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Оролто угэ

Жэлнууд хойно хойноЬоон Иубарилдан унгэржэ, 
уетэИзн нэгэ ноИанай хугосоан соо 30-оод онуудай ха- 
шолган хамалгонай хойшолонгые мэдэржэ, 4 жэлэй 
Эсэгэ ороноо хамгаалхын Агууехэ дайн, дойной удоа- 
дохи хотуу шэруун жэлнууд добогдоо. Совет зосогой 
байгуул1юн хамтын ожолой -  колхоз, совхозой ожолша- 
дай ожол хэрэг, Ьуудол байдол, эрдэм соелой хугжэлтэ 
амжалта узэгдвв.

1980-оод онуудаар худеегэй бага тосхонуудые 
Иэрвээн хугжввхэ гэИзн коммунис партиин болон пра- 
вительствын тогтоол абтажа, Ашангадамнай шэнэ 
гэрнууд боригдажа, олон ухибуутэй арбоад горан за- 
луу айлнууд гэрнуудээ тололжо жаргаЬан. Ашангын зон 
Дабхарайнгаа аршаанда амаралтын онь1пожоруул11ан



комплекстэй, гуйсэд бэшэ дундо шэнэ Иургуулитай, 
50 хуугэдые хумуужуулхэ «Улоалзай» саадтай боложо 
aMophaH.

Эдэ жэлнуудтэ зоной бойдол 1пайн тээшээ хубилжа, 
социализмын эхин узэгдэжэ эхилбэ гу гэИээр байтар, 
СССР гурэмнай ерээд гаран онуудоар бутаран Ьандаржа, 
капитализм гээшэнь узэгдэбэ. Мунвв наИанайнгаа эсэ- 
стэ капитализмын байдал Нуудал гээшые хаража, узэжэ 
ябана гээшэб.

Ажалгуй боложо зудэрЬэн залуушуул, айлнуудай 
Htomazhaa зввжэ байхадань харамтай байнал даа. Мунвв 
Ашангын 11ургуули хаагданхай, почто, медпункт, мага
зин угы болонхой. Иимэ хундэ байдалтай болоошье haa, 
Ашангын зон орон дэлхэйгээ, аршаан булагуудаа, хунэй 
сэдьхэл бодолдо ехэхэн нулвв узуулжэ 1пайхан мэдэрэл 
туруулдэг, барядашагуй баялигаа дэлгэЬэн тахилгатай 
хада байсануудаа, «Хаан» хадануудаа, нютагайнгаа обоо 
тахиха eho заншалаа алдаагуй.

Мунвв нютаг/паа холо, хото городто 1пуража, 
хумуужуулэгдэжэ яба1пан ухибуудтэ, залуу уетэндэ, 
багашуулдаа хори буряад зонойнгоо eho заншал тухай 
ойлгуулхада энэ суглуулбари ном туЬатай байжа боло- 
хо гэжэ Ьанагдана.

Галсан-Цырегма Ешиевна ЕШИЕВА.



Эзэд-сабдагууд тухай 
мифическэ домогууд

Бодото байдалые амитай болгохо ehoH хадаа буурай 
холын эртэ, барга балай сагта бурилдее. Байгаалиин эл- 
дэб узэгдэлнуудые шэнжэлхэ гээшые мэдэхэгуй, юртэм- 
сын олон асуудалнуудта харюу угэжэ шадахагуй, тойроод 
байИан хизааргуй юртэмсын нэгэ узэгдэл болохо сахил-га- 
ан -  юун гээшэб, юун дээрэИээ тэнгэри дуугаранаб, уулэн 
xaaHahaa бии болоноб гэхэ мэтын асуудалнуудта харюу 
угэжэ шадахагуй байИан хунууд сахилгаанай «буу-дал» - 
залинай хусэнЬее айжа Ьугэдэдэг, сахилгаанай болоходо 
эди шэдитэ тэнгэриингээ бурхадта зальбаржа, сахилгаа
най хорото Ьомон залинМаа зайлуулжа абархыень гуйжа 
мургэдэг байИан. Мунеешье шанга тэнгэриин дуунИаа, са
хилгаанай буудалМаа айжа, Иузэгтэн бурхандаа зальбар
жа, маани мэгзэмээ уншадаг ха юм.

Эртэ холын барга балай сагта Буряад угсаата зон байга- 
алидаа Ьугэдэн шутэжэ мургэдэг. Тэнгэринэр болон газар 
дайдын, хада байсын эзэд-сабдагууд тухай, уИанай эзэн 
Лусад тухай мифическэ ульгэр, домогуудые зохеодог, тэ- 
дээндэ этигэдэг байИан:

Нэгэдэхинь. Хухэ мунхэ тэнгэриин эзэд -  Тэнгэри
нэр хадаа ехэ эди шэдитэй амиды бурхад гээшэ гэжэ 
Ианадаг байгаа. Тэдэ амиды бурхад тэнгэри дуугаргажа, 
аюултай гал сахилгаа буулгажа, мундэртэй хуйтэн аадар 
бороо оруулжа уИанай аюул -  уер гу, али зуд болгодог, 
угы гэбэл, бороо оруулангуй ган гасуур болгожо, хатуу 
шэруун xoohoH улэсхэлэн саг асардаг гэжэ арад зон унэн 
зурхэнИее этигэдэг байИан. Тиигээд хамшаг убшэндэ 
дайрагдангуй элуур энхэ, амгалан Иайн hyyxbiH тулее, 
ган гасуур, зуд зоболон болонгуй, малайнгаа тобир тарган 
байхын тулее гэхэ мэтээр унэн зурхэнИее Иузэжэ, заль-
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баржа, хирэ хирэ болоод лэ тэнгэриингээ амиды бурхад 
Тэнгэринэртэ ургэл мургэл хэжэ сэржэм ургэжэ, тэдэни- 
ие сухалдуулангуй байхадамнай манда туИалха гэжэ зон 
этигэжэ найдадаг бай1пан.

Хоердохинь, амиды бурхад Тэнгэринэрэй хубууд ямар 
нэгэн тусхай заабаритай гу, али ямар нэгэн шалтагтай 
газарта буудаг юм ха. Эдэмнай газар дэлхэйн хун зони- 
ие муу муухай амитадИаа, мангадхайнарМаа абарха, муу 
юумые хун 30Hh00 зайлуулжа байха зорилготой. Жэшээнь, 
бугэдэ буряад арадай хурдан бодол, Иубэлгэн хурса 
ухаан сэдьхэль1ээ мундэлИэн 33 баатарнуудай удамаршан 
Абай Гэсэр хубуун.

Огторгойдо ажа1пуудаг зуун болон баруун тэнгэриин 
Атай-Улаан хаан Хурмас хаан хоер эбээ таИаржа тулал-да- 
ад, Хурмас хаан Атай-Улаан хаанаа Иэлмээр Tahapa сабша- 
жа алаад, газарта хаяжархиба.

Атай-Улаан хаанай бэеын хубинуудИаа бии болоЬюн эл- 
дэб турэлэй альбан шудхэрнууд, hapa нарые урэбхин зал- 
гихаяа оролдоИон Архан шудхэр, бухы юумэ галдадаг Гал 
Нурман шудхэр, ухибуудые урэбхидэг Шэрэм Минаа шол- 
мос, хамагые залгидаг мантан томо Оргали гэжэ муухай 
томон амитан, бэшэшье олон альбан шудхэрнууд газар 
дээгуур таража, газарта аргагуй ехэ аймшагтай гасалан- 
тай муу юумэн боложо эхилбэ.

Хурмас хаан эсэгынгээ хэИэн аюултай ехэ алдуу эндууе 
заМаруулхын тула Бухэ-Бэлигтэ хубууниинь газар дээрэ 
Иэеы гэр соо газарай хун Нюургай боложо турэбэ. Нюур- 
гай хубуун туруушын удэрИев нюдэ сабшаха зуура ехэ 
боложо, сэбэр Иайхан Тумэн Жаргалан, Урмай Гоохон, 
Алма Мэргэн гэжэ эди шэдитэй гурбан Иайхан хатадтай 
Нюургай баатар боложо дайнай муреер ябаба.

Атай-Улаан хаанай бэеын хубинууд1паа бии болоЬон 
элдэб турэлэй харын дайсадые даража, газар дайдые
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арюудхан сэбэрлэжэ арад зондо амгалан тайбан байдал, 
амар жаргал асаржа Абай Гэсэр баатар гуупэбэ, нэрэеэ 
нэрлуупжэ, соло солдороо дуудуулжа суурхаба.

Эртэ урдын carhaa бэлигтэй, Ьубэлгэн бэрхэ элинсэг ху- 
линсагубгэ эсэгэнэрэймнай домоглон хеерэлдэдэг буряад 
арадаймнай оюун бодолой дээдэ зохеол болохо «Абай Гэ
сэр хаан» тухай ульгэр эсэгэИээ хубуундээ, ульгэршэнИее 
ульгэршэндэ, ульгэршэдэй уран туурээлгээр баяжаИаар 
буряад хэлэн дээрээ аман угеер yehee уедэ дамжуулагдан 
манда хурэжэ ерээ. Энэ удха тугэлдэр зохеол буряад-мон- 
голшуудай соелой, туухын хугжэлтэдэ ехэ hyypn эзэлИэн 
байха. Ульгэр соо эртэ урдын хун зоной Иуудал байдал, 
тэдэнэй бодол, эрмэлзэл болон Эхэ ороноо, турэл арад 
зоноо дайсадИаа хамгаалха хусэл зоригтой ябаИан баа- 
тарнууд тухай туурээлгэнууд, илагдашагуй hyp Иулдэтэй 
ябахыень уряалИан магтаалнууд, уреэлнуудынь гое 
Иайхан даа.

Буряадай эрдэмтэд А.И.Уланов, Н.О.Шаракшинова, 
С.Ш.Чагдуров, ВАРК-ын ноед Д.Д.Дугаров, Б.Д.Баяртуев, 
уран зохеолшод Ц.Ж.Жимбиев, Б.С.Дугаров болон ургэн 
олониитэ суглаа татажа, «Абай Гэсэр» ульгэрэй аман угеер 
туурээгдэжэ эхилИзэр 1000 жэлэй ойн баярта зорюулМан 
«Гэсэр -  баатарлиг ульгэр -  Туб Азиин арадуудай эрдэни- 
зэндэмэни» гэИэн уласхоорондын фестиваль зохеон бай- 
гуулжа, 1991-1995 онуудта унгэргэхэ гэИэн шиидхэбэриие 
Буряад Республикын правительство 1990 ондо дэмжээ. Гэ- 
сэрэй 1000 жэлэй ойн баярай Иайндэр хадаа буряад ара- 
дые эблуулэн нэгэдуулжэ, буряад соел, эрдэм, хэлэ бэшэг 
хугжеехэ зорилготой.

Фестиваль Эрхуу можын Нухэдэй аймагай суутай 
ульгэршэн Пёохон Петровой (1866-1943) турэИэн Хадаа- 
хан нютагИаа эхилээ. Пёохон ульгэршэн ажалай Ьуулдэ 
Ьуниин сагта ульгэр уянгатуулан, хунуудэй уяртар

7 S Z S Z S Z S Z T Z .



туурээхэ. Абай Гэсэр эпос юЬ|эн Иалаатай, Иалаа буридое 
дайтай. Ульгэрэй нэгэ Ьалаае нэгэ 1пуни туурээдэг байИан.

1992 он. Гэсэр хааниие угтахаяа эндэ найман хана- 
тай шэнэ гэр баригдажа, сэргэ бодхоогдоо. Эндэ Буряад 
оронЬоо табяад гаран айлшад, Хадаахан нютагаархид, 
Эрхуу хотоИоо, Бахтай, Нухэд, Алайр, Усть-Орда, Ангарск, 
Oho, Боохон, Ойхон нютагууд1паа ерэИэн олон зоной 
дундаЬаа ундэИзн буряад хубсаИатай Хадаахан нютагай 
гэсэршэ Леонид Ильич Николаев убгэжеол урагшаа гара
жа «Абай Гэсэр» ульгэр уянгатуулан туурээжэ эхилбэ: 

Баруулма баруун тэнгэриин 
Табин табан тэнгэриИээ 
Табилгатай бууИан,
Табан номто бурхадИаа 
Заяабаритай бууИан 
Хаан-Хурмас тэнгэриин 
Тээли улаан хубуун -  
Бухэ-Бэлигтэ баатар 
Долоон унсэг дайдада,
Доодо замбида буухадаа,
Атаата ехэ дайсадые 
Алаха дарахаар бууба.
Амитан зонхон хоероо 
Амаржуулха жаргуулхаар бууба.
Ульгэрэй магтаал дуунай аялгаар дуудуулИан мэтэ мо- 

ридой тубэреен дуулдажа, Ангарын ундэр эрье дээгуур 
гурбан шушууртай хухэ номин туг намилзуулан 33 баата- 
раа дахуул1пан Абай Гэсэр хаанай зээрдэ хулэг мореороо 
хатаруулан ерэжэ ябахань Иурээтэй гое Иайханаар хараг- 
дажа, угтаМан зоной зурхэн Иайса тушэгэнее! Баатарнууд 
моридИоо буужа, Гэсэрэй туг туудэгэй галда арюудхаа, 
ульгэршэн Пёохон Петровой хурэг ёИолон хундэлее. Энэ 
Хадаахан нютагта Иэйндэрэй боложо тарахада, буряад
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арадайм Иупдэ болоЬон Гэсэр баатарай хухэ номин туг 
олон зоной удэшэлгэтэй Яруунын Эгэтын-Адаг заларха.

1992 ондо Эгэтын Адагта, 1993 ондо Агын тойрогто, 
1995 ондо Улаан-Удын Дээдэ-Онгостойдо, Хадаахан ню- 
тагта мянган жэлдэ нэгэ дахин болоЬон буян хэшэгтэ, гун 
удхатай баярай фестиваль наадан олон улад зоной хабаа- 
далгатайгаар гайхамшаг гоеор бутээгдэИэн гэлсэдэг. Гэсэ- 
рэй мянган жэлэй нааданда зорижо Алтай, Хакаси, Монгол, 
Германи, ЯпонИоошье айлшад буужа ерэИэн. Энэ баярай 
нааданда ёохор хатараан, ульгэршэдэй ульгэрнуудэй 
хэИэг еер еерын онсо маягтайгаар туурээлгэ, дуунай, 
уран угын мурысеен. Эрын гурбан наадан: мори урилда- 
ан, барилдаан, hyp харбалга. Илагшад Гэсэрэй нааданай 
бэлэгтэ хуртее.

Элдэб хара хусэнуудые саража, унэн зубые ман- 
дуулжа, хурьИэтэ алтан дэлхэйн арад зон амгалан тайбан, 
эбтэй эетэй ажаИууха гэИэн бодол зорилго эхинМээ адаг 
хурэтэр батадхаИан агууехэ «Абай Гэсэр» ульгэр хадаа 
хэдэн олон зуугаад жэлдэ ёИо заншалаа алдаагуй ябаЬан 
буряад угсаатанай ухаан бодолой гун coohoo мундэлИэн 
зохеол мун.

Хурмаста тэнгэриин хоер хубууд газарта бууИан буха- 
яа бэдэрхэеэ доошоо буужа ерээд, хэдэн хоногто бэдэржэ 
бухаяа олобошье, бузартаИан байжа тэнгэридээ гаража 
шадангуй газар дээрээ улее. Эдэ тэнгэриин буумалнууд 
Тунхэнэй хада уулын эзэд-хаад Шаргай ноен, Буха ноен 
боложо hyyhaH. Шаргай ноеной Иуудалынь «Нилова пус
тынь» (Туранай халуун аршаан) KypopThoo холо бэшэ, хо- 
ердохи 1пуудалынь Алтан Мундарга хадын оройдо.

Буха ноен баабайн Иуудал Тооро тосхоной хойто хада- 
да. Домогоороо Буха ноен тайгын Тарлан эреэн бухатай 
мургэлдеед, Тоорын хойто хадада ошожо, хурэг шулуун 
боложо хэбтэшэИэн туухэтэй. Буха ноендо шутэжэ, Буха



ноеной нэгэ эбэр дээрэ урда сагта дуган, нугеедэ эбэр дээ- 
рэнь ород часовни баригдаЬан. Тэрэ холын сагта буряад, 
ород вон эдэ буумал ноед-хадын эзэдтэ шутэжэ мургэл 
хэдэг ябадалтай байИан болоно.

Гурбадахинь -  мэргэн бэрхэ ехэ удаган, боенууд наИа 
бараад худеелуупЬэн (арангалЬан, хайлуулИан) хада бай- 
сынгаа эзэд-сабдагууд боложо турэдэг гэИэн угэдэ этигэ
дэг байЬан. Удаган, боогое худеелИэн газартаа турэл га- 
ралынь, танил талань ерэжэ ургэл хэдэг. Байн байтараа 
тэрэ хадада худеелэгдэИэн бее, удаганай нэрээр нэр- 
шэжэ эзэтэй болобо гэлсэИээр олондо мэдээжэ болодог. 
Удаган, беенэр, турэлхидынь олоороо сугларжа тайлган 
унгэргэгдэдэг байЬан. Байгалай хойто бэедэ ажаЬуудаг 
буряадуудай дунда бее, удагантай холбоотой домогууд 
олон гэдэг.

(«Буряад унэн», 1-31.08.2016).

Холошье ошолтогуй, буддын шажан мургэлтэй хори 
буряад зоной ажаИуудаг Ашанга, Анаа нютагуудта удаган 
тухай домогууд бии бай1пан.

Эреэни хугшэн эжы тухай домог

1805 ондо «Ородой хаанай титулярна советник» гэИэн 
нэрэ зэргэдэ хуртэИзн, зай1пан тушаалтай Шоноохоной 
Дэлгэр турэИэн ганса Шойнхор хубуундээ AHaahaa удаган 
бэриие буулгажа угайнгаа Булан талын буусада турэ найр 
наяруулИан гэхэ. ЗайИанай удаган бэри узэлшэ, мэдэлшэ, 
ажалша бэрхэ эхэнэр байИан. Шойнхортон Будааша, Гэн- 
дэн, Гомбо, Холхуунай гэжэ дурбэн бажагар хубуудтэй бо
ложо, raHcahaa газар дуургэжэ Иайн hyyhaH гэлсэдэг.

Шойнхорой удаганай мордоходо, бее мургэлтэй eho 
гурим баримталжа, Баруун Ашангын Эреэни хадын ой
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coo худеел1пэн. Удаганай турэлхид Эреэни ундэр хадаяа 
«Эреэни хугшэн эжы» гэдэг болоИон. Тэрэ гэИэн carhaa 
хойшо ШойнхорИоо уг дамжаИан хэдэн уеын зон угайн- 
гаа удаган Эреэни хугшэн эжыдээ ургэл хэжэ, сэржэм- 
дээ Ианажа ябадаг байИан тухайгаа Цырэнэй Налжирма, 
Цыбэгэй Ханда хугшэд, Дари Бадмаевна, Цырен-Ханда 
Мункуевна гэгшэдэй xeepeeHhee.

Мунео шажан мургэлэй хорюулгуй саг болоходонь, 
Эреэни хададаа 2011 ондо 4 хурдэтэй, алталмал соембо- 
той, 2 арсалан харуултай «Даша Гомон» субарга Шойн- 
хортон хотоной зон хам1пажа бодхоожо арамнайлуулааб- 
ди. Субарга бодхооходомнай нютагаархин туИалаа. Жэл 
бури ламын уншалга боложо Эреэни хугшэн эжыдээ ургэл 
мургэл хэдэгбди.

ШэнэИэтэ хугшэн эжы тухай домог

Зуун Ашангада нютагжаЬан тумэршэ хубдууд угай Гом- 
бо Ярууна1паа acaphaH удаган Иамгатай бай1пан. Тэрэ бэрхэ, 
холо ойгуур суурхадаг, эди шэдитэй удаган байЬан угэтэй. 
Хундэ убшэнтэниие эмшэ ламатай хамЬажа аргалдаг 
байИан гэжэ хугшэдэй хеерэлдеен байдаг. Гомботон Ушуу 
Шушуу хоер хубуутэй. Ушуу уг дамжуул1пан хубуудтэй бо- 
лоо. Гомбын удаган ундэр наИатай боложо, аша гушана- 
раа хаража мордоходонь, Зуун Ашангын ШэнэМэтэ ундэр 
хадын убэр таладань ой соо бее мургэлтэнэй гурим ба- 
римталжа худеелее. Удаганай хэрэглэдэг юумэнуудыень 
(атрибуты, культовые предметы), эд зеерииень Иэеы гэр 
соонь эмхилжэ табяад орхиИон. Удаганай сабдир мори 
гурбан эршэ ээрэИэн сагаан утаИаар худеелИэн газартаа 
модонИоо уяад орхиЬыень, гурба хоноод уялаань таИаржа, 
сабдир морин хадаИаа буужа ерээд, наИан болотороо ду- 
ран соогоо ябаИан гээд домог бии.
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«Бидэ, Зуун Ашангын ухибууд, Шэнэ1пэтэ хадын май- 
лаар хонидоо адуулжа ябахадаа, ой руу орожо удаган 
хугшэнэй элдэб юумэнуудые узэжэ наадаад, Ьюергэнь 
байЬан байрадань эмхилээд орхидог Иэмди», - гэжэ Цы- 
дэндоржын Бума (1918-2014), Мухарай Пэлжэд (1917-2002)
-  Зуун Ашангын хугшэдэй хоереон.

Гомботоной турэл гаралынь, удаганай дутын хунууд 
ШэнэЬэтынгээ хугшэн эжыдэ ургэл хэжэ, сэржэмээ 
ургэЬюер байЬан. Байн энэ хада «Шэнэ1пэтэ хугшэн эжы» 
гэжэ нэрэтэй, эзэтэй болоИон болоно. «Тэрэ гэИэн carhaa, 
бури хожом шажан мургэлэй хорюултайшье болоИон шан- 
га сагта Гомбын угай Бороосхойтон хотоной хэдэн уе зон 
ШэнэЬэтэ хугшэн эжыдээ ургэл мургэл хэдэг заншалаа 
алдаагуй байЬамди», - гэжэ Бороосхойтоной бэри Дулсан 
хугшэнэй дурсалгаИаа.

Гомбын Бороосхойтон хотоной Дэлэгэй Цыпилма: «Би 
бага HahaHhaa убдэжэ тулихадаа ламада хандааб. Лама- 
да энэ харын хэрэг гуулээд, беедэ ошоходомнай: «Ши 
зургаан уеын саанахи удаган хугшэнее хэрэглэнгуй, уг 
залган ерэИэн удаган болохо табисууртай турэИэн хун 
аад лэ убдэжэ тулижа ябаналши даа гуулээбди. Тиигээд 
ШэнэЬэтэ хугшэн эжыгээ хундэлИэн обряд, тахил табилга, 
угай хундэ хуулээбди. Би Агада дуурисха удаган Баярма 
багшатай боложо, шанарай, шандруугай обряд ритуалнуу- 
дые хуулэжэ, бее мургэлтэнэй гурим еИотой соонь гуйсэд 
бутээжэ удаган нэрэтэй болоИонби».

2013 ондо Бороосхойтон хотон Шэнэ1пэтэдээ нангин су
барга бодхоожо рабнайлуулаа.

Энэ Бороосхойтон хотоной Шойробой Дамбиин 
зээ Надя басаган бага HahaHhaa юрын хунэй нюдэндэ 
харагдадаггуй узэсхэлэн хии юумэнуудые (духов, существ 
параллельных миров) харадаг байИан. Хожом ехэ болоод 
убдэжэ ядахадаа, Долгор хугшэн эжынгээ турэл Цырма



удаганда хандажа, удаган болохо харгытай хун байИанаа 
мэдэжэ, Лена гэжэ багшатай боложо, бее мургэлэй обряд 
eho соонь дуургэжэ, 2008 ондо Надя басагамнай удаган 
нэрэтэй болоИон. Мунее уедэ (2013 он) Надимнай 4 дахин 
«Шанарай» обряд гаранхай, угайнгаа онгонтой харилсаха 
эди шэдитэй, хандаИан хундэ туЬалха шадабаритай уда
ган боложо ябанал даа», - гэжэ Надя басаганай эжы Сэ- 
сэгма Владимировнагай xeepeeHhee.

Сахюуртын сабдагууд тухай домог

Гансашье беенэр хада уулын эзэн болодог бэшэ, хаа- 
яа юрыншье хунэй ЬунэЬэн загуурдида Ьайн турэлее 
олонгуй, дайдын эзэн боложо турэхэ ушар болодог.

Сахюурта гэжэ газар Хэжэнгын аймагай Хеерхэ ню- 
тагта оршодог. Эндэ ямаршье гэмгуй аад, турэИэн эхэИээ 
гээгдэжэ, хойто эхэдэ харшалуулжа, хардалгада орожо 
зобожо ухэИэн басагад тухай хэлэгдэнэ. Нэгэ басагани- 
инь хараалша хойто эхэдээ хашагдан, Иуулдэ халдабари- 
та убшеер убдее гэжэ хойто эхэдээ худалаар гэмнуулээд, 
гунзэгы нухэн соо зобожо Haha 6apahaH. Дуу басаганиинь ха- 
раалгажа, coxioynhaap мордоо. Haha бараад, Ьайн турэлее 
оложо шадангуй, Сахюуртын сабдагууд гэхэ гу, али тэрэ 
газарай эзэд боложо турэлее олоо. Хеерхэ нютагай зон 
Сахюуртадаа мургэхэдее хараар мургэл хэдэг, тэндэнь 
ламанар байдаггуй.

Нютагтаа сабдагууд болоод, амидыдаа зобожо байха- 
даньтуИалаагуй зондо гомдожо, харюугаа абажа эхилМээр 
домог соо харуулагдана гэжэ туухэ домог суглуулдаг эр- 
дэмтэн Виктор Гунгаров нютагайнгаа домог тухай бэшэнэ.
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Эреэлжэн хубуун тухай домог

Ивалгын аймагта ЯнгаажанИаа холо бэшэ багахан хада 
бии. Хожомшог энэ хадые зон «Эреэлжэн» гэжэ нэрлэ- 
дэг болоИон ха. Юундэб гэхэдэ, бага на1пандаа уншэржэ, 
ехэ тулижа ябаИанаа Haha бараИан Эреэлжэн хубуунэй 
ИунэЬэн энэ хадын эзэн боложо турэлее олоод, хирэ хирэ 
болоодлэ Эреэлжэн хубуун зарим нэгэ хундэ харагдадаг 
болоИон.

Нэгэтэ Эреэлжэн хубуунэй гурееЬэ унаад, Хамбын да- 
санай сурхарбаанай Ьайндэртэ ошожо ябахыень Янгаажан 
дасанай соржо лама Борсойский хараад, нухэдтее хэлэбэ: 
«О! Эреэлжэн сурхарбаанда дуратай, гурееИэн унаатай 
Иайндэртэ ошожо ябанал!». Энэ Иайндэртэ болоИон олон 
мурысеенуудтэ Янгаажан хошуунаархин бултандань ша- 
хуу диилэжэ бэлэг, магтаалда хуртее. Эреэлжэнэй сур
харбаанда гурееИэ унаад ерэжэ ябахыень соржо ламын 
хараИые мэдэИэн зон: «Эреэлжэн янгаажанаархиндаа 
туЬалаа», - гэжэ хэлсэЬэн домогтой.

Эртэ урда сагта Индидэ «Жагарай 60 дубшэд» гэжэ 
суурхаИан эрдэмтэй, эди шэдитэй хубилгаан Бодисада- 
нар байЬан гэдэг. Тэдэнэй нэгэниинь Ивалгын аймагай 
«Борсой» гэжэ газарта баяшуулай булэдэ турэИэн. Янга
ажан дасанда соржо ламаар 1900-гаад онуудаар худэлжэ 
бай1пан.

Сабдагууд тухай

Хун элдэб турэлдэ турэжэ болодог. Haha бараИанай 
Иуулээр зарим нэгэ хунууд загуурдида Иайн турэлее 
оложо шадангуй, хэрбээ наИан соогоо хэЬэн нугэл дии- 
лэбэл, элдэб амитанай турэл оложо болохо. Хаа-яа за
рим нэгэ хун сабдаг боложо хубилаад амидаржа ябадаг
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гэнэ. Сабдаг боложо турэхэдее загуурдида бэшэ, харин 
турэлее олоИон болоно. Сабдагай турэл эрдэмтэй бэрхэ 
ламанар тарниин тусхай бутээл бутээжэ, сабдагай турэл 
Ьэлгуупжэ болодог. Тэрэ хун сабдагуудай оронИоо гара
жа, Ьайн заяанда, жэшээнь хун боложо турэхэ. Теэд лама 
бухэн сабдагай турэл Ьэлгуулжэ бирахагуй. Сабдагуудые 
хараха бэлигуун нюдэтэй ламанарай хэлэИээр, сабда
гууд онсо нарин элшэ хусэ ехэтэй байдаг. Сабдагууд элшэ 
хусеерее, абари зангаараа, эрдэм бэлигээрээ, эди шэди 
шадабаряараа хоорондоо илгаатай. Сабдаг харадаг лама 
сабдагуудта хун зондо туИалжа байхыень заабари угэдэг. 
Бэлигуун нюдэн юумэн бухэнэй дурые бодото шанараарнь 
харадаг. Тэрэ тоодо шудхэр, хунэй Иунэ1пэ, ондоо юртэм- 
сын амитад, бурхад, юрэ бусын узэгдэлнууд, хунэй бэе 
соохи органууд бэлигуун нюдэтэй хундэ харагдадаг юм 
ха. Хун зондо мууе хэнгуй, Tyha эриИэн хундэ туИалхаб 
гэжэ лама санаартанда угэ1пэн тангаригаа нэгэтэшье 
эбдэдэггуй. Сабдагууд ургэл хэжэ хундэлхэдэ дуратай, 
баясадаг, хундэдэ Иураад хулеэдэг. Сабдагууд бага юу- 
мэндэ баярлажа, багахан юумэнИээ дураа гутажа болохо.

Сабдагуудта ургэл хэхэдээ, «Ом-аа-хум» гэжэ тарни ун- 
шахада ургэИэн ургэлтнай сэбэр, ехэ, сабдагта хэрэгтэй 
юумэн болгодог. Сабдагууд ута наИатай.

Сабдагууд ееИзд ееИэдынгее газарта эзэд боложо 
Иуудаг. Хадын оройдо обоо шулуун, модон будэй уртэИеер 
шэмэглэгдэнхэй байдаг. Эндэ сабдагай байдаг газар дай- 
да болоно. Зарим газарта субарга бодхооно, мунхан бари
на. Эдэмнай нютагай эзэдэй Иуудал болоно.

Туухэ домогуудИаа (мифуудМээ) дулдыдан хада бай- 
сын, нютаг нугын, гол горхоной эзэд тухай домоглон 
хэлэгдэнэ. Хун энэ дэлхэйдэ ойро зуура байхаяа ерэнэ. 
Мунее на1пандаа хойто HahaH тухайгаа бодожо, бэеэ ехээр 
хайрлангуй залхуу мунхагтаяа тэмсэжэ, бэе, хэлэн, сэдь-
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хэл гурбаяа сэбэрлэжэ, Иайн турэлдэ турэхын тула Эхэ 
зургаан зуйл хамаг амитанда туИатай буян уйлэдэжэ яба- 
хые оролдохо хэрэгтэй.

(Эзэд, сабдагууд тухай «Мифическэ зуйл 
баримтануудай домогууд. «Буряад унэн».

2016 он. В. Гун га ров).

Ашанга нютагай сабдагууд 
тухай домогууд

Буряад зоной дунда хада байсаяа, булаг уЬаяа тахидаг 
eho заншал барга балай эртэ холын ye carhaa эхитэй аад 
мартагдаагуй, мунео бурхан шажанай дэлгэржэ, эрдэм 
соелой хугжэжэ байЬан 21-дэхи зуун жэлдэ хурэжэ ерээ.

Буряад зоной угаараа тахидаг, гэр булеерее Иузэжэ 
мургэл хэдэг, нютаг зоной хамтаржа тахидаг хада уулын, 
булаг уИанай эзэд (сабдагууд, лусад) байдаг.

Буряадууд ургэн ехэ гол газарай, томо хада байсын эзэ- 
дые илган «Буурал баабай», «Хаан баабай» гэжэ хундын 
тэмдэг болгон нэрлэдэг бай1пан. Жэшээнь, «Шилсаана Буу
рал баабай», «Шэбээтэ буурал баабай» гээд нютаг бухэндэ 
томон сабдагуудтай мургэлэй газарнууд байха.

Ашангын зоной хамтааран тахижа ургэл, мургэл хэдэг 
тахилгатай хада байсанууд: 1) Шэбээтэ Буурал баабай, 
Даша байса, Эрдэни Толгой, Мунханта. 2) Угай тахилгатай 
хада байсанууд: «ШэнэИэтэ хугшэн эжы», «Эреэни хугшэн 
эжы». 3) Гэр булеерее Иузэжэ ургэл хэдэг газарнууд баИал 
байха.

I. Шэбээтэ Буурал баабай
Нангин мургэлтэй хада ууланууд, обоо тахилганууд 

еер еерын домог угуулбэритэй, туухэ домогтой, эзэтэй, 
Иахюу1патай байдаг.

Шэбээтэ Буурал баабаймнай домог туухэ буряад ара-
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дай баатар хубуун Бабжын ябадал1паа эхитэй. Энэ yiuaphaa 
Бабжа Баатар тухай тобшо мэдээн угтэнэ.

Барандаа танилсагты -  Шэбээтэ хада,
Бабжа Баатар эндэ hyyhaH гэхэ.
Угытэй зоноо хамгаалИан хадаа,
Ульгэрэй далайда ороЬон гэхэ -  
гэЬэн дурбэн богонихон Э.Дугаровай мурнуудээр орьел 

ундэр Шэбээтэ хадынгаа туухын xyyaaha ирая.
Нэгэтэ олоороо добтолжо ерэИэн Манжын дээрмэшэдИээ 

Турын арын ундэр хадада Бабжа Баатар шэбээлэн хорожо, 
тэндэИээ дээрмэшэ дайсадые гэнэдхэн угтажа диилэИэн, 
дээрмэшэ дайсад1паа абарагдаИан буряад зон Бабжын 
шэбээлИэн ундэр хададаа «Шэбээтэ» гэжэ нангин нэрэ 
угэ1пэн туухэтэй.

Бар ехэ хусэтэй баатарнуудшье убгэрдэг. Хожомынь 
убгэржэ алдарИан буурал сагаан толгойтой болоИон Баб
жа Барас баатарнай анхан нэгэтэ шэбээлжэ дайсанаа 
дараЬан хадынгаа бооридо бууса тухеэржэ байрлаад, 
алишье тээшээ харахада таатай Шэбээтынгээ оройИоо 
тала дайдаяа хаймадан харууИалжа байМан. Добтолгоор 
ерэЬэн Манжын дээрмэшэдые убгэн Баатар мэргэн хар- 
балгаар угтан даража, захяад добтолхо hyp Ьулдыень 
ИалгааИан домогтой.

Холые муугаар харадаг болоИон Бабжа Баатар нэгэ ма- 
натай байИан углоегуур HaphaTa Зэргэлэйн жалгын олон 
нарЬадые дайсанай уй тумэн сэрэг ерэжэ ябана гэжэ баг- 
саагаад, номо Иаадагаа дэлитэрээ Зэргэлэйн нарИадые та- 
нибашье, шэдитэ годлеороо «удамаршань» гэИэн нарИаяа 
харбажархиИан ха. Баатар хун онолЬон годли харбангуй 
орхидоггуй еИотой. Тэрэ Tahapa харбуулИан захын баг- 
жагар будуун нарИан нилээн хожом болотор hyyhaH гэжэ 
дуулаИан тухайгаа Дармын Пэлжэд, Батын Дулма (1896- 
1991) хугшэдэй дурсалгаЬаа бэшэгдээ.
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Бабжа баатарай Улаан буурал хурдан хулэг морин- 
шье эзэнтэеэ адли убгэржэ, хээрын абарга суубэн хухэ 
шонын хунэИэн болоо. Бабжа баатар энэ гашуудалта мэ- 
дээ дуулахадаа, хулэг морииень худеегэй хухэ шонын 
барижа эдиИэндэ унэншеегуй. Тэрэ шонын орхиЬон Иэе, 
моринойнгоо хужэ сээжын араг яЬа (хабЬанайнь яИан 
забЬаргуй) харахадаал унэншэбэ. Бабжа зубхинуудаа 
мулигдэИэн модоор тэртэдээд, hom o  haaflaraa дэлижэ 
шэбшээд шонын хойноИоо харбахадаа, удын голой доло- 
огоното шугы руу орожо яба11ан буруугай шэнээн шоные 
шэдитэ годлеороо сэхэтудаха мэргэн байЬанаа гэршэлжэ, 
Иуулшынгээ дайсаниие дараИан. Шоно алуулхадаа «Хулэг 
морин хожом бу турэг» гэЬэн домогтой.

Хори буряад арад зонойнгоо аюулгуй амгалан тай- 
бан байдал хамгаалИан баатар хубуун Бабжа Барасай 
тагаалал болоходо, урда Турын хужэ шулуунай хундыдэ 
худеелМэн гэдэг. Бабжа Барасай хужэ яИатай сээжэ соо 
Шоно гулгэлИэн гээд зон ульгэрлэн домоглодог. Бабжын 
номо Иаадаг ульдэргын арадай музей соо хадагалаатай гэ
дэг (Б.Жанчиков «Улзы Иайхан ульдэргэ») Шэбээтэ Буурал 
баабайгаа Ашанга голой зон Шэбээтын хэрээснэгуудтэеэ 
хамтаран тахижа ургэл мургэл хэдэг заншалтай. Урда хо
лын сагта Ашангын зон Шэбээтынгээ оройдонь гаража 
обоогоо тахидаг байИан гэлсэдэг. 2004 он. Шэбээтэ Буу
рал баабайн ургэмжэтэй мургэлтэй убэр таладань дурбэн 
зугтее Иалхин хурдэнуудтэй табан сагаан субаргануудай 
ансамбль бодхоогдоо. Аюша бурхантай Жанчип Чодон - 
голлоИон субаргань зургаан метрИээ улуу ундэртэй, газар 
дээрээ 1пууряараа гурбан метрИээ улуу ургэнтэй. Табан су
баргануудай хойто зугтэнь Мунхэн сумэ соо Бурхан Багша, 
Манджушри, Ошорвани, Шагдар бурхад залагдажа тахиг- 
данхай. Мунхэн сумын зуун урдахана доро малтаИан нухэн 
соо капсула (зосоогоо бэшэгтэй) 200 жэлээр нюугданхай.



2004 оной июлиин 25-да Шэбээтэ Буурал баабайда 
бодхооЬюн шутеенэй ансамбль рабнайлалгын еЬюлол бо
ложо зон олон суглараа бэлэй. Энэ комплекс барилгаар 
Ьюнирхобол, «Ашанга нютагай туухын хуудаЬанууд» гэжэ 
ном соо дэлгэрэнгыгээр бэшэгдэнхэй.

Шэбээтын обоо 
Буурал Шэбээтэ баабай1паа 
Бороо хура гуйжа,
Арад зоноймнай тахидаг 
Алтан обоо сэргэмнайл.
Зунай дулаахан уедэ 
Зулгэ хухэ ногоон дээрэ,
Удэ голойнгоо талада 
Улад зомнай сугларанхайл.
Шэбээтэ Буурал баабайдаа 
Шутэн Ьугэдэн мургэжэ,
Эрдэмтэ ламын уншалга доро 
Эдеэ сэржэмээ ургэел.
Шэбээтынгээ обоогой найрта 
Шанга шадалтанай туршахые,
Хурдан хулэгуудэй урилдахые 
Хабархан хаража Ионирхоел.
Элбэг баян ургаса 
Энэ жэлдэ абахамнай 
Буурал Шэбээтэ баабайдаа 
Бултанаймнай мургэлЬюе удхатай.

(Доржопалан Дымбрылов).
Шэбээтэ баабайн магтаал 
Ум сайн амгалан болтогой!
Шэлэтэн ерэИэн хадануудай 
Шанха урдань тобой1юн,
Аяа амгалан Ьуудалтай,
Аяар холуур суурхаИан
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Шэбээтэ Буурал баабай 
Хэзээдэш зоной зурхэндэ!
Удэ хатан эжынгээ 
Ундэр эрьедэ дабшалЬан,
Бабжа Барас баатарай 
Бууса гэгдэн алдарша1пан 
Шэбээтэ Буурал баабай 
Хэзээдэш зондоо хундэтэй!
Шэбээлмэ дулаан энгэртээ 
Шэдитэ обоо тахилгатай.
Оршон тойронхи дайдаяа 
Омог зангаар сахинхай 
Шэбээтэ Буурал баабай 
Хэзээдэш зоной сэдьхэлдэ!
Улзы Иайхан хормойдоо 
Улэ барисаа бодхоонхой.
Харгын зоной замые 
Хаража, уреэжэ байдаг 
Шэбээтэ Буурал баабай 
Хэзээдэш зоной Ианаанда!
Энхэ аажам убэртее 
Мунхэ субарга бутээлгээд,
Бури нангин тахилтай,
Бури хундэтэй боло1юн 
Шэбээтэ Буурал баабай 
Хэзээдэш зоной мургэлдэ!
Ьайн ябадалай уреэлые 
Ьанаанай Ьайгаар уршеежэ,
Сэлмэг байдалай абаралые 
Сэдьхэлэй сэнгээр сэгнэжэ,
Шэбээтэ Буурал баабайдаа 
Хэзээдэш мургэжэл ябалтай!
Буян хэшэг! (Э.Дугоров,2004онойиюлиин25).
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Шэбээтын улэ табиса
Ута губээн убэртэ
Удэ голой хойморто
Шэтын улаагай харгы дээрэ
Шэбээтын улэ орошонол.
Улаан-Удэ -  Шэтын хамбын харгыда ябаИан зон ургэлтэй 

мургэлтэй Шэбээтэ баабайн улэ табисада тогтожо, харгын 
аюулгуйе хусэжэ ургэл мургэл хэжэ зальбардаг. Хунэй 
гараар бутээгдэИэн обоо, шодон, субарганууд, улэ таби- 
санууд ямаршье сагта зальбараад ябаИан хунуудэй хар- 
гыень арюудхажа, туИалжа байха эди шэдитэй гээд зон 
хэлсэдэг, этигэдэг.

Шэбээтэ нютагтамнай наИаяа дуургэИэн 
буряад хубуун Бабжа баатар тухай домог

1596 он. Хухэ модон морин жэлэй зунай нэгэ удэр тэн
гэри гэнтэ бурхэжэ, дуун дорьбоон, сахилгаан боложо аа- 
дарлаба. Энээн соогуур Хориин арбан нэгэн эсэгын Боохой 
Хуасайн обогой Бухэ Бэхитэн зантагар томон хубуутэй 
болобо. Аадаршье тургэн арилжа, долоон унгын Иолонго 
татажа, дайда дэлхэйе бурхеежэ байба. Бухэ Бэхииндэ 
ехэ баяр боложо зон сугларба. Тухэреэн бее хубуундэ 
Бабжа гэжэ нэрэ угэбэ. Бабжа Онон мурэнэй хойто эрье- 
дэ, Баян уулын (мунее Баатар уула болонхой) бооридо Бу- 
далан нютагта турее. Жэл болоод, 1597 ондо Бухэ Бэхи
тэн хоердохи хубуутэй болобо, Хондоли гэжэ нэрэ угэбэ. 
Хубууд ехэнууд боложо, Бабжань багжагар томо бэетэй, 
шадалтай, юумэнЬээ айдаггуй. Хондоли дуунь эгээлэй 
ухибуундэл бэетэй аад, шуран солбон, ухаансар, хошоо 
уран угеер баян, Ьонор 1пубэлгэн хун болоо.

Бабжын гэртэхин ехэ угытэй айл байгаа. Бабжын эсэгэ
-  Бухэ Бэхи гэгшэ томо задарюун бэетэй, худэр барилдаа-
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ша, агнууша хун. Бухэ Бэхитэн ганса сагаан моритой, буха 
модон тэргэтэй, нэгэ урсахан боро Ьэеы гэртэй.

Буубэй Бэйлэ хаан Дай-Хун тайжа хубуунэйнгээ Баль- 
жан хатантай болоходонь, мэдэлдээ байЬан хори буряад 
зониие энжэ болгожо угэЬэн. Дай-Хун тайжа Бальжан ха- 
тантаяа, албата хори зоноороо Хухэльбын хубшын ара, 
убэрэй нэмжээ ургэн тала дайдаар нуудэл хэжэ хэдэн 
жэлдэ Майн ябаИан.

Буубэй Бэйлэ хаан залуу 1памганайнгаа угэдэ оро- 
жо Бальжан хатан бэриеэ хороолгоод, Дай-Хун тайжа 
хубуугээ албата зонтойнь Дотор Монголдоо еруулээ. Дай- 
Хун тайжа эсэгэдээ ехээр гомдожо, хаан шэрээЬээнь ар- 
саад, албата хори зоноо дуран тээшээ нуухыень табяад, 
еерее Халха-Монголой Эрдэни дзу дасан ламын Ьургуули 
узэхэеэ ябашаИан гэхэ.

Хори зон хамнигад дайсадтай болобо

Хори зон Буубэй Бэйлын ra3aphaa наашаа гарахадаа 
уляад, хамнигадай унинэй эзэлжэ байИан газар дайда руу 
орожо ерээ. Хамнигад агнуурияа орхижо, мал ажалтай 
болонхой. Газар у1панай хабирсалдаан боложо, хамнигад 
малайнгаа бэлшээриин, газар уЬанай тулее хори зониие 
харшалжа туляа1пан. Хори зон манжынхидМаа дутуугуй 
уляад, хамнигад дайсадтай болобо. Ядахадаа хори зон 
нара орохо зуг барижа зеежэ эхилээ.

Хамнигадай газарта ерээд, Бухэ-Бэхи ой соо агнажа 
ябатараа, баатар хунэй хуяг дуулга, номо Иаадаг, тумэр 
xy6caha оложо гэртээ асаржа хадагалИан. Эсэгэнь агнадаг, 
эхэнь айлда ажал хэдэг, 8-тай, 9-тэй Хондоли Бабжа хоер 
гэртээ улэдэг. Нэгэтэ тамхи наймаатай хамниган ерээд, 
хоер хубуудые доромжолЬюн ха. Бабжа хойноЬюонь хар- 
бахадаа тудажа алажархео. Тэрэ Ьуниндее Бухэ Бэхитэн
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хамнигадЬаа тэрьелжэ, удэртее ой соо хорожо амаржа, 
Ьуниндее наранай орохо зуг баримталжа хори зонойн- 
гоо хойноИоо хамнигадЬаа тэрьедэжэ ябатараа, Онон 
мурэнэй нугее бэедэ гаража, хэдэн хоногто ябажа Сэрэг 
нарИанда хуреед тогтоЬон. Эндэ хэдэн жэлдэ ядамаггуй 
байгаа. Хаа-яа Хори зонтоео уулзадаг болоо.

Нэгэтэ эхэ эсэгынь угыдэ, хазаар 12 моритой хамнигад 
ерээд байба: «Мэндээ, яагаа томонууд болообта. 4 жэлдэ 
бэдэржэ, арай гэжэ олобобди. Та хоерые алаха гэжэ ерэ- 
эбди!», - гэбэ.

Бабжа: «Би танай дайсан байнаб, энэ дуумни ямаршье 
гэмгуй хун, алангуй орхит даа. Намайе гэр1пээмни холо аба- 
ашажа алыта, эжы абамни минии ухэИэн бэе бу хараг лэ»,
- гэхэдэнь, хамнигад зубшеегее. Бабжа номоо хубшэлжэ 
сумаадаа хэжэ абаад, хамнигадаа дахуулан Ухаа Хундын 
толгойн оройдо гараад, homo haaflaraa дэлин хэлэбэ: «Зай, 
холын айлшад туруулэгты!». Хамнигад харюусаба: «Алуулха- 
яа байИан амитан хадаа нэгэ харбажа узеед ухыш даа. Баб
жа туруулэн гэхэдээ нэгэ зулаар дээрэ дээрэИээнь харбажа 
юИэн хунуудыень Иалгажархиба. Гурбанииньтэрьелээ.

Бухэ Бэхитэн дахяад хамнигадИаа тэрьедэжэ ябатараа, 
хори зонтоео уулзажа, турэл гаралтаяа ушаржа, тэдэнтэ- 
еэ хамта байдаг болобо. Сэрэгшэ батуунайнууд бии гэжэ 
дуулаад, Бабжа Хондоли хоероо абаашажа ниилуулбэ. 
Барилдаан болобо. Олон жэлдэ «Абарга Тэбхэр» гэжэ су- 
утай байИан, хэндэшье диилдэдэггуй бухэтэй Бабжа ба- 
рилдаха болобо. Тэбхэр Бабжын сарбууда саб аИалдаад, 
сарбууИаань татажа угзархадань ургамал шулуун мэтэ 
худэлхэгуй байшаба. Бабжа Тэбхэрэй сарбуу саб баряад, 
нугее гараараа Тэбхэрые бухэд бажууЬан бэеэрээ тархи 
дээрээ ухибуу ургэМэндэл ургэИэн бэеэрээ хаяжархи- 
хадань, Тэбхэр арай гэжэ бодожо ябаЬан. 12-той Бабжа 
абаргын Ьуури эзэлИэн.
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Сэрэгэй Иургуули

Тэрэ багай буряад угсаатан манжын, уляад, хамни
гад дайсадтай болоходоо, хубуун ухибуудээ суглуулжа, 
30Hh00, гэр бараанМаань амяарлан сэрэгэй нааданда, 
сэрэгэй Иургуулида, эрын юЬэн эрдэмдэ Ьургахые орол- 
додог байЬан ха. Арбан хоер-гурбатайИаа эхилэн хореод 
наЬа хурэтэрынь суглуулжа, хэдэн булэгууд, можонууд 
болгон хубаарилжа, тусхай Ьэеы гэрнууд соогуур байл- 
гажа, эдихэ ууха юумыень ееМэдтэнь бэлдуулжэ Ьургадаг, 
зон туЬалдаг байЬан.

Хубуудые 6arahaa мориндо болон харбажа Ьургадаг, 
бэенуудыень элдэб аргаар шанга болгохые оролдодог, урил- 
даан, барилдаан болохо. Бури ехэшэг болоходонь зэр зэм- 
сэг, хуяг дуулгануудые умдэхуулхэ, мори заИажа hypraxa, 
тиин элдэб багуудые умдуулээд, хуяг дуулгаа наяруулан, 
хандируулан олоороо айл хотоной хоорондуур Наян-Нава- 
агаа хангюурдажа абаад, еЬотой сэрэгэй сэрэгшэдэй гури- 
маар гуйлгэлдэдэг Иэн ха. Ьэеы гэртээ байЬан басагад, бэ- 
реэд Наян-Наваагай аялгын, моридой тубэрэлдеенэй, хуяг 
дуулгын хангираан жэнгирээнэй дуулдахада гэрЬээ гаража 
hyoepee, арза хорзоороо орон дэлхэйдээ, хухэ мунхэ тэн- 
гэридээ, хун шубуун гарбалдаа, сэрэгшэ хубуудэйнгээ hyp 
жабхалангыень ургэнгее сэржэм ургэдэг байЬан. Эдэ залуу 
сэрэгшэдээ хори зон «Батуунайнууд» гэдэг.

Залуу сэрэгшэд«Батуунайнуудай»дунда 5-6 жэлэй тур- 
шада сэрэгэй Иургуули гаража ухаан бэлиг, тургэ мэргээ- 
рээ тобойсо илгаржа, Бабжа Хондоли хоер сууда гараЬан. 
Энэ уедэ Бабжа хусэд дуурэн 18 Haha гуйсэжэ бэеэ хусэбэ 
хаш. Бабжа аргагуй ундэр, арьялаа томо бэетэй, балсангу- 
удынь арсалан барасай гар хул мэтэ хуцэр томонууд бо
ложо, хун зоной дунда ябахадаа сээжээр ундэр, аргагуй 
томоор харагдадаг боло1пон.
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Бабжа нэгэтэ нэгэ удэр баабайндаа ерэжэ, ханза соо 
байдаг ой coohoo олдоЬон баатарайнгаа хубсаИа умдэжэ 
узэхэдэнь, баг, хубсаИаниинь, хуяг дуулгань малгайтаяа 
саб тааража байба. Бабжа хусэд дуурэн баатарай тухэл 
шэнжэтэй болошоЬон гэхэ.

(Чимитцыренов, худев бэшэгшэ.
31.03.2016, Хэжэнгын редакци).

Хамнигадай дайнда бэлэдхэл

Уляад ба Ононой хамнигадай болон хори зоной хоо- 
рондо хеморолдооной боложо байха carhaa эхилээд, 
тэдэнэй баяшуул болон ахамадынь сугларжа, эдэ хори 
зониие энэ дайдаЬаа ундэИеернь намнажа угы болгохо 
гэжэ хэлсэИэн. Удаань амитан зондоо зар тунхаг тараажа, 
зеери зеешэ суглуулжа, сэрэг суур нюусаар татажа эхилээ 
Иэн ха.

Нилээн хожом болоИон хойно хамнигадай хара Ианаата 
бэлэдхэл тухай хориинхидто дуулдаба. Хори зон аха- 
мад хунуудээ суглуулжа, ее1пэдыгее аршалха арга хурга 
бэдэрээгуйдэ бутэхэеэ болибо гэжэ хэлсээд, аха аргаа- 
раа сэрэг суглуулха тухай бэлэдхэл эхилбэ.

Дайгуйгоер юумэн унгэрхэеэ болибо гэжэ ойлгоходоо, 
Тухэреэн бее тайлган эмхидхэжэ, зон хаан хурмаста тэн- 
гэридээ, Хун шубуун гарбалдаа, Ойхоной арын 13 ноедто 
болон орон нютагайнгаа сабдагуудта хори зониие абарха 
Tyha хайра эрижэ ехэ ургэл мургэл хэбэд.

Умхэйн дайн

Углеенэй улаан наранаар Сагаан Дуулгата толгой дээрэ 
хоер талын тулеелэгшэд уулзажа, дайгаа эхилхэ болзор 
гаргаба.
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Болзортой болоходоо Бабжа Хондоли хоер хэдэн баа
тар хубууд нухэдеерее гуйлгэлдэжэ дайлалдаха газараа 
шэнжэлжэ узэбэд. Нэршуу голой эрьедэхи шулуун хаб- 
сагайн зуун хажуугаар жолбойЬон ехэ гун жалга тойро- 
жо гуйлгэлдэжэ хараад, хамнигадай сэрэгые энэ жалга 
руу мэхэлжэ асарха гэЬэн тусэб зохеожо, энэ хэрэгые 
хондоли даажа абаба. Олон баатар хубууд булэг сэрэг 
зоноороо жалгын эрьеэр хоргодоод хамнигадые угтаха. 
Булэг сэрэг майлын ой соо хулеэхэ гэхэ мэтээр хэн хаана 
юу хэхэеэ мэдэжэ унтангуй хоноод, уур хираанаар шэлэ- 
мэл хурдан моридтой сэрэгшэдые абаад, хондоли Сагаан 
Дуулгата толгой дээрэ хамнигадые хулеэн байбад. Нугее 
тала1паа уй тумэн ухаа тооЬо бодхооИон хамнигад ерэжэ 
зогсобод.

