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ӨГҮҮЛЭХИЙН УЧИР 

YIII зууны үеийн Эртний Энэтхэгийн их бандида 
Шантидэва буюу Шивалха гэгээний зохиосон санскрит 
хэлнээ "Бодичарияавадара", төвд хэлнээ "Жанчүв сэмбийн 
жодба-ла жүгба", монгол хэлнээ "Бодисадын явдалд орохуй" 
хэмээх Бурханы шашны гүн ухааны сонгодог бүтээлийг 
Монголчууд бүр XIY зууны үеэс төвд, монголоор үзэн 
танилцаж, уншиж судалсаар ирсэн уламжлалтай билээ. 

"Номт гурван улс" хэмээх Хутагт Жагар, Цаст Төвд, 
Умар Их монголд Бурханы шашны сургаал номлол 
дэлгэрэхийн хирээр дорно дахины түүх соёлын давхар хэлхээ 
холбоо тогтож, эдүгээ "Амьд Энэтхэг" хэмээн өрнө дорнын 
номын мэргэдэд нэр цуу авсан Монгол оронд "Бодисадын 
явдалд орохуй" хэмээх эл зохиолыг орчуулж, тайлбарласаар 
ирсэн сайхан уламжлал жишээг дагаж, Гандантэгчэлин 
хийдийн номын шавь Өндөр гэгээн Занабазарын нэрэмжит 
Бурханы Шашны Их Сургуулийн багш, төвдөч, орчуулагч 
Түмээхүүгийн Булган эл нэгэн номыг сэдэн туурвиж бүтээн 
хийсэн нь "Бодисадын явдалд орохуй" хэмээх эл бүтээл 
болно. 

Эл номд "Бодисадын явдалд орохуй" хэмээх 
зохиолын судрын хэлний хэт үгчилсэн, хэтэрхий утгачилсан 
уламжлалт орчуулгаас арай өөр, хуучны номч багш нарын 
судрын аман орчуулга гэдэг үг утгын найрыг оновчтой 
сайхан болгосон нэгэн зүйл орчуулгын дэг маяг, уламжлан 
ирсэнд түшиглэж, орчин цагийн өрнийн хэлэнд орчуулсан 
шинэ туршицыг харгалзан Бурханы шашны дотоод ухаан, 
гүн ухааны нэрийтгэл томъёо, хатуу хэцүү үг ухагдахууныг 
сонгон оноож, бас ч дэлгэр сайхан нээж тайлбарласан 
алдартай төвд тайлбар сэлтийг холбон үзэж, XIX-XX зууны 
эхэн үе гэхэд Буриадын газар Лувсанринчин (Сумадирадна), 
Дэлгэрийн Галсанжамба, Төгөлдөрийн Галсанжамба нарын 
номын мэргэдийн Монгол орчуулгын уламжлалд гаршин 

хэрэглэгдэх болсон зөвхөн толгой тэгшлэх чимэг үгсийг 
уг мөр шадын эхэнд оруулан шүлэглээд, бусадтаа үгийг 
нэмэх хасах, өөрчлөх, солих зэргээр төдийлөн гар хүрэлгүй 
төвд эхийн найрыг дагуулан орчуулдаг тэр уламжлалыг 
барьсхийж орчин цагийн боловсролтой хүмүүсийн үзэх 
мэдэх ухах онохын байр байдалд нийцүүлэн бас ч хатуу хэцүү 
заримыг зөөлрүүлэн, хэт хуучин аг баригдсан хальс бүрхэвч, 
хүрээ хявцаанаас нь гарган орчуулах зарчмыг барьжээ. 

Ламтан Т.Булган эл номынхоо "Шастирын тухай 
өгүүлэхүй" хэмээсэн удиртгал өгүүлэлдээ "Бодисадын явдалд 
орохуй" зохиолын утга санааг бүлэг бүрээр нь товч 
тайлбарлан өгүүлж "Цогт Шантидэва гэгээний товч намтар 
оршвой" хэмээсэн зохиогчийн нь намтрыг төвд хэлнээс 
орчуулан оруулсны дээр, "Бодисадын явдалд орохуй" 
хэмээхийн уг төвд эх үүн дээр орчин цагийн Монгол хэлэнд 
өөрийн шинээр хийсэн орчуулга болон Чойжи-Одсэр 
бандидын судрын хэлний үгчилсэн орчуулгыг хожим нь 
Билигийн далай Шээравжамц эвлүүлснээс 
Б.Я.Владимирцовын 1929 онд Ленинградын газар 
хэвлүүлснийг тэр хэвээр нь хуулбарлан хавсаргаж мөн 
"Бодисадын явдалд орохуй" доторхи Бурханы шашны ухаан, 
гүн ухааны чиглэлтэй зарим үгийн тайлбар, шашин номын 
холбогдолтой үгс, зарим нэр томьёоны монгол-англи цэс, 
уг зохиолын IX бүлэг "Билиг барамидын аймгийн" ухахуй 
бэрх утгын оньсыг Оргиочийн (Өргөөч) лам 
Лувсанбалдангийн тайлбарыг дагаж задлан хуваасан утгын 
нарийвчлал зэрэг гурван зүйл дагалдууллыг оруулжээ. 

Эл ном нь "Бодисадын явдалд орохуй" хэмээх 
Бурханы шашны сонгодог бүтээлийн үг утгыг шинжлэх, 
монгол орчуулгын уламжлал холбооны асуудлыг судлах, 
улмаар Бурханы шашны судлалд эх бичиг, сурвалжийн чухал 
ач холбогдолтой бүтээл юм. 

Доктор, профессор Л.Хүрэлбаатар  
1998 оны 5 дугаар сарын 13. 
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ШАСТИРЫН ТУХАЙ ӨГҮҮЛЭХҮЙ 

"Бодисадын явдалд орохуй нь агуу их явдал хийгээд 
гүн их үзэл хоёулангий нь  зарлигласан мөн" 

Цахар гэвш Лувсанчүлтэм 

"Бодисадын явдалд орохуй" хэмээх эл шастир нь 
бүддийн гүн ухааны сонгодог бүтээлийн нэгэн бөлгөө, 
Энэхүү алдарт бүтээлийг ҮIII зууны үед Энэтхэгийн их 
бандида Шантидэва гэгээн санскрит хэлнээ туурвисан 
бөгөөд тэр цагаас эхлэн Хутагт Энэтхэг, Цаст Түвд болон 
Умрын их Монгол зэрэг эртний түүх соёл, ном эрдэм, шашин 
шүтлэгт улс орнуудын ард түмний оюуны нэгэн зул, 
онцгойлон суралцах увидас эрдэм болон өдгөө хүрч иржээ. 

Монголчууд энэхүү шастирыг эх хэлнээ орчуулах, 
тайлбар сэлтийг туурвихын сацуу тухайн үедээ боловсрол 
эрдмийн газар болж байсан сүм хийд, дацан сургуулиудад 
суралцан судлах эрхэм гол номын нэгэн болгож ирсэн 
уламжлалтай билээ. Энэхүү шастир нь орчуулга, тайлбар 
сэлтээр дамжин өвлөгдсөнөөр барахгүй, "аман орчуулга" 
буюу "Эшийн дамжлагаар" уламжлагдан багшаас шавьд 
дамжин өнөөг хүрч ирсэнийг тэмдэглэхгүй өнгөрч болохгүй. 

"Хоёр хэлийг өгүүлэгчийн эрхт" дуун хөрвүүлэгч 
Чойжи-Одсэр XIY зууны үед анх монгол хэлнээ орчуулан 
тайлбар хийснээс хойш монголын үе үеийн мэргэд орчуулж 
хөрвүүлэх, элдэв тайлбар сэлтийг хийж ирснээс дурдвал: Их 
хүрээний бичээч цорж Агванцэрэн, Илдэн бэйлийн хошууны 
эрдэмтэн цорж Агвандамба, Содов гавж буюу Шива 
Ширээт, Чойнзин цорж, Ойрадын Зая бандида 
Намхайжамц, Урьдын гүүш Билгүүн далай Шэйравжамц, 
Оргиочийн (Өргөөчийн) лам Лувсанбалдан зэрэг болой. 

Эртний түүхт эл шастирыг суралцан судлах буянт 
үйлс үргэлжилсээр өдгөө хүрч ирэхүйд монголын 
эрдэмтэн мэргэд, оюун сайт сэхээтнүүд болоод дээдийн ном, 
оюуны их эрдмийг эрхэмлэгч хэн бүхэн түүнийг эрдэм 
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судлалын хүрээнд оруулан, шинжилэн судлах зэргээр сайн 
номлолын усны үргэлжлэлийг залгуулсаар ирсэн 

буянтай бөлгөө. Эл шастир нь хамаг амьтныг зовлонгоос 
ангижруулан хамгийг болгоогч Бурханы хутагт байгуулах 
эрхэм зорилго бүхий их хөлгөний гол ёсны агуу их явдал 
буюу " арга" хийгээд гүн их үзэл буюу "билиг" хоёрын 
үүднээс шүтэн барилдуулж "бодисадын явдалд орохуй" 
хэмээх энгийн бөгөөд гүн утганаа шингээн айлдсан сонин 
гайхамшигт сайн номнолын шим мөнийг олон мэргэдийн 

онч айлдвар тэргүүтэн гэрчлэх буюу. 

Шастирын анхдугаар бүлэгт их хөлгөнөө орохуйн 
үүд болсон боди сэтгэлийг эгүүсгэхийн тулд түүний тус 
эрдэм, мөн чанар зэргийг айлтгахын ялдар бага, дунд 
төрөлхтний судлах бодрол бясалгалын орныг, тухайлбал 
ертөнцийн мөнх бус чанар, энэ чөлөө учралт шүтээнийг 
олохуйяа бэрхтэй, үйлийн үрд ухаарах зэргийг удиртгал 
болгон ийн айлджээ. 

Эл чөлөө учирал үүнийг олохуйяа машид бэрхтэй 
Энгүй амьтны тусыг бүтээх чадлыг эрхшээсэн тул 
Эдүгээ хэрвээ энд л эс бүтээвээс 
Эцэс хойшдоо үүн лүгээ учирна гэж хаана байх(1.4) 
Түнэр харанхуй шөнө үүлэн завсраас 
Түргэн зуур цахилгаан гялбахуй адил 
Тэрчилэн Бурханы хүчээр л хааяа нэгтээ 
Тив ертөнцөд буяны сэтгэл заримдаг төрюү(1.5) 

Гэгээрэхүйн дээд хутаг буюу Бурханы хутагт хүрэх мөрд 
орохуйяа эхлэн боди сэтгэлийг эгүүсгэх хэрэгтэй хэмээн 
зарлигласан бөгөөд "Боди сэтгэл гэдэг нь хамаг амьтны 
тусад Бурханы хутгийг эгээрэх сэтгэл" хэмээн Майдарын 
гэгээн "Илт онохуйн чимэг" бүтээлдээ айлдсан зэргээс ухвал 
энэ сэтгэл нь өөрийн зовлонгоос илүү өрөөл бусдын зовлонд 
үл тэсдэг, өөрийн хэргээс илүү өрөөл бусдын хэргийг эрхэм 
дээдэд тавьсан, өөрөөн жаргахын оронд өрөөлийг 
жаргуулахыг л юунаас илүүд үздэг ийм нэгэн гэгээн сэтгэл 
ажээ.Эндээс үзвэл ер их бага хүн гэдэг биений том жижиг 
юм уу , эд хөрөнгийн их багаас бус, угтаа бол ухааны хэрц 
дээр ,  тодруулбал  өөрийн  тусаа  чухалчлахаас  

7



www.buddhism.mn 

илүү өрөөл бусдын тусыг илүүд эрхэмлэх хоёр бодлын 
ялгамжаагаар дэнслэгдэх жудаг ёстойг ухааруулж байна. 

Энэ ертөнцийн хамаг амьтан зовохыг хүсдэггүй, 
зөвхөн жаргахыг горилох ялгалгүй жамтай бөгөөд харин 
тэрхүү жаргах учиг нь өөрөөс илүү өрөөл бусдыг хэмээх энэ 
боди сэтгэлд л гавьяарх хийгээд эл сэтгэлийг эрхшээвээс л 
сая өнөөх мөнхийн хүсэл эгээрэл амгалангийн дээд хутаг 
олох гүн нарийн учир утгыг: 

Оёоргүй орчлонгийн түмэн зовлонгоос гэтлэх болоод 
Олон амьтныг аюулаас аврахыг хүсэх ба  
Түмэн амгалан буман жаргалыг эдлэхийг горливоос л 
Тэнсэлгүй боди сэтгэл ямагтыг хэзээд бүү орхисугай(1.8) 
Асралт боди сэтгэл мэндэлсэн тэр л агшнаа  
Амаргүй сансрын гянданд хоригдон энэлэгсэд  
Амгалан ажрагсдын хөвгүүн хэмээн өгүүлэгдээд  
Аяа, ертөнцийн тэнгэр хүмүүний мөргөлийн орон болюу 

(1.9) хэмээжээ. 
Дэд болон гутгаар бүлэгт боди мөрийн замд орж 

эрдэм номыг суралцахуйяа харшлах шалтгаан-нүгэл 
хилэнцээ наминчлах ба зохилдох шалтгаан-буяныг хураах 
хэрэгтэйг ухааруулан авралын гурван орноо итгэл аврал 
одуулах, тахих, сайн буянд даган баясах. зэргийг ийн 
үзүүлжээ. 

Тэрхүү эрдэнийн сэтгэлийг эзэмшихийн тул  
Тэрчилэн залрагсад ба хиргүй тунгалаг чухаг  
Дээдийн ном хийгээд Бурханы хөвгүүд сэлт 
Далай эрдмийн орон нугуудыг сайтар тахисугай (2.1)  

Хэзээ бодийн зүрхэнээ хүртэл  
Бурхан боди дор итгэмүй  
Тэрчилэн ном хийгээд бодисадын  
Чуулган дор итгэмой (2.26) 

Эргүү мунхагт дарагдсан би бээр  
Элдэв нүгэлд даган баяссан зэрэг  
Элдэв гэм тэднээ ухаж мэдээд  
Энэрэлт танаа зүрхний мухраас наминчилмуй (2.29)  

хэмээжээ. Мөн тэрчлэн мөнх бусыг санаж үргэлжид буянд 
шамдахыг сургамжлан: 
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Өнөөдөр лав үл үхнэ хэмээн 
Өег цатгалдан суух зохисгүй 
Миний үхэх тэр л цаг 
Магад ирэх нь дамжиггүй (2.58) 
Хилэнц нүглээс зовлон төрнө 
Хэрхэн түүнээс гэтэлнэ хэмээн 
Өдөр шөнөгүй үргэлжид би 
Энэ ямагтыг сэтгэвээс зохистой (2.62) хэмээн айлджээ. 
Дөтгөөр бүлэгт боди сэтгэлтэй болчихоод бодисадын 

явдлаа, суралцах буянаа үл доройтуулах, түүнийг улам дээш 
арвижуулахын тул нисванисын дайснаас сэрэмжлэхийн 
тухайд ийн айлджээ. 

Энэ адилын чөлөөг олчихоод 
Эрхгүй буянд дадаж би эс чадваас 
Үүнээс илүү хуурмаг ч үгүй 
Үүнээс илүү мунхаг ч үгүй (4.23) 
Ханьцашгүй их амгалан жаргаланд 
Хамаг сэтгэлээс зочноор урьчихаад 
Амьтан бүхнийг мэхэмдэн үйлдвэл 
Амгалан заяанд яаж одох билээ (4.6) 
Гагц амьтны амгалан жаргалыг 
Гацааж бусниулахад сүлбэрэх тул 
Гэгээт хөх огторгуй сацуу 
Гэгэлзэх амьтны амгаланг бусниулахыг хэлэх юун(4.10) 
Миний нисванисын дайсан тэр 
Магад өнө удаан эхлэл төгсгөл үгүй 
Машид дайсан бусад бүгдээр энэ мэт 
Манийг чадах бус бөлгөө (4.32) хэмээжээ. 
Тавдугаар бүлэгт боди сэтгэлээ улам батад барин, 

бодисадын явдал, зургаан билиг барамидад суралцахын тулд 
урьд үзүүлсэн зам мөрийн утгыг ахин дахин санан дурдахуй 
хийгээд ухаж ойлгох сэтгэл чухал болохыг үзүүлээд, 
шагшабадын барамидад суралцах ёсыг дэлгэрэнгүй 
номложээ. 

Үл мартан санан дурдахуй ба учирыг олж 
ухамсарлахуй хоёр сэтгэл нь бодисадын суртгаалийг сахихад 
тун чухал нөхөр болохыг сануулан: 
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Хотол санан дурдахуйн аргамжаар 
Хохь сэтгэлийн заанаа аргамжваас 
Хамаг аюул үгүй болоод 
Хотол чуулган бүхэн гарт орюу   (5.3) хэмээгээд 

аюул зовлон бүхэн чухам юунаас үүдэлтэй болохыг : 

Аймшигт тамын мэс сэлтийг Алин тухайлж хэн бүтээв 
Асан дүрэлзэгч газар шороог хэн үйлдэв?  
Аюулт галын очис юунаас гарав? (5.7) хэмээн 
асуугаад: 

Хамаг тэдгээр бүгд ялгалгүй 
Хилэнцэт сэтгэлээс үүдсэнийг Бурхан номнов 
Хэр тийм болохоор гурван ертөнцөд 
Хилэнцэт сэтгэлээс ангид аюул хаана ч үгүй (5.8) 

хэмээн хамаг зовлон бүгд хилэнц нүглээс гардаг болохыг 
ухан ойлгуулсан байна.Тиймд зовлонгийн шалтгаан болсон 
муу сэтгэлээ сайтар барьж чадвал цаашид сайн жаргал 
гарахын үндэс эхлэхийг сануулан: 

Тэр мэт өөрийнхөө сэтгэлийг л 
Сайтар барин сайтар сахисугай 
Сэтгэлээ сахихуйн заншил ёсноос ангид 
Элдэв олон заншил ёсоор юу хийх (5.18) хэмээгээд: 
Галзуу сэтгэлийн их зааныг 
Гагц номт сэтгэлийн их багананд 
Алдууралгүй сайнаар бөхлөөд 
Ажигласугай түүнийг байгаа хүчээрээ (5.40) 

хэмээн муу сэтгэлийн "заанаа" үргэлжид санан дурдахуйн 
аргамжаар аргамжаад, ухамсарлахуйн ухаанаар ажиглан 
буян номын зүгт "бэхлэн" номхотгохыг чухалчлан 
зарлиглажээ. Энэ бүлэгт чинадад хүрэхүй буюу барамидын 
тухай эхлэн өгүүлэх бөгөөд өглөгийн чинад хүрэхүй гэдэг 
нь юу болохыг тайлбарлан: 
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Ач үр сэлтэс хамаг байгаа бүгдээн  
Алин хамаг амьтнаа өгөн чадах сэтгэлийг л  
Алимад өглөгийн чинад хүрэхүй (17)хэмээн зарлиглав.  
Ачит тэр нь сэтгэл ямагт болой (5.10) хэмээснээс үзхүл, 
өглөгийн чинад хүрэхүй гэдэг нь өглөгийн эдээр баян 
байхдаа бус, хамаг байгаагаа харамлалгүй өгч чадах сэтгэлээ 
судлах боловсруулах, тийм чадалтай   сэтгэлийг эрхшээх 
явдал мөн гэдгийг нотлон үзүүлжээ Чингээд   шагшабад 
болоод   тэсэхүй    барамидын   утгыг   ийн   айлджээ. 

Алив газраа загас тэргүүтнийг 
Алах үгүй болой тэдгээрийг хэмээх 
Асар тэвчихүйн сэтгэлийг л төгсгөвөөс (сая) 
Ариун шагшабадын чинад хүрэхүй хэмээжээ(5.11) 
Огторгуй сацуу тэрсүүд амьтан 
Огоот тэдгээрийг дийлж яахин барах 
Орь гагц уринт сэтгэлээ л дарваас 
Олиггүй дайсан бүхнээ дарсантай адил (5.12) 
Энэ дэлхийг ширээр бүрсү хэмээвээс 
Эн тэнцэх шир хаанаас олдох вэ. 
Эрхбиш гутлынхаа л улыг ширлэчихвэл 
Эгээ л хамаг дэлхийг ширлэсэнтэй адил буюу(5.13) 

хэмээжээ. 

Тэрчилэн бодисадын бие, хэл сэтгэлийн үйл явдалаа 
хэрхэн хянамгай үйлдэхийг маш дэлгэр үзүүлсэнээс эш 
болговоос: 

Алин миний сэтгэлд тачаангуй хийгээд 
Ааг омог босохуйн тэр цагт 
Алин үйлийг бүү үйлд, өгүүлэхийг ч бүү үйлд 
Аяа тэгээд мод мэт оршиж үйлд (5.48) 
Амьтныг нүдээр харахуйн цагт 
Амьтан эднээ дулдуйдан би 
Авралт бурхан болно хэмээн 
Асран энэрэхүйн харцаар үзсүгэй (5.80) хэмээсэн буюу: 
Бодисадва хүн эс суралцах 
Бодитой ном тэр хаана ч үгүй 
Боловсорсон тэр адилын мэргэдэд 
Буян үл болох нь хаана ч үгүй (5.100) хэмээсэн буюу 
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Зургадугаар бүлэг буюу тэсэхүйг үзүүлсэн бүлэгт 
бодисадын явдлын нэгэн гишүүн болсон тэсвэрийн сэтгэлийг 
судлан, түүний чинад хүрэхүйн арга зам тэргүүтнийг 
дэлгэрэнгүй үзүүлжээ. Чингэхдээ тэсэхүйн сэтгэлийн 
харшлах шалтгаан уринт сэтгэлийн гэм эргүүг танин мэдэх, 
тэсэж чадсаны тус эрдмийг санахын үүднээс тайлбарласан 
аж. Урин сэтгэлийг гэм нүгэл ихтэйг: 

Алин мянган галавт хураасан  
Ариун өглөг болон бурхан тахисан зэрэг  
Алин сайн буян тэр бүхнийг  
Адгийн гагц урин дарж үйлдюү (6.1)  

Аймшигт урингийн хадааст сэтгэлтэй бөгөөс  
Алд сэтгэлийн амгаланг ч үл эдлэх буюу  
Амгалан болоод баясгаланг ч үл олоод  
Амрах нойр үл хүрэн ая тавгүй болюу (6.3) 

Атгаг урин адилын нүгэл үгүй  
Алин тэсэхүй адилын хатуужил үгүй  
Аяа, тиймийн учир тэсэхүйд хичээж  
Асар олон зүйлээр дадуулж үйлд (6.2) хэмээгээд зовлон 
ирэхүйд уурлаад ямар ч тус үл болох, харин түүний оронд 
учир шалтгааныг мэдэж уужуу тайван сэтгэлээр хандаж 
тэсэж гарваас л буян болох учиртайг: 

Учир зовлон юу тохиолдлоо ч надад  
Уужуу сэтгэлээ л бүү цөвтүүлсү  
Уурлаад уурлаад хэрэг юу бүтэх  
Улам буян минь л доройтох (6.9)  

Хамаг гэмт юу байгаа хийгээд  
Хилэнц нүгэл элдэв зүйл  
Хотол тэр бүгд шалтгаанаас нөхцөлд юү  
Хэзээд тэр өөрийн эрхээр болох ч үгүй болой (6.25) 
хэмээгээд: 

Хэрвээ засрах учиртай аваас 
Хэдүй түүнээ уурлахуй хэрэг юун (засрах учраас) 
Хэрвээ засрах учиргүй аваас бас 
Хэдүй түүнээ уурлахын тус юун (6.10) (засрахгүй учраас) 
                                          12 

хэмээн учирлан айлджээ. Тэсэхүйг сэтгэлийг зовлонг аян 
зөнд авагч тэсэхүй сэтгэл (12-22), номонд магадлалыг 
эрхшээгч тэсэхүй сэтгэл (23-35), хорлол үйлдэхүйд үл аюун 
тэсэхүй сэтгэл (36-126) хэмээх гурван гол хэсэгт хуваан, 
Оргиочийн ламын тайлбарт тодорхой өгүүлжээ.Тэсэхүй 
сэтгэлийг бясалгаснаар чухам ямар эрдэм олох, ямар үрийг 
эрхшээхийн тус эрдмийг өгүүлсэн шүлгүүдээр (127-134) 
илэрхийлж: 

Энэ ямагт тэсэхүй Бурханыг баясуулж үйлдэгч мөн Эрхгүй 
өөрийн хэргээ үнэнээр бүтээгч мөн Энгүй ертөнцийн 
зовлонг арилгагч энэ ямагт бөгөөд Энэ адил тул үүнийг л 
үйлдсүгэй (6.127) Хүлцсэнээр энэ ертөнц гоо үзэсгэлэнт 
хийгээд Хэцүү өвчин үгүй, бас яруу алдарт болоод Хэзээ 
ямагт машид урт наслах хийгээд Хүрдэн эргүүлэгч хааны 
амгаланг ч эдлэх болюу (6.134) хэмээн айлджээ. 

Долдугаар бүлэгт хичээхүй сэтгэлийг судлан чинад 
хүрэхүй арга ухааныг айлдсан. Чингэхдээ хичээхүй 
сэтгэлийн буруу тал болсон залхууг тэвчих ёсон, түүний 
ерөндөг болсон хичээхүй сэтгэлийг эгүүсгэхүйн хүч гэсэн 
хоёр үндсэн хэсэгт голлон айлджээ. 

Хичээхүй хэмээх нь буянаа эрмэлзэх болой 
Харшлах зүгийг номнож үйлдсү түүний  
Алимад мууд шунагч залхуу хийгээд  
Алин өөрийгээ басан халшрахуй болой (7.2) 

хэмээсэн нь хичээхүй сэтгэлийн мөн чанар болоод түүний 
буруу тал залхуугийн мөн чанарыг товч хураангуйлан 
өгүүлээд цаашид дэлгэрүүлэн тайлбарласан аж. 
Амирлангуйн амгалант амтнаа согтсон залхуу (3-14), муу 
үйлд шунасан залхуу (15-16), буянаас хойргоших 
залхуу( 16-30) гэсэн гурван залхуу сэтгэлийн мөн чанар 
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болоод тэдгээрийн гэм эргүүг тайлбарлажээ. 

