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保安語積石山方言の三人称代名詞＊
佐 藤 暢 治
広 島 大 学
nsato@hiroshima-u.ac.jp

キーワード：保安語積石山方言、三人称代名詞、史的変化

０．はじめに
保安語積石山方言とは、中国の甘粛省臨夏回族自治州積石山保安族東郷族撒拉族自治県
で話されているモンゴル系の言語である 1）。保安語積石山方言の人称代名詞は、主格形式
を示せば、表 1 のとおりである。
表 1：保安語積石山方言の人称代名詞
単数
一人称
二人称
三人称

bu
t‚i
dóAN
gAN

budA 除外形
tA
dóANlA
gANlA

複数
村全体等の場合
mAng« 包括形 budAlA 除外形 mAng«lA 包括形
tAlA

表 1 からわかるように、保安語積石山方言には三人称代名詞として、単数を代表させ示
すと、dóAN と gAN の二つがある。dóAN はモンゴル文語の eǰen「主」に対応し、gAN はモン
ゴル文語の irgen「民」に対応する。
保安語積石山方言において dóAN と gAN が使えるのは、通例、(1)のように既に導入され
た第三者のことについて言及するときである。これは、その第三者が談話の中で中心的な
役割、つまりは談話主題を担うことを示すが、どちらの形式を使うかは話し手に委ねられ
ているところがある 2）。
(1)a. bu gud« dAX«dói-d«
n«g« loloN-GAl« kAl-o.
dóAN nAd« n«ndói
kAl-dóo.
私 昨日 大河家-与位 ある 老人-造 話す-過･O 彼 私に このように 話す-進･O
b. bu gud« dAX«dói-d«
n«g« loloN-GAl« kAl-o.
gAN nAd« n«ndói
kAl-dóo.
私 昨日 大河家-与位 ある 老人-造 話す-過･O 彼 私に このように 話す-進･O
「私は昨日大河家である老人と話した。彼は私にこう話した。」

＊ 本論文は、日本言語学会第 155 回大会(2017 年 11 月 25 日 於立命館大学)にて口頭発表した「保
安語積石山方言の三人称代名詞」を加筆修正したものである。
1）保安語積石山方言の話し手はイスラム教を信じる保安族。保安族の総人口は 20,074 人(2010 年)
であるが、保安語積石山方言の話者数はそれよりもかなり少なく、危機言語の一つである。保安
語積石山方言には下位方言と して大墩方言と甘河灘方言があるが、本論文は大墩方言に基づく。
母音は 7 つ(A,i,u,e,o,«,ã)、子音は 25 個(p,b,t,d,k,g,G,f,v,s,§,‚,X,h,dz,t§,dó,t‚,dó,m,n,N,r,l,j)。
2）略号は以下の通り。過(終止形過去)、完(終止形完了)、形完(形動詞完了)、結(結合副動詞)、
終(終助詞)、進(終止形進行)、造(造格)、属(属格)、存(存在)、存否(存在否定)、伝(伝聞)、繁
(繁辞)、繁否(繁辞否定)、命(命令)、予(終止形予定)、与位(与位格)、I(I 形式)、O(O 形式)。
I 形式及び O 形式というのは、文の表す事態を話し手が自己の領域内のこととして捉えるか、
自己の領域外として捉えるかの区別である。主観と客観、確定と不確定と呼ばれることが多い。
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本論文の目的は二つ。一つは、保安語積石山方言の二つの三人称代名詞 dóAN と gAN が
どのような基準で使い分けられているのかを明らかにすることである。そして、もう一つ
はそれらが三人称代名詞として使われるようになった歴史的過程を明らかにすることであ
る。二つの課題が相互に関わることは述べるまでもない。保安語積石山方言の資料は、筆
者がフィールド調査によって収集した資料である。

１．先行研究
保安語積石山方言の先駆的な研究としては、1950 年代後半に保安語積石山方言を調査
3）
した Todaeva,B.Kh.(1964)がある 。Todaeva,B.Kh.(1964:44, 48)は、保安語積石山方言の三
人称代名詞として、nǆan、nggang と noge(複数：nǆase、nggangle と nogele)の三つを記し
ている。nǆan と nggang は表 1 よりも古い形式を反映している 4）が、noge を含め三つの
使い分けについては述べていない 5）。noge は、モンゴル文語の nögüge「他の」に対応す
る。
布和 劉照雄(1982)は、1964 年の調査に 1977 年と 1980 年の調査を加えたものである。
布和 劉照雄(1982:33-34)では、保安語積石山方言の三人称代名詞として、ndóAN「彼／彼
女」と NgAN「別の人、他の人」(複数は ndóAs« と NgANl«)が記されている。そして、「ndóAN
と ndóAs« は通常の三人称代名詞であるが、NgAN と NgANl« は三人称代名詞を直接表すので
はなく、漢語の別人、他人の意味に相当する」と述べ、ndóAN godóiAn« §it‚iNn« uArdóigu moXl«
dóiN o. NgANn« §it‚iNn« goldói gin«.「他は自分の事をいいかげんにしない。他の人の事に干
渉しない」という例文を挙げている。
保安語には積石山方言のほかにも、青海省黄南蔵族自治州同仁県で話されている同仁方
言がある。保安語が二つの地域で話されているのは、清朝同治年間(1860 年代)、積石山
方言の話し手の祖先が同仁県から移動してきたという歴史があるためである。
同仁方言の下位方言の一つ、年都乎を記述した陳乃雄編(1987)を見ると、積石山方言の
dóAN と gAN に対応するのは o/AdóAN「三人称」と AGAN「他の人」となる。Fried,R.W(2011)
では、「三人称」として at‚aN が記されているのみであり、「他の人」を表す形式は記され
ていない。別の下位方言である保安下庄を記述した Böke, Chen Nai Siyöng(1987)では、三
人称代名詞として ndóAN、NgAN、nog«(複数は ndóAs«、NgANl«、nog«l«)の三つを記し、ndóAN
を近称、NgAN と nog« を遠称と呼んでいる。ただし、この近称と遠称が具体的に何を意味
しているのかについての説明はない。
歴史的視点から論じたものとして、Namčarai(1987)がある。この Namčarai(1987)はモン
ゴル系言語の代名詞について総括的に論じたものであり、保安語積石山方言の三人称代名
詞についても論じている。それに従うと、dóAN と gAN の出自は指示代名詞であり、モン
ゴル文語で示せば順に eden「これら」と egün「この」になるが、根拠は無い。

２．保安語積石山方言における dóAN と gAN の使い分け
保安語積石山方言の dóAN と gAN が既に導入された第三者を表すことについては、(1)で
見たとおりである。そのほかにも、保安語積石山方言では指示代名詞で第三者を表すこと
ができる。そのため、(1)において B が指示代名詞の遠称 t« を用い、t« nAd« n«ndói kAldóo.
「彼は私にこう話した。」と言うことはできる。しかし、眼前の人のことを言う場合、(2)
3）Todaeva,B.Kh.(1964)は、キリル文字をローマ字に翻字して示す。
4）語頭における子音連続の第一要素の鼻音と、dóAN の複数接尾辞の二つが表 1 の形式よりも古い
段階を表している。この点は、布和 劉照雄(1982)の形式も同様である。
5）nog« は「別の、他の」という意味を持ち、たとえば、nog« 1964 niAnd« r«t‚.「他でもないこの人
は 1964 年に来た」のように使われる。
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のように、指示代名詞の遠称 t« を使うことはできても、dóAN と gAN を使うことはできな
い。
(2) t« / *dóAN / *gAN bonAn kuN i.
彼
保安人
繁･I
「彼は保安人です。」
保安語積石山方言では、指示代名詞は他の言語がそうであるように内部照応でも外部照
応でも使えるが、dóAN と gAN は内部照応でしか使えない。以下、保安語積石山方言の dóAN
と gAN がどのように使い分けられているのか、談話を通じて見ていく。
2.1 dóAN と gAN のニュアンスの差
保安語積石山方言における dóAN と gAN は、確かに話し手と聞き手以外の第三者を表す。
この点だけを見れば、両者に違いはない。ただし、gAN についてはあらかじめ述べておか
なけばならないことが二つある。その一つは前節にも述べた「他の人」にかかわることで
ある。現在、保安語積石山方言では「他の人」という意味を表す場合、(3)のように gAN
ではなく gAN の後ろに-n« kuN「の人(属格+人)」を置いた gANn« kuN を用いる。dóANn« kuN
という言い方は無い。
(3) dA-t‚.
gAN-n«
kuN sAG«-dóo.
遅れる-過･O 他の人-属 人 待つ-進･O
「遅れた。他の人を待っている。」
もう一つは、(4)のような例である。GorA「雨」もしくは AsmAn「天」を敬うために、
直接 GorA「雨」か AsmAn「天」と言うのを避けた忌避的な用法であろう。
(4) gAN or-sAN.
天
降る-形完
「雨が降らなければと思っていたら、降り始めた。」
この(4)は老人層を中心に使われているものであり、保安語積石山方言から失われつつ
ある。
では、dóAN と gAN のニュアンスの差を見ていこう。多くの場合、保安語積石山方言で
は dóAN と gAN どちらも使おうと思えば使うことができる。(1)を(5)として再掲する。
(5)a. bu gud« dAX«dói-d«
n«g« loloN-GAl« kAl-o.
dóAN nAd« n«ndói
kAl-dóo.
私 昨日 大河家-与位 ある 老人-造 話す-過･O 彼 私に このように 話す-進･O
b. bu gud« dAX«dói-d«
n«g« loloN-GAl« kAl-o.
gAN nAd« n«ndói
kAl-dóo.
私 昨日 大河家-与位 ある 老人-造 話す-過･O 彼 私に このように 話す-進･O
「私は昨日大河家である老人と話した。彼は私にこう話した。」
三人称代名詞として通常用いられるのは gAN である。一方、dóAN は排他的な意味を持
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つ三人称代名詞である 6）。つまり、(5a)の dóAN は「他の人ではなく彼／彼女」という意
味であり、(5b)の gAN は通常の「彼／彼女」である。(5b)が「彼は私にこう話した」とい
う事実だけを表すとすれば、(5a)は、たとえば「こう話したのは彼自身であり、話し手で
ある私には関係ない」と言ったような意味を含むことさえある。そのため、一人称代名詞
あるいは二人称代名詞と対比させるとき、第三者を表すのに使われるのは(6)のように
dóAN であり、gAN ではない。
(6) t‚in« gAr n«XANn«, m«n« gAr n«XANn«, dóANn« gAr n«XANn«.
君の 家 ここ
私の 家 ここ
彼の 家 ここ
「あなたの家はここ、わたしの家はここ、彼の家はここ。」
(7)は、A と B の会話である。この(7)では gAN から dóAN への切り替えが認められる。
(7) A：m«n« Abo dAX«dói-d«
s«udóo.
gAN dóoNdói leg«-dóo.
私の 父 大河家-与位 住む-進･O 彼
農業 生計を立てる-進･O
「私の父は大河家に住んでいます。彼は農業で生活を立てています。」
B：gAN lin‚A-d«
s«u-dói gin«
mA. dóANd« kAl«-P, lin‚Ad«
lAg« s«u-P dA.
彼 臨夏-与位 住む-結 存否･O 終 彼に 話す-命 臨夏-与位 少し 住む-命 終
「彼は臨夏に住まないね。彼に言ってくれ、臨夏に少し住むようにと。」
(7)では A が導入した m«n« Abo「私の父」を自ら gAN で受け、B も最初の文では gAN で
受けている。しかし、B はその後の文では、dóAN へと切り替えている。A の父親に臨夏で
生活することを強く勧めたい B の思いが gAN から dóAN に変えた要因になっている。そう
した思いを言い表そうと思わなければ、B は gAN で会話を続けていたことであろう。
(8)は三人の会話である。A と B は A が導入した固有名詞 X(=外国人)を gAN で受け固
定し話を進めているが、C は、dóAN へと切り替えている。
(8) A：X dAX«dói-d« ri-sAN
vA.
gAN bonAn gAt‚i kAl dA-dóo.
大河家-与位 来る-形完 存･O 彼 保安語
話す できる-進･O
「X は大河家に来たことがある。彼は保安語が話せる」
B：gAN surdói dói.
彼 学ぶ-完･I 伝･I
「彼は学んだそうだ。」
C：dóAN iguA kAlg« ‚o.
彼 完全 話す-予 繁否･O
「彼は完全には話せないだろう。」
(8)において、C は「外国人である彼が保安語が分かる」という A と B の話に懐疑的で
6）二人称でこうした意味を持つと言えるのが g«nAN である。この g«nAN は、漢語からの借用語で
ある再帰代名詞 godói に再帰を表す-nAN が付いた縮約形に由来するのであろう。次のように使われ
る。
父: t‚i dAX«dóid«
s« jAN-GAl« Ap«dói r«dói gin« ?
君 大河家-与位 水 何-造
買う-結 来る-結 存否･O
「君は大河家で水をなぜ買って来ない。」
娘: g«nAN nAd« ser ok«-dói
gin«. b« jAN-GAl« Ap«-gi ?
自分 私に お金 与える-結 存否 私 何-造 買う-予･I
「自分が私にお金を渡さない。私がなぜ買う。」
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あるため、gAN を使わず、dóAN を使っている。
民話では、話の展開上、重要な人物が複数登場することがある。(9)は mudóAN g«dói
dóANn« veri「大工とその妻」という民話である。重要な人物が三人登場する。悪役である
金持ち(bAjAN kuN / sed½u) 、主人公である大工(mudóAN)、知的才能豊かな大工の妻である。
地の文を見ると、悪役である金持ちには一貫して dóAN が使われ、知的才能豊かな大工の
妻には gAN が使われ、主人公の大工には普通名詞の mudóAN が使われ、dóAN も gAN も使わ
れていない。(9)には日本語訳を示すが、登場人物には括弧内にその保安語積石山方言の
形式もあわせて示す。
(9)金持ち(bAjAN kuN)は、常にお金を手に入れることに執着していた。お金を手に入れ
て、悪巧みを働いていた。彼(dóAN)は多くの土地、家などをすべて奪い、奪う物が
多かった。美しい娘がいれば、彼(dóAN)は奪っていき、嫁にしていた。みんなを騙
し、みんなが悪口を言っていた。彼(dóAN)のことを。････････････
大工の妻(mudóANn« veri) は美しかった。彼女(gAN)を奪おうと思いまさにあのよう
であった。金持ち(sed½u)は彼女(gAN)を奪うことができず、家、土地、物すべてが
大工(mudóAN)の物になった。
語り手次第であろうが、題名は別として、(9)でもっとも中心に置かれ語られている登
場人物は悪役の金持ちのようである。
2.2 dóAN と gAN の照応
保安語積石山方言の dóAN と gAN の間には、照応においても少なくとも二つの違いがあ
る。その一つは、gAN は dóAN とは異なり、(10)のように同一の句において直前の第三者
を受けることができないことである。
(10) mudóAN g«dói dóANn« / *gANn« veri
大工 i と
彼i
妻
「大工と彼（＝大工）の妻」
(11)のような主題化構文においても、その主題化された第三者を dóAN で表すことはで
きるが、gAN で表すことはできない。主題化された固有名詞を強めるという意図があるか
らであろう。
(11) hAki, dóAN / *gAN k«t‚i bedóiN-d« ri-go?
ハキ i 彼 i
いつ 北京-与位 来る-予･O
「ハキだけど、彼（＝ハキ）はいつ北京に来ますか。」
もう一つは、引用文に関わることである。保安語積石山方言には「引用文中の一人称」
を専用に示す弁別的代名詞はなく、その役割を担うのは三人称代名詞の dóAN と gAN であ
る。bu dóigi「私は行く」というハキの発話を他者に伝えようとするとき、上に述べたニ
ュアンスの差を別にすれば話し手は(12)のように dóAN も gAN も使うことができる。
(12)a. hAki dóAN dói-gi
g«dói kAl-dóo.
ハキ i 彼 i 行く-予･I と
言う-進･O
「ハキは彼(＝ハキ)が行くと言っている。」
b. hAki gAN dói-gi
g«dói kAl-dóo.
ハキ i 彼 i /j 行く-予･I と
言う-進･O
「ハキは彼(＝ハキ、ハキ以外)が行くと言っている。」
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ただし、(12a)の dóAN は hAki と同一人物でなければならないが、(12b)の gAN は既出の
hAki 以外の者であってもよい。つまり、dóAN は同定する対象は同一文内にあるが、gAN は
同定する対象は当該文よりも前の文に現れていた他の者を表すこともできる。
このように dóAN は文を超える、超えないにかかわりなく既出の第三者を受けることが
できるが、gAN は(埋め込み)文を超えないかぎり、既出の第三者を表すことはできない。
2.3 まとめ
以上を整理すると、表 2 のようになる。保安語積石山方言において dóAN は排他的な意
味を持つ三人称代名詞であり、gAN は通常の三人称代名詞となる。
表 2：保安語積石山方言の三人称代名詞 dóAN と gAN
dóAN
gAN
意味
・三人称
・三人称
排他的な意味を持つ
・天(忌避的)
「他の人ではなく彼／彼女」
(他の人=gANn« kuN)
照応
・文を超えても超えなくても良い
・文を超える

３．保安語積石山方言における dóAN と gAN の歴史
保安語積石山方言の dóAN と gAN がどのような過程を経て三人称代名詞にまで発展した
のか、可能なところまで遡ることにしよう。モンゴル祖語に再構されている三人称代名詞
は*i(複数 *a)であるが、これらの形式は保安語に継承されてはおらず、文献は無く消え
たとしてもいつ消えたかはわからない。そうした点も踏まえ歴史を考えていく必要がある
が、何よりも保安語内部での考察、つまりは保安語のもう一つの方言である同仁方言との
比較考察が必要である。さらには保安語と歴史的に密接な関係にある他のモンゴル系諸言
語、康家語、東郷語、土族語(互助方言、民和方言)、東部裕固語との比較を交えた考察も
必要である。保安語はこれら 4 言語の中では康家語と東郷語との関係が深い。
3.1 他のモンゴル系諸言語との比較
保安語積石山方言の gAN と dóAN が三人称代名詞として使われるようになったのはいつ
であろうか。まず、同仁方言(年都乎)とどのような対応を示すのかを、「引用文中の１人
称」と「再帰代名詞」も含め見てみよう。表 3 のようになる。
う。表 3 のようになる。
表 3：保安語積石山方言と同仁方言における三人称、他の人、引用文中の一人称、
再帰代名詞の差異
積石山方言
同仁方言
三人称
dóAN「他の人ではなく彼／彼女」 o/AdóAN
gAN
他の人
gANn« kuN
AGAN
引用文中の一人称(弁別的代名詞)
－
oroN
再帰代名詞
godói
gooói
同仁方言の o/AdóAN と AGAN には、積石山方言のような特別な意味は無い。ただし、同
仁方言には積石山方言には無い「引用文中の一人称」を表す専用の形式 oroN がある。こ
の oroN は、モンゴル文語の再帰代名詞 öber「自分」の属格形 öberün に対応するように、
再帰代名詞として、保安語は漢語《各家》からの借用語(積石山方言 godói、同仁方言 gooói)
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を使う以前、もともとはこの形式を使っていたと見てよい。とすると、歴史的には、同仁
方言の方が保安語の古い段階を反映しており、表 3 の同仁方言の姿は音形式を除けば、保
安語前段階の姿を多かれ少なかれ反映していると言える 7）。
そこで、次に保安語と歴史的に特に密接な関係にある康家語、東郷語との対応関係を見
ておく。表 4 のようになる。保安語の祖先には、便宜上、同仁方言の形式を入れておく。
康家語は斯欽朝克図(1999)、東郷語は布和(1986)による。
表 4：保安語前段階と康家語と東郷語における三人称、他の人、引用文中の一人称、
再帰代名詞の差異
保安語の前段階 康家語
東郷語
三人称
o/AdóAN
uru
h«, t«r«, «å«n
他の人
AGAN
NgO
引用文中の一人称（弁別的代名詞） oroN
oruN
再帰 代名詞
gooói
gʉdZa / gudZa
godóiA
保安語の前段階と康家語との間で並行性が認められるのは「他の人」と「再帰代名詞」
である。康家語の三人称代名詞 uru はその専用形式であるが、モンゴル文語の再帰代名詞
öber「自分」の属格形 öberün に対応する。もともと「引用文中の一人称」を表していた
ものが「三人称」へと変化したものと思われる。モンゴル文語 eǰen「主」に対応する康家
語の形式は保安語のように「三人称」は表さず、idóO「主人」である。
一方、東郷語の場合、保安語前段階との大きな違いは三人称代名詞にある。しかもその
説明は、資料によって異なり、実態がよくわからない。布和(1986)には表 4 の三つの形式
について、意味の違いの説明はないが、通常第三者を表すのに用いられているのは指示代
名詞遠称との兼用である、モンゴル祖語の三人称*i に由来すると思われる h« である。t«r«
はもともとの指示代名詞遠称であるが、劉照雄(1981:51)には不満あるいは卑下の意味を
表し、那森柏(1988:117)には使用頻度が少なく、非敬意な意味を表すとある。«å«n はモン
ゴル文語の irgen「民」に対応するが、那森柏(1988:119-120)には非敬意な意味と、引用文
中のもともとの発話者を表すという説明がある。モンゴル文語 eǰen「主」に対応する東郷
語の形式は、«d½«n「主」である。
このようにモンゴル文語 eǰen「主」に対応する形式を三人称代名詞として使うのは保安
語だけである。この事実は、モンゴル文語 eǰen「主」に対応する形式が保安語で独自に三
人称代名詞として使われるようになったことを物語る。その時期は、必然的に保安語積石
山方言の話し手の祖先が同仁県から移動する清朝同治年間、1860 年代より前となる。保
安語の前段階と呼んできたのは、この時期のことである。一方、モンゴル文語の irgen「民」
に対応する形式が「他の人」という意味を持つようになったのは、後述する土族語の状況
もあわせて考えると、保安語の前段階よりも前の段階となる。そして、それが三人称代名
詞として使われるようになったのは保安語積石山方言においてと考えてよく、必然的に保
安語積石山方言の話し手の祖先が同仁県から移動した清朝同治年間、1860 年代以降とな
る。
土族語(互助方言と民和方言)と東部裕固語を見ると、違った見方もできるかもしれない。
保朝魯 賈拉森編(1991:212-216)に従うと、土族語と東部裕固語では、チベット語アムド方
言との接触により、モンゴル文語の eǰen「主」に対応する語の意味に変化が起きたことに

7）同仁方言の保安下庄では、oroN が意味の差など詳細は不明であるが、b« とともに一人称代名詞
として用いられる。たとえば、t« kuN oroNd« kAwolAn« g«G«dóo.「その人は私に運転手を叩かせ
た」(陳乃雄編 1987:169)。「引用文中の一人称」が通常の一人称代名詞に変化したことになる。
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なる 8）。確かに、チベット文語 bdag に対応するアムド方言の形式は「私、自己、主」を
意味する。そして、土族語互助方言では ndóeen が「主」のほかにも、下位方言によって
状況は異なるが、「本人」を表したり、「引用文中の一人称」を表したり、また ndóeenAA
が「再帰代名詞」を表す。東部裕固語でも edZen が「主」のほかに、
「引用文中の一人称」
と「再帰代名詞」を表している。土族語民和方言でも「再帰代名詞」を表す。保安語もチ
ベット語アムド方言の影響を強く受けており、同様の変化を経験した可能性が考えられる
かもしれない。しかし、この場合、今三人称代名詞として使われている形式(積石山方言
dóAN、同仁方言 o/AdóAN)がかつて「引用文中の一人称」か「再帰代名詞」として使われて
いたことになり、この見方はもともと保安語が使っていた「再帰代名詞」が oroN であるこ
とを考えると疑問である。

モンゴル文語の irgen「民」に対応する形式についても、それを土族語では互助方言の
場合も民和方言の場合も、下位方言によっては指示代名詞遠称とともに、あるいは専用形
式として三人称代名詞に用いている。後者の例として民和方言を記述した Slater,K.W
(2003)があり、gAn という形式が記されている。しかし、土族語の状況は土族語内部でば
らつきがあり、土族語内部で独自に起きたと考えるのが自然である。
3.2 三人称代名詞へ
保安語積石山方言 dóAN は、保安語の前段階で起きた「主」から「三人称」への意味変
化を反映しているが、この意味変化が起きた理由は何であろうか。今、保安語で「主」を
表すのは、積石山方言も同仁方言も本来語ではなく借用語である。積石山方言は漢語から
の借用語 d½urin(漢語「主人」)、同仁方言はチベット語アムド方言からの借用語 dAXo が
使われている。借用語が本来語を押しのけたのかしれない。ただ、「主」と「三人称」を
繋ぐ意味として「物事の当事者」といったようなものを考えることはできる。そして、dóAN
が談話の中でのみ使われ、眼前の指示対象には使えないと言うことは指示代名詞との間に
棲み分けがあったことになり、眼前の第三者と談話の第三者との区別が保安語の前段階で
必要であったとは言える。
一方、保安語積石山方言 gAN は古くから「他の人」という意味を持っており、清朝同治
年間 1860 年代以降のある時期、三人称代名詞として使われるようになったと見てよい。
談話の参加者である話し手と聞き手にとって、第三者は他の人にほかならない。その結果
として、
「他の人」を表す形式は gAN から gANn« kuN となり、他方で dóAN は押しのけられ、
排他的な意味を持つ三人称代名詞に姿を変えたと思われる。こうした一連の変化は、かな
り最近起きたものかもしれない。Todaeva,B.Kh.(1964)を見ても、三人称代名詞として nǆan
を使った例文は多数見つかるが、nggang を使った例文を見つけることはできない。布和
劉照雄(1982:33-34)にも、NgAN を通常の三人称代名詞として使うという説明は無い。

４．おわりに
保安語積石山方言の二つの三人称代名詞 dóAN と gAN について、それらの使い分けと歴
史的過程を見てきた。表 5 のようにまとめることができる。

8）保朝魯 賈拉森編(1991:215-216)は、土族語【互助方言】の ndóeen に「三人称」の意味があると
記している。清格爾泰編 李克郁校閲(1991:195)を見ると、土族語互助方言の ndóeen は三人称尊称
を表すという説明があり、それに従っているのだと思われるが、詳細は不明である。
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表 5：保安語積石山方言の三人称代名詞 dóAN と gAN の発展
保安語
保安語
保安語
前段階以前
前段階
積石山方言(1860 年代以降)
dóAN 「主」
→「三人称」
→「三人称・排他的な意味
①
(他の人ではなく彼／彼女)」
gAN

「民」

→「他の人」

→「三人称」
→ gANn« kuN「他の人」
②
①この語がなぜ保安語において三人称代名詞になったのかは、今のところ明らかで
はない。ただし、「主」と「三人称」を繋ぐ意味として「物事の当事者」のよう
なものを想定はできる。
②かなり最近の変化

ただし、保安語の前段階以前の段階において、話し手と聞き手以外の第三者がどのよう
な形式で表されていたのかは、わからない。
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The Third Person Pronouns in Jishishan Bonan Language
SATO Nobuharu
Hiroshima University, Japan

Abstract:
Jishishan Bonan language has two third-person pronouns, dóAN and gAN. They have only endphoric
use. The former dóAN (Mo.L eǰen "master") is a third-person pronoun with exhaustive meaning.
The latter gAN (Mo.L irgen "people") is an ordinary third-person pronoun. At the previous stage
(before 1860s) of the Bonan language, dóAN came to be used as a third-person pronoun, while gAN
had been already in use as a meaning of "other people" at that time. In 1860s and later, the
meaning of dóAN changed to the current meaning. In contrast gAN came to be used as an unmarked
third-person pronoun, not only as "other people."
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“МУКАДДИМАТ АЛ-АДАБ” ТОЛИЙН
ХОЁР ХУВИЛБАРЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА
Гүррагчаагийн Цэцэгдарь
БНХАУ, Хөлөнбуйр Их Сургууль
cecegdari@yahoo.co.uk
Түлхүүр үг: Мукаддимат ал-Адаб толь, Н. Поппе (1938), Ё. Сайто (2008)

Удиртгал
Эдүгээ бидний үед уламжлан ирсэн монгол хэлний бичгийн дурсгалуудын дотор хятад, араб
үсгээр тэмдэглэгдсэн бичгийн дурсгалууд цөөнгүй бий. Тэдгээрийн нэг хэсэг нь XIV-XV зууны
үеийн перс эрдэмтдийн монгол хэлний үг хэллэгийг тэмдэглэсэн бүтээлүүд буюу перс-монгол,
араб-монгол 1 , араб-перс-турк-монгол 2 , араб-перс-турк-грек-армян-монгол 3 зэрэг хоёр, дөрөв,
зургаан хэлний толь бичгүүд юм.
Монгол хэлийг оролцуулсан эдгээр олон хэлний хадмал толь бичгүүдийг Абул Касим Махмуд
бин Омар ал-Замахшари (Abû al-Qâsim Maḥmûd b. ‘umar al-Zamaxšarî)4, Жамал ал-Дин Ибн алМуханн (Ĵamâl al-Dîn Ibn al-Muhannâ)5, Хасан бин Хусайн бин Имад ал-Карахисари (Ḥasan b.
Ḥusain b. ‘imâd al-Qarâḥiṣârî)6, Хамдуллаха ал-Мустафи ал-Казвин (Ḥamd Allâh al-Mustawfî alQazwînî) 7 , Ал-Малик ал-Афдал ал-аббас бин али (Al-Malik al-Afḍal al-‘abbâs b. ‘alî) 8 нарын
эрдэмтэд зохиожээ. Тэд дорно дахины ард түмний толь бичиг зохиох уламжлалт аргад
тулгуурлан зүйл хуваасан толиудыг туурвисан байна.
Эдгээр араб үсгийн монгол дурсгалууд нь дундад зууны үеийн монгол хэлний авианы
тогтолцоо, үгийн бүтэц, хэлзүйн хэлбэрүүдийн хувьсал өөрчлөлтийг нарийн тусгаснаараа
монгол хэлний түүхэн судлалд чухал ач холбогдолтой бөгөөд тэдгээрт туссан хэлний онцлог
шинжүүдийг хятад, дөрвөлжин үсгийн дурсгалуудын болон сонгодог монгол бичгийн өмнөх
үеийн бичгийн дурсгалуудын хэл, түүнчлэн монгол хэл аялгуунууд, төрөл хэлнүүдийн хэлтэй
харьцуулан судалж, монгол хэлний түүхэн хөгжлийг улам тодорхой болгоход нэн тус нэмэртэй
юм.
Араб үсгээр тэмдэглэсэн монгол хэлний толиудыг судлах ажил XX зууны эхээр эхэлсэн
бөгөөд тэр үеэс оросын эрдэмтэн П. М. Мелиоранский, Н. Поппе, францын эрдэмтэн П.
Пеллио9, унгарын эрдэмтэн Л. Лигети, Г. Кара10, германы эрдэмтэн М. Вайерс, японы эрдэмтэн

1

П. М. Мелiоранскiй, Арабъ филологъ о монгольскомъ языке, Санктпетербургъ, 1903, рр. 75-172.; Н. Поппе,
Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, Часть I-II, {= Труды Института Востоковедения, XIV}, МоскваЛенинград, 1938, Приложение IV, Список монгольских слов из глоссария Ибн-Муханны, рр. 432-451.; M. Weiers, Ein
arabisch-mongolischer Wörterspiegel aus der Biblioteca Corsini in Rome, Zentralasiatische Studien, 6, 1972, pp. 7-29 +
Tafel 1-30.; N. Poppe, Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift, Известия Академии Наук СССР, 1927,
1009-1040, 1251-1274; 1928, 55-80; Yoshio SAITÔ, The Mongolian Words in Kitâb Majmû ‘Turjumân Turkî wa-‘ajamî waMuğalî: Text and Index, Shoukadoh, Kyôto, 2006, i-xiii + 1-49 + 63b-75b.;
2
Н. Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, Часть I-II, {= Труды Института Востоковедения, XIV},
Москва-Ленинград, 1938, p. III.; Louis Ligeti, Un vocabulaire mongol d’Istanboul, Acta Orientalia, XIV, 1962, pp. 3-99.;
3
Golden, Peter B. (ed.) The King’s Dictionary, The Rasûlid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic, Persian,
Turkic, Greek, Armenian and Mongol, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, i-xiii + 1-418 + Facsimiles 186-211.
4
Yoshio SAITÔ, Scripts and Sounds in Middle Mongolian, Kyoto, Syokado, 2003, p.131.
5
Yoshio SAITÔ, Scripts and Sounds in Middle Mongolian, Kyoto, Syokado, 2003, p.130.
6
Yoshio SAITÔ, Scripts and Sounds in Middle Mongolian, Kyoto, Syokado, 2003, p.133.
7
Yoshio SAITÔ, Scripts and Sounds in Middle Mongolian, Kyoto, Syokado, 2003, p.135.
8
Yoshio SAITÔ, Scripts and Sounds in Middle Mongolian, Kyoto, Syokado, 2003, p.133.
9
P. Pelliot, Les Formes turques et mongoles dans la nomenclature zoologique du Nuzhatu-él kulub, Bulletin of the School of
Oriental Studies, University of London, 6:3, 1931, 556-578.
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Ш.Ивамура11, Ё.Сайто, монголын эрдэмтэн Д.Төмөртогоо, Г.Цэцэгдарь нарын үсэгзүй, авиазүй,
хэлзүй, тользүйн судалгааны бүтээлүүд гарчээ. Эдгээр араб үсгийн монгол дурсгалуудын
судалгаа, тэдгээрийн авиазүй, үгийн бүтэц, хэлзүй, үгсийн бүрэлдэхүүний судалгааны талаар
дэлгэрэнгүй өгүүлсэн түүхэн судалгааны бүтээл хэвлэгдсэн байдаг.12

