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Нэгдүгээр бүлэг. Азийн хүндрэл бэрхшээлийг ялан 

дийлсэн Япон ухаан 
 

Европын төв хэсэгт, олон зуун дамнасан эртний Европын 

худалдааны замд орших Германы эдийн засгийн өөрчлөлт үндэсний 

үзлээр нөхцөлдөж ид шидийн мэт байсан боловч  тэр нь , Европын 

элдэв уламжлалыг шингээсэн, асар их хэмжээний байгалийн нөөцийг 

дайчилснаараа энэ агуу орны эдийн засгийн  давамгайлалд хүрсэн 

хурд,  хөгжил дэвшил нь  орчин үеийн Японы солир мэт санаандгүй 

гэнэтийн хөгжилтэй харьцуулахад нэг их гайхаад байх зүйл биш 

байлаа. Японы шинэчлэлт гэж нэрлэгдэх анги давхрага үл ялгах 

хуулийн хүрээнд  хувь хүмүүсийг тэгш гишүүнчлэлд хамруулсан, эрх 

зүйн зохистой улс төрийн дэглэм бүхий  алагчлалгүй засгийн газартай, 

эдийн засгийн өсөлтийг чухалчилсан  шинэлэг, орчин үеийн нийгэмд 

шилжих энэхүү өөрчлөлт шинэчлэл нь 20 хүрэхгүй жилийн хугацаанд 

хэрэгжсэн бөгөөд түүнийг тухайн үед хүмүүс  тэр даруйдаа  (ухаарахад 

дэндүү цочир учраас) ухаараагүй юм. 1868 онд хаант засгаа сэргээн 

тогтоосон Мэйжийн хувьсгалыг  удирдсан нэгэн залуу самурай  

засгийн газрыг түлхэн унагажээ. Үүний үр дүнд 1880-аад оны дунд үе 

гэхэд уламжлалт нийгмийн бүтэц бүхэлдээ задраад зогсохгүй шинэ 

бүтэц нэгэнт бий болсноос гадна өмнөх арван жилийн хугацаанд 

үндсэндээ улс төрийн дэмжлэгтэйгээр үүсч асар хурдацтай 

үйлдвэржсэн эдийн засаг цаашид хурдтай өсөхөд бэлэн болсон байв.  

Нийгмийн болон эдийн засгийн хүрээнд  ийм хурдтай,  

амжилттай шинэчлэлт урьд өмнө байгаагүй,  үүгээрээ дээд амжилтыг 

тогтоосон билээ.  Япон улсыг дэлхийн хамгийн хүчирхэг аж 

үйлдвэржсэн орнуудын хэмжээнд хүргэсэн  уг эдийн засгийн 

шинэчлэлтийг 1776 оноос хойшхи үеийн  Европын модернизацийн 

туршлагаар ертөнцийг хардаг  ажиглагчдыг  үнэндээ төөрөгдүүлсэн 

байдаг. “Европын түүхийн судалгаанд хэрэглэгддэг тогтсон 

ухагдахууныг  Алс Дорнодын түүхийн судалгаанд хэрэглэж болохгүй 

хэмээн” Сэр Жорж Сансом сануулсаар байхад Япон судлаач 

Өрнөдийнхөн  үл тоомсорлож  “алдаа төөрөгдөлд” хүрсэн байна. Эдвин 

Райшауэр   түүхийн маргашгүй мэт ухагдахууныг ашигласан  ч  

“Мэйжийн  шинэчлэлтийг хөрөнгөтний хувьсгал гэж нэрлэх нь 

тустайгаасаа илүү төөрөгдөлдүүлнэ ... Японы шилжилтийг орчин үеийн  

Европын эхэн үеийн хэмжээгүй эрхт хаант ёсны ялалттай 

харьцуулахад бүр ч тохирохгүй ...  бөгөөд энэ шинэчлэлтийг сөрөг 
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хувьсгал гэх нь ялгаагүй төөрөгдөл” гэсэн дүгнэлтэд өөрийн эрхгүй 

хүрсэн байдаг. “Онцгой тохиолдол, угаас төвөгтэй нөхцөл бүхий Японы 

модернизац шинэчлэлтийг тайлбарлахад “Европын урьдах жишгийн 

аль нь ч илэрхий ач холбогдолтой биш” гэж тэрээр нэгтгэн дүгнэжээi.  

Онол үл тохироход ямагт өгөгдлийг буруутгах нь жам ажгуу. 

  Японы жишээ бол энэ номонд авч үзсэн бусад тохиолдлоос хэрэг 

дээрээ хялбар эсхүл   төвөгтэй   биш юм. Японы түүх нь аливаа бусад 

нийгмийн түүхийн адил хосгүй. Гэхдээ  Японд эдийн засгийн өсөлтийг 

чухалчилсан  орчин үеийн эдийн засаг, илүү өргөнөөрөө орчин үеийн 

нийгэм үүсч төлөвшсөн нь гарааны нөхцлөөрөө ялгагдах боловч 

нийтлэг үзэгдэл байв.  Японы нийгмийг шинэлэг, орчин үеийн 

төрхөөр өөрчлөн байгуулсан Японы ер бусын түргэн, амжилттай 

шинэчлэлт нь  Япон үндэсний үзлийг  гайхалтай, хурдан, 

амжилттай томьёолж түгээн дэлгэрүүлсэн явдал  юм. Япон 

үндэсний үзлийн  үүслийн түүх нь үндэсний ухамсар болон өөрийн 

төрхөө олж хөгжсөн европын замналтай нэн төстэй. Англиас бусад бүх 

тохиолдлын адил Японд үндэсний үзэл импортлогдсон бөгөөд   гэхдээ 

үндэсний үзэл төлөвшиж хөгжихдөө өөрийн хөрсөн дээр  үндэслэсэн 

байдаг. Ийм жишээг мөн Франц, Герман, эсхүл Оросоос харж болно.   

Уугуул үндэсний уламжлалд хамаарах соёлын ялгаа болон үндэсний 

үзэл импортлогдсон нөхцөл байдлаас хамаарч үндэсний үзлийн эцсийн 

ялгаа гарах бөгөөд энэ нөхцөлд Японд үндэсний үзэл япон төрхтэй 

болсон байна. Үндэсний үзэл үүсч хөгжих нийгмийн болон соёлын 

нөхцөл нь аль ч оронд хэд хэдэн үе дамжиж хөгжих бөгөөд магадгүй 

150 жил болох нь энүүхэнд.   Германд гадны хүчин зүйлээр өдөөгдөн   

үндэсний ухамсар бүрэлдэж байсантай адил Японд үндэсний үзэл 

хэлбэршсэн байна.  Гагцхүү Японд болсон энэ үйл явц   европын 

хараанд өртсөнгүй.  Өрнөдөөс авчирсан үндэсний хувьсгалч үзэл санаа 

гадаадынхны өлөн  нүднээс хамгаалагдсан Токугава нийгмийн 

хэвлийд бойжих байлаа. Үнэхээр Японы шинэчлэлтийн эхлэл болон 

өрнөл Япон хоёр зууны турш явуулсан тусгаарлах бодлогоосоо (өөрийн 

хүсэл зоригоор бус) татгалзсантай холбоотой байлаа. 

Токугава үеийн Япон:  Үндэсний үзлийн хэвлий  

 

Токугавагийн үеийн Япон нь ямар ч хэмжүүрээр хоцрогдсон, 

“бурангуй дорой” нийгэм байсангүй. Энэ үед улс төр ер бусын 

тогтвортой, соёл зарим байдлаараа “гайхалтай” цэцэглэн хөгжиж, Ази  

Европоос дутуугүй байсан үед “нэг хүнд ногдох хэмжүүрээр бусад Ази 
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хүмүүсийг бодвол илүү чинээлэг байлаа. “Оюунлаг, институци зохион 

байгуулаараа”  Токугава үеийг “японы түүхийн хамгийн эрчтэй үе 

байсан” гэж үздэг. 18 дугаар зууны үед “магадгүй тухайн цагийн 

Европын аль ч нийгэм соёл иргэншил, гял цал үзэмжээрээ дээргүй 

байв”. Энэ нь  250 жил үргэлжилсэн “Эзэнт гүрэн даяарх агуу энх 

амгалангийн” үе байлаа. Улс орон дэндүү ёсорхог, бүхэлдээ чадамгай 

удирдлагатай байсан бөгөөд тухайн үеийн Европт ноёрхож байсан 

хэмжээгүй эрхт ёсны аль ч улсаас илүүтэйгээр Ауфкларунг буюу 

Германы соён гэгээрлийн “төгс дэг журамт цагдаагийн улсын” загварт 

илүү ойрхон байсан. (“Дэлхийн хаана ч иргэний цагдаагийн дэг 

журмаар илүү сайн удирдан чиглүүлдэг газар дэлхий байхгүй” хэмээн 

1611 онд Английн далайчин Вилл Адамс хэлжээ) Энэ бол “хүмүүний  аз 

жаргалтай  нийгэм” байв. 1600 оны Токугава дэг журмын үүслээс ч 

өмнө европын анхны гийчид тэдний танил тухайн үеийн нийгмийн 

алинаас ч Японы соёл иргэншил давуу талтайг хүлээн зөвшөөрч байв. 

Ялангуяа  Японы “Христийн зуунд” (1549-1639) тэнд ажиллаж байсан 

христын шашин сурталчлагчид Япон  бол бусад бүх л христийн бус 

шашин шүтлэгт орнуудаас өөр гэдгийг ухаарч байлаа. Гэгээнтэн 

Фрэнсис Хайвэр “эдгээр хүмүүс бол миний зүрхний баяр баясгалан” 

хэмээн өчөн Япончуудыг шашиндаа даган оруулах хамгийн тохирсон 

материал гэж итгэж байв. 1563 онд Японд ирж Нобунага Одагийн 

итгэлийг олсон санваартан Луи Фруа тэднийг “Европын аливаа 

үндэстний адил авьяаслаг үндэстэн” гэж үзэж байлаа.  

Торрес Козм бичихдээ: 

Дэлхийн бусад хүмүүсээс илүү эдгээр япончууд бидний ариун 

шүтээнийг хүлээн авч дэлгэрүүлнэ. Тэд бидний хүссэнчлэн 

нарийн хянамгай, Испанчуудтай адил буюу бүр тэднээс ч илүү 

учир шалтгаанд захирагддаг, тэд миний уулзаж байсан хүмүүсээс 

хавьгүй илүү сониуч шинжээч. Энэ уудам дэлхий дээр Бурхан 

тэнгэртээ хэрхэн зүтгэж, сэтгэл зүрхээ даатгуулах гэж 

номлогчдоо тэднээс илүү сонсдог хүмүүс үгүй. Тэдний хоорондын 

харилцаа бүгд л их язгууртаны ордонд өсөн хүмүүжсэн мэт 

эелдэг, үнэндээ тэдний бие биедээ үзүүлж буй хүндэтгэлийг  

дүрслэхэд бэрх. Тэд хэдий үглэж, уйлж дуулдаг ч айл саахалт 

хөршийн тухай бол бараг үгүй, тэд хэнд ч атаархдаггүй. Хулгай 

зэлгийг үхлээр шийтгэдэг учраас тэд мөрийтэй тоглодоггүй. 

Чөлөөт цагаараа тэд өөрсдийн туйлын гаргууд эзэмшсэн 

зэвсгээрээ дасгал сургуулилт хийж, эсвэл Ромчууд яруу найраг 
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зохиодогтой адил  хэдэн мөрт бичиж тэрлэх зэргээр угсаатан 

сурвалжтаны ихэнх нь энэ маягаар өөрсдийгөө зугаацуулдаг.     

Япончуудын өмчлөлд хандах ойлголт (Адам Смитын хатуу 

стандартыг яв цав хангахуйц), тэдний материаллаг тав тух, тэрч 

байтугай аюулгүй байдлыг үл ойшоох хэмжээнд хүрсэн гоёж чимэглэх 

хандлага нь хамгийн их анхаарал татдаг. Гэгээнтэн Фрэнсис Хэйвэр 

“тэд бүх мөнгөө даашинз, зэвсэг болон хамжлага авахад зарцуулж ямар 

нэгэн үнэт эрдэнэс эзэмшдэггүйг”  ажигласан. 30 жилийн дараа буюу 

1580-аад оны үед Валиянано Аллессандро хэлэхдээ: 

Тэд бусадтай ямар нэгэн тохиролцоо хийхдээ маш хэрсүү 

болгоомжтой бөгөөд европчууд шиг өөрсдийн асуудлаа тоочин 

гомдоллож, үглэж бусдыг огт залхаадаггүй. Тэд айлд зочлохдоо 

гэрийн эзний сэтгэлийг гонсойлгох зүйл хэлэхгүй байхыг тэдний 

ёс зүйн хэм хэмжээ нь шаарддаг. Тиймээс тэд өөрсдийн зовлон, 

сэтгэл шаналгасан зүйлээ огт ярьдаггүй бөгөөд хэрэв яривал 

түүнээс илүү зүйл тохиолдоно гэж үзэн золгүй тохиолдол бүрт эр 

зоригийг үзүүлэн өөрсдийн зовлон, сэтгэл шаналгасан зүйлээ 

чадахаараа л дотроо хадгалдаг. Тэд хэн нэгэнтэй уулзахаар 

явахдаа, эсвэл хэн нэгнийд зочлохдоо баяр хөөртэй сэтгэл сайхан 

байгаа мэт харагддаг бөгөөд өөрсдийн зовлон, сэтгэл зовоосон 

зүйлээ огт дурсан сөхдөггүй, хэрэв ярих бол инээд алдан дурсаад 

санаа зовоох чухал зүйл биш байсан хэмээн тэмдэглэдэг. Ямарч 

төрлийн хов живийг эсэргүүцдэг учраас тэд бусад хүмүүсийн 

хэрэг явдал болон ноён захирагчийн хэнийх нь тухай үглэн 

гомдолдоггүй. ... Энэ шалтгаанаар (бас бусадтай хийсэн 

тохиролцоондоо ам халахгүй байхын тулд) тэд ерөнхий зарчим нь 

ямар нэгэн чухал, ярвигтай бизнесийн хэлэлцээрийг өөр хүнтэй 

нүүр нүүрээ харан хийхийн оронд гуравдагч этгээдээр 

дамжуулан хийдэг.... Үүний үр дүнд тэдний үр хүүхэд нь ч тэдний 

дунд эвгүй муухай үйлдэл гаргахгүйгээр, европын хөвгүүд шиг 

хоорондоо марган тэмцэлдэхгүй, тайван амгалан,  нам гүм 

амьдарч, хоорондоо эелдэг харьцан, үргэлж бие биедээ хүндэтгэл 

үзүүлдэг. Үнэн хэрэгтээ, ийм гайхалтай намба, боловсон байдлыг 

харуулснаараа тэд хүүхэд гэхээсээ илүү ёсорхуу албаны хүн шиг 

санагддаг. ...Тэд бас сэтгэл хөдлөлөө ч тогтвортой барьж чаддаг. 

...Нөхөр нь эхнэртээ гар хүрэх, чанга хашгирах, аав нь 

хүүгийнхээ тоосыг гөвөх, албат шивэгчнээ зандрах гэх мэтийн 

зүйл тэдэнд байхгүй. Харин ч гаднаас нь харахад тайван, бие 

биетэйгээ захидлаар болон эелдэг боловсон үгсээр харьцдаг 
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болохоор тэд цөллөгөнд явсан ч, алуулсан ч, гэрээсээ хөөгдсөн ч 

бүх зүйл л чимээгүйхэн, эмх журамтайгаар хийгддэг.  

Эцэст нь хэдийгээр хоёр залуу хоорондоо эвлэршгүй дайсан 

байсан ч бие биерүүгээ инээмсэглэн, бие биедээ үзүүлэх тэр 

уламжлалт эелдэг зан аашийг үзүүлэхээ мартахгүй.  Ийм 

тохиолдолд тэдний үйл хөдлөлийг итгэн үнэмшиж, ойлгоход бэрх 

ба хэн нэгнээс өшөө авах, хэн нэгнийг алахаар шийдсэн нөхцөлд 

ч  тэр хүндээ маш их сэтгэлийн хөдөлгөөн, дотносог сэтгэл гаргаж 

түүнтэй инээлдэн, тоглож байдаг. Хамгаалалтгүй болсон тэр 

боломжийг ашиглан сахлын хутга мэт хурц хүнд сэлмээ суга 

татан  довтолж эхний буюу хоёрдахь цохилтоороо эсрэг хүнээ 

хороодог. Тэгээд сэлмээ нам гүм тайванаар байранд нь хийж ... 

сэтгэлийн огцом илрэл, уур хилэнгээ ил гаргадаггүй. Ийм 

байдлаар тэд зөөлөн аядуу, тэвчээртэй, шийдсэн сэтгэгдлийг 

төрүүлэн тэд энэ зүйлийн хувьд бусад хүмүүсийг давамгайлагч 

гэдгээ няцаадаггүй байна.                     

Английн Вилл Адамс үүнийг цөөн үгээр нэгтгэн: “хэмжээ хэтэрсэн 

ёсорхол”ii хэмээн дүгнэсэн байдаг. 

Хэмжээлшгүй эрхт ёс болон дэг журмын нийгэм 

1600 оны Сэкигахарагийн тулалдаанаар Японыг гартаа оруулж, 

1603 онд шогун хэргэмийг авсан Токугава төрийг үндэслэгч Иэясу 

арван зургаадугаар зууны сүүлийн дөчин жилийн туршид өмнөх 

удирдагч Ода Нобунага болон Тоётоми Хидеёши хоёрын хүчтэй 

зүтгүүлсэн  төвлөрлийн бодлогыг үргэлжлүүлжээ. Энэ бодлого нь 16 

дугаар зууны эхээр феодалын угаас эмх журамгүй бутархай ёсыг 

хүчтэй төвлөрсөн эрх мэдлээр солихыг оролдсон Францын хаадын 

мөрдөж байсан бодлоготой бараг тохирч байсан юм. Төвлөрсөн эрх 

мэдэл 1594 онд Францад болон 1590 онд Японд бараг нэгэн цаг үед 

ялалт байгуулсан юм. Гэвч Японы феодализмыг өөрчилсөн баку-хан 

хэмээх улс төрийн тогтолцоо нь илүү үр нөлөөтэй байсан бөгөөд Францад 

тогтсон хэмжээгүй эрхт эзэн хаант засгаас илүү хэмжээлшгүй эрхт ёс 

гэж үзэх үндэслэлтэй байв. Үнэн хэрэгтээ баку-хан тогтолцоо нь 

Оросын  ганцаараа засаглах төртэй илүү адил төстэй байсан, Харин 

шогуны засаглал язгууртнуудын эрх мэдлийг зарчмын хувьд хүлээн 

зөвшөөрсөн эзэнт гүрний тэргүүн Францын хаан шиг байгаагүй бөгөөд 

бүх ангийг нэлэнхүйд нь захирсан бүхнээс хүчтэй захирагч байлаа.  

ЯЗГУУРТНЫ ЗАСАГЛАЛ. Хидеёшигээс эхлэн феодалын язгууртны 

эсэргүүцлийг даваад зогсохгүй бүр амьдрах орчинг зориудаар 
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бусниулан устгах, саланги цэргийн эрх дархтныг төвлөрүүлэх зорилгоор 

(Францын хаадын хэзээ ч тууштай зорилго болгож байгаагүйтай 

харьцуулахад)  Москвагийн хаад, ялангуяа Иван III, “догшин” Иван IV 

нарын газар нутгаа өргөжүүлэх, Оросын бие даасан муж улсыг нэгтгэн 

нийлүүлж байсантай бараг ижил  стратегийг хэрэгжүүлж байв.   

Язгууртан хөвгүүдийн үе дамжин залгамжилсан эдлэн хөрөнгийг  өөр 

нутагт алба барих зарчмаар шилжүүлж, бояр ноёдын эрх мэдлийн 

суурь бүхэлдээ өв залгамжлах ёсыг хөндсөн Оросын эртний хаадын 

адил бакуфу тогтолцоо нь феодал ноёдын (даймё)  өмч хөрөнгийг (бан) 

хураан дахин хуваарилж, цаашдын өмчлөх эрхийг хичээл зүтгэлтэй нь 

уях аргаар урьдын тусгаар ноёд болон алба хашигч ноёдын хоорондын 

ялгааг арилган бүгдийг дангаар захирагчийн хүсэл зоригоос бүрэн 

хамаарах болгожээ.  1595 оны зарлигаар Хидеёши даймё гэр бүлийн 

хоорондын гэрлэлтийг түүний албан ёсны зөвшөөрлийн дагуу хийхээр 

зарлигдаж, даймё нарын хоорондох бүхий л гэр бүлийн холбоод, 

гэрлэлтийн баталгаа, мөн феодалын бүтцэд чухал байр суурьтай цусан 

өшөө авалтыг ч хориглосон юм. Ингэхдээ Токугава Иэясу зэрэг цөөн 

хэдэн хүнийг онцлон тавин наснаас хүрээгүй эрүүл, хүч чадалтай даймё 

нарыг сүйх, жууз дамнуурга хэрэглэхийг нь болиулсан. Эхэндээ 1587 

онд, тухайн үед их бага хэмжээгээр магтан дуулагдаж байсан алдарт 

хүмүүст шашны сонголт хийхийг зөвшөөрч байсан ч тэрээр түр 

хугацаанд тэдэнд даалгасан эдлэн нутгийн хүмүүст үлгэрлэж 

болзошгүйг  онцлон даймё нарыг Христэд даган орохыг хориглосон. 

Ийм нөлөөллийг “хамгийн үндэслэлгүй хууль бус үйлдэл” хэмээн тооцож 

байв. “Хэрэв тухайн орон нутаг, дүүрэг болон тосгонд феодалын 

эзэмшил газартай даймё нар хамжлагаа христийн шашны санваартны 

дагавар болохыг хүчлэх аваас  түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзнэ. 

...Энэ нь улс оронд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Энэ асуудлаар зөв шийдвэр 

гаргаагүй  хэнийг ч  боловч гэсгээнэ” хэмээн уг хуулиар томьёолсон 

байдаг.   

Мөн Токугава Иэясу ноёдын тусгаар тогтнох гэм зуршлыг 

устгахын тулд хамтын ажиллагаа болон “хагаралдуулж захирах” 

зарчмыг тууштай хэрэглэн  даймё нарын  эрх чөлөөг улам хязгаарласан 

юм. Эхлээд тэрээр даймёг Токугавагийн өргөжүүлсэн гэр бүл болох 

шимпан буюу “хамаатны” даймё, Сэкигахарагийн тулалдааны өмнө 

Иэясуд үнэнч байсан гэр бүлүүд болох фудай буюу “үе залгамжлах” 

даймё, мөн сүүлд нь Иэясуд нэгдсэн гэр бүлүүд болох тозама буюу 

“гадны” даймё гэсэн 3 ангид хуваасан. Эдлэн газар нутгийн дахин 

хуваарилалтын дараа газар тариалангийн газрын дөрөвний нэг болон  

томоохон хот, усан боомт болон уул уурхай орд   шогуны өмч болсон. 
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Улсын үлдсэн хэсгийг тухайн үед байсан 295  даймёд хуваарилсан 

бөгөөд фудайчууд шогунтай адил хэмжээний (хураасан будааны коку 

хэмжүүрээр) боловсруулсан тариалангийн газар авч, тозамачууд 

нутгийн баруун хойд болон хойд мужаар байрлах газрын гуравны 

нэгээс давсан асар их хэмжээний хөрөнгийг хүлээн авч, харин 

шимпанд шогунтай ямар нэг байдлаараа холбоотой ч будаа 

боловсруулах талбайн зөвхөн наймны нэг хэсэг ногджээ. Зөвхөн үе 

залгамжлагч даймё ноёд л бакуфу захиргааны албанд  тогтвортой 

хамрагдаж байснаараа дэглэмдээ амин сонирхолтой болж Токугавад 

үнэнчээ илэрхийлж байв. “Гадны” даймё нарыг төв засаглалд орохоос 

хуулиар хориглосон байсан бол харин “хамаатны” гэр бүлийнхэн 

уламжлалаа даган түүнээс зай  барьдаг байв. Гэхдээ шогун шууд угсаа 

залгамжлагчгүйгээр нас барсан тохиолдолд эдгээр гэр бүлээс 

залгамжлагчийг тодруулах бололцоотой байжээ. Хэдийгээр даймё нар 

онолын хувьд эдлэн хөрөнгөө захирах өөртөө засах эрхтэй байсан ч 

тусгай хянан шалгах байгууллагаар (мецуке нь Францын байцаагчдаас 

өөр) дамжуулан төв засаглал тогтмол нягт хянаж байв. Практикт  бие 

даасан байдлаас сэрэмжлэхийн тулд  үргэлж холио солио хийж байв. 

Токугавагийн засаглалын эхний 50 жилд 281 даймёг  нэг хошуунаас 

(“хан”) нөгөөд дахин хуваарилж байлаа. Бакуфу хуулийг зөрчигчийн 

хөрөнгийг хурааж шийтгэж байв. Ийм шийтгэл нь төв засаглалын 

шаардлагад нийцэхүйц угсаа залгамжлагчийг товлож чадаагүй гэм 

буруугүй ноёны гэр бүлд ч хамаарах бөгөөд бакуфу нь даймёгийн 

гэрээслэлийн хамгийн сүүлийн үг байжээ. Гэрээслэл нь шогунтай 

зөрчилдөхгүйн тулд  хамгийн нөлөө бүхий даймё ноён Токугавагийн гэр 

бүлтэй худ ургаар дамжин үе залгамжлалын асуудлаа эртнээс шийдэж 

байв. Гэсэн ч 1600-1650 оны хооронд ямар нэгэн шалтгаанаар 217 

даймё язгууртан эдлэн хөрөнгөө алдсан.  

1611 онд Иэясу даймё нарыг өөрийн дэг журамд захируулах 

үүднээс  тэднээр феодалын үүрэг хариуцлагыг үгээр тусгасан үнэнч 

байх тангараг тавиулан, феодолизмын эсрэг  үйл хэрэгт мөрдөгдөх 

феодалын ёс зүйн хэм хэмжээг боловсруулан гаргасан юм. Энэхүү 

тангараг нь баку-хан тогтолцоо дахь язгууртны хүрээнийхний үүрэг 

хариуцлагыг тусгасан анхны баримт бичиг бөгөөд Кэйчогийн 16 дугаар 

оны 4 дүгээр сарын 16 -ны өдөр Киотод бүх даймё ноёдоор гарын үсэг 

зуруулсан юм. Энэ нь уламжлал болон даймё нарын аль алины ашиг 

сонирхлыг тусгасан бөгөөд эхлэлийн хэсэг нь: “Бид 1192-1199 оны хаан 

эзний үеэс хойш үе дамжин боловсруулсан бакуфу хууль цаазын 

зарлигийг  хүндэтгэнэ, өөрсдийн сайн дурын хүсэл сонирхлоор Эдогоос 

цаашид гаргах аливаа журмыг бид чандлан сахина” гэсэн байдаг. 
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Даймё хэдийгээр түүний овгийн эмэгтэйчүүдтэй гэрлэсэн ч Иэясу 

тэдэнд итгэдэггүй бөгөөд өөрийн хянан шалгагч нарын хөндлөнгийн 

оролцоотойгоор гагцхүү журмыг хүлцэнгүй дагах тангараг өргүүлсэн. 

Тэднийг ямар ч хүчгүй, сул дорой болгохын тулд тэрээр “хувилбарт 

суурьшил” санкин кутай гэсэн мэргэн тогтолцоог нэвтрүүлсэн нь 

барьцаалах иж бүрэн бодлого байлаа. Энэ журам 1630 он гэхэд заавал 

дагаж мөрдөх дүрэм болсон бөгөөд бүх даймё  Иэясугийн Хидеёшигаас 

түүний эзэмшлийн нэг хэсэг болгон авч шогуны засгийн газрыг 

байрлуулсан Эдогийн ордонд жилд хэд хэдэн сарыг өнгөрүүлэхийг 

шаарддаг байв. 1615 оны Цэргийн гэр бүлийн хуульд “Эдогийн ордонд 

даймё болон шомё /бага захирагч ноёд/ нар ээлжлэн алба хашна” 

хэмээх өөрчлөлтийг 1635 онд хийн түүнийг шийдэгдлээ хэмээн 

зарласан.  “Жил бүрийн зуны 4 дүгээр сарын туршид алба барих ёстой. 

...Гудамж талбай, шуудан өртөөний агт морьд, гаталгаат онгоц гээд 

бүгд байнгын бэлэн байдалд байна. Үр ашигтай харилцаа холбоонд 

ямар нэгэн саад бэрхшээл гаргахыг зөвшөөрөхгүй” гэжээ. Даймё нар 

өөрсдийн эзэмшилдээ буцахад тэдний эхнэр, угсаа залгамжлагчид 

Эдод үлдэнэ. Зэр зэвсэг нууцаар зөөвөрлөх,  хуйвалдаан зохион 

байгуулах нь даймёгийн үндсэн хүсэл зорилго болох учраас бакуфугийн 

болон ордны албан хаагчид ордонд ирж буй зочдыг анхааралтайгаар 

ажин “гадны эмэгтэйчүүд болон нуусан зэвсгээс” хамгаалаж урьдчилан 

сэргийлэх үүрэгтэй байдаг. Санкин кутайтай холбоотой ёслолын 

хяналтанд  тусгайлан зориулсан  шалгалтын товчоо байгуулсан. 

Даймёгийн эзэмшлийн хоорондох бүхий л харилцаа холбоонд хориглох 

саад хийж байсан учраас мэдээж тэдэнд өөр ямар нэгэн бизнес 

байгаагүй. Японы феодализмын язгууртнуудад уг тогтолцооны үзүүлэх 

нөлөө нь Версалиас Францын ямбатнуудад нөлөөлсөнтэй адил төстэй 

байсан. Даймё нар удирдагч, зохион байгуулагч чадвар, улс төрийн 

нөлөөгөө алдан эзэнгүй захирагч нар болон хувирч сэтгэл зүйн хувьд ч 

санхүүгийн хувьд ч сулран тэнхээгүй болсон. Гэсэн хэдий ч Францаас 

ялгаатай нь уг бодлогоо урьдаас төлөвлөснөөр маш шургуу чадварлаг 

хэрэгжүүлсэн бөгөөд 1650 оноос хойш шогун даймё нараас огт айж 

цэрвэх шаардлагагүй болсон юм. 

ТАРИАЧИД. Улс төрийн төвлөрлийг дэмжих зорилгоор Японы нийгмийн 

үлдсэн хэсгийг дахин зохион байгуулахдаа мөн адил төстэй зохицуулалт 

хийсэн. Хидеёши эхлээд тариачдын зэвсгийг хурааж, хуулийн дагуу 

цэргийн болон тариачдын ангийг хооронд нь огцом заагласан. 1588 

онд тэрээр  олон Японы бусад зарлигуудтай адил үндэслэл сайтай 

Зэвсэг хураах тухай зарлиг гаргажээ. Энэ нь сохроор дагалдахаас 
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илүүтэйгээр бакуфу  буюу олон түмний эрх ашигт илүү нийцсэн 

байснаараа олон түмэнд таалагдсан байна. Үүнд:  

Бүх муж нутгийн тариачид  аливаа илд сэлэм,, богино сэлэм, нум 

сум, жад, галт зэвсэг болон өөр ямар нэгэн зэвсэгийн төрлийн 

зүйлийг эзэмшихийг хатуу хориглоно. Хэрэв  байлдааны зэвсэг 

шаардлагагүйгээр хадгалвал жилийн түрээсийн татвар хураалт 

хүндэрч ямар ч өдөөн хатгалгагүйгээр бослого дэгдэх болно. 

Тиймээс,  газрыг эзэмшилдээ хүлээж авсан самурайн эсрэг 

зохисгүй үйлдэл гаргасан хүмүүсийг шүүж шийтгэх ёстой. Гэхдээ 

ийм тохиолдолд тэдний усалгаатай болон хуурай газар  харах 

хүнгүй үлдэж, самурай нар тухайн газар нутгаас ургац авах эрхээ 

алдах болно. Тиймээс, муж нутгийн удирдлага олгосон газрыг 

хүлээн авсан самурай, шадар төлөөлөгч нар нь дээр дурьдсан бүх 

зэвсгийг хураан авч Хидеёшигийн засгийн газарт хүргүүлбэл 

зохино.  

Ингэж хураасан илд сэлэм, богино сэлэмийг үрэн таран хийхгүй. 

Тэдгээрийг хадаас боолт болгон  Буддын гэгээн дүрийг бүтээн 

байгуулахад ашиглана. Ийм байдлаар, тариачид зөвхөн энэ 

амьдралдаа төдийгүй хойд насандаа ч  ашиг тусыг нь хүртэх юм. 

 

Газар тариалангийн багаж хэрэгсэл эзэмшин гагцхүү газраа 

хагалж боловсруулахад ашигласнаараа л тариачид болон тэдний  үр 

удам  хангалуун аж төрнө. Энэ зарлигийг гаргах үндсэн шалтгаан бол  

тариачдын сайн сайхан аж байдлын төлөө тавьж буй энэ сайхан 

сэтгэлийн анхаарал халамж бөгөөд энэ анхаарал халамж нь нутаг орны 

энх тайван, аюулгүй байдал, болон бүх л хүмүүсийн баяр хөөр, аз 

жаргалтай байхын үндсэн суурь нь юм. Эрт цагт Хятад улсын мэргэн 

удирдагч Яао улс орны амар амгаланг  тогтоон, үнэт металаар хийсэн 

сэлэм, хурц үзүүртэй хутгыг тариалангийн багаж хэрэгсэл болгон 

хувиргасан юм. Гэвч энэ улс оронд ийм төрлийн хуулийн жишиг 

байсангүй. Ийм байдлаар бүх хүмүүс энэ зарлигийн заалт бүрийн сахин, 

санаа зорилгыг ойлгох ёстой бөгөөд тариачид газар тариалангийн 

болон хүр хорхойн торгоны аж ахуйдаа хичээнгүйлэн чармайж 

ажиллавал зохино.  

Хашир аж ахуйч гэрийн эздийн санаа сэтгэлд нийцэхүйц, 

Хятадад хэрэгжүүлсэнтэй адил илд  сэлэмийг анжисны хутга бус харин 

хадаас боолт болгох шийдвэр нь цаашид үүний ашиг тусыг мөнхөд 
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хүртэх тариачдын эрх ашиг хийгээд уугуулд уламжлалд зохицсон 

байдлаараа үндэслэлтэй байлаа. Хидеёшигийн тариачдад хандах єр 

нимгэн сэтгэл, анхаарал халамж  зуугаад жилийн дараахь Германы 

нэгэн ханхүүгийн үйлдлийг санагдуулдаг бєгєєд хүмүүсийн аз 

жаргалын тєлєєх санаа нь 17 дугаар зууны сүүл, 18 дугаар зууны эхэн 

үед хєгжүүлсэн германы нэгэн санаатай нэлээд тєстэй юм.  

Германд “бүхий л хүмүүсийн аз жаргал, баяр баясгалангийн” 

үндэс суурь нийгмийн тогтвортой дэг журам гэж үзсэнтэй адил  Японд  

“нийгмийн тогтвортой дэг журам” нь зиндааны тодорхой шатлан 

захирах ёсыг нөхцөлдүүлдэг. Хидеёшигийн 1591 оны Зиндааны 

єєрчлєлтийн тухай зарлигт  хэн нэгэн самурай хотын хүний, эсвэл 

тариачны зиндааг, хэн нэгэн хотын хүн тариачны зиндааг (эсвэл 

эсрэгээр) авахгүй ( хотын хүн болон тариачин самурайн зиндааг авах 

боломжгүй нь тодорхой зүйл юм) хэмээн заасан нь “зэрэг зиндааны 

зохист тэгш бус байдалд” анхаарал хандуулсан явдал байв . Энэ 

зарлигийг зєрчсєн гэмт хэргийн шийтгэл  маш хатуу. “Хотын хүн болон 

тариачид энэ дэг журмыг мөрдөх ёстой” гэж зарлигдсан.  

Хэрэв самурай хүн самурай бус зиндаа авснаа нуун дарсан бол  

суурин, тосгонд бүхлээр нь хариуцлага тооцож шийтгэнэ. Хэрэв хэн 

нэгэн тариачин өєрийн усалгаатай болон хуурай тариалангийн газрыг 

орхих, наймаа эрхлэх болон хєлсний цалинтай хөдөлмөр эрхэлсэн бол 

зєвхєн түүнийг төдийгүй тухайн тосгоныхныг шийтгэнэ. Хэрэв хэн 

нэгэн цэргийн алба ч хашихгүй, тариаланд ч ажиллаагүй бол нутгийн 

удирдлагын орлогч бусад албан хаагчид шалгаж хєєж явуулна. Хэрэв 

тэд ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй бол албан үүрэгтээ хайхрамжгүй 

хандсан хэмээн албан тушаалаас нь зайлуулна. Хэрэв хотын иргэн 

зүсээ хувиргаж тариачин болж нуугдсан бол тухайн нутаг эсвэл хотыг 

шийтгэвэл зохих гэмт хэрэгт хамаатуулна.                          

Тариачдын хувьд энэ бол хамжлагын тогтолцоо байв. Тэд 

тариалангийн газартаа аргамжаатай бєгєєд түүнийгээ орхих эрх 

байхгүй. (1587 оны Тэншогийн 15 дугаар оны 6 дугаар сарын 18-ны 

єдрєєс “Японд хүн наймаалахыг хориглоно”, япон хүмүүсийг Хятад, 

Ємнєд далай болон Солонгос руу боол болгон зарах нь хууль бус гэж 

даймё нарт мэдэгдсэн  Японы удирдагчид дэлхийн бусад орноос илүү 

хүндээ харам захирагч гэдэг нь тодорхой харагдаж байна.)  

Тариачдын зэрэг зиндааг цаашдаа тэдний ємсөх зүүх бөс даавуу, 

идэх хоолны амуу тарианаас өгсүүлээд тоног төхөөрөмж, хамтын 

хариуцлага хүртэл тодорхойлж Иеясугийн үед сайжруулан 
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төгөлдөржүүлсэн. Хамтын  хариуцлага бол нийгмийн хяналтын онцгой 

үр нєлєєтэй арга (бидний үед Зөвлөлтийн удирдагчид маш сайн 

ойлгосон) байсан бєгєєд ингэснээрээ байнгын, иж бүрэн, зугташгүй 

болж  хянаж шалгах бараг шаардлагагүй болсон юм. Татвар тєлєлт 

(онцгой шимтгэл хураамжаас бусдыг тариачдад үүрүүлж) болон хүн 

бүрийн биеэ авч явах байдлыг тосгон бүрээр хуваасан goningumi хэмээх 

“тавтын бүлгүүдэд” ногдуулсан. Энэ чамин аргын туламжтайгаар 

японы хүн амын 80 хувийг бүрдүүлэгч тариачдыг алсаас удирдах 

боломжтой болсон. Хэзээнээс хатуу  хязгаарласан тариачдын эрх 

чєлєєг улам хумисан. 1632 онд Эчизэнийн даймёгийн гаргасан 

удирдамжаас тариачин хүн (эмэгтэйчүүд бас тавтын бүлгийн гишүүн 

байв) өөрийн тусын тулд (японы нрёдын олон түмнээ гэсэн сэтгэл санаа 

гэж ойлгогдож байсан) юуг мөрдөж захирагдах вэ гэдэг нь  тодорхой 

харагддаг.     

Хэрэв тавтын бүлэгт хорлон санаатай хэн нэгэн байгаа бол юуг ч 

нуун дарагдуулалгүйгээр түүнийг мэдээлэх ёстой. Хэрэв тавтын 

бүлгийн хэн нэгэн жилийн татвараа тєлєєгүй болон шаардагдах албаа 

залгуулаагүй тохиолдолд бүлгийн бусад гишүүд нь тухайн нєхцєл 

байдлыг даруй засан залруулах ёстой. Хэрэв тавтын бүлгийн хэн нэгэн  

дутаавал бусад нь түүнийг хурдан хайж буцааж авчирна. Хэрэв 

зугтааснаа эргүүлэн авчрахгүй бол тавтын бүлэг нь гэмт хэрэгт 

хамаарах болно.  

Ийм чанга удирдамжтай харьцуулахад бакуфу  хавьгүй 

нигүүлсэнгүй харагдана. Тариачдын амьдрал үнэхээр тэвчишгүй 

болсноос оргох тохиолдлыг багасгах үүднээс эдлэн газар эзэмшигч 

ноёдын зан араншинд хандах хэрэгтэй болдог. Эдо болон кантогийн 

хянан байцаагчийн мэдэгдсэнээр хэрэв төриачин хүн ноёны буруу 

үйлдлээс болж зайлсан бол  шалтгааныг тогтоох байцаалт шалгалтын 

дараа л түүнийг эргүүлэн авчирна.  Мэдээж тариачин татварын өрөө л 

төлөх ёстой бөгөөд “татвар төлөлт гүйцсэн  бол түүнийг өөр газар оршин 

суухыг зөвшөөрнө”. Түүгээр ч барахгүй тариачныг “учир 

шалтгаангүйгээр” алахыг хориглоно хэмээн даймё нарт сануулсан 

байдаг.  Тариачин гэмт хэрэг үйлдсэн байлаа ч  түүнийг гэсгээн 

цээрлүүлэхээс өмнө орон нутгийн шүүхээр оруулж тогтоох ёстой.  

Энэ үеийн туршид дээр өгүүлсэн маягаар хөндлөнгийн 

оролцооноос тариачны амь насыг дээрээс нь яаж ч хамгаалсан гэсэн 

Токугавагийн үеийн тариачдын амьдрал арайхийн тэвчих доройтол 

байлаа. Засан хүмүүжүүлэх гэхээсээ боолын хөдөлмөрийг нь ашиглах 
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гэсэн шоронгийн нөхцөлийн албадлагын хөдөлмөр тариачдын горим 

байв. Үүгээрээ хэдийгээр чанга сахилга, живүүлэх өрөө, элдэв 

дарамтын аймшигтай Амстердамын засан хүмүүжүүлэх газрын 

харьцангуй тохилог нөхцөлтэй адилгүй байлаа. Тариачдын аж төрөх 

зорилго нь ажил  бөгөөд түүнийгээ шударга шулуун чин зорилготойгоор 

хийж гүйцэтгэхийг шаардаж зөвхөн гарцаагүй шаардлага, жаахан 

нойр авах болон багахан хэмжээний хоол идэхийн тулд л түр зогсдог 

байна. Өдөр шөнө бүр ажлын норм хэмжээтэй бөгөөд зөн совин бүрийг 

нь дайчлан ажиллуулж байсан. 1619 онд Айзугийн эзэмшилд дараахь 

журам үйлчилж байсан юм.  

Шинэ оны эхний таван хоногийн турш өөрийн зиндааны дагуу 

эргэн тойрныхоо хүмүүст хүндэтгэл үзүүлнэ. Эхний 15 хоногийн дотор 

өөрийн хамгийн чухал болон дагалдах олон нийтийн ажлаа хийж 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай олс дээсээ хангалттай хийнэ (тухайн 

жилийн хамгийн хүнд хүчир ажил). Эхний 15 хоногийн дараа уул 

толгод, тариалангийн талбайд цас орсон үед тухайн жилийн түлээ 

түлшээ хуримтлуулж авна. Тариалангийн талбай дээр угаадас, хог 

тавихда чарга ашиглана. Шөнөдөө морины улавч хийнэ. Эхнэр охид нь 

хятад халгайг оёж, нэхэн эрчүүддээ хувцас хийдэг. 4 дүгээр сарын 

турш эрчүүд нь үүрийн гэгээнээс үдшийн бүрий хүртэл ажиллан жоотуу  

нэвтрэх тэр чинээгээр газрыг хагалан, анжисны самыг гаргана. Эхнэр 

охид өдөрт 3 удаа хоол хийн, улаан тууз толгойдоо уяж тариалангийн 

талбайд хоол хүргэж өгнө. Хөгшин залуу ялгаагүй хийсэн ажилдаа 

ядран, халтар болсон эрчүүдийн өмнө хоолоо тавина. Эхнэрүүдээ улаан 

туузаар гоёсон байхыг харсан эрчүүд нь ядарч сульдсанаа мартан, бага 

ч болов урамшина. Үдшийн бүрий болсон хойно эрчүүдийг гэртээ 

ирэнгүүт нь ус бэлтгэн өгч хөлийг нь угаалгана. Бэр болон үеэл охид нь 

тэдний сайртсан хөлийг эхнэрийнх нь гэдсэн дээр тавин массаж хийж 

өгнө. Түүний өдрийн хүнд хүчир хөдөлмөрийг мартуулна. Эхнэрүүд нь 

жилийн турш тэднийг урамшуулан зоригжуулж 4 дүгээр сарын сүүлийн 

өдрүүдэд тэдний зөөлөн хэвлий (өдөн зэлмүүн хоолтой эмэгтэй зөөлөн 

байх уу) дээр ядарсан хөлөө тавих нь тэдэнд хүчтэй өдөөгч болж өгдөг 

бол энэ жилийн эцсээр түүнийгээ алдах айдас болдог байна.  

Айзугийн тариачдад хандсан тушаалд дараахь байдлаар 

тодорхой илэрхийлэхдээ: 

12 дугаар сарын туршид, хэрэв феодалын эзэмшил газрын эзэд 

эсвэл захиргаанаас хугацаа хэтэрсэн татварын өрийн талаар 

мэдэгдэх хуудас ирвэл төлбөрөө хурдан хугацаанд хий. 
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Үйлчилснийх нь төлөө аяга загасны шөл, шарсан загас илгээ. 

Хэдийгээр журмын дагуу  аяга шөл, таваг ногоо явуулах ёстой ч 

дээр өгүүлсэн нь илүү зохимжтой. Хэрэв мэдэгдлийн хугацаанд 

татвараа төлөхгүй бол барьцаа болгон хайртай эхнэрийг чинь 

барьцаанд авна.  Эзний гэрт эхнэрийг чинь булаах залуу албан 

хаагч, зуучлагчид дүүрэн байна гэдгийг бүү март. Энэ бүх зүйл 

өөрт тохиолдохоос сэргийлэн, бүх татвараа 11 дүгээр сарын 

төгсгөлөөс өмнө төл. Энэ зөвлөгөө нь дагаж мөрд. Чи бол доод 

зиндааны гаралтай. Хэдий тийм  ч чи өөрийн хайртай эхнэрээ 

хар салхинд өртүүлж, булаалган, залуу эрчүүдэд очуулахыг 

хүсэмжлэхгүй. Ийм байдалд чи бурханы ивээлийг алдан, дээсны 

үзүүрт үлдэж, өөрийн доод зиндааныхны тохуурал доромжлолд 

гутаагдаж  иймэрхүү хэрэг явдалдаа насан туршдаа харамсах 

болно. Ийм азгүйтэл  танд ч тохиолдож болно гэдгийг үргэлж 

санаж яв. Өөрийн жилийн татварын будаагаа өгөх болон шүүгчид 

алба барихдаа хичээнгүй бай. Нэгэнт жилийн бүх татвараа төлсөн 

бол ирэх жилдээ бэлтгэ. Үлдсэн будаагаараа будааны бялуу хийн, 

сакэй нэрж, давсалсан загас худалдаж аваад аз жаргалтайгаар 

өөр нэг насыг өөрийн амьдралдаа нэмнэ.      

Удирдамж боловсруулагчийн бичлэгээс өөр эрд эхнэрээ алдсан 

(татварын өрөөсөө болоод) хэргийн гутамшгийг бусад нөхцөлөөс илүү 

хүндрүүлж авч үзэж байсан бололтой.   Учир хэрэв эхнэр нь ажлаа 

хангалттай махруу ажиллахгүй, мөн “бусдыг зугаацуулахын тулд цай 

хэтрүүлэн зөөгөөд” байвал  “уг хүүхнээс хүүхэдтэй байсан ч”  ийм 

эхнэрийг хөөж явуулах нь зүйтэй” хэмээн тэрээр салахыг шууд зөвлөсөн 

байдаг. 

Бас 1643 онд бакуфугаар аль хэдийн үгүйрч хоосорсон 

тариачдыг сакэй болон будааны бялуунаас нь (харьяат хүмүүсээ тэдний 

уух дуртай боловч хор хөнөөлтэй зуршлаас нь салгаж тэдэнд тусламж 

халамж үзүүлэх жишгийг бусад нутгийн захиргаадад харуулах 

зорилгоор) салгажээ.  Сакей нэрж уухыг тосгонд хориглосон бөгөөд “Сул 

чөлөөтэй уухын тулд зах руу битгий яв” гэсэн  хуулийн онцгой заалтыг 

оруулж өгсөн нь: байна. Ингэхдээ  буудай болон цагаан будаанаас бусад 

будааг л тариачдын хоол хүнсэнд тохирон гэж үзжээ. “Ялангуяа цагаан 

хэн хүнгүй хэрэглэх ёсгүй” (өөрөөр хэлбэл бүх ангийнхан) гэж 

хуульчилсан. Тариачид л цагаан будаа тарьж ургуулдаг нөхцөлд энэ нь 

гашуун егөөдөл байсан ч  үүнийг хууль жруамлагчид ухаарсангүй. 1643 

оны журам үндэслэлээ тодорхой болгохыг оролддог  онцлог шинжээрээ 

“таван төрлийн будааны үр ашиггүй хэрэглэээнээс” урьдчилан 
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сэргийлэх хэмээсэн зорилго тодорхойлжээ.. Эмх журамтай, аз 

жаргалтай аж төрөхийн тулд хүн бүр даруулгатай байх ёстой бөгөөд 

“Буддын тэмдэглэлт баяр, шашны наадмын хувьд ч зиндаанаасаа 

давлиун найрлахаас зайлсхийх хэрэгтэй”. Иймэрхүү байдлаар 

тариачид нь аривч хямгач, хөдөлмөрч махруу зүтгэл эздийнх нь тэдний 

тархинд суулгахаар оролдсон үнэ цэнийг хэр шингээснээс гэхээсээ  

ахуйн хүнд хүчир нөхцөл байдал хэрхэн нөлөөлснийг хэлэхэд бэрхтэй 

юм.   Энэ ёс суртахуунтай улс оронд тэднийг оршин тогтнуулсан 

байдлыг харахад самурай язгууртны яг доор орших бидний 

томьёоллоор дундаас дээд орлоготой ангитай дүйцэх зиндааг нь 

онолоор тайлбарлах боломжгүй байдаг.   Тариачид энэ ялгааныхаа 

талаар мэдэх эсэх нь тодорхойгүй бөгөөд  амь зуулганд  нь нөлөөлсөн 

эсэх нь ч эргэлзээтэй. Мэдээж хэрэг онол, туршлагын хоорондын 

зөрөлдөөгөөр үүссэн байж болох зиндаа байр суурийн нийцэшгүй харш 

байдал нь тэдний гачлан (зав чөлөө шаардах учраас) байгаагүй. Орчин 

цагийн энэхүү ядуу тарчиг амьдрал нь тэднийг хайрлан гамнаж байсан 

бөгөөд тэд ёс бус үйлдлээр шаналж байгаагүй юм. Эхэн үеийн 

Токугавагийн тариачдын дундах амиа хорлолтын статистик мэдээг би 

мэдэхгүй хэрэв байсан бол  нийгмийн орон зайд орхигдсон гэхээсээ 

илүү өөрсдийн дассан нутаг орондоо яагаад ч оргон хүрч чадахгүйгээс 

үүдэлтэй “арга ядсан” шалтгаан хэмээн үзэж болох юм.  

САМУРАЙ. Шогун төрийнхөн улс төрийн төвлөрөлд феодал язгууртан 

болон тариачдын зүгээс заналхийлэх хоёр эх үүсвэрийг чадамгай 

зохицуулж чадсан боловч тэд европын доод зиндааны язгууртнуудтай 

дуйцэх самурайн цэргийн ангитай хавьгүй хүнд асуудалтай тулгарсан. 

Самурай нар японы хүн амын 7 хувийг эзэлснээрээ маш том дээд  анги 

болж байхад жишээлбэл Францад дээд зиндаанийхан нь хамгийн ихдээ 

л хүн амын 2 хувь байв. Түүнээс гадна энэ нь тулааны эрдмээ эрч 

хүчтэй төгс хадгалсан дайчид, олон зуун жилийн турш Японыг 

хагаралдуулсан феодал язгууртны зөрчилдөөн дунд тогтмол 

сургуулилтаар цэргийн мэдлэг нь хурцлагдсан дайчдын анги байсан 

юм. 1550 онд гэгээнтэн Фрэнсис илд зэвсэг болон цэрэг дайны 

мэргэжилтэй гүнзгий хутгалдсан нийгмийн үнэлэмжийг тэмдэглэн 

хэлсэн байдаг. “Япончуудын” тухай тэрээр бичихдээ: 

Зэвсэг болон баатар зоригийн хувьд тэдэнтэй харьцуулахуйц 

ямар ч үндэстэн байхгүй хэмээн боддог учраас тэд өөрсдийгөө 

өндрөөр үнэлдэг. ...Тэд өөрийн зэвсгийг маш өндрөөр үнэлдэг 

бөгөөд дэлхий дээрх өөр бусад юунаас ч илүү алт болон мөнгөөр 

бүтээсэн сайн зэвсэгтэй байхыг эрхэмлэдэг. Тэд гэрийн гадна ч, 
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дотор ч  сэлэм болон чинжаал хутга агсаж явдаг бөгөөд унтахдаа 

дэрэн доороо хийдэг. Би амьдралдаа илд зэвсгэндээ л бүрэн 

найддаг хүнтэй хэзээ ч уулзаж байгаагүй. Тэд маш сайн 

харваачид бөгөөд хэдий тухайн орон нутагт морь байсан ч гэсэн 

явганаар тулалддаг.... Тэд маш дайчин бөгөөд байнга л дайнд 

оролцож, тэднээс хамгийн чадварлаг нь удирдагч жанжин 

болдог.  

Тухайн үеийн хамгийн чадварлаг эр Токугава Иэясуд эрх мэдэл, хүч 

чадал бүрэн шилжиж бакуфу феодалын дайныг тєгсгєснөөр амь зуух 

ямар ч хэрэгсэлгүй томоохон цэрэг дайчдын ангитай үлдсэн. 

Самурайчууд дэндүү олон байснаас гурван зуу гаруй даймё нарыг 

татаж газар бэлэглэж, шууд байнгын хяналтад авах замаар, эсхүл 

золгүй, номой тариачдын зэвсгийг  хураасан аргаар энэ ангийг 

сулруулах боломжгүй байв. Иймд тэдэнд сэлэм, дайны бахархлаа 

хадгалах эрхийг үлдээж, харин энэхүү түрэмгий бүлгийг боловсон дээд 

зиндааны хэлбэрт түлхэж өөрчлөхийг оролдсон. (Энэ бол Япон Европын 

жишгийн тун төстөйг харуулна.  Англи, Франц, Орос, Германд тэдэнд 

үндэсний ухамсрыг төлөвшүүлснээс хойшхи зуун жилийн дотор 

суралцах үнэлэмж огцом өссөн. Язгууртнууд үндэсний үзлийг 

тодорхойлогч үүрэгтэй Франц, Орост  ноёдын ангийг соёлын элит болж 

хувирсан.)  

1615 онд буюу нас барахаасаа жилийн ємнє Иэясу Цэргийн гэр 

бүлийн хуулийг гаргасан.  Уг хуулийн эхэнд “уран зохиол уншиж судлах 

болон харвах, морь унах эрдмийг багтаасан цэргийн урлагийг 

хичээнгүйлэн дэлгэрүүлэхийг” заажээ. Энэ тушаалыг “зүүн мутартаа 

утга зохиол,  баруун  мутартаа зэвсэг барих ёстой хэмээсэн эртний 

хуулийн” уламжлалаар үндэслэжээ (зүүн нь баруунаасаа илүү чухал гэж 

тооцогддог). Гэвч хууль тогтоогчид оюун ухааны боловсрол нь єєрєє 

хоёр талдаа иртэй сэлэм бөгөөд  өвч зэвсэглэсэн самурайд бие даан 

сэтгэх хүчирхэг зэвсэг нэмж өгч болзошгүйг  харгалзан  болгоомжилсон. 

Тэднийг хяналтаас алдахгүйн тулд өөрсдийн зөвлөмжөө хэрэгжүүлэх 

хүрээ хязгаар, үндэслэлийг тодорхой зааглаж өгчээ. Тэд “хууль бол дэг 

журмын үндэс суурь” хэмээн тунхагласан. “Хуулийн нэрээр үндэслэл нь 

зєрчигдєж болох ч үндэслэлээр гул барин хуулийг зєрчиж болохгүй. 

Хууль зєрчсєн хэнбугайг ч хүндээр гэсгээн цээрлүүлэх ёстой”. Түүнд 

үндэслэл шалтгааныг хэт дөвийлгөн завхруулан даварч болзошгүй 

нэгнээ ажиглан хянаж байхыг самурай нарт хуулиар үүрэгдсэн. 

“Хєршийн эзэмшлийн нутаг дэвсгэрт шинэлэг зүйл хийгдвэл  ...түүнийг 

яаралтай мэдээлэх хэрэгтэй” бєгєєд олон түмний энгийн ухамсарт 
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тааруулан “хуучин жишгийг дуулгавартай дагахын оронд [утгагүй] 

шинэ зүйлээр яагаад хөөцөлдөх” хэмээн ханджээ.  

Арван хоёрдугаар дугаар зууны Хятадын Шинэ Күнзийн номлогч 

Чу Шигийн сургаалд тулгуурласан үндэслэсэн нийгмийн дэг журмын 

тухай Токугавагийн үзэл баримтлалын оюун санааны загварыг  

Токугавагийн эхэн үеийн маш олон хуулийг боловсруулагч, Иясугийн 

боловсрол болон гадаад харилцааны зєвлєх Хаяаши Разан түүнд зөвлөж 

байжээ. Чу Ши нийгмийг эрдэмтэй удирдагчид, үндсэн баялгийг 

бүтээгч тариачид, дайвар баялгийг бүтээгч гар урчууд болон үндсэндээ 

хэрэггүй наймаачдын шимэгч анги гэсэн зиндаа дарааллаар  дөрвөн 

бүлэгт ангилсан. Ийм нийгмийн гүн ухааны япон хувилбараар цэргийн 

язгууртнууд зиндаа, шинж чанараараа олсны номч  удирдах ангид 

багтсан. Нийгмийн дэг журам нь хорвоогийн жаяг ёсны хэсэг бөгөөд 

тэрбээр нийгмийн дэг журамд гарах аливаа зөрчлийн үр дагаврыг эрс 

гүнзгийрүүлдэг.  

Хаяаши тайлбарлахдаа:  

Тэнгэр дээр, газар дэлхий доор нь оршино. Энэ нь тэнгэр газрын 

жам юм. Хэрэв бид тэнгэр газрын шүтэн барилдлагын утгыг 

ойлгож чадвал юу нь дээр, юу нь доор байх ёстойг заагласан 

журам  бүх юманд хамаатайг ухаарна.  Бид тэнгэр газрын 

ойлголтоо єргєжүүлбэл бид захирах, захирагдахын болон  хэн нь 

дээрээ, хэн доороо вэ гэдэгт эмх замбараагүй байдал гарахыг 

зєвшєєрч чадахгүй. Самурай, тариачин, гар урлалч дархан болон 

наймаачдыг ангиар дөрөв заагласан ангилал бол тэнгэр ертөнц  

зарчим хийгээд Күнз багшийн заасан зам билээ. Хорвоогийн 

жамыг ухаарна гэдэг бол тэнгэрийг шүтэж, тэнгэр өндөрт дээрээ, 

газар дор гэдгийг дэлхийгээс даруухан дагах явдал юм. Дээр 

доодын ялгаа бий. Түүнтэй адил хүмүүсийн дунд дээдсээ  

хүндэлж, доодос нь үг дуугүй захирагдана.  Зєвхєн дээдэс  

доодсын зааг ялгаа тодорхой болсон үед л тэнд хууль, ёс дүрэм 

бий болно. Ингэж л хүмүүсийн бодол санаанд таалагдах болно. 

Бакуфу тогтолцоонд хүмүүсийн бодол санаа, түүнчлэн самурай 

нарын сэтгэл ч ханасан гэдэг нь эргэлзээгүй. Чу Шигийн тайлбар 

удирдагч ангийн сонирхолд илт сайн үйлчилсэн бєгєєд яаж ч үгүйсгэж 

чадахааргүйгээр самурай нарт ч таалагдаж байв.  Тэнгэрийн ивээлээр 

баталгаажсан самурай нарын байр суурийг халдлагаас хамгаалж байв. 

Тэд Францын язгууртнууд  төрснөөрөө эсхүл гэр бүлийн харьяаллаараа 

( зарчмын хувьд бүгдээрээ самурай болж болно) бусдаас онолын хувьд 
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нэвтэршгүй заагаар тусгай хүмүн төрөлд тусгаарлагдсан байсан. 

Нийгмийн байдлын давуу талаа ой ухаандаа гүн суулгасан тэд 

зиндаагаа илэрхийлэгч бэлэг тэмдэг болсон  илд сэлэм эдлэх маргашгүй 

эрх, эзэмших боломжтой эрдэм боловсролынхоо алиныг чухалд 

тооцохыг анхаарч үзээүй  бєгєєд засгаас хөхиулэн дэмжсэн 

боловсролыг илүү урам зоригтойгоор сонгож эхэлсэн байна. Күнзийн 

гүн ухаан нь тєгс эр хүн, жинхэнэ жентельмэн мэргэн ухаантантай 

дуйцүүлэх тул самурай нар хүлээн зөвшөөрчээ. Анх 1630 онд Эдод 

Хаяашигийн үүсгэн байгуулсан хувийн Күнзийн язгууртны сургууль 

удалгүй олширч албан ёсоор бакуфугийн Шохейко сургууль  болж 

хувирсан. Даймё нар урсгалыг даган хэдэн арван жилийн турш ихэнх 

самурай нар Хятадын сонгодог ухаанд шамдан улмаар єєрсдийн орон 

нутагтаа Күнзийн гүн ухааны мэргэжилтэн болжээ. 18 дугаар зуун 

гэхэд  Райшауэр “бичиг үсэг тайлагдаагүй дайчин самурай 

тааралдахгүй” хэмээн бичсэн. 1716 онд засаг авсан шогун Ёшимунэ 

“цэргийн сахилгыг сургалтаар орлуулах” нь хэтэрхий газар авч гэж 

үзээд  “жинхэндээ байлдааны сургуулилт болох өргөн хүрээтэй ан ав” 

зохион байгуулахад хүрсэн. Хийх ажилгүй, сул чөлөөт цаг ихтэйгээсээ 

эрхэлж  хүсэл зориг, үүрэг хариуцлага нь суларсан (орчин үеийн их 

сургуулийн насан туршийн баталгаат гэрээтэй багштай төстэй) 

“эрчүүдийн сахилга болон дайчин байдлыг хэрхэн хадгалах” асуудал 

байсан. Магадгүй ийм шалгаанаар Сансомын ажигласнаар “ялангуяа 

18 дугаар зууны эхэн үеэс ёс зориудын ёс суртахууны сурталчилгааны  

бодлого хэрэгжүүлснээр хүрсэн  хамгийн тодорхой үр дүн бол Бушидо 

буюу дайчдын зам хэмээгдэх ёс жаягийн төлөвшил юм.” 

 

Дэг журмын задрал     

 

Сургалтыг дэмжсээр байлаа. Гэхдээ хөхиүлэн дэмжих 

шаардлагагүй болсон байв.  Самурай нар түүний амтанд нэгэнт орсон 

байж. Күнзийн үзэлд суурилсан анги зиндааны ёс зүйдээ бушидог 

нэгтгэх эрмэлзэл нь тухайн хоёр үнэлэмж хоорондоо маш төстэй тул 

төвөггүй байсан бөгөөд,  оюуны сонирхлыг нь ан цав сатааруулж 

чадахгүй байлаа. Чу Шигийн номлолыг  шохоорхох сонирхол тэднийг 

олон чиглэлд залснаас зарим нь Токугавагийн дэглэмийн эсрэг багагүй 

чиглэж цаашдаа Японы үндэсний ухамсрын тулгын чулууг бүрдүүлсэн 

юм.  
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Иэясуд шинэ-Күнзийн үзлийг санал болгохдоо Хаяаши, түүнийг 

харийн үүсэл гаралтай хэрнээ өргөн дэлгэрсэн Буддизмтай зэрэгцүүлэн 

харьцуулж Чу Ши болон уугуул Шинтогийн уламжлалын хоорондох 

ижил төстэй шинж чанарыг онцлон харуулсан юм. Тэрээр асуудлыг их 

өвөрмөц байдлаар тайлбарлахдаа: 

Манай орон бол бурханы орон, Шинто нь Күнзийг дагагч Күнзийн 

сургуултай ижил юм. Хэдий тийм боловч Буддизм 

хүчирхэгжсэнээр хүмүүс Күнзийн болон Шинто сургаалийг 

орхисон. Хэн нэгэн  Шинто Күнз хоёр нь юугаараа ялгаатай вэ 

хэмээн асууж магад. Тэгвэл миний ажигласнаар ерөнхий зарчим 

ижил хэрнээ гагцхүү хэрэглээгээрээ ялгаатай гэж хариулна. 

Бурхдын үеийн ном судар болох Nihon Shoki (Японы он тооллын 

судар бичиг), Жоу багшийн [Zhou Dunyi, 1017-1073] Taiji tushuo 

(Бүрэн төгс тайлбарласан эрхэм дээд бурханы судар) харьцуулаад 

би үндсэн асуудалд нь ямарч  ялгаа олж харсангүй. Күнзийн 

Хааны зам нь өөрөө Шинто шашинд шилжиж, Шинто шашин нь 

өөрөө эргэж түүнд шилждэг. Энд “Зам” /Way/ гэсэн нэр 

томьёогоор Күнзийн замыг илэрхийлсэн бөгөөд энэ нь харийн 

онол сургаал гэж нэрлэгддэг зүйл биш юм. Харийн сургаал бол 

Буддизм юм.  

Ийнхүү санваартнаар (голдуу эмэгтэй) удирдуулж улирлын 

мөргөл, зан үйлээс бүрдэх үндсэн мөргөл нь хөдөө нутгийн нийгмийн 

бүлгийн амьдралд чухал байр эзлэх хэдий ч үндсэн онол сургаал болон 

наад захын энгийн ном сударгүйгэээс оюун санааны нэр алдаргүй 

байсан нутгийн мөргөл шүтлэгийг сургалтын ариун дагшин 

хэрэглэгдэхүүн болгосон юм. Үүнээс аль эрт боловсролтой шинэ-Шинто 

шашинтнууд  аль ч талаараа өөрсдийгөө Күнзээс хамаагүй илүү, 

Күнзийн сургаал  үнэн хэрэгтээ буруу номтны онол гэж мэдэгдэж байв. 

Күнзийн сургаалтай  холбогдон оюун санааны хууль ёсны эрхээ авсан 

Шинтоизм зуугаад жилийн дотор сэхээтнүүдийн гарт орж Хятадаас 

айж үзэн ядах үзлийн илэрхийлэл болж хувирчээ.  

