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✍ Татал
• Саяхан, Т.Идэрхангай, Г.Эрэгзэн нарын залуу археологчид Луут хотын
туурийг малтсан тухай, тэндээс гарсан вааран дээрх бичээсийн тухай
зурагтаар нэвтрүүлэг хийснийг үзэж, тусгай ярилцлага өгснийг уншив.
Туурь малтаж, уул дурсгалыг олсон археологич Т.Идэрхангайтай 2020 оны
8 дугаар сар 31-ний даваа гарагт биечлэн очиж,Улаанбаатарын Их Сургуулийн захирал Байгальсайханы өрөөнд уулзав. Ёстой л нэрэндээ таарсан,
хангайн буга шиг сүрлэг сайхан хөвүүн байв. Монголчууд хүүхэддээ нэрий
нь оноох шиг оноодог улс даа гэж бодох зуураа цөөн минут ярилцав.
Судалгааныхаа өрөөнд дагуулж оров. Зурагтаар үзүүлж байснаас арай өөр,
бүтэн болгосон ваарын бичээсийг үзүүлж, зураг авахыг зөвшөөрөв.
Бичээсийг нүдээр харж, зурагтын нэвтрүүлэг, ярилцлагатай нь зэргэцүүлэн
үзээд, дэлхийн эрдэмтдийн мэлмийг баясгаж, сонорыг мялаасан, урьд
хожид дуулдаадүй, шинжлэх ухаанд нээлт болсон, тун олзуурхууштай,
нэн омогшмоор олдвор байна гэдгийг цохон тэмдэглэх ялдар аа, тэдний
судалгааны чиг зөв байгаад тал өгсү.
Шинжлэх ухаан бол шударга, чөлөөт өрсөлдөөнт соёлын салбар.
Нэгэн олдворыг хэдэн ч хүн тал талаас нь, өөр өөр өнцгөөс судалж болдог
жамтай. Хорьхон үгтэй, тавхан мөр “Чингисийн Чулууны бичээс”ийг багш
Ванчиковоос авхуулаад өнөөдрийг хүртэл дотоод гадаадын хориод эрдэмтэн судалсан ч нэгэн мөр болоодүй зүйл бий (ж.: “он тудах”); Монголын
Нууц Товчоог үе үеийн олон арван эрдэмтэн мэргэд судласан ч мөлжүүр нь
дуусаадүй байх жишээтэй ( ” Монголын Нууц Товчоо”2020 он. Нэхэн үзнэ үү).
Шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмрийг их бага, дээр дор гэж ялгадаггүй,
гагцхан үг, өчүүхэн шинэ санааг ч тэнхрүүлэн эрхимлэн дээдэлдэг, нэгэн
асуудлаар газар газар зэргэцсэн судалгааг ч үгүйсгэдэггүй зарчимтай.
Дээрх эрдэмтдийн ажил, судалгааны маань хүрээнд орж ирсэн, Нууц

Товчоон, Их Хоригийн бичээст гардаг “Тэнгэрийн хөвүүн” гэсэн хэллэг ба
“Шаньюй”( Танъ-Ү) ”Мянга түм наслатугай” гэсэн үгс тод харагдсан тул
ихэд сонирхож, хувь шунал*1даа хөтлөгдөн , залуу эрдэмтдэд тус болуужин хэмээн энэхүү нөхөн тайлбарлан унших оролдлого хийсэн өгүүллийг
dasilaγulqu) барьж байнам.
дашлуулан (
_____
*2 Орчин цагийн ярианы хэлнээ тааруухан утгаар ойлгоцгоох болсон “Шунал” гэдэг үг

DesilegoleeO

буй. Гэхдээ бичиг номын анх утга нь тийм биш, илүү дэлгэр, хүн амьтан бодьгалын
төрөлхи чанар гэж сургасан байдаг: амь зуух, идэж уух, өмсөх зүүх, үзэж харах,
алхах гишгэх... ч шунал хэмээмүй. Монгол ардын сэцэн үгнээ “Ургахуйяа бэрх

Удамбарын цэцэг Уйдхуйяа бэрх Орчлонгийн муу шунал (ForgoeeoI I t bErkEt
FodembE* oa Ceceit FoioeeeoI t bErkEt Forcileeit oa MegO Sino& urγuquy –a

berke udambar –un čečeg, uyidqui-y-a berke orčilang- un maγu sinul) гэсэн
Муу шунал гэж байгаа болохоор, сайн шунал,
эерэг шунал, зүй ёсны шунал оршино гэсэн үг. Оюут хүний хувьд, нэн бас
эрдэмтдийн хувьд шунал бол чанад хязгаарт хүрэх хэмээсэн тэмүүлэл, эрдэм

алдарт хэллэг уламлан иржээ.