I. Мукаддимат ал-адаб толийн монгол хадмал орчуулга
XII зууны үеийн Хорезмийн эрдэмтэн Замахшари (хижирийн тооллын 467-537/538 он ~
нийтийн тооллын 1075-1143/1144 он)-ийн зохиосон “Мукаддимат ал-Адаб” хэмээх толийн хоёр
хувилбар* (экземпляр. Н. Поппе) 1926 онд Ибн-Син (Авиценн)-ий нэрэмжит Бухар хотын
номын сангаас олджээ. Тэрхүү хоёр хувилбарын нэг нь хижирийн тооллын 705 он (нийтийн
тооллын 1305 он)-д Хамид Хафизын хуулбарласан араб-перс хоёр хэлний толь, нөгөө нь
хижирийн тооллын 898 он (нийтийн тооллын 1492 он)-д Дервиш Мухаммедийн дахин
хуулбарласан араб-перс-турк-монгол дөрвөн хэлний толь байжээ.13
Замахшари Хорезмын хааны номын санд зориулан араб-перс толийг анх зохиосон бөгөөд
хожмын эрдэмтэд түүний ард турк, монгол хадмал орчуулгыг нэмэн оруулснаар XIV зууны үед
уг толь нь дөрвөн хэлний толь болсон байна. Уг толийн доторх турк хадмал орчуулгыг
Замахшари хожим өөрөө нэмж хийсэн байж магадгүй гэсэн саналыг проф. Н. Поппе
дэвшүүлсэн байдаг. Монгол хадмал орчуулгыг нь хэн, хэдийд хийсэн тухай тодорхой мэдээ
тэмдэглэгдэн үлдсэнгүй. Уг толийн хуулбарлагдсан цаг хугацаа хэдийгээр 1492 онд хамаарах
боловч анх бичсэн цаг үе нь түүнээс нэлээд өмнө үед буюу XIV зууны эхэн болон дунд үед
хамаарна гэж проф. Н. Поппе тэмдэглэсэн бол14 Өвөр Монголын эрдэмтэн Шонхор түүнийг бүр
Хуа-й й-юү толиос хойш буюу XV зууны үед бичигдсэн гэж үзсэн байна.15
“Мукаддимат ал-Адаб” толь нь бидний үед уламжилсан араб үсгийн монгол дурсгалуудын
дотроос үгийн тоо хэмжээгээрээ хамгийн том төдийгүй авиазүй, үгийн бүтэц, хэлзүй, үгсийн
бүрэлдэхүүний шинжээрээ хамгийн баялаг дурсгал юм.
Анхны судалгаанд, тус толь нь зөвхөн салангид үгийг төдийгүй бас олон тооны хэлц хэллэг,
өгүүлбэрийг багтаасан16 гэснээс бус чухам хэчнээн тооны үг хэллэгтэй болох талаар тодорхой
тоог дурдаагүй байдаг.
Харин дараа үеийн судалгаанууд, тус толь нь 3500 орчим салангид үг17, 7000 гаруй холбоо үг,
өгүүлбэрийн олон сонирхолтой жишээг багтаасан гэж тус тусад бүртгэсэн бол 18 , проф. др.
Мустафа С. Качалин бүх үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг 3461 толгой үгэнд багтаан бүртгэжээ.19

10

Golden, Peter B. (ed.) The King’s Dictionary, The Rasûlid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic, Persian,
Turkic, Greek, Armenian and Mongol, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2000, i-xiii + 1-418 + Facsimiles 186-211.
11
Iwamura Shinobu, The Zirni Manuscript. A Persian-Mongolian Glossary and Grammar, 1961, ix + 1-160.
12
Домийн ТӨМӨРТОГОО, Монгол хэлний түүхэн судалгааны удирдхал, Шинжлэх Ухааны Академи, Хэл Зохиолын
Хүрээлэн, Уб., 2015, 31, 88-89, 93-94, 100, 105, 144.
13
Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, Часть I-II, {= Труды Института Востоковедения, XIV},
Москва-Ленинград, 1938, 4, 6.
14
Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, Часть I-II, {= Труды Института Востоковедения, XIV},
Москва-Ленинград, 1938, 6.
15
Шонхор, Эртний монгол хэлний судлал, Хөххот, 1996, 149-150.
16
Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, Часть I-II, {= Труды Института Востоковедения, XIV},
Москва-Ленинград, 1938, IV.
17
Г. Цэцэгдарь, Араб үсгийн монгол дурсгалуудын хэлний түүхэн судалгаа, Хэлшинжлэлийн ухааны доктор (Ph.)-ын
зэрэг горилж бичсэн зохиол, II, Уб., 2001, 222.; Д. Төмөртогоо, Араб үсэгийн монгол дурасхалын судалгаа: Удирдхал,
үгсийн харьцуулсан толь, ном зүй, {= Monuments in Mongolian Language}, The International Association for Mongol
Studies, Volume. III, Уб., 2002, V + 177.
18
Г. Цэцэгдарь, “Мукаддимат ал-адаб” толийн хоёр хувилбарын холбоо үг, өгүүлбэрийн харьцуулсан судалгаа, Уб.,
2020, 150. (хэвлэлд)
19
Zemahşerî, Mukaddimetü’l-Edeb, Moğolca-Ҫağatayca Ҫevirinin Sözlüğü, Hazirlayan N. N. Poppe, Ҫeviren Mustafa S.
Kaҫalin, Türk Dil Kurumu Yayinlan, Ankara, 2017, 214.
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Проф. Н.Поппе 1492 оны гар бичмэл* (рукопись. Н.Поппе)-д тулгуурлан судалгаагаа хийжээ.20
Тэрвээр зүйл хуваасан турк-монгол толийн зохиомжийг бүрмөсөн өөрчилж, бүх монгол үгийг
латин үсгээр галиглаж, латин үсгийн дэс дарааллаар толгойлоод, араб бичлэгийг нь дагалдуулж,
араас нь турк үгийг латин үсгээр галиглаж, араб бичлэгийг нь басхүү дагалдуулсан байдаг.
Өөрөөр хэлбэл, турк-монгол хоёр хэлний зүйл хуваасан толь бус, харин монгол-турк хоёр
хэлний латин үсгийн дэс дарааллаар байршуулсан толь бичиг болж өөрчлөгдсөн юм. Мөн
тэдгээр монгол, турк үгсийн араб бичлэгийн хэвлэлийн өрсөн бичлэгээс гадна орос орчуулгыг
нэмжээ.
Далимд хэлэхэд, тус толийн монгол үгсийн араб бичлэгийг латин үсгээр буулган тэмдэглэхдээ
үсэг (transliteration)-ийн болон авиа (transcription)-ны галигуудыг “хольж” хэрэглэсэн байдал
ажиглагддаг. Тухайлбал,
čaq 10 (Poppe 130b):
ǰūǰai 256 (Poppe 211b):
kelekči 480 (Poppe 214a):
keltegei 552 (Poppe 215b):
qūčin 898 (Poppe 313b):

авианы галиг нь (čaγ),
авианы галиг нь (ǰūǰai),
авианы галиг нь (kelegči),
авианы галиг нь (keltegei),
авианы галиг нь (qūčin),

үсгийн галиг нь [ǰaq]
үсгийн галиг нь [ǰwǰy]
үсгийн галиг нь [klkǰy]
үсгийн галиг нь [kyltaky]
үсгийн галиг нь [qwǰyn]

Мөн тус дурсгалын авиазүй, үгзүйн онцлог шинжүүдийг тодорхой жишээн дээр тулгуурлан
гаргасан нь21 зөвхөн араб үсгийн монгол дурсгалуудын судлалд төдийгүй дундад үеийн монгол
хэлний судлалд чухал хувь нэмэр болжээ.
Н. Поппегоос хойш жар орчим жилийн дараа японы эрдэмтэн Ё. Сайто тус толийн судалгаагаа
эхлүүлж, улмаар уг толийн бүх үгийг үсгийн галиг (transliteration)-аар буулгасан анхныхаа
бүрэн судалгааг хийв.22
Тэр үеэс хойш арваад жилийн дараа Ё. Сайто тэргүүтэй Х. Канно23, Х. Курибаяши24, Захид М.
Исламов 25 , Хамидбек С. Хасанов 26 нарын судлаачид Шинжлэх ухааныг хөхиүлэн дэмжих
Японы Нийгэмлэгээс олгодог Шинжлэх ухааны судалгаанд зориулсан буцалтгүй тусламжийн
тэтгэлэгийн хүрээнд 17320061 тоот судалгааг 2005-2007 онуудад хийсэн ба судалгааныхаа үр
дүн болсон 3 бүтээлийг 2008 онд бэлэн болгосон байна.27
Узбекистаны Шинжлэх Ухааны Академийн Алишер Навойн нэрэмжит Утга зохиолын Улсын
Музейгээс 2004 оны 2 дугаар сард проф. Х. Канно олж, улмаар мөн оныхоо 9 дүгээр сард
хуулбар хийсэн дөрвөн хэлний “Мукаддимат ал-Адаб” толийн гэрэл зургийн эх 2008 оны 1
дүгээр сард хэвлэгдсэнээр тус толь судалгааны шинэ түвшинд хүрэх боломжтой болов.

20

Н. Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, {= Труды Института Востоковедения XIV}, часть. I-II,
Москва-Ленинград, 1938, 510: Өмнөх үг, Удиртгал, Авиазүй, Үгзүй гэсэн судалгаа бүхий 1 дүгээр хэсэг (III-IV + 187); Монгол-тюрк хэлний толь бүхий 2 дугаар хэсэг (91-393); Монгол үг, хэллэгийн толийн нэмэлт болон засварыг
багтаасан I Хавсралт (395-401); Монгол хэлний орчуулгагүй тюрк үг хэллэгийн жагсаалт бүхий II Хавсралт (402408), Тюрк үг хэллэгийн нэмэлт болон засварыг багтаасан III Хавсралт (409-431), Ибн-Муханны толийн монгол
үгсийн жагсаалт бүхий IV Хавсралт (432-451); монгол үгсийн хэлхээс бүхий 3 дугаар хэсэг (452-510);
21
Н. Н. Поппе, Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, {= Труды Института Востоковедения XIV}, МоскваЛенинград, 1938, 510: Авиазүй, Үгзүй гэсэн судалгаа бүхий 1 дүгээр хэсэг (11-87);
22
Yoshio Saitô, A Phonetic Study of the Middle Mongolian Language in Arabic Transcriptions, Tokyo Gakugei University,
Tokyo, January 1997, 397 pp.
23
KANNO Hiroomi, Professor Emeritus, Tôkyô University of Foreign Studies
24
KURIBAYASHI Hitoshi, Professor, Tôhoku University
25
Zakid M. ISLAMOV, Professor, Tashkent Islamic University
26
Khamidbek KHASANOV, Researcher, Alisher Navoi State Museum of Literature
27
The Japan Society for the Promotion of Science Grant-in-Aid for Scientific Research (B) No. 173200661, 2005-2007.
(1) The Muqaddimat al-Adab: A Facsimile Reproduction of the Quadrilingual Manuscript (Arabic, Persian, Chagatay and
Mongol), Tôkyô., 2008, 1-22 + 001a-534b;
(2) The Mongolian Words in the Muqaddimat al-Adab: Romanized Text and Word Index (as of January 2008), Tôkyô., 2008,
Introduction i-xxi, Part One: Text 1-546, Part Two: Index 1-261;
(3) A Study of Mongolian and Chagatay in the Muqaddimat al-Adab: Articles and Materials, February 2008, 1-196.
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Энэ үеийг хүртэл судлаачид Н. Поппегийн 1938 оны гэрэл зураггүй цор ганц хэвлэлийг
ашиглаж байлаа.

II. Мукаддимат ал-адаб толийн хоёр судалгааны ялгаатай тал
Бид энэ удаагийн судалгаагаараа, юун түрүүнд, хоёр эрдэмтний ашигласан “эх
хэрэглэгдэхүүн”-үүд нь нэг мөн эсэхэд анхаарал хандуулж, өмнөх судалгаагаа28 шат ахиулан
тодруулж, гүнзгийрүүлэх зорилготой.
Н. Поппегийн 1938 оны бүтээлдээ ашигласан “гар бичмэл” нь 1065 нүүр хуудастай толь болох
нь үг, хэллэгийн арын дугаараас тодорхой мэдэгддэг. Жнь:
a. tere yamayi - k. ol nemeni (1065) (1938:95a (принеси ту вещь!))
h. tere üileyi – bašladï fïlān išni (1065) (1938:183a (начал такую-то работу))
ü. bī zeid orčikči – y. t. zeid barγučï (1065) (1938:374a (имя рек уходящий отсутствует))

Ё. Сайто 2008 оны бүтээлдээ тус толийн 1068 нүүр хуудсыг а, b хэмээн ялгаж, 001а/001b 534a/534b гэж шинээр дугаарласан байдаг. Тийнхүү шинээр дугаарласны учрыг хөндлөнгөөс
харвал, эхний 92 нүүр хуудас нь араб тооны дугаар (٩٢)-тай байх бөгөөд түүнээс цааших нүүр
хуудсууд тийм дугааргүй тул, гэрэл зургийн хүрээний гадна доод талд тийн шинээр
дугаарлахаас өөр аргагүй байсан бололтой.
Ийн дугаарласан нүүр хуудсуудын эхний 10 буюу 001a-005b нүүр хуудас, бас 533b нүүр
хуудсанд “үг, хэллэг, өгүүлбэр” (text. Yo. Saito) байхгүй байна. Мөн сүүлийн 534a, 534b нүүр
хуудсууд ямар нэг бичвэргүй байна.
Хоёр эрдэмтний судалгааны “эх хэрэглэгдэхүүн”-үүдийг нэг гэх таамгийг урьдчилсан
байдлаар дэвшүүлээд, далан жилийн турш цор ганцаар судалгааны эргэлтэнд байсан Н.
Поппегийн хэвлэл дэх 1065 дугаар бүхий нүүр хуудсыг баримтлаад, бас Ё. Сайтогийн а, b гэж
ялгасны адилаар тооцож, басхүү 13 нүүр хуудсыг хасаад, үлдсэн нүүр хуудсуудын дугаарын
тохироог хялбархан гаргаж болох атал тийм бүрэн тохирол харагдахгүй байна. Жишээ нь:
hanisqa (аньсага) 41 (1938:181а) / 021b (2008:Text-13);
hanisqa (аньсага) 129 (1938:181а) / 065a (2008:Text-38);
h. ǰuǰan bolba (аньсага зузаан болов) 809 (1938:181а) / 405а биш, харин 325a (2008:Text-267);
h. nēkü (аньсага нээх) 757 (1938:181a) / 379b биш, харин 299a (2008:Text-242)
h. n. bolba (аньсага нээх болов) 757 (1938:181a) / 379b биш, харин 299a (2008:Text-242)
h. ügei üzük (аньсага үгүй үзэг) 41 (1938:181а) / 021b (2008:Text-13);
h. ülgürǰi bolba (аньсага үргэлж болов) 805 (1938:181а) / 403а биш, харин 323a (2008:Text-266);

Тийм тохирол харагдахгүй байгаагийн учрыг Хавсралт-ын хүснэгтээс харж болох ба 006a-533a
нүүр хуудсын Н. Поппегийн хэвлэлтэй харгалзах байдал эрхгүй анхаарал татаж, цааш судлах
шаардлагатайг илтгэж байна.
Ё. Сайто (2008):
006a – 166b
167a – 182b
183a – 190b
191a – 214b
215a – 262b
263a – 406b
407a – 414b

Н. Поппе (1938):
10 – 332
605 – 636
429 – 442
637 – 684
333 – 429
685 – 988
813 – 828

28

Г. Цэцэгдарь, “Мукаддимат ал-адаб” толийн эхүүдэд хийсэн ажиглалт, Оюуны хэлхээ (Spiritual Strings), Антоон
Мостаэрт Монгол судлалын Төв, ISSN 2072-8085, 2013, II (10), 216-220.
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415a – 418b
419a – 498b
499 – 533a

1009 – 1016
445 – 604
989 – 1065

Холбоо үгийн бүтэц дэх үгс харилцан тохирохгүй. Жнь:
ala nidün (ал(аг) нүдэн) (1938:97а) - ene ala nidün (327а) (2008:Text-270);
aldaraγsan üsün (алдарсан үс) (1938:98а) - ene aldaraγsan üsün (310а) (2008:Text-253);

Үүнээс үзэхэд Н. Поппегийн салангид толгой үг болгон авсан үг Сайтогийн хэвлэлд холбоо үг
болсон байна. Жишээ нь:
noyan (ноён) (1938:260а) - ene noyan (196a) (2008:Text-140);
a’u:rlaqsan (уурласан) (1938:108а) - ene a’u:rlaqsan (310b) (2008:Text-254);

Н. Поппегийн хэвлэлд огт байхгүй үг, холбоо үг, өгүүлбэрийн жишээ Сайтогийн хэвлэлд
олонтаа таарч байна. Жнь:
ene jocin (энэ зочин) (196b) (2008:Text-141)
ene katagu kümün (энэ хатуу хүн) (209a) (2008:Text-153)
ene ecige ügei kümün ügei (энэ эцэг үгүй, хүн үгүй) (208a) (2008:Text-152)

Түүнчлэн Н. Поппегийн хэвлэлд тухайн үгсийн байрлалыг заасан тоог тэмдэглээгүй
жишээнүүд олонтаа таардаг. Жнь:
amūlba adūsuni (дал животному отдохнуть) 963 (1938:102a)
a. tǖni (дал ему отдохнуть) 481, 491 (1938:102a)
a. t. amalāsa (освободил его (+ монг. от ?)) ? (1938:102a)

Эдгээр үгсийг Ё. Сайтогийн хэвлэлд29 хэрхэн тэмдэглэснийг харвал, тухайн үгсийн байрлалыг
олж тогтоосон байдаг.
amu:lba adu:sunï [âmwlbh â~dwswny] 394a 4 3 1, 2 (Poppe 102 l 27 0963) (Text-349)
amu:lba tǖni [â~mwlbh twny] 437a 1 2 1, 2 (Poppe 102 l 29 0481) (Text-411)
amu:lba tǖni [â~mwlbh twny] 442a 4 4 1, 2 (Poppe 102 l 29 0491) (Text-419)
amu:lba tü:ni [â~mwlbh twny âmâlâsh] 431b 2 4 1, 2+ ; 431b 3 1 1 (Poppe -) (Text-402)

Гарахын тийн ялгал (-аас4)-ын нөхцөл бүхий amala гэх үгийн утгыг хэн хэн нь оноогоогүй
байх ба 2009 оны хэвлэлд30 ч адил байна. Жнь:
amūlba adūsuni – hayvanları dinlendirdi (15b.)
a. tüni – onu dinlendirdi (15b.)
a. t. amalāsa – onu kurtardi (+ Moğ. ondan?) (15b.)

Гэвч amu-, amuna- ~ amuma-, amu:l- гэх үгсийн цагаадайн турк хэлний хадмал болон орос
орчуулга, түүнчлэн орчин цагийн турк хэлний үгийн хэлбэр ба утгад анхаарлаа хандуулвал
юунаас гэх асуултанд хариулагдах үгийг тогтоох, ойлгоход дөхөм болох боломж байгааг
далимд дурдъя.

29

The Mongolian Words in the Muqaddimat al-Adab: Romanized Text and Word Index (as of January 2008), Tôkyô., 2008.
i-xxi + Text 1-546 + Index 1-261.
30
Zemahşerî, Mukaddimetü’l-Edeb, Moğolca-Ҫağatayca Ҫevirinin Sözlüğü, Hazirlayan N. N. Poppe, Ҫeviren Mustafa S.
Kaҫalin, Türk Dil Kurumu Yayinlan, Ankara, 2017, 214.
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amuba - ч. eglendi (имел удовольствие) 336 (1938:101b) cf. eğlendi (2009:15a)
amuba - ч. tïndï (отдохнул) 883, 1035, 1038, 1063 (1938:101b) cf. dinledi (2009:15a)
a. tǖnēse - ч. amïr tuttï andïn (отдохнул от него) 475, 500 (1938:101b) cf. ondan huzur buldu
(2009:15a)
amuγūlba tǖni mūliγāsa - ч. emin qïldï anï yamanlïqdïn (оградил его от зла) 955 (1938:101b)
cf. onu kötülükten emin kıldı (2009:15a)
amunaba tǖnēse - ч. amïr tuttï andïn (отдохнул от него) 728 (1938:102a) cf. ondan huzur buldu
(2009:15b)
amumaba - ч. tïndï (отдохнул) 1059 (1938:102a) cf. dinlendi (2009:15a)
a(mūlba) t. amalāsa - ч. fariγ qïldï anï (освободил его от ?) ? (1938:102a) cf. onu kurtardı (2009:15b)

Дээрх үгсийн eglen- ~ eğlen-, tïn- ~ din-, amïr tut-, huzur bul-, emin qïl- ~ emin kıl-, fariγ qïl-,
kurtar- зэрэг турк хэлний харгалзах оноолтуудаас харвал, монгол хэлний amu- гэх
язгуур/үндсийн турк хэлний хадмал нь баялаг болох нь харагдах ба цааш өргөжүүлэн судалвал
турк хэлний үг бүтэх зүй тогтол, үндсэн болон зээлдмэл үг эсэхийг тодруулах, мөн монгол,
турк хэлнүүдийн төрөл эсэх зэрэг өргөн хүрээг хамарсан судалгаа болох бололцоотой.
Энд тодорхойлон бичсэний дагуу, нэр дурдсан хоёр эрдэмтний судалгааны ажлын “эх
хэрэглэгдэхүүнүүд”-ийн үгсийн байршил тохирч байгаа эсэх, холбоо үг, өгүүлбэрийн бүтэц дэх
үгс тохирч байгаа эсэх асуудлууд нь бидний зорилгод бүрэн хариулт болж чадахгүй.
Түүнчлэн монгол, турк үгсийг үсгийн болон авианы галигаар галигласан хоёр судалгаа хоёр
өөр цаг үед хоёр өөр арга зарчмаар хийгдэж, “эх хэрэглэгдэхүүн”-ийг ялгаатай харагдуулж
болох талтайг ч зайлшгүй анхаарах шаардлагатай. Тиймээс “эх хэрэглэгдэхүүнүүд”-ийн “араб
бичлэг”-т анхаарал хандуулбал илүү бодитой хариултыг олж чадах юм.
Зайлшгүй тэмдэглэвэл зохих зүйл нь, судалгааны ажлын арга, зарчмыг хатуу баримталдаг, эх
хэрэглэгдэхүүний “бодит” байдлыг огт гажуудуулдаггүй хоёр судлаачийн ажилд “ноцтой”
гэмээр цөөнгүй ялгаа ажиглагдаж байгаа нь “Мукаддимат ал-Адаб” толийн судалгаа
судалгааны шинэ түвшинд шилжиж байгааг харуулж байна.

Дүгнэлт
Бидний дээр дурдсанчилан, холбоо үг, өгүүлбэрийн бүтэц дэх үгсийн ялгаатай байдалд
үндэслэвэл, 1938, 2008 оны судалгаануудын “эх хэрэглэгдэхүүн” нь өөр байна гэж хялбархан
хэлж болох ч бараг дийлэнх хэсэг нь тохирч байгаагаас үзвэл, бие биеэс эрс ялгарах хоёр өөр эх
биш, харин хувилбар байдалтай хоёр эх байсан байж болзошгүй, бүр эсвэл 1938 оны
судалгааны дутууг олж илрүүлсэн судалгааны ажил ч болсон байж болзошгүй.
Дээр дурьдсанчилан, хоёр судалгааны “эх хэрэглэгдэхүүн”-ий ялгаатай болон нийтлэг талын
талаар цаашид гүнзгийрүүлэн судалж, харьцуулан ажиглах явцад уг толийг бүрдүүлэгч
хэлнүүдийн үгзүй, хэлзүй, үгийн сангийн гарал үүсэл, хэлний хэв шинжийн төсөөтэй шинж
зэрэг олон асуудлыг дэлгэрүүлэн судлах боломжийг олгон, хэлний түүхийн судалгааг
өргөжүүлэхэд үндсэн судлагдахуун болно гэдэгт итгэж байна.
Ном зүй
Поппе, Н. (1938) Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, {= Труды Института
Востоковедения, XIV}, часть. I-II, М-Л., 3-393.
Төмөртогоо, Д. (2002) Араб үсэгийн монгол дурасхалын судалгаа: Удирдхал, үгсийн харьцуулсан
толь, ном зүй, {= Monuments in Mongolian Language}, The International Association for Mongol
Studies, Volume. III, Уб., V + 177.
Төмөртогоо, Д. (2015) Монгол хэлний түүхэн судалгааны удирдхал, Шинжлэх Ухааны Академи,
Хэл Зохиолын Хүрээлэн, Уб., I-VI + 1-196.
Цэцэгдарь, Г. (2001) Араб үсгийн монгол дурсгалуудын хэлний түүхэн судалгаа,
Хэлшинжлэлийн
ухааны доктор (Ph.)-ын зэрэг горилж бичсэн зохиол, I-II, Уб., 156 + 222.
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Saitô, Y. (1997) A Phonetic Study of the Middle Mongolian Language in Arabic Transcriptions,
Tokyo Gakugei University, Tokyo, 397.
Saitô, Y. (2003) Scripts and Sounds in Middle Mongolian, Kyoto, Syokado, iii-xiv + 1-133.
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Товчилсон үг:
1938 - Поппе, Н. (1938) Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, {= Труды Института
Востоковедения, XIV}, часть. I-II, М-Л., 3-393.
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Хавсралт:
Ё. Сайто (2008)-гийн хэвлүүлсэн “гэрэл зураг бүхий толь” дахь үг, холбоо үг, өгүүлбэрийн
байршлыг заасан нүүр хуудсын дугаар Н. Поппе (1938)-гийн судалгаандаа ашигласан “гар
бичмэл” дэх үг, холбоо үг, өгүүлбэрийн байршилтай харгалзан тохирох байдлыг үзэхэд илүү
тодорхой болгон хүснэгтээр гаргавал,
Сайто
001a
001b
002a
002b
003a
003b
004a
004b
005a
005b
006a
006b
007a
007b
008a
008b
009a
009b
010a
010b
011a
011b
012a
012b
013a
013b
014a
014b
015a
015b
016a
016b
017a
017b
018a
018b
019a
019b
020a
020b
021a
021b
022a
022b
023a
023b
024a
024b
025a
025b
026a
026b
027a
027b
028a
028b
029a
029b
030a
030b

Поппе

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Сайто
116a
116b
117a
117b
118a
118b
119a
119b
120a
120b
121a
121b
122a
122b
123a
123b
124a
124b
125a
125b
126a
126b
127a
127b
128a
128b
129a
129b
130a
130b
131a
131b
132a
132b
133a
133b
134a
134b
135a
135b
136a
136b
137a
137b
138a
138b
139a
139b
140a
140b
141a
141b
142a
142b
143a
143b
144a
144b
145a
145b

Поппе
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
261/262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285/284
286
287
288
289
290

Сайто
231a
231b
232a
232b
233a
233b
234a
234b
235a
235b
236a
236b
237a
237b
238a
238b
239a
239b
240a
240b
241a
241b
242a
242b
243a
243b
244a
244b
245a
245b
246a
246b
247a
247b
248a
248b
249a
249b
250a
250b
251a
251b
252a
252b
253a
253b
254a
254b
255a
255b
256a
256b
257a
257b
258a
258b
259a
259b
260a
260b

Поппе
365
366
367/377
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
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Сайто
346a
346b
347a
347b
348a
348b
349a
349b
350a
350b
351a
351b
352a
352b
353a
353b
354a
354b
355a
355b
356a
356b
357a
357b
358a
358b
359a
359b
360a
360b
361a
361b
362a
362b
363a
363b
364a
364b
365a
365b
366a
366b
367a
367b
368a
368b
369a
369b
370a
370b
371a
371b
372a
372b
373a
373b
374a
374b
375a
375b

Поппе
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926

Сайто
461a
461b
462a
462b
463a
463b
464a
464b
465a
465b
466a
466b
467a
467b
468a
468b
469a
469b
470a
470b
471a
471b
472a
472b
473a
473b
474a
474b
475a
475b
476a
476b
477a
477b
478a
478b
479a
479b
480a
480b
481a
481b
482a
482b
483a
483b
484a
484b
485a
485b
486a
486b
487a
487b
488a
488b
489a
489b
490a
490b

Поппе
529
530
531
532
533
534
535
536
537/573
538
539
540
541
542
543
544
545
546/596
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
552/562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586/584
587
588

031a
031b
032a
032b
033a
033b
034a
034b
035a
035b
036a
036b
037a
037b
038a
038b
039a
039b
040a
040b
041a
041b
042a
042b
043a
043b
044a
044b
045a
045b
046a
046b
047a
047b
048a
048b
049a
049b
050a
050b
051a
051b
052a
052b
053a
053b
054a
054b
055a
055b
056a
056b
057a
057b
058a
058b
059a
059b
060a
060b
061a
061b
062a
062b
063a
063b
064a
064b

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

146a
146b
147a
147b
148a
148b
149a
149b
150a
150b
151a
151b
152a
152b
153a
153b
154a
154b
155a
155b
156a
156b
157a
157b
158a
158b
159a
159b
160a
160b
161a
161b
162a
162b
163a
163b
164a
164b
165a
165b
166a
166b
167a
167b
168a
168b
169a
169b
170a
170b
171a
171b
172a
172b
173a
173b
174a
174b
175a
175b
176a
176b
177a
177b
178a
178b
179a
179b

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
605
606
607/612
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

261a
261b
262a
262b
263a
263b
264a
264b
265a
265b
266a
266b
267a
267b
268a
268b
269a
269b
270a
270b
271a
271b
272a
272b
273a
273b
274a
274b
275a
275b
276a
276b
277a
277b
278a
278b
279a
279b
280a
280b
281a
281b
282a
282b
283a
283b
284a
284b
285a
285b
286a
286b
287a
287b
288a
288b
289a
289b
290a
290b
291a
291b
292a
292b
293a
293b
294a
294b

425
426
427
428
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731/350
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
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376a
376b
377a
377b
378a
378b
379a
379b
380a
380b
381a
381b
382a
382b
383a
383b
384a
384b
385a
385b
386a
386b
387a
387b
388a
388b
389a
389b
390a
390b
391a
391b
392a
392b
393a
393b
394a
394b
395a
395b
396a
396b
397a
397b
398a
398b
399a
399b
400a
400b
401a
401b
402a
402b
403a
403b
404a
404b
405a
405b
406a
406b
407a
407b
408a
408b
409a
409b

927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
813
814
815
816
817
818

491a
491b
492a
492b
493a
493b
494a
494b
495a
495b
496a
496b
497a
497b
498a
498b
499a
499b
500a
500b
501a
501b
502a
502b
503a
503b
504a
504b
505a
505b
506a
506b
507a
507b
508a
508b
509a
509b
510a
510b
511a
511b
512a
512b
513a
513b
514a
514b
515a
515b
516a
516b
517a
517b
518a
518b
519a
519b
520a
520b
521a
521b
522a
522b
523a
523b
524a
524b

589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
602
601/600
603
604
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037/1035
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048

065a
065b
066a
066b
067a
067b
068a
068b
069a
069b
070a
070b
071a
071b
072a
072b
073a
073b
074a
074b
075a
075b
076a
076b
077a
077b
078a
078b
079a
079b
080a
080b
081a
081b
082a
082b
083a
083b
084a
084b
085a
085b
086a
086b
087a
087b
088a
088b
089a
089b
090a
090b
091a
091b
092a
092b
093a
093b
094a
094b
095a
095b
096a
096b
097a
097b
098a
098b

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

180a
180b
181a
181b
182a
182b
183a
183b
184a
184b
185a
185b
186a
186b
187a
187b
188a
188b
189a
189b
190a
190b
191a
191b
192a
192b
193a
193b
194a
194b
195a
195b
196a
196b
197a
197b
198a
198b
199a
199b
200a
200b
201a
201b
202a
202b
203a
203b
204a
204b
205a
205b
206a
206b
207a
207b
208a
208b
209a
209b
210a
210b
211a
211b
212a
212b
213a
213b

631
632
633
634
635
636
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
443
444
441
442
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682

295a
295b
296a
296b
297a
297b
298a
298b
299a
299b
300a
300b
301a
301b
302a
302b
303a
303b
304a
304b
305a
305b
306a
306b
307a
307b
308a
308b
309a
309b
310a
310b
311a
311b
312a
312b
313a
313b
314a
314b
315a
315b
316a
316b
317a
317b
318a
318b
319a
319b
320a
320b
321a
321b
322a
322b
323a
323b
324a
324b
325a
325b
326a
326b
327a
327b
328a
328b

749
750
751
752/443
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
804
805
806
807
808
809
810
811
812
829
830
831
832

- 20 -

410a
410b
411a
411b
412a
412b
413a
413b
414a
414b
415a
415b
416a
416b
417a
417b
418a
418b
419a
419b
420a
420b
421a
421b
422a
422b
423a
423b
424a
424b
425a
425b
426a
426b
427a
427b
428a
428b
429a
429b
430a
430b
431a
431b
432a
432b
433a
433b
434a
434b
435a
435b
436a
436b
437a
437b
438a
438b
439a
439b
440a
440b
441a
441b
442a
442b
443a
443b

819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
1009
1010
1011
1012
1014
1013/1013
1015
1016
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

525a
525a
526a
526b
527a
527b
528a
528b
529a
529b
530a
530b
531a
531b
532a
532b
533a

1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065

099a
099b
100a
100b
101a
101b
102a
102b
103a
103b
104a
104b
105a
105b
106a
106b
107a
107b
108a
108b
109a
109b
110a
110b
111a
111b
112a
112b
113a
113b
114a
114b
115a
115b

197
198
199
200
201
202
203
204
205
205/206
207
208
209
210
211
212/211
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

214a
214b
215a
215b
216a
216b
217a
217b
218a
218b
219a
219b
220a
220b
221a
221b
222a
222b
223a
223b
224a
224b
225a
225b
226a
226b
227a
227b
228a
228b
229a
229b
230a
230b

683
684
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342/343
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

329a
329b
330a
330b
331a
331b
332a
332b
333a
333b
334a
334b
335a
335b
336a
336b
337a
337b
338a
338b
339a
339b
340a
340b
341a
341b
342a
342b
343a
343b
344a
344b
345a
345b

833
834
836
835
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846/848
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
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444a
444b
445a
445b
446a
446b
447a
447b
448a
448b
449a
449b
450a
450b
451a
451b
452a
452b
453a
453b
454a
454b
455a
455b
456a
456b
457a
457b
458a
458b
459a
459b
460a
460b

495/496
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
508/509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

A Comparative Study of the Two Copies of
the Dictionary 'Mukaddimat al-Adab'
Gurragchaa TSETSEGDARI
Hulunbeier University, People's Republic of China

Abstract:
The fact that there is a few ‘serious’ dissimilarities occurred in the works of two researchers N.
Poppe and Y.Saito, who adhere the principles of a research work and never dedecorate the actuality of
the manuscript, shows that the research of the dictionary ‘Mukaddimat al-Adab’ has reached to the
new research level.

