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ӨМНӨХ ҮГ 

Ядам бурхан хийгээд дагинас, номын сахиусан бүгдийн хураангуй Гэтэлгэгч Лам Очирдар, 
гэгээн алдрыг нь өгүүлэхүйеэ бэрх Суваранана дор мөргөн залбирмуй. 
Монгол оронд Бурханы шашин гурван удаа дэлгэрсний, анхны дэлгэрэлт нь Энэтхэг хийгээд 
Буянт Ли орноос дэлгэрсэн гэдэг. Дунд дэлгэрэлт нь Очирваанийн хувилгаан, шашин амьтны 
тусад хүчний хүрдэн эргүүлэгч Чингис хааны шууд удам угсааны Мөнх, Годун, Хубилай нарын 
үеэс дэлгэрч, Түмэдийн Алтан хааны үеийг хүртэл үргэлжлээд Түмэдийн Алтан хаан Богд ламын 
шашинд ихэд сүсэг бишрэл төрсний хүчээр тэр цагаас шарын шaашны хэлбэртэйгээр 
гуравдугаар дэлгэрэлтийн эхийг олжээ. Хаад ноёдоос ийнхүү шашин номыг тэтгэн хөгжүүлсэн 
нь шашин дэлгэрэхэд нэн тааламжтай гадаад нөхцлийг бүрдүүлсэн бөгөөд дотоод нөхцөл 
шашныг зөвөөр дэлгэрүүлэгч багш буяны садан, мэргэд шидтэн, сахил санваарын дуазыг 
өндөрт өргөгчдийн ач гавъяа, суралцагч сайн шавь нарын хичээл зүтгэл, сүсэг бишрэлт 
өглөгийн эздийн оролцоотойгоор шашин эрдэнэ амьтны тусын тулд наран мэт тодорхой 
оршиж байсан билээ. 
Эдүгээ гуравдугаар дэлгэрэлтийн унтрах шахсан халуун нурмыг зохистой сайн цаг ирсний 
нөхцөл дээр тулгуурлан сүсэгтэн олон хийгээд сүм хийдүүдээс сэргээн хөгжөөж байгаа нь 
юутай сайн, юутай бахтай! Үүнтэй хамт Бурханы шашны ном судрыг хуучин монгол бичгээс 
кирилл үсэг дээр буулгах, Түвд хэлнээс Монгол хэлнээ орчуулах, бусад хэлнээс орчин цагийн 
хэллэгтэйгээр орчуулан буулгах, олшруулан тараах гэх мэт олон зүйлийн сайн үйлс хаврын 
яргуй мэт урган цэцэглэх болсонд хувь нэмэр болох зорилгоор “Ач авралт бурхан тэнгэрүүд” 
хэмээх энэ товхимлыг ер бурханы шашин, түүний дотроос их хөлгөний шашин, ялангуяа очирт 
хөлгөний шашинд гүнзгий сүсэгтэй, дандрын шимийг оройгоороо авахыг хүсэгчид, мөн 
түүнийг сонирхон судлагчдад зориулан Лхазүн Доржчан Ишдондов Дамбийжанцангийн 
жигдлүүлсэн “Данжуу-рын Лүнгийн номын аймаг”, Бигчү Артасидидузагийн жигдлүүлсэн 
“Гэтэлгэгч Ялж төгс нөгчсөн Цагаан Дар-Эх Сэтгэлчлэнгийн хүрдэн тэргүүтэн олон Үлэмжийн 
бурхан тэнгэрүүдийн бүтээлийн арга, үйлсийн чуулганы аймаг” тэргүүтэн Түвд хэл дээрх ном 
судруудаас нэн тэргүүнд хэрэг тустай заримуудыг ялган түүвэрлэж орчуулав. 
Энэтхэг үндэстнийг Гэтэлгэгч Ногоон Дар-Эхийн номхотгогдохуун, Түвдийг Аръяабалын 
номхотгогдохуун, Хятадыг Манзушрийн номхотгог-дохуун, Монгол үндэстнийг Нууцын эзэн 
Очирваанийн номхотгогдохуун хэмээн эртнээс нааш хэлэлцэж иржээ. Очирваань бурхан бол 
нууц тарнийн гуу сангийн эзэн, шулмасын цэргийг дарагч, гай зэтгэрийг арилгагч очирын 
язгуурын бурхан мөн бөгөөд Очирдар лугаа үндэс нэгтэй билээ. Иймээс ч Монгол орны бурхан 
шашинт хүн ард нь урьд насны ерөөлийн эрхээр төрөлхийн сүсэг бишрэлтэй төрж, ачит лам 
багшаа “Очирдар бурхан бодтой мөн” хэмээн хүнд бэрх хүчин зүтгэлгүйгээр үзэж, гурван муу 
заяанаас гэтлэн гарч байсан гэдэг. Ийн Хүчний эзэн Очирваань өөрөө буяны садан, номч 
мэргэд, шидтэн, хаад ноёд, сайд түшмэд гэх мэт элдэв дүрээр хувилан төрж, шашин номыг нь 
хамгаалан адистидлаж өгсөн эртний түүхтэй Монгол оронд хүн болон төрсөн бид юутай 
хувьтай билээ? 
Ер очирт хөлгөнд орох дээд үүд авшиг гэдэг нь ямар ч маргаангүй боловч авшиг өгөх лам үгүй 
бол бага, дунд төрөлхтний нийтийн мөрөөр оюунаа судалж, хамаг амьтны тусын тулд бодь 
сэтгэлийг үүсгээд тусгай зоригдлоор тарнийн номд ордог ёсон ч бий ажээ. Чанд хязгаарт 



хүрсэн хөлгөнд зохист ухаан их гол бөгөөд нууц тарнийн хөлгөнд сүсэг бишрэл их гол учраас 
тарнийн хөлгөн бол нэгэн үзүүрт хуваагдашгүй очир мэт сүсэг бишрэлийн явдлын орон болно. 
Тарнийн хөлгөнийг оюун ухаан үлэмж хэтэрхий төрөлхтний эрхээр Бурхан багш номлосон, 
арга зам нь ч маш олон бөгөөд орох үүд нь ч олон гэдгийг энд онцлон тэмдэглүүштэй. Гэсэн 
хэдий боловч над мэтийн гахай мэт мунхаг төрөлхтөн ч Лам Очирдар хийгээд очирт хөлгөний 
номонд гүнзгий сүсэглэж, оюунаа даатган бүтээлийн аргын тийн ялгал буюу доод гурван 
дандрын аймаг мэт болвоос бэлгэ сэлтэт хийгээд бэлгэ үгүйн йог, Ханьцашгүйн дандар мэт 
болвоос үүсгэл, төгсгөлийн зэргээр үндсээ нэвт боловсруулваас нэгэн насандаа ч бурхан болох 
боломжтой гайхамшигт хөлгөн юм байна. 
Очирт хөлгөний гол дандруудыг нууц тарнид сүсэгтэй хүн өдөр тутмын амны уншлаганд 
сүсэглэн уншихад тэдгээр бурхан тэнгэрүүдийн илт онол буюу дүр байдал нь тодорхой ургадаг ч 
гэдэг. 
Лам ядам лугаа үлэмж гурван эрдэнийн тааллын гэрлээр эрхэм уншигч та бүхний зүрх сэтгэл 
боловсрон сайжрах болтугай. 

Увш Нидъяашанди 



БОГД ЛАМ ЗОНХОВА 

Цог төгөлдөр язгуурын лам эрдэнэ 
Орой зулайд минь лянхуа, сарны дээр оршин 
Зарлигийн их ачийн үүднээс даган бариад 
Лагшин, зарлиг, тааллын шид бүтээлийг хайрлагтун. 
Зоригдол үгүй энэрэхүйн их сан Аръяабал 
Хир үгүй айлдлын эрхэт Манзушри 
Шулмасын аймгийг хоцроолгүй дарагч Очирваань 
Цастны мэргэдийн оройн чимэг Зонхова 
Сумадгирдийн өлмийд өчирлөгийг талбимуй. 
“Ум Аа Гүрү Базардара Сумадигирди Сидди Хум Хум” 
Цог төгөлдөр язгуурын лам эрдэнэ 
Миний зүрхнээ лянхуа, сарны дээр оршин 
Зарлигийн их ачийн үүднээс даган бариад 
Лагшин, зарлиг, тааллын шид бүтээлээ хайрлагтун. 
Төрөл тутамд минь Ялгуусан Богд лам бээр 
Дээд хөлгөний буяны садан бодтой зохиосны хүчээр 
Ялгуусаны сайшаасан сайн мөр үүнээс 
Агшин төдийд ч буцах минь бүү болтугай. 



БОГД ЛАМЫН МАГТААЛ 

Алин бээр номлол лугаа бүтээлээр 
Ялгуусаны ханьцаш үгүй таалал 
Өгүүлэл болгоолын дээд болсон 
Шүтэн барилдлагыг тодруулан зохиогч түүнээ сөгдмүй. 
Найман түмэн дөрвөн мянган номын үүд 
Хэдий чинээнийг Ялгуусан бээр зарлигласан бүгд 
Алинаа багтан буухын орон нь 
Шүтэн барилдаж болсон энэ ямагт. 
Юуны тулд хэмээвээс бүхий амьтны 
Доройтлын олон гэмийг үлдэн хөөгч 
Эм лугаа арвис тарнийн хаан ч 
Номын энэхүү ёсноос бусдад хаа? 
Тиймээс Ялгуусан Бурхан багшийн 
Шашныг гэрэлтүүлэгч наран хийгээд 
Амьтныг амсхийлгэгч саран нь ч 
Сацуулшгүй та нь магадтай. 
Амарлихуй мөр түүнчлэн чанарыг үзүүлэгч 
Газарчийн төрөлхийг өгүүлсэн нь 
Номыг даган одогчдод сүсгийн үүд 
Тэнцэлгүй ихийн сан нь магадтай. 
Хутагтын орны мэргэд шударгуу оршигчид 
Өөрийн оюуны хүч мэт тогтсон тааллыг барьсан 
Энд (Түвдэд) бүгд төвийн мөрийн 
Хойноос дагасан ч оюунаар эс оносноор: 
“Төрвөөс дөрвөн хязгаараас магадтай ч түүнийг 
Түрдсэний тулд төрөхүй буй бус бөгөөд 
Нэрийтгэлт оюуны үзэгдэл нь 
Эндүүрэлтийн тулд утгат үл болмуй” хэмээн, 
Өвөрчлөнгөөр үгүй дор дөрвөн үнэн хийгээд 
Гурван эрдэнэ, үйл үр тэргүүтнүүд 
Үгүйеэ хэтрэх бодтой өгүүлээчдийн үгийг 
Хүлээн авахчлангаа төвд өгүүлсэн. 
Бодтой өгүүлээч зохистын ёсыг барихуйгаар 
Үнэнээр хоосныг зохист ухаанаар түрдэн орхисон 
Энд зохистоор түрдсэнчлэнгээр 
Болохуйд бүтээсэн нь гайхалтай. 
Заримууд тасархайн хязгаараас айж 
Эс төрсөн, үл урвах, дулдуйдах үгүй “Би”-г 
Түрдсэн төдийгөө төвд эндүүрснээр 
Дөрвөн зүйл тогтсон тааллыг нэг болгосон. 



Заримууд нь түрдэгдэхүүний завсрын байг 
Онолгүй, зүгийн хувийг тасалснаар 
Хоосонд эндүүрэх нь ч ургуулахад хялбар дор 
Шүтэн барилдлагыг эвдсэн муушаалын орон. 
Мөнх, тасархай хоёрын халил газрыг 
Эвдэгчийн тул төвд орохуйяа бэрхээс 
Түрдэхийн зүг нэгийн төдийг бөгөөс 
Түүнийг хаанаас төвд өгүүлэх вэ? 
Тиймийн тулд Айлдлын сан бээр ч: 
“Үзэгдэл хоосныг хол ойр бүү үйлд” хэмээн 
Буй хийгээд үгүйн хоёр хязгаараас 
Таны тааллыг огоот барьсан. 
Махамутар, Их төгсгөгч, Тодорхой хоосон 
баримтлал үгүй хэмээн 
Ирэх, одохын дүрстэн үзэгдэх үгүй хийгээд 
Махбодын эвдрэх бүдүүн мөнх бусын ёс 
Үзэгдэхүүнийг эс үзэх манарсан адилын буюу 
Дүрстэйеэ эс бүтсэн тодорхой ухаан төдийн 
Амслыг үнэнийг үзсэнд эрэмшин бариад 
Зүгийнзаан, Дармагирди тэргүүтнийг ч 
Тэр ямагтыг эс үзсэнд өгүүлэгчдийг гайхалтай. 
Заримууд үл эрэн тэтгэсэнд эрэмшмүй 
Зарим нь эрэвч тэтгэхийн цагт орхимуй 
Баривч шинжлэлгүй агуулан бясалгахын төдий 
Эдгээрийг үзэл дор мэргэн бусад зарлигласан. 
Эеэр амссаны дохионы дан увдис тэр 
Заримд тустай байвч эндүүрэгчид олон 
Түрдэтгэл, бүтээлийн барилдлага бүхэн бүрдсэн  
Таны зарлиг л огоот тонилохуйг хүсэгчдийн дэгжлэг. 
Буй хийгээд үгүйн зүгийг эвдэгч 
Их мөн чанарт та нугууд нь 
Хоосон хийгээд шүтэн барилдлагыг нэгэн утгатайд 
Сацуулшгүй зарлигийн дээдээр таалсан. 
Үзүүлэгчийн дээд түүнээ магтаалын үүд 
Бүгдийн дотроос дээд болсон нь 
Шүтэн барилдаж болсныг зарлигласан дор 
Наганзанын гэгээн лугаа та бээр ч болгоосон. 
Ихэнхүүд хоосонд бишрэхийн оюунаар 
Шүтэн барилдаж болсныг түрдэн үйлдэх 
Үзэгдлээр түйдсэн тэдгээрийн 
Оюуны түнэр харанхуйг алинаар арилгамуй? 
Үзлээр өвөрчлөнг эрэхийн тулд 



Эс олдсоноор түрдэх болохоос, 
Эс олдсон нэрийтгэлийн суурийг түрдэх бусын тулд 
Дагахуй нэрийн төдий нь үлдсэнийг үзмүй. 
Нэрийн төдий түүнээ ч үйл үйлтгэл бүхэн 
Хуурмаг үгүйг амслаар бүтээсний 
Хойноос даган гэм эрдэм, авч орхихыг ялгахад 
Хичээснээр явдал асар арилмуй. 
Үзэгдэл хоосны зэргээр мөнх, тасархайн хязгаарыг 
Арилгахыг тогтсон таалал бүгдээр хүсэвч 
Буцаан өгүүлсэн энэ ямагтаар л 
Үргэлжлэх тэмцэл бүхнийг арилгав. 
“Би”-г үзүүлэн шалтгаан үрийг онуулсны тулд 
Сайн зарлигийг хоцроолгүй увдисан дор ургуулсан 
Заримдаа ч амгалангүй үгүйн тулд 
Үзлийн шинжлэлийг огоот төгсгөсөн. 
Шинжлэхэд тэсдэх мэдэл эс бүтээд 
Гадаад утгын үзэгдэл хуурмаг үгүйн тулд 
Хотлын шүтээн, өөрийг ухагч буй бус бөгөөд 
Утга лугаа эвдэрсэн бодтойёо бүтсэн. 
Товчилбоос мөн чанараар хоосон хийгээд 
Харилцан шүтэлцэж нэрийдсэн хоёрыг 
Харшуулалгүй нөхөр дор ургуулснаас 
Хамаг тийн ялгал болохуйд болгоосон. 
Нисваанисын хүлээсийг огтлогч Наганзанын 
Үзлийн илдийг барин үйлдэгч 
Чийрэг гар мэт бясалгалын арга 
Гачаалшгүйг “Газрын аймаг”-члан зарлигласан. 
Түвдийн бясалгагчид шүнгээс эрэлгүй 
Үгүйн газарт шамдлаар эрэн тэтгэсэн 
Илчийн тэмдэг нарийнаар эрэмшигчдийн 
Бясалгалын увдисанд ханьцах үлгэргүй. 
Товчилбоос үзэл, бясалгал, явдал буюу 
Асар арилсан үлэмж гурван суртахууны журам 
Бусдаас илүү хэтэрхийгээр 
Шалтгааны хөлгөний нарыг мандуулсан. 
Их нууц дандарсын аймаг маш хэтэрхийн 
Авшиг хийгээд тангараг, мөр хийгээд үр дор 
Бүхнээ төөрөлдсөнийг хязгаараас түрдсэн бөгөөд 
Нууцын оньс бүхнийг төгсгөн тайлсан. 
Үнэнээр үгүй үзэгдэл хоосон бурхан тэнгэрийн бие тэргүүтэн 
Чанд хязгаарт хүрсэн хийгээд доодууд дор ч 
Алдаршсан төдийгөөс илүүгээр “Хураангуйн” оньс 



Өөрийг адислахын зэрэг тэргүүтний 
Далд утгас үзэгдэхгүй болсон бөгөөс 
Дандрын утгыг Хутагт Эцэг хөвгүүдийн 
Таалал ямарчлангаар тодруулан зохиосон бөгөөд 
Эцэг дандар бүгдийн амин судлыг барьсан. 
Гадаад, дотоод мудраан туурвилд шүтэвч 
Алинаар тамгалсан тэрхүү ямагтын утгыг 
Эс үзсэн нугуудын нүдийг нээсэн бөгөөд 
Эх дандрын оньсонд “үхсэнийг сэхээгч” мэт болсон. 
Амгалан хоосон ялгалгүйд өгүүлвээс 
Тэр ямагтыг нэгэн талаа болгосон 
Хоёр үнэн ялгалгүйн үг үүнийг ч 
Та бээр гурван ертөнцөд дуурсгасан. 
Нууц тарни ертөнцийн явдал хийгээд 
Үзэл нь үл сэтгэн түрдэх төдий 
Болсон цагт Ялгуусан Вамбодогийн өмнө 
Ам авсанчлангаар та бээр залруулсан. 
Бурханы зохионгуйг үзүүлэх дор 
Эш үзүүлсэн нь ч дээд энэ бөгөөд 
Алинаар таныг даган дурдахын 
Ханьцахуйгаас хагацсан эрдэм нь ч энэ. 
Чадагчийн эрхэт номын наран тэр 
Амарлихуйн төвөө зүглэх болж“” 
Өнөд нөгчсөний хойно номын хөвгүүн 
Ялгуусаны язгуур баригч та мэндэлсэн. 
Сэрэмж, дүр ёс, үлэмж саналын явдал 
Амгалан хоосон самади, хязгаараас хагацсан үзэл 
Чадагчийн шашин бүгдийг нэгэн суудлын дээр 
Төгсгөхийн журам ёсыг та бээр нээсэн. 
Эдүгээ цагт эцэг богдын сайн журам ёс ч 
Цөвийн харанхуйллын тоосоор бүрхэгдэв 
Хуурмаг буяны саднууд олноор 
Төрөлхтнийг аюулт хавцгайд хөтлөв. 
Ай, Төгсбуянтын энэхүү шашин 
Цог учралаар хэдий сайтар дэлгэрсэн ч 
Номлол бүтээлээр маш нарийдсаныг нь 
Санавал уг сэтгэл минь дэнсэлмүй. 
Гүнзгий дэлгэр номын тэрхүү чанарын утгыг 
Ямарчлангаар номлогчид чухаг (ховор) боловч 
Эндүүрлээс хагацсан таны зарлиг ботиуд 
Энэлгийг арилгах дээдийн өглөг түгээмүй. 
Ялгуусан бүгдийн эцэстээ тулсан таалалтай 



Ялгаагүй болсон таны шашин 
Хаана ямарчлангаар оршсон тэнд 
Насад төрлийг барих минь болтугай. 
Алагчаалт эс болсон сонссон номоо 
Санаж, бясалгахуйгаар анхааран авч 
Ялгуусаныг баясгах сайн мөр 
Бүрнээ эндүүрэлгүйг ч олох болтугай. 
Насад Лам Манзушригаар 
Даган баригдаад үзлээр тамгалсан 
Очирт хөлгөний түргэн мөрөөр 
Бодийг амар хялбар олох болтугай хэмээн, 
Хоёрдугаар Ялгуусан дор шашны зүрхийг тодруулан зохиосны ёсноос туурвин магтсан “Хэрэг 
лугаа төгссөн” хэмээгдэх үүнийг олон голыг өгүүлэхийн эрх баялагт Ялгугсан-Эрдэнэ Ширээт 
дооромбо Агваан-Ёндонгоос гуйн өдүүлсний хариуд тойн Гончигдамбийдонмэ бээр, номлол 
бүтээлийн шашин гарахуйн орон Балдандашчилд найруулсны бичээч нь гэлэн Гончиггунгаа 
болой. 

ТӨГСБАЯСГАЛАНТЫН ЗУУН ТЭНГЭРТ 

Намо Гүрү Манзугохаяа. 
Төгсбаясгалантын зуун тэнгэрийн итгэлийн зүрхнээс 
Маш цагаан шинэ тараг овоолсон мэт усан баригчийн үзүүрт 
Номын хаан Бүхнийг айлдагч Сумадгирди 
Хөвгүүд лугаа сэлт энэ орноо залран соёрх. 
Өмнийн огторгуйд арслант ширээ, лянхуа, сарны дээр 
Гэтэлгэгч лам баясгалангийн цагаан мишээлт 
Миний оюун сүсгийн буяны дээд орноо 
Шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд зуун галавт оршин соёрх. 
Мэдэгдэхүүний эн бүхнийг үлэгч оюун таалалтай 
Сайн хувьтын чихний чимэг болсон сайн номлол зарлигтай 
Алдаршлын цогоор үлэмж үзэсгэлэнт лагшинтай 
Үзэн, сонсох, дурдахуйн хэргийг төгсгөсөнд мөргөмүй. 
Сэтгэлд зохистой элдэв тахилын усан, цэцэг хийгээд 
Анхилуун үнэрт хүж, зул, үнэрт усан тэргүүтэн 
Бодтой бэлтгэсэн, сэтгэлээр хувилгасан тахилын үүлэн далай үүнийг 
Буяны дээд орон таны тахил дор өргөе. 
Алин бээр тэргүүлшгүй цагаас хураасан 
Бие, хэл, сэтгэлийн нүгэл юун үйлдсэн хийгээд 
Ялангуяа гурван санваарын үл зохилдохуйн зүгүүдийг 
Зүрхнээс хатуу гэмшлээр тус тус наманчилъя. 
Цөвүүн цаг үүнээ олонтаа сонсоод бүтээл дор хичээн 
Найман номыг тэвчихээр чөлөө учралын хэргийг хийсэн 
Итгэл таны ахуй их зохионгуй дор 



Ба бүрэн саналын угаас даган баясмуй. 
Гэтэлгэгч лам дээдэс та нугуудын 
Номын биеийн огторгуйд айлдал энэрлийн усан баригч зэргэлснээс 
Ямар мэт зохистой номхотгогдохууны газар дэлхийд 
Аяндаа бүтсэн номын хурыг буулган соёрх. 
Би бээр хэдий чинээ хураасан буян үүгээр 
Шашин амьтан бүхнээ алин туслах хийгээд 
Ялангуяа Гэтэлгэгч Сумадгирдийн 
Шашны зүрхэн өнөд гийгүүлэх болтугай. 
Шид бүтээл бүхнийг гаргагч Чадагчийн эрхэт Очирдар 
Зоригдол үгүй энэрэхүйн их сан Аръяабал 
Хир үгүй айлдлын эрхэт Манзушри 
Шулмасын өмгийг хоцроолгүй даран зохиогч Очирваань 
Цастны мэргэдийн оройн чимэг Сумадгирди 
Гурван аврал бүхэн хурсан лам бурхан дор 
Гурван үүдний бишрэлээр өчирлөгийг талбия 
Өөр бусдыг боловсруулан гэтэлгэхүй дор адистидла 
Дээд хийгээд ерийн шид бүтээлийг хайрлан соёрх. 
Зоригдолгүй энэрэхүйн их сан Аръяабал 
Хир үгүй айлдлын эрхэт Манзушри 
Шулмасын өмгийг хоцроолгүй даран зохиогч Очирваань 
Цастны мэргэдийн оройн чимэг Зонхова 
Сумадгирдийн өлмийд өчирлөгийг талбия. 
Авралын орон бүгдийн хураангуй Номын хаан Зонхова дор өчирлөг талби-муй. Миний бие, хэл, 
сэтгэлийг адистидла. Засдаг бус магад гарах сэтгэлийг үндсэнд сануулж, асрах, нигүүлсэх, бодь 
сэтгэл хийгээд гүнзгий төв үзэл, хоёр мөрийн зэргийн гүнзгий йогийг анхааран авч чадахуй дор 
адистидла. Тэр мэт анхааран авсан ном мөр дор одоод огторгуй сацуут амьтны тусад бурханы 
хутгийг олохуй дор адистидла. Товчилбоос төрөл тутам Гэтэлгэгч Богд ламаар даган баригдаж, 
өөр бусдын тусыг ахуй их бүтээн чадахуй дор адистидлан соёрх. 
Цог төгөлдөр язгуурын лам эрдэнэ 
Миний зүрхнээ лянхуа, сарны дээр оршин 
Зарлигийн их ачийн үүднээс даган бариад 
Лагшин, зарлиг, тааллын шид бүтээлээ хайрлагтун. 
Төрөл тутамд минь Ялгуусан Богд лам бээр 
Дээд хөлгөний буяны садан бодтой зохиосны хүчээр 
Ялгуусаны сайшаасан сайн мөр үүнээс 
Агшин төдийд ч буцах минь бүү болтугай. 
Их хөлгөний мөрийн гол модон бодь сэтгэл 
Үнэхээр үзлийн оньс хийгээд хоёр зэрэг дор 
Эндүүрэлгүй магадалыг олж хичээснээр 
Таны зарлиг бүтээлийг зүрхэнд үйлдэх болтугай. 
Гурван аймаг сав хийгээд дөрвөн аймаг дандар 



Увдисын дээдэд болгоосон номлол бүтээлээр 
Чадагчийн шашныг зүг, цаг бүхэнд дэлгэрүүлэн зохиогч 
Цогт Сумадгирдийн өлзий хутаг орштугай. 

БОГД ЛАМЫН НИЙТ БУСЫН ЗАЛБИРАЛ 

Та Лам, та Ядам, та Дагина, Сахиус ч бөгөөд 
Эдүгээгээс эхлээд бодийг хүртэл танаас бусдаас авралыг үл эрэхийн тулд 
Энэ ба зуурд, хойтын эцэс дор ч нигүүлсэхүйн гохоороо барин зохиогоод 
Сансар нирвааны аюулаас гэтэлгэн шид бүтээл бүхнийг соёрхож,  
ашдын аврал зохион тотгороос сахигтун.  
Мэргэн арга нигүүлсэхүйгээр Шагжаан язгуурт мэндлээд 
Бусдаар үл чадагдан, шулмасын өмгийг дарагч 
Алтан Сүмбэр уул мэт жавхлант лагшинтай 
Шагжаан хаан түүн дор мөргөмүй. 
Үзүүлэгч Ялж төгс нөгчсөн Түүнчлэн ирсэн Дайныг дарсан 
Үнэхээр туулсан бурхан Цогт Шагжмуни дор мөргөмүй. 
Тахимуй. Аврал одуулмуй. Адистидлан соёрх. 
“Ум Муни Муни Маха Муни Шагжамуниеэ Суу Хаа” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 
Ялгуусаны хөвгүүний ерөөл Ганга мөрний тоосны тоотой нугууд нь 
Дээдийн номыг барихын ерөөл дотор хурах дор 
Зарлигласны тулд буяны ёзоор хэдий чинээ хураасан 
Бүгдээ ч Чадагчийн шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд ерөөмүй. 
Түүнээс олсон буяны чуулган нугуудын 
Зэрэг дараалал үүгээр хоцроолгүй амьтан бүхэн 
Чадагчийн дээргүй дээдийн дүр ёсыг бариад 
Ялгуусаныг баясгагчийн мөрөөр орох болтугай. 



БУРХАН БАГШИЙН МАГТААЛ 

Намо Гүрү Манзугохаяа. 
Алиныг бээр үзээд зарлигласнаар 
Айлдал лугаа Үзүүлэгч ханьцаш үгүй 
Ялгуусан шүтэн барилдаж болсныг 
Үзээд увдисласан түүнээ сөгдмүй. 
Ертөнцийн доройтол хэдий чинээ 
Түүний ёзоор мунхаг бөгөөд 
Алин бээр үзээд түүнийг буцаагч 
Шүтэн барилдаж болсныг зарлигласан. 
Тэр цагт оюун лугаа төгссөн бээр 
Шүтэн барилдаж болсны мөрийг 
Таны шашны оньс ямагт дор 
Ямар мэт дотроо багтааж үл болмуй? 
Тэр мэт бөгөөс итгэл таныг 
Магтахын үүдэнд хэн нэг бээр 
Шүтэн барилдаж болсныг зарлигласнаас 
Гайхамшигтай болсон ямрыг олох вэ? 
Аль аль нөхцөл дор харгалзсан 
Тэр тэр өвөрчлөнгөөр хоосон хэмээн 
Зарлигласан үүнээс илүү гайхамшигтай 
Ямар сайн номлолын ёс байх вэ? 
Алинд барьснаар нялхас нугууд 
Эцэслэн баригчийн хүлээсийг бататгах 
Тэр нь мэргэдэд туурвилын 
Торыг хоцроолгүй таслахын үүд. 
Номлол иймийг бусдаас үл үзэх тул 
Багш хэмээгдэх ямагт та бөгөөд 
Үнэгийг “арслан” хэмээсэнчлэн нь 
Тиртиг нарын ч зусар үг. 
Аяа гайхамшигт багш, гайхамшигт аврал 
Гайхамшигт өгүүлээчдийн дээд, гайхамшигт итгэл 
Шүтэн барилдаж болсныг сайтар зарлигласан 
Үзүүлэгч багш түүн дор би мөргөмүй. 
Тусыг зохиогч та бээр амьтан дор 
Туслахын тулд зарлиг болсон 
Номлолын зүрхэн хоосон чанар 
Магадтай учир шалтгаан ханьцаш үгүй 
Шүтэн барилдаж болсны ёсыг 
Харш хийгээд эс бүтсэн дор 
Үзсэн үүгээр таны ёсыг 



Ямар мэт дотроо багтааж чадмуй? 
Тэдгээр хэзээ хоосон чанарыг 
Шүтэн барилдлагын утганд үзвээс 
Өвөрчлөнгөөрөө хоосон лугаа 
Үйл үйлтгэл болох нь ч үл харшлаад 
Түүнээс буцсанд үзвээс 
Хоосон дор үйл үл болоод 
Үйл лугаа сэлт дор хоосон үгүй тул 
Аюулт халил гууд унахыг таалсан. 
Тиймийн тулд таны шашин дор 
Шүтэн барилдсанд үзэхийг сайтар сайшаасан 
Тэр ч “бүхнээ үгүй” хийгээд 
“Өвөрчлөнгөөрөө буй” бээр бус. 
Дулдуйдаагүй нь огторгуйн цэцэгчлэн 
Түүгээр бөгөөс эс шүтсэн буй бус 
Мөн чанараараа бүтвээс тэр бүтсэн нь ч 
Шалтгаан нөхцөлд дулдуйдсанд харшилмуй. 
Тиймийн тулд шүтэн барилдаж болсноос 
Бусад ном нэжгээд буй бус тул 
Өвөрчлөнгөөрөө хоосноос 
Бусад ном ч нэжгээд үгүй дор зарлигласан. 
Өвөрчлөн буцах үгүйн тулд 
Ном нугуудын өвөрчлөн нэжгээд буй аваас 
Гаслангаас нөгчих үл болоод 
Туурвил бүхэн буцахгүйд зарлигласан. 
Тиймээс өвөрчлөнгөөс тийн хагацсан хэмээн 
Арслангийн дуугаар дахин дахин 
Мэргэдийн чуулганаа сайтар зарлигласан 
Үүнийг хэн бээр эсэргүүцэн чадмуй? 
Өвөрчлөн нэжгээд ч үгүй хийгээд 
Үүн дор шүтэж, энэ гарсны 
Тийн ялгал бүхэн болох хоёр 
Үл харшин хурахыг юун өгүүлэх? 
Шүтэн барилдаж болсны учраар 
Эцэслэх үзэл дор үл шүтмүй хэмээн 
Сайтар зарлигласан энэ нь итгэл таны 
Дээргүй дээд өгүүллийн шалтгаан. 
Эдгээр мөн чанараар хоосон хийгээд 
Үүнээс үр энэ гарахын 
Хоёр магадлалыг харилцан 
Тотгор үгүйеэ нөхөрлүүлэн үйлдэгч 
Үүнээс илүү гайхамшигтай хийгээд 



Үүнээс тансаг болсон нь алин? 
Ёс үүгээр таныг магтваас л 
Магтсан болохоос, бусдаар бус. 
Мунхарснаар боолонд баригч 
Алинаар тан лугаа харгалдагч 
Тэд бээр өвөрчлөнгөөр үгүйн дууг 
Тэсэхгүй болоход гайхах юун буй? 
Таны зарлигийн энхрий сан 
Шүтэн барилдаж болсныг амлан аваад 
Хоосон чанарын хүрхрэлийг үл тэвчих 
Түүнийг л би гайхах болой. 
Өвөрчлөн үгүйд хөтлөхийн үүд 
Ханьцашгүй шүтэн барилдлагын 
Нэр ямагтаар өвөрчлөн дор 
Бариваас эдүгээ төрөлхтөн энэ 
Хутагт дээдсийн сайтар зорчсон 
Ханьцахаас хагацсан орохуй олом 
Таныг баясгагч сайн мөр түүнд 
Арга алинаар хөтлөгдөх болмуй? 
Өвөрчлөн, засдаг бус, дулдуйдах үгүй хийгээд 
Шүтэн барилдлага, дулдуйдах лугаа засдаг хоёр 
Ямар мэт бөгөөс нэгэн суурь дор 
Үл харшлан хурах ямагт болмуй? 
Тиймээс шүтэн барилдаж болсон алин 
Өвөрчлөнгөөс байгуулаас 
Тийн аглагдсан ч түүнээ үзэгдэхийн тулд 
Эдгээрийг “илбэ мэт” хэмээн зарлигласан. 
Та бээр ямар мэт номлосон дор 
Эсэргүүцэгч заримууд ном зохилдуугаар 
Чөлөө олохгүйг зарлигласныг ч 
Энэ ямагтаар сайтар сэнхэрмүй. 
Юуны тулд хэмээвээс үүнийг номлосноор 
Үзэгдэх, эс үзэгдэх бодос дор 
Сэжиглэн гүтгэхийн 
Зай чөлөөг холтгон зохиосны тулд болой. 
Таны өгүүллийг ханьцашгүй дор 
Үзэхийн учир шалтгаан шүтэн болсны 
Мөр энэ ямагтаар бусад зарлиг ч 
Шалгадаг болсонд магадлал төрмүй. 
Утгачлан болгоогоод сайтар зарлигласан 
Таны араас суралцахуй дор 
Доройтол бүхэн хол болоод 



Хамаг гэмийн ёзоор буцахын тулд болой. 
Таны шашнаас гадагш зүглэгчид 
Өнө удтал ядралыг шүтэн үйлдэвч 
Харин улмаар гэмүүдийг дуудсанчлан 
“Би”-ийн үзэл батдахын тулд болой. 
Аяа мэргэд бээр энэ хоёрын 
Ялгамжааг дотроо багтаах болсон 
Тэр цагт чөмөгний дотроосоо 
Танд юунд бишрэх үл болмуй? 
Таны хамаг зарлиг байтугай 
Хувь нэжгээдийн утган дор 
Таамаг төдий магадлалыг олсон 
Түүн дор ч дээд амгаланг өгмүй. 
Халаг миний оюун мунхагаар түйдсэнээр 
Энэ мэт эрдмийн цогцос дор нь 
Эртнээс аврал одуулах болсон боловч 
Эрдмийн хувь хэсгийн төдийг ч олсонгүй. 
Гэвч үхлийн эзний аманд зүглэсэн 
Амины үргэлжлэл хэзээ шингэх хүртэл 
Тан дор өчүүхэн сэтгэл итгэмжилсэн 
Үүнийгээ ч сайн хувь хэмээн санамуй. 
Үзүүлэгчдийн дотроос шүтэн барилдлагыг үзүүлэгч 
Билгийн дотроос шүтэн барилдлагыг мэдэх хоёр 
Ертөнц нугуудад Ялгуусаны эрхэтчилэн 
Тансаг болсонд та айлдсанаас, бусад бээр бус. 
Та бээр хэдий чинээ зарлигласан бүгд 
Шүтэн барилдлага ямагтаас эхэлмүй 
Тэр ч гаслангаас нөгчихийн тулд бөгөөд 
Амарлиулахаас бус зохионгуй танд үгүй. 
Аяа гайхамшигт таны шашин нь 
Хэний чихний мөрд одвоос ч 
Тэдгээр бүгд амарлих болох тул 
Таны шашныг барихдаа хэн эс биширнэм? 
Чандын эсэргүүцлийг дарсан хийгээд 
Дээр, доор харшлан хурахаар хоосорсон ба 
Хамаг төрөлхтний хоёр тус үйлдэгчийн 
Энэхүү ёсноо миний дуршил арвидлаа. 
Үүний тулд л та бээр нь 
Заримдаа амь бие хийгээд 
Хайрт садан ба төгс эдлэлийн чуулганаа ч 
Тоолшгүй галавт ахин дахин өгсөн. 
Алины эрдмийг үзээд бээр 



Гохонд загас ямарчлангаар 
Ямагтын таалал татагдсан ном түүнийг 
Танаас эс сонссон нь мөхөс хувьтайяа. 
Тийнхүү гасалсан хүчээр 
Энхрий хүүдээ эхийн сэтгэл 
Даган одох ямарчлангаар 
Сэтгэл минь үл орхимуйяа. 
Үүн дор ч таны зарлигийг санаваас 
Лагшин найргийн цог сайтар бадарсан 
Гэрлийн тороор огоот хүрээлэгдсэн 
Багш тэр бээр Эсүраан эгшгээр 
Үүнийг энэ мэт зарлигласан хэмээн 
Сэтгэлдээ Чадагчийн дүрс хөргийг 
Ургуулахын төдийд ч халуун 
Энэлгэ дор сарны гэрэлчлэн. 
Тэр мэт гайхамшиг тансаг болсон 
Сайн ёс түүнийг мэргэнгүй 
Төрөлхтөн бээр хялгана өвс мэт 
Зүйл бүхнээр ширэлдүүлэн үйлджээ. 
Ёс үүнийг үзээд би 
Олон шамдлаар мэргэдийн 
Араас дагаж, таны 
Тааллыг дахин дахин эрлээ. 
Тэр цагт өөр бусдын аймгийн 
Олон гол ёс нугуудыг судлаваас 
Улам улмаар сэжгийн тороор 
Миний сэтгэл бүхнээс энэллээ. 
Таны дээргүй хөлгөний ёс 
Буй, үгүйн хязгаарыг тэвчсэнийг 
Ямарчлан тайлбарлахаар эш үзүүлэгдсэн 
Наганзанын гол ёсны гүмүдаан цэцэрлэгийн 
Хир үгүй айлдлын хот мандалд дэлгэрсэн 
Сайн зарлигийн огторгуйгаар түрвэлгүй гүйгч 
Эцэслэн баригчийн зүрхний харанхуйг арилгагч 
Буруу өгүүлээчдийн гүйх оддыг сүрээр дарагч 
Цогт Зандрагирдийн сайн номлолын 
Цагаан гэрлийн эрхисээр тодруулан үйлдсэнийг 
Ламын ачаар үзсэн тэр цагт 
Миний сэтгэл сая амарлаа. 
Зохионгуй бүхнээс зарлигийн 
Зохионгуй дээд, тэр нь ч 
Энэ ямагт мөний тулд мэргэд бээр 



Эндээс бурханыг даган дурдагтун. 
Багш түүний араас дагаж, тойн болоод 
Ялгуусаны зарлиг дор судлахаа үл доройтуулан 
Йогазарийн явдалд хичээгч нэгэн аяха тахимлиг 
Их арш түүнээ тэр мэт биширлээ. 
Ханьцашгүй Бурхан багшийн шашин лугаа 
Учирсан энэ адил нь ламын ач мөн тул 
Энэхүү буянаа ч хоцроолгүй амьтныг 
Дээд буяны саднаар баригдахын шалтгаанд зориулмуй. 
Тусыг зохиогч түүний шашин ч сансрын эцэст 
Муу атгагийн хуй салхиар тийн үл хөдлөөд 
Номлолын ахуй ёсыг мэдэж, Үзүүлэгч дор 
Сэтгэл итгэгчдээр насад дүүрэх болтугай. 
Шүтэн болсны тэр ямагтыг тодруулан зохиогч 
Чадагчийн сайн ёсыг төрөл тутамдаа 
Бие хийгээд амиа ч орхин барихуй дороо 
Агшин төдийд ч султгах бүү болтугай. 
Дээд удирдагч тэр бээр үлшгүй хатуужлаар 
Шамдлыг зүрхэнд зохиож бүтээсэн үүнийг 
Арга алинаар ч арвитгасугай хэмээхийн 
Тийн шинжлэлээр өдөр шөнийг нөгчөөх болтугай. 
Үлэмж арилсан саналаар ёс түүнээ шамдваас 
Эсрүн, Хурмаст, ертөнцийг тэтгэгчид хийгээд 
Махагал тэргүүтэн сахиусад бээр ч 
Алгасалгүй насад нөхөрлөх болтугай хэмээн, 
Бурхан багш дор Шүтэн барилдлагыг зарлигласны үүднээс магтсан “Сайн номлолын зүрхэн” 
үүнийг Сумадгирди бээр зохиолоо. 

