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Монголчуудын сэтгэлгээний 

түүхээс
 Хүн төрөлхтний түүхнээ Монгол хэмээх үндэстэн бүрэлдэн тогтож, алдраа

дуурсгасан нь маргаангүй тул түүний сэтгэлгээний адилсал буюу нэгдмэл
гүн ухааны сэтгэлгээ дуртай ч, дургүй ч төлөвшин боловсорсон нь зүй ёсны
хэрэг.

 Тиймээс Монголын гүн ухаан гэж байх эсэх тухай ярих нь утгагүй төдийгүй
хэрвээ тийн сөрөг байр сууринаас нотлоход хүрэх аваас Монгол үндэстэн
төлөвшин тогтоогүй, түүний түүхэн үйл явц, ололт амжилт хэмээгч нь
андуу ташаа зүйл байсныг давын өмнө батлан харуулах шаардлагатай
болно.

 Өөрийгөө Монгол хүн гэж тооцдог хүний хувьд энэ нь огтхон ч боломжгүй
ба угтаа өөрийнхөө оршихуйг, өөрийгөө ухамсарлахуйг бүрэн
үгүйсгэсэнтэй адил юм.



 Ингэхээр Монгол хүний сэтгэлгээний онцлогт тулгуурлан байгаль, нийгэм,
соёлын мөн чанарыг танин мэдэж, түүнийгээ утгын тогтолцоогоор
дамжуулан онол, арга зүйн түвшинд хүртэл илэрхийлдэг ухааныг
Монголын гүн ухаан гэж тодорхойлж болох юм.



Монголчуудын сэтгэлгээний 

түүхээс
 Гүн ухаан нь боловсролын тулгуур үндэс болдог учраас үндэсний өвөрмөц хэв маяг

зонхилсон үед өөрийн төрхийг хойч үедээ залгамжлуулан үлдээх, хүний амьдралдаа
баримтлах зарчмуудыг тогтоох, эрхэм зорилгыг төлөвшүүлэх зэрэгт онцгой ач
холбогдолтой. Суурь боловсрол эзэмшүүлэх хүрээнд энэхүү асуудлыг
шийдвэрлэснээр олон нийтийг хараат бус үзэл бодолтой, хүсэл эрмэлзлэлэээр
дүүрэн, түүндээ хүрэх арга замтай болгох нөхцөл бүрддэг.

 Гүн ухаанд үндэстний бус онол тогтолцоо зонхилсноор түүнд тайлбар хийх явдал
нэмэгдэж, амьдрал ба мэдлэгийн хоорондын ялгаа зааг гүнзгийрч, мэдлэгийн ач
холбогдлыг үгүйсгэх, түүний хүрээнд оюун санааны салбарт бусдыг дагалдах
баримтлалыг төрүүлж, үндэстний оюуны бүтээмжийг бууруулах үндсэн нөхцлийг
буй болгодог. Энэ нь гүн ухааны мөн чанарт харш хэрэг төдийгүй хүнийг бие даан
орчлон ертөнцийг танин мэдэх чадвараас нь холдуулан хөндийрүүлж, ужигран
даамжирвал аялдан дагалдагч, дуулгавартай боол болгон хувиргана.

 Гүн ухаан нь ийнхүү хувь хүн, үндэстэн, хүн төрөлхтөний оршин тогтнолын хөрс
суурь болж өгдөгөөрөө цаг ямагт улс төр, ашиг сонирхлын бүлэглэлүүдийн
анхааралд байж, түүнийг гартаа авахын төлөөх улайрсан тэмцэлд өртөж байдаг.



Гүн ухааны мэдлэгийн онцлог

 Гүн ухааныг хүн бүрт хамааралтай, тэдний сэтгэлгээний үр дүн болохыг нь мэдүүлэн
таниулж байж хувь хүний хөгжлийн үзүүлэлтийг дээшлүүлж, бүтээлч хөдөлмөрт хөтлөн
оруулах болно. Эдүгээ дэлхий нийтээр улс үндэстний хөгжлийг хэмжихдээ эдийн засаг,
хөрөнгө санхүүгийн түвшнээр бус хувь хүний хөгжлийн нь түвшингээр хэмжихийг
эрмэлзэж буй нөхцөлд тэрхүү гол объект болсон хувь хүний хөгжлийн тулгуур үндэс нь
гүн ухааны боловсрол байх ёстой.

 Гүн ухааны сэтгэлгээ нь хувь хүн өөрийгөө дээд зэргээр танин мэдэх, түүний үндсэн дээр
гайхамшгийг цогцлоож чадах авъяас чадвараа нээн илрүүлэх, амьдралын зорилгоо түүнд
чиглүүлэх, түүнийгээ хэрэгжүүлэх тухай чадвар мөн. Нэг үгээр хэлбэл хувь хүн болон
үндэстэн, хүн төрөлхтөний оршин тогтнолын тухай, амьдралын тухай ухаан бол гүн
ухааны мөн чанар билээ.

 Хүүхэд наснаас нь л гүн ухааны талаар зөв ойлгоц, байр суурьтай болгох явдал туйлын
чухал. Хүүхэд бүр хэлд орж өөрийгөө бусдад илэрхийлэх болсон үеэсээ гүн ухаанд
татагдаж, суралцаж эхлэдэг. Тэгэхээр гүн ухаан бол хүнд төрсөн цагаас нь эхлэн төлөвшиж
эхлэдэг бөгөөд насан туршийнх нь ертөнцийг харах, ухаарах толь болж, үйлдэх хийхийн
үндсийг бүрэлдүүлдэг. Үүндээ тулгуурлан бусад олон янзын үзэл бодлуудыг танин мэдэх
болсноор эцэстээ үзэл санааны өвөрмөц ертөнцийг бий болгодог. Ингээд үзэхээр гүн ухаан
нь аливаа хувь хүн, улс үндэсний хөгжлийн түлхүүр мөн юм. Үндэстнийхээ гүн ухааныг
алдсан улс гүрэн, өөрийнхөө бие даасан үзэл санааг тогтоон төлөвшүүлж чадаагүй хувь
хүн жинхэнэ ёсоороо хөгжиж чадахгүй. Тэд ямагт хуулбарлаж, идэвхгүй байдалд дасан
зохицдог.



Гүн ухааны мэдлэгийн онцлог

 Чухамдаа гүн ухаан бол хүн төрөлхтнийг үндэстэн хэмээн
ялгах нэг гол үзүүлэлт болж байдаг бөгөөд сэтгэлгээний арга
хэлбэр нь түүнийг тодорхойлдог.

 Үндэстэн бүхний гүн ухаан, түүнд суурилсан нийгэм,
соёлын хүчин зүйлүүд харилцан адилгүй байхын зэрэгцээ
хөндлөнгийн нүдээр харахад давуу болон сул талуудыг
өөртөө агуулж байдаг. Түүнийг хэзээ ч орвонгоор нь өөрчилж
бүх зүйлийг нь давуу шинжээр бүрдүүлж болохгүй бөгөөд
тийм ч учраас бусдаас шилдэг юм уу, дорой үндэстэн гэж
дэлхий дээр байдаггүй юм. Тэгэхээр үндэстэн өөрийнхөөрөө
л хөгжих ёстой.

 Гүн ухаан бол үндэстний энэхүү шинж чанаруудынх нь амин
сүнс, тэдгээрийн хоорондын амьд холбоо болж байдаг.



Үүсэл гарал, түүхэн үечлэл

 Монгол нутаг дээр он удаан жилийн турш хүн оршин амьдарсаар ирсэн ба

археологийн судалгаагаар 850.000 орчим жилийн өмнөөс хүн суурьшсан баримт

олджээ. Тэр цаг үеэс нааш хүний ухамсар сэтгэхүй, оюун санааны бүрдэл үйл явц

үргэлжилсээр ирсэн нь зайлшгүй бөгөөд Монголчуудын эртний өвөг дээдэс нь 3500

орчим жилийн тэртээгээс төр төстэй бүрдлүүдийг үүсгэн байгуулж, аймгуудын

бүлэглэл бий болгосон нь үндэстний нэгдмэл сэтгэлгээ төлөвшихөд жинтэй хувь

нэмэр болж, Хүн гүрэн байгуулагдсанаар төрийн оролцоо эрчимжиж, шинэ шинэ

утга агуулгаар баяжин гүн ухааны тогтолцоо ихэд төгөлдөржсөн юм.

 Монголын гүн ухаан олон талт агуулга бүхий нэгдмэл сэтгэлгээний бүтээл болсон

хувьд нь түүний түүхийг энэ үеэс эхлэн тооцож болох боловч түүнээс өмнөх үед

бүтээн цогцлуулсан оюун санааны асар их өвийг тооцохгүй байх аргагүй бөгөөд

түүний бодит гэрчлэл нь хадны сүг зураг, эд өлөгийн дурсгал, аман зохиолын утга

санаа, зан үйлийн уламжлал зэрэгт тод томруун тусгагдан үлджээ.

 Тиймээс Монголын гүн ухааны эхлэл үүсгэврийг Монгол үндэстнийг бүрэлдүүлсэн

хүмүүсийн нийтлэг оршин тогтнож ирсэн үеэс улбаалан хөөж судлах нь зүйтэй.



Үүсэл гарал, түүхэн үечлэл

 Гүн ухааны мэдлэгийг түүхэн үечлэлээр судлахдаа гол төлөв
түүхийн явцад шалгаран гарсан томоохон сэтгэгчдийн үзэл
санааны өв уламжлал дээр тулгуурлан, түүгээр баримжаа авч
тодорхой үечлэлд ангилан үздэг бол Монголын гүн ухааны
өвөрмөц онцлогоос шалтгаалан тийнхүү ангилахад ихээхэн
хүндрэл бэрхшээл учирдаг. Гэвч Монголын гүн ухаан нь
тасралтгүй, урагшлан хөгжсөөр өнөөдөртэй золгосон нь
маргаангүй үнэн. Түүний хувьсал хөгжлийн түүхийг
академич Ч.Жүгдэр

 1. Эртний үеэс XII зууны үе

 2. XIII-XIY зууны үе

 3. XY-XYIII зууны үе

 4. XIX-XX зууны эхэн үе

 5. XX зууны үе гэж ангилсан нь бий.



Нэр томъёоны асуудал
 “Гүн ухаан” хэмээх ойлголтын хувьд XIII зууны үед холбогдох “Арван буянт номын

цагаан түүх”-нд анх бичгээр тэмдэглэгдэн үлдсэн бөгөөд энэхүү зохиолд төрийн
долоон их бингийн нэгэнд тооцогдож өнгөрснийг хөөж онох бие даасан эрдэм
ухааны төрөл зүйл болохыг заасан байдаг. Тэгэхээр энэ нэр томъёо нь юуны өмнө
тухайн үед аливаа хүн өөрийн язгуур үндэс, гарал угсаа, түүх соёл төдийгүй гариг
дэлхий, орчлон ертөнцийн өнгөрснийг танин мэдэх, түүнд тулгуурлаж жам ёс, зүй
тогтлыг онон баримжаалах гэсэн утгыг агуулжээ.