- 22 -

ОРЧИН ЦАГИЙН МОНГОЛ ХЭЛНЭЭ
ИЖИЛ ЯЗГУУР ҮҮСЭХ АРГЫН ТУХАЙД
- Үгзүйн түвшинд задлах ньЧагдаагийн Соёлмаа
Монгол улс, Отгонтэнгэр Их Сургууль
soyolmaa@otgontenger.edu.mn
Түлхүүр үг: орчин цагийн монгол хэлний ижил язгуур үг, ижил язгуур бүтээвэр, ижил язгуур үг
үүсэх арга зам, хэлний ижилсэлт
Удиртгал
Уламжлалт хэл шинжлэлд нэгэн тэмдэглэхүүнээр олон тэмдэглэгдэхүүн илэрдэг ижил үгийг
судлахдаа мөн нэгэн тэмдэглэхүүнээр олон тэмдэглэгдэхүүн илэрдэг олон утгат үгтэй л холбож
үзсэнээс биш, бусад ойролцоо утгат үг, төсөө утгат үг, өөрчлөхүй зэрэг нэгжүүдтэй уялдаа
холбоонд нь авч үзээгүй, ийм ч учраас ижил үг бий болох арга замыг дараах хоёр өөр арга замаар
үүсдэг гэж үзэхэд хүргэсэн байна.
а/ утгын задралын дүнд
б/авианы хөгжил хувьслаас шалтгаалан бий болдог
Гэтэл аливаа нэгэн хэлбэрээр олон агуулга илрэх хэлбэрийн ижилсэх үзэгдлийг бусад олон
хэлбэрээр нэгэн агуулга илэрдэг ойролцоо утга, төсөө утга зэргээс ангид тасархай авч үзэх
учиргүй юм.
Түүнчлэн хэлний аливаа нэгжийн хэлбэр буюу тэмдэглэхүүн нь ижил, агуулга буюу
тэмдэглэгдэхүүн нь ялгаатай байх үзэгдлийг судлахдаа бид өмнө нь ямагт зөвхөн “үг” хэмээх
нэгжид хамаатай мэт үзэж иржээ. Гэвч хэлний түгээмэл зүй тогтол нь хэлний нэгж бүрд ялгалгүй
үйлчилдэг болохоор илрэх хэлбэр нь ижил, агуулга нь ялгаатай байх үзэгдэл нь хэлний агуулгын
нэгжийн нэг болох бүтээврийн түвшинд ч байдаг бөгөөд ижил бүтээвэр /homomorphemes/-ийн
бүтэц, утгын хувьслыг хэлэлцэх нь өнөөгийн чухал асуудлын нэг болоод байна.
Үгийн сан судлалын хүрээнд, эрдэмтэн Ж.Төмөрцэрэн1, Д.Бадамдорж2, М.Базаррагчаа3 нарын
болон бусад бүтээлүүдэд хэлбэр ижилсэхийг үгийн түвшинд авч судлан, “ижил нэр” хэмээн
нэрлэж бүтэц, утгын талаас нарийвчлан судалж ирсэн нь өнөөгийн хэл судлаачдад чухал эх
хэрэглэгдэхүүн болсоор байна.
Тухайлбал, эрдэмтэн Ж.Төмөрцэрэн, Д.Бадамдорж нар “ижил үг” бий болох тухайд,
1.
2.
3.
4.

Авианы хувьслын дүнд дуудлагын талаар санамсаргүй нийлсэнээс
Зарим үгийн салаа утга нь шилжин холдсоор утгын холбоо нь алдагдсанаас
Харь хэлнээс үг зээлдэн авсанаас
Нутгийн аялгууны үгийг авч хэрэглэснээс

гэсэн аргаар бий болдог гэж үзсэн байна.
Мөн эрдэмтэн М.Базаррагчаа монгол үгийн гарлыг мөшгөсөн 5 дэвтэр зохиолдоо бүхий л үгийн
гарлыг анхдагч язгуураас нь улбаалан гаргахдаа нэлээдгүй тооны ижил үгийн гарлыг гаргасан
бөгөөд ер үгийн гарлыг тайлбарлахдаа авиа болон бүтээврийн сэлгэцтэй нягт уялдуулан үзсэн
байна. Өөрөөр хэлбэл, аливаа сэлгэц шинэ үг бүтээж байдаг гэж үзсэн байна. М.Базаррагчаа
“Ижил үг гэдэг бол үгсийн утга хэлбэрийн талыг хэл шинжлэлд зориуд нягтлан үзсэн үзэгдэл юм.
Дуудлага ижил, утга ондоо үгсийг ижил үг гэнэ”4 гэжээ. Жишээ нь,
1
2

Ж.Төмөрцэрэн “Монгол хэлний үгийн сангийн судлал” УБ 2001
Д.Бадамдорж “Монгол хэлний утга судлал” 1-3 дэвтэр

3

М.Базаррагчаа “Монгол хэлний ижил нэр” “ХЗС” Tom XY. Fasc 12

4

Д.Бадамдорж “Монгол хэлний утга судлал” 2-р дэвтэр. УБ. 2001. 124-р тал
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/цас/ мөс - /хүний/ мөс,
/харах/ нүд - нүдэх /нунтаглах/,
/хаалганы/ нугас - нугас /шувуу/ - /нуруу/нугас
зэргийг орчин цагийн монгол хэлэнд, утгын хувьд холбоогүй ч хэлбэр дуудлагаараа ижил язгуурт
багтаан авч үздэг.
Өнөөг хүртэлх ерөнхий хэл шинжлэлийн янз бүрийн бүтээлүүдэд ижил үг /homonyms/-ийг үгийн
түвшинд тодорхойлж ирсэн боловч ижил бүтээвэр /homomorpheme/-ийн тухайд судалгааны хүрээ
харьцангуй явцуу байна.Тиймээс энэхүү судалгаандаа орчин цагийн монгол хэлний ижил үг
үүсэх аргын талаар дан гагц үгийн түвшинд бус үгийг бүрдүүлэгч бүтээврийн түвшинд задлан,
язгуур гарлаас нь задлан судлах зорилготой юм.
Ингэснээр ижил үгийн язгуур үүсэх арга нь монгол хэлний бусад ай, өөрөөр хэлбэл, олон утгат
язгуур, ойролцоо утгат язгуур, төсөө утгат язгуур, өөрчлөхүй зэрэгтэй холбоотой байж болох
талаар санал дэвшүүлэн батлах боломжтой гэж үзэж байна.
Орчин цагийн монгол хэлний ижил үг үүсэх аргыг эрдэмтэд хоёрхон аргад тодорхойлж ирсэн
ч, энэ нь агуулга хэлбэрийн харилцан шүтэлцээний улмаас агуулга салахад хэлбэр даган салах,
хэлбэр салахад агуулга даган салж, үүний үр дүнд ижил үгийг бий болгох цогц аргыг цогцод нь
авч үзэлгүй, дан агуулга талаас нь, мөн дан хэлбэр талаас нь салгаж авч үзсэн байдаг тул нэгдсэн
цогц байдлаар дүгнэж үзэх шаардлагатай хэмээн үзэж байна.
Энэ өгүүлэлдээ Ч.Соёлмаа /2016/- н үндсэн судалгаанд суурилан Ижил язгуур үүсэх арга замыг
үгзүйн бүтээврийн түвшинд задлан тайлбарлая.

1. Ижил язгуур үүсэх үгзүйн арга, хувьслын тухай
Нэгэн бүтээврийн утга салаалж анхдагч утгатайгаа холбоо бүхий өөр нэгэн салбар утгыг бий
болгохдоо “хэлзүйн аливаа утгыг илэрхийлэх хэлбэр шаардлагатай байдгаас гадна тухайн
хэлбэрт тохирох утга хэрэгтэй болдог” 5 , түүнчлэн агуулга хэлбэрийн хоорондын харилцан
нөлөөллийг тусгасан шүтэх ёсны онолын дагуу шинээр бий болсон салбар утгад мөн шинэ хэлбэр
хэрэгтэй болдог бөгөөд энэхүү хэлбэр нь авиалбар, бүтээврийн сэлгэцээр бий болдог байна.
Тодруулбал, утга салаалах бүр авиалбар, эсвэл бүтээвэр сэлгэж, авиалбар, эсвэл бүтээвэр сэлгэх
бүр утга салаалж байдаг гэсэн үг юм.
Ийнхүү авиалбар, бүтээвэр сэлгэж утга салаалах замаар орчин цагийн монгол хэлний ижил
язгуур бий болжээ. Тухайлбал, ижил нэр язгуур дээр авч үзвэл, уул /нуруу/, уул /юм/ зэрэг орчин
цагийн монгол хэлний ижил язгуурын аль аль нь ba-γu-la /угаас байгаа юм нь үргэлжлэн доош
суусан/ гэсэн 3 язгуур бүтээврийн нийлэмжээс эхтэй бөгөөд үүнээс -la үе бүтээврийн эгшиг нь
гээгдсэн буюу хоосонтой сэлгэснээр “угаас байсан юм нь үргэлжлэн байгаа” гэсэн утга салаалж,
эхний гийгүүлэгч нь гээгдсэн буюу мөн хам цэгт хоосонтой сэлгэснээр “үндсэн анхны төрөлхийн”
гэсэн утга салаалж u-ū-l /угаас байсан төрөлхийн юм/ буюу “уул юм”, ba-γu-la /угаас байгаа юм
нь үргэлжлэн доош суусан/ гэсэн цувцаас “доош лав суун үргэлжилсэн зүйл” гэсэн утга
салаалсанаар эхний гийгүүлэгч нь гээгдэн a-γu-la /уул нуруу/ гэсэн нэр язгуур бий болсон нь орчин
цагт утга холдсоноор ижил язгуур болжээ.
Түүнчлэн үйл язгуур дээр, ba-da-yi-qu /бадайх-томрох/-ын дэд үе бүтээврийн гийгүүлэгч нь “r”ээр сэлгэснээр “томорсоноос өтгөрөх, хуримтлах, бараан болох” утга салаалан ba-ru-yi-qu
/барайх/ гэсэн үйл бий болон, дэд үе бүтээврийн эгшгийн уруулын шинж нь хүчтэй давамгайлан
өргөлтөт үеийн эгшгийг өөртөө ижилсүүлж, үүний дүнд өргөлтөт үеийн эгшиг нь уруулын
эгшгээр сэлгэснээр “өтгөрсөнөөс бараан болох” утга салаалан bo-ru /бор хүрэн/ гэсэн нэр язгуур,
дэд бүтээврийн эгшиг уруулын бус эгшгээр сэлгэснээр “өтгөрсөнөөс бөөн бөөн болох” утга
салаалан bo-ra-qu /цас будрах/ гэсэн үйл язгуур, дэд бүтээврийн эгшиг нь хоосонтой сэлгэснээр
“цомхон бөөн бөөн болох” утга салаалан bo-r /бор бор хийх/ гэсэн дүрслэх язгуур, түүнчлэн bo-rqu /нохой борох/ гэсэн үйл язгуур тус тус бий болжээ.
Хэдийгээр хэлбэрийн өөрчлөлт нь агуулгын өөрчлөлтийг дагуулдаг боловч сонгодог монгол
бичгийн хэлний агуулга, хэлбэрийн нэгдлийг орчин цагийн монгол хэлний агуулга хэлбэрийн
5

М.Саруул-Эрдэнэ “Монгол хэлний нөхцөл бүтээврийн үгзүйн түүхэн хувьсал” УБ. 2002. 42-р тал
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нэгдэлтэй харьцуулан үзэх юм бол, сонгодог монгол бичгийн хэлний язгуурын дотоод бүтэц
буюу хэлбэр нь орчин цагийн монгол хэлнийхээс эрс ялгаатай боловч агуулгын хувьд ямар ч
ялгаагүй байгаагаас харахад агуулгын өөрчлөлтийг ажиглахуйц хам цаг өнгөрөөгүй гэж үзэж
болох юм. Жишээлбэл, je-gű-kű /зүүх, дүүжлэх/, ke-ű-re-kű /хүүрэх–хэврэг болох/, e-bű-r /өвөр–
дээлийн өвөр/, ni-dű /харах нүд/ зэргийн орчин цагийн монгол хэлний дуудлага /хэлбэр/ нь
сонгодог монгол бичгийн хэлбэр болон дуудлагаас эрс өөр атал агуулга нь хэвээр байна.
Тиймээс орчин цагийн монгол хэлний ижил язгуурын үүслийг
1.
2.

Сонгодог монгол бичгийн хэлний үе хүртэл
Сонгодог монгол бичгийн хэлнээс орчин цагийн монгол хэлний үе

гэж үндсэн 2 үе шат болгож үзвэл зохих мэт.
Учир нь орчин цагийн монгол хэлний нэлээд тооны ижил язгуур сонгодог монгол бичгийн
хэлний үед утга, хэлбэрээрээ ондоо боловч дуудлагаараа ижил омофоныг /homophones/ бүрдүүлж
байгаад, дуудлагад тулгуурласан шинэ бичигт орсоноор бичлэг, дуудлагаараа ижилссэн ижил
язгуурыг бүрдүүлсэн байна / Ч.Соёлмаа,2006/.
Орчин цагийн монгол хэлний ижил язгуур нь энэхүү хоёр үечлэлийг дамжин бий болохдоо
агуулгын задралд /дивергенцид –divergence6 /орж, улмаар нэгэн ерөнхий утгад зангидагдсан олон
утгыг бий болгосон нь өнгөц хувьсал буюу зохилдлого 7 /идиоадаптаци/-д хүргэж байсан нь
цааш нь утга холдон салж, бие даасан утгууд бий болсоноор өнгөц хувьсал нь шинэ дэвшилд
гаргах хувьсал буюу дэвшил гарах хувьсал8/ароморфоз/-д хүргэдэг.
Харин хэлбэрийн хувьд нэгэн язгуураас утга салаалах бүр бүтээвэр сэлгэж, ингэснээр
хэлбэрийн дивергенци бий болох боловч эдгээр хэлбэрүүд нь өргөлтөт бус үеийн эгшиг балархай
дуудагдсанаар эргэн анхдагч язгуур мэт ижил дуудагдах болж сонгодог монгол бичгийн үеэс
хойш хэлбэрийн нийлэл/ конвергенци-convergence9/ -д орон, үүний үр дүнд утгын хувьд ялгаатай,
хэлбэр, дуудлагаараа ижил, орчин цагийн монгол хэлний ижил язгуур бий болдог байна.
Тухайлбал, ma-qa-yi-qu /томрох/ гэсэн дүрслэх язгуурын эгшиг нь эм эгшгээр сэлгэснээр meke-yi-kű гэсэн хэлбэрийг бий болгосон нь “томорсон мэт байдалтай болох-мэхийх, тонгойх”
утгыг илтгэх болсон төдийгүй эгшиг нь мөн уруулын эгшгээр сэлгэснээр mő-kű-kű /томорсон
мэт-мэхийх–мөхийх-мөхөх/ гэсэн үйл язгуурыг бий болгож, улмаар эхний гийгүүлэгч нь уруулын
“b” гийгүүлэгчээр сэлгэснээр төсөө утга бүхий bő-kű-kű /томорсон мэт-мөхийх доошлох-бөхөх–
бөхийх/ гэсэн үйл язгуурыг бий болгожээ.
Харин mő-kű-kű, bő-kű-kű зэргийн “томорсон мэт байдалтай болох” утгаас “томорсон мэт овор
төрхтэй юм” гэсэн утгыг илтгэх болж, агуулгаа даган хэлбэр өөрчлөгдөн дэд үе бүтээврийн эгшиг
нь уруулын бус эгшгээр сэлгэн bő-ke гэсэн хэлбэртэй болсон нь орчин цагт “томорсон овор
төрхтэй юм” гэсэн үндсэн утгаасаа холдон “бөх /барилдах/” гэсэн утгыг илтгэх болжээ.
Түүнчлэн bő-kű-kű зэргийн “томорсон мэт байдалтай болох” утгаас “томорсоноос бэх бат болох”
утга салаалж bő-ke /бөх/, bő-kű /томорч тогтсон юм-тэмээний бөх/ зэрэг нэр язгуур бий болжээ.
Гэвч орчин цагийн монгол хэлэнд bő-ke /томорсон овор төрхтэй юм/-бөх /барилдах/, bő-kű
/томорч тогтсон юм-тэмээний бөх/, bő-ke /томорсоноос бэх бат болох-бөх/ зэргийн “томрох”
гэсэн ерөнхий утга нь алдагдсанаар утга холдож орчин цагийн монгол хэлэнд ижил язгуурыг бий
болгох болсон байна. Үүнийг схемд оруулж үзвэл доорх байдалтай байна.
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Схем 1. Ижил язгуур үүсэх хувьсал
ҮЕЧЛЭЛ
ӨВӨГ БОЛОН ЭРТНИЙ
МОНГОЛ ХЭЛ

СОНГОДОГ МОНГОЛ
БИЧГИЙН ХЭЛ

АГУУЛГА
мэхийх, мөхийх, тонгойх
（томорсон мэт байдалтай болох）
мөхийх доошлох
（томорсон мэт болох）
（томорсноос овор төрхтэй болсон юм）
бөх
（томорсноос бэх бат болох）
томорч тогтсон юм

ХЭЛБЭР
me-ke-yi-kű
me/ц-ke/ű-/yi/-kű
mц-kű-kű
bц-kű-kű
bц-ke
bц-kű

Задрал –Зохилдлого
/Дивергенци- Идиоадаптаци/
сөнөх, мөхөх, бөхөх
ОРЧИН ЦАГИЙН
МОНГОЛ ХЭЛ

Задрал
/Дивергенци/
bцxə

бөх барилдах
бат бөх
тэмээний бөх

Дэвшил гарах хувьсал
/Ароморфоз/

Нийлэл-Задрал
/Конвергенци – Дегенераци/

/Ч.Соёлмаа ,2006:43 хуудас/
Ийнхүү хэлний ижил нэгж бий болох нь хэрэв нэгэн язгуураас гаралтай бол агуулгын
задрал/дивергенци/, хэлбэрийн задрал/дивергенци/-ээс хэлбэрийн нийлэл /конвергенци/-ийн
харьцаанд үүсч байна.
1.1 Авиалбар, бүтээвэр сэлгэж утга ялгаснаар ижил язгуур үүсэх нь
Ч. Соёлмаа /2006/ -д, орчин цагийн монгол хэлний идэвхтэй нэр ба үйл язгуурыг бүртгэн нийт
202 ижил язгуурыг судалгаандаа хамруулсан билээ. Үүнд, 140 нь буюу 69.3% нь “хадайх буюу
гадагшлан томрох, гарсан юм дээшлэх” гэсэн дүрслэх язгуураас шууд ба дам гаралтай, гарлын
хувьд нэг эштэй, бүтээврийн утга салаалж, холдсоноор бий болсон байна.
Эрдэмтэн М.Базаррагчаа, Ш.Цэцэнцогт нарын судлан гаргаснаар, si-gi /шүдний завсрын махшиг/, si-gi-kű /шигэх, шигдэх/, si-g /шиг-мэт, адил/ зэрэг орчин цагийн монгол хэлний ижил
язгуур нь qa-da-yi-qu /хадайх-гадагшлах, гадагшлан дээшлэн томрох/ гэсэн дүрслэх үгийн дэд үе
бүтээврийн гийгүүлэгч нь “s” гийгүүлэгчээр, “-yi” бүтээвэр нь хоосонтой сэлгэснээр “дээшлэн
томорсоноос нөгөө юмаа явцууруулан багасгах” утга салаалан qa-sa-qu /хасах/ гэсэн үйл
язгуурыг бий болгосон байна.
Цааш нь дэд үе бүтээврийн эгшиг нь саармаг эгшгээр сэлгэснээр “qa-sa-qu”-ын “дээшлэн
томорсоноос нөгөө юмаа явцууруулан багасгах” утгатай ойролцоо утгатай qa-si-qu /хашиж
багасгаж явцууруулах/ гэсэн үйл язгуурыг бий болгон, улмаар тэргүүн ба дэд үе бүтээвэр байр
солин сэлгэснээр мөн ойролцоо утга салаалан si-qa-qu /шахаж багасгаж явцууруулах/, “si-qa-qu”ын дэд үе бүтээврийн шүргэх гийгүүлэгч нь хамжих гийгүүлэгчээр сэлгэснээр төсөө утга бүхий
si-γā-qu /шаах–явцуу зайд шигдэн орох/ гэсэн үйл язгуурыг бий болгосон.
Улмаар дэд үе бүтээврийн эгшиг нь өргөлтөө алдан саармаг эгшгээр сэлгэснээр si-gi-kű /шигэх–
явцуу зайд шигдэн орох/ гэсэн ойролцоо утгат үйл язгуурыг бий болгосон нь утга салаалан “шигэх”
үйлийн үр дүнд бий болсон юмыг нэрлэх болсоноор si-gi /шүдний завсар шигэн орсон мах/ гэсэн
салаа утга, түүнчлэн “шигэх” үйлээс салаалсанаар si-g /шиг, мэт, адил/ зэрэг “ямар нэг зүйл нөгөө
рүүгээ шигдэн шааснаас ор мөр үлдээх, тэр ор мөр нь уг зүйлтэйгээ адил байдаг” гэсэн салаа утга
үүсчээ.
Гэвч орчин цагт si-gi-kű /шигэх–явцуу зайд шигдэн орох/, si-gi /шүдний завсар шигэн орсон мах/,
si-g /шиг, мэт, адил/ зэргийн утгын холбоо нь холдон салж бие даасан бодит юм үзэгдлийг заах
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болсон тул хэлбэр, дуудлагаараа ижил ч, утгын ялгаатай Ижил язгуурыг бий болгожээ.
Эдгээрийн аль аль нь үйлийг, түүнчлэн үйлийн үр дүнд бий болсон юмыг нэрлэсэн утгын
холбоотой, мөн хэлбэр, дуудлагаараа ч ижил нэрлэлт байна.
Ийнхүү орчин цагийн монгол хэлний ижил язгуур нь авиалбар, бүтээвэр сэлгэж утга ялгаснаар
бий болдог ажээ.
1.2 Үгийн язгуур хоршиж буюу давтаж утга ялгаснаар ижил язгуур үүсэх нь
a/ Үгийн язгуур хорших тухайд
qa-l-ba-yi-qu /хааш хаашаа хөдлөх-халбайх/ гэсэн дүрслэх язгуурын гутгаар -ba үе бүтээврийн
гийгүүлэгч нь гээгдэн, мөн -yi бүтээвэр нь хоосонтой сэлгэснээр “хааш хаашаа хөдлөх” утгаас
“нэг зүйлээс гадагшилсан зүйл нөгөөд хүрэх буюу нэг зүйлийг гадагшлуулан нөгөөгөөр солих”
утга салаалан qa-la-qu /хоёр бие нэг нэгэндээ огцом огцом хүрч, үрэлдэх буюу халж солих/ гэсэн
үйл язгуурыг бий болгосон нь qa-la /халж сольсноос нэг юмаас гадагшилсан зүйл нөгөөд
нөлөөлөх/ нь /халдах-хал бал/ гэсэн нэр язгуурыг өөрөөсөө салаалуулсан бөгөөд “гарах,
гадагшлах” утгатай γa- язгууртай хоршсоноор “халж сольсноос нэг юмаас гадагшилсан зүйл
нөгөөд нөлөөлөх, халдах” утгыг илтгэх болж qa-l-γa-qu /халгах – ойртох/ гэсэн үйл язгуурыг бий
болгосон.
Энэ нь улмаар “гадагшлах, салах, хөндийрөх” утгатай qa- язгуур, “доошлох, урсах, нэлийх,
хажуу тийш чиглэх” утгатай lа- язгуур хоршиж бий болсон qa-l-γu-qu /гадагшилсан юм хажуу
руу чиглэх буюу халирах - хальтрах, гулгах, халирах/ гэсэн үйл язгууртай ижил язгуурыг бий
болгосон байна.
Орчин цагийн монгол хэлэнд qa-l-γa-qu /халгах, ойртох/, qa-l-γu-qu /гулгах, халирах/ зэргийн
гутгаар үе бүтээвэр дэх “а”, “u” эгшиг нь балархайшсанаар ижил дуудагдаж, ийнхүү ижил
дуудагдах болсоноор орчин цагт ижил бичигдэх болсон байна.
b/ Үгийн язгуур давтах тухайд
kő-kű /дэлэн хөх/-ийн уг гарал нь “хөдийх буюу гарсан юм нь дээшлэх, улмаар хөндийрөн
хөвсийж хөндий зай бий болгох, томрох, хавдах” утгатай kő- язгуур нь дэд үедээ давтан орсоноос
эхтэй.
Харин kő-ke /хөх өнгө/-ийг qa-ki-yi-qu /хахийх–хатуурах/, qo-ki-yi-qu /амьтны эцэж турах буюу
ургамлын хатаж хувхайрах/, qu-ki-yi-qu /хохийх–гандаж, хувхайрах/, ke-ki-yi-kű /хэхийх/ зэргийн
эгшиг сэлгэснээр kő-ki-yi-kű /хөхийх-өнгө зэвхийрэн, гандах/ гэсэн дүрслэх язгуур бий болж,
улмаар дэд үеийн “ki-kű” гэсэн үйл язгуураас гаралтай -ki дагавар нь нэр үг бүтээх дагаврын
үүрэг гүйцэтгэх болсоноор kő-ki буюу kő-ke /хөх өнгө/ хэмээх нэр язгуур бий болсон нь утгын
хувьд бусад үйл язгууртайгаа “гадар хөрс нь хатуурч өнгө зүс алдах” гэсэн ерөнхий утгаараа
холбогдох бөгөөд язгуур давтан бий болсон kő-kű /дэлэн хөх/-тэй орчин цагийн монгол хэлэнд
ижилсдэг байна.
Ийнхүү ижилсэхдээ дэд үе бүтээврийн “е”, “ű” эгшиг нь хэт балархайшсанаар хэлэхүйд адил
балархай эгшигтэй дуудагдах боловч бичигт мөн адил эгшиг нь гээгдсэнээр тэмдэглэгдэж, ижил
бичлэг, ижил дуудлагатай ижил нэр язгуурыг бий болгодог байна.
1.3 Бүтээвэр сэлгэснээр утга ялгаж ижил язгуур үүсэх нь
a/Дэд үе бүтээвэр өөр хоорондоо байр сэлгэснээр үүсэх нь
qa-si-qu /хяргаж хассан мэт хяхах, багасгах, шахах, хаших/-ын тэргүүн ба дэд үе бүтээвэр нь
байр солин сэлгэснээр si-qa-qu /шахах/, тэргүүн үеийн гийгүүлэгч нь “k” гийгүүлэгчээр сэлгэж
ki-qa-qu /хяхах, шахах/, дэд үе бүтээврийн ард “-ra” бүтээвэр орсоноор ki-qa-ra /хяхар–шахсанаас
гарах чимээ/, эхний гийгүүлэгч нь “č“-ээр сэлгэж či-qa-ra-qu гэсэн үйл язгуур бий болсон нь “ямар
нэг хоёр зүйл хоорондоо шахалдан хавирсанаас гарах дуу чимээ” гэсэн утгатай бөгөөд эгшиг нь
уруулын эгшгээр сэлгэснээр “ямар нэг юм ямар нэг юмаас гарч ядан бачуу давчуу, шахалдан
байх - цухуйх” гэсэн утга ялган ču-qu-yi-qu /цухуйх/ гэсэн үйл язгуур бий болсон нь “ямар нэг юм
ямар нэг юмаас гарч ядан бачуу давчуу, шахалдан байх” утгаасаа хүнд адил төстэй сэтгэгдэл
төрүүлсэнээс утга шилжүүлэн či-qu-l /цухал – уур багтаж, гарч ядан, бачуу давчуу байх/ гэсэн
нэр язгуурыг салаалуулсан ба “či-qu-l”-ын тэргүүн ба дэд үе бүтээвэр нь байр солин сэлгэснээр
qu-ča-qu /хуцах/ гэсэн үйл язгуур бий болсон. Энэ нь “гадагшаа бус дотогшоо нягтран жижигрэх”
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утгатай qu- язгуураас эхтэй qu-ča /хуц-дөрвөн мөч нь сарвайсан хомбогор дүртэй амьтан/-тай
орчин цагийн монгол хэлэнд ижилсдэг ажээ.
Ийнхүү тэргүүн ба дэд үе нь байр солин сэлгэснээр өөр язгууртай хэлбэрээрээ ижилсэн, мөн
дуудлагын хувьд ижилссэнээр ижил язгуурыг орчин цагт бий болгож байна.
b/Бүтээвэр хоосонтой сэлгэснээр үүсэх нь
Дэд үе бүтээвэр нь хоосонтой сэлгэсэн буюу гээгдсэнээр ижил язгуур бий болох нөхцөл бүрдсэн.
Тухайлбал, dű-ri-sű /дүрс, дүр төрх/ гэсэн нэр язгуурын дэд үе бүтээвэр нь хоосонтой сэлгэсэн
буюу гээгдсэнээр, түүнчлэн эхний гийгүүлэгч нь хамжин шүргэх гийгүүлэгчээр сэлгэснээр дүр
төрхтэй ойролцоо утга бүхий ji-sű - jű-sэ /зүс төрх/ гэсэн нэр язгуур бий болсон нь dű-ri-sű /дүрс,
дүр төрх/-ийн тэргүүн ба дэд үе бүтээврийн эгшиг нь байр солин сэлгэж “дүрс мэт загварчилсан
зүйл” гэсэн утга салаалж di-rű-m /дүрэм загвар/, эхний гийгүүлэгч нь хамжин шүргэх
гийгүүлэгчээр сэлгэснээр ойролцоо утга бүхий d/ji-ru-m /журам загвар/ зэрэг нэр язгуур бий
болсон. Мөн “загварчилж зурсан мэт журам” гэсэн утгаас “хуваах мэт зурах” гэсэн утга салаалж
ji-ru-qu /зурах–хуваах мэт/, дэд үе бүтээврийн гийгүүлэгч нь “s”-ээр сэлгэснээр “хуваах мэт
утгаас зүсэх” гэсэн утга салаалан бий болсон ji-sű-kű /зүсэх-хуваах/ гэсэн үйл язгууртай ижил нэр
ба үйл язгуурыг бүрдүүлдэг байна.
ji-sű-kű /зүсэх, хуваах/-ийн өргөлтөт хэт тагнайшсан “i” эгшиг нь дэд үеийн ерийн тагнайшсан
“ű” эгшигтэйгээ ижилсэн улмаар язгуурын эхний гийгүүлэгчид нөлөөлсөнөөр хэт тагнайшсан “j”
гийгүүлэгч нь “i” эгшгийн адил ерийн тагнайшсан “dz” гийгүүлэгчээр сэлгэж ондоошсоноор
“dzűsэ” хэмээн дуудагдах болсон нь энэ мэт авианы хувьслыг туулсан ji-sű /зүс төрх/-тэй
дуудлагаараа ижилссэнээр хэлбэр буюу бичлэгээрээ мөн ижилсэж орчин цагийн монгол хэлэнд
ижил язгуурыг бий болгожээ.
Дэд үе бүтээврээс хойших бүтээврүүд хоосонтой сэлгэх буюу гээгдсэнээр ижил язгуур бий
болох нөхцөл бүрдсэн байна. Жишээлбэл, “Нэг юм руу зэтгэн зүтгэн орох-живэх, шигдэх, зэтгэх”
утгатай je- язгуураас ji-b-kű /живэх–нэг юм нөгөө юм руу шигдэн орох/, ji-da /жад–нэг юмаар
нөгөө юмыг хатган оруулах/, jű-sű-kű /зүсэх/, ji-m /жим, ухмал зүлэг/ зэрэг нэр ба үйл язгуур jeязгуурынхаа ерөнхий утгын дагуу орчин цагт бий болсон бөгөөд мөн энэхүү язгуурын утгын
дагуу “шигдэн орох юм” гэсэн утгатай je-gű/ű/ /утас зүү/ гэсэн нэр язгуур бий болсон.
Мөн “je-” /нэг юм руу зэтгэн зүтгэн орох-живэх, шигдэх, зэтгэх-аливаа юмыг хоёр хуваах,
салгах/ язгуурын “d” гийгүүлэгчийн сэлгэцээр бий болсон “хоёр юм зэргэцэн орших” утгатай
“de-” язгуураас эхтэй de-gű-ji-le-kű /дүүжлэх/-ийн дэд үе бүтээврээс хойшхи бүтээвэр нь
хоосонтой сэлгэсэн буюу гээгдсэнээр, түүнчлэн эхний гийгүүлэгч нь “j”-ээр сэлгэснээр “дүүжлэх,
хоёр юм зэрэгцэн орших” утгатай ойролцоо утга бүхий je-gű-kű /хуваагдаж салсан хоёр юм
зэргэцэн орших-зүүх, дүүжлэх/ гэсэн үйл язгуур бий болсонтой орчин цагийн монгол хэлэнд
ижил язгуурыг бий болгодог байна.
Түүнчлэн,
qa-b-ta-yi-qu /хавтайх–ханайсан юм нь нийлэн тарах/,
qa-b-ta-su /хавтас–ханайсан юм нь нийлэн бүрхэх/
зэргийн qa-ba /хав дарах–хоёр юмыг нийлүүлэх, хумбих/ сул язгуурын дэд үе бүтээврийн уруулын
гийгүүлэгч нь хамжих гийгүүлэгчээр сэлгэснээр “хоёр юмыг нийлүүлэх, хумбих” утгаас “хаах,
битүүлэх” утга салаалсанаар бий болсон qa-b/γa /хаах/ үйл язгуур нь орчин цагийн монгол хэлэнд
2 эгшгийн дундах гийгүүлэгчийн сугарлаар qā /хаах/ гэсэн дуудлагатай болсон. Энэ нь,
qa-b-ta-yi-qu /хавтайх–ханайсан юм нь нийлэн тарах/,
qa-m-qa-yi-qu /хамхайх–ханайсан юм нь хумин нийлэх/
зэргээс эхтэй qa-mu-qu /хамах, хумих–бүгдийг хамрах/-ын “бүгдийг хамрах” утгаас “бүгдийг
хамран төлөөлөх” утга салаалж qa-mi-ya /хамаа–бүгдийг хамран төлөөлөх/ гэсэн төлөөлөх язгуур
бий болсон нь тэргүүн үе бүтээврээс хойшхи бүтээвэр нь хоосонтой сэлгэсэн буюу гээгдсэнээр
өргөлтөт эгшиг дээрээ уртаар дуудагдан бий болсон qā /хаа, хамаа, хаашаа–бүгдийг хамран
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төлөөлөх/ гэсэн төлөөний нэр язгууртай орчин цагийн монгол хэлэнд хэлбэр, дуудлагаараа
ижилсдэг байна.

