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ТОВЧЛОЛ 

Монголчууд эрт цагаас одоо хүртэл дөрвөн улирал ээлжлэх эрс тэс уур амьсгалтай төв 

азийн өндөрлөгт нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэн аж төрж ирсэн билээ. Энэ утгаараа монголчуудын 

түүх, соёл, урлаг уран зохиол нэн өвөрмөц сонирхолтой. Эрхэлж ирсэн аж ахуй, түүхэн замналаас 

нь үүдэж монголчуудын түүх, соёлын үнэт зүйлс бодьтой, тодорхой уламжилж ирсэн нь цөөн. 

Харин түүх соёлын үнэт зүйлс нь урлаг, уран зохиолдоо хадгалагдаж үлдсэн нь арвин. Монголчууд 

аман болоод бичгийн уран зохиолын арвин их өв сантай ард түмэн. Уран зохиолд нь шүлэг голлох 

байр суурьтай. Монгол шүлэг бадаглах хийгээд үл бадаглах гэсэн үндсэн хоёр аргаар бичигддэг 

байна. Үл бадаглах аргаар бичсэн шүлгийг задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг гэж нэрлэдэг. 

Монгол аман хийгээд бичгийн яруу найраг чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргыг өргөн дэлгэр ашиглаж 

ирсэн уламжлалтай. Үйл явдлын өрнөлийг илэрхийлсэн том хэмжээний шүлэглэсэн бүтээлүүд 
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ихэвчлэн чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичигддэг байна. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн мөрүүд 

дотоод хэмнэлээрээ холбогдож, ар араасаа ундран гарах зүй тогтолтой байдаг онцлогтой аж. 

Шүлгийн мөрүүдийг үеэр нь ижилсүүлэн тааруулах шаардлагагүй учир чөлөөт хэмжээт шүлэгт 

үгийн сонголтыг чөлөөтэй хийх бололцоо нээлттэй байдаг байна. Үгийн сонголтыг чөлөөтэй хийж 

болох учир чөлөөт хэмжээт шүлэг уран дүрслэлийн аргуудыг өргөн дэлгэр ашиглах боломжтой 

юм. Уран дүрслэлийн аргуудыг чөлөөтэй ашиглаж болох учир чөлөөт хэмжээт шүлэг нь уран 

сайхан шинжтэй, яруу сонсголонт чанартай болдог байна. Чөлөөт хэмжээт шүлэг сонсголонт 

чанартай сонсох зориулалтын шүлэг тул шүлгийн мөр тус бүрд дүрслэгдэхүүнийхээ үйл явдлын 

өрнөлийг уран сайхны аргаар зааглах үүднээс шүлгийн төгсгөлд өргөлт өгөгдөж сүүл холбоц 

үүсдэг байна. Иймд чөлөөт хэмжээт шүлэгт сүүл холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй ажээ. Бадаглаж бичсэн 

шүлгээс шүлгийн хэлбэрийн тогтолцоо буюу бүтэц-зүй тогтол, чөлөөт хэмжээт шүлгээс шүлгийн 

агуулгын мөн чанар буюу утга санааг түлхүү харж болохоор байна.  

 

RESUME 

The Mongolians are one of the nations who left the bright imprint in Humanity history.  The 

history of Mongolians has deep connection with history of many countries of the world.  Mongolian has 

been living in the hill of the Central Asia where is an extreme continental climate and changes four season 

since ancient time up to now. Also, Mongolians are conducting nomadic cattle breeding. It means that the 

history and culture of Mongolian is very peculiarity. Even so, there is very few factual and specific 

heritages in history and culture because of specialty of nomadic culture and civilization and foreign and 

domestic warship of Mongolians. Even so, the historical and cultural heritages have left well in art and 

literature.  

The Mongolians has rich inheritance foundation of folks and literary literature. Poem plays main 

role in literature. The Mongolian poems are written by two methods: to write in stanzas and non stanzas. 

The poem which was written non stanzas method named verse libre. Verse libre is developed playing main 

role on folk’s literature, ancient and modern literature of Mongolia.  

It evidences that verse libre is being played main role in Mongolian poem in all historical period 

of Mongolia.  There are some specialty of verse libre of Mongolian poem. First: there is open way to 

choose words in verse libre. Second, verse libre includes the meaning of bigger adventure story. Third, 

the line of the verse libre express just only one action. In order words, all lines of verse libre are closely 

connected each other and become basis of being each other, express all reality at face value. The will be 
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growing up equal rhythm when expresses meaning by line in verse libre and written verse libre with stricy 

rhyme.  

 

УДИРТГАЛ 

Шүлэг уянгын зохиол тул уянгалаг шинжтэй, шүлэглэсэн хэлбэртэй байна. Шүлэгчийн 

сэрэл мэдрэмжид өртөж, огшигдсон зүйл уран сайхны аргаар яруу илэрхийлэгдэх тул шүлэгт 

уянгалаг шинж давамгайлна. “Аливаа шүлэгт эгшиг дуун бол шүлгийн гол яс болно.” [Дамдинсүрэн 

Ц. 1957:34] Ертөнцийн бүх зүйл зүй тогтолтой тул шүлэг ч нарийн бүтэцтэй. Шүлгийн бүтцийн 

нэг шинж нь бадгийн зохион байгуулалтаар илэрдэг. “Аялга ба холбоцын нэгэн хэм зохицолд 

захирагдаж, тодорхой утга төгссөн хоёр буюу хэд хэдэн шадаас бүрдсэн айзам-өгүүлбэр зүйн 

нэгжийг шүлэг судлалд бадаг гэнэ.” [Галбаатар Д. 2012:70] Шүлгийн үндсэн суурь нэгж нь бадаг 

тул шүлэгт эхний бадгийн бүтэц тодорхой давтамжтайгаар дахин давтагдаж шүлгийг бүтээдэг 

жамтай. Бадаг ерөнхий зүй тогтлоороо дахин давтагдах хэлбэрээр шүлгийг бүтээх нь өнгөн талдаа 

тухайн шүлгийг эмх цэгцтэй, тодорхой бүтэцтэй болгоно. Далд утгаараа туурвигч үндэстнийхээ 

соёл сэтгэлгээ, зан заншлын илэрхийлэл болдог билээ. Тийм учраас монгол шүлгийн бадгийн зүй 

тогтол, онцлог шинжийг судлах нь монгол шүлэг судлалд чухал асуудал юм. 

Монгол шүлгийн бадгийн үндсэн нэгж нь хоёр ба гурван мөрт шүлэг. Хоёр ба гурван 

мөрөөр бадаглах үйл монгол хүний сэтгэлгээ, аж амьдрал, уран сайхны дүрслэл хийгээд тэгш ба 

сондгой тооны өсөн нэмэгдэх зүй тогтлоор хүрээ хязгаараа тэлж нэмэн дэлгэрч, тэр хэмжээгээрээ 

бүтэц-зүй тогтол нь нарийсна. Иймд монгол шүлэгт хоёр, дөрөв, [зургаа], найм болоод гурав, тав, 

долоо, ёсөн мөрөөр ихэвчлэн бадаг үүсгэж байна. Мөн тусгайлан бадаг үүсгэхгүй дотоод холбоцод 

нь захируулан чөлөөтэй шүлэглэсэн задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн ёс ч байна. Энэ удаад 

бид монгол шүлэг дэх задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн зүй тогтол, онцлог шинжийг 

тодруулан үзэж байгаа болно.   
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боловч хэмжээ хэмнэлийн хувьд тогтмол бус, холбоцгүй шүлгийг чөлөөт шүлэг гэнэ” [Монгол 

хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь V 2008:3014] хэмээн хэл шинжлэлийн тайлбар толиудад задгай 

буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг гэх үгс нь ямар утга агуулгатайг тус тусад нь авч тайлбарласан ч 

тодорхойлолт нь ойролцоо утга санаа илэрхийлж байна. Учир нь уг тайлбаруудад шүлгийн 

мөрүүдийг хооронд нь толгой, сүүл зэрэг холбоцуудаар ижилсүүлэн холбоогүй чөлөөтэй 

шүлэглэсэн зохиолыг задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг гэж томьёолжээ. Монголын уран 

зохиолын онолын бүтээлүүдэд задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийг задгай шүлэг (free verse), 

чөлөөт шүлэг (free form), цагаан шүлэг (blank verse) гэх зэргээр янз бүрээр нэрлэж, тус бүрдээ 

тодорхой ялгаатай хэмээн үзсэн нь буй. Тухайлбал, судлаач Ш.Гаадамба “Толгой огт холболгүй 

зөвхөн айзам хэмжээг тохируулан бичсэн шүлгийг цагаан (өөрөөр хэлбэл хялбар) шүлэг гэнэ.”, 

“Мөр бүрд орсон үгийн буюу өлмийн тоо харилцан адилгүй боловч тодорхой журмаар хоорондоо 

тохирсон шүлгийг задгай шүлэг гэж нэрлэж болно” [Гаадамба Ш. 1989:156] хэмээн толгой 

холболгүй чөлөөтэй бичсэн шүлгийг нь цагаан шүлэг, мөр бүрийн үг, өлмийн тоо харилцан 

адилгүй бичсэн шүлгийг нь задгай шүлэг гэж авч үзсэн байна. Судлаач Д.Галбаатар “Европт үе-

өргөлтөт шүлгийн ёсонд сүүл холбоцгүй шүлгийг цагаан шүлэг гэнэ. Сүүлийн үед монгол яруу 

найрагт чанд хайрцаглалгүй, толгой сүүлийг эн тэнцүүлэн холбоогүй, чөлөөт байгуулалттай 

шүлгийг цагаан шүлэг гэх болжээ.”, “Задгай шүлэг нь оросын яруу найрагт өргөн дэлгэрсэн үе 

өргөлтийн шүлэг бөгөөд шад дахь өлмийн тоо жигд бус, бадаггүй ямб хэмжээ бүхий шүлэг юм. 

Задгай шүлэг, цагаан шүлэг, чөлөөт шүлэг хоорондоо холбоотой, зарим талаараа ижил төсөө 

болдог тал буй”, “Зохиолч бичлэгийн уламжлан тогтсон хэлбэр, таалалд баригдалгүй чөлөөтэй 

сэтгэж, бичлэгт бүтэц, хэлбэр, агуулгын шинэ өөрчлөлт хийсэн бүтээлийг хэлнэ. ... Чөлөөт хэлбэр 

нь уран зохиол, ялангуяа яруу найргийн бүтээлд шүлгийн бүтэц, байгуулалт, хэллэг, бичлэг, 

сэтгэлгээнд хийсэн янз бүрийн туршилт, илэрхийллийн онцлог шинжийг хамруулж ойлгодог” 

[Галбаатар Д. 2012:491, 156, 498] хэмээн толгой сүүл холболгүй чөлөөтэй бичсэн шүлгийг цагаан 

шүлэг, мөр бүрийн үе, өлмийн тоо тэнцүү бус бичигдсэн шүлгийг задгай шүлэг, шүлгийн гадаад 

бүтцийг чөлөөтэй өөрчлөн шинийг эрэлхийлэн сэтгэж бичсэн шүлгийг чөлөөт шүлэг хэмээн 

томьёолжээ. Судлаач Б.Содном “Нэг бүхэл шүлгийн дотор эхний мөрийн ёсоор бусад мөрүүд нь 

нэг тогтмол хэмжээтэйгээр явахгүй, харин голдуу нэг бадгийн дотор мөр алгасаж, өөр хэмжээ 

гарч ирэх зэрэг тэгш тоотой хэсэг мөрүүдийн дараа өөр хэмжээтэй мөрүүд гардаг шүлгийг 

чөлөөт шүлэг гэнэ” [Содном, Балданы 2008-2009:134 (Тэргүүн боть)] гэж нэг шүлгийн доторх 

мөрүүд хэмжээ хэмнэлийн хувьд жигд биш байгаа нь тухайн шүлгийг чөлөөт хэмжээтэйг гэрчилнэ 
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гэж үзжээ. Энэ мэт томьёоллуудаас авч үзвэл задгай шүлэг, цагаан шүлэг, чөлөөт шүлэг зэрэг нэр 

томьёо, түүнд таарах ойлголт нь өрнөдийн тооны шүлгийн бүтэц-тогтолцоотой холбон авч үздэг 

ухагдахуунууд байна. Өөрөөр хэлбэл, сүүл холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй европ дахины шүлэгт сүүл 

холболгүй айзам хэмнэл тааруулан бичсэн шүлгийг цагаан шүлэг. Сүүл холбоц тааруулсан ч мөр 

хоорон дахь үе-өлмийг адилтгалгүй хэлэгдэх айзам хэмнэлийн дагуу чөлөөтэй бичсэн шүлгийг 

задгай шүлэг. Шүлгийг харагдах үүднээс нь элдэв эрэлхийлэл хийж янз бүрийн дүрс үүсгэн айзам 

хэмнэл тааруулан бичсэн шүлгийг чөлөөт шүлэг хэмээн ойлгодог байна.  

Монгол шүлэг уугуул байгууллаараа өрнөдийн шүлгээс эрс ялгаатай тооны бус чанарын 

шүлэг билээ. Тэр үүднээсээ толгой холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй, дунд болоод сүүл холбоц дагалдах 

шинжтэй, мөр хоорондын үг, үеийн тоо ижил байхыг чухалчилдаг сонсголонт айзам хэмнэлт шүлэг 

юм. Монгол шүлгийн энэ шинж нь монгол хэлний аялгуулаг чанар, үгийн нөөц боломж, монгол 

хүний соёл сэтгэлгээтэй салахын аргагүй холбоотой зүйл.  

Бадаглал зүйн үүднээс авч үзвэл монгол шүлэгт бадаглах, үл бадаглах гэсэн хоёр ёсон 

буй. Бадаглах арга нь шүлгийн мөрүүдийг тэгш ба сондгой тоогоор нь ижилсүүлэн тодорхой 

холбоц, хэм хэмнэлээр холбож, нэгдмэл нэг утга бүхий бүтэц үүсгэх үйл хэрэг. Үл бадаглах арга 

нь шүлгийн мөрүүдийг дотоод айзам хэмнэлээр нь ижилсүүлж, шүлгийн утга санаа, үйл явдалд 

захируулан чөлөөтэй шүлэглэх үйлдэл юм. “Шүлгийн дотоод холбоц болон бусад шинж чанараар 

нь шүлгийн чанарыг хадгалаагүй боловч гагцхүү хэлэгдэх аялгын хувьд шүлгийн мөн чанарыг 

тодруулагч шүлгийг чөлөөт шүлэг гэж нэрлэдэг.” [Байгалсайхан С. 1995:107] Шүлгийн мөрүүд үе 

болоод холбоцын хувьд жигд биш байх ч дүрслэгдэхүүнийхээ оршин байх мөн чанар дахь хэм 

хэмнэлийн дагуу дотооддоо эвсэн найрч шүлэглэгдэх шүлгийг чөлөөт шүлэг гэдэг байна. Чөлөөт 

шүлгийн мөрүүд хоорондоо үе болоод холбоцын хувьд жигд биш байж болох зарчимаас үүдэн 

үгийн чөлөөт сонголт үүсдэг байна. Чөлөөт хэмжээт шүлэгт үгийн сонголт чөлөөт байх учир уран 

дүрслэлийн аргуудыг чөлөөтэй ашиглах боломж нээгддэг ажээ. Уран дүрслэлийн аргуудыг 

чөлөөтэй ашиглах учир чөлөөт шүлгийн дүрслэл уран яруу, утга агуулга гүн болдог байна. Өөрөөр 

хэлбэл “чөлөөт хэмжээт шүлгийн мөрүүд үе болоод холбоцын хувьд жигд биш чөлөөт хэв 

маягтай байна. Тиймд чөлөөт хэмжээт шүлэгт холбоцуудын үүрэг багасах нь мэдээж хэрэг. Учир 

нь чөлөөт хэмжээт шүлгийн хэмнэл зөвхөн туурвисан шүлэгчийнхээ мэдрэмжээс шууд хамаардаг. 

Чөлөөт хэмжээт шүлгийн мөрүүд үе болоод холбоцын хувьд жигд бус болох ч зохиолчийн санааг 

илэрхийлсэн төгс өгүүлбэрийн бүтцийг хадгалдаг байна.” [Morner, Kathleen 1998:89]               

 
 

боловч хэмжээ хэмнэлийн хувьд тогтмол бус, холбоцгүй шүлгийг чөлөөт шүлэг гэнэ” [Монгол 

хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь V 2008:3014] хэмээн хэл шинжлэлийн тайлбар толиудад задгай 

буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг гэх үгс нь ямар утга агуулгатайг тус тусад нь авч тайлбарласан ч 

тодорхойлолт нь ойролцоо утга санаа илэрхийлж байна. Учир нь уг тайлбаруудад шүлгийн 

мөрүүдийг хооронд нь толгой, сүүл зэрэг холбоцуудаар ижилсүүлэн холбоогүй чөлөөтэй 

шүлэглэсэн зохиолыг задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг гэж томьёолжээ. Монголын уран 

зохиолын онолын бүтээлүүдэд задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийг задгай шүлэг (free verse), 

чөлөөт шүлэг (free form), цагаан шүлэг (blank verse) гэх зэргээр янз бүрээр нэрлэж, тус бүрдээ 

тодорхой ялгаатай хэмээн үзсэн нь буй. Тухайлбал, судлаач Ш.Гаадамба “Толгой огт холболгүй 

зөвхөн айзам хэмжээг тохируулан бичсэн шүлгийг цагаан (өөрөөр хэлбэл хялбар) шүлэг гэнэ.”, 

“Мөр бүрд орсон үгийн буюу өлмийн тоо харилцан адилгүй боловч тодорхой журмаар хоорондоо 

тохирсон шүлгийг задгай шүлэг гэж нэрлэж болно” [Гаадамба Ш. 1989:156] хэмээн толгой 

холболгүй чөлөөтэй бичсэн шүлгийг нь цагаан шүлэг, мөр бүрийн үг, өлмийн тоо харилцан 

адилгүй бичсэн шүлгийг нь задгай шүлэг гэж авч үзсэн байна. Судлаач Д.Галбаатар “Европт үе-

өргөлтөт шүлгийн ёсонд сүүл холбоцгүй шүлгийг цагаан шүлэг гэнэ. Сүүлийн үед монгол яруу 

найрагт чанд хайрцаглалгүй, толгой сүүлийг эн тэнцүүлэн холбоогүй, чөлөөт байгуулалттай 

шүлгийг цагаан шүлэг гэх болжээ.”, “Задгай шүлэг нь оросын яруу найрагт өргөн дэлгэрсэн үе 

өргөлтийн шүлэг бөгөөд шад дахь өлмийн тоо жигд бус, бадаггүй ямб хэмжээ бүхий шүлэг юм. 

