутгийн ба мужийн цэргийн ноёд, эрхтэн, дархтаны нэгэн хэргээр буриадууд 

өөрийн төлөөлөгчдийг муж, нийслэл хот руу илгээж дээд шатны газарт гомдол 

мэдүүлж байсан байдаг. 1702-1703 онуудад хорь буриадын төлөөлөгчид Москва, 

Оросын хаан I Пётр хаанд очиж уулзаж байсан нь үүнийг гэрчилнэ. I Пётр хаан 

хорь буриадуудад үржил шимтэй газар эзэмших эрх олгох зарлиг буулгасан байдаг. 

Энэ зарлигийн 300 жилийн ойг 2003 онд тэмдэглэсэн билээ.  
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Хорийн буриадын угийн бичгийг Хоридой мэргэнээс эхэлж бичдэг. Түүний 

дотор Бабжа баатар, Балжин хатан, Шилдэй - занги нарын нэрийг онцгой 

хүндэтгэлтэйгээр оруулдаг юм. Хоридой нь Барга баатарын гурав дахь хөвүүн 

байсан. Хоридой мэргэний гурван эхнэрийн нэг болох Баргажин - гоо бол Бэд 

улсын сурвалжтаны нэгнийд өсөж өндийсөн эмэгтэй гэдэг. Тэр нь Алан-гоо гэж 

ганц охиныг төрүүлсэн бүлгээ. Хоридой мэргэний Шаралдай гэдэг эхнэрээс таван 

хүү төрсөн байдаг. Галзууд, Хуасай, Хүбдүүд, Гушид, Шарайд гэж нэртэй байсан. 

Хоридой мэргэний нөгөө нэгэн эхнэр болох Нагадайгаас Харгана, Бодонгууд, 

Худай, Батанай, Цагаан, Халбин гэж зургаан хүү төрсөн байдаг. Эд нар бүгд өөр 

өөрийн нэрээр отог омог шинээр үүсгэн өсөж өнөржсөн түүхтэй. Тэд өвөг эцэг 

Барга баатар болон өөрийн эцэг Хоридойн захиа гэрээсийг дагаж 424 онд Байгалын 

урд эргээс өмнө зүг рүү нүүж Түвд, одоогийн Хятадын Бээжин хотын ойролцоо 

газар, өмнөдийн дөчин есөн хошуу, хойт халх - Монголын нутгаар амьдарсан гэж 

түүхлэгддэг. (5) 

Хорь... Хоридой ... Хоридой мэргэн, түүний эцэг хөх тэнгэрийн хун шувуун 

охинтой гэрлэн 11 хүүтэй болсон гэж домоглогддог түүх ч бий. 

Хорь буриадын түүх иймэрхүү гайхалтай сонин зүйл олонтой билээ. 

Хорьчуудыг Азийн хамгийн их нүүдэл хийж амьдарсан нэгэн ястан гэж үзэхэд 

болно. Хорийнхонтой холбоотой гэхээр домог, өвөг аймаг, газар нутаг янз бүрийн 

нутаг оронд олноор тааралддаг гэдэг. Хорийн 11 эцгийн төлөөлөл Өвөр Монгол, 

Халх, Монгол, Халимаг, Төвдөд амьдарч байдаг ажээ. Якутын Саха-д Улуу, 

Хоролорын гэх олон тооны отог омгийн залгамж зон бий ажээ. Шинэ, Хуучин 

баргын ихэнх нь өөрсдийгөө Хоридой мэргэнээс эхлэлтэй гэдэг. Усть-Ордын 

тойрогт Галзууд, Батанай, Халбин, Хангин омгийн ойрхны ахан дүүсийн зон 

олонтой уулзаж болох ба тэнд Хорёод, Шарайд, Худайн голын хөндий гэж нэртэй 

суурин газрууд бий ажээ. Агын тойргийн эзэд нь хорьчууд буюу хорийн 8 эцгийн 

төлөөлөл юм. Манай Монол улсын Дорнод, Хэнтий аймгийн буриад зон Хоридой 

мэргэний үр сад, тэр хүний удам залгамж болон өнөржиж яваа ард түмэн билээ. 
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БУРИАД ТУУЛЬС ДАХЬ ЗАН ҮЙЛИЙН УЛАМЖЛАЛ 
 

Буриад зон эрт урьд цагаас эхлэн үлгэр туульсыг зохион хайлж, үеэс үед 

уламжлан иржээ. Буриад ардын туульс цаглашгүй арвин бөгөөд судалгааны 

хэрэглэгдэхүүн болон судлагдсаар эдүгээ зуу гаруй жил болжээ. Гэсэн хэдий 

боловч судалж амжаагүй зүйл асар арвин байна. Үүний нэг нь буриад туульс дахь 

зан үйлийн уламжлал юм. Гэтэл буриад туульс буриад зоны аж төрж ирсэн ёс 

заншил, зан датгал, хэв суртал, зан үйлийг үе үеэр нь үргэлжлүүлэн өвлөн хадгалж 

дархалсаар иржээ. 

Буриад туульс дахь зан үйлийн уламжлалыг авч үзэхэд төрт ёсны зан үйлийн 

уламжлал, аж төрөх ёсны зан үйлийн уламжлал, мөргөл залбирлын зан үйлийн 

уламжлал бүрэн цогцолжээ. 

Төрт ёсны зан үйлийн уламжлал. Төрт ёс гэдэг тухайн үндэстэн ястны 

түүхэнд оршин тогтнож эмхлэн байгуулсан төр засаг, омог овгийн байгуулал, 

барьж хэрэгжүүлсэн хууль цааз, хэв журам, заншиж тогтсон зан заншил, хүндэтгэж 

бишрэн дагадаг захирч захирагдах ёс зэргийг агуулсан хүн зоны харилцааны 

уламжлал шинэчлэл юм. 

Төрт ёсны зан үйл нь ёсыг ёслон төрийг төрлөн, уулзаж учран харилцахдаа 

хэрхэх хийгээд хүндэтгэн найрсах ба нэр хүнд ёс журмаа сахих, ачлал тус, өршөөл 

нигүүлсэл халамж хайр, гэсхээл цээрлэл тэргүүтнийг агуулсан хүмүүсийн 

харилцааны соёл юм. Буриад туульсад төрт ёсны уламжлал маш арвин байгаа 

бөгөөд буриад Жангарын туульд: Түрэ гэжэ түбхыжэ ёhо гэжэ ёдойжо hууба ха 
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(төр хэмээн төмбийж ёс хэмээн ёмбойж суув гэнэ) гэж өгүүлжээ. Ёоро Ёгшоолой 

туульд туулийн баатар Ёоро Ёгшоолой Харалтуу мэргэн хааны охиныг гуйхдаа 

борвин дээрээ бохилзон, тахим дээрээ тахилзан хүндэтгэн найрсаж байна. Ёоро 

Ёгшоолой баатар хүнийхээ нэр хүнд, шударга ёс, журмыг сахиж хүнд хүчир нум 

сумаа тосож угтсан хүнд өгөлгүй, хүргэн хүүгийн ёсыг дагаж морио  бариулалгүй, 

төв шударгын ёсыг дагаж босгон доор хөндлөн хэвтсэн хүнээс жийрхэлгүй дээгүүр 

нь алхаад, хааны харцнаас далдиралгүй орж ирж байна. Осоодор мэргэн туульд хүч 

бяд муутай амьтдыг хүчтэний савраас аварч хожим ач тусыг нь хүртдэг. Айдуурай 

мэргэн туульд Агуу ногоон дүүхэй албат зондоо Заха ёhоо харыт, Түрэ ёhоо hахийт 

гэж чандлан захиж хэлдэг. Алтан шагай хүбүүн туульд: өөрийг нь харваж алсан 

Ёргоодой мэргэнийг Алтан шагай мэргэн мориныхоо ачаар ахин амилаад байхдаа 

өршөөн нигүүлсэж мөнхийн усаар амилуулаад анд нөхөд болдог. Ёоро Ёгшоолой 

туульд: Адуу малдаа эзэн болсон эрэмгий шаламгай мангасын охиныг хайрлан 

халамжилж их хатнаа болгож авдаг. Аламж мэргэн туульд: Харын ихээр хардаж 

борын ихээр бордсон Хар, Шар зутан хоёр авгаа гэсгээн цээрлүүлдэг. hайдар 

Буйдар туульд: Хоёр дүүгээ хорлосон hарьял гоохон эгчээ морины сүүлнээс 

чиргүүлж цээрлүүлдэг гэх мэт төрт ёсны зан үйлийн үйлдлийг өгүүлсэн өгүүлэмж 

гэвэл далай баян. 

Буриад ардын баатарлаг туульс дахь зан үйлийн төрт ёсны уламжлалыг мэнд 

хүндийн, нялхсыг угтах зоог шүүс хүндэтгэлийн, найр наадмын, хурим тойн зан 

үйл, үг хэллэг хэмээн авч үзэв. 

1. Мэнд хүндийн зан үйл, үг хэллэг.  

Буриад Гэсэрийн туульд: “Боржон хангай боhогынь боггүй арюунаар алхажа 

хаан амараар амаршалба, хатан мэндээр мэндэшэлбэ. Толгой гурбан тэнгэришүүл 

баруун гараар золгожо бардам хүүрээ хэлсэбэ, ута гараар золгожо уран хүүрээр 

ушарба” гэж байдаг нь мэнд хүндийн зан үйл тодорхой, үг хэллэг яруугийн жишээ 

мөн. Хаан амраар амарчилж, хатан мэндээр мэндчилэх гэдэг төрт ёсны мэндчилгээ. 

Буриад монгол зоны заншлаар эр хүний амар амгаланг Амар мэндэ хэмээн 

амарчилж, эмэгтэй хүнийг мэнд ээ гэж мэндчилдэг. Осоодор мэргэн туульд: Хаан 

мэндээр мэндэшэлбэ хатан дорообоор дорооболбо гэсэн хэллэг байдаг. Хатны бие 

лагшин эрүүл мэндийг нь асууж байгаа хэвшмэл хэллэг. Буриад аялгуунд мэндэ 

дорообо гэсэн хоршоо үг байдаг. Дорообо гэдэг нь орос хэлнээс орсон здоров гэсэн 

үгийн буриад дуудлага юм. Ёоро Ёншоолой туульд: Үбэр мэргэн эсэгэмни Амар 

hайн ябана гүт гэж элбэрэлт мэндчилгээгээр мэндэлдэг. Аламж мэргэн туульд: 

Мэтэр гэсэн биеэрээ хадам баабай мэндэ! гэжэ мэндэшэлжэ оробол даа Хадам эхэ 

мэндэ! гэжэ хадам эхэеэ мэндэшэлжи байбал даа. Хэмээн ёст мэндчилгээгээр 

мэндэлдэг. Буриад зон айлд орохдоо эхэлж бурханд мөргөөд гэрт байгаа хүн 

бүхнийг нэг бүрчлэн хандаж мэндчилээд, адуу мал сүрэг мэндэ гэж сурдаг 

заншилтай билээ. 

2. Нялхсыг угтах зан үйл, үг хэллэг 

Нялхсыг угтах зан үйл нь буриад туульсад төрсөн гарсан тоонотыг нь хэдий 

цагт, хаана, аль зүгт, ямар газар гэдгийг нарийн дурдаж өгүүлсэн байдаг. Аламж 

мэргэн туульд: “Урайни уриндоло урин сагай түрүүндэ лө газаада ехэ далайяа 

гарим дээрээ түрэбэ, газар ехэ дайдаяа гүрүм дээрээ түрэбэ. Зүүни хаани зүгтэ лэ 

зүгэй хани дайдада гушин хаани гурьбида гурбан сэеын булууда түрэн гаран 

яргабала” (Урьдын урд цагт урин цагийн эхэнд гадаад их далайн эрэгт, газар их 
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дэлхийн өнцөгт зүүний хааны зүгт, зүгийнхэний тэнд гучинхан толгодын дунд 

гурван цэгийн бэлчирт төрөн гаран жаргав гэнэ) гэх мэтээр тодорхой заасан. 

Буриад зон унасан газар, угаасан ус,хүй дарсан хөх чулуугаа тоонот хэмээн нэрлэж 

насан туршдаа сүслэн санаж явдаг заншилтай. Туульд энэ сэтгэлгээ тусч хаа явсан 

газраа алдар нэрээ хэлэхдээ төрсөн гарсан тоонотоо дурдан хэлж байдаг. 

Хүүхэд олж жирэмсэн боллоо гэхийг туулийн хэллэгээр “Алтан Шиэбшүүр 

хатани урда hайхан хормойнь үргэлдэжэ байба ла, хойто hайхан хормойнь 

hанжалдажа ороболо. hууха сагаа ерэхэдэ ороо үргөөр заhажа дэрэеэ үндэрээр 

табижа Ёолон ёогшон хэбэтэбэ лэ” гэж Осоодор мэргэн туульд гардаг. Хүүхэд 

тосож авч байгаа зан үйл “Үе сагаан үбhэ үтэр түргэн абша үхинэй хүйhэ хүндэбэ. 

Улаан утаhаар уяба” гэж Хаан Сагта абхай туульд гардаг. 

Буриад туулийн хэллэгээр мэндлэх, төрөх, гарах гэсэн үгийг “Мүн бэеэ бэелбэ 

мүхэреэн шарай шарайлаба” гэж хэлнэ. Бас энэ хэллэгийн нөгөө нэгэн утга нь 

туулийн баатар ямар нэгэн юманд хувилсан байгаад эргэж биедээ тохорвол мөн 

ингэж хэлдэг. 

3. Зоог шүүс хүндэтгэлийн зан үйл, үг хэллэг 

Буриад ардын туульс зоог шүүс хүндэтгэлийн үйл явдал үг хэллэгээр асар 

баялаг. Тууль болгонд бараг өгүллсэн бий. Туульд гардаг зоог шүүс идээг нэрлэвэл 

айраг, сэгээ, миха, шарууhа шүүhэ, төөлэй, бозо, тараг, саахар, улаан боодхо, архи, 

арза, хорзо, шүхэр шавай гэх мэт. 

Гэсэрийн туульд: “Алтан шэрээгээ татаба амтата эдеэгээ табиба, мүнгэн 

шэрээгээ татажа hайхан эдеэгээ табиба, нуураар хэмнэмэ архияа аягалжа 

бариба, болдогоор хэмнэмэ михаяа асаралдажа табиба. Хан Хюрмас тэнгэри 

Сэгээн сэбдэг тэнгэрийн амтата эдеэнэй hайханда арбан хурганайгаа үзүүрыг 

таhа хазан алдаба эшэхын ехээр эшэбэ, сошихын ехээр сошобо. Сэгээн сэбдэг 

тэнгэри, Сэсэн ууган хатан хоёр Ай нохойл!... гэлдэжэ үгэ алдан байбад лэ” гэж 

гардаг. Аламж мэргэн туульд: Татахада hунаха табихада агшаха тажаа мүнгэн 

остоолоо табилдажа байба ла даа Агуу гоохон дүүхэйн. Далан зүhэнэй эдеэе 

дээжэ барин асаржа табилдажа байбал даа. Юhэн зүhэнэй боодхойе зүhэ бэрин 

асаржа табилдажа үгүбэл даа. Алта мүнгүн самбаараа бусалгажа асарба арбан 

толгой саахараа буталжа табилайл. Уухайн hайхан ундаараа ундалуулжа 

талгаба, идехүйн hайхан эдеэгээр идеэлүүлжэ талгаба. гэж гардаг нь туулийн 

тогтмол хэллэг болон хэвшжээ.  

4. Найр наадмын зан үйл, үг хэллэг 
Буриад Жангарын туульд: “Хүри дүү, хуряахай хоёр уулзажа амгалан мэндэеэ 

хэлэлсэжэ аяар тэрэ холо оронhоо орожо ерэхэ гээшэ ехэ hонин байна гэжэ Мийр 

мэргэн хуряахай ехэ баясжа, нашаганаса энежэ, ташаганаса хөөрэжэ, дэмбэ 

улаан тамхияа залалсажа шара саарhан дээрэ шатар табижа, хара саарhан 

дээрээ хаарта лүн хэжэ” ханашигүй hайхан наадангаар сэнгүүлжэ, гурбан хоногто 

гуда найрлажа, дүрбэн хоногто дүлэ сэнгэжэ эрдимтэ сагаан бумбаяа бэлэг үгэжэ 

мордуулба алтай.” гэж байдаг нь баяр наадмын тод томруун дүрслэл юм. Буриад 

түмний дунд хөзөр, шатар цэнгэл наадмын олон зууны уламжлалтай цэнгээний 

төрөл билээ. Хар толгойгоороо мөрий тавьж хааны охинтой хаарталддаг буриад 

Жангарын туулийн өвөрмөц сонин дүр дүрслэл. 

Эрийн гурван наадмын дүр дүрслэл буриад монгол туулийн түгээмэл нэгэн 

төрөл нь байдаг тул жишээ авч дурдах нь илүүц. 
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Хатир наадмын дүрслэл “Шонхоодой мэргэн” туульд: “Хара халюу малгайтай 

харамаалжин хара сэмбэн дэгэлтэй басгад гээшэ хатаража байха. Хүригэн 

хүригэн хүбүүн ерэ наашаа хатараяс гэжэ хэлэхэдэн буруу тээшээ хараад 

гаралсажи орхёорой. Түүнэй удаада нааданда ошолдожи ябахадо нэгэ хэhэг басгад 

хатаражи байхадо хартуусхани малгайтай хүбэнтэй дэгэлтэй басгад сабахи 

плинс годоhотон хүригэн хүригэн хүбүүн ерэ хаашаа, хатарае гэхүдэн буруу 

тээшээ хараад гаралсажи ошиходош хамниган хүний басгад хушийн үнэр гарша 

хатаражи байха бидэ годон хани малгайтай хатаражи хэбтэжэ хүригэн, хүригэн 

хүбүүн ерэ наашаа, хатарая гэхү бииз. Оролсожи хатаралдажи үхөөсэй л даа.” 

гэж гардаг. 

Найрлаж байгаа дүр дүрлэл буриад туульд түгээмэл. Хэлц хэллэг нь “Арын хэсэ 

дэлдэжэ араяа зони дэлгэжэ, үбэрэй хэсэ дэлдэжэ, эбэрэй зони суглуулба. Нуураар 

хэмнэжэ архи гаргабала нугаар хэмнэжэ мяха гаргаба ла, юhэн үдэрөөр хэмнэжэ 

ехэ найр зугаа хэбэ лэ. Найман үдэрээр хэмнэжэ найр зугаа хэбэ лэ. Тагшаар 

хэмнэн уужал байба ла, таршагаар хэмнэн зугаалажа байба ла, сараар хэмнэжэ 

уужал байба ла, сагаар хэмнэн зугаалажа байба ла. Арбадахи үдэртөө тэлэрэбэ” 

гэхчилэн хайлдаг. 

5. Хурим тойн зан, үйл үг хэллэг 

Хурим тойн зохиомж буриад монгол туульсын гол үйл явдлыг өгүүлдэг тул энэ 

зан үйл хийгээд үг хэллэг туульд туссан нь үлэмж буй. Туульсын гол баатар хүйт 

сүйт хүүхнээ алс хол нутгаас түмэн бэрхшээл туулж авч байгааг үлгэр туульсын 

зохиомжоор уран илтгэхийн зэрэгцээ буриад зоны хурим тойн ёс горимын дагуу 

өгүүлсэн өгүүлэмж туульд элбэг тохиолддог. Буриад монгол заншлаар босгож 

эхнэр авдаг эртний уламжлалт ёс хурим тойн зан үйлд өнөө боловч ёсолдог заншил 

бий. Осоодор мэргэн туульд тэнгэрийн охиныг хоёр эгчтэйгээ усанд шумбан 

наадаж байхад хувцсыг нь нууж аваад хэрэг зоригоо хэлж босгож авч байгаагаар 

гардаг. Хоёр эгч нь дүүгээ хүйт сүйт залуутайгаа жаргалтай сайхан суухын ерөөл 

тавьж нисэн оддог. 

Нүгэлт нүцгэн гургууль туульд Төгс төлдөр хааны Цэдэндамба хөвгүүнд 

Гинари тэнгэрийн охиныг созол эрдэнээр бариад, хатан болгон суйвдаж өгч байгаа 

үйл явдал гардаг. 

“Ёоро Ёгшоолой” туульд мангасын их хөрөнгийг эрэмгий шаламгай эрч их хүч 

хөдөлмөрөөрөө өсгөн хариулж арвижуулан дэлгэрүүлж өссөн мангасын үзэсгэлэнт 

сайхан охины эргүй эм, эзэнгүй зөөри би байна гэхэд нь сэтгэл нь уярч, их хатнаа 

болгон авсан үйл явдал гардаг. 

Буриад туульсын баатрууд ихэвчлэн эрийн гурван наадамд эрэмгий шандсаа 

сорьж, гурван бооцоог авч, хүргэн хүүгийн сорилтыг давж байж заяаны шар сударт 

заасан хүйт сүйт хүүхнээ авдаг үйл явдал дэлгэрэнгүй. Буриад Жангарын туульд 

хүргэн сорих зан үйлийг басганай худалдаа гэж нэрлэсэн байдаг. Басганы 

худалдаагаар сүйлж эхнэр авч байгаа нь тэр ажээ. 

“Ёоро Ёгшоолой” туульд Харалтуу мэргэн хааны өмнө борвин дээрээ бохилзож, 

тахим дээрээ тахилзаж байгаад гуйх гуулин толгой, мөргөх мөнгөн толгой тавинам 

гэж хэлэн охиныг нь гуйж авдаг. 

“Осоодор мэргэн” туульд: хурим тойн найрт хутга тавилгүй мах идэж, хундага 

тавилгүй арван өдөр найрласныг өгүүлээд “Түрэ бүтэбэ төөлэй мухариба хурим 

бүтэбэ хубхай толгой мухариба” гэж хурим тойн явдлыг билигшээн хэлэлцэж 
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тардаг. Буриад заншлаар хурим тойн зан үйлд төөлэй залах ёс эрхэм байдгийг ийн 

өгүүлжээ. 
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ТО ВАН ДИДОНО ХОЁР БУЮУ ҮХРИЙН ШИРЭЭР  

ГАЗАР НУТАГ АВАХ АРГА УХААНЫ ТУХАЙ 
 

Өөр хоорондоо олон мянган модны зайтай орон газарт, хоорондоо 2600 жилийн 

зайтай цаг хугацааны зүйрлэшгүй алсад амьдарч байсан хэл хэлээ мэдэхгүй, 

харилцан хэрхэвч нэвтрэлцэж чадахгүй нэг нь Төв Азийн талын монгол, нөгөө нь 

Италийн хойгийн хоёр түүхт хүмүний амьдрал, хувь заяанд холбогдож гарсан 

үхрийн ширээр газар нутаг авсан арга ухааны тухай нэгэн сэдэвт домгийн тухай 

өгүүлье. 

То ван буюу олноо сэцэн Тогтохтөр (1793-1868) хэмээн алдаршсан алтан 

ургийн нэгэн ХIХ зууны үед Дорнод монголд амьдарч байсан бөгөөд барга нар 

түүний нутгийн Дархан уулыг авах санаархал өвөрлөж, Манжийн хаанд зарга 

мэдүүлсэн юмсанжээ. Манжийн хаан сүрээр далайлган, уг уулыг Баргад өгөх 

шахсанд То ван энэ уулнаас нэг үхрийн ширний дайтай газар аваад, илүү гарваас их 

эзэнтэн танд өргөе гэсэн гэдэг. Чингээд То ван нас гүйцсэн шар гаргуулж, ширийг 

нь тэлэн талхиулж, сайн сурчнаар аргамж маягтайгаар маш нарийн зүсүүлж, 

түүгээрээ уг уулыг бүтэн тойруулж ороогоод халх нутагтаа буюу өөрийн хошууны 

мэдэлд авч үлдсэн гэдэг. Үүнээс хойш тэр уулыг дархалж Дархан уул гэх болсон 

домогтой.(1) 

Хулд уул Тогтох төр вангийн үед манжид алдагдахад тэрбээр Манжийн хаанд 

хандаж: -Үхэхдээ шарилаа тавих үхрийн ширний чинээ газар авья гэсэн байна. 

Манжийн хаан То вангийн хүсэлтийг ёсоор болгон зөвшөөрөхөд тэрбээр, үхрийн 

ширийг нарийхан зүсч, Хулд уулыг тойруулан шилжүүлж тавьсаар газар хэмжсэн 

гэдэг домог шиг яриа бий. Гэхдээ үхрийн ширийг хичнээн ч нарийхан зүссэн Хулд 

уулыг бүтэн тойруулж болохгүй нь 1996 онд “Хэцүү Тогтохтөр ван” гэдэг түүхэн 

сэдэвт уран сайхны киноны зураг авалтын үеэр ажиглагдсан юм гэж То ван судлаач 
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Д.Дуламсүрэн бичсэн байна. Өмнөх домогт гараагүй бас нэг шинэ мэдээлэл бол 

домог дахь уулын нэр Хулд болох нь бидэнд тодорхой боллоо. Тэрбээр, Халх гол 

нутгийнхны настан буурлуудын үг яриаг нэлээд сонсож, сонин хэвлэлд гарсан 

домог тэргүүтнийг харьцуулан үзээд, То вангийн үхрийн ширний хэмжээтэй газар 

гэж хүссэн газар нь Хулд уул болох нь бодит үнэнд нийцэж байна. Холбогдох 

домог эл явдлаас үүджээ гэж үзсэн байна. Судлаач цааш нь “үхрийн шир” гэдэг 

хэмжихүйн нэгжийн талаарх хүмүүсийн ойлголтыг хүртэл сонирхон мөшгиж үзээд, 

Илдэн вангийн хошууны 40 000 ам км газрыг үхрийн шир дэвсэж авсан гэвэл хэн 

үнэмших билээ (2) гэсэн байна. 

То вангийн эх нутгийнхаа уулыг үхрийн ширээр буцааж авсан домгийн талаар 

эрдэмтэн Д.Халтар, Р.Гончигдорж  нар “То ван ба математикийн асуудлууд” 

сэдвээр илтгэл тавьж, бодлого зохиосон байна. Тэд бичихдээ “МЭӨ 800 жилийн 

тэртээ Финикийн гүнж ахайтан Дидоно хорон санаат ахаасаа зугтааж, өөрт нь өгсөн 

бухын арьсыг нарийн зүсэж хийсэн аргамжаар Газрын дундад тэнгисийн эрэг 

орчим газраас хамгийн их талбайтай хэсгийг таслан авсан тухай домог Римийн 

яруу найрагч Вергилий (НТӨ 70-19)-н “Энейда” туульст бичигдсэн байдаг. Гэтэл 

халхын хатуу журамт То ван яг ийм аргаар манж нараас газар таслан авч байсан 

тухай домог яриа байдаг төдийгүй өөрийнхөө ордыг тойруулан, дайснуудаас 

хамгаалсан хамгийн их бэлчээрийн талбайг агуулсан суваг ухуулж байсан нь 

түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ… дэлхий дахинаа Дидоны гэж алдаршсан, бидний 

хувьд То вангийн гэж нэрлэж болохоор багц бодлого танилцуулья (3) гэсэн байна. 

Ийнхүү тэд математик сэтгэлгээний нь талаас “үхрийн шир”-ийг анхлан хөнджээ. 

“Энейн дуулал”-ыг орчуулагчийн анхаарал ч бас л математикч нарын нэгэн адил 

“үхрийн шир” -нд хэсэг зуур тогтож торсон нь аргагүй юм даа гэлтэй. 

Хүн төрөлхтөний түүх, соёлд мөнхөрсөн алдарт туульс “Илиада”-гийн үйл 

явдал-герег хийгээд илион хүмүүсийн хоорондын арван жил үргэлжилсэн дайн 

Приам хааны тавин хөвгүүдийн сор болсон Гектор алагдаж, тэдний баатарлан 

хамгаалсан Трой хот овжин зальжин Одиссейн домогт модон морины арга ухаанд 

автсаны эрхээр эзлэгдэж, их түймэрт шатах үеэр Эней баатар өтөл буурал эцгээ 

үүрэн гал нурам болж буй төрөлх хотоо орхин гарч, нөхдийн хамт долоон онгоц 

хөлөглөн, долоон жил далайгаар явсаар байгаад, зургаа нь далайн шуурганд 

сүйдэж, дөнгөж ганц хөлөг онгоцтой эх газрын эрэгт хүрч ирсэн ажгуу. Маргааш 

өглөө нь янаг амраглалын тэнгэр Афродита гоо үзэсгэлэн төгөлдөр бүсгүйн дүрээр 

түүнтэй учран, угтан хүлээж буй учрал тохиол, ахуй насны нь хувь төөргийг 

зааварлан хэлнэ. Хэн хэн нь гашуун зовлон амссан Эней Дидоно хоёр хувь заяаны 

эрхээр ийнхүү учирч голомт бадраана.                         

Дидона бүсгүй уул нь Финийн толгой баян Сикейтэй гэрлэсэн юмсанжээ. 

Тэнгэр болоод хүмүний дундаас төрсөн титан Пигмалион Дидоногийн төрсөн ах 

бөгөөд Тирийн хаан байсан  хэдий ч хүргэн Сикейтэйгээ алтны улмаас маргалдаж, 

улмаар, ариун шүтээнийхээ өмнө хүргэнээ хор шингээсэн сумаар харван хороосон 

ажгуу. Сикейн сүнс шөнө дөлөөр хайрт гэргийнхээ дэргэд сүүтэгнэн хүрч ирээд, 

цоо харвуулсан шархаа яран харуулж байгаад, яргалал болсон орон гэр орд харш, 

бузартсан бурхан шүтээнээс алсалж,  эндээс үтэр холдон зайлагтун” гэж гэргийдээ 

зөвлөөд, алс холын аянд нь хэрэг болох алт, эрдэнэсээ нуусан газраа зааж, хэрхэн 

авах арга хэлж өгсөн юм байжээ. 
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Дидона бүсгүй эр нөхөр Сикейн сүнсний өчил үгэнд итгэж, хань нөхрийнхөө өс 

авч, төрсөн ахаа хороогоод, харь нутгийг зорин явсаар Италид ирж, газар худалдан 

авчээ. Зохиолд бичсэнээр  

 

“Хөндий дүүрэн алттай ирээд авсан газар нь 

Өнөө чиний зогсож буй энэ л хөрс шороо юм 

Карфаагены шинэ цайз,хана хэрэм босч байна 

Эндээс худалдаж авсан газар нь алгын чинээхэн  

Алдалбал ер хэмжээ нь бухын ганц арьс төдий”, (нэр нь хүртэл Бирс ) байж л 

дээ. 

Ш.Одонтөр бухын арьсны нэрийг хүртэл “бирс” гэж байгааг машид сонирхон, 

герегт бас bursa (хуулсан арьс) гэдэг болохыг тэмдэглэжээ. Эртний герег хэлний 

толь бичигт “бирсан”... (4) гэж бичсэн байдаг нь эртний монгол хэлний “фарисун” - 

“hарисун”-эдүгээ хэлний “арьс-” гэдэгтэй нэг гаралтай үг болох нь илэрхий байна. 

Буриадын “араhан” лугаа үгийн утга дүйж байна. 

Газар худалдан авахдаа ашигласан хэмжүүр нь хоёр домогт адилхан сайтар 

элдэж нарийхан зүссэн үхрийн шир төдийгүй уул үхрийн ширний нэр нь монгол, 

герег хэлнээ бас л адилхан, нэг гаралтай үг болох нь энд ойлгомжтой боллоо.  

Орчуулагч домогт өгүүлснээр финикчүүд нэг том бухын арьсыг зүсэж, газраа 

хэмжин хуваадаг заншилтай гэнэ гээд ийм маягийн домог монголын То вангийн 

домогт бий (5) гэснийг ч тэмдэглэх хэрэгтэй юм. 

 

Афродита тэнгэр Эней  баатартай ярилцах үедээ  

“Харин энэ газар өмнө нь Ливийн эзэмшил байсан чиг  

Хатуу байрын эцэст, өдгөө, Тирийн Дидонагийнх” гэснээс үзвэл Дидона ёс 

бусаар өөд болсон фини удмын нөхрийнхөө хөрөнгөөр Ливичүүдээс уул газрыг 

худалдан авсан нь мэдэгдэж байна. 

Дээр өгүүлж буй монгол, герег домог “үхрийн ширээр газар авсан тухай” нэгэн 

сэдэвтэй учраас нарийвчлан судлахад сонирхолтой ажээ. Товчлон өгүүлбээс, 

газрын үнэ цэнийн асуудал юм. Газрын төлөө ур ухаан дайчилж байсан эртний 

бөгөөд хүмүн төрөлхтний мөнхийн сэдэв хөндсөн байна.  

То ван монгол орон манжийн эрхшээлд байсан XIX зууны дунд үед газар 

нутгийнхаа ганц уулыг ч болов бусдад алдахгүй гэж чармайж байсан бол 2000 

жилийн тэртээ Хүннүгийн зүүн талаар нутагладаг Дунху улсаас элч илгээж, хоёр 

улсын хил орчим байдаг хүн нутагладаггүй хэсэг газраа өгөхийг шаарджээ. Модун 

хаан түшмэдүүдээ цуглуулж хэрхэхийг зөвлөлдөхөд нэлээд хэсэг нь хайртай 

морь,хайртай хатнаа өгч болсон юм. Тэр муу жаахан газрыг өгөхөд яахав хэмээн 

зөвшөөрөх санал гаргажээ. Үүнд, Модун шаньюй маш ихээр хилэгнэн, мунхаг 

түшмэдийг цаазлах зарлиг буулгаж: - Адуун сүрэг байгаа цагт агт морь олдоно, Улс 

орон байгаа цагт хатан олдоно. Харин өвгөдийнхөө газар нутгаас өчүүхэн төдийг ч 

харьд өгч үл болно.Газар бол улсын үндэс хэмээн сургажээ (6) гэж гардаг. 

Монголчууд Модун шаньюйн үеэс газрын үнэ цэнийг айхтар мэддэг, газраа 

эрхэмлэн шүтдэг, хуульчлан хамгаалдаг байсан нь их л анхаарууштай асуудал 

бөлгөө. То ван Хүннү гүрний хаан Модуны үеэс алтан ургийнхны цусанд шингэсэн 

их өвөг Чингис хааны үед ч дахин давтан зарлиглан бичигдээгүй хуулийг ягштал 

мөрдсөн нь эндээс харагдаж байна.Бидний өвөг дээдэс газаргүйдэхийн гачлан 
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зовлонг хэдийд ч хаана ч үзээгүй улс явсан даа. Үлэмжхэн цөөрч амь тэмцэн 

Эргүнэ хунд нутаглан өнөржин олширч байхдаа л уужим дэлгэр нутгийг хүсэмжлэн 

байсан явдал монголын эртний домогт бий. Ийн бодоход, монголын гол сурвалжит 

эртний овог аймаг - хияд боржигины нэрийн “киян” хэмээх үгийн утга ихээхэн 

нягтлууштай. Эрдэмтэн Г.Сүхбаатар нанхиадын түүх сурвалжаас уул үгийн утга нь 

“уулын догшин үер”-ийн нэр болохыг олж тогтоосон (7). Миний хувьд буриадын 

хэл ярианаас их усан үерийг “Цагаан морь” хэмээдэг болохыг мэдээлсэн билээ. (8). 

Үгийн гарбаль судлаачид аль хэдийнээс “хияд” хэмээх нь “цагаан” гэсэн үг 

болохыг “гялалзах, гялтайх, гял цал, гилбэлгээн” г.м. язгуур нэгт олон үгсийг 

харьцуулан нотлоод эдүгээ нэгэнт санал нэгдмэл болжээ. Японы умарт нутагт 

каяато-казато овгийнхон буй бөгөөд тэдний нэрийн утга нь “догшин салхи, 

шуурга” гэсэн үг юм билээ. “З, Ж” фонем “j” лугаа сэлгэцэх авианы хуулийг 

бодолцвоос, энэ нь бас л “кияд “ овог болоод орхино.  

Өрнөдийн олон хэлнээ далайг “океан” хэмээн нэрлэдэг, эртний герегийн домогт 

“далайгаас ирсэн хүмүүс”-ийг ийн нэрлэдэг ажээ. Франц хэлний нэвтэрхий тайлбар 

толь”-д уул үгийг “хүн” хэмээн тайлбарласан байх юм. “Океан” хэмээх нь угтаа 

хаяа хярхаггүй их далай” гэсэн утгатай герег үг ажээ. Эртний герег хэлэнд …океан 

или океанос нь Египетийн Нил мөрний эртний нэр (9) юмсанжээ. Нэн эрт үед 

Мисир нутгийн дундуур урсах Нил мөрнийг ингэж нэрлэж байсан нь хиян-киян 

нарын нэгэн хэсэг нь тэр цагт уул мөрний сав газарт он удаан аж төрж байсан 

гэдгийн баталгаа биш үү? Эзэмшин аж төрж байсан аймаг, угсаатны нь нэрээр 

уул,усыг нэрлэх явдал түгээмэл үзэгдэл билээ. Океанос гэхлээр далайн лусын 

хааны гүнж нарыг хэлдэг байна.Монголоор “усан дагина” гэдэгтэй л дүйх билээ. 

Тухайн харь нутгийнханд монгол удмын бүсгүйчүүл усан дагина шиг харагдаад 

байдаг нь дорнын яруу найрагч Б.Явуухулангийн 

 

“Хүлгийн сайныг би адуунаасаа барилаа    

Хүүхний сайхныг би Монголдоо харлаа” гэсэн мөрийг өөрийн эрхгүй 

санагдуулна.       

Эртний герегийн домогт Уран, Геи хоёр тэнгэрийн дундаас төрсөн Океан тэнгэр 

/бог водной стихии/ байдаг билээ. Тэнгэр газрын дундаас монгол хүмүн эх 

сурвалжаа авсан гэдэг монгол домог зүйн ойлголттой энэ нь нийцэж байгаа юм. 

Усан эрхшээлт тэнгэр хэмээвээс зохимжтой агаад монголын сурвалжит “киян” 

аймгийнхны нэр нь эртний герегийн домогт далайн буюу усны тэнгэр болж ороод 

зогсоогүй улирах түүхийн урт хугацаанд олон улсын шинжтэй дэлхий нийтийн нэр 

томьёо болохдоо анхдагч дуудлага болоод “их ус” хэмээсэн үндсэн ухагдхуунаа тэр 

чигээр нь хадгалсаар ирсэн байна гэж үзэж байна. Киян-Океан нар евроази дахинаа 

түгэн тархсан соёлжуулагч баатар төдийгүй тэрхүү баатрын нэр болжээ. 

То вангийн “Үхрийн ширээр уулаа авсан” домог-ийн түүхэн үндсийг мөшгин 

улбаалаад үзэхэд эртний Рим, Герегийн домгийн сэтгэлгээ рүү өөрийн эрхгүй 

хөтлөгдөн ороод зогсохгүй, мянганы их хүн эзэн богд Чингис хааны удмын То 

вангийн язгуур овог нь хүртэл хияд, -герегийн усан эрхшээлт Океан тэнгэртэй 

шууд хамааралтай болж байна. Усан эрхшээлт буюу далайн тэнгэр Посейдоны 

нэрийг эртний монголын “фусун –усан-ус” гэсэн үгээс гаралтай гэж үздэг эрдэмтэн 

ч бий.(10) Энэхүү дүгнэлт нь зөв зүйтэй юм гэдгийг олон баримтуудтай харьцуулан 

нягталсны эцэст миний бие олж мэдсэн  билээ. 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 41 

Хияд нарын дунд өнө эртнээс тархсан газрын үнэ цэнийн тухай домгийн цөм 

болсон “үхрийн ширээр газар авсан домгийн тархалт нь их л эртний бөгөөд уул 

монгол италид нэгэн голомтоос тархсан гэж үзвэл зохих байна. Монгол, герегийн 

нэгэн цөм бүхий олон арван домог, тухайлбал:  

1. Финийн хааны охин Европа нь бухын дүрээр ирсэн Зевстэй нөхцөж,өрнө 

тивийг үүсгэн байгуулагч гурван хөвгүүд төрүүлсэн нь Асуйхан /Ази?1/ удган 

бухтай нөхцөж, бас гурван хүү төрүүлсэн лүгээ нэн адил,  

2. Финийн хаан Агенорын хүү Европын ах Фив хотыг үүсгэн байгуулагч,16 үсэг 

бүхий эртний герегийн цагаан толгойг зохиогч Кадмын нэр /Геродотын бичсэнээр/ 

монголын худам бичгийн нэртэй ижил,  

3. То вангийн ордоо тойруулан барьсан суваг Балкан, Италийн хойгийн хот 

улсынхны хамгаалалттай агаар нэгэн,  

4. Эней баатрын эцгээ үүрэн дайн дажны хөлөөс үтэр холдон одож буй нь их 

нүүдлийн цуваа элсэн цөлийн дунд усаар гачигдан сүйрэхийн даваанд араг дотор 

нуусан эцгийнхээ сургаалаар гунан үхрээ даган явсны хүчинд баян бүрдтэй залгаж, 

цуваагаа аварсан төдийгүй өтгөсийн амийг “цагаанаа цацаах, хард хахаах”-ыг 

зогсоосон хөвгүүн лүгээ ижил,  

5. Трой буюу Илион хотын хаан Приам нь буриадын бөөгийн шашны тэнгэрийн 

нэртэй адилхан байдаг,  

6. Ази, Европа хоёр тивийн хүн ардын үүслийн тухайд Асуйхан удганы гурван 

хөвгүүдийн нэр монголын болоод герегийн томоохон гурван аймаг, улс, угсаатны 

нэртэй ижилхэн байдаг зэрэг олон баримтууд То ван, Дидоно хоёрын нэгэн 

загварын арга ухаанаар газар худалдан авч байсныг тайлж өгөх гол түлхүүр болж 

байна.    

Илион буюу Трой хотоос эцгээ үүрч долоон жил далайгаар тэнэсэн Эней баатар 

нөхдийн хамт Италийн хойгт хүрэлцэн очоод төрөлх Трой буюу Илион хотынхоо 

нэрээр овоглон өнөржиж, Итали даяар Юлий омог болж, эдний алтан ургаас алдарт 

Юлий Цезарь төрж гарсан бөгөөд Хүннү гүрний мандал бадралаас өмнөх үеийн 

манайхны өвөг дээдэстэй соёлын төдийгүй уг язгуур, угсаа гарлын хэлхээ 

холбоотон байсан байна. Ингэхлээр Эней болоод түүний удмын Цезарь нар Италид  

 

“Хүннүгийн хаан Атилла  

Хүндтэй маягаар заларна” гэдэг итали ардын дуу гарахаас өмнө очсон, тэнд 

төрсөн соёлжуулагч баатрууд юм. Ийм сэтгэл оюун болоод ахуй ёс зан заншлын 

тааламжтай хөрсөн дээр Атилла хаан морилсон нь зүй ёсны юм шүү. 

Өрнөдийн Гэсэр судлаач зарим эрдэмтэд Цезарь хааныг Гэсэр хаан гэж 

тайлбарласныг буруутгах аргагүй юм. Гэсэр нэрийн талаар Ц.Дамдинсүрэн багш 

“Амдо улсын хаан” гэж, Б.Сумьяабаатар багш солонгос хэл, түүхээс “көсыр хан” 

гэдэг үгийг олж, “бүхний ван” гэсэн цол болохыг тогтоосон. Эрдэмтэн Чандмань 

Персын хаан Ксеркс юм гэж цаг хугацааны хувьд урагшлуулсан шаталсан 

амжилтууд нь шинжлэх ухаан улам хөгжин байгаагийн тодорхой жишээ юм. 

Судлаачийн хувьд энэ талаар бас өөрийн байр суурь бий.                  

Эртний хоёр угсаатны үг, домог, овог аймгийн нэр тэргүүтнийг өөрийн 

боломжийн хирээр харьцуулсан судалгаанаас дуслын төдийг өгүүлэхэд ийм болой. 
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Д.Дамдинжав 

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум,  

9 дүгээр баг, түүх судлаач 

 

БАЙГАЛ НУУР ОРЧНЫ ГАЗАР НУТАГ  

ЭРТ ҮЕЭС ЯМАР УЛСЫН МЭДЭЛД БАЙВ,  

ЯАГААД ОРОСЫНХ БОЛОВ 

 
Буриад түмний тоонто нутаг Байгал нуурын орчин газар хэдий үеэс ямар улсын 

мэдэлд байв? гэдгийг эрт үеэс авч үзэх шаардлагатай байдаг.  

Шинэ чулуун зэвсгийн үеэс Төв Азийн өргөн уудам тал нутагт суурьшин 

нутаглаж байсан нүүдэлчин олон аймгуудын нийгмийн дунд төр улс байгуулах уур 

амьсгал бий болж МЭӨ 111 зууны сүүлч үеэр Модун Шаньюй гэрч хүн гарч олон 

аймгуудыг байлдан дагуулж Азийн түүхэнд анхны нүүдэлчин Хүннү улсыг 

байгуулсан билээ. 

Хүннү гүрэн Модун Шаньюйн үед өргөн уудам нутгийг эзэмшиж хүчирхэгийн 

туйлд хүрч, түүний газар нутаг тэр үед баруунаас Дорнод Түркестаны хот улсууд, 

өмнө зүгт Дорнод Ху аймгийн нутаглаж байсан Ляо голын эхний газар, өмнө зүгт 

Хятадын урт Цагаан хэрэм, умар зүгт Байгал нуурын хойт тал хүрч байв.  

Сяньби улсын үед буюу МЭ-ний 11 зууны үед Байгал нуур бүхэлдээ Лена 

/Зүлэг/, Ангар мөрний цутгалын нэлээд хэсэг энэ улст харьяалагдаж байв.  

МЭ-ний V зууны үед Их Нирун /Жужан/ улсын газар нутаг өмнөд зүгт Говь, 

умард зүгт Байгал нуур бүхэлдээ, өрнө зүгт Хар Шар, дорно зүгт Солонгос хүрч 

байжээ.  

Түрэгийн үед Байгал нуур орчны өмнөд талын газар нутаг тэдний мэдэлд байв. 

МЭ-ний IV зууны үед байлдан дагууллын үр дүнд Түрэгийн газар нутаг ихэд 

өргөжин тэлж зүүн зүгт Солонгосын булангаас баруун зүгт Долоон усны газар 

хүртэл, өмнө зүг Цагаан хэрмийн хавь газраас умард зүг Байгал нуурын хойт тал 

хүрч байжээ.  
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Уйгарын хаант улсын үед /VIII/ эзлэн суусан нутаг нь баруун зүгт Алтайн 

уулнаас, зүүн зүгт Хянган /Хаан уул-Hiangang/-ы нуур хүртэл, өмнө зүгт Говь 

хүртэл, хойт зүгт Байгал нуур бүхэлдээ энэ улсын хойт хил хязгаар нутаг болж 

байв.  

Киргизийн хаант улсын үед /IX зуун/ Байгал нуурын өмнө, зүүн өмнөх эрэг 

дагуух нутаг, Сэлэнгэ, Онон мөрөн бүхэлдээ энэ улст харьяалагдаж байв. 

Хятад буюу Ляо улсын үед /1040 он/ Байгал нуурын өмнө, зүүн өмнөх нутаг, 

Сэлэнгэ, Хёлго, Ингода, Шилка мөрөн, Саяаны нуруу энэ улст харьяалагдаж 

монгол хэлт овог, аймгууд энд нутаглаж байжээ.  

Ой хөвч, нуур цөөрмийн энэ нутагт тэртээх их нуудлийн балар эртнээс монгол 

овгууд амьдран суусаар иржээ. Эрт цагт Хүннүгийн эзэнт гүрний нэг хэсэг болж 

байсан эл нутаг 1207 онд Чингис хааны эзэмшилд хамрагдан орж, харин хоёр зуу 

гаруй жилийн дараа түүний хөвгүүдийн сул дорой захиргаанаас ангижран тасарч 

салсан ажээ.  

Бүтэцийн хувьд түргэн эвдэрсэн монгол овог, аймгуулыг Чингисийн удмын 

Батмөнх Даян хаан /1466-1543/ дахин нэгтгэж өвөг дээдсийнхээ бараг бүх нутаг 

буюу өөрөөр хэлбэл өмнө зүг цөл Говиос, умар зүг Байгал нуур хүртлэх газрыг 

өөрийн захиргаанд хураан авчээ.  

Монголын хүчирхэгжилт оргилдоо хүрч Карпатын уулсаас Номхон дөлгөөн 

далай хүртэл нэгэн бүхэл бүтэн эзэнт гүрэн бүрэлдэн тогтов. Түүнийг үндэслэгчид 

Ази, Европын хагсыг эзэлсэн энэхүү хэмжээгүй эрхт хаант улстаа “Ouipear 

(Kunear)” Кипчак гэдэг нэр өгчээ. Сибирь, Байгал нуур орчны газар нутаг бүхэл 

бүтнээрээ энэ улсын харьяанд оров.  

Тогоонтөмөр хаан хятадаас хөөгдөж 1370 онд нас барснаас монголын Их Юан 

улс мөхсөн боловч Монгол улс мөхөөгүй өмнөд Сибирь, Байгал нуураас Их Цагаан 

хэрэм хүртэл, Хангайн нуураас Тэнгэр уул, Ляодун, Сычунь, Шэньси хүртэл уужим 

нутагт Монгол улс оршин тогтносоор байсан ба түүнийг түүх сурвалжид Хойт /Ар/ 

Юан улс гэж тэмдэглэсэн байдаг. 

XVI зууны үед Ойрадын Гэрсэнз жалайр хунтайжийн ууган хөвгүүн Ашихай, 

түүний ач хөвгүүн Шолой Убаш хунтайжийн /орос сударт Алтан хаан гэж 

алдаршсан/ нутгийн хил нь зүүн тийш Сэлэнгэ, Тамирын голын эх, баруун тийш 

Алтайн урианхай, баруун буриад, Красноярск хүрч байжээ.  

XVI зууны сүүлч үе /1580 он/-д Ермак Тимофеевич /?-1585/ гэгч Сибирийн 

газар нутгийн баруун сэжүүрийг байлдан эзлээд дорно зүг тийш давшиж зүүн арын 

Хүүлинг гэдэг хүрч, тэр нутагт Хүүлингийн острог /засаг захиргааны нэгж/ 

тогтооосноор Байгал нуур орчны газар нутгийг байлдан дагуулах аян дайны эхлэл 

тавигдаж Байгал нуурын хойт тал, Верхоленскд сууж байсан буриадууд 1583 онд 

оросын мэдэлд оров.  

Ингэж оросууд Байгал нуур орчныг хасаг цэргийн хүчээр эрхшээлдээ оруулж 

эхэлснээр газар нутаг, байгалийн өгөөж хишгээр амьдарч байсан чөлөөт 

амьдралтай буриад зоныг байлдан дагуулах эхлэл XVI зууны сүүлч үеэс тавигдав.  

XVII зууны эхээр хасаг цэргийн отрядууд баруун буриадын нутагт довтлон орж 

цус асгаруулсан тулааныг олон удаа хийж Байгал нуурын баруун буриадуудыг энэ 

зууны дунд үе хүртлэх хугацаанд оросын хааны мэдэлд оруулжээ.  

Оросууд ингэж өрнөөс дорно руу эзлэн түрэмгийлэх аян хийж удаа дараа 

цэрэгжсэн отрядыг явуулж буриад зон олны тоонто нутаг болох Байгал нуур 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 45 

орчныг булаан авч, зон олныг нь алж талах болсон эхлэлийг XVIII зууны эхэн 

үетэй холбон үзэж болох байна.  

Энэ зуунд Халх Монголд гурван том аймаг, тухайлбал: Түшээт хан, Засагт хан, 

Сэцэн хан аймаг гэж байсан бөгөөд эхний хоёр нь хүчирхэг газар нутгаараа 

байгалын чанадын буриадуудын газар нутагтай шууд хиллэдэг байв. 

Оросуудыг Байгал нуур орчны газар нутагт ирэхээс өмнө тэр хавийн буриадууд 

монгол ноёдод тогтмол бус алба барьж байсан бол Өвөр Байгалын буриадууд 

монголын Түшээт хан, Засагт ханы албат /харьяат иргэд/-ууд байв. Өөрөөр хэлбэл 

оросуудыг Өвөр Байгалд ирэхээс өмнө энэ газар нутаг Түшээт ханы бүрэн мэдэлд 

байжээ.  

Энэ тухай Сибирийн түүх судлаачдын анхных болох П.А.Словцев бичихдээ: 

Энэ газар нутаг /Байгал нуур орчин Д.Д/ тухайн үедээ эзэн Чингисийн болон 

түүний үе залгамжлагчдын их гүрний бүрэлдэхүүнд багтаж байсан бол сүүлдээ 

XVII зууны дунд үе хүртэл халын хоёр ханы үгийг дагаж байсан ажээ гэж 

тэмдэгдэсэн байдаг.  

1646 онд 60 хүнтэй хасаг цэргийн отрят, том газар эзэмшигч боярын хүү Иван 

Галкины удирдлагаар Енисейгээс шинэ албатуудад татвар ноогдуулан хураах, 

Байгал орчмын газрыг тодорхойлон бичих, алт мөнгөний судлыг эрж хайх 

үүрэгтэйгээр гарчээ. Энэ отрят Баргажин голын адагт ирээд баргажинд шивээ 

барив. Бас Енисейгээс Шилк мөрний чиглэлд хасаг цэргийн отрядуудыг явуулж 

байв.  

Иргэж олон тооны хасаг цэргийн отрят, алт мөнгөний эрэлчид олон удаа зүүн 

буриадад илгээгдэж, нэг их эсэргүүцэлтэй тулгаралгүйгээр Байгал нуурын зүүн 

талын газар нутгийг, зон олонтой нь эзлэн авчээ. 

Оросууд Сибирийг эзэгнэж байх үед, монголын эзэмшилд байсан байгал нуур 

орчны газар нутаг, цаашлаад Хөвсгөл нуурыг эрх мэдэлдээ авахыг оросууд зүйл 

бүрийн аргаар сонирхож байв. Байгал нуурыг оросууд өөрсдийн эрхшээлд оруулах 

санаархал ямар байсныг доорх материалаас харж болох байна.  

Үүнд: Оросын улс төрийн зүтгэлтэн, генерал - фельдмаршал Ф.А.Головин гэгч 

өөрийн тэмдэглэлдээ монгол ноёдтой байгуулсан дипломат хэлэлцээрээр хоёр 

улсын хилийн шугамыг тогтоох тухай гэрээний төсөл, худалдааны харилцааны 

талаар тодорхой бичсэн байна. Тэрбээр тухайн үед монголын Түшээт ханд явуулсан 

бичигтээ: Далбаа хөлөглөж загас барьж үзээгүй монголчууд Байгал нуур төдийлөн 

ашиг багатай тул түүнийгээ манай орост шилжүүлж, оронд нь бидний зүгээс 

мөнхийн найрамдал, найдвартай түшиг олж болох юм гэсэн санал дэвшүүлээд 

танайд шаардлагатай байгаа галт зэвсэг /цахиур буу/ 500 ширхэг, мөн дэлбэрэх 

бөмбөгөөр харвадаг гунан буу 10 ширхэгийг тус тус бэлэг болгон барихад бэлэн 

байгаагаа илэрхийлж байжээ. Оросууд ингэж монголын газар нутагт шунахайран 

зүтгэж байв.  

Хаант Оросын зүгээс ийнхүү буриад монголчуудын газар нутгийг түрэмгийлэн 

эзэлж, зон олныг нь тарчилгаж, зовоож байсныг халх монголын ноёд ажиглагчийн 

байр суурьнаас зүгээр харж суусангүй.  

1667 онд Зүүн гарын Сэнгэ тайж Красноярскийн бэхлэлтийг эзлэн байлдан 

дагуулагчдад заналхийлж, 1669-1670 онд Дай хунтайжийн монголчууд 15000 

цэргийн хүчээр Нэршүүг эзлэн буриадуудыг хураан буцааж байснаас гадна 1674 

онд тавнангийн Гэгээн тайж цэрэглэн хөдөлж байв. 
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1688 онд Баатар хунтайжийнхан 4000 цэргийн хүчээр Үдэ, Сэлэнгийн шивээг 

дайрч байх үед Галдан /1644-1697/ бошигт Түшээт ханыг довтолсноор монгол цэрэг 

буцаж буриадуудыг өмгөөлөн газар нутгийг нь хамгаалж тэмцэх боломжийг бүр 

мөсөн алдахад хүргэсэн байна. Монголын дотоод байдал ийн хямарснаас халх 

монголын ноёд гадагшаа цэрэглэн дайтах чадваргүй болов.  

Буриадуудын ужигарсан хатуу эсэргүүцэлтэй тулгарсан учраас Байгал нуур 

орчны газар нутгийг байлдан эзлэх нь оросуудаас даруй жар гаруй жилийн хугацаа 

шаардсан юм. Ингэж оросуудаас Байгал орчны газар нутгийг зон олонтой нь 

эрхшээлдээ оруулах үйл явц буриад нутагт урт удаан хугацааны цус асгаруулсан 

тэмцлийн эцэст Орост ашигтайгаар сая биелэлээ олсон байна.  

Хаант Орос улс 1680-аад оны үеийн байдлаар буриадуудын дийлэнхийг өөрийн 

харьяат болгосон нь улс төрийн алсын хараатай бодлого байв. Энэ нь эхний 

ээлжинд Байгал нуур орчинд оршин суугч буриад, монгол хэлт овог аймгуудыг 

бариаг бүгдийг өөрийн албат болгох, дараагийн ээлжинд газар нутгийн асуудлыг 

олон улсын хэмжээнд шийдвэрлүүлэх бодлого байв.  

Ингэснээр ч Монгол улс, манжид дагаар орж өөрийн гэх улс төрийн бодлогогүй 

байсан эгзэгтэй үед буюу 1989 оны Нэршүүгийн орос манжийн гэрээгээр Байгал 

орчны газар нутгийг орос улс өөрийн мэдэлд бүрэн авч, 1727-1728 оны Буурын 

хэлэлцээрээр монгол, оросын хилийн шугамыг татаж баталгаажуулав. Энэ нь 

монголыг тасчиж хуваасан үйл явдал байв.  
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Морман Д.Дашдаваа 

Улс төрийн хэлмэгдэсдийн холбооны  

Нийслэлийн салбар зөвлөлийн дарга 

 

МОНГОЛ ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН ХЭЛМЭГДҮҮЛЭЛТЭД 

БУРИАД ЗОН ӨРТСӨН НЬ
1 

 

1930-40-өөд онд Монголд болсон их хэлмэгдүүлэлт гэдэг их хядлага бол 

Монголын шинэхэн түүхийн хамгийн эмгэнэлт явдал. 

Монголд улс төрийн коммунист хэлмэгдүүлэлт 1921 оноос эхэлсэн байдаг. 

Гэтэл 1922 оноос коммунист хэлмэгдүүлэлт эхэлсэн гэж худал бичээд байх юм. 

1921 оны намар түвд лам нар Богдын дэмжлэг, Японы туслалцаатайгаар ардын 

хувьсгалт засгийг түлхэн унагах гэж байна гэсэн зохиомол хэргийг сэдэж, саж лам 

Жамъянданзан тэргүүтэй олон түвд лам хуваргуудыг “Саж ламын хэрэг” гэгчээр 

хэлмэгдүүлэн баривчилсан байна. Харин түүнээс хойш буюу 1922 онд Бодоо, 

Чагдаржав нарын бүлэг, буриад Очиров, Туванов нарын бүлэг, 1924 онд Данзан, 

Баваасан нарын бүлэг гэх мэтээр зохиомол хэргийн хэлмэгдүүлэлтүүд жил бүр 

явагдсаар 1937-40-өөд онд бүр гаарч, хэдэн арван мянган гэмгүй хүнийг баривчлан 

шийтгэж, тэдний 4-ний З-ыг нь буудан алсан байдаг. 

Монгол дахь их хэлмэгдүүлэлт буюу их хядлага гэж ЗХУ-ын Дотоод Хэргийн 

Ардын Комиссарын газрын /НКВД/ орлогч дарга генерал М.Фриновский, Батлан 

Хамгаалахын Ардын Комиссарын газрын орлогч дарга генерал Д.Смирнов, 

Монголд суух бүрэн эрхт шинэ элчин төлөөлөгч С.Миронов нар манай НТХ, 

Засгийн газарт ч хэлж мэдэгдэлгүйгээр 1937 оны 8-р сарын 26-нд Улаанбаатарт 

гэнэт хүрэлцэн ирж, Фриновский нь дайчлан баривчилж устгах шаардлагатай гэх 

манай 115 хариуцлагатай ажилтан-сайд, дарга нар, цэргийн удирдлагуудын 

“Заговор” /Хуйвалдаан/ нэртэй нэрсийн жагсаалтыг 1937 оны 8-р сарын 28-нд 

Х.Чойбалсанд гардуулж, Х.Чойбалсан нь уг нэрсийн жагсаалтад орогсодоос 65 

хүнийг нь 9-р сарын 10-ны шөнө дайчлан баривчлснаар эхэлсэн, гүтгэн гүжирдэж 

                                            
1 2008 îíä Õºâñãºë àéìãèéí Ìºðºí õîòîä áîëñîí “Äàðõàä, Áóðèàä ñóäëàëûí çàðèì àñóóäàë” 
ñýäýâò Îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä òàâüñàí èëòãýë. 
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хоморголон баривчилдаг, эрүүдэн тамалж худал хэрэг тулган хүлээлгэдэг, үй 

олноор нь хоморголон алж устгадаг фашист үйл ажиллагааг хэлдэг. Гэвч гэмгүй 

хүмүүсийг гүтгэн гүжирдэж зохиомол хэрэгт үй олноор нь хэлмэгдүүлдэг энэ 

ажиллагаа Монголд бүр 1937 оны 9-р сарын 10-наас өмнө эхэлсэн байсан гэж хэлж 

болохоор байна. 1933 онд “Японы тагнуулын хэрэг” буюу “Лхүмбийн хэрэг” гэдэг 

зохиомол хэргээр ганц жилд буриад голдуу 537 хүнийг баривчилж, фашист арга 

хэрэглэн хэрэг хүлээлгэж 317-г нь шийтгэхдээ 60-ыг нь буудан алах, 257-г нь янз 

бүрийн хугацаагаар хорихоор шийтгээд, бас 126 хүнийг Оросын Тундр руу зөвхөн 

ялтангуудаар хийлгэдэг хортой, хүнд ажил хийлгэхээр цөлж байснаас гадна лам 

нарыг барьж устгах зорилгоор зохиомолоор бий болгосон Ёнзон хамбын хувсгалын 

эсэргүү “Төв” гэдэг бүлгийн хэрэг гэгчид холбогдуулан 1937 оны хавар уг бүлгийн 

удирдагчид гэх Ёнзон хамба Лувсанхаймчиг, дэд хамба Дамдин, Монгол дахь 

тамгатай 13 хутагтаас үлдээд байсан сүүлчийн нь хутагт болох өндөр настай 

Манзушири хутагт Цэрэндорж нарын 23 том ламыг баривчилж, тэдний “хэргийг” 

1937 оны 10-р сарын 4-7-нд Төв театрт “олны” өмнө шүүн таслахдаа 19-д нь буудан 

алах ял ноогдуулсан байна. Тэгэхээр зөвхөн сайд, дарга, цэргийнхнийг хоморголон 

баривчилсан 1937 оны 9-р сарын 10-ны баривчилгаанаар л их хэлмэгдүүлэлт 

эхэлсэн гэх нь зарим талаар учир дутагдалтай мэт.  

Энэхүү их хядлагаар Монголын насанд хүрсэн эрэгтэй хүний 5 хүн тутмаас 1 нь 

баривчлагдаж, баривчлагдсан 4 хүн тутмын 3 нь буудуулсан байдаг. Энэ бол 

аймшигтай тоо. Тийнхүү ердөө 200-аад мянган насанд хүрсэн эрэгтэй хүнтэй 

байсан Монгол улсын 40-өөд мянган эрэгтэй нь баривчлагдаж, тэдний 30-аад мянга 

нь буудуулсан юм. 

Их хядлагаар ийнхүү насанд хүрсэн 5 хүн тутмын 1 нь буюу 10 хүнээс 2 нь 

баривчлагдаж байсан бол Монгол буриадуудын хувьд 1937-1938 онд насанд хүрсэн 

эрэгтэй буриадуудын 10 хүн тутмын 9 нь баривчлагдаж, баривчлагдсан 10 буриад 

тутмын мөн 9 нь буудуулсан байна. Тийнхүү монголын буриадууд бол Монгол дахь 

улс төрийн хэлмэгдүүлэлтэд хамгийн ихээр өртсөн зоны нэг юм. Ганц баримт 

дурдья. ОБЭК-ын 1938.05.27-ны 20-р хурлаар орсон Хөвсгөл аймгийн 294 хүн, 

1938.06.03-ны 21-р хурлаар орсон мөн аймгийн 319 хүнийг шийтгэхдээ энэ 613 

хүний 507-г нь /83 %-ийг нь/ буудан алж, 106 нь /17%-ийг нь/ амь хэлтрүүлж 10 

жилээр шийтгэсэн байгаа бол мөн тэр хоёр хурлаар шийтгэгдсэн 73 настай 

Цэмбэлийн Бизьяа нарын 30 малчин буриадыг болохоор ганцхныг нь амь 

хэлтрүүлж 10 жилээр шийтгээд бусад 29-ийг нь буудан алсан байх юм. /ОБЭК-ын 

энэ 20, 21-р хурлаар шийтгүүлсэн бүх хүний овог нэр, нас, хаяг, шийтгэлийн 

хэмжээг нь Ц.Оюунгэрэл, Ж.Л.Фолт нарын 2008 онд хэвлүүлсэн “Ногоон нүдэн 

лам” романы хавсралтаас тодорхой үзэж болно./ 

Монголын буриад нарын ихэнх нь оршин суудаг Дорнод, Хэнтий хоёр аймаг 

1934 оны тоогоор 17,4 мянган буриадтай байснаас насанд хүрсэн эрэгтэй нь 6000 

хүрэхгүй байсан боловч 5368 нь баривчлагдан хэлмэгджээ. Наашлаад Сэлэнгийн 

буриадын хувьд гэвэл Сэлэнгэ аймагт буриадууд 1920-30-аад онд ихэнхдээ Ерөө 

голын буриад хошуу нэртэйгээр одоогийн Ерөө сумаар оршин суудаг байсан ба 

1937-38 онд насанд хүрсэн бараг бүх эрэгтэйчүүд нь баривчлагджээ. 1962 оны 1-р 

сард МАХН-ын ТХ-ны УТТ ба 2-р бүгд хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн “Улсыг 

аюулаас хамгаалах байгууллагын ажилд гарч байсан алдаа завхралын тухай” НТХ-

ны шалгалтын комиссын илтгэлд өгүүлснээр “Сэлэнгийн Ерөө сумын 2 багийн 100 
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орчим буриад өрхийн дотор эрэгтэй хүн ердөө 5” үлдсэн байсан байна. Мөн 

илтгэлд өгүүлснээр “үйлдлийн хэргийн холбогдолгүй Сэлэнгэ дэх /ДЯЯ/ хэлтсийн 

төлөөлөгч Лувсангийн Дамбыг буриад хүмүүсийг барихаас татгалзлаа гэж 1938 онд 

буудан алж байжээ”. Түүнийг “барих буриадгүй болсон” гэж ярьсныг нь 

буриадуудыг олж барихаас татгалзав гэж ийнхүү буудан алсан аж. 

Эг-Сэлэнгийн буриад хошуу гэгдэж байсан Хөвсгөл, Булганы буриадууд ч дээр 

өгүүлснээр дээрхийн нэгэн адил хэлмэгджээ. Дархан аварга, хөдөлмөрийн баатар 

Дарийн Дамдин буриад тэргүүтэй аваргуудын өлгий нутаг Хөвсгөлийн Цагаан-Үүр 

сум харьцангуй цөөн буриадуудтай. Тус сумын 3-р багийн Халхан, Нарийн, 

Тохойгоор өвөлждөг Шар толгойн гэх буриадуудын эрэгтэйчүүд нь олноор 

баривчлагдснаас “1938 онд өвлийн идэш гаргах хүнгүй болж, Хажидмаагийн аав 

Санж гуай гэгч урианхай хүн тэдний өвлийн идшийг нь гаргаж өгч байдагсан” гэж 

3-р багийн С.Норжид гуай гэрчлэн амьд сэрүүндээ ярьж байв. 

Тийнхүү насанд хүрсэн 10 хүн тутмын 9 нь баривчлагдснаас 1944 оны хүн 

амын дэлгэрэнгүй бүртгэлээр Монголын буриад өрхийн 95 % нь өрхийн 

тэргүүлэгчгүй байсан байна. 

Баривчлагдсан буриад нарын хэргийг үзэхэд, түүнчлэн баривчлагдсан 10 

буриадын 9-ийг нь буудан алж, буриад нарт тийнхүү илүү чангаар хандаж байснаас 

үзэхэд буриадуудыг баривчлахдаа хувьсгалын эсэргүү хэрэгт үнэхээр оролцсон 

эсэхийг нь шалган цагаатгах уу, шийтгэх үү гэдгийг нь шийдвэрлэхийн тулд юм уу, 

тийм эсэргүү хэрэг байсан эсэхийг нь буюу бэлтгэгдэж байсан эсэхийг тогтоох 

зорилгоор тэднийг баривчилж байсан бус, тэднийг зөвхөн буудан алахын тулд л 

баривчилдаг байж гэсэн сэтгэгдэл төрнө. Их хэлмэгдүүлэлтээр халхчуудаас насанд 

хүрсэн 5 эрэгтэй тутмын 1 нь буюу 10 эрэгтэй тутмын 2 нь баривчлагдсан байхад 

цөөн тоотой буриад ястныг болохоор насанд хүрсэн 10 эрэгтэй тутмын 9-ийг нь 

баривчилж, баривчлагдсан 10 хүн тутмын 9-ийг нь буудаж байснаас үзэхэд насанд 

хүрсэн эрэгтэй буриадуудыг устган арилгах зорилготой, үлдсэн эмэгтэйчүүд, 

хүүхдүүдийг нь уусган арилгах тооцоотой байв уу гэж бодогдоно. 

Баривчлагдагсдын байцаалт гэдэг нь баривчлагдсан хүнийг заавал хэрэгт 

холбогдуулж устгуулах ганц зорилготой байлаа. 

Энд нэг асуулт гарч байна. Феодал гэгдэх ноёд, язгууртнууд, тайж нар, 

чинээлэг амьдралтай хүмүүсийг болон лам нарыг бол ард олныг дарлагчид, тэднийг 

мөлжиж амьдрагчид, ангийн дайснууд, хувьсгалын эсэргүүнүүд гэсэн коммунист 

үзэл суртлаар устган үгүй хийх бодлого барьж байсан бол улаантан, цагаантан 

оросуудад хавчигдаж, ядрахдаа монгол ах дүүгээ бараадан орж ирсэн буриад ах, 

дүү нараа манай нам, төр 1930-аад оноос яагаад тийнхүү гэнэт үзэн ядаж, алж 

устгах гэх болов, уг нь тэдгээр буриадууд бол хэдийгээр харьцангуй цөөхөн тоотой 

ч нутгийн монголчуудыг ажил хөдөлмөрт ч, ахуй соёлд ч, эрдэм номд ч үлгэрлэж, 

бас ардын хувьсгалыг хийлцэж, бичиг баримтуудыг нь боловсруулалцсан хүмүүс 

биш билүү. Монголын анхны эмч, багш, эрдэмтэн, сэхээтнүүд нь голдуу тэрхүү 

цөөхөн буриадууд чинь байсан бус уу, буриадууд бол тусгаар тогтносон, хүчирхэг, 

нэгдсэн монгол улсаа дахин үүсгэн байгуулахыг санаархаж санаачлагчид байсан 

бус билүү гэсэн асуулт гарч ирнэ. 