Дүгнэлт
Орчин цагийн монгол хэлэнд анхдагч язгуур давтах, эсвэл хорших, өөр бусад язгууртай байр
сэлгэх, язгуурын эхний гийгүүлэгч нь өөр бусад гийгүүлэгчээр болон хоосноор сэлгэх, язгуурын
дэд үе бүтээврийн гийгүүлэгч нь өөр гийгүүлэгч болон хоосонтой сэлгэх, дэд үе бүтээврийн өмнө
оруулбар орох, язгуурын эгшиг өөр эгшгээр сэлгэх зэрэг авианы аливаа хувьслыг даган утга
салаалж, утгын ялгаралд орсоноор нэгэн язгуур үгээс нөгөө язгуур үг бий болох бөгөөд ингэхдээ
хэлбэрийн хувьд өөр хоорондоо эргэн ижилсэлд орсоны дүнд ижил язгуур /homomorpheme/ бий
болдог байна.
Өнөөг хүртэлх хэл шинжлэлийн судалгаанд голлож ирсэн арга болох үгийн түвшинд дан
агуулга талаас нь, эсвэл дан хэлбэр талаас нь тус тусад нь авч үзсэн дүгнэлтийг энэ удаад үгийг
бүрдүүлэх бүтээврийн түвшинд задлан тодорхойлсноор ижил үгийн язгуурыг тодорхойлохын
хамтаар ижил үгийн үүслийг олон утга, салаа утга зэрэг үгийн сангийн бусад хэлбэрүүдтэй ч
уялдаа холбоотой дүгнэх боломжтой шинэ арга, судлагдахуун болсон гэж үзэж байна.
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The Case Studies of Homomorphemes in Modern Mongolian
- At Morphological Level –
Chagdaa SOYOLMAA

Otgontenger University, Mongolia
Abstract:
In modern Mongolian, according to semantic differentials based on repeating roots or combining, swap
other roots, turn a first consonant into another one or empty, turn a consonant in second morpheme of a
word root into another one or empty, insert parenthesis before a second morpheme of a word, vowel
gradation, a word root is changed into another word root. That’s why, root assimilation or
homomorpheme is formed according to the word formation. In other words, in modern Mongolian,
semantic changes are made by ruptures. So, multi semantic roots, synonymous roots, paranymous roots
or modifiers are initiated as the same. Thus, it creates opposite semantic roots, assimilation or roots with
different semantics. Only assimilation is formed as its formations. Till present, only root content or
formation has been studied in linguistics. So, this research conclusion is at advanced level. According
to the semantic-formation interactions, we confirm that when semantic is changed, there is formation
changes; when formation is changed, there is semantic changes. As the result, a complex method can be
considered as one while assimilation.
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身体語彙慣用句における統語的要素と意味成立の関連性
－モンゴル語の「対格＋再帰所有接辞」構成の「目」を含む慣用句を例に－
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0. はじめに
日本語の慣用句の研究を見ると、近年、慣用句の意味分析は句レベルだけでなく語彙レ
ベルにおいても行われるようになり、その構成語彙の「意味的分解可能性」が指摘されて
いる。この「意味的分解可能性」について、有薗（2009）は、複合表現の構成要素の意味
が表現全体の意味に貢献する程度を表すものであると述べている。
モンゴル語の慣用句については、Г.Аким（1985）、Д.Бадамдорж（2006）、Ж.Төмөрцэрэн
（1974）、Б.Сумьяабаатар（1986）などが慣用句の定義を行っており、それらをまとめる
と「慣用句は、構成要素の（一部か）全体が単語の意味を失い、総和的に一つの概念を表
す連語」となる。しかし、モンゴル語における従来の慣用句研究では、慣用句の意味解説
や外国語との対照比較研究などを主としており、慣用句の構成要素を対象とした分析は見
当たらない。
日本語の慣用句の研究では、慣用句の定義として「慣用句の構成要素の総和による固定
性」が強調され、その一面と言える統語レベルにおける分析が行われる傾向にある。石田
（2000）、有薗（2009）などの研究では、慣用句の意味と形式との関連性が示されている。
例えば、有薗（2009：87）は「慣用表現の形式が固定していること（統語上の特徴） と、
その表現の意味が成立する過程（意味上の特徴）は、一つの表現の別の側面ではあるが、
イディオム性という観点から見ると、両者は関係している」と述べている。
本論文では石田（2000）、有薗（2009）らが主張する形式と意味との関連性をもとに、
モンゴル語の慣用句における統語的構成と意味成立の関連性を論じ、構成要素の意味的分
解可能性について明らかにすることを目的にする。
分析の対象は、モンゴル語の身体語彙慣用句の中でも「対格 1＋再帰所有接辞」構成か
らなる「目」を含む慣用句に限定する。それはスレンジャブ オユンズル（2013, 2014）、
Surenjav OYUNZUL（2014）で示したように、モンゴル語の身体語彙慣用句の中で最も多
いのが「目」を含む慣用句であり、その中でも「対格」構成の慣用句が最も多いからであ
る 2。分析に際しては、
「対格＋再帰所有接辞」構成に焦点を当て、統語的要素が慣用句の
意味成立に貢献しているか否かを論じる。それと同時に、
「再帰所有接辞」を伴わない「対
格」のみが現れる慣用句の意味とも比較考察する。
慣用句は固定性が強調される一方、形式と意味の関連性が指摘されており、その関連性
に貢献しているものを探ることは重要な課題である。モンゴル語の慣用句に「再帰所有接
辞」のようなモンゴル語独特な統語的要素が必要とされるのであれば、それが慣用句とし
ての意味成立に何らかの貢献をしていると考えほかない。
1
2

モンゴル語の対格は、〈 -ийг〉〈 -ыг〉〈 -г〉という異形態を持つ。またそれらが現れない〈 -ø〉形、いわ
ゆるゼロ対格もあるが、本論文で扱う慣用句にはその〈 -ø〉形しか現れない。
1 節でも述べるように、
「目」を含む慣用句は 114 句あり、その 99 句が動詞慣用句であり、
「対格」形式
の慣用句が 40 句を占める。
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1. 問題の所在
Surenjav OYUNZUL（2014）で示したようにモンゴル語には「目（= нүд）」を含む慣
用句が 114 句あり、動詞慣用句は 99 句である。この中に「対格」を使用した例が 40 句あ
り、それらは「対格」に「再帰所有接辞」を後置するか否かで二種類に区分できる。
（1a）
のような「対格」のみの形式が 22 句、（1b）のように「対格＋再帰所有接辞」形式が 18
句現れる。
（1a）「対格〈-ø〉」のみの形式
нүд үзүүрлэх, нүд хариулах, нүд буруулах,нүд салгахгүй
（1b）「対格〈-ø〉＋再帰所有接辞〈-ээ〉」形式
нүдээ эргэлдүүлэх, нүдээ аниад өнгөрөх, нүдээ бүлтийлгэх
上記のように「対格〈-ø〉」を使用した形式が二種類あるものの、日常的に「再帰所有
接辞」の有無が意味の変換にどう関与するかは認識しがたい。従って、この点が分析でき
れば、個々の要素の役割が把握できることになる。
分析に入る前に、モンゴル語の「再帰所有接辞」について、その概念を（2）に整理し
ておく。
（2）モンゴル語の「再帰所有接辞」
定義：人や物の指示を示し、動作主との人称関係を問わず、一般的な所有を示す
語法を「一般的な所有接辞法 3」という。
形式：母音調和により〈-ээ〉〈-oo〉〈-aa〉〈- өө〉の 4 つの異形態が使用される。
用法：人称であるか物体であるかを問わず、名詞の主格以外の全ての格助詞に後
置される。
意味：修飾される名詞の「再帰所有」、また「指示」を表す。
「再帰所有接辞」は「一般的な所属・所有」の意味を表す。この「一般的」というのは、
人称に制限されないことを指し、動作の対象者自身に再帰所属される意味が基本となる。
「再帰所有接辞」を伴わない（3a）とそれを伴う（3b）を、単文を例に見ておく。
（3a）Нoм унших
本 を 読む
（3b）Нoмoo унших
（自分の）本を読む
(3a)の場合、対象物の所有は現れず、「読書」という動作が示されているに過ぎない。
一方、(3)の場合、名詞に「再帰所有接辞」が使われているため、本という対象物の所有
を示し、動作主に再帰所有させる機能が認識される。言い換えると、話し手が自分の本を
読むという動作が示される。
このように、単文では「再帰所有接辞」は動作主の「自分再帰の所属・所有」を表すの
が一般的である。独特な意味を表す慣用句においても「再帰所有接辞」は、単文と同様に
「再帰」の意味や機能を表すのであろうか。

3

Хүн юмыг бусдаас нь онцлон ялгаж эзэмшигчид нь бие ялгалгүйгээр ерөнхийд нь хамаатуулахыг
Eрөнхийлөн хамаатуулах ёс гэнэ. （С.Лувсандамба、Л.Дамдинжав 1989：48）
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2．「対格」形式と「対格＋再帰所有接辞」形式における「目」を含む慣用句
2.1 慣用句の意味的分類
モンゴル語の「目」を含む慣用句のうち、表 1 に「再帰所有接辞」を伴わない用例 22
句を、表 2 に「再帰所有接辞」を伴う用例 18 句を示しておく。それぞれに逐語訳と意味
を付す。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

用例
нүд аних
нүд баясгах
нүд булаах
нүд буруулах
нүд бэлчээх
нүд гүйлгэх
нүд ирмэх
нүд нээх
нүд тавих
нүд тайлах
нүд хаах
нүд хариулах
нүд хөхрөөх
нүд хужирлах
нүд хуурах
нүд унагах
нүд ухах
нүд үзүүрлэх
нүд чичлэх
нүд салгахгүй
нүд татах
нүд цавчилгүй

表 1.「対格」形式の「目」を含む慣用句
逐語訳
意味
目を瞑る
死
目を喜ばせる
感情（喜）
目を奪う
心情（好）
目を逸らす
無関心
目を放牧させる
注目
目を通す
行動（見る、読む）
目くばせをする
行動（表現）
目を明く
認知（物事を知る）
目を配る
注目（注意して見る）
目を解く
認知（知識が広がる）
目をごまかす
行動（裏切り）
目を返す
行動（ごまかす）
目を青くする
状態（待ち焦がれる）
目に塩を与える
興味
目を抜く
行動（裏切）
目を落とす
関心（好奇心）
目を掘る
感情（怒）
目を鋭くする
心情（嫌）
目を突く
心情（嫌）
目を離せない
注意
目を引く
関心（興味が引かれる）
目をまばたきせず
注意
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

表 2. 「対格＋再帰所有接辞」形式の「目」を含む慣用句
用例
逐語訳
意味
нүдээ аниад өнгөрөх
目を瞑る
無関心（見ないふりをする）
нүдээ аньж чихээ
目を瞑り、耳を塞ぐ 無関心（見ないふりをする）
бөглөх
нүдээ анийлгах
目を細める
状態（考え事をする）
нүдээ бүлтийлгэх
目を丸くする
感情（驚き）
нүдээ гурвалжлуулах 目を三角にする
感情（怒り）
нүдээ гялалзуулах
目を光らせる
感情（興奮,怒）
нүдээ ирмэх
目くばせをする
行動（目で合図する）
нүдээ олох
目を見つける
評価（正しい判断）
нүдээ өгөх
目をやる
心情（好）
нүдээ ухуулах
目を掘らせる
感情（叱られる）
нүдээ унагаах
目を落とす
関心（興味が引かれる）
нүдээ ухаж өгөх
目を掘ってやる
心情（好）
нүдээ улайлгах
目を赤くする
感情（怒）
нүдээ жартайлгах
目を鋭くする
感情（怒）
нүдээ чилээх
目を凝らせる
視力（疲れ目、夢中）
нүдээ чичлүүлэх
目を突かれる
心情（嫌、怒）
нүдээ ширгээх
目をつぶす
集中（目を凝らす）
нүдээ эргэлдүүлэх
目を回す
感情（驚）

表 1 の「対格」形式の慣用句には主として〈注目、行動、心情（好、憎）〉の意味が現
れ、表 2 の「対格+再帰所有接辞」形式の慣用句には〈無関心、心情（好）、感情（怒、興
奮、驚、憎）〉の意味が現れている。表 1 よりも表 2 の用例に〈感情〉を表す意味が著し
く多く現れるのは注目される。
このように「再帰所有接辞」構成の慣用句には、その意味に一定の性質が現れており、
「再帰所有接辞」が「対格」のみでは表せない統語的特徴を示している。慣用句を構成す
る統語的要素が特定の性質を表し、意味成立に貢献していることが窺える。
2.2 慣用句の構成要素による意味的考察
2.1 に示した表 1 と表 2 の用例を考察していく。
① 〈無関心〉、〈心情（好）〉
無関心：
нүд буруулах
нүдээ аниад өнгөрөх
нүдээ аньж чихээ бөглөх
心情（好）：
нүд булаах
нүдээ өгөх

「目を逸らす」
「目を覆う」
「目を覆う」
「目を引く」
「目がない」

①は統語的要素は異なるが、
〈無関心〉、
〈心情（好）〉などといった精神的な行動を表す
慣用句である。「再帰所有接辞」の有無による意味の変換を窺い知ることはできないが、
〈心情（好）〉の場合には動作の意図性と、非意図性の相違が観察される。例えば нүд булаах
「目を引く」は非意図的な動作であるが、нүдээ өгөх「目がない」は〈好意（好）〉を表
す意図的な動作である。「再帰所有接辞」が〈意図性〉の表出程度を強める機能を持つこ
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とが伺われる。
〈無関心〉の場合も、「再帰所有接辞」は〈他人の悪行動を見逃す〉という意図的な動
作を意味し、その程度が「再帰所有接辞」用法により増す傾向にある。「対格」のみの нүд
буруулах「目を逸らす」は〈直視できない〉という非意図的な動作を表すに対して、「再
帰所有接辞」構成の нүдээ аниад өнгөрөх「目を瞑る」は他人の良くない行動を見て〈見ぬ
ふりをする〉という行為や心情を表す。「再帰所有接辞」が動作主の意図的な行為の表出
に使用され、その程度に貢献していることが分かる。
② 〈感情（喜）〉、〈行動〉、〈認知〉
感情 （喜）：
нүд баясгах 「目を喜ばせる（良いものを見て喜ぶ）」
нүд хужирлах「目の保養（良い物を見て喜ぶ）」
行動：
нүд буруулах 「目を逸らす（直視できない、興味ない）」
нүд гүйлгэх 「目を通す（読み通す）」
нүд хаах
「目を抜く（中途半端にやる）」
нүд хариулах 「目を盗む（こっそりと行動する）」
нүд хуурах 「目を抜く（ごまかす）」
認知：
нүд алдах
нүд нээх
нүд тайлах
その他：
нүд аних
нүд татах

「目に余る（見極める）」
「目を覚ます（物事を知る、視野が広がる）」
「目を解く（知識が広まる）」
「目を瞑る（死ぬ）」
「目を引く（関心：他人の目を引く）」

②は「対格」形式の慣用句であるが、〈感情（喜）〉の感情を除くと、
〈行動〉と〈認知〉
の意味を表すものが殆どである。これらの用例では「再帰所有接辞」を伴っても慣用句と
して成り立つことはなく、通常の動作の中の対象者や対象物の「再帰所有」を表すにすぎ
ない。нүд нээх は「物事を知る、視野が広がる」という意味であるが、нүдээ нээх は「目
を覚ます、目を開ける」という視覚器官を使って起こす動作を示し、慣用句ではない表現、
つまりは文字通りの意味を示す。
нүд аних も「再帰所有接辞」を伴う構成に変えると、нүдээ аних「目を瞑る」という視覚
器官を使った通常の動作を示す。つまり、通常の「再帰所有」の意味が現れ、動作主との
関連性を示すのみである。
③〈感情（怒）〉、〈感情（驚）〉、集中力
感情(怒)：
нүдээ гурвалжлуулах
「目を三角にする」
нүдээ гялалзуулах
「目を光らせる」
нүдээ улайлгах
「目を赤くする」
нүдээ жартайлгах
「目を側める」
感情(驚）：
нүдээ бүлтийлгэх
「目を丸くする」
нүдээ эргэлдүүлэх
「目を回す」
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集中力：
нүдээ чилээх

「目を凝らす」

③は「対格＋再帰所有接辞」形式の慣用句であるが、その多くは〈感情（怒）〉と〈感
情（驚）〉といった感情を表すものである。これらの用例は「再帰所有接辞」が無いと成
り立たない固定されたものである。このような統語的構成要素の必然性を考察するには、
そ の 意 味 に 注 目 す る 必 要 が あ る 。 нүдээ гурвалжлуулах 「 目 を 三 角 に す る 」 、 нүдээ
гялалзуулах「目を光らせる」、нүдээ улайлгах「目を赤くする」、нүдээ жартайлгах「目
を側める」などは〈感情（怒）〉を表す。нүдээ бүлтийлгэх「 目を丸くする」、нүдээ эргэлдүүлэх
「目を回す」などは〈感情（驚）〉を表す。構成要素それぞれの述語の意味からも分か
るように、目の形や色などを〈通常よりは強く変えて表出する〉という生理的な動作を
通してではあるが、慣用句の意味として身体部位を通す動作を超え、人間の内面を表す
ことが目立つ。つまり、この接辞が表すべき〈再帰所有〉という基本機能を超えた働き
が確認される。
感情から込み上げてきた生理的現象において「再帰所有接辞」は〈動作主への再帰所有〉
としては働かず、機能が転換し、包括的に〈感情による表情の度合いを強める〉機能とし
て働いていること、つまりは慣用句の意味に貢献していると言わざるを得ない。一方で、
動詞が使役形であることは注目され、慣用句になると〈感情〉に結び付けられることが文
法上の調整というより統語上の必然性としか言いようがない。
ここで、「対格」形式の「目」を含む慣用句と「対格＋再帰所有接辞」形式の「目」を
含む 慣用句とが異なる意味を持つ場合を詳細に検討していく。その例を（4）に掲げておく。
（4） 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

нүд ирмэх
нүдээ ирмэх
нүд унагах
нүдээ унагаах
нүд ухах
нүдээ ухуулах
нүд чичлэх
нүдээ чичлүүлэх

目をまたたく（行動：目で合図する）
目をまたたく（行動：目で合図する）
目を落とす（興味：目が引かれる）
目を落とす（興味：目が引かれる）
目を掘る（感情：叱られる）
目を掘らせる（感情：叱られる）
目を突く（心情：嫌われる）
目を突かせる（心情：嫌われる）

「再帰所有接辞」用法の（4）3b と（4）4b の動詞が使役形である。述語が使役の場合
「再帰所有接辞」を伴う用法が一般的であり、動作の対象物の所有を示す。
(5)を見ておく。
（5a）Дулмаа зах зээлийн эрээн мяраанд нүд унаган явав.
「ドルマーは市場のあれこれに目を落としながら行った。」
（5b）Бат хот газрын хээнцэр хүүхэнд нүдээ унагаах шахав.
「バトは都会のおしゃれな女に目を落とそうとしている。」
(5a)では нүд унаган「目を落として」は後置する本動詞 явав「行った」の状態を表して
おり、本動詞が無くては不自然である。一方、（5a）(5b)では慣用句全体が述語の役割を
果たしているため、〈動作の結果〉を示している。日本語の「目を引く」という意味に相
当する。このような観点は他の用例にも表れる。
（6a）Олны дотроос ганц эмэгтэйг нүд чичлэн үзсэн гэсгүйн авирыг харчуулын олонх
нь зэмлэв.
（Г.А, 1999: 92）
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「皆の中で、一人の女性を目を突いて見る坊主さんの態度を男ら殆どが批判し
た」
（6b）Хул азарга чононд унагуулсны төлөө энэ хэдэн өдөр тэр хичнээн хүнд нүдээ
чичлүүлж байна вэ？
（Г.А, 1999: 95）
「栗毛の馬が狼に食われたせいで、この数日は何人かに目を突かせているのだろ
う」
上記の用例とは異なり、
（4）1a の нүд ирмэх「目をまたたく」と、
（4）1b の нүдээ ирмэх
「目をまたたく」の動詞は使役形ではなくても、両者はともに〈目で合図する〉という意
味を表す。両者の意味の間にはニュアンスの差があるのか、（7）を見ておく。
（7a）Эрчүүдийн ухаан ч төрд бас хэрэгтэй шүү гээд хүү рүүгээ нүд ирмэх нь сэтгэл
уужрам.
（http//:mobile.urlag.mn/post.php?p=7368）
「男の知恵は政治に欠かせないものだ、と言って息子に向かって目をまたたくに
ほっとする。」
（7b-1）Та хоёр очоод сургуульд сурна, алсдаа бас тэндээ амьдрал зохиох биз гэж хэлээд
нүдээ ирмэх нь надад саймшраад байгаа нь илт.
（http://wonder_life.blog.gogo.mn/read/entry519983）
「二人があそこに行って、学校に入るし、将来はあそこで家庭を作っていく でし
ょうと言って目をまたたくのはどうやら私にへつらっているようだ。」
（7b-2）... Эвшээх нь, инээх нь, нүдээ ирмэх нь, хөмсгөө зангидах нь тэр чигээрээ
уран зураг. Эмэгтэй хүн бүхэлдээ урлаг.
（http://mobile.time.mn/mcontent/27162.shtml?s=goodali）
「...あくびするのも、目をまたたくのも、眉毛にしわをよせるのも、全てが芸
術そのもの。女は芸術である。」
（7b-3）Өөрийг нь буудсан гэмт этгээдийг нүдээ ирмэж илчилжээ.
（http://new.mn/News/Detail?news_code=8230）
「自分に銃を撃った犯人を、目をまたたいて暴いた。」
（7b-4）Нөгөө хүү намайг эвтэйхэн сугадаж босгоод ойролцоох сандал дээр суулгаад
цүнхнээсээ чийгтэй салфетка, шархны лент гарган өгөөд зүгээр байснаас арай
дээр байх гэж хэлээд нүдээ ирмэн нээмсэглэлээ.
（http://www.buzznew.mn/news/152/single/5740）
「あの青年が私の脇をかかえながら、近くのベンチに座らせ後、バッグからイス
やティッシューやキズテープを出してくれて、何もないよりはましだと言って
目をまたたいて微笑んでいる。」
(7a）の場合、нүд ирмэх は「目をまたたく」という視覚器官の動作自体を表している。
動作に対して「ほっとする」ということは〈目をまたたく〉の意図性が低く、たんに
Эрчүүдийн ухаан ч төрд бас хэрэгтэй шүү「男の知恵は政治に欠かせないものだ」という
自分の意思を、目を用いる動作で承認しているに過ぎない。その他の例を見ても、Тэрээр
над руу нүд ирмээд өнгөрлөө. 「彼は私に目をまたたいてすれ違った」のようにその時の
表情を表している。Хулан түүн рүү нүд ирмэн аальгүйтэв.「ホランが彼に目をまたたいて
ふしだらに振る舞った」のように複合動詞として別の動詞を後置し、それにより動作の
状態が示されている。これらを見ると、「対格」のみでは慣用句としての機能性も低く、
表情や動作を表す機能である。
(7 b）の нүдээ ирмэх「目をまたたく」は（7b-1）から（7b-4）に示したいずれの文に
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も意図性が含まれており、その慣用性も高いと思われる。
（7a）と同様に別の動詞を後置
している場合もあるが、その動詞による動作の状態を表しているとは考えがたい。つま
り、нүдээ ирмэх「目をまたたく」という慣用句のみで表す「意図性」が強いため、それ
は後置する動詞によるものではなく、むしろその動詞の意味を誘導している機能を示す。
（8b-1）から（8b-4）それぞれの意図性を示しておく。
（8b-1）「目をまたたく」―
（8b-2）「目をまたたく」―
（8b-3）「目をまたたく」―
（8b-4）「目をまたたく」―

相手を自分の意見に〈納得させる〉ための意図性
女の人の〈ふしだらに振る舞う〉意図性
犯人を〈暴く〉ための意図性
私を〈安心させる〉意図性

上で見てきたことをまとめておく。「対格」のみの場合、対象者の外界に対して行う目
の動作や表情が表される。それに対して、
「再帰所有接辞」は意味的に「意図性」が強く、
〈結果〉や〈完成〉が透明に示されている。このように、文中においても「再帰所有接辞」
は表現の慣用性に貢献していること思われる。

3．結論
本稿で見てきたモンゴル語の「目」を含む慣用句における統語的な分析の結果をまとめ
ると、次のようになる。
「対格」のみの場合、〈行動〉と〈認知〉の意味を表すことが多く、このような用例に
「再帰所有接辞」が伴うことは稀である。仮に「再帰所有接辞」が伴う用例があったとし
ても、慣用句としては成り立たず、通常の動作の中の対象者や対象物の〈再帰所有〉の機
能を示すにすぎない。従って「再帰所有接辞」は慣用句において〈行動〉と〈認知〉の意
味に貢献しているとは言えない。
「対格＋再帰所有接辞」は〈心情・感情〉を表し、その程度を強める機能をもつ。例え
ば、
〈感情（怒）〉
〈感情（驚）〉を意味する表現は「再帰所有接辞」があってこそ成り立つ
統語的構成であり、固定された構造から意味への貢献は否定できない。
従って、「目」が人間の分離不可能所有物という視点からは視覚器官の〈再帰所有・所
属〉の認識が不自然に思えるため、「再帰所有接辞」は視覚器官が感情描写へ変化するプ
ロセスに貢献していると言える。つまり、「再帰所有接辞」は感情から込み上げてきた生
理的現象において〈動作主への再帰所有〉としては働かず、機能的に転換して包括的に〈感
情による表情の度合い強める〉機能を果たしている。
文中においては、
「再帰所有接辞」が無い場合、後置された本動詞による〈動作の状態〉
を表し、述語として振舞う機能性は低い。一方、「再帰所有接辞」を持つ場合、慣用句全
体で述語になる独立性を持っており、慣用度が高いと言える。
以上から、モンゴル語の慣用句における統語的要素の意味的分解分析の可能性を指摘す
ることができる。
「再帰所有接辞」の有無によって慣用句の意味の度合いが決まるように、
「再帰所有接辞」は慣用句の意味成立に貢献していると言える。
スレンジャブ オユンズル（2013）にも見られたように、ここで扱った慣用句の殆どが
マイナス意味の感情・評価を表す点が興味深い。「目」以外の身体部位を含む慣用句にも
観察される点ではあるが、その考察は今後の課題とする。
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The Relation Between Syntactic Elements and the Idiomatic Meaning
in the Body-part Idioms
- Focusing on the “Eye” Idioms with the Reflexive Suffix Added to
the Zero-accusative Case in the Mongolian LanguageSurenjav OYUNZUL
Hiroshima University, Japan

Abstract:
Some idioms in the Mongolian language have the reflexive suffix added to the zero-accusative
case but others do not. However, it is customary to overlook the difference between these two
structures. Therefore, in this article we aim to explore the semantic differences depend on the
presence or absence of the reflexive suffix in the “eye” idioms of the Mongolian language.
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ХХ ЗУУНЫ МОНГОЛ-ХЯТАДЫН УРАН ЗОХИОЛЫН
ХАРИЛЦААНЫ ТҮҮХИЙГ ҮЕЧЛЭН АВЧ ҮЗЭХ НЬ
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Монгол улс, Улаанбаатарын Их Сургууль
batjavkhlan@yahoo.com
Түлхүүр үг: Монгол-Хятадын уран зохиол, Монгол-Хятадын харилцаа, Лү Шүнь,
Д.Нацагдорж, уран зохиолын орчуулга.

Удиртгал
Монгол, Хятад хөрш хоёр орон олон зууныг дамнан эв эеийг эрж ээдрээ нугачааг туулан
харилцсаар ирсэн бөгөөд өнөөгийн найрсаг харилцааны үндэс суурь даруй нэгэн жарны өмнө
дипломат харилцаа тогтоосноор тавигдсан билээ. Монгол-Хятадын харилцааг тодорхойлж
байсан гадаад дотоод хүчин зүйлүүд нь улс төр төдийгүй уран зохиолын харилцаанд ч нөлөөлж,
түүний хөгжлийн өсөлт бууралтыг нөхцөлдүүлж ирсэн билээ.
Бид энэхүү өгүүлэлдээ Монгол, Хятад хоёр орны ХХ зууны харилцаа, нийгэм цаг үеийн
байдалтай холбон уран зохиолын харилцаа хэрхэн хөгжиж ирснийг авч үзэн, түүхийн тодорхой
үе шатуудад ангилан онцлогийг тодруулахыг зорьсон болно.
Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээсэн 1911 оноос эхлэн аль болох олон улстай харилцаа
тогтоохыг эрмэлзэж байсан боловч түүхэн нөхцөл байдлын улмаас XX зууны дунд үе хүртэл
зөвхөн ЗХУ-тай албан ёсны харилцаатай байв.
Харин Хятадад хувьсгал ялж, БНХАУ байгуулагдсан явдал нь Монгол-Хятадын харилцааг цоо
шинэ байдлаар эхлүүлэх, хөрш шинэ улс, ард түмэнтэй найрамдал, найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагааг олон улсын тогтсон жишиг, хэм хэмжээний хүрээнд хөгжүүлэх, Монгол Улсын
хувьд гадаад ертөнцтэй харилцах шинэ гарц нээх тааламжтай нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм.1949
оны 10 дугаар сарын 6-нд БНМАУ-ын Засгийн газар БНХАУ байгуулагдсаныг хүлээн
зөвшөөрч, тус улстай дипломат харилцаагаа албан ёсоор эхлүүлсэн юм.
БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн дарга Ю.Цэдэнбал (1916-1991) 1952 оны 9 дүгээр сарын
28-наас 10 дугаар сарын 17-нд БНХАУ-д албан ёсны айлчлал хийх үед хоёр улсын Засгийн
газар хоорондын анхны хэлэлцээр болох “Монгол, Хятадын эдийн засаг, соёлын хамтын
ажиллагааны хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурцгаажээ.Энэ үеэс хоёр орны харилцааны чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болох соёл, хүмүүнлэгийн харилцааг хөгжүүлэхэд хоёр тал анхаарал
хандуулж чухал ач холбогдол өгөх болжээ 1 .Уран зохиол нь үзэл суртлын хүчирхэг арга
хэрэгсэлболж байсны хувьд Монгол-Хятад хоёр орны соёлын харилцаанд юуны өмнө уран
зохиолын харилцааг хөгжүүлэхийг Төр засгаас анхаарч байв.
Монгол Хятадын шинэ үеийн соёл, уран зохиолын харилцаа албан ёсоор 1952 онд байгуулсан
хэлэлцээрээр эхлэх боловч үүнээс өмнө огт ямарч мэдээлэл харилцаагүй байсаар ирсэн гэж
үзэж бас болохгүй юм. Өөрөөр хэлбэл 1952 оноос өмнөх үе манай хоёр орны шинэ цагийн утга
зохиолын хувьд бүр харилцаагүй үе байгаагүй юм.
Манай хоёр орны шинэ үеийн уран зохиолын харилцааны сэжүүр эхэн үедээ Зөвлөлтийн уран
зохиолтой шууд ба дам холбоо нөлөөтэй байсан билээ.Тиймээс Хятад, Монголын орчин үеийн
уран зохиолын харилцааны үүсэл хөгжлийн эхэн үеийн тухай ярихад, түүнтэй холбогдуулж
Хятадын уран зохиолын гол төлөөлөгч Лү Шүнь ( 鲁 迅 1881-1936)-ий талаар авч үзэхэд
Зөвлөлтийн уран зохиолыг орхигдуулж боломгүй юм. Монголын зохиолчид Лү Шүний тухай
Хятадын хэвлэл, нийтлэл гэхээс илүү Зөвлөлтийн сониноос холбогдох зарим мэдээ, мэдээллийг
авч байв. ЗХУ-д 1923 оноос эхлэн Лү Шүний уран бүтээлийг орчуулан хэвлэж эхэлсэн байдаг.

1

Найрамдал хамтын ажиллагааны нэгэн жаран. УБ., 2009. 8
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1931 онд Лү Шүнийг Хятадын зүүний чигийг баримталсан зохиолчдын тэргүүлэгч болсны
дараа Оросын утга зохиол судлаачид түүнд анхаарал хандуулж эхэлсэн.
Монголын эрдэмтэн зохиолч нар Зөвлөлтөөр дамжуулан Хятадын хувьсгалт уран зохиолтой
танилцаж байсны зэрэгцээ Хятадын ард түмэнд зориулсан шүлэг дуу, өгүүлэл зэргийг бичин
хэвлүүлж байв. Тухайлбал ардын уран зохиолч, академич Ц.Дамдинсүрэнгийн “Хятадын
хөдөлмөрчний үг2”(1932), “Хятад ажилчин Лю хөвгүүн3”(1931) өгүүллэг зэргийг дурдаж болно.
Монголын уран зохиолын орчуулгын чиглэл дан ганц Зөвлөлтийн уран зохиолыг орчуулах
явдалд чиглэгдсэн бус, дэлхий дахины дэвшилтэт утга зохиол, ялангуяа хувьсгалч үзэл санаа
бүхий социалист утга зохиолоос эх хэлэндээ орчуулж, ард олондоо түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг
нэгэн адил явуулсан билээ. Орчуулгын уран зохиол нь Монголын утга зохиолын хөгжилд
үлэмж нөлөө үзүүлсэн бөгөөд шинэ үеийн уран зохиолын дэвшлийн нэг том алхам болж,
түүний дотор Хятадын сонгодог уран зохиол зохих байр суурийг эзлэх билээ.
Монгол-Хятадын ХХ зууны түүхэн харилцааны онцлогоос үүдэн хоёр орны орчин үеийн уран
зохиолын харилцааны хөгжлийг ерөнхийд нь 5 үед ангилан үзэх боломжтой бөгөөд үе тус бүрд
тэрхүү хөгжлийн явц, онцлогийг тодруулан үзье.

1. Монгол - Хятадын уран зохиолын харилцааны Эхэн үе［1924-1948 он］
1924 оноос эхлэн Орос Монголын хэвлэлийн хорооноос хамтран хэвлэдэг байсан монгол ба
орос хэлээр гардаг «Известия» буюу «Мэдээ» сонинд хятадын улс төр, эдийн засаг, соёл уран
зохиолын мэдээг хэвлэж эхэлснийг гарааны цэг үзвэл БНХАУ тунхагласан 1949 он хүртэлх
үеийг нийтэд нь Монгол-Хятадын орчин үеийн уран зохиолын харилцааны эхэн үе гэж хэлж
болно.
Нийгэм цаг үеийнхээ байдлыг дагаад хувьсгалт уран зохиол давамгай байр суурьтай хөгжиж
ирсэн.1920-30-аад оны монголын уран зохиолд хятадын сонгодог болон бичгийн уран
зохиолоос санаа сэдэл авч, түүнийгээ нийгэм цаг үеийнхээ шинэ нөхцөл байдалд нийцүүлж
туурвисан зохиол бүтээлүүд цөөнгүй гарч байсан юм. Тухайлбал, Чинбатын «Бийр, үзэг,
харандаа гурвын үлгэр» (1927), Д.Бодоо (1885-1922)-ийн «Үйлийн чанарыг үлгэрлэсэн үзэмжит
өгүүлэл», Д.Нацагдорж (1906-1937)-ийн «Алс газар сурахаар явагч» (1927), С.Буяннэмэх (19011937)-ийн «Алсыг зорьсон алтан загас»(1927), Ц.Дамдинсүрэн (1908-1986)-ийн «Гологдсон
хүүхэн» (1929), М.Ядамсүрэн (1904-1937)-гийн «Ухваргүй ярилцаан», Залуу хос»(1937),
Б.Ринчен (1905-1977)-ий «Юуны магад... » (1932), «Цаг ирвээс... » (1933) гэх зэрэг зохиолчдын
уран бүтээлд хятадын бичгийн зохиолын тодорхой зарим нөлөө байна.
Хэдийгээр Лү Шүний уран бүтээлээс энэ хугацаанд монгол хэлнээ орчуулсан зүйл үгүй
боловч, түүний намтар, уран бүтээлтэй нь холбоотой мэдээлэл монголын сонин сэтгүүлд
хэвлэгдэж байжээ. Өөрөөр хэлбэл тэр үеийн монголын сэхээтэн, зохиолч нар Лү Шүний талаар
мэддэг, Зөвлөлт Орос улсад орчуулагдаж байсан уран бүтээлээс нь уншиж танилцаж байжээ.

