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 Намайг “Дүрслэх урлагийн музей” гэдэг.

Миний одоо байгаа байшин 100 гаруй 
жилийн өмнө 1905  онд сүндэрлэн боссон. 
Учир нь тэр үед нийслэл хүрээнд европ 
хийцийн 2 давхар барилга байсангүй. Орж 
ирсэн хүмүүс олон өрөөний дунд төөрч,

 
том толинд  өөрийгөө
 хараад цочирдож байсан билээ.                                                                   

                                                    

о д о о г и й н  гэсэн үг л дээ. Дараа нь 
Улсын номын дэлгүүр болж, 
Монголын Урчуудын эвлэлийн 
хорооны байнгын үзэсгэлэн 
нээгдэн ажиллаж байсан юм. 

Хожим Монголын Урчуудын эвлэлийн хорооноос  1965  онд Дүрслэх урлагийн 
музейг    санаачилж,
1966 оны 7-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн үүд хаалгаа нээлээ.Түүний дараа Монголын 
анхдугаар Богд Өндөр гэгээн Г.Занабазарын мэндэлсний 360 жилийн ойг тохиолдуулан 
намайг Өндөр гэгээний буюу Г.Занабазарын нэрэмжит болгон хүүхдүүд та бүхний 
мэдэх Дүрслэх урлагийн музей нэртэйгээр өдгөө хүртэл ажиллаж байгаа билээ.

Ингээд би жирийн нэг байшин биш нэн 
эртнээс 20 дугаар зууны эхэн үеийг 
хүртэлх дүрслэх урлагийн гайхамшигт 
бүтээлийг агуулсан Шидэт ордон боллоо. 

Харав уу? 
Жигүүрт охин маань үзмэр 
байрласан бүх өрөөний 
байршлыг зааж өгч байна.

Шидэт ордныг маань 
танилцуулахаар Мөрөөдлийн 
жигүүрт охин маань ч ирлээ. 

Үүнд ч     бас түүх бий.

1930 оноос              “Өндөр хоршоо” хэмээн нэрлэгдэж    байсан нь 

Гэхдээ шууд л “Дүрслэх урлагийн музей” болчихоогүй.     



ЭРТНИЙ  УРЛАГИЙН ТАНХИМ

Хүүхдүүдээ
хадны сүг зургийг 
ажигла даа. 
Эртний хүмүүсийн
дүрслэх урлагийн 
анхны бүтээл.    

Эртний хүмүүсийн ур дүрслэл улам хөгжсөөр 
цагаан тугалга, зэс хоёрыг хайлуулан хольж 
хүрэл эдлэл хийдэг болов. 

Хүүхдүүд та нар эртний хүмүүс ямар зэр зэвсэг, гоёл 
чимэглэл хэрэглэдэг байсан бол хэмээн сонирхож 
байгаа. Тиймээс тэдний бүтээсэн хүрэл урлалыг 
анхааралтай ажиглаарай.

Тэд ахуй амьдрал, ан 
гөрөө, зан үйлээ хад чулуун 
дээр дүрслэн үлдээжээ. 
Балар эртний зураачид 
байгалийн шороог өөх 
тостой найруулан гаргасан 
зосон будгаар зурдаг 
байжээ.

Хүүхдүүд ээ та нар МЭӨ 
7000 жил буюу бараг 10 000 

жилийн өмнө амьдарч байсан 
хүмүүсийн бүтээл туурвилтай 

танилцаж байна. Төсөөлөн бодоход 

гайхалтай байгаа биз. Яг л цаг 
хугацааны машин хөлөглөсөн мэт 

санагдана.

Мөрөөдлийн жигүүрт охины  
гайхан харж буй энэ баримлыг 
л гэхэд Эртний Түрэгийн хааны 

зөвлөх мэргэн Тоньюкук  сайдын 
тахилын сүмээс олжээ.



Одоо бид энэ танхимд бар зургийн аргаар туурвисан өчүүхэн жижгээс 
үлэмж том бүтээлүүдтэй танилцах болно. Эдгээр ном, судар болон 
бурхадын хөрөг зургийг хэвлэдэг  газрыг “Бархан” гэж нэрлэдэг байв.