Задгай шүлэг, цагаан шүлэг, чөлөөт шүлэг хоорондоо холбоотой, зарим талаараа ижил төсөө 

болдог тал буй”, “Зохиолч бичлэгийн уламжлан тогтсон хэлбэр, таалалд баригдалгүй чөлөөтэй 

сэтгэж, бичлэгт бүтэц, хэлбэр, агуулгын шинэ өөрчлөлт хийсэн бүтээлийг хэлнэ. ... Чөлөөт хэлбэр 

нь уран зохиол, ялангуяа яруу найргийн бүтээлд шүлгийн бүтэц, байгуулалт, хэллэг, бичлэг, 

сэтгэлгээнд хийсэн янз бүрийн туршилт, илэрхийллийн онцлог шинжийг хамруулж ойлгодог” 

[Галбаатар Д. 2012:491, 156, 498] хэмээн толгой сүүл холболгүй чөлөөтэй бичсэн шүлгийг цагаан 

шүлэг, мөр бүрийн үе, өлмийн тоо тэнцүү бус бичигдсэн шүлгийг задгай шүлэг, шүлгийн гадаад 

бүтцийг чөлөөтэй өөрчлөн шинийг эрэлхийлэн сэтгэж бичсэн шүлгийг чөлөөт шүлэг хэмээн 

томьёолжээ. Судлаач Б.Содном “Нэг бүхэл шүлгийн дотор эхний мөрийн ёсоор бусад мөрүүд нь 

нэг тогтмол хэмжээтэйгээр явахгүй, харин голдуу нэг бадгийн дотор мөр алгасаж, өөр хэмжээ 

гарч ирэх зэрэг тэгш тоотой хэсэг мөрүүдийн дараа өөр хэмжээтэй мөрүүд гардаг шүлгийг 

чөлөөт шүлэг гэнэ” [Содном, Балданы 2008-2009:134 (Тэргүүн боть)] гэж нэг шүлгийн доторх 

мөрүүд хэмжээ хэмнэлийн хувьд жигд биш байгаа нь тухайн шүлгийг чөлөөт хэмжээтэйг гэрчилнэ 
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 Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг нь дүрсэлж байгаа зүйлийнхээ үйл явдлын өрнөлийн 

дагуу чөлөөтэй өрнөх шинжээрээ “найраглал”, “найруулал” зэрэг төрөл зүйлүүдтэй тодорхой 

хэмжээгээр холбогдоно. “Найраглал гэж туульсын ба утга уянгын шинжтэй шүлэглэсэн 

томоохон зохиолыг хэлнэ. Найраглал нь хэлбэрийн талаар бат тогтвортой биш бөгөөд ер утга 

зохиолын түүхэнд ихээхэн өөрчлөгдсөөр иржээ. Үүнээс үзэхэд найраглал гэсэн нэр нь яг 

баримталсан чиглэл буюу хэлбэргүй юм.” [Содном, Балданы 2008-2009:494 (Тэргүүн боть)] 

Шүлэглэсэн хэлбэртэй ч үйл явдлын өрнөлийг хүүрнэн өгүүлэх шинж нь давамгайлах найраглал 

нь бадаглах аргаар бус шүлэгч өөрийн чөлөөт сэтгэлгээний эрэлхийллийн үүднээс хэлний болоод 

уран дүрслэлийн аргуудын олон янзын бололцоо нөөцийг өргөн дэлгэр ашиглаж, шүлгийнхээ 

мөрүүдийг дотоод холбоцоор нь ерөнхий хэмнэлийн дагуу шүлэглэх чөлөөт хэмжээт шүлэгтэй 

төсөөтэй. Тэгвэл найруулал хийгээд чөлөөт шүлгийн ижил төсөөтэй талыг судлаач Сүюүгэ “Задгай 

шүлэг бол шүлгийн үнэр амттай мөртлөө найрууллын өнгө гялбаатай. Гэвч шүлгээс илүү 

чөлөөтэй, олон боломжтой, найрууллаас чанга дүрэмтэй, нарийн бүтэцтэй байдаг. Тэр бол шүлэг 

ба найруулалтай амин барилдлагатай тул шүлгийн цус судсанд нь лугшиж, найрууллын арга ёс 

түүний биеийг тулгуурлан босч байна” [Сүюүгэ 2000:426] гэж өгүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 

задгай шүлэг бол бичлэгийн аргаараа найруулалтай төсөөтэй ч үр дүн нь өөрөөр харагддаг. Учир 

нь задгай шүлэг нь шүлэглэсэн хэлбэрээ баримтлах тул шүлгийн нарийн бүтэц үүсдэг, харин 

найруулал нь хүүрнэсэн хэлбэртэй тул харьцангуй чөлөөт бүтэцтэй байдаг байна.  

XIX-ХХ зуунд дэлхийн яруу найргийн хөгжилд шинэ давалгаа үүссэн билээ. Хүн 

төрөлхтний уран сайхны сэтгэлгээ, тэр дундаа яруу найрагт үүссэн шинэлэг сэтгэлгээ, эрэл 

хайгуулын үр дүнд яруу найргийн төрөл зүйл эрчимтэй баяжсан түүхтэй. Яруу найргийн төрөл 

зүйлийн энэхүү баяжилт чөлөөт сэтгэлгээнд суурилсны хувьд бидний авч үзэж байгаа задгай буюу 

чөлөөт хэмжээт шүлэгт илүүтэй хамааралтай байсныг өгүүлэх хэрэгтэй. Энэ үед европын уран 

зохиолд үүссэн шинэлэг зүйлүүдийн нэг нь “Prose poem” хэмээх төрөл байсан билээ. “Хүүрнэл 

яруу найраг” хэмээн махчлан орчуулагдах энэ төрөл нь уянгын эссе-бодрол маягийн зураглал 

бүтээлүүдийг хамруулан үздэг байна. Бидний бодлоор бол монголын уран зохиолоос 

Д.Нацагдоржийн “Шувуун саарал”, “Хөдөө талын үзэсгэлэн” тэргүүтэй богино өгүүллэгүүд, 

С.Эрдэнийн “Алтай”, “Хангай” тэргүүтэй замын тэмдэглэл-зураглалууд, Ж.Лхагвагийн зарим 

өгүүллэгүүдийг үүнд хамруулж болмоор. Уран дүрслэлийн аргуудыг чөлөөтэй хослуулан ашиглаж 

дүрслэгдэхүүнээ байгаа байдлаар нь чөлөөтэй зураглах энэ шинжээрээ “хүүрнэл яруу найраг” 

хэмээх энэ төрөл бидний авч үзэж байгаа задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг, мөн найруулалтай 
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тун төсөөтэй. Энэ төсөөт шинжид нь тулгуурлан Өвөрмонголын зарим судлаачид “Prose poem” гэх 

үгийг “Задгай шүлэг” гэж орчуулсан нь бий. Харин судлаач Ласагмаа “Prose poem” гэх үгийг 

“Задгай шүлэг” гэж орчуулсныг баримталж тусгай нэг сэдэвт зохиол бичсэн ч “Дашрамд хэлэхэд 

үнэндээ “задгай” гэсэн үгийн утга нь “найруулал” гэсэн үгийн утгатай тэнцэх биш шиг санагдана. 

“Задгай” гэсэн үгэнд “салан задгай, эмх замбараагүй, хамаа намаагүй” гэх мэт утга агуулагдаж 

байна. “Prose poem”гэх үгийн яг уул санаа нь “Найруулал шүлэг” гэж ойлговол зохино.” [Ласагмаа 

2004:5]  гэж өгүүлсэн нь бий. “Prose poem” буюу “Хүүрнэл яруу найраг” нь найруулал болоод 

бидний өгүүлэн буй чөлөөт хэмжээт шүлгийн дундаас үүссэн зүйл. Тийм учраас уран зохиолын 

зарим тайлбар толь бичгүүдэд “Хүүрнэл яруу найргийн шүлэглэл хүүрнэн дүрслэх аргад суурилдаг. 

Хүүрнэн дүрслэх арга нь уран дүрслэлийн олон аргын хослолоор аливаа зүйлийг чөлөөтэй 

илэрхийлэх арга билээ. Тиймд хүүрнэл шүлгийн мөрүүд үеийн хувьд жигд биш байх ч дотоод 

хэмнэлээрээ эрэмблэгдэж, мөр тус бүр шүлгийн утга агуулгыг товч тодорхой, уран яруу 

илэрхийлэхэд жигд оролцоотой байдаг.” [Morner, Kathleen 1998:176], “Задгай шүлэг /“Prose 

poem”/ гэгч бол шүлэг болон найрууллын онцлогийг хамтатган хадгалсан онцлогтой, орчин үеийн 

уянгын зохиолын нэг хэлбэр юм. Энэ нь шүлгийн илэрхийлэх чанар болоод найрууллын зураглах 

шинжийг хооронд нь уусган идээшүүлсэн гэсэн үг. Задгай шүлэг нь ийм хосолмол шинжтэй ч яг 

төрөл зүйлийн хувьд уянгын зохиолд багтана. Учир нь шүлгийн мөн чанарыг хадгалж уншигчдын 

хийсвэрлэн эрэлхийлэх сэтгэлгээнд зохих хариултыг өгч чаддаг юм.” [Дундад улсын нэвтэрхий 

толь 1988:687] хэмээн өгүүлсэн байна. Эндээс үзэхэд “Prose poem” буюу “Хүүрнэл яруу найраг” 

нь бидний өгүүлэн буй задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэгт байх бүх шинжийг хадгалах ч 

найруулалд байх зураглан хүүрнэх чанарыг давхар хадгалдаг ажээ. Өөрөөр хэлбэл найрууллын 

гадаад дүрслэлийн арга, шүлгийн дотоод илэрхийлэх аргыг төгс хослуулдаг байна.  

Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг нь түүхэн хөгжлийнхөө явцад “найраглал”, 

“найруулал”, “хүүрнэл яруу найраг” зэрэг төрөл зүйлүүдийн зарим талын ололт амжилтаар хүрээ 

хязгаараа тэлж хөгжиж ирсэн түүхтэй байна. Түүгээр ч барахгүй өрнөдийнхөн задгай буюу чөлөөт 

хэмжээт шүлгийн онцлог, бололцоог харуулах үүднээс “акронограмма” (эхний шадын төгсгөлийн 

үг дараагийн шатын эхлэл болон үргэлжилдэг шүлэг), “акростих” (шүлгийн мөрүүдийг дээш, доош 

нь янз бүрээр уншиж шинэ, шинэ утга илэрхийлэх), “логогриф” (шүлгийн мөрүүд богиноос 

уртсаад, уртаасаа богиносож дуусдаг шүлэг), “моностих” (дагнаас буюу нэг мөрийн шүлэг), 

“ропалик” (дүрслэгдэхүүний хэлбэрийг даган дуурайж бичсэн шүлэг), “тавтограмм” (ижил ба 

ойролцоо дуудлагатай үгсээр бичсэн шүлэг) зэрэг төрөл бүрийн шүлэг бичиж ирснийг ХХ зууны 

 
 

 Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг нь дүрсэлж байгаа зүйлийнхээ үйл явдлын өрнөлийн 

дагуу чөлөөтэй өрнөх шинжээрээ “найраглал”, “найруулал” зэрэг төрөл зүйлүүдтэй тодорхой 

хэмжээгээр холбогдоно. “Найраглал гэж туульсын ба утга уянгын шинжтэй шүлэглэсэн 

томоохон зохиолыг хэлнэ. Найраглал нь хэлбэрийн талаар бат тогтвортой биш бөгөөд ер утга 

зохиолын түүхэнд ихээхэн өөрчлөгдсөөр иржээ. Үүнээс үзэхэд найраглал гэсэн нэр нь яг 

баримталсан чиглэл буюу хэлбэргүй юм.” [Содном, Балданы 2008-2009:494 (Тэргүүн боть)] 

Шүлэглэсэн хэлбэртэй ч үйл явдлын өрнөлийг хүүрнэн өгүүлэх шинж нь давамгайлах найраглал 

нь бадаглах аргаар бус шүлэгч өөрийн чөлөөт сэтгэлгээний эрэлхийллийн үүднээс хэлний болоод 

уран дүрслэлийн аргуудын олон янзын бололцоо нөөцийг өргөн дэлгэр ашиглаж, шүлгийнхээ 

мөрүүдийг дотоод холбоцоор нь ерөнхий хэмнэлийн дагуу шүлэглэх чөлөөт хэмжээт шүлэгтэй 

төсөөтэй. Тэгвэл найруулал хийгээд чөлөөт шүлгийн ижил төсөөтэй талыг судлаач Сүюүгэ “Задгай 

шүлэг бол шүлгийн үнэр амттай мөртлөө найрууллын өнгө гялбаатай. Гэвч шүлгээс илүү 

чөлөөтэй, олон боломжтой, найрууллаас чанга дүрэмтэй, нарийн бүтэцтэй байдаг. Тэр бол шүлэг 

ба найруулалтай амин барилдлагатай тул шүлгийн цус судсанд нь лугшиж, найрууллын арга ёс 

түүний биеийг тулгуурлан босч байна” [Сүюүгэ 2000:426] гэж өгүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 

задгай шүлэг бол бичлэгийн аргаараа найруулалтай төсөөтэй ч үр дүн нь өөрөөр харагддаг. Учир 

нь задгай шүлэг нь шүлэглэсэн хэлбэрээ баримтлах тул шүлгийн нарийн бүтэц үүсдэг, харин 

найруулал нь хүүрнэсэн хэлбэртэй тул харьцангуй чөлөөт бүтэцтэй байдаг байна.  

XIX-ХХ зуунд дэлхийн яруу найргийн хөгжилд шинэ давалгаа үүссэн билээ. Хүн 

төрөлхтний уран сайхны сэтгэлгээ, тэр дундаа яруу найрагт үүссэн шинэлэг сэтгэлгээ, эрэл 

хайгуулын үр дүнд яруу найргийн төрөл зүйл эрчимтэй баяжсан түүхтэй. Яруу найргийн төрөл 

зүйлийн энэхүү баяжилт чөлөөт сэтгэлгээнд суурилсны хувьд бидний авч үзэж байгаа задгай буюу 

чөлөөт хэмжээт шүлэгт илүүтэй хамааралтай байсныг өгүүлэх хэрэгтэй. Энэ үед европын уран 

зохиолд үүссэн шинэлэг зүйлүүдийн нэг нь “Prose poem” хэмээх төрөл байсан билээ. “Хүүрнэл 

яруу найраг” хэмээн махчлан орчуулагдах энэ төрөл нь уянгын эссе-бодрол маягийн зураглал 

бүтээлүүдийг хамруулан үздэг байна. Бидний бодлоор бол монголын уран зохиолоос 

Д.Нацагдоржийн “Шувуун саарал”, “Хөдөө талын үзэсгэлэн” тэргүүтэй богино өгүүллэгүүд, 

С.Эрдэнийн “Алтай”, “Хангай” тэргүүтэй замын тэмдэглэл-зураглалууд, Ж.Лхагвагийн зарим 

өгүүллэгүүдийг үүнд хамруулж болмоор. Уран дүрслэлийн аргуудыг чөлөөтэй хослуулан ашиглаж 

дүрслэгдэхүүнээ байгаа байдлаар нь чөлөөтэй зураглах энэ шинжээрээ “хүүрнэл яруу найраг” 

хэмээх энэ төрөл бидний авч үзэж байгаа задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг, мөн найруулалтай 
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монголын яруу найрагчид тодорхой хэмжээгээр даган туршиж ирсэнийг дурдах хэрэгтэй. Энэ 

бүхэн бол задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн бололцоо нөөц, өвөрмөц онцлогийг харуулж 

байгаа хэрэг. Тодруулбал, чөлөөт хэмжээт шүлэгт шүлгийн мөрүүд үеийн хувьд жигд байж авиан 

зүйн үүднээс ижилсэн холбогдож бие даасан холбоц үүсгэх албагүй ч хоорондоо дотоод айзам 

хэмнэлээрээ холбогдож, дүрслэгдэхүүнийхээ үйл явдлын өрнөл, учир шалтгаанд захирагддаг 

байна.     