Амирлангуй амгалангийн амтанд согтуурагч  
Амт нойрондоо шунахайран урамшин  
Аяа тэгээд сансрын зовлонд үйл уйссаар  
Атгаг залхуу лавтай төрмү (8.3) 

хэмээсэн нь ертөнцийн диян юм уу, бага хөлгөний дияныг бясалгаж 
түр нэг амгалантай хутгийг олоод, тэр олсондоон ханаж залхуурвал, 
цаашид олон амьтны тусыг бодохгүй, зөвхөн өөрийн амгалан 
жаргалдаа сатайрах аваас боди хутагт хүрэхийн их саад болохыг 
дээрхи утганаа багтаан айлдаад: 

Баясгалангийн хэмжээлшгүй шалтгаан болсон 
Буянт дээдийн номноо эрхэмлэн эс баясчихаад 
Зовлонгийн шалтгаанаар алгасрах хийгээд  
Зуурдын инээдэм наргианд юунд баясна вэ? (7.15) 

хэмээн амгалангийн үүд болсон дээдийн номыг орхичихоод, элдэв 
зовлонгийн шалтгаан болсон хуран үймээн, хэрэггүй дэмий яриа, 
дэл сул явдлаар хэрэгтэй насаа алгасруулах нь зохисгүй бөгөөд 
орхих хэрэгтэйг ийн шаардан: 

Миний Бурхан болдог хэзээ хэмээн 
Бэрхшээн үл үйлдэх бөгөөд... (7.17) 
Хамаг уйтгар алжаасыг арилгагч 
Боди сэтгэлийн морийг унаад 
Амгалангаас амгаланд зорчихуйд 

Ухаантан хэн бээр халшрах вэ (7.30) хэмээн сайн амгалан, сайн заяа 
бүхэн гарахуйн үүд болсон боди мөрд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр 
шулуудан орохын тул өөрийгөө голохгүй, бэрхшээлээс халшрахгүй, 
буянд дурлан сайнаас хойргошихгүй байхыг уриалан дуудаж тийн 
өгүүлжээ. 

Наймдугаар бүлэгт бясалгахуй сэтгэлийн чинад хүрэх арга замыг 
эрхэмлэн зарлигласан агаад бясалгахуй сэтгэлийг эзэмших чухал 
хэрэгтэй болох учир шалтгаан (1-2), тэрхүү сэтгэлийг эрхшээхийн 
үндэс болсон сэтгэл 

 

14 

тогтоож сурахад харшлах зүгийг тэвчихүй ба зохилдох 
шалтгааныг бүтээхүй (3-89), чухам юу бясалгах ёсон гэсэн 
үндсэн гурван утганаа багтаасныг Оргиочийн лам 
тайлбартаа айлджээ. Бясалгахуй сэтгэлийг эзэмшихийн гол 
зорилго нь сансрын зовлонг үүсгэгч нисванис муу сэтгэлээ 
дарах агаад чингэхийн тулд түүний харшлах шалтгаан 
болсон "тийн алгасрал" тэргүүтэн буруу сэтгэлээ танин 
бариад бие болоод сэтгэлээ ертөнцийн элдэв хуран үймээн 
ба элдэвт дурлах атгаг шуналаас буцааж "аглагт" тогтоож 
барихуйд зорих ёстой болохыг: 

Тэр мэт хичээхүйг эгүүсгэчихээд 
Сэтгэлээ төвлөрүүлэн ( тогтоон) тэгш агуул 
Сэтгэл тийн алгасарсан хүмүүс 
Нисванисийн соёоны завсар оршюу (8.1) 
Би хийгээд сэттэлийг аглаг болговоос 
Тийн алгасарал үл чадах мөн 
Тэгээд ертөнцийг тэвчээд 
Тийн сэжиг атгагын огоот орхих мөн (8.2) хэмээн 

зарлиглажээ. Энэ бүлэгт Шантидэва гэгээн боди сэтгэлийг 
эгүүсгэх эрхэм чухал арга болсон "өөрийгөө бусад лугаа 
арилжихуй сэтгэл" -ийг бясалгах их увдисыг зарлигласан 
нь сонин гайхамшигт нэгэн бөгөөд ерөөс боди сэтгэлийг 
эгүүсгэх хоёр увдис эрхэмлэгдэн ирсний нэг нь Гэгээний 
энэхүү увдис, нөгөөх нь Жову гэгээний "учир шалтгааны 
долоон гишүүнт увдис" ажээ. 

Гэгээн бясалгахуй ёсоо хоёр зүйлээр чухалчлан 
зарлигласан нь өөрийгөө бусад лугаа тэнцүүлэн бясалгахуй 
ёсон (89-113), өөрийгөө бусад лугаа арилжин бясалгахуй 
ёсон (112-187) бөлгөө. 

Гэгээн бээр "өөрийгөө бусад лугаа арилжихуй" 
хэмээх боди сэтгэлийг бясалгах увдисыг тайлбарлан: 

Ертөнцөд амгалан юу буй  
Тэр бүхэн бусдыг жаргуулах сэтгэлээс төрюү. 
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Ертөнцөд зовлон юу буй 
Тэр бүхэн өөрийгөө жаргаах хүслээс уршигдюу (8.129) 
Өөрийгөө (гэх) гэмтэй, өрөөл бусад (гэх нь) 
Эрдмийн далайд ухаарч үйлдээд 
Би өөрийгөө хэмээх бодлоо огоот орхиод 
Бусдыг авах сэтгэлийг бясалгаж үйлд (8.113) 

гээд өөрийгөө энхрийлэн барихуй нь хамаг гэм буруу бүгдийн үүд 
болох, харин өрөөл бусдыг энхрийлэн барихуй нь хамаг эрдмийн далай 
болно гэдгийг ухаж таниад, бусдыг орхидог шигээ, өөрийгөө л гэдэг 
өчүүхэн атгаг бодлоо ясал орхиод, түүний оронд өөрийгөө энхрийлдэг 
шигээ өрөөл бусдыг хайрлах өр нимгэн сэтгэл хоёрыг "арилжихуй" хэмээх 
утганаа шингээн анхааран авахуйн увдис мөнийг нотлоод: Олныг 
номлохуйн хэрэг юун 

Нялхас өөрийн тусыг үйлдэх 
Бурхад бусдын тусыг зохиохуй 
Энэ хоёрын ялгааг шинжилсүгэй (8.130) 
Өөрийн жаргалаа бусдын зовлонгоор 
Үнэхээр арилжиж эс үйлдвээс би 
Бурхан ямагт үл болох бөгөөд 
Орчлонд хэзээ ч жаргах үгүй болой (8.131)хэмээн 

энэхүү боди сэтгэлийг бясалгахуйн тус эрдэм эгүүсэх арга ухаан зорилгыг 
айлджээ. Чингэж боди сэтгэлийг бясалгасны дараа сансрын зовлонгийн 
үндэс болсон мунхаг сэтгэл, буруу үзэл тэргүүтнээ буцаахын тулд төв 
үзэл, хоосон чанарыг онохуй билиг нотыг бясалган судлах хэрэгтэй 
болохыг ийн айлджээ. 

Тиймд түйтгэр хилэнцээ арилгахын тулд  
Тэрсүү буруу замаас сэтгэлээ буцааж  
Төв үзлийн орноо үргэлжид ба  
Тэгш бясалгаж үйлдсү би (8.187) хэмээжээ. 

Есдүгээр бүлэгт. Гэгээн бээр билиг барамидын ухааныг 
эрхэмлэн зарлиглажээ. Энэхүү билиг барамид 
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болвоос хоосон чанарыг оносон билиг оюуны нэр бөгөөд 
эл ухааныг эзэмшсэнээр, сая хамаг зовлонгийн үндэс болсон 
балай мунхаг тэргүүтэн нисванисын аюулаас гэтлэн хамаг 
оршихуй болоод эс оршихуйн жинхэнэ мөн чанарыг илт 
болгоох билгийн чинад хүрдэг учиртай болохыг шастирын 
эхний бүлэгт: 

Эдгээр хамаг гишүүн бүхнийг  
Эрхэм билгийн тухайд Бурхан номнов  
Иймд энэлэл зовлонгоо амирлуулахыг  
Эгээрэн хүсвээс билгийг эгүүсгэсүгэй (9.1) хэмээн айлдсан 
байна. 

Эл   утгыг   улам   тодотгон   Оргиочийн   лам 
Лувсанбалдан бээр "Өвөр бусдын орчлонгийн хамаг 
зовлонг чухал амирлуулахыг хүсвээс хоосон чанарыг онох 
билгийг эгүүсгэн үйлдсүгэй" хэмээжээ. Энд өгүүлэн буй 
хоосон чанар хэмээгдэх нь оргүй хоосон юм уу бөгөөс угт 
учиргүй зүйл бус, харин хамаг оршихуй ба эс оршихуйн 
үндэснээ шүтэн барилдахуйн шалтгаанаар нөхцөлдөн 
ажирагч сонин гайхамшигт төв үзлийн орон агаад түүний 
үгээр хэлж үсгэнээ буулгах төдийхнээр ухаарах орон бус ч, 
асрал энэрэлт боди сэтгэлийг эгүүсгээд алдалгүй суртгаал 
сэлтийг сахин, амьтнаа ялгалгүй өглөг буяныг үйлдэн, алин 
тэгээд шагшабад, хүлцэхүйг сайтар туурвихын   дээр төв 
үзлийн ухааныг судлан, хоосон чанарыг онох нарийн оньс 
арганаа ухаанаа үзүүрсгэвээс төв үзлийн орны эрдэнийн их 
тивд хүрэх учиртайг энэ дашрамд дурдсу. Хоосон чанарыг 
"бодгалийн би үгүй хоосон чанар"" номын би үгүй хоосон 
чанар" гэж хоёр ангилжээ. 

Оргиочийн лам бээр эл бүлгийн утгыг дараах үндсэн 
гурван хэсэгт хуваасан агаад нэгдүгээрт нирваан хутгийг 
олохуйяа хоосон чанарыг онох билгийг эгүүсгэх аргыг 
үзуүлэх (9.1), хоёрдугаарт хоосон чанарыг онох билгийг 
эгүүсгэх аргыг үзүүлэх (9.57-150), гудгаарт хоосон чанарыг 
онох билиг эгүүсгэхүйеэ шамдахыг үзүүлэх (9.151-167) 
эдгээр ажээ. 
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Эл бүлгийн утгыг онохуйяа тус болуужин хэмээхийн үүднээс Оргиочийн 
ламын тайлбараас бүлгийн доторхи утгыг хуваарийг хавсаргасныг 
эрхэм та болгоох ажаам. 

Чингэж дор өгүүлсний адил нирваанд хүрэхүйеэ хоосон 
чанарыг онох нь зайлшгүй болохыг үзүүлээд, удаа нь хоосон чанарыг 
онох аргыг тун дэлгэрэнгүй айлдсан нь Гэгээний янагуухуй ба үнэмлэхүй 
хэмээгдэх хоёр үнэний агуулгын "бодрол бясалгал", тогтсон таалалт болоод 
тэрсүүд үзэлт тэргүүтний өвөрмөц таалал, өнгө ялгамжаа, өөнтөг 
хэтийдэл зэргийг засаж тодруулсан "сэтгэхүйн ухаарал" хийгээд төв 
үзлийн орон болсон хоосон чанар буюу "бодгалийн би үгүйг онохуй" 
болоод "номын (мэдэгдэхүүн) би үгүйг онохуйяа" хэрэглэх "түлхүүр 
ухаан" (нутлахуй ухаан) зэрэг нь бүрнээ гэрчлэх бөлгөө. Энэ бүхнийг 
егүзэр, эгэл буюу Бурханы гүн ухаан,   ертөнцийн ухаан хоёрын 
хооронд ном хаялцах хэлбэрт оруулан   нутлахуй ухааны олон аргаар 
баяжуулан айлдсан нь нэгэн онцлог буюу. 

Шантидэва гэгээн нь төв үзлийн аймгийн бүтээлчин бөгөөд тэр 
үзлийнхээ үүднээс номнож тайлбарласан аж. Дээр дурдсан хоёр үнэн 
болоод егүзэр болоод эгэлийн үзэл онолын талаар: 

Янагуухуй(42) хийгээд үнэмлэхүй(43) хэмээх 
Хоёр үнэн нь эдгээр болой 
Үнэмлэхүй нь ухааны (эгэлийн) орон бус 
Ухаан нь янагуухуй хэмээмой (9.2) 
Егүзэр(44) хийгээд эгэл(45) хэмээн 
Ертөнцөд хоёр зүйл буй 
Эгэл ертөнцийг болвоос 
Ертөнцийн егүзрүүд дарах бөгөөд (9.3) 
Егүзэр хэдий ч ухааны хэрцдээр 
Дээш дээшээ ялгармой 
Үрийн тухайд ажиглалтгүй мөн 
Хоёул зөвшөөрөх үлгэрээр жишсү (9.4), ийн үзүүлжээ. 
Эл бүлгийн гол хэсэг нь хоосон чанарыг онох аргын 

тухай зарлиг бөгөөд тэрхүү арганаа суралцахад "бодгалийн 
би үгүйн чанар"-ыг ухаарахаас эхлэх бөгөөд энэ нь өөрийгөө 
өөрөөсөө хайх зэргээр шинжлэхүй арганаа холбогдон илрэх 
учиртайг: 

Шүд болоод үс хумс би биш 
Яс болоод цус ч би биш 
Нус бас бор шар ч би биш 
Шар ус бөөлжис ч би биш (9.57) хэмээх тэргүүтнээр 

тайлбарлаад, үүний дараа "номын үгүй чанар"-ыг ухаарах 
аргыг, үзүүлсэн агаад чингэхдээ өөрийг бүрэлдүүлэгч 
өөрөөс бусад хүчин зүйлүүд дээр тулгуурлан шинжлэх 
аргыг, тухайлбал бие, амсуурга, сэтгэл, ном /мэдэгдэхүүн/ 
дөрвөн дээр тулгуурлан: 

Хөл булчин бие чинь биш 
Гуя ба бүсэлхий ч бие биш 
Ходоод, гэдэс, нуруу ч бие биш 
Өвчүү болоод мөр ч бие биш (9.78) хэмээх 

тэргүүтнээр тайлаад мэдэгдэхүүн гэгч өөрөө үнэнээр бүтсэн 
огтхон ч үгүй, нэр төдий бөгөөд гэхдээ огт оргүй хоосон 
бус, харин мэдэгдэхүүн, мэдрэхүй хоёрын харилцан 
шүтэлцээнээс тийм нэр төдий агуулагдах учир бүрэлдсэн 
хоосон чанарт болохыг: 

Мэдэгдэхүүнээс өмнө ухаан аваас  
Юунаа зорьж тэр төрөх вэ.  
Мэдэгдэхүүн болоод ухаан хамт төрвөөс  
Юунаа зорьж тэр төрөх вэ? (9.104)  

Хэрвээ мэдэгдэхүүн хойно нь аваас  
Тэр цагт ухаан хаанаас төрөх  
Энэ адилаар мэдэгдэхүүн бүгдийг  
Төрөхүйг онож эс болмой за (9.105)  

Мэдэгдэхүүн ба мэдрэхүй хоёр  
Харилцан шүтэлцдэг нь үнэн мөн тул  
Тэр мэт алдаршсанаа дулдуйдан  
Тийн  болгоож хамгийг  айлдвай  (9.108)  ийн 
тодорхойлжээ. 
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Энд өөрт төрсөн нэгэн санааг хэлвэл хоосон чанар 
гэдгийг зөвхөн мэдэгдэхүүн буюу оршихуйн саванд багтааж 
болохгүй бөгөөд учир нь энэ маань өөрөө оршихуй болоод эс 
оршихуй хоёуланг багтаасан, өөрөөр хэлбэл хоёулангийн үндсэнд 
ажрах огторгуй адил түгээмэл чанарт бөгөөд яг энэ шижмээс 
үзэхүл, бидний маргадаг матери ба ухамсарын онолын 
харилцаанд өөрчлөлт зайлшгүй гарах болуужин хэмээн 
төсөөлөх бөлгөө өчүүхэн би. 

Шантидэва гэгээн хоосон чанарыг онох аргын 
нутлахуй ухааны түлхүүрээр шинжилж болохыг тодорхой 
үзүүлсэн бөгөөд үүнээ нэгдүгээрт үндэс нөхцөлийг 
шинжлэгч "очирт цацлын түлхүүр" (9.115-142), хоёрт мөн 
чанарыг шинжлэгч "шүтэн барилдахуйн түлхүүр" (9.142-
144), гутгаарт "Оршихуй, эс оршихуй, төрөхүй, эс төрөхүй 
түлхүүр" (9.145-150) эдгээр ажээ. 

Оргиочийн ламын тайлбарт эхний түлхүүрийн 
тухайд бодитой зүйлсийг жишээнд татаад, тэдгээр үнэнээр 
бүтээгүй бөгөөд учир нь тэд үнэнээр өөрсдөөсөө бүтсэн бус, 
бусдаас ч үнэнээр бүтсэн бус, өвөр буюу бусад хоёулаас ч 
үнэнээр бүтсэн бус хийгээд ерөөс учир шалтгаангүй бүтсэн бус 
тул хэмээн тайлбарлажээ. 

Энд бодит зүйлс нь үнэнээр бүтээгүй болохыг 
нутлагч нь "шалтгаангүй болвоос төрөхүй" гэдэг түлхүүр 
бөгөөд энэ цаанаа "учир шалтгаанаас нөхцөлдөн орших" 
учираас л үнэнээр бүтээгүй буюу хоосон чанартай болохыг 
нутлах түлхүүр болж байгааг: 

Тиймд тэр мэт ажиглаваас  
Учир шалтгаангүй нь хаана ч үгүй  
Тус тусдаа юм уу, хурж үйлдсэн  
Шалтгаан бүгдээр шалтгаангүй орших бус (9.141), ийн 
айлджээ. 

Хоёрдугаар нутлах түлхүүр хамаг үзэгдэл бүхэн 
харагдах үзэгдэх нь үнэн мэт авч, үнэнээр бүтээгүй нь илбэ 
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мэт бөгөөд эл учир нь өвөр хоорондоо шүтэн барилдахуйн 
чанарт хэмээн нутлан үзүүлж: 

Шалтгаан бусдаас ирсэн бус 
Орон бусад руу одох бус 
Мунхгаар үнэн хэмээгдсэн тэр бүгд 
Илбэнээс ялгаа юу байна даа (9.142) 
Илбээр хувилгасан алин хийгээд 
Учир шалтгаанаар хувилсан алин 
Тэр нь хаанаас ирсэн хийгээд 
Хаашаа одохыг шинжилж үйлдсүгэй (9.143), ийн 

айлджээ. 
Гутгаар түлхүүр нь үнэнээр бүтээгүй чанарын байгаа 

нь бодитой төрөөгүй, байхгүй нь ч бодитой төрөөгүй гэдэг 
утгаас нэхэж нутлан, Гэгээн бээр: 

Бодитой бүтсэн болвоос 
Шалтгааны хэрэг юун байх  
Хэрвээ тийн бүтээгүй болвоос 
Шалтгааны хэрэг юун байх (9.145) 

Ажиглаваас амьдын энэ ертөнц дээр  
Алин чухам үхэж байгаа юм бэ  
Бодитой төрсөн нь бодитой төрсөн алин  
Баттай садан алин, баттай элгэн нь алин   (9.153) хэмээн  
айлдсанаа тэргүүтэн хос бус хоосон чанарыг онох холч 
төв онолын эгшгийг хотол амьтны тусд дуурсгасан их 
буянаа даган баясаад, даруй түргэнээ даамай гүн утгыг олсон 
билигийн чинад хүрэх буян чуулган хурах болтугай хэмээн 
ерөөл талбиму би. 

Аравдугаар бүлэг нь үндсэндээ энд хураасан буянаа 
амьтны тусад зориулан, бусдад өгөх ёсноо суралцах зэргийг 
дэлгэрэнгүй үзүүлэх тэргүүтнээр өглөг барамидийн ухааныг 
дэлгэр номносон ажээ. 

Ийнхүү эл шастир нь "Бодисадын явдалд орохуй" 
Хэмээх эл нэрийн дор их хөлгөнөө орохуйн үүд хэмээгдэх 
боди сэтгэлийг мэндлүүлэхүй болоод мэндэлсэн түүнээ 
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доройтуулалгүй улам арвижуулахын тул өглөг, шагшабад, 
тэсэхүй, хичээхүй, бясалгахуй зэрэг бодисадын "агуу их 
пдал" тэргүүтнээр улам дэгжээн хөгжөөж, ялангуяа хамаг 
эовлонгийн язгуурыг үлдэн хөөгч хоосон чанарын оногч 
чинад билиг тэргүүтнээ суралцах зэргээр " гүн гүнзгий үзэл 
онол"-ыг судлах буюу, товчлон хэлбэл их хөлгөний арга 
билиг хоёрыг сүндлэн хослуулж, хамгийг болгоогчийн хутаг 
гэгээрэхүйн чинад хүрэх зам мөрийн аньс бүхнийг хураасан 
их товчоон ажээ. Энэ утгыг Нагаржуна гэгээн: 

Боди сэттэл их эрдэнэ түүний  
Бодитой эс төрөөгүй нь төрөх бөгөөд  
Бодитой төрсөн нь хэзээд үл доройтоод  
Булт дээш дээшээ арвижих болтугай хэмээн ерөөж нэгэнтээ 
зарлиглажээ. 

Өчүүхэн миний бие өтгөс мэргэдийн энэ адилын агуу 
ухааныг лутлан буулгахуй чадал мөхөс нэгэн бөгөөд сайн 
золын эрхээр нэгэн удаа Дээрхийн гэгээн багшийн " 
Шашин шүтдэг ч бай, шүтдэггүй ч бай, хойд урд насанд 
итгэдэг ч бай, итгэдэгтүй ч бай, гагцхүү асрал нигүүлсэхүй 
сэтгэлийг эрхэмлэн үздэггүй хүн ер үгүй бөлгөө" хэмээн 
айлдсан зарлигийг ухан адан суухуйяа, энэрэн нигүүлсэхүй 
сэтгэл, туүн дотроо өөрөөс илүү өрөөл бусдын хэргийг 
чухалчлагч тэрхүү боди сэтгэл төрвөөс л хүн адгууснаас 
ялгагдах нэгэн сонин гайхамшиг болоод, ерөөс хүмүүн заяа 
чөлөө учиралт шүтээнийг олсны хэргийг бүтээх их увдис, энэ 
насны ээж тэргүүтэн хамаг амьтны ачийг хариулан чадах 
"Мөнхийн рашаан" болуужин хэмээн түүнээ бишрэх буяны 
сэтгэл өдөөгдөөд түүний ялдар цаглашгүй ачиг ээжийнхээ 
буянаар сайн буяны садан лугаа учран, сайн ном энэ адилын 
рашааныг сайхь дээдсийн аман гэгээнээс хүртэн явахуйяа  
төрсөн урьдын нэгэн хүсэл горил сэргэх зэрэг учирал 
тохиолын сайн учигаас барилдан, энэхүү aгyy бүтээлийн 
орчуулга төдийг оролдон, энэ цагийн суслэгч сонирхогч 
олон түмнээ, энэ цагийн бичиг үсэгнээ буулган хүргэх 
"зөрүүд" хөдөлсөн минь энэ төдий боловч, өөpөө эс 
оносон, эргүү буруу ухсан, эргэлзэж сэжиглэсэн зэргээс 

эрхэм зарлигийн утгыг будангуйруулсан зэрэг эндэл 
буруугаа наминчлан учирыг өчиж айлтган шастирын тухай 
өгүүлсэн товч тэмдэглэлээ өвдөрлөөд: 

Сайн буян цаглашгүй арвидан  
Саруул билгийн гэгээ өнө бадрах болтугай хэмээн ерөөл талбиму би. 

Т.Булган 
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ЦОГТ 
ШАНТИДЭВА ГЭГЭЭНИЙ ТОВЧ 

НАМТАР ОРШВОЙ 

 
Итгэлт Манжушри лугаа мөн чанар ялгалгүй, их хонсим 

бодисадва Лодоймисадва буюу цогт Шивалха (Шантидэва) хэмээн 
огоот алдаршсан тэрбээр Хутагтын орны Дорждангаас баруун этгээдэд 
орших Юүлхор Мосан хэмээх газар эцэг Гэви Гочоо,эх Дорж 
налжормаан хувилгаан хэмээгдэх нэгний хөвгүүн болон мэндэлжээ. Гэви 
Гочоо хэмээх алдартай байсан ба зургаан сүүдэртэй байхдаа нэгэн Бүтээлчин 
багшид шавилан Манжушрийн бүтээлийн аргыг айлтган тарни урин 
залахуйд шамдаснаар өнө удалгүй Манжушри бурхны нигурыг болгоон, 
номын увдис олныг хүртжээ. 
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 Хаан эцэг нь таалал төгсөхүйд албат иргэд нь 
түүнийг хааны ширээг залгамжлахыг хүсэн соёрхол 
талбихуйд олон төрөлдөө бодисадын явдалд суралцан дадаж 
туйлд хүрсний дээр орчлонгийн хотол чуулганаа шуналгүй 
нэгэн хэдий ч нутаг орны албат иргэдийн сэтгэлийг хангахын 
тулд зөвшөөн болгоожээ. Маргааш ширээнд суухын урьд 
шөнө зүүднээ түүний суух суудлын дээр Манжушри суугаад: 
"Хүү минь энэ чинь миний суудал. Би чиний буяны садан 
багш мөн. Чи бид хоёр нэгэн суудал дээр суух нь огт 
зохисгүй" хэмээн айлдсан ба Дара эх өөрийн нь ээжийн адил 
дүрээр залран буцалсан халуун ус толгой руу нь  юүлэхэд 
хөвгүүн юунд чингэхийг асууваас, Дара эх "Хаан төр болвоос 
тамын халуун усан барагдашгүй мөн тул чамд авшиг хүртээж 
буй мөн" хэмээхүйд, хаан төрийг барьж болохгүйг 
болгоогоод тэр шөнөө өөр зүгт оргон зайлжээ. Чингээд 
хорин нэг хоног дээрээ нэгэн модны дэргэдэх булгаас ус 
уухаар очихуйд гэнэт дүүрэн устай   бумба барьсан нэгэн 
бүсгүй хүрч ирээд юу хийж байгааг асуухад ус уух гэж 
байгаагаа хэлж гэнэ. Бүсгүй энэ усыг ууж болохгүйг хэлээд 
бумбатай уснаасаа өгөөд ойн гүнд суугаа нэгэн      егүзэрт 
хүргэж өгчээ. Түүнээс их хөлгөний олон ном увдис хүртэн 
бясалгаснаар "өөрөөс илүү бусдыг энхрийлэх бодийн сэтгэл" 
завсаргүйгээр сэтгэлд төрсөн бөлгөө. Басхүү тогтоол, 
самбагаа, самади тэргүүтэн онолын эрдэм хэмжээлшгүйг 
эрхшээжээ. 