 Түүнээс гадна “Цагаан түүх”-нд “2-рт, ирээдүйг угтаж онохын дээд оточийн бин, 3-
рт, битүүг таньж олох үлэмж мэргэний бин, 4-рт, одоо ахуйг төгс онохын магад
мэдэхүйн бин, 5-рт, бусад самбаа өгүүлэхийн урьдаас онохуй гайхамшигт сэцний
бин, 6-рт, аян авын үйлийг ёсоор мэдэх чадал баатрын бин, 7-рт, таван ухааныг
төгсгөхийн гэгээн билгийн бин” гэж дурьдсанаас үзэхэд чухамхүү утгаар “бин”
хэмээх уламжлалт нэр томъёо нь “философи”-той утга дүйж байна.

 Гэвч “бин” гэх үгийн төрөлх Монгол хэлний “цэцэн оюун, мэргэн ухаан” гэсэн утга
нь эдүгээ нэгэнт мартагдах болсон тул нэг талаас долоон бингийн нэгэнд зүй ёсоор
дурьдагддаг, нөгөө талаас судалгаа, сургалт, сурталчилгааны практикт цөөнгүй жил
хэрэглэгдэж байгаа “гүн ухаан”-ыг “философи”-той утга дүйлгэн хэрэглэж занших
нь зүйтэй юм.



Нэр томъёоны асуудал

 “хөтөл үзэл” хэмээх ойлголтыг гүн ухааны судлалд “парадигма”
хэмээн нэрлэдэг. Парадигма (Грекийн paradeigma буюу жишээ
загвар гэсэн үг) гэдэг нь оюуны болон бодит ертөнцийн харилцан
хамаарлыг тодорхойлох зорилгоор философийн шинжлэх ухаанд
хэрэглэдэг ойлголт юм...

 Өргөн утгаар нь парадигмыг тухайн шинжлэх ухааны хамтлагт
багтдаг гишүүд хуваан хүртдэг итгэл үнэмшил, үнэт чанар, техник
хэрэгслийн цуглуулга хэмээн тодорхойлж болно. Зарим
парадигмууд нь философийн мөн чанарыг агуулах ба тэдгээр нь
түгээмэл шинжтэй бүхнийг хамарсан байдаг бол нөгөө нэг хэсэг нь
судалгааны нилээд өвөрмөц, хязгаарлагдмал салбарт шинжлэх
ухааны сэтгэлгээг удирдлага болгож байдаг...Парадигма нь өөртөө
зөвхөн танин мэдэхүйн төдийгүй мөн тогтсон утга санааг агуулна.

 Тэдгээр нь бодит байдлын мөн чанарын тухай баталгаа,
шийдвэрлэгдсэн асуудалт талбарын тодорхойлолт болж
зөвшөөрөгдсөн арга ба тогтсон шийдлийг тогтоож байдаг>> юм.



Арга зүйн асуудал
 Монгол үндэстний оршин тогтнолын нэг чухал үндэс нь гүн ухааны сэтгэлгээний өв

сан мөн бөгөөд түүний эх үүсвэр, язгуур шинж чанар нь эртний үед төлөвшин
тогтсон байх зүй тогтолтой. Тийм учраас манай орны гүн ухааны судалгаанд эдүгээ
түгээмэл ашиглагдаж байгаа нэр бүхий томоохон сэтгэгчдийн бүтээл туурвил, үзэл
санаанд тулгуурлан Монголчуудын сэтгэлгээний онцлогийг тодруулах, түүхэн
хөгжлийн үечлэлийг тогтоох оролдлого нь нүүдлийн соёл иргэншлийн өвөрмөц
онцлогоос шалтгаалаад төдийлөн амжилтанд хүрэхгүй байгаа билээ.

 Дээрх хэвшмэл аргаар судлах нь Монгол дах буддын сэтгэлгээ, түүнээс хойшхи
үеийн гүн ухааны хөгжлийн түүх, агуулгыг дэлгэрэнгүй судлах бололцоог олгодог
боловч бичгийн сурвалжаар дамжиж ирсэн мэдээ баримт туйлын цөөн байдаг
Монголын гүн ухааны язгуур сэтгэлгээг судлахад учир дутагдалтай учраас
харьцангуй өөр чиг хандлагаар судлах явдал чухалд тооцогдож байна.

 Ийм учраас Монголын гүн ухааныг судлах зохистой аргачлалыг түгээмэл
үндэслэгээний арга зүй хэмээн томъёолж болох бөгөөд ингэж үзэх болсон гол
үндэслэл нь аливаа гүн ухааны мэдлэг нь сэтгэх тодорхой зарчимд тулгуурлана гэсэн
баримтлалаас үүдэлтэй. Сэтгэх зарчмуудын нэгдэл нь сэтгэлгээний бие даасан хэв
шинжийг илтгэдэг.



Арга зүйн асуудал

 Ийм хэв шинжийг бүрэлдүүлж байгаа зарчмууд нь үүсэл гарлын
хувьд цуваа болон хам цагийн алинд ч хамаарагдаж болох боловч
тухайн хэв шинж дэх сэтгэлгээний аль ч цар хүрээнд түгээмэл
хэрэгжих ёстой.

 Энэ үндсэн дээр гүн ухааны бие даасан хэв шинжийг зөвхөн гүн
ухааны мэдлэгийн хүрээнд ч бус, түүний орон, цагийн багтаамж
дахь соёлын үзэгдлүүдийн түгээмэл үндэслэлийг агуулсан
болохынх нь хувьд хөтөл үзэл (парадигма) гэж томъёолох
боломжтой. Эндээс үзэхүл “хөтөл үзэл” хэмээн онцгойлох нь гүн
ухааны урсгал чиглэлээс харьцангуй өргөн агуулгатай.

 Тэр нь өөрийн орон, цагийн хүрээнд төрөл бүрийн шинжлэх ухаан,
соёл, ахуй, зан заншлын ерөнхий хандлага, удирдан чиглүүлэгч нь
болж байдаг. Эртний Монголчуудын гүн ухааны өвөрмөц онцлог
нь судалгааны ийм онолын хандлагыг зайлшгүй шаардаж байгаа
юм.



Арга зүйн асуудал

 Тодорхойлогч хүчин зүйл болж буй нэг юм уу, хэд хэдэн зарчим нь өөр
бусад хэв шинжийг бүрэлдүүлэгч зарчмуудыг үгүйсгэн, улмаар нийгмийн
сэтгэлгээнд дангаар ноёрхох зүй тогтолгүй. Зарим тохиолдолд, магадгүй
бүр ямагт, хөтөл үзлийг тодорхойлогч зарчмуудын аль нэг юм уу, зарим нь
өөр зарчимтай нэгдэх, түүнд байраа тавьж өгснөөр өмнөхөөс харьцангуй
ялгаатай өөр хэв шинжийг үүсгэн бүрэлдүүлж байдаг.

 Хам цагийн хэлхээнд нэгэн зэрэг хэд хэдэн хөтөл үзэл зэрэгцэн орших
боломжтойгоос гадна тэр нь цуваа цагийн орчилд нэг нь нөгөөгөөсөө урган
гарсан байх нь магадтай. Үнэндээ нэг үндэстний юм уу, тухайн нийгмийн
гүн ухааны сэтгэлгээ зарчмуудын дээд эрэмбийн тодорхойгүй (хаос) төлөвт
орших бөгөөд чухам сэтгэлгээний ямар хэв шинж тус зарчмуудын
харилцан нөлөөлөл, хувирлын үр дүнд хэрхэн үүсэж бүрэлдэхийг шууд
таамаглахын аргагүй.

 Тиймээс бид хөтөл үзлийн цуваа хамаарлыг зөвхөн түүхэн агуулгаар
илэрхийлэх боломжтой ба хам цагийн нөхцөлд харьцангуй түлхүү
дэлгэрснээр нь төлөөлүүлж тухайн цаг үеийн сэтгэлгээний хэв шинжийг
тоймлож үзэх юм.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл
 I бүлэг. Домогчлолын хөтөл үзэл

Домогчлол-энэ бол уг зохиолд Монголын гүн ухааны нэгэн
хөтөл үзлийг (парадигма) тэмдэглэж буй нэр томъёо. Үүнийг
гүн ухааны судлаачдын дунд хэвшсэн нэр томъёогоор бол
“мифологи” буюу “домог үлгэрийн сэтгэлгээ” хэмээхтэй утга
дүйлгэн ухаарч болох боловч хөтөл үзэл хэмээх агуулгаараа цар
хүрээний хувьд өргөн

Ийм байр сууринаас домогчлолд хандах нь түүний Монголын
гүн ухааны тогтолцоонд эзлэж буй байр суурь, үүрэг, ач
холбогдлыг оновчтой тодруулахад ихээхэн хувь нэмэртэй
төдийгүй түүнийг зөвхөн гүн ухааны зарим нэгэн илрэл төдий
хөнгөн хуумгай үзэл санаа гэж үзэх бус харин ч гүн ухааны
тогтолцоон дахь биеэ даасан хөтөл үзлийн хэмжээнд дүгнэх
боломжтой болох юм.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур

сэтгэлгээн дэх байхуйн үзэл
 I бүлэг. Домогчлолын хөтөл үзэл

 Эртний Монголчууд орчлон ертөнцийн бүхий л үйл явц, үзэгдэл юмсыг “амь”-тайгаар
төсөөлж, тэдгээртэй чин сэтгэлийн угаас гүн хүндэтгэлтэй харилцдаг байлаа. Нэгэнт
“амь” буй учраас гадаад үзэгдэх байдлынхаа адилаар хэнд ч шууд ойлгогдох аргагүй “ер
бус”-ын чанартай гэдгийг учир зүйн үүднээс ухаарч, тэдэнтэй нэгдэн амьдрахад ямагт
“зохирол”-ын үзэл санааг тулгуур болгож байжээ. Дээрх зарчмууд нь тухайн үеийнхээ
сэтгэлгээний орон зай дахь олон арван зарчмын дундаас харилцан нэгдэж аливаа утгыг
илэрхийлэх “багаж хэрэгсэл” болж чадсан хувьдаа домогчлол гэж нэрлэхүйц хэв шинжийг
үүсгэн, Монголын гүн ухааны анхдагч хөтөл үзлийг бүрэлдүүлжээ.