 

2. МОНГОЛ ШҮЛЭГ ДЭХ ЗАДГАЙ БУЮУ ЧӨЛӨӨТ ХЭМЖЭЭТ ШҮЛЭГ 

Монгол аман зохиолын эртний төрөл зүйлүүд ихэвчлэн шүлэглэсэн хэлбэртэй, 

шүлэглэсэн хэлбэр нь бадгийн зохион байгуулалттай байдаг онцлогтой. Энэ нь бидний өвөг дээдэс 

аливаа зүйлийг өөрсдийн ухаарлаар ямагт эмхлэн цэгцэлж, зүй тогтлын хүрээ хамааралд нь авч 

үздэг байсныг гэрчлэх биз. Нөгөө талаас монгол аман зохиолын эртний төрөл зүйлүүд нарийн чанд 

бүтэцтэй, илүү дутуу өө сэвгүй байгаа нь цаг хугацааны дагуу шүүгдэн шигшигдэж, тунгаагдсаны 

илэрхийлэл. Монгол аман зохиол түүхэн хөгжлийнхөө явцад хүрээ хязгаараа тэлж бөө мөргөлийн 

шүлэг дуулал, ерөөл, магтаал хийгээд зан үйлийн яруу найраг, тууль  зэрэг үйл явдал, өгүүлэмж 

илэрхийлэх том төрөл зүйлүүд бий болсноор шүлгийн уугуул бүтэц өөрчлөгдөн хувьсаж, чөлөөт 

шүлэглэлийн тогтолцоо төгөлдөржсөн байна. Монгол бөөгийн шүлэг-яруу найраг бол монгол 

шүлгийн уугуул шинж чанарыг хамгийн гүнзгий хадгалдаг билээ. “Бөө мөргөлийн дуудлага, 

тамлага, зүхэл тэргүүтэн яруу найргийн төрлүүд нь монгол шүлгийн эртний хэлбэрийг хадгалсан 

байх тул судалгааны үнэ цэнтэй хэрэглэгдэхүүн болдог юм.” [Цэрэнсодном Д. 2012:169] Тэр 

дундаа харын зүгийн бөө нь нэн эртний шүтлэг, зан үйл билээ. “Монголын харын зүгийн бөөгийн 

яруу найраг бол олон зуун жилийн турш ард түмний бүтээсэн уран зохиолын шилдэг өвийг биедээ 

шингээсэн” [Содном, Балданы 2008-2009:134 (Тэргүүн боть)] тул энэ шүлэг-яруу найраг гойд ач 

холбогдолтой. Тухайлбал, “Хуулар бөөгийн дуудлага”-д: 

 ... Хар тэнгэр хар 

 Харийн гийчинд битгий олзлуул! 

Хамаг үйлсий минь бүтээж хайрла! 

Тог гэх томуу эрэмгүй  

Эргэж ирэх жилийг хүртэл 

Илт мэдээтэй харагтий! 

Хөө хөвчтөнгүүд бууж морил! 
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Хүдэр баавгай шиг хүрхэрч 

Эр хар бүргэд шигээ 

Эрчлэн бууж хайрла! 

Эргэж буухад минь эзэн болж залар! ... 

Найман түмэн тамлагатангууд 

Наян мянган хувилгаантангууд  

Мөнх мод шиг намилзан цацарсан 

Ариун тэнгэр нар 

Ах нартайгаа  

Амьтан хүнийг  

Гайтайгаас гаталган 

Гэмтэйгээс гэтэлгэн бууж морил! ... [Содном, Балданы 2008-2009:155-156 (Тэргүүн 

боть)] гэх зэргээр шүлэглэжээ.  

Бөөгийн дуудлагын шүлэг яруу найрагт монгол хэлний эгшиг зохицох ёсны дагууд мөр 

бүрийн үгийн авиаг ижилсүүлэн айзам хэмнэл тааруулах аргаар холбон шүлэглэдэг онцлогтой 

байна. Энэ нь бөөгийн шүлгийн мөрүүд нь хэц цохиж, аялан дуудахад тохирч байдагтай холбоотой 

ажээ. Мөн мөр бүрийн төгсгөлийг огцом өргөлттэйгөөр хэлэгдэх аялгаар нь эрэмблэн жигдэлдэг 

байна. Энэ нь бөөгийн яруу найраг хэлэх хэллэг, өчих өчил байх тул амьсгалын битүү хэмнэлээр 

төгсгөлийг өргөлттэйгөөр төгсгөдөг онцлогийг харуулж байна.  

Ертөнцийн аливаа зүйл хоорондоо учир шалтгааны нарийн холбоостой оршино. Энэхүү 

холбоо хамаарал нь бие биенийхээ оршин байх үндэс болно. Ертөнцийн энэ мөн чанарыг хэл 

илэрхийлэх тул хэл нарийн зүй тогтолтой байдаг билээ. Ертөнцийн уугуул мөн чанар холбоо 

хамаарлыг түүний илэрхийлэл болох үгээр нь нарийн холбоо хамааралд нь бие биенээс нь урган 

гаргах аргаар шүлэг шүлэглэгддэг. Энэ онцлог бөөгийн шүлэг яруу найрагт гойд ажиглагдаж байна. 

Өөрөөр хэлбэл ертөнцөд газар гэж зүйл байгаа тул түүний оршин байх арга болох тэнгэр байдаг, 

газар тэнгэр байгаа бол тэнд амьдрал өрнөдөг гэх юм уу, аль эсвэл эр үүтгэл байвал эм үүтгэл байна, 

эр эм хоёр оршвол үр хүүхэд гарна, үр хүүхэд гарвал амьдрал цаашид үргэлжилнэ гэх мэтээр бүх 

зүйлийг уугуул холбоо хамааралд нь авч үзэж, нэгээс нөгөөг ургуулан, нэгийн эхлэл нь нөгөө нь 

байх ухаарлыг шүлэглэн өгүүлэх тул бөөгийн шүлэг язгуур мөн чанараасаа бие биенээсээ урган 

гарсан холбоо хамааралд тулгуурлана. Тухайлбал, дээр иш татсан “Хуулар бөөгийн тамлага”-д: 

... Эхийн тэнгэр энэр 

 
 

монголын яруу найрагчид тодорхой хэмжээгээр даган туршиж ирсэнийг дурдах хэрэгтэй. Энэ 

бүхэн бол задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн бололцоо нөөц, өвөрмөц онцлогийг харуулж 

байгаа хэрэг. Тодруулбал, чөлөөт хэмжээт шүлэгт шүлгийн мөрүүд үеийн хувьд жигд байж авиан 

зүйн үүднээс ижилсэн холбогдож бие даасан холбоц үүсгэх албагүй ч хоорондоо дотоод айзам 

хэмнэлээрээ холбогдож, дүрслэгдэхүүнийхээ үйл явдлын өрнөл, учир шалтгаанд захирагддаг 

байна.     

 

2. МОНГОЛ ШҮЛЭГ ДЭХ ЗАДГАЙ БУЮУ ЧӨЛӨӨТ ХЭМЖЭЭТ ШҮЛЭГ 

Монгол аман зохиолын эртний төрөл зүйлүүд ихэвчлэн шүлэглэсэн хэлбэртэй, 

шүлэглэсэн хэлбэр нь бадгийн зохион байгуулалттай байдаг онцлогтой. Энэ нь бидний өвөг дээдэс 

аливаа зүйлийг өөрсдийн ухаарлаар ямагт эмхлэн цэгцэлж, зүй тогтлын хүрээ хамааралд нь авч 

үздэг байсныг гэрчлэх биз. Нөгөө талаас монгол аман зохиолын эртний төрөл зүйлүүд нарийн чанд 

бүтэцтэй, илүү дутуу өө сэвгүй байгаа нь цаг хугацааны дагуу шүүгдэн шигшигдэж, тунгаагдсаны 

илэрхийлэл. Монгол аман зохиол түүхэн хөгжлийнхөө явцад хүрээ хязгаараа тэлж бөө мөргөлийн 

шүлэг дуулал, ерөөл, магтаал хийгээд зан үйлийн яруу найраг, тууль  зэрэг үйл явдал, өгүүлэмж 

илэрхийлэх том төрөл зүйлүүд бий болсноор шүлгийн уугуул бүтэц өөрчлөгдөн хувьсаж, чөлөөт 

шүлэглэлийн тогтолцоо төгөлдөржсөн байна. Монгол бөөгийн шүлэг-яруу найраг бол монгол 

шүлгийн уугуул шинж чанарыг хамгийн гүнзгий хадгалдаг билээ. “Бөө мөргөлийн дуудлага, 

тамлага, зүхэл тэргүүтэн яруу найргийн төрлүүд нь монгол шүлгийн эртний хэлбэрийг хадгалсан 

байх тул судалгааны үнэ цэнтэй хэрэглэгдэхүүн болдог юм.” [Цэрэнсодном Д. 2012:169] Тэр 

дундаа харын зүгийн бөө нь нэн эртний шүтлэг, зан үйл билээ. “Монголын харын зүгийн бөөгийн 

яруу найраг бол олон зуун жилийн турш ард түмний бүтээсэн уран зохиолын шилдэг өвийг биедээ 

шингээсэн” [Содном, Балданы 2008-2009:134 (Тэргүүн боть)] тул энэ шүлэг-яруу найраг гойд ач 

холбогдолтой. Тухайлбал, “Хуулар бөөгийн дуудлага”-д: 

 ... Хар тэнгэр хар 

 Харийн гийчинд битгий олзлуул! 

Хамаг үйлсий минь бүтээж хайрла! 

Тог гэх томуу эрэмгүй  

Эргэж ирэх жилийг хүртэл 

Илт мэдээтэй харагтий! 

Хөө хөвчтөнгүүд бууж морил! 
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Хатныг уяруул 

Догшныг номхотго 

Далдыг ил гарга 

Давхрыг дан болго 

Гэмтийг гэтэлгэ 

Гэнэтийн аюулаас зайлуул ... [Содном, Балданы 2008-2009:149 (Тэргүүн боть)] гэх мэтээр 

илэрхийлж байгаа зүйлээ уугуул мөн чанараар нь нэгээс нөгөөг нь ургуулан мөр бүрд нэг нэг 

ухагдахуун шингээж шүлэглэсэн байх тул агуулга хийгээд авиан давтамжаар холбоцууд үүсчээ. 

Тиймд бөөгийн шүлгийн мөрүүд нарийн чанд холбоцуудтай болдог байна. Тэр дундаа бөөгийн 

шүлэг дуудлагад шүлгийн мөр бүрийн төгсгөлийг эрс өргөлттэйгөөр дуудагдах аялгаар нь 

эрэмблэн жигдэлдэг байна. Онцлон мөрийн төгсгөлүүдийг “урт, хос эгшиг, -л, р, га4, н, ж, ч, я, е, 

ё” гийгүүлэгчүүдээр голчлон төгсгөж байна. Өөрөөр хэлбэл монгол хэлний эгшиг, 

гийгүүлэгчүүдээс хэлэгдэх явцад өндөр өргөлт шаардагддаг эгшиг, гийгүүлэгчүүдийг сонгон 

шүлгийн мөрүүдийг төгсгөдөг тал ажиглагдаж байна. Энэ утгаараа бөө мөргөлийн шүлэг найрагт 

сүүл холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй ажээ. Нөгөө талаас ертөнцийн бүх зүйл нарийн хэмжээтэй. Хэмжээ 

нь оршин байх арга нь болдог. Бөөгийн шүлэг найрагт нэг зүйлийг нэг мөрөөр голчлон илэрхийлж, 

дараагийн мөрөнд эхний мөрний холбоотой зүйлийг илэрхийлэх тул мөр бүр нь ижил хэмжээтэй 

болдог байна. Бөөгийн шүлгийн энэ онцлогийг судлаач Б.Содном “Монгол бөөгийн дуудлаганд 

голдуу хорей, дактиль хэмжээ холилдсон явдал олон үзэгдэх юм. Тэгэхдээ 2,3,4,6 өлмийтэй хорей, 

дактилиас илүү хэмжээтэй байх нь тун ховор. Өөрөөр хэлбэл, биеэ даасан үе нь шүлгийн нэг 

мөрөнд дээрх тоогоор байдаг гэсэн үг юм. Голдуу нэг мөрөнд 3 буюу 4 биеэ даасан үгтэй шүлэг 

элбэг үзэгдэж байна.” [Содном, Балданы 2008-2009:136 (Тэргүүн боть)] гэж дүгнэсэнтэй санал 

нэгдэхээс аргагүй.  

 Монгол бөөгийн шүлэг-яруу найргийн бүтэц, тогтолцооны олон зүйл аман хийгээд 

бичгийн уран зохиолд уламжлан идээшсэн түүхтэй. Өөрөөр хэлбэл аман хийгээд бичгийн уран 

зохиолын бичлэгийн олон арга барил бөөгийн шүлэг-яруу найргаас эх үүтгэлтэй билээ. Энэ нь 

бидний авч үзэж байгаа задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн шүлэглэх арга зүй аман хийгээд 

бичгийн уран зохиолын олон төрөл зүйлд ижил төстэйг гэрчилнэ. Түүгээр ч барахгүй ХХ зууны 
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нэрт яруу найрагч Д.Нацагдоржийн “Миний нутаг” хэмээх бүтээл чанд хайрцаглагдан бадаглагдаж 

бичигдсэн ч шүлгийн урлал зүйн хувьд бөөгийн яруу найраг хийгээд аман зохиолын шүлгийн 

бичлэгтэй нарийн чанд холбоо хамааралтайг олон судлаачид [Содном, Балданы 2008-2009:110-112 

(Дэд боть)], [Герасимович Л.К. 1965:68-69], [Нацагдорж Т. 1957:13], [Лувсанвандан С. 1975:№45], 

[Дамдинсүрэн Ц. 1938:195], [Цэдэв Д. 1996:26-30] судлан тогтоосон билээ. Энэ нь монгол шүлэг 

нэг бол бадаглах аргаар, эсвэл чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичигдэх албагүй, харин бадаглах 

хийгээд үл бадаглах зарчимыг хослуулан бичигдэж болдгийг гэрчилж байна. Бодит байдал дээр 

ийм шүлэг хамгийн уран сайхантай, утга агуулга гүн болдог. Мэдээж хэрэг бадаглах хийгээд үл 

бадаглах аргын аль тал нь давамгайлж байгаараар нь тухайн салбарт нь хамруулан үздэх ёстой.      

  

Шүлгийн мөр хоорондын үгс хоорондоо нарийн холбоо хамааралтай байх нь ойлгомжтой 

зүйл хэдий ч цаанаа нүүдэлчдийн бүх ажил хоорондоо холбоотой нэгээс нөгөө нь урган ундарч 

байх зүй тогтлоос үүдэлтэй хэрэг. Шүлгийн нэгдүгээр мөрөөс хоёрдугаар мөр урган гарна. 

Хоёрдугаар мөр үүсэхээр нэгдүгээр мөр бүтцийн хувьд үүргээ гүйцэтгэх ч агуулгаараа гүнзгийрэн 

үргэлжлэх нь нүүдэлчид нэг бууцнаас нөгөө бууц руу бэлчээр сэлгэн нүүдэллэх сэтгэхүйтэй 

холбоотой биз. Учир нь нүүдэлчдийн нэг бууцнаас нөгөө бууц руу өвсний сор, усны тунгалагийг 

даган эрхлэх аж ахуйн аясаар нүүдэллэн шилжих шилжилт, тэндээс үүсэх хэм хэмнэл, зүй тогтол 

сэтгэхүйн илэрхийлэл болсон шүлэг зохиолд нь хуулбарлагдан буух магадлалтай. Нүүдэлчид 

бэлчээрийн аяс даган нүүдэллэсээр тодорхой хугацааны дараа эргээд эхний бууцандаа ирэх нь жам. 

Тэдний аж амьдрал, сэтгэлгээний илэрхийлэл болох шүлэг ч мөрөөс мөр рүү шилжин өөрчлөгдөх 

ч агуулгын гүнзгийрэл нь явсаар шүлгийн төгсгөлд батжин хэлбэржиж, дүрслэл төгөлдөржиж 

дуусна. Энэ бол монголын задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн гол онцлогийн нэг аж. Энэ 

үүднээс нь нүүдэлчдийн шүлэг найргийг эрх чөлөөний нь илэрхийлэл гэж хэлж болно.   

Монгол шүлэг дэх задгай буюу чөлөөт шүлгийн аргаар бүтсэн голлох төрөл зүйлийн нэг 

нь ерөөл магтаал хийгээд зан үйлийн холбогдол бүхий аман шүлэг найраглал юм. “Ерөөл, 

магтаалыг үүрэг зориулалтын талаас нь авч үзвэл ерөөлд голдуу хүний ажил үйлс, сайн сайхныг 

зөгнөн бэлгэшээсэн шинж чанартай байдаг бол магтаалд зөвхөн хүний ажил үйлс сайн сайхныг 

магтах төдийгүй уул ус, байгаль дэлхий, мал сүрэг, ан амьтан, араатан жигүүртэн тэргүүтэн 

өргөн  хүрээтэй сэдвийг хамарсан байдаг.”  [Цэрэнсодном Д. 2012:135] Одоо байгаа хийгээд 

ирээдүйд буй болох сайн сайхан зүйлсийг үйлдэл дунд нь гол чухал зүйлүүдээр нь жишээлэн 
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Гэнэтийн аюулаас зайлуул ... [Содном, Балданы 2008-2009:149 (Тэргүүн боть)] гэх мэтээр 

илэрхийлж байгаа зүйлээ уугуул мөн чанараар нь нэгээс нөгөөг нь ургуулан мөр бүрд нэг нэг 

ухагдахуун шингээж шүлэглэсэн байх тул агуулга хийгээд авиан давтамжаар холбоцууд үүсчээ. 

