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ГЭСЭРИЙН ХАТАН РОГМО ГУА, ЖАНГАРЫН ХАТАН АГАЙ ШАВДАЛ 

НАРЫН ДҮРИЙН ЗАРИМ ХАРЬЦУУЛАЛТ 
 

Товч агуулга. Уг илтгэлдээ Монгол туульсын ноён оргил Гэсэр болон Жангарын туулийн гол хатад Рогмо 
гуай, Агай Шавдал нарын дүрийг судлахдаа тэдний гоо сайхан, ажил үйлс, авьяас чадварыг хооронд нь 
харьцуулан судалж, хэний ямар хатан гоо сайхан, ажил үйлс, авьяас чадварыг өөртөө илүү шингээсэн болохыг 
тодруулан гаргана. Мөн цаашид баатарлаг туулийн хатдын дүрийг нарийвчлан судалж, хойч үедээ таниулж 
мэдүүлэх зорилго тавьсан болно. 
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THE CHARACTER COMPARISON OF THE GESER’S QUEEN 

ROGMA GUA, JANGAR’S AGAI SHAVDAL 
 

Abstract. The report examines the roles of Rogma gua and Agai Shavdal, the main queens of the Mongolian epics 
Geser and Jangar , and compares their beauty, work which they have absorbed the most. issue. Furthermore the aim is 
to study the characters of the heroic epic queens in detail and introduce them to future generations. 
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Монгол туульсын ноён оргил Гэсэр, Жангарын туульд гардаг дүрүүдийг урд өмнөх судлаачид 

олон талаас нь судалж ирсэн билээ. Харин дээрх туулиудын голлох хоёр хатны дүрийг хооронд нь 
харьцуулан судалсан судалгаа ховор байна. Судлаач Г.Ринчэнсамбуу Монгол туулийн хатдын дүрийг 
ерөнхий хэдэн шинж байдлаар ангилсан. Үүнд: 1.Бие бялдрын гоо сайхан, 2.Сэтгэл журмын гоо 
сайхан, 3.Зориг баатарлагийн гоо сайхан, 4.Авьяас билгийн гоо сайхан, 5.Ажил үйлсийн гоо сайхан, 
6.Бадрангуй тэмүүллийн гоо сайхан (Ринчэнсамбуу, 1998: 375) багтаж байгаа юм. Бид энэхүү 
ангиллыг харгалзан уг илтгэлд хатдын гоо сайхан, авьяас чадвар, ажил үйлс зэргийг хооронд нь 
харьцуулав. Ингэхдээ хэний аль хатан нь монгол бүсгүйн гадаад, дотоод гоо сайхан, авьяас чадварыг 
өөртөө шингээснийг илүү өргөн хүрээнд тодруулах зорилго тавьсан болно. 

Гэсэрийн хатан Рогмо гуа нь Жало хааны охин бөгөөд есөн зүйл төгссөн дагинасын хувилгаан 
юм. Тийм ч учраас олон газрын эрчүүдийн дунд сорилт тэмцээн явуулж, тэднээс харвах, барилдах 
чадлаараа Гэсэр рид хувилгаан үзүүлэн бусдыгаа ялан дийлсэн учраас эр нөхрөөр нь сонгогддог. 

Жангарын Агай Шавдал хатан бол Ном Төгс хааны охин. Гоо үзэсгэлэнгээрээ олон газрын 
бүсгүйчүүдийн дундаас сонгогдож Жангартай ханилсан. Өөрөөр хэлбэл Жангар эхнэрээ өөрөө 
сонгосон юм. Туульд үргэлжийн мөнхөд арван зургаан настай Агай Шавдал хатан хэмээн гардаг. 
Арван зургаа нь тэгш тоо бөгөөд “бие махбодын үйл явц нэг хэмнэлээс шилжих процессыг дорно 
дахины 12 жилийн мөчлөгийг харгалзан 13-24 насыг орь залуу нас” (Отгон, 2014:78 дам ишлэв) гэж 
үздэг байна. Мөн тууль дахь “Энэ бумбын чандмань, Гурван настай хүүхэд шиг арван зургаатай Агай 
Шавдал”…(Жангар, 1963:175) гэсэн адилтгал бол Монголчууд эртнээс гурван нас хүртэл нь хүүхдийг 
“хаан мэт өргөмжил” гэдэг байсантай холбогдоно. Хүүхдийг гурван нас хүртэл хайр халамж, 
энхрийлэл, хүндэтгэлийг дээд зэргээр үзүүлж байхыг чухалчилдаг байв. Агай Шавдал арван зургаатай 
хэдий ч яг гурван настай хүүхэд шиг эрх танхи, хайр халамж, хүндэтгэлд байсан гэсэн санааг дээрх 
адилтгал илэрхийлж байна. 