                                                                                                                                       Бурханы шашин ихэд дэлгэрсэн үед 
Монгол нутагт 762 “Бархан”-ны газар  байсан гэдэг шүү.
Тухайлбал Их хүрээ, Заяын хүрээ, Чойрын хийд, Мөрөнгийн хийдийн Бархан 
хамгийн томд тооцогддог байжээ.

БАРЛАХ УРЛАГИЙН 
ТАНХИМ

Мөрөөдлийн жигүүрт охиныг дагасаар Барлах урлагийн танхимд орж ирлээ.
Барлах урлаг гэхээр та нар юуг ойлгож байна. Чухамдаа бол бэлтгэсэн хэвээс буулган 
хэвлэх гэсэн үг. Барлах аргаас бар зургийн төрөл зүйл үүсжээ. 

Бар зургийн нэг онцлог нь тухайн дүрсээ    урвуу байдлаар буулгасны дараа дүрс 
зураасуудыг үлдээн бусад хэсгийг ухаж хонхойлон сийлнэ. Үүнийхээ дараа муутуу, 
торго, даавуун дээр улаан зос, хар бэхээр дардас болгон хэвлэнэ. Эдүгээ ч гэсэн бар 
зургийн төрөл хөгжсөөр л байна.



Г.ЗАНАБАЗАРЫН 
БҮТЭЭЛИЙН 

ТАНХИМ
Улсынхаа эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын бэлгэдлийг 
нэрлэнэ үү? гэхэд та нар нэгэн дуугаар “Соёмбо” гэж 
хэлэх нь мэдээж.
Тэгвэл “Өөрөө тодорсон гэгээ” хэмээх Соёмбо үсгийг 

хэн зохиосон бэ? 

Тийм л дээ. Өндөр 

гэгээн Г.Занабазар. Одоо 
бид түүний бүтээлийн 

танхимд орж ирээд 
байна. Энэ хүний 

бүтээлийг нүдээр үзэж 
баясна гэдэг үнэхээр 
аз завшаан юм шүү 

Хүүхдүүдээ. 

Түүний алтан шармал, 
хүрэл цутгуурын бүтээл 
болох “Язгуурын таван 
бурхад”  болон  хосгүй үнэт 
“Цагаан дар эх”, “Бодь 
суварга” баримал мөн эх 
Ханджамцын хөрөг зураг 
зэрэг гайхамшигт бүтээлүүд 
энэ танхимд та нарыг 
хүлээж байна. Дүрслэх 
урлагийн музей миний бие 
ийм л суу билигт хүний 
алдраар овоглодог юм даа.

Бид Монголоороо бахархах дуртай. Г.Занабазар  
бол үнэхээр Монголдоо төдийгүй дэлхийд 
гайхагдсан уран бүтээлч юм шүү. Францын 
нэрт урлаг судлаач Нийл Бегин “Г.Занабазар 
бол Дорно дахины дүрслэх урлагийн агуу их 
мастер мөн” гэж үнэлсэн. 



ТАНКА ЗУРГИЙН ТАНХИМ

Хүүхдүүдээ хөрөг зураг бол  уран 
зургийн нэгэн төрөл зүйл гэж  та нар 
мэднэ. Тэгвэл бурхадын хөргийг танка 

буюу шүтээн зураг гэнэ. 

Энэхүү хөргүүд нь өнгө будаг 

зохиомжийн гайхамшигт 
зохицлыг харуулсан урлагийн 
бүтээлүүд юм. Танка зургуудыг 
сүм хийд,  айл гэрт залан шүтэж 

иржээ.

Шүтээн зургийн гурван 
төрөл бий. Үүнд: Догшин 
дүрт бурхадыг “Нагтан” 
буюу хар, амгалан дүрт  
бурхад болон бодит лам, 
хуврагуудын хөргийг 
“Гартан” буюу цагаан, 
“Мартан” буюу улаан 
дэвсгэр дээр голчлон бүтээнэ.