 

Кокугаку: Үндэсний үзлийн өмнөх Японы хосгүй байдлын 

мэдрэмж  

 

1728 онд Киото дахь Инари сүмийн боловсрол мэргэжилгүй 

санваартан Када Азумамаро шогун Ёшимунэд хандан  Хятад албархуу  
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чамирхсан маягаар (“Таны өгөөмөр ач тусыг хүсэн гуйхаар 

хүндэтгэлтэйгээр хүргүүлж байна . . . өчүүхэн дорд би айдас түгшүүрийн 

дунд толгой мэхийн аймшиггүйгээр үгээ илэрхийлж байна”), хятадын 

сонгодог зохиолоос байнга иш татаж бичсэн өргөдөлдөө кокугаку 

хэмээх жинхэнэ төрөлх язгуур боловсрол олгох сургууль байгуулах 

зөвшөөрөл олгохыг хүсжээ. Тэрээр тухайн үеийн хэрэг явдлын дүр 

төрхийг танилцуулахдаа зарим зүйлд илэрхий худал хэлсэн нь  яг энэ 

шалтгааны хувьд сонирхол татаж байна:  

Иэясугийн цаг үеэс эхлэн номд гэгээрсэн эзэн хаад эрх мэдлийг 

олсон бөгөөд бичиг үсэгт суралцах эрмэлзлэл гайхалтай өсөн нэмэгдэж, 

түүний үр дүн нь илүү их гэрэлтэн харагдаж байсан. Цэргийн урлаг 

өмнөхөөсөө илүү төгс болж, улам илүү сүрдмээр, сайн бэлтгэгдэж байна. 

Даруу байр суурьтай Камакура удирдагч нарын түүхийг үүнтэй 

харьцуулж болно гэж үү? Уран зохиол дах Муромачи гэр бүлийн 

хүндэтгэлийг нэгэн  өдөр дурдаж болох уу? Энэ агуу энх амгалангийн 

эрин үеийг хадгалаж үлдэхийн тулд Тэнгэр бидэнд шударга өгөөмөр 

удирдагчийг илгээжээ. Авьяаслаг эрчүүд эрхэлсэн ажил мэргэжилтэй 

болж, хааны ордон төв тэгш хүмүүсээр дүүрэн болжээ. Юун түрүүн эзэн 

хааныг хүндэтгэн хуурамч зан гаргалгүйгээр засгийн төлөө өөрийгөө 

зориулж байна. Түүнээс доош түүнд хүндэтгэл үзүүлдэг даймё нарыг ой 

ухаандаа хадгалсаар байна. Учир нь түүний бодлого нь төгс болсон 

бөгөөд өөр зүйлд зориулах чөлөөт цагтай болж, тэрээр өөрийн бодол 

санаагаа эртний судлалд хандуулах болсон, тэдний ном сургаал бүрэн 

гүйцэт биш байвал эртний эрчүүдийн удирдан захирах журмыг гүнзгий 

судлах болжээ. Тэрээр  мянган алтаар ховор номуудыг худалдан авчээ. 

Хотын нэр төр, алдар цуутай эрдэмтэд түүнийг жишгийг даган ховор 

мартагдсан номуудыг хайж эхэлсэн. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ер 

бусын авьяастан зочид түүний ордонд овоорч байлаа. 

Мэдээж хэрэг 1728 он гэхэд Япон орон ойролцоогоор 100 жил 

хаагдсан бөгөөд гадаад гэрээ хэлцэл нь Японы  далайн эргээс жинхэнэ 

тусгаарлагдан хорионд байсан Хятад болон Голландын худалдаачдын 

жижиг урсгалаар хязгаарлагдаж байсан. Даймё нарыг яаж эрхэмлэн 

нандигнаж байсныг бид мэднэ. Хаан эзэн болон Киото дахь түүний 

хааны ордонд бакуфугийн дөрөвний нэгийг нь эзэмшиж буй нийт 

талбайн 1 хувийг таван зуу хуваасантай адил жилийн будааны өчүүхэн 

хэсэг болох 187.000 коку хуваарилан илэрхий үл хүндэтгэсэн байдлаар 

хандаж байсан. Авьяас чадвартай, боловсрол өндөртэй эрчүүдийн 

дийлэнх хэсэг нь Ёшимунэгийн өвөг дээдсийн үүсгэн байгуулсан бүтэц, 

зохион байгуулалтанд ажил олж чадахгүй байсан ба энэ нь тус 



23 
 

дэглэмийн хамгийн асуудалтай зүйл нь болж эцэст нь түүнийг нураан 

устгасан. Гэвч Када энэ бүгдийн алийг нь ч тэр мэдсэнгүй. Түүний 

хувьд тэрбээр бүхий л боломжит нийгмийн амьдралын хамгийн төгс 

шилдэгт нь амьдарч байсан бөгөөд ганцхан дутагдал нь төрөлх 

сургалтыг үл тоомсорлосон явдал байж. Тиймээс аргаа барсан тэрээр 

Ёшимунэгаас сургууль нээж болох хэсэгхэн газар өгөхийг гуйсан. 

Уугуул төрөлх  сургуулийг kokugakusha байгуулах үед шогуны 

захиргаанд сунаж мөргөх хүн байсангүй. Харин шинто сургаалийн 

эрдэмтэд тухайн үеийн дэг журмыг библийн номлогчийн ааг омгоор 

ердийн нэг хятад дохио зангаагүй, “бараг цэвэр япон маягаар” довтолж 

байлаа. Тэд  оюун ухааны зүй зохицол, (хятад) ном судлах омогшлийг 

үгүйсгэн түүний эсрэг уугуул япон уламжлалын онцлог шинж хэмээн 

үзсэн аяндаа гарах сэтгэлийн хөдөлгөөнийг  сөргүүлэн тавьж, тэр нь  ёс 

суртахууны чиглүүлэгчийн хувьд учрыг  тунгаахаас угаасаа давуу 

талтай нь  гэж үзэж байв. Тэдний оюунлагийн эсрэг өнгө аяс нь 

Германы шашны нигүүлслийн (Pietism) хөдөлгөөнийхөн, тэрч байтугай 

Романтик үзлийг санагдуулах ба Японы сонгодогт тулгуурласан тэдний 

зарим тайлбар Голландын devotio moderna-тай  төстэй байлаа. Хятад 

мэргэдийн оюун санааны эрх мэдлийг дагаснаар  Япон Тэнгэрийн 

заасан байгалийн замаасаа, Японыг бусад нийгмээс өндөрт өргөж, 

сайн сайхан байдлыг нь хангах мандлын бэлэг тэмдэг болсон ёс зүйн 

журмаас хазайлгасан гэж тэд үзэж байлаа. Тухайлбал, Шинтогийн 

сэргэн мандалтын манлайлагчдын нэг, Японы түүх болон уран 

зохиолын анхлан судлаач Мотоори Нуринага бичихдээ “Үнэн зам” бол 

“ганц бөгөөд бүх улс орон, Тэнгэр газар даяар нэг ижил. Гэсэн ч энэ зам 

гагцхүү манай Эзэнт хааны газар нутгаар нь зөв нэвтэрсэн” гэжээ. Ийм 

байсны учир нь Наран Тэнгэрээс эзэн хаадын удам угсаа шууд 

залгамжилсан тул “бидний газар нутаг  дөрвөн тэнгисийн бүх улс орон 

дээр гэрлээ цацруулах Тэнгэрийг гялалзуулагч охин тэнгэрийн уугуул 

нутаг гэсэн үг юм. Тиймээс манай орон бусад бүх улс орны анхдагч, эх 

сурвалж нь бөгөөд бүхий л талаараа  бусдаас илүү.” Хэрэв энэ төвөггүй 

мэтгэлцээний анхны угтвар нөхцөл таамаглалыг хэн нэгэн хүлээн 

зөвшөөрвөл дүгнэлт дагалдана. Юутай ч дүгнэлтээ эцэслэн шийдэхийн 

тулд Мотоори нэмж нотолгоо гаргахдаа: 

Манай орны түрүүлсэн бүх бүтээгдэхүүнийг жагсаалтыг гаргах 

боломжгүй. Тэдгээрийн дотор эн тэргүүнд нь эрчүүдийн амьдралд 

дэмжлэг үзүүлэгч цагаан будаа байсан ба үүнээс илүү чухал 

бүтээгдэхүүн үгүй. Манай будаатай эн тэнцэхүйц будаа гадаад 

оронд үгүй тул бусад манай бусад бүтээгдэхүүн бас давуу 
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зэрэгтэй. Энэ оронд төрсөн хүмүүс будаандаа дасч чанарыг нь 

угаас заяагдмал гэж бодох тул түүний гайхамшгийн талаар 

ойлголтгүй байдаг. Энэ оронд төрсөн тэд маш азтай хүмүүс 

учраас үнэн зүрхний угаасаа өглөө оройд өндөр чанарын будаа 

хэрэглэн сэтгэл хангалуун байдаг. (Тэр өчүүхэн сэтгэж  байв. 

Эсвэл тэр номлолоо хандуулсан хэсэг нь  тариачид биш байсан 

учраас японы хүн амын 80 хувь нь тариачид гэдгийг анхаарч 

үзээгүй баж болно.) Үүний тулд тэд гэгээн шүтээнд баярласан 

сэтгэлээ илэрхийлэх зүйтэй, гэвч тэд үүнд нь хайхрамгүй 

хандахаас би ихээр айж түгшиж байв”.  

Хирата Ацутанэ Японы давуу байдлын талаар тайлбарлахдаа 

ямар нэг байдлаар давтсан ч  илүү тодорхой илэрхийлсэн байсан. 

Түүний барьсан цорын ганц нотолгоо бол  уг асуудлаарх дэлхий дахины 

нэгдсэн байр суурь зөвшилцөл байсан бөгөөд түүндээ Голланд, Орос 

маш өргөн хүрээг багтаасан  юм. 1811 онд бичсэн “Эртний замналын 

хураангуй” (Kodo Taii) номондоо тэрээр бичихдээ: 

Дэлхий дээрх бүх хүмүүс Японыг Тэнгэр бурхдын газар нутаг 

хэмээн ойлгон биднийг бурханы үр удам гэж үздэг. Үнэндээ яг 

тэдний хэлсэнчлэн: ариун тэнгэр бурханаас ивээл хамгааллын 

онцгой тэмдэгтэй манай орон төрөн гарсан бөгөөд Япон болон 

дэлхийн бусад бүх орны хооронд асар их ялгаа байгаа тул 

харьцуулшгүй юм. Манай орон бол ямар нэгэн эргэлзээгүйгээр 

Бурханы газар нутаг ба гайхалтай цог хийморьтой, адислагдсан 

орон бөгөөд хамгийн даруу төлөв, хичээнгүй эрчүүд эмэгтэйчүүд 

бид бурханы үр удам билээ. Япончууд Хятад, Энэтхэг, Голланд, 

Сиам, Камбож болон дэлхийн бусад бүхий л орны хүмүүсээс тэс 

өөр бөгөөд илүү бардам ихэмсэг бөгөөд бид эх орноо Бурханы 

газар нутаг хэмээн дуудуулснаар өчүүхэн ч онгирох зүйл үгүй юм. 

Орчлон ертөнц дээр дэлхийн бүхий л газар нутгийг бий болгосон 

хүн нь бурхад бөгөөд эдгээр бурхад нь ямар нэгэн зүйлийг 

онцлолгүйгээр Япон оронд төрсөн юм. Тиймээс Япон бол 

бурхадын төрөлх нутаг бөгөөд энэ нь чухам Бурхадын газар нутаг 

хэмээн нэрлэх болсон шалтгаан юм. Энэ нь бүх дэлхий ертөнцийн 

итгэл үнэмшлийн асуудал бөгөөд маргаантай хэвээр байгаа билээ. 

Бидний эртний уламжлал хараахан нэвтрээгүй байгаа улс оронд 

ч гэсэн хүмүүс сүр жавхлантай гялбаа манай эх орноос цацардаг 

учраас Япон орныг ариун дагшин газар хэмээн хүлээн 

зөвшөөрдөг. 
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Япончууд өөрсдийн энэ их аз завшааныг анхааралгүй хайнга 

хандаж, бүхний дээд болсон өөрсдийн арга замыг  харийн мэргэдийн 

санаанаасаа зохиосон ёс зүйгээр сольсон ба уугуул бурхан шүтээнээ  үл 

тоомсорлон, бүр элэглэн шоолж учир  шалтгааны сүмд мөргөж байсан. 

Юуны өмнө үүнийх нь төлөө kokugaku эрдэмтэд Күнзийн үзлийг зэмлэж 

байв. Энэ нь өөрсдийгөө бодсон гүйлгээ ухааныг хүмүүст суулгасан юм. 

Тэд дайралтыг үнэхээр зэвүүцэлтэй хүлээн авсан тул хүмүүсийн угийн 

мунхаглалыг бүрэн бүтэн үлдээсэн харь Буддизмын буруушаал 

зэмлэлийг хүлээн авах хүсэлтэй болов. “Уугуул язгуур сургалтын”-ийн 

эртний төлөөлөгчдийн нэг Камо Мабучи 1765 онд бичихдээ:  

Эрт дээр үед Япон орныг Тэнгэр газрын байгалийн жаягийн 

дагуу захирч ирсэн. Энд Хятад шиг өчүүхэн зүй зохисжуулалтыг 

хэт шүтэн бишрэх хандлага  огт байгаагүй боловч гэнэт уг номлол 

хилийн чанадаас энд шилжин ирээд маш хурдацтай тархан 

гүндүүгүй зантай эрчүүдэд үнэн мэт санагдсан юм. Эртээ урьд 

цагаас үеэс үе дамжин  сайн сайхан амьдралтай байсан ч  

Күнзийн номлол тархан дэлгэрснээр ...  үймээн самууныг өдөөсөн 

юм. ...Зарим хүмүүс Буддизмын хор уршиг гэж ярьдаг ч энэ 

номлол нь эрчүүдийг мунхаг болгодог учраас айхтар хорон муу 

санааг илэрхийлдэггүй, эцэст нь хүмүүс нь мунхаг биш бол 

удирдагчид нь хөлжин цэцэглэж чадахгүй. 

“Гэгээн мэргэд зөвхөн өөрсдийн ухаалаг чадвараараа  л бусад хүмүүсээс  

шилдэг байдаг” хэмээн Мотоори тойруулж нуршин тайлбарласан. 

“Үнэн хэрэгтээ тэд бүгдээрээ хуурамч хүмүүс”. Хүний учир шалтгааны 

ухааныг эрхэмлэснээр тэдний төрөлхийн ёс суртахууныг үгүй болгон, 

нийгмийн дэг журмыг устгаж, мэдлэг нь угаасаа ялзрах тул кокугаку 

эрдэмтэд оюун ухааныг цөөн хүрээнд хязгаарлах ёстой гэж үзэж байв. 

Камо бичихдээ “Хүн мэдлэгийг хэрэглэж ашиглаж болно гэж 

дэврүүнээр шийдсэн цагаас хойш “бүхий л хорон муу санаа хүмүүсийн 

дунд үүсэн бий болсон бөгөөд эцэст нь дэлхийг үймээн самууны байдалд 

хүргэсэн. ... Дэлхийд зөвхөн нэг хоёр хүн л эрдэм мэдлэгтэй байхыг 

хүсүүштэй, хэрэв хүн бүр  эзэмших болбол үр дүнд нь аймшгийн эмх 

замбараагүй үймээн гарч эцэстээ эрдэм мэдлэг хэрэггүй болно” гэжээ. 

Иймээс эрдэм мэдлэггүй нь нэгэн төрлиййн бахархал, санаа сэтгэлийн 

хир буртаггүй ариун чанарын найдвартай үзүүлэлт байсан юм. Ийм 

байдлаар Хирата Күнзийн эрдэмтэн Дазай Жуны эсрэг үгээр дайран 

зэмлэж байв.  Дазай Күнзийн үзэл өргөн дэлгэрэхээс өмнө япончуудад 

ёс суртахуун үгүйлэгдэж байсан бөгөөд хүнлэг, энэрэнгүй сэтгэл, 

шударга шулуун байдал, соёлч боловсон байдал, хөгжмийн бүтээл, 



26 
 

ачлал элбэрэл, ах дүүгийн барилдлага гэх мэт ойлголтын уугуул Японы 

зарчмын илэрхийлэл байгаагүй хэмээн өгүүлжээ. Хятад номыг 

дургүйцсэн хэлэлцүүлэг хэмээн хүчтэй нэрлэсэн бүтээлдээ Хирата 

“Күнзийн хоосон номлогч, бусад эрдэмтдийн дийлэнх хэсэг нь Хятад 

зүйлсийг алагчлан үздэг” гэж дурдаад: 

Тэд Арга билгийн номлолыг Хятадууд эзэмшдэг гэсэн санааг хэт 

дэвэргэсэн бөгөөд эртний Япон оронд Хятадынх шиг номлол 

байгаагүй хэмээн зарлан тунхагласан юм. Хэдий их дургүйцэл 

зэвүүцлийг Япон оронд төрүүлсэн ч тэдний нотолгоо дүүрэн 

алдаатай байсан. Хүнлэг, энэрэнгүй сэтгэл, шударга шулуун 

байдал, ачлал элбэрэл гээд энэ бүгд зүйл бол хүний зохистой 

араншинг захирч удирдах зарчим юм. Хэрэв тэд үргэлж л хар 

аяндаа мөрдөж, огт зөрчил гаргахгүй бол тэдэнд заах 

шаардлагагүй. Хэрэв эдгээр нь зан араншингийн тогтмол 

хэмжүүр аваас  “Арга билгийн”  шаардлага юу вэ?... Эртний 

Япончууд бүгдээрээ хүнлэг энэрэнгүй сэтгэл, шударга шулуун 

байдал, таван чухал эерэг шинж хэмээн хятадуудын нэрлэсэн 

заншлыг  ямар нэгэн байдлаар нэрлэх, заах шаардлагагүйгээр 

байнга зөвөөр хэрэгжүүлж байсан. Тиймээс ямар нэгэн зүйлийг 

“Арга билиг” хэмээн тогтоох шаардлагагүй юм. Энэ бол уг 

чанартаа Япон орны япон чанар бөгөөд дэлхийн бусад оронтой 

харьцуулах Японы давуу байдлын гайхалтай жишээг үүнээс харж 

болно. Хятадад эхнээсээ л хорон муу зуршил байсан бөгөөд хүн 

төрөлхтөний зан авир зохистой байх хэмжээнээс дэндүү хол 

туйлын ёс суртахуунгүй байсныг би өмнө нь дурсах хэд хэдэн 

боломж гарсан учраас дурссан. Чухам иймээс эртний цаг үеийн 

олон гэгээн мэргэд Хятадуудыг чиглүүлэн зааварлаж  байсан 

учиртай. ...Эртний япон ямарваа нэгэн арга билиггүй байсан нь 

улс орны хамгийн магтууштай шинж бөгөөд хүмүүст чиглэл 

өгөхөөр Арга билгийн ухааныг боловсруулан бүтээсэн явдал бол  

улс орны хувьд шившиг юм.  

Кокугакугийн үнэлэмж нь  бараг тухайн цагт давамгайлж байсан 

эртний Германы романтизмтай гайхалтай адил төстэй. Аль аль нь 

иргэншлийг буруушааж, болхи “байгалийн” аж төрөх ёсны давуу талыг 

;өвийлгөн магтдаг, хоёулаа  учир шалтгааны ухааныг шүүмжлэн  

сэтгэлийн чөлөөт илэрхийллийг сайшаан магтдаг. Аль аль нь тухайн 

нийгмийн гажгийг тодорхойлж, мартагдашгүй өнгөрсөн үеийг 

сайшааж, хоёулаа  харийнхантай холбоотой бүхнийг зэмлэж байсан 

юм. Мэдээж тэдэнд ялгаа бий. Романтикуудын бодолд суусан болхи 
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Христийн үзлийн оронд кокугаку үнэлэмжээ Шинтогоос авсан бөгөөд 

орчин үеийн Өрнөдйин нийгэм, ялангуяа Францын тухайд эзэлсэн байр 

суурийг Японы эрдэмтдийн хувьд Хятадын Күнзийн үзэл эзэлж байв. 

Гэсэн хэдий ч шинэ-Шинто онолчдын зарим номлол тухайн үеийн 

Германы сурталчидтай бараг үг үсгээрээ ижил байсан. Жишээлэхэд, 

Романтикууд яруу найргийг хүний оюун мэдлэгийн хамгийн төгс 

хэлбэр хэмээн гайхалтайгаар магтан дуулдаг (”Athenaeum Fragment”-

ын 116 дугаарт тодоор илэрхийлсэн нь бий.) Японы шүлгийн урлаг 

Романтизмыг орлож чадах нөхцөлд Камо Мабучи  “Японы яруу найраг 

хүний сэтгэл зүрхэнд оршдог. Магадгүй практик хэрэглээгүй мөн 

туурвилгүй үлдсэн мэт боловч хэн нэгэн яруу найргийг сайн мэдэх бол 

дэлхий дахины  дэг журам, эмх замбараагүй байдлыг захирах шалтгаан 

үндэслэлийг ямар нэгэн тайлбаргүйгээр ойлгоно” гэж хүлээн 

зөвшөөрсөн.  Учир шалтгаан бол “жам ёсны “бус” гэх Хаманнын 

үгүйсгэл, бүдэг бадаг баримжаа “үзэл санаагаар” тодорхой ойлголтыг 

орлуулах Адам Хаманны зарчим,  Хердерийн мэдэгдсэнээр “бүхий л 

сургалт бол чөтгөрийн зүйл”, Оссианы эсээ найрагт “онгон байгальд 

илүү амьдрал, илүү идвхтэй хүмүүс, сэтгэл татам сул чөлөөтэй, утга 

уянгын үйл явдлаар дүүрэн байх нь жинхэнэ яруу найргийн урлаг” 

хэмээн тунхаглан тунхагласан зэргээр соёлын давуу байдал, ер нь 

амьдралыг учир зохисгүйгээр тайлбарлах романтик үзэл баримтлалд 

кокугавагийн төстэй жишгүүд бас байлаа. Камо “онолын оылголтоор 

тайлбарласан аливаа зүйлс үхмэл амьгүй байдаг. Харин тэнгэр 

газартай хамт оршихуй аяндаа л цаанаасаа амьтай, идэвхтэй байдаг.” 

гэж үзсэн. Романтик хэтрэлүүлэг нь Японы эелдэг боловсон байдлын 

илэрхийлэлтэй тохирдоггүй учраас тэрээр өөрийн илт шулуун үзэл 

бодлоо зөөлрүүлэхийг оролдсон ч бүтээгүй. “Би ингэж хэлэх гээгүй” 

хэмээн тэрээр хуурамчаар хэлээд “бүх зүйлийн талаар ерөнхий 

ойлголттой байна гэдэг тийм ч сайхан санаа биш боловч хүмүүс энэ 

чиглэлээр барилгүйгээр явах нь нийтлэг байдаг. ...Эмч нар ихэвчлэн 

Хятад ном судар судалж дагадаг  ч ховорхон тохиолдолд л тэд ямар 

нэгэн өвчнийг анагаадаг. Харин энэ нутагт ямар нэгэн учир 

шалтгаангүйгээр, онолын үндэслэлгүйгээр байгалаас заяасан э эм тан 

бүх өвчнийг алдаа мадаггүй эмчилдэг. Эдгээр зүйлст хүн сэтгэлээ 

зориулах нь сайн хэрэг” хэмээсэн. Материаллаг иргэншлийн хувьд 

(Романтикууд ч  амар амгаланг устгахгүй хэмээн буруушааж байсан) 

“эрт үед үг хэллэг болон эд зүйлс цөөвтөр байсан. Эд зүйл цөөхөн байх 

үед зүрх сэтгэл нь үнэн сэтгэлийнх байж, хүнд хэцүү сургалт  

шаардагдахгүй.” 
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Германы Романтикуудтай адил өөрсдөдөө тохиромжтой үед 

Токугавагийн сэхээтнүүд харьцангуй бөгөөд тухайн үедээ ерөнхийдөө 

давуу талтай гэж үзэх күнзийн уламжлалтай төрөлх соёлын тэгш 

байдлыг хангавал сэтгэл ханаж байв.  Тэд “Аливаа зүйлийн төгс шинж 

бол бодит байдал” (Романтикуудын хувьд Хэрдэрийн томьёолсон) гэсэн 

зарчмаар оршин тогтнох хосгүй өвөрмөц онцлог буюу ахуй шинжээ 

даган мөрдсөн үедээ л нийгэм  хамгийн жаргалтай, тиймээс Күнзийн 

үзэл хэдий Хятаддаа хичнээн ашиг тустай ч  Японд хэрхэвч зохистой 

бус гэж үзэх хандлагатай байв. Гэвч энэ соёлын релитивизм нь тэр 

дороо л ёс суртахууны шинэ хэмжээгүй эрхт ёсонд хөтөлж угаасаа 

давуутай гэсний оронд тэгш байдлын нэхэмжлэл орлож гарч ирсэн. 

Энэ  хүрээнд Күнзийн онолыг үргэлжлүүлэн дэмжих нь алдаатай 

төдийгүй ёс суртахууны хувьд ч гэсэн буруушаалтай зүйл байсан. 

Мотоори маргахдаа: 

Аль нь анхдагч вэ гэсэн асуултад хариулахаас түр хойш тавьж, 

хэлээд Хятад болон Японы ойлголт төсөөллийн ялгааг гаргая. 

Хятад байр сууринаас харахад Японы ойлголт буруу, Япон 

талаасаа Хятадын ойлголт буруу. Гэвч эсэргүүцэгч зөвхөн 

Хятадын ойлголтыг магтан үнэмлэхүйжүүлэхийг оролдож, 

түүгэрч барахгүй манай Эзэнт гүрний өнө эртний төрхийг 

үгүйсгэж байна. Энэ бүхэн сохор шүтлэг,, дур зоргын үйлдэл биш 

гэж үү? Энэ асуултанд магадгүй тэрээр “дэлхий ертөнц бол нэг, 

хятад, японы гэсэн ойлголтын ялгаа байхгүй бөгөөд тэр нарийн 

зааглал ялгаа гаргахыг оролдож буй хүмүүст л бий” гэж хариулж 

болзошгүй. Гэвч эсэргүүцэгч зөвхөн хятад ойлголт төсөөллийг 

хамгаалан бидний Эзэнт гүрний газар нутгийн эртний зүйлст 

эргэлзээ төрүүлэхүйц ялгаатай байдлыг үүсгэн Хятадад талтайгаа 

харуулж байна. ...Эдгээр улс орны хооронд ямар нэгэн ялгаагүй 

байсан ч өөр өөрийн уламжлал, ойлголт төсөөлөл болон өөрийн 

уламжлалын дагуу ойлголт төсөөллийг буй болгох нь  дэлхийн улс 

оронд байвал зохистой. Бидний Эзэнт гүрний нутаг бол дэлхий 

даяар гэрэл цацруулсан их охин тэнгэрийн эртний арга замыг 

зөв дэлгэрүүлсэн эзэмшлийн хувьд дэлхийн бусад хэсгээс 

давуутай юм. Бидний эртний номлолыг зохиомол хуурамч гэж уг 

номлолыг хаялуулахаар утгагүй харийн байр сууриас шахаж 

шаардах нь урван тэрсэлсэн хорт санаа юм. 

Камо Мабучи зугууханаар ижил төстэй байдлаар сургахыг заахыг 

оролдсон ч адил дүгнэлтэд хүрсэн. Тэрээр бичихдээ “зам хүмүүсийг  

онгон ой талд амьдарч байх үед аяндаа бий болсон шиг” “Тэнгэр 
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Бурханы номлол  аяндаа л Японд дэлгэрсэн. Энэ номлол нутгийн  уугуул 

төрхтэй байсан тул   бидний эзэн хаад энэхүү хөгжил цэцэглэлтийг 

хөхиүлэх үндэс болсон.” Гэвч Күнзийн сургаал  Хятадад байнга дэг 

журамгүй хямралыг бий болгоод зогсохгүй одоо Японд яг адил нөлөө 

үзүүлж байна.  Гэсэн ч энэхүү байдлыг гэнэн санаандгүйгээр үгүйсгэн 

энэ бол улс орныг удирдах сургаал гэж андуураг Күнзийг бишрэн 

шүтэгчид байна гээд боддоо! Энэ бол туйлын муухай хандлага.” гэжээ.  

Күнзийн сургаалийн сүйтгэх хор уршгийн  зэвсэг нь үндэслэл 

шалгтгааныг дэлгэрүүлэх ажил байв. Хүмүүс хорвоо ертөнцийн нууц 

оньсыг тайлж унших чадвартаа итгэлтэй болсноор тэдний зүрх сэтгэлд 

эргэлзээний үрийг тарьсан.  Тэд бурханы үйлдлийг ойлгохгүй тул  итгэл 

үнэмшлээ алдсан. Камо “Япон орон үргэлжид л үнэнч шударга 

хүмүүсийн орон байсан. Цөөхөн хэдэн сургаалийг мөрдөж, Тэнгэр 

газрын гэрээслэлийн дагуу ажиллаж л байвал улс орон ямар нэгэн 

онцгой удирдамжгүйгээр дэвжих боломжтой. юутай ч Хятад номлол 

нэвтэрч хүмүүсийн эстгэл зүрхийг бохирдуулж байсан” гэж 

гомдолложээ. Мотоори түүнтэй дуу нийлүүлэн: “Эртний хүмүүс бурханы 

үйлдлийг өөрийн оюун ухаанаар нотлох гэж огт оролдож байгаагүй, 

харин сүүлийн үеийн хүмүүс Хятадын нөлөөгөөр учир шалтгаанд донтон 

хорхойсч эхэлсэн”. Ийм байдлаар тэд өвөг дээдэсийнхээ сургаалыг 

орхин нийгмээ үймээн самуунд өртүүлжж, эцэстээ кокугава нийгмийн 

шүүмжлэлийн хэлбэр болсон.  

Германы дэврүүн үзэл сөрж эсэргүүцсэн соён гэгээрлийн 

(Aufklarung) учир шалтгааны  ухаанд тулгуурлан нарийн 

боловсорсонтой адил  кокугаку арга барилаа Күнзийн үзлээс авсан нь 

хачирхалтай. Эртний Японы утга зохиолтой, түүнээс илүүтэйгээр 

кокугаку сургалтын  үндэс суурь болсон хэлтэй холбогдох нь Чу Шигийн 

номлолын бодит байдлын шинжийг илэрхийлсэн. Бас нэгэн үндсэн 

бүрэлдэхүүн хэсэг болох төрөлх түүхээ судлах сонирхол (Токугава 

Мицукунигийн Dai Nihon shi хамгийн нэр алдартай нь) мэдээжийн 

хэрэг эхэндээ түүхийг онцгойлох Күнзийн үзлээс дэмжигдэж ирсэн. 

Эсрэг эргэж босохоосоо өмнө Соён гэгээрлийг дагаж  байсан Германы 

анхны романтикууд шиг кокугаку эрдэмтэд Күнзийг эсэргүүцэгч 

болохоосоо өмнө күнзчүүд байсан. Тэдний күнзийн үзэл (тэгээд бакуфу) 

хэл зүйн ухаан, түүх шашдирыг сонирхох урам өгч, улмаар тэднийг 

эзэн хаанд төвлөрүүлж Токугавагийн дэглэмийг (анх далдуур) 

шүүмжлэхэд гарцаагүй хүргэсэн. Камо Мабучи өндөр дуугаар хэлэхдээ:  
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Күнзийн үзэл нь хүнийг зальхай овжин болгон улс орон даяар 

боолын сэтгэхүйтжилт болтлоо эздээ хэт тахин шүтэхэд хүргэсэн. 

Сүүлдээ эзэн хаанаа гутаан доромжлон аралд цөлөхөд хүрсэн. Энэ 

нь улс оронд хятад үзэл санаа халдварласнаас болов. ... Эрт үед 

манай улс орон ийм байгаагүй. Тэнгэр Бурхан болон газар 

дэлхийн жамыг даган биелүүлж ирсэн. Эзэн хаан нар сар байж, 

албат од эрхсийг захирч байлаа.  Хэрэв од эрхэс нар сараа 

хамгаалж байсан бол одоогийнх шиг үүнийгээ нуухгүй. Нар сар 

од гараг үргэлж Тэнгэрт оршдог шиг бидний эзэн нар сар, албат 

од эрхэс балар эрт үеэс ямар нэгэн өөрчлөлтгүйгээр оршин 

тогтнож, дэлхий ертөнцийг шударгаар зохицуулж ирсэн. Гэтэл 

зарим  жудаггүй эрчүүд гарч ирснээр  эзэн хааны хүч суларсан 

гэжээ.   

Кокугакугийн эрдэмтдийн хятадаас цэрвэж айх үзэл, Япон 

угаасаа дээд язгууртай гэх санаа хэдийгээр цөөхөн оюунлаг хэсгийн 

хүрээнд байсан ч болон үндэсний ухамсар газар авч буйн бэлэг тэмдэг 

хэмээн тайлбарлах боломжгүй. Яг жинхэнэ эрдэм оюуны сонирхлоос 

гадна өөр юу эдгээр  хүмүүсийг Японы үндэсний уламжлалыг онцолж, 

Японы хосгүй төрхийн мэдрэмжийг илэрхийлэхэд (үүгээрээ үндэсний 

үзэлтэй адил биш) хүргэсэн нь мэргэжлийн асуудал байсан бөгөөд 

Романтик үзэлтэн болсон германы сэхээтэнд тохиолдсонтой адил зүйл 

байв. Сургалтыг дээдэлсэн Токугава нийгэмд боловсрол нь нийгэмд 

дээш ахиж дэвших шат,  ялангуяа самурай нарын хувьд тэдний 

онолын элит зиндаанд нийцэхүйц албан ёсны байр суурь, нэр хүндийг 

олж авах цорын ганц арга зам байв. Учир нь бакуфугийн дээд зэргийн 

удирдлагын албан тушаал эрхлэх эрхийг тодорхой дээд зиндааны гэр 

бүлээр хязгаарлаж байснаас гадна тэдэндээ ч хүрэлцээгүй байлаа. 

Төрөөс дэмжлэгтэй Чу Шигийн уламжлалын Күнзийн эрдэмтэн мэргэд 

хэт олширч тэдний дундах өрсөлдөөн нэн хурцадмал байжээ. Энэ 

өрсөлдөөнөөс зайлсхийж илүү амжилт олохуйц мэргэжлийн албаны орон 

зайг кокугаку хангасан. Үнэн хэрэгтээ Мотооригийн зарим нэгэн 

нөхөрсөг бус шүүмжлэгчид түүнийг “күнзийн ухааны аль хэдийн 

чихэлдсэн орон зайнаас илүү амар хүлээн зөвшөөрөгдөх боломж олгосон 

Үндэсний мэдлэгийн сургалтыг барьж авсан” хэмээн битүү үг хаяж 

байв. Энэ хэлэлцүүлэгт иш татсан Япон уламжлалын үндэс номыг 

зохиогчид Мотоорид талтай хандаж нь энэ санаа бодлыг гаргасан нь 

ойлгомжтой.iii  

Эдгээр сэхээтнүүдийн сэтгэл санаа болон тэдний онцлон 

илэрхийлсэн хосгүй төрхийн  аль аль нь үндэснийх байгаагүй. Тэдний  
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бодол ухаанд олон түмний бүрэн эрх ямар нэгэн орон зай олоогүй бөгөөд  

тэд хэдийгээр өөрийн сургаалыг Күнзийнхтэй тэгш (түүнээс илүү давуу) 

байхыг шаардаж байсан ч хэрэв тэднийг Японы тариачидтай, бүр 

муугаар наймаачидтай адилтгавал уцаарлан бухимдах байлаа.. Тэдний 

нийгмийн дүр төрх нь үндэсний үзлээс ургах ойлголтоос маш ихээр 

ялгаатай байсан бөгөөд тэд үндэстний ойлголтыг ухаарах чадваргүй нь 

лавтай.  

 

Голланд судлал: Өрнөдийг зэрвэс тольдохуй  

 

Кокугаку тайлбар бол Чу Шигийн Күнзийн сурталчдын хуучинсаг 

номлолын хэтрэлтээс үүдэлтэй оюуны бүтээлийн ялгаварлал гаргах 

оролдлого болохыг  тухайн цаг үеийн самурай нарын дунд дэлгэрсэн 

хэд хэдэн оюуны хөгжлийн хандлагын зөвхөн нэг чиглэл байсан 

баримтаар нотлогддог. Зарим Япон гүн ухаантан  сүүлийн үеийн хятад 

сэтгэгч Ван Янмины (Японоор  1472-1529 оны хооронд амьдарч байсан 

Оёмэй) өөрийгөө шинжихүйг хянах сургаалыг дагахаар сонгосон.  Энэ 

чиг хандлага  ном судлал болон онолын таамаглалын эсрэг зөн совинг 

сөргүүлэн тавьдаг Пиетизм болон Романтизмтай (Чу Шигийн Күнзийн 

үзэл ба Ауфкларунгтай шинжигй тусгасан) тодорхой төсөөтэй байсан. 

Энэ нь бас феодалын дайчдын  эрхэмлэдэг Зэн Буддизмын 

дэмжлэгтэй, “шилдэг самурай ” дунд олон даган баясагчтай чанар 

болох төрөлхийн ёс суртахууны мэдрэмж, өөрийгөө хянахуйг 

чухалчилдаг. Үүний эртний төлөөлөгч нь 17 дугаар зууны эхний хагаст 

Накай Тожу, сүүлийн хагаст Кумазава Банзан нар байв. Мейжийн 

хувьсгалын олон удирдагчид үүний нөлөөнд орсон байлаа.  

  Японы сэхээтнүүдийг Өрнөдийн шинжлэх ухаан, улмаар 

Өрнөдийн сэтгэлгээтэй танилцуулсан рангаку буюу “голланд судлал” 

бол хамгийн чухал нь юм. Японы оюун санааны түүхийн зарим 

судлаачид рангакугийн  үүслийг Иенобу болон Иецугу шогунуудын 

багш, зөвлөгч Арай Хакусекигийн 18 дугаар зууны эхээр хэвлэсэн хоёр 

номтой холбон үздэг. Уг ном Баруун Европын орнуудын газарзүй, 

нигймийн нөхцөл байдлыг өгүүлэх бөгөөд Дэжима дахь  голландчууд 

болон 1708 онд Японд ирж амжсан Сицил номлогч Жиованни 

Сидоттитай Aрайгийн уулзсан ярианд тулгуурласан. Тухайн цаг үед 

барууны мэдлэгийг зарим талаараа сонирхох авч цөөн хэдэн юм үзэж 

сэтгэл шулуудсан сэтгэгчдийн хүрээнд хязгаарлагдмал байв. Күнзийн 

үзэлтэй тэрслэгч алдарт Огю Сорай  бакуфуг дэлгэрүүлсэн зорилгоос 
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зөрчилдөх тул  барууны номыг хорьсон хоригийг эсэргүүцсэн маргаж 

байлаа. “Энэ хоригийн улмаас Христийн сургаал юу болохыг хэн ч 

мэдэхгүй” хэмээн тэр бичжээ. “Бид сайн мууг нь мэдэх шаардлагатай 

тул  албан тушаалтнууд энэ сэдвээр биднийг  төсөөлөлгүй үлдээх ёсгүй, 

...учир нь. Будда, Шинто болон Күнзийн үзэлтнүүд түүний алдаатай 

эсвэл хор уршигтайг нотлож чадахуйц байх ёстой ч тэд номыг нь 

үзэхгүйгээр тэгж чадахгүй см.” 1720 онд Ёшимунэ Хятадын хааны 

ордонд зориулж барууны хүний   боловсруулсан одон орон судлалын 

нэвтэрхий тольтой танилцах зайлшгүй ш,аардлагын (зурхайчын 

зөвлөгөө хэрэгтэй болоход япон цаг тооны бичгийг найдваргүй гэж 

үзсэн) улмаас  хоригийг цуцалсан. Христийн номлолыг сурталчилсан 

номоос бусад барууны ном зохиолыг  хүлээн зөвшөөрснөөр цэргийн 

технологи ялангуяа буу зэвсэг, эм болон одон орон судлалыг түлхүү 

анхаарсан ерөнхий сонирхол бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Барууны хэлний хамгийн наад захын мэдлэгийн дутагдал  гол бэрхшээл 

байв. Анхны өөрөө хэл сурах гарын авлага (мэдээж голланд хэлний) 

дөнгөж 1783 онд хэвлэгдсэн. 

Голланд судлалыг үндэслэгчдийн нэг Сугита Гемпаку  түүний 

үүссэн цаг хугацааг 18 дугаар зууны төгсгөлөөр, бүр тодруулбал тэрбээр  

өрнөдийн шинжлэх ухааны Хятадын гүн ухаанаас маргашгүй 

давуутайг өөрийн биеэр мэдэрсэн 1771 оны хавар хэмээн тогтоосон. 

Зохиогчийн хувийн дүгнэлтийг бодит баримтаар нотолгоожуулж,  оюун 

ухааны дүгнэлтийг туршилтаар нотлох хэмжүүрийг ашиглагдаж 

болохыг ухаарч, сургалтын үндсэн агуулга бол бичлэг бус харин 

жинхэнэ орших бодит байдал гэж тодорхойлолсноор  мэдлэгийн мөн 

чанарыг өөрчлөн хувиргаж, улмаар дэлхий ертөнцийг бүхэлд нь үзэх 

ойлголтыг өөрчилсөн. Энэ бол шашны сэхээрэлтэй адил дэлхийг 

донсолгосон туршлага, рангакутай зэрэгцэн орших  бусад урсгалаас 

хавьгүй гүн гүнзгийрсэн танин мэдэхүйн шилжилт төгөлдөршил болон 

Күнзийн үзлийн давамгайллыг юунаас илүү хүчтэй сөрсөн сорилт 

байлаа. Сугита энэ хувьсал өөрчлөлттэй холбоотой нээлт, эрх чөлөө, 

сэтгэл хөөрлийн мэдрэмжээ гайхалтай дүрслэн олон түмэнд дахин  

өгүүлэх зохистой дурсамжаа “Голланд судлалын оршил” хэмээх хувийн 

тэмдэглэлдээ үлдээсэн.  

Сугита нь уламжлалт анагаахаар мэргэшсэн мэс засалч байв. 

Тэрээр Голландын эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны талаар сонсож 

мэдсэн бөгөөд түүний давуу талаар найз нөхөддөө байнга ярьдаг байв. 

Тэд ярилцахдаа “Бидний олж мэдсэнээр туршилт шинжилгээний 

Голландэрдмийн арга үнэхээр гайхамшигтай. Хэрэв бид тэдний  номыг 
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шууд ойлгодог бол ихээхэн ач тустай. Гэвч энэ салбарт сэтгэл шулуудаж 

ажиллах хүн үгүй нь харамсалтай. Бид яаж ийгээд  анхлан замчлагч 

байж чадах уу? Үүнийг Эдод хэрэгжүүлэх боломжгүй. Магадгүй 

орчуулга хийж өгөх хэлмэрч Нагасакид байгаа эсэхийг тодруулбал 

сайн. Хэрэв нэг  ном  бүрэн орчуулбал  улс оронд хэмжээлшгүй их ашиг 

тусыг өгнө.” гэжээ. Гэвч “хүслээ биелүүлэх боломжгүй” хясал тэдний 

удаан хугацааны туршид хийж чадах зүйл байсан.  

Тэгээд Сугита Tabulae Anatomicae хэмээх хүний биеийн тухай 

Голланд номыг “ид шидтэйгээр”  олж авсан. Тэр  “Би энэ номын зураг 

тайлбарыг бодит зүйлтэй харьцуулж үзсэн цагаас эхлэн энэ улс орны 

Голланд судлал эхэлсэн”гэж бичжээ. Хэдэн сарын дараа аз завшаан 

өөрөө ирж тэрээр цаазлуулах ялтай гэмт хэрэгтний биеийг задлан 

шинжлэхэд гэрчээр уригдсан. Бараг арван хоёр жилийн турш өвөрлөж 

явсан мөрөөдөл нь биелсэн.  

Нэгэн удаа хамт ажилладаг Косуги Гентеки  хүний биед 

нарийчилсан задлан шинжилгээ хийх учрал тохиолдсон. ... 

Анхны зүсэлтийг хараад л Косуги эртний хүмүүсийн хэлсэн бүгд 

худал, итгэж болохгүй юм байна гэж ойлгосон. “Эртний хүмүүс 

есөн дотоод эрхтэн байдаг гэж хэлсэн бол одоогийн үеийн хүмүүс 

түүнийг нь таван цул  болон зургаан дотоод эрхтэнд хуваадаг. 

Энэ нь зөрүүтэй” хэмээн Косуги нэгэнтээ хэлсэн байдаг. Энэ цаг 

үе буюу 1759 онд доктор Тоёо Zoshi буюу “Дотоод эрхтэн” нэртэй 

ном хэвлүүлэн гаргасан. Түүнийг уншсанаар надад ч гэсэн хэзээ 

нэгэн өдөр задлан шинжилгээнд орох боломж гарна хэмээн 

найдаж эхэлсэн. Хүний бие эрхтэний голланд номыг худалдаж 

авах үедээ ч энэ хоёр номыг хооронд нь харьцуулан аль нь 

үнэнийг зөв дүрсэлснийг мэдэхийг хүссэн.  

Энэ ер бусын азтай тохиолдолд сэтгэл хөдөлсөн ч сайхан 

боломжийг ганцаараа ашиглах нь хувиа бодсон хэрэг болно хэмээн 

үзээд хоёр найзыгаа урин уг саналаа хуваалцсан байна. Бэлтгэл хийх 

үедээ хоёр нөхөр нь Голланд номыг гүйлгэн хараад зүрхний тайлбарлалт 

Хятадын анагаахын номонд тодорхойлсноос өөр байсныг олж харсан 

боловч ямар нэгэн дүгнэлт хийлгүй орхисон. “Задлан шинжилгээг 

харахаас өмнө бидний хэн нь ч итгэлтэй байгаагүй” хэмээн Сугита 

бичсэн байдаг.  

Задланг гүйцэтгэж байсан ертэй хөгшин хүн эрүүл саруул хүн 

байсан.  
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Тэрээр хар залуугаасаа л олон задлан  хийсэн туршлагатай бөгөөд 

олон хүний цогцост задлан хийсэн хэмээн сайрхаж байлаа. 

Эдгээр задланг eta ангийн хүмүүс гүйцэтгэж байв. ...Тэр өдөр 

нөгөө хөгшин энэ ийм эрхтэн, тэр тийм эрхтэн хэмээн зааж 

байсан. Зүрх, элэг, цөсний уут, гэдэс зэргийг тодорхойлсоны 

дараа тэрээр нэргүй бусад эрхтэнийг харуулсан. “Би эдний 

нэрийг мэдэхгүй гэж тэр хэлээд, гэвч би хар залуугаасаа л нэлээд 

хэдэн цогцост задлан хийсэн. Хүн бүрийн л хэвлий дотор энэ тэр 

эрхтэн байсан.” 

Голландын хүний биеийн хүснэгтийг харсны дараа Сугита 

артерийн судасны гуурсан хоолой, хураагуур судас, ... булчирхайг олж 

харснаа ойлгосон. Хүн амины хэргийн мөрдөгч задлан хийгч эр тэдэнд 

хэлэхдээ задлан хийх бүртээ нарийн мэргэжлийн эмч нарт учир 

битүүлэг тэдгээр эрхтэнийг хэлж өгч байсан ч тэдний хэн ч түүнийг юу 

болохыг нь асууж сураагүй юм. Тэгээд тэд задлан хийсэн цогцсоо 

номны зураг хүснэгттэй харьцуулж үзэхэд зөрүүтэй нэг ч зүйлийг олж 

хараагүй. Тиймээс хятад ойлголт  зохиомол гэдэг нь батлагдсан. Сугита 

бичихдээ   

“Хятадын анагаахын номонд” уушиг  найман дэлбээтэй удвал 

цэцэг шиг байдаг бөгөөд гурван дэлбээ нь урдаа, гурав нь ардаа, 

хоёр дэлбээ нь яг чих шиг байрласан, харин элэг  зүүн талдаа 3 

дэлбээ, баруун талдаа 4 дэлбээтэй байдаг. Энд ямар нэгэн 

хуваалт, хэсэг байхгүй ба нарийн гэдэсний байрлал хэлбэр болон 

ходоодны эрхтэн  эрт үеийн хуучин онолоор зааснаас огт өөр 

байсан. Мэргэжлийн эмч доктор Окада Иёсен болон доктор 

Фужимото Риссен нар 7, 8 удаа задлан шинжилгээнд оролцож 

байсан. Задланд  орох бүртээ л тэд хуучин онол нь бодит 

байдалтай зөрөлдөж байгааг олж харсан. Тэд байнга л гайхан 

тэвдэж байсан ч эргэлзээгээ тайлж ямар нэгэн шийдвэрт хүрч 

чадаагүй. Тэд сонин содон санагдсан зүйл бүхнээ  бичин 

тэмдэглэж байв. “Үүний тухай бодох тусам л хятад  болон  дорны 

бүдүүлэг хүний (япон хүмүүс) биед зарчмын, суурь ялгаа байх 

ёстой” гэж тэд номондоо бичсэн. Тэд яагаад ингэж бичсэнийг 

ойлгож байлаа. 

Задлан шинжилгээ дууссаны дараа нөхдүүд “мэс заслын ширээн 

дээр үлдсэн араг ясны хэлбэрийг шалгаж” үзэхээр шийдсэн. Тэд ясыг 

цуглуулж аваад Tabulae Anatomicae номны тайлбартай харьцуулж 

үзсэн. “Дахиад л “Голланд хүснэгттэй нийцүүлж үзэхэд тэд бүгд хуучин 

онолоос ялгаатай байсан тул бид дахиад л гацсан” гэж Сугита хэлэв. 
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Гэртээ харих замдаа тэд гайхалтай туршлагынхаа тухай 

ярилцан, сэтгэл нь хөдөлж байсан ч бас санаа зовж байлаа. “Ичгүүртэй, 

өнөөдрийг хүртэл бид энэ бүгдийг мэддэггүй байсан байна. Захирагч 

нартаа эм тан залгуулдаг домч нар шиг бид ч бас хүний биеийн 

жинхэнэ бүтцийг  мэдэхгүйгээр явж иржээ. Ямар шившигтэй вэ” гэж 

хэлжээ.. Гэвч тэр өдрийн нээлтээс хойш оюун ухааны цар хүрээ нэлээд 

өргөжин тэлсэн бөгөөд улам илүү ихийг судлах сурах хүсэлд хөтлөгдөн 

өөрсдийн хүч чадалд итгэж эхэлсэн. “Яаж ийгээд л энэ туршлагадаа 

тулгуурлаад хүний биеийн бүтцийн тухай үнэнийг олж мэдэцгээе” гэж 

нэг нэгэндээ хэлсэн. Хэрэв бид өөрсөддөө байгаа энэ анагаахын 

мэдлэгээ илүү дадлагажих аваас энэ дэлхий дээрх хүмүүст тус нэмэр 

болж чадна... Яаж ийгээд Tabulae Anatomicae гэх энэ номыг орчуулвал 

бид хүний биеийн бүтцийн тухай тодорхой ойлголт төсөөллийг олж авч 

чадна. Энэ нь бид  өвчтөнөө эмчлэхэд ихээхэн ашиг тусыг өгөх болно. 

Энэ номыг ямар нэгэн оруулагчгүйгээр уншиж ойлгохын тулд чадах 

бүхнээ хийцгээе.” Сугитагийн нэг найз  Рёотаку Голланд номыг 

уншихыг хүсч байсан ч хэн ч түүний энэ сонирхлыг анхаарч үзээгүй 

тухайд харамссанаа хэлсэн байна. “Хэрэв та хоёр хоёулаа хүсвэл би 

өмнө нь Нагасакид байсан ба Голландад хэд хоносон. Энэ номыг 

бүгдээрээ хамтдаа орчуулж дуусгая” гэсэн байна. “Үнэхээр гайхалтай. 

Хэрэв бид хүчээ нэгтгэвэл би ч мөн өөрийн чадах бүхнээ хийнэ” хэмээн 

хариулжээ.             

Тэгээд дараагийн өдөр нь тэд Рётакугийн гэрт цугларчээ. Сугита 

дурсан санахдаа: “Tabulae Anatomicae номыг анх хараад бид их далайд 

томоо завинд ямар нэгэн залуур, сэлүүргүй суусан мэт мэдрэмж төрж 

байлаа. Бидний өмнө тулгарсан тэр их ажлын цар хүрээ хэм хэмжээг 

хараад бид өөрсдийгөө ямар ч ойлголтгүй юу ч мэдэхгүй байгаагаа мэл 

гайхаж байлаа... Тухайн үед би Голланд хэлний цагаан толгойн 25 

үсгийг мэдэхгүй байсан. Хэл сурахаар хатуу шийдсэн боловч эхлээд үг 

үсгээ мэддэг байх ёстой байсан.” 

Өдөрт арван мөрийг орчуулсаар бидний шийдсэн нөхдийн 

орчуулга гурван жилийн хугацааг авсан. 1774 онд Японд хэвлэлтээс 

гарсан бөгөөд Япон улс дах барууны ажлын анхны орчуулга хэмээн 

тэмдэглэгдсэн. Хоёр дах рангаку ном болох Голландын өөрийгөө 

удирдахуйн гарын авлага 1783 онд хэвлэгдсэн.  

Тиймээс Сугита Гемпаку шиг барууны эрдэм мэдлэгийн 

эрэлхийлэл хүмүүсийн хувийн дур сонирхол, сониуч зангийн 

шаардлагад хөтлөгдсөн, гэхдээ түүний үзсэнээр нийгмийн идэвх зүтгэл 



36 
 

нь ч  огт хоосон байгаагүйг түүний хувийн тэмдэглэл, дурсамжаас 

анзаарагдана. Угаасаа аливаа оюун санааны хөгжил дэвшил,  чиглэл 

хандлага цөөхөн хэдэн онцгой хүмүүсийг татах боловч нийгмийн 

шалтаг, юун түрүүн зиндаатай холбогдох асуудал түлхүү давамгайлдаг. 

“Рангакуг дагагчдын ихэнх нь  ердийн самурай сургалт, өдөр тутмын 

ажилтайгаа зууралдсан тохиолдолд олдохгүй дэвших боломжийг 

ашиглаж Голланд судлал руу эхэндээ хошуурч байсан” гэж Сансом 

тэмдэглэсэн. Энэ бол Кокугаку шиг хэт олширсон самурайн 

шахалдаанаас үүдэлтэй хүч хөдөлмөр шаардсан өрсөлдөөнөөс 

хамгаалахуйц мэргэжлийн орон зай байж амжилтад хүрэх боломжийг 

нэмэгдүүлж байв. Энэ нь мэдээж “төрөлх сургалттай” харьцуулахад  

Япон төрх шинжийг бага анхаарч байсан ч 19 дүгээр зууны сүүлээр 

гарч ирсэн Японы үндэсний үзлийн чухал тулгын чулуу болж өгсөн. 

Голланд судлал нь Японы оюунлаг хэсгийг өөрсдйигөө өрнөдтэй 

харьцуулахыг шаардаж, тэдэнд соёлын хувьд доогуур гэсэн мэдрэмж 

төрүүлэхэд хүргэсэн. Дараа энэ нь Японд Өрнөдийг нэвтрүүлэх чухал 

хүчин зүйл,  үлгэр загвар болж  үндэстэн болон хөгжих хурц ширүүн 

өрсөлдөх чадварыг урамшуулсан юм. 

 

Зиндаа тохирохгүйн зөрчил ба дээдсийн хүнийсэл 

 

Дайнч язгууртныг хялбархан хорлонтой үйлд хөтөлж болзошгүй 

уламжлалт, аюултай шохоорхлоос нь хөндийрүүлж өөр хүндэтгэлтэй 

үйлээр орлуулах, боловсролыг чухалчилж,  сургалтын нэр хүндийг өсгөх  

Тогугава төр засгийн хүсэл сонирхлыг илэрхийлсэн стратеги  анхандаа 

амжилттай байсан. Гэвч цаг хугацаа өнгөрөх тусам бодрол, 

сэтгэлгээний шинэ зуршил  илд сэлэмийг ид хаваа болгосон самурай 

нарын хоёрдахь мөн чанар болж,  тэдний зарим хэсэг нь зөвхөн зааж 

сургаснаас цааш хальж бодож сэтгэх болов. Түүгээрч үл барам тэдний 

сурсан зүйл нь анхандаа тэдэнд бодох сэтгэхийг урамшуулж байсан 

Тогугавагийн дэглэмийн талаар тэдэнд шинэ гэхдээ зохисгүй 

нөлөөлөхүйц нээлт хийхэд хүргэсэн. Бас тухайн нийгмийн байдал 

сэхээнтэнүүдийн тэрслүү дуугаар илрэх шүүмжлэлт тусгалыг дэмжиж 

байлаа.  

Иэясугийн мэдлийн феодалын өмч хөрөнгө цөөрсөнтэй шууд 

хамааралтайгаар албан тушаалын тоо хорогдож, үүний хамт самурай 

нарын ажил горилох суурь болсон эзэн харьяатын харилцаа холбоо ч 

задарсан. . Үүний үр дүнд ямар нэгэн ангийн харьяалалгүй самурай 
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нарын асар том бүлэг бий болсон. 1650 оны эхэн гэхэд 400,000 хүн  

харьяалалгүй, эзэн захирагчгүй самурай буюу ронин болсон байлаа. 

Энэ тоо бол 1750 -иад оны үеийн хамгийн өндрөөр авсан тооцоогоор 

гарсан Францын бүх язгууртнуудын тоотой тэнцүү байсан ч хүн амын 

тоотой харьцуулахад хавьгүй өндөр байлаа. 1650 онд японы хүн амын 

тоо 15 сая байсан бол зуун жилийн хойно Франц 20 сая хүнтэй байсан. 

Самурайн хувьд ронин хүндэтгэлтэй зиндаатай ангийн эрх ямбаа 

хадгалж, хуульчилж тогтоосон  зиндаагаа хөндүүлээгүй  ч тэдний  үүрэг 

хариуцлага, ялангуяа  эргэн тойрны хүмүүстэй харьцах эрх, харьцаа 

зэрэг нь бүхэлдээ тодорхойгүй бөгөөд тогтмол орлогогүй байв. Хуулиар 

хориотой ч  зарим ронин  нийгмийн дээдсийн давуу байдал, улиг 

болсон залхуутай зав чөлөөгөө боолын гэнэн боловч үр өгөөжтэй 

таричны, бас хотын иргэний мэргэжлээр сольдог байлаа. Зарим нь 

хэрмэл тэнэмэл сэхээтний амьдралыг сонгож байсан. Ронин гэр бүлээс 

гаралтай Кумазава Банзан Чу Ши болон Ван Янмины Күнзийн сургаалд 

өөрийн сэтгэл зүрхээ ая тухаа даатгаж хориодхон насандаа эрдэмтэн 

болсон. Гэсэн ч бие махбодио тэтгэх хоол санагалзан  “ээж эгч ахтай ч 

би  өлсөж үхэхвий” гэсэн бодол заримдаа орох ажээ. Тэрээр өөрийн 

хүчээрээ нэр төрөө бүтээж Окояама дах удирдах албан тушаалд 

томилогдоноорооо энэ заяа төөрөгөөс амархан салсан. Уг албаар тэрээр 

10 гаруй жил хоолоо залгуулсан бөгөөд түүний эдийн засгийн талаар 

бичсэн сүүлийн зохиол бүтээлд үнэ цэнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм. 

1657 он буюу гучаад насны сүүлээр тэрээр Окояамаг орхиж багшлах, 

бүтээл туурвилын үйлд өөрийгөө зориулж эхэлсэн. Энэ бол онцгой 

тохиолдол байсан. Кумазавагийн авьяас байхгүй ронин хөдөөгөөр хэрэн 

тэнэх бол дуртайдаа бус харин сонголтгүйдээ ингэх байлаа. Олон хүн 

тэнүүлчин, бүр дээрэмчин болсон. Азтай азгүй тэд бүгдээр зиндаа 

тохирохгүйн хэт зөрчилтэй нөхцөлд оршиж, тухайн дэг журмыг сөрөхөд 

байнгын бэлэн байдалтай, зэвсэглэсэн, нөлөөллөө алдаж хүнийссэн 

эрчүүдийн томоохон цугларлыг бүрдүүлж байлаа.   

Асуудал нь 18 дугаар зуун хүртэл илэрхий болоогүй бусад самурай 

нарын нөхцөл байдал илүү сайнгүй байв. Тэд гүйцэтгэх,  удирдах  албан 

тушаал эрхэлж, харьяалах бакуфу болон феодалын эзэмшлийн  

орлогоос төлөх жилийн 20 коку будааны тэтгэлэгтээ уяатай байлаа. 

Хэдийгээр тэдний тоо 40 хувиар буурсан ч  тэдний тоо толгой хүн бүрт 

дор хаяж тодорхой үүрэг хариуцлага ногдуулахуйц утга учиртай ажлын 

байраар хангахаас хол давсан байлаа. Дийлэнх хэсэг нь эдлэн 

эзэмшлийн төв суурин болон Киото, Осака, Эдо зэрэг тмо хотуудад 

суурьшиж, күнзийн (эсхүл Күнзийн эсрэг) сургаалд халирамхай, сэлэм 

жадны урлагаар хичээллэх эсвэл тухайн үеийн Голландын соёлын гоо 
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зүйн зарчим, үзэгчдийн онцлогтой адил төстэй боловч хосгүй нарийн 

боловсруулсан хөнгөн хийсвэр онцгой соёл бүхий зартай зугаа 

цэнгэлийн гудамжаар байнга хэсэх сул чөлөөт ангийг бүрдүүлж байлаа.  

Сул чөлөөтэй хэдий ч самурай нарынн оршин тогтнол амирлангүй  

байсангүй юм. Жилдээ 20 коку будаа авах нь тухайн үед тийм ч их 

байгаагүй. 18 дугаар зуун эхэлж “Токугавагийн мандан бадралын үе 

болох Генроку хэмээх үе” (1688-1704) дууссан тэр цаг хугацаа тийм ч 

сайн байгаагүй. Эдогийн зардал ихтэй тогтолцоог хангахын тулд даймё 

нарыг аажмаар ордны  анги болгож хувиргах зорилгоор 100 жил хатуу 

мөрдөж ирсэн санкин кутай тэдэнд мөнгөний байнгын эрэлт хэрэгцээг 

төрүүлж,   эдийн засгийг арилжаа наймаажих, мөнгөжих явцыг  

хөхиүлэн дэмжиж байв. Тэд будаагаа мөнгөөр солин, өдөр тутмын 

хэрэглээний бараанаас илүү худалдан борлуулах таваар болголоо. Энэ 

тогтолцоо Эдогийн гайхмаар өсөлт өргөжилт болон шууд бус замаар 

хотжихын үндсэн хүчин зүйл болсон юм (1700 онд 1 сая, 1750 он гэхэд 

1.5 сая хүн амтай болж дэлхийн хамгийн том хот болсон) Эзэн хаант 

улсын хуучин нийслэл Киото болон томоохон худалдааны төв  Осака 

хот тус бүрдээ 300000 оршин суугчтай бөгөөд нийт дүндээ  Японы нийт 

хүн амын 15 хувийг эзлэн тухайн үед хотын хүн ам Англиас илүү байв. 

Хотын үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ тэнгэрт хадсан. Жишээлбэл Огиёо 

Согайгийн гэр бүлийн барилгын үнэ ханш нэгэн үеийн дотор 40 дахин 

өссөн. Тэрээр дурсан санахдаа: “Манай өвөг эцэг  дээд үеэсээ үе 

дамжин хэсэг газрыг боловсруулан эзэмшдэг байсан. Тэрээр газраа 

зарж Эдод 50 рио үнээр байшин худалдаж авсан. Тэр байшингаа аав 

маань  2000 рио давсан ханшаар зарсан” гэжээ.  

Хотжилт улмаар арилжаа худалдааг хөгжүүлсэн.  Самурай нарт 

энэ нь шууд бөгөөд хөнөөлтэй нөлөө үзүүлж байв. Үр тарианаасаа илүү 

их мөнгө олохын тулд олон даймё нар тэтгэлгийг бараг тал илүүгээр 

хасч, самурай нарыг бүхэлд нь жилдээ 10 коку будаагаар амь зогоолгох 

болгожээ. Гэр бүлийнхээ хэрэгцээ хангахын тулд энэ 10 коку будаагаа 

зарах шаардлагатай болсон. Гэвч ургац сайтай  үеэр будааны үнэ унаж, 

харин, олон давиагдах өсгөлөнгийн үеэр будаагаа хадгалах үүрэгтэй 

байсан ч  хотод зөвхөн будаагаар амьдрах боломжгүй болсон. 1720-иод 

оны үед бичсэн Улс төрийн саналд (Seidan) Огиёо Согай хэлэхдээ: 

Эрт дээр үед хөдөө орон нутагт ямар ч мөнгө  байгаагүй, бүхий л 

худалдан авалт мөнгөгүйгээр зөвхөн цагаан будаа, арвайгаар 

солих замаар арилжаалж байлаа. Энэ бол миний хөдөө байхдаа 

мэдэрсэн зүйл. Гэсэн хэдий ч Генрокугийн цаг үеэс мөнгөний 



39 
 

эдийн засаг хөдөө нутгаар тархаж тэд одоо худалдаа хийхдээ 

мөнгө ашиглаж байна. ... Одоо үед самурай нар албаа 

гүйцэтгэхийн тулд цайзад амьдрах болдог. Гэрээсээ хол яваа 

жуулчид хоноглох байраа олохын тулд мөнгө хэрэгтэй шиг тэдэнд 

хоол хүнсээ авахад мөнгө шаардлагатай. Тэд будаагаа мөнгөөр 

зарж, наймаачдаас хоногийн хэрэглээний зүйл худалдан авдаг. 

Ийм байдлаар наймаачид эзэн болж, самурай нар бараанд 

тогтоосн үнэд нөлөөлж үл чадах хэрэглэгчийн байр сууринд очиж 

жижгэрдэг. Самурай нар өөрийн газар нутаг дээр амьдарч байх 

тэр үед тэдэнд будаагаа зарах шаардлага байгаагүй. Наймаачид 

ирж тэдний будааг худалдан авдаг тэр тохиолдолд самурай хүн 

эзэн, харин наймаачид тэдний харилцагч хэрэглэгч байсан. 

Самурай анги төрөл бүрийн бараа үнэ ханшийг тодорхойлж  

байсав. Энэ бол хязгааргүй ухаан билэгт эртний гэгээнтэн 

Күнзийн  боловсруулсан хууль. Үүнийг мөнхөд мөрдөх ёстой. 

Миний хэлэх нэг санал зөвлөмж бол цагаан будаанд асар өндөр 

үнэ тогтоож, наймаачдыг цагаан будаанаас өөр үр тариа идэхийг 

албадах явдал болно. 

Гэвч уг санаа хэрэгжээгүй. Франц язгууртны цөхрөл зовлонтой 

дүйцэхүйц, гэхдээ хавьгүй илүү ноцтой, нийтлэг байдалтай самурай 

нарын ядуурал хоосрол сааралгүй үргэлжилж байсан. Тэд энэ байдлыг 

даван туулахын тулд   Францад “язгууртны газрыг бууцлах” хэмээгдсэн 

аргаар оролдсон Гэхдээ газаргүй самурай нар наймаачны охиныг, 

эсхүл төрсөн эцэг эхээс нь  чинээлэг тариачны хүүхдийг мөнгөөр үрчлэн 

авч үр чинээлэг энгийн хүмүүс болон нийгэмд бүхэлдээ илүү үнэлэгдэх 

самурай зиндааг үр хүүхдүүддээ олгож байлаа.  Зарим нь өөрсдийгөө 

хийгээд гэр бүлээ тэжээхийн тулд 17 дугаар зууны ронин шиг 

язгууртны зиндаагаа наймаачин болж байсан. Гэвч Сансомын 

хэлснээр “ихэнх нь үгүйрч хоосорсон”. Тэд сэтгэл санаагаар гутарч, 

мөнгөний асуудалд санаа зовнин шаналж, тэдний өвөг эцгийг эр 

зоригтой, хүндэтгэлтэй болгосон тэр жинхэнэ самурайн сүр сүлд болон 

дайчин чадварыг хадгалах  чадваргүй болсонд гайхах зүйл байгаагүй. 