номын төлөө ухаан бодлоо уралдуулсанхүсэл эрмэлзлэл гэсэн үгтэй агаар нэгэн
буюу. Эрмэлзлэлгүй эрдэмтэн, үлдээх өвгүй эрдэмтэн гэж огтоос үгүй хэмээмүй.

_____
✍ ”Монголынн Нууц Товчоон”ы ”Тэнгэрийн хөвүүн” (хойно өгүүлснийг нэхэн
үзнэ үү)

✍ Их Хоригийн бичээсийн ”Тэнгэрийн хөвүүн” (хойно өгүүлснийг нэхэн
үзнэ үү)

✍ Сяньби хэлний ”Тэнгэрийн хөвүүн” (хойно өгүүлснийг нэхэн үзнэ үү)
✍ ”Тэнгэрийн хөвүүн” хэмээх хэллэгт [Луут хотын] бичээс
Хаанаас олдсон:
Монгол улс. Архангай аймаг. Өлзийт сумын
Дөрвөлжин гэдэг газраас;
Хэдий үеийн :
Хүн(нү). Луут хот (археологчдын үзэж буйгаар);
Хэн олсон:
Т.Идэрхангай нарын археологичид;
Юун дээр бичсэн:
Дээврийн ваар дээр;
Юугаар бичсэн:
Хэв дармал;
Хадгалагдсан байдал: Дийлэнх үсэг маш тод. Зарим хэсэг хагарч өмөрч
унасан, үсгийн хурц ирмэг эмтэрч мөлийсөн.
Гэхдээ ханзын түлхүүр үсэг ( DoilkuK* Foisoit
部號 bù-hào,háo 부호) харагдах тул сэргээх боломжтойгоос гадна нэлээд хэдэн ваар байгаа болохоор
нөхөн сэргээж болно;
Үсэг:
Эртний нангиад “Тулгарын үсэг” ( Dolgo* oa
Foisoit tulγur-un üsüg) буюу “Гор үсэг” ( Go*
Foisoit γor üsüg)ийн олон хэлбэрээр бичсэн байна;
Журам:
Баруун гараас зүүн гар тийш журамласан;
Нийт:
11 ханз үсгээс бүрдмэл , гурван мөр бичээс байна;
Судалсан байдал:
Ярилцлага, теле нэвтрүүлэг (Эрдэм шинжилгээний
тайлан, өгүүлэл хараахан хэвлэгдээгүй)
• Уул дурсгал дээврийн вааран дээр байна. Ваар олон янз.
Ваар(wege* waγar. 瓦 wǎ,wà, 와 ) – шороог ховхины (Hobukua qobiqin ) адил

бөгөөд хавтгайхан ихээхэн хийж шүүслэх уурхайд (манайхан энэ сайхан
нэртомьёог мартагнасан, хэрэглэдэггүй ) хатаан түлж, гэрийн дээвэрт дарахуйг
нь Ваар хэмээмүй (Гучинзургаат тайлбар толь = ГУС. G26-27a, Таван хэлний толь =
Т-3649-р тал)
Хөвхөр ваар(KiBK* wege* köbükür waγar) – ховхи мэт хийсэн ваарыг
Хөвхөр ваар хэмээмүй (G26-27a, Т-3649-р тал)
Бөгтөр ваар(Bikdo* bögtür ~ BikdokE* bögtügür wege* waγar) – гэрийн
нуруунд дарах, түрүүлгээ (DoiroKlkEt türügülge) нугалгаатай хийсэн ваарыг
Бөгтөр ваар хэмээмүй (G26-27a, Т-3649-р тал)
Амцгар ваар(Femcogo* wege* amčuγur waγar) – гэрийн нуруунд дарах,
гэдэргэн нугалгаатай хийсэн ваарыг Амцгар ваар хэмээмүй (G26-27b,
Т-3650-р тал)
Иргүүлт ваар(FirkEoldO wege* irgeültü waγar) – гэрийн саравчинд дарах,
иргүүл(FirkEo& irgeül) нугалан хийсэн ваарыг Иргүүлт ваар хэмээмүй

(G26-27b,

Т-3650-р тал)