Хориинхид 11 эсэгын тугуудаа ургэжэ, гуйлгэлдэжэ 
хамнигадта дутэлхэдее нэгэ доро харбажа Иуршануудые 
эльгээжэ, угтажа бай1пан хамнигадай эмхииень алдахуу- 
лаад, хориинхид байлдаанда эхилжэ оробо. Иэлмэ хуягай 
хангираан, моридой инсагаалалдаан, хунуудэй хашхарал- 
даан гаража, тулалдааншье эхилшэбэ ха.

Тиин нэгэ хэды саг сабшалдаанай боложо байтар Хон
доли мориео татажа гэдэргээ xapahaH бэеэрээ гуйлгэшэбэ. 
Бэшэ нухэдынь хэлсээнэй ehoop Хондолиин хойноИоо ба- 
рандаа гуйлгэлдэшэбэ.

Хамнигад хориинхидой гуйлгэлдэжэ ябахые гэнтэ ойл- 
гоод: «Харыт! Эдэ аймхай хориинхид тэрьедэжэ байнал! 
Хусэеыл!» - гэлдэЬэн хашхаралдаан боложо, хориинхи
дой хойноМоо гуйлгэлдэжэ мэдэбэ. Тиихэдэнь хориин
хид гун жалга соогуур гуйлгэлдеед, баруун эгсэ ундэр 
эрье еедэнь мориной Иайгаар гараа, Иуулшынь сэрэгшын 
аЬалдажа гарахые хусэжэ ерэЬэн хамнигад хараад, 6aha 
аЬалдан эрье еедэ гарахадань, эрье дээрэ жадатай сэрэг 
эрье еедэ гаража ядажа байИан хамнигадые хадхаад лэ
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эрье руу унагаажа байба. Энэ уедэ хойноИоонь хамнигад 
оло мянгаараа жалга руу орожол байЬан.

Энэ болоЬюн байлдаанда хориинхид сэрэгэй хун зоно- 
ор Ьураггуй усеен, дайсадМаа хусеерее нилээн багашье 
haa, оюун бодолоороо, эмхидхэл шадабаряараа буряад 
сэрэгээ ударидаИан Бабжа, Хондоли, Божоон, Дошхон, 
Хотообай, Сухэ, Шэбхэ, Шубгэ гээд олон баатар буря
ад хубууд сэсэн байжа, уляад, хамнигадай олон мянган 
сэрэг мэхэлжэ, Нэршуу голой эрьеын шулуун хабсагайн 
зуугээр жолбойИон ургэн ехэ гун жалга руу дахуулан ору- 
улжа, хамнигадай сэрэг бута сохигдожо, яахын аргагуй 
диилдэМэн. Энэ боло1пон байлдаанда ехэ алалсаан 
боло1пон, хуурнуудынь гутажа, жалга «умхэй жалга» гэжэ 
нэрлэгдээд, энэ нэрэнь мунеешье улэнхэй.

Илалтын найр

Будалан уулын хормойдо хори зоной Илалтын найр 
болоо. Энэ найр дээрэ Бабжада Барас баатар гэИэн нэрэ 
олгогдожо арад зондо тунхаглагдаа. Хори зоной Илалтын 
найр дээрэ уляад, хамнигадай тулеелэгшэд ерэжэ, эблэ- 
рэлгын уряа гуйбад.

Буряадуудай, уляад, хамнигадай хутэлбэрилэгшэ аха 
захатан угэеэ ойлголсожо, хэтэ наИандаа эбтэй энэ орон 
нютагтаа ажаИууя гэлсэжэ тараИан. Тэрэ гэИзн carhaa 
мунее болотор хоорондоо эбтэй эетэй, ямаршье илгаагуй 
ажаИуудаг.

Саашань хэлэхэдэ, тэрэ холын урда сагта Манжа, 
Монгол1поо дээрмэшэд, тонуулшад ерэжэ, Дотоодо Мон- 
голой мэдэлИээ гаража, хамнигадай газараар наашаа 
rapahaH малша нуудэлшэ буряад зоной aflyyha малыень 
намнан абаашадаг болоходонь, Бабжа баатар орон нюта- 
гаа, зонойнгоо ами бэе, зеери зеешыень аршалхын тулее
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дээрмэшэдтэй тэмсэхэ баатай болоод байИан. Орон нюта- 
гаа, арад зоноо оло дахин баатарлигаар аршалжа, хамга- 
алжа ябаИанайнь тулее «Баатар» гэИэн ундэр нэрэ соло 
Бабжадаа олгоЬоноо мунхэлжэ, 1989 ондо Баян уулаяа 
«Баатар» уула гэжэ нэрэтэй болгоо. Баатар уулын оройдо 
Бабжа Барас баатарта дурасхаалай тэмдэг бодхоогдон- 
хой.

(Ц.Чимитцыренов, худев бэшэгшэ, 
2015-2016 он, Хэжэнгын редокци).

Бабжа баатар Маарагтада

Бабжа баатарай нэрэтэй холбоотой домогууд олон. 
Балайшье ехэ холын урданай сагта бэшэ, Хори буря
ад орондомнай Бабжа (1596), Хондоли (1597) гэжэ аха 
дуунэр hyyhaH байна. Бабжань бар ехэ хусэтэй баатар хун 
бай1пан. Тэрэ юумэнИээ айдаггуй, саагуур бодолгуй, сэхэ 
Иайн зантай хун бай1пан. Хондолинь Иубэлгэн хурса бо- 
долтой, шуурган шэнги шуран тургэн, мэргэн хун бай1пан 
ха.

Бабжа баатар Хондоли дуутэеэ, хотонойнгоо залуу 
нухэд хубуудые дахуулаад, Сэлэнгэ мурэниие зубшан 
яба1паар, Удэ голой эрьеэр хатаргалда1паар Булган тала 
хурэжэ ерээд, «Ямар Иайхан нютаг бэ!» - гэжэ Бабжа Ба
рас моринИоо бууИан гэхэ. Тэдэнэр хадын шулуу хамхара, 
уулын шулуу угдэрэ татажа, Булган талада хэдэн шулуун 
нуугануудые (хаалта, засада) бодхоогоод, Маарагтын та
лада гараба.

Улаан Буурал мориео талада табяад, хадын шулуу хам- 
халжа оробо. Халуун удэр болобо. Улаан Бууралынь ун- 
даа ехээр хурэжэ, уурИээн байжа, урда хулэйнгее туру- 
угаар газар сабшажа ороИон. Хул дороИоонь хур саИанай 
бутарИан шэнгеэр хара шорой бурьялжа, хада болото-
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poo хаягдаба: туруугаараа сабшаИан газарынь хонхой 
хонхойЬоор нуур боложо, тунгалаг сарюун yhaH салгида- 
ба. Улаан Буурал уЬанда садаба.

Удэшэ боложо, манан Маарагтын талые бурхообэ. Ха- 
ранхы болобо. Бабжа баатар нухэдеорео хадаИаа буужа 
ерэбэ: «Хаана ябана гээшэбибди? Эндэ нуур, тэндэ хада 
байна. Теорибэ бэшэ губди?» гэлдэИзэр, Hyyphaa yha 
ууба. Гэнтэ Бабжын морин хажуудань турьяжа, Бабжа 
ехээр баярлаба. Улаан Бууралайнгаа нуур малтаад, до- 
босог хада бодхоод байИые мэдэжэ, мориео эрхэлуулэн 
эльбэн байЬан гэхэ. Тэрэ гэИзнИзэ хойшо Маарагтын ну- 
ур-нуудшье, Гол толгой хадашье бии болоЬюн домогтой. 
Маарагтын голой зуун талада Ьуреотэй шулуун хурэгууд, 
шулуугаар адуундаа бари1пан «хорео шулуун». «Хорео 
шулуун1паа» баруун урагша 4-5 метр ундэртэй шулуун 
Иарабша. Тэндэ 2-3 метр ургэнтэй агы нухэнууд, эндэ Баб
жа баатарай шулуун хэбтэри.

Тойроод 5-6 метр бахануудаар ИубарилдаМан хабса- 
гайнууд, окружностинь -  100 метр. Хабсагайн нюур тала- 
дань урданай алфавит бэшээтэй.

17-дохи зуун жэлдэ хори буряад арадай суута Баб
жа баатар хубуун Маарагта, Булган тала, Мэгжын На- 
рин-Горхоной ургэн уужам тала дайдаар Улаан Буурал 
хулэгеерее гуйлгэИэн, тэрэнэй шэдитэ зэбын шэнхинээн 
сууряатаИаар. Тэрэ уе сагта энэ нютагуудта ажаМууМан 
нуудэлшэ малша элинсэгууднай Бабжа баатартай, Хон
доли дуутэйнь, Бабжын нухэд залуу хубуудтэйнь уул- 
зажа хоерэлдэдэг, мал адууИаяашье Манжын, Монголой 
дээрмэшэдИээ абаруулМан, хамгаалуулИаншье байжа 
болоо. Хаан хадануудай тахилгандашье хабаадалса1пан 
байжа магад.

Бабжа Барас баатар буряадай элдэб нютагуудаар яба- 
жа, уряалгуй дээрмэшэдэй ябадаг харгыда шулуун нууга-
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нуудые элдэб хаалта бэхижуулгэнуудые баридаг байгаа.
Эдэ шулуун бэхижуулгэнуудээ хэрэглэжэ, Бабжа ба

атар хулгайшадта гэнэдхэн добтолго хэдэг, мун эдэнэй 
хусеер дайсадИаа бэеэ аршалдаг, хамгаалдагшье байжа 
болоо.

(«Эгэтын-Адаг», 1990 он, Улоон-Удэ, 
Ж.Болдонжобон, 

Жомбол Лыгденов).

Дээрмэшэдтэй тэмсэл

Бабжа баатар Хондоли дуутэеэ нэгэдэжэ дээрмэшэдтэй 
тэмсэдэг эрэлхэг зоригтой хунууд бай1пан. Унэн болоЬон 
ушарай нэгэ жэшээ:

«Дээрмэшэд гэнтэ ерээд, хэдэн айлай адуу абаад яба- 
шаба гэЬэн мэдээн Бабжа баатарта дуулдаад, Хондоли 
дуутэеэ хойноИоонь урда зуг руу адуунай мур дахаад, 
хоер хоногто ябажа ерэхэдээ хаалтатай байИан адуу- 
гаа хараба. Ьэеы гэрэй хажууда ошоод шагнан гэИээнь, 
хойноИоомнай дахуул нэхуул бу ерэг гэжэ харгы хааха 
уншалга боложо байба. Беень уншажа байтараа: «Бабжат- 
най байрадамнай, Хондоли хаяадамнай ерэнхэй байна»,
- гэхэтэйнь адли Иэеы гэр руунь гуйлдэжэ ороод, Бабжа 
беогыень абажа хоер хулИеонь баряад, тархииень уруу 
Иабатай айраг соо хээд булэжэ байхадань: «ЭндэИээ хой- 
шо эрхыдээ эмтэй, долеобортоо домтой хунэй хушэтэн, 
эрын эршэтэн энэ дэлхэйдэ эрьежэ heeproo бу турэг» 
гэжэ ама алдаИан гэхэ. Хондолинь Иэлмын хусэ узуул1пэн, 
нэгэ хулгайшаниинь тэрьедэжэ гараша1пан.

Бабжа Хондоли хоер адуугаа туугаад бусаИан. Баб
жын Улаан Буурал морин ута дэлЬэтэй, газараар шэрэг- 
дэмэ Ьуултэй, эсэхые мэдэхэгуй, шонодо баригдадаггуй 
хулэг морин байИан. Улаан Буурал эзэнэйнгээ абяага-
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ар хаанашье байгаа haa гуйгеед ерэдэг. Ондоо хундэ 
баригдадаггуй байЬан. Баатарай турэЬэн нютагта хулэг 
унаган турэдэг. Бабжа баатарай hom o  hypmaap ондоо хун 
харбажа шададаггуй, диилдэдэггуй бай1пан».

(Б.Рыбдылов. Хэжэнгэ.
Буря од унэн, 18.03.1989).

II. Даша байса

Зуун Ашангада холоИоо харагдажа байдаг доошоо 
opohoH мэдэгдээгуй гунзэгы агы нухэтэй ундэр байса хада 
бии. Энэ yiuaphaa «Нухэтэ байса» гэжэ нэршэЬэн. Дуухэйтэ, 
Зуун Ашангада нютагжаЬан зон иимэ мэдэгдээгуй агы 
нухэтэй байсадаа зальбаржа 1пузэглэн ургэл хэдэг, сэржэм 
ургэдэг бай1пан ааб даа.

1904 ондо Табитын Цыжэб гэлэн лама Хундайн хубуудтэ 
хандажа: «Энэ Зуун Ашангынгаа «Нухэтэ байса» гэдэг 
ундэр хадаяа «Даша байса» гэжэ нэрлээд, энэ байсынгаа 
оройдо бурхан тахилай мунхан барибалтнай, буянай ехэ 
хэрэг хэгдэхэ байна», - гэжэ абарал буулгаИан гэхэ.

Тумэршэ хубдууд обогой Хундайн Дарма, Бата, Ошор 
гурбан хубууд 1904 ондо Даша байсынгаа оройдо багахан 
мунхан барижа бутээгээд, Цыжэб ламхайдаа арюудхуул- 
жа рабнайлуулаа. Тэрэ гэЬээр Ашангын зон Даша байсын
гаа оройдонь гаража, байсынгаа обоо тахидаг болоИон.

ТиигэИзэр байтар Совет засагтогтожо, ехэхэн хубилал- 
танууд боложо эхилээ. 1930-аад гаран онуудаар бурхан 
шажан хоригдожо, дасан дугангууд Иандаргагдаба. Сагай 
иимэ хажуугаар эрьелдэжэ ерэхэдэ, зарим зон нюусаар 
бурханаа Даша байсынгаа мунхан соо тахижа, мунхэ зу- 
лын толон доро маани мэгзэмээ уншажа зальбарха саг 
болоо. Бурханай тахилгатай Гундаа Даша байсын одон 
болонхой. Огторгойн олон бурхад орой дээгуурынь сэн-



хир хэдагуудаа дэлгэн байдаг. Байсада болоЬюн туймэр 
нимгэхэн шулуун дээрэ баригдаИан мунханай хаяагаар 
тойроод гараИан байгаа бэлэй. Мунханай хуурай дабир- 
хайтай модондо гал аИаагуй, гайхалтай. Мунее мунхан 
заИагдажа, тумэр хушалтатай, тумэр Ьалхин хурдэтэй 
болонхой гэнэ.

2004 ондо Хундайтан аймагсугларжа, элинсэгуудэйнгээ 
бариИан мунханай 100 жэлэй юбилей тэмдэглээ.

III. Мунханта

Баруун Зуун Ашангын хилэ боложо, хойноИоо ураг- 
шаа ундэр набтар болон нэмжын бай1пан хадануудай 
толгой боложо тобойИон хадын оройдо эртэ урдын саг
та элинсэгууднай багахан мунхан соо Ошорвани бурхан- 
да Иузэглэн тахижа, ургэл мургэл хэдэг байИан туухэтэй. 
ЭндэИээ уламжалан, олон дайсаниие дараИан эди шэди- 
тэй Ошорвани сахюусантай Мунханта гэжэ нэршэИэн.

Базарсада, Ваджравани, Ошорвани -  нэгэ бурханай 
нэрэ. Энэ бурханда зальбаржа ябахадаа хун шадалтай, 
хэхэ, бэелуулхэ гэИэн юумэндээ эрмэлзэлтэй, бэелуулхэ 
хусэлтэй болодог. Ошорваниин тарни: «Ом вазрапани хум 
пад».

Хожом Ашангада нютатжаИан зон дун сагаан шодон Мун- 
хантадаа бодхооЬон байна. Шодон гээшэ заха хизааргуй 
огторгойн гун гунзэгыЬее тусхай космическа энерги су
глуулжа, ойро тойрон байИан нютагта, МузэглэМэн хун 
бухэндэ, Эхэ зургаан зуйл хамаг амитадта эди шэдиеэ 
хуртээжэ байдаг. Энэ шодон эдиршуулдэ зорюулагдаМан, 
саашанхи харгынь залуур боложо, аюул оИолИоо хамгаал- 
жа, муу муухайе xaahaH тахилга гэИэн домогтой.

Мунхантымнай оройн дун сагаан шодон наранай туяа- 
да мушэтэн ялардаг, мушэн бухэнэйнь гэрэл мууе сэбэр-
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лэн ялбадаг гэЬэн угэтэй.

IV. Эрдэни толгой

Тахилгатай Эрдэни Толгоймнай оройдоо модогуй ша- 
хуу халзан, холоЬоо харахада баатарай дуулга шэнги 
монсогорхон, ехэ ундэр хада. Углеегуур эртэ мунхэ наран 
мунгэн туяагаа сасажа, Эрдэни Толгой xaMarhaa туруун 
наранай элшэ тогтоон абадаг. Эрдэни Толгойе тойроод 
шэлбууМэтэ, набшаИата модод, элдэб янзын Ьеегууд.

Индидэ дэлтэрИэн тарниин эрдэм, эди шэди бэедээ 
хусэд шэнгээн абаИан Наландын буддын шажанай уни- 
верситедэй тарниин, йогын багша профессор Бадма- 
самбаава Vlll-дахи зуун жэлэй хоердохи хахадта Тубэд 
гурэнэй Девцан хаанай (742-797) гуйлта урилгаар буд
дын шажан дэлгэруулхэ зорилготой Тубэд орон ерэИэн 
туухэтэй. Агууехэ йогин Бадмасамбаава буддын шажан- 
да дурагуйдэжэ, хоро хургэдэг байЬан табан ехэ хусэтэй 
демонуудэй (злые духи) энергетическэ hyp Ьупдэнуудыень 
тантрическа элдэб эди шэдеэрээ даража мэдэлдээ абаад, 
тэдэниие буддын шажанай бурхад -  табан хаан сахюусад 
болгоо. Табан хаан сахюусад Бадмасамбаава ринпочидо 
«Буддын шажантанда, бухы Эхэ зургаан амиды амитадта 
хоро хургэхэгуй, туИалдаг байха» гэИэн тангаригаа угэИэн.

Сагаан Иарын хоерой удэр Табан хаан сахюусад газар 
дээрэ буужа хун зондо, амитадта туЬалдаг. Энэ удэр Та
бан хаантай Музэгтэн дасанда Табан хаанай уншалгада 
хабаадаха аргатай.

Эрдэни Толгой хадамнай Табан хаан сахюусантай, эндэ 
нютагай сабдагуудай сугларжа найрладаг газар гэ1пэн до- 
могтой.

Эрдэни Толгойн opofihoo нютагайнгаа гайхалтай элеэр 
харагдажа, сэдьхэлдэ уяргама 1пайхан бодол туруулдэг



тухай Эрдэни Дугаров шулэглэн бэшэнэ:
Эрдэни Толгойн оройИоо 
Эльгэн тоонтоео шэртэнэм.
Ашата аажам Ашангамни 
Ажана тэнюун хабтайна.
Удэ хатан эжымни 
Удын наран дорохоно 
Сэнхир хадаг мэтээр 
Сээжэ зурхым нэмэринэ.
Хоер хабсагайн аранууд 
Хоймор талын убгэдэй 
Сэсэн толгой шэнгинууд 
Сэлмэг бодол туруулнэ.
Хамбын харгы шугамдал 
Холо доогуур зурыгаад,
Баруун зууниие холбожо,
Бабжын домог туурээнэ.

Анаа нютагай домогууд. Дамба ноен.

Хориин Степной дуумын туруушын тайшаа байИан 
Шадо Болтирогой ашань болохо Дамба-Дугар Ринчинэй 
(Иринцеев) 1768 ондо 1пунгагдажа, гушан зургаан жэлдэ 
(1768-1804) хори буряадуудай тайшаагай тушаал даажа, 
Дамба ноен нэрээр туухэдэ ороЬон.

Дамба-Дугар хубуун залуудаа агнуури хэхэ дуратай 
ябаИан. Нэгэтэ Анаагай уулаар агнажа ябатараа гэнтэ бай- 
сын барьягар шулуунай 3a6haphaa салдаган эхэнэр гара- 
ад, ала доогуураа шагаагаад тэнгэри еедэ 1палаабшалаад 
лэ угы боложо байба. Энэ юугээ хараба гээшэбиб гэжэ ай- 
гаад, дахяад нюсэгэн 1памганай гарахадань, raphaa tuyha 
гаргаад, номо годлеороо харбажархихадань, тэрэ эхэ
нэр угы болошобо. Ямар юумэн харагдаба гээшэб гэжэ
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ехэ raPixahaap байтарынь, гэнтэ аргагуй гое хоер хазаар 
моритой хунууд хажуудань ерээд мэндэшэлжэ, Иайниие 
хургэжэбайба:«Манда ехэхоротой, диилдэшэгуй ехэдай- 
санииемнай дарабалши! Хубуун шамда юун хэрэгтэйб?» - 
гэхэдэнь, Дамба-Дугар: «Би баян ноен болохо дуратайб»,
- гэхэтэйнь зэргэ моритой хунууд бии болоЬондол адли, 
гэнтэ угы болошобо. Ьамгашье абаадуй ябаИан хубуун 
залуудажа, «Унэр баян ноен болохо дуратайб», - гэжэ 
урэ хуугэдэй hyH3h3 Иулдэ эрингуй, наИанай ехэ алдуу 
хэЬэндээ сэдьхэлдээ гэмшэлтэй ябадаг бай1пан.

Дамба-Дугар Ринчинэй гушаад гаран жэлдэ Хориин за- 
хиргаанай тайшаа ноен ябахадаа арад зондоо туИатай, 
хундэтэй яба1пан. Буряадай тайшаа ноен Орос гурэнэй 
дээдын газарта Иайшаалтай, надворный советник гэИэн 
хэргэмтэй, ехэ дээдын зарлигаар хузуундээ зуухэ алтан 
медаль ба орденуудтай. Сибириин сэрэгэй хубсаИанай 
Тельминскэ сэмбын фабрикада зоной нэрэ1пээ 2000 пууд 
хурэтэр еерын хониной Hooho тулбэригуй жэлИээ жэлдэ 
олон жэл ургэ1пэн, ноед тушэмэдтэ ехэ бага нэрэ зэргэ, 
хэргэм хайра, кавалер (зэргэ) олгодог байЬан.

Дамба ноен нэрэеэ нэрлуулхэ, угаа дамжуулха хубуугуй 
байЬандаа сэдьхэлдээ булхитэй ябадаг байЬан. Убгэреед 
ябаЬан бэедэ ухибуун угы гашуудалтай. Дамба-Дугар 
тайшаа буддын шажанда ехэ Иузэглэдэг, мунее худэлжэ 
байИан дасангуудтаа ургэл, мургэл хэжэ ябадаг байИан.

1795 он. Дамба ноен буян хэжэ нэрэеэ ургэжэ 
нэрлуулхын, буддын шажанда мургэлэй газар арад зон
доо дутэлуулхын зорилготой Анаа нютагта еерын мунгэн 
зеереэр багахан модон дуган барюулба. Энэ Анаагай да- 
сан Хори буряадуудай туруушын дасангуудай нэгэниинь 
бай1пан: 1758 ондо Шалсаанын дасан баригдаад, галай 
аюулда ороходонь, 1775 ондо дахин баригдаа. Худанай 
дасан -  1775 ондо, Анаагай дасан 1795 ондо, Тугнын
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талын буряад зоной туруушын модон дасан 1732 ондо 
бодхоогдоИон байна. Эдэ туруушын дасангууд тэрэ уе 
сагта хори буряадуудай дунда бурхан шажанай хугжэжэ 
дэлгэруулгэдэ айхабтар ехэ уургэ дуургэЬэн байха.

Тэрэ урда сагта Анаа дасан тойроод хори буряаду
удай буусанууд, Анаа голоор Иэеы гэрнууд таранхай, 
тоолошогуй олон табан хушуун мал Иурэг бэлшэжэ ябаха. 
Тэрэ уе сагта зон малаар баян, Ь|айн Ьуужа бай1пан гэдэг.

Анаа дасанай худэлжэ эхилхэдэ, дасанда дутэ Ьууринай 
туруушын гэрнууд табигдажа эхил1пэн.

Бумбэхэн хатан

Дамба ноенТугнынталын Батнайобогой баян айлай уда
ган Бумбэхэн басаган хатантай олон жэлдэ убгэн наЬатай 
болотороо Ьайн hyyhaH. Гансал ухибуутэй болоогуй.

Дамба ноеной Бумбэхэн хатан Анаа нютагай Са
гаан уула хадын оройдо саб сагаахан 1пэеы гэр соо 
бее мургэлтэнэй eho гурим баримталжа, хэрэглэдэг 
зееритэйнь худеелэгдэЬэн. Сагаан морииень хударга эмэ- 
элтэйнь Ьэеы гэрэйнь газаа асаржа уяад, алажархи1пан 
тухайнь на1патай зоной хеерэлдее дуулагша Ьюмди гэжэ 
Т.Гончиков, Б-Д.Гасаранов убгэдэй туухэшэ эрдэмтэн 
В.Гунгаровтай хеерэлдеенИее. Тэрэ эшэгы (Иэеы) гэрэй, 
мориной зэмсэгэй улэгдэлнууд Иуулдэнь уни болоИен 
хойно хадын хаяагаар хэбтэгшэ Иэн гэжэ наИатай зон 
хеерэлдэдэг байИан гэжэ убгэдэй хеереен.

Тэрэ хадань бай бай1паар мургэлтэй боложо, тэрэ ба- 
гаархи зон, Анаа нютагаархид Бумбэхэн-хатан заяандаа 
сагаалганай, обоогой уедэ олоороо ерэжэ ургэл мургэл 
хэдэг, хии мориео хиидхэдэг болонхой, зунай Иайхан 
сагта найр наада эмхидхэдэг заншалтай. Бумбэхэн хатан- 
даа ондоо нютагуудИаашье олон хунууд ерэдэг юм ха.
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11 шулуун обоонууд тухай домог

Анаада тайшаагай шулуунууд гэлсуулдэг долоон хахир 
обоо шулуунууд бии. Нютагай убгэдэй хеерэЬеер, анхан 
арбан нэгэн хушее шулуунууд бай1пан.

Нэгэтэ Дамба ноен тайшаа нютаг нютагай томо томон 
обоонуудИаа ехэ шулуу Анаа нютагта асаруулаа Иэн ха. 
Ьуулдэнь эндээ хори угсаатанайнгаа ехэ 1пайндэр, найр 
наада эмхидхээ. Анаагай найр нааданда баяд ноедые 
Иамга басагадтайнь, албата зоноо уриба. Хори буряадайн- 
гаа найр нааданда Иамгад, бэреэд, басагад шадал зэргэ- 
эрээ гоеор хубсалжа, зуудхэлнуудээ зуугээд ерэЬэниинь 
гайхалгуй. Олон зон сугларжа, аргагуй ехэ, гое, хухюутэй 
найр наадан болоИон.

Найр нааданай тугэсхэлдэ Дамба ноен тэдэ гое Иамгад, 
бэреэд, басагадаар -  нааданда cynnaphaH эхэнэрнуудээр 
шулуу зеелгуулжэ, арбан нэгэн шулуун обоонуудые бод-
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хоолгоод, дээрэ1пээнь обоонуудаа нэгэдуулэн хабтагар 
эльгэн шулуугаар даруулгаа. Шулуун обоонууд урагшаа 
харан годлиин узуур шэнгеэр табигдаИан юм ха. Хожомой 
сагта шулуун обоонууд барилгада абтагдаад, долоон шу
луун хушоо обоонууд улэнхэй байдаг юм гэнэ.

Ямар удхатайгаар табигдаЬан шулуун обоонууд байгаа 
гээшэб? Дамба-Дугар ноен угайнгаа нэрэ дамжуулжа,тай- 
шаа нэрэеэ нэрлуулхэ хубуун уригуй байИан хадаа, еерее 
еертее шулуун хушее бодхоожо, нэрэеэ нэрлуулээ гэжэ 
зарим зон, зарим туухэшэдшье тоолодог байИан. Харин 
нугеедэ зарим зон, зарим туухэшэд Дамба-Дугар тайшаа 
Хори буряадайнгаа урдахи, ерээдуй сагай байдал тухай 
бодомжолжо, айхабтар нарин нангин гунзэгы удхатай шу
луун обоонуудые бодхоолгоо гэжэ тоолодог. Тэрэ уе сагта 
арбан нэгэн отогой хори буряадууд еер оерыгое тойруу- 
лаад, хоорондоо эб эмхигуйшэг байИан гэхэ. Тэрэ арбан 
нэгэн шулуун обоонууд хориин арбан нэгэн эсэгын дурас- 
хаалда зорюулЬан байгаа гэжэ хун бухэнэй ойлгохоор. 
Хори зон hyp Иулдэеэ дээшэнь ургэжэ, хододоо сугтаа, бэе 
бэеынгээ хажууда Tyha тулга боложо, хухэ мунхэ тэнгэри 
дороо, нэгэ газар дээрээ эбтэй эетэй Иайн ябыт даа гэИэн 
Дамба-Дугар тайшаагай Ианал бодол мунхэруулИэн обоо 
шулуун хушеенууд байгаа бэшэ юм гу гэИэн Ионирхолтой 
Ианамжанууд бии байИаар.

Юундэ эхэнэрнуудтэ шулуу 300/1гэжэ, 
шулуун хуш00 обоонуудые 

бодхоолгоИон байгааб? Гайхалтай.

Унэн хараад узэхэдэ, ямаршье сагта гэр булын байдал 
эхэнэр хунИое дулдыдадаг. Эхэнэр хун гэр булынгое уг 
дамжуулЬан урэ хуугэдтэй боложо ургэмжэлнэ. Арбан 
нэгэн эсэгын буряад угсаата зоной оедэгуй юумэнЬээ
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атаа мэеэ буляалдажа байнгуй, эбтэй эетэй ябахадань 
эхэнэрнуудэй нупее ехэ.

Мунее хори буряадуудай элдэб обогуудай баяд но- 
едой, юрыншье зоной Ьамгад, бэреэд, басагад, угытэй 
эхэнэрнууд бултадаа олон нютагай обог (уг) бухэнэй томо 
томон обоонуудЬаа асарагдаЬан шулуу звежэ арбан нэ- 
гэн шулуун обоонуудые бодхоожо нэгэдуулжэ шадаа. 
Ьаналаа нэгэдэбэл, эхэнэрнуудэй хусэн ехэ. Ерээдуй сагта 
эхэнэр зон Хориин арбан нэгэн эсэгын буряад арадайнгаа 
hyp Иулдэ дээшэнь ургэжэ, хори зоноо нэгэдуулэн ябаха 
гэИэн бодолтой байгаа бэшэ гу? -  гэжэ зарим зон удхалан 
багсаадаг.

Хэндэшье хулеэгдээгуй, нэгэдуупЬэн 11 шулуун хушое 
обоонуудые гое (чайхан хубсаЬатай эхэнэрнуудээр бод- 
хоогдобо. Тэрэ сагта тайшаа ноеной raprahaH аяг ааша зо- 
ниие гайхуулаа, зоной сэдьхэл хулгвегев. Эхэнэр зоной 
хараалай хундэ нээрээ1пээ хурэдэг юм haa хурэжэ шэнгэ- 
хэнээр Дамба-Дугар тайшаада хараал 6yyhaH байха.

36 жэлэй туршада хунэй хараал, уреэл магтаал узэЬеер 
яба1пан Дамба-Дугар тайшаа ноен хори буряад эхэнэр зо
ной урдалжа ябаха хуби заяае 200 гаран жэлэй урда хер- 
хоор хараИан, холуур бодолтой хун байЬан гэлсэнэ. Тэрэ 
сагай эхэнэрнуудэй байдал мунее уеын эхэнэрнуудэй 
байдалтай зэргэсуулэн хараад узэел даа?!

Шойжод хатан

Дамба-Дугар тайшаа бумбэхэн хатанайнгаа нугшэИэн 
хойно, дахин хатантай болохо хэрэгтэй гэ1пэн тушэмэд 
ноедой дурадхалаар ундэр наЬатай болобошье, Бумбэхэн 
хатанайнгаа дутын турэл болохо 16 наЬатайхан уда- 
ган Шойжод басага хатан болгожо a6ahaH. Тоонто нютаг 
Тугнынгее Холбоолжиндо басаганай наадан дээрэ 16-тай-
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хан Годохиин Шойжод басаган дуулаЬан:
Уулын ундэр модондо 
Уянгалдаг ямар хухы гээшэб?
Уулзаа харалсаа бэшэхэн аад,
Уелдэг ямар ёИо гээшэб?
Ьэргэлэн сэлмэг ухаатай, арюун сэбэрхэн шарайтай 

Шойжод басаганай дуун гуниг, голхорол болон гашуудал, 
шаналаар дуурэншье Иаань, тээ баймга, байЬаар байтараа 
тэрэ уе сагай эхэнэрэй хуби заяанай табисуураар тайшаа 
ноеной гурэн турын уйлэ хэрэгуудтэ Шойжод хатан орол- 
содог болоИон.

Ородой хаан Хориин тайшаа Иринцеевтэ хандажа, ород 
таряашад, хасагуудта газар та1палжа угэхыень гуй1пан. 
Хаанай тулеелэгшэ статс-советник ерэжэ, газар абахын 
ябуулга хэжэ эхилээ. Хориин ноед Иайдай Тугнын талые 
угэхэ гэжэ хэлсэжэ эхилхэдэнь, Дамба-Дугар главна тай- 
шаагай залуу Шойжод хатан: «Би турэИэн нютаг Тугнэеэ 
угуулхэгуйб», - гэ1пэн. Тиигээд тайшаа нухэрынь, Хориин 
11 эсэгын гулваанар болон Дуумын ноед Ьайд, лама са- 
наартан хеерэлдее хэжэ, Тугнын орондо Зуун Энгидэйн, 
Удэнгын газар угэхэ болоИон гэхэ.

Нуудэлшэдтэ газар угтэхэ тухай зарлиг хэлсээн Дамба- 
Дугарай нугшэМэнэй Иуулээр, 1807 ондо Мархайн Галсан 
тайшаатай баталагдаа. Тэрэ хэлсээгээр 115000 десятина 
газар нуужэ ерээшэдтэ угтэхэ болоЬон.

Залуухан Шойжод хатан турэл Тугнэ нютагаа хамгаал- 
жа шадаМан гэжэ Тугнын Хори буряадууд мунеешье омо- 
горхон хеерэлдэдэг.

Хори буряадуудай хутэлбэрилэгшэ Дамба-Дугар тай
шаа ноен залуухан удаган Шойжод хатантаяа Ольхон ол- 
тирогой Хаан Хутэ баабай ахалагшатай хойто зугэй 13 
ноедто ехэ ургэл мургэл хэжэ, угаа ургэлжэлуулхэ ури 
бэе эрижэ гуйЬан гэхэ. Шойжод хатан тайшаа нухэрЬое



ури хуугэдтэй болохогуй байИанаа удаган шэдеэрээ (при
шло видение) мэдэхэдээ, Дамба-Дугар убгэнэйнгее уеэлэ 
болохо (племянник) Жигжэд хубуу ургэжэ абаЬан. Тэрэ 
гэИзэр жэл хоногууд унгэржэ, тайшаа ноен убгэржэ бэень 
хундэрЬэн. Энэ Шойжод хатан иимэ залуухан байгаад, 
тайшаагайнгаа хэрэгуудыень бутээжэ дид тайшаа Галсан 
Мардаевтай боосолон хамжаад, Эрхуу болон Хяагтын 
зургаануудаар ябажа байИан.

Эрхуугэй губерниин канцеляриин документнууд соо 
Шойжод хатаниие «Надворная советница Шойжод Годо- 
хиева» гэжэ нэрлэдэг байИан. Жигжэд хубуунэйнгээ наИаа 
хусэжэ, эсэгэ ноеной нэрэ зэргэ залгамжалха хурэтэр 
Шойжод хатан регентэ матаар тайшаагай тушаал хусэд 
харюусажа ябаИан. Хожом сагта Жигжэд Хориин степной 
дуумын главна тайшаа болоИон. Зонхилхо дуратай, хуу- 
ли заргада бэрхэ Шойжод хатан дасанай, тайшаагай ажал 
хэрэгуудтэ оролсодог байИан угэтэй. Жигжэд хубуундээ 
туИалхые оролдодог байИаниинь лабтай.

Шойжод хатан Ехэ дээдэ1пээ унгын эрдэниин шулуу, 
бриллиант шудхамал алтан час, брошь болон бэЬэлигууд 
хайратай. Эрхуугэй гражданска губернатор Трескинэй
1806 оной июниин 23-най 335 тоото гэршэлгэтэй.

Анаагай дасан

Бараг баян Дамба-Дугар тайшаа ноеной наИан ундэр 
боложо, наИанай харгын богони болоходо, туруун 
барюулИан модон дуганайнгаа хажууда амидыдаа нэгэ 
Иайн хоер дабхар шулуун Согшон дуган еорын зеереэр 
бодхоолгожо арад зондоо орхихо гэИэн эдэбхи уусхэл 
гаргаба. УбгэрМэн нухэрэйнге© энэ ЬанаЬан бодолые за- 
луу Шойжод баяртайгаар дэмжэМэн. Главна тайшаа Дам
ба-Дугар Ринчинэйн эдэбхи уусхэл Хориин степной дуумэ,
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арад зон бултадаа ехэтэ 1пайшаажа дэмжээд, удангуй шэнэ 
шулуун дуганай барилга эхилИэн гэхэ.

Барилгада ород, буряад бэрхэ дархашуул, буян хэжэ 
дасанай барилгада Иайн дураараа ажаллаИан олон хунууд 
хулИэншэдтэй сугхамта худэлжэ, шулуун байшанай нэгэ- 
дэхи дабхар дуурэжэ хушагдаад, хоердохи дабхарайнь 
еедее бодожо байхадань, Дамба-Дугар тайшаагай наИан 
дуурэИэн.

Дамба-Дугар тайшаагай мордоходо, хэн тайшаа
гай hyypn эзэлхэб гэИэн асуудалаар ехэ тэмсэл Хориин 
дуумэдэ болоИон ха. Дид тайшаа Галсан гу, али Шойжод 
хатан тайшаа болохо гу?

Дид тайшаа Галсан Мардаев еерын онол аргын орол- 
долгоор Хориин дуумын главна тайшаагай тушаалые бэ- 
едээ баталуулан абаад, Дамба ноеной еерын зеереэр ба- 
рюулжа байИан Анаагай шулуун дасаниие, жэл бури Ианда 
ургэл хэжэ байдаг хониной H00h0H гэхэ мэтые еерынгее 
нэрэдэ opyynhaH.

Галсан Мардаев главна тайшаагай тушаалда хусэд ба- 
талагдамсаараа, номо Иаадагаа хуяглажа ерээд, Шойжод 
хатанай уудэ урхеерыень номо годлеор xap6ahaH. Шой
жод хатан олон модон Иабатай айрагуудай хоорондо оро- 
жо амиды гаралсаЬан гэхэ.

Талын нашан бургэдтэ дурлаа бэлэйб гулгэн ябахадаа, 
Наран ганса нухэрни, наашаа гаран харыш даа,
Буурал ганса нухэрни, буужа доошоо ерыш даа гээд, - 

гансаардаИан Шойжод хатан нухэртее гашуудан хандана.
Дамба ноеной хоердохи Иамган -  Тугнын талын ба- 

саган Шойжод хатан мордоИон Бумбэхэн хатанай дутын 
турэл байИан. Шойжод хатан хатуу шанга абари зантай, 
Иубэлгэн ухаан бодолтой, хуули заргын хэрэгтэшье бэр
хэ байжа, сайд ноед, баяд ноед, лама санаартантай угэеэ 
ойлголсожо, аргагуй ехэ оролдолго гаргажа, тайшаа
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нухэрэйнгее барюулжа бай1пан шулуун дуганай барилгые 
хараалИан саг болзортонь бутээлгэжэ шадаа.

Анаагай модон дуганай дэргэдэ пирамидальна орой- 
той, тумэр хушалгатай хоер дабхар шулуун Согшон дуган 
1808 ондо бодожо рабнайлуулИан туухэтэй. Энэ буряад 
ороной дэбисхэр дээрэ шулуугаар баригдаЬан туруушын 
дуган бай1пан. Тэрэ уе сагта цемент гэжэ байгаагуй. Ушар 
тиимэ1пээ шубуунай ундэгэ шабартаа хэрэглэн худхажа, 
суутай бэрхэ ород, буряад дархашуул дуган бари1пан.

Тугнын баянай басаган Шойжод хатан ород, буряад 
хэлэ бэшэгтэй, эрдэмтэй, сэсэн бодолтойшье, бее удага
най шэди хабатай, арад зондоо хундэтэй эхэнэр бай1пан 
Шойжод хатан Анаагайнгаа шулуун дасан баталуулха хэ- 
рэгээр Эрхуугэй генерал-губернаторта бэшэмэл гуйлта 
барижа, хэрэгээ бутээжэ ерэ1пэн гэхэ.

Нухэрэйнгее турэл урилжа ябаИанай Иуулдэ аяар доло- 
он жэл болоод, 36 жэлдэ Хориин степной дуумын главна 
тайшаа яба1пан, хори буряад зоной удамарша Дамба-Дуга- 
рай нангин мунхэ дурасхаалдань зорюулжа Шойжод ха
тан ехэ найр наада эмхидхэИэн туухэтэй.

Будэр1пэн хуниие бодхоохо, бурхэ1пэн тэнгэри сэлмээ- 
хэ, газарта уна1пан дальбараае хусэл оруулаад табиха 
хусэндее ороЬон удаганай шанартай боло1пон, арад зон
доо хундэтэй Шойжод хатан Хориин хатадай жагсаалда 
туруушуулэй Иуурида opohoH туухэтэ нюур.

(Интернет. Буряод унэн, 21.10.2015).

1810 ондо Анаа дасан

Хориин дуумын мэдээсэлээр 1810 ондо Анаагай (1775, 
1808), Худанай (1775), Шалсаанын (1758, 1775), Зандинай 
(1732) дасангуудта 14 баталагдаИан штатна ламанар, тии- 
хэдэ баталагдаагуй 86 ламанар бусад хара хунуудтэ ад-
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ляар албаяа тулеед, ху- 
ралда ном уншалсажа, 
бурхан шажанай ажал 
ябуулжа байдаг байИан.

Анаа дасан ехэ 
тургэн хугжэжэ эхилээ. 
Хоер дабхар шулуун 
пирамида оройтой Сог- 
шон дуганаа тойроод 

модоор бари1пан хоер дабхар Майдар бурханай, Мамбын, 
Дуйнхорой, Жудэй, Чойрын дуганууд дасанай дун сагаан 
хорео соо гоеор харагдаха. 80 тохой Майдар бурхан да
санай эгээл томо Иайхан бурхан байЬан.

Дасанда элдэб мэргэжэлтэй, дээгуур зиндаатай суутай 
ламанар олон байИан. Эндэ Иудаяша, зурхайша, сэржэм- 
шэ, луйжэншэ-жоодшо, эмшэ ламанар хубараг хубуудые 
дасанай Иургуулида 1пургадаг байИан. Эрдэмтэй бэрхэ баг- 
шануудаараа Анаа дасан холо ойгуур суурхадаг байЬан.

1862-63 ондо Анаада болоИон газарай худэлеен, шан- 
га Иалхи шуурганда Согчен дуган ехэ Иандаралгада оро- 
од, шэнэлгэгдэн Иэльбэгдэжэ, заИабарилганда орожо 
гурбан дабхар болоо. Дээдэ дабхарынь багахан. Дабхар 
бухэниинь алталмал тухэреэн томо толинуудаар жэрытэр 
хуреэлэн гоеогдонхой. Олоороо хуралда ерэИэн зон Анаа- 
гай нарИан тужа coohoo алталмал ганжарта Анаа дасанай 
олон тоото толинуудай жабхаланта Иэйханаар яларан 
байхань харагдадаг байИан гэжэ хугшэдэй дурсалгаИаа.

Анаа дасанай хуреэгэй газаа дурбэн зугтэнь дугангууд 
байМан: 1. Шарбалин дуган -  галзууд аймагай.

2. Шойнхорлин дуган -  хубдууд аймагай.
3. Гэтэрлэн дуган -  шарайд аймагай.
4. Бадагарлин дуган -  хуасай аймаг.

Дасанда ерэ!пэн зон еер еерынгее отогой дуганда буудаг.
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Даша-Доржо Итигэлов

1867 он. Оронгын упзы 
дободо тоонтотой, бага- 
даа уншэржэ тулмИан Да- 
ша-Доржо Итигэлов (1852- 
1927) хубуун hypar суутай 
болоИон Анаа дасанай 
эрдэмтэй бэрхэ багшанар 
тухай дууладаг бай1пан 
хадаа, Тамчын (Галуута 
нуурай-1742) -  1784-1938 
онуудта Хамба ламанарай 
резиденци байИан Хам- 
бын дасанда, Оронгынгоо 
Янгаажан (1831) дасанда 
оронгуй алад гаража, аяар 200-гаад модо газарай Анаа- 
гай дасанда ламын Иургуулида hypaxa хусэлэнтэй хазаар 
мореор хурэжэ ерэЬэн. Анаагай дасан хубууе Иайнаар уг- 
тажа абаИан байна.

Дасанай шэрээтэ Аюшын Галдан лама Ойбонтын талын 
зондо хандажа, Ойбонто, Тохорюугта, Нурей, Могой ню- 
тагууд ээлжээгээр Иарын табан тухэриг тулэжэ Итигэлов 
хубарагые hypraa. Даша-Доржо Итигэлов усэд оролдосо- 
той, caaHahaa лама болохо табисууртай турэ1пэн хубуун 
тубэд, санскрит хэлэ, буддийска философи, фармаколо
ги, индо-тибетскэ медицинэ шудалжа, суутай бэрхэ эмшэ 
лама болоо. Убшэнтэниие аргалжа, 1пуража Анаа дасанда 
хори гаран жэлээ унгэргее. Анаа дасанда олоЬюн эрдэ- 
мээ Суугэл (1801), Тамчын дасануудта тубэд медицинын 
ундэИзн hyypn (фундамент) гунзэгыруулэн узее.

1898-1902 онуудта Янгаажанайнгаа дасанда буддийска 
философ 1903-1911 онуудта Д-Д. Итигэлов Янгаажан да-
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санай шэрээтэ. 1911-1917 онуудта Д-Д. Итигэлов 12-дохи 
Хамба лама. 1917-1927 -  эдэ жэлнуудтэ XV-дахи зуун 
жэлдэ бэшэгдэИэн агууехэ Богдо Зонхобын «Хвала взаи
мозависимому происхождению» - Дэмбрэл додбо (корен
ной текст по пустотности всех явлений) гэИэн шэнжэлэл 
узэжэ тайлбари бэшээд, хэрэглэжэ ИунэИэ Иулдэеэ шан- 
гаажа Иайжаруулаа. Тибетскэ эмшэлгэ, буддийска фило- 
софиин табяад гаран ном бэшэжэ орхео. Итигэлов Хамба 
лама тагаалал болохынгоо урда шабинартаа захиЬан: «30 
жэл болоод намда ерээрэйгты, харахат. 75 жэл болоод би 
еерее таанартаа бусахаб». Тиигээд бисалгал хэжэ «hyra 
намшын» маани шабинартаяа уншалса1паар энэ HahaHhaa 
ябаИан.

Хуурсагта -  хуша модон хайрсагсоо бисалгалда hyyhaH 
янзаарнь Иуулгаад, энэ хуурсагаа бумхан соо хэжэ Хухэ 
Зурхэн гэжэ газарта худеелее.

Мунее Д-Д. Итигэлов Хамба лама 75 жэлдэ газар доро 
булаатай Ь|уужа байИанаа 2002 ондо дасандаа ерээд, 2008 
ондо бодхоогдоИон еерынгее дуган соо зорюута хэгдэИэн 
шэл-пакет hapa6iua доро Иуудаг. Ламын шэгнуур 41 кг, 
тэрэ багаханаар ехэ, бага (1 килограммаар) боложо бэ- 
ень амилдаг, бэень хатадаггуй. Ламын бэеын температура 
+20° тухай байдаг, бэеынь энерги амиды хунэйхидэл адли, 
гансал шуИаниинь желе шэнги болонхой, хул гарайнь уе 
мусэ худэлдэг, арИаниинь амиды хунэйхи шэнги зеолэн, 
дарагдадаг.

ХудоолэгдэЬеер 75 жэл болоод, hyH3h3 Иулдэвэ, уха- 
ан мэдэрэлээ алдаагуй, Итигэлэй лама умхиржэ угы 
болоогуй, мунхэрИэн бэетэй боложо, хэлэИэн сагтаа да
сандаа хурэжэ ерээ. МунхэрИэн бэедэнь мургэхэеэ ерэИэн 
Ьузэгтэниие адиста хуртээжэ, Ьайниие хусэжэ hyyflar.

Мантра Итигэлова: «Ом-а-гуру-шаса-дара-димам-сууха».
Решение сугунды Сангхи России от 22 апреля 2003 г.:
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«Утвердить в качестве буддийских святынь России.
1. Статую Зандан Жуу.
2. Атлас индо-тибетской медицины.
3. Драгоценное Нетленное тело Хамбо ламы Даши- 

Доржо Итигэлова».
(Легшед, 2003 г., №8, 

Благословенный Дворец 
Пандито хамбо ламы Итигэлова, 

2009, Бурятия, 072007, 
«Информ полис» 01.07.2009, 

«Комсомольская правда» 04.03.2005).

Анаагай дасан эртэ урдын carhaa хори угсаатанай 
ажаИууИан газар дайдада туруулэн баригдажа, дутэ 
тойрон ажаИууМан буряад зоной шажан мургэлэй, соел 
болбосоролой, эрдэм гэгээрэлэй туб-ниислэл боложо 
хугжэИэн.

ХХ-дохи зуун жэлэй эхиндэ доншуур мааниин хурдэтэй, 
дуйнхар бурхан сантай, Гомбо магагала сахюусантай ал
талмал ганжарта Анаагай дасан шэнэлэгдэн заИагдажа, 
бури гое Иайхан болоИон гурбан дабхар Согшон дуганаа 
тойроод байИан модоор баригда1пан хоер дабхар табан 
сумэ дуганууд, дасанай хореогой газаа бай1пан дурбэн 
отогой дуганууд, дасан шадар бодхоогдоИон 28 субар- 
гануудтаяа нэгэ ехэ шажан мургэлэй архитектурна ком
плекс болонхой, суутай томо дасануудай нэгэн байИан 
домогтой.

Эрдэмтэй лама санаартантай дасанда худее зоной 
ябадал ехэ. Анаа дасанаа тойроод ехэ ламанарай тосхон 
байИан хубарагуудай хамтын байранууд, ламанарай туе 
бурилдеен амбаартай табан зуугаад шахуу гэрнууд ураг- 
ша хойшонь, баруун зуун тээшэнь гудамжанууд болгон та- 
бигданхай. Энэ тосхондо арбаад юрын айлай гэрнууд.
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1930-аад гаран онуудаар алдар суута Анаагай да- 
сан Ьандаргагдаа, лама санаартан толгой тоолон турмэ, 
сулэлгэдэ ябуулагдаа. Дасан малай улай хэдэг газар бол- 
го гдожо буза рлагда Иан.

Анаа дасанаа Иэргээн бодхоолго

1989-1990 
о н у у д а а р  
Анаа да
сан Ьэргээн 
б о д х о о х о  
гэЬэн асуу- 
далаар хэл- 
сээн боложо 
эхилхэдэнь, 
Анаа да
сан зонИоо

таИархай газарта. Олон зондоо дутэлуулжэ, ХориИоо 
зуулжэнь дасанаа нуулгэхэ гэИэн хори зоной Ианамжада 
хамбын дасан зубшеел угеегуй, Иуури дээрэнь дасан шэ- 
нээр бодхоохо еИотой гэИэн.

1991 он. Элдэб нютагуудИаа олон зон сугларжа, Анаа
гай дасанай туруушын модоор бариЬан дуганай рабнай- 
лалга боложо, Анаа дасанай Иэргээн бодхоолгын эхин та- 
бигдаба гэжэ ехэ баярай удэр болоо бэлэй.

1910 он. Анаа дасан Иэргээн бодхоолгын урагшаа ехэ 
ябасагуйе хаража, энэ хори буряадай бурхан шажанай 
туб байИан газарта 108 нангин шутеенэй субаргануудые 
бодхообол ехэ удхатай, буянтай хэрэг болохо байгаа гэжэ 
Эгэтын-Адагай Д.Б.Дамбаевай хэлэИэн Ианамжые Анаа да
санай ламанар, Хориин аймагай администраци дэмжэИэн 
байгаа.
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Уг гарбалаараа омогорхон ажаИуудаг хори буряад уг- 
саата зонойнгоо, Анаа дасандаа субаргануудые бодхоохо 
тухай 2010 ондо тунхаглаИан уряал дурадхалые дэмжэЬэн 
хори угай зон, Хори нютагта хабаатай Ьузэгтэй буянтай 
эдэбхитэй хунууд Анаа дасанда ерэжэ, Иууряараа 1,5x1,5 
м, ундэрынь 3,42 м. угай нангин сагаан субаргануудые 
бэе бэе1пээ 12 м зайтайгаар 2011 ондо нэгэ жэлэй хугаса- 
ан дотор бодхоожо, дасанай комплексын болохо талмайе 
хуреэлэн шэмэглээ. 108 субарга бухэнэй дотор субарга- 
да ородоге1потой элдэб нангин юумэнууд, Бурхан Багшын 
«Ганджур» номой боти бухэн оронхой. Ушее ерээдуй са- 
гай зондо бэшэг оронхой гэнэ.

Халха-Монголой Эрдэни Дзу хуреэн (1588-1610) 108 су- 
баргатай. Бэшэ ондоо тээ 108 субаргатай дасан угы.

Зунай зулгы Иайхан сагта 108 субаргынгаа найр на
аданда сугларжа, буянай хэрэг уйлэдэжэ, Хори зон эрын 
гурбан нааданда хабаадалсажа найрладаг гуримтай бо- 
лоо.