Сугита Гемпаку зэвүүцэн бичихдээ “10 хүний долоогоос найм нь эр хүн 

биш болсон. Тэд хуншгүй, дэлгүүр лангууны эзэн шиг л аашилдаг. 

Цэргийн урлагийн бага сага оролдох нь гагцхүү амжилт олж, албан 

тушаал олох л зорилготой. ... Хэрэв шалгалтанд тэд азтай байж хоёр 

гурван бай онож, морь унаад  муур шиг аюулгүйгээр газардаж чадах 

аваас тэдний чадварыг үнэлэх боловч дараа нь авдартаа далд хийгээд 

марттдаг.” гэжээ. Албан тушаалд очих тийм амархан байжээ! 
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Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тодорхой болсон Токугавагийн 

дэглэмийн хамгийн хүнд асуудал бол авьяас чадварлаг хүнийг олж 

дэвшүүлэх явдал байсан бөгөөд түүнийг хүсэл байгаагүй гэдгээр зөвхөн 

хэсэгчлэн тайлбарлаж болно. Соён гэгээрлийн үеийн Германтай адил уг 

тогтолцоо боловсролыг тэргүүлэх зэрэгт тавьж, захирагч анги соёлын 

элит байх күнзийн үзлийн тодорхойлолт ёсыг мөрдсөнөөр ийм 

хүмүүсийг хэт олноор бий болгосон. Соён  гэгээрлийн үеийн Герман шиг 

хөхиүлэн дэмжсэн ур чадварыг ашиглаж ч, өсгөж бойжуулсан 

хүмүүсийнхээ амбицыг ч хангаж чадсангүй. Эдгээр хүмүүсийн хүсэл 

эрмэлзэлтэй  дүйх хариуцлага, нөлөөлөтэй албан тушаалын орон тоо 

Бакуфу тогтолцоонд  мэдээж хязгаартай байснаар барахгүй  зөвхөн 

тусгай зэрэглэлийн хүмүүст л нээлттэй байсан. Хүслэн болсон энэ албан 

тушаалд томилогдох боломжтой тусгай гэр бүлийн хүрээнээс гэхэд л 

орон тоо хүрэхгүй олон  горилогчийг бий болгож байв.  Райшауэрийн 

онцолсноор “шогуны дэмжлэгийг олохын тулд  шинэчлэлтийг 

санаархагч болон хуучинсаг үзэлтний бүлэглэлийн хооронд”, өөрөөр 

хэлбэл Токугавагийн нийгмийн хамгийн дээд давхраанд  зөрчил 

өрсөлдөөн бий болсон. Даймёгийн удирдлага  нийгмийн амар амгалан 

байдал, ялангуяа Японы оюун ухааны болон улс төрийн хөгжилд чухал 

эерэг үзэл бодолтой онцгой авьяас бүхий хүмүүсийг  ажлын байраар 

хангасан хэдий  ч бакуфугийн энэ асуудлаарх зохисгүй баййдлыг 

зохицуулж чадаагүй. Онцгой чадвар, ер бусын азыг хослуулсан хэн 

нэгэн хүн шогуны эсвэл өндөр албан тушааланы хараанд өртөн  хувь 

заяагаа өөрчилж болох ч үүнд найдах боломжгүй бөгөөд, хүч чадал, 

эрдэм боловсрол, хүсэл эрмэлзэлтэй самурай нараас гойд авьяастай 

азтан байх нь тун цөөн. Ийм байдлаар зэрэг зиндаа нийцэхгүйн зөрчил 

тэмцэл даамжирч, асуудлыг босгож, сурталчилж, нийгмийн дэмжлэг 

дайчилж чадахуйц нийгмийн хамгийн гэгээлэг гялалзсан, тод чанга 

дуу хоолойтой бүлэгт нөлөөлсөн  

Энэ асуудал  аймшигтай үр дагавартай байж болзошгүй гэж 

таамаглаж байв. Улс төрийн санал нийтлэлдээ Огиёо Согай  язгууртны 

гэр бүлийн нийгмийн зиндаагаар албан тушаалыг хязгаарлах зарчмыг 

шинжлэн үзээд энэ бол күнзийн номлол хүрээнд хууль бус, мөн 

Токугавагийн дэглэмд аюултай тул түүнийг яаралтай цуцлахыг төр 

засагтаа санал болгосон. Тэрээр тайлбарлахдаа: 

Энэ бол хуучин зүйлс улиран өнгөрч, шинийг авчрах нь угаасаа 

мөнхийн ерөнхий дэг журам. ... Уг журмын дагуу доороос нь 

алхам алхмаар өсөн дээд зэрэгт хүрч, оргилдоо хүрээд өгөрч 

муудан, ээлжлэн дороосоо солигдож байдаг. ... Гэвч төр засгийн 
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хувьд  улсад алба хашсан  хүний гэр бүлийг эрхэмлэн дээдэлж, 

аль болох удаан хугацаанд халаагүй баталгаажих  ёстой гэж үзэх 

нь хүний төрөлх шинж чанар.... Энэ бол хичнээн хадгалж 

үлдээхийг хүссэн ч хуучин нь улиран өнгөрөх байгалийн зарчим 

болон хүн төрөлхтөний хэвийн шинж төрх хоорондоо зөрчилтэй 

байна гэсэн үг. Энэ бүхнээс дүгнэхэд бүхий д хуучин зүйлийг 

нэгмөсөн таягдан хаяхыг хамгийн ухаалаг гэж үзэх нь хэтрүүлэг, 

бас Күнзийн номлолын дагуу зүйл биш юм. Гэхдээ хуучныг авч 

хоцрох гэх нь  бас л хэтрүүлэг,бөгөөд күнзийн сургаалийн дагуу 

нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн мөрдлөг бишээ. 

Миний дээр дурьдсан байгалийн дэг журмын зарчмаар (зарим 

үед алдартай гэр бүл устан үгүй болсон) өнөөгийн даймё нарын 

өвөг дээдэс  тариалангийн талбай дахь хүч хөдөлмөрөөрөө эрх 

мэдэлд хүрсэн  нийгмийн доогуур зиндааны хүмүүс байсан. ... 

Гэвч хэрэв өндөр албан тушаалын хүн бусдад байраа тавьж өгөх 

хугацаагаа хойшлуулахыг оролдон, дээд зиндааны гэр бүлээ 

хэвээр хадгалж, доогуур зиндааны гэр бүлийг тэр байр сууринд 

нь мөнхөд үлдээх гэсэн мунхаг санаа агуулсан бол тэд байгалийн 

дэг журмын зарчмын эсрэг үйлдэл юм. Үүний үрээр чадварлаг 

хүмүүс  дээд ангиас гарч, эмх замбараагүй байдлын эрин үе 

ирэхэд чадвартай хүмүүс  доод ангиас гарч ирэн үе улиран 

тогтсон төрийг түлхэн унагах болно. Энэ зарчмын талаар мэргэд 

мэдэж байв. Тэд төрөө ёс  аль болох урт хугацаанд тогтнуулахын 

тулд доод ангиас гарсан чадварлаг албан тушаалтныг дэмжиж 

урамшуулахын “шагнал, шийтгэлийн” тогтолцоог боловсруулж, 

бас Тэнгэр бурханы хилэгнэлээр үр удам үлдээлгүй нас эцэслэх 

эсхүл  гэмт хэрэг үйлдэх тохиолдлын аль нэгээр хүмүүсийг  дээд 

ангиас зайлуулж байсан. Төр ингэж бүх чадварлаг хүмүүсийг 

хариуцлагатай албан тушаалд тавьж, чадваргүй хүмүүсийг 

захирагдах албанд томилсноор байгалийн дэг журмын дагуу  урт 

хугацаанд хүчин төгөлдөр оршино. 

  “Эзэн захирагч  байгалийн дэг журмын энэ харилцааг үл 

хайхран, Тэнгэр, газар, хүмүийг нэгдлийг захирч буй зарчмыг эс мэдэх 

аваас түүний эрх мэдэл Тэнгэр Бурханы ивээлээс гадуур байж жинхэнэ 

эрх мэдэл болохгүйг ухаарах хэрэгтэй” хэмээн Огиёо ил тодоор 

сануулсан. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хууль бус, бослого үймээнийг өдөж 

шалтаглана. Тэнгэр бурханы хууль болон төрөлхийн язгууртны 

давхаргын захирах журам хоорондын ялгаа зөрчлийг заагаад зогсолгүй 
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тэрээр яагаад бурханы хууль илүү ул үндэслэлтэй болохыг 

тайлбарласан:  

Чадварлаг энгийн доод зиндааны хүнийг дэвшүүлэхэд Тэнгэр 

Бурханы сүр сүлд буухын адил дээдсийн хүсэл санаа доод 

ангийхан дунд тархана. Хэрэв доод ангийн чадваралаг хүн  

дэвшээгүй бол Газар дэлхийн сүр сүлд мандан гарч ирдээүйтэй 

адил доод ангийнхы санаа мэдрэмж  дээдэст мэдэгдэхггүй. 

Тэгвэл Тэнгэр газар хоорондоо шүтэн барилдлагатай нэгдээгүй 

мэт дээдэс доодос хоорондоо эв нэгдэлгүй салангид болж бүх юмс  

намар өвөл гандаж, өгөршдөгтэй адил төр улс мөхнө.   

Урт хугацааны амар амгалангийн дараахь бодит байдлын 

шалтгаан бол хүний бүхий л чадвар бэрхшээл зовлонг туулж 

өнгөрүүлсэн хүнд л тогтдогт оршино.  Дээд ангийнхан улам бүр  

тэнэг, мунхаг болж байх тэр үед сайн хүмүүс доод ангиас олдоно. 

Доод ангид харьяалж байхдаа нүдүүлж олж авсан мэдлэг 

ухаанаараа энгийн ард түмний амьдралыг сайн мэдэх тул үүнийг 

туулж өнгөрүүлсэн хүн л төрд хамгийн сайн тохирно.  Мэргэдийн 

арга ухаанд ч бас “нэр алдар авьяас чадвартныг төрүүл” гэсэн нь 

доод зиндаанаас хүмүүсийг дэвшүүлэх гэсэн санаа. ...  Үе дамжин 

хүндэтгэл хүлээж дээд албан тушаал хашсан хүмүүсийн  өвөг 

эцгүүд иргэний дайны тэмцлийн үхэл амьдралын заагт амссан 

хүнд хэцүү бэрхшээлээр олж авсан оюун ухааныг эзэмшсэн. 

Иймд тэд их үйлсийг бүтээж өндөр албан тушаал хашсан. Гэтэл 

тэдний үр удам залгах замаар нэр хүнд,  өндөр албан тушаалыг 

эдэлж, гэр бүлийн гарал үүслийн шалтгаанаар дээд зиндааны 

байр сууриа хадгалан, хүнд хэцүү байдлыг огт амсаагүй тул 

тэдэнд оюун ухаанаа хөгжүүлэх боломж тохиогоогүй. ... Тэд гарал 

үүслээр нэр хүндийг олж, эцэг өвгөдөөсөө өвлүүлсэн хувь заяагаа 

гүн гүнзгий тунгааж үнэлээгүй учраас тэд хувийн үйл хөдлөлдөө 

дур зоргоор авирлаж, доод зиндааны хүмүүсийг  үл ойшооно.  

“Күнзийн мэргэдийн арга билигт эхний онцлох зүйл бол доороос  

авьяасыг  үнэлэн дэвшүүлэх явдал, харин санкинд  чухал албан 

тушаалыг нэг гэр бүл үе уламжлан хашихыг хшчтэй буруушаау байсан” 

гэж Огиёо бичжээ. . Түүний бодолд хувьсгалч санаа өчүүхэн ч байгаагүй 

бөгөөд багахан хэмжээний өөрчлөлтөөр сэтгэл ханах байв. “Авьяас 

чадвартай хүмүүсийг урамшуулах зарчмын хүлээн зөвшөөрөх нь” 

бүтээлдээ тэрээр бакуфуд дараахь байдлаар зөвлөжээ. Үүнд: 
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Тодорхой албан тушаал эрхлэж байсан зайлуулах, захирагч 

захирагдагчдын байр суурийг солих далд санаа агуулаагүй.   

Хэрэв зөвхөн хоёр гурав, бүр гац хоёр авьяаслаг хүмүүсийг доод 

ангиас дэвшүүлснээр  өнөөг хүртэлх уе дамжсан тасралтгүй 

жишгийг эвдэх ба хүн бүр  шинэ хандах зүгтэй болж, дэвшсэн 

хүмүүсийн үлгэр жишгийг даган идэвх зүтгэлтэй ажилласанаар 

нэг сумаар хотол даяараа сайн төр улс болж хувирах болно.  

Гэвч Огиёо буруу бодсон байлаа. Ганц хоёр хүний албан тушаал 

дэвшилт бусад адил аявьяаслаг самурай нарын сэтгэлд нийцэхгүй, 

гагцхүү тэдний сэтгэл хангалуун бус байдлыг даамжруулна. Бодит 

байдалд  хааяа нэг  хоёр хүн дэвшихэд ийм байдал үүсч байлаа. Хэн 

нэгнийг дэвшүүлж  хуурамч найдлага бий болгон хүмүүсийг түүн рүү 

түлхэн оруулж нийгмийн   буулт хийхээс илүү тогтолцооны чанд хатуу 

байдал, зарчмыг хадгалсан бол илүү байлаа.  Итгэл найдвар хүсэл 

тачаалыг төрүүлж, дэвших горьдлого нь магадгүй хамгийн тохирсон 

албан тушаалыг эс хүлээн зөвшөөрөх байдлыг   бий болгож, түүнийг 

дагах сэтгэлийн тав тухгүй нөхцөл хангалттай олон тооны хүмүүсийн 

хүрээг хамарвал хамгийн тогтвортой мэт байсан тогтолцоог ч 

бусниулна. Огиёогийн үеэс бага боловсролтой самурай нарын байр 

суурь, хандлага 18 дугаар зууны үеэс өөрсдийгөө “сэхээтэн” хэмээн 

шинээр тодорхойлож байсан Оросын язгууртнуудын туршлага, үзэл 

бодолтой бараг ойролцоо төстэй байсан. Огиёогийн “Авьяаслаг 

хүмүүсийг ажлаар хангах санал” 1770 онд Екатерина хатан хаанд 

хаягласан Денис Фонвизины алдарт “Асуултууд”-тай бараг адил. 

Оросын тохиолдолд, 19 дүгээр зууны эхэн дэх язгууртны чадварлаг 

бүлэг давхрааны нэлэнхүйдээ урам хугарсан байдал Оросын дүр 

төрхийг хувиргасан (үндэсний үзлийг бий болгосон). Энэ нөхцөл байдал 

1825 он гэхэд цаашид тэвчишгүй болсон нь Декабристуудын бослогоор 

илэрсэн бөгөөд, түүнийг нухчин дарснаар зуун жилийн дараа 

Романовын хэмжээлшгүй дангаар захирах төрийг түлхэн унагах 

хувьсгалт хөдөлгөөнийг “”нойрноос нь сэрээсэн” юм.   

Бакуфугийн хувьд азтай нь Өрнөдөөс тусгаарласны ач үрээр үүсч 

буй сэхээтний ангийн үндэстний хувьсгалч үзэл санааны ухаарал 

хоцорсон тул Японд энэ хөгжлийн эхэн шат удаашралтай ирсэн.   

Токоугавагийн нийгмийн санаатайгаар зохион байгуулсан зиндааны 

зөрчилт байдлын нөхцөл, оюун ухааны сургалт, боловсролтой хамт гарч 

ирсэн эмзэг мэдрэмжээс гарцаагүй шалтгаалан уг анги шинж төрхийн 

хямралд автсан байв.  Тиймээс шинж төрхөө өөрчлөн хувиргах босго 

шат тавигдсан. Гэвч энэ шинэчлэл өөрчлөлтийн чиглэл тодорхойгүй, 



44 
 

энэд өгүүлсэн оюун ухааны хоёр хандлага тус бүртээ бүр  өөр өөр санал 

дэвшүүлж байснаас гадна  хааяа нэг илрэх самурай нарын сэтгэл 

гонсойлтын илэрхийллийг оролцогч болон  ажиглагчдын аль аль нь 

ёртөнцийг үзэх уламжлалт самурай  үзлийн хүрээнд томьёолж байв. 

Эдгээрээс Райшауэрийн үзсэнээр Токугава шогун төрийн хоёр 

хагас зуун жилийн явцад бүхэл бүтэн улсыг донсолгох хэмжээнд 1701-

1703 оны хооронд  ганц тохиосон “47 ронины хэрэг”  хамгийн чухал нь 

байсан. Даймё нарын албадлагын амиа хорлолт болон түүний өмч 

хөрөнгийг хураасны уршгаар  дөчин долоон ронин эзэнгүйтсэн асуудал 

байв. Лайтай даймё нар дээд албан тушаалтны хүндрэлээс дааж 

давшгүй болсон  Эдогийн ёс журмыг эсэргүүцэн зөрчсөнийхөө төлөө 

шийтгэл болгон цайзандаа  амьдралаа егүүтгэж байв. Уламжлагдан 

ирсэн хүндэтгэлтэй байр суурь болон амьжиргааны эх үүсвэрээ 

нэгмөсөн алдсан даймёгйин албат үлдэгсэд мэдээж сэтгэлээр унасан. 

Тэд “Өшөө авалт гэдэг бол хүйтэндээ амттай хоол” гэсэн зарчмаар хоёр 

жил гаруй хүлээж даймёгийн дайсан гэнэ алдах үед гэрт нь дайран орж 

толгойг нь цавчжээ. Олон нийтийн санаа бодол тэдний талд байсан тул 

тэдэнд өөрийн гараар нэр төртэйгээр үхэхийг зөвшөөрсөн. Тэд үнэнч 

шударга зорилгын төлөө амиа золиослогчоор өргөмжлөгдөн домгийн 

эзэд болсон ч энэ байдлын үнэн шалтгаан нь магадгүй аль ч самурай 

өөрийгөө тэдэнтэй холбож үзэхүйц гунигт бодит байдал байв. Тэд бүгд 

л өөртөө тохирсон хүссэн зиндаандаа хүрэх боломжоор хангагдаагүй, 

үргэлж л зэрэг зиндаагаа алдах аюул дунд байж, өөрсдийн сүр жавхаа 

түүнийг дагаж ирэх орлогоороо дарагдаж байсан ронин, ямар нэгэн 

байдлаар ангигүйжсэн хүмүүс байлаа.  

Токугавагийн наймаачдын ороо бусгаа ертөнц болон нийгмийн 

байр суурийн холимог байдал  

 

Самурай нар ядуурал болон улс төрийн хэн ч биш шалихгүй 

байдалд тодорхойгүй шалтгаанаар орох үед өөр нэг анги болох ад 

үзэгдэж, күнзийн хамгийн доод шатлалын буюу түүнээс доош орох 

боломжгүй  түвшинд байсан наймаачдын амьдрал дээрдэж эхэлсэн. 

Анхандаа үйлчилгээний эрэлт нэмэгдэж, санкин кутайн үр дагавраар 

хөрөнгөжсөнөөр нөлөөлөл нь нэмэгдсэн. Тэдний зарим нь хагас самурай 

зиндааг олж бакуфу нарт зөвлөхөөр алба хашиж, бүр тэднийг сэлэм 

хэрэглэхийг ч зөвшөөрч байв. Тэд ззгууртны байр суурь, боловсон хоол 

хувцаслалтын нөлөөнд автан  өөрчлөгдөж, илүү их хүндэтгэл, хангамж 

хүлээх чадвартай, хүсэлтэй гэдгээ харуулж байсан. Зохиолч Ихара 



45 
 

Сайкакугийн хэлснээр 17 дугаар зууны сүүл үеэр Осакад дээдсиййн 

хүрээний жинхэнэ төлөөлөгч бол өөрийн хүчээр хөрөнгөжиж боловсон 

хүний боловсрол, аж төрөх хэв маягт амархан хөрвөсөн хүн байсан. 

Ийм шинэ баян “аажимдаа боломжийн хэрээр Хятад Японы шад 

шүлэглэл, бөмбөг цохих, нум сум харвах, цохивор хөгжим, цайны урлаг 

зэргийг эзэмшсэн бөгөөд хамгийн шилдэг хүмүүстэй холбогдсоноор 

тэрээр хуучин билиг танхай яриагаа ч орхисон” (Энэ гайхалтай 

хувьслын харамсалтай дайвар үр нөлөөгөөр тэд эсрэг чиглэлд явж 

байсан. “Энэ нь гарал үүслээс илүү боловсрол сургалт чухал бөгөөд 

язгууртан гэр бүлийн хүсээгүй үр сад амьжиргааны мөнгөө олохоор 

гараар хийсэн цаасан цэцгээр наймаа хийж байсангүй” гэж Ихара 

гүнзгий дүгнэж бичжээ.)  

Наймаачид үндсэндээ хотын шинжтэй  “бужигнасан ертөнцийн” 

урлаг болон “дэлхийн анхны олон нийтийн урлаг” болох укиёо зах 

зээлийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж, ийм байдлаар ихэнх нь самурай 

гаралтай зураачдыг дэмжсэн. Тэд Кабуки театр болон бас нэгэн ронин 

болох Чикамацу Монзаймоны жүжгүүдийн үзэгчдийн дийлэнх хэсгийг 

бүрдүүлж байсан. Тэд Мацуо Башогийг шүлэг, Ихара Сайкакугийн 

хошин нийтлэлүүд, Бакин Кёоден нарын туужийг шимтэн уншиж, 

магадгүй дэлхийд анхны олон ниймийн шимтэн уншигчийн хүрээллийг 

бий болгосон. Кёоден  Amsterdamsch Hoerdom номыг санагдуулах 

алдарт “Биеэ үнэлэгчтэй наймаалцах 48 арга” бүтээлийг туурвисан 

бөгөөд уг ном магадгүй илүү зураг тайлбартай байж Голландын 

томоохон хотуудад зард гарсантай адилаар Эдо алдаршжээ. Укиёо утга 

зохиол Голландынхтай адил “уран зургаасаа хавьгүй доор байсан” ба 

энэ нь голдуу Эдогийн янхны газруудын бодит болон төсөөллийн эротик 

үйл явдлыг онцолсон koshoku-bon буюу “секс ном зохиолиос” бүрдэж 

байлаа. Эдгээр зохиолд хэдий явцуу хязгаарлагдмал хүрээнд ч гэсэн 

хээнцэр дэгжин байдал болон зөв хэв шинжийн чанарыг онцолсныг 

харж болно. Дээд зэргийн янхны газрын сонирхол анги зиндаанаас 

хальж, баян чинээлэг наймаачид язгууртны хамт бие биенийхээ нурууг 

үрж угааж байв. Үнэндээ “зартай үйлчилгээний газрын 

үйлчлүүлэгчдийн талаас илүү хувь нь хамгийн дээд зиндааг н 

оролцуулаад бүх зиндааны самурай нар байв.”  

Хотын амьдрал ерөнхийдөө нийгмийн ялгааг бүдэгрүүлсэн. 19 

дүгээр зууны эхэн үеийн зохиолч Такизава Бакины намтар  шинэ 

“ардчилсан” ёс заншлын жишээ болно. Тэрээр номынхоо борлуулалтыг 

урамшуулах зорилгоор хэвлэн нйитлэгчдийн шахалтаар Яанагибаши 

дах Манпачи-Ро ресторанд үдэшлэг зохиосон. Эрхэмсэг, бүдүүлэг аль 
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алины төлөөлөл болсон алдар цуутай зохиолчид, уран бүтээлчид, 

күнзийн эрдэмтэд, цаасны худалдаачид, номын худалдагч, хэвлэгчид 

болон дээд зиндааны язгууртан болон ордныхон багтаасан 800 гаран 

зочид ирсэн байлаа. Гейша нар дарс сакэй архи аягалж, олон 

үйлчлэгчид хоол ундны тасалбар тарааж байлаа. Өлсгөлөн самурай нарт 

энэ “азтай” өдөр байж таарна. Бакины найздаа бичсэн захидалд 

дүрслэн хэлсэнээр “зарим хүмүүс нь андуурсан дүр эсгэж зориудаар 3-

4 хоолны тасалбар авч, хоолоо савлан гэрлүүгээ авч явж байлаа”. 

“Сүүлийн 20 жилийн турш үүн шиг сайхан үдэшлэг болоогүй гэдгийг 

хүлээн зөвшөөрч байсан.”  

Үүнийг зарим зохиолчид “үндэстэн тэр чигээрээ аюул гамшигт 

автагдаж, хотыг тэтгэхийн тулд гамшигт нэрвэгдэж, мулгуу төрийн 

дарангуйлалд дарамтлуулсан хөдөөнөөс хот руу хөрөнгө баялаг урсаж 

байсан эрин үед энэ амирлангуй нийгэм төлөвших ёстой” байтал 

хачирхалтай гэж үзсэн. Гэвч дээд давхаргын хүмүүс хэн хэнээ 

мэдэхгүйг далимдуулан хүлээн авалтаас гэртээ хоол авч харьдаг нийгэм 

тийм ч  амирлангуй гэж ойлгогдохгүй бөгөөд бизнес нь л сайн байвал 

хотын наймаачид хөдөөгийн зовлонг өөртөө хүртээлгүй гэж үзэж буй нь 

гайхалтай биш байлаа. Тэдний санаа сэтгэл укиёогийн халуун 

мэдрэмжтэй урлаг, болхи утга зохиолд тусгалаа олж өөрийг нь 

бийлэгжүүлсэн  “оршин буй дэг журамд сэтгэл хангалуун байв. “  Гэхдээ 

аливаа амьдралын бусад зүйлийн адил чинээлэг байдал ороо бусгаа 

гэдгийг байнга сануулж байлаа.  

Мэдээжийн хэрэг Токугавагийн Япон дах наймаачдын амьдрал 

ямар нэгэн төвөггүй дардан байгаагүй. Төр засаг, даймё, самурай нар 

бүгд төлбөрийн чадваргүй, наймаачид тэдэнд тогтмол мөнгө зээлж, зээл 

олгохоос  татгалзаж ч, зээлээ эргүүлэн төлүүлж ч  чадахгүй байлаа. 

“Нэгэн үед хотын хүмүүс самурайн сэлэмд бүдүүлгээр цавчуулж байсан 

бол одоо тэд самурайн зээлээр боловсон сүйтгүүлж байлаа”. Наймаачид 

ч  санхүүгийн хүндрэл нь эцэстээ архаг болсон бакуфугийн байнга 

өсгөсөн онцгой өндөр татварын дарамтыг үүрч байв.  Түүнчлэн 

Токугавагийн сангийн бодлогийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болсон зоосны 

ханшны уналт давтагдаж тухайн үеийн улсын орлогын дийлэнх хэсгийг  

бүрдүүлэх болсноор давхар бэрхшээл үүссэн. Тэдний бизнесийн үйл 

ажиллагаа төр засгийн эмх замбараагүй хөндлөнгийн оролцоонд өртөж 

байв. Мизуно Тадакуний наймаачдад дайсагнасан 1840 оны үел өөрөө 

ч ухаараагүй тайлбарлашгүй эдийн засгийн либерализмаар бакуфу 

мэргэжлийн холбоо нийгэмлэгүүдийг устгаж, бас үнэ ханшийг 

(ялангуяа цагаан будааны) хатуу тогтоох оролдлого дахин дахин хийж 
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байсан нь цаашдын тогтворгүй байдлыг бууруулахаасаа илүү 

даамжруулж байлаа. Гэсэн ч наймаачид ерөнхийдөө өөрсдийн 

байдалдаа сэтгэл хангалуун байсан бөгөөд имй ханамжтай цорын гац 

анги байв.. Эргэн төлөгдөхгүй хураамж, зээл болон ажлаа мэдэхгүй хүнд 

сурталтнуудын хөндлөнгийн оролцоо  бизнесийн ердийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг байв.  Наймаачид  бэл бэнчин өсөн нэмэгдэж, коншоку-бон 

зохиолд шимтэж , укиёо цуглуулгаа улам бүр аривжуулан, самурайн 

зэрэг зиндаанд шунасан дэгжин ганган хүүхнээр зугаацан цэнгэх 

нөхцөл боломжтой л байвал  тэд амьдралын аар саар бэрхшээлийг 

ажрахгүй амьдарч чадах онолын хувьд Токугавагийн нийгмийн 

хамгийн жигшүүртэй анги юм. Бусдын байр суурь доройтож байхад 

тэднийх улам бүр л тав тухтай болж байв. Үүний дүнд Японы бусад 

анги давхраатай харьцуулахад наймаачид хувьсгалт өөрчлөлтөд бэлэн 

байгаагүй бөгөөд даван туулж чадаагүй юм. Хувьсгал болох үед 

бакуфугийн хамт оршин тогтнож чадалгүй ангийн хувьд устаж тэд 

алга болсон.  

Самурай нар наймаачдын бэл бэнчинд  атаархан өөрсдийн 

зовлон зүдгүүрт тэднийг буруутгаж байсан. Жишээлбэл, Кумазава 

Банзан дайчин язгууртан болон тариачдын ядуурал хоосрол 

наймаачдыг олшруулан хэтэвчийг нь зузаатгасан эдийн засгийн 

арилжааны зарчмаас үүдэлтэй хэмээн холбон үзэж байсан. Тэрээр 

самурай, тариачдын үгүйрэлд ядуурал хоосролд тодорхой шалтгаан 

бий гэж өгүүлээд.  

Нэгдүгээрт, тээвэрлэлт хийхэд тохиромжтой гол мөрөн, 

далайгаар хүрээлсэн газар дээр том жижиг хот баригдан ямар ч 

хяналтгүйгээр тансаглал өдрөөс өдөрт өсч байсан. Дайчид 

ядууран хоосорч байх үед худалдаачид хөрөнгөжиж байлаа. 

Хоёрдугаарт, үр тариаг өөр бусад бараагаар арилжаалдаг 

туршлага үгүй болж, алт мөнгө зэсийг л дангаар нь ашиглах 

болсон. Үнэ ханш өндөр болж, улс орны алт мөнгө наймаачдын 

гарт орж байлаа. Үүний үр дүнгээр их бага самурай нар 

санхүүгийн дутагдалд орж эхэлсэн. Гуравдугаарт, нийгмийн 

зохистой зан заншил  хаягдан орхигдоход эдийн засгийн хэрэг 

улам л нарийн төвөгтэй болж эхэлсэн. Самурай нар өөрсдийн 

будаагаар авсан тэтгэлэгээ алт мөнгө зэсээр худалдан түүгээрээ 

бараа таваар худалдан авч байлаа. Хэрэв будааны үнэ буурч, 

бараа таваарын үнэ өсвөл, тэд мөнгөний гачаал дутагдалд орно. 

... Самурай нар гачаалтай үед тэдний хүмүүсээс авах хэмжээ  

нугарч байлаа. 
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Гэвч бүхэлдээ тэдний гомдлын гол шалтгаан нь ядуурал 

байгаагүй. Самурай ангийн олонх нь  гачаалтай байсан хэдий ч 

гомдоллогчид нь амьжиргаа сайтай байсныг ухаарах ёстой. Нийгмээ 

шүүмжлэх ажил оролцохын тулд гэдэс цатгалан, маргаашийн 

хоолондоо санаа зоволтгүй байдаг жамтай. Үнэхээрийн туйлдаа хүрсэн 

тариачдын материаллаг зовлон зүдгүүрийг бууруулснаар хөдөөгийхний 

бослогыг багасгаж болно. Гэвч гагцхүү дээд ангийхны санхүүгийн 

нөхцөл байдлыг сайжруулснаар тэдний сэтгэл дундуур байдлыг тогтоон 

барихад хүрэлцээтэй эсэх нь эргэлзээтэй. Бакуфу  самурай нарын 

наймаачдад төлөх өрөөс хэсэгчлэн болон бүрэн барагдуулах хууль 

гаргаж тэдний дарамтыг хөнгөлөх гэж хэд хэдэн удаа оролдсон. Гэвч 

тэд эдгээр мөнгөний сав хүүдийнээс гадна шйидэх өөр асуудал 

тулгарсан..Хуучин цагт илдээр зэрлэгээр цавчиж байсны оронд  

хотынхныг боловсоноор шйидэх асуудал гарав.  Тэднийг хамгийн 

ихээр цочроосон нь нийгмийн зохистой зан заншлыг орхисон явдал. 

Үнэн хэрэгтээ  дээдсийг доошлуулж, доодсыг өргөмжлөн нийгмийн 

ялгааг арилгах бодлогын шүүмжлэлт үр дагавар болж эдийн засгийн 

сэтгэлгээ хөгжсөн. Рейхо буюу хүн өөрийн байр суурийг мэдэх чанараа 

алдах нь хамгийн осолтой гэж Огиё Сорай үзсэн. Тэрбээр тухайн үеийн 

Германы сэтгэгчдийн адил түүнийг нийгмийн дэг журамтай холбон 

үзэж “зохист ёс жаяг” хэмээн орчуулж болох нэр томьёог гаргасан. 

“Зохистой ёс жаяг”  бүрэн арилжээ хэмээн тэрээр харамсангуй 

ажиглаад “хувцаснаас эхлээд байр тавилга гээд язгууртныг энгийн 

иргэдээс ялгах аргагүй байна. ...Энд дэг жаягийн зохистой тогтолцоо 

алга бөгөөд наймаачдын хүч өсөн нэмэгджээ“ гэсэн байдаг. 

Түүнчлэн самурай нар өөрсдийн байр суурьт заналхийлж, доош  

унагасан нь  зөвхөн наймаачид гэж үзэж байгаагүй. Боловсрол оюун 

ухааны чадвартай ч хүчин мөхөс, гарал үүслээрээ төрийн үүргээс 

хөндийрсөн Токугавагийн нийгэм доторх самурай нар болон удирдах  

Күнзийн захирагч ангийн тодорхойлолтын хооронд суурь зарчмын 

зөрчил байв.   Бакуфу  өөрийн зарчимдаа үнэнч байгаагүй бөгөөд 

сургаал номлолоо дагаж мөрдөхгүй байлаа. 1841 онд Күнзийн номлолд 

нэвтэрсэн Сакума Шозан тухайн үед бакуфугийн эргийн хамгаалалтыг 

хариуцсан эзэн Санада Юкузумд хүргүүлсэн хөтөлбөртөө Огиёо 

Сорайгийн “Улс төрийн санал” нийтлэлдээ хагас зуун жилийн өмнө 

засгийн газарт хандан мэдэгдсэн санааг давтан хандсан. Тэрээр 

хэлэхдээ “чадварлаг хүмүүсийг ажилд сонгон шалгаруулж авах нарийн 

боловсруулсан тогтолцоо байх ёстой” хэмээсэн байдаг. Энэ зөвлөгөөг нь 

анхаарч үзээгүй ч энэ нь алгуур өөрчлөлтөөс хэт хожимдсон байлаа. 19 

дүгээр зууны дундуур самурай нар өөрсдийн байр суурийг тэвчишгүй 
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байдал хүрлээ хэмээн дүгнэсэн нь үүнтэй цаашид эвлэрэхгүй гэсэн 

хэрэг байлаа. Тэдний бакуфуд үнэнч байдал нь өнгөрсөн зүйл байсан 

бөгөөд хаа сайгүй таагүй байдал дэгдэж ил тод илэрч байв Гол 

дэлбэрэлтийг өдөөх оч хийгээд тархай бутархай сөрөг хүчнийг нэгтгэх, 

гарцаагүй гарах бослогыг хувьсгалт өөрчлөлт болгоход чиглэл өгөх үзэл 

санаа шаардлагатай байлаа.  Өөрийн нөлөө тусгалыг (мөн дэлхийн 

бусад хэсгийг өөрийн эдийн засагт хамруулах ашиг сонирхол) 

дэлгэрүүлэх ойлгож болохуйц зорилгодоо хөтлөгдсөн Өрнөд уг очийг 

асааж, шаардлагатай үзэл санаа болох үндэсний үзлийг санал болгожээ.                              

            

  

Үндэсний үзлийн эрин үе хаяарч  Өрнөд үр суулгасан нь 

 

Орос болон Өрнөдийн  том гүрэн Британи, АНУ-ын зүгээс Японы 

тусгаарлах бодлогыг задлах  ажиллагаа идэвхжих тэр мөчид Японы 

дээд ангийн дотор дэглэмээ эсэргүүцэх эсэргүүцэл нэмэгдэж байлаа.  

Энэ бол Атлантын тэнгисийг тойрсон либерал ардчилсан улсууд  

хөгжлийнхөө тодорхой өндөрлөгт хүрч дэлхийг нөлөөлөлдөө багтаах , 

цагаан арьстны хүчийг үзүүлж, бусдыг  иргэншүүлэх эрхэм зорилго  

болон хувь заяандаа итгэсэн сэхүүн цаг үе байв. Японы соёл 

иргэншлийг огт таньж мэдээгүй хэрнээ  ихэмсэг хандлагаар  тэднийг 

хүчээр дагуулах гэсэн эелдэг бус бөгөөд мэдээжийн хувиа хичээсэн 

барууныхны оролдлого өндөр боловсролтой Япончуудын дургүйцлийг 

хүргэсэн байна. Орос орон сул дорой хэрнээ асар хүчирхэг гүрэн болох 

гэсэн зөрчил дунд  гацсан байв. Ялангуяа Орос орон дорно зүгт  хүчээ 

үзүүлж тасралтгүй өргөжих бодлого явуулж  заналхийлж байлаа. Ийм 

нөхцөлд япончуудад өөдрөг байх бололцоо байсангүй . Үнэндээ цэргийн 

гэж үзэж байгаагүй Өрнөдийн заналхийлэл () нь самурайн шинж 

төрхийн зөрчлөөс үүдэлтэй   дотоодын хямралтай хавсарч  

Токугавагийн нийгэм, улс төрийн зохион байгуулалт явуургүй болохыг 

харуулсан. . Ингэснээр Өрнөдийн бодлого Японы түүхэнд асар их нөлөө 

үзүүлсэн бөгөөд  олон талаараа Японы модернизаци   буюу Баруунших 

бодлогын түүх эхэлсэн байдаг.   

 Дээр өгүүлсэн самурай төрхийн хямрал бол Тесса Моррис-

Сузукигийн тодорхойлсноор “нийгэмд ноёрхогч онол (нийгмийн дэг 

журмын донж) бодит байдлаас илэрхий гажсан” ёс суртахууны 

доройтол, нийгмийн төлөв байсан юм. Бодит байдлыг өөрчлөн дүр 

төрхтэй нь нийцүүлэх, эсхүл шинэ төсөөлөлд тохируулан бодит байдлыг 
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тайлбарлах хоёр арга байсан. Ялангуяа Моррис-Сузукигаас дахин  иш 

татвал “Оюунлаг сэхээтнүүд хоёр арга замын нэгийг сонгож болох 

юм. Тэд тухайн онолд нийгмийг нийцүүлэх, эсвэл бодит байдалд 

тохируулан онолыг өөрчлөхийг оролдож магадгүй юм.” гэжээ. 

Ерөнхийдөө тэд хэсэг хугацаанд өөрт болон санаа нэгт бүлэгтээ 

таалагдсаныг сонгон хоёуланг нь туршилтын журмаар оролдож үзсэн 

бөгөөд Огюу Сорай, Сакума Шозен нар эхний аргыг ашиглаад 

бүтэлгүйтэж байсныг бид харсан. Өрнөдийнхөн Японы элит анги 

давхаргад нийгмийн шинэ төрхийг гаргаж өгсөн. Самурай нарыг 

хөрөнгө өмчлөлтэй холбоотой  төрхөөс чөлөөлж (энэ нь гутрал 

төрүүлсэн ч) донж төрхөө шинээр нэр хүндтэйгээр дахин 

тодруулах боломж олгохын сацуу бакуфутай ирээдүйд тулах 

нөхцөлд бодит байдлыг хувиргаж чадахуйц хүчирхэг үзэл 

суртлын  хэрэгслийг санал болгосон юм. Энэ төрх бол үндэсний 

үзэл байлаа.  

 Урьд  Өмнөдөд хаалттай байх үед Японд  үндэсний ухамсар 

байсангүй. Самурайн төрхийг үндсэндээ ангийн ялгаагаар, зарим 

талаараа хэдийгээр Токугава үед  өөрчлөгдсөн ч феодалын  харьяаллаар 

тодорхойлж байсан бол тариачдын хувьд гол төлөв шашин шүтлэгээр 

нь зааглаж байсан. Үндэсний үзлийг нэгэн төрлийн харийнхнаас 

цэрвэж үзэн ядах төрх буюу илэрхийлэл хэмээн яаруу оношилсон 

Делмер Браун ч Японыг нэгтгэх гэсэн арван зургаадугаар  зууны 

оролдлого  үндэсний санаа сэтгэлийн ач тусаар бус харин засгийн эрх 

булаалдсан феодалын  тэмцлийн ялалтын үр дагавар гэж ухаарсан 

байдаг. Үнэндээ Хидеёши зөвхөн Японы нутгаар хүсэл тэмүүллээ 

хязгаарлаагүй. Тэр Хятад руу өнгөлзөж байсан бөгөөд амжилтад хүрвэл 

Бээжинд нийслэлээ босгох төлөвлөгөөтэй байжээ. Түүнчлэн шогун  

Христийн шашинд хандах хандлагаа өөрчилж утусгаарлахбодлогоо 

хэрэгжүүлснийг үндэсний ухамсар болон шинж төрхийн илэрхийлэл 

гэж ойлгох учиргүй.  Европын институт тогтолцоонд биежсэн   

Христийн номлолын бүх нийтийн тэгш эрх түүнийг түгээгч Испанийн 

номлогчдыг дагалдан орж ирэх цэргийн аюул нь дотооддоо нийгмээ 

тэмцэл тулаанаар биш үзэл санаагаар эмхлэх гэсэн японы цэргийн 

дарга нарт хорлонтой мэт харагдаж байв.   (Христийн шашныг 

хориглох зарлиг гаргаснаас хойш арван жилийн дараа 1597 онд 

Хидеёши  найман христийн шашныг түгээгч, арван долоон шашнаасаа 

урвагчдыг цаазлан хороох шийдвэрээр гаргаж хэрэгжүүлсэн байдаг. 

Гэвч энэ нь түүний бодсноос эсрэг үр дагавар авчирсан байдаг.) Бодит 

байдалд шогуны дангаар тусгаарлах бодлогыг    гадаадынхныг үзэн 
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ядах үзэл байсан гэж хэлж болохгүй. Энэ бол  Япон улс өөртөө бүрэн 

итгэх мэдрэмжийн илэрхийлэл байсан. 

 Арван наймдугаар зууны элитүүдийн гадаадынхны эсрэг санаа 

бодол анхандаа бас л өөрсдийн дотоод үйл хэрэгтээ санаа зовнисны 

шинж  байлаа. Энэ  нь Японы  уламжлалт хандлагын хүрээнд бакуфуг 

эсэргүүцэх туршилт болж, улмаар эсэргүүцлээ нээлттэй илэрхийлэх 

үндэслэл, шалтаг  болж байв. Ийм учраас л “бүдүүлгүүдийг хөөн 

зайлуулья” (жой) гэсэн уриагаа “Эзэн хаанаа бишрэн хүндэтгэе” (сонно) 

гэсэн урьдын илүү чихэнд чимэгтэй  уриатай хослуулсан байна. 

Токугавагийн үед Японы онцгой, бүрэн эрхт захирагч нь бэлгэдлийн 

шинжтэй  Эзэн хаан  байсан. Шинэ-Шинтогийн гүн ухаанчид, 

кокугакугийн  мэргэд үүнийг онцолсон ч хаант засаглалыг бакуфу  

булаан авсан баримтыг анхаардаг нь цөөн байв.  Төр засгийн газрын 

үйл ажиллагаанд эзэн хааны оролцох оролцоо шогуныг томилгоог 

оролцуулан бакуфугаас томилсон албан тушаалтанд  зэрэг цол хүртээх 

ёслолоор хязгаарлагддаг байсан. Шогуны захиргааг “Умардын 

бүдүүлгүүд” хэмээх Айнутай хийсэн дайны үед байгуулсан тул түүний 

цол хэргэм жинхэнээрээ “бүдүүлгүүдтэй дайтан хөөх жанжин” гэсэн 

утга бүхий сэ-й тай шогун  бөгөөд гадаад харилцааны асуудалд онцгой 

үүрэгтэйг харуулж байлаа. Хуучны хэллэгийг бараг хууль эрхийн 

хүрээнд тавьсан Огюй Сорайгийн “сонгодог үзэл” болон кокугакугийн 

аль алинаар баталгаажсан Чу Шигийн Күнзийн үзлийн бэлгэдэлт шинж 

тодорхой боловсролтой анги давхаргынхан төсөөлөл болон бодит 

байдал, үг яриа болон ажил хэрэг хоорондын ялгааг даруй ухааран 

ойлгож шүүмжлэлтэй хандах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Засаглалынхаа 

эхний зуунд зөвхөн “бүдүүлгүүдтэй тэмцэх” үүргээ хэтэрхий сайн 

биелүүлж, засаглалынхаа гуравдахь зууны эхэнд гадныхантай харьцах 

харьцаагаа нэн хязгаарласан тул сүр хүч  яльгүй буурахад ч ямар нэгэн 

эсэргүүцэл гарч ирдэггүй нь  Токугава эриний хувьд аз завшаан байв.  

 Гэвч тухайн үед самурай нараас дэглэмдээ дургүйцэх явдал 

нэлээдгүй байв.  өргөн дэлгэрсэн байж. Уг эсэргүүцэл нь  гадныхантай  

хамаагүй, харин  Өмнө дурдсанаар Токугавагийн үеийн Японы дээд 

давхаргынхны оршин буй нийгмийн болон  сэтгэлзүйн дарамттай 

холбоотой байлаа. Күнз болон  элдэв оюуны шүүмжлэлт урсгалын ёс 

зүйгээр авч үзсэн ч дээрх   сэтгэл ханамжгүй байдал нь үндэслэлгүй 

байв.   Японыг өөрийн ертөнцийн нэг хэсэг болгох гэсэн Өрнөдийн 

хүчирхэг гүрнүүдийн санаархал болон бакуфугийн улс орноо гадны 

хүчнээс хамгаалахад хүчин мөхөс байгаа байдал харин дургүйцэл 

төрүүлж байв.   Самурай нар наймаачид илүү чухал бийлэгжүү болсноос 
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шалтгаалан тэдний анги давхарга сулран доройтож, байр сууриа 

алдаж,  тэд хичнээн сайн үйл бүтээсэн  ч ихэнх нь эрх мэдэл, утга 

учиргүй оршин буйдаа урьдын адил бухимдаж байсан. Харин тэд одоо 

энэхүү амин хувийн зовнилоо нийтийн сайн сайхны төлөө хувиа үл 

хичээх сэтгэл болгон харуулж, эзэн хаанаас олгосон засаглалын  албаа 

шогун ажлаа хийдүүлж буйд бухимдсан гомдлоо олны хүндэтгэлийг 

олох түвшинд буюу хуулийн  ёсны дагуу  илэрхийлэх  боломжтой 

болсон.  

 Өрнөдийн зүгээс ирэх аюул заналхийлэл, түүний далайц 

заримдаа үлгэр домгийн хэмжээнд хүртлээ өсөн томорч байв. Энэ 

сэдвийг хөндсөн зарим зохиогчид  Японы унаган байгаль бүхий 

боомтод хар үүл дагуулан сэлж ирсэн улаан үстэй, урт хамартай 

амьтадтай тулахаасаа өөрсдийн ургуулан бодсон уран цэцэн үгэндээ 

итгэж айж жигшсэн байлаа.  Тухайлбал, Мито чиглэлийн сургаалын улс 

төрийн байр суурийг анх боловсруулагч, мөн сонно жой тунхаг бичгийг 

зохиогч Айзава Сэйшусай Барууныхны ёс суртахуун, оюун ухаан, бие 

бялдарын чадварыг маш дулимаг үнэлдэг байсан бөгөөд тэд Япон улсад 

муугаар нөлөөлөх аюултай гэдэгт итгэж байв. Тэрээр 1825 онд бичсэн 

Шинэ саналууд номондоо нөхцөл байдлыг тодорхой дүрслэн батлан 

харуулсан байна. Үүнд:  

Өнөөдөр Баруун зүгийн харийнхан далай тэнгисийг  гатлан, 

бусад улс орныг уландаа дэвслэн, солир нүд, доголон хөлөөрөө 

язгууртан үндэстнийг дайран унагаахаар санаархаж байна. Тэд 

ямар их ааг омогтой байна вэ! Огторгуй ертөнцөд эх дэлхий ямар 

ч  өнцөг булангүйгээр төгс бөөрөнхий оршдог. Бүх зүйл байгалийн 

биет хэлбэрт оршдог ба манай ариун газар шороо дэлхийн төв 

тэргүүнд байдаг. Түүнчлэн газар нутгийн хувьд өргөн уудам биш 

ч дэлхийн гуравны нэгийг ноёрхдог бөгөөд өөрийн төр засгийн 

уламжлал, эсвэл бүрэн эрхт байдлаа ганц ч өөрчилж байгаагүй. 

Барууны олон улсууд биеийн хөл тавхай болно. Иймээс тэд  

холоос Япон улсыг зорьж онгоцоороо ирцгээдэг. Барууны 

бүдүүлгүүд Америк гэж нэрлэдэг далайн дунд байх газар нутгийг 

бол хамгийн алсын газар. Иймд тэдний хүмүүс энгийн  бөгөөд 

тэнэг, бас юу ч хийх чадваргүй.  

Энэхүү гэнэн цайлган мэт байдлын цаана гайхшрам арга заль оршиж 

байв. Айзава бичихдээ:  

Урьд зохисгүй сургаалиараа ард түмнийг төөрөгдүүлж Японы дэг 

журмыг бусниулж байсан  этгээдүүд нь манай өөрийн хаант 
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улсын хүмүүс байв. Харин одоо бид бүгдээр Есүсийн хуулийг 

сахин биширдэг, түүндээ бусдыг даган оруулах гэж оролддог 

Өрнө зүгийн харийнхантай үзэлцэх ёстой боллоо. Тэд хаа явсан 

газартаа сүм, бунхан шатааж, ард иргэдийг төөрөгдүүлэн улс 

орныг эзлэн түрэмгийлдэг. Тухайн улсын эзэн захирагчийг 

эрхшээлдээ оруулж, ард иргэдийг нь боолчлох хүртэл тэдний гол 

зорилгыг ойлгодоггүй.  

Японы удирдагчдын бусдаас тусгаарлах, хянамгай бодлогын 

ачаар л сүүлийн хоёр зуун жилийн туршид ийм гунигт мөхлөөс зайлж 

чадсан. Харин одоо “бидэнд аюул учруулах хүслээ дарж ядаж буй” 

баруун зүгийн харийнхан Японы  газар, ус руу өдөр бүр шохоорхон 

харсаар байна. “Тэд тэнгис далайд ноёрхож буй нь угаасаа тэдний 

оюун санаа, эр зоригийн давуу тал байв уу гэж Айзава асуулт тавьсан. 

Эсвэл тэдний нийгэм илүү төгс шударга нийгэм үү?  Айзава “Огт үгүй. 

Тэдний төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхдээ ашигладаг гол арга бол Христийн  

шашин. ... Эдгээр бүдүүлгүүд бусад улсыг эзлэхдээ гадаад худалдааг 

нээж оруулж, хүмүүсийн сул талыг ажиглана. Боломж гармагц  тэд зүрх 

сэтгэлийг нь эзэмдэхийн тулд өөрсдийн шашныг номлоно” хэмээн 

хариулжээ. “Хүмүүс харийн Ертөнцийн Эзний төлөө үхэхээс буцахгүй 

болжээ” хэмээн туршлагатай түүхч санаа алдан ийнхүү бичжээ.  Үүнд:  

Тэдэнд тулалдах эр зориг бий. Тэд Ертөнцийн Эзэндээ  өөрсдийн 

бүх зүйлийг зориулж даатгадаг. Хүмүүс дуулгавартай байж, төр 

засгийг түлхэн унагахыг Ертөнцийн Эзний хүсэл таалал гэж 

номлодог.  Тиймээс хайр энэрэл гэсэн нэрийн дор арга залиар 

газар нутгийг булаан эзлэх санаагаа хэрэгжүүлдэг. Аливаа шунал 

тачаал жинхэнэ хөдөлгөгч хүч боловч үүний цаана шашны эргэлт 

нуугддаг. Ийм маягаар л улс орныг өөртөө уусган, газар нутгийг 

эзлэн авдаг юм. 

Үүнийг  дэндүү оройтохоос нь өмнө зогсоох шаардлагатай. Хэрэв 

амжиж арга хэмжээ авахгүй бол  маш аймшигтай үр дагвартай 

болно гэж Айзава сануулсан байна. Тэрээр “Манай ард түмэн 

нохой, хонины мах идэх, ноосон хувцас өмсөх зуршилтай болно. 

Үүнийг зогсоож чадахгүй” гэжээ.  

Барууныхантай холбогдох “хорт сулруулагч” нөлөөг хянах, 

Айзавагийн тодорхойлсноор “хярууг мөстөхөөс” сэрэмжлэхийн тулд 

хүмүүсийн үнэнч шударга, хамтач мэдрэмжийг бэхжүүлэх, хувиа  

хичээх үзлийг устгах нь амин чухал. Үзэл санааны хяналт, тууштай 

хамтач зарчим бол үүний шийдэл. “Эзэн хаан улс орноо хамгаалах, энх 
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тайван, дэг журам хангах, газар нутгаа самуунаас хамгаалах арга 

хэрэгсэл  бол дэлхийг хатуу гараар зангидах, эсхүл хүн ардаа айлгаж 

сүрдүүлэх хэрэг биш. Түүний цорын ганц найдвар бол ард түмэн эзэн 

хаанаа хүндэтгэн биширч, эзэн хаанаасаа салах боломжгүй гэсэн нэгэн 

үзүүрт сэтгэлтэй байх явдал юм.”  Энэ нь өөрийн дассан нутагтаа 

хатсан талхаа хивэх боломж олгосон тэнгэр бурхандаа талархаж, 

харийн газрын будаа, тахиаг шохоорхдоггүй  Новалисын тариачны 

түүхийг санагдуулж байна. Айзавагийн ард түмэнд амин хувиа үл 

хичээх үзлийг шингээх ийм арга барил  Германы Романтизмтай ижил 

байв: Энэ бол дайн, гадаадынхны эсрэг хамтран хүчирхийлэлд нэгдэн 

оролцох явдал байсан. Ямар ч үр дагавартай байсан дайн бол зүйтэй, 

харин  энхтайван хамтач ёс суртахуунд хор хөнөөлтэй тул өөрөө  муу 

зүйл юм.  Айзава мэтгэлцэхдээ:  

Токугава үеийн сунжирсан амар амгалан  өөрийн  сул талыг 

таниулж эхэлсэн. ... Дээд, доод түвшний бүх хүн улс орны 

аюулгүй байдлыг умартан өөрсдийн хувийн хонжоог эрхэмлэдэг. 

Энэ бидний хаант улсаа хамгаалах арга зам биш. Агуу хүмүн 

удирдагч болохдоо ард иргэд идэвхигүй байхаас л эмзэглэдэг.  

Чадалгүй удирдагч хялбар амар амгаланг бий болгохыг хүсэх тул 

ард иргэдийг бужигнахаас байнга айж байдаг. Тэд бүх зүйлийг 

нам жим байхыг хүснэ. Гэвч тэд бүдүүлгүүдийг гэмгүй “загасны 

наймаачид” гэж үзээд өөрсдийн хараа хяналтаасаа алдсан юм.” 

Тэд идэвхгүй ажиллагаагаараа бодит байдлыг далдлан 

хуйвалдаж байдлыг улам доройтуулсан. ... Харин Эзэн хаан бүх 

ард түмэнд харийнхныг манай улсын өшөөтөн дайсан хэмээн бут 

ниргэх  зарлигдсан бол зарлиг гарснаас хойш нэг өдрийн дараа л 

дээдэс доодос бүгд хэрэгжүүлэхээр зүтгэх байлаа.  

Хэдийгээр иймэрхүү арга харийнхныг айлган зогсооно гэдэгт 

бүрэн итгэлтэй биш ч  энэ бол “мянган жилд ганц олдох, алдаж 

боломгүй боломж” гэж Айзава бодсон юм. Дайны материаллаг үр 

дагавар бодит бус, харин  дайны давуу тал илэрхий байлаа. Сонно жой 

гүн ухаан Германыхтай нэн төстэй бөгөөд дараах утга агуулгаар 

тайлбарлажээ.  

Улс орныг цэрэг, дайны бэлэн байдлаар хамгаалахын тулд юуны 

түрүүнд  дайн, энхийн бодлогын алиныг баримтлахаа шийдсэн 

байх ёстой. Үүнийгээ шйидээгүй бол ард иргэд хаашаа хандахаа 

мэдэхгүй хүлцэнгүй байна. Биелэхгүй энхтайванд найдсаар 

байвал ард иргэдийн дайчин байдал доройтно. Оюунлаг нь 
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төлөвлөж, эр зоригтой нь уур зэвүүцлээ илэрхийлж  чадахгүй. 

Тиймээс өдөр хоног өнгөрсөөр дайсны төлөвлөгөө чамбайрна. 

Шийдмэг алхам хийлгэхгүй дотоод айдсын мэдрэмжээс улбаалан 

ялагдал нүүрэнд нь илэрнэ. ... “Хэн нэгнийг зайлшгүй үхлийн 

ирмэгт тулгавал  амьд үлддэг” гэсэн үг бий. Бас бүх ард түмэн 

дайснууд  хил дээр тулж ирсэн мэт амьдардаг бол үндэстэн 

ивээгдэнэ гэж эцэг өвгөд үздэг. Тиймээс би улс орныг  гарцаагүй 

үхлийн байдалд оруулах энхтайван эсвэл дайны бодлого 

баримтлах эсэхээ шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Үүний 

дараа л батлан хамгаалахын асуудлыг хялбар шийдэж болно.  

Сонно жой хөтөлбөр болон Токугавагийн сүүл үеийн 

гадаадынхны эсрэг үзлийн ёс суртахууны үндэслэл бол самурай нарын 

өөртөө итгэх итгэлийг сэргээсэн дайчдын үзэл болох  бушидо  байлаа.   

 Сакума Шозены байр суурь илүү мэдрэмжтэй бөгөөд удаан 

хугацаанд маш их нөлөө үзүүлсэн юм.  Түүний шавь нарын нэг 

Мейжигийн үеийн томоохон зүтгэлтэн “Японы тэнгисийн цэргийн эцэг” 

хэмээн нэрлэгдэж,   түүний зохиосон “Дорны ёс суртахуун-Өрнөдийн 

мэдлэг” хэмээх уриа нь Японы үндэсний үзлийн эхний үе шатны 

томъёолол болсон Кацу Кайшу байв. Айзавагийн үеийг бодвол 

харийнхан Японы усан хилд илүү олноор харагдах болж, барууныхан 

Японы хоёр зууны  турш хэрэгжүүлсэн  тусгаарлах бодлогыг эцэслэн 

эрэг дээрээ буулгаыг хүчлэн зөвшөөрүүлсэн  Токугавагийн дэглэмийн 

үеийн сүүлийн хэдэн арван жилд Сакума ажиллаж байжээ. Тэрээр 

гадаадынхан ямар хүмүүс болох, тэд Японоос юу хүсдэг тухай өөрийн 

үзэл бодолтой тул Сакума өвөг дээдсээ бодвол уран сэтгэмжид бага 

автаж, үзэл бодол нь илүү саруул байв. Түүний хувьд Япон улсын өмнө 

тулгараад байгаа аюул ард түмэн хонины мах, ноосон  хувцсанд 

дурлахаас өөр зүйл байсан. Магадгүй Сакума үүнийг арай тайван 

хүлээн авсан биз. Харин ч нийгмийнхээ өмнөөс нүүрээ улалзуулан ичсэн 

байна. Сакумагийн хувьд Наран мандах орноос хичнээн алс ч 

бүдүүлгүүд угаасаа тэнэг, Шинтогийн тайлбараар тэд доод зэргийн 

гэдэгт итгээгүй. Тэрээр Японд үгүйлэгдсэн харийнхны мэдлэг маш том 

хүч гэдгийг мэдэрсэн. Түүнчлэн  геополитикийн хувьд Японоос илүү 

байршилтай, энэхүү   хязгаарлагдмал боловч маш чухал хүчин зүйлээс 

үүдэн Өрнөдийнхэн Японоос овжин  болохыг ойлгосон байна. Иймээс 

тэрээр Японы цэргийн хүчний хоцрогдсон байдлыг харгалзан, үр 

дагаврыг тооцоолохгүйгээр бэлтгэлгүй яаран дайтаж, баатарлагаар 

сүйрэх нь  нэр төрөө хамгаалах үйлдэл гэж үзэхгүй байв. Сакума тухайн 
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цаг үед  дайн байлдаан хийх бололцоогүй гэж үзсэн. Харин нэр төрөө 

сэргээх цорын ганц арга  бол Өрнөдөөс  суралцах явдал байв.  

 Япон улсын нэр төрд санаа тавьж байсан Сакумагийн шаналал  

Япон дахь түүний өөрийн анги  болох самурай нарын байр суурийн 

доромжлолт байдлыг мэдрэх  гутралтай салшгүй холбоотой байсан. Улс 

орны төлөөх зовнил  бол ангийн доройтлын тусгал байв. Франц, Орос, 

Герман зэрэг орнуудад язгууртан элитүүд, тэр дундаа соёлын 

элитүүдийн зиндааны зөрчил чухамдаа Өрнөдийг товойлгосон юм. 

Японы оюунлаг бүлэг  бакуфугаас амссан доромжлолоо Япон улс 

гадаадынхны гарт доромжлуулж буйгаар  тайлбарлах боломж олгосон 

шалтаг олон байв. Үүнд Перригийн хар усан онгоцны төрүүлсэн 

мэдрэмж, хичнээн эелдэг илэрхийлсэн ч Америкийн Ерөнхийлөгчийн 

хүслийг бакуфуд тулгасан тулгалт, бүдүүлгүүдийн Япончуудын нарийн 

мэдрэмжийг үл тоож үүд хаалганд шахцалдах зэргийг хэлж болно. Тэд  

өөрсдийн тухайн бэрхшээлийг тухайн нийгэмд амьдарч буй хүн бүхэнд 

хамааралтай өргөн хүрээтэй асуудлын нэг хэмээн харж, зовлонгоо улс 

орны бэрхшээлтэй ижилтгэж эхэлснээрээ тэд үндэстний хэмжээнд 

сэтгэж эхэлсэн байна.  

 Өөрийн нэгэн шавь эх оронч амиа золиослогч  Ёшида Шойныг 

гадаадад сурахаар Америкийн хөлөг онгоцонд туулайчлан суухад нь  

тусалсны төлөө шоронд суусан Сакума суллагдсаныхаа дараа 1855, 

1856 оны сүүлчээр  Өөрийн алдаагаа дүгнэхүй хэмээх зузаан 

дурдатгалын ном гаргасан  нь үнэндээ өөрийн үзэл санаа, үйл 

ажиллагааг өмгөөлсөн зохиол болсон юм. Энэ номонд Япон ба Өрнөдийн 

улсууд гэсэн хоёр сэдвийг хөндөж, Токугавагийн Японы самурай 

нарын байдал хийгээд үндэсний үзлийн өвөг дэлгэрэх нийгмийн шинэ 

дүр төрхийн хувьслыг хэрхэн дүрсэлснийг харж болно. Дүгнэхүйгээ 

цэгцтэй дараалуулж авч үзсэн бөгөөд эхний арван ёсөн дүгнэлт цэвэр 

хувийн амьдралын шинжтэй байв. 20 дахь дүгнэлтэд “Соёлч боловсон 

эр хүн таван таашаалыг хүсэх ч харин үүнд эд хөрөнгө, зиндаа зэрэг  

ордоггүй” гэжээ. Хөрөнгө мөнгө, байр суурьгүй байсанд боловсролтой 

самурайн гол бэрхшээл, түүнийг шийдэхийн тулд бэл бэнчин, мяндаг 

зиндаагаар хөөцөлдөх нь явуургүй гэжээ.   Ийм дүгнэлт самурай нарыг 

бодит байдалтай нь эвлэрүүлэх гол зорилготой нь илэрхий Сакумагийн 

үзсэнээр эхний гурван таашаал бол нийгмийн хүслээ хязгаарласан хүнд 

ойлгомжтой хувийн бөгөөд хүний дотоод сэтгэлээс гарсан хүсэл юм. 

Үүнд гэрлэлтийн амар амгалан, өөрийн болон гэр бүлийн нэр хүндийг 

эрхэмлэхүй чадвар, мэргэдийн ухааныг гүнзгий ухаарч хэлбэрэлтгүй 
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сахихуй юм.  Харин нөгөө хоёр таашаал түүнийг асар их тэмүүлэлтэй 

болохыг гэрчилнэ:   

Өрнөдийнхөн шинжлэх ухааны нээлт хийсний дараа төрсөн 

хүмүүс боломжийг ашиглаж мөн эртний мэргэд ухаантны олж 

мэдээгүй зарчмуудыг ойлгох нь дөрөвдэх хүсэл таашаал аж. Тав 

дахь хүсэл тэмүүлэл бол Дорны ёс зүй, Барууны шинжлэх ухааны 

арга барилыг хослуулан  оюун санааны болон материаллаг 

амьдралын алийг ч орхигдуулалгүйгээр, обьектив, субьективыг 

шүтэлцүүлэн, хүн арддаа тустай, улс үндэстэндээ зүтгэх амьдрал 

ажээ.  

Үүнээс харахад тэр үеийн самурай эртний самурайг бодвол олон 

талаар илүү бөгөөд үүгээрээ омогшихоор байжээ. Тэд эх орныхоо төлөө 

зүтгэх илүү мэдлэгтэй, сайн бэлтгэгдсэн байсан. Токугавагийн үеийн 

Япон тэдэнд ийм боломж олгоогүйд  асуудал оршиж байв.  

 28 дахь дүгнэлтэд дээрхтэй холбоотой зүйлийг хөндсөн бөгөөд 

түүнээс Өрнөдтэй харьцуулахад үндэстэн сул дорой буйг Сакума 

мэдэрснийг харж болно. Тэрээр учирлахдаа:  

Үндэсний батлан хамгаалалтын зарчим бол гадны бүдүүлгүүд  

биднийг үзэн ядахаас сэрэмжлүүлэх ёстой. Өнөөгийн эргийн 

хамгаалалтын арга бүгд үнэхээр муу, их бууны эгнээг алдаатай 

байршуулж, дайны урлагийг мэдэхгүй мулгуу албан тушаалтнууд 

гадаадын бүдүүлгүүдтэй гэрээ байгуулсан. Бид хэдий 

бүдүүлгүүдийн доромжлолоос зайлсхийх хүсэлтэй ч байдал 

тааламжгүй тул одоо тэгж чадах уу.  