Гохтой ваар(GoeeedeI wege* γoqatai waγar 勾瓦 gōu,gòu- wǎ,wà, 구와) –
хөвхөр ваарын адил бөгөөд нэг зах дүгрэг хэвийн боорцгийн адил
дорогш нугалан хийж, саравчнаар(саравчаар) дариалан (Deriyelea dariyalan
ma. ikirilame) дарахуйг нь Гохтой ваар хэмээмүй (G26-27b, Т-3650-р тал)
Дусах ваар(DoseeO wege* dusqu waγar) – ховилын үзүүрт дарах, эргүүл
(Frkuo& ergiül) шуумгай ваарыг Дусах ваар хэмээмүй (G26-27b, Т-3650-р тал)
гэх зэрэг бөгөөд,
Өгүүлэн буй дурсгал Гохтой ваар(GoeeedeI wege* γoqatai waγar 勾瓦
gōu,gòu- wǎ,wà, 구와 )ын адил нэг зах дүгрэг “Хараа ваар” (Here) twege*
qaraγa waγar)наа бичсэн байна. Дээврийн ваарнаа “Гохтой ваар” олон,
нурууны зурам шугам бүрийн адагт байдаг бол, “Хараа ваар” арай цөөвтөр, сүм дуганын нурууны өнцгийн сэхийсэн (SeKiiK seküyikü) үзүүрт
байдаг.

✍ Тулгарын үсэг
• Уул бичээсийг эртний нангиад тулгарын үсгээр бичиж шаварт дармаллаж(DermelleeeO darmallaqu), шүүслэх уурхайд(SiKsoleK FegoreeeI sigüsülekü
aγurqai) хатааж ваар болгосон байна.
Тулгарын үсэг олон янз хэлбэртэй. Эл дурсгалд чухам ямар тулгарын
үсгийн аль хэлбэрийг хэрэглэснийг олж тогтоох чухал тул, 1957 оноос
эхэлж сурсан ханз үсгийн зүйл бүр хэлбэрийг судалж, одоогоос яг хорин
жилийн тэртээ буюу 2000 онд Солонгосын “Монгол судлал 몽골학 10 호 ”
сэтгүүлийн 10 дугаарын 129-146-р талд “Монгол, Солонгос хэлэн дэх
нангиад үсгийн тухайт нэртомьёо” гэсэн өгүүлэл хэвлүүлсэн. Солонгос
эрдэмтэд нэлээд сонирхсон бололтой, тусгайлан хавтаслаж тараасан
байсан 별쇄. Түүнийг нэхэн толилуулах нь нангиад тулгарын үсгийн
монгол нэртомьёо, монгол тайлбар, монголчууд нангиад үсгийг авч
хэрэглээгүй хэдий ч хөршийнхөө соёлыг ихэд хүндэлдэг, түүгээр барахгүй солонгос зэрэг оронд байхгүй буюу ховор тохиолдох нэртомьёо
монгол хэлнээ байгаа сонин сэвүүн үзэгдлийг үзэж харж болохоос

гадна, өгүүлэн буй дурсгалтай шууд холбоотой учир илүүц бус⇓

• Өгүүлэн буй дурсгалд гарч буй үсгүүд хятад хэлний орчуулгын толиуд,
Хас толь玉篇 yù-piān ба 中國篆刻大字典 (Zhōng,zhòng-guó-zhuàn-kè,kē-dà,dàizì-diǎn 2007)гэдэг нөр их хөдөлмөр шингэсэн, эрдэм шинжилгээний ажилд

туйлаас хэрэгтэй сайхан бүтээлд л гэхэд, мод, чулуу, яс, ваар, шаазан,
гууль, хүрэл, алт, мөнгө, төмөрт сийлсэн хийгээд, хана туурга, арьс, үйс,
цааснаа зос, шунх, бэхээр бичсэн, эртний нангиад бичиг зохиолд маш олон
хэлбэрээр гарна. Үүнд: нэгдүгээр буюу “Тэнгэр” гэдэг үсэг 272, хоёрдугаар
буюу “хөвүүн” гэдэг үсэг 468, гуравдугаар буюу “шань” гэдэг үсэг 76,
дөрөвдүгээр буюу ”ү” гэдэг үсэг 209, тавдугаар ханз7, зургадугаар
ханз 272, долдугаар ханз184, наймдугаар ханз 7, есдүгээр ханз 272,
аравдугаар ханз 214, арван нэгдүгээр ханзын 157 хэлбэр тус тус бүртгэгдсэн байна. Эдгээр ханзын олон хэлбэр нь, одоогийн болон цаашдын
судалгаанд нэгэн чухал хэрэглэгдэхүүн болох учиртайг бодолцон залхуурлыг огоорон түүвэрлэн оруулах ялдар аа, Уул дурсгалд гарч буй үсгүүдийг дурсгал дахь дэсээр сэргээж, товч ойллого бичиж судалснаа толилуулая: Дурсгалын зураг буулгал (проф. Пү.Бат-чулуун, уг дурсгалыг олсон
Т.Идэрхангайн цуглуулгаас) ⇓

Уул дурсгалыг олсон археологич Т.Идэрхангайн цуглуулгаас авсан зураг
2020 оны 8 дугаар сар 31. Даваа гараг.1235

1-р ханз ⇓
天 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр

⇒

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

Эхний ханз(漢字): “Тэнгэр”
гэсэн утгатай. Орчин
цагийн бичлэг нь 天.