“НӨГЧИХИЙГ ШАХАМДСАНЫ БЭЛГЭ БИЛЭГ” ХЭМЭЭГДЭХ ИХ ХӨЛГӨНИЙ СУДАР 

Энэтхэгийн хэлээр Аръяа Ада Зана Нама Махаяана Судра. 
Түвдийн хэлээр Пагва Даага Ишэй Шэйжава Тэгва Чэнбуун Доо. 
Монголын хэлээр Хутагт нөгчихийг шахамдсаны бэлгэ билэг хэмээх их хөлгөний судар. 
Хамаг бурхан хийгээд бодисатва нар дор мөргөмүй. 
Ийн хэмээн миний сонссон нэгэн цаг дор Ялж төгс нөгчсөн Түшидийн Тэнгэрийн хааны орд 
харш дор оршсон бөгөөд хамаг нөхөд дор номыг үзүүлсэн хийгээд Огторгуйнзүрхэн бодисатва 
бээр Ялж төгс нөгчсөнөө мөргөж, ийн хэмээн өчлөө: 
-Ялж төгс нөгчсөн өө! Бодисатва хэзээ үхэхийг шахамдсаны сэтгэлийг ямар мэт үзэн үйлдмүй? 
Тэндээс Ялж төгс нөгчсөн бээр зарлиг болруун: 
-Огторгуйнзүрхэн ээ! Бодисатва хэзээ үхэхийн цагт нөгчихийг шахамдсаны бэлгэ билгийг 
бясалган үйлдэх болой. Түүн дор нөгчихийг шахамдсаны бэлгэ билэг нь, хамаг номууд 
өвөрчлөнгөөр асар арилсан бээр бөгөөс бодос үгүйн хуран мэдлийг сайтар бясалган үйлдэх 
болой. Хамаг номууд бодь сэтгэл дор хурахын тулд бөгөөс их нигүүлсэхүйн хуран мэдлийг 



сайтар бясалган үйлдэх болой. Хамаг номууд өвөрчлөнгөөр эс зоригдоод гэгээн гэрэл бээр 
бөгөөс бодос юун дор ч үл тачаахын хуран мэдлийг сайтар бясалган үйлдэх болой. Сэтгэлийг 
оновоос бэлгэ билэг мөний тулд бөгөөс бурханыг бусдаас үл эрэхийн хуран мэдлийг сайтар 
бясалган үйлдэх болой. 
Ялж төгс нөгчсөн бээр шүлэглэн зарлиг болруун: 
-Ном нугууд өвөрчлөнгөөр асар арилсны тулд 
Бодос үгүйн хуран мэдлийг бясалгагтун. 
Бодь сэтгэл лугаа сайтар төгссөний тулд 
Их нигүүлсэхүйн хуран мэдлийг бясалгагтун. 
Өвөрчлөнгөөр эс зоригдох гэгээн гэрлийн тулд 
Бодос юун дор ч үл тачаахуйг бясалгагтун. 
Сэтгэл нь бэлгэ билэг гарахын шалтгаан 
Бурханыг бусдаас бүү эрэгтүн. 
Ялж төгс нөгчсөн бээр тийн хэмээн зарлиг болсон хийгээд Огторгуйнзүрхэн бодисатва 
тэргүүтэн хамаг нөхөд сайтар баяссан бөгөөд Ялж төгс нөгчсөн бээр зарлигласан дор илт 
магтлаа. 
Хутагт нөгчихийг шахамдсаны бэлгэ билэг хэмээгдэх их хөлгөний судар төгсвэй.  
Төрөх үгүй номын төвийн агаараас боссон 
Сүр жавхлангийн хаан буман наран ургасан дор адил 
Лагшин найргийн бадрангуй цогт лагшинтай 
Амьтны зовлонгийн хорыг арилгагч дээдэд мөргөмүй. 
Ялж төгс нөгчсөн Түүнчлэн ирсэн Дайныг дарсан 
Үнэхээр туулсан бурхан Луваанжалбуу дор мөргөмүй. 
Тахимуй. Аврал одуулмуй. 
“Дадъяата Дата Гадо Вагавана Нагаранза Шура Адистана Адистидэ Суу Хаа” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Луваанжалбууг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ЛУВААНЖАЛБУУГИЙН МАГТААЛ 

Лам лугаа үлэмжийн бурхан тэнгэр дор мөргөмүй. 
Мэргэн арга нигүүлсэхүй нь гурван сансарт 
Түгээмэл, гүлд нарны сүр жавхланг булаагч 
Ялгуусаны хөвгүүдийн чуулгадаар сайтар 
Магтуулагч, дээд Лусын эрхэт хаанд мөргөмүй. 
Үзтэл сарны дэргэдэх наран мандал мэт 
Хорт дайсны чуулгадыг сүрээр дарагч 
Далай тэнгис дэхь дээд Лусын эрхэтэд 
Үлэмж бишрэхийн ёсоор алгаа хавсран сөгдмүй. 
Индранилийн өнгө төгс, сүрийг бадруулагч 
Завсрын үүлний өнгөт дээд хувцсыг өмссөн 
Зүрхэндээ хуваагдашгүй номыг дуурсгагчийн чагжаат 
Маш үзэсгэлэнтэй, орой зулайдаа лусын цогноймолт 
Хөхөмдөг огторгуйн өнгөт зуун дэлбээт 
Сарны хот мандал байгуулсны төвд үзэсгэлэнтэй. 
Гүмүдаан өнгөт Түйтгэр Тийн-Арилгагч нь 
Эрдэнэсийн ногоо, тааламжит хумх барьсан 
Улаан өнгөт Мипам Майдар нь 
Лусын цэцэгт мод, гүц барьсан 
Бадрангуй алтан өнгөт Манзушри нь 
Боть, илд нугуудыг барьсан 
Цагаан Аръяабал нь лянхуа барьсан сэлт 
Цаглашгүй нөхдийн дунд илт өндөр 
Гачаалшгүй орноос цаглашгүй гэрэл 
Сацруулагч, сайн ёст Лусын эрхэт дор 
Бишрэнгүйгээр магтсан буян чуулганаар 
Гурван цагийн эцэг эх амьтан нугууд 
Тийн айлдагч Туулсан бурханыг түргэнээ олох болтугай. 
Луваанжалбуугийн магтаал “Тийн Ялгуусаны дуун эгшиг” хэмээгдэх үүнийг Рондон бээр 
Наландарын хийдэд зохиолоо. 

ЛУВААНЖАЛБУУГИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Луваанжалбууг бүтээхийг хүсэгч бээр аврал одуулан, сэтгэл үүсгэ. “Сувава...”-гаар хоосонд 
судла. Хоосны агаараас Бам-аас лянхуа хийгээд А-гаас саран хот мандлын дээр өөрийн сэтгэл 
биндэръяан өнгөт Хум үсэг, түүнээс гэрэл сацран хутагтныг тахилаа. Амьтны тус үйлдээд янагш 
хураагдах огоот болсноос, өөрөө Ялж төгс нөгчсөн Түүнчлэн ирсэн Луваан-жалбуу 
лагшингийн өнгө биндэръяа эрдэнийн өнгөт, нүүр хийгээд хоолой нь цагаан, бусад нь хөх, хоёр 
мутраар зүрхэндээ тангаргийн чагжаа үйлдсэн, өлмийг очирын завилгаагаар суусан. Лагшин 
дороо ал шарын дуаз өмссөн. Тэргүүний үснирт. Лус хийгээд хамаг амьтныг муу заяаны 
төрлөөс гэтэлгэгч. Долоон могойн толгойн түшлэгт, сүүлнүүдийг нь суудалд дэвссэн. Түүний 



өмнө Түйтгэр Тийн-Арилгагч бодисатва лагшингийн өнгө цагаан, баруун мутарт эрдэнэсийн 
ногоо, зүүнээр хумх барьсан. Баруунд Гэтэлгэгч Манзушри лагшингийн өнгө шар, баруун 
мутартаа илд хийгээд зүүнд боть барьсан. Хойно Аръяабал лагшингийн өнгө цагаан, хоёр 
мутартаа цагаан лянхуа барьсан. Зүүнд Майдар лагшингийн өнгө улаан шар, баруун мутартаа 
лусын модны цэцэг хийгээд зүүндээ гүц барьсан. Баруун талаар нь бодисатвагийн чуулгад, 
зүүнээр нь шравагаан чуулгад, өмнүүр нь хоёр түм нэгэн мянган лусын чуулгадууд эрхиний зүгт 
алгаа хавсарснаар эрдэнэ барьсан. Эрхин, нөхөд бүгдийн оройд цагаан Ум, хоолойд улаан Аа, 
зүрхэнд хөх Хум. Зүрхний Хум-аас гэрэл сацран, өвөрчлөнгийн орноос бясалгасан лугаа адилын 
бэлгэ билэгтнийг залаад “Заа Хум Бам Хоо” хоёргүй болсонд сана. 
Тэндээс тахих нь: 
“Ум Нагаранза Савари Ваара Аргам Брадица Суу Хаа”. Түүнчлэн “Аргам”-ын оронд “...Шабда” 
хүртэлхээр тахиад, магтах нь: 
Тунгалаг хөх нуурын төв дэхь цагаан лянхуа 
Маш уужмын төвийн саран дэвсгэр дээр 
Хум үсэгнээс мэндэлсэн биндэръяан өнгөт 
Миний ганцхүү аврал Лусын эрхэтэд сөгдмүй. 
Нөхдийн эрхин Дөрвөн бодисатва хийгээд 
Баруун, зүүнд бодисатва, шравага нар тойрсон 
Өмнийн лусын чуулгад нь чандмань өргөгч 
Нөхөд лугаа сэлтийг бишрэнгүйгээр магтмуй хэмээн магт. 
Тэндээс урилга үйлдэхдээ өөрийн зүрхэнд саран хот мандлын дээр Хум үсгийг тойрон тарнийн 
эрихэс эргэлдэн буйд зориод: 
“Дадъяата Дата Гадо Вагавана Нагаранза Шура Адистана Адис-тидэ Суу Хаа”. Үүнийг нэг бум 
уриваас шагшаабад цалгайрсныг арилгах дор голлож сайшаасан тул завсаргүй тавын нүгэл 
хилэнц ч арилах болмуй. 
Их бандид Навсаава зохиолоо. 

ЛУВААНЖАЛБУУ БУРХАНЫГ БЯСАЛГАСНЫ ТУС ЭРДЭМ 

Шанба Гаржидын ёсны лам нарын намтар доторх Их нигүүлсэгч Жирганбагийн намтраас ийн 
өгүүлсэн буй. Лам тэр бээр нэгэн шөнө сувар-га тойрон эргэл үйлдэж байх цагт огторгуйд нэгэн 
их гэрэл гарч үзэгдсэнд, сайтар харваас гартаа нум сум барьсан, толгой бие нь нүдээр дүүрсэн, 
ам-наас нь аянга цахилсан, лагшин нь хар утаан өнгөт, есөн толгойт аймшигт Раахула арш гэгч 
найман аймаг тэнгэр чөтгөрөөр хүрээлүүлэн огторгуйг бүрхэн байхыг үзэж, маш их айгаад: 
“Аяа, гурван эрдэнэ минь! Хамаг амьтныг аршийн аюулаас авран соёрх” хэмээн залбирсан ба 
тэр үед Раа-хулын зүүн талд нэгэн цагаан өнгөт охин тэнгэр үзэгдэж, ийн өгүүлрүүн: 
“-Ай хүү минь, өөрийн сэтгэлийг шинжил 
Айснаас өөрийн сэтгэл шулмас болмуй 
Биеийн энхрийлэн барихуйг тэвчигтүн 
Үзэгдэл хоосон илбийн дүрс хөрөгнөөс юунд айнам? 
Бас чиний залбирсны хариуг сайтар үзүүлье, сонсогтун: 



Цагаан занданг шатаасан бэхээр Түүнчлэн ирсэн Луваанжалбуу тэргүүтэн дөрвөн Түүнчлэн 
ирсэний нэрийг бичиж биедээ зүүвээс гариг аршийн аюулаас гэтлэх болмуй” хэмээгээд үл 
үзэгдэн одвай. 
Дөрвөн Түүнчлэн ирсэн нь Бурхан багш Шагжтүв, Доржнямбуу, Ринчэн-Одпро, Луваанжалбуу 
дөрөв болой. 
Луваанжалбуугийн урилга бясалгалыг үргэлж үйлдвээс төрөл тутам дор лус савдаг, мангас 
тэргүүтэн найман аймгийн хорлол өчүүхэн ч үл гарахыг зарлигласан бөгөөд ялангуяа 
шагшаабад цалгайрсныг арилгагчийн дээдэд сайшаасан тул тус эрдэм нь гачаалшгүй болой. 

ЛУВААНЖАЛБУУГИЙН ҮҮДНЭЭС БУМБА (ХУМХ) БҮТЭЭХ НЬ 

Хумхыг агшинд үлшгүй орд харшид үүсгэ. Дотор нь Ялж төгс нөгч-сөн Луваанжалбуу бурханыг 
бүтээлийн арга мэтээр үүсгээд тахил, магтаал үйлд. Балин бэлдэж өргө. Хумхан дахь бурханы 
зүрхнээс бэлгэ билгийн гал бадраад бурхан гэрэлд хайлснаас хумхтай рашаан болсонд сана. 

ЛУС САВДАГ ТЭРГҮҮТЭНД НОМЫН ӨГЛӨГ ӨГӨХ НЬ 

Одон, бүрэлзэхүй, зул хийгээд 
Илбэ, шүүдэр, цөврүүн ба 
Зүүд, гилбэлгээн хийгээд үүлэн мэтээр 
Хуран үүдсэн номуудыг тэр мэт үзэгтүн. 
Хамаг ном нугууд шалтгаанаас гарсан 
Шалтгаан түүнийг Түүнчлэн ирсэн зарлигласан 
Шалтгаанаар түрдэгдэх аль мөнийг 
Их шармани бээр ийн хэмээн зарлигласан: 
“Хилэнц юуныг ч үл үйлдээд 
Буяныг хотол чуулган үйлдэгтүн 
Өөрийн сэтгэлийг огоот номхотго 
Энэ нь Бурханы шашин мөн. 
Өөрийн бие дээр үлгэрлэж 
Бусдад хорлол бүү үйлд 
Тусалсны үр амгалан хийгээд 
Хорлосны үр зовлон гармуй. 
Халууны хөрөнгө нугуудаас нь 
Халуун үр төрөх болмуй 
Амттаны хөрөнгө сацсанаас нь 
Амтлаг үрс ч төрөх болмуй” хэмээсэн үүгээр лус савдаг лугаа элдэв хорлолтон нугууд дор 
дээдийн номын өглөгийг өгөөрэй.  
Бүхнээ тэгш нигүүлсэгч Ялж төгс нөгчсөн 
Нэрийн төдийг нь сонсвоос муу заяаны зовлон арилагч 
Гурван хорын өвчнийг арилгагч Манла бурхан 
Биндэръяа-Эрдэнийн гэрэлт дор мөргөмүй. 
Ялж төгс нөгчсөн Түүнчлэн ирсэн Дайныг дарсан 
Үнэхээр туулсан Манла бурхан Биндэръяа гэрэлтийн хаан 



дор мөргөмүй. Тахимуй. Аврал одуулмуй. 
“Ум Бэханзэ Бэханзэ Маха Бэханза Самудгадэ Суу Хаа” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Отчийн хааныг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



НАЙМАН МАНЛЫН МАГТААЛ 

Алтан өнгөт, авралыг өгөгчийн чагжаатай 
Найман ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Бусдаар үл чадагдах орны цог болсон 
Сайн-Алдар Огоот дуурсгагч цог дор мөргөмүй. 
Алдрын цэцэг дэлгэрээд асар арилсан дор 
Лагшин найргийн үр бүрдсэн үзэсгэлэнт лагшинтай 
Алин бээр үзэн сонсоод дурдахуйн цог болсон 
Сайн-Алдар Огоот дуурсгагч цог дор мөргөмүй. 
Лагшингийн өнгө шар, дээдийг өгөгчийн чагжаатай 
Найман ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Эрдэнэ төгссөн орны цог болсон 
Эрдэнэ сараны өлмий дор мөргөмүй. 
Эрдэнэ, саран хийгээд лянхуагаар сайтар чимээд 
Мэдэгдэхүүн бүхэн дор мэргэний айлдал дэлгэрсэн 
Далай мэт гүнзгий тааллыг эрхшээгч 
Дуун-Эгшигийн хааны өлмий дор мөргөмүй. 
Замбуун алтан мэт, номыг үзүүлэгчийн чагжаатай 
Дөрвөн ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Хүжсээр огоот дүүрсэн орны цог болсон 
Сайн-Алтан Хиргүй үзэгдэл дор мөргөмүй.  
Замбу мөрний алт мэт гялалзсан өнгөт 
Мянган нарнаас ч үлэмж сүр жавхланг бадруулагч 
Хир үгүй алтан суварга мэт лагшинтай 
Сайн-Алтан Хиргүй үзэгдэл дор мөргөмүй. 
Лагшингийн өнгө улаан цайвар, тэгш агуулсан чагжаатай 
Дөрвөн ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Гаслангүйн орны цог болсон 
Гаслан-Үгүй Дээд цог дор мөргөмүй. 
Гаслангаас нөгчсөн, амарлингуй, дээд амгаланг эрхшээгч 
Амьтны гурван хорын зовлонг амарлиулаад 
Зургаан зүйл амьтны итгэл хийгээд цог болсон 
Гаслан-Үгүй Дээд цог дор мөргөмүй. 
Лагшингийн өнгө цагаан улаан, ном үзүүлэгчийн чагжаатай 
Дөрвөн ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Номын дуаз орны дээд болсон 
Номын-Алдар Далайн эгшиг дор мөргөмүй. 
Номын их дуугаар чандын эсэргүүцлийг дарагч 
Далай мэт гүнзгий зарлигийг эрхшээгээд 
Амьтны зовлонг хоцроолгүй амарлиулан зохиогч 
Номын-Алдар Далайн эгшиг дор мөргөмүй. 



Шүрийн өнгөт, дээдийг өгөгчийн чагжаатай 
Дөрвөн ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Эрдэнэ далайн орны цог болсон 
Илэрхий-Айлдагч хаан түүн дор мөргөмүй. 
Гүнзгий номын оюун үлэхүйеэ бэрхийн тааллаар 
Асар арилсан номын төв дор цэнгэн зохиогоод 
Хоцроолгүй мэдэгдэхүүнийг илт болгоогч 
Илэрхий-Айлдагч хаан түүн дор мөргөмүй. 
Лагшингийн өнгө хөх, дээдийг өгөгчийн чагжаатай 
Арван хоёр ерөөл бүтсэн хоёр чуулганы цогоор жавхлант 
Биндэръяан гэрэлт орны цог болсон 
Отчийн хаан түүн дор мөргөмүй. 
Бүхнээ тэгш нигүүлсэгч Ялж төгс нөгчсөн 
Нэрийн төдийг нь сонсвоос муу заяаны зовлон арилагч 
Гурван хорын өвчнийг арилгагч Манла бурхан 
Биндэръяа-Эрдэнийн гэрэлт дор мөргөмүй. 
Алтан өнгөт, газар дарагчийн чагжаатай 
Тансаг нигүүлсэхүйт их хичээнгүйн хүчээр 
Үл алзагч ертөнцийн орны цог болсон 
Дээд удирдагч Шагжаан охь дор мөргөмүй. 
Мэргэн арга нигүүлсэхүйгээр Шагжаан язгуурт мэндлээд 
Бусдаар үл чадагдан, шулмасын өмгийг дарагч 
Алтан Сүмбэр уул мэт жавхлант лагшинтай 
Шагжаан хаан түүн дор мөргөмүй.  
Гэмээр эс хиртсэн лагшингийн өнгө цагаан 
Туулсан бурханаар тэргүүндээ чимэгт 
Нигүүлсэхүй мэлмийгээр амьтнаа болгоогч 
Нүдээр-Үзэгч дор өчирлөгийг талбимуй. 
“Ум Мани Бадмэ Хум” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Эрхэт Нүдээр-Үзэгчийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



АРЪЯАБАЛЫН МАГТААЛ 

Намо Гүрү Аръяа Логишураяа. 
Хутагт Их нигүүлсэгч Нүдээр-Үзэгч 
Хиргүй лавайн өнгөт дээд сайн дүрст 
Асар арилсан гэгээн гэрлээр сарны төвд үзэсгэлэнтэй 
Аяа ямар мэт огторгуйд мянган нар мандсанчлан. 
Мянган гэрлээ бадруулсан үлэмж их баатар 
Гурван ертөнцийн газарч багш хэмээн алдаршсан 
Гурван ертөнцийн амьтан бүхний ганц садан 
Магадтай асрал итгэл Их нигүүлсэгч та таалагтун. 
Би бээр тэргүүүлшгүй цагийн хязгаараас 
Буруу мөрд орон хүлээст орчлонд төөрлөө 
Урьдаас буруу үйлийн хилэнцээр гутаж 
Улмаар үйлдсэн нүгэлдээ ихэд сайрхлаа. 
Олонтаа давтсан тийм үйлийн эрх хүчээр 
Орчлонгийн зовлонгийн далайд живлээ 
Уур хилэн бадарсан сэтгэлээр үндсээ шатаалаа 
Уршигт мунхагаар оюун билэг минь мунхарлаа. 
Хүсэл тачаалын далайд сүнс минь живээд 
Хөөрөн ихэрхэх омгоор муу заяанд уналаа 
Найдангуйн улаан хуйгаар орчлонд хийсч 
“Би”-д барих үзлийн бат гинжээр хүлэгдлээ. 
Галт гуу мэт шуналын хавцгайд унаад 
Хатуу зовлонгийн хүчир намагт шигдлээ 
Галын язгуурт халуун нар дээрээс шарлаа 
Усан язгуурт сэрүүн чийг доороос хайрлаа. 
Жихүүн хүйтэн салхи гаднаас шавхуурдлаа 
Бүхнээс хямралдагч хий дотроос бослоо. 
Аяа тэр мэт зовлон тэсэхүйеэ бэрх боловч 
Авсан тангараг санваараа эвдэж яахин болмуй? 
Хамаг зовлонгоор золин тангараг санваараа сахиад 
Хүсэхүй сүсгээр дээд Хутагтыг үл орхивоос эл 
Хутагт итгэл амьтны тусыг юунд үл зохиомуй? 
Ханьцашгүй асрал минь намайг яахин үл нигүүлсмүй? 
Мунхаг над мэт нь их хилэнц нүглийг үйлдсэн 
Муу үйлийнхээ эрхээр цөвүүн ийм цагт төржээ 
Төрсөндөө гашуудаж, муу үйлэндээ гэмшивч 
Төлөөст орчлонгийн үйлийн эрх хуурмаггүй. 
Үйлийн үрийн хүч догшин голын ус мэт 
Үйлийн эрхийн урсгалыг нь буцаахад маш бэрх 
Үнэн зарлигтай учравч ёсоор явж чадсангүй 



Үзтэл бие, хэл, сэтгэл үйлийн эрхэнд оржээ. 
Хилэнцэт үйлийн эрхийн их түймэр бадарсанд 
Хэрэгт сэтгэлийн ногоо минь үнс чандар боллоо 
Цогцос илбийн энэ бие үл тэсдэх аваас 
Асрал итгэл нигүүлсэхүйт минь тэснэ үү? 
Нар мэт гэгээн гэрэлт, сар мэт тунгалаг тодорхой 
Нигүүлсэхүйн нүүрийг чинь үзэхийг хүсэн эрэвч 
Тэргүүлшгүйгээс нүдэнд минь мунхагийн цагаа 
Тогтон сохроод усны хөөсийг ч олж үл харна би. 
Амьтны итгэл минь та эдүгээ хаана заларнам? 
Амаргүй хатуу зовлон минь тэсэшгүй байнам 
Айн ширвээтэж, чичрэн дагжнам 
Асгартал уйлан энэхүү дуугаар бархирнам. 
Асар эмгэнэхийн эгшгээр энэлэн дууднам 
Асрал итгэл нигүүлсэхүйт минь сонсоно уу? 
Хэзээ үхэж бие арилжих цаг ирэхэд 
Хайрт ураг саднаас хагацан эрлэгт хөтлөгдмүй 
Тэр цагт ертөнцийн элгэн саднууд ханилан дагахгүй 
Үйлийн эрхээр би өөрөө ганцаараа тэнэж одмуй 
Аяа тэр цагт надад итгэл аврал байхгүй аваас 
Асрал итгэл та минь намайгаа орхино уу? 
Үйлээр нэрвэгдсэн төрөлхтнүүд надтай адил 
Тэргүүлшгүй цагаас чанх буруу атгагаар 
Төөрч, гурван ертөнцийн орчлонгийн шавраас 
Үл гаран, цаглашгүй галвын төрлүүдэд 
Хэдий чинээ биеийг аван басхүү үхсэний 
Хэрзгэр ясыг нь овоолвоос Сүмбэр уул мэт 
Хар цусыг нь цуглуулваас Сүн далай мэт 
Хийсэн үйлийг нь хурааваас санаанд багташгүй. 
Гурван ертөнцийн тоогоор төрлийн амсар дамживч 
Махарч үйлдсэн үйл нь хэрэг тусгүй замхарна 
Гагцхүү тэдгээрийн дотор 
Магад дээдийн дээдэд 
Өчүүхэн төдий ч зорьсон буй аваас 
Өнөд түүн дор нь нэгэн хэрэг буйяа. 
Мах цусан биеийг аваад орчлонд тэнэж 
Маш ширүүн зовлонгоор сансрын гянданд хоригдсон 
Хүлцэн тэсэшгүй зовлон энэ мэт бөгөөс 
Хамаг гэм эргүү өөрийн үйлнээс гарчээ 
Нигүүлсэхүйгээр муу үйлийн цувирлыг таслаад 
Нисваанист үйлийн хийг буцаан соёрхогтун. 
Нисваанист ийм үйлийн хий хүчтэй болж 



Мунхагийн харанхуйд ашид тэнэвээс минь 
Бэлгэ билгийн зулын гэрлээрээ гийгүүлэхгүй юу? 
Буруу гэмийн үйлийн үрийг үл тэсдэх аваас 
Их нигүүлсэгч та бээр үйлсээ зохиохгүй юу? 
Тэвчихүйеэ бэрх гурван хорын өвчнөөр энэлвээс 
Их нигүүлсэхүй мэргэн аргаараа эдгээхгүй юу? 
Тэдрүү буруугийн халил гууд унаваас ч 
Нигүүлсэхүйгээр түргэн ирж аврахгүй юу? 
Хатуу зовлонт үйлийн эрхийн гал бадарваас 
Нигүүлсэж сэрүүн хураараа унтраахгүй юу? 
Гурван ертөнц дэхь орчлонгийн зовлон арилсаар 
Хэзээ өөрийн үрийг олсон тэр цагт 
Хутагт Их нигүүлсэгчээс эрэхийн хэрэг юун 
Амьтан үйлээр арилсан газарт агуулагдваас 
Хутагтын нигүүлсэл түүнд ямар хэрэгт? 
Дээд хутагт та нигүүлсэхүйн хүчит бөгөөс 
Дэмий тэгш сац орхилго зохиолгүй 
Ил голт зүрхнээсээ болгоогтун, Ялгуусан бурхан минь! 
Хутагт Аръяабал дор уйлан залбирахын үүднээс магтсан, сургаалын багш Зандрагирди бээр 
зохиосон төгсвэй. 

ИХ НИГҮҮЛСЭГЧИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Өмнийн огторгуйд Хутагт Нүдээр-Үзэгч 
Нэгэн нүүр дөрвөн мутарт, үндсэн хоёр мутраар алгаа хавсарсан 
Үлдсэн хоёроор болор эрих, лянхуан модон барин 
Авралын орны далайсаар хүрээлүүлэн орших боллоо. 
Лам бүгдийн хураангуй итгэл Нүдээр-Үзэгч 
Ядам бүгдийн хураангуй итгэл Нүдээр-Үзэгч 
Бурхан бүгдийн хураангуй итгэл Нүдээр-Үзэгч 
Бодисатва бүгдийн хураангуй итгэл Нүдээр-Үзэгч 
Шравага, братигабуд бүгдийн хураангуй итгэл Нүдээр-Үзэгч 
Номын сахиусан бүгдийн хураангуй итгэл Нүдээр-Үзэгч 
Өчирлөг талбимуй, нигүүлсэхүйн мэлмийгээр үзэгтэн 
Энэ насны үзэгдэл шуналыг огтлохуйяа адистидла. 
Муу заяаны төрлийг түрдэтгэн адистидла 
Үйл нисваанисын хирийг арилган адистидла 
Сансрын их далайгаас гэтэлгэн адистидла 
Дээд бодь сэтгэл төрүүлэн адистидла. 
Үнэхээр үзлийг онохуй дор адистидла 
Хослон орсоны хутгийг олуулан адистидла 
Тэр мэт өчирлөг талбиснаар зүрхний Хри үсгийг 
Зургаан үсэгтийн тарни тойрон эргэлдсэнээс 



Гэрэл сацран, Ялгуусан бүгдийн адистидийг 
Хурааснаас буусан рашаанаар амьтан бүхнийг гэтэлгэлээ 
Тэндээс өөрөө хийгээд огторгуй дүүрэн авралын орон 
Зургаан зүйл амьтан бүгд зэрэг уншихуйгаар санан 
маанийн үсгийг уригтун. 
Эдүгээгээс хойш үхэн егүүтсэн тэр даруйдаа 
Эндүүрэлт зуурдын үзэгдлээр төөрөлгүй 
Хутагт Нүдээр-Үзэгч итгэлийг даган 
Сухавадийн оронд төрөх болтугай. 
Ялгуусаны баясгалант сайн хот мандалд 
Маш үзэсгэлэнт дээд лянхуагаас мэндэлсэн 
Ялгуусан Гачаалшгүй гэрэлт Авид бурханы ил 
Эш үзүүлэгдэхийг ч би тэнд олох минь болтугай. 
Баатар Зөөлөн итгэл бээр ямар мэт айлдсан лугаа 
Самандбадра тэр ч түүнчлэн айлдсан бөгөөд 
Тэдгээр бүгдийг даган суралцахын тулд 
Эдгээр хамаг буянаа зорин ерөөмүй. 
Гурван цаг дор заларсан Ялгуусан бүгд бээр 
Ерөөл алиныг дээдээр сайшаасан түүгээр 
Би бээр ч буяны ёзоор эдгээр бүхнээ 
Сайн явдалд огоот зорин ерөөмүй. 
Үүнийг ч Сөнөд хошуунаас сүсэгтэн Гончигдандараас дурдатгасны хариуд тойн 
Гончигдамбийдонмэ бээр найруулсны бичээч нь аграмба Гончиггунгаа болой. 

“ЙОГИЙН ЗҮРХЭН” 

Энэтхэгийн хэлээр Йогасаара. 
Түвдийн хэлээр Налжор Нинбу. 
Монголын хэлээр Йогийн зүрхэн. 
Цогт Ертөнцийн эрхэт дор мөргөмүй. 
Мөнх бус, зовлонг дурдан үйлдэж 
Их нигүүлсэхүйг сайтар үүсгээд 
Оройд лам, зүрхэнд ядам бурханыг 
Өөрийн сэтгэлд үл алгасан бясалга 
Алин ургасан бүгд тэр мөн бөгөөд 
Тэр алинаа ч эс ургасан болой 
Тиймээс аль төрсөн тэр эс төрсөн 
Эс төрсөн ямагт төрөхийн ёст 
Алин төрвөөс байгуулын чанар мөн тул 
Тэр ургасныг дурдаад эс мартваас 
Алин үзэгдэл хоосон чанар ямагтад 
Йогийн хаан саар үгүй бүтмүй 
Эс шинжилсан амьтнаа өөрийн эрхтэй 



Зүйл бүхнээр зоригдсон нэр сэтгэлээр 
Их нигүүлсэхүй аяндаа бүтвээс 
Тийм арга самбаагаар бодийг олмуй. 
Үүнийг йогазарийн эрх баялагт их шидтэн Мидразоги зохиолоо. 

УМ МАНИ БАДМЭ ХУМ 

Бодала уулын оройн 
Лам Хутагт Аръяабал 
Төрөл тутамд минь даган барьж, 
Их хөлгөний мөрөөр гэтэлгэгтүн. 
“Ум Мани Бадмэ Хум” 
Чөлөө учрал олдохуйяа бэрх, эвдрэхдээ хялбар 
Нарийнаас нарийн хар цагаан үйлийн үр хуурмаггүйн ёс 
Орчлонд амгалантай цаг үгүй энэ гурвыг 
Санан дурдмуй, Аръяабал аа! 
“Ум Мани Бадмэ Хум” 
Эх болсон бүхий л амьтны тулд 
Гүнзгий ахуй их бодийн сэтгэл 
Түргэнээ үндсэнд минь төрөх болоод 
Хамаг амьтан тан лугаа сацуут болтугай. 
“Ум Мани Бадмэ Хум” 
Алин үзэгдэл Лам Аръяабал 
Алин дуурсал зургаан үсэгтийн дуун 
Алин ургасан амгалан хоосны йогоор 
Гурван биеийг түргэнээ олох болтугай. 
“Ум Мани Бадмэ Хум” 
Энэ, хойт, зуурд бүхэндээ 
Аръяабал лугаа үл хагацаад 
Тангараг санваараа доройтуулалгүй 
Хоёр тус бүтээхийн өлзий хутаг орштугай. 
“Ум Мани Бадмэ Хум” 
Үүнийг ч сүсэгт шавь Ишлодонгоос хүсэмжлэн дурдатгасны хариуд газрын хязгаарын галзуу 
гуйранч Равжаа нэрт бээр найрууллаа. 
Гандандэчинданшигчойнхорлингийн лаврингаас бард бүтээлгэс-ний буянаар амьтан бүхэн 
Мутартаа лянхуатаар даган баригдах болтугай.  
Залуу идрийн лагшин биеийг баригч 
Бэлгэ билгийн зул маш бадруулагч 
Гурван ертөнцийн харанхуйг арилгагч 
Зөөлөн эгшигт дор мөргөмүй. 
“Ум Аравазана Ди” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Гэтэлгэгч Манзушрийг бүтээх болж 



Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



МАНЗУШРИЙН МАГТААЛ 

Уужим гүнзгий мэдэгдэхүүний огторгуйн төвд 
Ургамал оюуны хот мандал мандсаны гэрлээр 
Ахуй хамаг төрөлхтний үл мэдэхийн түнэр харанхуйг 
Арилган зохиогч эрхэт Манзушри дор сөгдмүй. 
Эдүгээгээс эхлээд бодийн зүрхэнд хүртэл 
Эгнэгт танаас бусад аврал надад үгүй тул 
Осолт үйлийн эрхээр зургаан зүйл алинд төрөвч 
Орчлонгийн аюулаас аврагтун, Манзушри аа! 
Аяа би энэ насны хуран үйлдэхүйг орхиод 
Энэрэн асрагч ураг саднаасаа хагацан 
Аюулт хэрцгий эрлэгт баригдахын цагт минь 
Эрлэгийн аюулаас аврагтун, Манзушри аа! 
Тэргүүлшгүй цагаас муу үйл хураасны хүчээр 
Зуурдын сансарт нисваанисын хатуу хийгээр 
Тэвчихүйеэ бэрх халил газраар хийсэн одмуй 
Нисваанисын хуйг огтлогтун, Манзушри аа! 
Нарийн зуурдын сүнс тэр умайд орохын үедээ 
Найман чөлөө үгүйгээс сайтар гэтлээд 
Чадагчийн шашны дуазыг баригчийн язгуурт 
Төрөхийн бэлэг жигдлүүлэгтүн, Манзушри аа! 
Дараа төрөлд өндөр язгуурын сайн эрдэм 
Долоо бүрдсэн чөлөө учралт биеийг олж 
Улмаар шашныг ёсчлон баригч буяны садантай 
Уулзахын бэлэг жигдлүүлэгтүн, Манзушри аа! 
Мэргэн арга нигүүлсэхүйт буяны садан түүний 
Зарлигласан сайн зарлигийн далайн чуулганыг 
Тэрхүү ёсчлонгоор оноод бусдад ч үзүүлэн чадах 
Тийн шинжлэлт оюуныг хайрлагтун, Манзушри аа! 
Төрөл тутамдаа ямагт бусдын тусын тулд 
Зоригдсон харамгүй өглөг бүхнийг өгөөд 
Тийн алгасралыг тэвчин даяан бясалгах тэргүүтэн 
Зургаан барамидийг төгсгөгтүн, Манзушри аа! 
Орчлонгийн халуун энэлгийг арилгагчийн дээд 
Огоот сайн зарлигийн цаст ууланд одохыг хүсэвч 
Тийн алгасрал залхайрлын балчигт живсэн тул 
Түргэнээ нигүүлсэхүйгээр аврагтун, Манзушри аа! 
Төв гүнзгий үзлийн мөрд сайтар оршоод 
Тийн гэтэлсэн нирвааны тивд хүрэхийг хүсэвч 
Доорд хувьт би орчлонгийн цалмаар хүлэгджээ 
Домогт орчлонгийн шуналыг таслагтун, Манзушри аа! 



Өөрийн тусад чухал амарлисан удвалын цэцэрлэгийг 
тэвчиж 
Ахуй их Ялгуусаны лянхуан цэцэрлэгийг үзэхийг хүсэвч 
Өөрөө би балар мунхагийн харанхуйгаар түйджээ 
Аливаа мунхаг харанхуйг арилгагтун, Манзушри аа! 
Товчилбоос би төрөл тутам бүхэндээ 
Сайн зарлигийн далайн чуулганыг шүтээд 
Тоолшгүй амьтны хамаг хүссэнийг гаргагч 
Чандмань эрдэнэ нь болтугай, Манзушри аа! 
Авралт танд өчин залбирсны хүчээр 
Асар арилсан хоёр чуулганы их онгоцоор 
Амьтныг сансрын далайгаас гэтэлгэн 
Аяа би өөрөө ч тан шиг болтугай, Манзушри аа! 
Төрөл тутамд минь Гэтэлгэгч Манзушри бээр 
Дээд хөлгөний буяны садан зохиох хийгээд 
Зовлонгийн далайд живсэн амьтан нугуудыг 
Түргэнээ гэтэлгэн Манзушри адил болготугай хэмээсэн үүнийг бандид Рэгвийхүжиг зохиолоо. 

МАНЗУШРИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Аврал одуулан, сэтгэл үүсгэхийг ер мэт үйлд. 
Ялангуяат сэтгэл үүсгэх нь: 
Би бээр хамаг амьтны 
Мунхагийн харанхуйг сайтар арилгаж 
Бурханы газарт байгуулан үйлдье 
Түүний тулд Манзушрийг бясалган үйлдье. (гурван удаа) 
Чуулганы орныг залаад мөргөх нь: 
Өөрөө Манзушри дор тодорсны зүрхэнд 
Лянхуа, сарны дээр улбар шар Ди үсэгнээс 
Гэрэл сацран, Манзушри дор бурхан хийгээд 
Бодисатва нар хүрээлснээр “Базар Саман Заа”. 
“Намо Гүрү-э. Нама Сарва Датаа Гада Аръяа Манзушри Савари Ваараяа”. 
Тахих нь: 
“Ум Сарва Датаа Гада Аръяа Манзушри Савари Ваара Аргам Брадицаеэ Суу Хаа”. (Түүнчлэнгээр 
“Бадъям”-аас “...Шабда” хүртэлхээр тахь.) 
“Чухаг дээд гурав дор би авралыг одуулъя...” (хэмээх тэргүүтнээр үргэлжийн наманчлал гурван удаа) 
Дөрвөн цаглашгүй нь: 
Хамаг амьтан амгалан лугаа төгсөх хийгээд 
Зовлон бүхнээс хагацаад амгалан баясгалан дэлгэрэн 
Уур тачаал хоёроос хагацсан тэгш сац ба 
Нүглийг тэвчин буян чуулганаар арвин болтугай. 
Хоёрдугаар. Бодот нь: 
“Ум Сувава Шудда Сарва Дарма Сувава Шуддо Хам” 
Орчлон нирвааны ном бүхэн өвөрчлөнгөөр 



хоосны агаар 
Өөрийн зүрх өндөг мэтийн дотор 
Бам-аас лянхуа, А-гаас саран мандлын дээр 
Өөрийн сэтгэлийн мөн чанар улбар шар Ди үсэгнээс 
Гэрэл сацран, биед түгээд хилэнц түйтгэрийг 
арилган 
Үл мэдэх мунхагийн харанхуй бүхэн арилснаар 
Хир үгүй гэрлийн мөхлөг боллоо. 
Жич тэр огоот хувирснаас, өөрөө Манзушри 
Лагшингийн өнгө улбар шар, нэгэн нүүр хоёр мутарт 
Баруун мутраар билгийн илд огторгуйд далайсан 
Зүүнээр удвал цэцгийн ишнээс 
Зүрхэндээ барьсны дэлбээ чихний тус 
Дэлгэрсний дээр билгийн чанд хязгаарт хүрсний 
боть барьсан 
Хоёр өлмий очирын завилгаагаар оршсон 
Элдэв эрдэнэсийн чимгээр чимээд 
Тэнгэрийн сайн хувцас, торгон хормогч өмссөн 
Арван зургаан насны идрийн цог дэлгэрсэн 
Таван шанхат дор эрдэнийн оройт 
Бадрангуй гэрэлт саран түшлэгтэй 
Тунгалаг тодорхой гэрлийн мөн чанарт лагшингийн 
Гурван орныг гурван үсгээр бэлгэдсэн дор боллоо. 
Зүрхний хөрөнгөнөөс сацарсан гэрлээр 
Өвөрчлөнгийн орноос Лам Манзушри дор 
Бурхан бодисатва, ядам сахиус сэлт бээр 
Хүрээлснийг залаад “Заа Хум Бам Хоо”-гоор 
Тангарагтан лугаа ялгал үгүй нэгэн амтат боллоо. 
Жич зүрхний Хум-ын гэрлээр Авшигийн бурхан 
Нөхөд сэлтийг залаад өчирлөг талбиснаар 
Тарни хийгээд шүлэг сэлт хумхтай усаар 
Авшиг өгөн, бие дүүрээд хир бүхэн арилж 
Усны үлдэгдэл хуйлран Агчованийн титэмт боллоо. 
(Дээрхчлэнгээр тахь.) 
“Залуу идрийн лагшин биеийг баригч...” (тэргүүтнээр магт.) 
Урилга үйлдэх нь: 
Зүрхэнд лянхуа, сарны дээр Ди үсгийг тойрон 
Тарнийн эрихсээс гэрэл сацрах ба хураагдсанаас 
Бурхан хөвгүүд лугаа сэлт дор тахил өргөөд 
Хоцроолгүй амьтны үл мэдэхийн харанхуйг арилгаж 
Бурхан, бодисатва, шравага, братигабуд хийгээд 
Мэргэн бандидын номлох, тэмцэх, туурвих 
Сонсох, санах, бясалгах гурвын хоцроолгүй билгийг 



Хураан тарнийн эрихэс, хөрөнгө сэлт дор шингээснээр 
Оюуны үзэгдэл түрвэл үгүй дэлгэрэх боллоо. 
“Ум Аравазана Ди” (хэмээн аль чадахаар урь.) 
Хэлний дээр Ди үсгийн, толгой нь хоолойн уг руу хандан хэвтээ оршсон дор зоригдож, нэгэнтээ 
амьсгал татаад “Ди” зуун найм тоолох дор: нэжгээд Ди өгүүлэхийн хамт Ди-гээс өөртэй адил 
хоёрдугаар тасран зүрхний Ди дор шингэснээр, галд тос дусаасанчлан гэрэл ихэд бадраад 
биеийн дотор бүхнийг дүүргэсэнд санаж “үл мартахын тогтоол” бү-тээгтүн. 
Хувийг хураах нь: 
Өөрөө гэрэлд хайлан зүрхний тарнийн хүрдэн дор 
Шингээд тэр ямагт хөрөнгө Ди дор шингэлээ. 
Тэр ч гэрэлд хайлан огторгуйд солонго замхрах мэт 
Одоод, жич бас уснаас цөврүүн гарахчлангаар 
Хутагт Манзушрийн лагшинд босох боллоо хэмээн санаад буя-наа зориулан, өлзий хутгаар чимэн 
үйлдээрэй хэмээсэн үүнийг сүсэг хичээнгүйт шавь Манба-Одсалаас дахин дахин гуйсны хариуд их 
сургаалын багш Мүргэ Самданжамц бээр туурвилаа.  
Шанхат хэмээх ягчисын дээд орноос 
Нууц тарни, арвис тарни бүгдийн эзэн 
Буруу удирдагч тотгорын чуулгадыг даран зохиогч 
Ялж төгс нөгчсөн Очирваань дор мөргөмүй. 
“Ум Базарвани Хум Пад” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Нууцын эзэнийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ОЧИРВААНИЙН МАГТААЛ 

Их чадал хүчээр тотгорын өмгийг хоцроолгүй дарагч 
Тоолшгүй хувилгаанаар Ялгуусаны зохионгуйг бүтээгч 
Хамаг Түүнчлэн ирэгсэдийн нууцын санг баригч 
Их ягчисын аймгийн ноён өнөд тэтгэн сахигтун. 
Индранилаан уул мэт маш бадрангуй 
Эрдэнийн Сүмбэр уул мэт жавхлантай 
Эвдрэхүй цагийн галын өмөгчлөн гэрэлтэй 
Их чадал хүчний эзэн тан дор мөргөмүй. 
Баруун уулын орой дахь завсрын залуу үүлэн мэт 
Улбар шар үсээ овойлгосон, догшин хилэнт 
Хурын зузаан үүлсийн дундах гилбэлгээн адил 
Гурван мэлмийгээ хялайсан, хилэнгийн атираатад мөргөмүй. 
Охор бүдүүн агаад бахим чийрэг лагшинтай 
Луугийн дуу мэт маш тодорхой зарлигтай 
Огторгуйн төвчлөн үлэхүйеэ бэрх таалалтай 
Номхотгохуйяа бэрхийг ч номхотгогч дор мөргөмүй. 
Болшгүй хэрцгийсийг айлгагч дөрвөн соёог 
Сайтар ярзайлган тотгорын сүнсийг зайлуулагч 
Гуа бус хөмсөг сахлаа бадруулснаас 
Галын очис хаялсанд мөргөмүй. 
Сэтгэлийг булаагч эрдэнэсийн чимгээр хээлэн 
Хорт лусын чуулгадаар үе гишүүнээ чимэгч 
Маш бадрангуй дүрэлзсэн галын төвд 
Аймшигт дүрс байдлаар оршсонд мөргөмүй. 
Огторгуй дүүртэл инээхийн хүрхрэл хийгээд 
Гурван газрыг хотолзуулагч өлмийгөөр 
Шулмас хийгээд буруу удирдагч бүгдийг гэсгээгч 
Нууцын эзэн амьтны аврал дор мөргөмүй. 
Нууцын эзэнийг сэтгэлдээ санаад 
Лагшин, зарлиг, тааллын магтаал үүгээр магтваас 
Нүгэл хилэнц бүхэн хоцроолгүй арилж 
Гурван зовлонгийн эвэршээл арилах болтугай. 
Нас буян, цог учрал, яруу алдар хийгээд 
Самади лугаа дээд бэлгэ билэг тэргүүтэн бүхнийг 
Шинийн саран мэт арвитган зохиогоод 
Лагшин, зарлиг, тааллын шид бүтээл хайрлагтун. 



ОЧИРВААНЬ ДОР ҮЙЛСЭЭ ЧУХАЛЧЛАН ДААТГАХ НЬ 

Хум. Очирдар бодтой язгуур үндэсний лам нар хийгээд 
Маш хэтэрхий ядам Ялж төгс нөгчсөн Нууцын эзэн 
Очирваань, нөхөд сэлт бээр намайг таалагтун 
Их энэрлээр хамаг амьтныг хөвгүүн мэт болгоогтун. 
Их хатуу догшноор хорлолтныг номхотгогч 
Бэрхсийг номхруулахаар аймшигт дүрс үзүүлэгч 
Хилэнгийн хаан Очирваанийг 
Сэтгэлдээ санаад бишрэнгүйгээр магтмуй. 
Хөвхөлзөн үелзэх бадрангуй галын төвд 
Хөшиглөн туналзах асангуй гэрлийн хүрээнд 
Бараалан сүндэрлэх бүжингүйн есөн байдалтай 
Барайлган айлгах Шулмасыг дарагчийг магтмуй. 
Санан, санан, энэлэхүй сэтгэлээр залбирваас 
Сахигтун, сахигтун, нууц тарнийн хүчит минь, 
Үтэр аврагтун, аврагтун, их нигүүлсэхүйт минь 
Үл алгасан, үл алгасан, бодийг хүртэл аврагтун. 
Алгасалгүй, алгасалгүй, насад нөхөрлөн зохиогтун 
Арвитган, арвитган, йогазарийн үйлсийг дэлгэрүүлэгтүн 
Бүтээгтүн, бүтээгтүн, үйлсийг алгасалгүй бүтээгтүн 
Бүү торогтун, бүү торогтун, Нууцын эзэн Очирваань аа! 
Дуудмуй, дуудмуй, үйлчийн хүчийг үүсгэгтүн 
Далламуй, далламуй, үйлчийг мэлмийдээ болгоогтун 
Дагамуй, дагамуй, үйлчийг түргэнээ дэгжүүлэгтүн 
Дурдмуй, дурдмуй, үйлчийн хүчийг үүсгэгтүн. 
Хангамуй, хангамуй, үйлчийн тааллыг хангагтун 
Тахимуй, тахимуй, хэрэгт балингаа зооглогтун 
Хариулгамуй, хариулгамуй, йогазарийн тогтгорыг буцаагтун 
Даалгамуй, даалгамуй, йогазарийн үйлсийг даагтун. 
Хайрлагтун, хайрлагтун, шидийг хоцроолгүй хайрлагтун 
Бүтээгтүн, бүтээгтүн, юу санасныг бүтээгтүн хэмээсэн үүнийг тойн дүрст даяанч  
Лувсанбалсамбуу бээр найрууллаа.  
Дээд дүрст, дээд их догшин 
Дээд баатрын явдлын оронт 
Номхотгохуйяа бэрхийг номхотгон, тус зохиогч 
Очир-Аюулгагч дор мөргөмүй. 
“Ум Ямандага Хум Пад” 
Асар арилсан саналаар энэхүү ёсонд шамдсанаас 
Алимад гарсан буянаар гачаалшгүй амьтан бүхэн 
Төрөл тутам амарлингуй, хилэнт Зөөлөн эгшигтээр 
Төөрч хагацал үгүй даган баригдах болтугай. 



Огторгуй хэдий чинээ таван биеийн мөн чанартын 
Долоон амсар барилдсаны хутгийг илт болгож 
Ахуй эдгээр хамаг амьтныг ч тэрхүү хутаг дор 
Агшин ямагтаар амар хялбар байгуулах болтугай. 
Язгуур үндэсний лам нарын өлзий хутаг орштугай 
Ядам бурхадын чуулгадын өлзий хутаг орштугай 
Эх лугаа баатар дагинасын өлзий хутаг орштугай 
Эгнэгт номыг тэтгэгчдийн өлзий хутаг орштугай. 



ЯМАНДАГИЙН МАГТААЛ 

Хоёргүй нийт бус түгээмэл лагшингаар 
Хамаг дор тэгш Ялгуусан бүгдийн Эцэг 
Номын төв Ялгуусан бүгдийн Эх 
Занасатва Ялгуусан бүгдийн Хүүд 
Мөргөмүй. Цогт Зөөлөн эгшигт та 
Номын бие дор асрах, уурлах үгүй ч 
Гурван сансрын хорлолтныг хоцроолгүй номхотгохын тулд 
Нигүүлсэхүй аргаар хилэнгийн хааны лагшинд 
Үзүүлэгч Ямандаг дор мөргөмүй. 
Ялж төгс нөгчсөн Гэтэлгэгч Зөөлөн эгшигтийн өмнө 
Шулмасыг номхтогон, шашныг сахихаар ам авсан 
Үйлийн эрлэг, мам, дагинас хийгээд 
Бүдээ, ороолон зарц боолын чуулгад 
Гадаад, дотоодыг сахигч хоцроолгүй тангарагтанд 
Би бээр эгээрэхүй сэтгэлээр сөгдмүй. 

ЯМАНДАГИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Орь болсон Манзушри дор мөргөмүй. 
Цог төгөлдөр хэн бээр бясалгаваас 
Шид бүтээлийг түргэнээ ологч 
Очирт дор бишрэнгүйгээр сөгдөж 
Түүний бүтээлийн аргыг номлосугай. 
Түүн дор Цогт Очир-Аюулгагчийн дандраас зарлигласан авшигийг хотол чуулган авсан 
тэргүүтэн бэлгэ чанар төгссөн тарничин бээр үхээр тэргүүтэн сэтгэлд зохистой оронд оршоод 
амгалант суудлаар суун, сэжиг эргэлзлийг арилгаж, шамдлаар бүтээн үйлдэх зан үйл нь энэ 
бөгөөд анх “Би үгүй” бясалгаснаар дотоод мөн чанарын угаалга үйлд. Өөрийн зүрхэнд Рам үсэг 
огоот хувирснаас нарны хот мандал, түүний дээр Хум огоот ху-вирснаас гарсан очир, түүний 
төвд ч хар өнгийн Хум элдэв гэрэл сацарс-наар буйг санаад түүний гэрлээр арван зүг, гурван 
цагийн Түүнчлэн ирсэн нугуудыг залж, элдэв тахилаар тахин үйлдээрэй. 
Тэндээс хилэнцээ наманчлах, буянд даган баясах, гурван эрдэнэ дор аврал одуулах, бодь сэтгэл 
үүсгэх, мөрд орших, өөрийг өргөх, огоот зорин ерөөх нугуудыг үйлдээд дөрвөн цаглашгүй 
бясалгаарай. 
Тэндээс хамаг номыг өвөрчлөнгөөр тийн арилсан хоосон чанар-тайд бясалгаж, хоосны тарни 
үүнийг өгүүлэгтүн: 
“Ум Сувава Шудда Сарва Дарма Сувава Шуддо Хам”. 
Тэр мэтээр хоосон чанар бясалган, Ям үсэг огоот хувирснаас хар өнгөт хийн хот мандал нум 
мэт бөгөөд хиураар бэлгэдсэнийг санаад түүний дээр Рам-аас гарсан нарны хот мандал, түүний 
төвд хилэнгийн очир, түү-нээс очирын газар дэлхий хийгээд хүрээ, гэр тэргүүтнийг бясалгаад 
бүгд очирын мөн чанартайн төвд А огоот хувирснаас сарны хот мандал, түүний дээр Ди үсэг 
огоот хувирснаас илд, илдний төвд Ди үсэг, тэдгээр бүгд огоот хувирснаас, Ялж төгс нөгчсөн 



Орь болсон Манзушри лагшингийн өнгө тунгаамал алтан мэт, нэгэн нүүр хоёр мутартай, 
баруун мутраар бил-гийн илдийг мөрний тус барьсан, зүүнээр бэлгэ билгийн боть зүрхэндээ 
барьсан, идрийн чимэг бүгдээр чимсэн, гучин хоёр сайн бэлгэ, наян сайн найраг бүрдсэн, гөхөл 
үсэн хийгээд шанхат болой. 
Түүний зүрхэнд Ма үсэг огоот хувирснаас нарны хот мандал, түү-нээс гарсан гэрлээр арван зүг, 
гурван цагийн хамаг Түүнчлэн ирэгсэд, бо-дисатва сэлт хийгээд видъяа охин тэнгэр, хилэнтэн 
нугуудыг ирүүлээд оршуулан үйлдээрэй. 
Тэндээс Түүнчлэн ирсэн тэргүүтэн хийгээд өөрөө ч Манзушрийн дүрстэй үзэгдэх сэлт бүгд 
нарны хот мандал дор шингээд жич гэрэл ихэд сацруулснаар зуун мянган гүлд бээрээ түгээд 
амьтны тусыг үйлдэн, Түүнч-лэн ирсэн тэргүүтнийг ирүүлэн нэгд хурааснаас элдэв гэрэлт хар 
өнгийн Хум үсэг болсонд сана. Түүнээс гэрэл гарснаар урьдахчлан үйлдээд жич оршсоноор 
хилэнгийн очир, түүнээс нарийн очирын дүрс гарснаас бурхан бодисатва нар хийгээд видъяа 
охин тэнгэр, хилэнтэн тэргүүтнүүд сацран огторгуйгаар дүүрч амьтны тус үйлдэхүйгээр хамаг 
амьтныг Цогт Очир-Аюулгагчийн хутгийг олуулан үйлдэж, янагш хураагдан тэдгээр бүгд огоот 
хувирснаас Ялж төгс нөгчсөн Очир-Аюулгагч, хот мандлын хүрдэн лугаа сэлт найман үхээрээр 
чимсэн нугуудыг санах нь: 
“Дөрвөлжин бөгөөд дөрвөн үүдэт 
Дөрвөн цамхаг лугаа үнэхээр төгссөн 
Хонх, торгон манжилга тэргүүтэн 
Цэцгэн эрихэс лугаа ч үнэхээр төгссөн 
Үүд хийгээд завсар нугуудад нь 
Заримдаг саран, очир, эрдэнэст 
Түүний төвийн хот мандал нь 
Найман хүснэгтээр таслагдсан” хэмээн зарлигласны да-рааллаар үлшгүй орд харшийг тэр мэт 
санаад түүний төвийн хүйснээ Цогт Очир-Аюулгагч есөн нүүрт, гучин дөрвөн мутарт, арван 
зургаан өлмийт, аймшигтан нугуудыг ч айлган үйлдэгч, “Хаа-ха!” хэмээн инээгээд хэлээ 
хуйлруулан нүдээ хялайсан, эвдрэх галвын гал мэт гэрлийг сацруулсан, хүний мах хийгээд цус, 
чөмгөнд баясагч, гавлын эрихсээр чимсэн, хүний ясан эрихтэй, “Пад!” хэмээх дуугаар хамаг 
амьтныг эмээлгэгч, эхний хоёр мутраар зааны арьсыг сунган барьсан, үлдсэн нугуудаар 
дараалуулан тонгорог, нэг үзүүрт мэс, муна, сэлүүр, охор жад, сүх, жад, сум, гох, бэрээ, хадамгаа, 
хүрд, очир, очирт алх, илд, дамар барьсан. Зүүн мутруудаар гавал, Эсүраан толгой, бамбай, 
хүний хөл, цалам, нум, хүний гэдэс, хонх, хүний гар, үхээрийн даавуу, шоронд өлгөсөн 
төрөлхтөн, галтай тулга, цөвийн сав, ширүүн зангалт, хиур, хийн даавуу барьсан болой. Баруун 
өлмий дороо хүн, махи, заан, илжиг, тэмээ, нохой, хонь, гахай нугуудыг гишгэсэн. Зүүн 
өлмийгөөр тас, шар шувуу, хэрээ, тоть, харцага, гарьд, тахиа, тогоруу ну-гуудыг гишгэсэн. 
Эхний нүүр махийн нүүрт, хар, машид хилэгнэсэн болой. Баруун эврийн талын гурван нүүрний 
эхнийх хөх, хоёр дахь улаан, гурав дахь шар өнгөтэй, машид хилэгнэсэн. Зүүн эврийн талын 
гурван нүүрний эхнийх цагаан, хоёр дахь утаан, гурав дахь хар өнгөтэй, машид хилэгнэсэн. 
Хоёр эврийн дундах нүүр улаан, цус дусалсан, машид хилэгнэсэн. Дээрх нүүр шар өнгөтэй, 
өчүүхэн хилэгнэсэн, идрийн байдалтай, таван шанхат. Нүүр бүгд гурав гурван мэлмийтэй 
болой. 



Гаднах найман үхээр нь, зүүн зүгт нь “Хэрцгий” хэмээх үхээр дор лусын туурцагт модноо 
оршигч тэнгэрсийн чуулган тэргүүтэн, өмнө зүгт нь “Маш догшин” хэмээх үхээр дор багчаа 
модноо оршигч эрлэгийн аймгийн их ноён, баруун зүгт нь “Гор Андагар” хэмээх үхээр дор 
морин шивэр модноо оршигч үүлний хаан, хойд зүгт нь “Гила Гила” хэмээх үхээр дор бадала 
модноо оршигч ягчисын дүрстэн, зүүн урд зовхист нь “Вияашана” хэмээх үхээр дор ахазу 
модноо оршигч аршийн чуулган, баруун урд зовхист нь “Бадрагч язгуур” хэмээх үхээр дор 
бадала модноо оршигч мангас тэргүүтэн, баруун хойд зовхист нь “Там тэргүүтэн” хэмээх үхээр 
дор удамбар модноо оршигч хийн эзэн сэлт, зүүн хойд зовхист нь “Хэлбэрт” хэмээх үхээр дор 
зуда модноо оршигч бирдийн чуулган нугуудыг байгуулан бясалгамуй. Бас найман үхээр дор 
элдэв махчин хий-гээд элдэв араатан, элдэв хүний хүүр, ороолон, мангас, чөтгөр тэргүүтэн 
элдвийг бясалга. 
Тэр мэтийн үхээрийн төвд үлшгүй орд харш, Очир-Аюулгагч лугаа сэлтийг агшинд бясалгаад 
өөрийн зүрхэнд очирын хүйснээ орших Хум үсгийн гэрлээр өвөрчлөнгийн хот мандлаас Очир-
Аюулгагчийг залан дур-датгаж, эрдэнэсийн хумхнаас авшиг авснаар Агчованийн титэмт 
болсонд сана. 
Тэр жич бас өөрийн биед оршсоноос, зүрхэнд Занасатва санаад түүний зүрхэнд Самадисатва 
бясалга. 
Тэр мэт өөрийг Очир-Аюулгагч дор бясалгах бөгөөд тарнийн урилга үйлдэх нь: 
“Ум Ямаранза Садомэяа Ямэдоруна Ёдаяа Яда Ёнира Ягчээяа Ягчэ Яцани Рамаяа Хум Хум Пад 
Пад Суу Хаа” үндсэн тарни болой. 
“Ум Христи Видиданана Хум Пад” үйлийн тарни болой. 
“Ум Ямандага Хум Пад” зүрхэн тарни болой. 
Зүрхэнд нарны хот мандал дээр эдгээр тарнийн аль нэгийг санаад түүн дор сацрах, хураагдахыг 
үйлд. Тарнийн үсгийн гэрлээс элдэв хилэн-тэн, элдэв шувуу, чөтгөр, мангас тэргүүтэн маш 
аймшигтан нугууд сацраад дайсны мах, яс, цус, шар усыг идэж уун зооглолоо хэмээн сана. 
Тэр мэтийн урилга бясалгалаас босохыг хүсвээс балин өргөн үйлдэх бөгөөд “Жарт”-ын 
агшаасан будаа, мах, загас, саримсаг, архи сэлтийн балин таван рашаан сэлтэт буюу бас 
дандраас зарлигласан элдэв махыг рашаан болгон адистидласныг энэхүү тарниар өргөөрэй: 
“Ум Гааларува Сарва Дарма Маха Вудадивади И Мам Балинда Гирхана Гирханаваяа Мама 
Шадрум Маараяа Хум Пад” нь балингийн тарни. 
Түүнээс босоод ч Очир-Аюулгагчийн омгоор оршин үйлдэгтүн. 
Тэр мэт хураангуйлснаас гарсан 
Тэрхүү буянаар хоцроолгүй амьтан 
Хутагт Манзушрийн хилэнгээс гарсан 
Очир-Аюулгагч лугаа адил болтугай. 
Цогт Очир-Аюулгагчийн товч бүтээлийн арга, их сургаалын багш Шрибадра бээр зохиосон 
төгсвэй. 

ЯМАНДАГИЙН ГАЙХАМШИГТ ЯЛГАМЖААТАЙ ТАВАН НОМ “ЛАМ МАНЗУШРИЙН 
АМАН ЭШ” 

Намо Гүрү Манзугохаяа. 



Номын хаан Богд лам Зонхова бээр Хайдав Гэлэгбалсамбууд ядам үүний гайхамшигт гүнзгий 
увдисыг бусад дандрын аймгаас “ялгамжаатай таван номоор илүү” хэмээн зарлигласан бөгөөд 
Хайдав богд бээр ч ял-гамжаатай таван номыг зарлиглан соёрх хэмээн алтан мандал сэлт өргөн 
өчирлөг талбисны хариуд: 
“Таван цөв дэвэрсэн эдүгээ цагт амьтны залхай их, билэг өчүүхэн, тангараг үл сахих, санваар үл 
төгссөн, буруу үзэлтэй, сайн зарлигийн утганд мунхрагч, лам хийгээд нөхөр дор бишрэлгүй, 
нигүүлсэхүй өчүүхэн, ичгүүр сонжуургүй, номыг тэвчсэн дээрэнгүйт, эвдрэх үзлээр омогшоод 
муу үз-лийн хороонд унасан, хүслийн эрдмээр галзуурсан тэргүүтэн дотоод нис-ваанис арвинд 
шүтэж, гурван үүдний хилэнцэт үйлнээ машид баясах ба түүний үрээр сав шимийн хотол 
чуулган хомстож, муу ёр үлэмж дэврэн, хар зүгийн хүмүүн, хүмүүн бусууд ном үйлдэхэд 
тотгорлох болсон үед бүтээгчийн итгэл аврал болоод хорлогчдыг дарахад ханьцахуй нөхрөөс 
хагацсан хүчин чадалт энэ мэт ядам үгүй тул номын эхийг олоогүй нугууд заавал шүтэх хэрэгтэй 
нь анхдугаар оньс. 
Бас мутрын тэмдгэн дэхь хүний гэдэс хийгээд галтай тулгаар “Нууц хураангуйгаас” номлосон 
илбийн бие хийгээд гэгээн гэрлийн гүнзгий мөр буйг үзүүлсэн нь хоёрдугаар оньс. 
Хадамгаагаар эцэг дандар дор үгүй зандали бадруулахын ялангуяат арга хийгээд “Загарсамбар”, 
“Хээбазар” тэргүүтнээс номлосон амгалан хоосны тийн ялгал бүгд буйг үзүүлсэн нь гуравдугаар 
оньс. 
Төрөлхтнийг шор модонд өлгөснөөр арван хар нүгэл, завсаргүй тав, номыг тэвчих тэргүүтнийг 
үйлдсэн их хилэнцтэнийг ч хатуу хүчээр бурхан болгохыг үзүүлсэн нь дөрөвдүгээр ялгамжаатай 
ном. 
Ер улаан, хар, аймшигт гурван хилэнт Зөөлөн цогт нь хилэнтээр зохилдуу боловч урьдах хоёр 
дор шалтгааны Очирбаригчийн үед амар-лингуй Зөөлөн цогтын лагшингийн дүр хийгээд үрийн 
Очирбаригчийн үед амарлингуй Зөөлөн цогтын нүүрний дүр бодтой үгүй атал Очир-Аюулгагч 
дор тэр хоёул бодтой буйн тулд амарлингуйг голлон бүтээхэд хилэнт дашрамд бүтэх, хилэнтийг 
голлон бүтээхэд амарлингуй дашрамд бүтэх, бусад дор үгүй амарлингуй, хилэнт хавсарсан 
бүтээлийн ялангуяат увдис буй нь тавдугаар ялгамжаатай ном” хэмээн зарлигласан. 
Тэр мэтийн ялгамжаатай таван ном төгссөний тулд Богд лам бээр Үлэмжийн дээд ядам бурхан 
бүгдийн дотроос ядмын дээдэд барин зохиосон хийгээд Хайдав богд дор: “Миний хойноос 
даган орогчид ядам Очир-Аюулгагч хийгээд Манзушри Аравзана хоёрыг шүтэх хэрэгтэй. Үүн 
дор нэгэн бэлэг жигдлэх буй” хэмээн зарлигласан болой. 
Богд лам бээр: “Миний үндэс үүнд Гэтэлгэгч Зөөлөн эгшигтээр даган баригдаад адистидлагдах 
хэрэгтэй. Үүнээс бусдаар оньсыг огоот үл мэдмүй. Амарлингуй, хилэнт Зөөлөн эгшигт 
хавсарсны бүтээгч хэмээн Гэтэлгэгч Манзушри бодтой зарлигласан нийт бусын ялангуяат оньс, 
бусад дор огоот үгүй сайн номлол, Энэтхэг, Түвдийн мэргэд хэн бээр ч эс гаргаад зөвхөн 
Гэтэлгэгч Манзушри бээр өөрийн тусгайлан бүтээгч номхотгогдо-хуун дор зарлигласан аман 
гэгээний увдисыг зүрхэнд үйлдэлгүй, заримуу-дын “гүнзгий арга” хэмээн нэрлэсэн суурь 
ёзооргүй алагчаалт засдаг эш увдисуудаар Очирдарыг олох хэмээгчид нь, аяа хөөрхийлөлтэй” 
хэмээн зарлигласан. 
 Хутагт Наганзанын аман гэгээнээс: 



“Бид Энэтхэгийн бандид шидтэнгүүд Манзушрийг шүтэх мөн. Түүний учир шалтгаан нь ч сайн 
зарлигийн бэрх оньс маш нарийн нэг гарваас Манзушри дор өчирлөгийг талбин гүнзгий утгыг 
шинжилмүй. Миний шавь нар Манзушрийг шүттүгэй” хэмээн зарлигласан болой. 
Хилэнт Манзушрийн ялгамжаатай ном гүнзгий таван оньсыг 
Зөөлөн цогтын Таван-Үзүүрт уулнаа бард бүтээлгэсэн буянаар 
Хилэнт, амарлингуй Зөөлөн цогтоор хагацалгүй даган баригдаад 
Зөөлөн цогт Очир-Аюулгагчийн хутгийг түргэн олох болтугай.  
Цог төгөлдөр Очирдагина 
Дагинасын хүрдэн орчуулагч 
Таван бэлгэ билэг төгс, гурван бие эрхшээгч 
Амьтны аврал дор мөргөмүй. 
Хэдий чинээ Очирдагинас 
Бүхэн атгагийн хүлээсийг огтлоод 
Ертөнцийн үйлнээ сайтар орсон 
Төдий чинээтэн нугуудад мөргөмүй. 
“Ум Ум Ум Сарва Будда Дагиниеэ Базар Варнаниеэ 
Базар Вирузаниеэ Хум Хум Хум Пад Пад Пад Суу Хаа” 
Буян үүгээр Лам Гэтэлгэгч эхээр 
Хагацалгүй даган баригдаад гадаад, дотоод, нууцын 
Очирхатагтайн сайн нүүрийг илт болгож 
Хослон орсон Базар-Йогинийн шид бүтээлийг 
түргэнээ олох болтугай. 



БАЗАР-ЙОГИНИЙН МАГТААЛ 

Их бэлгэ билгийн сан баригч номын богд 
Цог төгөлдөр ламын өлмийд бишрэнгүйгээр сөгдөж 
Ялгуусаны юм болсон Базар-Йогинийг 
Цогц сүсэгт сэтгэлээр өчүүхнээ магтан үйлдсүгэй. 
Лянхуан хүйснээ наран хот мандлын төвд 
Нэгэн нүүр хоёр мутарт, бадрангуй гурван мэлмийгээ хөдөлгөгч 
Бадмаараг мэт улаан Гэтэлгэгч эх 
Дагина, төгс жаргалангийн биетэд мөргөмүй. 
Тачаангуйт төрөлхтнийг номхотгохын тулд 
Бат, хөдлөгчийн эзэн Цогт Хируга лугаа 
Хоёргүй хамт төрсний бүжиглэлээр цэнгэн зохиогч 
Огторгуйгаар явагч, амсар барилдсан ихэд мөргөмүй. 
Ямагтын таалал нь цувиралт үгүй их амгалан 
Урвалт үгүй баясгалант, дээргүй хотол тансаг 
Үргэлжлэл үл тасрах амгалангийн амт дүүрэн 
Огторгуйгаар явагч, их амгалантад мөргөмүй. 
Асар арилсан номын төвийн туурвилаас хагацсаны төвд 
Гачаалшгүй олон эрдмүүдээр маш үзэсгэлэнтэй 
Зүйл бүхнээр дээд лугаа сайтар төгссөн 
Огторгуйгаар явагч, өвөрчлөн үгүйд мөргөмүй. 
Алины өвөрчлөнгийн чанар тийн үл атгаглавч 
Их нигүүлсэхүйгээр хоцроолгүй хамаг амьтнаа 
Чандмань эрдэнэ мэтээр хүссэн хэрэгтнийг хайрлагч 
Огторгуйгаар явагч, дүүрэн нигүүлсэхүйтэд мөргөмүй. 
Сансар хийгээд нирвааны хязгаараас хагацсан 
Оршилгүй гаслангаас нөгчсөний газрыг олоод 
Үргэлжлэл үл таслан амьтны тусыг зохиогч 
Огторгуйгаар явагч, үргэлжлэл тасралтгүйд мөргөмүй. 
Зоригдолгүй нигүүлсэхүйн бусдын эрхэт болж 
Орчлон хэдий чинээ орших тэр хүртэл 
Гаслангаас үл нөгчин насад сайтар залрагч 
Огторгуйгаар явагч, түрдэх үгүй дор мөргөмүй. 
Дөрвөн авшигийн утгат гүнзгий үүсгэлийн зэргийг 
Дөрвөн хувь бясалгаад бишрэнгүй өчирлөг талбиснаар 
Дөрвөн бие ялгалгүй хослон орсон очирын биет 
Огторгуйгаар явагчийн лагшингийн адистид соёрх. 
Гурван Ум төгс нууц тарнийн үсгийн чуулганыг 
Гурван цаг дор хэл ба сэтгэлээр сайтар урьснаар 
Гурван сансрын дуун эгшигийг тэвчсэн, 
өгүүлэхүйгээс хагацсан зарлигт 



Огторгуйгаар явагчийн зарлигийн адистид соёрх. 
Хоёр үнэн асар арилсан гүнзгий төгсгөлийн мөрийг 
Хоёр түйтгэрийг арилгахын тулд сайтар бясалгаснаар 
Хоёр тус аяндаа бүтсэн урвалтгүй амгалангийн таалалт 
Огторгуйгаар явагчийн тааллын адистид соёрх. 
Тэр мэт магтаад өчирлөг талбисны хүчээр 
Ямагтын таалал их нигүүлсэхүйгээр даган баригдаж 
Энэ нас буюу зуурд тэргүүтнээр 
Огторгуйгаар явагчийн хутгийг олох болтугай. 
Дагинасын эрх баялагт Цогт Базар-Йогини дор 
Магтаал үүнийг бичихийг зарим дээд буяны садангуудаас 
Дахин дахин сануулсны тулд Доржчан Гунгаасамбуу бээр 
Мэргэдийн чойрын хийд Балдансажаад найрууллаа. 
Гурван бие, долоон гишүүнт төгссөний үүднээс магтсан төгсвэй. 

БАЗАР-ЙОГИНИЙН АРВАН НЭГЭН ЙОГТ БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Лам дээдэс нугууд дор мөргөмүй. 
Базар-Йогини дор мөргөмүй. 
Аръяабал Их нигүүлсэгч дор мөргөмүй. 
Базар-Йогинийн бүтээлийн арган дор 
Арван нэгэн йогийг магад үйлдэх бөгөөд 
Хэвтэх хийгээд Босох ба Рашаан амсах, 
Цаглашгүй, Гүрү, Өөрийг бурхан тэнгэр дор үүсгэх, 
Амьтныг арилгахын йог хийгээд 
Баатар дагинас бээр адистидлах, 
Хэлний урилга, сэтгэлээр урих хоёр нэг, 
Сэтгэшгүйн йог ба Явдал мөрийн йог лугаа 
Тэр мэт арван нэгэн йогийн дотроос анхдугаар, 
Хэвтэхийн йог нь: 
Сэтгэшгүйн йог бясалгасан бөгөөс түүний агаарт хэвтмүй. Эс бясал-гасан бөгөөс агшнаар 
хоосонд бясалгасанд хэвтэх болой. (Үүсгэлийн зэрэг дор их бишрэлт бөгөөс хэвтэхийн цагт их 
арслант ширээ бясалгаад түүний дээр чимэг хийгээд мутрын тэмдэггүй Йогинийн лагшинд 
бясалгамуй. Тэндээс лам дор мөргөхүйгээр бясалгасанд хэвтэх болой. Үүнийг Гүрү Бунъяан 
бичсэнээс үзлээ.)  
Хоёрдугаар, Босохын йог нь: 
Огторгуйгаас дамрын дуу чухал зүрхнээр дуурссан төдийгөөс Гэтэл-гэгч эх мутрын тэмдэггүйн 
лагшинд босон үйлдмүй. 
Гуравдугаар, Рашаан амсахын йог нь: 
Зүрхний Вам дор тахихын саналаар гурван үр (“Ум Аа Хум”) өгүүлээд амсан үйлдмүй. Түүнд 
дээд нь гурван үрэл, дунд нь хоёр, адаг нь нэгийг амсахуйгаар үйлдээрэй. Тэр үгүй бөгөөс 
гурван балга архийг амсан үйлдмүй. 
Дөрөвдүгээр, Цаглашгүйн йог нь: 



Би бээр туулсан бодь хутгийг олоод хамаг амьтныг сансрын зовлонгийн далайгаас гэтэлгэн 
үйлдсүгэй хэмээн санах бөгөөд түүн дор дөрвөн цаглашгүйн утга бүрдсэн болой. 
Тавдугаар, Гүрү йог нь: 
Огторгуйд эрдэнэсийн ширээнээ идрийн дүр байдалт Лам багш зургаан ясан чимэг сэлттэй, 
дамар хийгээд хадамгаа ба гавал барьсныг санаад түүнийг: 
“Лам Бурхан, лам Ном 
Түүнчлэн лам Хувраг бөгөөд 
Бүгдийн үйлдэгч лам нугууд” хэмээх лугаа гурван эрдэнийн мөн чанартай мөн хэмээн 
дурдахуйгаар чин сүсгээр бишрэн сөгдөх болой. 
Зургадугаар, Өөрийг бурхан тэнгэр дор үүсгэхийн йог нь: 
Зүрхэн дэхь сарны хот мандлын дээр улаан Вам үсэг, түүний гадуур тарнийн эрихэс (“Ум Ум Ум 
Сарва Будда...” тэргүүтэн) улаан өнгөтэй, зүүнтээ эргэлдсэнээр байгуулаад түүнээс гэрэл 
гарснаар биеийн гадаад, дотоод бүгд гэрлээр дүүрэн бие, хэл, сэтгэлийн хилэнц түйтгэр бүхэн 
арилснаар бие болор мөхлөг мэт болсноос, өөрийг Гэтэлгэгч эх дор голоос гарсан мэтээр 
(“...нэгэн нүүр хоёр мутарт, баруун доош сунгасан мутраар бөгтөр тонгорог барьсан, зүүнээр 
цустай гавлыг дээш өргөн барьсанд нүүрээ зүглүүлсэн, зүүн мөрөндөө хадамгаа тохсон, үсээ 
задгайлсан, баруун өлмийгөө сунгаснаар улаан Цагийн бэлгэт эх хийгээд зүүнийг хумьснаар хар 
Айлгагчийг гишгэсэн, таван ясан чимэгт, лагшингийн өнгө улаан бөгөөд галвын гал бадарсан 
мэт сүр жавхлантай”) үүсгэн бясалгамуй. (Эс бөгөөс зүрхний тарнийн эрихсээс гэрэл гарснаар 
өөрийн үндсийг арилгах хийгээд тэр гадагш сацарснаар амьтныг арилган Гэтэлгэгч эх дор 
үүсгэмүй. Тар-нийн эрихсийн гэрэл бээр арван зүгийн баатар дагинас сэлтийг залан өөрийн 
биед оруулснаар адистидлаад Йогини дор үүсгэхийг зарлигласан.) 
Долдугаар, Амьтныг арилгахын йог нь: 
Бас тарнийн эрихсээс гэрэл гараад шар үсний нүхээр одон, зургаан зүйлийн амьтанд туссанаар 
тэдгээр бүгдийн бие, хэл, сэтгэлийн түйтгэрийг арилгасанд санаж, Гэтэлгэгч эхийн лагшинд 
үүсгэх болой. 
Наймдугаар, Баатар дагинас бээр адистидлахын йог нь: 
Бас гэрэл сацарснаар арван зүгийн баатар дагинасууд хийгээд амьтныг Йогини дор үүсгэсэн 
бүгд ч өөрийн шар үсний нүхээр орон шингэлээ хэмээн санах болой. 
Есдүгээр, Урилгын йог нь: 
Хэлний урилга үйлдэх бөгөөс зүрхний тарнийн эрихэс дор зоригдож урилга үйлдмүй. (Анх 
юунаас ч сэтгэлийн урилга үйлдэн, түүнээс уйдваас хэлний урилга үйлд. Сэтгэлийн урилга 
ямагтыг үйлдэх ч буй.) Сэтгэлийн урилга нь утгандаа бэлгэ сэлтэт төгсгөлийн зэрэг мөн бөгөөд 
тэр ч амгаланг үүсгэхийг хүсвээс нууцын оронд давхар чойнжин санасны нэг гурвалжинг тод 
улаанд бясалгамуй. Түүний өнцөг (чойнжинг Йогини дор бясалгаж, өмнө, хойдыг орхисон 
дөрвөн өнцөг) нугуудад дөрвөн Баясгалангийн эргүүлэг буй дор, төвийн Вам үсгийг тарнийн 
эрихэс зүүнтээ эргэлдэн тойрсноор байгуулсанд зоригдон хийг дараад доод хийг хумин, тэр 
мэтийн сэтгэлийн урилгыг долоо буюу эс чадваас тав буюу эс чадваас гурвантаа үйлдэх болой. 
Хойно ч таалал лугаа зэрэгчлэнгээр олонтаа тоолон үйлд. Илч хийгээд амгалан төрөөд 
хөвхөлзөн хөдлөх хатуугаар гарваас дахин султга. 
Атгаг үгүйг чухалчилваас хүйсэнд тэр мэтээр үйлдэх болой. Утаа тэргүүтэн тэмдэг бүгд ч энэ 
ямагтаас гармуй. 