Егүүзэр тэр нь Манжушри бурхан, эмэгтэй нь Дара 
эх байсан бөгөөд тэр хоёр үргэлж дэгтрэн дэмжиж хэзээ 
хүссэн цагт нь нигур болгоодог ажээ. Тэгээд амьтны тус 
зохихоор зүүн зүгт залран, тэрсүүд нэгэн лүгээ тэмцэн 
зохиож, рид хувилгаанаар номхотгон амгалан дор 
байгуулжээ. Чингээд бурханы шашинд хэрхэн тус болох 
Хэмээн болгоон, хаан Дүгжин хэмээхийг номхотговоос л 
олон амьтан хийгээд шашинд тус болохыг болгоогоод, 
Жагарын зүүн зүгт заларчээ. Тэр цагт Жагарын зүүн зүгийн 
их хаан Сэнгэ-Ава хэмээх умрын Балба орноос Дорнын 
Далай хүртэлх газар орныг эрхшээлдээ оруулсан нэгэн 
байсан бөгөөд Гэгээн бээр хаан Дүгжинг номхотгохын тулд 
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хааны албатын дунд орж урлахуйн ухааны эрдмийг дэлгэрүүлэн 
зохиожээ. 

Нэгэн удаа энэ нутгийн тэрсүүд хүмүүс цуглан хааны эд баялгийг 
дээрэмдэхээр завдаж буйг мэдээд хааныг хамгаалахаар ам авчээ. 
Тэрбээр өөрийн биендээ ядам бурхны мутрын тэмдэг болох нэгэн 
модон сэлмийг хадгалж явдаг агаад түшмэл нар түүнийг нь үзээд 
хаандаа модон сэлэмнээс өөр байлдах юмгүй байж дамшиглав хэмээн 
айлтгахад, хаан уурсан сэлмээ үзүүлэхийг шаардтал, хэрвээ гаргавал 
бурхан хилэгнэнэ гэжээ. Хаан бүр гайхаж хилэгнэх ч гайгүй үзэх чухал 
гэж гэнэ. Тэгвэл та нэг нүдээ аньж бай гээд сэлмээ гаргатал түүний гэрэлд 
хааны нэг нүд сохорчээ. Хаан түргэнээ хүлцэл өчиж чухаг дээд гуравт 
аврал одуулан их буян үйлджээ. Түүнээс хойш хаан төрийг номт ёсоор 
тэтгэх болоод номын суурь хорин зүйлийг тогтоохоор зарлиг 
буулгажээ. Чингээд гэгээн бээр Налиндрын хийдэд морилжээ. 

Бандида Жалбилха багшаас сахил хүртэн гурван аймаг савын 
номонд суралцан мэргэдийн туйлд хүрчээ. Ялангуяа Манжушри 
бурхнаас ном эрдэм шууд сонсон судар тарни увдис олныг хүртжээ. Тэнд 
байхдаа олон бандида нартай хамт суун, гадна дотны алгасрал 
бүхнийг орхин дотроо номоо болгоон нэгэн үзүүрт сэтгэлээр шамдан 
өндөр онол эрдмийг олжээ. Тэрбээр "Хотол суртгаалын 
хураангуй", " Хотол судрын хураангуй " тэргүүтэн бодисадын 
агуу явдлыг заасан шастирыг туурвижээ. 

Өөрийн болоод бусдын урьд хойд зуун төрлийг мэддэг, илт 
мэдэл хийгээд рид хувилгаанаар газар оронд торолтгүй зорчих 
тэргүүтэн дотроос боди мөрийн зэргийн олон эрдмийг эрхшээсэн 
боловч, гадна талын явдал нь үргэлжид идээнийг идэх, өдөр шөнөгүй 
хэвтэх, өтгөн шингэн мөр үзэхээс өөр сонсох бясалгахын алиныг эс үйлдэх 
тул "Бисүгаа" буюу "Гурван хур мэдэлтэн" хэмээн алдаршжээ. 

Тэр цагт илт мэдэлгүй хуврагуудаас хуврагийн үйл 
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болвоос гурван хүрдний үйлд хичээх мөн атал, Бисүгаа энэ 
мэтээр амьтны сүжгийн идээг идэх нь зохисгүй хэмээгээд 
хуврагийн хүрээнээс хөөх нь зүйтэй хэмээлджээ. Чингэхдээ 
хааны хөвгүүн учраас ширүүлэн хөөж болохгүй учир судар 
уншуулахаар болгоод уншиж эс чадваас шалтаглахаар 
зөвшилцжээ. Чингэхэд Гэгээн бээр би яаж чадна вэ хэмээн 
цааргалахад, дахин дахин шаардаж өндөр суудал засан судар 
уншуулах болжээ. Чингээд тэд Налиндрийн хуврагуудын 
дунд өндөр ширээ засаад ширээн дээр гарахаа ч мэдэхгүй 
цаадах чинь хэмээлдэж байтал, Гэгээн rap дарах төдийд 
нөГөө өндөр ширээ намсан ирсэнд бүгд гайхжээ. Чингээд 
ширээний дээр залраад "Урьд гарсан номыг унших уу, урьд эс 
гарсныг унших уу" хэмээхэд, бүгдээр тарыг нь танихаар урьд 
уншаагүйг хэмээлдэхүйд, Гэгээн бээр: 

Аяа, номын лагшинг эрхшээгч амгалан ажрагсад 
ба хөвгүүн сэлт 

Алин мөргөвөөс зохистой бүхнээ бишрэн сөгдөөд 
Амгалан ажрагсдын хөвгүүний явдалд суралцах 

товчоог 
Авралт эш зарлиг ёсоор товчлон хурааж өгүүлсүгэй 

(1.1) хэмээхээс эхлэн: 

Алин бодитой болоод бодигүй бүхэн  
Ажиглах ухааны орноо үл орших болюу (9.34) хэмээх хүртэл 
айлдаад, дүр нь үзэгдэхгүй болон эгшиг нь дуулдсаар нисэн 
одохуйд, тогтоолыг олсон бандида нар үлдсэн зарлигийг 
ухаандаа тогтоож авсан гэдэг. Тэндээс Диланга нутагт 
багтдаг Галинга хэмээх балгадад залрахуйд гурван бандида 
очиж заллага айлтгасан хэдий ч Гэгээн эс зөвшөөрөн 
"Хотол судрын хураангуй","Хотол суртгаалын хураангуй" 
хэмээх ном миний сууж байсан байшингийн тотгоны завсарт 
бандидын нарийн үсгээр бичсэн буй гэж айлджээ. 

Гэгээн Балжирэ хэмээх газар заларч байхдаа Тэрсүүдийн 
багш Шадгар хэмээгч огторгуйд Шиварийн хот мандал 
зурсныг их салхи гарган үлээж, тэрсүүдийн багш тэдгээрийг 
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далайн чинадад хийсгэсэн зэрэг рид хувилгааныг үзүүлэх зэргээр 
тэрсүүдийг буцаан дээдийн номын ёсыг дэлгэрүүлэн зохиосоор зуун насны 
сүүдэр зооглосон гэдэг. 

Шивалха гэгээн нь эрхэм зарлиг бүгдийн тааллыг төгс гүйцэд 
ухаарсан бөгөөд өөрөөс илүү бусдыг энхрийлэх их нигүүлсэхүй сэтгэл 
төгөлдөр агаад зөвхөн өөрийн тусыг хэзээ ч үл хайхран, бусдын сайн 
сайхан тус амгаланг үргэлжид туурвигч, ялангуяа ханьцашгүй егүзэрийн 
машид цацралгүй явдлын үүднээс их хөлгөний мөрийг төгс зохиогч ямагт 
болой. 

Өлзий хутаг орших болтугай. 

 

БОДИСАДЫН ЯВДАЛД 
ОРОХУЙ 

Энэтхэгийн хэлнээ: Бодичарияавадара  
Түвдийн хэлнээ: Жанчүвсэмбижодва ла жүгва 
Монголын хэлнээ: Бодисадын явдалд орохуй 

1 БҮЛЭГ. Боди сэтгэлийн тус эрдэм 

Хамаг бурхан хийгээд бодисадва танаа мөргөмү. 

1.Аяа, номын лагшинг эрхшээгч  
Амгалан ажрагсад ба хөвгүүн сэлт 
Алин мөргөвөөс зохистой бүхнээ бишрэн сөгдөөд 
Амгалан ажрагсдын хөвгүүний явдалд суралцах 

товчоог 
Авралт эш зарлиг ёсоор товчлон хурааж өгүүлсүгэй 

2. Эрт урьд эс гарсныг энд өгүүлэх бус 
Эвлүүлж найруулах эв дүй ч надад үгүй 
Энгүй бусдын тусыг санах нь ч надад үгүй ч 
Эрхгүй сэтгэлдээ л ижилсүүлэхийн тулд үүнийг 

туурвису би 

3. Огоот буянд дадахын тул миний сүжгийн хүчин 
Ойшоон эдгээрээр түр ч атугай арвидсан болвоос 
Омтгой над адил хувь сацуу бусад бүгдээр 
Онцгойлон хэрэв зээ үзвээс л тустай болъюу 

4. Эл чөлөө учирал(2) үүнийг олохуйяа машид бэрхтэй 
Энгүй амьтны тусыг бүтээх чадлыг эрхшээсэн тул 
Эдүгээ хэрвээ энд л эс бүтээвээс 
Эцэс хойшдоо үүн лүгээ учирна гэж хаана байх 
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Бодисадын явдалд орохуй 
 
 

1. Боди сэтгэлийн тус эрдэм

5. Түнэр харанхуй шөнө үүлэн завсраас 
Түргэн зуур мэт цахилгаан гялбахуй адил 
Тэрчлэн Бурханы хүчээр л хааяа нэгтээ 
Тив ертөнцөд буяны сэтгэл заримдаг төрьюү 

6. Тэр мэт буяны чадал үргэлжид өчүүхэн 
Тэнцэшгүй хилэнц хүч ихтэй, бас барагдашгүй 
Тэр мэтийг төгөлдөр боди сэтгэлээс ангид 
Төгс буян бусад сүрээрээ дарж яахин чадах 

7.Оройн дээд сартвахи нугууд үүнийг л тустай хэмээн  
Олон галавт онцгой таалан зохиожээ.  
Осолгүй олон амьтны чуулган бүгд үүгээр л  
Омтоггүй амгалангийн оройд хүрдэг учраас буй за 

8.Оёоргүй орчлонгийн түмэн зовлонгоос гэтлэх болоод  
Олон амьтныг аюулаас аврахыг хүсэх ба  
Түмэн амгалан буман жаргалыг эдлэхийг горливоос л  
Тэнсэлгүй боди сэтгэл ямагтыг хэзээд бүү орхисугай 

9. Асралт боди сэтгэл мэндэлсэн тэр л агшнаа 
Амаргүй сансрын гянданд хоригдон энэлэгсэд 
Амгалан ажрагсдын хөвгүүн(3) хэмээн өгүүлэгдээд 
Аяа ертөнцийн тэнгэр хүмүүний мөргөлийн орон болъюу 

10. Алтанд урвуулагч эмийн эрхэм зүйл адил 
Ариун бусын энэ биеийг Бурханы лагшнаа 
Алдалж баршгүй их эрдэнэ болгон хувиргагч тул 
Ашид боди сэтгэлийг бататган дээш барьсугай 

11. Олон амьтны ганц сартваахи осолгүй ухаанаар 
Ончирч сайтар тодлоод онцгойлж цэгнэсэн тул 
Оёоргүй амьтны зовлонгоос салахыг хүсэгчид 
Омтоггүй бодь сэтгэлийг машид баттай барьсугай 
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12. Алин бусад буян бүхэн зэгс адил 
Ач үрээ гаргаад доройтдог л 
Адилшгүй боди сэтгэлийн найлзуур модон 
Ашид үрээн өгөөд үл барагдан арвижму 

13. Эрэлхэг баатарт дулдуйдваас их аюул адил 
Эгнэж барагдашгүй их хилэнцийг үйлдсэн ч 
Эрслэж шүтвээс л хоромхон зуур гэтлэж болох 
Энгүй түүнээ сэхээтнүүд юунд үл шүтнэв 

14. Тэрбээр их хилэнцийг цагийн эцсийн гал мэт 
Төдөлгүй нэгэн агшнаа хуйхлан чадах 
Түүний тус эрдэм цаглашгүй болохыг 
Тэгш асралт Майдар, ухаант Манибадраад номлов 

15. Боди сэтгэл(4) түүнийг товчлон хурааваас 
Бодитой хоёр зүйлд оноон таних ба 
Бодийг хүсэхүйн сэтгэл хийгээд 
Боди дор орохуйн сэтгэл ямагт болой 

16. Одохуйг хүсэх хийгээд одохуй хоёрын 
Онцлог ялгааг мэдэн үйлдэх адил 
Онц мэргэд тэр хоёрыг 
Ончийг зэрэгчлэн таниарай 

17. Бодийг хүсэхүйн сэтгэлээс л 
Бодитой сансарт буян их төрөвч 
Басхүү боди дор орохуйн сэтгэл адил 
Буян үргэлжид тогтох бусаа 

18. Алин тэргүүлшгүй амьтны язгуур 
Алгасалгүй бүгдийг гэтэлгэхийн тухайд 
Алдралгүй үл няцах сэтгэлээр хэн нэгэн 
Алжаалгүй үүнийг үнэхээр авбаас 
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19. Тэр цагаас эхлэн нойрсон буйд ч 
Тэгээд бас сэрэмж алдсан ч буяны чадал нь 
Тасралтгүй үргэлжлэн улам нэмэгдсээр 
Тоолшгүй огторгуй сацуу машид дэлгэрмой 

20. Эл сэтгэл лүгээ зохилдох сэлтийг 
Эрхэм Субуражийн айлтгасан судраа 
Энэлэн яднасан амьтны тусад 
Эрхэт сайтар ажрагсад номлосон болой 

21. Амьтан хүний толгойн өвчин төдийг 
Амирласугай хэмээн санах төдийд ч 
Ач тус хүргэсэн сэтгэл төгс болоод 
Адилтгашгүй буян төгөлдөр болох бөгөөс л 

22. Хамаг амьтан нижгээд нижгээдийн зовлон 
Хэмжээгүй бүгдийг арилгахыг хүсэх хийгээд 
Хамаг амьтан нижгээд тэр бүхнээ 
Ханьцашгүй эрдмийг бүтээх сэтгэлийг хэлээд яахав 

23. Ачит аав ээж хэн боловч 
Асралт энэ адилын сэтгэл хэнд буй 
Асурь тэнгэр, арш тэдгээрт ч 
Алин Эсэрва түүнд ч энэ адил буй билүү 

24. Амьтан тэдгээрт урьд өмнө нь 
Алин өөрийн тусд ч энэ адилын сэтгэл 
Амгалан зүүдэндээ ч эс зүүдэлсэн тул 
Ашид бусдын тусад хаанаас төрөх 

25. Их эрдэнийн ялгамжаат энэ сэтгэл л 
Эрт урьд төрөөгүй сонин гайхамшигт нэгэн 

мэндэлвэй 
Элдэв бусад нугуудад өөрийнхөө тусад ч  
Эс гарсан тул амьтны тусад ч яахан санах 
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1. Боди сэтгэлийн тус эрдэм 

26. Алин хамаг амьтны баясгалангийн уг 
Ад биш тэдний зовлон анагаагч эм 
Ачит их эрдэнийн сэтгэлийн буянг 
Алдалж хэрхэн хэмжиж барах 

27. Тусалъюу хэмээн сэттэсэн төдийд л 
Тугуулагсдыг тахиснаас ч үлэмж гарах тул 
Тоолшгүй хамаг амьтан бүгдийн 
Тус амгаланг хичээхийг хэлээд яахав 

28. Зовлонгоос гэтлэхийн хүсэл байвч 
Зовлон түүндээ л эргээд ороолдъюу 
Амгаланг хүсэвч мунхгийн эрхээр 
Атаат дайсан мэт амгалан юугаа бусниулъюу 

29. Амгалан жаргалаар үгүйрсэн хийгээд 
Алимад зовлонгоор дүүрсэн тэднийг 
Ашид амгалангаар үргэлжид цэнгүүлээд 
Алин зовлон бүгдийг таслаж үйлдээд 

30. Балай мунхгийг үлдэн хөөгч 
Боди сэтгэл лүгээ ханьцах буян хаана буй  
Буяны садан тэр адил ч хаана буй  
Буянт бинавад ч тэр мэт хаана буй 

31. Додомдож дэгжээсний ачийг хариулан 
Дотночилж түр ч атугай сайшаах зохистой тул 
Тухайлалгүй сайтар үйлдсэн 
Туст бодисадвааг хэлэх юун 

32. Атга төдий амны идээг найруулаад 
Агшин төдийд амьтнаа өглөг үйлдээд 
Агсамнан өдрийн хугасад бардамнавч 
Агуу буян үйлдлээ хэмээн ардууд түүнийг магтнам 
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II БҮЛЭГ. Нүглээ наминчилахуй.

33. Даягаалшгүй олон амьтныг цаг үргэлжид 
Дээд бурхадын ханьцашгүй амгаланд байгуулаад 
Дэнсэж сэтгэлдээ санасан бүхнийг төгсгөгч 
Даамай үргэлжийн өглөгийг хэлэх хэрэг юун 

34. Алин энэ адилын өглөгийн эзэн бодисадваад 
Алдаж муу сэтгэлийг гаргаж үйлдвээс л 
Атаат муу санааны тоогоор галавт 
Аюус тамд оршино хэмээн Бурхан зарлиглав 

35. Харин сэтгэл машид сүжиглэн үйлдвээс 
Хойшдоо үр нь үлэмж арвижих болъюу 
Хөвгүүн бодисадва нарт аньс ихтэй тул 
Хилэнц үл гаран буян аяндаа арвижмой 

36. Асралт сэтгэлийн дээд эрдэнэ тэр 
Ашид баттай мэндэлсэн түүний лагшнаа мөргөөд  
Алимад зовлонг үйлдсэн ч амгаланд барилдуулагч  
Ашдын амгалан гарахын орон түүнээ итгэмой 
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1. Тэрхүү эрдэнийн сэтгэлийг эзэмшихийн тул 
Тэрчлэн залрагсад ба хиргүй тунгалаг чухаг 
Дээдийн ном хийгээд Бурханы хөвгүүд сэлт  
Далай эрдмийн орон(5) нугуудыг сайтар тахисугай 

2. Алин буй цэцэг жимс хийгээд 
Алин буй эмийн зүйлсүүд 
Алин буй ертөнцийн эрдэнэс 
Алин буй сэтгэлд зохист ариун усан 

3. Эрдэнэсийн их уулс, тэрчлэн 
Тааламжит ой цэцэглэг ба аглаг орон 
Цэцгэн хээт найгасан найлзуур хийгээд 
Мөчрөө дэвссэн сайн жимст модон алин 

4. Ертөнцийн тэнгэр тэргүүтнээ ч үнэр анхилсан 
Хүжис хийгээд галбарвасан ба эрдэнийн модон 
Өөрөө боловсорсон тариа ургац ба 
Өөр бас тахиваас зохист чимэг сэлт 

5. Линхуа чимэгт нуур цөөрөм болоод 
Сэтгэлд аятай эгшигт галуу сэлт 
Хязгааргүй огторгуй эн сацуу 
Хэмжиж баршгүй тэр бүхнийг 

6. Сэтгэлдээ барин төрөлхтний дээд Бурхан 
Түүний хөвгүүн сэлтэс бүхнээ өргөснийг 
Дээдийн номын орон их нигүүлсэгч та 
Доорд намайг болгоон таалан соёрхму, эднийг 

7. Миний бие буян муут үгээгүй нэгэн тул 
Магад надад тахилын эд үгүй 
Машид тийм тул бусдын тусыг болгоогч минь 
Миний тусад нигүүлсэхүйн сэтгэлээр таалагтун, 

эднийг 
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8. Өчүүхэн би бээр Бурхан бодисадва та бүхнээ 
Өөрийн биеэн өнөд өргөж үйлдсүгэй 
Бодисадва дээдэс намайг авран соёрх 
Бишрэлтэйеэ, би таны боол чинь болсу 

9. Та бээр намайг таалалдаан багтааваас 
Там орчлонгоос үл аюун амьтны тусыг үйлдсү 
Түрүүчийн нүглээс баттай гэтлэх хийгээд 
Тэгээд бас хойшдоо ч үл үйлдсү нүглийг 

10. Анхилам тансаг үнэрт угаалгын орд харшнаа 
Арчмал тунгалаг хаст газар дэлхий жигдрээд 
Алтран гийсэн сэтгэлд зохист их эрдэнийн баганат 
Агуу гэрэлт сувдан лавир барьсны дотор 

11. Амгалан залрагсад тэдний хөвгүүдээ 
Ачит эрдэнийн бумбыг их үнэрт усан 
Арвин тансаг рашаанаар дүүргээд 
Аялгуут дуу ба хөгжмийн хамт лагшинд тань 

угаал өргөмү 

12. Адилтгашгүй хив торгоор та бүгдийн лагшинг 
Ариун тансаг үнэр халдаан арчму за 
Ая тэгээд танаа дуртмал сайхан өнгөт 
Агь тунамал үнэрт дээд баринтгийг өргөмү зэ 

13. Алин хөнгөн зөөлөн баринтаг хийгээд 
Алтан олон эрхэм чимэг тэдгээрээр 
Аврал хутагт Самандбадра, Манжушри хийгээд  
Ачит Арьяа Авалогда, Ишивари тэргүүтнийг чимсү 

14. Агуу гурван мянган ертөнцөд анхилсан 
Алин тэр л үнэрээр хамаг Бурханы лагшинг 
Алтны тунгаамлыг түрхэн түгээх адил 
Алтран туяарах тэднээр сүрчсү 

//. Нүглээ наминчлахуй 

15. Тахилын орны дээд Бурханаа 
Сэтгэлд зохист мандара, линхуа 
Удвал тэргүүтэн сайхан үнэрт бүхнийг 
Сэтгэлд зохист сайтар хэлхсэн эрхисээр тахиму 

16. Сэтгэл булаам тансаг үнэр түгээмэл түгсэн 
Сайхан үүлсийн чуулганыг тэднээ өргөмү 
Элдэв зүйл нигурын идээ унд сэлт 
Эрхэт тэнгэрийн зоогийг тэднээ өргөмү зэ 

17. Зэрэгцэн жигдрэгч алтан линхуа мэт 
Эрдэнийн зул тэднийг өргөмү 
Хүжсээр сүрчсэн тэгш газар дэлхийд 
Хүй тансаг сэтгэлд зохист цэцэгсийг дэлгэмү 

18. Хэмжээлшгүй орд харш, сэтгэл хөглөх эгшиг дуун 
Үзэсгэлэн бадарсан сувд эрдэнэсэн унжлага чимэг 
Даягаалшгүй огторгуйн чимэг болсон тэдгээрийг 
Дээд нигүүлсэхүйн чанарт танаа өргөмү 

19. Эргэн тойрон элдэв зохист чимгээр чимсэн 
Эрдэнийн үзэсгэлэнт алтан ишт шүхэр 
Үзвээс л гуа дүрст түүнийг тулснаар 
Үргэлжид бурхад танаа өргөмү зэ 

20. Тэгээд бас бусад тахилын чуулган 
Тансаг зохист яруу эгшиг хөгжмийн 
Амьтны халуун зовлонг сэрүүцүүлэгч 
Аль тэр үүлс зүг зүгт орших болтугай 

21. Дээдийн ном чухаг бүгд хийгээд 
Суврага болоод хөрөг лагшнаа 
Эрдэнэт цэцэг тэргүүтний хур 
Үргэлжид тасралтгүй буух болтугай 
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22. Манжушри тэргүүтэн бодисадва нар хэрхэн 
Магад бурхдыг тахин зохиосон адил 
Миний бие тэрчлэн залрагсад болоод 
Машид итгэлт бодисадва нарыг тахисугай 

23. Далай эрдэмт та нараа би 
Далай эгшиг дуугаар магтсу 
Эгшиг яруу магтаалын үүлэн 
Эгнэгт бат хотол хүртүгэй, тэднээ 

24. Алин хамаг гурван цагийн бурхад 
Авралт ном ба чуулганы дээдэст 
Алин хотол орны тоосны тоогоор 
Алд биеэрээ мөргөж сөгдмү, би 

25. Агуу боди сэтгэлийн шүтээн болсон 
Ариун суврага тэднээ мөргөмү, би 
Ачит убдини ба багш хийгээд 
Ариун дээд шагшабадат танаа мөргөмү 

26. Хэзээ бодийн зүрхнээ хүртэл 
Бурхан боди дор итгэмү 
Тэрчлэн ном хийгээд бодисадын 
Чуулган дор итгэмой(6) 

27. Хамаг зүг бүхнээ оршсон 
Тугуулсан бурхад бодисадва 
Их нигүүлсэхүйг эрхшээгч танаа 
Алгаан хамтатган өчих учир нь 