 
а. Хатдын гоо сайхныг харьцуулахуй: 

№ Жангарын Агай Шавдал Гэсэрийн Рогмо гуа 
1. Цаашаа харахад нь 

Цаад далайн жараахай тоологдом, 
Наашаа харахад нь 

Рогмогийн босоо бие нь ургамал нарс модыг ханхуй нэрт 
магнаг торгоор бүрсэн мэт, Суугаа бие нь таван зуун хүн суух 
орд цагаан гэр мэт, Баруун мөрөн дээр нь алтан шумуул эргэж 
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Наад далайн жараахай тоологдом, 
Цуснаас улаан хацартай 
Цаснаас цагаан санчигтай…(Жангар, 
1963:15). 

байна. Зүүн мөрөн дээр нь мөнгөн шумуул эргэж байна. 
Баруунтаа наранд суувал хайлах мэт, Зүүнтээ сарны сүүдэрт 
суувал царцах мэт, Шөнийн гэрэл нь зуун мянган агт манах 
мэт, (Гэсэр, 1986:94). 

 
Дээрх харьцууллаас харахад хоёр хатны биеийн гоо сайхныг хүний нүдэнд харагдахаар илүү 

уран сайхантай дүрсэлжээ. Жишээлбэл, Жангарын Агай Шавдлыг дүрслэхдээ нааш, цааш харахад 
далайн жараахайг хүртэл тоолж болохуйц гэрэлтэм гэж нүүр царайны гоо сайхныг дүрслээд, түүний 
хацрын өнгийг цуснаас ч улаан гэж тодотгож өгчээ. Энэ нь эрт үед улаан хацартай эмэгтэйг хамгийн 
зүс царай сайхантай гэж үзэл ойлголт байсныг харуулж байна. Харин өнөө цагт бол улаан хацартай 
эмэгтэйг хөдөөгийн төрхтэй, хамгийн царай муутай гэх доромж утгаар хандах болсон нь нийгэм цаг 
үеэ даган аливаа зүйл хувьсан өөрчлөгдөж байдгийн нэг илэрхийлэл юм. 

Рогмо гуагийн биеийн гоо сайхныг магнаг торго, орд цагаан гэртэй адилтган зүйрлээд түүний 
харанхуйд сацруулж буй гэрэл гэгээнд малчин хүн араатан жигүүртнээс адуу малаа хамгаалан манаж 
болохоор “монгол ахуй сэтгэлгээг оруулсан онцлогтой”(Хорлоо, 2001:71) тул зарим судлаач Рогмо 
гуагийн дүр бол гоо сайхны дээд жишиг, хэмжүүр болсон гэж үздэг. Үнэхээрийн гоо сайхантай төрсөн 
учраас Шарай голын хаадад Рогмо гуа булаагдаад 9 сар болсон. Арлан гуа Гэсэрт баг идээ өгсөн тул 
мартаад очоогүй учраас Рогмо гуа Цагаан гэрт хааны хатан болдог. Тиймээс Рогмо гуаг Гэсэр 
шийтгэдэг. Энэ тухай Гэсэрийн туужид “Рогмо гуа: Гэсэр хаан ирж гээд босон дутаав. Олзвой хойноос 
нь хөөж гэрийн наана нь гүйцэж хавтгай чулуун дээр ташиж орхив”…(Гэсэр, 1986:122) хэмээсэн 
байдаг. 