Аравдугаар, Сэтгэшгүйн йог нь: 
Зүрхний тарнийн эрихсээс гэрэл сацарснаар хамаг гурван ертөнц гэрлээр дүүрэн, тэр ч 
дүрсгүйн ертөнц биеийн дээд (хоолойноос дээш) хэсэг дор, дүрст ертөнц дунд (хүйснээс дээш) 
хэсэг дор, амармаг ертөнц доод (хөлийн улнаас дээш) хэсэг дор, өөрөө ч дээр доороос 
хураагдан чойнжин дор, чойнжин саран дор, сар тарни дор, тарни Вам үсгэн дор, Вам үсэг дусал 
дор, дусал ч цагаан, улаан надаа болоод усанд давалгаа замхрах мэтээр зоригдол үгүй болсон дор 
санаад түүний агаарт мэдлийг султгах бөгөөд түүн дор аль чадлаар агуулах болой. Амарлин 
оршихуйн хувь ихэдвээс бурхан тэнгэр дор босох хэрэгтэй. Тодорхой лугаа амга-лангийн хувь 
ихэдвээс хоосонд (хувийн сүүл бөгөөс түүний агаарт хэвтэх) агуулах хэрэгтэй. Тэндээс агшинд 
босвоос урьдахын адил чимэг хийгээд мутрын тэмдэггүйн лагшинд тодрох болой. 
Арван нэгдүгээр, Явдал мөрийн йог нь: 
Явдал мөрийн бодот хийгээд хувийн завсар дор чуулганыг хураах, балин, идээний йог лугаа 
дөрвөөс, өөр лугаа үзэгдэл бүхнийг Базар-Йогини бурханы лагшин дор зоригдсоны агаараас 
анхдугаар бурхан тэнгэр дор бурхан тэнгэр бээр тахихыг санах Лагшингийн баясгалан, түүнийг ч 
илбэ мэт лагшин хийгээд сэтгэшгүйн агаараас үл хөдлөн дурдах Тааллын баясгалан, дуурсал 
бүхнийг хэлний урилга дор үйлдэх Зарлигийн баясгалан бөгөөд тэр мэт эдгээр арван нэгэн йог 
болой. Хоёрдугаар (хувийн завсар дор чуулганыг хураах) нь, Хураангуй тахил үйлдэх бөгөөс цаг үргэлж 
буюу хоёр шинийн арван тэргүүтнээ дотоод тахил, балин нэжгээд бэлтгэмүй. Нэгэн хүрэл савыг 
өмнөө тавиад өөрөө бурхан тэнгэрийн йог лугаа огоот төгссөнөөр хэлний урилга өчүүхэн үйлд. 
Тэндээс архийг адистидлахдаа гурван үр өгүүлэн, зүүн гарын эрхий ядам хурууг нийлүүлснээр 
зүүнээ эргэлдэсэн чойнжин зураад гурван үрийн дээрээс “Хоо” өгүүлснээр рашаанд санамуй. 
Тэндээс хүрэл саванд гурван үр өгүүлээд зүүнтээ тойруулан нэгэн чойнжин зур. Түүний төвд 
“Вам” хэмээн өгүүлээд ядам хурууг хүр-гэснээр тэнд дөрвөн суудал агшинд сана. Өөрийн 
хүйсний Вам-аас нэгэн Вам тасраад суудлын дээр одсоныг Йогини өөртэй нь адил (түүний дээд 
хэсэгт ламыг Агчованийн байдалтай бясалгах бөгөөд тэндээс тарни өгүү-лэн мөргө) дор үүсгэх 
болой. Түүн дороо арван зүгийн баатар дагинасыг хураан хоёргүй шингээ. Тэндээс тахил 
нугуудыг “Амрида...”-гаар ариул. Тахил нэжгээд бүрийг ч хүслийн таван эрдмийн охин 
тэнгэрүүд лугаа төгссөн (дор санах буюу эс бөгөөс хоосны агаараас тунгалаг түрвэлгүй, 
огторгуйн орноо дүүрсэн)-д сана. Тэндээс таван тахилаар (Эхлээд ламыг тахин, тэндээс Базар-
Йогиниг “...Базар Бүсбээ Хум” тэргүүтнээр) тахь. Лам дор гурван үр үсэг, Йогини дор зүрхэн 
тарни ямагтын дотоод тахилаар тахь. Гуравдугаар Балин өргө. Дөрөвдүгээр Идээнд эрхий ядмаар 
хүрэлцээд гурван үрээр рашаан дор адистидла. Тэндээс зүрхний Вам-ыг Йогини дор санаад 
зүүний бүхэн явдлаар төгс эдлэх болой. Ганц дөрөвдүгээр йогоор ч Явдал мөрийн йог буюу 
арван нэгэн йогийн үйл бүхнийг үзүүлсэн болой. 
Тэндээс бусдын тус эс үйлдэх бөгөөс зүрхний тарни дор сацрах, хураагдахыг үйлд. Бусдын тус 
үйлдэх бөгөөс хүйсний хоёр тарнийн эрих-сийн сацрах, хураагдах дор зоригдон урилга үйлдээд 
“Амрида...”-гаар угаал үйлдсэн шавийг цомцойн суулгаж, бодос юунд ч үл тачаахын оюуныг 
үүсгүүлэн, лам дор бишрэл төрүүлэхэд оруул. Тэндээс ламын хүйсний тарниас улаан гэрэл 
гараад шавийн хүйсээр ормуй. Хүйсний тарнийн эрихэс лугаа Вам үсэгнээс гэрэл дээш 
боссоноор Хам хайлсанд сана. Багш шавь хоёул түүнчлэнгээр үйлдмүй. Лам бээр чухал зүрхийг 
өчүүхэн урь. Дамрын дуу өчүүхэн гаргаж, нэгэн удаа дэлдэхээс өөр үйл бүү үйлд. Ра-шаанаар 



сахиулан үйлд. “Чамд номын биеийн онол төрлөө” хэмээн сэтгэл итгэмж үүсгүүл. Тэндээс 
чуулганы хурим үйлд. 
Бусдын тус эс үйлдэхийн үе мэт бөгөөс балин өргөөд чуулганы хурим үйлд. Чуулганы хурим 
үгүй бөгөөс ч түүгээр болмуй. Бас үүн дор рашаан амсах ямагтаар сахигдах болохоос, бусад 
сахиусны хэрэг үгүй. 
Цогт Наровын рашаан мэт зарлигийн утгыг бодисатва дэлдлээ. 
Сачин Гунгаанямбуугийн “Нархажид бурханы номын аймгаас” гарсан Арван нэгэн йог, 
хураангуй тахилын зан үйл тэргүүтэн төгсвэй. 

ШИНИЙН АРАВНЫ ТАХИЛЫН БИЧИГ 

Лам дээдэс нугууд лугаа Базар-Йогини тусдаа бусад мөргөмүй. 
Йогазари бээр шинийн аравны тахил үйлдэхийг хүсвээс гурвалжин чойнжингийн мандалд зүүн 
гараар улаан зандан сүрч. Зандан үгүй бөгөөс архиар сүрчээд дээр нь цэцгийн цоморлиг 
байгуул. Түүний дээр Базар-Йогиниг дүр байдал төгссөнөөр санаад бодтой бэлтгэсэн таван 
тахил өргө. Үгүй бөгөөс тарни хийгээд самадиар өргө. Долоон гишүүнт үйлдэн, дөрвөн 
цаглашгүй бясалга. Чадваас мандлын дээр толиноо синдурагаар бэлгэдээд хив шүхэр байгуул. 
Зүүн гараар давхар чойнжин зурсны, өмнө, хойдыг орхисон дөрвөн өнцгийн дээр дөрвөн 
Баясгалангийн эргүүлэг зур. Голд нь “Сарва Будда...” тэргүүтнийг бичээд тарни лугаа бурхан 
тэнгэр тусдаа бус дор тахих тэргүүтэн урьдахын адил. Наманчлал үйлд. 
Дөрвөн цаглашгүйг бясалгах нь: хамаг амьтныг зовлонгоос хагацуулъя хэмээх нь асрахуй, 
амгалан лугаа учруулъя хэмээх нь нигүүлсэхүй, амгаланг үргэлжлэл тасралтгүй төгсгөе хэмээх 
нь баясгалан, ертөнцийн найман номын толгойг тэгшитгэх нь тэгш сац. 
Тэндээс “Хамаг амьтныг орчлонгийн далай...” хэмээхээс балин өргөлгө хүртэл бясалган, 
хураангуй чуулганы хурим үйлд. Түүнийг эс чадваас ч сарын шинэ, хуучдын арванд балгадын 
номоор хиртээгүй гурав буюу таван охинд идээ ундаа өргө. Түүнийг ч эс чадваас зүрхийг зуун 
найм урь. Хамаг гэмүүд арилахыг зарлигласан.  
Хри. Цагийн эцсийн халуун галт хуй эрчилсэн төвд 
Лянхуа, нарнаа найман лус зөрөлдсөн дэвсгэр дээр 
Бадмаараг эрдэнийн Сүмбэр уул, есөн бүжиглэлийн 
Тийн цэнгэлт эрх хатуу Хилэнгийн хаанд мөргөмүй. 
“Ум Хри Бадмандагрид Базар Гордо Хаянхирваа 
Хүлү Хүлү Хум Пад” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Дээд морин цэнгэлтийг бүтээх болж 
Хамаг амьтныг ч Хаянхирваагийн 
Дээд хутаг дор байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 
Хаянхирваагийн магтаал 
Хри. Ялгуусан бүгдийн номын бие лянхуан язгуур 



Номын богд Аминдаваа Базардарма 
Эрхэт Аръяабал Хри-гээс их хилэнт хувилгаан 
Хаянхирваа, морин хоолойгоор инээгч дор мөргөмүй. 
Их эрхэт бүгдийн хураангуй эрхийн хаан бөгөөд 
Эрхийн улаан өнгө нь галвын гал дор адил 
Их эрхэтийн дүр бээр буман нарны жавхлант 
Эрхэнд зохиогч эрхэтийн лагшин дор мөргөмүй. 
Асран нигүүлсэхүйн агаараас үл хөдлөвч 
Хорт муу үйлт амьтныг гэтэлгэн зохиогоод 
Хэрцгий уур хилэнг цагийн эцсийн гал мэт бадруулагч 
Их сүр жавхлантын лагшин дор мөргөмүй. 
Гэлэн Бадампэрэнлэй бээр Түвдэндоржтагд бичлээ. 

ХАЯНХИРВААГИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Би хийгээд гачаалшгүй амьтан нугууд 
Гурван язгуур (бурхан, ном, хуврагууд) дор авралыг одуулъя 
Хамаг амьтныг сансраас гэтэлгэхийн тулд 
Туулсан бодь сэтгэлийг үүсгэн үйлдье. 
Угаас арилсны агаараас өөрийг ухагч чадалт 
Хаянхирваа гурван нүүр зургаан мутарт 
Улаан хар, баруун ногоон, зүүн цагаан нүүрт 
Очир, хадамгаа, илд хийгээд 
Ширүүн зангалт, охор жад, гэдсэн цалам барьсан. 
Есөн бүжиглэлийн байдалт, үхээрийн ясан чимэгт 
Бадрангуй галын төв дунд их догшин дүртийн 
Сүр жавхлан ханьцахуйгаас хагацсан боллоо. 
Өөрийн бие ядам бурхан болсны хоолойноос 
Шагайг хүртэл жижиг хилэнтнээр дүүрлээ. 
Тэдгээрийн амнаас гэрэл сацраад 
Хоёр тусыг бүтээснээр сав шим бүхэн 
Арилсан бэлгэ билгийн хүрдний агаар 
Тэгш сац чанарт их амгалан боллоо. 
“Ум Хри Бадмандагрид Базар Гордо Хаянхирваа 
Хүлү Хүлү Хум Пад” 
Номын чанар төрөхүй үгүйгээс 
Түрдэх үгүй Очирмангас дор ургалаа. 
Түрдэхүй ямагт дор түрдэх үгүй 
Туурвилаас хагацсан угаас арилсны төвд шингэлээ хэмээсэн, 
Нууц бүтээлийн Хаянхирваагийн үргэлжийн амны уншлагын хураангуй үүнийг ч Шадвийдорж 
бээр найрууллаа. 



ХАЯНХИРВААГИЙН БАЛИН ӨРГӨЛГӨ 

Хри. Нууц тангаргийн хот мандал үүн дор 
Бодтой бэлтгэсэн, сэтгэлээр хувилгасан тахилын чуулган 
Гадаад, дотоод, нууцын тахилын үүлэн нугуудыг 
Тааллыг хангахын тулд өргөе, зооглогтун. 
“Ум Аргам...”-аас “...Шабда” хүртэл өгүүл. 
“Ум Сарва Банза Амрида Хум Хри Та”, “Ум Маха Балинда Хум Хри Та”, “Ум Маха Рагда Хум 
Хри Та” хэмээх нугуудыг гурав гурав өгүүлснээр адистидла. 
Хри. Их амгалан эрх хатуун үлшгүй орд харшаас 
Эрхийн хаан залран соёрхоод 
Хэрцгий жавхлант цэнгэлийн ёсоор оршигтун 
Над дор энэрэхүйгээр шид бүтээл хайрла. 
“Ум Хаянхирваа Э Хэеэ Хи. Заа Хум Бам Хоо. Самъяа Дистабан, Ади Бухо, Брадица Хо, А Ла-ла 
Хоо”. 
Хри. Нууц Их эрхэтийн бурхадын чуулган дор 
Хүслийн эрдэм, гадаад, дотоод тахилын үүлэн 
Цувиралт үгүй бодтой бэлтгэсэн, сэтгэлээр хувилгасны чуулган 
Үзэгдлийн сансрыг тахилд өргөе, таалан соёрх. 
“Ум Хаянхирваа Аргам...”-аас “...Шабда” хүртэлхээр тахь. 
“Маха Сарва Буза Хоо”, “Маха Сарва Банза Хаа Хи”, “Маха Балинда Хаа Хи”, “Маха Рагда Хаа 
Хи” гурав гурав өгүүлснээр рашаан, балин, рагдаа өргө. 
Хри. Ялгуусан бүгдийн номын бие лянхуан язгуур 
Номын богд Аминдаваа Базардарма 
Эрхэт Аръяабал Хри-гээс их хилэнт хувилгаан 
Хаянхирваа, морин хоолойгоор инээгч дор мөргөмүй хэмээн магт. 
Ялж төгс нөгчсөн Дээд морин цэнгэлт 
Ямагт миний гурван үүдийг адистидла 
Өвчин, ад тотгорыг амарлиулах хийгээд 
Дээд, ерийн шид бүтээлийг хайрлан соёрх хэмээн өчирлөг талби. 
Зуун үсэгт уншин, хүлцэл өчөөд шүтээн байваас бат оршил, үгүй бөгөөс үдэх нугуудыг ер 
мэтээр үйлд. 
Өөрөө ядам дор тодорсон нь зоригдол үгүй 
Туурвилаас хагацсан хоосны агаарт замхарлаа 
Жич нэгэн нүүр хоёр мутартын лагшин дор 
Уснаас загас цухуйх мэтээр бослоо. 
“Буян үүгээр түргэнээ би 
Дээд морин цэнгэлтийг бүтээх болж...” хэмээх тэргүүтэн хийгээд 
Язгуур үндэсний лам ядам, гурван эрдэнэ 
Баатар дагинас, номын сахиусны чуулгад 
Ялангуяа ядам Хаянхирваагийн 
Гурван нууцын чимгэн хүрдний өлзий хутаг орштугай хэмээн зорин ерөөл, өлзий хутаг 
оршуулан үйлдээрэй. 



Балин өргөлгө үүнийг Дарамбазар хэмээх бээр үргэлжийн амны уншлага “Зүрхэн шимийн 
хураангуй”-гаас авч бичлээ. 
Сарва Мангалам. 

ХАЯНХИРВААГИЙН ГҮРҮ ЙОГ 

Аврал одуулан, сэтгэл үүсгэхийг урьдаар одуулж, тэндээс: 
Өөрийн оройд лянхуа, нарны дээр 
Бурхан бүгдийн хураангуй язгуурын Лам эрдэнэ 
Дүр байдал нь хилэнгийн хаан Хаянхирваа лагшингийн өнгө улаан 
Гурван нүүртийн, голын нүүр улаан, баруун ногоон, зүүн цагаан 
Бөөрөнхий улаан гурван мэлмийг эргэлдүүлэн, соёогоо ярзайлгасан 
Улбар шар хөмсөг, сахал, үсээ бадруулсан 
Тэргүүний дээр хар ногоон морины толгойноос янцгаах дуун хадаасан 
Зургаан мутартын, баруун гурваар очир, хадамгаа, 
Илд. Зүүн гурваар ширүүн зангалт, жад, цалам барьсан. 
Найман өлмийг жийн, хумихын ёсоор найман 
Лусыг гишгэсэн. Үхээрийн найман чимэгт, гунхалзуур, жавхлантай 
Гурван орныг гурван үсгээр бэлгэдсэний 
Хум-аас гэрэл сацран, гурван эрдэнийг залаад шингээлээ. 
“Заа Хум Бам Хоо” хоёргүй боллоо. 
Бишрэнгүйгээр мөргөөд тахилын үүлсээр тахья 
Хилэнц уналаа наманчлаад буянд даган баясъя 
Номын хүрдийг эргүүлэн, бат оршихын өчирлөгийг талбия 
Буянаа туулсан бодийг олохын тулд зориулъя. 
Тэндээс дэлгэрэнгүй, хураангуйн аль нэгээр мандал өргө. 
Лам Хаянхирваа ялгалгүй дор 
Бишрэнгүйгээр мөргөөд авралыг одуулъя 
Энэ, хойт, зуурдын аюулаас авран 
Хоёр тусыг бүтээхүй дор адистидла хэмээн аль олноор өгүүл. 
Тэндээс: 
Ламын лагшингаас рашааны үргэлжлэл буугаад 
Орой, хоолой, зүрх, хүйсний судлын хүрдийг 
Зэрэгчлэнгээр дүүргэснээр дөрвөн авшиг оллоо 
Дөрвөн түйтгэр арилаад дөрвөн бие илт боллоо 
Лам Хаянхирваа гэрэлд хайлан өөр дор шингэлээ 
Өөрөө Хилэнгийн хаан Хаянхирваагийн лагшинд боссонд сана. 
Хаянхирваагийн тарнийг аль олноор урь. Сүүлийг зорихуй ерөөл, өлзий хутгаар чимэн 
үйлдээрэй хэмээсэн үүнийг сүсэг хийгээд билэг тэргүүтэн эрдэм лугаа төгсөөд овог язгуур 
хотол чуулсан Ойлонсамдав бээлээс дурдатгасны хариуд Жанжаа Ролбийдорж бээр 
найруулсны бичээч нь тийн шинжлэлт гэлэн Агваандаржаа болой.  
Энэрлээр даган тачаасан бадмааргийн өнгөт 
Нэгэн нүүр дөрвөн мутарт, хоёр өлмийтийн үзэсгэлэнт лагшинтай 



Нум сум, удвалан гох, цалам барьсан 
Ялж төгс нөгчсөн Рэгжидмаа дор мөргөмүй. 
“Ум Гүрүгүллэ Хри Суу Хаа” 
Ялгуусаны хөвгүүний ерөөл Ганга мөрний тоосны тоотой нугууд нь 
Дээдийн номыг барихын ерөөл дотор хурах дор 
Зарлигласны тулд буяны ёзоор хэдий чинээ хураасан 
Бүгдээ ч Чадагчийн шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд ерөөмүй. 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Гүргэл охин тэнгэрийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 



ГҮРГЭЛИЙН МАГТААЛ 

Гэтэлгэгч Хутагт Их хүчит дор мөргөмүй. 
Тэгш урвалтгүйн агаараас үл хөдлөвч 
Тус тус онохуйгаар амьтны тус зохиогч 
Улаан гэрэл сацруулсан мянган нарны жавхлант 
Нэгэн нүүр дөрвөн мутарт дор мөргөмүй. 
Хри-гээс гарсан охин тэнгэр нь 
Улаан өнгөт, дөрвөн мутартай 
Нум хийгээд сум барьсан гартай 
Гох барьснаа мөргөн магтмуй. 
Галвын галын өмөг мэт бадрангуй гэрэлт 
Нэгэн нүүрнээ гурван мэлмийтэй 
Улаан шар үсээ дээшид бадруулан 
Удвал барьснаа мөргөн магтмуй. 
Хагас завилан бүжиглэлээр оршсон 
Хилэнтийн ёсоор сүр жавхлантай 
Таван гавлаар тэргүүндээ чимэгт 
Барын арьс өмссөнөө мөргөн магтмуй. 
Соёогоо ярзайлгасан, тэсдэшгүй улаан биетэй 
Их хатуу таван ясан чимэгтэй 
Хагас зуун эрихэн сондор унжуулсан 
Шулмасыг дарагч эхэд би мөргөмүй. 
Али гали тэгш орсноос 
Амгалангаар насад баясагч бодисатва эх 
Авид бурханаар тэргүүндээ чимэгт 
Ахуй бүжиглэн баясагчид би мөргөмүй. 
Нум сумаар занган зохиогч 
Удвалан цалмаар эрхэндээ үйлдэгч 
Гохоор нисванисын шавраас татагч 
Шулмасыг арилгагч дөрвөн мутартад мөргөмүй. 
Хутагт Гэтэлгэгч охин тэнгэр Гүргэлийн магтаал, 
Их бандид Домби Хируга бээр зохиосон төгсвэй. 

ГҮРГЭЛИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Охин тэнгэр Гүргэл дор мөргөмүй. 
Тарничин бээр анх эхлээд өөрийн зүрхэнд сарны хот мандлын дээр улаан өнгийн Хри үсэг 
санаад түүний гэрлээр Гүргэлээс эхлээд олон бурхан бодисатва нарыг өмнийн огторгуйд залан 
ирүүлж, тэдгээрээс гарсан буюу бодтой бэлтгэсэн тахилуудаар аль зохистойгоор тахин, аврал 
одуулах тэргүүтний үүднээс долоон гишүүнт үйлдэгтүн. 
Түүний хойно дөрвөн цаглашгүй нь: 
Хамаг амьтан амгалан хийгээд амгалангийн 



шалтгаан лугаа төгсөх болтугай 
Хамаг амьтан зовлон хийгээд зовлонгийн 
шалтгаан лугаа хагацах болтугай 
Хамаг амьтан зовлон үгүй амгалан лугаа үл хагацах болтугай 
Хамаг амьтан хол ойр урин тачаангуйгаас хагацсан тэгш сац дор орших болтугай. 
Тэндээс “Сувава...”-гийн тарниар сав шим бүгдийг хоосон чанараар тамгалаад түүний хойно 
хоосон чанарын агаараас Рам үсэгнээс наран хот мандал санасны дээр хөх Хум бясалган 
үйлдэгтүн. 
Тэр огоот хувирснаас элдэв-очир, тэр ч хувирснаас дээд, доод зүг зовхис бүхэн очирын газар 
дэлхий хийгээд хүрээ ба очирын гэрээр бүрхэгдсэнд санаад тарни үүнийг өгүүлэн үйлдэгтүн: 
“Ум Рагчаа Рагчаа Хум Хум Пад Пад Суу Хаа”. 
Тэндээс өөрийн зүрхэнд улаан лянхуан дээр сарны хот мандлыг сана. Түүний дээр хөрөнгө үсэг 
улаан өнгийн Хри бясалга. 
Хри огоот хувирснаас улаан лянхуа, түүний дээр улаан өнгөт сарны хот мандал дэлгэрсний төвд 
улаан Хри-гээр бэлгэдсэнийг бясалга. 
Тэр огоот хувирснаас өөрийг улаан өнгийн Гүргэл охин тэнгэр дор үүсгэгтүн. Тэр ч нэгэн нүүр 
дөрвөн мутарт, таван ясан чимэгтэй, барын арьсан хормогчит, хагас завилгаагаар суусны 
байдалтай, тэргүүний үс нь шар бөгөөд дээш боссон, Авид бурханаар тэргүүндээ чимэгт, нум 
сум, удвалан цалам хийгээд гох барьсан болой. 
Тэр мэт бясалгагч йогазари бээр тарнийн урилгыг үйлдэх нь: 
“Ум Гүрүгүллэ Хри Суу Хаа” хэмээн урин үйлдэгтүн. 
Тарнийн урилга нэгэн бумаар хааныг эрхэндээ хураамуй. Түмээр эглийн төрөлхтнийг, гүлдээр 
лус хийгээд ягчис тэргүүтнийг, долоон бу-маар асурийг эрхэндээ хураах болой. 
Цогт Хээбазар дор шүтсэн Гүргэлийн бүтээлийн арга, их сургаалын багш Лханжэйгэгвийн 
зохиосон төгсвэй. 
Данашрила Түвдийн хэлээр орчууллаа. 

ЛАМЫН УВДИС 

“Ум Гүрүгүллэ Хри Суу Хаа”. 
Чадал үл доройтуулан уриваас гурван ертөнцийг эрхэндээ хураагч хэмээн алдаршсан тарни 
үүнийг самади бясалгахчлангаар үсэг нэжгээдчи-лэн бумантаа урин үйлдээд цэцэг, хүж, сүрчлэг, 
үнэртэн, элс, хувцас тэр-гүүтний аль нэгэнд тарнидан хэнд өгвөөс түүнийг эрхэндээ хураах 
болой. 
Идээ, ундаанд нь тарнидаад өгвөөс ч эрхэнд нь ормуй. 
Сайхан үнэрт хүжээр өөрийгөө утваас хамаг төрөлхтнийг баясгах болмуй. 
Улаан цэцэг тэргүүтний гал мандлаар эрхэндээ хураах болой. 
Юнгарын гал мандлаар их төрөлхтнийг эрхэндээ хураамуй 
Бас шинийн сайн өдөр Ялж төгс нөгчсөн эх дор тахил өргөж, гүр-гэм, гиван, гавар тэргүүтнээр 
торго буюу үйсэн дээр удвалын дэлбээний байдалтай арван зургаан хигээст хүрд зуран, хүрдний 
төвд тарни лугаа сэлт хэнийг эрхэнд хураахын нэрийг бичээд дэлбээ нугууд дээр нь ч Гү Рү Гү 
Ллэ хэмээх дөрвөн үсгээр тойруулан нэрийг бичин үйлд. Гадуур нь Ум үсгээр гурван давхар 



хүрээлүүлсэн хүрдийг улаан утсаар ороож, лаваар урласан лянганы голд оруулаад сэндэнгийн 
галд шатааваас хөлийг нь эрх үгүйеэ эргүүлэх болой. 
Төрөлхтөн буюу хатагтайг эрхэндээ хураах бол дүрсийг үйлдэн, хоёр хөл буюу төрөх орныг нь 
зэс зүүгээр хатган чичвээс эрхэнд орох нь сэжиггүй. 
Их сүсгээр Ялж төгс нөгчсөн эхийг тахиад тарнийн хааныг нь урин тэр мэтийн зэргээр үйлдвээс 
эрхийн үйлс бүгдийг бүтээн чадмуй. 
Ламын увдис төгсвэй. 
Бандид Доёддорж, лозва Бари Ринчэндагва нар орчууллаа. 

ГҮРГЭЛ ДОР ГАЛ ТАХИЛГА ӨРГӨХ ЁС 

Намо Гүрү Гүрүгүллэ Жоо. 
Идээ ундаа, төгс эдлэл хураахын тулд гал тахил өргөхийг хүсэгч бээр өмнөө зэс хүжийн бойпор 
тэргүүтэн хагархайгүй савны дотор, дээд түлш нь улаан зандангийн гал, эс олдвоос улаан 
үнээний аргалын гал хийгээд зай нь рашаан, гүргэм, гиван, синдура, улаан зандан, улаан удвал 
цэцэг, лүгрү цэцэг тэргүүтэн хорын язгуурын бус улаан цэцэг хийгээд элдэв эрдэнэ, үзэм, амтат 
идээнүүдийг гурилтай хольсноор хонины хорголын чинээ үрэл хийж, хондоор будан бэлтгэ. 
Өөрийг Гүргэл дор (Гүргэлийн өөрт үүсгэхүй дэлгэрэнгүй хийгээд хураангуйн аль нэгний 
үүднээс) үүсгэн, зайг Рашаан хуйлруулагчийн тарни хийгээд “Ум Аа Хум”-аар адистидла. 
“Зула Рам...”-аар галыг бадруул. 
Тэндээс Гүргэлийн омгоор галыг ариул, судла. 
Хоосны агаараас бэлгэ билгийн гал маш бадрангуйн төвд агшинд Брум-аас эрхийн хот мандал 
улаан лянхуаны дотор лянхуа, наран дэвс-гэрийн дээр улаан Гүргэл нэгэн нүүр дөрвөн мутарт, 
мутрын бэлгэ хийгээд чимэг, дүр байдал огоот төгссөн, маш үзэсгэлэнтэй агаад жавхлант, 
тачаангуйн байдалтайн лагшингаас улаан гэрэл цалам, гохны дүртэйгээр цаглашгүй сацраад 
гурван ертөнц сав шим бүгдийг ирүүлэн өөрийн эрхэнд хураахын үйлсийг зохиохуй дор сана. 
Галд шатаах зайнуудыг өргөж: 
“Ум Гүрүгүллэ Хри Суу Хаа. Гурван ертөнц сав шимийн хамаг сайн чуулган бүхэн Мама Вашам 
Гүрү Хоо” хэмээх үүгээр тоо хураан, шатаах зай (эд) олонтаа өргөвөөс идээ ундаа, төгс эдлэл 
нугууд эрх үгүйеэ хураагдсанаар өөрийн авдар сав, орон байшин бүгдийг дүүрсэнд санах болой. 
Охин тэнгэрийг өөрийн зүрхэнд хураа. Өөрийн сэтгэл лугаа мөн чанараар ялгалгүй болсонд 
санаад буянаа зориулан, өлзий хутгаар чимэн үйлдээрэй хэмээсэн үүнийг Алшаа Чинван 
Гүнсэнжүрмэдийн хөвгүүн Түшээ гүн Балчинбазаргочоогоос ямар мэт таалан хүссэний дагуу 
Си хувилгаан нэрт Лувсандашравжаа бээр бичлээ.  
Найман аюулаас аврагч Дар-Эх дор мөргөмүй 
Муу заяаны үүдийг хаагч Дар-Эх дор мөргөмүй 
Нирвааны мөрийг үзүүлэгч Дар-Эх дор мөргөмүй 
Арга билэг хослон барилдсан Дар-Эх дор мөргөмүй 
Цувиралт үгүй амгаланг өгөгч Дар-Эх дор мөргөмүй 
Өлзий хутгийн цог бадруулагч Дар-Эх дор мөргөмүй 
Урьд та бээр намайг даган барьсан тэр мэтээр 
Эдүгээ ч их нигүүлсэхүйгээр авран соёрх хэмээсэн, 



Ганц тэнгэрт Дивангара Шризана бээр зохиосон Дар-Эхийн ганжад буюу Найман шадат 
магтаал болой. 
“Ум Дарэ Дүддарэ Дүрэ Суу Хаа” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Ногоон Дар-Эхийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



НОГООН ДАР-ЭХИЙН МАГТААЛ 

Намо Аръяа Дараеэ. 
Гэтэлгэгч Ялж төгс нөгчсөн Сэндэн шугуйн Дар-Эхийн магтаал “Мэргэдийн оройн чимэг” 
хэмээгдэх. 
Хутагт Нүдээр үзэгч эрхэт нигүүлсэхүйн сан дор мөргөмүй. 
Сайн зурагт Цогтын эзэн, Алтан умайт, 
Тэнгэрийн лам, Зааны нүүрт, Цогт хоолойт, 
Лянхуан садан тэргүүтэн олон тэнгэрүүд оройн чимэг дор 
Өлмийн лянхуаг нь бишрэнгүйгээр тахигч Дар-Эхийн өлмийд сөгдмүй. 
Их нигүүлсэгчийн нигүүлсэхүйн хувилгаанаар 
Гурван цагийн Ялгуусаны айлдал, энэрэл, чадал нугуудыг 
Маш үзэсгэлэнт үйлсийн охин тэнгэрийн лагшинд үзүүлээд 
Үгээгүй бүхнээс аврагч Дар-Эхийн өлмийд сөгдмүй. 
Төв ухаан тийн арилсан лянхуан дэвсгэрийн дээр 
Маргадын өнгөт, нэгэн нүүр хоёр мутарт 
Идрийн хав маш дэлгэрсэн, барууныг жийн, зүүнийг хумьсан өлмийгөөр 
Арга билэг хослон барилдсан эхэд мөргөмүй. 
Цувиралт үгүй амгалангийн сан хөх нь маш дэлгэрсэн 
Царайдаа дэлгэрсэн цагаан сарны мишээлт 
Амарлингуйн байдал төгссөн нигүүлсэхүй уужим мэлмийт 
Сэндэнгийн шугуйн үзэсгэлэнт эх дор сөгдмүй. 
Охъюу эрдэнийн найлзуур модны мөчир адил 
Зөөлөн эелдэг баруун мутрын дээдийг өгөгчийн чагжаа нь 
Мэргэдийг дээд шид бүтээлийн баясгалант хуриманд 
Зочлохоор урин дуудах лугаа адил тан дор мөргөмүй. 
Зүүн мутрын чухаг дээд гурвыг бэлгэдсэн аврал өгөгчийн чагжаар 
Зуун тоотон аюулыг үзсэн төрөлхтөн нугуудыг 
Бүү айгтун! Би бээр түргэнээ аварсугай хэмээн 
Тодорхойяа бэлгэдэгч тан дор мөргөмүй. 
Хоёр мутрын бэлгэ дэхь хөх удвал нь 
Хамаг амьтныг сансрын амгалан дор шуналгүй 
Их нирвааны балгадад орогтун хэмээн 
Хичээнгүйн ташуураар сануулах адил танд сөгдмүй. 
Бадмаараг эрдэнийн өнгө төгс Авид бурхан 
Тэгш агуулсан, рашаанаар дүүргэсэн бадар аяга барьсан 
Үхэл үгүйн шид бүтээл хайрлагчаар оройдоо чимэгт 
Миний үхлийн эзнийг дарагч танд мөргөмүй. 
Хоёр чуулганы өндөр язгуурт уран дарханы хуран үйлдлээр 
Үлшгүй тэнгэрийн чандмань эрдэнэсийг 
Улмаар үзэсгэлэнтэй нэгэн дор хураасан сэтгэлийг булаагч 
Чимэг бүхнээр чимсэн тан дор мөргөмүй. 



Маргадын уулнаа солонго нөмөргөсөн мэт 
Дээд биендээ тэнгэрийн торгон эдэн сугавчтай 
Нарийн туялзуур үзэсгэлэнт бэлхүүсэндээ 
Банзалигаан хормогч зүүсэнд сөгдмүй. 
Баруундаа Гаслан-Үгүй гэрэлт эх, 
Амарлингуй байдал төгссөнөөс алтан гэрэл сацарсан 
Зүүндээ Ганц гөхөлт эх, огторгуйн гоо үзэсгэлэнг ч булаагч 
Хилэн тачаангуйт, жавхлан үзэсгэлэнтэд сөгдмүй. 
Зургаа төгс аялгуу хийгээд үзэсгэлэнт бүжигт мэргэн 
Цагаан шүхэр, дэвүүр, бийбаа, бишгүүр тэргүүтэн 
Маш хэтэрхий тахилын эд барьсан охин тэнгэрийн чуулган 
Огторгуй дүүрснээр тахиулагч дор мөргөмүй. 
Цогт охин, Сайшаалт эх хийгээд Умаа охин тэргүүтэн 
Сэтгэлд зохистой, үхэл үгүй мянган охид бээр 
Таны дэргэдэх шивэгчний төдийг ч олохуйяа бэрх 
Үзэсгэлэн гуа охин тэнгэрийн лагшинт дор мөргөмүй. 
Нигүүлсэхүйн усан баригч дэлгэрсэн уужим төвөөс 
Яруу зарлигийн Эсүраан эгшигт хэнгэргийн дуутай 
Номхотгогдохууны алтан дэлхийд найман гишүүнт номын хурыг 
Бүхнээс буулгагч мэргэн тан дор мөргөмүй. 
Мэдэгдэхүүн бүхнийг болгоогч эрдмийн далайн санг 
Ямарчлангаар хоцроолгүй өгүүлж хэн бээр чадмуйяа? 
Түрвэл үгүй оюуны арван хүчийг эрхшээгч таалалтай 
Айлдал эцэстээ хүрсэн эх дор мөргөмүй. 
Амарлингуйг олсон боловч нигүүлсэхүйн бусдын эрхээр 
Зовлонгийн далайд живсэн амьтан нугуудыг 
Нигүүлсэхүй мутраараа түргэнээ хөтлөн зохиогч 
Энэрэл эцэстээ хүрсэн эх дор мөргөмүй. 
Амарлингуй, дэлгэрэнгүй, эрх, хатуугийн үйлс нугуудыг 
Далайн давалгаанчлан цагаас үл хэтрүүлэн 
Аяндаа бүтээхэд үргэлжлэл тасралтгүй оруулан зохиогч 
Зохионгуй эцэстээ хүрсэн эх дор мөргөмүй. 
Их аюулт найман зовлон хийгээд бүдээн ад 
Нисваанис, мэдэгдэхүүний түйтгэрийн аюул нугуудаас 
Таны өлмийг дурдсан даруйд авран зохиогч 
Чадал эцэстээ хүрсэн эх дор мөргөмүй. 
Тэр мэт зохистой аврал та бээр амьтан нугуудыг 
Өвчин хижиг, ад тотгор, цаг бусын үхэл хийгээд 
Муу зүүд хийгээд муу ёр тэргүүтэн 
Аюул бүхнээс түргэнээ авран соёрхогтун. 
Эвдрэх, чуулах үзлийн жалганд оршигч сэлт хийгээд 
Өөрийг бусдаас дээдэд барихаар сэтгэл омогшоод 



Бусдыг ялангуяа алахын савраар барихаар явагч 
Омогт арслангийн аюулаас авран соёрхогтун. 
Дурдал мэдэмсрийн хурц дэгээгээр үл номхрох 
Хүслийн эрдмийн галзуу ундаанд согтсоны хүчээр 
Буруу мөрд оршин хорлох сэтгэлийн соёогоо ярзайлгагч 
Мунхаг зааны аюулаас авран соёрхогтун. 
Ёсон бусыг сэтгэхийн салхиар хөөрөгдсөн 
Гэмт явдлын хар утаа багширсны төвөөс 
Буяны их ой шугуйг ч шатаахын чадалт 
Хилэнгийн галын аюулаас авран соёрхогтун. 
Балар харанхуй мунхагийн нүхэндээ илт шунаад 
Бусдын баялаг хотол чуулганыг үзмэгц үл тэсдэн 
Ширүүн хороо түргэнээ түгээн үйлдэгч 
Атаат могойн аюулаас авран соёрхогтун. 
Доорд дүр ёстны аймшигт цөл хийгээд 
Мөнх, тасархайн ээрэм их талаар гүйгээд 
Тус амгалангийн балгад, хийд бүхнийг эвдэгч 
Муу үзлийн дээрэмчний аюулаас авран соёрхогтун. 
Тэсдэшгүй сансрын хороо гянданд 
Амьтан өөрийн эрхгүй хүлэгдээд 
Нээгдэхэд бэрх хурьцал шуналын төмөр хаалганд хадагдсан 
Хармын төмөр тушааны аюулаас авран соёрхогтун. 
Машид гатлахуйяа бэрх сансрын мөрний ширүүн урсгал 
Үйлийн хатуу хуй салхины нөхцөлтэй нийлснээс 
Төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэхийн давалгаанаар эрчилсэн 
Тачаал хүслийн их мөрний аюулаас авран соёрхогтун. 
Бүхнээ мунхагийн огторгуйгаар сайтар гүйгээд 
Магад утгыг чухалчлахуйг ялангуяа хөнөөгч 
Нирвааны амийг эсэргүүцэн тэмцэгч хорлолтон 
Сэжигт махчны аюулаас авран соёрхогтун. 
Таныг магтаад залбирсны хүчээр 
Дээдийн номыг бүтээхийн харш нөхцөл амарлиад 
Нас буян, цог учрал тэргүүтэн 
Зохистой нөхцөл сэтгэлчлэн бүтэхийг зохиогтун. 
Сухавадийн дээд оронд амьтан бүхэн 
Удирдагч Авид бурханаар даган баригдаж 
Олон бэрхшээлийг эдлэх үгүйгээр 
Түргэнээ бурханы газарт хүрэх болтугай. 
Би ч насад төрлийн үесээ дурдах хийгээд 
Бодь сэтгэл лугаа хэзээ ч үл хагацаад 
Ахуй их Ялгуусаны хөвгүүний явдлыг эрэхүй дор 
Хичээлийг мөрний урсгалчлангаар шүтэх болтугай. 



Өөрийн тус бүтэхийг хэзээ ч үл горилоод 
Ямагт бусдын тусыг бүтээхүй дор шамдах хийгээд 
Мэлмий, илт мэдэл, өгүүлэхүйд мэргэн, хүлцэнгүй тэргүүтэн 
Бусдын тусыг үйлдэхийн нөхцөл бүрдэх болтугай. 
Маш хэтэрхий орноо Ялгуусаны дээдийн ном бүхнийг 
Дэлгэрүүлэн үйлдэхүй дор хэзээ ч үл шантраад 
Насад хамаг амьтны тусыг бүтээхийн тулд 
Ялгуусаны хутгийг амар хялбараар олох болтугай. 
Гэтэлгэгч Ялж төгс нөгчсөн Сэндэн шугуйн Дар-Эхийн магтаал “Мэргэдийн оройн чимэг” 
хэмээгдэх үүнийг Шагжаан тойн Гэндэндүв-балсамбуу бээр өнөд залбирал тавин, 
бодисатвагийн аглагийн орон Тэгчинповринд сайтар найрууллаа. 

НОГООН ДАР-ЭХИЙН ГҮРҮ ЙОГ 

Ум Сусди. 
Лам, бурхан, ном хийгээд чуулганы дээд дор 
Бодийг хэзээ олтлоо би авралыг одуулъя 
Эх болсон хамаг амьтны тусын тулд 
Би бээр дээд бодь дор сэтгэлийг үүсгэе хэмээн гурав өгүүлс-нээр аврал одуулан, сэтгэл үүсгэ. 
Язгуурын лам дээдэс лугаа ялгал үгүй 
Ялгуусан бүгдийн ганц юм Гэтэлгэгч Дар-Эхийн 
Бурхадын чуулганыг залъя. Арслант ширээ, лянхуа, сарны дээр 
Бат оршоод дээд, ерийн шид бүтээлийг хайрла. 
Мөргөн тахиад хилэнц унал бүхнээ наманчилъя 
Буян дор даган баясъя. Номын хүрдийг эргүүлэн соёрх, 
Гаслангаас үл нөгчөөд зуун галавт залрахуй дор өчирлөгийг талбия. 
Үүгээр бэлгэдсэн буянаа их бодь дор зориулан ерөөе хэмээн долоон гишүүнт өргө. 
Мандал нь: 
Газар дэлхийг хүжсээр сүрчээд цэцгүүдийг дэлгэн 
Сүмбэр уул, дөрвөн тивийг наран сарнаар чимсэн үүнийг 
Бурханы орноо зориулан өргөснөөр 
Амьтан бүхэн асар арилсан орон дор зорчих болтугай. 
“Ум Аа Хум Гүрү Сумади Шала Ажаа Шасана Дуза Дүрэ Дүддарэ Дүрэ Сарва Сидди Хум Хум”. 
Төрөлхтөн бүхнийг Лам Дар-Эх бээр 
Хагацалгүй даган бариад мөрийн эрдэм бүхнийг 
Сайтар төгсгөн Очирдарын лагшин ямагттай 
Болгож, огторгуй сацуут амьтны тусыг үйлдэх болтугай хэ-мээсэн үүнийг сүсгийн хүч лугаа 
төгс Халх Дайсэцэнханаас үргэлжийн амны уншлагын ёс энэ адил нэгэн хэрэгтэй хэмээн гуйн 
дурдатгасны хариуд Жавзандамбын төрлийн хувилгааны нэр баригч Чүлтимжигмэд-
дамбийжанцан бээр найрууллаа. 
Ногоон Дар-Эх дор шүтсэн Гүрү Йог “Адистидийн гуу сан” хэ-мээгдэх төгсвэй. 