Тиймд бөөгийн шүлгийн мөрүүд нарийн чанд холбоцуудтай болдог байна. Тэр дундаа бөөгийн 

шүлэг дуудлагад шүлгийн мөр бүрийн төгсгөлийг эрс өргөлттэйгөөр дуудагдах аялгаар нь 

эрэмблэн жигдэлдэг байна. Онцлон мөрийн төгсгөлүүдийг “урт, хос эгшиг, -л, р, га4, н, ж, ч, я, е, 

ё” гийгүүлэгчүүдээр голчлон төгсгөж байна. Өөрөөр хэлбэл монгол хэлний эгшиг, 

гийгүүлэгчүүдээс хэлэгдэх явцад өндөр өргөлт шаардагддаг эгшиг, гийгүүлэгчүүдийг сонгон 

шүлгийн мөрүүдийг төгсгөдөг тал ажиглагдаж байна. Энэ утгаараа бөө мөргөлийн шүлэг найрагт 

сүүл холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй ажээ. Нөгөө талаас ертөнцийн бүх зүйл нарийн хэмжээтэй. Хэмжээ 

нь оршин байх арга нь болдог. Бөөгийн шүлэг найрагт нэг зүйлийг нэг мөрөөр голчлон илэрхийлж, 

дараагийн мөрөнд эхний мөрний холбоотой зүйлийг илэрхийлэх тул мөр бүр нь ижил хэмжээтэй 

болдог байна. Бөөгийн шүлгийн энэ онцлогийг судлаач Б.Содном “Монгол бөөгийн дуудлаганд 

голдуу хорей, дактиль хэмжээ холилдсон явдал олон үзэгдэх юм. Тэгэхдээ 2,3,4,6 өлмийтэй хорей, 

дактилиас илүү хэмжээтэй байх нь тун ховор. Өөрөөр хэлбэл, биеэ даасан үе нь шүлгийн нэг 

мөрөнд дээрх тоогоор байдаг гэсэн үг юм. Голдуу нэг мөрөнд 3 буюу 4 биеэ даасан үгтэй шүлэг 

элбэг үзэгдэж байна.” [Содном, Балданы 2008-2009:136 (Тэргүүн боть)] гэж дүгнэсэнтэй санал 

нэгдэхээс аргагүй.  

 Монгол бөөгийн шүлэг-яруу найргийн бүтэц, тогтолцооны олон зүйл аман хийгээд 

бичгийн уран зохиолд уламжлан идээшсэн түүхтэй. Өөрөөр хэлбэл аман хийгээд бичгийн уран 

зохиолын бичлэгийн олон арга барил бөөгийн шүлэг-яруу найргаас эх үүтгэлтэй билээ. Энэ нь 

бидний авч үзэж байгаа задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн шүлэглэх арга зүй аман хийгээд 

бичгийн уран зохиолын олон төрөл зүйлд ижил төстэйг гэрчилнэ. Түүгээр ч барахгүй ХХ зууны 
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тоочих маягаар шүлэглэхэд чөлөөт хэмжээт шүлгийн арга илүү тохиромжтой байдаг аж. 

Жишээлбэл, “Алтай хайлах” магтаалд: 

 Алтайн арван гурван уул нь ачилдаад 

 Ар өврөөрөө налан түшилдээд 

 Ам бүрээс нь рашаан булаг ундраар 

 Арц, хүж, агар зандны үнэр ханхлаад 

 Алаг цэцэг нь эрээнтэн цоохортоод 

 Алим жимс нь улааран багсайгаад 

 Алт, мөнгө, алмаас эрдэнэ 

 Аль бүгдээрээ гялтганаад 

 Арын өтгөн ой шугуйд нь 

 Араатан гөрөөс нь сүлжилдээд 

 Асга хадны шовх оройд нь  

 Аргал, янгир харайлдаад ... [Цэрэнсодном Д. 2012:135-136] гэх зэргээр шүлэглэжээ. Энэ 

магтаалд мөрүүдийг дүрсэлж байгаа дүрслэгдэхүүний дэс дарааллаар нь ар араас нь угсруулан 

шүлэглэхдээ толгойг холбосон ч сүүлийг илүү чанд холбожээ. Тэр хэмжээгээр нь шүлэгт дотоод 

хэмнэл үүссэн байна. Шүлгийн дүрслэгдэхүүнүүд нь бие биенийхээ харилцан шүтэлцээнд, бие 

биенийхээ орших үндэслэл болж байгаа нь эдгээр дүрслэгдэхүүнүүд хоорондоо нарийн чанд 

холбоотой, ижил тэгш хэмжээ, хэмнэлтэйг харуулна. Бие биеэнтэйгээ нарийн холбоо хамаарал 

бүхий, бие биенийхээ орших үндэслэл болсон зүйлсийг байгаагаар нь  нэг эгшинд түүний үйлдэл 

бүрийг шүлгийн нэг, нэг мөрөөр илэрхийлэн гаргахад шүлгийн мөрүүд аяндаа жигдрэн тэгш 

хэмнэл үүсгэн, чанд холбоцуудаар холбогдож байна. Байгаль, нийгмийн амьдрал асар нарийн, тэр 

утгаараа төгс гоо сайханд орших тул түүнийг үгийн урлагаар илэрхийлэхэд уран дүрслэлийн олон 

аргууд ашиглагдана. Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг аливаа зүйлийг үйлдэл дунд нь байгаагаар 

нь үгийн чөлөөт сонголтоор дүрслэхэд уран дүрслэлийн аргуудыг ашиглах бололцоо нээлттэй 

байдаг байна. Үүнд чөлөөт хэмжээт шүлгийн нэг давуу шинж оршино.   

 Ерөөл, магтаалуудын шүлэглэх арга харьцангуй тогтвортой байгааг орчин үеийн “Бөхийн 

цол”, “Морины цол” зэргээр тодруулан үзэж болохоор байна. Аман уламжлалын өв болон үлдсэн 

“Бөхийн цол”-ны хувилбаруудын шүлэглэл зүйг орчин үед шууд уламжлан цол дуудаачид дор 

бүрнээ өөрийн нэмэлтийг шүлэглэл зүйн ерөнхий аргад нийцүүлэн хийж иржээ. Бөхийн цол 

агуулгаараа цолоо дуудуулж байгаа бөхийг танилцуулах, тухайн бөхийн бие бялдар, ухаан бодол, 
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барилдааны уран аргуудыг магтан дуудах, тухайн даваанд хаанахын хэн гэдэг бөхийг амлан авч 

барилдах болсныг олон түмэн наадамчдад танилцуулан бахархуулах гэсэн үндсэн гурван хэсгээс 

бүрдэж байна. Энэ гурваас хоёрдугаар хэсэг буюу тухайн бөхийн уран хурц барилдааныг магтан 

дуудах хэсэг нь хамгийн тогтвортой, уран яруу нь учир Тулгар төрийн 2226, Их Монгол улсын 811, 

Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой /2017 оны наадам/-н их баяр цэнгэл наадмын 5 давааны зүүн 

талын тэргүүн магнай дархан аварга Г.Өсөхбаяр, баруун талын тэргүүн магнай аварга Г.Эрхэмбаяр 

нарын цолыг дуудсныг жишээ болгон авч үзье. 

 Зүүн талын тэргүүн магнай дархан аварга Г.Өсөхбаярын цолыг бөх цоллооч засуул 

Б.Батболд дууджээ. Тэнд, 

 ... Манлайлан дэвэх 

 Маш гайхамшигтай 

 Өргөн их цолоон дуудуулагч 

 Өнө удаан жилийн баясгалантай 

 Олон түмэн ардынхаа дундаас 

 Онцгойлон шалгарч 

 Шандас шөрмөс, хүч чадал нь бүрдэн төрсөн 

 Энэ их баяр цэнгэл наадмын 

 Түгээмэл жавхланг бүрдүүлсэн 

 Хурдан шаламгай 

 Хуйрнан шуугигч 

 Бахдам түрэмгий 

 Баатар зоригт 

 Баяр наадмын манлай 

 Хотлыг баясуулагч 

 Улсын далай даяараа дурдагдах 

 Дархан аварга Өсөхбаяр аа ... [https://www.youtube.com/watch?v=jMzKDvuXD50] 

Зүүн талын тэргүүн магнай аварга Г.Эрхэмбаярын цолыг бөх цоллооч засуул Д.Цоодол 

дууджээ. Тэнд, 

... Манлайлан дэвэх 

Мандан бадрах 

 Маш гайхамшигтай 

 
 

тоочих маягаар шүлэглэхэд чөлөөт хэмжээт шүлгийн арга илүү тохиромжтой байдаг аж. 

Жишээлбэл, “Алтай хайлах” магтаалд: 

 Алтайн арван гурван уул нь ачилдаад 

 Ар өврөөрөө налан түшилдээд 

 Ам бүрээс нь рашаан булаг ундраар 

 Арц, хүж, агар зандны үнэр ханхлаад 

 Алаг цэцэг нь эрээнтэн цоохортоод 

 Алим жимс нь улааран багсайгаад 

 Алт, мөнгө, алмаас эрдэнэ 

 Аль бүгдээрээ гялтганаад 

 Арын өтгөн ой шугуйд нь 

 Араатан гөрөөс нь сүлжилдээд 

 Асга хадны шовх оройд нь  

 Аргал, янгир харайлдаад ... [Цэрэнсодном Д. 2012:135-136] гэх зэргээр шүлэглэжээ. Энэ 

магтаалд мөрүүдийг дүрсэлж байгаа дүрслэгдэхүүний дэс дарааллаар нь ар араас нь угсруулан 

шүлэглэхдээ толгойг холбосон ч сүүлийг илүү чанд холбожээ. Тэр хэмжээгээр нь шүлэгт дотоод 

хэмнэл үүссэн байна. Шүлгийн дүрслэгдэхүүнүүд нь бие биенийхээ харилцан шүтэлцээнд, бие 

биенийхээ орших үндэслэл болж байгаа нь эдгээр дүрслэгдэхүүнүүд хоорондоо нарийн чанд 

холбоотой, ижил тэгш хэмжээ, хэмнэлтэйг харуулна. Бие биеэнтэйгээ нарийн холбоо хамаарал 

бүхий, бие биенийхээ орших үндэслэл болсон зүйлсийг байгаагаар нь  нэг эгшинд түүний үйлдэл 

бүрийг шүлгийн нэг, нэг мөрөөр илэрхийлэн гаргахад шүлгийн мөрүүд аяндаа жигдрэн тэгш 

хэмнэл үүсгэн, чанд холбоцуудаар холбогдож байна. Байгаль, нийгмийн амьдрал асар нарийн, тэр 

утгаараа төгс гоо сайханд орших тул түүнийг үгийн урлагаар илэрхийлэхэд уран дүрслэлийн олон 

аргууд ашиглагдана. Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг аливаа зүйлийг үйлдэл дунд нь байгаагаар 

нь үгийн чөлөөт сонголтоор дүрслэхэд уран дүрслэлийн аргуудыг ашиглах бололцоо нээлттэй 

байдаг байна. Үүнд чөлөөт хэмжээт шүлгийн нэг давуу шинж оршино.   

 Ерөөл, магтаалуудын шүлэглэх арга харьцангуй тогтвортой байгааг орчин үеийн “Бөхийн 

цол”, “Морины цол” зэргээр тодруулан үзэж болохоор байна. Аман уламжлалын өв болон үлдсэн 

“Бөхийн цол”-ны хувилбаруудын шүлэглэл зүйг орчин үед шууд уламжлан цол дуудаачид дор 

бүрнээ өөрийн нэмэлтийг шүлэглэл зүйн ерөнхий аргад нийцүүлэн хийж иржээ. Бөхийн цол 

агуулгаараа цолоо дуудуулж байгаа бөхийг танилцуулах, тухайн бөхийн бие бялдар, ухаан бодол, 
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 Өргөн их цолоон дуудуулагч 

 Өнө удаан жилийн баясгалантай 

 Бахдам гарамгай 

 Баатар зоригт 

 Бат суурьт 

 Үнэн хүчит 

 Олон түмэн ардынхаа дундаас 

 Хүч чадлаараан  

 Онцгойлон шалгарч 

 Шандас шөрмөс бүрдэн төрсөн 

 Энэ их өргөн баяр цэнгэл наадмын 

 Түгээмэл жавхланг бүрдүүлэгч 

 Баяр наадмын магнай 

 Цог золыг бадруулагч 

 Өрнөн дэлгэрэх 

 Өсөн нэмэх 

 Үлэмж бадрах 

 Саруул сайжрах 

 Хотлоор баясуулагч 

 Үнэн хүчит  

 Улсын аварга Эрхэмбаяр аа ... [https://www.youtube.com/watch?v=jMzKDvuXD50] хэмээн 

дууджээ. 

Наадамчин олны огшсон сэтгэлийн хэмнэл, уухайн түрлэгтэй уялдуулан гарамгай сайхан 

барилдаж байгаа аваргуудын цолыг дууддаг жамтай ажээ. Баярлаж хөөрсөн наадамчдын хөөр 

баярын түрлэг, хэн нь яаж барилдах бол гэсэн битүү хүлээлт-түгшилт, сайн барилдаж, цолоо 

ахиулах юмсан гэсэн бөхчүүдийн хүсэл-тэмүүлэл, наадам сайхан болж, ард олон маань сэтгэлийн 

жаргал цэнгэлийг хүртэж, урам зориг аваасай гэсэн эрхэм дээдсийн залбирал-бодол хүсэл, олон 

түмнээ эмх цэгцтэй тэнэгэр сайхан наадуулья гэсэн ажилтан албан хаагчдын хичээл зүтгэл-

хөдөлмөр, түүгээр ч барахгүй дөрвөн зүг найман зовхист ажил албаа зохицуулан амьсгаа даран 

баярлан догдолж суугаа нийт олны хүсэл-сонирхолыг яг нэг түвшинд, нэг цагт холбож тэр бүхний 

холбоос гагнаас нь болохын хувьд бөхийн цол төгөлдөр хэмнэл, төгс уянгыг бүтээж байдаг байна. 
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Иймд бөхийн цол улмаар чөлөөт хэмжээт шүлгийн мөрүүд айзам хэмнэл, хөг аялгуугаараа 

ижилсдэг аж. Нөгөө талаас бөх цоллоочийн цээл сайхан хоолойгоор уянгалан олны сонорт хүрэх 

тул цоллоочийн амьсгалын эрхтний зүй тогтолын дагуу хэд хэдэн мөрөөрөө багцлагддаг (дээрх 

жишээнд багцлагдах хэсгүүдийн эхлэл үгийн доогуур нь зурсан, энэ үгсийг цоллооч уртаар онцлон 

дуудаж амьсгалын эрэмбээ тааруулж байгаа) аж. Бөх цоллоочийн өгүүлэхүйн эрхтний дагуу 

багцлагдсан хэсгүүд ижил төстэй хэлбэрээр сүүл холбогддог онцлогтой байна. Энэ бүхэн нь цол, 

магтаал, ерөөл тэргүүтэй аман яруу найргийн чөлөөт шүлэглэх зүй ижил төстэйг илэрхийлж байна. 

Бөхийн цолны энэ онцлогоор бусад аман яруу найраг дахь чөлөөт хэмжээт шүлэг бичигддэгийг 

тодхон харж болно. Тухайлбал, 2017 оны наадмын их насны морьдын уралдаанд түрүүлж 

айрагдсан морьдын цолыг улсын морь цоллооч Д.Цогтбаатар,  

... Хайлуур мөнгөн хошуугаараа 

Хазаар юугаан даялан дэгдэж 

Хавтгай найман шандсаараа 

Хангардийн хүчээр дэгдэж 

Хайчин хоёр чихээрээ 

Нарийн чимээг сонсон дэгдэж 

Алтан талбиурт магнайгаараа 

Агаарын салхийг яран дэгдэж 

Урт нурууг харайн дэгдэж 

Уужим хөндийг туулан дэгдэж 

Туулай сайхан зоогоо хотолзуулан 

Тураг сайхан биеийг холбилзуулан 

Эрдэнэт дөрвөн туурайг яралзуулан 

Эрчимт дөрвөн хөлийг гялалзуулан 

Түмэн хүлгүүдийн дундаас 

Түрүүлэн ирж 

Эзэн хүнийхээ итгэлийг олж 

Унасан хүүхдийнхээ урмыг сэргэж 

Удмаараа хурдалдаг 

Уяагаараа давхидаг 

Асар болгоны үүдэнд нь 

 
 

 Өргөн их цолоон дуудуулагч 

 Өнө удаан жилийн баясгалантай 

 Бахдам гарамгай 

 Баатар зоригт 

 Бат суурьт 

 Үнэн хүчит 

 Олон түмэн ардынхаа дундаас 

 Хүч чадлаараан  

 Онцгойлон шалгарч 

 Шандас шөрмөс бүрдэн төрсөн 

 Энэ их өргөн баяр цэнгэл наадмын 

 Түгээмэл жавхланг бүрдүүлэгч 

 Баяр наадмын магнай 

 Цог золыг бадруулагч 

 Өрнөн дэлгэрэх 

 Өсөн нэмэх 

 Үлэмж бадрах 

 Саруул сайжрах 

 Хотлоор баясуулагч 

 Үнэн хүчит  

 Улсын аварга Эрхэмбаяр аа ... [https://www.youtube.com/watch?v=jMzKDvuXD50] хэмээн 

дууджээ. 

