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УРДА САГАЙ СУУРЯАН

Тамчын дасан (Даша Гандан 
Даржалинг) 1741  ондо 
байгуулагдасан түүхэтэй.  Энэ 

түбэд нэрээс гадна – Хүл-нуурай, 
Хамбын гээд мэдээтэй сэн, үшөө 
саашадаа Галуута  нуурай дасан 
гээд  нэрлэгдэдэг  байсан түүхэтэй.

Тамчиин дасанай Сахюусан 
- Лхама бурхан. Ямар үгөөс энэ 
дасанай нэрэ бии болоо ем ? 
Энэмнай иимэ удхатай: «буддын 
шажанай зиндаагай оршодог, 
ажасуудаг газар».

1809 оноос 1930 он болотор энэ 
дасанда Зүүн Сибиириин буддын 
шажанай Пандидо - Хамба ламын 
ордон байсан юм.

Эгээ ехэ болохо Согчин дуганаас 
гадна 1889 оной баримтануудаар, 
Тамчын талада 17 ехэ ба бага 
дуганууд байдаг байгаа. Иимэ 
ламанарай гэр байрануудтай, 
барилгануудтай ехэ бүридэмэл 
дасанай аймаг байсан юм.

Түүхын хуудаснууды  иража 
харахада, Тамчын дасан нүүгөө 
дасануудтаа орходоо, эгээл 
аймчагтай гашуудал, зоболон 
даража гарасан. Юундэб гэхэдэ, 
энэ дасамнай өөрынгөө байдалаар, 
суудалаар тэрэ сагтаа онсо суури 
эзэлдэг байсан гээшэ.

Ямар хайра  гамгүйгөөр 
сагамнай иимэ гайхалтай дасны  
барилгануудые, ордонгуудые 
сандаргаа гээшэб?!

 Ламанарай хамалганда 
орожо, дасанай хаагдахада, 
бүхы хэрэгсэлнүүдэнь, бараань 
хулгайда абтасан юм. Энэ ушар 
тухай «Байгалай шадархи 
ажабайдал» гэжэ сонин иигэжэ 
дуулгана: «Августын 26-да 
Лавровай ударидалга доро 
анархистнар дасан сандааба. 
Хулгайшад хоёр машинаар ерэжэ, 
бүхы абаха юумыень хулгайлаад 
ябачасан байгаа. Мүн тэдэнэр 
ламанарай хубса хунар, дэгэлынь 
жэрхэнгүйгөөр абаад, үгы болосон 
юм. Тиигээд бүхы хулгайлсан 
зөөринь хоёр сая сүлхооб  болоо».

1938 ондо Тамчын дасанай 
хаагдасаны  сүүлээр, нүгөө бүтэн  
үлэсэн дасанай  байранууд элдэб 
юумэндэ хэрэглэгдэдэг байсан юм.

Мүнөө дээрээ бүхы түүхын 
бэрхэшээлнүүдые дабажа гарасан 
Согчин ба Шойро гэжэ хоёр дуган 
үлэсэн байна. 

Хамалганай сүүлээр түүхын 
гашуудалта баримтаар зарим 
байранууд соонь ГУЛАГ – БАМЛАГ 
гэжэ түрмэ байгуулагдаа. Тэрэ сагай 
байдал тухай настай зоной хөөрөөн, 
түүхын баримтанууд ехэ анхарал 
татана. Согчин дуганда Наушка 
хүрэтэр түмэр харгы барижа байсан 
түрмэдэ суугшад ажасуудаг байгаа.

Шойро гэжэ дуган 1861 ондо 
байгуулагдасан юм. Түрмэдэ 
суугшадай дурсалгануудаар Шойро 
эмнэлгын газар байсан ха. Yдэр 
бүри хэдэн хүн наса бараха, хэды 
олон нүгчэсэн хүнүүды бэенүүды 
энэ эмнэлгын байраас гаргадаг 
байгаа гээшэб…», - гэжэ тэдэнэр 
санана. Сүүлээрнь эндэ шубууны 
байра болгосон гээшэ. Энээн тухай 
1954 оной баримтанууд иигэжэ 
дуулгана: «Шойро хадаа Галуута 
Нуурай шубуудай байрын үртөө 
үйлэдбэриин газар болгогдосон 
байна… Тэрэ шубуудай байрлаха, 
үндэгэлхэ зүб гуримшуулгада 
тааранагүй, тиимээс хоёрдохи 
дабхарынь абажа, ханынь буулгаха 

Тамчын дасанай 280 жэлы ойн баярта…

хэрэгтэй…». Тиигээд  иимэ юумэ 
болоогүй. 2001 ондо энэ дуганай 
байгуулагдасаар 140 жэл болохо сэн, 
тиигээд 1990 оной ноябриин 26 – да 
дахин шэнээр сүзэлэгчэдтэ  Шойрын 
үүдэ нээгдэсэн байна. 