Дэлхий нийтийн өмнө Япон орныг дорой буурай харагдуулсан 

хариуцлагыг чадваргүй түшээ нар хүлээх ёстой. Сакума 30 дугаар 

дүгнэлтдээ дээд язгууртны эсрэг Фонвизины үзэл бодолтой ижил санааг 

хөгжүүлсэн. Гэр бүлийн үе залгамжилсан  дээд зиндааныхныг авъяас 

зүтгэлээрээ шалгарсан  хүмүүсээр (meritocracy) халж солих ёстой, ийм 

жинхэнэ элитүүд улс орныг  удирдаж, хамгаалж чадах эх оронч үзэлтэн 

хэмээн Оросын үйлс нэгтний дүгнэлттэй санал нэгдсэн байна. 

Түүнчлэн:  

Цэрэг армийн захирагчийн албыг хашиж буй эрчүүд  гүн, ноёд 

зэрэг язгууртан, эсхүл хөрөнгө чинээлэг гэр бүлээс гаралтай 

байдаг. Тэдний архи дарс уух, дуулж бүжиглэж өдөр хоногоо 

өнгөрүүлэх бөгөөд тэдэнд цэргийн стратеги, сахилгыг огтхон ч 
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хайхардаггүй. Улс үндэстэнд онцгой аюул тулгарахад цэрэг 

дайчдын итгэл хүлээж удирдаж, дайсны довтолгоог зогсоох хэн ч 

байхгүй. Энэ бидний үеийн хамгийн том эмгэнэл юм. Иймээс би 

Өрнөдийн зэвсэгт хүчний зарчмыг баримталж, арван энгийн 

эртэй тэнцэхүйц өнөөгийн цэргийн бус анги давхаргын гэр 

бүлийн хуучин цагийн үнэнч шударга, баатарлаг, хүчтэй 

эрчүүдийг нэгтгэн ард түмэн болон улс орноо хамгаалах цорын 

ганц зорилготой сайн дурын бүлэг байгуулах санал дэвшүүлж 

байна. Үүнд нэгдэхийг хүссэн хүн болгоныг шалган хүнд хэцүү 

нөхцөлд тэсвэрлэн хичээл зүтгэлээрээ шалгарч чадвал энэ бүлэгт 

татаж авна. Цэргийн стратеги, төлөвлөлт, удирдлагын чадвартай 

эрчүүдийг удирдлагын албанд дэвшүүлэн томилох бөгөөд улс 

орноо хамгаалах шаардлага гармагц бүх бүлгийг зарлан дуудаж 

хамтад арми болгон зохион байгуулж байлдааны бэлэн байдалд 

оруулна. Одоогийн цэргийн ангийг бүрдүүлж буй хүмүүсээс илүү 

алба хашиж, дайсныг үлдэн хөөж чадна хэмээн найдаж байна. 

Сакумагийн бодолд Японы сэхээтэн анги болох боловсорсон 

самурай нарын байр суурийн уналт болон Япон улсын Өрнөдийнхний 

нүдэнд байр сууриа гарцаагүй алдсан явдал буюу түрэмгийлэгчдийн 

санаархал хичнээн энхийн байсан нөхцөлд ч доромжлуулсан гэсэн хоёр 

ойлголт  хоорондоо салшгүй холбоотой байжээ (улс орны дайны бэлтгэл 

ичгүүртэй, инээдэмтэй байсныг харуулсан).  Эхний тодорхой асуудлыг 

шийдвэрлэхгүйгээр сүүлийн буюу ерөнхий гол асуудлын гарцыг олох 

боломжгүй юм. Япон улсын нэр хүндийг аврахын тулд Японы нийгмийг 

өөрчлөх шаардлагатай. Өрнөдийн бүдүүлгүүд ирж үзэгдсэнээр л 

бухимдсан самурай нарт  хувьсгал хийх санаа бодол төрсөн  билээ.  

 Улс орныхоо байр суурийн төлөөх Японы боловсролтой элитийн 

зовнил бол зөвхөн тэдний өөрсдийн тодорхой зорилгыг хэрэгжүүлэх 

гэсэн оролдлого биш байв. Аль ч улс орны сэхээтнүүд бол  өөрсдөө 

төлөөлж буй соёл, иргэншлээ (нэн ялангуяа хэл бичиг, нууц ухаан 

мэдлэгээрээ ялгарах аваас) илэрхийлэгч байдаг. Басамжлал доромжлол 

амссан Японы  самурай нарын эмзэглэл маш гүн байсан нь гарцаагүй. 

Улс орныхоо ийм статуст сэтгэл хангалуун бус тодорхой бүлгийн ийм 

илэрхийлэл дангаараа үндэсний  мэдрэмжийг төрүүлээгүй ч уг бүлгийг 

үндэсний үзэл санааг онцгой хүлээж авах чадвартай болгожээ. Японд 

үндэсний үзлийг Америк, Британ, Оросууд авчирсан. Тэдний хувьд  

үндэсний үзэл нь 1850-иад оны үе гэхэд  ертөнцийг үзэх үзэл нэгэнт 

болсон байсан бөгөөд түүнийгээ танин мэдэхүйн хэрэгсэл болгон 

ашиглаж үг яриа, үйл хэрэг бүрийг түүгээр төвөггүй илэрхийлж байв. 
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Улс орноо нээлттэй болгосон жилүүдэд Японы сэхээтнүүд Франц, 

ялангуяа Германчуудтай адил ухамсрын төлөвшилтэй тулгарсан.  Энэ 

хоёр үндэстэн саяхан үндэсний үзэлд нэвтэрч, тэдний үндэсний үзэл 

Романтик дэврүүн шинжтэйгээс улбаалан хамгийн ил тод, халдвартай 

үлгэр дууриал болсон байна. Япончууд үндэсний үзэл санааг чухам  

маш түргэн авч, тэр нь тэдэнд хоромхон зуур, хүчтэй нөлөөлсөн бөгөөд 

Мейжигийн өөрчлөн шинэчлэлтийн үе гэхэд Японы үндэсний үзэл 

бий болоод зогсоогүй мөн энэхүү хувьсгалын үзэл санааны 

чиглүүлэгч болж  чадсан юм.  

 

Япончуудын үндэсний үзлийн шинж төрх  

 

Язгууртан болон соёлын элит анги давхаргын хэд хэдэн үеийг 

хамарсан байр суурийн доройтол зөрчлийн улмаас Японд Франц, Орос, 

Германтай адил үндэсний үзэл дэлгэрэн хөгжих хөрс бий болсон. Японы 

үндэсний үзлийн хөрс суурийг Германыхтай адил түүнийг орж ирэхээс 

өмнөх нийгмийн зүдгүүрийг хөнгөвчлөх, наанадаж хүнийрхлийн 

доромжлолын хорт нөлөөллөөс бодит байдлыг тусгаарлагч дүр төрхийг 

бүрдүүлэх гэсэн элитүүдийн оролдлогоор бэлтгэсэн байв. Үндэсний үзэл 

гаднаас орж дэлгэрэхдээ өөрсдийгөө зэрэг шинэчлэн тодорхойлж, хос 

зарчмын хүрээнд шинэ утга агуулгатай болсон шинэ-Шинто үзэл болон 

кокугакугийн хүрээнд хялбархан томьёологдсон ажээ. Мөн боловсорсон 

самурай нарын хувьд хэд хэдэн үүрэг ногдуулсан. Үндэсний үзэл ард 

түмэн, хамт олондоо бүхэлдээ үнэнч байх санааг өргөжүүлж, 

самурай нарын зовнилыг иргэний, бодь сэтгэлийн өнгө төрхтэй 

болгосон. Бакуфу ард түмний итгэлийг эвдэж, эрх мэдлийг булаасныг 

шүүмжлэх үндэслэл зовнилыг үндэстний томоохон хэмжээнд авч үзэх 

боломж олгосон юм.  Эзэн хаан Япон үндэстний бэлэг тэмдэг (Тэнгэр 

бурхнаас заяасан эртний тасраагүй үе удмын онцгой шинжийг 

харгалзан) болсон бөгөөд түүний Киото дахь нэгэн төрлийн хориог  

(нийт ордныхонд 187000 коку цагаан будаа ногдуулсан, бодит эрх 

мэдлээс холдуулсан) үндэсний бүрэн эрхийг булаан эзэлсний бэлгэдэл, 

Токугавагийн дэглэмийн хууль бус явдлын илэрхийлэл болгож 

харуулсан байна.  Анги давхаргын тогтолцоог танин мэдэхүйн болон 

институционал үүднээс дахин тодорхойлох боломж олгосон  гишүүдийн 

эрх тэгш байх үндэсний зарчим цусан төрлийн гаралтай  зиндааны ач 

холбогдлыг (доод зиндааны самурайг олон жилийн турш зовниулж 

байсан) багасгасан. Ингэснээр зиндааг үндэсний сайн сайхан амьдрал, 
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өөрөөр хэлбэл статуст тодорхой хувь нэмэр оруулах чадварын 

үнэлэмжээс хамааралтай болгосон байна. Боловсрол, мэдлэгтэй 

самурай нар л ийм чадвартай байсан тул тэд хамгийн өндөр байр 

сууринд хүрэх баталгаатай болсон. Токугавагийн нийгэм хэдийгээр 

дээд давхаргынханд зориулагдсан ч тэдэнд дээд зэрэг зиндаа хаалттай 

байлаа. Өөрсдийн давуу талтайд найдсан  тэд тэгш байдлын үзэл 

санааг хүлээн авч, Мейжигийн өөрчлөн шинэчлэлийн жилүүдэд  100 

жилийн өмнөх Францын язгууртнуудын адил өөрийгөө нийгмийн 

ангийн хувьд устгах замыг сонгожээ.   

Үндэсний үзэлд туссан нийгмийн шинэлэг дүр төрх хийгээд 

энэхүү шинэ итгэл үнэмшилд хөрвөсөн самурай нарын амин хувиа үл 

хайхрах зүтгэлийн аль алиныг Мейжигийн хувьсгалын удирдагчдын 

хандлагаас бэлхнээ харж болно.  Шинэ үзэл санаа, эрхэмлэлийг 

хамгийн хүчирхэг дэлгэрүүлэгч нь олон сая хувь борлогдсон номондоо 

“шинэ иргэншлийн номлолыг зарлан тунхаглаж”, “Японы үндэсний 

үзлийн номлогч” хэмээн зүй ёсоор алдаршсан Жижи-шинпо хэмээх 

сонинг 1882 онд эрхлэн гаргасан Фукузава Юкүчи байсан юм. 

Фукузаваг Өрнөдийн үзэл санаа, ялангуяа Британий либерализм, 

нийгмийн сайн сайхан аж байдлын номлолыг орчуулж сурталчлагчийн 

хувьд шинэ улс төр болон эдийн засагт ашиглах олон  шинэ нэр томьёо 

хэллэгийг бий болгосон гэж үзэх үндэслэлтэй. Тухайлбал: Өрнөдийн 

томьёоллын бүхнийг багтаан хамруулсан шинжийг яг агуулсан “улс 

орны хүмүүс” хэмээн үгчлэн хөрвүүлэх үндэстэн-кокумин гэдэг үгийг 

зохиосон юм. Сурвалжит гэр бүлийн үр удам болох Фукукава өөрийгөө 

Мейжигийн үед “ямар нэгэн албан ёсны мяндаг зиндаагүй хүн” гэсэн 

утгатай  “энгийн иргэн” хэмээн үзэж бахархдаг байжээ. Тэрээр улс 

төрийн амьдралыг өөрийнх нь шударга нэр хүнд, “зөв амьдралын” 

мэдрэмжтэй нийцэхгүй гэж үздэг байсан бөгөөд хувь хүний үүднээсээ 

өөрийн үзэл бодлыг илүү чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой гэдэгт итгэж 

байв. Өөрийн намтартаа ажлынхаа гол зорилгыг “Өрнөдийн ертөнцтэй 

адил цэрэг дайны хийгээд энхийн урлагт  сайн бэлтгэгдсэн соёл 

иргэншилтэй үндэстнийг Японд бий болгоно” хэмээн бичжээ. Ийм 

үндэстэн хүмүүсийн “бие даасан байдал, өөрийгөө хүндлэх чадварын” 

хөгжлөөс хамааралтай.  

 Фукузавагийн амьдарч байсан үеийн “хүмүүс” ийм маягийн 

мэдрэмжийг сайн мэдэхгүй байсныг тэрбээр ийнхүү тэмдэглэн 

үлдээжээ. Фукузава нэгэн удаа алхаж явахдаа морь унасан 

тариачинтай таарсан байна. Тариачин өөрөөсөө дээд зиндааны хүнтэй 

тулгарснаа мэдэнгүүтээ мориноосоо буужээ. Фукузава түүний морины 
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цулбуураас бариад  “түүнийг яагаад ингэснийг асуув. Тариачин маш 

их айж балмагдан бөхөлзөөд уучлалт гуйж эхэлсэн. Би ‘Үгүй үгүй, 

битгий ингэ. Энэ чиний морь, мориндоо мордоод яв’ гэхэд хөөрхий 

залуу надаас түрүүлж явахаасаа айж байсан. Би дахин,  Мориндооо 

мордоод яв, явахгүй бол зодно шүү гэж байж явуулсан”  хэмээн 

тэмдэглэн үлдээжээ. Фукузавагийн хувьд түүнийг хүндлэх тариачны 

хүндлэл зохисгүй байсан бөгөөд түүний хувьд ч тэгш эрхт үзэл (хүн бүхэн 

адил тэгш байх) хэмээх ойлголт шинэ байсан юм. Тэрээр 1860 онд анх 

АНУ-д хийсэн аяллаа ”маш ээдрээтэй бөгөөд маш  их балмагдуулсан 

тохиолдолтой” учирсан тухай бичсэн байдаг. Тэрээр:  

“Нийгэм, улс төр, эдийн засгийн асуудлыг ойлгоход хамгийн 

хэцүү байв. Нэгэн өдөр би нэгэн ноёнтноос Жорж Вашингтоны үр 

удам хаана буйг асуухад тэр “Вашингтоны ойрын хамаатан нэг 

эмэгтэй байдаг байх. Тэр эмэгтэй одоо хаана байгааг нь мэдэхгүй 

юм. Харин тэр гэрлэсэн гэж сонссон юм байна.” гэж хариулж 

билээ. Түүний хариулт маш энгийн  хайхрамжгүй байсанд би бүр 

алмайрч орхисон.  

Мэдээж би Америкийг ерөнхийлөгч нь дөрвөн жилд нэг удаа 

солигддог бүгд найрамдах улс гэж мэдэж байсан ч Вашингтоны 

гэр бүлийг  бусдаас илүү хүндэтгэх ёстой гэсэн бодлоо өөртөө 

хадгалж чадаагүй юм. Японд удирдагчдын гэр бүлийн 

үндэслэгчдийг тухайлбал, эзэн хааны гэр бүлийн Иэясуг бишрэн 

хүндэтгэдэг шиг байх ёстой гэсэн бодол миний тархинд суусан 

байсан. Тиймээс Вашингтоны гэр бүлийн талаар тийм 

хайхрамжгүй, хэнэггүй хариулт өгсөнд би маш их гайхаж 

байснаа сайн санадаг юм” гэжээ.  

Мөн  шинж чанарыг нь ухаараагүй хэдий ч Японы нийгэмд 

шинээр бий болсон тэгш байдлын амьсгаа түүнийг зовниулж байлаа. 

Тэрээр “Шинэ засгийн газрын эхэн үед улс даяар бий болсон албан 

тушаалын төлөөх эмх замбараагүй тэмцэл миний дургүйцлийг хүргэж 

байсан. Зөвхөн албан тушаалд хашиж дадсан самурай нар ч бус мөн 

өөр өөр түвшний боловсролтой худалдаачин, тариачдын хүүхдүүд яг л 

амттан тойрон шаваарсан  шавьж хорхой шиг л харагдаж байсан” гэж 

тэмдэглэн үлдээжээ. Тариачид, наймаачдын үр садын дунд бие даасан 

тусгаар байдал, өөрийгөө хүндлэх эрмэлзэл нэмэгдэж байсны илрэл 

болох уг үйл явдал, мөн уг зөн билгийн үйл явцад Фукузавагийн  

хандсан хандлага түүний мэргэжлийн эрхэмлэлтэй зөрчилдсөн нь 

гарцаагүй. Тэрээр өөрийн бодлыг дахин давтан “Үндэсний тусгаар 



62 
 

тогтнол түүний иргэдийн бие даасан байдлаас бий болдог. Хуучны 

боолын санаа бодол хүмүүст илэрч байхад  манай үндэстэн өөрийгөө авч 

явж чадахгүй” хэмээн бичжээ. Ямар ч боловсролгүй хэрнээ 

эзэмшсэнээр төр засагт орж ажиллах боломжтой гэж бодсон борчуудын 

массын биеэ тоосон араншин хүмүүсийн боолын сэтгэхүй аажим 

боловч алга болж буйг илэрхийлсэн.  Харин энэ нь самурай нарыг 

“энгийн хүний” амьдралаар явах бахархлыг эмзэглүүлэхүйцээр  сэтгэл  

гонсойлгоогүй юм.  

 Бас нэгэн “самууруулсан байгууламж” нь Засгийн газар байжээ. 

Фукукава анх Англид ийм зүйлтэй тулгараад үнэхээр гайхаж байснаа 

дурссан байна:  

Би нэг хүнээс “сонгуулийн хууль” гэж юу болох, Парламент гэдэг 

нь чухам ямар байгууллага болох талаар асуухад тэр намайг ийм 

асуултыг ямар ч боловсролгүй хүн л асуудаг гэсэн янзтай 

мушилзан хариулж билээ. Гэхдээ л эдгээр нь миний  хувьд 

ойлгоход тун бэрх зүйлс байсан юм. Эндээс би Английн засгийн 

газарт үргэлж бие биетэйгээ “тэмцэлддэг”  либерал, консерватив 

гэсэн хоёр өөр улс төрийн нам байдгийг мэдэж авсан.  

Тэд юуны төлөө “тэмцэлддэг” байсан, ер нь энхтайван цагт 

“тэмцэлдэнэ” гэдэг ямар утгатай болохыг нэлээд хугацаанд 

ойлгоход бэрхшээлтэй байсан. Тэд “Төлөөлөгчдийн Танхимд дотор 

байгаа тэр эрхэм нөгөө нэгтэйгээ “дайснууд” гэж хэлж байв. Гэтэл 

тэдгээр дайснууд нэг ширээн дээр суугаад хамтдаа идэж ууж 

байх юм. Тэр үед би хэзээ ч ингэж чадахгүй  гэсэн бодол надад 

төрж билээ. Эдгээр бүх хачирхалтай зүйлсийг бүрэн ойлгоход би 

нэлээн хугацаа зарцуулсан. Бүр ярвигтай асуудлуудыг ойлгоход 

тэднээр тайлбарлуулснаас хойш 5-10 өдөр шаардагдаж байв.  

Сацума болон Чошугаас гаралтай доод ангийн самурай нар болох 

Кидо Койн, Сайго Такамори, Окуба Тошимичи зэрэг Мейжи 

хувьсгалын үндэсний үзэлт удирдагчдын хөгжүүлсөн төлөөллийн 

засаглалын үзэл санаанд тийм цус асгаруулсан тэмцлийн тухай ойлголт 

байгаагүй. Тэдний бодлоор Япон үндэстэн Англиас ялгаатай нь сэтгэл 

санаагаараа төгс нэгдмэл бөгөөд түүний бүрэн эрхт байдал 

хуваагдаагүй гээд хожим нь хуваагдашгүй гэж тодорхойлсон байв. 

Самурай нарын мөнгөн тэтгэлгийн  асуудлаас болж засгийн газраас 

огцорсон Кидо Койн  эзэн хаанаас эх оронч үзлийн бэлэг тэмдэг болгон 

Токугава үеэс хойш өмчилсөн эзэмшил газраа эзэн хаандаа сайн 

дураар шилжүүлэн өгөхийг даймё нараас ятгах ажиллагааг хийж 
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байсан. Тэрээр бас даймё нарын өмнөөс эзэн хаанд хандсан эзэмшил 

газраас татгалзах санамж бичгийг зохиож түүндээ Японы эрхзүйн 

уламжлалт учир шалтгаан үндэслэл тайлбарыг хийсэн. Тэрээр:  

Даймё нар бид Таны сүр жавхлант удирдлагад хоёр зүйл чухал 

болохыг  ёс төртэйгээр зөвлөж байна. Энд нэгэн үндэстний улс  

(кокутай буюу үгчилбэл улс орон), нэгдмэл бүрэн эрхт эрх мэдэл  

байх ёстой. Эзэн хааны өвөг дээдэс улс орныг үндэслэж төр 

засгийн  суурийг тавьсан учир дараа дараагийн тоолж баршгүй 

олон үе удамд ямар ч өөрчлөлтгүйгээр нэг л эзэн хааны угсаа 

залгаж, Тэнгэр газрын хамгийн алс хязгаарыг хүрч, нийт хүн 

төрөлхтөнийг захирч ирсэн. Үүнийг л үндэсний улс гэнэ.  Зэрэг 

дэв, эдлэн газрыг өгч авах цорын ганц эрх мэдэл үндэс суурийг 

хадгалж, алхам газрыг ч үүнийг хувийн зорилгоор ашиглах, эсвэл 

хэн нэгнийг дур зоргоор тонож дээрэмдэхээс  сэргийлдэг. Үүнийг 

бүрэн эрхт мэдэл гэнэ. ... Харин одоо бид цоо шинэ төр засаг 

байгуулах гэж буй  үед улсын засаг захиргааны байгууламж, 

бүрэн эрхт мэдэл харьяат албатдаа өчүүхэн ч буулт хийж 

болохгүй.  Таны албатын газар нутаг бол эзэн хааны газар, албат 

хүмүүс бүгд эзэн хааны иргэд. Эдгээр нь харъяат албатын хөрөнгө 

байж яаж болох вэ? (Эдгээр үндэслэлээр даймё нар Сүр жавхлант 

эзэн хаандаа эдлэн газар нутгаа шилжүүлэн өгөхийг гуйсан) 

Цаашлаад эзэнт улсын том жижиггүй бүгд нэгэн эрх мэдэлд 

захирагдахуйцаар цэргийн өмсгөл зэвсэглэлээс эхлүүлэн бүх 

зүйлийг  ордноос  зохицуулж өгөхийг хүссэн байна.  

Кидо эцэст нь “Ингэснээр ирээдүйд манай улс дэлхийн улс 

орнуудын дунд өөрийн гэсэн байр суурьтай болж эхэлнэ” хэмээн дүгнэн 

хэлжээ. Японы ард түмэн, газар нутаг аль алиныг эзэн хааны хөрөнгө 

хэмээн тодорхойлж, иймд  эзэн хаанаасаа тэднийг эрхэндээ авч, 

хүмүүсийн амьдралыг нарийвчлан зохицуулж өгөхийг хүссэн байсан. 

Энэ нь үндэсний үзлийн илэрхийлэл гэхээсээ илүү Германы 

Hausvaterliteratur үеийн зарчимтай илүү төстэй байсан бөгөөд уг 

санамж бичигт гарын үсэг зурсан эрхмүүдэд (тэдний дуу хоолойг 

илэрхийлэгч ч ялгаагүй) төр засгийг бүхэлд нь өөрчлөнө гэсэн үнэмшил 

хэр их байсанд эргэлзэхэд хүргэдэг. Гэвч “Мейжигийн өөрчлөн 

шинэчлэлт” бол зөөлрүүлсэн томьёолол байсан бөгөөд хэдийгээр тэрээр 

үг хэллэгээр бөхөлзөж байсан ч хэмжээлшгүй эрхт засаглал руу эргэж 

буцах нь Кидогийн бодож байснаас нэг их зөрөөгүй юм. Эзэн хаан 

бүрэн эрхт ард түмний хүслийг илэрхийлэгч шинэ үзэл санааны бэлэг 

тэмдэг болсон юм.  
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Мейжигийн эхэн үед эзэн хаан Тангаргийн тунхагаа зарласан 

бөгөөд түүнийг боловсруулахад Кидо гол үүрэг гүйцэтгэж 1868 оны  

Үндсэн хуулийн зорилгыг томьёолж оршил болгосон байна.   Тэрээр 

санан  дурсахдаа:  

Эзэн хаан үндсэн хуулийн зорилгыг тодорхойлж, хүмүүсийн үзэл 

санааг нэгэн чигт тогтоосон таван зүйлт тангарагийн бичгийг 

зарлаж хаант улс даяар хэвлүүлэн тараасан. Тангарагийн 

бичгийн гарчиг дээр “Энэхүү тангаргийн бичгээр үндсэн хууль, 

хууль, дэг журмын бүтцийг тогтоож, өргөн хүрээтэй үндэсний 

тогтолцоог бүрдүүлэх  бидний зорилгыг илэрхийлж байна.” 

хэмээн бичжээ. Ингэснээр феодалын эрх мэдлийг устгах, 

тарамдсан үндэсний эрх мэдлийг  нэгтгэхүйцээр эзэмшил газар 

нутгийг эзэн хаанд буцаан өгөх хүсэлтийг өргөн барих боломжтой 

болсон. Энэ бол таван тивийн хүчирхэг улс орнуудад 

давамгайлагч хандлагатай ижил буй бус уу? 

Соён гэгээрсэн улс оронд бүрэн эрхт эзэн хаан байх ч дур 

зоргоороо аашилдаггүй. Нийт улсын ард иргэд нэгдсэн, эвсэг 

хүсэл эрмэлзлэлээ илэрхийлсний дагуу  Төрийн үйл хэрэг зохицон 

ажиллаж, засгийн газрын үйл ажиллагааг үүрэгжүүлэн, 

хариуцсан албан хаагч түшмэдийг томилж ажиллуулдаг. Иймээс 

албан тушаал хашигчид нийт үндэстний хүсэл эрмэлзлийг 

хүндэтгэн, маш их хариуцлага хүлээн улс орондоо үйлчилдэг 

бөгөөд гүн хямралын үед ч ард түмний хүслийн эсрэг хууль бус 

арга хэмжээ авдаггүй. Бас хууль бус үйлдлийг хянахын тулд ард 

түмэн парламентад өөрсдийн элч төлөөлөгчтэй бөгөөд тэдгээр нь 

бүх үйлдлийг нарийвчлан хянаж, албан тушаалтны ямар нэгэн 

хууль бус үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхийг хянадаг байна.  

Кидо иргэн бүрийн амьдралын зорилго бол өөрсдийн заяагдмал 

эрх чөлөөг хамгаалахад оршдог хэмээн үргэлжлүүлэн хувьсгалч өнгө 

аясаар дурьджээ. Хүн “эрхээ эдлэн, төр засгийн газарт үүрэг, 

хариуцлагаа гүйцэтгэхэд тусалж нөлөөлөх” замаар үүнийгээ 

хэрэгжүүлдэг.  Иймд эдгээр эрх, үүрэг бол “иргэд өөрсдийн амьдралын 

зорилгыг хэрэгжүүлэхүйц зохистой арга хэрэгслийг баримт бичигт 

заасанчлан сонгосон эсэх, түүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд харилцан бие 

биенээ дэмжиж хянах, бусдад хохирол учруулахгүй байх амлалт авахыг 

баталгаажуулах явдал” юм. Кидогийн тайлбар асуудлын шинэлэг 

шинжийг онцолж:  
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Бид ийм бичвэрийг хууль гэдэг. Хуулиуд Үндсэн хуулиас 

салбарлан гардаг бөгөөд үндсэн хууль нь засгийн газрын бүх 

бүрэлдэхүүн хэсгийн үндэс суурь юм. Үндсэн хуулиас улбаалаагүй 

зүйл гэж байдаггүй. Иймээс үндсэн хуулиа өөрчлөх цаг ирэхэд улс 

орон бүр үүнд хамгийн их ач холбогдол өгч, маш анхааралтай, 

хянамгай хандаж, олон түмний санаа бодлыг бүрэн тусгахыг 

эрмэлздэг. ... Үүнд маш нягт нямбай хандаж, улс орны дотоод 

нөхцөл байдлыг маш гүнзгий судлан, боловсруулж гаргахдаа 

хамгийн гол нь ард түмний иргэншилд  зохицсон бодлоготой байх 

нь чухал.  

Сүүлийн нөхцөл бол хүмүүс яг юу хүсэж буйгаа тэр бүр сайн 

ойлгодоггүйтэй холбоотой. Кидогийн бодлоор “хэрэв иргэд хангалттай 

гэгээрээгүй бол наанадаж хэсэг хугацаанд Эзэн хаан өөрийн саруул 

ухаанаар тэдний нийтлэг хүсэл эрмэлзлэлийг угтан харж, түүний дагуу 

төрийн хэргийг тэдний өмнөөс хэрэгжүүлэх боломжтой юм”. Японд 

тухайн үед байдал ийм байсан. Иймд Европ, Америк зэрэг улсууд ард 

иргэдийн хүсэл эрмэлзлийг  төлөөлөн удирддагтай адил Японд 1868 онд 

парламентын хяналт бий болоход бэлэн биш байв. Энэ бол түр зуурын 

явдал байсан. Тэр үеийн Мейжигйин удирдагчид үүнийг урьдчилан 

харж түүнийг түргэн өөрчлөн залруулахыг бодоогүй бөгөөд тэр нь 

үндэсний нийгмийн үзэл санааны шинж төрхөд огт нөлөөлөөгүй юм.  

  “Мейжигийн гурамсан удирдагч”  Кидо, Сайго, Окуба нарыг 

залгамжилсан удирдлагын гол хүн  Ито Хиробуми энэ санааг ерөнхий 

сайдын алба хашсан дөрвөн хугацааны туршид тавьсан  олон удаагийн 

илтгэлдээ энэ үзэл санааг хэлдэг байжээ. Түүний үзэл санаа өмнөх  

удирдагчдын санаатай зарчмын хувьд ижил байсан. Гэхдээ зарим 

туслах асуудлыг тулгуур зарчмаас уян хатнаар  авч үзэж байсан. Ард 

түмэн эрх мэдэлтэй, гэвч ард түмнийг бэлгэдэн тэдний жинхэнэ хүсэл 

сонирхлыг илэрхийлэгч эзэн хааны гарт ард түмний эрх мэдэл 

төвлөрнө. Үндэсний сайн сайхныг хангах цорын ганц зорилготой төр 

засаг болон ард түмний нэгдэл зөвшилцөлд тулгуурласан засаглал болон 

Токугава үеийн гэгээрээгүй, хүлээн зөвшөөршгүй хэмжээлшгүй эрхт 

ёсны хооронд асар  том ялгаа байдаг. 1889 онд үндсэн хууль баталсны 

дараа Ито энэхүү ялгааг гаргасан байдаг. Үүнд:  

Бид одоо төр засгийн газрын үйл ажиллагаанд ард түмэн оролцох 

оролцоог хэлэлцэж эхлэх хэрэгтэй. Ард иргэдийн аз жаргалтай 

амьдрал, хувь хүний аюулгүй байдал, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн 

байдал зэргийг зөвхөн хуулийн хамгаалалтаар л бий болгодог. 
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Үүний тулд хүмүүс төлөөлөгчөө сонгож, өөрсдийн жаргалтай 

амьдрал, эрхээ хамгаалуулах зорилгоор хууль тогтоох эрх мэдлийг 

тэдэнд олгодог. Энэ бол үндсэн хуулийн заалт  бөгөөд ард 

иргэдийн хамгийн үнэт эрх гэдэгтэй Та бүхэн санал нийлнэ гэж 

бодож байна.. Хэмжээлшгүй эрхт төрийн тогтолцооны хувьд эзэн 

хааны хүсэл бол зарлиг бөгөөд уг зарлиг хууль болдог. Харин 

үндсэн хуульт улс оронд иргэдийг төлөөлдөг хурал чуулганы 

дэмжлэг таалал заавал байх ёстой. Ингэхдээ  дээд эрх мэдэл 

дангаар хуваагдашгүй байж, хууль тогтоох эрх мэдэл зөвхөн эзэн 

хааны атганд төвлөрч ард иргэдэд олгогдоогүй байх нь илэрхий.  

Дээд эрх мэдэл бүхнийг хамарч, өргөн хүрээнд иж бүрэн 

хэрэгжих ба  түүний хууль тогтоох, гүйцэтгэх чиг үүрэг нь 

эргэлзээгүй хамгийн чухал байдаг. Эдгээрийг эзэн хаан атгах 

бөгөөд уг эрхийг эзэн хаан, түүний харъяатын дунд хуваах 

боломжгүй. Харин албатууд үндсэн хуулийн заалтын дагуу хууль 

тогтооход оролцохыг зөвшөөрдөг. Хэмжээлшгүй засагтай оронд 

эзэн хааны үзэл бодол хууль болдог бол нөгөөтэйгүүр үндсэн хуульт 

улс оронд эзэн хаан, ард иргэдийн санаа бодлын 

зөвшилцөлгүйгээр хууль гардаггүй. Ард түмэн тогтооосон газар 

цуглан хуралдаж эзэн хааны санаа бодлыг хэрэгжүүлэх 

төлөөлөгчдийг сонгодог. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуульт улс оронд 

хууль бол эзэн хаан, ард иргэдийн санаа бодлын харилцан 

шүтэлцээний үр дүн бөгөөд тэд бие биетэйгээ сөргөлдөж байвал  

ямар ч хууль байх боломжгүй.  

Төвөгтэй маргаанаар нэн зөрчилтэй байр суурийг илэрхийлжээ. 

Ито үндэслэл дүгнэлтийнхээ  уялдаа холбоог дахин дахин алдаж төөрч 

будилж буй  нь илт харагдаж байна. Онол, баталгааг тус тусад нь авч 

үзсэнээр логик зөрчлөөс гадуур үлдэж ятган үнэмшүүлэх чадвараа ер 

алдаагүй нь сонирхолтой. Энэ бол томоохон зөрчлийг олж харахын тулд 

хавьгүй их хэтрүүлэг шаардлагатай,  олон дахин давтвал хүмүүст 

цагааныг  хар гэж итгүүлж болно гэсэн бодит баримттай холбоотой юм. 

Түүнчлэн логик уялдаатай тэмцэлдсэн хүмүүс зөвхөн Мейжигийн 

үндэсний үзэлтнүүд байсангүй. Тэд мөн ийм дайн тулалдаан хийж, 

ялалтын амтыг амссан Өрнөдийн хамсаатныхаа замналаар явж тэдний 

нэр хүндэд тулгуурлаж байв.  

Японыг үндэстэн хэмээн тодорхойлох болсноор уг үзэл санааг 

төрүүлсэн Өрнөдийн нийгмийг загвар болгон хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг 

бөгөөд тэдэнтэй байр суурийн төлөө өрсөлдөх болсон юм.  Өрнөдийн 

улсуудын нүдэнд  үндэстнээ нэр хүнд, бахархалтай  харагдуулах явдлыг 
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удирдлагын зүгээс хамтын эрхэм дээд үнэлэмж, нийтийн амин чухал 

баялаг гэж тодорхойлж зовнил санаархал болгосон.  Мейжигийн 

үндэсний үзэлтнүүд бүгд тухайн үед Японы нэр хүнд доогуур буйг 

мэдэрч байв. Барууныхантай албан хүчээр харилцаа тогтоосноор  

цэргийн хүчин, технологи, эдийн засгийн төдийгүй ёс суртахуун, улс 

төрийн соёлын хувьд ч дорой байгааг илрүүлсэн байна. Удирдагчдын 

боловсруулсан байгууламжид массыг хамруулснаараа  самурай нар 

Японы өөрийгөө хамгаалах чадваргүй байдалтай эн чацуу ард 

түмнийхээ соёлжиж “иргэншээгүй”  байдлаас ичиж байлаа. Иймд ард 

түмний ёс суртахуун, оюун санааны түвшинг дээшлүүлэх буюу 

“иргэншүүлэх” зорилт тавигдсан. Өрнөдийн хүчирхэг орнуудын зүгээс 

Японыг огт үл хүндэлсэн хандлага үндэсний үзэлтнүүдийн ичгүүр 

доромжлолыг лавшруулж байлаа. Өрнөдийнхөн Япон улсад нийгмийн 

ихэмсэг байдлаар ёс жудаггүй харьцаж, дээд ангийнхны омогшлийг үл 

хайхрах агаад байгуулсан гэрээнээс ажиглахад бүрэн эрхт байдалд нь 

заналхийлж байлаа. Ийм нөхцөлд  Мейжигийн  эхэн үеийн 

удирдагчдын Өрнөдөд хандах хандлага биеэ барьсан, даруу байдлын 

үлгэр жишээ байв. Эхнээсээ л олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн нөхцлийг 

эсэргүүцэж, нэмэлт өөрчлөлт  оруулах боломж бүрийг ашиглаж байсан 

ч тэд гайхалтай бага бухимдаж, дотоодынхоо шинэчлэлд илүү төвлөрч 

байв.  Энэ бол үзэл санааг нь хүндэлдэг улсуудтай Япон улсыг эн тэнцүү 

түвшинд авчрах хамгийн сайн арга зам гэж итгэсэн. Бухимдал сүүлд 

гарсан.  

 Өөрчлөлт шинэчлэл, Мейжигийн үеийн засгийн газрын үеийн 

лидерүүд  бүхий л хүчин чармайлтаа үндэснийхээ омог бахархлын 

асуудалд хандуулж байсан. Фукузава татвар эмс хүүхэн авах 

уламжалын эсрэг үхтлээ тэмцэнэ гэдгээ тангараглахдаа “Би энэ хэвийн 

бус заншлыг устгахын төлөө амьдралынхаа туршид хичээх болно. Би 

өөрийн нийгмийг гадна өнгөн талаасаа ч гэсэн сайн сайхан 

харагдаасай гэж хүсч байна. Үүний төлөө ч тэмцэх болно” гэжээ. Татвар 

эмстэй амьдрах хэвшил нь Барууны өмнө үндэстний нэр төрийг гутааж 

буйгаас тэр хүлээн зөвшөөрөхгүй болсон юм. Хэрэв уг ёс жаягийг далд 

аядуу мөрдөж, Японыг өнгөн дээр боломжийн харагдуулдагсан бол тэр  

гомдол багасах байв. Тэр зөвхөн гадна өнгөн талаас өөрчлөхийг хүсээгүй 

бөгөөд “өөрийн улсын эрчүүд, хүүхнүүдийн ёс суртахууны стандартыг 

соён гэгээрсэн улс оронтойгоо нийцүүлэх явдал”  түүний чин хүсэл 

байсныг үнэлэх ёстой.  

  “Баян үндэстэн/Хүчтэй арми” буюу фукоку кёхэй хэмээх  уриа 

үндэсний бахархал нэр төрийг сэргээх зовнилд урам зориг  өгсөн юм.  
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Уг уриагаар Сайго Такамори (Цунода Рюсаки болон хамтрагч хянан 

тохиолдуулагчдын хэлснээр “дайнд амь биеэ үл хайрласан” эх оронч) 

Солонгосын эсрэг өөр шалтаггүй дайнд өөрийн амьдралыг зориулахыг 

хүссэн бөгөөд Засгийн газарт алба хашдаг найз нөхөд нь дайныг 

эсэргүүцэхээр шийдэхэд өөрчлөлт шинэчлэлтийн үеийн хамгийн 

алдартай баатар тэрбээр албан тушаалаасаа огцрон найз нөхдийнхөө 

эсрэг боссон байна. Тэр Япон улс Солонгос руу дайрах шалтаг бий 

болгохын тулд элчин сайдын хувиар Солонгос руу явахдаа алуулахыг 

хүсч байсан бөгөөд байгуулахад нь өөрөө тусалсан дэглэмийн эсрэг 

самурай нарын бослогыг удирдаж байгаад амиа алдсан юм. Түүнд үхэл 

тийм чухал биш байсан ч тэр ингэж амиа алдахыг хүсээгүй. 

Кагошимагийн аралд цөлөгдсөн үедээ Сайго өөрийн бодол санааг 

дараахь байдлаар шүлэглэсэн байдаг.  “Би нутаг  руугаа хөвж буй завь/ 

Салхи салхивал салхилаг/ Давалгаа ширүүсэн давалгаалах болтугай”.  

 Сайгогийн багын найз Окуба Тошимичи 1873 оны Солонгосын 

дайныг эсэргүүцэж байв. Гэвч түүний эсэргүүцлийн гол үзэл санаа 

Сайгогийн  өмгөөлж байсан үзэл санаатай ижил байжээ.  Окуба 

бичихдээ:  

Манай улсын Европын орнууд, Америктай хийсэн гэрээ тэгш бус, 

ихэнх нөхцөл нь тусгаар тогтносон улс орны нэр хүндийг 

доройтуулсан байв. Тэдний тулгасан зарим асуудлууд бидэнд 

ашигтай байж болох ч нөгөө талаас уг гэрээнд хор хөнөөлтэй 

асуудлууд байна. Тухайлбал, Англи, Франц зэрэг улсууд манай улс 

орны дотоодын засаг захиргаа хараахан зохион байгуулалтгүй, 

албат ардаа хамгаалж чадахгүй гэсэн шалтгаар манай газар 

нутаг дээр өөрийн юм шиг цэргийн хуаран барьж, цэргээ оруулж 

байна. Гадаад харилцаа талаасаа ч тусгаар тогтносон улс гэдэг 

үүднээсээ ч энэ шившигтэй зүйл биш гэж үү? Гэрээг засварлах 

асуудал бол бараг л гарын үзүүрийн ажил. Одоогийн  засгийн 

газрын сайдууд үүнд анхаарал хандуулан тусгаар тогтносон 

улсын нэр төрийг хамгаалах, энэхүү хараат байдлаас гаргах арга 

замыг олох хэрэгтэй.  Энэ нь Солонгост ийм яаралтай бөгөөд 

гэнэн алхам хийх ёсгүй байсныг гэрчлэх хамгийн зайлшгүй 

асуудал юм. ... Энэ явдал манай үндэстний аюулгүй байдлыг 

бүрэн үл хайхарч, ард түмний ашиг сонирхлыг хохироосон тул би 

огт ойлгохгүй байна. 

Ито хамгаас илэн далангүй хэлжээ. Тэрээр “Манай улсын эрхэм 

зорилго анхнаасаа л дэлхий нийтэд соёлжсон улс  гэсэн нэр төртэй 
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болох байсан. Түүнчлэн соёл иргэншил бүхий улс орон хэмээх байр 

суурийг аль хэдийн олж авсан Америк, Европын улсуудын 

хүндэтгэлийн хүлээх явдал юм” хэмээн дурьджээ. Эдгээр улсуудын 

хүндэтгэлийг олно гэдэг нь тэдний нэг болно гэсэн үг.” “Японы хаант 

улсын өмнө одоо байгаа зам бол энгийн дардан. Захирагч, 

захирагдагчдын аль аль нь амар амгалан байдлаа хамгаалахын төлөө, 

ард түмний байр суурийг сэргээхийн төлөө, хүн бүрийн эрхийг 

хамгаалж сайхан амьдралыг цогцлоохын төлөө, гадаад ертөнцөд Японы 

сүр хүчийг мэдрүүлж нэр хүндийг дээшлүүлэхийн төлөө уйгагүй тэмцэх 

хэрэгтэй. Харин өөрчлөлт шинэчлэлийн үеэс хойш манай засгийн 

газрын  эрхэм зорилго бол дэлхийн нийтийн бүх улс орнуудаас илүү 

хөгжилтэй, илүү хүчирхэг болох юм”  гэжээ.  

 Барууныхан соёлын хувьд давуу гэдгийг үндсэндээ маргадаггүй 

байсан. Кидо соёлын түвшинг Өрнөдийнхөнд дүйцүүлэх зорилго бүхий 

хагас албаны сонины хөтөлбөрийг боловсруулахтай холбогдуулан 

“Манай улсын соёлын түвшинг Европын улсуудтай харьцуулахад 

харьцангуй доогуур” хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Өөрчлөлт 

шинэчлэлтийн удирдагчид сурах зүйл маш их байгааг ойлгосон бөгөөд 

тэд суралцах зориг тэвчээртэй байлаа. Тэд ч шалмаг суралцсан.  

Харьцуулсан түүхийг гүнзгий судалж байсны хувьд тэд Японы  амжилт 

тэдний загвартай харьцуулах боломжтойг олж харсан. 1898 онд өөрийн 

намтрыг бичиж байхдаа Фукузава Юкичи улс орныхоо амжилтанд 

бахархаж буйгаа илэрхийлсэн байна. Тэрээр хэлэхдээ:  

Байдал ийм байна. Бид Каейгийн зургадугаар он хүртэл (1853) 

уурын хөлөг онгоцыг харж байгаагүй. Ансигийн хоёр дахь жилд 

л (1855) бид Нагасакид Даничуудаас хөлөг онгоц залж жолоодох 

талаар суралцаж эхэлсэн. 1860 онд бид хөлөг онгоцоороо Номхон 

далайг гатлах ухааныг сурсан. Энэ бол анх уурын хөлөг онгоцтой 

танилцсанаас хойш 7 жилийн дараа, 5 жил үүнтэй ноцолдсоны 

эцэст Япончууд гадны ямар ч мэргэжилтний тусламжгүйгээр 

Номхон далайг гаталсан аялал хийж чадсан. Бид өөрийн чадвар, 

эр зоригоор юуг ч хийж чадна гэж бодож байна. Японы 

мэргэжилтнүүд аяллын турш ахмад Брукээс ямар ч тусламж 

авахгүй байхыг би харсан. Үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа ч 

манай мэргэжилтнүүд, Америкийн мэргэжилтнүүд тус тусдаа 

өөрсдийн ажлыг хийж байсан.  Заримдаа тэд ажлын үр дүнгээ 

харьцуулан үздэг байсан ч бид Америкаас өчүүхэн ч хамааралтай 

байгаагүй юм.  
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 Хөлөг онгоц үйлдвэрлэл, инженерийн салбарт тавхан жил 

ажилласны эцэст Номхон далайг гаталсан хөлөг онгоц бүтээх чадвартай 

өөр ямар ч дорно зүгийн улс байхгүй гэдэгт би итгэлтэй байна.  Зөвхөн 

дорно зүгт ч бус мөн бусад зүгт ч ийм улс байхгүй биз. Оросын их Петр 

хаан Голландад хөлөг онгоц үйлдвэрлэлийн сургуульд сурсан ч 

Япончуудын мэргэжлийн чадвартай эн зэрэгцэж чадаагүй юм. Оросын 

эзэн хаан  сод ухаантан байсан нь маргаангүй ч түүний ард иргэд 

Япончууд шиг шинжлэх ухаанд тэргүүлж чадаагүй.  

Барууны загвараар бүтээгдсэн Японы үндсэн хуульт улс төрийн 

тогтолцоо “Дорно дахинд өрсөлдөгчгүй” байсан. Давид, Голиатын  

тэмцэлтэй зүйрлэхүйц 1894 оны Хятад-Японы дайны ялалт Япон улсыг 

жижигхэн гүрнээс Азид ноёрхсон улс болгосон. Арван  жилийн дараа 

Япон улс Өрнөдийн хэмээн үздэг Оросыг ичгэвэртэй байдалд оруулж 

дэлхийн хүчирхэг гүрэн болсон. Мейжигийн үеийн “дэвшилтэт” сөрөг 

хүчний удирдагч, Дэвшилтэт намыг үндэслэгч, Васеда их сургуулийг 

(19 дүгээр зууны эхний Японы нэртэй сэтгүүлчдийг төрүүлсэн) үүсгэн 

байгуулагч, радикал Баруунжих үзэлтэй Окума Шигенобу 1907 онд 

“Шинэ Япон улсын 50 жилийг”  хамгийн анх тоймлон дүгнэсэн байна. 

Түүний дүрсэлсэн дүр төрх хийгээд Японы амжилтад Өрнөдийн 

гүйцэтгэсэн үүргийг хэрхэн өгөөмөр үнэлсэнд сэтгэл хөдлөхгүй байх 

аргагүй. Үүнд:  

Одоогийн Япон улсыг 50 жилийн өмнөх Япон улстай харьцуулбал 

газар нутгийн хувьд ч, хүн амын хувьд ч маш их өргөжсөн. Одоо 

Япон улсын хүн ам 50 саяд хүрч байна. Засгийн газар зөвхөн 

нэрээрээ бус жинхэнэ утгаараа үндсэн хуульт засаглал болж, 

үндэсний боловсролын түвшин хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. 

Энхтайвны бэлгэдэл болсон худалдаа, аж үйлдвэрлэлийн хувьд 

эрс хурдацтай өсөж 1907 онд экспорт, импортын худалдааны 

эргэлт 926,000,000 иен (94,877,000 фунт) хүрсэн бөгөөд өнгөрсөн 

оны үзүүлэлтээс 84,000,000 иенээр өссөн байна. Хагас зуун 

жилийн хугацаан дахь ерөнхий өсөлт гэнэтийн зүйл байсан бөгөөд 

дэлхийн түүхэнд бичигдэх ховор үйл явдал болсон. Энэхүү эрс 

өөрчлөлт нь Япон орон Европ, Америкийн соёл иргэншилтэй 

улсуудтай харилцаа холбоо тогтоосны үр дүн юм. 

Гадаадынхантай харилцаж эхэлснээр феодалын тогтолцоонд 

жалга довын, тархай бутархай байсан манай улсын ард түмний 

үндэсний ухамсар амь орж эхэлсэн бөгөөд уг харилцаа холбоо л 

Япон орныг дэлхийн хэмжээний гүрэн болоход нөлөөлсөн юм. Бид 

өнөөдөр хүчирхэг цэргийн армитай. Уг арми Барууны нөлөөллийн 
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дараа тэдний байгуулсан тогтолцоогоор явж байгаа бөгөөд цэрэг, 

усан онгоц үйлдвэрлэлийг дэлгэрүүлэх, цэргийн боловсролыг 

дэмжих зорилгоор “бидний бүх хөвгүүд цэрэг дайчид”  хэмээх 

зарчмыг баримталж байна. Бид төв болон орон нутгийн 

удирдлагын тогтолцоог дахин шинэчилж, эзэнт гүрний 

боловсролын тогтолцооны шинэчлэлийг илүү үр дүнтэй болгосон. 

Энэ бүхэн Өрнөдийн институцын давуу шинж чанарыг өөртөө 

шингээсний үр дүн юм.  

Япон улс эрт дээр үеэсээ  уламжлагдсан “мэдэрэмтгийг” гадаадын 

соёл иргэншлийн нөлөөг хүлээн авах онцгой  чадвартай, “өөрийн 

шилдэг давуу талын уламжлалыг өвлөн авч үлдэх хүчирхэг чадвартай” 

учраас эдгээр шинж төрхийг хялбархан хүлээн авсан хэмээн тэрээр 

нэмж бичжээ.  

Энд сайн талууд маш их байсан ч Мейжигийн үеийн төгсгөл үеэс 

зарим нэгэн хүн Барууны нөлөөг хэт дөвийлгаж буйг мэдрэх болжээ. 

Ито өнгөц ажиглагчид “манай иргэншил бол  өнгөц бүрмэл“ гэж 

ойлгоход хүргэсэн “Феодалын үед ямар ч  боловсрол, нийтийн амин 

сүлдлэг шинж огт байгаагүй мэт тухайн үеийн  түгээмэл төөрөгдлийг”  

эсэргүүцэж феодалын үеийн Япон улсыг өмгөөлж байжээ. Тэрээр 

Япончууд харин ч эсрэгээр  үеийн үед, зуунаас зуунд хамгийн өндөр 

түвшний ёс суртахууны боловсролыг эрхэмлэдэг байсан хэмээн баталж 

байлаа. Тухайлбал,  

Хятад, Энэтхэгийн алтан үеийн гүн ухаан, түүхийн үлгэр жишээ 

уламжлалт  “ёс заншлын цөм хэлбэрээр” япончлогдсон бөгөөд 

зуунаас зуунд шилжихдээ боловсролтой анги давхаргын өдөр 

тутмын амьдралын ёс  суртахууны стандарт болж мөрдөгдсөн 

бушидо хэмээх нэрээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм. Үүний үр дүнд 

Спартынхны хүрээгүй энгийн бөгөөд амиа золиослох үзэл санаа, 

Афиныхаас илүү гоо зүй, оюун санааны соёлыг шингээсэн 

баатарлаг омогшилт боловсрол байсныг Японы хуучин түүхийг 

мэдэх хэн бүхэнд тодорхой мэднэ. 

Түүнчлэн тэрээр Германы Романтикуудын аясаар үргэлжлүүлэн 

“Бид хөгжингүй хүмүний  бүхий л ололт амжилтын өв тэгш хослолыг 

онцолж ирсэн.  Орчин үеийн техникийн шинжлэх ухааны нээлтээс 

хойш л  бүх талын өв тэгш хөгжлөөс илүү төрөлжсөн техникийн ур 

чадварыг илүүд үзэх шаардлагатай  болсон” хэмээжээ. Үүнтэй 

холбогдуулан хэлэхдээ:  
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Саяхны Орос-Японы дайнаас илэрсэн Барууныхныг гүн цочролд 

оруулсан  хүмүүнлэгийн хүчин зүтгэл бол шинэ соёл иргэншлийн 

бүтээгдэхүүн биш, харин  бидний эртний феодалын баатарлаг 

үйлийн ул мөр байсан юм. Нэмэлт  нотолгоо хэрэгтэй гэвэл бусад 

улсын феодалын тогтолцоонд байхгүй  шашин шүтлэг, ёс 

суртахуун, гүн ухаан бүтээлээ үлдээсэн олон нэрт төрийн 

зүтгэлтэн, баатар дайчид, түүнчлэн гайхалтай уран бичлэг, зураг, 

яруу найргийн хосгүй бүтээлд анхаарлыг хандуулж болно.  

Орчин үе эхлэхээс өмнөх Японы Өрнөдийн соёлоос давуутай байж 

болох  өнгөрсөн үеийг ийнхүү магтсаны дараа Ито тухайн үеийн хувьд 

хэлэхдээ: “Манай улс феодалын үед орчин үеийн иргэншлийн шинжлэх 

ухаан, техник, материаллаг талаасаа дорой байснаас оюун санаа болон 

ёс суртахууны хувьд дорой байгаагүй. Бидний өнөөгийн нөхцөл байдал 

бол  барууны ажиглагчдын итгэдэг шиг биднээс огт өөр соёл 

иргэншлийн үр дүн биш, харин нэгэнт оршин буй амь бөхтэй зан 

чанарыг сургаж додомсон явдал”  гэжээ.  

 Заримдаа уугуул зан төрхийн магтаалд Барууны маягийн аж 

төрөх  ёсыг шүүмжлэх аяс агуулагддаг.  Энэ нь Барууныхныг дэлхийн 

хамгийн алс холд оршдог, ёс суртахууны түвшин доогуур, ард иргэд нь 

зэвүүцэл төрүүлсэн төрхтэй, уран сэтгэмж өндөртэй, аймшгийн түүх 

олонтой хэмээн тодорхойлж үгүйсгэдэг жойгийн төрлийн шүүмжлэл 

биш байлаа. Энэ бол 18 дугаар зуунаас хойш Барууны улсуудад, 

ялангуяа Германд нэлээн тархсан  антимодернизмын илэрхийлэл байв. 

Орчин үеийг илэрхийлдэг ухамсар, танин мэдэхүйн хэрэгсэл болох 

үндэсний үзэл бол багц бодлого байсан. Үндэсний үзэл нь нэр хүнд 

болон үүрэг хариуцлага, эрх чөлөө болон ёс суртахууны доройтол, тэгш 

эрх болон атаа жөтөөг агуулж авчирсан.  Япончууд Германчууд, 

Оросууд, зарим талаараа Францууд  өмнө нь тулгарсантай  адил 

эдгээрээс мууг нь гээж харин бүх сайн талуудыг нь шилж сонгож 

авахыг хүсэж байсан.  

 Тухайлбал, Ито “соёлжсон ямар ч улстай жиших боломжгүй 

Япончуудын нийгмийн нөхцөл байдлын нэгэн өвөрмөц шинжийг” 

онцолж байв. Энэхүү өвөрмөц шинж бол Орос, Германд бас үндэсний 

хосгүй шинж хэмээн давруулан магтаж байсан  нийгмийн эвсэг, 

халуун дулаан амьсгал бий болгох, нийгмийг жинхэнэ, бодит нэгэн гэр 

бүл мэт хандах хүсэл эрмэлзэл юм. Энэхүү нийгэмсэг хандлагыг хүйтэн 

хөндий, тооцоотой бүхий л харилцааг, тэр дундаа гэр бүлийн харилцааг 

ч түр зуурын хуурамч, дүр үзүүлсэн хэлцэл болгон хувиргадаг амин 
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хувиа хичээх үзэл бүхий бодит байдалтай сөргүүлэн тавьдаг. Японы 

хувьд энэхүү өвөрмөц шинж нь тухайн улсын өнгөрсөн феодалын үеэс 

улбаатай гэж үздэг байна. Ито үүнийг ийнхүү тайлбарлажээ. Үүнд:  

Бид нэгдмлэл үндэстэн, хэл, шүтлэг, мэдрэмжийн олон зууны  

феодалын тогтолцооны уламжлалаа даган гадаад ертөнцөөс маш 

удаан тусгаарлагдаж, гэр бүлсэг харилцааг нийгмийн бүхий л 

байгууламжид бүрдүүлсэн бөгөөд үүгээрээ ахан дүүсийн дэмжлэг, 

харилцан бие биедээ туслах дарамт үүсгэж байсан. Ийнхүү 

тусгаар байснаараа ухамсарлалгүйгээр томоохон нэгэн тосгоныг 

бүрдүүлж, хүмүүсийн хоорондын дулаан найрсаг уур амьсгал нь 

сэргэг оюун ухаан, олон нийтийн хэргийн тооцоололд саад 

учруулж байсан.  Юу юунаас илүү нарийн тооцоо мэдрэмж 

шаардагдсан үйл явдал болох манай улсад бий болсон 

худалдааны хямралын нөлөөг гүнзгий мэдэрч, бусад улсуудтай  

харьцуулж ажигласан хүмүүс эдгээрийн хооронд маш том ялгаа 

байгааг олж харсан байх ёстой. Бусад улсуудад хямрал 

худалдааны ертөнцийн хог сэгийг түүгч мэт байж хатуу арга 

хэмжээ авснаар доргилтыг багасган  дамлал панзлалын шинжтэй 

байгуулсан аж үйлдвэр эрхлэгчид нь тэртэй тэргүй дампуурч 

байсан. Харин манай улсын хувьд энэ бүхэн огт тохиолдоогүй. 

Энд ёс суртахуун болон сэтгэл зүйн хүчин зүйлс  үүрэгтэй байсан 

юм. Дамын наймаа хийж байсан зарим нь гүн хавцлаас унах 

аюулаас зайлсхийсэн бөгөөд тухайн үед хөгжлийн түвшин бага 

зэрэг буурсан ч арилжааны байгууллагууд хүчтэй цохилтонд орох 

аюулаас зугтаж чадсан юм.  Тухайн үед манай улсад үйлдвэрлэл 

маш хурдацтай хөгжиж байсан боловч аж үйлдвэрлэлийн хувьд 

хөдөлмөрчин ажилчдын байдал сүр сүлдгүй машины түвшинд 

хүртэл хараахан доройтоогүй. Ажилчид болон капиталист ажил 

олгогчид харилцан бие биенээ дэмжсээр байсан. Энэ бол 

ирээдүйд социалист үзэл санаа дэлгэрэх аюул заналын эсрэг 

тааламжтай хаалт саад бий болгох ёс суртахууны болон сэтгэл 

хөдлөлийн хүчин зүйл юм. Энэхүү нийгмийн өвөрмөц шинж төрх 

нь тодорхой ач холбогдол бүхий нөлөө үзүүлдгийг зөвшөөрөх 

ёстой. Энэ нь аливаа зөрчлийг  намдааж, нийгмийн бүтцэд 

зөөлрүүлэгч үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ард түмний дунд харилцан 

бие биедээ туслах ёс суртахууны зарчмыг хэрэгжүүлэх хүчирхэг 

хөшүүрэг болж өгдөг.  

Япончуудын энэхүү  онцлог шинжийг тодорхой хязгаарлалттай 

байлгахгүй бол модернизацын хөгжилд саад болохуйцаар засгийн 
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газарт танил тал, хамаатан саднаа хамгаалах үзлийг 

идэвхжүүлэх, чөлөөт хэлэлцүүлгийг хязгаарлах, үндэсний сайн 

сайхан аж байдлын тооцоо үндэслэлийг үл хайхрах  магадлалтай 

юм.  Гэсэн ч ийм  нинжин сэтгэлт тооцоолол нь хувиа хичээх үзэл 

зонхилж амьгүй хөдөлмөрчин хйигээд шуналт мангасын төрхтэй 

Өрнөдийн  хүйтэн хөндий дүр төрхөөс илүү Японы өргөн уудам 

тосгонд амьдардаг хүмүүсийн хоорондын халуун дулаан сэтгэл 

хөдлөлт уур амьсгалтай  илүү нийцэх мэт санагдаж байна. 

 Мейжигийн үндэсний үзэлтнүүд Япончуудын үндэсний ухамсрын 

үнэлэмжийг тодорхойлохдоо гадаадын загваруудаас гол төлөв Германы 

загварт тулгуурласан нь гайхшралтай биш юм. Энэхүү хоёр нийгмийн 

(нарийн хэлбэл оюунлаг болон төрийн албаны түшмэдийн элит ангийн) 

бодож тунгаах хэлбэр  адилхан байсан.  Гүн ухааны ийм төсөө байж, 

Японд өрнөдийн бусад загвар үл тохирч, Германы загвартай нийцэхийг 

тууштай илэрхийлсэн хүн бол мөн л Ито юм. 1881 онд тэрээр үндсэн 

хууль боловсруулах ажлын хэсгийг Барууны улсуудаар сургалтын 

аялалд авч явсан бөгөөд Бисмаркийн шинэ Германыг үнэхээр 

биширсэн байна. Хэдэн жилийн дараа 1889 оны Японы үндсэн  

хуулийн талаар хэлэлцэж байхдаа  тэрээр хонь ямааг  ялгах чадвартай 

болсон байв. Тэрээр бичихдээ:  

“Манай засгийн газрын үндсэн шинжийг тайлбарлавал түүний 

хяналт, үйл ажиллагаа эзэн хааны төлөөллөөр нэгдмэл тусгаар 

бүрэн эрхэд тулгуурлах явдал юм.  Европод  дундад зууны үед 

тусгаар тогтнол зөрчилдөөний гол сэдэв байх үед Монтескье эрх 

мэдэл хуваарилах онол дэвшүүлсэн. Энэ бол та бүхний мэдэхээр 

хууль, шүүх, захиргаа гэсэн  гурван бие даасан салбар хэсгийн 

хуваарилалт   юм. Харин тухайн үеийн  эрдэмтдийн (фон Гнейст 

болон фон Стейн) судалгаа туршлагад суурилсан онолоор бүрэн 

эрх бол нэг цул бөгөөд хуваагдашгүй зүйл юм. Энэ бол хүний бие 

яс үе мөчөөс бүрддэг боловч амь сүлд нь оюун санаанаас 

ургадагтай  адил юм. Ийнхүү уг онол манай үндэсний кокутай 

төрийн байгууламжийн бүрэн эрхийн тайлбартай давхцаж буй нь 

чухал” гэжээ. 

Өөрөөр хэлбэл Барууныхан томъёолол ирэхээс өмнө Япончууд 

төрийн тухай уг органик онолыг ашигладаг байжээ. Дэлхийн хамгийн 

өндөр хөгжсөн Германы улс төрийн шинжлэх ухааны зарчим Япон 

улсад Күнзийн сургаалиас дутуугүй угаас заяагдмал байсан гэж үзэж 

болно.  
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 Парламент болон түүний үйл ажиллагааны талаархи Итогийн үзэл 

бодол яалтгүй Герман шинжтэй байсан. Хэрвээ Парламент  эртний 

Германы ойд үүссэн анхны шинжээрээ үлдвэл жинхэнэ парламент 

болно хэмээн хэлжээ. Үүнд:  

Бид төлөөлөн удирдах байгууллагын зарчмын анхны үндэс, 

язгуурыг хөөвөөөс эртний Германы ард түмний дунд анх бий 

болсныг олж мэднэ. Англи хүмүүсийн өсөлтөөр ард түмний 

төлөөллийн засаглалын суурь тавигдсан гэж үзэж нотолсоор 

ирсэн ч үнэн хэрэгтээ татвараа ногдуулахдаа татвар төлөгчтэй 

зөвшилцөх эртний Германаас гаралтай хуулиас халдварласан 

гэж үзэж болно . Англид давамгайлж буй  энэхүү тогтолцоо 

Германд тарьсан үрээс соёолсон бөгөөд хожим нь Баруун Европт 

маш их хөгжин салбарласан хэрнээ төв болон дорнод хэсэгт нь 

тархаагүй байна. Нэгэн зууны өмнөх үе хүртэл төлөөлөх 

байгууллагад хууль тогтоох онц эрх олгох ёстой гэж үздэг байсан 

бөгөөд ингэж онолоор дээд эрх мэдлийг хуваахыг таалж байв.  

Харин орчин үеийн Германы эрдэмтэд уг дүгнэлтийг ямар ч 

логик авцалдаагүй гэж үзсэн. Тэд улс орныг  хүний биетэй 

адилтгадаг. Бидний үе мөчний олон төрлийн хөдөлгөөнийг ганц 

тархи хянадаг шиг нэг хүчирхэг эрх мэдэл үндэстний бусад бүх 

гишүүдийг удирдан хянах нь зүйтэй. ... Энэ бол төлөөлөн удирдах 

этгээд хууль гаргах онцгой эрхтэй байхыг дэмждэг  гурамсан 

онолын учир утгагүйг  хангалттай харуулж байна. ... Хууль 

тогтоох эрхийг хэрэгжүүлэхэд төлөөлөх байгууллагыг оролцуулах 

боломжийг бүрэн эрхт дээд эрх мэдэл олгож болно.  

 Англи улс Японд загвар болох зүйлгүйгээрээ Германаас ялгаатай. 

Итогийн хувьд Англи улс Японы хувьд юу хийхгүй байх хэрэгтэйг 

мэдрүүлсэн бараг л  сөрөг загвар болохуйц байжээ. Ито 1889 оны 

Үндсэн хууль баталсан ёслолын үед тавьсан илтгэлдээ Магна Картатай 

холбоотой нэгэн бэрхшээлтэй асуудлын талаар дурьдсан байна.  

Японыг бодвол Англид зүйлчилсэн үндсэн хууль байгаагүй бөгөөд  “Агуу 

Тунхаглал гэгчийг ” язгууртнууд эзэн хаанаасаа “илдийн ирээр”  

дарамтлан булаан авсан гэж тэр маргасан байдаг. Ито онцлохдоо:  

“Японы байдал бүхлээрээ өөр байв. Үндсэн хууль батлах үеэр эзэн 

хаан болон ард түмний харилцаа тун элэгсэг найрсаг байсан. 