 Академич Ч.Жүгдэр <<...практик бол ертөнцийг үзэх эрүүл саруул үзлийн үндэс байж,
тийм үзэлд аяндаа хөтлөн хүргэдэг боловч, басхүү оюун ухааны зохих хэмжээний нэгтгэн
дүгнэсэн мэдлэгийг зайлшгүй шаарддаг юм. Тэр шаардлагыг эрт цагт аман зохиол ханган
биелүүлж байсан, нөгөөтэйгүүр ертөнцийг тусгах аман зохиолын хэлбэр бол философийн
(гүн ухааны судлалыг хэлжээ. Б.Б.) үндэслэл үүссэнээр үгүй болдоггүй, харин ч
ертөнцийн ба амьдралын тухай сэтгэхүйн нэг элемент болон түүний дотор хутгалдаж
байдгийг шинжлэх ухаан тогтоосон билээ>> гэжээ.

 Өвөрмонголын эрдэмтэн Г.Мөнх Монголын гүн ухааны уг үндсийг судлахдаа аман
зохиолын арвин баялаг сангаас уудлан эрэх нь зүйтэй болохыг цохон тэмдэглэсэн билээ.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур

сэтгэлгээн дэх байхуйн үзэл
 I бүлэг. Домогчлолын хөтөл үзэл

 Монгол домог-үлгэрийн сэдэв нь орчлон ертөнц, од эрхис, амьтан
ургамлаас аваад хүний нийгмийн хөгжлийн соёл иргэншлийг хүртэл маш
өргөн хүрээтэй олон зүйлийг хамарч байна. “Домог-үлгэрийн ерөнхий
нийтлэг шинж чанар бол аливаа зүйлийн учир зүйг тайлбарлах, түүнд
хариулт өгөх гэсэн зорилттой байдаг юм.” Энэхүү зорилтоо биелүүлэхдээ
“орчлон ертөнц, хүний нийгмийн юмс үзэгдэл тэргүүтэнг танин мэдэж
тайлбарлах эртний хүний эрмэлзлэлийг тусгаж аяндаа ухамсаргүй, уран
сэтгэмжээр зохиогдсон” юм уу, “мэдлэгийн эсрэг туйлд домог үлгэр зэрэг
багтана” гэсэн тодорхойлолтуудыг гүн ухааны зүгээс хүлээн зөвшөөрөх
аргагүй бөгөөд харин домогчлол, түүний нэгэн төрөл зүйл болох домог-
үлгэр нь хүн ухамсар сэтгэхүйт субъект болохынхоо хувьд орчлон ертөнц,
байгаль нийгэмд хандсан болон өөр хоорондоо харилцсаны үр дүнд үүсэн
бий болсон утгын цогц юм.

 Домогчлолын хөтөл үзэл нь ийнхүү Монголын гүн ухааны язгуур
сэтгэлгээ болохынхоо хувьд түүхийн туршид баяжин боловсорсоор ирсэн
бөгөөд бусад хөтөл үзлүүдтэй нийлэгжин холилдох явдал байнга гарч
байжээ.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур

сэтгэлгээн дэх байхуйн үзэл
 I бүлэг. Домогчлолын хөтөл үзэл

 Домогчлолыг агуулгын хувьд ангилж үзвэ л 1. Сав ертөнц

2. Шим ертөнц

3. Хүн ертөнцийн (хүнийг онцгойлов) гэсэн гурван

үндсэн хүрээнд хамрагдах бөгөөд сав ертөнцийн тухай сэдэв нь а/ дэлхий, түүний үзэгдэл юмс, б/ Дэлхийгээс

бусад гариг эрхис, орчлон ертөнцийн үзэгдэл юмс, үйл явцыг өгүүлснээрээ ангилагдах бол шим ертөнцийн

сэдэв нь а/ Ургамал, б/ Амьтан гэсэн үндсэн агуулгуудыг хөндөж байхад харин хүн ертөнцийн сэдэв нь

а/ Хүн, нийгэм, б/ Соёл, иргэншил гэсэн хэсгүүдэд салбарлаж байдаг. 

 Домогчлолыг (юуны өмнө домог-үлгэрийн жишээн дээр) гүн ухааны үүднээс судлахад зөвхөн

дээрхи сэдэвчилсэн ангилал хангалтгүй бөгөөд агуулгын ангилал хийх шаардлагатай. Уг ангиллыг

тодруулбал юуны өмнө аливаа юмс үзэгдэл, үйл явцын а/ Үүсэл гарлын тухай

б/ Шинж чанар, онцлогийн тухай

в/ Жам ёс, зүй тогтлын тухай агуулгууд түгээмэл ажиглагдаж байна. Домогчлолын энэхүү

агуулгын ангилал нь үнэмлэхүй тусдаа хэрэгждэг бие даасан төрөл зүйл бус бөгөөд нэгэн өгүүлэмжид дэс

дараалан, учир шалтгааны уялдаа холбоотойгоор илрэн гарч байдаг. Олонхи тохиолдолд <<домгийн сэтгэлгээ

бол ямар нэг үзэгдлийн дэс дарааллын хувьд түрүүлж болсныг нь түүний дараах үйл явдлын шууд шалтгаан

болгодог онцлогтой>>  тул тухайн үзэгдэл юмс, үйл явцын үүсэн гарсан учир шалтгаан, харилцааны хандлага

нь түүний гадаад төрх хэлбэрээс авахуулаад дотоод мөн чанарыг бүрэлдүүлэх шинж, онцлогийг бүтээх бөгөөд

мөн хувьсал хөгжлийн жам ёс, зүй тогтлыг тодорхойлох хүчин зүйл нь болж байдаг. 

 Домогчлолын мөн чанар нь орчлон ертөнцийг танин мэдэж чадаагүй хүмүүсийн төөрөгдөл бус, 

харин түүнийг ухаарсан утга мөн бөгөөд түүний илэрхийллийн хамгийн гол хэв маяг нь аман зохиол

болсон юм. 



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Этүгэн

 Этүгэн нь домогчлолын хөтөл үзлийн хувьд хамгийн анхны туурвигч
баатар субстанци бөгөөд түүний хайр ивээл, хүчин чармайлтаар
амьдрал, түүн дотроо хүн төрөлхтөн үүсэн бий болсон билээ.
Этүгэний анхдагч дүр нь шувуу зэрэг онго амьтан байсан ба тэр нь эр,
эм хүйсийн шинж чанаруудыг өөртөө хамтатган агуулсан байдалтай
байсан бол домогчлолын хөтөл үзлийн сүүл үеэр зөвхөн эм хүйсийн
шинж чанарыг түүнд хамааруулан ухаарах болсон байна.

 Этүгэнийг үнэмлэхүй анхдагчаар төлөөлүүлэн ухаарч байсан үед
хавтгай хэмжээст дэлхий төвт ертөнцийн дүр зураг хүмүүсийн оюун
санаанд төлөвшин тогтжээ. Дүрчлэлийн хувьд этүгэнийг эмгэн настай
хүнээр төлөөлүүлэн ойлгох болсон байна. Газар дэлхий нь анх үүсэн
бүрэлдээгүй цагтаа усаар бүрхмэл байсан гэж үзсэнээр түүний уг мөн
чанарыг усаар илэрхийлж, тэр нь дорно дахины таван махбодын
сургаалтай хожмоо утга санаа нь ижилсэж буддын домогчлолын
сэтгэлгээ мэт ухаарагдах болжээ. Этүгэн бол газар дэлхийн онго-сүнс
гэсэн утгаар ойлгогдох бөгөөд түүний амьдчилан дүрчилсэн хэлбэр
юм.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Тэнгэр

 Домогчлолын хөтөл үзэл дэх тэнгэрийн тухай ойлголт нь этүгэний утга санаанд
үндэслэж төлөвшсөн бөгөөд энэ хоёр ойлголт хосоороо ертөнцийн анхдагч
субстанциуд болон эр, эм хүйсийг төлөөлөн илэрхийлэх болжээ. Дүрчлэлийн хувьд
ахмад настай эрэгтэй буюу эцэг хүний хэлбэртэй бөгөөд эхлэл үүсгэл, мөхөл төгсгөл
үгүй шинж чанартай мөнхийн субстанци юм. Ийм агуулгаараа хожмын тэнгэрийн
тухай ойлголтуудыг улам улмаар боловсронгуй болгоход чухал нөлөө үзүүлсэн
бөгөөд чухамдаа Монголчуудын гүн ухааны хамгийн түгээмэл ойлголт болсон билээ.

 Тэнгэрийн тухай ойлголт Монголчуудын гүн ухааны сэтгэлгээнд хослож, улмаар
давамгайлах болсноор дэлхий төвт ертөнцийн дүр зурагт босоо хэмжээс нэмэгдэн
орж иржээ. Домогчлолын сүүл үед тэнгэр нь газар дэлхийг бүтээсэн, этүгэнээс ч
илүү анхдагчийн байр сууринд тавигдах болжээ. Тэнгэр нь орон зайн хувьд
огторгуйн цаад талд оршдог бөгөөд түүнийг эзэмшин захирдаг. Домогчлолын
сэтгэлгээн дэх “тэнгэр” ойлголт нь байгаль дахь харагдаж буй тэнгэрийн уг мөн
чанар, сүнс нь бөгөөд тооны хувьд цорын ганц байснаа хүнчлэн дүрслэх болсноор
нийгмийн шинжийг агуулах болж, харилцан биенээ захирдаг, хоорондоо харилцдаг
олон тооны тэнгэрийг бий болгож, энэ нь бөөгийн хөтөл үзлийн тэнгэрийн тухай
үзэлд тулгуур болсон юм.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Бурхан

 Монголчуудын домогчлол дахь энэхүү ойлголт нь хожмын буддын гүн
ухааны “бурхан” хэмээхээс ихээхэн өөр утга агуулгатай бөгөөд ертөнц
болон хүн, нийгэм, соёлыг үүсгэсэн “өвөг дээдэс” буюу тэнгэрсийн
бүтээлч хүчний нэрийтгэл мөн юм. Энэ бурхан гэх ойлголт нь нилээд
хожмоо буюу бөөгийн олон тэнгэрийн тухай ойлголт эхний утгаараа
төлөвшиж эхлэсэн үед домогчлолын сэтгэлгээнд дэлгэрсэн байж болох
магадлалтай бөгөөд бусад тэнгэрээс хамгийн анхдагч бүтээгч тэнгэрийг
ялган нэрийдсэн байхыг үгүйсгэх аргагүй.