Жирийн монголчууд өөртэйгөө нэг үндэс угсаа, нэг хэл яриатай, нэг бичиг соёл, 

нэг зан заншил, шашин шүтлэгтэй, өөрийн үсэрсэн цус, тасарсан мах болох 

буриадуудыг хавчиж үзэн ядаж байсангүй ээ. Тэдний хооронд ямар нэгэн маргаан, 
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зөрчил гарч байгаагүй ээ. Тэгэхээр Монголын эрэгтэй буриадуудыг устгах бодлого 

бол Оросын бодлого байлаа. Харин Оросын энэ бодлогыг Монголын нам төр 

монголд уухайлан хэрэгжүүлсэн нь харамсалтай. 

Оросууд яагаад манай буриадуудыг үзэн ядах болов? Орос дахь 1920-иод оны 

иргэний дайн, эмх замбараагүй байдал, дээрэм тонуул, өлсгөлөнгөөс зугатаан, 

түүнчлэн Монголыг тусгаар тогтнолоо сэргээн тунхаглаж эрх чөлөөтэй орон болов 

гэж баярлан Монголд орж ирсэн буриадуудыг оросууд Орос орноос дайжигчид, 

Оросоос салж бусад монголчуудтайгаа нэгдэх гэдэг панмонголистууд, ийм 

панмонголист үзлийг монголчуудын дотор дэлгэрүүлж, уг үзлийг газар авахуулж, 

буриадуудын дотор салан тусгаарлах үзлийг өрнүүлж мэдэх аюултай хүмүүс, 

тэдний энэ үзлийг дэмждэг япончуудтай нийлж болох октябрийн хувьсгалаас 

зугтагчид гэж үзэж, Монголын буриадуудыг залхаан цээрлүүлэх, устгах бодлогыг 

явуулсан юм. Нөгөөтэйгүүр Монгол улс 1921 оны ардын гэх хувьсгалаар 

большевик Оросын барьцаанд орж, улмаар Оросын хараат “улаан” орон болж, 

Монголын нам, төр нь Оросын гар хөл болсон нам, төр болж хувирсан явдал 

оросуудыг Монголд дураараа дургих, Монголын дотоод хэрэгт эрээ цээргүй 

оролцох, өөрийн большевик бодлого, үйл ажиллагааг Монголд тулгах, нэвтрүүлэх, 

дураараа явуулах өргөн боломж бололцоог нээж өгсөн байна. Ямар сайндаа 

Фриновский нар Монголын нам, төрд урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр Монголд гэнэт 

орж ирж байхав? Ингээд Монгол дахь феодал, лам нар, буриадуудын асуудлыг 

оросууд шийддэг болов. 

Гэхдээ Монгол дахь улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн ганц эзэн, ганц хариуцагч нь 

зөвхөн Оросууд биш юм. Монголын хэлмэгдүүлэлт, түүний дотор их 

хэлмэгдүүлэлт гэгддэг их хядлага бол Монголын нам, төр Монгол улсыг Оросын 

хараат болгосны гай, Монголын нам, төр Орост хэт бялдуучилж байсны үр дагавар, 

Монголын нам, төр Оросын атганд орж, түүний дуулгавартай зарц, гар хөл болж 

байсны үр дүн даруй мөн. Хараат байх, барьцаанд орох, бусдын гар хөл болох нь 

ийм хортой, ийм аюултай ажээ. 

Манай нам, төр Хятадын хараат байсан улсаа Оросын хараат болгоод өөрөө 

Коминтерн ба большевикчдын гарт орсон юм. Ингээд ард түмнээ авран хамгаалах 

хүлээж төр барьсан МАХН Коминтерний төлөөлөгчийг Монголд урин суулгаж, 

дараа нь бас НКВД-гийн олон тооны сургагчдыг Монголоор дүүрэн залан ирүүлж 

Монголын ДЯЯ-ыг тэпнээр пиг дүүргэж, намынхаа удаа дараагийн их хурлаас 

“Коминтерний удирдлага, зөвлөмжийг намынхаа үйл ажиллагааны удирдамж 

болгож байхаар” намдаа дахин дахин даалгаж, “хар, шар харгисуудын үлдэгдлийг 

бүрмөсөн устган арилгахаар” намынхаа Программд оруулж, намынхаа 8-р их 

хурлаар “Хувьсгалын эсэргүү дайсан шар, хар ялгаагүй нийт феодал нар, Монгол 

ба Хятадын худалдаачид ба цагааны хулгай дээрэмчин Барон Унгерний 

үлдэггдлүүд /буриадуудыг тийнхүү нэрлэжээ/ бүгдээрээ гадаадын хөрөнгөтөн ба 

Хятадын цэргийн эрхтний тагнуулчин этгээд даруй мөн” гэж дүгнэж, НТХ-ны 3-р 

бүгд хурлынхаа илтгэлд “Монгол дахь Японы тагнуулын хэргийг хэн удирдаж 

байсан бэ хэмээвээс мөн л буриадууд” гэж заан ийнхүү феодал, лам нар, 

буриадуудыг устгахыг уриалж, 1931.12.29-нд НТХ “Энэхүү феодалыг устгах 

явдлыг хурдан түргэнээр явуулж тус намын 9-р их хурал хүртэл үндсэн дор 

дуусгахыг” даалгасан нууц “онц тогтоол” гаргаж байв. Ингээд хууль ёсыг 

завхруулж, зохиомол хилс хэргээр феодал, лам нар, буриадуудыг хоморголон 
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устгахад хүрэв. Хөвсгөлд томилолтоор явж байсан Хэнтийн Бат-Өлзийн 

Батдоржийг буриад болохоор нь баривчлан шийтгэж байсан баримтыг доктор 

С.Бадарч өгүүлсэн байдаг. Зарим хэт хувьсгалчид энэ хэлмэгдүүлэлтээр хэрхэн 

хийрхэж байсан тухай Хөвсгөлийн буриадуудын хэлмэгдүүлэлтийн талаар бичсэн 

өгүүлэлдээ судлаач Л.Галбаабадраа тодорхой бичсэн байдаг. Хэлмэгдүүлэлтэд 

идэвх зүтгэл гарган хийрхэж байсан хүмүүст нам, төр одон тэмдэг, алдар цол, албан 

тушаалаа хайрлахгүй хүртээн, МАХН-ын коммунист үзэл сурталд хийрхсэн 

тэднийг улам хөөргөн дэвэргэж байв. Энд нэг тодорхой баримт өгүүлье. Хөвсгөл 

аймгийн Рашаант сумын Хялганатын хүрээнээс эхэлсэн 32 оны бослогоор 

босогчдын өөдөөс тэмцээгүй, харин ч тэднийг дэмжсэн буюу тэдэнтэй нийлсэн гэх 

Хялгантын хүрээний эд хэрэглэгчдийн хоршооны нягтлан бодогч, эвлэлийн 

гишүүн, Их-Уул сумын уугуул, 23 настай Ш.Дондогдоржийг намын гишүүн 

Лувсанжамбаа цаазлахдаа түүнийг Далхын дуганын хавьд хээр аваачин Их-Уул 

сумын сарлаг хочит Санжаагаар туслуулан хүлж аваад, хоёр завжийг нь хутгаар 

ярж, амьдаар нь эрүүг нь зааж алсан байна. Ийм харгис аллага үйлдсэн 

Лувсанжамбааг эсэргүүнүүдтэй сайн тэмцсэн гэж цусан гавьяаны улаан тугийн 

одонгоор шагнаж, ардын хувьсгалын партизан болгож, Хөвсгөл аймгийн намын 

хорооны 1-р нарийн бичгийн даргаар өргөмжилж байжээ.  

Эцэст нь дүгнэхэд Монгол дахь улс төрийн коммунист хэлмэгдүүлэлт, түүний 

оргил болох 1930-40-өөд оны Их хядлага бол монголын шинэхэн түүхийн хэзээ ч 

мартаж болохгүй хамгийн эмгэнэлт явдал. Гэмгүй, хэрэг хийгээгүй олон арван 

мянган хүнийг улс төрийн зохиомол хилс хэрэгт гүжирдэн гүтгэж, дайчлан 

баривчилж, тамлан зовоож, нотлогдоогүй, байгаагүй, хэргээр хоморголон хядаж 

устгасан энэ явдал бол эрүүгийн гэмт хэрэг бөгөөд тэгэхдээ Монголд урьд хожид 

гарч байгаагүй, Монголын бүх түүхийн хамгийн том гэмт хэрэг. Феодал, лам нар, 

буриад, барга, цахарыг сонгон хядсан тэр аллага бол хүн төрөлхтний эсрэг гэмт 

хэрэгт тооцогддог аймаглан устгах ноцтой гэмт хэрэг /геноцид/ мөн. Монголд ийм 

коммунист фашизм гарч, аймшигт хэлмэгдүүлэлт, аюултай хядлага явагдсан явдал 

бол юуны өмнө Монгол улс тусгаар тогтнож чадаагүй, хойт их хөршийнхөө хараат 

улс байсантай нь холбоотой. Гэвч Монгол улсад 1990 онд ардчилсан хувьсгал ялж 

/дашрамд өгүүлэхэд энэ ардчилсан хувьсгалын ялалтад Хөвсгөлчүүд ихээхэн үүрэг 

гүйцэтгэв/, коммунист намын ганцаарчилсан дарангуйллыг эцэслэж, коммунист 

дэглэмийг устгаж, олон намын тогтолцоог бий болгож, шинэ ардчилсан үндсэн 

хуультай болж монгол улс сая нэг жинхэнэ ёсоор тусгаар тогтнож, гадаад орны 

хараат улс байхаа больсон хэдий ч энэ бүхэн нь хэлмэгдүүлэлтийг гаргуулахгүй 

байхын баталгаа болсонгүй. Үүний нотолгоо нь 2000-2004 онд 15000 хүн үзэл 

бодлоороо ялгаварлагдан ажлаасаа халагдаж, ажилгүй болж, амьдрал ахуйгаараа 

залхаан цээрлүүлэгдсэн явдал. 

Үүнээс үндэслэн улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийг судалж үзэхэд тухайн үеийн 

нөхцөл байдлаас үүдэн хэлмэгдүүлэлтийн хэлбэр байдал, арга ажиллагаа 

өөрчлөгдөн хувирч байдаг нь харагдав. Монгол улс гадаад ертөнцөөс тасарч, 

“хөмөрсөн тогоон дотор” байсан 1921-1950 оны үед манай нам, төр хууль ёсыг 

уландаа гишгэж, дураараа загнаж, улс төрийн худал, зохиомол хэргүүдийг үүсгэн, 

гэмгүй хүмүүсийг баривчлан устгаж байсан бол дэлхийн 2-р дайны дараа дэлхий 2 

системд хуваагдаж, шинэ нөхцөл байдал бий болж, Монголын “хөмөрсөн тогоо” 

хагарч, дураараа алж устгаж болохгүй болоод ирэхийн хэрээр өөрөөр сэтгэгчид, 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 52 

өөр үзэл бодолтнуудыг шорон гяндан, цөллөг, хавчлага, хяналт мөшгөлтөөр болон 

амьдал ахуйгаар нь залхаан цээрлүүлж хэлмэгдүүлдэг болов. Харин 1990 онд 

ардчилсан хувьсгал ялж, Монгол улс тусгаар тогтнон, Оросын хараат байхаа больж, 

олон намын тогтолцоо бий болж, ардчилагдахаар хэлмэгдүүлэлт нь нуугдмал 

аргаар явагддаг болж, өөр нам, өөр үзэл бодолтныг далдуур хяхан хавчих, ажилгүй 

болгон амьдрал ахуйгаар нь хохироох, тэдний амжилт бүтээлүүдийг дарах, шагнал 

урамшлаас хоцроох, зөвхөн өөрийн талынхныг магтан урамшуулах, эрэлт хүсэлт, 

тавьсан шаардлагад нь зориуд хариу өгөхгүй дарагдуулах зэрэг хэлбэрт шилжив. 

Иймд улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийг ямар нэг хэлбэрээр гаргуулахгүй байхад 

нөхцөл байдлаас гадна судалгаа хийж байх, сонор сэрэмжтэй байх явдал бас чухал 

ажээ. 
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Энэхүү системийн 6 дэд системийг авч үзэхэд Монгол, Хятад хоёрын зорилго 

тэс өөр, харин Хятад, Тангад, Зүрчид нар хоорондоо эерэг холбоотой байхад бүх 

дэд систем Монголтой сөрөг холбоотой. Энэ агуу их зөрчил Монголыг агуу их 

гүрэн болгосон ба тэр хэмжээгээр уналтанд оруулсан. Энэ бол эсрэг тэсрэг 

зөрчилтэй, нэгдэлтэй байсны дагалдал мөн.  

Тэгвэл Монгол угсаатныг төлөвшүүлэхэд эдгээр таван хүчин зүйл хэрхэн 

нөлөөлснийг авч үзье.  

Эн тэргүүнд Лев Николаевич Гумилевын тухай товч өгүүлье. Л. Н. Гумилевын 

эцэг Николай Степанович (1886-1921) Оросын томоохон яруу найрагч, 1910 оноос 

яруу найраг дахь Акмеизмын (дээд зэрэглэлийн гэсэн утгатай akme-цэцэглэх хүч 

гэсэн үгнээс гаралтай) урсгалын тэргүүн байсан. Хувьсгалын эсэргүү хэрэгт 

оролцож байсан гэж большевикууд 1921 онд буудан хороосон. Л.Н.Гумилевын эх 

Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) нь Орос, Зөвлөлтийн яруу найрагч, 

(Горенко овогтой орос эцэгтэй, Ахматова овогтой татар эхтэй) сэтгэл зүйд хүчтэй 

нөлөөлдөг шүлэг бичдэг байжээ. Мөн уран бүтээлдээ Зөвлөлтийн эсрэг үзэл 

тусгасан хэмээн олонтоо хэлмэгдэн шийтгүүлж байсан аж. Эсэргүү эцэг, эхтэй гэж 

Л. Н. Гумилевыг эхлээд Колымагийн Гулагт хорьсон. Дараа нь дахин баривчилж 

Цагаан далайн суваг байгуулах барилга дээр албадан ажиллуулсан түүхтэй.  

Лев Гумилев Ленинградын Их сургуулийн Түүхийн анги төгссөн түүхч 

мэргэжилтэй, мөн угсаатны зүй, уур амьсгал судлах ухааныг нарийн судлаж 

угсаатан судлаач мэргэжлийг давхар эзэмшсэн. Тэрбээр “В поисках вымышленного 

царства”, “Этногенез и биосфера земли”, “Древняя Русь и Великая степь”, “Гунны”, 

“Черная легенда” зэрэг угсаатны түүхийн тухай өгүүлсэн ер бусын бүтээлүүдийг 

туурвисан.  

2. Төв Азийн өндөрлөг: Хойд талдаа Саяны нуруу, Байгаль нуурын баруун зүүн 

бие, Шилка, Амар мөрний хөндий. Урд талдаа Их цагаан хэрэм, Зүүнгарын 

хотгорын хойд хэсэг, баруун талдаа Алтай, Тарвагатайн нуруу, зүүн талаараа 

Солонгосын хойг хүртлэх Хангай, их тал, өргөн говь хосолсон 5 орчим сая ам 

дөрвөлжин км талбайтай, далайн түвшнээс  дунджаар 1000-1500 м өндөр энэ газар 

нутгийг Төв Азийн өндөрлөг хэмээдэг. Төв Азийн өндөрлөгийн хойт тал нь Хойт 

Герман, өмнөд Англитай нэг өргөрөгт, урд тал нь Грек, Итали, Хойд Испанитай нэг 

өргөрөгт оршдог хэдий ч эх газрын эрс  тэс, хатуу ширүүн уур амьсгалтай.  

Дээр дурьдсан Герман, Англи, Грек, Итали, Испани зэрэг орнуудын уур амьсгал 

нь ихээхэн чийглэг, урин дулаан, хөрс нь үржил шимтэй байхад Төв Азийн 

өндөрлөгт хуурай, хүйтэн урт өвөлтэй (заримдаа их хүйтэн өвөл – 40 хэмд хүрдэг), 

богино, халуун зуны улиралтай (заримдаа +40 хэм хүртэл халдаг), салхи шуургатай, 

хавсарган хүйтэн урт хавартай, дулаан дэлгэр богино намар зэрэг жилийн дөрвөн 

улиралтай. Хавар хур тунадас багатай, салхи ихтэй, шороон шуургатай, зун богино 

халуун +10 хэмээс +20 хэмд хэлбэлзэх боловч заримдаа +40 хэмд хүрэх нь бий. 

Хамгийн халуун, хамгийн хүйтэн өдрийн температурын жилийн зөрөө 20 хэмд 

хүрдэг. Нэг хоногийн өдөр шөнийн температурын зөрөө -20t хэмээс +25t хүрдэг. 

Хур тунадас багатай учир агаар хуурай. Далайн түвшнээс дээш 1000-1500 м 

өргөгдсөн учир агаар сийрэг, нарны илч хурц. /”Монголын нэвтэрхий толь”-оос/. 

Үүнээс шалтгаалан элдэв өвчин, түүний дотор халдварт өвчний нян үрждэггүй.  
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Гол мөрнүүд нь Хойт мөсөн далай, Номхон далайн усны хагалбарт багтдаг. Өөр 

улсаас Монгол орныг дайрч урссан гол мөрөн байхгүй. Ийм учраас Төв Азийн 

өндөрлөгийн ус агаар цэвэр ариун.  

Монгол нутгийн тухай их зохиолч В.Инжиннаш ийн бичжээ. “Манай монгол 

газрын мууг гаргаж тоочваас тэргүүнд, газар орон нь шороон хөрсгүй, салхи 

дэгдвээс шар хомог /тоос–С.И/ хийсэн дэгдэж тэнгэр газар нийлнэ, бас уул нь 

оройгүй, хад нь үндэсгүй, хаврын шуурга улайтал шуурч өөр газарт дэвшин эчмой 

/шилжинэ–С.И/. Хоёрдугаарт, усан урсгалгүй, зуны хурын ус ч битүү нуур 

тунамалд хурмой. Гуравдугаарт, цагийн амьсгал нь хүйтэн жихүүн, дөрөвдүгээрт, 

нарны ээлт хол алс, цас хяруу эрт, үрс жимс ургахгүй” гэхчлэн бичжээ. Төв Азийн 

өндөрлөгийн төв хэсэг – Монгол нутгийг их зохиолч В. Инжиннаш ингэж 

төсөөлсөн байх юм.  

Хур бороо элбэгтэй, үржил шимтнй газар нутагтай, ой мод, ургамал элбэгтэй 

Хятад оронд өсч бойжсон Инжиннаш төрөлх Монгол нутгаа хараад сэтгэл дундуур 

байсан бололтой.  

Төв Азийн өндөрлөгийн Гүн Галуутай нутгийн хүү Д. Нацагдорж:  

 Хэнтий, Хангай, Саяны өндөр сайхан нуруунууд 

 Хойт зүгийн чимэг болсон ой хөвчин уулнууд 

 Мэнэн, Шарга, Номины өргөн их говиуд 

 Өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далайнууд 

  Энэ бол миний төрсөн нутаг  

  Монголын сайхан орон 

Хэрлэн, Онон, Туулын тунгалаг ариун мөрнүүд 

Хотол олны эм болсон горхи булаг рашаанууд 

Хөвсгөл, Увс, Бойрын гүн цэнхэр нуурууд 

Хүн малын ундаа болсон тойром бүрд уснууд 

  Энэ бол миний төрсөн нутаг 

  Монголын сайхан орон... хэмээн шүлэглэсэн нь Инжиннашаас илүү 

зөв тусгасан хэрэг болжээ.  

3. Агаар хэрхэн хөдөлгөөнд ордог вэ?  Дэлхий агаарын бүрхүүлтэй, түүнийг 

агаар мандал /атмосфер/ гэдэг. Агаар мандал байнга хөдөлгөөнд оршдог. Учир нь 

нар агаарыг экватор орчимд ихээр, 2 туйл хавьд багаар халаадаг. Үүнээс агаарын 

хөдөлгөөн үүсдэг. Зураг дээрх А, Б 

хоёр сав дээгүүр доогуураа холбоотой. 

А савыг халаахад ус дээшээ, Б савыг 

мөсөн дотор хийхэд хөрч доошлон 

усны эргэлт үүсгэдэг /Зураг 2/. Мөн энэ 

маягаар агаарын эргэлт үүсдэг. Үүнийг 

салхи гэнэ. Салхи шулуун замаар 

үлээдэггүй, уул нуруу зэрэг элдэв саадаас болж эргэх 

хөдөлгөөнд ордог. Үүнийг циклон гэдэг. Их халсан газрын агаар 

их даралттай болж дээшилдэг. Бага халсан газарт даралт багасч 

доошилдог. Их даралттай үед /В/ үед салхи  гадагш 

салхилдаг. Үүнийг антициклон, бага /Н/ даралттай үед 

дотогш салхилдаг. Үүнийг циклон гэдэг. Энэ бол агаар 

хөдөлгөөнд орох эхний хэлбэр юм /Зураг 3/. Хоёрдахь 
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хэлбэр нь дэлхийн эргэлтээс шалтгаалдаг. Тухайлбал, А байрлалаас хойт зүг рүү 

чиглүүлэн пуужин харвахад хэсэг хугацааны дараа В байрлалд ирсэн байна /Зураг 

4/. Энэ нь дэлхийн эргэлтээс болжээ.  

Ийнхүү дэлхийн эргэлтээс болж бүх агаар мандал баруунаас зүүн тийш урсдаг. 

Үүнийг агаарын урсгал гэнэ. Агаарын дээд давхаргад агаар жигд урсдаг бол доод 

давхаргад циклон үүсгэдэг /Зураг 5/. Агаарын урсгал, салхи хоёр ямарваа орон 

нутгийн, түүний дотор Төв Азийн өндөрлөгийн уур амьсгалыг бий болгодог. Үүний 

тухай хойно өгүүлэв.  

4. Төв Азийн өндөрлөгт хур тунадас хаанаас ирдэг вэ? Уур амьсгал судлаач 

Л.Н.Гумилевын бичсэн номыг уншаад ойлгосон хэмжээгээрээ тайлбар зураг 

хавсаргав. /Зураг 6/.  

 

Хур тундас, газрын хөрсний үржил шимтэй байдлаар нь Төв Азийн 

өндөрлөгийг Их Хянганы нуруунаас баруун, зүүн тийш хэмээн хоёр хуваалтай. 

Хянганы нуруунаас баруун тийш орших Их талд хур тундас, зүүн талд ердөө 1000 

км-ийн цаана байх Шар тэнгисээс бус 10,000 км-ийн цаана байгаа Атлантын гадаад 

далайгаас ирдэг аж.  

5. Соёл иргэншлийн тухай товчхон: Хүн төрөлхтний түүхэнд одоогоос 5000 –

аад жилийн тэртээ Тигр, Евфрат хоёр мөрний хөндий - Месопотамид /1/, Нил 

мөрний савын адаг - Миссир оронд /2/, Инд мөрний хөндий - Энэтхэгт /3/, Шар 

мөрний савын доогуур, дунд биеийн Нанхиадад /4/ анхны соёл иргэншил 

(civilization - хотын соёл) үүсчээ. Одоогоос 4500-3100 жилийн өмнө Европ дахинд 

Эллад оронд, 2700 жилийн өмнөөс Ром гүрэнд дамжин хөгжих болсон. Азид, Шар 

мөрний доод, дунд хэсгийн соёл иргэншил цаашид хөгжиж одоогоос 3400 жилийн 

тэртээд өндөр соёлт Инь хэмээх боол эзэмшигчдийн улс байгуулагджээ. Инд 

мөрний хөндийн Жагар оронд одоогоос 4500-3500 жилийн тэртээд Хараппын соёл 

иргэншил үүсэн хөгжжээ /Зураг 7/. (The Larousse Desk Reference. Page 312).  

Эдгээр дөрвөн агуу их соёл иргэншлийн голомтоос салбарлан:  
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 Тариачны соёл иргэншил (Египет, Энэтхэг, Хятад) 

 Хотын соёл иргэншил (Вавилон, Эртний Афин, Ром) 

 Далайн соёл иргэншил (Венец, Голланд, Испани, Англи) 

 Нүүдлийн соёл иргэншил (Түүрэг, Монгол, Араб) гэх мэт.  

Мөн газар нутгаар нь  

  Долоон голын (Балхаш нуурт цутгасан долоон голын нутгийн угсаатнууд) 

 Өмнөд Америкийн Инкачуудын гэх мэтээр олон салбар соёл иргэншлийг 

дурдаж болно.  

Нүүдлийн соёл иргэншлээс Төв Азийн өндөрлөг дэх Их талын Монголчуудын 

нүүдлийн иргэншлийг онцгойлон нэрлэж болох юм. Учир нь энэхүү соёл иргэншил 

нь бэлчээрийн МАА, ан агнуур, дээрмийн дайн гэсэн “тулгын гурван чулуу”-н дээр 

тулан үүсэж хөгжин Евразийн 3/4 дээр “Монгол мандал”-ыг цогцлоон байгуулсан 

түүхтэй. Чингэтэл, Төв Азийн агуу их нүүдлийн соёл иргэншил хаанаас үүссэн нь 

одоог хүртэл шийдэгдээгүй асуудал. Энэ талаар олон янзын тайлбар, таамаглал 

буй. Тухайлбал, хятадын түүхчид нүүдлийн иргэншлийг Шар мөрний хөндийн соёл 

иргэншлээс салбарлан үүссэн гэж үзсээр ирсэн. Монголын шинэхэн үеийн түүхч, 

эрдэмтэн, улс төрийн зүтгэлтэн Анандын Амар (1886-1941) Энэтхэгийн Инд 

мөрний хөндийд нутагтай арийчуудаас гаралтай гэж шинжлэх ухааны үндэстэй 

дүгнэлт хийжээ. Сүүлийн үед Тигр, Евфрат мөрний хөндий байгаа Наян Наваа 

нутгаас үүсэлтэй гэж батлах хүмүүс бий боллоо. /эдгээрийн тухай дээрх өгүүллээс 

үзнэ үү/.  

Тайлбар: агаарын урсгал, салхи хоёр бол өөр өөр ойлголт. Агаарын урсгал 

дэлхийн эргэлтээс, салхи атмосферийн температураас тус тус хамааран үүсдгийг 

дээр дурдсан билээ. Пиренейн хойг, хойт Африкийн баруун талд Атлантын далайд 

үүссэн борооны үүл агаарын урсгалыг даган зүүн тийш урсана. Ингэхдээ Пиренейн 

уулсын систем, Альп, Апенин, Балкан, Карпатын уулсын систем, Кавказын уулс, 

Ил Тарвагатай, Алтайн нуруунд ихэнх хур тундасаа бороо болгон алдаад багахан 

хэсэг нь Их талд чийг авчирч ногоо ургаж, мал сүрэг таргалж, өвсөн тэжээлт зэрлэг 

ан амьтад үржин олширдог. Энэ нүүдэлчид тайван тухтай амьдардаг. Харин зүүн 

Европын төв, хойт хэсэгт ган болж, Ижил, Урал мөрний ус татарч жижиг гол горни 

ширгэснээс Каспийн тэнгисийн усны түвшин доошилдог. Атлантын далайн чийгтэй 

агаар хойгуур Төв Европ, Сибирийг дамжин урсахад ширгэсэн гол горхи, Ижил, 

Урал мөрөн үерлэж Каспийн тэнгисийн усны түвшин дээшилдэг. Харин Их талд 

хур тундасгүй ган болдог. Ган  болоход Их талын нүүдэлчид мал хунараа туун 

урагшаа Тангад, Цагаан хэрэм баригдаагүй байхад Цинь, Хань улсын нутаг руу, 

зүүн тийш Хянганы нурууг даван Зүрчдийн нутаг руу бэлчээр хайн нүүдэллэхэд 

нүүдэлчдэд угаасаа дургүй нутгийнхан тэднийг хөөж, улмаар цуст мөргөлдөөн 

үүсдэг байв.  

Хянганы нуруунаас зүүн тийшхи тал нутагт хур тундас хажуудах Шар  тэнгис, 

Япон тэнгисээс ирэх учир хур бороо элбэгтэй, харьцангуй зөөлөн уур амьсгалтай, 

үржил шимт хөрстэй.  

Атлантын далайгаас зүүн тийш чиглэсэн хур тундастай агаарын урсгал 300 

жилийн давтамжтайгаар хойш урагш болдог гэж Л.Н.Гумилев тэмдэглэжээ. Үүнээс 

үндэслэн тэрбээр, “нүүдэлчид цусанд дуртайдаа хөршүүдтэйгээ дайтаж байдаг 

бус амьдралын шаардлагаар дайн хийдэг” гэж сонин дүгнэлт хийжээ. Энэ дүгнэлт 
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сонин боловч эргэлзээтэй мэт санагддаг. Газар нутаг булаалдаснаас болоод дайн 

дажин үүсэхийг алийг тэр гэх вэ? Харин 300 орчим жил болоод л их дайн болж 

байсан гэдгийг судалгаагаар батлах хэрэгтэй.  

6. Нүүдлийн соёл иргэншил: Дэлхийн 5 тивийн олон газар оронд нүүдэллэн 

амьдардаг угсаатан олон. Төв Азийн нүүдэлчид бол бусдаас онцгой бөгөөд 

бэлчээрийн МАА, ан агнуур, дайн тулаан гэсэн “тулгын гурван чулуу”-н дээр 

оршиж байдаг. Халимагийн түүхч Эренжен Хара-Даван “Цэргийн соёл иргэншил” 

гэж нэрлэжээ. Мөн алив хэргийг төрийн Их хуралдай дээр хэлэлцэн шийдвэрлэдэг, 

хааныг их хуралдайгаар сонгодог байсан зэрэг нь ардчиллын хэлбэр байсан учир 

Л.Н.Гумилев Төв Азийн нүүдэлчдэд “Цэргийн ардчилал” байсан гэж бичжээ.  

Хааны орд, Нийслэл хүрээ нь хүртэл Хангайн нурууны зүүн суга – Орхон голын 

сав, Хэнтийн нурууны баруун суга – Хэрлэн голын сав энэ хоёрын хоорондох 

уужим талд нийслэл хүрээ, хааны ордны хамт нүүж явдаг байжээ. Энэ бүхэн нь 

дэлхийд хосгүй Төв Азийн нүүдлийн соёл иргэншлийг бүрдүүлж байжээ.  

Хосгүй нүүдлийн иргэншлээ сэргээе гэж ярьж байгаа хүмүүст хандаж хэлэхэд 

өнөөдөр МУ-ын хүн амын 1/3 – ээс илүү нь ганцхан Улаанбаатарт, 2/3 нь бусад том 

жижиг хот суурин газар суурьшин амьдарч байна. Ан агнуур, дайн дажин эдийн 

засагт нөлөө үзүүлэхээ больсон одоогийн нөхцөлд нүүдлийн соёл иргэншлийг 

сэргээх  тухай ярих нь утгагүй л дээ.  

Төв Азийн “Нүүдэлчин Монгол” гэдэг системийн дэд системүүдийг тус тусад 

нь товч өгүүлье.  

Билчээрийн МАА: халуун хүйтэн, эрс тэс уур амьсгалтай, жилийн дөрвөн 

улиралтай Төв Азийн өндөрлөгт нүүдэлчдийн адгуулдаг таван хошуу  мал нь 

тэжээлээ өөрөө олж иддэг зэрлэг амьтны шинж чанартай, жижиг биетэй. Том 

биетэй малын биеийн гадаргуу мөн л их байх учир хүйтэнд гадагш дулаан алдах 

талбай ихэсдэг. Иймд Төв Азийн нүүдэлчдийн мал нь өвлийн хүйтэнд, түүнчлэн 

идэш тэжээл хомс хаврын хавсрагатай үед дулааны алдагдал багасгах жижиг 

биетэй, эдэлгээ даах биеийн тэнхээ сайтай байдаг.  

Эх орны дайны ахмад дайчин, Зөвлөлтийн армийн хошууч, их бууч Юрий 

Николаевич Кладухин үүнийг бичигчид: “Миний үхэр бууг өвлийн хүйтэнд 

Карпатын уулан дээгүүр Монгол морь л чирж гаргасан. Манай сайн угсгааны том 

морьд хүйтэнд даараад хамрын ханиад хүрээд нус нь гоожно. Бас олон шуудайтай 

овьёосыг нь авч явахгүй бол өлсөөд үхнэ. Харин монгол морь бол хүйтэнд 

тэсвэртэй, урд хөлөөрөө цас мөс цавчаад дороос нь өвс хагд олоод иднэ. Гуядаад 

байхад бүх хүчээ шавхан зүтгэж чадна. Үнэхээр дэлхийг байлдан дагуулах унаа юм 

гэдгийг мэдэрсэн” хэмээн ярьж билээ.  

Монголчууд хонины арьс элдэж дулаан дээл хувцас оёдог. Үхрийн арьсыг 

элдэлгүй хатааж бэгтэр хуяг хийдэг. Хонины ноосоор гэрийн эсгий, ширдэг оёдог. 

Мах, цагаан идээг хүнсэнд хэрэглэдэг. Удаанаар хадгалахад үл муудах борц, шар 

тос, хуурай сүү, ааруул, хурууд хийдэг. Нэг үгээр хэлэхэд иргэдийн ба цэрэг дайны 

хэрэгцээг бүрэн хангах бүтээгдэхүүн бэлтгэдэг. Энэ талаар Монголын эрдэмтдийн 

судалгаа арвин их бий.  

Ан агнуур: Төв Азийн өргөн уудам нутаг эртнээс нааш элдэв ан амьтнаар арвин 

баялаг байлаа. Адгуус амьтдыг ганц нэгээр болон хомроглон авлаж амин зуулгадаа 

нэмэрлэх явдал нь нүүдэлчдийн амьдралын салшгүй хэсэг болдог байв. Төрийн ав 

хомрогын үед тулалдааны  дохио тэмдгийг ашиглах сургууль хийлгэдэг. Ер нь 
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Чингис хааны “дайсны 10 цэрэгтэй тэнцэх 1 цэрэг, 100-тай тэнцэх 10 цэрэг” хэмээх 

цэргийн урлагийн нэг нууц нь тулалдааны дохиог гарамгай ашиглаж шуурхай 

удирдлагыг сайн зохион байгуулдагт оршиж байжээ.  

Дайн дажин: том жижиг дайн тулаан нь Төв Азийн нүүдэлчдийн аж төрөх ёсны 

салшгүй нэг хэсэг болж ирсэн ба дайны олз омог нь ялагчдын орлогын чухал 

хэсгийг бүрдүүлдэг байв.  

7. Хор, Хори, Монгол, Буриад: Буриадын тухай анхны мэдээг Сибирийг эзлэн 

дагуулагчид 1609 онд хүлээн авчээ. Сибирийг эзлэн дагуулагчид, тэдний араас 

нүүн ирж суурьшигчид Байгалийн баруун, зүүн биеийн номхон хүлцэнгүй оршин 

суугчдыг “браты”, “братские”, “братские люди” гэхчлэн нэрлэдэг байсан. Чухам 

үүнээс “Буриад” гэдэг нэр үүсчээ. Түүнд “Буриад ястан бүрэлдсэн нь” гэдэг 

гарчигтай, XVII зууны газрын зургийг хавсаргажээ. (2.173, 179) 

“Буриад” гэдэг шинэ угсаатны “түлхэлт” болж байгаа бол олон жижиг омог, 

аймгаас бүрэлдсэн байх ёстой. Зүүн талдаа Их Хянганы нуруу хүртэл, баруун 

талдаа Ил Тарвагатайн нуруу хүртэл, урд талдаа Их Цагаан хэрэм хүртэл, хойт 

талдаа Байгал нуурын зүүн баруун бие, Енисей мөрний эхэн хүртэл өргөн уудам 

нутагт оршин тогтнож асан Хүннү гүрэн МЭ I зуунд задран унахад түүний орыг 

залгаж Сяньби, Жужаан, Түрэг зэрэг улсууд ээлж дараалан байгуулагдаж иржээ. 

Чингэхдээ, Түрэгүүд өмнөх угсаатнуудаасаа өндөр соёлтой байсан учир одоо 

хүртэл мэдэгдсээр буй гүн ул мөрийг үлдээжээ. Энд, Түрэг гаралтай газар усны 

нэрийг дурдая.  

Алтай – Алт+тау – алаг уул /тау-уул. Түрэг хэлээр/ 

Хэнтэй – Кен-тау – баялаг уул 

Хянган – Кыйни – аадарт 

Байгал – бай-куль – баян нуур /куль-нуур. Түрэг хэлээр/ 

Хөвсгөл – коп+су+куль – их уст нуур 

Увс – Уп+су – гашуун ус 

Хяргас – кыргы+су – хөдөөний ус  

Тайлбар: “ус”-ыг уйгуржин монгол бичгээр “усу” гэж бичдэг. Халх Монгол 

хэлээр эцсийн “у”-г авч “ус” гэдэг бол Түрэг хэлтнүүд эхний “у”-г авч “су” 

хэмээдэг.  

Байгалын баруун, зүүн биед амьдарч байсан омогт: хориуд, эхирисүүд, 

хонгодорууд (өөрсдөө бид Хонгирад аймгаас гаралтай гэдэг. Эдгээр гурван аймаг 

хоорондоо угсаа гарвалын холбоотой. Үүнийг хойно тодорхой дурьдна), баргууд, 

хамнигад, сонгоолууд, үзөөнгүүд, ашавгад, алайрууд, боохонууд зэрэг олон омог 

аймаг амьдран сууж 1207 онд Их Монгол улсын бүрэлдэхүүнд багтаж байгаад 1691 

онд Өндөр гэгээн Занабазар тэргүүтэй Ар Монголын ноёд ихэс Манж Чин гүрэнд 

дагаар ороход, тэр үес нэн нэн хүчирхэгжин мандах болсон хаант Орос улс 

Сибирийг эзлэн дагуулах болсон үеэс буюу XVII зуунаас “Буриад” (Брат) гэгдэх 

болжээ. Иймд, XVII зуунаас өмнөх Монголын түүх судлалд “Буриад” гэх нэрийтгэл 

нэр үгийг хэрэглэхгүй байх нь үнэнд нийцэх буй заа.  

8. Түүхэн баримт:  I. Монголчуудын  дээд үе хэн байв? Буриад улсын “Угай 

зам” /2006. 6.16/ сонинд түүхийн ухааны доктор Б. Дашибаловын бичсэн “Откуда 

вышли предки Монголов” гэсэн өгүүллээс доорх ишлэл авъяа. Түүнд, 

“монголчуудын гарал үүслийн тухай: анх үүсч буй болсон газар нутагтаа байгаа 

“автохтонууд” (язгуур нутгийн хүн ам-С. И.), Төв Азийн өндөрлөгт өөр газраас 
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шилжин ирж суурьшсан “аллохтонууд” (шилжин суурьшсан хүн ам-С.И.) гэсэн 

хоёр янзын таамаглал байдаг. Энэ хоёрын аль нь зөв болохыг археологи, 

антропологи, аман зохиол судлал, хэл шинжлэл зэрэг олон шинжлэх ухааны 

ололтыг генетикийн судалгаатай хослуулан судалж дээрх асуудлыг шийдэх 

хэрэгтэй. Монголчуудын түүхийг анхлан судалсан эрдэмтэд Төв Ази бол 

Монголчуудын уугуул нутаг гэж үзэж байв. XIX зууны эцэст Монгол орноос 

олдсон Руни бичгийн дурсгал, гэрэлт хөшөө, хүн чулуудын дурсгалаас үзэхэд тус 

оронд нэгэн цагт Түрэгүүд амьдарч байжээ. Их талын газар нутгийн болон ан 

амьтдын нэрсийн нилээдийг Түрэг хэлээр нэрлэсэн болох нь  тогтоогдсон. Үүнээс 

үзэхэд Монголчууд Их талыг Түрэгүүдээс сүүлд эзэмшсэн болох нь батлагдав” 

гэхчлэн бичжээ.  

Монголчуудын дээд үе хэн байв? гэх асуултанд орчин үеийн угсаатны онол 

тодорхой хариулт өгч чадаж байгаа. Тухайлбал,  

 Хүн хүнээсээ төрдөг лүгээ нэгэн адил алив угсаатан угсаатнаасаа л төрдөг 

 Хүн төрж, өсөж, нас бие гүйцэж, хөгширж, зөнөж үхдэг лүгээ нэгэн адил 

угсаатан төрж, өсөж, мандан бадарч, хөгширч, зөнөж, депопуляци /өөр угсаатан/ 

болж сөнөдөг.  

 Хүн хамгийн их нь 130 орчим, дунджаар 70 жил насалдаг бол угсаатан 

хамгийн дээд тал нь 1500, дунджаар 1000 жил насалдаг.  

 Нэг эхээс ах дүү олуул төрдгийн адил нэг томхон угсаатан депопуляци 

болоход олон угсаатан төрдөг.  

Угсаатны энэхүү онолд тулгуурлан Монголчуудын дээд үеийг тогтоох 

оролдлого хийж үзъе. А.Амарын “Монголын товч түүх”-д дурьдсан нэгэн 

сонирхолтой санааг энд ишлэе. “…Грумм-Гржимайлогоос өгүүлсэн нь: Чингис 

хааны үеэс урьд хоёр мянган жилийн үед Азийн дотор олон улс, олон аймгууд 

ээлжлэн халалцсаар ирсний дотор Монгол хэлээр хэлэлцэгч овог аймгууд магад 

оролцон явсан нь сэжиггүй үнэн хэрэг хэмээвэл зохино” гэжээ. Үүнд, Төвдийн 

нэрлэдэг “Хор” /манай түүхчид “Хор Монгол” гэдэг. С.И./, нанхиад нарын хэлдэг 

“Ху” нь /”Ху” буюу Хүннү/ нэг төрөл угсаатан болох нь дамжиггүй. Монгол 

үндэстэн /Монголын өвөг-С.И./ мөн хэмээн таньж, Монголын түүх бичихдээ үүгээр 

үндэс болгож зохиосон байнам. Энэ ч мөн аргагүй үнэнтэй хэрэг бөгөөд Дорнод 

Азийн түүх судруудад тэмдэглэгдсээр ирсэн гэрч баримт бүхүй хэрэг мөн болно.  

Үүнд, Монгол үндэстэн нь дээр дурьдсан олон нэр ба ялангуяа “Ху” /Хор-С.И./ 

хэмээх нэрээр нэрлэгдэж хэдэн мянган жилийн өмнөөс эхлэн Дорнод Азийн 

түүхэнд тэмдэглэгдсээр ирсэн явдал нэгэнт илт болох тул одоо Монголчууд чухам 

хаанаас үүсэн гарсан болохыг олж мэдэх хэрэгтэй  болно. Үүнд, хоёр зүйлийн 

өгүүлэл байдаг бөгөөд нэг нь: Монголыг Нанхиадаас гаралтай гэдэг ба нөгөө нь 

баруун зүг Энэтхэг буюу Түрэгээс /Түрэгээс гэдгийг орхиж болно–С.И./ гаралтай 

гэдэг ажээ. Энэ хоёр саналыг одоо хүртэл шалган боловсруулж тасалсангүй, адил 

бусаар өгүүлсээр бөгөөд энэ тухай мөн ч шууд таслан өгүүлэх аргагүй боловч олон 

түүхэн дэх аман үг дээрх зарим өгүүллүүдийг авч улам улмаар шинжлэн 

боловсруулахад хэрэглэгдэхүүн болсугай хэмээн дорх зүйлүүдийг бичивэй.  

1. Нанхиад нар бол дээр дурьдсан Хуньюй ба Шуньвэй зэрэг олон аймгуудыг 

Нанхиадаас гаралтай гэх учир Монголыг тийнхүү Нанхиадаас гаралтай гэдэг ажээ. 

Үүнд, тэдгээр олон аймгуудыг нанхиадууд тэр үед цөмийг гадаад улс гэж үзэж 
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байсан нь тэдний түүх судруудад тодорхой бөгөөд, үүний тухай ганц нэг зүйлийн 

баримт авч өгүүлбэл, тэдгээр аймгууд Нанхиад улсыг ямагт довтлон сүйтгэх тул 

тэр үед Вэй ван цэрэг бэлтгэж, тэдгээр гадаад улсыг сэргийлэх бөлгөө гэснээс 

илэрхий болно. Нанхиад нь Хуан Ди хааны үрс олныг авч, умард газар очоод 

Монголтой нийлэв гэсэн бол … тийнхүү Монгол үндэстэн болов хэмээх нь 

хараахан сэжигтэй байна.  

Үүнд, Монгол үндэстэн зүс царайны байдлаар хэдий Нанхиадтай төсөөтэй мэт 

боловч хэлний талаар бодвоос чанх өөр. Монгол үндэстэн хэрэв тийнхүү 

Нанхиадаас тасарсан нь үнэн ахул эрхбиш хэлний талаар ойр дөхөм байх агсан 

бөгөөтөл огт ойртохгүй байхаас гадна, анхан үедээ Нанхиад хэлтэй байгаад эцэстээ 

мартав хэмээн болох боловч, бас Монгол хэлийг сүүлийн үед шинээр зохиож сурав 

хэмээж үл болно. Учир иймийн тулд эрт балар цагаас нааш Монгол хэлээр хэлэгч 

нэгэн хэсэг үндэстэн байсан нь илэрхий хэрэг тул Монгол үндэстнийг тийнхүү 

Нанхиадаас тасран гарав хэмээх нь хараахан ташаа өгүүлэл болох мэт санагдана.  

2. Монгол ийнхүү Нанхиадаас гаралтай бус болбоос өөр чухам хаанаас гаралтай 

вэ? гэвэл эртнээс нааш Монгол үндэстний аман өгүүлэл ба өөрсдийн түүх 

зохиолууд дотроос Монголын уг гаралыг баруун зүгээс ирсэн хэмээдэг хийгээд бас 

ч Чингис хааны хориод үеийн дээд өвөг Бөртэ Чино баруун зүгээс ирэв хэмээсэн 

байх бөгөөд Түвэд, Энэтхэг хаадын үр салбар мөн хэмээжээ /үүнийг хойно 

тодруулав-С.И./. Үүнд, Бөртэ Чиног чухам Түвэд, Энэтхэгийн хаадын удам угсаа 

мөн гэж итгэх баримтгүй боловч тийнхүү баруун зүгээс ирсэн хэмээх бөгөөд 

Энэтхэг угсаатай гэж хэлдэг нь эрхбиш нэг учир шалтгаантай байж болох амуй.  

Грумм-Гржимайлогийн зохиолын дотор эртний балар цагт биеийн дүрс 

хэлбэрийн төлөв нь өдгөөгийн Монгол аймгийн хүнтэй төсөөтэй нэгэн аймаг улс 

Сэлэнгэ мөрөнг уруудан орж ирсэн байна хэмээжээ /ишлэл төгсөв/.  

Тайлбар: Тэднийг Энэтхэг, Түвдээс шилжин ирж байгаа хүмүүс гэж үзэх түүхэн 

баримт ч алга, логик үндэслэл ч мөн бага. 714 оны Түрэг-Уйгурын дайнд ялагдсан 

Уйгурууд, Хорууд Түргийн хаант улсын цэргийн жанжны төв өргөө рүү хойшоо 

зугтаахгүй, харин 742-748 онд Уйгурууд, Карлукууд, Басмалуудын довтолгоонд 

ялагдсан /зураг үз/ Түрэгүүд л Сэлэнгэ, Орхон голыг уруудан зугтаасан байх 

магадлалтай. /ишлэл төгсөв/. Тэд нар Хангайн нуруунд амьдарч байсан Түрэгийн 

үлдэгдэлүүдтэй нийлж Найман аймаг болсон байх ч магадлалтай. Цааш, А.Амараас 

ишлэлийг үргэлжлүүлье. Үүнд, Монгол үндэстэн /Сэлэнгэ мөрнийг уруудсан 

аймгийг хэлж байна-С. И./ эрхбиш баруун зүгээс ирсэн байж болзошгүй бөгөөд энэ 

тухай манай дорно дахины олон түүх ба аман үг дээр байдаг зүйлүүдээс авч 

өгүүлэхэд Энэтхэг, Түвэд нар бол Монголыг эртнээс нааш Хор буюу Согбуу 

/Түвэдүүд Монголчуудыг бас ийн нэрлэдэг/ хэмээн нэрийднэ. Тэрхүү Хор буюу 

Согбу хэмээх үндэстэн нь Энэтхэгийн баруун хойно бүхий Моугал хэмээх нэгэн 

аймгаас тасарч зүүн зүгт очиж суусан гэдэг бөгөөд энэ тухай зохиолуудад Түвдийн 

баруун хойт “Арий” хэмээх орон ба Ладаг хэмээх их цаст уулыг өнгөрвөл 

Энэтхэгийн дотор багтсан Монгол аймгуудын Их Ху хан гэгч байсан орон бөгөөд 

түүндп Энэтхэг (Жагар) хийгээд Хор, Сог хэмээх Монгол үндэстэн холилдон 

байсан ба мөнхүү Арий Ладагаас баруун зүгт Гамгари хэмээх их усны дэргэд Сема 

Хэ хэмээх мусульманы их хот байсан бөгөөд түүний зүүнд Могал ба Сог хэмээх 

Монголын их орон байв. (ишлэл төгсөв. 24. 22, 24). Энэ ишлэл ба уг номын 
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нэгдүгээр бүлгийг дуустал Түвд хэлээр бичсэн түүхийн номоос А.Амар авч бичсэн 

болох нь тодорхой.  

Дэлхийн аль ч оронд, ялангуяа их гүрнүүдэд түүхийг гуйвуулах явдал байсаар 

байгаа. Шарын шашин ноёрхож байхад Чингис хааныг Очирваанийн хувилгаанд ч 

бид дэвшүүлж байлаа. Социалист хэмээх тогтолцооны үед анги намаар туйлширч 

дарлагч ангийн “алуурчин” гэдэг тодотголыг ч хэрэглэж үзлээ. Одоогийн 

ардчилсан хэмээх тогтолцооны үед Монголчууд бид, Чингис хаан дээд тэнгэрээс 

гаралтай гэж ярих болсон нь үндэсний дээрэнгүй үзэл рүү халтирч байгаагийн 

шинж мөн. 

Түүхч, эрдэмтэн А.Амар “...дээрх зарим өгүүллүүдийг авч улам улмаар 

шинжлэн боловсруулахад хэрэглэгдэхүүн болгосугай хэмээн доорх зүйлүүдийг 

бичвэй” гэж хойч үедээ зориулан бичсэн Монголын түүхийн талаар анхаарал 

татсан асар их мэдээг агуулсан энэ жижиг номд бид зохих судалгаа хийхгүй байна 

уу даа гэж бодмоор.  

Үүнийг бичигч надад А.Амарын “Монголын товч түүх”-ийг Нууц товчооны 

дэргэд тавимаар санагддаг. Нууц товчоо бол он дараалсан түүх – уран зохиолын 

төрлийн бүтээл бол А.Амар, Монголын түүхэнд шинжлэх ухааны үндэстэй хандах 

анхны оролдлого хийсэн. Тэр хэлэхдээ: “ер аливаа нэгэн түүх хэмээгч нь аль нэг 

мэргэн өгүүлэгч ба мэргэн зохиогч хүний оюун саналаас зохиогдон гарах бус, 

чухам түүний явсан явдал мөрийг өгүүлэх хэрэг болой” гэжээ. Энэ бол Монголын 

түүхийг бичихдээ шинжлэх ухааны үүднээс хандахыг хэлж байгаа юм. Өөрөөр 

хэлбэл, Монголын түүх судлалын шинжлэх ухааны үндсийг тавигч гэж үзэх бүрэн 

үндэстэй.  

Тэгвэл, Монголчууд Энэтхэгийн “Арий”-аас гаралтай гэж А.Амарын 

дэвшүүлсэн саналыг тал талаас нь судлах нь чухал байна. Арийчууд гэдэг нь 

Энэтхэг Европын, эн тэргүүнд Энэтхэг Ираны хэлний бүлэгт багтдаг ард түмэн 

Энэтхэг, Пакистан, Түвдийн нутгаар урсдаг Инд мөрөн, түүний баруун гарын 

Шайок, зүүн гарын Панжинад цутгалангуудын хөндийн эхэн хавийн нутагт эртний 

Арий нар оршин нутаглаж байв. Хожмоо Германы фашистууд Арийчуудыг 

Германчуудын өвөг дээд үндэстэн гэж үзэх болсон төдийгүй дээд зэргийн цэвэр 

арьстан гэдэг үзэл баримтлал боловсруулан хэрэгжүүлж байв.  

Айл болгон өөрийн угийн бичгийг хөтөлдөг, хүн бүрт унасан газар угаасан ус – 

тоонот гэж байдаг. Тэгвэл угсаатан бүрт угийн бичиг хөтөлж анх үүссэн “тоонот” 

нутгийг тогтоож болох нь ээ. Монгол угсаатны угийн бичиг, угсаатан болгоны нь 

бүрэлдэн үүссэн газар нутгийг тогтоохыг оролдъёо.  

1. Хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн нэгэн өлгий Инд мөрний эхэн хэсэгт 

орших Арий нутгийн Арийчууд (А.Т. Ө хэддүгээр зуун бэ?) 

2. Түвдийн өндөр уулсын системийн ар бэл, Төв Азийн Их говийн урд захад 

орших Алашаа /Алашань/ нутгийн Заян Наваа, Наян Наваа хоёр уулын бэл, Бада 

Ёго голын хөндийд А. Т.-ын II-III зууны үед үүссэн Хорууд.  

3. Хар /Амар/ мөрний баруун гарын цутгалан Эргүнэ голын хөндий, түүний 

зүүн гарын цутгалан – Үлирэнгэ голын адаг дахь “Эргүнэ хун”, тэнд VIII зуунд 

үүссэн Хиад, Урианхай нар. 

4. Хэнтийн нурууны зүүн суга, Онон голын баруун гарын цутгалан “Монг” 

гэдэг голын хөндийд VIII зуунд нүүн ирж нутагласан Бөртэ Чино, Гуа Маралаас 

үүдэлтэй Монголчууд.  
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Үүнийг дараалан бичвэл: 

1. Инд мөрний эхэнд орших Арий нутгийн Арийчуудаас гарвалтай, Заян Наваа, 

Наян Наваа хоёр уулын хормой, Бада Ёго голоор нутагтай Хорууд /ойролцоогоор 

Хүннү гүрний задарч байсан үе болох II зууны үе байх/ 

2. Хороос гарвалтай Хиан, Нүхүүсээс удамтай бөгөөд Эргүнэ хунд нутагтай 

Хиад, Урианхай аймаг. 

3. Хороос гарвалтай, Хёлго, Ингэдэй нутагтай Хорийнхон. 

4. Хороос гарвалтай Солонгосын хойгт нутагтай Когурё /одоогийн нэрээр Жү 

Чаэ Хио/ хэмээх шинэ угсаатан үүсчээ.  

Энэхүү санааг эрдэмтэн доктор, профессор Б. Сумъяабаатар анх дэвшүүлжээ.                                     

9. Монгол хэдийд хаана үүсэв? Хиян, Нүхүт хоёр гэргийн хамт дайн тулаанаас 

зугтаж Эргүнэ хун гэдэг газар нүүн ирж нутагласан.  

Асуулт: ямар аймгуудын хооронд хэдийд хаана болсон дайн тулалдаан бэ?                         

 Хариулт: Буриадын эрдэмтэн Дорж Банзаровын “Монгол гэдэг нэрийн үүслийн 

тухай” гэдэг өгүүлэлд (24.94) “Илинжэ гэдэг хүнд Монгол, Татар гэдэг хоёр хүү 

төрж Монгол, татар /эсхүл Түрэг/ гэдэг хоёр үндэстний өвөг дээдэс болжээ. Энэ 

хоёр үндэстэн ураг төрлийн холбоотой байсан хэдий ч хоорондоо муудалцаж цус 

урсгасан дайн хийж монголчуудыг хядахад Нэгүс, Каян /Хаян/ хоёр эмэгтэйн 

хамтаар үлдэж Эргүнэ голын хөндий /Эргүнэ Хон/-д зугтан очиж нуугджээ” хэмээн 

мусульман шашинт түүхчдээс ишлэн бичсэн байна.  

Сайшаал, Рашид ад Дины “Судрын чуулган”-аас ишлэж “…эрт урьдын цагт 

Монгол үндэстэн өөр үндэстэн өөр үндэстэн лүгээ ихээр дайтаж бүх цэргээрээ 

мөхсөн гэнэ. (Үүнийг Тунгус ван болон Хүннүгийн Медео цэн Иои-гийн хооронд 

болсон тулалдаан гэж түүхчин То Жи дурьджээ.) Ингээд Нуху (“Судрын чуулган”-

д Нүхүс-Нүкүз гэж, “Өмнөд Монголын эх адаг”-т “Нохо” гэхчлэн тэмдэглэсэн байх 

аж)”. “Түрэгийн хаант улс гэдэг” зургийн хэсгээс 120-р тал.  

Зураг 8 

 

 

Түрэгийн хаант улс бол VI-VIII зууны үед Төв Азид тогтнож асан феодалын 

түрүү үеийн улс юм. Түрэг аймгууд 552 онд Жужаныг бут цохиж Буман /Түмэн/-

аар толгойлуулсан Түрэгийн хаант улсыг байгуулж 555 онд Төв Азийг бүхэлд нь 

эзэлж худалдааны их замд ноёрхлоо тогтоон улмаар Хятан, Умард Зүрчид, Енисейн 

Киргизыг байлдан дагуулжээ. Түрэгийн хаант улсын төв нь Орхоны эхэнд байсан 

ба 558 оны дайнаар нутаг дэвсгэрээ улам өргөтгөж Солонгосын хойгоос Амударьяа 

хүртэл, Цагаан хэрмээс Байгал нуур хүрч байв. Ан гөрөө, газар тариалан, уран 

дархан, гар урлалыг зонхилон эрхэлж байжээ.  

Түрэгийн үеийн олон зуун хүн чулуу, бусад дурсгал Төв Азид, манай оронд 

элбэг. Түрэгүд Согд үсэг хэрэглэж байгаад дараа нь этрний түрэг үсэг хэрэглэсэн. 
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VI зууны эцэст Түрэгийн хаант улс баруун, зүүн гэх хоёр хэсэгт хуваагджээ. 

Цэргийн жанжин Культегины /685-731/ на барсны дараа өөр хоорондоо тэмцэлдэн 

хямралдсаар зарим аймаг нь салан тусгаарлаж, улмаар хүчин доройтсоор 745 онд 

мөхсөн түүхтэй. 

 

Түрэгийн хоёрдахь хаант улс 124-р талд. 

 

 

Инд мөрний дунд бие–Гурван голын билчир орчим нутаглаж байсан 

Арийчуудаас зарим нь баруун тийш Иран руу, зарим нь Инд мөрнийг өгсөж 

Гималайн нурууны баруун төгсгөлийг давж /200-аад км/ Яркенд, Тарим голыг 

уруудан МЭӨ VI-V зууны үед Алшаа нутагт нүүдэллэн ирсэн гэх таамаглалыг 

дэвшүүлнэм.  

 

 

 

Ямар аймгуудын хооронд тулалдаан болов?  

 
Зохиол, зохиогч Нэг талаас Нөгөө талаас 

“Монгол” гэдэг 

нэрийн үүсэл. Д. 

Банзаров  

Татар эсхүл Түрэг Монгол /ялагдсан/ 

Судрын чуулган. 

Рашид адДин. 
? Монгол /ялагдсан/ 

То Жи  Түнгүс ван Хүннүгийн Медео цэн Иои 

Монгол улсын түүх. 

А. Амар 
Түнгүс Хүннү 

Эрэгцүүлэл Тулалдаан Алашаа нутагт Хүннү нарын дунд жижиг 
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болсон. /үүнийг хойно 

тодруулна/ Түнгүс, Татарууд 

Алашаагаас 2000 км-ийн цаана 

байгаа учир Алашаад 

тулалдсан байж таарахгүй. 

угсаатан Хорууд байсан байх. 

Монгол угсаатан үүсэх 

болоогүй байсан үе. Иймд энэ 

талд Хүннү Хор хоёр Түрэгтэй 

тулалджээ.    

 

Энэ тулалдаантай холбоотой түүхэн баримтыг цуглуулах ажлыг үргэлжлүүлэх 

хэрэгтэй.  

Дүгнэлт: Энэ тулалдаан нэг талаас нэн хүчирхэг болж буй Түрэг, нөгөө талаас 

задарч байгаа Хүннү, түүнээс үүссэн Хорууд /зохиогчийн таамаглал-С. И./ оролцож 

Түрэгүүд ялж их яргалал хядлага явуулжээ. Энэ сүрт тулалдаанд нэг Түрэгүүд 

байсан нь магадтай. Түрэгийн хаант улс 552 онд Хүннүг ялж хүчирхэг хаант улсаа 

байгуулаад 745 онд уйгуруудад цохигдсон билээ.  

Асуулт: Тэгвэл уг сүрт тулалдаан хаана болсон бэ?  

 Буриадын түүхч С.Чагдуроваас нэгэн ишлэл авъяа. “VII зууны үед буюу 661-

662 онд Түвдийн хаан Гар Монгол-Түргийн 200 мянга /?/ шахам хүнийг хиар 

цохисон тухай түүхэнд тэмдэглэсэн байдаг. Эрт дээр үед болсон тэр аюулаас 

зугтаж Буриадын зарим ясны бүлгүүд өөрсдийнхөө анхны төрсөн нутаг тийш зорин 

гарахдаа Байгал далай хүртэл нүүж ирсэн юм”. /”Буряад үнэн”. 29 ноябрь, 1991./ 

гэж бичжээ.  

Өвөр Монголын Их сургуулийн профессор Даваадагва С. Чагдуровын санааг 

үргэлжлүүлж ийн бичсэн байна. “дээрх түүхээс үндэслэн үзэхэд буриадын зарим 

ястны бүлгүүд Хөх нуур тийш нүүж очсон нь үнэн байна. Сонирхолтой учир нь 

гэвэл, буриадын домогт дуунд гардаг /энэ дууны тухай цаашид тодруулах болно/ 

Бада (н), Ёго, Зая (н), Нава (н) гэдэг газар усны нэрс бүг тэндэх (Хөх нуур, Амдо – 

С. И.) болой”.  

1. Сүмбэ хамба Ишбалжирын зохиолд “Хөх нуураас хойш долоо, найман 

өдрийн замын эцэст Бадунг /Ба-етонг/ гэдэг нэртэй гол байдаг. Эндээс Хятадын Су 

жу дүүрэг орох замд Шар гэрт хааны аймаг нутаглаж байжээ. Энэ Шар гэрт хааны 

аймаг гэдэг нь Шар Ёгор юм” гэхчлэн бичжээ. Энд дурдагдсан Бадунг гэдэг нь 

Хори-Буриадын домогт дуунд гардаг. “Бадан” мөн. Буриадын өвгөд настнууд 

“Баданг”-ийг голын нэр хэмээдэг нь ч мөн таарч байна. 

2. Мөн энэ дуунд байгаа “Ёго” гэдэг нь Шар Ёгорын нэрийн “Ёго” мөн.  

3. 3ая (н) гэдэг нь уул хадны нэр гэж өвгөд ярьдаг. Монголын түүхч 

Дармадалхын зохиосон “Цагаан лянхуагийн эрхэс” хэмээх шашны шаштирт 

“Зарийн уулын орчим Цагаан гэрт хааны улаан ором бий” гэснийг проф. Х. 

Дамбийжалцан бичжээ. Тэрхүү “Зари” гэх уул нь Заян гэдэг уул байж болох юм.  

4. Гэлэглхамын бичсэн “Гэсэр вангийн тууж”-д “Хор”-ын тухай өгүүлэлд 

“Нүбхор” гэдэг нэртэй аймаг байсан тухай бичжээ. Энэхүү Нүбхор гэх үгний “Нүб” 

гэдэг нь Түвэд хэлний “баруун” гэсэн утгатай үг аж. Иймд, буриад дууны “Нава 

(н)” гэх үг ч байж болмоор. 

5. С. Чагдуровын зохиолд гардаг “Найжин гол, Хөх шил” гэдэг газар усны нэр 

нь “Най мөрөн” гэсэн үг болой. “Най”-гийн “ай” гэдэг нь хос эгшиг /дифтонг/ биш 

“ауй” гэж “г+с+г” гэдэг үеэр дуудагддаг. Иймд, “Ная(н) гэдэг нь Науй буюу 

Найжин голын эртний дуудлага байсан бололтой.  
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Үүнээс дүгнэхэд, энэ дуун VII-VIII зуунд Амдогоос буцаж ирсэн буриад /?/ 

зарим ястны бүлгүд урьд цагт амьдарч байсан нутгаа санаад хожим нь дуулсан гэж 

үзэж болох талтай. Энэ дуунаас дүгнэлт хийхэд:  

1. Буриад зоны зарим ястан эрт цагт Амдо очжээ. 

 

 

2. Буриад Гэсэрийн үлгэр анх Түвдийн Гар хааны баяд ноёдод дарлагдаж барлаг 

явсан зарим буриад ястны дотор үлгэр болж яригдаад хожим нь X зуунд Буриадын 

өөрсдийн нь найруулсан үлгэр болжээ.  

Эрт дээр үеэс мянга хоёр зуугаад жилийн турш Хори Буриад зоной дуулж ирсэн 

дууны үг бааздуу хялбархан:  

 Заян Наваа миний гөө 

 Бадан Ёго миний гөө 

 Наян Наваа миний гөө.............. гэх мэтээр үргэлжилдэг. Газар газрын 

хорийнхон бага зэрэг өөр өөр хувилбараар дуулдаг.  
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Дээр буриадуудын тухай товч өгүүлсэн билээ. Буриадууд нь Хори, Барга, 

Хамниган, Сонгоол зэрэг олон угсаатнаас бүрддэг. Тэгвэл дээрх дууг Хори 

Буриадаас бусад буриад дуулдаггүй.  

Хиан, Нүхүс хоёрын оролцсон тулалдаан ямар аймгуудын хооронд хаана хэзээ 

болсон тухай дээр дурдсан баримтуудыг цуглуулав. Цаашид ч энэ талаархи илүү 

чухал баримт сурвалжлан хайж судалгааны эргэлтэнд оруулах шаардлагатай юм.  

Монгол аймаг VIII зуунд, буриад аймаг XVIII зуунд үүссэн нь магадтай учир 

VIII зуунаас өмнөх түүхэнд “Монгол” гэдэг нэрийг, XVIII зуунаас өмнөх түүхэнд 

“Буриад” гэдэг нэрийг оруулахгү байх нь түүх судлалд нийцнэ. Мөн Хятан нар 

Монгол хэлтэн байсан гэж бичиж байгаа нь үзэгдэх юм. Монгол угсаатнаас өмнө 

үүссэн угсаатан Монгол хэлээр ярьж байх учиргүй. Тэрчлэн Төв Азийн бүх 

аймгуудыг Хүннү гаралтай хэмээн үзэж /А. Амар ба бусад/ байгаа нь зөв. Иймд, 

Хүннү гаралтай хэлтэн гэвэл түүх судлалд нийцнэ.  

Дэд гарчигт тавьсан “Хэрэв Буриадууд Манжид дагаар орсон бол яах байсан 

бэ?” гэдэг асуултанд бүрэн үндэстэй хариулт өгч болно. Шинэхэн Монгол улсын 

хурц оюунт сэхээтэн, үүнийг бичигчийн нэн хүндэлж биширч явдаг хүн, МУ-ын 

анхны ерөнхийлөгч асан П.Очирбат “Тэнгэрийн цаг” номондоо: “Монголын 

нэгдсэн төр дараа нь задарч улс гүрний тусгаар тогтнол нэг биш удаа хүнд нөхцөл 

байдалд орж төрийн алтан залгамж тасрах байдалд хүрч байв. 1206 оноос өнгөрсөн 

790 жилийн хугацаанд Монгол улс баттай оршин тогтнохдоо төрийн тусгаар 

тогтнолоо алдахгүйн төлөө урнаар тэмцэж байсныг 1691, 1911, 1921, 1990 оны үйл 

явдлууд бэлхнээ гэрчилнэ. Жишээ нь монгол аймгуудын хамгийн аюултай дайсан 

гэгдэж байсан Зүрчдийн Алтан улсын суурин дээр үүсч хүчирхэгжсэн Манжид 

эзлэгдэх аюул тулгарахад дагаар орж нутаг усаа бүтнээр нь, хүн ардаа цэврээр нь, 

мал хөрөнгөө бүхлээр нь авч үлдсэн төрийн нарийн ухаан байна. Ингэж нэг улсыг 

дамнуулан нөгөө улсад дагаар орсон нь /булаан эзлэгдээгүй/ Хятадын аюулаас 

Манжаар 200 жил хамгаалуулж чадсаныг урван тэрсэлсэн явдал гэж үзэх нь хэр 

үндэстэй бол? Төр шашны хос ухаан чухам тэр үеэс л өнөөг хүртэл улбаалжээ”. 

556 онд нэг талаас Түрэг, нөгөө талаас Хүннү, Хорын дунд болсон сүрт 

тулалдаанаас зугтаж гарсан Хүннү, Хор хүмүүс-Хиан, Нүхүс хоёрын нэр 1500 

гаруй жилийн туршид түүхэнд үлдэснийг бодоход тэд яавч энгийн цэргүүд биш, 

язгууртан, цэргийн нэрт жанжид байсан байх ёстой. Тэгвэл, тэд хоёр эмэгтэйтэй 

/зарим зохиолд 10-аад хүн гэдэг/ зугтсан байж таарахгүй. Ийм цөөхөн хүн бол Шар 

мөрний том тохойн хойгуур үргэлжлэх модтой уулын сархиагт нуугдах амархан. 

Ноён, жанжин хүмүүс байсан учир бие хамгаалагч цэргүүдтэйгээ, их яргалал 

хядлагаас амьд үлдэгсэдтэй цуг зугтсан байх ёстой. Хойноос нь Түрэгүүд хөөсөн 

байх. Тэднийг эсэргүүцэх цэргийн хүчтэй байж таараа. Ийм олон хүн уулын 

сархиагт нуугдах аргагүй. Урагшаа зугтах аргагүй, Цагаан хэрмээр хаалттай. 

Хойшоо зугтах арга бас үгүй, тэнд хүчирхэг Түрэг улсын засаг захиргааны төв буй. 

Ингэхээр ганцхан чиг үлдэж байна. Энэ нь зүүн хойш зугтаж Түрэгийн хаант улсын 

нутгаас гарах явдал байв. Олон хоног ядарч зүдэж явсаар Эргүнэ голын хөндий, 

түүний зүүн гарын цутгалан – Үлирэнгэ голын адаг – Эргүнэ хун гэдэг зэлүүд 

нутагт нутаглах болжээ /Эргүнэ хун гэх нэрийг тэд өөрсдөө чөгсөн байх талтай/.  