Манай хааны ордны байр суурийг Магна Картагийн үеийн 

Англитай харьцуулахын аргагүй. Учир нь манай хаант 

засаглалын цорын ганц эрхэм зорилго бол үндэстний аз 
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жаргалтай, элбэг хангалуун амьдрал байсан юм. Манай оронд 

самуунтай баронууд байгаагүйгээр үл барам  феодал язгууртнууд  

хэдэн зууны турш эдэлж байсан цэрэг болон улс төрийн эрхээ 

Эзэн хаандаа эргүүлэн өгөхөөр нэгдсэн байлаа. Англи, Японы 

үндсэн хууль үүссэнээс өөр тулгуур сууриараа өөр зүйл бий гэж 

үү? Англичууд ийм хүнд нөхцлөөр олгогдсон Үндсэн хуулийн  

хүрээнд үндэсний ашиг сонирхол, сайн сайхан амьдралд нөлөөлөх 

эрх олж авсандаа талархалтай хандаж байгаа бол манай өгөөмөр  

эзэн хаан аз жаргалтай, энх тайвны замаар Японы Эзэнт гүрний 

үндсэн хуулийг бидэнд соёрхсонд  бид хавьгүй илүү их талархах 

ёстой” гэжээ.  

Энэхүү хамтач, захиргаадалтын үзэл санааны нөлөөгөөр Барууны 

орнуудаас үндэстэн хэмээх үзэл санааны хүрээнд оруулж ирсэн, улс 

орон бүрийн үндэсний ухамсрын гол хэсэг эрх чөлөө, тэгш эрх гэсэн 

анхнаасаа хувиа хичээх утгатай ойлголт  өөрчлөгдөн тодорхойлогдсон. 

Ингэснээр ялангуяа Герман, Орос, Франц зэрэг бусад хамтлаг үндэсний 

үзлийн зарчимтай илүү төстэй болж. Эрх чөлөөг нийгэмдээ уусах, 

нийгэмд хариуцлага хүлээх мэдрэмж бүхий өөрийгөө үл хайхрах чанар 

хэмээн тодорхойлсон нь гайхалтай биш. Энэ үзлийн “хамгийн анхны 

номлогч”  бол либерал намыг үндэслэгч, “Японы Патрик Хенри” хэмээн 

дурсагддаг Итагаки Тайсуке юм.  Алуурчны гарт шархдаж амиа алдсан 

тэрээр “Итагаки үхэж болно, харин эрх чөлөө хэзээ ч үхэхгүй” хэмээн 

хэлж байжээ. 1882 онд өөрийн намын гишүүдийн өмнө дараахь 

мэдэгдэлийг агуулсан “Эрх чөлөөний уриалгыг” танилцуулсан байна. 

Тэрээр Марксыг санагдуулам аясаар илтгэхдээ “Феодалын үед хүмүүс 

яг л боол шиг байсан тул тэд үндэстнээсээ гадуур мэт байж, нийгмийн 

хамтлагийн өчүүхэн ч мэдрэмжгүй байлаа. Иргэний статустай байсан 

самурай нар хүртэл өөрсдийн цорын ганц үүргийг ноёдын даалгавар 

биелүүлэх явдал хэмээн үзэж бусад үүрэг хариуцлагаа үл ойшоодог 

байв. Хүн болгон хувиа хичээх үзлийг агуулж,  нийгэмд оршин буйгаа 

мэдрэхээ больсон байсан. Тэд өөрсдийн хувийн эрх чөлөөний талаар 

ойлголттой байсан ч нийгмийн эрх чөлөөний талаар юу ч ойлгодоггүй 

байсан.” хэмээн тэрээр хэлжээ. Мөн Итагаки “Япончуудад хамтын 

нийгэмшлийн үзэл санаа хангалтгүй, хүн бүр өөрийн  амин хувийг 

эрхэмлэдэг. Харин тэдэнд нийгмийн болон хувийн эрх ашиг нэг зүйл 

болохыг ойлгуулж, ард иргэд засгийн газрын үйл ажиллагаанд 

оролцуулснаар энэ харамсалтай байдлыг өөрчилж болох юм. Энэ бол 

либерал намын зорилго юм” хэмээжээ. Түүний энэ бодлыг сонсоход 
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Патрик Хенрийгийн гэхээсээ илүү Руссогийн (эсхүл Адам Миллерийн) 

үзэл санаатай төстэй байна. Тэрээр цааш нь хэлэхдээ:  

Манай нам үндсэн хуульт засгийн газрыг байгуулж , хүн бүхнийг 

төгс эрх чөлөөтэй болгохын тулд хувь хүн бүр амин хувиа хичээх 

үзлээс салж, нийгмийн сэтгэлгээтэй болох ёстой. Хүмүүс бие 

биенээ дэмжин хамгаалж нэгдэн нягтарч сурах ёстой. Хэрэв 

нийтийн эрх ашгаа огоорон тусгаар байхдаа ханамжтай байвал 

хувийн эрх чөлөөгөө золиослохгүй аминч давлиун байна.  нийт 

үндэстнийг эрх чөлөөтэй болгох ёстой. Гэвч хүмүүс зөвхөн бие 

биенээсээ хамаарсан, хойч үетэйгээ холбогдсон амьдралаар л 

сайхан амьдарч чадах бөгөөд тэдний гол зорилго бол харилцан 

буулт хийж иргэний эрх чөлөөг хамгаалах явдал юм. Үндэсний 

эрх чөлөөг хөгжүүлэх арга замаар хувь хүний эрх чөлөөг бий 

болдог бөгөөд энэ бол нийгмийн зохион байгуулалтын бүтцийн 

үндэс суурь юм.  

Японы Мейжигийн үеийн тэгш байдлын талаархи ойлголт нь 

тухайн үеийн Герман, Франц зэрэг улсад үндэсний ухамсрыг уриалсан 

үетэй ижил байсан бөгөөд илүү гүнзгий, илүү өргөн ойлголт байсан. Хаа 

газрын аливаа үндэсний үзэл ерөнхийдөө хүмүүсийн зиндааг 

өндөржүүлэх, нийгмийн бүхий л байр суурь нэр хүндийг хүндлэх гэсэн 

агуулгатай байв. Ялангуяа Германд тэгш эрхийг төр улсын өмнө хүлээх 

үүрэг хариуцлагын тэгш байдал гэж үзэж байсан. “Мейжигйин эриний 

аугаа гурван сэтгэгч”  болох үндсэн хуулийг санаачлагч Ито, “нийтийн 

үзэл бодлыг илэрхийлэгч” гэдгээрээ алдаршсан Окума, үндэсний 

армийг үндэслэгч Ямагата Аритома нар бүгд тэгш байдлын ойлголтыг 

өөрчлөлт шинэчлэлтийн үеийн хамгийн том ололт амжилт бөгөөд ард 

түмэнд олгосон үнэлж баршгүй бэлэг хэмээн үздэг байжээ. 1872 онд 

Ямагата нэгэн захирамжаараа аугаа их эрх мэдлийг ухамсарлаж 

амжаагүй олон сая цэргүүдэд энэ талаар ойлголт, зааварчилгаа өгсөн 

байна. Тэрээр: 

“Эртний Япон улсад хүн бүр цэрэг байсан. Харин феодализм 

дэлгэрэх үеэр дайчид тариачдаас салангид болсноор 

“тайлбарлашгүй саар зүйл” учирсан. Дараа нь төр засгийн агуу их 

өөрчлөлт шинэчлэлт болсон. ... Нэг талаас олон үеэрээ хөдөлмөр 

эрхлээгүй дайчдын тэтгэмж буурч, илд сэлэмнээсээ салж байсан 

бол нөгөө талаас ард түмний дөрвөн анги давхарга  эрх чөлөөгөө 

олж эхлэв. Энэ бол дээдэс доодсын ялгааг арилгах, хүн бүрийг 

тэгш  болгох арга зам байсан. Товчоор хэлбэл энэ бол цэрэг 
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тариачныг нэгтгэх суурь байв. Түүнчлэн цэрэг хүн урьдын  

цэрэгтэй адил байсангүй. Ард түмэн ч  урьдын ард түмэн 

байгаагүй. Тэд бүгд одоо эзэнт гүрний эн тэгш ард түмэн бөгөөд 

төр засгийн өмнө хүлээх үүргийн хувьд тэдэнд ямар ч  ялгаа 

байхгүй” гэсэн байдаг.  

Зарим хүмүүсийн хувьд заавал биелүүлэх цэргийн үүрэг бүхий 

дарамттай амьдрал дээрээ бусад ачааг нэмэх нь сайн зүйл болохыг 

ойлгохгүй байсан байж магад. Хүн улс орныхоо аж байдал, түүгээр 

зогсохгүй нэр хүнд, олон улсын байр суурийг сонирхогч тал болж, 

хувийн болон нийгмийн ашиг сонирхол нэгдмэл байх ойлголтонд 

дасахад нэлээн төвөгтэй байжээ. Иймд Ямагата үе шаттайгаар 

тэвчээртэй тайлбарлахдаа:  

Дэлхий дээр улсын зардлыг төлдөг татвараас хэнбугай ч  

чөлөөлдөггүй. Тиймээс хүн бүхэн өөрийн улсдаа төлбөр төлөх 

ёстой. Барууны орнуудад цэргийн үүргийг улс орныхоо төлөө 

амьдралаа зориулдаг утгаар нь  “Цусан татвар” хэмээн нэрлэдэг 

аж. Улс оронд гай зовлон тохиолдоход ард түмэнд нөлөөлөхгүй 

байна гэж байхгүй. Хүмүүс улс орноо гай зовлонгоос хамгаалах 

замаар өөрсдийгөө аливаа аюулаас хамгаалдаг. Улс орон байгаа 

газар цэрэг, арми байдаг. Үүнээс үзэхэд батлан хамгаалах хууль 

гаргах нь тохиолдлын хүний зохиосон бус харин  байгалийн хууль 

юм.   

“Барууных” гэдэг нь “зохиомол, тохиолдлын бус” гэсэн утга Японы 

үндэсний үзлийн соёлын хувьд модернизацыг үгүйсгэх дуу хоолойтой 

бага зэрэг таарамжгүй байсан. Гэсэн ч 1872 он гэхэд арван жилийн 

өмнөхөөс хавьгүй суларсан байв. Юутай ч Ямагата мэдэгдэхдээ: 

Барууны улс орнууд олон зуун жилийн туршлага дээр үндэслэн 

өөрсдийн цэргийн тогтолцоог байгуулсан. Тэдний дүрэм тодорхой 

бөгөөд нарийн байдаг. Бид тэдний хувьд сайн гэсэн зүйлсийг 

сонгож, тэднийг манай уламжлалт цэргийн тогтолцоонд туслах 

хэрэгсэл маягаар ашиглах хэрэгтэй. Бид анги давхаргаас үл 

хамааран 20 наснаас дээш эрчүүдийг хамарсан арми байгуулан 

цэргийн үүргийг бий болгож бүхий л аюулын үед бэлэн байдалтай 

байлгах ёстой. Нутгийн тэргүүлэгчид, хот тосгоны дарга нар 

үүнийг байнга санан явж, ард иргэдэд улс орноо хамгаалах 

талаар үндсэн зарчмыг ойлгуулах хэрэгтэй.  
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Ямагата дээрх албан тушаалтны үнэмшил ятгалгад бүрэн 

итгэхгүй байсан учир энэхүү санаагаа 1882 оны Эзэн Хаант гүрний 

цэрэг, далайн цэргийн дүрэмд оруулсан байна. Учир шалтгаан гэхээсээ 

илүү өнө эртний Японы уламжлалд автсан, Барууны гэхээс илүү хаант 

засаглалын эрх мэдэл илүү нөлөөтэй байсан тухайн үед тэгш эрх, 

хариуцлагын тухай үзэл санааны аль аль нь түүний хандаж буй 

үндэсний үзлийг хараахан бүрэн хүлээн авч чадаагүй хүмүүсийн хувьд 

ач холбогдолтой бөгөөд сонирхолтой байсан юм. Эзэн хааны баримт 

бичигт ийнхүү тунхагласан байна. Үүнд:  

Цэргүүд ээ, Усан цэргүүд ээ ! Бид та бүхний ерөнхий командлагч. 

Бид Та бүхэнд гар хөл мэтээр итгэж, та нар тэргүүнээ хүндэтгэн  

үзэх нөхцөлд л бидний харилцаа холбоо маш дотно байна. Бид  

эзэнт гүрнээ хамгаалж чадах эсэх, өвөг дээдсийнхээ бидний 

төлөөх хүсэл, тэнгэр бурхны ивээлийг хүртэх эрхтэй гэдгээ баталж 

чадах эсэх нь цэрэг, усан цэргийн үүргээ хэрхэн биелүүлэхээс 

хамаарах болно. Хэрэв манай эзэнт гүрний хүч суларвал та бүхэн   

гашуудлыг хуваалцана, хэрэв манай армийн сүр хүч гэрэлтэж 

байвал бид үүнийгээ бас хуваалцах болно. Та бүхэн улс орноо 

хамгаалах үүргээ гүйцэтгэж, бидэнтэй хамт байвал манай ард 

түмэн энхтайван, амар амгалан амьдарч, эзэнт гүрний маань нэр 

хүнд дэлхий даяар дуурсагдах болно.  

Энэ үгэнд агуулсан санаа хувьсгалч маягтай байсан бөгөөд 

хуучинсаг томьёолол ашигласан учраас илүү хүрэх боломжтой байв. 

Тариачдад улс орны оршин тогтнох онолыг эелдгээр танилцуулахдаа 

тэднийг Японы тенно -Тэнгэрийн хаантай холбож, тэдний үүргээ 

хэрхэн биелүүлснээс хамаарахыг ойлгуулсан байна. Улс орны уй гашуу 

ард түмний ч уй гашуу байсан бөгөөд өөрийн нэр хүндийг ч тэдэнтэй 

хуваалцаж байсан тул ард түмэн улс орны нэр хүнд, энхтайван байдлыг 

өөрсөддөө шууд хамааруулан үздэг болсон юм. Ард түмний нэр хүндийг 

улс орны нэр төрийн хэмжээнд өргөмжилсэн нь самсаа шархируулж 

байв. Хэрэв ард түмэн энэ бүхэнд мэдрэмжтэй байвал, хэрэв тэд Адам 

Смитийн хэлснээр “ахиж дэвжих  хүслээ бүхэлдээ огоорч мунхаглалд 

автагдаагүй” л бол  тэд үнэнч шударга байх үүргээ биелүүлж  “үүрэг 

хариуцлага уулнаас ч илүү хүнд, үхэл өднөөс ч хөнгөн” гэсэн зүйр үгэнд 

итгэн үндэсний эх орончид болон хувирах болно нэж байлаа.  

 Ерөнхий сайд  батлан хамгаалахын сайдын адил ижил утгатай 

санаагаар хандсан байна. Ито 1899 онд Өөрчлөлт шинэчлэлийн, үндсэн 

хуульт төр засгийн тухай тавьсан  итгэлдээ  шинэ, үндэсний, нийгмийн 
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зохион байгуулалтыг тодорхойлсон тэгш байдал, үүрэг хариуцлага, 

бахархал хэмээх ойлголтуудын хоорондын холбоосыг мөн онцлон 

дурьджээ. Үүнд:  

Төрийн бүрэн эрхт сүр хүч буюу  улс орныг удирдах  эзэн хааны 

эрх дархын үүднээс авч үзвэл үндсэн хуульт төр засгийн үед ард 

түмэн нэгэн цул бөгөөд бүгд тэгш байдаг. Тэд бүгд эзэн хааны 

шууд албатууд. “Шууд бус албатууд” гэсэн ойлголт үгүй болсон. 

Энэ бол Японы ард түмэн өөрсдийн зиндааг нэмэгдүүлэх, өндөр 

нэр өргөмжлөлд хүртэх боломжтой гэсэн үг. Тэд одоо эзэн хааны 

эрх мэдлийн хүрээнд хууль тогтооход хувь оролцох эрхтэй болсон 

бөгөөд өөрсдийн төлөөлөгчийг сонгох, илгээх эрхтэй болсон. 

Ингэснээр тэд улс орны удирдлагын талаархи өөрсдийн санал 

зөвлөмж үзэл бодлыг  шууд бусаар хүргэх боломжтой юм. 

Тариачин, дархан, наймаачин хэнбугай ч үндэстний гишүүн хүн 

бүр төр засгийн  асуудалд анхаарал хандуулдаг болсон. Зөвхөн 

төр засгийн газрын асуудлууд ч бус мөн өөрсдийн ажил төрөлтэй 

холбоотой асуудалд оршин суугчийн хувиар үзэл бодлоо 

илэрхийлдэг болсон. Хүн болгон сайн сайхан амьдарч байвал 

тосгон, улс орон ч сайн сайхан байдаг. Улс орны нэр хүнд, 

цэргийн хүч хүн бүрийн хувийн хүчин чармайлтаас хамаардаг. 

Түүнчлэн цэргийн хүчээ бэхжүүлэх, үндэсний нэр хүндийг 

дээшлүүлэхийн тулд ард түмний боловсролыг дээшлүүлэх 

шаардлагатай бөгөөд ингэснээр тэд төр засгийн газрын ажлын 

ахиц, өөрчлөлтөнд хүндэтгэлтэй хандах болно. ... Засгийн газар 

улсыг нийтэд нь удирдаж байгаа тул гаргасан шйидвэр болгон  

хувь хүн бүрт тааламжтай байх боломжгүй юм. Үндэсний хэрэг 

бол угаасаа шинж чанараараа  амин хувийнх бус, зөвхөн хувь 

хүнд төвлөрдөггүй. Үндэсний ажил хэрэг үндэстний зорилго, нэр 

хүндэд чиглэсэн байх ёстой. Чухам иймээс хүмүүс үндэстнийхээ 

зорилгыг мэдэж байх учиртай. Тэд улс үндэстэндээ өөр шигээ 

хандаж, улс орноо хамгаалах тулд цэргийн үүргээ биелүүлэх, 

батлан хамгаалахын зардлыг төлөх үүрэгтэй.  

Үндэсний шинж төрхийг мэдэрснээр хүмүүс элитийн түвшинд 

хүрч, уг бахархалт зэрэг зиндаагаараа үүрэг хариуцлага дагуулсан 

эрхийг олж авч хэрэгжүүлдэг. Үндэстний гишүүн бүр сонгуулийг 

ойлгож, оролцох  эрх үүрэгтэй, бас оршин суугчийнхаа хувьд Япон 

улсын хөгжил цэцэглэл, цэргийн хүч, олон улсын талбар дахь нэр 

хүндийг дээшлүүлэхийн төлөө өөрөө элбэг дэлбэг аж төрөх эрх үүрэгтэй.  

Үндэстний сайн сайхан амьдрал хувь хүмүүсийн  аж амьдралаас 
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шалтгаалдаг. Гэхдээ хувь хүн гэдэг нь юуны түрүүнд үндэстний гишүүн 

хүн гэдэг утгаараа угтаа нэг ижил ойлголт юм. Хувь хүмүүсийн ашиг 

сонирхол нь өөр өөр байсан ч үндэстний ашиг сонирхолтой нийцүүлэх 

үүрэгтэй юм. Үндэстний тэмүүлэл, нэр хүнд, бахархлыг хэзээ ямагт хувь 

хүмүүсийн хэрэгцээ, хүслээс хавьгүй тэргүүн зэрэгт  байх тул  үндэстэн 

бол тэднээс илүү агуу, илүү сайн хувь хүн болдог. Англи үндэстэнтэй 

харьцуулахад Япон үндэстэн ялгаатай өөр үзэгдэл болж гарч ирсэн. 

Япон үндэстэн бол хувь хүмүүсийн нэгдлээс хавьгүй илүү ойлголт 

байсан бөгөөд түүнийг зөвхөн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хослол гэж хялбар 

ойлгох эсхүл түүний хуулийг гагцхүү хүмүний зан араншингийн 

хэмжээнд авч үзэх боломжгүй. Өрнөдийн гарал үүсэлтэй хэдий ч 

үндэстний өвөрмөц төрх шинж  төрөлхийн байгаагүйг Ито ухаарсан 

байдаг. Энэ бол олж авсан шинж чанар байсан бөгөөд түүнийг  ард 

түмэнд гэгээрүүлж, зааж сургаж, хөгжүүлсний үр дүн юм.   

 Эрх ба үүрэг, нийтийн сайн сайхан ба хувиа хичээх үзэл, орчин 

үежилтийн сайн саарын хоорондын холбооны талаархи Мейжигийн 

удирдагчдын үзэл бодлыг Окума Шигенобу нэгтгэн гаргажээ. Тэр 

үндэстэн хэмээх Японы үзэл санааны хамгийн ойлгомжтой 

тодорхойлолтыг дэвшүүлсэн байдаг. Тэрээр 1913 онд Васеда их 

сургууль үүсгэн байгуулагдсаны 13 жилийн ойн баяр дээр тавьсан 

“Шинэ дэлхийн иргэд” нэртэй итгэлдээ энэ талаар өгүүлжээ. Окума 

Васедагийн оюутнуудыг улс орны ирээдүйн лидерүүд хэмээжээ. Тэд 

“иргэншсэн (өөрөө хэлбэл орчин үеийн) нийгмийн анхдагчид” байх 

заяатай үлгэр жишээ иргэд хэмээн нэрлэсэн байна. Жишиг иргэн 

байхын тулд Өрнөдийн шинжлэх ухааны утгаар мэдлэгийг олж авах нь 

хангалттай бус хэмээгээд үүнийгээ ийнхүү тайлбарлажээ. Үүнд:  

Эдүгээ “Үндэстэн” гэдэг ойлголтыг хоёр зориулалтаар 

ашиглаж байна. Нэг талаас төр улс, нөгөө талаас нийгэм. 

Нийгэм эмх журамтай хөгжихгүй бол үндэстэн тогтвортой 

оршин тогтнох боломжгүй. Энэхүү харилцааны үндэс  бол 

гэр бүл юм. Гэр бүл бол төр улсын  суурь. Ёс суртахуун болон 

ёс зүй эх булгаа гэр бүлийн амьдралаас олж авдаг.  Зан 

араншин ч мөн гэр бүлээс  үүдэлтэй. Тиймээс зан харьцааг 

төлөвшүүлэх явдал боловсролын үндсэн зарчим байх ёстой. 

Хэрэв хүн зөвхөн мэргэжлийн  мэдлэгээр хөөцөлдөж, миний 

сая хэлснийг огоорвол тухайн хүн хувиа хичээгч болдог. 

Түүнчлэн улс орон, дэлхий нийтийн төлөө амь биеэ үл 

хайрлах үзэл санаа суларна.   Энэ бол эмгэнэлтэй. Энэ бол 

соёл иргэншлийн хараал юм. Энэхүү хараалаас зайлсхийх, 
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соёл иргэншлийн давуу талыг олж авах явдал энэ үеийн 

жишиг иргэдийн үүрэг билээ. Энэ нь мөн Васедагийн их 

сургуулийн боловсролын үндсэн зарчим байх ёстой.  

 1914 оны 4 дүгээр сард Окума хоёрдахь удаагаа ерөнхий сайдаар 

томилогдсон  (1898 онд тэрээр хэдэн сарын хугацаанд ерөнхий сайдын 

албыг хашсан) бөгөөд жилийн дараа Японы лидерүүдэд хандан үг 

хэлсэн юм. Үүнд намын дотоодын зөрчлийн аюулын талаар дурьдсан 

бөгөөд ард түмэнд тэднийг хянан улс төрийн эрхээ эдлэхийг сануулжээ. 

Окума “Ард түмэнд Үндсэн хуулиар олгогдсон эрх, үүрэг бол маш чухал 

зүйл. Үндсэн хууль  бол манай үндэстний оршин тогтнолын суурь юм. 

Тиймээс үндсэн хуулиар олгогдсон эрх, үүргээ эдлэх нь хамгийн чухал” 

хэмээн хэлжээ. Тэрээр ард түмний үзэл бодол улс орны хувь заяаг 

хянадаг гэдэгт итгэсэн байсан. Хэрэв олон нийт энэхүү эрх, үүргээ 

эдлэхгүй бол “Японы үндэстний хувь заяа, нэр хүнд, байр суурь” 

эрсдэлд орох  болно. Эрх бол үүрэг, үндэстний хувь заяа нэр төр 

хүмүүсийн ухамсарт үйлээс хамааран гэсэн санаагаа илэрхийлсэн 

бичлэгийг зай завсаргүй нэвтрүүлсэн байна. Үүнийг нэвтрүүлсэн орчин 

үеийн мэдээллийн хэрэгсэл гүнзгий хүрч гүн сэтгэгдэл үлдээсэн юм. 

Засгийн газрын хамгийн өндөр  түшмэл хүн бүрт шууд  хандан Японы 

нэр хүнд, байр суурь өсөх уруудахын алин болохыг тэд өөрсдийн гараар 

шийднэ гэдгийг хэлсэн байдаг. Ард түмэн ч ухаалаг сонсогч гэдгээ 

нотолсон,  мэдээж тэд  урд өөрсдөд нь байсан зүйлээ алдахгүйн тулд 

бүхнийг зориулсан.  
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Хоёрдугаар бүлэг. Уралцан урагшилсан нь  
 

“Германд үйлдвэрлэв” ном хэвлэгдсэнээс хойш 35 жилийн дараа 

1935 онд  бас нэгэн ном Лондонгийн номын мухлагуудад гарч  эхэлжээ.  

“Японд үйлдвэрлэв”  хэмээх номын оршилд өгүүлснээр “олон улсын 

хэмжээнд нэр хүндтэй эдийн засагч” уг номын зохиогч  германы 

Гюнтер Штейны энэхүү ном нь  Их Британийн эдийн засагт  тулгараад 

байсан “Японы экспортын солир мэт өсөлтөөс”  бий болсон хүндрэлийн 

тухай Виллиамсын эх оронч бүтээлтэй харьцуулахад илүү шинжлэх 

ухааны үүднээс хандсан бүтээл байв.  Гэвч дэвшүүлсэн асуудал нь   

хайхарч үл болох асуудал байлаа.  Уг номын “Аюулын дохио” гэсэн 

гарчигтай эхний бүлгийн үг хэллэг сэтгэл хөдлөлийн шинжтэй,  Их 

Британийн эдийн засаг бусдаас илүү гэсэн үзлийг  зүрх сэтгэлдээ тээсэн 

хүн бүрт аюулын дохио ирж буйг  товч тодорхой ойлгуулсан. Штейн  

“Японы үйлдвэрлэгчдийн хүчирхэг урсгал” “дэлхийн бүх зах зээлийг 

үерлүүлж байна”, “Дэндүү утгагүй хямд үнэтэй, гайхалтай амжилттай 

борлуулалтын арга бүхий өрсөлдөгч хуучин экспортлогч улсуудын ашиг 

сонирхолд аюул учруулж байна” хэмээн тэмдэглэжээ.  

Энэ нь Их Британи улсад бусад их гүрний зүгээс ирж буй анхны 

аюулын дохио биш гэдгийг Штейн сануулсан байна. Японы учруулж 

байгаа өнөөгийн аюул заналтай адил одоогоос дөч гаруй жилийн өмнө  

“олон улсын аж үйлдвэрийн нийгэмлэгт гэнэт үйлдвэрлэлийн эрэлт, 

нийлүүлэлтийн эмзэг тэнцлийг эвдэж,  аюулыг төрүүлсэн шинэ 

үйлдвэрлэгч” бий болсон нь  Герман улс байлаа. “Германы ажиллах 

хүчний ур чадвар Их Британий ажиллах хүчинтэй өрсөлдөхүйц бөгөөд 

бараа бүтээгдэхүүний үнэ нь хямд байсан нь Германы үйлдвэрлэгчдэд 

бусад орны үйлдвэрлэгчдийг зах  зээлээс шахаж гарган дэлхийн өнцөг  

булан бүрт хүрэх замыг нээж өгсөн юм. Германы  өрсөлдөгчид худалдан 

авагчдыг “Германд үйлдвэрлэв” гэсэн барааны тэмдэгтэй бараа 

бүтээгдэхүүнийг худалдан авахгүй байхыг  ойлгуулахыг хүсч байлаа”. 

Дараа нь одоогийнх шиг  “Английн ард түмэн  Германы итгэмээргүй 

хямд үнэ, бага цалин ... мөн шинэ өрсөлдөгчийн маш аюултай анхлан 

замнагчийн урам зоригийн талаар  гомдоллож байсан.  Эдгээр гомдлын 

талаар Төлөөлөгчдийн танхим болон хэвлэл мэдээллээр дахин дахин 

хэлэлцэж байсан бөгөөд одоогийн Их Британий ажилгүйчүүдийн  өвөг 

дээдэс Германы өрсөлдөөнөөс болж ажилгүй болсон байж болзошгүй”.  

Германтай адил дэлхийн зах зээл дээр Японы хийсэн гэнэтийн 

амжилт нь улс төрийн сэрэлттэй давхцаж байлаа. Эдгээр улс улс 
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төрийн хувьд хоёулаа хилийн чанадад хүч  нөлөөгөө тогтоохыг хичээж 

байсан улс төрийн хувьд хоцрогсод хэмээн Штейн дурджээ. Энэ нь 

Японы улс төрийн “аж үйлдвэрлэлийн эрин үеийн”  үр дагавартай 

холбогдуулан манай эдийн засагчийг илүү гутранги таамаглал 

дэвшүүлэхэд хүргэжээ. “Германаас эмээх аюул занал зуун дуусах үед 

аажмаар намдсан” гэж Штейн тэмдэглэжээ:  

Улс төрийн амбиц, үл ойлголцол, гэнэтийн үйл явдал, дипломат 

харилцааны алдаа зэрэг улс төрийн уур амьсгалыг сайжруулахад 

тусалсан “Германд үйлдвэрлэв” болон “Англид үйлдвэрлэв”  гэсэн 

шошготой бараа бүтээгдэхүүний ялгаа эцэстээ Дэлхийн дайнд 

хүргэсэн үү? ... Дэлхийн дайн нь худалдаанд оролцогч  хуучин 

болон шинэ улсуудын хоорондын  санаатай бус ч  үнэхээр суурь 

тэмцэл байсан уу?  

Германы аюул тухайн зууны сүүлчээр намдсантай адил Японых 

ч мөн “өөрөө устана” гэсэн таамаглалаас дээрхи асуултууд гарч 

ирсэн юм. ”Ийм аюул өөрийн жамаар төгсөнө” гэж боддог боловч  

тийм зүйл болоогүйгээр барахгүй Дэлхийн дайны өмнөхөөс ч 

илүүтэй хүрээгээ тэлжээ.  

Үүнийгээ үргэлжлүүлэн Японы бизнесийн байгууллагууд, 

үйлдвэрлэлийн арга технологи, ажиллагчдын хөдөлмөрч зуршлын 

талаархи сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй боловч найрсаг бөгөөд дэлгэрэнгүй  

оршил бичсэн. Штейн  Японы тухайн үеийн түүх, соёл, нийгмийн 

байдлыг нэлээн сайн мэддэг байсан бөгөөд  түүний хийсэн Японы эдийн 

засгийн асар их өсөлт, гайхшруулам хурдтай хөгжлийн талаархи 

судалгаа, шинжилгээ  үнэмшилтэй байлаа. Баримтаас гадна 

хавсаргасан статистикийн тоо баримт  ч зохистой байв.  Штейн 

жишээлбэл “Одоогийн байдлаар Япон улсын экспортын түвшин  1914 

оныхоос  5-6 дахин нэмэгдсэн байна” гэжээ.  Ингэснээр дэлхийн 

үйлдвэрлэлийн худалдааны 10 хувийг эзэлж буй нь “аж үйлдвэрийн 

хүчирхэг дөрвөн улс болох Их Британи, АНУ, Герман, Францын дараа 

орж байна”.  Дэлхийн  худалдааны  5 дахь хүчирхэг гүрэн болсон Япон 

улсын экспортын индекс 1914 онд 100 байсан бол 1920 онд 210, 1928 

онд 254 (Токио, Иокогамаг нураасан газар хөдлөлт, галын гамшиг 

учирсан ч), 1932 онд 325, харин Штейний дурдсан сүүлийн он болох 

1934 онд 555 болсон байна.  

Зарим бүтээгдэхүүний зах зээлд Япон аль хэдийн хамгийн 

хүчирхэг өрсөлдөгчдөө ардаа орхисон байлаа. Тухайлбал, дэлхийн хөвөн 

даавууны  худалдааны 40 хувийг эзэлсэн хамгийн том экспортлогч 
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болсон байв. Штейний бичсэнээр “Дэлхийн дайны өмнө Их Британи  

7,000,000,000 ам метр хөвөн даавуугаараа рекорд тогтоож байсан. 

Тухайн үед Япон дорвитой өрсөлдөгч байгаагүй.” 1928 онд Британи 

3.866 тэрбум хэмжээний хөвөн даавуу экспортолж байхад Японы 

экспорт 1.419 байсан. Харин 1934 оны үед хоёр улсын байр солигдсон 

байлаа. Британийн хөвөн даавууны экспорт 1.995 тэрбум ам. метр 

байсан бол Японы экспорт 2.568 тэрбумд хүрсэн байна. Их Британийн 

хөвөн даавууны экспортын түвшин “Феодалын дэглэмт Япон улсыг 

хүчээр олон улсын худалдаанд  оролцуулж эхлэх үеийн түвшинд хүрчээ. 

Тухайн үед Японд онцолж хэлэхээр аж үйлдвэрийн салбар байгаагүй 

бөгөөд анхны залуусыг Англи руу барууны хөвөн даавууны ээрмэлийн 

аргад сургахаар илгээж байсан цаг.  Харин өнөөдөр Япон Их Британаас 

500.000.000 ам метрээр илүү байна” гэж Штейн бичжээ.  

 Японы аж үйлдвэрийн экспортын нэр төрөл тоо хэмжээтэйгээ 

адил маш хурдтай өөрчлөгдөж байсан. 1932-1934 онд хоёрхон жилийн 

хугацаанд “сүлжмэл бус бүтээгдэхүүнии” экспорт нийт үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүний экспортын 37 хувиас 52 хувь болж өссөн бөгөөд 1933 

онд сүлжмэл болон бусад бүх бүтээгдэхүүний экспорт тогтвортой өсөж 

байсан. Экспортолсон “сүлжмэл бус бүтээгдэхүүнд” лаазалсан хүнсний 

бүтээгдэхүүн, улаан буудайн гурил, элсэн чихэр, эм бэлдмэл, будагч 

бодис, будаг, гутал, үнэт эдлэл, цаас, шил, төмөр замын ган рельс, 

шилэн эдлэл, хоолны хэрэгсэл, хадаас, цаг, шинжлэх ухааны багаж 

хэрэгсэл, гэрлийн чийдэн, тоглоом зэрэг багтаж байжээ. Мөн Япон улс 

автомашин экспортолж эхэлсэн. Ингэснээр Япон “Бүх төрлийн аж 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний экспортлогч улс болсон” хэмээн Штейн 

тэмдэглэжээ. 1932-1934 онд үндсэндээ Япон ажилчдын хөдөлмөрийн 

бүтээмжийн өсөлтөөр  дотоодын үйлдвэрлэл 52 хувиар өссөн. Үүнтэй 

холбогдуулан Штейн 1932 онд Английн статистикч Колин Кларкийн 

үгийг иш татаж “Японы ажилчид өнөөгийн ажлын нэг долоо хоногт 

Британийн бүтээмжийн 90 хувьд хүрсэн. Хэрэв ажлын долоо хоногийн 

урт хоёр улсад ижил байсан бол Японы бүтээмж Британийн 

бүтээмжийн 66 хувиас хэтрэхгүй байлаа.  Япончууд Британийн 

түвшний  жил бүрийн 90  хувийн бүтээмжтэй ажиллахад   жилд  

Британийн цалингийн түвшний 38 хувьтай тэнцүү цалин авдаг байна”.  

Харин Штейн энэхүү тооцоо хийсэн цаг  үед уг тооцоог зөв гэж үзэж 

байсан бөгөөд хоёр жилийн дараа “оновчтой байдал нэмэгдэж буй нь 

хоёр улсын ажилчдын дундаж бүтээмжийг ижил болгох магадлалтай 

бөгөөд  Япон улс  дутагдалтай талаа мэдээж илүү цагаар ажиллаж 

нөхсөөр байна“ гэж үзэж байв. Мөн хөвөн даавууны болон зарим нэг 
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салбарын хувьд ажлын цаг болон ажлын өдрийг харьцуулалтын үндсэн 

үзүүлэлт болгоогүй ч гэсэн Японы ажилчдын бүтээмж Английн 

ажилчдаас харьцангуй өндөр байсныг тэр нэн бахдалтайгаар нэмж 

тэмдэглэсэн байна.    

Япон дэлхийн аж үйлдвэрлэлийн манлайлагч болохоор хурдацтай 

урагшилж, аж үйлдвэрлэлийн хүчирхэг дөрвөн улсыг нэг нэгээр нь 

гүйцэн түрүүлнэ, Япон улсыг дорнын улс хэмээх өнгөц сул тал дээр нь 

үндэслэн ийм хөгжилд хүрэхгүй гэсэн бодол төөрөгдөлтэй гэсэн Штейны 

хийсэн дүгнэлттэй санал нийлэхгүй хүн цөөхөн байлаа. “Зөвхөн аж 

үйлдвэрийн салбаруудад шинэчлэл гүнзгийрэх төдийгүй Япон ажилчид 

энэхүү шинэ ажилдаа илүү туршлагажсанаар” 1934  оны нөхцөл байдал 

цаашид ч үргэлжлэх нь гарцаагүй байжээ. Япон хамгийн илүү хүчирхэг 

биш  гэхэд дэлхийн хүчирхэг эдийн засагтай эн тэнцэхүйц ихийг 

бүтээсэн. Штейн “Японы ерөнхий боловсролын болон техникийн 

сургууль маш сайн. Бид урьд нь Япон хүмүүсийн уламжлалт чадварын 

талаар ярилцаж байсан. Тэд аливаа зүйлд суралцах хүсэлтэй, 

хичээнгүй, зүтгэлтэй, Японы аж үйлдвэрийн байгууллага, уламжлал 

заншил нь ажилчдын чадварыг  бүрэн ашигладаг. Азийн үндэстний аж 

үйлдвэрлэлийн  дорой байдлын тухай үлгэр домог наанадаж Японы 

хувьд бодит байдлаар худал болсон юм”  хэмээн бичжээ.  

Энэхүү хүчирхэгжилтийн гэнэтийн шинж ойлгомжгүй байснаас 

Япон улсыг Хүчирхэг улсуудын холбоонд (Superpower club) хамаатуулж, 

түүний давуу байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь  хамгаас хүндрэлтэй байсан 

гэж Штейн дурджээ. Хэдэн арван жилийн өмнө Германтай 

холбоотойгоор мөн ийм байдал бий болж байсан байна . Гэвч Штейн 

хэлэхдээ:  

“Герман улс хэрхэн амжилтанд хүрснийг ойлгоход хэцүү биш. 

Герман газар зүйн хувьд Англитай ойр, улс төр, эдийн засгийн 

хувьд Англи шиг  хөгжөөгүй ч  ард түмэн нь Англичуудтай нэлээн 

төстэй төрөл садан байсан юм. Харин Япон улс шинэ содон бөгөөд 

тэднийг ойлгоход хэцүү. Мөн алсад оршдог танигдаагүй орон 

байсан. Япончууд аж үйлдвэрлэлийн салбарт бие даан 

амжилтанд хүрсэн Европын бус анхны үндэстэн болсон. Мөн 

феодализмаас аж үйлдвэржилт рүү шууд шилжсэн анхны улс 

болсон. Нийгмийн, эдийн засгийн, зарим тохиолдолд улс төрийн 

талбарт ч Япон улс Барууны ажиглагчдын тархийг гашилгасаар 

байна’’ гээд энэхүү оньсогыг таньж мэдэх бололцоог  уншигчдад 

үлдээжээ.  
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Барууны аж үйлдвэрийн хүчирхэг гүрнүүдийн дунд айдас бий 

болгосон тогтвортой өсөлтийг хангах нөөц чадвартай орчин үеийн 

эдийн засаг Японд бий болсон явдал бусад орнуудынхтай адил 

үндэсний үзэл өсөн нэмэгдсэний шууд үр дүн юм. Гэхдээ үндэсний 

үзлээс хавьгүй  өмнө ч Японд орчин үеийн эдийн засаг бий болох  нөхцөл 

байдал бүрэлдсэн байсныг үгүйсгэх ёсгүй. Япон улс олон зууны турш 

Зүүн Азидаа дангаараа хосгүй хөгжингүй бөгөөд эдийн засгийн талаас 

нь авч  үзвэл Барууны хамгийн хөгжингүй орчин үеийн улс орны орчин 

үеийнхээс өмнөх шатны адил түвшинд байжээ. Эдгээр нөхцөлүүд 

үндэсний үзлээс бий болсон эдийн засгийн шинэ чиг хандлагын үйл 

явцыг дэмжиж түүний түргэн шуурхай байдлыг бий болгожээ.  

Өсөлтгүй ээдрээжилт  

 

Ямамото Сичихейгийн таамагласнаар Япончуудын эдийн засагч 

чадварыг анх мэдэрч, тэднийг “Эдийн засгийн амьтан” хэмээх санааг 

дэлгэрүүлсэн хүмүүс бол Солонгосын  жуулчин  Сонг Хи Кунг болон 

элчин сайд Парк Шу Санг хоёр байжээ. Сонг Хи Кунг 1420 онд хийсэн 

аяллынхаа тэмдэглэлд Японы гуйлгачид ямар нэгэн идэх, уух биет зүйл 

бус харин мөнгө авахыг илүүд үздэг болохыг  маш их гайхсанаа 

тэмдэглэжээ.   Парк Шу Санг элдэв эд зүйлгүйгээр мөнгөтэй л Японд 

тух тавтай аялж болохыг бичсэн байдаг. Япончууд мөнгийг эрт үеэс 

хэрэглэж эхэлснээрээ тухайн үеийн хөрш зэргэлдээ улс орнуудаас эрс 

ялгарч байлаа. Тухайлбал, 15 дугаар  зуунд Солонгос улс мөнгөний 

хэрэглээг мэддэггүй байсан бөгөөд Сэжүн хаан Хятадаас зоос 

импортолж ердийн бартерийн үйл ажиллагааг хүчээр хориглож 

байжээ. Гэвч  ард түмэн түүнийг тэднээс юу хүсээд буйг нь ойлгож 

чадаагүй юм. Өнөөгийн хэллэгээр бол эдийн засгийн гэмт хэрэг гэх 

эдийн засгийн энэхүү байдлаас буруутгагдсан эхний хүнийг зуун удаа 

ташуурдаж,  усан цэргийн албанд татсан байна. Түүний балчир 

хүүхдүүдийн эх, эхнэр нь сэтгэлийн гүн хямралд орж амиа хорложээ. 

Дээдсийн зүгээс  эдийн засгийн хөгжил дэвшил хүргэх гэсэн энэхүү 

хатуу дэглэм хүссэн үр дүн өгсөнгүй. 17 дугаар  зууны эцэс хүртэл 

Солонгосчууд  нийтлэг төлбөрийн хэрэгслийн давуу талыг огт 

мэдрэлгүй бартер арилжааг  шүтсээр байсан юм. Зөвхөн Солонгос ч бус 

мөн Вьетнамд ч 19 дүгээр зуун хүртэл  мөнгө өргөн  дэлгэрээгүй байжээ.  

 Японд ч мөн мөнгөний эдийн засгийг хааны ордноос  нэвтрүүлж 

эхэлсэн. Анхандаа Солонгостой адил зарлигаар дэлгэрүүлэх гэж 

оролдсон.  708 онд Япон өөрөө гол үйлдвэрлэгч нь байсан цэвэр зэсээр 
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хийсэн анхны зоосоо гаржээ. Гэвч ард түмэн хүлээн аваагүй тул уг 

төлбөрийн хэрэгсэл төдийлөн дэлгэрч чадсангүй. 987 онд Ичижо эзэн 

хаан Буддын шашны үйлчилгээ, ялангуяа оршуулгын ёслолд зоосыг 

төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашиглахыг тушаасан боловч тооцоонд 

ихэвчлэн будаа, хувцас, торгыг тооцож, эдгээр бараанаас татвар 

хураадаг байжээ. Төрийн бюрократ албаны түшмэд ч эзэн хааны уг 

дэвшилтэт санааг таашаахгүй байсан бөгөөд эдийн засгийн хуучинсаг 

үзлээ  зэсийн хомсдолоор хаацайлж байв. 12 дугаар зуунд (1164 он) 

нэгэн нөлөө бүхий самурай Эзэн хаанд Хятадаас зоос импортлох санал 

тавьснаар тэд уг ажиллагаагаа зогсоосон байна. Харин ард түмэн ямар 

нэгэн шалтгаанаар өөрийн улсын мөнгөн тэмдэгтээс илүү Хятадын 

мөнгийг хүлээн авснаас шалтгаалж “оруулж ирсэн мөнгө улс даяар 

зэрлэг түймэр мэт дэлгэрчээ”. Ингэснээр мөнгө эдийн засгийг угжиж , 

эргээд мөнгөний эрэлт нэмэгдүүлсэн. Түүнээс хойш  Японы худалдаа 

урьд байгаагүйгээр өргөжсөн байна.  

1637 он хүртэл бараг хагас мянган жил Хятадын зоосон мөнгө 

Японд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Үүнийг алтаар сольдог байсан 

бөгөөд Японд алт харьцангуй их (Алтын орон гэсэн нэртэй байв) байсан 

ч зөвхөн буддизмын хөшөө баримал, эд зүйлст ашигладаг байжээ. 

Харин Хятадад металлын нийлүүлэлт бага, эрэлт тогтвортой их байжээ. 

Удалгүй эрэлт хэрэгцээ ханашгүй их байсан тул Японы уурхайг хоослон 

зэсийн хомсдол үүссэнээр Сүн улсын засгийн газар цаасан мөнгө гаргах 

болсон байна. Ямомота “Хятад цаасан мөнгийг гүйлгээнд дэлгэрүүлсэн 

анхны улс мөн хэдий ч Япон энэ дэвшлийн багахан ч гэсэн хэсэг нь 

мөн” хэмээн баярлангуй тэмдэглэжээ. Тухайн үед Хятадын мөнгөн 

тэмдэгт Зүүн Азийн орнуудад улс хоорондын арилжаанд өргөн 

ашиглаж, багахан хэмжээний алтан зоосоор ихээхэн хэмжээний зоос 

худалдан авдаг байж. Хүссэн бүхнээ авч чаддаг Япон  Дундад Улсыг 

бараг л өөрийн эрдэнэсийн сан мэт ашиглан Хятадын бүх импортын 

төлбөрийг  алтны тоосонцроор хийж Хятадыг бага багаар дээрэмдэх 

замаар энэхүү төгс төлбөрийн хэрэгслийг маш их хэмжээгээр цуглуулж 

өсгөсөөр байжээ.  

 13 дугаар зууны дунд үед Японы эдийн засагт мөнгөжилт маш их 

дэлгэрснээс феодалын нийгмийн бүтцэд муугаар нөлөөлөхүйц аюултай 

байдлаас зайлсхийхийн тулд тусгай хууль шаардлагатай болсон байна. 

Феодалын газар чөлөөтэй зарагдсанаар ямар ч орлогогүй “нутаг усгүй” 

хүн олноор бий болов. 1240 онд Камагура шогуны үед энгийн иргэдэд 

самурайн эдлэн хөрөнгийг  худалдахыг болиулан феодалын анги 

давхаргын зарчмыг дахин тогтоохыг оролдсон. Үүний үр дүнд бий 
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болсон хууль Joei Shikimoku хэмээх самурайн зан суртахууны бичмэл 

журамд багтсан бөгөөд 18 дугаар зууны үед Пруссын сэхээтэн 

удирдагчдын түгээн дэлгэрүүлсэн хуультай зорилго чиглэлийн хувьд 

ижил байжээ. Гэвч  тухайн үед мөнгөний үндсэн дүнд 100 хувийн хүү 

тооцон зээлдүүлж байсан бөгөөд хүүний хүү тооцохыг хориглож (1297 

онд энэ талаар хууль гарсан), зээлдэгчийн нэхэмжлэлийг шүүх хүлээн 

авдаггүй хэдий ч аливаа хөрөнгөтэй хүн бүр түүнийгээ гүйлгээтэй мөнгө 

болгож хүүтэй зээлдүүлэх сонирхолтой байжээ. Зээл хэтэрхий их 

өртөгтэй байснаас 1255 онд “Мужин” хэмээх болхи бүтэцтэй 

хадгаламж, зээлийн хоршоод буюу  банк үүсэн бий болоход хүргэжээ. 

Штейны тэмдэглэснээр 1930-аад он хүртэл  оршин тогтносон эдгээр 

хоршоод хувь хүмүүсийг өөрсдийн хөрөнгийг нэгтгэн гишүүддээ тэдний 

хөрөнгөөр нь барьцаалан зээл олгодог байж. 1239 онд Японы шогуны 

захиргаа Кантог бүс нутгийн хойд хэсгээр мөнгөн гүйлгээг хориглох 

тухай хууль гаргасан. Ийм арга хэмжээ авах болсон шалтгаан нь 

тариачид татвараа бэлэн мөнгөөр өгөх  эрмэлзэлтэй болж улмаар урьд 

нь татварт өгдөг байсан торгон хувцасны чанар муудсантай холбоотой 

байжээ. Уг хуулийг Мусаши мужийн тариачид татварт торгон 

хувцасны оронд зэс зоос өгч байхыг заасан 1226 оны зарлигийг 

залруулах зорилгоор гаргасан байна. Мусаши даяар түүнийг мөрдөж, 

бусад нь тэднийг дуурайх болжээ. Мөнгөн гүйлгээ  хяналтнаас гарч 

эхэлснээр  шогун  ололт амжилтаасаа айж эхлэв. Энэ нь бөглүү хөдөө 

тосгонд ч хүрч, хотын бүх салбар, энгийн номхон зарц, боолуудын дунд 

ч тархсан байна. Хулгайчид хүртэл өдрийн талх, будаагаа олохын тулд 

хулгайгаараа мөнгө олохыг эрмэлздэг болсон байжээ. Феодалын 

нийгмийн тулгуур болох гэр бүл, нийгмийн харилцаа унан доройтож 

зэрэг зиндааны ялгаа арилж байлаа. Гэвч эдийн засаг урьдын адил 

өсөлт, уналтын мөчлөгийг туулж зогсонги  байлаа.  Түүнийг  уламжлал 

болон өгөөж буурах хуулиар хязгаарласан  материаллаг хэрэгцээг 

хангах үед  хүний хүчин зүтгэл зогсох эдийн засгийн зохист 

араншингийн хууль жолоодож байв. 

 

Токугава үеийн Японы улс төрийн эдийн засгийн ухаан: 

“Физиократчууд” болон “Меркантилистууд” 

 

Японы эдийн засгийн харьцангуй ахисан нөхцөл байдал бол 

Токугава төрийн эрх авсан үе хүртэл хэдэн мянган жилээр уламжилсан 

эртний Күнз, Энэтхэгийн  уламжлалтай эдийн засгийн сэтгэлгээний 
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тусгал байв. Уг үзэл нь нэлээн төгөлдөржсөн, зарим талаараа 

харьцангуй орчин үеийн шинжтэйгээрээ гайхалтай байлаа. Тухайлбал 

үүнд ядуурал, баялаг, өмч, үйлдвэрлэл ба хуваарилалт, эрэлт ба 

нийлүүлэлт, солилцооны хэлбэр, үнийн харилцаа, өртөг, мөнгөний тоо 

хэмжээ зэргийн талаар дэлгэрэнгүй авч үздэг байж. Гэхдээ энэ нь 

динамик уламжлал байсангүй. Бараг мянган жилийн турш эдийн 

засгийн зохион байгуулалт нэгэнт бүрдсэн ч эдийн засаг нь өсч 

чадахгүй байснаас түүнийг тайлбарлах онол мөн хөгжөөгүй байна. 

Эртний мэргэдийн дүгнэлтийг үеэс үе дамжин итгэлтэйгээр 

хэрэглэсээр ирсэн. Тэд зөвхөн цаг үеийн шаардлагаар өсөлт ба уналтыг 

анхаарч, түүний нийгмийн бусниулагч нөлөө болон материаллаг 

гамшгийн шалтгаан, түүнээс гарах арга замыг судалдаг байжээ.  

Токугава үеийн Японы эдийн засгийн сэтгэлгээг анхандаа  

Күнзийн гүн ухааны хувилбар гэж үзэж байв.  Уг гүн ухаан үндсэндээ 

улс төрийн шинжтэй,  түүний зорилго бол төгс төр засгийг байгуулах 

зарчим байсан тул эдийн засгийг  захирагчийн захиргааны нэг хэсэг 

гэж үзэх ажээ.  

Уг ойлголт Францын эхэн үеийн economic politique болон ялангуяа 

Германы Staatswirtschaft-тай   төстэй  байсан. 1729 онд Дазай Шундай 

Японоор “Кейзай” гэх эдийн засаг гэсэн ойлголтыг гаргаж иржээ.  Энэ 

нь:  

Тэнгэрийн доорхи бүхэл үндэстнийг удирдахыг кейзай гэнэ. Энэ 

бол  ард түмнийг зовлон шаналалаас гэтэлгэх удирдлагын 

давхаргын буянт үйл. Кей нь ухаалаг цэцэн төрийн түшээгийн 

төр урлах ухаан. ... Үгчилбэл   “эсгүүр хянах” гэсэн утгатай аж.   

Эмэгтэйчүүд торгон хувцас нэхэхдээ эхлээд эсгүүрээ бэлддэг. Мөн 

кей гэдэг нь “менежмент” гэсэн үг. ... Та хааны ордон барих 

болвол бол эхлээд ерөнхий  төсөл загвар гаргаад дараа нь 

төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлдэг. Үүнийг л кей гэж нэрлэдэг аж.   

Сай гэдэг нь аврал гэсэн үг. ... үгчилбэл... “хэн нэгнийг нөгөө эрэгт 

гаргах” гэсэн утгатай. ... Мөн “гэтэлгэх” ... “хүмүүсийг зовлонгоос 

нь ангижруулах” гэсэн утгатай. Түүнчлэн “амжилт” эсхүл  “үр төл 

өгөх” зэрэг утгыг илэрхийлнэ.  Кезай  хэмээх үг олон утгатай 

боловч эдгээрээс гол утга нь их энгийн: Товчоор хэлбэл,  үйл 

хэргийг удирдаж  амжилтанд хүргэх явдал юм.  

Тесса Моррис-Сузуки “кейзай  гэдэг үг бол “үндэстнийг удирдаж 

хүмүүсийг зовлонгоос аврах” гэсэн утгатай кейкоку саймин  хэмээх 
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хэлц үгний хураангуй гэж  тайлбарладаг.  Тэрээр Дазайн  

тодорхойлолтод дараахь тайлбарыг хийжээ. Үүнд: 

Өөрөөр хэлбэл Кезай  хэмээх санаа бол  буянт удирдагчийн 

эрхэмлэл бүхий нийгмийн ёс зүйн тухай Күнзийн ертөнцийн 

ойлголтоос үүсэлтэй. ... Kейзай бол шударга ёс, хууль ёс, ёс 

суртахууны асуудалтай нягт холбогдсон гүн ухааны тогтолцоо 

юм. Энэ нь бүхэлдээ уг уламжлалтай нийцтэй тул Шундайгийн 

Кейзай Рокуд (кейзайгийн тодорхойлолтыг анх өгсөн номонд) 

кезайгийн салшгүй хэсгүүд болох гэмт хэрэг, шийтгэл, газарзүй, 

боловсрол зэргийг багтаах шаардлагатай. Үүнтэй адил  мөнгөний 

шинэтгэл, худалдааны бодлого хийгээд насан эцэслэсэн шогуны 

дурсгалд зориулсан эмгэнэлийн бичиг хүртэл үүнд хамаатай 

хэмээн  тэр үеийн эдийн засгийн шилдэг зөвлөх Арай Хакусеки 

үзэж байлаа.  Эдгээр нь бүгд Кезайтай  холбоотой асуудал бөгөөд 

хамтдаа үндэстний нийгмийн бүтцийг тогтоож байдаг юм.  

Японы эдийн засгийн сэтгэлгээ дээрх хандлагаараа “Ньютоны 

физикийн нөлөөгөөр  эдийн засгийн ухаан нь салангид, обьектив 

шинжлэх ухаан болсон” Европын  эдийн засгийн сэтгэлгээнээс 

ялгаатай гэж Моррис Сузуки үзжээ. Гэвч үнэндээ эдийн засгийг  polizei-

тай хольж хутгасанаараа Германы Hausvaterliteratur, түүнчлэн 

хожмын Камерал “шинжлэх ухаан” гэгчтэй нь адил төстэй юм. Франц 

болон бусад орны эдийн засгийн сэтгэлгээ Д’Сюллигийн Economies 

Royales бүтээлийн  шатнаас хальж дэвшсэн  хэдий ч  1776 оны дараахь 

Британийг эс тооцвол 18 дугаар зууны дунд үе хүртэл түүнийг хэн ч 

төрийг  урлахуйн нэгэн хэсэг гэж үзээгүй бөгөөд Ньютоны загвар бүхий 

шинжлэх ухаан болж чадаагүй. 

 17 дугаар зуунаас 19 дүгээр зууны эхэн хүртэлх үед Токугавагийн 

улс болон Эх газрын Европын орнуудын эдийн засаг олон талаараа 

төстэй байсантай адил тэдний эдийн засгийн сэтгэлгээнд ч хэд хэдэн 

төсөө байжээ. Японд Европтой адил өөрийн “меркантилистууд”, 

“физиократчууд”, худалдааг дэмжигчид, шүүмжлэгчид, наймаачдад 

зориулсан бизнесийн гарын авлага хийгээд нэг талаас Савари, нөгөө 

талаас Жуститэй адил төр засагт менежментийн зөвлөгөө өгдөг 

зохиогчид  байжээ. Онолын түвшинд улс орны салан тусгаарлалтын 

шалтгаалан  нутгийн “физиократ” онол (Адам Смитийн “хөдөө аж ахуйн 

тогтолцоо” гэж нэрлэсэн) давамгайлж байсан бөгөөд гадаад худалдааны 

тэнцвэрт чиглэсэн ахисан түвшнийхээс илүү үнэт металлыг баялагтай 

адилтгаж шүтэх меркантализмын болхи хувилбар байв. Японд 



93 
 

анхаарлаа хэзээ ч хандуулаагүй ч Хятадын эд зүйлсийг таалдаг байсан 

үед идэвхжсэн Францын физиократууд өөрийн онолынхоо  Күнзийн 

үзэлтэй ижил төстэй талыг  мэдэрч байсан нь сонирхолтой. Тэд  

өөрсдийн гол үзэл санаа болох “байгалаас заяагдмал дэг журмыг” 

Хятадаас гаралтай гэдэгт итгэсэн ч байж магадгүй. Франсуа Кэнег 

“Европын эрхэм гэгээнтэн Күнз үзэлтэн” гэж нэрлэдэг байж. 

Жишээлбэл Бьюде Күнзийн Ли хэмээх ойлголтын тухай бичихдээ “Дээд 

эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч бол нарийн авч үзвэл хүмүний хүсэл зориг 

бишээ. Энэ бол байгалийн дуу хоолой, Ертөнцийн эзний хүсэл юм. 

Хятадууд гүн ухаанаараа энэ дээд үнэнийг  атгаж чадсан цорын ганц 

хүмүүс мөн” хэмээн тэмдэглэсэн байна. Энэ санааг хожим Адам Смит 

“үл үзэгдэх гарын” ойлголтондоо илэрхийлсэн гэж зарим хүн үздэг. 

Энэхүү үнэмшил бодит үндэслэлтэй эсэхээс үл хамааран  эдийн засгийн 

ойлголт Күнзийн үзлийн хувьд Ньютоны шинжлэх ухааны обьектив 

шинжтэй байж болзошгүйг мэдрэхэд тусалж байна.  

 Элбэг дэлбэг байдлын үндэс бол хөдөө аж ахуй гэдэг дээр 

Токугавагийн “физиократууд”, Францын эдийн засагчид ижил 

бодолтой байлаа.  Кумазава Банзан  17 дугаар зуунд Францын 

хөдөөгийн язгууртантай утга дүйхүйц байсан  ядуу тарчиг самурайн  

амьдралд үр тариа “хүмүүний үнэт эрдэнэ” гэж тодорхойлсон нь 

цаашдаа  энэхүү энгийн үнэнийг олон нийтэнд ухааруулах алхам 

болжээ.  

Алт, мөнгө, зэс болон бусад бол үр тарианы зарц  юм. Тэд үр 

тарианы дараа орно. ... Гэгээрсэн удирдагч хүмүүсийг элбэг хангалуун 

байлгах зорилгоор үр тариа хадгалдаг бөгөөд бүх худалдааг үр 

тариагаар хийдэг тул хүмүүс элбэг дэлбэг амьдрах болсон байна. ... 

Харин их хэмжээний үр тарианы тээвэрлэлт хүндрэлтэй, үр тариаг 

солилцооны хэрэгсэл болгож ашиглах тул худалдааг хялбар 

монопольчлохгүй. Иймд барааны үнэ буурч, тансаг бараа нэмэгддэггүй. 

Гар урлалч, наймаачдын баялаг баталгаатайгаас гадна өөрийн гэсэн 

самурай нар, тариачид  ч баян чинээлэг болно.  

Наймаачдын төлөөх шаналал нь хуурамч байлаа. Кумазава  

Ульрих фон Хаттен эд баялгийн хуурамч төлөөлөл сахиуст шүүмжлэлтэй 

ханддаг байсантай адил тэдэнд дургүй байв. Германы үгүйрсэн 

рыцарийн адил Кумазавагийн хувьд  мөнгө бузар булай зүйл. Тэрээр 

кикоку сенкин  буюу “будааг шүтэж, алтыг үзэн ядах” зарчимтай 

байлаа.  
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Хэдийгээр ийм бодол нийгэмд давамгайлж байсан ч бас тэрс 

үзэлтнүүд байлаа. Шогуны зөвлөх Арай Хакусеки улс орны баялаг 

гулдмай ембүүнд  тулгуурлана гэж боддог байв. Тэрээр: “Алт, мөнгө бол 

Тэнгэр газрын баялаг. Эдгээрийг хүний биетэй зүйрлэвэл яс, бусад нь  

цус, булчин, арьс, үс гэж ойлгож болно. Цус, булчин, арьс, үс гэмтвэл 

төлжиж ургана. Хэрэв яс гэмтвэл төлжүүлж чадахгүй. Алт, мөнгө бол 

Тэнгэр газрын яс гэсэн үг. Тэгэхээр тэд нэгэнт  уствал нөхөн сэргээж 

чадахгүй” хэмээжээ. Үүнээс улс орноос нь үнэт металлыг нь урсган 

гаргасан Голланд улстай  хийсэн Японы худалдааны хор хохирлын 

талаар Арайгийн айдас бачуурлыг ойлгож болох юм.  Голландчууд 

баячуудад зориулсан ховор шувууд, төрийн албаныхны хэрэгцээнд 

үзэг, нүдний шилнээс гадна хүмүүсийн хэрэглээнд зарим сүлжмэл 

бараа, халуун ногоо оруулж ирэх бөгөөд дотоодын бүтээгдэхүүнийг 

сонирхдоггүй байсан бололтой.  Арай гадагш гаргах бараа байхгүйд 

санаа зовоогүй ч харин оруулж ирсэн бараа улс орныг үндэслэлгүйгээр 

татварт унагаж байна гэж үздэг байжээ. Эх газрын эхэн үеийн 

меркантилистүүдийн адил эдийн засгийн өөрийгөө тэтгэх үзэл санааг 

тэр эрхэмлэж байв. Гэхдээ тэр нэг  зууны өмнөх Лаффемийн адил эм 

тариа болон номыг үүнээс гадуур авч үзсэн. Энд барууны уран 

зохиолын номыг оруулж ирэх хориг 1720 он хүртэл үргэлжилсэн нь 

сонирхолтой.   

Токугавагийн эдийн засгийн онолыг боловсруулагчид болон 18 

дугаар зууны дунд үед  Европын тухайн үеийн эдийн засгийн 

сэтгэлгээг  тодорхойлогч ойлголтуудыг төрүүлсэн сэтгэгчдийн адил 

бүгдээр биш гэхэд ихэнх нь орчин үеийн үгийн утгаар эдийн засагч бус 

харин  ёс суртахууны буюу нийгмийн гүн ухаантан байсан.  Арайгийн 

мерканталист үзэл хэдий онолын хосгүй шинжээсээ гадна бас  

Кумазава болон бусад давамгайлагч “физиократуудын” үзэлд туссан ёс 

суртахууны тогтолцооноос хазайсан явдал байв. Арай  худалдааны  

нийгэмлэгүүдийг хууль ёсны болгох анхны алхмыг хийжээ. Мөнгийг 

хүлээн зөвшөөрч, худалдаа бол утгагүй шүүмжлэлт зүйл бус харин ч нэр 

хүндтэй үйл гэж үзсэн түүнийг давж хэд хэдэн самурай сэхээтэн гарч 

ирсэн. Бид  энэ талаар 18 дугаар зууны сүүл, 19 дүгээр зууны эхэн үед 

идэвхтэй байсан Кайхо Сейрёогийн  тэмдэглэлээс харж болно. Бараг 

нэгэн үеийн Койертой адил Кайхо noblesse commercante санааг  

дэмжин дэлгэрүүлж байсан бөгөөд эдийн засгийг арилжаанд 

шилжүүлэх, самурай нарыг худалдаачдын адил ашиг олох сонирхолтой 

болж,  ядуу тарчиг амьдралаасаа ангижрахыг зөвлөж байжээ. 

Самурайн нэр төрд арилжаа  нийцэшгүй хэмээгч уламжлалт үзэлтний 

дайралтаас уг санаагаа хамгаалан тайлбарласан түүний нотолгоо 
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ерөнхийдөө Койерын  шүүмжлэгчдэдээ хариу  болгон 1757 онд 

ашигласан нэгэн нотолгоотой төстэй байсан. Тэрээр мөнгөн шан 

харамж горилох сонирхол язгууртнуудын дунд дэлгэрэхээс өмнө 

арилжаанд  ч  байгаагүй бөгөөд цэргийн офицерийн хангамж бол   

нэгэн төрлийн бизнес, офицер, бизнесмений аль аль нь хувийн эрх 

ашгийг мэдрэх чадвартай хэмээжээ. Кайхогийн нотолгоо 

Койерийнхаас япон хэлний орчуулгын онцлогоор л ялгаатай байв. 

Тэрээр  бичихдээ: 

“Өнө эртнээс  эзэн хамжлагын харилцаа зах зээлийн харилцаатай 

ижил байсан. Зарц тэтгэмж авсны хариуд эзэндээ ажил 

үйлчилгээ үзүүлнэ. Эзэн зарцаас үйлчилгээ худалдан авч, зарц 

эзэнд худалддаг. Энэ бол зах зээлийн солилцоо бөгөөд уг  арилжаа 

бол бузар зүйл биш.... Тэнгэр, газрын хоорондох бүх зүйл 

солилцооны бараа  бөгөөд бусад барааг үйлдвэрлэх  нь таваарын 

хууль юм.  Талбайгаас будаа үйлдвэрлэж, мөнгө ашиг 

үйлдвэрлэдэг жамтай.” гэжээ.  

Энэхүү нотолгоо баялгийн нийгмийн ач холбогдлыг үзэх 

хандлагад эргэлт болсон.  