Дасан Тубэдэй уран гартанда захил хэжэ, дасанай ла
манар 2 метр ундэртэй гое 1пайхан Богдо Зонхобо бурхан, 
Иузэгтэн гэр булеерее гу, али турэл болохо хэдэн айл ай- 
маг бурхан захиха алта мунгэеэ хамталжа байгаад захил 
хэжэ, ехэнууд 16 бурхадай хурэгуудые асаруулаад, Ана- 
агайнгаа дасанда залажа, дасан дугандаа тахиха бурхад- 
тай болоо: Богдо Зонхобо, Арьяа Баала, Аюша, Базарсада, 
Дуйнхор, Ямантака, Манджушри, Сагаан Шухэртэ Дара 
Эхэ, Ногоон Дара Эхэ, Сагаан Дара Эхэ, Абида, Отошо, 
Ошорвани бурхад, Иама сахюусан, Гомбо сахюусан, Шой- 
жол сахюусан.

Эдэ заларИан бурхад, сахюусад арамнайлагдажа, са- 
хигдаха байрадаа оронхой.
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Ногоон Дара Эхын дуган

2015 он. Тэгда нютагай бурхантай буянтай, эдэбхитэй 
Иннокентий Бадраевич Дагбаевтан гэр булеерее, турэл 
гаралтаяа хамИажа еерын зеереэр Ногоон Дара Эхын 
хоер дабхар гое Ьайхан дуган нарин нягта зохидхоноор 
бодхоожо, досоонь алталмал гое 21 Дара Эхэ бурхадтай- 
гаар Анаагайнгаа дасанда бэлэг баряа.

Ногоон Дара Эхэ буддын шажанай дээдэ идамуудай нэ- 
гэн, бухы бурхадай эхэ гэЬэн солотой. Энэрхы сэдьхэлтэй 
сансарын зоболонИоо абарагша. Унэн Иузэжэ «Ом дари 
дуддаари дури суухаа» гэжэ зурхэн тарнииень уншабал, 
Дара Эхын адиста хуртэжэ, тодхорЬюо абарагдаха. Дара 
Эхэ тургэн туЬалха шэдитэй бурхан. Дара Эхын тарни 
олон удаа уншажа, ада тодхорИоо ба альбан шолмосой 
хорлолИоо зайладаг.

Сагаан Дара Эхэ ба Ногоон Дара Эхэ -  нэгэл Дара Эхэ 
бурханай хоер дурэ болоно. Бисалгал (практика медита
ции) хэжэ, Сагаан Дара Эхын тарни уншажа байбал наИан 
утадхагдажа, элдэб гай тодхорЬоо абарагдаха гэдэг.

Сагаан Дара Эхын тарни: «Ом дари дуддари дуреэ мама 
аюр пуние джняна пуштим куруе суухаа».

21 Дара Эхэ бурхад тухай домог

Дзанабазар (Ундэр гэгээн) -  нэгэдугээр Жэбзэн Дам
ба хутагта (1635-1723) -  Монгол ороной буддын шажа
най толгойлогшо, шажан турын агууехэ ажал ябуулаг- 
ша байха1паа гадна, бурхадай дурэнуудые бутээдэг агуу 
гайхамшаг уран зурааша, уран барилгаша (скульптор), 
Ииилбэришэн боложо алдаршаЬан.

Дзанабазар эдир залуухан наИандаа абынгаа турэл 
тайжында айлшалхадаа еерынгее уеын гое Ьайхан бай-

5 Z 5 m S 1 5 Z  50 s z n s n s i L n



гаад, ушее дуулаха, уншаха, элдэб инструментнууд дээ- 
рэ наадаха уран бэлигтэй дангина басагантай танилсажа 
бусаЬан. Тэрэ carhaa дангина Иайхан басаган сэдьхэлдэнь 
ходол бай1пан.

Дзанабазар хореод наИандаа инаг ганса Алимаа дан- 
гинаяа алдахадаа, саглашагуй ехээр сэдьхэлээ убдэжэ, 
бухы юумэнэй мунхэ бусые, оршолон юртэмсын хооИон 
шанартай байЬые сухэрэн ойлгожо, айхабтар уйдхар га- 
шуудалда абтахадаа, хэзээдэшье мартагдахагуй хай- 
рата дангинынгаа дурэ мунхэлхэ гэжэ шиидэИээр олон 
жэлнууд унгэрее.

Мунее Халхын Эрдэни Дзу хуреэн тээшэ мориео гал- 
гюулан ябахадань, Дара Эхэ бурхан сэдьхэл зурхэндэнь 
ирагуу гое аялга туруулэн хун болоод, гое 1пайханаар 
харагдана. Иигэжэ ябахадаа Алимаа дангинын Иайхан 
дурые Ногоон Дара Эхын дурэ болгожо xapahaH юм. Тии- 
гээд тэрэ монгол Дара Эхые бутээхэб гэжэ угэеэ хэлэИэн.

Ногон Дара Эхэ ленхобо сэсэгэй дэбисхэр дээ- 
рэ Иуугаад, баруун ульмыгее доошонь табяад, зуун 
ульмыгее бохиин бужэглэн хатаржа байИан маягтайгаар 
бутээгдэнхэй. Моторто ленхобо сэсэг бариИан амарлингы 
дурэтэй, узэсхэлэнтэ Иайхан шарайтай дангина бидэнэй 
урда узэгдэдэг.

Дзанабазар юрын эхэнэрые бултанда хундэтэй эхэнэр 
бурхантай нэгэдуулжэ, сэдьхэлэй элдэб байдал (баяр, гай- 
хал, сухал, дуран, айлга, бодолгото бололго, гуниг, уйдхар, 
Ионирхол гэхэ мэтэ) xapyynhaH дурэтэй, урин налгай арю- 
ун Иайхан шарайтай 21 Дара эхэ бурхадай хурэг бутээжэ 
шадаа. Эдэ 21 Дара Эхэ бурхад Дзанабазар гэгээнэй эгэ- 
эл нарин, гое бутээл бай1пан. Дара Эхэ бурхадМаа энэрхы 
Иайхан сэдьхэлэй, амгалан тайбан ажамидаралай халуун 
элшэ хусэн туяаран тухеегдэжэ байЬандал узэгдэдэг.

21 Дара Эхэ бурхадые залажа дугандаа тахюулЬан Даг-
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баевтан хотондо Ьузэгтэнэй зугЬюе баяр жаргал, буян хэ- 
шэг, ута наЬа, элуур энхые хусэИэн уреэл болог.

Анаа дасан 2017 ондо

1991 ондо Иэргээгдэжэ эхилИэн алдар суута Анаагай 
дасан буянтай эдэбхитэй Иузэгтэнэй оролдолгын хусеер 
дасанаа хуреэлИэн 108 дун сагаан нангин субаргануудтай. 
Ногоон Дара Эхын дугантай, Иандархай Согшон дугандаа 
хашажа барнИан, Зургаан ехэ хуралаа хурадаг дугандаа 
тахиха, захил хэжэ бутээлгэжэ залаИан, олон ехэнууд 
бурхадтай, сахюусадтай болонхой.

Анаа дасанай приходой нютагууд ламанартаа 10 гэр 
барижа дуургэжэ байнхай. Эндэ эдеэнэй гэр, айлшадта 
гэр бэлэн болоИон. 2005 онИоо дасанай шэрээтээр Лэгсэг 
лама томилогдонхой. Арбан нэгэн лама санаартан 6 ехэ 
хуралаа хурадаг, бэшэ удэрнуудтэ ламбагайнар Хориин- 
гоо дуганда ажалладаг.
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Саашадаа, мунее уедэ хори зоной Иузэгтэнэй haHahaH 
хусэл тухай: 1. Дасанаймнай Согшон дуган баригдажа, 
дасанай хурдэнуудтэй болохыень Иузэгтэн хулеэИээр 
унинэйбди. 2. Дасан хореологдоогуй, задагай. 108 нангин 
сагаан шутеонэй субаргануудые бэлшээриин ухэр малай 
бухиндаагаа гарган мургэжэ, шургеожэ ябахадань муу- 
хай болгожо, ехэ таагуй, сэдьхэлдэ муу байдаг. 3. Дасам- 
най удаарангуй 108 нангин субаргануудайнгаа дунда 1000 
шэдитэ хурдэнуудые бодхоохо гэ1пэн тусэб хусэлдуулхэ 
бэзэ гэжэ жиндагууд найдана.

Согчен дуганаа тойроод Ногоон Дара Эхын дуганай 
хажууда ондоо бурхадай олон дуганууд бодожо, томо 
хурдэнууд табигдаха. Хореод гаран жэлээ Анаагай дасан
да унгэргэ1пэн Д-Д. Итигэлов хамбада дасанай газар дээрэ 
хундэ ямбын тэмдэг (хушоо, субарга) 1пуурияа олохо бай- 
ха гэжэ Ианагдана. Дасанай барилгын хусэлдэжэ тухан- 
даа хурэхэдэнь, олон зонИоо таИархай, хунэй ябасагуй 
газарта бодоИоншье haa, 1000 шэдитэ хурдэ, 108 нангин 
сагаан субаргануудаар хуреэлэгдэИэн Анаа дасан ямар 
гое Иэйханаар харагдаха гээшэб! Улаан-Удэ -  Шэтэ гэжэ 
хамбын харгыгаар зуулжэ баруулжаа ябаИан зоной, ню- 
тагай Ьузэгтэнэй, Хори бууИан холо ойрын, айлшадай, 
ноед Иайдай Анаагай дасанда ерэжэ, 108 субаргануудые 
Иайхашаан гороолжо, мургэл хэжэ, буян уйлэдэжэ сэдьхэ- 
лээ ханахань лабтай.

Хори буряадай удамарша Дамба-Дугар тайшаагай 
барюулИан, Даша-Доржо Итигэловэй Иуража эрдэмтэй 
боло1пон Алдар суута Анаа дасан 1930-аад гаран онуудаар 
Иандаргагда11ан. Мунее дахин шэнээр Иэргээгдэжэ, 108 
нангин сагаан субарга шэмэгтэй Анаа дасан Буряад ара- 
дай шажан мургэлэй, соел болбосоролой хушее, Буддын 
шажанай ехэ комплекс боложо мандахал!

(Буряад унэн, 9.08.2017 г.)
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Хори буряадай туруушын дасан

1613 ондо хори буряад зон Манжын засаг доро 
байхагуйбди гээд, Хитадай дайдаИаа гаража, Мань
чжур сэрэгтэ намнуул1паар, Тугнын ургэн талада ерэжэ 
тубхинэ1пэн. Эдэ зоной элинсэг хулинсагууд X lll-дахи зуун 
жэлдэ Хитадые эзэлИэн Хубилай хаанай захиралтаар мон
гол племенануудтай суг хамта хитадай дайда нууИэн бай
гаа.

1732 ондо хори буряадуудай эгээл туруушын дасан Му- 
харшэбэрэй Тугнын талын баруун захада Зандин нютагта 
модон дуган соо худэлжэ эхилИэн. Муное Зандин нютаг
та 12 урхэтэ айл ажаИууна. Олон айл зеогое, залуушуул 
усеон. Ьургуули, саад бии, магазин, медпункт угы.

ЗееИэн айлнуудай буусын улэгдэлнууд оршон тойро- 
ниие уруу даража байдаг. Тэдэниие хуу галдаад, бог шо- 
ройтойнь хаягдажа нютагнай сэбэр болоо.

Урданайнгаа дуганай Ьуурида шэнэ дуган бодхоожо 
хори буряадайнгаа hyp Ьупдэ, хии мори дээшэнь ургэжэ, 
нютагаа Иэргээхэ гэжэ шиидээбди гэжэ Дондог Чимито- 
вич Дабажалсанов эдэбхитэн хеерэнэ.

Хуушан дуганай Иуурида 2016 оной майн 2-то бумбэ ню- 
угдаад, 2017 оной августын 19-дэ Зандинай дуган рабнай- 
луулхаар бэлэн болоод байЬан: жэл гурбан Ьарын хугаса- 
ан дотор Зандин нютагЬаа гараЬан зон шадал зэргээрээ 
хамИажа 4 хурдэтэй, хоер дабхар модон дуган бодхоожо, 
урда таладань Хориин арбан нэгэн эсэгын угуудта зорюул- 
жа 11 сэргэ Ьуулгагдаа. Зужэг нааданай, дуунай мурысое 
мянган хунэй Ьуугаад хараха газар, эрын 3 наада, спорт 
Иуугаад хараха зохид талмайнууд бэлдэгдэ1пэн байжа, 
бухы наадан, зужэг, концерт зохидоор, 1понирхолтойгоор 
унгэрее.

2017 оной августын 19-дэ шэнэ дуганай рабнайе Дам
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ба Аюшеев хамба ударидаба. Хуралда холо ойроЬоо 2500 
хун ерээ. Шэнэ дуганда Бурхан Багша, Ногоон Дара Эхэ, 
Замбала, Баян Намсарай Монгол Иайхан оронИоо залараа.

Рабнайда ерэЬэн зон баяртай тараа. Та иимэ усеен 
хунууд байгаад, энэ олон зониие сэнгуулжэ баярлуулбат. 
Холуур бодолтой зон байнат гэлдэжэ ехэ баяр хургэбэ. 
Зандин нютагаа Иэргээн бодхоожо олон боложо, дуга- 
найнгаа гэшхуур элэтэр субажа бурхандаа мургэжэ, адуу 
малаар баян, аза жаргалтай ажаЬ|уухатнай болтогой гэжэ 
уреэл Зандин нютагаархинда табиба.

(Буряод унэн. 23.08.2017 г.)

Хориин арбан нэгэн эсэгын 
малша нуудэлшэ буряад зон

Хориин арбан нэгэн эсэгын буряадууд нуудэлээр яба- 
хадаа обог бухэниинь ееЬэдын газар нютагтай, бууса- 
тай, бэлшээриин, агнууриин газартай байдаг байЬан.

Нуудэлээр ябажа нютагжаИан газар дайдань ехэнхидээ 
гол горходой нуга газарта байдаг, хада хабсагайнуудынь
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хилэ боложо угэдэг 6aPihaH ха. Нютаг бухэниинь ееИздын 
эзэдтэй, хадануудынь сабдагуудтай. Хэр yrhaa буряад зон 
хада хабсагайнуудаа гоешоожо, байгаалидаа дурлажа гое 
Ьайхан нэрэнуудые угэжэ ургэл хэдэг. Тиихэдэнь эдэ га- 
зар дайдын эзэд угсаата зондо туИалжа хамгаалдаг, шэ- 
дитэ элшэ хусэ угэдэг заяатай гэИэн домогтой. НютагЬаа 
нютагта нуудэлээр ябаИан малша зон ургасатай, Иайн 
бэлшээритэй газарта тогтожо Ь|эеы гэрээ барижа, сэргэ 
бодхоожо тубхинэхэИее урид, мунее нютагжан hyyxa га- 
зар дайдатаяа танилсахые оролдодог байИан ха. Нютагай 
байгаали, газар у1панай онсо шанарые, хада байса, ой 
тайгын шэнжэ хаража узэжэ, энэ ургэлтэй, ургэмжэтэй 
нютаг гу? -  гэхэ мэтые Иунэ1пэ Иулдеерее зубеер тодор- 
хойлжо сэгнэдэг еер еерын нарин нигта гуримтай байИан 
гэхэ. Шэнэ нютагтаяа ухибуудээ танилсуулдаг байИан ааб 
даа.

Иэеы гэр

Ь|уулдэнь Иэеы гэрээ барижа (хабсаргажа) бодхоогоод, 
Ьэеы гэрэйнгээ баруун урда зугтэ хуЬан модон сэргэеэ 
бодхоожо тубхинэдэг.

Ьэеы гэр нуудэл байдалтай буряад зоной зохеон 
байгуулЬан эгээл эрхим тааруу гэр байра болоно. Тэрэ 
зеедэлдэ хунгэхэн, унэгуй, тургэн дулаасадаг, дулаагаа 
табисагуй, бухэ бэхи, шанга 1палхиндашье тогтууритай, 
хур саЬандашье дарагдахагуй. Малша буряадай Иэеы гэр
-  модон армаг торхонууд болон Иэеы хушалтануудИаа 
буридэдэг. Иэеы гэрэй ехэ багань, ундэр набтарынь хана- 
нуудай тооИоо дулдыдадаг. Дурбэ табанМаа эхилээд, арба- 
арбан хоер ханатай байжа болохо, 6-8 ханатай Мэеы гэр 
дунда зэргын хэмжээнэй гэжэ тоологдодог. Иимэ гэрнууд 
соо яИала шанга шадалтай малша айлнууд ажаЬуудаг
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байгаа. Ьэеы гэрэй хэмжээнИээ эзэдэйнь ямар байдалтай 
бай1паниинь элирдэг. 4-5 ханатай гэрнуудтэ угытэйшууп, 
10-12 ханатай гэрнуудтэ баяшуул Ьуудаг бай1пан.

Ьэеы гэрэй досоохи тала гамтай зохидоор хэрэглэг- 
дэдэг. Ьэеы гэр досоогоо таЬалгагуй. Ьэеы гэр соо аша 
туЬагуй газар, булан угы:

1). Гэрэй тэг дунда урхын доро гуламта байдаг.
2). Уудэн1пээ сэхэ хойшоо «Хойто тала» гэхэ гу, али 

«Хоймор». Хоймор эгээл хундэтэй газар гэгдэдэг.
3). 11эеы гэрэй баруун тала -  эрэ хунэй газар гэгдэдэг.
4). 1пэеы гэрэй зуун талань заншалай ehoop эхэнэрэй 

тала болодог.
5). (пэеы гэрэй урда талада уудэнЬээ зуулжээ -  мори- 

ной тоног, зэмсэг; уудэн1пээ баруулжаа -  ухэг, эргэнэг, 
уИанай, Иунэй амИартанууд. Иэеы гэр заатагуй урагшаа 
хараИан уудэтэй байдаг байгаа, юундэб гэхэдэ урда зуг 
буряад арадта ехэ хундэтэй, наратай, буян хэшэгтэй гэжэ 
тоологдодог байИан. Жэлэй дурбэн сагай хугасаада удэр 
бури уудээрнь наранай элшэ орожо байха е1потой гэЬэн.

Иэеы гэр мунее болотор хэрэглэгдэнэ, юундэб гэхэдэ 
байгуулгын талаар, уургэ шэнжынгээ талаар улуу Иэйн. 
Дэлхэйн олохон арад иимэ тааруу зохид байрада байдаг 
гэлсэнхэй.

Сэргэ -  буряад арадай нангин Иулдэ

Сэргэ морин эрдэнитэй нигта холбоотой. Мориие дунгэн 
уяха хэрэгсэлшье haa, энэ гэр булын ажамидаралай Иулдэ 
тэмдэг болодог. Сэргэеэ эбдэжэ хаялга, угы хэлгэ гээшэ 
тэрэ айл булые ундэИвернь, уг унгяарнь угы болоИондол 
адли тоологдодог байЬан. Сэргэ гээшэ гэр булын байда- 
лай таЬаршагуй нэгэ хубинь гэжэ тоологдодог.

Эсэгын сэргэ ундэрхэн, дээрээ орой толгойтой, гурбан
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хэршэлээ табсан- 
тай байха еЬотой.
Дээдэ хэршэлээ 
табсандань худа 
урагуудай, ундэр 
наИ атайш уулай; 
хоердохи табсан
дань эзэн мори- 
нойнгоо жолоо 
уяха эрхэтэй; 
гурбадахи таб
сандань юрын 
айлшад, залуу 
хубууд моридоо дунгэн уяха. Хэршэлээгуй нюсэгэн тала- 
дань эхэнэрнууд моридойнгоо жолоо уяха эрхэтэй.

Аха хубуунэй сэргэ

Буряад айлай ехэ хубуун айл булэ боложо, еерын гэр 
барижа, сэргэтэй болодог. Тэрэнэй ундэрынь эсэгын сэр- 
гын дээдэ хэршэлээтэй адли байха, орой дээрээ толгойгуй. 
Сэргэ гээшэ ганса мориео уядаг модон бэшэ, гэр булын 
нангин харилсаанай Ьулдэ тэмдэг. Сэргэеэ гоеор Ьиилэн 
шэрдэжэ гоеодог байгаа. Сэргэ бухэнэй илгаа хадаа аба- 
яа, аха зоноо хундэлЬэн гунзэгы удхатай юумэн гээшэ. 
Нэгэ айлай газаа аб адлихан сэргэнууд табигдаха еИогуй. 
Эсэгын, ахын, дуугэй гээд ундэр набтараараа, холо ойро 
бодхоогдоИоороо илгардаг бай1пан. Энэнь хадаа аха за- 
хатанаа хундэлхэ eho гуримай удхатай ушее нэгэ нангин 
eho заншал ха юм даа.

Айлай газаа алишье уедэ айлшадай бууха сагта агта 
моридыень дунгэжэ абаха алтан сэргэ байха ёЬютой. Саг 
хубилшаба, морин эрдэниин саг дуурээ гэжэ огто 1панажа
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болохогуй. Урэ хуугэдтэй айл аймаг боложо hyyraa хадаа 
нангин сэргэ газаагаа Ьуулгажа, мунее мартагдажа байИан 
убгэ эсэгэнэрэйнгээ, угайнгаа ёЬо заншал Ьэргээхэ хэрэг- 
тэй.

Сэргэ гээшэмнай монгол туургата арад зоной hyp 
Ьулдэнь бололсодог. Энэмнай гар дээрээ дэлгэн баридаг 
унэтэй сэнтэй сэнхир торгон хадаг, унгын сагаан эдеэнИээ 
юугээршье дутахагуй гэжэ тоологдодог байИан гэхэ.

Сэргэ гээшэ айл хотондо амар заяа, зол жаргал асар- 
даг. Углее бухэндэ улаан наранай туяаран мандажа бай- 
хада орон нютагаймнай хада хабсагайн, газар дайдын 
эзэд хотон зоноо эрьежэ, гэр байрыень тойрожо, хии мо- 
ринойнгоо хазаар, дурееень ханхинуулЬаар айлай газаа- 
хи сэргэдэнь ойро зуурхана тогтод гээд ябадаг юм гэЬэн 
домог байдаг.

(Буряд унэн, 25.08.2015). 

Морин эрдэни тухай

Буряад хунэй ухаатай сэсэн хани нухэр -  Морин эрдэни. 
Буряад хун мориндо дуратай. Агта мориндоо зорюул1пан 
олон ульгэр домогууд, уран гое шулэгууд, дуунууд, тааба- 
ри, оньИон угэнууд, юреел магтаалнууд, юрын энхэргэн 
зеелэн угэнууд буряад зоной дунда хэлсэгдэдэг.

Буряадууд мориео хараадаггуй, сохидоггуй байИан. 
Нуудэл ажабайдалтай буряадууд моригуйгеер юушье 
хэжэ шадахагуй байЬанаа мэдэдэг байИан ааб даа. Агта 
хулэгее «Морин эрдэни» гэжэ дэмы нэрлээгуй. Морин 
олон юумэ мэдэдэг, ойлгодог. Баяр найрайшье уедэ, уйд
хар гашуудалтайшье сагта, ааяма халуунда, янгима убэлэй 
хуйтэндэшье хунтэй хамта ябахадаа, эзэнэйнгээ анхарал 
оролдолгынь, энхэрИэн сэдьхэлэйнь тулее морин эрдэни 
унэн сэхээр харюусадаг ухаатай.
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Мориео хайрлаха, саг соонь уЬалха, хооллуулха гээшые 
алдажа болохогуй. Морин ехээр хулэрее haa, Иуниндее 
даараха. Углеегуур мориео Ьайнаар хирмаха хэрэгтэй. 
Айлда буухадаа эмээлэйнгээ хойто уламые Ьуладхахаяа 
мартажа болохогуй, хэрбээ Иула болгоогуй Ьаашни, мо- 
риной гэдэИэн хабдажа болохо. Тиигээд уламай сараа- 
гаар сагаан уИэн ургаха. Энэ мориной эзэнэй тулюурые 
гэршэлнэ. Мориндоо мордоходоо эмээлэйнгээ хоер ула
мые шанга татаха хэрэгтэй. Уламай hyna Иаань эмээлтэеэ 
моринИоо унажа болохо, мориной нюрган хабдажа, холо- 
жо шулгаржа болохо.

Холо ойрын харгыда хунгэн машина1паа дутахагуй, 
хара хундэ ажалда хусэтэй, худеегэй зондо туЬатай ха- 
заар ногтоео ханхинуулЬан хундэтэй солотой морин эр- 
дэни.

Айлшанаа угталга, удэшэлгэ

Урдандаа буряад хун айлай газаа ерээд, моринИоо 
буунгуйгеер «Нохойгоо хориит!» гэдэг байгаа. Нохойгоо 
абаха хунэй гаратар, айлшан моринИоо буунгуй hyyxa. 
АйлЬаа хунэй гараагуй Иаань, энэ айлайхи эзэгуй гэжэ 
ойлгохо бай1пан. Айлай эзэн гу, али ухибуудынь хундэтэ 
айлшанай моринИоо буухада, хоер гараараа айлшанай 
мориной ута жолооень абажа сэргэдээ уяад, гэртэ орохы- 
ень айлшанаа уридаг. Айлшан буу, ташуураа газаа орхеод 
орохо еЬютой. Энэнь Иайн Ианаатайгаар ерэЬэнэй тэмдэг 
гээшэ. Ташуур, хирмуур, шудэр эмээлэйнгээ урда, хойто 
ганзагада уяха. Айлшан айлда орохынгоо урда, хэрбээ тоб- 
шоео дутуу тобшолЬюн байбал (энэнь эзэдые хундэлеегуй 
тэмдэг гэжэ ойлгожо болохо) хусэд тобшолоод, малгай 
буЬэеэ заИан тэгшэлээд, хутагаяа буулган Ианжуулаад, 
гэрэй 6oroho заабол баруун хулеерев алхажа ородог ёИо
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гуримтай байЬан. Хэрбээ зуун хулеерее алхажа оробол, 
юумэеэ абхуулха гу, али угэ алдаха, хэруул болохо гэЬэн 
тайлбаритай юм ха. Айлда ороЬон хойноо мэндэшэлдэг 
ёМотой. БогоИын хоер тээ байгаад мэндэшэлэлсэжэ огто 
болохогуй. Гэртэ ороод, гэрэй эзэнэй зааИан Иуурида айл- 
шан hyyxa ёИотой. Айлда ороИон хун наЬатай хунэй дээдэ 
тээ Иуухаяа сээрлэхэ ёЬотой.

Гэрэй эзэн эхэнэр табагтай эдеэ табижа, хоер гараа- 
раа аяга сай барюулха. Айлшан хоер гараараа сай аба- 
ад, зуун гарайнгаа нэрэгуй хургаар сэржэм ургеед, ама 
хурэхэ. Эзэн эхэнэр табагаа мэдуулжэ «эдеэ баригты» 
гэхэ. Айлшан табагтай эдеэнэй урмэнИее эдихэ. Мяхан 
табагЬаань эдихэдээ, бага ухибуудэй байгаа h aaH b, нэн 
туруун хуугэдтэ хэшэг гээд мяха угэдэг. Архи уудаггуй 
хун нэрэгуй хургаараа гурба дахин сэржэм ургеед, угэ 
хэлээд, архияа бусаажа болохо.

Айлшанай мордоходонь, сэргэ1пээ мориной жолоо тай- 
лажа, хоер гараараа айлшандаа жолооень барюулжа мор- 
дохуулха.

Обоо тахилга
Обоо тахилган гээшэ эртэ холын барга балай байИан
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сагта бии болоИон буряад зоной ёИо заншал ХХ1-дэхи 
гэгэзрИэн зуун жэлдэ хурэжэ ерээд ургэлжэлЬеер.

Урдандаа бее мургэлтэй байЬан хори буряад зон 
HKDTarhaa нютагта нуудэлээр ябажа байхадаа Ьэеы гэрээ 
хабсаргажа, сэргэеэ бодхоожо тубхинэЬеер байтараа, 
турэл болоЬон нютагайнгаа газар дайдын, хада хабсагайн 
эзэд сабдагуудые хундэлИэн тэмдэг болгожо, бее, удага- 
най зааИан ундэр газарта шулуу суглуулжа «Обоо» хэдэг 
eho гуримтай байЬан. Энэ суглуулИан шулууень бее (уда- 
ган) элИэ шоройгоор бухэлеед, обряд хэхэдэнь «Обоо» бэ- 
лэн болохо. Обоо тахилгые удаган, беенэр хутэлбэрилжэ, 
уншалга хэдэг байЬан. Обоо тахилгада зорюулжа мал гар- 
гажа, ургэл мургэл хэдэг ё1по гуримтай байЬан гэдэг.

Буддын шажантай бололгоноор Монголой Ваджрадара 
Мэргэн лама ургэл мургэл тухай шэнэ обрядник зохеоИон. 
Энэ обряднигай ё1юор мунее ажаЬуу1пан нютагай хун 
зониие хамгаалагша газар дайдын, уИанай, хада уулын 
эзэдтэ Музэглэн шутэжэ ургэл мургэл хэхэдэ таарамжатай 
Иайн газар ламанар ундэр хадада оложо угэдэг болоо. 
Тэрэ газартань эндэ нютагжан hyyhaH хотон зон шулуу 
обоолдог. Энэ обоо шулуунда дутуур ябаИан хун бухэн 
ургэл хэжэ шулуу нэмэхэ ёИотой.

Обоогой арюудхалга ламын номоор бутэдэг болоо. 
Буддын шажан обоо тахилганда зорюулжа амитанай ами 
таИалжа ургэл мургэл хэдэг ёИо гурим огтолон хорибо.

Мунее 21-дэхи зуун жэлдэ буряад зон обоогоо тахи- 
даг газараа гоеожо олон зоной ургэл мургэлее хэхэдэнь 
тааруу зохид болгожо оролдодог болоо, мунхан, субарга- 
нуудые бодхооно. Зунай зулгы Иайхан сагта хори буря
ад угсаатан жэл бури обоодоо олоороо суглардаг. Обоо 
тахиМан санаарта ламанарай хамаг амитанда, нютаг зон- 
до элуур энхэ, амгалан тайбан байдал, саг соогоо оро- 
хо бороо хура уряалИан уншалга доро, хонхо дамаари-
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ин хугжэм доро обоодо ерэ1пэн Ьузэгтэн мунхэ ногоорон 
харагдадаг мургэлтэй байса хадануудайнгаа сабдагуудта, 
улэ табисануудтаа, мунгэн шуудэртэ тала дайдынгаа, ар- 
шаан булагуудайнгаа эзэдтэ, сахюусадтаа зальбаржа маа- 
ни мэгзэмээ уншажа наманшалдаг. Ьузэгтэн Хухэ Мунхэ 
Тэнгэридээ мургэл хэжэ, хура бороо саг соонь оруулхы- 
ень гуйдаг, байгаали1паа баян ургаса эрижэ зальбардаг.

Уншалгын Иуулээр орон дэлхэйнгээ эзэдтэ, огторгойн 
олон бурхадта элдэб янзын сагаан эдеэ, жэмэс, огородой, 
саадай эдеэ гэхэ мэтын acaphaH эдеэнэйнгээ дээжые, hyH 
сэржэмээ ургэжэ, хии моридоо хиидхэжэ, эхэ байгаали- 
таяа 1панал бодолоо нэгэдуулжэ Ьузэгтэн haHaa сэдьхэлээ 
за ha да г.

Орон дэлхэйдээ ургэл хэжэ хии моридоо хиидхээд, 
сайлладаг.

НютагИаа холо ябаЬан хунууд обоодоо ерэжэ, турэИэн 
тоонто дайдатаяа золгожо, орон дэлхэйдээ зальбаржа 
Ианаа сэдьхэлээ амаруулдаг, хусэ шадал ородог. Нэгэ го
лой yhaap ундалжа, нэгэ нютагай агаараар амилИан, нэгэ 
газарай шорой гэшхэИэн уетэн нухэдтэеэ, турэл гаралта- 
яа, нютагаархинтаяа уулзажа билтарма баярай байдалда 
абтажа, сэдьхэлээ ханатараа хеерэлдэжэ эльгэлжэ буса- 
даг.

Обоогой найр наадан

Обоо тахилганда ерэИэн зон обоогой ехэ ургэлтэй, нан
гин шутеенэй газарта ерэжэ эрдэмтэй лама санаартанай 
уншалга доро маани мэгзэмээ уншажа, хун бухэн ехэ буян 
уйлэдэнэ. Обоогой уншалгада Иуужа мургэл ургэл хээд, 
зарим унинэй уулзаагуй ябаИан хунууд сулеетэйгеер 
Ьуужа сайлажа хеерэлдэнэд.

Зоной хулеэжэ байИан найр наадан эхилдэг. Эндэ хун 
бухэн бэлиг шадабарияа харуулжа хухилгэн болодог.
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Бухэ барилдаан

Гартаа шурбэИэтэй хубуудэй, ухибуудэй барилдажа 
хусэтэнхээгээтуршахые хужарлан хаража зон хухилдэдэг. 
НютагИаамнай бэрхэ барилдааша шиираг шамбай, худэр 
бухэриг хубууд урган гаража байна гэлсэнэ: Будожапов 
Баярто, Жалсараев Жамбал, Цыренжапов Буянта, Тортин- 
кеев Аюр.

Буха ехэ барилдаан -  
Бухэ зоной тулалдаан!
Гарай хусеер гасалсаан,
Хулэй дуреор ташалсаан,
Бара, бара, бароо даа.
Ана мана бололсоон,
Онол арга ололсоон,
Мэхэ гохо гаргалсаан,
Мэнэ мэнэ шарбалсаан.

Бара, бара, бароо даа 
Бараг хубууд байнат даа.
Морин эрдэнидэ дуратай гуйгоешэ моридой эзэдынь 

адуун Ьурэг coohoo шэлэн абажа, агар дошхон эмнигуудые 
хазаарлан Ьургажа, харууИалжа, жэлэй дурбэн саг
та заЬажа, угаажа, хирмажа, зошолжо, Ьорижо табиИан 
гуйгоешэ, хатарша, уЬан жороо хулэгуудэй урилдаа ехэ 
Ионирхожо зон харадаг.

Мори урилдаан

Таха табгайн табараан 
Тала дайдые доМолгоо.
Гуйгеешэдэй урилдаан 
Найрай зониие хулгеегее. 
hoMQH Ьюймол бэетэй
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Сомор хурса туруутай 
Хулэг морин эрдэни 
Хунгэн дуулин туруулнэ.
Tooho шорой беегнэреед,
Туруу хулэг харагдаад,
Найрай зоной хашхараан 

Найман зугеер сууряалаа. 
h0M0H шуумар бэетэй,
Иолир гэмээр туруутай 
Хулэг морин эрдэни 
Хундэ солоо дуудуулаа.

Моридой урилдаан гурбан янза байдаг: хатараар, оо- 
доруулгаар, Иайн жороогоор. Энэ мурысеендэ туруу 
rapahaH хунуудэй баруун гарыень ургэжэ баяр баясхалан 
хургеед, шагнал бэлэг барюулдаг. Урилдаанай мори уна- 
жа, хии Иалхинтай урилдаИан хунэй бахархал юунтэйшье 
жэшэлтэгуй.

Улаан залаатай буряад малгайтай, гое Иайхан торгон 
дэгэлтэй, утаИан бу1пэдээ мунгэн хутага, хэтэ сахюураа 
зууЬэн хун хумэлдэргэ хударгатайгаар хусэд гоеожо 
эмээллэИэн мориндоо мордожо нара зуб гурба тойрон 
ерээд, дурее дээрээ бодон байжа урдалИан мориной 
тухэл шэнжэ уран гое угэнуудээр дурдан, хонгео Иайхан 
хоолойгоор уянгатуулан туурээжэ мориной соло дуудадаг 
гэлсэнэ.

Нютаг нютагай мориной соло дуудалга бага илгаатай 
байжа болохо.

Эрын гурбан нааданай hyp харбалга гээшэ бури эртэ ур- 
дын сагай буряад баатарнуудай орон нютагаа дайсадИаа 
хамгаалжа, эбэр номоороо илалта туйлажа ябаИан баярай 
удхатай найр наадан болодог бай!пан гэжэ ойлгохоор.

S Z S U U Z S Z  65 S Z S Z S Z S Z J Z



hyp харбаан
Ундэр у б г Э Д  Т у р у у Т Э Й ,
Худэр хубууд эрхимтэй,
Номо hypiua харбалган,
Унэн мэргээ харуулган.
Байнууд тургэн тудуулаа.
Туруу мэргэн тодороо!
Худэр номон матараад,
Тургэн годли эшхэрээд,
Анха Ьулдэ гаргана,
Мунхэ заншал батална,
Байнууд тургэн тудуулаа,
Баатар мэргэн магтуулаа.

(Э.Дугоров, «Эрын гурбон наадан»).

Обоогой найрай нааданда ухибууд, залуу зон, ундэр 
наИатан эдэбхитэй хабаадажа аялга дуунай зэдэлээн, 
ульгэр домог туурээлгэ, оньИон хошоо угэнууд, таабари 
таалсаан, уреэл, шулэг хэлэлгын мурысеен, гуйлгэ ха- 
райлгын мурысеен, дуу шуулсээн, хатар наадан, еохор 
наадан боложо обоогой наадан ехэ хухюугээр унгэрдэг, 
обоодоо ерэЬэн зон хухидэг, амардаг.

Буряад зоной обоо тахиха eho заншал хэдэн олон зуу- 
гаад, мянгаад жэлэй хугасаада yehee уе дамжан балай 
ехэ хубилаашьегуй юм гу гэхээр манда хурэжэ ерээ. Тэрэ 
урда холын сагые мунее сагтай жэшэбэл, мунее зон бур- 
хан шажантай, эрдэм Иургуулитай болонхой.



Хори буряад зоной тубхинэИэн 
Иуудал байдалда оролго

Мал а жалтай хори зон анхан carhaa хорео хашаа бари- 
ха, убИэ сабшаха eho гурим мэдэхэгуй, жэлэй дурбэн саг
та ургасатай газар дайдаар нуудэл хэжэ ябаИан. Малайн- 
гаа мяха, hy буйлуулжа эдеэ хоол хэжэ, нооЬо aphaapHb 
хубсалдаг, мун агнуури хэдэг байИан. Тэргэ шарга гэжэ 
мэдэхэгуй сагта мориндоо, ухэртее Иэеы гэрээ, юумэеэ 
хадагалМан тулам, сумаагаа ашаалаад, Иайн бэлшээритэй 
газар бэдэржэ нуудэг байгаа гээшэ ааб даа.

Ород гурэнэй мэдэлдэ opohoH carhaa эхилээд, Буряад 
орондомнай ород чиновнигууд, хасагууд, таряашад бии 
боложо, модон гэрнуудые, малдаа хашаа хорео барижа, 
убИэ бэлдэжэ, шарга тэргэдэ моридоо хуллэхыень хаража 
Ионирхоо. Уран дархан гартай Иубэлгэн бэрхэ буряадууд 
тэдэ ородуудые дууряажа убИэ бэлдэжэ, хашаа хорео 
барижа, шарга тэргэтэй боложо эхилээ. Шарга, тэргэ дар- 
халха онол арга ородуудта заалгаа. Иуудал байдалай улуу 
Иайниие ойлгожо, гэр байра барижа эхилээ.

Тэдэ урданай буряадууд хадаИаа модо отолходоо хадын 
эзэнЬээ модо эрижэ, ургэл хэжэ модо унагаадаг байИан 
гэхэ. Тахилгатай хадаЬаа модо унагаадаггуй байЬан. 
Мунеешье буряад зон тэрэ ёЬю заншалаа алдаагуй.

Урданай буряадууд гонзод гэИэн гэрэй Иуури табидаг, 
доодо, дээдэ маатинсануудаа тэгшэ бэшэ, хэлтэгы тоотой 
гэрэй сахаригта табихада Иайн, буянтай гэдэг байИан: 1,
3, 5, 7 г.м.

Хоридой Мэргэнэй угсаата зон хэдэн олон зууга- 
ад жэлнуудэй туршада нуудэл мал ажал эрхилжэ, урэ 
хуугэдээр олон боложо ажамидаржа ябахадаа угаа 
уИанда хаяагуй, ёИо заншалаа, соелоо, турэл буряад хэ- 
лэеэ алдаагуй, туухэ домогуудаа мартаагуй yehee уедэ
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дурдан хеерэжэ дамжуулИаар, мунее 21-дэхи зуун жэлдэ 
хурэжэ ерээ. Энэ манда хурэжэ ерэ1пэн буряадай туухэ до- 
могууд олоной Ьонирхол татаЬан зандаа. Тойроод бай1пан 
байгаалидаа тон гамтай Иэйнаар хандажа ябаИан урда- 
най буряад зон хаа-яа тохеолдоИон хуйтэн зуд гу, али ган 
гасуур болоИон шэруун хундэ жэлнуудые гашуун аарса, 
айрагаа уугаад лэ улэн xoohoH байдал дабажа гарадаг 
байИан туухэтэй. Хунэй бэедэ туИатай элдэб витамин, бо- 
досуудаар баян гашуун айраг, тараг, аарса уухада гэдэИэн 
соохи элдэб убшэ уудхэгшэд хосордог, дотор соохи хии 
угы болодог, бэеын досоохи элдэб бодосуудай харилсаа, 
худэлсэ 1пайжаруулдаг.

Хори буряад зон - Ази тубиин хуушан сагай нуудэлшэд 
мунее ехэнхидээ Яруунын, Хориин, Хэжэнгын, Загарайн, 
Мухар-Шэбэрэй, Бэшуурэй аймагуудта, Агын, Дулдаргын, 
Могойтын, Шэтын областиин, Хелгын, Оловянный, Оно- 
ной, Бооржын аймагуудта, мун буряад ороноймнай элдэб 
нютагуудаар, Россиин болон дэлхэйн элдэб хото городу- 
удта нютагжан тубхинэИэн хори буряадууд уг гарбалаараа 
омогорхон хеереегее эхилдэг.

(Ш.Б.Чимитдоржиев, 
«Буряадай туухэ бэшэгууд», 

Улаан-Удэ, 1992 он).

Буряад зоной Байгаалидаа хандалга

Урданай хори буряад зон нютагайнгаа байгаалида ехэ 
наринаар, дуратайгаар, хундэлжэ хандадаг байИан бо- 
лоно. Энэ eho заншалаа урэ хуугэдтээ дамжуулжа, бага 
HahaHhaaHb 1пургаал заабари угэдэг: 1). Ойн захын саг- 
дуул модо отолжо болохогуй, тэрэ эзэтэй байжа, бурха- 
дай дээдэ замбида гараха гэшхуурынь байжашье боло- 
хо. 2). Ямаршье хэрэггуй аад лэ газар 1лэндэхэ, малтаха
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хэрэггуй. Хада газарта шэнгэжэ yprahaH шулуунуудые 
малтажа гаргалтагуй, тэндэ сабдагуудай гэр байжа боло
хо. Сабдагые сухалдуулбал аюултай. 3). Ой модо отолжо 
унагаахадаа олон амидаржа байЬан амитадта, ургамалда 
ехэ аюул тохеолдуулжа нугэл ургэнэбди. Ургажа байИан 
ой модондо хурэхэ болоходоо сай сэржэм, эдеэнэйнгээ 
дээжэ 4 зуг, 8 хизаар руу Иузэглэжэ модо унагааха газа- 
райнгаа эзэдтэ ургэл хээд, «модо угэжэ хайрлыт» гэжэ 
хоер нюураараа сабдагтай хеерэлдэжэ байИандал гуй- 
жа эрихэ. «ОрооИондол олон боложо ургаарайгты» гэжэ 
opooho ургэхэ, будэй уртэИэ, лентэ ургэхэ. Сабдагууд- 
та, орон дэлхэйдэ ургэл хэхэдээ «ом-а-хум» гэжэ тарни 
уншабал Иайн. Энэ тарни ургэ1пэн ургэлыетнай сэбэрлэ- 
эд, ехэ болгоод, сабдагуудта хэрэгтэй юумэн болгохо.
4). Нуудэл байдалтай зон шэнэ нютагта тубхинэхэдее, 
нэн туруун нютагай байгаалитай, хада хабсагай, ургамал 
болон гол уИантайнь ухибуудээ танилсуулжа хеерэлдее 
хэдэг байИан ха: бурьялжа байЬан булаг, урдажа байЬан 
гол горхо, тогтомол сеерэм, нуурай yha муухайдажа-бу- 
зарлажа болохогуй, уИанай эрьедэ шоройгоо хаяхагуй, 
муухай юумэ угаахагуй. УИанда сайдам, шуИан гэхэ мэ- 
тые бу оруулагты, бузартахат. УИа сэдьхэлдээшье хараа- 
жа болохогуй. Ехэ уИанда дутуур ябахадаа аман байнал 
гэжэ хашхаралдаха, бэе бэеэ нэрлэжэ шангаар ооглохо 
хэрэггуй. УИанай эзэн Лусад хааниие залд гуулэжэ сухал
дуулбал аюултай.

УИанай эзэн мяханда, Ионгино, чесногто дурагуй. Лу
сад хаанда улаан унеэнэй гу, али сагаан ямаанай hyeep 
сэржэм ургэбэл Майн. Хун байгаалитай нигта холбоотой.
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Хун, амитан ба байгаалиин 
хоорондохи холбоон тухай

Эртын урдын carhaa арад зон амитадай, байгаалиин 
шэнжэнуудые адаглажа, ямар уларилай болохые уридша- 
лан мэдэдэг байИан гэдэг.

1). УИанай шэргэжэ хурэхэдэ ган болохо, уерлэжэ 
хурэхэдэнь уИээтэй жэл болохо. УИанай ехээр татахада 
бороо ородог. Ургын гоеор пэгшыжэ ургаа haa, бороо- 
той жэл болохо. Намартаа тэрэнгиин дахин Иалбараа haa, 
хойто жэлэй ургаса Иайн байха.

2). Одо мушэдэй тохеолдоходо заабол хуйтэрхэ, Иалхи 
шуурган болохо. Шэнэ Иарын узуур нарин байбал, энэ 
хуйтэн hapa; хэрбээ Иарын узуур будуун байбал, энэ ду- 
лаан hapa гараа.

3). Манан гол уруудан ошобол, ута унжагай бороо оро- 
хо. Мананай гол угсэжэ, хунды еедэ ошобол, тэнгэри сэл- 
мэхэ. Ьолонго гол уруудан татабал, бороотой удэрнууд 
болохо. Углеегуур наран хуреэтэбэл (задарбал) хуйтэрхэ, 
шииг нойтон орохо. Гарагай 7-до бороо гу, али саЬан оро- 
бол, 7 хоногто ургэлжэлхэ.

4). Наран арюунда оробол, углеедэр сэлмэг байха. На- 
ранай ороходо, тэнгэриин хаяа улайрбал, углеедэр дула- 
арха. Углеегуур шуудэртэй гу, али манатай байбал, сэлмэг 
удэр. Удэшэндее тэнгэри улайбал, углеедэрынь дулаар- 
ха. 1пуниндее манан унабал, бороо орохогуй. Пеэшэнэй 
хоолойЬоо ra p a h a H  утаан сэхэ дээшэээ хеерэжэ байбал, 
ойрын сагта сэлмэг байхын шэнжэ.

5). Миисгэйн монсойгоодунтаа haaHb, хуйтэрхэ. Ухэрэй 
дулаан удэр хэдэгэнээрхэжэ Ьуулээ ургеед гуйлдэбэл 
хуйтэрдэг. Хонидой мургэлдее haa хуйтэрдэг. Ухибуудэй 
дулаан удэр хубсалжа бэеэ дулаалжа, галда гараа шара- 
хадань хуйтэрдэг. ГалЬаа абтаИан тогоон ошотожо байбал,

5 1 L 5 Z 5 1 L 5 1 L 5 Z  70 S Z S Z S Z S Z S Z .



хуйтэрхын шэнжэ.
6). Хараасгайнуудай доогуур ниидэхэдэ, шоргоолзо- 

ной бутадаа обоорбол бороо орохо. Шоргоолзоной бута- 
яа шобхойлгон оройлбол, бороотой зун болохо.

7). Уларил ямар байхаб гэжэ хун бэеынгээ байдалаар 
мэдэдэг байИан. Жэшэээнь, бурхэг hapxar удэр зугнэжэ, 
наИажаал зоной гар, хул шархирха, залхуун хурэИэн, 
эб1пээлуулЬэн удэр болохо.

Сонхын шэлдэ мульИэнэй гоеор сэсэглэжэ хурэхэдэ, 
ерэхэ жэлдэ ургаса Иайн байха гэлсэдэг.

Хун турэлтэнэй ажабайдал байгаалитай -  хухэ мунхэ 
тэнгэритэй, хурьЬэтэ алтан газартай нигта холбоотой.

Эртэ урдын carhaa нуудэл мал ажалтай элинсэгууд- 
тэмнай сагай уларилай байдал уридшалан мэдэхэдэнь, 
ажалдань туИатай бай1пан. Арад зон амитадай, хунэй бэе- 
ын, байгаалиин шэнжэнуудые тон наринаар адаглан хэрэ- 
глэжэ, хун байгаали хоерой хоорондохи холбоое нигтаар 
баримталан, ямар уларилай болохые уридшалан мэдэдэг 
eho заншалаа урэ бэедээ yehee уедэ дамжуулан абажа 
яба1пан. Саг жэлнууд унгэржэ, байгаалиин сагай уларил 
зубеер тодорхойлхо онол арга-приборнууд бии болоо. 
Мунее байгаалиин сагай уларил метеорологическа стан- 
цинууд шэнжэлжэ, сагай уларил тухай мэдээсэл радио, 
газетэ, телевизортэ дамжуулдаг.

Элинсэгуудэймнай амитанай, байгаалиин шэнжэнуудые 
хэрэглэИзн олон Ионин ажаглалтанууд мартагданхай.

(«Буряад унэн», 13.07.2016).

Гал гуламта

Буряад зоной гэр соохи нангин газарай нэгэн гал гу
ламта болоно. Эртэ урда сагай eho гуримаар гал гуламта 
эсэгын зееритэйгеер бага хубуундэнь дамжуулан угтэдэг
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бай1пан. Тэрэ хубуун эхэ эсэгынгээ буусада гал гуламта 
сахижа, ажалша малша уг гарбалайнгаа нэрэ ургэжэ, эсэ
гынгээ угыень залгажа саашань ургэлжэлуулхэ болоно. 
Гал гуламта хадаа хэдэн уеын хунуудэй уг залгалгын hyp 
Ьулдэ (жизненная сила) болодог. Буряад угсаатан хэды- 
нэйшье сагта гэр булые нэгэдуулИэн гал гуламтадаа суг- 
ларжа, удэр хоногойнгоо ажал хэрэг тухай яаралгуйхэн 
хеерэлдев эхилжэ амардаг. Хун гээшэ гал гуламта, гэр 
булэ, турэИэн нютагтаяа хуйИеерее холбоотой. ТурэИэн 
нютагай агаар, газар, уИан, огторгойн ехэ элшэИээ жэгнэ- 
жэ хусэ шадал оруулдаг, элуур энхые, хэшэг буян айлад- 
хадаг.

Буряад зон гал гуламтаяа тон гуримтайгаар сахижа сэ- 
бэрээр байлгадаг, галаа хундэлжэ галайнгаа заяашада 
эдеэнэй, сайн дээжэ, мяха Toho даадхан ургэжэ, заль
баржа байдаг. Галдаа hy ургэдэггуй, галай эзэнэй нюдэн 
hoxop болохо гэдэг. hy газаа ургэхэ.

Гал гуламтаяа бузарла1пан хун еедэлхэгуй гэИэн угэтэй. 
Буряад зон гуламтынгаа галда муухай шорой, хюмИа, уИэ, 
тамхинай узуур мэтые хэдэггуй. УхэИэн малай, шонын 
бариИан малай мяха галдаа шарахагуй гэдэг. Гуламтынгаа 
галда муухай шорой хэбэл бузартажа, яра шархада ба- 
ригдажа болохо. Галаа хараажа, гуламтынгаа улаан сог 
шангаар сохижо болохогуй. Галай заяаша хурса узууртэй 
юумэнИээ айдаг. Галдаа yha адхажа, хурса узууртэй 
юумээр галаа худхажа болохогуй. Хуугэдые галаар 
наадхуулхагуй. Гуламтынгаа галда муухай юумэ дургэжэ 
болохогуй.

Нугее тала1паа, элдэб муухай шорой, муу улуу юу- 
мэеэ газаа туудэбшын галда дургэжэ, галай бурханай 
туИаламжаар байдалаа арюудхан сэбэрлэжэ болохо.

Хори зон эртэ холын carhaa галайнгаа заяашануудта 
Ьузэглэн мургэл хэжэ, нангин гал гуламта тухайгаа урэ
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хуугэдтээ ойлгуулжа, yehee уедэ дамжуулагдан, хори уг- 
саатанай гал гуламтаяа хундэлдэг ёЬо гурим ямаршье 
хубилалтагуй 21-дэхи зуун жэлдэ ерээ.

Ухибуудэй мундэлэлгэ

Жэлэй дурбэн сагта -  янгима хуйтэн убэлшье, хара 
хагсуу хабаршье, ааяма халуун зуншье, боротой ольбон 
намаршье байт хамаагуй ходо нуудэл хэжэ ябадаг талын 
зоной нялха нарай ухибуудтэ элдэб убшэн хурэжэ бо
лохо. Тэдэниие аргалха эмшэн докторой угы сагта эмшэ 
ламыншье дайралдахань шухаг, еерын дом аргаар ар- 
галжа ядаЬаар ухибуудээ алдадагшье байЬан ааб даа. 
Гэхэтэй хамта, хэды хушэр хундэ байдалтай байбашье 
haa, урэ хуугэдые удхэжэ, унэр олон болохые оролдо- 
дог байИаниинь Ьайшаалтай. Урданай буряад угсаа- 
тан саанаЬаа бурханай хайраар заяагда1пан ухибуудээ 
олоншье байг, усееншье байг бултыень еедэнь болгожо, 
урэ хуугэдтээ тон зеелэн Иайнаар хандадаг, ухибуудээ 
хэь1ээжэ сохидоггуй байИан угэтэй. Ухибууд еедэлхэдее 
эхэ эсэгынгээ хэлэЬэн угыень заатагуй дуулажа дуургэдэг 
бай1пан.

Буряад айл хубуутэй болоходоо туйлай ехээр баярла- 
даг, юундэб гэхэдэ нэрыень нэрлуулхэ, угыень залгажа са- 
ашань ургэлжэлуулхэ гэрэй эзэн хун турэбэ ха юм. Эсэгэ 
хун улуу ехээр баярлаха.