 Мөн түүний зэрэгцээгээр зөвхөн бүтээгч өвөг дээдэс төдийгүй газар
дэлхийн онгод сахиусны агуулгаар ч ухаарч байсан ба уул ус, хайрхдад
тэрхүү “бурхан” оршдог хэмээх үзэл илэрч байдгаас нь уг ойлголтыг их
эртний, анхдагч зүйлийг тэмдэглэсэн болохыг олж харж болно.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Огторгуй

 Эртний Монголчуудын цаг хугацаа, орон зайн үзэл баримтлал эндээс
илэрч харагддаг бөгөөд огторгуй нь ухагдахууны утгын хувьд
“хоосон” гэсэн агуулгыг илэрхийлэх ба наран, саран, од эрхис орчин
хөдлөхийн тулгуур нөхцлийг бүрэлдүүлэгч байхын хамт тэнгэрийн
орон, хүний ертөнцийн хооронд оршдог ажээ. Огторгуй оршин буйн
тул юуны түрүүнд од эрхисийн зүг чиг, хөдөлгөөний шинж чанарууд
бүрэлдэх бөгөөд түүгээр цаг хугацааг тооцох боломжтой болно.

 Домогчлолын үзэл ёсоор хүн хийж гүйцэтгэсэн үйлийнхээ үр дүнд
огторгуйн наран, саран гэх мэтчилэн ямар нэгэн эрхис болон хувирах
боломжтой боловч хэрхэвч тэнгэрийн оронд хувилж төрөхгүй байдаг
юм. Огторгуйн салшгүй шинжүүд нь дээр дурьдсан гариг эрхис байх
ба түүнгүйгээр огторгуйг ухаарах аргагүйн зэрэгцээ тэд нь цөм хүнтэй
адил ажил амьдрал, үйл хэрэгтэй байдаг.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Эрлэг

 Эрлэг гэдэг нь газар дэлхийг бүтээсэн тэнгэрсийн нэг нь мөн
бөгөөд гагцхүү бүтээгч тэнгэрсийн хоорондын зөрчилдөөнөөс
үүдэн газар дэлхийг цоолж харанхуй оронд орж амьдрах болсон
эмгэнэлт хувь заяатай баатар юм. Энэ ойлголтоор эртний
Монголчууд ертөнцийн гурван үе давхарга бүхий босоо хэмжээст
дүр зургийг сонгодог хэмжээнд хүртэл боловсруулсан байна.

 Мөн Эрлэг нь ёс суртахууны үзэл баримтлалын хамгийн том
төлөөлөл болон илэрхийлэгдсэн бөгөөд зөрчилтэй үзэл санааны
харилцааны үр дүнг эрлэг, тэнгэр хоёрын дүрээр төлөөлүүлэн
харуулж, сайн ба муугийн тухай ойлголт нь туйлын объектив
шинжтэй биш, харин хүмүүсийн үнэлэмжээс шалтгаалдаг болохыг
илрүүлэн гаргажээ.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Хүн

 Монголчуудын домогчлолын хөтөл үзэлд хүний гүйцэтгэх үүрэг, үнэ цэнийн тухай асуудал боловсрон
хөгжсөн юм. Эхэн үедээ хүн энэ ертөнцөд хоёр дахь (этүгэний дараа) чухал байр суурийг эзлэх болж
тэнгэр, од эрхис, огторгуй цөм этүгэн дэлхий хийгээд хүний сайн сайхны тусын тулд тэднийг хүрээлэн
оршдог хэмээн сэтгэж байжээ. Аажимдаа тэнгэрийн тухай ойлголт төлөвшин тогтсоноор хүний байр
суурь харьцангуй буурсан мэт боловч орчлон ертөнцийн бүхий л юмс үзэгдлийг хүнчлэн дүрслэх
болсноор сэтгэлгээний тулгуур ойлголт болсон бөгөөд хүнийг тэнгэрээс заяатай тухай үзэл баримтлал
шинээр боловсрогдож, аажимдаа нийгмийн тухай сэтгэлгээнд гарал үүслийн харилцан адилгүй байр
суурь бий болжээ.

 Монголчуудын домогчлолын сэтгэлгээн дэх хүний тухай ийм онцлог үзлийн улмаас байгаль дэлхийтэй
хүний харилцах ёс заншлын утга агуулга бүрэлдэн тогтсон бөгөөд хойшид олон мянган жилийн турш
үндэстний сэтгэлгээний нэг гол баримтлал болон төлөвшжээ. Улмаар хүн нь идэвхигүй оршин
амьдрагч бус, дэлхий, түүн дотроо тивийн үүсэлд холбогдох сэтгэлгээ илэрч харагддаг бөгөөд энд
дурьдсанаар алтан дэлхийн өр дөнгөж тогтоод байхад түүн дээр хүн амьтан багталцахаа байснаар
дэлхийгээ тал тал тийш нь сунган тивүүдийг тогтоож эв найрамдалтай зэрэгцэн орших шаардлагын
улмаас дөрвөн сайн бөх эр дөрөөн дээрээсээ газрын үзүүрээс татан дөрвөн тийш давхиснаар энэ
дэлхийд дөрвөн тив бий болон тогтсон гэдэг. Хүн нь хэдийгээр бие махбодиос бүрддэг боловч тэр нь
газар дэлхий дээрх бусад эд юмсын адил хумхийн тоосноос бүрэлдээгүй бөгөөд домогт өгүүлснээр янз
бүрийн амьтан, ургамлууд материаллаг ертөнцөөс тусдаа үүсэж, түүний хувьслын явцад хүн үүсэж бий
болсон байна.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Сүнс

 Домогчлолын сэтгэлгээн дэх сүнсний тухай ойлголт нь байгалийн аливаа үзэгдэл юмсад
оршдог бөгөөд тэр нь тухайн биедээ амь орших үндсэн нөхцөл болохын хамт биеэс гарч,
мөн буцаж ордог мөнх бус шинжтэй байдаг. Энэ орчлон ертөнц нь биет байдлаараа ангид
тусдаа оршдог боловч сүнсэн хэлбэрээрээ нэгдмэл чанартай бөгөөд тэр үндсэн дээр нь
сүнсээр дамжуулан энэ ертөнцийн ямар ч юмс үзэгдэлтэй хүн чөлөөтэй харилцах
боломжтой болдог.

 Сүнс нь хэлбэрийн хувьд олон янз, тэр нь уг юмс үзэгдлийн гадаад дүрс байдлаар
дамжин илэрдэг гэж үздэг учраас түүнийг танин мэдэхийн тулд аливаа зүйлийн
хөдөлгөөний хэв шинж, дүрчлэлд ихээхэн анхаарлаа хандуулдаг юм. Иймээс ч
домогчлолын сэтгэлгээний илэрхийллийн гол арга нь дүрчлэлд тулгуурласан домог
үлгэр, туульсын бүтээлүүд байдаг билээ. Гэхдээ энэхүү сүнс нь туйлын дээд оршихуйн
утга агуулгыг илэрхийлдэггүй бөгөөд ямар нэгэн мөнхийн хөдөлгөөнгүй үе шатны
илэрхийлэл биш юм. Харин сүнснүүд оршин байх арга, орон, цагийн нэгэн орчилд байх
тул түүгээрээ харилцан нөхцөлдөх, ямар нэгэн үйл явдлын нөхцөл шалтгаан болж байдаг.



I хэсэг. Монголчуудын язгуур сэтгэлгээн дэх

байхуйн үзэл

 Үндсэн ойлголтууд

 Хумхийн тоос

 Газар дэлхий буюу ер нь материаллаг эд юмсыг бүрдүүлэгч жижиг хэсэг нь хумхийн тоос
хэмээх ойлголт бөгөөд дэлхий гэж битүү усаар бүрхэгдсэн байх үед хумхийн тоос
хуралдсаар газар дэлхий болон түүн дээр оршигч аливаа эд юмсыг үүсгэн бүрэлдүүлжээ.
Хумхийн тоос нь мөнх шинж чанартай бөгөөд түүнийг хэн нэгэн үүсгэн бүтээгээгүй,
огторгуйн орон зайд зогсолтгүй хувьсан шилжиж оршдог ажээ. Түүнийг этүгэн болон
тэнгэр бүтээгээгүй, харин ч этүгэний материаллаг тал болох газар дэлхий нь өөрөө
хумхийн тоосны бүтээл мөн бөгөөд хумхийн тоос шавар шороог үүсгэн бий болгосны
дараа тэнгэр тэдгээр материаллаг биетүүдийг ашиглан дэлхийг бүтээсэн гэдэг.

 Хумхийн тоос нь тооны хувьд олон, чанарын хувьд ялгаатай учраас газар дэлхий дээрх
материаллаг эд юмс харилцан адилгүй шинж чанаруудаар илэрдэг байна.

 Энэ бүхнээс үзэхэд домогчлолын хөтөл үзэл нь Монголчуудын гүн ухааны үндэс суурь
нь бөгөөд хүн төрөлхтөний орчлон ертөнц, хүн, нийгмийн гарал үүсэл, шинж
чанарыг тайлан ухаарах гэсэн дорвитой оролдлогын илэрхийлэл ажээ.



II бүлэг. Бөөгийн хөтөл үзэл
 Бөө мөргөлийн үүсэл, гарлын он цагийн тухайд эрдэмтдийн санал

нэгдэн баталснаар шинэ чулууны юм уу, хүрлийн үетэй
холбогдоно. Монголчууд ч бусад ард түмний нэгэн адил цалиг,
онго, сүлд шүтлэгтэй байснаа яваандаа тэнгэр газрыг аз хийморь,
заяа буян арвижуулах, үхэл зовлон гай гамшгийг зайлуулах
цаглашгүй хүчтэн хэмээн сүслэн тахиж бишрэн дээдэлдэг бөө
мөргөлтөн болсон нь дээрх үетэй тохирч буй нь археологийн
болон бусад түүхэн нөхөн сэргээлтийн судалгаануудаас харагдаж
байгаа билээ.

 Эртний Монголчуудын түүхэн эд өлөгийн баримт сэлт гол төлөв
томоохон уул нуруу, түүний агуй, хонгилд төвлөрч байгаа нь тэнд
эртний хүмүүсийн амьдралын голомт цогцлож байсны гэрч мөн
бөгөөд тэдний шүтлэг бишрэлийн асуудлыг тэрхүү анхдагч
харилцааны шинж чанараас ургуулан сэргээх нь ихээхэн
боломжтой хэмээн үзэж байна.