 

 

Буддийн фейтизм ба наймаачны арга ухаан    

 

Самурайн ёс суртахууны эдийн засгийн онолчид тохиолдлоор 

гэхээс илүү мэргэжлийн арилжаа эрхлэгч наймаачдад таатай 

хандаагүй. Гэхдээ  уг даруу ангийн төлөөлөгчид огт ёс суртахууны 

дэмжлэггүй байсангүй, Токугавагийн эхэн үеэс Буддийн шашны ёс 

суртахуун тэдэнд ёс суртахууны журам тогтоож,  амьдралаа 

залгуулахдаа нэр хүнд олоход тусалж байв.   

Энэхүү ёс суртахууны тогтолцоог дэвшүүлсэн хүн бол Зэн 

урсгалын  лам Сузуки Шосан байв. Тэр Токугава Иеясутай хамт 

Секихарагийн тулалдаанд тулалдаж, явсан түүний хамжлага бөгөөд 

дараа нь Осакад бакуфуд алба хашиж байгаад 1620 онд тусгайлсан 

зөвшөөрлөөр сахил хүртсэн. Сузукигийн шашны  үзлийн үндэс суурь 

“Христийн эсрэг” (Хакиришитан) хэмээн шууд нэрлэсэн шаштирт 

тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Зэн Буддизмд байхгүй нарийн нотолгоо 

дэвшүүлсэн нь  уг зохиолын мэтгэлцээний зорилгоос үүдэлтэй.  
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Хакиришитанаар Будда бурхан Сар, Зүрх, Агуу анагаагч хаан гэсэн 

гурван төрхтэй. Сар бол байгалийн дэг журмын Буддагийн тусгал, 

харин зүрх нь хүний зүрхэн дэх байгалийн  тусгал хэмээн үздэг байна. 

Хэрэв хэн нэгэн байгалийн жамаар зүрх сэтгэлээ удирдан захирч, 

орчлон хорвоогийн хуульд захирагдан амьдарваас Буддатай нэгдэх 

болно. Хэрэв хүн бүр гэгээрэх буюу  жинхэнэ мөн чанартай зохицон 

амьдарвал нийгэмд амар амгалан, сэтгэл хангалуун байдал бий болж 

ямар ч гэмт хэрэг, зөрчил маргаан байхгүй болно. Гэвч бодит байдал 

байгалийн энэхүү мөн чанараас өөр байдаг. Учир нь хүмүүсийн зүрхэнд  

шунал тачаал, уур хилэн, мунхаглал гэсэн гурван төрлийн нүгэл 

оршдог. Гэхдээ энэхүү нүглийг арилгах ерөндөг бий. Түүнийг Агуу 

анагаагч хаан эмчилнэ. Түүний хүч чадалд итгэн биширч, түүнд мөргөн 

залбирваас Агуу анагаагч хаан эмчилнэ. Эмчлэгдэх хүслийг эмчилнэ, 

Буддад итгэвэл Будда болж гэгээрнэ, мунхаглалаас татгалзвал сэтгэл 

амарлингуй болно. Энэ бүхэн  энгийн хялбар бөгөөд ердөө өөрийгөө зөв  

авч явснаар биелнэ.  

 Гэсэн ч шинэ соргог байсан тул Сузуки “Дөрвөн ангийн төлөөх 

өдөр тутмын амьдрал” (Шимин Ничиёо) хэмээх дараагийн бүтээлдээ  

дээрх хийсвэр зарчмыг тариачид, дархчууд, худалдаачид, самурай 

нарын бодит амьдралдаа хэрэгжүүлэх журам маягаар тодорхойлж, 

Хакиришитаныг нийгмийн ёс суртахууны дүрэм болгон хөрвүүлжээ.  

Асуулт, хариулт маягаар бичсэн уг бүтээлд нийгмийн бүх гол бүлгүүдэд 

хамаатай асуудлыг хөндсөн бүлэгтэй. Ингэснээр хүн бүр ажил 

мэргэжлээс үл хамааран зөв жаргалтай төлөвт хүрэх боломжтойг 

тайлбарласан байна. 

Уг бүтээлд эхлээд тариачны нөхцөлд Буддад гэгээрэх байдлыг авч  

үзжээ.  Тариачин хүн гайхашран асуусан нь: 

Бидэнд хойд нас чухал, Буддын мөргөл залбирал хэрэгтэй гэж 

заалгасан. Гэвч бид газар тариалангийн ажлаасаа болоод байнга  

сахих мөрдөх завгүй байдаг. Хүнд хүчир хөдөлмөрөөр амь зогоож, 

энэхүү амьдралаа золиослон хойд насандаа  зовж шанална гэдэг 

хичнээн шударга бус. Бид Буддын гэгээрлийг хэрхэн олох вэ? 

Үүнийг сөргүүлэн Сузуки хариулахдаад: 

Та халуунд ч хүйтэнд ч гартаа хүрз, зээтүү алхаа барьж маш их 

хөдөлмөрлөх ёстой. Таны хүсэл тачаалтай сүлжилдсэн бие, оюун 

бодол  бол таны дайсан. Өөрийгөө тамлаж зовоо.. анжсаар хагал, 

ургацаа хураа...зовоож чин зүрх сэтгэлээрээ ажилла. ... Ажилгүй 
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байвал хүсэл тачаал нэмэгдэнэ.  Харин хүн  оюун бодол, бие 

сэтгэлээ өвтгөж  зовоож байвал түүний зүрх сэтгэл амар амгалан 

байна. Иймд тариачин хүн Буддын гэгээрэлд хүрэх өөр замыг 

эрэлхийлнэ.   

Өөрөөр хэлбэл, зөв бодол хандлагаар сүсэглэвэл  хөдөлмөр бол 

тэвчээртэй мөргөл, идэвхтэй сүсэглэл бөгөөд хатуу хөтүү байх тусмаа 

хүний зовлон зүдгүүрийг мэдрэх зөв хандлага төрүүлнэ.  Энэ бол маш 

оновчтой байр суурь (Өрнөдийн, эдийн засгийн үгийн утгаар биш нь 

мэдээж).   Энэ нь зовлонг биеийн хүчний, зугташгүй эмзэглэл болгоод 

зогсохгүй утга учиртай болгосон.  

Сузуки  нотлохдоо: 

“Бүх ажил мэргэжил бол Буддын гэгээрэл мөн. Хөдөлмөрөөр бид 

бурхны замд хүрч болно. Энэ бол хорвоогийн сайн сайхан. ...Бидэнд 

буй Будда төрх эх болсон хамаг амьтны сайн сайхны төлөө ажилладаг. 

Дархчууд байхгүй бол ямар ч багаж хэрэгсэл байхгүй, түшмэд байхгүй 

бол ямар ч эмх журамгүй, тариачид байхгүй бол ямар ч  хоол байхгүй, 

худалдаачидгүйгээр хэрэгтэй зүйлээ олж авч чадахгүй. Бусад бүх 

мэргэжил дэлхийн сайн сайхны  төлөө л байдаг. ... Бүгд Буддын соёрхол 

хишиг. Буддын соёрхлыг үл тоож буй хүн өөрсдийгөө болон өөрсдийн 

төрөлхийн Будда шинжийг үнэлэхгүй байгаа бөгөөд өөрсдийн бодол 

санаа, зан үйлийн үрээр нүгэл тамын ёроолд унана. ... Юун түрүүн 

өөртөө итгэх хэрэгтэй. Та үнэхээр Будда болохыг хүсвэл  өөртөө л итгэ. 

Буддад хүсэл тачаал байхгүй, түүний зүрх сэтгэлд ямар ч уур хилэн, 

хэрүүл маргаан ... амьдрал, үхэл... зөв, буруу, хайр дурлал...  тачаал 

нүгэл  гэж байдаггүй. Сэтгэл зүрхнээсээ итгэ. Итгэ.“ хэмээн бичжээ.  

Гүн гүнзгий, чин сэтгэлийн сүсэг бол  аврал юм. Үүрэгт ажлаа 

бухимдалгүй хэрнээ хөөрцөглөлгүй  гүйцэтгэж, амжилт, алдаагаа үл 

тоож, санаа зоволгүй аж төрөх нь хамгийн эрхэм жаргал буюу нирвана 

байлаа. Үүгээр амьдралын баяр баясалгүй  хүмүүсийн сэтгэлд 

үнэхээрийн тайвшрал төрүүлж байлаа. 

Гэхдээ эртний Токугавагийн үеийн худалдаачид амьдрал нэлээд 

сонирхолтой байж болохыг ойлгож эхэлсэн. Тэд нэгэн ангийн хувьд   

жигшүүртэй, ичгүүртэй, маш нүгэлтэй  үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэсэн 

нийгмийн дарамтанд буйгаа ухааран бухимдаж байлаа. Cузуки тэдэнд 

ч өөрсдийгөө эерэгээр харах боломж олгож, бурхны авралыг хүртээх 

амлалт өгсөн. Бусад ажил мэргэжилтэй адил арилжаа бол бурханлаг 

үйл. Энэ бол “Улс орон даяар эрх чөлөөг дэлгэрүүлэгч үүрэгтэй  Тэнгэрээс 
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заяасан  үйл ажиллагаа” юм. Гэхдээ  ийм чиг үүрэг  өөрөө  тийм үнэ 

цэнэтэй байгаагүй, харин бусадтай адил  сүслэн мөргөх боломж олгоно. 

Өөрийгөө гутамшигтай хэмээх бодолд автагдсан хөөрхийлөлттэй 

худалдаачин Сузукид хандан “Би жирийн наймаагаар ашиг олохыг 

найдаж байдаг ч би хэзээ ч Бурхны ивээлд багтахгүй гэдэгтээ туйлын 

их харамсаж байна. Надад арга зам зааж өгөөч” гэжээ. 

Сузуки түүнд “Ашиг хонжоо олох гэсэн бодлоосоо ангижрахыг 

зөвлөсөн байна.  

Өөрийн бизнесийг шийтгэл болгон ашигла. Өөрийгөө хорвоогийн 

үйлд түлхэн оруул. Үндэсний болон хүмүүсийн  төлөө  өөрийн 

нутгаас бусад руу бүтээгдэхүүнээ зөө. Бас гаднаас бүтээгдэхүүн 

авч өөрийн нутагт оруул.  Улс даяар зорчиж хүмүүсийн хүсч буй  

бүтээгдэхүүнийг хүргэ. Энэ ажил үйл хир буртгийг цэвэрлэж 

ариусгана. Уул нурууг давж  биеэ сэтгэлээ цэнэглэ. Гол нуурыг 

гатлан зүрх сэтгэлээ ариутга. Хязгааргүй далайд  завиараа хөвж 

байхдаа Будда бурханд мөргө. Хэрэв та энэ хилэнт дэлхийн 

амьдралыг ойлгож, хүсэл тачаалаа огоорч шаргуу ажиллавал  

Тэнгэр таныг хамгаалж Бурхан ивээлдээ авч таны хөдөлмөрийг 

онцгойлон шагнах болно.  Та элбэг хангалуун буян заяатай 

амьдарч эд баялгийг анхаарах ч үгүй болно. Эцэст нь та 

мятрашгүй сүсэг бишрэлээ хөгжүүлж, цаг хугацааны хүрдэнд 

бясалгалд автах болно.”  хэмээжээ.  

Ашиг олох явдал бол нүгэл биш, харин санаатайгаар ашиг хайх 

нь нүгэл байжээ. Бизнесээ амжилтад хүргэх нь ашгийн төлөө ажиллах 

гэсэн үг биш  гэснээрээ Сузукигийн тайлбар наймаачдын хувьд 

таашаалтай байв.  Энэ бол  хувийн ашиг сонирхлоо хамгийн сайн 

ухаарсан амиа хичээгээгүй хүн байв.  

“Өнөө хэр бид зөн билгээрээ ашиг хонжоо хайхыг буруушаадаг ч 

хөдөлмөрийн үр дүнд өөрөө бий болсон ашгийг хүлээн зөвшөөрдөг” гэж 

Ямамота Шичихей Сузукигийн талаар хийсэн тайлбартаа бичжээ. 

Тэрээр  Зэн Буддизмын гүн ухаантныг “Японы капитализмын хөгжилд 

хамгийн их хувь нэмэр оруулсан хүн” хэмээн үнэлсэн байна. 

Сузукигийн маягийн Буддизм Английн Кальвинизмын урсгалтай ижил 

байсан бөгөөд хөдөлмөр, арвилан хэмнэлтийг дэмждэг ёс 

суртахуунаараа  Японы эдийн засагт Веберийн үүргийг гүйцэтгэсэн  

гэж  Ямамота үзжээ.  
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Протестант шашны ёс суртахуун “капитализмын амин сүлдтэй” 

ямарч холбоогүй болохыг бид өмнөх бүлэгт авч үзсэн. Веберийн бодлоор 

уг “амин сүлд” нь өөрөө  эдийн засгийг бизнес эрхлэгчдийн уламжлалт 

буян заяа гэхээсээ илүү эдийн засгийг өсөлтөд чиглүүлж өөрчилдөг. 

Сузукигийн Буддизм Английн Кальвинизмтай (Веберийн үзсэнээр 

Протестант шашны эдийн засгийн хувьд чухал урсгал) төстэй гэдэг нь 

огт үндэслэлгүй.  Харин  эцсийн үр дүнг үл хайхарч,  үйл явцад илүү 

төвлөрдөг, бас амжилтаас хамаарахгүйгээр аврал буян амлаж, зовлон 

шаналалаас тайтгарахыг номолдогоороо Пиетизм сүсэг бишрэл, 

ялангуяа 18 дугаар зууны үеийн Германы хувилбартай төстэй.  Тухайн 

хүний байр суурь, ажил мэргэжлээс бус харин тэдний үнэнч итгэл 

сүсгээс авралд хүрэх тул  Христосын болон Буддизмын сүсгийн алинд 

ч аливаа шилжилт хөдөлгөөн буюу шинэчлэл инновацыг дэмждэггүй. 

Өөрөөр хэлбэл ямарч зовлон зүдгүүрийг тэсч ягштал хүлцэнгүй 

байснаар тэнгэр бурхны соёрхлыг хүртэнэ. Үүгээрээ тодорхой зорилгод 

чиглэсэн, идэвхтэй, адал явдал (эрсдэл), байнгын амжилтыг 

эрэлхийлэгч Пуритан Кальвинизмын  үзэл санаанаас ихээхэн ялгаатай.  

Наймаа арилжааг “романтик” –аар зөвтгөхүй :  Зүрхээ дага 

 

Сузуки Шосаны Зэн Буддизмын Протестант ёс суртахууны эх 

үүсвэр болсон  Английн Кальвинизмтай төстэй бол Ямамото, мөн 

Америкийн социологич Роберт Белла зэрэг зарим эрдэмтний хувьд 

Ишида Байганы 18 дугаар зууны эхэн үед гаргасан Секимон Шингаку  

сургаал 17 дугаар зууны шашны ёс суртахууны номлогчид болох 

Бакстер, Буниан, Бенжамин Франклин нарын судар буюу Протестаны 

ёс суртахууны хувилбар байсан. Ишида самурай удамтай ч   тариачны 

гэр бүлд төрж өссөн бөгөөд Киотод нэгэн худалдаачныд дадлагжигч 

байснаараа Сузукигаас ялгаатай. Эзэн нь ашиг хожоо хайдаг эсэх нь  

тодорхойгүй, юутай ч ашиг олдоггүй байсан тул хүүгийн ээлжийн 

хувцсыг ч солих чадваргүй нэгэн байв. Түүний ажлын хөлс нь ердөө л 

байр, хоол байжээ. Ишида 16 настайдаа эцэг эхтэйгээ уулзахаар буцаж 

ирэхдээ 11 насандаа гэрээсээ явахдаа  өмсөж байсан хувцсаа өмссөн 

байжээ. Хувцас хунарын гачаал түүний үнэнч шударга занд 

нөлөөлөөгүй, тэр эзнээ өөрийн эцэг мэт хүндэлдэг байв. Тэрээр зовлон 

гачаалдаа хэзээ ч гомдоллож байгаагүй бөгөөд амралтаа дууссаны 

дараа эргэн ажилдаа орсон ч түүний эцэг эх тохиролцсоны дагуу 

ажиллуулсангүй  гэж гэрээг цуцалжээ.                                                           
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Хэдэн жилийн дараа Ишида  Киотогийн  хуурай хүнсний 

бүтээгдэхүүний наймаачныд ажиллах болжээ. Тухайн үед хөгжил 

дэвшил бүхий Генрокугийн үе дуусч урт хугацааны уналтын үе 

үргэлжилж байв.  Цаг сайхан байхад цаанаасаа л болчихдог байсан 

сурталчилгаа үгүй болж Ишида сэтгэл гутралд автав. Түүний эзэн  

янхны газар очиж сэтгэлээ тайвшруулахыг хүртэл зөвлөж байжээ. Тэр 

түүний зөвлөгөөг дагасан боловч түүний байдал сайжрах нь мөнгө 

олохтой холбоотой биш болохыг ухаарч ном уншиж эхэлсэн байна. Тэр 

маш их шуналтай уншдаг байсан бөгөөд номоос ерөөс салдаггүй, 

үйлчлүүлэгчтэй харьцаж байхдаа ч, дэлгүүрийн бусад ажлаа хийж 

байхдаа ч уншсаар л байдаг байж. Ийм ажиллагчтай эзэн  

Токугавагийн үеийн амжилттай бизнесмен байгаагүйд  гайхалтгүй. 

Ишида тухайн үед алдартай байсан Каназоши төрөлд багтдаг 

цайны ёслол болон цэцэг тарих тухай гарын авлагаас эхлээд Күнзийн 

болон Буддизмын сургаал номыг уншдаг байв. Мөн Ишида  Сукуки 

Шосэний бүтээлтэй танилцсан. Ишида тэтгэвэрт гарах насандаа 

ойртсон 45 насандаа 1729 онд насан эцэслэсэн Зэн буддизмын гүн 

ухаанч  Огури Рёюний шавь болсон бөгөөд Огури түүнийг таалсны 

илэрхийлэлд номын сангаа өвлүүлжээ. Ишида дэлгүүрийн ажлаа орхиж 

хувийн сургууль нээсэн байна.  

Ишида наймаачин байж, нийгмийн зүгээс түүний 

давхаргынханд ханддаг жигшил, зэвүүцлийг  өөрийн биеэр 

амссанаараа самурай Сузукигаас ялгаатай. Иймд түүний бүтээл 

арилжааг өмгөөлдгөөрөө Сузукигийнхээс өөр. Тэр ухамсартайгаар уг 

мэргэжлийг гутамшгаас  зайлуулахаар зүтгэж байлаа. Тэрээр “Хүмүүс 

зөвхөн худалдаачдыг шунахай, зарчимч бус, зөвхөн ашгийн төлөө 

ажилладаг хэмээн буруушаадаг” гэж  харамсдаг байжээ.  “Хүмүүс 

тэдний ажлыг шударга бус хэмээн бухимдаж тэднийг хязгаарлахыг 

хүсдэг. Яагаад зөвхөн худалдаачдыг ялгаж гадуурхан шүүмжилдэг юм 

бэ?” Энэ бол уран асуулт байсан. Ишида өмгөөллийн тайлбартаа  

нийгмийн ийм хандлага үүссэний хариуцлагыг худалдаачид ч тодорхой 

хэмжээгээр хүлээх ёстой гэжээ. Нийгмийн уг хандлага   шударга бус 

хэдий  ч худалдаачдын араншинг тодорхой хэмжээнд сайжруулах 

шаардлагатай. Нийгмийг өөрчлөхөөс өмнө тэднээс өөрсдийгөө эхлээд 

шинэчлэхийг Ишида зорьж байв. “Хэдийгээр би хэн ч үл сонсох хонхны 

дуу жингэнэж буй хотод буй ч тэдэнд би арга зам заах ёстой” гэжээ.  

Түүний 1739 онд Точи Мондо  (Хот ба улс: Асуулт, хариулт) 

бүтээлдээ тайлбарлсан сургаал Сузузигийнхтай олон талаараа адил 
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байв. Тэрээр мөн арилжааг зохистой ажил мэргэжил, “сэтгэлийн 

дуудлага” (Лютеран шашны ариун соёрхол гэсэн утгатай дүйх) гэж 

тодорхойлсон. Энэ бол нийгмийн дэг журам, хууль ёсыг хангахад амин 

чухал гэж үзээд  худалдаачдыг зөвхөн хувийн ашиг хожоог л хөөдөг 

гэсэн зэмлэлийг үгүйсгэсэн байна.  

Тэрээр наймаачин хүн самурай, дархан, тариачнаас тийм ч их 

ялгаатай биш гэжээ.  

Худалдаа байгаагүй бол худалдан авагчид авах зүйлгүй, 

худалдагчид зарах зүйлгүй байхсан. Худалдаачид ч амь зуух 

зүйлгүй болж тариачин, дархан болно. Бүх худалдаачид 

тариачин, дархан болчихвол баялгийн эргэлтгүй болж бүх хүмүүс 

гачигдаж зовно. Тариачид, самурай нар, дархчууд, худалдаачид 

бүгд эзэн хаант улсыг удирдахад тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ 

дөрвөн анги байхгүй бол ямар ч дэмжлэг байхгүй. Уг дөрвөн 

ангийг удирдах нь эрх баригчийн үүрэг. Эрх баригчид дэмжлэг 

үзүүлэх нь энэ дөрвөн ангийн үүрэг. Эрх баригчид хамжиж туслах 

нь албатын арга зам. Худалдаачдын худалдаа арилжаа эзэн 

хаант улсыг дэмждэг. Үнэ төлбөр нь дархчуудын тэтгэмж. 

Тариачдад ургац өгөх нь самурайн тэтгэмжтэй ижил. Хаант улс 

энэ бүх ангийн өгөөжгүйгээр яаж  амьдрах вэ? Худалдаачдын 

ашиг ч мөн эзэн хаант улсаас зөвшөөрсөн тэдний тэтгэлэг юм. 

Яагаад зөвхөн худалдаачдыг үзэн ядна вэ? Өөрийн наймаанаас 

олсон ашгийг шунахай, ёс суртахуунгүй гэх нь худалдаачдыг үзэн 

ядаж устгахтай адил. Хэрэв хэн  нэг нь төлж  ашгийг нь суутгавал 

хаант улсын хууль устах болно. Бизнесийг дээрээс тушаасан тул 

ашиг  авах учиртай. Худалдаачдын ашиг бол зөвшөөрөлтэй 

тэтгэлэг. ... Самурай нар тэтгэмж авдаггүй бол тэд ажиллах 

чадваргүй болно. Хэрэв эзнээсээ тэтгэлэг авахыг шунахай, ёс  

суртахуунгүй гэж үзвэл өөр арга замыг мэдэх хүн олдохгүй. 

Самурай нар, тариачид, дархчуудыг ярихгүй мөртлөө  

худалдаачдыг тэтгэлэг авч буйг шунахай  хэмээн үзэж байгаа нь 

ямар гээчийн хэрэг вэ? Тэд өөр арга зам мэднэ гэж үү? ” 

хэмээжээ.  

Ямамото оновчтой цохон тэмдэглэснээр Ишидагийн гүн ухаан 

Сузукигийн бурханч хувилбарыг бодвол илүү бурханы учир 

шалтгааныг ухаарч үзэх чиглэл байсан. Иймд Буддын ёс суртахууныг 

шашны нөлөөллөөс гаргах алхам болсон. Ишида Тэнгэр, Үлэмжийн 

чанар, Анагаах ухаан гэсэн “сайн сайхны” гурван илэрхийллийг 
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Сузукигийн томьёолсон Сар, Зүрх сэтгэл, Агуу Бурхан гурван нэгдлийг 

сөргүүлэн гаргаж ирсэн. Тэнгэр байгаль дэлхийд нөлөөгөө үзүүлж, 

үлэмжийн чанар хүн чанарт нөлөөлдөг бол  анагаах ухааныг үлэмжийн 

чанараас хазайхын эсрэг хэрэглэдэг. Энэ бүгдийн цөм бол ёс 

суртахууны тогтолцоо болох  хүнлэг чанар юм. Ишидагийн үзлийг илүү 

ойлгомжтой болгохын тулд түүний шавь Тешима Тоан  “Үлэмжийн 

чанар” хэмээх үндсэн ойлголтыг “Үнэн сэтгэл” буюу Хоншин хэмээн 

орлуулсан байна. Энэ нь түүний сургаалийн гол үзэл санаа болохыг 

Ишидагийн сургуулийн Шингаку буюу “Зүрх сэтгэлийн сургаал” гэсэн 

нэрнээс харж болох юм.          

Ишидагийн хувьд “Үнэн сэтгэл” бол үнэнч шударга зан, итгэл  

найдварын  үндэс, ёс суртахууны дэг журмын суурь юм. Итгэл 

найдвартай байна гэдэг бол  үнэн сэтгэл зүрхэндээ  итгэнэ гэсэн үг. 

Түүнийг даган мөрдөх нь үнэнч шударга байна гэсэн үг. Үнэнч шударга 

зан бол  ёс суртахууны мөн чанар юм. “Үнэнч шударга зан бол өөрийн 

нигүүлсэл энэрэнгүй сэтгэлийг дагана гэсэн үг. ... Нигүүлсэнгүй сэтгэл 

нь  аливааг бодсоноор, сурснаар бий болдоггүй. Энэ бол Тэнгэрээс 

хайрласан байгалийн хишиг” хэмээн Ишида тайлбарлажээ. 

Ишидагийн гүн ухааныг Ямамото тайлбарлахдаа “бусдад худал хэлэх 

шаардлага заримдаа гардаг ч Япончуудын хувьд ч энд ямар нэгэн 

зөрчил байхгүй” гэжээ. Гэхдээ Япончууд бусдад хялбархан худал 

ярьчихдаг цорын ганц хүмүүс биш, мөн тэд ч дангаараа зөвхөн өөртөө 

үнэнч хандахыг үнэнч шударга гэж тодорхойлдог бишээ.  Энэ санааг 

Германы Романтикууд чин сэтгэлээсээ илэрхийлж байсан.  

“Үнэн сэтгэлийн” цэвэр ариун хэлбэр гагцхүү зөн совингоороо 

амьсгалахаас өөр зүйл чадахгүй, юуг ч хүсдэггүй дөнгөж төрсөн нялх 

хүүхдэд л байдаг. Иймд  Ишида  тэднийг мэргэн бөгөөд жинхэнэ хүн, 

хоншины биелэл  гэж тодорхойлжээ. Энэ ойлголт Wesenwille буюу 

“Төрөлхийн эрмэлзлэл” хэмээх Германы Романтик ойлголттой  нэлээн 

төстэй аж. “Төрөлхийн эрмэлзлэл” бол бодит нийгэмшлийг бүрдүүлэгч  

хүний жинхэнэ хүсэл. Энэ бол хувь хүмүүсийн зориудын  санаатай, 

ялангуяа хувиа хичээсэн үйлдлийн цаадах, нийгмээс өөрийгөө 

дөвийлгөх буюу хүнийслээр илэрхийлэгдэх эвдлэн үймүүлэгч шинжтэй 

“ухаалаг эрмэлзлэлийн” (Kurnwille) эсрэг ойлголт юм.  

Гэхдээ Ишида насанд хүрсэн хүн  нялх хүүхэд шиг цэвэр ариун 

үнэнч шударга байвал тэд нялх хүүхэд шиг гэнэн аашилж, улмаар 

нийгэм байх боломжгүйг бодитойгоор харж байв. Тэрээр ёс суртахууны 

дэг журмыг голчлон сонирхдогийн хувьд өөрийгөө энэхүү логик 
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зөрчлөөс гаргах шаардлагыг мэдэрсэн.  Түүний шийдвэр романитизмд 

илүү ойртуулсан байна. Ишида Тохи Мондад “Бүх юмс Тэнгэрээс 

үүсэлтэй. Ямар нэг зүрх сэтгэлээс гадуур аливаа юмс байж чадна гэж 

үү? Аливаа юмс өөрсдөө сэтгэл зүрх юм. ... Юмсын хэлбэр сэтгэл зүрхийг 

даруй илэрхийлж байдаг. Усанд буй шумуулын авгалдай хүнийг хатгаж 

чадахгүй. Харин шумуул болмогцоо хатгадаг. Хэлбэр дүрс сэтгэл 

зүрхийг тодорхойлдог. Амьтны ертөнц ямар ч гэмгүй. Тэдний зан 

байдал төрөл зүйлээсээ шалтгаална. Бүгд байгалийн хуулийг дагадаг. 

Мэргэд хууль мэднэ”  хэмээн тэмдэглэсэн байна.   

Хэлбэр, агуулгаараа Буддын шашны хэлбэртэй  энэ үзэл санаа 

“юмсын төгс төгөлдөршил бол бодит байдал юм” гэсэн Хердерийн 

ойлголттой адил. Ерөнхийлөн авч үзвэл энэ нь Марксын “Ахуй 

ухамсрыг бий болгодог” гэсэн сонгодог аксиом бүхий материализмын 

нэгэн төрлийг илэрхийлдэг. Үнэндээ  Токугавагийн наймаачны 

учирлал тайлбар капитализмын аугаа шүүмжлэгчийнхтэй олон зүйл 

дээр ижил байжээ. Хүнийг юу хийдгээр тодорхойлно. Хэн нэгний 

хоолоо олдог арга буюу хөдөлмөрөөрөө тодорхойлж болно гэж Ишида 

үзсэн.   Хүн бол Homo faber.  Хүн хувь заяагаа ухаарч, түүнийгээ хүсэл 

эрмэлзлэлтэйгээр дагаж мөрдөнө гэдэг нь Мэргэдийн замыг  танин 

мэдэх явдал (Энэ бол эрх чөлөөний үндсэн шинж гэж Маркс 

тунхагласан). Ийм шаардлагыг танин мэднэ гэдэг бол хүнийг сэтгэл 

зүрх болон хорвоогийн дэг журамтай шүтэн барилдуулна гэж Ишида 

үзсэн. Түүнчлэн түүний бүрэлдэхүүн болсон нийгэм, ёс суртахууны дэг 

журмыг хадгалахад хувь нэмэр оруулна гэсэн үг.  

Арга зам хүн бүрт  ижил байсан ч хувь тавилан буюу шаардлагыг 

ухамсарлах тийм чанар байсангүй. Хүний “үнэн сэтгэл” түүний хийдэг 

өвөрмөц хөдөлмөр, ажил мэргэжилд тусгалаа олдог. Ишидагийн хувьд 

тэр нь  Гегелийн “хувь хүний шинж” хэмээх ойлголт байв.  Өөрөөр 

хэлбэл, хүний хамгийн дотоод мөн чанарыг Марксимын адил түүний 

ангиар тодорхойлсон, хоншин бол “ангийн ухамсар” байлаа. Үүний 

дагуу хүн үйл хөдлөлөө хэрэгжүүлэх аваас үнэнч шударга, ёс 

суртахуунтай хүн бөгөөд түүнийг хувиа хичээгч гэж гүтгэх үндэслэл 

байхгүй. 

Зүрх сэтгэлээ дагаж, мэргэдийн сургаалийг дагаж мөрдөх нь өөр 

бусад хувийн зорилгоо хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийн хувьд биш харин 

эцсийн зорилгын хувьд амин чухал байсан. Гэхдээ нүгэлт хүмүүсийн 

бодолд зарим “ухаалаг хүслийн” хэсэг байдаг.  Ишида худалдаачны 

авралд онцгой анхаарал хандуулахдаа  бизнесийн харилцаанд үнэнч 
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шударга зан, хэрэглэгчийн  сайн сайхныг шаардаж байв. Ийм сэтгэл 

зовнилын хүрээнд л ашгийг хүлээн зөвшөөрч байжээ. Аливаа зүйлийг 

хийхдээ үнэн сэтгэлээсээ хандах энэ шаардлага болон Бенжамин 

Франклины “Үнэнч шударга байдал хамгийн сайн бодлого” гэсний 

хооронд асар их зөрүү бий.  Ишидагийн дэвшүүлсэн өөрийгөө үл 

хайхрах зүтгэл зарим тохиолдолд ашиг авчирдаг ч өөр байв. Шингаку  

эдийн засгийн тоглогчдыг ухамсартайгаар ашгаас зайлсхийлгэх 

зорилготой балаа.  

Үүнтэй адил Веберийн Протестант ёс зүйн “энэ ертөнцийн 

даяанчлалтай” харьцуулахад арвилан хэмнэлтийн сургааль нь нөлөөгүй 

байв. Мэдээж өөрийгөө огоорох нь энгийн хатуу амьдралын 

бүрэлдэхүүн. Гэвч энэ нь зорилго болохоос хөрөнгө оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх замаар  бизнесийн амжилтад хүрэх арга зам байсангүй. 

Ишида уншигчиддаа хэрэглээний зардлаа багасгах бүртээ өөрсдийн 

ашгийг багасгаж бай гэж зөвлөдөг байв. Зөвхөн өөрсдөд шаардлагатай 

наад захын  амин зуулгад  хэрэгтэй хэмжээгээр хэрэглэгчдээс авахыг 

эрхэмлэх хэрэгтэй гэж үздэг.   

Ишидагийн бодолд  “өсөлт” чухал байгаагүй нь илт илэрхий.  

Арвилан хэмнэлтийг ёс суртахууны асуудал хэмээн,  нийгмийн дэг 

журмыг сахиулах амин чухал үүрэг хариуцлага болохоос эдийн засгийн 

ухагдахуун бус гэж үзэж балаа.  Ишида бичихдээ:  

 “Хүн бүр анх төрөхдөө байсан тийм үнэнч шударга байдал руу 

эргэн ордог учраас би арвилан хэмнэлтийг чухалчилдаг.  Мөн  

хэмнэлтийг үнэнчээр мөрдвөл айл гэр, улс үндэстэн сайн эмх  

журамтай  болно. Улс даяар амар амгалан ноёрхоно. Энэ бол ёс 

суртахууны хамгийн чухал суурь биш гэж үү? Хэмнэх нь ёс 

суртахууны сургаалиар бол хүмүүс амьдралаа цэгцэлж байна 

гэсэн үг. Эзэн хаанаас эхлэн доодос хүртэлх бүх хүмүүсийн хувьд 

өөрийн ёс суртахууны төлөвшлөө анхаарах нь хамгийн чухал. Ёс 

суртахууны сургалтанд дайчин, тариачин, дархан, худалдаачин 

эсэх нь нөлөөлнө гэж үү? Ёс суртахууны сургалт юунд төвлөрөх 

вэ? Зүрх сэтгэлээс өөр зүйл байна гэж үү!  хэмээн бичжээ.  

Буянт  үйл хийдэг  хүний итгэл үнэмшил, хичээл зүтгэл бол хэн 

нэгний амьдралын хэв маягт бодит нөлөөлөл буюу сайн үйлийн 

санамсаргүй үр дагавраас  хавьгүй чухал ач холбогдолтой.  “Сэтгэл 

санаа хамгаас чухал”  гэсэн зарчим Шингакугийн мөн чанарт хамгийн 

тохиромжтой  байжээ. Өөрийгөө огоорох нь худалдаачин бус хүмүүст  

хэмнэлт хийж, хөрөнгө хуримтлуулахыг урамшуулдаг  бол 
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худалдаачдын хувьд амин зуулгаа дөнгөн аргалах хэмжээнд хүртэл 

ашгаа бууруулахад хүргэдэг байсан. Ингэснээр мэдээж багагүй 

хөрөнгийг сул ашиглахгүй орхиж эдийн засгийн бүтээмжгүй болсон юм.  

Мэдээж Токугавагийн бүх худалдаачид Шингакуд итгээгүй,  

үүнийг үнэндээ цөөхөн нь хүлээн зөвшөөрсөн. Ишидаг насан эцэслэсний 

дараа уг сургаал нэлээн алдаршсан бөгөөд  ихэнх дагагчид нь самурай 

нар байжээ. Самурай нар арвилан хэмнэлтийг утга учиртай гэдэгт 

итгэлтэй байсан бөгөөд тэдний ихэнх нь угийн амьдралын шаардлагаар 

хэмнэлттэй байх ёстой байв. Харин худалдаачид, ялангуяа амжилттай 

ажиллаж буй худалдаачид  энэ амьдралдаа ая тухтай, сайхан амьдрах 

боломжтой бол хойд насандаа амар амгалан  амьдрах боломжоо 

бууруулах эрсдэлийг хүлээхэд бэлэн буй мэт байж.  Тэдэнд дээд 

давхаргынхан тоомсоргүй хандаж буйд нь гомдож одоогийн эзэлж буй 

доогуур байр сууриндаа дургүйцэж байжээ.  Гэвч тэд үнэнч шударга 

байж,  өөрийн эрх ашгийг үл тоохын оронд баян тансаг байдлыг 

илэрхийлэх хуурмаг, зальт дүр төрхийг илүүтэйд үзсэн байна. Тэдний 

амжилт зөвхөн өшөө авалт бус, мөн бизнесийн үйл ажиллагаагаар 

баялагт хүрэх суу заль байсан. Ингэснээр тэд арилжааны ертөнцийг 

орхин самурай төрхөндөө очих боломж олгосон юм.  Энэ зиндааны далд 

өөрчлөлт  нэлээн түгээмэл явдал байсан нь худалдаачин ангийг 

эсэргүүцдэгээрээ алдартай, Ишида Байганаас эхлэн Шингаку 

сургуулийн хуучин албан хаагчдын номлолыг дагагч Огюй Сорай зэрэг 

самурайн ёс суртахууныг номлогчдын элдэв бичвэрээс харагддаг. 

Бүхэлдээ Токугавагийн худалдаачид өөрт буй арга хэрэгслээрээ зовлон 

шаналлыг багасган аз жаргалыг бий болгохыг эрмэлздэг, тэднийг 

шүүмжлэгч гүн ухаантны нарийн зүйлийг үйл ойшоох, хамгийн их 

шаардлага тавьдаг онолчдын сэтгэлийг зөөлрүүлж чадах ухаалаг эдийн 

засагчид байжээ. Тэд шаргуу хөдөлмөрлөн ашгаа хүртэж, арвич хямгач 

байж хангалттай чинээлэг болсныхоо дараа л ажиллахаа больж зэрэг 

зиндааны бэлгэдлийн асуудалд анхаарал хандуулах болжээ.  

Онцгой тохиолдол 

 

Сонирхол бага татах анги бүлэгт бас зарим нэгэн онцгой тохиолдол 

байсан. Энэ бол зөвхөн өөрийн гэр бүлийн хөрөнгийг арвижуулахыг 

эрмэлзэж байсан худалдаачид юм. Тэд мөн ухаалаг хэдий ч тэр нь  

өөрийн эрх ашгийг эрхэмлэдэг бусад нөхдөөсөө өөр, өөрийгөө золиослон 

амьдрахдаа ч Шингакугаас өөр  сэдэлтэй байв. Ийм төрлийн 

худалдаачин гэр бүлээс хамгийн цуутай хоёр нь Сумитомо, Мицүигийн 
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гэр бүл байжээ. 1652 онд Мицуигийн гэр бүл бий болохоос 3 жилийн 

өмнө Сумитомо хэмээх арилжааны гэр бүлийн угсааг үндэслэгч  насан 

эцэслэжээ. Түүнийг Масатомо гэдэг байсан бөгөөд 1630 онд Киотод 

эмийн болон номын дэлгүүр нээсэн. Энэ бол өнөөгийн Мицуйтэй адил 

Сумитомо хэмээх хамгийн том кейрацу  буюу корпорацын бүлэглэл 

болсон байна. Уг үйлдврийн газар  тухайн үед гэр бүлийн хүмүүс болон 

ажиллагчдыг багтаасан гишүүдийн мөрдөх журмыг батлан гаргаж 

байсан  орчин үеийн Японы корпорацийн нэгдэл юм.   Орчин үеийн 

Японы менежментийн компанийн гүн ухааны загвар болсон уг дүрэм 

нь маш энгийн бөгөөд шууд утгатай байжээ. Масатомо бизнес хийхэд 

бусад аливаа үйлдлийн адил дараахь болгоомжлолыг  зөвлөсөн байна. 

Үүнд:  

• Гарал үүслийг нь мэдэхгүйгээр ямар нэгэн зүйлийг зах зээлийн 

үнээс нь доогуур үнээр бүү худалдан ав. Үүнийг хулгайн эд гэж 

тооц  

• Хэн нэгэнд ганц шөнө ч хоргодох оромж сууц  бүү өг,  эсвэл хэн 

нэгний хөрөнгийг (малгайг ч) барьцаанд бүү ав.  

• Хэн нэгэнд баталгаа гаргаж болохгүй.  

• Юуг ч зээлээр худалдаж болохгүй.  

• Нөгөө тал муухай харьцаж байсан ч уурлаж, бүдүүлэг харьцаж 

болохгүй. Ямар ч тохиолдолд хүлээцтэй ярилц.  

Эдгээр зөвлөгөөг хожмын Саваригийн Parfait Negociant бүтээлээс 

олж  харж болох  ч  ийм төрлийн зөвлөгөөг  илүү өргөн хүрээтэй гүн 

ухааны хүрээнд авч үзсэн. Өнгөцхан харахад энэ гүн ухаан хэн төгс 

оновчтой ухаалаг байдлаараа бараг л чөтгөр мэт байдаг. Гол дүрэм бол 

бүх зүйлд хянамгай байх явдал, ямар ч зүйлд тухайн агшны сэтгэл 

хөдлөлөөр хандаж болохгүй. Ингэснээр цэвэр хувиа хичээх явдлыг 

зөвлөж, хүн бусдад туслах, тааллаа илэрхийлэх, эсхүл сэтгэл санаагаа 

хуваалцарахаас болгоомжлуулдаг. Гэхдээ  энэ бол хувь хүнд бус, харин 

цусан холбоо болон харилцан үүрэг хүлээсэн хүмүүсийн бүлэг болох  “өрх 

гэрт”  чиглэсэн учир цэвэр хувиа хичээх үзэл биш гэж үздэг.  

 Бид Сумитомогийн дүрэмд суурилсан гүн ухааныг өөр газраас 

хайх ёстой. Үүнийг хайх нэг газар бол Токугавагийн үеийн хамгийн 

алдартай  бөгөөд  Мейжигийн үеэс өнөөг хүртэл  мөхөөгүй цөөн гэр 

бүлийн нэг болох Мицуигийн Такахира Хачироемоны үзэл санаа юм.  

1683 онд Такахира Хачироемон зөвхөн бэлэн мөнгөөр худалдаа хийдэг 

их дэлгүүр  байгуулснаас Мицуигийн гэр бүлийн хөрөнгийн үндэс суурь 

тавигдсан.  Тэрээр  хөрөнгөө зиндаа худалдан авахад үрэн таран 
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хийгээгүй бөгөөд капиталыг ийм ямар ч өгөөжгүй байдлаар ашиглахгүй 

байхыг залгамжлагчдаа сануулж өвлүүлэн үлдээсэн байна. Хөрөнгө нь 

гэр бүлийн итгэлийн траст байсан тул зөн билигт харьцангуй итгэл 

муутай байжээ. Иймд бизнест мөрдөх дүрэмдээ мөнгөний асуудлыг 

нэмж оруулан  өөрийн бизнесийн дээрх гүн ухааны талаар өгүүлсэн  

Худалдаачдад өгөх зарим сургамж хэмээх ном бичсэн байна.  

 Шингакутай  адил Мицуи “буяны ажил” гэсэн ойлголтыг 

хэрэглэдэг байсан ч зөвхөн ажил болон ажил эрхлэлттэй холбоотой 

үүрэг хариуцлагын үед л хэрэглэдэг байжээ. Тэрээр шашин шүтлэг 

бизнестэй ямар ч  хамааралгүй гэж үздэг төдийгүй Шинто, Буддизм, 

Күнзийн сургаалийн алиныг ч ямар ч хамааралгүй хэмээн хүлээн 

авдаггүй байжээ. Худалдан авагчиддаа  прагматик байдлаар ханддаг 

байснаас гадна үнэнч шударга занг  шүтээн болгодоггүй байв. Бизнес 

эрхлэгч зөвхөн өөрийн бизнест л санаа тавихаас бусад хүний хэрэгцээ 

шаардлагыг үл хайхарч, бий болсон  боломжийг ашиглах ёстой.  Гэхдээ 

энэ бол харилцагчдыгаа хохироож ашиг олохыг дэмжсэн хэрэг биш 

бөгөөд Мицуи “үнэнч шударга зан хамгийн шилдэг бодлого” гэдэгтээ 

санал нэгддэг байж. Тэрээр түүнд удаан хугацаанд ашиг авчрах 

бодлого, нухацтай төлөвлөгөөг сайшаадаг, дамын наймааг бизнесийн 

стратегид оруулдаггүй байжээ. Тэр байтугай хүн бизнесээ хувийн ашиг 

сонирхолд ашиглах явдал буюу ердийн утгаар эдийн засагчдын 

ухаалаг хэмээн үзэх тайлбарыг  хүлээн зөвшөөрөөгүй. Гэр бүлийн 

сонирхлоос ангид хэн нэгний  сонирхол байх ёсгүй,  гэр бүлийн  алдар 

нэрийг хадгалан хамгаалах нь хамгийн эрхэм сонирхол байна. Түүнийг 

төлөвшүүлэхэд хүч хөдөлмөр, урам санаачлагаас илүү бизнесийн гярхай 

зан, болгоомжлол хавьгүй илүү чухал. Мицуи халуун сэтгэлээс илүү  

хүйтэн  толгойг чухалд тооцдог байжээ.  

 Тэр мөн гадаад хэлбэрээс илүү дотоод агуулгыг чухалчилдаг, 

түүний эдгээр зөвлөгөгөө гүн гүнзгий бодолтой ч уран цэцэн биш 

байлаа.  Гэхдээ бичих үйлдлээсээ илүү хүрэх үр дүнг анхаарч байсан, 

Мицуи бидний мэдэж буйгаар маш их үр дүнд хүрсэн. Тэрээр 

залгамжлагчиддаа дараах бодол зааварчлага үлдээсэн байна. Үүнд:  

Эдод зарим худалдаачид төр засгийн барилга барих, эсхүл бусад 

дамын панзлалаар хөөцөлдөж ганц удаагийн ажлаараа маш их 

хөрөнгө олохыг хичээдэг. Энэ бол ердөө л олсон замаараа эргүүлэн 

алддаг мөрийтэй тоглогчдын мөнгөтэй адил зүйл юм. ... Бизнест 

та цаг хугацааны боломжид төвлөрөн цаг хугацаа өнгөрөх тусам 

байдал хэрхэн өөрчлөгдөж буйг анхааран ажиглах хэрэгтэй. Та 
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өөрийн бизнесээ нэлээн хугацаанд ажиглаж   дүгнэлт хийж 

байхгүй бол таны бизнес эцэстээ бүтэлгүйтэж өвлөсөн хөрөнгөө 

алдах болно. Өөрийн ажилтай холбоогүй ямар ч зүйлд анхаарал 

хандуулан цагаа үрж хэзээ ч болохгүй. Самурай нарыг дуурайдаг 

эсвэл Шинто, Күнз, Буддизм дотоод сэтгэлийг хамгаална  гэж 

боддог худалдаачид үүнд хэтэрхий сэтгэл татагдвал өөрийнхөө 

бизнесийг баллах болно. ... Энэ бол ганц ч хором анхаарлаа 

бууруулж болохгүй бидний гэр бүлийн бизнес гэдгийг байнга 

санаж яваарай.  

 Тэрээр мөн амьдрахын тулд ажиллаж байна гэсэн бодолтой, 

тансаг зүйлс, эхнэрүүддээ гоёл чимэглэл авах зэрэгт  хөрөнгөө үрж “гэр 

бүлээ сүйтгэсэн ”  амжилттай худалдаачдын хэд хэдэн түүхийг 

тэмдэглэн үлдээжээ.  

Исода, Игучи, Ишиучи, Хориучи, Фушимаягийнхан, Курата, 

Кинокуня зэрэг алдартай худалдаачид бүгд бизнесээ сүйтгэсэн. 

Зарим нь одоо болтол ажиллаж байж магадгүй ч бизнес нь тийм 

ч сайнгүй л болов уу. Худалдаачид тогтмол орлогогүй тул тэд 

азтай завшаанаар чинээлэг болдог. Тэдний хүүхдүүдийн өвлөж 

авсан ихэнх хөрөнгө бол мөнгөө итгэмжлэлд хадгалуулж байсан 

тэдний махруу эцэг өвгөдийн ач юм. Харин итгэмжлэгчид  олсон 

хөрөнгийг хамгаалах чадваргүй болоход энэ бүхэн таран 

бутарсан.  

Тэрээр ихээхэн хөрөнгийн хяналтыг өвлөсөн наймаачдын үр сад 

цаашид ажиллах ямар ч шаардлагагүй,  хөрөнгөө цааш нь нэмэгдүүлэх 

талаар юу ч бодохгүй гэдэгт итгэлтэй буйгаа илэрхийлжээ:  

Тэд залхууралд идэгдэж зан чанар нь эвдэрдэг. Угийн өөрт нь буй 

нэр хүнд, гадаад төрхийн төлөө зүтгэх шаардлагагүй тул тэд бусад 

хүмүүсийн өмнө хүлээх үүргээ мартаж зөвхөн өөрсдийн хүссэнээр 

аашилдаг. ... Тэд хүн ёсноос гажууд аягладаг. ... Хүн байна гэдэг 

нь юуны түрүүнд өөрсдийн мэргэжлийн дагуу ажиллаж  

амьдралаа зогоох учиртай. Өөрийн гэрийг баян чинээлэг болгох, 

гэр бүлийн хөрөнгийг өсгөх, урт удаан амьдрах, жам ёсоор насан 

эцэслэхийг амьд бурхан  гэдэг. ... Хүмүүс өөрсдийн шүтлэг, гэр 

бүлийг эрхэмлээгүйгээс болж  ийм байдалд хүрсэн гэдэг нь үнэн 

бус уу ?  

Мөн худалдаачид болон улс төрийн удирдагчдын хооронд маш 

төсөөтэй зүйл байсан. Мицуи бусад хүмүүсийн бодлоор буянтай зүйл 
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худалдаачдын хувьд тийм биш гэдгийг  өөрийн хүүдээ сургамжлан 

заасан байна.  

Худалдаачид мэргэн ухаантан болоход тэдний өрх гэр доройтдог. 

Хаант улсыг удирдахад Хааны арга зам, Дарангуйлагчийн  арга 

зам гэж байдаг. Хаад байлдах дургүй. Тэд өөрсдийн бус харин 

буйгаа  эзэнт гүрэн, ард түмний төлөө зүтгэдэг. Энэ бол Хааны 

арга зам юм. Харин дарангуйлагч гаднаа нинжин сэтгэлтэй мэт 

боловч угтаа өөрийн болон гэр бүлийнхээ ашиг сонирхлын төлөө 

байдаг. Үүнийг Дарангуйлагчийн арга зам гэнэ.  Эрт үеэс 

алдартай жанжнууд дарангуйлагчийн арга замыг дагадаг 

байсныг ойлго. Ганц өдөр ч нинжин сэтгэлээ гээх нь хүн биш 

болж байна гэсэн үг. Нөгөө талаас зардлаа тооцохгүйгээр 

хэтэрхий их  хандив өгөх нь тэнэглэл юм. Та худалдаанаас ашиг 

олдогтой адилаар  үүнийг ойлгох хэрэгтэй.  

 Энэ нь ёс суртахууны тогтолцоо боловч зөв, буруу, ёс зүйтэй, ёс 

зүйгүй үйлдэл зэрэг тухайн үед өргөн дэлгэрсэн болон Шингакугийн 

уламжлалт ойлголтоос ялгаатай байв.  Мөн махруу хөдөлмөрийг 

дэмжиж, ашиг олох сэдлийг эрхэмлэдэг Протестант ёс суртахуунтай 

нэлээн ойролцоо байжээ. Иймд уг ёс суртахууныг дагадаг хүмүүс зарим 

утгаараа ухаалаг бус байсан. Энэ бол эдийн засгийн бүхий л үйл 

ажиллагааны эцсийн зорилго хүний хэрэгцээг хангах гэхээс илүү 

өсөлтөд чиглэх ёстой гэж үзэх нь ухаалаг бус гэсэнтэй адил утгаар юм.   

Үүнд логик тайлбар бий. Уг логик орчин үеийн Японы эдийн 

засгийн “Том логик”,  Америкийн капитализмын “Жижиг логикоос” аль 

алинаас нь ялгаатай. Энэхүү зүйрлэлийн дагуу авч үзвэл эдийн засгийн 

хүчин зүтгэлийн зорилго бол үндэстэн, хувь хүн гэхээсээ илүү  өрх гэр 

бүлийн үе удам дамжсан нэр төрийн “Дундаж логик”  байв. Ийм 

логикийн болон ёс суртахууны хүрээнд бизнесийн тодорхой практик 

үйл ажиллагаа орчин үеийн эдийн засгийнхтай нэн төстэй. Өөрөөр 

хэлбэл тэд Токугавагийн Японы нөхцөлд тохирсон мэдээлэл, прогноз 

таамаглал, хэтийн төлөвлөлт  зэргийг ашиглан “арга хэрэгслийн ухаалаг 

оновчлолоор” ханддаг байжээ.  

 Мицуи  Шинто, Күнз, Буддизмыг үгүйсгэдэг хэдий ч түүний  ёс 

суртахууны тогтолцоо энэ гурван шашны уламжлалд  суурилсан байв. 

Эдгээр бүх сургаалын цөм болох эцэг эхээ сүсэглэн хүндлэх эрхэмлэл, 

түүнтэй холбоотой үндэс угсаагаа  шүтэх тахилга нь дээд үнэлэмж 

байсан. Эдгээр уламжлалт  үнэлэмж Мицуид (болон бусад цөөн хэдэн 

хүнд) ашгийн төлөө мөнгө олох хүслийг Фройдын ойлголтын утгаар дур 
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хүслийг оновчтой утга учиртай болгох үндэслэл олгосон юм. Энэ дур 

хүсэл бол шунал тачаалтай юугаараа ч төстэй бишээ. Энэ нь мөнгө 

олохын төлөө эсвэл мөнгөөр худалдан авч болох зүйлсийн төлөөх дур 

хүсэл байгаагүй. Харин энэ бол бизнесийн бүтээл үйл явцын ханамж. 

Энэ нь хувь хүний дотоод жолоодлого бүхий цэнгэл бөгөөд урлагийн 

онгод, мөрийтэй тоглоомонд  донтох зэргээс нэг их ялгаагүй юм. Бодит 

байдал дээр ашиг олох нь донтолт, нэгэн төрлийн хөдөлмөрт дурших 

явдал бөгөөд тэх нь арга хэрэгслийн бус харин өөрийгөө илэрхийлэх 

хэрэгцээ шаардлаг ажээ. Гэвч  Токугавагийн Японы эхэн үеийн ёс 

суртахууны зохистой хэм төлөвшөөгүй нийгмийн орчинд шулуун 

шударга хүнд хүссэн, шаардсан болгоноо авч дураар аашлах боломж 

олгох нь өөрийгөө хянах чадварыг бууруулна гэсэнэ хэрэг байв. Ийм 

хүн ёс суртахуунгүй үйлдлийн оронд өөрийн  төрөлх тачаалаа тэвчдэг 

болно. Ийнхүү түүнийг  ёс суртахуун гэж ойлгуулахыг хүссэн байна.  

Өрх гэрийг  ёс суртахууны ертөнцийн тулах цэг болгох уламжлалт ёс 

суртахууны тогтолцоог шинэчлэн төлөвшүүлэх явдал Мицуйгийн чин 

хүсэл байжээ. Ингэж тусгалыг шилжүүлснээр эргээд тэрээр сэтгэлээрээ 

зүтгэх, зөв зүйтэй хэмээн мэдрэх боломжтой байв.  

 17-18 дугаар зууны үед Японд Мицуи шиг хүмүүс тун цөөн 

байжээ. Тухайн үед наймаачны гэр бүлд төрөөгүй ч өөрийн сонголтоор 

худалдаачин болсон худалдаачдад нийгэм тааламжгүй ханддаг байсан. 

Түүний залгамжлагчдаа гэрээслэн үлдээсэн ёс суртахууны тогтолцооны 

үр дагавар нь  орчин үеийн эдийн засагтай, эдийн засгийн өсөлтөнд 

таатай нөлөөлөгч “Европын рационализмын” утга санаатай төстэй  

байжээ. Гэвч энэ нь дангаараа нийгмийн үйлдлийг өөрчлөх нийгмийн 

ёс суртахуун болж чадахын хувьд  Токугавагийн нийгмийн дэмжлэгийг 

авч чадаагүй. Тэр нь хувийн, гэр бүлийн зарчим хэвээр үлдэж, нөлөө нь 

цөөхөн хүмүүсээр хязгаарлагдаж байв. Хожим огт өөр шалтгаанаар 

үүссэн шинэ, үндэсний ёс суртахууны үнэлэмжтэй амархан зохицож, 

улмаар Мицуигийн бизнесийг өөрчлөлт шинэчлэлийн дараахь эдийн 

засаг руу аажмаар зохицон шилжих, нөлөө бүхий  корпорацийн байр 

суурь эзлэхэд хүргэжээ.  Ингэснээр тэр нь Японы хөгжилд  хувь нэмэр 

оруулсан ч модернизацын үүсэлд  ямар ч үүрэг гүйцэтгээгүй юм.  

 

Staatswirtschaft (Төрийг урлахуй),  Япон маяг  

 

Ерөнхийдөө Токугавагийн Японы соёл өсөлтгүй эдийн засгийг 

нөхцөлдүүлж байв. Тогтвортой байдлыг эрхэмлэх тул өсөлтийг бий 
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болгох хүсэл эрмэлзэл огт байгаагүй аж. Түүгээр ч барахгүй ноёрхож 

байсан нийгмийн бодит байдлын ойлголтоор эдийн засгийг бүхэлд нь 

өргөжүүлэх ямар ч боломжгүй байв. Токугавагийн үеийн турш  энэ үзэл 

өөрчлөгдөөгүй. Нийгмийн тусын тулд эдийн засгийн үйл ажиллагаа 

чухал болохыг ухаарсан, баялгийг эерэг талаас нь үнэлдэг сэтгэгчид ч 

хуучин ойлголтыг дэмжиж байв. Ийм нэгэн сэтгэгч Сато Набухиро 

1830 онд бичихдээ: 

“Эдүгээ орон нутаг бүрт баян хүмүүсийг хүндэлж, ядуусыг 

гадуурхдаг болсон байна. Энэ бол маш том алдаа. Ядуучууд улс 

оронд өчүүхэн хор нөлөө учруулж байхад баячуудын улс орондоо 

үзүүлэх элдэв бэрхшээл нэмэгдэж байна. Баян тариачин  баяжих 

тусам тэд хэдэн арван өрх гэрийн хөрөнгийг сорж  байдагт үүний 

учир оршино. Ингэснээр жирийн тариачид улам ядууралд орж, 

өөрсдийн гэр, газрыг томоохон тариачдад худалдан өөрсдөө 

гуйлгачин, тэнүүлчин болдог.” гэжээ.  

Үүгээр эдийн засгийг нэгэн томордоггүй бялуу гэж үзэх, хэн 

нэгний ашиг хожоо нөгөө бусдын алдсан хохирол гэх ойлголтыг 

харуулж байна. Иймд юмыг байснаар нь байлгах нь дээр.  

Үүнээс үндэслэн Сато эдийн засаг бол хяналтын буюу, төр 

засгийн  удирдлагын үндсэн хэсэг гэсэн дүгнэлтэнд хүрч Германы 

Камералистуудын гаргасан онолтой тун төстэй улс төр-эдийн засгийн 

ухааны  онолыг боловсруулжээ. “Кейзай гэдэг бол улс орныг удирдах, 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж өргөжүүлэх, хүмүүсийг 

зовлонгоос гэтэлгэх гэсэн үг.  Иймд улс орныг удирдаж буй хүн ганц 

өдөр ч амарч сонор сэрэмжээ алдахгүйгээр чухал асуудлыг 

шийдвэрлэж байх ёстой.  Кейзайгийн удирдлага хайхрамжгүй хандвал 

эрх баригчид ч , ард түмэн ч амьдралын хэрэгцээг хангаж чадахгүйд 

хүрч улс орны хүч сулрах болно.” хэмээн Сато шударгаар мэдэгдсэн 

байна.  Тэрээр эдийн засгийн сургаалиа дээрх тодорхойлолтоор 

“Удирдлагын нууц санамж бичиг” хэмээх номондоо оруулсан бөгөөд 

үүндээ мөн уламжлалт дөрвөн анги давхаргыг мэргэжлийн талаас нь 

тариачид, ойн ажилчид, уурхайчид, дархчууд, худалдаачид, 

мэргэшээгүй ажилчид, далайчид, загасчид гэсэн найман бүлэгт хуваах 

санаагаа дэвшүүлжээ. Энэхүү мэргэжлийн зааглалаар ажиллах хүчний 

хүрээнд ажил үүргийг хуваарилахад илүү дөхөмтэй болох ч нийгмийн 

харилцааны  хатуу нөхцөл байдалд ямар ч өөрчлөлт хийж чадаагүй. 

Эдгээр найман бүлэг  хооронд ямар ч  холбоо хамааралгүй, бас эртний 

Хятадын загвараар тэднийг хянах  зургаан  яамыг бий болгожээ. 
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Цэрэг, тэнгисийн цэргийн яамнаас бусад Үндсэн хэргийн буюу Хөдөө 

аж ахуйн  яам, Хөгжлийн яам  буюу Ойн болон уул уурхайн яам, Аж 

үйлдвэрлэлийн яам, Худалдаа эргэлтийн яам гэсэн дөрвөн  яамд эдийн 

засгийн зохицуулалтыг гүйцэтгэх болсон байна.  

 Сатогийн төсөөлж байсан эдийн засаг бол зохицуулалттай, 

төлөвлөлттэй, иргэдийн аз жаргал, нийгмийн тогтвортой байдлыг 

хамгаалдаг төрийн удирдлагын зарчимтай эдийн засаг буюу 

Staatswirtschaft байлаа. Засгийн газар нийтийн нөөцийг хамгийн 

зохистойгоор ашиглах үүрэгтэй байсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхийн 

тулд Германд Камералистуудын ашигладаг  хөдөө аж ахуй, уул уурхайн 

техникийг сайжруулах, хөрс сайжруулах, кадастрын судалгаа хийх 

зэрэг аргуудыг ашиглах явдлыг дэлгэрүүлнэ. Үүний тулд бараа 

бүтээгдэхүүний түгээлтийг хянаж, хүмүүсийн боловсролд анхаарах 

шаардлагатай.  Сато боловсролын сэдвийг бичихэд бүтэн нэг  бүлгийг 

зориулсан бөгөөд зуун жилийн өмнөх Германы сайн санаатны адил ёс 

суртахууны боловсролыг бусдаас чухалчлан үзжээ. Германы адил 

бюракратын албанд сонгогдох, бэлтгэгдэх магадлалтай хамгийн 

авъяаслаг хүмүүсийн албан тушаал өгсөх цорын ганц хууль ёсны ганц  

арга зам нь боловсрол байна. Тийм ч холын бус ирээдүйд судалгаа, 

хөгжлийн  хөрөнгө оруулалтыг хийснээр элбэг байдаг хэдий ч 

хязгаарлагдмал нөөцийн дагуу хамгийн тохиромжтой түвшинд эдийн 

засгийн үйл ажиллагааг  явуулах боломжтой ч Сато тогтвортой өсөлтийг 

хангах боломжтой гэж хэзээ ч үзээгүй. Харин тэр Японы нөөц баялгийг 

хангалттай гэж үзсэн байна. Энэ бол гадаад худалдааны талаарх 

тухайн үедээ ер бусын түүний эерэг хандлагаар илрэх өөдрөг үнэлэмж 

байж магадгүй юм.  Барууны усан онгоцууд Японы далайд  байнга 

хөлхөлдөж, Барууныхан харьцангуй өргөн тархсныг ойлгох болсон 

тухайн үед Сато Өрнөдийн орнуудын улс төрийн хүчирхэгжилтэд эдийн 

засгийн хүчтэй байдал ихээхэн хувь нэмэр оруулсныг болон эдийн 

засгийг хүчирхэгжихэд худалдааны ач холбогдол  онцгой нөлөөтэйг 

мэдэж байсан.  Тэрээр Япон  олон талаараа тухайн үеийн  Өрнөдийн 

аугаа гүрнүүдтэй адил гэж үздэг байсан бөгөөд тэдгээрээс туршлага 

судалснаараа илүү хүчирхэг болох боломжтой юм. Тэрээр:  

“Өнөөгийн дэлхийд Англи улс цэргийн хүчин хүчирхэг бөгөөд баян 

чинээлэг орон. Энэ улс маш олон үндэстэнд өөрийн хяналтыг 

тогтоож, түүнээс нь дэлхий нийт дагжин чичирж байна. Энэ 

улсыг Японтой харьцуулж болох ч Английн газар нутаг умардын  

тавь жаран хэм хооронд байрладаг. Хойд зүгийн нутаг учир  

хүйтэн цаг агаартай бөгөөд байгалийн бүтээгдэхүүн нь  манай 
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Японы бүтээгдхүүнийг чанараараа гүйцэхгүй. Гэсэн ч Англичууд 

далай гатлан усан онгоцуудаа амжилттайгаар илгээж дэлхийн 

улсуудтай худалдаа хийж хамгийн хүчирхэг гүрэн болж байна.  

Усан тээвэрлэлт, худалдаа хоёр Японы хувьд чухал гэдгийг бид 

мэдэж байгаа шүү дээ. “ гэж тэмдэглэсэн байна.  

 Японы байгалийн нөөц, газар зүйн байрлалын давуу талууд нь 

эдийн засгийн бүхий л боломжийг ашиглан хөгжих найдварыг Сатод 

төрүүлж байжээ. Тэрээр ийн төсөөлж байж:   

“Япон гүрэн экваторын умардын гучаас дөчин таван градуст 

байрладаг. Зөөлөн дулаан уур амьсгалтай, хөрс шимтэй, олон 

төрлийн  байгалийн бүтээгдэхүүн маш их хэмжээгээр ургадаг. 

Манай улс дөрвөн талдаа далайгаар хүрээлэгдсэн, хөрш орнууд 

руу далайн тээвэрлэлт хийх боломжтой. Ард түмэн маань маш 

сайн, бүх улсуудад байгалиараа гайхагддаг улс. Энэхүү боломжоо 

ашиглан  уг бурхны газар нутгаа дэлхийг нэгтгэхэд ашиглаж бүх 

гүрнийг тэргүүлэх бүрэн боломж байна” 

Шинто үзлийн шинжтэй ч энэхүү хүсэл эрмэлзлэл эзэн хааныг бус 

харин улс орон, хүмүүсийн хувь заяаг илэрхийлснээрээ гайхалтай 

орчин үеийн шинжтэй байлаа. Сатог насан эцэслэснээс хойш хорин 

жилийн хугацаанд Японы ард түмнийг хамгаалагчийн үүргийг хүлээн 

авсан үндэсний үзэлтнүүд  түүнийг сайн санаатан хэмээн үзэж уналтад 

орсон нийгэмд зориулсан түүний үзлийг цаашдын үйл хэрэгт нөлөөтэй 

болгосон байна..   