Улгыдэ оруулга

Ухибуунэй хуйИэнэй хатажа унаИанай Иуулээр хэды 
хонуулаад улгыдэ оруулдаг. Улгынгее хуушан, шэнэшье 
Иаань гурба дахин адисаар утажа арюудхадаг ёИотой. 
Олон ухибуудэй еедее болоИон улгыдэ турэлхид дуратай



байдаг. Улгы coo ундыМэн ухибуун агаарта упгыдуулэн 
байхадаа, бэень жэгууртэй шэнги зохид боложо, улгын 
дуунай аялга доро дуужэндуулэн Ьайнаар унтадаг. Ьэеы 
гэрэй уняаЬаа дуужэн улгы шагтагалдаг бай1пан. Хожом 
модон гэртэй болоходоо уИээдээ тумэр сахариг хадаад, 
улгыгее шагтагалдаг байЬан.

Буряадууд туреедуй ухибуундээ улгы, xy6caha, нэрэ 
бэлдэдэггуй. Туруун юумэ бэлдэбэл, ухибуундэ муу бай- 
жа болохо, убдэхэ гэжэ сээрлэдэг байЬан.

Улгын дуун 
Бааюу, бааюу буубэйхэн 
Баабай эжын хоохэйхэн 
МойЬон харахан нюдэеэ 
Анииш тургэн, унтыш даа,
Амтан маамаа хухыш даа,
Бааюу, бааюу, буубэйхэн.

Ухибуундэ нэрэ угэлгэ

Ухибуундэ угтэЬэн нэрэ хадаа тэрэ хунэй саашанхи 
ажабайдалда, абари занда нуле© угэдэг гэжэ нэрэнуудэй 
эди шэдитэ хусэндэ этигэжэ зон хеерэлдэдэг. Мунее хун 
ухибуудтээ гое Иайхан нэрэнуудые угэжэ оролдодог. Жэ- 
шээнь, Баяр, Жаргал, Бата, Сэсэг, Туяна, Булад гэхэ мэтэ. 
Зарим айл хубуундээ суута удамаршадай нэрэ угэдэг: Гэ- 
сэр, Мэлс, Чингис г.м. Зарим ушарта нэрэнь хундэдэИэн 
гу, али таарахагуй байжа ухибуун ходо убшэлдэг. Яда1пан 
хун нэрэеэ Иэлгуулдэг. Ехэ хаашуулай, домогой геройн 
нэрэнууд аргагуй ехэ элшэ хусэтэй байдаг, тиимэИзэ энэ 
нэрэ шанга зурхэ сэдьхэлтэй хун даажа ябаха гэлсэдэг.

Урэ бэеэ тогтоожо ядаИан айл ухибуундээ элдэб му- 
ухай нэрэ (ухэлэй эзэн хэрэглэхэгуй гэЬэншуу): БааИата, 
Морхоодой, Шулуун, Тэнэг г.м. Заримдаа ород айлда на-
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рай ухибуугээ ехэ болгуулаад абадаг ушар байдаг.
Тубэд, санскрит хэлэн1пээ абтаЬан нэрэнууд гурбан 

зуу гаран жэлэй саана хэрэглэгдэжэ эхилЬэн. Мунее зон 
хари хэлэнэй нэрэ гэжэ мэдэхэеэ болинхой. Зарим айл 
ухибуундээ Галсан, Дулма, Гомбо, Дыжима, Гурэ, Еши-До- 
ржо, Цыден гэхэ мэтын буряад нэрэнуудые ухибуудтээ 
угэбэбди гэжэ тубэд нэрэнуудые угэ1пэн байдаг.

Мунее сагта астрологламада хандажа, зурхайн номоор 
ухибуунэй жэлдэнь таараИан нэрэ угэбэл 1пайн гэхээр. Ла
манар HahaHhaa эртэ нугшэИэн турэл гаралайнгаа нэрые 
ухибуундээ угэхые буруушаадаг байна.

Ухибуудые ургэжэ абалга

Урэ бэегуй байха гээшые буряад зон эгээн ехэ хохидол 
гэжэтоолодог.Уггарбалааургэлжэлуулхэ,утэлхэнаЬандаа 
ургуулхэ урэ бэе хун бухэндэ хэрэгтэй. Ухибуугуй хуниие 
зон хайрладаг. Эртэ урданай carhaa хори буряад айл 
ее1пэдее ухибуугуй гу, али хоер-нэгэн ухибуутэй дээрэЬээ 
ухибуудые xyHhee ургэжэ абадаг гуримтай байЬан. Мун 
буряад айл хэдэн басагадтай аад лэ, хубуугуй1пее боло- 
жо, ондоо айл1паа хубуу ургэжэ абадаг. Тиихэдээ турэЬэн 
эхэ, эсэгэдэнь баяр баясхалан хургэжэ дэгэл, хубсаЬа 
умэдхуулдэг заншалтай байИан. Ухибуудэй ушее ухаа 
ороодуй нарай байхадань айлнууд ургэжэ абадаг. Ургэжэ 
a6ahaH ухибуугээ тон еерынгее турэИэн ухибуун шэнгеэр 
ургэжэ ехэ болгодог. Ухибуудыншье ургэИэн эхэ эсэгэм 
гэжэ Ианажа нэрыень нэрлуулжэ, угыень ургэлжэлуулдэг. 
Хундэ угтэ1пэн ухибууд турэЬэн эхэ эсэгэеэ бури ехэ 
хэрэглэсэгуй байдаг. Ухибуугуй зон хуугэдые хунИее аба- 
жа, унэхеер зол жаргалаа олодог. Багахан Ашанга нютагта 
минии мэдэ1пэн гушаад гаран хун ургэжэ абаЬан гэртэхин- 
тэй бай1пан байна.
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Эльгэ нимгэтэй хори угсаатан урда холын carhaa 
мунее болотор бэе бэедээ ухибуугээ угэлсэжэ, абалсажа 
яба1паар.

Нютагай ургэмэл \ х и б \ \ д :
1. Баруун Булагай ОндореонойхиЬоо Бутит (1900) баса- 

гыень Табитын Шобой зайИан ургэжэ абаИан.
2. Ондореоной БутидЬео Ьамажаб (1930-1985) басагы- 

ень Найдан Доржотон басагашалжа абаИан.
3. Сампилай ДампилайхиЬаа Даша (1904-1943) хубууень 

Нашан Цырэнэй Чимидтэн ургэжэ абаИан байна.
4. Бороосхойн Доржынхи1поо Содном (1910) хубууень 

Ямаахайтан хотон ургэжэ a6ahaH.
5. Онхоонтон Санжижаб дуугэйхи1пээ Жэгмэд-Доржо 

(1906-1974) хубууень нэрэдээ оруулжа абаИан байна.
6. 7. Абидын Мухартан Пэлжэд (1917-2002) басага 

Юреемхын ЦыдэбэйхиИээ ургэжэ абаад, Жалсан хубуугээ 
Буламай Гомбындо угее.

8. Цыдэбтэн Пэлжэд басагаяа Мухарайда угеед, Мунхын 
ЦырендоржынхиЬюо Шойдоржо (1916-1943) хубуу ургэжэ 
абаа.

9. Жамбалай Ширабайхи1паа Бадмацырен (1913-1957) 
хубууень Цыдэбэй Дагбатан ургэжэ абаЬан.

10. Жамбалай Ширабай Дарима1паа Янжима (1939) баса
га Онхооной Жэгмэд-Доржотон ургэжэ абаИан.

11. Ешын ДулмаМаа Цыпилма басагыень (1932-1947) 
Сампилай Дампилай Мэдэгзэн ургэжэ абаИан.

12.ТугмидайЖалсантан НамдагайЧимэд-ДоржынхиИоо 
Долгор басагыень басагашалжа абаИан.

13. Жалсанай Долгор Сэсэгма (1963) басагаяа Балжи- 
мын Дулмада угэИэн. Дулма басагатай боложо жаргаа бэ- 
лэй.

14. Батын ЧимидэйхиИзэ Баатар (1958) хубууе Дымбрэ- 
лэй Батамунхэтэн ургэжэ абаЬан.
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15. Дуудэйн Галсанай Сурэнхэртэн Надя (1956) басага 
Улаан-Одоной НамжилмаИаа ургэжэ абаа.

16, 17. Санжижабай Шэмэсээтэн Шагтааринай 
ДугарнимынхиЬаа Хорло (1930-2011) басага, Гурэбазарай 
ЦымжэдИээ Балдандоржо (1941-2010) хубуу ургэжэ 
абаИан.

18. Цыдэбэй Ринчинтэн Мунхын Цырендоржын Дарима 
(1806) басага ургэжэ абаИан байна.

19. Ринчинэй Дарима Бимбиин БалжадИаа Доржоханда 
(1949) басагыень басагашалжа абаа.

20. Ринчинэй Доржо-Ханда Улаан-ОдонИоо Соелма 
(1972) басага ургэжэ абаа.

21. Цыдэнэй БалжадИаа Цырендэжэд (1938) басага Ди- 
чинэй Цыбэгтэн ургэжэ абаа.

22. 23. Холхоошхын БалмаИаа Булад (1957) хубууе, 
Зундын ВерэИзэ Жаргалма басага (1961) Базардарын Ар- 
динтан ургэжэ абаа.

24. Жамбалай Будатан Роза (1949) басагаяа Ямаахайта- 
най Бутидэй Мария1паа ургэжэ абаИан.

25. Шойнхортон хотоной ЦырендариЬаа Балжима 
(1958) басага Жагаама ургэжэ a6ahaH.

26. Холхосын Цыдэндамбатан Ринчинэй МэдэгзэнЬээ 
Эрдэни (1967) хубууень ургэжэ абаИан.

27. Жигжитов Баатартан ТээгдэМээ хубуу ургэжэ абаИан.
28. Жигжэдэй Ниматан Сэржэма (1949) басагаяа Мухан- 

сын НимынхиЬаа ургэжэ абаИан.
29. Би Володя хурьгэнтэнэй Валера (1965) хубууень 

ургэжэ хубуушэлжэ абаИанби.
30. Ринчинханда дуугэйхи1пээ Цырегма (1960) басагы

ень Цырэн ахатаниинь басагашалжа абаИан.
31. Цыдэн-Ешитэн Цыдэбэй Балжима1паа Дарима баса

гыень басагашал1пан.
32. Битхеев Толитон Радна хубуу БичураИаа абанхай.
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33. Чимэдэй Дашатан Юреемхын Цыдэбэй (Ёлооной) 
ДулмаИаа Аюр (1939) хубуу ургэжэ абаа.

34. Дамдинай Цырен-Ханда Цырэнэй Хирбынхи1пээ 
Алеша хубуу, ахайнгаа Светлана басаганИаань Дарима 
(1987) басага ургэжэ абанхай.

Хуугэдэйнгээ бага байхаЬаань эхэ, эсэгэнь, эгэшэ, 
ахань гэртэхи байдалдаа, ажалдаа дахуулжа, харуулжа, 
заажа ажалда Иургадаг байгаа. Гэр булэ гээшэ хунэй бэеэ 
оложо мундэлхэ, амидарха, ургаха, хумуужэхэ гуламта ха 
юм. Хун боложо болбосорхо гээшэ гэр булэИее эхитэй. Гэр 
булэ гээшэ еерын хуули журамтай бишыхан онсо гурэн 
гээшэ гэжэ ойлгохоор.

Нуудэлшэ малша хори буряад зон Иургуули Иударгуй, 
балар харанхы, болбосон бэшэ байдалтай сагта урэ 
хуугэдээ тон Иайнаар, хэнИээшье дутуугуй Иургаалтай, 
журамтайгаар хумуужуулжэ, гарыень ганзагада, хулыень 
дуреедэ хургэдэг, уг гарбалайнгаа eho заншал Иургаал 
заабарииеулам баяжуулан yehee уедэдамжуулдагбайИан. 
Эбтэй эетэй, ажалша бэрхэ гэр булэ урэ хуугэдтээ Иайн 
жэшээ, Иургуулинь болодог байгаа.

Убгэ эсэгэнэр ухибуудэйнгээ хумуужуулгэдэ онсо ан- 
харалаа хандуулдаг байИан. Ухибуундэ 6arahaaHb эхилжэ 
Ьургаал хэрэгтэй. Ьургаалтай ухибуун шэбэнэжэ хэлэхэ- 
дэ ойлгохо, шэмхэжэ угэхэдэ садаха. Ьургаалгуй ухибуун 
орилжо хэлэхэдэ ойлгохогуй, обоолжо угэхэдэ садахагуй 
гэЬэи сэсэн мэргэн угуулбэри бии. Ьургаалгуй ухибууе 
хожом заИаханьтон бэрхэтэй. Тиигээд, «уреэгээ Иургажа 
унаа болгоорой, ухибуудээ Иурган хумуужуулжэ эхэ, эсэ- 
гэ болооройгты» гэИэн уреэл-захяа эхэ эсэгэ болоИон за- 
луу айлые угтажа байдаг.

Ухибуунэйнгээ гурбатай болоторынь юумэ асара, абаа- 
ша гэжэ ойлгуулха, нааданхайгаа удэшэ унтахынгаа урда 
тээ хуряажа hypraxa. Гурба-таба наЬа хурэтэрее хундэ
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туИатай, нэгэ-хоероор ra3aahaa тулеэ оруулха, уИанда 
ошолсожо хунэг ургэлсэжэ hypaxa. 5-8 наИатай басагад 
унеэ тугалаа харалсаха, гэртээ эдеэ хоол шаналсаха, уга- 
аха, аршаха, губихэ, хубуун ухибуун тулеэ уЬаяа бэлдэхэ, 
удэшэ углее мориео уЬалха, аршаха, Ьамнаха, хореогоо 
сэбэрлэхэ. Малша буряадай 6-7 наЬатай ухибууд мори 
унажа хони, ухэр, адуун, тэмээн Иурэг мал тогтоодог, 8-9 
наЬандаа мори урилдаанда хабаадаха эрхэтэй болодог. 
Басагад 10-аад HahaHhaa гэрэй ажал хэжэ, унеэ haaxa, са
гаан эдеэ буйлуулжа Иургадаг. Эгэшын, эжынэрэй харалга 
доро оедолдо Иуража эхилдэг.

Бурханда 1пузэгтэй турэлхид ухибуудээ Ьузэглуулээд, 
буян нугэл хоерые зэргэсуулжэ «Майн гэдэг юун гээшэб, 
муу гэдэг юун гээшэб?» гэЬэн ойлгосо ухибуудынь 1пургаал 
болгон абадаг байИан. Урда сагта олон лэ ухибуутэй айл 
баянда тоологдодог, олон ухибуутэй айл зондо хундэтэй 
байЬан. Ухибуун бухэн турэхэ rapaxahaa еерын онсо та- 
бисууртай, еерын эдлэхэ зееритэй, еерын дабтагдашагуй 
харгытай байдаггэжэ зон этигэдэгбай1пан. Олон ухибуутэй 
айлда энеэдэн, наадан, ходол хухюутэй, шаг шууяатай, то- 
омоо таЬаралгыень Ионии юумээр 1памааруулжа болюул- 
ха, хараангуйгеер.

Эрхые Иуранхаар, бэрхые hypa
Ухибуудээ хунгэн бэшэ ажабайдалда бэлдэжэ, элдэб 

бэрхэшээлнуудые дабажа гараха хунууд болгохо зорилго- 
той хадаа «Хун болохо 6arahaa, хулэг болохо унаганЬаа» 
гэ1пэн сэсэн угэнуудые Ьанаандаа абан, ухибуудээ 
боро бэрхээр hypraxa, эльгээ дэлгэжэ улуу гаратар 
эрхэлуулжэ, ундэгэн хадьха болгонгуй, бага наЬанЬаань 
ухибуудээ дурбэн тэгшээр Ьургажа хумуужуулхэнь тон 
шухала байЬан. «Нойр ургэЬэн Ьургаалай, нойтон хото
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хэмжуурэй» ГЭХЭ МЭТЫН СЭСЭН мэргэн OHbhOH угэнуудые 
дабтан хэлэхэдэ, ухибуудээ Иэйнаар хумуужуулхын 
хутэлбэри болодог.

Хубуугээ эртэ бодхоожо ажалдаа дахуулхадаа, «Зобо- 
хо тулихадаа ухаа орохош, бэрхэ ажалша хун болохош. 
МяханЬаашни мяхан таИаржа унахагуй», - гэжэ эхэ эсэ- 
гынгээ хэлэхэдэ, хубууд арбан шудэеэ хам зуужа, абын 
Иургаал бэелуулхэ: эхэ эсэгын энэрхы Иургаалаар ажалай 
хундые дабажа ябахадаа, ухибууд гансал Иайнда Иурана.

(Буряод унэн, 14.01.2015 М.Бадмацыбикова).

Хэшээл наадан

Уг гарбалайнгаа ёЬо заншал, туухэ домогуудаа 
мартахагуйгеор бэхижуулхын тула, ухибуун бухэнэй 
онсо оорынь шэнжэ, талант, ухаан бодолыень худэлгэжэ 
хугжоохын, буряад хэлэеэ хугжеен хоерэжэ hypraxa зо- 
рилготой ухибуудэй удэр буриин ажалай забИарта элдэб 
темээр «хэшээл наадан» (хоерэлдеен) болодог байИан ха. 
Энэ ойр зуурын наадандаа эртээнИзэ бэлдээд, ухибууд 
дуратайгаар хабаададаг байЬан гэхэ.

1-дэхи хэшээл наадан: «Уг гарбал тухай туухэ домог».
Нагса, хугшэн эжынэрэйнгээ, аба эжынгээ, убгэн, наг- 

са баабайнарайнгаа, аха, эгэшынгээ багадань хэды дахин 
хоерэжэ угэЬэн угай домог туухэнуудые ухибууд мунее 
ееМэдее хеерэжэ угэхэ ёМотой. Мартаа, ядалсаа haa, хой- 
то хэшээлдээ бэлдээд ерэхэ. Багашуул угайнгаа долоон 
уеые сээжээр мэдэхэ ёЬютой.

Ухибуун бухэн уг гарбалайнгаа туухэ домогуудые, уряа 
Иулдэнуудые, угайнгаа урданай дуунуудые, угайнгаа бэ- 
шэг сээжээр торонгуй хеерэдэг болодог.

Зарим буряадууд эртэ урдын carhaa уг гарбалаа Иайн 
мэдэдэг, угтамнай ямар бэрхэ ламанар, эди шэдитэн, уран



гартан, упьгэршэд, эрдэмтэд, барилдаашад, ажалша бэр- 
хэ нэрэтэй солотой хунууд байИан гэжэ залуу уетэндее 
дамжуулдаг. Угай бэшэгшье угы байИан буряадууд угайн- 
гаа туухэ домог yehee уедэ дамжуулдаг байИан.

Харин бидэ, зублэлтэ засагай уеын зон ехэдээл haa 
гурбадахи, 4-дэхи уеын убгэн эсэгэ, хугшэн эжынэрээ 
нэрлээ haa нэрлээд, тэдэ ямар зон байЬан юм гэжэ ёИоор 
мэдэнэгуйбди. Уг гарбалаараа Ионирходоггуй зон болоод 
ябаЬан байнабди.

Турэл урилжа ябаЬан убгэ эсэгэнэр, эжынэрэйнгээ 
тулое дасанда юреелыень уншуулжа, угаа мэдэЬэн yehee 
угай бэшэг эхилбэл, саашань ухибууд, аша гуша, зээ 
зээнсэрнууд ургэлжэлуулхэ байха.

2. Саашадаа, баганууд ухибуудэйнгээ ухаан бо- 
дол худэлгэн хугжеежэ, ухибуудээ дурбэн тэгшээр 
хумуужуулхые оролдожо элдэб хэшээл наадануудые 
унгэргэдэг байжа болоо: «OHbhOH хошоо угэнууд», «Таа- 
бари таалсая», «Дуугаа дуулая», «Минии жэл» - жэлэйнгээ 
амитан тухай хеерэхэ, оньИон угэ, таабари, «Угэ андалда- 
ха шадабари», «Уреэлнууд», «Ябууд зохеолго», «Дэлхэйн 
гурбан» (3 улаан, 3 гайхал, 3 бардам г.м.)

Ухибууд турэлхидтэеэ хам1пажа байгаад, ябууд шулэг, 
дуу, таабари, уреэл гэхэ мэтые зохеожо мурысэхэ, 
Иургуули, ном Иудар гэжэ мэдэдэггуй саг байгаа ха юм 
даа.

Ухибуудэй наадан

Минии ухибуун ябаха сагта мунеенэйхидэл элдэб ян- 
зын гое нааданхайнууд байгаагуй. Бидэ малай хулэй уе 
мусын баабхайнуудаар хубуу, басага, адуу1па мал хэжэ на- 
адагша Ьэмди. Минии уеын ухибууд сулее сагтаа Ашангын- 
гаа голой уЬанда орожо, газаагуур урилдаажа, гуйлдэжэ,



хоргоодолсожо шадагша Ьэмди. Ухэрэй гуужаЬан нооИо 
суг-луулжа бумбэгэ хээд, лапта наадан болохо. Хубууд 
тэбэг сохижо наадагша Иэн. Тэбэг сохилго хунэй худэлсэ 
шадал хугжеедэг наадан.

Ьургуулиингаа даабари дуургээд, гэртэхинэйнгээ га- 
заахи ажалда туИалаад, удэшэ тулуурэй галда шагай 
наадан, даам наадалган болохо. Энэдхэг оронИоо буря- 
адуудта хурэжэ ерэИэн шатар наадаар эртэ урда сагта бу
ряадууд наададаг, ухибуудээ шатар нааданда Ьургадаг 
байИан.

Шагай наадан

Эртэ урдын carhaa шагай наадан буряад зоной эгээл 
дуратай наадан гэхэдэ болохо. Шагай наадан элдэб ян- 
зын байдаг: мори урилдаан, шагай няЬалалга, хонхо бухэ 
туулгэ, таалсалга, шуурэлгэ, дурбэн бэрхэ. Шагайгаар 
ухибууд, наИажаал хунуудшье наададаг. Убгэн залуугуй 
шагай наадые Ьайшаадаг, шагайгаар наадагшадые



Ьонирхон харадаг.
Шуурэлгэ. Шуурэлгэ -  мунгэн oohop. Шуургэеэ дээшэнь 

шэдээд, обоо олон шагайЬаа хэдэн шагай татажа илгаад, 
дахин шуургэеэ шэдээд, тэдэ илгаЬан шагайгаа шуурэжэ 
урдингуй гу, али шуургэеэ унагаагаа haa, алдаИан боложо 
нухэртое шуургэеэ угэхэ.

Дурбэн бэрхэ. Дурбэн бэрхэ наада наадагшад дурбэн 
лэ шагайгаар наададаг. Дурбэн шагайгаа хаяхадань хон- 
хо, бухэ, морин, ухэр буугаа haa, «дурбэн бэрхэ» бууба 
гээшэ. Иимээр шагайнуудаа буулгаИан хун дурбэн бэр- 
хэтэй болобо гээшэ, тиигээд наадажал байха. Шагайн 
дурбэн ондоогоор буухань хомор байдаг. Бухэ, хонхо, 
алса, таа буулгаИан хун дурбэн бэрхэтэй боложо шуудэг. 
НяИалалсаха хэлсээтэйгээр наадаа haa, дурбэн бэрхэтэй 
хун нугеедынгее духа ня1палдаг.

Бухэ -  хонин, хонхо -  ямаан, таа -  морин, алса -  ухэр.
Эртэ холын барга балай carhaa шагай наадан буряад 

ухибуудэй заншалта наадан байИан. Шагай наадан бу- 
шуу тургэн худэлэсэтэй. Шадамар бэрхэ мэргэн, тэсэ- 
бэритэй байха эрилтэ наадаИан хунуудтэ табидаг. Эдэ 
бугэдэ нуудэл байдалтай зондо тон хэрэгтэй шанар шэн- 
жэ байМан. Yeheo уедэ дамжуулагдан ерэИэн шагай на
адан бури Ионирхолтой болоо. 2016 оной Алтаргана на- 
аданай программада ороошьегуй haaHb, наИажаал хунууд 
ееМэдео шагай наада эмхидхэжэ наадаа.

Сагаан hapa

Эртэ холын carhaa малша нуудэлшэ буряадууд сагаан 
эдеэнэй Иайндэр Сагаалганиие намартаа Иайндэрлэдэг 
байИан. Намартаа мал адууИан таргаланхай, сагаан эдеэн 
элбэг дэлбэг байдаг.

Барга холын carhaa Хитадай хара зурхайшад, эрдэмтэд



хэдэн зуугаад жэлэй хугасаа соо огторгойн одо мушэдэй, 
hapa наранай эрьесые, хиртэлгые адаглажа, нарин нягта- 
ар шэнжэлжэ, одо мушэдэй тохеолгые таблица болгон, эр- 
дэм ухаанай ундэЬеер зохеоЬон 12 жэлэй амитанай литэ 
(календарь) зохеоЬон.

«Водолей» гэжэ нэрэтэй булэг мушэд нарантай жэлдээ 
нэгэ дахин тохеоно гэжэ тодоруулаад, энэ carhaa 12 жэлэй 
амитанай литээр шэнэ жэлые тоолоо. Шэнэ жэл -  Сагаан 
Иарын нэгэн гээшэ. Энэ тогтомол нэгэ удэр бэшэ, ундэр 
набтар жэл1пээ боложо хореод хоног Иэлгээтэй байдаг.

Хубилай хаан (1215-1295) 1260 онИоо 1295 он болотор 
Чингисэй изагуурта ехэ хаашуулай засаг турэ хутэлЬэн 
юм. Энэ хадаа Ехэ Монгол Уласай алтан уе гэжэ тоолог- 
додог. Хубилай хаанай уедэ монголшууд ниислэлээ Хита- 
дай Бээжэн хото абаашаИан. Ламын шажанай дэлгэрхэИээ 
бури холо урид. Хэдэн зуун жэл урда монгол угсаатан хи- 
тад литэдэ орожо эхилээ. Хитад литэдэ ороходоо, Сагаал- 
ганаа намар 1пайндэрлэхэеэ болижо, хитад литын ehoop 
убэлэй унгэржэ байхада Сагаалдаг болоо. Шэнэ жэл уг- 
талгын бухы eho заншал хуушаараа, монгол гуримаараа 
улэИэн байгаа. Сагаалганда хитадай узуул1пэн нулее гэхэ-
дэ, бууза, пельмень заабол баридаг болоо Иэн ха.

Хори буряад зон Иарын литээр ехэтэ Ьонирхожо, «Мон
гол hapa» гэжэ нэрлэИэн байна. Иарын литын ehoop (по 
лунному календарю) ажабайдалаа, ажахыгаа эрхилхэдэнь 
эмхи гуримтай, хараа тусэбтэй болоо. Мунео буряад зон 
Шэнэ жэлые буддын шажанай литээр монгол Иарын нэгэн 
шэнын удэр тэмдэглэнэбди.

Сагаалган -  буряад зоной Шэнэ жэл гээшэ. Сагаалган 
Иарын туршада ургэлжэлдэг. Сагаалгандаа зон эртээнИээ 
бэлдэдэг, гэртэхи газаахияа сэбэрлэдэг.

Монгол Иарын 27-до сахюусад ба бурхадтаа ургэл бол- 
гожо табиЬан балингуудаа арюудхалгын уншалганууд
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бухы дасан дугангуудта болодог. Балингуудай шэнжэ:
1. Yehee уе дамжан ябажа байдаг алтан, мунгэн, зэд

-  мунхэ балингууд.
2. Ячменэй талха, шара тоЬо, сахар, мед хэрэглэ- 

жэ бариИан балин арюудхагдаад, жэлэй Иуулдэ ходо 
Иэлгэгдэжэ байдаг.

Монгол Иарын 28-да Ямантака бурханда, бухы Сахюу- 
садта зорюулЬан уншалганууд бухы дасангуудта болодог. 
Бухы сахюусадта гансата уншалгын мургэл жэлдээ нэгэ 
дахин болодог. Энэ уншалгада сэржэмтэй, далгын та- 
багтай ерэхэ. AcaphaH ургэл, далгынгаа табаг бурхадай 
урда стол дээрэ уншалгын уедэ байхаар табиха. Ламанар 
ееЬэдее сэржэм ургэдэг. ЬанаИан хэрэгни бутэхэ гэжэ 
зальбаржа hyyxa хэрэгтэй. 1пузэгтэн ламын уншалгаяа 
эхилхэЬээнь туруун дээдэ тобшоео тайлаха (дээдэ тобшо 
хэшэг буянай Иулдэ). Далгын обряд болоходо малгайгаа 
умдеед, далгаяа гартаа абаха.

Далгын обрядай Иуулдэ далгынтнай эдеэн арюудхаг- 
данхай, дээжыень бурхадта орхижо болохо. Далгаяа гэр- 
тэхиндээ абаашаха.

Монгол Иарын 29-дэ
В дацанах с утра идет молебен, читает ключевой ри

туальный текст «Дугжууба». Дугжууба -  это ритуальный 
тантрический обряд, сакральное действо очищения и 
уничтожения в огне всего негативного.

Для подавления злых духов, вредоносной магии, при
чиняющих живым существам болезнь, несчастья, в дацан 
призывается грозный Сахюусан -  божество Шойжал.

Разжигание костра -  обязательный ритуал с церемони
ей «сор». «Сор» - это трехугольное пирамидальное соору
жение, украшенное языками пламени, который походит 
на пылающий костер. Вокруг него ставят четыре балина
- торма. Они называются «Дугжууба». Это основной пред
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мет тантрической службы по устранению всего плохого.
Ламы через чтение различных мантр освящают «сор». 

Сор -  это магическое оружие, которое посредством про
износимых ламами заклинаний становится силой, при
званной пожечь, обратить в прах все грехи, все препят
ствия веры и врагов. Под ритуальные молитвы в «сор» 
вкладывают все плохое, что было в прошедшем году.

Вечером ламы выносят символическое жертвоприно
шение в виде «сор» и торжественно бросают в ритуаль
ный костер, символизирующий огненную пасть повелите
ля смерти.

Как пройдет ритуал, зависит от лам-исполнителей, но 
главное, что поражает -  это само таинство обряда. Надо 
поклониться святому огню. Миряне во время этой цере
монии должны молитвами очищаться внутренне и поста
раться с чувством покаяния сконцентрироваться на своих 
неправедных поступках, мысленно представить, как в 
очистительном огне уничтожаются все дурные помыслы, 
болезни и все грехи живых существ.

(Духэриг, 05.01.2002).

Монгол Иарын 30-да
Зон Дугжуубын обрядай Иуулдэ сэдьхэлээ арюудхаад, 

бэеэ сэбэрлээд, бугэдэ сахюусадтаа ургэл мургэл хэжэ 
дуургээд, Сагаалган -  Шэнэ жэлэй угталганда бэлдэнэ. 
Убэлэй Иуулшын монгол Иарын 30 -  бутуу удэр гэжэ нэ- 
рэтэй. 30-най Иуни hapa харагдадаггуй. Бутуу удэр заха- 
тай бурханаа дэлгэжэ, бурхандаа зула баряад, сан табя- 
ад, сагаан эдеэнэйнгээ, мяханайнгаа дээжые бурхандаа, 
галда ургэл хэдэг. Энэ бурханай удэрые хун бухэн гэртээ 
унгэргэдэг. Ё1по гуримаараа энэ бурханай удэр зон бурха
наа найрлуулжа, тахил табижа, маани мэгзэмээ уншажа, 
буянай уйлэ хэрэг бутээдэг.
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Палден Иама сахюусан

Сагаан Иарын нэгэн шэнын углеегуур YYP хараанаар 
Иама сахюусан дээдын оронИоо буужа, нюдэ сабшаха зуу- 
ра хурьИэтэ дэлхэйе гурба дахин тойрожо, энэ юртэмсын 
хун зониие эрьен хаража ябадагтухайньтуухэ домогбии. 
Энхэ элуур амгалан 1пайн h y y h a H  зондо баярлажа, убшэн 
тулюур зондо адис хуртээжэ, унтаатай зониие ухэ1пэндэ 
тооложо, туИалжа шадабагуйб гэжэ гэмшэдэг. Ухэгшэдэй 
тоодо орохогуйн тула эртээр бодохо хэрэгтэй.

Монгол Иарын 30-ай Иуни дасан бухэндэ Иама сахюуса- 
най хурал хурадаг.

Палден Иама сахюусаниие уурэй хираалхын уедэ Ивал- 
гын дасанай ламанар Аюшеев Хамбын хутэлбэри доро уг- 
тажа, хундэлэлгэ, удэшэлгын ёИолол xapyynhaH Ивалгын 
дасанай хурал Россиин каналаар сэхэ дамжуулан харуул- 
даг боложо, холо ойрын нютагуудай зон гэрИээ гарангуй 
Ивалгын дасанай Палден Ьама сахюусанда зорюулЬан ху
рал хаража уншалгада хабаадалсадаг болонхой.

Сагаан Иарын 1 шэнэ

Энэ тогтомол нэгэ удэр бэшэ, ундэр, набтар жэлЬээ бо
ложо, 20-оод гаран хоногой Иэлгээтэй байдаг. Мунеенэй 
литын ёЬоор хаа-яа январиин хуушаар ехэнхидээ февра- 
лиин али нэгэ удэртэ Сагаан hapbrn 1 шэнэ тудадаг.

Yyp сайжа удэр боложо байха уедэ буряадууд газаа- 
шаа гаража орон дэлхэйдээ, нютаг оронойнгоо сабдагуу- 
дые сагаалуулжа ургэл хэжэ, сэржэм ургэдэг. Сагаалганай 
туруушын удэр буряад хун бухэн нэгэ наЬа нэмэдэг. Ур- 
дандаа хун турэИэн удэрее тэмдэглэдэггуй байМан.

Ухибуунэй турэИэн удэрее ундэр наИатай турэлхидИее 
асуухадань: «Ши убэлэй хуйтэндэ турэИэнши», - гэхэ
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мэтын харюу дуулаха. Нэгэ наЬа нэмэдэг Сагаан Иарын 
1-шэнэ бултанай турэИэн нангин удэр гэжэ тоологдодог 
байгаа. Сагаалганай углеегуур ухибуудынь нэгэ наЬа нэ- 
мэбэбди гэжэ сагаалганаар амаршалжа эхэ, эсэгэтэеэ зол- 
гоод, хадаг, бэлэгээ барижа уреэл захяада хуртэдэг.

Сагаалганай Иайндэрэй онсо шэнжэнь -  наИажаал зо- 
ноо хундэлэлгэ. Сагаалганай амаршалга, золголго eho 
еерын гуримтай. Дуу хунууд аха хунэй гарай дороИоо 
альгануудаа еедэнь харуулжа, тохоногтонь дунгэн зол- 
гохо. Аха хунууд альгануудаа уруун харуулаад, дээрэнь 
гараа табижа амаршалха ё1потой. Дуу хунэй Майн Ианаа 
сэдьхэлээрээ аха хуниие хундэлИэнэй тэмдэг болоно. Уда- 
ань дуу хун наИатай аха хундэ хадаг гу, али мунгэн бэлэг 
баридаг. Дуу, залуу хуншье бэлэггуй гарадаггуй. Айлшан 
ерэ1пэн хун золгоИоной удаа бэлэгээ баридаг. Айлшанай 
ябахада бэлэг барюулагдадаг.

Сагаалганай 1-дэ гэр булэ эжы, баабайтаяа, дутэ хо- 
лынгоо турэл гаралтаяа энэ Иайндэр унгэргэдэг. 2-ой 
удэр ухибууд сагаалжа эхилхэ. Мун ехэшуулшье наИатай 
хундэтэй хунуудээ золгожо, уетэн нухэдеерее сагаалжа 
гарадаг. Сагаалганай Иайндэр шэнын 1-1пээ 30 болотор 
ургэлжэлдэг. Сагаан hapa баяр ёЬололой, дурасхаалай 
hapa ха юм.

Хори буряадуудай 
Сагаалганай уулзалга

Хори буряадууд 2016 он болотор аймаг нютагаараа 
илгараад лэ Улаан-Удэдэ Сагаалганай уулзалгануудые 
эмхидхэдэг бай1пан, харин 2016 оной февралиин 22-ой 
удэшэ Улаан-Удэ хотын ФСК-гай ехэ танхимда бугэдэ 
Хори буряадуудай Сагаалганай уулзалга туруушынхиеэ 
боложо унгэрее. Энэ уулзалгые Агын буряадуудай эблэл
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(ударидагшань Баю Очиров) эмхидхээ. Сагаалганай уул- 
залгада мянганЬаа усеен бэшэ зон суглараа.

Сагаан Иарын уулзалгануудай эхиндэ хориин арбан 
нэгэн эсэгэнэрэй: Галзууд, Хуасай, Бодонгууд, Сагаанууд, 
Хальбан, Батанай, Хубдууд, Худай, Шарайд, Харгана гэИэн 
отогуудай тугууд гаргагдажа, сугларИан зон али нэгэндэнь 
хабаатай байИандаа омогорхон угтаа.

Хори буряадуудай Хориин, Хэжэнгын, Яруунын, Му- 
хар-Шэбэрэй, Бэшуурэй, Заиграйн аймагуудай, Убэр Бай- 
галай, Агын тойрогой, Шэнэхэйн нютагай эблэлнуудэй 
туруулэгшэнэр тайзан дээрэ уригдажа хун зоноо амарша- 
лаа, нютагайнгаа туруу хунуудые ёИолоо.

Агын буряадуудай эблэлэй хутэлбэрилэгшэ Бато Очи
ров: «Бидэ Хоридой угай зон нэгэ ундэИэтэй арад гээшэб- 
ди. Эсэгын арбан нэгэн хубуудэй урэ МадаИанар хэдэн 
зуугаад жэлэй туршада нэгэл Дуумэ захиргаантай, нэгэл 
соелтой, хоорондоо ажабайдалай харилсаатай ябаИан. 
Октябриин хубисхалай Иуулээр нэгэ уг гарбалтай хори бу-



ряад зон хэдэн тээшээ таЬалагдажа xaxacahaH. Бууса ню- 
тагуудаараа илгаржа, бэе бэетэеэ мэдэлсэхэеэшье болижо 
байнхай. Мунео Сагаалганай бугэдэ буряадуудай уулзал
га хадаа бухы буряад угсаата арадуудые нэгэдуулхэ гэЬэн 
туруушын алхам болоно. «Би буряад гээшэб» гэЬэн мэдэ- 
рэл хун бухэнэй сэдьхэлдэ хугжеохэ».

Арадай Хуралай туруулэгшэ Ц.Д.Доржиев бугэдэ зони
ие Сагаан Иарын Иэйндэреор амаршалаад: «Хори буряа- 
дай арбан нэгэн эсэгын урэ ИадаИанар эбтэй эетэй ябажа, 
аймаг буусаараа илгарангуй, бэе бэедээ туИалалсажа, eho 
заншалаараа, турэлхи хэлээрээ, буряад арадайнгаа зан- 
шалта ажаИуудалаар Ионирхожо, хоорондоо уулзалгатай 
мэдэлсэжэ ябаял.

Хун шубуун гарбалтай, x y h a H  модон сэргэтэй хори бу
ряад Сагаалганаа хамта угтажа нэгэдэИэнээ мэдуулбэ. Бу
ряад арадайнгаа дунда хамагИаа олон тоотой хори бу
ряад угсаатан обог отогуудайнгаа тулоелэгшэдтэй нарин 
харилсаа байгуулжа, нэгэ бодолтой, нэгэ Ианалтайгаар 
«субажа ябаИан 6apachaa сугтаа байИан шаазгай хусэтэй» 
гэИэн арадайнгаа хурса мэргэн оньИон угэ баримталаад, 
эхэ Иайхан нютагаа эб хамта мандуулая!» - гэИэн уряал 
зондо табиба.

(Буряад унэн. 02.03.2016).

Аяга сай -  эдеэнэй дээжэ 

Сай шаналга

Эртэ урдын carhaa нуудэл байдалтай буряад зон эдеэ 
хоол болон сай шанаха, гэр дулаасуулхын тула гурбан 
iwynyyHhaa эхилээд, гурбан хултэй тумэр тулга хэрэглэдэг 
бай1пан. Сайгаа шанаха тогоогоо зууха тулга дээрээ тэгшэ- 
эртабижа (зууха -  гал тулэхэ нухэн -  глинобитный очаг).
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Гурбан хултэй тумэр тулга худеегэй зарим айлда мунее 
болотор байИан байха. Тогоон соогоо сай шанахадаа зуу 
ЬамарИан сай амтатай болодог, зуу булэИэн айраг Иайнаар 
эИэдэг гэЬэн угэтэй. Сайгаа оло дахин худхажа Ьамаржа 
байхадаа Арьяа-Баала бурхандаа зальбаржа, «Ом Маани 
Бад Me Хум» гэжэ маанииень уншажа сайгаа арюудханаб-
ди, саймнай амтан Ьайжардаг гэжэ хэлэдэг байИан.

Сай шанажа байхада орожо ерэ1пэн айлшаниие ама- 
най хэшэгтэй, Иайхан Ианаатай, Иэйниме хэлэжэ, юреежэ 
ябадаг хун байна гэИэн бэлгэ тэмдэгтэй. Газаа1паа орожо 
ерэИэн хуншье уреэлэй Иайхан угэ хэлэжэ, сай амсадаг 
гуримтай.

Сайн дээжэ ургэлгэ

Айлай эзэн эхэнэр углее бури эртэлэн бодожо сайгаа 
шанаад, галдаа, бурхан шутеендее сайнгаа дээжээр тахи- 
лаа ургеед, газаа гаража гэрэй эзэн (ехэнхидээ эхэнэр хун 
ургэдэг) сайн дээжэ ургэхэдее заабол толгойдоо малгай- 
тай, хамсытай хубсаИатай байха. Нютагайнгаа тахилга- 
тай хада уулын эзэд-сабдагуудта, тэнгэриин олон бурхад- 
та ургэжэ, гэр булэдее, эхэ зургаан зуйл хамаг амитадта 
Ьайниие хусэжэ, сайнгаа дээжые дурбэн зуг, найман хиза- 
ар руу ургэл хэдэг. Сай Иутэйшье, харашье байг хамаагуй.

Гэрэй эзэн эхэнэр дээжэеэ ургеед, гэрэйнгээ эзэндэ 
сай аягалдаг гэрэй эзэнэй угы байгаа haa, заабол дээжы- 
ень аяга соо хэдэг. Гэрэй эзэнэй Иуулээр айлшадтаа аха 
захаЬаань эхилжэ аягалха. Удаань гэрэй бусад гэшуудтэ 
сай аягалдаг байгаа.

Сай, эдеэ барижа байЬан хун заабол баруун гараараа 
угэжэ, зуун гарайнгаа альга дээшэнь харуулжа баруун га- 
райнгаа сарбууе улэ мэдэг дунгэжэ угэхэдэнь, сай, эдеэ- 
гээ хоер гараараа угэлсэжэ абалсаЬан болоно.
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Сайн аяга убэртэлээд ябадаг байИан

Урдандаа гонзод гэИэн хабтагаршаг аяга (пиала) соо 
сай аягалдаг байЬан. Юундэ хабтагар аяга байгааб гэхэ- 
дэ, гэр1пээ холо ябаЬан эрэшууп бухэн, ламанар еерынгее 
аяга убэртэлеед ябадаг байгаа. Энэнь хун бухэн еерынгее 
аяга coohoo уугаад, убшэ хабшанда халдахагуй гэЬэи уд- 
хатай байжа болоо. Хабтагар аяга буряад дэгэлэйнгээ эн- 
гэр соо убсуундээ хээд ябахадань 1паалта хэдэггуй байгаа. 
Аягаяа торгон будеер ореогоод ябадаг байЬан.

Сай аягалха ёЬо гурим

Элинсэгууднай сай аягалха тусхай гуримда басагадые 
бага HahaHhaaHb Иургадаг байМан. Нара зуб эрьелдэжэ 
байхаар гусэИее сай аягалхадаа, нэгэ орооИоной шэнээн 
дундаар аягалаад айлшанда барюулха, угы гэбэл айлша- 
най урда табиха. Аягатай сай, табагтай эдеэ ганса гансаа- 
раа табижа, барюулжа болохогуй.

Сай аягалха, эдеэ табаглан заЬахадаа нюсэгэн толгой- 
той байхагуй. Хундэ аяга барюулаад (гар дээрэнь) сай хэ- 
хые сээрлэхэ. Сайн амЬарта -  гусэ, домбо уудэн руу хоо- 
лойгоорнь харуулжа табихагуй.

Сай уухадаа пиалаяа табан хургаараа баряад, хургану- 
удаа дулаасуулдаг, тэрээнИээнь бухы бэе руу дулаан элшэ 
хусэн тарадаг. Пиала аяга x y h a H  модоной ундэЬеер дар- 
халдаг байгаалиин хэИэн угалзануудыень зохеожо, тус
хай будагаар шэрдэдэг, урэдэг, мун мунгэ алтаар гоео- 
хо. Модон аягаИаа гадна мунгэн пиала, гуулин пиала бии 
бай1пан.

Нуудэлээр гу, али аянда ябахаяа байхадаа зогсоод 
сай уужа, хоол эдижэ болохогуй. Ушарынь хадаа ашаан 
хэлтыдэг, гай тодхор боложо болодог. «Яарабашье ябууд
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уудаггуй, жаргабашье хэбтэжэ эдидэггуй» гэ1пэн Иургаал 
байдаг.

Аяга сайгаа барижа, ороЬон айлшадые угтажа хундэлхэ 
гээшэ хори угсаатанай ёЬо заншал ха юм. Хэды яаража 
ябаашье haa, аяга сайень уугаад гараха хэрэгтэй.

Дасанда сай барилга еерын удхатай

Дасанда ламанар, хубарагуудай ажаЬуудалда сай гээ
шэ еерын нангин удхатай. Хуралнуудай уедэ сай заабол 
аягалдаг. Дасан дугангуудта сай шанадаг тусхай хун бии. 
Ехэ хуралай уедэ ламанар забИар хээд сайладаг. Энэ саг 
манжа бариха саг гэжэ нэрлэгдэдэг.

Ехэ хуралай уедэ ямар бурхадта зорюулЬан уншалга 
болоноб, тэдэ бурхадынь дасан соо буужа ерээд, хэрэг 
бутээхэдэнь ламанарта хамЬалсадаг, харин сай барижа 
байхадань ламанартаяа харилсажа байдаг юм ха. Бурхад 
юрын нюдэтэй Иузэгтэндэ харагданагуй. Тиимэ ушарИаа 
Иузэгтэн ондоо юрын юумэндэ 1паналаа табижа, ее1пэд 
хоорондоо хеерэлдэжэ Иуунгуй, дасан ерээ хадаа маани 
мэгзэмээ уншажа 1пуубал буянтай.

Сай эгээл ехэ хундэ

Сай гээшэ буряад арадай нангин ундан гэбэл алдуу 
болохогуй. Буряадууд аяга сайгаар айлшанаа угтадаг, 
аян замдань удэшэдэг. Сай бэлэг барихадаа эгээл сэнтэй, 
тусхай хундэлЬэн бэлэг гээшэ гэжэ элинсэг хулинсагууд- 
най тоолодог байЬан. Хэр yrhaa сай бэлэг баридаг гурим 
мунеешье сагта мартагдаагуй ургэлжэлИеер. Иайн шанар- 
тай сай дээдын бэлэг болоод ябажал байдаг.
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Зутараан сай

Сай ешмээнэй талхатайгаар шанахадаа, typyyh т о г о - 
ондоо Toho хэжэ хайлуулаад, дээрэ1пээнь ешмээнэй тал- 
ха бага багаар сасажа хуурана. Талханайнгаа боро шар- 
гал унгэтэй боложо, эдеэнэй унэр гараха уедэнь шанажа 
шууИэн хара сайгаа бага багаар нэмэжэ худхан Иамарна.

Мун сайдаа xyypahaH ешмээнэй талха хэжэ, амта- 
тай унэр гаратарынь Иамаржа болгодог арга бии. Замбаа 
ИамарИан Иутэй сай болохо.

(Буряад унэн, 11.01.2017, 09.03.2016).

Нуудэлшэ буряад угсаатанай эдеэ хоол
Эртэ холын ye carhaa ажалша малша нуудэл байдалтай 

буряад арадай эдеэ хоол гол тулэб малай, ангай мяхан, 
ургамалай эдеэн, сагаан эдеэн байИан гэжэ туухэ гэршэл- 
дэг. Буряадууд загаИатай нуурта, ехэ yha голдо дутэ ню- 
тагжабал, загаЬа барижа эдеэн болгодог.

Урданай буряадууд hyeep элдэб олон янзын эдеэ хоол 
бэлдэжэ шададаг, сагаан эдеэндээ дуратай, Иун -  нангин 
эдеэн гэжэ тоолодог байИан. hyoep буйлуулагдаИан са
гаан эдеэн: ээдэмэг, тараг, айраг, хоймог, сусэгы, зеехэй, 
иилгэдэЬэн, сагаан тоИон, шара тоИон, суб, айрагай 
TohoH, айрЬан, ээзгэй, урмэн, хушеедэИзн, сагаан, шууЬэн, 
аарсан, хурууд, саламат, хурЬан, тогооной архи.

Углее буриин Ьун сэржэмЬээ гадна, саг ургэлжэ ажа- 
байдалдаа сагаан эдеэ хэрэглэжэл байдаг: 1пэеы дарал- 
гада, малай, ангай apha элдэлгэдэ, Ьэеы гэр барилгада, 
малай тул эмнилгэдэ. Нарай малда, ухибуундэ угжахашье 
саг болодог гэхэ мэтын элдэб юумэндэ сагаан эдеэн хэрэг- 
лэгдэжэл байдаг.

«Архи» (тогооной архи) -  это первая перегонка айрака,
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некрепкий спиртной напиток в старину предназначался 
для угощения гостей.

«Арза» - вторая перегонка айрака, более крепкий -  
для угощения небесных и земных духов.

«Хорзо» - спирт последней перегонки, использовался 
для лечебных целей.

Урдандаа буряадууд 40 наИатай болотороо архи 
уухагуй eho гуримтай байИан. Энэ eho заншалаа олон 
зуугаад жэлдэ алдаагуй ябажа, архиншадые шоо узэдэг 
бай1пан гээшэ.

Зунай, намарай дулаан сагта буряад зон hyyhaH бай1пан 
нютагайнгаа баялиг болохо элдэб янзын алим жэмэс -  
мойЬюн, долоогоно, улаагана, зэдэгэнэ, шасаргана, haMap, 
мун элдэб талын -  мангир, гоогол, черемша, тибЬюн, 
гэшуугэнэ, мэхэзрИэн, губэИзн, тарнааг, гэшэгэнээн гэхэ 
мэтын жэмэс, ургамалнуудые, ургамалай ундэИэ буйлуул- 
жа эдеэн болгодог.

Буряадууд зунай сагта хони гаргажа эдидэг, убэл тэ- 
эшээ адуун, ухэр уусэтэй байдаг. Намартаа ангай мяха 
олзолдог. 1пайндэрэй эдеэ хоол хониной болон мориной 
мяхаар бэлдэгдэдэг. Бухэлеэр шанагдаЬан мяхан, гэдэ1пэ 
дотороор олон тоото элдэб янзын эдеэн бэлдэгдэдэг. Хир- 
маса хэдэг заншалаа буряад зон мунеешье алдаагуй.

Хониной дотороор хэгдэИэн эдеэн
Хониной гэдэИэ доторые 
Хэлэ хазама хоол болгон,
Хэзээ yrhaa малша зон 
Хэрэглэжэ, эдижэ ябаИан.
Хээрын хэршэмэл мангиртай,
Беерын хэршэмэл еехэнтэй 
Шудхамал хотоото шуИан 
ШулИэ Иайруулма амтатай.
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Эльгэ, еехэ, мангир хэршэжэ,
УпэИэн шуЬантай худхажа,
Эреэлжэ болгон эдихэеэ 
Будуун гэдэ1пэндээ хэнэбди.
Сог дээрэ эльгээ шараад,
Ьэмжээр Ьайса ореогоод,
Сог дээрэ дахин шараад,
Ьугабша болгохо амтатайл.
Хотиргойе задалангуй сэбэрлэжэ, 
Хотируухай-бэтируухэйгээр 
LUyhaa шадамараар шудхажа,
Угаа амтархан эдинэбди даа.
Xoproohoop h y 6 h a ia h a H  
Хошхоногоо ариг угаажа,
Тогоондо хэжэ шанахада,
Зурхэндэ хурэмэ уегтэйл.
Урсэ, уушхан, гузээн1пээ 
Урууд уруудээр зуИэгдеед,
Ореогдоол нарин гэдэ1пээр,
Ормог боложо шанагдаал.
ХэршэИэн мяха, Ьюнгиноео 
Ьархинсаг соогоо шэхэжэ,
Бутуу болгожо удввд лэ,
Шанажа эдихэдэ гое даа.

Эрдэни ДУГАРОВ.

Хундын хонин теелэй

Хоридойн угсаата зон бухы баясхаланта удэрнуудтээ, 
жэшээнь, хурим дээрэ гу, али холоИоо морилжо ерэИэн 
хундэтэ айлшанаа хоймортоо Иуулгаад, сагаан эдеэгээр 
болон мяхаар элдэб хоол бэлдэжэ хундэлдэг гуримтай. 

Эгээл хундэтэй айлшандаа хониной теелэй баридаг.
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Хундын мяхан тон тэнсуу мяхатайгаар уеэрнь булгал- 
жа эмдэгдэдэг. Гурбан туруу мяхан: теелэй, ууса, убсуун. 
Туруу эрэ хундэ -  теелэй, эхэнэр туруудэ -  ууса, лама гу, 
али ноендо -  убсуу табидаг заншал бии.

14табагай нэрэтэ мяхан:
Эрэ хундэ сээжэ мяхан -  2 дала, 2 адхаал, 2 шэлбэ, 1 

ургэн = 8; Эхэнэр хундэ уусын 2 Ьуужэ, 2 можо, 2 шагайта 
= 6.

Бэшэ улэИэн нюрган, Иээр, хузуун -  эдэ юрын мяха, 
гэдэИэ дотор 17 табаг соо тэнсуугээр хубаажа, дээрэнь 
туруу ба нэрэтэ мяха табижархихада мяхан табаг бэлэн 
болошохо. Амаргал хони raprahaH хун эдидэг. Гурбан 
хундэ нэгэ табаг табигдаа haa, 51 хундэ хурэхэ.

Хототой халуун iwyhaH, будуун гэдэ1пэтэй эреэлжэ тус- 
гаар хундэ боложо айлшадай гар дамжан амалуулна. Эль- 
гэн Иугабша шарагдажа, айлшадта халуун Иугабша дурад- 
хагдаха.

