


“Алим” эхийг анхааралтай уншаад, даалгаврыг гүйцэтгээрэй. 

 

АЛИМ 

 

“Хэрүүлийн алим” шиджээ гэх хэлц үгийг бишгүй л сонсож байлаа. Яагаад өнөө бидний үе 

хүртэл алим хэрүүлийн бай болчихдог нь их л эртний сурвалжтай билээ. Бурхдын олгосон 

боломжийг ашиглаад хоньчин Парис гоо сайхан эхнэртэй болохыг мөрөөдөнгөө  сайхан 

хүүхэнтэй учруулна гэсэн амлалтад автаж, алимыг Афродитад өгчихдөг юм. Магадгүй хүн 

төрөлхтний домгийн сэтгэлгээн дэх анхны авилгалын тухай өгүүлэмж... Угтаа Парис хэдэн 

сайхан тэнгэрийн дагины дунд хэрүүлийн алим шидчихсэнээс болж Трой хотын дайн эхэлдэг 

юм. Дараа нь мэдээж Адам, Ева хоёр. Хэлсээр байтал могойн хорлолд өртөж, цээртэй алимыг 

хувааж идээд Идений цэцэрлэгээс хөөгдөж байгаа юм. Тэр цагаас хойш хүмүүсийн аз 

жаргалтай амьдрал эцэс болж, зовлон бэрхийг эдлэх болжээ. Адам, Ева хоёроос хойш хэн ч 

дахин Идений цэцэрлэгийг олоогүй гэдэг домог ч бий.  

Алим. Энэ жимс нэг л буруу зөрүү явдалд заавал оролцсон байдаг гэмтэй.  Хоёр охины минь 

багадаа сонсох дуртай байсан үлгэр  “Цасангоо”. Нэгэн хорон санаат шулам хатан гоо 

үзэсгэлэнтэй залуу бүсгүйд хортой алим өгчихдөг юм. Яагаад заавал алим гэж. Лийр ч юм уу? 

Эсвэл анар жимс байж болоогүй юм болов уу? Тэр хортой алим хүн төрөлхтний үлгэрийн 

сэтгэлгээний  хамгийн анхны хамгийн хүчтэй хорлол. Миний хоёр охин л лав гоо үзэсгэлэнт 

охиныг алим хазах үед дуу алдан харуусдаг билээ. Есүхэй баатрыг Татаруудад хорлогдон 

хортой архи уужээ гэхэд тэгж харамсдаггүй юмдаг. Идэж уух зүйлээр дамжуулж хордуулж 

болохыг тэр л үлгэрт анх үгүүлсэн байх.  

Түүнээс хойш түүхэнд хичнээн хортой алим, хичнээн нүгэлт үйл гүйцэтгэснийг хэлж барах юм 

биш...Хэдэн жилийн өмнө урд хөршийн нэгэн цэцэрлэгч алимаа өтнөөс хамгаалж, миний 

химийн шинжлэх ухааны мэдлэгийн түвшнээр бол ариутгалын хлормини шиг цагаан юм цацаж 

байхыг харсан юм. Тийм алимыг идэж л байгаа гэдэгтээ би л лав эргэлзэхгүй байна. Энэ жимс 

чухам яагаад хор, хэрүүл, хөөгдөлт гээд дандаа муу юмстай нэвт сүлбээтэй байдаг нь 

хачирхмаар.  

Эрдэмтэн Исаак Ньютоны толгой дээр унасан өнөөх гайхал алим ч бас л сайн юм хийгээгүй. 

Озоны давхарга, дэлхийн дулаарал, экологийн хямрал, ХХ зууны аль болж бүтэхгүй бүхэн 

Ньютоны толгой дээр санаатай унасан алимнаас эхэлсэн юм. Таталцлын хуулийг нээгээгүй 

бол хүн төрөлхтөн ингэтлээ сансрын уудам руу улайран дайрах байсан ч юм уу? Бурхдын уур 

унтууг тэгтлээ ихээр хүргэх байсан ч юм уу, бүү мэд дээ. Одоо цагт Ньютоны амарч тухалсан 

тэр цэцэрлэгийн тэр модны сүүдэрт хэвтэж үзэх сонирхолтой жуулчид ээлжээ хүлээгээд 

“оочерлож” зогсдог юм гэсэн. Эрлэг номун хааны үүдэнд ээлжээ хүлээгээд зогсож байгаа мэт.  

…Дахиад л нэг алим. Хөөрхий муу Стив Жобсийн  “Аpple” баруун булангаасаа нэг сайн 

хазуулчихсан байдаг даа? Түүнийг зарим сэтгүүлчид “Алим хазсан азтай эр” гэж бичсэн байв. 

Мэдээллийн технологийн ертөнцөд тэр үнэхээр азтай эр байсан нь гарцаагүй. Харин хувийн 

амьдралын хувьд тийм ч азтай байгаагүйг бүгд мэднэ. Ядаж л тавин зургаахан насалж байгаа 

юм.  