Нүкүс /Д,Оссоны “Монголчуудын түүх”-д “Тэгүс” гэжээ/, Хиан гэдэг хоёр хүн, 

хоёр эмэгтэйтэйгээ үлдэж Эргүнэ Хун гэх өн шимлэг билчээр ус сайтай, аглаг 

бартаат уултай газар нүүж нутаглан амьдарчээ” гэсэн байна.  
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Харин А. Амарын “Монголын товч түүх”-д: “Жинхэнэ Хор Монгол хүн Хүннү 

хүний толгойг Нанхиадад гэрээгээр тушааж байв хэмээсэн тухайд бодвол, тэрхүү 

отгийн дарга гэгч нь Монгол Тобагийн хүн мөн байсан эсэхийг мэдэх аргагүй ба 

хэдүй Монгол мөн хэмээвч тэр мэт харь этгээдтэй дотуурлан нийлэлдэж овог 

үндсээ сүйтгэгчид одоо ч байгаа”. Энэ ишлэлд “Хор Монгол” гэдэг үндэстэн 

/аймаг-С. И./ байсан гэдэг нь л сонирхол татаж байна. Хоруудын үед “Монгол” 

гэдэг нэр ч, угсаатан ч үүсэх болоогүй байсан учир нэн шинэ үеийн түүхчид 

тодотгол болгон нэмсэн гэж үзэх бүрэн үндэстэй учир цаашид “Хор Монгол” гэдэг 

хоршоо томъёололоос “Монгол” гэдгийг хасав.  

“Буриадын түүх соёлын атлас”-ыг сөхөж үзъе. /2.122-123/. Агуу их Түрэгийн 

хаант улсын газрын зураг дээр Алашаа нутаг, Хөх нуур луу 556 онд Түрэгүүдийн 

хийсэн довтолгоог сумаар заажээ. Үүнийг үндэслэн энэ тулалдаан Алашаа нутгийн 

орчим болсон гэж үзэх үндэстэй.  

Одоо Алашаа нутагт болсон гэдгийг батлах хэрэгтэй.  

Хүннү гаралтай Түрэг угсаатан ихэд хүчирэгжин 552 онд Жужааныг бут 

цохисноор өөрийн төрт улсаа байгуулсан түүхтэй. Энэ тулалдаан Цагаан хэрмийн 

ард, өмнөд Хүннүгийн нутагт болсон нь түүхэнд тэмдэглээстэй. Иймд Алашаа 

нутаг-Заян Наваа, Наян Наваа болсон гэж үзэх үндэстэй.  

Түрэгийн хаант улс байгуулагдсны дараа 556 онд ба мөхөхийн өмнөхөн 706 онд 

Культегин, 708 онд Мочур, мөн 729 онд тус тус болжээ /2/.  

Энэ хоёрын сүүлчийн тулалдааны үед гэвэл: нэгд, Түрэгүүд хүч нь суларч 

задрахын өмнөх үе. Хоёрт, энэ тулалдаанд ялагдсан Хиан, Нүхүс нар Эргүнэ Хунд 

зугтан очиж VIII зууны сүүлийн хагаст нутагтаа багтахаа байгаад Бөртэ Чино, Гуа 

Марал нар нутгаасаа нүүж Бурхан Халдун уулнаа нүүж ирсэн гэх нь бодит 

байдалтай нийцмээргүй. Тэгвэл, Түрэгийн хаант улс хүчирхэгжин мандаж байсан 

үес буюу 556 он гэвэл энэ онд ялагдаж Эргүнэ Хунд зугтаж очоод 200-аад жилийн 

дараа VIII зууны дунд үед Хорууд олширч Онон, Ингэдэй, Бурхан халдун, Бойр 

нуур, Дорнодын их тал, Солонгосын хойг руу нүүсэн гэвэл бодит үнэнд нийцмээр 

гэж үзэх, нөгөө талаар сөнөж байгаа урд Хүннү, бүрэлдэн тогтож байгаа Хоруудын 

хооронд 556 онд болсон гэж тогтов.  

“Эргүнэ Хун” гэдэг нэрийн тухайд гэвэл, Сайшаалын таамаглалд: “Хун” гэдэг 

нь Хүннү хэлээр “хадан цохио” гэсэн үг. Хайлаар голын хойт талд 20-30 м өндөр 

Хадан цохио одоо ч бий. Түүний нэрээр нэрлэсэн гэж бичжээ. Харин Хори зон 

өөрсдийгөө:  

 Хун шувуун гарвалтай 

 Хусан модон сэргэтэй гэдэг.  

Үүнтэй холбогдуулан зохиогч таамаглалаа дэвшүүлнэм. Эрт дээр үед зүүн 

баруун гараас нь олон гол горхи цутгасан Эргүнэ голын зэлүүд хөндийд хун 

шувууд олноороо зусаж үүрээ засаж, өндгөө дарж, дэгдээхэйгээ өсгөж намрын 

сэрүү ороход чимээгүйхэн хоёр хоёроороо нисэж урин дулаан өмнөд нутгаа 

зорьдог байсан биз ээ.  

“Хүүхэд залуучуудын нэвтэрхий толь”-д хун шувууны тухай “хаврын цэлмэг 

тэнгэрт цайвалзах, гялалзах хун шувуудыг харсан хүний сэтгэл сэргэх шиг болно. 

Насан туршдаа хоёр биенээсээ уйдаж хагацдаггүй үхэвч, сэхэвч хамт явдаг хос хун 

шувууг хүн төрөлхтөн эрт дээр үеэс үнэнч шударга хайр сэтгэл, гоо үзэсгэлэнгийн 

тэмдэг болгон хүндэлсээр ирсэн түүхтэй. Хун шувуун үүр өндгөө хамгаалан нэг 
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нэгийгээ өмөөрөхдөө махчин шувуу төдийгүй үнэг чоныг ч дайрч далавчаараа 

унатал савж чаддаг зоригтой шувуу юм. Монголчуудын хууль цаазны бичигт XIII 

зууны үед хунг дархалсан тухай дурдсныг үзвэл энэ нь манай орны хамгийн эртний 

дархан цаазат шувуу болно” гэж бичжээ. 

Түүхийн олон зууны туршид хөөгдөж, хэлмэгдэн зовж явсан Хор-Хиад, Хор-

хори зонд хун шувууны цэвэр ариун цагаан өнгө, хоёр биеэсээ хагацдаггүй үнэнч 

ариун чанар, дайсантай учрах үед гарах түүний мятрашгүй эрэлхэг зориг нь 

хязгааргүй таалагддаг байсан нь дамжиггүй.  

Хун шувууд цугларсан эх нутаг - Эргүнэ Хунгаасаа хувь тавилангийн эрхээр 

нүүн явахдаа Хори зон хунт нутгаа санагалзаж Хун шувуугаар тотем хийж Ага, 

Хёлго нутаг руу нүүсэн биз ээ.    
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Лэглүүд хүгдүүд Б.Лувсанцэрэн 

Дорнод аймаг Дашбалбар сум,  

ахмад багш, АБТА 

 

ХЭЛЭ СОЁЛОО ДЭЭДЭЛЭЕ 
 

Хүн болохо багаhаа гэжэ 

Хэн бүхэн хэшээжэ ерэhэн 

Эльбэрэлтэ hайхан буриад ёhо 

Элэhэндэ шэнгэхэ уhан бэшэ 

 

Буриад түмэн гарбал түүхээрээ эртэнэй монгол хэлэтэнэй нэгэн тулдаа буриад 

хэлэ аялгахадаа монгол хэл бэшэгэй hудлалда шухала хэрэгтэй болохо ушарhаа 

мүнөөгэй буриад зон үндэhэнэйнгээ буриад хэлэ аялга, үб соёлоо хадагалжа, 

наhатан буурлуудhаа үблэжэ абажа шадажа байнагдий үгы гү гэдэгтэ ултай 

hууритай хандаха шаардлагатай болоо. Энээндэ “Алтаргана” наадан шухалhаа 

шухала үүрэгтэй. 

“Алтаргана” наадан дуу хуур уралигые эрхимлэхэhээ гадна буриадай ёhо 

заншал, хувсаhа хунар, ажа байдал, хэл соёл, мал ажа ахы, байгаали дэлхэйдээ 

хандаха хандлага, шашин шүтлэгэ зэргэ үргэн ехэ асуудлые хамаржа, хурал хутаар, 

hанал, бодлоо хөөрөлдөхө уулзалта, буриадай урданай ба мүнөөнэй амидарал ахые 

харуулhан үзмэри үзүүлэх хэрэгтэй байна. 

Дэлхэйд 500,000 буриад бий гэhэн тойм байдагшаhаа үнэндээ яг буриад ёhо 

заншал, хэл соёлоо hайн мэддэгынь хэды бэлэй. Миний hанахада Ородой буриад 

ород тал уруугаа, илангаяа Байгалай саадхи буриад ороджоhон, Монголой буриад 

монгол тийшээ болоhон байхашэнди. Тийхэдэ Шинэхэндэ байгаа буриад 

буриадаараа үлэhэн hанагдана. 

Ородой буриад ехэ гүрэнэй бодлогоор ороджоhон, гурав таhаржа hаланди 

амидаржа байна. Монголой буриадай гол зонхинь Дорнод аймагай Дашбалбар, 

Баяндун, Баян-Уул, Сагаан-Овоо, Эрээнсав, Хэнтий аймагай Дадал, Биндэр, 

Батширээт нютагта ажа hуужа байна. Мүн Сэлэнгэ, Хүбсэгэл, Булган, Төв аймагта 

бий. Эд буриадуудай ехэнхи барагинь хэлмэгдүүлэлтийн үеhээ буриад гаралаа 

нюужа, аймшагт он жэлнүүдые туулахадаа буриад хэл соёл, хувсаhа болон бэшэ 

олон юүмээ мартажа бүдэгэрhэн байна. 

Дашбалбар, Баяндун, Баян-Уул, Сагаан-Овоогой буриад энэ талда хэбээрээшhаа 

hүүлэй үеын залуушуулнай хэлэ аялгаа мартажа монголжохо болжо байна. Гээшhаа 

хэлээ ор таhа мартаагү гэхэдэ арайш үгы, харин яриха hонирхол үгы байх шэнди. 

Энэнд юүн нүлөөлнөв гэхэдэ оршон, мэдээсэл, hургуули гэх зэргэ болно. 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 70 

Ородой буриадууд буриад хэл аялгаараа намуун удаан ярияашhаа 10 үгэнэй 

хахадыни ород байшна. Шэнэхээн буриад л яг буриад хэлэ аялгаараа яридаг гэжэ 

би боддогби. Үгын hүүл бага зэрэг ондоо. 

Ород, Монгол, Шэнэхээнэй буриадай наhатайшуул уhан буриадаараа ярижа 

байна. Залуушуулнай тиймэ бэшэха. 

Даяаршлал /глобальчлал/ гээшэмнэй хэтрээhаа бага яhатанай хэл hүнэхэ 

аюултай, ехэ үндэhэтэндэ бага нь уусажа hүнэдэг дэлхэйн түүхэ бэлэн бий. Уусажа 

hүнэхэ мүхэхэ үгын тулда юун туhалхав гэхэдэ хэл соёл, ёhо заншлаа гээхэ хаяха 

үгы, мартаха үгы байх хамагhаа шухала тэргүүнэй зорилто. 

Манжа үндэhэтэн 200 гаран жэлдэ хятад, монголые эзэлэн хүштэй байhаншhаа 

hүүлэй hүүлдэ тэрэ манжа хэлэ хятадта уусажа hүнэhэн бэлэй. Манж бэшэг түүхын 

архивт үлэhэн бэлэй. Хэлэ соёлоо мартааhаа улад гүрэншье hүнэхэ мүхэхын үлигэр 

манжхаям. Ийм гашуун түүхэ бэдинэй хажууда байгаае hанаха л хэрэгтэй. Түрэлхи 

хэлэ гээшэ тэр үндэhэтэн яhатанай тэнгэрын тамга юм.  

Би нэгэн жэшээ хэлэхэм. Нэгэн эхэ хари холо ябаад ерэhэн нютагайнгаа хүнтэй 

уулзажа hонин hоримой хөөрөлдөхөд саадхи хүнийнь 

-Францад танай хүбүүнтэй уулзаав. hайн hайхан амидаржа байнаhан. Эжытэйм 

уулзажа хэлээрэй гээhэн гэхэдэ нь эхни ехээр баярлажа: 

-Миний хүбүүн шамтай ямар хэлээр яринаб. Түрэлхи авар хэлээр ярьяа гү 

гэбэха, саадхи нь: 

-Танай хүбүүн намтай францаар ярьяаhан гэхэдэ хүгшэн эх уурлан сухалдажа: 

-Тэрэшни миний хүбүүн бэшэ. Миний хүбүүнhаа авар хэлээрээ яриха ёhотой 

гээд ябашаhан гэжэ Расул Гамзатов бэшээ. Энээнhээ харахада түрэлхи хэлэн ямар 

шухалань ойлгогдоно.  

Ийм ушарhаа Д.Нацагдоржи “Үдэхэhээ hураhан түрэлхи хэлэн, Мартажа 

болохо үгы соёл” гэж дуулжа, Б.Ринчен “Шихнү шэмэг болоhон монгол хэлэн, 

Шин зоригто үбэгэ дээдсэйм үб ехэ эрдэни” гэhэн бэлэйл. Түүхэтэй үүхтэй буриад 

түмэнэйм түрэлхэ хэлэн түмэн үедэ мартагдаха ёhо үгы. Хүн түрэлхитэнэй 

хүгэжэлэй хурдаhаа, хүрдэhээ гээгдэжэ үлэжэ болохо үгыни ойлгосотой. 

Урданайнгаа юмэнhээ абахыени абажа, гээхыени гээхэ зүб. Гээжэ мартажа болохо 

үгыни хэл соёл /суял/ бэлэй. 

Энэ ушарhаа: 

1. Буриад зон өөhөд хоорондоо, гэртээ заалhаа буриадаар яриха 

2. Хойшо үедээ омог ураагаа мэдүүлхэ 

3. Буриадай атлас олон хэлээр бэшэжэ гаргаха 

4. Үхи хүбүүдээ багаhаани сэбэр буриадаар яриулжа hургаха 

5. Буриад hомоной hургуулида буриад хэлэ зааха 

6. Хүүгэд, залуушуулай дунд буриад дуу, шүлэгэй тэмсээн урилдаан хэхэ 

 

hаналаа та бүхэндэ хүргээд: 

 

Заян набаагаа бэдирэжэ 

Зүдэрэжэ тэнэhэн буриадни 

Бадан ёгоо зорижо 

Будлижа нүүhэн буриадни 

hартай нартай хурбаада 
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hарнижа зутарhан буриадни 

Хуби заяанай шуурганда 

Хахасажа hалаhан буриадни 

Ээдэрээтэй түүхын тальхида 

Элдүүрни ханаhан буриадни 

Эрин сагай нугашаада 

Эрини хүсэhэн буриадни 

Абал ээжынгээ hургаалые 

Андуу үгыгээр дахахавди 

Арадхан зонойнгоо гуримые  

Абажал хододоо ябахабди 

Хүхэ мүнхэ тэнгэридээ 

Зальбаржа мүргэжэ байял 

Хүриhэтэ алтан дэлхэйгээ 

Хүндэлжэ шүтэжэ ябаял 

Уг гаравал түүхэеэ 

Мартажал яажа бололтойв 

Унаhан үдэhэн нютагаа  

Орхижол яажа хаялтайв гэжэ дуулнав
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УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨХ УЛАМЖЛАЛ, 

ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛД 
 

Буриадын уг гарвал үүх түүхийг олон эрдэмтэн судалсан бүтээлд элэнц хуланц, 

эцэг өвгөдөө мартахгүйн тулд өвөг дээдэс маань уг шагаа олон янзаар уламжлан 

бичиж ирсний нэгээхэн хэсэг болох угийн бичиг чухал байр эзэлдэг юм. Уг удмаа 

мэдэхгүй хүнийг мал адгуус, сохор номин, ойд төөрсөн сармагчин лугаа адилтган, 

үр хүүхдэдээ хар багаас нь омог удмыг цээжлүүлэн тогтоолгож хүмүүжүүлдэг 

байжээ. Амар мэндээ мэдэлцэн танилцах, анд нөхөд бололцох, бэр хүргэнээ сонгох 

зэрэгт уг гарвал омгоо мэдэлцэх шаардлагад угийн бичиг гол үүрэгтэй байсан 

бөгөөд энэ нь цус ойртохоос хамгаалж, хойч үед эрүүл саруул, оюун билэгтэй үр 

хүүхэд төрөхөд чиглэгдсэн ардын маань ариун сайхан уламжлал, арга ухаан 

байжээ. Ахмадууд бага балчир хүүхэдтэй уулзахдаа ямар омгийн, хэний хүү, охин 

билээ гээд цааш хэдэн үеийг тоолуулдаг байлаа. Энэ уламжлал тусгай бодлогоор 

тасарсныг одоо сэргээж буй нь чухам нүдээ олсон буянт үйл билээ.  

Эртний энэ сайхан угийн бичиг, гэрийн түүх тасраагүйсэн бол эдүгээ бие 

биенээ энд тэндхийн эрлийз хурлийзаар элдэвлэн дуудахгүй байсан бизээ. 

Буриадын дээд элэнц Баргабаатар Илиүдэй, Буриадай, Хоридой хэмээх 3 хүүтэй, 

Илиүдэй Алтай Хангайгаар, Буриадай Соёны уулс, Байгалын баруугаар, Хоридой 

Байгалын өмнөд нутаг, Хэнтийн Бурхан Халдунаар нутаглан өнөржсөн хэмээн 

домоглон өгүүлдэг бүлгээ. Хоридой мэргэний Баргажингоогоос Алунгоо төржээ. 

Дараах гэргий Шаралдайн төрүүлсэн 

1.Галзуудаас: 

а. Доргош 

б. Сарвад 

в. Жэнхэн 

г. Дааганхан 

д. Хабагаш 

е. Эршэм 

ё. Онход 

ж. Дэлдгэр 

з. Хатайл 

к. Нохой ураг 

и. Чоно 

л. Ользон нийт 12 хүхүүр 

2. Хуацайгаас: 

а. Бариушхай 

б. Бэгтэр 

в. Боохой 

г. Онгор / Хонгор/ 

д. Тогтор / Товтор/ 

е. Цагаан малгайт 

ё. Баавгар 

ж. Харилхан 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 73 

з. Тавхал нийт 9 хүхүүр 

3. Хүгдүүдээс: 

а. Улаалзай 

б. Төмөрчин 

в. Бариухай 

г. Нохой ураг 

д. Байтай 

е. Лэглүүд 

ё. Хавшигтай  нийт 7 хүхүүр 

4. Гучидаас: 

а. Мэргэн шар 

б. Бөх хар нийт 2 хүхүүр 

5. Шарайдаас: 

а. Худанц 

б. Ахайд 

в. Долоод 

г. Тоботой 

д. Дэлдэй 

е. Хагшууд 

ё. Сүнид нийт 7 хүхүүр 

Удаах гэргий Нагатайгаас төрсөн 

6. Харганаас: 

а. Моотгон харгана 

б. Хүхнэд 

в. Хуран 

г. Онход 

д. Тангад 

е. Авхан 

ё. Бариахай 

ж. Баатархаан /Баатаржаан/ 

з. Хоодой нийт 9 хүхүүр 

7. Худайгаас:  

а.Кудуй 

б. Хар тулуй 

в. Хонтон 

г. Бийсхэй 

д. Залгиур 

е. Зэмхэн 

ё. Михан 

ж. Алгуй нийт 8 хүхүүр 

8. Бодонгуудаас: 

а. Суурь бодон 

б. Оргодой бодон нийт 2 хүхүүр 

9. Халбингаас: 

а. Гутаар  

б. Хуригай  

в. Мэнгэй  

г. Жирхэн нийт 4 хүхүүр 

10. Цагаанаас: 

а. Тунхин  1 хүхүүр 

11. Батнайгаас  

а. Догшид 

б. Заямха 

в. Шалдан 

г. Бухай 

д. Хэдгэнэ 

е. Малаан нийт 6 хүхүүр

Ийнхүү Буриадын 11 эцгийн 67 хүхүүр зон болжээ. Буриадын угийн бичиг 

Баргабаатараар эхэлдэг бөгөөд уг хүн нь түүхэн хүн үү? домгийн хүн үү? гэдэг нь 

тодорхойгүй асуудал. Түүнийг Монголын Түмд улсынх, Бөртэ чонын дүү, Төвдийн 

Алтан хааны түшмэл, Тогоонтөмөрийн хүү, Буриадын элэнц эцэг, омгийн ахлагч 

гэх мэтээр бичиж иржээ. Зарим эрдэмтэд Баргабаатарыг 10-р зууны үеийн хүн гэсэн 

байдаг. Юутай ч буриадын элэнц эцэг нь үнэн болов уу? Урьдын түүхчид ялангуяа 

шашны түүхчид монголын хаад, суут хүмүүсийг Энэтхэг, Төвдийн ийм тийм хааны 

удам гэж бичдэг байсан. Буриадын 11 эцгийн үүсэл манай эриний үед ч юмуу? бүр 

эртний байж ч магадгүй. Одоогийн 11 эцгээр омог хүхүүрээ бүртгэж ирсэн нь 

уламжлалаа хадгалсан түүхэн үнэн ч орчин үеийн шаардлагыг төгс хангахгүй 

болжээ. Иймд  омог хүхүүрийн бүртгэлийг улам боловсронгуй болгон эхнэр нөхөр 

хоёуланг айлын хос баганаар үзэж хоёулных нь омог хүхүүрийг, эцэг эхийн 

талынхныг бүртгэж хаана амьдарч буйг тэмдэглэсэн гэрийн судартай болох 

хэрэгтэй. Ингэх нь удам угсаа, ясан цусан төрлөө үр хүүхдэдээ мэдүүлж, хожмын 

болзошгүй цус ойртолт, оюуны хомсдолтой хойч үе төрөхөөс сэргийлэх зорилготой 

билээ.  
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Ц.Дамдинсүрэн гуайн зохиол “Хачин хурим” шиг болохоос болгоомжлоход 

тустай. Угийн бичиг гэрийн судраа хуучнаасаа дэлгэрүүлэн хөтөлж, ясан цусан 

төрлөө яаж тэмдэглэхийг жишээ болгоё.  

Абхан харгана Дондог, суурь бодонгууд Дулам нарын хүүхдүүд 

1. Дондогийн Бор- абхан харгана 

2. Дондогийн Цэцэг- суурь бодонгууд /эхээ дагаж ирсэн учраас/ гэж хөтлөхөөс 

гадна 

Дондог миний аавын хамаатан............................. 

ээжийн хамаатан................................................... 

Дулам миний аавын хамаатан.............................. 

ээжийн хамаатан................................................... 

гэх мэтчилэн аль сум, аймаг, хотод байгааг тодорхой бичиж “Гэрийн судар” хэмээн 

уламжлан хадгалж байх хэрэгтэй. Өрх толгойлсон эхчүүд хаяад явсан, салаад одсон 

эрчүүдээр хүүхдээ овоглох хэрэггүй санагдана. Үүний оронд эхээс л хүн төрөхөөс 

хойш өөрөөрөө омгоо бичих нь зүйтэй. Угийн бичигт эмэгтэйчүүдийг орхидог 

буруу. Хүүгүй хүний омог удам тасрахгүйн тулд басгадаа өөрийн омогтоо 

хөвгүүдийн нэгэн адил бичиж, удам залгуулан хөтөлье. Хүүгүй айл удам судраа 

таслахгүйн тулд айлаас хүү үрчилж авдаг нь юуны буруу байхав. Гэхдээ үрчилсэн 

хүү нь өөр яс цусны хүн шүү дээ. Иймд  өөрийн мах цусны тасархай охин үрээрээ 

удам залгуулан угийн бичигт бичих нь зүйтэй. Оюунтай сэцэн олон эмэгтэйчүүд 

улс орныхоо төлөө,удам угсааныхаа төлөө гавьяат үйл бүтээснийг судар шастирт 

тэмдэглэн үлдээснийг бид мэднэ. Эмэгтэй хүнийг угийн бичигтээ оруулдаггүй нь 

эм хүн эрийн боол, гэрийн зарц гэж үздэг балар бурангуйн ёс бөгөөд үүнийг 

өөрчлөх цаг нэгэнт болжээ. сумын хэмжээнд хүйсийн харьцааг авч үзвэл 

эмэгтэйчүүд олон, төрсөн хүүхдийн дийлэнх нь охид, ахмад настны олонх нь 

хөгшид, өвгөд цөөн байна. Энэ юуг өгүүлээд байна вэ? гэвэл: 

1.  Хүйсийн харьцааны тэнцвэрт байдал алдагдаж байгааг 

2.  Хүүгээрээ удам залгуулна, хүү төрөөсэй гэсээр байтал удам тасрах зам руу 

дөхөж явааг харуулж байна.  

Яг үнэндээ үр хүүхэд, ар гэр, эр нөхрийн өнгөтэй өөдтэй, цэвэр цэмцгэр явахын 

гол зүтгэлтэн бол эмэгтэйчүүд, эхчүүд мөнөөс мөн. Ялангуяа залуу үеийнхэн нөхөр 

нь нөхөр шиг, эхнэр нь эхнэр шиг байж ирээдүйн эцэг эхчүүд болох үр хүүхдээ ёс 

журамтай хүмүүжүүлж, удам судраа зааж сургадаг байя. Одоогийн хүүхдүүд өвөө 

эмээ гэхээс бус нэрийг нь мэдэхгүй байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. Ургийн 

алтан хэлхээ болсон угийн бичгээ удам дамжуулан хөтлөх нь ухаант хүмүүн, улс 

үндэстний умартаж болшгүй өв соёл. Энэ эмхэтгэлдээ Дашбалбар суманд 2006 онд 

оршин буй Ага буриадын 8 омгийн хүмүүсийг хүхүүр, дээд үетэй нь багтаахыг 

зорьсон ч зарим хүн омог, хүхүүр, дээд үеэ сайн мэдэхгүйгээс орхигдсон буруу 

болсон зүйл байхыг үгүйсгэхгүй. Өрхийн нэрийг багийн засаг дарга нарын хүн 

амын бүртгэлийг гол болгов. Дээд үе омог хүхүүрийн нэрийг уулзсан хүн бүрээс 

шахам асууж бичсэнээс гадна Улаанбаатарт 1966 онд хэвлэгдсэн Сумьяабаатарын 

“Буриадын угийн бичээс”, Агад 2001 онд хэвлэгдсэн Самбуев Лхасран 

Самбуевичийн “Родословное письмо Шарайтского рода Агиснких бурят” зэрэг 

ном, Дашбалбар сумын иргэн Бавуудоржийн Батмөнх, Базаргүрийн Батмөнх, 

Аюушийн Батмөнх, Лхасүрэний Александр нарын хувийн угийн бичгийг үзэж 

ашигласнаа дурдъя. 
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Энэхүү угийн эмхэтгэлийг урьдын угийн бичгээс ойлгоход хялбар болгохыг 

зорьсон билээ. Миний олж үзсэнээр угийн бичгийг хөтөлж ирсэн нь модны мөчир 

маягаар бас шугаман хэлхээсээр залгуулан бичсэн байдаг. Энэ нь олон  хуудас 

дамжуулан тусгай дугаар тавьж хөтөлдөг нь хүн бүхэн  авсаар ойлгоход 

бэрхшээлтэй санагдсан учир энэ угийн бичгийг орчин үеийн болгон, омог 

хүхүүрээр нь ялган бичихдээ дээд үе, одоо байгаа айл өрхийн дугаар, өрхийн 

хүмүүсийн нэрс (эрэгтэй, эмэгтэй) гэсэн хүснэгтээр үзүүлэв. Уг өрхийн дугааргүй 

хүснэгтэд бичигдсэн хүмүүс бол хадамд гарсан эмэгтэйчүүд болно. Тухайлбал: 

 

Хүгдүүд 

 

1.Лэглүүд хүгдүүд 

 
Дээд үе Өрх ¹ Өрхийн гишүүдийн нэр 

Баргабаатар 

Хоридой 

Хүгдүүд 

Лэглүүд 

Долдой 

Таанаг 

hандгай 

Эрхин 

Амхай 

Сэсэг 

Шэрэм 

Улам 

hартаха 

Хабрушка 

Бадага 

Базар 

Мэхий 

Халзан 

Холхоонт 

Адууч 

Цонхоо 

Санжмятав 

 

1.Бүд    2.Хоньчин 

                  Дугарсүрэн 

1. 
Бүдийн Лувсанцэрэн 

Л.Цэрэнчимэд 

2. 

Д.Ганхуяг 

Г.Содмэргэн 

Г. Цогтмэргэн 

Г. Гэрлээ 

3. 

Д.Батхуяг 

Б.Номин-Эрдэнэ 

Б. Гармаа 

Б. Батхишиг 

4. 

Д.Ганбат 

Г.Ганзаяа 

Г. Гантуяа 

5. 

Д.Гансүх 

Г.Ганшүр 

Г. Гантогтох 

Г. Гантөгс 

6. 

Д.Отгонбаатар 

О.Мандах 

О. Сэргэлэнбаатар 

 

Д.Дуламханд 

Д.Дуламжав 

Д.Дуламсүрэн 

Д. Гандолгор 

Д. Ганцэцэг 

Баргабаатар 

Хоридой 

Хүгдүүд 

Лэглүүд 

Долдой 

Таанаг 

7. 

Дашийн Дашдорж 

Д.Дашжаргал 

Д.Дашжавхлан 

Д.Цэрэндулам 
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hандгай 

Эрхин 

Амхай 

Сэсэг 

Шэрэм 

Улам 

hартаха 

Хабрушка 

Бадага 

Базар 

Мэхий 

Халзан 

Санхир 

Данжин 

Жаргал   Даш 

8. 

Дашийн Дашдаваа 

Д.Энхцэцэг 

Дашдаваагийн Даваажаргал 

Баргабаатар 

Хоридой 

Хүгдүүд 

Лэглүүд 

Долдой 

Таанаг 

hандгай 

Эрхин 

Амхай 

Сэсэг 

Шэрэм 

Улам 

hартаха 

Хабрушка 

Бадага 

Базар 

Мэхий 

Халзан 

Санхир 

Данжин 

Жаргал 

9. Жаргалын Чимэддорж 

 

Ч.Дэмид 

Ч.Дэжидмаа 

Ч.Чимэдмаа  

Ч.Мөнхцэцэг 

 

гэх жишээтэйгээр бусад омгуудыг бичсэн. 

Өвөг дээдсийнхээ нэрийг монгол бичгээр бичсэнийг уншиж ойлгохдоо буруу 

ухаарсан тал байна гэж үзээд зассанаа хаалтад бичлээ. Жишээлбэл: 

Малчин гэснийг Мэлзэн (Халзан гэсэнтэй адил үг). Бухиан гэснийг Бүхээн, 

Шүлхий гэснийг шүлөөхэй, Мэлхий гэснийг Мэлхээ (Мэлhээ) галын тэнгэр гэсэн үг 

хэмээн ойлгож бичив. 

Энэхүү угийн бичгийг тулгуур болгож ураг төрөл, удам угсаагаа дээдлэх, өрх 

гэр бүр цаашид үргэлжлүүлэн хөтлөх, үр хүүхдэдээ дээд үе, төрөл саднаа мэдүүлэх 

зэрэг ажлыг хийнэ гэдэгт итгэж  байгаагаа илэрхийлье. 
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Бодонгууд Намдагийн Лхагвадорж,  

МАА-ын Эрдэм шинжилгээний  

хүрээлэн, сэдвийн удирдагч, Ph.D. 

 

ЗАЯН НАВАА БУРИАД ДУУ БА БУРИАДУУДЫН  

УГ ГАРВАЛ 
 

Товч хураангуй. Заян Нава  эртний буриад  дуугаар  Буриадуудын  уг гарвалыг 

судлан тодорхойлов. 

Түлхүүр үг. Буриад дуу, уг гарвал 

 

Оршил  

Эртний дууны үгээр угсаатан, үндэстний уг гарвалыг этнографи, этногенезийн 

шинжлэх ухааны  үүднээс шинжлэн  судлах нь чухал  юм. 

Судалгааны ажлын зорилго: Заян Нава эртний буриад дууны үгээр 

Буриадуудын уг гарвалыг судлах зорилго тавив. 

Судалгааны ажлын арга зүй: Нэн эртний гэж үзэж болох Заян Нава буриад 

дууг сонгон, дуунд байгаа Заян ба Нава хоёр үгийг дэлхийн хүн төрөлхтөний 

түүхэн хөгжил, Соёл иргэншлийн анхдагч голомт нутгийн нэршил, нэр зүйн 

хайлтын  судалгаан дээр үндэслэн, эрт, эдүгээгийн судар бичгийг шүүн судалгаа 

хийв. 

Өөрт археологи, этнографи, жинхэнэ антропологи гурвал ухааныг багтаасан 

антропологи ухааны арга зүй, аргачлалыг баримтлав. 

Судалгааны ажлын үр дүн: Заян Нава хоёр бадаг Буриад дууны үгийг Кирилл-

Монгол  бичгээр  Төв Монгол  аялгад  хөрвүүлбэл:  

1.Заяа заяа заяана л  

Заян Нава миний л 

Заян Нава хоёр нь л 

Жааханы минь л аялга. 

2.Байдаг байдаг байдал нь л 

Байдаг Ёс миний л 

Байдаг Ёс хоёр нь л 

Багаханы минь л  аялга. 

Дуунд буй Заян үг нь арабаар Zaiyan, кириллээр Зайян бөгөөд Нил мөрний адаг 

хөндий, Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын нийслэл Кайр хотоос  баруунаа  

хойт өргөргийн 31
0
24

I
, зүүн уртрагийн 31

0
30

I
 орших  газрын  нэр /1/ болно. 

Дуунд байгаа Нава үг нь арабаар Nawa, кириллээр Нава бөгөөд  Нил мөрний 

адаг хөндий, Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын нийслэл Кайр хотоос баруунаа 
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Заян газраас баруун тийш 14 минутын зөрүүтэй хойт өргөргийн 30
0
14

I
, зүүн 

уртрагийн 31
0
 16

 I
 орших газрын нэр  /1/ болно. 

Одоогийн Ухаант хүн, Homo sapiens  Эх дэлхийн зөвхөн нэг л цэг Африк 

тивийн Төв хэсгээс голомтлон үүссэн /2/ бөгөөд Хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн 

анхдагч голомт нь Африк тивийн Нил мөрний адаг хөндий /2/ одоогийн Арабын 

Бүгд Найрамдах Египет улсын  нутаг дэвсгэр болно. 

Ухаант хүн голомтлон үүссэн Африк тивийн Төв хэсэгт тухайлбал: Бүгд 

Найрамдах Ардчилсан Конго Улсын Дээд Конго мужийн Исиро хотоос зүүнээ эх 

авч, Непоко голтой нийлэн Конго мөрөнд цутган урсах Нава нэртэй гол /3/  байгаа 

нь бидний дэвшүүлж буй таамаглалыг баталж, одоогийн Буриадууд нь Ухаант хүн 

голомтлон үүссэн бүс нутгийн нэр болон Хүн төрөлхтөний Соёл иргэншлийн 

анхдагч голомт нутгийн нэрээ эрт өнийн дуундаа өвлөн үлдээжээ гэж нэгтгэн 

дүгнэж байна. Ухаант хүн голомтлон үүссэн Африк тивийн Төв ба Зүүн хэсгээс 

Африк тивийн Нил мөрний адаг хөндийд Хүн төрөлхтөний Соёл иргэншлийн 

анхдагч голомт үүсч, эндээс тархан нүүдэллэж, одоогийн Бүгд Найрамдах Хятад 

улсын төв хэсэг, Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр Хоёрдогч угшлийн дорнод  

голомт  бий болсон бөгөөд Өвөг Буриадууд уг гарвалын нутгийн нэрээ дуундаа 

шингээн, зүүн хойшлон их нүүдэллэхдээ шинэ газар орныг нэрлэн, түүхэнд 

бичиглэн үлдээжээ. Тухайлбал: Нил мөрний адаг хөндийгөөс их нүүдэллэхдээ 

хойшлон Бага Ази Арабын Бүгд Найрамдах Сири улсын нутаг дэвсгэрт газар зүйн  

солбилцолын хойт өргөрийн 32
0
 53

I
, зүүн уртрагийн 36

0
 03

I 
орших газрыг Нава /1/, 

зүүнчлэн Ирак улсын төв муж /4/, зүүн хойшлон БНХАУ-ын Төвдийн өндөрлөг, 

Амдогоос хойш, Тянь-шань, Тэнгэр уулын хормойг /5/ Заян Нава гэж нэрлэн түүх 

бичлэгт үлдээжээ.  

Хүний дээд өвөгт хамаарах 23-16 сая жилийн өмнө амьдарч байсан  

Hominoidea: Proconsueids: Кени улсын баруун нутгаас, Хүний овогт хамаарах 

3,8-3 сая жилийн урьд амьдарч байсан Hominoidea Australopithecines afarensis 

Танзани улсын хойд нутгаас, Хүний төрөлд хамаарах 2-1,6 сая жилийн өмнө 

амьдарч байсан Homo: Homo habilis Кени улсын зүүн нутгаас, Хүний зүйлд 

хамаарах 300,000-35,000 жилийн урьд амьдарч байсан Homosapiens: Archaic Homo 

sapiens Африк, Европ, Ази тивээс, хүний зүйлд хамаарах 100,000 жилийн өмнө 

амьдарч байсан Homo sapiens sapiens /2n=46/ Эх дэлхийн 5 тив бүрээс археологийн 

олдвор байдлаар олдож /6/ хүний гарал үүсэл хувьсалыг тодорхойлогч түүхэн 

материал болсон юм.  

Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс эртний доод чулуун зэвсгийн палеолит дэд 

эрин, эртний палеолитын Шелль буюу Аббевиль үеийн 400,000-100,000 жилийн 

өмнө амьдарч байсан эртний өвөг хүн-Архантрон археологийн олдвор /7/ олдсон.  

Баянхонгор аймгийн Баянлиг сумын нутаг Цагаан агуйгаас олдсон 800-750 

мянган жилийн өмнөх түүхэн дурсгал болох халтар манан чулуун эдлэл нь хийц 

болон урлах арга барилаар эртний доод чулуун зэвсгийн палеолит анхдагч эрин, 

эртний палеолитын Шеллийн урьдах буюу Олдувай үеийнхтэй ижил байсныг /8/ 

тогтоосон нь Ухаант хүн голомтлон үүссэн. 

Африк тивтэй Төв Ази, Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс олдсон архелогийн эд 

өлгийн зүйл хүйн холбоотойг давхар илтгэж байна. Хүн төрөлхтөний анхдагч соёл 

иргэншлийн голомт  Хойт Африк, Египетэд МТӨ 3110 онд, эдүгээгээс 5120 жилийн 

тэртээ үүссэн ба Эртний  Египетийн 3-р гүрэн болох Хүн улс, Huny МТӨ 2638-2615 
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онд нийтдээ 23 жил оршин тогтноод Египетийн 4-р гүрэнд  улс төрийн байр сууриа 

тавьж өгсөн бөгөөд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр МТӨ 202-176 онд /9/ 

эдүгээгээс 2210 жилийн тэртээ Төв Азид Соёл иргэншлийн анхдагч голомт нутгийн 

Хүн улстай /10/ ижил нэртэй дэлхийн анхны нүүдэлчдийн гүрэн Монгол угсааны 

Хүн улс оршин тогтож байсан нь улс гүрний нэршил хүйн холбоотойг илтгэнэ. 

1240 онд зохиогдож бидэнд хятад үсэг, монгол хэлээр уламжлагдан ирсэн 

“Монголын Нууц Товчоо” /11/ түүхэн зохиолд бүх Монголчуудыг Бөрт Чоно, Гоо 

марал хоёроос үүссэн гэж бичсэнээс улбаалан Тэмүүжин Чингис хаанаас урьдах 

удмын үеийг сөргүүлэн  тооцож үзвэл, МТ 658±5 онд Монгол угсаатан, үндэстний 

хувьд бүрэлдэн бий болсон гэж үзэж болох юм.  

Энэ дүгнэлт нь бүхэлдээ одоогийн Монголчуудын антропологи хэвшил 

бүрэлдсэн этногенетик, краниологи судалгаагаар /12/ давхар батлагдаж байна.  

Шүүн хэлэлцэхүй. Заян Нава дууны өөр хувилбарыг А.Оюунтунгалаг 2004 /13/, 

Б.Ширнэн 2005 /5/, Г.Гантогтох 2005 /14/ нар болон бусад судлаач эрдэмтэд 

дурьдсан байдаг бөгөөд одоогоос 2100 жилийн тэртээ, МТӨ 90 онд зохиогдсон /5/ 

гэж үзсэн байдаг.  

Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг Адуунчулуун гэдэг газар Заян Нава 

буриад дууны монгол бичгээрх 2 бадаг дууны үг, ая нотыг сийлсэн гэрэлт чулуун 

хөшөө сүндэрлэж байдаг.  

Угсаа гаралаа өнө эртний дуундаа өвлөн үлдээсэн Дэлхий дээрх одоогоор 

мэдэгдэж буй цорын ганц Монгол угсаатан нь Буриад зон болох нь бидний 

судалгаагаар тогтоогдов.  

Дуунд гарч буй Заян болон Нава дууны үг нь араб бичгээр Ухаант хүн 

голомтлон үүссэн Төв Африк болон хүн төрөлхтөний анхдагч соёл иргэншлийн 

голомт Хойт Африк, Нил мөрний адаг хөндийн гол болон газрын нэршлээр 

хадгалагдсан үлдсэн байна. Заян Нава дуу нь эдүгээгээс 4623 жилийн тэртээ 

зохиогдсон гэх үндэслэл байна. Африк тивийн Танзани улсын Олдувайн чулуун 

зэвсэг урлах арга барилтай ижил байгаа нь бидний дэвшүүлж буй шинжлэх ухааны 

таамаглалыг давхар баталж байна.  

Дүгнэлт  

1. Дуунд гарч буй Заян ба Нава гэдэг үг нь угтаа Хүн төрөлхтний Соёл 

иргэншлийн анхдагч голомт нь нутгийн нэр байна.  

2. Буриадууд угсаа гарвалаа өнө эртний дуундаа өвлөн үлдээсэн байна.  

3. Одоогийн Буриадууд нь Монгол угсаатны язгуур угшил болно.  
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Summary 

 

1. The words Zaiyan and Nawa in the song are name of a primary hearth place  of 

Human kind civilization  

2. Buriads inherited the history of their own origin in the song of immemorial period  

3. Current Buriads are forebears of Mongolian nation  
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МҮНӨӨ ҮЕЫН БУРЯАД УРАН ЗОХЁОЛ:  

ОРШОН БАЙДАЛЫЕ ШЭНЖЭЛГЭ 
 

    hүүлшын жэлнүүдтэ боложо байгаа гүрэн түрын хубилалтанууд бүхы 

ажабайдалай ябасада нүлөө үзүүлhэниинь эли. Уран зохёол шэнжэлдэг эрдэм ухаан 

шэнэ шэглэл баримталан hонин асуудалнуудые элирүүлхые оролдоно.  

     Мүнөө үеын үргэлжэлhэн ба зүжэглэмэл зохёолнуудые хараад үзэе. Буряад 

зохёолнууд соо хүнэй хэhэн хэрэг, үри хүүгэдэй hудаhан соо угай мүнхын түрэл 

зүйлэй тэмдэг (генетический код) Саг ба Байра байдал гээшые hэтэ сохин 

гарадагые, урданайнгаа абажа ябаhан шуhанай сохисые шэнэ хараа бодолтойгоор 

шэнэлхэ ёhые шэнжэлнэ. Уран зохёолшод Доржо Эрдынеев, Цыдып 

Цырендоржиев, Цырен-Дондок Хамаев, Бато-Мүнхэ Пурбуев, Александр Лыгденов 

ба бусад үйлын үриин хойшолониие тон гүнзэгыгөөр үзэжэ, хүнэй бэерээ, хэлэрээ, 

сэдьхэлээрээ буян гү али нүгэл үйлэдэжэ ябадагые тобойсо харуулхадаа, Буддын 

шажанай суртал дээрэ түшэглэнэ гэхэдэ алдуу болохогүй байна. Цырен-Дондок 

Хамаев «Базаарай харханууд», «hубай hамар», «Ангирай гуниг» туужанууд соогоо 

мүнөө үеын буряад эрэ хүнэй ажабайдалда анхаралаа табина. «Базаарай харханууд» 

туужа соо буряад эрэ хүнэй гасалан, сэдьхэл доhолгомо ябадал шүүмжэлхэдээ 

тоонто нютагhаа үнэтэй сэнтэй газар дайда үгы гэhэн ойлгосо Шаглайда олгуулна. 

Төөрижэ, зобожо ябаhан Шаглайн түрэл нютагаа, тоонтоёо бусалга хадаа уран 

зохёолшодо дахинаа хүн боложо мүндэлhэн мэтэ боложо ехэ найдал түрүүлнэ. 

Түрэл нютагhаа холуур, хари газараар ажа амидарал уран зохёолшод заатагүй 

дэлхэй дайдын ба сагай харилсаатай холбодог байна. Угайнгаа тойрогhоо таhарhан 

Тагарай өөрынгөө ябадал тухай бодомжолго баhал удхатай. Теэд хари газараар 

Тагарай тэнүүлтэhэнэйнь үрэ: нютагаа эрьен ерэхэдээ, дүтынгээ нүхэдые hэегүй 

доромжолон, гомодхолдо оруулна. Гэбэшье энэ туужын «гурбан ондоо гүрлөө» 

хуби заяатай нютагай эрэшүүлэй – Эрдэниин, Осорой, Тагарай уулзалга уран 

зохёолшодо угай асуудал шиидэхэдэнь өөрынь арга олгуулна. Уран зохёолшын 

Эрдэниин зүгhөө – нэгэдэхи нюурhаа–домоглол өөрынь үзэл бодолтой нэгэдэнэ. 

Хүн ба байгаали хоёрой холбоо, Эхэ байгаалиин өөрынгөө үринэрэй түлөө тэмсэл 

харуулхадаа, Цырен-Дондок Хамаев ангир шубуунуудые зохёолойнгоо бэеэ дааhан 

дүрэнүүд, тэдэниие «хүн шанартай» болгон, хүнэй ба байгаалиин гашуудал 

зэргэсүүлэн гүнзэгы гүн ухаанай асуудал табина. Хара сагаан хоёрой тэмсэл: 

ёротой Ёдогоной нүгэл сагаан сэдьхэлтэй Аягмагай наhанай харгые асатан, 

гансааран үлэhэн А-аг ангирай ба Палам хоёрой үншэрэлгэ нэгэ хүнэй нүгэлэй 

эхитэй. Гэбэшье уран зохёолшын ойлгосоор хүн хадаа байгаалиин үри, 

байгаалитаяа нэгэн гэhэн бодол иимэ гайхалтай hонин, ойндо орошогүй Паламай 
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hанамжаар гэршэлнэ: «Юртэмсын иимэ жама ёhые хэншье ондоо болгожо, 

хубилгажа шадахагүй гэжэ мэдэжэ байбашье, Аягмаагайнгаа орожо ерэхые ходо 

хүлеэдэг…» (1, 92 н.).   

     Доржо Эрдынеев «Адууhан төөлэй» гэhэн зүжэг соогоо түрүүн бэшэгдэhэн 

зохёолнуудайнгаа сэдэб үргэлжэлүүлнэ. Мүнөө үеын буряад хүнүүдэй саг зуурын 

хоорондохи зүйлнүүдтэ: түргэнөөр мүнгэ, зөөри олохо гэhэн шунахай сэдьхэлдэ 

абтажа, эхэ байгаалияа бузарлажа, тоножо абалганай хойшолониие ойлгохо, 

бодомжолхо тамиргүй Ойдоб үбгэнэй үхибүүдэй ябадалые шүүмжэлэл болоно. 

Зөөриин хойноhоо сэдьхэлээрээ орошоhон Дагдан, Эрхэтэ, Жалма гурбанай эхэ 

эсэгынгээ найдал hанаа бодол мүнөө дээрээ хүсэд бэелүүлээшьегүй hаань, зүжэгэй 

эсэстэ уран зохёолшо хүн бүхэндэнь саашадаа хара гү али сагаан харгы шэлэн 

абаха арга үгэхэдөө, бурхан багшын дүрэ тээшэ эсэгынь дорюун алхалга 

харагшадтаа, арад зондоо ехэ найдабари түрүүлнэ. Гансашье Сэдэбэй дүрын 

үгэнүүдээр бэшэ харин залуу Эрхэтэ хүбүүнэй арад зондоо тайзан дээрэhээ буужа 

сэхэ хандаhан хэлэлгэ уран зохёолшын өөрынь үзэл гэршэлнэ: эхэ байгаалияа 

гамнажа, сэдьхэлээрээ сэбэр, эхэ эсэгэеэ хүндэлжэ, хүн шанараа алдаагүй ябалга 

мүнөө сагта буряад хүнэй hэшхэлэй олзо, нангин уялга болоно. 

     Мүнөө үеын буряад уран зохёолдо ажабайдалай гүн ухаанай hууриие тон 

гүнзэгыгөөр, буряад хүнэй шэнжэ шанарые шэнжэлгэдэ багаар абтаhан талаhаань 

гэхэ гү даа, нэгэ шэнэ бодолоор хүнэй сэдьхэлэй байдал, сэдьхэлэй болбосорол, 

хүнэй мэргэн бодол Цыдып Цырендоржиев зохёолнууд соогоо татана. 

«Хахасалган» туужын hуури ехэ гүнзэгы удхатай, уран зохёолшо урид хэлэгдэхэ 

үгэдөө хүнэй «hанаанда» зохёолойнгоо удха даалган үгэнэ. Сампил үбгэнэй 

hанаанда бүхы үнгэрhэн наhанай харгы hанагдахадань, тэрэнэй зүбөөр зорилго 

гаргахадань, зүбөөр хүсэжүүлгэдэнь, зүбөөр бодолгодонь, зүбөөр суглуулгадань 

уран зохёолшо өөрынгөө hанал бодолоо нэгэдүүлэн, мүнөө үеын бодото байдалда 

хандасаяа гэршэлхые оролдоно. Цыдып Цырендоржиев эндэ ажамидаралай гүн 

удха, эсэгэнэрэй ба үри хүүгэдэй харилсаа холбоо шэнжэлэн, буряад хүнэй нарин 

бодолые тоонто нютагай татасатай үндэhэлэн, бүхы арадайнгаа ерээдүй хуби заяан 

тухай бодомжолно. Сампил үбгэнэй өөрынгөө мартагдаhан буусаяа ошоходонь, Эхэ 

байгаали, оршон байдал, түрэл газарай Эзэн аргагүй баясажа, hанаандань зүб 

бодолнуудые түрүүлжэ, зүб Замда гаргана. Эндэhээ уламжалан уран зохёолшо 

түрэл арадайнгаа мартагдажа байhан ёhо заншалда аргагүй гүнзэгыгөөр хандажа, 

дэлхэй дээрэ тоонто нютагhаа үнэтэй, сэнтэй газар дайда байхагүй, ехын, гүрэн 

түрын байра байдал hэргээхын эхин хүн бүхэнэй түрэhэн нютагтаа эзэн байлга 

гэhэн философско удха эндэ баримтална гэхэдэ алдуу болохогүй ха юм. Зүб 

бодолдо абтаhан Сампил үбгэнэй байдал уран зохёолшын hаналаар хүлеэгдээгүй 

уулзалгын баярые асаран, бүхы гэр бүлын, оршон байдалай олон асуудалнуудые 

шиидэхэдэнь ехэ түшэлгэ болоно. Эндэ уран зохёолшын найруулгын аргануудай 

нэгэн гэхэдэ, газаа талаhаа харахада юрэ бусын багахан тэмдэг гэжэ hанахада, 

саашадаа тэдэнь зохёолой удхын hабагша боложо ошоно. Сампил үбгэнэй гэрэй 

ставниин багахан нүхөөр үглөөнэй наранай гэрэлтэдэг туяа, хаба хүрэжэ 

сохигдонгүй үлэhэн шала дээрэхи хадааhан, тэрээнhээ хүүгэдэйнь хүлдэ орохоhоо 

хойшо тороод лэ унадаг байhан үйлэ хэрэгүүд бүхы наhан соонь гансал hанаандань 

заhагдахаар үлэhэн hаа, зохёолой түгэстэ уран зохёолшын hаналаар үбгэнэй 

хүүгэдтэеэ эблэл, буусадаа шэнээр гэрэй түбхинүүлхэдэй бодото дүүрэн 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 83 

бүтээгдэhэн эдэ зүйлнүүдэй ушар найруулагшын гүнзэгы мэргэн бодол гэршэлнэ. 

Уран зохёолшын hанамжаар, хүн энэ дэлхэй дээрэ ямаршье үйлэ хэрэг гансашье 

hанаандаа бэшэ, харин бодото байдалдаа, хэжэ ябаhан ажалдаа, гэр бүлынгөө, түрэл 

арадайнгаа, бүхы хүн түрэлтэнэй урда алдуутай, эндүүтэй ябадалаа сагааруулан, 

hайн hайхан ябадал дүүрэн түгэс бэелүүлхэ уялгатай, тиихэдэнь энэ дэлхэйтэй 

хахасалган үрэ дүнтэй, буянтай үнэн сэхэ ябадал хүнүүдэй hанаан сэдьхэлдэ хэтэ 

мүнхэ байха байна. Сампил үбгэн наhанайнгаа ябадалай ушар удха жаран табан жэл 

соо хамта hууhан Мэдэгмаа хүгшэнтээгэй хахасалган болоходо үнэн ойлгожо, 

өөрынгөө зэмые мэдэрэн, үри хүүгэдэйнгээ ажабайдал зүбөөр эмхилэн, зүбөөр 

ажаhуулгын харгыда гаргана. Эндэ уран зохёолшо өөрынгөө нарин мэргэн 

мэдэрэлые Сампил үбгэнэй сэдьхэлэй доhолгомо бодолнуудтай хамтаруулан, 

буряад эхэнэрнүүдэй бодото hуури тухай үнэн асуудал табижа, хүнүүдэй ухаан 

бодолые хүдэлгэнэ. «Теэд юундэ бидэнэр эшээд юм гү, хитээд юм гү, эрэ хүнэй 

хатуу зан харуулха гээд юм гү - инаг гансануудаа энхэрдэггүй гээшэбибди? Хожом 

болошоhон хойно хара буужа байнхаар! Манай буряад эхэнэр - онсо эхэнэр. 

Тэсэбэритэй, шэрхи, ажалша, hайн hанаан онсо шэнжэтэй, нүхэр болоо hаа, үнэн 

сэхэ, хэдынэйшье сагта: hайнаар, дээгүүр ябахадашни, унажа, дуhажа, шоройтой 

худхуулхадашни… Юундэ тэдэниие ходо энхэрдэггүйбибди? Магад, энхэрээ 

hаамнай, үзэгдөө, харагдаагүй Ногоон Дара Эхэнүүд манай ажабайдалые бүри гоё, 

бүри дэлисэтэй болгохо байгаа гү? …Тэдээндээ даамгай, анхаралтай, дулаан, 

энэрэлтэй байял! …» (3, 14 н.) Туужа соо үе саг хоёр хэмжээндэ адли хүгжэн 

ошоходоо, нэгэ талаhаа үни үнгэрhэн эсэгын дайнай бодото байлдаан, 

тагнуулшадай хархис дайсантай эрэлхэг тэмсэл ба мүнөө үеын ажабайдалай 

хүгжэлтэдэ ушардаг «дайсадтай» (үхэр хулуугшадуудтай, зугадаhан гэмтэ 

ябадалтануудтай, хүнэй зөөри дээрмэшэдүүдтэй), үбгэд болоhон тагнуулшадай тэрэ 

үеынгөө оньhо хэрэглэhэн тэмсэл уран зохёолшодо шэнэ арга боломжо олгуулна. 

Уран зохёолой нэрэ хэдэн удха абан ошоно: Сампил үбгэнэй түрүүн эндүүрэл 

гаргажа үри хүүгэдтэеэ хахасалган, инаглажа hууhан Мэдэгмаа хүгшэнтэеэ 

хахасалган, дайнда хамта ябаhан Дандар нүхэртэеэ хахасалган, айлшалан ерэhэн 

үбгэд тагнуулшадтаяа хахасалган, hанаандань ходо байhан дайнай үзэгдэлнүүдтэй 

хахасалган, наhан соогоо мүргэжэ ябаhан дасантаяа хахасалган, алтан дэлхэйтэй 

хахасалган, гэбэшье уран зохёолой hүүлшын мүрнүүдтэ  үбгэнэй hанаан сагаан 

бодол, сагаан гэрэл руу найдамтайгаар тэгүүлнэ. Цыдып Цырендоржиев энэ туужа 

соогоо сагай хүрдын эрьелдэжэ байдаг жама ёhые нэгэ хүнэй ажабайдалай 

ябадалаар шэнжэлэн бүхы хүн түрэлтэндэ хабаатай асуудалнуудые шиидэнэ.  

      Батомүнхэ Пурбуевай «Эрьехэ наран» зүжэгэй (гурбан хубиhаа бүридэhэн) гол 

удха «мүнөөнэй нүгэл нюдэн дээрэ» гэhэн арадай сэсэн үгэhөө эхитэй. Эндэ уран 

зохёолшо гүнзэгы философско шэглэл нэгэ айлай ажабайдалай жэшээ дээрэ бүхы 

буряад арадай, саашадаа хүн түрэлтэнэй хүндүүлхэй асуудалнуудые шэнжэлэн 

харуулна. Зүжэгэй гасалантай зүйлнүүдые уйдхар гунигтай холбон найруулhан 

үйлэ мүнөө үеын буряад арадай ажабайдалтай нягта холбоотой байхаhаа гадна, 

уран зохёолшын хандаса Мэдэгма хүгшэнэй hаналтай нэгэдэн үзэгдэнэ. Эндэ 

«байра» гэhэн үгэ олон удха бэедээ шэнгээжэ, уран зохёолшын хараа бодолые 

гэршэлжэ: гэр бүлын гуламта, түрэл зоной hүлдэ, хамтын байдал, саашадаа түрэл 

тоонто - буряад арадай нютаг, хүн бүхэниие гүнзэгы бодолдо уряална. Баглаевтанай 

байра байдалаа бузарлаhан ябадалай (гэр байраяа буляалдаанай, хэрэлдээнэй, бэе 
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бэеэ намналгын)  хойшолон зүжэг соо удангүй гараад ерэнэ, хэзээ сагта буряад зон 

хамтын байрын үүдэ татажа, эхэ эсэгэеэ гомдхоожо байhан юм, тиигэжэ эхил\эн 

харгые уран зохёолшо тон зүб шэнжэлэн табина. Зүжэг соо дүрэнүүдэй, үбгэн 

эсэгынь (Арсентий – Арсалан), аша хүбүүнэйнь (Эдик – Эрдэни) үнэн нэрэеэ 

ололго ажабайдалай үндэhэтэй, юртэмсын ёhо гуримай hууридаа ороходонь,  гэр 

бүлын асуудал зүбөөр эрхирэлэгдэжэ эхилжэ, сагай гүйдэлдэ зариманиинь 

баригдангүй уйдхарай зүйлдэ оруулагдана. Баглаевтанай гэр бүлын hэшхэлэй үүргэ 

Мэдэгма хүгшэндэ уран зохёолшо даалгахадаа, мүнөө үедэ үндэр наhатай хүнүүд 

буряад арадайнгаа ёhо заншалнуудые бэеэрээ, хэлээрээ, сэдьхэлээрээ залуушуулдаа 

дамжуулхыень, тиигээд тэдэнэй зүбөөр ойлголгодонь, зүбөөр ажаhуулгадань 

түшэлгэ болохыень найдана. 

      Мүнөө үеын буряад уран зохёолнууд соо оршон байдал үнэхөөрбөөшье сагай 

эрилтэдэ шухала, ерээдүй сагай арадамнай гүнзэгы асуудалнууд сэхэ, шанга 

зоригтойгоор шэнжэлэгдэн, баhа бүхы хүн түрэлтэнэй абажа ябаhан мэдэрэлтэй 

нэгэн: гүн ухаанай бодол, hайхан сагаан сэдьхэл, тоонто нютаг, эхэ байгаали, «эхэ 

эсэгын буян» гэhэн ойлгосонууд сагай ошохо бүри уг залгуулан дамжагдаха, 

сахигдаха байhаниинь найдамаар. 
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“Монголшууд хадаа эсэгэ үбгэдэйнгөө hургаал hанажа, тэрээнhээ hэримжэ 

абажа байдаг аяг зантай.” Мүнөөдэр бидэ эсэгэ үбгэдэйнгөө hургаал hанажа, 

hэримжэ абажа, ухаанта мэргэдэйнгээ үнэн түүхые тунгаан шудалжа, арга бэлигые 

хослуулан, ерээдүйгээ уридшалан хаража, хэтын зорилго шэглэлтэй, ухаалиг 

ажаhууха ёhотойбди. Би 2000 онhоо хойшо Буряадай түүхэ, угсаатанай зүйе 

шудалжа эхилээд, хээрын шудалал хэжэ ябахадаа буряад үбгэд хүгшэдэй 

хөөрөөнhөө Молон багша, тэрэнэй зүншэ мэргэн үгэ-лүндэнгэй тухай олон дахин 

дуулаад, тэрэнэй тухай дэлгэрэнгы мэдэхые хүсэжэ, лүндэнгынь оложо уншаха ехэ 

эрилдэ мордоо hэм. 2002 ондо Англиин Кембриджиин Ехэ hургуулида ошожо, 

докторант Хүрэлбаатарай хубиин архивhаа Молон багшын лүндэн абаа hэм. Энэ 

хадаа Ородой Холбоото гүрэнэй Буряад уласай Шэнжэлхэ ухаанай Академиин 

Дурнадахинай шудалалай архивта хадагалагдажа байгаа Молоной аша басаган 

Цэбэгэй Санжаалай бэшэжэ үлдээhэн “Молон багшын айладаhан зарлиг орошобой” 

гэжэ нэрэтэй гар бэшэмэл байгаа (хабсаралтые үзэгты). Иигэжэ Молон багшын 

лүндэн шудалхын хажуугаар Монголшуудай зүн бэлиг, лүндэнгүүдэй талаар 

шудалжа эхилээ hэм.  

Монголшууд ехэ зүн бэлигтэй, зүншэ арад түмэн. Монголшуудай уг гарбалынь 

нүүдэлшэн байhан ушарhаа оршон байгаалияа танин мэдэжэ, байгаалитаяа ойро 

дүтэ харилсаатай байhаниинь тэдэнэй зүн бэлигэй хүгжэлдэ ехэхэн нүлөөтэй 

байhан юм. Ерээдүйн талаархи зүн бэлигынь олон зуун жэл дамжан мүнөө болотор 

таhалгаряагүй (оршон байhаар) хүгжэhөөр ерэhэн байха юм. Түүхынь шудалжа 

үзэхэдэ, монголшуудай ерээдүйн талаархи зүн бэлиг, зүгнэлые Богдонар, хутагта 

хубилгаад, гэгээнтэнүүд, чойжин гүртэнгүүд, бөөнэр, зүншэ үзэмэршэд зүгнэн 

таабарилжа, өөhэд өөhэдын далдын хүсэнэй эхэ үүсхэбэриhээ мэдээсэл абажа, 

хүнүүдтэ дамжуулан түхээдэг байhан байна. Тэдэнэй нэгэниинь буряадай зүншэ 

мэргэн Молон багша болоно. Тэрэнэй зүн бэлиг, айладаhан зарлиг, лүндэнгые 

шудалбал Монголой зүн бэлигэй хүгжэлтые тодоруулхада зохихо хуби нэмэри 

оруулха юм. Монголой ерээдүйн талаархи зүн бэлиг, лүндэн буулгагшадай 

олонхинь шажанай зүдхэлтэнүүд байhан тула зүн бэлиг, дүндэнгые шажанай 

hургаал номнолтой адлидхаха, холижо худхаха хандалга байдаг байгаа. Бидэ 

өөhэдынгөө бии болгоhон, уг залгамжалан абаха ёhотой шажан, соёлой асари ехэ 

зөөри, эрхим зан заншалнуудаа социалист засаглалай үедэ үрин-тарин үгы болгоо 

бэлэйбди. Иимэ дэрэhээ эдэ бүгэдые hэргээхэ, монгол ёhо заншал, соёлоо абажа 
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үлдэхэ ниихэмэй томохон сонголто хэжэ байгаа харюусалгатай үедэ бидэ ажаhуужа 

байнабди. Бидэ hайн hайхан амидархын тулада зүб шэглэлдэ ябаха ёhотойбди. 

Тиимын тулада монголшуудай зүн бэлиг, лүндэнгүүдые шудалха шаардалгатай 

болоод байна.  

 Монголой түүхэ үзэхэдэ, хубилгаан шэдитэй, далдые хараха орон зайн 

хубисалта, ерээдүйе зүгнэжэ хэлэхэ, байгаалиие танин мэдэхэ оюун бодолой үндэр 

шадабаритай, тухайн сагайнгаа ниихэмhээ олон жэлээр түрүүлэн таhарhан, 

нюугдамал хүсэ шадалтай олон арбан шэдитэн хүнүүд, хутагта хубилгаад, бөөнэр, 

зүншэ үзэмэршэд мүндэлдэг байhан. Тодоруулан хэлэбэл: зариманиинь гарайнгаа 

альганда хараад, хүнүүдэй асуултада харюулдаг, нэгэ зариманиинь нюдөө дараад 

хэлэдэг, зариманиинь зүбхэн мүнөө байдал хэлэдэг байхада, нүгөөдүүлынь 

ерээдүйе, бүри хэтын ехэ түлэбыеш уридшалан хэлэдэг байгаа. Монголдо зүн 

бэлиг, зүн бэлигтэй хүнүүд арад зоной анхаралые зүй ёhоор татажа, тэдэнэй 

зүгнэлые аманhаа ама дамжуулан, бөө, чойжингуудай хэдэг ёhололоор, тэрэшье 

байтагай сонин газетын үгүүлэл зэргэ олон хэлбэрээр түхээдэг байгаа.  

 Тэдэнэй нэгэ түлөөлэгшэнь буряадуудай Молон багша гэжэ үргэмжэлжэ, зүн 

бэлиг, зарлиг, лүндэнгынь мүнөө болотор ама дамжуулан домог болгон 

хөөрэлдэhөөр байгаа түгэлдэр бэлигтэ, зүншэ мэргэн Молон юм. Тэрэнэй намтар 

түүхэ, зарлиг лүндэнгынь мүнөө болотор хүсэд шудалагдаагүй хадань саашадаа 

түүхэ намтарынь тодоруулха, зарлиг лүндэнгынь шудалха хэрэгсээ, шаардалга 

тулгаржа байна.  

Үбгэ эсэгэнэрнай энэ саг үеые Сүбүүн саг гэжэ тодорхойлоод, зүн бэлигтэнүүд 

хэдэн зуу мянган жэлэй урда тээhээ энэ саг үеын тухай уридшалан хаража, hургаал 

айладалаа буулгажа байhан байдаг. Сүб гэдэгынь жиирэй нэгэ үгэ болобошье 

алибаа шэнгэн юүмэн сооhоо буртагтай бусармаг хэhэгэйнь бөөгнэржэ сугларhые 

хэлэнэ. Харин хүн түрэлтэнэй ниихэмэй тухайда бол ниихэмэй зүй тогтол, хүнэй 

ёhо журам ехэхэн гажуудалда орожо, бусармаг, бузар ябадалынь хэмhээ хэтэржэ, 

юрын үзэгдэл болохые зэбүүн, үгыhаа сүбүүн саг гэнэ. Сүбүүн сагта бүхы юүмэн, 

амитан шубуун, нохой моришолхо саг ерэхэ, Майдарай галабай үедэ юртэмсын 

амитанай нилээд хубинь мүхэхэ гэhэн байдаг. Сүбүүн сагые шэнжэхэ хэдэ хэдэн 

арга бии. Гол шалгуурынь хадаа хүнэй сэдьхэл юм.  

 Монголой зүгнэгшэдэй ерээдүй сагые зүгнэжэ, зүн бэлигээрээ айладаhан 

зүйлүүдынь арад зоной аманhаа ама дамжахаhаа гадна бэшэгээр буулгагдажа, 

лүндэн хэлбэрээр гаража байhан байха юм. Лүндэн гэдэгынь: Лүндан-эшэ онол, 

hургаал гэhэн удхата түбэд үгэ, лүндэгнэхэ, лүндэн буулгаха гээшэнь эшэ үзүүлхэ, 

бэлиг үзүүлхые хэлэнэ. Лүндэн болбол гүн ухаанай томохон бүтээл байхаhаа гадна 

баhа зүгнэлтэ зохёолой нэгэ түрэлдэ тоологдожо, Монголдо гол түлэб Богдонар, 

хутагта хубилгаад мэтэ ехэшүүлэй нэрээр дэлгэржэ байhан байдаг. Богдын эхин 

үеын дүрүүдhээ гадна VIII Богдо Жабзандамба хутагта 108 лүндэн буулгаhан гэдэг. 

Лүндэнгүүдынь ехэнхидээ зүн бэлигэй шэнжэтэй байдаг. Зүбхэн Богдууд бэшэ 

олон хутагта хубилгааднай Лүндэн буулгажа байhаниие дурдабал: Ерээдүйе эшэ 

үзүүлhэн Зула хэмээхэ hудар, Лобон багшын номноhон Нюусын hангhаа гаргаhан 

Жаран хаширтын намтар, Банчин Эрдэнэ гэгээнэй лүндэн Рашлхүнбэ, VIII Богдо 

Жавзандамба хутагтын Лүндэнгүүд, Лобон Бадамжунайн намтар-Бадамхатан 

лүндэн (Түбэдэй тухай монголоор оршуулhан), Хиимориин ёдор хиидхэхэ ёhон, 
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Шулуунай бэшэг, Жанрайсиг ерээдүйе үзүүлhэн Үлзы хутагай hудар, Мялраба 

Богдын Ерээдүйе эшэ үзүүлhэн hудар, Молон багшын лүндэн гэхэ мэтэ олон 

лүндэнгүүдые дурдажа болоно. Лүндэн болбол ерээдүйдэ болохо үйлэ ябадалда 

хандаха хандалгые хэлэжэ, алдуугаа заhажа заларуулха арга зам, сонголтые 

хүнүүдтэ заажа үгэдэг. Лүндэнэй гол онсолиг хадаа бүхыдөө олон түмэндэ 

зорюулагдаhан байдаг, ехэбшэлэн болохоёо байhан муу зүйлые уридшалан мэдэжэ 

хэлэдэг. Лүндэндэ үрэ хүндүүлхэhээ абахуулаад сүбүүн саг гэхэ мэтэ олон зүйлэй 

тухай хөөрэhэн байдаг болобошье тэрэ болгон ойлгомжотой, энгэй хэлээр хэлээгүй, 

маша далда нарин удха hанаа элирхэйлhэн байдаг хадань тэрэниие зон түмэндэ 

тайлбарилан уншажа үгэхэ, оршуулха, тайлбари хэхэ хэрэгтэй байна. Лүндэн 

болбол ехэбшэлэн гансал болохоёо байhан муу зүйлые уридшалан хэлэдэггүй, баhа 

hайн hайхан ажаhууха гэбэл hайн үйлэ хэхые бодожо, хэжэ ябахыеш ойлгуулдаг. 