Теелэй бэлдэлгэ: Ьайнаар хуухалжа yraahaH, ургэ 
хэлэн1пээнь МалгааИан толгой дабИатай уИан соо 
зеелэртэрнь шанаад, булан магнайдань хутагаар Ииилэжэ, 
хоер жабжадань гурба гурбан зуИэм бэлдэ1пэн мяхатай 
теелэйн хажуугаар ундэр хабИан, бэшэшье нэрэтэй мя- 
хануудаар хабшаИан табаг. Табагтай теелэйе миин таамаг 
абаашаад айлшанайнгаа урда табижархидаггуй, харин 
еерын онсо ёИо заншалаар табидаг. Бухы айлшадтаа мя
хан табаг табижа дуургэмсээрээ теелэйгее бариха.

Табагтай теелэйгее хоншоороорнь урагшань айлшан 
тээшэ харуулжа баряад, нара зуб хурылан, буряад дэ- 
гэлэй энгэр руу зуглуулэн табихадаа, найр нааданайнгаа 
гол удхые тайлбарилан уреэл хэлэжэ болохо.

Энэ ехэ хундэдэ хуртэИэн убгэн туруу алтан теелэйтэй 
табаг тогтоожо абаад: «Хонин Ьурэг малтнай хоймор ню- 
тагаа бурхеежэ, холо ойрын айлшадые хонин теелэйгеер
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хундэлжэ байхатнай болтогой» гэхэ мэтээр уреэл хэлээд, 
теелэйгее зуун гар дээрээ баряад, теелэйн духада гурбал- 
жан отолон хундэлжэ абаад, теелэйн баруун жабжа1паа 
заЬажа бэлдэИэн гурбан зуИэл мяха отолжо абаад, теелэй 
бариЬан хундэ гал заяашадаа, орон дэлхэйдээ ургэхыень 
угэдэг. Нугеедэ жабжаЬаань гурбан зуИэм мяха отолон 
абажа хоер хажуудаа hyyhaH хунуудтээ угеед, еерее эде- 
эд, теелэйгее нара зуб эрьюулэн, хоншоороорнь теелэй 
бариИан тамадада хундэеэ заладаг. Тамада ёИолон абаад, 
тэрэ дороо теелэйн ара тала1паань уураг тархииень абаха 
аргатай болотор нухэлеед, уншэн xa6ha хадхаад бусаа- 
даг. Убгэн туруу хабИаарнь улгэжэ уураг тархиИаань ама 
хуреед, теелэйгее доошонь хажуудахи нухэртее дамжу
улдаг. Хэдэн хун ама хуреед, тамададаа бусаадаг. Тэрэ 
теелэйн дуу убгэн туруудэ барижа болохо.

Уураг тархи амалуулха гээшэ гурбан тайлбаритай:
1. Эдеэ голожо болохогуй.
2. Хоолдо хомхойржо болохогуй гэИэн удхатай, амал- 

хын тэдысэ халбага бэшэ, уншэн xa6haH табигдана.
3. Теелэй дээдэ зэргын, хундэ ямбын Иулдэ. Хун гээд 

лэ теелэй табидаггуй. Убсуу хуухалаад, убсуунэй Ьэрбээе 
тэгшээр отолжо ханшартайнь шанаад, жэжэ мяхантай та- 
бихада лама хунэй хундын табаг болохо.

БууИэг -  ухэрэй убсуунэй туруу - бурханда табиха мя- 
хан.

Теелэйн табагта гэдэИз дотор ородоггуй. Айлша-ни- 
ие хундэлэлгын табагта хониной уншэн xa6ha, далын 
мэнгээрИэ, убсуунэй МэбэргэдэИэ хэдэггуй.

Нютаг нютагта теелэй барилга бага илгаатай байжа бо
лохо. Адуунай теелэй эгээл ехээр хундэлИэн тэмдэг гэжэ 
тоологдодог бай!пан.
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Ьээр хухара сохилго

Бури эртэ холын carhaa малша буряад эрэшуулэй нэгэ 
Ионин наадан болохо Ьээр шаажа хухалха eho заншал 
байЬан. Буряад эрэшуул малай, тэмээнэй Ьээр хухара со- 
хижо нюдаргынгаа шадал шалгадаг байЬан: нэгэ гартаа 
Ьээр баряад, нугее нюдаргаараа уулзуулжа эршэтэйгэ- 
эр сохибол, Ьээр тэнсэнгуй хухарха. Эндэ гарай дуршэл 
хусэн хэрэгтэй.

Хожомоо Буряад ороной зарим дасангуудта Сага
ан hapbiH хуралай уедэ улаан гараараа Ьээр сохижо ху- 
халхыень зондо дурадхадаг байЬан. Сохижо хухалха 
гэЬэн хун мунгэ табидаг ёЬотой. Ьээр сохижо хухалЬан 
хун сугларЬан мунгэ абаха ёЬотой. Дуй дуршэлеер баян 
хунууд Ьээрые ара нюргандаа баряад шаадаг байЬан ха.

Нэгэ баян айлда бухын Ьээр сохилгон болоЬон тухай 
Ьонин домог бии. Сагаалганаар энэ баянайда бар ехэ 
хусэтэй барилдааша Бухэ лама айлшан бууЬан. Эндэ бу
хын Ьээр сохижо хухалхаяа олон хун сугларанхай. Бухэ 
лама туулмагтай мунгэнэй ехэ болоходо, эгээ Ьуулдэ Ьээр 
сохихо Ьанаатай Ьуугаа. Энэ Ьээрэй баян эзэн Ьанаандаа: 
«НамарЬаа эхилээд нойтон шэбхэ соо хэбтэЬэн, хатаагуй 
Ьээрни хухарангуй тэсэжэл узыш даа» гэЬэн бодолтой 
Ьуутарынь, хуушарЬан тэрлигтэй наЬажаал болоЬон Сан- 
жайжаб убгэжеел хурэжэ ерэбэ. Бухэ лама: «Эндэ шинии 
хухалха Ьээр угы. ГурееЬэнэй Ьээр хухалбалшни шамда 
болоо», - гээд шангаар энеэбэ.

- Эндэшни бар ехэ хусэтэй, томо бэетэй хунууд бухын 
Ьээртэй туршалсажа байна. «угытэй айлнуудай буруугай 
Ьээр сохижо мунгэ олоболшни дээрэ», - гээд баян энеэ- 
жэ оробо. Санжижаб баабай хороо бусалжа, мунгэ табяад, 
Ьээр абамсаараа сохижол мэдэбэ. ЯЬанай толгой «тас» 
гэжэ хухараад, Бухэ ламын духада буужа, Бухэ лама
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буглэржэ унашаба. Баян мэгдэжэ, yha сасажа мэдээ ору- 
улба.

«Ьээр сохижо хухалхада бар ехэ хусэншье, томо худэр 
бэешье энэ нааданда хэрэггуй, гансал гарай оньЬон хусэн 
хэрэгтэйл даа», - гэжэ хэлээд, сугларЬан туулмагтай 
мунгыень абажа тэрлигэйнгээ убэртэ хээд, гэртээ ябаЬан.

Ьээр шаахадаа хун гарайнгаа бухы хусэ элсуулжэ 
оньЬыень олохо, оножо сохихо арга бэлигтэй болоно. 
Альганайнгаа эрмэгээр амба сарай Ьээр хухара сохижо 
байЬан хун хэдынэйшье сагта бэеэ хамгаалха аргатай.

Уусэ тухай ойлгосо

Мунее сагта буряад зон намар хуйтэн болоходонь ма- 
лаа гаргажа амбаартаа хэхэдээ, мунее жэлэйнгээ уусэ 
хээбди гэлсэдэг. уусэ тухай толи соо бэшээтэй: нуудэл 
байдалтай ажалша малша буряад угсаатан убэлэй сагта 
хабар эдихээр бэлдэжэ хадагалЬан мяхые уусэ гэдэг бай- 
гаа. Гурбан аргаар мяхаяа арЬандань хадагалдаг байгаа. 
Эртэ урдын carhaa буряад зон уусэеэ гаргахадаа Ьухеер 
мяхаяа эбдэнгуй, гансал хутагаар уе мусеернь Ьалгаажа 
хургэдэг байЬан.

1. Бодо малай мяхые убшэЬэн задагай арЬандань оре- 
ожо хадагалха арга бии. Энэ аргаар мяха хадагалхадаа, 
бэлдэЬэн арЬанайнгаа дунда хамагай доронь ууса табижа, 
дээрэнь ха, гуя, Ьээр, хузуу, убсуу бага зэргэ хургеед, жэ- 
жэхэн болгоод, хобхолжо абахада бэлэн байхаар ябтал- 
жа арЬан соонь хии орохоор бэшээр ореохо.

2. Жэжэ малай уе мусеернь ЬалгааЬан мяха туул- 
маг болгожо убшэЬэн арЬан соо хии зайгуйгеер шахажа 
дуурэтэр хээд, амЬарыень уяха.

3. Хони, ямаа урлэхэ аргаар гэхэ гу, али гэдэЬэ до- 
торыень хойшонь гаргажа абаад, арЬатайнь хургэЬэн
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бухэли бутэн хони, ямаа хабарай сагта гэдхээжэ, арЬыень 
убшэжэ, шэнэ мяха ашагладаг байгаа. Иимэ уусэ мяхые 
холын харгыда ямаршье унаада тээжэ абаашахада таа- 
рамжатай. Хабар малай туранхайда мал гаргангуй, шэнэ 
мяха хэрэглэхэ арга боломжо байЬан.

Хирмаса хэхэ арга

Уусын мяха бэлэдхэхэтэеэ хамта хирмаса хэлсэдэг 
Иайхан заншал эртэ урдын carhaa бии бай1пан. Буряад 
зон малайнгаа дотор мяха бултыень хэрэглэдэг. ГаргаИан 
ухэрэйнгее гузээ Иархинсаг, гэдэИз Иайса угаажа сэбэр- 
лээд, эльгэ, зурхэ, беерэ, уушха, дотор еехэ, ухэрэй мя- 
хатайгаар хэршэжэ холеод, ухэрэй гузээн соо ореогоод, 
нарин гэдэИзэр оёжо болохо, угышье haa хониной, яма- 
анай гузээнэй бэржэгэр талыень газаа тээшэнь харуулан, 
зосоонь хирмасынгаа мяха хэжэ хургэхэ.

Ухэрэй дотор мяхаар хээ haa, ухэрэй дотор мяханай 
хирмаса гэхэ. Хэрбээ хони ямаанай дотор мяхаар хээ haa, 
хони ямаанай дотор мяханай хирмаса болоно. Хирмаса- 
ар ямаршье хоол хэжэ болодог. Хирмасын шулэн маша 
амтатай. Хирмаса микроэлемент ехэтэй, хунэй бэедэ ехэ 
ту1патай юм.

«Нуудэлшэдэй тайлбари толи» 
хэрэглэжэ бэшэгдэбэ.

(Буряад унэн. 21.12.2018. Б.Гындынцыренов).



Эрэ хунэй буряад хубсаИан

Мунее сагта буряад дэ- 
гэлээ умдэдэг боложо, ур- 
данаймнай Иэйхан заншал 
Иэргажа эхилээ. Эрэ хунэй 
дэгэл ехэнхидээ хухэ, но
гоон, хурин будеер оедог 
байна. Дэгэлэй заха хара 
хилэн будеер, энгэрынь 
гурбан унгын зуруудаар 
гоеогдоно. Дэгэлэй эн- 
гэрэй дээдэ зурагар гое- 
олтонь -  хухэ огторгой, 
хунэй сэдьхэл арюудхан 
Иулдэ ургэхэ. Дундахи 
зурагар гоеолтонь хара -  
урэжэлтэй газар, хэшэг 
буян тогтохо улзытэй. До- 

одо улаан зурагарынь халдаЬан муу муухайе, хараал шэ- 
рээл угы хэжэ, арюун сэбэр байлгаха уреэлтэй. Дэгэлэй 
хамсыдань туруунуудые хэдэг. Тобшонууд дэгэлэй заха- 
да, ээм дээрэ, hyra доро болон ташаандань хадагдадаг. 
Тобшоео дороИоо дээшэнь эхилжэ тобшолхо. Эгээл дээ
дэ тобшо хэшэг буянай 1пулдэ гэдэг. ТиимэИээ далга аба- 
жа байхадаа, аха захатанай уреэл хэлэжэ байхада дээдэ 
тобшоео тайлаад, «уреэл тогтохо болтогой» гэжэ hyyxa. 
Дунда тобшонь -  унэр баянай, доодо тобшонь -  адууИа 
мал баялигай 1пулдэтэй гэИэн удхатай. Тобшонууд мунгэн, 
зэд, гуулин илгаатай байЬан.

Хун xy6cahaa тайлахадаа малгайгаа абажа, дээдэ 
тобшоИоо эхилжэ тайладаг; хубсалхадаа гутал1паа эхил
жэ, доодо тобшоИоо эхилжэ тобшолдог. Тобшонуудаа зуб
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буруу тобшолЬюнЬоо хунэй наИан дулдыдадаг.
Эрэ хун зуун гараа туруун хамсылдаг, эхэнэр хун бару- 

ун гараа туруун хамсылдаг ё1ю заншалые турэ найр дээрэ 
нарин сахидаг байЬан.

Эрэ хунэй ажалай дэгэлэй энгэр юрын хубеетэй байдаг. 
Ажалай дэгэл хунгэн, бухэ будеер оегдохо, сомор, ажал 
хэхэдэ тааруу байхаар оегдодог бай1пан.

Эрэ хунэй буИэ, малгай

БуИэ малгай хоер эрэ хунэй нэрэ хундын Иулдэ, eho 
гуримай хундэтэ тэмдэг гэжэ буряад угсаата зон ехэ на- 
ринаар хандадаг байИан. Эрэ хуниие буИэтэй хун гэжэ 
хундэлдэг. Эрэ хун урдандаа заабол буИэ буИэлдэг байгаа, 
буЬэгуй хун ахир тулюур эрэ гэЬэн удхатай. Нуудэлшэдэй 
дунда «муушье haa эрэ, мохоошье haa хутага» гэжэ ябаган 
угэ бай1пан.

БуИэтэй хун гэИэн ойлгосо хэзээ бии болооб гэжэ 
мэдэгдэнэгуй. Юрэдее дэгэл дээгуурээ буИэ буИэлеед 
ябахада бэе баряад дулаан, 1палхи хуйтэнИее аршалдаг, 
дэгэлэйнгээ убэртэ тон хэрэгтэй юумэеэ хээд ябажа бо
лохо, буИэдее хутага, хэтэеэ зуухэдэнь тааруу. Малша, аг- 
нууша буряадууд эртэ холын сагта буИэтэй болоИон бай
гаа гэхээр. Ямар юумээр буИэлдэг байгааб? Хожом будеер 
буИэлдэг болоИон ааб даа.

XIX-XX-дохи зуун жэлнуудтэ элдэб торгон буЬэнуудые 
хитад наймаашад Эрхуу, Дээдэ-Удэ хотонуудаар асаржа 
унэтэй сэнтэйгээр наймаалдаг байгаа: 1. Иолонго мэтэ гоё 
угалзатай хитад торгон «янжан» буИэ. 2. «Янжан» буИын 
удаа унэ сэнтэй, торгон yTahaap хунэй гарай уран аргаар 
бутээгдэЬэн «Дурдам» буИэ баИал гоешоогдодог байИан.
3. Торгон yTahaap нэхэИэн «УтаИан» буИэ Янжан, дурдам 
буИэнуудИээ дутуугуй гое. 4. Юрын будеер оегдоИон «Ха-
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заан» буИэ угытэйшууп буЬэлдэг. БуИын утань -  2 алдаИаа 
улуу, ургэниинь -  3 (леем. БуИэ гансал гоёын тулада бэшэ, 
буИэ хуйтэнЬее хамгаалжа, хунэй энхэ элуурые хамгаал- 
ха уургэтэй. Byh3 буИэлхэдее тэг дунда1паань урдаа баря
ад, бэеэ тойруулаад Ьеергэнь урагшань гаргахадаа, ха- 
жуу тээшэнь хоер захануудыень ореон Иагад буЬэ руугаа 
шиихаха хэрэгтэй. БуИынгее узуурнуудые Ьанжуулаад 
ябажа болохогуй.

БуИэеэ тайлаад дээрэ улгэхэ. Бу1пэ газарта хаяжа, алха- 
жа болохогуй, 6yha хайшалжа, таИалжа болохогуй.

Ухибуудэйнгээ баганууд байхада, хубуун басаган хо- 
ерой эсэгэнэр нэрэ хундынгээ 1пулдэ тэмдэг буИэеэ хани 
барисаанай нухэсэлэй Иулдэ тэмдэг болгожо андалда- 
даг байИан. Бу1пэеэ андалдаИан хунууд анда нухэд, ху- 
данууд болодог. Анда нухэд болоходоо ганса буИэеэ 
андалдахаИаа гадна, зарим ушарта мунгэн хутагаяа, 
мунгэн эмээл, гуйгоешэ мориёошье андалдаха ушар бо
лодог байЬан.

Мунее энэ урданай заншалта болоИон ёИо гурим мар
та гдаа.

БуИэтэй хунэй гоелто -  хутага хэтэ хоер

Хутага -  эрэ хунэй hyp Иулдые ургэжэ ябадаг нан
гин зуйл гээшэ. Эртэ урдын carhaa угаа ургэлжэлуулхэ 
хубуунэй турэхэдэ хутага бэлэглэдэг байЬан. Тэрэ хутага 
эсэгэИзэ хубуундээ дамжуулагдадаг ёИотой. Хутагын ба- 
рюул, хуйнь мунгэн хубеетэй, элдэб шулуун гоеолтотой, 
Ииилууртэйшье байха.

Урданай буряадуудай нэгэ тон шухала зуйл -  хэтэ -  
Жаахан арЬан суумхэдэ (кошелек) булад тааруулжа хэтэ 
дархалдаг. Хэтэ соогоо узууртэй сахюур, хуЬанай уула 
хээд ябадаг. Хэтэ дархалхадаа хара унгэтэй зеелэн зуру-

5 Z 5 Z 5 Z 5 Z 5 Z  104 5 Z 5 1 5 Z 5 Z 5 Z



уд булгайр дээрэ мунгэ гуйлгеед, эрэшуул зуудхэл болго- 
жо хэтэ, хутага, хеергын хажууда буИэдее зуугээд ябадаг 
байЬан. Энэ заншалынь ажалдаа, агнуурида амжалтатай, 
хусэ зоригтой ябаха гэИэн удхатай байИан ха.

Хутагаяа урдаа зуугээд зоной урда гараха гээшэ буруу. 
Хутага баруун raphaa ара талада зуугдэхэ ёИотой. Гэртэ оро- 
ходоо хутагаяа гэнжэИээнь доошонь 1панжуулаад ородог 
бай!пан. Энэнь хадаа Иайн Ианаагаар ерэИэнэй тэмдэг гээшэ.

(Буряод унэн, 18.01.2015, Ц.Сампилова).

Гэр булын эзэн -  буИэтэй хун

Эртэ урдын carhaa гэр булэеэ хангагша эрэ хундее, ури 
хуугэдэйнгээ эсэгэдэ тусхай ямба узуулжэ, эдеэнэйнгээ 
дээжые табидаг, эрэ нухэртее урин Иайнаар хандадаг 
эхэнэрнууд урэ хуугэдтээ Иайн Ьургаал жэшээ харуулдаг 
eho гуримтай байМан.

Баабай хун -  гэр булын эзэн, гэр айлай hyp 1пулдэнь бо- 
лоно. Баабай гээшэ гэрэйнгээ хоймор талые эзэлээд, ухи 
хуугэдээ эрхэлуулжэ, Иургаал заабари хэлэжэ 1пуудаг, гэ
рэй эзэн эхэнэрэй тушэлгэнь болодог.

Гэрэй эзэн болоИон баабайн шанар шэнжэ:
1. Бухы юумэндэ анхаралаа хандуулха, хожом холые 

бодожо шадаха.
2. Туни тубшэн Иайн зан заншалаараа жэшээ харуулха.
3. Номгон даруу, хулисэнгы сэдьхэлтэй байха.
4. Ажабайдалаа хангаха дуй дуршэлтэй, ажалша бэрхэ 

байха.
5. Урэ бэеэ ундылгэжэ хулыень дуреедэ, гарыень ган- 

загада хургэхэ зорилготой байха.
«Абынгаа байхада хунтэй танилса, агтынгаа Ьайнда 

газар узэ», «ТурэИэн дайда -  эхэ, абын Иургаал -  алтан» 
гэхэ мэтын oHbhoH сэсэн угэнуудые Ианажа яба.
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1920-еод онуудИаа саг ондоо боложо эхилээ. Комсо
мол, парти, хамтын ажалда оролгон. Энэ carhaa хун зо
ной, буряад гэр булын харилсаан хубилаа. Эхэнэрнууд 
эрэшуултэй адли хундэ ажалда сулоегуй ябадаг болоо.

Саашадаа дайнай хундэ жэлнууд. Дайнай Иуулдэ 
эрэшуул усеорео. Олон эхэнэрнууд эрэшуултэй адли 
худэлжэ, нэрэ солоньоедееургаа. Эхэнэрнууд эрэшуулИээ 
дутуугуй ажал хэжэ, олзотой омогтой ябадаг болоо. Гэ- 
бэшье, совет засагай унатар зон бултадаа ажалтай. Айл 
бухэн гэр булэеэ хам1пажа хангаад, гэр булын эзэн урда- 
найнгаа заншалаар буИэтэй хун байЬаар.

X X I-дэхи зуун жэлдэ СССР гурэмнай бутаржа, буришье 
ондоо саг боложо, аргагуй тургэн баяшуул бугэдэ зонЬоо 
илгаржа эхилээ. Мунее иимэ сагта эдэбхитэй бэрхэ 
эхэнэрнууд мунгэтэй ажалда худэлжэ гэр булэеэ хусэд 
хангадаг боложо байнхай. Олзотой Иэйн ажалда худэлжэ 
байЬан эжынэр мунее сагайнгаа байдалда тааруулан урэ 
хуугэдээ зуб муреер хумуужуулхын тулее, нэн туруун 
мунее ажалгуй h y y h a H  гу, али бага олзын ажалтай гэрэй 
эзэн болохо ухибуудэйнгээ эсэгын нэрэ Иулдэ ургэжэ, 
хундэлжэ байбал ухибуудтэ Иайн Иургаал болохо. Мун 
«буЬэтэй хунее ургеед ябабалшни тулга болохо, дара- 
ад ябабалшни -  дарамта болохо» гэЬэн арадай сэсэн 
угэнууд баИал гунзэгы удхатай. Илангаяа мунее уе сагай 
залуу эхэнэрнуудтэ ёЬотойл Иургаал заабари болохоор. 
Манай юртэмсэдэ мунхэ юумэн угы Иэмнай даа. Мунеедэр 
ажалтай байИан хун, углеедэр ажалгуй болошоод байдаг 
саг ерээ. Мунее Иайн ажалтай боложо шадаашьегуй h aa, 
буИэтэй хун хэдынэйшье сагта гэр булын эзэн ха юм даа. 
Урданай буряадай зарим нэгэ гурим заршам баримтал- 
жа, буИэтэй нухэрэйнгее, хубуун уриингее h y p  Ьулдыень 
еедэнь ургэжэ байбал Ьайн.

(Буряад унэн, 22.02.2017, 8.04.2015).
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Эхэнэрэй буряад хубсаИан

Нуудэл байдалтай буря
ад арад бухэли наЬандаа 
убэл зунгуй дэгэлтэе- 
эл ябадаг байгаа. Эхэнэ
рэй хубсаИан тухэлеерее 
h0M0H, басаган, Иамган 
дэгэл байдаг. Хэрэглэхэ та- 
лаараа гэрэй, худее айлда 
ябаха, ехэ найр нааданда 
умдэхэ дэгэл байха. Ажалай 
дэгэл хунгэн, бухэ будеер 
оёгдохо, сомор ажал хэхэдэ 
тааруу байдаг байЬан. Эрэ 
хунэй ажалай дэгэлэй энгэр 
юрын хубеетэй байдаг. Гэр
тээ умдэдэг Иамган дэгэл, 
тэрлиг булуубшатай байдаг 
байИан.

Басагадай дэгэл хамсы залгалаагуй, сээжэнь ургэлжэ 
аад, татааИатай энгэртэйхэн байгаа. Басаган дэгэл, 
ухибуудэй дэгэл эрэ Иомон дэгэл шэнги элдэб янзын 
унгэтэй буЬэтэй байдаг. Уужа ута, богонишье байдаг.

Тон хугшэн хун уИэеэ абхуулжа адиста хуртеед, 
буян уйлэдэхэ шабганса болоходоо хунгэн Иомон дэгэл 
умдэдэг.

Бэрхэ нарин уран гартанай оёИон дэгэл гоеор харагда- 
ха, оедол хадхасань жэгдэ, дутэ, эли бэшэ байха. УмдэИэн 
хундэ тэгшэ Иайнаар hyyxa, эндэ тэндэнь Ьарюу гу, али 
хормойн досоодонь Иэлгэлдэжэ унжыИан юумэн байхагуй.

Хэр yrhaa хойшо буряад басагад арбаад бага гаран 
HahaHhaa гэртэхиндээ заалгажа, эжынэрэй xapyyhaH



доро оедолдо Ьуража бэрхэ оедолшон болодог байЬан. 
Урдандаа дэгэл хубсаЬаяа эхэнэр бухэн гэртээ еереел 
оежо бутээдэг байЬан. Тон баян зон оедолшонтой байЬан.

Буряадууд убэлэй xy6caha гол тулэб хониной, хурь- 
ганай, ямаанай, мориной aphaap, мун элдэб ангуудай 
aphaap оежо умдэдэг байЬан. Хабар намарай хубсаЬа 
бага нооЬотой aphaap, зунай xy6caha нимгэн Ьарьмайгаар 
оедог байгаа. Хожомоо будеер оедог, арЬан дэгэлнуудээ 
будеер гадарладаг болоо. Хитад наймаашад элбэг боло
жо, баян, дунда шадалтай буряадууд xy6caha хунараа зу- 
заан сэмбэ буд, хубэн, элдэб хитад буд, торгон хургы, 
хилэн хэрэглэжэ оедог боложо эхилээ. Тобшонууд тухай 
«Эрэ хунэй буряад хубсаЬан» соо уншаха.

Буряад эхэнэрэй гоеолтонууд

Буряад эхэнэр малгайгуй, толгойдоо гоеолтогуй 
ябадаггуй байЬан. Эртэ урдын carhaa элдэб зуудхэлээр 
бэеэ шэмэглэдэг, тиихэдээ зуудхэлнуудтэ тусхай удхатай 
эди шэди оруулжа, муу хусэнЬее бэеэ хамгаалжа аршал- 
ха гэЬэн зорилготойгоор умдэдэг байгаа. Юрын байдал- 
даа хадамда гараЬан эхэнэрнууд Ьиихэ, бэЬэлиг зуугээд 
ябадаг. Бэшэ Ьайндэрнуудтэ баян, угытэй байдалЬаа дул- 
дыдан янза буриин гоеолто зуудэг байЬан. Зуудхэл гээ
шэ угаа хамгаалха тэмдэг гэжэ тоолодог, тиимэЬээ дунда 
хургандаа бэЬэлиг зуудэггуй байЬан. Бэеын хамгаалта 
Tahapxa, ами наЬанда муу гэдэг. Нэгэ хургандаа хоер 
бэИэлиг зуудэггуй, сарбуудаа хоер бугааг зуудэггуй. За- 
рим баян буряадууд гарайнгаа олон хурганда бэИэлигтэй 
ябадаг байИан.

Толгойн уИэнэй гоеолтонууд ехэнхидээ шурэ (коралл), 
хуба (янтарь), номин (лазур) шулуунууд. Буряадууд унэ 
сэнтэй хуба, шурэ шулуунуудта ехэ дуратай. Шурэ шулуун
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жаргал асардаг, хунэй Ианаа сэдьхэл арюудхадаг гэИэн 
ябаган угэнуудтэ этигэдэг байгаа. НаймаашадМаа ухэр 
малай сэнгээр худалдажа абажа басагадаа, 1памгадаа го- 
еодог байИан. Буряад эхэнэрнууд гэзэгэдээ гоеолто хэхэ- 
дэ уЬэнэй хусэл шангардаг, уЬэнэй гоеолто баЬал нэгэ 
хамгаалта гэжэ этигэдэг дээрэЬээ, уЬэеэ элдэб гоеолтоор 
шэмэглэдэг байЬан. Буряадууд эртэ урдын carhaa мунее 
болотороо «гэзэгэ дээрэхи гоеолтоо хангир жэнгир хата- 
рая» гэжэ дуулалдаЬаар.

Шурэ, ЬубЬад, хуба, номин гоеолто зуудхэлнуудынь 
эхэЬээ басаганда ородог ёЬотой. Олон уе дамжажа ябаЬан 
зуудхэлнууд эртэ холын сагта бутээгдэЬэн унэтэй, сэнтэй 
байдаг байЬан.

Урданай буряад эхэнэрнууд мунгэн гуу гоеолто зуудэг 
байЬан. убэрэй гуу-шурэнуудые таблан ЬуулгаЬан, дээдэ 
таладаа бутуутэй. Эхэнэрэй хузуундэ зуудэг тухэреэн, 
тэбхэр мунгэн гоеолто. Буряад эхэнэрнууд мунгэн гоеол- 
тонуудые олоор зуудэг байгаа. Мунгэн зуйл арюун, нан- 
гин юумэнэй Ьупдэ гэжэ тоологдодог, юундэб гэхэдэ тэрэ 
муу юумэ, муу элшэ, муу микробуудые усадхаха шэдитэй 
тумэр гэжэ тоологдодог байИан.

Даруулга

Даруулга -  буряад эхэнэрэй заншалта толгойн гоеол
то 3 см ургэнтэй, утань толгойн хэмжуурээр тайруулЬан 
хуЬанай уйИэн хара хилэнгээр буреэтэй, тэг дундань нэгэ 
томо хуба, тэрэнэй хоер тээ хоер шурэ, саашань ного- 
он оюун алтарма эреэн номин, элдэб хухэ шулуунуудые 
Иэлгуулжэ улхеед, даруулгаяа тойруулжа хададаг (оедог). 
Энэ гол гоеолтын дээрэнь, доронь унгэтэ шулуунууд оег- 
додог.

Туйба -  Иамгадай хоер гурлее уИэндее зуудэг гоеолто.
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Хээ -  20-25 см утатай хоер утаИанда упхэИэн, дун- 
дуураа хубатай шурэ. Басагад Ианшагтаа бухэлэн зуудэг 
байЬан.

Гэзэгэ -  утань татааЬанда хурэхоер хара буд дээрэ 5-6 
уе шурэ хадаИан, шурын хоорондуур Ииилууртэй болон 
тоборюулгануудтай зурууд мунгэнуудые хадаЬан уИэнэй 
гоеолто гээшэ. Басагад энэ гоеолто еерынгее гэзэгэдэ 
шагтагалдаг.

Мунее сагта бэрхэ уран дархашуул урдын буряадай гое 
Иайхан бутээлнуудые дууряажа, муное сагай шэнжэ тухэл 
оруулИан зуудхэлнуудые бутээжэ наймаанда табидаг бо- 
лонхой. Элдэб унэтэ шулуунуудаар бутээ1пэн гоеолто суг 
зуудэг, умдэдэггуй. Алтан мунгэн хоерые холидоггуй. 
Бухы шулуунуудта жемчуг, бриллиант таарадаг, харин 
сапфир, изумруд, рубин шулуунуудые суг умдэдэггуй.

Мунее сагта. Ута хузуундэ богонихон гэнжэ, колье, 
ожерелье зуудэг. Олон зуудхэл хузуундэ таагуй, муухай- 
гаар харагдаха. Ажалдаа, багахан уулзалгада, ямар нэгэ 
хэлсээ баталалга гэхэ мэтэ уйлэнуудтэ, тон ехэ хамга- 
алалта, абаралгын удха шанартай бэшэ haaHb, ехэ гое 
зуудхэл зуултэгуй. Томо зуудхэлнуудые олоор умдэхэгуй. 
Томо зуудхэл хузуундээ умдее haa, хунгэн Ииихэ шэхэн- 
дээ зуухэ. Иуулэй уедэ буряад арадай заншалта ундэИэн 
хубсаИан Мэргээгдэжэ эхилээ. Зарим хунууд буряад дэгэ- 
лээ умдэнхэй Майндэртэ, уулзалгада ерээд ябахадаа, бу
ряад гутал, малгайгуй хун гое Иэйханаар харагдадаггуй 
гэжэ хэлсэдэг. Буряадай заншалта хубса1панай нэгыень 
умдеед, нугеедыень орхеод байхада ехэ таагуй байдаг.

ундэИэн буряад xy6cahaapaa Ьонирхожо, гоешоожо Са
гаалган болон Ьайндэрэй уулзалгануудта, театрта зарим 
зон умдэдэг болобошье, хотын гудамжада жэнхэни буря
ад хубсаИатай хун харагдасагуй. Ганса нэгэн хун буряад 
хубсаИаяа умдеед, зоной анхарал татахаяа аягуйрхэнэ.



Зон гоешоожо Ьюнирхон харана ха юм. Буряад орондоо 
байгаа хадаа турэл арадайнгаа буряад хубсаЬа олоороо 
умдоед ябадаг болоходо, ондоо зон Ьонирхохоео сохом 
болихол даа. ееИэдеешье аягуйрхэхэеэ зон болихо гэжэ 
Ьанагдана.

Гое торгоор оегдоЬон буряад дэгэлнууд Иайндэртэ 
умдэгдэнэ. Муное уеын байдалда тааруулан юрын 
хубсаЬа буряад маягтай болгожо буряад угалза нэмээд, 
удэр буриингое ажабайдалда, ажалдашье, гудамжадашье 
умдэхэдэ тааруу.

(Буряад унэн, 07.12.2016. Ц.Сампилова). 

Буряадай гутал

Буряад зон эрмэгтэй гутал умдэдэг байЬан, муноешье 
умдэИеор. Эрмэгтэй гутал хулдэ урин, хунгэн. Ухамай бу
ряадууд гутал хубсаИаяа ееЬэдее оедог. Хара булгайгаар 
зулаг, зуузай барижа оеЬон сэмбэ туриитэй иишэг гутал 
хунгэхэн хунэй хулдэ урин зохид.

Нуудэлшэ буряадууд гуталаа aphaap, Иэеыгээр оеод, 
Иэеыгээр, aphaap улладаг байИан. Дулаанай сагта бороо 
хурын уедэ зарим хунууд aphaH шархи гутал умдоед яба
даг байЬан. Шархи малай годоор хэдэг. Годоной бутуу 
талань шархиин урдахи болодог, хулее хээд, адуунай 
дэлИзэр TOMohoH уялаануудтай. Урда холо сагай «шар
хи» гутал мартагдаагуй, манай уе сагта хурэжэ ерэЬэн. 
НаЬажаал зон, миниишье уетэн шархи умдеед, шиигтэй 
газарта уб1пэндэ ябагша Иэн. УИа шабарта умдэхэ резинэ 
гутал угы саг.

Урданай буряадууд хожом гуталаа зузаан сэмбээр оедог 
болоходоо, элдэб угалзануудаар гоеохо. Эхэнэрэй убэлэй 
гутал хониной aphaap, эрэшуулэй гутал боро гурееИэнэй 
aphaap оедог байЬан. Хори зоной гуталай хоншоор заабол
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дээшээ шантайИан байдаг байМан. Энэнь гуталай хоншоо- 
роор газар Иэндэжэ ябахые сээрлэИэн удхатай. Эхэ газа- 
раа хундэлИэн тэмдэг бай1пан.

Гутал соогоо ореолтоЬюо Иураггуй тааруу зохид шагайб- 
ша гэхэ гу, али оймИо умдэхэдэнь зеелэн, дулаан байгаа. 
Хониной нооЬоор нимгэхэнээр Ьэеылээд, Ьулаханаар со- 
хижо валенка шэнги Иуеытэй болгоИон шагайбша-оймЬо 
бутээжэ умдэдэг байЬан.

Гутал, убэлэй арИан дэгэл оёходоо, малай хойто хулэй 
шурбэИэ хилгаа1пантайгаар томожо хэрэглэдэг байИан. 
ХилгааЬантай T0M0h0H шурбэИэн гайхалтай бухэ ута1пан 
болодог. Урда сагта ута1пан хомор байЬан.

Зунай гутал мориной зеелэн aphaap гу, али ямаа
най, хониной элдэЬэн aphaap хэЬэн нимгэн булгайраар 
оедог байгаа. Будеер юумэ оеходоо ХитадИаа, ондоо 
тээ1пээ acaphaH yTahaap оедог. Хожомоо хонинойнгоо 
нооИо ээрэЬэн утаИаар шагайбша, оймЬю, баарья, оройб- 
шо малгай оедог боложо эхилИээр, саашадаа буряад зон 
нооИоороо хубсалдаг болоо.

Хори угсаата зоной ундэИэн заншалта хубсаИан гэ- 
бэл: буряад дэгэл, улаан залаатай малгай, эхэ газараа 
эмдэхэгуйн тула еедэнь хитайлга1пан эрмэгтэй гутал, 
угалза хээнуудээр гоеогдоИон элдэб сагта умдэхэ иишэг- 
шье, улаадхашье, туриитэй шархишье, хунгэн булгайр ша- 
ахайшье элинсэгуудэймнай эртэ урдын гуталнууд байИан.

Хун малгайгааабажа,дээдэтобшоИооэхилжэхубсаМаяа 
тайлахадаа, гуталаа эгээл Иуулдэ тайладаг, харин хубсал- 
хадаа тон туруун гуталаа умдэжэ хубсалдаг ёИотой.

Юумэн бухэн еерын удхатай, еерын заншал гуримтай 
бай1пан. ТиимэИээ угсаатанайнгаа дамжуулИан ё1по заншал 
сахижа ябаха зоной уялга.

S Z S U U Z S Z  112



Хори буряадай малгай

Урдандаа буряад хун малгайгуй ябадаггуй байИан. 
Малгайгаа дэгэлэйнгээ тухэлдэ, унгэдэ тааруулжа оедог 
бай1пан. Малгай нарин гараар урлагдан бутэдэг хубсаИан. 
Убэлэй шэгэбшэтэй малгайе, хониной хурбэдхэ aphaap, 
элдэб ангай -  булганай, халюунай, норкын, шэлуу1пэнэй 
aphaap доторлодог байЬан.

Шэгэбшэтэй малгай, тойробшо малгайнууд заабол ула
ан залаатай байха ёИотой. Торгон улаан утаИа томожо за- 
лаа хэдэг байгаа.

Шэгэбшэтэй ба тойробшо малгайнуудай оройнууд хори 
угсаатанай арбан нэгэн эсэгын тоогоор шэрэжэ хушэИэн 
арбан нэгэн оедолтой байдаг.

Шобогор хухэ оройтой тойробшо малгай хара сэмбэ, хара 
хилэн гу, али хурьганай aphaap тойробшо хэдэг байгаа. Хухэ 
унгэтэй оройнь хухэ мунхэ огторгойе Иулдэлдэг. Тойробшо 
малгайн оройдо гурбан ондоо юумэн харагдадаг:
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1. Дэнзэ. Тойробшо малгай оройдоо мунгэн гу, али 
шурэ дэнзэтэй байха. Дэнзэ юрын хун хададаггуй, харин 
баян, ноен, баатар, ехэ эрдэмтэн дэнзэ хадаха эрхэтэй 
бай1пан.

2. Залаа. Улаан залаае юрын эрэ, эхэнэр хунууд, за- 
луушуул, ухибуудшье малгайдаа хадажа болохо.

3. Шампии. Шампиие лама хунэй, шабганса болоИон 
хугшэнэй малгайн оройдо хададаг.

Малгайн хуби бухэн еер еерын удхатай:
1. Хухэ унгэтэй оройнь Огторгой тэнгэриие Ьулдэлдэг.
2. Малгайн оройн дэнзые Нарантай сасуулдаг.
3. Улаан залааИаань наранай элшэнууд сасарна гэхэ.
4. Тойробшо -  Эхэ газар.

Буряад зон урдандаа хурьганай, ангай aphaap урбуул- 
га дулаан малгай оедог байЬан. Дайнай уеын Ьургуулиин 
(пурагшадые 6yynrahaH зураг дээрэ ухибууд бултадаа ша- 
хуу хурьган урбуулга малгайтай (луунад.

Дулаанай сагта умдэхэ сэмбээр, нимгэн будеер, торго- 
ор оройбшо малгай оедог, торгон yTahaap оройбшо мал
гай нэхэжэ оедог болоо. Бу1пэ малгай хоер эрэ хунэй нэрэ 
хундын 1пулдэ гэдэг. Малгай хун бухэнэй элуур энхын 
хамгаалал болодог.

Малгайгаа газарта, шала дээрэ табижа, дээгуурынь ал- 
хажа, хайша хэрэгээр хандажа яашье болохогуй. Арбан 
нэгэн эсэгын тоогоор шэрэжэ хушэ1пэн арбан нэгэн оедол- 
той, гал улаан залаатай, умдэ1пэн эзэндээ заяатай гар ур- 
лалаар бутэдэг халюун, булган, хурьган хори буряадайм- 
най малгай.



Эртэ холын урданай сагта 
басагадые хумуужуулгэ

Басагад урданай сагта 16-17 HahaHhaa эхилээд, 20-21 
HahaH хурэтэрее хадамда гарантуу байгаа. 23-24 Haha 
хурее haa хугшэр1пэндэ тоологдожо хундэгуйшэг болохо. 
Хадамда rapahaH аад, аргагуй шэруун, сохидог убгэн дай- 
ралдаха гу, али бэриеэ ехээр доромжолдог худа худагы- 
нар байха. Элдэб шалтагаанЬаа Ьалажа 6ycahaH басагад 
ба1пал хундэгуй.

Басагадые хумуужуулгэдэ эжынэрынь тусхай анхарал 
хандуулдаг, юундэб гэхэдэ, басаган хун харида хадамда 
гаража, хадамайнгаа уг залгаха ухибуу турэжэ, хадам эхэ, 
эсэгэеэ ургэхэ хуби заяатай. Басаган хун хунэй, тиимэЬээ 
эхэнь басагаяа оедолдо, эдеэ хоол бэлдэлгэдэ, hyoep 
элдэб сагаан эдеэ буйлуулгада, уусын малай гэдзЬю до
тор аршаха, ажаллаха хурэтэр Ьургажа оролдодог. Гэртээ 
ариг сэбэрээр байха. Шоройгоо хамажа байтаршни айл- 
шанай орожо ерээ haa, айлшанай гаратар хулеэ, угы haa 
шоройЬюо алад гаргаад, шоройгоо хамаад абажархи. Шо
ройгоо 6oroho дороо бу обооло. Шоройгооршни дамжа- 
жа муу юумэн гэртэшни орохо. Эдеэлхэ буреэ амЬ|артаяа 
угаадаг, саг сагтаа бэеэ, дотор хубса1паяа угаадаг байха.

Хадам эжы, абынгаа хэлэЬэн соо байгаарай, ажал1паань 
бу залхуура. Зобоноб гэжэ бу 1панаарай. убшэн ухэл хоер 
зоболон гээшэ. Нухэрее бу хараа. Муу нохой малаа бо- 
родог. Муу Ьамган убгэнее ба1падаг юм. Хадамда гараа 
хадаа тубхинэжэ Ь|уугаарай, Ьалажа 1пандаржа хунэй на
адан, угай дорой боложо бу ябаарай гэжэ эжынь басагаяа 
hypraflar.

Басаганай 10-тай болоходо гэрэй элдэб ажал хуулэжэ, 
hyoep сагаан эдеэ буйлуулжа, айлшадые хундэлжэ 
hypraxa, арбан хоертой -  гурбатайдань оедолдо 1пургажа
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эхилдэг. Эхэнэр хунэй ажал айхабтар ехэ. ХубсаИа оехо, 
apha элдэхэ, угааха, утаха, хатааха, Иалхитуулха гэхэ 
мэтэ.

Арбан дурбэ -  арбан табан на1пандаа уран басагад 
мунгэн хурабшын эзэн, бэрхэ оедолшон болодог байИан.

Эхэнэрэй юИэн эрдэм
1. Эхэ эсэгэеэ эдеэнэй, угын, унтариин звелэнвер хан- 

гаха.
2. Урэ хуугэдтээ энхэргэн эжынгээ нангин 1пургааал 

дамжуулха.
3. Гал гуламтаяа, гэр байраяа, бэеэ ариг сэбэрээр байл- 

гаха.
4. Aflyyha малаа тобир тарганаар харуу1палжа шадаха.
5. Мунгэн хурабшын эзэн, бэрхэ оедолшон болохо.
6. НаИатанда уреэлтэй, нарата юртэмсэдэ буянтай 

ябаха.
7. hyeep элдэб янзын сагаан эдеэ бэлдэжэ шадаха.
8. Ханидаа тушэгтэй, аха дууень, айлшадые хундэлжэ 

шадаха.
9. Найр нааданда хухюутэй, уетэн нухэдтее хундэтэй, 

тубшэн даруу ябаха.

Хубуудые хумуужуулгэ

Хубуудые хумуужуулгэдэ эсэгын нангин Иургаал тон 
шухала. Буряад зон хубуудэйнгээ эрын юИэн эрдэм эр- 
хим Иайнаар шудалхыень хусэжэ эртэ урдын carhaa ехэтэ 
оролдодог байЬан.

Эрын юИэн эрдэм
1. Хубуун ухибуун бага HahaHhaa барилдажа шанга 

шамбай болохые оролдохо.
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2. Буряад зоной ажахын нэгэ Иалбари болодог Агну- 
уриин онол арга ойлгожо, ангууша хунэй 1пайн шэнжэтэй 
болохо.

3. Эмнигые Иургажа мори Ьорихо, мореор урилдаха 
шадабаритай болохо.

4. Тумэр тудэгын, модоной шанар шэнжэтэй танилса- 
жа, тумэр болон модоор дархалха шадабаритай болохо.

5. Эрын гурбан нааданай эрхим нэгэ зуйл болодог 
номо Иуршаар харбажа илалта туйлахаар мэргэн байха.

6. Урлал. Модоор, шулуугаар, шабарааршье, унэтэй 
металлаар, алта мунгеер элдэб бутээл урлаха уран дарха- 
най шадабаритай болохо.

7. Ьээр сохижо хухалхада гансал гарай оньИон хусэн 
хэрэгтэй гэдэг. Гарайнгаа оньИон хусэ элсуулжэ, оножо 
сохихо арга бэлигтэй болохо.

8. Элдууриеэ хусэд абаадуй aphaap мориной тоног 
болохо тушаа, ташуур, шудэр бутээжэ эрын эрдэм харуул- 
ха.

9. Холые хаража, алад бодохо мэдэрэлтэй байха.
Хубуудэй хумуужуулгэдэ уг омогоо мэдэлгэ ба угайн

гаа нэрые гамналга, нютаг голоо, арад зоноо аршалха 
сагайшье болоо haa хамгаалхаар бэлэн баатарай шэн зо- 
ригтой байлга эрын юЬэн эрдэмэй тоодо ороно. Эдэ бухы 
даабаринуудые буряад хубууд эрхимээр хэжэ, дуургэжэ 
шадаха болохо ёИотой байгаа...

Гансашье эдэ бэшэ ааб даа. Айл гэр болоод, хэрэгтэй 
болоходонь хони, ямаа гаргажа, хундын болоод бэшэшье 
мяха зубеер эмдэжэ, Иабхараажа, хургэжэ, хадагалжа ша
даха ёИотой. ухэр бодо уусэлжэ, нари дараха, мяха бор- 
солхо шадабари хэрэгтэй. Бууса хорео бариха, 1пэеы гэр за- 
далха, зеолгэхэ, 1пэеы гэрээ бариха (хабсарха), ееЬэдыгое 
зэр зэмсэгээр хангаха, эритэ мэсэеэ хурсадахаЬаа эхилэ- 
эд, гэрэй эзэнэй хэхэ ёИотой юумэнуудые хубууд барани-
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иень шадаха зэргэтэй. Мун хубуудэй ажалда адууЬа ма- 
лаа таниха, бэдэрхэ, аргалха, адуулха, туруулхэЬээ гадна 
ушеешье олон уялгата худэлмэринууд байгаа.

Хубуугээ хумуужуулэгшэ эсэгын хорил:
1. Эд бараанда, архиин шунахайда бу обто.
2. Унэн ханияа, эхэ эсэгэеэ бу гомодхоо.
3. Урэ хуугэдээ хараажа, хатуу шэруун аягааша бу гарга.
4. Болохотой болохогуй юумэ бу шаша. Шашаг яряан 

улуудэ.
5. Хуурмаг хурисал тэбшэ.
Эсэгын журам:
1. Уужам сэдьхэл. «Эрэ хунэй досоо эмээлтэ хазаарта 

багтаха» гэдэг.
2. Хатуу зориг. Нютаг голоо, арад тумэнее аршалан хам- 

гаалхаар бэлэн байха.
3. Бата журам. Ханидаа, ухибуудтээ жэшээ боложо hyyxa.
4. Гэрэй тушэг. Ажабайдалаа дуурэн хангажа, гэр булэеэ 

аршалжа ябаха.
5. Урэ бэеэ зубеер Иургалга. Эхэ, эсэгэ1пээ a6ahaH 

Иургаалаа хуугэдтээ дамжуулха.

Табан хушуун мал

Талын буряадай ажабайдалда табан хушуун мал гэ
эшэ хоолойгоо тэжээхэ, хубсалха, гэр байдалаа байгу- 
улха, ажамидаралайнь бухы талыень хангаха гол шухала 
эд зееринь болоно. ТиимэИзэ хубуун басаганшье haaHb 
урэ бэеэ хара 6arahaaHb мал харуу1палуулжа, ажалай 
дуршэлтэй болгожо, ажалай хундые бэеэрнь узуулжэ 
hypraflar байгаа. Ажалша буряад хун хооИодожо тулижа 
ябадаггуй, малтайл haa бухы юумэтэй байхаб гэжэ мэдэ- 
дэг. Худа ураг бололгондо, хадаг табилганда, турэ найр

SZSUiSZSZ 118 5Ш 5Ш 5г



хэлгэндэ мал олон лэ haa Иайн байдаг. ТиимэИээ буряад 
зон зееридее гамтай, нарин бодолтой, холын хараатай 
байдаг байЬан болоно. Буряад хун 1пайн танил бэшэ айл- 
шантай ехэ болгоомжотойгоор хеерэлдеегее эхилдэг, 
мэдэИэн ИанаЬанаа абаЬаар хэлэнгуй, саагуур наагуур та- 
нилсаанай хеерэлдеон болохо.

Басаган хун гурбан заяатай турэИэн байдаг

1. Тэнгэриин заяатай басаган. Иимэ басагад усеен 
байдаг. Эдэ басагад эрэ нухэртее заабаришалжа, хии мо- 
рииень ургэжэ, ургэлжэ хамта ажалладаг, габьяань, алдар 
солонь нухэртэнь улэдэг.

2. Галай заяатай басаган. Эдэ басагад гэр булэдее 
бэеэ муИэн зорюулдаг, ядаИан тулиЬаниие хайрлажа 
туЬалдаг Иайхан сэдьхэлтэй. Зоной басаган. Эрэ нухэртее 
Иайнаар хандажа, opohoH гараИаниие сайлуулжа байхаар 
гал дээрээ халуун эдеэтэй байдаг.

3. Ада шудхэрэй заяатай басаган. Эдэ басагад ехэнхи- 
дээ сэбэрхэн, бэе Иайтай байдаг. Тэдэ бороогой Иуулээрхи 
Иархяаг мэтэ олон. Тэдэ ехэнхидээ урин налгайшье haa, 
шунахай дотортой. Эдэ эрэ нухэрее мэдэлдээ абажа «гэш- 
хээд» байдаг. Эрэ нухэрэйнгее мунгэнэй барагдабал, хусэ 
шадалайнь Иуларбал, ондоо эрые бэдэрээд эхилдэг.

Бэриие бэдэрэлгэ

Эхээсэгынгээугыньзалгаха,гал гуламтыеньЬунеехэгуй 
уялгатай хубуунэй Иамга абаха саг ерэдэг. Хубуунэйнгээ 
Иамга абаха гу, али басаганайнгаа хадамда гараха болоо 
Иаань, заабол долоон уе соо турэл бэшэ гу гэжэ уг гарба- 
лыень харадаг байЬан. Yiuee тиихэдэ Ьайса зубшэжэ хэлэ- 
дэг, уг удамыень харадаг, эхэ эсэгынь ухаан бэлиг, аяг зан-
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гынь ямар бэ, ажалша бэрхэнь хэр бэ гэжэ хараха, угтань 
ухаагаа баларталгын гэхэ мэтын хундэ убшеер убшэлЬэн 
зон байгаагуй бэзэ гэжэ Ьэргэмжэлэн Ьонирходог байЬан.

Айл бухэн Иайн зантай, ажалда бэрхэ, унэр олон бо
лохо бэритэй болоЬойбди гэжэ Ианадаг ааб даа. Тиимэ 
Ьанаанда таараха, бэриие хэмээр басага олоод байхадаа, 
таараха гээшэ гу гэжэ ламада узуулдэг байгаа. Таараха 
гээ Иаань, хадаг табижа басага эридэг eho заншал бии. 
Урдандаа залуушуул бэе бэедээ дуратайшье haa, ооИэдое 
мэдээд, эхэ эсэгын зубшеолгуйгеор гэрлэдэггуй байЬан. 
Заримдаа ухибуудэйнгээ багада буИэеэ андалдажа худа 
урагууд болоИон анда нухэдэй ухибууд бэе бэедээ дура- 
тай, дурагуйшье haa айл болодог байЬан.

Хадаг табилга

Хубуунэй эсэгын талынхид, тон дутын турэлнууд -  
уран угэтэй, хундын духаряагай ая дааха, гое Иайханаар 
дуушье дуулаха, тубшэн даруу 2-3 хун бэриие эрижэ, ха
даг бурханда табихаяа ошодог. Хубуун хадаг табилган- 
да ошодоггуй. Хадаг табигшад удын урда бууха ёЬютой. 
Басаганай гэртэ нара зуб ерэжэ ородог. Газаа угтамжа- 
да байЬан, хадаг табихаяа ерэЬэн зоной хеерэлдеен 
элдэбын байжа болохо. Мэндэеэ хэлсээд: «Зай, нухэд, 
хаанаЬаа хайшаа ошожо ябанабта?»... гэхэ мэтэ. Ьуулдэ 
гэртээ урижа оруул-ха. Гэртэ орожо бурханда мургеед, 
Иуужа хеерэлдэжэ, сайлажа, уг гарбалаа мэдэлсэжэ, юрын 
духаряагай Иуулдэ аха захань бодожо, гое Ьайханаар 
угтаЬандань баяр хургеед, зорижо ерэИэн хэрэгээ хэлэхэ 
болоно. Жэшээнь, эртэ урдын eho заншал, арадай сэсэн 
угэ бии: «Ганса сусал гал болохогуй, ганса бэе -  гозон 
толгой» гэжэ онсо гунзэгы удхатай. ТиимэИзэ бидэ уриеэ 
хун болгохо, уреэгээ морин болгохо гэжэ ябанабди. Ма-
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найда тиимэ угай, нэрэ, наЬан, жэл, мэнгэ... г.м. хубуун бии. 
НаЬанайнь хани нухэр болохо... басаган танайда байна 
гэжэ мэдээд ябанабди. Хоер хуугэдээ хамтаруулжа, аба, 
эжынгээ гал гуламтые ургэжэ, уг гарбалаа ургэлжэлуулхэ 
нухэд болгоод, татахада таЬаршагуй ураг садан боло- 
ел гэжэ ерэбэ гээшэбди. ЯбаИан хэрэгээ бутээхыемнай 
зубшеогыт гэжэ хадаг бурханда табихаяа ерэЬэн хун ба- 
саганай гэртэхиндэ хандана.