28. Тэргүүлшгүй цагаас сансар дор 
Энэ хийгээд бусад төрөл тутам 
Үл ухан өөрөөн үйлдсэн нүгэл буюу  
Өрөөл бусдаар үйлдүүлсэн нүгэл ба 
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29. Эргүү мунхагт дарагдсан би бээр 
Элдэв нүгэлд даган баяссан зэрэг 
Элдэв гэм тэднээ ухаж мэдээд 
Энэрэлт танаа зүрхний мухраас наминчилму 

30. Эрхэм дээд гурван эрдэнэ ба 
Эцэг эх багш бусад дор 
Энэ нисванисын эрхээр(7) л бие, хэл  
Эгээ бас сэтгэлээрээ эндэл хийснээ 

31. Олон эргүүгээр гэмтэн бологч 
Нүгэлт би бээр алив нүгэл (8) 

Машид барагдашгүйг үйлдсэнээ 
Хамаг сартвахи танаа наминчилму 

32. Хилэнцээ наминчлалгүйгээр би 
Хэзээ урьд нь үхэл егүүтгэх 
Үүнээс магад тонилохын тулд 
Үтэр түргэн авран соёрх 

33. Итгэхийн аргагүй үхлийн энэ эзэн 
Үйлдсэн, эс үйлдсэнийг үл харгалзан 
Өвчтөн болоод эрүүл хамгийг ч 
Гэнэт хөнөөх тул итгэх аргагүй 

34. Байгаа бүхнээ орхиод одох жамтай ч 
Бас тэр мэтийг би үл ухсан тул 
Садан ба садан бусын тусад  
Садаг нүгэл элдвийг үйлдэв 

35. Садан бус тэд ч үгүй болох 
Садан мөн тэд ч үгүй болох 
Би өөрөө ч нөхчих бөгөөд 
Бас хамаг бүгдээр нөхчимү зэ 
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Бодисадын явдалд орохуй 

36. Зүй бодитой амссан эдэлсэн алин 
Зүүд зүүдэлсэн лүгээ агаар нэгэн 
Өнгөрсөн бүгд үл үзэгдэж 
Өдгөө тэд зөвхөн дурсахуй орон болюу 

37. Түр нэгэн амьд ахуй энэ л цагт 
Төрөл садан, садан бус олон нөхчив 
Тэдний төлөө хураасан хилэнц 
Тэсэшгүй бэрх олон өдгөө буй 

38. Тэр мэт гэнэт нөхчинө хэмээн 
Тэнэг би эс ухсаны дээр 
Мунхаг, тачаангуй, урин бээр 
Муу нүглийг олонтаа үйлдэв 

39. Өдөр шөнө үл азнан 
Энэ нас үргэлж хомсдон 
Өөрөө нэмэгдэх нь үгүй тул 
Өөрөө би юунд үл үхэх 

40. Алин би хэвтэрт ороод 
Амраг садан эргэн хүрээлсэн ч 
Амин тасрахуйн зовлонг 
Аяа ганцаараа л эдлэмүй зэ 

41. Эрлэгийн элчээр эзлэгдэхүйд 
Элгэн садан хэн бээр туслах 
Тэр цагийн ганц аврал буян мөн ч  
Түүнийг харин эс үйлдвэй би 

42. Энхэр сэрэмжгүй би бээр 
Энэ мэт аюулыг үл мэдэн 
Мөнх бус энэ насны тулд(9) 

Машид их нүглийг магад үйлдэв 
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II. Нүглээ наминчлахуй 

43. Амиа таслуулахын газраа хүн 
Аргагүй өнөөдөр ч хөтлөгдөн туугдах бөгөөд  
Ам нь хатаж нүд нь бүлтэлзээд  
Аяа, урьдаас ангид үзэгдэх буюу 

44. Аймшиг ихт эрлэгийн элчийн 
Авир аашинд баригдсан 
Аюулт өвчнөөр нэрвэгдсэн 
Аяа, өтөл доордсыг хэлэх хэрэг юун 

45. Хэн л намайг энэ аюулаас 
Хэтийн сайнаар аварч үйлдэх хэмээн 
Хянан сэрэмжлэн нүдээн бүлтийлгээд 
Хэзээд дөрвөн зүгтээ авралыг эрэв 

46. Дөрвөн зүгтээ авралыг эс олоод 
Тэгээд үнэхээр цөхрөнгөө барав 
Тэрхэн даруйд аврал үгүй болохоор 
Тэр цагт би юу хийж чадах 

47. Тиймд амьтны итгэл ялгуугсан 
Амьтныг аврах тусыг туурвигч 
Аймшигт аюул бүхнийг дарагч танаа 
Эдүгээ энэ өдрөөс итгэмү би 

48. Сансрын аюулыг арилгагч 
Таны таалалын ном болоод 
Бодисадын чуулганаа 
Тэрчлэн үнэхээр итгэмү, би 

49. Сансрын аюулаас машид айн 
Самандбадраад өөрийгөө өргөмү би 
Манжушри дор өвөр ямагт бээр 
Өөрийн энэ биеэ өргөж үйлдмү 
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Бодисадын явдалд орохуй II. Нүглээ наминчлахуй

50. Эндүүрэггүй нигүүлсэхүй явдалт  
Итгэлт Хонсим бодисадва танаа  
Энэлэхүйн дуугаар уриму за  
Их нүгэлт намайг авран соёрх 

51. Хутагт Агшагарби бодисадва ба 
Гишдагарби бодисадва та бүхнээ  
Их нигүүлсэгч итгэлт бүхнээ  
Зүрхнээсээ аврал эрэн дуудмой 

52.Хэн үзвээс л эрлэгийн хааны  
Хилэнт элч сахиусан нарыг  
Хамаг зүг бүхнээ цочоон бутруулагч  
Базарвани танаа итгэмү, би 

53. Урьд таны зарлигийг үл дагав 
Өдгөө их аюулыг мэдрэв 
Танаа итгэн залбирмой 
Аюулаас түргэн авран соёрх 

54. Эгэл өвчин тусахуйн цагт 
Эмч оточийн үгэнд орох хэрэгтэй л  
Тачаангуй тэргүүтэн олон гэмт өвчнөөр  
Тужид энэлснийг хэлээд яах вэ 

55. Тэр гагц өвчин л замбутивийн 
Төрөлхтөн бүхнийг сүйтгэмү 
Түүнийг анагаах эм тан л 
Тал бүхэнд үл олдъюу 

56. Эрхгүй тэгээд хамгийг болгоогч 
Эвэршээл бүхнийг арилгагч отчийн 
Эрхэм зарлигийг үл дагаарай хэмээгч л 
Энгүй мунхаг бас муушаалын орон болоод 
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56. Өчүүхэн төдий халил хавцлаар 
Онц сэрэмжтэй явах хэрэгтэй атал 
Мянган бээр доош унаж одох 
Машид гүн халилийг хэлэх хэрэг юун 

57. Өнөөдөр лав үл үхнэ хэмээн 
Өег цатгалдан суух зохисгүй 
Миний үхэх тэр л цаг 
Магад ирэх нь дамжиггүй 

59.Хэн надад мөнхийн хутаг өгөх ба 
Хэрхэн үхлээс магадтай зугатааж чадах 
Осол омтоггүй нь үгүй атал  
Огоот сэтгэл амар юунд суунам би 

60. Урьд амсаж эдэлснээс 
Илүү зүйл надад юун буй 
Би бээр түүнээ илт шунан 
Багшийн зарлиг лугаа харшлав 

61. Энэхэн халуун амь нас бас 
Элгэн садан юугаа орхиод 
Эгээл ганцаар одох тул 
Элгэн садан тэд юуны тус 

62. Хилэнц нүглээс зовлон төрнө 
Хэрхэн түүнээс гэтэлнэ хэмээн 
Өдөр шөнөгүй үргэлжид би 
Энэ ямагтыг сэтгэвээс зохистой 

63. Үл мэдэх мунхгийн эрхээр би 
Язгуурын амлашгүй нүгэл  хийгээд 
Цаазын амлашгүй нүгэл  алин 
Үйлдсэн тэр хамаг бүгдээ 
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64. Бурханы мэлмийн өмнө ил тодоор 
Алгаан хамтатган айхын сэтгэлээр 
Ахин дахин мөргөн сөгдөөд 
Алин үйлдсэнээ наминчлан залбирмуй 

65. Сартваахи та миний нүгэл болоод 
Саар эндрлийг болгоон соёрх 
Эл нүгэл сайн зүйл бус тул  
Эргэж хойшид эс үйлдсү би 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III БҮЛЭГ.Боди сэтгэлийг батад барихуй 

1. Алин муу заяаны хамаг амьтны 
Амаргүй зовлонг амирлуулагч буян(10) болоод 
Аягүй зовлонт тэднийг амгалангийн оронд 

байгуулагч  
Алив түүнээ даган баясму, баясгалантай яа 

2. Боди хутгийн үндэс болох буяныг хураагч 
Бас түүнээ даган баясму 
Сансрын зовлонгоос амьтныг  
Саадгүй тонилгогчоо даган баясму 

3. Бурхад нугуудын боди хутаг хийгээд 
Бодисадва нарын газраа (11) даган баясму 

4. Хамаг амьтныг амгалнаа байгуулах 
Ханьцашгүй боди сэтгэлийн буяны далай хийгээд 
Хамаг амьтны тусыг бүтээх буянаа 
Харьшгүй баясгалангаар даган баясму 

5. Арван зүгийн бурхад танаа 
Алгаан хамтатган айлтгах нь 
Балай мунхгийн харанхуйд төөрөгсөдөө  
Буянт номын зулыг бадруулан соёрх 

6. Арилсан нирвааныг таалагч бурхад дор 
Алгаан хамтатган айлтгах нь 
Амьтан бодийг харанхуйд үл төөрүүлэн  
Алдлан тоолшгүй галавт ажран соёрх 

7. Тэр мэт эдгээр бүгдийг үйлдэж 
Тэрхүү миний хураасан буянаар 
Түүгээр хамаг амьтан бүхний 

 Тээршаах зовлон бүхэн амирлах болтугай 
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8. Өвдөж зовогч амьтны хэзээ 
Өвчин илааршихуй инагшид 
Эм тан хийгээд эмч оточ болоод 
Энэлэх өвчтөний зарц болсу би 

9. Идээ ундааны хурыг буулгах бөгөөд 
Өлсөх ундаасахын зовлонг арилгаад 
Зуд турхны хугас галавын үед ч 
Идээ зоог нь болсу би 

10. Ядуурч доройтсон амьтнаа 
Ямагт барагдашгүй хүү сан болсу би 
Элдэв хэрэгтэй эд таваар бүхэн 
Эгц өмнө нь түргэн бүтэх болтугай 

11. Энэ бие болоод буян юугаа 
Эргэх гурван цагийн буян бүхнээ 
Хамаг амьтны тусыг бүтээхээр 
Харамлалгүй зориулмуй би 

12. Бүгдийг өгвөөс л нирваанд (12) хүрьюү 
Булт миний сэтгэл түүнийг л хүсмү 
Бүгдэд өгчих хэрэгтэй учирал юугаа 
Бүх амьтанд өгвөөс эрхэм болсу 

13. Хамаг амьтны таалалд би 
Хар толгойгоо өгчихсөн болохоор 
Намайг насад алах буюу доромжлох 
Нанчиж зодохоо тааллаараа үйлдсүгэй 

14. Энэ биеэр минь наадах буюу 
Инээдэм наадмын бай болгосон ч 
Эрхбиш энэ биеэн өгчихсөн хойно 
Энхрийлж хайрлаад юу хийх, үүнийг 

46 

 

III. Боди сэтгэлийг батад барихуй 

15. Амьтан тэдэнд хорлол үл болох 
Алин тэр үйлийг л үл үйлдсү би 
Намайг л зорьсон болвоос л 
Насад хэрэг нь бүтэх болтугай 

16. Намайг зорьсон хэн бүхэн 
Надад хэдэр уур ба хэт сүсэг гаргасан ч 
Насад тэд бүхний алин тэр 
Нарийн үйлс хотлоор бүтэхийн үндэс болтугай 

17. Хэн намайг муушаасан тэр 
Хэн намайг хорлосон тэр 
Хэн намайг гутаасан тэр 
Хэн бүгд тэр Бурханы хувьт болтугай 

18. Авралаар хоосрогсодын аврал 
Аян замд одогсрдын удирдагч 
Ай усаар гатлагсадын онгоц 
Аяа бас хөөрөг сал болтугай би 

19. Ахуй тивийг хүсэгчнээ тив нь 
Асагч зулыг хүсэгчнээ зул нь 
Амрах орыг хүсэгчнээ ор нь 
Ажиллах боолыг хүсэгчнээ боол нь 
Амьтан бүгдийн боол болтугай 

20. Зэндмэнь эрдэнэ хийгээд сайн бумба 
Зэрэгчилэн нууц тарни ба эрдэнийн эм 
Захисныг сэтгэлчилэн бүтээгч галбарваас 
Заяат амьтан бүгдийн гамидини(13) болтугай, би 

21. Элс шороо тэргүүтэн их махбоди ба 
Энгүй огторгуй мэт үргэлжид 
Эх болсон олон амьтны , 
Элдэв амьдралын суурь нь болтугай, би 
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22. Энгүй огторгуй сацуу амьтны 
Элдэв зүйл орон язгуур бүхэн 
Алин хэзээ Бурхан болох хүртэл 
Амьдралын суурь нь болтугай, би 

23. Эрт урьдын сайвар одогсод 
Эрхэм боди сэтгэлийг эгүүсгээд 
Энгүй бодисадвын суртгаал(14) дор 
Эгээрэн суралцсан тэр адилаар 

24. Энэхүү олон амьтны тусын тулд 
Эрхэм боди сэтгэлийг эгүүсгээд 
Энгүй тэр сургаал дор л 
Эгээрэн суралцах болтугай, би 

25. Энэ мэтээр ухаантай бүхэн 
Эрхэм боди сэтгэлийг сайтар бариад 
Эцэс хүртэл дэгжүүлэхийн тул 
Энэ адилын сэтгэлээ нөрдөн магтсугай 

26. Энэ л өдөр амьд явсны хэрэг бүтэв 
Эрхбиш хүний сайн заяаг олоод 
Өнөөдөр л Бурханы язгуурт төрөв 
Өдгөө Бурханы хөвгүүн болов би 

27. Одоогоос эхлэн би аль чадахаараа 
Олсон язгуур лугаа зохист үйлсийг туурвим за 
Хиргүй тунгалаг энэ л язгуураа 
Хиртээлгүй ариун энэ мэтээр үйлдсү 

28. Хогийн овоолгон дотроос харалган хүн 
Хосгүй их эрдэнийг олсон адил 
Харин юун сайн зол заяагаар 
Ханьцашгүй боди сэтгэл надад төрөвөө 
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29. Амьтны үхлийн эзнийг дарагч 
Аршааны дээд энэ л буюу 
Амьтны хоосролыг арилгагч 
Авч баршгүй хүү сан энэ буюу 

30. Амьтны өвчнийг амирлуулагч 
Ачит эмийн манлай энэ буюу 
Алимад сансрын мөрд төөрч зүдсэн 
Амьтны алжаалыг үргээгч найлзуур энэ мөн 

31. Хамаг амьтны муу заяанаас 
Хангирсан гэтгэлгэх шат энэ болой 
Хамаг нисванисын эвээршээлийг хөнөөгч 
Халуун сэтгэлд ургасан саран болой 

32. Амьтны хамаг мунхгийн хөлхөлгөөг 
Ааг ёзоороос таслагч их наран мөн 
Ариун дээдийн номыг бүлснээр л 
Ариусаж гарсан охь тос нь мөн 

33. Амгалан төгс жаргалыг эдлэхийг хүсэн 
Ай сав ертөнцөөр бядан явагч амьтан зочныг 
Амгалангийн манлайд батдуулагч энэ буюу 
Амьтан зочинг жаргаан цэнгүүлэгч энэ буюу 

34. Хэзээ Бурханы хутаг олох хүртэл 
Хамаг бурхадын мэлмийн өмнөө 
Хотол амьтныг зочноор урьсугай би 
Хан тэнгэр, асурь тэргүүтэн цэнгэтүгэй 
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IY БҮЛЭГ. Сэрэмжлэхүй 

1. Бурханы хөвгүүд энэ мэтээр 
Боди сэтгэлийг батад барин 
Басаж үл алгасран үргэлж хойшдоо 
Бодийн суртгаалийг үл зөрчин шамдсугай 

2. Алин хайш яайш үйлийг туурвисан буюу 
Алс үйлийг сайтар үл шинжлээд 
Ам тангаргийг өчих хэдий ч 
Аль үйлдэх аль орхихоо шинжвээс зохист 

3. Бурхан хийгээд түүний хөвгүүдийн 
Билэг ухаанаар шинжилсэн түүнийг 
Би мэт хичнээн шинжээд ч 
Булт илүү сайныг гаргах юун 

4. Хэрвээ ам тангараг тавьчихаад 
Хэрэг үйлсээ эс бүтээвээс л 
Хамаг амьтныг мэхэмдсэн болох тул  
Хойшдоо ямархан заяанд очих бол, би 

5. Өчүүхэн төдий эд өлгийг 
Өгнө хэмээн сэтгэлдээ саначихаад 
Эс өгсөн хүмүүн тэр мэтэс 
Энэлэгч бэрдэд төрнө хэмээн айлдсан тул 

6. Ханьцашгүй их амгалан жаргаланд 
Хамаг сэтгэлээс зочноор урьчихаад 
Амьтан бүхнийг мэхэмдэн үйлдвэл 
Амгалан заяанд яаж одох билээ 

7. Боди сэтгэлийг огоорон орхичихоод 
Бодитой тонилохуй хутгийг олно гэдэг 
Бат санаанд үл багтах явдал бөгөөд 
Бурхан хамгийг болгоогч л болгомой түүнийг. 
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8. Тэр ямагт бодисадва нарт 
Түрүүгээ унахын дотроос хүнд нь бөгөөд 
Тэр мэт алдас гарваас л 
Тэгээд хамаг амьтны үйлс сүлбэрьюү 

9. Агшин төдий амьтан бусдын 
Ариун буян дор тотгор үйлдвээс л 
Амьтны тус сүлбэрэх учир 
Аюус муу заяа хязгааргүй ирэх 

10. Гагц амьтны амгалан жаргалыг 
Гацааж бусниулахад өрөөн сүлбэрэх тул 
Гэгээт хөх огторгуй сацуу 
Гэгэлзэх амьтны амгаланг бусниулахыг 

хэлэх юун 

11. Хүчит алдас унал тэр мэт хийгээд 
Хотол буянт боди сэтгэл хоёр л 
Хүй орчлон дор ээлжлэн булаалдах тул 
Хүж эрдмийн орноо хүрэхэд өнө удму за 

12. Хэрхэн ам тангараг авсан ёсоор 
Хэзээд таалан хүнддэн бүтээсү би 
Хэрвээ өнөөдрөөс эс хичээн үйлдвээс 
Хэтдээ дордон доошлох болуужин 

13. Хамаг амьтны тус зохиогч 
Ханьцашгүй олон бурхад залрахад 
Өөрийгөө гэм эргүүгээр л би 
Өөдөлж дээшлэлгүй өдий болмой за 

14. Өдгөө мөн л тэрчлэн үйлдвээс л 
Өнөд тэр адил болох бөгөөд 
Өгөр муу заяа ба өвдөх, хүлэгдэх 
Өрлөгдөн таслагдах, цавчигдах сэлтийг  

амсмуй за 
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15. Ачит Бурхан ертөнцөд залрах ба 
Ариун сүжигт хүмүүний биеийг олох хийгээд 
Арилсан буянд авьяаст болох энэ мэт 
Аяа чухаг ховор тул олдох хэзээ бол 

16. Өвчингүй энэ мэт өдөр хоногт 
Өөдтэй сайнаар хооллож асруулавч 
Энэ амь гэгч ганц агшнаа солигдох 
Энэ бие гэгч ганц агшнаа зээлэгдэх буюу 

17. Энэ адил явдлаар явбаас би 
Эрдэмт хүний төрөлд ч үл төрөх 
Эрдэмт хүний төрлийг олж эс чадваас 
Элдэв хилэнцэт ямагт болоод буян үгүй болох 

18. Буян үйлдэх хувь төгөлдөр атлаа 
Буян үйлдэж эс чадваас 
Буйд муу заяаны зовлонд 
Боогдож монширох цагт гансраад яах 

19. Цагаан буяны үйлийг эс үйлдээд 
Цөвт нүглийг чухалчлан хурааваас 
Зуун голди тоотой галавт ч 
Зүйт сайн заяаны чимээг ч үл сонсюу 

20. Тийн учрыг Ялж төгс нөхчигсөн бээр 
Тивийн их далайд хөвөх буглага модны 
Төв гол нүхнээ яст мэлхийн хүзүү учирах мэт 
Төгс хүмүүний биеийг олоход машид бэрх гэж 
      зарлиглажээ 

21. Ганцхан агшнаа үйлдсэн нүглээр л 
Галав наслан аюус тамд суух тул 
Тэргүүлшгүй цагаас хураасан нүглээр 
Тэрхүү амгалан төрөлд үл одохыг хэлэх юун 
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22. Тэр төдийхнийг амссанаар 
Тэр нь тонилж үл чадах 
Энэ мэтийг амссаар л  
Элдэв хилэнц машид төрмү 

23. Энэ адилын чөлөөг олчихоод 
Эрхгүй буянд дадаж би эс чадваас 
Үүнээс илүү хуурмаг ч үгүй   
Үүнээс илүү мунхаг ч үгүй 

24. Хэрвээ түүнийг ухсан хирнээ би 
Хэдэрлэж мунхгаар хойшлуулж сааруулбаас 
Хэзээ үхэхийн цаг ирэхүйд 
Хэцүү гашуун зовлон болох буюу 

25. Тэсэхүйеэ бэрх тамын галд өнөд удаан 
Түлэгдэн шатахуй өөрийн биенээ ирэхүйд 
Тэвчиж баршгүй гэмшлийн гал бадран 
Тэмцэх сэтгэлийн шаналал төрөх нь омтоггүй 

26. Машид олоход бэрхтэй ч туст газрыг (төрөл) 
Мэнд сайн золоор олчихсон хирнээ 
Магад би өөрөөн мэдсээр байж 
Мунхран жич дахин тамд хүргэвээс 

27. Арвис тарниар мунхарч үйлдсэн мэт 
Адбиш түүнийг бодох сэхээгүй буюу би 
Алинаар мунхарснаа өөрөөн ч үл мэдэх тул 
Алмай миний дотор юу нэгэн байна вэ 

28. Урин шунал тэргүүтэн дайснаа 
Ургасан гар хөл тэргүүтэн үгүй 
Ур цэц, баатар зориг ч үгүй бөгөөтөл 
Учиргүй тэднээ боол мэт зарагданам би 
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29. Тэд миний сэтгэлд оршсоор 
Тэнчээлэн намайг хорлосоор л ахуйд 
Тэднээ үл уурлан хүлцэхүй нь 
Тийм ч зохиолтой бус, харин муушаалтай 

30. Хэдий тэнгэр болоод асурь нар 
Хэн бүгд миний дайсан болсон ч 
Хэзээ ч тэд бүгд очирт тамын 
Хуйхлах галд хөтөлж үл чадах 

31. Хүчит нисванисын дайсан(16) энэ л 
Хэн лүгээ учирваас Сүмбэр их уулыг ч 
Хөх үнсэн товрог болгон юуг үл үлдээн 
Хөөрхий намайг ч агшин зуур тэнд орхим за 

32. Миний нисванисын дайсан тэр 
Магад өнөд удаан эхлэл төгсгөл үгүй 
Машид дайсан бусад бүгдээр энэ мэт 
Манийг өнөд удаан чадах нь бус бөлгөө 

33. Зохилдох хүндлэлийг өргөж үйлдвээс 
Зон олноор туслах бөгөөд амгаланг гаргах 
Жигшилт нисванисыг шүтэж үйлдвээс л 
Жич дахин зовлон болоод хорлол ирэх 

34. Өнө мөнх үргэлжийн дайсан энэ адил нь 
Өс хорлолын их чуулган арвижих гагц шалтгаан  
Өр зүрхэнд минь магадтай оршсоор ахуйд  
Өдгөө орчлонд амгалан жаргалан хаанаас төрөх 

35. Орчлонгийн гяндангийн сахиус там тэргүүтнийг 
Омтгойрох алуурчин, яргачин болгодог эдгээр л 
Хэрвээ миний ухаан дотор тачаалын тор 
Хэзээд оршвоос надад амгалан хаанаас ирэх 
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36. Тэр мэт энэ дайснаа би хэзээ 
Тас дарах хүртэл хичээлээ бүү орхису 
Тур нэгэн хорлон үйлдэхэд л уур бадрах 
Тэсэшгүй омгийн дайснаа эс дарваас нойр ч үл хүрэх 

37. Үхлийн зовлон чанарт нисванис лугаа 
Үзэлцэн тулалдаж эр зоригоор дарахыг хүсэвч 
Илд мэс жад сум тусах зовлонг басамжлан  
Илт эс бүтээн жич буцааж эс тархааваас 

38. Үргэлжид зовлон бүгдийн үндэс болсон 
Үнэхээр дайснаа магад дарахыг хичээх хэрэгтэй би 
Өнөөдрөөс зуун зуун зовлонгийн алин үндсээр 
Өрлөг гансарч хойш тавихын аргагүйг хэлэх  

хэрэг юун 
 
39. Хэрэггүй дайсан шарх сорвийг тавихад 
Хээ хуар чимэг болгон биендээ наалдуулдаг л 
Хэрэг ихийг бүтээхийн тул үнэхээр хичээхэд 
Хөнгөн зовлон юунд намайг хорлох 

40. Загасчин гөрөөчин тариачин тэргүүтэн  
3аяа амьдрал төдийхнээ санавч  
Хүйтэн халуун зовлонг тэсч чадаж байхад  
Хамаг амьтны жаргалын тулд би юунд үл тэснэ 
 