ҮХЛИЙГ ЗОЛИХЫН УВДИС 

Намо Гүрү. 
Гэтэлгэгч Дар-Эхийн үүднээс “Үхлийн золиг” (Чивэл) үйл-дэхийг хүсвээс хураангуй зан үйлийн 
ёс нь: 
Лагшин, зарлиг, тааллын шүтээн дэлгээд мандал бэлд. Ялангуяа хоёр ус, таван чухал эдлэл 
тэргүүтэн тахил нэг хийгээд цэцэг тэргүүтэн чухал эдлэлийн тахил долоог бэлтгэ. Дэлгэрэнгүй 
үйлдэх бөгөөс хорин нэгийг бэлтгэ. Гурван бөөрөнхий балинг долоо долоон үрлээр тойруул. 
Дэлгэрэнгүй бөгөөс хорин нэгийг бэлтгэ. Бурхан багш хийгээд Гэтэлгэгч Дар-Эхийн 
лагшингийн хөрөг хоёуланг буюу аль нэгийг дэлгээд лавир, дуаз, баринтаг тэргүүтнээр чимвээс 
сайн. Дөрвөн гэлэн буюу нэг бээр аврал одуулан, сэтгэл үүсгэхийг урьдаар одуулж, тэндээс: 
“Ум Базар Амрида Хана Хана Хум Пад”-аар ариул. “Сува-ва...”-гаар хоосонд судла. Хоосны 
агаараас Ум-аас эрдэнэсийн сав гурван мянган ертөнцийн эн мэт уужмын дотор балин цувиралт 
үгүй бэлгэ билгийн рашааны их далай боллоо. “Ум Аа Хум” гурав өгүүл. “Су-вава...”-гаар судла. 
Хоосны агаараас Ум-аас эрдэнэсийн сав уужим ахуй ихийн дотор Ум гэрэлд хайлснаас гарсан 
тахилын ус, өлмий сэрүүцүүлэх ус, цэцэг, хүж, зул, үнэрт ус, идээ, хөгжим нугууд өвөрчлөнгөөр 
хоосон, дүр байдлаар тахилын эд тус тусын байдалтай, үйлдэх үйл нь цувиралт үгүй ялангуяат 
амгаланг өгөгч боллоо. 
“Ум Аргам Аа Хум”, “Ум Бадъям Аа Хум”, “Ум Бүсбээ Аа Хум”, “Ум Дүбээ Аа Хум”, “Ум Алогэ Аа 
Хум Ум”, “Ум Гандэ Аа Хум”, “Ум Нэвидъяа Аа Хум”, “Ум Шабда Аа Хум”-аар адис-тидла. 
Арилсан Бодалын дээд оронд 
Асар ногоон Дам үсэгнээс мэндэлсэн 
Авид бурханаар тэргүүндээ чимэгт 
Гурван цагийн бурханы үйлсийн эх 
Гэтэлгэгч Дар-Эх, нөхөд сэлт залран соёрх. 
Тэнгэр хийгээд асурийн титэмсээр 
Өлмийн лянхуан дороо сөгдүүлээд 
Үгээгүй бүхнээс гэтэлгэн зохиогч 
Юм Дар-Эх дор мөргөмүй.  
Аръяа Дар-Эх бурхан хийгээд 
Арван зүг, гурван цагт оршсон 
Бүрэн хамаг Ялгуусан хөвгүүд сэлтэд 
Бүхнээс сүсэглэн мөргөмүй. 
Анхилмал цэцэг, хүж, зул, үнэрт усан, 
Амны зооглолын идээ, хөгжим тэргүүтнийг 
Бодтой бэлтгэн, сэтгэлээр хувилган өргөмүй 
Бүгд хутагтын чуулгад таалан соёрхогтун. 
Асар тэргүүлшгүйгээс эдүгээ хүртэл 
Арван хар нүгэл хийгээд завсаргүй тав 
Халаар сэтгэл нисваанисын эрхэнд орсны 
Хамаг хилэнцээ наманчлан үйлдмүй. 
Шравага, братигабуд, бодисатва 
Бус эгэл төрөлхтөн тэргүүтний 



Хэдий чинээ хураасан гурван цагийн 
Буян дор нь би даган баясмуй. 
Амьтан нугуудын санал хийгээд 
Оюуны өвөрмөц ямар мэтээр 
Их, бага нийтийн хөлгөний 
Номын хүрдийг эргүүлэн соёрх. 
Орчлон хэзээ хоосрох хүртэл 
Огоот гаслангаас үл нөгчин нигүүлсэхүйгээр 
Алимад зовлонгийн их далайд живсэн 
Амьтан нугуудаа болгоон соёрх. 
Миний хэдий чинээ хураасан хамаг буян 
Магад бодийн шалтгаан дор болж 
Улмаар өнө удал үгүй амьтны 
Удирдагч цог нь би бээр болтугай хэмээн Дар-Эх, нөхөд сэлтийг залаад долоон гишүүнт өргө. 
Мандал өргөх нь: 
Газар дэлхийг хүжсээр сүрчээд цэцгүүдийг дэлгэн 
Сүмбэр уул, дөрвөн тивийг наран сарнаар чимсэн үүнийг 
Бурханы орноо зориулан өргөснөөр 
Амьтан бүхэн асар арилсан орон дор зорчих болтугай. 
Эдүгээгээс хэзээ бодийн зүрхэнд хүртэл 
Би бээр бие хийгээд төгс эдлэл ба 
Гурван цагийн буяны бод нугуудаа 
Амьтан бүхний тусын тулд 
Бишрэнгүйгээр тан дор өргөн үйлдсүгэй. 
Бүхнээс өршөөхийн мэлмий төгс 
Дээд эрдмийн орон та нугууд бээр 
Намайг нигүүлсэхүйгээр таалан соёрх 
Соёрхоод миний эдгээрийг болгоогтун 
Болгоогоод ч адистидлан соёрхогтун.  
“Ум Аръяа Дарэ Идам Мандала Хамниръяа Даяами”. 
Уналаа наманчлах нь: 
Ээ, халаг! Лам Очирдар тэргүүтэн арван зүгийн хамаг бурхан боди-сатва нар хийгээд тойн 
хуврагууд намайг таалан соёрх! Миний нэр “...” хэмээх бээр орчлон тэргүүлшгүйгээс эдүгээ 
хүртэл нисваанист урин, та-чаангуй, мунхагийн эрхээр бие, хэл, сэтгэлийн үүднээс хилэнцэт 
арван хар нүглийг үйлдсэн хийгээд завсаргүй тавыг үйлдсэн ба түүнтэй ойр тавыг үйлдсэн 
хийгээд ангид тонилохуйн санваар лугаа харшилсан ба бодисатвагийн суртгаал лугаа 
харшилсан хийгээд нууц тарнийн тангараг лугаа харшилсан ба эцэг эхдээ үл биширсэн хийгээд 
увдини, сургаалын багш дор эс сүсэглэсэн ба ариунаа зохилдон явагч нөхдийг эс биширсэн 
хийгээд гурван эрдэнийг хорлосон ба дээдийн номыг тэвчсэн хийгээд хутагтан хуврагуудыг 
муушаасан ба амьтнаа хорлохын үйл үйлдсэн тэргүүтэн хилэнцэт нүглийн чуулганыг би бээр 
үйлдсэн хийгээд үйл-дүүлсэн ба бусдын үйлдсэнд даган баяссан тэргүүтэн товчилбоос өндөр 
язгуур хийгээд нирвааны тогтгор болоод орчлон хийгээд муу заяаны шалт-гаан бологч гэм 



уналын чуулган аль буй бүхнээ Лам Очирдар тэргүүтэн арван зүгийн хамаг бурхан бодисатва 
нар хийгээд тойн хуврагуудын өмнө наманчилмуй. Гэмшмүй. Үл нуумуй. Хойшид боон 
үйлдсүгэй. Гэмшин наманчилваас би амгаланд хүрээд орших болохоос, үл гэмшээд үл на-
манчилваас үл болмуйяа! хэмээн хатуу хүчтэй сэтгэлээр гурав өгүүлээд, цэцгүүдийг цацан: 
“Өглөгийн эзний нас хийгээд буян, цог учрал, хүчин чадал хотол чуулахуйг адистидлан соёрх”. 
Ум. Гэтэлгэгч Хутагт Дар-Эх дор мөргөмүй. 
Мөргөмүй, Дар-Эх Түргэн баатар 
Мэлмий нь агшны гилбэлгээн адил 
Гурван ертөнцийн итгэл, уснаас төрсөн нигуурын 
Гүлд туурцагнаас гарсан эхэд 
Мөргөмүй, Дад хэмээх хийгээд Пад-аар 
Чандсын эндүүрлийг сайтар дарагч 
Баруунаа хумин, зүүнээ жийсэн өлмийгөөр дараад 
Бадрангуй галын дүрэлзүүлгийг маш бадруулагчид 
Мөргөмүй, Дү Рэ-гээр их аюулт 
Шулмасын баатрыг тийн дарагч 
Уснаас төрсөн нигуур нь хилэнт 
Хамаг дайснаа хоцроолгүй алагчид 
Мөргөмүй, чухаг дээд гурав бэлгэдэгч чагжаан 
Хуруугаар зүрхэндээ тийнхүү чимэгт 
Хоцроолгүй зүгийн хүрдийг чимэн 
Өөрийн гэрлийн чуулган гялбасанд 
Мөргөмүй, машид цог жавхлант 
Тэргүүний чимгийн гэрлийг хэлхсэн 
Инээгээд сайтар инээн Дүд Даа Ра-гаар 
Шулмас хийгээд ертөнцийг эрхэнд зохиогчид 
Мөргөмүй, газар дэлхийг тэтгэгчдийн чуулгад 
Бүгдийг хураан ирүүлэхийн чадалт 
Хилэнт атираа хөдлөн, Хум үсгээр 
Үгээгүй бүгдээс тийнхүү гэтэлгэгчид 
Мөргөмүй, хэсэг сарны титмийн 
Чимэг бүхэн нь машид бадрагч 
Үснирийн оройдоо Авид бурханы 
Мөнхийн гэрлийг сайтар бадруулагчид 
Мөргөмүй, галвын эцсийн гал мэт 
Бадрангуй эрихсийн төвд оршигч 
Баруунаа жийн, зүүнийг хумьсан, хамгаа 
тойрон баясалдагч 
Дайсны өмгийг тийнхүү дарагчид 
Мөргөмүй, газар дэлхийг мутрын 
Алгаар дэлдээд өлмийгөөр дэвслэгч 
Хилэнгийн мэлмийгээр зохион, Хум үсгээр 



Долоон үетэн нугуудыг эвдэгчид 
Мөргөмүй, амгалан, буянт, амарлисан 
Гаслангаас нөгчсөн амарлингуй явдалт 
Суу Хаа, Ум лугаа үнэхээр төгссөнөөр 
Их хилэнцсийг дарагч ямагтад 
Мөргөмүй, бүхнээс тойрон баясалдагч 
Дайсны биеийг тийнхүү дарагч 
Арван үсэгтийн тарнийг байгуулан 
Ухаан Хум-аас гэтэлгэгч ямагтад 
Мөргөмүй, Дү Рэ өлмийгөө дэлдсэнээр 
Хум-ын дүрст хөрөнгө ямагт 
Сүмбэр, Мандарваа, Биндэръяа уулс 
Гурван ертөнцийг хөдөлгөгч ямагтад 
Мөргөмүй, тэнгэрсийн далайн байдалт 
Гөрөөсөн тэмдэгтийг мутартаа барьсан 
Даа Ра хоёр өгүүлэн, Пад үсгээр 
Хор нугуудыг үлдээлгүй арилгагчид 
Мөргөмүй, тэнгэрсийн чуулганы хаан 
Тэнгэр хийгээд гинарисаар шүтүүлэгч 
Бүхнээс хуяглан цог жавхлангийн сүрээр 
Тэмцэл хийгээд муу зүүдийг арилгагчид 
Мөргөмүй, наран саран дэлгэрсэн 
Хоёр мэлмий нь гэрлээр гийгүүлэгч 
Ха Ра хоёр өгүүлэн, Дүд Даа Ра-гаар 
Маш хатуу хижиг өвчнийг арилгагчид 
Мөргөмүй, тэрхүү ямагт гурвыг байгуулснаар 
Амарлингуйн хүч лугаа үнэхээр төгссөн 
Ад, ороолон, ягчисын чуулгадыг 
Дарагч, Дү Рэ маш дээд ямагтад 
Үндсэн тарниар магтсан лугаа 
Хорин нэгэн мөргөлт болой хэмээхээр магт. 
Бас цэцэгсийг цацан: 
Эрхин бурхан дор мөргөмүй 
Авралт ном дор мөргөмүй 
Бурсан хувраг дор мөргөмүй 
Эгнэгт гурван эрдэнэ дор бишрэнгүйгээр мөргөмүй. 
Өглөгийн эзэн “...” хэмээхийн эрлэгийн элчийг буцаан соёрх. Цаг бусын үхлийг буцаан соёрх. 
Дөрвөн шулмасын тотгорыг буцаан адистидлан соёрх хэмээн гурав өгүүл. 
Тэнгэр хийгээд асурийн титэмсээр 
Өлмийн лянхуан дороо сөгдүүлээд 
Үгээгүй бүхнээс гэтэлгэн зохиогч 
Юм Дар-Эх дор мөргөмүй. 



“Ум. Гэтэлгэгч Хутагт Дар-Эх дор...” хэмээхээс  
“...Хорин нэгэн мөргөлт болой” хүртэл, Хорин нэгэн мөргөлт магтаалыг долоо буюу хорин нэг 
буюу зуун найм унш. 
“Ум Дарэ Дүддарэ Дүрэ Суу Хаа” тарнийг зуун найм урьсны эцэст зуун үсэгтийг гурвантаа 
өгүүл.  
Балин өргөх нь: 
“Ум Аръяа Дарэ Савари Ваара Идам Балинда Ха Ха Хаа Хи Хаа Хи” гурав буюу долоо буюу 
хорин нэгээр өргө. 
Тахил нугуудыг өргө. Орны эзэн лус савдагт балин өргө. 
Охин тэнгэр дор үнэхээр бишрэгч 
Оюун төгс нэгэн сайтар сүсэглэн өгүүлэхийн тулд 
Үдэш хийгээд үүрээр босон 
Дурдваас аюул үгүй бүгдийг өгмүй. 
Хамаг хилэнцийг сайтар амарлиулснаар 
Муу заяа бүгдийг дарагч болой. 
Долоон живаа Ялгуусан нугууд бээр 
Авшигийг түргэнээ өгөх болоод 
Үүнээс ч илүү ямагтыг олсон 
Эцсийн бурханы хутгийг олуулмуй. 
Тэр бээр их хатуу хорыг 
Бат оршигч буюу бусад амьтан 
Идсэн хийгээд уусан байлаа ч 
Дурдсанаар сайтар арилах болмуй. 
Ад, хижиг, хороор нэрвэгдсэн 
Элдэв зовлонг тийн тэвчүүлээд 
Амьтан бусад нугуудад ч болой. 
Хоёр, гурав, долоо илт өгүүлвээс 
Хөвгүүн хүсэгчид хөвгүүн олоод 
Эд хүсэгч бээр эд ямагтыг олмуй 
Хамаг хүссэнээ олох болоод 
Тотгор үгүй болгон тус тус дарах болтугай. 
Тэндээс “Хутагт Сайн явдлын ерөөлийн хаан” уншаад Цагаан Дар-Эхийн магтаал гурав унш. 
Гэтэлгэч Дар-Эхийн залбирал: 
“Гэтэлгэгч Ялж төгс нөгчсөн нигүүлсэхүйт эх минь...” хэмээхээс “...өлзий хутаг орших болтугай” 
хүртэл унш. 
Насны бүтээл үйлд хэмээсэн үүнийг Жавзандамбын сойвон Эрх Даа лам Агваангэлэгээс 
дурдатгасны хариуд Шагжаан гэлэн Лувсанбалдан-Иш бээр найрууллаа. 
Өлзий хутаг орших болтугай.  
Тэнгэр хийгээд асурийн титэмсээр 
Өлмийн лянхуан дороо сөгдүүлээд 
Үгээгүй бүхнээс гэтэлгэн зохиогч 
Юм Дар-Эх дор мөргөмүй. 



“Ум Дарэ Дүддарэ Дүрэ Суухаа” 
“Ум Дарэ Дүддарэ Дүрэ Мама Аюу Бунъяа Зана 
Бүстим Гүрү Суу Хаа” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Цагаан Дар-Эхийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ЦАГААН ДАР-ЭХИЙН МАГТААЛ 

Гэтэлгэгч Хутагт Дар-Эх дор мөргөмүй. 
Орчлонгоос гэтэлгэгч Дар-Эх 
Дуддара-гаар найман аюулаас гэтэлгэгч 
Дүрэ-гээр өвчнөөс гэтэлгэгч 
Юм Дар-Эх дор мөргөмүй. 
Цагаан лянхуан төвд орших 
Саран дэвсгэрийн дээр 
Очирын завилгаа сэлт зохиогч 
Дээдийг өгөгчид мөргөмүй. 
Намрын сарны өнгө төгс 
Саран түшлэгтэй 
Элдэв чимгээр тийн үзэсгэлэнт 
Удвал барьснаа мөргөмүй. 
Арван зургаан наст биетэй 
Туулсан хамаг бурхад түүний хүү 
Хүссэнийг өгөгчийн лагшинт 
Хутагт Дар-Эх дор мөргөмүй. 
Гэрэл бадарсан цагаан хүрдний 
Найман хигээснээ найман үсэг 
Огоот тойрсны байдалтай 
Хүрдэт дор мөргөмүй. 
Хутагт Дар-Эх, Гэтэлгэгч юм 
Сэтгэлчлэнгийн хүрдэн, насыг арвитгагч 
Охин тэнгэр танд залбирсан үүгээр 
Миний насны тотгор хийгээд 
Хамаг өвчин зовлон бүгдээс 
Чадал төгс та авран соёрх 
Дээд, ерийн шид бүтээл бүхнийг 
Хоцроолгүй надад соёрхон зохио. 
Хутагт танаа сүсэглэн үйлдэгч 
Түүнийг ямагт хөвгүүн шигээ таалагтун 
Би ч танд өчирлөгийг талбиваас 
Нигүүлсэхүйн гохоороо барин соёрхогтун. 
Охин тэнгэрийн лагшин сарны өнгөт 
Танхилзуур номхон дүр байдалтай 
Сайхан дүрст эрдэнийн чимгээр чимэн 
Үзэсгэлэнт торгон шамтав асааснаар 
Лянхуа, сарны төвд оршсоны 
Хоёр өлмий очирын завилгаат 
Нэгэн нүүр хоёр мутарт, мишээнгүй 



Гурван цагийн бурханыг үүсгэгч эх 
Охин тэнгэр танд насад сөгдмүй. 
Таныг өчүүхэн магтсанаар 
Бид бодь хутгийг бүтээх дор 
Эдүгээгээс эхлээд хэзээ бодийг хүртэл 
Үл зохилдохын нөхцлүүд амарлиад 
Зохистой нөхцөл хотол чуулах болтугай. 
“Ум Дарэ Дүддарэ Дүрэ Суу Хаа” 
Та Гэтэлгэгч Дар-Эх минь! Над лугаа огторгуйн хязгаар сацуут хамаг амьтны нас хийгээд 
буяныг арвижуулан дэлгэрүүлж зохион соёрх. Миний насыг уртасган зохион соёрх. Өвчин, ад 
тотгорыг амарлиулан зохион соёрх. Хилэнц түйтгэр бүхнийг арилган зохион соёрх. Дээд 
хийгээд ерийн шид бүтээлийг түргэнээ олуулан зохион соёрх. 
Судар дандрын аймгийн далайн дээд номуудыг 
Сайтар онож, бусдад номлох хийгээд 
Ёсчлонгоор бүтээхийн дуазыг барихуй дор 
Орчлон хэзээ хоосортол хичээх минь болтугай. 
Хуурмаггүй лам ядам, чухаг дээдийн 
Үйлс охин тэнгэрийн дүрсэнд ургасан 
Энэрэлт Гэтэлгэгч Ялж төгс нөгчсөн эх дор 
Хатуу хүчтэй сүсэг сэтгэлээр өчирлөг талбимуй. 
Хамаг төрөлхтний тус амгалан гарахын орон 
Гурван цагийн Ялгуусаны эш онолын шашны охь 
Гэтэлгэгч Зөөлөн эгшигтийн зүрхэн судар тарнийн 
Шашин арван зүгтээ дэлгэрэхүй дор адистидлагтун хэмээсэн үүнийг Хайдав Данзангийн чихэнд 
зарлиглалаа. 
Ялгуусан Гэндэндүвийн сүмбүмээс гарсан Цагаан Дар-Эх Сэтгэлч-лэнгийн хүрдэний магтаал 
төгсвэй. 

ЦАГААН ДАР-ЭХИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Намо Аръяа Дараеэ. 
Аврал одуулан, сэтгэл үүсгэхийг ер мэт үйлдэх нь: 
Бурхан, ном хийгээд чуулганы дээд нугууд дор 
Бодийг хүртлээ би авралыг одуулъя 
Миний өглөг тэргүүтэн үйлдсэн буянаар 
Амьтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай хэмээн долоо буюу гурав өгүүлээд тэндээс: 
“Ум Сувава Шудда Сарва Дарма Сувава Шуддо Хам”. Хоосон боллоо. Хоосны агаараас Бам-аас 
найман дэлбээт цагаан лянхуан хүйснээ А-гаас саран хот мандлын дээр өөрийн тийн мэдэхүйн 
мөн чанар цагаан Дам үсэгнээс гэрэл сацран хутагтныг тахилаа. Хоёр тус үйлдээд янагш ху-
раагдсанаас, өөрөө Гэтэлгэгч Ялж төгс нөгчсөн Сэтгэлчлэнгийн хүрдэн Цагаан Дар-Эх 
лагшингийн өнгө цагаан, нэгэн нүүр хоёр мутарт, баруун дээдийг өгөгч хийгээд зүүнээр 
зүрхэндээ эрхий долооврын чагжаар гурван цагийн бурханыг бэлгэдэгч удвал барьсан, өлмий 
очир завилгаат, бэлгэ билгийн долоон мэлмийт, торго, эрдэнэсээр чимсний магнайд Ум, хоо-



лойд Аа, зүрхэнд Хум. Зүрхний Хум-аас гэрэл сацран Гэтэлгэгч Дар-Эх дор бурхан 
бодисатвагийн чуулгад хүрээлснээр “Ум Базар Саман Заа. Заа Хум Бам Хоо” хоёргүй шингэлээ. 
Жич зүрхний Хум-аас гэрэл сацран Авшигийн тэнгэр Түүнчлэн ирсэн Язгуурын тав нөхөд сэлт 
“Ум Базар Саман Заа”. Хамаг Түүнчлэн ирэгсэд надад илт авшиг өгөн соёрх хэмээн өчирлөг 
талбиснаар өмнийн огторгуйд оршсон Язгуурын тавын чуулгад авшиг өглөө. Бие дүүрээд 
хирүүд ариллаа. Усны үлдэгдэл дээш хуйларс-наас Авид бурханаар тэргүүний чимэгт боллоо. 
“Ум Аръяа Дарэ Савари Ваара Аргам Аа Хум”. “Аргам”-ын оронд “Бадъям, Бүсбээ, Дүбээ, Алогэ, 
Гандэ, Нэвидъяа, Шабда” нугуудаар тахь. 
Орчлонгоос гэтэлгэгч Дар-Эх 
Дүддара-гаар найман аюулаас гэтэлгэгч 
Дүрэ-гээр өвчнөөс гэтэлгэгч 
Юм Дар-Эх дор мөргөмүй хэмээн магт. 
Өөрийг Гэтэлгэгч эх дор тодруулсны зүрхэнд сарны мөн чанартай найман хигээст хүрдний 
хүйснээ Дам үсэг. Түүний өмнө Ум, ард Хаа, найман хигээснээ Да Рэ Дүд Да Рэ Дү Рэ Суу. Дам 
үсгийн гадуур Ма Ма А Юу Бу Нъяа За На Бүс Тим Гү Рү-гээр тойрсонд санаад цагаан өнгөт 
тарнийн эрихсээс рашааны үргэлжлэл бууснаар биеийн гадаад, дотоод бүгд үхэлгүй насны 
рашаанаар дүүрсэнд санаж: 
“Ум Дарэ Дүддарэ Дүрэ Мама Аюу Бунъяа Зана Бүстим Гүрү Суу Хаа” хэмээн зуун найм 
тэргүүтэн аль чадахаар урьсны хойно дээрхчлэн-гээр тахил, магтаал үйлд. 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Сэтгэлчлэнгийн хүрдэнийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай хийгээд бас бус зорин ерөөл, өлзий оршуулах тэргүүтнийг 
үйлдээрэй хэмээсэн, Цагаан Дар-Эхийн бүтээлийн арга “Үхэл үгүй насыг өгөгч” хэмээгдэх 
үүнийг олон эрдмээр үндсээ судалсан шавь Балдансамбуугаас үргэлжийн амны уншлаган дор 
авахад хялбар нэгэн хэрэгтэй хэмээн хичээнгүйлэн гуйсны хариуд гурван цагийн хамаг 
бурхадын бэлгэ билгийн гагцхүү биет Түгээмлийн эзэн Хүрдний итгэл Айлдал энэрлийн эрхэт 
Зөөлөн эгшигтийн аман гэгээний өлмийн тоосыг оройгоор тахигч зарлигийн боол бүгдийн нь 
адаг болсон банди Ванчигравдан бээр найрууллаа. 
Богд ламын шашин хамаг зүгт дэлгэрээд өнө удаанаар орших болтугай. 

ЦАГААН ДАР-ЭХИЙН САХИУСНЫ БИЧИГ 

Нян Лозва лам нямба (бясалгал) үйлдэн суухын цагт цагаан торгон хувцас өмсөж, цагаан 
торгоор толгойгоо ороосон нэгэн хүмүүн ирээд өгүүлсэн нь: -Би Дар-Эхийн зарлигийн сахиус 
Чадраабал хэмээгч байна. Чамайг хэзээ бурхан болох хүртэл өглөгийн эзэн чинь болсугай. 
Миний зүрхэн тарнийг бум тоолон нямба үйлдээд балин идээ өргөгтүн. Амины зүрхэн тарни 
минь энэ бөлгөө. “Чидраабала Зидда Гаюу Вирадава Хум Ха Хо Пад Суу Хаа” хэмээгээд үл 
үзэгдэн одвай. 
Түүний хойно хөх биет нэгэн эхнэр ирээд: -Би Дар-Эхийн зарли-гийн сахиус Жигжидчэмүү 
байна. Би чамд голын зүрхэн тарниа өгсүгэй. Түм тоолон нямба үйлдээд балингаар тахигтун. Би 
дөрвөн үйлсийг бүтээ-сүгэй. “Ум Дагини Зула Зидда Сэр Дирүваяа Суу Хаа” хэмээн тарнийг 
өргөөд үл үзэгдэн одвай. 



Тэр бээр түүнчлэн үйлдсэнээр дөрвөн үйлсийг гагцхүү балингаар бүтээгч нэгэн боллоо. Үүнээс 
гүнзгий үгүйн тулд зүрхэндээ хадгал. 
Дар-Эхийн үйлсийн чуулганы далайгаас “дөрвөн үйлс бүтээгч увдис” болой.  
Эрхэт Аръяабалын соёоны үзүүрээс илт хувилаад 
Түрвэлгүй рид хувилгаан, гачаалшгүй цэнгэлээр даган барихын тулд 
Эсүраан охины лагшинд сайтар тодорсон дүртэй 
Хилэнт Вишнүгийн дүрс хөрөг маш баясгалан төрүүлэгчийн ёсыг баригч эх 
Даган тачаахуй сэлт цэнгэлийн нас арван зургаа хүрсний байдалтай 
Далайн хөвөөн хөөсөн эрихсээр баясан наадагч 
Гинарийн охиныг илэрхийеэ магтан, гайхамшигт намтрыг нь 
Хэн бээр сэтгэлдээ дурдсан түүнд хэлний шид түргэнээ хайрлагч 
Тэр мэт таныг магтсан хэн ч болов тэр эрдмээр 
Төв ухааны голоос сайтар гарсан номын утгыг 
Түргэнээ онож, гурван газрын хамаг төрөлхтний мунхагийн харанхуйг 
Сайтар арилгагч төрөлхтөн болоод Ялгуусан Авид лугаа адилыг олох болтугай. 
“Ум Бриди Дэви Мэ Хрим Ди Диста Хри” 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Эгшигт охин тэнгэрийг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ЯНЖИНЛХАМЫН МАГТААЛ 

Хоцроолгүй Ялгуусаны бэлгэ билгийн рид хувилгаанаар 
Хутагт Мутартаа лянхуатын цагаан шүдний туурцагнаас 
Хамгийн сэтгэлийг булаагч үзэсгэлэнт охин тэнгэрийн 
лагшинд үзүүлэгч 
Хэлний эрхэт охин тэнгэрийн өлмий дор мөргөмүй. 
Цаст уул мэт үзэсгэлэнт цагаан лагшинтай 
Цармын сарнаас зуунтаа тунгалаг царайтай 
Цэцгийн шугуйг чухал орхисон мэлмийтэй 
Цогт идрийн арван зургаан настад сөгдмүй. 
Амнаас али гали хэлхсэний яруу эгшгээр дуулаад 
Аялгуут гинарийн ятга барин дэлдэгч хоёр мутраар 
Амьтны чихний шим авуулахыг дэлгэрүүлэн зохиогч 
Асар жавхлант, хоёр өлмийг цомцойн сууснаа сөгдмүй. 
Хри үсэг, эгшиг гийгүүлэгч эрихсийн гэрэлтээр 
Хурц билгийн хүрд зүрхний хөрөнгө хийснээр 
Хормхноо номлох, тэмцэх, туурвихуй дор түрвэлгүйн оюуныг 
Хайрлан зохиогч Хэлний эрхэт охин тэнгэр тан дор сөгдмүй. 
Номлохоор тодорхой оюутын чуулгадыг бахдуулаад 
Нотлон тэмцэлдэхээр чандын эсэргүүцлийг сүрээр дарагч 
Найруулан туурвихаар мэргэдийг баясган үйлдэгч 
Номлох, тэмцэх, туурвихын билгийг надад хайрлагтун. 

ЯНЖИНЛХАМЫН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

“Ертөнцийн өвөг” Эсүраан нигуурын лянхуагаас 
Сайтар мэндэлсэн “галууны охин” 
Эгшигт охин тэнгэр 
Миний сэтгэлийн нуурнаа насад шумбан цэнгэгтүн, 
Түүний бүтээлийн аргыг би номлосугай. 
Тэр ч Эгшигт охин тэнгэрийг бүтээхийг хүсэгч бээр аврал одуулан, сэтгэл үүсгэхийг урьдаар 
үйлд. Өөрөө агшинд Эгшигт охин тэнгэр дор тодорсны зүрхний Хри-гээс гэрэл сацран Лам 
лугаа хоёргүй Эгшигт охин тэнгэр дор бурхан бодисатвагийн чуулгадаар хүрээлснийг зал. 
Өмнийн огторгуйд оршсонд санаад “Ум Сарасвади Аргам Брадица Хум Суу Хаа”. Түүнчлэнгээр 
“Аргам”-ын оронд “...Шабда” хүртэлхээр тахь. 
“Чухаг дээд гурав дор би...” тэргүүтнээр бодийн санваар ав. Дөрвөн цаглашгүй бясалгах 
тэргүүтнээр буяны чуулган хураахыг урьдаар одуулсны хойно бэлгэ билгийн чуулганыг хураах 
нь: “Ум Шунъяада Занаа Базар Сувава Адма Гоо Хам” хэмээх тарнийн утгыг дурдахын үүднээс 
өгүүлснээр орчлон нирвааны хамаг ном өвөрчлөнгөөр бүтсэнээр хоосон лугаа өөрийн сэтгэл 
нэгэн амтат боллоо хэмээн сана. Хоосны агаараас Бам-аас найман дэлбээт цагаан лянхуан 
хүйснээ А-гаас дүүрэн цагаан сарны мандал дээр өөрийн сэтгэл цагаан Хрим. Түүнээс гэрэл 
сацран хутагтныг тахилаа. Хамаг амьтны үл мэдэх харанхуйг арилган билгийн үзэгдэл дор 



байгууллаа. Янагш хураагдах огоот болсноос, өөрөө Эгшигт охин тэнгэр лагшингийн өнгө 
цагаан, нэгэн нүүрт. Хоёр мутрын зүүнээр гинарийн мянган чавхдаст ятга (бийбаа) хөгжмийг 
зүүн ташаанд шүтүүлэн бариад баруун мутрын хуруугаар дэлдэн дуугаргасан. Хоёр өл-мийг 
цомцойн сууснаа элдэв торгон хормогч, цээживчтэй. Эрдэнийн ти-тэм, хоолойвч, сондор, 
бугуйвч, бүсээр чимсэн. Үс нь хөхөмдөг хар, хагасыг задлан унжуулснаар дээд биеэ бүтээгээд 
хагас үсээ товойлгон шууж, цэцгийн эрихсээр зангидсан. Эрдэнийн оройвч, тал саран чимэгт. 
Түүний оройд цагаан Ум, хоолойд улаан Аа, зүрхэнд хөх Хум. Өөрийн зүрх дээш боссоны дотор 
амины мөн чанар цагаан Ам үсэгний надаанаас гох мэт цагаан гэрэл амьсгалтай хамт баруун 
хамрын нүхээр гараад өмнөд их далайн хөвөөний “Гинарийн баясгалант цэцэрлэг” хэмээх дор 
Эгшигт охин тэнгэр оршсоны зүүн хамрын нүхээр орж, бэлгэ билгийн хүрднээс дэгээдээд 
баруун хамрын нүхээр гарч од харвахчлангаар өмнийн огторгуйд заллаа. “Ум Бриди Дэви Хрим 
Бүсбээ Аа Хум”. Түүнчлэн “...Шабда Аа Хум” хүртэлхээр тахиж, “Заа Хум Бам Хоо” хэмээн 
өгүүлээд амьсгал авах лугаа хамт хүрд гэрлийн байдлаар өөрийн зүүн хамрын нүхээр орон 
зүрхний Ам дор шингэлээ. Тэр огоот хувирснаас өөрийн зүрхэнд Эгшигт охин тэнгэрийн 
билгийн хүрд найман дэлбээт улаан лянхуан хүйснээ саран мандлын дээр сэтгэлийн мөн чанар 
цагаан Хрим үсэг, надаа сэлт дээш боссон байдалтай, өмнөөс эхлээд найман дэлбээн дээр 
баруунаа тойрсон дарааллаар А Аа, И Ий, У Уу, Ри Рий, Ли Лий, Э Ээ, О Оо, Ам Аа нугууд 
дэлбээ нэжгээд нэжгээд дор хоёр хоёр үсэг зулын эрихэс мэт цагаан гэгээн гэрлээр биеийн 
доторх бүгдийг хумханд зул асаасан мэтээр дүүргэлээ. Үл мэдэх харанхуйг арилгалаа. Хамаг 
мэдэгдэхүүн хийгээд ялангуяа номлох, тэмцэх, туурвих гурав дор оюуны гэгээ түрвэл үгүй 
дэлгэрэх боллоо. Бие, хэл, сэтгэл их амгалангаар түглээ хэмээн бясалга. 
Тэр мэт бясалгасны эцэст урилга нь, Хрим хэмээн өгүүлснээр зүрхний Хрим-ийн надаанаас 
зулнаас зул тасрах мэтээр Хрим үсгийн эрихэс өөрийн амнаас гарч хүйсээр орон, зүрхний Хрим 
дор шингэлээ хэмээн санаад, Хрим өгүүлсэн нэжгээд нэжгээдүүд ч галын цуцлын хүрд болон 
түргэнээ эргэлдсэний гэрлээр тэргүүлшгүйгээс хураасан хамаг хилэнц түйтгэр хийгээд ялангуяа 
үл мэдэхийн харанхуй бүхэн ариллаа. Оюуны гэгээ түрвэл үгүй дэлгэрлээ хэмээн санаж урь. 
Бас хүрдний хүйсний Хрим-ээс гэрэл цаглашгүй гараад арван зү-гийн хамаг бурхан бодисатва 
нар, шравага, братигабуд бүгдийн Айлдалын бэлгэ билэг, Эсрүн, Хурмаст, бандид тэргүүтний 
номлох, тэмцэх, туур-вихын билэг, нар сар, гариг одод, үр тариа хийгээд эмийн шим, амьтны 
нас буян, сүр жавхланг гэрлийн байдалтай хураан Хрим дор шингээснээр бие гэрлээр дүүрэн, 
орчлон нирвааны хамаг эрдмүүд өөрт гарсанд санаад бусад үгсээр завсар таслалгүй, хэтэрхий 
түргэн хийгээд удааны гэмээс хагацсанаар зуун хорин таван мянга тэргүүтэн урихыг 
зарлигласан боловч таван бум буюу тэмдэг гартал уриад тэр цагт хамаг амьтан ч өөртэй адил 
Эгшигт охин тэнгэр, нөхөд сэлт болоод өөртэй хамт тарнийн дууг түрхрэн дуурсгасан дор нь 
тэдгээрийн хилэнц түйтгэр бүхэн арилж, хамаг мэ-дэгдэхүүн дор оюуны гэгээ түрвэлгүй 
дэлгэрсэнд санаваас түргэнээ бүтэх болмуйяа. 
Хувийн сүүлд тарнийн эрихэс хийгээд зүрхний Хрим-ийн гэрлээр урьд мэт хамаг эрдмийг 
хураахуй дор санах хийгээд ялангуяа номлох, тэмцэх, туурвихын билгээс алиныг илүү хүсэхийг 
гурав дахин хурааснаар биеийн доторх бүхэн цагаан гэрлээр дүүрсэн дор зоригдлыг талбин 
хөдлөлгүй бясалга. Ерөөл үйлд. 
Тэр мэт бүтээснээр бодтоор гарах тэмдэг нь: дурдал оюун нь илүү тодорхой болоод шулуун 
үгтэй болох, олон голуудыг тогтоон (цээжлэн) чадах, сонссон алиныг туурвихыг хүсэх 



тэргүүтэн. Зүүдээр гарах тэмдэг нь: элдэв чимгээр чимсэн сэтгэлд зохистой охин гурван 
цагааны идээ, арцны мод, цэцгэн эрих, эрдэнэ тэргүүтнийг өгөх хийгээд шимт үр жимс 
тэргүүтнийг өгснийг идэх, нар сар ургах, цэцэг түүх, угаал үйлдэх тэргүүтэн гармуй. 
Тэр мэт бүтээвч тэмдэг үл гараад зоригдол нь тодрохгүй болвоос зүрхний эгшиг үсгүүдийн 
толгойг дотогш харуулах ба Хрим үсгийн толгойг уруугаа харуулж, хүйснээс гаран амаар ороод 
Хрим дор шингэх тэргүүтнээр бясалгах буюу эс бөгөөс үр үсэг нугуудыг бүжиглэхүй дор 
зоригдон бясалгах бөгөөд энэ нь нэмэрлэгийн зан үйл болой. Бүтээл үйлдэх үед тотгорын 
садаанаас сахихын тулд Хаянхирваа тэргүүтэн хилэнтэн аль нэгний урилга бясалгалыг өчүүхэн 
үйлдээд ахуй үе дор үгээгүйн зовлонг арилгахын тулд эдийн тэнгэр аль нэгний балин өргөлгө 
тэргүүтнийг үйлдээрэй. 
Хувийн завсар дор балин өргөх нь, цэвэр саванд гурван цагааны (сүү, тараг, тос) балин хийж, 
усаар цавдаад “Сувава...”-гаар хоосонд судла. “Ум Аа Хум”-аар рашааны их далай дор 
адистидлаад өмнөө өөртэй адил Эгшигт охин тэнгэрийг залж: “Ум Сарасвади Хрим Агаро 
Мухам Сарва Дарма Нам. Адъяа Нудбан Надада Ум Аа Хум Пад Суу Хаа” хэмээн тав буюу 
долоогоор өргөснөөр хэлэнд нь гэрлийн нүх гараад балингийн хамаг шимийг сорон 
зооглосноор баяссанд сана. Урьдахчлан “Аргам...” тэргүүтнээр тахь. Магтаад хүссэн хэрэг дор 
өчирлөгийг талби. Амьсгалаа авах лугаа хамтаар өмнө үүсгэсэн Охин тэнгэр өөрт хураагдсанд 
сана. Өлзий хутаг оршуулан үйлдэгтүн. 
Хэлний эрхэт Эгшигт охин тэнгэрийн бүтээлийн аргыг аман гэгээ-ний увдис сэлттэй огоот 
төгсгөн зохиосон “Билгийн үзэгдлийг дэлгэрүү-лэгч” хэмээгдэх үүнийг ухааны орон бүхнээ 
түрвэлгүй Тийн айлдалын эрх баялагт, номын хаан  
Ринчэнгунгаачойжиндагванамжилбалсамбуугаас чухалчлан сануулсан дор шүтэж тойн 
Гэндэнжамцбал бээр, Ганданповринд найруулсны бичээч нь гавж Ёндончог болой. 