Басаганай эсэгэ иимэрхуу харюу угэжэ болохо: 
«Би зубшеехэ байнаб. Зугеор энэ ахай убгэн, эдэ бу- 
урал Ьаншагтай хугшэд юун гэхэ байгаа юм. Олоороо 
хэлсэЬэн угэгуй, оолеор сабшаЬан еегуй гэгшэ ааб даа...». 
«Зубшеегее хадатнай зорижо ерэЬэн хэрэгээ бутээхэмни» 
гээд, басагыень эрижэ ерэЬэн хун хадаг, сагаан эдеэ, 
мунгэ бурхандань ургэжэ, гурба дахин мургэбэ. Тиигээд 
худадаа, худагыдаа, аха захаЬаань эхилжэ бэлэг бариха 
(хадагай нугалаагуй бутуу тала, самсын заха евр тээшээ 
барижа бэлэглэхэ). Улеешэ бэлэгээ аха, эгэшэдэнь даал- 
гажа болохо, ееЬэдее мэдээд хубаахыень.

Иихэдээ бэри эригдэжэ, хадагтабигдаба гээшэ. Энэ хоер 
айл худа ураг болобо. Иигэжэ хадаг табихаяа ерэхэдэнь, 
алтан шэрээгээ татажа, амтан эдеэгээ табидаг, мунгэн 
хундагаа гаргажа архи дарИаар (тарасун) хундэлдэг. Энэ 
буряад зоной эртэ урдын заншал мунее ондоо болоогуй, 
ургэлжэлЬеер.

Мал барюулга -  урданай ёИо заншал

Ури хуугэдээ гэр булэ болгодог урданай Агын буряадуу- 
дай eho заншал, ажабайдал тухай Б-Х. Цырендоржиева 
Ьонин дэлгэрэнгыгээр бэшэнэ.

Хадаг табилгын Ьуулээр хоер худанар дахин уулза- 
жа, басаганай худалдаан тухай хэлсэдэг байЬан. Баян
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зон худа урагууд болоо haa, жэшээнь, басаганай эсэгэ 
иимэрхуу эрилтэ хэжэ болохо: «Намда, Иамгандам, абга- 
дам, убгэ эсэгэдэм унаха мори, басаганайм заИалда тэды 
толгой бодо мал, мори, cap, хони угэхэт».

Дундуур шадалтай зон: «Нэгэ мори унуулаад, 5-10 бодо 
мал, арбаад хони угэхэт», - гэИэн эрилтэ хэхэ.

Энэ уулзалгын Иуулдэ уни болонгуй хубуунэй эсэгэ ху- 
датанаа урижа, угэхэ еЬютой малаа бэриингээ гэртэхиндэ 
угэдэг. Басаганай эсэгэ малаа абаашахаяа хажуудаа хэдэн 
буИэтэйшуултэй ерэхэ. Худатаншье дутахаар бэшэ олон 
зониие уриИан байха. Духэригтэ LuapyyhaH табигдаад, 
табаг мэдуулээд байхада, хубуунэй эсэгэ худын туруудэ 
хадаг барижа: «Хундэтэ ноен худа, худа урагуудаа ури
жа мал барюулхаа байнаб. Барюулха мални тэды адуун, 
тэды ухэр, тэды хонин - хамта тэды толгой. Эдээнииемни 
тогтоожо хайрлыт». «Зай, яаха зонбибди?» - гэжэ баса
ганай талын худын туруу нухэдИее Иураад, тэдэнэйнгээ 
зубшеехэдэ, хадагыень тогтоон абадаг. Тиигээд LuapyyhaH 
эдигдэжэ, энэ найрлалгын дуурэхэдэ, худа урагууд a6ahaH 
малаа туугаад мордодог. Худадаа барюулИан морииень 
худын туруу унаад ябаха. Баяшуул Иурэг мал туужа ошо- 
дог байгаа.

Дунда шадалтай зон 5-10 бодо, арбаад хони барюулха, 
тэдээн соонь тугал, буруу, унаган, дааганшье оролсодог 
байгаа.

Баяшуул зуу зуугаар мал барюулдаг Иааб даа. Зарим ба
яшуул азарга адуушье (гушаад адуун) барюулдаг байЬан 
гэдэг.

Басаганай худалдаанда мал абажа угтаа хун 
баяжадаггуй байИан, юундэб гэхэдэ тэрэ малынь басага
най xy6caha хунар, бараан, бэлэг гэхэ мэтэдэ, басаганай 
заИал тухеэрэлгэдэ гарадаг байЬан ха.

Хэрбээ басагаяа хургеедуй байтарынь басаганайнгаа
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наЬа барашоо haaHb, барюул1пан малыень худадаа бусаа- 
ха еИотой байгаа.

Хэрбээ хадамтай болоод байЬан басаган эхэ, эсэгынгээ 
мэдэлгуйгоер, еерее мэдэжэ ондоо хундэ хадамда яба- 
шоо гээшэ Ьаань, тэрэниие абаЬан хубуун эхэ эсэгэдэнь 
мори, cap, тугалтай унеэ, хурьгатай хони, эшэгэтэй ямаа 
угэхэ еЬютой.

Туруун хадаг табиИан айлдаа хадаг табилга, бэлэг 
табилгада, мал барюулха еЬюлолнуудта гаргашалИан 
зеорииеньтулэхэ уялгатай. Басаганай эсэгэаба1пан малаа 
хусэдеорынь бусаагаад, ушее дээрэИээнь арбан толгой 
мал буридэнь гурбан толгой мал нэмэжэ угэхэ уялгатай 
байгаа.

Басаганай заИал

Хадамда ошохо басаганай хамаг хэрэгсэлые 
тухеэрэлгые басаганай заИал гэдэг. Басагатай айл басага- 
найнгаа бишыхан байхаЬаа хойшо юумэ бэлдэжэ эхилдэг 
байЬан ааб даа.

Хадаг табигдаад, турэ болотор хэдэн hapbiH гу, али жэл 
тухай сагай улеед байхада, хубсаИа хунарынь, унтари 
хэбтэрииень оежо эхилдэг байгаа. Дунда ба доодо ша- 
далтан заИалай xy6caha ееИэдее оедог. Зугеор турэл га- 
ралайнь гу, али нютагайнь Иамгад Иайн дураараа тэрэ айл- 
да заИалайнь хубсаИа оелсохоо ееМэдее ерэдэг байИан.

Бури уни урдын carhaa басагаа хадамда угэлгэ, хубуугээ 
гэрлуулгэ гээшэ отог зоной хамтын хэрэг гэжэ тоолог
додог байИан. Тиигээд лэ уг удамаараа, нютаг голоороо, 
хуршэ хубеегеерее хамИажа хубуу басагаяа хун болго- 
дог Майхан ё1ю заншал мунее болотороо ургэлжэлИеер. 
Тиигээд лэ хуримда ерэИэн хунууд «хуримай нэмэри» гу, 
али «турын нэмэри» гэжэ элдэб эдеэнэй зуйл, бэлэг сэлэг,
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алта мунгэшье асарха, адууЬа мал зааха, хони бэлэг ба- 
риха.

Баяшуул басаганайнгаа заЬал хубсаЬыень эгээл уран, 
нарин эхэнэрнуудые шэлэжэ, хупЬэлжэ оюулдаг байЬан.

Гэрлэхээ байЬан шэнэ айлда гэр байдал басаганай ба 
хубуунэй талынхид хамЬажа тухеэрхэ. Зарим нютагу- 
удта гэрЬээ байха хунжэл, дэрэ хурэтэр хахад хахада- 
ар хамтаржа хэдэг байЬан. Энэ гэрээ, дэрэеэ, хунжэлее 
хоер болгожо, хахадлажа Ьалаа haa -  ёро, нугэл. Иигэжэ 
ЬалаЬан зон угунгяараа еедэлхэгуй гэдэг yiuaphaa айлну- 
уд Ьаладаггуй, урэ хуугэд уншэржэ, урееЬэн гэртэхинтэй 
болодоггуй байгаа.

Урдандаа залуу буряад хубууд 40 наЬатай болотороо 
архи уужа ябадаггуй байЬан. Найр хурим дээрэ залуу 
наЬанай хунуудые гашуун айрагаар хундэлдэг гуримтай 
байЬан гэдэг.

Урда сагта эжын ЬургаалЬаа бэшэ эрдэмгуй ухибуун 
наЬандаа адууЬа малаар андалдаан боложо, гэртэхиндээ 
доромжолуулЬан басагад убгэнЬеешье Ьалаха эрхэгуй 
байгаа гэел даа. «Мал барюулга» - басагадай худалдаан 
гэжэ угэ соведэй засагЬаа эхилжэ огтолон хоригдоод, 
мартагдан мартагданхай.

Мунее сагта басага эрижэ бурханда хадаг табилга, ху
рим -  басаганай наадан, басага хургэлгэ, турэ найр, оро 
заЬалга гэхэ мэтын хори буряад угсаатанай эртэ урдын 
ёЬо заншалнууд ехэ хубилалтагуй уе дамжан ябадаг.

Мунее сагта юундэ олон залуу 
гэр булэнууд Иалана Иандарна гээшэб?

Мунее сагта басагад дуурэн эрхэтэй, эрдэм 
Ьургуулитайшье болоо. Урда сагайхидал бэшэ, мунее ба
сагад хубуудээр танилсажа, ханилжа, дурлажа хадамда
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гарадаг саг болонхой. Энэ айлай хубуунэй нухэр боложо, 
энэ хотондо урэ бэеые турэжэ, энэл айлай уг удамыень 
ургэлжэлуулхэ хун боло1юн хойноо, нухэрэйнгее эхэ, 
эсэгыень гомодхоонгуй, сахидаг, сээрлэдэг юумэнуудыень 
дуургэхэеэ оролдохо хэрэгтэй. Хубуунэй гэртэхин га- 
заахияа хэдэг янзаараа хэжэл байдаг. Шэнэ залуу бэри 
ерээ хадаа, гэртэхи газаахи ажалдань нухэртэеэ ябууд 
хамИалсаад орхиходо залуу зондо хундэ бэшэ, харин ха- 
дамуудай сэдьхэлые баярай ошон бага багаар дулаасуул- 
жал байха.

Зарим айлай эжынэр хадамай газарта бу баИуулаарай, 
мухеегее угтэнгуй эрэ нухэрее мэдэлдээ оруулаад бай
ха юм гэ1пэншуугээр заабари захяа угэ1пэн ушар узэгдэдэг. 
Тиигээд зарим бэреэд эхинЬээ эзэн болохо 1панаатай бага 
багаар мэдээрхэжэ гу, али эзэрхэжэ оролдодог. Тубшэн 
даруугаар шиидхэхээр асуудалнууд зурилдоетэй болодог. 
Иимэ бэри нухэрее гэрэй эзэн гэжэ тоолодоггуй, ходол 
еедэрхэжэ, ноерхожо байдаг. ЭндэИээ хэруул, хемороон. 
Энэ гэртэ жаргал угы.

Мунее буряад басагад ямаршье баалалтагуйгеер 
дурлаИан хубуундээ хадамда гараИан аад, байИаар 
байтараа залуу айл гэртээ эб эмхигуй боложо, Ьалажа 
Ьандардаг. Залуу1паа архида дуратай болоИон хубууд 
Иамга абаад, удангуй бэеэ барижа шадахагуйдэнь, гэр- 
тэнь хэруул тоосоон болодог. ТиигэИзэр айл Иаладаг.

Гансал эрэ хунэй талаИаа иимэрхуу юумэн болодог 
бэшэ, ушее гулмэрхэн ябахадаа архи, тамхи амсажа, 
сэнгэлигээр сагаа унгэргэхэ дуратай болошоИон баса- 
гадшье дайралдадаг. «Юун ходо найр зугаа хэжэ байха 
юм. Хубууемнай архинша болгохонь», - гээд, хадамуу- 
дынь хубуундээ хэлэдэг. ИигэИээр энэ айл 1паладаг. Эдэ 
тургэн саг соо танилсаад, бэе бэеынгээ зан абари Ьайн 
мэдэлсээгуй айл болоИоной дун болоно.
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Олохон лэ ушарнуудта залуушуул Иэбхи хунгэн зан 
дээрэИээ атаа жутеен боложо, айл эбээтаИардаг. ТиимэИээл 
эхэ, эсэгэнь ухибуудтээ багашаг ябахаИаань эхилжэ, ху- 
рисал гээшэ эшэгууритэй. Буруу ябадал гэжэ ойлгуулха 
ушартай. Гэмтэ хурисал тэбшэжэ, уелЬэн нухэртое этигэг- 
дэжэ эхэ, эсэгэ боложо Иуухань зол жаргал гээшэ.

Мунее дэлгуурэй харилсаанай уедэ Иайн мэргэжэлгуй 
гу, али 1пургуулияа дуургээд ажал оложо ядаИан залуу зон 
олзо оложо гэр булэеэ хангажа шадахаяа болижо, ажа- 
лайнгаа замай эхиндэ гарахатаяа сасуу ушарИан хэсуу 
хушэр байдал1паа боложо зарим нэгэ айл булэ Иаладаг 
байна.

Залуу айлнуудай элдэб шалтагИаа Иалажа хоёр тээшээ 
тарахадань, ури хуугэдынь лэ y p e e h 3 H  гэртэхинтэй боло
жо хохидодог.

(Буда-Ханда ЦЫРЕНДОРЖИЕВА).

Хадак

Хадак во все времена был и будет символом почита
ния и уважения гостеприимства и мира. Этот символ го
степриимства народа Бурятии -  голубая лента «хадака» 
обрамляет нижнюю часть круга Государственного герба 
Бурятии.

Слово «хадак» тибетского происхождения, означающее 
Вечное Синее Небо. Хадак у бурят появился с распростра
нением Учения Будды, используются в религиозных целях 
или как подарок самому знатному, высокочтимому гостю.

Каждый хадак имеет свой цвет, название и назначение.
1. Нанзад хадак -  красный хадак преподносят при 

чтении сутр удлинения жизни. Красный хадак символизи
рует домашний очаг, источник жизни, носителя счастья и 
солнца.
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2. Желтый хадак означает почитание Учения Будды.
3. Синий Соном хадак -  добродетель и благодеяние.
4. Зеленый «Самба» хадак олицетворяет энергию 

развития и победу над злом. «Самба» хадак применяет на 
похоронах как «границу между живым и мертвым».

5. Черный хадак означает защиту от несчастья, зла, 
болезней по-бурятски «бутуугэй» хадак. Его применяют, 
когда человек, очистившись в символическом огне от гре
хов, отдав дань уважения сахюусанам, готовится к встре
че Нового года.

6. Синий Даша хадак -  детский и короткий.
7. Баранзан хадак -  длиной 9 м., его посвящают Учи

телям.
8. Нанзад хадак -  красный, дарят ханам.
Хадаки кроме цветов имеют узоры: «Шаг» (алхам хээ), 

«Узел счастья» (улзы). «Облако» (уулэн), «Огонь» (гал угал- 
за), «растительный (сэсэг набшын), «Восемь буддийских 
драгоценностей» (найман тахилга), «Узор» (ланза), «Вол
ны» (долгин).

В основном применяют пять цветов хадака: синий, зе
леный, красный, желтый, белый.

Белый хадак, символизирующий чистые помыслы, как 
материнское молоко. Его преподносят ламам.

Аюша хадак -  самый почетный, длиной от 2-х до 4 м. 
Он символизирует Вечное Синее Небо, верность, спокой
ствие. Аюша хадак преподносят Учителю, божествам, ро
дителям.

Хадак имеет значение оберега, талисмана и благопо- 
желания здоровья, богатства, счастья.

Хадак преподносят в сложенном в длину виде, откры
той стороной к приветствуему, широко разостлав на ладо
нях, придерживая его большими пальцами. При подно
шении хадак надо положить на ладони приветствуемого,
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а не на его локти. Также нельзя вешать хадак на шею и 
плечи.

Человек, принимающий хадак, должен выслушать бла- 
гопожелания с открытыми ладонями со стоящими торчком 
большими пальцами. Приняв хадак, сгибает его с правой 
руки на левую, сворачивая кладет за пазуху. Такой риту
ал принятия хадака есть проявление почтения и уважения 
преподносящему.

Хадак хранят в самом почетном месте.
(Духэриг. 20.05.2010).

Табан унгын хадагууд

Будда бурханай номнол Ьургаал болохо бурхан ша
жанай буряад орондомнай залархада, тубэд ундэИэтэй 
«Тэнгэри» гэИэн удхатай табан унгын нангин хадагууд бии 
болоИон туухэтэй.

Монгол туургата буряад зоной бэлэгэй дээдын бэлэг, 
дээдэ зоноо хундэлдэг хундын тэмдэг болоЬон, дайдын 
эзэдтэ ургэдэг табан унгын хадаг айл бухэндэ сахигдан 
Иайхан Ианаа дэлгэруулжэ, хунэй hyp 1пулдэ ургэдэг. Буу
рал холын уе carhaa буряад угсаата зоной хундэтэй айл- 
шанаа золгожо хадаг баридаг заншал бии, бурханда хадаг 
табижа басага гуйдаг ёИолол бии.

Хадаг еерын нэрэтэй, унгэтэй, хээтэй байдаг.
Сагаан унгэтэй хадаг Бодисадын сэбэр сэдьхэл, буян 

хэшэг гэгдэжэ, арбан сагаан буян арьбажуулхын тэмдэг 
болоно. Сагаан хадаг Номын Багшада баридаг.

Хухэ унгэтэй хадаг ехэ улзытэй. Хухэ Мунхэ Тэнгэ
ри шэнги энхэ тайбан амгалан байдалай заха хизааргуй 
байлгын мэдэрэл туруулдэг. Сэнхир хухэ хадагые лама 
санаартанда бурханда ургэхэЬее гадна, тэнгэриин олон 
бурхадта ургэл болодог.
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Улаан хадаг гал дупэнэй, урин дулаанай тэмдэг. Гулам- 
тын галай залирангуй бадаржа, yrhaa угта дамжан дэбжэ- 
жэ дэгжэхын удхатай. Улаан хадаг гал гуламтаа тахюул- 
хадаа, наИанай заИал бутээхэдэ, hyp Иулдее дуудуулхадаа 
хэрэглэдэг.

Ногоон унгэтэй хадаг ургамалай тэмдэг, ургасын дэл- 
гэрэн арьбажаха урэжэхын, ундэр баян ургасын удхатай.

Шара хадаг шаргал наранай унгэтэй. Шара малгайта- 
най шажан мургэлэй дэгжэхы улзы тэмдэг. Шара хадаг 
муу юумэнИээ, элдэб баршадИаа зайсахын тула хэрэглэ
дэг.

Хори буряад арадай хэмжуурэй нэрэнууд

«Алда» - дэлгээтэй хоер гарай ута.
«Дэлим» - алдын хахад.
«heoM » - тэниилгэЬэн эрхы долеобор хоерой хоорон- 

дохи зай.
«Мухар heoM» - тэниилгэЬэн барбаадай ба хоер уе 

нугалИан долеобор хургануудай хоорондохи зай.
«Тоо» - тэниилтэИзн эрхы ба дунда хурган хоерой хо

орондохи зай.
«Мухар тее» - хоер уеыень нугалаад тэниилгэИэн дун

да хурган ба барбаадайн хоорондохи зай.
«Тохой» - TOxoHorhoo эхилээд дунда хурганай узуур 

хурэтэр зай.
«Хурга» - хурган мун хэмжуур болодог: Хурга зузаан 

урмэн.
«Дурюу» - дурбэн хурга зузаан: Дурюу зузаан еехэн.
«Адха», «Шэмхэ», «Балга», «Аяга», «Халбага», «Шанага», 

«Торхо», 3 тамгын тогоон мэтэ. Эдэ хэмжуурэй нэрэнууд, 
Ьаба, оеорсог, торхо, хунэг.

«Модо» - километр (урдандаа хамбын харгы зубшаад
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1 километр болохо зай тэмдэглэИэн модон столбнуудые 
ИуулгаИан.

«Пууд» - 16,3 кг (пуд -  ородой шэгнуурэй хэмжуур).
«Фунт» - 409, 5 гр. (ородой шэгнуурэй хэмжуур)
«Дюйм» - 2,54 см (утын хэмжуур)
«Аршин» - 0,71 м.
«Сажень» - 2,13 м. (3 аршинтай адли утын хэмжуур).
Эртэ урда сагай нуудэл байдалтай буряад зон зайн, али 

нэгэ юумэнэй ута богониие, ехэ багые, нимгэн зузаани- 
ие бэлэхэнээр тодорхойлдог арадай сэсэн хэмжууртэй 
байЬан болоно. Элинсэгууднай хунэй бэеын элдэб хуби- 
нуудай хэмжуур дээрэ ундэЬэлэн тодорхойлдог хэмжуур 
бодото ажабайдалдаа хэрэглэжэ ябаЬан.

Арадай эмшэлэлгэ (дом арга)

Мунее зон арадай эмшэлэлгые тоожо сэгнэдэг, зарим 
дом арга таблеткэ эмЬээ дутуугуй туИатай байдаг гэжэ 
хунууд хеерэлдэдэг. Зарим хунуудэй хэрэглэдэг арадай 
эмшэлгэ тухай.

1). Эртэ урда сагай нуудэлшэ буряадууд унжагайрЬан 
хундэ убшэнтэй хунуудээ Ьая raprahaH малайнгаа арЬан 
соо ореоходоо, тэрэ малайнгаа дотор зуйлнуудыень 
убшэн хунэй бэедэ табилсадаг: эльгыень эльгэн дээрэнь, 
дэлюуень дэлюун дээрэнь гэхэ мэтээр. Малай арИанда 
ореолго хунэй ухаан бодолые хулгеедэг. Тусхай шэнжэтэй 
эмшэлгэ эртэ урда carhaa хойшо yehee уедэ гамтайгаар 
дамжуулагдан, огто хубилгагдангуй мунее манда хурэжэ 
ерэнхэй.

Хунуудые хониной, ямаанай, ухэрэй арИанда орео- 
дог байЬан. Энэ эмшэлгые «хониндо оруулга», «ямаанда 
оруулга», «ухэртэ оруулга» гэдэг байЬан угэтэй. ОреоЬон 
арЬанай, убшэнтэндэ табиЬан доторнуудайнь унгэеэ ху-
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билгаа haaHb, убшэнгынь татагдажа абтаба гэжэ тоолог- 
доод, аргашан aphbieHb зосоохитойнь холо абаашажа 
буладаг. Энэ хадаа тон Иайн арга гэжэ тоологдодог. Энэ 
дом аргые 1пайн мэдэхэ, бэрхэ аргашан бутээдэг юм ха. 
Ашангын нэгэ хун хуле© убдэдэг, астматай болонхой ту- 
лижа байИанаа хониндо оруулагдаад, мунео хусэд эдэгэ- 
эд городто ажаЬууна.

2). Урдандаа доктор, поликлиникын угы байЬан сагта 
эрхыдээ эмтэй, долеобортоо домтой, бутарИан я1па суглу
улжа няаха эди шэдитэй баряаша хун зоной дунда тон ехэ 
хундэтэй эмшэн байЬан. Баряашад хунэй бэеын байгуулга 
Иайн мэдэхэ, тархиИаа эхилээд, али бухы булгархайну- 
удые, бэртэлгэнуудые, хухарИан бутар1пан я1пануудые ба
рижа Иуури байрадань оруулжа зондо ту1палдаг байЬан. 
Хунэй шэдэрИэн хуян, убдэИэн нюрга, мур, хул, гар нид- 
хэрэн эльбэжэ туИалха. Баряаша хун нигуулэсхы сагаан 
сэдьхэлтэй, хэдынэйшье сагта тума яма болонгуй хундэ 
Tyha хургэхоор бэлэн байдаг. Иигэжэ талаан бэлигээ, боди 
сэдьхэлээ бултанай туИада зорюулхада, хушее болон 
улэдэг угэтэй хэтын жаргал эдлуулхэеэ.

Талаан бэлиг гээшэмнай хун бухэндэ байдаггуй, уг 
удамаа дамжан угтэдэг гу, али дээрэ1пээ Эхэ байгаалиЬаа 
угтэдэг ааб даа. Ашангын Ямаахайтан хотоной Хандын Га
лина басаган, Дари Нанзатовна, эжынь Буда хугшэн гэг- 
шэд сохом эрхыдээ эмтэй, долеобортоо домтой хунууд 
байЬан. Ехэ холуур суурхаИан баряашанууд бэшэшье haa, 
нютагаархиндаа туИалдаг байИан.

3). 1палхи хуйтэ абажа эндэ тэндээ хадхуулжа 
убдэхэдее буряадууд халааИан элЬэн, шулуун, дабИан 
гэхэ мэтэнуудээр бэеэ аргалдаг байИан. Мунеешье хунууд 
халуун жэн хэрэглэдэг.

4). Нидхэрэн эльбэлгэ хадаа арадай дом аргын эгэ
эл юрын зуйл болоно. удэшэндоо ухибууд ажал1паа эсэ-
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эд ерэИэн эжы, баабайнгаа гу, али хугшэн эжы, убгэн 
баабайнгаа бэенуудые эльбэхэ. Нидхэрхэ, маажаха, 
хулоорее нюргыень гэшхэхэ, гарыень бажууха, эльбэхэ. 
Энэнь эсэЬэн эжынэртэ, хугшэдтэ тон ехэ туИатай байдаг 
гэлсэдэг.

Yiueo хажуугаарнь модоор хэгдэЬэн хуянша хэрэглэг- 
дэдэг байИан. Хуянша -  ууса, нюргаяа, шэлэ хузуугээ, 
бэшэшье хуянгуудаа даража, нюхажа аргалдаг элдэб 
тухэлэй годигор мэлиилгэИэн модон. Хуянша гар доро 
хододоо бэлэн байдаг хуянгуудые аргалха зэмсэг боло- 
но. ЭсэИэн бэеынгээ хуянгуудые нидхэруулжэ массаж 
хуулэхэдэ бэеын элуур энхэдэ туИатай. Хуянша миил хуя- 
най шалаа rapraxahaa гадна, модон гээшэмнай муу юумэ, 
муу элшэ татажа абадаг гэжэ тоолодог байЬан. Ямаршье 
гарза гаргашагуйгеор хун еерее еертее массаж хэнэ.

Буряад зоной эртэ холын carhaa хэрэглэдэг эдэ аргану- 
уд буддын шажанай ерэхэдэ дасанай эмшэлгэтэй нэгэдээ. 
Эмшэ ламанар ургамалнууд болон бусад элдэб бодосуу- 
дые хэрэглэжэ эм буйлуулжа арга хэдэг байна.

5). Унэреер эмшэлгэ (ароматерапия) Сан, санзай уую- 
улжа бэеэ арюудхалга тубэд эмнэлгын шухала уйлын нэ
гэн. Анхилжа байИан унэр уурагтархи руу ороод, досоохи 
болон газаахи уе мусын байдал тэнсуулжэ тааралдуул- 
даг, бэе махабадые номгоруулдаг. Ая ганга, арса мун убшэ 
арюудхаха арга хусэтэй.

6). Эртэ урдын carhaa нуудэлшэ буряадууд аршаанаар 
бэеэ аргалдаг байИан. Аршаан халуун ба хуйтэн гээд ил- 
гардаг. Хунэй бэедэ ту1патай элдэб бодосуудтай аршаан, 
халуун аршаан буряадуудта ехэ туИалдаг байИан. Халуун 
аршаан нарайлха эхэнэртэ, бага ухибуудтэ, шу1панай ехэ 
дарасатай хундэ, ундэр наИатанда таарахагуй байжа бо
лохо. Аршаанда ерэхэдээ эмшэдтэй зубшеолсэхэ хэрэгтэй. 
Аршаан уухадаа, ванна абахадаа ехэдуулжэ болохогуй.

S Z S U Z S Z S Z  132 s z s i s m s z



Ехэдуупээ гээшэ haa, аршаандаа диилдэжэ болохо. Халу- 
ун аршаанда ороод, бэеэ гамнангуй хуйтэ абабал, арша- 
ан T y h a  хэхэгуй, убшэн боложо болохот гэлсэдэг. БаЬа 
уЬанда Ьуудалтай байбал, аршаан арга болохогуй гэлсэ
дэг байна.

Ламын шажанай дэлгэрЬэн carhaa урданай буряаду
уд Рииха мушэнэй толоржо, булаг аршаануудай ехэ элшэ 
хусэтэй боложо, арюудхагдаад байЬан намарай аршаана- 
ар бэеэ аргалжа оролдодог байЬан. Рииха мушэн сентя- 
бриин тэн багаар долоон хоногой туршада элшэ хусеерее 
бухы дэлхэйн yha арюудхадаг. Риихын уедэ аршаанда 
оробол бэеын убшэн, сэдьхэлэй бухы муу юумэн Ьалажа 
арюудхагдадаг гэхэ.

Рииха гэжэ угэ санскрит хэлэнЬээ «нангин» гэжэ тайл- 
барилдаг. Рииха мушэн буддын шажанай эгээл нангин 
Ьулдэ тэмдэгуудэй нэгэн гээшэ. Рииха мушэн тухай да
санда мэдэхэ. Риихын намарай аршаан мартагдаагуй, на
марай аршаанда дуратайшуул олон.

1987 ондо Цыдэбэй Доржо Дари Нанзатовна хоер- 
той Наран-Булагайнгаа намарай аршаанда ошоо бэ- 
лэйб. Намарай аршаан туЬатай байна гэжэ Ьанаад, хойто 
жэлнуудтэнь дахяад аршаанда ябаха аргамни болоогуй.

Дабхарай хубшэ хадын ойн соорхойн бургааЬан соо нара 
хаража мундэлЬэн Наран булагай аршаанда эртэ урдын 
carhaa хухы шубуунай донгодожо, хухэ ногооной надхажа, 
ая- гангаар анхилжа байЬан зунай зулгы Ьайхан сагта малша 
буряадууд ерэжэ хул гарайнгаа уе мусэ, хоолойнгоо, хотын- 
гоо убшэ аргалдаг байЬан домогтой. Таяг тулгуураашье ар
шаан дээрэ орхеод ябадаг ушар болодог байЬан гэдэг. 1943 
ондо хотын убшэнтэй, хотодонь эдеэн тогтохоео болижо 
армиЬаа табигдажа ерээд, хамаг амитанда туЬатай, хусэ 
ехэтэй аргашан Наран булагайнгаа аршаанаар эдэгэЬэмби 
гэжэ ДондогТугмитович (1921-2011) убгэжеел хеерэгшэ Ьэн.
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1988 ондо Наран-Булаг аршаан дээрэ баригдажа, 
хусэд оньЬожоруулагдаИан амаралтын байшанЬаа шо- 
рыншье модон улеегуй. Амгаланта, Георгиевка, Ашанга 
Ьууринуудай зоной хамтын мунгэн зеереэр баригдаИан 
комплекс Ьэшхэлгуй дээрмэшэдЬээ хамгаалжа шадаагуй 
нютагаархид. Гэмшэлтэй.

7). Ургажа байгаа арса арюун, ууяжа байгаа хужэ арю- 
ун, урдажа байгаа yhaH арюун гэдэг.

УИан -  унгэ, унэргуй тунгалаг бодос.
Хунэй бэе махабад соо 10% уИанай багадаа haa, хун 

хусэ шадалай болон сэдьхэлэй тэнсууригуй болохо. 20% 
у1панай дуталдабал, ами наЬантаяа хахасажашье магад 
гэдэг байна.

УЬа зубеер уужа байбал, хунэй бэедэ ехэ туЬатай гэжэ 
докторнууд хэлэжэл байдаг, тубэд эмшэдшье хунэй бэедэ 
туИатай yha уужа байхые дурадхадаг байна:

1. Туухэй, халуун гу, али сэл хуйтэн yha уужа 
болохогуй.

2. Углеегуур улэн бэедээ стакан yha яаралгуй ууха- 
да шуЬанай худэлсэ 1пайжаруулдаг. УИа бага багаар саг 
ургэлжэ уухада бэе Иураад, хунэй тамир тэнхээ Иайжардаг. 
Зурхэнэй, суухын убшэнЬее Иэргылдэг гэдэг байна.

3. УИа эдеэнтэеэ сугтаа гу, али эдеэлэн сасуу yha 
уугаагуй haa Ь|айн. ТаргалЬан хун эдеэлхынгээ урда yha 
уужа бага юумэ эдидэг боложо, бэеынгээ шэгнуур доошо- 
луулжа болохо.

Элинсэгууднай тубэд эмшэдэй болон дасанай эмшэ 
ламанарай заабари хэрэглэжэ, хара yhaap бэеэ аргалдаг, 
мун 6aha хунэй бэедэ туЬатай гашуун айраг, тараг, аарса 
сагаагаа уужа аргаламжа абадаг байЬан ааб даа.

8). LUyha ханалга
Хун хул, гарай, шудэнэйшье ехээр убдэхэдэ ханалга 

хуулэжэ, муу шуЬаяа гаргуулдаг байна. Хун бухэнэй бэе
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махабад онсо еерын илгаатай байдаг гээшэ ааб даа. ХэИэн 
эмшэлгэ нэгэндэ таараха, зариманда огто таарахагуй бай- 
жа болохо.

Бэрхэ эмшэ ламанар элдэб ургамал, сэсэг набша 
буйлуулИан эм домоор, бурханай тарни маани уншалга- 
тайгаар арга хэдэг байна. Муу Ианалнууд муу энерги та- 
тадаг. Ямар нэгэн убшэн тухай ходо Ианажа айжа ябалга 
тэрэ убшэнэй энерги еер тээшээ татажа убшэндэ нэрбэг- 
дэжэ болохо гэдэг байна.

Хурдэ тухай домог

Хурдэ соо гэгээрЬэн бурхадай али нэгэнэйнь маани, 
мэгзэм, тарнинууд бэшээтэй байдаг. Маани, тарнину- 
удай олоор бэшээтэй байха буринь, хурдэ эрьюулИэн 
хундэ Иайн. Хурдэ нэгэ дахин эрьюулхэдэ, мянган гу, али 
тэрээнМээ олон тарни уншаИантай адли шадалтай байдаг 
гэжэ буддын шажантан мэдэдэг. Хурдэ ганса Иайн элшэ 
хусэ тараадаг.

Шакьямуни Бурханай урдахи галабуудай нэгэндэ 
байИан Будда Бурханда уИанай эзэн Лусууд хаан иигэжэ 
хандаЬан: «Та Эхэ зургаан зуйл хамаг амитанай амгалан 
байдалай тулее уншажа зальбарха тарни заажа угыта». 
Харюудань ашата Будда Бурхан олон нангин тарни, маа- 
нинуудые утахан буд дээрэ аржытар бэшээд, гол тойру- 
улжа тэрэнээ ореогоод, эрьюулхэдэ эрьелдэжэ байха таа
руу амЬарта соо хээд (багахан хурдэ) уИанай эзэн Лусууд 
хаанда бэлэглэбэ. Лусууд хаан тэрэ бэлэгыень абахадаа, 
албатандаа иигэжэ захиба: «Энэ хурдэеэ тон наринаар ха- 
ража, сахижа ябаха хэрэгтэй».

УЬанай амитад ганса хурдые нарин нягтаар хадагалжа 
ябаа бэшэ, Праджняпарамитын судар гэжэ буддын шажа- 
най ном нарин нягтаар абажа ябаа.
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Хамаг юумэнэй хогоосон шанарые ойлгожо, еер еерын 
арга боломжоор Шакьямуни Бурханай Иургаал бэелуулжэ, 
эди шэдитэй боложо гэгээр1пэн Индиин 84 1пузэгтэнэй 
нэгэн Нагарджуна байЬан. Нагарджуна мэдээжэ суутай 
Индиин философ, йогин, Будда Багшын шажан Иургаал 
дэлгэруулэгшэдэй нэгэн боложо тодорИон.

Нэгэтэ Нагарджунын урда Бодисада Арьяа Баала еерее 
бэеэрээ ерээд хэлэбэ: «Олон мянган жэлэй саана урда га- 
лабай Будда Бурхан1паа Лусууд хаан «Хурдэ» бэлэг абаИан. 
Могой шэнги бэетэй амитадай орондо туреед, Лусууд 
xaaHhaa тэрэ хурдыень гуйжа эрижэ абахыень захир- 
ба. Хэрбээ хурдэ хунуудтэ асаржа угэбэлшни, Эхэ зургаан 
зуйл хамаг амитан саглашагуй ехэ буянтай болохо», - гэжэ 
Арьяа Баала Нагарджунада ойлгуулаа.

Агуу Нагарджунын Арьяа Баалын захяае бзелуулИэнэй 
ашаар мунее дэлхэйн олон нютагуудай дасан хиидуудтэ 
хурдэнууд бодхоогдоно. Хурдэ нара зуб эрьюулхэ- 
дэ амаргуй ехэ Иайн шанартай хусэн элшэтэжэ гарадаг. 
Хурдэ эрьелдэхэдээл муу нулеетэй долгидые номгору- 
улна. Хурдэ эрьюулхэдэ rapahaH элшэ тойроод байЬан 
амитадта, ургамалнуудташье Иайн нулее угэдэг. Хурдэ 
ямаршье шажантай, 1пузэгтэй, Иузэггуйшье хундэ ту1палха 
шэдитэй.

Хурдэ эрьюулхэ буреэ нугэл хилэнсэеэ арилгажа буян 
хуряанабди, уйлынгее муу ури сэбэрлэнэбди. Хурдэ эрью- 
улхэдээ убшэ хабшанЬаа, аюулИаа, ада баршадИаа аршал- 
хыень гуйжа, унэн сэдьхэл1пээ Иузэжэ, Эхэ зургаан зуйл 
хамаг амитанай амгалан байдалай тулее заатагуй заль
баржа, яаралгуйгеер хурдэ эрьюулхэ.

(Буряад унэн. 12.10.2016).
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Уреэлнууд ба оньИон угэнууд
Улаан шаргал нараяа угтажа, олон жэлдэ жаргал эдлэ- 

жэ, амгалан тэнюун ажаИуухыетнай, буян ехэтэй, хэшэг 
элбэгтэй ябахыетнай унэн зурхэнИее уреэнэбди.

Сэгнэшэгуй тэбхэр 80 наЬанайтнай алтан ойгоор 
амаршалаад, буурашагуй буянтай, дабашагуй хэшэгтэй, 
1пунэшэгуй 1пулдэтэй, зайлашагуй заяатай амгалан тайбан 
аза жаргажа Иуухатнай болтогой!

Ундэр майлын убэртэ гэрээ барижа, ургэн таладаа 
малаа удхэжэ, хоймороороо хоер хушуун уринэртэй, 
хотондоо табан хушуун малтай боложо жаргалтай Иайн 
Иуугаарайгты.

Набша Иайхан зулгэ дээрэ наранай Иайхан туяа хаража, 
хул хунгэн зандаа ашанар, зээнэрээ хаража, унтаршагуй 
дулаан гуламтатай жараад наИанайнгаа жаргал эдлэжэ 
1пайн 1пайхан Иуугытдаа.

Алтан наранай элшэ доро аха дуунэрэйнгээ дунда аша, 
зээнэрээ хаража, хубууд басагадайнгаа дунда хуугэд 
ухибуудээ хухеэжэ амар мэндэ, амгалан тайбан хундэтэй 
ямбатай ажа1пуухатнай болтогой!

Наранай туяа хаража, наИанай ундэрые дабажа боди 
сагаан сэдьхэлтэй, бурхантай буянтай ябыт даа.

3opnhoH харгытнай золтой байг, золгоЬюн нухэдтнай 
урагшатай байг, удхэИэн малтнай удэсэтэй байг, уужам 
талатнай урэжэлтэй байг, хубууд басагадтнай бэлигтэй 
байг, хугшэд убгэдтнай буянтай байг.

Хунэй басагадИаа дутангуй, сэдьхэлдээ олон нухэдтэй, 
сээжэдээ сэсэн зугаатай, эрдэм номдоо эрмэлзэлтэй, ур- 
дахи харгыдаа урагшатай ябахыешни хусэнэб.

Угле© бури нара хаража, удэр бури жаргал узэжэ, ба- 
гашуулаа тойруулжа, сээжээр Ионор, сэдьхэл арюун ута 
наИатай, удаан жаргалтай Муухатнай болтогой!
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Удэр бури уреэлэй угэ дуулажа, наранай толо хаража, 
наЬанай ундэрые дабажа, дундагуй дуурэн, дутуугуй 
хусэд, дурбэн тэгшэ жаргалтай ябыт даа.

Урэ хуугэдтээ ургуулжэ, еереешье тэдэндээ туЬалжа, 
убшэ зоболон узэнгуй ундэр наЬа эдлээрэй.

Унтаршагуй унайтай, унашагуй сэргэтэй, олон зоной 
дунда тэгшэ Иайхан айл боложо hyyrrbi.

Унэр олон ухибуудтэй болоорой, эжы абаяа ямбалжа 
ургеорэй, хунэй хубууе хундэлжэ Иуугаарай. Айлай хо- 
тондо абгай боложо 1пуугаарай, хариин хотондо хатан бо
ложо тубхинеерэй.

НаЬан дээрээ наЬа нэмэжэ байхадаа, айл аймагтаа, 
арад зондоо ушое ута H aha, удаан жаргал уреэел! Жэл 
бури жэгдэ амгалан, он бури омог дорюун сагаалжа ного- 
олжо байял даа! Наранай толо хаража, наИанай ундэрые 
дабажа, жаргалай ехые эдлэжэ, энхэ элуур, сэдьхэл 
дуурэн энэ наЬандаа ябыт даа.

Баяр жаргал, буян хэшэг, ута Haha, элуур энхыехусэнэб.
Сэдьхэлдээ олон нухэдтэй, сээжэдээ сэсэн зугаатай, 

баабайнгаа нютагта баян боложо, эжынгээ нютагта эрхим 
боложо, уужам энэ нютагтаа улад зондоо Майниие хэжэ, 
энээхэн угтэМэн наЬандаа эрэмдэггуй ябагты, гансахан 
наЬанай далайда гасалангуй тамарагты.

Тулгэ хониноймнай теелэй турын хундэ болог лэ, 
турэИэн хоер уринэрнай тэгшэ золтой жаргаг лэ!

Хун сагаан хониноймнай теелэй хуримай хундэ болог 
лэ, хоер Иайхан уринэрнай хододоо золтой жаргаг лэ!

Хонин Иурэг малтнай хоймор талаяа бурхеег лэ, холо 
ойрынгоо турэлхидые хундэлжэ байхатнай болтогой!

Хухюун согтой, хунгэн сарюун зандаа хунэй хэрэг- 
тэ хубитаяа оруулжа, углее бури нара угтажа, удэр бури 
жаргал узэжэ, ута наЬатай, удаан жаргалтай элуур энхэ 
Ьуухатнай болтогой!
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ОньИон угэнууд

1). Нэрээ хухаранхаар, яИаа xyxaphaH дээрэ.
2). Эрхые Иуранхаар, бэрхые hypa.
3). Ой модон ундэртэй, набтартай, олон зон Иайтай, му- 

утай.
4). Ажал хэжэ хун болодог, арые дабажа хулэг болодог.
5). Олоной дунда бэеэ шэнжэ, гансааран байхадаа сэдь

хэлээ шэнжэ.
6). Биб гэИэн гансаараа, бидэ гэИэн олоороо.
7). Залхуугай гэртэ тулеэн угы, залгидагай гэртэ эдеэн 

угы.
8). Нойр ургэИэн Иургаалай, нойтон хото хэмжуурэй.
9). Айлай дайсан -  хэруул, нухэдэй дайсан -  хоб-жэб; 

хоб угын ерэхэдэ, хойшоо болон Иуугаарай.
10). Эрдэмгуй haa, сээжэ хооЬон, эдишэгуй haa, гэдэЬэн 

xoohoH.
11). Шэбэнэжэ хэлэхэдэ ойлгохо, шэмхэжэ угэхэдэ 

садаха. Орилжо хэлэхэдэ ойлгохогуй, обоолжо угэхэдэ 
садахагуй.

Угсаата зоной Ьургаал сахиха, 
сээрлэхэ юумэнууд

Boroho дээрэ зогсоод гу, али 6orohbiH хоер тээИээ мэн- 
дэеэ хэлсэжэ, хеерэлдэжэ болохогуй, нугэл, муу.

Boroho дээрэ гэшхээд гу, али 6oroho алхаад байхагуй, 
мун уудэ алдалан алсайгаад, тотого1юо аЬалдаад 
байхагуй, нугэл. Ада шудхэр дуудаЬан муу ёро гэдэг.

Гэр бараан соогоо бу эшхэрэ. Орондоо (унтаридаа) 
дуулабал жаргал тогтодоггуй, орондоо уйлабал зобо- 
лон Иаладаггуй гэдэг. Худалаар бу уйла, дутыншни хун 
нугшэхэ.



Стул дээрэ hyyxaflaa хулее хул дээрээ хээд бу худэлгэ, 
мууе улгыдэнэ гээшэш. Хулее хул дээрээ хээд бу hyy, 
угытэй болохын тэмдэг. Эхэнэр хун алаа алсайгаад, аман- 
даа тамхи зуугаад убайгуйгеер бу hyy. Амаяа гараараа 
буглеед эбИээлэ.

Эделхэдээ шангаар амаа бу тамшаа, сай уухадаа тор- 
шогонотор бу hopo. Буруу тээшээ хараад бу эдеэлэ. Хута- 
гаар бу эдеэлэ, сухалтай болохош.

XaxaphaH хубсаИаяа умдэИэн зандаа оюулжа болохогуй
-  хэшэгэйнгээ aMhap хаажархихаш.

Хэруул хэлэ хэжэ бу яба -  нугэл. Хэруулэй узууртэ -  
iwyhaH, уреэлэй узууртэ To hoH  гэжэ бу марта. Хун хунэй 
сухалИаа айдаггуй, харин хунэй ИэтхэлИзэ айдаг. Шадаал 
haa хундэ туИалжа яба, тиихэдээ еертеел туИалхаш.

Уритэ хун хунэй уриие бу хэлэ, бэетэ хун хунэй бэеые бу 
хэлэ. Угытэй баян, хугшэн, залуу, ноен, ород, буряад гэжэ 
хуниие илгангуй, тэгшэ адляар ханда. БусалИанИаа ама 
хурэ, бусалжа байИан тогоо орхижо гарахада муу. Хото- 
отой шуИан дайралдаа haa, хэрэг урагшатай байха. Хунэй 
юумэ асаржа угэхэдэ, ам1партыень xoohoop бусаадаггуй, 
ehbiH тула «оеор» хэжэ угэдэг эртэ урдын eho заншал. Зон 
соо ташаагаа бу тула, дээрэлхэжэ байЬан, 6ahahaH зан ха- 
руулхаш. Мулжэгдеегуй, сэмгыень хахалагдаагуй яИа хая- 
жа болохогуй, угырхэш. Удэшэ мунгэ, юумэ хундэ угэхэдэ 
муу, хэшэгээ алдахаш.

Замда ябахын урда морин заадахадаа Иайн. Зам хар- 
гыда ябатар халуун хушуутай адуун, хонин угтабал Иайн, 
харин хуйтэн хушуутай ухэр, ямаан угтабал, ябаИан хэрэг 
урагшагуйдэхэ.

Харгыда хуримтай, нуудэлтэй уулзанхаар, худеелуулжэ 
ябаИан зонтой уулзаИан дээрэ. Агнуурида гараад ябахада, 
урдуурнь шоно гу, али ламын гарабал -  муу. Аянда ябаха
да хооИон хунэгтэй хунэй урдуурынь гарабал -  муу. Аян-

5 Ш 5 Ш П  140 5 Z S 1 5 Z 5 Z 5 Z



да, холо ябаха хунИее TYPYYH шоройгоо, угаадаЬаа хаяха, 
ябаЬан хойнонь, аяншанай хойноЬоонь хаяжа болохогуй, 
муу. Харгыда урееЬэн юумэ олобол абадаггуй.

Тулеэ гэртэ оруулаад, шангаар дээрэЬээ хаяжа 
болохогуй, галайнгаа заяашые залд гуулэжэ гомодхоогоо 
haa еедэлхэгуйш. Хурса узууртэй тулеэ узуурээрынь гал
да тулэхэгуй, галай заяашые айлгахаш. Ьуни орой, боро 
хараанаар тулеэ бу хахала.

Суургын тулхюур хундэ шэдэжэ угэхые сээрлэ, ёротой.
Малгай, буЬэеэ хундэ бэлэглэхэеэ сээрлэ (хэшэгшни 

доошолхо). Ьуни орой хюмЬаяа абахагуй. Шэхэнэй хул- 
хи абахагуй, юундэб гэхэдэ, хунэй ЬунэЬэн Ьуни хюмЬан 
доро, шэхэн соо байжа болодог.

Аха заха хуниие хундэлжэ нэрээрнь нэрлэнгуй, 
заатагуй ури бэеыень нэрлээд, тэрэнэй ахай, абгай, эжы, 
баабай гэхэ. Хунэй бэлэг хоер гараараа дороЬоонь тодо- 
жо абаад, Ьайниие хургэдэг. Хундэ хоер гараараа бэлэг 
баридаг. Ьалгай гараараа гу, али хурганайнгаа Ьалаагаар 
абахагуй, мун хундэ тиигэжэ угэхэгуй. Хурганайнгаа 
Ьалаагаар Ьарбайха гээшэ Ьалаабшаяа харуулЬан ушар- 
тай адли гэжэ мэдэ. Мун хурганай узуурээр угэжэ, абажа 
бэлэг болохогуй.

Бэлэг бухэнэй еерын удха шанартай байдаг Ьэн тула- 
дань, дайралдаЬан лэ юумэ бэлэг болгон баридаггуй. Ган
са тоотой эд юумэ угэхые сээрлэхэ. Тэгшэ тоотой юумэ 
бэлэглэхэдээ, арьбажаха улзытэй болохые хэшээнэ. Мон
гол зон хара унгэтэй эд угэхые сээрлэдэг. Хадаг -  буряад 
зоной заншалаар эгээ дээдэ бэлэг. Хадаг ундэр наЬатанда, 
хундэтэ айлшандаа мунгэтэйгеер гу, али Ьанаанда тааруу 
бэлэгтэйгээр сугтань баридаг ё1потой.

Хуугэдэй шэхыень бу дайра, ухибуунэй сахюусан шэ- 
хэндэ байрладаг. Ьуни харанхыда хунэй нэрээр шангаар 
бу оогло, эрлигэй элшэ ИунэИыень абаад ябашажа болохо.
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Айлшанииетархи нюсэгеер угтажа, удэшэжэ болохогуй. 
Гэртэшни ороЬон хуниие баяртайгаар энеэбхилэн угта, хо- 
жом ябаЬан лэ газартаа хундэтэй ябахаш. Хуниие Иэйнаар 
угтажа хундэлхэдео оерыгее хундэлхэш, хундэ туЬа хэ- 
хэдээ оертоел туИа хэнэш. ОроИон айлшаниие хундэлхэ 
эдеэ хадагалдаг байбал Иайн. Ондоо хунтэй уулзахадаа 
бу баярха, бу сэсэрхэ. Хуниие ямар нэгэ мурысеендэ илаа 
haa, булигдаИан хунео бу наадала. Тэрэ хунэй досоо уур 
сухал бусалха. Ухибуудээ hypra: айлшанай табагта бу 
оро, аха зоной хеерэлдеендэ бу оролсо. Айлшанда та
баг табяад, эдеэлхыень хараад бу hyy. Лаб юумэ мэдээгуй 
аад, дэмы шашахые сээрлэ. «Олон угэ олзогуй, ганса угэ 
гарзагуй» гэдэг 1пургаал 1панажа яба. Хундэ бу сэсэрхэ, 
дээрэлхуу, 1пайрхуу хун дутуушаг шэнгеэр ондоо хундэ 
харагдадаг.

Ухибуун багадаа эхэ эсэгын нэрээр, нюураар ябаха, ха- 
рин эхэ эсэгэ утэлхэдоо урэ бэеынгээ нэрээр, нюураар 
ябадаг.

Улин xycahaH нохой зайлуулаг, уйлганан xapaahaH 
Иамган зайлуулаг (муу ёро харалга). Улэгшэн нохой айл- 
да ерэжэ турее haa Иайниие харадаг. Нохой, миисгэй 
айл1паа зугадабал муу. Нохой улихадаа муу. Айлай гэр дэ- 
эрэ хухы донгодожо, бубеолжэн бубэнее haa, уули шубу- 
унай, гуреоИэнэй айлай газаа оробол муу, ёро хараа гэдэг. 
Хунэй хубсаИа хулганаанай эдибэл муу. Хэрбээ хубсаИан 
соо хулганын турэбэл, уриин Иулдэ, уянгата ухибуун бии 
болохо гэдэг.

Халуун yha, галтай унэИэ газарта адхабал, гэмгуй олон 
хорхой, ургамал, амита алажа нугэл хэхэт.

Зуудэндээ шэнэ гэр барилга, шэнэ хубсаИа умдэлгэ, 
мяха эдилгэ, шудэн унабал, нохойдо зуулгабал г.м. муу.

Хуушан xy6cahaa хаяхадаа, захыень абажа гэртээ орхи, 
угы гэбэл хунэй заяан доройтохо.
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Шажан мургэл

Эртэ урдын carhaa нуудэл байдалтай буряад зон беегэй 
шажантай ябаИан. Беегэй шажан галай элшэ хусэндэ, эхэ 
байгаалидаа тушэглэнэ. Энэнь хадаа ундэр хада уулын, 
гол нуурай, хубшэ тайгын, тала дайдын эзэдтэ, сабдагу
удта, сахюусадта шутэлгэн болоно. Хун зон энхэ элуурые, 
амгалан байдал гуйжа эдэ сахюусадта хандажа ургэл 
мургэл хэдэг байМан.