41. Арван зүгийн огторгуй сацуу 
Амьтныг нисванисаас гэтэлгэхээр 
Амлан тангараглах тэр цагт би өөрөө 
Алин нисванисаас эс гэтэлсэн бөгөөд 

42. Өөрийнхээ хэрийг үл мэдэн 
Өгүүлэх нь галзуу бус гэж үү  
Энэ учир нисванисаа дарахуйд 
Эгнэгт буцалтгүй орж үйлдсүгэй 
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43. Үүн лүгээ тэмцэж үйлдэх хэрэгтэй тул 
Өслөж дотро бариад тулалдаанд орох би 
Энэ адилын авирт нисванисыг 
Энэ нисванисаар дарж үйлдэхээс ангид үгүй 

44. Намайг шатаах бөгөөд алах 
Наашлаад толгойг минь таслах ч бага хэрэг 
Хэзээ ямагт нисванисын 
Хэрцгий дайснаа л сөгдөж бүү үйлдсүгэй 

45. Эгэлийн дайсан тулалдаанаас гаравч 
Эргэн өөр газар оршин түр бас амраад 
Хүч чадлаа сэлбээд ирсэн ч жич буцааж болох 
Харин нисванисын дайсан тэр адил бус шүү 

46. Ай нисваанис, нисваанис! ухааны нүдэнд л баригдам; 
Аяа миний сэтгэлээс салан хаашаа одох вэ? 
Алин хаашаа "одсон ч ахин намайг хорлохоор эргэм зэ 
Ай муу ухаант намайг зовохгүй барам за 

47. Нисванисууд оронд үл орших, эрхтэн   цогцсонд 
үл орших 

Нижгээд тэд бусадтай   адил үгүй, хаана ч оршсон 
амьтан бүхнийг хорлох 

Там тэргүүтэн намайг тэгтэл хорлож үйлдэхгүй тул 
айхын хэрэггүй болюу 

Тиймд илбэ адил тэднээс үл айн ухамсарлан мэдэхүйг 
шүтэж үйлдсүгэй 

48. Тэр мэтийг санан ийн хэмээн номлосон 
Тэр л суртгаалийг бүтээхийн төлөө шамдсугай 
Отчийн үгийг эс дагаваас эм тан төдийгөөр 
Онц эмчлүүлэх өвчтөн яахин эдгэрэх билээ л 
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1. Суртгаалийг сахихыг хүсээчид 
Суу хянамгай сэтгэлээ сахих ба 
Сэтгэлээ л сахиж эс чадваас 
Суртгаалыг сахиж үл чадах 

2. Сэтгэлийн заанаа зөнд тавибаас 
Сэхэлтгүй тамын хорлол үүдьюү 
Галзуу догшин их заан ч 
Гай садаг тэр адилыг үл үйлдьюү 

3. Хотол санан дурдахуйн аргамжаар 
Хохь сэтгэлийн заанаа батад аргамжваас 
Хамаг аюул үгүй болоод 
Хотол чуулган бүхэн гарт оръюу 

4. Бар, арслан, их заан, өтөг 
Могой болоод хамаг л дайсан 
Амьтан тамын сахиус хийгээд 
Дагинас, тэрчлэн мангас бүгд 

5. Гагц энэ сэтгэлийг хүлснээр 
Хамаг аюул бүхэн хүлэгдьюү 
Гагц энэ сэтгэлийг номхотгосноор 
Хамаг аюул бүгд номхоръюу 

6. Үй олон аюул энэ мэтэс хийгээд 
Үлж хэмжишгүй зовлон бүгд 
Үнэндээ сэтгэлээс л үүднэ хэмээн 
Үнэнийг айлдагч бээр зарлиглав 

7. Аймшигт тамын мэс сэлтийг 
Алин тухайлж хэн бүтээв 
Асан дүрэлзэгч газар шороог хэн үйлдэв? 
Аюулт галын очис юунаас гарав? 
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8. Хамаг тэр адил тэдгээр бүгд 
Хилэнцэт сэтгэлээс үүдсэнийг Бурхан номнов 
Хэр тийм болохоор гурвар ертөнцөд  
Хилэнцэт сэтгэлээс ангид аюул хаана ч үгүй 

9. Амьтны үгээгүй ядууг арилгаад 
Асар өглөгийн чинадад  хүрдэг гэвэл 
Эдүгээ үгээгүй ядуус байсаар тул 
Эртний бурхад хэрхэн түүнээ хүрэв 

10. Ач үр сэлтэс хамаг байгаа бүгдээн 
Алин хамаг амьтнаа өгөн чадах сэтгэлийг л 
Алимад өглөгийн чинад хүрэхүй (17) хэмээн 

зарлиглав 
Ачит тэр нь сэтгэл ямагт болой 

11. Алин газраа загас тэргүүтнийг 
Алах үгүй болой тэдгээрийг хэмээх 
Асар тэвчихүйн сэтгэлийг л төгсгөвөөс 
Ариун шагшабадын чинад хүрэхүй хэмээжээ 

12. Огторгуй сацуу тэрсүүд амьтан 
Огоот тэдгээрийг дийлж яахин барах 
Орь гагц уринт сэтгэлээ л дарваас 
Олиггүй дайсан бүхнээ дарсантай адил 

13. Энэ дэлхийг ширээр бүрсү хэмээвээс 
Эн тэнцэх шир хаанаас олдох вэ? 
Эрхбиш гутлынхаа л улыг ширлэчихвэл 
Эгээ л хамаг дэлхийг ширлэсэнтэй адил буюу 

14. Тэрчлэн гадаадын учир шалтгаан бүхнийг 
Тэрслэн хариулж хаанаас барах би 
Өөрийнхээ сэтгэлийг хариулж чадваас 
Өрөөл бусдыг хариулахын хэрэг юун 
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15. Эгэлхэн буяны сэтгэлийг л эгүүсгэсэн төдийд 
Эсэрва тэнгэр тэргүүтний үрийг олдог л 
Энэ бие болоод хэл сэлтэсийн ач үр нь  
Эгээ тэр сэтгэл адил бус тул чадал сул буюу 

16. Урин тоолохуй хийгээд хатуужил бүхнийг 
Урт удаан үргэлжид үйлдэн үйлдсэн ч 
Уг сэтгэл бусад зүйлд алгасрах аваас л 
Угаас тусгүй хэмээн мөн чанарыг болгоогчид 

 зарлиглав 

17. Хэн нэгэн номын зүрхэн утга 
Хоёргүй сэтгэлийн энэ нууцыг эс мэдвээс 
Амгаланг хүсч зовлонгоо дарахыг хүсэвч 
Ашиггүй алмайрч дэмий тэнэюү 

18. Тэр мэт өөрийнхөө сэтгэлийг л 
Сайтар барин сайтар сахисугай 
Сэтгэлээ сахихуйн заншил ёсноос ангид 
Элдэв олон заншил ёсоор юу хийх 

19. Анзааргагүй олны дунд байхдаа 
Анхаарч шархаа сэрэмжлэх адил 
Албин муу хүний дотор явахдаа 
Атгаг сэтгэлийн шархыг сахисугай 

20. Өчүүхэн шархны эвэршээлээс 
Өлчир цочин шархаа сэрэмжилдэг атал 
Хураан няцлагч уулсаар няцлагдахаас цочин 
Хорт сэтгэлийн шархаа юунд эс сахинав 

21. Энэ адилын заншилд дадваас 
Эгэл ардын дотор орших болоод 
Эмс хатдын дотор суусан ч 
Эгнэгт сахихуй дор хичээгсэд үйл доройтъюу 
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22. Миний олз хүндлэл хийгээд 
Мань бие, амьжиргаа ч доройтсугай 
Магадгүй бусад буян ч доройтвол доройтог 
Миний сэтгэл л хэзээд бүү доройтог! 

23. Сэтгэлээ сахихыг хүсэгч бүхнээ 
Санахуй (18)хийгээд ухамсарлахуй (19) сэтгэлийг 
Аминдаа тулсан ч сахитугай хэмээн 
Алгаан хавсран тэр мэт захиму би 

24. Өвчнөөр хямарсан хүмүүн бүгд 
Өөртөөн үйл бүхнийг туурвих хүчгүй адил 
Өөдгүй мунхгаар хямрагсад 
Өөдтэй үйл бүхнийг туурвих хүчгүй болюу 

25. Ухамсар үгүй сэтгэлтэн 
Урьд сонсож санаж бясалгавч 
Угаас ёроол цоорхой бумбын ус адил 
Угтаа санахуй ердөөс үл төрөх 

26. Олныг сонссон сүсэгтнээ 
Онцгой шамдах хэдий их ч 
Онож ухаагүйн гэм тогтосноор 
Омтгой гэм уналын цөвт болох 

27. Үл мэдэхүйн хулгайч нар 
Үргэлжид санахуйг даган доройтуулаад 
Хураасан чухал буяныг минь ч 
Хулгайч булаах мэтээр аваад муу заяанд 
хаяму 

28. Хулгайч нисванисын чуулган эзэн 
Хэзээд чөлөө завсрыг эрж бэдрээд 
Хэдий чөлөө завсар гарваас л 
Хэтийн сайн заяаны амийг ч таслах 

Ү. Ухамсарлахуй 

29. Тиймийн тул санахуйг сэтгэлийн үүднээс 
Тээршааж хэзээ ч бүү орхисугай 
Хэдий ирсэн ч муу заяаны хорлолыг  
Хэзээд санаж дурдаад шадар агуул 

30. Багш садан лугаа нөхөрлөн 
Бат дээдсээр дагуулан хөтлүүлсэн 
Сэрэмжлэн аюуж бишрэгч хувьтнаа 
Санахуй дурдал амар хялбар төрөх 

31. Хамаг Бурхан бодисадва бүхэн 
Хотлоор төгс торолтгүй болгоолт 
Хамаг тэр бүгдийн мэлмийн өмнө 
Хэзээд би сууж оршмой хэмээн 

32. Тэр мэтээр санаваас ичгүүр 
Тэгээд айдас ба хүндлэл төгөлдөр болоод  
Түүгээр л Бурханыг санахуй сэтгэл  
Түүнээ дахин дахин төрөх 

33. Санахуй дурьдахуйг сэтгэлийн үүдний 
Сахиулагч болгон хэзээд байлгаваас 
Тэр цагт ухамсар ч төрөх бөгөөд 
Талийж одсон тэд ч эргэж ирэх 

34. Яг чингээд анх удаа энэ адилын сэтгэл 
Яах аргагүй эндүүрэгтэйг ухаарахуйд 
Тэр цагт би мод мэт 
Төлөв тогтвортой оршиж үйлдсү 

35. Хэрэггүй алгасарч харахыг 
Хэзээд бүү үйлдсүгэй би 
Магадлах сэтгэлээр үргэлж 
Машид доогуур нүдээ буулган хар 
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36. Үзэх сэтгэлээ амраахын тул 
Үе үе зүгт зүгт харсугай 
Саатаж хэн нэгэн нүдэнд үзэгдвээс 
Сайн байна хэмээн харж өгүүл 

37. Зам мөрийн аюулыг шинжлэхийн тул 
Завсарт бас дөрвөн зүгт харж үйлд 
Амрахын тул гэдрэг хараад 
Ар талаа ажиглаж үйлдсүгэй 

38. Урд хийгээд хойд мөрөө шинжээд 
Одох буюу ирэхээ шийдэж үйлд 
Тустайг ухаж мэдээд 
Тэр мэтээр орон үес бүгдэд үйлдсүгэй 

39. Бие минь энэ мэт оршино хэмээгээд 
Бэлтгэлээ базаагаад тэндээсээ 
Үе үе энэ биеэн ямар болохыг 
Үзэж анхаарч байгаарай 

40. Галзуу сэтгэлийн их зааныг 
Гагц номт сэтгэлийн их багананд 
Алдууралгүй сайнаар бөхлөөд 
Ажигласугай түүнийг, байгаа хүчээрээ 

41. Чингээд диянд хичээн 
Агшин төдий ч алдалгүй 
Миний сэтгэл яанав хэмээн 
Тэр адилыг сэтгэлдээ тус тус шинжсүгэй 

42. Зовлон жаргал юу учирсан ч 
Зорьж эс автваас сайн болох 
Өглөг өгөхүйн цагт ч 
Өнөө шагшабадаа алагчаалалгүй агуулахыг 

                                        Зарлиглав 
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43. Алин үйлийг сэдэн туурвиваас 
Ангид түүнээс бусдыг бүү сэд 
Түүнээ л зорисон сэтгэлээр л 
Тэр ямагтыг түргэнээ бүтээн үйлдсүгэй 

44. Тийн туурвиваас бүгдийг сайтар гүйцээ 
Эс ч ингэвээс алин ч үл бүтэх болой 
Ухамсар үгүйд шадар ирэх нисванисыг 
Улам арвижуулж тэр мэт бүү үйлд 

45. Элдэв шалдар булдар яриа хийгээд 
Энгүй олон сонин үзмэрүүд 
Энэ бүхэнд орох болвоос л  
Эдгэрээс шуналаа буцааж үйлд 

46. Дэмий газар ухан, өвс таслах ба 
Дээр нь зураг зурах зэргээр үйлдвээс 
Бурханы сургаалийг санан дурдаад 
Даруй цочин тэдгээрийг орхисугай 

47. Хэрвээ хөдлөхийг хүсэх буюу 
Өгүүлэхийг хүсэх болвоос 
Эхэнд нь өөрийн сэтгэлээ шинжээд  
Бат ноттойгоор шийдэж үйлд 

48. Алин миний сэтгэлд тачаангуй хийгээд 
Ааг омог босохуй тэр цагт 
Алин үйлийг бүү үйлд, өгүүлэхийг ч бүү үйлд ,  
Аяа тэгээд мод мэт оршиж үйлд 

49. Тоглоом тохуу инээд наргиан хийх буюу 
Хэрэв зэ омог дээрэнгүй асах буюу 
Хоригийг уудлахын сэдэлгэ хийгээд 
Гомдоох мэхэмдэхийг санаархах буюу 
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50. Өөрийгөө магтахыг хичээх буюу 
Өрөөл бусдыг муушаах ямагт болоод 
Хэрцгий загнах хэрэлдэх зан хөдөлвөөс 
Тэр цагт мод шиг оршиж үйлдсүгэй 

51. Олз хүндлэл алдар нэрийг хүсэх буюу 
Албат туслах, нөхөр зэргийг хүсэх ба 
Өөрийгээ өргөмжлүүлэхийн энхэр хүсэл төрвөөс 
Тэр цагт мод шиг оршиж үйлдсүгэй 

52. Бусдын тусыг ясал орхиод 
Өөрийн тусыг бүтээхийн хүслийг 
Өгүүлэхийн сэтгэл төрөвч 
Тэр цагт мод шиг оршиж үйлдсүгэй 

53. Үл тэсэх, залхуу, айх хийгээд 
Тэрчлэн зөрүүд танхай хийгээд 
Тачаах хүсэл өөрийн зүгтээ төрвөөс 
Тэр цагт мод шиг оршиж үйлдсүгэй 

54. Тэрхүү хамаг нисванист сэтгэл ба 
Тусгүй хэрэгт дурлагч сэтгэлээ шинжээд 
Тухайн цагт баатрууд / бодисадва/ ерөндөг түүний 
Тун баттай, бат шүтэж үйлдсүгэй 

55. Машид бат болоод чин сүжигт 
Бат бишрэл, өргөн хүндлэхүй төлөв даруу 
Ичгүүр мэдэх, эмээн аюух сэлт 
Усхал дөлгөөнөөр бусдыг баясгахуйг хичээсүгэй 

56. Инагш үл зохилдох нялхасын 
Хүсэл сэтгэлд үл гансрах бөгөөд 
Нисванисын эрхээр эдний сэтгэл 
Ийн уршигдав хэмээн өрөвдөж нигүүлс 
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57. Мөн чанараар гэмгүй бодитой буян 
Өвөр бусад амьтны тусад үйлдэх бөгөөд 
Би хэмээх нь хувилгаан мэт боди үгүй хэмээх 
Сэтгэлийг үргэлжид барьж үйлдсүгэй 

58. Өнө болсны хойно чөлөөт эрхмийг 
Олдог болохыг дахин дахин санаад 
Сэтгэл тэр мэтийг сүмбэр уул мэт 
Машид хөдлөлгүй барьж үйлд 

59. Маханд шунасан тас шувууд 
Инагш чинагш тасчин чирэхэд 
Сэтгэл тань эс зовсон хирнээ 
Одоо юуны учир шаналж үйлдэнэ вэ? 

60. Энэ бие минийх хэмээн бариад 
Үүнийг юунд сахина вэ? Сэтгэл та 
Нэгэнт та болоод энэ хоёр тус тус байхад 
Танд ингээд юуны хэрэгтэй вэ? 

61. Юуны тул мунхгийн сэтгэл та 
Сайхан дүрст модыг эс барина вэ 
Бузар хирт цугласан энэ хүрдийг 
Ялзартал сахихын хэрэг юун 

62. Эхлээд энэ арьс бүрхүүлээ 
Өөрийн ухаанаар тус тус ялгая 
Бас мах яс хэлхээ ясаа ч хүртэл 
Билгүүний мэсээр салгаад үзье 

63. Яс үсээ жиргэж салгаад 
Чөмгөө тултал үзье харъя 
Эднээ ямар шим байна хэмээн 
Өөрсдөөн шинжилж үйлдсүгэй 
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64. Тийн шамдан эрэвч түүнээс 
Тоймтой шимийг эс олох тул 
Та бээр юуны учир 
Тачааж үүнийг сахина вэ? 

65. Ариун бус болохоор идэж үл чадах 
Цусаар ундаа болгож үл чадах 
Гэдэс ходоодоо ч шимж үл чадах болохоор 
Танд энэ бие юуны хэрэг 

66. Эсвээс үнэг хийгээд тас шувууны 
Идэш болгохын тулд сахина уу 
Хүмүүн бидний энэ бие 
Эдэлсээр л дуусдаг шүү дээ 

67. Та ингэж энхрийлэн сахивч 
Таалал нигүүлсэлгүй Эрлэгийн элч 
Булааж аваад нохой шувуунд өгөхөд 
Тэр цагт та юу хийх 

68. Хувцас тэргүүтнийг эс өгвөөс 
Албат үл зарагдах мөн хэдий ч 
Хувцаслаж тэжээвч, цааш одох энэ биеийг 
Махаа барж ясаа цайтал юунд тэжээнэ вэ? 

69. Энэ биенээ хөлс төлөөд ч 
Эдүгээ өөрийн хэргээ бүтээв үү 
Ашиг тусгүй энэ мэт дор 
Алин бүхнээ өгөн бүү үйлд 

70. Одохуй ба ирэхүйн шүтээн төдийд 
Онгоц мэтээр энэ биеэн сэтгээд 
Амьтны тусыг бүтээхийн тухайд 
Аль зэндмэнь эрдэнийн бие болгон хувилагсугай 
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71.Тэр мэтээр өөрийн эрхтэй байхдаа  
Үргэлжид мишгэлзэнгүй царайг үзүүлэн  
Хилэнт царайг тэвчин буруулаад  
Амьтны нөхөр, сайн зөвлөгч болж үйлд 

72.Ширээ тэргүүтнийг хайш яаш ба 
Хатуу чанга чимээтэй бүү үйлд 
Хаалгаа хүчлэн бүү онгойлго 
Хаана ч аядуу зөөлөн цэнгүүл 

73.Цахлай, муур, хулгайч тэргүүтэн 
Сэмхэн гэтэн явсаар 
Хүссэн хэргээ бүтээмү 
Бурхан үргэлжид тэр адил судлав 

74.Бусдад айлтгал өчихдөө мэргэн агаад 
Басамжлалгүй тустай үг зарлигийг 
Бишрэлтэйеэ тэргүүнээрээ аваад 
Бүгдэд үргэлжид суралцах мину болтугай 

75.Сайтар айлдагч бүхнээ 
Сайн буян болов хэмээн өгүүл 
Буян үйлдээчнийг үзвээс л 
Сайшаал ерөөлөөр баярлуулж үйлд 

76.Бусдын эрдмийг хэрсүү өгүүлэх бөгөөд 
Бас дахин давтаж өгүүл 
Өөрийн чинь эрдмийг хэлвэл  
Эрдмээ мэдэн ухаарсугай 

77. Бусдын туурвил бүхэн баясал болох тул 
Түүнийг мөнгөөр үнэлэхийн аргагүй чухаг 
Тэр мэт бусдын үйлдсэн эрдэм буянаар 
Баясал жаргалыг эдлэх буюу би 
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78. Ингэлээ гээд одоо надад гарз үгүй 
Эцэс хойшдоо ч жаргалтай болюу 
Гэнэдэж эс баясваас харин зовлонтой 
Гээд хойшдоо ч зовлон улам нэмэгдьюү 

79. Үнэн сэтгэлээс үг найрлагатай 
Утга тодорхой ухаанд зохист хийгээд 
Урин тачаал хилэнгээс хагацсан 
Уян зөөлөн шударгуу төвшин өгүүлж үйлд 

80. Амьтны нүдээр харахуйн цагт 
Амьтан эднээ дулдуйдан би 
Авралт Бурхан болно хэмээн 
Асран энэрэхүйн харцаар үзсүгэй 

81. Үргэлжийн өөдрөг сэтгэлээр хийснээ ба 
Өнөд ерөндөгийн сэтгэлээс төрсөн 
Эрдэмт болоод тусыг хүргэгчээ 
Энэлэн зовсонд өгвөөс их буян болох 

82. Мэргэн болоод сүжиг төгөлдөр 
Үйлс бүхнийг үргэлжид үйлдсүгэй би 
Хамаг үйл минь хэн бусдад 
Хамаарч үйлдэх эс болой 

83. Өглөгийн чинад хүрэхүй тэргүүтнийг 
Өрнүүлж дээш нь ялгамжаат үйлд 
Өчүүхэний тулд ихийг бүү алд 
Эрхэм гол нь бусдын тусыг сэтгэх болой 

84. Тэр мэтээр мэдэж аваад, бусдын тусад 
Үргэлжид хичээнгүйлэн оршиж үйлд 
Их нигүүлсэхүйг эрхшээгч өнө болгоосон тул 
Тэвчих зуйлийг ч тэднээ /Бодисадва/ зөвшөөсөн мөн 
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85. Буруутаж унасан хийгээд авралгүйт ба 
Бүтээлд оршигч бүхнээ хувааж 
Хэр тааруулж идээ хоолоо идэх бөгөөд  
Номын гурван баринтагаас бусдыг өгсүгэй 

86. Дээдийн номын тухайд эдлэх биеэн 
Дэмий үйлийн төлөө талхилж бүү үйлд 
Тэр мэт үйлдвээс амьтны 
Санааг түргэн төгсгөж болъюу 

87. Их нигүүлсэхүйг эрхшээх хүртэл 
Энэ биеэн дэмий бүү үр 
Юутай ч энэ хийгээд хойд үедээ  
Их хэргийг бүтээхийн үндэс болго 

88. Үл бишрэгчнээ ном бүү заа 
Өвдсөн бас толгойгоо боосон 
Шүхэр, таяг, мэс барьсан ба 
Толгойгоо битүүлснээ бүү заа 

89. Доордост гүн хийгээд агуу ихийг 
Эрсийн үгүйд эмсүүдэд бүү заа 
Их бага хөлгөний ном(20) бүхнээ  
Энэ тэгш хүндлэн үйлд 

90. Агуу их номын савт болсныг  
Бага хөлгөний номонд бүү оруул  
Явдал мөрөө огоот бүү орхи  
Судар тарниар бусдыг бүү буруу зал 

91. Чигчлүүр мод хийгээд шүлс нулимсаа 
Хаяваас дарж бүрхэж үйлд 
Шээс тэргүүтэн ялгадас хөсрөө 
Бусдын хэрэглэдэг ус ба газраа орхих муушаалт 
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92. Амаа дүүргэн дуу гаргах ба 
Ангайж тамшаалан бүү ид 
Хөлөө алцайж бүү суу 
Хоёр гараа хооронд бүү үр 

93. Унаа, ор дэр, орон гэртээ 
Бусдын эхнэртэй хамт бүү бай 
Ертөнцийнхэн эс таалдаг бүгдийг 
Үзэж асуугаад тэвчиж орхи 

94. Хуруугаараа зам зааж үл үйлдэх бөгөөд 
Хүндлэлтэйгээр баруун гарынхаа 
Хуруу алга бүгдээ тэнийлгэн 
Зам тэр мэтийг зааж үйлд 

95. Гараа ихэд үл алдлан 
Өчүүхэн хөдөлгөөд дуу гарга 
Инчдэх тэргүүтнээр дохио өгөх ба 
Үүнээс бусдаар бол анхаарал алдах 

96. Бурхан нирваан үзүүлэхээр нойрссон адил 
Таалсан зүгтээ хэвтэж үйлд 
Удахгүй сэрэх мэдлийг 
Урьдчилж сэтгэлдээ сайтар найруул 

97. Бодисадын явдал нугууд 
Цаглашгүй хэмээн зарлигласан тул 
Сэтгэл судлах явдлыг 
Магад хэзээ хүртэл судлаарай 

98. Өдөр шөнөд гурван удаа 
Гурван цогцост судрыг(21) унших бөгөөд 
Бүрхан бодисадвааг шүтэн 
Үлдэгдэл алдсаа арилгасугай 
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99. Өвөр бусдын эрхэнд буюу 
Орон үес хаана ч явсан 
Суртгаалд айлдсан алин түүнийг 
Тухайн тэр үед шамдан суралц 

100. Бодисада хүн эс суралцах 
Бодитой ном тэр хаана ч үгүй 
Боловсорсон тэр адилын мэргэдэд 
Буян үл болох нь хаана ч үгүй 

101. Илт буюу далд алин ч бай 
Эрхэмлэж амьтны тусаас ангид бүү үйлд 
Ямагт амьтны тусын тулд 
Байгаа бүхнээ Бурхан болохын тухайд зориул 