Жэшээлбэл:  

 Дилав хутагта Жамсранжав гэгээнтэн: Аюумшагта нүгэл хилэнсэ дэлхэйе 

бүрхэжэ, далай тэнгис, агаар мандал, газар дэлхэй хүрэтэр шуhанда будагдаха 

сүбүүн саг ерэхэ.  

 Ерээдүйе эшэ үзүүлhэн Зула гэдэг hударта: Бурхан багша муу сагай үе 

болоходо туслахын ном энээниие номноhон юм. Энэ ном болбол зам харгытай адли 

юм гээд, бурханай шажан доошолжо хомордохын сагта, гэлэн гэсэлэй санаар 

буурахын сагта, муу hанаа сэдьхэлдэ хадагалхын сагта, андагайлхын хилэнсэтэ эдеэ 

эдихын сагта, таряашан муу тарни уншахын сагта, табан хорые сээжэдээ 

хадагалхын сагта, муу сагай үгэ сэдьхэхэ буруудхахын сагта, номой хурим унахын 

сагта, шубуу үе ууланда унахын сагта, модые түмэр hабада хэхын сагта, 

түрэлхитэнөөрөө муу үйлэ үйлэдэхын сагта, тэрэ үйлэдэhэн үйлэнүүдээ ниитээрээ 

эдлэхэ аюултай муу саг болохо, - гэhэн байдаг. 

 Богдо гэгээнэй лүндэнгүүдhээ дурдабал: 

 “Соносоhон болобошье соносоогү юүмэдэл”: Ара халха таанарни би гурбан 

мянган юртэмсые үдэр hүниин 6 сагта хамта ябажа эрьехэ эрхэтэй бэлэйб. 

Таанарни, гэр дотороо хэрүүл тэмсэл, атаа жүтөө, хэлэ ама, хог нобшошни хэлэжэ 

орожо болохогүй байна ...Сүбүүн сагай сагаан тамхинай үнэр хэсүү  боложо байна, 

тэрэ тамхинай үнэр доро алта, мүнгэ, эд товар үгэжэ татана, тэрэнэй hүүлдэ өөрын 

нюдөө үгэжэ татана бэшэ гү. Хойто түрэлдөө 3 юртэмсын галав нүгшэтэр ошор 

тамын зоболон үзэхэ бэшэ гү. Тэнгэриин дуу, уhанай аюул, галай гамшаг, нэрэтэй 

нэрэгүй гэнтын зоболон ушаржа байна. Минии буулгаhан hудар номуудые олон 

даяар алгасалгүй уншажа байбал элдэб мууе амирлуулан,  жаран жэлэй жаргалаар 

жаргаха, энэ hургаал дагажа ябабал 120 наhалха. Хараал хэлэжэ болохогүй, ара 

халхамни, улаан шуhан гэжэ хараал хэлэжэ болохогүй, абагай дангинарни, асари 

эдлэхые хэмнэжэ, алта мүнгөөр бэеэ бүрхөөн хэрэглэдэгшни дайсан болохын 

дохёо. Муу сүбүүн сагта амитанай hүйдтэхэ хэмжээ ерээ...  

 Үбэл хабарынь зунаа хабшаад, үнгэ мүнгэниинь эдээ хяhаад, үтэл 

бэртэгшэдээр монгол дүүрэжэ, үнэн үгэ үлэ сонсогдохын сагта үнэнээр ябагсад 

хохирхо болоно... 

 Саг яагаад сүбүүн болооб гэбэл, буруу номто хятадые хоймор тахиха, 

шэрээгээ табиха, сайгаа домболжо үгэхэ, гэлэн гэсэл, банди шабгансанарай ерэхэдэ 

хаалгаа хаагаад, арагаа үргэлөөд иишэ тиишээ ниидэхэ мэтэ алхан ябаха, гэртэ 
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ороходонь буруу зүб хандаад, хялга хёлго гэжэ улаан сайгаа уур бааятар дабхар 

доогуур нюужа табиха, хүйтэн шаарыень ундан гэжэ үгэхэ. Үхэхэеэ унтахын шэнээ 

hанахагүй, эрлиг тамын газар ошоод юүн гэжэ хэлэхэ юм хаб даа. Халуун шэрэм 

унда уужа яажа болохоб... тангариглажа гуйhамни энэ бэшэ гү ... – гэжэ лүндэн 

буулгаhан байдаг.  

 Тиигэбэл Молон багшын айладаhан зарлигта баhа адляар: “Анханда 

бурханай шажан Жагарта мандаhан ба энэ орондо үдэ наранай мандажа байhан 

мэтэ шажан дэлгэржэ, жалга бүридэ чойр, гэр бүридэ гэбшэ, газар бүри габжа 

болохо” – гэжэ шажанай мандан дэлгэрхые, ламанарай олшорохо тухай; 

“Айл бүри Рэгжамба гэртэ гэгээсэл түрэхэ, хаан хаяагаар ябаха, сэрэг сэргын 

ойгуур ябаха... үнэншэ хүн үүдэндэ, худалша хүн хойморто hууха үнгэтэ юртэмсын 

саг болохо. Уггүй хүн ноён болохо, унгигүй hүхөөр түлеэ хахалха, эрээн могой 

нэгэеэ эдихэ, мяраан могой мяхаа эдихэ саг болохо” – гэжэ угсаа залгамжалха ёhо 

усадажа үгысхэгдэхые болон ниихэмдэ эмхи замбараагүй байдал бии боложо, хэн 

аргатай мэхэтэйнь эрхэ мэдэл, албан тушаал абажа, шударга хүнүүдые хохироохые; 

Модон тэргэ мори хүрэхэ, буха тэргэ буруу хүрэхэ, агта мори харгыда хатаха, 

харуу хүндэ нүхэр холо, үгытэй хүндэ садан холо, үхэhэн хүндэ нэрэ холо, хашан 

мориндо харгы холо гэжэ ажабайдалай зүй тогтол, хүнүүдэй харилсаан тухай болон 

алибаа улас гүрэндэ юүмэнэй үртэг нэмэгдэхэ заха зээлиин харилсаанай зүй 

тогтолые хэлэhэн байдаг.  

 Богдын лүндэндэ: Тэнгэрээр түмэр шубуун ниидэхэ, (1920-ёод ондо 

Монголдо анханай аэроплан ниидэжэ, Монгол улас аэроплантай болоо), гэрэй 

тооноор адуунай туурай бултайха саг hаяар ерэхэ, (XX зуун жэлhээ монголшууд 

түмэр зууха хэрэглэхэ боложо тооноороо түмэр хоолой бултайлгаха болоо) – 

гэhэниинь бэелэгдэжэ байhан бол 

 Молон багшын лүндэндэ: “Түбиие дүүрэтэр түмэр могой гүйхэ, газарые 

дүүрэтэр гал могой гүйхэ” – гэhэниинь түмэр харгы, сахилгаан харилсаа холбоон, 

электрон шуудан гэх мэтын дэлхэй ниитиин мэдээсэлэй технологиин хүгжэл, 

дэбшэлые уридшалан мэдэжэ, зүгнэн хэлэhэн байдаг. Энэ мэтэшэлэнгээр ганса 

Богдонар, хутагта хубилгаад бэшэ, баhа Молон багшын лүндэнгэй заалтуудынь 

зарим талаараа хэрэгжин бэелжэ байhан байха юм.  

 Молон багшын лүндэндэ буряадуудай нүүдэл зөөдэлэй талаар нилээд 

дэлгэрэнгы зүгнэн хэлэhэн байдаг. Тухайлбал: “Ой модон олон гэжэ ород мангад 

ябуудаhан олон тэрэ бии. Тэрэ ород эндэ ерэхэ, тиин сагта нүүдэл болон хаан 

таниие зөөгты гэхэгү, өөhэдөө нүүхэ болохо даа. Нара гарах зүгтэ бэшэгтэ сагаан 

шулуун гэжэ байха, тэрэ шулуунай бэшэг наашаа хараhыень сабшаад саашань 

харуулаад байха ба табяад эрьелдэн сааш хуража байха. Тэрэ шулуунай саашаа 

эрьелдэhэн Эхэрэй сагаан тала гэдэг нютаг байха, тэндэ нүүхэдэ 3 жэл болоод 

хүрэхэдэ тэндэ хүрэhэн хүн хүн болохо, мал мал болохо. Хүгшэд хүүгэд хоёрто 

бэрхэ. Шинии минии үгы саг болохо. Зэд тогоон, түлеэнэй модон хэрэгтэй болохо, 

hэеы гэрээр обон хэжэ, мори сар, эргэнэгтээ юүмэеэ ашажа, бурхан номоо үргэлжэ 

ябахадаа хүнэhэнэй тула мяха хатаажа эдеэд, талхые шамар болгожо хара сайда 

хэжэ ууха ба олонтой даган ябахада эхин сабдагай хорлолтой, дунда сайн, hүүлдэ 

ородой хорлолтой болохо муу, бэбэйн тэрэ зарлиг үгэдэ булагай чилэнгиин hүрхэй 

сарай бообошоной ород хүбүүд бидэнтэй хамта нүүхэ болохо. Бидэ хойто ороной 

ородтой тэнсэхэгүйбди”- гэжэ буряадуудай монгол руу шэглэhэн нүүдэлэй тухай 
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зүгнэн хэлэhэниинь зарим талаараа хэрэгжэжэ, бэелэлээ олоhон юм. Буряадуудай 

монгол руу шэглэhэн нүүдэлые 3 үедэ хубаан үзэжэ болоно. hүүлшын гурбадахи 

үень 1917 оной Ородой Октябриин хубисхал, 1921 ондо монголдо илаhан 

Үндэhэнэй арадшалhан хубисхалай дараагаар эршэмжэhэн нүүдэл болоно. Юрэнь 

буряадуудай hүүлшын нүүдэл нилээд hаад бэрхэшээлтэй тулгарhан юм. Ородууд 

монголтой хиллэдэг хилэ хизагаараа бэхилэн, хамгаалалтаа шангаруулжа, 

буряадуудай дура зоргоороо хилэ дабахыень хизагаарлаhан юм. Мүн Ородой 

засагай газар Монголдо дагараа ороогүй гү, али алиш уласай харъяата бэшэ Ородой 

болон Алас Дурнатын Бүгэдэ Найрамдаха Уласай харъяата зарим хүнүүдые 1923-

1924 он болон 1930-аад оной үедэ ород руу бусаагаа. Энээнhээ боложо зарим 

буряадууд аха дүүнэрhээ таhаран hалажа, ондоо ондоо газар ажаhууха болоhон юм. 

Эдэ бүгэдые Молон багша уридшалан хаража, зүгнэн хэлэжэ шадаhан байна. 

Молоной “... hүүлдэ ородой хорлолтой болохо муу” гэдэгые соносоhоноо 

буряадууд “Хожомой нүүдэл хормойгоо отолуулха, hүүлшын нүүдэл hүүлээ 

отолуулха”-гээ гэхэ мэтээр олон янзаар хэлсэдэг.  

 Лүндэн гээшэнь мэргэ түлгэ бэшэ. Лүндэниие хүнүүд убдисаараа айлдадаг 

ушарhаа хуби үзэмэршэ, зүншэ хүнүүдэй ерээдүйн тухай хэлэhэн болгониие лүндэн 

гэжэ үзэжэ, нэрлэжэ болохогүй. Харин Молон багшын зүгнэлые аша Санжаалынь 

“Зарлиг” гэжэ бэшэнэ. Теэд буряадууд эртэ сагhаа хойшо тэрэнэй айлдалые 

лүндэнтэй адлидхан үзэжэ, нэрлэhээр ерэhэн байна. Теэд Молон багша өөрөө 

лүндэн гэжэ буулгаагүйшье hаань тэрэнэ зарлиг айладахалынь бүхы талаараа 

лүндэнтэй адли түhөөтэйгөөр барахагүй дүйсэжэ байгаа хадань лүндэн гэжэ үзэжэ, 

нэрлэхэнь зүйтэй байна.  

Лүндэндэ юүнэй болохоёо байhые уридшалан хэлэжэ, дараань гэтэлхэ арга 

замынь зааhан мүртөө, яагаад энэ болохо үйлэ ябадалые уридшалан зогсоохо, 

болигохо талаар заадаггүй юм бэ? -  гэhэн асуулта гаража ерэдэг. Энэнь Буддын 

шажан хүнэй амидаралые 3 сагта (урда наhан, одоо, хойто наhан) абажа үзэнэ. Энэ 

үйлэ ябадал болохо муу хүрэhэн hууринь гэхэ гү, али буруу үйлэдэл, нүгэлые 

хүнүүд урдань үйлэдэжэ табижархиhан байдаг. Тиимэ дээрэhэ энэл үйлын үрэнь 

иимэ байдалда хүргэжэ, бидэ тэрэ үрэ дахабариинь эдэлжэ байгаагаар 

тайлбарилагдана.  

Лүндэнгүүдэй нэгэ онсолигынь юүб гэбэл, урдань гаража байhан Лүндэнгүүдэй 

үгэ хэллэгэ, үгүүлбэринь дараагай хүнүүдэй Лүндэндэ бараг тэрэ хэбээрээ дахин 

дабтагдан ороhон байдаг. Энэнь зүбхэн Молон багшын лүндэндэ бэшэ, дээрэ 

дурсагдаhан хүнүүдэй лүндэнгүүдтэ түгээмэл ажиглагддаг. Мүн тэрэшэлэн 

лүндэнгүүдынь гараар хуулбарилагдан тараагдажа байhан дээрэhээ алдаа мадаг, 

дутуу дунда зүйл нилээд байдаг. Харин Молоной лүндэн тухайн үедээ бэшэгээр 

хуулбарилагдан тараагдажа байгаагүй. Тэрэнэй хэлэхые соносоhон буряадуудhаа 

ама дамжан яригдажа ерэhэн юм. Ушарынь хадаа тэрэ өөрөө лүндэнгээ гараар 

бэшэжэ тараажа үлдээгөөгүй, харин ашадаа хөөрэжэ үгэжэ байhыень хожом аша 

Санжаалынь бэшэжэ үлдээжээ. Иимэhээ олон янзын хубилбари байхагүй, харин 

буряадууд соносоhон дуулаhанаа он удаан жэл дамжуулан олон янзаар яридаг 

байгаа.  

Тухайлбал: 1919-1921 ондо Хёлго нютагhаа ерэhэн, Найданай Цэвэлмаа: (хорь 

буряад, хальбан, 83 наhатай, Хэнтэйн Биндэр, табадугаар баг, 2002 он) Молон 
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багша набсагар тэргэтэй иишэ тиишээ ябажа хүнүүдтэй уулзажа, үдэр hүнигүй 

нүүжэ үймөөн болохо, түрүүшын хүн түрүүе хамаха, дундуур хүн hайн ябаха, 

хожомой хүн хормойгоо отолуулха гэжэ хэлэдэг байhан, юүмэ hайн мэдэдэг, ехэ 

наhатай лама хүн байhан гэдэг. Нүүхэ үдэрынь зуража заажа үгэдэг байгаа. Үймөөн 

hамуун ударидажа зохёон байгуулжа байгаагүй. Сэрэг буухань гэжэ хэлэдэг байгаа. 

Түмэр могой түбиие орёохо гэжэ ерээдүйдэ түмэр харгытай болохые зүгнэн хэлэдэг 

байгаа.  

Дагва Дэчингомбо (Хэнтэйн Биндэр, хамниган, халзад обогтой, 73 наhатай, 

2002 он): Молон багша хамниган хүн байhан. Таанар тон hаяар Монгол руу зөөхэт, 

тэрэниитнай үреэжэ байнаб, энэ нүүдэл тиимэшье hайн бэшэ болохо, дунда нүүдэл 

дунда зэргэ, хойто нүүдэл хормойгоо таhалуулха гэhэн, тиигээд hүүлэй хүнүүд 

зүбшөөрэл абажа шадангүй ерээ. Тиигээд hүүлдэ хойшоо тушаагдаа hэн. Молон 

багша hайн мэдэдэг, мундаг лама байгаа.  

Х.Юмжав (Хэнтэйн Дадал, 87 наhатай, 2002 он): Молон багша буряад хүн 

байгаа. Хубисхал болохо, одоо боложо байгаа үйлэ ябадал, дэлхэй дээгүүр түмэр 

шугам хэрэжэ татагдаха, эмэгтэйшүүл үhөө тайраха гэхэ мэтээр ерээдүйе зүгнэжэ 

хэлэжэ байгаа.  

Цэрэндорж (Хэнтэйн Дадал, 2002 он): Буряадууд улаан сагаанай хёмороон 

болоходо, мүн Молон багшын зарлигтай гээд наашаа зөөжэ ерээ. Молон багша Заян 

набаа руугаа нүүхэ хэрэгтэй гэхэ мэтээр олон зүйл яридаг байгаа.  

Ганболд (Хэнтэйн Батширээтэ, (Багануур) лама, 2005 он): Молон тойн 

мүнөөдэр юртэмсын хүнүүдэй үнэншэнь үүдэндэ, худалшань хойморто гараха, - 

гэhэн байдаг. Молон багша 1917 ондо буряадуудай наашаа гарахадань монголдо 

ажаhууха хүнүүдтэ сан табижа, гаргажа үгэжэ байhан гэдэг. Урда газар ошоhон зон 

эхэ нютагтаа ошожо байна гэжэ, - гэдэг байгаа ха. Молон багша Нострадамустай 

адли хүн байhан. Молон багша лама бэшэ, хара хүн байhан. Тухайн үедэ тэрэнэй 

hургаалые хүнүүд мэдэрэдэггүй, энэ hобинтай хүн гээшэ, бидэнэй ерээдүйе муугаар 

зүгнэжэ байна, - гэдэг байгаа. Тэрэ бүхы юүмэ мэдэдэг, саг түрэ, шажанай талаар 

хэлэhэн зүйлнь булта үнэн байгаа, - гэхэ мэтээр хэлэжэ байгаа hэн. Эндэhээ 

харахада зарим хүнүүд Молониие 1917 он гэхэдэ хүрэтэр амиды мэндэ байhан 

мэтээр ярижа, зариманиинь хамниган хүн, зариманиинь лама, лама бэшэ гэхэ 

мэтээр олон янзаар хэлэжэ байба. Теэд Молон багша гэжэ хэн байгааб? Тэрэнэй 

намтарhаань үзэе.  

Балдагарай Молон мүнөөнэй Ородой Холбоонай Буряад уласай Яруунын 

аймагай нютаг Эгэтын адагта 1768-1853 онд түрэhэн хори буряад хүн. (заримандань 

1768-1854 он гэжэ бэшэhэн байдаг). Дээр дурсагдагша Молоной ашын гар 

бэшэмэлдэ бэшэhэнээр бол Ц.Санжаалнь 1935 ондо Молоной лүндэниинь буулган 

бэшэhэн байна. Тэрэниие үбгэ эсэгэ Молониинь 10-20 наhа хүрэтэрынь үргэмжэлэн 

hахижа байhан байна. Мүн тэрэшэлэн Молон өөрөө туулай жэлтэй, үхэр жэлдэ 

тагаалал болоhон байна. Балдагарай Молон Анаа дасанда лама байhан, шажанай 

номдо нилээд hайн болбосоржо, зэргэ зиндаа дээгүүр байhан болобошье дасанда 

удаан хухасаагаар hуунгүй шажан санаараа орхижо, жиирэй амидаралаар амидараа 

ха. Тиимэhээ буряадууд тэрэниие лама хүн, лама бэшэ гэхэ мэтээр ярилсадаг байна. 

Тэрэ нилээд эрдэм номтой лама байгаа. Өөртэйнь эн зэргэсэхэ лама өөрэйнь 

түрэhэн нютагта байтагай ара халхада байхагүй гэжэ үзэдэг байhаниинь “Ара 

халхада энэ үедэ минии мүргэхэ лама үгы байгаа. Нара гараха зүгтэ Нэгрэнцэнгын 
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хубилгаан ерэхэ, тэрээндэ мүргэхэб гэжэ 8 жэлэй урда тээ айладаhан байгаа. Тиин 

байтар Нэгрэнцэнгын хубилгаан Эгэтын дасанда залараад 2 хонобо. Би одожо 

мүргэхэ саг болобо гээд ошожо мүргөө бэлэй” гэhэнhээ элирхэй харагдажа байна. 

Тэрэ лама бэшэ болоhон болобошье нүүжэ байгаа буряадуудтай уулзажа, аян замай 

ном уншажа, заhал хэжэ үгэдэг байгаа. Дашарамда дурдахада хүнүүдэй дунда 

буряадай Молон багшые Молон тойнтой андууржа нэгэ хүн мэтээр хэлсэхэ ябадал 

нилээд байна. Энэнь эндүүтэй ойлголто юм. Молон тойн болбол “Молон тойной 

эхын аша харюулhан тухай” гэдэг hударай гол баатар байхаhаа гадна энэ hударые 

зохёоhон зохёогшонь юм.  

Үбгэн Балдагарай Молон Буряад Монголой газар нютагые ородой 

колонишологшод булимтаран эзэлжэ, хүн зониинь зобоожо эхилхэдэнь дураа гутан 

гундан гутаржа, hархад балгаад hогтоходоо: 

 “Сэлэнгын хойморто шэбээhэн юүндэ найганам 

 Сээжымни оёорто гомдол юүндэ тодонам 

 Худариин хойморто хулhан юүндэ найганам 

 Хотымни зосоо гуниг юүндэ тодонам”- гэжэ дуулан хайладаг байhан байна.  

Тэрэ нилээд хожом гэрлэжэ 2 хүүхэдтэй болоо, үрэ садань үнэржэн олошоржо, 

мүнөөшье нютагтаа оршон ажаhууhаар байна.  

Молон багша ерээдүйе зүгнэн хэлэдэг оюун бодолой ехэ шадабаритай, орон 

зайн хубисалтай, ерээдүйе хараха ехэ бэлигүүн хүн байгаа. Тэрэшье байтагай 

амидаралайнгаа hүүлшын хухасааешье хэлэhэн байдаг. Энэнь “Би энэ зунай эхин 

hарын шэнын гурбанда тонилхоб, шэнын долоондо хүдөөлүүлхэт гэжэ хабарай 

hүүл hарын хуушадаар айладаhан байна. Тэрэ зарлигта үдэр, үхэр жэлдэ туулай 

жэлтэй 85 наhатай тагаалал болоо” гэжэ лүндэндэ бэшэhэнhээ харагдажа байна.  

Буряадай зүншэ мэргэн багша Балдагарай Молоной хэлэжэ байhан зүн бэлиг, 

лүндэнгүүдынь үльгэр домог мэтээр ама дамжан мүнөө болотор яригдаhаар байна. 

Энэ лүндэнгынь буряадуудай монгол тээшэ нүүхэ нэгэ hэдэл боложо, нүүхэ үйлэ 

ябасадань хүшэ нэмэжэ, мүн тэдэниие зарим талаар зоригжуулжа, сэдьхэл hанаанай 

дэмжэлгэ, түлхисэ болоhон юм.  

Эсэстэнь тэмдэглэхэдэ, “Молон багшын зарлигтай Монгол нютагтаа зөөжэ” 

ерэhэн буряадууд монгол угсаатанай эжэлсэхэ ябасада ямар нэгэн хэмжээгээр 

хамарагдажа байгаашье hаа өөhэдын уламжалалта соёлойнгоо зүйлые харисангы 

удаанаар hайн хадагалжа, хүгжүүлэн баяжуулhаар байна.             
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Зураг ¹2 

 

 
Молон багшийн лүндэнгийн хуулбар 2-р нүүр 
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Зураг ¹3 

 
 

Молон багшийн лүндэнгийн хуулбар 3-р нүүр 
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БУРИАДЫН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙГ ГЕНЕТИКИЙН  

ТАЛААС НЬ МӨШГӨХ НЬ 
 

Монгол Улсын нутагт дэвсгэрт амьдарч байгаа буриадуудын ихэнх нь  хорь 

буриад ястан бүлгээ. Эдгээр нь буриад гэсэн нэрийг аваад 300 гаруй жил болж 

байгаа түүхтэй хүмүүс. Түүнээс өмнөх үед хорь гэсэн нэрээрээ явж байсан язгуур 

монголчууд гэгддэг зон. Эртний Хүннү гүрэн гэж байхад монголчуудыг Хор гэж 

нэрлэдэг байсан гэдэг. Хорчин, Хоролар, Хоре гэх зэргийн нэртэй ястангууд одоо ч 

гэсэн байгаа. Эдгээрийн нэр эртний Хор гэдэг нэрээс гарсан байх гэж зарим 

судлаачид үздэг бичдэг. Хорь, хорийн Хорилардай мэргэн, хорийн Алан-гоо гэж 

Монголын нууц товчоо хэмээх эртний алдарт түүхийн сурвалж номонд бичигдэж 

үлджээ.   

Оросын эзэн хааны албат болж данслагдах үед хорийнхонд буриад гэсэн нэр 

оноож өгсөн нь илт байдаг. Тухайлбал, тэр үеийн настангууд “бид буриад биш, бид 

хорьчууд” гэж эсэргүүцэж байв гэж бичсэн тэмдэглэл үлджээ. Оросууд 

буриадуудыг эхлээд сибирийн халимаг гэж байгаад дараа нь буриад гэсэн нэг 

нэрээр бүх омгуудыг дансанд оруулсан бололтой байдаг. Монгол гэсэн их үндэстэн 

нэгэн үеийн дэлхийг эзэгнэж байсан хүчтэй чадалтай хүмүүс учир монголчуудыг 

тараах, сарниах хүсэл бодлого дээр үеэс орос, хятадын төрийн хайрцагт явж ирсэн 

байдаг. Хорьчуудад буриад гэсэн нэр өгсөн явдал бас үүнтэй холбоотой байж 

таарна. Хорьчууд, Агын хорьчууд, сүүлдээ Буриад гэсэн байдлаар нэр нь 

солигдсоор яваад эцэст нь хорь гэсэн нэр, монголтой хамааралтай бүхнийг алга 

болгох санаа байсан ч байж магад. Одоогийн залуучуудын дотор хорь гэдгээ 

мэдэхгүй нь олон байдгаас ийм бодол төрдөг бүлгээ.   

Хорийнхон ямар хүмүүс вэ. Хүн амын хувьд цөөхөн ч гэсэн дэлхийд алдартай 

олон хүмүүсийг төрүүлсэн оюунлаг чадварлаг хүмүүс гэж бичигддэг. Монголын 

нууц товчоонд хацар гоо охидтой омгийн нэг гэж гардаг.Хорчи ноён 30 сайхан 

эхнэр хориос авна гэж явж байсан байдаг.            

Хорийнхон хэзээ ч хэн нэгэн рүү түрэмгийлэл үйлдэж байгаагүй омог, 

Монголын үе үеийн их хаадын нагац нар болж тэр бүхний ивээл доор нь явж 

байсан хүмүүс. Үүний улмаас ийшээ тийшээ нүүдэл  суудал их хийсэн болов уу гэж 

харагддаг. 
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Монголчууд 750–аад оноос эхлэн угийн бичгийг хэрэглэж эхэлсэн түүхтэй. Энэ 

агуу санаа бүхий үйл явдлыг жинхэнэ утгаар нь ойлгож үзэх хэрэгтэй гэж хэлмээр 

байдаг. Учир нь угийн бичиг хөтөлж, бэр авах зүгийг нагац, төрхөм талаасаа гэж 

гаргасан байдал, үр хүүхдүүдийн хувь заяаг холбох заншил энэ бүхэн хүнийг 

удамжуулан хөгжүүлэх гэсэн санааг агуулсан агуу ухаант зүйл мөн бөгөөд үүнийг 

одоо монголчууд ихэнхдээ орхиж тэр нь зөвхөн хорийнхоны дунд өвлөгдсөөр 

ирсэн байгаа. Хүнийг хөгжүүлэхийн тулд эхлээд удамжуулах нь зөв алхам гэдгийг 

эртний монголчууд зөв олсон гэж болно. Барууныхан бол харизм, харизмтай төрсөн 

хүн гэж гоц содон хүнийг хэлж байсан болохоос бус монголчууд шиг хэрхэн ийм 

хүнийг төрүүлэх талаар бичсэн юм ер таардаггүй билээ. 

Хорийн 11 овогтон өнөржин өсөж одоо хүрч яваа зон түмэн. Энэ 11 овогтон бие 

төрх, зан чанарын хувьд цаанаа чухам ямар онцлогтойг тус бүрд нь тодорхой 

гаргасан байдаг. Эх нь хээр алаг бол төл нь шийр алаг гэсэнтэй энэнийг дүйцүүлэн 

ойлгож болно. Үүн дээр айл бүрийн угийн бичгийг харж байж эцгийн болон эхийн 

шугамын удам судрын үе үеийн хүмүүсийг тооцоолон төрсөн жил, тохиосон 

мэнгээр нь үр хүүхдүүдийг хооронд нь амь амьдралаар нь холбон нийлүүлэх 

асуудлыг онолчлон гаргаж байсан нь одоогийн генетикийн ухаантай холбон 

ойлгоход үнэхээр гайхамшигтай санагддаг юм. Малч удмын ард түмэн болохоор 

энэ удам судрын онцлогуудыг их нарийн ойлгож байсан нь илт байдаг билээ. 

Ийм зан үйл, ардын заншилтай  болсон тулдаа хорийнхон монгол овгийн дотор 

элит нэгэн омог болж чадсан гэдэг нь харагддаг. Хорийнхонтой ураг холбогдох, 

хорийнхныг инж зон болгон авч явах хүсэл эрмэлзэл хаан голомтынхонд хүртэл 

байсан гэдэг нь илт харагддаг. Тухайлбал, үе үеийн хаадын хатан болох Алан-гоо, 

Номулун, Гоа хулаху гэх зэрэг хатад хорийн охид бүсгүйчүүд байсан билээ. Өөрөөр 

хэлбэл, хорь омгийн юмуу хорийнхонтой уг гарбал нэгтэй олхонуд, хонгирад 

овогтоны уг угшил монголын их хаадын удам сударт эхийн буюу цусан удмаар нь 

шингэн орсон байдаг. Үүнийг одоогийн хэллэгээр шингээх эвцэлдүүлэг гэсэн нэр 

томъёогоор ойлгож болох бөгөөд ингэснээр тухайн удмын генийн үндэс дотор 

аливаа нэгэн сайн шинж тэмдэг, онцлог чанар олноор хоршиж хурдан  бий болж 

бүрэлдэх, баттай болж тогтох, цаашид тэр хэвээрээ удам дамжих илүү боломжтой 

болох гэх зэрэг олон асуудалтай холбогддог билээ. Чухамхүү ийм учраас Хорийн 

Алан-гоо, Номулун, Гоа хулаху зэрэг олон язгуурлаг эрхэмсэг охид хатадаар 

дамжин хорь хэмээх элит ястны сайн удам угшил монголын хаан голомтын үр 

садад шингэсэн нь гарцаагүй бүлгээ.  

Алан-гоогийн үр садаас монголын 20 элит овогтон төрж гарсан байдаг. 

Тухайлбал, боржигин, хатагин, баарин, бэсүд, урууд, мангууд, жүрхин гэх мэт. 

Эдгээр нь монголын түүхэнд нэртэй явсан, том том үйл явдлыг үүсгэн зохиолцсон 

гавъяатай овогтон гэж тэмдэглэгддэг. Эдгээрийг нийтэд нь монгол нирунчууд ч гэж 

нэрлэдэг. Чухам энэ овогтнуудын орой боржигин овогтноос дэлхийн их хаан 

Чингэс эзэн төрж мэндэлснийг дурьдахад хангалттай. Хүний төрмөл гайхамшигтай 

бүх шинжүүд их эзэнд байдгийг санахад хүний удмын олон үеийг дагуулсан номын 

зургаар энэ омгийн шугамыг залж явсан үр дүн ингэж гарсан гэж харагддаг. Хэрэв 

боржигин удам амьдралын өөр зургаар бий болж явсан сан бол Чингэс эзэн төрж 

мэндлэхгүй байсан гэж ойлгож болно. Ийм учраас хорьчууд бид монголын их 

хаадыг төрүүлэхэд сайн удмаа өгсөн гэж хэлэх бүрэн эрхтэй зон. Үүнийг анх их 

эрдэмтэн Жамсрангийн Цэвээн ахайтан цухас дурьдсан байдаг билээ. 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 97 

Хорийнхноос эхлэлтэй монголын алтан ургийнхан дэлхийн түүхийг бүтээлцсэн 

хүмүүс болсон билээ. Харамсалтай нь энэ алдартай омогтонгууд дэлхийд тарж 

удмын хувьд мөхөж сарниж одоо яг тэр нь гэж оноож хэлэх юмгүй болжээ. 

Хорьчууд бол монголчуудын генетикийн судлалд нэн сонирхолтой хүмүүс 

хэвээр байгаа гэж ойлгож болно. Учир нь, хорьчуудын генийн үндэс нь анхны 

байдлаараа шахам байгаа юм. Зөвхөн түүхийн олон адармаат үйл явдалд орж 

өртсөнөөс сор сод болсон удам хүмүүс нь алагдаж устгагдаж, хэлмэгдэж, орой 

талаасаа ихэд ядуурсан нь үнэн боловч одоо байгаа нь гаднын өөр ястан 

үндэстэнтэй бараг цус холиогүй хэвээр яваа гэж ойлгож болно. Ийм учраас манж, 

хятадтай нэлээд цус хольсон халхчуудыг бодвол эртний монголын удмыг, түүний 

дотор алтан ургийнхантай холбогдож чадах удамтай нэгэн ястан хэвээрээ яваа 

гэсэн үг. Хэрэв Бодончар богдын эцгийг тогтоож чадвал тэр эцгийн Ү хромосомын 

генүүд бүх алтан ургийнханд байгаа. Одоо баруунд шуугиулаад байгаа Чингэсийнх 

гэж нэртэйгээр томъёологдсон ген бол энэ хромосомтой холбоотой нь гарцаагүй. 

Алтан ургийнхан дэлхийг хувааж эзэгнэж байсан учраас тэр ген дэлхийн хэмжээнд 

тархсан байж таарна. Хэрэв Бодончар богдын эцэг хорь хүн байсан бол ясан болон 

цусан удам хоёул хорийнх болж таарна. Хорийн хатадын митохондрийн генүүд 

алтан ургийнханд илрэлээ олж байсан байж таарна. Хүний 22 хромосомд байх тэр 

олон ген сайн бүрдлийг олж хорийнхонд хоршин хуримтлагдсан бол тэрүүгээр нь 

алтан ургийнхан удмын хувьд дэвжин ондоорох нөхцлийг олсон нь гарцаагүй 

болно. Үүнийг генетикийн талаас нь судлах материал олдоосой билээ гэж их 

бодогддог бүлгээ. 

Энэ мэтээр хорийнхон монголын түүхт нэгэн ястан мөн болох учир энэ бүхнийг 

үнэн зөвөөр ойлгож угсаатан, түүхийн судалгааны хүрээнд оруулж явах нэгэн 

учиртай гэдгийг хэлэх гэсэн бүлгээ. Хорьчууд бид хорь гэсэн нэрээ авч хадгалж 

явах ёстой. Буриад гэсэн нэрийг орхиход ч болохгүй юмгүй. Энэ бол ердөө 300 жил 

бидэнд хамаатай  яваа нэр. Хорийн алдартай Алан-гоо хатны хөшөөг хорьчууд бид 

нутагтаа босгох учиртай. Угийн бичгээ хэдийд ч орхилгүй одоог хүртэл хөтөлж 

яваагийн хувьд монголчуудыг их үндэстэн болгосон, дэлхийн их хаадыг төрүүлэхэд 

шугам зураг нь болж байсан угийн бичгийг Монгол Улсын засгийн ордонд залж 

байрлуулж шүтэж шүншиглэх ёстой гэж дуугарах, санаачлах эрхтэй нэгэн язгуур 

монгол овогтон биднээс өөр хэн байгаа билээ, үнэндээ үгүй байхаа. Үүнийг онцолж 

хэлье гэж бодсон билээ.    
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Б.Сумьяабаатар 

ШУА-ийн ХЗХ-ийн  

Солонгос судлалын тасгийн эрхлэгч,  

доктор, профессор 
 

“БУРИАДЫН УГИЙН БИЧГЭЭС” НОМ  

ХЭВЛЭГДСЭН ТУХАЙ 
 

Буриадын угийн бичгээс. Улаанбаатар 1967. 315 тал  

Цус ойртож бие бөлгөн, ухаан мунхаг үр ачтай болохоос урьдчилан сэргийлдэг 

монголчуудын угийн бичиг хөтлөх уламжлалт аргыг буриадын жишээн дээр 

бодитойгоор үзүүлж, Хорийн 11 эцгийн угийн бичгийн эх, монгол ба буриадын 

гарлын холбоог угийн бичигт суурилан судалсан, угийн бичиг бол монголчуудын 

хэл, түүхийн сурвалж мөн гэдгийг баталсан ганц сэдэвт зохиол.  

 

Энэ номын талаар эрдэмтэд ийн бичжээ. 
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Энэ зохиолыг хэвлүүлэх талаар акадмич Ц.Дамдинсүрэнгийн бичиж өгсөн 

тодорхойлолтын цорын ганц гар бичмэлийг зургаар буулгаж сийрүүлэн 

тодруулбал: 

 

Сумъяабаатарын Буриадын угийн бичиг гэдэг зохиолыг гүйлгэн уншлаа. Нэлээд 

сонин чухал судлал болж байгаа юм байна. Монголчууд ба ялангуяа буриадын 

түүхэнд нандин зүйл болох нь магадтай. Уг зохиолын гол нуруу нь нэгэнт босжээ. 

Гэвч үүнийг засамжлан сайжруулах хэрэгтэй гэж саналаа.  

1. номын нэр зүүлт нь жигд биш нэг эрчимтэй болж чадаагүй байна. Номын 

хэвлэсэн хэвлэлийг дурдах хэрэггүй мэт. 

2. Зарим өгүүлбэр зүүлтийг би сайн ойлгосонгүй. Жишээлбэл, 8-р хуудасны 

300, 340, 482 зэргийг ойлгосонгүй.  

3. Уран гоё найруулахыг оролдсон нь зохимж муутай.  

4. Домгийн найруулга нь заримдаа хэлзүйг зөрчжээ. 

5. энэ номыг засварлаад түүх этнографийн дурсгалд хэвлүүлбэл зохимжтой 

байна. 

Ц.Дамдинсүрэн 1966.2.27. 

Энэ зохиолыг хэвлүүлэх талаар нэрт угсаатны зүйч С.Бадамхатаны өгсөн 

тодорхойлолтын цорын ганц гар бичмэл эхийг зургаар буулгаж, сийрүүлэн 

тодруулбал: 

Б.Сумъяабаатарын өгүүллийг уншлаа. 

Өгүүлэл нь маш сонирхолтой нарийвчлан 

шинжилсэн судалгаа юм. Ялангуяа Хори, Хуацайн 

талаар судалсан зохиогчийн дүгнэлт маш сонин 

санагдана. Гэвч төгсгөл нь нилээд шувтан 

болжээ. Энэ угийн бичигт тулгуурлан гарал болон 

үе, он цагийн талаар тодорхой дүгнэлтүүд төрөл 

төрлөөр нь ангилан ялгаж өөрийн санааг 

дэлгэрэнгүйвтэр гаргаж өгвөл, уул өгүүллийн 

эрдэм шинжилгээний судлалд чухал 

хэрэглэгдэхүүн мөн болохыг харуулж өх мэт 

санагдана.  

Зохиогч өөрийн үзэмжээр зохих ялимгүй 

засвар хийсний дараа, энэ өгүүллийг studia ethnographica юмуу бусад эрдэм 

шинжилгээний цувралд хэвлэх нь зүйтэй гэж үзэж, угсаатны зүйн судлалд манай 

судлаачдаас оруулж буй шинэ судалгаа болохыг тэмдэглүүштэй.  

С.Бадамхатан 1966.2.8 

 Оросын эрдэмтэн Ц.Б.Цыдендамбаев- Бурятские исторические хроники и 

родословие- гэдэг бүтээлдээ олон газар эш татсан байдаг. 1972. стр. 46-47 

 Доктор Д.Гонгор  “Эрдэм шинжилгээний сонирхолтой зохиол” гэж дүгнэж, 

хэд хэдэн газар эш татаж өгүүлсэн  “Халх товчоон” 1978.49, 51-р тал  

 Академич Д.Цэрэнсодном “Монгол шүлгийн онол түүхийн асуудалд” гэдэг 

зохиолдоо хэд хэдэн газар эш татаж, Буриадын нэрт эрдэмтэн 

Лувсанринченгийн уг эх энэ номонд Номтын Ринчен гэж гарч байгаа тухай  

“Б.Сумъяабаатарын хэвлүүлсэн Буриадын угийн бичээс /196./” үзвэл 
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Лувсанринчен нь Хори 11 эцгийн /Галзууд, Хуацай, Хөвдүүд, Гучид, 

Шарайд, Харгана, Худай, Бодонгууд, Халбин, Цагаангууд, Батнай/ хуацай 

овгийн хүн бололтой хүн байна. Энэхүү угийн бичигт тэмдэглэгдсэн Ринчен 

гэдэг хүн бидний ярилцаж буй Лувсанринчен мөн бол түүний удам угсааг 

хөөн үзвэл: Барга баатар, Хоридай мэргэн, Хуацай, Батантөр, Авлай, Бямба, 

Балчуу, Дагдан, Номт, Ринчен болно гэж тэмдэглэсэн байдаг /1978 он 159-р 

тал/ 

 Оросын эрдэмтэн Х.Ц. Рольдин нар “БНМАУ дахь угсаатны сүүлийн үеийн 

судалгаа” гэдэг өгүүлэлдээ “Монголын эрдэмтэн Б.Сумъяабаатар – 

Буриадын угийн бичгээс – гэдэг эрдэм шинжилгээний сонирхолтой 

зохиолдоо түүхэн он дарааллын домогт тулгуурлан буриадын угсаа гарлын 

тухай асуудлыг авч үзжээ” гэж тэмдэглэсэн.  

“БНМАУ дахь нийгмийн ухаан” гэдэг хамтын бүтээл /1981. стр.230/ 

 С.Ишбалжир “Угай бэшэг” сонин анхны дугаар /1991.4.25/ тал  

Буриад зон угийн бичгийг одоо хүртэл хөтөлж 

ирсэн бөгөөд түүнийг цуглуулж эмхэтгэн зохих 

судалгаа хийж ном болгон хэвлүүлсэн Сумъяабаатарт 

гүн талархлаа илэрхийлнэм.... 

“Буриадын угийн бичгээс” гэсэн номыг эмхтгэн 

нийтлүүлсэн Сумъяабаатар Алонгоогийн тухай 

сонирхолтой судалгаа хийснээс эш татвал: гээд уг 

номын оршлоос нэлээд зүйлийг авч хэвлэсэн /82 мөр / 

байна. 

    

 

 Тайваны эрдэмтэн, профессор Хаганчулуун National Cheng-Chi 

University-ийн сэтгүүл /1992/-д энэ номын тухай товч танилцуулга 

бичиж хэвлүүлсэн.  

 Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Төрийн соёрхолт, шинжлэх ухааны 

доктор, профессор Түдэв багштан өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гурван 

цагийн  алтан аргамж болсон “Дал” сониныхоо 2005 оны зуны дунд 

цагаан морин сарын дөрвөний наран өлзийт цагаагчин хонь өдрийн 

дугаарт бичсэн “Ухсаар байж уг эхэд нь хүрдэг эрдэмтэн” гэдэг 

өгүүлэлдээ эл зохиолын талаар тухайлан тэмдэглэсэн хэсгийг зургаар 

буулгаж, сийрүүлэн толилуулбал:  
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Одоогоос бараг дөчөөд жилийн тэртээ “Буриадын угийн бичгээс” гэсэн нэгэн 

сэдэвт ном хэвлүүлэн гаргасан нь Монголд “Генеалоги” буюу уг гарвал судлалын 

хуудсыг анх сөхөн дэлгэж тавьсан ууган судалгаа болсноороо уг гарвал судлалын 

талбарт анхдагч нэгэн болсон юм. Гучин долоон жилийн дараа мөнхүү үүсгэсэн 

шинэ үйлсийнхээ титэм нь болох “Чингисийн алтан Ургийн угийн бичиг ба Гэрийн 

үеийн бичмэл” гэдэг суурь бүтээлээрээ 2002 онд оргил эзэмдэгчийн зиндаанд хүрлээ 

гэжээ. 

“Буриадын Угийн бичгээс” хэмээх номын намтар (үргэлжлэл) 

Цөөн мөр нэмж бичие.  

Хэлзохиолын хүрээлэнд туслах ажилтнаар ороод удаагүй, өвлийн нэг өдөр, 

хүрээлэнгийн захиргаа дуудав. Захирал, эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга нар сууж 

байв. “За чи цаашдаа юу хийе гэж бодож байна, хүүхээ? Манай хүрээлэнд солонгос 

хэл судлах төлөвлөгөө байхгүй дээ” гэдгийм байна. “Халагдаж дээ” гэх маягийн юм 

бодоод “Би эрдэм шинжилгээний ажилд дур сонирхолтой, эрдэм шинжилгээний 

ажилтан болмоор байна” гэж хэлээд зогсож байтал, захирал “За тэгвэл чи 

Монголын буриад хэл аялгуу судлах уу” гэлээ. “Тэгъе” гэж хариулав. “Тэгвэл чи 

одоохон томилолт аваад Дорнод аймаг яв. Удирдамжаа зохиож Эрдмийн зөвлөлөөр 

даруй хэлэлцүүл. Буриадын хэл аялгуу, аман зохиолын материал сайн цуглуулж 

ирнэ шүү” гэж хэлснээр миний бие Буриад судлаач болсон. Буриад судлалд орсон 

нь ийнхүү тохиолдол байсан боловч, Монгол ба Солонгос, Солонгос ба Төв Азийн 

түүхэн холбоог судлахад минь туйлаас азтай, үнэлж баршгүй, мартахын аргагүй тус 

болсныг онцлон тэмдэглэвээс зохистой. 

 Нутгийн хүмүүстэй уулзаж ярилцаж явтал, цэцэг навч шиг, баахан хүний нэр 

биччихсэн зүйл тааралдав. “Угийн бичиг” гэдэг юм гэнэ. Өвөг дээдсээ бичсэн 

байдаг юм гэнэ. Буриад зон есөн үеэ цээжээр мэддэг гээд олон хүн надад хэлж 

бичүүллээ. Урьд хожид дуулаагүй, үзээгүй болохоор, хүний гар дээр байсан хоёр 

гурван зүйлийг хуулж авчраад тайландаа оруулав. Эрдэмтэн багш нар төдийлөн 

сонирхсонгүй, бодвол тэдэнд мэдээжийн зүйл байсан байх л даа. Холбогдох ном 

хэвлэл байна уу гэтэл гавьтай юм олж үзсэнгүй. Миний хувьд хачирхалтай сонин, 

совин татаад ч байх шиг. Тэгээд явах болгондоо ганц нэгийг хуулж авав. Хуулахад 

хичнээн төвөгтэй гээч. Эзэн нь удаахгүй эхээ авна гэнэ, хугацаа богино, гэрэл 

чийдэнгүй, зөвхөн өдрийн цагаар хуулна, холбоо хэлхээг нь буруу харна, хүний 

нэрий нь гаргахгүй зовно. Тэр цагт ямар одоогийнх шиг Канон гэж байсан биш. 

Зургийн аппарат гэж нүдний гэм. Бас болоогүй ээ, нэг муу Смена аппаратаараа 

зураг хөргий нь авна. Ирээд үзэхэд, олигтой гарсан юмгүй, түүнээс нь хараад 

цааснаа буулгах боломжгүй шахам. Хэд хэдэн удаа яваад, калька хэмээх цааснаа 

буулгаж, зэгсэн цуглуулаад Ринчен багш, Пэрлээ гуай нарт үзүүлсэн чинь харин 

“Ийм юм байдгийм. Чи овоо цуглуулж. Цааш нь судла. Буриадын дацангуудад 

зөндөө байдгийм. Чи ер нь наадхаа юм болго” гээд Пэрлээ гуай “Нэгэн гэрийн 

түүх” гэдэг өгүүллээ үзүүлж, Ринчен багш, Жамсраны Цэвээний хадгалж байсан 

“Худайн угийн бичиг” байгаагаа хэлж, үзүүлнэ гэсэн нь над шиг сониуч хүнийг 

ёстой л гижигдэв.  

Энэ мэт, намайг Угийн бичиг судлал руу хөтөлж оруулсан ачтан бол Ринчен 

багштан, Пэрлээ багштан бөлгөө.  

Тэгж байтал, Дорноговь аймгийн Өргөн суманд малын шүлхий өвчин гарч, би 

харуулын албанд дайчлагдав. Цуглуулсан материалаа аваад явлаа. Эзгүй хээр, 
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хэдэн мод зөрүүлж босгож эсгий нөмөргөсөн урцнаа сууж, хорон харандаагаар 

Буриадын угийн бичгийнхээ эх нооргийг гаргалаа. Хэдэн сар болсны дараа 

албанаас чөлөөлөгдөж, хот руу буцах болоход, хувцас хунар, бүх юмыг халуун 

уусмал, уураар ариутгах болов. Хорон харандаагаар бичсэн гар бичмэл маань 

халуун ууранд баалаад, юү ч үгүй болно гэж бодоод хаяа руу жийчихсэн чинь 

ариутгалын хүн харчихаад, “хорио цээрийн хууль зөрчив, шийтгэнэ, албан газар 

чинь дагавар бичиг хүргүүлнэ” гээд сүйд майд болов оо. Аргагүй учраа хэлээд 

үзүүлсэн чинь, ашгүй тохорч, гадна боодлыг нь арчиж ариутгаад явуулав. 

Буриадын Угийн бичиг гэдэг зохиолын гар ноорог ийнхүү нэг аюулыг гэтэлсэн 

түүхтэй.  

Дотоод, гадаадад гарсан холбогдох зүйлийг үзэж харж, бичих ажлаа 

үргэлжлүүлж байтал, нэг өдөр Ринчен багш нөгөө ярьж байсан Худайн угийн 

бичгээ Мажар улсад хэвлүүлчихсэн өгүүллээ барьж орж ирээд мутрын үсгээ зурж 

надад өглөө. Би өөрийн уншиж номондоо оруулсан хэсэгтэйгээ нарийвчлан тулгаж 

үзтэл нэг л биш ээ. Багш бид хоёрын уншсан зүйл хоёр ч газар зөрлөө. Би л буруу 

гаргаа биз, тэр чигээр нь хэвлүүлчихсэн бол яанаа гэж бодохоос үстэй толгой 

арзайж, хөлс чийхарч, дахин нягталлаа. Минийх зөв л юм шиг харагдаад болдоггүй. 

Тэр нь bEiBreoI гэсэн үг юм. Ринчен багш үүнийг “бие барав” гэж уншаад 

оросоор “Доржи, третий сын Иликсия имел сына Равжаа, о котором в овале его 

имени сообщается что, он скончался в 52 году (в 1852 году)” гээд орчуулчихсан 

байлаа. Би энэ үгийг орос хэлний “выборной” гэсэн үг гэж уншаад номондоо 

оруулчихсан байв. Өөр угийн бичгээс “советник”, “председатель”, “голова”, 

“кортик” зэрэг орос үг, тэгэх мөртөө “выборной” гэдэг үгийг монголоор галиглан 

бичсэн жишээ оллоо. Минийх баталгаатай болов. За тэгээд “Яадаг юм билээ?” гэсэн 

асуулттай тулгарав. Багш маань байдаг, Угийн бичиг судлалд чихдэх шахам хөтөлж 

оруулсан ачтан маань байдаг. Гэтэл, нөгөө талд нь “шинжлэх ухааны үнэн” гэдэг 

миний шүтээн байдаг. Эцэст сүүлийнхий нь сонгоод номынхоо 8, 9-р талд баталгаа 

нуталгааныхаа хамт биччихлээ.  
Бас, Пэрлээ гуайн “Нэгэн гэрийн түүх” гэсэн өгүүлэлд нэг ташаа зүйл байсныг 

эргэн санав. Пэрлээ гуай “Энэ гэрийн түүхэнд 10 үеийн түүхийг бичжээ. Иймд 

гэрийн түүхэнд 13 зууны эцсээс 18 зууны эцэс хүртлэх 500-аад жилийн нэгэн 

гэрийн түүхийг багтаажээ” /5-р тал/ хэмээн бичсэн байлаа. Нэг үеийг 50 жилээр 

бодсон нь хүн бүр тавьтайдаа үе залгамжлах хүүтэй болоод байсан мэт болно оо 

доо. Гэрийн үеийн бичмэлд нэг үеийг 25-35 жилээр боддог, тухайлбал, ийм 

насандаа хүн үе залгамжлах хүүтэй болсон байдаг гэсэн дэлхийн жишиг тооцоо 

буй. Ингээд хоёр багшаа шүүмжилсэн ном хэвлэлд бэлэн болов. Хоёр том хүнийг 

шүүмжилсэн тухай шивэр авир гэцгээнэ. Залуу ч байж, далдалж цааргалах, цаана 

наана бодох санах ч юмгүй, багш нартаа машиндсан эхээ бариад очсон чинь хэн хэн 

нь мэдсэн мөртөө юү ч хэлээгүй шүү. Шинжлэх ухааны үнэнийг урьтал болгодог 

агуу их хүмүүс гэдэг ийм л байдаг аж.  

Би дотроо, Хэлзохиолын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “Дурсгалт бичгийн 

чуулган”-д хэвлүүлэх санаатай. Тэгсэн, бүтэх шинжгүйгээр үл барам, хаанаас хэн 

сэдсэнийг мэдэхгүй “Нөгөө Сумъяа чинь Угийн бичиг хэвлүүлж, тайж нарын угийг 

сэргээх гэж байна” гэсэн тун халтай яриа гарч, дээд газрын сонорт ч хүрсэн 

удаатай. Цаг өнөөгийнхтэй адилгүй, хатуу, “Чингис”, “Тайж угсаа” гэвэл үндэсний 
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үзэлтэн гэгдэж, наанадаж ажил төрөл, цаанадаж бараг газар заагдах /цөллөг/ шахам 

болно биз дээ. Дамдинсүрэн гуайн саналд “8-р хуудасны 300, 340, 482-р зүйлийг би 

ойлгосонгүй” гэсэн хэсэг нь Буриадын угийн бичиг ба Монголын нууц Товчоо, 

тухайлбал, Чингис хаантай холбоотой зүйл байсан. Да багш ухаантай хүн нэгийг 

сэтгээ гэж бодоод, хасахыг нь хасч, заримыг нь арга буюу хойш нь товчлон 

оруулсан /307-р тал/, заримыг нь зүүлт рүү чихчихлээ. Уг нь зохиолын маань сүнс 

сүлдэр, эхэндээ байсан юм.  

Хэвлэх асуудал чив чимээгүй болов. Галзуу барын аманд гараа хийхээс 

буцахгүй залуу халуун нас байсан болохоор огт шантралгүй, Түүхийн хүрээлэнгээс 

гаргадаг “Угсаатны судлал” цувралын эрхлэгч Н.Сэр-Оджав гуайтай ярьсан чинь, 

авч үзсэнээ “хэд хэдэн хүнээр уншуулаад отзывыг нь бичгээр аваад ир” гэлээ. Бөөн 

баяр. Дамдинсүрэн гуай, Бадамхатан нарт үзүүлээд саналыг нь авч очсонд (дээр 

зураг татаж сийрүүлснийг үзнэ үү) их зориг гарган хэвлээд өгсөн нь “Буриадын 

угийн бичгээс” /1966/ гэсэн ном маань юм. Одоо цагт хэн бүхний амнаас “Чингис 

хаан”, “Угийн бичиг” гэсэн үгс чөлөөтэй гарах болсон. Гэтэл 60-аад оны үед тийм 

байгаагүй юм шүү. Тун бэрх цагт Монголд хэвлэсэн анхны Угийн бичиг. Зохиолч 

Ойдов, Эрдэнэ нар болон буриад зон олноороо, ер нь дэлхийн монгол судлал 

сайхан хүлээж авсан. Ямар сайндаа Буриадын институтын захирал Лубсанов гуай 

ирээд яриа хийж байхдаа “манай буриадай Угай бэшэг хэблүүлhэн Сумьяабаатар 

гэж хэн бэ?” гэхэд тээр ардаас намайг босоход “70-80 наhатай үвгэн гэж бодооби. 

Яагаа бэрх, зоригт хүвүүнбэши. Поздравляю” гэж байхав дээ. Хятадын Шинэхээн 

буриадын Галсан гэдэг хүн алд шар торго, захианы хамт Үүрцайх гэдэг хүнээр 

илгээхдээ 70-80 насны хүн байх ёстой гэж эрүүлсэн байдаг.  

Ном нэгэнт хэвлэгдэж олны хүртээл болчихлоор юм өөр болдог юм билээ. 

Дээгүүр, доогуур элдэв юм болоогүй ээ. Ага буриад нутгаар очиход Дашбалбарын 

нэг эмгэн, өвгөнийхөө Угийн бичгийг гаргаж ирээд “Хүү минь, үүнийг хэвлээд 

өгөөч” гэж байв. “Тантай би түрүүн уулзаж гуйсан шүү дээ. Та байхгүй гээд 

үзүүлээгүй шүү дээ” гэхэд “Нэг залуу хүн орж ирээд, Угай бэшэг энэ тэр гээд 

ярихлаар чинь дээр үеийн юм санагдаа биздээ. Нугалаа баривчилгааны үед би 

үүнийг суудал дороо хийж авч үлдсэн юм. Эгээ эмэгтэй хүний бөгс хагс ухахгүй 

биз гэж бодоо” гэж үнэнээ хэлж байж билээ.  

Угийн бичгийг дахин хэвлэх тухай 90-ээд оны үед, намайг Солонгост байх үед 

гарсан юм билээ. Миний номын анд доктор Шагдарсүрэн тэр тухай надад захиа 

бичиж мэдэгдсэн. Би тэнд, хэрэглэгдэхүүн энд, нэмэх зүйл цөөнгүй, хэн нэгэн хүн 

шууд бариад хийчих авсаар зүйл биш, тэрүүхэндээ ярвигтай, цаг завын боломж 

зэрэг шалтгаанаар одоо болтол дахин хэвлүүлж чадаагүй л байнам. 

Жаран хэдэн онд Булган аймгийн Тэшиг суманд томилолтоор ажиллаж, нутгийн 

Очир гэдэг өвгөнтэй уулзаж ярилцаж байхад “Манай ах өвгөн энүүхэн буриадын 

Ивлэг дацанд байдаг. Түүнд маш их Угийн бичиг бий /гээд багцаагаар 60-70 см 

өндөр зааж байв/. Үхэхээсээ өмнө Монголдоо өгөх юмсан гэж ярьдаг юм. Хоёул 

очиж авчирах уу? Одоо намар цаг. Өвс хадлангийн машин өдөр шөнөгүй цувж 

байгаа” гэлээ. “Хил гааль, нэвтрэх бичиг гээд зөндөө юм байна шүү дээ” гэхэд 

“Манай эндхийн сэргийлэхээс бичиг авчихдаг юм. Болохгүй бол, чимээгүй 

гарчихаад ирэхгүй юү” гэдэг байна шүү. “Миний томилолтын хугацаа дуусч байгаа, 

зөвшөөрөлгүй хил гарч огтоос болохгүй. Би буцаж очоод дахин томилолт аваад 

ирье” гэж хэлээд эгэж ирээд томилолт гуйсан боловч “Хил гарах асуудалтай тул 
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боломжгүй” гэсэн хариу өгсөн. Шаргуухан хөөцөлддөг ч байж уу даа, тэр олон 

Угийн бичиг одоо хаана байгаа бол, Буриадын хаа нэгэн газар байгаа даа гэж өтөл 

өвгөн үе үе нойроо хулжаан бодох юм даа. Цаг мөчөө гэж, насаа гэж нэг яаж ч 

болдоггүй юм байхым даа. Өвгөн Очирыг нутгийнхан нь “Аварга Очир” гэцгээдэг 

гэсэн, зургийг нь энд оруулан хэвлэхээс өөр яалтай нь билээ.               
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ДООРОМБО ГЭЛЭГЖАМЦЫН НАМТРЫГ  

ТОДРУУЛАХ АСУУДАЛД 
 

Судар бичгийн хүрээлэнг анх байгуулагдахад захирал Онходын Жамъян, 

эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Жамсраны Цэвээн нарын санаачлагаар хуучин сүм 

хийдийн боловсролтой лам сэхээтнүүдийг авч ажиллуулж байсан байна. Судар 

бичгийн хүрээлэнгийн 3 лам хэмээгддэг Зава Дамдин, Гэлэгжамц Дооромбо, Шагж 

гэвш нар бол хуучин цагийн буддын сонгодог боловсролтон хүмүүс байсан бөгөөд 

аль аль нь Монголын соёл шинжлэх ухаанд ялангуяа буддын шашны зохиол 

бүтээлийг орчуулж дэлгэрүүлэх ажилд үнэтэй хувь нэмэр оруулжээ.  

Эдгээр эрдэмтэн лам нарын нэг Цэвэгийн Гэлэгжамц дооромбын намтар уран 

бүтээлийн талаар дорвитой тодорхой судалгаа бараг хийгдээгүй гэж хэлж болно. 

Манай ахмад үеийн эрдэмтэн бичгийн хүмүүс түүний тухай мэр сэр бичиж зарим 

зохиол орчуулгыг дурдсан төдий байдаг. Жишээлбэл, эрдэмтэн Д.Ёндон 1977 онд 

намтрын товч, орчуулгын бүтээлүүдийг нь тоймлон дурдсан байдаг
1
.  

Тэрээр улсын номын санд байгаа орчуулгын эх бичиг болон архивын 

материалыг нэлээд ашиглажээ. Хожим доктор Л.Тэрбиш монгол зурхайн гол 

зүтгэлтнүүдийг бүтээлтэй нь судалсныхаа хувьд Гэлэгжамцын төвд хэлээр байгаа 

зурхайн бүтээлүүдийг бүртгэсэн нь чухал ажил болсон билээ
2
. Мөн академич 

Д.Цэрэнсодном 100 жилийн ойг нь тэмдэглэх санаачлага гарган эрдэмтэн 

судлаачдаас санал авч байжээ.  

Иймд Гэлэгжамцын намтар зохиол бүтээлийг нарийвчлан судалж эрдэм 

шинжилгээний эргэлтэд оруулах нь Монгол судлал хийгээд түүний уламжлалт 

төлөөлөгчдийн намтар үйл ажиллагааг тодруулах чухал ажлуудын нэг мөн юм. Бид 

дээрх эрдэмтдийн судалгаан дээр тулгуурлан судар бичгийн хүрээлэнгийн анхны 

гишүүдийн нэг Гэлэгжамц Дооромбын шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмрийг 

улмаар тодруулахыг зорьж намтар уран бүтээлийг нь сурвалжлан багагүй зүйлийг 

нэмэх бололцоотой боллоо. Энэ ажлын хүрээнд ОХУ-ын Улаан-Үд хотын Монгол 

                                            
1 Studia mongolica.  Tom V (13)  fasc I-18. Ub 1977. 133-144-ð òàë. 
2 [Ìàòåìàòèêèéí õ¿ðýýëýíãèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áè÷èã. ÓÁ., 1984; Ë.Òýðáèø “Ìîíãîë÷óóäûí 

òºâä õýëýýð òóóðâèñàí îäîí çóðõàéí á¿òýýëèéí ò¿¿õèéí ñóäàëãàà” äîêòîðûí çýðýã ãîðèëæ áè÷ñýí 
çîõèîë. Ó Á., 1999.] 
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төвд будда судлалын хүрээлэнд 3 сарын томилолтоор ажиллаж Гэлэгжамц 

дооромбын төрсөн нутаг, төрөл саднуудтай уулзах сайхан завшаан тохиосон юм.  

Судлаач Д.Ёндон Гэлэгжамц дооромбыг Онон голын Буриад хошууны хүн 

хэмээн бичсэн боловч төрсөн газрыг нь тодорхой тэмдэглээгүй байдаг.  Энэ нь 

тухайн үед Ёндон гуай төрсөн нутаг усаар нь явж амжаагүй, зөвхөн өөрийнх нь 

бичгийн баримтад тулгуурласантай холбоотой биз.  

Угтаа Гэлэгжамц 1869 онд Буриадын Сэлэнгийн аймгийн Зэдийн районы 

Верхны Торей буюу Дээд Тойруу хэмээх нутгийн Номт гэдэг газар төржээ
1
. 

Гэлэгжамц гуай Хачинут угийн хүн бөгөөд Хачинут уг нь Хэнтий аймгийн 

Батширээт сумаас гаралтай хэмээн Гэлэгжамцын угийн бичигт тэмдэглэсэн байдаг. 

Иймээс тэрбээр монголд ирээд бичиг баримтдаа Онон голын буриад хошууны хүн 

хэмээн тэмдэглүүлсэн байж болох талтай юм.  

Гэлэгжамцын эцэг Мархаа гэдэг хүн байсан бөгөөд 7 хүү, 6 охинтой өнөр өтгөн 

айл байжээ. Гэлэгжамц энэ айлын 5 дахь хүү нь аж. Гэлэгжамц 1876-1890 он хүртэл 

Сартуул булагийн дацанд шавилан сууж байсан бөгөөд дараа нь төвдийн Брайбун 

хийдийн Гоман дацанд шашны ном үзэж дооромбо цол хүртсэн байна. 1903 онд 

нутагтаа буюу Булагийн дацандаа эргэн ирж, ард олонд шашин номын эрдэм 

үйлсээ түгээж байжээ. Нутгийн зон нь Гэлэгжамцын эрдэм мэдлэгийг бишрэн 

шүтэж  эцгийн нь нэрээс үүдэн Мархаа Дооромбо хэмээн хүндэтгэн нэрлэсээр 

ирсэн ажээ. 

Гэлэгжамц нутагтаа байхдаа олон хуврагуудад ном зааж байснаас шавь 

Лувсанням Дармаев, Лувсанцэрэн, Анин баавай, Туваан увай, Жасрай увай, 

Цүбэгдорж увай нарын зэрэг эрдэм чадалтай олон лам нар төрсөн гэдэг. Тэдгээрийн 

дотроос нэр цууд гарсан нь Дармын Лувсанням /1890-1956/ юм. Тэрбээр 1946-1956 

оны хооронд Буриадын бандид хамба ламын мяндаг тушаалтай 10 жил суужээ. Энэ 

тухай зарим материал буриадын зохих архив бичиг хэргийн газар хадгалагдаж 

байна. Мөн нутгийн ард олон цөөн тооны хуврага хүмүүс төрөл садныхан нь нэлээд 

тодорхой мэддэг бөгөөд сүүлийн үед буюу 2003 оны 10-р сарын 24-нд төрсөн газар 

нь суварга босгожээ.   

1914 оны үед Гэлэгжамц Петербургийн буддын сүмийн барилгын ажилд Гүшиг 

хамба Агваандоржийн урилгаар оролцож байгаад эрүүл мэнд нь муудсаны учир 

1915 оны 11-р сард нутагтаа буцаж ирсэн байна. Нутагтаа ирээд Сартуул Булагийн 

дацны ширээт ламын тушаалд тохоогджээ. Гэлэгжамц гуай өөрөө сул лам болон 

сууж ном эрдмийн ажлаа хийх таалалтай байсан гэдэг. Энэ тухай мэдэх хүмүүсийн 

хууч болон Буриадын төв архивын материалуудад тодорхой дурдсан байна
2
.  

1923 онд тухайн үеийн Судар бичгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн 

дарга байсан Жамсраны Цэвээний урилгаар Монгол улсад ирж судар бичгийн 

хүрээлэнд ажиллах болсон байна. Гэлэгжамц зурхайч, орчуулагч, зураач зэрэг 

эрдэм ухааны олон салбарт гаргууд эрдэмтэн байжээ. Тэрбээр өөрөө олон бүтээл 

                                            
1 [Áàäìàåâ Å.Ë. “Áóðÿòñêèå ðîäî-ïëåìåííûå îáúåäèíåíèÿ õàòàãèíîâ è õà÷àíóòîâ” Óëàí-¯äý. 1999. 
ñòð 48-80 (Ãîìîí äîîðîìáî Öýâýãèéí Ãýëýãæàìöà), Áóðèàäûí òºâ àðõèâ Ôîíä 84. Îï-1, Äåëî-438; 
Ôîíä 129. Îï-1, Äåëî-3931, Áóðèàä ¿íýí ñîíèí, 1999 îíû 05-19-íèé ºäðèéí äóãààð Ä.Ìèíæãèéí 

“Ñóóò ýðäýìòýí Ìàðõàà Äîîðîìáî”]  
2 î êîìàíäèðîâàíèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã äëÿ ñîâåðøåíèÿ áîãîñëóæåíèè â ñîîðóæàåìîé â íàçâàííîì 
ãîðîä áóääèéñêîé ìîëåëè øòàòíûõ äóõîâíûõ ëèö èç äàöàíîâ Çàáàéêàëñêîé îáëàñòè. Ôîíä-84. 
Äåëî-450, Îï/1; Ôîíä-84. Äåëî-438, Îï/1; Ôîíä-84. Äåëî-327, Îï/1; Ôîíä-84. Äåëî-4342, Îï1; 
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туурвиснаас гадна төвд монголын олон эрдэмтний бүтээлийг монгол хэлнээ 

хөрвүүлсэн нь ОХУ, МУ-ын номын сангуудад хадгалагдаж байна. Лавтай мэдээгээр 

Гэлэгжамц 1915 онд Петербургийн буддын сүмд зориулан “Молом тойны тууж”-

аас сэдэвлэн нүгэлт эхээ аврахын төлөө тэмцэж байгаа буянт хүүгийн явдлыг 

харуулсан уран зургийг нутгийн зураач Осор Будаевийн хамт бүтээсэн байна.  

Хэнтий аймгийн Батширээт сумын уугуул Дашийн Дандаржав хэмээх өтгөс 

Гэлэгжамц дооромбын шавь нарын нэг байжээ. Дандаржав гуай 1991 онд “Урлах 

эрдэм” сонины эрхлэгч Дуламсүрэнд багшийнхаа тухай:  

“-Манай багш ямар ч үед төр улсынхаа төлөө санаж бодож зүтгэж яваарай. 