Наадамчин олны огшсон сэтгэлийн хэмнэл, уухайн түрлэгтэй уялдуулан гарамгай сайхан 

барилдаж байгаа аваргуудын цолыг дууддаг жамтай ажээ. Баярлаж хөөрсөн наадамчдын хөөр 

баярын түрлэг, хэн нь яаж барилдах бол гэсэн битүү хүлээлт-түгшилт, сайн барилдаж, цолоо 

ахиулах юмсан гэсэн бөхчүүдийн хүсэл-тэмүүлэл, наадам сайхан болж, ард олон маань сэтгэлийн 

жаргал цэнгэлийг хүртэж, урам зориг аваасай гэсэн эрхэм дээдсийн залбирал-бодол хүсэл, олон 

түмнээ эмх цэгцтэй тэнэгэр сайхан наадуулья гэсэн ажилтан албан хаагчдын хичээл зүтгэл-

хөдөлмөр, түүгээр ч барахгүй дөрвөн зүг найман зовхист ажил албаа зохицуулан амьсгаа даран 

баярлан догдолж суугаа нийт олны хүсэл-сонирхолыг яг нэг түвшинд, нэг цагт холбож тэр бүхний 

холбоос гагнаас нь болохын хувьд бөхийн цол төгөлдөр хэмнэл, төгс уянгыг бүтээж байдаг байна. 
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Ам татуулан цоллуулагч 

Найр болгонд магтагдаж 

Наадам бүхэнд түрүүлэгч 

Тод магнай 

Торгон жолоо 

Баярын магнай 

Бат идэр 

Түмэн эх 

Хурдан хүлгүүд ээ [https://www.youtube.com/watch?v=ze4nSVqeYW4] хэмээн цолложээ. 

Ном зохиолд тэмдэглэгдэн үлдсэн хурдан морины цолны хувилбарууд болоод сүүлийн жилүүдийн 

улсын наадамд түрүүлж айрагдсан хурдан хүлгүүдийн цолны шүлгүүдийг дээрх жишээний нэгэн 

адил авч үзвэл үг сонголт хийгээд дүрслэгдэхүүний дэс дараалал зэрэг нь цоллооч бүрийн авьяас, 

хичээл зүтгэлээс үүдэн харьцангуй өөр өөр байгаа ч шүлгүүдийн айзам хурдлан давхих морьдын 

жигд давхилын хэмнэлээр адилхан жигдэрдэг онцлогтой нь харагдаж байна. Шүлгийн мөрүүд үг, 

үеийн хувьд жигд бус ч бөхийн цолны нэгэн адил хэд хэдэн мөрөөрөө багцлагдан хамгийн эхний 

үг өргөгдөж  дуудагдах (дээрх жишээнд доогуур нь зурсан, энэ үгсийг цоллооч уртаар онцлон 

дуудаж амьсгалын эрэмбээ тааруулж байгаа) ч сүүл холбоц ихэвчлэн сонсголонт гийгүүлэгчүүдээр 

холбогдон дараа дараагийн мөрүүдээсээ тусгаарлагддаг болох нь харагдаж байна. Энэ бүхэн нь 

чөлөөт хэмнэлт шүлэгт үгийг чөлөөтэй сонгож, дүрслэлийг яруу болгох ч шүлгийн мөрүүдийг 

дотоод хэмнэлээр нь ижилсүүлэн шүлэглэдэг зарчимтайг нотлон харуулж байна. Нөгөө талаас 

аман яруу найрагт монгол хэлний сонсголонт гийгүүлэгчүүдийн утга, үүргийн онцлогийг түлхүү 

илэрхийлдэг байна. Цаашид монгол шүлэгт мөр бүрийн айзам хэмжээг унших, аялах зэрэг янз 

бүрийн аргаар жигдлэн тааруулж болдог онцлогтой [Герасимович Л.К. 1975:126-158]-г 

нарийвчлан судлах хэрэгтэй.     

Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг нь ихэвчлэн хэлэх хэллэг (ерөөл, магтаал, цол, 

харилцан яриа гэх мэт), өчих өчил (дуудлага, тамлага гэх мэт)-ийн хэлбэртэй байна. Ийм шүлгийг 

хэлэгдэх хэллэг, өчигдөх өчлийнх нь дагуу амьсгалын эрэмбээр задгай шүлэглэдэг байна. Задгай 

буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг дотоод хэмнэлээрээ жигдрэн эрэмблэгдэх тул дотоод хэмнэлийг 

алдагдуулахгүйн тул мөр бүрийн төгсгөлийг хаасан огцом өргөлт хийдэг ажээ. Иймд чөлөөт 

хэмжээт шүлэгт сүүл холбоц чухал үүрэгтэй байна.  
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 Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг нь дүрслэгдэхүүний үйл явдлын өрнөлийг 

илэрхийлэхэд илүү таарсан байдаг тухай өмнө өгүүлсэн. Тиймд монгол аман зохиолын хамгийн 

том төрөл зүйл болох туульсын зохиолын шүлгүүд ихэвчлэн чөлөөт хэмжээт шүлгээр 

шүлэглэгддэг аж. Тухайлбал, “Жангар”-ын туульд Жангар баатрын нутаг, байр байдлыг: 

 ... Дөрвөн талынхаа 

 Дөчин хааны нутгийг номдоо оруулсан 

 Үхэлгүй мөнхийн оронтой 

 Үргэлжид хорин таван насны дүрээр байдаг 

 Өвөлгүй хаврын хэвээр  

 Зунгүй намраар  

 Даарах хүйтэнгүйгээр 

 Халах халуунгүйгээр 

 Сэр сэр гэсэн салхитай 

 Бур бур гэсэн хуртай 

 Бумбын орон болно ... [Жангар 2005:14] гэх зэргээр шүлэглэжээ. Мөрүүдийн үеийг 

жигдэлж, холбоцыг төдийлөн тааруулаагүй ч үйл явдлын дагууд нь дотоод хэмнэлээр нь холбож 

шүлэглэсэн нь гол онцлог нь болсон байна. Хэлний утга илэрхийлэх найруулгын онцлогуудыг уран 

дүрслэлийн аргуудтай хослуулан ашигласнаар уран яруу чөлөөт хэмжээт шүлэглэл бичигддэг 

билээ. Учир нь “гоо сайхны шинжийг илтгэгч яруу найргийн зүйд, хэл хэллэгийг уран яруу дүрслэлд 

хэрэглэх явдал орно. Хэлийг уран зохиолд дүрслэлт сэтгэлгээг илэрхийлэхийн үүднээс ашигладаг 

билээ. Хэл сэтгэлгээ хоёрыг салгах аргагүй учир дүрслэнэ гэдэг нь уран дүрслэлээр сэтгэж байгаа 

хэрэг.” [Цэдэв Д. 1974:79] Тэгвэл “Эрийн сайн Хан Харанхуй” туульд Эрийн сайн Хан Харанхуй 

Агь буурал хааны Толь гуа дагиныг эхнэр болгон авахаар хааны өргөөнөө морилон саатаад, хэрэг 

зориг ижил ч түрүүлж ирсэн Тэнгэрийн хүү Эрхэм харын авчирсан айраг архийг хүртэж байгаа 

хэсгийг зохиолд:  

 ... Эрийн сайн Хан Харанхуй 

 Тэнгэрийн хүү Эрхэм харын 

 Авч ирсэн ачаа юмыг 

 Аваад түргэн ир гэхэд 

 Гурван настай Улаадай мэргэн гарч 

 Зуун цагаан тэмээний 

 
 

Ам татуулан цоллуулагч 

Найр болгонд магтагдаж 

Наадам бүхэнд түрүүлэгч 

Тод магнай 

Торгон жолоо 

Баярын магнай 

Бат идэр 

Түмэн эх 

Хурдан хүлгүүд ээ [https://www.youtube.com/watch?v=ze4nSVqeYW4] хэмээн цолложээ. 

Ном зохиолд тэмдэглэгдэн үлдсэн хурдан морины цолны хувилбарууд болоод сүүлийн жилүүдийн 

улсын наадамд түрүүлж айрагдсан хурдан хүлгүүдийн цолны шүлгүүдийг дээрх жишээний нэгэн 

адил авч үзвэл үг сонголт хийгээд дүрслэгдэхүүний дэс дараалал зэрэг нь цоллооч бүрийн авьяас, 

хичээл зүтгэлээс үүдэн харьцангуй өөр өөр байгаа ч шүлгүүдийн айзам хурдлан давхих морьдын 

жигд давхилын хэмнэлээр адилхан жигдэрдэг онцлогтой нь харагдаж байна. Шүлгийн мөрүүд үг, 

үеийн хувьд жигд бус ч бөхийн цолны нэгэн адил хэд хэдэн мөрөөрөө багцлагдан хамгийн эхний 

үг өргөгдөж  дуудагдах (дээрх жишээнд доогуур нь зурсан, энэ үгсийг цоллооч уртаар онцлон 

дуудаж амьсгалын эрэмбээ тааруулж байгаа) ч сүүл холбоц ихэвчлэн сонсголонт гийгүүлэгчүүдээр 

холбогдон дараа дараагийн мөрүүдээсээ тусгаарлагддаг болох нь харагдаж байна. Энэ бүхэн нь 

чөлөөт хэмнэлт шүлэгт үгийг чөлөөтэй сонгож, дүрслэлийг яруу болгох ч шүлгийн мөрүүдийг 

дотоод хэмнэлээр нь ижилсүүлэн шүлэглэдэг зарчимтайг нотлон харуулж байна. Нөгөө талаас 

аман яруу найрагт монгол хэлний сонсголонт гийгүүлэгчүүдийн утга, үүргийн онцлогийг түлхүү 

илэрхийлдэг байна. Цаашид монгол шүлэгт мөр бүрийн айзам хэмжээг унших, аялах зэрэг янз 

бүрийн аргаар жигдлэн тааруулж болдог онцлогтой [Герасимович Л.К. 1975:126-158]-г 

нарийвчлан судлах хэрэгтэй.     

Задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг нь ихэвчлэн хэлэх хэллэг (ерөөл, магтаал, цол, 

харилцан яриа гэх мэт), өчих өчил (дуудлага, тамлага гэх мэт)-ийн хэлбэртэй байна. Ийм шүлгийг 

хэлэгдэх хэллэг, өчигдөх өчлийнх нь дагуу амьсгалын эрэмбээр задгай шүлэглэдэг байна. Задгай 

буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг дотоод хэмнэлээрээ жигдрэн эрэмблэгдэх тул дотоод хэмнэлийг 

алдагдуулахгүйн тул мөр бүрийн төгсгөлийг хаасан огцом өргөлт хийдэг ажээ. Иймд чөлөөт 

хэмжээт шүлэгт сүүл холбоц чухал үүрэгтэй байна.  
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 Айраг архийг нь аваад 

 Далан хүн дамжлаад даадаггүй 

 Далай ширмэл үүдий нь өргөж 

 Дал мөрөндөө хүргэлгүй 

 Авч орж ирээд 

 Далан хүн дамжлаад даадаггүй 

 Даргай цагаан шаазангаар нь 

 Хаанд гурав хийж 

 Хатанд нь гурав аягалж 

 Ахдаа арван тав 

 Өөрөө арван тав уусан нь 

 Айраг архи нь дуусчээ ... [Гаадамба Ш., Цэрэнсодном Д. 1978:262] гэх зэргээр үйл ялдлын 

өрнөлийн дагуу нь шүлэглэсэн байна. Монгол туулийн сор болсон дээрх бүтээлүүдийн 

шүлэглэлийг ажиглавал, нэгдүгээрт, үйл явдлын өрнөл нь шүлгийн дотоод холбоц бүхий 

хэмнэлийг үүсгэж, тэрхүү хэмнэлийн дагуу шүлгийн мөрүүд бие биенээсээ ундран гарах зүй 

тогтолтой байна. Хоёрдугаарт, тууль хайлаачийн амьсгалын давтамж, өгүүлэхүйн эрхтний зүй 

тогтолын дагуу шүлгийн мөрүүд үйл явдлын өрнөлөөрөө ар араасаа ундрах маягтай задгай 

хэмнэлээр бичигдсэн ч уугуул монгол шүлгийн гол онцлог болох толгой, сүүл холбоц дагалдах 

шинжтэйгээр хадгалагдсан байна. Гуравдугаарт, задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэгт уран 

дүрслэлийн аргуудыг ашиглах бололцоо нөөц илүү байдаг тул чөлөөт шүлэглэлийн зарчмаар 

бичигдсэн туульсын зохиолууд илүү уран сайхантай болсон байна.      

 Монгол аман зохиолын том төрөл зүйлүүд чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичигдэж, 

тэрхүү чөлөөт хэмжээт шүлэг нь өөрийн гэсэн онцлог, бүтэц зүй тогтол-учир шалтгаантай болох 

нь дээр бидний авч үзсэнээс тодорхой харагдана. Харин эртний бичгийн уран зохиолд чөлөөт 

хэмжээт шүлэг тэр бүр тодорхой уламжлагдсангүй гэж хэлж болохоор байна. “Монголын Нууц 

Товчоо”, Лувсанданзаны “Алтан товч” тэргүүтэнд чөлөөт хэмжээт шүлэг өнгөн талдаа байгаа юм 

шиг харагдах ч шүлгийн зүй тогтол, бүтцийн үүднээс нь задлаад үзэхээр ямар нэг хэмжээгээр 

бадгийн тогтолцоотой болох нь илхэн байна. Өөрөөр хэлбэл үйл явдлын өрнөлийг илэрхийлэх том 

хэмжээний аман яруу найраг дотоод мөн чанараасаа хамааран чөлөөтэй илэрхийлэх аргыг шаардах 

тул өгүүлэгчийн амьсгалын эрэмбээр үйл явдлын хэсэг бүрийг нэг нэг мөрөөр нь багцлан үйл 

явдлын өрнөлийн дагуу ар араас нь угсруулан дотоод хэмнэлээр нь холбон шүлэглэдэг бол бичгийн 
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яруу найрагт асуудлыг бодож боловсруулан шүлэглэх тул ихэвчлэн бадгийн тогтолцоотой илэрдэг 

бололтой. Тухайлбал, “Монголын Нууц Товчоо”-ны 74-75, 111, 177, 179, 195 дугаар зүйлүүдийн 

шүлгүүд чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичигдсэн мэт өнгөн талаасаа харагдана. Тодруулбал, 

“Монголын Нууц Товчоо”-ны 111 дүгээр зүйлийн шүлгийг сонгомол эхийн хувилбарт: 

 Хар хэрээ 

 Хальс хөрс идэх заяатай бөгөөтөл 

 Галуу, тогорууг идсү хэмээн санах ажгуу 

 Хатиар муу Чилгэр би 

 Хатан Үжинд халдаж 

 Хамаг Мэргидэд зовлон болгов 

 Харц муу Чилгэр 

 Хар толгойдоо хүрэх болов 

 Ганцхан амиа хоргоон 

 Харанхуй хавцалд шургасу 

 Халх хэнээр болгоно, би ... [Монголын Нууц Товчоо 2006:188] гэсэн хэлбэртэйгээр 

хэвлүүлжээ. “Аман цэцээр хэлээд өнгөрдөг үгсийг тэр /зохиогч Г.Г./ үүрд үлдэх бичвэрт, уран 

зохиолд хувиргаж байна.  

Хар хэрээ 

Хальс хөрс идэх заяатай бөгөөтөл 

Галуу, тогоруу идсү хэмээн жишин ажгуу... 

“Хэрээ хальс хөрс идэх заяатай” хэмээсэн суурь сэдэл (thesis) “Хэрээ гэвч галуу, тогоруу 

идэхийг санаархана” хэмээсэн эсрэгцэл (antithesis)-тэй хамтаар уг шүлгийн үндсэн бүтэц юм. 

Анхнаасаа л яруу найрагчийн сэрэхүй сэтгэхүйд төрсөн хэлбэр. Өрнөл хэсэгт нь мөнөөх 

хэрээнийхээ оронд Чилгэр бөхийг тавиад, хэрээний тухай өгүүлэмжээ шууд орхиж, Чилгэр бөхийн 

гэмшин халаглах сэтгэлээр шүлгийн хүүрнэл өгссөөр, цаашлах тусмаа өгүүлэмжийн зэрэг улам 

өндөрсөж, гэмшин халаглах сэтгэл арга барагдсан цөхрөл рүү шилжинэ. Ингээд мунхаг хэрээний 

давлиун санаахрлын тухай шүлэг хүний дотоод ертөнц рүү шунгаж, улмаар Мэргид улсын 

сүйрлийн дохио болж төгсөх” [Аюурзана Г. 2016:99] энэ шүлгийг гадаад хэлбэрээс нь өнгөц харвал 

Чилгэр бөх өөрийн хийсэн үйл хэргээсээ үүдэн сэтгэлийн уйтгар гунигт автан харуусаж байгаа 

өчил маягаар бичсэн чөлөөт шүлэг шиг харагдана. Гэтэл үндсэн эхийг монгол шүлэг бичигдэх 

туурвил зүйн үүднээс нь нарийвчлан үзвэл энэ шүлэг доорх хэлбэртэй байна.         