ТОТГОРЫГ АРИЛГАХ ЯЛАНГУЯАТ УВДИС 

Ум Сусди Сидди. 
Увдис үүний бясалгалын гурван эш гурвуулаа билгийг арвитгахуй дор ялгаагүй боловч 
бясалгалын гурван гэм нь: 

1. Амарлингуй тэнгэр аль нэгний ёсоор үгээгүйд одохын гэм ч ирж болох тул түүний увдис 
нь, Гинарийн хаан Дамбура дор Янжинмаа хийгээд Бамуу хэмээх хоёр охин байсан 
бөгөөд Янжинмаа нь Хүрд бясалгасанд Бамуу нь атаархаж, эд хогшил үгүй болгов. 
Тэндээс Бамууд балин өргөөд эдийг буцаан авсан. Тиймээс үүнийг “эд бүтээгч” дор 
одохыг ч зарлигласан. Балин нь, саванд гурван цагаан хольсон гурилаар үрэл хийж тавь. 
Тарни нь: “Ум Шри ДуваранаЗа Суу Хаа” долоо буюу хорин нэгээр адистидлаад Эгшигт 
охин тэнгэр дор бүтээлийн үеэр өргөх бөгөөд “Би ... хэмээх дор эд хогшлыг хайрлан 
соёрх” хэмээгээд өргөөрэй. 

2. Эглийн ёсоор бясалгахад мэдэл эндүүрэн одохын гэм ч ирж болох тул түүний увдис нь, 
Хүрд хийгээд найман дэлбээт лянхуаг янагш хураагаад оройд “Ум Мани Бадмэ Хум” 
тэргүүтэн амарлингуйн тарниар хүрдний хоолойноос цааш амыг боосончлонгоор  
бясалгахыг зарлигласан. 

3. Эгшигт охин тэнгэрийг бясалгах нь ариун явдал дор хорлолтой хэмээвээс, Тийм бус 
буюу Аръяабалын соёоноос гарахыг соёрхсон мөн бөгөөд амьтныг гадаадтаны дүр 



байдлаар номхотгохын тулд түүнд хувилсан хэ-мээн зарлигласан болой. Гэвч тэр мэтийг 
ч хорлолтой хэмээвээс охин тэнгэрийн ёсоор бясалгахын цагт түүн дор “эх”-ийн хуран 
мэдлийг агуулан бясалга. Түүгээр түүний гэм арилан одохыг зарлигласан. 

Тотгорыг арилгах ялангуяат увдис болой.  
Алины нэрийн төдийг тогтоогоод дурдмагц 
Аюул бүхнээс сайтар авран үйлдээд 
Хир үгүй их амгаланг чухлаар соёрхогч 
Гэрэлт Нарны охин тэнгэр дор мөргөмүй. 
Ургалаа, ургалаа. Цог ургалаа. Жаргалын наран ургалаа. 
Нарны охин тэнгэр ургалаа. 
“Ум Марзи Мам Суу Хаа” 
Ялгуусан бүгдийн үйлс охин тэнгэрийн биеэр ургасан 
Ялж төгс нөгчсөн Осоржамаан чадал хүчээр 
Хэл ам, хэрүүл тэмцэл, хямрал буцагтун 
Хижиг тахал, дайсан, дээрэм, хулгай буцагтун 
Товчилбоос үл зохилдох муу нөхцөл тотгор буцагтун 
Хүссэн хэрэг бүхэн бүтэхийн үйлсийг зохиогтун. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ОСОРЖАМААН МАГТААЛ 

Алины нэрийн төдийг тогтоогоод дурдмагц 
Аюул бүхнээс сайтар авран үйлдээд 
Хир үгүй их амгаланг чухлаар соёрхогч 
Гэрэлт Нарны охин тэнгэр дор мөргөмүй. 
Долоон гахай хөллөсөн эрдэнийн тэргэн ширээнээ 
Дэвсгэр лянхуа, сарны дээр сайтар оршигч 
Нэгэн нүүр хоёр мутарт, шижир алтан өнгөтэй 
Ялж төгс нөгчсөн Нарны охинд мөргөмүй. 
Баруунаар номхотгогдохуун нугуудад дээдийг 
Бүхнээ хайрлаад зүүнээр гаслангүй мод барьсан 
Ямагт баясгаланг эдлэгч, элдэв чимгээр чимсэн 
Ялж төгс нөгчсөн Нарны охинд мөргөмүй. 
Та бээр жаран гишүүнт эгшиглэнт зарлигаар 
Тансаг дээд номын ёс бүхнийг дуурсгаад 
Тарнийн ёсоор дээдийн шидийг хайрлагч 
Тарни болсон зарлигтай эхэд мөргөмүй. 
Байгуулаас арилсан, туурвил чухал амарлисан ч 
Айлдал, энэрэл, чадлаар бүхнээ сайтар хичээн 
Номхотгогдохууны сэтгэлд бүхнийг оруулагч 
Асар таван бэлгэ билгийн таалалт эхэд мөргөмүй. 
Би бээр таны лагшинг дурдан, тарнийг уриад 
Нэгэн үзүүрт бишрэлээр өчирлөгийг талбиваас 
Ер хамаг садаа тотгорыг амарлиулах хийгээд 
Ертөнцийн шидийг ч хоцроолгүй хайрлан соёрх. 
Би хийгээд миний энхрий садан бүхнийг 
Мөр хийгээд түүнчлэн дээд мөр ба 
Тэнгэр хийгээд хааны язгуураар 
Аюул бүхнээс авран соёрх. 
Түүнчлэн зааны аюул, хулгай дээрэм 
Арслан барын аюул хийгээд гал, ус 
Хорт могой ба зэрлэг гахайн аюул 
Дайсны аюул бүхнээс аврагтун. 
Би бээр ахуй үе бүхэн дороо 
Ямар адилын ёсоор орших болвоос ч 
Хамаг адын язгуур, хямралаас 
Хаацайлж, огоот сахин соёрхогтун хэмээсэн, 
Осоржамаан магтаал үүнийг Дагважанцан бээр найрууллаа. 

ОСОРЖАМААН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Намо Гүрү. 



Гурван цагийн Ялгуусан бүхний бэлгэ билгийн 
рид хувилгааны бүжиглэлээр 
наадагч 
Хорлолт ад хийгээд хулгай дээрмийн хөнөөлөөс 
Түргэнээ авран зохиогч Нарны охин тэнгэр дор 
бишрэнгүйгээр сөгдөж, 
Түүний бүтээлийн аргыг өчүүхнээ тодруулан 
үйлдсүгэй. 
Түүн дор үүнээ авшигийг олоод тангараг хийгээд санваар дор ор-шигч бүтээгч бээр зурмал 
хөрөг хийгээд тахил балин бэлтгээд аврал одуу-лан, сэтгэл үүсгэ. (“Бурхан, ном хийгээд чуулганы 
дээд...” тэргүүтнээр 3 удаа) 
Өөрөө эглээр оршсоны зүрхэнд шижир алтан өнгөт Мам үсэгнээс гэрэл сацран хилэнц түйтгэр, 
өвчин ад, эглийн атгагийн чуулган нугуудыг арилгалаа. Хоосны агаараас их бодь суварга цагаан 
өнгөт, гадуураа хоёр давхар хүрээтэй, суварганы хумханд алтан өнгөт зэрлэг гахайн дээр лянхуа 
хийгээд нарны дэвсгэр дээр өөрийн сэтгэл шар Мам үсэг огоот хувирснаас, өөрөө Хутагт 
Осоржамаа лагшингийн өнгө шар, нэгэн нүүр хоёр мутарт, баруунаар зүү хийгээд зүүнээр утас, 
гаслангүй модны мөчир сэлт барьсан. Цагаан торгон хувцастай, гурван мэлмийтэй, амаа ангайн 
соёогоо яр-зайлгасан. Цаглашгүй эрдэнэсийн чимгээр чимсэн. Сатвагийн завилгаа-гаар 
оршсоны оройд Ум, хоолойд Аа, зүрхэнд Хум. Зүрхний Хум-аас гэрэл сацран бясалгасан лугаа 
адилын бэлгэ билэгтэн, Авшигийн тэнгэр сэлтийг заллаа. “Заа Хум Бам Хоо” хоёр үгүй боллоо. 
Авшигийн тэнгэр бээр авшиг өглөө. Вирузанаар тэргүүний чимэгт боллоо. Тахил нугуудыг 
“Ам-рида...”-гаар ариул. “Сувава...”-гаар хоосонд судла. Хоосны агаараас Ум-аас эрдэнэсийн 
саванд тахилын эд нугууд тунгалаг, түрвэл үгүй боллоо. 
“Ум Аргам Аа Хум”-аас “...Шабда Аа Хум” хүртэлхээр адистидла. 
“Ум Марзи Сарва Будда Бодисаду Савари Ваара Аргам Брадица Хум Суу Хаа”. <,Аргам”-ын оронд 
“...Шабда” хүртэлхээр тахь. 
Магтаал нь: 
Ялгуусан бүхний нууц юм, элдэв рид хувилгааны бүжиглэлээр наадагч 
Ямарваа аюумшигт ад хийгээд хулгай дээрмийн аюулыг дарахын тулд 
Дайсны омгийг булаагч хилэнтний лагшинд 
Үзүүлэн зохиогч Нарны охин тэнгэрийг магтмуй. 
Аймшигт рид хувилгаант алтан өнгөт гахайгаар 
Ад тотгор, харын зүгийн хөнөөл бүхнийг дараад 
Цаст уулын өнгө баригч арга билгийн хороогоор 
Хулгай дээрмийн чухал хөнөөлөөс хоцроолгүй сахигчийг магтмуй. 
Итгэл таныг дээд ядамд бариад тарнийн урилгыг 
Илэрхий өгүүлсний хүчээр үл зохилдохыг амарлиулан 
Ахуй үеийн нас, цог учралыг сайтар дэлгэрүүлж 
Асар удал үгүй дээд бодийг бүтээхийн шидийг хайрлагтун. 
Тэндээс урилга нь: “Ум Марзи Мам Суу Хаа”. 
Урилгын зоригдол нь, өөрийн зүрхний Мам үсэгнээс бясалгасан лугаа адилын Осоржамаа 
баруун хамрын нүхээр гарч, лагшингийн шар гэрлээр ад тотгор, дайсны чуулгадыг ирүүлэн 
хорлогчдын нүдийг мутрын зүү утсаар оёлоо. Ад тотгор, дайсны чуулгадыг аймшигт хувилгаан 



зэрлэг гахайгаар хураалгаж, хоёр хүрээний хооронд хашлаа. Суварганы хумханд дээд талд 
өөрийн лам хийгээд гурван шүтээн, өөрийн эргэн тойронд эцэг эх, ураг садан, нөхдүүд хийгээд 
арслант ширээ, үе давхар нугуудын дотор хамаг амьтан хийгээд өөрийн эд агуурс аль буй нугууд 
хийгээд суварганы гадаад хүрээний дотор газар тариалан, байшин тэргүүтэн сахигдахуун аль 
буй нугуудаа тодруулсны хойно өөрийн зүрхний Мам үсэгнээс гаслангүй мод зүүн хамрын 
нүхээр гарлаа. Түүнээс сацарсан алт мэт гэрэл бээр са-хигдахуун нугуудын дээд доод, зүг зовхис 
бүхнээ түгснээр сахисанд сана. 
Хувийн эцэст зуун үсэгтээр илүү, дутууг нэмэрлэ. 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Осоржамааг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай хэмээн өгүүл. 
Тэр мэт урилга бясалгалыг тасралтгүй үйлдвээс хөнөөл бүхнээс сахигдмуй хэмээсэн үүнийг 
гурван эрдэнийг ламд бариад үл хуваагдах сүсгээр тахигч Харчин Эпү Чинвангаас дурдатгасны 
хариуд дээдсийн эшээр шар малгайтын шашны наран Ачит Номунханд өргөмжлөгдсөн 
Шагжаан гэлэн тарни баригч Лувсан-Ишдамбаравжаа бээр, Гандансам-данлинд найрууллаа. 
“Хүслийг хангагч” хэмээгдэх төгсвэй. 

НАРНЫ ОХИН ТЭНГЭР ДОР ӨДӨР ТУТАМ  ҮЙЛСЭЭ ДААТГАН ЗАЛБИРАХ НЬ 

Өглөө наран ургамагц, нарны хот мандлыг Гэрэлт охин тэнгэр за-ларсан дор санаад өрөөсөн 
гараар магнайдаа мөргөхийн байдал үйлдэж: 
Алины нэрийн төдийг тогтоогоод дурдмагц 
Аюул бүхнээс сайтар авран үйлдээд 
Хир үгүй их амгаланг чухлаар соёрхогч 
Гэрэлт Нарны охин тэнгэр дор мөргөмүй. 
Ургалаа, ургалаа. Цог ургалаа. Жаргалын наран ургалаа. Нарны охин тэнгэр ургалаа хэмээн 
өгүүлээд “Ум Марзи Мам Суу Хаа”-г долоо. 
Ерийн хийгээд тусгай зоригдол аль буйг ч сэтгэлдээ санаад: 
Миний хамаг ажил үйлс хийгээд 
Ялангуяа сэтгэлдээ санасан хэрэг 
Эдгээрийг тотгор үгүй, түвэг багатайгаар 
Бүтээхүйг Нарны охин тэнгэр адистидла хэмээн хатуу хүч-тэй сэтгэлээр өчирлөг талби. 
Айдас сэжиг буй бөгөөс: 
Дайсан тотгор, хулгай дээрэм, араатан бар хийгээд 
Догшин хор, ирт мэс, гал ус, гуу жалга тэргүүтэн 
Хорлохын сэтгэлтэн буюу сэтгэлгүйгээс ч гарсан 
Хөнөөлт аюул бүхнээс авран соёрхогтун хэмээн өгүүл.  
Алин урьд өглөгийн далайн буяныг хурааснаас 
Нас, эд, эрх хүчний цогийг олоод 
Бүтээгчийн дээрээс эрдэнэсээр хур оруулагч 
Цогт Эд гаргагч охин тэнгэр дор мөргөмүй. 
“Аяа Виви Вуди Вудда Гамарагима Сама Вади 



Сарва Висиди Гүрүнирэ Гару” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 
Ялгуусаны хөвгүүний ерөөл Ганга мөрний тоосны тоотой нугууд нь 
Дээдийн номыг барихын ерөөл дотор хурах дор 
Зарлигласны тулд буяны ёзоор хэдий чинээ хураасан 
Бүгдээ ч Чадагчийн шашныг дэлгэрүүлэхийн тулд ерөөмүй. 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Норжинлхамыг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай.  
Олон тэнгэрсийг гартуулан ялагч 
Олон тэнгэрийн хүүхдийн үүдийг нээгч 
Йогазарийн тааллаар нялхасыг дэгжүүлэгч эх 
Бүжинлхам дор мөргөн магтмуй. 
“Ма Жо Самъяа Жо Рүлү Рүлү Жо Рүлү Нагмо 
Машани Завала Лхамо Яа Дүр Дий Ягрүма За За” 
Дагина охин тэнгэрийг би бүтээснээр 
Даруй охин тэнгэр та бээр адистидлаж 
Дайсан тотгорыг үгүй болгон соёрх. 
Үхэр, адуун сүрэг, үр тариа хийгээд 
Үнэт эдлэл, идээ ундаа, ураг саднаар 
Үл үгээгүйрэн арвин дэлгэр болтугай. 
Өвчин зовлон, зуд турхан үгүй 
Өнөд хамаг амьтан амгалан болтугай. 
Хоромхноо охин тэнгэрийн адистидаар 
Хотол олон бид нөхөд сэлт нугууд дор 
Хоёр зүйл төгс эдлэл төгсөх болтугай. 
Би бээр ч эдүгээ урт наслаад 
Бурханы шашныг барихуй дор 
Бүхий чадал рид хувилгаан төгсөх болтугай. 
Дахь буруу үзэлт дайсан тотгорын 
Долоон үр үндсэн ёзоороос тасрах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



БҮЖИНЛХАМЫН МАГТААЛ 

Сансар нирвааны хотол чуулганыг хоцроолгүй хайрлан соёрхогч 
Гурван сансрыг эрхэнд болгогч Рэмади охин тэнгэр 
Сансрын илт өндрийн хүслэнт чандмань эрдэнэ 
Хамаг сансар дахины Цог төгөлдөр охин тэнгэрийг би магтмуй. 
Амгалан хоосон ялгалгүй номын биеийн огторгуйд 
Алимад нүүр, мутар, бэлгэсийн туурвил үгүй атал 
Дөрвөн зүйл үйлсийг амьтны тусад зохиохоор 
Дүрст биеийн солонго тунаруулагчийг магтмуй. 
Тангараг төгссөний үр удмыг сахин тэтгэгч сүлдэн охин тэнгэр 
Тансаг цаст уулын жавхланг булаагч лагшин дороо торго, эрдэнэсийн чимэгт 
Сайн хумх, чандмань эрдэнэ, тэнгэрийн хүүхэд барьсан 
Ганц эх, Үр хайрлагч охин тэнгэрийг би магтмуй. 

ҮРИЙН ДАЛЛАГА 

Үндсийг баригч хөвгүүн даллахыг хүсвээс ламын адистидтай хув-цас, долоон хөвгүүн төрүүлсэн 
эмэгтэйн эдлэл, таван зүйлийн үр, таван зүйл эрдэнэ, таван зүйл эм, таван зүйл үнэртэн 
нугуудыг хавтаганд хийгээд таван зүйл тасын өд зүүсэн даллагын сумыг өглөгийн эзэн эр эмийн 
гарт бариулснаар нар зөв хурайлан үрийн хутаг гуйх нь: 
Ялгуусан лам гурван эрдэнэ таалан соёрх 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Язгуурын гурван итгэл бээр таалан соёрх 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Язгуурын таван бурхад бээр таалан соёрх 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Яндашгүй сайн галвын бурхад таалан соёрх 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Ялгуусан гурван цагийн бурхад таалан соёрх 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Ялж төгс нөгчсөн Гэтэлгэч Дар-Эх, нөхөд сэлт энэ орноо залрагтун 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 



Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Янагш үзэгч зургаан мутарт Махагал номын сахиус эдүгээ энд залрагтун 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Ялагч Эсрүн, Хурмаст тэнгэрүүд эдүгээ энд залрагтун 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла. 
Яндашгүй Лусын хаан эрхин, нөхөд эдүгээ энд залрагтун 
Язгуур үндсэн үр ач тоолшгүй арвидахын 
Ялангуяат хишгийг даллая, өглөгийн эзэнд 
Ямагт үндсийг баригч үрийн шид хайрла хэмээсэн үүнийг хөвгүүн хүсэгч хатагтайс дор 
туслахын тулд гэлэн Дармасамудра нэрт бээр найруулсны бичээч нь гэлэн Лувсанравдан болой. 
Үр ач нь дэлгэрэхийн сайн хувийг олох болтугай.  
Ялж төгс нөгчсөн Бэлгэ билгийн дагина 
Ямагт аюумшигт дүрст их баатар эх 
Арслан ханшаартаар хорлолтныг номхотгогч 
Асар хилэнтийн нүүрэнд мөргөн магтмуй. 
“Ага Самараза Шадара Самараяа Пад” 
Хилэн бадруулагчийн чуулгад бээр 
Хамаг дайсан тотгор бүгдийн 
Бие, хэлийг товроглон талхалж 
Сэтгэлийг номын төвд гэтэлгэгтүн. 
Буян үүгээр түргэнээ би 
Бэлгэ билгийн дагиныг бүтээх болж 
Нэгэн амьтныг ч хоцроолгүй 
Түүний газарт байгуулах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



СЭНДОМЫН МАГТААЛ 

Асар арилсан уур хилэнгээр тийн мэдэхүй орших болсон 
Номын төвийн бэлгэ билгийн мөн чанар 
Ялж төгс нөгчсөн эх 
Номхотгогдохууны эрхээр маш аймшигт хилэнтийн лагшинт 
Арслан ханшаарт эх дор мөргөмүй. 
Багшрах хурын үүл мэт хар, үзэмжгүй арслан нүүрт 
Амаа ангайн соёогоо ярзайлгасан, хэлээ хуйлруулан хилэнт нүдээр ширтэгч 
Бөгтөр тонгорог, гавал бариад жийн, хумьсан бүжиглэлийн байдалт 
Бэлгэ билгийн галын өмөг бадруулсанд мөргөмүй. 
Хуурай гавал, могой хийгээд барын арьсан хормогч тэргүүтэн 
Үхээрийн чимэгт, хамаг дагинасын чуулганыг сацруулаад 
Хураан зохиогч дайсан тотгор бүгдийн эрлэг 
Хувь төгссөнийг дагуулан баригчид мөргөн магтмуй. 
Маш хилэнт та шулмасын өмгийг айлган зохиогоод 
“Хум! Пад! Ал! Цохь!” хэмээн аймшигтайяа инээгч 
Зоригдолгүй түгээмэл номын чанарын очир таалал 
Дагинасын эрх баялагт тан дор өчирлөгийг талбимуй. 
Бусдын муу санал барилдлагын хараал хийгээд 
Бач мэх, арвис тарни, шившлэг, аргасын хүрд 
Үймээн самуун, цэрэг дайн тэргүүтэн гадаад, дотоодын 
Үл зохилдох садаа тотгор бүхнийг хариулан зохиогтун. 

СЭНДОМЫН БҮТЭЭЛИЙН АРГА, ТАХИЛ МАГТААЛ СЭЛТ 

Бурхан, ном хийгээд чуулганы дээд нугууд дор 
Бодийг хүртэл би авралыг одуулъя 
Би бээр өглөг тэргүүтнийг үйлдсэн эдгээрээр 
Амьтны тусын тулд бурхан болох болтугай хэмээн гурав өгүүл. 
“Сувава...”-гаар хоосонд судлаад хоосны агаараас Э-гээс гурвалжин чойнжин, хар бөгөөд 
уужим ахуй ихийн дотор Бам-аас лянхуа, Рам-аас наран хот мандал өөрийн тийн мэдэхүйн мөн 
чанар “Ага Сама-раза Шадара Самараяа Пад” арван дөрвөн үр үсэг, тэдгээрээс гэрэл сацран 
хутагтныг тахиад амьтны тус үйлдэн, дайсан тотгор хорлолтныг гэсгээлээ. Янагш хураагдах 
огоот болсноос өөрөө Бэлгэ билгийн дагина Сэндом лагшингийн өнгө хар, нэгэн нүүр хоёр 
мутарт, баруунаар бөгтөр тонгорог огторгуйд далайн, зүүнээр цусаар дүүргэсэн гавал зүрхэнд 
барьсан. Зүүн эгмэндээ хадамгаа сэлтэт. Хар төмөр үс өсгийд хүрсэн. Хүний хатсан таван 
толгойн титэм хийгээд хуурай тавин толгойн сондорт. Баруун өлмийг хумиад зүүнийг жийсэн 
байдалтайгаар бэлгэ билгийн өрвөлзөх галын төвд оршсоны магнайд Ум, хоолойд Аа, зүрхэнд 
Хум-аар бэлгэдэх боллоо. 
“Ага Самараза Шадара Самараяа Пад” хэмээн аль олон тоол. 
Огоот үнэхээр арилсан лам буяны садан нугуудын зарлигийн үнэн хийгээд бурханы зарлигийн 
үнэн, номын зарлигийн үнэн, хуврагуудын зарлигийн үнэн, ядам хот мандлын бурхадын чуулган 



нугуудын зарлигийн үнэн, Цогт итгэл дээд номын сахиус бэлгэ билгийн мэлмий төгссөн ну-
гуудын зарлигийн үнэн, Бэлгэ билгийн дагина Сэндом дагинасын аймгийн чуулган сэлт 
нугуудын зарлигийн үнэн, их үнэний адистидаар бид багш шавь, нөхөд сэлт дор ад хорлол, гай 
тотгор, аюул хөнөөл, хараал зүхэл тэргүүтэн үл зохилдохын зүг байваас эдүгээ ямагт буцах 
болтугай. Үгүй болтугай. Хоосрох болтугай хэмээн өгүүлээд алгаа гурвантаа таш. 
“Буян үүгээр түргэнээ би 
Бэлгэ билгийн дагиныг бүтээх болж...” хэмээх тэргүүтнээр зорин ерөөл, өлзий хутаг оршуулан 
үйлд.  
Магтаал нь: 
Заа. Удаяаны дээд орны 
Сосаан хойг дахь үхээрээс 
Ялгуусаныг үүсгэгч цэнгэлийн эх 
Бэлгэ билгийн дагина Сэндом 
Гурван орны дагинасын чуулган сэлт 
Их энэрэл нигүүлслээр лагшинд босоод 
Тангаргийн эрхээр энэ орноо залран 
Йогазарийн хүссэн хэргийг бүтээн зохиогтун 
“Зана Дагини Синхамухи Савари Ваара 
Базар Саман Заа”. 
Арилсан хоосон чанарын чойнжинд 
Их амгалангийн мах цусан далайн төвд 
Хослон орсон Бэлгэ билгийн дагина 
Үзэгдэл хоосон цэнгэлийн бүжиглэлээр оршигтун. 
Үзэгдэл хоосон арилсан хот мандалд 
Хоёр үгүйн бэлгэ билгээс гарсан 
Гадаад, дотоод, нууцын тахилын үүлэн 
Гурван хороос гэтэлсэн мах, цус, ясан 
Балин тахилын үзэгдэл хөргөнд 
Ургасан хамаг хүслийн их далайг 
Өргөмүй. Номын чанарын агаарт цэнгэн 
Хоёргүй нигүүлсэхүйгээр намайг тэтгэгтүн. 
Хум Жоо. Ялгуусаны их юм Ширчмаа 
Очирын биет Зандали 
Дамагазаан номын эзэн 
Гурван орны дагинасын эрхинийг магтмуй. 
Таны лагшингийн Сүмбэр хар уулын оргилд 
Арслан нүүрт шинэ саран болрын 
Хэл нь улаан, аймшигт соёогоо ярзайлгасан 
“Хум! Пад! Пэм!”-ийн их дуугаар инээсэн. 
Хар төмөр үс уруугаа буусан 
Үхээрийн чимгэн цанхилцууртай 
Тонхилзуур бүжиглэл зохион, баатрын байдалт 



Аймшигт догшин, хэрцгий хилэнтэй. 
Баруун мутрын хурц хүрэл тонгоргоор 
Хилэнцтэний тархийг хагалагч 
Зүүн мутарт их гавал сав барьснаар 
Тангараг доройтсоны зүрхний цусыг уугч. 
Билэг баясгалант та бээр дээд яв их амгалан 
Хиругаг хадамгаан дүрсээр тэвэрсэн 
Хослон орсон их амгалан бодтой 
Баатар дагинасын сартваахь дор цэнгэгч. 
Өөрийн сэтгэл туурвилаас хагацсан огторгуйд 
Үгүйчлэнгээр үзэгдэгч рид хувилгаантыг 
Төрөх үгүй хадны цуурай дуу мэт 
Баримтлал үгүй, оюунаас нөгчсөний агаараас магтмуй. 
Таны таалал их амгалангийн үлэмж саналын модон 
Атгаг бэлгэт туурвилын үнэрээс хагацсан боловч 
Арилсан ерөөлийн есөн хүслийн чуулганыг 
Йогазарийн эрхэтэд түргэнээ хайрлагтун хэмээсэн үүнийг Их увдини Хамгийг айлдагч Царвын 
аман гэгээнээс зохиосон болой. 

СЭНДОМЫН УВДИС ГАРСАН ТҮҮХ 

Лам лугаа ядам дагинасын чуулган дор мөргөмүй. 
Бари лозва лам бээр Энэтхэг явах замдаа Балба орны тэрсүүдийн багш Галданжлбуутай ном 
хаялцан дийлсэнд Галданжалбуу өширхөн уур-лаж, Бари ламд: “Чамайг долоо хоногийн дотор 
муу тарниар алсугай. Эсвэл чи миний шашинд ортугай” хэмээсэнд Бари лам бээр: “Чиний 
шашинд орсноос эдүгээ үхвээс баясмуй” хэмээгээд газар товчлогч увдис хэрэглэн хугас өдрийн 
зуурт Очирт сууринд хүрч, Очирт суурины Даяанч ламд болсон явдлыг айлтгав. 
Даяанч лам зарлиг болсон нь: 
“Өнөөдөр шинийн есөн. Маргааш шинийн арванд ахуй их тахил бэлдэж, чуулганы хурим 
үйлдэн залбирал талби. Дагинас эш үзүүлэх бол-муйяа” хэмээсэн дор нь, дөрвөн цэн алтаар 
чуулганы тахил бэлдээд Даяанч ламд дөрвөн лан алтыг өргөлөө. 
Тэндээс Бэлгэ билгийн дагина Сэндом огторгуйгаас ийн өгүүлрүүн: 
“Бари хүү минь ээ! Очирт сууринаас зүүн зүгт сарлаг мэт дөрвөл-жин хад бий. Түүний хормойд 
гурвалжин тэмдэгт газар ухваас лацадсан модон авдар гарна. Түүний дотор ширэн авдар, 
түүний дотор бодь модон авдар, түүний дотор мөнгөн авдар, түүний дотор алтан авдар, түүний 
дотор оюун авдар, түүний дотор биндэръяан авдар, түүний дотор бадмаараг авдар, түүний 
дотор бор хүрэн хивэнд боосон бид дагинасын зүрхний цусаар бичсэн арван дөрвөн үсэгт 
тарни бий. Эхэнд Ум үсэг үгүй, сүүлд Суу Хаа үгүй, дээр доор эгшиг зүүлт үгүй, дунд цэг үгүй. 
Тэр биед байваас ад тотгороор үл хөнөөгдмүй. Оюунд байваас муу зүгийн шулмасаас гэтлэмүй. 
Түүнийг өдөрт хориос илүү бүү тоол” хэмээн зарлигласан. 
Тэр бээр маргааш нь нэгэн их улаан балин хийж авч одоод сарлаг мэт дөрвөлжин хадны доор 
газар ухан авдруудыг гаргаж, дотроос гарсан тарнийг гурав хоног тасралтгүй урьсанд 
тэрсүүдийн багш цусаар бөөлжин үхлээ. 



Болсон явдлыг Очирт суурины Даяанч ламд айлтгаваас, ламын аман гэгээнээс: “Цөвүүн цагийн 
амьтны багш нь надтай адил, шавь нь чам лугаа адил болсноос тэрсүүд мөр хайхад үл ормуй. 
Тарнийг биедээ зүүснээр болох байтал чи олонтаа урьснаас тэр үхлээ. Эдүгээ хилэнцээ 
арилгахын арганд алтаар нэгэн судар бүтээгтүн” хэмээн зарлигласныг тэрхүү ёсоор бүтээсэн. 
Бари лам Түвдэд ирээд Сачин Гунгаанямбууд энэхүү увдисаа өгсөн хийгээд тэндээс 
зэрэгчлэнгээр дамжин үндэслэсэн ажээ.  
Жоо. Урьд цагт нууц тарни очирт хөлгөний 
Шашныг сахихаар ам авсан Ралжигмаа 
Цогт Хар-Охин тэнгэр дээд тангарагтан дор 
Тангаргийн эдүүдээр тахил өргөн мөргөмүй. 
“Жо Рагмо Жо Рагмо Жо Жо Рагмо Түн Жо Хала Рагчэнмо 
Рагмо Ажа Дажа Түн Жо Рүлү Рүлү Хум Жо Хум” 
Машид амарлисан номын биеийн агаараас үл хөдлөвч 
Олон аргасын хувилгаанаар Чадагчийн шашныг сахин зохиогоод 
Бүтээгч нугуудыг хөвгүүнчлэнгээр тэтгэгч 
Цогт Магсаржалмуугийн өлзий хутаг орштугай. 



ГАЛИНДЭВИЙН МАГТААЛ 

Жоо. Галвын гал мэт бадрангуй эрихсийн төв дунд 
Хуйлран эрчлэгч догшин хуй салхины орд харшид 
Ганц эх, амармаг орны эрх баялагт Охин тэнгэр нь 
Хурын үүлэн мэт хөхөмдөг хар лагшинтай 
Хатсан гавлаар тэргүүндээ чимэгт 
Баруун чихэндээ арслан харайлтат 
Зүүн чихэндээ могойн цогноймолт 
Бөөрөнхий улаан гурван мэлмийт 
Амаа ангайн соёогоо ярзайлгагч 
Аюулгагч Цогт-Охин тэнгэр танд мөргөмүй. 
Баруун мутраар очирт бэрээ дайсандаа далайсан 
Зүүнээр хадуур ба цустай гавал зүрхэндээ барьсан 
Тангараг доройтсоныг хоцроолгүй гэтэлгээд цэнгэгч 
Дээд биендээ өвчсөн арьс, хар өрмөг өмссөн 
Доод биендээ зааны нойтон арьс, бүст 
Даруй гурван мянган ертөнцийн орныг 
Хэсэгч бор халзан луус унасан 
Мангасын дээд эрүүний ясанд зурхайт мод ба алаг шоот 
Урд хударганаас эмийн богц, хойноос түүдэг унжуулсан 
Цогт-Охин тэнгэр, маш аюулгагчид мөргөмүй. 
Тахил балин үүнийг зооглоод дайсан тотгороос 
Гэтэлгэж, даалгасан үйлсийг хоцроолгүй бүтээгтүн. 

ГАЛИНДЭВ ДОР ҮЙЛСЭЭ ДААТГАХ НЬ 

Жоо. Амармаг орны эзэн Охин тэнгэр Магсармаа 
Тахил балин, тангаргийн эдэн нүдний гайхлын далайсаар 
Баясан сайтар ханаад амьтан огоотыг чухал хөнөөгч 
Бодоо, гөвдрүү өвчин тэргүүтнийг хоцроолгүй буцаагтун. 
Аяндаа бүтсэн их амгалангийн агаараас 
Асар догшин хүчит хилэнт эм мангас 
Гурван ертөнцийг эрхэнд хураагч Рэмади 
Нөхөд сэлт та нугууд бээр 
Цагаан лянхуа барин зэрэгчлэнгээр залрахын 
Урьдын тангаргаар таалан баясаад 
Шашин хийгээд шашныг баригчдыг тэтгэх хийгээд 
Номчийн үйлсийг бүтээн зохиогтун. 
Ялангуяа хар, цагаан гөвдрүү хийгээд 
Хаагдах, ихдэх, эсэргэнэ, хямрал, хатгаа тэргүүтэн 
Хүмүүн, амьтны өвчин хижгийг хоцроолгүй 
Амарлиулан буцаахын үйлсийг зохиогтун. 



ГАЛИНДЭВИЙН СЭРЖИМ ӨРГӨЛГӨ 

Жоо. Ханьцашгүй ачит язгуур үндэсний лам нар хийгээд 
Шид бүтээл бүхнийг хайрлагч Ямандагийн 
Үйлсийг бүтээгч Амармаг орны эрхэт Шридэви 
Алтан ундаан үүнийг зооглоод даалгасан үйлс бүхнийг бүтээгтүн. 
Боолонд зүтгэгч зардас дөрвөн зүйл хийгээд 
Дөрвөн цагийн охин тэнгэр Урт наст тав ба 
Газрын тэнгэр арван хоёр нөхдийн чуулганы далай сэлт 
Алтан ундаан үүнийг зооглоод даалгасан үйлс бүхнийг бүтээгтүн. 
Олон төрөл тутамд минь тэтгэгч тангарагтны чуулгад 
Өвгөд дээдсээс уламжилж шүтсэн сахиусууд 
Хорлогч найман аймаг тангарагтны далай сэлтүүд ч 
Алтан ундаан үүнийг зооглоод даалгасан үйлс бүхнийг бүтээгтүн.  
Хум. Гааларува маш жавхлант, догшин лагшинтай 
Амнаас цус савирсан хүний толгойн эрихсэн 
Сондор унжуулсан, тэсдэшгүй шулмасын өмгийн 
Хэрцгий омгийг дарагч тан дор мөргөмүй. 
“Ум Гааларува Хум Пад” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ЭРЛЭГ НОМУНХАНЫ МАГТААЛ 

Нама Шри Базарбирваяа. 
Жийн, хумьсан өлмийг өчүүхэн дэвслэх төдийд нь 
дөрвөн тив, Сүмбэр уул сэлттэй навталзаад 
Жийргэмшигт махийн нүүрэн дэхь амаа ангайснаас нь 
догшин их инээд гурван газарт цуурайтагч 
Ялгуусаны ганц эцэг Манзушри бээр алин болшгүйг 
номхотгохоор догшины лагшинд үзүүлэгч  
Ялж төгс нөгчсөн 
Ямандаг дор бишрэнгүйгээр сөгдөж, Эрлэг Номунханыг 
магтваас эдүгээ тотгорсын сэрдхийх цаг боллоо. 
Уулын онийг сэт татах үерийн ширүүн урсгал мэт шуугианыг үргэлж дуурсгагч 
Уринт галын хэл хар утаагаа баагиулсан чуулганы буман гилбэлгээний эрихэс хурын үүлнээ 
цахилахчлан 
Маш тэвчихүйеэ бэрх халуун хүрэлцэхүүнээр таван өнгөт галын эрихэс болон эргэлдсэний төвд 
Мах цусаар мэлмэлзтэл дүүрсэн хар чойнжин нь далай мэт долгиссоны дээрээс наран дэвсгэр 
Бас түүний дээр хорлогчийг гэдрэг харуулан гишгэсэн хилэнт махийн дээрх 
Эрлэг Номунхан нь 
Бахим бүдүүн биет, баруунаа жийн, зүүнийг хумьснаар 
    их газрыг хотолзуулан алхахын байдалтай 
Цайвар шар үсээ ширэлдүүлэн дээшид хийсгэсэн, 
   тэргүүндээ хуурай таван гавлын чимэгт, оройдоо догшин очирт 
Цус дусалсан хүний нойтон толгойн эрих унжуулсан, 
   гурван мэлмийгээр хялайн ширтэж, нүдээ хилэнтэйеэ эргэлдүүлэгч 
Хурц соёогоо ярзайлган амаа ангайсан, амьсгалаас 
   хорт могойн амны уур савсуулагч 
Хоёр мутрын баруунаар бадрангуй тонгоргийг шулмасын 
   өмгийн тархинд далайгаад зүүнээр цустай гавал баригч 
Үхсэн барын арьсан хормогч өмссөн их догшин та бээр 
Ямандагийн таалал ямарчлангаар 
Үл алгасан үл алгасан, түргэнээ дурдан зохиогоод 
   басхүү йогазари миний даалгасан үйлсийг бүтээгтүн. 
Бас таны дөрвөн зүгт маш хурц эвэр, туурайт догшин 
   махийн дэвсгэрээ оршигч 
Бүхнээ цагаан, шар, улаан, хар эрлэгүүд нь махийн нүүрт 
   жийн, хумьсан өлмийн байдалт 
Үхээрийн чимгээр сайтар чимсэн, амаа ангайгаад нүд нь 
   улаанаар эргэлдэгч 
Үймүүлэгч тотгорын өмгийг дарахуй дор очирын аянга 
   мэтэд сайшаагдсан 
Тэдгээр бээр ч амарлингуй, дэлгэрэнгүй, эрх, хатуугийн 



   үйлс бүхнийг бүтээгтүн. 
Товчилбоос Ялгуусан бүгдээс дахин дахин сайшаагдаад 
Зөөлөн эгшигт хэмээн газрын дээр 
Хэтэрхийеэ алдаршсан түүний хотол чуулган дээд хутаг 
   дор огторгуй сацуут хамаг амьтныг 
Хэзээ би бээр байгуулан дуусах тэр хүртэл Ямандагийн 
   зарлигийг бишрэнгүйгээр анхааран авагч 
Үйлийн Эрлэг Номунхан, нөхөд сэлт та нугууд бээр 
Үнэхээр мөрийн дээд эрдэнийг булаагчдын аймгийг 
   хоцроолгүй даран зохиогтун. 
Жоо. Эс төрсөн, түрдэх үгүй уужим номын төвөөс 
Эм мангас хилэгнэсний лагшин дүрээр босогч 
Болшгүйг номхотгохоор гурван үзүүрт, цустай гавал 
Барьсан Их мам Замунди дор магтмуй. 
Махийн нүүрт Эрлэг Номунханы баясгагч эх та 
Маш болшгүй дайсанд амаа ангайн соёогоо ярзайлгагч 
Хоцроолгүй шулмасын амийг огтлогч яргачин 
Холдож алгасалгүй шашныг сахигч таныг магтмуй.  
Амармагийн орныг эрхэнд болгогч ганц эх 
Мам дагинас, хорлогч найман аймаг сэлт 
Мамын амны уур тэргүүтнээр ч эс номхрох 
Номхотгохуйяа бэрхийг дарагч таныг магтмуй. 
Эс зассан, өвөрчлөнгөөр арилсан номын төвийг 
Эс оносон шулмасын рид хувилгаан юу гаравч 
Ачит эх таны нэрийг дуудахын цагт 
Алгасалгүй түргэн залраад чадал хүчийг хайрлагтун. 
Асар болшгүй хэрцгийст маш хилэгнэвч 
Эх мэт энэрлээр шашныг баригчийг тэтгэгч та 
Эх, эгч, охин дүү, зарцын ёсоор дэргэд байж 
Алимад зохистой үйлс бүхнийг бүтээгтүн. 
Эндүүрэлгүй дээд мөрийг үзүүлэгч лам хийгээд 
Эглийн мунхагийг арилгагч Ялгуусаны шашин дор 
Эс сүсэглэгч, буруу удирдагч ад тотгор 
Эс гэтэлсэн нугуудыг номын төвд гэтэлгэгтүн. 
Хоцроолгүй амьтны тусад йогазари би бээр 
Хутагт Манзушрийн дээд хутгийг 
Хэзээ олох хүртэл Замунди эх та 
Хэлбийж үл алгасан үйлсийг ёсчлонгоор бүтээгтүн. 
Их эхийг магтаад сануулан дурдатгасанаар би ч 
Эндүүрэлт мунхагаас үүдсэн энэ орчлонг 
Эмтэрч хэзээ хоосортол Ялгуусаны шашныг бариад 
Их хар эхтэй насад нөхөрлөх болтугай. 



