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Улаанбаатар

Тооёо бүнко сангийн судлаач, түүхч 

Мияваки Жүнко



1941 онд 10 настайдаа, зүүн талаас дүү Шигэхиро, эцэг 

Масахиро, өөрөө, ээж Үмэко, дүү Кёоко



Токио их сургуулийн Дорно дахины түүхийн тэнхим. 

Голд нь өөрөө байна. Өмнөх эгнээний зүүн талд Эноки 

Казүо, баруун талд Вада Сэй багш. 



Зүүн талд “Манж бичгийн хуучин данс”

Баруун талд Тэнгэрийн тэтгэсэний үед гаргасан 

“Манжийн магад хууль”



1957 онд Японы ШУА-ийн шагналыг хүртсэн 

“Манж бичгийн хуучин данс”-ны 1-р боть (Нийт 7 боть) 



Америкт сурч байхдаа. 

14-р далай ламын ах Норов, Өвөр 

Монголын Үнэнсэцэн нарын хамт



1987 онд Америкт очихдоо Nicholas Poppe

багштайгаа уулзав. 

Зүүн талд Төв Азийн хэл судлаач Cirtautas. 



1986 онд Баруун Германы Бонны их сургуульд 

байх үеийн зураг.  

Walther Heissig багшийн хамт. 



Эртний дөрвөн том соёл иргэншил бүгд түүхээ 

бичсэн хэрэг бус. 



Түүх бичих дөрвөн нөхцөл

１. Шулуун урсах цагийн

ухагдахуунтай

２. Цагийг тоолох технологитой

３. Үсгээр тэмдэглэх аргатай

４. Учир шалтгаан үр дагаврын 

холбоосын философитой



Түүхтэй, түүхгүй соёл 

иргэншлүүд

• Өөртөө түүх хэмээх соёлыг бүрдүүлсэн нь Газрын 

дундад тэнгис болон Хятадын соёл иргэншил

• Японы соёл иргэншил Хятадын соёл иргэншилтэй 

эсрэгцсэн (counter civilization)

• Энэтхэгийн соёл иргэншил нь түүхгүй соёл 

иргэншил мөн. 

• Исламынх мөн л үндсэндээ түүхгүй соёл иргэншил.

• Америкийн соёл иргэншил мөн түүхгүй. Оросын 

соёл иргэншил түүхээ гээсэн. 



Энэтхэгийн зургаан 

ертөнцөд дахин мэндлэх 

философи. Тэнгэр, Ассур, 

Хүн, Адгуус, Бирд, Там



Газрын дундад тэнгисийн соёл иргэншлийн 

түүхийн эцэг Херодот

• Херодот 5-р зуунд 

НТӨ 5-р зуунд 

өнөөгийн Туркт 

мэндэлжээ. Эцэг нь 

ази, эх нь грек хүн.

• Херодот грек хэлээр 

“Хистория”-г бичжээ. 

Персийн эзэнт гүрнийг 

тойрон бичсэн байдаг. 



Херодот “Хистория”-даа 

хэлсэн зүйл

１. Ертөнц хувирч байдаг. Үүнийг өгүүлэх 

нь түүх. 

2. Ертөнцийн өөрчлөлт нь улс төрийн 

хүчнүүдийн тэмцэл зөрчлийн дүнд 

үүсдэг.

3. Европ Ази нь өнө мөнхөд эсрэгцэх 

хүчин мөн. 



Хятадын соёл иргэншлийн 

түүхийн эцэг Сыма Цянь

• Түрүү Хань гүрний Ү-ди 

хаанд зүтгэсэн Сыма Цянь 

НТӨ 1-р зууны төгсгөл НТ-

ийн 1-р зуунд “Түүхэн 

тэмдэглэл”-ийг бичсэн нь 

Хятадын албан ёсны 

түүхийн эхлэл байв. 

• НТӨ 104 онд цаг тоо 

сансрын үүсэлтэй адил (шар 

хулгана жилийн өвлийн туйл 

өдөр) болохыг тэмдэглэн 

бүтээлээ бичиж эхлүүлжээ. 



Сыма Цянь “Түүхэн тэмдэглэл”-дээ 

хэлсэн санаа

1. Сыма Цяний хүчин зүтгэж байсан Түрүү Хань улсын 

Ү-ди хаан түүхийн эхлэл үеийн тэнгэрийн хүү болох 

Шар хаанаас үе залгасан уламжлалыг өвлөсөн зүй 

ёсны тэнгэрийн хүү мөн. 

2. Уламжлал ёсоор удам залгах зарчимтай. Шар 

хаанаас хойшхи таван хаан тайван замаар хаан 

ширээгээ найр тавин өгсөн. 

3. Хаант улсын буян нимгэрэхэд тэнгэр бошгоо халж,

(хувьсгал) шинэ төр улсад бошгоо шилжүүлдэг.

4. Тэнгэрийн доор зүй ёсны тэнгэрийн хүү ганц л байх 

ёстой. 



“Түүхэн тэмдэглэл”-ийг загвар болгосон “Нихон шёки”. 

Хятад болон Японд өөр өөр тэнгэрийн доорх буй. 



Өрнө дорныг холбосон Монголын эзэнт гүрнээс 

жинхэнэ утгаараа дэлхийн түүх эхэлсэн.



Окада Хидэхирогийн “Дэлхийн түүх 

мэндэлсэн нь”-ийн анхны болон хоёр дахь хэвлэл



Окада Хидэхирогийн

монгол хэлээр орчуулагдсан бүтээлүүд



МУИС-ийн Монгол судлалын 

хүрээлэнгээс хэвлүүлсэн бүтээлүүд нь



Окада Хидэхирогийн боть. Нийт 8 боть

(Фүживара шотэн 2013-2016)



Зүүн талын зураг: 2013 оны 5-р сард 

Баруун талын зураг: 2017 оны 1-р сарын 22-нд



Анхааран сонссонд

баярлалаа