 
 

 Айраг архийг нь аваад 

 Далан хүн дамжлаад даадаггүй 

 Далай ширмэл үүдий нь өргөж 

 Дал мөрөндөө хүргэлгүй 

 Авч орж ирээд 

 Далан хүн дамжлаад даадаггүй 

 Даргай цагаан шаазангаар нь 

 Хаанд гурав хийж 

 Хатанд нь гурав аягалж 

 Ахдаа арван тав 

 Өөрөө арван тав уусан нь 

 Айраг архи нь дуусчээ ... [Гаадамба Ш., Цэрэнсодном Д. 1978:262] гэх зэргээр үйл ялдлын 

өрнөлийн дагуу нь шүлэглэсэн байна. Монгол туулийн сор болсон дээрх бүтээлүүдийн 

шүлэглэлийг ажиглавал, нэгдүгээрт, үйл явдлын өрнөл нь шүлгийн дотоод холбоц бүхий 

хэмнэлийг үүсгэж, тэрхүү хэмнэлийн дагуу шүлгийн мөрүүд бие биенээсээ ундран гарах зүй 

тогтолтой байна. Хоёрдугаарт, тууль хайлаачийн амьсгалын давтамж, өгүүлэхүйн эрхтний зүй 

тогтолын дагуу шүлгийн мөрүүд үйл явдлын өрнөлөөрөө ар араасаа ундрах маягтай задгай 

хэмнэлээр бичигдсэн ч уугуул монгол шүлгийн гол онцлог болох толгой, сүүл холбоц дагалдах 

шинжтэйгээр хадгалагдсан байна. Гуравдугаарт, задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэгт уран 

дүрслэлийн аргуудыг ашиглах бололцоо нөөц илүү байдаг тул чөлөөт шүлэглэлийн зарчмаар 

бичигдсэн туульсын зохиолууд илүү уран сайхантай болсон байна.      

 Монгол аман зохиолын том төрөл зүйлүүд чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичигдэж, 

тэрхүү чөлөөт хэмжээт шүлэг нь өөрийн гэсэн онцлог, бүтэц зүй тогтол-учир шалтгаантай болох 

нь дээр бидний авч үзсэнээс тодорхой харагдана. Харин эртний бичгийн уран зохиолд чөлөөт 

хэмжээт шүлэг тэр бүр тодорхой уламжлагдсангүй гэж хэлж болохоор байна. “Монголын Нууц 

Товчоо”, Лувсанданзаны “Алтан товч” тэргүүтэнд чөлөөт хэмжээт шүлэг өнгөн талдаа байгаа юм 

шиг харагдах ч шүлгийн зүй тогтол, бүтцийн үүднээс нь задлаад үзэхээр ямар нэг хэмжээгээр 

бадгийн тогтолцоотой болох нь илхэн байна. Өөрөөр хэлбэл үйл явдлын өрнөлийг илэрхийлэх том 

хэмжээний аман яруу найраг дотоод мөн чанараасаа хамааран чөлөөтэй илэрхийлэх аргыг шаардах 

тул өгүүлэгчийн амьсгалын эрэмбээр үйл явдлын хэсэг бүрийг нэг нэг мөрөөр нь багцлан үйл 

явдлын өрнөлийн дагуу ар араас нь угсруулан дотоод хэмнэлээр нь холбон шүлэглэдэг бол бичгийн 
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 Qar kere’e qalisu körisu idegű jaya’atu bö’etele            

 Qalawun togura’un-i idesü ke’en jesin aju’u 

 Qatar mawui cilger bi qatun üjin-tür qalqu bolun 

 Qamuq merkit-te huntawu  

Qaracu mawu cilger qar teri’ün-dür-iyen gürtegü bolba 

Qaqcaqan amin-iyan qoroqun qarangqu qabcal sirqusu 

Qalqa ken-e boldaqu-yū bi ... [Rachewiltz, Igor De 1972:45-46] 

Бидний ажиглаж байгаагаар монгол шүлэг тэгш ба сондгой тоотой мөрүүдээр 

бадаглагддаг байна. Энэ нь үндэстний соёл сэтгэлгээний нарийн мөн чанартай холбоотой болтой. 

Тэр дундаа сондгой тоотой мөрүүдээр бадаглахад ихэвчлэн хэн нэгэнд хэлсэн хэллэг, өчсөн өчил 

шүлгүүд зонхилж байгаа нь сонирхолтой хэрэг. “Монголын Нууц Товчоо”-ны шүлгүүдээс жишээ 

болгон сонгож авсан дээрх шүлэг нь Чилгэр бөхийн өчил харууслыг илэрхийлж байна. 

Монголчууд долоогийн тоог таатай зүйлийн жишээнд ойлгодоггүй соёл сэтгэлгээтэй ард түмэн. 

Долоогийн тоог “дордохын долоо”, “долоон уулсын цаагуур дов шорооны доогуур” гэх зэргээр муу 

муухайг илэрхийлэхдээ түлхүү ашигладаг билээ. Энэ шүлэгт долоон мөрөөр бадагласан нь Чилгэр 

бөхийн буруу хазгай үйлийн үрийг илэрхийлсэн мөн чанартай холбоотой биз. Нөгөө талаар 

сондгой тоотой мөрөөр шүлэглэхдээ сондгойрч үлдсэн мөр нь гол өргөлтийг илэрхийлж, дараа 

дараагийн бадгуудаас тухайн бадгаа тусгаарлан харуулах үүрэгтэй гэж хэлж болохоор байна.   

Монголын эртний бичгийн уран зохиол дахь яруу найргийн шүлэглэх зүйд чөлөөт 

хэмжээт шүлгийн арга тодорхой хэмжээгээр хүрээ хязгаараа хумин цөөнгүй он жилийг улираасныг 

монгол шүлгийн түүхэн хөгжил гэрчилнэ. Харин аман яруу найрагт суурилсан том хэмжээний 

туульсын найраглалууд, хожим бий болсон бэнсний үлгэр (хуурын үлгэр) тэргүүтэй зарим нэг 

томоохон хэмжээний зохиолууд чөлөөт шүлгийн уламжлалт арга маягаар шүлэглэгдэж байсныг 

үгүйсгэх аргагүй. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн хөгжил тодорхой хугацаагаар саарсан ч XIX зууны 

үеэс хүн төрөлхтний оюун санаа, бүтээлч сэтгэлгээнд бий болсон чөлөөт сэтгэлгээний эрэл хайгуул, 

түүний үр дүнд бий болсон уран дүрслэлийн олон арга маяг (натурализм, сентиментализм, 

сюрреализм, импрессионизм, модернизм гэх мэт)-уудын хамтаар монголын яруу найрагт ч 

сэргэсэн байна. “XIX зууны II хагаст монголын нийгэм даяар бий болсон хямрал ард түмнийг 

амьдралынхаа өдөр тутмын ахуй байдлыг өөрчлөн шинэчлэх, засан сайжруулахад чиглэгдэж 

байсан төдийгүй оюун санааны амьдралд ч өөрчлөлт хийхэд хүргэсэн байна. Оюун санааны 

амьдрал дахь өөрчлөлтийн гол цөм нь тухайн үедээ урлаг, уран зохиолоор нь хүчтэй илэрсэн юм. 
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Энэ үеийн урлаг, уран зохиолын гол төлөөлөгчид өөрсдийн бүтээлээрээ нийгмийн амьдрал дахь 

агуулга хэлбэр хоёрын зөрчлийг бодитой үнэнээр нь дүрслэн үзүүлж, тухайн нийгмийн амьдралыг 

цаад мөн чанараар нь өөрчлөн хувьсгах, шинэ сайхныг бүтээхийг эрмэлзсэн нэгэн бүхэл бүтэн 

урсгалыг нийгэмд бий болгосон нэн эгзэгтэй хэрнээ таатай үе байв. Ийнхүү нийгэм даяар тэр 

дундаа урлаг, уран зохиолын салбарт буй болсон олон урсгалууд XIX зууны сүүл ХХ зууны эхэн үед 

нэгдэн нийлж зангилагдан цоо шинэ соёл түүхийн болоод туурвил зүйн нэгэн шинэ үе эхлэх хөрс 

суурийг бий болгожээ.” [Галбаяр Г. 2004:67] Ийнхүү XIX зууны хоёрдугаар хагас, ХХ зууны эхээр 

монголын уран зохиол хөгжлийн шинэ үед шилжсэн түүхтэй.   

Монголын орчин үеийн уран зохиолын түүхэнд тухайн үеийнхээ шүлгийн онцлогийг 

“шүлгийн тогтолцоо, шүлэглэх зүй боловсрон хөгжиж ирсэн байна. Толгой холбох, хэмжээг 

тохирууулах аргыг монгол хэлний үгийн эхний тогтвортой өргөлт урт эгшгээр бүтэх дэд 

өргөлтийн онцлогийг түшиглэн өргөлттэй, өргөлтгүй үеийг салаавчлах, урт богино эгшгийг 

ээлжлүүлэх, мөрийн доторх үгийг тэнцүүлэх зэрэг аргыг нэвтрүүлж монгол шүлгийн тогтолцоо, 

шүлэглэх ур, яруу сонсголон, бичлэгийн барилыг баяжуулж иржээ. Энэхүү шинэ арга барилыг 

эзэмшихдээ монгол яруу найраг аман зохиолын шүлэглэлийн идэвхтэй уламжлалд суурилж 

идэвхгүй уламжлалаас татгалзан, ... европын чанарын болон тооны өргөлтийн шүлгийн шилдэг 

жишээг бүтээлчээр хэрэглэж байжээ” [МОҮУЗ-ын товч түүх 1968:84-85] гэж үнэлж үлдээсэн 

байна. ХХ зууны яруу найраг эхэн үеэсээ дэлхийн дэвшилтэт шүлэг найргийн хөгжлөөс бүтээлчээр 

суралцаж, ахиц дэвшилд хүрэхэд С.Буяннэмэхийн “Уран зохиолыг хэрхэн зохиох сэдэв”, “Шинэ 

үеийн уран зохиол”, “Холбоо шүлгийн тухай”, “Утга зохиолын үүд”, Ц.Дамдинсүрэнгийн “Олег 

цэцний дууллыг орчуулсан ба тайлбарласан тухай”, Б.Содномын “Монголын утга зохиолын 

түүхчилсэн төлөв”, “Монгол шүлгийн арга маяг” тэргүүтэй онолын тулгуур бүтээлүүд чухлаар 

нөлөөлсөн билээ. Монгол яруу найрагт гарсан энэ хөгжилд бидний авч үзэж байгаа чөлөөт хэмжээт 

шүлэг ч тодорхой хувь нэмрийг оруулсан байна. ХХ зууны монголын яруу найргийн хөгжлийн 

эхэн үеэс чөлөөт хэмжээт шүлэг эрчимтэй хөгжиж эхэлснийг тухайн үеийн гол төлөөлөгчдийн 

бүтээлүүдээс тодорхой харж болно. Энэ үеийн яруу найрчдийн чөлөөт шүлэг бичиж байсан 

туршиц, ололт, онцлогийг нэгдүгээрт, найраглалын төрөл зүйлийн бичлэгээс, хоёрдугаарт 

Ч.Чимид, Б.Явуухулан, Б.Лхагвасүрэн тэргүүтний зарим шүлгүүдээс, гуравдугаарт үгийн утгийн 

нөөц бололцоо, хэлний зүй тогтлыг сэтгэлгээний мөн чанартай хослуулан шинэ дүрслэл, хэлбэр 

бүтээх гэсэн эрэл хайгуулын үр дүн зэргээс тодорхой харж болохоор байна.  
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Qaqcaqan amin-iyan qoroqun qarangqu qabcal sirqusu 

Qalqa ken-e boldaqu-yū bi ... [Rachewiltz, Igor De 1972:45-46] 

Бидний ажиглаж байгаагаар монгол шүлэг тэгш ба сондгой тоотой мөрүүдээр 

бадаглагддаг байна. Энэ нь үндэстний соёл сэтгэлгээний нарийн мөн чанартай холбоотой болтой. 

Тэр дундаа сондгой тоотой мөрүүдээр бадаглахад ихэвчлэн хэн нэгэнд хэлсэн хэллэг, өчсөн өчил 

шүлгүүд зонхилж байгаа нь сонирхолтой хэрэг. “Монголын Нууц Товчоо”-ны шүлгүүдээс жишээ 

болгон сонгож авсан дээрх шүлэг нь Чилгэр бөхийн өчил харууслыг илэрхийлж байна. 

Монголчууд долоогийн тоог таатай зүйлийн жишээнд ойлгодоггүй соёл сэтгэлгээтэй ард түмэн. 

Долоогийн тоог “дордохын долоо”, “долоон уулсын цаагуур дов шорооны доогуур” гэх зэргээр муу 

муухайг илэрхийлэхдээ түлхүү ашигладаг билээ. Энэ шүлэгт долоон мөрөөр бадагласан нь Чилгэр 

бөхийн буруу хазгай үйлийн үрийг илэрхийлсэн мөн чанартай холбоотой биз. Нөгөө талаар 

сондгой тоотой мөрөөр шүлэглэхдээ сондгойрч үлдсэн мөр нь гол өргөлтийг илэрхийлж, дараа 

дараагийн бадгуудаас тухайн бадгаа тусгаарлан харуулах үүрэгтэй гэж хэлж болохоор байна.   

Монголын эртний бичгийн уран зохиол дахь яруу найргийн шүлэглэх зүйд чөлөөт 

хэмжээт шүлгийн арга тодорхой хэмжээгээр хүрээ хязгаараа хумин цөөнгүй он жилийг улираасныг 

монгол шүлгийн түүхэн хөгжил гэрчилнэ. Харин аман яруу найрагт суурилсан том хэмжээний 

туульсын найраглалууд, хожим бий болсон бэнсний үлгэр (хуурын үлгэр) тэргүүтэй зарим нэг 

томоохон хэмжээний зохиолууд чөлөөт шүлгийн уламжлалт арга маягаар шүлэглэгдэж байсныг 

үгүйсгэх аргагүй. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн хөгжил тодорхой хугацаагаар саарсан ч XIX зууны 

үеэс хүн төрөлхтний оюун санаа, бүтээлч сэтгэлгээнд бий болсон чөлөөт сэтгэлгээний эрэл хайгуул, 

түүний үр дүнд бий болсон уран дүрслэлийн олон арга маяг (натурализм, сентиментализм, 

сюрреализм, импрессионизм, модернизм гэх мэт)-уудын хамтаар монголын яруу найрагт ч 

сэргэсэн байна. “XIX зууны II хагаст монголын нийгэм даяар бий болсон хямрал ард түмнийг 

амьдралынхаа өдөр тутмын ахуй байдлыг өөрчлөн шинэчлэх, засан сайжруулахад чиглэгдэж 

байсан төдийгүй оюун санааны амьдралд ч өөрчлөлт хийхэд хүргэсэн байна. Оюун санааны 

амьдрал дахь өөрчлөлтийн гол цөм нь тухайн үедээ урлаг, уран зохиолоор нь хүчтэй илэрсэн юм. 



22 THE REGULARITY OF FREE VERSE (VERSE LIBRE) OF MONGOLIA　 
GALBAYAR Gombosuren

 
 

ХХ зууны монголын уран зохиолын эхэн үеэс яруу найргийн том төрөл болох найраглал 

эрчимтэй хөгжсөн түүхтэй. Найраглалын энэ хөгжилд ардын аман зохиол дахь уламжлалт “үлгэр 

туулийн болоод ерөөл магтаалын хэлбэр ихээхэн нөлөө үзүүлжээ.” [МОҮУЗ-ын түүх 1989:138] 

Ц.Дамдинсүрэн, Д.Цэвэгмид, Б.Ринчен, Ч.Лхамсүрэн, П.Хорлоо, Ц.Гайтав, Д.Пүрэвдорж, 

Б.Явуухулан, М.Ширчинсүрэн, Ш.Сүрэнжав зэрэг найрагчдын найраглалуудад чөлөөт шүлгийн 

зарчим тодорхой хэмжээгээр өвлөгдөн идээшсэн байна. Бидний өмнө өгүүлснээр үйл явдлын 

өрнөлийг уугуул мөн чанар дахь учир шалтгаант холбоонд нь шүлэглэхэд шүлгийн мөрүүд 

тодорхой хэмнэлээр эрэмблэгдэж найрагч үгийг чөлөөтэй сонгох, уран дүрслэлийн аргуудыг 

хослуулан ашиглах, улмаар шүлгийн агуулгыг гүн илэрхийлэх бололцоо нээгддэг учир үйл явлын 

өрнөлийн дагуу голчлон өрнөдөг найраглалд чөлөөт хэмжээт шүлгийн урлал илүү тусгалыг олжээ. 