Аливаа төр, ард түмнээ харах билгийн нүдтэй байдаг юм гэж багш хэлдэг байсан, 

тэр захисныг нь санаж л явдаг даа. Гэлэгжамц дооромбо буриадын 33 дацангийн их 

багш Гүшиг хамбын дэргэд байсан юм. Гүшиг хамбыг буддын шашинтны өмнөөс 

Ленинтэй уулзаж 2-3 цаг ярьсан гэж багш маань хэлдэг байсан. Тэгээд л 

Ленинградын академид ажиллах болсон юм. Удалгүй би ч Ленинградын монгол 

сүмд ажилласан. Тэгээд л монголын судар бичгийн хүрээлэнд уригдаж ирсэн дээ 

гэж өөрийнхөө тухай ярьдагсан. Манай багш энд ирж суурьшсаны дараа анагаах 

ухаан, зурхай, математик орчуулга зэрэгт сурах хүнийг шавиа болгоно гэсэн зар 

тараасан юм. Би төвд орчуулга хийж сурах гэж шавь нь болж билээ. Манай багш 

Төвдөд 36 жил сууж эрдэм сурсан хүн, долоон улсын хэл мэддэг эрдэмтэй хүн 

байсан. Сайхан зурдагсан. Одоо бодоход бурхны явдлыг л зурдаг байсан болов уу 

да” хэмээн хуучилж байжээ. [Урлах эрдэм сонин 1991 он]  

Энэ бүхнээс үзэхэд Гэлэгжамц Дооромбо бол орчуулагч төдийгүй зурхайч, 

зураач, шинэ цагийн соён гэгээрүүлэгч хуучин сэхээтний нэгэн байжээ. Тиймээс ч 

Жамсраны Цэвээн гуай судар бичгийн хүрээлэнд анх ажилд авахдаа дорно дахины 

таван ухаанд мэргэжсан Гэлэгжамц дооромбо хэмээн онцлон тэмдэглэсэн байдаг
1
.  

Ер нь цаашид Гэлэгжамцын намтар, зохиол бүтээлийг сурвалжлан цуглуулж 

шинжилгээ, судалгааны эргэлтэд оруулах нь чухал ажил юм. Иймд бид энэ хүний 

Хэнтий аймгийн Батширээт суманд амьдарч байсан амьдралын сүүлийн жилүүдийн 

тухай болон үйл ажиллагаа, зохиол бүтээлийг нь лавшруулан судалж түүний 

шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмрийг тодруулан үлдээхийг зорьсоор байна.  

Намтарт нь холбогдох зарим гэрэл зураг 

Дээд Тори 

 

                                            
1 Уëñûн òºâ àðõèâ Ô¹23, Ò¹1. õ/í ¹3.   
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Санкт-Петербургийн Монгол хийдийн барилгын ажил 1914 он 
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Санкт-Петербургийн Монгол хийд 2006 он 

 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 112 

 
Гэлэгжамцын дурсгалд зориулж  

2003 оны 10-р сарын 24-нд нутагт нь бүтээсэн суварга  
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BURIAD STUDIES 
 

I Боть                                                       ¹1 (001)                                                    2008 

 
Б. Ууганбаяр  

“Боловсрол” дээд сургууль.  

Түүх-Аялал жуулчлалын тэнхим,  

докторант. 

 

БУРИАДЫН НҮҮДЛИЙН ТҮҮХИЙГ  

ЭРГЭН ХАРАХУЙ 
 

Илтгэлийн товч утга: XIX зуун сүүлч, ХХ зууны эхэн үед өрнөсөн Буриадын 

нүүдэл нь тухайн үеийн Орос, Монгол улсуудын нийгэм, улс төр, эдийн засгийн 

байдлаас шалтгаалаад зогсохгүй угсаатны хөгжлийн зүй тогтлын дагуу явагдсан 

үйл явц ажээ. 

 

Түлхүүр үг: Буриад, нүүдэл, Заян Наваа, Угсаатны онол 

 

Монгол угсаатны салшгүй нэгэн хэсэг нь эрт үеэс Байгал нуур орчмын өргөн 

уудам нутгаар нүүдэллэн аж төрж ирсэн Буриад нар билээ. Буриадууд түүхэн урт 

удаан хөгжлийн явцад өөрийн өвөрмөц онцлог бүхий аж ахуй, зан заншил, соёлоо 

үүсгэн хөгжүүлж ирсэн түүхтэй. Чингэхдээ, XYII зууны дунд үеэс буюу биеэ 

даасан угсаатны бүлэг болон төлөвшин хөгжих эхэлж байхдаа Хаант Оросын 

бүрэлдэхүүнд багтах болж, энэ хэрээр Оросын улс төр, эдийн засаг, соёлын 

нөлөөлөлд автаж, улмаар XIX зууны сүүлч, ХХ зууны эхэн үеэс хүн зоны нэгээхэн 

хэсэг нь Ар, Өвөр Монголын нутагт нүүдэллэн ирж суурьшин амьдрах зэргээр 3 

тасран хуваагдах зэргээр ихээхэн ээдрээт замналыг туулж иржээ. 

Бид энэ удаад Буриад нарын Монголд нүүдэллэн ирсэн түүхийн зарим асуудал, 

тэр тусмаа энэхүү нүүдэлд хүргэсэн хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг  тодруулахыг 

зорьж буй.  

Эл асуудлаархи судалгааг тоймлон харахад юун түрүүнд Буриадуудын 

нүүдлийг XIX зууны сүүл, ХХ зууны эхэн үеийн Хаант Орос улсаас Сибирийн 

Буриад нарын талаар явуулсан бодлого, ялангуяа Буриадуудыг зүйл бүрээр хавчин 

гадуурхах болсонтой холбон тайлбарласан байх аж.  

Тухайлбал,

Д.Бямбасүрэн
1
, Д.Дамдинжав

2
, А.Оюунтунгалаг

3
, Б.Ширнэн

4
, Ц.Цэрэн

5
 нар 

буриадуудыг христосын шашинд оруулж оюун санааны хувьд оросжуулах, 

уламжлалт засаг захиргааны хуваарийг эвдэн устгаж оронд нь Оросын засаг 

                                            
1
 Бямбасүрэн Д. Буриад түмний гарал-үүсэл, түүхэн замналын зарим асуудал. - /Буриад-

монголчуудын угсаа түүхийн зарим асуудал/.УБ., 2000. тал 51.    
2
 Дамдинжав Д. Монголын буриад зон. УБ., 2002. тал 23-29. 

3
 Оюунтунгалаг А. Монгол улсын буриадууд. УБ., 2004. тал 36-39.  

4
 Ширнэн Б. Буриадын нүүдэл-хэл аялгууны учир. УБ., 2005. тал 30-34. 

5
 Цэрэн Ц. Буриадуудын дүрвэлт, “Лхүмбийн хэрэг” гэгчид тэднийг холбогдуулан хэлмэгдүүлсэн 

нь. УБ., 2007. тал 22-27. 
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захиргааны нэгжүүдийг байгуулах, буриадын уугуул нутагт олон мянган орос 

тариачдыг нүүлгэн авчирч бэлчээр нутгийг нь эзлэх, түүнчлэн угсаатны нь хувьд 

уусгах, элдэв хүнд хүчир татвар ноогдуулах, Дэлхийн I дайны жилүүдэд идэр 

залуусыг нь цэрэгт татсан, тэрчлэн 1917 оны Октябрийн үйл явдлаас улбаалсан 

иргэний дайны жилүүдэд ихэд хэлмэгдэн зовсон, Молом багшийн сургаал гарсан 

зэрэг маш олон хүчин зүйлийн нөлөөллийг дурдсан байх аж.  

Харин эл асуудлын цаад шалтгаан нь зөвхөн дээр дурдсан төдийгөөр 

хязгаарлагдахгүй юм. Үүний ул үндсийг нэлээн эртнээс буюу тэрхүү угсаатны 

өөрийн хөгжлийн зүй тогтлоос хайх нь зүйтэй. Өөрөөр хэлбэл, Буриадуудын дээр 

өгүүлсэн нүүдлийн уг сурвалжийг буриад үндэстэн угсаатны үүсэл, хөгжил, 

төлөвшилтийн үйл явцаас сурвалжлан шинжлэх нь зөв байж болох юм. Угсаатан 

судлалын шинжлэх ухаанд угсаа гарвалын асуудал нь угсаатан бүрэлдэх үйл явцтай 

нягт холбоотой, алив угсаатан нь угсаа гарвал, аж ахуй, хэл, соёл, зан үйл, сэтгэл 

зүйн талаар нийтлэг шинжтэй болсны үрээр бүрэлдэн тогтдог
1
 хэмээн үздэг билээ. 

Гэхдээ, юуны өмнө угсаатны үүсэл, хөгжлийн талаарх зарим эрдэмтдийн онолыг 

Буриадуудын нүүдэлтэй холбон тайлбарлахыг чармайя. Өрнөдийн антропологичид 

угсаатны онолыг примордиалист, инструменталист, конструктивист хандлага 

хэмээн гурван үндсэн чиглэлд ангилдаг байна
2
. Энд дурдагдан буй примордиалист 

(төрт ёсны өмнөх) хандлага бүрэлдэхэд хувьсал хөгжлийн сургаал хүчтэй 

нөлөөлсөн бөгөөд угсаажилт нь биологи ба генетик, газар зүйн хүчин зүйлсээр 

тодорхойлогддог хэмээн үздэг. Энэхүү хандлагын томоохон төлөөлөгчдийн нэгэн 

болох Пьер ван ден Берг угсаа гарлыг, ураг төрлийг харж шилэн сонгож эсвэл 

непотизм буюу ураг төрлөө өөд нь татахаас /ураг төрлөө бусдаас илүү дээдлэн үзэх/ 

эхлэлтэй
3
 гэжээ. Үүнийг батлах нэгэн зүйл нь буриадууд хийгээд монголчуудын 

хоорондох угсаа гарвалын ба ураг төрлийн хэлхээ холбоо юм.  

Тэрчлэн угсаатны тогтсон шинжүүд болох гадаад төрх, нэр, хэл, түүх, шашин, 

үндэстэн зэрэг чанарууд нь тухайн бүлгийн  гишүүд болон гишүүн бус хүмүүсийн 

хувьд нийтлэг адилслыг бүрдүүлж, бүлэгт багтаах болон эс багтаах хамаарлыг 

бүрдүүлдэг хэмээн үзсээр иржээ.  

Угсаатны сэтгэлгээний адилсал бүрэлдэх үйл явцад:  

1. Өнгөрсөн түүхийн талаархи нэгдмэл төсөөлөл, өвөг дээдсийн тухай домгийг 

сэтгэлгээ бий болох.  

2. Нэгдмэл гарал угсааны  тухай болон төрөлх нутгийн тухай төсөөлөл 

бүрэлдэх.  

3. Угсаатны нэгдмэл нэр хэрэглэх болж, бусад ард түмэн, угсаатны талаар 

“Харь, бусад” хэмээх ойлголт төлөвших зэрэг хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг ажээ. Нэг 

ёсондоо нэг хэл, соёл, зан заншил, газар нутагтай байж, нэгдмэл нэг угсаа гарлын 

тухай ойлголт төлөвших нь угсаатны сэтгэлгээний адилсал бүрэлдэх нэгэн гол 

нөхцөл хэмээн үздэг байна. Тэрчлэн алив  угсаатан, ард түмэн á¿ðýëäýõ íü íàðèéí 

òºâºãòýé ò¿¿õýí ¿éë ÿâö áºãººä õýë, ñî¸ë, ñýòãýëãýýíèé àäèëñàë áèé áîëîõ ¿éë ÿâö þì
4
 

ãýñýí ñàíààã àíõààðàõã¿é ºíãºð÷ áîëîõã¿é þì. Ýíý äàãóó àâ÷ ¿çâýë, áóðèàäóóä áîëîîä 

                                            
1
 Цэрэнханд Г, Билэгт Л. Монголчуудын угсаа гарвалын түүхийг судлах асуудалд. – “Угсаатан 

судлал”. Т. XIII, F. 21, УБ., 2001. тал 187.  
2
 Эрт, дундад үеийн Монголчуудын аж ахуй, соёл. УБ., 2006. тал 14 

3
 Дэлгэржаргал П. Монголчуудын угсаа гарвал. УБ., 2005. тал 21.    

4
 Мөн тэнд. тал 23.   
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Ìîíãîë÷óóäûí õîîðîíäîõ óãñààòíû àäèë òºñººòýé øèíæ ÷àíàðóóä íü îëîí çóóíû òóðøèä 

õýëáýðøèí òîãòñîí ãýæ õýëæ áîëîõ þì. 

Íºãººòýéã¿¿ð, Îðîñûí ýðäýìòýí Ë.Í.Ãóìèëåâûí á¿òýýë¿¿äýä äóðäàãäñàí “Òàñðàëòã¿é 

õºãæäºã ìºíõèéí óãñààòàí ãýæ áàéäàãã¿é, óãñààòàí ¿¿ñ÷ òºðäºã, ºñºæ áîéæäîã, óðóóäàæ 

óíàäàã, çºíºæ ñºíºäºã” õýìýýõ çàð÷ìûã äýýðõ í¿¿äëèéí ò¿¿õèéã òîäðóóëàõäàà èø ¿íäýñ 

áîëãîõûã çîðüñîí áèëýý. Ë.Í.Ãóìèëåâ óãñààòíûã ººðèéí ºâºðìºö îíöëîãòîé òîäîðõîé ¿å¿äýä 

àìüäàðäãààðàà “áèîñîöèàë îðãàíèçì” ìºí ãýæ ¿çýæ, ººðèéí ¿çýë áàðèìòëàëäàà óãñààòíû 

¿¿ñëèéí àñóóäëûã, ººðººð õýëáýë óãñàà ãàðëûí ñóäàëãààíä ¿ëýìæ àíõààðàë òàâüñàí þì. 

Èíãýõäýý, óãñààòíû ãàðëûã ¿íäñýíäýý ãàçàð ç¿éí áà ãàçàð ñàíñðûí õ¿÷èí ç¿éë¿¿äýýñ 

øàëòãààëñàí ¿éë ÿâö ìºí, õàðèí óãñààòíû òºëºâøëèéã ñàíñðûí ýð÷èì õ¿÷, ãàçðûí òºðõ 

áàéäëûí îíöëîãóóäûí öîãö ¿éëäëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ìºí ãýæ àâ÷ ¿çñýí áàéíà
1
.  

Ýíý á¿õíèéã íóðøèõûí ó÷èð ãýâýë, 1727 îíû Áóóð õýýðèéí õýëýëöýýðèéí ä¿íä Ìàíæ ×èí 

ã¿ðýí, õààíò Îðîñ õî¸ð õèëýý òîãòîîñíîîð Áàéãàë íóóð õàâèéí ìîíãîë õýëò í¿¿äýë÷èí, àí÷èí 

àéìãóóä ÁÓÐÈÀÄ õýìýýõ íýðèéí äîð íýãäýí, óãñàà–ñî¸ëûí áîëîí ýä, îþóíû áîëîâñðîëûí 

íèéòëýã òºëºâøèõ  íýãýí ¿å ýõýëñýí áàéíà
2
. ×èíãýõäýý ýë ¿éë ÿâö íü ìºí ë óãñààòíû 

õºãæëèéí äîòîîä ç¿é òîãòëûí äàãóó èæèëñýí íýãäýæ, óãñààòíû øèíý õýëáýð á¿õèé íèéòëýã 

á¿ðýëäýí ¿¿ñýõ áóþó Ë.Í.Ãóìèëåâèéí áè÷ñýí÷ëýí …õóó÷èí ýòíîñóóäààñ øèíý, íàðèéí ýòíîñ 

áàéãóóëàõ çàìààð, ýòíîãåíåçèéí òýñðýëò õýëáýðýýð ÿâàãäàæ
3
. ßã ë XIII çóóíä Ìîíãîë÷óóä 

õ¿÷èðõýãæñýí øèã. Ãýòýë, Áóðèàä íàð èéíõ¿¿ óãñààòíû õóâüä á¿ðýëäýí òºëºâøèõ ÿã òýð 

ìº÷èä òýäíèé ãàçàð íóòàã õºãæëèéí ýðýìáýýð èë¿¿ äýýä øàòàíä õ¿ðñýí õàðü ã¿ðíèé 

ýðõøýýëä îðñîí íü öààøäûí ò¿¿õýíä íèëýýä ñºðºã ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí àæ. ¯¿ãýýð çîãñîõã¿é, 

àëèâ óãñààòàí àìüä ¿ëäýõèéí òóëä … ãàðàë ¿¿ñëýý á¿äýã áàäàã ñàíàäàã øèíý óãñààòàí 

áîëîõîä õ¿ðäýã
4
 ç¿é òîãòëîîð áóðèàäóóä Õààíò Îðîñûí ýðõøýýëä îðñîí õýäèé áîëîâ÷ ãàðàë 

¿¿ñëýý ìàðòààã¿éãýýð ¿ë áàðàì óãñààòíû óõàìñàðòàà áàò õàäãàëñààð èðæýý.  

¯¿íèé èëðýë íü Áóðèàäóóä õàðèéí ýðõøýýëä îðñîí õýäèé ÷ ãàðàë óãñàà íýãò 

Ìîíãîë÷óóäòàé á¿õ òàëûí õýëõýý õîëáîîãîî õàäãàëñàí õýâýýð ÿâæ èðñýí ÿâäàë òºäèéã¿é 

áóðèàäàä Õàëõààð äàìæèí XVIII çóóíû äóíä ¿åýñ áóääûí øàøèí äýëãýð÷, òýðõ¿¿ øàøèíòàé 

öóã ýëäýâ ¿ëãýð, äîìîã, òóóëüñ ò¿ãýí òàðõñàí çýðãýýñ õàðàãäàæ áàéãàà þì. Òóõàéëáàë, 

áóðèàäóóäûí äóíä èõ ýðòíýýñ ÿðèãäàæ èðñýí Çàÿí Íàâàà, Áàäà ¨ãî õýìýýõ æàðãàëàíò 

ñàéõàí ãàçðûí òóõàé äîìîã, Ìîëîí áàãøèéí ñóðãààëü çýðãèéã ýíä äóðäàæ áîëíî.  ßëàíãóÿà, ¿¿íä 

“Çàÿí Íàâàà” õýìýýõ ãàçàð îðíû òóõàé äîìîã ÷ òîäîðõîé áàéð ñóóðü ýçýëäýã. Ýíý òàëààðõ 

ýðäýìòýä, ñóäëàà÷äûí ìýäýýã òîéìëîí ¿çâýë, Áóðèàäóóä ýðò öàãò Çàÿí Íàâàà, Áàäà ¨ãî 

íýðò ãàçàð àìüäàð÷ áàéãààä ÿìàð íýãýí øàëòãààíû óëìààñ òýðõ¿¿ íóòãàà îðõèí í¿¿ñýí áà 

ñàéí öàã èðýõýä òýð íóòàãòàà áóöàæ î÷èõ þì
5
 ãýñýí óòãàòàé àæ. Çàðèì ñóäëàà÷èä ýíýõ¿¿ 

äîìãèéã Áóðèàäóóä õîæèì íü Ìîíãîë ðóó í¿¿äýëëýõ èõ í¿¿äëèéí ñýòãýëç¿éí áýëòãýë áîëæ 

ºãñºí
6
 õýìýýí ¿çñýí áàéäàë ÷ àæèãëàãäàæ áàéíà.  

Áèäíèé áîäîõîä, Áóðèàäóóäûí í¿¿äýëä äýýðõ äîìîã ñýëòýýñ èë¿¿òýéãýýð óãñààòíû 

õºãæëèéí äîòîîä ç¿é òîãòîë èë¿¿òýé íºëººëñºí áàéõ ìàãàäòàé þì. Åðººñ óãñààòíû ¿éë ÿâö 

áóþó óãñààòàí á¿ðýëäýõ áà çàäðàõ ¿éë ÿâö íü íèéãìèéí á¿õ ¿éë ÿâöòàé ÿìàð íýã 

                                            
1
 Цэрэнханд Г. Угсаатны онолын асуудлаар эрдэмтдийн ¿зэл баримтлалын тухайд. “Монголчууд: 

угсаа-соёл, зан заншил-I”. УБ., 2005, тал 7. 
2
 Оюунтунгалаг А. Монгол улсын буриадууд. УБ., 2004. тал 24.  

3
 Гумилев Л. Н. Этногенез, дэлхийн био орчин. УБ., 2007. тал   

4
 Мөн тэнд. тал  

5
 Ишбалжир С. Бөртэ-чиногийн нутгийн эрэлд. - /Буриад-монголчуудын угсаа түүхийн зарим 

асуудал/.УБ., 2000. тал 95.    
6
 Галсан Т. Буриадын язгуур домгийн товчоон. УБ., 1998. тал 102.   
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õýìæýýãýýð õîëáîîòîé ãýäãèéã îíîëûí ñóäàëãàà õàðóóëñàí áèëýý. Òîäðóóëáàë, íýãýíò áèåý 

äààí òºëºâøèí õºãæèæ ýõýëñýí øèíý çàëóó óãñààòíû á¿ëýã ìºí áàéñíû õóâüä áóðèàäóóä íü 

öààøèä ãàçàð íóòãàà òýëýõ, íºëººëëºº ºðãºòãºõ îðîëäëîãî õèéõèéã ýðìýëçýæ áàéñàí ÷ òóõàéí 

¿åä äîðíî ç¿ãò õèë õÿçãààðàà òýëæ àñàí Îðîñóóäûí áîäëîãîîñ øàëòãààëæ ýíý íü òàñàëäñàí. 

Èéì íºõöºëä ñóäëàà÷äûí îëæ òîãòîîñîí óãñààòàíëàãèéí òîãòâîðòîé øèíæ¿¿ä áîëîõ “íèéãýì-

ñî¸ëûí òýìäýãò¿¿äèéí öîãö” áóþó ãàäààä òºðõ, íýð, õýë, ò¿¿õ, øàøèí, ¿íäýñòýí
1
 çýðýã 

÷àíàðóóä íü áóðèàäóóäàä  õàäãàëàãäñààð áàéñàí áºãººä ýíý íü ÿâààíäàà óãñàà ãàðâàë íýãò 

Ìîíãîë÷óóä ðóó òýì¿¿ëýõ, òàòàãäàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëñýí áàéæ áîëîõ òàëòàé. Òýðõ¿¿ 

òýì¿¿ëýë íü äýýð ºã¿¿ëñýí Çàÿí íàâàà õýìýýõ äóó, ò¿¿íèé äîìîã, ìºí Ìîëîì áàãøèéí ñóðãààëü 

çýðãýýð èëýð÷ ãàðñàí. Ò¿¿ãýýð çîãñîõã¿é, ºìíºõ ñóäëàà÷äûí òýìäýãëýñýí÷ëýí äóó äîìîã, 

ñóðãààëü çýðýã íü áóðèàäóóäûã Ìîíãîë ðóó í¿¿õ ñýòãýëç¿éí áýëòãýë áîëñîí áîëîëòîé. 

Òýð÷ëýí ÕÕ çóóíû ýõýí ¿åýñ Îðîñ îðîíä ºðíºñºí îëîí ýýäðýýò ¿éë ÿâäàë, Àð Ìîíãîëä ºðíºñºí 

¯íäýñíèé ýðõ ÷ºëººíèé òºëººõ òýìöýë, õóâüñãàë íü áóðèàä íàðûã òóñ íóòàãò í¿¿í èðýõ 

áîëîìæèò íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ ºãñºí õýìýýí ¿çýæ áîëîõ þì.  

Äýýðõ á¿õíèéã íÿãòëàí õàðàõàä Áóðèàä íàðûí í¿¿äýë íü äîòîîä, ãàäààä ¿íäñýí õ¿÷èí 

ç¿éë¿¿äèéí íºëººãººð ýðòíýýñ ýë óãñààòíû ººðèéí íü îþóí ñàíàà, óãñààòíû óõàìñàðò òºëºâøèí 

èðñýí çºí áèëèãòýé õîëáîîòîéãîîð áýëòãýãäýí õèéãäñýí ¿éë ÿâö áàéæýý ãýæ ¿çýæ áîëíî. 

Òîäðóóëáàë, òýðõ¿¿ í¿¿äëèéí äîòîîä óã ñóðâàëæ íü Áóðèàäóóä áèåý äààñàí óãñààòíû á¿ëýã 

áîëîí õºãæèæ ýõýëñýí, ìºí Õààíò Îðîñ óëñûí ýðõøýýëä îðñîí òýð ¿åñ áóþó XVII, XVIII 

çóóíä óãñààòíû õºãæëèéí ç¿é òîãòëûí äàãóó ººðèéí óãñàà ãàðâàë íýãò Ìîíãîë÷óóä ðóó 

òýì¿¿ëýõ õýëáýðýýð àíõ èëýð÷ ãàðñàí. Ýíýõ¿¿ èõ óãñààòàí ðóóãàà òýì¿¿ëýõ òýì¿¿ëýë íü 

“Çàÿí Íàâàà” òýðã¿¿òýí ýõ íóòàãòàà áóöàí î÷èõûã ìºðººäñºí äîìîã äóóíû õýëáýðýýð 

òàâèãäñàí áºãººä ¿¿íèéã öààøèä áîäèò ¿éë õýðýã áîëãîõîä íºëººëñºí õ¿÷èí ç¿éë íü íèéò îëíûã 

í¿¿äýëä óðèàëàí äóóäñàí àãóóëãàòàé “Ìîëîì áàãøèéí ñóðãààëü” çýðýã ¿ëãýð äîìîã, òóóëüñ 

áîëæýý. Íºãººòýéã¿¿ð ÕÕ çóóíû ýõýýð Õààíò Îðîñ óëñûí ç¿ãýýñ áóðèàäóóäûí òàëààð 

ÿâóóëñàí áîäëîãî, Àð ìîíãîëä ºðíºñºí ¯íäýñíèé ýðõ ÷ºëººíèé òºëººõ òýìöýë çýðýã  íü áóðèàäûí 

í¿¿äëèéí ãàäààä íºõöºë, øàëòãààí áîëñîí.  

Ýöýñò íü, XIX çóóíû ñ¿¿ë, ÕÕ çóóíû ýõýí ¿åä Ìîíãîë ðóó ÷èãëýñýí Áóðèàä íàðûí 

í¿¿äëèéí ¿éë ÿâö íü çºâõºí òóõàéí öàã ¿åèéí óëñ òºðèéí íºõöºë áàéäëààñ øàëòãààëàí ºðíºñºí 

òºäèé áóñ, õàðèí Áóðèàä óãñààòíû ººðèéí íü îþóí ñàíààíä òºëºâøèí èðñýí óãñààòíû óõàìñàð, 

çºí áèëèãýýñ óëáààëñàí äîìîã òóóëüñèéí õýëáýðýýð ¿çýë ñàíààíû õóâüä áèåæèæ, óãñààòíû 

äîòîîä õºãæëèéí ç¿é òîãòëûí äàãóó ÿâàãäñàí óãñàà-ò¿¿õèéí òîìîîõîí ¿çýãäýë áàéñàí áîëîëòîé 

õýìýýí ä¿ãíýæ áîëîõîîð áàéíà.            
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1. Ìîíãîë÷óóä ìàíàé ýðèíýýñ 200-300 æèëèéí ºìíº ¿åýñ àéðàã (öýãýý) íýðò, àðèóí 

÷àíàðò ýñãýëýí óíäààã õýðýãëýñýýð ýä¿ãýý ¿åèéã õ¿ð÷ èðñýí ò¿¿õòýé áèëýý. “ÌÝª III 

ìÿíãàíû 2-ð õàãàñò òºâ àçèéí ýðòíèé íýðä ãàðñàí òîìîîõîí àéìãèéí íýã Õ¿íí¿÷¿¿ä ýñãýñýí 

óíäàà àéðãèéã ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð áýëäýæ áàéñàí òóõàé òýìäýãëýñýí áàéäàã”
3
 Ýíäýýñ ¿çâýë 

ºâºã ìîíãîë÷óóäûí ¿åýñ ýíýõ¿¿ ýñãýëýí óíäààã õèéæ áàéæýý. 

Îäîîãèéí áèäíèé íýðëýæ çàíøñàí áóðèàäóóä (àíõíû íýð íü áèø ÷ áàéæ ìàãàäã¿é Ä.Õ.) ºâºã 

ìîíãîë óãñààòàí ìºí ãýäýãòýé ñàíàë íèéëýõýýð áàðàõã¿é ºâºã ìîíãîë óãñààòàí ãýäãèéã çºâõºí 

Õ¿íí¿ãýýð õÿçãààðëàõàà áîëüæ á¿ð öààíà õàðæ, ñóäàëæ, áè÷èõ ýðäýìòýä ÷ ãàð÷ èðæ 

áàéíà. Õîðè áóðèàä ãýäãèéí õîðè ãýäýã íýð íü Õîðèäîé ìýðãýíèé íýðíýýñ ¿¿ññýí íýð áóñ ºâºã 

ìîíãîë óãñààòàí áîëîõ Òèãð, Åâïðàò ìºðíººð 4-6 ìÿíãàí àìüäàð÷ àñàí Ñ¿ìýð (Øóìåð) íàðûí íýã 

ñàëáàð Õîðàä áóþó Õîð ìîíãîë ãýäãèéí õîð þì ãýæ ¿çâýë õîðè áóðèàäóóä ºâºã ìîíãîë 

óãñààòíû íýã áîëîõ íü òîäîðõîé. ¯¿íýýñ ¿çâýë öýãýýã õîðè÷óóä õèéæ áàéñàí áàéõààñ 

çàéëàõã¿é. ªìíºõ ºâºã äýýäýñ íü öýãýý õèéæ áàéñàí áîëîîä ë Õ¿íí¿ íàð õèéæ áàéñàí áàéæ 

òààðíà.  

Îðîñûí íýãýí ýðäýìòýí, Õóáèëàé õààíû ¿åä õààíû îðäîíä öàãààí ã¿¿íèé ñ¿¿ã õààíû óäàì 

óãñààíûõàí, ò¿¿íèé äîòîð õîðè÷óóä óóõ ýðõòýé áàéñàí òóõàé áè÷ñýí áàéäàã àæýý. Ýíý 

áîë Õóáèëàé õààí õîðè÷óóäòàé óðüäûí öàãò óäàì óãñààíû õîëáîîòîé áàéñíûãàà äóðñõàí 

õ¿íäýòãýñíèé èëýðõèéëýë ìºí.   

ÌÍÒ-íû 28-ð ç¿éëä “Áîäîí÷àð õàðöàãàà òàâèí ºäºð á¿ð, òýð àéëä î÷èæ öýãýý ãóéæ 

óóãààä...”
4
, 31-ð ç¿éëä “...òýä èðãýí ºã¿¿ëð¿¿í ºäºð íýãýí èðãýí ìàíä èðæ ýñýã óóæ îäíî”

5
 

ãýõ ìýò÷èëýí òýìäýãëýãäñýí áèé. Áîäîí÷àðààñ ýõòýé ×èíãèñèéí àëòàí óðàãòàí, Õîðè îâîãòîí 

õî¸ð áîë íàãàö, çýýãèéí õîëáîîòîé, ÿàõûí àðãàã¿é ìàõàí òºðë¿¿ä áèëýý. Èéìä ò¿¿íèé 

(Áîäîí÷àðûí) ñàëàà ñàëäàð íü öýãýýíýýñ àíãèä, ò¿¿íèéã õèéæ ìýääýãã¿é áàéõ ¿íäýñ 

áàéõã¿é. Ýíý áîë á¿ð íààøëóóëæ ¿çñýí õýðýã þì.  

2. Áóðèàäóóä 17-ð çóóíû 2-ð õàãàñ õ¿ðòýë ìîíãîëûí åðòºíöººñ ñàëààã¿é, òýä äàéòàæ, 

íàéðàìäàæ ÿìàãò õàìòäàà ÿâñààð ë ò¿¿õèéí ñàëàà çàìûí ýõýíä òóëæ èðñýí. Òýãýõëýýð 

ìîíãîë÷óóäûí ýðõýìëýäýã èäýý ÷ áîëäîã, óìäààí ÷ áîëäîã ýíý öýãýýã áóðèàäóóä òýäíèé íýãýí 

àäèë õèéæ ÷ áàéñàí, õýðýãëýæ ÷ áàéñàí íü òîäîðõîé. ×óõàìäàà áóðèàäóóä ñàëàà çàìààð îðæ 

îäñîí (îðîñò îðñîí) òýð öàãààñ ë áóðèàä íàð öýãýý õèéæ ìýääýã, ìýääýãã¿éí òóõàé ¿ã ÿðèàíû 

ýõ ¿¿ñâýð òàâèãäñàí þì.  

3. ªâºðìîíãîëûí ïðîôåññîð ×èíäàìîíè “Äýëõèéí íýâòýðõèé ò¿¿õ” áîëîí “Âýé óëñûí ò¿¿õ”-

èéã ¿íäýñëýí ò¿ìýäèéí òàë õ¿ðòýë íóòàãëàæ áàéñàí áóðèàäûí ºâºã äýýäýñ áîëîõ Çýðãý áóþó 

Ñýðãý ìîíãîë÷óóäûí á¿ðýëäýõ¿¿íä Äè, Áèåðýõè Ãàëáèí (Õîðè áóðèàäûí 11 îâãèéí íýã 

Õàëáèí îâãèéí íýã ñàëáàð áóþó õ¿õ¿¿ð Ä.Õ.), Àãà (èéì íýðòýé îâîã àéìãèéíõàí ç¿¿íøèëæ 

íóòàãëàñàí íóòãèéã Àãà õýìýýí íýðëýæ áàéæ áîëçîøã¿é Ä.Õ.), Èõèðõèí Õîðè (Ýõèðýäýýñ 

ñàëáàðëàñàí õîðè îâîãòîí áàéõ ìàãàäëàëòàé Ä.Õ.) çýðýã îâîã àéìãóóä áàãòäàã áàéñàí áºãººä 

òýä áýð áóóëãàõäàà öýãýý óóäàã áàéñàí, áàñ àäóó äàâàìãàéëñàí í¿¿äëèéí ìàë àæ àõóéã 

ãîëëîí ýðõýëæ áàéñàí í¿¿äýë÷èí àéìãóóä áîëíî”
6
 õýìýýí áè÷èæ áàéíà.  

Òýä àäóóíû àøèã òóñûã ñàéí ìýääýã, ñàéí àøèãëàäàã, àìüäðàë àõóéä íü ¿íýëæ áàðøã¿é 

õóâü íýìýðòýéä òèéíõ¿¿ àäóóã ãîëëîí ýðõýëæ áàéñíû äýýð àäóóã õ¿íèé íàéäâàðòàé òóñëàã÷ 

õàíü ãýæ ¿çäýã áàéñàí áèçýý. Ýíý òóõàé áóðèàäûí ýðäýìòýí Ãåííàäèé Áóøêóåâ áè÷èõäýý 

“áóðèàä õ¿í ÿìàãò ìîðüòîé õàìò áàéñàí áºãººä ìîðü ýçíýý àÿí äàéíû õºëä àìü íàñûã íü äààæ 

ÿâñàí òºäèéã¿é öýãýý, ìàõ çýðýã îëîí òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ºãäºã, ýíý ýðèíèé ýõíèé ìÿíãàí 

æèëä Áàéãàëèéí öààä áèåèéí áóðèàäóóäûí ýðõëýõ àæ àõóéí ¿íäñýí õýëáýð íü áîëæ áàéëàà. 

Áóðèàäûí ¿ëãýð äîìîãò ìîðü ýðò óðüä öàãò òýíãýðýýñ áóóæ èðñýí áºãººä õ¿íèé õýë 
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çàÿàãäñàí öýâýð àðèóí àìüòàí ãýæ ãàðäàã áèëýý. Òèéì ÷ ó÷ðààñ áóðèàäóóä òýíãýðèéí 

çààäñûã òýíãýðèéí ã¿¿íèé ñ¿¿ õýìýýí èòãýäýã áàéæýý”
7
 ãýæ áè÷ñýí áàéäàã.  

Àäóó, ã¿¿íèé àøèã øèì íü òýð äóíäààñ ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð áýëòãýñýí öýãýýíèé à÷ òóñ àñàð 

èõ áàéñíû óëìààñ áîëîí õîîëîî îëæ, õîðòíîî äàðæ, õîëûí àÿíä ÿâàõ çýðýã àìüäðàëûí õýðýãöýý 

øààðäëàãà íü ìîðüã¿éãýýð ñýòãýøã¿é áàéñíû óëìààñ àäóóã òýíãýðò ãàðòàë ºðãºìæèëæ, 

òýíäýýñ ýðã¿¿ëýí áóóëãàæ ¿ëãýð äîìãèéí áààòàð áîëãîí õóâèðãàæ óëìààð ò¿¿íèéã ø¿òëýã 

áèøðýëèéí îáúåêò áîëãîñîí ãîë ýçäèéí íýã íü ÿàõûí àðãàã¿é áóðèàäóóä áèëýý. 

Áóðèàäûí ýðäýìòýí È.Á.Áàòóåâà, Á.Ð.Çîðèãòóåâ íàð XIX çóóíû äóíä, ÕÕ çóóíû ýõýí 

¿åèéí áóðèàäûí ìàë àæ àõóéí óëàìæëàëûã ñóäàëñàí õýýðèéí øèíæèëãýýíèé àæëûí ìàòåðèàëä 

òóëãóóðëàí áè÷ñýí “Áóðèàäûí ìàë àæ àõóé áà ìàë àæ àõóéí óëàìæëàë” ãýäýã ºã¿¿ëýëäýý:  

“...Ñèáèðèéí äîðíîä õÿçãààð íóòãèéí Àãûí áóðèàäóóä ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð êóìûñ õèéäýã 

áàéæýý...”
8
 ãýæ áè÷ñýí áîë íýðò ýðäýìòýí Æ.Á.×èìèòäîðæèåâ ãóàé 1703 îíä Õîðèéí çîíû 

òºëººëºã÷èä öàãààí õààíä áàðààëõàõàä òýäíèéã àõàëæ ÿâñàí òºëººëºã÷äèéí òýðã¿¿í 

Òóðàõèíû Áàäàí, óäãàí Àáàæàà íàð Ïåòð I õààíä õàíäàæ õýëñýí ¿ãíýýñ ýøèëñíèéã 

ñèéð¿¿ëáýë “Ýðäýíèéí äýýä àëòàí åìá¿¿, ýäèéí äýýä áóëãàí äýýëèéã ýçýí õààí òàíä õîðèéí 

çîíûõîî õ¿ñýëò äààëãàâðààð õîëûí õîëîîñ õ¿ðãýæ èðëýý áèä” ãýæ ãàðäóóëààä øèìèéí äàðñàà 

àÿãàëæ “òàëûí õºõ òýíãýðèéí òàíàí öàãààí ¿¿ë øèã, òàñûí äýâýëò õ¿ðýìã¿é òàãèéí öàãààí 

îðãèë øèã, ìÿíãàí ã¿¿íèé àéðàã (öýãýý Ä.Õ.) þ¿ãýýð á¿òýýãäñýí, àëñ õîëûí õîðè÷óóäûí 

àðèóí öàãààí ñýòãýëèéí àøäûí åðººë øèíãýñýí àìòàò èäýýíèéõýý äýýæèéã àëäàð õ¿íäýò, 

ºíäºð äýýä ýçýí òàíä ºðãºí áàðüæ õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëæ áàéãààã ìèíü õ¿ëýýí àâ÷ àæààìóó 

õýìýýí õýëñýí ãýäýã”
9
 ãýæ áè÷ñýí çýðãýýñ õàðàõàä àãà, õîðèéí áóðèàäóóä öºìººðºº ã¿¿ 

áàðüæ öýãýý õèéæ áàéñíûã ãýð÷èëíý. Ìºí Ø.Á.×èìèòäîðæèåâ ãóàéí öóãëóóëãàíä áàéãàà 

õóðäàí ìîðèíû öîëíû òºãñãºëä “Ìîðèíîé ñóëà äóóäàæà áàðàìñààð àéðàã, ñýãýýãýýð ò¿ð¿¿ 

ìîðèíîé äóõà ìàãíàéå ìèëààäàã...”
10

 ãýæ òýìäýãëýñýí áèé.  

Õî¸ð. Àìàí çîõèîëûí “äàëàéãààñ” 

1. ¯ëãýð, òóóëüñààñ: 

à) Áóðèàäûí “Àëàìæ Ìýðãýí” áààòàðëàã òóóëüñò: 

 “Õàäàì áààáàé áàéíàëòà,  

 Òàíäàøüå åðýhýýð 

 Ãàøóóí èäåý ¿ãýéëüáè,  

 Õ¿ð¿íã¿hººø óóõàì!”
11

 (Õàäàì ààâûíäàà èðñíýýñ õîéø ãàøóóí èäýý àìññàíã¿é, 

õºðºíãºíººñ ÷èíü õ¿ðòýå). Óã òóóëüä õºðºíãºíººñ ãàäíà ñàâ (õºõ¿¿ð), á¿ë¿¿ð ãýõ ìýò 

öýãýýíèé õîëáîãäîëòîé íýð òîìú¸î îëîí ãàðäàã. “Àëàìæ ìýðãýí” òóóëüñ áîë ýõèéí ýðõò ¸ñíû 

¿åèéí àðäûí á¿òýýë áîëîõ ó÷ðààñ öýãýýã ìºí òýð ¿åä ë õèéæ áàéñíûã ãýð÷èëíý.  

á) “Õàðàëòóóð õààí” òóóëüä: 

 “...Òóÿà òàòàìà ¿íãýòýé 

      Òîëî òàòàìà øàðàéòàé 

      Òîëîäîíü òîãîî íýðýìý,  

      Ãýðýëäýíü ã¿¿ hààìà...”
12

 ãýñýí áèé.  

Ýíä ãýðýë ãýãýýíä íü ñ¿¿ ñààìààð ãýæ õýëæ áàéãààã íü áîäèò ¿éëèéí òóñãàë áàéæ 

òààðíà, ººðººð õýëáýë ã¿¿ ñààæ öýãýý ýñãýæ, òîãîî íýðæ áàéñíûã øóóä õýëæ áàéíà.  

2. Åðººë ìàãòààëûí ç¿éëýýñ: 

Ã¿¿íèé ñààëü ñ¿¿ã àøèãëàäàã áàéñàí òóõàé ìýäýý óãñààòíû ç¿é÷ Ä.×îéæèëñ¿ðýíãèéí 

1958 îíä Áóðèàäûí ýðäýì-øèíæèëãýýíèé õ¿ðýýëýíãýýñ ñèéð¿¿ëæ àâñàí “Øóâóóí èðýõ¿éä 

äàëëàãà àâàõûí ñóäàð îðøèâ”
13

 íýðò íýãýí áÿöõàí òîâõèìîë áèé. Ýíý íü ºäãººãèéí òîâ÷îîð 

õýëæ çàíøñàí øóâóóíû äàëëàãûí áóðèàä õóâèëáàð àæýý. 
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Ýíý íü ìºí äýýðõ çîõèîã÷èéí 1956 îíä Áóëãàí àéìãààñ îëæ àâ÷èðñàí “Øóâóóí èðýõ¿éä 

äàëëàãà àâàõóé ñóäàð ýíý áóé” õýìýýõ ñóäàð÷ëàí áè÷èãäñýí ºâðèéí íîì äàõü øóâóóíû 

äàëëàãûí ¿ãòýé áàðàã àäèë àæýý. Ýíý íü òýð íóòàãò áóðèàäóóä àìüäàð÷ áàéñíû ãýð÷ áóé 

çà. Øóâóóíû äàëëàãà ãýäýã áîë òºëºº áîéæóóëàí, ìàë ñ¿ðãýý ºñãºæ, ýõ ìàëûí õèøèã áóÿíûã 

ãóéæ áóé åðººë þì.  

Ö.Äàìäèíñ¿ðýíãèéí ýðõëýí ãàðãàñàí “Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí äýýæ çóóí áèëèã îðøâîé” 

õýìýýõ ýìõýòãýëä áóðèàäûí øóâóóíû äàëëàãûí ýðòíèé íýãýí õóâèëáàð îðæýý. Óã õóâèëáàðò 

(åðººëä):  

Õºõºº øóâóóí äîíãîäîõîä,  

Õºõºã÷ ã¿¿ óíàãàëàõàä,  

Õ¿ññýí õàìàã áóÿí 

Õèøèã èðò¿ãýé! 

Õóðàé! Õóðàé!”
14

 õýìýýæýý.  

Àðàé õîæóó ¿åèéí õóâèëáàð (17-ð çóóíààñ õîéøèõ) áîëîõ 26 áàäàã äàëëàãûí åðººëèéí 2 

äàõü áàäàãò: 

 Öàãààí öàí øóâóó èðýõýä 

 Öàñò óóë ãýñýõýä  

 Öàãààã÷ ã¿¿ óíàãàëàõàä  

 Öàãëàøã¿é èõ áóÿí õèøèã èðò¿ãýé! 

Õóðàé! Õóðàé! Õóðàé!
14 

ãýæ áàéõàä 11 äýõ áàäàãò: 

“Äýëäýí ÷èõò ãºðººñ òºðºõºä 

Äýëýí èõò ã¿¿, ¿íýý ñààõàä 

Äýëãýðýíã¿é èõ áóÿí õèøèã èðò¿ãýé! 

Õóðàé! Õóðàé! Õóðàé!
14

” ãýæ áàéãàà íü ñ¿¿ ñààæ àøèã øèìèéã íü àâ÷ áàéñàí áîëîõ 

íü òàéëáàðã¿éãýýð îéëãîãäîíî. Áàñ äàëëàãûí åðººëèéí ø¿ëýãò õóí öàãààí àäãóóñàí, ºíäãºí 

öàãààí àäãóóñàí, áóóðàë àäãóóñàí ãýõ ìýòýýð öàãààí ºíãèéã îëîíòàà õýëæ áàéãàà íü öàãààí 

ñýòãýë, ñàéõàí ñàíàà, ñààëü ñ¿¿ ãýõ çýðãèéã öàãààí ºíãººð áèëýãøýýæ, íºãºº òàëààð ñ¿¿ 

ñààëü àðâèæèæ, íýìýãäýõèéí áèëýãäýë áîëãîñîí íü èëýðõèé. Òýãýýä ÷ ×èíãèñèéí ¿åä èõ 

öàãààí ñ¿ðýã, èõ öàãààí ñ¿ðãèéí òàõèëãà ãýæ áàéñàí íü ó÷èð ç¿éí õîëáîãäîëòîé áîëíî. 

Ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð áýëòãýäýã èñãýëýí óíäààíûõàà èä øèäèéã ýðõýìëýí äýýäëýõäýý 

ò¿¿íèéã öàãààí ºíãèéí ººð íýã íýð áîëîõ öýãýýí (ñýãýýí)-èé öýãýý (ñýãýý)-ýýð íýðëýýä 

çîãñîõã¿é Õîðè÷óóä îâîã ÿñíûõàà ñàëáàðûã õ¿õ¿¿ð (õºõ¿¿ð) ãýæ öýãýý àãóóëäàã ñàâíû 

íýðýýð íýðëýñýí áàéäàã. 

(öýãýý, õ¿õ¿¿ð-èéí òàëààð õîéíî õýëýãäýíý)     

  Áóðèàäûí ò¿ðý õóðèìûí åðººëä:  

“...Îìîã ñàãààí ñýòüõëòýé 

Îëîí õàíè í¿õýäòýé 

Àéðàã, ñýãýý ä¿¿ðýí...”
15 

ãýæ áàéõàä áàñ áóðèàäûí ç¿éð öýöýí ¿ãýíä:  

“...Àéðàã, ñýãýýíhýý ãàðàhàíøhàà, àðõèí õàðà  

Àðøàæà ç¿ëýãýæý áàéäàãøhàà, òîãîîí õàðà 

Àëòà ì¿íãººð øýìýýøühàà, ¿hýí õàðà”
15

 ãýæ õýëäýã. 

Ýíý ìýòýýð àðäûí àìàí çîõèîëûí òºðë¿¿äèéã ø¿¿ðäýýä áàéâàë àéðàã, öýãýýíèé òóõàé 

ìýäýý ñýëò îëîí àðàâ òààðàëäàõ áîëîëòîé. 

3. Áººãèéí äóóäëàãà, öàöàë, òàõèëãûí çàí ¿éëýýñ: 

Àëõàíñàéí Ýäèðõýí õýìýýõ áººãèéí äóóäëàãàä: 

 “Óóhàí åõý óhàí áýëýéë,  



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 121 

Óíàhàí hàéõàí äàéäà áýëýé,... 

Çýëýäý áàéhàí óíàãàä áýëýé,  

Çýëýðýæý hàéõàí hýìíýé! 

Çýðãýäý hóóhàí ¿áýãýäøíè  

Çóãààëàæà hàéõàí hóóëàé!”
16

 ãýæ äóóääàã áàéíà.  

Çýëýíä óíàãà áàéíà ãýäýã íü ã¿¿ áàðüñíûã õýëæ áàéãàà íü òîäîðõîé áºãººä öààø íü 

çýðãý äýâýýðýý ñóóñàí ºâãºä, çóãààëæ áàéäàãñàí ãýäýã íü ºâãºä ýðýìáý äýñýýðýý 

ñóóöãààæ öýãýý óóæ, õóóð÷ õººðºëäºæ áàéäàã íü ñàéõàí ñàí ãýæ äóðñàí õýëæ áóé õýðýã. 

Ýíý íü áóðèàäóóä öýãýýã ìýäýõýýð áàðàõã¿é, õèéäýã, õýðýãëýäýã áàéñíûã ãýð÷èëíý. 

Áóðèàä çîíû ýðòíýýñ íààø íóòàãëàæ èðñýí, öàöàë ºðãºæ õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëáýë çîõèõ 

Áàéãàë, Ñýëýíãý, Îíîí çýðýã ø¿òëýãòýé òîìîîõîí íóóð, óñíû íýð¿¿ä ýðòíèé áººãèéí äóóäëàãûí 

ãàð áè÷ìýë¿¿äýä áàéíãà äóðäàãäàæ áàéäàã. Òóõàéëáàë, ºâºð ìîíãîëûí ýçýí õîðîîíä 

õàäãàëàãäàæ áàéãàà “Ã¿¿íèé öàöëûí ñóäàð”-ò ø¿òëýã, òàõèëãàò îëîí ãàçàð óñíû äîòîð Õàí-

äàëàé, Õàòàí-äàëàé ãýæ äóðäàãääàã íü Áàéãàë äàëàé þì.  

 ... Áàéãàë äàëàéí óñ áîëîí îéð îð÷íûõ íü á¿õ áàÿëàãèéã ýçýãíýæ áàéäàã ýçýí-ñàâäàã 

áàéäàã ãýäýãò áóðèàäóóä ýðòíýýñ èòãýæ, ò¿¿íèéã ø¿òýæ, òàõèæ èðñýí
17

 ò¿¿õòýé áèëýý. 

Áàéãàë äàëàé (íóóð) áîë ãàíö áóðèàäóóä ÷ áèø áàñ ñàõàä, ýýâýíõý (ýâåíê) çýðýã îëîí ÿñ 

óãñààíûõíû íóòàãëàæ èðñýí óóãóóë íóòàã ó÷ðààñ òýäíèé àëü àëü íü Áàéãàë äàëàéä 

öýãýýãýýð öàöàë ºðãºæ õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëäýã áàéñàí íü “Ã¿¿íèé öàöëûí ñóäàð” õýìýýõ 

íýðòýé ñóäàð áàéãààãààñ èëýðõèé áàéíà.  

Áóðèàäóóä ìîíãîëûí åðòºíöººñ òàñàð÷ îðîñò îðñîí òýð ¿åýñ öýãýý õèéäýã óëàìæëàë íü 

îðõèãäîõ ýõëýë òàâèãäñàí òóõàé ºìíº äóðüäñàí. Ãýâ÷ Îðîñò àëáàò áîëæ îðñíîîð ë ãýâ ãýíýò 

öýãýý õèéõýý áîëüñîí ãýâýë õóäàë áîëíî. 

 1702 îíä õîðèéí òºëººëºã÷èä Ïåòð I õààíä áàðààëõàõààð ìîðäñîí òàëààð, “...Õîðèéíõîí 

íýãýíòýý Îéõîíû ýçýíä ºðãºë áàðüæ õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëýýä àëñûí àÿíä çîðüñîí ýðýëõýã ýë÷ 

íàðûíõàà äºðººã öàãààí ã¿¿íèé öýãýýãýýð öàâäàæ ìîðäóóëñàí áèëýý”
18

 õýìýýí áóðèàäûí 

ýðäýìòýä Ö.À.Æèìáèåâ, Ø.Á.×èìèòäîðæèåâ íàð áè÷ñýí áàéäàã. ¯¿íýýñ ¿çâýë Îðîñò îðñîí 

áóðèàäóóä 1700-ààä îíä öýãýýãýý õèéñýýð ë áàéñàí áàéíà.  

Áóðèàäóóä ãàçàð øîðîîã èõýä äýýäëýí ýõòýéãýý ç¿éðëýí õ¿íäýòãýäýã, ò¿¿íòýé òóéëûí 

áîëãîîìæòîé õàðüöäàã óëàìæëàë, õ¿ì¿¿æèëòýé õ¿ì¿¿ñ áèëýý. Ýíý òàëààð “Áóðÿòû” õýìýýõ 

öîìîã íîìîíä áóðèàäóóä “òàõèëãûí íààäàì õèéõäýý ãàçàðò öàãààí ýñãèé äýâñýæ, öàãààí õóñ 

áîñãîí ò¿¿íèéãýý öàãààí òîðãîí çàëàìààð ÷èìýãëýæ, öàãààí ã¿¿íèé öýãýýãýýð ãàçðàà 

ìÿëààæ, ò¿¿íýýñ õèøèã áóÿí ãóéäàã çàíøèëòàé”
19

 ãýæ áè÷ñýí áèé. Ìºí “Áóðèàä çîí òàõèëãà, 

òàéëãàäàà, îâîî óóëàíäàà î÷èõäîî öàãààí èäýýíèé ç¿éë-ñ¿¿, òàðàã...õºðºíãº, ºðºì, õóðóóä, 

òîãîîíû àðõè àâàà÷èæ...àðõè, öýãýýíèéõýý äýýæèéã õàíãàé äýëõèéäýý ºðãººä óóæ èäýæ 

õºãæèí áàÿñàæ íàéðëàäàã”
20

 ãýæ áàðóóí áóðèàäûí ñóäëàà÷ Ï.Ñ.Ñàìáóåâ áè÷æýý. 

Ãóðàâ. Õîë, îéðûí õ¿ì¿¿ñèéí õóó÷ ÿðèàíààñ 

1. Ãàäààäûí çàðèì æóóë÷äûí òýìäýãëýë 

Àëäàðò æóóë÷èí Ìàðêî Ïîëî Õóáèëàé õààíû ¿åä “Õààí ÿçãóóðòàí áóþó ººðººð õýëáýë 

×èíãèñ õààíû òºðºë óãñààòàí” íàðûí öýãýý óíäààíä çîðèóëàãäñàí “çºâõºí ã¿¿ íü ò¿ì ãàðóé 

áàéäàã”. Óóë öàãààí àäóóí ñ¿ðãèéã òóñãàé ìàëæèæ áàéæýý. Öýãýý, òàðàã, õîîðìîã óìäààí 

íü ìîíãîë÷óóäûí õàìãèéí ãîë, õàìãèéí ÷óõàë óìäàà, õîîë áîëñîîð èðñýí þì.  

Ìîíãîëûí õààíò òºðèéí ¿åä ÷ àðä, öýðãèéí àìóó õ¿íñíèé õºìðºãò öýãýý, òàðàã òýðã¿¿í 

áàéðûã ýçýëæ áàéñàí àæýý. Õàðúÿàò îëîí àéìàã óëñ, àëáàò áîîëîîñîî àëáà òàòâàð àâàõäàà ÷ 

ã¿¿íèé (öýãýýíèé) ãàéëèéã ÷óõàë íýãýí ç¿éë áîëãîäîã áàéæýý
21

. Õýìýýí òýìäýãëýñíèé äîòîð 
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“×èíãèñ õààíû òºðºë óãñààòàí” ãýäýãò õîðè÷óóä ÿàõûí àðãàã¿é õîëáîãäîíî. ¯¿íòýé ºìíº 

äóðüäñàí îðîñûí ýðäýìòíèé ¿ã ÷ óÿëäàæ áàéíà.  

1200-ààä îíû äóíäóóð Ìîíãîëûí ýçýíò ã¿ðíýýð çîð÷ñîí Ãèéîì äå Ðóáðóê “...Ýõíýð, 

õ¿¿õí¿¿äèéí òàëûí ç¿¿í õàòàâ÷èíä ¿õðèéí äýëýíãýýð õèéñýí... ä¿ðñ áèé. Òýð áîë ¿íýý 

ñààäàã ýìýãòýé÷¿¿äýä çîðèóëàãäñàí àæ. Ó÷èð íü ãýâýë òýäýíä ë ¿íýý ñààõ àæèë 

íîîãääîãèéíõ áóþó. Ýð÷¿¿äèéí òàëûí íºãºº õàòàâ÷èíä ã¿¿íèé äýëýíãýýð õèéñýí ººð íýãýí ä¿ðñ 

áèé. Òýðèéã ýðýãòýé÷¿¿äýä õàíäóóëàõ àãààä øàëòãààí íü ãýâýë òýä ã¿¿ ñààäàã 

àæãóó...ýð÷¿¿ä íü... àäóó ìàíàæ ã¿¿ ñààõ á¿ëãýý... ìºí àéðãàà á¿ëæ, àéðàã àãóóëàõ 

õºõ¿¿ð ¿éëäâýðëýäýã”
22

 õýìýýí òýìäýãëýæýý. Ýäãýýð ä¿ðñ¿¿ä íü ºíãºö õàðâàë ýðýãòýé, 

ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí õºäºëìºðèéí õóâààðèéã çààõ ìýò áîëîâ÷ öààä óòãààðàà ñ¿¿ ñààëèéã õàðæ 

õàíäàæ, òýòãýæ áàéäàã ñàõèóñàí òýíãýðèéí òºëººëºë áîëñîí îíãî ø¿òýýí¿¿ä àæýý. 

Ðóáðóêýýñ ýøèëñíèé ó÷èð ãýâýë ÿã èéì ä¿ðñ¿¿ä (ñàõèóñóóä) áóðèàäàä áàñ áàéñàí 

áîëîëòîé. ¯¿íèéã õîéíî ºã¿¿ëýõ ªâºð ìîíãîëûí ºíäºð íàñòàí Îíòîí áóþó ãýðýë÷óëóóí ãóàéí 

äóðñàìæ ÿðèà íîòîëæ áàéãàà þì.  

Äýýðõ òýìäýãëýëýýñ ¿çâýë ã¿¿ ñààíà, àéðàã á¿ëíý ãýäýã íü ýð÷¿¿äèéí õèéäýã õ¿÷èð 

àæëûí íýã áàéñàí íü îéëãîãäîíî.  

Ïëàíî Êàðïèíè, Âèëüÿì Ðóáðóê íàð ÷ ãýñýí ìîíãîë÷óóä çóíäàà Êóìèñ áóþó ã¿¿íèé ñ¿¿ 

õýðýãëýäýã òóõàé òýìäýãëýñýí áàéäàã. Ýíäýýñ Êóìèñ ãýäýã ¿ãèéã àíõààðàëäàà àâàõ íü 

÷óõàë ãýæ áîäíî. Ýíý òóõàé õîéíî ¿ã õýëëýãèéí õýñýãò ººðèéí ñàíàë áîäëîî õýëýå.  

Áàéãàë îð÷ìîîð àÿëñàí óãñààòíû ç¿é÷ Ãåîðãè Èîãàí-Ãîòëèáûí 1775 îíä áè÷ñýí “Îðîñ 

ã¿ðíýýð õèéñýí àÿëàëûí òýìäýãëýë” õýìýýõ íîìîíäîî áóðèàäûí àìüäðàë, àæ áàéäëûí òóõàé 

÷óõàë ìýäýý ¿ëäýýñíèéã ýø áîëãîæ áóðèàäûí ýðäýìòýí Â.À.Ìèõàéëîâ áè÷èõäýý: 

“...Áóðèàäûí ìàë àæ àõóéí ¿íäñýí ñàëáàð íü àäóóíû àæ àõóé áàéñàí áºãººä òýä àäóóíä 

àñàð èõ ñýòãýë ãàðãàæ àð÷èëæ ìàëëàäàã áàéñàí þì. Òýä àäóóíû òîî òîëãîéã õýçýý ÷ 

õÿçãààðëàæ áàéãààã¿éãýýð áàðàõã¿é, õàðèí ÷ õýìæýý õÿçãààðã¿é ºñãºõèéí òºëºº ç¿òãýäýã 

áàéëàà. Òýä àäóóíû ìàõààð àðààíû ø¿ëñ àñãàðàì àìòàò õîîë õèéæ, ñ¿¿íýýñ íü àéðàã 

(öýãýý Ä.Õ.), àðõè, áÿñëàã ãàðãàæ, àðüñààð íü ãóòàë õóâöàñ, òîíîã õýðýãñýë ¿éëäýæ, 

ÿñûã íü íóì ñóìàíä õýðýãëýæ øºðìºñººð íü óòàñ áýëòãýæ, äýë ñ¿¿ëýýð íü äýýñ òîìæ óÿà 

îîñîð áîëãîõîîñ ºãñ¿¿ëýýä õîìîîëûã íü õ¿ðòýë õîíü õóðãàíäàà äýâñýõ, õîíîãèéí ò¿ëø áîëãîõ 

çýðãýýð àäóóíû àøèã øèìèéã àëäàõã¿é àøèãëàæ ÷àääàã àðä ò¿ìýí áàéëàà”
23

 ãýæ áè÷ñýí íü 

àäóóã ýðõìýýñ ýðõýìä ¿çýæ áàéñíû ãîë ãîãöîî íü ¿¿íä áàéñíûã õàðóóëíà. Ò¿¿íèé äîòî 

öýãýýíèé à÷ õîëáîãäëûã äýëãýð¿¿ëæ äóðüäâàë á¿õýë á¿òýí íîì áîëîõ íü îéëãîìæòîé ó÷èð 

¿¿ãýýð õÿçãààðëàÿ. ¯¿íýýñ ãàäíà áóðèàäóóä ã¿¿íèé öýãýýãýýð òîãòîõã¿é, áóñàä ìîíãîë 

óãñààòíû õèéäýã á¿õèé ë òºðëèéí àéðàã, öýãýý õèéæ áàéñàí ìýäýý áàñ áàéíà. Òóõàéëáàë, 

äýýðõ È.Ãåîðãè “Áóðèàäóóä õîíèíûõîî ñ¿¿ã ã¿¿íèé áîëîí èíãýíèé ñ¿¿òýé õîëüæ áà ýñâýë 

òýð õîëüöîî íýðæ àðõè ãàðãàäàã”
24

 ãýæ òýìäýãëýñýí áîëîí ýíý òîâõèìîëûí îðøèë õýñýãò 

äóðüäñàí ýðäýìòýí À.Îþóíòóíãàëàãèéí áè÷ñýí çýðãýýñ ¿çâýë áóðèàäóóä á¿õ ìàëàà ñààäàã 

áàñ áýñðýã öýãýý õèéæ ÷àääàã áàéñíûã õàðóóëæ áàéíà.   

2. Õóó÷öóóëûí äóðñàìæ, ÿðèà 

 à) ªäãºº Óëààíáààòàð õîòíîî àìüäàð÷ áàéãàà Äîðíîä àéìãèéí Äàøáàëáàð ñóìûí óóãóóë 

ºíäºð íàñòàí Ìîîòãîí õàðãàíà Áàëæèðûí Öýãìýä (1910 îíä òºðñºí) èéí ÿðüæ áàéíà. “...Ìàíàé 

õàðãàíûí Äàøèéí Ëîäîéñàìáóó ãýæý ãàíñà áýå ëàìà áàéãøàhýí. Ìàíàéõàí ãàçààãàà íýãý 

æýæýýõýí ãýð áàðèæà áàéëãàäàã áîëëîî. Òýðý ëàìàìíàé ãàáæà ãàðàõà áîëîõîäîíü ìàíàéõèí 

ã¿¿ãýý hààæà ñýãýý áýëýäõýæý ¿ãýhûåíü hàéí hàíàãøàá. Áóðÿàä õ¿í ãýýøý ã¿¿íýé 

àéðàãûå ñýãýý ãýäýã áàéhàí þì. ¯õýðýéíãýý àéðàãûå ìèéíëý àéðàã ãýõý...”
25 
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1910 îíä òºðñºí õ¿í ¿¿íèéã îéëãîæ, òîãòîîõ ÷àäâàðòàé áàéñíûã áîäîõîä ýíý íü 1916-1918 

îíû îð÷ìûí ÿâäàë áîëîëòîé. Ó÷èð íü òýð 1919 îíä ìîíãîë óðóó ýõíèé óäàà ãàðñàí ãýäýã. 

á) ªâºð ìîíãîëûí èðãýí ºíäºð íàñòàí áàòàíàé îâîãò Îíòîí áóþó Ãýðýë÷óëóóí (2002 îíä 94 

íàñòàé áàéñàí) ãóàéí ÿðèàíààñ ¿çâýë ºìíº äóðüäñàí Ðóáðóêèéí òýìäýãëýë äýõ àéðàã 

öýãýýíèé ñàõèóñàí òýíãýðòýé òóí òºñòýé ä¿ðñ òýäíèéä áàéäàã áàéñàí ãýíý. Òýð ÿðèõäàà 

ìàíàé ãýðèéí áàðóóí õàíàíä àðüñààð ¿éëäñýí ìîðèíû ä¿ðñ, ç¿¿í óðä õàíàíä ìºí òèéì, ¿õðèéí 

ä¿ðñ áàéäàã áàéñàí þì
26

 ãýñýí íü Ðóáðóêèéí òýìäýãëýëä õýëýãäñýí çîðèóëàëòààð õèéãäñýí 

ñàõèóñ ÿã ìºí áîëîëòîé.  

â) ¯¿íèéã áàòæóóëàõ íîòîëãîî áîëîõ áàðèìòûã Ìîíãîëûí Ìîíãîë Ìýäëýãèéí èõ ñóðãóóëèéí 

îþóòàí Ä.Áîëäìàà õýëñýí áàéõ þì. Òýðýýð “...Ìºí ¿ð õ¿¿õýäã¿é ýìýãòýé îëîí õ¿¿õýäòýé àéëä 

çî÷ëîõ, õ¿¿õäýä íü áýëýã ºãºõ çýðãýýð õ¿¿õýä çàÿàõ “õ¿íäèéí ¸ñ” ¿éëääýã áàéíà. Õ¿¿õýä 

¿ð÷ëýõýä...ýðýãòýé õ¿¿õäýä ã¿¿, ýìýãòýé õ¿¿õäýä ¿íýý ºãºõèéã “èõ ¸ñ” õýìýýí ¿çäýã íü 

òýäãýýðèéã ýðõýìëýõ, ýðýãòýé ýìýãòýé õ¿íèé ýðõëýõ õºäºëìºðèéã íü áîäîëöîæ áóé õýðýã 

þì”
27

 ãýæýý. 

ã) “Áóðèàä àéë ãýðèéí áàðóóí óðä õýñýãòýý öýãýýíèé õºõ¿¿ð öàõàëæ áàéðëóóëäàã 

áàéñàí”
28

 òóõàé ýðäýìòýí Ã.Ãàíòîãòîõ áè÷ñýí íü ìºí ë ýðýãòýé, ýìýãòýé õ¿ì¿¿ñèéí 

óëàìæëàëò õºäºëìºðèéí õóâààðèéã èëòãýõýýñ ãàäíà áóðèàä àéë öýãýý õèéæ áàéñíûã äàâõàð 

ãýð÷èëíý.  

 ä) “Ìàíàé áóðèàä íàð Êóìûñ õèéäýã áàéñàí. Õàðèí îäîî õèéäýãã¿é, àäóó íü öººðñíººñ 

áîëñîí áàéõ. Òýõäýý ìàíàé Óëààí-¯äýä àéðãèéí ñóâèëàë àæèëëàæ áàéäãèéã áîäîõîä õýí íýãýí 

õ¿ì¿¿ñ Êóìûñ õèéæ áàéãàà ãýñýí ¿ã áèç äýý”
29

 ãýæ Ø.Á.×èìèòäîðæèåâ ãóàéí ãýðãèé 2005 

îíä õóó÷èëæ áàéñíûã ìèíèé áèå òýìäýãëýæ àâñàí áèëýý.  

Äºðºâ. ¯ãèéí ñàíãèéí äàëàé óðóó ºíãèéõ òºäèé õàðâàë. 

Àéðàã, öýãýýíä õîëáîãäîõ ¿ã õýëëýãèéí òàëààð õàëõ, áóðèàä õýëíèé õîîðîíä áàðàã 

ÿëãàà áàéõã¿é ÷ çàðèì íýã ¿ã õýëëýãèéí ãàðàë, àíõäàã÷ óòãà ñàíààã ìºøãºæ ¿çâýë áóðèàä 

íàð öýãýý õèéäýã áàéñíû áàòàëãààã ëàâøðóóëàõàä íýìýð áîëîõ ¿ç¿¿ð ñýæ¿¿ð áàðèãäàæ 

ìýäýõýýð ñàíàãäñàí òóë õýäõýí òîîíû ¿ã õýëëýãèéí òàëààð ñàíàë áîäëîî õýëüå.  

1.  Õ¿õ¿¿ð. (ìîí. õºõ¿¿ð) Öýãýý àãóóëàõ àðüñàí òóëàì áóþó õºõ¿¿ðýýð îâîã ÿñàà 

íýðëýñýí ¿íäýñòýí, óãñààòàí áóðèàäààñ ººð áàéõã¿é. Áóðèàäóóä ñàëáàð îâãèéã 

“Õ¿õ¿¿ð” ãýæ íýðëýäýã íü öýãýý òýäíèé õóâüä èõýýõýí õ¿íäýòãýëòýé ç¿éë áàéñíû 

äýýð òýä öýãýýã ìàø ýðò äýýð ¿åýñ õèéæ áàéñíû òýìäýã ãýìýýð. Óäàì òºðºë õîëäîæ, ÿñ 

õàãàëàõ ¸ñëîë ¿éëäýõèéã òýä “õ¿õ¿¿ð ò¿ðý” ãýæ íýðëýäýã óëàìæëàëòàé áàéëàà. Ýíý íü 

îâãîîñîî ñàëáàðëàí òóñãààðëàæ, øèíý ñàëáàð îâîã ¿¿ñãýã÷èä íü ¿íäñýí îâãèéíõîî èõ 

õºõ¿¿ðýýñ öýãýý òàñëàí àâ÷ ãàðàõ áºãººä õ¿õ¿¿ð ò¿ðý-ä îðîëöîã÷èä ººð ººðñäèéí 

õ¿õ¿¿ðòýé öýãýý àâ÷ î÷èæ íàéð íààäàì õèéäýã áàéñíààñ èéíõ¿¿ “õ¿õ¿¿ð-ò¿ðý” õýìýýí 

íýðëýæýý.  

“Ò¿ðý” ãýäýã íü òºðèéã õýëæ áóé õýðýã. Õ¿õ¿¿ð áîëæ òóñãààðëàõ íü òºðèéí ¸ñëîë 

õèéæ áóéã õýëæ áàéíà. Áóðèàäóóä øèíýýð ãýð á¿ë áîëîãñäûí õóðèìûã “Õóðèì ò¿ðý” ãýäýã 

íü ìºí ë äýýðõèéí àäèë óòãàòàé þì. Ýíý òàëààð ýðäýìòýí Ò.Ãàëñàí “Õóðèì ò¿ðý”-èéí õóðèì 

íü áýëòãýë ¿å, ò¿ðý íü æèíõýíý áàÿð ¸ñëîëûã õýëíý ãýæ òàéëáàðëàñàí áèé. Áèäíèé áîäëîîð 

áîë õóðèì íü íàéð íàéäàì õèéõèéã õýëýõ áºãººä ò¿ðý ãýäýã íü äýýð õýëñýí òºð ãýñýí ¿ã. 