2. Монгол- Хятадынуран зохиолын харилцааны Дунд үе［1949-1964 он］
“Монгол, Хятадын эдийн засаг, соёлын хамтын ажиллагааны хэлэлцээр” хэрэгжиж эхэлснээр
Монгол, Хятадын уран зохиолыг орчуулж, судлах ажил эрчимжсэн билээ.Ялангуяа орчин
үеийн уран зохиолыг харилцан сурталчлах ажлыг чухалчилж байсан учир юуны түрүүнд
түүнийг төлөөлж чадахуйц гол гол төлөөлөгчдийн уран бүтээлийг орчуулж хэвлэх болсон
байна.
Хятадаас Лү Шүний “Галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл” (鲁迅《狂人日记》), “А Кьюгийн
үнэн түүх” (《阿 Q 正传》), Мао Дүний “Үнэгэн харанхуйд” (茅盾《子夜》), Гө Мөрөгийн
“Шанхайн өглөө” ( 郭 沫 若 《 上 海 的 早 晨 》 ), Ба Жингийн “Гэр бүл” ( 巴 金 《 家 》 ), Жоу
ДамдинсүрэнЦ. Хятадынхөдөлмөрчнийүг. «Үнэн» сонин. № 218. УБ., 1932
ДамдинсүрэнЦ. ХятадажилчинЛюхөвгүүн. «Залуучуудынүнэн» сонин. № 73. УБ., 1931

2
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Либогийн “Догшин салхи, ширүүн бороо” (周立波《暴风骤雨》) зэрэг олон ном орчуулагдан
монгол уншигчдийн гарт хүрсэн бол, нөгөөтэйгүүр Монголоос Д.Нацагдорж, Ц.Дамдинсүрэн,
Б.Ринчен, Ч.Чимэд, Л.Ванган, Ч.Лодойдамба зэрэг олон зохиолчийн шилдэг бүтээлүүдээс хятад
хэл рүү орчуулж байв.
Хоёр орны соёлын хамтын ажиллагаа хоёр орны ард түмний түүх, соёлын уламжлалт
харилцааг улам өргөн хүрээтэй болгон,баяжуулан хөгжүүлж, Монгол, Хятадын ард түмний
харилцан ойлголцох, найрамдан нөхөрлөх сайхан бололцоо нээгдэн,Монгол Хятадын
зохиолчид нүүр тулан уулзаж танилцах, үзэл бодол, уран бүтээлийн туршлага солилцох
боломжуудыг нээж өгсөн юм.
Ийнхүү 1949-1962 оны хооронд Монгол-Хятадын уран зохиолын идэвхтэй харилцаа үүсэн юм.
1951 онд Хятадад Монголоос монгол хэлний багшийг урьж ажиллуулснаар Монгол-Хятадын
хооронд эрдэмтэн, багш, оюутан солилцох ажлыг хийж эхэлсэн бөгөөд хятадад сурч төгссөн
тэр үеийн оюутнууд хятадын уран зохиолыг гадаад хэлнээс дамжуулах биш, эх хэлнээс нь
орчуулах болсон нь ихээхэн дэвшилттэй хэрэг байв.
1951 онд БНХАУ байгуулагдсаны 2 жилийн баярын ойн арга хэмжээнд Ц.Дамдинсүрэнгээр
ахлуулсан Монголын зохиолчдын төлөөлөл анх удаа Бээжин хотод албан ёсны айлчлал хийж,
Хятад улсын тэргүүлэгч Мао Зэдүн (毛泽东)- тэй уулзсан юм.Баярын арга хэмжээнд зохиолч
Ц.Дамдинсүрэнгийн 1950 онд хэвлүүлсэн “Их Хятадын ард түмэнд зориулсан ерөөл4” шүлгийг
нь хятад хэлнээ орчуулж олонд сонордуулсан байна.
1952оны намар БНХАУ байгуулагдсаны 3 жилийн ойг тохиолдуулан “Монгол-Хятадын
найрамдлын 10 хоног”-ийг анх удаа зохион байгуулж, энэ өдрүүдийн хүрээнд зохиолч Жоу
Либо ( 周立波 1908-1979) тэргүүтэй хятадын соёл, Төвийн үндэстний дуу бүжгийн чуулга,
Бээжин дуурь, циркчдийн хамтарсан 94 хүний бүрэлдэхүүнтэй урлагийн хэсэг тоглолт хийжээ.
1957 оны 4-р сарын 25-27-нд Монголын Зохиолчдын II Их хурал Улаанбаатар хотноо
хуралджээ.Тус хуралд анх удаа зохиолч С.Смирнов (1915-1976)-оор ахлуулсан ЗХУ-ын
зохиолчдын төлөөлөл болон Сү Жинсан тэргүүтэй Хятадын зохиолчдын төлөөлөл оролцсон
явдал байв. Энэ нь Монгол, Хятад болон Зөвлөлт орос улсын зохиолч нарын хамтын
ажиллагааг өргөтгөж, Хятадын уран зохиолыг Монголд орчуулахад эерэг нөлөө үзүүлсэн билээ.
Энэхүү нөлөө нь ЗХУ, БНМАУ болон БНХАУ-ын хооронд улс төрийн таатай нөхцөл байдал
бүрэлдэж, олон талын найрсаг харилцааг хөгжүүлэхэд гурван улсын төр засгийн бодлого нэг
байснаас шууд шалтгаалж байв.
Тухайн үед БНМАУ-д орчуулагдаж байсан Хятадын уран зохиолыг Лү Шүний уран бүтээлийн
орчуулгаар төлөөлүүлэн үзье.Монголд Лү Шүний уран бүтээлийг анх Б.Бат гэх хүн орчуулан
хэвлэжээ. Тэрбээр нэг жилийн хугацаанд «А-Кьюийн үнэн түүх» (1952)5 болон «Галзуу хүний
өдрийн тэмдэглэл» (1952)6, «Архины мухлагт»(1952), «Маргааш»(1952) зохиолуудыг орчуулан
хэвлүүлжээ. «А-Кьюийн үнэн түүх» өгүүллэгийг А.Доржготов хянан тохиолдуулж, Улсын
хэвлэх үйлдвэрт 5000 хувийг хэвлэн гаргажээ. «Галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл», «Архины
мухлагт», «Маргааш» зэрэг өгүүллэгийг Б.Содном редакторлаж, Цэргийн хэвлэх үйлдвэрт тус
бүр 5000 хувийг хэвлүүлсэн байна. Б.Батын орчуулан хэвлүүлсэн «А-Кьюийн үнэн
түүх»(1952.06) болон «Галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл»(1952.09) нь Лү Шүний бүтээлүүдээс
хамгийн их алдаршсан зохиолууд нь юм. Б.Бат энэхүү хоёр бүтээлийг санамсаргүй сонгосон
хэрэг биш юм. Энэ хоёр өгүүллэг нь Хятадын их зохиолчийн дэлхий дахинаа хамгийн их
алдаршсан бүтээлүүд нь болно. Тиймээс монголын уншигчдад юуны өмнө Лү Шүний нэрийн
хуудас болсон туурвилаас нь танилцуулах нь зүйн хэрэг байв. Б.Батын орчуулсан «А-Кьюийн
үнэн түүх»-ийн өмнөх үгийг Монголын дорно дахин судлалч, түүхч, зохиолч Х.Пэрлээ
бичихдээ “Монгол-Хятадын чин нөхөрлөл нь улам батжиж байгаа энэ үед, Хятадын их зохиолч
Лу Синий гол зохиолын нэг болсон «А-Кью-ийн үнэн түүх»-ийг монгол хэлээр нийтэлж байгаа
нь Монголын ард түмэн, олон уншигчдыг ах дүү Хятадын их ард түмний шинэ утга зохиолын
ДамдинсүрэнЦ. ИхХятадынард түмэндзориулсанерөөл. «Үнэн»сонин. № 232. УБ., 1950
Лу Синь.«А -Кьюийн үнэнтүүх». Орч.:Б.Бат.УБ., 1952
6
Лу Синь. «Галзуухүнийөдрийнтэмдэглэл». Орч.:Б.Бат.УБ., 1952
4
5
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зүйлүүдтэй танилцуулахад эрхбиш тус болно” гэж өгүүлсэн байдаг нь чухам энэ ном хэвлэгдэх
болсон шалтгааныг заан хэлсэн учир болно.
Нөгөө талаар Лү Шүний зохиолыг орчуулах болсон нь Монголын уншигчдад энэ зохиолчоор
төлөөлөл болгон Хятадын шинэ үеийн утга зохиолоос танилцуулах гэснээс илүүтэй тухайн
үеийн нийгэм, улс төрийн захиалгын дагуу хийгдсэн орчуулга байсан юм. «А-Кью-ийн үнэн
түүх» хэвлэгдсэнээс гурван сарын дараа Б.Бат Лү Шүний «Галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл»,
«Маргааш», «Архины мухлагт» зэрэг өгүүллэгүүдийг орчуулан гаргасан байдаг. Хугацааны
хувьд бараг зэрэг шахуу орчуулагдсан гэж хэлж болох эдгээр бүтээлийг нэгтгэлгүй тус тусад нь
гаргасан бөгөөд «Галзуу хүний өдрийн тэмдэглэл»-ийн эхэн нүүрэнд болон өмнөх үгийн дотор
Лү Шүний тухай Мао Зэдунгийн хэлсэн тодорхойлтуудыг бичсэнээс үзэхэд төр засгийн
бодлого, үзэл суртлын зорилготой байсан гэж хэлэхэд хүргэж байгаа юм.
1956 онд Лү Шүний «Төрөлх суурин» өгүүллэг орчуулагдсанаас хойш 1962 онд хятад судлаач
Д.Бандихүү эрдэмтэн, орчуулагч Ч.Лувсанжавтай хамтран Лү Шүний хэд хэдэн өгүүллэгийг
орчуулж «Мөнх гийгч дэнлүү7» гэсэн нэрээр хэвлүүлсэн байдаг. Үүнд, Д.Бандихүү «Нохойн
бооролт», «Гуйлгын эзэн», «Цас», «Түмэн газрын цагаан хэрэм», «Саранд одсон нь»,
«Гэрлэлтээ цуцлуулсан нь», «Ах дүү хоёр» өгүүллэгүүдийг, Ч.Лувсанжав «Оноож хэлэхүй»,
«Баатар эрс, батгана ялаа» өгүүллэгүүдийг нь бие даан орчуулж, харин «Мөнх гийгч дэнлүү»,
«Хохь ганцаар», «Өшөө хонзон», «Эмгэнэл Жуань Шэний гар тэмдэглэл» өгүүллэг болон «1927
оны 4-р сарын 8-нд Хуаньпугийн цэргийн дарга нарын сургуульд уншсан лекц», «Цоохор
тэмдэглэл» зэргийг хамтран орчуулсан байна.
Монголын орчин үеийн уран зохиолоос БНХАУ-д энэ хугацаанд хэвлэгдсэн зүйлүүдээс
Д.Нацагдоржийн бүтээлээс төлөөлүүлэн авч үзэхэд: 1955 онд Шанхайн утга зохиол, урлагийн
хэвлэлийн газраас И.Хурц(伊•霍尔查), Мө Нань (陶•漠南) нарын хамтран орчуулсан «Миний
нутаг. БНМАУ-ын шүлгийн түүвэр»8 , 1957 онд «И Вэнь» сэтгүүлийн 8-р сарын дугаарт Лү
Юн(盧永)«Од», «Цэнхэрлэн харагдах» шүлгийг9 орос хэлнээс дам орчуулж, 1958 онд «Яруу
найраг» сэтгүүлийн 9-р сарын дугаарт Дин Щихао ( 丁 师 灏 ) «Миний нутаг» тэргүүтэй
шүлгийг10 орчуулж тус тус нийтлүүлжээ.
Түүнчлэн Д.Нацагдоржийн уран бүтээлийн орчуулгын зэрэгцээ Д.Нацагдоржийн бүтээлийн
судлал шүүмжлэлийн өгүүллүүд, мөн Монголын орчин үеийн уран зохиолууд хэвлэгдэж
эхэлжээ. Тухайлбал: Чэнь Шян-юань «Хувьсгалт бодит байдлыг магтан дуулсан Монгол яруу
найрагч» («Гуан Мин» сонин, 1953.07) 11 , Шинь Жяжинь ( 欣 嘉 瑾 ) «Монголын богино
өгүүллэгийн түүврийн танилцуулга» («Вэнь Хуй» сонин,1954.№2) 12 , Фань Рун ( 范 溶 )
«Монголын ард түмний амьдралыг дүрсэлсэн Бээжин ший: Учиртай гурван толгой» («Гуан
Мин» сонин, 1956.№4) 13 , Дин Щихао (丁师灏)«Монголын орчин үеийн шинэ уран зохиол»
(«Орчуулгын бүтээл» сэтгүүл, 1959. №10)14, мөн түүний «Цэцэглэн хөгжиж буй Монголын уран
зохиол» («Уншлагын сарын сонин», 1957.№3) 15 , И Мин ( 佚 名 ) «Монголын шинэ хуучин
зохиолчид нь үйлдвэр, хөдөө нутагт хүрч шинэ зохиол бүтээлээ бичсэн нь» (“Ардын өдрийн
сонин”, 1959.№8)16, мөн түүний «Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын соёл урлагийн агуу их
ололт амжилт» («Өвөр Монголын өдрийн сонин», 1961. №3) 17 , Ма Жяжюнь ( 马 家 骏 )
ЛүШүнь.«Мөнхгийгчдэнлүү». Орч.:Д.Бандихүү, Ч.Лувсанжав. УБ., 1962
伊•霍尔查, 陶•漠南合译：《我的袓国一蒙古人民共和国诗集》，上海新文艺出版社，1955 年。
9
盧永译：《火星》,《远山发着青色》，《译文》，1957 年 8 月。
10
丁师灏译：达•纳楚克道尔基《我的祖国》，《诗刊》杂志，1958 年 9 月。
11
沈祥源：《歌唱革命现实的蒙古诗人》，《光明日报》，1953 年 7 月 11 曰。
12
欣嘉瑾：《介绍〈蒙古短篇小说集〉》，《文汇报》，1954 年第二期。
13
范溶：《描写蒙古人民生活的京剧：三座山》，《光明日报》，1956 年第四期。
14
丁师灏：《蒙古的现代新文学》，《译文》杂志，1959 年第十期。
15
丁师灏：《欣欣向荣的蒙古文学》，《读书月报》，1957 年第三期。
16
佚名：《蒙古新老作家下厂下乡赶写新作品》，《人民曰报》1959 年 8 月。
17
佚名：《蒙古人民共和国文化艺术事业的巨大成就》，《内蒙古曰报》1961 年第一期。
7
8
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«Монголын уран зохиол ба Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс» («Шань Ши мужийн өдрийн
сонин», 1961. №7)18, Ринчен (仁钦) «Монгол улс: Д.Нацагдоржийн мэндэлсний 55 жилийн ойн
дурсгалд» («Уран зохиолын шүүмжлэл» сэтгүүл, 1961.07) 19 гэх зэрэг судлал шүүмжийн
бүтээлүүд хэвлэгдэж байсныг дурдаж болно.
1952 онд байгуулсан “Монгол, Хятадын эдийн засаг, соёлын хамтын ажиллагааны
хэлэлцээр”-ээс хойш Монголд Хятадын ном зохиолоос орчуулах ажил эрчимтэй явагдаж, 19521962 оны хооронд Хятадын зохиолчдын 280 гаруй бүтээлийг монгол хэлнээ орчуулан, 4 сая
орчим хувийг хэвлэсэн байдаг. 1949-1990 он хүртэл БНМАУ-д нийтдээ 341 нэр бүхий ном
орчуулагдсан байдгаас 76% нь 1952-1962 оны хооронд хэвлэгджээ.
Энэ үед Монголд хэвлэгдэж байсан хятад орчуулгын номын тоо бүртгэлийг харахад 46 ш
(1952), 135 ш (1958), 68 ш (1960), 31 ш (1962), 6 ш (1965), 6ш (1967), 4ш (1972), 3ш (1978), 8ш
(1984), 14ш (1987), 24 ш (1989) ном хэвлэгдсэн байна.

3. Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцааны Зогсонги үе [1965-1980он]
1960-аад оны дунд үеэс Зөвлөлт-Хятадын гадаад улс төрийн бодлого илт сөргөлдөх болсноор
уул хоёр орны төдийгүй Монгол-Хятадын харилцааны түүхэнд ч тэр хар толбо болон үлдсэн
харамсалтай үйл явдлууд өрнөсөн юм.
Хоёр их гүрний дунд орших Монгол улс энэхүү сөргөлдөөнд хүссэн хүсээгүй татагдан
оролцох болсон нь Монгол, Хятадын харилцааны уур амьсгалд сөргөөр нөлөөлж эхэлжээ.Энэ
жилүүдэд Монгол, Хятадын харилцаа хумигдсаар байсан боловч хоёр оронд тэмдэглэлт ой,
баяр ёслолын үеэр харилцан баярын цахилгаан солилцох, төлөөлөгч урьдаг уламжлалаа
хадгалах төдий хэмжээнд хүрсэн юм.
Хоёр орны хоорон дахь уран зохиолын харилцаа энэ хугацаанд бараг үгүй болсон бөгөөд
тухайн үеийн Хятадын уран зохиолын талаарх мэдээлэл ч хомс байв. Энэ байдал нь бараг наяад
оны дунд үе хүртэл үргэлжилсэн билээ. Тиймээс Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцааны
хөгжлийн явцын хувьд авч хэлбэл энэ үеийг үндсэндээ зогсонги үе гэж нэрлэж болно.
Энэ хугацаанд ЗХУ болон БНМАУ-ын хэмжээнд Хятадын уран зохиолоос ном бүтээл хэвлэж
байсан статистикийг харахад энэ үеийн харилцаа хэрхэн уналтад орсон нь илэрхий мэдэгддэг
билээ.1946-1960 оны хооронд ЗХУ-д орос болон холбооны улс үндэстний 50 хэлээр
ойролцоогоор хятадын зохиолчдын 877 бүтээлийг 43 сая орчим хувиар хэвлэж гаргасан байдаг.
1949-1990 оны хооронд ЗХУ-д нийтдээ 1133 нэр бүхий ном орчуулагдсан байдаг бөгөөд үүний
77% нь 1950-1960 оны хооронд хэвлэгджээ.
1960 оноос хойш ЗХУ болон БНХАУ-ын харилцаа аажим муудсаар 1967 оноос бүр мөсөн
тасарсан.

4. Монгол - Хятадын уран зохиолын харилцаа Дахин сэргэсэн үе［1980-1992 он］
1980-аад оны эхэн, дундаас олон улс хоорондын улс төрийн уур амьсгал зөөлрөх тийш хандаж,
ЗХУ, БНХАУ-ын харилцаанд өөрчлөлт орох үес Монголын нам төрийн удирдлагын дээд
төвшинд Хятад улстай олон нийтийн байгууллага, тэр тусмаа соёл утга зохиолын хүрээнд
асуудлыг авч үзэж эхлэх чиглэл баримталж байсан ажээ.Мөн энэ үед Зөвлөлтөд хэвлэгдэж
байсан хятад орчуулгын номын тоо бүртгэлийг харахад 78ш (1957), 155ш (1959), 100ш (1960),
11ш (1964), 6ш (1967), 5ш (1970), 3ш (1976), 9 ш (1982), 15ш (1984), 21ш (1988) ном хэвлэгдсэн
байна20.

18

马家骏：《蒙古文学与中国》，《陕西日报》，1961 年第七期。
仁钦：《蒙古纪念达•纳楚克道尔基诞生五十五周年》，《文学评论》，1961 年 7 月。
20
Гао Ху. Переводная китайская книга в СССР, 1949-1990 гг. (Проблемы издания и тематикотипологический анализ). Дис. канд. ист. наук.: 05.25.03. Москва., 2001
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Монголын зохиолчдын эвлэлийн хорооноос 1986 оны хоёрдугаар улиралд Хятад улсаас
зохиолчдын төлөөллийг урих асуудлыг Гадаад явдлын яамаар дамжуулан Бээжин дэх
Монголын элчин сайдын яаманд тавьсан юм. Улмаар Хятадын “Синхуа” агентлагаас Монголын
цахилгаан мэдээний агентлаг“МОНЦАМЭ”-гээр дамжуулан “Монголын зохиолчдын хорооны
урилгаар Бүх Хятадын зохиолчдын байгууллагын тэргүүлэгч гишүүн, «Нэнжин Уншу»
сэтгүүлийн ерөнхий редактор Малчинхүү тэргүүтэй Хятадын зохиолчдын төлөөлөгчид дөрвөн
хүн (Б.Лигдэн, Ян-Сяо, Чжан Чэнчжи) БНМАУ-д хүрч хоёр долоо хоногийн найрсаг айлчлалт
хийх болов. Энэ нь Хятад, Монгол хоёр орны зохиолчдын харилцаа 20 гаруй жил тасарсны
дараа Монголд анх удаа хийсэн айлчлал болсон юм.21
Ази, Африкийн эв санааны нэгдлийн Монголын хорооны дарга, Шинжлэх ухааны Академийн
Хэл зохиолын хүрээлэнгийн захирал, ШУ-ны академийн сурвалжлагч гишүүн, зохиолч
Пүрэвийн Хорлоогоор даргалуулсан Монголын энх тайван найрамдлын байгууллагуудын
гүйцэтгэх хорооны олон улсын харилцааны хэлтсийн дарга, яруу найрагч, орчуулагч,
Лувсандамбын Хуушаан, МУИС-ийн хятад хэлний тэнхимийн багш зохиолч орчуулагч
Цэдэвдоржийн Базаррагчаа нар 1986 оны 11-р сарын 13-28-ныг хүртэл 14 хоногийн хугацаагаар
Хятадад хариу айлчилсан байна. Монголын зохиолчдын төлөөлөл Хятадын зохиолчидтой
уулзаж, Монголын орчин үеийн утга зохиолыг үндэслэгч Д.Нацагдоржийн мэндэлсний 80
жилийн ойг Бээжин хотод тэмдэглэн, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх тухай
ярилцсан байна.
1989 оны 10 дугаар сард Монголын зохиолчдын эвлэлийн хорооны урилгаар БНХАУ-ын
Зохиолчдын эвлэлийн цөөн тоот үндэстний зохиолчдын эвлэлийн дээд нарийн бичгийн дарга
Сайнбаяр тэргүүтэй төлөөлөгчид мөн эвлэлийн байнгын хэрэг эрхлэгч, «Үндэсний уран
зохиолын судлал» сэтгүүлийн дэд ерөнхий найруулагч Нарангуа, Өвөрмонголын «Сурган
хүмүүжил» хэвлэлийн хорооны дэд эрхлэгч Үн Жүнхэ тэргүүтэй зохиолчдын төлөөлөл Монгол
улсад айлчилсан нь уран зохиолын харилцаагаа цаашид тогтвортой хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл
хоёр орны төр засаг, зохиолчдын дунд байсныг харуулдаг. Ийнхүү хоёр орны уран зохиолын
харилцааг сэргээсэн нь хоёр улсын харилцааг дахин эхлүүлэх түүчээ болж, түүхэн шинэ
хуудсыг нээсэн чухал үйл явдал болсон байна.
Монгол, Хятадын уран зохиолын харилцаа холбоог дахин сэргээсэн эдгээр айлчлалтай
холбогдуулж Өвөр Монголын «Өнөрцэцэг» сэтгүүлийн эрхлэгч, зохиолч Лигдэнгийн «Нар сар
одон доорх Монгол»(1986), «БНМАУ-д айлчилсан тэмдэглэл»(1986), «Наян нэгэн
заадас»(1992), Сайнбаярын «Сайхан Монгол орон»(1989), «Нөхөрлөлийн тэргийг
хурдлуулъяа»(1989), П.Хорлоо «Хятадын зохиолчидтой уулзсан нь», Л.Хуушааны «Нангиад
орноор аялсан тэмдэглэл»(2003) зэрэг аян замын тэмдэглэл, ном бүтээлүүд хэвлэгдсэн байна.
Улс төрийн энэхүү дулаарал нь уран зохиолд ч шууд нөлөөлж, утга зохиолын тасарсан байсан
харилцаа эргэн сэргэсэн билээ.
Энэ үеэс Хятадын уран зохиолыг орчуулах, судлах ажил ч мөн сэргэж Ли Бай, Дү фү, Бай Зүйи нарын Тан улсын үеийн яруу найргаас эхлээд Ба жин, Мао Дүнь, Гүө Мөрө нарын шинэ
үеийн үргэлжилсэн үгийн зохиолуудыг хүртэлх Хятадын утга зохиолын үе үеийн сонгодог
зохиолуудын шилмэл орчуулгын бүтээлүүд гарах болсон байна. Нэг хэсэг нь орос, англи
хэлний орчуулгаас дам авч орчуулсан бүтээлүүд байхад мөн эх хэлнээс нь шууд орчуулсан
бүтээлүүд ч гарах болсон юм.
Лү Шүний уран бүтээлийн тухайд гэхэд 1985 оны 4-р сард Ж.Артөрийн орчуулсан «Буяны
ерөөл» хэмээх өгүүллэгийн эмхтгэл, 1986 онд хятад судлалч Л.Бэгзжавын орчуулсан
«Маргааш», «Нийгмийн хэрэг явдал», «Үймээн» өгүүллэг, 1989 онд хятад судлалч
Ц.Базаррагчаагийн орчуулсан «Буяны залбирал» өгүүллэг зэрэг бүтээлүүд хэвлэгдэн гарчээ.
Харин БНХАУ-ын хувьд 1983 онд «Гадаадын уран зохиолын товч»-д Лян Лижи (梁立基), Хэ
Най-ин (何乃英) нар Д.Нацагдоржийн намтар, уран бүтээлийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг гаргаж,
мөн «Цагаан сар ба хар нулимс» өгүүллэгийг Чэнь Найшён (陈乃雄) орчуулж Өвөр Монголын
Цэдэв Д. Монгол-Хятадын харилцааны дахин сэргэлтийн түүхэнэхлэл - «Оюуныхолбоосоёлынхэлхээ».
Ред.: Э.Батжавхлан. УБ., 2018. 221-222
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Ардын Хэвлэлийн газарт хэвлүүлснээр 22Монголын орчин үеийн уран зохиолыг хятад хэлээр
орчуулах ажил сэргэсэн байна.

5. Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцааны Орчин үе［1992 оноос хойшхи］
Монгол оронд 1990-ээд онд өрнөсөн нийгмийн тогтолцооны өөрчлөлтийн дараа Монгол,
Хятад хоёр улсын харилцаа бүх салбарт эрчимтэй хөгжиж, хамтын ажиллагаа нь нийгэм, эдийн
засаг, утга соёлын гээд бүхэл салбарт өргөжин гүнзгийрэх болсон нь уран зохиол, уран зохиол
судлалын талд ч эерэг нөлөө үзүүлсэн юм. Зохиолч, орчуулагч, судлаач нар хоёр орны утга
зохиолын өв сангаас үзэл суртлын ямар нэгэн хараа хяналт, дарамт шахалтгүйгээр сонголтоо
чөлөөтэй хийж хэвлүүлэх бүрэн эрх нь нээлттэй болж, орчуулгын болон судалгааны бүтээлүүд
олширч, холбоо бүхий төслүүд хэрэгждэг болсноор уншигчдын эрэлт хэрэгцээг хангах, уран
зохиолоор дамжуулж бие биенийхээ утга соёл, ертөнцийг үзэх үзэл, уран сайхны сэтгэлгээг
танин мэдэх, сурталчлах боломжтой таатай орчин бүрэлдсэн билээ. Гэвч нөгөө талаар хуучин
тогтолцоо, хяналт алдагдсанаар мэргэжилтний тоо буурч,орчуулгын зохиолын сонголт, ур
чадвар, чанар чансаа муудахад хүргэсэн сөрөг үзэгдэл байгааг ч бас үгүйсгэж болохгүй юм.
Монгол улсад Хятадын сонгодог зохиолуудаас гадна Нобелийн шагналт зохиолчийн бүтээл,
монгол үндэстний ахуй амьдралын тухай өгүүлсэн хятад зохиолууд, сүүлийн үеийн залуу уран
бүтээлчдийн уран бүтээлээс гадна Хятадын уран зохиолын түүхэн тойм, харьцуулсан
судалгааны ажлууд хийгдэх болсон. Үүний зэрэгцээ БНХАУ дахь монгол үндэстний уран
зохиолыг хөрвүүлж монголын уншигчдад хүргэж буй “Монгол туургатны сонгомол номын сан”,
“Нүүдэлчдийн соёлын хэлхээ” зэрэг томоохон төслүүд хэрэгжиж байна.
БНХАУ-д Монголын уран зохиолыг тодорхой зарим төлөөлөгчөөр дамжуулж танилцуулж
байсан хандлага өөрчлөгдөн нийт өргөн хүрээнд түүхэн хөгжлийн талаас нь судалж дүгнэсэн,
тоймлон нэгтгэсэн ажлууд гарч эхэлсэн. Тухайлбал, Щи Шичэний ( 史 习 成 ) Тайваньд
хэвлүүлсэн «Халх монголын орчин үеийн уран зохиолын товч түүх» (1997) 23 , Бээжинд
хэвлүүлсэн «Монгол улсын орчин үеийн уран зохиол» (2001)24, Зоригт орчуулж Өвөр Монголд
хэвлүүлсэн «Монгол улсын сонгодог уран зохиол (хүүрнэл зохиолын боть)» (2016)25 гэх зэрэг
өдий төдий бүтээл олны хүртээл болжээ.Үүний хамт Монголын орчин үеийн уран зохиолынсор
болсон төлөөлөгчдийн амьдрал, уран бүтээлийг судлах, холбогдох ойн арга хэмжээнүүдийг
тэмдэглэх, дотоод гадаадын эрдэм шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулах, судалгааны
ном эмхэтгэлийг хэвлүүлэх, хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэргээр хамтын ажиллагааны
цар хүрээ жил ирэх тусам өргөжсөөр байна.
Гэсэн хэдий ч Монгол, Хятад орчин үеийн уран зохиолын баялаг сангаас орчуулж монгол,
хятадын уншигчдад таниулах, энэ үеийн уран зохиолын хөгжлийн замнал, зүй тогтлыг
зэрэгцүүлэн судлах, харилцаа холбооны олон асуудлыг тодруулах, алдаа оноогоо дэнслэн
суралцах, ололт амжилтаа нээн хуваалцах судалгаа шинжилгээний томоохон орон зай байсаар
байгааг онцлох нь зүйтэй болов уу.