 

Үндэсний үзэл ба эдийн засгийн өөрчлөлт  

 

Японы үндэсний үзэл үүссэн нөхцөл шалтгаанаасаа хамааран 

гараанаасаа эхлэн  эдийн засагт төвлөрсөн бөгөөд юун түрүүнд 

эдийн засгийн үндэсний үзэл болж хөгжсөн байдаг.  Цэргийн 

хүчинд дулдуйдсан Өрнөдийн эдийн засгийн хүч Японыг хүчээр 

дагуулсан юм. Улс орны   улс төрийн  ба эдийн засгийн хүчин чадал 

хоорондоо нягт холбоотой, хүчтэй эдийн засгийн баталгаагүйгээр 

тусгаар тогтнолд аюул учрах болно гэдгийг Японтой  хүчээр тулгаж, улс 

орны бие даасан байдлыг хөндсөн тэгш бус гэрээ хэлэлцээр тод 

харуулж байв. Эдийн засгийн доройтол бол соёлын хоцрогдол, 

“иргэншээгүйн” гутамшиг доромжлолын шинж тэмдэг болж, үндэстний 
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омогшил нэр хүнд эдийн засгаас хамааралтай болохыг Өрнөдийнхний 

Японд тулгасан хандлага шууд илэрхийлж ямар ч төөрөгдөл үлдээгээгүй 

юм. Ийнхүү үндэсний үзэл бол Өрнөдийнхний ухамсарлалгүйгээр Японд 

өгч, уугуул нутгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан талархалтайгаар 

хүлээн авсан гайхалтай бэлэг байсан бөгөөд  эдийн засгийн багц болон 

очсон юм.  Ингэж Японы үндэсний ухамсарт эдийн засгийн ололт чухал 

үнэлэмж болж өгсөн бөгөөд зөвхөн ямар ч нөхцөлд өөрийн ашгийг 

боддог гэгдэгч хөрөнгөтнүүд бус өөрийн үндэстний төлөө зүрх нь цохилж 

буй бүх Япончуудын тэргүүн чухал зүйл болсон аж. Үндэстний сайхан 

амьдрал, үндэстний эрх чөлөө, үндэстний нэр хүнд зэрэг  бүх зүйлсийг 

эдийн засгийн ойлголтоор тайлбарлах, наанадаж  эдийн засгийн 

агуулгатай болносон байна. Үндэстний оршихуйг эдийн засгаас 

тусгаарлах нь тэдний сэтгэл санаанд багтамгүй зүйл болж хувирчээ. 

Үүгээрээ Япончуудын үндэсний ухамсар Америкчуудтай төстэй бөгөөд 

энэ номонд хөндсөн бусад бүх үндэстний тохиолдлоос ялгардаг. Англи 

үндэсний үзэлд ч эдийн засгийг ийм өндөр түвшинд үзэж байгаагүй. 

Үндэстний нэр төрийн төлөөх өрсөлдөөнийг (үндэсний үзэлд заяагдмал) 

эдийн засгийн хамгийн чухал өрсөлдөөн гэж  тодорхойлсон явдал бол 

энэхүү эдийн засагч хандлагын  нэгэн маш чухал үр дүн  болсон юм.  

 Токиогийн эдийн засгийн их сургуулийн профессор 

Сугияма Чухэйгийн үзсэнээр “эдийн засгийн сэтгэлгээг 

үндэсний үзэлтэй салшгүй сүлэлдсэнийг” хялбархан харж болно.  

Тэр 1994  онд бичсэн “Орчин үеийн Японы эдийн засгийн 

сэтгэлгээний үүсэл” хэмээн номондоо “Гэгээрэл ба үндэсний 

үзэл” гэж нэрлэж болно хэмээн бичжээ. Үндэсний үзлийн хандлага  

эдийн засгийн бодит байдлын дүр төрхийг үндсээр нь өөрчлөн 

хувиргасан. Эдийн засгийг зогсоо бус харин динамик, өргөжих, татрах  

чадвартай гэж үзсэн. (Фукузава Юкучи “Дэвшилгүй үед зөвхөн хазайлт 

даялал байдаг. Хазайлтгүй үед тэнд дандаа өсөлт байдаг. Хөдөлгөөнгүй 

зогсонги байдал гэж үгүй” гэж бичсэн байдаг.)  Япончуудын ярьдгаар  

“иргэншил” буюу орчин үе  - “буммей” гэдгийг өргөжилт, тогтмол 

өсөлттэй холбодог  байснаа тун ойлгомжтойгоор эрхэмлэл болсон.  

Фукоку кёхэй   ( баян улс\ хүчтэй арми) , буммей кайка (иргэншил ба 

гэгээрэл ),  шокусан когёо (аж үйлдвэрийн дэмжих),  ойцуке ойкосе  ( 

гүйцэж түрүүлэх) зэрэг Мейжигийн эриний үндэсний үзэлтнүүдийн 

уриа эдийн засагч эрчтэй шинэ алсын харааг тусгаж ширүүн өрсөлдөж 

байжээ.  

“Уралдах, тэмцэлдэх” хэмээн үгчлэн орчуулж болох кёосо буюу 

өрсөлдөөн гэсэн нэр томьёо өөрөө хэр ширүүн өрсөлдөөн байсныг 
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илэрхийлж байв. Үндэсний үзэл дэлгэрэхээс өмнө энэ нэр томьёо 

байгаагүй тул түүнийг  Фукузава шинээр гаргасан юм. Фукузава  бодит 

байдал дээр жинхэнэ харгис үйл явцыг эелдэг байдлаар, соёлтойгоор 

илэрхийлдэг Европын  үг хэллэгтэй дүйх нэр томьёо  сонгоогүй нь тун 

чухал юм. (Англиар competition, Франц/Германд 

concurrence/konkurrenz гэдэг бөгөөд Оросын соревнование хүртэл 

хамтдаа зүтгэх, хамтдаа уралдах гэсэн утгатай байдаг.) 

 Японы үндэсний ухамсарт эдийн засагжилт, эдийн засгийн 

бодит байдлын ойлголтын өөрчлөлт  шууд илт илэрсэн. Эдийн засгийг 

үндэс суурь хэмээх хандлагад хэдхэн жилийн дотор хүмүүсийн санал 

нэгдсэн байна. Мейжигийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн дараахан Японы 

хамгийн анхны протекционист үзэлтэн  Вакаяма Нориказу 

“Америкийн алдартай протекционист үзэлтэн ноён Хенри Керигийн 

бодлоор хүчээр бус харин баялгаар  дайснуудаа ялдаг” гэж зарласан. 

Энэ бол Өрнөдийн эдийн засгийн сэтгэлгээг мэдэж,  Америкийн 

брэндийг илүү эрхэмлэдгийг нь харуулж байна. Шинэчлэлийн засгийн 

газрын түшмэл Иноуе Шозо Японд ноосны салбар бий болоход ихээхэн 

хувь нэмэр оруулсан хүн юм. Тэрээр 1870 онд Герман руу цэргийн 

шинжлэх ухаан судлахаар томилогдон Германд байхдаа энэ салбарт 

хорхойссон байна. Мэргэжлээ сольсон  тухайгаа тэрээр:  

 “Би эх орноо Америк, Европтой эн тэнцүү болгохыг хүсдэг. 

Өнөөдөр Японы бяцхан хүүхдүүд хүртэл улс орноо баян болгох, 

цэргийн салбарыг хүчирхэг болгох, соёлжих, гэгээрэх (шинжлэх 

ухаан, мэдлэгийн) тухай ярьж байна.  Гэвч Европын соёлжилт, 

гэгээрлийн үр шимийг төрүүлсэн модыг олохыг хичээж буй 

цөөхөн л хүн байна. Барууны орнуудын баян чинээлэг амьдрал, 

цэргийн хүчин, соёлжилт, гэгээрлийн эх  ундаргыг хайхаар 

дэлхийн түүх, газарзүйн ном зохиол уншсаны эцэст би энэ 

бүгдийн үндэс нь технологи, аж үйлдвэрлэл, арилжаа, гадаад 

худалдаанд оршдог болохыг ойлгосон. Энэ бүгдийг хэрэгжүүлж 

улс орноо чинээлэг болгохыг тулд хамгийн түрүүнд хүмүүсээ аж 

үйлдвэрийн талаар мэдлэгтэй болгох хэрэгтэй. Үүний дараа л бид 

олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн экспортолж, хомс бараа 

бүтээгдэхүүнээ импортлон авч хилийн чанадаас хөрөнгө 

хуримтлуулж болно“ хэмээн тэмдэглэжээ.  

 “Соёл иргэншил ба гэгээрэл” болон  “Тусгаар тогтнолын амин 

сүлд” 
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Окубо Тошимичи эдгээр асуудлыг хөндөж байв. Түүний намтрыг 

бичигчийн  үзэж буйгаар тэрээр  Европ руу яваад  Өрнөдийн эдийн 

засгийн ололт амжилтыг харснаар “сул доройн мэдрэмжтэй” эргэн 

иржээ. Дараа жил нь (1874 он) тэр засгийн газрыг дотоодын аж 

үйлдвэрийг зориудаар дэмжих хүчтэй бодлого явуулахыг шаарджээ: 

“Улс орны давуу, сул тал ард түмэн баян, ядуу байхад нөлөөлдөг.  Харин 

ард түмний баяжилт, ядуурал  бүтээгдэхүүний хүртээмжээс хамаардаг.  

Бүтээгдэхүүний хүрэлцээ ард түмний хичээл зүтгэлээс хамаарах ч 

эцсийн дүгнэлтээс харахад энэ нь засгийн газар болон түүнд албан 

хаагчдын удирдлага, дэмжлэгээр бий болдог юм.” 

 Хэдийгээр бюрократ албаны удирдлагын хүчинд итгэх 

Staatswirtschaftliche төстэй итгэл найдвар нь  Токугавагийн эдийн 

засагч Сато, Дазай нарын үзэлтэй төстэй боловч Окубогийн нотолгоо 

тухайн үеийн Германы Nationalokonomie хандлагатай нэлээн төстэй 

байжээ. Ижил төстэй тал нь нэлээн гүнзгий бөгөөд Окубо: 

 “Засгийн газар болон албан тушаалтнуудын хувьд одоо ард 

түмний амьдралын  түвшинг дээшлүүлэхийн тулд хамгаалалтын 

бодлогыг хэрэгжүүлэх хамгийн боломжтой үе. ... Үндэстэн, ард 

түмнийхээ өмнө хариуцлага хүлээсэн хэн боловч ард түмний 

амьдралыг дээшлүүлэх  аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг 

үйлдвэрлэх, далайн худалдаа, газрыг эргэлтэнд оруулах зэрэг 

олон зүйлүүдэд анхаарлаа хандуулах ёстой. Тэд улс орны 

байгалийн баялаг, ард түмний зан байдал, боловсролын түвшинд 

тохирсон  тогтолцоо  бий болгох ёстой. Ийм тогтолцоо бий 

болговол  улсыг удирдан залах бодлогын үндэс суурь болох юм. 

Тодорхой хэмжээнд хөгжсөн салбаруудыг хамгаалан хадгалах, 

харин  одоогоор байхгүй салбаруудыг бий болгох ёстой“ хэмээн 

тэмдэглэжээ.  

Окубо  эзэн хаандаа Английг үлгэр загвар болгохыг зөвлөсөн. 

Адам Смитийн тухай сонсоогүй тэрбээр Английн худалдаачдын мэргэн 

бодлогыг, тэр дундаа Далайн тээвэрлэлтийн хуулийг шагшин магтаж 

байжээ.   

Английн засгийн газар, албан хаагчид нь өөрийн улсын 

байгалийн давуу талыг бүрэн ашиглаж, аж үйлдвэрлэлийн өндөр 

хөгжилд хүрэхэд түүнийг  үүргээ сайн хэрэгжүүлсэн гэж үздэг. 

Хатан хаан болон бусад этгээд мэдлэг, ухаанаа нэгтгэн  дэлхийн 

усан тээвэрлэлтийг монополчлох,  үндэснийхээ аж үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх зорилгоор усан замын хууль баталсан байна. 
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Ингэснээр аж үйлдвэрүүд хөгжиж, ард түмнээ хэрэгцээт өргөн 

хэрэглээний бараагаар нь үргэлж хангаж байх боломжтой болсон. 

Цаг хугацаа, байрлал, байгалийн баялаг, ёс зүй зэрэг нь улс орон 

бүрт адил  байдаггүй бөгөөд  бүгд Английн ололт амжилтанд сэтгэл 

татагдаж түүнийг дуурайхыг оролдох шаардлагагүй. Бид байр 

зүй, байгалийн баялагийн хувьд Англитай төстэй ч манай ард 

түмэн зан чанарын сул байдлаараа Англиас эрс ялгаатай. 

Засгийн газрын удирдлагууд хичээнгүй бус хүмүүсийг өөрчлөх 

арга хэмжээ авах нь тэдний үүрэг.  Бидний хувьд ашигтай 

байгалийн давуу талуудыг олох, цааш нь өргөжүүлэн хөгжүүлэх, 

тэргүүн зэргийн салбаруудыг тодорхойлох зэрэг тодорхой 

төлөвлөгөөг боловсруулахыг зөвлөж байна. Энэ нь цаашдаа аж 

үйлдвэрийг хөгжүүлэх талаар хууль тогтоол гаргахад ард түмний 

онцлог, оюуны чадамжийн түвшинд нөлөөлж болно. Ажлаа  хийж 

чаддагүй хэн нэгэн болохгүйг хичээе. Өөрийн мэргэжилтэй болж 

чадахгүй гэсэн айдсаасаа салцгаая. Хэрэв бид ингэж чадвал 

хангалттай баялагтай болж чадна. Ард түмэн хангалттай 

хөрөнгөтэй байвал улс орон баялагтай, хүчтэй болдог. Бид 

хүчирхэг болсноор  өрсөлдөөнд ялах нь тийм ч хэцүү биш.  

Сул дорой байдлаас шалтгаалсан үндэсний үзэлтний өөрийгөө 

шүүмжлэх нэг хэлбэр болох ард түмэндээ сэтгэл ханамжгүй явдал юм.. 

Окубо нь Япончуудын зан араншинг шүүмжилдэг Мейжигийн цорын 

ганц  үндэсний үзэлтэн байгаагүй. Фукузава ч мөн энэ талаар 1874 онд 

гаргасан “Суралцахыг дэмжих” номондоо өгүүлсэн байна. Фукузава 

Японы эдийн засагт үнэлж баршгүй  хувь нэмэр оруулж, өөрийн хийсэн 

олон талын үйл ажиллагаагаараа маш их нөлөө үзүүлсэн хүн тул түүний 

үзэл бодлыг маш чухалд тооцдог аж. Тэрээр эдийн засгийн маш олон 

хэллэгийг бий болгож, хэд хэдэн алдартай ном, эдийн засгийн олон 

сэдвээр тоо томшгүй өгүүлэл бичсэн,  олон тооны орчуулгын ажлаараа 

Японд сонгодог эдийн засгийг танилцуулсан, Маруя хэмээх анхны 

хувьцаат компани болон Кейёо хэмээх эдийн засгийн сургуулийг 

байгуулснаараа Японы түүхэнд тодоор бичигдсэн хүн юм. Окубогийн 

адил Фукузава Өрнөдийн эдийн засгийн давуу талтай харьцуулахад 

Японы сул байгаад тун санаа зовж байжээ. Тэрээр 1880 онд бичсэн 

“Нийтийн улс төрийн эдийн засаг” номондоо “Тэд далавчаараа нисч 

байхад бид мөлхөж буй өт хорхой шиг л байна. Бид ийм их хүчтэй, 

тактиктай, өөрсдийн аж үйлдвэр, худалдааг бий болгосон тэдэнтэй 

хэрхэн өрсөлдөх вэ? Бид хэзээ ч ийм их аюулд  орж байгаагүй” гэж 

бичсэн байна. Окубогоос ялгаатай нь Фукузава Өрнөд цэцэглэн хөгжиж 

буй нөхцөл байдал нь зөвхөн тэдний засгийн газрын албан хаагчдын 
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удирдлага, зохион байгуулалтын үр дүн гэдэгт итгэдэггүй байжээ. Тэр 

энэ талаар хэлэхдээ энэ бол зөвхөн үндэсний мэдрэмж байсан гэжээ. 

Хэрэв уг мэдрэмж байхгүй байсан бол засгийн газар өөрчлөн 

шинэчлэлтийн зөвхөн гадна өнгийг л бий болгож чадах байсан. Харин 

өөрчлөлт шинэчлэлтийн гол зорилго болох Барууныхантай өрсөлдөх нь 

ямар ч боломжгүй байх байсан. Фукузавагийн үзсэнээр Японд 

харамсалтай нь ард түмний энэхүү мэдрэмж маш доогуур байжээ.  

Фукузавагийн хувьд өөрчлөн шинэчлэлт гэдэг нь орчин үеийн 

Өрнөдийн эдийн засаг байсан.  Тэр үүнийг ихэвчлэн соёлын тогтолцоо 

гэхээс илүү өөрчлөн шинэчлэлтийн үйл явц гэсэн утгатай  “Соёл 

иргэншил” гэдэг үгээр илэрхийлэхийг эрхэмлэдэг байжээ. Түүний үзэж 

байснаар “соёл иргэншилд хамаарах”  зүйлс нь “арилжааны үйл 

ажиллагаа, хуулийн хэлэлцүүлэг, аж үйлдвэрийн байгуулалт, хөдөө аж 

ахуйн ажил, ном хэвлэлийн орчуулга, сонин сэтгүүлийн хэвлэл” зэрэг 

байв. Өөрчлөлт шинэчлэлтийг бий болгох соёл иргэншлийн хамгийн 

чухал хүчин зүйл нь хүмүүсийн сэдэл тэмүүлэл байсан. Фукузава:  

“Бид улс орныг гаднаас нь хараад соёл иргэншсэн гэж хэлж 

чадахгүй. Сургууль, аж үйлдвэр, цэргийн хүчин, тэнгисийн 

цэргийн флот зэрэг бүгд соёл иргэншлийн баталгаа юм. Эдгээр 

ил  харагдаж буй нотолгоог тодорхойлох тийм ч хэцүү биш. 

Тэдгээрийг тэр байтугай мөнгөөр худалдан авч болно. Харин энд 

бидэнд харагддаггүй нэг зүйл байдаг. Үүнийг харж, сонсож, 

худалдан авч, бас хулгайлж болохгүй.  Харин ард иргэд дундаас 

хайвал  үүнийг маш хүчтэйгээр мэдрэх болно. Үүнгүйгээр 

сургууль, бусад зүйлс бүгд үнэ цэнэгүй зүйлс  болно. Үүнийг бид 

соёл иргэншлийн амин сүлд гэж нэрлэж болох бөгөөд энэ нь 

хамгийн агуу, хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Тэгэхээр энэ юу вэ 

? Энэ бол ард иргэдийн  тусгаар тогтнолын амин сүлд юм.” 

Япон улсад Английн либерализмын утга санааг таниулахад хэн 

бүхнээс илүү үүрэг гүйцэтгэсэн Фукузаваг Жон Стюарт Миллийн 

маягийн хувийн эрх чөлөөний талаар хөндөж байсан гэвэл  алдаа бөгөөд 

түүний толгойд ийм  зүйл хэзээ ч орж байгаагүй. Түүний “тусгаар 

тогтнолын амин сүлд” хэмээх ойлголт Германы эрх чөлөө бол үндэсний 

тусгаар тогнол хэмээх ойлголттой нэлээн төстэй байсан. Тэрээр 

“Тусгаар тогтнол нь зөвхөн амь зуулгын төлөө бусдад найдахгүй байх 

гэсэн үг биш. Энэ бол дотоод үүрэг хариуцлагаас илүү зүйл юм. Эрх 

чөлөө, тусгаар тогтнолоо хадгалан үлдэхийн тулд бусад ард түмэнтэйгээ 

хамтран хичээх нь гадаад үүрэг хариуцлага юм. Энэ бол тэрхүү тусгаар 
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тогтнолын үндэсний амин сүлд бөгөөд Япон иргэдийн хувьд 

харамсалтай нь үгүйлэгдэж байна” гэжээ.  

Тэрээр хэлэхдээ:  

“Сүүлийн жилүүдэд манай засгийн газар  сургууль барих, аж 

үйлдвэрийг хөгжүүлэх, цэргийн болон усан цэргийн хүчин 

байгуулах  зэрэг бүтээн байгуулалтыг хийж байна. Эдгээр нь соёл 

иргэншил бүхий ард иргэдийн гадаад баталгаа болоход тустай 

шинэ үзэгдэл юм. Гэвч гадаад улс орнуудад тусгаар тогтнолоо 

батлах, тэднийг гүйцэхийн тулд өрсөлдөхөд бэлэн ганц ч иргэн 

алга байна. ...  Эцсийн дүнд ард түмэн тусгаар тогтнолын амин 

сүлдгүй бол  соёл иргэншлийн гадаад илэрхийлэл ямар ч утгагүй 

зүйл болно” гэжээ.  

Ийм дутагдлын үүрэг хариуцлагыг  засгийн газар хүлээнэ. Тэд 

ард түмнийг нэгэн үндэстэн гэж хандах өөрөөр хэлбэл  “зэрэг зиндаа, 

хөрөнгө мөнгө, мэдлэг боловсролын түвшин ямарч байсан хүн бүрийг 

улс  орноо өөрийн ашиг сонирхол хэмээн ухаарч,  үндэстнийхээ төлөө 

үүрэг хариуцлага хүлээдэг”   болгох үүрэгтэй. Гэтэл өнгөрсөн үед эрх 

баригчид нь өөрсдөд нь байхгүй учраас олон нийт эрх баригчдын 

хүчээр үндэсний ухамсрын нэр хүндтэй болох боломжгүй байв. Харин 

одоо засгийн газрын төөрөгдсөн эх оронч үзлээс болж хүмүүсийн  

өөрсдийгөө үндэстний жинхэнэ гишүүн хэмээх мэдрэмжийг үгүйсгэсээр 

байна.  

Тусгаар тогтнолын амин сүлд үгүйлэгдсэний шалтгааныг манай 

улс төрийн тогтолцооноос олж болох юм. Мянган жилийн турш 

засгийн газарт бүх эрх мэдэл байсан. Цэрэг зэвсэг, уран зохиол, 

аж үйлдвэр, арилжаа, тэр байтугай хүмүүсийн үйл ажиллагааны 

энгийн хэрэгт ч оролцож байв.  Хүмүүс засгийн газраас өгсөн 

чиглэлийг сохроор дагадаг байсан. Улс орныг төр засгийн тусгай 

хамгаалалттай газар,  ард иргэдийг шимэгчид мэт үзэж байсан. 

Иймд тэд улсаа түр зуурын орон байр мэт санаж ямарч сэтгэлгүй 

ханддаг байв.  

Өнөөдөр байдал ямар байна вэ? Эдүгээ байдал дээрх дүрслэлээс  

зүйлсээс хамаагүй дордсон. ... Япон улс одоо гаднаасаа  соёл 

иргэншилтэй мэт харагдаж байгаа ч ард түмний сэтгэлийн 

тэнхээ, манай иргэншлийн амин сүлд ухарсан байна. ... Дээр үед 

хүмүүс засгийн газрын эсрэг тэмцэх хүчгүйгээсээ  засгийн 

газраас бүрэн хараат байсан. Тэд сайн дураараа хүлцэнгүй 
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болоогүй, харин айдас хүйдсээс болж захирагдаж байсан. Одоо 

үед засгийн газар зөвхөн хүчээр бус мөн ур ухаанаар удирддан 

захирдаг болжээ. Мейжигийн шинэчлэлээс хойш арваадхан жил 

өнгөрөхөд бид өөрсдийн сургууль, цэргийг үндсээр шинэчилсэн 

байна.  Төмөр зам, харилцаа холбооны шугам барьсан. Байшин 

барилгыг цементээр барьж, гол мөрөн дээгүүр төмөр гүүр 

босгосон. Эдгээр ололт амжилтыг хараад засгийн газрыг магтах 

нь дамжиггүй. Харин эдгээр сургууль, төмөр зам, холбооны 

шугам, байшин барилга, төмөр гүүр бүгд засгийн газарт 

харъяалагддаг. Улс орны ард түмнийг юугаар үнэлэх вэ? ... 

Эрт үед хүмүүс засгийн газраасаа албин чөтгөр  харсан мэт айдаг 

байжээ. ... Харин одоо үед тэд засгийн газрыг бурхан мэт 

хүндэлдэг болсон. Засгийн газар сургууль, төмөр замтай. 

Эдгээрийг бид соёл иргэншлийн бэлэг тэмдэг гэж үзэж болохгүй 

гэж үү ?  Эдгээрийг засгийн газрын бий болгосон  зүйлс  хэмээн 

үнэлж байна. Тиймээс ч ард иргэд засгийн газрын нөлөөнд орсон 

мэт сэтгэгдэлтэй болдог. ... Манай иргэд өөрийн соёл иргэншлийг 

бий болгохын тулд яаж бусад оронтой өрсөлдөж чадах вэ? Ийм 

учраас л  бид ядаж л ард түмэндээ тусгаар тогтнолын амин сүлд 

суулгаж эс чадваас  соёл иргэншлийн гадаад илэрхийлэл хоосон 

үлдэнэ гэж үзэж байна.  

Япон өрсөлдөгч гүрэн, орчин үеийн нийгэм мэт байсаар байна. 

Ард түмэн “тусгаар тогтнолын амин сүлдгүй” байсан цагт аль ч 

талаараа бодитой болохгүй. Эдгээр соёл иргэншлийн амин сүлд, 

орчин үеийн эдийн засгийн амин сүлд  үндэсний мэдрэмж, үндэсний 

үзлийн амин сүлд гэсэн шинээр бий болсон үг хэллэгийн дор 

дарагдчихсан байна. Мөн үндэсний амин сүлдийг өрсөлдөх 

чадвартай адилтгаж үзэж байсан.   Фукузавагийн дүгнэлт тодорхой 

байлаа:  

Дээрхи бүгдээс харахад бид соёл иргэншлийг илүү  ойлгохын тулд 

иргэн бүр хичээх, энэхүү соёл иргэншлийг хамгаалах нь засгийн 

газрын үүрэг болохыг ойлгож болно. Соёл иргэншил бол түүний 

төлөө тэмцэж буй ард түмэнд л бий болдог бөгөөд үүндээ ч тэд 

бахархалтай байдаг. Хэрэв энэ нь нэлээн ололттой байвал хүмүүс 

үүнийг талархан хүлээн авдаг. Харин өөр улс орон тэдний ололт 

амжилтаас илүү алхаж яваа үед л тэдэнд айдас бий болдог. Соёл 

иргэншилтэй хамаатай бүх зүйл ард түмний амьдралыг 

сайжруулахад л чиглэдэг. Эдгээр нь бүгд улсын тусгаар тогтнолыг 
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бататгадаг. Энэ бол манай улсын нөхцөл байдлаас тэс өөр зүйл 

юм.  

Фукузава сэдэл тэмүүллийг онцгойлон тодруулж байсан нь 

социологийн хувьд үндэслэлтэй байснаас гадна тууштай өсөлт бүхий 

орчин үеийн эдийн засгийн динамик эдийн засгийн асуудлыг тусгаж 

байжээ. Тэрээр 1875 онд “Соёл иргэншлийн онолын үндэс” хэмээх  

номондоо орчин үеийн улс орнуудтай хийдэг Японы худалдаа яагаад 

хохиролтой буй шалтгааныг судалсан байна.  

“Эдийн засаг дахь үндэсний баялаг байгалийн биет 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн илүүдлээс илүү хүний ур чадвараас 

хамаардаг. ... Аж үйлдвэржсэн болон хөгжиж буй орны худалдаанд аж 

үйлдвэржсэн орон хүний хязгааргүй хүчийг ашигладаг бол хөгжиж  буй 

орон  хязгаарлагдмал газрын үр шимийг ашигладаг. ... Энэ Япон болон 

гадаадын орнуудын хооронд хийдэг худалдааны тод илрэл юм. Энэ 

тохиолдолд бид зөвхөн ялагдагч талд л хамаарах болно.” гэж бичжээ.  

Өөрөөр хэлбэл хязгаарлагдмал байгалийн нөөцөөс хамаарал багатай, 

хөдөө аж ахуйгаас илүү худалдаа, аж үйлдвэрлэлд анхаарал хандуулах 

хэрэгтэйг илэрхийлж байгаа бөгөөд энэ нь илүү өрсөлдөгч хүчийг бий 

болгодог юм.  

 Гэхдээ үндэсний мэдрэмж зөвхөн гадаадынхантай холбоотой  

асуудалд л өрсөлдөөнийг бий болгодог. Фукузава өөрийн сүүлчийн 

“Өнөөгийн хэргийг товчхон хэлэлцэхүй” хэмээх 1881 оны бүтээлдээ 

“Дотроо эвтэй,  гаднаа өрсөлдөөнч” хэмээх зарчмыг тодорхойлжээ. Мөн 

“Сургалтыг дэмжих нь” гэдэг бүтээлдээ “Өөрчлөлт шинэчлэлт мэргэжлээ 

чөлөөтэй сонгох эрх чөлөөг олгосон. Бид хүссэн мэргэжлээ сонгох эрхтэй 

болсон. Бүх төрлийн мэргэжилд өрсөлдөөн байдаг боловч энэ нь бие 

биенийхээ эсрэг тэмцэнэ гэсэн үг биш. Тэмцэх гэдэг нь сэлэм жадаар 

бус харин оюун ухаанаараа гадаадынхныг ялан дийлэх гэсэн үг. Бид 

энэхүү оюун ухааны дайнд ялах юм бол бид өөрийн улсын байр суурийг 

бататгах болно. Харин ялагдвал бидний байр суурь нурах болно” гэж  

бичжээ. Энэ нь түүний “тусгаар тогтнолын амин сүлдийн” ойлголттой 

нийцэмжтэй юм. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс зөвхөн хичээл зүтгэлийн үр дүнд 

өөрсдийн үндэстний эрхээ нэмэгдүүлэх,  эрдэм мэдлэгээ сайжруулах,  

өөрийн үндэсний нэр төрийг алдаршуулах болно гэсэн итгэл юм. Тэрээр 

Английн либерализмыг дэлгэрүүлэхийн төлөө маш их зүйл хийсэн ч 

үүнийг бүрэн дагахад саад болж байсан хувийн ашиг сонирхлын 

үнэлэмж нь чухам ямар болохыг өөрөө ч ойлгодоггүй байжээ.  
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Өөр аргаар дайтахуй 

 

Фукузава өөрийн Англи багш нараасаа бас нэгэн зүйлээр нэлээн 

ялгаатай байсан. Фукузавагийн хувьд бизнес бол амар тайван хийгддэг 

ур урлаг бус харин дайны маягийн мэргэжил  байжээ.  Арилжаа хийх 

гол зорилгыг түншүүдийн хоорондын ойлголцол нэмэгдэх гэхээсээ илүү 

үндэсний хүчийг нэмэгдүүлэх, ноёрхлоо бататгах, дайснаа ялах гэсэн 

өргөн хүрээнд тодорхойлж байв. Эдийн засгийн өрсөлдөөн бол дайн 

байлдаан хийх боломжгүй үед дайныг гайхалтай орлодог арай өөр утга 

бүхий нэг ёсны дайн юм. Японы дайсан Англичууд байсан бөгөөд 

үндэсний амин сүлд дайтах амин сүлд байсан. Дайсан нь Өрнөдийнхэн 

байсан. Тэгэхдээ Өрнөдийн загварыг үгүйсгэх гэсэн ердийн утгаар 

Өрнөдийн эсрэг биш байлаа. Фукузава Барууныхны эсрэг дайсагналыг 

тэдний “соёл иргэншлийг“ хүндэтгэхтэй холбохыг шаарддаг байсан. 

Тэрээр  “Улс орноо нэр сүртэй болгох нэг арга бол Өрнөдийн ном, 

зохиолыг аль болох их уншиж судлах явдал” юм. Барууны ном орчуулж, 

уншиж, зааж  Барууны соёл иргэншлийг өөрийн улсад түргэн 

нэвтрүүлж,бий үндэсний давуу талыг нэмэгдүүлэхийг” хүсч байжээ.  

Гэхдээ Азийн хөршүүддээ хандах Японы түрэмгий санааг авч үзээд тэр 

“Азийн орнууд болон манай улсын хоорондын маргаанаас 

Баруунынхан ашиг олох аюултай тул бид хянамгай байх ёстой. ... 

Бидний хамгийн хүчирхэг дайсан Барууныхан гэдэг нь ойлгомжтой. 

Тэд цэргийн хувьд бус харин худалдааны тал дээр бидний дайсан“ 

гэсэн байна. Энэ нь дайсагналыг зөөлрүүлээгүй. Улсын нэр хүнд, 

үндэсний тусгаар тогтнол аюулын ирмэг дээр байв. Япон улс 

“Өрнөдийн улсуудтай нэг түвшинд гишгэхгүй бол  жинхэнэ тусгаар 

тогтнолд хүрч чадахгүй бөгөөд бид нэг алхам хойш алхах нь тэд нэг 

алхам урагш алхаж байна гэсэн үг”. Энэ бол Барууныхан найзархаг бус, 

бодит байдал дээр шууд шулж мөлжихийг эрмэлздэг байсан үед зүйтэй 

хандлага байв.   “Гадныхны бидний нутаг нэгтнүүдтэй  уулзах зорилго 

ашиг олохоос өөр ямар ч санаагүй бөгөөд энэ нь ямар ч яриа хөөрөөгүй 

чимээгүй явагддаг” гэж Фукузава 1869 онд хийсэн Маруя 

компанийнхаа төлөвлөгөөнд дурджээ. “Гадныхан манай улсад өөрийн 

хүссэнээр бизнес хийх, худалдаа хийх эрхтэй байхад бид залхуу хойрго 

байвал бидний үүрэг хариуцлага эсрэгээрээ эргэх болно.” Тэрээр хэдэн 

жилийн дараа “Бидний худалдааны боомтууд дээр оршин сууж байгаа 

гадныхан хэрхэн амьдарч байна вэ ? Тэдний амь зуулга хаанаас ирж 

байна вэ? Тэд сайн морьд унаж, тансаг галт тэргээр аялан  сая сая 

доллар үрж байна. Мөн эх нутаг руугаа мөнгө аван явж байна. Энэ 

мөнгө бидний хүч хөдөлмөрийн үр дүн шүү дээ. Бидэнд харамсах 
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сэтгэлээс өөр юу  үлдэж байна вэ ? ”  хэмээн эсэргүүцлээ илэрхийлж 

байжээ.  

 Барууныхан манай улсыг тонон дээрэмдэж байсан. Тэднээс биеэ 

хамгаалахаас өөр бид яаж ч  тэмцэж чадахгүй  байсан.  Харин 

Фукузавагийн дэлхийн улс төр, олон улсын харилцааны ерөнхий санаа 

нэлээн тохирчээ. 1874 онд  “Худалдааны сургуулийн төлөвлөгөө”-д 

тэрээр тухайн үеийг “бизнесийн тулалдааны үе” гэж (гадаад орнуудын 

эсрэг худалдаа хийх нь худалдаачдын үүрэг гэж үздэг байсан) 

тодорхойлсон бөгөөд тэр жилдээ “Соёл иргэншлийн онол” номондоо  

“Дэлхийг бизнесийн болон дайны ертөнц гэж нэрлэж болно” хэмээн 

тэмдэглэсэн байна. Олон улсын харилцаа бол санхүүгийн болон 

цэргийн  давамгайллын төлөөх байнгын тэмцэл гэсэн утгатай байв. 

Цэрэг дайны зөрчилдөөний үед тэд зэвсэгтэй байлддаг бол энхтайвны 

үед аж үйлдвэрлэл, худалдаагаараа байлддаг байсан гэжээ.  

 Эдийн засгийн өрсөлдөөн бол улс төрийн давамгайлал болон олон 

улсын байр сууринд хүрэх зорилготой тэмцлийн арга хэрэгсэл гэж 

ойлгож болох бөгөөд Фукузавагийн милитаризм нь түүний үзэж 

байснаар илүү гүнзгий ойлголт байжээ. Тэр Японыг “худалдаа, аж 

үйлдвэр, шинжлэх ухаан, урлаг болон бусад салбаруудаар гадныхны 

эсрэг тэмцэх” шаардлагатай гэж итгэдэг байжээ. Мөн ирээдүйд “цэрэг 

зэвсгийн аргаар” дайтахыг огт үгүйсгээгүй таатай нөхцөл байдал 

түүнийг давуу арга гэж үзсэн.  Цааш нь “гадаадынхантай хийх цэрэг 

зэвсгийн дайныг хойшлуулж, яг одоо бид зөвхөн худалдааны дайн 

хийхийг л хүсч байна” гэсэн байдаг.  

 Японы эдийн засгийн байдлыг ажиглахад эхний өөрчлөн 

шинэчлэлтийн арваад жилд хэдийгээр Фукузава Юкучи  цэргийн дайн, 

эдийн засгийн өрсөлдөөн хоёрыг өөр ойлголт хэмээгээд бизнес нь 

дайныг хамгийн сайн орлогч гэж ганцаараа үздэг байсан ч түүний үзэл 

бодол, мэдэгдэлд анхаарал хандуулахгүй байх нь буруу. Тэрбээр тухайн 

үед тэр хамгийн их дуугардаг хүн байсан. Гэхдээ Фукузава яг ч 

ганцаараа байгаагүй юм. Тухайлбал Мицубишитэй холбоотой  

Токиогийн эдийн засгийн тоймын  1880 оны анхны дугаарт 

Фукузавагийн 1860-аад оны жой хөдөлгөөний  харьцуулалтай ижил 

өнгө аястай дүгнэлтийг тухайн хийсэн байна. Үүнд:  

Арваад жилийн өмнө Японд бүдүүлгүүдийг хөөж гаргахыг 

хүсэгчид  байсан. ... Өнөөдөр хэдэн арван жилийн дараа ч  бас л 

санал нийлэхгүй зүйл алга байна. ... Харин энд ганц л ялгаа 

байна. Урьд нь тэднийг хөөн гаргахыг хүсдэг байсан хүмүүс 
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гадныхныг  зэрлэг амьтад мэт үзэж, цэрэг армийн хүчээр  

тэднийг зайлуулахыг хүсдэг байсан. Харин бид өнөөдөр 

гадныхныг ижилхэн хүн гэдэг үүднээс нь харж, эдийн засгийн 

аргаар тэдэнтэй тэмцэлдэхийг оролдож байна.  

Барууны эдийн засгийг судлахаар гадаад руу явсан бизнесийн 

сургуулийн төгсөгчдийг “дайсны байрлалыг нууцаар тагнах туршуул 

цэрэгтэй” адилтгасан.  Харин бизнесийн алдартай лидерүүд 

“арилжааны дайны генералууд”  байжээ. Хаа сайгүй “аж үйлдвэрийн 

дайн”,  “гадаад худалдааны өрсөлдөөн” гэх зэргээр ярьж байсан.  

Энхтайван болон жинхэнэ дайны хоорондын хязгаар  тийм ч нарийн 

байгаагүй бөгөөд энэ нь салангид бус харин нийлсэн шугам байжээ.  

“Японы аж үйлдвэрийн хувьсгал”  Хятад, Японы дайны дараахь 

жилүүдээс эхлэлтэй гэх үзэл үүний нэг чухал тэмдэг юм. Германд ч мөн 

Францыг ялснаар аж үйлдвэрийн хувьсгал эхэлсэнтэй адил  Японд  

байлдааны талбар дээр ялалтын баяраа тэмдэглэсний дараа 

Ростоугийн хөөрөлтийн эцсийн цохилтоо хийж эхэлжээ.  

 

 

 

Бизнесийн шинэ анги: Ашиг олох явдалтай нүүр тулсан үндэстэн  

 

Мейжигийн үндэсний үзлийн милитаризм болон эдийн 

засагчлалын үрээр бизнес эрхлэгчдийн шинэ анги, шинэ үр нөлөөтэй 

эдийн засгийн ёс зүйг бий болгосон байна. Байрон Маршал “өөрчлөлт 

шинэчлэлийн дүнд Токугавагийн худалдааны анги хүчин чадал, нэр 

хүнд бага олсон” гэж цохон тэмдэглэжээ. Үнэндээ  тэд юу ч олж 

хожоогүй, үндэсний үзэл тэдэнд хандах хандлагад эргэлт гаргаагүй. 

Худалдаачдыг (шинэ дэглэмд хэтэвчээ нээсэн агуу Мицуи, Сумитомо 

нарыг эс тооцвол  урьд урьдынхаас илүү дорд үзэж байлаа. Хувьсгалыг 

эхлүүлж Японыг удирдаж буй самурай сэхээтнүүд худалдаачдыг 

нийгмийн үхмэл хэсэг хэмээн үзэж орчин үежилтийн үйл явцад 

манлайлах бүү хэл оролцоход дэндүү тэнэг, чадваргүй гэж үзэж байв.  

“Заримдаа өөрийн авъяас чадвараар нэрд гарсан цөөн хүмүүс авилгалд 

идэгдэж, дамын наймаа хийн монополчлол тогтоодог” хэмээн 1873 онд  

Шибусава Эичи, Иноуе Каору хэмээх хоёр залуу албан хаагч өөрсдийн 

албан тушаалыг орхин бизнес эрхлэгч болохоор шийдсэнээ 

тайлбарлажээ. “Хамгийн муу нь тэд луйвар, худал хуурмаг байдлаас 
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болж  өөрсдийн бизнесээ нураадаг. Одоо үед тэдний соёл иргэншлийн 

шат ахихыг  харахаас азарган тахиа өндөгний халисан дотроо 

донгодохыг олж нь илүү хялбар ” гэжээ. 

 Хүн амын энэ хэсгийн ёс суртахуунгүй байдал байнгын хувийн 

ашиг хожоонд санаа зовох шинжээр илэрч наймаачдыг эх оронч ариун 

мэдрэмжгүй  болгож байв.   Иймээс 1886 онд Фукузава өөрийн 

сониндоо “Хуучин дэлгүүрийн эздийг солье” гэсэн уриалга гаргасан. 

Түүнчлэн 1895 онд “Дорнын эдийн засагч” хэмээх сонинд  “Манай 

наймаачдын үг яриа, дүр төрх, зан харилцаа, амин сүлд, дадал зуршлыг 

ажиглахад үнэхээр ичгүүртэй байсан. Тэд шалихгүй мөнгөний төлөө, 

хоромхон зуурын ашгийн төлөө тэмцэлддэг. Тэдний ганц зорилго нь 

өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээх явдал. Тэд улс орон гэж  юу болохыг 

мэддэггүй,  хүмүүсийн хангалуун амьдрал, нийгмийн сайн сайхны 

талаар ч мэддэггүй.” хэмээн бичиж байжээ. “Японы  бизнес” хэмээх 

тогтмол сэтгүүлд тухайн үеийн Күнзийн үзэлтэн гэж хэлж болох 

Нишимура Шигейки  экспорт, импортын худалдаачид хувиа хичээсэн 

зангаараа “гадныхантай хуйвалдан” Японы арилжааг ийм дүр төрхтэй 

болгосон хэмээн гашуудан бичиж байжээ. Тэрээр “түргэн зуурын ашиг 

олох энэхүү боломжинд сэтгэл татагдаж орвол гадныхан Японы 

худалдаачдад  цаашдаа итгэхгүй”  гэж урьдчилан сануулсан байна. 

“Гадаадынхантай шууд худалдаа хийж байгаа арилжаа эрхлэгчид 

феодалын худалдаачнаас зан аашийн хувьд шал өөр, дээд чанарын  эр 

зоригтой байх ёстой” хэмээн Ниширума үздэг байжээ. Ингэж “феодал” 

буюу Токугавагийн худалдаачид  шахагдаж  үндэсний үзлээр амилсан 

бизнес эрхлэгчдийн шинэ бүлгээр солигдсон бөгөөд тэд Япон улсад 

эдийн засгийг орчин үежүүлэх тодорхой зорилготойгоор  гарч ирсэн 

юм.  

 Бизнесийн шинэ анги хуучин ангиас удам угсаа, бодож тунгаах 

арга барил, үйл хөдлөл, тэр байтугай нэрээрээ ялгаатай байсан. Тэд 

жирийн лангуу дэлгүүрийн наймаачин сучонин бус харин “ажил хэрэгч 

хүн” буюу жицугёка  байхыг эрхэмлэдэг байжээ.  Зарим эх сурвалжаас 

харахад 1868-1895 оны хооронд жицугёкагийн тэн хагас буюу 46 хувь  

самурайн гэр бүлээс, 72 хувь нь самурайн боловсрол эзэмшсэн хүн энэ 

салбарт орж ирсэн байна. “Ажил хэрэгч хүмүүсийн” эрхэм шалгарал нь 

тэдний зан аашнаас  онцгойрч харагдаж байсан бөгөөд 1895 онд  

Дорнын Эдийн засагч сэтгүүлд бичихдээ:  

Одоо самурайчууд болон самурайн боловсрол эзэмшсэн хүмүүс 

Мицуи, Мицубиши, Юсэн Кайша, Японы банк, Ёокохама банк, 
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төмөр замын компанууд болон бусад томоохон пүүсүүдэд 

ажиллаж байна. Манай бизнесийн ертөнцийн лидерүүдийг хар л 

даа. Тэдний ихэнх нь бушидод суралцсан самурай нар биш гэж 

үү? Цөөн хэд нь самурай биш ч тэдний биеэ авч явж буй байдал, 

зан аашийг нь харахад тэд бүгд  үнэнч, шулуун  шударга, чин 

шударга байхыг эрхэмлэдэг нь харагдаж байна. Эдгээрийг 

эрхэмлэх нь бушидогийн  жинхэнэ утга юм.  

Энэхүү шалгарал, ёс зүй нь бизнес эрхлэгчдийн байр суурь, тэр 

дундаа энэ ангийн алдар нэрийг маргаангүй дээшлүүлсэн бөгөөд Жозеф 

Бен-Дэвидын өөр нөхцөлд хэрэглэсэн нэрлэснээр “үүргийг 

эрлийзжүүлэлтээ” хэрэгжүүлсэн байна. Гэвч тэдний бодь болон амин 

хувийн шалтгаантай хүсэл, шаардлагын хэмжээнд хүртэл зэрэг зиндаа 

нь өсөөгүй бөгөөд  тэд энэ талаар нэлээн удаан хугацаанд гомдоллож 

байжээ.  

 Тэдний нэг Шибусава Эйчи байлаа. “Японы бизнесийн 

хүрээллийг хэн байгуулсан бэ? “Би байгуулсан” гэж хэлэх хүн байна уу? 

Энэ хүн бол зөвхөн  Шибусава Эйчи л байх болно” гэсэн түүний талаар 

яриаг Ямамото дурдсан байдаг  “Японы үйлдвэрийн газрыг ивээгч 

хувилгаан” хэмээн нэрлэгддэг тэрээр одоо дэлхийн хамгийн баян 

банкуудын нэг болох Дай Чи Кангёо банк зэрэг бараг 500 гаруй 

компанийг байгуулахад оролцон, тэдний 100 гаруйд нь ерөнхийлөгчөөр 

нь ажилласан бөгөөд  Фукузава түүнийг “нэг биеийн хоёр амьдрал” 

хэмээн тодорхойлсон байна.  

Шибусава Эйчи 1840 онд тариачин гэр бүлд төржээ. Тэрээр 

сонно-жой хөдөлгөөний гишүүн болсноор түүний ажил хөдөлмөрийн 

эхлэл тавигдсан. Тэрээр харийнхнаас айж үзэн ядах мэдрэмжтэй байж 

1863 онд өөрөө бакуфуг түлхэн унагаах санаархалтай байв. 

Хамаатныхаа ятгалгаар энэ баатарлаг боловч хөнгөмсөг төлөвлөгөөнөөс 

татгалзан  Хитоцубашигийн гэр бүлийн албаттай нөхөрлөсөн бөгөөд 

хожим санхүү хариуцсан самурай болжээ. Хитоцубашигийн даймё  нэр 

нөлөөтэй болж 1866 онд Шибусавагийн эзэн Хитоцубаши Ёошинобу 

Японы шогун болжээ. Шибусава ронин болохоор зорьж байсан ч тухайн 

үед гуравдугаар Наполеон  Япон улсыг Францад болох Дэлхийн 

Үзэсгэлэнд оролцохыг урьсан тул Шибусава ажлын хэсгийн гишүүнээр 

Франц руу томилогдсон байна.  

 Ямамото Шичихейгийн хэлснээр Шибусава “Бодит бус, 

хоцрогдсон зарчмыг сохроор дагах нь утгагүй” гэдгийг  Барууныхантай 

хийсэн уулзалтаасаа ухаарсан байна. Тэр Францын усан онгоцон дээр 
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байхдаа талх, цөцгийн тос, кофе зэргийг амсч бүгдийг нь маш амттайг 

гайхаж байлаа. Франц улс түүнд тун их таалагджээ. Тэрээр “Өрнөдийн 

соёл иргэншил миний бодож байснаас илүү өндөр түвшинд хүрсэн 

байна. Миний харсан зүйл бүр намайг гайхшруулж байсан. Энэ нь 

магадгүй бидний төсөөллөөс хэтэрсэн дэлхийн нийтийн явж буй  чиглэл 

байх” хэмээн хэлжээ. Мөн тэрээр ийнхүү дурьджээ:  

Би гайхалтай машин зэрэг Барууны хөгжлийн материаллаг 

баялгийн талаар сонсч байсан ч эдгээрийг өөрийн нүдээр хараад 

улам их гайхсан. Хүмүүс газар унагасан зүйлээ авдаггүй, мөн 

явган зорчигчид бие биедээ эелдгээр зам тавьж өгдөг нь  үнэхээр 

үнэн. Парисын газар дор  гал болон усны нүхтэй, гал нь юунаас ч 

юм гэнэт асдаг, үүнийгээ тэд “хий” гэдэг аж.  Гал, усыг үр 

ашигтай ашиглаж буй нь гайхмаар юм. Галын бамбар маш 

цэвэрхэн, шөнө яг л үд дунд болж байгаа мэт гэрэлтдэг. Парисын 

бүх хотод ус усан оргилуураас хөөрдөг, бас хүмүүс нь тоос 

босгохгүйн тулд замаараа ус шүршдэг. Оршин суугчид нь 

ихэвчлэн чулуугаар хийсэн 7-8 үеийн түүхтэй байшинд 

амьдардаг бөгөөд эдгээр нь Японы сурвалжит гэр бүлийн 

байшингаас илүү тансаг сайхан. Европ эмэгтэйчүүд яг л 

эрдэнийн чулуу шиг маш үзэсгэлэнтэй, арьс нь цас шиг цагаан. 

Жирийн эмэгтэйчүүд нь хүртэл эртний Хятадын Си Ши, Ян-гүй-

фей зэрэг алдартай гоо үзэсгэлэнт бүсгүйчүүд шиг. Би үзэсгэлэн 

үзэж байсан хэсэг Япон, Хятад эмэгтэйчүүдийг Европын 

эмэгтэйчүүдтэй харьцуулан харж ийм дүгнэлтэнд хүрсэн юм 

гэжээ 

 

Түүнчлэн түүний  үндэсний ашиг сонирхлын (гадаад бодлогын) 

талаархи үзэл ч дагаж өөрчлөгдсөн юм.  “Бидний хийх ёстой зүйл бол 

гадаадын улсуудтай илүү  холбогдсон загварыг сонгон тэдний давуу 

талуудыг Японд  бий болгох юм. Энэ нь миний өнгөрсөн хугацаанд 

ярьж байсан зүйлтэй зөрчилдөх  боловч Японыг бусдаас тусгаарлах нь 

утгагүй зүйл.” хэмээн цохон тэмдэглэжээ.  

Шибусава 1937 онд түүний намтарт Мейжигийн өөрчлөлт 

шинэчлэлтийн дараахь бизнес, засгийн газраас гарсан шалтгаан 

зэргийг тайлбарласан байдаг. Үүнд:  

1873 онд би Санхүүгийн яамнаас огцордог жил бизнесийн ертөнц 

тэр чигээрээ ямар ч эрч хүчгүй байсан. Тухайн үеийн нөхцөл 
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байдал бидний өнөөдрийн бизнесийн стандарттай харьцуулахад 

маш хүнд байлаа. Тэр үед албан хаагчдыг хүндлэн энгийн 

иргэдийг дорд үзэх явдал бараг л уламжлал болсон байв. Авъяас 

чадвартай хүн бүр л сайхан амьдралын төлөө улсад ажиллахыг 

хичээж оюутнууд ч тэдний замыг дагаж байлаа. Ер нь бизнесийг 

сонирхдог хүн бараг байгаагүй. Мейжигийн өөрчлөн 

шинэчлэлтийн дараа л дөрвөн анги давхаргад ижил ханддаг 

болсон. Гэвч бодит байдал дээр худалдаа, аж үйлдвэрлэлийн 

салбарын хүмүүсийг урьдын адил хотын жирийн иргэд шиг 

боддог, тэднийг дорд үздэг байсан бөгөөд тэд ч төрийн албан 

хаагчдад бялдуучлагчид хэвээр үлдсэн. Иймэрхүү нөхцөл байдал 

цаашид үргэлжлэх ёсгүй гэдгийг би ойлгож байсан. Анги 

давхаргын хатуу бүтцийг тэсвэрлэх ёсгүй. Бид бие биенээ 

хүндлэхийг шаардаж, төрийн албан хаагчид, жирийн иргэдийн 

хоорондын ялгааг арилгах ёстой байсан.  Энэ бол бидэн шиг улс 

орноо хөгжүүлэх гэж буй үндэстний хувьд шаардлагатай  зүйл 

юм. Бид худалдаа, аж үйлдвэрийг ард түмнийгээ баян болгохын 

төлөө хөгжүүлэх  хэрэгтэй байсан. Хэдийгээр миний нэр төр унах  

байсан ч би  худалдаа, аж үйлдвэрлэлтэй холбогдсоноор  улс 

орноо хөгжил цэцэглэлд хүргэнэ гэж итгэж байсан юм. Би сайн 

улс төрч болох авъяасгүй байж магадгүй, харин худалдаа, аж 

үйлдвэрлэлийн салбарт өөрчлөлт хийж чадна гэдэгтээ итгэлтэй 

байсан.  

Шибусавагийн бодлоор жирийн иргэдийг дорд үзэх зэрэг 

бизнесийн уламжлалт арга барил шинэ Японы  дэвшлийн зорилгод 

тохирохгүй. Барууны орнуудын загварыг зайлшгүй дагах ёстой. “Тус 

тусдаа эзэнтэй газрууд цаг хугацааны урсгалын эсрэг бөгөөд жижиг 

бизнесүүд хүчээ нэгтгэн хамтдаа ажиллах шаардлагатай болсныг 

мэдэрсэн. Өөрөөр хэлбэл тэд хамтрах хэрэгтэй байсан тул би үүний 

төлөө өөрийгөө зориулахаар шийдсэн юм. Би Францад сурч байхдаа 

корпорацийн хуулийн талаар судалсан“ хэмээн дурдатгалдаа бичжээ.   

Түүний Францын туршлага Шибусаваг  менежмент чухал зүйл болохыг 

ухаарахад нөлөөлжээ. Тэрбээр: 

Компани байгуулахад анхаарч үзэх хамгийн чухал зүйл бол 

түүний үйл ажиллагааг хянах зөв хүнийг олж ажиллуулах явдал 

юм. Мейжигийн үеийн эхээр засгийн газар мөн компануудыг 

нэгтгэн арилжааны компани болон хөгжлийн компануудыг 

байгуулж байсан. Засгийн газар эдгээр компанийн үйл 

ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байсан бөгөөд энэ нь тэдний 
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төрөл бүрийн хэрэгцээг бүрэн хангаж буйг сайн ойлгож байсан.  

Гэвч ихэнх компанууд  менежмент муу байснаас болж 

дампуурсан юм. Энгийнээр хэлбэл засгийн газар тэнд зөв 

менежерүүдийг тавьж чадаагүй нэж байлаа. 

Мөн тэр бизнес эрхлэгчдийн нэр төрийг өсгөхийн тулд их хүч 

хөдөлмөр зарцуулсан бөгөөд үндэсний бизнесийн үйл ажиллагааг чухал 

гэдгийг ард иргэдэд ойлгуулахыг хичээхийн оронд  жентлемен шиг 

аашилж, Күнзийн сургаалиас суралцан   ёс зүйн түвшнээ 

дээшлүүлэхийг бизнес эрхлэгчдэд зөвлөжээ. Ингээд өөрөө Күнзийн 

сургаалийг судлан үлгэр жишээ үзүүлсэн. Тэрээр “2400 гаруй жилийн 

тэртээ анх  тунхагласан, бидний өдөр тутмын амьдралдаа  дагах ёс зүй 

бүхий  эдгээр сургаал нь орчин үеийн эдийн засагт маш сайн 

нийцэхийг” мэдэрсэн байна. Жишээлбэл “Баялаг, хүндлэлийг хүмүүс 

хүсдэг ч  зөв замаар явахгүй бол энэ бүгдийг авч чадахгүй. Ядуурал, 

доод байр суурь бол хүмүүсийн  жигшдэг зүйл бөгөөд буруу замаар 

орвол энэ байдлаас гарч чаддагүй” гэсэн Күнзийн сургаалийг “бизнес 

эрхлэгчид ямар байх ёстойг” тун  тодорхой харуулсан зүйр үг хэмээн 

Шибусава тайлбарлажээ.  

 Мейжигийн бүх бизнес эрхлэгчид Шибусавагийн адил 

язгууртнаас салж бизнест шилжин Күнзийг судлах хүсэлтэй байсангүй. 

Гэхдээ тэд бүгд орчин үеийн самурайн урлаг бушидог дагадаг байсан. 

Үүний мөн чанар нь амин хувиа хичээхгүй байх, өөрөийгөө золиослох, 

өнөөгийн  ойлголтоор бол үндэстэндээ үйлчлэхийг сургадаг байжээ.  

“Ажил хэрэгч хүн” өөрсдийн төлөө материаллаг баялгийг эдийн хувьд 

цээрлэдаг байснаас гадна тэд энэ хувийн ашиг хожооны талаар маш 

бага боддог гэж хэлдэг.  Гэхдээ тэднийг хөдөлгөдөг зүйл бол хувийн 

ашиг сонирхол биш харин багахан шунал юм. Тэдний зарим нь одоо 

хүртэл мөнгийг жигшүүртэй зүйл гэж үздэг. 1880-аад онд Японы аж 

үйлдвэрүүдийн хувьчлалыг хэрэгжүүлсэн сангийн сайд Мацуката 

Масаёшийн хүү,  1896 онд Кавасаки Усан онгоц үйлдвэрлэлийн 

компанийн ерөнхийлөгч болсон  Мацуката Кожиро анх бизнес 

эрхлэхээр Осакад ирэх үед  “байнга бөхөлзөх” нь түүнд эвгүй санагдаж 

байсан гэжээ. “Би мөнгөнд мөргөж байгаа мэт санагдаж байсан.  Би 

үүнийг тэвчиж чадах байсан ч мөнгөнд мөргөж шүтэх нь хүний ёсноос 

гадуур мэт санагдаж байсан“ гэж бичсэн байна. Харин тэд үндэсний 

үзлээр хөдөлж байсан бөгөөд мөнгийг тоодоггүй ч өөрсдөд нь тэвчишгүй 

зүйлийг тэвчин давснаараа улс орондоо хичнээн үнэн сэтгэлээрээ 

хайртайгаа баталж байлаа. Мацуката Кожиро самурай гаралтай “ажил 

хэргийн хүн” болох найзтайгаа бизнесийн амьдралын зовлон, 
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түгшүүрийн талаархи мэдрэмжээ хуваалцаж байгаад ийм эмзэглэл эх 

оронч хүнд байх ёсгүйг олж мэдсэн байдаг. “Түүний царай улайгаад 

маш ууртайгаар Юу? Бид төр улсынхаа төлөө эдгээр үйлдвэрийг 

хариуцаагүй гэж үү? Төр улсдаа мөргөн залбарихад юу нь хэцүү байнаа? 

” 

Эдийн засгийн ухаалаг байдлын үүднээс авч үзвэл Японы  эдийн 

засгийг авч явж байсан хүмүүс  солиорсон мэт байсан. Тэд үнэхээр 

онцгой иргэний эр зоригтой, уйгагүй хүмүүс байсан юм. Тэдний ихэнх 

нь хорьдугаар зуун хүртэл  аажммар удаан өөрчлөгдсөн бизнест 

эргэлзэх үзэл бодлын эсрэг тэмцэж байсан ч энэ нь тэдний сонголт 

байсан. Тэд ийм сонголт хийснийхээ төлөө байнгын довтолгоонд өртөж 

байв. Тэд хувиршгүй  байсан нь үндэстнийхээ  эрх ашгийн төлөө 

байсан. АНУ-д хамт суралцаж байхдаа “Улсынхаа төлөө өөрсдийгөө 

зориулна” хэмээн андгайлсан хоёр найз Хара Рокура, Канеко Кентаро 

нарын дунд  1870-аад оны эцсээр ийм нэгэн зөрчил үүссэн байна. Хара 

буцаж ирээд банкны ажилтан болохоор шийджээ. Харин Америкт 

хэсэг хугацаанд үлдсэн Канеко  “Өөрийн найз Хараг  банкинд мөнгө 

олоход сэтгэлээ зориулсныг” нь хараад нүдэндээ ч итгэж  чадахгүй 

байжээ. Хожим  нь тэрээр “Түүний хийсэн бүх зүйл зөвхөн  мухлагийн 

эзэн юмуу эсвэл  худалдаачин болох байсан юм бол  тэр гадаад руу явж 

суралцах шаардлагагүй байсан” гэж бичсэн байна. Хара өөрийн 

амлалтыг биелүүлэхийн төлөө үүнийг хийж байна хэмээн үздэг байжээ. 

“Ер нь энэ бүгдийн эцэст  улс орондоо үйлчилж  байгаа гэдэг үүднээс 

харахад засгийн гарын албан хаагч байх эсвэл бизнест хүчээ сорин  

үндэстнээ чинээлэг болгох хоёрын хооронд ялгаа байна гэж үү?”  хэмээн 

учирласан байна. Харин Канеко засгийн газарт өндөр дэвийн 

санхүүгийн эксперт болсон аж. Түүнийг ятгаж чадсан гэж үзэж болно. 

 Бизнесийн хэвлэлд бизнес эрхлэгчид “олон нийтийг түрүүнд, 

харин өөрсдийгөө сүүлд нь тавьдаг” гэж сайшаадаг бөгөөд үндэстнийхээ 

төлөө үйлчлэх нь  “тэдний цорын ганц зорилго” хэмээдэг байж. Тэд ч 

өөрсдөө бүгдийн сайн сайхны төлөө хувиа үл хичээдэг гэдэг байжээ. 

1880 оны эхээр  Осакагийн бизнесмен Годай Томоцугаас түүний 

цуглуулсан хөрөнгө нь тэтгэвэртээ гарахад хангалттай болсон эсэх 

талаар асуухад “Би амьдралаа залхуурал, зугаа цэнгэлтэй 

өнгөрүүлэхийг хэзээ ч хүсэж байгаагүй. Хаант улсын баялаг  хэзээ ч 

хувийн зүйлст зарцуулагдах ёсгүй. ... Миний ажил бүтэлгүйтэж,  эдгээр 

баялаг үгүй болсон ч    үндэстэн  жаргалтай болсон цагт миний хүсэл 

биелэгдэх болно.” гэж хариулж байжээ. Сумитомогийн зэсийн 

үйлдвэрийн ерөнхий захирал “Уг аугаа баялаг зөвхөн Сумитомогийн  
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өрх гэрийнх бус, өргөн утгаар  нь авч үзвэл энэ баялаг улсын баялаг юм” 

гэжээ.   

Эдгээр мэдэгдлийн цаанаас хууль ёсны болгосон бас нэгэн сэдэл 

хааяа цухалзаж байв. Энэ бол 17 дугаар  зуунд Мицуигийн 

үндэслэгчийн хөгжүүлсэн бизнест урлагийн хэлбэрийн хувьд шохоорхох 

дур хүсэл байлаа. 1908 онд аж үйлдвэр эрхлэгч Сузуки Тосабуро үүнтэй 

төстэй тэмүүллийг нэлээн далд утгаар ийнхүү хэлжээ. Үүнд:  

“Би бол бизнес эрхлэгч хүн. Би ном бичих, зураг зурах, эсвэл  

тансаг ордонд  амирлангуй хэвтэхийг хүсэхгүй байна. Миний 

хийх дуртай ажил бол бизнес эрхлэх. Би бизнест оруулсан 

хөрөнгөө алдсан ч энэ нь бизнесээс олдсон учир  харамсахгүй. 

Миний ажил амжилтгүй болсон ч  дараа нь орж ирэх хүмүүст 

судалгаа үлдэх  болно. ... Үйлдвэрийн газар бий болсон л бол 

эцэстээ нийгэмд  ашгаа өгөх болно” гэж байлаа.  

 Ийм хувийн ашиг хожоог үл тоох огоорол бизнесийн амжилт, 

уналтын талаархи Мейжигийн үеийн  нэгдсэн ойлголтод туссан байна.  

Эцсийн ашиг, орлого тэдний үнэлгээнд ач холбогдол багатай нь 

гайхалтай.  “Ёс суртахууны зарчмаас болж  дампуурах нь уналт биш. 

Ёс суртахуунгүйгээр баяжиж болох ч амжилт гэж хэлэхгүй” хэмээн 

Шибусава дүрэмджээ.  Амжилт нь мөнгө гэхээсээ илүү хэн нэгний 

хүндлэлийг олох, нэр хүндтэй байхыг хэлдэг бөгөөд бизнесийн нэр төр 

нь үндэсний эдийн засгийг сайжруулахын тулд хамгийн их зүйл хийсэн 

хүмүүст ирдэг.  Мацуката Кожиро ашигт ажиллагаа бол хоёрдогч 

асуудал болохыг  “Бизнес эрхлэгчийн үйлдвэр ашиггүй болох нь 

батлагдсан ч ард түмэнд ашигтай байж болно” гэж тэмдэглэжээ. Гэхдээ 

Мейжигийн бизнес эрхлэгчид  ашиг олохдоо гаргуун байсан бөгөөд 

олсон ашиг нь бага ч гэсэн энэ ёс  суртахууны тогтолцоонд тодорхой 

байр суурь эзэлдэг байжээ.  Эртний хөгжлийн эхэн үеийн  Европ 

(тухайлбал, Савари) болон Шингакутай адил тэд  үндэсний эдийн 

засгийн сонирхлыг нэмэгдүүлж хувиа үл хичээсэн үзлийг бий болгох 

зорилгоор  үйл ажиллагаагаа үнэнч шударга явуулахыг эрмэлздэг 

байжээ.  Саварийн бишрэл, Байганы хоншин  зэрэгтэй адил эх оронч 

үзэл болон үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах явдал бол ашиг олоход 

шаардлагатай зүйл байсан. Ишидагийн адил Мейжигийн “ажил хэрэгч 

хүмүүс” ашгийг олохыг тусгайлан төлөвлөдөггүй ч  ашиг нь зөв үзэл 

бодлын үр дүн хэмээн хүндлэн үздэгээ илэрхийлжээ. 1874 онд Юубин 

Хочи  сонинд Мицуигийн  гэр бүлийн аж ахуйтай холбоотой дараах 

нийтлэл гарч байжээ. Үүнд:  
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Мицуигийн аж  ахуй өөрчлөлт шинэчлэлтийн үеэс хойш Эзэн 

Хаанд маш сайн үйлчилгээ үзүүлсэн, мөн Японы ард иргэдийн 

дунд сайн танигдсан юм. Мейжигийн эхний жилээс (1868 он)  

өдийг хүртэл тэд засгийн газрын яамдууд, орон нутгийн 

захиргаанд санхүүгийн тусламж үзүүлэн уг хөрөнгө оруулалтаасаа 

ашиг олдог байна. Өнөөдөр олсон ашгаа 1-13 ангиллын түвшний 

ажиллагчидтайгаа хуваан авч байна. Мицуигийн ашиг орлого нь 

хувийн орлогыг маш  бага анхааран, олон нийтийн ашиг 

сонирхлын төлөө өөрсдийн хүч хөдөлмөрөө зарцуулсны үр дүн юм 

хэмээн нийтэлжээ.  