Хамгийн сонирхолтой 
нь шүтээн зураг болгонд 
тэнгэрийн гурван чимэг 
нар, сар, үүл,    газрын 
гурван чимэг уул, ус, 
модыг ямагт дүрсэлдэг.



Хүрээ цамын танхим
 
Хүүхдүүдээ “Дүрслэх урлагийн музей” гэдэг ийм том ордон шүү дээ. 
Бидний аялал үргэлжилсээр Хүрээ цамын танхимд орж ирлээ. Цам бол 
хөгжмийн хэмнэл, биеийн хөдөлгөөнөөр шашны зан үйлийг харуулсан 

багт бүжиг юм. Багийг 
цаасан шуумлын аргаар 
урладаг. Хүрээ цамд 
нийт 108 дүр бүхий 
баг, хувцас хэрэглэлтэй 
хүмүүс гарч бүжиглэдэг 
байжээ.

Энэ багийг л гэхэд Их 
хүрээний барималч 
Пунцаг-Осор 17000 ширхэг 
шүр шигтгэн урлажээ.

Өдгөө ч Амарбаясгалант хийд, Дашчойлон хийдээс цам 
харайх ёслолыг жилд нэг удаа хийдэг. Цамд хэрэглэгдэх 
өмсгөл, баг, барьц, хөгжмийн зэмсэг, сор зэрэг нь бүгд 

урлагийн бүтээл юм.



Миний  “Зээгт наамал”-ын танхимд 
соёлын хосгүй үнэт өвд бүртгэгдсэн 12 
метр урт, 2 метр өндөр “Дүншигийн 
35  бурхан” буй. Мөн 2 метр 80 см-
ийн голчтой “Дүйнхорын хот мандал” 
зэрэг олон ховор бүтээлийг өдөр бүр 
өргөн олонд дэлгэн үзүүлж байдаг.

ЗЭЭГТ НААМЛЫН УРЛАГИЙН ТАНХИМ

 Та нар наамал хийх дуртай юу? Хэрвээ  жаахан хичээвэл  наамлаар 
урлагийн бүтээл хийж болдог юм шүү. 
 Зээгт наамал нь Монголчуудын урлахуй ухааны өвөрмөц сэтгэмж, гарын  
ур,  сэтгэлгээний давтагдашгүй байдлыг илтгэсэн ховор содон урлагийн төрөл 
юм. 
 Анх Хүннү гүрний үеэс үүсэлтэй зээгт наамлын уран зургаас ялгарах онцлог нь 
торгоор өнгө хоршуулан зохиомжилж, торгон утсаар зээглэн эрдэнийн чулуугаар 
шигтгэн бүтээдэгт оршино. Олон мянган жилийн туршид төгөлдөржин хөгжиж 
ирсэн энэ урлаг, өөр улс үндэстэнд дэлгэрсэн нь бараг үгүй  зөвхөн Монголын 
дүрслэх урлагийн үнэт өв юм.



Ардын урлагийн танхим
  Одоо бид ардын урлагийн 
танхимд ирлээ. 

Гоёл чимэглэлийн урлагийн төрөлд 
багтах ардын урлаг нь нэн эртнээс  
хөгжиж эдүгээг хүрэхдээ алт, мөнгө, 
зэс, гууль, ган, мод, арьс шир 
зэрэг материалаар хөөлгөх, давтах, 
сийлбэрлэх, цоолборлох зэрэг үндсэн 
аргаар бүтээдэг гайхамшигт урлаг 
юм.

Монголчууд  “Дархан хүн бурхан ухаантай” гэж хэлдэг. Монгол дархны 
урлаг 18-19 дүгээр зуунд ихэд дэлгэрчээ. Энэ хэт хутгыг л гэхэд ямар 
гайхалтай уран нарийн хээ угалзаар чимэглэсэн байна вэ?

Монгол  ТОГЛООМ НААДГАЙ   бол ардын урлагийн бүтээл байдаг.