Харин 2010 онд Их Британы эрдэмтдийн баталснаар өдөрт нэг алим иддэг хүн огт алим 

иддэггүй хүнээс 17 насаар илүү насалж байна гэжээ. Тэгвэл нас уртасгах ид шид энэ жимсэнд 

нуугдаж байгаа байх нь. Гэтэл Адам, Ева хоёр шиг диваажингийн цэцэрлэгээс хөөгдчихөөд 100 

наслаад яах ч билээ. Үгүй бол хоньчин Парис шиг Трой хотод хоргодож, нуугдаж зугтааж яваад 

100 наслаад ч яах билээ. Харин Ньютон шиг нээлт хийчхээд 84 насалбал өдөр бүхэн алим 

идэхэд яах вэ?  



…Сүүлийн үед хүмүүсийн хооронд хэрүүлийн алим шидэгчдийг “Алимчин” гэж ёжтойгоор 

нэрлэх болжээ. Танай албан газрын алимчин хэн бэ? гэж асуувал та нэг их гайхаж эргэлзсэний 

хэрэггүй. Хэн нэгэн алим тарьдаг хүнийг асууж байгаа юм биш. Хүмүүсийн хооронд үг хов 

зөөгчдийг хэлж байгаа юм.  

Харин Монголчууд хэзээнээс хэрүүлийн алим жинхэнэ утгаар нь шидэлцэж сурсан бэ? Алунгоо 

эхийн таван хүүд хэн гэгч алимчин Малиг баягуудын зарцын тухай хэлсэн бол? Мөн хэн гээч 

алимчин хаан эзэнд “Зүчи мэргэдийн хүүхэд” гэж хэлсэн бол? Хэн гээч алимчин “Хасар, Өэлүн 

эх хоёр иргэд албатаа чамлаад эс дуугарав” гэж хэлсэн бол? Ухаж уудалмаар л асуудал. Эсвэл 

бүр хав дарж нууж хаамаар сэдэв. Нэгэн эртний үгэнд ”Дорд хүмүүн хов ярьж, дунд хүмүүн хүн 

ярьж, дээд хүмүүн сэдэв ярьдаг” хэмээжээ. Одоо харин  “Дорд хүмүүн хов ярьж хэрүүлийн  

алим шиднэ” гэж засан өөрчилмөөр.  

...Эрүүл аж төрөх ёсыг ихээр сурталчлах болсон энэ цагт АЛИМ жимсний хаан, олон өвчинг 

эдгээгч гэж өргөмжлөгдөж байна. Тэр тийм ч биз. Мэдээж муу юманд ч сайн тал, сайн юманд ч 

муу тал  байдаг хойно.  

Харин хүн төрөлхтний ил цагаан түүхэнд алим бол алим л шүү дээ? 

 

                                                                                                                               П.Батхуяг, 2011 он 

 

 

 

 

Асуулт даалгавар 1 

 

1.  1-р цогцолбороос “Хэрүүлийн алим шидэх” гэсэнтэй ойролцоо утгатай хэлцийг олоорой.   

                                            

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  2-р цогцолборын гол утгыг илэрхийлсэн төрөл үг байгааг олж, жагсаагаарай.  

                                                                            

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

3. Зохиолч үзэл бодлоо илэрхийлэхдээ дараах хэллэгүүдийг сонгон хэрэглэсний учрыг  

таамаглан тайлбарлаарай.                                                                                                          

Эрлэг Номун хааны үүдэнд ээлжээ хүлээгээд зогсож байгаа мэт 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Өнөөх гайхал алим 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 



4. Зарим сэтгүүлчид Стив Жобсыг “Алим хазсан азтай эр” гэж дүгнэжээ. Холбоо үг тус бүр ямар 

далд утга илэрхийлснийг өөрийн үгээр тайлбарлаарай. 

 

 Алим хазсан –

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 Азтай эр –

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

      

                                                                                                                                    

 

5. “Харин 2010 онд ... алим идэхэд яах вэ?” гэсэн хэсэгт зохиолч ямар санааг хэлэхийг 

зорьсон бэ? Өөрийн үгээр тайлбарлаарай.  

                                                                                                                                                          

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

6. “Харин Монголчууд ....муу тал байдаг хойно” хүртэл дахин унш. Энэ хэсгээс дараах 

ойлголтуудыг ялгаж бичээрэй.                                                                                              

 

Эргэцүүлэл,таамаглал 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

  

Санал...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Дүгнэлт                       

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................                                                                             

                         

 

7. Монгол бичгийг уншаад кирил бичигт хөрвүүлнэ үү?                                                        

 

 

 

Асуулт даалгавар 2 

Дээрх эхэд алимны талаар зохиолч өөрийн хандлага, үзэл бодол, эргэцүүлэл, санал, үнэлгээ 

дүгнэлтээ баримт нотолгоотой бичиж илэрхийлсэн байна. Харин чи дараах зургийг ажиглаад 

өөрийн ажиглалт, эргэцүүлэл, таамаглал, нотолгоо, дүгнэлтээ оруулан, таамаглал дэвшүүлсэн 

эх  бичээрэй.                                                                                     Үгийн тоо: 180-200 

Гэрэл зурагчин Жералд Уаллер. 1946 он. Австри улс 



 

Бичихдээ:  

Эхлэл хэсэгт: Зураг дээр юу юу дүрслэгдсэнийг тоочих 

Гол хэсэгт:  

 Зургаас төрсөн эргэцүүлэл 

 Дэвшүүлсэн таамаглал 

 Таамаглалыг нотлох баримт 

Төгсгөл: Зургийг бүхэлд нь хэрхэн дүгнэж байгаагаа бичих  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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