Жангарын Агай Шавдалаас Гэсэрийн Рогмо гуагийн дүр бол нэлээн өргөн хүрээтэй, их содон 
дүрслэгдсэн. Жишээлбэл, Аламкари охин цагаан тэнгэр бэрдээ “Хүний хурууг авч ирээд өгөв. Хатуу 
хэмээгээд эс идэв. Нэг болсон (чанасан) хүүхдийг аяганд авчирч өгөв. Рогмо гуа эс идэв. Түүний 
хойно үхсэн хүний хурууг авчирч өгөв. Рогмо гуа огтолж зажлаад (хатуу гээд) нулимж орхив” (Гэсэр, 
1986:52) гэж гардаг нь эрх танхи, хэр баргийн юмыг тоодоггүй цамаан болохыг харуулж байна. 
Түүнчлэн, Цотон ноён Рогма гуа, Арлан гуа хоёрын хоорондын атгаг сэтгэлийн зөрчлийг 
далимдуулан Рогмо гуаг ятгаж Арлан гуаг хөөлгөдөг. Энэ нь нэг нөхөртэй эмэгтэйчүүдийн 
хоорондын өрсөлдөөн, нэг нэгэндээ атаархах, хэн нэгнийхээ дээр гарах гэсэн атаархуу зангийн 
илрэлийг Рогмо гуагийн дүр, үйлдлээр харуулсан. Нөгөөтээгүүр Рогмо гуа хүний үгэнд оромтгой, 
хөнгөн зантай болох нь бас харагдаж байна. 

Жангарын Агай Шавдал хатанг их зөөлөн сэтгэлтэй, тусархуу болохыг туульд дүрслэхдээ “Базаг 
улаан Хонгорын Баруун гарыг нь боогоод өгөв” (Жангар,1963:187) гэснээс харж болох юм. 

 
б. Хатдын авьяас чадварыг харьцуулахуй: 

№ Жангарын Агай Шавдал Гэсэрийн Рогмо гуа 
1. -Эзэн Жангарын хатан, Арван зургаатай 

Агай Шавдал, 
Наян хоёр аялгуутай, Найман мянган 
чавхдастай, Нарийхан шар алтан ятгыг, 
Арван цагаан хуруундаа авав, Доорх 
долоон аялгуунд Дуутын олон шастир 
жингэнүүлээд авав…(Жангар, 
1963:178). 

-Рогмо гуа, Цасын нэгэн суманд бичиг бичив. Бичихдээ: 
“Арван зүгийн арван хорын үндсийг тасалсан ачит богд 
Гэсэр мэргэн хаан минь! Үхэв үү чи? Үхэх чинь тэр билүү? 
Хэрвээ үхсэн бол яана би? Амьд болбол зургаан насан дээр 
учирсан Жало хааны охин Рогмо гуа би, Цас Чихэр тэргүүлэн 
гучин баатар чинь арван гурван эрдэнэт сүм чинь, цагаан 
суварга, чандмань эрдэнэ чинь, алтаар бичсэн Ганжуур, 
Данжуур хоёр их хөлгөн ном чинь, эд бүгдээсээ хагацав уу 
Гэсэр минь? Тулалдаж үхэв гучин баатар минь. Уулганд 
дайрагдаж баригдав би Рогмо гуа чинь. Ай Богд минь! ирж 
өшөөгөө ав” гээд сумаа хувилгаанаар илгээв (Гэсэр, 
1986:122). 

 
Дээрх харьцуулалтаас харахад Жангарын хатан Агай Шавдал ятга хөгжим чадварлаг тоглож 

байгааг дүрсэлсэн явдал нь хөгжмийн өндөр боловсролтой болохыг харуулж байна. Харин Рогмо гуа 
бол есөн зүйл төгссөн дагинасын хувилгаан учраас Гэсэр хаанд захиа бичиж өөрийн рид шидээрээ 
илгээн харилцаж байгаагаас харахад тэдний хайр сэтгэлийн ариун нандин холбоог харж болох юм. 
Бас харийн дайснаас эд зүйлээ хамгаалах үзэл тусгагджээ. Энэхүү бичвэрээс харахад Рогмо гуа бол 
жинхэнэ тэмцэгч төдийгүй олон талын авьяас чадвартай болохыг тодорхой дүрсэлжээ. 
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в. Хатдын ажил үйлсийг харьцуулахуй:  