Èíãýõëýýð õóðèì ò¿ðý ãýäýã íü òºð ¸ñíû áàÿð íààäàì ãýñýí ¿ã þì. “Õóâü ñàð õóðèìûí äýýä, 

õóëãàíà ñàð æèëèéí äýýä” ãýæ ÿðüäàãààñ ÷ ¿çñýí õóâü ñàðä òóõàéí îíû õàìãèéí àíõíû áàÿð 

íààäàì õèéäýã ãýñýí ¿ã áîëîõîîñ áèø ÿìàð íýãýí áàÿðò ¿éë ÿâäëûí áýëòãýë ¿åèéã çààäàãã¿é 

áîëîõ íü òîäîðõîé.  
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2. Êóìèñ. Êàçàõóóä öýãýýã Êóìèñ ãýäýã. Áàñ áóðèàäóóä ÷ Êóìèñ, Êóìûñ ãýõ íü áèé. 

Ãýõäýý êóìèñ ãýõ ýíý ¿ã îðîñ õýëíèé êóìûñ ãýäýã ¿ãèéí äóóäëàãà õóâèðààä êóìèñ 

áîë÷èõîîä áàéíà óó ãýâýë òèéì áèø. Õàðèí êóìèñ ãýõ ìîíãîë ¿ãèéã îðîñóóä àâàõäàà êóìûñ 

áîëãîæ õóâèðãàñàí áàéæ òààðíà. Ó÷èð íü öýãýýã ìîíãîë÷óóä õèéäýã áîëîõîîñ áèø îðîñóóä 

õèéäýãã¿é. Èéìä ýíý ¿ã îðîñ ¿ã áàéæ òààðàõã¿é, õàðèí ìîíãîëîîñ çýýëäìýë ¿ã áàéæ òààðíà 

õýìýýí áîäíîì. 

Òîëü áè÷ãýýñ õàðâàë ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð õèéñýí ýñãýëýí (èñãýëýí) óíäààã öýãýý ãýíý
30

 

ãýñýí áóé. Ýíý óíäààã ýñãýëýí àìòòàéí óëìààñ ýñýã (èñýã) õýìýýí íýðëýæ áàéæýý. Ýíý 

ýñýã áóþó èñýã íü óã óíäààíû îíîîñîí íýð íü þì. Èñýã áîë õîîë ÷ áîëäîã, óíäàà ÷ áîëäîã, ýì ÷ 

áîëäîã îíöãîé èä øèäòýé, ò¿¿í äýýð áàñ öýðýã äàéíû ñòðàòåãèéí à÷ õîëáîãäîëòîé, ýäèéí 

çàñãèéí õýìíýëòòýé á¿òýýãäýõ¿¿í òóë èõýä äýýäëýãäýõ áîëñíû óëìààñ ìîíãîë÷óóä ò¿¿íä 

öýãýý ãýäýã õ¿íäýòãýëèéí íýð õàéðëàñàí õýðýã.  

Èñãýëýí óíäààã ÿìàð ÷ ìàëûí ñ¿¿ãýýð áýëòãýæ áîëîõ òóë èñýã áóþó öýãýý íü áàñ 

åðºíõèé íýð áîëíî. ¯¿íýýñ ¿íäýñëýýä ýíý óíäààíû àíõäàã÷ íýð íü êóìèñ áàéæýý ãýæ ¿çìýýð 

áàéíà. Ó÷èð þó ãýâýë, êóìèñ ãýäýã ¿ã Êóí+èñ ãýñýí á¿òýöòýé ãýæ ¿çâýë êóí íü ã¿¿í 

(ã¿¿íèé) èñ íü èñýã (èñãýëýí) ãýäýã ¿ã áàéæ áîëîõîîð. Õàðèí ìîíãîë õýëýíä ã, ê áîëîí í, ì 

àâèà ñýëãýöýõ íü îëîíòàà ó÷ðààñ ñ¿¿ëäýý ê¿í-èé ê íü ã-ýýð, í íü ì-ýýð ñîëèãäîæ êóìèñ 

áîëæýý ãýæ áîäîãäîíî. Ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð õèéñýí èñýã ãýñýí ¿ã. Ã¿¿í (ê¿í) áóþó ã¿¿íèé ãýäýã 

òîäîòãîëûã íü îðõèîä èñ áóþó èñýã (ýñýã) ãýæ òîâ÷îîð õýëäýã áîëñîí áàéíà õýìýýí ¿çíý.   

3. Øýëýýõý. Áóðèàä ¿ãèéí ñàíä “øýëýýõý” ýñâýë “øèëýýõý” (ìîí. ÷èëýýõ) ãýäýã ¿ã 

áàéæýý. ªâºðìîíãîëûí ýðäýìòýí Ñàìïèëíîðîâ ìîíãîë÷óóä “...ºâºë öýãýýãýý ÷èëýýõäýý õºðºíãºº 

àâ÷ õàòààæ õàäãàëäàã...”
31

 ãýæýý. ×èëýýõ ãýäýã íü ºâºë áîëîõîä àéðàã öýãýýãýý 

õóðààõûã (äóóñãàõûã) çààæ áàéãàà íü òîäîðõîé. Îäîîãèéí Õîðè áóðèàäóóä “äóõàðÿà 

øýëýýõý” ãýæ ÿðüäàã íü äýýðõ “öýãýý ÷èëýýõ” ãýäýãòýé óòãà èæèë õýëëýã áºãººä 

ãàãöõ¿¿ ñàðõàäàíä (àðõèíä) øèëæ¿¿ëýãäæýý. Áóðèàäóóä öýãýý õèéäýã, õýðýãëýäýã 

áàéñàí òýð öàãòàà äýýðõ Ñàìïèëíîðîâûí õýëñýí÷ëýí “öýãýýãýý ÷èëýýõ” ãýäýã õýëëýãèéã 

õýðýãëýæ áàéæýý. Õàðèí òîäîðõîé øàëòãààíóóäûí óëìààñ (ýíý òàëààð õîéíî ºã¿¿ëíý) öýãýý 

õèéõýý áîëèõäîî öýãýýíýýñ ãàðãàäàã á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ íýðìýë àðõèíä øèëæ¿¿ëýí 

õýðýãëýæ ”äóõàðÿà øýëýýõý” ãýäýã áîëñîí áàéíà.  

4. Ñààì. Òîëü áè÷ãýýñ (ß.Öýâýëèéí) ¿çâýë ñààì ãýäýã ¿ãèéã ã¿¿íèé ò¿¿õèé ñ¿¿; 

ã¿¿íèé ñààì ãýñýí áàéíà. Áóðèàäûí çàðèì íóòàãò íýðìýë àðõèéã ñààìûí àðõè ãýæ õýëäýã. 

Ñóäëàà÷ ×.Äàøíÿì “Ò¿ðý” õýìýýõ ºã¿¿ëýëäýý “Õóðèì ò¿ðý-ä îðîëöîã÷ ºðõ ãýðèéí òýðã¿¿í 

íàð ñààìûí àðõè òýðã¿¿òíèéã íàéðûí íýìýð áîëãîæ ºãäºã”
32

 ãýæ áè÷ñýí áóé. Îäîîãèéí 

áóðèàäóóä ñààìûí àðõè ãýõýýð ¿õðèéí àéðàãíààñ ãàðãàñàí àðõè ë ãýæ îéëãîíî. Ãýòýë ýíý 

íü òîëü áè÷èãò çààñàí óòãààðàà ã¿¿íèé ñ¿¿íýýñ ãàðãàñàí àðõè þì. Ýíý áîë áóðèàä íàð ã¿¿ 

ñààæ ñ¿¿ãýýð íü öýãýý ò¿¿íýýñýý àðõè ãàðãàæ áàéñíû íýíã áàðèìò. Ãàãöõ¿¿ ÷èëýýõ 

(øýëýýõý) ãýäýã ¿ãèéí àäèë ñààì ãýäýã ¿ã ã¿¿ ñààõàà áîëüñíîîñ õîéø ¿õðèéí àéðàãíààñ 

ãàðãàäàã àðõèíû òîäîòãîë áîëæýý. 

5. ¯íäûð. (ìîí. ªíäºð) Ìîíãîëûí ýçýíò ã¿ðíèé ¿åä öýãýý àãóóëäàã ñàâûã áîð ¿íäýð õýìýýí 

íýðëýæ áàéñàí áàéíà. Îðäîñ äàõü “×èíãèñ õààíû îíãîíû” òàõèëãûí ãàçàðò “Áîð ¿íäýð” 

õýìýýõ ñàâûã îäîî ÷ õýðýãëýñýýð áàéíà. Áàñ òàòàð÷óóäàä àëàãäñàí, Õýðýéäèéí ýçíèé 

õàòàí òàòàðóóäààñ ýð íºõðèéíõºº ºøººã àâàõûí òóëä “¿íäýð” õýìýýõ ñàâûã àøèãëàæ, óðàí 

àðãà ñýäýæ îëñîí òóõàé ò¿¿õýíä òýìäýãëýñýí áèé.
33

  

Ýäãýýðèéã äóðüäàõûí ó÷èð ãýâýë,  Õàìíèãàí áóðèàäàä àéðàã, öýãýýíèéé ñàâûã ¿íäûã 

(¿íä¿ð) ãýæ íýðëýäýã áàéñíû óëáàà ìºð áàéãàà þì. Áèäíèé áàãàä õºãøèí ýýæ (ýìýã ýõ 

Öýðýãìàà õàìíèãàí õ¿í áàéñàí Ä.Õ.) ìààíü áèäíèéã ãýðò íîöîëäîæ ä¿ðñã¿éòýõýä “¿íäûðºº 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 125 

äààðèáàò! ¿íäûðºº äààðèáàò!”, ¿¿ íààíûò!,  ¿¿ íààíûò!” ãýõ çýðãýýð óóëãà àëääàãñàí. 

(àÿëãà äóóäëàãà àðàé ººð ÷ áàéñàí áàéæ ìàãàäã¿é.) Äàøðàìä òýìäýãëýõýä íóòàã íóòãèéí 

áóðèàäóóä àéðãèéí ñàâûã ñàáà, hàáà, òîðõî ãýõ ìýòýýð ººð ººðººð íýðëýäýã áèëýý.   

Ñàáà (hàáà) ãýäãèéã ìîäîîð ¿éëääýã ãýæ çàõûí áóðèàä îäîî õýëýõ áîëîâ÷ ¿íýí õýðýãòýý 

àéðàã, öýãýý àãóóëàõ àðüñàí òóëàìûã òèéíõ¿¿ ñàáà ãýæ íýðëýäýã áàéñíûã áººãèéí 

ãàðâàëûí äóóäëàãààñ ìýäýæ áîëíî.  

 “...Áóõûí àðhàí øýðýí hàáûå hàáàëhàí 

       Áóæàãàð ìîäîí á¿ë¿¿ðòýé 

       Ã¿æýð ã¿íãýð õàòàí ýæû...”
34

 ãýæ áºº, óäãàíóóä äóóääàã áàéíà.  

Áàñ õóðèìûí åðººëä àðüñàí ñàâíû òóõàé áàéäãèéã Öýâýýí Æàìöðàíî-èéí òýìäýãëýëýýñ 

ìýäýæ áîëíî. 

 Õºõºé õ¿áøèí ìîäîîð 

 Õ¿ð¿íã¿éí áûë¿¿ð õýýðýé! 

 Õ¿ðèí áóõàéí àðàhààð  

 hàáà hóóëãà î¸îðîé”
35

 ãýæ Àëàãóé îâãèéíõîí (ýõèðýä áóëãàäûí) õýëäýã àæýý. 

Ýäãýýðò àðüñàí, øèðýí ñàâ ãýæ òîâ òîäîðõîé õýëæ áàéíà. Èíãýõëýýð á¿õèé ë ìîíãîë÷óóä 

àðüñàí òóëàì õýðýãëýæ áàéæýý. 

Ñàâ, õºõ¿¿ð õî¸ð óãòàà íýã ë ç¿éë áîëîëòîé. Õàðèí ñàâ (ñàáà) ãýäýã íü åðºíõèé íýð 

áîëóó. Áóðèàäóóä îé òàéãààð íóòàãëàõ áîëñîí öàãààñ ñàâûí ìîäîîð ¿éëäýõ áîëæýý. 

Ñîíèðõóóëàõàä Êèðãèç¿¿ä ñ¿¿ õèéäýã àðüñàí òóëìûã áàñ ñàáà ãýäýã àæ. Áàðãàæíûõàí 

ñàâûã Òîðõî ãýæ íýðëýäýã áîëîëòîé. Áàðãàæíû áîðñîé ÷îíî îâãèéí Áàëæèíîâ Ãåîðãèé 

Æàìáàëîâè÷ (Ãîîøî. 2004 îíä 69 íàñòàé áàéñàí) àéðãèéí ñàâûã ìàíàéõàí òîðõî ãýäýã. Òîðõî 

íü àéðãèéí, çººõèéí, ñ¿¿íèé ãýæ ÿëãààòàé áàéäàã. Àéðãèéí õ¿ðýíãý, àéðãèéí á¿ë¿¿ðèéã 

hýðáý ãýäýã
36

 ãýæ ÿðüñíûã ìèíèé áèå òýìäýãëýæ àâñíàà ñîíèðõóóëëàà.  

6. Ñýãýý. (ìîí. öýãýý, ÷èãýý) Áóðèàä õýëíèé ¿ãèéí ñàíä ñýãýý õýìýýõ ¿ã áèé. Ýíý íü 

õàëõ-ìîíãîë÷óóäûí öýãýý ãýäýãòýé èæèë.  

ªìíº äóðüäñàí ýðäýìòýí Ñ.Ñàìïèëíîðîâ “Öýãýý áîë á¿õèé ë ìîíãîë òóóðãàòíû (ýñãèé 

òóóðãàòíû Ä.Õ.) õàìãèéí ºðãºí ýäýëæ áàéñàí óíäààí ìºí”
37

 ãýæ áè÷ñýíèéã àæèãëàâàë 

öýãýýã ìîíãîë îâîãòíóóäûí òýð íü õèéäýã, ýíý íü õèéäýãã¿é ãýæ ÿëãàæ çààãëàñàí ç¿éëã¿é, 

íèéòýýðýý (á¿ãäýýðýý) õèéäýã áàéñíûã õýëæ áàéíà. Ñýãýý (öýãýý) ãýäýã ¿ã íü öàãààí 

ãýñýí óòãàòàé áºãººä êóìèñ áóþó èñýãèéí õ¿íäýòãýë íýð áèëýý. Ã¿¿íèé ñ¿¿ãýýð õèéäýã, 

èñãýëýí óíäààíû íýðíèé õóâèðàë Êóìèñ-èñýã-öýãýý ãýñýí áàéäëààð õóâèð÷ èðæýý ãýæ 

¿çýæ áàéíà. Äýýðõ ¿ã õýëëýã¿¿äèéí òóõàé ñàíàë áîäëûã õýë øèíæëýëèéí ìýðãýæèëòýí áèø, 

õýë õàìãààëäàã öýðýã, èíæåíåð õ¿í õýëæ áàéãààã óíøèã÷ àâãàé áîëãîîõ àæààìóó.  

Öàãààí èäýý óíäààòàé õîëáîãäîõ íýð òîìú¸î, àðãà òåõíîëîãè, ¸ñ çàíøèë íü áóðèàä äîòðîî 

áàñ îëîí ÿíç áàéäàã ãýäãèéã õýëýõýä èë¿¿äýõã¿é áèçýý. Ýíä àâ÷ ¿çñýí öººõºí òîîíû 

áàðèìòààñ õàðàõàä áóðèàäóóä ã¿¿ áàðüæ öýãýý õèéõèéã ìýäýõýýð áàðàõã¿é, ò¿¿íèéã á¿õ 

òºðëººð íü õèéäýã, õýðýãëýäýã áàéñàí áîëîõ íü ìàðãààíã¿é íîòëîãäîæ áàéíà. 

Áàñ äóðüäñàí ¿ãí¿¿äòýé õîëáîãäóóëæ ªâºðìîíãîëûí ïðîôåññîð ×èíäàìîíè, Òýíãèñ íàðûí 

“Ìîíãîë õýëòäèéí íàéìàí ìÿíãàí îíû ò¿¿õèéí ìºðäºëò” íîìîíä áàéãàà “Ýðòíèé Ñ¿áýð (Ñ¿ìýð) õýë 

íü (Õîðàä, Äàãóð, áóðèàä õýë íü) ÿã ìîíãîë òºðºëõ õýë áîëíî” ãýñýí ºã¿¿ëáýðýýñ ¿çâýë 

äýýðõ ¿ãí¿¿ä íü èõýý ýðòíèé ººðººð õýëáýë, ºâºã ìîíãîë õýëíèé ¿ãí¿¿ä áîëîõ íü òîäîðõîé áºãººä 

á¿ð òýð ¿åä ë áóðèàäóóä öýãýýíèé ¿éëäâýðëýë ÿâóóëæ áàéñíûã ãýð÷ëýõèéí äýýð á¿ð 

àíõäàã÷ íü ÷ áàéæ áîëîõîîð áàéíà.  

Òàâ. Áóðèàä íàð õýçýý, ÿàãààä öýãýý õèéõýý áîëèâ? 
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Áóðèàä íàð öýãýý õèéäýã áàéñàí íü íýãýíò òîäîðõîé áîëëîî. Òýãâýë õýçýý, ÿàãààä 

õèéõýý áîëèâ? ãýäýã àñóóëò çàéëø¿ãé ãàð÷ èðæ áàéíà. ¯¿íä õàðèóëò ºãºõèéí òóëä þóíû 

ºìíº, áóðèàäûí öýãýý õèéæ áàéñíûã, áàñ îðõèæ áàéñíûã í¿äýýð ¿çñýí, áàðàã öîðûí ãàíö àìüä 

ãýð÷ ãýæ õýëæ áîëîõ ºíäºð íàñòàí Á.Öýãìýäèéí (96 íàñòàé) äóðñàìæààñ ýõëýå. Ò¿¿íèé 

ÿðüñàí íü: 

“1920-îîä îíû ¿å áàéñàí áàéõ. Áè àðâààä íàñòàé áàéëàà. Ìàëûí áýë÷ýýð òóí áàãà, 

õàäëàíãèéí ãàçðàà òóñàä íü õàøààëæ õàìãààëààä ãàäóóð íü ìàëàà áýë÷ýýäýã áàéñàí þì. 

Ãàí, çóä áàéíãà ë áîëíî. Ìàë òàðãàëíà, ºñíº ãýæ åð ¿ã¿é, ¿õýõ íü èõ, äýýð íü êóëàêóóäûí 

õºðºíãº õóðààæ áàéñàí ¿å. Òýð ¿åä ýäãýýð õýäýí êóëàêóóäààñ ººð ìàëòàé àéë ãýæ òóí 

õîâîð. Óíààíû ìîðü, ñààëèéí ¿íýý òºäèéõºí ìàëòàé áàéíà. Èíãýýä ë ãàçàð, áýë÷ýýð õººæ ìîíãîë 

ãàðàõààñ ººð àðãàã¿é áîëñîí áàéõ. Ìîíãîë ãàðààä ìàë èõ ºñëºº. Áýë÷ýýð òàâèó, ìàëä çîõèñîí 

óñ, óðãàìàë øàë ººð þì áèëýý äýý. Ãýòýë 30-ààä îíû èõ áàðèâ÷èëãàà, áàðàã ýð õ¿í 

¿ëäýýã¿é äýý. Óðò õºëèéí ìàë, òýð òóñìàà àäóó ìàëëàõ ãýäýã ñàíàõûí ãàðç áîëñîí áàéõ ãýæ 

áîäîãääîã. Ã¿¿ áàðüæ ñààõûí òóõàé ÿðèõûí ÷ õýðýãã¿é áîëñîí õýðýã. Ýð õ¿í áàéõã¿é áîëñîí 

þì ÷èíü äýý. Åð íü ÿäóóðëààñ áîëîîä áàñ ýð÷¿¿ä õîâîðäîîä ã¿¿ ñààíà ãýäýã ýõíýð, 

õ¿¿õä¿¿äèéí äèéëäýã àæèë áèø áîëñîí ãýäýã. Òýãýýä ë ã¿¿ ñààõ, öýãýý õèéõ àæèë 

õàÿãäñàí õýðýã. Õîéíîî áàéõàä ÷ ãýñýí äýý ã¿¿ ñààõàà áîëèîä áàéñàí äàà. Ìèíèé ìýäýõ íü ë 

ãýõýä õàìààòàí ëàìûíõàà ãàáæà ãàðàõàä ë öýãýý õèéñýí þìäàã. Íààø, öààø í¿¿õ ñóóõ ìààíü 

÷ èõýäñýí áàéõàà äàà”
38

.  

Áèäíèé áîäëîîð áîë ýíý ÿðèàíä ë áóðèàäóóäûí öýãýý õèéõýý áîëüñîí á¿õ øàëòãààí 

øèãòãýýñòýé áàéãàà ìýò ñàíàãäàíà. 

Äýýðõ ÿðèàã áàçàæ á¿ëýãëýæ ¿çâýë: 

Íýãä¿ãýýðò, ãàçðûí õîìñäîë; 

Õî¸ðäóãààðò, ãàí, çóäûí àþóë, ìàëûí õîðãîäîë; 

Ãóðàâäóãààðò, õ¿í õ¿÷íèé (ýð÷¿¿äèéí) õîìñäîë ãýñýí 3 ¿íäñýí õîìñäîëîîñ øàëòãààëàí 

öýãýý õèéõýý áîëüæýý ãýæ ¿çýæ áîëîõîîð áàéíà. Ýäãýýð õîìñäëûã äàãàëäàæ ÿäóóðàë 

èõýñ÷ýý ãýñýí åðºíõèé ä¿ð çóðàã áàñ õàðàãäàæ áàéíà.  

Áÿöõàí òîäðóóëãà õèéõ ãýæ îðîëäî .̧  

1. Ãàçðûí õîìñäîëûí òàëààð:  

Õààíò çàñàã 1900 îíä ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí øèíý õóóëü ãàðãàæ, ãàçàð ýçýìøëèéí 

íýãäñýí íîðì, òºëáºð òîãòîîñíîîð áóðèàäóóä ãàçðûíõàà òàë õóâèéã àëäñàí þì. Ìàëûí áýë÷ýýð 

õîìñäîõîä ìàë õîðîãäîõ íü çàéëøã¿é. Íóòàã äýâñãýðèéí õàòóó õóâààðü òîãòîîæ, êàïèòàëèñò 

õàðèëöààíä çàõèðãààíû àïïàðàòûã òîõèðóóëæ, ç¿¿í áóðèàäûí íóòãèéã 15 õýñýã áîëãîí 

âîëîñòèéí (õîøóó) çîõèîí áàéãóóëàëòàíä îðóóëæýý. Áóðèàä, ýâåíê íàðò òàâèõ öàãäàà-

çàõèðãààíû õÿíàëòûã õ¿÷òýé áîëãîñîí áàéíà. ªìíº íü ¿íäýñíèéõýý ñî¸ë èðãýíøëèéí óëàìæëàëûã 

õàðüöàíãóé èë¿¿ õàäãàëæ ÿâñàí áóðèàäóóä, ýíý áàéäëûã íü îãò õàðãàëçàõãóé õóóëü 

ãàðãàñàíä ñýòãýë äóíäóóð áàéñàí ÷ ò¿¿íèéã íü óðüä÷èëàí òîîöñîí õààíò çàñãèéí ãàçàð 

îðîñæóóëàõ áîäëîãûíõîî åðºíõèé ÷èãëýëèéã öýðãèéí ñàéä À.Êóðîïàòêèíààð äàìæóóëàí 

áóðèàäûí íî¸äîä ñàéòàð îéëãóóëñàí áàéäàã. 

Ñàéä Êóðîïàòêèí ººðèéã íü õ¿ëýýí àâàõòàé õîëáîãäóóëàí ×èòà õîòîä çîõèîí áàéãóóëñàí 

ïàðàä äýýð Õîðèéí áîëîí Àãûí íî¸äîä õàíäàæ õýëýõäýý: “Õýðýâ òàíàé õ¿ì¿¿ñ ¿ë á¿òýõ ÿâäàë 

ãàðãàâààñ õàðèóöëàãûã òà íàð õ¿ëýýõ áîëíî! Íîìõîí õ¿ëöýíã¿é áàéâàë òà íàðò ë ñàéí áàéõ 

áîëíî. Õýðâýý òàíàé õ¿ì¿¿ñ ÿìàð íýãýí ÷ºëººò áàéäàë ðóó òýì¿¿ëæ õààíû çàðëèãèéã 

õºñºðä¿¿ëýõýä õ¿ðâýë òà  á¿õýí àãøèí çóóð ãàçðûí õºðñíººñ àð÷èãäàíà ãýæ ìýäò¿ãýé. Òà 

íàð þó ÷ øààðäàõ ¸ñã¿é, çºâõºí õèøèã ãîðüäîæ ë áîëíî”
39 

õýìýýí á¿ä¿¿ëãýýð äàëàéëãàæýý.  
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Èíãýæ áóðèàäûí ãàçðûã õ¿÷ýýð áóëààí àâ÷, îâãèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí õýëáýðèéã 

ýâäýæ, õýñýã õýñýãò òàñäàí òàðààæ, îðîñ òàðèà÷èäòàé íèéë¿¿ëýí çàñàã çàõèðãààíû 

õàòóó õÿçãààð äîòîð õàøèæ àâñàí þì. Èíãýñíýýð ººðèéí ãýõ ºâºðìºö ¸ñ çàíøëóóä íü îðîñæèí 

îíäîîøèõ çàìä á¿ðýí îðñîí ãýæ õýëæ áîëíî.  

2. Ìàëûí õîðîãäëûí òàëààð: 

Ìàëä õàìãèéí òîõèðîìæòîé íóòàãò àìüäàð÷ áàéñàí Àãûí áóðèàäûí ìàëûí òîî 1894 îíä 

611072 òîëãîéä (ò¿¿íèé äîòîä àäóó 84000 áàéâ) õ¿ðñýí íü õàìãèéí äýýä àìæèëò áàéëàà.1900 

îíä àäóó 90000 äàâñàí íü àäóóíû õàìãèéí äýýä ºñºëò áàéñàí áºãººä öààøàà ýðñ áóóðñààð 7 

æèëèéí äîòîð 60 æèëèéí ºìíº áàéñàí (26000 òîëãîé) õýìæýýíä õ¿ðòëýý áóóð÷ýý.
40 

Èíãýæ õîðîãäîõîä õ¿ðãýñýí ãîë øàëòãààí íü ãàçðûí õîìñäîë, ãàí, çóäûí àþóë áàéñíààñ 

ãàäíà õààíò çàñãààñ õÿòàäòàé õèëèéí íàéìàà (ìàëààð) õèéõèéã õîðèãëîñîí íü áóðèàäóóäûí 

ìàëàà ºñãºõ ñîíèðõîëûí áóóðóóëñàí òàë ÷ áèé.  

3. Õ¿í õ¿÷íèé õîìñäîëûí òàëààð: 

Áóðèàäóóä ìîíãîëûí åðòºíöººñ ñàëæ õààíò îðîñò îðñîí íü àéëûí òîãîî ºíãèéæ àìüäðàõòàé 

àäèë íºõöºë áàéäàëä õ¿ðãýñýí þì. Õàà ÿâæ, þó õèé ãýíýâ ò¿¿íä ¿ã äóóã¿é ÿâàõ ¸ñòîé 

áàéëàà.  

- Áóðèàäóóä òºìºð çàìûí áàðèëãà, òýýâðèéí àæèë, öýðãèéí õîîë õ¿íñ áýëòãýõ àæèëä 

èõýýõýí äàé÷ëàãäàæ, ººðñäèéí àæ àõóé äýýð àæèëëàõ öàã,  õ¿÷ áàãàñëàà. 

- 1904-1905 îíû îðîñ ÿïîíû äàéí, õºðºíãºòíèé àðä÷èëñàí õóâüñãàë, 1914-1918 îíû 

èðãýíèé äàéí, 1917 îíû îêòÿáðèéí õóâüñãàë çýðýãò ÿíç á¿ðèéí áàäëàð äàé÷ëàãäàæ 

¿ðýãäëýý.  

- Ýíý á¿õíýýñ áîëæ ìîíãîë óðóó ä¿ðâýæ ãàðñàí áîëîâ÷ èõ áàðèâ÷èëãàà óãòàæ àâëàà. 

1944 îíä ìîíãîëä ÿâàãäñàí õ¿í àìûí äýëãýðýíã¿é á¿ðòãýëýýð áóðèàä ºðõèéí 95% íü 

áýëáýñýð÷ õîöîðñîí ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿ä áàéñàí
41

 çýðýã ¿íäñýí øàëòãààíóóäààñ õ¿í õ¿÷ 

ÿëàíãóÿà ýðýãòýé÷¿¿äèéí õîìñäîë áîëñîí àæýý. 

Èéì ¿íäñýí øàëòãààíóóäààñ ãàäíà í¿¿äýë ñóóäàë, àëáà ãóâ÷óóðûí äàðàìò (àðàâ ãàðóé 

àëáà ãóâ÷óóð òºëäºã áàéæýý) çýðýã õàâñðàãà øàëòãààíóóä ÷ ìóíäààã¿é ãýäýã. 

Ñîíèðõóóëæ õýëýõýä õóó÷öóóëûí ÿðèàíààñ íýãýí ñîíèí ¿ã ÿðèà öóõàëçäàã áîëîâ÷ ¿¿íèéã 

àëáàí ¸ñîîð ñóäàëæ áàòàëñàí þì àëãà. Þóâ ãýâýë “Ã¿¿ áàðèõàä óíàãà äàâæààðäàã” ãýõ 

ÿðèà þì. Ìàãàäã¿é èéì øàëòãààíû óëìààñ áóðèàäóóä, åðººñºº ìîíãîëûí ç¿¿í ÷èãèéí íóòãèéíõàí 

ã¿¿ áàðèõûã íýã èõ ÷óõàë÷èëäàãã¿é áîëñîí ÷ áàéæ ìýäýõ þì. Òýð ÷èãýýñ àëäàðòàé õóðäàã 

õºëã¿¿ä òºðäºã íü ÷ ¿¿íòýé õîëáîîòîé áàéæ áîëîõûã ÷ ¿ã¿éñãýõ àðãàã¿é. Àíõààðàõ ë 

àñóóäàë. Þóòàé ÷ ýíý àñóóäëûã õîæìûí ñóäëàà÷äûí ìýäýëä ¿ëäýýå.  

ªã¿¿ëñýí á¿õíýýñ ¿çâýë áóðèàäóóä îëîíóäààãèéí ãàí çóäàíä íýðâýãäýæ, õàäëàí áîðäîî 

áýëòãýæ, íººöëºõã¿éãýýð ìàë ºñãºæ áîëîõã¿éã ÿñ ìàõààðàà ìýäýðñýí õ¿ì¿¿ñ ó÷ðààñ, ýíýõ¿¿ 

õàäëàí áîðäîî, õàøàà ñàðàâ÷àà áýëòãýõ, õàðèóëãà ìàëëàãààãàà ñàéæðóóëæ, ìàëäàà òàðãà 

õ¿÷ àâõóóëàõ àæèëä öàã çàâ ãàðãàõûã èë¿¿ ÷óõàë÷ëàí ¿çäýã áîëñîí áºãººä ãàíö öýãýýíèé 

òºëºº (òýð ¿åä öýãýýíèé çàõ çýýë ÷ ãýæ áàéñàíã¿é) ºäðèéí òóðø ã¿¿ ñààæ öàã õ¿÷ýý 

àëäàõààñ òàòãàëçñàí áîëîõ íü òîäîðõîé. Èíãýýä ¿õýð ãîëëîí ºñãºõ áîëñíîîð (ýíý íü 

ýìýãòýé÷¿¿ä, õ¿¿õä¿¿äèéí ãàð äîð àæèë) öýãýýíèé ¿éëäâýðëýë ààæèì ààæìààð õîéø 

òàâèãäñààð 1900-ààä îíû ¿åýñ ýõýëæ á¿ð ìºñºí îðõèãäñîí íü ºíºº ¿åèéíõýíä áóðèàä íàð öýãýý 

ìýääýãã¿é, õèéäýãã¿é áàéñàí ãýäýã îéëãîëò õýâøèæ òîãòîõîä õ¿ðãýñýí õýìýýí ä¿ãíýõýä 

õ¿ðëýý. 

ªíäºðëºõ ¿ã 

Áóðèàä íàð öýãýý õèéõèéã ìýääýã ÷, õèéäýã ÷, õýðýãëýäýã ÷ áàéñíûã, áàñ õýðõýí 

îðõèæ ìàðòñàíûã ìýäýæ áîëîõ áàãàã¿é áàðèìò ñýëò áàéäãèéã ÷àäàí ÿäàí ò¿¿âýðëýæ 
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ñèéð¿¿ëëýý. ªìíºõ íèéãìèéí ¿åä ºâºã äýýäñèéíõýý ºâ óëàìæëàëûí òàëààð ÿðüæ, áè÷âýýñ íààä 

çàõ íü ¿íäñýðõýõ ¿çýëòýí áîëîí àäëàãäàæ, ºíäèéæ ñýõýõã¿é áîëòëîî äàðàãääàã (öºëºãäºõ, 

õîðèãäîõ ãýõ ìýòýýð) áàéñíûã õýí á¿õýí ìýäíý. ¯¿íýýñ áîëîîä ìýäýæ áàéñàí ÷ ìýäýõã¿é ìýò, 

÷àäàæ áàéñàí ÷ ÷àäàõã¿é ìýò áîëæ ÿâñààð, îí óäààí æèë, îëîí ¿å äàìæèí õîëäñîîð ýöýñò íü 

áóðèàäûí öýãýý õèéäýã óëàìæëàë á¿ðìºñºí îðõèãäîæ, îäîîãèéí õ¿ì¿¿ñèéí îé òîéíä îãò 

áàéãààã¿é þì øèã îéëãîëò áîëîí õýâøèæ òîãòæýý. Ìýäýæ áàéæ ìýäýýã¿é ìýò ÿâñàí ãýæ 

õýëäãèéí ó÷èð íü áóðèàä íàðûí öýãýý õèéäýã áàéñíûã áàòëàõ îëîí ýõ ñóðâàëæ áèäíèé ºìíº 

áýëýýõýí äýëãýýñòýé áàéñààð èðñýí ó÷ðààñ ë òýãýæ õýëæ áàéãàà þì. ªºðººð õýëáýë, 

òýäãýýðèéã ýðäýìòýí ìýðãýä íü ÷ òýð, ýãýë æèðòýí íü ÷ òýð öºìººðºº ë ¿çýæ, óíøèæ ë 

áàéñàí õèðíýý ò¿¿íèéã áè÷èõ ãýæ, õýëýõ ãýæ ç¿ðõ çîðèã ãàðãàëã¿é òîéð÷ ÿâñààð ºäèé 

õ¿ðñýí õýðýã.  

Ýöýñò íü áóðèàä íàðò õàíäàæ õýëýõýä ºíººäðèéí ºíäºðëºãººñ õàðâàë àðãà áóþó 

öýãýýíèé óëàìæëàëàà îðõèõîä õ¿ðãýñýí óðüäûí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí øàëòãààíóóä àëü 

õýäèéíýý àðä õîöðîí ¿ëäýæ, õàðèí ÷ àÿòàé òààòàé íºõöºë á¿ðäæýý. Íºõöºë á¿ðäýõýýð 

áàðàõã¿é öýãýýãýý ñýðãýýí õýðýãëýõ íü íèéãýì, íèéòèéí ÷àíàðòàé øààðäëàãà áîëîí 

õóâèð÷ýý. Þóíû ó÷èð øààðäëàãà áîëîí õóâèðàâ? õýìýýâýýñ:  

1) ¯íäýñòýí, óãñààòàí îðøèí òîãòîõûí, ººð õîîðîíäîî ÿëãàð÷ õàðàãäàõûí, ºðººë áóñäàä 

èë¿¿ òàíèãäàõûí ¿íäñýí õýìæ¿¿ð ¿ç¿¿ëýëò íü ¿íäýñòýí, óãñààòíû ººðèéí ãýñýí ºâºðìºö ¸ñ 

çàíøèë (çàí çàíøèë) áàéäàã áèëýý. Àëèâàà óãñààòíû äóíäàæ íàñ 800 æèë þìàà õýìýýí 

òºñººëºí áîäâîë óëàìæëàëò ¸ñ çàíøëàà ãýýõ íü òóõàéí óãñààòàí “çóóðäààð íàñàí ýöýñëýæ” 

áóéòàé àãààð íýãýí áîëîé. Çóóðäààð ¿õýõã¿éí òºëºº õèéõ òýìöýë íü óëàìæëàëò ¸ñ çàíøëàà 

àëäàõã¿éí òºëºº õèéõ òýìöýë ìºí.  

2) Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí ºíººãèéí íºõöºëä çîõèöîí äàñ÷ ò¿¿íèéã äàãàæ äàâæ 

àìüäðàõ ÷àäâàð, óõààí äóòìàã áàéãààãààñ òºâ ñóóðèí ãàçðûíõàí, ÿëàíãóÿà çàëóó÷óóäûí 

äóíä àæèëã¿éäýë, àðõèäàëò õýìýýñ õýòýðñýí àþóëòàé ¿çýãäýë áîëæ áàéãàà íü íóóö áèø. 

ßëàíãóÿà ñóìûí òºâèéí çàëóó÷óóä “àðõèäàõ” ãýäýã àëáàí ¸ñíû àæèëòàé þì øèã áîëñîí ãýõýä 

õèëñäýõã¿é. Èéìä áóðèàä ñóìäûí õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí äóíä öýãýý õèéõ ñóðãàëò ÿâóóëæ 

òýäíýýð õºäººãèéí ìàë÷äàä õ¿÷ íýìýãä¿¿ëýí ã¿¿ áàðüæ, öýãýý ¿éëäâýðëýäýã áîëîõ íü çàõ 

çýýëýýñ àøèã îëæ àìüæèðãààíû ò¿âøíýý äýýøë¿¿ëýõ, àæèëã¿éäýë, àðõèäàëòûã áóóðóóëàõ; 

ýð¿¿ë ìýíääýý õºðºíãº îðóóëæ íèéãýìä èäýâõòýé óõàìñàðòàé àìüäðàõûí çàéëøã¿é øààðäëàãà 

áîëîí òàâèãäàæ áàéíà ãýæ õýëìýýð áàéíà.  

Àðõè äàðñàà áàãàñãàæ, àéðàã, öýãýýãýý àõèó õ¿ðòýå! 

 

Àøèãëàñàí ýõ ñóðâàëæ 

 

1. Ö.Öýðýí. Áóðèàäóóäûí ä¿ðâýëòòýäíèéã õýëìýãä¿¿ëñýí òóõàé àñóóäàëä. ÓÁ., 2002. 

50 äàõü òàë 

2. À.Îþóíòóíãàëàã. Ìîíãîë óëñûí áóðèàäóóä. ÓÁ., 2004. 186 äàõü òàë 

3. Ð.Áàëäîðæ, Ö.Íàìñðàé. Ìîíãîë àéðàã. ÓÁ., 1980 3 äàõü òàë 

4. Ö.Äàìäèíñ¿ðýí. Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî. ÓÁ., 1976.  25 äàõü òàë 

5. Ìºí òýíä 25 äàõü òàë 

6. ×èíäàìîíè. Áóðèàäûí ¿¿ñëèéí òóõàé àíõ àëõàì øèíæëýõ íü.  // Áóðèàä-Ìîíãîë÷óóäûí 

óãñàà-ò¿¿õèéí àñóóäàë. ÓÁ., 2000. 46 äàõü òàë 

7. Áóðÿòû (òðàäèöèè êóëüòóðà). Óëàí-¯äý., 1995.  ñ  54, 56 

8. Ýòíè÷åñêàÿ èñòîðèÿ è êóëüòóðíî-áûòîâûå òðàäèöèè áóðÿòèè. Óëàí-¯äý., 1984. ñ. 84  
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9. Ö.À.Æèìáèåâ, Ø.Á.×èìèòäîðæèåâ. Ïîåçäêà äåëåãàöèè Õîðè-áóðÿò ê Ïåòðó Ïåðâîìó 

1702-1703ãã. Óëàí-¯äý., 2000. ñ. 29 

10.  Ø.Á.×èìèòäîðæèåâûí õóâèéí àðõèâ. Õóðäàí ìîðèíîé ñóëà  

11.  Àëàìæ ìýðãýí. Íîâîñèáèðñê., 1991 ñ. 234 

12. Õîöà Íàìñàðàåâ. ¯ëüãýðí¿¿ä, Ïüåñýí¿¿ä. Óëàí-¯äý., 1958. 168 äàõü òàë 

13.  Ä.×îéæèëñ¿ðýí. Øóâóóí èðýõ¿éä äàëëàãà àâàõûí ñóäàð îðøèâ. ÓÁ., 1958 

14.  Ö.Äàìäèíñ¿ðýí. Ìîíãîëûí óðàí çîõèîëûí äýýæ çóóí áèëèã îðøèâîé. ÓÁ., 

15. Ò.Ãàëñàí. Áóðèàäûí øèëäýã åðººë. ÓÁ., 1994. 23 äàõü òàë 

16. Õ¿õý Ì¿íõý òýíãýðè. Óëàí-¯äý., 1996. 98 äàõü òàë 

17. Ñ.À.Ãóðóë¸â. ×òî â èìåíè òâîåì Áàéêàë? Íîâîñèáèðñê., 1991. ñ. 81-82 

18. Ö.À.Æèìáèåâ, Ø.Á.×èìèòäîðæèåâ. Ïîåçäêà äåëåãàöèè Õîðè-áóðÿò ê Ïåòðó Ïåðâîìó. 

Óëàí-¯äý., 2000. ñ. 12 

19. Áóðÿòû (òðàäèöèè êóëüòóðà). Óëàí-¯äý., 1995.  ñ. 176 

20. Ï.Ñ.Ñàìáóåâ. Äýëõýé äýýðý ¿íýí áîëîhîí ¿éëý óøàðíóóä. Çàêàìåíñê., 1994. 127 äóãààð 

òàëà. 

21. Ìàðêî Ïîëî. Îð÷ëîíãèéí ýëäýâ ñîíèí. ÓÁ., ÓÕÃ, 1987 

22. Ãèéîì äå Ðóáðóê. Ìîíãîëûí ýçýíò ã¿ðýíä çîð÷ñîí íü (1253-1255). ÓÁ.,2000.  57,61,62 

äàõü òàë 

23. Â.À.Ìèõàéëîâ. Òàìãè è ìåòêè áóðÿò â êîíöå XIX â-ïåðâ. ïîëîâèíå ÕÕ ââ. Óëàí-¯äý., 

1993. ñ. 43-44 

24. Â.Ãèð÷åíêî. Ðóññêèå è èíîñòðàííûå ïóòåøåñòâåííèêè XVII, XVIII è ïåðâ. ïîëîâèíû XIX 

âåêîâ î áóðÿòàõ-ìîíãîëàõ. Óëàí-¯äý., 1939. ñ.33,34 

25. Ä. Õàíäæàâ õóâèéí àðõèâ. Öàãààí èäýýíèé õàâòàñ №1 

26.  Ä. Õàíäæàâ õóâèéí àðõèâ. 2002 îíû 4-ð ñàðûí 28-íä õèéñýí òýìäýãëýë (Öàãààí èäýýíèé 

õàâòàñ №1) 

27. Áóðèàä-Ìîíãîë÷óóäûí ò¿¿õ ñî¸ë, çàí ¿éëèéí çàðèì àñóóäàë ÓÁ., 2004. 119 äýõ òàë 

28. Ã.Ãàíòîãòîõ. Äàøáàëáàð, Äàøáàëáàðàéõèí (ÍÓÒÀÒÎ) ÓÁ., 2005. 39 äýõ òàë 

29. Ä. Õàíäæàâ õóâèéí àðõèâ. (Öýãýýíèé õàâòàñ) 

30. ß.Öýâýë. Ìîíãîë õýëíèé òîâ÷ òàéëáàð òîëü. ÓÁ., 1966. 456 äàõü òàë. 

31. Ñ.Ñàìïèëíîðîâ. Ìîíãîë ¿íäýñòíèé èäýý óíäààíû ñî¸ë Ëèóíèí. Õýâë. Õîðîî., 1997 

32. Áóðèàä-Ìîíãîë÷óóäûí óãñàà-ò¿¿õèéí çàðèì àñóóäàë. ÓÁ., 2000. 246 äàõü òàë 
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34. Õ¿õý Ì¿íõý òýíãýðè. Óëàí-¯äý., 1996. 208 äàõü òàë 

35. Ö.Æàìöàðàíî. Ïóòåâûå äíåâíèêè 1903-1907 ãã. Óëàí-¯äý., 2001. ñ. 94 

36. Ä. Õàíäæàâ.  Õóâèéí àðõèâ 
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ÒÀÁÈÕÛÍ ÓØÀÐ 
 

Ìîíãîë ýõý îðîìíîé ¿ðãýí åõý äàéäà íþòàãòàé. Îëîí ÿhàòíàhàà á¿ðèääýã õ¿í çîíòîé. Ìîíãîë 

èçàãóóðàé íýãý ÿàhàòàí áóðèàä ò¿ìýí. Ã¿ðýíäýý øýíýòõýë õýæý õóâèëàëòà áàéäàë 

òîãòîíèîhîí Ìîíãîë ò¿ðýhºº ÿhàòàí çîíîéíãîî óãñàà ò¿¿õý, õýëý ñî¸ë, õýá çàíøèëûíü óðäàíàé 

ñàãàhàà ¿áë¿¿ëýõý õîéòîõè ¿åäý äàìæóóëæà õºãæ¿¿ëýõý òóõàéäà àíõààðàë òàáèíõàé. 

¯íäýhýòýí îëíîéøüå ýäèáõý hýðãýíõýé. Èéì ëý òàëààíäà õýìæýýòý àæàëíóóäû ÿáóóëäàã 

áîëîî. Àáàhààð æèøýýäý Àëòàðãàíà íààäàí. Ýíý íààäûå ÿáóóëãàíàé õýðýã þóíäý áý. Áóðèàä 

¿íäýhýòýí çîí õóáèòà îíñîëèã ò¿¿õýåý ñî¸ë çàí çàíøàëàà òàíèæà ìýäýõý, ìýäýñýý 

äýëãýð¿¿ëæý õºãæ¿¿ëýõýäý òîíøüå ¿ðèòýé. Óðëàã ñî¸ëîéíãîî øýëìýëí¿¿äýýð íþòàã 

íþòàãàéíãàà çîíîé ò¿õýë àÿãû õàðóóëàhàí çóãàà äýëãýýæý hîíèðõîëäîõî èçàãóóðè 

õýëíýéíãýé àÿëãààð õººðºëäýæý ñýäüõýë áîäîñîî õàìòàëæà áàðèëäàëãà áàðèëñààãàà 

áýõæ¿¿ëýõý äýìáýðýýòýé àæàë ÿáàãäàíà ãýæý hàíàãäàíõàé. Ýðòý óðäûìíàé ãàéõàëòàé 

íàíäèí ñî¸ë àðáèí åõý. Ýíýýíäý øóíàõà ¸hîòîéáäè. Òýðý ëý hàéõàí ñî¸ëîî hýòãýëýéíãýý 

äóëäóéäàëãààð ñàãàé ò¿ëýãòý hýëüáýýæý á¿ðèë øýíýã áîëãîõî õàðèóñëàãà ì¿íººäýðýé 

¿åòýíäý óÿëàãà áîëîîä áàéíà. Òèéìýøüå æ¿òõýë àáàÿàñòàí íèéòýäý áàéíà ãýæý îéëãîãäîíî. 

Á¿ãýäý áóðèàäàé Àëòàðãàíûí íàéðà ÿáóóëäàã áîëîhîí ñàãhàà áóðèàäàé ýðäèì øèíæèëãýýíýé 

õóðàë õýäýã áîëîhîí. Ýíý õóðàëàé øèéäõýáýðè Áóðèàä ¿íäýhýòýí ãýõ ëý õýá áàéäàë áàò 

òîãòîîõûí õ¿òýëáýðè áîëõî ¸hîòîé. Ýíýìíýé ¿íý ñýõýýð òóéëàõà ýðäèì õ¿ñíýé àæàë 

ãýýøààáäàà. Õàìòûí hàíàìæàà íýãýäõýæý ýëèòýäý õ¿ãæýë äýáæýëýý òîäîòõîõûí ò¿ëººäº 

õóðàëäàíà áàéõàáäè. Òèéãýýä áè ò¿¿õý, ñî¸ë, õýëý ãóðáàí hàíààíäà áîäîëîî õýëýõýì. 

1. Áóðèàä ò¿ìýíýé ýõý åõý ò¿¿õûå ¿íýí ì¿ðººðûíý øóäàëæà á¿ðèäººõº òèéãýæý 

íóòëàãäàhàí ò¿¿õýåýý óãñààòíàé ç¿éäý ç¿ãøººëãºãäýí hóðáàëæààðûíü á¿õûäý ìýäð¿¿ëõý 

ãýýøý áýëèã òàéëãàíàé øàíãàõàí øàðàéëàé àæàë ãýýøýíè îéëãîñòîé. Ã¿ðýí ã¿ðíýé ýðäèìòý 

í¿õýä ò¿¿õý øýíæýëãûí øýìõýë¿¿ðè àæàëû áàðèæà õ¿òýëáýðëèäýã òýðý ìýõýðëýãýýð 

ò¿¿õýìíýé øýíý hýðãýã ìýäýýñëýýð áàÿæàæàë ÿáàíàõà.  

Ãýýä áóðèàäàé ñîõîì íèéòýýðýý íýãý õýëòýé áîëîhîí íü ýãýý ëý ò¿áõèíýë òýìñýëýé íü 

ò¿¿õý àëèõàí ñàãàhààáà, ñàãàé ýðèíãýýð ÿàæà õóáèëhàíáà þðºíäºº îëîí çóóíàé ò¿¿õý ò¿ãýñ 

ñîíñîãëèãäîî ¿äèéäý ëý ÿáàíàõà. 

2. ¯íäýhýíýé ñî¸ë óðëàã, àõû, çàí çàíøèëû ºáë¿¿ëæý õºãæ¿¿ëõý òóõàéäà Àëòàðãàíûí 

íàéðà øàìàëõààð ¿ãû îëîíü ¿ç¿¿ëíý. Îëîí ã¿ðýíýé çîíõèëãîîíäî á¿õû áóðèàäòàà íààäàìíàæà 

áàéãààãàé àøà òîí åõý. Ãýýä ëý hàíààíäà îðõûñý þìýí áàéíà. Áóðèàä çîí àæà hóóäàã ã¿ðýí 

íþòàãóóäàé îìîã ãàðáàëòàíãóóäàé ýðòý óðäàíàéíè äîìîã, ò¿¿õý áàhàøüå èëãàìæèòàé. Õýëý 

àÿëàãààðøüå, óðàí íààäà, ì¿ðãýëí¿¿äý, çàíøèë hîíèí hîäîí ààä æèãòýé áàÿí áàéõà þìý áýëýé. 

Ýðòý ñàãàé òýðý ëý áàéð ñîîíü òàíèæà ìýäýõý ñýäèõýëýý õ¿ðãýæý hóðõààð òóõàíäàà 

õ¿ðíý ¿ãû ëý ãýæý hàíàãäàíà. Íààäàíàé çîõèîëãîäîî ýðäýìòý í¿õýäýé hàíàìæûå àáõà ìýíäý 

ÿáàà áààáàé áóóðëóóäàéíãàà ¿ãûå òîðîëäîîõî, óðàí áýëèãòýíã¿¿äýéíãýý õàìòûí àðãûå 

õ¿ëåýæý íèéòûå ýòèãýëäý õ¿ðãýìý ÿáóóëõà ¸hîòîé. Øýíý ñàãòà çàõèðóóëæà hýëüáýõýøüå 

¸hîòîé. Á¿ãýäûå õàìòàëáàë íààäíàé óäõà øàíàð òýãøý ç¿á áîëõî hàí.  

3. Áóðèàä õýëý àÿëãàûå ì¿íºº ÿìàð áàéãààã ñóäàëáàðèäà, áîäè àæà áàéäàëäàà ñýãíýëòý 

õýýhààìíàé hîíèõîí áàéíàäàà. Óðäàíàé áóðèàä õýëýíýé áàÿëèã ã¿íçýãû ñýòüõýëãý, õýëý 

õýëýøýëãûå íü òîãòîîõî, ñýáýð áóðèàä õýëýýð õººðºëääýã áîëîõî, áóðèàä õýëýåýý hàðíèàõà 

¿ãûí òèéìý áàéäàëäà òóëàæà åðýýä áàéíàáäè. ¯íäýhýíýéìíýé õýëýí ãýýãäýõý, õîëèëäîõûí 

ò¿¿õýí í¿õñýëí¿¿ä áàéæàøüå åðýý. Ì¿íººøüå òèéìý. Ìýäýhýýð áàéæà îéëãîìòîðëîõî ¿ãû 

àÿíäàíü õóãàñààå áàðáàë “Áóðèàä õýëòýí” ¿ëýõý ¿ãûí ò¿ëýãòý îðíîáäè. Áóðèàä ãýýøüåý 
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íýðë¿¿ëõý òýìäýã òàìãà áîëîhîí ýõý õýëüåý îðõèñîîíîéä áîëãîëòîéã¿ ýíýýíèé hàíàõà, ò¿ãøýõý 

áîäîìæî¸î õººðºëäºõº ñàãàíàé áîëîîä áàéíà. Èéãýýä õýëý ÿðèàí òóõàéä ¿çýãëýõýì. 

Áóðèàä õýëý ÿðèà, àÿëãóóíàé îíñîëèã òóõàé 
Õóáè òàáèñóóðààð çàÿàãäàhàí ìààíàðàé ò¿ðýëòè áóðèàä õýëýí äýýäûí õýøèãòýé õýëýí 

þìý. Áóðèàä õýëýåý òàòàæà õ¿íäýëæý õýëýõý hàíààìíè. 

1.Áóðèàä õýëýí ñýäèõýëýé “ìýðãýí” õýëýí 

Áóðèàä õýëýí õýëýæ áàéãàà òýðý áîäîòî ¿éëý ò¿õýëû ýãýý ëý øýíæýõû ñýäèõýëãý 

hýý îíîîæèë õýëäýã ñýñýí õýëýí. Áóðèàä àÿàëãàòàé ¿ãûå øàãíàõàäà, óíøàõàäà óòõà íè 

àáàhààð ëý hàíààíäà ä¿ð ä¿ðñººðºº áóóøõà. Õ¿íäû ä¿íäû ¿ãûãººð ñýäèõýëäý øýíãýäýã òèéìý 

îéëãîñòîé. Æèøýýäý: Áóðèàäàé àóãàà åõý çîõèîëøî Õîöà Íàìñðàåâàé “¯ìñý áà õàìò” ãýæý 

¿ã¿¿ëýëäý “…¿áýãýí ìàíòàãàð ãààhàÿà õýäû òîíøîðîîä òàìõèà óäõàæà íîñîîãîîä hîðõîäîíè 

ø¿äý ¿ãû ¿áãýíýé õàñàð íýãý õîíõîãîä, íýã õ¿ëõýãýä ãýæý áàéãàà” ãýõý ì¿òý áóðèàä 

¿áýãýæººëýé ä¿ðý ÿìàðõàí òîäî áà. 

Þðºíäºº ëý óðäàí ñàãàéìíàé áóðèàä çîõèîëøîäîé çîõ¸îë òóóðèáàë, òóóëü, õàòè áýøýã 

áýøìýëí¿¿ä æèíõýíè áóðèàä õýëíýé òîëè, ¿ãûí ñàíãàé õ¿ðýíãý áîëîæî ¿ëýíõýé. Òýäýýíè 

óíøàõàäà áóðèàä çîíîéíãîî àõûå ñàã ñîîíü ¿çáýá áóðèàä õ¿í ãýýøý ýíýëäàà. ¨hî çàíøèë, ààø 

àáèðàíøüå èéìý ãýòýð òîáîéñî áýøýhýí íè ýëèãýëìý áàéäàã. 

2.Áóðèàä õýëýí óõààëäèëãà “ò¿ãýñ” õýëýí 

Áóðèàä õýëíýé ¿ãûí îíîîëãî, õàðèñóóëãà hàéí ààä ëîãèê hàíààå õàäãàëhàí òèéìý ëý 

øàäààìàð ò¿ãýñ õýëýí. Óðäàíàéìíàé õýëý ÿðèàíàé øýíæýíè èéìý. Ýíý òóõàé ýõý õýëýýðýý 

õýëäý îðîhîí õ¿íäý ò¿íòþ¿ îéëãîîhàà ìýäýýæý ãýýøý.  

Æýøýýäý: 

Óhàí äýýðý ¿ðìý òîãòîòîð 

Ñàhàí äýýðý ñýñýã óðãàòàð 

Øóëóóíhàà òîhî ãîîæîòîð 

Øóáóóíàhàà h¿ hàäàðòàð ¿ðåºãûòý /¿ðåºë ¿ãý/ 

Áàhà òåýä óðäàíàé ýëäýá øîã íàðüÿà äóóíóóäàé ¿ãûí õýëýñý õóðñà, äèõà ëý õýëýhýí 

áàéäàã. 

Ìîðäîhîîð ñî¸õäîî ÿàíà ãýýøýá 

Ìîðèìíè òàðãàí ãýá ãýýøã¿ 

Ìîæî¸î òóëàõàäàà ÿàíà ãýýøýá 

Ìîíñîãîð õóëàhàí ãýáý ãýýøã¿ /íààäàæà äóóëàhàí äóó/ 

3.Áóðèàä õýëýí ñýäèõýìæý “áàÿí” õýëýí 

Õýëýhýííè á¿õèëäºº îëîõîí hàíàà óòõûå íýãý ã¿¿ ¿ñººõºí ¿ãººð èëèðõèéëäýã. Òèéì 

õóðèàìàë á¿òýñòýé ààä ñýäèõýìæý áàÿí õýëýí. Ýíý òóõàé õýí îéëãîõîá, áóðèàä õýëýòýí õ¿í 

îéëãîõî. Æýøýýäý: “ßìàðõàí õ¿í ààáøà” ãóðáàí ¿ãý þó ýëèðõûëíýá. ¯ãûí ñýäèõýìæýí¿¿ä: 

òàíèëãàí, ààãàhàí áàéäàë ã¿, ñýãýíýëòý ¿ãýëãýí, àíõààðãàøüå áàéã, á¿ðè ãàéõàëòàéåûíü ã¿, 

çýìýøüå áàéæà áîëîõî ãýõý ìýòý áîäîñóóä òàðõèíàé îëîí õîëáîîhîíäî ýðýåëäýæý õóðìûí 

ä¿ãíýë áóéëàðíàõà þìý. Àíõàíàhàà ëý àíàëèç ñèíòåç ¿éëý õýëýíäýý áàðèëäóóëæà 

õ¿ãæ¿¿ëäýã òàáèñóóðàé áóðèàä õýëýíäý áàéíà. Õýëýäý îðõîhîî óðãóóëæà áîäîõûí ýõè 

òàáèëãàòàé ãýëòýé. 

4. Áóðèàä õýëýí çàíøàë ãóðèìàé õýëýí. 

Áóðèàä õýëýíýé hóíãàìàë íýãý îíñîëèã, þðºíäºº áóðèàä çîíîé àÿã çàí õýí õ¿í íýãýíòýåý 

õàðèëñàõà, íèéòý ð¿¿ õàíäàæà äóóãàðõàäàà àðãà ã¿é ëý õ¿íäýëõý ñýäèõýëhýý ¿ãºº 

ýëèðõèéëäýã. ¯ãýíýé ýìõè òèéìý. Ç¿ëèãººí àÿëãàòàé çóëàãû õ¿íäýì¿¿ø õýëýí. Æýøýýäý: 

èäåý áàðèãòû, äýýøýý hóóãòû, åðõýãøû, õýãäýýhýí. Ýíý ¿ãýí¿¿ä ãóðáàí áýåíýé ò¿ëººëºãäº 
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ãóðáàí ñàã äýýð õýëýãäýáý. Òà, øû, òýð ãóðáàí áýåíýé ¿ãý òóä á¿ðè àõàéëhàí, ä¿¿ëhýí, 

õ¿íäëýíãýé ¿éëý çààhàí àÿàëãà çººëºí. Èéãýæý õàðèëñàõà í¿ãººäøèäºº òàáèóð çîõèä 

ñýäèõýëãý ¿¿òõýæý, õàðèó õ¿ëåýëãýí ¿ãý ò¿áøèí hàéõàí áîëäîã. Ýíý hàà áóðèàä çîíîé õýëý 

ÿðèëäàëãûí ò¿ëýã õýáýðè íè çàíøàëèíü áîëíî. ¯äýðýé àìèäðàëäà õàëõà áóðèàä õýëûå 

îá¸îðhîíîî õýëýh¿¿á. Íýãý íàhàòàí íàéìàà õýæý áàéáà. Õàëõà, áóðèàä õî¸ð áàñãàä áàðààå íè 

hóðíà.  

-Ýìýý! Íààäàõ ÷èíü õýä ãýæ áàéãàà âý? /õàëõ áàñãàí/ 

-Àáãàé! Ýíýòíýé õýäèéòý áý? /áóðèàä áàñãàí/ 

Ýõèíýé hóðëàãà – Íàhàòíè “÷è” ãýýä äóðæàãàíàñà hóðæèðõèî. 

Óäààõè – Íàhàòíè “òà” ãýýä àáàãàéëæà ä¿ëäåºí hóðàà. 

Òîíøüå îíäîîòîé ñîíñîãäîæ áàéãààhàí. 

5.Áóðèàä õýëýí áóñà õýëý hóðàõàäà “ò¿áhýíä” õýëýí 

Áóðèàä õýëýí ìîíãîë õýëòýåý ò¿ðýë íýãý, ¿ãýíü ýæýëøýãøüå hàà àáèà äóóäàëãà, 

ñýäèõýñý àãóóëãààð îíäîîòîé õýëýí ãýýøíü ìýäýýæý. Áóñà õýëý hóðõàäà àáèà 

õýëýøëýãýýð ýãýý ëý íèéëýìæòýé àáñàëäàõà. Îðîä õýëý hóðàÿ. Àíãëè õýëýøüå hóðüÿëäà 

ãýý Ñîëîíãîñ, Õÿòàä õýëí¿¿ä. Òýð õýëí¿¿øûåý äóóäëàãûí áýðõøýýë áàãàòàéãààð 

àÿëäàõàëäàà. Ò¿ðýëòè õýëíýéãýý àáèà äóóäëàãàäà ò¿hýð¿¿ëæý òîðäèhî ¿ã¿éãººð òýð 

õýëýíäý äàíøàðõà. Õýëýíýé ñýäèõýñûí áóóñà óààëäèëãà õýçýýäý óðäà ë áàéõàáø¿ãäàà. 

Ìîíãîë õýëýíäý áàéäàãã¿é “hà” àáèàåý hàíûòà, ãàëèãóóä, õàòóóðõà, çººëºðõý ýãøèãëýíã¿¿ä. 

Ýíý ë îíñîëèãûíý ãýæý hàíàãääàã. 

6. Áóðèàä õýëýí “ýðòûí” õýëýí 

Áóðèàä õýëûåý ìîíãîë óãñààòíàé èçãóóðü hàëòàð õýëýí ãýõý áýëýé. Ìîíãîë ã¿ðýíýé 

õýëý øýíæýëãûí ãîëøî ýðäýìòýí Ø.Ëóâñàíâàíäàí áóðèàä õýëûåý “Ìíãîë óãñààòíàé õýë 

ñóäëàëä íýã õýðýãëýãäýõ¿¿í áîëäîã” ãýhýí áàéãàà. Ìîíãîëîé ýðòýíýé àëòàí ñóäàð “Íþñà 

òîáøîî”-íä áóðèàä ¿ãýã¿ ãýìý áýøýëãýí íýãý áýøý áàéõà. Ãýýä áóðèàä õýëýíýé ¿¿ñãýë 

¿íäýhû õýëý øýíæýëãûí óõààí, áóñà íèéëìýë óõààíóóä ýðäýìòýí ìýðãýäýé øóäàëhàí àñóóäàë 

þì ààáäàà. Òàéëáàðè òàéëãûíü îéëãîëòîé áàéäàã. Ìèíèé ìýòýäíü ÿàæàøüåáý, òóëãóóð ìýäýñý 

áàðá þìýí. Þðºíäºº ò¿ðýëò õýëýåý ¿ðãýõý õ¿íäýëõûí ñýäèõýëýý áýøýãäýíý. 

Íþòàãàé çîíîé õýëý àÿëãàäà õýhýí ñóäàëáàðü Äàøáàëáàð hîìîí/ 

Ìîíãîë ã¿ðýíýé áóðèàä çîí ìààíàðàé õîîðîíäîî õººðºëääºã õýëý àÿëãàìíàé îíäîîøèã áîëîæî 

õóáèëàà. Áóðèàä-Õàëõûí “õîëèìîã” õýëòýéø¿¿ë áîëhîìäè. Èçãóóðü õýëýíhýýìíýé îëîíøüå 

¿ãí¿¿ä ãýýãäýæý, îðõèãäîæî ÿáàíà. Õýëýíýéìíýé àÿëãà àáèà ò¿ðãýí ààä õàòóóøàã 

äóóäëàãàòàé áîëîíõîé. Ìèíèé áèøûõàí ñóäàëáàðè. 

… Òýýñõýíýéõè øèíäü hàëòèí çàìáóóðààä íàìäàøàáà ãýýøýã¿ /áóðèàä/ 

… Õýäèéíèéõ øèã ñàëõè æèãòýéõýí þì áîëîîä áàéñàí îäîî íàìñàáà þì óó. /õàëõ/ 

… hàëòèí õýäûíýéõè øèã ñ¿ðòýé ë þì áîëîîä áàéhàí. Îäîî íàìäàà þìã¿. /íþòàãàé áóðèàä/ 

-Íþòàãàé áàãàøóóë, çàëóóøèã äóíäà ¿åèéíòèä “òýýñãýí, çàìáóóðõà” ãýäýã ¿ãûí óäõà 

ìýäíý ¿ãû. 

-Ìîíãîë õýëíýé ¿ã¿¿ëáýðèé áóðèàäøàëíà. 

-Áóðèàä õýëíýé ¿ã¿¿ëáýðèéí óäõà hàíààíü ýã¿¿, ¿ñººí ¿ãººð ýëèðõûëýãäýíý. Ìîíãîë íü 

îëîí ¿ãººð. 

Ìîíãîë õýëòýåý èçãóóðü íýãý õýëýí ààä øýëæýõ, øýëæýðýõäýý àìàð áàéíà. Ãýýä ë 

áóðèàä õýëýìíýé ã¿íçãèé óäõà øàíàðòàé, áóðèàä õ¿íýé óþóí áýëèãýé õ¿ðýíãý ìàðòàæà áîëõ 

¿ãû ò¿ðìýëäýìíýé çàÿàãäàhàí õýëýí. 
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Äàøáàëáàð hîìîíîé hóðãóóëèéí 8-ð àíãèé 30 hóðàãøèähàà 36 ¿ãý hóðàæà ä¿ãíýëòý 

ãàðãààá. Õýë¿¿ëhýí ¿ãýíýéì hóíãàëòà 1950, 1960-ààä îíîé ¿åäý íþòàãò ýäèáõýòýé 

õýëýãäýæý áàéhàí ¿ãý. Óäõû íü ìýäýæý áàéãàà ¿ãý 18, óäõû íü ìýäýõý ¿ãû ¿ãý 18.  

Ýíýýíü çàäëàõàäà: ¿äýðá¿ðèéí õýëýãääýã ýäèáõýòýé ¿ãý, õàõàäûíü ìýäýõý ¿ãý, áàãà 

ìýäýõý, ìýäýõý ¿ãû ãýæ hàëãàõàäà 36 ¿ãýíýé äóíäàæà îéëãîëòî 50% òóõàéòàé ãàðàà. 

Áàhà áóðèàä õýëýýð áýøýãäýhýí íîì óíøóóëæà ¿çýãäýáý. Óíøóóëhàí õ¿ìíè 38 íàhàòàé 

áóðèàä á¿ëýäý ò¿ðhýí, ì¿íººøüå íþòàãòàà áàéãàà õ¿í. Áóðèàä õýëýíýé 75 ¿ãýòýé 

¿ã¿¿ëáýðè òîíøüå ¿çýãëýæý óíøàíà. ¿ãý ç¿á õýëõý íóãàëáàðüäàà òîðîëäîíî. Óäõà îéëãîhîí íü 

áàãñàà ò¿äû. 75 ¿ãýòýé ìîíãîë ¿ã¿¿ëáýðè óíøóóëáàá, òîðäèhî ¿ãû óíøàæà óäõû íü hààäã¿é 

ÿðèáà. Îéëãîñòîé áàéáà äàà.  

Ìºí 8-ð àíãèéí 36 õ¿¿ãýä íýãý á¿ðèäý íýãý íýãýí ¿ã¿¿ëáýðè ¿ãøý óíøóóëààá. Á¿ãäý ëý 

¿çýãëýæ øàðàéæà ëà óíøàà. Àáèà äóóäëàãà ¿çýãëýëãý õî¸ð íü íèéëýæý íýãý óäõàòàé 

îéëãîñî áîëíî ¿ãû. Æýøýýäý: “ßÿð” ãýæý óíøàõûåý “ßà-ßàð” ãýæý óíøàà, óäõû íü þðäººø 

îéëãîîã¿é. “ãýæý” óíøàõûåý “ãý-æýý” ãýæ “æ” ¿ñýã õàòóó äóóäëàãàòàé ãýõý ì¿òý. 

Áè – òààíàä áóðèàä õýëýýð áýøýãäýhýí íîì óíøàæà ¿çhýíã¿òý? ãýæý hóðõàäàì “¿ãû” 

ãýæý øààÿñà õàðèóëàà. Èéãýæý õ¿òýëáýðëèhýí øóäëàìæà äýýðhýý ì¿íººíýé ýõý õýëýíýé 

äóòóó äóíä îéëãîñòîé áàéãàà áàéäàëäà áîäè ä¿ãíýëòý õýõýäý. 

1. Ò¿ðõýhººíü ýõèòýé äàìæóóëæà õýëý ÿðèàíäàà ä¿ðø¿¿ëºº ¿ãûíòè 

2. Áóðèàä õýëýýð áýøýãäýhýí íîì íþäýëæý ¿íäûãººã¿éí àëäàñà. 

3. Ò¿ðýëòý õýëýíhýý õîëäîæî, îðõèæî áàéãààãàéìíàé çàé ¿åý ñàãààðàà õàðàãäàíà. 

4. Áóðèàä õýëýíýé íººñý äóíäàðæà, áóðèàä õ¿í áóðèàä õ¿íäºº õýëìýðøýí áîëíî ààãäè 

ãýhýí áàéäàëä òóëàíà.  