Хүүхдүүд та нар                                                                                                            хорол гэдэг тоглоомын тухай дуулсан уу? 
Монголчууд хоролыг эртнээс тоглож ирсэн ба                                                ...хорол нь зогсолтгүй 
эргэх бэлгэдлийг агуулсан, төрийн долоон эрдэнийн нэг юм. 
Энэ тоглоомыг арван хоёр жилийн амьтад, хорол, чандмана хас хангарьд 
дүрсэлсэн нийт 64 ширхэг модоор  6-8 хүн тоглодог.  

 



ОДОО “ҮЙЧҮҮР” тоглоомын тухай  ярилцъя.

Үйчүүрийг эрт цагаас нутаг бүрт өөр өөрөөр цаасан дээр зурж, 
модон дээр сийлэн бүтээж нааддаг байсан. Үйчүүрт тогос, тоть, 
тас, бүргэд, туулай, үхэр, буга  зэрэг амьтдыг байгалийн хамт 
дүрсэлсэн байдаг.  

Үйчүүрт амьтан  
бүрийг лангаар 
үнэлдэг.  Лан гэдэг нь 
эртний мөнгө, алтыг 
хэмжих хүндийн нэгж юм.

Тоглогчид шоо  
шидэж буусан 
нүхний тоогоор ланг 
тооцож ялагчийг 
шалгаруулна.  
 

Хүүхдүүдээ хоролоор хэрхэн 
тоглохыг мэдэх үү?
Эхлээд моднуудаа 4-5-аар давхарлан 
тойруулж өрнө. Тоглож буй хүмүүсээс 
шодож  эсвэл хамгийн ахмад нь модоо 
ижлээр нь мөн  дангаар нь гардаг. 

Хэн хамгийн том модтой 
нь жижиг модтойгоо идэж, 
хамгийн олон гэр            ...........
барьсан хүн ялагч болдог. 



МОНГОЛ ЗУРГИЙН 
ТАНХИМ

Монгол зургийг бид хараад л таньдаг.

Яагаад гэвэл монгол хүний ахуй амьдрал, 
зан заншил эдлэл хэрэгсэл зэргийг  тодорхой 
хүүрнэсэн байдаг. Үүний сонгодог жишээ 
бол нэрт зураач Балдуугийн Шаравын 
“Монголын нэг өдөр” хосгүй үнэт  бүтээл 
юм. Ингээд нүүдэлчдийн ахуй амьдралыг 
харцгаая .



Монгол уран зургийн түүх бидний өвөг дээдсээс улбаатай. Миний энэ 
танхимаас 20 дугаар зууны эхэн үеийн зураач Их хүрээний Хасгомбо, 

Тойслонгийн Цэнд, Тавхайбор, цагаан Жамба нарын 

шилдэг бүтээлийг үзэх болно. 1.  Дүрслэх Урлагийн музейн нэгэн танхимын нэр?
2.  Бурханы оронг өөрөөр юу гэж нэрлэдэг вэ? 
3.  Дэлгэмэл зургийн нэр? 
4.  Марзан хочтой алдарт зураачийн нэр? 
5.  Өндөр гэгээний эцгийн нэр? 
6.  Шашны бүжгийг юу гэж нэрлэдэг вэ? 
7.  Шарын шашныг үндэслэгч хэн бэ? 
8.  12–р зуунд ном судар олшруулдаг байсан арга?  
9.  Янгирын толгойгоор бариулыг нь чимэглэсэн илд аль үед хамаарах вэ?

Хүүхдүүдээ
Дүрслэх урлагийн ертөнцөөр аялсаны дараа та нар энэхүү үгийн 
сүлжээг бөглөөрэй. Үүнийг зөв хийвэл дүрслэх урлагийн музей 
хэний нэрэмжит болох нь босоогоор гарч ирнэ.



Төгсгөл
Монголчууд урлагийн бүтээлээрээ дэлхийд  гайхагддаг ард 
түмэн. Харин  энэ гайхамшгийг үр хүүхэд, ач гуч нар маань 
танин мэдэж, бахархан өвлөн авах учиртай. Энэхүү музейн 
аялал чухам тийм үүдэл санааны эхлэл билээ.
Хүүхдүүдээ Монгол хүн гэж омогшихын өмнө Монгол соёл 
өв уламжлалаа мэддэг байгаарай.