102. Их хөлгөний номонд мэргэн 
Бодисадын ёсыг сахигч эрхэм 
Буяны садан багшийг үргэлжид 
Аминд тулсан ч үл орхисугай 

103. Цогт Самбдовагийн цадиг адил 
Багшийг шүтэх ёсноо(22) суралц. 
Тэрчилэн Бурханы зарлиг бас бусад 
Судрын аймгийг(23) уншиж мэдсүгэй 

104. Судрын аймагт суртгаалыг номлов 
Тиймд судраас аймгийг уншиж үйлд 
Агчагирвийн судрын аймгийг 
Анх түрүүн үзэж үйддээрэй 

105. Алин үргэлжид анхаарах явдлыг 
Үүнээс үлэмж дэлгэр номносон тул 
"Хотол суртгаалын хураангуйг"(24) үзээрэй 
Дахин дахин магадлан үзээрэй 
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106. Бас нижгээд товчлон хураасан 
"Хотол судрын хураангуйг" (25) үзээрэй 
Хутагт Нагаржуна багшийн зохиосон 
Хоёр шастирыг хичээнгүйлэн үзтүгэй 

107. Алин алинд ч эс хорьсон 
Тэр ямагтыг судлан үйлдэх бөгөөд 
Ертөнцийн сэтгэлийг сахихын тулд 
Суртгаалд суралцан үнэнээр эдэлсүгэй 

108. Бие хийгээд сэтгэлийн орон байцыг 
Дахин дахин хянан үйлдэх бөгөөд 
Тэр ямагтыг товчлон хэлвээс 
Ухамсар сахихуйн мөнчанарт болъюу 

109.Биеэрээ эдгээрийг бүтээж үйлдсүгэй 
Үг төдий өгүүлээд юу бүтэх вэ  
Эмийн заслыг уншсан төдийгээр л 
Өвчтөн бүхэнд тус болох бил үү 

 

YI БҮЛЭГ. Тэсэхүй (26) 

1. Алин мянган галавт хураасан 
Арвин өглөг ба бурхан тахисан зэрэг 
Алин сайн буян тэр бүхнийг 
Адгийн гагц урин 27 л дарж үйлдьюү 

2. Амтаг урин адилын нүгэл үгүй 
Алин тэсэхүй адилын хатуужил ч үгүй 
Аяа, тиймийн учир тэсэхүйд хичээж 
Асар олон талаар дадуулж үйлд 

3. Аймшигт урингийн хадааст сэтгэлтэй бөгөөс 
Алд сэтгэлийн амгаланг үл эдлэх 
Амгалан болоод баясгаланг үл олоод  
Амрах нойр үл хүрэн ая тавгүй болъюу 

4. Алин хэн ч эд болоод эрхэм хүндлэлээр 
Ачилж тусласан түүнээ шүтэх 
Аашилж хилэгнэгч ноёдтой тэд харин 
Алалдан эсэргэлдэж тэрсэх 

5. Тийм хүнээс амраг садан уйдаж  
Тэтгэж өглөг өгөвч үл шүтэх бөгөөд 
Товчилбоос уураар амгалан эдлэх  
Тэр ерөөс хаана ч үгүй мөн 

6. Уурын дайсан тэр бүхнээ 
Угтаа зовлонг л тарих 
Алин хянаж уураа мөхөөвөөс 
Амгалан тэр адил хаана ч үгүй 

7. Үл хүссэн нь хүрч ирэх бөгөөд 
Үнэхээр хүссэн минь тотгор учирснаас үүдэн 
Уй сэтгэлийн зовлонт идээг зооглоод 
Уур хилэн өөгшин намайг дарлах болой 
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8. Өөрийн дайсан тэр адилынхаа 
Өгөөш идээг үтэр дарж үйлдсү 
Намайг хорлогч энэ мэтээс илүү 
Насны дайсан энэ адил үгүй 

9. Учир зовлон юу тохиолдлоо ч надад 
Уужуу сэтгэлээ бүү цөвтүүлсү 
Уурлаад уурлаад хэрэг юу бүтэх 
Улам буян минь л доройтох 
 

10. Хэрвээ засрах учиртай аваас 
Хэдий түүнээ уурлахын хэрэг юун 
Хэрвээ засрах учиргүй аваас бас 
Хэдий түүнээ уурлахын тус юун 

11. Өөрийгөө буюу өөрийн саднаа 
Өвтгөж зовоох, баалж загнах 
Өөнтөглөж муулахыг үл хүсэх бөгөөтөл 
Өст дайснаа бол үүний эсрэг болой 

12. Амгалангийн шалтгаан гэдэг хааяа нэг гарах 
Ай, зовлонгийн шалтгаан машид олон 
Аяа, гэвч зовлонгүй аваас тонилох гэдэг үгүй Ай, 
сэтгэлт та баттай ухаарагтун 

13. Хатуужилд сүсэгт Махашиварийн бясалгагчид 

Хэрчигдэх түлэгдэх зэргээр 
Хэрэггүй амсуургад тэсэн яадахад 
Хэрэгтэй нирвааны тулд би юунд үл зориглоно вэ 

14. Дадуулваас хялбар үл болох 
Даамай зүйл хаана ч үгүй 
Тиймд өчүүхэн хорлолд дадаж чадваас 
Тэгээд их хорлолд тэсэж чадах болой 
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15. Өст могой болоод хөх түрүүд 
Өлсөж цангахын зовлон хийгээд 
Өвчин эсэргэнэ тэр мэтийн 
Өчүүхэн зовлонг юунд ч үл TOO 

16. Халуун, хүйтэн, хур, салхи тэргүүтэн ба 
Хүлэгдэх, зодуулах өвдөх тэргүүтнээ 
Хүлцэж үл чадан бүү үйлдээрэй 
Хэрэв чингэвээс хорлол улам нэмэгдэх 

17. Зарим нэгэн өөрийн шунхыг үзвээс 
Баатар омог нь улам бадрах 
Зарим нэгэн бусдын шунхыг үзвээс 
Бөмбөрөн муужирч унам за 

18. Тэр нь сэтгэлийн эр зориг болоод 
Аймхай хулчгарын ялгамжаа мөн 
Тиймд ирсэн зовлонг үл хайхран 
Аяа зовлонд бүү чадагдсугай 

19. Суут мэргэд зовлон ирэхэд ч 
Сэтгэлээ тогтоон үл хямруулмой. 
Нисванис лугаа байлдан эсэргэлдвээс 
Нажад хорлол улам ихдэх болох тэр цагт 

20. Хамаг зовлонг үл хайхран 
Хилэн тэргүүтэн дайснаа мөхөөвөөс л 
Хэн бүхэн баатар ялагч болох бөгөөд 
Харин эс бөгөөс хүүрийн алуурчин болой 

21. Уйдуулж омог дээрэнхүйг буцаах ба 
Уйт орчлонд нигүүлслийг мэндлүүлэх ба 
Нүглээс цээрлэх буянаа баясах зэрэг нь 
Нижгээд бас зовлонгийн эрдэм болъюу 
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22. Шар өвчин тэргүүтэн зовлонгийн 
Шижим ихт үүднээ үл хилэгнэх атал 
Шаралхан амьтанд юунд хилэгнэв 
Шалтгаан нөхцлөөс тэд бүгд төрмүй 

23. Хүсээгүй байхад л жишээлэхэд 
Хүрч ирдэг энэ өвчний адил 
Хүсээгүй байхад л тэрчлэн 
Хүчээр нисванис ирдэг шүү 

24. Уурлая гэж саналгүй байхад 
Урин аяндаа амьтнаа төрмү 
Хийе гэж санаагүй байхад 
Хилэн аяндаа төрдөг мөн 

25. Хамаг гэм юу байгаа хийгээд 
Хилэнц нүгэл элдэв зүйл 
Хотол тэр бүгд, шалтгаанаас нөхцөлдьюү 
Хэзээд өөрийн эрхээр болох нь үгүй болой 

26. Бүрдсэн шалтгаан тэдгээрт ч 
Бүтээсүгэй хэмээхийн санаа үгүй 
Бүтсэн түүнд ч намайг бүтээв хэмээх 
Санаа байгаа бус болой 

27. Алин "эзэн" хэмээн сэтгэгчид(29) ба 
Алин "би" хэмээн сэтгэгчид(30) 
"Тэр ямагтаас би гарсан" хэмээн 
Тухайлан бодовч төрөөгүй мөн 

28. Тэр эс төрсөн болохоор байхгүй мөн 
Тэр цагт төрсөн хэмээн хэрхэн сэтгэх 
Орноо үргэлжид алгасрах учраас л 
Хаагдах болох нь ч бас үгүй болъюу 
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29. Хэрвээ "Би нь мөнх" болбоос 
Огторгуй мэт илтэд үйлдэгч бус болох 
Шалтгаан бусад лугаа учрахад 
Урвалтгүй байж яаж чадах 

30. Бүтэхийн цагт урьдын адил болбоос /шалтгаанаас/ 
Бүтээгч түүнээ юу хийж үйлдэх 
Түүнийг бүтээгч "шалтгаан энэ" хэмээн  
Түшилдэн шүтэлцэх зүйл хаанаас олдох вэ 

31. Тэр мэтээр бүгд бусдын эрхэнд 
Түүний эрхээр тэр ч эрхгүй 
Тэр мэт мэдээд илбэ мэтийн 
Тэдгээр бодитой үзэгдэл бүхнээ уурлах хэрэг юун 

32. Аль нь алинаа буцааж үйлдэх вэ? 
Буцааж үйлдэх зохисгүй бус уу хэмээвээс 
Түүнээс л шүтэж зовлон нугуудын 
Залгамжааг таслах болохоор зохисгүй нь үгүй 

33. Тиймийн учир дайсан ч бай , нөхөр ч бай 
Зохисгүйг үйлдэхийг үзэхүйд 
Энэ байдал шалтгаанаас болой хэмээн  
Тэр мэт сэтгэлд амар ажирму за 

34. Хэрвээ өөрийн хүссэнээр бүтдэг юм бол 
Хэзээд зовлонг үл хүсэх бөгөөд 
Хамаг амьтан бүгд 
Хэнд ч зовлон үл төрөх мөн 

35. Сэрэмжгүйн уршгаар өөрөө өөртөөн 
Өргөс тэргүүтний хорлол гаргах 
Эхнэр тэргүүтнийг олж авахын тухайд 
Эрэмшин хоол унднаасаа гарах зэргийг ч уйл дэх 
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36. Зарим нэг нь өөрсдийгээ егүүтгэх ба 

халил газар харайх 
Хор хийгээд үл зохихыг идэх хийгээд  
Буян бусын явдлаар  
Өөрийгөө хорлож үйлдэх ч буй 

37. Алин цагт нисваанисын эрхэнд орсноор 
Өөрийгээ зовоон хорлон үйлдэгч тэд 
Тэр цагт бусдын биенээ 
Хорлож үйлдэхгүй гэж хаана байх вэ 

38. Нисванис төрснөөр л тэр мэтийн 
Өөрийгээ егүүтгэхэд хүрсэн тэднээ 
Их нигүүлсэх сэтгэл эс төрвөөс 
Уурлахаас өөр юу хийж чадах 

39. Хэрэв бусдыг хөнөөж үйлдэх нь 
Нялхсын мөн чанар болвоос 
Түүнээ уурлах зохисгүй бөгөөд 
Шатаахын чанарт галыг өслөх адил 

40. Бүр тэгээд гэм нь түр зуурын болоод 
Амьтны мөн чанар ч магад тийм тул 
Ингээд уурлах нь бүр зохисгүй бөгөөд 
Огторгуйд хөшиглөх утаанд өслөх адил 
 

41. Бэрээ тэргүүтнээр бодитой цохиулахад 
Хэрвээ цохисон хүнд уурлах болвоос 
Тэр нь уураар л турхирагдсан болохоор 
Хоёуланд уурлаваас зохилтой 

42. Урьд нь би амьтанд 
Энэ адилын хорлол үйлджээ 
Тиймд хорлогч амьтан 
Намайг хорлох нь зүйн хэрэг 
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43. Түүний мэс ба миний бие 
Хоёулаа зовлонгийн шалтгаан мөн 
Тэр мэсээ би цээжээ гаргаваас ч 
Алинд нь уурлах билээ 

44. Хүрэлцэж барагдашгүй зовлонт 
Хүний дүрст идээ бээрийг 
Минийх хэмээн мунхаглан бариад 
Түүнийг хорлоход хэнд уурлана вэ 

45. Нялхас зовлонг үл хүсэх хэдий ч 
Нажад зовлонгийн шалтгаанд шунасаар 
Өөрийн гэмээр өөрийгөө хорлох тул 
Өрөөл бусдыг өслөхийн хэрэг юун 

46. Үлгэрлэвээс тамын сахиус ба 
Мэсэн навчит ой цэцэрлэг мэтийг 
Өөрсдийн үйлээр үүсгэсэн болохоор 
Өслөж хэнд ч уурлах билээ 

47. Миний үйлийн шалтгаанаас үүдээд 
Намайг хорлогчид төрдөг бөгөөд 
Тамд унагаадаг нь тэд тул 
Талхлах бус уу, тэднийг би 

48. Эдгээрт дулдуйдан хүлцэж тэсээд 
Элдэв зүйл хилэнцээ арилгаму би 
Намайг шүтвээс тэдгээр харин 
Насад удаан зовлонт тамд унах 

49. Би тэдэнд хорлол үйлдээд 
Тэр надад тус хүргэж байхад 
Юуны учир чанх буруугаар 
Догшин сэтгэлт уурлаж үйлдэнэ вэ 
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50. Надад хэрвээ ухааны эрдэм байваас 
Тамд талийн жилийн үл одох 
Харин ганц өөрийгээ энхрийлбэл 
Хорлол буцаах юу нэгэн гарах вэ 

51. Хэрвээ хариуд нь хорлол үйлдвээс 
Тэднийг хүлцэж эс чадахын дээр 
Өөрийн явдал ч доройтох болоод 
Өнө тэгээд хатуужил ч эвдрэх болъюу 

52. Сэтгэл гэдэг биет бус тул 
Хэн ч хаана ч дарж чадахгүй 
Биенээ илт шунаваас л 
Бие гэдэг зовлонгоор хорлогдох 

53. Басамжлах хийгээд ширүүн 
Яруу бусын үгийг өгүүлэх төдийгээр 
Биенээ хорлол үл болох тул 
Сэтгэл та юунд машид уурлана вэ 

54. Надад таагүй бусад нугууд 
Нас энэ болоод бусад дор 
Намайг барьж идэхгүй тул 
Би юунд тэднийг үл таална вэ? 

55. Олзонд минь зэтгэр болно гээд л 
Огоот би эднийг эс таалавч 
Олзоо энд орхиод би явахад 
Олиггүй хилэнц л баттай дагах 

56. Би гэдэг өнөөдөр үхэх ч хялбар 
Буруу амьжиргаагаар удаан үл амьжрах 
Би мэт удаан амьдарч болох ч 
Басхүү үхлийн зовлон чанарт мөн 
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57. Зүүдэндээ зуун жилийн жаргалыг амсавч 
Сэрэхүйн цагт байдаг агаар алин 
Бас зарим үед агшин төдий жаргал амсаад ч 
Сэрэхүйн цагт байдаг агаар алин 

58. Сэрэхүйн цагт байдаг хоёуланд тэр 
Өнөөх амгалан эргэж ирэхгүй 
Урт наст ба богино наст хоёуланд ч Үхэхүй 
цагт тэр мэт барагдах 

59. Олз ихийг олох бөгөөд 
Он удаан жаргал эдлэвч 
Хулгайчид булаалгасан мэт 
Гар хоосон нүцгэн буцму за 

60. Хэрвээ олзоор амьдарч байж л 
Хилцэнцээ барж буянаа хурааж үйлдэнэ шүү гэвэл  
Олзны тухайд уурлах болохоор  
Буянаа барах нүгэл болохгүй гэж үү 

61. Юуны тулд амьд явна вэ би 
Хэрвээ түүнээ доройтуулаад 
Хилэнц ямагтыг үйлдвээс 
Амьд байхын хэрэг юун 

62. Амьтныг доромжилдог болохоор л 
Ая муу өгүүлэгчнээ уурлах хэрэгтэй гэвээс 
Бусдыг муу хэлэхдээ та 
Бас тэрчлэн юунд эс уурлана вэ 

63. Үл итгэх нь бусдаас хамаардаг болохоор 
Үл итгэхдээ /бусдад/ тэсэж чаддаг атал та 
Нисванис төрснөөр шалтгаалсан 
Яруу бус өгүүлэхуйд юунд эс тэснэв 
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64. Лагшин хөрөг, суврага ба дээдийн номыг 
Муушааж эвдэлж үйлдэгчид ч би 
Уурлаж хилэгнэх ч зохисгүй бөгөөд 
Бурхан хэзээ ч өслөхийг үл эрхшээгч болой 

65. Багш буяны садан тэргүүтэн хийгээд 
Элгэн саднаа хорлон үйлдээчнээ ч 
Урьдын ёсны шалтгаанаас үүдэн 
Урвасан мөн хэмээн үзээд уураа буцаа 

66. Амьтан хүнд сэтгэлт хийгээд 
Сэтгэлгүй хоёул хорлол үйлдэх тул 
Сэтгэлийг юунд онцгойлж өслөнө вэ 
Түүний хорлолд тэсвэрлэж үйлд 

67. Нэг нь мунхгаар бурууг үйлдэх 
Нөгөө нь мунхгаар уурлах болохоор 
Алийг гэмт гээд 
Алийг нь гэмгүй гэх вэ? 

68. Бусдыг хорлож хөнөөх аливаа 
Бусармаг үйлийг урьд нь юунд хийв би 
Бүгд үйлийн үрд гавъяарах учраас 
Би өнөөдөр юунд өслөнө вэ, эднийг 

69. Тэр мэтийг үзээд юу ч болов 
Тэд бүгдийг инагш бодийн сэтгэлээр 
Тэр адил урвуулан бодсноор би 
Буяныг нягтлан хичээж үйлдсүгэй 

70. Айл гэрийг шатаах гал 
Айл бусдад дамжин одох болохоор 
Алин өвсөнд оч бадарваас 
Алимад түүнийг дарж орхивоос зохистойн адил,  
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71. Амьтнаа сэтгэл шунаснаас 
Хилэнгийн гал бадрах 
Буяныг минь шатаах хэмээх сэжин 
Бушуухан түүнийг орхи 

72. Алагдах хүний гар хөлийг тасалсан төдийгээр 
Аяа тонилгов хэмээвэл сайн бус уу 
Хүмүүний зовлон амсах төдийхнээр 
Хэзээд тамаас гэтэлвэл амар бус уу 

73. Эдүгээ энэ зовлон төдийд 
Эс тэсэж чадваас би 
Тамын зовлонгийн шалтгаан болсон 
Тамтаггүй уураа юунд буцааж чадах 

74. Дурныхаа эрхэнд шатах түлэгдэх тэргүүтнээр 
Тамын зовлонг түмэнтээ амсавч 
Би бээр өөрийн тус болоод  
Өрөөлийн тус алиныг ч эс үйлдэв шүү 

75. Энэ нь тэр төдий хорлол үгүйн дээр  
Их хэргийг ч бүтээж болох учир 
Амьтны хорлолыг арилгагч зовлоноо 
Зөвхөн баясаж үйлдвээс л зохистой 

76. Бусдын төгс эрдмийг магтваас 
Баясгалан амгаланг олох бөгөөтөл  
Сэтгэл та түүнийг магтан  
Баясаж юунд эс үйлднэв 

77. Таны баясгалант энэ амгалангаас 
Амгалан төрөх болохоос нүгэл бус хэмээн 
Эрдэм төгс нугууд ч зөвшөөв 
Эрхүй бусдыг хураахын дээд ч мөн 
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78. Бас бус тэр мэт амгалант хийгээд 
Энэ амгалангаа эс хүсвээс та 
Хөлс цалин өглөг буянаа тавих учир 
Энэ хийгээд эцэс хойшдоо доройтъюу 

79. Өөрийн эрдмээ өгүүлэхийн үест 
Өрөөл бусдад амгаланг хүс 
Өрөөл бусдын эрдмийг өгүүлэхийн цагт 
Өөртөө амгаланг бүү хүс 

80. Хамаг амьтнаа амгаланг хүссэн 
Ханьцашгүй бодийн сэтгэлийг барьчихаад 
Өөрсдөөн олсон амьтны жаргалд 
Өсөлж юунд хилэгнэнэ би 

81. Гурван ертөнцийг тахин бурхны хутагт 
байгуулахаар 

Амьтан бүхнийг хүссэн мөртөө  
Олз хүндлэл олиггүй төдийг үзээд 
Омтгойрч гутрахын хэрэг юун 

82. Алин таны тэжээх орон 
Алин таны өглөг өгөх тэр садан 
Өөрөө амьжиргаагаа амжуулан бөгөөтөл 
Үл баясан дээр нь эс уурлана гэж үү 

83. Тэр төдий олзыг амьтнаа эс хүсвээс 
Тэднийг Бурхан болгох гэдэг хаанаас байх 
Бусдын сайн сайхнаа хилэгнэгч тэднээ 
Боди   сэтгэл хаанаас төрөх 

84. Тэр тэднээс авсан гэх буюу 
Өглөгийн эзнийд байгаа гэх зэрэг 
Алин ч бай тэр чамд л үгүй болвоос 
Өгсөн, эс өгсөн ялгах хэрэг юун 
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85. Буян хийгээд сүсэг буюу 
Булт өөрийн эрдмээ юунд орхино вэ?  
Олз болгохоо эс барьчихаадл 
Омтойрч юунд эс хилэгнэв өгүүлтүгэй 

86. Өөрөөн нүгэл үйлдчихээд та 
Үл гэмшин дээр нь бас 
Өрөөл бусдыг буян лугаа 
Өсөлж тэнсэлдэхийг хүсэх гэж үү 

87. Хэрвээ дайснаа эс баясгаваас 
Та түүнийг жаргуулна гэж хаанаас буй  
Таны сэтгэлийн ерөөл төдийгээр л  
Түүнийг хорлохын үндэс амирлах уу? 

88. Таны хүссэнээр л тэр зовлон 
Түүнээ бүтвээс та баясна гэж үү? 
Тэгээд миний сэтгэл яанав хэмээвээс 
Түүнээс илүү гутамшиг хаана байх 

89. Нисванисын загасчны тавьсан 
Гох дэгээ энэ машид мэргэн 
Түүнээ баригдваас тамын тогооноо 
Тамын сахиулч нар магад чанаму, намайг 

90. Сайшаал магтаал, нэр алдар, өргөл хүндлэл 
Сайхь хүний буяныг үл нэмэх, насыг ч үл арвижуулах 
Сац чадлыг минь өсгөх бус, өвчинг ч арилгах бус 
Сайжруулж жаргаах ч үгүй биеийг минь 

91.Би өөрийн тусыг хичээгээд 
Би өөрт хэрэгтэй юуг олов? 
Сэтгэлийн л жаргал төдийхнийг хүсвэл 
Сайхан гоёл бас архи тэргүүтнийг шүтэж болох л 
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92. Алдар нэрийн тухайд эдийг өгөх ба 
Аяа тэгээд өөрийгөө нухаж үйлдвээс 
Магтаал шүлэг бичээд ч юу хийх 
Магадтай би үхсэнээс л хойш хэнд жаргал өгөх вэ, 
тэд? 

93. Элсэн гэрээн эвдэрвээс 
Эхэр татан уйлъюу нялхас 
Эгшиг магтаал, энгүй алдар нь доройтохуйд 
Эрхүй сэтгэл минь нялхас адил болох 

94. Ер нь магтаалд сэтгэл үгүй тул 
Намайг магтахын санаа үгүй буюу 
Бусад намайг магтдаг хэмээх 
Бусармаг миний нэрэлхүү л баяслын шалтгаан биз 

95. Та ч бай, би ч бай ялгалгүй 
Бусдад таалагдаад өөрт юун тус 
Тэр мэтийн баясал амгалан 
Хувь төдийг надад үл наалдах 

96. Тэр амгалангаар би жаргадаг бол 
Тэрчлэн бүгд адил болох биз 
Бусдад таалагдсанаар амгалантай боловч Би 
юуны учир зовно вэ? 

97. Тиймд намайг магтлаа хэмээн 
Надад баясал төрөвч 
Тэр нь тэр мэт үл зохилдоод  
Нялхсын явдал ямагтад барагдму 

98. Би магтаал сайшаалд мансууран 
Бас тэгээд уйдан, улмаар эвдэрч болох 
Эрдэмт дээдэст атаа жөтөөрхөн 
Энэ хотол чуулганаа барму за 
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99. Тиймд намайг магтах тэргүүтнийг 
Тэс эсэргүүцэн хичээгч хэн бүхэн 
Тэр л намайг муу заяанд унахаас 
Татаж сахин жич оршин бус уу 

100. Би тонилохыг тусаа хэрэглэх учир 
Олз хүндлэлээр хүлэгдэх хэрэггүй 
Миний хүлээсийг тайлагч хэн бүхнээ 
Би гэдэг хилэгнэх хэрэг юун? 

101. Би гэдэг зовлонд орохоор шунахуйд 
Бурхан адил адистэдлэн 
Түүнээ үл очих үүдийг нээснээ 
Юунд би уурлана вэ? 