Дүгнэлт
Улс төр, нийгэм цаг үеийн байдлаас шалтгаалан ХХ зууны Монгол-Хятадын уран зохиолын
харилцааны түүхийг: нэгдүгээрт, Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцааны Эхэн үе [19241948 он]; хоёрдугаарт, Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцааны Дунд үе [1949-1964 он];
гуравдугаарт, Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцааны Зогсонги үе [1965-1980он];

22

陈乃雄译：达·纳楚克道尔基《白月与黑泪》，内蒙古人民出版社，1980 年。
史习 成 ：《 外 蒙古 代 文学 简史 》, 台湾 社 会 ，1 9 9 7 年。
24
史习 成: 《蒙 古 现代 文 学 》昆 仑 出版 社, 2 0 0 1 年 8 月。
25
照日格图译：达·纳楚克道尔基等《蒙古国文学经典（小说卷）》，内蒙古人民出版社，2016 年 6 月。
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дөрөвдүгээрт, Монгол-Хятадын уран зохиолын харилцаа Дахин сэргэсэн үе [1980-1992 он];
тавдугаарт, Монгол-Хятадынуран зохиолын харилцааны Орчин үе［1992 оноос хойшхи];
гэж үндсэн таван үед хуваан үзэж болохоор байна.
ХХ зууны монгол-хятадын уран зохиолын харилцааны Эхэн үед тухайн үеийн нийгмийн
нөхцөл байдлаас шалтгаалан Зөвлөлт Оросын хүчтэй нөлөөн дор хувьсгалт уран зохиол
давамгайлан хөгжиж, уран зохиол нь үзэл суртлын хүчтэй арга хэрэгсэл болсон цаг үед Зөвлөлт
Орос улсаар дамжуулан монголын зохиолчид Хятадын уран зохиолтой танилцаж байв.
1952 онд “Монгол, Хятадын эдийн засаг, соёлын хамтын ажиллагааны хэлэлцээр”-ийн
хүрээнд уран зохиолын харилцааг албан ёсоор хөгжүүлэх эхлэл тавигдсанаар хоёр орны уран
зохиолын харилцаа шинэ шатанд гарч, уран бүтээлчид нүүр тулан уулзаж танилцах, үзэл бодол,
туршлага солилцох, хэл-утга зохиолын мэргэжилтэн бэлтгэж сургах өргөн боломжууд нээгдэн,
орчуулгын ажил эрчимтэй хөгжих болсон.Энэ нь ЗХУ, БНМАУ болон БНХАУ-ын хооронд улс
төрийн таатай нөхцөл байдал бүрэлдэж, олон талын найрсаг харилцааг хөгжүүлэхэд гурван
улсын төр засгийн бодлого нэг байснаас шууд шалтгаалж байв. Тийм ч учраас хоёр орны дунд
үеийн уран зохиолын харилцаа нь төр засгийн хатуу хараа хяналт, улс төрийн бодлого
захиалгын нөлөөнөөс ангид байгаагүйг бид Лү Шүнь, Д.Нацагдорж нарын бүтээлийг орчуулсан
байдлаас харж болохоор байна.
1960-аад оны дунд үед Зөвлөлт-Хятадын гадаад улс төрийн бодлого сөргөлдөх болсноор
Монгол-Хятадын харилцаанд шууд сөргөөр нөлөөлж улмаар хоёр орны уран зохиолын
харилцаа улс төр, гадаад бодлоготой уягдмал, түүнээс шууд хараат байдалтай хөгжиж байсны
хувьд зогсоход хүрсэн байна.
1980-аад оны эхэн үеэс гурван орны улс төрийн уур амьсгал зөөлрөх хандлага гарснаар
БНМАУ-ын зүгээс хоёр орны харилцааг сэргээх асуудлыг соёл утга зохиолын харилцааг
сэргээх бодлогоор дамжуулж хэрэгжүүлснээр 20 гаруй жил тасарсан хоёр орны уран зохиолын
харилцааг дахин сэргэж хөгжлийн шинэ үеийг нээх эхлэл болсон байна. Энэ үеэс эхлэн хятад
хэл, утга соёлоор бэлтгэгдсэн монголын уран бүтээлчид Хятадын уран зохиолыг эх хэлнээс нь
шууд орчуулах, судлах, улмаар зохиол бүтээлүүдээ хэвлүүлэх боломжтой болсон бол БНХАУ-д
монголын орчин үеийн уран зохиолыг хятад хэлээр орчуулах ажил мөн сэргэсэн байна.
1990-ээд оны Монгол улсад өрнөсөн нийгмийн өөрчлөлт, хоёр орны дипломат харилцаа бүх
салбарт эрчимтэй хөгжих болсноор уран зохиолын харилцаа үзэл суртлын ямар нэгэн хараа
хяналт, дарамт шахалтгүйгээр чөлөөтэй хөгжих эрхтэй болсноор орчуулгын зохиолын тоо
төрөл жил ирэх тусам нэмэгдэн олширч, орчуулга хөрвүүлгийн болон уран зохиол судлал
шинжлэлийн хамтын ажиллагааны цар хүрээ тэлэн өргөжиж эерэг таатай орчин бүрэлдсэн
байна.
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Periodization of the Historical Development of Relationships
Between Mongolian-Chinese Literature of the Twentieth Century
E. BATJAVKHLAN
Ulaanbaatar State University, Mongolia

Abstract:
In this article, the author through the study of political and sociological factors influencing the
history of the development of literary relations between Mongolia and China in twentieth century,
subdivided into five historical stages of development. Firstly, the initial period of formation of
literary relations between Mongolian and Chinese literature [1924-1948]; secondly, the average
period of literary relations between Mongolian and Chinese literature [1949-1964]; thirdly, the
stagnant period of literary relations between Mongolian and Chinese literature [1965-1980]; fourthly,
the period of revival of literary relations between Mongolian and Chinese literature [1980-1992];
fifth, the modern period of literary relations between Mongolian and Chinese literature [after 1992].
It also summarizes the scientific works and translations of the works of the Mongolian writer D.
Natsagdorj and the Chinese writer Lu Sin, as an example representing the translated literature of the
two countries.
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БУДДЫН ШАШНЫ “ИХ ХӨЛГӨНИЙ СУРГААЛ”-ЫН
ӨНӨӨГИЙН НИЙГЭМ ДЭХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫН ТУХАЙД
- Зөрчилдөөнийг арилгах аргын үндэс –
Дуламрагчаагийн Жавзандорж
Буддын гүн ухааны Лхаарамба / Энэтхэг улс, Гоман дацан /
Javzanlam@gmail.com

Түлхүүр үг: буддын гүн ухаан, их хөлгөний сургаал, арга билиг, билиг барамидын судар, бодь
сэтгэл, нигүүлсэхүй, зөрчилдөөнийг арилгах арга зам

Удиртгал
Буддын шашин нь түүхэн хөгжлийнхөө явцад нийгмийн амьдрал, хүмүүсийн оюун билигт
нөлөөлж, Монголын соёл, соён гэгээрлийн хөгжилд тодорхой үүрэг гүйцэтгэж ирснийг түүх
соёлын бичвэрүүдэд дурдсан байдаг. Тухайлбал,гүн ухаан, төр засгийн ухаан, эрдэм номын
суурь, түүх соёл, зан заншил болон хүний оюун сэтгэхүйн хөгжилд гэж хэлж болох юм.
Монгол дахь Буддын шашны талаар академич Ш.Бира "Буддизм бол хээр талын малчин
монголчуудыг гэгээрүүлж боловсруулахын хамтад тэдгээрийг Азийн соёлт улс түмэнтэй орон
зайг үл харгалзан оюун санааны ойр дотны нандин барилдлагатай болгох үйлст асар их түүхэн
үүрэг гүйцэтгэсэн болохыг тэмдэглэвээс зохино" хэмээсэн буй. Мөн философийн шинжлэх
ухааны доктор, академич Д.Дагвадорж “Бурхны ёсзүйн сургаалыг авч үзэх хоёр хандлага буй нь,
1.хүнийг зовлонгоос гэтэлсэн дээд гэгээрэлд хүргэх мөрийн сургаал, 2. хүн дотоод сэтгэлээ
төгөлдөржүүлэх замаар ариун, нигүүлсэнгүйн амьдралд хүргэх мөр болно” хэмээсэн байдаг.
Буддын шашны сургаал номд голлох байр суурь эзэлдэг “Их хөлгөний сургаал” нь аргын
тооллын өмнөх нэгдүгээр зуунаас аргын тооллын нэгдүгээр зууны үеэр үүссэн гэж үздэг бөгөөд,
Азийн орнуудад илүү дэлгэрсэн байдаг.Монголд Буддын гүн ухаан одоогоос 2000 гаруй
жилийн тэртээх Хүннүгийн үед дэлгэрснээс хойш хөгжлийн гурван үеийг туулж ирсний дотор
Дунд дэлгэрэлтийн үе буюу 14-р зууны сүүлээр Буддын гүн ухааны Их хөлгөний судрууд
монгол хэлнээ орчуулагдсан нь Их хөлгөний сургаалыг судлан дэлгэрүүлэх чухал нөхцөлийг
бүрдүүлжээ. Их хөлгөний судар анх санскрит хэлээр хэвлэгдсэн хэдий ч хожим хятад, төвд
хэлээр дамжин орчуулагдах болсон байна. Их хөлгөний онол сургаалын гол үндэс нь:
a.
b.

Ертөнцийг язгуураар нь танин мэдэхүй
Мадхьямака буюу Төв үзлийн гүн ухаан
Сэтгэлээ хөгжүүлж ариусгахуй
Билиг барамид буюу Билгийн чанад хязгаарт хүрэхийн номлол

Харин эдгээр нь ямар учир холбогдолтой хийгээд бид энэхүү арга ухааныг хэрхэн таньж мэдэх
билээ. Энэ нь ертөнцийн язгуур үндсийг /хоосон чанар/ таньж мэдэх буюу ингэснээр өөрийн
бие сэтгэл түүнтэй нэгэн ухамсарт оршин, энэрэнгүй сэтгэлийг эрхэм болгон бурхны хутгийг
олно гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлвэл, хүн энэ ертөнцөд өгөгдсөн элдэв саар саармаг зүйлсээс
сэтгэлийн угт ангижран, өөрийн уг язгуурт буй чанараа олж харснаар сэтгэлийн амар амгаланг
олох боломжтой болохыг илтгэж байна. Угтаа бол язгуур үндэст хүрэх буюу хоосон чанарыг
ухамсарлан мэдсэнээр оюун билгийн түвшинд аливаа юмс үзэгдлийн эсрэг тэсрэг чанар арилан
адилсаж,ингэснээр оюуны дээд чадамж билгийн чанадад хүрч амирлана гэсэн тайлалтай аж.
Дээр дурьдсан дотроос “Билиг барамид”-ын судар нь Буддын шашны сургаалын тайлбарыг
нэгтгэсэн Ганжуур, Данжуур их хөлгөн судруудад томоохон аймаг бүлгийг бүрдүүлдэг. Уг
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судрын гол сургаал нь арга билгийн ухаанд суурилан билгийн чанад хязгаарт хүрэх тухайд,
нарийвчилвал хүний сэтгэл оюуны хөгжил, түүн дотор бодь сэтгэлийг үүсгэн хөгжүүлэх,
дадуулан хэвшүүлэх, эргэцүүлэн гүнзгийрүүлэх, улмаар бурханы хутгийг олох тухай номлол
билээ.
Уг сургаалыг даган хэвшүүлэхэд баримтлах гол санаа нь гагцхүү бусдын сайн сайхны төлөө
гэсэн санаа, бусдад ямагт буян хийж, олон амьтныг зовлонгоос гэтлэхэд нь туслах, энэрэх
нигүүлсэхүйн сэтгэл бүхнийг эрхэмлэх “бодь сэтгэл” билээ. Бодь сэтгэл нь Их хөлгөний
мөрийн үндэс хэмээгдэх Нигүүлсэхүй сэтгэлийн үндэс болох шалтгаан үрийн долоон увдис /эх
хэмээн мэдэх, ачийг санах, ачлах, асрахуй, нигүүлсэхүй, үлэмж сэтгэл, бодь сэтгэл/ -ын нэг юм.
Энэхүү “бодь сэтгэл”-д хөтлөгдсөнөөр бусдын зовлонг өөрийн мэт хүлээн авч санаа тавих,
асарч туслах сэтгэлээр хандах, бусдыг хайрлах энэрэх сэтгэл хөгжих билээ.Өөрөөр хэлвэл,
эдгээр ухааныг шүтэж дадуулах нь өөрийнхөө сэтгэл оюуныг хөгжүүлж буй хэрэг болох
хийгээд, улмаар бусдад тусыг үзүүлэх хүнлэг энэрэнгүй сэтгэлийг ямагт эрхэмлэн сайн үйл
бүхнийг үйлдэгч болохын үндэс бүрдэх учиртай. Бодь сэтгэлийг арга билэг хослуулан
эрхшээснээр гагцхүү хүний оюуны дээд чанар буюу билгийн чанадад хүрнэ хэмээсэн байдаг.
Түүнчлэн, бодь сэтгэлийн суурь болсон ертөнцийн язгуур чанарыг баримталдаг “Төв
үзэл”-ийн онолоор, аливаа зүйлийн олон талууд, тухайлбал эсрэг тэсрэг чанарууд, зөрчилтэй
талууд хоорондоо шүтэн барилдаж байж юмс оршин тогтнодог гэж үздэг. Энэ үзэл нь арга,
билгийг хослуулах ухаан болж Дорно дахины гүн ухааны үндэс болж ирсэн юм. Энгийн
амьдрал дээр өгүүлэхэд, зөрүү зөрчилтэй талыг гол болгож хандвал түүнд тэмцэлдэх зөрөлдөх
арга л түлхүү хэрэглэгдэнэ, нөгөөтэйгүүр нэгдмэл чанар буюу шүтэн барилдлага талаас нь
хандвал эвлэлдэн нэгдэх, арга эвээр зохицуулах боломжтой байх үндэстэй.
Энэ нь буддын гүн ухааны сургаал номлолд зааснаар “би-д барьсан үзлийг хязгаарлах”,
“бусдын төлөө гэсэн энэрэхүйн сэтгэлийг эрхэмлэх”, “бусдын оронд өөрийгөө тавьж үзэх” ,
“түр зуурт автсан муу сэтгэл/нисванис/- ээ дарах”, “язгуур чанар /хоосон чанар/-ыг бодож
ухамсарлах” зэрэг арга ухаанууд хэрэглэгдэж буй хэрэг бөгөөд, арай ойлгомжтойгоор
сэтгэлзүйн үүднээс нь өгүүлэх гэж оролдвол, өөрийн үйлээс илүү бусдын сэтгэл үйлийг
эрхэмлэн үзэх, сэтгэл хөдлөлөө хянах, уур уцаараа дарж, ул суурьтай тайван хандах гэх мэт
арга болно.Энэхүү арга нь өнөөгийн нийгмийн амьдралд хувь хүмүүсийн хоорондын харилцаа
төдийгүй нийгмийн олон талт харилцаан дээр ч хэрэглэгдэх арга, суурь онол болно гэж болох
юм.
Монголд буддын шашны түүх, соёлын дурсгал болох тухайд нь, мөн төрийн уламжлалт ухаанд
үзүүлсэн түүхийн талаар, улмаар буддын шашны мэргэдүүдийн сургаалын тайлбар зэрэг талаас
нь хийгдсэн судалгаанууд голлох ч сүүлийн жилүүдэд бурханы шашин хүний ёс суртахуунд
хэрхэн нөлөөлөх талаар ч ажиглалтууд хийгдэх болсон. Томоохон бүтээлээс дурьдвал,
философийн шинжлэх ухааны доктор, академич Д.Дагвадорж1 шашны тухай судалгаандаа,
хувь хүний мөн чанарын тухай шашны номлол, түүнчлэн бие хүний ухамсарт шашны үзэл
нөлөөлөх тухай дэлгэрэнгүй судлан дүгнэлт гаргасан нь хүний мөн чанартай холбосон шинэлэг
бүтээл болсон байдаг ба нийгмийн түүх талаас нь нэлээн голчлон судлагдсан байдаг.
Өнөөг хүртэл буддын шашин нь философи, нийгмийн түүх, угсаатны зүй, уламжлалт зан
заншил, ардын уран зохиол, соёл боловсрол зэрэг салбаруудад монгол хүний ёс зүй, үзэл суртал,
сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сүсэг бишрэл, зан заншил талаас нь судлагдаж ирсэн ч, миний бие
энэ удаад, хүний сэтгэл зүй, сэтгэл хөдлөл, язгуур чанар зэрэгтэй уялдуулан буддын гүн ухааны
талаас нь ажиглалт дүгнэлт хийхийг эрмэлзлээ. Энэ талын судалгаа ховор бөгөөд цаашид
дэлгэрүүлэн судлах хэрэгтэй.
Энэхүү өгүүлэлдээ буддын гүн ухааны үүднээс хүний сэтгэлийн суурь онолын талаар
шинжлэн дүгнэх, зөв сэтгэлийг хөгжүүлэх арга замын талаар зарим нэг тайлбар хийн, сэтгэлийг
1

Д.Дагвадорж “Бурхны шашин, Монгол уламжлал” ШУТИС, 2002, 60-116 хуудас, 154-190 хуудас
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зүй зохистой хөгжүүлэх нь амар амгалан амьдралын үндэсийг бүрдүүлж болох талаар нэгэн
арга боломжийг эрэлхийлэх зорилго тавилаа. Учир юун хэмээвээс, Монгол оронд гарсан түүх
нийгмийн өөрчлөлт шилжилтээс үүдэн Буддын шашны сургаал номлол хаалттай үе болоод, мөн
далаад жилийн дараах Ардчилсан нийгмийн үеэс эхлэн дахин сэргэж буй үеийг туулах дунд цаг
үе нийгмийн хэв шинжээ дагаад хүмүүсийн сэтгэхүй, эрхэмлэх зүйл, ёс суртахуун, уламжлалт
хүмүүжил зэрэгт зохих хэмжээний өөрчлөлт хувирал гарсан байх талтай юм.
Тиймээс өнөөгийн нийгэм дэх хүмүүсийн сэтгэхүйн хөгжил өөрчлөлтийг уламжлалт ухааны
суурьт голлох нөлөөтэй буддын гүн ухааны талаас ажиглаж судлах нь хүний сэтгэлийн хөгжил,
ёс зүйн зөв хандлага төлөвшихөд чиглэсэн арга хэрэгслийн нэгэн эрэлхийлэл болох болов уу
хэмээн найдна.

1. “Их хөлгөний сургаал” ба Өнөөгийн нийгэм дэх хэрэгцээ шаардлага
Өнөө үед хүмүүс сурч боловсрох, ажил бизнес хийх, аялж зугаалах, юм үзэж нүд тайлах,
өөрийгөө хөгжүүлэх, шинийг хийж бүтээх, дэлхийн олон оронтой харьцаж ажиллаж амьдрах
тал дээр маш их боломжоор дүүрэн, чөлөөтэй орчин нөхцөлөөр хангагдаж буй.Нөгөөтэйгүүр,
хэт их мэдээлэл дунд оюун сэтгэлээ амсхийлгэх завгүй амьдралыг өнгөрүүлж буй нь бидний
уламжлалт гүн ухааны суурь ухаан болсон арга билгийн ухааныг хослуулж тэгшитгэх оюун
сэтгэлийн тэнцвэрт байдал алдагдаж буй мэт ажиглагддаг.
Хүний оюун билгийн энэхүү тэнцвэрт байдлын тухайд Их хөлгөний ухааны томоохон бүтээлд
тооцогдох “Билиг барамид”-ын сургаалд ч дурьдаж ирснээр Билгийн чанадад хүрэхэд сэтгэлийг
дан аргын ухаанд дадуулсан төдийгөөр гэгээрэлд хүрэх боломжгүй зүйл бөгөөд билгийн аргыг
ч хослуулан эзэмших нь зохистой болох тухай заасан байдаг. Үүнээс ургуулан бодвол, ямар ч
эрдэмд арга билгийн ухаан хосолсноор оюуны тэнцвэрт төлөв байдалд хүрч болохын дээр
ингэснээр өөрийнхөө сэтгэлийг удирдан жолоодох, хянаж засах, дадуулан хөгжүүлэх боломж
бүрдэнэ гэсэн үг юм.”Их хөлгөний сургаал”-д энэ тал дээр номлосон олон арга байдаг ч
бүгдийг энд илэрхийлж багтахгүй тул энгийн амьдрал дээр хэрэглэгдэж буй жишээнээс
өгүүлвэл Бясалгалын арга билээ. Ном ёсных нь дагуу зөв эзэмшиж чадваас арга билиг
хослуулсан оюуны тэнцвэрт байдлыг хангаж, цаашилбал ухаан хурц, мэдрэмж сэргэг, төвлөрөл
сайн болох зэргээр сэтгэл оюун бөх бат болох үр дүнтэйг баталсан судалгаанууд буйн дээр
эдүгээ дэлхийн олон орнуудад уг аргаар сэтгэлзүйн тэнцвэргүй байдлыг засах болон өвчин
эмгэгийг илааршуулах арга болгон хэрэглэх болжээ.
Арга билгийн аргыг хослуулан тэнцвэржүүлснээр гадна болон дотно талаас нөхцөлдсөн
элдэв хүчин зүйлээр хүнд үүсгэгдэх муу сэтгэл /нисванис/ -д автахгүй байх аргыг дадуулж
өөртөө сэтгэлзүйн дархлаа бий болгож буй хэрэг юм. Өнөөгийн шинжлэх ухаанд“сэтгэл хөдлөл”
гэж томъёологдсоны дагуу, энэхүү үгийн утгаас нь үзсэн ч, сэтгэл бол нүдэнд харагдаж гарт
баригдахгүй ч хөдөлгөөнд оршдог шинж чанартай аж.Тэгвэл сэтгэл хэрхэн яаж хөдөлдгийн тод
жишээ нь баяр хөөр, уур уцаар, шунал тачаал, гуниг гутрал зэрэг хөдлөлийн шинж тэмдгүүд
хийгээд эдгээр мэдрэмжээрээ хүн өөрийгөө аз жаргалтай болоод амар амгалантай буй эсэхээ
тодорхойлох нь дийлэнх болов уу.
Сэтгэл ханамжийн хязгаар, хэм хэмжээ нь хүн бүрт харилцан адилгүй байдаг нь гагцхүү энэ
сэтгэл гэгч зүйлийн аль талыг нь хүн илүү дадуулснаас үүдэлтэй болох нь эд баялаг гоо сайхан
зэрэг нүдэнд бодитоор харагдах, өөрөөр хэлвэл таван мэдрэхгүйгээр мэдрэгдэх мэдрэмжээр хүн
өөрийгөө аз жаргалтай байна гэж тодорхойлж болох ч, хүний сэтгэл тогтворгүй оршиж,
хөдөлгөөнд байдаг шинжтэй тул зургаа дах мэдрэхүй буюу сэтгэлийн нүдээрээ аливааг хэрхэн
яаж үнэлж, түүнд хандах сэрэл мэдрэмжээ хэрхэн тогтоон барих, хянах эсэхээс хамааран
сэтгэлээр мэдрэх аз жаргалаа хэмжиж буй хэрэг юм.
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Буддын шашны сургаал номлол нь хүний аз жаргалтай, амар амгалантай амьдрах арга ухааныг
учир шалтгааны үүднээс нь тайлж, сэтгэлийн уг үндсээс нь ойлгуулахад чиглэсэн шинжлэх
ухаан гэж үздэг.
Аз жаргал гэдэг ойлголттой цуг Амар амгалантай байдлыг номлодог, энэ нь дээр дурьдсан
хөдөлгөөнд оршдог сайн муугаар солигдох сэтгэл хөдлөлүүдийг тогтоон барих, арга билгээр
зохицуулж хянах, цаашилбал сайн талыг нь хөгжүүлэх дадал чадварын үндэсийг сургаж буй
хэрэг юм. Их хөлгөний ухаанд зааснаар, мунхаг, шунал, уур омог зэрэг муу сэтгэлүүдийг хянаж
чадваас сэтгэл амар амгалантай болох нь үнэнтэй билээ. Гэтэл энэ бүхэн үйлдэлд ч үр дүнд ч
муу үр дагавартай гэдгийг мэдсээр байж хүн сэтгэлээ тогтуун байлгаж чадахгүй байгаа нь
гагцхүү түүнийг учир шалтгааны үүднээс нь тунгаан эргэцүүлэх тал дээр гүн ухааны мэдлэг
болон, ухаарч ойлгосны дараах дадал чадвар дутуугаас болдог гэж үзэх үндэстэй.
Энэ тал дээр Дорно дахиныхан төдийгүй Өрнийн орнуудад ч ажиглалт судалгаа хийгдэн,
түүний үр дүнд хүний сэтгэлийн орон зайн уужуу байдал, сэтгэхүйн эрх чөлөө, сэтгэлийн амар
амгалантай,сэтгэл дүүрэн аз жаргалд хүрэх арга замыг эрэлхийлэх, туршин хэрэгжүүлэх,
сайжруулан хөгжүүлэх хандлагатай болж байна.Учир нь, өнөөг хүртэлх их үйлдвэржилт болон
техник технологийн талын хөгжилд хэт шүтсэн нийгмийн хөгжил дунд хүний оюун сэтгэлийн
төлөв байдал тэнцвэрт бус байдалд орж буй гэдэг нь нийгэм дэх бухимдал, хүмүүсийн
харьцааны таагүй өөрчлөлт, цаашилбал гэмт хэрэг, маргаан зөрчилдөөн, эв түнжингүй байдал,
бусдыг үл хүндлэх хандлага, нийгмийн ёс журмаас гажсан үйлдлүүд зэрэг бодит байдлаас
тодорхой ажиглагдана.
Эдгээрийн улмаас, хүмүүс өөрийн хэргийг л эрхэмлэснээр аливаад өрөөсгөл дүгнэлт шийдвэр
гаргах амиа бодсон үзэл, бусдад гагц хувь хүнийхээ сэтгэл хөдлөлөөр таагүй хандах уур уцаар
болон бухимдалт байдал,өөрийн эрх ашгийг илүү чухалчилсан шунал хүсэл,өөрийгөө бусдаас
илүү гэж үзсэнээр бусдыг үл хүндэтгэсэн дээрэнгүй хандлага, бусдын ач тусыг огоорсон
онгирон омогших сэтгэл зэрэг нь буддын гүн ухааны онолоор бол бусдын байтугай өөрийн
амар амгалан аз жаргалтай байдлыг ч бүрдүүлэхэд саад болох сэтгэлийн төлөв хэмээгдэх билээ.
Хүний тухай онолыг буддын гүн ухааны үүднээс тайлбарлах үндэслэл гэвэл, буддын шашин
нь энгийн хүмүүсийн нийтлэг ойлголтоор зөвхөн ямар нэгэн далд ухаан, сүсэг бишрэл, мэрэг
төөрөг төдийг зонхилон хэрэгжүүлэх бус хүний тухай цогцод нь тайлах шинжлэх ухаан юм.
Буддын шашны ухаанд “эх болсон зургаан зүйл хамаг амьтны тусын тулд буяныг үйлдэх нь энэ
болоод хойчийн үйл хэрэгт сайн нөлөөтэй” болох талаар сургасан байдаг нь өнөөгийн бидний
оршин буй хүний нийгмийн хүнлэг энэрэнгүй, харилцан хамааралтай,ёс суртахуунтай,
хоорондоо эв найртай , байгальд зохистой амар амгалан оршихуйн үндсэн санааг эртнээс
өгүүлж ирсэн хэрэг болно.
Хүний биеийг олж төрсөн эрдэнэт хүмүүн бүхэн ховор олдсон энэхэн насандаа зовлонгүй,
амар амгалантай, аз жаргалтай амьдарч, амьдралын үнэ цэнэтэйг ухааран, олдсон хором бүрээ
аз жаргалтай амьдралынхаа төлөө чухалчилан өнгөрүүлэхийг хүсдэг. Гэтэл бодит амьдрал дээр
зовлонгоос ангид оршиж,үргэлжид аз жаргалыг мэдрэн, билэг оюуны гэгээрэлд хүрэх нь хэдий
билээ. Бурхан багшийн сургаалд ч “зовлон тохиох нь үнэн” гэдгийн талаар айлдсан байдаг ч,
нөгөөтэйгүүр “зовлонгоос ангижрах нь үнэнтэй”-г ч номлосон байдаг нь, хүн энэ насандаа
хичээж явбал зовлонгоос ангижрах болон түүнээс зайлсхийх арга зам байж болох тухай
сургаалтай нь бурханы ном сургаалыг судлаагүй хүн ч өөрийн амьдрал туршлагаар анзаарч
болох зүйл билээ.
Тэгвэл хүн хэрхэн зовлонгоос ангижрах билээ, зовж байна гэж мэдрэх үндэс нь юу билээ?. Энэ
тухай хүн бүр янз бүрээр хүлээж авах, бас харилцан адилгүй сэтгэж мэдрэх тул тэр бүрт нарийн
тайлбар шаардагдаж магадгүй ч, буддын шашны сургаал номлолд заахдаа бүхий л зовлонгийн
шалтгаан нь хүний сэтгэлээс үүдэлтэй гэж үздэг, үүнийгээ учир шалтгааны талаас нь
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тайлбарласан байдаг. Тухайлбал, хүний сэтгэлийн ариун тунгалаг чанар, чөлөөт байдлыг
баригдмал болгодог зүйл нь “мунхагийн сэтгэл2” гэж заасан байдаг. Мөн шунал тачаал, уур
хилэн зэрэг, шинжлэх ухааны хэлээр бол “сэтгэл хөдлөл-“ийн хэв шинжүүд хэмээн нэрлэдэг,
буддын гүн ухаанаар бол “нисванис” гэж хэлж заншсан муу сэтгэлийн шинжүүд ч хүний
зовлонг мэдрэх сэтгэлийн гол хүчин зүйлүүд болдог.Нисванист автваас сэтгэл давчуу болж,
мунхагийн сэтгэлд хөтлөгдвөөс аливаа үнэн зөвийг ухаарах чадвар дутаж, муу сэтгэл
даамжирваас муу үйлдэлд гарших билээ.
Буддын шашинд эдгээрийг учир шалтгааны үүднээс нь тайлбарлаж ирсэн ч, энэ бүхэн
өнөөгийн нийгэмд ч хүлээн зөвшөөрөгдөх зохистой зүйл биш тул ёс журамтай амьдрах хэм
хэмжээг заасан хууль журам, ёс суртахуун,боловсрол хүмүүжил, ажил хөдөлмөр гэсэн
нийгмийн хүнийг бүтээгч гол хүчин зүйлүүдийг бүтээн цогцлоож ирсэн бөгөөд, эдгээрийг цогц
байдлаар өөрт тусган авч зөв сайн амьдрахыг хэн бүхэн эрмэлздэг нь гарцаагүй. Гэвч өнөөгийн
нийгэмд хүн нийгмийн хууль журмыг даган мөрдөхийг хичээж ирэх мөртөл тэр хэмжээгээр
сэтгэл амгалан аз жаргалтай байж чадаж байгаа эсэхэд эргэлзээ төрнө. Ингэж хэлэх үндэслэл
гэвэл, бодит байдал дээр нийгэмд үүсэж буй гэмт хэрэг, элдэв муу үйлүүд, сэтгэл гутрал,
маргаан зөрчил зэрэг гарсаар буй нь үнэнтэй.
Нөгөөтэйгүүр, илтэд муу үйлийг үйлдэхгүй ч гэлээ сөрөг муу сэтгэлд автсан хүн хичнээн эд
баялагаар хангалуун байгаад ч аз жаргалыг хангалттай мэдрэхгүй байж болно, эсвэл сэтгэл сайн
дадалтай хэдий ч үг хэл хурц түрэмгий, хөнгөн явдалтай нэгэн байж болно,наанаа сайхан ярих
ч цаанаа мууг үйлдээд явах хүн ч байж магадгүй юм. Иймийн тул гадна төрх, явдал суудал
зэргийг нийгмийн дүрэм журмаар засаж тохинуулж магадгүй ч, хүн дотоод сэтгэлээсээ
эргэцүүлэн ухаарч, ухамсарлан дадуулах нь юунаас ч илүү оюун сэтгэхүй төлөвшихийн үндэс
болох билээ.
Өөрөөр хэлбэл, буддын ухаанд зааснаар хүн “бие, хэл, сэтгэл” тэргүүтнээ зөв төлөвшүүлэх,
сайн зүйлд дадуулах нь өөртөө ч, өрөөлд ч тустай, зөв хүн байхын тухай цогц ойлголтыг
сургаж ирсэн. Энэхүү цогц төлөвшилийн цөм нь гагцхүү хүний сэтгэл бөгөөд “дотоод сэтгэл
зөв бол үг хэл, явдал мөр ч зөв сайн байх” талаар учир шалтгааны үүднээс тайлбарладаг билээ.
Ийнхүү буддын шашны гүн ухаан нь угтаа хүний тухай философи хийгээд хүний ёс суртахуун,
хүмүүжил төлөвшилийн суурийг эртнээс тавьж ирсэн гэж хэлж болох юм. Дорнын гүн ухаан
төдийгүй Өрнийн философид ч хүний тухай олон онол баримтлалууд гарсан байдаг дотор
буддын гүн ухаан нь нийгмийн эв эе, хүний ёс суртахуунд сайн нөлөөтэй байх талаар дурьдаж
ирсэн байна.
Мөн, монгол ардын ухаан,эрхэмлэх ёс зүй нь ардын аман зохиолуудад тусгагдан уламжлагдаж
ирснээс харахад тэдгээрийн гол утга агуулга, сургаал чиглэлд буддын гүн ухаан тусгалаа олсон
байдаг тухай эрдэмтэн судлаачид тодорхойлсон нь олонтаа. Тухайлбал, монгол ардын үлгэр
домог, тууль, мөн зүйр үг, цэцэн сургаал зэрэг нь голдуу сайхан сэтгэлтэн, шударга үнэнийг
тохинуулагч, бусдыг авран хамгаалагч, билэг оюунт, буянт үйлстэн зэрэг баатруудыг дүрсэлдэг
хийгээд эцэст нь бүхий л олноороо эв нэгдэлтэй аз жаргалтай амьдран буйг харуулсан
төгсөлтэй байдаг нь монгол түмний оюун билиг, ёс зүйн хэм хэмжээ, сэтгэлгээний түүхийг
тодорхой хэмжээгээр харуулж буй гол сурвалжуудын нэг юм. Тэдгээрийн гол санаа нь хүнлэг
энэрэнгүй сэтгэл, ач буянтай үйлсийг сайшаасан сургаалуудтай байдаг нь монголын зохиолч
сэтгэгч нар буддын гүн ухааныг зохиол бүтээлдээ суурь үзэл болгон тусгаж ирснийг илтгэж буй
хэрэг болов уу. Буддын гүн ухааны онол сургаал нь энэ мэтээр энгийн иргэдийн оюуны бүтээлд
төдийгүй төр улсыг тохинуулах хэрэгт ч хэрэглэгдэж ирснийг түүх соёлын баримт бичгүүдээс
харж болно.
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Иймээс, бидний өнөө үед тулгараад байгаа элдэв саар үйлийг буддын гүн ухааны үүднээс учир
шалтгаан талаас нь, хүний язгуур чанарыг нь баримтлан тайлах нь гажуудаад буй сөрөг үйлдэл
болон ёс суртахууныг засаж залруулах арга замын нэгэн эрэлхийлэл болох болов уу хэмээн
найдаж, энэхүү өгүүлэлдээ хүмүүсийн энгийн амьдралаас ажигласан ганц нэгэн жишээгээр
тайлбар хийхийг оролдов /доорхи 2-р хэсэгт дурьдав/. Энэ өгүүллээр өгүүлж барахгүй ч, энэ
мэт оролдлого нь цаашдаа хүнлэг энэрэнгүй сэтгэлтэй, зөв зохистой ёс суртахуунтай хүн болон
төлөвших, хүний оюун сэтгэлийн хөгжил дэвшилд хөтлөх ач холбогдолтой болов уу хэмээн
тунгаана.