Хум. Үхлийн хар эзэн, өмнө зүгийн 
Долоон давхарлагат газрын доорх 
Аминд шунагч Эрлэг Номунхан нь 
Хар махийн дэвсгэр дээр 
Я-гаас гарсан бэрээг 
Гавлаар бэлгэдсэнээс гарсан 
Угаас хилэнт махийн нүүрт 
Амаа ангайн соёогоо ярзайлгасан 
Хилэнт улаан нүдээ бүлтийлгэсэн 
Цайвар шар сахал үсээ дээшид бадруулсан 
Зүүн мутрын цалмаар дайсан тотгорыг хүлэгч 
Баруун мутрын бэрээгээр товроглон дэлдэгч 
Эрлэг Номунханы чуулгад 
Их мам Замунди 
Гурван үзүүрт, цустай гавал барин үйлдэгч 
Боол нөхдийн цаг боллоо. 
Их мах, их цус, их чөмөгний 
Балингийн далайг тахил дор зооглогтун.   
Ялгуусанаас авсан тангараг хийгээд 
Нигүүлсэхүйгээр дайсан тотгорыг түргэнээ гэтэлгэгтүн. 
Уринт дайсан хийгээд хорлогч тотгор 
Шулмас ба завсарт зэтгэрлэгчдийг 
Баригтун, хүлэгтүн, тийн цээрлүүлэгтүн. 
Чирэгтүн, ирүүлэгтүн, эрхэндээ хураагтун 
Алагтун, айлгагтун, эгнэгт дагжуулагтун. 
Хэмхлэгтүн, талхлагтун, эцэлгэн дарагтун 
Хумхийн тоосны төдийг ч бүү үлдээгтүн! 
“Ум Гааларува Хум Пад” 
Ягчисын их хаан Тийн сонсогчийн хөвгүүн 
Эдэд эрхшээснээр хүслийн эрдмийн хур буулгагч 
Үгээгүйн энэлгийг арилгагч нигүүлсэхүй итгэл 
Хаан нөхөд лугаа сэлт дор мөргөмүй. 
“Ум Бэшарманаеэ Суу Хаа” 
Хүү сан, үр жимс, хүслийн үнээ хийгээд 
Хүрдэн орчуулагч их хаан ба 
Түрвэлгүй рид хувилгааныг бүтээж, 
Дээд үйлийн амгалангаар орших болтугай. 



НАМСРАЙН МАГТААЛ 

Хум. Дээд эрдэнийн орд харш дор 
Аюул үгүй арслангийн суудал дээр 
Бээ-гээс гарсан итгэл /Бясман тэнгэр/ нь 
Амруулагч, буянт, их хүчит 
Сатвагийн завилгаагаар оршсон 
Баруундаа эрдэнийн дуаз барьсан 
Зүүндээ сангийн хулгана барьсан 
Лагшингийн өнгө алтнаас үзэсгэлэнт 
Амнаасаа эрдэнэсийн хур буулгагч 
Нигүүлсэхүйгээр үгээгүйгээс гэтэлгэгч 
Лагшин дороо эрдэнэсээр тийн чимэгт 
Баруун, зүүн мөрөндөө нар, саран мандуулагч 
Буман нарны сүр жавхланг бадруулагч 
Умар зүгийн хаан дор биеэ хувилгасан 
Тийн сонсогчийн хөвгүүн хэмээн алдаршсан 
Сангийн эзэн тан дор мөргөмүй. 
Тэргүүндээ эрдэнийн титэм асаасан 
Эрдэм төгссөнөө мөргөмүй. 
Бусдын өмгийг даран зохиогч 
Их хүчит дор мөргөмүй. 
Сайн хумхаар тийн чимэгт 
Үлэмж саналын модон хийгээд эрдэнийн модон 
Сайн бүрдэн хийгээд хүслийн үнээ 
Сангийн эзэн тан дор мөргөмүй. 
Замбал нь алтан өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Чандмань барьснаа мөргөмүй. 
Бурнабадра нь шар өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Хумх барьснаа мөргөмүй. 
Манибадра нь цагаан өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Чандмань барьснаа мөргөмүй. 
Гувираа нь хар өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Илд барьснаа мөргөмүй. 



Самбазана нь шар өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Алтан илд барьснаа мөргөмүй. 
Гухъяадана нь хар өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Улаан жад барьснаа мөргөмүй. 
Банзага нь цайвар шар өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Давхарлагат байшин барьснаа мөргөмүй. 
Бизигундали нь цагаан өнгөт 
Рид хувилгаант морин хөлөглөсөн 
Зүүнээр хулгана, баруундаа 
Илд бамбай барьснаа мөргөмүй. 
Гүлд ягчисын нөхдөөр хүрээлүүлсэн нь 
Гуа бус элдэв дүрстэй бөгөөд 
Зүүнээр бүгд хулгана хийгээд 
Баруундаа элдэв мэсүүдийг барьсан. 
Бусдын өмгийг даран үйлдэгч 
Эдийн эзэн тан дор мөргөмүй. 
Итгэл, нөхөд сэлт та нугууд бээр 
Хамаг гурван ертөнцийг эрхэнд хураагч 
Та бээр эдийн их эзэн бөгөөд 
Эдийн эзэн тан дор мөргөмүй. 

НАМСРАЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Анх өөрийг ядам дор үүсгээд Ялж төгс нөгчсөн Тийн сонсогчийн хөвгүүн арслан унасан, шар 
өнгөт, гартаа бадрангуй эрдэнийн дуаз барьсан, ягчисын найман эздээр хүрээлүүлсний, өмнө 
дор Замбал чандмань барь-сан, алтан өнгөт. Баруунд Бурнабадра хумх барьсан, шар. Хойно 
Манибадра бадрангуй чандмань эрдэнэ барьсан, цагаан. Зүүнд морины эзэн Гувираа илд 
барьсан, хар, хөхөмдөг хувцаст. Дөрвөн зовхист Самбазана илд барь-сан, шар. Гухъяадана жад 
барьсан, хар. Банзага давхарлагат байшин барьсан, цайвар шар. Бизигундали илд бамбай 
барьсан, цагаан. Тэдгээрийг морь унасан, гартаа мэс бариад гүлд нөхдөөр хүрээлүүлсэн дор 
санаад гүглийн утаа тавьж, лавай хэнгэргийн дуунаар залан ирүүлмүй: 
“Ум Бэшармана Савари Ваара Базар Самаяа Заа Заа Хум Хоо. Ум Бээ Суу Хаа”. Тэр өмнө 
ирсний тэмдэг дор зүрх салганах, толгой манарах зэрэг гарваас нөхөр дор буусныг мэдээд хүж, 
цэцэг өргөн магт. 
Тарни нь: 
“Ум Бэшарманаеэ Суу Хаа” эрхиний зүрх тарни. 
“Ум Бээ Суу Хаа” чухал зүрхэн. 



“Дадъяата Хили Манибадра Хили Хили Манибадра Гили Мани-бадра Гили Гили Манибадра 
Гүрү Манибадра Гүрү Гүрү Манибадра Дүрү Манибадра Дүрү Дүрү Манибадра Сүрү 
Манибадра Сүрү Сүрү Манибадра Зүрү Манибадра Зүрү Зүрү Манибадра. Ум Э Хэеэ Хи. Диста 
Диста Сарва Артамэ Саадани. Дадъяата Судани Сурагэ Сумади Сусугэ Хили Мили Суу Хаа” 
эрхин, нөхөд бүгдийн тарни. 
“Ум Замбалаеэ Суу Хаа. Ум Бурнабадраеэ Суу Хаа. Ум Мани-бадраеэ Суу Хаа. Ум Гувираеэ Суу 
Хаа. Ум Самбазанаеэ Суу Хаа. Ум Гухъяаданаеэ Суу Хаа. Ум Банзагаеэ Суу Хаа. Ум 
Бизигундалиеэ Суу Хаа” нөхөд найман ягчисын тарни болой. 
Сарын шинийн арван таванд цагаан зандангийн мандал үйлдээд түүний дээрх хаанд зоригдож, 
агар шатаан, тарнийг аль чадахаар урь. Өдөр шөнийн зургаан хувьд Бясман тэнгэрийг зорин 
уриваас үргэлж ямагт даган бариад зуун бээрийн дотор ягчисууд сахимуй. Санасан хэрэг бүхэн 
бүтээд гэм алдалгүй идээ ундаа, элдэв алт эрдэнийг хайрламуй. Цаглашгүй буяныг бүтээх 
болмуй. 
Сахих ёстой тангараг нь, ямагт угаал хийгээд ариун цэврийг үйлд. Хэнгэрэг, хонх тэргүүтэн 
хөгжмийн дуу, элдэв цэцэг, анхилуун үнэртэн, элдэв үрийн идээ будаа хийгээд сайн торго 
дурдангаар тахь. Архи бүү өргө. Махыг шинжилж өргө. Үргэлж хөх хувцсыг өмсөөд лүнтэн 
үрийн эрихээр тоолуур үйлд. Адууны махыг тэвч. Эмтэрхий савнаас бүү ид. Эвдэрхий сандалд 
бүү суу. Бэлбэсний өгсөн идээ ундааг бүү эдлэ. Аминаас хагацсаны биед хүрэлцэхийг тэвч 
хэмээжээ. 
Балин өргөх нь, зулын чагжаа үйлдээд “Ум Сувава Шудда Сарва Дарма Сувава Шуддо Хам” 
хэмээн өгүүлснээр хоосонд сана. Балингийн савыг давхарлагат эрдэнийн байшин нэгэн 
бээрийн хэмжээтэйд санаж, түүний дотор тэнгэрийн зуун амтат идээ санаад “Ум Аа Хум”-аар 
адистидла. “Ум Агаро Мухам Сарва Дарма Нам. Адъяа Нудбан Надада Ум Аа Хум” хэмээх 
тарнийг долоо өгүүлэн, сайн өнгө гэрэл сэлттэйд сана. 
“Ум Бэшарманаеэ Суу Хаа”, “Ум Замбалаеэ Суу Хаа”, “Ум Бурнабадраеэ Суу Хаа”, “Ум 
Манибадраеэ Суу Хаа”, “Ум Гувираеэ Суу Хаа”, “Ум Самбазанаеэ Суу Хаа”, “Ум Гухъяаданаеэ 
Суу Хаа”, “Ум Банзагаеэ Суу Хаа”, “Ум Бизигундалиеэ Суу Хаа” хэмээхээр өргөөд амарлингуй, 
дэлгэрэнгүй, эрх, хатуу үйлсээ даатга. 
Үдэн явуулахын цагтаа хүлцэл өч. Ерөөл тавиад үйлсээ даатга. Хойно ахин залрахын өчирлөгийг 
талбигтун. 

БЯСМАН ТЭНГЭР ДОР ҮЙЛСЭЭ ДААТГАХ НЬ 

Хум. Умар зүгийг тэтгэгч их хаан Бясман тэнгэр 
Балин өргөлгө эдгээрийг зооглоод 
Бид нөхөд лугаа сэлтийг 
Ганц хөвгүүн мэтээ тэтгэн зохиогтун. 
Над дор хорлохыг сэтгэгч 
Буруу оршсон амьтан бүхнийг 
Түүний орд харшийг эвдэх хийгээд 
Даран товроглохын үйлсийг зохиогтун. 
Бээ үсэгт гучин хоёрыг арвитгаад 
Зүрхний гохыг алдруулан залар 



Ум. Та бээр амьтны тус бүхнийг зохион 
Даган зохилдуу шид бүтээлийг хайрлагтун. 
Умар зүгийн орондоо буцаад залравч 
Эргэж энэ орноо дахин дахин залрагтун хэмээсэн үүнийг сургаалын багш Дувсаннямбуу бээр 
зохиолоо.  
Номын төвийн агаараас үл хөдлөвч 
Хорлолтныг номхотгохын тулд хилэнтийн лагшинд 
Үзүүлэгч, хатуу дайсныг даран сөнөөгч 
Их хар дор мөргөн магтмуй. 
“Ум Базар Махагала Чим Чидраа Бигана Бинаяага 
Хум Хум Пад Пад Суу Хаа” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



МАХАГАЛЫН МАГТААЛ 

Хум. Түргэн зохиолт Нүдээр-Үзэгч дор мөргөмүй. 
Хөлийн бугуйвч лугаа сэлт Бинаяага гишгэсэн 
Их хар нь барын арьсан хормогчит 
Зургаан мутарт хийгээд асар могойгоор чимэгт 
Баруундаа тонгорог, дундахаар эрих барьсан 
Адагт дамар барьснаар чанга дэлдэн дуугаргасан 
Зүүндээ гавал хийгээд гурван үзүүрт жад 
Түүнчлэн цалам барьснаар хүлэн үйлдэгч 
Догшин дүр байдалт, соёогоо тийн ярзайлгагч 
Гурван мэлмийгээр хялайн, үсээ дээшид бадруулсан 
Магнайдаа синдураан сайн түрхлэгт 
Оройдоо Агчованийн бат тамгат. 
Цус дусалсан тавин хүний толгойн сондортой 
Хуурай таван эрдэнэсийн гавлан титэмтэй 
Модноос заларч балин авсан зохионгуйтай 
Цог төгөлдөр Зургаан мутартад мөргөмүй. 
Бурханы шашны догшин сахиус болоод 
Чухаг дээдийн яруу алдрыг цуурайтуулан 
Ба бүрэн багш шавь, нөхөд сэлтүүдийн 
Муу нөхцөл бүхнийг буцаах хийгээд 
Хүссэн шид бүтээлийг хоцроолгүй хайрлан соёрх. 
Ум. Бүтэх болтугай. 
Аймшигт их үхээрийн доторх 
Асар зандан шугуйн цэцэрлэгт 
Ассан галвын гал мэт бадрангуйн төвд 
Алжааст Бинаяагаан дэвсгэр дээр 
Залрагч сүр жавхлант Махагал 
Зургаан мутартын лагшин байдал нь 
Зохист үхээрийн чимгээр чимсэн 
Зарлигийн тэсдэшгүй хүрхрэлээр 
Асар “Хум” ба “Пад”-ын дууг дуурсгасан 
Арилсан таалал туурвилаас хагацсан ч 
Аливаа бэлгэсийг үзүүлэгчийн үүднээс 
Ахуй лагшин, зарлиг, тааллыг магтмуй. 
Зургаан мутрын баруун эхний тонгорог барьснаар 
Нисваанисыг ёзоороос огтлоод дайсанд далайгч 
Удаахаар эрих барьснаар амьтны тус тоологч 
Гутгаарын дамраар дагинасыг эрхэндээ хураагч 
Ертөнцөөс нөгчсөний эрхин дор мөргөмүй. 
Зүүн эхний цустай гавал барьснаар 



Дайсан тотгорын тархины цусыг уугч 
Удаах гурван үзүүрт жадаар гурван ертөнцийг эрхэнд хураагч 
Гутгаарын цалмаар тангараг доройтсоныг хоцроолгүй хүлэгч 
Адистид шид бүтээлийн сан дор мөргөмүй. 
Номын бие дор урвалт үгүйн тэмдгээр 
Лагшингийн өнгө хөхөмдөг хар, маш бадрангуйт 
Цус савирсан тавин толгойн сондортой 
Барын арьс, олон могойн чимэгтэй 
Махагал тан дор би мөргөн магтмуй. 
Бинаяагаан дээрээс гишгэснээр 
Дайсан тотгорыг товроглогч 
Амаа ангайн соёогоо ярзайлгаснаар 
Тангараг доройтсоны цусыг сорогч 
Их хүчит тотгорын эрлэг дор мөргөмүй. 
Гал мэт бадрангуй гурван мэлмийг хөдөлгөснөөр 
Гурван ертөнцийг эрхэндээ хураагаад болгоогч 
Оройн үсийг дээшид бадруулсан тэргүүндээ 
Агчовани бурханаар маш сайтар чимэгт 
Дөрвөн авшиг огоот төгссөн дор мөргөмүй. 
Хум. Босогтун, босогтун, номын төвөөс босогтун 
Сануулмуй, сануулмуй, амьтны тусад сануулмуй 
Таалал үндсэнд дурдатган, даалгасан үйлсийг бүтээгтүн 
Бүү алгасагтун, бүү алгасагтун, Цогт Их хар аа! 
Шагжаан арслангийн өмнө 
Шашныг сахихаар ам авсан 
Сайн ийм үйлсээ үрт болго. 
Дээд төрөлхтөн төгс оюунт хэн бээр ч 
Магтаал үүгээр нэгэнтээ магтан үйлдвээс 
Эцэг эх нь үр ачаа энэрэх ямарчлангаар 
Цогт Их хар насад нөхөрлөн зохиогтун.  
Амарлисан номын чанарын агаараас үл хөдлөвч 
Болшгүйг номхотгохын тулд догшины лагшинд 
Босон үзүүлэгч, чадал хүчин хотол чуулсан 
Айлгагч, амины эзэн Улаан сахиусанд мөргөмүй. 
“Ум Рагмо Барна Адма Чирү Пүрүха Лохида 
Сарва Шадрум Маараяа Хум Пад” 
Сэтгэлчлэнгийн чандмань эрдэнэ мэт 
йогазарийн гориллыг хангагч 
Эртний тавьсан ерөөлийн хүчээр 
Чадагчийн шашныг тэтгэгч 
Их чадал хүчээр дайсан тотгорыг товроглогч 
Их хүчит эрхийн төрөлхтний өлзий хутаг орштугай. 



ЖАМСРАНГИЙHН МАГТААЛ 

Жээ. Эрхэт Хаянхирваагийн тааллын хувилгаан 
Элдэв хорлолтныг номхотгохын тулд хилэнтийн 
Бүжиглэл зохиогч йогазарийн их сүлдэн тэнгэр 
Бүхнээ их догшин жавхлант таныг магтмуй. 
Дурдсан төдийгөөр бүтээгч дор 
Дээд, ерийн шид бүтээлийг хайрлагч 
Тангараг доройтсоны толгойд аянга буулгагч 
Дайсан тотгорын амийг булаагч таныг магтмуй. 
Маш бадрангуй зэс хутгыг дайсанд далайгч 
Хорлолтны уушиг зүрхийг аманд зооглогч 
Хиур тугийг хийсгэн цэрэглэгч 
Цэргийн ноён баатар таныг магтмуй. 
Зүүнд нь тэсдэшгүй рид хувилгаант 
Дахгүй нүцгэн, хар хөх, өтөг унасан 
Дайсан тотгорыг алагч Улаан ханшаарт эх 
Йогазарийн эгч болон үйлдэгч таныг магтмуй. 
Зарлиг сонсогч үйлчин нөхдийн гол болсон 
Чононцор унаж, гурван ертөнцийг хэсэгч 
Дайсны зүрхний бүлээн цусыг уун үйлдэгч 
Догшин улаан Амины эзэн таныг магтмуй. 
Аймшигт рид хувилгаан элдвийг үзүүлэгч 
Дайсны мах цусыг баяссаар идэгч 
Йогазарийн үйлсийг даагаад хөвгүүнчлэн тэтгэгч 
Дахь зарлиг сонсогч тангарагтны далайг магтмуй. 
Хамаг нөхөд сэлт та нугууд бээр бидний 
Хорлогч дайсан тотгорыг товроглон дарж 
Гурван ертөнцийн цог учралыг хоцроолгүй 
Миний эрхэнд оруулан зохиогтун. 
Ялгуусан Сумадгирдийн шашин хийгээд 
Ялангуяа түүнийг баригч лам, өглөгийн эздийн 
Нас цог, буян хишиг нь дэлгэрэх болоод 
Хүссэн хэргийг аяндаа бүтээн зохиогтун. 
Жээ. Угаас арилсан номын төвөөс догшины лагшинд 
Үзүүлэгч, дээд орноос үйлсийг бүтээхээр янагш залрагтун 
Цуугигч албин, мамын дотроос их догшин албин дүртэд 
Цай, архи тэргүүтэн тахил балин өргөснийг зооглогтун. 
Бурханы шашны сахиус, тангараг доройтсоны амины эзэн 
Бид багш шавь, нөхөд сэлтийн дайсан тотгорыг 
гэтэлгэгтүн. 
Дайнд ялагчийн улаан хиур хийсгэсэн, хуурай гавлан 



титэмт 
Зааны арьс өмсөгч нөхөд сэлтүүд дайсныг гэтэлгэгтүн. 
Доордсын халуун, хүйтэн энэлгийг амарлиулан авравч 
Домогт шашны дайсныг үнэгэнд арслан мэт гэсгээгтүн. 
Далд, илгүй дайсан тотгоруудыг түрхрэх дуун хийгээд 
Догшин хуй, аянга мөндөр, рид хувилгаанаар айлгагтун. 
Хүрэн сэрх, улаан морин, хуяг дуулга, балин тэргүүтэн 
Тангаргийн эдүүдийг гурван газрыг дүүртэл өргөмүй. 
Хаянхирваан зарлигаар бүтээгч та тахил үүнийг зооглоод 
Хортныг хоосон чанарын номын төвд гэтэлгэгтүн хэмээсэн үүнийг Хаянхирваагийн йогазари 
Бадамжалбуузал бичлээ. 

ЖАМСРАН ДОР ГЭМ НҮГЛЭЭ НАМАНЧЛАХ НЬ 

Жээ. Язгуур үндэсний лам намайг таалан соёрх. 
Ачит ламыгаа Очирдар эрхэт дор 
Үзэх ямагт шид бүтээлийн ёзоорыг 
Өөрийн үзэгдэл эс арилснаар буруу атгагласан ба 
Эндүүрч хураасан үйлээ гэмшин наманчилмуй. 
Гэгээн гэрэл номын биеийн уужим огторгуйн төвд 
Тийн цэнгэгч ядам бурхадын чуулган таалан соёрх 
Тус амгалан гарахын орон нууц тарнийн тангараг дор 
Муу үйлийн эрхээр харшилснаа гэмшин наманчилмуй. 
Их амгалан номын биеийн агаараас үл хөдлөвч 
Дөрвөн зүйл үйлс бүтээлийн зохионгуйгаар 
Гурван цагийн Ялгуусаны шашныг сахигч хүчит 
Тангарагтны далайн чуулгад намайг таалагтун 
Ачлах тахилаар цагт нь тахиагүйг гэмшин наманчилмуй. 
Товчилбоос эс зассан мөн чанарт сэтгэл нь 
Мунхагийн эрхээр түйтгэрээр түйдсэнээс 
Асар зүүдний орныг үзэх ямарчлангаар 
Туурвилаас хагацсан номын төвд наманчилмуй.  
Төрсөн даруй ямагтаас биеийг сүүдэр мэт дагаж 
Хагацалгүй нөхөрлөөд сахин аврах тэргүүтнээр 
Зохистой нөхцлийг бүтээгч Заяагч Таван тэнгэр 
Нөхдийн чуулганы далай сэлтэд бишрэнгүйгээр 
сөгдмүй. 
Сумадгирдийн шашин арван зүгт дэлгэрэх хийгээд 
Түүнийг баригч хуврагуудын аймаг таалал зохилдоод 
Ариун шагшаабад, номлол бүтээл дээшид арвидан 
Хаан албат сэлттэйгээ арван цагаан буяныг шүтэж 
Энэ орноо хэрүүл тэмцэл, өвчин хижиг, зуд турхан 
Үл зохилдох хорлолын чуулган бүхэн амарлиснаар 



Сайн чуулган дэгжихүйн саран мэт арвидах болтугай. 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ГОВИЙЛХААН МАГТААЛ 

Намо Базар Бирваяа. 
Анх тэргүүлшгүй цагаас байгуулын бие сэтгэл лугаа 
Хамт нэгэнтээ төрөөд насад нөхөрлөгч тэнгэр 
Авран сахиад зохистой нөхцөл бүтээгч нөхрийн дээд 
Заяагч Таван тэнгэр, нөхөд сэлтийг магтмуй. 
Хөх торгон хэвнэг нөмрөөд даллагын сум, толь барьсан 
Эрдэнэсээр тэргүүний боолтот, элдэв чимгээр чимсэн 
Хийн хүчийг баригч хурдан согоо унасан 
Эмийн тэнгэр, нөхөд сэлтийг магтмуй. 
Нэгэн нүүр хоёр мутарт, жад хийгээд цалам барьсан 
Хуяг дуулга өмсөөд хуй, саадаг унжуулсан 
Хувилгаан чадлаар шашныг сахин зохиогч 
Амины тэнгэр, нөхөд сэлтийг магтмуй. 
Идрийн хав дэлгэрсэн, сэтгэлчлэнгийн чандмань ба 
Эрдэнийн тэвш бариад цагаан морин хөлөглөсөн 
Эгнэгт олон хувилгаадын хувилгаанаар бүтээгчийг 
Хөвгүүн мэт тэтгэгч Эрийн тэнгэр, нөхөд сэлтийг 
магтмуй. 
Байлдаанаас тийн ялсан, нэгэн нүүр хоёр мутраар 
Саруул арга билэг хослон орохын нум сум барьсан 
Салхинаас хурдан цагаан морины дээр жавхалзсан 
цагаан өнгөт 
Орны тэнгэр, нөхөд сэлтийг магтмуй. 
Инээмсэглэсэн хээмсэг дүр байдалт, хоёр мутраар 
Ирт жад, цалам бариад торгон малгай асаасан 
Сарьсан гутал жийн, цагаан морин хөлөглөгч 
Сүлдэн тэнгэр, нөхөд сэлтийг магтмуй. 
Бас шашныг сахих хийгээд номчлонгоор бүтээгчдийн 
Авралт сахиус болон зохистой нөхцлийг бүтээгээд 
Бурханы шашны дайсан тотгорыг товроглон зохиогч 
Зарлиг сонсогч нөхдийн чуулганы далай сэлтийг магтмуй. 
Тахилын үүлний далайгаар тахиад нэгэн үзүүртэй 
Энэлэхүй сэтгэлээр эгээрэн шүтэх болвоос 
Номтой зохилдуу санасан хэргийг сэтгэлчлэн бүтээж 
Элдэв хөнөөл тотгор бүхнээс авран соёрх. 
Нас цог, буян хишиг, үндэс угсааг арвитган 
Өнөд яруу алдар нь орон, зүг бүхнээ түгээд 
Хоцроолгүй ихсийг эрхэндээ хураах дор 
Өдөр шөнө бүхэнд харан сахин тэтгэгтүн. 
Товчилбоос гадаад, дотоод нутаг оронд оршоод 



Энхрий хөвгүүнээ мэт энэрэн нигүүлсэхүйгээр 
Бодийг хүртэл хагацалгүй даган бариад 
Алгасалгүй итгэл аврал, өмөг садан зохиогтун. 
Энэ нь Засаг Гомбожаваас: “Энэ мэт нэгэн хэрэгтэй” хэмээн гуйн өдүүлсний хариуд 
Ямандагийн йогазари Шагжаан гэлэн Лувсан-балдандамбийнямчоглой-намжилбалсамбуу бээр, 
Симчүнгаадамповринд найруулсан “Говийлха дор тахил тайлга үйлдэхийн ёс” хэмээх номноос 
Магтаалын хэсэг болой. 

ГОВИЙЛХААН САН ТАХИЛГА 

“Ум Аа Хум”. 
Хайлмал алтан мэт бадарсан галд сангийн эд 
Хотол чуулган сайхан үнэртнийг шатааснаас 
Гарсан утаан үүлэн огторгуй дүүрсэн үүгээр 
Говий Лхан-Аа, нөхөд сэлт ариулагтун. 
Сэрэмжгүй залхай нисваанистын эрхээр 
Тахил балин, тангаргийн эдийг бузарласан 
Хиншүү хярвас гаргасан, тангараг санваараа эвдсэн 
Тэргүүтэн ариун бусын алив бузар бүхэн арилах 
болтугай.  
Махагал Сэтгэлчлэнгийн чандмань эрдэнэ 
нигүүлсэхүйт 
Лагшингийн өнгө цаст уул мэт цагаан, гэрэл 
сацруулсан 
Амьтны үгээгүйг хоцроолгүй амарлиулан зохиогч 
Хамаг хүссэн шидийг хайрлагч дор мөргөн магтмуй. 
“Ум Гүрү Махагала Хариниса Сидди За” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ГОНГОРЫН МАГТААЛ 

Хум. Арван зүг гурван цагийн хамаг бурхадын 
Айлдал энэрлийг нэгд хураасан Гэтэлгэгч Аръяабал 
Түүний хувилгаан Зургаан мутарт Махагал дор 
Бие, хэл, сэтгэл гурвын бишрэлээр мөргөмүй. 
Махагал Сэтгэлчлэнгийн чандмань эрдэнэ нигүүлсэхүйт 
Лагшингийн өнгө цаст уул мэт цагаан, гэрэл сацруулсан 
Нэгэн нүүр зургаан мутарт, эдийн эзнийг гишгэсэн 
Үгээгүйн зовлонг арилгагч дор мөргөмүй. 
Баруун эхнийхээр сэтгэлчлэнгийн чандмань барьсан 
Дундахын бөгтөр тонгоргоор үгээгүйг ёзоороос огтлогч 
Адгаар дамрыг чангад цохилсноор 
Дагинасыг эрхэндээ хураагч тан дор мөргөмүй. 
Зүүн эхнийхээр эрдэнийн гавалтай хумх ташаандаа шүтэгч 
Дундахын гурван үзүүрт жадаар дагинасыг эрхэнд хураагч 
Сүүлийн гохоор муу заяаны орноос татагч 
Махагал, нигүүлсэхүйн сан дор мөргөмүй.   
Дээд биендээ эрдэнэсийн чимгээр тийн чимэгт 
Тэнгэрийн эдэн дээд, доод хувцадыг намируулсан 
Өлмий, мутар бүхэндээ чандмань эрдэнийн чимэгт 
Амьтны гориллыг хангагч дор мөргөмүй. 
Таныг сэтгэлдээ дурдсан төдийгөөр ч 
Тэр даруйд үгээгүйн зовлон бүхнийг 
Сэтгэлчлэнгийн чандмань эрдэнэ мэтээр арилгагч 
Сэтгэлчлэнгийн чандмань эрдэнэ тан дор мөргөмүй. 
Таныг бишрэнгүйгээр магтаад тахисны адистидаар 
Эдүгээгээс хэзээ бурханы хутгийг олох хүртэл минь 
Итгэл та бээр нигүүлсэхүйгээр барин тэтгэж 
Бодийг бүтээхийн зохистой нөхцлийг сэтгэлчлэн бүтээ. 
Энэхүү буянаар өөр бусад хамаг амьтан 
Амьтны тусад хүчин төгсөх хийгээд 
Дээд, ерийн шид бүтээлийг хайрлахдаа 
Сэтгэлчлэнгийн чандмань мэт нь би болтугай. 

ГОНГОРЫН БУМБА БҮТЭЭХ АРГА 

Лам Махагалын өлмийд мөргөмүй. 
Үүн дор анх эхлээд хот мандал зурах, 
бумба үйлдэх, 
бумбаны эд цуглуулах, 
бурхан тэнгэрийг үүсгэх, 
бүтээх болой. 



Дөрвөн зүгийг дөрвөн өнгөөр бэлгэдсэн дөрвөн дэлбээт лянхуан хот мандал нэгэн тохойн төвд 
гурвалжин чойнжин галан хүрээ сэлттэй буюу эсвэл дөрвөлжин, дөрвөн үүдтийг тойрон галаар 
хүрээлсэн аль нэгийг үйлд. 
Түүний дээр тавиур дээр бумба нь элдэв эм, элдэв үр, элдэв үнэрт-нээр дүүргэсэн, амсрын 
чимэг, хүзүүний ороолт лугаа сэлттэй дор сунтаг (тогтоолын утас) зүүсний, өмнө нь Гонгорын 
балинг (гурван цагаан, гурван амттан хольсон) чандманиар бэлгэдсэн дор өчүүхэн балин хорин 
нэг сэлт хийгээд бас бус сайн тахилуудыг бэлтгэ. 
Тэндээс хоосны агаараас бумбыг үлшгүй орд харшид санасны дотор лянхуа, сарны дээр цагаан 
Хри-гээс сүр жавхлант Гонгор лагшингийн өнгө цагаан, нэгэн нүүр зургаан мутарт. Баруун 
эхний мутраар сэтгэлчлэнгийн чандмань эрдэнэ барьсан. Хоёр дахиар эрдэнээр бөөлжсөн 
хулганыг хүзүүн дээрээс нь атган дотогш харуулан барьсан. Гурав дахиар эрдэнэсийн сан-гийн 
хумх барьсан. Зүүн эхний мутраар үгээгүйг огтлогч хүрд, хоёр дахиар эрдэнээр бөөлжсөн 
хулгана дотогш харуулан бариад гурав дахиар янагш ирүүлэхийн чагжаа эрхий ядмыг 
бөхийлгөсөн. Бие дор олон эрдэнэсийн унжлага чимэгт. Орой дахь Лам Эрхийн хаан нь хоёр 
мутраар хулганын хүзүүнээс атган барьсан. Хоёр өлмий одохыг завдан цомцойн зогсоод до-роо 
эрдэнээр бөөлжсөн Чуулганы эзэн гишгэсэн. Дагинасын чуулганаар хүрээлүүлэн, бэлгэ 
билгийн галын төвд оршсонд үүсгэ. Бэлгэ билэгтнийг залаад шингээ. 
Авшиг авах, тахил лугаа сэлт: 
Ялгуусан бүгдийн тааллын мөн чанар болсон 
Таалал үүсгэн, бусдын эрхэнд орсны 
рид хувилгааны бүжиглэлээр 
Хувь төгссөн амьтны гориллыг хангагч 
Махагал, сарны саданд мөргөмүй хэмээхээр магт. 
Урилга нь: 
Зүрхний Хри үсгийг тойрон эргэх “Ум Махагала Гана Сидди Хум Суу Хаа” хэмээх тарнийг 
гурван бум, өгүүлэхүйг таслан урь. 
Зоригдол нь, бумбанд зүүсэн сунтагнаас барин тогтоол тарнийг урьж, бурхан тэнгэрийн таалал 
үндсийг дурдатгаснаар гэрэл гаран бумба-ны эдэд туслаа. Эрдэнэсийн рашаан болсноор 
өөрийн гэр байшин, авдар сав бүхэн рашаанаар дүүрлээ хэмээн сана. Тарнийн гэрлээр 
ертөнцийн орны хүссэн хэрэгтэн бүхнийг ирүүлэн бумбаны дотор шингээсэнд санаад тарнийг 
олонтаа урь. 
Тэмдэг гарах нь: 
Тэмдгийг ийнхүү мэдэн үйлд 
Бүтээл үйлдэхийн цаг дор нь 
Эд, идээ өргөх гарваас сайн 
Нүүрийг үзэх нь дээд болой. 
Зүүдний тэмдэг нь энэ буюу 
Цэцэг түүх ба үр тариа хураах 
Бусдууд эд, идээнийг өргөх 
Цагаан өнгийн хувцас өмсөх 
Ус төгс эдлэн үйлдэх хийгээд 
Хуяг, цэргийн хүн зүүдлэвээс сайн гэжээ. 



Их балинг Гонгор дор үүсгэн, өдөр бүр сэргээ. Дээрх тарни дор “Балинда” зүүснээр өчүүхэн 
балинг өргө. 
Бүтээлийн хойно их балингийн Гонгорыг өмнийн огторгуйд гарч оршлоо хэмээн сана. Балинг 
элдэв идээ аль таарснаар өргө. 
Бүтээлийн үед эрхэнд хураахын хүрдийг бумбаны хүзүүнд зүү. 
Бүтээлийн хойно өмнийн огторгуйн Гонгорыг хүрдэнд шингээж, хүрдийг өөрийн биед зүүвээс 
аль хүссэнийг эрхэндээ хураах нь сэжиг үгүй болой. 

ЭРХЭНД ХУРААХЫН ХҮРД ҮЙЛДЭХ НЬ 

Улаан өнгийн цэвэрхэн торго даавуу буюу модны үйс, цаасны аль нэг дээр, бэлэгт сайн өдөр 
шинийн найман буюу аравны аль таарсанд үдээс өмнө нүүрээ баруун зүгт харуулан сууж, 
өөрийг Махагал Сэтгэлч-лэнгийн чандмань дор үүсгэсний зүрхний дагинаас гох мэт гэрэл 
сацран бэлгэ билэгтнийг ирүүлэн шингээгээд урилга өчүүхэн үйлдсэний хойно Махагалын 
омгоор хүрдийг үйлдэх ба эд (зай) нь гүргэм, гиван, өөрөө гарсан синдура, энгэсэг, улаан 
зандан нугуудын дусал хольсон шунх болой. 
Тэр ч найман хигээст хүрд, хүрээ сэлттэйн хүйснээ Хум. Түүний өмнөөс эхлэн баруун тийш 
тойруулан “Ум Гүрү Махагала Хариниса Сидди За” + (өөрөө алиныг хүсэхийн нэрийг бичиж) + “Вашам 
Гүрү Хо”“ хэмээн бич. Найман хигээсэн дээр Хри үсэг дотогш харснаар бич. Хүрээнд нь али 
гали зүүн тийш эргэлдсэнээр тойруулан бич. Түүнийг өмнөө тавиад тахил балинг ч бэлтгэ. 
Гонгорын зүрхэнд Эрхэнд хураагч дагина улаан, гурван мэлмийт, баруунаар гох хийгээд 
зүүнээр гавал барин, элдэв чимгээр чимсэн, бүжиг-лэлийн байдал сэлттэйг үүсгээд тахил балинг 
өргө. 
Зүрхний дагина тэр Гонгорын зүүн хамрын нүхээр гарч, хүрдний үр үсэг нугууд лугаа ялгал 
үгүйеэ холилдсонд санаад тарнийг залгасан үггүйгээр мянга найм буюу зуун найм уриад 
цэцэгсийг цац. 
Бат оршил үйлдээд эрхэнд хураалгагчийн сүнсийг ирүүлэн хүрдний үр үсгэнд шингээхийг 
олонтаа үйлд. 
Хүрдийг хуйлан балгадын номоор доройтоогүй залуу охиноор нийтгүүлсэн улаан утсаар хүнд 
үзүүлэлгүй ороогоод биедээ зүүх буюу балингийн сумны хивэнд зүү. 
Өдөр бүр тарнийг залгасан үг сэлттэйгээр тасралтгүй урин үйлд. 
Аман гэгээний маш гүнзгий увдис мөн. 
Үүнийг ч Богд Бэнсава бээр өөрийн мутраар бичин зохиосон болой. 

ГОНГОР ДОР ӨЧИРЛӨГ ТАЛБИХ НЬ 

Эрхин сүр жавхлант таалан соёрх! 
Миний нэр “...” хэмээх бээр 
Туулсан бодийг бүтээхүй дороо 
Өглөгийг огоот төгсгөн үйлдэхийн тулд 
Их эд баялгийн шид хайрла.  
Тэнгэрийн хаан асурийг дарагч 
Хамаг тотгорыг эрхэнд болгогч 
Шүрийн өнгө мэт маш улаан 



Ганабади дор мөргөмүй. 
“Ум Гана Нама Гана Суухаа” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ГАНАБАДИЙН МАГТААЛ 

Хамаг бурхан бодисатва нар дор мөргөмүй. 
Ертөнцийн итгэл зохиогч, гийгүүлэгч 
Цогийг зохиогч, түүнчлэн тус зохиогч 
Сацуулшгүй агаад үлгэрлэх үлгэргүй 
Ганабади түүнээ мөргөмүй. 
Нууц тарнийн эрхэт арвис тарнийн хаан 
Төгс эдлэл гарахын орон, сангийн дээд 
Үрийг илэрхийеэ үзүүлэгч 
Ганабади түүнээ мөргөмүй. 
Их баатар, шулмасыг ялагч 
Их хүчит, нисваанисын дайсныг дарагч 
Тотгорыг дараад зовлонг даран зохиогч 
Эрхин Ганабади дор сөгдмүй. 
Их эрдэнэ, эрдэнийн лагшинт 
Их эрдэнэ, эрдэнэ гаргагч 
Шашин эрдэнийг сахин зохиогч 
Эрхин Ганабади дор сөгдмүй. 
Чуулганы эзэн, их рид хувилгаант 
Цагаан тэнгэрийн цэргийг амилуулан 
Хар асурийн дайсны цэргийг буцаагч 
Эрхин Ганабади дор сөгдмүй. 
Лагшин нь эрдэм эрдэнэ бөгөөд 
Зарлиг нь эрдэм мөн чанар 
Таалал нь эрдэм өөрийн чанарт 
Эрхин Ганабади дор сөгдмүй. 
Хутагт Ганабадийн магтаал “Ертөнцийн итгэл зохиогч” хэмээг-дэх, сургаалын багш Нагбува 
бээр зохиосон төгсвэй. 