Õýëýåý ººä íü òàòõàäà çàéòà ¿ãû áóðèàä õýëýíä áýøýãäýhýí áàãà áàëøàðíóóäàé 

¿ëèãýð, òààáàðü, ñýñý ¿ãý, òåýä äýýøëýýä (íàhààð) çîõ¸îë õýáëýë, ýðõèìýé øóõàë 

õýðýãòýé áàéíà. 

Áóÿíòàé áóóðëóóäàéíãàà àÿëãóóí øýìýã õýëûå õàäóóëäóóëæà ¿ëýåý, õýëýåý ñàãàé 

óðàäõàëhàà õàìãààëæà õàéðëàÿ. 

 

Áóðèàä õýëý ÿðèàí, ¿çýã áýøýã òóõàéäà hàíàëíóóä 

“ªºhýäûí óþóí ñî¸îëîé íýãäìýë øàíàðàà àëäàæà, ýðõýìëýõýåý áîëèhîí óãñààòàí ì¿õäýã” 

ãýæý äîêòîð, ïðîôåññîð Ä.Áÿìáàñ¿ðýí õýëýhýí áàéíà. Èéì ë óøàðû òóíãààæ, áàéäàëäà 

ñýãíýëòý õýæý áàðèõà ëà ¸hîòîé àñóóäàëíàé ãýæý hàíàãäàíà. Áóðèàäààðàà õººðºëääºã, 

¿çýã íîì õýðýãëýäýã áîëîõûí òóõàéäà hàíàëíóóä. 

1. Àëàãõàí ¿ðûíãýý ìýíäýëõýäý hîíîðò íü á¿¿âýéí àÿàëãà ñîíñãîæî, àëõàæà þðòýìñû 

òàíèõàäà íü àáà èæûí àÿëãóóòà áóðèàä õýëýí õ¿òýëæý òîëèí ìýòý ñýäõýã¿éä íü ýõý 

õýëýåý hóóëãààhàà ò¿ðìýë õýëýí ìàðòàãäàõàøüå ¿ãû, õýðýãñýãäýõý ¿ãû í¿õýñýëäý 

îðîîøü hàà hýðãýõ þìý. Áóñà ¿íäýhýòýí õ¿íòýé á¿ëýøüå áàéã ººhºä ººhºäòýéãýý õýëýýð 

ÿðèóëæà hóðãàõà íü ¿ë¿¿ hàéí áàéõà þìý áýøýã¿. Ì¿íººãýé áàéäàëäà õ¿¿ãýäíýé 

íèéòëýãýé õýëýíhýý îíäîîãîîð õººðºëäýæý øàäàõ ¿ãû ¿íäûæý áàéãààåý õààíàà 

íþõàáèéáäè. Áàhà òåýä àáà ýæûíýð ººhýäºº õîîðîíäîî áóðèàäààð ÿðèëäàhàí ààä õ¿¿ãýä 

ðóóãà ìîíãîëøîæî ÿðèäàã. ßàæàøüå áóðèàä õýëý hóðõàíäàà. Èéãýýä ë áóðèàä 

õýëòýíã¿¿ä ¿ñººðøººä, ¿íäýhýí õýëíýéíãýý ÿäóó çýðýìäýã áîëhûåý õàðààä áàéëòàé 

áýøý þìýí. 

2. Ñîõîìëî õýëýõýäý ì¿íºº ñàãàé àáæûíàð óhàí áóðèàä õýëýýðýý õººðºëäýõý ¿ãý íèìhàëòàé 

áîëîî áàéíà äàà. Èéãýä ãýõýä á¿ëýé çîí ººhºäºº ¿ðõýëæý áóðèàä õýëýýðýý õººðºëääýã, 

ãýýãäýhýí ¿ãººð õýëýåý íýìäýã òèéìý áîëõî õýðýãòýé áàéíà. Ýãýý ëý áóðèàä àéë, ¿ðè 
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áýåí¿¿ä á¿ãýäý áóðèàä áàéãààhàé ãýæý hàíàãäàíà. Ò¿ðhýí áýåý øàðàéìíàé áóðèàä ëààä 

òººðèëäøýhýí õýëòýí ÿáõàÿà áîëü¸î. Õýëý ÿðèàãàà ýðõèìäý ¿çüåý. 

3. Ò¿ðýëòý õýëíýé õ¿ãæýëäý íîì áýøýãýé ¿¿ðãý åõý. Áóðèàä õýëíýé óäõà çîõ¸îë, àìàí 

äîìîã, ¿ëèãýð òóóëèíóóä áóñà á¿õû ëý ìýäñûí õýáëýëí¿¿äû óíøàõà ãýýøý õýë ÿðèàãààð 

áàÿí áîëõî, ñî¸ë ò¿¿õýåý ººhýäûíòåºð ñýäèõýæý îéëãîõîäî áóëòà çîíäîî õ¿ðýìæýòýé 

áàãøà áîëíî. ¯çýã áýøýã íîì ñóäàð ¿ãûãººð íýãøüå óðãàøàà ÿáàõà ¿ãûáäè. Àëüøüå 

íþòàãàé áóðèàä çîí óíøàõà íîìûåý ýäèáõý hàíààøëàãààðàà ¿ðãýí åõýýð ãàðãàäàã áîëî¸î. 

Óíøàõà áýøõýhýý ò¿áýãøººæý ñóõèðàëò ¿ãû ¿éëý õýðýã ãýýøý. 

4. Áóðèàä õýëýíýé íîì õýáëýë çîíõèëæî ãàðãàäàã îðîìíîé, ç¿ëõý ò¿á, Áóðèàä-Ìîíãîë 

Óëñhýí, ì¿íººøüå Îðîäîé Õîëáîîíîé Áóðèàä Óëñ áàéõàëäàà. Ìèíèé ¿åý 1940-ººä îí, 50, 60-

ààä îíóóäòà òýðýýíý hýýøüå õîéøî áóðèàäàé àëäàð ñóóòàé çîõ¸îëøäîé ýðäýíè ì¿òý 

hàéõàí íîìî ñóäàð óíøàäàã áàéãààáäè. Õýëýìíýé îéëãîñòîé äàà, õýëý ÿðèàíä åõý ëý 

ä¿ðøäýã áàéãäàhàí. Ì¿íºº hàà Ìîíãîëîé áóðèàä áóðèàä õýëýýð óíøàõà íîìî áýøýãýýð ãàð 

õîîhîí áàéíàáäè. (Æèéð çîíäîî) Èéì hýíäýíü àëüøüå ã¿ðíýéõèä áóðèàä õýëíýé íîìî ñóäàð 

äàõèí äàõèíààð õýáëûòý, øýíý ñàãàé áàéäëààð hýëèáýæý õóðëàhàí çîõ¸îë òóóðüáûòý 

ãýæ áýëèãòýíã¿¿ä èðãýä çîí áóëòàíàhàà õ¿ñíýá. Á¿ãä áóðèàäàé äýýäèéí ãàçàðòà 

äàìæóóëíàá.  

5. Áóðèàä çîí çîíõèëãû àæà hóóäàã îðîí íþòàãóóäàé ÅÁÑ-äàä áóðèàä õýëíýé õýøýýë 

çààäàã áîëîõûí hàíàë òàáèíàá. Ïðîãðàììààð hóðãàõà õýøýýë hýí õîéíî áàãàøóóëä áààòàé. 

Òýäýýíü óíøàëãà áýøýëãýíä òàòàõà ÿðèëäàëãà õººðºëäººíèéíü hàéæàðõà áóðèàä 

õýëýíäý íóãàðõàé áîëõîhýí. ¯íäýhýòýí çîíä ñ¿ëººåý ¿ãòýhýí ñàã. Ýíý òàëààíäà 

õ¿òýëáýðåý ýìõèòãýëòýé áàéíà. 

6. Áóðèàä õýëíýé òîëè áýøýãýé íîìòîé áîëîî hàà þóíàé hàéí õýðýã hýí ãýýøýá. Îðîäîé 

áóðèàäíàé áóðèàä õýëíýé òîëè áýøýã ãàðàãøàhàí áýëýé. Áóðèàä õýëíýé òîëè áýøýãû 

äàõèíàà õýáëûòý, á¿ðüøåý áîëîáñðóóëæà. 

7. Ìîíãîëîé áóðèàä ìààíàðò hàà áóðèàä õýëýýð áýøýã áýøõýäý áóðèàä õýëíýé ÿìàðøüå ç¿é 

ä¿ðýì áàéõà ¿ãû, hàíàhàí çîðãîîðîî áýøýãäýíý ãýýø. Ì¿íºº ñàãàé àæà áàéäàëàé 

õóáèëàëòóóä íèéãýìýé øýíý íýðý íýðøýë, ýðäèì¿¿ä òîîëîõûí àðãàã¿é åõýýð ¿ãûí ñàíãû 

íýìýýæý áàéãàà ¸hîòîé. Òèéì óøàð äýýðhýý á¿õèé áóðèàä íýãý õýáý áýøýãýé ñî¸ëäî 

õàìòëàãäàæà íýãýäõýhýí íýãý çààáàðü õ¿òýëãýòýé õýáëýë íîìîé õîëáîîí ãàçàðòàé 

áîëhîéáäè ãýhýí hàíàë òàáèíàá. 

8. Áóðèàä õýëý ò¿¿õý øóäëààøàä, óðëàã ñî¸ëîé áýëèãòýíã¿¿äòý õàíäàæà õýëõýäý áóðèàä 

çîí àæà hóóäàã ãóðáàí ã¿ðíýé /Ìîíãîë, Îðîä, Õÿòàä/ õýìæýýò àæàë ÿáóóëãààð þðý 

hóóðèí íþòàãóóäàé àáüÿàñòàíãóóäàé óþóíàé hàéõàí á¿òººë, óð óðëàëûåý ¿çýñãýëýí 

ìóçåéãýýð ãàðãàæà ò¿ãººí äýëãýð¿¿ëèéòý, òèéìý äàìæóóëãû õàðàãäàíà ãýýøý. 

Ãýãýýðýëhýý ãýãýý òàòàõàëäè, óþóí óõààìíàé óðãàõàë. 

9. Áóðèàä ò¿ìýí îëîí ìÿíãàíàé çóóíä ì¿ðºº ãàðãàæà ãàë ãóëàìòàÿà áàäðààæà ÿáàhàí ò¿ìýí, 

îìîã îòîãîé áóóðàë ñàãhàà óãàà óhàíäà õàÿàã¿é ò¿ðýë ãàðáàëàà ¿ëõýëä¿¿ëýhýýð õýëýý 

ñî¸îëîî ãýýãýýøüå ¿ãû ì¿íººíü õ¿ðýæý åðýý. Åðhýíõàäíè áóðèàäàà ìýäýðæý ýëüãý 

ç¿ðõýìíýý äîhîðíî, äîðèáîíî. Ýíý äýëõýéí á¿ìáýðñýãýé õ¿í ò¿ðýëòýíýé ãàéõàëòàé åõý 

õ¿ãæèë äýáæèë ñîî á¿äãýðõý ¿ãû hàðóóëòàæà á¿äýðõý ¿ãû äîðèóíààð ¿íäýhý óãñààãàà 

àáøà ÿáàÿà. 

 

Òýíãýðè ãàðáàëíàé ¿ðøººòýãýé. 

  

 



 
 
 
 

Áóðèàä ñóäëàë ¹ 1 (001) 

 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURIAD STUDIES 
 

I Áîòü                                                       ¹1 (001)                                                    2008 

 
  Ø.Á.×èìèääîðæèåâ  

(Óëààí-¯ä) 

Ò¿¿õèéí óõààíû äîêòîð,  

ïðîôåññîð 

 

“ÌªÕÑªÍ” ÕÀÐ ÕÎÒÛÃ ÀÍÕ ÍÝÝÑÝÍ  

ÖÎÃÒ ÁÀÄÌÀÆÀÏÎÂ 

 

Áèä á¿ð ñóðãóóëèéí ñóðàã÷ áàéõààñàà Ïåòð Èëüè÷ Êîçëîâûí Òºâ Àçèàð õèéñýí àëäàðò 

àÿëàëóóäûã ìýääýã, ò¿¿íèé á¿òýýë¿¿äèéã ñîíèðõîí óíøäàã áàéëàà. Îðîñûí øèíæëýõ óõààí ÷ 

“ìºõñºí” Õàð õîòûã íýýñýí õ¿í áîë Ï.Ê.Êîçëîâ ìºí ãýæ îëîí àðâàí æèë á¿òýí çóóíû òóðø 

áàòàëñààð èðëýý. Ãýòýë äóíäàä çóóíû ò¿ð¿¿ ¿åèéí Òàíãàä-ò¿âýäèéí ÑèÑÿ óëñûí íèéñëýë 

áàéñàí Õàð õîòûã àíõ îëæ íýýñýí õ¿í áîë Áóðèàä-Ìîíãîëûí íýðò æóóë÷èí, îëîí íèéòèéí 

ç¿òãýëòýí Öîãò Ãàðìàåâè÷ Áàäìàæàâ ìºí ãýäýã íü áèäíèé îëñîí ò¿¿íèé “ºäðèéí òýìäýãëýë” 

áîëîí äîð äóðäñàí áàðèìò ñýëòýýñ òîâ òîäîðõîé áîëæ áàéíà. 

Öîãò Áàäìàæàâ Ï.Ê.Êîçëîâûí Òºâ Àçèàð àÿëñàí õî¸ð óäààãèéí (1899-1901 îí áà 1907-

1909 îí) ýêñïåäèöýä îðîëöñîí áàéíà.  

Õàð õîòûã îëæ íýýõýä Öîãò Áàäàìæàâ îðîëöñîí òóõàé ñàÿõàí áîëòîë îãò äóðääàãã¿é 

áàéëàà. Êîçëîâûí ººðèéí á¿òýýë áîëîí ò¿¿íèé öàäèã ò¿¿õèéã áè÷èã÷èä, õîæèì íü Õàð õîòûí 

òóõàé áè÷ñýí õ¿ì¿¿ñèéí àëü àëèíû çîõèîë á¿òýýë¿¿äýä Öîãò Áàäìàæàâ áîë Õàð õîòûã àíõ 

íýýñýí ãýõ íü áàéòóãàé òýð õîòûã îëæ íýýõýä Áàäìàæàâ çîõèõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí ãýäãèéã 

äóðääàãã¿é áàéâ. Ýêñïåäèöèéí ¿éë àæèëëàãààíû òóõàé, õàð õîòûí îð÷ìîîð íóòàãëàäàã 

òîðãóóä àéëóóäûí òóõàé ºã¿¿ëñýí “Ìîíãîë, Àìäî áà ìºõñºí õàð õîò” íîìä (çîõèîã÷ íü Êîçëîâ) 
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Öîãò Áàäìàæàâûí íýðèéã õî¸ðõîí óäàà äóðäæýý. 94-ð í¿¿ðò “Òîðãóóä áýýëä èëãýýãäñýí 

õàñàã öýðýã Áàäìàæàâ íààøòàé ñàéí ìýäýýòýé áóöàæ èðëýý. ¯¿íä ýõëýýä òóí èõýìñýã 

òîîìæèðã¿é áàéñàí ìîíãîë áóþó òîðãóóä òàéæ äîðõíîî çººëðºí, ìîðèí ãîë ãàòëàí Äàø îâîîä èðæ 

áóóõàä íü ýêñïåäèöýä òóñëóóëàõààð öàãäàà èëãýýõ áîëæ, öààøäàà Àëàøààãèéí öºëèéã 

òóóëàí Õàð õîò õ¿ðýõýä òàë á¿ðèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëýõýý àìëàâ...” ãýñýí áîë 100-ð í¿¿ðò 

“Òîîðîéí áàÿí á¿ðäýä áóóìàãöàà Áàäìàæàâûã äàõèí íºãºº òîðãóóä áýýëä èëãýýâ. Òàéæ ìèíèé 

õ¿ðã¿¿ëñýí õàäãèéã äóðòàéÿà õ¿ëýýí àâààä, ò¿ð õýðýãëýõ ãýð, ìàéõàí, àæëûí õ¿ì¿¿ñèéã 

áèäýíä èëãýýãýýä, Õàð õîò, öààøàà Àëàøà-ÿàìàí õ¿ðòýë àÿëàõ çàìä õýðýãòýé á¿õíýýð 

òóñëàõàà àìëàâ” ãýñýí áàéãàà. 

Êîçëîâûí öàäèã ò¿¿õèéã áè÷èã÷èä Áàäìàæàâ Êîçëîâûí õî¸ð óäààãèéí ýêñïåäèöýä 

îðîëöñîí ãýõýýñ ãàäíà ñàéíäàà ë àëäàðò æóóë÷èí Êîçëîâûí ñàéí íºõºð, îéðûí òóñëàã÷ áàéñàí 

ãýõýýñ ººð òîäîðõîé ç¿éë áè÷äýãã¿é áàéâ.  

Æèøýý íü, Ò.Í.Îâ÷èííèêîâà “Òºâ Àçèéã øèíæëýí ñóäëàã÷ Ï.Ê.Êîçëîâ” (Ì.1964) 

á¿òýýëäýý Õàð õîòûã îëæ íýýõýä Áàäìàæàïîâ îðîëöñîíûã îãò äóðäàõã¿é “Íóòãèéí õ¿ì¿¿ñèéí 

èòãýëèéã õ¿ëýýñýí Êîçëîâ ë Õàð õîòûí òóõàé ¿íýí çºâ ìýäýýëëèéã òýäíýýñ îëæ ñîíññîí 

áàéíà” ãýæýý. Òýð á¿òýýë äîòîð Êîçëîâ, Áàäìàæàïîâ õî¸ð íºõºðñºã õàðèëöààòàé áàéñíûã 

áàòëàõ áàðèìò îëîí áèé. Êîçëîâ ÷ ººðèéí á¿òýýë áîëîí çàõèäàë áè÷ã¿¿äòýý Áàäìàæàïîâûã 

äîòíûí òóñëàã÷, ñàéí íºõºð ìèíü ãýæ ýëýãñãýýð äóðäñàí áàéäàã. Áàäìàæàïîâ ÷ Êîçëîâò 

õàëóóí äîòíî õàíäàæ áàéñíûã 1911 îíû 3-ð ñàðûí 6-íä èëãýýñýí çàõèäàë íü ãýð÷èëíý: “Ìèíèé 

áèå äàõèàä òàíû ¿íýí÷ òóñëàã÷-çàìûí õàíü áîëîõ àâààñ ÷èí ñýòãýëýýñ áàÿðëàõ áàéíà. 

Óðüäûí àäèë Òàíòàé áàÿð ãóíèãàà õóâààëöàõàä áýëýí... Áè ÿìàð íýãýí íºõöºë áîëçîë 

òàâèõã¿é, õàðèí ÿìàð ÷ èõ þì àìàëñàí ººð õ¿íòýé ýêñïåäèöýä ÿâàõã¿é ãýäãýý ìýäýãäýå”. Ìºí 

ººð íýã çàõèäàëäàà “Õ¿íäýò Ïåòð Êîçüìè÷! ªíººäºð áè Ìàíæóóðûí õèë îð÷ìûí Ö¿¿ãýë íóòãèéí 

áóðèàäóóä äîòîð îðîîä Äûëûêîâ, Ðàáäàíîâ, Æàìöàðàíî, Áàðàäèí íàðûí çýðýã îëîí òàíèëòàéãàà 

ó÷èðëàà” ãýýä òºãñãºëä íü “Ìàãàä òà áèä õàìòäàà ýëýãñýã äîòíî óëñ îðíóóäààðàà àÿëàí 

ÿâàõ áèç ýý. Òàíûã õ¿íäýòãýã÷ Ö.Áàäàìæàïîâ” ãýæýý. 

Á¿ð õîæèì 2003 îíä “1923-1926 îíû Ìîíãîë-Ò¿âýäèéí ýêñïåäèöèéí ºäðèéí òýìäýãëýë” 

ãýäýã ãàð÷èãòàé õýâëýãäñýí Êîçëîâûí çàìûí òýìäýãëýëýýñ (“Íàó÷íîå íàñëåäèå” òîì 30. Ì. 

2003) ýêñïåäèöýä áóðèàäóóä îðîëöñîí òóõàé, Õàð õîòûã îëæ íýýõýä Áàäìàæàïîâûí 

ã¿éöýòãýñýí ¿¿ðãèéí òóõàé îëæ ¿çýæ áîëíî. Òóõàéëáàë “Áóðèàäóóäòàé õàìãèéí äîòíî 

íºõºðëºëºº ... Òýä ýêñïåäèöèéí ýðäýìòäèéí õ¿ðýýíä òîäîðõîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéâ. 

Áóðèàäóóä òóñàëñíû à÷ààð Õàð õîòûã îëæ íýýâ” (394-ð í¿¿ð.) ãýæ Êîçëîâ òýìäýãëýñýí 

áàéãàà. Ìºí 393-ð í¿¿ðò Êîçëîâ “Õàð õîòûã íýýõ ìèíèé ãàâüÿàòàé ¿éë àæèëëàãààíä èõýýõýí 

òóñ õ¿ðãýñýí õ¿í Ö.Ã.Áàäìàæàïîâ áîë Îðîñûí ãàçàðç¿éí íèéãýìëýãèéí ºìíº, Îðîñûí øèíæëýõ 

óõààíû ºìíº áàãàã¿é ãàâüÿà áàéãóóëñàí õ¿í þì” ãýæýý. Ãýâ÷ Áàäìàæàïîâ áîë Õàð õîòûã àíõ 

îëæ íýýñýí õ¿í ãýäýã òóõàé ãàíö ÷ ¿ã áàéõã¿é.  

“Àëàøà âàíãèéí ºðãººíººñ Òîðãóóä áýéëèéí ºðãºº õ¿ðòýë 35 õîíîã àÿëñàí òýìäýãëýë” 

ãýäãýý Öîãò Ãàðìàåâè÷ Áàäìàæàïîâ 1907 îíû 11-ð ñàðä áè÷æýý. Èéì òýìäýãëýë áàéäãèéã 

áèä ºíãºðñºí çóóíû 80-ààä îíû ýõýýð îëæ ìýäñýí þì. Ýíý òýìäýãëýëä “ìºõñºí” õîòîä õ¿ðýëöýí 

î÷ñîí çàìûí íºõöºë, ãàçàð îðíû áàéäàë, õîòûí òóóðü áàëãàñûí òóõàé òîäîðõîéëîí áè÷ýýä, 

ãýðýë çóðãóóä õàâñàðãàæýý.  

Òºâ Àçèéí àðä ò¿ìí¿¿äèéí ò¿¿õ, ñî¸ëûã ñîíèðõîõ, ñóäëàõ øèíý öàã ýõëýõýä Îðîñûí 

Ïðæåâàëüñêèé, Àìåðèêèéí Ð.×.Ýíäðþñ, Øâåäèéí Ñâåí Ãåäèí, ìºí îðîñ Ïîòàíèí, Êîçëîâ... ìýòèéí 

îëîí ñóäëàà÷èä àÿëàí ÿâñàí íü òîäîðõîé. Ãýâ÷ òýäíèé õýí ÷ “ìºõñºí” õîòûã îëîîã¿é.  

Ò.Í. Îâ÷èííèêîâà áè÷èõäýý “Åâðîï õ¿ì¿¿ñýýñ íýã íü ÷ ýðòíèé ìàðòàãäñàí õîòîä õ¿ðýõ 

çàì îëîîã¿é. Ó÷èð íü òýð íóòãèéí òîðãóóä õ¿ì¿¿ñ ãàäààäûíõàíä òýíä õ¿ðýõ çàì çààæ ºãººã¿é 
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þì. Òýä òèéøýý íýâòðýõ àðãàã¿éû ãýäýã øàëòãààð àëñ õîëóóð òîéðóó çàì çààäàã áàéâ. 

Ïîòàíèí, Îáðó÷åâ, Êîçëîâ (1900) íàðò ÷ íóòãèéí õ¿ì¿¿ñ òóñëààã¿é” ãýñýí áèé.  

Ï.Ê.Êîçëîâ äýýð äóðäàãäñàí íîìäîî “Ìàíàé òàëèéãàà÷ æóóë÷èí Ã.Í.Ïîòàíèí ãàéõàëòàé ñîíèí 

á¿òýýëäýý (“Òàíãóò-Òèáåòñêàÿ îêðàííà Êèòàÿ è Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ” – “Õÿòàäûí Òàíãàä – 

Ò¿âýäèéí õÿçãààð áà Òºâ Àçè” Ì. 1893, ò.1.ñ. 164): “Õºíäëºí ãîëîîñ, ººðººð õýëáýë Ýçýíèé 

ãîëûí ç¿¿í ñàëààíààñ íýã ºäðèéí ãàçàðò Ýðõ Õàð áóðü ãýäýã õîòûí òóóðü áàéäàã òóõàé 

òîðãóóäóóä ÿðüæ áàéíà. Ýëñýí õóíãàð äóíäààñ öóõóéæ áóé õýðìèéí ýðãýí òîéðîíä îëîí 

áàéøèí áàðèëãûí ¿ëäýãäýë áàéäàã ãýíý” ãýñíèéã áè ¿çýýä ¿íýíèéã õýëýõýä òýð “ìºõñºí” 

õîòûí òóóðèéã ¿çýõ ìºðººäºëäºº ¿ðãýëæ àâòàæ ÿâëàà” ãýñýí áàéäàã. Ï.Ê.Êîçëîâ 1900 îíû 

àÿëàëààðàà Ýçýíèé ãîëûí àäàã õàâü íóòãèéã ñàìíàí ñóäàëñàí. Ãýâ÷ ¿ë ìýäýãäýõ õîòûí 

òóóðèéí òóõàé Ïîòàíèíû ìýäýýëëèéã òîäðóóëàõ ãýñýí îðîëäëîãî ¿ð ä¿íä õ¿ðñýíã¿é. Ýðòíèé 

õîòûí òóóðü áàéäãèéã òîðãóóäóóä ìàø íóóöàëæ áàéæ. Òºâ Àçèéã ñóäàëñàí À.Í.Êàçíàêîâ, 

Â.À.Îáðó÷åâ íàðûí çýðýã æóóë÷èä ÷ òýð ìýäýýã òîäðóóëæ ÷àäààã¿é. Æèøýý íü, Êàçíàêîâ 

Ýçíèé ãîëîîð àÿëàí ÿâàõäàà íóòãèéí õ¿ì¿¿ñýýñ Õàð õîòûí òóõàé àñóóæ ñóðàãëàõàä “-Òèéì 

þì áàéõã¿é. Îðîñóóä òà íàð ìàíàé íóòãèéí òóõàé áèäíýýñ èë¿¿ ìýäýõ ãýýä áàéãàà þì óó?” 

ãýæ õýëäýã áàéæ. Ýçíèé ãîëîîð àÿëñàí Îáðó÷åâò ÷ òîðãóóäóóä õîòûí òóóðèéã çààæ 

ºãººã¿éãýýð áàðàõã¿é Àëàøà âàíãèéí ºðãºº õ¿ðýõ äºò çàì áàéñààð àòàë õîòûí òóóðèàñ 

õîëóóð îäîõ òîéðóó çàìûã çààæ ºãñºí áàéäàã.  

Ýíý íóòàã óäààí õóãàöààãààð îðøèí ñóóæ, íóòãèéí õ¿ì¿¿ñò èòãýãäñýí õ¿í ë “ìºõñºí” 

õîòîä õ¿ðýõ çàìûã îëæ ÷àäàõ áàéâ. Òèéì õ¿í áîë Õèàãòûí õóäàëäààíû áàéøèíãèéí 

èòãýìæëýãäñýí òºëººëºã÷ººð Àëàøà íóòàãò 1902 îíîîñ ýõëýí àæèëëàñàí Öîãò Áàäàìæàïîâ 

áàéæ áîëîõ áàéâ.  

Ö.Áàäàìæàïîâûí “Àëàøà âàíãèéí ºðãºíººñ Òîðãóóä áýéëèéí ºðãºº õ¿ðòýë 35 õîíîã àÿëñàí 

òýìäýãëýë” áîë Õàð õîòûí òóóðèéã õýí àíõ íýýñíèéã ãýð÷ëýõ îíöãîé ÷óõàë áàðèìò áè÷èã þì.  

Ýíý òýìäýãëýëä Õàð õîòûí òóõàé òîäîðõîé ìýäýýëýë áàéãààãèéí çàðèìûã ýíä ñèéð¿¿ëüå: 

“Áèä Õàð õîòîä õ¿ðýëöýí èðýýä þóíû ºìíº õýäýí ãýðýë çóðàã àâëàà... Òóóðü ç¿¿í õîéò 

áóëàíãààñàà ýõëýýä ýëñýí õóíãàðò èõýä äàðàãäæýý. Ýðãýí òîéðîíä ýëñýíä äàðàãäààä 

õàòàæ ºìõºðñºí ìîä èõ áàéãàà íü óðä öàãò ýíä áàÿí á¿ðä áàéñíûã ãýð÷ëýíý. Ìºí ñóâàã øóóäóó 

áàéñíû óë ìºð ¿çýãäýõýýñ ãàäíà ìàíàé áîðíîé, òýýðìèéí ÷óëóóòàé òºñòýé ç¿éë¿¿ä ýíä 

òýíäã¿é õýâòýíý. Øàâàð áàðèëãà, ñóâàðãàíóóäûí ¿ëäýãäýë ýëñýí äîòðîîñ öóõóéíà. 

Òýäãýýðýýñ õàìãèéí òàíàãòàé õî¸ð ñóâàðãûí çóðàã àâëàà. 

Ýíä ñóâàã øóóäóóíû óë ìºð áàéãààãààñ ¿çâýë ¿¿ãýýð ãîë óðñàæ áàéñàí íü ëàâòàé. 

Íóòãèéí ìîíãîë÷óóäûí ÿðüäãààð áîë Ýçýíèé ãîë óðä íü ¿¿ãýýð óðñàæ áàéñíààð áàðàõã¿é íýã 

ñàëàà íü õîòûã òîéðîí ãàðäàã áàéæýý. Òýð íü ÷ ¿íýí áîëîëòîé òóóðèéí õî¸ð òàëä ãîëûí 

õóó÷èí ãîëüäðîë òîäõîí ¿çýãäýæ áàéíà. “Õàð áàéøèí” ãýãäýõ ýíý áàëãàñíû åðºíõèé áàéäàë 

íü õÿòàäûí õîòóóäûí áàéãóóëàìæòàé òºñòýé, ç¿¿í áàðóóí òèéøýý óðò ãîíçãîé äºðâºëæèí 

õýðýìòýé. Õýðìèéí èõýíõ õýñýã íü ýëñýíä áóëàãäæýý. Õýðìèéí äýýä òàëûí öàìõàã, 

áóóäëàãûí ñ¿â¿¿ä öºì ýâäýð÷ýý. Õýðìèéí áàðóóí õîéò áóëàíä ñèàìûí óðàí áàðèëãû õýâ 

øèíæèéã àãóóëñàí äóãóé õýëáýðòýé áóääûí ñóâàðãà áàéíà. Ò¿¿íèé áàðóóí òàëä äºðâºëæèí, 

ò¿âýä õýëáýðèéí ñóâàðãà áàéíà... Õýðìèéí ç¿¿í õîéò áóëàíãèéí ãàäíà òàëä áàñ íýã òîì 

ñóâàðãûí òóóðü áàéíà. Õýðìýýñ ç¿¿í òèéø õóäàëäàà àðèëæààíû õýñýã ¿ðãýëæèëæ áàéñàí 

áîëîëòîé. Ýíä õî¸ð òàëààðàà øàâàð áàéøèíãóóä á¿õ óðò ãóäàìæ áàéñàí íü òîäîðõîé ¿çýãäýíý. 

Ýíäýýñ âààð, øààçàí ñàâ ñóóëãûí õýëòýðõèé, òýýðìèéí ÷óëóó çýðýã ç¿éë îëäîíî. Õýðìýýñ 

óðàãø íýëýýä çàéòàé îðøóóëãûí ãàçàð áàéíà.  
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Õýðìèéí áàðóóí óðä áóëàíãèéí ãàäíà òàëä äºðâºëæèí ñóóðüòàé, áºìáºãºð îðîéòîé íýã ñîíèí 

áàðèëãà áàéíà. Äîòîð òàë íü ñàéíààðàà, øàâàðäëàãà íü õýâýýðýý áàéíà. Äîòîð íü ÿìàð íýãýí 

òàâèëãà, õýðýãñëèéí ç¿éë áàéñàíã¿é, äºðâºí òàëäàà ¿¿äòýé áàéæýý.  

Ýíý ÿìàð çîðèóëàëòòàé áàðèëãà áîëîõûã áè õýëæ ìýäýõã¿é, ÿìàð ÷ ãýñýí õÿòàäûí áóþó 

áóääûí ñ¿ì áèø, áóíõàí áóþó ìóñóëüìàíû ñ¿ì áàéñàí áàéæ áîëîõ þì.  

Õîòûí õýðýì áàðóóí ç¿éí õî¸ð òàëäàà íýã íýã õààëãàòàé, õî¸ð õààëãàíû äóíä ãîë ãóäàìæ 

áàéñàí áîëîëòîé. Õýðìèéí áàðóóí ºìíºä õýñýãò áóääûí ñ¿ì¿¿ä áàéæýý. Ýíä áóðõàíû øàøíû 

áóðõàí ø¿òýýí èõ áàéñàí ãýæ ìîíãîë÷óóä ÿðüñàí. Õýðìèéí ç¿¿í ºìíºä õýñýãò òîì òîì áàðèëãûí 

ñóóðü îëîí áàéíà. Áîäâîë ýíä õîòûí èõýñ äýýäýñ ñóóäàã áàéñàí áèç.  

Õîòûí òºâ õýñýãò íýã òîì áàðèëãûí ñóóðü áîëîëòîé ºíäºð øàâàðäñàí òàëáàé áàéíà. Äýýð 

íü ¿ëäñýí õàíà òóóðãàíû áàéäëààñ ¿çâýë òåàòð áàéñàí áàéõ ãýìýýð” 

Ö.Ã.Áàäìàæàïîâûí ýíý òýìäýãëýë îëäìîãö ÇÑÁÍÕÓ-ûí Øèíæëýõ óõààíû àêàäåìèéí 

Ñèáèðèéí ñàëáàðûí õàðüÿà Áóðèàäûí íèéãìèéí óõààíû èíñòèòóòèéí õýñýã àæèëòàíä 

Ö.Ã.Áàäìàæàïîâ áîëîí ò¿¿íèé òýìäýãëýëèéí òóõàé ëàâëàãàà – ìàòåðèàë áýëòýã ãýäýã ¿¿ðýã 

ºãëºº. Ýíý ¿¿ðãèéí äàãóó Íèéãìèéí óõààíû èíñòèòóòèéí äîðíî äàõèíû õýëòñèéí ýðõëýã÷ 

Ø.Á.×èìèääîðæèåâ, ò¿¿õèéí óõààíû äýä ýðäýìòýí Ã.Í.Çàÿòóåâ õî¸ð “1907 îíä Àëàøà 

Âàíãèéí ºðãººíººñ Òîðãóóä áýéëèéí ºðãºº õ¿ðòýë 35 õîíîã àÿëñàí òýìäýãëýë” áà ò¿¿íèéã 

çîõèîã÷ Öîãò Áàäìàæàïîâûí òóõàé” ãýäýã ºã¿¿ëýë áýëòãýýä Áóðèàäûí Íèéãìèéí óõààíû 

èíñòèòóòèéí çàõèðãàà, Áóðèàäûí íàìûí õîðîî õî¸ðò òàíèëöóóëëàà.  

Áèä ýíý ºã¿¿ëýëäýý “Ö.Áàäìàæàïîâ 1907 îíû õàâàð ýðò òîðãóóäûí íóòàãò õ¿ðýëöýí 

î÷æýý. Ýíäýýñ õàð õîò îðñîí òóõàéãàà áîëîí Õàð õîòûí áàëãàñûí òóõàé òýìäýãëýëýý 1907 

îíû 4-ð ñàðä áè÷ñýí íü ãàð áè÷ìýëýýñ òîäîðõîé áàéíà. Òýãâýë Ï.Ê.Êîçëîâ ¿¿íýýñ õîéø á¿òýí 

æèëèéí äàðàà áóþó 1908 îíû 4-ð ñàðûí ýöñýýð Áàäìàæàïîâûí ñóóæ áàéñàí Äèíüþàíü õîò 

îðîîä òýíäýýñ õîþóëàà Õàð õîò õ¿ðýõ àÿëàëä ãàðñàí áàéíà. Òýãýõëýýð Õàð õîòûí áàëãàñûí 

òóõàé òàíèëöóóëãà, ãýðýë çóðàã á¿õ òýìäýãëýëèéã Êîçëîâ õ¿ëýýí àâñàí (ªºðèéí áèåýð áóþó 

Îðîñûí ãàçàðç¿éí íèéãýìëýãýýð äàìæóóëàí) áàéñàí ãýæ ¿çýæ áîëîõ òàëòàé. ßìàð ÷ áàéëàà 

ãýñýí Êîçëîâ Õàð õîòûí òóõàé òîäîðõîé ìýäýýëýëòýé áîëîîä òèéøýý õºäºëñºí ãýâýë 

õèëñäýõã¿é” ãýæ áè÷ñýí áèëýý.  

Ìºí Ø.Á.×èìèääîðæèåâ, Â.Í.Êèì õî¸ð “Âûäàþùèåñÿ áóðÿòñêèå äåÿòåëè. XVII-XX â â” 

(“XVII-XX çóóíû Áóðèàäûí ãàðàìãàé ç¿òãýëòí¿¿ä”, Óëàí-¯äý, 1994, 2001 îí) íîìä 

íèéòë¿¿ëñýí “Öîãò Áàäìàæàïîâ, 1879-1937 îí” ºã¿¿ëýëäýý ìºí ýíý òóõàé ºã¿¿ëñýí áîëíî. 

Ï.Ê.Êîçëîâ Áàäìàæàïîâûí òýìäýãëýëòýé òàíèëöñàí áàéñíûã äàðààõ áàðèìòóóä ãýð÷èëíý. 

¯¿íä: “Ìîíãîë, Àìäî, ìºõñºí Õàð õîò” (Ìîñêâà, 1923, ñ 113-114) áîëîí “Ìîíãîë îðíîîð ãóðâàí æèë 

àÿëñàí áîëîí Õàð õîòûí òóõàé” (Ì-Ë. 1927, ñ 56-58) á¿òýýë¿¿äòýý Êîçëîâ Õàð õîòûí òóõàé 

ºã¿¿ëñýí á¿õýí Áàäìàæàïîâûí òýìäýãëýëèéíõòýé áàðàã ¿ã ¿ñýã çºðºõã¿é òîõèðäîã. 

Òýãýõýýð Ø.Á.×èìèääîðæèåâ, Ã.Í.Çàÿòóåâ, Í.Â.Êèì íàð äóíäàä çóóíû òàíãàä-Ò¿âýä 

óëñûí íèéñëýë áàéñàí Õàð õîòûí òóóðèéã àíõ îëæ íýýñýí õ¿í áîë Öîãò Ãàðìàåâè÷ 

Áàäìàæàïîâ ìºí ãýäãèéã á¿ð 1981-1994 îíä õºäºëáºðã¿é áàðèìòààð íîòîëñîí õýðýã þì.  

Ïåòåðáóðãèéí ýðäýìòýí À.È.Àíäðååâûí “Ìºõñºí Õàð õîòûã õî¸ð óäàà íýýñýí òóõàé” 

á¿òýýë 1997 îíä õýâëýãäýí ãàðëàà. Ýíý á¿òýýëä Ï.Ê.Êîçëîâûí àëäàðò àÿëàëààñ á¿òýí 

æèëèéí ºìíº õàñàã áóðèàä Öîãò Áàäìàæàâ óã áàëãàñûã íýýñýí ãýæ áàòàëñàí áàéíà.  

Ñàÿõàí, òóõàéëáàë 2005 îíä Áàòîæàâ Ðàäíàåâûí ýðõëýí ãàðãàäàã “Òàéíû Áóðÿòèè” 

(Áóðèàäûí íóóöóóä) ñýòã¿¿ëèéí ¹4-ò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãèéí ò¿¿õèéí óõààíû äîêòîð, ïðîôåññîð 

Å.È.Êû÷àíîâûí “Àëäàð ãîðüäñîí íü, Ìºõñºí Õàð õîòûã íýýñýí òóõàé” ºã¿¿ëýë íèéòëýãäëýý. 

Çîõèîã÷ ýíý ºã¿¿ëýëäýý Îðîñûí Ãàçàðç¿éí íèéãýìëýãèéí àðõèâò áàéãàà Ö.Áàäìàæàïîâûí 
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çàõèäàë, Ï.Êîçëîâûí Ìîíãîë-Ñè÷óàíû ýêñïåäèöèéí òàéëàíòàé òàíèëöñàíû ýöýñò äýýðõ 

ñóäëàà÷äûí ä¿ãíýëòèéã õ¿ëýýí çºâøººð÷ áóéãàà èëýðõèéëæýý. 

Å.Êû÷àíîâ áè÷èõäýý “Îðîñûí õóäàëäààíû “Ñîáåííèêîâ è áðàòüÿ Ìîë÷àíîâûõ” ï¿¿ñèéí 

òºëººíèé õ¿íýýð Äèíüþàíü õîòîä ñóóæ áàéñàí Öîãò Áàäìàæàïîâ 1907 îíû õàâàð “Ï¿¿ñèéíõýý 

õóäàëäààíû àæëààð áîëîí õóâèéí õýðãýýð” Òîðãóóä áýéëèéí ºðãºº õ¿ðòýë àÿëñàí íü ýäãýýð 

ìàòåðèàëààñ òîäîðõîé áàéíà. Áàäìàæàïîâ ï¿¿ñèéíõýý áàðààíû äýýæèéã ñóðòàë÷èëñíààñ 

ãàäíà òýíäýõèéí õ¿ì¿¿ñýýñ àâëàãàà àâàõ çîðèëãîòîé áàéæ. 

Áàäìàæàïîâ Îðîñûí Ãàçàðç¿éí íèéãýìëýãò èëãýýñýí íýã çàõèäàëäàà “Çàì ýõëýýä õóæèð 

ìàðààòàé ºðãºí õºíäèéãººð ºíãºðñºíºº ó÷èðã¿é èõ äîâ ñîíäóóëòàé äàâ÷óó õºíäèéä îðëîî. Ýíý 

õºíäèéã “Ýðã¿¿ õàð áîðãèî” ãýæ íýðëýíý. ×óõàì ýíä áè ýðòíèé õîòûí áàëãàñ äýýð îðæ 

ÿâ÷èõëàà. Ýíý áàëãàñûã ìîíãîë÷óóä “Õàð õîò” áóþó “Õàð áàéøèí” ãýæ íýðëýíý. Ýíý 

áàëãàñûí òóõàé òàíèëöóóëãûã õîéíî áè÷ýýä, ãýðýë çóðãóóäûã õàâñàðãàëàà” ãýæýý. 

Òýð ¿åä Ïåòåðáóðãýä áàéñàí Êîçëîâò 1907 îíû 5-ð ñàðûí 15-íä èëãýýñýí ººð íýã 

çàõèäàëäàà Áàäìàæàïîâ “Áè Ýçýíèé ãîëîîð àÿëàõ çàìäàà íýí ñîíèðõîëòîé íýýëò õèéëýý. ¯¿íä, 

Ãîéçàí, Ýçýíèé ãîë õî¸ðûí õîîðîíäîõ ýëñýí ìàíõàí äóíä îðøèõ ýðòíèé õîòûí òóóðü îëëîî. 

Ìîíãîë÷óóäûí “Õàð õîò” áóþó “Õàð áàéøèí” ãýäýã áàëãàñ äóíä çîðèóä õîíîí áàéæ òàíèëöààä 

ãýðýë çóðàã àâëàà” ãýýä ýöýñò íü ýíä õàâñàðãàñàí 4 ãýðýë çóðãèéã Îðîñûí Ãàçàðç¿éí 

íèéãýìëýãèéí äýä åðºíõèéëºã÷ Ï.Ï.Ñåìåíîâ – Òÿí – Øàíñêèéä ¿ç¿¿ëíý ¿¿ ãýæýý. 

Òýãýõëýýð Õàð õîòûí òóóðèéã Áàäìàæàïîâ îëæ íýýñíèéã Êîçëîâîîñ ãàäíà Ñåìåíîâ-Òÿí-

Øàíñêèé, áàñ íèéãýìëýãèéí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà À.À.Äîñòîåâñêèé õî¸ð ìýäñýí íü ëàâòàé 

áîëîâ÷ òýä ýíý ìýäýýëëèéã íóóöëàí äàðæýý. 

Êû÷àíîâûí ¿çýæ áàéãààãààð áîë Õàð õîòûã àíõ íýýñýí ãýäýã àëäðûã ãàäààäûíõàíä 

àëäàõã¿éí òóëä îäîîõîíäîî óã ìýäýýã äýëãýõã¿é áàéõ ãýñýí òîäîðõîé õýëöýë áàéñàí. Òýõäýý 

÷óõàìõ¿¿ Áàäìàæàïîâûí ýñðýã “¿ãñýí òîõèðñîí” áóñ õàðèí “àíõ íýýñýí ãýäýã àëäàð íýðèéã” 

ýõ îðíûõîî øèíæëýõ óõààíä íîãäóóëàõ ãýñýí äàëä çîðèëãîòîé áàéñàí áîëîëòîé àæýý. 

Å.È.Êû÷àíîâ öààø íü áè÷èõäýý “Ýíý á¿õíýýñ ¿çýõýä Êîçëîâ Õàð õîòûí òóõàé ìýäýý 

àâñàí òóõàéãàà áîëîí òýð òóóðèéã Áàäìàæàïîâ ¿çñýí òóõàé 1907 îíä ýêñïåäèöýýð òýíä 

õ¿ðòëýý äóóã¿é áàéõ íü çºâ ãýæ áîäñîí áèç. Õîæèì íü “Ìîíãîë îðîí áà ìºõñºí Õàð õîò” íîìäîî 

“Ìîíãîëûí ãîâü öºëººñ ýðòíèé õîòûí òóóðü îëíî ãýäýã äàëäõàí íàéäâàðàà ñýòãýëèéíõýý óãò 

òýýæ ÿâñàíñàí” ãýñýí áàéäàã” ãýæýý. 

Õàð õîòûí òóóðèéã Ï.Ê.Êîçëîâ íýýñýí òóõàé ýõíèé ìýäýý Îðîñûí ñîíèí õýâëýëä 1908 îíû 

íàìðààñ ¿çýãäýæ ýõëýâ. ¯¿íä Îðîñûí Ãàçàðç¿éí íèéãýìëýãèéí çºâëºëèéí 1908 îíû 10-ð ñàðûí 

6-íû ºäðèéí õóðàëäààí äýýð “Êîçëîâûí ýêñïåäèöèéí òóõàé ìýäýýëýë õèéõäýý ... Àëàøà 

íóòãèéí áàðóóí õÿçãààðààñ Õàð õîò ãýäýã ýðòíèé áàëãàñ îëñîí òóõàé çàõèäëûã Êîçëîâîîñ 

õ¿ëýýí àâëàà. Òýíäýýñ îëäñîí ºäèé òºäèé íîì ñóäàð, ãàð áè÷ìýëèéã ñóäëóóëàõààð æèíõýíý 

ãèø¿¿í Ñ.Ô.Îëüäåíáóðãýä ãàðäóóëàâ” ãýõ ìýòýýð ìýäýýëæ áàéâ.  

1908 îíû 10-ð ñàðûí 15-íä õóðàëäñàí Ãàçàðç¿éí íèéãýìëýãèéí åðºíõèé õóðàëäààí äýýð 

Õàð õîòûã Êîçëîâ íýýñýí òóõàé àëáàí ¸ñîîð ìýäýãäýõäýý, ýíý õýðýãò Öîãò Áàäìàæàïîâûí 

ã¿éöýòãýñýí ¿¿ðãèéí òóõàé íýã ÷ ¿ã äóóãàðñàíã¿é. Áàäìàæàïîâûí èëãýýñýí çàõèäàëòàé 

òàíèëöñàí, ãýðýë çóðãóóäûã ¿çñýí Ï.Ï.Ñåìåíîâ-Òÿí-Øàíñêèé, À.À.Äîñòîåâñêèé õî¸ð ¿¿íä 

áóðóóòàé ãýæ Å.È.Êû÷èíîâ ¿çýæ áàéíà. 

1909 îíû íàìàð Ï.Ê.Êîçëîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãýä õ¿ðýëöýí èðñýí äàðóéä Ãàçàðç¿éí 

íèéãýìëýãèéí õóðàëäààí äýýð À.À.Äîñòîåâñêèé ìýäýãäýõäýý “Ýðõýì õ¿íäýò Ïåòð Êóçüìè÷ 

Ìîíãîë-Ñû÷óàíû ýêñïåäèöýýñ ýðãýæ èðëýý. Ýíý óäààãèéí àÿëàë ºìíºõ á¿õ àÿëàëààñ 

àðõåîëîãèéí îëäâîð èõòýéãýýðýý îíöãîé áàéâ. Ï.Ê.Êîçëîâ ýëñýíä áóëàãäñàí ýðòíèé Õàð õîòûí 
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òóóðèéã îëæ íýýãýýä, òýíäýýñ øèíæëýõ óõààíû ¿íýò îëäâîð ºäèé òºäèéã îëæ èðñýí àñàð èõ 

ãàâüÿàòàé õ¿í þì” ãýæ ìýäýãäæýý. 

1910 îíû 1-ð ñàðûí 30-íû ºäºð Ï.Ê.Êîçëîâûí àëäðûã òýìäýãëýõýä çîðèóëñàí Ãàçàðç¿éí 

íèéãýìëýãèéí ¸ñëîëûí õóðàëäààí áîëîâ. Ýíä öóãëàðñàí 2000 ñîíèðõîã÷äûí ºìíº Êîçëîâ ëåêö 

óíøèâ. Äàðàà íü ò¿¿íèéã òóñ íèéãýìëýãèéí õ¿íäýò ãèø¿¿íýýð ñîíãîæýý.  

Àëäðûí ãîðüäëîãî èéíõ¿¿ áèåëæýý. Àëäàð ãàâüÿàòàé õ¿íèé àëäàà äóòàãäëûã óó÷èëäàã 

çóðøèëààð Êîçëîâ ýêñïåäèöýä òºñºâëºñºí õºðºíãèéã òàâàí ìÿíãàí ðóáëèýð õýòð¿¿ëñýí, Îðîñûí 

ìóçåéí õî¸ð àëòàí áóðõàíûã Ìîñêâàãèéí èõ ñóðãóóëüä äóð ìýäýí øèëæ¿¿ëñýí çýðýã 

äóòàãäëûã õýðýãñýõã¿é áîëãîæýý. 

Å.È.Êû÷àíîâ öààø íü áè÷èõäýý: “Áàäìàæàïîâ ç¿ãýýð ñóóñàíã¿é, Îðîñûí Ãàçàðç¿éí 

íèéãýìëýãèéí çºâëºëä õàíäàí, 1907 îíä Õàð õîòûí òóóðèéã èëð¿¿ëñýí òóõàé ìèíèé çàõèäàë, 

ãýðýë çóðãèéã õýâëýëä íèéòýëæ ºãíº ¿¿ ãýäýã õ¿ñýëò òàâüæýý... ãýòýë Áàäìàæàïîâ “÷è 

çîõèñã¿é ààøèëëàà” ãýñýí óòãàòàé õàðèó ÷ 1909 îíû 12-ð ñàðûí 19-íä õ¿ëýýí àâààä 

èõýýõýí ãîìäñîí íü ìýäýýæ. Ãýâ÷ öºõºðñºíã¿é Êîçëîâò õàìàã ó÷ðàà õýëýýä òóñ äýì 

¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ññýí áîëîâ÷ áàñ ë “Õýð¿¿ë çàðãà ¿¿ñãýõ õýðýãã¿é ãýæ áè ÷àìä çºâëºìººð 

áàéíà” ãýñýí óòãàòàé õàðèó àâ÷ýý. 

Ãýâ÷ Öîãò Áàäìàæàïîâûã òàéâøèðóóëàõûí òºëºº Ãýãýýí Àííàãèéí îäîíãîîð õºõ¿¿ëýí 

øàãíààä àìûã íü òàãëàñàí áîëîëòîé. 

Õàðèí ìºõñºí Õàð õîòûã íýýñýí àëäðûí öóóðèà íàìæààã¿é áàéõàä Êîçëîâ Íî¸í óóëûí 

ìàëòëàãààð àëäàð ãàâüÿàãàà óëàì áýõæ¿¿ëæ ÷àäñàí íü ìýäýýæ áèëýý. 

 

Îðîñ õýëíýýñ îð÷óóëñàí  

Ìîîòãîí Äàðèéí Áàäàìíÿì 

2007 îíû 3-ð ñàðûí 28. 
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ÍÑÈÑÎÓÕ, ÝØÀ, äîêòîð (Ph.D) 

 

ÁÓÐÈÀÄÛÍ Õ¯Í ÀÌ, ÌÈÃÐÀÖ  
 

Íýã: Äèàñïîð 
Îð÷èí ¿åèéí íèéãìèéí øèíæëýõ óõààíû ìýäëýãèéí ¿íäñýíä, íèéãìèéí ¿éë àæèëëàãààíû ºðãºí 

öàð õ¿ðýýã õàìàðñàí îéëãîëòóóäûí äóíä ìèãðàöèéí ¿éë ÿâö, îëîí á¿ëýã õ¿ì¿¿ñèéí íèéãýì, 

ñî¸ëûí äàñàí çîõèöîõòîé õîëáîîòîéãîîð “äèàñïîð” ãýäýã íýðòîìü¸î áàãàã¿é ñîíèðõîë òàòàõ 

áîëæýý
2
.  

«Äèàñïîð» ãýäýã íýðòîìü¸î íü diaspeirein (òýíýõ, áýäðýõ) ãýäýã ãðåê ¿ãíýýñ ãàðàëòàé 

áºãººä - «dia» äàìæèí,  «speirein» - ç¿ã á¿ð òèéø, ÿíç á¿ðèéí ãàçàð îðîí ðóó õºäëºõ
14

 ãýñýí 

óòãàòàéí äýýð, òàéëáàð òîëüä áè÷ñýíýýð  «ªºðèéí ãàðâàë (ïðîéñõîæäåíèå) ò¿¿õýí ýõ 

îðíîîñîî õàðü óëñàä àìüäàð÷ áóé á¿ëýã àðä ò¿ìýí» – õýìýýí òàéëáàðëàæýý
3
.  

Äèàñïîðóóä ÌÝª VIII-VI çóóíä áèé áîëñîí ãýäýã. Àíõàíäàà Ïàëàñòèíààñ ãàäíà àìüäðàã÷ 

åâðåé íàðûã èíãýæ íýðëýäýã áàéæ
14

. Îð÷èí ¿åä áóðèàäóóäûã äèàñïîðò õàìðóóëàõ áîëæýý
6
. 

ÎÕÓ-ä Ýðõ¿¿ãèéí, Ìîñêâàãèéí, ßêóòûí, Õàëèìàãèéí äèàñïîð … ãýõ ìýò íýðøèë áèé áîëñîí 

áàéíà.  

Õ¿í àìç¿é, óãñààòàíç¿é, ò¿¿õ, íèéãýì, ñî¸ë ñóäëàë áîëîí áóñàä øèíæëýõ óõààíû õýäýí 

àðâàí òºëººëºã÷èä, çîõèîã÷èä ººðñäèéí ñóäàëãààíû àðãà ç¿éí àðãà õýðýãñýëäýý ò¿øèãëýí 

ýíý íýðòîìü¸îíû öîãö òîäîðõîéëîëò, ¿çýãäýë (ôåíîìåí) -èéã ñóäëàõ îðîëäëîãî õèéæ  áàéíà
2
. 

…Õýäèé õóãàöààíä õèëèéí ÷àíàäàä àìüäàðñàí, õýääýõ ¿åèéí áóðèàä õ¿íä* ýíý íýðòîìü¸îã 

õàìààòóóëàõ íü ºäãºº áèäýíä òîäîðõîéã¿é áàéíà.  

Õî¸ð: Áóðèàäûí ýììèãðàö, øàëòãààí 

Áóðèàäóóäûí çàðèì ºâºã äýýäýñ íü Õ¿íí¿, Ñÿíáè, Äóíõó, Ò¿ðýã çýðýã ýðòíèé õîëèìîã 

öóñíààñ á¿ðäñýí àæýý. XII çóóíû ¿åä Ìîíãîë ¿íäýñòýí òàë íóòãèéí èðãýí, îéí èðãýí ãýæ õî¸ð 

õýñýãò õóâààãäàæ, îéí èðãýä íü îäîîãèéí Åíåñåé ìºðíèé ç¿¿í òàë, Áàéãàëü íóóðûí îð÷èì 

àìüäàð÷ áàéæýý. Îéí èðãýäèéí ãîë àéìãóóä íü Áàéãàëü íóóðûí îð÷èí òîéðîí äàõü Áóðèàä 

àéìàã, Åíåñåé ìºðíèé äýýä óðñãàë äàõü îéðàä àéìàã, Êèðãèçèéí çýðãýëäýý áàéñàí õîðü 

ò¿ìýä, áàðãóóä çýðýã àéìãóóä þì.  

XXI çóóíû ýõýýð äýëõèé äýýðõ íèéò áóðèàäûí òîî 500 ìÿíãààñ äýýø ãàðñàí áºãººä 

äýëõèéí ÿíç á¿ðèéí óëñ îðíóóä (Õÿòàä, Êàçàõ, Êèðãèç, Ìîíãîë, Óçáåê, Óêðàèí, áàðóóí 

Åâðîïûí îðíóóä áîëîí áóñàä), Áàéãàëèéí ºìíºä õÿçãààð (Çàáàéêàëüñêèé êðàé), Ñèáèðèéí 

óóæèì òàë íóòàã, îéí îðîí Èðêóòñê çýðýã ÎÕÓ-ûí á¿õ íóòàã (487184), ªÌªÇª-íû Õºëºíáóéð 

àéìãèéí Øèíýõýýí, á¿õ Õÿòàäûí õýìæýýãýýð (10000 ãàðóé),  Ìîíãîë óëñûí õîéò õèëèéí 

äàãóóõ áîëîí áóñàä ãàçàðò (40620) … òàðàí (äèñïåðñíî) ñóóðüøèæ  áàéíà. 

1990 îí õ¿ðòýë ÁÍÌÀÓ áîëîí ÁÍÕÀÓ-ä àìüäàð÷ áóé áóðèàäóóä ººðèéí ò¿¿õýí ýõ 

îðîíòîéãîî òºäèéëºí ñàéí õîëáîîòîé áàéñàíã¿é. Ìîíãîëûí áóðèàäóóä Îðîñûí áóðèàäóóäòàé çºâõºí 

òºðºë ñàäàíãèéí ë õîëáîîòîé áàéñàí áîë, Øýíýõýýíèé áóðèàäóóä îãò õîëáîîã¿é áàéâ. Îð÷èí ¿åä 

íºõöºë áàéäàë áóðèàä óãñààòàíä ýåðýãýýð ººð÷ëºãäºæ, ººðèéí ¿íäýñòíèé áóñ ÿíç á¿ðèéí 

õ¿ðýýëýëä ¿íäýñòíèé öººíõè áîëñîí áóðèàäóóäûí ýäèéí çàñàã, ñî¸ë, õýëíèé õîëáîî ºðãºæèæ 

áàéíà.  

Ñàÿõàí áîëòîë ìàíàéä áóðèàäóóäûã “Îðîñò ñàéí äóðààðàà (1703 îíä Áàäûí Òóðàõèí íàð) 

íýãäñýí” ãýæ áè÷èæ, áèä ò¿¿íä íü èòãýñýýð áàéëàà. Õàðèí Îðîñûí ýðäýìòýä – ýíý áîë 

áóëààí ýçëýëò “Ñèáèðèéã ýçëýõ àÿí äàéí áàéñàí” ãýæ áè÷èæ áàéíà. Ýíý òóõàé 

Ê.Â.Áàçûëãåâè÷ 1950 îíä õýâë¿¿ëñýí “Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ” íîìäîî “1619 îíä Åíåñåé ìºðíèé 

äýðãýä Åíåñåéñêèéí øèâýýã áîñãîñîí þì (Åíåñåé õîòûí ýõëýë áàéæ) … äýýä Òóíãóñêýýñ 
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(Àíãàð) “áóðèàäûí íóòàãò î÷èõ çàì” íýýãäýæ áàéâ. Áóðèàäóóä ìàø øèð¿¿í ýñýðã¿¿öýë 

¿ç¿¿ëæ áèëýý - õýìýýí áè÷æýý.  

… Èéíõ¿¿ Îðîñóóäûí ç¿ãýýñ áóðèàäóóäûí ãàçàð íóòãèéã áóëààí àâàõ àæèëëàãàà 

XVIII-XIX çóóíä ¿ðãýëæëýí 1897 îí ãýõýä 400 ìÿíãàí îðîñóóä Áàéãàëèéí ºìíºõ ìóæèä 

(áóðèàäóóä 180 ìÿíãà îð÷èì áàéâ) àìüäðàõ áîëæýý. 1911 îíä Àð Ìîíãîëä Ìàíæ-õÿòàäûí 

äàðëàëûã ò¿ëõýí óíàãààæ, Ìîíãîë óëñûã òóíõàãëàñàí ÿâäàë íü áóðèàäóóäûí ìîíãîë÷óóäòàéãàà 

íýãäýõ ãýñýí õ¿ñýë òýì¿¿ëëèéã óëàì ñýðãýýñýí áàéëàà. Îðîñóóä áóðèàäóóäûí àëü ¿ðæèë 

øèì ñàéòàé ýäýëáýð ãàçðóóäûã ýçëýí, áóñàä ðàéîíóóäààñ èë¿¿ íÿãòðàëòàéãààð ñóóðüøèæ, 

ãàçàð íóòãèéã íü áóëààí ýçëýõ ãýñýí áàéíãûí õàëäëàãà 1900 îíîîñ ýõýëñýí ãýæ ¿çäýã. 

Áóðèàäûã îðîñæóóëàõ ÿâäàë óëàì ã¿íçã¿éð÷, äýëõèéí 1-ð äàéí ýõëýõýä áóðèàäóóäûã 

õîìðîãëîí öýðýãò äàé÷èëæ, îðîñæóóëàõ ÿâäàë óëàì ã¿íçã¿éð÷, Îðîñ îðîí ßïîíòîé õèéñýí äàéíä 

ÿëàãäñàíäàà öî÷èðäîæ, äîðíîä òàëäàà îðîñæóóëàõ ÿâäëàà óëàì õ¿÷òýé ÿâóóëàõ áîëîâ.  

Áóðèàäóóäûí ¿íäýñíèé îíöëîã (í¿¿äëèéí àæ àõóé, áýë÷ýýð çýðýã) -èéã 

õàðãàëçàëã¿éãýýð “ãàçàð ýçýìøëèéí íýãäñýí íîðì, íýãäñýí òºëáºð òîãòîîñîí, ãàçðûã íü àâ÷ 

îðîñò ºãºõ õàðãèñ õóóëèóä íü òýäíèé îëîí ¿åèéí òóðø çàëãàìæëàí àæ òºðæ áàéñàí èõ 

õýìæýýíèé íóòãèéã íü àâààä çîãññîíã¿é ãàçàð ýçýìøèõ ýðõèéã íü õàññàí áàéíà. 1917 îí 

ãýõýä Ýðõ¿¿ãèéí áóðèàäóóä ãàçðûíõàà 53,5%-èéã, õîðèéí áóðèàäóóä 49%-èéã àëäàæ, òýð 

íü îðîñóóäûí ãàðò øèëææýý. Ãàçàðò õàâ÷èãäàí ò¿ðýãäýæ, ìàë ñ¿ðýã íü ÷ õîðîãäîæ, 

ÿäóóð÷ ýõëýâ
18

. 1917-1920 îíû õîîðîíä óëààíòàí, öàãààíòíû àëü àëü íü áóðèàäóóäûã öºëìºí 

äàé÷èëæ, àæ àìüäðàëä íü òóéëûí õ¿íä íºõöºëèéã áèé áîëãîæýý. Áóðèàäóóäûã òàéâàí àìãàëàí 

àìüäðàõ àðãàã¿éä õ¿ðãýæ, óëìààð Ìîíãîë ðóó, Øýíýõýýí ð¿¿ ÷èãëýñýí èõ í¿¿äëèéã 

ýõë¿¿ëæýý
5
.  

1917 îí ãýõýä áóðèàäóóäûí îëíîîð õèë äàâàí ìîíãîë íóòàã ðóó í¿¿äýëëýõ ÿâäàë 

¿ðãýëæèëñýýð áàéëàà. Çºâõºí 1917 îíû 2-ð ñàðä õèéñýí ñóäàëãààãààð Áàéãàëûí ºìíº 

òàëààñ 5 ìÿíãà ãàðóé õ¿í àñàð îëîí ìàë, õºðºíãèéí õàìò Ìîíãîë ðóó í¿¿ñýí áàéâ. 

Èéíõ¿¿ XIX-XX çóóíû Áóðèàäóóäûí ãàäàãøàà ÷èãëýñýí, íèéòèéã õàìàðñàí í¿¿äýë, 

õºðø îðíóóäàä øèëæèí ñóóðüøèõ áîëñîí ÿâäàë íü ýäèéí çàñàã, óëñòºð, øàøíû áîëîîä áóñàä îëîí 

øàëòãààíóóäòàé áºãººä àìüäðàëûí áàéäàë õ¿íäýðñýí íü ¿íäñýí øàëòãààí áàéëàà. Ýíý áàéäàëä 

õ¿ðãýñýí àíõíû øàëòãààí íü: Äýëõèéí 1-ð äàéíû ¿åä Îðîñûí õÿçãààð íóòãèéí öººí òîîòîé àðä 

ò¿ìíèéã àð òàëûí àæèëä (õîðèãëîëòûí áýõëýëò áàðèõ, íóóâ÷ óõàõ çýðýã) “äàéíû çîëèîñ 

áîëãîí àëáàäàí öýðýãò äàé÷èëñàí” ÿâäàë þì. Äàéíû 3 äàõü æèë áóþó 1916 îíû 7-ð ñàðûí 2 íû 

«àëáàí æóðìûí òàòëàãà (î ðåêâèçèè èíîðîäöåâ)» ãýäýã òóøààëààð ôðîíòûí ºìíºõ ðàéîíóóäàä 

áýõëýëò áàðèõ àæèëä 1885-1887 îíä òºðñºí 19 - 31 õ¿ðòýëõ íàñíû 20 ãàðóé ìÿíãàí 

áóðèàäóóä äàé÷ëàãäàí, øèëäýã ñàéí àãò ìîðüä, ¿õýð ìàëûã íü öýðãèéí àãòàíä øàâõàí àâ÷ 

áàéâ. Ìýäýýæ õýðýã, ýíý íü Ìîíãîë ðóó íèéòèéã õàìàðñàí í¿¿äýëä óðèàëñàí ç¿éë áîëæýý.  

Áóðèàäóóäûí Ìîíãîë ðóó  ãàðàõ áîëñîí øàëòãààíûã òîäîðõîéëîõ òóñãàé êîìèññèéí 1917 îíû 

2-ð ñàðûí ìýäýýãýýð Äýýä ¯äèéí õîøóóíû Õàðãàíà, Õ¿áä¿¿ä, Õóàöàé  âîëîñòèéí 800 õ¿í 

Ìîíãîëä òîãòìîë àìüäàðäàã áîëîõûã òîãòîîæýý. Ýíý ¿åä ×èòèéí óåçäèéí (õîøóó) Õóæèðòààí, 

Õîðèáóðèàä, Àãà, Ö¿¿ãýë âîëîñòèéí õ¿í àì íü 4500 áàéëàà. Ò¿¿íýýñ ãàäíà Îðîñ, Ìîíãîë õî¸ðûí 

õîîðîíä òîãòìîë í¿¿äýëëýí àìüäàðäàã áóðèàäûí òîî 4500 õ¿ð÷, Ìîíãîëä îéðîëöîîãîîð 10 ìÿíãà 

îð÷èì áóðèàä àìüäàð÷ áàéæýý. 

Ãóðàâ: Ìîíãîë óëñûí áóðèàäóóä 

1920 îíû õàâàð ªðãººä Áóðèàäûí àíõíû Èõ õóðàë áîëæ, í¿¿äýëëýí èðñýí áóðèàäóóäûí 

çàñàã çàõèðãààíû àñóóäëûã õýëýëöæýý. Ìîíãîëûí Çàñãèéí Ãàçðûí 1922.05.22-íû 

øèéäâýðýýð Áóðèàäûí Àðäûí õóðàë çîõèîí áàéãóóëàãäàæ, õàðèí 1923 îíä Ìîíãîëûí õàðüÿàò 

áîëîâ. Ìºí îíä áóðèàäûí õîøóóä, çàñàã çàõèðãààíû 6 íýãæ (1923 îíä ìýäýýëñíýýð 2843 áóðèàä 
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ãýð á¿ë, 12765 õ¿í, 91843 òîëãîé ìàë) áàéãóóëàãäàæ
13

 áóðèàäûí äàðààõ çàñàã çàõèðãààíû 

íýãæ¿¿ä áàéãóóëàãäæýý:   

1. Õýðëýí ãîëûí /Ìàëãàð óóëûí/ õîøóó (Õýðëýí ãîëûí õºíäèéä, 1923 îíä Àâäàð, Çîãñîîë, 

Ãóðâàí á¿ðõ, Òýðýëæ, Õ¿ðýý, Õ¿ðýí ñóìäààñ Õýðëýí, Òóóë, Òýðýëæ ãîë, Óëààíáààòàð 

îð÷ìûí 311 ºðõ, 1216 õ¿í, 6311 òîëãîé ìàëòàé. Ýíý ñóìûí áóðèàä ºðõèéí èõýíõè íü îäîî Òºâ 

àéìãèéí Ìºíãºí ìîðüò ñóìàíä áàéíà. Õàìíèãàí, àâãà, áîäîíãóóä, ãóøàä, æîðãîîí, íóì÷èí, ïîîíõîí, 

õàé÷óóä, õàíãèí, õàìíèãàí, õàð ãóøàä, øàð ãóøàä, øàð íàìÿàä, øàðàéä),  

2. Åðºº ãîëûí õîøóó (Åðºº ãîëûí õºíäèéä, 1925 îíä Àëòàíáóëàã, Áàÿíáóëàã, Ãàëòàé 

ñóìäààñ áàéãóóëàãäñàí, 222 ºðõ, 1076 õ¿í, 5757 òîëãîé ìàë, àáàãàä, àòàãàí –ñîíãîë, 

àøàáàãàä, áààòàä, áàðóóí àâãà, áàòíàé, áîäîíãóóä, áóëãàí-õàðíóóä, ãóøàä, þíøýýá¿¿, 

óðëóóä, ¿çîí, îëåä, ïîîíõîí, õàìíèãàí, õàíãàä, õàð íÿìààä, õàòàãèí, õèðèä, øàðíóóä, ÷îíîñ),   

3. Îíîí ãîëûí õîøóó (Ñýöýí õàí àéìãèéí Ãèëáýð õàðóóë, Îíîí, Áàëæ ãîëûí õºíäèéä, Îíîí, 

Áýðõý, Àãàöà, Áàëæèí õàí /1934 îíä Äàäàë, Áèíäýð ñóìàíä õóâààãäñàí/ ñóìä, 1000 ãàðóé 

ºðõèéí 3500 îð÷èì õ¿í àìûí õîðè áóðèàäóóäààñ á¿ðäýíý),  

4. Õàëõ Íºìðºã õóøóó (Õàëõ ãîëûí õºíäèéä, 1923 îíä Ìîãîéò ãîë, Íºìðºã ãîë, Õàëõ ãîë 

ñóìäààñ áàéãóóëàãäàõ ¿åäýý 337 ºðõèéí 5939 õ¿í, 4271 òîëãîé ìàëòàé áàéâ. 1929 îíä Óëç 

ãîëûí õîøóóíû á¿ðýëäýõ¿¿íä îðæ, 1931 îíäîîñ Áóéð, Ò¿ìýíäýëãýð, Õóëñòàé, Ýðäýíýöàãààí 

(îäîîãèéí ÑÁ àéìàã) ñóìäàä òàðààãäàæ, 1936 îíä Öàãààí-îâîî ñóì áàéãóóëàãäàõ ¿åä 450 ºðõ, 

1800 õ¿íòýé ¿ëäñýí áàéëàà. Õîðèéí 11 îìãèéíõîí àìüäàðäàã
13

  

5. Óëç ãîëûí õóøóó (Óëç ãîëûí õºíäèéä, 1923 îíä áàéãóóëàãäàõ ¿åä 901 ºðõ, 4439 

õ¿í, 1928 îíä 2878 ºðõèéí, 8475 õ¿í, 248300 ìàëòàé  áàéñàí áîë, Ýíý õîøóóíû á¿ðýëäýõ¿¿íä 

îð÷èí ¿åèéí Áàÿí-Óóë, Áàÿíäóí, Äàøáàëáàð, ×óëóóíõîðîîò, Ãóðâàíçàãàë, Öàãààí-Îâîî ñóìä 

îðæ áàéëàà. Õîðèéí öàãààíãóóä, ãàëçóóä, áîäîíãóóä, øàðàéä, õàëáèí, õóäàé, ãóøàä, áàòíàé, 

õàðãàíà ò¿¿íýýñ ãàäíà ÷îíîñ, áóóðàë, àáçàé, õóðàìøè, îëçîí, áàõè îìãèéíõîí ýíý ñóìäàä 

àìüäàðäàã
16

.  