2. “Их хөлгөний сургаал”-аар зөрчил үгүй,зөв зохистой хандлага үүсгэх боломж
Монголын нийгэмд 1990-ээд оноос хойш ардын сурган хүмүүжүүлэх арга ухаан, уламжлалт ёс
зүйн сургаалаа сэргээх, хүний хөгжилтэй холбоотой сургалт судалгааг өргөжүүлэх боломж
нээгдэж ирсэн дотор буддын гүн ухаанд үндэслэсэн сургаал лекц ярианууд ч явагдах болсон
билээ.
Боловсролын бүхэл бүтэн систем сургалтууд байсаар байтал заавал буддын гүн ухаантай
холбогдох хэрэг юу билээ гэх санал гарч болохыг үгүйсгэхгүй ч, боловсрол судлаачдын
сүүлийн үеийн ажиглалт судалгаагаар боловсролын шинэчлэлд залуу үеийнхний хүмүүжил,
төлөвшлийн асуудал орхигдсон гэх санал ч байдаг тул хүмүүсийн ёс суртахууны хүмүүжил
буюу сэтгэлийн хөгжилд илүү анхаарч, арга зам эрэлхийлэх цаг болсон мэт санагдана.
Нөгөөтэйгүүр, өнөөгийн нийгэмд гарч буй сөрөг үзэгдлүүд, тухайлбал, архидалт, мансууруулах
бодист донтогч, гэр бүлийн хүчирхийлэл, цаашилбал амиа хорлолт зэрэг үзэгдлүүд гарч буй нь
хүнд өөрийгөө хянах чадвар дадал дутаж, тэр хэмжээгээр сэтгэлээ зөнд нь тавьж ирсний илрэл
болов уу.
Сүүлийн жилүүдэд эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд гэр бүлийн болон ойр дотны хүмүүсийн
хүчирхийлэлд автан, сэтгэл санааны тэнцвэргүй байдалд амьдардаг талаар НҮБ-ын Хүний
хөгжлийн талаарх судалгаа, ДЭМБ-ын Хүний эрүүл мэндийн байдлын судалгаа, Монголын
Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргийн талаарх судалгаа зэргээс харагддаг.Энэ тал дээр
холбогдох байгууллагууд хууль, хөтөлбөр боловсруулан сайжруулах арга замыг хэрэгжүүлж
байгаагийн дотор хүмүүсийн хоорондын ёс суртахуунд чиглэсэн үйл ажиллагааг түлхүү явуулж
байгаа болов уу.
Бага насны хүүхэд ч хүчирхийлэлд өртөх болсон өнөөгийн нийгэмд эцэг эхийн хүүхэддээ
үзүүлэх үлгэр дууриалал хэр буй билээ,үүнд мөн сэтгэлзүй талын сургалт, ардын арга ухаан
болоод бидний гүн ухааны суурь болж ирсэн буддын сургаал тайлбарууд ч нэгэн арга болж
болох юм. Энэ мэтчилэн, хүний нийгэмд сэтгэлийн хөгжил, тодруулвал хүнлэг чанарын
ухамсар дадал дутсанаас элдэв хүчирхийлэл, зөрчилдөөн дунд амьдрах нөхцөл байдал үүсэж
буй нь хүүхэд залуус нийгэмд бие хүн болж төлөвшихөд сөрөг нөлөөтэй юм.
Хүн бүр, гэр бүл, хамт олон, улс орон гээд нийтээрээ элдэв зөрчилдөөнгүй амар амгалан аз
жаргалтай амьдрах эрмэлзэл нь хүн төрөлхтний нийтлэг нэгэн хүсэл биз ээ. Монгол ардын хэлц
үгэнд ч байдаг “Биеийн бөхөөр ганцыг дийлнэ, Сэтгэлийн бөхөөр мянгыг дийлнэ” хэмээсэн нь
дан ялах дийлэх тухай асуудал бус, сэтгэлийн хөгжил, ухаан билигийн хүч хичнээн чухал болох
тухайг уламжлалт ухаан сануулж буй хэрэг хэмээн тунгаана.
Хүний нийгэмд зөрчилдөөн ямагт байсаар ирсэн гэж хэлж болох ч, бид зөрчилдөөнөөс
зайлсхийх, түүнийг гаргахгүй байх, мөн ухаалгаар шийдэх нь хүний нийгмийн зорилт, гол
чанарт нийцэх хэрэг билээ. Угтаа бол, зөрчилдөөнөөс зугтаах гэхээс илүү зөрчилдөөн үүсэх уг
шалтгаантай тэмцэж, урьдчилан сэргийлэх нь бид хэрхэн оюун билгээ зөв хөгжүүлэхтэй
холбоотой болох талаар буддын гүн ухааны талаас нь тайлбар хийхийг хичээе.
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Учир нь, хүний сэтгэлийн язгуур чанарт зөрчилдөөн тэмцэлдээний сэтгэл бий юу гэвэл, мөн
чанартаа үгүй гэж хэлж болох ч, хэтдээ муу сэтгэлд автан түүнийг зөнд нь орхисноос
үүдэлтэйгээр бий болсон мэт төсөөлөл төдий зүйл юм.
Тиймээс бид сэтгэлийнхээ уг язгуур чанараа /угтаа бодь сэтгэл/ зөвөөр хөтлөх, хөгжүүлэх
талаас нь бодож, учир шалтгааны үүднээс эргэцүүлэн өдөр тутам дадуулах нь хүнлэг байх,
энэрэнгүй үзэлтэн байх зэргээр хувь хүнд төдийгүй нийгэмд ч амар амгалан амьдралын суурь
болох учиртай юм. Энэ тухай буддын шашны лам шавь нар хэрхэн яаж суралцдаг талаар бус,
энгийн хүмүүс ч бясалгал зэрэг аргаар өөрийн оюун сэтгэлээ эрүүл тайван байдлаар хадгалах
боломжтой гэдгийг буддын шашинтай төдийгүй өөр шашинт орнууд ч судалгаа,
туршилтуудаар баталж буй билээ. Иймээс энэ удаад, зөрчилдөөн гарах шалтгаан болоод
түүнийг багасгах арга болон үндэсийн талаар өөрийн ажиглалт дүгнэлтийг гаргахыг оролдлоо.
Зөрчилдөөн үүсэж буй учир шалтгааныг буддын шашны сургаал номлолд зааснаар хүний
сэтгэлээс эхтэй үүсдэг хэмээсэн байдаг. Энэ тухай Богд Зонховагийн3 “Шүтэн барилдахуйн
магтаал”-д “Ертөнцийн доройтол гутамшиг бүгдийн уг шалтгаан нь мунхагийн сэтгэл юм”
хэмээсэн байдаг. Мөн Энэтхэгийн их мэргэн бандида Басувандугийн "Авидарма" сударт “ Юмс
бүгд түүнийг эдэлж буй хэн бүхний хураасан үйлээс гардаг4” гэж заасан байдаг. Эдгээрээс
үүдэн тодруулвал,хүн сэтгэлдээ өөрийн мөн чанарт шүтсэн “би-д барьсан үзэл”-ийг хэт
эрхэмлэн, мөн аливаа зүйлийн мөн чанарыг хэтрүүлэн буруугаар бодсон “буруу атгаг" сэтгэлд
автсанаар бусдыг энэрэн нигүүлсэх сэтгэл нь дарагдаж, ингэснээр бусдад үл хүндэтгэлтэй
хандах эх үндэс болох юм.
Их хөлгөний сургаалд томоохон байр суурь эзлэх “Билиг барамид”-ын сударт өгүүлснээр
“бусдыг өөрийн эх мэт үзэж энэрэх нигүүлсэхүйн сэтгэлээр хандах” нь оюун билгийн чанадад
хүрэх сайн сэтгэлийн суурь ухаан болох тухайд өгүүлсэн байдагчлан, эдгээр сэтгэлийг эгнэгт
дадуулж, санаж сэрж явах нь өдөр тутамдаа төдий чинээний үйл болон сэтгэлийг хурааж буй
хэрэг тул, аливаа зөрчилдөөнөөс сэргийлэх сэтгэлийн тохинол буюу дархлааг өөртөө бий
болгож буй гэсэн үг юм. Үүний үр дүнд, аль тал нь буруутай болохоос эс хамааран сэтгэлийн
хүчээр зөрчилдөөнд хүрэхгүй байх арга зам аяндаа ургах хийгээд энэ нь угаас сэтгэлд суусан
байх дадлыг бүрдүүлэх, үүний тулд “нигүүлсэхүй”-н ухааны талаар судалж мэдэх нь хүний
язгуур чанараа сэргээн хөгжүүлэхэд хөтлөх аргын нэг болох юм.
Зөрчилдөөн нэгэнт хоёроос илүү хүмүүсийн дунд үүсэх үзэгдэл тул, нэг тал нь энэрэн
нигүүлсэх сэтгэлээр хандахад нөгөө тал нь ч гаргах гэж буй сөрөг сэтгэл хөдлөлөө дарах, эсвэл
хэтдээ ойлгон ухаарах замд хөтөлж, цаад хүндээ ч сайн нөлөөг үзүүлэх юм. Иймэрхүү арга нь
буддын ухаанд муу сэтгэлийн хүчийг сулруулах, түүнээс ангижрах ерөндөг хэмээн нэрлэгдэх
бөгөөд түүний үндэс нь гагцхүү сайн сэтгэлийн үндэс болсон “Нигүүлсэхүй”-н сэтгэл билээ.
Буддын гүн ухаанд хүний амар амгалан орших зам мөр нь зөвхөн сэтгэл гэж тусад нь авч үзэх
бус, хүний “бие, хэл, сэтгэл”-ийн цогц хэмээн заадаг нь ч учиртай юм.Үүнийг эл жишээн дээр
авч үзэхэд, сэтгэлдээ “бусдыг өөрийн эх мэт үзэн энэрэн нигүүлсэх сэтгэлээр хандах” аваас, уг
сэтгэлээс урган гарах үг хэл болоод биеэр хийх үйл ч мөн зөв тэгш байх үндэстэй гэсэн үг юм.
Зөрчилдөөн үүсгэж буй бие хүмүүсийн нэг тал нь сөрөг үг үйлдэл гаргахад, нөгөө талаас ч мөн
адил сөрөг үг үйлдэл ирэх нь олонтаа тул хүн бүр л “бусдын оронд өөрийгөө тавьж бодох”
буюу эсвэл “бусдыг өөрийн эхийн адил ачлалтайгаар бодох” аргыг тунгаан, улмаар дадуулан
хэрэглэж заншвал зөрчилдөөн үүсэхгүй, мөн эв эеэр шийдвэрлэх ухааны үндэс бүрдэнэ.
Хүний аливаа сайн болоод муу сэтгэл нь өдөр тутамд алийг нь дадуулснаас үүдэн тэр тал нь
илүү хүчтэй үйлчилж, үг хэл үйл хөдлөл болон гадагшилж буй.Тиймээс, зөрчилдөөн үүсэх
болсон сэтгэлийн төлөв байдлыг буддын гүн ухааны үүднээс нэгтгэн дүгнэхэд, муу сэтгэл буюу
нисванист автсанаас үүдэлтэй хийгээд, тодруулвал "би-д барьсан үзэл5", түүнээс үүдсэн "буруу
атгаг6"санаанаас бий болдог байна. Энэ тухай Нагаржунай Богдын "Төв үзлийн ёзоор билэг
оюун" хэмээх номонд тодорхой номлосон байдаг.

3

Zonkapa.2015

4

Avidarma.2007:114 хуудас

5

Nagarjuna.2006:25 хуудас

6

Nagarjuna .2006:24-26 хуудас
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Тэгвэл, муу сэтгэлийг тэжээж буй “буруу атгаг”-ийг танин мэдэх, улмаар “буруу атгаг”-ийг
тэжээж байдаг “би-д барьсан буруу үзэл”-ийг танин мэдэх хэрэгтэйн дээр, үүнийг
гүнзгийрүүлэн эргэцүүлвээс, юмс өөрийн мөн чанараас бүтээгүй гэсэн "хоосон чанар"-т хүрч
ухаарах бөгөөд, энэ үед муу сэтгэлийн эцсийн уг шалтгаан няцаагдана гэсэн номлолтой байдаг.
Тиймийн тул, сэтгэлийг тохинуулах гүн ухааныг учир шалтгаан талаас нь бодож эргэцүүлэн,
дадуулж хэвшүүлэх нь бидний амар амгалан, аз жаргалтай амьдралын суурь ухагдахуун болох
болов уу.

Дүгнэлт
Өнөөгийн завгүй нийгэмд мөн адил завгүй орших хүмүүний сэтгэлд эрх чөлөө, амар амгалан,
аз жаргалыг бүрдүүлэх сэтгэл тохинуулах нэгэн арга ухаан болгон буддын гүн ухааны тайллаас,
түүн дотроос “Их хөлгөний сургаал”-аас зарим нэг жишээн дээр тайлбар хийн, хүний сэтгэлийн
хөгжилд нэмэр болох үндэс суурь, арга замын нэг болох болов уу хэмээн эрэл хайгуул,
ажиглалт дүгнэлт хийхийг оролдлоо. Энэ мэтээр энгийн амьдралын үндэс язгуур болсон хүний
оюун сэтгэхүйн талыг нь буддын гүн ухааны сургаалуудад үндэслэн ухамсарлах, хүний
сэтгэлийн хөгжлийн аливаа талуудыг учир шалтгааны үүднээс нь ажиглан тайлбарлах тал дээр
цаашид ч ажиглалт дүгнэлтийг өргөжүүлэх нь өнөөгийн нийгмийн хүний хөгжилд зохих хувь
нэмэр оруулах болов уу хэмээн найдаж байна.
Ном зүй
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The Needs of Mahayana Teachings,
Which Is the Key Buddhist Philosophy, in a Contemporary Society
Dulamragchaa JAVZANDORJ
Geshe Lharampa of Buddhist Philosophy, Gomang Monastery, India.

Abstract:
It is an effort to define the foundation of human intellectual development on the basis of analyzing
the needs of Mahayana teachings, which is the key Buddhist philosophy, in a contemporary society.
Human intellectual freedom and peaceful state of mind are negatively affected by various impacts of a
busy life style of the current society. It is my hypothesis that due to a lack of balanced state of human
wisdom such impacts further lead to negative social phenomena. Therefore, I have attempted to
explain the logics of such phenomena from a Mahayana perspective. Thus, it is an idea based on
Buddhist philosophical teachings to control effectively and consistently human mind and further
develop it positively.
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Удиртгал
Өнгө гэдэг нь хүнд харагдаж буй мэдрэмж бөгөөд үндсэн өнгө болох улаан, шар, хөх, хар өнгө
хэмээн ялгадаг. Өнгийг мэдрэх арга нь, гэрлийн спектр хүний нүдэн дэх гэрэл мэдрэгч эстэй
харилцан үйлчлэлцсэнээр өнгө үүсдэг байна. Өнгө нь гэрлийн эх үүсвэр ба гэрэл тусаж буй
объект, материалын физик шинж чанараас, өөрөөр хэлбэл тухайн материалын гэрэл шингээлт,
ойлголт зэргээс хамаарна. Гэрлийг судалдаг ухааныг хроматик гэж нэрлэх бөгөөд энэ шинжлэх
ухаан нь хүний нүдээр дамжин тархинд дохиолон мэдрэгдэх өнгөний мэдрэмж, өнгө үүсгэгдэж
буй суурь материалын чанараас шалтгаалах өнгө, урлагийн өнгөний онол, үзэгдэх гэрлийн муж
дахь цахилгаан соронзон цацаргалтын физик шинж зэргийг судална. Физикийн ухаанд гэрлийн
тусламжтайгаар хүн нүдээрээ мэдэрч буй биетийн нэгэн шинж чанарыг Өнгө гэнэ. Физикийн
шинжлэх ухаанд тодорхойлогдох Өнгийг хэл шинжлэлийн ухаанд хэлний тэмдэгтээр
илэрхийлнэ. Тиймээс өнгийг заасан нэршилийг хэлний баримтаар судлан гаргах нь түгээмэл
байдаг.
Өнгөний бэлгэдлийн анхдагч шинж нь түүний түгээмэл чанар болно. Энэ нь гагц физик шинж
чанарын талаас нь бус танин мэдэхүйн олон талууд, тухайлбал сансрын, сэтгэл зүйн, ид
шидийн хийсвэр гэсэн аль ч утгаар нэгэн адил юм. Эдгээрийг аль ард түмний уламжлалт
соёлын ухагдахуун, танин мэдэхүйд үндэслэн тайлбарлахаас хамаараад физик талаасаа бол нэг
өнгө хэдий ч харилцан адилгүй бэлгэдэл, төсөөллийг агуулсан байж болно.
Аливаа нэгэн хэлний өнгийг илэрхийлэх, ойлгох, хэрэглэх байдлууд нь өөр хоорондоо
ялгаатай байдгийнхаа хэрээр тухайн хэл соёлд л байж болох өвөрмөц утга, бэлгэдлийг
илэрхийлэх нь олонтаа байдаг тул монгол хэлний байдал дээр ажиглан онцлог талыг тодруулах
нь хэлээр илэрхийлэгдэх соёл, уламжлалаас үүдэлтэй танин мэдэхүйн онцлог ч тодрон гарах
магадлалтай хэмээн үзэж байна.
Сүүлийн үед монголчуудын өнгөөр бэлгэдэх өнгөний нэршилийн үүсэл гарал болон
тэдгээрийн бэлэгдлийн тухай соёл угсаатны зүйн ухаанд судлах хандлагатай байна. Энэ удаад
өнгөний нэршил, түүний учир шалтгааны талаар хэлний материал дээр үндэслэн ажиглалт
дүгнэлт гаргахыг хичээлээ.

1. Монголчуудын “Өнгө”-ний бэлгэдэлийн тухайд
Дорно дахины өнгөний тухай урлаг, урлалд Сүмбэ хамба Ишбалжир (1704-1788) “Цэцгэн эрхи”
шастиртаа дурьдсанаар тэн хөх, ногоон (номин), шунх (час улаан), энгэсэг хүрэн, хонд (улбар
улаан), шар, арам хөх долоон өнгийг “эцэг” өнгө, мөн бүх өнгөний суурь цагаан өнгө нь “эх”
өнгө, цайвар улаан, ягаан, шар, ногоон, хөх зэрэг үүсмэл өнгөнүүдийг “хөвүүн” өнгө, хар туяат
үнсэн саарал мэтийн муу зүгийн чөтгөр шулмыг зурдаг өнгийг “боол” өнгө гэх мэтээр нэрлэсэн
байна (Цүлтэм, 1986: 8).
Өнгөөр бэлгэдэх ёсны утга зүйн түвшинг аваад үзвэл байгалийн юмс үзэгдлийн өнгийг
тэмдэглэхээс эхлээд тэдгээрийн бүтвэр махбодын өнгийг нэрлэх, орон зай, зүг чигийг заах
(сансрын бэлгэдэл), язгуур давхрага, үндэстэн угсаатныг ялгах, ёс зүйн болон хийсвэр
ойлголтыг бэлгэдэх мэтчилэнгээр хэд дахин салбарлаж, нарийсан гүнзгийрсэн байна.
Монголчууд тэнгэрийг өнгөөр нь төлөөлүүлж “хөхрөгч”, “хөхөлзөгч” хэмээн нэрлэн, мөн
ногоог “ногоон” өнгөтэй, шороог “шар” өнгөтэй тус тус адилтган нэрлэдэг байна. Байгалийн
юм үзэгдлийн өнгийг олонх улс үндэстэн нэгэн янзаар үзэж сэтгэдэг боловч монголчуудын
дунд тэдэнтэй нийтлэг зүйл байхаас гадна газар шороог “дайр бор”, булаг усыг “хар”, өвс
ногоог “хөх” гэх зэрэг өвөрмөц нэршил ч бий.
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Монголчуудын эртнээс нэрлэж ирсэн таван өнгөний цогцолбор утга соёл, урлаг, аж байдалд
нэвтрэн орсны жишээ нь хар идээ (хар цай, хар архи,хар ус), шар идээ (шар тосны зүйл), ногоон
буюу хөх идээ (ургамал, жимс, ногоо), улаан идээ (мах шүүс), цагаан идээ (сүү, сүүн
бүтээгдэхүүн) зэрэг төвөн өнгийн идээ буюу” таван тансаг идээ” болно. Идээний зүйлийг
өнгөөр төлүүлсэн хэрэг бөгөөд энэ тохиолдолд, тухайлбал “цагаан” гэдэг нь өөрийн физик
шинж чанараараа илэрхийлэгдэж байна гэж үзэж болох бөгөөд нийтдээ уламжлалт ахуй,
үндэсний хоол хүнсний зүйлсээс үүдэн нэрлэгдсэн байх магадлалтай юм.
Японы Монгол судлаач эрдэмтэн Коибүчи Шиничи 1 монгол япончуудын өнгөний тухай
өгүүлэлдээ, газар тариалан эрхэлж суурин амьдардаг япончуудын амьдрал,нөгөөтэйгүүр морь
унан хээр талаар хонь малаа хариулан нүүдэллэн амьдардаг монголчуудын хооронд байгалийг
танин мэдэх байдал нь өөр байдгаас үүдэн монгол япончуудын өнгөний тухай ойлголт хэлээн
ялгаатай болох тухай өгүүлсэн байна. Монголчуудын хувьд бүтэн жилийн турш хөх тэнгэрийг
харж, хуурай сэрүүн агаартай, өргөн уудам хээр талд амьдарч байхад, япончууд зөөлөн дулаан,
чийглэг улиралд үзэж мэдрэх өнгөний мэдрэмж, төрөл харилцан адилгүй байх онцлогуудын
талаар байгальтай холбон дурьдсан байна. Түүн дотор, уламжлалт ахуйгаас үүдэлтэй,
үндэстний уламжлалт онцлогийг нэрлэсэн өнгөний илэрхийлэл нь ойлгоход хэцүү зүйл аж.
Жишээ нь, 梔子色 kuchinashi iro – шаргал /адуу малын өнгөөр бол шарга зүстэй төстэй/, харин
эсрэгээр монгол ахуйд хэрэглэдэг адууны өнгө зүс заасан үгийг япончуудад тайлбарлах, үгээр
онооход хэцүү байдаг байна.
Монголчуудын дунд өнгөний бэлгэдлийн нэгэн өвөрмөц зүйл нь мал амьтны зүсмийн
бэлгэдэл юм. Нүүдлийн соёл иргэншлийн олон зууны түүхэн явцад бүрэлдэн төлөвшсөн соёл
бол малын зүсийн нэршил, түүнд агуулагдах бэлэгдлийн утга юм. Малын зүсийн бэлгэдэл нь
түүний шинж тэмдэгийн, үүлдэр угсааны, өсөх үржихүйн талын олон бэлгэдэлт утгыг
илэрхийлнэ.
Малчид эцэг мал тавих, өмч хөрөнгө таслах, бэлэг дурсгах, тахилга үйлдэх, айл хотлын аж
амьжиргаа шинжих болон өдөр тутмын үйл хэрэгтээ малын зүсийг шинж тэмдэг, бэлгэдэлт утга
талаас нь нэрлэж иржээ. Түүгээр ч барахгүй мал ахуйн үйлд үнэнч хань нөхөр болсон хоточ
нохдынхоо зүсмийг хүртэл шилж өвөрмөцөөр нэрлэдэг байна. Жишээ нь: зүрх цагаан хар нохой,
дөрвөн нүдтэй халтар нохойг эрхэмлэн үздэг байна. Энэ нь мал сүргийн дайсан болсон хээрийн
амьтнаас өнгө зүсмээс зориуд харшуулан ялгаруулж байгаа учиртай юм. Малын зүсэмтэй ижил
юмуу хээр талын өнгөнөөс ялгарахгүй “хээрийн амьтан” хонь мал руу дайрах вий хэмээн
сэрэмжилж тийнхүү зүрх цагаан хар, дөрвөн нүдтэй халтар нохойгоор малаа мануулдаг байна.
Цагаан зүсэм нь мал сүргийн тэргүүн, эх түрүүг тэмдэглэх нэгэн зүйл бэлгэдлийн утгатай.
Жишээ нь, Заан цагаан азарга,Амгай цагаан,Том цагаан,Ам цагаан,Цуутын цагаагч гүү, Цуурай
цагаан унага /цолмон цагаан/ гэх мэт. Эдгээрийн “цагаан” гэдэг нь зүсмийг нэрлэх бөгөөд харин
өнгө заасан үгийн өмнө орсон үгийн хамтаар адуун сүргийн манлай, тэргүүн, эцэг эх малын
төлөөлөл гэсэн утгыг агуулна.
Цагаан зүсэм нь мөн мал сүргийн өсөх үржихүйн бэлгэдэл болдог. Жишээ нь : Цотон ноёнд
адлуулан Гурван голын бэлчирт цөлөгдсөн Гэсэрийн аав Сэнлон, ээж Амаржил хоёрын мал нь
төллөхөд хониноос нь эхлээд дун цагаан хурга гарснаар мал сүргээр баян цатгалан болохын
сайны ерөөлийг бэлэгддэг. Жишээ өгүүлвэл, монгол угсаатны баатарлаг туульст :
“Хоёр дагины өмчит өргөө бараа, албат иргэн гэр малыг ялгаж, мянган цагаан тэмээндээ
өргөө бараагаа ачиж.. ” (Эрийн сайн хан харангуй 1986: 51)
гэсэн дүрслэл нь дараалсан олон дайн тулааны дараа ирээдүйн энх тунх, эрх жаргалаар баян
тансаг болохыг, дайн дайснаа дараад тайван тогтуун аз жаргалтай амьдралыг зөгнөн
бэлгэдсэн санаа байна.
Мөнх тэнгэрийн тахилгад “нэгэн цагаан морь, халзан цагаан хонь” өргөл болох зан заншил
байгаа нь цагаан зүсмийн, халуун хошуут малыг ариун хэмээн эрхэмлэн өргөлийн дээж
болгодог заншилыг илэрхийлж байна. Тэнгэрийн тахилгад цагаан хониор шүүс тахил өргөдөг
заншлыг монгол шидэт үлгэрт:
1

鯉渕信一 1983「モンゴルにおける色彩語--その用法と色彩観」『アジア研究所紀要』10
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“Хув бор хониноос минь хундан цагаан хурга гараасай, хурмаст тэнгэрээ тахих юм
сан” гэж бодож явдаг байжээ (“Болдоггүй бор өвгөн” 1982:81).
Энэ мэтээр монгол ахуйгаас үүдэлтэй өнгөний нэршил нь өвөрмөц бэлэгдэлт чанарыг агуулан
хэлнээ тусгалаа олсон байна.

2. Монголын үлгэр туульст илрэх “Цагаан өнгө”-ний бэлэгдэлт утга
Урлаг урлалын зүйлд “цагаан” гэдэг бол бүх өнгөний цогцлол, “хар” гэдэг бол бусад өнгөний
дутмагшил болохоос бус жинхэнэ өнгө бус гэж үздэг байхад, монгол өнгөний бэлгэдэл зүйд
“хар, цагаан” хоёр өнгө нь бэлгэдлийн утга үүсгэж “эцэг,эх” хоёр гэж үздэг.
Монголчуудын уламжлалт байгалийн ухаанаас үзвэл өнгөний бэлгэдлийн хамгийн анхдагч
эсрэгцэл нь гэгээ харанхуй, гэрэл сүүдрээс иш үндэстэй “хар”, “цагаан” өнгө юм.Хар цагааны
эсрэгцэл нь өнгөний олон дагнаасын дотор бүх гэгээн бараан өнгийн үнэмлэхүй хурц
илэрхийлэл нь бөгөөд улмаар байгалийн, гүн ухааны, угсаатны соёл талаас нь тайлж болох
олон бэлгэдэлт утгыг бүрдүүлдэг гэж хэлж болохоор суурь өнгө юм.
Хар, цагаан өнгөний олон утга, тухайлбал сайн, муу үйлийн бэлгэдлийг илэрхийлэх тухай, энэ
нь угтаа байгалийн үзэгдлийг өнгө будаг төгс уран аргаар дүрсэлсэн эртний домог зүйн
сэтгэлгээтэй холбоотой. Тухайлбал, цагаан өнгө нь нарны гэрэл, гэгээн цагаан өдрийн дохио
төлөөлөл болж дүрслэгдээд, эртний хүмүүсийн байгалийн үзэгдэл, үзэгдэх орчиноо мэдрэх
таних сэтгэхүйгээс үүсэлтэй болов уу. Уг ойлголт нь улмаар, ил тодорхой, цэвэр ариун, сайн
сайхан үйлс хэргийг бэлэгдэх санаа болж, уг утга нь сэтгэхүйн түвшинд гүнзгийрэн
хадгалагдсан болохыг харж болно.
Үүний зэрэгцээгээр хар өнгө нь шөнийн харанхуйг төлөөлөх дүрслэл болж, энэ нь мөн улмаар
эчнээ нууц,үл харагдах, хар муухай хэргийн бэлэгдэл санааг агуулан утга гүнзгийрсэн
байна.Монгол туульст хар өнгөний бэлгэдэл нь цагаан өнгөний бэлгэдлээс давтамж олон
байдгийн дээр илүү хүчтэй, мөн нууцлаг ид шидтэй утгыг ч илүү дүрсэлдэг гэж хэлж болно.
Жангар туульд, “Арван цагаан хуруун дээрээ тугаа авсан алтан дэлхий бүгдээр миний гэж
эзэлж суудгийг.. ” гэж гардаг нь цөм бэлгэдэлт утгатай гэхээс илүү заяамал өнгөөс гаралтай
чимэг үгс гэжээ2.
Харин дараах байдлаар домог үлгэр, баатарлаг туульст илрэх “цагаан” өнгийн бэлгэдэлт
утгыг авч үзье.
・Урианхайн туульст: ..далан таван тэрэмтэй далай цагаан өргөө ширмэл цагаан үүд..
(“Эрийн сайн хэцүү бэрх” МАБТ 1982: 119)
・Баяд туульст: ...дунгийн цагаан өргөө.. (Бум-Эрдэнэ, 1985: 122)
・Дөрвөд туульд: ..дуутай мөндөр хааны огторгуйн цагаан цэцэг болсон дунгийн цагаан
Байванхаан... (“Дуутай Мөндөр” 1989: 25)
・Хан харангуйн туульд: ...далан найман оосортой далай цагаан үүд...
(“Эрийн сайн Хан харангуй” 1986:32)
・ Халх туульд: ...аав ээж хоёрын ордон цагаан өргөө.. (“Агийн улаан Хаан” ХАТ 1982: 16)
гэх зэргээр дүрсэлсэн нь тэдний дэлгэр баян, тансаг сайхныг бэлгэдэн илэрхийлжээ.
Мөн цагаан өнгө нь монгол домог зүй, бөө мөргөлийн төсөөллөөр нарны гэрэл, өдрийн цагаан
гэгээ, тэнгэрийн элч, баруун зүгийн тавин таван хөх тэнгэр, цагаан тэнгэр гэх зэргээр өнгөөр
төлөөлүүлсэн бэлэгдлийн утгыг үлгэр, туульст ч хэрэглэдэг. Жишээ дурьдвал,


Тэнгэрийн цагаан анчин гэж нэрлэгддэг баатрын төлөөлөл:
...Эрт урьд цагт Хөхдэй мэргэн хөвөн цагаан морио унаад хөгнөн цагаан нум саадгаа
агсаад.... . (“Гурван марал” МАДҮ 1989: 49)

2

С. Дулам “Монгол бэлгэдэл зүй дэд дэвтэр өнгөний бэлгэдэл зүй” 2000: 21
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Халх, хотгойд бөө удганыг “ Тэнгэрийн цагаан улаач ” хэмээн цоллодог:
... Буш хөвгүүн... Моготой хааны ордонд хүрээд бөөг олж доод хааны шалтгаалсныг
хэлээд “ Таныг залахаар ирэв би ” гэж хэлсэнд бөө хүн цагаан малгай, цагаан дээлээ
өмсөөд, цагаан морио унаад гараад явав. (“Өнчин Бүш хүү” МАҮ 1982, 95)

Эдгээрээс үзэхэд тэнгэрийн цагаан анчин, тэнгэрийн цагаан улаач гэсэн нь зүгээр өнгө заасан
үг биш, “цагаан зүгийн тэнгэр” гэдэгтэй холбоо бүхий монгол домог зүй, улмаар бөө
мөргөлийн “цагаан үйлийн эзэд”-ийн нэг гэсэн утгатай болно. Дээр өгүүлсэн цагаан малгай,
цагаан дээл өмсч, цагаан морь унаж явдаг байсан нь бөө мөргөлийн зан үйлтэй холбогдож
байна.
Харин цагаан сарын шинийн нэгэнд гэр хотлоороо, хаан харцгүй цагаан дээл өмсөж, цагаан
морь унаж байсан нь бусад түүхэн сурвалжид тэмдэглэгджээ. Иймд энэ нь үлгэрийн уран
зөгнөлт ухагдахуун төдий бус,уламжлалт зан заншилд биеллээ олсон ёс заншилыг хэлж буй
хэрэг хэмээн үзэж болохоор байна.
Дээрхээс үүдэн “цагаан” өнгөний нэршил орсон уламжлалт зан заншилын томоохон төлөөлөл
болох “Цагаан сар”-ын тухай дэлгэрүүлэн тайлбарлая. Хаврыг угтах ёс заншилыг илэрхийлэх
энэхүү нэр нь хэрхэн “цагаан өнгөтэй сар”болох тухай утга учирыг тодруулья. Цагаан өнгөөр
бэлгэдсэн, монголчуудын билгийн улирлын тооллын жилийн эхэн “ Цагаан сар ” нь тэнүүн
цагийг угтах “шинэлэх ёс” тул, үүнд оюун ухаан, ахуй амьдрал, шашин шүтлэг, уламжлалт
ухааны бүхий л сайн сайхны бэлгэдэл болон мэндэлж хүндлэх ёсон бүгд цогцолсон байдаг.
Цагаан сарын шинэлж цагаалах ёс нь шинэ жил, шинэ сар, шинэ өдрийн эхнийг ард олноороо
бэлгэшээн тэмдэглэж өтгөсөө өргөж, нялхасаа баясгах, өөрөөс дээш үеэ дурдан, ураг төрөл,
удам гарвалаа мэдэлцэх зан үйл юм.
Монгол ёсны бэлгэдлээр цагаан морь унан, цагаан хувцас өмсөж, цагаан хадаг дэлгэн золгож,
цагаан сэтгэлийн цайлган, халуун үг яриа хэлэлцэн, цагаан идээ, цагаалгаа хуваан хүртэж,
цагаан зүст халуун хошуут малаа сааж, цагаан зүг зүглэх, цагаан сэтгэлийн тоглоом наадгай
наадах зэргээр оюун санаа, эд хэрэглэл, идээ будааны дээж бүхнээ “цагаан” өнгөөр нэрийдэн,
мөн “цагаан” бүхнийг ийнхүү хэрэглэж буй нь угтаа ирж буй цагийн угталаар гэгээн гэрэлтэй,
хиргүй тунгалаг, ариун дагшин байхыг бэлгэдэн цаашдын сайн өдрүүдийг залгамжлан явах
билэгт сайн өдрийн эхлэл хэмээх утга агуулдаг байна.
“Цагаан” өнгө нь мөн сайхан сэтгэл, сайн үйл бүхний илэрхийлэл бөгөөд амьдралын гэрэл
гэгээлэг сайн талын төсөөлөл болдгоороо бусад өнгөнөөс өвөрмөц онцлогтой. Ноён хутагт
Данзан Равжаа “ Хоёр нь” хэмээх зохиолдоо “...цагаан хар хоёр нь, авах гээх хоёр... ”(Г.
Лхагвасүрэн, Ноён хутагт Данзан Равжаа. УБ, 2003:99) хэмээсэн байна. Үүнээс үзэхэд гүн
ухааны үзлээр “цагаан” өнгө нь танин мэдэхүйн зөв талын тусгал болж байна. Ийнхүү цагаан
өнгөний тухай уран зохиолд дурдахдаа түүний утгыг энгийн хэлбэрээр байгаль дэлхий, ахуй
амьдралтай холбон, зөв сэтгэл, мөн зөв үйлдэлийг төлөөлүүлэн илэрхийлжээ. Жишээ нь:
・Илт нигуур нь хар ч, далд сэтгэл нь цагаан
Эрдэм номоор баян ч эд агуурсаар ядуу
(Л. Хүрэлбаатар “Огторгуйн цагаан гарди”. УБ, 1996:66 )
・Баруун талд жажуулдсан Мял богд шиг туранхай өвөө
Бараан царай, цагаан сахал, цагаан сэтгэл нь..
(Р. Чойном “Сүмтэй будрын чулуу” УБ, 1990:155)
・Ханан ханатал минь ундаалсан эхийн цагаан сүү гэдэг
Хайлан хайлан ундарсан, эхийн цайлган сэтгэл буюу “Эхийн цагаан сүү”
(Д. Нямаа “Монголын уран зохиолын дээжис” УБ, 2006:73)
・Баасан од адил өвөр бусдад тустай сэтгэлийг гялалзуулж яв
Бадма цэцэг адил дотроо зөөлөн цагаан санааг төрүүлж яв
(Л. Хүрэлбаатар “Огторгуйн цагаан гарди” УБ, 1996:91 )
Эдгээрээс үзэхэд хүн сайн санаа, хиргүй тунгалаг сэтгэлтэй, энэрэнгүй зөөлөн сэтгэлтэй
бол зөв сайн болох тухай илэрхийлэлд цагаан өнгийг бэлэгдэлийн утгаар хэрэглэсэн байна.
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・Дуулим талын сувдан шигтгээ болсон дун цагаан гэрт, өглөө эрт…
(Р. Чойном “Сүмтэй будрын чулуу” УБ, 1990: 395)
・Уулын оддын дунд суугаад
Уран цагаан гэрээ бариад
Алаг нүдээ ирмэн байна уу
Алсаас чи минь дуулан сууна уу
(Д. Нямаа “Монголын уран зохиолын дээжис” УБ, 2006: 201)
Уг шүлгээс харахад амьдрал ахуйн гэрэл гэгээлэг бүхнээ байгальтай холбон цагаан өнгөөр
илэрхийлсэн байна.
・Намрын дэлгэр цагаан саран мэт тунгалаг саруул нигуурт ба
Нал шүр өнгө мэт хос улаан уруулт болоод цаст уулын эрхэс мэт цагаан цахиурт ...
・Ялгуусан таны тэгш сайн дөчийн тоо төгөлдөр
Яралзсан жигд бөгөөд нягт цагаан цахиур мэт...
(Л. Хүрэлбаатар “Эсаруагийн эгшиг дуун”УБ, 1999: 219, 243 )
хэмээн бичсэн нь байгалийн болон хүний үзэсгэлэнт байдал,гоо сайхныг магтан дүрсэлжээ.