⼤ түлхүүрт,
4 зуралгат үсэг. Нангиад
дуудлага нь tiān, солонгос
дуудлага нь 천.
Уул дурсгалд,
нангиадаар ⼩篆 xiǎo-zhuàn,
монголоор “Нарийн
тулгарын үсэг”(Neria
Dolgo* oa Foisoit narin
tulγur-un üsüg),
солонгосоор 소전 хэмээдэг

эртний нангиад үсгийн хэлбэрээр бичжээ( “Нарийн тулгар үсэг”ийн тухайт
тайлбарыг дээр өгүүлсэн тул нэхэн үзнэ үү).Удаахи нь тамга тэмдэг
印篆인전 нээ гардаг 天 (Тэнгэр) гэдэг үсгийн хэлбэр; дараахи нь хад чулууны
бичээс, элдэв дурсгал бичигт 金文 금문 гардаг хэлбэр; түүний дараачийнх нь
хуучны дурсгалд 古鉥 гардаг хэлбэрүүд.Мэргэдийн үзэж унших, нягталж судлах,
эргэлзээ юүгээ тайлахад тус болуужин хэмээн, өгүүлэл бичигч нэмж толилуулав. Ийнхүү

Уул дурсгалд гарч буй нэгдүгээр ханз
ыг монгол худам үсгээр DekrI
гэж бичиж ром үсгээр Tngri гэж галигладаг “Тэнгэр” хэмээн унших ба

араас нь нэр үг дагасан тохиолдолд “Тэнгэрийн” гэж унших учиртай.
2-р ханз ⇓

⼦ Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр
⇒

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

Хоёрдугаар ханз(漢字):
“Хөвүүн” гэсэн утгатай.
Орчин цагийн бичлэг нь 子.
⼦ түлхүүрт,3 зуралгат үсэг.
Нангиад дуудлага нь zǐ,zi ,
солонгос дуудлага нь 자 .
Уул дурсгалд гарч буй
хоёрдугаар ханз

ыг монгол худам
үсгээр KibEKa гэж бичиж
ром үсгээр köbegün гэж
галигладаг Хөвгүүн, Хөвүүн, Хүү” хэмээн уншина. Ийнхүү, нэгдүгээр ба
хоёрдугаар ханз
нийлээд “Тэнгэрийн хөвүүн” болов.
“Тэнгэрийн хөвүүн” гэдэг хэллэг нангиад болон нангиадын соёлын хүрээний
орнуудад их хэрэглэдэг, түүх судар эртний бичиг зохиолд нь олонтаа гардаг тул
нангиад зүгийн гаралтай байх гэцгээдэг.Мөхөс хүн, “Тэнгэрийн хөвүүн” гэдэг
хэллэгийн гарлыг бөөгийн шашинт,Тэнгэр шүтээнт түмний,тухайлбал
монголчуудынх байж магадгүй гэсэн саналаа хэдэнт дэвшүүлсэн удаатай
(Монголын Нууц Товчоо, Монголын Нууц Товчооны хэлбэрсудлал, Их Хориг тийш хөтлөх бичээс

зэрэгт нэхэн үзнэ үү). Монголчуудын дээд өвөг гэж эрдэмтдийн батласан, Хүн(нү)гээс удамт Сяньби нар “Тэнгэрийн хөвүүн” гэж хэлэлцдэг байсан байна. Тэр
тухай солонгос сурвалжид тэмдэглэн өнөө бидний үед өртөөлөн авчирсан нь
Сяньби хэлний тун ховор, цорын ганц дурсгал болж буйг цохлон эш татвал:

ийм байна. Тэгэх мөртөө,”Тэнгэрийн
хөвүүн” хэмээх нь Сяньби нарын уугал
заншил(俗 풍속 эртний бичиг зохиолд
“зан ааль” ч гэж орчуулдаг) гэж тэмдэглэсэн нь бидэнд туйлаас чухал
бөгөөд, ”Тэнгэрийн хөвүүн” ийг монгол
зүгийнх гэдгийн баталгаа болно. Энэ
удаа Хүн(нү)-гийн нийслэл гэж археологичдын үзэж байгаа Луут хотын
тууриас тулгарын үсгээр бичсэн дурсгалаас Хүн(нү)-ийн Шаньюйг “Тэнгэрийн
хөвүүн” гэдэг байсан тухай