Үүнийг Д.Пүрэвдоржийн “Хар цас”, “Хорьдугаар зуун”, “Бөмбөл” эрдэнэ”, “Сэлэнгийн зам”, 

“Зуун мод”, “Төрийн түмэн эх”, “Арван тавны сар”, “Хөх даалимбан тэрлэг”, “Сэгс цагаан богд” 

зэрэг найраглалуудын шүлэглэлээс тодорхой харж болно. Тухайлбал, “Сэгс цагаан богд” 

найраглалдаа: 

... Намар та манайд ирэхдээ 

Намайг ганц түлсэн шүү дээ 

Батиар биш дээ хүнийг та 

Барьж харах шахсан шүү дээ 

Өөрөө тэгж өдөхийг өдчихөөд 

Өндөг шиг дуугүй явчихаад 

Шувуу бүхэнд үг дайгаад 

Шуудан бүрийд захиа дайгаад 

Нэгдлийн даргаас ч санаа зовохгүй 

Нээрээ та намаржин чадлаа ... [Пүрэвдорж, Дэндэвийн 2005:131] хэмээн шүлэглэхдээ 

үйл явдлын өрнөлийг захидлын зохиомжит хэлбэрт оруулан шүлгийн мөрүүдийг дотоод хэмнэлээр 

нь ар араас нь угсруулан шүлэглэжээ. Ингэж шүлэглэхдээ найраглалынхаа утга агуулгыг гүн 

илэрхийлж, уран яруу шүлэглэснийг монголын орчин үеийн уран зохиолын судлалын аль ч 

бүтээлээс тодорхой харж болно. Энэ үнэлэлт дүгнэлтүүд Д.Пүрэвдоржийн улмаар ХХ зууны 

монголын яруу найраг дахь найраглалын төрөл чөлөөт хэмжээт шүлгийн зарчимаар бичигдэж 

хэвшсэнийг гэрчилнэ.  
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Д.Чимид, С.Буяннэмэх, Г.Сэр-Од тэргүүтний шүлэг найрагт шинэ тутам идээшиж 

эхэлсэн чөлөөт хэмжээт шүлгийн зарчимыг Ч.Чимид, Б.Явуухулан, Б.Лхагвасүрэн тэргүүтнүүд 

түүчээлэн хөгжлүүлснийг ХХ зууны монгол шүлгийн хөгжил харуулдаг билээ. Тухайлбал, 

Ч.Чимид “Эгэл жирийн бид” шүлгээ: 

Нэвтэрхий толийн зузаан ботиос 

Нэр овог минь олдохгүй 

Нэвсгэр номын альч хуудаснаас 

Нэрийн хураангуй 

Жагсаадаг газраас 

Бидний нэр олдохгүй 

Биеийн байцаалт гарахгүй 

Нэр төргүйдээ 

Нэмэр болоогүйдээ 

Тэр биш 

Эгэл жирийн гэдэг 

Энгийн томьёололд  

Бид багтдаг ... [Чимид, Чойжилын 2005:57] гэж шүлэглэсэн байна. Ч.Чимидийн энэ 

шүлэг анх 1964 онд хэвлүүлсэн “Эрин цаг” түүвэрт нь хэвлэгдсэн билээ. Энэ түүврийн тухай 

монголын орчин үеийн уран зохиолын түүхэнд “1964 онд “Эрин цаг” шүлгийн түүвэр хэвлүүлсэн 

нь манай яруу найрагт шинэ үзэгдэл болоод зогсоогүй, хожмын манай яруу найргийн өнгө аясыг 

баяжуулахад ч их нөлөөлсөн нь тодорхой. Энд орсон шүлгүүд нь задгай хэлбэрээр бичигдсэн бөгөөд 

тэр үедээ яруу найргийн хууль зүйг эвдэж байна гэсэн үг яриа гарч байсан нь задгай хэлбэрээр 

санаагаа оновчтой илэрхийлж, дотоод айзмаар шүлгээ хөглөж, бүтэн тийм түүвэр гаргасан нь 

энэхүү зэмлэлийн явцгүйг харуулсан хариулт болжээ” [МОҮУЗ-ын түүх 1989:123] хэмээн өндрөөр 

үнэлж үлдээжээ. Ч.Чимидийн чөлөөт хэмжээт шүлгүүд утга санаагаа үгийн чөлөөт сонголтоор гүн 

илэрхийлсэн ч дотоод дахь хэмнэлээр нь жигд бус мөрүүдийг чадварлаг холбон шүлэглэсэн нь 

харагдаж байна. ХХ зууны монгол шүлэг дэх чөлөөт шүлгийн энэ хөгжлийг Б.Явуухулан бататган 

хөгжүүлснийг түүний уран бүтээлүүдээс тодхон харагдана. Тэрбээр “Говь” шүлэгтээ: 

 Говь гэмээнэ 

 Говь билээ 

 Говь заримдаа 

 
 

ХХ зууны монголын уран зохиолын эхэн үеэс яруу найргийн том төрөл болох найраглал 

эрчимтэй хөгжсөн түүхтэй. Найраглалын энэ хөгжилд ардын аман зохиол дахь уламжлалт “үлгэр 

туулийн болоод ерөөл магтаалын хэлбэр ихээхэн нөлөө үзүүлжээ.” [МОҮУЗ-ын түүх 1989:138] 

Ц.Дамдинсүрэн, Д.Цэвэгмид, Б.Ринчен, Ч.Лхамсүрэн, П.Хорлоо, Ц.Гайтав, Д.Пүрэвдорж, 

Б.Явуухулан, М.Ширчинсүрэн, Ш.Сүрэнжав зэрэг найрагчдын найраглалуудад чөлөөт шүлгийн 

зарчим тодорхой хэмжээгээр өвлөгдөн идээшсэн байна. Бидний өмнө өгүүлснээр үйл явдлын 

өрнөлийг уугуул мөн чанар дахь учир шалтгаант холбоонд нь шүлэглэхэд шүлгийн мөрүүд 

тодорхой хэмнэлээр эрэмблэгдэж найрагч үгийг чөлөөтэй сонгох, уран дүрслэлийн аргуудыг 

хослуулан ашиглах, улмаар шүлгийн агуулгыг гүн илэрхийлэх бололцоо нээгддэг учир үйл явлын 

өрнөлийн дагуу голчлон өрнөдөг найраглалд чөлөөт хэмжээт шүлгийн урлал илүү тусгалыг олжээ. 

Үүнийг Д.Пүрэвдоржийн “Хар цас”, “Хорьдугаар зуун”, “Бөмбөл” эрдэнэ”, “Сэлэнгийн зам”, 

“Зуун мод”, “Төрийн түмэн эх”, “Арван тавны сар”, “Хөх даалимбан тэрлэг”, “Сэгс цагаан богд” 

зэрэг найраглалуудын шүлэглэлээс тодорхой харж болно. Тухайлбал, “Сэгс цагаан богд” 

найраглалдаа: 

... Намар та манайд ирэхдээ 

Намайг ганц түлсэн шүү дээ 

Батиар биш дээ хүнийг та 

Барьж харах шахсан шүү дээ 

Өөрөө тэгж өдөхийг өдчихөөд 

Өндөг шиг дуугүй явчихаад 

Шувуу бүхэнд үг дайгаад 

Шуудан бүрийд захиа дайгаад 

Нэгдлийн даргаас ч санаа зовохгүй 

Нээрээ та намаржин чадлаа ... [Пүрэвдорж, Дэндэвийн 2005:131] хэмээн шүлэглэхдээ 

үйл явдлын өрнөлийг захидлын зохиомжит хэлбэрт оруулан шүлгийн мөрүүдийг дотоод хэмнэлээр 

нь ар араас нь угсруулан шүлэглэжээ. Ингэж шүлэглэхдээ найраглалынхаа утга агуулгыг гүн 

илэрхийлж, уран яруу шүлэглэснийг монголын орчин үеийн уран зохиолын судлалын аль ч 

бүтээлээс тодорхой харж болно. Энэ үнэлэлт дүгнэлтүүд Д.Пүрэвдоржийн улмаар ХХ зууны 

монголын яруу найраг дахь найраглалын төрөл чөлөөт хэмжээт шүлгийн зарчимаар бичигдэж 

хэвшсэнийг гэрчилнэ.  
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 Улайссан тогоо шиг 

 Ууршин байдаг 

 Голио царцаа нь 

 Хуурсан тариа шиг 

 Үсчин шуугидаг 

 Говь үнэндээ 

 Гол мөрөн байхгүй билээ 

 Гол мөрнийг нь хуу сорсон 

 Гольдрол сайрын орон билээ ...  [Явуухулан, Бэгзийн 1985:419] хэмээн шүлэглэсэн байна. 

Энэ шүлгийн мөрүүд үе хийгээд холбоцын хувьд жигд бус шүлэглэгдсэн ч судлаачид магтан 

сайшааж, уншигчид сонирхон уншсаар байгаа нь үнэн. Өөрөөр хэлбэл уг шүлэг бүтцийн хувьд 

уламжлалт бадаглалын аргаар зохиогдоогүй, нарийн чанд бүтэц үгүй ч уншигчдыг татах увдис 

шингэсэн нь тодорхой. Тэгвэл тэрхүү уншигч, судлаачдыг татах увдис нь гүн утга, сонсголонт 

шинжид нь оршиж байна. Шүлгийн мөрүүдээ гадаад талаас нь хэмжээ хэмнэл тааруулаагүй ч 

дотоод талд нь айзам хөг тааруулан үгийн чөлөөт сонголт, дүрслэлийн уран аргуудын хослолоор 

чадварлаг шүлэглэж чадсанд уг шүлгийн үнэ цэнэ оршино. Чөлөөт хэмжээт шүлэг нь мөрүүдийн 

үе хийгээд холбоцуудад захирагдалгүй өгүүлэхүйн эрхтний бүтэц тогтолцооны дагуу дотоод 

хэмнэлээрээ эрэмблэгдэн цэгцэрдэг онцлогтой байна. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн хөгжлийг яруу 

найрагч Б.Лхагвасүрэнгийн шүлгүүдээс лавшруулан харж болно. Тухайлбал, “Боржгины бор тал” 

шүлэгт нь: 

 Санаа алдахад 

 Эхийн сүү тагнайд амтагдаж 

 Салхины нь үзүүрийг залгихад 

 Агь хоолойд аргасан 

 Боржгины бор тал минь 

 Тэргэл саран туулж баралгүй хээр хонодог 

 “Тэнгэрийн хэвтэр” буурал тал минь 

 Таанын цагаан толгойноос өөр 

 Тайтгаруулах цэцэггүй нүцгэн тал минь ... [Лхагвасүрэн, Бавуугийн 1982:57] гэж 

шүлэглэсэн байна. Уг шүлгээс ажиглахад шүлгийн нэг мөрийн үгсийг эвсүүлэн холбосон бол 

дараагийн мөрийн үгсийг эсрэгцүүлэн холбож шүлэглэснээр мөрүүд жигд бус хэмнэл үүсгэжээ. 
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Үгийн сонголтыг чөлөөтэй хийснээр уншихад яруу сайхан сонсогдох төдийгүй гүн утга агуулгатай 

болжээ. Учир нь үгийг чөлөөтэй сонгосон учир яруу сайхан сонсогдож, төгс уран яруу дүрслэл 

бүтээсэн учир гүн утга агуулгатай болжээ.   

XIX зууны эхэн үеэс хүн төрөлхтний нийгэм, урлаг, уран зохиолд эрчимтэй бий болсон 

чөлөөт сэтгэлгээний үрээр дэлхийн яруу найрагт чөлөөт шүлгийн шинэ эрин үе эхэлсэн түүхтэй. 

Асуудлыг илүү сайхан, илүү яруу илэрхийлэхийн төлөөх чөлөөт сэтгэлгээ, түүний эрэл хайгуулын 

үр дүнд үүссэн чөлөөт шүлгийн хөгжил монгол шүлэгт ч нөлөө тусгалаа шингээснийг энэ үеийн 

шүлэг, яруу найраг, түүний судлал шүүмжлэл гэрчилнэ. Дүрслэлийн шинэ эрэл хайгуулын үр дүн 

болсон олон жишээ баримтыг дурдаж болохоор байгаа ч цөөн жишээ авч үзье.  

Шүлгийн санааг гүн илэрхийлэхийн тулд уран дүрслэлийн янз бүрийн арга, хэлний 

хэрэглүүрийг ашигладаг байна. Үүний нэг нь шүлгийн мөрийн эхний үсэг, үг, хошоо холбоог доош 

нь цувууулах юм уу, аль эсвэл арагш нь холбон унших тэргүүтнээр шинэ санаа, өвөрмөц 

сонирхолтой дүрслэл бүтээдэг “акростих” (шүлгийн мөрүүдийг дээш, доош нь янз бүрээр уншиж 

шинэ, шинэ утга илэрхийлэх) аргаар Б.Ринчен “Гүнж” зохиолынхоо өмнөтгөл шүлгийг бичсэн 

байдаг. Тэнд,   

Хэрлэн Барс хотоос тэр жил  үнэгэн харанхуйгаар гараад 

 Хэдийн санасан сүм юутай хол  үзэж дайрахыг зорьтол 

 Намрын өдөр даан ч богино   түлээний балар замаар 

 Намайг яаран довтолж явтал  түнэр харанхуй болж 

 Гүнж чиний сүмийн тэнд   санасанчлан хүрвээс 

 Гүн шөнө үүлэн чанадаас   саран гэнэт гарч гийлээ [Ринчен, Бямбын 

2005:192] хэмээн шүлэглэсэн байна. Уг шүлгийн хоёр баганыг доош нь цувуулан уншвал нэг утга, 

хоёр баганыг харалдаагаар нь арагш нь уншвал өөр утга илэрнэ. Шүлэглэх энэ аргыг судлаач 

Ю.Мөнх-Амгалан “Утга зохиолын жишээ баримтаас үзвэл өгүүлэмжийн далд санааг илэрхийлэх 

хэлний янз бүрийн түвшний хэрэглүүр байдаг ажээ. Тухайлбал, мөрийн эхний үсэг, үг, хэллэгийг 

тасалж босоо чиглэлээр унших, зэрэгцсэн шад шүлгийг хэвтээ, босоо байдлаар хоёр тийш 

уншихаар хэлбэржүүлэх, өгүүлбэрийн мөр алгасах зэргээр далд санаа илэрхийлэх өвөрмөц 

тонгоруулах байрлал байна” [Мөнх-Амгалан Ю. 1998:303] гэж өгүүлжээ. Чөлөөт зарчимаар 

шүлэглэх энэ аргаар Ш.Сүрэнжав “Цэндээ”, Р.Чойном “Алтан тал” зэрэг цөөнгүй найрагчид 

туршиц хийж ирснийг өгүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл өрнөдийн шүлэгт өргөн дэлгэрсэн аливаа зүйлийн 

дүрсийг дуурайн хэлбэр үүсгэн шүлэглэх “ропалик” (дүрслэгдэхүүний хэлбэрийг даган дуурайж 

 
 

 Улайссан тогоо шиг 

 Ууршин байдаг 

 Голио царцаа нь 

 Хуурсан тариа шиг 

 Үсчин шуугидаг 

 Говь үнэндээ 

 Гол мөрөн байхгүй билээ 

 Гол мөрнийг нь хуу сорсон 

 Гольдрол сайрын орон билээ ...  [Явуухулан, Бэгзийн 1985:419] хэмээн шүлэглэсэн байна. 

Энэ шүлгийн мөрүүд үе хийгээд холбоцын хувьд жигд бус шүлэглэгдсэн ч судлаачид магтан 

сайшааж, уншигчид сонирхон уншсаар байгаа нь үнэн. Өөрөөр хэлбэл уг шүлэг бүтцийн хувьд 

уламжлалт бадаглалын аргаар зохиогдоогүй, нарийн чанд бүтэц үгүй ч уншигчдыг татах увдис 

шингэсэн нь тодорхой. Тэгвэл тэрхүү уншигч, судлаачдыг татах увдис нь гүн утга, сонсголонт 

шинжид нь оршиж байна. Шүлгийн мөрүүдээ гадаад талаас нь хэмжээ хэмнэл тааруулаагүй ч 

дотоод талд нь айзам хөг тааруулан үгийн чөлөөт сонголт, дүрслэлийн уран аргуудын хослолоор 

чадварлаг шүлэглэж чадсанд уг шүлгийн үнэ цэнэ оршино. Чөлөөт хэмжээт шүлэг нь мөрүүдийн 

үе хийгээд холбоцуудад захирагдалгүй өгүүлэхүйн эрхтний бүтэц тогтолцооны дагуу дотоод 

хэмнэлээрээ эрэмблэгдэн цэгцэрдэг онцлогтой байна. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн хөгжлийг яруу 

найрагч Б.Лхагвасүрэнгийн шүлгүүдээс лавшруулан харж болно. Тухайлбал, “Боржгины бор тал” 

шүлэгт нь: 

 Санаа алдахад 

 Эхийн сүү тагнайд амтагдаж 

 Салхины нь үзүүрийг залгихад 

 Агь хоолойд аргасан 

 Боржгины бор тал минь 

 Тэргэл саран туулж баралгүй хээр хонодог 

 “Тэнгэрийн хэвтэр” буурал тал минь 

 Таанын цагаан толгойноос өөр 

 Тайтгаруулах цэцэггүй нүцгэн тал минь ... [Лхагвасүрэн, Бавуугийн 1982:57] гэж 

шүлэглэсэн байна. Уг шүлгээс ажиглахад шүлгийн нэг мөрийн үгсийг эвсүүлэн холбосон бол 

дараагийн мөрийн үгсийг эсрэгцүүлэн холбож шүлэглэснээр мөрүүд жигд бус хэмнэл үүсгэжээ. 
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бичсэн шүлэг) шүлгийн аргаар Ж.Дашдондог “Гэр”, “Робот” зэрэг нэлээд олон шүлэг бичсэн байна. 

Эдгээр шүлгүүд нь тухайн дүрсэлж байгаа зүйлийнхээ хэлбэрийг үүсгэн, дотоод хэмнэлд нь 

захируулан шүлэглэсэн нь сонирхолтой болсон байдаг.    