102. Энэ л буяны тотгор хэмээн 
Эгүүнээ хилэгнэх зохисгүй ба Тэсэхүй 
адил хатуужил үгүй тул 
Тэр л надад байхгүй яалтай билээ 

103. Хэрвээ би өөрийн гэмээр 
Үүнийг хүлцэж эс чадваас 
Дөтөлж ирсэн буяны үндсийг 
Тотгорлон өөрөө үйлдсэн болъюу 

104. Алин үгүй болвоос үл төрөх 
Алин буй аваас төрөх мөн 
Тэр л тэр бүгдийн шалтгаан мөн тул 
Түүнийг юунд тотгор хэмээх буй 

105. Цагтаа ирсэн гуйлгачин бээр 
Өглөгийн тотгор үйлдэх бус 
Машид гарган үйлдэхдээ /өгөхдөө/ 
Машид гарсны тотгор хэмээж үл болох 
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106. Өдгөө ертөнцөд өнчин ядуус олон ч 
Өслөн хорлогч ховор цөөн бөгөөд 
Энэ мэт чинагш хорлол эс 
үйлдвээс Инагш хорлож хэзээ ч 
эс үйлдмой 

107. Элдэв бэрхшээл бололгүйгээр 
Их хүү сан гэрт гарах мэт 
Боди явдлын нөхөр болох учир 
Дайснаа баярлуулж үйлдсүгэй би 

108. Үүгээр /дайснаа/ л би бүтээх 
Хүлцэхүй их үр тус эрдэм үүнээс 
Анхлан зориуд өргөх нь зохистой 
Тэр мэт тэсвэрийн урьд одох болой, тэр 

109. Хэрвээ хүлцэхүйг бүтээх санаагүй болохоор 
Энэ дайсан тахигдахуун бус уу хэмээвээс 
Бүтээлийн үндэс болсон 
Дээдийн номыг ч юунд тахина вэ 

/түүнд бас санаа үгүй/ 

110. Хэрвээ бас энэ дайснаа хорлож үйлдэхийн 
Санаа байгаа тул тахиж үйлдэх зохисгүй 
хэмээвээс 
Оточ адил туслахыг хичээхэд /дайсан/ нь 
Би бээр хэрхэж тэсвэрийг бүтээх вэ? 

111. Тиймд маш хилэнцэт сэтгэлд шүтэн 
Хүлцэхүй төрөх мөн бөгөөд 
Тэр ямагт хүлцэхүйн шалтгаан мөн 
тул Дээдийн ном адил тахиваас 
зохист 

112. Тиймд бас амьтны орон болвоос 
Бурханы орон хэмээн Чадагч бээр 
номнов 
Эднийг олонтаа хүндэлвээс 
Энэ мэт хотол буяны чинадад хүрмү зэ 
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113. Амьтан хийгээд Бурхан хоёрыг шүтвээс 
Бурханы ном буян бүтэх нь сац адил атал 
Бурханд бишрэхийн тэр адил 
Амьтнаа тийм бус нь хэний ёс вэ? 

114. Миний адил сэтгэлийн эрдэм үгүй ч 
Магад үйлийн үр нь түүн лүгээ ижил тул 
Амьтан бүхэнд эрдэм байдаг тул 
Аяа, тэрээр сацуу мөн 

115. Алин асралт сэтгэлийг дээдэлсэн 
Тэр ч эрдэм ихтэй мөн 
Алин Бурханаа сүсэглэсэн буян  
Тэр мөн адил эрдэм ихтэй буюу 

116. Бурханы номыг бүтээх хувьт тул 
Буян бүгдээр тэд сац болой 
Хязгааргүй эрдмийн далай 
Бурхантай тэнцэх хаана ч үгүй 

117. Эрдмийн дээд чуулганы 
Эрдмийг эрхшээсэн зарим нэгнээ л 
Эрхгүй бишрэн түүнийг тахихаар 
Энэ гурван ертөнцийг өргөсөн ч багадах 

118. Энэ мэт тэр ганцаар бус 
Эрх өмөг нь хааны чадалд байгаа тул  
Энэ мэт хорлогч хэдий өчүүхэн ч  
Хэзээ ч түүнийг басамжилж бүү үйлд 

119. Бурханы ном төрөхийн хувь 
Булт амьтнаа байдаг тул 
Энэ төдий байгаагаар хувь тааруулан 
Энэ л амьтныг тахиваас зохист буюу 
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120. Бас тэгээд баширгүй садан болоод 
Баршгүй их ач зохиогч нарыг 
Амьтан биширч хүндлэхээс бус 
Ангид өөр хэний ачийг хариулах 

121. Авсан биеэн орхиод тамд төрвөөс л сая 
Ачийг хариулсан болох тул түүнээ туслан 
Тиймд эд их хорлол үйлдсэн ч 
Тэд бүгдийг сайнаар хариулж үйлдэх 

122. Өнө хэзээ нэгэнтээ би ноён явсан хирнээ 
Өөрийн биеэн үл таних хирнээ 
Өтөл мунхаг би юундаа ч 
Өнөөдөр боол нь үл болон омгорхоно вэ? 

123. Алин амьтныг баясуулваас бас тэгээд 
Алин амьтны жаргуулваас л Бурхан баясму за 
Тэд л баясваас Бурхан бүхэн баясах хийгээд 
Тэд л хорлогдвоос Бурхад хорлогдсон болъюу 

124. Хамаг биенээ гал асахуйд 
Хамаг хүсэл сэтгэл эс амрах 
Хамаг амьтнаа хорлол гарахуйд 
Хамаг бурхад үл таалах 

125. Тиймд амьтныг хорлож үйлдсэнээр 
Тэр агуу нигүүсэлт бүхнийг үл баясгам за би 
Тэдгээр хилэнцээ тус тус наминчилму 
Тэрхүү баясгасан бүхнийг минь хүлцэн соёрх 

126. Түүнчлэн Ажрагсдыг баясгахын тухайд 
Тэр олон амьтны боол нь болъюу эдүгээгээс би 
Олон амьтан хөлийг минь дэгээдэн толгойд гарах ба 
Огтолж алсан ч үл тэнсэлдмү, Бурхад баястугай 
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127. Энэ хотол амьтан бүхнийг бурхад бээр 
Эрхшээн болгоодог нь осол омтог үгүй. 
Амьтны мөн чанарт үзэгдэгч эдгээрийг 
Аврагч Бурхан чанарт болгон яахын үл хүндлэнэ вэ? 

128. Энэ л Бурханыг баясулан үйлдэгч мөн 
Энэ л өөрийн тусыг баттай бүтээгч мөн 
Энэ л ертөнцийн зовлонг арилгагч мөн 
Энэ л ямагтыг үргэлж үйлдсү, би 
 
129. Энэ адил нь гагц тэднийх бус 
Эрхт хааны чадал тэднийх бус 
Энэ адил хорлол үйлдэгч бялд өчүүхэн ч 
Эрхгүй басамжилж бүү үйлд 

130. Энэ мэт нь тэр ганцаар бус 
Эрхэт өмөг нь хааны чадалд байгаа учир  
Энэ мэт хорлогч хэдий өчүүхэн ч  
Хэзээ ч түүнийг басамжилж бүү үйлд 

131. Хаан хэдий хилэгнэн 
Хамаг амьтныг хэрцгийлэвч 
Хожим амсах алин тэр л тамын 
Хорлол адилыг үйлдэн чадах билүү 

132. Хаан хэдий баясан 
Хамаг амьтныг цэнгүүлэвч 
Хожим олох алин тэр л Бурханы 
Хутгыг өгч чадахгүй болой 

133. Амьтан тэднийг өргөн хүндэлснээр л 
Аяа, миний Бурхан болох хийгээд 
Алдар нэр аз жаргал хийгээд 
Алин энэ насны цог заль, өлзий хишиг ирснийг  

эс үзэв үү, би? 
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134. Хүлцсэнээр л энэ ертөнцөд гоо үзэсгэлэнт ба 
Хэцүү өвчин үгүй хийгээд яруу алдар болоод 
Хэзээ машид урт наслах хийгээд  
Хүрдэн удирдагч хааны амгаланг ч эдлэх болъюу 

 

ҮII БҮЛЭГ. Хичээхүй 

1. Тийн хүлцэхүй бээр хичээлийг эгүүсгээд  
Тэр мэт хичээсээр боди хутагт хүрмү зэ  
Хий үгүй болвоос үл хөдлөх адил  
Хичээхүй үгүй болвоос буян үл төрмой 

2. Хичээхүй гэдэг нь буянаа эрмэлзэхуй болой 
Харшлах зүгийг номнож үйлдсү түүний 
Алимад мууд шунагч залхуу хийгээд 
Алин өөрийгээ басан халшрахуй болой 

3. Алмайтах амгалангийн амтанд согтууран 
Амар нойрондоо шунахайран урамшсан 
Аяа тэгээд сансрын зовлонд үл уйссаар 
Атгаг залхуу лавтай төрмү 

4. Нисванисын загасчны шидсэн 
Төрөхүй торноо баригдаад 
Эрлэгийн элчийн амнаа зүглэдгээ 
Эдүгээ хүртэл эс мэдэв гэж үү? 

5. Өөрийн нөхөд чинь алагдсаар атал 
Өөрөө эс үзсэн гэж үү дээ? 
Гэвч нойроо шүтэгч тэдгээр 
Яргачинд очих үхэр адил мөн 

6. Хамаг замыг хааж таглаад 
Хилэнт эрлэгийн элч харсаар байтал 
Энэ адил нойрондоо юунд шунана вэ? 
Энэ адил идээнд юунд дурлана вэ? 

7. Хурдан түргэн үхэх болох тул 
Хэзээ буянаа хураах билээ 
Тэр цагт залхуугаа орхилоо ч 
Тэр цаг нь өнгөрсөн тул яах билээ 
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8. Хийгээгүйгээ хийхээр завдах хийгээд 
Хийгээд талдаа хүрч явтал 
Харин гэнэт эрлэгийн элч ирэхүйд  
Аяа ингээд өнгөрлөө л гэж санах 

9. Энэлэл шаналалаар хавдсан 
Эргэлдэх нүд нь улайсан, нулимс цувруулах 
Элгэн садан нь горьдлого тасраад  
Эрлэгийн элчийн нүүрийг харах 

10. Өөрийн үйлдсэн нүглээ санан энэлсээр 
Тамын дууг сонсон сонсохуй яа 
Тэгтэл цочин бузар биеийг авах ба 
Гаслант болохын цагт хэрхэх билээ 

11. Та бид тамд загас тэлчлэх мэт 
Энэ наснаа үргэлж аюулын дор тул 
Хилэнц үйлдчихвэл тамд очоод 
Барагдашгүй зовлонт болохыг хэлэх юун 

12. Халуун усанд хүрэхэд л 
Халж шатдаг залуу бие ч 
Тамын үйлийг үйлдчихээд 
Та юунд энэ мэт амгалан сууна вэ? 

13. Эс хичээх атал ачийг горилогч ба 
Эгнэгт дураар аашлагчдаа зовлон их бөгөөд 
Үхлээр эзлэгдэхийн цагт тэнгэр адилаар 
"Өө! би зовлонд баригдлаа" гэж орилох 

14. Хүмүүний онгоцонд шүтээд л 
Хүй их зовлонгийн далайгаас үзвэл гэтэльюү 
Энэ онгоц дахиад олдох нь бэрхтэй тул 
Эндүү мунхгийн нойроор бүү нөхцөө 
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15. Баясгалангийн хэмжээлшгүй шалтгаан болсон 
Буянт дээдийн номноо эрхэмлэн эс баясаад 
Зовлонгийн шалтгаанаар алгасрах хийгээд 
Зуурдын инээдэм наргианд юунд баясана вэ? 

16. Халшран үл залхуурах ба халамжлан 
    дэмжих хийгээд 
Хянан нягтлах ба эрхэндээ үйлдэх зэргээр  
Өвөр бусад хоёрыг тэгшид барин  
Өөрийгөө бусад лугаа арилжих(30) болтугай 

17. Миний Бурханы хутаг олдог хэзээ хэмээн 
Бэрхшээн үл үйлдэх бөгөөд 
Энэ мэтээр тэрчлэн залрагсад 
Эрхэм үнэнийг айлддаг тул энэхүү үнэнийг айлдав 

18. Щумуул, хөх түрүү, зөгий хийгээд 
Тэрчилэн өт хорхой алин боловч 
Хичээхүйн хүчийг эгүүсгэвээс 
Олохуйяа бэрх Бурханы хутгийг ч олох 

19. Би мэт хүмүүний язгуурт төрчихөөд 
Болох хийгээд болохгүйг ялган мэдэх тул 
Бодисадын явдлыг эс огоорвоос 
Бурханы хутгийг юунд эс олох билээ би? 

20. Хөл гар тэргүүтнээ хэрэв зэ 
Өгөх хэрэгтэйгээс айваас би 
Хүнд хөнгөнийг ялгалгүйгээр 
Өөрийгөө л мунхаглан эвдэлмү 

21. Тоолшгүй голди тоотой галавт 
Таслагдах хийгээд хатгалдах 
Түлэгдэх ба хөрөөдөгдсөн олон ч 
Тэрчлэн залрагсадын хутгийг эс олвой 
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22. Бурханы хутгийг бүтээхэд ч 
Бас миний зовохуйн хувь байх бөгөөд 
Хатгуулагч дотрын эвэршээлийг арилгахад 
Хагалуулахын зовлон биенээ гардаг адил 

23. Хамаг оточ анагаах заслаар 
Хатгаж зовоовч өвчнийг арилгах 
Тиймд их зовлонг ялахын тухайд 
Та ч өчүүхэн зовлонг тэссүгэй 

24. Эгэлийн засал энэ адилыг 
Эрхэм дээд оточ үл зохиох бөгөөд 
Ихэд зөөлөн нарийн аргаар 
Их өвчин хэмжээлшгүйг анагаан зохиох 

25. Зутан хоол тэргүүтнийг өгөн чадаад 
Сартвахи анхлан өглөг зохиов 
Түүнээ хойшид дадуулсаар 
Тэгээд өөрийн махаа өгдөг болжээ 

26. Хэзээ нэгэн цагт өөрийн махаа 
Зутан хэмээх сэтгэл төрвөөс 
Тэр төдүйд мах тэргүүтнээ өгөхөд 
Түүнээ бэрх хэцүү юу болох вэ? 

27. Хилэнцээ тэвчвээс зовлон үл гарах 
Ухаант болвоос уйтгар үл гарах 
Буруу сэжиг атгаг хийгээд 
Бусармаг сэтгэл л биеийг хорлох, эдүгээ 

28. Буянаар бие амгалан болъюу 
Ухаанаар сэтгэл амгалан болъюу 
Бусдын тусад сансарт оршсон ч 
Уйсал юунд төрөх Их нигүүлсэлтнээ 
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29. нэ л боди сэтгэлийн хүчээр 
Эрт урьдын нүглээ барах бөгөөд 
Буяны далайг хураах тул 
Бас Шарвага(32) нараас эрхэм хэмээсэн болой 

30. Хамаг уйтгар алжаасыг арилгагч 
Боди сэтгэлийн морийг унаад 
Амгалангаас амгаланд зорчихуйд 
Ухаантан хэн бээр бэрхшээх вэ?, иймд 

31. Амьтны тусыг бүтээхийн өмөг нь 
Сүсэглэхүй, батдахуй, баясахуй, орхихуй мөн. 
Сүслэхүй нь зовлонгоос айх бөгөөд 
Түүний тус эрдмийг санан эгүүсгэ 

32. Хичээнгүйг   арвижуулахын тул 
Үл зохих зүгийг тэвчээд 
Үргэлжид авах ба эрхнээ урвуулах хүчээр 
Сүсэглэхүй,батдахуй,баясахуй,орхихуйд шамдсугай 

33. Өөрийн болоод бусдын гэм эргүү 
Барагдашгүйг би даран үйлдэх бөгөөд 
Алин гэм нижгээд нижгээдийг ч 
Далай тоот галавт барж үйлдсү 

34. Гэмээ барахаар хичээхүй түүний 
Хувь төдий ч надад үл үзэгдэх тул 
Хэмжишгүй зовлонгийн орон болсон 
Би гэгчийн зүрх юунд үл хагарна вэ? 

35. Өөрийн болоод бусдын эрдэм 
Олныг би бүтээж үйлдэх бөгөөд 
Тэр эрдэм нижгээд нижгээдийг ч 
Далай тоот галавт дадуулж үйлдсү 
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36. Эрдмийн хувь нэгэн төдийг ч  
Дадуулсан нь хэзээ ч надад төрөөгүй бөгөөд  
Тэр адилыг олж төрүүлээд  
Хэрэггүйг үйлдснээр би гайхамшигт 

37. Бурханыг эс тахисан бөгөөд  
Их баясгалангийн амгаланг ч үл өгсөн 
Шашинд тусыг эс хийсэн бөгөөд 
Ядуусын сэтгэлийг ч эс хангав. 

38. Айснаа аюулгүйг эс өгсөн болохоор.би 
Ядарсанд жаргал эс өгсөн болохоор би 
Эхийн умайн хатгуулга лугаа 
Зовлон ямагтыг үүсгэсээр л барагдах 

39. Би урьд болоод эдүгээ ч гэсэн 
Номонд сүсэглэхээсээ хагацаснаар л 
Гуйлгачин энэ адил болсон болохоор 
Хэн номонд сүсэглэхээ орхих вэ? 

40. Хамаг буяны зүг бүгдийн 
Язгуур нь сүсэг(33) хэмээн Бурхан айлдав 
Түүний язгуур үндэс болоод 
Тийн боловсролын үрийг үргэлжид  

 бясалгах болой 

41. Сэтгэл шаналгах зовлон хийгээд 
Элдэв зүйлийн аюул болоод 
Хүсэл эгээрлээс хагацахуй нь 
Хилэнцэт явдлаас үүдьюү 

42. Сэтгэлдээ санан буян үйлдвээс 
Хааш хаашаа одсон ч 
Тэр хийгээд тэнд буянт тэр бээр 
Эрдмийн ачаар л илт тахигдах 
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43. Хилэнц үйлдчихээд амгалан гориловч 
Хаана хаашаа одсон ч 
Тэр хийгээд тэнд хилэнцэт тэр бээр 
Зовлонгийн мэсээр тийн ялагдах. 

44. Агуу их орны анхилам үнэрт сэрүүн линхуан 
     зүрхнээ оршин 
Ялгуугсны яруу эгшгийн идээгээр сүр жавхлан 

дэлгэрэх 
Асар чадагчийн гэрлээр амаа нээх линхуанаас 

мэндэлсэн эрхэм лагшин 
Ялгуугсаны дэргэд ажрах бодисадваа нар буянаас 

л төрюү 

45. Эрлэгийн зарцад хамаг арьс махаа хуулуулан 
машид энэлэн  

Аймшигт халуун галд буцалсан хайлмал зэс 
биендээ асгуулж 

Эрчилж бадарсан илд жадаар цоолуулан махаа 
олонтаа тасчуулан  

Асч улайдсан төмөр газар дэлхийд унах нь их 
нүглээс төрьюү 

46. Тиймд буянаа сүсэглэх бөгөөд 
Бишрэл ямагтыг бясалгаж үйлд 
Вачирдуазатны зан үйлээр туурвиад 
Батдахуй омгийг бясалгаж үйлд 

47. Анхлан учрыг шинжлээд  
Туурвих буюу эс туурвихыг шийд  
Эс туурвих ямагт ч болж болох   
Туурвиваас няцаж эс үйлдэх хэрэгтэй 
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48. Бусад төрөлд ч түүнийг дадуулах 
Хилэнц зовлон ч арвижиж болох 
Бас бусад боловсрох үест ч 
Доорд болон үл бүтээхэд ч хүрэх 

49. Үйл, нисванис, чадал 
Энэ гуравт омогшин үйлд 
"Би ганцаар дийлнэ" хэмээх энэ нь 
Үйлийн омог ямагт болой 

50. Нисванисын эрхнээ орсон ертөнц энд 
Өөрийн тусыг бүтээж чадахгүй тул 
Над адилаар амьтан үл чадах тул 
"Би үүнийг үйлдсү" хэмээх болой 

51. Бусад хүмүүс доод үйлийг үйлдэхэд 
Би ч юунд дэмий сууна вэ? 
Омгийг эгүүсгэж үл үйлдэх бөгөөд  
Би омоггүй бол сайн болъюу 

52. Үхсэн могой лугаа учирваас 
Хэрээ гарди адил авирлах 
Хэрвээ намайг доройтвол 
Өчүүхэн гэм ч хорлол болох 

53. Шантарч хичээхээ орхивол 
Үгүйрлээс гэтлэх гэж үү 
Өөртөө итгэлт баймааж л 
Их гэмээр чадагдахуй яа бэрх болох 

54. Тиймд сэтгэл батдахуй бээр 
Унал бүгдийг дарж үйлдэх бөгөөд 
Би гэдэг уналаар ялагдвал 
Гурван ертөнцийг ялах миний хүсэл тоглоом болох 
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55. Би бээр хамгийг ялах бөгөөд 
Хэн ч намайг ялж үл чадах 
Ялгуугч арслангийн хөвгүүн тул 
Ямагт би өөртөө итгэл омогт оршсу 

56. Алив амьтан омогт дарагдваас 
Тэр нисванист болой, омогт бус 
Омогтон болвоос дайсны эрхэнд үл одох 
Бусад омогтон дайсны эрхэнд оръюу 

57. Нисванисын омгоор хөөрвөөс 
Муу заяанд омгоор хөтлөгдөх бөгөөд 
Хүний баясгалант хуримаа дарсу 
Бусдын идээ хоолны боол болох ба 

58. Тэнэг, гоо бус, бялд өчүүхэн болоод 
Хамаг бүгдэд доромжлогдох ба 
Омгоор хийрхэгч хатуужилтан бүгдийг 
Омогтны тоонд багтваас 
Үүнээс илүү энэ адилын доордос байх уу, хэл дээ 

59. Омгийн дайсныг дарахын тулд омгийн 
хадгалагч тэр л 

Омогтныг тийн ялгагч баатар ямагт мөн  
Алин омгийн дайсан баатар дэлгэрснийг магад 

ялсан бөгөөд  
Амьтны хүссэн ёсоор Бурханы үрийг бүтээн 

үйлдэх учир 
60. Нисванисын сүрэгт оршихуйяа 
Түмэнтэй тийн хатуужих бөгөөд 
Үнэг тэргүүтэн арслан адил 
Нисванисын чуулганаа бүү ялагдсугай 
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61.Хүмүүн нүдний цөцгийгээ сахих мэт  
Их зовлон аюул гарах хийгээд  
Өчүүхэн зовлон аюул ирсэн ч  
Нисванисын эрхэнд орж бүү үйлд 

62. Намайг шатаах буюу алах хийгээд 
Миний толгойг таслахад ч хялбар 
Харин хэзээд нисванисын дайснаа 
Хөсөр сөгдөж бүү үйлдсүгэй 
Тэрчлэн орон үес бүгдэд 
Ёсноос гажуу бүү үйлд 

63. Тоглоом наадгайн цэнгэлийг хүсэх мэт 
Тэрхүү үйлдэх үйлнээ энэ бээр /Бодисадва/ 
Тун хичээнгүй үйлдэх бөгөөд 
Тэгээд үл ханан баясгалантай үйлдэх 

64. Амгалангийн тухайд үйлийг үйлдэвч 
Амгалан бололгүй барагдах ч бий 
Алин боловч амгалан гаргадаг үйл ямагтыг 
Аяа, эс үйлдвээс хэрхэн амгалан болох 

65. Хутганы ирэн дээр суух зөгий мэт 
Хүсэл шуналаар үл ханах атал 
Ачит үрдээ амгалант нирвааныг гаргагч 
Ариун буянаа юунд ханах билээ 

66. Үйлийг туйлд хүргэхийн тухайд 
Өдрийн наранд халууцсан 
Их заан нууранд орох мэт  
Үйл түүнээ шамдан орсугай 

67. Хүч сулраад ирэхүйн цагт 
Жич үйлдэхээр орхисугай 
Сайтар бүтэхэд ч түр хойшлуулан 
Дараа гүйцээхийн хүслээр түр завсарласугай 
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68. Өвгөн баатар тулалдаанд орон 
Өст дайсны сэлмийг өргүүлэх адил 
Нисванисын мэснээс зайлан бултаад 
Нисванисын дайсныг урнаар дарж үйлдсү 

69. Тулаанд мэсээ унагаваас 
Тун түргэн айн авах 
Тэр адил санахуйн мэсээ алдваас Тамын 
аюулыг түргэн санан авсугай 

70. Хэрхэн шунхнаа дулдуйдан 
Хор биенээ түгэхийн адил 
Чөлөө зай л гарвал тэр мэтийн 
Чивэлт гэмүүд сэтгэлд түгэх 

71. Хүнцэдийн тос дүүргэсэн сав бариулаад 
Хажууд минь бас сэлэм далайгаад 
Асгаваас ална хэмээн айлган сүрдүүлэх мэт 
Авир байдалт ёсыг санан хянамгай үйлд 

72. Өвөр дээр минь могой ирэхүйд 
Өөдөө дээшээ түргэн босох адил 
Тэрчлэн нойр ба алжаас ирвээс 
Тэднийг түргэнээ буцааж үйлд 

73. Гэм нижгээд нижгээд гарахад ч 
Гэмшиж муушаа, өөрийгөө! гээд бас 
Хожим надад энэ мэт үл гарсугай 
Тэр мэтийг үйлдэхээ үргэлжид сэтгэ 

74. Сац орон үес эдгээр бүхэнд 
Санан дурдахуйг дадуул хэмээн 
Энэ л шалтгааныг учруулах буюу 
Эл зохилдох үйлийг төгсгөж үйлдсү 
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75. Бүгдийг гүйцээх хүчтэй болоход  
Ямарч үйлийг үйлдэхээс өмнө  
Бат сэрэмжлэн өгүүлэн санаад  
Бушуу босож хөнгөн үйлдсүгэй, өөрөөн 

76. Хэрхэн модны хөвөн тэр л  
Хий салхины одохуй ирэхүйн эрхэнд мэт 
Хэзээ эрмэлзэхүйн эрхэнд болвоос л 
Хэдүй тэр мэт бүтээх болуужин 

 

ҮIII БҮЛЭГ. БЯСАЛГАХУЙ 

1. Тэр мэт хичээхүйг эгүүсгэчихээд 
Сэтгэлээ бясалгахуй(34) тэгш агуул 
Сэтгэл нь тийн алгасарсан хүмүүс 
Нисванисын соёоны завсар оршъюу 

2. Бие хийгээд сэтгэлийг аглаг болговоос 
Тийн алгасрал үл гарах мөн 
Тэгээд ертөнцийг тэвчих бөгөөд Тийн 
сэжгийг огоот орхих 

3. Олз тэргүүтнээ тачаах хийгээд 
Шунах учир ертөнцийг тэвчиж үл чадах 
Эдгээрийг огоот тэвчихийн тухайд л 
Энэ мэтийг судалж үйлдсүгэй, мэргэд ээ! 