Дүгнэлт
Дээр дурдсан жишээнүүдээс харахад Монголчуудын дунд өнгөний бэлгэдлийн суурь үзэл,
танин мэдэхүйд нөлөөлөх хүчин зүйл нь нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт ахуйтай
холбоотой илэрч буй нь харагдаж байна. Монгол ардын үлгэр, туульст цагаан өнгө нь мал
сүргийн манлай,эцэг малын төлөөлөл, мал сүргээр баян, өсөн үржихийн бэлгэдэлийг
илэрхийлсэн байна. Мөн хүний амьдралын баян тансаг,гэрэл гэгээтэй,сэтгэлийн хиргүй
тунгалаг,ариун сайхан, зөөлөн аядуу байдлыг илэрхийлж буй нь цагаан өнгөний үндсэн
чанарыг сэтгэлийн ариун дагшин байдалтай адилтган таньсан хэрэг болов уу.
Ийнхүү уран зохиолын зарим нэг төрөл зүйлийг авч үзэхэд, цагаан өнгө нь хүний сэтгэлийн
сайн тал, зөөлөн чанарыг илэрхийлэхээс гадна байгалийн болон хүний үзэсгэлэнт байдал, гоо
сайхны талыг ч бахдан илэрхийлэх төсөөлөл болжээ.
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The Symbolic Meaning of "White Color" Expressed
in Genre of Mongolian Literature
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Abstract:
We aimed to determine the new meaning of words derived from when a color name is connected
with other words, and how reflected our traditional culture, and patterns and symbols and features of
thinking.
In our study, we focused on various types of literary sources such as fairy tales, legends, epics, and
stories that clearly illustrate Mongolian lifestyle and customs, and we specifically observed phrases
that contain the white color names and highlighted the recognition aspects of linguistic applications.
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Түлхүүр үг: Нүүдэлчин малчид, гэр сууц, амьдрах арга ухаан, байгалийн зохицол

Удиртгал
Дэлхийн олонхи орны нүүдэлчин ахуйн судалгаанд Монголын нүүдэлчин малчидын
амьдралын хэв маяг, арга ухаан зонхилох байр суурийг эзлэн, бусад орны нүүдэлчин ахуйгаас
өөрийн гэсэн өвөрмөц ахуй, уламжлалт соёл заншилаараа ялгардаг билээ. Хэдэн зуун жилд
уламжлагдан ирсэн нүүдэлчин ахуй өнөө үед ч үнэ цэнээ хадгалсаар буй. Тиймээс энэ талаар
өвөрмөц онцлогийг нь судлан тодруулах, ашигтай талыг нь үнэлэн дүгнэх нь бидний нийгмийн
хөгжилд ч чиглэсэн судалгаа болох билээ. Учир нь өнөөгийн Монголын нийгмийн үйлдвэрлэл
болон хүмүүсийн амьдрал ахуйд гол байр суурь эзэлдэг бүтээгдэхүүн бол нүүдэлчин малчидын
эрхэлдэг мал аж ахуйгаас гаралтай бүтээгдэхүүн билээ. Ийнхүү өнөөгийн үйлдвэрлэл
технологид түшиглэсэн эдийн засгийн хөгжилд ч нүүдэлчин малчидын нийгмийн үйлдвэрлэлд
эзлэх байр суурь, мөн нүүдэлчин малчидын уламжилж ирсэн зан заншил, амьдралын арга
ухаанаас суралцан өвлүүлэх нь монгол хүний эрүүл амьдрал, ээлтэй орчинг бүрдүүлэхэд
шаардлагатай, цаашид ч уламжлах ёстой зүйлсийн нэг билээ.
Тиймээс энэ удаад Монголын нүүдэлчин малчидын амьдралын туршлага, өвөг дээдсээс
залгамжилж ирсэн сургаал, уламжилж ирсэн ахуй амьдралын үнэт зүйлсийн талаар эргэцүүлэн
дүгнэж, өнөөгийн нийгэм ахуйд хэрэгцээтэй болон ашигтай байж болох үнэлэмжийн тухайд
тодорхойлон гаргахыг зорьсон юм.

1. Байгальд зохицсон шийдэл бүхий Гэр сууц
Эртнээс Монголын нүүдэлчин малчид нүүж суухад авсаархан, барьж буулгахад ч хялбар,
жилийн дөрвөн улирал, цаг агаарын нөхцөлд тохирсон гэр сууцыг хэрэглэж ирсэн. Гэр сууц нь
үйлдвэрлэл, орон зайн хэрэглээ, зориулалт, эрүүл ахуй болон байгаль цаг уурын зохицол, нутаг
орны бүрэн дүүрэн ашиглалт, мал аж ахуйд тохиромжтой байх тухай зэрэг онцлогуудыг нь
ажиглан дүгнэснээ нэгтгэе.
 Өрх бүрийн өөрийн Гэр үйлдвэрлэл, хамтын хөдөлмөр
Гэр сууцаа малын гаралтай түүхий эд буюу гарын дор байгаа материалаар өөрсдийн
гараар хийдэг. Гэрийн дулаалга болох дээвэр, туурга, өрхийг малын ноосоор хийсэн
эсгийгээр, тэдгээрийг бэхлэх оосор бүчийг нь малын хялгас, хөөвөр зэргээр томж хийсэн
уяагаар, ханын үдээс болон татлагыг малын арьс ширээр хийж байв. Гэрийн модоо
нутгийн дархчуулаар сонгуулан хана, унь, тооно, багана зэргээ хийлгэж байсан. Ингэхдээ
орчин үеийн байшин барьдаг шиг хөрөө раамд оруулан зүсэх биш, ширхэгийнх нь дагуу
цуулсан модыг гар аргаар урлан гэрийн доторх модон эдлэлийг хийж байсан. Энэ нь
эдэлгээ сайтай, нүүдлийн ая даахаар бөх бат, бас авсаархан хөнгөн байдлаар хийгддэг
байна.
Мөн энэхүү гэр үйлдвэрлэх, барьж босгох ажилд гэр бүлийн бүх гишүүд өөр өөрсдийн
чадах зүйлсийг гараар хийн оролцоно. Цаашилбал, эсгий татах ажлыг хот айл буюу ойр
зэргэлдээ айлын хүмүүс ч хамтран хийдэг тул ийнхүү гэр сууцаа босгох нь ганц нэг
гэрийн үйлдвэрлэл төдийгүй хот айл зэрэг бусад хүмүүс ч оролцох хамтын үйлдвэрлэл
болох аж. Ийнхүү нүүдэлчин малчид гэр барих материал болон босгох үйлдвэрлэл,
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цаашилбал засварлан сэлбэх ажлыг ч зуун хувь өөрсдийн хөрөнгөөр, гэр бүлийн
гишүүдийн өөрсдийн гараар, өөрсдийн ур ухаанаар, өөрсдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн
босгож буй нь уламжлалт үйлдвэрлэлийн технологийн сонгодог хэлбэрийг харуулж буй
хэрэг юм.
 Эрүүл ахуй, байгаль цаг уурт зохистой Гэр сууцны ашигтай шийдэл
Монгол гэр нь гаднаасаа жижиг мэт харагдах ч дотроо багтаамж сайтай байдаг ба
хэдэн хүн амьдрахаас шалтгаалан анхнаасаа том жижгийн хэмжээг нь өөрсдөө сонгон
хийдэг. Гэр нь орой дээрээ тоонотой тул гэрийн доторх агаар байнга солигдож байхаар
зохицогдож, агаарын урсгалын зөв гольдролтойг харуулдаг. Дээрээс халуун агаар орж
ирэх тул хүйтний улиралд нарны гэрэл ч тусан дулаанаа алдахгүй байх, мөн халуун
улиралд гэрийн хананы хормой хэсэг буюу хаяаг шууснаар халуун агаар гэрт
хуримтлагдахгүй сэрүүн салхины солбицол үүсгэн, аль ч улиралд агаарын солилцоо сайн
явагддаг тул хүний эрүүл агаараар амьсгалах таатай орчиныг байгалийн зохилдолгоогоор
бүрдүүлсэн гэсэн үг юм. Хүйтний улиралд хаяа хатавчийг эсгий туурга давхарлах, мөн
гаднаас нь элс шороогоор манан дулаалснаар гаднаас хүйтэн орохгүй байх, дулаанаа
гадагш алдахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
Гэр дотор бол тулга, зууханд гал түлэн гэрийг нийтэд нь халаах дулааны хэрэгсэлтэй.
Тулга зуухыг дулааныг үүсгэх төдий бус, дээр нь тогоо тавьж хоол ундаа хийх, сүү
цагаан идээгээ боловсруулах зэрэгт байнгын ашиглахаар бодож барьдаг. Нүүдэлчин
малчдын хувьд гар доор байх малын хатсан баасыг шигшин хурааж өвлийн түлшээ
бэлдэх, хангай газар амьдардаг малчид унасан мод мөчирийг түлш болгон хэрэглэнэ.
Энэ мэтээр байгальд ээлтэй, хаягдалгүй байдлаар дулаан, тогны асуудлыг өөрсдийн
нөөц бололцоондоо түшиглэн хэмнэлттэй шийддэг байна.
Харин салхи шуургатай үед гэр хөвсөлзөхөд гэрийн тоононы голоос олсоор саванд
хийсэн ус юмуу өөр бусад хүнд юм уян дүүжилснээр гэр хийсэх, нурахаас сэргийлнэ.
Мөн гэрийн оройгоор нар тусах зориулалтын тоонотой тул нүүдэлчин малчид унь дагаж
нүүх нарны гэрлийн шилжилтээр өдрийн цагийг баримжаалдаг. Гэрийн хана нь олон
тооны нүхтэй байдаг тул ханын толгойд гэрийн жижиг хэрэглэлүүд, мөн эмээл хазаар
ногт цулбуур зэрэг мал аж ахуйн хэрэглэлүүд, сав суулга халбага шанагаа өлгөх зэргээр
илүү олон тавиур, нүсэр тавилга хийж зай эзлүүлэхээс зайлсхийсэн цэгцтэй амьдрах
арга ухааныг илэрхийлэх ажээ.
Тооныг тулах хос багана нь гэрийн тэнцвэртэй байдлыг ханган гэрийн дунд байрлах
бөгөөд уг ханаар гэрийн хойд урд баруун зүүн зүгүүд зааглагдахын дээр зүг бүр
билэгдэл, онцлогтойгоор ашиглагддаг. Тухайлбал, баганаас дээш буюу хойд хэсэг нь
өрхийн тэргүүн байрлах хүндтэй орон зай болох тул гаднаас ирэх зочидоо ч аль болох
дээш нь буюу хүндтэй орон зайндаа урин суулгадаг заншилтай.
Монгол оронд ээлжлэх дөрвөн улиралдаа гэрийн туурга, хаяавч зэргийг давхарлах,
эсвэл нимгэлэх, мөн хаяаг шуух зэргээр цаг агаар улирлын нөхцөлд тааруулан гэрийн
доторх халуун дулааныг зохицуулах асуудлыг хялбар аргаар шийдвэрлэжээ. Цаг агаарын
нөлөө, мөн удаан эдэлгээ зэрэгт мууддаг тул гэрийн туурга, дээврийг малаас гарах
түүхий эдээ бүтээгдэхүүн болгон түүгээрээ шинэчлэн сэлбэн сайжруулах боломж ч бий
юм.
Байгаль цаг уурын нөхцөлд зохицох, мөн малын бэлчээр болон ус ундаар дутахгүй,
байгалийн бэрхшээлд автахгүй аюулгүй байдлыг хангах үүднээс малчид өвсний соргог,
усны тунгалагийг сонгон малын тарга тэвээргийг сайжруулж онд мэнд оруулахын тулд
малчид жилд 3-4 удаа отор нүүдэл хийдэг. Иймээс гэр сууцаа барьж буулгахад амар
хялбар байдлаар бодож хийсэн байна. Гэр сууцыг бүгдээрээ хамтран барьж буулгах тул
хамтын хөдөлмөрөөр хугацаа орохгүйгээр хялбархан бүтээх, зөөх боломжтой байдаг нь
түүний амар хялбараас гадна гэр бүл болон хот айлын эв найртай бүтээлч чанар
уламжлагдах нэгэн суурь болох юм.
Иймээс гэр сууц нь хүний эрүүл ахуйг хангасан, мөн байгаль цаг уурын элдэв
өөрчлөлтөд зохицсон, дотроо нүсэр олон хэрэгсэлгүй, орон зай болон байгалийн
гаралтай материалыг зөв зохистой ашигласан хэмнэлттэй шийдэл бүхий зохион
байгуулалттай, мөн хамтын бүтээл болох юм.
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 Гэр сууц геометрийн хувьд зөв шийдэлтэй болох нь
Гэр нь дан ганц өөрсдийн орон сууцны зориулалт төдий бус, хэрэгцээ шаардлагатай
үед олон төрлийн зориулалтаар хийж болох, мөн нэмж барих зэргээр тоо болон сонголт
чөлөөтэй байж болдог. Тухайлбал, өөрсдийн амьдрах гэрээс гадна, зочид олноор ирэх үе,
найр наадмын үе зэрэгт түр сууцны зориулалтаар “илүү гэр” болгон нэмж барьдаг. Бас
гэрт багтахгүй эдлэл хэрэглэл, цагаан идээ хадгалах зэргээр юм агуулах савны
зориулалтаар “жижиг гэр” болгон барьсан байх нь ч бий.
Монгол гэр дугуй хэлбэртэй байдаг нь, гэрийн ханыг тойрог маягаар босгож, түүн дээр
унийг тоонын толгойд холбох огтлогдсон конусын гадаргуу маягаар баригдах ба энэ нь
угтаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бүтээгдсэн нь эдүгээ үед нотлогдоно. Тухайлбал,
эртний Грект өгөгдсөн урт бүхий утсаар хамгийн их талбайтай дүрс нь тойрог байсан
гэдгийг Дидоны бодлого маягаар томъёолж байсан түүхтэй бөгөөд мөн буддын
шашинтай энэтхэг төвдөд сүм хийдийн дээврийг (Зураг 1)-т үзүүлсэнээр хийдэг байжээ.
Энэ нь борооны ус тогтохгүй маш хурдан доошоо гулсан буух тэр муруйн хэлбэрийг
сонгосон бөгөөд ингэснээр дээврийн эдэлгээг олон жилийн насжилттай байлгах
зорилготой байжээ.
Энэ муруйг Брахистохроны муруй хэмээн нэрлэдэг бөгөөд үүнийг 1696 онд Францын
суут математикч И.Бернулли нээсэн бөгөөд үүгээр динамик оновчлолын бодлогуудын
эхлэл болох вариац тооллын онол бий болох үндэс суурь тавигдсан юм.
Дээрх асуудлыг 2000-аад онд манай монголын математикчид орчин үеийн математик
загварчлалын аргаар1 ажилд нотлон харуулсан байдаг.
Зураг 1

Ийнхүү монгол гэр нь шийдлийн хувьд хэлбэр дугуй, бас дээшээ шовгор хэлбэртэй хийгдсэн
нь санаандгүй хэрэг бус шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бүтээгдсэн болох нь батлагдаад буй тул
нүүдэлчин малчид эрт үеэс нарийн арга ухаанаар аж амьдралын тав тухтай байдлаа хангаж
ирсэн болох нь харагдаж байна.

2. Нүүдэлчин малчид өөрсдийн үйлдвэрлэлээр хэрэглээгээ хангах нь
2.1 Ахуйн хэрэглээний үйлдвэрлэл
Эрт үеэс нүүдэлчин малчид малаас гарах бүх түүхий эд болон өөрсдөө боловсруулсан
бүтээгдэхүүнээр хүнс, хувцас хунар, мал аж ахуйн эд хэрэглэл, ачлал уналгын хэрэглэл зэрэг
ахуйн бүхий л хэрэгцээгээ өөрсдийн гар үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж ирсэн байна. Үүнд:
 Жилийн дөрвөн улиралд зохицож амьдардаг тул хүнсний нөөц болон хэрэглээний хувьд
мөн улирал бүрт зохицсон хадгалах, боловсруулах арга ухаантай юм. Тухайлбал,
хүйтний улирал урт тул өвөл идэх мах, цагаан идээ голлосон хүнсээ нөөцлөн хадгалаад
хавар хүртэл хэрэглэдэг. Хавар мал төллөн завгүй байх үед намар өвлөөс эхлэн бэлдсэн
хатаасан мах буюу борц голдуу хэрэглэн биеийн дулаанаа хадгалах шим тэжээл болгоно.
Зундаа төл мал өсөн, цаг агаарын хувьд ч тогтуун болох тул малын сүү саалиа хураан
цагаан идээ боловсруулснаар махан төрлийн хүнсээ багасган айраг, тараг, ааруул зэрэг
цагаан идээгээ түлхүү хэрэглэдэг. Энэ нь хүний биед ч хөнгөн, гэдэс дотрыг амраах, мөн
1

B. Altansuwd, Ts.Battulga 2012, Б. Алтансувд, Д. Халтар 2007.
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сэргээн засах хүнс болно.
Таван хошуу малын сүүгээр өрөм, цөцгий, зөөхий, ааруул хурууд, ээзгий, шар тос, айраг,
тараг, хоормог, бяслаг зэрэг байгалийн аргаар хатаан боловсруулсан хүнсний
бүтээгдэхүүнээ хэрэглэнэ. Сүүг дангаар нь хөөрүүлж уух, цай ундандаа сүлж хэрэглэхээс
гадна, халуун тогоон дээр тусгай модон торхонд шимийг нь шүүн “шимийн архи” ч
гарган авдаг байна.
Малын махыг жилийн дөрвөн улиралд зохицуулан хэрэглэж хүнснийхээ гол хэрэгцээг
хангадаг нь, үхэр, ямаа, тэмээний махаар өвлийн цагт борц хийн хатааж, түүнийгээ зуны
дэлгэр цагт хэрэглэж байсан нь хөргөгчгүй нөхцөлд хүнсний бүтээгдэхүүнийг удаан
хадгалж идэх монголчуудын арга ухааны нэг юм. Түүний зэрэгцээ монголчууд хавар
яргуй идсэн ямааны мах биед эм, 10-12-р сард идсэн адууны мах биенд хоргүй, дүн өвөл
гурван есийн хүйтэнд идсэн хонины мах биед эм гэж үздэг.
Монголын нүүдлийн мал аж ахуй бэлчээрт дагнадаг тул малын мах болон цагаан идээ нь элдэв
бордоо, химийн гаралтай хадгалах бодис зэрэг хүний биенд харш зүйлгүйгээр шим тэжээл авах
эрүүл хүнс болохын дээр малчидын өөрсдийн гар аргаар боловсруулж, нөөцөлдөг гол
үйлдвэрлэл болох юм.
 Малын үс, ноос, ноолуур, хөөвөр, арьс шир зэргийг гар аргаар боловсруулан гутал,
хувцас, элдэв төрлийн уяа татлага гэх мэт мал аж ахуйн эд зүйлс хийнэ. Мөн эрчүүд нь
мод, төмрөөр малын ачлага уналгын хэрэгсэл, эмээл хазаар, аяга сав гэх мэт ахуйн эдлэл
хэрэглэлийг хийх, эсвэл уран дарханд мэргэжсэн хүнээр хийлгэж авдаг. Эмэгтэйчүүд нь
гэр бүлийн хүмүүсийн дээл хувцасыг өөрсдөө оёж үйлдвэрлэдэг бөгөөд энэ нь мал аж
ахуй, байгаль цаг уурт зохицсон байдлаар хийгддэг тул өдөр тутамд ч, онцгой ёслолд ч
өргөн хэрэглэдэг хувцас болно. Улиралдаа зохицуулан, өвөл бол хонины элдсэн арьсаар
доторлосон “үстэй дээл” болгон хийж, зун бол хөнгөн нимгэн дан даавуу торгоор “дан
дээл”, эсвэл богино дээл, хавар намартаа ялигүй зузаалсан “давхар тэрлэг” гэх мэтээр янз
бүрээр хийж өмсөнө.
 Нүүдэлчин монголчууд өөрийн гэсэн ур ухаантай, гарын уртай байсныг өнөөгийн түүх
соёлын дурсгалт зүйлүүдээс харж болно. Монголчууд өөрийнхөө ахуй амьдралын
хэрэгцээнд зориулан эмэгтэйчүүдийн гоёл чимэглэлийн эдлэл хэрэглэл, эмээл хазаарын
чимэглэлээс эхлээд аяга таваг, хэт хутга, хөөрөг, гаанс, алтлаг шармал бурхан зэрэг эд
зүйлсийг хийж ирсэн. Шинжлэх ухааны нарийн арга технологи хөгжөөгүй үед монгол
дархчуудын хийсэн эдгээр зүйлс нь өнөөдөр Дэлхийн соёлын өвд бүртгэгдэхийн сацуу,
музейн сан хөмрөгт ховор эрдэнэсийн эд хэрэглэл болон хадгалагдсаар байна. Эдгээр
урлагийн бүтээлүүд нь дэлхийд хаана ч дахин давтагдашгүй байдгаараа онцлогтой.
Монгол дархчууд төмрийг ширээж хатаах талаар нарийн технологитой байсны зэрэгцээ
орчин үеийн нано технологийн аргаар гарган авч буй химийн бодисыг нано бүтэцтэй
болтол нь нийлэгжүүлж байсныг манай зарим эрдэмтэд судалгаагаар харуулсан байдаг.
Иймээс нүүдэлчин малчид гаднаас хувцас болон ахуйн хэрэглээний зүйлс авах гэж тэр бүрт
дэлгүүр зорих шаардлагагүйгээр өөрсдийн хэрэгцээгээ гэр доторх гар үйлдвэрлэлээрээ бүрэн
хангаж чаддаг, өөрийн гэсэн арга технологитой, бие даасан үйлдвэрлэлтэй, түүнээ уламжлан
хадгалж ирсэн нь харагдаж байна.
2.2 Эрүүл чийрэг амьдрах уламжлалт арга ухаан
Орчин үеийн анагаах ухаан хөгжөөгүй байсан үед нүүдэлчин монголчууд элдэв халдварт
вируст өвчинөөс бусад өвчинийг уламжлалт арга ухаанаар урьдчилан сэргийлэх, мөн анагааж
ирсэн олон зуун жилийн баялаг түүхтэй. Уг уламжлалт арга нь эдүгээ монгол ардын анагаах
ухаан болон өргөжиж ирсэн байна. Гол үндэс нь нүүдэлчин ахуйд бий болсон байгалийн
гаралтай эм бэлдмэл болон ардын анагаах ухаанаас өвлөсөн арга юм. Үүнд.
 Цаг агаарын хатуу ширүүн болон зөөлөн дулаан янз бүрийн өөрчлөлтөд зохицсон хүнс
хооллолт эрүүл чийрэг амьдрах үндэс болж ирсэн тул эдүгээ ч уламжлагдан ирсэн байна.
Монголчуудын хэрэглэдэг сүү, цагаан идээ нь эмчилгээний чанартай болохыг өнөөгийн
шинжлэх ухаан ч судлах, нотлон гаргах хандлагатай байна. Монголчууд жилийн дөрвөн
улиралд гол шим тэжээлээ сүү, цагаан тос, айраг, хоормог зэрэг байгалийн бүтээгдэхүүн
хэрэглэн авч ирсэн уламжлалтай. Монголчуудын хэрэглэж буй цагаан идээ нь биед шим
тэжээл болох, мөн хордлого тайлах увидастай гэдгийг гаднаас ирсэн аянчин жуулчид ч
- 69 -

биеэр батлан өгүүлсэн тохиолдол олонтаа байдаг байна.
Хоол хүнснээс гадна нүүж суусан газар нутгийнхаа өвс ургамлыг өвөг дээдсээс
уламжилсан арга ухаанаар ялган авч, зөв хатаан, бие өвдөхөд шинж тэмдэгт нь бус
өвчинийг үүсгэсэн учир шалтгаанд нь тааруулан сонгож зохистой хэрэглэж ирсэн нь
ардын анагаах арга ухаан болох билээ. Мөн байгалийн амьтан болон малын гаралтай
бүтээгдэхүүн ч анагаах үйлчлэлтэйгээр ашиглагдаж ирсэн байна.
 Эртнээс нүүдэлчин малчид өвдөж бэртэх үедээ эм баригч оточ, мөн гарын эвээр эдгээх
бариач хүмүүст эмчийн адил хандан эмчлүүлж байсан байна. Дээр үед тархай бутархай,
хоорондоо хол зайтай нутагладаг байсны дээр нутаг хошуунд сайндаа нэг л бариач байж,
мориноос унаж хэмхэрсэн, тархи толгой нь гэмтсэн, төрж чадахгүй байгаа хүнд бариа
хийх зэргээр илааршуулж анагаадаг байсан аж. Эдүгээ ч Өрнийн анагаах ухаанаар
эмчлүүлээд найдваргүй гэгдэх хүмүүс ардын уламжлалт анагаах ухаанаар эмчлүүлээд
бүрэн эдгэрсэн тохиолдол олонтаа. Энэ нь уламжлалт анагаах ухааны гол арга нь
өвчиний өвдөлтийг шууд дарах арга хэрэглэхээс урьтаж, өвчний учир шалтгаан талаас нь
эм барих, засал хийх зэргээр анагаах нь түлхүү байдагт байна.
 Нүүдэлчин монголчууд ахуйн хэрэглээндээ зэс, гуулиар хийсэн шанага, аяга таваг, модон
сав суулга, гоёл чимэглэлдээ ч алт мөнгө, шүр сувд зэрэг биед харшилгүй, харин ч
ашигтай байж болох зүйлсийг хэрэглэж байв. Энэ нь өнөөдрийн бидний хэрэглэж байгаа
хуванцар эдээр хийсэн сав суулг,а эд хэрэглэлийг бодвол хүний эрүүл мэндэд харш
нөлөөгүй, байгалийн зохицолтой бүтээгдэхүүн болох юм.
Монголын нүүдэлчин малчид ийнхүү байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлд ч өлчир чийрэг, эрүүл
амьдарч ирсний гол үндэс нь байгалийн гаралтай хоол хүнс, байгалийн эм ургамал болон
монгол ардын анагаах ухаан билээ.

3. Нүүдэлчин малчидын Байгальд зохицох,байгалиа хамгаалах ухаан
Дэлхийн улс орнууд зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжин, шинжлэх ухаан техник,
технологийн дэвшил өндөр зэрэглэлд хүрч, даяарчлал мэдээллийн эрин зуунд амьдарч буй
өнөөгийн хүмүүсийн эдийн засгийн сэтгэлгээ нь аль болох бага өртөг зардлаар өндөр ашиг олж
авах, баян тансаг, чинээлэг амьдрах эрмэлзэлд хөтлөгдөж байдаг. Энэхүү зах зээлийн давалгаанд
Монгол оронд ч уламжлалаа умартан, хүрээлэн буй орчныхоо цэвэр ариун байдал, экологийн
унаган төрхт байдлыг алдагдуулах үйлдлүүд гарсаар буй бөгөөд энэ нь байгаль орчиноор
зогсохгүй хүний эрүүл мэндэд ч сөргөөр нөлөөлөх орчиныг бүрдүүлэх болов.
Нөгөөтэйгүүр, өнөөгийн зах зээлийн эдийн засгийн өрсөлдөөнд хэт автан хязгаарлагдмал нөөц
баялгаа “өрсөлдөн устгах” ажиллагаа даамжирч, ой модоо хярган гамгүй хандах хандлага
ихсэж байна.Тухайлбал, самрын бизнесийн төлөө ой модны бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулах,
мөн уул уурхайн олборлолтоор хөрсийг гэмтээх, ноолуурын бизнес хөөн ямаагаа хэт өсгөснөөр
сүргийн бүтцийг алдагдуулах зэргийг онцлон дурьдаж болно.Байгальтай зохисгүй харьцаж буй
бидний энэхүү үйлдэл нь нүүдэлчин монголчуудын байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах
сэтгэлгээ алдагдаж ирсний илрэл гэж болохоор байна. Бид тэрхүү уламжлалаа сэргээхийн тулд
түүх соёл, уламжлалт ахуйгаа эргэн харах цаг болсон мэт санагдана.
Малчид байгальтайгаа зохицож, хайр гамтай хандаж ирсэн уламжлалт арга ухаанаар баялаг
билээ. Тухайлбал,
 Нүүдэлчин монголчууд жилийн дөрвөн улиралд нутаг бууриа сэлгэн отор нүүдэл хийх
замаар бэлчээрийг зохистой ашиглах арга ухаанд суралцан уламжилсаар ирсэн. Өрх айл
бүхэн өөрийн өвөлжиж хаварждаг, зусч намарждаг газартай болсоор олон зууны нүүрийг
үзжээ. Энэ нь газрыг хуваарьтай өмчлөөгүй ч гэсэн нүүдэлчин малчидын амьдралын хэв
маягт хамгийн сайн зохицсон газар зохион байгуулалтын нэг хэлбэр байв. Гэтэл өнөөдөр
нэг дор тун багахан талбайд айлууд асар олноор бөөгнөрч, мал сүрэг нь хэт олширсны
улмаас бэлчээрийн даац хэтэрч, бэлчээр ихээр талхлагдан цөлжилтийг улам бүр
нэмэгдүүлэх аюулд хүргэж байна.
Ямааны ноолуур үнэтэй учир ямааны тоо толгойг улам өсгөхийн төлөө хичээж буй нь
өвөг дээдсээс уламжлан ирсэн, сүргийн доторх ямааны тоо толгойг цөөн хэмжээнд барьж
ирсэн мал маллах, бэлчээрээ гамнах арга ухаан алдагдсаныг харуулна. Учир нь ямаа бол
хонин сүргийн тав тухыг алдагдуулан тэднийг бэлчээрт дагуулан хөтөлж, хэт хөдөлгөөнд
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оруулан туйлдуулахын зэрэгцээ бэлчээрийг сорчлон иддэг муу нөлөөг ч үзүүлдэг аж.
Мөн сүүлийн жилүүдэд хурдан морь уяж, уралдуулах хүсэлтэй иргэд олширсон тул
адуун сүргийн тоо толгой ч мэдэгдэхүйц өсөн, малын бэлчээр талхлагдах бас нэгэн
нөхцөл болж байна.
Нөгөөтэйгүүр малын тарга тэвээрэг муудаж, малаас авах ашиг шим, мах сүү, ноос
ноолуурын, хэмжээ багасаж, чанар муудаж байна. Ийм учраас бэлчээрийн даацыг
алдагдуулахгүйн тулд мал сүргийнхээ тоо толгойг зохистой хэмжээнд барьж байх талаар
манай өвөг дээдсийн баримталж ирсэн арга нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болох
талаар судлаач Ү.Бадам2 математик загварчлалын орчин үеийн аргуудыг ашиглан нотлон
харуулсан болно.
 Монголчууд эртнээс нөөц багатай ойд модондоо гамтай хандаж, модыг дуртай үедээ хаа
хамаагүй огтлохгүй, зөвхөн гар урлал хийдэг дархчуул хэрэгтэй модыг сонгож авдаг
байсан уламжлалтай. Мөн томоохон гол горхины эхэнд байгаа мод, голын бургасыг тайрч
устгахгүй, голын ай сав газрын хайргыг олборлохгүй гэсэн хатуу ёс жаягийг баримталж
ирсэн билээ. Харин зах зээлийн системд шилжсэн энэ хэдэн жилүүдэд уул уурхайн
олборлолт зэргээр гол, горхи, нуур, шандны гольдрол өөрчлөгдөн олноор ширгэж, хүн
малын усны нөөц хязгаарлагдмал болох аюултай байна. Энэ нь бэлчээрийн мал аж
ахуйтай манай орны хувьд хохирол авчрах орчин нөхцөл болох юм.
 Монголчууд байгалиас ундрах булаг шанд, рашаан усыг ид шидийн ундаа мэт бишрэн
шүтэж, олон зуун жилийн туршид өвчнөө эмчилэн илаар шуулж ирсэн түүхтэй. Гэтэл
өнөө үед рашаан ус уух ёс журмыг сахилгүй, рашаан усны эхэн дээр байрлан
бохирдуулах, мөн рашаан усанд мах, цагаан идээнд хэрэглэсэн шанага сав хэрэглэдэггүй
уламжлалт ёсыг үл хайхарч буй нь уламжлал алдагдсанаас үүдэлтэй гэж үзнэ. Мөн
монголчууд эртнээс уул овоог тахиж ирсэн уламжлал нь ч уул ус, байгаль орчиноо
хайрлах үзэлд залуу үеэ хүмүүжүүлж, зааж сургах нэгэн арга гэж хэлж болно.

Дүгнэлт
Энэ удаад нүүдэлчин малчидын амьдралын хэв маяг, арга ухааны онцлогийг ажиглан
дүгнэснээ тоймлон гаргахыг оролдлоо.Монголын нүүдэлчин малчид эрт үеэс байгальд зохистой,
малд гамтай,малаас гарах түүхий эдээ зохистой ашиглах арга ухаантай, өөрсдөө өөрсдийнхөө
хэрэгцээг хангах үйлдвэрлэлтэй, бүтээгдэхүүнээ боловсруулах болон үйлдвэрлэх уламжлалт ур
ухаан, мөн гэр бүлийн гишүүдийн болон хот айл хамтарсан хамтын хөдөлмөртэй, өдөр тутмын
хөдөлмөрөөрөө дамжуулан үр хүүхэддээ арга ухаанаа уламжлуулах бодит орчинтой, эдийн
засагт ч хэмнэлттэй орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн амьдарч иржээ. Жилийн дөрвөн улирал бүхий
хатуу ширүүн уур амьсгалд ч ажрахгүй эрүүл чийрэг бие болон дархлаагаа хадгалах эрүүл хоол
хүнстэй, мөн уламжлалт анагаах ухаан, байгалиас хүртэх эмийн ургамал зэргээ зохистой
ашиглаж ирсэн уламжлал байна.

Ном зүй
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Abstract:
The purpose of the article is to illustrate the lifestyle of Mongolian nomadic herders and its
attribute of methodological with a few examples. Some of the ideas outlined in the article is
identify the approach of methodological that should be following to work by current
policymakers and young herders.
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