№ Жангарын Агай Шавдал Гэсэрийн Рогмо гуа 
1. – Агай Шавдалын Шар болд хайчаар 

хайчилж, Энгийн олон сайчуулын 
хатдаар оёулсан, Хар торгон тэрлэгээ 
Ханцуйлалгүй сул нөмрөөд… (Жангар, 
1963:14). 

– Гэсэр хаан явав. Үүрийн хяраанаар гэртээ хүрвэл Рогмо 
гуа булган хөнжилд шургаж нойрсож байсан ажээ. Рогмо 
гуа минь өлөнд хэвтэх улаан бяруу мэт шургаж хэвтэхээр 
өндөр уулын оргил дээр явах өлөг буга мэт үүрийн 
хяраанаар босож ийн тийн харан яваасай чи” гэв. Рогмо гуа 
босоод хувцаслав (Гэсэр, 1986:68). 

 
Дээрх харьцуулалтаас Рогмо гуагийн эрх танхил дүр төрх харагдаж байна. Монгол эхнэр хүн эрт 

дээр үеэс эр нөхрөө аян жин, дайн байлдаанд яваад ирэхэд нь өглөө эртлэн босож унд хоолоо бэлтгэн 
угтдаг ёс заншлыг Рогмо гуа зөрчсөн учраас Гэсэр шүүмжлэлтэй ханддаг. Харин Жангарын туульд 
Агай Шавдалын өөрөө эсгэж, оёдолчдоор оёулж өгсөн дээлийг Жангар нөмрөөд гэснээс харахад 
тэдний хоорондын хайр сэтгэлийг холбоог харуулахын зэрэгцээ Агай Шавдал нь дээлийн эсгүүрийн 
загварыг гаргадаг чадварлаг уран эсгүүрчин, загвар зохион бүтээгч болохыг илтгэж байна. 

Гэсэр болон Жангарын тууль дахь Рогмо гуай, Агай Шавдал хатны дүрүүдийг харьцуулаад 
дараах дүгнэлтийг хийж болохоор байна. 

1. Агай Шавдалын дүр нь Жангарыг тодотгох үүрэгтэй туульд дүрслэгдэж байгаа бол харин 
Рогмо гуа Гэсэрийн туужид бүхий л талаараа тод дүрслэгдсэн бүхэллэг шинжтэй дүр ажээ. 

2. Жангарын Агай Шавдал үзэсгэлэнт сайхнаараа хаадын хүүхнүүд дундаас сонгогдсон бүсгүй. 
Жишээлбэл, үргэлжийн мөнхөд арван зургаан настай юм шиг залуугаар байдгаас харахад туульд 
хатан хүний зүс царайн гоо сайхан, биеийн дотоод, гадаад сэтгэлийн гоо сайхан, хувцас өмсгөлийн 
гоо сайхан гэх зэрэг сайхны бүхий л шинжийг дээд зэргээр өөртөө шингээснийг харж болно. 

3. Харин Рогма гуаг нэлээн олон талтай дүрслэгджээ. Рогмо гуа бол бие сэтгэлийн гоо сайхны 
илэрхийллийн зэрэгцээ эрх чөлөөт, тэмцэгч эмэгтэйн дүр юм. Жишээлбэл, Рогмо гуа дайсны гарт орж 
өчнөөн зовлон үзсэн ч сэтгэлийн хат, журамт эмэгтэйн ёсоор ялан дийлдэг. 

Цаашид монгол туулийн хатдын дүрийг нарийвчлан судлах нь гоо сайхан, авьяас чадвар, эрдэм 
ухааныг залуу хойч үеийнхэнд таниулж мэдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Мөн монгол 
баатарлагийн туулийн хатдын харьцуулсан дүрийн судалгаанд ч зохих хувь нэмэр болох юм. 
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