II бүлэг. Бөөгийн хөтөл үзэл

 Монголчуудын хувьд уулын шүтлэг ихээхэн ач холбогдолтой байсан ба байсаар ч байгаа
бөгөөд тэр нь хөгжлийнхөө явцад “овоо” хэмээх ойлголтыг бүрэлдүүлсэн байна. Хүн
төрөлхтөний оюун санааны хөгжлийн явцад амьтай бүхэн сүнстэй, эзэнтэй хэмээх үзэл
бүрэлдэн тогтож сүнсчлэх сэтгэлгээг үүсгэн, “онгон”-ы тухай ойлголтыг эхийн эрхт ёсны
үеэс үүсгэн төлөвшүүлж, тэрхүү уулын эзэн онгонтой харилцах боломжтой хэмээхэд
итгэснээр аливаа дом, шившлэгийн үзэл санаа, үйл хэргийг хэрэгжүүлэх нөхцөл
бүрэлдэж, уул овоог тахих зан үйлийг Монголчуудын язгуур соёлд гүн бат үндэслүүлж,
мөн өөрсдийн гарал үүслийг мөнөөхөн өөрсдийгөө ивээгч хад чулуу, мод ургамлаас
эхлэлтэй хэмээн үзэж байсан нь тухайн үед зөвхөн эх, эцгээ танихгүйн учир шалтгаанд
үндэслэсэн төдий биш хийгээд шүтлэг бишрэлийн агуулгатай нягт уялддаг.

 Эртний Монголчуудын гүн ухааны сэтгэлгээ домогчлолын сүүл үеэс бөө мөргөлийн
халхавч дор төлөвшиж хөгжиж эхэлсэн. Улмаар Их Монгол улс байгуулах их үйлсийн үе
болон байгуулагдсанаас хойш нүүдлийн болон суурин иргэншлийн шинж, чанаруудыг
агуулсан аугаа том гүрнийг хүчирхэгжүүлэх, оршин тогтнох үндсийг хангах, улмаар
эрхэм дээд зорилгод хүргэх хүчирхэг үзэл санааны нэгдлэг бүхий шүтээнийг тухайлан
хөгжүүлэх шаардлага гарснаар Мөнх тэнгэрийн үзэл гол болон хөгжсөн. Энэ нь
Монголчуудын гүн ухааны сэтгэлгээнд тодорхой байр эзлэхүйцээр нөлөөлсөн бөгөөд улс
төрийн гүн ухааны амин сүнс нь болж, “төр”-ийн тухай ойлголтыг төгөлдөржүүлсэн
байна.



II бүлэг. Бөөгийн хөтөл үзэл

 Тэнгэрийг мөнхийн хүчирхэг зүйл гэж үзээд
“тэнгэрийн тодорхойлох үүрэг” ба “хүний дотоод
ертөнц” хоёрын шүтэлцээн дээр үндэслэн мөнх
тэнгэр үе цагийг эзэлсэн агуу их хүмүүсийг төрүүлэх,
их үйлсийг үүрэх ард түмний удамшлын хувирлыг
бий болгодог гэж бөө нар үздэг. Энэ нь бөөгийн
түүхийг үзэх үзлийн гол суурь үзэл юм. Монголчууд
тэнгэр огторгуй, сансрын далд холбоог хэзээд мэдэрч
байв. Хамгийн дээд “мөнх тэнгэр” хүнээс дэндүү хол
орших, дэндүү ариун нандин хийгээд үл ойлгогдох
учир жирийн хүмүүст тэнгэрийн заяагаар төрсөн
“тэнгэрийн хүү” болох цагийг эзэлсэн агуу их
хаадаар дамжиж үйлчилдэг байна гэжээ.



Бөөгийн тухай тодорхойлох нь

 Эрдэмтэн судлаачдын хамгийн сүүлийн үеийн тодорхойлолтоор бөө
гэдэг бол өөрийн биеэс сүнсээ салган гаргаж дээд тэнгэр болон доод
ертөнцөөр аялан тоглуулдаг, эсвэл өөрийн биедээ өөр бусад сүнс
онгодуудыг урин залан оруулдаг чадвар бүхий тусгай мэргэшилтнүүдийг
заан нэрлэдэг байна. Бөө мөргөл хүчтэй дэлгэрч байх үедээ
Монголчуудын оюун санааны зонхилох тодорхой орон зайг эзэлж
байсан. Тэд бөө мөргөлийн ёсноос сэтгэлийн эрчим хүчийг олж авах
бөгөөд амьдрахуй ёсны тодорхой үндсүүд энд байсан. Өөрөөр хэлбэл,
Монголчууд хүний амьдралын тулгуур үндэс болох оюун санааны их
орон зайг сэтгэлийн орноор төсөөлдөг байж. Монголчууд “бие бөх
бөгөөс нэгийг яльюу, сэтгэл бөх бөгөөс олныг яльюу”, “ер хүнийг
дагуулна гэдэг сэтгэлийг дагуулахын нэр, сэтгэлийг алдваас бүгдийг
алдана” гэх ба эр хүнийг илүүтэй эрхэмлэх сэтгэлгээ давамгайлах үед
гарсан болов уу гэх “хоёр сэтгэлт эр хүнийг эр бус эм хэмээлтэй, нэгэн
сэтгэлт эр болвоос эр бус эрдэнэ хэмээлтэй”, “Нэгэн сэтгэлт эмийг эм
бус эр хэмээлтэй, хоёр сэтгэлт эмийг эм бус нохой хэмээлтэй” гэх мэтээр
ярьдаг нь тэдний хувьд хүн бие сэтгэлийн оршихуй болох, эндээс
сэтгэлийн орон чухал болох нь харагддаг.



Бөөгийн тухай тодорхойлох нь

 Ийм ч учраас Монгол бөө нар зон олны сэтгэлийн хүчийг хуримтлуулан
хөгжөөх, нөгөө талд амирлуулах тал дээр голлон ажиллаж, сурталчлан
ухуулдаг байжээ. Харин төрийн бодлогын хэмжээнд аажимдаа тэд Мөнх
тэнгэрийг гол шүтээн болгосон. Бөө, удган нь газар, усны эзэн,
савдагуудтай сэтгэлээр харьцаж, сэтгэлээр холбогдон, сэтгэлийн
үзэгдлээр тэмцэлдэж байдаг тул тэдэнд сэтгэлийн онгодыг оруулах нь
юунаас ч илүү чухал. Сэтгэлийн онгод оруулан бөөлөхөд юуны өмнө од
эрхэс, байгаль дэлхий, сав, шимт ертөнцийн эрчим хүчийг хуримтлуудаг
байна. Үүнээс гадна “бөө, удган нарын хамгийн чухал гэгдэх эрчим хүч
бол хүнээс авах сэтгэлийн эрчим хүч юм. Үүнд хүний сэтгэлийн био
хэмнэл, био ритм, био хэм, био хэмжээ, био энерги, био соронзон, био
холбоо, био харилцаа, био агшин, био хүч, био хүчдэл, био хөдөлгөөн,
био хувьсал, био хязгаар хамааралтай” аж.

 Бөө хэмээх нь ийнхүү түгээмэл ойлголтоор бие даасан шашин, эсвэл
мөргөлийн нэрийдэл мөн боловч түүнийг Монголын гүн ухааны нэгэн
бие даасан хөтөл үзлийн хэмжээнд цохон тэмдэглэж байгаа юм.



Үндсэн ойлголтууд
 Бөөгийн хөтөл үзэл нь домогчлолын үндсэн дээр тулгуурлаж

үүссэн бөгөөд 1. бэлгэдэл, 2. ид шидэчлэлийн зарчмууд өмнөх
дээр нэмэгдэн боловсорсон байна. Монголчуудын домогчлолын
гүн ухааны сэтгэлгээ төлөвшин хөгжих тусам орчлон ертөнц дээр
байгаа бодит юмс үзэгдлийг тэдгээрийн өвөрмөц онцлог шинж
чанаруудад нь үндэслэн эртний хүмүүсийн оюун санааны цогц
төлөвийг агуулсан тодорхой ойлголтыг хийсвэрлэн бүрэлдүүлж
байсан бол бөөгийн хөтөл үзлийн сэтгэлгээ нь нийгмийн
харилцаа, хүний зан үйлийг байгальчлан, байгалийн үзэгдэл,
юмсыг хүнчлэх, эсвэл аль нэгэн ухагдахуун, ойлголтыг далд утга
санаагаар тайлбарлах гэх мэтээр аливаа зүйлийг ямар нэгэн тал
хандлагаар нь бэлгэдлийн зарчмаар гүн ухааны ойлголтыг
төлөвшүүлж, түүнийгээ зан үйлээр биелүүлэхийг аль болох
хичээх болсноор ид шидэчлэлийн зарчим тогтжээ.



Тэнгэр
 Тэнгэр хүмүүсийн оюун санаа, зүрх сэтгэлд оршиж, алс холын сансарт ч оршино. Монголчууд

уламжлалт нийгэмдээ хүн тэнгэрээс амь, амьсгалыг, газраас яс, мах, биеийг олдог гэдэгт итгэж
байсан. Өөрөөр хэлбэл тэд хүн бие махбодийг газар эхээс авч, оюун санаагаа тэнгэр эцгээс авч
харин бодит ертөнцийн зүйгээр хөгждөг хэмээн ухаарч байж. Анхандаа биеийн хөдөлмөр
амьдралын үндэс мэт ойлгогддог байхад газрыг гол шүтээн харин оюун санаа гол гэдгийг
ухаарсны дараагаас тэнгэр гол шүтээн болсон. Тэнгэрийн тухай ойлголт нь домогчлолын хөтөл
үзэлд газар дэлхийг бүтээгч идэвхитэй эхлэл, ертөнцийн хамгийн хүчирхэг сүнсний агуулгаар
ухаарагдаж байсан бол бөөгийн хөтөл үзэлд харьцангуй бие даасан категори(ай)-н хэмжээнд
хүртэл боловсрон төлөвшжээ. Тэнгэр хэмээх категори нь 1. Хөх тэнгэр 2. Харсан тэнгэр гэсэн
хоёр харилцан ялгаатай ойлголтоор илэрхийлэгдэх бөгөөд хөх тэнгэр нь өмнөх домогчлолын үзэл
санаан дахь тэнгэрийн тухай ойлголтын шууд үргэлжлэл, зарчмын хувьд бүх шүтээний эрхэм
дээд хэлбэр, тоо болон чанарын хувьд цорын ганц байдаг бол харсан тэнгэр нь чанарын болон
тооны хувьд олон байх бөгөөд ямар нэгэн үйл ажиллагаа, байгалийн сүр хүчийг дангаараа
эзэмдэн захирагч, тус тусдаа бие даасан шинжтэй юм.

 100 тэнгэрийн тухай ойлголт гарч ирдэг бөгөөд эдгээрээс 99 нь голдуу бараан өнгийн зүстэй зүүн
зүгийн 44, цагаан өнгийн зүстэй баруун зүгийн 55-аараа хуваагдан сайн, муу үйлийг хариуцан
эрхэлдэг бөгөөд төв дунд оршигч Сэгээн Сэбдэг тэнгэрийг булаалдан өөр хоорондоо ямагт
өрсөлдөн тэмцэж байдаг гэх ба тэр нь сайн ба муу үйлийн алинд ч оролцдоггүй юм. Үүгээрээ
эртний Монголчууд орчлон ертөнц дэх сайн, муугийн харьцаа, ер нь нэгдмэл хирнээ эсрэг, тэсрэг
шинж чанартай түгээмэл мөн чанарын тухай, тэдгээрийн тэнцвэрт бус төгс зохион байгуулалтыг
илэрхийлж, түүгээр дамжуулан аливаа хөгжлийн эх үүсвэр болох байнгын хөдөлгөөнт байдлыг
дүрчлэн тэмдэглэснийг олж харж болно.