Хожом Буддын шажантай боложо, Буддын шажан мун 
лэ тала дайда, хада ууланууд эзэдтэй, гол мурэнууд лу- 
садтай, нютаг бухэн сахюусадтай байдаг гээд номнодог. 
Тиихэдээ буряад зон ямаршье сагта зуб узэлтэй ябаЬан 
болоно. Саашадаа бухы Hahaapaa зуб узэлтэй Ьайн зама- 
ар ябажа, Иайхан хэрэг уйлэдэхыень бодомжолжо, арбан 
хара нугэл, арбан сагаан буян гэЬэн номнол дэлгэруулээ. 
Бурхан шажанай номнолоор хун гээшэ ухэхэдее угы 
болодоггуй, ИунэИэниинь ондоо турэл олодог. Нугэл ехэ- 
тэй haa тамада унажа зобохо; буянтай haa Ьайн турэлдэ, 
бурханайшье орондо турэжэ болохо. Мунее ундэр 
наЬатай улгэ Ьалга убгэжеел мордоод, уни болонгуй 
хойто турэлдее hapxarap хубуун буубэй болоод, гэртэ- 
эшье эрьежэ ерэхэдээ болохо, ИунэЬэн ухэдэггуй. Нугэл 
хэИзн hyH3h3H Эхэ зургаан зуйл амитадай нэгэндэ хойто 
наЬанайнгаа турэл оложо болохо. Буддын шажанай ном
нолоор хун гээшэ олон янзын турэлтэй.

Анхан сагта нуудэл байдалтай ябахадаа буддын ша
жанай 1пургаалаар наЬа бараЬан хунэй хуур бэеые миин 
хээрэ орхидог, гээдэг байЬан гэдэг. Тиигээд гээгээ, гээгдээ 
гэИзн угэтэй юм. Саашадаа газарта булажа худеелдэг бо
лоод байхадаашье, ухээриин газарые гэхэ гу, али хуурэй 
газарые сахиха, шутэхэ заншал байгаагуй. Хуурые сахи- 
хада 1пунэ11эниинь теерихэ гу, али турэлее олохогуй гэдэг



бай1пан. Бага ябахадаа хуурэй ra3aphaa холуур тойрожо, 
айИан жэгшэЬэн болодог Ьэмди. Мунее энэ ёЬю заншал 
нарин нангинаар сахихаяа мартаад, ород арадаа Ьажаажа 
тумэреер хореолхо, гоеохо гу, али хуурнуудые хунууд 
узэсхэлэн музей шэнгеэр узэжэ хаража, Ьонирхожо яба
даг болонхой гэбэл ехэ алдуу болохогуй.

Хунэй ИунэИзн, хойтын ябадал тухай юушье мэдэхэгуй 
хунууд боложо ябаИамнай харамтай.

Хойто турэлдее тамада унахагуйе бодожо, арбан хара 
нугэлые уйлэдэнгуй тэбшэжэ ябаа haa, хун арбан сагаан 
буян уйлэдэжэ ябана гээшэ.

Арбан хара нугэл:
I. Бэеэрээ хэЬэн гурбан нугэл: 1) Хуниие, амитануу- 

дые алалга. 2). Хулгай хэлгэ. 3) Буруу хурисал, нухэртее 
урбалта.

II. Yreepee, хэлээрээ хэИэн дурбэн нугэл: 1) Худалаар 
хэлэлгэ, хардалга. 2). Хоб тараалга. 3). Шэруун хараалай 
угэ хэлэлгэ. 4). Бэеэ магтажа, хуниие муушалга, дэмы ша- 
шалга. Сэдьхэлээрээ уйлэдэ1пэн гурбан нугэл: 1). Атаар- 
халга, хундэ хоро 1паналга. 2) Хомхой шунахай сэдьхэл, 
улуу харалга, буруу узэл, буддын шажанда харша узэл, 
бодол.

(Будо-Хондо Цырендоржиева). 

Хунэй наИан

Надежда Ангараева удаганай Юртэмсые оройлогшо 
Багшатаяа харилсажа хеерэлдэИэн домогИоо: 1). Бухы 
дэлхэйн газар дээрэ хамаг юумэнэй эхиндэ ори ганса 
шажан мургэл -  «Эхэ Байгаали» байИан. Хун турэлтэн 
ажамидаралайнгаа байгаалида тон наринаар хандажа, 
шутэжэ ургэл мургэл хэжэ ябаЬан. Ye саг унгэржэ, бусад 
eho заншалнууд мундэлнэ. Гэбэшье, «Бурхан нэгэл удха-
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тай» гэжэ Багшамни хэлэнэ. Элдэб яЬанай хунууд бур
хандаа еер еерын нэрэ угэнэ. 2). Тамын орон тухай Баг
шамни хэлэнэ: «Газар дээрэхи ажабайдал -  тамын орон 
гээшэ. Хун энэ юртэмсэдэ юрэ миин турэдэг бэшэ, уйлын 
уреэр урда наЬанайнгаа нугэл арилгахаяа гу, али буян 
уйлэдэхэеэ хун турэдэг. Урда наЬандаа муу юумэ хэжэ 
ябаЬан хун турэхэдее нугэлее нюдеерее хаража, тамын 
ороной бухы бэрхэшээлнуудые газар дээрээл гаталжа га- 
раха заяатай. Тиихэдэнь, урда наЬанай буянтан газар дээ- 
рэ буянаа эдлэжэ, энхэ элуур жаргалтай, Иайн ябадаг.

Хунэй нугшэхэдэ ИунэИзниинь эзэнэйнгээ буянтай, 
нугэлтэй ябадалИаа дулдыдан, тиимэ ЬунэЬэндэ хуртэхэ 
уйлын хуби заяатай уг гарбалтанай гэр булэдэ турэлее 
олодог. ЬунэИэн мунхэ. ТиимэИээ хунэй хуби заяанда тэ- 
рэнэй урда тээнь ажаЬуу1пан хэдэн уеын уг гарбалайнь 
уйлын хуби заяан нулеелдэг. Тиигээд лэ эртэ урдын carhaa 
хурим, турэ хэхэ болоходоо, уг гарбалайнь хэдэн уе тоо- 
ложо Ионирходог байЬан.

Энэ газар дээрэхи тамын орон тухай домог яИала 
Ионирхолтой байна. Мун 6aha Эрлэн хаанай мэдэлэй газар 
дорохи ехэ аймшагтай тамын орон тухай буддын шажанай 
номнол бии гэхэ. Юрэдее хойто турэлдее тамын зоболон 
узэхэгуйн тула, мунее наЬандаа Эхэ зургаан зуйл хамаг 
амитадта хоро хургэхэгуйе оролдожо, ядаЬан тулиЬанда 
туЬалжа Ьайниие хэхэдэ буян боложо бусаха.

Жаргаланта харгын эхин -  нигуулэсхы сагаан сэдьхэл, 
буянта хэрэгууд, харин зоболоной эхин -  муу энерги та- 
тадаг, муу Ьанал бодолнууд, худал хуурмаг хардалга, уур 
сухал, атаа мэеэн, хомхой хобдог гэхэ мэтын нугэлтэ яба- 
далнууд гэжэ бу мартая.

Энэ хизааргуй ехэ юртэмсын хурьЬэтэ алтан дэлхэй 
дээрэ хумуунэй бэе оложо мундэлее хадаа, энэ бурханИаа 
заяагдаЬан гансахан наИан соогоо турэл буряад хэлэеэ
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туурээжэ, хун шубуун гарбалтай, хуИан модон сэргэтэй 
хори буряадби гэжэ, ажабайдалай эрьюулгэ соо ушарИан 
элдэб хунгэн бэшэ бэрхэшээлнуудые дабажа гараха хэ- 
рэгтэй. Ажабайдалай харгы адли тэгшэ байдаггуй.

Уйлын уреэр дээрэИээ угтэИэн наИаяа оорын бодолгуй, 
архи тамхинтай холбоотой Ьэбхи Иээгуул ябадалаар богони 
болохогуйе оролдохо шухала. «Хунэй наИан хэмжууртэй, 
хуу caaHahaa табисууртай» гэИэн угэтэй ха юм. Хэдэн уе 
саг дабажа ерэИэн буряад хэлэеэ, буряад нэрэ солоео, уг 
удамаа, удха заяагаа алдангуй угтэИэн энэ наИан соогоо 
ябаял даа.

1991 oHhoo бидэ эжытэеэ городой зон болоо 1пэмди. 
Эжымни буряадаараа 90 наЬандаа 1998 ондо аялаа h3H. 
Еше Лодой Римбуушэ турэлыень айладха1пан: «О! Энэ 
хугшэн аргагуй ехэ буянтай байЬан, бурханай орон- 
до турэлее олонхой. ХойноЬюонь Ианаагаа зоболтогуй» 
гэ1пэн. Хожомынь олон нютагаархид намда орожо ерээ. Би 
Иургуулида худэлжэ байхадаа хугшэд убгэд1юе нютаг ту- 
хайгаа Иурагшалжа суглуулИан бага зэргын материалтай 
байгааб. Тэрэниием хараад, Ашанга тухайгаа ном болгожо 
гаргуулыт гэжэ гуйгаа бэлэй. Хунэй Ионирхол татаха ном 
болгохоб гэхэеэ айгаа Иэм. Уран зохеолшо бэшэ ха юмбиб.

Ьуулдэ нютагаа ерэхэдэм хамтын ажал Иандаржа 
дууИанхай, зон ажалгуй, гайтай хундэ саг болоод байгаа. 
БолоИон байдал нюдеерее хаража, хун зонтой хеерэлдэжэ, 
энэ бэрхэтэй хундэ уедэ миил xoohoH гараа хабсараад 
hyyxaap бэшэ саг боложо, нютагай ажахын хугжэлтэ, дэб- 
жэлтэ, Иандаралга, уналга тухай бэшэИэн «Ашанга нюта
гай туухын хуудаМанууд» гэжэ хоер боти ном, СПК «Ашан
га», ударидагшань Р.Б.Дондоков «Буряад унэн» хэблэлэй 
байшанда 2004 ондо гаргуулаа. Минии дуй дуршэлгуй 
бай1пан1паа боложо, энэ номой гаршаг (содержание) тон бого- 
неор бэшэгдэнхэй. Ном бултыень уншаагуйдее, ямар нюур-
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та хэн, юун тухай бэшээтэйб гэжэ гаршаг хусэд харуулнагуй.
«Буянта муртэнэй мунгэн вам» гэжэ ехэнууд Ринпоче 

Багшанарай номуудМаа, журналнуудМаа бурхан шажан 
тухай суглуулбари ном Улаан-Удэдэ 2009 ондо хэблэгдээ.

БайИан сагайнгаа эрхэ байдалда хугшэртэрое шажан 
тухай юушье мэдэхэгуй ябагдаИан. Хожом Налжирма 
ууриимни Сэржэн басаган Богдо Зонхобо Ринпоче Багшын 
бэшэИэн ойлгосотой Ионин «Ламрим» эохеол, ехэнууд 
Ринбуушэ Багшанарай шажан тухай бэшэЬэн Ьюнин ному- 
удые асаржа намайе Ионирхуулаа, мартадаггуйб. Сэржэн 
буянтай, хэшэгтэй, 1пайн ябаха. Тэрэ сагта шажан мургэл 
тухай ном хомор байЬан. Нэгэл сагай байдалда еедее 
болоИон нютагаархиндаа уншажа ойлгоо болоЬоноо дам- 
жуулха Ианаатай ном хэблуулээ Иэм.

2005-2006 онуудта Ашангын айл бухэнэй уг гарбалаа 
хэды уе хурэтэр мэдэхэ байЬыень тодорхойлоод, 2010 
ондо «Ашангын воной угай тэмдэглэл» гэжэ дэлгэрэнгы 
тайлбарилгатай ном Хориин редакци хэблэжэ гаргаа.

Буддын шажантай ашангаархинай удаган басагадтай 
болоходонь, «Бее мургэл ба хори буряад угсаатан» гэжэ 
багахан ном 2013 ондо Хориин редакцида гаргуулаа h3M. 
Ьуулдэнь «Сэсэн мэргэн Багшанарай буянта зам» - 2015 
он, «Ашанга нютагай дайнай ба дайнай ара талын ажалай 
ветеранууд, дайнай уеын ухибууд» (2016) гэжэ номууд 
Хориин редакцида хэблэгдээ.

Саг хубилжа Ашангын залуушуул Хоридо, Улаан-Удэ 
город шадар тубхинэжэ ажаллана. Мунее ургажа ябаИан 
залуу уетэн, баганууд ухибуудэй хугшэн эжы, убгэн баа- 
байнгаа -  элинсэгуудэйнгээ угай нютаг, туухэ домогыень 
мэдэжэ ябаха угынь эхэ эсэгын хумуужуулгэИээ.

НаИанай хурдэ тургэхэн эрьелдээд, наян иаЬаи аятай- 
ханаар буугаад, саашадаа ерэнэй харгыгаар яаралтайгаар 
ябахань гайхалтай, али наран тургеер эрьедэг болоно гу?
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Он жэлэй ошохо бури юумэн ямар тургэн хубилна гээшэб?
Олон жэлэй унгэрэн ошоходо, эрьелдэн нютагаа 

1панахадам, нютаг зоной харасауринаар узэгдэдэг. «А» узэг 
заалгаИан элдэб ааша зугаатай, эжэлхэгуй тэршээхэнууд 
хухюн хеерхэн басагад, хубуудни гэнтэ мэдэн гэхэдэмни, 
эдир наИаяа хусэжэ, сэхэ харашагуй сэбэрхэнууд, тани- 
хаар бэшэ сарюун Иайхан дангинар, худэр шамбай баа- 
тарнууд болошоо бэлэй.

Сагай ябаса тургэн даа. Сарюун Иайхан дангинар, баг- 
жагар баатар хубууд басагаднай мунее наИажаал хунууд 
болонхой, убгэн баабайнар, хугшэн эжынэр болошоИон 
шабинарИаа анхарал хайрада хуртэжэ, эдэ залуу убгэн 
баабайнар, нагса баабайнарай, хугшэн эжынэр, нагса эжы- 
нэрэй ашанар, зээнэрээ харалсажа ухибуудтээ туИалжа 
Иайнууд ябахыень хаража урмашан баярладагби.

1930 оной хамалганда утэлИэн эжы баабайгаа, аханар, 
эгэшэнэр, дуунэрээ гансата алдажа уншэр1пэн эжыгээ 
дахажа еедее болоИонби. Эжымни угай нютаг Нарин-Гор- 
хоной Аса, Нарин-Горхондо бага ухибуудтэй Гармажан 
нагса улэ1пэн. Ашангада эжын турэл угы, харин зеедэлеер 
ерэ1пэн нютагаархин олон болоИон. Угаймнай сахюусад- 
бурхад улэЬэн маанадтаа туЬалжа, бидэ усееншье haa 
30-40-90-ээд онуудай бэрхэшээлнуудые бэе элуур энхэ 
амгалан дабажа гараад, xyHhee дутуу, улуушье болонгуй 
угтэМэн наМаяа наЬалнабди. Олоной зэргэдэ Иайн ябаха 
одо заяатай байИамди.

Мунее намайе дэмжэхэ ури хуугэдээр олон Вера Цы- 
дэн хоер турзИзн дуунэртэйб. Гал гуламтаяа тахижа, угаа 
дамжуулха, Ьуулшын ургэмжэ узуулжэ, хойтын оролдол- 
го бутээхэ уртэИзн ганса Валера хубуумни ургэмжэлхэ 
урин сэдьхэлтэй Оюуна нухэртэй, Ьургуулияа дуургэжэ 
ажалаа олоИон Бата, Туяана гээд хубуун басаган хоертой 
жиирэй айлайхи болонхой Иэйн ажа1пууна. Унэр, бэе элуур
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энхэ, мэндэ Иайн ябаха гээшэ энэ на1панай жаргал. Вале
ра Ианаагаа зобохо турэИэн эжытэй, баабайтай, дунгэхэ 
Андрей Туяана хоер дуунэртэй, унэн нухэдтэй. Намда 
угтэИэн наИанай саг бага боложол байна.

Би мунее наЬа наЬалбашье, хулИее буушангуй эжынгээ 
наИанда хурэжэ, ашанарай айл болотор алтан дэлхэйЬээ 
холодонгуй амиды мэндэ ушее ябаха дуратай Иууналби. 
Теэд хунэй HahaH мунхэ бэшэ. Уйлын уреэр заяанЬаа 
угтэИэн наИанай хусэхэдэ, хугшэн залууе илгангуй удэр 
Иунишье хамаагуй ухэл абаад ябашадаг энэ юртэмсын 
жама eho.

1930 оной сагаан тумэр морин жэлтэн:
1. Бадмадоржиева Х-Ж.Р. -  1930-1948.
2. Балжимаева Д.Т. -  1930-2014.
3. Базаров С.Б. -  1930-2017.
4. Жалсараев Ж-Д.Т. -  1930-2003
5. Лабанцыренова Б-Д. Н. -  1930-1996.
6. Доржиева h-Ж.Н. - 1930-1985.
7. Цыренжапов Д.Г. -  1930-1975.
8. Цыренова Н.Г. -  1930.
9. Гомбоева Д-Ж. Т -  1930.
10. Ешиева Г-Ц.Е. -  1930.
11. Ринчинов Б-Д.Э. - 1930.
Дайнай хундэ жэлнуудые дабажа гараад, турэл урилжа 

carhaa урид ябаИан сасуутан нухэдее Ианахада гашуу- 
далтайл даа.

Буряадууд хэдыбибди?

Вандан Юмсуновай «Хориин арбан нэгэн эсэгын уг иза- 
гуурай туужа» соо 1846 ондо 122259 бэеэ хусэИэн бу
ряадууд убэр Байгал шадар 34 дасан ба 144 дугануудта 
ябадаг байгаа. Энэ 122259 буряадууд, бага наИанай бу-

л я г л л п  149 л я и т л .



ряадууд ороногуй. Баруун зугэй буряадай ажаЬуудаг га
зарта ганса Алайрай дасанда, нэгэ хэды дуганда усеехэн 
буряадууд ябадаг байЬан. 1897 оной Россиин империин 
эмхидхэЬэн тоо буридхэлеер тэрэ уе сагта 298500 буряа
дууд ажаИуугаа гэжэ баримталагдаа.

1926 ондо СССР гурэндэ 238100 буряадууд 
буридхэгдэЬэн байна. Буряад арадай усеорИэн ушар ха
даа Монгол, Маньчжур орон руу буряад угсаатанай нуужэ 
omohoHhooHb дулдыдаа. 1-дэхи бухэдэлхэйн дайнда олон 
буряадууд xocophoH. Хамтаралгын уедэ шадалтай малша 
зоноо хулаагууд гээшэт гэжэ ябуулжа, олон хун бусаагуй 
хосороо, репрессиин уедэ олон буряадууд xocophoH.

2010 оной тоо баримтануудай элируулэгдэЬэнэй 
Ьуулээр Сибириин ба Алас Дурнын ундэИэн арадууд 
coohoo Саха яЬатан 478075 хун, буряадууд 461386 хун 
гэжэ буридхэгдее России гурэн соо; эгээл олон буряа
дууд Буряад уласта 286839 хун, Убэр Байгалай хизаарта
-  73941 хун буряадбди гэжэ угаа мэдэнэ.

Буряад Республикын аймагуудта

2010 оной тоо баримтаар буряадууд Захааминай ай- 
магта -  19738 хун, Тунхэнэй аймагта -  16115 хун, Зэдын 
аймагта -  15070 хун, Хурамхаанай аймагта -  11950 хун, 
Яруунын аймагта -  10950 хун, Ивалгын аймагта -  10836 
хун, Хориин аймагта -  7811 буряадууд ажаЬуудаг байгаа, 
Эрхуу можодо -  81000 буряад зон ажа1пуудаг.

Бусад газарай буряадууд

2011 ондо хэблэгдэИэн Бугэдэ Буряадай ундэЬэн со- 
елой эблэлэй буклет - фотоальбом соо Москва хотодо
-  20000 буряадууд ажаИуудаг гэжэ баримталагданхай,
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Санкт-Петербургда -  1152 буряадууд ажаИуудаг, Саха ре- 
спубликада -  8000 хун, Красноярскын хизаарта -  1051 
хун, Тывада -  463 хун, Томскдо -  603 буряадууд гээд то- 
ол огдон о.

1989 онойтоо баримтаар Казахстанда -  1172 хун, Укра- 
инада -  849 хун, Узбекистанда -  635 хун, Кыргызстанда -  
229 хун, Белоруссида -  158 буряадууд ажаЬуудаг байЬан.

Ехэ олон буряадууд Монгол орондо ажа1пуудаг. Тэ- 
дэнэй тоо элдэб тоо буридхэлеер 50000-haa 100000 
хурэтэр тоологдодог. Хитад гурэн дотор Монголдо хо- 
шуун Иомонуудта ЮООО-haa дээшэ буряадууд ажаИуудаг 
байИан.

1970 оной тоо буридхэлэй мэдээгээр бухы буряадуудай 
92,8 процентнь буряад хэлэеэ турэл хэлэн гэжэ тоолодог 
байИан, харин 1989 оной баримтаар 86,6 процентнь буря
ад хэлэеэ турэл хэлэн гэжэ тэмдэглэЬэн байха юм. Гэхэтэй 
хамта буряад яИатанби гэжэ бэеэ тоолоод, 6aha турэлхи 
хэлэеэ мэдэхэгуй байхань гомдолтой.

Ьонин баримтанууд

2010 оной тоо баримтаар, бухы России Федерациин 
дэбисхэр дээрэ 142900000 хун ажаИуудаг байЬан. Хитад- 
та -  1 миллиард 335 мянган зон, Энэдхэгтэ -  1 миллиард 
210 мянган, США-да -  309 миллион, Индонезидэ -  238 
миллион, Бразилида -  191 миллион, Пакистанда -  166 
миллион, Бангладешта -  147 миллион хун зон ажаИуудаг 
байна.

Бухы дэлхэйн эгээл олон ажаЬуугшадтай гурэнууд соо 
Росси гурэн 8-дахи Иуури эзэлнэ.

1989 оной тоо буридхэлеер Буряад ороной дэбисхэр 
дээрэ 1 миллион 38 мянга 252 хун зон ажаИууЬан haa, 2010 
ондо унгэргэгдэЬэн тоо буридхэлэй мэдээгээр 972021
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a>KahyyhaH. 1989 ондо Буряад Республикада 1пуугшадай 24 
процентнь буряад яИатан гэжэ тоолоЬон haa, 2010 ондо 
30 процентнь буряад яИатан гэжэ тоологдоо.

Туухын эрдэмэй доктор Ш.Б. Чимитдоржиев «Бу
ряад монголшууд хэдыбибди?» гэжэ ном соогоо «Бу
ряадууд хаана ажаЬуудаг бэ?» гэИэн толилолго 2010 
ондо унгэргэгдэ1пэн Росси доторхи ажа1пуугшадай тоо 
буридхэлгын баримта ундэИэлэн бэлдэЬэн байна.

(Буряад унэн. 06.08.2014,12.11.2014 (Ц.Сампилова)).

Мунее ургажа ябаа эдиршуулдэ буряад зоной уг гар- 
балай унэн гунзэгы баримтатай туухын ном хэрэгтэй 
болоИоор унинэй. Буряадууд хэдыбибди гэИэн асуудалаар 
эрдэмтэдэй олон ондоо баримта Ианамжанууд бии гэжэ 
2014 ондо эрдэмтэдэй сугларЬан духэриг шэрээ харуулна.

Эрдэмтэд хэдэн олон Ьанамжа баримтануудаа 
нэгэдуулИэн шэнжэлгэнуудые хэжэ, унэн зуб ундэЬэ ба- 
римтануудтай, зубеер бэшэгдэ1пэн буряад арадай туухын 
ном гаргаха болоо бэзэ гэжэ найдая.

Арадай ехэ наадан -  Алтаргана

Дадал Иомондо мундэлИэн 
Дали бухэтэй «Алтаргана»
Буряад арадые нэгэдуулИэн 
Буян ехэтэй «Алтаргана».

Алтарганын гимн
Хугжэмынь Пурбо Дамирановай, 

Угэнь Дондог Бальжинимаевай.
Ази тубиин шэмэруундэ 
Алтаргана ургана 
Аригуун нютагта

S Z 5 Z 5 m 5 Z  152 S E F E S Z S Z S H .



Арад зомнай амидарна.
Дабталга:
«Алтарганын» наадан -  аялга дуун, хугжэм, 
«Алтарганын» наадан -  аха дуугэй наадан, 
«Алтарганын» наадан -  эрын гурбан наадан, 
Монгол арадуудай наадан -  «Алтаргана».

Аадар, мундэр, шуурганЬаа 
Айгаагуй алтаргана.
Тэмсэл, зоболон, хашалтые 
Тэсээлши, буряад арад.

Дабталга:
Зунай ааяма халуунда 
Зудэреегуй алтаргана 
Туухын харанхы гун coohoo 
Турэлее алдаагуй буряад арад.

Дабталга:
Алтаргана гээшэ хадхууртайхан олон Иалаатай, Иалаа 

бухэндее жэжэхэн сэсэгуудтэй, багаханшье haa Эхэ га-

153 S Z S Z S Z S Z S Z



зарайнгаа хурьИэндэ гайхалтай бухеэр аИалдаИан ута 
гэгшын удэЬэтэй айхабтар шэхи шэрхи ургамал юм. 
Бидэ, нютагай ухибууд угаабари хэхэ ямаан бургааИанай 
мушэр, гэртээ хамуур хэхэ боролжо, алтаргана хухалжа 
суглуулдаг Ьэмди. Боролжо веник наИагуй, харин алтарга
на умхирхэгуй, бухэ ургамал.

Буряад арадайм «Алтаргана» нааданай арюун Иулдэ 
тэмдэг болоИон, алишье сагта амидаралай эхин -  Наран 
тээшэ тэгуулЬэн алтан шаргал алтаргана ган гасууршье 
болог, у1пээ бороо, аадар мундэршье орог ургажал байдаг.

1994 ондо эгээн туруушын «Алтаргана» наадан Монгол 
ороной Дадал сомондо «Буряад дуунай Ьайндэр» гэжэ 
эхи табиЬан. Улаан-БаатарИаа нэбтэруулгэ ерэжэ унгэтэ 
бэшээр наадыемнай буулгаа, Монголой арад тумэндэ те- 
левизортэ харуулЬан.

1996 ондо хоердохи «Алтаргана» наадан Биндэр 
Ьомондо болоо бэлэй. Агын тойрогой соелой хэдэн дуу- 
шад хабаадалсаа.

1998 ондо Батширээтэдэ гурбадахи «Алтаргана» наа
данай эхилхэдэ, мори унаИан баатарнууд сэнхир хухэ 
унгэтэй «Алтарганын» туг, Хори буряадуудай угай тугу- 
удые намилзуулан, hyp Ьулдэ бадаруулан жагсаалда ерэ- 
хэдэнь, хун бухэнэй зурхэ сэдьхэл доИолжо байгаа бэлэй.

2000 ондо «Алтарганын» 4-дэхи наадан Дорнод аймаг- 
та болоо. Улаан-Баатар, Дархан, Эрдэнэт хотонуудИаа, 
Агын Буряадай делегацинууд хабаадаа. Агын тойрогой 
гулваа Баир Жамсуев «Алтарганын туг» хундэтэйгеер то- 
дон абаа.

2002 ондо Агын тойрогто 5-дахи «Алтаргана» тугаа на
милзуулан бухы дэлхэйн буряадуудые угтан абажа, на- 
адамнай уласхоорондын удхатай болоо. Энэ «Алтарга- 
нада» дуушадай, музыкантнуудай конкурс, эрын гурбан 
наадан нэмэгдээ.
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2004 ондо Чойбалсанда 6-дахи «Алтарганын» наадан 
боложо, Улаан-Удын мэр Александр Лубсанов «Алтарга
нын» туг хундэтэйгеер абаа. Бата Баяртуев бултанай уяр- 
тар уряалай угэ хэлэИэн.

2006 ондо 7-дохи «Алтарганын» наадан Улаан-Удэдэ бо
лоо. Ьайн бэлэдхэлтэй аймагууд Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск, Шэтэ, Якутск 
хотонуудай делегацинууд жагсаалда ябаа. Монголой ар
бан аймагай тулеолэгшэд тугуудаа баряад жагсаалдаа 
ябаа. Шэнэ бии болоИон номинацинууд: 1. Ульгэршэдэй 
туурээлгэ. 2. Дангинын мурысеен. 3. Сампиловай нэрэм- 
жэтэ музейдэ урлалга (зураг, Агын буряадуудай хубсаЬан).
4. «Буряадай нэгэ удэр». Харалганда Агын «Ажалшан» 
булгэм -  «Гал гуламтын магтаал» гэЬэн eho заншал хару- 
улжа Гран-при шагналда хуртее. 2-дохи Иуурида Хориин 
аймагай «Ашангын эрьедэ» булгэм. 3-дахи Иуурида Мон
голой «Улаалзай» булгэм гараа.

2008 ондо «Алтарганын» 8-дахи наадан Эрхуу можын 
Усть-Ордада болоо. Энэ нааданда «Буряадай нэгэ удэр» 
харалганда 34 булгэм, 692 хун хабаадаа. Тэмсэлэй Иуулдэ 
Агын «Тоонто нютаг», Улаан-Удын «Жэргэмэл» булгэм, 
Эрхуу хотын «Аянга» булгэм илаа.

2010 ондо 9-дэхи «Алтаргана» наадан Улаан-Баатарта 
болоо. Энэ Буряадай нааданда ород, хитад, хальмаг, уз
бек арадуудай тулеолэгшэд хабаадалсаа.

2012 ондо бугэдэ буряадуудай «Алтаргана» фестиваль 
Ага нютагта унгэрее. «Буряадай нэгэ удэр» харалганда 22 
булгэмууд хабаадаа. Гран-при Могойтын «Нютагай магта
ал» абаа, алтан дипломдо -  Агын «Сэргэ булгэм», мунгэн 
дипломдо -  Хитадай «Тоонто» булгэм, хурэл дипломдо -  
Эрхуугэй «Баян дайда» булгэм хуртее.

2014 ондо 11-дэхи «Алтаргана» фестиваль Монголой 
Дадал сомондо зэдэлээд, «Буряадай нэгэ удэр» гэИэн
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харалганда 11 булгэмууд хабаадалсаа. Эндэ «Алханын 
сууряан» булгэм туруулээ. Хоердохи мунгэн медальда
-  Эрхуугэй «Эрмэлзэл» булгэм, хурэл медальда -  Агын 
«Ургы» булгэм хуртэЬэн.

Нааданай дуургэлтэдэ буряад дуунуудаа дуулалдажа, 
туудэг тойроод еохор хатаржа ябахадаа, буряад арадай 
нэгэн гээшэб гэ1пэн ундэИэн мэдэрэл досоо турэжэ, ямар 
ехэ баяр баясхалан гээшэб!

2016 ондо 12-дохи уласхоорондын ундэИэн буряад 
«Алтаргана» нааданай Иайндэр Улаан-Удэдэ зэдэлээ.

12-дохи «Алтарганын» нааданда оруулЬан хубилалта, 
нэмэлтэнууд: 1). Илагшадые элируулхэдээ 1-дэхи, 2-дохи, 
3-дахи Ьууринууд гэжэ тодоруулангуй, харин гурбан 
туруу Ьуури эзэлИэн илагшад -  лауреадууд боложо, нэ- 
гэл адли сэгнэлтэтэй байха. Ушар юуб гэхэдэ, туруушын 
Ьуури эзэлхын тула арсалдааншье боложо магад. Унэн 
дээрээ «Алтаргана» наадан хадаа урдилдеенэй мурысеен 
бэшэ, харин баярай уулзалга ха юм даа. Буряадууд харал
ганда нютаг нютагайнгаа бэлигтэй зоной бэлиг шадабари 
хаража, сэдьхэлээ хужарлуулха хусэлтэй байха еИотой.

2). «Ьэеы гэр» харалганай орондо «Нангин бууса» гээд 
мунее уеын худее ажахы эрхилэгшэ айл булын амжалта- 
тай байдал харуулИан узэмжеер Иэлгэгдээ.

3). «Эссе» гэИэн шэнэ харалган оруулагдаа.
4). Шэнэ хэблэгдэ1пэн номой харалган Иэргээгдээ.
5). Буряадай оршон уеын дуунуудай харалганда «виде

оклип» гэИэн шэглэл байгуулагдаа. Дуунай харалганда 16 
наИа хурэтэр багашуул хабаадаха аргатай болоо.

«Алтаргана» бухэнэй программа-тусэб Иэлгэгдэнгуй 
байха хуулита гурим бэшэ. Нютаг бухэнэй эмхидхэгшэд 
еерынгее Ианамжаар нэмэлтэ, хубилалта оруулжа, эм- 
хидхэлэй хороонтой зубшэлсэхэ эрхэтэй.

«Алтарганын» нааданай харалганда хабаадалсаИан
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гурэн, республика бухэнИее нэгэ-нэгэ хун жюридэ 
буридхэгдэхэ, харин наада эмхидхэжэ байИан эзэд -  
хоер хуниие табиха эрхэтэй. 2018 он. «Алтаргана» на
адан России эрхим 200 уйлэ хэрэгуудэй тоодо оруулаг- 
даа. «Гурэнэй уйлэ хэрэг-2018» гэИэн зэргэтэй болоЬон 
«Алтаргана» наадан июль соо Эрхуу хотодо ба Усть-Орда 
тосхондо хубааран унгэргэгдэжэ наярха.

Шангууд тухай хэлэхэдэ:

Шан 10 мянганЬаа 40 мянга хурэтэр мунгэн хэмжээтэй. 
«Буряадай нэгэ удэр», «Дангина», «Нангин бууса», «Кино», 
«ХубсаИанай бутээлэй харалгануудта» 40 мянган тухэриг 
шан угтэхэ, юуб гэхэдэ, эдэ харалгануудта гарза ехэ гара- 
даг ха юм даа.

Онсо тэмдэглэмээр юумэн гэхэдэ, илагшадта бултан- 
дань танка бутээлнууд баригдаха. Энэ бутээлдэ «Ом Ма 
Ни Бад Me Хум» гэжэ торгон yTahaap Ииилээтэй, ара та- 
ладань хуушан монгол бэшэгээр «Алтаргана» гээд, мун 
буряадаар «Илагшада» гэжэ бэшээтэй. Эгээл доронь улзы 
бутээгдэнхэй. Танка арамнайлагданхай. Энэ бэлэг «Бугэдэ 
буряадуудай уласхоорондын «Алтаргана» нааданай илаг- 
ша» гэ1пэн хундэтэй нэрэ зэргэ гэршэлИэн дурасхалай ехэ 
Ьулдэ тэмдэг болоно.

«Алтаргана» наадан болбол буряад арадайнгаа онсо 
Иайхан соел харуулИан, буряад арадаа нэгэдуулИэн 
Иайндэр. Жэнхэни буряад хэлэеэ, ёИо заншалаа, соелоо 
улам хугжеехын зорилготой «Алтарганын» фестиваль- 
да сугларнабди. «Алтарганын» унгэргэгдэхэ газар ходо 
Иэлгэгдэжэ байдаг. Ушар юуб гэхэдэ, фестивалиин гол зо- 
рилго хадаа России элдэб можо нютагуудта болон хари 
гурэнуудтэ ажаИуудаг буряад угсаатаниие ухаан сэдьхэ
лэй талаар нэгэдуулхэ болон эблэруулхэ. Хабаадагшад
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бэе бэеИээ нютаг хэлэнэй, хубсаИанай, арадай аман зо- 
хеолой, дуунайшье талаар бага илгаатай. Энэмнай манай 
соелые бури баян болгоно.

«Алтаргана» наадан бухэн еер еерын онсо шэнжэтэй- 
гээр унгэргэгдэдэг байна. Тиин энэ наадамнай буряад 
арадай ундэЬэн соелой хугжэлтэдэ еерын нулее узуулхэ 
зэргэтэй.

«Алтаргана» нааданай гурбан удэрэй туршада бухы 
болоИон хэмжээнуудыень узэжэ, хаража урдихеер бэшэ, 
тиимэЬээ ехэ нааданай тугэсхэлдэ видео буулгабари та- 
бигдаа. Тэрээндэ бухы болоИон хэмжээнууд хеерэгдэжэ, 
Ьонин ушарнууд харуулагдаа.

Алтаргана нааданай нээлгын, хаалгын баярай 
удэшэнуудэй зужэглэмэл нааданда гурбан мянгаад хун 
хабаадуулагдаа.

(Буряод унэн. 15.06-06.07.2016).

Хойтын буян уйлэдэхэ ёИолол
Хори буряад зон хунэй наИан соо ушардаг элдэб шуха- 

ла Иайндэрнуудые -  ухибуудэй мундэлэлгэ, хурим турэ, 
обоо тахилга, Сагаалган гэхэ мэтые унгэргэхэ ее1пэдын 
онсо ёИололнуудтай, заншалтай байИан.

Хунэй Haha барахада, энэ гашуудалта болоЬон юумые 
буян хэжэ хундэлжэ «ямбалха» гээшэ тусгаар Иуури эзэл- 
дэг. Буряад зон энэ болоИон уйлэ хэрэгтэ думууритэйгээр 
хандадаг заншалтай. Хунэй нугшэхэдэ «ухее», «ухэИэн» 
гэдэггуй, мордоо, аялаа, бурхандаа ябаа гэдэг. Ламын 
наИа барабал, тагаалал болоо гэхэ.

1). Хунэй наИа барахадань хонхо дуугаргадаг, нугшэ1пэн 
сагыень 1пайнаар хадуужа абаха хэрэгтэй. Нюурыень 
хадагаар хушадаг, зула бадараадаг (зулаяа 49 хоног- 
то та!палдуулхагуй. Адис хужэ ууюулдаг. Haha барагшын
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хойноИоо уйлалдахагуй. Yha нюдэн боложо, турэлее оло- 
хо харгыень yhaH далайгаар бу хаагты гээд хэлэдэг.

2). Haha 6apahaH хунэй бэеын хурэхэдэ хажуу тээшэнь 
харуулжа, баруун гарайнь альга шэхэн доронь дэрлуулхэ 
зуун гарыень ташаан дээрэнь табяад, хоер убдэгыень 
бага бохиилгон арсаланта хэбтэреэр хэбтуулдэг. Хадага- 
ар толгойень ореон хушаад, зузааншаг ута сагаан будеер 
Иеелжуулэн толгойИоонь эхилээд бэеыень жаншалдаг 
(буряадаар сагаан будеер ореожо хубсалуулдаг. Шэрдэг 
дээрэ сэбэр Иэрюун байрада гаргажа зула бадараадаг. Ху- 
урсаг соо буряад ёЬюороо арсаланта хэбтэреэр хэбтэхэ. 
Ородоор хубсалбал, хун еедее хараад хэбтэхэ ёИотой.

3). Дасан ошожо алта Ьаба татуулдаг (ламын хэлэИые 
бэшэжэ абаха саар1патай ручкатай ябаха). Нугшэ1пэн хунэй 
турэЬэн наИан, нугшэИэн саг алта Иабада хэрэгтэй боло
дог. Ламбагай алтан Иабын ном хараад, ямар, хэды сагта, 
ямар зуг руу гаргахаб, ямар шалтагаар ухэл ерээб, ямар 
жэлтэй хун нугшэгшэдэ гар хурэхэб, хуурсагта хэды саг
та оруулхаб гэхэ мэтын олон асуудалда тайлбари угтэдэг. 
Нугшэ1пэн хунэй алта 1пабадаа хэлэИыень бэшэжэ абаад, 
буянда ерээд ИонирхоИон хунуудтэ харуулжа байха.

Зарим нугшэ1пэн хун, ундэр наИатан алтан Ьабадаа 
юушье хэлээгуй яба1пан байдаг. Нугеедэ зариман алта 
Иабадаа хундэ Ьайн, мууе ЬанаИандаа бэшэ, юрэ олон 
юумэ хэлэИэн байдаг. Буряад зоной дунда нугшэИэн хунэй 
«сади» аймшагтай гэИэн угуулбэри байдаг. Энэ хун алта 
Иабадаа нам тухай хэлэнэ бэшэ гу даа гэжэ 1пэжэглэбэл, 
ламада хандажа сади хажарай аршаанаар угаажа, адиса- 
ар арюудхадаг бэеэ.

Манай нютагта сохом хоер хун садида дайруулжа 
мордоИон гэжэ дуулаИан байнаб. Бадмадоржын Ханда- 
жаб (1930-1948) Ойбонтын модонИоо Ашангаяа ерэжэ на- 
гасынгаа буянда байгаад, Ойбонтоео ерээд, углеениинь
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досоомни аргагуй муу байнаб гээд, докторшье убшэн 
олоогуй. Зунды бригадирнай Тэгда убгэн ламада ошо- 
ходонь, адис аршаан хэжэ угэхэдее: «ехэ хатуу байна, 
урдижэ ошоол haa абаржа болохош» гуулээд ерэхэдэнь, 
Хандажабнай мордошоЬюн байгаа. Нагасынь сади болоо 
гэлсээ Ьэн гэжэ 69 жэлэй саана болоЬон юумые 88-тай 
болоЬюн Долгор-жаб ууринь уяран байжа хеерэнэ.

4). Лама хун худеелхэ газар гуйжа, заажа угэдэг. Энэ eho 
бутээлгэндэ хэрэгтэй болохо юумыень ламаЬаа мэдэхэ.

5). Нугшэ1пэн хунэй худее гараадуйдэнь, Ьуулдэншье 
cyrnaphaH зоной сангарил (уншалга) хэдэг заншал бии.

НугшэЬэн хунэй hyH3h3H 1пайн турэл оложо турэхэнь 
болтогой гэжэ зальбаржа маани, мэгзэм, тарни уншадаг.

6). Дасанда хэлэгдэЬэн удэр, сагыень алдангуй 
нугшэЬэн хунее толгойгоорнь газаашань гэрЬээ гарга- 
жа, табуреткэнууд дээрэ табиха (хуурсагаа абахадаа 
табуреткэнуудые унагаадаг ёЬютой). Эрэшуул дурсажа 
Ь|уулшын угэ хэлэхэ. Худее гаралгандань Haha барагшын 
дутын хунууд, турэл гаралынь, ури хуугэдынь сагаан эде
эн табаг, сай, hy, элдэб амтан эдеэ баряад, «хэшэг орхи- 
хо» гэ1пэн ё1чолол бутээжэ, Haha барагшын хуурсаг нара 
зуб гурба дахин гороолжо, хэшэг далга абажа удэшэдэг. 
Ундэр наЬатай haaHb, хулдэнь мургэжэ адис абадаг. Худее 
табихаяа эрэшуул ошодог. Худее табиха газар хурэтэр 
гол байгаа Ьаань, хуургэ гарахадаа улаан yTaha татаад, 
дээгуурынь гараха ё1потой, энэ нугшэ1пэн хунэй 1пунэЬэнэй 
теерихэгуйн тулада. Худее табихадаа толгойень хой- 
шонь харуулаад табидаг. Хуурэй дээдэ талада багахан гал 
ahaaraafl, талхаар хэЬэн наЬататай зула бадарааха. Гал- 
даа сагаан эдеэ, сай, hy, нара зуб тойрожо ургэдэг, хуурэй 
дээдэ талада маанитай модо 1пуулгадаг.

7). Буянда ерэЬэн зон аршаанаар угаажа, галаар бэеэ 
арюудхадаг. Haha барагшын 1т/улшын хундэ болохо сай
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баридаг. НугшэИэн хун тухай угэ хэлэжэ болохо. Haha 
барагшын Иуулшын бэлэг гээд мунгэ барюулжа баяр 
хур гэдэг.

8). Haha 6apahaH хунэй hyra намшыень уни болгонгуй 
дасанда уншуулха. Ши ухееш, турэлее бэдэржэ шэнэ 1пайн 
турэлдэ турэ гэжэ ЬунэЬэндэ ойлгуулжа, саашанхи харгы- 
дань зорюулЬан харюусалгатай ехэ уншалга.

9). 49 хоногойнь хусэхэдэ ламанарые валажа гэртээ гу, 
али дасанда хоног тараалгын уншалга боложо, турэлхид 
сугларжа тараал хэдэг, дасанда манжа бариха.

10). Еше-Лодой Римбуушэ Багшада нугшэ1пэн хунэйнгее 
турэл айладхажа хандадаг. Хаана турэлее олооб гэжэ мэ- 
дэхэдээ турэлхидээ Ианаан амардаг.

11). Уни, Иаяшье мордоЬюн турэлхид, элинсэгуудэйнгээ 
юреелыень уншуулжа ябаха.

(Б.Ц.Доржиево, Ашонга).

Мал ажалай шэглэлээр умсын 
хэрэг эрхилэлгэ (И.П.)

СССР гурэмнай Иандаржа, богонихон сагай болзорто 
хамтын ажахынууд -  колхоз, совхозууд угы боложо, хун 
бухэн еер еерынгее мэдэЬэн умсын ажалтан боложо, ка- 
питализмын гурэн соо ажаИуудаг саг болошобо.

Худеедэ хамтын ажалай уналганаар, олоной дунда 
yrhaa ажалша бэрхэ, ажал эмхидхэжэ байгуулха шада- 
баритай, эдэбхитэй, шуран бэрхэ хунууд нютаг нютагта 
байИан ааб даа. Тэдэ хунууд ондоо сагай ерэИые ухамай- 
лан тургэн ойлгоод, хониной xoohophoH гууртын байдал 
хэрэглэжэ гу, али угайнгаа буусын газарта байра бай
дал тухеэржэ гу, али шэнэ газарта бууса тухеэржэ хони 
ямаа, эбэртэ бодо мал, адуу удхэбэрилдэг умсын хэрэг 
эрхилИэн таряашанай ажахынууд эндэ тэндэ газар нютаг
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бухэндэ худэлдэг болоо. Ажалша бэрхэ фермернууд ма- 
лаа удхэбэрилжэ олон малтай болонод.

Малаа ееЬэдын гэр булын хусоер харууЬалжа диилэхэ- 
еэ болижо, малай хара худэлмэри хэхэ ажалшадтай бай
даг болоно. Мал ажал эрхилхэдэ хушэр хундэ, бэлэн хэ- 
рэг бэшэнь мэдээжэ. Мал ажалда амаралта гэжэ байхагуй, 
убэл зун, удэр Ьуни таИалдаагуй ажал. Иимэ умсын ажал 
эрхилИэн айл бухэн шахуу малайнгаа хара ажал хуулэхэ 
худэлмэришэдые барижа зарадаг болонхой гэжэ хэлсэдэг 
байна. Теэд энэнь нюуса бэшэ, хорюултайшье бэшэ. Зон
до ажал олгоИон, ажалайнь салин хулИэ татангуй саг со- 
онь тулэдэг, Иургуулиин ухибуудтэнь туЬалжа Иургалсаха 
сэдьхэлтэй баян бардам гартай умсын ажал эрхилИэн 
фермер зонойшье, гурэнэйшье талаЬаа хундэтэй. Иимэ 
фермертэ ажаллаха зон олдохо.

ГурэнИее Ьайн дэмжэлгэтэй худеегэй олзын хэрэг эрхи- 
лэгшэд малаа олошоруулжа, малайнгаа ашаг шэмые худал- 
даа наймаанда гаргажа, олон зониие мяхаар, сагаан эдеэ- 
гээр хангана. ХубилИан энэ сагта газар нютагайнгаа бодото 
эзэд болонхой, угайнгаа бууса ургэжэ, угсаата арадайнгаа 
хэр yrhaa сахижа ябаИан адууИа мал усхэбэрилжэ нютаг га- 
зараа, буряад дайдаяа, арад зоноо баясуулжа ябанад. Эдэ 
олзын хэрэг байгуулИан хунууд yrhaa ажалша, малша, ажал 
эмхидхэн байгуулха шадабаритай, ухаатай сэсэн хунууд 
байЬаниинь дамжаггуй. Мунее олон малтай боложо баяжа- 
жа байЬан фермернууд саашадаа худеегэй ехэ баяшуул бо- 
лохоньлабтай. Баялигаараа нютаг зонтоео, турэл гаралтаяа, 
убшэндэ нэрбэгдэжэ, улбэртэжэ ядаИан тулиИанда, убшэн 
ухибуудтэ арга боломжоороо туИалжа байбал наИанай буян. 
Дэлхэйдэ мунхэ юумэн угыл даа. Сагай ябаса тургэдэнэ. 50 
жэл унгэрхэдэ ямар саг болоод байхаб гэжэ мэдэгдэнэгуй.

Мунее фермернууд олошорно. Гэр булынгее хэрэг хан- 
гахын, улуу rapahaHaa наймаанда табихын тула нэгэ ехэ
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булэ гу, али турэл гарал зон мал шэглэлтэй хамИабариин 
ажахы гэхэ гу, али фермерскэ ажахы эрхилнэ. Зарим 
бэрхэшуул Иунэй фермэ байгуулжа, ушее таряан урга
мал тарижа, силос, шэмэтэ тэжээл бэлдэнэ. Ажал улам ехэ 
болоно. Фермерскэ ажахынууд гурэнИее дэмжэлгэтэй, 
мунгэн туЬаламжада хуртэдэг. Эдэ ажахынууд заал haa 
ажалшадые хулИеер абажа худэлгэнэ.

Зарим нэгэ фермер гоеор хеерэжэ зониие ажалда 
абаад, ажалаа хуулэжэ зарахыса зараад, салин хулИыень 
тулэжэ ядадаг юм ха. Иимэ фермерИээ хунууд худэлжэ 
узеед ябашадаг. Мунее баяшуулай hyyhaHiuaH, зараса бар- 
лаг боложо хара ажал хэхэ зон худеедэ олдохоео болиИон 
тухайнь буряад унэн хэблэлдэ (25.01.2017) бэшэнэ.

Худеегэй зон соведэй уеын малшадай байдал 
мартаадуй. Совхозой хамтын малда хун зон олон жэлдэ 
малшан ябахадаа хэИэн ажалайнгаа тулее Иаадгуй са
лин хулИэ абаад, нэрэ солодо, орден медальда хуртэжэ, 
хэрэглэхэ умсын малтай, гэр байдалтай, Иарын амарал- 
татай, наИанайнгаа хусэхэдэ гурэнэй пенсидэ найдаба- 
ритай, тулееЬэгуйгеер ури хуугэдээ Иургуулида Иургажа, 
тулееИзгуй аргаламжатай 1панаа амар худэлеед лэ ябадаг 
байИан. Совет засагнай малшадаа хуулиин талаар дэмжэ- 
жэ хамгаалдаг байИан.

Мунее фермер хун олон малай эзэн хадаал эзэн. Малаа 
олон, усеен болгохонь эзэнэй мэдэлдэ. Гэбэшье, ажалда 
ябаИан малшадтаа баталИан хэлсээнэй ёИоор хэИэн ажа- 
лайнь салин хулИэ хяИангуй хусэдеер саг соонь тулеед 
лэ ажалаа хам1палсуулжа, хамтын хусеер Иуурин нюта- 
гаа Мэргээжэ, Иайн шанартай эдеэ хоол элбэгжуулхыень 
фермерскэ ажахые гурэн дэмжэжэ, мунгэн туИаламжа 
узуулдэг байна. Эдэ дэмжэлгэ зуб муреер, урэ дунтэйгеер 
хэрэглэн адуу малаа усхэбэрилжэ, нютагтаа еерее еертее 
ажал хэжэ ябаИан фермернууд сэдьхэл дуурэн ябанад.
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ГородИоо дутуугуйгеер модон гэрээ болбосон тухэлтэй 
болгожо, авто-хулэг унаатай, ухибуудээ Ьургуулида 
Ьургажа хумуужуулнэ.

Мунее малай тэжээл бэлдэдэг техникэ ба оньЬюн то- 
ног тухеэрэлгэ, hy шэрэдэг унаа (молоковоз) болон мя- 
халаг уултэрэй мал, мун хамаагуй ямаршье уултэрэй хо- 
нин, Иунэй уултэрэй эбэртэ бодо мал худалдан абаИанай 
гаргашануудыень фермернуудтэнь тэхэрюулэн бусаадаг 
болобо. Мунее Буряад орондомнай hy уйлэдбэрилдэг 
ажахы дэмжэлгэ абана. Байгша 2017 ондо федеральна ба 
уласай бюджедуудИээ бухыдее 18 сая тухэриг энэ шэглэ- 
лээр ЬомологдоИон.

2017 ондо мал худалдан абахые дэмжэхэ хэрэгтэ ула
сай бюджедИээ 43 сая тухэриг шэглуулэгдээ. Энэ мунгэн 
зоериин ашаар мяхалаг уултэрэй 800 гаран толгой, Ьунэй 
уултэрэй 92 толгой эбэртэ бодо мал худалдан абтаа. Yiuee 
2 мянган толгой хони худалдан абахаар тусэблэгдэнхэй.

1990-ээд онуудаар колхоз, совхозуудай хамтын хэ
дэн олон зуугаад мянган мал дууИажа, тала дайдамнай 
хооЬюржо хундырИэн. Худеегэй буряад хунэй сэдьхэлдэ 
ехэ хундэ, уйдхартай саг болоо бэлэй.

2017 он. Мунее олзын хэрэг эрхилжэ гурэнИее дэмжэл- 
гэтэй фермернуудэй, мун умсэтэнэй мал адууЬан жэлИээ 
жэлдэ олошоржо, буряад хунэй нюдэ баярлуулЬан тоо 
томшогуй олон табан хушуун малай Буряад ороноймнай 
хада майлаар таран бэлшэжэ ябадаг саг болохонь ха.

Фермернууд ажалда абаИан малшадаа хундэлжэ, hyp 
Иулдыень ургэжэ ябадаг гу? Фермертэ хулИэишеер ажал
да абтаад, жэлэй дурбэн сагта мал харууЬалжа олон 
болгожо яба1пан малшад гурэнэй хуулиин талаИаа ямар 
ехэ хамгаалгатайб, ямар дэмжэлгэтэйб гэжэ хэблэлдэ 
бэшэнэгуй.

(Буряод унэн, 18.10.2017, 13.12.2017).
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СПК «Ашанга»

Георгиевкын совхозой Ашангын отделениин зеериин 
улэгдэл суглуулжа, дан хооЬон бэшэ газарта нютагай 39 
ажалшад хамтаржа, 2001 ондо СПК «Ашанга» гэЬэн ко
оператив байгуулаа. Туруушын жэлнуудтэ ажал гэмгуй 
ябаЬан гэлсэдэг. Байн байсараа худэлхэ зон усеержэ, 
ажалай урагшаа ябасагуй болоходонь, Бата-Мунхэ Цы- 
бенович эсэгынгээ байгуулЬан ажахые Дондоковтон гэр 
булын фермерскэ ажахышье болгонгуй орхиЬониинь ха- 
рамтай.

