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Оролто ‰гэ  

Х‰ндэтэ уншагшад!  

Таанад м‰нµµ гартаа буряад хэлэндэ оршуулагда�ан Шэнэ Хэл>
сээн гэжэ нэрэтэй ном барижа байнат. Шэнэ Хэлсээн Хуушан 
Хэлсээн хо¸р сугтаа Нангин Бэшэг гэхэ г‰, али Библи гэжэ ном б‰>
рилд‰‰лнэ. Дэлхэй дээрэ энэ ном бусад номууд�аа ‰л‰‰ ехээр ун>
шагдаг юм.  

Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшэгдэ�эн хорин до>
лоон ном�оо б‰ридэнэ. Урдань Римэй хаанай орондо ажа�уудаг 
арадууд хоорондоо эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэе бэетэйгээ харил>
садаг �эн. Шэнэ Хэлсээн болбол «�айн Мэдээсэлэй» д‰рбэн ном, 
Элшэнэрэй ‰йлэ хэрэг‰‰дэй ном, элшэнэрэй хандалганууд, м‰н 
ерээд‰й сагые уридшалан харуул�ан Гэршэлгэ�ээ б‰ридэдэг. «�айн 
Мэдээсэлые» грек хэлэн дээрэ «Евангели» гэжэ нэрлэдэг. Иисус 
Христос номно�он �ургаалаа тон тиигэжэл нэрлэ�эн юм. М‰н ба�а 
Матвей, Марк, Лука болон Иоаннай бэшэ�эн Шэнэ Хэлсээнэй т‰>
р‰‰шын д‰рбэн ном тиигэжэ нэрлэгдэ�эн байгаа. Тэдэ номууд соо 
Иисус Христосой ажамидарал, газар дэлхэй дээрэ ябуул�ан ажал, 
номно�он �ургаал, б‰тээ�эн гайхамшагта ‰йлэ хэрэг‰‰д тухайнь, 
на�ан�аа н‰гшэ�эн, �‰‰лдэнь амидыр�ан тухайнь хµµрэгдэнэ.  

Иисус Христос тухай �айн Мэдээсэлэй яажа дэлгэр�эн тухай Эл>
шэнэрэй ‰йлэ хэрэг‰‰д гэжэ нэрэтэй ном соо хэлэгдэнэ. Эндэ Хрис>
тос шажанай �ууришажа дэлгэр�эн т‰р‰‰шын жэлн‰‰д хойно хой>
но�оон удаа дараалан зураглагдана. Тиимэ�ээ энэ ном т‰‰хын тус>
хай ажахолбогдолтой ном м‰н. Элшэнэрэй ашаар Иисус Христос 
тухай �айн Мэдээсэлэй б‰хы газар дэлхэй дээг‰‰р хаа хаанаг‰й 
таража эхил�эниинь эндэ харуулагдана.  

Шэнэ Хэлсээн соо ба�а хорин нэгэн хандалганууд гэхэ г‰, али 
бэшэг‰‰д оролсодог. Тэдэниие Павел, Петр, Иоанн элшэнэр болон 
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бусадшье х‰н‰‰д Христосой т‰рэхэ�µµ хойшо зуун жэлэй туршада 
бэшэ�эн байгаа. Эдэ хандалганууд христос шажантанай �‰зэг эти>
гэлэй болон ажамидаралай элдэб янзын асуудалнуудые х‰ндэнэ, 
з‰блэл болон захяа заабаринуудые ‰гэнэ.  

Гэршэлгэ гэдэг Шэнэ Хэлсээнэй �‰‰лшын ном уридшалан хэлэ>
�эн удха шэнжэтэй юм. Энэ ном уншахада бэлэн бэшэ. Энэ ном 
соо х‰н т‰рэлхитэнтэй хамта Бурханай байлса�ан нюуса олон бэлгэ 
тэмдэг‰‰дээр элирхэйлэгдэнэ, газар дэлхэйн зоной Бурханай зарга 
ш‰‰бэридэ орохо тухай, энэ газар дэлхэйн орондо б‰ри �айн, хэтэ 
м‰нхын «шэнэ огторгой тэнгэри, шэнэ газар дэлхэй» байгуулагдаха 
тухай хэлэгдэнэ.  