БАМЛАГта суугшадай 
дурсалгануудаар нүгөө дуган соонь 
адуун сүрэгэй байра байгаа. Түрмэдэ 
суугшад буддын шажанай номуудые 

галдахы  загнадаг сэн, зүгөөр тэдэнь 
шатажа үгэдэггүй, нуурта хаяхадань 
шэнгэдэггүй байгаа. Буддын шажан 
шанга, тэрэ хадаа «гал соошье 
шатахагүй, осон соошье шэнгэхгүй». 

1948 ондо дугануудай нэгынь 
аймагай ударидагшадай мэдэлээр 
тэндэхи үйлэдбэриин комбинадта 
түлеэ болгожо үгтөө.    

1956 ондо Тамчын дасан Улаан 

– Yдэ хото руу зөөхэ гэсэн асуудал 
табигдаа. 1970 – аад онуудай эхиндэ 
тус дасан үшөө хоёр, Аюуша ба 
Диваажан, гэжэ дугануудаа алдана. 
Диваажан дугы Дээрэ Нарсатын 
музейдэ зөөсэн юм. Энэнь мүнөөшье 
болотор тус музейдэ байдаг.

1923 ондо Тамчын дасанда А.П. 
Баранников аянчалхадаа, Аюуша 
дуган тухай иигэжэ дуулгасан байна: 
«1841 ондо Аюуша дуган бодхоогдоо. 
Энээны бүтэн үлэсэн фото зурагууд 
гэрчэлнэ». 1973 оной мартын 7 – до 
энэ дуган Новосибирска түүхын 
музейдэ дамжуулагдасан байна. 
Абаашагдасан дуган хорёод жэлэй 
туршада хэрэглэгдэнгүй хэбтэжэ, 
тэндээ шэнэлэгдээгүй түүхэтэй. 1992 
ондо Тамчын дасанай нээгдэсэны  
сүүлээр, тэрэ Новосибирск хотоос 
бусаагдаа. 1996 оной ноябриин 
1 – дэ Аюуша дуганай шэнэ байра 
арамнайлагдасан байна.

Энээнээс урда, 1990 ондо 
«Алтан Сэргэ» гэсэн бугын шулуун 
бусаагдасан түүхэтэй. Тамчын 
дасанда ерэсэн сүзэгчэдтэ Согчин 
дуганай хажууда бахана харагдадаг 
сэн.  Тиигээд  ямар шулуу байснынь 
нэгэшье хүн мэдэдэггүй сэн. Шойро 
дуганай сандаргагдасан байрын 
хажууда 1989 оной сентябрь сарада 
энэмнай ологдосон гээшэ. «Алтан 
Сэргэ» хадаа «ЦАМ» сайндэрэй 
тасарчагүй хубинь болоно. Энэ 
шулуу 12 хубида хахалагдасан байна. 
Тэрэниие шэнэлэн хубилгахын тула 
Эрмитаж музейээс мэргэжэлтэд 
ерэсэн гээшэ.

1990 оной августын 15 – да «Алтан 
Сэргые» урдандаа байсан газар 
дээрэнь табилга болоо… Шулуун 
бахана дээрэ ниидэжэ байсан 
буганууд зурагданхай. Буганууды 
толгойнуудынь 5 – 6 салаануудтай 
эбэр гоёоно. Дээдэ буландань 
дүхэриг hиилээтэй. «Бугын шулуун» 
хадаа манай галабай урда үеын 
археологиин гайхамшагта хүшөө. 
Мэргэжэлтэдэй санамжаар, энээны 
насань 3300 жэл шахуу болоно. 
XVII – XVIII зуун жэлдэ «Алтан Сэргэ» 
Согчин дуганай урда тогтоогдосон.

Түүхын баримтануудаас ба 
настай зоной дурсалгануудаас 
урда үеын түүхэ мэдэжэ абахадаа, 
мүнөөдэрэйнгөө ажабайдалтай 
зэргэсүүлжэ үзэнэбди…

  Т. ДОРЖИЕВА, 
хизаар ороноо, нютагаа 
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