Нарт
 Энэ ойлголт нь өмнөх домогчлолын хөтөл үзлийн этүгэн, огторгуй,

эрлэг гэх мэт ойлголтуудын нийлэг шинжийг илэрхийлэн төлөвшсөн
бөгөөд бөөгийн хөтөл үзлийн үед этүгэн нь домогчлолын
сэтгэлгээнийхээс төдийлөн өөрчлөгдөөгүй бөгөөд харин тэнгэр нь
этүгэнээс тасарч гарсан гэсэн үзлийг улам илүүтэй тодоор
илэрхийлэх болжээ. Огторгуй бол нартын оршин тогтнох үндсэн
нөхцөл мөн бөгөөд нарт нь этүгэн дэлхийг өөртөө багтааж байдгийн
хувьд хүний тухай үзлийн эх сурвалж болдог төдийгүй ертөнцийн
бүтцийг тайлбарлах нэгэн эх үндэс болдог.

 Нартаас цааш “харанхуйн орон” орших бөгөөд тэнд нартад амьдралаа
төгсгөсөн сүнснүүд мөнхийн амьдралаа үргэлжлүүлж байдаг билээ.
Нарт ертөнц нь гурван тивээс бүрдэх бөгөөд түүнийг нэг талаас
тэнгэр, дэлхий, газар доорхи ертөнцийн шатлалыг илэрхийлсэн хэрэг
гэж үзэж байхад нөгөө талаас эртний Монголчуудын Ази тивийн
газарзүйн байрлалын тухай мэдлэгт суурилсан үзэл баримтлал хэмээн
судлаачид үздэг.



Эзэн
 Эзэн хэмээх ойлголт нь дотроо 1. Газрын, 2. Усны хэмээн

хоёр үндсэн ангилалд хуваагдах бөгөөд чанарын хувьд нэг
адил боловч тооны хувьд нутаг орны байршлаар
тодорхойлогдсон олон байх ба эзэд нь өөр өөрийн
харъяалагдах газар усны бүхий л үзэгдэл юмс, үйл явцын
сүнсийг захиран нэгтгэж байдаг хүчирхэг субстанц(хий ухаар
зүйлс)-ууд юм. Тэдгээр эзэд газар усны өнгөн давхаргаас
дээших тохой хэрийн орон зайг эзлэн байх газар тэнгэрийн
савслагад орших бөгөөд байнгын хөдөлгөөнтэй, түүгээрээ
өөрсдийн оршин буйг батлан харуулахаас гадна хүний зүгээс
тэдний мэдэлд орших эд юмстай хэрхэн харьцсаны нь үр
дүнгээр зохих хариуг өгч байдаг идэвхитэй, ухамсарт
субстанцууд байдаг. Хожмоо газрын эздийг савдаг, усны
эздийг лус хэмээн нэрийдэх болсон юм.



Сүнс

 Бөөгийн хөтөл үзэл дэх сүнсний тухай ойлголт нь байгаль дэлхийн бүх
юмсад оршин байдаг гэснээрээ домогчлолын сэтгэлгээтэй адил төстэй
боловч 1. Мөнх бус, 2. Мөнх сүнс байдаг гэх мэтээр олон талаар
нарийвчлагдан болосворсон бөгөөд хүнд гэхэд 1. Амин буюу оюун ухааны,
2. Мах, цусны буюу эхээс үүддэг, 3. Ясан буюу эцгээс үүддэг гэсэн гурван
төрлийн сүнс оршино гээд эдгээр нь харьцангуй болон мөнх шинжийн аль
алиныг илэрхийлдэг гэжээ. Хүнийг амьд байхад мах, цусны сүнс нь бүх
булчин, махбодиор дамжин байгаад насан өөд болоход зүрхэнд хураагдаж,
түүнийг үгүй болмогц хамт үгүй болдог мөнх бус шинжтэй, ясны сүнс нь
бүх ясыг дамжин байгаад үхэхэд сүүжний ясанд хураагдаж, түүнийг үгүй
болмогц хамт устдаг мөнх бус бол харин амин сүнс нь хүний бие эхийн
хэвлийд байхад зүүн гарын нэргүй хуруугаар ороод, уураг тархи, нугас
мэдрэлийн судсуудаар дамжин байрлаж, үхэхэд аман хүзүү, хатан хүзүү
хоёрын завсрын нугасанд хураагдаж, салсан цагт нь дэгдэж харанхуйн
оронд очдог мөнхийн сүнс байдаг. Амьтны сүнс нь хүнийхтэй төстэй
гурван сүнснээс бүрддэг байхад бусад юмсынх тиймгүй ганц сүнснээс
бүрэлдсэн байдаг. Сүнс нь орчлон ертөнц дээрх мөнхийн амьдралын
баталгаа бөгөөд биет шинж чанар нь зуурдын шинжтэй зөвхөн сүнсний
оршихуйн нөхцөл мэт боловч хамгийн чухал ойлголт болох нартын
амьдралыг утга төгөлдөр болгох цорын ганц хүчин зүйл нь сүнс хийгээд
бие махбодын тэнцвэрт зохицолдоо юм.



Онгод
 Нартын амьдралыг чухалчладаг бөөгийн хөтөл үзлийн хамгийн гол

ойлголтуудын нэг нь энэхүү онгодын тухай ойлголт юм. Онгод нь 1.
Лусаас гаралтай, 2. Сүнснээс гаралтай гэсэн хоёр төрөлд
ангилагдах бөгөөд лусын гаралтай онгод нь хүч чадал, ид шидийн
хувьд нөгөөгөөсөө харьцангуй илүү байна. Онгод нь идэвхитэй,
ухамсарт субстанц бөгөөд өөртэйгээ харьцах хүнийг өөрөө сонгон
түүнд нөлөөллөө ямар нэгэн байдлаар үзүүлж, хүсэл зоригоо
гүйцэлдүүлдэг.

 Онгодыг нөгөө талаас харанхуйн оронд мөнх оршдог эргэж хэзээ ч
хүний биед шилждэггүй хамгийн хүчирхэг сүнс хэмээн ухаарч
болох юм. Тэдгээр онгон нь өөр өөрийн хариуцсан газар оронтой
бөгөөд түүнийхээ хүрээнд явагдаж буй бүхий л үйл явцыг нэгд
нэгэнгүй мэдэж, тодорхой үйлчлэл үзүүлж байх ба товлосон
цэгүүдийн хооронд байнгын хөдөлгөөнийг гүйцэтгэж байдаг байна.
Хүмүүс нартын амьдралаа зөв зохистой байлгах, алдаа эндэгдлээ
арилгах зэрэг үйлд тэдэнтэй харьцах онцгой чадвар бүхий хүнээр
(Бөө) дамжуулан онгодтой ямагт харилцах хэрэгтэй болдог бөгөөд
өдөр тутмын бүхий л үйл ажлаараа тэдэнтэй холбогдож байдаг юм.



Хүн
 Бөөгийн хөтөл үзлийн тулгуур ойлголт нь хүн бөгөөд хэдийгээр тэдний

үзэл санаанд хүний мөн чанар хийгээд түүний ач холбогдлыг шууд
илэрхийгээр тэмдэглээгүй ч нартын амьдралын тухай үзэл санааны
агуулга, онгодын тухай үзэл баримтлалаас үзэхэд хүнийг гүн ухааныхаа
бүхий л ойлголт, категорийн уг үндэс гэж үздэг нь ажиглагддаг. Хүний
амьдралыг зөв зохистой зохицуулахын тулд бусад ойлголтын утга агуулгад
зохирон оршдог бөгөөд хүн бол уг чанараараа хэдийгээр хамгийн эрхэм
дээд зүйл биш боловч тэрхүү эрхэм дээд болох тэнгэрсийн ухамсар,
зорилгот үйл ажиллагааны үр дүн, түүний үр сад учраас нарт ертөнц дэх
бүхий л үйл явц, үзэгдэл юмсын үндсэн зангилаа болдог.

 Ийм учраас орчлон ертөнцийг тэр чигээр нь хүний амьдралтай
зохируулахын тулд боломжтой аливаа ид шидэчлэл, бэлгэдлийг хүний
ахуйд хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. Хүн нь сүнс болон бие махбодийн нийлбэр
цогц учраас хосолмол шинжтэй, түүнийхээ улмаас сүнсний туйлын цэвэр
оршихуйтай харьцуулахад алдаа эндэгдэл, бузар мууд тодорхой хэмжээгээр
ямагт өртөж байдаг тул түүнийг нь ертөнцийн нэгдмэл мөн чанарт
зохируулах шаардлагаар аливаа үйл ажиллагааг онцгой чадварт хэсэг нь
чиглүүлэн удирдаж байдаг.



Өндөр төр
 Монгол нутагт төр болон төр төстэй бүрдлүүд үүсэн бий болсон цагаас

эхлэн бөөгийн хөтөл үзлийн аливаа үзэл санаа ямагт түүнтэй уялдан
нийцэж ирсэн бөгөөд орчлон ертөнц, хий ухаар юмсын хичнээн хүчтэй
хүчнүүд ч нартын амьдралын хувьд түүний хамгийн чухал зохион
байгуулалт болсон төрийн өмнө хүчин мөхөсдөх шинжтэй хэмээн үзэхэд
хүрч улмаар түүнийг “өндөр төр” хэмээх ойлголтоор дамжуулан
илэрхийлэх болжээ.

 Төр хэмээх ойлголт нь засаг захиргаа, улс гүрэн хэмээхээс илүү гүн
гүнзгий хийсвэрлэлийн үр дүнд бий болсон төдийгүй тэдгээрийн оршин
тогтнох үндсэн хүч, түүнийг орчлон ертөнцийн нэгдмэл байдалтай холбож
өгч байдаг хий ухаар зүйл, нэг үгээр хэлбэл улсын сүнс нь юм. Өндөр төр
байгаа учраас улсын хаад, эзэд тэнгэрийн гарвал угсаатай холбогдох
боломжийг олдог ба тэр нь жирийн нэгэн зохиомол домог төдий биш
онцгой сүнсийг ухамсар идэвхитэйгээр хүн төрөлхтөний дундаас эрин цаг
бүрт аль нэгэн бие махбодийг сонгон төрүүлж, түүнийгээ ямар нэгэн шинж
тэмдгээр заавал мэдэгддэг байна.