于

гэж тов тодорхой

гарлаа. Он цаг нэн урагшлав.Өөрөөр хэлбэл, Хүн(нү) Сюннү-гийн үеэс монголчуудад ”Тэнгэрийн хөвүүн” гэдэг хэллэг байсны түүхэн баримт олдлоо гэсэн үг.
Монголын Нууц Товчоонд энэ хэллэг бас бий. АланГоо эх, сүүлд төрсөн
хөвүүдээ “Тэмдэг нь Тэнгэрийн хөвүүд буюу зээ” гэсэн байдгийг эшлэвэл:
гэсэн байна.
Монголчууд угаасаа Хоёр Их(нан.兩大 량대 орос.
”Небо и Земля”) буюу Тэнгэр Газрын үзэлтэн.
Тэнгэрийг эцэг, Газарыг Этүгэн эх гэж биширсээр
ирсэн. Хөх толбот монголчуудын төрөлхи шүтээн
нь Тэнгэр, Газар (Энэ тухай Нууц Товчоо.2020. 2260-61-р
талд дэлгэр өгүүлснийг нэхэн үзнэ үү).”Тэнгэрийн хөвүүн”
гэдэг үгийн тайлбар ч энд холбоотой. ”Тэнгэрийн
хөвүүн”ийг “Тэнгэрийг эцэг, Газарыг эх болгож,
хүмүүнийг тэжээхүйг нь Тэнгэрийн хөвүүн
хэмээн өргөмүй” гэж Гучинзургаат тайлбар тольд
тайлсан байдаг(00960).
Мөн, сансрын зургаас харагддаг, “Их Хориг” тийш заасан бичээснээ “Хаан
Тэнгэрийн хөвүүн (хөвүүд)” гэсэн байдгийг эшлэвэл:

болно.

3-р ханз ⇓

單 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр:
⇒

⇐

Гуравдугаар ханз(漢字):
“Гагц, ганц” гэсэн
утгатай. Орчин цагийн
бичлэг нь 單
⼝ түлхүүрт (түлхүүрээр олно гэсэн
үг), 12 зуралгат үсэг.
Хоёр янз дуудлагатай. нангиад
дуудлага нь dān, chán ,

солонгос дуудлага нь 단 / 선.
Уул дурсгалд гарч буй
гуравдугаар ханз
ыг монгол худам үсгээр Zea гэж бичиж, ром үсгээр Šan гэж галигладаг.
“Шан” хэмээн уншина. Хүн(нү)-ийн Хаан цолын эхний үсэг (дөрөвдүгээр
ханзтай нийлж, Хүн(нү)-ийн хаан цол болно. Энэ үгийн гарлыг эрдэмтэд зүйлбүрээр
тайлбарласан байдаг. Нэгэн мөр болоогүй).

4-р ханз ⇓

于 yú

Дөрөвдүгээр ханз(漢字):
“Өргөн, уудам, агуу ”

гэсэн утгатай. ⼆
түлхүүрт, 3 зуралгат үсэг.
Орчин цагийн бичлэг нь
于 Нангиад дуудлага нь

yú , солонгос дуудлага
нь 우
Уул дурсгалд гарч буй
дөрөвдүгээр ханзын
хэлбэр эртний нангиад

дурсгалуудынхаас зөрж байна(сүүл татлагыг хар).
Тамганаа (印篆 yìn-zhuàn) сийлдэг тулгарын үсгийн хэлбэрийг уул дурсгалд
ташаа зурсан байна. Тамганаа үсгийг буруу харуулж сийлж, дардас нь зөв гарна.
Өгүүлэн буй дурсгал дахь хэлбэр нь дардасынх биш, хэв дээрхи хэлбэр байна.
Дурсгалд ханзын сүүл татлага нь баруун гар талдаа байгаа ба дардасын хэлбэрийн сүүл татлага нь зүүн гартаа

мэт байх учиртай. Угтаа нэг үсэг.

Уул дурсгалд гарч буй дөрөвдүгээр ханз
ыг монгол худам үсгээр
гэж бичиж ром үсгээр iui / yüi гэж галиглаж, “юй” хэмээн

FioI / YoiI

于

уншина. 4 ба5-р ханз

нийлээд, Хүн(нү)-ийн Хаан цол болов.

Монгол худам үсгээр Zea FioI / ZenyoiI гэж бичиж, ром үсгээр Šan-iui /
Šanyüi гэж галиглаж, “Шаньюй” гэж уншина.