ГАНАБАДИ ДОР БАЛИН ӨРГӨХ ЗАН ҮЙЛ 

Энэтхэгийн хэлээр Аръяа Ганабади Балинвиди. 
Түвдийн хэлээр Пагба Цогжи Дагбуун Дормаан Чога. 
Монголын хэлээр Хутагт Ганабадийн балингийн зан үйл. 
Цогт Базарварахи дор мөргөмүй. 
Түүн дор Ганабадийг үнэхээр баясган үйлдэхийн тулд балин өр-гөхийг хүсэгч бээр анх эхлээд 
эрдэнэсийн савыг болсон будаа, боорцог, гурван цагаан, гурван амттан, лууван, үзэм, зааны мах 
тэргүүтэн өнгө, үнэр, амт хотол чуулсан идээ ундаагаар дүүргэн өмнөө тавиад амгалант 
суудлаар сууж, дөрвөн цаглашгүйг даган дурдах хийгээд гурван эрдэнэ дор аврал одуулах ба 
дээд бодь сэтгэлийг үүсгэ. 



Тэндээс хамаг номыг “Би үгүй” дор бясалгаад, Брум-аас эр-дэнэсийн сав уужим ихийн дотор 
Хам-аас зуун амтат идээ бялхтал дүүрсэнд санаж, гурван тэрхүү ямагт чанар хийгээд “Ум Агаро 
Мухам Сарва Дар-ма Нам. Адъяа Нудбан Надада Ум Аа Хум Пад Суу Хаа”-гаар адистидла. 
Тэндээс өөрийн зүрхэнд хөрөнгө үсэг бясалгасны гэрлээр бэлгэ билгийн Хутагт Ганабадийг 
залан өмнөө ирүүлсэнд зоригдоод чагжаа сэлт: 
“Ум Намо Дүсдэ Нама Ганабадаеэ, Идам Балин Ха Ха Хаа Хи Хаа Хи Суу Хаа”-гаар өргөсөнд 
тэр бээр ч ханатал зооглон баяслаа хэмээн сана. Тэндээс ийн хэмээн: 
Үр тариа, эрдэнийн эм хийгээд 
Үзэм, лууван, зааны мах 
Үзмийн архи, будаа, боорцог 
Гурван цагаан ба гурван амттан тэргүүтэн 
Арван зүгийн тэнгэр хүмүүний сэтгэлд 
Аль зохистойг огоот харамгүй өргөе. 
Итгэл та бээр намайг машид энэрэхүйгээр 
Эдгээрийг таалан баясгалангаар зооглоод 
Миний үйлсийг үрт болгон зохиогтун 
Хамаг тотгорыг сайтар амарлиулагтун. 
Тэндээс магтаад тарнийг урь. Хүссэн хэрэг дороо өчирлөг талби. Бэлгэ билэгтнийг үдэн залж, 
хураасан буяны ёзоороо зорин ерөөгөөд зуун үсэгтийг тоол. 
Хутагт Ганабадийн балингийн зан үйл, дээд шид бүтээлийг олсон их сургаалын багш Нагбува 
бээр зохиосон төгсвэй. 

ГАНАБАДИЙН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Энэтхэгийн хэлээр Ганабади Гухасада Нама. 
Түвдийн хэлээр Цогжи Дагбуун Санвий Дүвтав Шэйжава. 
Монголын хэлээр Ганабадийн нууц бүтээлийн арга хэмээгдэх. 
Ямандаг дор мөргөмүй. 
Амьтны тус зохиогч бодисатва 
Буяны чуулган хураах хэрэгтэйн тулд 
Ганабадийг бүтээн үйлд. 
Хүмүүний хэл, нохойн дуу үл сонсогдох 
Өндөр цаст уулын оройд 
Их тэнгэрийн орших газар бөгөөд 
Ганабадийг тэнд бүтээ. 
Дөрвөлжин зэс мандлын дээр 
Хумх мэтийн хот мандлыг зур 
Түүний дээр хумх талбин 
Дотор нь ус хийгээд сүү холь 
Төрөлхтний хөрөнгө болрын өнгөтийг оруул 
Гавар, зандан, задиар ут. 
Түүний дээр Ганабадийн шүтээнийг 
Залаад өмнүүр нь балин тахил өр 



Тэндээс өөрийн ядамыг бясалга. 
Хоосны агаараас Га үсэгнээс 
Гэрэл сацран Гучин гурван тэнгэрийн орноос 
Ганабадийг ирүүлээд шингээ. 
Өвөрчлөнгөөр арилсан тэнгэрийн лагшинт 
Дөрвөн мутарт, дөрвөн тивийг хэсэгч 
Цагаан тэнгэрийн цэргийн удирдагч 
Хэн бээр таны нэрийг дурдваас 
Түүний дээрээс эдийн хур буулгагч 
Таалал үндсийг тань дурдатган уриваас 
Нигүүлсэхүйгээр болгоон залран соёрх 
“Ум Ганабади Аршаяа Заа Заа”. 
Лагшин, зарлиг, тааллын адистид үйлд 
Тахилаар тахиад нууц тарнийг тоол 
Ганабадийн зүрхэнд сарны дээр 
Улаан Га үсгийг үндсэн, тогтоол тарниар тойруулан 
Үндсэн тарни: “Ум Гана Нама Гана Суухаа” 
Тогтоол тарни: “Ум Радна Радна Родна Родна Ганабади 
Га Га Га Га Га Га Га Га Ганабади Зүрү Зүрү Манубадра 
Дүрү Дүрү Гагадаяа Ганабади Суухаа”. 
Үндсэн тарнийг долоо хоног 
Тогтоол тарни лугаа барилдуулснаар долоо хоног сэлт 
Долоо хоногоор өгүүлэхийг таслан тоол. 
Ганабадийн зүрхний төвийн үсэгнээс 
Гэрэл сацран гурван ертөнц сав шимийг хураагаад 
Их тэнгэрийн амаар орон зүрхэнд оршлоо 
Нууцаас нь гараад хумхтай рашаанд хуйларлаа 
Шид бүтээлийн ёсоор түүнийг уугтун. 
Долоо хоног үйлэнд барилдуулан 
Сэтгэлийг булаагч тарнийг уриваас 
Тэнгэр хүмүүний хатагтайсыг хураан 
Гурван ертөнцийг эрхээр болгож 
Харшлах нөхцөл тотгор бүхэн амарлиад 
Нас цог, буян хишиг дэлгэрмүй. 
Тэндээс тахил балин хийгээд 
Магтаал лугаа тоолуур ба 
Шид бүтээл авах хийгээд өчирлөг талби. 
Бэлгэ билэгтнийг үдээд тангарагтныг хураа 
Шүтээнийг нуугаад тахил өргө. 
Сар бүрийн бэлэгт сайн өдөр 
Тахиж, аль хүссэндээ залбир 
Хичээнгүйтэн бээр бүтээхийн төдийд 



Хамаг хүсэнийг бүтээх болмуй. 
Үүнийг найруулсны буян алин 
Түүгээр хоцроолгүй амьтан 
Хамаг хүслийн цог лугаа төгсөөд 
Ханьцашгүй бодийг олох болтугай. 
Ганабадийн бүтээлийн арга, сургаалын багш Дивангара Шризана бээр зохиосон төгсвэй.  
Маш цагаан болрын уулнаа солонго 
Татсан ямарчлан үзвээс ханашгүй 
Үгээгүйн зовлон бүхнийг амарлиулан зохиогч 
Хутагт Замбал дор мөргөн магтмуй. 
“Ум Бадма Гордо Аръяа Замбала Хридаяа Хум Пад” 
Таныг магтаад өчин залбирсны хүчээр 
Би тэргүүтэн хаана оршсон газрын зүг тэнд 
Өвчин, үгээгүй, хэрүүл тэмцэл амарлиад 
Ном хийгээд өлзий хутаг дэлгэрэх болгон адистидла. 



ЗАМБАЛЫН МАГТААЛ 

Намо Логишураяа. 
Эрхэт Нүдээр-Үзэгч Ертөнцийн итгэлийн нулимснаас  
мэндэлсэн 
Эдийн эзэн Замбалын эрдэнийн жавхлант лагшин нь 
Энгүй цаст уул мэт цагаан, маш үзэсгэлэнтэй 
Эглийн чуулганы үгээгүйн зовлонг хоцроолгүй 
амарлиулан зохиогч 
Нэгэн нүүр хоёр мутарт, гурван мэлмийгээр 
Нийт хамаг амьтныг ганц хөвгүүн мэтээ энэрэн 
арван зүгт халиан болгоогч 
Нэн сэтгэлийг хангагч чандмань эрдэнэ, үлэмж саналын 
найлзуур модон лугаа 
Нигүүлсэгч дор би бээр бишрэхүй сэтгэлээр мөргөөд 
авралыг одуулмуй. 
Муу заяаны хөрөнгийн ногоог огтлогч баруун мутраар 
гурван үзүүрт хадамгаа барьсан 
Маш өлсөн ундаасахын зовлонг арилгагч зүүн мутраар 
эдийн эздийг хураах бэрээ барьсан 
Манжилга чимэгсээр бүхнээс чимэн, цайвар шар үсээ 
дээшид үзэсгэлэнтэй бадруулагч 
Мөнхүү луу хөлөглөгч Эдийн их эзэн, над лугаа хамаг 
амьтны үгээгүйг арилган зохиогтун. 
Цаст уул мэт цагаан, нэгэн нүүр хоёр мутарт. Хөх луу 
унасан, жавхлант лагшинт 
Цаглашгүй нигүүлсэхүйн хувилгаан Аръяабал, амьтны 
есөн хүслийн хурыг буулгагч 
Цогт Замбал тан дор бишрэнгүйгээр сөгдмүй. Бодийн 
зүрхэнд хэзээ хүртэл 
Цөлх буруу амьжирлагаас хагацсан хотол эд баялгаар 
ямагт ханган соёрх. 
Хэмээсэн үүнийг сургаалын багш Дивангара Шризана зохиолоо. 

ТАВАН ТЭНГЭРТ ЗАМБАЛЫН БҮТЭЭЛИЙН АРГА 

Нэг. Усан өглөг дор шүтэж Замбалыг бүтээх нь: 
Зэс тавган дотор Замбалын аравнайтай лагшин оршуулаад өөрийг Аръяабал Хасарваань дор 
бясалга. 
Эдийн эзэн эрхин, нөхөд сэлт тавыг тавганд үүсгээд хумхнаас Эдийн эзэний оройд ус 
цутгахчлангаар: 



“Ум Бадма Гордо Аръяа Замбала Хридаяа Хум Пад” хэмээн зуун найм уриад сувдан эрихэн дор 
сана. Эдийн эзэн эрхин, нөхөд сэлтийн амнаас ч сувдан эрих гарахуйд санаж, усан өглөг 
үйлдэгтүн. 
Нэгэн дусал усыг эрхий ядмаар аваад өөрийн хэлэн дээр тавьснаар шид бүтээлийг авагтун. 
Таван тэнгэртийг өөрийн зүрхэнд хураа. 
Усыг дөрвөн зүгт цацаад зуун үсэгтийн тарни гурав өгүүл. 
Хүссэн хэрэг дороо өчирлөг талби. Идээ ундаа хур мэт буумуй. 
Хоёр. Балин дор шүтэж Замбалыг бүтээх нь: 
Гурван цагаан орсон балин бэлтгээд “Ум Аа Хум”-аар адистидла. 
Эдийн эзэн эрхин, нөхөд сэлт тавыг өмнөө зоригдоод: “Ум Бадма Гордо Аръяа Замбала 
Хридаяа Балинда Ха Ха Хаа Хи Хаа Хи” хэмээн өгүүлснээр зооглоод баяссанд сана. 
Хүссэн хэрэг дороо өчирлөг талби. 
Таван тэнгэртийг зүрхэндээ хураа. Эд агуурс хурын үүл мэт хурмуй. 
Гурав. Саван дор шүтэж Замбалыг бүтээх нь: 
Нэгэн сайн шавар сав үйлд. Үйлдэхдээ шавранд нь эрдэнэсийн түрхлэг буюу зоргодос холимуй. 
Дотор нь арвай буудай тэргүүтэн таван зүйлийн үр тариа хий. Тэд-гээрийг амны хишигтэй баян 
хүний гараас авагтун. Алт, мөнгө, шүр, сувд, зэс, оюу товчилбоос эрдэнийн язгуурыг аль олдох 
хэмжээгээр цуглуул. Бас мах, тос, ааруул, ээзгий, сүү, тараг тэргүүтэн амттаны зүйлсийг баян 
хишигтний гараас цуглуул. Баян сүргийн доторх хонь, үхэр, адуу тэргүүт-ний үс ноос, хөөврийг 
ч цуглуул. Эдгээрийг цуглуулахдаа өлзий хишгийн сайн өдөр, баян хишигт хүний гараас авах нь 
маш чухал. 
Тэндээс эрдэнэсийн түрхлэг зоргодос хольсноор үйлдсэн дөрвөн хуруунаас багагүй Эдийн 
эзэний лагшин дүр босго. Зурсан ч болмуй. Баян хишигт хүний байшингийн шороо хийгээд 
сайн гэвш тэргүүтний байшингийн шорооноос авч эрдэнэтэй холиод эрхий хуруу дарам авч 
Эдийн эзэний зүрхэнд оруул. 
Эдийн эзэнийг саванд хий. Бас Дөрвөн охин тэнгэр хийгээд бусад эдүүдийг ч оруул. 
Тэндээс хот мандал үйлдсэний дээр савыг торгоор бүтээн тавиад аль олдсон тахилуудаар тахь. 
Савыг таван эрдэнийн эрдэнэсийн сав хэмээн бясалга. Түүний төвд Эдийн эзэн лагшингийн 
өнгө цагаан, нэгэн нүүр хоёр мутартай, бие дороо элдэв эрдэнийн чимгээр чимсэн, тэргүүний 
үс нь цайвар шар бөгөөд дээш шуусан, гурван мэлмийт, амаа ангайсан, луу унасан, баруун 
мутартаа гурван үзүүрт хадамгаа, зүүн мутартаа бэрээ барьсанд тодруулан бясалга. Зүүнд 
Очирдагина лагшингийн өнгө хар, нэгэн нүүр хоёр мутарт, баруун мутартаа алтан очир, 
зүүндээ бэлэг дэмбэрэлт элдэв эд агуурс барьсан, биедээ эрдэнэсийн чимэг элдвээр чимсэн нь 
охин тэнгэр дөрвүүлэнд адил. Өлмийг хагас хумин луу унаснаар ч адил болой. Өмнө 
Раднадагина лагшингийн өнгө шар, нэгэн нүүр хоёр мутарт, баруун мутартаа чандмань эрдэнэ, 
зүүндээ эрдэнийн дуаз барьсан. Баруунд Бадмадагина лагшингийн өнгө улаан, нэгэн нүүр хоёр 
мутарт, баруунд лянхуа, зүүнд эрдэнийн гох барьсан. Хойно Гармадагина лагшингийн өнгө 
ногоон, нэгэн нүүр хоёр мутарт, баруундаа элдэв-очир, зүүндээ хулганын тулам барьсан. 
Тэр мэт тавыг тодруулан бясалгаад тэндээс бүтээгч бээр хүн амьтантай уулзахгүй хөл хориод 
синдураан дусал магнайдаа түрхэж, аль олдсон тахилууудыг бэлтгэн, өөрийг Замбал дор үүсгэ. 
Савны дотор ч Таван тэнгэртийг үүсгээд тарни үүнийг мөрний урсгалчлан уригтун: 
“Ум Бадма Гордо Аръяа Замбала Хирдаяа Хум Пад”. 



Тэр мэт бүтээснээр эрхтэн дээдэд долоо хоног, дундад хорин нэг, адагт нэг сарын дотор тэмдэг 
магадтай гармуй. Тэмдэг нь олон чуулагсад хурах, үр тариан дотор хэвтэх, их хур орох зэрэг нь 
бүтсэний тэмдэг болой. Тэндээс савыг үр тариан дотор буюу хүн үл үзэх газарт санд хадгал. 
Цаг үргэлжид үдшээр атгаг үгүйн агаарт агуулаад, тарни үүнийг уригтун: 
“Дадъяата Ум Цамамилэ Духа Хум Пад Суухаа”. 
Усны үргэлжлэл хийгээд балин нэжгээдийг өдөр бүр тасралтгүй өгвөөс эд идээ түрвэлгүй 
арвидах болмуй. 
Эдийн эзэн Замбалыг бүтээсний тус эрдэм нь энэ насанд өвчин зовлонгүй урт наслан, идээ 
эдлэлээр ч үл үгээгүйрээд хойтод Авид бурханы арилсан оронд төрөх болмуй. 
Эдийн бүтээл “Эрдэнэ цогцолсон” хэмээгдэх, Лозва Жа Зундуй-сэнгийн гарын авлагачлангаар 
зохиосон төгсвэй. 

ЗАМБАЛЫН УВДИС ГАРСАН ТҮҮХ 

Намо Гүрү. 
Хутагт Нүдээр-Үзэгч эрхэт дор мөргөмүй. 
Дивангара Шризана буюу Жову Балдан-Адиша лам бээр зүүн зү-гийн Бодала уулын хормойд 
залран явах замд нэгэн хүмүүн тааралдаад: “...үхэж байнам” хэмээхийг сонсож, тэр хүнээс юу 
хэрэгтэйг асуусанд: “Би өлссөнөөс үхэхүйд туллаа” хэмээн өчив. 
Жову бээр тэр хүмүүнийг маш өрөвдөн нигүүлсэж, дотроо: “Би хот орж идээ олж ирвээс болох 
атал тэр хооронд энэ хүмүүн үхэх болмуй. Тиймээс эдүгээ өөрийн махнаас огтолж өгсүгэй” 
хэмээн таалаад хутгаа богцноосоо гаргаж, махаа огтлон өгсөнд тэр хүмүүн: “Би мах үл идмүй” 
хэмээгээд үл идэв. Жовуун аман гэгээнээс: “Энэ махыг идсэнээр хором-хонд тэнхэрмүй. Би хот 
ороод бинвад идээ гуйж ирсүгэй. Үүнийг идэг-түн” хэмээсэнд: “Ер би мах үл идэх бөлгөө. 
Түүний дотор хүний мах үл идмүй. Ялангуяа номчийн махыг бүр ч үл идмүй” хэмээгээд бас: 
“Үлэмж буян олоогүй амьтан зовлонгийн нөхцлөөр үхэхүй дор, би өлсөж үхэхээс аргагүй” 
хэмээн өгүүлсэнд Жову бээр таалал машид зовж: “Аяа, амьтны өлсөж үхэхийн зовлонг санаваас 
зүрх минь үл тэсмүй” хэмээгээд Бодала уулын зүгт тэргүүнээ хандуулан түрүүлгээ ойчиж, уйлан 
гасалж байвай. 
Тэр цагт гэнэт газар хөдлөн их дуу гарсан дор нүдээ нээж харваас дэлгэр саран дэвсгэр дээр 
Хутагт Нүдээр-Үзэгч эрхэт залран юу болсныг асуусан хийгээд Жову бээр ч нэгэн хүмүүн өлсөж 
үхэж буй тэргүүтний ёсыг дэлгэрэнгүй өгүүлсэнд, Хутагт Нүдээр-Үзэгчийн мэлмийгээс нулимс 
гарсан бөгөөд зүүн нүдний нулимснаас Гэтэлгэгч Дар-Эх гарлаа. 
Баруунаас нь Таван тэнгэрт цагаан Замбал гараад өмнийн огторгуйд гэрэл сацруулан байхыг 
үзэж, баясахуй таалал төрөөд магтаал өргөсөнд Таван тэнгэрт Замбалын амнаас сувдан хур 
буулаа. Жову дор адистид хий-гээд даган соёрхлыг ч хайрласан болой.  
Ялгуусаны шашны сахиус бүгдийн гол 
Йогазарийн сүлдэн тэнгэр бүгдийн дээд 
Тэнгэрийн Их увш нөхөд сэлт дор 
Гурван үүдний бишрэлээр мөргөмүй. 
“Ум Маха Дэва Увасига Сарва Сидди За” 
Босогч дайсан хийгээд хорлогч зэтгэр тэргүүтэн 
Завсар таслагч ад тотгорыг товроглон дарахуй дор 



Чадал хүчин түрвэл үгүйн мөн чанарт 
Дээд тэнгэр Их увшийн өлзий хутаг орших болтугай. 



ДАЯНДЭЭРХИЙН МАГТААЛ 

Хум. Ялгуусан бүгдийн зарлигийн их сахиус 
Бурханы шашныг дэлгэрүүлэхийн үйлс хийгээд 
Нас ба цог учралыг дэлгэрүүлэхийн аугаа хүчит 
Баатар Их увш Даяндээрхийг магтмуй. 
Элдэвлянхуа, наран дэвсгэрийн дээр 
Рид хувилгааны хүчит дээд морин уналгат 
Баруунаар дуаз хийгээд зүүнээр хумх барьсан 
Төрөлхтний их Даяндээрх, нөхөд сэлтийг магтмуй. 
Энэ орноо оршигч би тэргүүтэн хамаг амьтныг 
Дээд мэргэн аргаар ганц эцэг нь мэт тэтгэгтүн 
Их нигүүлсэхүйгээр ганц эх нь мэт асрагтун 
Их тэнгэр Даяндээрхийг би магтмуй. 
Энэхүү газрын зүгт орших бид амьтан бүхнийг 
Энэрэлт эх хийгээд эгч нь ямарчлангаар 
Эелдэг зөөлнөөр асран нигүүлсээд тэтгэгч 
Охин тэнгэр Их юм таныг би магтмуй. 
Ялгуусан ер хийгээд ялангуяа Богд Зонховын 
Шашин хийгээд шашныг баригчдыг сахихаар ам авсанчлан 
Алгасалгүй сахин зохиогч их тэнгэр эцэг эх 
Шашны их сахиус хоёуланд бишрэн магтмуй. 
Таны зарлигийг сонсогч бүхнийг эрхэнд болгосон 
Гадаад, дотоод түшмэдийн чуулган хийгээд 
Хөвгүүн, охин үйлч зардсын чуулгад 
Сахиусан тангарагтны далайн чуулгадыг магтмуй. 
Ганц эцэг, ганц эх, энэрэлт эгч мэтээр 
Бид бүхнийг хааш одож, хаана суувч 
Гурван үүдний үйл алиныг үйлдэвч 
Садаа тотгор, атаа хорлолгүй болгож 
Их энэрлээр алгасалгүй нөхөрлөн зохиогоод 
Өдөр бүхэн харуул болж хажуугаас бүү салагтун 
Шөнө бүхэн сахиул болж дэргэдээс бүү холдогтун 
Үргэлжид үйл бүхнийг бүтээхүйд бүү алгасагтун. 
Аврал болгон шүтэхийн цагт минь өршөөлөө бүү холтго 
Амаргүй бусдад турхирахын цагт минь чадлаа бүү сулруул 
Янагш даллахын цагт минь мэлмийгээ бүү алгас 
Үйлэн дор сануулахын цагт минь алгуурлан бүү саат. 
Их увш, нөхөд сэлт та нугууд 
Дайсантай тулахын цагт минь зоригийг бүү шантруул 
Чадал хүчин барагдахын цагт минь шинээр үүсгэ 
Уйлан дуудахын цагт сонороо бүү хатуул. 



Бид хүн мал, нөхөд сэлт нугуудын 
Сайн муу ямар мэтэд ч дөтлөн зохиогоод 
Сахин тэтгэхүй дороо санасан хэрэг бүхнийг 
Амар хялбараар бүтээн садаа тотгорыг амарлиулагтун. 
Товчилбоос бодийн зүрхэнд хүртэл минь 
Биед сүүдэр мэт хагацалгүй нөхөрлөн зохиогоод 
Амарлингуй, дэлгэрэнгүй, эрх, хатуугийн үйлсийг 
бүтээх тэргүүтнээр 
Эгээрэл хүслийг ханган санасан ёсоор зохиогтун. 
Өөр бусад хамаг амьтны тусын тулд 
Шашин хийгээд төрийн үйлийг үйлдэхүй дор 
Шамдал хичээлийг ихээр үүсгэх хэрэггүйгээр 
Аяндаа түргэн бүтээхийн хань нөхрийг зохиогтун. 
Лам гурван эрдэнийн үнэний адистид хийгээд 
Номын чанар урвалтгүй, шүтэн барилдлага хуурмаггүйн 
Хүч ба миний бишрэлт Их тэнгэрийн үйлсээр 
Эгээрсэн хамаг үрс сэтгэлчлэнгээр бүтэх болтугай. 
Халх Сайн ноёны аймгийн гэцэл Сайнцогтоос Даш хадаг сэлт ху-ваагдашгүй сүсгээр 
дурдатгасанд шүтэж, Шагжаан гэлэн Бадамжалбуузал бээр зохиосон Даяндээрхийн тахил 
балингийн ёс “Есөн хүслийн хурыг буулгагч чандмань эрхэтийн хаан” хэмээгдэхээс Магтаал 
болой. 

ДАЯНДЭЭРХИЙН ТАХИЛ ТАЙЛГА 

Ум Сусди. 
Асар арилсан төвөөс өөрийг Лам ядам дор 
Тодруулсны лагшингаас гэрэл сацран сав шим нугуудыг 
Арилсан маш хэтэрхий ямагт болгосонд тахилын эдүүд 
Барагдашгүй тахилын үүлний цогцос болон жигдэллээ. 
Бадамшувиддара тэргүүтэн язгуур үндэсний лам нарын 
Зарлигийн сахиус Аюул үгүй баатар Их увш хэмээгч 
Өөрөө амлан авсанчлангаар үйлсийг бүтээхийн тулд 
Эрхин, нөхөд сэлтээр түрвэл үгүй энэ орноо залрагтун. 
Хотол сайн их амгалангийн тийн цэнгэлээс 
Гачаалшгүй номхотгогдохууныг даган барихын тулд 
Тоолшгүй ертөнцөд номын сахиусны дүрсээр 
Үзүүлэн зохиогч бүхнээ би зүрхнээс мөргөмүй. 
Орчлон нирваан, бат хөдлөгчийн дуртмал өнгөтөн 
бүхнийг 
Гагц өөрийг ухагч их амгалангийн тийн хувилгаан дор 
Үл мэдсэнээр тусад нь баригч тийн атгагийн хүчээр 
Дээр доор, хол ойрын буруу хуран мэдлээр эдлэсэн 
Бурхан сахиусны гурван үүдний тангараг лугаа 



Харшилсан хийгээд тахил тайлгыг тасалсан 
Багадуулсан, дээж доройтуулсан, сэжиглэсэн тэргүүтэн 
Гэм алдал аль гарсныг зүрхнээс наманчилмуй. 
Лам ядам хийгээд очирт номын сахиусны чуулгадыг 
Түйтгэрээс хагацсан амгалан хоосон очирын сэтгэл 
ямагтад 
Нэгэн амттай дор магадлалыг олсны хатуу хүчтэй 
энэлгээр 
Гэм бүхнээ наманчилмуй, арилган хайрлаж соёрх. 
Алин үзэгдлийг хоосон чанар их амгалан лугаа 
Барилдуулснаас гарсны охь шимийг хоцроолгүй 
Алиныг хүсэх үзэгдэл хоосны элдэв тахил дор 
ургуулснаа 
Гурван зүйл атгаг үгүй сэтгэлээр танд өргөмүй. 
Тахилын ус, өлмий сэрүүцүүлэх ус, цэцэг, хүж хийгээд 
Зул, үнэрт усан, амны идээ, хөгжим тэргүүтэн 
Хүслийн таван эрдэм, сан тахилгын эд, Сүмбэр уулыг 
тивүүдтэй нь 
Өргөмүй, таалан баясаад санасан хэргийг аяндаа 
бүтээн зохиогтун. 
Мах, цус тэргүүтэн элдэв идээ ундаа хийгээд 
Цай, архи, тараг, сүүний дээж тэргүүтэн 
Зохистой тангаргийн эдүүдийг ахуй их өргөмүй 
Баясан таалаад аль даалгасан үйлсийг бүтээгтүн. 
Огторгуйн цагаан үүл мэт түрвэл үгүйеэ гүйгч 
Салхинаас хурдан, өнгө зүс гуа, рид хувилгаант 
Эрдэнийн эмээл хазаартай ажнай сайн хүлэг хийгээд 
Хатан болд улаан жадыг торгон ширвүүлээр чимэн 
Таныг баясгахын шүтээн дор өргөвөөс ч 
Адуу, үхэр тэргүүтэн хязгаараас дэлгэрэх хийгээд 
Хүн мал дор өвчин гарлага үгүй 
Юу санасан бүхнийг бүтээхийн үйлсийг зохиогтун. 
Таны аймагт багтагч хорлолтон заримууд 
Бидэнд хорлолыг үйлдэх болвоос 
Хатуу зарлигаар цээрлүүлэн андгай дор оруулаад 
Зүйл бүхнээр асрахуй сэтгэл лугаа төгсгөн зохиогтун. 
Их хүчит, нөхөд сэлт та нугууд бээр 
Аль хүссэн бүхнийг сэтгэлчлэн бүтээж зохиовоос 
Жил тэргүүтэн цаг цагт тахил тайлгыг энэ мэтээр 
Үйлдэж, нөхрийн гол дор эрхшээлийг өргөсүгэй. 
Та нугууд дор ирэх, одох гэж үгүй ч 
Заларсанд санасны эрхээр өөр өөрийн 



Сэтгэлд зохист үлшгүй орд харш хийгээд газар оронд 
Залраад тэндээс миний үл зохилдохуйн зүгүүд 
Уринт дайсан тотгор хийгээд муу зүүд ба 
Өвчин ад, хараал, хэл ам, хижиг өвчин тэргүүтэн 
Хүмүүн, хүмүүн бусын ойр хөнөөлийн чуулганыг 
Амарлиулаад зохистой нөхцлийг бүтээхийн хань нөхөр 
зохиогтун. 
Зохистой эдүүд зочдын чуулганд шингэснээр 
Таалал үндсэн дор нь их амгалан сайтар бадарч 
Хэрэгт сайн чуулган бүхэн аяндаа бүтэх болтугай 
Өөр өөрийн орон дор залраад баяр хуримын чуулганыг 
Аль амраар төгс эдлэн, бодь сэтгэлийн рашааны хураар 
Сэтгэл үндсийг дэвтээснээр Тийн удирдагчийн хутгийг 
түргэнээ олох болтугай 
Бат, хөдлөгч Э Вам хослон орсны сайн бэлгээр 
Энэ хойтын санасан хэрэг бүтэхийн өлзий хутаг 
орштугай. 
Ялгуусаны сахиус Дэлхийн эзэн Аюул үгүй баатар Их увшийн тахил тайлга үүнийг 
Доржжалбуун таалал лугаа зохилдуугаар шар бичин жилийн билгийн хоёрдугаар сарын 
шинийн наймны өдөр, дээдсийн зарлигчлан Рэгзэн Балганшадвийдорж нэрт бээр найрууллаа.  
Алин бээр дурдсан төдийгөөр гадаад, дотоодын 
Садаа тотгор бүхнийг арилгагч, дөрвөн үйлсийг 
Хайрлан соёрхогч Их хаан Шүгдэн таван аймаг 
Шашны сахиус нөхөд сэлт дор мөргөн магтмуй. 
“Ум Базарбиги Видана Суу Хаа” 
Асар арилсан үлэмж саналаар ёс үүнээ шамдваас 
Эсрүн, Хурмаст ертөнцийг тэтгэгчид хийгээд 
Очирхүчит тэргүүтэн сахиус нугууд бээр ч 
Алгасал үгүй насад нөхөрлөн зохиох болтугай. 



ДОРЖШҮГДЭНГИЙН МАГТААЛ 

Түүнчлэн ирсэний шашны зүрхэн хир үгүй гайхамшигт 
Хамаг төрөлхтний буян эрдэнийг би сахисугай хэмээн 
Баатар Зөөлөн цогт хилэнт Ямандагийн өмнөөс босогч 
Шашныг тэтгэгч гүлд сахиусны Хүчит таныг магтмуй. 
Идрийн лагшин нигүүлсэхүйгээр даган тачаасан  
бадмааргийн өнгөт 
Илэрхийеэ хээмсэглэгч, амарлисан тачаангуйн 
цагаан мишээлтэт 
Тансаг нууцын чанд хязгаар шалгадгаар үл зоригдох 
Дурдмагц хүссэн хэрэгтнийг хайрлагчийг магтмуй. 
Үлэмж айлдлын тонгоргоор сансрын дайсны амийг 
таслагч 
Их амгалангийн зүрхээр амарлихуйн хязгаарыг эцэлгэгч 
Сансар нирвааны хязгаараас байгуулсан мэргэн аргын 
дохиог 
Гачаалшгүй амьтны цог дор үзүүлэгчийг магтмуй. 
Хязгаараас хагацсан үзлийн охь Наганзанын ёс ба 
Чадагчийн дүр ёст винайн дээд явдлыг 
Энэ мэт тэтгэгтүн хэмээн увдислахын тулд  
Таншу малгай, ал шарын дуаз өмссөнийг магтмуй. 
Таван ханшаартын эрхэт (арслан), хүчит гарьд, луу 
тэргүүтэн 
Тааж магадлашгүй элдэв уналга унаж 
Гачаалшгүй орноо алиныг номхотгохын хувилгаанаар 
Амьтны тусад алжаал үгүйг магтмуй. 
Маш бадрангуй галын өмөг эрчилсний төв дунд 
Хэрцгий хилэнт хатуу догшин яргачны ёс баривч 
Асран энэрэх амарлингуйн агаараас өчүүхэн төдий ч 
Үл хөдлөгч гайхамшиг ялангуяа хэтэрхийг магтмуй. 
Алины дүрсийн цогцос асар арилсан амарлингуйн 
зохионгуйгаар бүжиглэгч 
Намрын саран бумантаа давхарласан шинэ идрийн 
лагшинтай 
Даллагын сум, цалам бариад хоёр уугчийн эрхэт (заан) 
унасан 
Муу нөхцлийн садааг Арилган зохиогч таныг магтмуй. 
Алины сэрэхүйн цогцос асар арилсан дэлгэрэнгүйн 
зохионгуйгаар бүжиглэгч 
Гүлд нарны чадал хүчнээр жавхлант лагшинтай 
Эрдэнийн тэвш, хумх бариад тэнгэрийн морин галуу 



унасан 
Цог учрал хамаг хүслийг Арвитган зохиогч таныг магтмуй. 
Алины хуран мэдэхүйн цогцос асар арилсан эрхийн 
зохионгуйгаар бүжиглэгч 
Бадмаараг Сүмбэр уулын эрхэтчилэн бадрангуй 
лагшинтай 
Гох, цалам бариад хөх луу унасан 
Гурван ертөнцийг Эрхэнд оруулан зохиогч таныг магтмуй. 
Алины хуран үйлдэхүйн цогцос асар арилсан хатуугийн 
зохионгуйгаар бүжиглэгч 
Тэсдэшгүй улаан хар галт хуй эргэлдсэн мэт лагшинтай 
Тонгорог, дайсны зүрх бариад их хүчит гарьд унасан 
Дайсан тотгорыг Товроглон зохиогч таныг магтмуй. 
Дөрвөн язгуур, дүрс тэргүүтэн таван зүйл асар арилсны 
Мөн чанарт өөрийн язгуурын үзэсгэлэн гуа Есөн Их юм 
Идрийн хаваар сайтар хээмсэглэгч хүслэнтийн цог 
хүчээр 
Сансрын хүлээснээс гэтэлгэн зохиогч нугуудыг магтмуй. 
Төрөн түгэхүй, судал шөрмөс, үе нугууд асар арилсны 
Мөн чанарт үйлсийн газарч Найман Аяха тахимлиг 
Алинаар алиныг номхотгохын хувилгааны бүжиглэлээр 
Тангараг төгссөнийг хөвгүүн мэт тэтгэн зохиогч 
нугуудыг магтмуй. 
Үе гишүүн асар арилсан их хүчит хилэнгийн бүжиглэлээр 
Тангараг доройтсоны амийг эрхшээгч үйлчийн ёст 
Энэтхэг, Монгол, Балба, Түвд, Хачийн дүр байдлаар 
Зүг бүхнээ гүйгч Арван Сайн эрсийг магтмуй. 
Зарлигийн догшин нөхөр Зангад Хачмарвуу тэгүүтэн 
Хан ад, албин, гаригийн шулам, ягчис, эдийн эзэн лус 
Тэнгэр чөтгөр, эрлэг, мам, тийрэн тэргүүтэн 
Найман аймаг цэргийн чуулганаар гурван мянганыг 
хөдөлгөгчийг магтмуй. 
Сэтгэлд зохистой үзэсгэлэнт эрдэнэсийн үлшгүй 
Сүр жавхлант үхээрийн ясан орд харш тэргүүтэн 
Элдэв шүтээн, шүтэгчдийн дүр байдалт 
Хязгаараас хэтэрсэн хувилгааны зохионгуй байгуулсанд 
мөргөн магтмуй. 



БУРХАДЫН ТОВЧ ЛАВЛАГАА 

1. Богд лам /Зонхова/Сумадгирди/- Шарын шашны эзэн, “Хоёр-дугаар Ялгуусан>. хэмээн 
алдаршсан. 
2. Бурхан багш /Шагжмуни/- Буддын шашны эзэн, амьтан бүхний аврал 
3. Луваанжалбуу /Нагаранза/- Лусын хаан, лусын биеэр Туулсан бурхан болсон. 
4. Манла /Бэханз/- Эмчийн хаан, цөвүүн цагийн амьтны аврал 
5. Жанрайсиг /Аръяабал/Логишура/- Энэрэн нигүүлсэхүйн бур-хан, Авид бурханы хувилгаан 
6. Жамъян /Манзушри/- Бэлгэ билгийн бурхан. Манзушри бур-ханы авралаар бодь сэтгэлийг 
үнэхээр үүсгэн бурханы хутгийг олдог тул “Ганц Эцэг” хэмээн алдаршсан. 
7. Сандаг /Очирваань/- Нууц тарнийн эзэн, бурхан бүгдийн чадал хүчний нэгдмэл дүр 
8. Жигжид /Ямандаг/- Тотгор бүхнийг дарагч хаан, Манзушри бур-ханы догшин дүр 
9. Хажид /Базар-Йогини/- Хоосон чанарын бэлгэ билгийн өөрийн дүр, “Их нигүүлсэгч Эх” 
хэмээн алдаршсан. 
10. Дамдин /Хаянхирваа/- Таван бэлгэ билгийн нэг Тус бүр оногч бэлгэ билгийн өөрийн дүр, 
гурван ертөнцийг эрхэндээ хураагч хаан. Авид бурханы догшин дүр 
11. Рэгжидмаа /Гүргэл/- Гурван ертөнцийг эрхэндээ хураагч охин тэнгэр 
12. Ногоон Дар-Эх /Дара/- Хамаг бурханы үйлсийн эх, түргэн ав-ралт 
13. Цагаан Дар-Эх /Дара/- Амьтны эрүүл мэнд, насан хутгийг тэт-гэгч 
14. Янжинлхам /Сарасвади/- Бэлгэ билгийн охин тэнгэр 
15. Осоржамаа /Марзи/- Нарны охин тэнгэр, Гэгээн гэрлийн бур-хан 
16. Норжинлхам- Эд хайрлагч охин тэнгэр 
17. Бүжинлхам- Сайн үр хүүхэд хайрлагч охин тэнгэр, хүүхдийн бурхан 
18. Сэндом /Синхамухи/- Арслан нүүрт охин тэнгэр, бэлгэ билгийн ширүүн дүрт дагина 
19. Балданлхам /Магсаржалмуу/Галиндэв/- Бурханы шашны их хөлгөний аль ч урсгалд нийтээр 
шүтдэг дээд сахиус, Янжинлхамын догшин дүр 
20. Чойжал /Эрлэг Номунхан/Ямаранза/- Үхлийн орны эзний дү-рээр байгаа, амьтны хар 
цагаан үйлийг шүүн шийтгэгч. Богд ламын үйлсээ даатгасан сахиус 
21. Намсрай /Бисман/- Эд баялгийн тэнгэр, Бурхан багшийн үйлсээ даатгасан сахиус 
22. Гомбо /Махагал/- Аръяабал бурханы догшин дүр, гурван тө-рөлхтний дотроос их 
төрөлхтний ялангуяат сахиус 
23. Жамсран /Бэгз/Улаан сахиус/- Номыг тэтгэгч догшин сахиус, йогазарийн сахиус ч гэдэг. 
Монгол улс үндэстний өмнө онцгой тангараг-тай сахиус 
24. Говийлха /Банзадэва/- Амьтан бүхэнд цог жавхланг төрүүлэгч, хамт төрсөн Таван тэнгэр. 
Монгол оронд лам, хар нийтээр шүтэгч 
25. Гонгор- Эд баялгийн эзэн, Далан таван Махагалын нэг 
26. Цогдог /Ганиш/Ганабади/- Эд баялгийн эзэн  
27. Замбал- Эд баялгийн эзэн 
28. Даяндээрх /Авир/- Монгол орны Хөвсгөл аймгийн уул хаданд оршигч ертөнцийн тэнгэр, 
Монголын шарын шашны нийт бусын сахиус болсон. 
29. Доржшүгдэн /Базарбиг/- Богд ламын Яруу үндэсний шашны тусгай сахиус 
 



1. Jey Tsongkhapa 
2. Buddha Shakyamuni 
3. Nagaraj 
4. Medicine Buddha 
5. Avalokiteshvara /Buddha of Compassion/ 
6. Manjushri /Buddha of Wisdom/ 
7. Vajrapani /Buddha of Power/ 
8. Vajrabhairava /Yamantaka/ 
9. Naro Khechari /Vajrayogini/ 
10. Hayagriva 
11. Kurukulle 
12. Green Tara 
13. White Tara 
14. Sarasvati 
15. Marichi 
16. Red Wealth Dakini 
17. Bujinlham Buddha of children and fertility 
18. Lion-Head Dakini /Simhamukha/ 
19. Palden Lhamo Magzor Gyalmo 
20. Dharmaraja 
21. Vaishravana 
22. Mahakala 
23. Begtsey 
24. Gopai Lha 
25. White Mahakala 
26. Ganapatti 
27. Five Deity Mandala of White Jambhala 
28. Avira 
29. Vajrawega /Dorje Shugden Dharma Protector/ 