 Эцэст нь дүгнэхэд, бөөгийн хөтөл үзэл нь байгаль дэлхийн шинж чанар,
тал хандлагуудаас илүү хүн, нийгмийн асуудалд ихээхэн төвлөрч, түүнийг
төгс төгөлдөр ухаарах явдалд гол анхаарлаа хандуулсан онцлог харагдаж
байна.



III бүлэг. Мөнх тэнгэрийн хөтөл

үзэл
 Бүрэлдэн төлөвших уг сурвалж

 Ийнхүү төр улс хүчирхэгжиж, нэгдэх, нэг үзэлтэй байх гол асуудал болсон Их Монгол
улсын үед мөнх тэнгэр гол шүтээн болжээ. Энэ нь ч тухайн үедээ зөв шийдэл байсан
бөгөөд баруун 55, зүүн 44 зүйлийн олон тэнгэр шүтэн магадгүй оюуны хүч нь сарниж, өөр
хоорондоо хямралдан доройтож байсан Монголчуудыг нэгтгэхэд чухал нөлөө үзүүлсэн
нь эх сурвалжуудаас харагддаг. Үнэндээ Монголын их хаад аливаа аймаг улсын аж
байдлын эх сурвалжийг хөндөлгүй хадгалах, зан заншил, шашин шүтлэгийг хүндэтгэхийг
чухалд үзэж эрхэмлэж байсан зэрэг нь гагцхүү төрийн хууль цаазын сүр хүч бус оюун
санааны нэгдлэгийн хүчээр хамтатган төвшитгөх төрийн бодлого байжээ.

 Эртний Монголчууд хүний хам амьдралын хөгжлийн анхны хэлбэр эхийн эрхт ёсны үед
газрыг илүүтэй эрхэмлэн шүтэж харин эцгийн эрхт ёсны үеэс тэнгэрийг шүтэх нь илүү
давамгай болсон. Шүтэх учир нь бэлгэ шүтлэгээс эхтэй байхыг үгүйсгэх аргагүй бөгөөд
ямартай ч Монгол газар хийгдсэн, хийгдэж буй архелогийн судалгааны баримтуудаас
харахад тэд эр, эм бэлгэсийг шүтэж байсан нь тодорхой байдаг. Дээрхийн нэгэн адил
эхийн эрхт ёсны үед эм бэлгийн шүтлэг, харин эцгийн эрхт ёсны үед эр бэлгийн шүтлэг
давамгайлан шүтэгдэж байжээ. Бэлгэ шүтлэг нь хамгийн бодитой байж болох эх сурвалж
хадны зурагт хадгалагдан үлдсэн байдгийг олон судлаачид тэмдэглэсэн байна.



Үндсэн ойлголтууд
 Бөөгийн хөтөл үзлийн тэнгэрийн тухай категорит тулгуурлан үүссэн энэхүү хөтөл үзэл нь

XIII зууны дунд үеэс олон нийтийн оюун санааг илэрхийлэгч биеэ даасан хөтөл үзлийн
хэмжээнд хүрэн төлөвшиж ирсэн билээ. Мөнх тэнгэрийн хөтөл үзэл нь 1. Тэнгэрчлэл, 2.
Даяарчлалын зарчмуудад төвлөрч байсан гэж үзэж болох бөгөөд өмнөх хөтөл үзлүүдийн
зарчмууд мөн л эдгээртэй нийлэгжих болон ондоошсон хэлбэрээр оршсоор байсан юм.

 Мөнх тэнгэрийн тухай үзэл санаа нь бөөгийн хөтөл үзлийн хөгжингүй үе шатанд
боловсрон төлөвшиж, илүү гүн гүнзгий бодол эргэцүүллийн түвшинд хүрсэн бөгөөд
зөвхөн харьцангуй биеэ даасан олон тооны сүнс, онгодын тусгаар оршихуйг үгүйсгэн
ертөнцөөс чинагуух, түүнийг эзэмдэн захирагч, туйлын, даяар ерөнхий субстанцын тухай
ойлголтыг хөгжүүлж, ертөнцийн нэгдмэл чанарыг түүгээр илэрхийлэх болсон байна.

 Чингис хаан тэргүүтэй хаадын үүсгэн боловсруулсан энэ үзлийг тэдний бодит үйл хэрэг
энэ дэлхий дээр биеллээ олох тусам Мөнх тэнгэрийн сүр хүч, суу алдарт итгэн бишрэх
явдал өсөн нэмэгдсээр хүмүүс өөрсдийн үйлдэн бүтээж буй болон бүтээх гэж байгаа
хэрэг зоригоо Мөнх тэнгэрт даатгах, үр дүнг нь Мөнх тэнгэрийн ивээлийг олсон, эс
олсноор сэтгэх зэргээр ахуй амьдралын чухал ач холбогдол бүхий аливаа асуудлыг
тэнгэртэй холбон, сайн сайхан, агуу ихийг хүссэн зориг тэмүүллээ тэнгэрчлэн үзэж,
түүгээр тайлбарлах болж, тэнгэрийн хүсэл зоригийн нийцлээр дэлхий нийтийн үйл
хэргийг дүгнэж цэгнэн, аль нэгэн шашин, улс төрийн бүлэглэл, хувь хүмүүсийн ашиг
сонирхлоор бус Мөнх тэнгэрийн ивээлээр дэлхийн дайдыг даяарчлах зарчмыг баримтлаж
иржээ.



Мөнх тэнгэр
 Энэ нь ахуй ертөнцийг үүсгэгч хамгийн дээд эзэн, мөнх орших

хутгийг эзэмдэгч төдийгүй хамгаас ерөнхий, тэр бол ямар нэгэн
хүчирхэг сүнс биш бөгөөд харин тэдгээр бүх төрлийн сүнс, тэр
дундаа онцгой төрлийн сүнснүүд болох онгод, бөөгийн үзлээрхи
хөх болон харсан тэнгэрсийг ч эзэмдэн захирагч, тэдгээрийг үүсгэн
бүтээгч юм. Орчлон ертөнц дэх аливаа биет үзэгдэл юмс төдийгүй
оюун санааны бүхий л үйл явцыг эзэмдэгч, өөрөөр хэлбэл
матери(газар), ухамсар(тэнгэр) хоёроос ч давсан хүчин зүйл юм.

 Мөнх тэнгэр нь үүсгэн бүтээгчийн агуулгаараа домогчлолын
сэтгэлгээний ойлголтоор бол бурхантай дүйцэх хэмжээнд хүрсэн
ажээ. Бөөгийн хөтөл үзэлтэй Мөнх тэнгэрийн үзэл санаа нь ихээхэн
хэмжээгээр нийлэгжин түүний хамгийн эрхэм дээд шүтээн болон
тооцогдоход хүрсэн бөгөөд 99 тэнгэрийг Мөнх тэнгэр удирдан
захирч байх ба бусад тэнгэрс нь түүний ах дүү, үр хүүхдүүд нь
байдаг хэмээн үзэж байлаа. Мөнх тэнгэр нь орчлон ертөнцийн
туйлын нэгдмэл шинжийг илэрхийлэн харуулагч бөгөөд
харьцангуй биеэ даасан бүхий л юмс үзэгдлүүд эцсийн эцэст
түүний нэгдмэл удирдлаган доор оршиж байдаг.



Мөнх тэнгэр
 Чингис хаан 300 тайчуудыг дараад довцог өндөр дээр гарч тохмоо дэлгэж тавиад бүсээ

хүзүүндээ өлгөн залбиран өчив

“Эрэмгий сайнаар эзэн эс боллоо би

Эрхт тэнгэр эцгийн хайраар эзэн боллоо би

Эцэг тэнгэрийн ачаар эсрэг дайснаа дарлаа би

Хамрагч сайнаар хаан эс боллоо би

Хан тэнгэр эцгийн хайраар эзэн боллоо би

Хан тэнгэр эцгийн өршөөлөөр харь дайсныг дарлаа би” түүнчлэн их гүрний үеийн хаадын
захиан дээрх тамга, элч нарын авч явсан пайзан дээр <<Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Их
Монгол улсын далай хааны зарлиг>> гэсэн бичээс байдаг байжээ.

 Юутай ч тэнгэр улмаар Мөнх тэнгэр нь Монголчуудын гүн ухааны сэтгэлгээний нэгэн
онцлог бөгөөд орчлон ертөнцийн мөн чанар, зүй тогтлыг ухаарсан гүн ухааны ай бөгөөд
түүнтэй харьцуулахад тэнгэр, газар нь орчлон ертөнцийн анхдагчийн үүргийг
гүйцэтгэхээ больсон бөгөөд зөвхөн Мөнх тэнгэрийн ивээлээр аливаа юмс үзэгдэл, үйл
явцын ухамсар хийгээд махбодийн (матери) тал хандлагуудыг үүсгэн бүрэлдүүлэгч,
туслах чанартай хоёрдогч, гуравдагч байр сууринаас тайлбарлагдах болсон байна. Тэнгэр
газар нь Мөнх тэнгэрийн ивээлээр бүтэж бий болсон ба өчүүхэн жижиг байдлаас
тасралтгүй хөгжин хувьссаар жинхэнэ хэлбэр, төрх, шинж чанараа олжээ.



Хүчин
 Энэ нь жирийн ямар нэгэн физик хүч төдий бус, Мөнх

тэнгэрийн хүчин, тэр нь Мөнх тэнгэрийн хамгийг үүсгэн
бүтээх анхны түлхэц, гадны ямар нэгэн өдөөгч
шалтгаангүйгээр өөрөө байнгын хөдөлгөөнийг агуулагч
бөгөөд Мөнх тэнгэрийн атрибут шинж чанар мөн. Тэрээр
хүмүүст шууд нөлөөгөө үзүүлэхгүй, харин тэнгэр, газарт
нөлөөлж аугаа их хүч нэмснээр, тэдгээрийн харилцан
үйлчлэлээр ертөнцийн аливаа үзэгдэл юмс, үйл явц үүсэн
бүрэлдэж байх ажээ.

 Мөнх тэнгэрийн хүчин нь төвөөс тасралтгүй тэлэн хуйлран
эргэлдэх хэлбэртэй. Орчлон ертөнц болон хүн, нийгмийн
амьдралын бүх үйл явц бүхэлдээ энэхүү мөнх тэнгэрийн
хүчний дагуу явагддаг бөгөөд түүнээс хүчирхэг зүйл гэж огт
үгүй тул түүний ивээлийг олох аваас тухайн үйл явц, үзэгдэл
юмс мадаггүйгээр бадран мандаж, хөгжин дэлгэрдэг юм.