于 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр:
⇒

⇐

⇐

⇐

5-р ханз ⇓
Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи хэлбэр:

Тавдугаар ханз (漢字): “Өндөрт гарах” “Өндөр(өөд) өгсөх 升高 升高也 ) гэсэн
утгатай. 廾 gǒng түлхүүрт, 16 зуралгат үсэг. Орчин цагийн ба эл дурсгал дахь
бичлэг нь
бөгөөд ойр зуур хэрэглэдэг үсэг биш. Олоход хялбар
бус, зарим компьютерийн санамжид үгүй. Тулгарын үсгийн хэлбэр нь 中國
篆刻 大字典 (Zhōng,zhòng-guó-zhuàn-kè,kē-dà,dài-zì-diǎn. 2007)ын 842-843-р
талд байна. 위 тэй адил. Солонгос хас толь, солонгос нангиад их тольд бий
(pp.506).Солонгос дуудлага нь 천 / 간 гэсэн хоёр янз.

Утга, хэлбэр, орчин цагийн бичлэг нь эл дурсгал дахь
тулгарын үсэг нь тун төстэй

ээс өөр мөртөө

гэсэн хоёр ханз байдаг. Хальт харвал андуурч
болох тул болгоомжловоос зохид.
ийн 升高 升高也 гэсэн тайлбарыг бид анхааралдаа авахаас
аргагүй.
Өгүүлэн буй бичээсийн гол зангилаа, тайлбарын цөм энд оршино.
Оросоор “ подняться ввысь” гэж орчуулдаг 升高ийн 升 shēng нь “ өгсөх,
дэвших, гарах, одох” гэсэн утгатай бөгөөд хамтдаа “өндөрт гарах” “өндөрт
одох” байна.
Монгол бөөгийн ёс ба монгол хэлнээ “өндөрт гарах” гэвэл “нөгчих” “үхэх”
гэсэн утгатай, монголчууд “Ханат гэрээс гарч Хадан гэртээ очих” “Өргөө
гэрээс одож Өндөрт гарах” гэж хэлэлцдэгийг хэн бүхэн мэднэ.
Өгүүлэн буй дурсгалд “Өндөр 高 gāo “ийн оронд “Тэнгэр 天 tiān” байна.
Тухайлбал,
Тав ба Зургадугаар ханз
нийлээд “Тэнгэрт одох”,
“Тэнгэрт гарах”, “Тэнгэрт халих” 升天 shēng - tiān болж байна.
Үүнээс улбаалан, өгүүлэн буй дурсгалын бичээс нь Шаньюйг амьд
сэрүүн байхад бус, нас барсан хойно нь бичсэн, Тахилга (Dekul) t taqilγ-a)
сүмийн оройн ваарны бичээс байх гэж бодоход арга буюу хүргэнэ, үүнд:
*

*
*

“Наран Саран ивээлт Хүннү-гийн Их Шаньюй” гэж тамгандаа сийлсэн
их хүнийг амьд сэрүүн байхад нь очиж очиж байшингийн оройн вааран
дээр тийн бичихгүй;
Нөгөө талаар Тэнгэр шүтээнт түмэний гүн ухаанд ч тохирохгүй;
Бас, орчин цагт олон хэлнээ “мандтугай” гэсэн утгатай “Түмэн нас
萬歲” гэсэн хэллэг маань ч нас барсан хүн, хойд настай холбогддог.
“Түүхэн тэмдэглэл 史記 shǐ-jì” хэмээх алдарт бүтээлд тэр тухай
өгүүлжээ. “Түүхэн тэмдэглэл 史記 shǐ-jì” -ийн “Өтгөсийн бичигт”
萬歲 ийг “ эрхим хүний нас барсныг цээрлэн тийн хэлдэг” гэсэн
байна (10,11-р үг буюу 萬歲 wàn-suì гэдэг үгийн ойллогод үргэлжлэлийг үзнэ үү).

6-р ханз ⇓
天 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр:

⇒

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

Зургадугаар ханз(漢字):
“Тэнгэр” гэсэн утгатай.
Нэгдүгээрхитэй яг адил.

⼤ түлхүүрт, 4 зуралгат
үсэг. Орчин цагийн
бичлэг нь 天 нангиад
дуудлага нь tiān,
солонгос дуудлага нь 천.
Уул дурсгалд нангиадаар
⼩篆 xiǎo-zhuàn,

монголоор “Нарийн
тулгарын үсэг”(Neria
Dolgo* oa Foisoit narin tulγurun üsüg), солонгосоор
소전 хэмээдэг эртний үсгийн хэлбэрээр бичжээ.Удаахи нь 天 (Тэнгэр) гэдэг
үсгийн тамга тэмдэг 印篆인전 нээ гардаг хэлбэр; дараахи нь хад чулууны бичээс,
элдэв дурсгал бичигт 金文 금문 гардаг хэлбэр; түүний дараачийнх нь хуучны
дурсгалд 古鉥 гардаг хэлбэр.