Гадаад худалдааны чиглэлээр  алдар нэрээ олонд таниулсан, 

АНУ-тай хийх худалдааг хөгжүүлэхэд амжилт гаргаж цол хэргэм 

хүртсэн  Миримура Ишанаемон  залуу байхдаа эхэлж байсан бизнес нь 

бүтэлгүйтсэний шалтгааныг өөрийнх нь  хүсэл эрмэлзэл буруу 

байсантай холбон үзжээ. “(Эх оронч) сэтгэл зүтгэлтэй” байхын оронд 

тэр “ердөө л ашиг олох өнгөцхөн хүсэлтэй” байсан аж. Эцэст нь “би олон 

асуудалд хайнга хандсан” гэж хэлсэн бөгөөд түүний энэхүү туршлага нь 

зөвхөн үндэсний төлөө аугаа   зорилготой хүн л амжилтанд хүрнэ 

гэдгийг ойлгон, өөрөө зогсох хүртлээ хэзээ ч энэ ажлыг орхихгүй гэж 

шийдсэн байна. Миримурад онолын хувьд ялгаатай хоёр хувьсах 

хэмжигдэхүүнийг тус тусад нь туршиж үзэх боломж огт гарч байгаагүй 

аж. Шибусава өөрийн хөрөнгийн тогтвортой өсөлтийг   жишээ болгон 

ашиглаж эх оронч үзэл ашигтай холбогддог хамаарлыг тайлбарласан 

байна: 

Бизнесийг  хангалттай хөрөнгөгүйгээр явуулж болохгүй. Иймээс 

би хувьцаа худалдан авч цалин, ногдол ашиг авдаг. Энэ 

тохиолдолд миний хөрөнгө өсдөг. Гэхдээ  энэ бол миний жинхэнэ 

зорилго биш. Би нэг хувьцааг нэг зуун мянган иенээр авдаг. 

Нөхцөл байдал сайн байвал  эдгээр хувьцаа хоёр зуун мянга, 

гурван зуун мянган иен хүрч болно. Миний зорилго баялгийн  

өсөлт биш боловч  бизнесийн хувьд мөн юм. Ингээд л боллоо. Би  

ганц ч  секунд өөрийн ашгийн төлөө ажиллаж байгаагүй юм.  

Дараа нь түүний хүү Шибусава Хидео эцгийнхээ энгийн гүн 

ухааныг нэгтгэн “Мөнгө бол ажлын дайвар бүтээгдэхүүн. Машин удаан 

хугацаанд ажиллаад  хир, тоос хуримтлуулдаг шиг ажил хөдөлмөр 

мөнгийг хуримтлуулдаг” гэж бичжээ.  

Японы үндэсний үзэлтний анхны эгнээнд хамаарагдах  

Мейжигийн үеийн бизнес эрхлэгчид  “Мөнгө санхүү чиний төлөө юу 
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хийж чадахыг бүү асуу, харин чи мөнгө санхүүгийн төлөө юу хийж 

чадахыгаа асуу” гэсэн зарчмаар амьдарч  Мейжигийн үеийг даван 

туулсан нь илэрхий байна. Гюнтер Штейн 1935 оны Японы эдийн 

засгийн дэвшилт, ололтын талаар зовниж тухайн үеийн энгийн жижиг 

бизнес эрхлэгчийг дүрслэн бичихдээ “намхан, даруу ажилчин” боловч 

хөлсний ажилчнаар анх эхлээд дараа нь өөрийн үйлдвэрийн газрыг 

нээсэн техникийн ухаантан хэмээн тодорхойлсон байна.  

Тэр одоо ч даруу, жижиг ажилчин хэвээр үлдсэн. Тэр Японы 

хамгийн том, магадгүй дэлхийд хамгийн сайн  тоног 

төхөөрөмжийн үйлдвэртээ үүрийн гэгээнээс үдшийн бүрий хүртэл 

ажилладаг. Тэр ажилчны цэнхэр хувцас өмсдөг бөгөөд түүний гар 

үргэлж тостой байдаг. Түүний гурван ах нь түүнтэй хамт ажиллаж 

байна. Тэд хамтдаа 3,000,000 иений  өртөгтэй үйлдвэрийг 

эзэмшин 260 ажилчдыг ажлын байраар хангаж байна. Захирал 

болон түүний гурван ах үйлдвэрийн ажилчны хамгийн өндөр 

цалин болох өдрийн 5.30 иенээс илүү цалин авдаггүй. 

Инженерүүд саяхан дунджаар өдрийн  3.50 иений цалинтай 

болсон аж. Олсон ашгийг үйлдвэрт хөрөнгө оруулах замаар 

зарцуулдаг. Эзэн нь хэзээ ч амралт авдаггүй, архи ууж тамхи 

татдаггүй, цугаа цэнгээ хөөцөлддөггүй бөгөөд аз жаргалтай 

байдаг. Өөрийн тусгай хуримтлаласаа сард 200 иенээс 

хэтрүүлэхгүйгээр зарцуулахыг  хичээдэг бөгөөд хүүхдүүдийнхээ 

боловсролын асуудлаас бусад тохиолдолд энэ мөнгөнд бараг гар 

хүрдэггүй аж. Тэрээр үйлдвэрээ өөрийн хөрөнгө хэмээн үздэггүй 

бөгөөд харин удирдан явуулах итгэл гэж  үздэг байна.  Мөнгө 

түүний сонирхлыг татдаггүй. Түүний хүсдэг зүйл нь маш сайхан 

төхөөрөмжүүд бүтээх бөгөөд тэрээр түүний бодлоор хэтэрхий их 

үрдэг, хэтэрхий сайхан амьдардаг, хэтэрхий бага ажилладаг  

Японы олон аж үйлдвэрлэгчдэд үлгэр дууриалал үзүүлж буйгаараа 

бахархдаг ажээ.  

 

Нэг зүрхтэй баг  

 

1970 оны сүүлээр Ямамото Шичихей  Японы эдийн засгийг 

шинэчлэх үүрэг гүйцэтгэж дэлхийн хоёрдугаар дайны дараахь “Японы 

эдийн засгийн ер бусын өсөлтийн арыг даасан” бизнес эрхлэгчдийн 

тухай нэлээн төстэй түүхийг өгүүлсэн юм. Тэд  нийгэмдээ үйлчлэх 

сэтгэлтэй, хариуцлага зүтгэлтэй, урьдын адил ашгийг маш бага 
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анхаарч, зөв явбал мөнгөгүй үлдэхгүй хэмээн бодох бөгөөд мөнгөнөөс 

илүү “сэтгэл санааны шагналд” (баялгаас тусгаар байсан зиндааг 

оролцуулан) итгэдэг байжээ. Эрт үеийн үндэсний эх оронч үзэл зөөлөрч, 

үнэнч шударга байдал  нь улс үндэстнээс өөрийн ажиллаж буй компани 

руу шилжсэн нь мэдээж. Гэхдээ үндэсний мэдрэмж огт мөхөөгүй бөгөөд  

урьдынхаас арай сул болсон бол энэ нь төлөвшиж  урьдын адил 

тулгамдсан асуудал биш болсонтой (АНУ-ын зүгээс хязгаарласнаас 

гадна) холбоотой.  Хүмүүсийн үндэсний иргэний үнэнч сэтгэлийг 

компани орлоогүй бөгөөд компани нь хувь хүн, үндэстний хоорондын 

зуучлагч холбоос буюу эдийн засагт оролцогч өөрийн үүргээ гүйцэтгэн 

үндэсний үнэнч шударга байдлаа илэрхийлдэг төв шугам байсан аж. 

Энэ нь Японы нийгмийн танин мэдэхүйн бүтцэд Германд Гегель ангид 

оногдуулсантай адил үүрэг гүйцэтгэсэн байна. Ингээд дэлхийн 

хоёрдугаар дайны  ялагдлаас аль эрт эх оронч үзлийн илэрхийлэл улс 

төрийн хувьд алдаатай харагдуулах болов.  Засгийн газрын хагас 

санхүүжилттэй Когёо банкны ерөнхийлөгч  Соеда Жуичи 1908 онд 

“Үнэнч шударга сэтгэл, улс орноо хайрлах хайр нь тусгаар тогносон  улс 

болон ард иргэдийн хоорондын харилцаанд ямар ч хязгаарыг бий 

болгодоггүй. Энэ нь бизнесийн байгууллагын ажилтан, ажил олгогч 

хоорондын харилцаатай яг ижил” гэж хэлсэн байна.  

 Тариачдыг язгууртны хамт цэрэгт татан цэргийн үүрэг хүлээлгэж 

самурай нар шиг нэр хүндтэй болгосон Ямагата Аритомогийн үндэсний 

армийн адил бизнесийн компаниуд ч ажилчдыг, тэр дундаа тариачдыг 

“аж үйлдвэрийн дайн”-ны цэргүүд болон “ажил хэрэгч хүн” хэмээх нэр 

хүндтэй болохыг  уриалж байжээ. Мейжигийн үед сургууль, армиар 

дамжуулан компанууд хүн амыг  хувийн ашгийг жигших, хувиа үл 

хичээх ёс зүйг зааж ёс суртахууны боловсролд урьд нь хэзээ ч байгаагүй 

их хэмжээний хувь нэмэр оруулсан юм. Үндэстний хэмжээнд тархаж 

орчин үеийн хэв маягт орсон дайчин ёс зүй болох бушидо компанийн 

дүрмээр дамжин ажилчдын ёс  зүйн зарчим  болон хувирчээ. Одоо ч уг 

зарчмыг ажлын өдөр эхлэх болгонд цээжээр уншдаг байна. Заримдаа 

ажилчдад энэ зарчим нь томоохон байгууллагын  ёс суртахууны нэг 

хэсэг гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд компанийн сүлд дуунд ашигладаг аж. 

1930 онд ихэвчлэн дотоодын зах зээлд унадаг дугуй үйлдвэрлэн 

нийлүүлдэг үйлдвэрийн сүлд дууг “Нэг зүрхтэй багийн дуу” гэж нэрлэдэг 

байсан. Энэ дууны шүлгийг үгчлэн орчуулвал үйлдвэрлэлтэйгээ ямар ч 

холбоогүй, бодит байдалтай  огт адилгүй боловч дуулж буй хүмүүст  

нэгдэл, өөртөө итгэх итгэлийг мэдрүүлдэг ажээ. Уг дуунд:  

Далайн хүчтэй давалгаа далайн эргийг бүрхсэн ч 
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Зүрх нэгтэй ахан дүүс хамтын хүчээр   

Сул талаа сэлбэж, хүчирхэг талаа хөгжүүлэн  

Зөв амьдралын хүчээр, өгөөмөр сэтгэлээр  чулуу шиг л тэсвэртэй 

үлдэнэ 

Бидний ахан дүүс гал, усан дундуур ч явна 

Зүрх нэгтэй ахан дүүс бид нүд гялбам хичээл зүтгэлийнхээ ачаар 

үргэлж гялалзаж байх болно гэжээ. 

 

Дууны үгэнд компанийн дүрмийг багтаан үйлдвэрийн албан 

өрөөнд байрлуулсан байсан. Үг нь:  

Бид үндэсний аж үйлдвэржилтийг дэмжих үүднээс ажиллах 

хүчний ах дүүсийн байгууллагаар дамжуулан үйлдвэрүүдийг 

хөгжүүлэхийг хичээх болно.  

Бид  хэрэглэгчдийн эрх ашгийг дээд зэргээр хамгаалахын тулд  

унадаг дугуй үйлдвэрлэх, түгээн нийлүүлэх хамгийн оновчтой 

системийг  бий болгох хэрэгтэй.  

Бид үйлдвэрийнхээ гишүүн бүрийн  ашиг сонирхлыг хамгаалах 

ёстой бөгөөд тэднийг  амьдралын баталгаатай байлгах үүрэгтэй.  

Бид үйлдвэрийнхээ түгээлтийг цэгүүд,  төлөөлөгчдийн  ашиг 

сонирхлыг  дэмжихийн тулд  үйлдвэрийг бүхэлд нь нэг зүрхтэй, 

нэг биетэй нэг хүн болгон нэгтгэхийг хичээх ёстой.  

Гишүүн бүр бусад бүх гишүүдийн ашиг сонирхлыг хамгаалахыг 

чармайх хэрэгтэй бөгөөд бүх хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг хэзээ ч 

мартаж болохгүй. Ямар ч гишүүн бусад гишүүдийн  ашиг 

сонирхлын эсрэг зүйл хийж болохгүй гэжээ.  

Цаашлаад ажлын илүү нарийн заалтууд байсан. Үүнд: үнэгүй 

байраар хангах, эрүүл мэндийн даатгал, сард нэг саван, 25 удаа усанд 

орох эрх, ажлын цагаар  гал гаргахгүй байх, тамхи татахгүй байх, 

чангаар дуулахгүй гэх мэт. Бүх ажилчид 21-ээс доош насны залуучууд 

байсан учир үйлдвэрийн нийтийн байранд амьдардаг байжээ. Ажлын 

цаг өглөөний 07.00-оос оройны 17.00  хүртэл, ачаалал ихтэй үед 06.00-

ээс 09.30 хүртэл ажилладаг байсан тул ихэнх ажилчид нь хоолоо ажил 

дээрээ авчран иддэг байж. Ажилчдын цалин тодорхой хэмжээнд 
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тогтмол байдаг ч ажилчны байр суурь цалингийн хэмжээнд нөлөөлдөг 

байж. Сар бүр ажилчин бүрийн бүтээмж, хариуцлага, идэвхи чармайлт  

зэргийг үнэлэн  ажлын картанд оноо тавьж хамгийн сайн ажилчдыг 

алт, мөнгөн медалаар шагнадаг байсан байна.  

Үндэсний эдийн засгийн төлөө өөрийн хувийн ашиг сонирхлыг 

ардаа гээсэн  “ажил хэрэгч хүмүүс” аль эртнээс  өөрсдийн ажилчдыг 

компанийнхаа төлөө өөрсдийн амь биеийг үл хайхран ажиллуулж болно 

гэж  үзсэн байна. Энэ бол “тэгш үүрэг хариуцлага” гэсэн утгыг 

илэрхийлэл бөгөөд Япончууд үндэсний үзлийн чухал шинж гэж үздэг.  

Зарим тохиолдолд үүнд илүү цагаар ажиллах, цалин хөлсөө бууруулах, 

зарим гэнэтийн нөхцөлд ажлаас халагдах зэргийг ч  хамааруулан үздэг 

байжээ. 1878 онд Мицубишигийн Ивасаки Ятаро  Мицубиши гэр 

бүлийн бизнес учир компанийн олсон ашиг, алдсан алдагдлыг хууль 

ёсоор  ерөнхйилөгч хариуцна гэсэн тогтоол гаргажээ. Мөн үүний нэмэлт 

заалтанд компанийн ашиг гэнэт их хэмжээгээр өсвөл удирдах 

зөвлөлөөр хэлэлцэн сарын цалинг нэмэгдүүлж болно гэж заажээ. Нөгөө 

талаас үйлдвэрлэл алдагдалтай байвал удирдах зөвлөлийн хурлаар 

сарын цалинг багасгах, эсвэл ажилчыг халах зэрэг арга хэмжээ авч 

болохыг заасан байна. 1876 онд Мицубиши Японы далайн эргийн 

худалдааны хяналтын төлөө Английн Peninsula & Oriental Steam 

Navigation компанитай өрсөлдөж байхад яг ийм байдалтай тулгарсан. 

Хэрэглэгчдийг татахын тулд Япон компани унааны хөлсийг хоёр дахин 

бууруулжээ. Ингэхдээ цалингийн тодорхой хувиас суутгах талаар 

ажилчдаасаа хүссэн байна. Тэрээр:  

Ихэнх хүмүүс гадныхан болон Япончуудын далайн эргийн 

худалдаанаас олох давуу талууд, мөрдөх зарчмуудын талаар өөр 

өөр үзэл  бодолтой байсан.   Бид Япончууд болон гадныханд аль 

алинд нь далайн эргийн худалдаа хийхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй 

гэсэн саналыг хүлээн авч болох юм. Гэхдээ давуу талуудыг нь 

харвал бид далайн эргийн худалдааг гадныхны хяналтанд өгөх 

боломжгүй хэтэрхий чухал асуудал болохыг ойлгох болно. Хэрэв 

бид далайн эргийн худалдааг  гадныхны гарт өгвөл бизнесийн 

маш том алдагдал хүлээх бөгөөд  өөрсдийн ажилчдын  ажил  

эрхлэх боломжийг хааж буй хэрэг болно. Ер нь энэ асуудал манай 

улсын тусгаар тогтнох эрхийг зөрчиж буйгаас нэг их ялгаагүй 

ойлголт юм.  

Тэрээр дараа нь улсынхаа ард иргэдийн төлөө үүргээ гүйцэтгэн,  

35 сая нутгийн иргэдийн хамт далайн эргийн худалдааны эрхийг 
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гадныхны төлөөлөл бус харин өөрсдийн гарт оруулахын төлөө чадах бүх 

зүйлээ хийх болно гэж амлажээ. Тэрээр мөн “Бидний үүрэг хариуцлага 

бол бидэнд өгсөн Фужигийн ард түмний итгэлээс хэд дахин илүү” 

хэмээн хэлж байжээ.  

Биднийг үүргээ биелүүлэхэд саад хийхийг хүсч буй олон хүмүүс 

байна. Бид өөрсдийн хамгийн муу дайснуудын нэг болох АНУ-ын 

Pacific Mail компанийг замаасаа зайлуулж чадсан ч дахин нэг 

аюултай тулгараад байна. Энэ бол Их Британийн Peninsula & 

Oriental Steam Navigation компани бөгөөд тэд Ёкохомо болон 

Шанхайн хооронд шинэ зам тавин Нагасаки, Кобе, Ёкохомогийн 

усан боомтууд дээр ажиллах эрхийг шаардаж байна. P&O 

компани нь маш их хөрөнгө мөнгө, олон тооны усан онгоцтой 

бөгөөд Зүүн зүгийн улс орнуудад ажиллаж байсан туршлагатай 

юм. Энэ том компанийн эсрэг өрсөлдөхөд бид ямар арга хэрэглэх 

ёстой вэ ? 

Нэг  үгээр хэлбэл энэ үе бол улс үндэстнийхээ төлөө өөрийн хувийн 

эрх ашгийг мартах ёстой үе байсан. Ивасаки энэ талаар ийн хэлжээ:  

Хөдөлмөрийн хөлснөөс хувь хүмүүст шаардлагагүй хэсгийг нь 

хасан, шаардлагагүй зардлуудыг багасгах замаар хүнд хэцүү 

асуудлуудыг шийдвэрлэх нь бид өөрсдийн компанийн үндэс 

суурийг бэхжүүлж байна гэсэн үг. Хэрэв энэ бүгдийг зөвшөөрвөл 

бидэнд гарц бий болно. Бид өөрсдөө хичээн засгийн газрын 

хамгаалалтанд орох чадвартай байх ёстой бөгөөд ингэснээрээ 

ард иргэдийн бидэнд өгсөн итгэлийг эвдэхгүй байх болно. 

Бүгдээрээ үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн төлөө,  өөрсдийгөө 

ичгэвтэр байдалд оруулахгүйн тулд хамтдаа ажиллая. Бид 

амжилтанд хүрэх, эсвэл сүйрэх ч байсан, ашигтай ажиллах, эсвэл 

алдагдалд орох байсан ч  бид цаг хугацааг урьдчилан харж 

чадахгүй. Та бүгд надтай хамт үүнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө, 

өөрсдийн  далайн эрэгт худалдаа хийх эрх авахын төлөө хамтдаа 

ажиллана гэдэгт итгэж байна Хэрэв бид зорилгодоо хүрвэл энэ нь 

зөвхөн манай компанийн амжилт бус, дэлхийн өнцөг булан бүрт  

гэрлээ цацруулах Японы хаант улсын  аугаа их өдөр байх болно. 

“Бид амжилтанд хүрэх эсэх нь та бүгдийн хүчин чармайлтаас 

шалтгаална.” гэж тэрээр уриалгаа төгсгөсөн байна.  

Хүн бүрийн сэтгэл зүрхийг догдлуулсан ийм уриаг хэн  эсэргүүцэх 

билээ?  Эцсийн мөнгөн тусламжийг  Японы далайн усны асуудалд 

оролцсан P&O компанийн асуудал зэрэг маш хүнд нөхцөл байдалд авч 
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байжээ. Эцэст нь Мицубишигийн ажилчид цалингийнхаа гуравны 

нэгийг өгч байсан аж. Японы компанууд нэг талаас ажилчдын сургалт, 

ерөнхий боловсролын асуудалд, нөгөө талаас Токугавагийн үеэс  

уламжлагдан ирсэн ажил олгогчид ажилчдыг өөрийн гэр бүлийн хүмүүс 

мэт  үзэх гэр бүлсэг үзлийг (казоку шугика) хөгжүүлэх зэрэг ажилчдын 

амьдралын асуудлуудыг тодорхой бодлогоор шийдвэрлэхийг 

эрхэмлэдэг байсан юм.  Тухайлбал, Тамура Масанори бизнесийн 

компанийг даймё өрхийн аж ахуйтай харьцуулан үзсэн байна. Тэрээр 

“Эрт үеэс манай улсад ажил олгогч, ажилчдын хоорондын харьцаа 

халуун, дулаан уур амьсгалтай байсан. Эзэн хамжлагадаа өөрийн 

хүүхэд шиг ханддаг байсан. Зарц өөрийн амин зуулгын төлөө  өөрийн 

үүргийг гүйцэтгэн өөрийн амь насыг эзнийхээ төлөө өгөхөөс ч буцдаггүй 

байжээ” хэмээн хэлсэн байна.  

 Гэр бүлсэг байх уламжлал  даатгал, тэтгэвэр зэрэг өөрчлөн 

шинэчлэлтийн эхний арван жилд Японд нилээн дэлгэрсэн ажилчид руу 

чиглэсэн үйлчилгээ бүхий халамжийн хөтөлбөрийн нэгэн хэсэг болсон 

юм. Японы хамгийн том зэс, мөнгө олборлолтын компанийг үүсгэн 

байгуулагч Фурузава Ичибэ “Уул уурхайн бизнесийг бий болгох нь яг л 

нэг колони улс байгуулж буйтай адил. Баялаг ууланд маш доор байдаг 

учир эмнэлэг, түргэн тусламж, сургууль, сүм хийд зэрэгтэй шинэ хот, 

тосгон байгуулах шаардлагатай болсон. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн 

хүмүүсийн  шаарддаг бүхий л зүйлсийг байгуулах хэрэгтэй болсон” гэж 

байжээ.  Хэдий энэ нь онцгой тохиолдол боловч Маршалын 

тодорхойлсноор нэг холдинг компанийн олон төрлийн бизнесийн үйл 

ажиллагаатай компанийн хувьд асуудал бүр ярвигтай болдог. Ажил нь 

бизнес эрхлэгчдийн хувьд амьдрал нь бөгөөд тэд ажлаа өөрсдийн 

ажилчдын амьдралын  төлөө хийдэг.  

 Эдгээр болон ажиллсан жилээр нь тушаал дэвшүүлэх зарчмыг 

1920-оод оны үеэс биейин хүчний ажилчдыг хамрах болж,  

менежерүүд, ажилчдад  зөвхөн аюулгүй байдал бус мөн гэрэлт ирээдүй 

амласан  урамшууллын зарчмууд нь ажилчдыг өөрийн компанийн нэг 

хэсэг болох, бизнес эрхлэгчдэд бий болсон аливаа давуу байдлыг 

өөрийнх нь мэт хүлээн авдаг болоход түлхэц үзүүлсэн байна. Бизнес 

эрхлэгчдийн  бизнесийн гол зорилго улс үндэстэндээ үйлчлэх тул тэдний 

ажилчид ч үндэсний үзэлтэй болж эхэлсэн юм. Ажилчид компанидаа 

ажилласнаараа үндэстэндээ хувь нэмрээ оруулж байна гэдэгт итгэж 

эхэлсэн. Компанийн дүрмээр тэдний ажлын эрхэм зорилго нь 

үндэстэндээ өрөө төлж буй хэрэг хэмээн зааварчилдаг байсан бөгөөд  

удирдлагууд нь амжилтанд хүрэхийн тулд “үндэстнийхээ ирээдүйн 
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төлөө өөрийгөө бүрэн зориулах” хэрэгтэй хэмээн уриалдаг  байжээ. 

Түүгээрч барахгүй менежерүүд бизнесийн удирдлагын зэрэг зиндаанд 

хүний эзэлж буй байр суурь чухал биш хэмээн үзэж “доод 

зэрэглэлийнхэн үйлдвэрийн дэвшил ажлын барныхаа уялдаа холбоог 

ухамсарлуулах” алхмыг хийж эхэлсэн. Тэд уг санаагаа амьдралд 

хэрэгжүүлэн Мейжигийн Асабуки Эйжи, Дан Такума нарын адил 

ажилчидтай хамт хоолны газарт хоол идэх, ажлын нөхцлийг өөрийн 

биеэр шалгах, үйлдвэрүүдээр явж бодит байдалтай танилцах зэргээр 

ажилчиддаа заан сургах зүйлсээ давтдаг байжээ.  

 Бүх удирдлах ажилтан ажиллагчиддаа ийм анхаарал тавьж байв 

уу?  Уг анхаарал нь үнэхээр үнэн сэтгэлээсээ байсан уу? Бүх ажилчид 

улс орныхоо төлөө өөрсдийгөө үл анхааран компанийнхаа төлөө 

ажилладаг байсан уу? Харамсалтай нь  үгүй гэсэн хариулт гарна. 

Нийгмийн тогтолцоо бол хүмүүсийн бүтээгдэхүүн бөгөөд хэзээ ч төгс 

байдаггүй.  Харин Мейжигийн үндэсний үзэлтнүүдийн бий болгосон  

эдийн засгийн тогтолцоо бизнес эрхлэгчид, хөлсний ажиллах хүчний 

аль алинд хүн бүрийг гадуурхалгүй багтаасан, хүн бүрийг хэрэгцээтэй 

гэж үнэлсэн хамтын хүчин чармайлт дээр суурилсан нэр төр, утга 

учиртай амьдрах боломжт олгосон нь маргаангүй юм. Ажилчид, 

удирдлагын хооронд зөрчилдөөн байсан ч  Японы аж үйлдвэржилтийг 

түргэн хурдацтай нөхцөлд уг харилцаа бүхэлдээ бусад хүчирхэг 

улсуудынхаас харьцангүй эвтэй, өв тэгш байсан. Өнөөг хүртэл 

үргэлжилж буй энэ түүхийг дүгнэн авч үзвэл “материаллаг баялгаас илүү 

“сэтгэл санааны шагналыг” үнэлдэг Японы эдийн засгийн оролцогчид 

үнэхээрийн ухаалаг бус. Тэд номлолд автагдсан нь тодорхой. Гэвч 

өөрийн зорилго, гишүүнчлэлд баталгаатай итгэлтэй   тэд  9-17 цагийн 

хооронд  өндөр цалин авч сайн ажиллаж,  үлдсэн хугацааг утга учиргүй 

амьдралаар өнгөрүүлэхээс өөр арга зам байхгүйг ухаарах хангалттай 

мэдрэмжтэй байсан бизээ.    

 Хамтын үйлдвэрийн газарт ажиллах  оролцоо бас  бизнес 

эрхлэгчдийн дунд, бизнесийн байгууллагууд болон төр засгийн  

хоорондын харилцаа  холбоонд тусгалаа олсон байна. Төр засаг 

Мейжигийн эхэн үеэс эдийн засгийн модернизацыг ихэд сохирхсон  

бөгөөд хувийн бизнес эрхлэгчдийн үүрэг хариуцлага болон 

менежментийг тодорхойлох үйл явцад гол үүрэг гүйцэтгэсэн юм.  Төр 

засгийн  албан хаагчид аж үйлдвэрийн арга  зам, импортын технологи 

зэрэгт суралцахаар Өрнөдийн улс орон руу явдаг байсан бөгөөд эргэн 

ирээд үйлдвэр байгуулж удирддаг байсан. Өөрчлөлт шинэчлэлтийн  

арваад  жилд тэд олон тооны үйлдвэрүүд байгуулж, орчин үеийн 
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банкны системийн үндсийг тавьж,  орчин үеийн харилцаа холбооны 

эхлэлийг тавьсан юм. Хэдийгээр эхний үед албан хаагчид эдийн засаг 

дахь төр засгийн идэвхтэй оролцоог түр зуурын хэмээн үздэг байсан ч 

тэд хийх ёстой зүйлсийг хийсэн.  Бакуфугийн  үеэс өвлөн авсан  эдийн 

засаг  “үндэстний оршин тогтнолыг  аюулын ирмэгт хүргэсэн”,  “ 

хүмүүс” нь өөрсдөө ажил хийх нөөцгүй,  сэдэл тэмүүлэлгүй байсан тул 

арга замыг нь зааж сургах шаардлагатай байв. Юутай ч албан 

хаагчдын хэлсэн үг, тогтоол зааварт эдийн засгийн хөгжлийг төр 

засгийн газрын бус харин ард иргэдийн  үүрэг хариуцлага хэмээн 

онцолдог байсан. Бушидог мөрддөг самурайн үндэстний хувьд хүн 

бүрийг өөрийн ариун үүргээ гүйцэтгэхийг шаардаж байсан. Иймээс эх 

оронч бус хэмээн тодорхойлогдсон социалистуудаас бусад нь хэзээ ч 

үндэсний болгох үйл ажиллагааг анхаарч байгаагүй. Японы үндэсний 

үзэл хувь хүмүүсийн санаачлагад итгэдэг байсан.  

 1880-аад оны үед санхүүгийн хямрал, засгийн газрын зардлыг 

бууруулах  шаардлагаар Сангийн сайд Мацуката Масаёши хувьчлалын 

бодлого шийдвэр гаргаж засгийн газрын эзэмшлийн ихэнх үйлдвэр, 

уурхайг хувийн бизнес эрхлэгчдэд худалдсан байна. Тэрээр “засгийн 

газрын үндсэн үүрэг бол олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах,  

нийгмийн  амар амгаланг бүрдүүлэх явдал” гэж  тунхаглажээ. “Засгийн 

газар  аж үйлдвэр болон худалдааны салбарт бусадтай өрсөлдөх ямар ч 

шаардлагагүй. Боловсрол,  зэвсэгт хүчин, цагдаа зэрэг асуудлууд 

засгийн газрын хүрээнд хамаарах бол худалдаа, аж үйлдвэрийн 

асуудлууд энэ хүрээнээс гадуур” гэжээ. Төр эдийн засгаас бүр мөсөн 

хөндийрөөгүй бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд оролцоход хэзээд бэлэн 

байсан. Тухайлбал, татварын бодлогоор,  заримдаа шууд мөнгөн татаас 

олгох зэргээр аж үйлдвэр, гадаад худалдааг дэмжсээр ирсэн бөгөөд энэ 

оролцоо Мейжигийн үеийн түвшинд дахин хэзээ ч хүрээгүй юм.  

 Удалгүй  хувиараа бизнес эрхлэгчид “ аж үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх аугаа эх оронч үйлсэд төрийн хамтрагч, дэмжигчид” болсон 

байна.  Бизнес эрхлэгчид үндэсний эдийн засгийн хүчин чармайлтад 

төр засгийн харьцангуй хязгаарлагдмал ч гэсэн идэвхтэй оролцоог 

угаас  шаардлагатай гэж үзэж байсан. Төр бол үндэстний нэгэн хэсэг 

бөгөөд бусдад байхгүй эрэх мэдэлтэй гэж үзсэн.  Өөр хоорондын 

маргаан зөрөлдөөний үед хөндлөнгийн шүүгч эвлэрүүлэгчийн үүрэг 

гүйцэтгэх төр засгийн эрх мэдлийг бизнесийн лидерүүдэд таалж байв.  

Японы бизнесменүүд хоорондоо хамтран гадаад дэлхийн эсрэг 

өрсөлдөх нь зүйтэй хэмээн ихэнхдээ үздэг байсан ч заримдаа  

өрсөлдөөний сэтгэлгээ давамгайлж нэг нь нөгөөгөө дарах гэдэг байжээ.  
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 Өөр хоорондын тэмцлийн нэг тод жишээ бол хоёуланг  

дампуурлын ирмэгт хүргэсэн Мейжигийн үеийн хоёр том усан онгоцны 

компани болох Мицубиши Шиппинг Лайнс, Юнайтед Транспортэшн 

Компанийн хооронд өрнөсөн “халз тулаан” юм. Бизнесийн хүрээлэл 

үндэсний эдийн засагт учрах аюулыг мэдэрч засгийн газраас уг 

зөрчилдөөнийг болиулах арга хэмжээ авахыг хүсчээ. Мицубишигийн 

төлөөлөгчид  өрсөлдөөнийг зохицуулах нь засгийн газрын  оролцох 

асуудал биш гэж үзсэн боловч хэрэв үүнийг “хамгийн тэсвэртэй нь амьд 

үлдэх асуудал хэмээн орхивол сул нь бут цохигдоно”  гэдэгтэй санал 

нэгтэй байжээ. Иймээс хоёр компанийн хооронд ямар нэгэн өрсөлдөөн, 

тэмцэл гарч болзошгүй байдлыг арилгахын тулд тэрээр компаниа 

нэгтгэхийг хүссэн байна.  Бага зэргийн өрсөлдөөн тийм муу зүйл биш, 

харин үндэсний эдийн засагт аюул учруулж болзошгүй хориглоогүй 

өрсөлдөөнийг  засгийн газар зохицуулах хэрэгтэй. Үндэсний ашиг 

сонирхлыг хамгаалах нь засгийн газрын үүрэг учир иймэрхүү 

зохицуулалт  “хууль бус хөндлөнгийн оролцоо” гэсэн ойлголт өгөхгүй. 

Багахан өрсөлдөөн гэдгийг  “бизнес эрхлэгчийн бие даасан сүр сүлд” 

хэмээн ойлгодог байсан бөгөөд  бизнесийн үйл явц болон өсөлт хөгжилд 

бүхэлд нь маш үр ашигтай байсан. “Бизнес эрхлэгчийн бие даасан сүр 

сүлд” гэдэг нь яг ямар утга илэрхийлж буй нь тодорхой бус байна. Хэрэв 

энэ нь  Фукузавагийн гадаадынхны эсрэг өрсөлдөх үндэсний мэдрэмж 

гэсэн утгатай бол өөрийн улсдаа өрсөлдөөнийг дэмжих гэдэг нь хүн бүр 

хамгийн их хүчин зүтгэл гарган хөгжүүлэх гэсэн утгатай  байж болох 

юм. Нотолгоо нь тодорхой бус илэрхийлэгдсэн байв. 

 Бүхэлд нь авч үзвэл Японы бизнес эрхлэгчид дотоод өрсөлдөөнийг  

хяналтанд байлгахыг  хүсдэг байжээ. Засгийн газрын гаргасан 

зохицуулалтыг ихэнх нь хүлээн авч, засгийн  газарт анхаарлаа 

хандуулах өөр асуудал буй хэмээн үздэг байсан хүмүүс  өөрсдөө хянах 

бэлтгэлтэй болсон. Ийм ерөнхий уур амьсгалын хүрээнд үүссэн картель, 

трест буюу “бүлэглэл” (зайбацу, Дэлхий хоёрдугаар дайны дараа 

кейрецу) болон олон худалдааны холбоод гишүүн бизнес эрхлэгчдийг 

байнгын хамтын ажиллагаатай байлгах үүрэгтэй үйл ажиллагаа 

явуулдаг байсан. Хэдийгээр засгийн газар энэ үйл явцыг санаачлаагүй 

ч  уг үйл ажиллагааг хуулиар дэмжсэн.  Бизнесийн нийгэмлэгийг 

бүрдүүлэгч  засгийн газар, хувийн компанууд бие биенийгээ холбоотноо 

хэмээн үздэг байсан бөгөөд түүгээрч үл барам нэгэн армийн нэгжийн 

хувьд  “аж үйлдвэржилтийн хөгжлийн зүг  аугаа эх оронч үзэлт ... 

хамтрагчид” байсан  юм.  
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Дайсныхаа хэлийг судлахуй  

 

Би Өрнөдийн эдийн засгийн ойлголтын нөлөөг дүгнэхээс өмнө өөр 

нэг сэдвийн талаар хөндөх ёстой. Мейжигийн үед эдийн засаг өсөлтийн 

чиглэлээр өөрчлөгдөж, эдийн засгийн практик ажиллагаа эрс 

өөрчлөгдсөнийг Европ, Америкийн эдийн засгийн шинжлэх ухааныг 

гаднаас оруулж ирсэнтэй холбож болох уу?  Үгүй, тийм боломжгүй. 

Өрнөдийн эдийн засгийн  ухаан бизнесийн боловсролд гүнзгий 

нөлөөлж, Японы эдийн засгийн онолын эрдмийн сэтгэлгээнд бүхэлдээ 

шингэж, нэвчсэн хэдий ч ийм хариулт гарна.  

 Японд эдийн засгийн ухааныг заасан анхны сургууль бол 1858 

онд байгуулсан Фукузава Юкучигийн  Кейёо Гижүки сургууль юм. 

Эхэндээ энд ихэвчлэн хэл заадаг байсан бөгөөд 1867 онд Фукузава 

Фрэнсис Вейландсын Улс төрийн эдийн засгийн ухааны үндэс хэмээх 

номыг сургалтын төлөвлөгөөндөө оруулан эдийн засгийн ухааныг 

заавал үзэх хичээл болгосон байна.   Мөн 1877 онд Японы анхны  

“Токиогийн эзэн хааны их сургууль” эдийн засгийн ухааныг  сургалтын 

төлөвлөгөөндөө оруулсан байна. Уг сургууль ч 1850 оны дунд үеэс үйл 

ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн, засгийн газрын албан хаагчдыг бэлтгэх 

зорилготой  хэлний сургуульд (Баншо Ширабесу, Бүдүүлгүүдийн хэл 

бичгийн судалгааны хүрээлэн) суурилж үүссэн.. Эдийн засгийн ухааны 

хичээлийн анхны профессор багш бол Японы урлаг судлалаар 

алдартай, Бостоны музей, мөн Вашингтоны музейд бүрэн цуглуулга 

гаргасан Бостоны философч Эрнест Феноллоса байсан юм. Тэрээр 

Америк, Англи, Германы эдийн засагчид Рошер, Лист, Ж.С.Милл, 

Жевонс, Маклиодын элдэв үзэл санааг оюутнуудад заадаг байсан 

бөгөөд оюутны лекцийн тэмдэглэлийг үзэхэд сайн ойлгоогүй нь 

харагддаг. Тэмдэглэлд  тухайлбал, Маклиодын талаар авч үзсэн гэж 

үзвэл дараах зүйлсийг тэмдэглэсэн байдаг. Үүнд: “Ноён Маклиод улс 

төрийн эдийн засаг бол арилжааны  шинжлэх ухаан гэж хэлсэн. Тэр 

бүх зүйлийн нийтлэг тайлбарыг олохыг хичээж байсан. Тэр арилжиж 

болох тоо хэмжээ ... эрэлт, нийлүүлэлтийн хууль, үйлдвэрлэлийн 

зардлын хууль, ханамжийн хууль, хөдөлмөрийн хуулийг  сургадаг.  Ийм 

төрлийн баталгаа зөндөө байгаа боловч бүгд үнэ цэнэгүй бөнөөд УТЭЗУ-

ны бодит хэрэглээ бол бодитой үйлчилж буй тодорхой хүчийг олох явдал 

юм.”  

 Бизнесийн анхны сургуулийг Япон улсаас АНУ-д суух анхны 

элчин сайд Мори Аринори 1875 онд байгуулжээ. Сугиями Чухейгийн 
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бичсэнээр Мори нь “дэвшилт либерализмд итгэдэг  бөгөөд удаан 

хугацаанд ноёрхсон феодалын дэглэмийн төгсгөлийн жилүүдэд оюуны 

уур амьсгалыг сэргээсэн  Японы соён гэгээрүүлэгчдийн нэг байсан аж. 

Тэр дараа нь ихэнх хүмүүсийн адил хэт үндэсний үзэлтэн болсон”. 

Үүний өмнө тэрээр дэвшилт либерал үндэсний үзэлтэн буюу Оросуудын 

нэрлэдгээр “Өрнөдийг баримтлагч” байсан.  Тэр Япон улс Барууны арга 

хэрэгслийг аль болох түргэн ашиглах гэж  үздэг  модернизацын үйлсэд 

бие сэтгэлээ зориулсан хүн байсан. Баруунынхантай адил болохыг тун 

чухалчилж Япон хэлийг  “Англи хэлний оновчтой хувилбараар” солих 

(Япончууд орчин үеийн эдийн засаг, улс төрийн үг хэллэгийг хэрэглэж 

чадахгүй гэсэн үүднээс) санаатай байжээ. Мори Вашингтонд байхдаа 

Америкийн хэд хэдэн эрдэмтэн судлаачдад хандаж тэднээс Япон 

хэрхэн боловсролын түвшин, оюун санааны түвшин, ёс суртахуун 

болон бие махбодын хувьд сайжрах талаар өөрсдийн бодлыг түүнтэй 

хуваалцахыг хүссэн байна. Тэр “Боловсролын үр нөлөө дараахь 

асуудалд хэрхэн нөлөөлөхийг, үүнд 1. Улс орны материаллаг хөгжил 2. 

Худалдаа 3.  Хөдөө аж ахуйн болон аж үйлдвэрийн ашиг сонирхол  4. 

Ард түмний нийгмийн, ёс суртахууны, бие махбодын нөхцөл  5. Хууль, 

төр засагт үзүүлэх нөлөө” талаар хариулт авахыг хүссэн. 

Эрдэмтэд ч зөвлөгөө өгөх сонирхолтой байв. Амхерст коллежийн 

профессор Ж.Х.Стил Японы элчин сайдад ийнхүү зөвлөжээ.  

Баялгийг үйлдвэрлэл, хуримтлал далайн түрэлтийн хуультай яг 

адил маш нарийн хуулийг дагадаг. Нийтийн эдийн засгийн 

ухаан баялгийн ухаан бол одон орон судлалын шинжлэх ухаантай 

адил үнэн бөгөөд сайхан. Засгийн газрын санхүүгийн  чиглэлийн 

хууль тогтоохдоо гаргасан бүх алдаа, бизнесийн үйл ажиллаанд 

гаргасан бизнес эрхлэгчдийн алдаа бүр  уг шинжлэх ухааныг үл 

тоосонтой холбоотой байдаг. Уг шинжлэх ухааны мэдлэгтэй болох  

нь бүх улс оронд чухал бөгөөд  энэ мэдлэгийг тийм ч амархан олж 

авч чадахгүй.  Энэхүү шинжлэх ухааны гол зарчим маш сайн 

үндэслэгдсэн боловч  энэ нь нэн төвөгтэй, зөвхөн сайн судалсан 

хүн л бүрэн эзэмшиж чадах шинжлэх ухаан юм.  

Боловсрол мэдээжээр оюун ухааныг дасгалжуулдаг. Иймд Стил 

“Арилжааг хөгжүүлэхийн тулд боловсролыг бүрэн гүйцэд, бүх нийтийн 

болгохыг” зөвлөсөн байна. Принсетоны их сургуулийн ерөнхийлөгч 

Жеймс Маккош  “Бусад улсуудад шаардлагатай бүтээгдэхүүн, өөрийн 

улсын хэрэгцээг мэддэг боловсорсон худалдаачидтай улс л зөвхөн 
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арилжаа хийж чадна” гэж сануулсан бол Рутгерсийн их сургуулийн 

профессор  В.Х.Кемпбел ийнхүү хэлжээ:  

“Үндэсний хөгжил цэцэглэлт нь хүн амын гар дээрх баялгийн 

хуримтлал, худалдаа, арилжааны үйл ажиллагаа, улс орны 

үйлдвэрлэлийн өсөлт, хүн амын ерөнхий өсөлт зэргээс бүрэлдэн 

тогтдог. Материаллаг өсөлтийг эдгээр нөхцөлүүд нь ард түмний аз 

жаргалтай, хангалуун амьдралтай байгаагийн тодорхой нотолгоо 

бөгөөд тэр нь баялгийг бий болгоход багагүй хувь нэмэр оруулдаг. 

... Боловсрол бол хувь хүний сэтгэлд нөхцөл байдлаа сайжруулах 

хүслийг бадрааж, аливаа арга замыг бодож олох, түүнийгээ 

хэрэгжүүлэх  эрмэлзэлтэй болгодог”.  

Тэрээр мөн худалдаа арилжаа нь улс орныг бие биетэйгээ 

энхтайванч харилцаа холбоо тогтооход зуучилдэг гэж үзжээ.  

 Ийм олон зөвлөгөө авч, Америкийн хөгжил цэцэглэлтийг 

биширсэн Мори 1873 онд Японд эргэн ирээд Токиогийн зөвлөлөөс энэ 

бүгдийг хэрэгжүүлэх сургууль байгуулах газар хүссэн байна. Мөн эдийн 

засгийн ухааныг заах “тохиромжтой Америк профессор” хөлслөх мөнгө 

хүсчээ. Түүний хүсэлтийг хүлээн авснаар хожим нь Хитоцубашигийн их 

сургууль болсон Шохо Кошужо (Худалдааны мэргэжлийн сургууль) 

хэмээн нэрлэсэн сургуулийг байгуулсан байна. Энэхүү сургуулийн 

удирдах зөвлөлийн гурван итгэмжлэгдсэн гишүүний нэг Фукузава 

Юкичи  сургуулийн боловсролын чиглэлийг тодорхойлон, түүнийг 

үүсгэн байгуулах шалтгаантай холбон сургуулийн танилцуулгыг 

боловсруулжээ. Энэ нь Америкчуудын өгсөн зөвлөгөөнөөс нэлээн 

ялгаатай байсан юм. Танилцуулгад бичихдээ :  

Өнгөрсөн хугацаанд Япончууд өөрсдийгөө  гадаад ертөнцөөс  

тусгаарласан байхад зөвхөн худалдаачид л дотоод худалдааг бий 

болгосон бөгөөд тэдний хувьд тэнд ямар ч бизнесийн боломжийг 

алдахгүй байхаар ухаалаг хийсэн юм. Харин одоо гадаад 

худалдаа эхэлж бүх зүйл маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Саяхныг 

хүртэл худалдаачдын чадвар, баялаг зөвхөн хувийн зүйлс байсан. 

Одоо худалдаачид Өрнөдийн худалдаачидтай хэрхэн хамтран 

ажиллахыг мэдсэнээр өөрийн олон нийтийн үүрэг хариуцлагыг 

мэдрүүлдэг байх ёстой. Өрнөдийн улс орон бүрт  худалдаачид 

байгаа газар  худалдааны сургуулиуд байдаг.  Феодалын үед 

Японд  самурай  нар байгаа газарт  сэлмийн сургууль байсантай 

адил юм. Тулалдаж тэмцэлдэнэ гэдэг бол сэлмийг ашиглана гэсэн 

үг бөгөөд урьд нь сэлмийн тулааныг сураагүй хэн нэгэн 
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тулалдааны талбарт очиж чаддаггүй байсан. Үүнтэй адил 

бизнесээр тэмцэлдэх үед бизнесийн ур ухааныг гүнзгий 

эзэмшээгүй хүн  гадаадын бизнес эрхлэгчидэй өрсөлдөж чадахгүй 

билээ.  

Япон оюутнуудад эдийн засгийн ухааны хичээл заах 

тохиромжтой Америк хүн болох доктор Уитниг Нью-Иорк дахь Японы 

элчин сайд, дараа нь Японы банкны дэд ерөнхийлөгч, Токио мужийн 

захирагчаар ажилласан Томита Тецуносуке санал болгосон байна. 

Томитагийн эдийн засаг, бизнесийн боловсролын  талаархи хувийн 

үзэл бодол нь Шохо Кожуёогийн итгэмжлэгдсэн удирдах зөвлөлийн 

гишүүдийнхтэй ижил байжээ. Тухайлбал, тэрээр Америкийн 

протекционист үзэлтэн Хенри Кэриг  маш их хүндэлдэг байсан бөгөөд 

түүний 1859 онд бичсэн  Нийгмийн шинжлэх ухааны зарчмууд номыг 

өөрийн найз Инукай Цуёошигоор хөрвүүлүүлэн, өмнөх үгийг нь өөрөө 

бичсэн байна. Тэрээр Кэри түүнд гадныхнаас болгоомжлон тэдний 

Азид хийж буй үйлдэл бүрийг анхааралтай харж бай хэмээн захиж 

байсныг өмнөх үгтээ дурьджээ. Мөн тэр Листийн Үндэсний систем 

номын орчуулгын өмнөх үгт  Япончуудад Адам Смитийн “космополит” 

зарчмын эсрэг байхыг сануулсан байна.  Томитогийн сонгосон Уитни  

шинэ ажил олгогчийнхоо хүсэл, эрхэмлэдэг зүйлсийг бүрэн ойлгоогүй 

бөгөөд бизнесийн бушидогийн  Япон дайчдад багшлах чадваргүй 

болохыг нь ойлгосон байна. Иймээс ч түүнийг практик бизнесийн 

асуудлууд дээр  мэргэшсэн хоёр Америк багшаар сольсон юм. Сугияма 

“Хэдийгээр үндэсний үзлийн амин сүлд сургуулийн үндэс байсан ч 

худалдааны сургуульд зааж байсан улс төрийн эдийн засаг бол сонгодог 

улс төрийн эдийн засгийн дэлгэрсэн хувилбар л байсан.” гэж хэлжээ.     

Ерөнхийдөө эдийн засгийн үйл ажиллагаа ч иймэрхүү зөрчилтэй 

байсан. Эдийн засгийг бусдаас илүү их сонирхдог Японы сэхээтнүүд 

гарт нь  тааралдсан бүгдийг уншин орчуулдаг байжээ. Аль болох олон 

Өрнөдийн ном зохиол унших нь Япон улсыг гайхалтай соёл 

цэцэглэлтэнд хүргэнэ гэж үздэг байсан бөгөөд зөвхөн ганцыг сонгон 

авах боломжгүй гэж үздэг байжээ. Японы гэгээрлийн зарчим бол “ 

дайснаа судлах” гэсэн утгатай байж.  

 Хамгийн анх гаднаас оруулж  ирсэн онолын урсгал сонгодолг 

либерал урсгал байсан ч энэ нь төгс хэлбэрээрээ байгаагүй юм. Японы 

сэхээтнүүд Өрнөдийн орнуудын хэлнээс зөвхөн голланд хэлийг мэддэг 

байсан тул түүнийг Өрнөдийн үзэл суртлыг нэвтрүүлэх хэл болгосон 

байна. Тухайн үеийн Голланд улсын эдийн засгийн үзэл бодолд засгийн 
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газар бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, хяналт тавих ёсгүй гэсэн 

үзэл давамгайлдаг байжээ. 1862 онд  профессор  Саймоныг 

Виссерингийн шавь болгон илгээсэн бөгөөд тэрээр Англи, Францын  

эдийн засгийн онол судлагч эксперт, Бастиа, Жон Стюарт Миллийн  

үзлийг дагагч маш сайн багш байсан юм. Түүний хоёр Япон шавь 

Мейжигийн үеийн либерал эдийн засгийн хамгийн зөв онолч, 

тайлбарлагчид байсан аж. Япончуудад  эдийн засгийг  танилцуулсан 

анхны ерөнхий ойлголтын номыг Баншо Ширабешод голланд хэлний 

багш байсан Канда Такахира 1867 онд орчуулсан байна. Энэ ном нь 

Уиллям Эллисийн Нийгмийн эдийн засгийн үндэс хэмээх ном байсан аж.  

 Япончуудын орчуулга  тэдний  эртний ихэнх орчуулгын адил илүү 

чөлөөтэй сэтгэсэн, яг байгаагаар нь орчуулах бус харин чөлөөт 

тайлбарыг оруулсан, орчуулагч онолыг итгүүлэх аястай байжээ. 

Тухайлбал, Канда хувь хүн хөрөнгөжих талаар либерал онолын 

нотолгоог  цааш нь хөгжүүлж ёс суртахууны хэмжээс нэмж өгсөн байна. 

Тэрээр “Зарим хүмүүс ухаалаг байхад зарим нь мунхаг байдаг. Зарим 

хүмүүс хөдөлмөрч байхад зарим нь залхуу байдаг. Зарим хүмүүс арвич 

хямгач байхад зарим нь үрэлгэн байдаг. Ухаалаг, хөдөлмөрч, хямгач 

хүмүүс баяжиж, мунхаг, залхуу, үрэлгэн хүмүүс зөвхөн ядуус болдог нь 

байгалийн жам. Хөрөнгө мөнгөний тэгш бус байдлыг арилгах гэж 

оролдох нь баян хүнээс хөрөнгийг нь хулгайлан ядуу хүнд өгч буйгаас 

ямар ч ялгаагүй. Үүний эцэст үр ашигтай зүйлсийг хориглон, муу 

зүйлсийг дэвэргэх болно” хэмээн бичжээ.  

 Харин Фукузава эсрэгээр  1867 онд өөрийн орчуулсан Улс 

төрийн эдийн засгийн танхимын боловсрол олгох сургалт, мөн 

Өрнөдийн улс орнуудын нөхцөл байдал (хоёрдугаар боть) номон дахь үл 

үзэгдэх гарыг тайлбарласан бүлгийг орхин  материаллаг хувийн ашиг 

сонирхлыг зөвтгөсөн хэсгийг таниулахыг хүсээгүй байна.   Ерөнхийдөө 

амин хувийн сонирхлын талаархи Фукузавагийн  үзэл бодол 

тодорхойгүй байсан. Түүний гүн гүнзгий хамтлаг үндэсний үзэл хувийн 

ашиг сонирхлыг эсэргүүцэхэд хүргэсэн. (энэ нь мөн түүний дотоод 

өрсөлдөөнийг эсэргүүцдэг үзэлд нь нөлөөлсөн) Гэхдээ түүний үзэл бодол 

аяндаа өөрчлөгдсөн аж. Тэрээр 1877 онд бичсэн Минкан засчи хэмээх 

өгүүлэлдээ “Хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг тусын үндэс юм”, 

харин дараагийн эссендээ “Худалдаачин бүрийн хувийн ашиг 

хуримлагдсанаар Япон улсыг бизнесийн ертөнцөд аугаа амжилтанд 

хүрэхэд маш их хувь нэмэр оруулна” хэмээн тус тус бичжээ. Энэ нь 

хэдийгээр түүний “гадныхны  эсрэг өрсөлдөх амин сүлд” гэсэн утгатай 

“тусгаар тогтнолын амин сүлд” хэмээх үзэлтэй төстэй мэт  боловч  
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Фукузавагийн “амин” буюу “хувийн ” ашиг сонирхол хэмээх ойлголт нь 

Марксизмын “ангийн ухамсартай” нэг төрөл байсан юм. (Шибусава 

Эйчигийн үзлээр энэ бол зөвхөн өөрийн төлөөх хувийн ашиг сонирхлоос 

илүү өөрийгөө нийгмийн нэг хэсэг бөгөөд тэдний адил хэрэгцээтэй 

хэмээн үздэг “зорилго, эрмэлзэлтэй” хувийн ашиг сонирхол байжээ.) 

 Гадаад худалдаа болон протекционист бодлогын талаар үүнтэй 

адил олон ургальч санаа давамгайлж байв. Багш нар ихэвчлэн 

протекционист үзлийг хамгаалдаг байсан ч чөлөөт худалдааны онолыг 

хичээлийн төлөвлөгөөндөө оруулдаг байжээ. Протекционист үзэлтнүүд 

Листийг мэддэг болохоос өмнө тэдний шилдэг мэргэжилтэн  байсан 

Хенри Керигийн үзлийг  1871 онд ишлэл болгож байсан. Листийн 

бүтээлийг 1874 онд орчуулж, түүнээс хойш 10 жилийн дараа дахин  

орчуулсан байна. 1878 онд Тагучи Юкучи 24 настай байхдаа чөлөөт 

худалдааг дэмжсэн Чөлөөт худалдаа бүхий Японы эдийн засаг номоо 

хэвлүүлсэн бөгөөд жилийн дараа илүү гүнзгийрүүлэн Токиогийн эдийн 

засагч хэмээх сэтгүүлийг бий болгожээ. Тэрээр  банк болон бусад 

асуудлын талаар Сангийн яаманд зөвлөгөө өгдөг “гадаадын ажил 

олгогч”  А.А.Шандтайтай уулзан ярилцсан бөгөөд үүнийгээ Эдийн засагч 

сэтгүүлийн дугаарт хэвлүүлжээ. Тэр Япон улс ийм төрлийн өөр сэтгүүл 

бий болгох хэрэгтэй гэсэн бол Шанд түүнд Япон улс ийм төрлийн сэтгүүл  

ахиухан гаргах хэмжээнд арай л хөрөнгөжөөгүй байна гэж хариулж 

байжээ. Тэрээр дараа нь “Хэдийгээр энэ ярилцлагын  жирийн нэг хэсэг 

байсан ч түүний уг хариулт надад маш их нөлөөлсөн. Би түүнд хэзээ 

нэгэн цагт  эдийн засгийн улирал тутмын сэтгүүл гарган танд үзүүлэх 

болноо хэмээн амласан юм.” гэжээ.   1880 онд  энэхүү улирал тутмын 

Шинэ Токиогийн эдийн засгийн тойм сэтгүүл гарсан бөгөөд эрхлэгчийн 

хамгийн анхны  буланд өөрийн байр суурийг илэрхийлжээ. Үүнд:  

Үндэсний эдийн засаг өөр ертөнцийн эдийн засаг биш, мөн 

хувийн эдийн засаг ч биш. Улс бүр өөрийн арьсны өнгө, хэл, ёс 

заншил, хууль, соёл иргэншилтэй, Тийм учраас тэдний сонирхол 

өөр өөр, мөн эдийн засаг нь ч өөр байдаг. Бүх улс орныг өөр өөр 

сонирхолгүйгээр, маргаан тэмцэлгүйгээр нэг нийгэмд нэгтгэх 

боломжгүй байдаг шиг бүх дэлхийд тохирсон эдийн засгийг бий 

болгох нь мөн адил боломжгүй юм.  

Жил гаруйн хугацаанд хоёр сэтгүүл өөрсдийн нотолгоог дахин 

дахин гарган хэлэлцүүлсээр байв.  Тэдний  үзэл суртлыг хүлээн аваагүй 

хүмүүс протекционист бодлогыг дэмждэг болжээ. Эхэн үедээ чөлөөт 

худалдааг дэмждэг байсан Фукузава прагматик  болсон байна. Тэрээр 
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“Сонголт нь тухайн улс орны нөхцөл байдлаас шалгаалдаг. Британи 

зэрэг ард иргэд нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүнээ 

үйлдвэрлэдэг, түүнийг дэлхий даяар ашигтайгаар экспортолдог улс 

оронд ихэнх эрдэмтэн, оюутнууд чөлөөт худалдааг  дэмждэг. Харин 

байгалийн бүтээгдэхүүн ихтэй ч тийм ч их өргөн хэрэглээний 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээгүй байгаа Америк зэрэг улсад   протекционист 

үзлийг  илүү эрхэмлэдэг” хэмээн бичжээ. Мөн тэр мэдээж хүчирхэг 

Америкийг Азийн жижиг улстай харьцуулшгүй. Гэхдээ мерканталист 

Япон улсад давуу тал бий болох ёстой гэж хэлсэн байна.  

 Энэ хугацаанд Барууны эдийн засагчдын орчуулга маш хурдан 

нэмэгдсэн бөгөөд чөлөөт худалдааг эрхэмлэгчид, протекционист үзлийг 

дэмжигчдийн  бүтээлүүд нэгэн зэрэг  залгуулан гарсаар байсан. 

Үндэстний баялаг номын орчуулга 1884 онд хэвлэгдэж эхэлсэн бол 

таван жилийн дараа л Фридрик Листийн Улс төрийн эдийн засгийн 

үндэсний систем  ном Японд худалдаанд гарсан байна. Моррис Сузуки  

үүнийг Японы протекцинист үзлийн хөгжилд оруулсан  маш чухал хувь 

нэмэр хэмээн онцгойлон тэмдэглэжээ. Листийн бүтээлийг орчуулсан 

Ошима Садамуци  Британийн сонгодог “төрөлх либерал үзлийн” 

сургуулийг  “Хүмүүсийг эрх чөлөө гэдэг үгээр өөрсдөдөө татдаг. Гэвч улс 

төрийн эрх чөлөө, гадаад худалдааны эрх чөлөө хоёр бие биеэсээ эрс 

ялгаатай зүйлс. Улс төрийн эрх чөлөө улс орныг чөлөөлдөг бол гадаад 

худалдааны эрх чөлөө бусад улсыг золиослон нэг улсыг чөлөөлдөг” 

хэмээн зоригтой  бичсэн байна. Мөн тэрээр:  

Хэрэв бүх алим Английн газар нутагт унадаг бол бид бүх алим  

дэлхийн бүх улсын газар нутагт унадаг гэж төсөөлж болно. Гэвч 

улс төр, хууль, эдийн засгийн үүднээс авч үзвэл Англид 

тохиромжтой зүйлс Францад тохирохгүй байж болно, улс 

орнуудын хувьд хуучин, шинэ, том, жижиг, хүчтэй, сул байж 

болно. Тэдний байр суурь, цаг уур, ёс заншил зэрэг нь мөн 

холбоотой байж болно. Гэвч энд Английн хэд хэдэн ном уншаад 

л түүнийгээ нөхцөл байдал, хүн ам, баялаг, давуу байдал зэрэг нь 

бүхэлдээ өөр өөрийн улсад хэрэгжүүлэхийг хүсдэг хүмүүс  байх 

юм.  

Бизнес эрхлэгчдийн дунд уг үзлийг дагагчид улам бүр цөөрсөн 

байна. Японы “соёл иргэншилд” зовнисон хүмүүсийн хичээл зүтгэлийн 

ачаар 1880-аад оны Баруунжилт илүү гүнзгий хурдан явагдаж, ямар ч 

байр суурийг дэмжихүйц Өрнөдийн олон нэро хүндтэй эрдэмтдийн 

бүтээлтэй танилцсан бөгөөд тэдний дундаас өөрийн шинэчлэлтийн 
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загварыг зүгшрүүлэхдээ сонгол хийх боломжтой болсон юм.  Тэд 

Смитээс илүү Листийг сонгодог байсан. Дэлхий даяар Германы нөлөө 

нэмэгдэж, улс төр, эдийн засгийн хувьд ч идэвхитэй байсан үед Японыг 

хөдөлгөж байсан удирдагчид урьдач нөхцөлийг нь хүлээн зөвшөөрч 

хуваалцаж байсан тул  Германы онолд илүү итгэдэг байсан.  

 Өөрчлөлт шинэчлэлтийг дагалдсан  үйл ажиллагааны зааглалын 

дагуу “ажил хэрэгч хүмүүс” болон эрдмийн эдийн засагчид салангад үйл 

ажиллагаагаа явуулах болж аажимдаа холбоо тасарчээ.(мэдээж ганц 

японд тохиолдсон үзэгдэл биш) Сонгодог эдийн засгийн ухаан бүх их 

сургууль,  бизнесийн сургуулийн  хичээлийн хөтөлбөрт чухал хичээл 

болон ордог ч илүү онол тал руу чиглэн практик ач холбогдлоо алдсан 

байна. (Хожим Марсизмд ч ийм зүйл тохиолдсон) Ингээд Өрнөдийн 

эдийн засгийн ухааныг бөөнөөр гаднаас оруулж ирж, түүнд Японы олон 

нийт маш их итгэж байсан ч эдгээр үзэл санааны аль нь ч Японы эдийн 

засгийн  хөгжилд  мэдэгдэхүйц үүрэг гүйцэтгээгүй юм. Тэдгээрийг 

Япончууд ухаараагүй эсхүл өөрийн төрөлх хандлаагыг үндэслэхэд 

ашигласан байна. Япончууд хүлээн авч, тэдний сэтгэлгээ, үйл 

ажиллагаандаа шууд нөлөөлсөн цорын ганц Өрнөдийн санал бол 

үндэсний үзэл байсан. Үндэсний үзэл Японы хамгийн нөлөө бүхий хэсэг 

элитүүдийн сонирхол, хэрэгцээнд маш сайн тохирч байсан учир тэд уг 

үзлийг хүлээн авсан байна.  

 Мейжигийн үед бий болсон эдийн засгийн тогтолцоо бараг 

зуун жил үргэлжилсэн. Түүнд нэр томьёоны шинэчлэл засвар 

болон дотоод, гадаад нөхцөлийн дагуу оруулсан тодорхой 

өөрчлөлт байгаа ч уг мөн чанар, амин сүлд нь өнөөдөр хэвээр 

үлдсэн байна.  Энэхүү амин сүлд аливаа урам зоригийн адилаар 

заншил болж төлөвшсөнөөр хамтач хандлагыг бэхжүүлж, хүний 

хувиа бодох сэтгэхүйг  хумиж өгсөн байдаг. Энэ амин сүлд 

жижигхэн Японыг  АНУ-тай  манлайллын төлөө өрсөлдөхүйцээр эдийн 

засгийн  өндөрлөгт хүрэх, энэ  байр сууриа хадгалан үлдэх хэмжээний 

хангалттай эрч хүчийг өгсөн юм. Япон улс өрсөлдөгчөө заримдаа ялдаг 

ч ихэнхдээ барахгүй байлаа. Энэ нь ижил тэнцүү хүчний хоорондын 

өрсөлдөөн биш  тул гайхах хэрэггүй. Иений ханш тогтмол унаж, Японы 

албаны хүмүүс хэрхэн амьдрах талаараа Америкийн төрийнхөн болон 

Харвардын эрдэмтдийн таамаглал, үзэл бодлыг хүлцэнгүй сонсож буй 

тухайн долоо хоног, сарууд магадгүй Японы эдийн засгийн магтаалын 

цаг үе биш байж болно.  Өрнөдийн эдийн засгийн тайлбарлагчид  

харьцангуй бууралтыг сүйрэл хэмээн тайлбарладаг бөгөөд мэргэжлийн 

зөнөг мартамхай зангаараа нэг, хоёр жилийн өмнө  бизнес, зохион 
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байгуулалтын  маш  их амжилтын шалтгаан гэж үзсэн зүйлээсээ эдүгээ 

гажиг дутагдал олохыг зорьж байна.  Өрсөлдөх, тэмцэлдэх дотоод 

чанар, чин хүсэл  байгаа цагт Япон улс цаг хугацаа өнгөрөх тусам 

өрсөлдөөнд илүү их амжилт гаргах бололцоотой юм. Хирошимо, 

Нагасакигийн үеэс илүү сөрөг эргэлт болсон ч Япончуудын энэхүү 

сүлдлэг чанарыг үндсээр нь таслахад маш удаан хугацаа 

шаардагдах бөгөөд юутай ч ийм явдал  ойрын хугацаанд болохгүй 

гэдгийг хэлэх байна.  
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