6. Ýã- Ñýëýíãèéí áóðèàä õîøóó (Ýíý õîøóóíààñ îð÷èí ¿åèéí Õºâñãºë àéìãèéí Õàíõ, 

Õàòãàë, Öàãààí-¯¿ð ñóìä áàéãóóëàãäñàí. Áóëãàí àéìãèéí Òýøèã ñóìûí áóðèàäóóä ýíä 

õàðüÿàëàãääàã. Òóõàéí ¿åäýý 75 ºðõèéí 230-ààä áóðèàäóóä àìüäàð÷ áàéëàà. Õýäèéãýýð 

ýíý õîøóó íü 1923 îíä áàéãóóëàãäñàí ÷ ýíä áóðèàäóóä, öººõºí öººõíººðºº, ñàëàíãèä àìüäàð÷ 

áàéñíààñ õîøóó íü ñ¿¿ëä òàðààãäñàí. 1931 îíä áàéãóóëàãäñàí öàãààí-¯¿ð ñóì õýäèéãýýð 

îëîí óäààãèéí çàñàã çàõèðãààíû ººð÷ëºëòºíä îðñîí ÷ 1990-ýýä îíä 2900 õ¿í òîîëîãäîõîä 40-

50% íü áóðèàäóóä ýçëýæ áàéëàà. Ýíý ñóìàíä àðãàìóóä, áóðÿä, ãóðòãààø, äàíæëàé, äîëîîä, 

äýðäëýé, æîîõîíäîé, íÿíãà, õàâõ÷èí, õàòàãèí, õóðõàä, øîøèëîã ÿñíóóä îìãèéí áóðÿàäóóä 

àìüäàðäàã)  

1925.11.26-íû Çàñãèéí Ãàçðûí 44-ð õóðëààð “…ãàäààäûí õàðüÿàò, èðãýí íàðûí 

øèëæèëò õºäºëãººíèéã òóñ óëñûí àéìàã, õîøóóäàä ò¿ð ýðõë¿¿ëýõýýð òîãòæýý. 1926.4.13-íû 

ÑÍÇ Òýðã¿¿ëýã÷äèéí 15-ð õóðëààð: “Õèë íýâòðýã÷äýä çºâøººðºë îëãîõ” òóõàé õýëýëöýâ. 

…1935 îíä Ìîíãîë Óëñûí õèë õÿçãààð íýâòðýõ òóõàé òîãòîîë, ìºí 8.26-íä “ãàäààäûí õàðüÿàò 

íàðûã òóñ óëñûí õèë õÿçãààðààð õýðõýí íýâòð¿¿ëæ, îðóóëàõ òóõàé” çààâàð ãàðãàæýý
12

. 

(351 õ) 
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Ìîíãîë Óëñûí ÀÇÃ-ûí 1924.10.28-íû 12-ð õóðëààð 15800 õ¿í àì á¿õèé 4000 ºðõèéã, ìºí 

îíû 11-ð ñàðä õóðàëäñàí Óëñûí Àíõäóãààð Èõ õóðëààñ 16098 õ¿í àì á¿õèé 4316 ºðõèéã, 

1926.6.12–íû ºäðèéí 12-ð õóðëààð 3616 õ¿í àì á¿õèé 924 ºðõèéã; íèéò 3 óäààãèéí õóðëààð 

35517 õ¿í àì, 9243 ºðõèéã Ìîíãîë Óëñûí õàðüÿàò áîëãîæýý
7
. (43 õ) 

 

“Áóðèàä ñóäëàëûí ºíººãèéí áàéäàë, õºãæ¿¿ëýõ ÷èã õàíäëàãà”  

äóãóé øèðýýíèé ÿðèëöëàãà  (2008,03.28. ÓÁ õîò) 

 

Ìîíãîëûí óëñòºð, øàøèí, ñî¸ë, áîëîâñðîëä áóðèàäóóäûí íºëºº èõ áàéñàí áºãººä, îäîî ÷ 

áàéñààð áàéíà. XX çóóíû Ìîíãîëûí îëîí ¿éë ÿâäàëä áóðèàäóóä îðîëöîõäîî óëñòºð, ñî¸ë ãýñýí 

õî¸ð ñàëáàðààð ò¿ëõ¿¿ îðîëöæýý. Áóðèàäóóä 1917 îíîîñ ºìíº õààíò Îðîñûã, áîëüøåâèê 

õóâüñãàëûí äàðààãààð êîììóíèñò Îðîñûã òºëººëæ áàéâ. Ìîíãîëä áàðóóíû áîëîâñðîëûã àíõëàí 

ò¿ãýýã÷èä íü áóðèàäóóä áàéëàà. 

Ìîíãîë Óëñàä Îíîí, Óëç ãîëûí ñàâààð íóòàãëàõ õîðè, àãà, õàìíèãàí àÿëãóóòàí, Ñýëýíãý, 

Åðºº, Õ¿äýð, Óÿëãà ãîëûí ñàâààð íóòàãëàõ ñîíãîîë, áóðèàä àÿëãóóòàí õèéãýýä, Ýã, ¯¿ðèéí 

ãîëûí ñàâààð íóòàãëàõ Ò¿íõýí, Ñàíàãûí àìàí àÿëãóóòàí íèéòäýý 40620 áóðèàäóóä
21

 (p. 367)  

¿íäñýíäýý õîéò õèëèéí äàãóóõ òàâàí àéìàãò àìüäàð÷ áàéíà. Õàìãèéí îëîí õ¿íòýé íü Äîðíîä 

(17,2 ìÿíãà áóþó 22,8%-ààñ: (Áàÿí-Óóë, Áàÿíäóí, Äàøáàëáàð, ×óëóóíõîðîîò, Öàãààí-Îâîî, 

×îéáàëñàí õîò) ò¿¿í÷ëýí Õýíòèé (Áàòøèðýýò (1441), Áèíäýð (1520), Äàäàë (1635), 

Íîðîâëèí (268), Áàÿí-Àäðàãà), Ñýëýíãý (1347 -ãîîñ: Ñ¿õáààòàð õîòîä 314, Ìàíäàë –ä 366, 

Àëòàíáóëàãèéí îð÷èì, Åðºº-ä 257, Õ¿äýð –ä 105*, Øààìàð ñóìä), Òºâ (Ìºíãºíìîðüòîä - 416), 

Õºâñãºë (Öàãààí-¯¿ð – /Ò¿íõýíèé áóðèàäóóä/ - 705), Áóëãàí (Òýøèã – Ò¿íõýíèé õºíäèé, 

Çàêàìåíü ðàéíîîñ ä¿ðâýãñýä õîíãîäîð, áóëãàäûí óãñààíûõàí)
9
. (ñ-83)  

Óëààíáààòàð õîòîä 11207, Äàðõàí, Ýðäýíýò, Áàãàíóóð, Íàëàéõ õîòóóä… çýðýã áóñàä 

ãàçðóóäàä öººí òîîòîé áàéíà
18

. (93 õ) 

 

Õ¿ñíýãò-1   

  

Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí ºñºëòèéí äèíàìèê 
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2005 îíû áàéäëààð  Ìîíãîë  óëñûí õàðüÿàò  2.562.4 ñàÿ õ¿í àìüäàð÷ áàéâ. Íèéò  30 

ÿñòàí, ¿íäýñòíèé öººíõè àìüäàð÷ áàéãààãààñ: 

 

ßñ ¿íäýñ 

1956 îí 

1963 
1969 1979 1989 

2000 îí 

1
9
5
6

-2
0

0
0
 

îí
û

  
ºñ

ºë
ò
 

òîî 

õ
ó
â

ü
 

òîî % % 

Õàëõ 639141 75,6 775376 911079 1.235806 1.610424 1.934674 81,5 303 

Êàçàõ 36729 5,7 47775 62812 84305 120506 102983 4,4 280 

Äºðâºä 26667 4,2 31339 34725 45053 55208 66706 2,8 250 

Áóðèàä 24625 3,8 28523 29772 29802 35444 40620 1,7 164 

Áàðãà 2558 0,3 2343 2305 1999 2130 2506 0,1 0.9  

¯çýì÷èí 2046 0,2 2070 2127 2030 2086 2386 0,1 0,8 

 

- 1926.06.12–íû áàéäëààð áóðèàäûí íèéò 35517 õ¿í àì, 9243 ºðõ Ìîíãîë Óëñûí õàðüÿàò 

áîëñîí áàéâ. (Ä.Äàìäèíæàâûí èëòãýëýýñ., ÓÁ. 2004.) (700.000 ãýæ ¿çâýë 5,07%)   

- 1956, 1963, 1969 îíû òîîã “Ìîíãîë óëñûí õ¿í àì” (Population of Mongolia). ÓÁ., 1994.  

- 1979, 1989, 2000 îíû òîîã “Ìîíãîë óëñûí õ¿í àì XX çóóíä”. ÓÁ., 2003 îí; 

- 2005 îíû òîîã “Ìîíãîë óëñûí ñòàòèñòèêèéí ýìõýòãýë 2005”. ÓÁ., 2006 îí, íîìíîîñ  òóñ 

òóñ àâëàà.  

- 2005 îíä Ìîíãîë Óëñûí íèéò õ¿í àì 2562400 áàéãàà áîë 5% íü áóþó  128120 îð÷èì 

áóðèàä áàéõ òààìàãëàë áàéíà.  

 

Äîòîîäûí ìèãðàö  

-1940.11.22 – íû ÑÍÇ-èéí 44-ð òîãòîîëîîð ÁÍÌÀÓ-ä - “Ïàñïîðòûí íýãäñýí æóðàì òîãòîîæ, 

õ¿í àðäûã á¿ðòãýõ òóõàé” øèéäâýð ãàðãàâ.  

-1948 îíä “Õ¿íèé ýðõèéí ò¿ãýýìýë òóíõàã” ãàðàâ.  

-1951 îíä “Ä¿ðâýãñäèéí ýðõç¿éí áàéäëûí òóõàé” êîíâåêö áàòëàãäàâ.  

-1974 îíä “ÁÍÌÀÓ-ûí õàðüÿàòûí òóõàé õóóëü” áàòëàãäàâ.  

-1978 îíä ÑÍÇ-èéí 17-ð òîãòîîëîîð ÁÍÌÀÓ-ûí èðãýí íýã àéìãààñ íºãºº àéìàã, õîòîä øèëæèí 

ñóóõ, ò¿ð ÿâàõ æóðìûí òóõàé” çààâàð áàòëàãäàâ.  

-1983 îíû ÑÍÇ-èéí 28 òîîò àëáàí äààëãàâðààð “Èðãýäèéí çîð÷èõ õºäºëãººíä òàâèõ 

õÿíàëòûã ñàéæðóóëàõ òóõàé” õóóëü áàòëàãäàâ.  

-1993.12.23–íä “Ãàäààäûí èðãýäèéí ýðõç¿é áàéäëûí òóõàé” õóóëü áàòëàãäàâ.  

-1995.6.5 –íä “Õàðüÿàòûí òóõàé” Ìîíãîë Óëñûí õóóëü áàòëàãäàâ
14

. (355 õ) 
 

Õ¿ñíýãò-2  

             1979-2000 îíä Óëààíáààòàð õîò ðóó îðæ èðñýí õ¿í àìûí òîî: 

  
ßñ ¿íäýñ 1979 îí 2000 îí 

Äºðâºä 8197 13376 

Áóðèàä 7735 11207 

Áàÿä 4528 10588 

Çàõ÷èí 2766 4640 
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Òîðãóóä 1891 3428 

ªºëä 1425 3272 

                                                                                                                           

 1983 – 2004  Äîðíîä àéìãààñ 44330 õ¿í ãàäàãøàà øèëæèí ÿâæ, 21072 õ¿í òóñ àéìàã 

ðóó øèëæèí èðñýí (23258-ààð õîðîãäñîí) áîë, Ñ¿õáààòàð àéìãààñ 21361 õ¿í ãàäàãøàà 

øèëæèí ÿâæ, 14197 òóñ àéìàã ðóó øèëæèí èðæýý (7164-ààð õîðîãäæýý). (2000 îíû “Õ¿í àì, 

îðîí ñóóöíû òîîëëîãî. ÓÁ., 2001) 

ªäãºº áóðèàäóóä Ìîíãîëûí õ¿í àìûí äºíãºæ 2 õóâüä ÷ õ¿ðýõã¿é ÷ 1990 îíû öàãààí ìîðèí 

æèëèéí Ìîíãîëä ýðõ ÷ºëºº ãýæ þó áàéäãèéã îéëãóóëñàí õóó÷èí êîììóíèñò áàéäëûã ¿ã¿é õèéæ 

àðä÷èëñàí õóâüñãàëûã ¿¿ñãýí áàéãóóëàã÷èä ÌîÀÕ-ã ¿íäýñëýã÷äèéí 40 õóâü íü áóðèàäóóä 

áàéëàà. Áóðèàäóóäûí ìàíëàéëàë çºâõºí óëñòºðººð õÿçãààðëàãäàõã¿é. (á¿õ øèíæëýõ 

óõààíààð àíõäàã÷äèéã íýðëýæ áîëíî) 

Äºðºâ: Øýíýõýýí áóðèàäóóä 

Áóðèàäóóä çºâõºí Ìîíãîë ðóó ãàð÷ îäñîíã¿é, Îðîñ îðîí äàõü 1917-1920-èîä îíû õóâüñãàë, 

èðãýíèé äàéíû æèë¿¿ä, íóäàðãàí àíãèéã áóò öîõèõ, 1930-ààä îíû ÕÀÀ-í õàìòðàëæóóëàëò 

ò¿¿í÷ëýí Îðîñ îðîí äàõü õýëìýãä¿¿ëýëòèéí æèë¿¿äýä Õÿòàä ðóó, òóõàéëáàë Øýíýõýýí ð¿¿ 

õýäýí ìÿíãàí õ¿í ¿å øàòòàéãààð öàãàà÷èëæýý. Áóðèàäûí í¿¿äëèéí 1-ð ¿å øàò íü îêòÿáðèéí 

õóâüñãàë, èðãýíèé äàéíû æèë¿¿ä áóþó 1918-1922 îíóóäàä, 2-ð ¿å øàò íü 1929-1931 îíû 

õàìòðàëæóóëàëòûí áîëîí íàìûí ýãíýýíä õèéñýí öýâýðëýãýýíèé ¿åä õàìààðäàã. 

Õàìòðàëæóóëàëòûí æèë¿¿äýä õýäýí ìÿíãàí áóðèàäóóä ¿ëýìæõýí õýìæýýíèé ýä õºðºíãº, îëîí 

ìÿíãàí ìàëàà àâààä ãàð÷ îäæýý. Çºâõºí íýã øºíº 1929.2-ð ñàðûí 9-10 íä 45 àæ àõóéã 

õàìàðñàí á¿ëýã òàðèà÷èä õèë äàâñàí áàéíà. Òýä 3 ìÿíãàí òîëãîé áîä ìàë, 2 ìÿíãàí òîëãîé àäóó, 

1800 õîíü, 650 òýìýýãýý àâ÷ ÿâæýý
15

. (ñ.72)  

3-ð ¿å øàò íü Äýëõèéí II äàéíû æèë¿¿äýä ¿ðãýëæèëæýý. 

Ãàäààäàä ãàðàõ (ýìèãðàö)-ûí ãîë øàëòàã, øàëòãààíä þóíû ºìíº øèíýýð òîãòîîõ ãýñýí äýã 

æóðàìä õ¿í àðäûí ñýòãýë õàíàìæã¿é áàéäàë íºëººëæýý. Èðãýíèé äàéíû æèë¿¿äýä óëààíû, áàñ 

öàãààíû öýðýãò òàòàæ, ìàë õºðºíãèéã íü àâ÷ ýõýëñýí, àòàìàí Ã.Ì. Ñåì¸íîâ áîëîí ò¿¿íèé àðìèéí 

äàðãà íàðûí óõóóëãà çýðýã íü  áóðèàäóóäûã ººðèéí àþóëã¿é áàéäëàà õàìãààëàõûí ýðõýíä 

Õÿòàä ðóó ìàëàà àâàí í¿¿õýä õ¿ðãýæýý. Øºíº äºëººð ººðèéí ýä àãóóðñ, àãò ìàëàà îðõèí 

ãàðñàí õ¿ì¿¿ñ ÷ áàéæýý
15

. (ñ.71)  

Áóðèàäóóä òèéíõ¿¿ ãàíö íýãýýðýý áîëîí õýñýã á¿ëãýýðýý íóóöààð õèë äàâàí 

Øýíýõýýíä î÷èí ñóóðüøèæ áàéâ. 1924 îíû 8-ð ñàðûí 27 íä Õºëºíáóéðò Øýíýõýýíèé ãàçðûã 

áóðèàäóóäàä ºã÷, áóðèàä õîøóóã ýìõýëýí áàéãóóëæýý. ¯¿íýýñ ºìíº 2-3 æèë ãàçðàà ñîëüæ 

áàéñàí áàéíà. Ýõëýýä 160 ºðõèéí 170 ãàðóé õ¿í, õàðèí 1921-1931 îíä 800 àéë, 3000 îð÷èì 

õ¿íòýé áîëæýý.   

Ýìèí ãîëä Óòåòõîîí, Øýíýõýýí ãîëóóä öóòãàíà. Øýíýõýýí ãîë ãýæ, òóíãàëàã óñò 

æèæèãõýí ãîë áàéõ. Áóðèàäóóäûí èðýõýýñ ºìíº îéðàäóóä óã ãîëûã Òàõèð ãîë ãýäýã áàéæýý. 

Õàðèí áóðèàäóóä “øýíý” (íîâûé) ãýæ íýðëýæ, òýíäýýñ øýíýõýýí (Øýíýõýýí ãýäýã îéêîí íü 

øýíý+ õ¿í ãýñýí õîëáîîñ ¿ãíýýñ ãàðàëòàé àæ.) ãýæ íýðëýãäæýý. Øýíýõýýí áóðèàäóóä 

ãàçàð ñàéã¿é áóääûí øàøèí ø¿òýõ áà òýíä áººãèéí øàøèí àëü õýäèéí ìàðòàãäæýý
14

. (ñ-61) 

Áàðóóí, Ç¿¿í Øýíýõýýíèé íóòàã äýâñãýð íü 50õ70 êì. Ç¿¿í Øýíýõýýí íü óóëàðõàã, îé, 

ãîë, ãîðõè, áóëàãòàé. Èìíèéí òàë - ýíý íü íýã ÷ ìîäã¿é òàëàðõàã ãàçàð, áýë÷ýýð, Õ¿é-ãîë 

ãýæ áàéõ, ò¿¿íèé ýðãýýð æààõàí ÷ ìîäã¿é, íàìàã (áàë÷èã, áàìáàëçóóð), hîëãî. Ñóìûí òºâ - 

ãàöààíä áóðèàäóóäààñ ãàäíà ìîíãîë, õîð÷èí ìîíãîë, äàãóóðóóä àìüäàð÷ áàéíà
8
. (ñ-241) 

ªÌªÇÎ-íû Õºëºíáóéð àéìãèéí Øýíýõýýíä îäîî 8224, á¿õ Õÿòàäûí õýìæýýãýýð 10000 ãàðóé 

áóðèàäóóä àìüäàð÷ áàéíà. Òóõàéí ¿åäýý Øýíýõýýíèé áóðèàäóóä äºðâºí ñóìààñ á¿ðäñýí 
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ººðèéí õîøóóãàà áàéãóóëæ áàéëàà. Òýäýíòýé õàìò ýâåíê¿¿ä ñóóðüøèí àìüäàð÷, áóðèàä 

õóøóóíû á¿ðýëäýõ¿¿íä áàãòàí, çºâõºí õî¸ðõîí õîøóóíä ë õàðüÿàëàãäàæ áàéñàí áîë îäîî õàðèí 

ýñðýãýýð áóðèàäûí íýã ñóì ýâåíê õóøóóíû á¿ðýëäýõ¿¿íä áàãòàõ áîëæýý. Òýä ººðèéí 

ýðõã¿é «Þó áîëæ áàéíà àà? ßàãààä áóðèàäóóä ººðèéí þìàà àëäàí ýâåíêè õóøóóíä 

õàðüÿàëàãäàõ áîëîâ? ÿàãààä Õºëºíáóéð àéìàãò ýâåíê¿¿ä 30 ãàðàí ìÿíãà áóþó áóðèàäóóäààñ 

3-4 äàõèí îëîí áîëîâ» ãýõ áîëæýý
1
. (ñ-6)  

Òàâ: ÎÕÓ-ûí áóðèàäóóä 

2002 îíû õ¿í àìûí òîîëëîãîîð ÎÕÓ äàõü áóðèàäóóä 445175-ä õ¿ð÷ àíõ óäààãàà õàìãèéí 

îëîí õ¿íòýé ¿íäýñòí¿¿äèéí á¿ëýãò îðæýý. 2002 îíû òîîëëîãîîð Îðîñûí áóðèàäóóä õ¿í àìûí 

òîîãîîðîî 19-ð áàéðàíä (õýäèéãýýð 1989 îíä 7-ð áàéðàíä îðæ áàéñàí ÷) îðæýý. 1989 îíû 

òîîíîîñ 27750 õ¿í áóþó 6,64% -îîð ºññºí áàéíà. (Áàèíîâà Ä.Ñ. “Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ 

íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ //Óãàé çàì. – 2006. - ¹15 /ñïåöâûïóñê. (ñ- 2-35 )
4
   

Äýëõèéí II äàéíààñ õîéø, 1990-ýýä îí õ¿ðòýë áóðèàäûí õ¿í àì òàñðàëòã¿é ºñ÷ýý. 

Òóõàéëáàë, 1959-1999 îíä òýäãýýðèéí òîî íü 66,6% -ð ºññºí áàéíà.  

Õ¿ñíýãò – 3 

 

Áóðèàäûí õ¿í àìûí òîîíû äèíàìèê (ìÿíãàí õ¿í) 

 

¹  1959 îí 1979 îí 1989 îí 2002 îí 

1 Áóðèàä ÀÑÑÐ (ÐÁ) 135,8 206,1 249,5 272,9 

2 Ýðõ¿¿ ìóæ, ò¿¿íèé 

äîòîð Óñòü-Îðäûí 

Àâòîí. òîéðîã 

70,5 71,1 81,0 80,6 

3 ×èòà ìóæ. Ò¿¿íèé 

äîòîð Àãûí àâòîí. 

òîéðîã 

40,0 56,5 66,6 70,5 

4 ÇÕÓ-ûí õýìæýýíä 253,0 352,6 421,7  

5 ÎÕÓ-ûí õýìæýýíä   417,4 445,0 

 

1959 îíä ÁÓ (ÐÁ), Ýðõ¿¿, ×èòà ìóæèä á¿õ áóðèàäûí 97,3% íü àìüäàð÷ áàéñàí áîë, 

1970 îíä 96,4%, 1979 îíä 95%, 1989 îíä 93,5% áîëæýý.  

1989 îíû ìýäýýãýýð Ñàõà-ßêóòèéí ÁÍÓ-ä 847 õ¿í, Ìàãàäàí ìóæèä 1579, Êðàñíîÿðñê 

ìóæèä 1463, Ìîñêâà áîëîí Ìîñêâà ìóæèä 1496, ÁÍ Òóâà óëñàä 570 õ¿í àìüäàð÷ áàéíà. 

ÎÕÓ-ûí õÿçãààð íóòãóóäàä 4000 õ¿í òóõàéëáàë, Êàçàõñòàíä 1172, Óçáåêò 942 õ¿í, 

Óêðàéíä 911 õ¿í, Òàæèêò 378, Êèðãèçä 229 áóðèàä áàéíà
11

.  

 

Õ¿ñíýãò-4 

 

ÎÕÓ-ûí íóòàã äýâñãýð äýõ áóðèàäûí äèàñïîðûí  

õ¿í àìûí äèíàìèê 

 

  1989 îí 

(ìÿí. õ¿í) 

2002 

(ìÿí.õ¿í) 

1 ßêóò 8.4 7,3 

2 Ìîñêâà õîò, Ìîñêâà ìóæ 1,5 2,8 
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3 Êðàñíîÿðñêèéí õÿçãààð 1,5 2,8 

4 Ìàãàäàí ìóæ 1,6 0,5 

5 Òóâà 0,6 0,4 

6 Òàòàðñòàí 0,1 0,05 

7 Õàëèìàã 0,09 0,1 

8 Ñàíêò-Ïåòðáóðã áà Ëåíèíãðàä ìóæ  1,3 

Ñ¿¿ëèéí àðâàí æèë¿¿äýä Áóðèàä óëñ äàõü áóðèàä õ¿í àìûí ýçëýõ õóâü òàñðàëòã¿é 

íýìýãäýæ áàéíà: 1959 îíä - 2,1%, 1979 îíä 23%, 1989 îíä - 25%, 2002 îíä 27%. Ýðõ¿¿ 

ìóæèä ýíý ¿ç¿¿ëýëò 3,2%, 2%, 2,7%, 3,1%, õàðèí ×èòà ìóæèä òýð÷ëýí 4,5%, 4,6%, 4,8%, 

6,1% -ä õ¿ð÷ýý.  

Ò¿¿í÷ëýí ÎÕÓ-ûí á¿õ ñóáüåêò¿¿äýä õè÷íýýí áóðèàä áàéãààã ÷ íàðèéí á¿ðòãýñýí áàéíà. 

¯¿íä: Êîìè-Ïåðìèéí àâòîíîìèò òîéðîãò 1 õ¿í, Êàðà÷àåâî-×åðêàñèéí ÁÍÓ-ä - 3 õ¿í, Íåíåöèéí 

àâòîíîìèò òîéðîãò - 6 õ¿í, ÁÍ Àäàãåé óëñàä - 8 õ¿í, Êóðãàí ìóæèä - 9 õ¿í, áóñàä ¿ëäñýí 

ãàçðóóäàä 10-ààñ õýäýí çóóí õ¿í àìüäàð÷ áàéíà.  

Áóðèàäûí äèàñïîðóóä õàìãèéí èõýýð òîîëîãäñîí ãàçðóóäàä äàðààõ áàéäàëòàé áàéíà: 

Íîâîñèáèðñê ìóæàä - 940 õ¿í, Òîìñê ìóæèä – 603 õ¿í, Òþìåíü ìóæèä 399 õ¿í, Ñâåðäëîâñê 

ìóæèä - 241 õ¿í, Êåìåðîâñê ìóæèä – 223 õ¿í, Ïðèìîðèéí õÿçãààðò - 830 õ¿í, Õàáàðñêèéí 

õÿçãààðò 793 õ¿í, Àìóðñê ìóæèä -474 õ¿í, Ñàõàëèí ìóæèä - 239 õ¿í, Êàì÷àòñê ìóæèä - 223 

õ¿í áàéíà
10

. 

 
ÎÕÓ-ä “Áóðèàä ñóäëàëûí îëîí óëñûí òºâ” áàéãóóëàãäàâ.   

Çóðàã äýýð äîêòîð Sc.D, ïðîôåññîð Àáàåâà Ë.Ë. , ïðîôåññîð Ø.Êðèñò (Âåíèéí Èõ Ñóðãóóëü), Àëåêñ (Ýíýòõýã 

óëñ, ëàì), äîêòîð /Ph.D/ Á.Øèðíýí (Ìîíãîë) íàð. 

(2007.10. 10., Óëàí-Óäý õîò) 
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Çóðãàà: Àâñòðàëèéí áóðèàäóóä 

ªíãºðñºí çóóíû 20-èîä îíä Àãà íóòãèéí íàñ çàëóó õýäýí áóðèàäóóä ßïîí îðîõîîð øèéäýí 

Ìàíæóóðààð äàìæèí õºëºã îíãîöîíä ñóóæ çàìäàà áóäèëàí Àâñòðàëè òèâ õ¿ð÷, ýõýíäýý ýçíèé 

õîíü÷èí, ñ¿¿ëäýý ôåðìåð¿¿ä áîëñîí, òýäíèé ¿ð ñàä 40-ººä ºðõèéí áóðèàäóóäûí òóõàé Îðîñûí 

ñîíèí õýâëýë¿¿äýýð ìýäýýëæýý. 

Àâñòðèéí Âåíèéí Èõ ñóðãóóëèéí ïðîôåññîð Ø.Êðèñò Àâñòðè÷¿¿äèéí õî¸ð ñóäàëãààíû 

òàëààð èíãýæ ìýäýýëæ áàéíà: 1-ðò, Âàëüòåð Ïðîáñòëåð ñóäàëãààãààðàà Ãàäààä Ìîíãîë 

äàõü áóðèàäûí äèàñïîðûí ãàð áè÷ìýë îí äàðààëëûí òýìäýãëýë (/õðîíèêà/, öîðûí ãàíö ýõ 

ñóðâàëæ) îëæ àâ÷ýý. Îí äàðààëàëä òýä Àâñðàëèä õýçýý, õààíààñ, õýðõýí ÿàæ èðñýí, òýíä 

èðñýí àíõíû æèë¿¿äýä àìüäðàë íü ÿìàðøóóõàí áàéñàí òàëààð ºã¿¿ëñýí áàéíà. 

2-ðò: Ò¿¿õ÷èä Çºâëºëò çàñàãëàëûí ¿åä çóãòñàí áóðèàäóóä Àâñòðàëè õ¿ðñýí òóõàé 

Óëàí-Óäèéí ñîíèíãóóäàä ìýäýýëæýý /îòêðûòîå ïèñüìî ê ïðåçèäåíòó Â.Â. Ïóòèíó/. (ñàéò: 

www.buryatia.org) 

Ãýòýë á¿õ çîõèîã÷èä áóðèàäûí àëäàðò òàìèð÷èí áàéò ñóðûí õàðâààíû äýëõèéí àâàðãà 

Âëàäèìåð Íèêîëàåâè÷ Åøèåâ (70-ààä îíû ñ¿¿ë÷ýýð Àâñòðàëèéí Êàíáåððà õîòîä áîëñîí 

äýëõèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ òýìöýýíä îðîëöñîí)-èéã ÿðüñàí ãýæ “¿íäýñëýë ìóóòàé èø 

òàòñàí áàéíà” Ø.Êðèñò áè÷æýý. Òýðýýð õî¸ð æèëèéí ºìíº Åøèåâèéí à÷ õ¿¿ãèéí 

òóñëàìæòàéãààð Åøèåâòýé Ìîñêâàä óóëçàæ Àâñòðàëèä áîëñîí ÿâäëûí òàëààð àñóóõàä, 

òýðýýð: “ýíý àñóóäëààð õýëñýí ¿ãèéã íü ãàæóóäóóëñàí, õýëñýí ¿ãíèé á¿õ ñàíààã 

ººð÷èëñºí”-ä äóðã¿éöëýý èëýðõèéëýí «Àâñòðàëèä íýã ÷ áóðèàäòàé óóëçààã¿é! Òýð áîë 

îðîñ õ¿í áàéñàí, Åøèåâèéí èõ ãàéõñàíä “À âû, ÿ ïîëîãàþ, ñóäàðü, áóðÿò” õýìýýí /ñ-112/ 

õà÷èí ÿíçûí, õóó÷íû ìàíåðûí îðîñ õýëýýð ÿðüæ áàéñàíûã» äýýð ººðèéí ò¿¿õèéã Åøèåâò 

ÿðèõàä ë øàëòãààí òàéëàãäæýý.  

Òýð ¿íýõýýð ä¿ðâýãñäèéí õ¿¿õýä áàéñàí áºãººä, ãàãöõ¿¿ ò¿¿íèé ýöýã, ýõ íü îðîñóóä 

áàéæýý! Òýä åðäºº ë ªâºð Ìîíãîëûí íýãýí òîñãîíä ä¿ðâýñýí áóðèàäóóäòàé (ñ áåæåíöàìè) õàìò 

àìüäàð÷ áàéæýý. Çàëóó òàìèð÷íûã áóðèàä ãýäãèéã ÿìàð÷ òºâºãã¿éãýýð øóóä ë òàíèñàí 

õýìýýí òàéëáàðëàñàí áàéíà. Ò¿¿íèé ýöýã íü Äýëõèéí 2-ð äàéíû äàðààãààð Îðîñ îðîíäîî 

ýðãýæ èðýõýýð øèéäñýí ÷, ýíý òóõàéãàà õ¿¿äýý õýëýýã¿é àæ. Òýðáýýð Àâñòðàëèäàà 

¿ëäæýý.  

Òèéíõ¿¿ ªâºð Ìîíãîëä áóðèàäóóäûí äóíä ºñ÷, õîæèì íü Àâñòðàëèä î÷ñîí îðîñ õ¿í áàéñàí, 

ÿìàð ÷ áóðèàä õ¿íòýé óóëçààã¿é ãýñýí èéì ë ãýð÷, ººð ÿìàð ÷ íîòîëãîî áàéõã¿é áàéíà. /ôîðóì 

“Áóðÿòû â Àâñòðàëèè” íà ñàéòå:  www.buryatia.org/ 
20

 (ñ-112.)  

ªíººäºð õ¿ðòýë õýí ÷ ýíý òàëààð òîäîðõîé ìýäýýëýõã¿é áàéãààã õàðàõàä “ýõ õýëýýðýý 

õººðºëäºõ áóðèàä Àâñòðàëèä ¿ëäýýã¿é” áîëîëòîé. 

Äîëîî: Ìèãðàöèéí àñóóäàë 

Ýðòíèé áóðèàäóóäûí í¿¿äëèéí õºäºëãººíòýé õîëáîîòîé á¿õ àñóóäàë, óíäàðãà, îéëãîëòûã 

îð÷èí ¿åèéí ¿çýãäýë (ôåíîìåí), Ìîíãîëûí áóðèàäûí óóãóóë íóòàã ÎÕÓ äàõü èë¿¿ ñàéí 

ñóäëàãäñàí øèëæèëò õºäºëãººí, äýëõèéí II äàéíààñ õîéøõè áóðèàäûí ìèãðàöèéí (migrate-

/maigreit) ïðàêòèê, ¿éë ÿâöòàé  óÿëäóóëàõûã õ¿ñ÷ áàéíà. Ýäãýýðèéã ãóðâàí õýëáýðò 

õóâààæ áîëîõ þì. ¯¿íä: 

- à) Äîòîîäûí ìèãðàöè (øèëæèëò õºäºëãººí) (ººðººð õýëáýë Áóðèàäààñ, /ÇÕÓ-ààñ, ÎÕÓ-

ààñ áèø/)  

-   á) èììèãðàöè (õèëèéí ÷àíàäààñ ÇÕÓ-ðóó /ÎÕÓ-ðóó/) 

-   â) ýììèãðàöè (ÇÕÓ áîëîí Áóðèàäààñ ãàäààä îðíóóäàä) 

http://www.buryatia.org/
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1-ð õýëáýð äîòîîäûí ìèãðàöè íü Äýëõèéí II äàéíààñ õîéøõè Çºâëºëòèéí æèë¿¿äýä 

çîíõèëæýý. Ýíý ¿åä òóí öººõºí õ¿í ÇÕÓ-ààñ ãàäàãø ãàð÷ ÷àäñàí áîë, äîòîîäûí øèëæèëò 

áóðèàäóóäûí õóâüä õàíãàëòòàé òàðõñàí, õîâîð áèø ÿâäàë áîëîâ. Îëîí òîîíû áóðèàäóóä Ìîñêâà, 

Ëåíèíãðàä ìýòèéí òîì òîì õîòóóä ðóó, òýð x áàéòóãàé æèæèãõýí, õºãæèæ áóé ¿éëäâýðèéí 

ðàéîíóóä ðóó òóõàéëáàë, 1955 îíä áàéãóóëàãäñàí àëìàç îëçâîðëîã÷ ýíõèéí òºâ ßêóòàä 

øèëæèí ñóóðüøèõ áîëæýý. ªíäºð öàëèí, áóñàä óëñààñ îëãîõ õºíãºëºëò¿¿ä øèëæèí 

ñóóðüøèõèéí ãîë øàëòãààí áîëæýý.  

2-ð õýëáýð – èììèãðàöè (öàãàà÷ëàë). Çºâëºëòèéí æèë¿¿äýä õèëèéí ÷àíàäààñ ÇÕÓ- 

ðóó áóðèàäûí íýã ÷ ìèãðàöè áàéñàíã¿é. Òýãâýë, ÇÕÓ çàäàðñàí 1990-ýýä îíîîñ õîéø 

Õºëºíáóéðò, êîììóíèñò Õÿòàäàä àìüäàð÷ áàéñàí îëîí òîîíû áóðèàäóóä àðä÷èëñàí Îðîñ ðóó 

öàãàà÷ëàæ, òýäíèé èõýíõè íü Àãûí Áóðèàäûí àâòîíîìèò òîéðîã, Áóðèàäûí íèéñëýë Óëàí-Óäý 

õîòîä ñóóðüøèí àìüäðàõ áîëîâ
22 

(ñ-14) (Äóó÷èí Áàäàìõàíä… ãì). 10 æèëýýñ äîîøã¿é 

õóãàöààíä àæèëëàæ àìüäàð÷ áàéæ ÎÕÓ-ûí õàðüÿàò áîëäîã ¸ñòîé àæýý. 

Ìèãðàöèéí 3-ð õýëáýð íü ýìèãðàöè (ãàäàãøàà öàãàà÷ëàõ) þì. Çºâëºëò çàñãèéí ¿åä 

öººíã¿é áóðèàäóóä óëñ îðíîî îðõèí áóñàä îðîíä î÷ñîí áàéíà. ªíãºðñºíòýé õàðüöóóëàõàä ºíººäºð 

óëñ îðíû ç¿ãýýñ ÿâàõ ãýñýí áîëãîíä ÿìàð íýãýí õîðèã òàâèõã¿é ñààä òîòãîð ÷ ¿ç¿¿ëýõýý 

áàéæ, ãàäàãøàà í¿¿õ ÿâäàë ¿ëýìæõýí õýìæýýíä õ¿ð÷, Åâðîïûí îðíóóä, ò¿¿í÷ëýí ÀÍÓ, 

Ñîëîíãîñ çýðýã áóñàä, ºíäºð õºãæèëòýé îðíóóäàä øèëæèí ñóóðüøñààð áàéíà
20

. (ñ- 113) 

ªíººäðèéí ìèãðàöèéí ÿâö, àæèë õýðýã íü þóíû ºìíº ñ¿ëæýý (ñåòü), ìóëüòè – ëîêàëüíîñòü 

(ìóëüòè –îëîí, ëîêàëüíîñòü - áàéðøèë), òðàíñ-íàöèîíàëüíîñòü (òðàíñ - ÷åðåç, ïåðå, 

íàöèîíàëüíîñòü -¿íäñýðõýõ ¿çýëòýí) ã.ì íýð òîìü¸îíóóäààð òîäîðõîéëîãäîíî. Îð÷èí ¿åä 

áóðèàäûí ìèãðàöèéí äàäàë áóþó ººðººð õýëáýë àìüäðàëûí ñòðàòåãè, ýíý á¿õýíä õàìààðàõã¿é 

ç¿éë ãýæ áàéõã¿é. Òýä áàñ ë äàÿàðøèæ áàéãàà åðòºíöèéí á¿õèé ë íºõöºë áàéäàëä äàñàí 

çîõèöîæ áàéíà. Ýíý ¿éë ÿâäëóóäàä èäýâõèòýé îðîëöîæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéã íýðëýõèéí òóëä 

“òðàíñ-ìèãðàíòóóä” (ò.å çà ïðåäåëàìè ìèãðàíò) ãýäýã íýðòîìü¸îã ãàðãàæýý. (Click-

Schiller et al, 1992) áàéíà
20

. (ñ- 113)  

Áóðèàäûí òðàíñ-ìèãðàíòóóä á¿ëýã á¿ëãýýðýý Åâðîïûí îðíóóä ðóó íýìýãäýí î÷ñîîð áàéíà. 

Âåíèéí Èõ ñóðãóóëèéí ïðîôåññîð Øòåôàí Êðèñò íàðûí òºñëèéí ñóäàëãààíû áàãèéíõíû 

óéãàã¿é, “äåòåêòèâ” ñàíàãäóóëìààð ýðëèéí àæëûí ýöýñò ñ¿¿ëèéí æèë õàãàñûí äîòîð 

Åâðîïûí 21 îðîíä 140 áóðèàäûã îëæýý. (þóíû ºìíº õ¿éòýí äàéí äóóñ÷, òðàíñíàöèîíàëüíûé 

äàÿàðøëûí çàõ çýýë õºãæèæ, êîììóíèêàö (ìýäýýëýë )- èéí õÿìä ç¿éë (èíòåðíåò, sms /text 

message/), îíãîöíû áèëåòèéí õàìãèéí õÿìä ¿íý) íºëººëæ áàéíà. Õýçýý, ÿàãààä, ÿìàð çîðèëãîîð, 

õýäèé õóãàöààãààð Åâðîïûí îðíóóäàä èðñýí çýðãèéã íàðèéí àñóóæ ñóðàãëààã¿é ÷ óëàì 

íàðèéí, òîäîðõîé ñóäëàõ íü øààðäëàãàòàé áîëîõûã õàðóóëæýý. Òýäãýýðèéí:  

-    85% íü åâðîï÷óóäòàé ãýð á¿ë áîëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä 

- èõýíõè íü Åâðîïä èðýõäýý àëü õýäèéí äýýä áîëîâñðîë ýçýìøýýä èðñýí, öààøèä 

¿ðãýëæë¿¿ëýí ñóðàëöàõ, ãàäààäàä äýýä áîëîâñðîë ýçýìøèõ çîðèëãîòîé áàéæýý. 

- Èõýíõè íü ÇÕÓ çàäàðñíû äàðààãààð öàãàà÷èëæýý (ýìèãðèðîâàëè), ò¿¿íýýñ ºìíº 

öàãàà÷èëñàí õ¿í 8 áàéñíû 6 íü àìüä áàéíà (õàðàìñàëòàé íü 2 íü íàñ áàðñàí) áàéíà
20

. (ñ- 116) 

- Áóðõàí÷ ëàì Ï¿ðýâáàòûí íàéç Àëåêñ (Àãàä ñóóæ áàéñàí áóðõàí çóðàà÷ ëàì) 

Ýíýòõýãò 400 ãàðóé áóðèàä áàéíà õýìýýí õàìãèéí ñ¿¿ëä ìýäýýëëýý.  

Òºãñãºëèéí ¿ã 

- Áóðèàä ò¿ìíèé óðüä, îäîîãèéí áàéäàë, áóðèàäûí îâîã àéìãèéí òàðàí ñóóñíû ò¿¿õ, àæ 

àõóéí áàéäàë, ýíýõ¿¿ àðä ò¿ìíèé ò¿¿õýí àìüäðàëä áàãòàõ òýð á¿ãäèéã ñóäëàõ, ¿íýí çºâººð íü 

õàðóóëàõ, õîé÷ ¿åäýý ¿ëäýýõ ÿâäàë íü òóéëûí ÷óõàë ç¿éë þì.   
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- Àëü ÷ ¿åèéí áóðèàäàä ãóðâàí ìàøèí áàéäàã. Ýäãýýð íü Îðîñîîñ äàìæèí õýðýãëýñýí 

ñ¿¿íèé ìàøèí (ñåôåðàòîð), î¸äëûí ìàøèí, ºâñíèé ìàøèí (ìîðèí êîñèëêà). Ìºí áóðèàäóóäàä áóñàä 

óãñààòíààñ ÿëãàðàõ  ãóðâàí îíöëîã øèíæ áàéíà. 1. Óóãóóë íóòãààñàà ò¿ðýãäýí ãàðñàí, 2. 

Î÷ñîí ãàçàðòàà õýëìýãäëèéí õàðàíõóéã àìññàí. 3. Îþóíû ñîäîí ãåíè, èäýâõè òýì¿¿ëýë, ººð÷äºí 

á¿òýýõ òýì¿¿ëëýýðýý òîâîéí ãàð÷ èðäýã, íèéãìèéí àìüäðàëä õàìãèéí èäýâõèòýé àðä ò¿ìýí.  

- ÎÕÓ-ä 40-ººñ äîîø íàñíû 2000-ààä çàëóóñ 2005.V ñàðä Åðºíõèéëºã÷ Â.Ïóòèíä 

“Áóðèàä ò¿ìíèé ãàçàð íóòãèéã ñýðãýýõ” òàëààð íýýëòòýé çàõèäàë (çàõèäëûí îð÷óóëãà 

http://www.olloo.mn/moduls.php?name= search) áè÷èæ, ãàðûí ¿ñãýý çóðæýý. Ýíý íü 

¿íäýñòýí õîîðîíäûí àñóóäàëã¿é, óëñòºðèéí õóâüä èäýâõèã¿é ÷ ãýæ áîëîõîîð íóòãèéí õóâüä 

ìàø ñîíèí ¿çýãäýë þì. (http://www.toonto.mn. “Áóðèàä çàëóóñ Ìîíãîë óãñààãàà 

õàäãàëàõûã ýðìýëçýæ áàéíà” Bu Chono. Mai 1, 2006.  Îð÷óóëñàí Æàðãàë) 

- Áóðèàäûí ñî¸ë, óðëàãûí “Àëòàðãàíà” íààäàì îëîí óäàà çîõèîãäîæ äýëõèé íèéòèéí 

÷àíàðòàé áîëæýý. Ñàÿõàí Óëààíáààòàð õîòîä “Óëààí-¯ä õîòûí ýäèéí çàñàã, ñî¸ëûí ºäð¿¿ä” 

(2008.V.14-17) áîëæ ºíãºðëºº. Ñî¸ëûí òºâ ºðãººíä õî¸ð ºäðèéí òóðø çîõèîãäñîí ¿çýñãýëýí, 

óðëàãûí òîãëîëòîíä ¿íäýñíèé õóâöàñààðàà ãî¸ñîí çîí îëîí õýäýí çóóãààðàà õóðàí öóãëàæ 

áàéñàí íü áóðèàäûí ¿íäýñíèé ¿çýë, óõàìñàð èõ ìºðíèé ò¿ðëýã ë¿ãýý àäèë óëàì ñýðãýí, 

èäýâõèæñýýð áàéãààã õàðóóëæ áàéíà. 

- Ñ¿¿ëèéí ºäð¿¿äýä áóðèàäóóäûí àæ àìüäðàë, ò¿¿õ, òàðàí áàéðëàñàí ãàçàð îðíû 

àñóóäëûí òàëààð ¿íäýñëýë ìóóòàé, óãñààòíû ºâºðìºö îíöëîãûã ãàðãàæ ÷àäààã¿é,  õýâëýë 

ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí íàéðóóëãà, õýì õýìæýýã çºð÷ñºí íèéòëýë¿¿ä  ãàð÷ áàéãààã  áèä 

àíçààð÷ áàéíà. Òóõàéëáàë, “Õàðü áóðèàäûí íóòàã ä¿¿ðýí öàãààí ãóíèãòàé” (Æ.Ã. ªÑ. 

III.05. ¹053), “¯ñýðñýí öóñ, òàñàðñàí ÿñ áóðèàä ìèíü”. (Ë.Ì. ªÑ. III.13. ¹060), “Õ¿äýð 

Äóíãóé íóòàã” (Æ.Ã. ªÑ. V.12. ¹114) … ã.ì. 

- Ìàíàé óëñàä õ¿í àìûí òîîëëîãî, äîòîîäûí øèëæèëò, õºäºëãººíèé òàëààðõè ä¿í á¿ðòãýë, 

ìýäýýëýëä õîò, àéìàã, ñóìäóóä äàõü ÿñòàí ¿íäýñòíèé òîîã íàðèéâ÷ëàí ãàðãàõã¿é áàéíà.  

(ÎÕÓ-ä 1 õ¿íýýð õ¿ðòýë ãàðãàäàã) Ìîíãîë Óëñûí õ¿í àìûí òîî ÷ íàðèéí òîäîðõîéã¿é áàéãàà íü 

ñîíãóóëèéí íàñíû õ¿íèé òîî ãóðâàí ººð áàéãààãààñ õàðàãäàæ áàéíà.  

Ìîíãîë÷óóä ãàäààäàä àæèëëàñààð, áóðèàäûí òðàíñ-ìèãðàíòóóä äýëõèéãýýð íýã òàðæýý. 

Ãàäààäààñ èðýõ èììèãðàíòóóä, èðãýí, õàðüÿàòûí òàëààðõè ìýäýýëýë áîë “¯íäýñíèé àþóëã¿é 

áàéäëûí õýìæýýíä ÿðèãäàõ” (æèëä íýã óäàà òàéëàãíàäàã) óëñûí íóóö. (ÃÈÕÀÝÀ).  

ªíººäºð Ìîíãîëä õºäººíèéõºí ñóìûí òºâ ð¿¿, ñóìûíõàí àéìãèéí òºâ ð¿¿, àéìãèéí òºâèéíõºí íü 

“Óëààíáààòàð õîò óëñ” ðóó ä¿ðâýí áººãíºð÷, õàðèí íèéñëýë÷¿¿ä äýëõèéí àÿíä ìîðäîæ, àðä íü 

àñàð èõ îðîí íóòàã-òýäíèé áîëîîä, òýäíèé òºð¿¿ëýýã¿é ¿ð õ¿¿õä¿¿äèéíõ íü îðîí çàé ¿ëäýæ 

áàéíà. Íýãýíò îõèä, õºâã¿¿ä ìààíü óäààí õóãàöààãààð õàðüä îäîæ, òýäíèé ¿ëäýýñýí îðîí çàé 

ðóó ãàäààäûíõàí öóâààä ýõýë÷èõæýý.  

- Ýíý öàã ¿åèéí áóðèàäóóäûí àìüäðàëûí òàëààð ä¿ðñ, äóó áè÷ëýãèéí áàðèìòæóóëàëò 

õèéõ, ò¿¿õ, óãñààòíû ñî¸ë, áóðèàä õýëíèé îð÷íû ñóäàëãàà, ìèãðàöèéí ¿éë àæèëëàãàà, 

õýòèéí òºëºâèéã ñóäëàí øèíæëýõ óõààíû ¿íäýñëýëòýé, ¿íýí çºâ  õàðèóëò ºãºõ íü áèäíèé, 

ìàíàé àêàäåìèéí ¿íäñýí çîðèëãî, çîðèëò  áàéõ áîëíî.  
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THE PHENOMENON OF BURYAT SHAMANISM AMONG 

URBAN POPULATION 
 

The Buryat shamanism in the urban area differs substantially from that in the rural 

areas by different terms of development. In the rural areas shamanism has traditional 

features whereas in town communal and tribal relations supporting traditional features of 

shamanism disappear. The personality of a shamanist city dweller is defined by other 

values different from those of the shamanist migrant brought up in respect and reverence 

of traditional values and community laws.   

Since 1990-ies the shamanist figures have been increasing rapidly in Ulan-Ude and 

shaman’ religion organization such as: “The spiritual Center of Buryat people’s religion 

boo myrgel”, the organization “Lusad’ (white shamanism), and society “Tengery” have 

been founded. By city’s shaman we mean a city dweller who has found out his shamanist 

gift, and after having done a ritual of initiation became a shaman.  

The development of Buryat shamanism in urban area basically differs from that of in 

rural areas, where it is preserved in its traditional forms. 

The community and tribal relations, as the basis of traditional shamanism, are 

becoming less strong in the city society. The city dweller is not engaged in communal and 

tribal relations. His surrounding is limited by close relatives and traditional tribal values 

are being lost. The development of city dwellers’ individual qualities is directed to 

understanding of values common to all mankind. Traditional shamanism in urban areas is 

being transformed under the influence of urban conditions. 

Let us see some valuable categories defining a personality of city shaman. 

Popularity is as the quality important in modern mass-culture and is often understood 

as valuable with respect to personality of shaman. The popularity as a valuable quality for 

shaman is acquired through active social position in urban areas, such as participating in 

public arrangements and science conferences, doing rites in urban areas, publishing 

books. 

Shaman’s popularity is identified with his sacral power by believers. And one of the 

symbols of manifesting a high potential of shaman’ sacral power in urban areas perceived 

by believers is the ritual of initiation performed by shaman. 

It is typical of city shamans to mention his being initiated as a shaman and stress the 

specific feathers of the ritual to show his importance. 

It happens as some shamans are initiated by Mongolian shamans, other have up to 

nine initiations (the stronger ones). 

The next criterion of estimation is shamanist articles. Classical articles (as drums, 

beetles, costumes, canes and others) are often added by up-to-date, i.e. used in present 

day city society, e.g. diplomas, certificates, doctor’s degrees, foreign grants, voyage 

abroad and other thing showing the social status of a city dweller. Besides, to make their 

sacred activity successful shamans use a universal approach in communication with 

believers. He does not differentiate between his visitors according to ethno-local feathers. 

However, it does not mean that they ignore those feathers. On the contrary, as an 

ideological basis city shamans’ put forward a thesis that shamanism is an ancient 

traditional Buryat religion as a holy pantheon of Buryat shamanism consists of mythical 
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early ancestors of the Buryat people and true ancestors spirits of every Buryat person. 

Therefore, city shamans using ethnic factor tend to develop shamanism and integrate 

shamanist community in urban areas. Shaman explain: “If you do not know your 

ancestors you do not know who you are and whose descendant you are; then you do not 

have a chance to conduct to your ancestors’ spirit for help. It means that you will not be 

able to change your fate to better” [Shaglanova, 1993-2006]. 

This ideology served as a powerful impact for Buryat people in reviving tribal roots 

and inspired their increased interest to recollect their ethnic history that led to the 

expression of ethnic self-identity of Buryat people.  

It is obvious that traditional shaman feathers (e.g. heridetary gift, the knowledge of 

basis of shaman practice, the ability to contact with spirits etc.) are insufficient to 

recognize a shaman in urban areas. That is why a city shaman seeks to posess exterior 

attributes and symbols valuable in the city society.  

Besides, city shamans do not restrict themselves by the frames of territorial and tribal 

community as village shamans do. Buryat shamanism is regarded by city shamans as 

religious bases of the Buryat ethnos. 

 

The paper is supported by RFH grant № 07-0300578a. 

 

Reference: 1. Shaglanova O.A. Personal field research materials. Tunka district 

(1993-2003), Ulan-Ude Republic of Buryata (1998-2006).  
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Ãýðýë çóðàã ò¿¿õ ºã¿¿ëíý 

Áóðèàä Ñóäëàëûí Àêàäåìèàñ çîõèîí áàéãóóëñàí “Áóðèàä ñóäëàëûí ºíººãèéí áàéäàë, õºãæ¿¿ëýõ 

÷èã õàíäëàãà” ñýäýâò äóãóé øèðýýíèé ÿðèëöëàãûã 2008 îíû 3-ð ñàðûí 28-íä ÌÓÁÈÑ-èéí Ýðäìèéí 

çºâëºëèéí òàíõèìä õèéâ.  

 
Áóðèàä Ñóäëàëûí Àêàäåìè 2008 îíû 5-ð ñàðûí 5-íû ºäºð õýâëýëèéí áàãà õóðàë õèéæ ¿¿ñãýí 

áàéãóóëàãäñàí òàëààð îëîí íèéòýä ìýäýýëýë õèéâ. Çóðàã äýýð, Ä.Õàíäæàâ, Á.Øèðíýí, Ì.Îäìàíäàõ, 

Ã.Ãàíòîãòîõ, Á.×èíçîðèã íàð 
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2008 îíû 5-ð ñàðûí 23-íä õóðàëäñàí “ÁÓÐÈÀÄ ÑÓÄËÀËÛÍ ÒÓËÃÀÌÄÑÀÍ ÀÑÓÓÄÀË” 

ñýäýâò ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä îðîëöîã÷èä 

 

 
Áóðèàäûí Èõ Ñóðãóóëü, Äîðíîä Äýýä Ñóðãóóëèéí õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëñàí  

“Áóðèàä åðòºíö: ¿çýë áàðèìòëàë, õýë ñî¸ëûí áîäëîãî” ñýäýâò Îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä 

îðîëöîã÷èä. ×îéáàëñàí õîò. 2008.05.14-15. 
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Õºâñãºë àéìãèéí Ìºðºí õîòîä áîëñîí “Äàðõàä-Áóðèàä ñóäëàëûí çàðèì àñóóäàë” 

Îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä îðîëöîã÷èä. 

2008.04.11 

 

Áóðèàäûí Èõ Ñóðãóóëü, Äîðíîä Äýýä Ñóðãóóëèéí õàìòðàí çîõèîí áàéãóóëñàí  

“Áóðèàä åðòºíö: ¿çýë áàðèìòëàë, õýë ñî¸ëûí áîäëîãî” ñýäýâò Îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä 

ÎÕÓ-ûí Áóðèàä Óëñààñ îðîëöîã÷èä. 

 ×îéáàëñàí õîò. 2008.05.14-15. 
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“Áóðèàä ñóäëàëûí òóëãàìäñàí àñóóäàë” ñýäýâò õóðàëä ÌÓÈÑ-èéí ÌÕÑÑ-èéí òýíõìèéí ýðõëýã÷, äîêòîð /Sc.D/, 

ïðîôåññîð Ñ.Äóëàì, ÌÓÁÈÑ-èéí áàãø, äîêòîð, äýä ïðîôåññîð Ð.×¿ëòýìñ¿ðýí, Äîðíîä äýýä ñóðãóóëèéí áàãø, 

äîêòîðàíò Ñ.Àëòàíöýöýã íàð îðîëöîâ. 

ÌÓÁÈÑ-èéí À áàéðíû 312 òîîò òàíõèì. 2008.05.23. ÓÁ õîò. 
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“Áóðèàä ñóäëàëûí òóëãàìäñàí àñóóäàë” ñýäýâò õóðàëä ÌÓ-ûí àðñëàí, äîêòîð, ïðîôåññîð Ï.Äàãâàñ¿ðýí, ÌÓ-ûí 

íà÷èí, ãàâüÿàò äàñãàëæóóëàã÷, äîêòîð Ã.Ï¿ðýâ-Î÷èð íàð îðîëöîâ. 

 

“Áóðèàä ñóäëàëûí òóëãàìäñàí àñóóäàë” ñýäýâò õóðàëä îðîëöîã÷èä. Ã.Ãàíòîãòîõ, Á.Øèðíýí, Àðäûí æ¿æèã÷èí 

Ä.Æàðãàëñàéõàí, ãýðãèé Ö.Öýíäýì, ïðîôåññîð ×.Öýäýí-Èø íàð. 

 

Áóðèàä Ñóäëàëûí Àêàäåìèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð Óëç òºâèéí çàõèðàë, íî¸í Ã.Ýðäýíýáèëýãòýé ñàíàë 

ñîëèëöîæ, õàìòðàí àæèëëàõààð òîãòîâ. 
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“Äàðõàä-Áóðèàä ñóäëàëûí çàðèì àñóóäàë” 

Îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë 

 

 

Õºòºëáºð 

 

Ìºðºí õîò                                                                                              2008.04.11 

 
Õóðàë õèéõ ãàçàð: ÇÄÒÃ-ûí Õóðëûí çààë 

Õóðëûã óäèðäàõ õ¿ì¿¿ñèéí íýðñ: 

1. Ä.Ìàðõààõ¿¿    1. Ã.Ãàíòîãòîõ 

2. ×.Äàãâàäîðæ    2. Ì.Îäìàíäàõ 

3. Ï.Ãàëñàíäîðæ    3. Ä.Äóëàìæàâ 

 

Ò¿¿õ, óãñààòàí ç¿éí ñàëáàð õóðàëäààí 

 

10.00 – 13.00 öàãò 

 

1. Ñ.Áàäàð÷ - Ñóòàé äýýä ñóðãóóëèéí áàãø, äîêòîð, ïðîôåññîð 

 Õºâñãºëèéí áóðèàäóóä 

2. Óëààí – ÁÍÕÀÓ-ûí ØÓÀ-èéí ¯íäýñíèé õ¿ðýýëýíãèéí ÝØÀ, äîêòîð, ïðîô 

 “Äàðõàí” ãýäýã ¿ãèéí òóõàé ò¿¿õýí òýìäýãëýë¿¿äýýñ 

3. Ä.Ìàðõààõ¿¿ - “Õàíòàéøèð” äýýä ñóðãóóëèéí áàãø, Ôèëîñîôèéí óõààíû äîêòîð, ïðîôåññîð 

 Äàðõàä áºº: ¿¿ñýë õóâüñàë, ¿çýë ñàíàà 

4. Ñ.×óëóóí – Õ¯ÄÑ-èéí äýä çàõèðàë, äîêòîð 

 Îðîñûí æóóë÷äûí òýìäýãëýë äýõ Äàðõàäûí òóõàé çàðèì ìýäýý,  

áàðèìò, XIX-XX çóóíû çààã ¿å 
5. Î.Ï¿ðýâ – ØÓÀ-èéí Ò¿¿õèéí õ¿ðýýëýíãèéí ÝØÀÀ, ØÓ-íû Ãàâüÿàò ç¿òãýëòýí, ò¿¿õèéí óõààíû 

äîêòîð /Sc.D/, ïðîôåññîð 

 Õàð äàðõàäóóä Øèøãýä, Áýëòýñ ãîëóóäûí ñàâ íóòàãò í¿¿äýëëýí  

èðæ èäýýøñýí íü 

6. ×.×èíáàò – Äàðõàä áºº ñóäëàëûí òºâèéí òýðã¿¿í, äîêòîðàíò 

 Áºº ìºðãºëèéí ìºõºë áà áººãèéí øàøíû ýõëýë 

7. Ë.Ãàëáààáàäðàà – Ñàíä¿â÷îéëîí õèéäèéí ëàì, ÌÓ-ûí ÑÒÀ 

 Áàðóóí áóðèàäûí ãàðàë ¿¿ñýë 

8. Î.Ïóíöàãöýðýí – Çóðõàé ñóäëàëûí àêàäåìèéí àêàäåìè÷ 

 Ìîíãîë ¸ñ çàíøèë áà òýíãýðèéí ¸ñ 

9. Öîãáàäðàõ – ÁÍÕÀÓ-ûí ªÌªÇÎ, Óëààíáààòàð Èõ Ñóðãóóëèéí ìàãèñòð 

 Îðäîñ äàõü øàð äàðõàäûí òóõàé 

10. ßí Õå-Ñ¿ã – ÁÍÑÓ, Êîð¸ èõ ñóðãóóëü, Ñîëîíãîñ ñóäëàëûí õ¿ðýýëýí, ÝØÀ, Óëààíáààòàðûí èõ 

ñóðãóóëèéí äîêòîðàíò 

 Êàðïèíè áîëîí Ðóáðóêèéí òýìäýãëýëä äóðäàæ áóé  

Ñîëîíãîñûí òóõàé 

11. Ë.Îþóíöýöýã – “Íàðàíáóëàã” ÕÕÊ-èéí çàõèðàë, ÎÕÓ-ûí Áóðèàä Óëñûí Ñî¸ëûí ãàâüÿàò 

ç¿òãýëòýí, ìàãèñòð 

 Áóðèàä ìàëãàéí ãî¸ë, ò¿¿íèé áèëýãäýë 

12. Ä.Äàøäàâàà – Ìîíãîëûí óëñ òºðèéí õýëìýãäýñäèéí õîëáîîíû òýðã¿¿ëýã÷, Íèéñëýëèéí ñàëáàð 

çºâëºëèéí äàðãà 
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 Ìîíãîë äàõü óëñ òºðèéí õýëìýãä¿¿ëýëòýä áóðèàä çîí ºðòñºí íü 

 

13. Á.Ãàíñ¿õ – Ñóäëàà÷ 

 Ýðã¿íý õóíãèéí äîìãèéã Äàðõàä íóòàãò õàìààðóóëàí  

ñóäëàõ àñóóäàëä 

14. Ä.Òóÿà – Ã¸òå ñóðãóóëèéí áàãø, õýëøèíæëýëèéí óõààíû ìàãèñòð 

 Òýíãèñ äàëàé õààíà áàéíà âý? 

 

Õýë, óðàí çîõèîë, óðëàã ñóäëàë 

 

14.00-17.00 öàã 

 

1.Ã.Ãàíòîãòîõ – ÌÓÈÑ-èéí Ìîíãîë Õýë Ñî¸ëûí ñóðãóóëèéí áàãø, õýë øèíæëýëèéí óõààíû äîêòîð 

/Sc.D/, ïðîôåññîð 

 Áýëçýãèéí äóóíû îíöëîã 

2.Ï.Õàÿíõèðâàà – ÌÓ-ûí Óðëàãèéí ãàâüÿàò ç¿òãýëòýí, õºãæìèéí çîõèîë÷, óäèðäàà÷, õºãæèì 

ñóäëàà÷ 

 Äàðõàä äóóíû îíöëîãèéí àñóóäàëä 

3.Ã.Áàòöýðýí – ÑÓÈÑ-èéí áàãø, óðëàã ñóäëàëûí óõààíû äîêòîð /Ph.D/, ïðîôåññîð, ÎÕÓ-ûí Áóðèàä 

Óëñûí Óðëàãèéí ãàâüÿàò ç¿òãýëòýí 

 Íàðìàé ìîíãîë áà Áààâàé ×èíãýñ äóó 

4.Ì.Îäìàíäàõ – ÌÓÁÈÑ-èéí ÌîÑÑ-èéí áàãø, õýëáè÷ãèéí óõààíû äîêòîð /Ph.D/, Áóðèàä Ñóäëàëûí 

Àêàäåìèéí åðºíõèéëºã÷ 

 Áóðèàä àðäûí “Õóóÿà øèë” äóóíû ñóäëàëûí çàðèì àñóóäàë 

5.Ä.Õàíäæàâ – Áóðèàä àðäûí ºâ ñî¸ëûã ñýðãýýí õºãæ¿¿ëýõ ñàíãèéí óäèðäàõ çºâëºëèéí ãèø¿¿í, 

áýëòãýë õóðàíäàà 

 Ñóóõàí õóóðûí ñóäàëãàà ðóó õèéõ àíõíû àëõàì 

6.×.Äàãâàäîðæ – ÌÓÈÑ-èéí ÌÕÑÑ-èéí áàãø, äîêòîð, ïðîôåññîð, ÌÓ-ûí Ñî¸ëûí ãàâüÿàò ç¿òãýëòýí 

 Ìîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí óðàí çîõèîëûí òîäîðõîéëîõ  

øààðäëàãàòàé íýãýí õóóäàñ 

7.Á.Äàðèéìàà – Õºâñãºë àéìãèéí ÕÄÒ-èéí äóó÷èí, ÌÓÃÆ 

 Äàðõàä àðäûí äóóíû îíöëîã, äóóëàõ àðãà áàðèë 

8.Ë.Õ¿ðýëáààòàð – ØÓÀ-èéí ÕÇÕ-èéí ÝØÀÀ, øèíæëýõ óõààíû äîêòîð, ïðîôåññîð, ØÓ-íû ãàâüÿàò 

ç¿òãýëòýí 

 Äàðõàä àìàí áèëýã 

9. Ñ.Áàòáèëýã – Ìîíãîëûí îð÷óóëàã÷äûí ýâëýëèéí äýä åðºíõèéëºã÷ 

 Îëîí ìîíãîë ÿñòíû õýë ñ¸îëûí àñóóäàë 

10. Ä.Áàòæàðãàë – ÌÓÈÑ-èéí ÌÕÑÑ-èéí áàãø, äîêòîðàíò 

 Äàðõàä äóóíû ÿðóó íàéðãèéí äàâòàëòûí ó÷èð 

11. Á.Öîãçîëìàà – Òºãºëäºð ¿éëñ ñàíãèéí òýðã¿¿í, õóâöàñ äèçàéíåð, äîêòîðàíò 

 ßíç íàìáà òºãñ ìîíãîë õóâöàñ 

12.Ö.Áàòòºìºð – Õºâñãºë àéìàã, ÷ºëººò óðàí á¿òýýë÷, ÌÓÑÒÀ 

 Äàðõàä äóóíû ò¿¿õýí õºãæèë 

13.Ø.Ï¿ðýâõ¿¿ - Ýìíýã õàíãàë ñóðãàëòûí ñïîðòûí ìàñòåð, ìàãèñòð 

 Äàðõàä, áóðèàä äóóíä ìîðèíû ç¿ñ õî÷èéã ä¿ðñëýõ íü 

14.Ì.Àðèóíæàðãàë – ÌÓÈÑ-èéí Àðäûí óðëàã ñóäëàëûí 4-ð àíãèéí îþóòàí 

 Óóöûí äóóíû óòãà ó÷èð 

Õóðëûí äýã: 

Èëòãýë – 7-10 ìèíóò 

Ñàíàë, àñóóëò õàðèóëò – 3-5 ìèíóò 
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2008 îíû 5-ð ñàðûí 23-íä õóðàëäñàí 

“ÁÓÐÈÀÄ ÑÓÄËÀËÛÍ ÒÓËÃÀÌÄÑÀÍ ÀÑÓÓÄÀË” 

ñýäýâò ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðëûí õºòºëáºð 

 

 

 

Õóðëûí äàðãà: 

 

¯äýýñ ºìíºõ õóðàëäààí:  

Ã.Ãàíòîãòîõ - ÁÑÀ-èéí Õýë çîõèîëûí ñàëáàðûí ýðõëýã÷,  
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