7-р ханз ⇓

陳 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр:
⇒

⇐

⇐

⇐

Долдугаар ханз(漢字): “Өнө” ( цаг хугацаа), “Урт”( цаг хугацаа) “Удаан” ( цаг
хугацаа)

(үүрд, цаашилбал,

“мөнх”)

гэсэн утгатай. ⾩/阝 түлхүүрт,11 зуралгат үсэг.

Орчин цагийн бичлэг нь 陳 нангиад дуудлага нь chén, солонгос дуудлага нь 진.
Заримдаа 陣 zhèn-тэй утга дүйнэ.

Долдугаар ханз буюу 陳chén ийг өгүүлэн буй дурсгалд нангиадаар ⼩篆xiǎoмонголоор “Нарийн тулгарын үсэг”(Neria Dolgo* oa Foisoit narin tulγur-un
üsüg) ээр бичсэн байна. Харин, түлхүүрийн хэлбэр өөр байна.“Нарийн тулгарын
zhuàn,

үсэг”т ⾩ fù түлхүүртэй байгаа бол, уул дурсгалд 阝fù түлхүүртэй бичиж
дармаллажээ. Гэхдээ энэ хоёр түлхүүрийн утга, дуудлага адилхан.
8-р ханз ⇓

枋 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи хэлбэр:

Наймдугаар ханз(漢字): ⽊

түлхүүрт, 8 зуралгат
үсэг. Орчин цагийн бичлэг
нь 枋 нангиад дуудлага нь
fāng, солонгос дуудлага нь
방/ 병гэсэн хоёр янз.
“захирах, “ эрхшээх”,
“мэдэх”, “мэдэлдээ оруулах” (эрх дархыг) гартаа
авах гэсэн утгатай. Оросоор “управлять”, “регулировать”,
англиар handle гэж орчуулсан үзэгдэнэ. 枋國 fāng- guó гэвэл “улсыг захирах”,
“төрийг гартаа оруулах”, 枋司 fāng- sī гэвэл “Тэнгэрийн доорхи (天下 tiān-xià)
их эрх(大權 dà,dài-quán)ийг гартаа авах” (掌握 zhǎng-wò) зэрэг олон жишээг дурдаж болно. 枋 fāng нь 柄 bǐng[枋 = 柄也] ба 權quán[柄 = 權也 ]тай утга дүйнэ.
Наймдугаар ханз 枋 fāng ыг өгүүлэн буй дурсгалд нангиадаар ⼩篆xiǎozhuàn, монголоор “Нарийн тулгарын үсэг”(Neria Dolgo* oa Foisoit narin tulγur-un

üsüg) ээр

ийг мөнхүү

гэж бичсэн байх ба түүнтэй ижил утгатай 柄 bǐng
“Нарийн тулгарын үсэг”(Neria Dolgo* oa Foisoit narin tulγur-un üsüg) ээр

гэж бичнэ.
9-р ханз ⇓

천 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр

⇒

⇐

⇐

⇐

Есдүгээр ханз(漢字): “Мянга Miek)
Miekgea mingγ-a, mingγan” гэсэн

t

утгатай. ⼗ түлхүүрт, 3 зуралгат
үсэг. Орчин цагийн бичлэг нь 千
нангиад дуудлага нь qiān ,
солонгос дуудлага нь 천;
Есдүгээр ханз буюу 千 qiān ийг
өгүүлэн буй дурсгалд нангиадаар
金文 jīn-wén тулгарын үсгээр
бичсэн байна.

千 ийн 272 хэлбэр эртний нангиад дурсгал,бичиг зохиолд тэмдэглэгдсэн байна.
10-р ханз ⇓
萬 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр
⇒

⇐

⇐

⇐

⇐

Аравдугаар ханз(漢字): “Түм, Түмэн

Doima Doimea

tüme, tümen” гэсэн утгатай. ⾋ түлхүүрт, 13 зуралгат
үсэг. Орчин цагийн бичлэг нь 萬 нангиад дуудлага

нь wàn,mò , солонгос дуудлага нь 만; Аравдугаар
ханз буюу 萬wàn,mò ийг өгүүлэн буй дурсгалд
нангиадаар ⼩篆xiǎo-zhuàn, монголоор “Нарийн
тулгарын үсэг”(Neria Dolgo* oa Foisoit narin tulγur-un