Заяа
 Тэнгэр, газар болон хүн, нийгэм, ертөнцийн юмс үзэгдлийн холбоо

харилцаа буюу шүтэн барилдлагыг илэрхийлсэн ойлголт нь энэхүү
заяа юм. Заяаг 1. Хүний, 2. Үйлийн, 3. Цагийн, 4. Тэнгэрийн гэх
мэтээр ангилж үзэж болох боловч үнэн хэрэгтээ тэр нь чанарын
хувьд нэгдмэл бөгөөд Мөнх тэнгэрийн ивээлийг хэрхэн
хэрэгжүүлж буйн илэрхийлэл юм.

 Заяа нь хүн болон нийгмийн зүгээс санаан зоргоор хэрхэвч
өөрчлөн хувиргаж чадашгүй жам ёсон тул Мөнх тэнгэр хэрхэн
ивээхийг л хүлээх ёстой, нэг үгээр хэлбэл Мөнх тэнгэрийн санаа
зоригийг үүгээр тэмдэглэж болно. Тухайлбал хэдийгээр эцэг, эх
биеийг үүсгэн хүн болгон төрүүлэх боловч заяаг нь тогтоож
чадахгүй гэдэг. Заяа нь Мөнх тэнгэрийн санаа зоригийн биелэл
учраас уг чанараараа адил боловч хүмүүсийн хувьд өөрсдийн
хэмжүүрээр сайн, муу гэсэн түвшнээр ангилж үзэхэд хүргэдэг юм.

 Энэ нь нийгмийн зохион байгуулалт, хүмүүсийн хоорондын
харилцааны онцлог шинжид тулгуурлажээ.



Сүлд
 Энэхүү ойлголт нь Мөнх тэнгэрийн орчлон ертөнцөд илгээсэн

дохио тэмдгийг илэрхийлсэн агуулгатай юм. Үүнээс улбаалж
“төрийн сүлд” хэмээх ойлголт төлөвшсөн бөгөөд өмнөх хөтөл
үзлийн үед “төр” хэмээх нь улс гүрний сүнс гэсэн утгаар
ойлгогдож “өндөр төр” гэсэн ойлголтыг бий болгож байсан бол
хожмоо түүнээс чинагуух ойлголтыг төлөвшүүлэн уг “өндөр төр”
нь Мөнх тэнгэрийн хүчээр бүтээгдсэн зүйл учраас үнэмлэхүй
анхдагчийн бэлгэдэл болсон сүлдийг эрхэмлэн дээдлэх болжээ.

 Сүлд хэмээх ойлголт нь зөвхөн нийгэм-улс төрийн агуулгаар ч бус
хүний асуудалд ч холбогдох бөгөөд бөөгийн хөтөл үзэлд сүнс,
онгодын талаар нарийвчлан боловсруулсан байсан нь энэ үеэс
“сүнс сүлд” хэмээн хоршоо байдлаар хэрэглэгдэх болж, ингэснээр
сүнснээс чинагуух хүний оршин амьдрахуйн уг үндсийг
илэрхийлэн тэмдэглэсэн юм.

 Сүлдийг сүнсний орших орон гэсэн ойлголт хэмээн үзэж болохгүй
бөгөөд харин Мөнх тэнгэрийн заяаг илтгэгч бэлгэ тэмдгийн
агуулгаар ухаарах ёстой.



Хүн
 Хүн нь тэнгэр, газрын бүтээл хувьдаа биет ба ухамсарт тал хандлагуудаас бүрэлдэх

бөгөөд уг чанар нь Мөнх тэнгэрээс заяагдмал байдаг тул нийгэмд эзлэх байр суурь нь
харилцан адилгүй байна. Хүн бүхэн балчир хүүхэд насандаа өөрийгөө танин мэдэх ёс зүйн
хэм хэмжээнд суралцан улмаар гэр бүл болон нийгэмд өөрийгөө авч явахаар суралцдаг.

 Хүн өөрийгөө хүрээлэн буй ертөнцөөс салсан ганц бодгаль бус бодгалиудын нэгдэл гэж
үзэж байр сууриа ойлгон, олж авсан мэдлэгээ амьдрал, хөгжилдөө зориулах болсон үеэс
нийгмийн ухамсар эхэлдэг. Энд ёс суртахууны хэм хэмжээ нь хүний үйл ажиллагаанд юу
сайн, юу мууг зааж өгнө. Үүнгүйгээр нийгэм оршин тогтнох аргагүй.

 Монголчууд олон зууны туршид тодорхой бүс нутгийн байгаль орчинд бүрэн зохицсон
мал аж ахуй хэмээх амьдралын тогтвортой эх сурвалжид тулгуурлаж, цаг улирлын аясаар
тодорхой хүрээ хязгаарын дотор нүүдэллэн амьдралын харьцангуй өргөн уудам орон зайг
эзэмшин амьдарч ирсэн ба амьдрахуй ёсны тогтолцооноос уламжлалтай эх болсон байгаль
дэлхий, эцэг болсон тэнгэр шүтээн, эрхт төрөө дээдлэн хүндлэх ёс, хүн бүр хувь
заяаныхаа эзэн байх зарчим, өвөг дээдэс, ёс заншил, хууль цаазаа дээдлэн эв эеийг хичээх
ёсонд тулгуурласан хүн ёсны хийгээд нийгэм, улс төрийн зохион байгуулалтын өвөрмөц
хэлбэрийг бий болгосон.

 Юуны өмнө Монголчууд хүн төрлийг олно гэдэг нь субстанцлаг талаасаа Мөнх тэнгэрийн
заяа гэж үздэг бөгөөд бие махбодийн хувьд бүр хэвлийд байхаас нь хүн болгох үйл
ажиллагаа эхэлдэг ажээ.



Төр
 Монгол хэлэнд төр гэдэг эрт дээр үед гэр бүл, айлыг нэрлэсэн үг байжээ. Төр-энэ үг төрөл, төрх, төрөх,

төрхжих, төрөлхтөн, төрхөм, төрөм, дөр, дүр зэрэг үгсийн язгуур юм. Их эзэн Чингис хаан хадамд очих

охиндоо эхнэр хүнд “ариун нэр, авааль нөхөр, алтан төр” гэж эрхэмлэн явбал зохих 3 зүйл байдгийг

сургаад алтан төрөө дээдэлж явбал алдар хүнд аяндаа ирнэ, алдар хүндийг олж чадвал, аваал нөхрөө

орхиж үл болно хэмээн сургасан байдаг нь хүн, гэр бүл, төрийн уялдаа холбоо туйлын чухал болохыг

харуулсан мөн түүнчлэн эцэг эх, ахмад хүний үрдээ гэрээсээ гарч амьдрахад дэм тус болох баримтлал

юм.

 Хүн болж төлөвшсөн хүн маань гэр бүлийн орчинд хамтран амьдрах эрдэмд суралцдаг бөгөөд өөрөөр

хэлбэл, өөрийгөө хөгжүүлэх үүргээс гадна бусадтай хамт амьдрах, хөгжих улмаар бусдыг хөгжүүлэх

хариуцлагатай үүрэг хүлээдэг.

 Ийнхүү хүн төрхтийг хүн төрөлтөн болж гэр бүлийг жинхэнэ утгаар нь бүрэлдүүлснээр сая төрийн

асуудал тавигддаг. Энэ ч утгаараа хүний амьдралын зохицол, зохирлын дээд, хүчирхэг бүтэц гэдэг

утгаар нь төрийг эрхэмлэн дээдэлж ирсэн байна. Жинхэнэ хүн, гэр бүл төрийг бүрэлдүүлдэг учраас л

ариун нандин шүтээн болдог байжээ. Биеэ засаад, гэрээ зассан хүмүүс төрд хүчин зүтгэж төрийн хүн

болдог. Өөрөөр хэлбэл, энэхэн биеэ зон олныхоо төлөө зориулах тийм л хүмүүс төр барилцах ёстой

бөгөөд бие даасан хүн, гэр бүлийн гишүүн гэхээсээ төрийн хамаарлын хүн болж ажиллаж амьдардаг

байжээ. Ийм ч учраас эзэн богд Чингис хаан

“Алд бие минь алжааваас алжаатугай.

Ахуй төр минь бүү алдартугай.

Бүтэн бие минь зовбоос зовтугай.

Бүрэн улс минь бүү сандартугай” хэмээсэн. байдаг нь нэг талдаа зон олны итгэлийг олох улс төрийн суртал

ухуулгын зэрэгцээгээр нөгөө талд, Монгол төрийн талаархи сэтгэлгээний өвөрмөц онцлог юм.



Төр
 Ийнхүү төрийг эрхэмлэхүй, дээдлэхүйн сэтгэлгээ нь хөгжлийнхөө явцад шүтэхүйн сэтгэлгээ

болж хөгжсөн ба төр бүтэх, хаан төрөх нь чинад хүчний эрхшээл, нөлөө, оролцоон дор
цогцолдог хэмээн сэтгэж эрхэм дээд шүтээн Мөнх тэнгэр лүгээ холбон шүтэх болжээ. Ийм
ч учраас тэд эзэн хаан, төрийн тэргүүн гэдэг жирийн хүн биш оюун чадлаараа шалгарсан
сэцэн гэгээрсэн тэнгэрлэг хүн хэмээн үзэж, тэнгэртэй холбож байв.

 Монголчууд өөрсдөө байгаа учраас төр нь тогтож буй бус харин төр буйгаас л ард зон аж
төрж оршин тогтнож буй хэмээн сэтгэж байсан. Учир нь Монголын төр хүчирхэг байх үед,
өөрөөр хэлбэл, төр ард олондоо бүрэн үйлчилдэг зүй ёсны байх үед бий болж хөгжсөн
сэтгэлгээ билээ.

 Доктор Ч.Жүгдэр бүтээлдээ “Жирийн малчин хүн “төрийн сүлд өршөө” хэмээн залбирах нь
тэдний олон үеийн төрийн гүн ухамсар, төрийн тусгаар тогтнолд гүн итгэлтэйг илтгэн
харуулж буйгаас гадна тэдний төр бол дотоодын хямралыг гаргуулахгүй байхын
хамт…булаан эзлэх өнгөлзлөг зэрэг харийн түрэмгийллийг няцаах бат хүч болж байсны
тусгал мөн” хэмээсэн байдаг нь оновчтой дүгнэлт мөн.

 Энэ бүхнээс үзвэл Мөнх тэнгэрийн хөтөл үзэл нь Монголчуудын зөвхөн байгаль дэлхийгээ
танин мэдсэний үр дүн төдий бус сансар хорвоогийн уудмыг шинжин ажиглаж, түүний
талаар тогтсон ойлголт, ухагдахуунуудыг төлөвшүүлэн хөгжүүлсний илрэл бөгөөд гүнзгий
хийсвэрлэлийн аргаар нийгэм-улс төрийн сэтгэлгээний гүнд хүртэл боловсруулсан ажээ.