Оршуулагда�ан Шэнэ Хэлсээнэй номуудай эхэ бэшэг тухай  

Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшээтэй байгаа. Тэрэ 
оло дахин гараар буулгажа бэшэгдээ. Тиимэ ушар�аа Шэнэ Хэл>
сээнэй номуудай грек эхэ бэшэг‰‰д хоорондоо илгаралтай байдаг. 
Гэбэшье олон ушарнуудта тэдэ илгаралнууд номой удха ойлгоходо 
н‰лµµлдэгг‰й, тиигээдшье бусад эртэнэй олон бэшэг‰‰дтэй зэргэ>
с‰‰лхэдэ, Шэнэ Хэлсээнэй эхэ бэшэг‰‰д соо тиимэ илгаралнууд 
‰сµµнµµр дайралдана.  

Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуул�ан тухай  

Оршуулгынгаа �айн шанар баталхын, удха ‰нэн з‰бµµр тайлба>
рилхын тула оршуулгамнай Библиин номуудай оршуулгада хэрэглэг>
дэдэг хэдэн шалгалтануудые заатаг‰й гарадаг. Шэнэ Хэлсээе грек 
хэлэн�ээ буряад хэлэн дээрэ оршуулхадаа, оршуулагшад библиин 
номуудые тайлбарилха д‰рим‰‰дые хэрэглээ. Олон янзаар ойлгожо 
болохо удхын нэгэ тайлбарилгань оршуулгада оруулагдаа, н‰гµµ 
тайлбарилгань хууда�анай доорохи ажаглалтада табигдаа.  

Номой т‰гэсхэлдэ оршуулга соо дурдагда�ан газар дэбисхэрэй 
зурагууд, м‰н шухала ойлгосонуудые тайлбарил�ан толи ‰гтэнэ. 
Шэнэ Хэлсээ ойлгоходо х‰нгэн байхын тула энэ нэмэри мэдээсэл>
н‰‰д ном соо оруулагдаба. ‡гэн‰‰дые тайлбарил�ан толи Библиин 
шухала ойлгосонуудые, жэшээлэн нэрлэбэл, Бурханай Эльгээмэл, 
то�оор т‰рхихэ, Нангин �‰лдэ, Бурханай табисуурта, Х‰н т‰рэл>
тэнэй Х‰б‰‰н, Бурханай Хурьган, Бурханай хаан т‰рэ, �‰зэглэгшэ>
дэй б‰лгэм гэхэ мэтые тайлбарилха, м‰н номуудай удха ойлгоходо 
шухала мэдээ ‰гэхэ зорилготой юм. Библиин ‰шµµ ямар газарта 



Оролто ‰гэ 

 

адли шэнжэ удхатай зарим ‰гэ, ойлгосонууд дайралданаб гэжэ 
заажа ‰гэнэ.  

Шэнэ Хэлсээнэй номууд нэгэдэхи зуунай хо¸рдохи хахадта бэ>
шэгдэ�эн байгаа. Тэрэ саг�аа хойшо мянга гаран хэлэн‰‰д дээрэ 
оршуулагдаа. М‰нµµ буряад хэлэн дээрэ оршуулагдаба. 1909 ондо 
эхирид>булагадай нютаг хэлэн дээрэ анха т‰р‰‰н Матвейн дуулга>
�ан �айн Мэдээсэл, 1912 ондо анхан хэблэгдэ�эн Маркын дуулга�ан 
�айн Мэдээсэл Нангин Бэшэг оршуулгын институт шэнээр хэб>
лэжэ гарга�ан байгаа. Тэрээн�ээ гадна шэнээр оршуулагда�ан 
Маркын дуулга�ан �айн Мэдээсэл (1996), Иисус – х‰‰гэдэй н‰хэр 
(1999), Иоаннай дуулга�ан �айн Мэдээсэл (2003), Х‰‰гэдэй Библи 
(2004 ондо) хэблэжэ гаргаа.  

Нангин Бэшэг оршуулгын институт Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн 
дээрэ оршуулжа х‰дэл�эн оршуулагшадта, редакторнуудта, м‰н энэ 
оршуулга хэблэхэдэ оролдолго гарга�ан х‰н‰‰дтэ �айн �анаагаа 
элирхэйлнэ, баяр баясхалан х‰ргэнэ.  

Нангин Бэшэг оршуулгын институт  