üsüg) ээр бичсэн байна. 萬 ийн 214 хэлбэр эртний
нангиад дурсгал, бичиг зохиолд тэмдэглэгдсэн байна.
11-р ханз ⇓
歲 Тулгарын ба дурсгалт бичгүүд дэхи олон хэлбэр

⇒

⇐

⇐

Арваннэгдүгээр ханз(漢字): “Он

Nesoa

⇐

Foa

on” “ Жил

Ji&

ǰil”

“Нас, Насан

NesO

nasu, nasun” гэсэн утгатай. ⽌ түлхүүрт, 13 зуралгат үсэг. Орчин

цагийн бичлэг нь 歲 нангиад дуудлага нь suì , солонгос дуудлага нь 세.
Арваннэгдүгээр ханз буюу 歲 suì ийг өгүүлэн буй дурсгалд нангиадаар
⼩篆 xiǎo-zhuàn, монголоор “Нарийн тулгарын үсэг”(Neria Dolgo* oa Foisoit narin

tulγur-un üsüg) ээр бичсэн байна. 歲 suì ийн 157 хэлбэр эртний нангиад

дурсгал, бичиг зохиолд тэмдэглэгдсэн байна.
Орчин цагт нангиад соёлын хүрээний олон орны хэлнээ 萬歲 만세 “Түмэн
нас” “Түмэн он” [“он удаан” “ үеийн үед” “үүрд” “мөнх” гэсэн салаа утгат
үг] ийг “мандтугай” гэсэн утгаар баяр ёслолын үг болгон хашгирдаг, бичдэг
боловч, энэхүү “Түмэн нас” 萬歲 만세 гэдэг хэллэг, дээр цагт Эрхим

хүний ”тэнгэрт хальсан”, ”өөд болсон”, “ наснаас нөгчсөн” “нөгөө
ертөнцөд одсон”ыг цээрлэн хэлдэг байжээ. Түүхэн баримт ч байна.
Алдарт “Түүхэн тэмдэглэл 史記 shǐ-jì”- аас энэ тухай ноцтой, үгүйсгэшгүй баримт гарч ирнэ. “Түүхэн тэмдэглэл 史記 shǐ-jì” [史記 Хятадын

Ханъ(漢) улсын эрдэмтэн түшмэл Сы Мацзян 司馬遷 ы, ойллого, олон шастирын 紀塼體 аргаар

黃帝 гаас 武帝 хүртэлхи үйл явдлыг бичсэн 130 боть түүх ]- ийн “Өвгөсийн бичиг”
“Өтгөсийн бичиг ”, “Ихэсийн бичиг ”т (өвгөд, дээдэс, ихэс, төр үндэслэгч)ийн
тухайт тэмдэглэлийн хэсэгт “ эрхим хүний нас барсныг цээрлэн тийн

хэлдэг” гэсэн байна [高祖紀[gāo-zǔ-jì,jǐ]Ω ”-д 貴人 guì,guǐ-rén 의 죽음에 대하여
1

죽음이란 말을 피해서 하는 말 史記 高祖紀 gāo-zǔ-jì,jǐ].

Иймээс, Шаньюйг амьд сэрүүн байхад байшингийн дээврийн вааран дээр
“ мянга түм наслатугай” гэж бичих учиргүй. Байшингийн дээврийн ваарны
буланд дармалласныг бодвол, мөн “Түүхэн тэмдэглэл 史記 shǐ-jì”д дээрхи нэ
мэт бичсэн хийгээд “Тэнгэрт халих” гэсэн хэллэг байгааг ний бодолцвол,

Шанюйг амьд сэрүүн байхад уул байгууламжийг босгоогүй, нас нөгчсөний
дараахи тахилгын сүм байна гэж баттай хэлж болно Ω2
Нөгөө талаар, эл ваарын дээрхи нангиад бичээс нь, бид монголчуудын өвөг
дээдэс нангиад үсэг бичиг хэрэглэж байсны баталгаа биш болох нь тодорхой
байна.
_____
Ω1

高祖 gāo-zǔ ийг оросоор “предок, пращур, основатель династий” гэж орчуулдаг,
紀 jì,jǐ ийг “Запись, анналы” гэж тус тус орчуулдаг.

Ω2 Археологичид,

Zero(

хотын тууринаа үлдсэн, “шараг” (
šaruγ) хэмээх нэртомьёотой,
тоосго ваарын хэлтэрхийг нэгий нэгдгүй шигшин шүүрдэн үзсэн гэж найдна. Тэнд,
бичигт ваарын эвдэрч өмөрч унасан“шараг” байж мэднэ.

_____

Одоо, хэрхэн сэргээн уншсанаа бөмнүүлэн зургаар толилуулая:
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