Ашангын залуушуул ажал бэдэржэ нютагЬаа гаража 
ябана. Олон айл Хори, город зеежэ тубхинэнэ. Дайнай 
урда Ашангада 268 хун зонтой, 80 урхэтэ буряад айл 
тубхинэжэ hyyhaH. Дайнай Ьуупдэ Ашангын зуун бэе- 
дэ тогтоЬон шэнэ сэлеэндэ татар, чуваш, ород, буряад 
нуудэлээр ерэЬэн 20-оод урхэтэ айл тубхинэжэ hyyhaH. 
Эдэ 100 хотон айлнуудЬаа мунее уе сагта 35 урхэтэ айл 
улэнхэй, умсынгее мал харууЬалха ажалтан ажаЬууна. 
Эндэ Ьургуули хаагданхай, медпункт, магазин, почто угы 
болонхой. Саад худэлнэ. Саашаа гараЬан залуушуулайн- 
гаа баганууд ухибуудыень гэртэхиниинь харууЬалжа, саад 
худэлгэнэ. Саадта 14 ухибууд ябана. Ашангын библиотекэ 
худэлнэ.

Угалзанууд

Эртэ урда carhaa хойшо буряад зон угалза хээнуудтэ ехэ 
анхаралаа хандуулдаг байЬан гээшэ. Гэр соо байЬан ухэг, 
эргэнэг, ханза, хайрсагЬаа эхилээд, бухы юумэнуудые, 
багажа зэбсэгуудые, ажалайнгаа хэрэгсэлнуудые, мори- 
нойнгоо тоног, хубсаЬа хунараа, алшуур гааЬаа, хеергее 
угалзануудаар шэмэглэдэг байЬан.
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Угалза бухэн еерын нэрэтэй, тойроод байИан 
байгаалиЬаа ургамал, набшаЬан хээнууд, yhaH, уулэн угал- 
занууд, ан амитадые, шубуу шонхорнуудые дурсэлИэн 
байдаг, эбэр болон хамар угалзанууд байдаг.

Угалза хээнууд баЬал еер еерын удхатай байдаг: 
буян хэшэг, аза жаргал, ута наЬан, эб найрамдал, бата 
зам уреэ1пэн байжа хунэй энхэ амгалан ажа1пуудалда 
нулеелдэг, ямар бэ даа haxioyhaH, уреэл болодог гээшэ. 
Буряадай угалза хээнууд шэдитэ хусэтэй зуйлнууд. Тэдэ 
эхэ байгаалитай, замби тубитэй холбоотой байИаараа 
онсо шэнжэтэй байдаг болоно. Угалза ехэ хунэй элуур 
энхэ байлгада, ута ундэр наИанда, урэ саданарта, тэдэ- 
нэй зол жаргалда, ажаЬуудалда нулеелдэг гэхэ.

Гал угалза -  гуламтын галай гарбалЬаа 
гарбалда дамжан дэбжэжэ бадархын удхатай. 
Одо заяантнай, hyp Иулдэтнай унтаршагуй 
байгуужан гэИэн удхатай.

Холбоотой хоер бугааг 
Угалза хадаа эб найрамдалнай, хани барисаамнай бухэ 

байг гэИэн удхатай.
ЬубариИан улхоетэй Иэеы гэрнууд хадаа урэ хуугэдэй 

унэр олон хотон айл боложо тубхинэхын хуби заяа тэмдэ- 
глэнэ. Хаяа хадхан эб нэгэн бата найдамтай hyyxa гэ1пэн 
удхатай.

Долгин хээ угалза 
бухы юумые арюудхаха, 
бузар бузагайе сараха
гэИэн удхатай. УИан, дол- ---------------------------------------------
гиншье хододоо арюу-
хан бузаргуи Иэмнаи даа. ---------------------------------------------
УИанай бухы угалза хээнууд арад зоной мунхэ байлгын 
Иулдэ мун.



Уулэн хээ угалза ха
даа сэдьхэл бодолой 
хугжэлтын, Ьайн Ьанаанай 
хусэлэн гээшэ. Эртэ ур
дын carhaa хун турэлтэнэй 
удэр бухэндэ сагаан эдеэ-
нэй дээжые ургэдэг, сэдьхэлИээ шутэдэг Тэнгэриин тэмдэг 
болоно.

Улзы гу, али бутуу утаИан хадаа 
эгээл эртэ урдын угалза хээ боло
но. Тэрэ хунэй улзы Иайхан заяае 
тэмдэглэИэн зол жаргалай, ажана 
байдалай, ута наИанай Иулдэ мун. Энэ 

угалзаар эдлэл хэрэгсэлнуудые, гэрэй бараае, xy6caha го- 
еон шэмэглэдэг. Бутуу утаИан угалза шэнги улгэн ехэ дэл- 
хэйн бугэдэ юумэн, амитан бэе бэеИээн дулдыданги.

Гол мурэнэй тохой шэнги тухэл дурсэтэй, алхам хээ 
угалзын удхань хунэй = = = = = = = = = =
удэр буриин ута на1панай П Н  И И  ШИШ Н И
алхам. Ябадал нэгэ ураг
шатай, нэгэ урагшагуй 
байбашье, ажалша
бухэриг байлгын, аза жаргалай хусэлэн гээшэ.

Тухэреэн дурсэтэй угалза хадаа наран 
болоно. Дэлхэйн арад нарые хундэлдэг. 
Буряадуудшье наранда 1пугэдэдэг. Нара 
дууряаИан зуудхэл гоеолто, амИарта, 
угалза хээнууд олон. Ьэеы гэршье 
тухэреэн, буряадаймнай 

еохоршье тухэреэлэн наададаг.
Хоер загаИан хадаа инаг хоерой хэтын 

жаргал, унэржэлгын дэмбэрэл гэИэн удха
тай. ЗагаИан тааруу зохид байдалые, гэр
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булын зол жаргалые (пулдэлдэг, хорою юумэ зайсуулдаг, 
айл бухэндэ туни тубшэн, тэнсууритэй Иайн байдал асар- 
даг угэтэй.

Ажаллажа байИан табан 
хошуун малайнгаа хэшэгэй 
тэмдэг гэжэ хамар ба эбэр 
угалзанууд байгаа. Энэ ха- 
даа баян дэлгэр байдалай, 
элбэг дэлбэгэй, Иалбаран 
бадаралгын хусэлэн гээшэ. Сэсэгнабша угалзын унгэ бухэн 
еерын удхатай: Улаан -  баяр жабхалангай, илагдашагуй 
урагшаа дабхихын удхатай. Сэнхир хухэ сэсэг амгалан 
сэдьхэлтэй, унэн ябадалай уреэл тэмдэг. Шара - ямаршье 
нугэлгуй, нангин сэдьхэлтэй ябаха гэЬэн тэмдэг.

Сагаан -  арюун сэбэр. Хорогуй сэдьхэлтэй, урбашагуй 
унэн гэИэн удхатай.

Буряадуудай у г гарбал 
тухай домогууд

Ази тубиин дэбисхэр дээрэ ажаЬуудаг олон тоото ара- 
дуудай ехэ булэ соо Байгал далайн эрье шадараар хэр 
yrhaa ажаИуудаг байИан сэсэн мэргэн буряад монгол 
шууд ородог байна. Эртэ урдын сагта улгэн 1пайхан Байга- 
лай газар дээрэ мундэлэн турэжэ ажаИууха хуби заяатай 
байИан. Байгал далай эдэ зондо энхэ элуурые, эршэ хусэ 
заяадаг байгаа.

Буряад арад зон дурбэн ехэ угуудИаа буридэнэ: 1. 
Хори, 2.Эхирэд, З.Булгад. 4. Хонгоодор. Буряадай угсаатан 
бухэн еерын уряа Иулдэтэй гэхэ гу, али ёЬолон хундэлдэг 
амитадтай байдаг бай1пан. Уряа Иулдэ бухэн ямар нэгэн 
угсаатанай хайшан гэжэ бии болоИон тухайнь, тэдэнэй
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уг гарбал тухай гое Иайхан ульгэр домогтой холбоотой 
байдаг. Ямар нэгэн аюулай гу, али муу юумэнэй болоходо, 
уряа Ьулдэдее (хундэлдэгамитандаа) шутэжэ ургэл хэдэг. 
Ушарынь юуб гэхэдэ, тэдэ амитадынь зоной сэдьхэлдэ 
хамгаалагша бурхадынь болодог байгаа бшуу. Урданай 
буряадууд эдэ амитадЬаа анхан угнай бии болоИон гэжэ 
унэн зурхэнИее этигэдэг байЬан тухайнь олон ульгэр до- 
могууд бии. Домог туухэ иигэжэ хэлэдэг: хухэ буха эсэ- 
гэтэй Булгад; Эрьеын габа эхэтэй, эреэн гутаар эсэгэтэй 
Эхирэд. Эхирэд Булгадай уринэр: Буха ноен баабайтайб- 
ди, Будан хатан эжытэйбди гэдэг. Сагаан хун шубуун гар- 
балтай, сагдуул модон сэргэтэй хонгоодорнуудбди гэдэг. 
Хори бу-ряадууд: «Хун шубуун гарбалтай, хуИан модон 
сэргэтэй. Хореодой мэргэн баабайтай, хун тайжа эжытэй 
хори буряад зомди» - гэдэг байгаа.

Нэгэтэ убгэндое хандажа, «Би хугшэрооб, далинуу-ды- 
емни гаргажа угыш даа, нэгэ дахин хараад орхихолби», - 
гэхэдэнь, Хоридой арсажа шадабагуй, Иамганиинь дали- 
нуудаа умдэхэдее хун шубуун боложо хубилаад, урхеерее 
ниидэжэ гараад, гэрээ нара зуб гурба тойрожо ниидээд, 
«Баяртай, хубуудни, баяртай, убгэмни! Намайе бу харааг- 
ты, би гэртээ харихамни», - гээд, ниидэжэ ябашаИан. Тэрэ 
carhaa хойшо хабартаа хун шубуудай ниидэжэ ерэхэдэнь, 
hyH сэржэмээр угтадаг ёИо заншалтай болоИон. БаИа нэгэ 
домог соо Хоридой арбан нэгэн хубуудээрээ арбан нэгэн 
xyhaH сэргэ зоолгоИон гэхэ. Хун шубуун эхэтнай ниидэн 
ерэхэдээ, энэ хуИан сэргэ дээрэтнай Иуужа амаруужан 
гэИэн юм ха. Тэрэ гэИзнИзэ хойшо буряадууд «хуИан мо
дон сэргэтэйбди, хун шубуун гарбалтайбди» гэжэ хэлсэ- 
дэг. Эртэ урда сагта буряад зон хун шубуун гарбалтайбди 
гэжэ этигэдэг, шутэдэг байИыень гэршэлнэ. Уг гарбалаа 
элдэб амитадтай, шубуу шонхортой холбодог байИан ту
хайнь олон домогууд бии.
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Барга баатар

Саашань хэлэхэдэ. Барга баатар тухай домогуудые 
баИал уг гарбал тухай домогуудта оруулжа болоно. «Бу
ряад монголнуудай бии болоЬюн тухай» гэжэ домогой 
ёИоор хори тумэдэй Барга баатар гурбан эрдэниин тоо- 
гоор заяагда1пан гурбан Иайхан хубуудтэй байЬан: Эсугэй 
баатар, Буряадай Иайрхуу, Хоридой мэргэн.

Барга баатар хубуудэйнгээ ехэнууд болоходонь, са- 
ашанхи ажабайдалайнь харгы заажа, адуу малаа, алта 
мунгэеэ аб адлиханаар, халюун дайдаяа тэб тэгшэхэнэ- 
эр хубаажа угэбэ: ехэ хубуун Эсугэй баатар, ши тургэн 
мэргэн, хурса хурданши. Бурд гэмэ бурьялма тургэн су- 
халтайш. Энэ хоер дуутэеэ багтахашьегуйдее болохош. 
ТиимэИээ Монголой уужам газар дайдаар мал адууИа 
удхэжэ Ьуухыешни хусэнэб.

Дунда хубуун Буряадай тургэн, ши бага Иайрхуушье 
haa, ажалша бэрхэш даа. ТиимэЬээ Байгалайнгаа хойто 
бэедэ, баян Иайхан дайдадаа тубхинэжэ, гал гуламтаяа 
тухеэржэ, ажалаа сахижа, буусаяа Ьахижа, уг гарбалаа 
ургэлжэлуулжэ нэрыем нэрлуулжэ ябаарай.

Одхон хубуун Хоридоймни, хунэй багань болоод, бага 
залхуушагши. Тиигэбэшье Ьонюуша, ангууша, мэргэнши. 
ТиимэИээ Байгал1паа урагшаа хада хубшеер агнуури эр- 
хилжэ, табан хушуу мал удхэжэ, хоер хушуун уринэрые 
удхэжэ, тоо томшогуй олон боложо ябаарай, - гэбэ.

Барга баатарай гурбан хубууд эсэгынгээтабиИан уреэл 
угэнуудые «уреэл болтогой!» гэлдэжэ тогтоон абаа.

Барга баатарай эдэ гурбан хубуудЬээ монгол, эхирэд, 
булгад, хори удамай зон удэИэн гэжэ домог соо хэлэгдэнэ.
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БуряадайИаа уг гарбалтай

8 эсэгэнэр -  
Эхирэд буряадууд,

6 эсэгэнэр - 
Булгад буряадууд

Байгалай баруун бэеэр таража, анхан сагта олон боло
жо hyyhaH туухэтэй.

Эхирэд, Булгад угай зон ехэнхидээ Эрхуугэй областиин 
Усть-Ордагай автономито округто, Ойхоной, Качугай ай- 
магуудта ажаЬ|уудаг. Тиихэдэ угай зон Баргажанай, Бай- 
кал-Кудариин, Сэлэнгын, Ивалгын, Яруунын, Хэжэнгын, 
Хурумхаанай аймагуудаар таранхай. Баргажанай, Ивал
гын аймагуудта ехэнхидээ эхирэд угай зон ажа1пуудаг.

Буряад хун бухэн уг гарбалайнгаа эшэ ундэ1пэ мэдэ- 
жэ, газар yhaH дээрэ гансаараа бэшэб, бухы угсаатанта- 
яа, арад зонтоео нягта холбоотойб гэжэ мэдэрхэнь тон 
шухала. Юундэб гэхэдэ долоон уе соо турэл хунууд айл 
боложо, турэл шу1паяа холисолдуулхагуй гэжэ эртэ урдын 
carhaa буряад зон ехэ нарилдаг ё1ю заншалаа алдаагуй.

Хун хадаа бухы хун турэлтэнэй багахан хубинь гээшэб 
гэжэ ойлгохо, мэдэрхэ ёЬотой. Юундэб гэхэдэ, айхабтар 
ехэ юумэн хун турэлтэниие нэгэдуулнэ ха юм.

Сагаан шубуун гарбалтай, сагдуул модон сэргэтэй Хон- 
гоодор угсаатанай МонголЬюо нуужэ ерэ1пэн домог соо 
хэлэгдэнэ: эртэ холын сагта Чингис хаанай шэлэгдэмэл 
сэрэгтэ хонгоодорнууд ородог байЬан. Хэдэн зуугаад жэ
лэй саада тээ Монголдо Хонгоодор, Хотогойто гэжэ нэ
рэтэй хоер аха дуунэр ажа1т/у11ан гэхэ. Хонгоодор ю1пэн 
хубуутэй: Атхай, Ашата, Холшо, Даша, Найдар, Нашан, 
Бата, Боролдой, Боолдой. Хонгоодор зон долоон хошуун.

Хонгоодорнууд тухай домог
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Хотогойтонь табан хошуун боложо hyyhaH байна. Эдэ зон 
«Сайн хаанай самаргаанай, Бошогто хаанай буЬалгаанай» 
уедэУта Байма удамаршатай наашаа БогоИотын дабаа да
бажа Эрхуу голоор Тунхэн нютаг хурэжэ ерэЬэн Тунхэндэ 
ДжунгариИаа, Халха-МонголИоо гаража ерэИэн отог зо
ной олон байхадань, зарим зониинь Алайрай аймаг руу 
ошоод ИуурижаИан.

Хонгоодорнуудай зариманиинь ТунхэнИее Захаамин- 
да 1727 оной Иуулээр хилын харуулда эльгээгдэЬэн бай
на. Ород-Монголой хилэ табилганаар хонгоодорнуудЬаа 
буридэЬэн хасаг сэрэг байгуулагдажа, Захааминда, 
Тунхэндэ, Ахада хилын харуулда байЬан.

Уулын улад гэжэ суурхаИан хонгоодор угсаатан угунгяа 
алдаагуй, хани барисаагаа улам ургэдуулжэ, Алайрай ай- 
магта «Уулын уладай уулзалга» 2016 ондо арбан нэгэдэ- 
хиеэ унгэргэбэ. Удаадахи уулзалга Ахада унгэрхэ.

Ахын аймагай гулваа Б.Балданов:
Бидэ, хонгоодорнууд, ондо ондоо хизаар можонуудта 

ажаИуудагшье haa, хамтын туухэтэйбди, аха дуугэй бо
лон газар уИанай, хада уулын холбоотойбди. Энэ холбо- 
омнай саашадаашье хугжэжэ ургэдэхэ.

Мун 6aha Бошогто хаанай буИалгаанай уедэ дайн1паа тэ- 
рьелжэ Халха-МонголЬоо, ДжунгаариЬаа наашаа гараИан 
сонгоол, сартуул буряадууд Зэдын, Сэлэнгын, Хяагтын ай
магуудта мунее ажаИуунад.

(Буряад унэн, 15.06.2016).

Хоридой мэргэн

1-дэхи Иамган Баргажан Гуа хатан1паа Алан-гуа басага- 
тай,

2-дохи Иамган Шаралдай хатанМаа Галзууд, Гушад, 
Хубдууд, Шарайд, Хуасай хубуудтэй.
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3-дахи Иамган Нагатай хатанИаа Бодонгууд, Худай, 
Харгана, Батанай, Хальбан, Сагаан хубуудтэй болоЬон.

Хоридой Мэргэн туруушын Иамган Баргажан Гуа 
хатанИаа Богдо Чингис хаанай алдарта элинсэг эжы боло
хо Алан-Гуа басагатай болоЬон.

2016 оной июлиин 22-то Тунхэнэй аймагай Галба нютаг- 
та Богдо Чингис хаанай алдарта элинсэг эжы хори-тумэдэй 
хатан Алан-Гуада хушеегэй hyypn табигдаба.

(Буряад унэн, 27.07.2016).

Барга баатар буряад зоной уг гарбалай эхи табигша- 
ар туухэдэ ороЬон болоно. Барга баатар Тайсан ноен, 
Тубэдэй Алтан шэрээтэ хаанай одхон хубуун Буртэ Шоно 
хоер тухай домог «Ашангын зоной угай тэмдэглэл» номдо 
оронхой.

Хоридой Мэргэнэй Иургаал:

Хун шубуун гарбалтай, хуИан модон сэргэтэй Хоридой 
Мэргэнэй нэрые нэрлуулхэ, солые суурхуулха арбан нэ
гэн хубуудни, хайрата уринэрни, энээхэн харгана хамуур 
хухалаад туршагты. Арбан нэгэн хубуудэй хэнииншье ху- 
халжа шадабагуй. Мунее нэгэ нэгээр хухалаад туршагты

гээд, хамуурИаа нэгэ нэгэ бургааИа абажа угэнэ. Тэрэни- 
иень хубууд бэлэхэнээр хухалжархина. Зай, хараба гут?



Ганса еер тухайгаа бодоод лэ, ами амияа хараад ябаа haa, 
энэ харгана 6ypraahaH шэнгеэр таанадые диилэхэнь бэ- 
лэн байха. Харин эбтэй эетэй ябаа haa, ямаршье araynhaa 
айхагуйт, ямаршье дайсанда диилдэхэгуйт.

Таанартаа, хайрата уринэрни, хун бухэндэтнай нэрэ 
угэ1пууб даа.

1. Галвуутургэн, дошхон эантай хадашни, Галэууд гэжэ 
нэрэ угэнэб. ГадаЬа зооЬон газартаа гуламтаа тухеэржэ 
hyyraapafi гээд, гадаЬан бэлэг баринаб.

2. Хубуудээр олон боложо ябахыешни Хубдууд гэжэ 
нэрэ угеод, хурзэ шамдаа бэлэглэнэб.

3. Хойшо урагшаа хаяда1патай хадаш Хальбан гэжэ 
нэрэ угеед, хайша шамдаа угэнэб.

4. Хойто хормойгоо хони малдаа гэшхуулжэ, урда 
хормойгоо аша гушадаа дэбЬуулжэ ябаарай гээд, Гушад 
гэжэ нэрэ хайрлажа, аяга бэлэг баринаб.

5. Бодолтой 1пубэлгэн хадашни, Бодонгууд гэжэ нэрэ 
yr3hyy. Буян хэжэ ябахыешни буреэ шамдаа бэлэглэнэб.

6. Бата найдамтай хадашни Батанай гэжэ нэрлээд, 
ажал хэжэ ябахыешни алха шамдаа угэнэб.

7. Хурдан ухаатай, хурса угэтэй хадаа Хуасай боло 
даа. Ульгэр домог туурээжэ ябаарай. Сай бэлэг баринаб.

8. Сагаан 1пайхан сэдьхэлтэй хадашни Сагаан гэжэ нэр
лээд, эдеэгээр дэлбэржэ ябахыешни табаг бэлэг баринаб.

9. Сэдьхэлээрээ уужам, шарайгаар сэбэр хадаа Ша- 
райд гээшэш гээд, шагай бэлэг баринаб.

10-дахи хубуундээ, хубшэ тайгын хэшэг1пээ хуртэжэ, ан 
олзолжо ябахыншни тула хутага бэлэг баряад, Худай гэжэ 
нэрэ угэнэб.

11-дэхи хубуундээ, хирэгуй сэбэрхэн, хилэнсэггуй 
арюухан ябаарай гээд, хамуур бэлэг барижа, Харгана гэжэ 
нэрэ угэбэ.

Хоридой Мэргэнэй эдэ арбан нэгэн хори угсаатанай
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эсэгэ болоИон хубуудэйнь 79 хухууртэй (подрод) болоЬюн 
тухайнь Виктор Гунгаров эрдэмтэн Эгэтын-Адагай суутай 
ульгэршэн Рэгзэн ЭрдынеевичЬээ 1990 ондо «Хори буря
адуудай туухэ» гэжэ домог бэшэжэ абаЬан байна. Буряад 
арад соогоо Хори буряадууд эгээл олон тоото зон болодог.

(Буряадай уг гарбал тухай домогууд 
В.Гунгаров. Буряад унэн. 1-31.08.2016).

Хоридой Мэргэнэй арбан нэгэн 
эсэгэ болоИон хубууд тухай

1. Галзууд. Гал улаан тугтай, «Дааган» уряатай, дээгуур 
Ьанаатай гани шанга Галзууд обогтон 10 хухууртэй зон: 
Доргошо, Ьаадагта, Эршэм, Жэнхэн, Даахай, Хабагай, Но- 
гоод, Дэлдэгэр, Алаахай, Монгол.

2. Хубдууд. Хухэ тугтай, хара «Бургэд» уряатай 
хухюун дорюун Хубдууд обогтон найман хухууртэй зон: 
Улаалзай, Сагаалзай, Бурюухай, Лэглид, Барюухай, Нохой, 
Тумэршэн, Байтай, Ургаша.

3. Хальбан. Хара хурин тугтай, «Араата» гэЬэн уряа
тай, улаан хэлитые урдаа оруулдаггуй -  ургэлхэг Хальбан 
обогтон 6 хухууртэй зон: Мэнгээ, Зургууд, Хоригой, Гута- 
ар, Баригай, Мусэн.

4. Гушад. Ягаан тугтай, «Жорой» гэЬэн уряатай, угэ 
дуу усеентэй, гашай табиха дуратай Гушад обогтон табан 
хухууртэй зон: Мэргэн Шара, Бухэ Хара... бэшэ гурба-ни- 
инь мэдэгдэнэгуй.

5. Бодонгууд. Боро тугтай, «Шоно» мэргэн уряатай, 
аяг зангаа танюулаагуй, бараг дээгуур Ианаатай Бодонгу
уд обогтон зургаан хухууртэй зон: Оргодой, Иарьмайта, 
Будан, hyypn, Тэсхэй, Зартаган.

6. Батанай. Ногоон тугтай, «Шандаган» уряатай, ухаан 
бодолоор барагтай Батанай обогтон 7 хухууртэй зон: Шубгэ,



Тугшэд, Салдан, Захимха, Боохой, Хэдэгэнэ, Малаа-хан.
7. Хуасай. Хуа тугтай, «Хандагай» мэргэн уряа- 

тай, обтожо атаархажа ябаагуй Хуасай обогтон найман 
хухууртэй зон: Боохой, Обогор, Тогдор, Боршиихо, Богдор, 
Бабагар, Сагаан малгай, Хурилхан. Хуасай обогтон Бабжа 
баатар хубуугээрээ омогорходог.

Бабжын эсэгэ Боохойн ашань байИан. Бугэдэ буряад зо
ной омогорхол -  Бабжа Барас баатар.

8. Сагаангууд. Сагаан тугтай, «Буура» гэИэн уряатай. 
Хари хуниие теелэйгеер хундэлдэг салбуу дорюун зантай 
Сагаангууд обогтон табан хухуур зон: Уляанхай, Убэгэй, 
Будэй, Хушууша, Шоно.

9. Шарайд. Шара тугтай, «Буга» мэргэн уряатай, олон ню- 
тагуудаар ябаЬан Шарайд обогтон долоон хухуурнуудтэй 
зон: Худанса, Анаадай, Долоод, Тободой, Дэлдэй, Гэгжид, 
Сунид.

10. Худай. Хурин тугтай, «ШэлууИэн» уряатай, зудай 
олон хундэтэй, Худай обогтон долоон хухуур зон: Хуудэй, 
Хара Теелэй, Хунда, Бушхэй, Зальтир, Жэмгэд, Шалхар.

11. Харгана. Хара тугтай, «Бурхэй» шубуун уряатай, 
Бухэриг, эд зеериншэ Харгана обогтон арбан хухууртэй 
зон: Моотхон, Шуудай, Байталай, Хухэ, Хушуун, Баряахай, 
Батанай, Тангад, Баатаржан, Хуудай.

Хубдууд обогтон тухай домог

Хоридой Мэргэн эсэгынгээ уреэлээр хубуудээр баян 
болоИон.

Хубдууд эсэгэнь хэды дахин убгэн баабай боложо, 
ундэр наИатай болоходоо хубуудээ суглуулжа байИан 
зеериеэ хубаахадаа туе тустань хухуур (яha) зуулгэбэ ха:

1. Ехэ хубуундээ малгайнгаа улаан залаа угэжэ, Ула- 
алзай хубдууд болоод хаан турэеэ ударидажа, засаг хуу-
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лияа барижа, эрдэм солоео абажа ябаарай гээд захиба.
2. Хоердохи хубуундээ лэглэгэр дулаан малгайгаа 

умдэхуулээд, Лэглид хубдууд боложо, бее угаа абажа 
ябахаш гэжэ захиИан.

3. Гурбадахи хубуундээ ганса нохойгоо угэжэ, Нохой- 
ураг хубдууд болохош. Нохойн арИан малгай умдеед яба
арай даа гэжэ захиба.

4. Дурбэдэхи хубуундээ нэгэ алхаяа гартань барюул- 
жа, тумэреер дарха хэжэ, Тумэршэ хубдууд боложо яба
хаш гэбэ ха.

5. Табадахи хубуундээ, байд байд гээд ябадаг хадаа, 
Байтай хубдууд боложо ябаарай гэбэ ха.

6. Зургаадахи хубуундээ барюулаа угэжэ, Барюухай 
хубдууд боложо ябаарай гэбэ ха.

7. Долоодохи хубуундээ хабшагаа гартань барюула- 
ад, хабшагтай хубдууд (юундэб даа мунее уедэ сагаалзай 
хубдууд гэдэг) болобо гээшэш гээд захнИан.

8. Наймадахи хубуундээ ургын ута модо угэжэ, Урга- 
ша хубдууд боложо ябаарай даа гэжэ захиба.

Энэ хадаа ехэ удхатай урданай домог. унэн байдал 
дээрэИээ зохеогдожо туурээгдэИэн байжашье болоо. Энэ 
омогтон олон хуугэдтэй, хухюу дорюун зантай, хунгэн 
мэргэн ябадалтай зон. Урданайнгаа заншал алдангуй, эр
дэм бэлигээр Иайн, нарин нягта, захяа заабари хуугэдтээ 
Иайнаар угэжэ шададаг, уран гартан олонтой, бэлиг шада- 
бари ехэтэн.

(Буряад унэн, 30.03.2016). 

Мэгжын, Нарин-Горхоной зоной хуби заяан

АшангаИаа зуулжээ хореод гаран модоной газарта ой 
модоор баян, гое Иайхан байгаалитай Бэлшэр, Улаан хада, 
Аса, Нуултын шугы, Сагаан Хунды гээд, Мэгжын убэрээр,
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Нарин-Горхоной ургэлжэ ехэ тала дайдаар Булган хадын 
ара хурэтэр уни холын carhaa Буддын шажан мургэлтэй 
ажалша малша Улаалзай хубдууд угсаатан нютагжан 
тубхинэжэ, адууЬа малаа удхэжэ, умсын ажалтай амгалан 
тэнюун ажаЬууЬан. Энэ нютаг мургэлтэй, тахилгатай та
бан «Хаан» хада байсануудтай газар: «Баян Хаан», «Даша 
Хаан», «Дэлгэр Хаан», «Бурэн Хаан», «Бутуу Бургэд Хаан».

Нуудэлшэ элинсэгууднай эдэ ундэр хада байсану- 
удта Ьугэдэн мургэжэ «Хаан» гэЬэн ундэр нэрэ угэЬэн 
байгаа гу, али баатар хубуудэйнгээ, удамаршануудайн- 
гаа нэрэнуудые мунхэруулээ гу, али тэнгэриин бурхадай 
хубууд буужа эдэ байсануудта Ьуудалтай болоо гу? Эдэ 
«Хаан» хабсагайнуудай сабдагууд тухай, тэдэнэй бии 
болоЬюн туухэ домог мэдэхэ мунее угы болонхой.

1826 ондо мундэлЬэн Эгэтынгээ дасанда мургэлтэй 
Нарин-Горхоной, Мэгжын, Булган хадын арын зон hyyhaH 
газар уЬанайнгаа эзэдтэ, «Хаан» хадануудтаа жэл бури 
ургэл мургэл хэжэ тахидаг eho гуримтай байЬан.

Сагай хурдэ эрьелдэЬээр ХХ-дохи зуун жэл хурэжэ ерэ- 
бэ. 1911 ондо Бээжэн (Пекин) xoTohoo Зандан Жуу бурхан 
Эгэтын дасанда заларжа, баярай ехэ баяр бухы буряад 
угсаатанда acaphaH. Аха, Тунхэн, ЗахааминЬаа эхилээд, 
холо ойрын нютагуудЬаа олоороо ерэжэ, эди шэдитэй, 
хусэн тугэлдэр Зандан Жуу бурханда тахил ургэл хэжэ 
зальбардаг, адистань хуртэжэ сэдьхэлээ арюудхадаг 
байЬан.

1917 ондо Николай хаан шэрээИээ буулгагдажа, 
зублэлтэ засаг тогтобо. Улаантан, сагаантан гээд граждан 
дайн боложо дуурэхэдэнь, 1922 ондо Бухэсоюзна пере
пись болобо. Ашанга Амгаланта хоер -  587 хун зонтой; 
Мэгжын Нарин-Горхон -  264 хун зонтой.

(Хориин администрациин архив, 
фондо Р-1 Опись №1, дело №1).
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1923 ондо комсомолой туруушын эмхи байгуулаг- 
даа. узэг бэшэг мэдэхэгуй залуушуулые хууша монголдо 
Ьургажа эхилээд, Иуулдэнь латын узэгтэ оруулжа hypraa.

1923 ондо Ашангын сомоной зублэл байгуулагда- 
жа, мэдэлдэнь Ашанга, Амгаланта, Нарин-Горхон гэжэ 
буряад нютагууд ороЬон. Ашангын сомоной зублэлдэ 
туруулэгшээр дунда шадалтай Ешын Базаргуро Гомбо- 
евич 1930 оной хамалганда ябатараа ажаллаЬан гэжэ 
турэлхидэйнь хеереенИее.

1928 ондо Баруун Ашангада буряад эхин шатын 
Ьургуули нээгдэжэ, Ашангын, Амгалантын, Нарин-Горхо- 
ной, Баруун Булагай, Хутэл нуурай 7-тойИоо 15 хурэтэр 
наИатай боложо ябаЬан 39 ухибууд анха туруушынхиеэ 
Ьургуулиин уудэ нээжэ ороЬон: 1-дэхи класста -  23 
ухибуун, 2-дохи класста -  8, 3-дахи класста - 2 ухибуун 
Иуража эхилээ.

1929 ондо Амгалантада ТОЗ (товарищество обработ
ки земли) байгуулаад, удангуй «III Интернационал» кол
хоз боложо хугжее. 1930 ондо Баруун, Зуун Ашангын 
30-аад урхэтэ айл хамтаржа «Тэмсэлэй шэмэг» артель 
байгуулжа, Ашангынгаа 10 урхэтэ дунда шадалтай айлну- 
удые баяшуул гээшэт гэжэ, ажалша бэрхэ айлнуудаа 1930 
ондо сулэлгэдэ ябуулаа. улэИэн айлнууд айжа, артельдэ 
ИубариЬаар ороИон. Саг сагтаа, сахилза хухэдее. Тэрэ 
уелеер хэдэн угытэй эдэбхид замбуураад абаИан гэхэ.

(«Ашангын туухын xyydahaHyyd» 
гэжэ ном соо сулэлгэдэ ябаЬан зоной 

хуби заяан тухай тобшо мэдээн угтэнхэй).

1927 онИоо умсын ажал усадхажа, хамтын ажал бай- 
гуулхатухай идхалгын,агитациин ябуулагдажа байхадань, 
эдэ Мэгжын, Нарин-Горхоной зон юундэ, ямар шалтагаар 
эртэ холын carhaa убгэ эсэгэнэрэйнгээ нютагжан hyyhaH
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газарта хамтын ажал байгуулхаяа оролдоошьегуйб? Эндэ 
ажал эмхидхэхэ шадабаритай, тэрэ сагтаа бэшэгтэйшье 
хунуудээр олон байЬан гэлсэдэг. Энэ нютагта олон урхэтэ 
айл hyyhaH юм. Гайхалтай.

Эндэхи зон хулгэЬеер хулгоод, совет засагай шанга- 
шаг хуули ойлгожо, зуулжэ баруулжаа гушаад онуудаар 
нуужэ эхилээ. Зуун тээшээ олон айл Эгэтын Адаг, Тай- 
лууд, Улхасаа, Баунтын Джилиндэ хурэтэр нуудэл болоо. 
Арбаад айл Амгалантын «III Интернационал» колхоздо 
ерэжэ ороо. Жараад худэлмэришэдтэй хореод гаран айл 
Tyha, Мэгжэ, Нарин-Горхон нютагууд1паа нуудэлээр ерэ
жэ Ашангын «Тэмсэлэй шэмэг» артелиин гэшууд боложо, 
урда холын carhaa угаа дамжан нютагжажа hyyhaH газар 
у1паяа, харуу1палжа удхэжэ яба1пан aflyyha малаа хамтад- 
хажа, артелиин мэдэлэй зон боложо ажаллаа.

Acahaa Гармын Гармажан нагса, Эрхэтын Базартан Геор- 
гиевкын шэмээшэг колхоздо ерэжэ ороод, Содбо (1930), 
Дашанима (1927-1996), Ханда (1931-1977), Дарима (1933) 
ухибуудээ Ь|ургажа, 1пайн hyyhaH. Мэгжын, Нарин-Горхоной 
ургэн ехэ газарта айлай буусанууд угы боложо хундыржэ 
xoohophoH. Yrhaa нуудэлшэ буряадууд буусаяа орхингуй 
абаад нуудэг анханайнгаа заншал алдаагуй.

Мэгжын Шагтааринай Ринчин лама Балдан-Дамба 
(1930) хубуутэй Димэд-Ханда Ьамгаяа абаад, Балжима 
басагатай Дугар-Нима дуутэеэ Джилиндэ хурэтэр зеежэ 
ябаша1пан. 1943 ондо Ринчин нухэрее худеелеед, Балдан- 
Дамба Мэдэгзэн (1942) хоер ухибуудээ Нарин-Горхондо 
hyyhaH абгындань хургэжэ ерээд, уни болонгуй Димэд- 
Ханда Haha 6apahaH. Мунее Балдан-Дамба Мэдэгзэн хоер 
ухибуудынь олон боложо, ундэр Haha на1палжа 1пайн яба- 
над. Дугар-Нимын Балжима Сэсэг басагантаяа 1947 ондо 
Ашангаяа ерээ.

XIX-дэхи зуун жэлдэ Бага Булганай арада Нарин-Горхо-



ной эрьедэ Матвейтэн гэжэ баян наймааша хэ-рээснэгайл 
hyyhaH. Матвей Зуун ульдэргэЬее Молон багшые урижа, 
байдалаа харуулжа, хожомойнгоо байдал тухай hypahaH. 
Молон Багша: «Энэ ехэ гое байдалшни Турын ундэрэй 
модоор баригдаЬан юм байна. Нэгэ хэды сагай ошохо- 
до Турадаа гараха, эндэшни шорыншье модон улэхэгуй, 
аша гушанаршни туулмагаа ургэлоод Удэеэ уруудаха юм 
байна. Энэ Булган хадын арын, Нарин-Горхоной зон зоожэ 
ябаха, эндэ xoohoH тала дайда улэхэ» гэжэ хэлэЬэн. Хо
жом болоЬон хойно Матвей баянай ехэ байрань туймэртэ 
шатажа угы болоЬон, юуншье улеегуй.

XIX-дэхи зуун жэлдэ Молон багша ерэхэ сагые толидо 
xapahaH шэнгеэр урид мэдэжэ тон зуб айладхаЬан. Мэгжэ 
Нарин-Горхоной зон Ьуулшынгээ нуудэл хэжэ, иишэ тии- 
шэ тараха гэЬэн caaHahaa уйлэ табисууртай зон байЬан 
болоно ха.

Ашанга ерэЬэн зоной сулеегуй ажаллаЬаар байта- 
рынь, бурхан шажан хорюултай боложо, дасан дуган 
Ьандаргагдажа, ехэ шанга саг болоо. Иимэ сагай байдал- 
да Мэгжын Нарин-Горхоной табан ехэ тахилгатай «Хаан» 
хада байсануудшье мартагдажа эхилээ. Зеодэлеер ерэЬэн 
наЬажаал зон сэржэмдээ Ьанажа зальбарЬаар наЬаяа 
дуургэЬэн байха.

1930-аад онуудаар Мэгжэ, Нарин-Горхон нютагуудЬаа 
баруулжа, зуулжээ нуудэл хэЬэн айлнуудай урэ ЬадаЬад
-  аша, гуша, душэнэр, зээ, зээнсэрнууд Мэгжэ, Нарин-Гор- 
хон нютагуудые холошоонгуй ерэжэ, элинсэг, убгэ эсэгэ- 
нэрэйнгээ мартагдаад байЬан ёЬо заншалыень Ьэргээжэ, 
«Хаан» хада байсануудтаа субаргануудые бодхоожо, та- 
хилга хэжэ байхадаа, убгэ эсэгэнэрнай ямар ажалтай 
ажаЬууЬанаа, юундэ «Хаан» хадануудаа мартааб, ямар 
шалтагаар нуудэл болооб гэхэ мэтээр Ьонирходог байЬан 
ааб даа. Буряад зон туухэ намтараараа, ёЬо заншалаараа,
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уг унгяараа 1понирхожо, ури хуугэдтээ, аша, зээнэртээ 
хеерэжэ ойлгуулдаг гуримтай. Энэ ушарЬаа Мэгжын, На
рин-Горхоной зоной хамтын ажалда орохын урда тээхи 
ажабайдал, ёЬо гурим тухайнь тобшо мэдээн угтэнэ.

Дэлгэр хаан

X X I-дэхи зуун жэлэй 2008 он. Ванжилова Янжима (1938): 
Саг хубилжа,бурхан шажан хорюулгуй болобо. Дасан ду- 
гангууд шэнээр мундэлнэ. Элдэб нютагуудта субарганууд 
бодоно. Зохид саг болобол даа. Би юрэ еерын хэрэгээр 
Чойбонов ламада орооб. Матвей Рабданович намда хэ- 
лээ: «Угайтнай бууса мартагдаЬан табан ехэ «Хаан» хада 
байсануудтай нютагта байИан байна. Угайнгаа «Хаан» ха- 
дые тахижа байбал, бултадаа Ьайн ябахалта даа. Иимэ 
ургэлтэй табан «Хаан» хада байсануудтай нютаг усеен». 
Би Матвей Рабдановичай айладхал Нарин-ГорхонИоо уг 
гарбалтай Ашангын, Амгалантын, Эгэтын-Адагай уулзаИан 
хунуудтээ дуулгаИамби.

Ванжилтан аймагай зон бултадаа хамИажа Дэлгэр хаан 
хадынгаа оройдо, урданайнь обоогой шулуунай хажууда, 
нангин шутеенэй субарга бодхоожо, хажуудань бурханай 
мунхан барижа рабнайлуулаабди. Мунхан соо Дэлгэр 
Хаанай портрет зураг тахигданхай. Манда турэл гарал, 
нютагаархин хамИалсаИан.

Жэл бури угсаата зон олоороо сугларжа, Баяр лама 
Дэлгэр Хаан сабдагайнгаа тахилга бутээдэг гэжэ Улаан- 
Удэдэ тубхинэИэн Ванжилова Янжима хеерэИзн.

10.09.2011 г.
Дэлгэр хаан тухай домог

Базаров Содбо: «Эжымни Дэлгэр Хаан тухай домог 
хеерэИэн. Дэлгэр Хаанай убэртэ тибИэ малтажа ябаИан
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хугшэнэй хажуугаар гоё хара боро моритой аргагуй гое 
хун гараха зуураа: Иашад баянайда уусэ хэхэмни, ошоорой 
гээд, холо бэлшэжэ ябаа хонид тээшэ гуйлгэжэ ябатараа, 
гэнтэ шоно болоод, хэдэн хонидыень баряад угы болошоо 
гэжэ хеерэЬэн. Иашад баян Дэлгэр Хаанаа тоогоогуй бай- 
жа болоо гэлсээн болоо Иэн ха. Тэрэ нэгэл хугшэн Дэлгэр 
Хааниие бодото бэеэрнь хараИан домогтой».

Дайнай ветеран Ванжилов Санжын дурсалгаИаа: «Бару
ун дайнда буугай Иомон соо ябахадамни хара боро мо
ритой хун харагдахадал гээд угы болошогшо Иэн. Буугай 
h0M0H оло дахин намайе тудажа хубсаИыемни соолоод, 
мяхандамни хуреегуй. Би Дэлгэр хаандаа сула зальбар- 
жа ябааб. Дэлгэр Хаамни намайе ухэлИее абардаг байИан 
гэжэ Ианадагби».

Даша Хаан

Ринчинэй Цымжэдэй хеереенИее: «2013 ондо Балдан- 
Дамба бидэ хоер угайнгаа эдэбхитэй бэрхэ хунуудээр уул- 
зажа субарга барилгада бэлэдхэл хээд, 2014 ондо Даша 
Хаан хададаа субарга бодхоожо, Лэгсэг шэрээтэдэ раб- 
найлуулаабди. Субаргын рабнайда Аюшатан угай Шагтаа- 
ринай, Бадмын, Холхосойн урэ ИадаИад, аша гушанар, зээ 
зээнсэрнууд баганууд ухибуудтэеэ зуугаад шахуу олон зон 
Ашанга, Хэжэнгэ, Эгэтын Адаг, город, Хори нютагуудЬаа 
Хаан хададаа сугларжа танилсажа, хеерэлдэжэ тараабди. 
Даша байсаяа жэл бури тахидаг заншалтай болообди.

Бурэн Хаан

Нарин-Горхоной Бурэн Хаан хадада Нагаслайтан хо- 
тоной Жигжидэй Мухаадайтан, Жалсанай Рэгдэнтэн, Ни- 
мын Чимидтэн, Надмидай Бадмахандатан хотоной зон 
хамЬажа субарга бодхоожо, Лэгсэг шэрээтэдэ рабнайлу-
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улжа тахилга хэгдээ. Элинсэгуудэймнай Бурэн хаанаа та- 
хижа ургэл хэдэг ёЬю заншалынь Иэргээгдэбэ. Бурэн хаан 
хада жэл бури тахигдадаг болоо гэжэ Цыбан-Дари Жал- 
сановагай хеереен. Бидэ Амгаланта, Улаан-Удэ, Xopnhoo 
сугларжа Бурэн Хаанаа тахидагбди.

20.07.2015.
Бутуу Баабай

Бутуу Баабай хадада Нарин-ГорхонИоо Эгэтын Адаг 
3eeh3H айлнуудай урэ ИадаИад, аша гуша, зээ зээнсэрнууд 
субарга бодхоожо рабрайлуулаа юм ха. МонголЬюо угайн- 
гаа байсын тахилганда зорижо ерэЬэн Ьузэгтэн олон 
унгын хадагуудые ургэл хэжэ субарга хуреэлИэн Гар- 
мын НамжилмаЬаа дуулаЬанаа Цырен-Ханда Мункуев- 
на хеерэнэ. Орьёл ундэр шулуун оройтой «Бутуу Бургэд 
Хаан» хада олдожо тахигдаха байха гэжэ зон найдана.

15.08.2017.
Баян Хаан

1957 ондо Мэгжын, Нарин Горхоной хубууд Бадмын 
Ринчин (1900-1970), Жалсанай Рэгдэн (1912-1982), Дагбын 
Бадмацырэн (1913-1957),Ширабай Эрдэни, Нимын Чимэд 
гэгшэд Баян Хаан хадын шодон шэнээр Иэргээн барижа, 
УлзытэИее Жалсан габжые залажа арамнайлуулжа ехэ бу- 
янай хэрэг бутээжэ, угайнгаа ёЬо заншал Ьануулаа. 1946 
онЬоо Ивалгын дасанай худэлжэ эхилээшье haaHb, хада 
уулаяа тахилган хорюултай байгаа. Мунее Баян хаан Ам
галанта Ьууринай зон тахидаг. Анхан сагта Баян Хаан бай- 
саяа Маарагта, Нарин-Горхон, Амгаланта, Ашанга гээд, 4 
голой зон хамтаржа тахидаг гуримтай байЬан гэхэ.

Мунее бурхан шажанай дэбжэжэ бай1пан саг болоо. Мэг
жын, Нарин-Горхоной жэл1пээ жэлдэ тахигдадаг байИан 
мургэлтэй Табан хаан байсанууд ХХ-дохи зуун жэлнуудэй
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хулгеетэй шанга сагта мартагдаЬан. Элинсэг, убгэ эсэгэнэ- 
рэйнгээ «Хаан» хадануудаа тахидаг байЬан ёЬо заншалы- 
ень уе дамжаЬан урэ ЬадаЬадынь мунее Ьургуулитай эр- 
дэмтэй болоЬон аша, гуша, зээ зээнсэрнуудынь Ьэргээбэ. 
Ьузэгэй хусэн ехэ байнал даа.

Буурай холын барга балай carhaa буряад угсаата зоной 
байгаалидаа -  газар уЬанайнгаа.хада уулынгаа эзэд -  лу- 
сууд, сабдагуудта Ьугэдэн шутэжэ тахидаг, ургэл мургэл 
хэдэг байЬан ёЬо заншал мунее гэгээрЬэн.замбуулинда 
гаража бумбэрсэг дэлхэйе тойрожо космонавтнуудай ни- 
идэдэг болоЬон X X I-дэхи зуун жэлдэ мартагдаагуй хурэжэ 
ерээ. ЁЬо заншал уеЬее уедэ дамжажа, залуу уетэндэ 
Ьургаал хумуужуулгын жэшээ болодог.

Молон багша (1768-1842)

Молон Багша 1768 ондо ульдэргэ нютагта Болдогорой 
булэдэ турэЬэн. Молон 10 наЬандаа Хориин аймагта 1775 
ондо бии болоЬон Худанай дасанда хубараг боложо оро- 
од, ном узэхэдее бэрхэ, тургэн бодолтой, хурса, ехэ бэ- 
лигтэй хубуун байЬан. Молон 16-тайдаа гэбшын дамжаа- 
да хуртэбэ.

1795 ондо Анаа дасанай тогтоходо, би, Молон гэбшэ, 
Анаа дасан ерэжэ мэргэжэлээ дээшэлуулжэ, габжын дам- 
жаада хуртэЬэн Ьуниндее зуудэлбэб: «5 унгын Ьолонго 
тала дайдые шэмэглэн гоеожо, газар тэнгэри хоерые 
ниилуулэн сахаригтаЬан Ьолонгын дээхэнуур табан уу
лын Утайн эзэн Манджушри бурхан бодото узэгдэжэ, 
нюдэ Ьаргама гэрэл бадаруулЬаар хажуудамни ерээд ай- 
ладхаба: «Бурхан шажанай ном гуйсэд мэдэхэ болоош, тэ- 
рэнэйнгээ ундэЬеер ерээдуй сагта юун болохоб гэжэ урид 
мэдэжэ хэлэхэдээ, муу сагыень арюудхажа узеерэй», - 
гээд, харагдахаяа болишобо.
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Гэнтэ Иэреэд, нюдэеэ нээжэ ядаад, зубхияа гараараа 
нээхэдэмни гурбан наран дайда дэлхэйе гэрэлтуулжэ 
байба. Энэ юрын зуудэн бэшэ гэжэ бодожо Ьуутараа, бур
хандаа мургэхэ гэхэдэмни тархимни газар тулабагуй, эбэр 
бии болоод байба, гайхаЬандаа магнайгаа барихадамни 
ямаршьегуй. Юрэдеол, ном узэ1пэншни хурээ боложо, хара 
боло гэбэ гээд, нютагаа бусаад, айл боложо Цэбэг, Жэгмэд 
хоер хубуудтэй болоИон. Жэгмэд хубууниинь Тубэдэй 
Иасада Иуража, Иаарамба зиндаатай болоИон Анаа дасан
да ерэжэ cyypxahaH. «Алтанаймнай обоодо ороолон бии 
болоо, даража угыт», - гэжэ иисэнгээрхин гуйба. Ьаарамба 
арсажа шадангуй, харгыдаа эсэгэдээ хурэхэдэнь, эсэгэнь: 
«Ошохолгуй газарта ошохошни, - гэИээр улэбэ. Хоер хо- 
ноод байхада аша басагандаа: «Мунее углеегуур нэгэ 
улаан буха, минии хубууншье пурд гэшэбэ даа», - гэЬэн.

Минии мургэхэ лама Эгэтын дасанда ерээд байна гээд, 
мори тэргээрээ Эгэтын дасан ерээд, тэргэИээ буужа бай- 
хыень Хоршод гэгээн мэдээд: «ТэргэИээ буужа байИан 
хундэ харгы гаргажа угэгты», - гэбэ. Хоршод гэгээн Молон- 
той магнай магнайгаараа мургэлдэжэ уулзаад, 1чууридаа 
дээдэ тээгээ Иуулгаба.

«Бурханда мургэхэдее, Молоной тархи юундэ газарта 
хурэнэгуйб?» гэжэ Хоршод гэгээнэй шаби Иураба. «Мо
лоной хундэ харагдадаггуй шэдитэ эбэрынь тулаад, тар- 
хииень газарта хургэнэгуй ха юм», - гэжэ Хоршод гэгээн 
айладхаИан гэхэ.

Хоршод гэгээн Молон багшатай Эгэтын дасанда ба- 
раалхажа байхадаа зарлиг табиИан гэхэ: «Ямандагын 
хубилгаан энэ дайдада зундее ерэжэ туреегуй, хожо- 
моо ерээдуй сагта Эгэтэ, ульдэргын дайдада ехэд ерэжэ 
турэжэ, ерээдуйе харуулжа хэлэхэ шэдитэй хунууд бии 
болохо».

Гэгээн Молон хоер хонон унжэн хеерэлдее. «Урдань ми-
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нии 8-дугаар ороной Бодисада байхада, энэ убгэжеелтнай 
Ямандагын хубилгаан ондоо ороной Бодисада, HaMhaa 
дээгуур зиндаатай дээдэс байЬан», - гэжэ Хоршод гэгээн 
айладхаИан.

Монголой Хоршод дооромбо гэгээн Галсан Содбо гэ
дэг 1841 ондо Акшын шэбээгээр хилэ дабажа, Суугэл, Ага 
нютагуудаар ябажа Эгэтын дасанда хурэжэ ерэИэн. Саа- 
шадаа Буряад ороной олон мургэлтэй нютагуудаар ябажа 
уншалга, мургэл хэ11эн домогтой.

Молон Багша Эгэтын дасан тойрожо гороолоод: «Ехэл 
гоё дасан байна, теэд юундэ дасанай сонхоор мориной шэ- 
хэн бултайнаб? -  гэЬэн, Молон Багша хойто жэлынь аша 
басагандаа айладхаба: «Зунай эхин Иарын гурбан шэнэдэ 
би тагаалал болохоб, долоон шэнэдэ худее табихат, тии- 
хэдээ мориной тогтожо шээЬэн газарта табихат. ХэлэИэн 
зарлигта удэртее наИа бараЬан.

Молон Багшын ерээдуйн саг тухай буулгаМан элдэб 
олон айладхалнуудайнь зарим тэдынь: «Унгэтэ юртэмсын 
саг болохо. Уггуй хун ноен болохо. Эд зеери шинии минии 
гэлтэгуй нэгэн хамта болохо, унэншэ хун уудэндэ, худал- 
ша хун хойморто hyyxa. Бурханаа шулуунай забИарта ню- 
уха саг ерэхэ. Тубиие дуурэн тумэр могой, газар дуурэн 
гал могой гуйхэ. Гэр бури хии аман угэ хэлэдэг болохо. 
Хаан нуугты гэхэгуй, урда орон руу ееЬэдее нуухэ. Хори 
буряад хоер нуухэ, Байгалай буряад гурба нуухэ. Дун- 
дуур зеедэл дураараа ябаха, барагтай. Адха дуурэн ал- 
татай ябаад, аяга эдеэ олохонь бэрхэ саг ерэхэ. Модоной 
оройгоор угэ гуйхэ, гэхэ мэтээр ерээдуйн саг айладхадаг 
байИан. угэнууд Санжал Цыбэгэй аша басаганай y n h e e  
хунууд суглуулдаг бай1пан. С.П.Балдаевта байИан суглуул- 
баринь номой санда хадагалагданхай угэтэй.

(Буряад унэн, 5.10.2016,12.10.2016).
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