Өрнөдийн чөлөөт хэмжээт шүлгийн дүрслэлийн олон аргуудыг туршиж Л.Түдэв цөөнгүй 

шүлэг бичиж үлдээжээ. Тухайлбал, “логогриф” (шүлгийн мөрүүд богиноос уртсаад, эргээд 

уртаасаа богиносож дуусдаг шүлэг) шүлгийн аргаар “Биднүүс” шүлгээ, 

 Биднийг 

 Бидний үрс 

 Бидэн адил дууриаж 

 Биднээ улам дээртгэн баяжуулж 

 Бидэнтэй болоод бидэнгүй өсч өндийж 

 Бидний хүслийн туйлд хүрч лавтай чадна 

 Биднээс өмнөх үеийн сайхан мөрөөдөлтэй 

 Бидний хүслийг нэмэн нийлүүлээд 

 Биднээс хойших үеийн зүг рүү 

 Бидний илгээх элч болох 

 Бидний үрс 

 Бид мөн [Түдэв Л. 2002:289] хэмээн бичжээ. Энэ шүлгийн мөрүүд богиноосоо уртсаж, 

эргээд уртаасаа богиносож дуусах учир өнгөн талдаа өвөрмөц дүрслэл, хэмнэл үүссэн байна. Үгээр 

илэрхийлэх бололцоо, дүрслэлээр зураглах боломжийг хайсан чөлөөт шүлэглэлийн хөгжил 1990-

ээд оноос монголын уран зохиолд нэвтэрсэн чөлөөт сэтгэлгээний эрэл хайгуултэй нийлж тодорхой 

үр дүнд хүрсэнийг өгүүлэх хэрэгтэй. Энэ мэтээр монгол шүлэг дэх чөлөөт хэмжээт шүлгийн эрэл 

хайгуул тодорхой үр дүнд хүрч байгааг харуулахдаа гадаад хэлбэр, айзам хэмнэлийн үүднээс нь 

авч үзсэнээс биш утга агуулга, уран сайхны үүднээс нь авч үзээгүйг өгүүлье. Учир нь чөлөөт 

шүлэглэлийн зарчимаар дүрслэлийн шинэ сэргэг эрэл хайгуул хийгдэж байгаа нь сайшаалтай ч 

төгс шүлэг болсон гэж үзэх нь одоохондоо хэтэрхий өрөөсгөл зүйл болно.    

Энэ бүхэн бол монгол шүлэг дэх задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг ХХ зуунд сэтгэлгээ 

хийгээд дүрслэлийн хувьд тодорхой ахиц дэвшилд хүрснийг харуулж байгаа хэрэг. Монгол 

шүлгийн түүхэн хөгжил хувьслаас ажиглахад нийгэм хийгээд хувь яруу найрагчийн чөлөөт 

сэтгэлгээг ямар нэг шинэ сэргэг асуудал өдөөн сэрээснээр эсвэл хэт хаалттай нийгмийн үед чөлөөт 

сэтгэлгээг эрэлхийлэн чөлөөт шүлэг түлхүү бичигдэж байсан тал ажиглагдаж байна. Гадаад өнгөн 
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талаасаа ажиглагдах энэ шинж нь чөлөөт шүлэг дотоод мөн чанартаа дүрслэгдэхүүнийхээ 

агуулгын талыг чухалчлан хэлбэрийн талыг дагалдуулах шинжтэйгээр илэрхийлдэг онцлогийг 

харуулж байна. Монгол шүлэг бадагт хийгээд чөлөөт шүлгийн арга билгийн зарчимтай орших тул 

чөлөөт шүлгийн эсрэгээр бадагт шүлэг нь хэлбэрийн талаа чухалчилж, агуулга тал нь дагалдах 

шинжтэй оршдог байна гэсэн гаргалгаанд хүргэнэ.  Монгол шүлэг дэх задгай буюу чөлөөт хэмжээт 

шүлэг нь шүлгийн мөрүүдийг хэлэхэд аятайхан сонсогдох маягаар нь хэмнэл тааруулан ар араас 

нь угсруулан холбох төдий биш монгол хүний соёл сэтгэлгээ, үзэл санаа, аж амьдрал, иргэншил 

хийгээд уран сайхны арга туршлага, байгаль ертөнцийн зүй тогтол тэдний уялдаа холбоо 

тэргүүтний зүй тогтлын дагуу илэрхийлэх үндэсний урлан бүтээх арга, уран сайхны сэтгэлгээнээс 

урган гарсан шүлэглэх арга болох нь тодорхой байна.      

ДҮГНЭЛТ 
- Монгол шүлгийн шүлэглэх үндсэн аргын нэг нь задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлгийн арга байна. 

Монгол аман хийгээд бичгийн яруу найраг чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргыг өргөн дэлгэр ашиглаж 
иржээ. Тэр дундаа үйл явдлын өрнөлийг илэрхийлсэн том хэмжээний шүлэглэсэн бүтээлүүд 
ихэвчлэн чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичигддэг байна. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн монгол шүлэгт 
эзлэх хувь хэмжээг статистикийн үүднээс авч үзвэл 20-25 орчим хувийг нь эзэлж байна. Иймд чөлөөт 
хэмжээт шүлэгт монгол шүлгийн үндсэн шинжүүд тодорхой эрэмбэ дараалалтай хадгалагдаж байна.  

- Монгол шүлгийн түүхэн хөгжил хувьслаас авч үзвэл аман зохиол дахь бөөгийн яруу найраг, ерөөл 
магтаал хийгээд зан үйлийн яруу найраг, туульсын яруу найраг, бичгийн уран зохиол дахь үйл 
явдлын өрнөл бүхий найраглал, хүүрнэн зураглах богино шүлгүүд голчлон чөлөөт хэмжээт шүлгийн 
аргаар бичигддэг нь харагдаж байна. Бөөгийн яруу найргийн мөрүүд нь хоорондоо хэц хэнгэргийн 
хэмнэлээр, магтаал, ерөөл хийгээд зан үйлийн холбогдол бүхий шүлэглэл нь ард түмний баяр бахдал 
бүхий аж амьдралын ердийн хэмнэлээр, туульсын яруу найраг нь товшуур, хуур зэрэг хөгжмийн 
хэмнэлээр, бичгийн уран зохиол дахь чөлөөт хэмжээт шүлэг нь дотоод хэм хэмнэлээрээ ижилсэн 
эвсэж уянгалан жигдэрдэг байна. Шүлгийн мөрүүдийг үеэр нь ижилсүүлэн тааруулах шаардлагагүй 
учир чөлөөт хэмжээт шүлэгт үгийн сонголтыг чөлөөтэй хийх бололцоо нээлттэй байдаг байна. Үгийн 
сонголтыг чөлөөтэй хийж болох учир чөлөөт хэмжээт шүлэг уран дүрслэлийн аргуудыг өргөн дэлгэр 
ашиглах боломжтой ажээ. Уран дүрслэлийн аргуудыг чөлөөтэй ашиглаж болох учир чөлөөт хэмжээт 
шүлэг нь уран сайхан чанартай, яруу сонсголонт шинжтэй болдог байна.  

- Шүлэгчийн торгон мэдрэмж бүхий нэг эгшний зураглал, ард түмний (үндэстний) олон зуун жилийн 
амьдралаас урган бий болсон ухаарал сургамж ихэвчлэн бадагласан шүлгээр, нэг хэсэг хийгээд өнө 
удаан үргэлжилсэн үйлдэл бүхий үйл хэрэг чөлөөт хэмжээт шүлэглэлээр бичигддэг онцлогтой ажээ. 
Өөрөөр хэлбэл нэг эгшний дүр зураг хийгээд ард түмний аж амьдрал, ухаан бодлоор шүүгдэн 
шигшигдэж үлдсэн үнэн нь харьцангуй үйлдэллэг бус хэлбэрт орших тул түүнийг байгаагаар нь 
дүрслэхэд уугуул мөн чанартаа захирагдан чанд зохион байгуулалт бүхий загвартай (бадагт) буудаг 
байна. Харин үйлдлийг хөдөлгөөн дунд нь дүрслэхэд чөлөөт хэмжээт шүлэглэлээр буудаг байна. 
Чөлөөт хэмжээт шүлэг нь дүрслэгдэхүүнийхээ үйлдэлд захирагдах тул шүлгийн мөрүүд нь үйл 
хөдөлгөөний эрэмбээр эрэмблэгдэж өгүүлэгчийн өгүүлэх хийгээд амьсгалын эрхтний чөлөөт задгай 
хэмнэлийн дагуу шүлэглэгддэг онцлогтой ажээ.   

 
 

бичсэн шүлэг) шүлгийн аргаар Ж.Дашдондог “Гэр”, “Робот” зэрэг нэлээд олон шүлэг бичсэн байна. 

Эдгээр шүлгүүд нь тухайн дүрсэлж байгаа зүйлийнхээ хэлбэрийг үүсгэн, дотоод хэмнэлд нь 

захируулан шүлэглэсэн нь сонирхолтой болсон байдаг.    

Өрнөдийн чөлөөт хэмжээт шүлгийн дүрслэлийн олон аргуудыг туршиж Л.Түдэв цөөнгүй 

шүлэг бичиж үлдээжээ. Тухайлбал, “логогриф” (шүлгийн мөрүүд богиноос уртсаад, эргээд 

уртаасаа богиносож дуусдаг шүлэг) шүлгийн аргаар “Биднүүс” шүлгээ, 

 Биднийг 

 Бидний үрс 

 Бидэн адил дууриаж 

 Биднээ улам дээртгэн баяжуулж 

 Бидэнтэй болоод бидэнгүй өсч өндийж 

 Бидний хүслийн туйлд хүрч лавтай чадна 

 Биднээс өмнөх үеийн сайхан мөрөөдөлтэй 

 Бидний хүслийг нэмэн нийлүүлээд 

 Биднээс хойших үеийн зүг рүү 

 Бидний илгээх элч болох 

 Бидний үрс 

 Бид мөн [Түдэв Л. 2002:289] хэмээн бичжээ. Энэ шүлгийн мөрүүд богиноосоо уртсаж, 

эргээд уртаасаа богиносож дуусах учир өнгөн талдаа өвөрмөц дүрслэл, хэмнэл үүссэн байна. Үгээр 

илэрхийлэх бололцоо, дүрслэлээр зураглах боломжийг хайсан чөлөөт шүлэглэлийн хөгжил 1990-

ээд оноос монголын уран зохиолд нэвтэрсэн чөлөөт сэтгэлгээний эрэл хайгуултэй нийлж тодорхой 

үр дүнд хүрсэнийг өгүүлэх хэрэгтэй. Энэ мэтээр монгол шүлэг дэх чөлөөт хэмжээт шүлгийн эрэл 

хайгуул тодорхой үр дүнд хүрч байгааг харуулахдаа гадаад хэлбэр, айзам хэмнэлийн үүднээс нь 

авч үзсэнээс биш утга агуулга, уран сайхны үүднээс нь авч үзээгүйг өгүүлье. Учир нь чөлөөт 

шүлэглэлийн зарчимаар дүрслэлийн шинэ сэргэг эрэл хайгуул хийгдэж байгаа нь сайшаалтай ч 

төгс шүлэг болсон гэж үзэх нь одоохондоо хэтэрхий өрөөсгөл зүйл болно.    

Энэ бүхэн бол монгол шүлэг дэх задгай буюу чөлөөт хэмжээт шүлэг ХХ зуунд сэтгэлгээ 

хийгээд дүрслэлийн хувьд тодорхой ахиц дэвшилд хүрснийг харуулж байгаа хэрэг. Монгол 

шүлгийн түүхэн хөгжил хувьслаас ажиглахад нийгэм хийгээд хувь яруу найрагчийн чөлөөт 

сэтгэлгээг ямар нэг шинэ сэргэг асуудал өдөөн сэрээснээр эсвэл хэт хаалттай нийгмийн үед чөлөөт 

сэтгэлгээг эрэлхийлэн чөлөөт шүлэг түлхүү бичигдэж байсан тал ажиглагдаж байна. Гадаад өнгөн 
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- Монгол шүлгийн түүхэн хөгжлөөс харахад чөлөөт хэмжээт шүлгийн шүлэглэлийн арга аман яруу 
найрагт багагүй ашиглагдаж байсан ч эртний бичгийн яруу найрагт хүрээ хязгаараа нэгэн үе хумиад 
орчин үеийн яруу найрагт дахин сэргэж хөгжжээ. Аман шүлэг найргийн үүрэг дэх уншигчдад 
сонсогдох зориулалт нь нийгмийн эрэлт хэрэгцээгээ даган орчин үеийн шүлэгт тодорхой хэмжээгээр 
уламжлагдаж иржээ. Харин эртний бичгийн яруу найраг нь найрагчийн мэдрэх мэдрэмж, бодох 
бодлын мөн чанарыг шингээж унших, ухаарах буюу үзэх харах зориулалтаар хөгжиж байсан гэж 
хэлж болно. Иймд монгол яруу найраг дахь үзэх харах зориулалтын шүлэг нь ихэвчлэн бадгийн 
зохион байгуулалттай нарийн бүтэцтэй байгаа бол сонсох зориулалтын шүлэг нь чөлөөт хэмжээт 
шүлэглэлийн зарчимтай сонсголонт шинжтэй байдаг онцлог ажиглагдаж байна.  

- Чөлөөт хэмжээт шүлэг харьцангуй сонсох зориулалтын шүлэг тул шүлгийн мөр тус бүрд 
дүрслэгдэхүүнийхээ үйл явдлын өрнөлийг уран сайхны аргаар зааглах учир шалтгааны үүднээс 
шүлгийн төгсгөлд өргөлт өгөгдөж сүүл холбоц үүсдэг байна. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн сүүл холбоц 
нь ихэвчлэн сонсголонт гийгүүлэгчүүдээр юмуу аль эсвэл тодорхой үе, үгээр холбогддог онцлогтой 
аж. Монгол шүлэг дэх бадагт шүлэгт толгой холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй байдаг бол чөлөөт хэмжээт 
шүлэгт сүүл холбоц тэргүүлэх шинжтэй байдаг байна.    

- Бадаглаж бичсэн шүлгээс шүлгийн хэлбэрийн тогтолцоо буюу бүтэц-зүй тогтол, чөлөөт хэмжээт 
шүлгээс шүлгийн агуулгын мөн чанар буюу утга санааг түлхүү харж болохоор байна. Иймд монгол 
шүлэг дүрслэгдэхүүнийхээ хэлбэр талыг бадаглах аргаар, агуулга талыг чөлөөт хэмжээт шүлгийн 
аргаар голчлон илэрхийлдэг ажээ. Нөгөө талаар бадаглах аргаар шүлэг бичих нь шүлгийн нийтлэг 
арга зүйд голчлон тулгуурлагдах тул бадаглах аргаар бичсэн шүлэг шүлгийн үндсэн шинжийг илүү 
хадгалдаг байна. Харин чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар шүлэг бичих нь хувь шүлэгчийн арга зүйд 
голчлон тулгуурлагдах тул чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичсэн шүлэг хувь уран бүтээлчийн 
хувийн арга барилыг түлхүү хадгалдаг аж.  
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- Монгол шүлгийн түүхэн хөгжлөөс харахад чөлөөт хэмжээт шүлгийн шүлэглэлийн арга аман яруу 
найрагт багагүй ашиглагдаж байсан ч эртний бичгийн яруу найрагт хүрээ хязгаараа нэгэн үе хумиад 
орчин үеийн яруу найрагт дахин сэргэж хөгжжээ. Аман шүлэг найргийн үүрэг дэх уншигчдад 
сонсогдох зориулалт нь нийгмийн эрэлт хэрэгцээгээ даган орчин үеийн шүлэгт тодорхой хэмжээгээр 
уламжлагдаж иржээ. Харин эртний бичгийн яруу найраг нь найрагчийн мэдрэх мэдрэмж, бодох 
бодлын мөн чанарыг шингээж унших, ухаарах буюу үзэх харах зориулалтаар хөгжиж байсан гэж 
хэлж болно. Иймд монгол яруу найраг дахь үзэх харах зориулалтын шүлэг нь ихэвчлэн бадгийн 
зохион байгуулалттай нарийн бүтэцтэй байгаа бол сонсох зориулалтын шүлэг нь чөлөөт хэмжээт 
шүлэглэлийн зарчимтай сонсголонт шинжтэй байдаг онцлог ажиглагдаж байна.  

- Чөлөөт хэмжээт шүлэг харьцангуй сонсох зориулалтын шүлэг тул шүлгийн мөр тус бүрд 
дүрслэгдэхүүнийхээ үйл явдлын өрнөлийг уран сайхны аргаар зааглах учир шалтгааны үүднээс 
шүлгийн төгсгөлд өргөлт өгөгдөж сүүл холбоц үүсдэг байна. Чөлөөт хэмжээт шүлгийн сүүл холбоц 
нь ихэвчлэн сонсголонт гийгүүлэгчүүдээр юмуу аль эсвэл тодорхой үе, үгээр холбогддог онцлогтой 
аж. Монгол шүлэг дэх бадагт шүлэгт толгой холбоц тэргүүлэх үүрэгтэй байдаг бол чөлөөт хэмжээт 
шүлэгт сүүл холбоц тэргүүлэх шинжтэй байдаг байна.    

- Бадаглаж бичсэн шүлгээс шүлгийн хэлбэрийн тогтолцоо буюу бүтэц-зүй тогтол, чөлөөт хэмжээт 
шүлгээс шүлгийн агуулгын мөн чанар буюу утга санааг түлхүү харж болохоор байна. Иймд монгол 
шүлэг дүрслэгдэхүүнийхээ хэлбэр талыг бадаглах аргаар, агуулга талыг чөлөөт хэмжээт шүлгийн 
аргаар голчлон илэрхийлдэг ажээ. Нөгөө талаар бадаглах аргаар шүлэг бичих нь шүлгийн нийтлэг 
арга зүйд голчлон тулгуурлагдах тул бадаглах аргаар бичсэн шүлэг шүлгийн үндсэн шинжийг илүү 
хадгалдаг байна. Харин чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар шүлэг бичих нь хувь шүлэгчийн арга зүйд 
голчлон тулгуурлагдах тул чөлөөт хэмжээт шүлгийн аргаар бичсэн шүлэг хувь уран бүтээлчийн 
хувийн арга барилыг түлхүү хадгалдаг аж.  
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