4. Амирлахуй машид төгс билгүүнээр л 
Нисванисыг тийн дарахыг ухаарч мэдээд 
Амирлахуй(35) нь анхны олох утга мөн тул 
Аяа, ертөнцөд эс шунагчид илт баясгалантай бүтээв 

5.Мөнх бус хэн бүхэн мөнх бус түүнээ  
Мөн ч их тачааж үйлдэх буй  
Түүгээр л түмэн төрөлдөө  
Төгс жаргалыг үзэх ерөөс үгүй 

6. Эс үзвээс л эс баясаад 
Эгнэгт сэтгэл нь тэгшрэх үгүй 
Үзэвч ханах үл байх тул 
Урьдын адил шуналаар энэлэх 

7. Амьтан нугуудад тачааваас 
Аяа, үнэн хамгаар шамшаагдах 
Уйсах сэтгэл ч эвдрэхэд 
Удалгүй гаслан шаналан болох 
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8. Түүнийг л зөвхөн санаснаар 
Энэ насаа дэмий нөхцөөх 
Мөнх бусын садан хамаатан 
Магад бат үнэн номыг ч эвдлэх 

9. Нялхас лугаа сацуу явалдваас 
Магад муу заяанаа талийх бөгөөд 
Доод төрөлд хөтлөх тул 
Нялхсыг түшихийн хэрэг юун 
 

10. Агшин нэгнээ садан бололцоод 
Эгшин төдийд дайсан ч болох 
Баясахуйн оронд ч уурлаж хилэгнэх 
Бэртэгчин амьтныг аялахад бэрх 

11. Тустайг хэлэхэд уурлаж үйлдэх тул 
Туслахаас няцаж үйлдмү би 
Тэд үг эс сонсоод 
Уурлаж муу заяанд одох 

12. Дээдэст атаархан, дэргэдэхдээ тэрсэлдэн 
Доордост омгорхон магтаалд эрэмшин 
Яруу бусыг өгүүлвээс уурлан хилэгнэх 
Ядуу нялхсаас тустай хэзээ гарав? 

13. Нялхас лугаа нөхөрлөвөөс тэд ' 
Өөрийгээ магтан өрөөлийг л муушаах ба 
Ертөнцийн зугаат үг яриа зэрэг 
Ердөөс нүгэл болох л гарах мөн 

14. Тэр мэт би хийгээд бусдыг шүтвээс 
Түүгээр гутамшиг болон барагдам зэ 
Тэд ч миний хэргийг эс бүтээгээд 
Би ч тэдний хэргийг эс бүтээх тул 
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15. Нялхсаас холдон зайлж үйлдсү 
Учирваас баясан хүндэлж үйлдээд 
Учиргүй ижилсэн нөхөрлөлгүйгээр 
Эгэл жирийн төдий сайтар үйлдсү 

16. З&гий цэцгийн балыг түүх мэт 
Зөв номын утга зэргийг ав 
Урьд нь юу ч үзээгүй мэт 
Учиргүй ижилдэн бүү үйлд 

17. Олз хүндлэл ихтэй буюу 
Олон түмэн магтмой намайг хэмээн  
Тэр адилын омог хүслийг хадгалваас 
Тэд үхсэний хойно аюул зовлон авчрах 

18. Тийм асар мунхаг сэтгэлээр 
Тэр бүхэн шунаваас л 
Тэд бүгд хамтдаа түмэнтээ үржин 
Тэгээд бүгд зовлон болон эргэюү 

19. Тиймд мэргэд шунаж үл үйлдьюү 
Тачаал шуналаас аюул төрьюү 
Тэдгээр орхихуйн чанарт тул 
Тааруулж үйлдээд сайтар ухаар 

20. Олз хүндлэл олон ирэх хийгээд 
Алдар нэр яруусан дууршивч 
Олз алдрын чуулгантайгаа хамт 
Одож талийх баталгаагүй болой 

21. Намайг муушаагч бусад байхад 
Магтаалд онгирохын хэрэг юун 
Намайг магтагч бусад байхад 
Муушаахад гомдохын хэрэг юун 
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22. Амьтны элдэв бэртэгчин санааг 
Бурхан ч эс таалах тул 
Миний мэтийн мууг ч хэлэх юун 
Тиймд ертөнцийн бодлоо орхиюу 

23. Олзгүй болвоос доромжлох ба 
Олзтой явбаас бас муушаан өгүүлэх 
Аялахад бэрхтэй амьтан тэднээ 
Амар баясал төрнө гэдэг хаана 

24. Нялхас ямагт өөрийн тусыг 
Эс бүтээвээс үл баясах учир 
Нялхас хэзээд садан бус хэмээн 
Бурхад зарлиг болов 

25. Ойд очивоос л гөрөөс шувууд ба 
Модод яруу бусыг үл өгүүльюү 
Нөхөрлөвөөс амгалантай тэдэн лүгээ 
Хэзээд хамт оршсу би 
 

26. Агуй ба аглаг хийд орон хийгээд 
Найлзуур модны дэргэд суурьшин 
Хэзээ ч хойшоо эргэж харалгүй 
Хүсэл шуналыг огоорон хичээсүгэй 

27. Уужим талбиу мөн чанарт 
Газар орноо "миниймхийлэн барилгүй" (36) 
Өөрийн эрхээр эдлэн 
Өнөд шуналгүйгээр оршису би 

28. Бадар аяга тэргүүтэн эдлэл хийгээд 
Бусдад гологдох дээлийг нөмрөөд 
Энэ биеэ далдалж эс чадавч 
Энэлэлгүй хэзээ амьдрах бол би 
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29. Хүүрийн газар тавьсан бусдын 
Хөсөр яс адил миний цогцос  
Хэзээд эвдэрэхүйн чанарт болохыг 
Хэзээ нэг ухаарах бол би? 

30. Энэ бие минь энэ мэт байвч  
Энхэр үнэрч үнэг нүгүүд 
Өмнө нь ч үл очих  
Тэр цаг ирэх нь магад 

31. Энэ бие ганцаар төрсөн ч  
Эн сацуу төрсөн яс мах бүгд 
Эвдрээд тус тус салан одохуйд 
Элгэн садан бусдыг хэлэх юун 

32. Төрөхдөө ганцаар төрөх бөгөөд 
Төрдөхдөө ганцаар төрдөх  
Зовлонг минь бусад үл авах тул 
Завхруулагч садан юуны хэрэг 

33. Замд гарсан жуулчид 
Зайлшгүй хоноглох газрыг барих мэт 
Орчлонгийн замд зорчигчид 
Огоот төрөхүйн орчныг бариму за 

34. Хамаг ертөнцийг гаслуулан 
Хэзээ дөрвөн төрөлхтнөөр7 түшүүлэн 
Хэдүй тэднээ бие мэндлэх хүртэл 
Тэр хүртэл аглагт оршисугай би 

35. Элгэмсэх ба өслөх алин ч үгүй 
Энэ би ганцаар аглагт суух бөгөөд 
Эртнээс үхсэнд тооцогдох тул 
Үхэхуйд  гашуудахын  хэрэг  үгүй  
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36. Өмнө минь суугаа хэн ч 
Өнчрөн зовохын хэрэг үгүй 
Ингээд Бурханаа бясалгахуйд 
Этгээд хэн ч алгасруулж үл үйлдэх 

37. Тиймд машид тунгалаг баясалт 
Ой цэцэрлэгт төвөггүй амархан 
Алгасралыг амирлуулан үйлдэхээр 
Орь ганцаар орштугай би 

38. Хэрэггүй бусад санаагаа орхиод 
Ганцхан үзүүрт бодлоор л 
Сэтгэлээ тэгшитгэн шулуутгах бас 
Номхруулж үйлдэхийн тухайд хичээсүгэй 
 

39. Энэ ертөнц болоод бусад дор 
Эл хүсэл шунал л гутааж үйлдэх 
Алах, хүлэх, таслах сэтгэл л 
Алс хэтдээ тамыг ч бүтээх 

40. Эр эм элчис нарт өмнө нь 
Эгээрэн олонтаа айлтгасан бөгөөд 
Хэрсэж алинаас ч жигээрэмшихгүй 
Хилэнц ёс бусын зүйлд ч 

41. Аюултай байсан ч ороод би 
Эд баялгаа барсан бөгөөд 
Алин огоот тэвэрвээс 
Амраг жаргуулагч тэд чинь 

42. Араг яснаас илүү үгүй тэдгээр 
Асар өөрийн эрхэт ба минийх бус тэднээ 
Машид шунаж хичнээн хүсээд ч 
Магад нирваанд яахин хүрэх 
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43. Хэн анхлан хичээж сөхвөөс  
Хэдүй ичингүйрч доош харах тэр адил  
Урьд үзсэн ч эс үзсэн ч  
Улаан нүүрээ дээлээр хучсугай 

44.Нисванисийн нүүрээ та  
Нуулгүй ил гаргасан хирнээ  
Тас шувууд салгахыг үзээд  
Та юунд одоо буруулна вэ 

45. Бусад олон, нүдээр үзэхүйд 
Баахан түүнийг харамлачихаад 
Хэзээ тэр идүүлээд ирэхэд 
Харамлаж та юунд үл сахина вэ 

46. Махан цогцос үүнийг үзээд 
Тас болон бусад зооглох 
Бусдын зоогноо цэцгийн эрхис 
Зандангийн чимэгтэй өргөмү 

47. Үл хөдлөх бөөрөнхий яс үлдсэнийг 
Үзээд та цочих хирнээ 
Босоо үхээр адил зарим нэгэн 
Босоод хөдөлж явахад юунд үл айна вэ? 

48. Далдлагдсан алин түүнээ шунадаг атал 
Ил гарахаар нь юунд эс чингэнэ вэ? 
Алин тэр хэрэггүй юм бол 
Далдлагдсан түүнийг ч юунд тэвэрнэ вэ? 

49. Идээ хоол ямагтаас 
Ялгадас болоод шүлс гарах 
Ялгадасанд дургүй хирнээ 
Шүлсэнд юундаа дурлана вэ? 
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50. Хүрэхэд хөвсгөр зөөлөн хэдий ч 
Хөвөн дэрнээс жаргал олохгүй хэмээн 
Муухай үнэр үл анхилах хэмээн 
Хүсэл тачаалт ариун бусаа моншрох 

51. Хүсэл тачаалт ариун буст мунхрагчид 
Хүрэхэд зөөлхөн хэдий ч 
Хэвтэж үл болох хэмээн Хэвтэр 
түүндээ хилэгнэж үйлдэх 

52. Хэрвээ ариун буст эс шунасан гэвэл 
Шөрмөсөөр сүлжсэн ясан хэлхээ 
Махан балчигаар нааж тогтоосон 
Бусдын биеийг өвөр дээрээ юунд тэвэрнэ вэ? 

53. Өөртөө байгаа олон буртгийг 
Үргэлжид эдлэн хэрэглэх атлаа 
Бусдын буртгийн тулам түүнийг 
Бас л омтгойрон эдлэхийг хүсэх 

54. Энэ биеийг таалмой би хэмээн 
Эрхгүй хүрэлцэн бас үзэхийг хүсэх хирнээ 
Сэтгэл үгүйн мөн чанарт 
Max болоход юунд эс дурлана вэ? 

55. Хүсэл сэтгэл алин боловч 
Хүрэлцэх хийгээд харагдах бус 
Алин тэр чадал нь сэтгэл бус 
Ая утгагүй тэврэлтийг юунд үйлдэнэ вэ? 

56. Бузар чанарт бусдын биеийг 
Эс ухаарахыг гайхах хэрэг юун 
Өөрөөн бузар чанарт болохоон 
Эс ухаарах л ихэд гайхалтай 
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57. Үүлнээс хагацсан нарнаар амаа нээгч 
Үзэсгэлэн залуу линхуаг үл хэрэгсчихээд 
Бузарт шунах сэтгэлээр 
Бузар туламнаа юунд баясна вэ? 

58. Бузар халдсан газар шорооноо 
Хүрэлцэхийг эс хүсэх бөгөөтөл 
Бас л түүнээс үүдэж төрсөн 
Бие цогцосноо хүрэлцэхээр юунд шунана вэ? 

59. Бузар тул эс хүсэв хэмээвэл 
Буртагт тариалангаас мэндлэн 
Бас түүний хөрөнгөөр тэжээгдэх 
Бусдын биеийг та юунд тэвэрнэ вэ? 

60. Буртгаас төрсөн буртагт өт хорхой 
Бяцхан төдий ч та үл таалах атал 
Их бузрын чанарт өөрийн биеэн 
Буртгаас төрсөн ч таалж үйлдэх 

61. Өөрийн бузар буртгаа та 
Үл өөлж муушаахаар барахгүй 
Бусдын бузрын тулмыг 
Бас шунахайран таалму за 

62. Сэтгэлд зохист газар тэргүүтэн хийгээд 
Тутрагын чанамал ба ногооны зутанг 
Амандаа хийх буцааж хаях тэргүүтнээр 
Газар шороог буртаглах 

63. Ил боловч энэ адилын 
Элдэвийг бузар хэмээн эс итгэвээс 
Үхээрийн газарт орхисон бие цогцос 
Үлэмж бусад бузрыг үзээрэй 
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64. Алин, арьсны амыг нээхэд л 
Аягүй аймшиг төрөх боломз 
Тэр ямар болохыг мэдчихвэл 
Тэгээд юунд дахин баясал төрөх вэ? 

65. Биенээ сүрчсэн үнэр тэр нь ч 
Зандангийн үнэр болохоос, бусдынх бус 
Бусдын үнэртэй бусдын биенээ 
Юуны учир тачааж үйлдэнэ вэ 

66. Хэрвээ (бие гэдэг) заяаны муухай бол 
Хэн ч түүнээ үл таачаах учир сайн бус уу 
Хэрэггүй дэмийд шунагч ертөнцийнхөн 
Хэрхэн түүнээ анхилам үнэрээр сүрчинэ билээ? 

67. Хэдийн анхилам үнэрт зандан боловч 
Хэзээ биенээ ургах билээ 
Бусдын үнэрээр бусад дор 
Тачааж юунд үйлдэнэ вэ? 

68. Хэзээд урт үс ба хумст хийгээд 
Шарласан шүд болоод шавар балчгийн үнэрээр 
Сүрчигдсэн мөн чанарт бие нь 
Шалдан нүцгэн аймшгийн ахуйт бөгөөтөл 

69. Өөрийгөө хөнөөх зэвсэг адил 
Үргэлжид юунд түүнийг цэвэрлэнэ вэ? 
Өөртөөн шунасан мунхгаар 
Өслөлдөн галзуурч энэ дэлхий хямарму 

70. Өнөө бөөрөнхий яс болсныг хараад 
Үхээрээс сэтгэл гансрах бөгөөтөл 
Хөдлөгч бөөрөнхий ясаар дүүрсэн 
Хот балгадын үхээрийн газарт юунд баясна, та? 
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71. Тэр мэт ариун бусын түүнийг ч 
Тийм ч зүгээр олдог бус болой. 
Түүний хэргийг бүтээх гэж махаа баран 
Там тэргүүтний хорлолыг ч амсах 

72. Нялх балчиртаа эдээ арвижуулж чадаагүй хойно 
Идэр залуудаа чингэж жаргах гэж хаанаас байх 
Эдийг хураасаар насны эцэст тулавч 
Өтөлсөн болохоор хүсээд юу хийх? 

73. Муу шуналт зарим нэгэн 
Өдөржин өөрийн үйлнээ зүтгээд 
Гэртээн ирээд тасархай биеэн 
Үхээр мэт хэвтүүлмой 

74. Жуулчлах нисванист зарим нэгэн 
Холд хэрэн тэнэхийн зовлонт мөн 
Эмс хөвгүүд нь санавч тэдэндээ 
Жил тойрсон ч үл үзэгдмой тэд 

75. Өөрт ашигтай хэмээн мунхран 
Өнөө хэрэгтэй бүхнээ худалдавч 
Харин ч түүнээ ололгүй 
Хэрэггүй бусдын үйлийн салхинаа туугдму 

76. Өөрийгөө худалдах зарим нэгэн 
Өөрийн эрхгүй бусдад зарагдах ба 
Хөвгүүн төрүүлэвч эм эхнэр 
Хээр гадаа, ой модонд ч нярайлах 

77. Хүсэлдээ хууртсан тэнэгүүд 
Хөнгөн хялбар амьдрахыг хүсээд 
Амиа алдахыг мэдсээр тулаанд ч орох 
Ашиг хонжооны тухайд боол ч болох 
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78. Хүсэлт зарим нэг нь биеэн таслуулах 
Зарим нэг нь шорны үзүүрт өлгөгдөх 
Зарим нь хутга жаднаа сүлбэгдэх 
Зарим нь шатах түлэгдэх нь үзэгдьюү 

79. Хураахуй, хамгаалахуй, эвдрэхүйн гачлант 
Хэмжээлшгүй гутамшиг бол эд хөрөнгө хэмээн 

мэдтүгэй 
Эд хөрөнгөнөө тачаан алгасрагчид болвоос 
Энэ сансрын зовлонгоос гэтлэхийн хувь үгүй болой 

80. Хүсэлт та бүхнээ тэр бүгд 
Хэрэг багатай, харин гэм ихтэй шүү 
Их тэрэг чирэгч мал адгуус бүгд 
Үмх өвс хааяа зулгаах адил 

81. Адгуус ч бүтээж чадахаар 
Ашиггүй алив хэргийн тухайд 
Олохуйяа бэрх чөлөө учрал хотол чуулганаа 
Олхиогүй үйлээр нэрвэгдэгсэд золих 

82. Хүслээр магадтай эвдрэх бөгөөд 
Там тэргүүтнээ унаж үйлдмү 
Их тусгүй хирнээ цаг үргэлжид  
Хялбархан намайг чадагч алин 

83. Түүний голди тоотын ганцхан хувийг 
Тэсч хатуужсанаар л Бурхан бүтэх хэдий ч 
Шунал төгөлдөр аваас боди явдлаар явавч 
Бурхан үл бүтэн зовлон их гарах 

84. Там тэргүүтний зовлонг санаваас 
Тачаал хүсэлтнээ мэс хийгээд 
Хор, гал, халил хясаа болоод  
Хэмжиж баршгүй дайсан хорлол гарах  
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85. Тиймд хүсэл шуналаас уйдан 
Аглаг буйд дор баяслыг эгүүсгэ. 
Тэмцэл хийгээд нисванисаас ангижиран 
Амирлангуй ой цэцэрлэгийн Дотор 

86. Зандангийн үнэр сарны гэрлээр сэрүүцэх хувьт 
Баясгалант саруулхан чулуун харшийн дотор 
Аниргүй амгалан найлзах мод усны дэргэд 
Амьтан бусдын тусыг сэтгэн ажиртугай 

87. Хоосон орон гэр, ой мод, агуйн нүхнээ 
Хэдий хүссэнээр амьдарч болох агаад 
Огоот баригдаж эзлэгдэхийн зовлонг тэвчээд 
Омтгойролгүй амар аажим амьдрах 

88. Өөрийн эрхээр явах ба шунал үгүй болоод 
Өвөр бусад хэнд ч үл харъяалагдан 
Хана мэдэлийн жаргалан алин үүнийг 
Хурмаст тэнгэр ч олоход бэрхтэй мөн 

89. Алин тэр мэтийн үлгэрээр 
Аглагт эрдмийг санаад 
Асар атгагаа тийн амирлуулан 
Алин боди сэтгэлийг бясалгаж үйлдсүгэй 

90. Өөртэйгээ бусдыг тэнцүүлэхүй сэтгэлийг (38) 

Эхнээсээ шамдан бясалга. 
Амгалан зовлонг тэнцүүлэн бариад Алин 
бүгдийг өөр шигээ сахиж үйлдсүгэй 

91. Гар тэргүүтэн ялгал хэдий олон ч 
Гагц огоот сахигдахуун бие тэр мэт 
Жаргасан зовсон амьтан тус тусдаа ч 
Жаргахын хүсэл гагц мөн, бүгд миний адил 
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92. Миний зовлон хэдийгээр 
Бусдын биенээ хор үл хүргэвч 
Миний хэмээн шунасан тул 
Миний зовлон тэдгээр үл барагдах 

93. Тэр адил бусдын зовлон 
Надад эс буух хэдий ч 
Тэр миний зовлон бүгд 
Минийх хэмээн шунасан тул тэсэхүйеэ бэрх ажуу 

94. Би бээр бусдын зовлонг арилгаюу 
Надтай адил зовлонт болой 
Би бээр бусдад тусалж үйлдмү 
Надтай адил амьтан болой 

95. Өвөр бусад хоёулаа үргэлжид 
Жаргалыг хүсэх нь адил хирнээ 
Минийх ялгаа юу хэмээвээс 
Зөвхөн өөрийн жаргалаа хичээсэн буюу 

96. Өвөр бусад хоёулаа үргэлжид  
Зовлонг үл хүсэх нь адил хирнээ  
Минийх ялгаа юу хэмээвээс  
Зөвхөн бусдыг бус өөрийгээ л хичээдэг буюу 

97. Тэднээ гарах зовлон 
Намайг үл хорлох учир үл тооно хэмээвэл 
Ирээдүйд ирэх зовлон 
Эдүгээ хорлож үл чадах ч юунд сэргийлнэ вэ? 

98. Битүүнийг амсана хэмээн 
Байн сэжиглэх нь алжаас бөгөөд 
Энэ адил үхэхүй ч бусдын эрхэт 
Энэ төрөхүй нь ч бусдын эрхт болой 
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99. Хэн хэзээд хэний ч зовлон 
Тэр бүхнийг хамгаална гэлээ ч 
Хөлийн зовлон гарын зовлон биш тул 
Хэн түүнийг хамгаалж чадах вэ? 

100. Магадгүй энэ нь зохисгүй хэдий гээд 
Миниймхийлэн барьснаар болов хэмээвээс 
Өвөр бусдын миниймхийлэх алин ч зохисгүй тул 
Өөрцгүй тэвчигдэхүүн ямагт л болъюу 

101. Дамжлага ба чуулган хэмээгдэх нь 
Эрих ба цэрэг адил үнэн бүтээгүй мөн 
Зовлонг үнэхээр эзэмшигч үгүй тул 
Хэн түүнээ эрхшээгдэх билээ 

102. Зовлонгийн эзэн байхгүй тул 
Хамаг зовлонд ялгал юун 
Зовлон л болохоор түүнийг арилгах нь Хамгаас 
чухал учир ялгахын хэрэг юун 

103. Хамгийн зовлонг тиймд 
Хариулж буцаах нь дамжиггүй 
Хариулж чадваас хамаг буцах 
Харин эс болвоос амьтан адил болох би 

104. Нигүүлсвээс зовлон нэмэгдэх тул (өөрт) 
Юунд шамдан эгүүсгэнэ хэмээвэл 
Амьтны зовлонг санах болохоор 
Аяа, нигүүлсэлээ юунд зовлон болох 

105. Ганц л зовлонгоор хэрвээ 
Олон зовлонг арилгадаг учиртай бол 
Энэрэлт нэгэн бээр тэр зовлонг (өөртөө) 
Өвөр бусдын тусад авч үйлдэх ямагт л 
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106. Энэ адил бодисадва Субуша-Чандра 
Эрхгүй хааны цаазыг мэдсэн хир 
Олны зовлонг амирлуулахын тухайд 
Осолдож өөртөөн зовлон хураасан болой 

107. Чингэж сэтгэлдээ дадуулах аваас 
Галууд линхуан далайд шумбах мэт 
Бусдын зовлон амирлуулахуйд баясан 
Бас аюус тамд ч очих 

108. Хамаг амьтныг гэтэлгэчихвэл 
Хамаг баяслын далай тэр мөн 
Тэр ямагтаар болох бус уу 
Тонилохуйг хүсэхийн хэрэг юун 

109. Чингэж бусдын тусыг үйлдлээ ч 
Омгорхох болоод гайхуулахын хэрэг юун 
Зөвхөн амьтны тусад л баясах хэрэгтэй тул 
Ачит үрийг горилохын хэрэггүй 

110. Ямар боловч багаасаа эхлээд тийнхүү 
Яруу бусаас өөрийгээ хамгаалах адил 
Бусдыг хамгаалах сэтгэл ба 
Бултыг нигүүлсэхүй сэтгэлийг тэр мэт үйлдсүгэй 

111. Дадуулсан болохоор бусдын 
Дусал, цус, шим тэргүүтнийг 
Минийх бус хэдий ч 
Минийх хэмээн сэтгэдэг мэт 

112. Бусдын биеийг тэр адил - 
Минийх хэмээн юуны учир эс барина вэ? 
Өөрийн биеэн бусдын болгож 
Бодох тэр адил бэрхгүй шүү дээ 
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113. Өөрийгөө гэх нь гэмтэй, өрөөл бусдыг гэх нь 
Эрдмийн далайд ухаарч үйлдээд 
Би хэмээх бодлоо (минийхийлэх)  огоот орхиод  
Бусдыг бодохын сэтгэлийг бясалгаж үйлд 

114. Хэрхэн гар тэргүүтнээ 
Биеийн гишүүнд тооцох адил 
Амьтны гишүүнд юуны тул 
Тэднийг үл тооцно вэ? 

115. "Би үгүй" энэ биенээ хэзээ дадуулваас 
Минийхийлэх сэтгэл төрдөг шиг 
Бусад амьтнаа мөн түүн адил 
Дадуулваас минийхийлэх сэтгэл юунд эс төрөх 

116. Тэр мэтээр бусдын хэргийг 
Бүтээв ч омгорхох сэтгэл үл төрөх 
Өөрөө өөрийгээ тэжээхэд 
Өр нэхдэггүйн үлгэр адил 

117. Ямар боловч багаасаа эхлээд тийнхүү 
Яруу бусаас өөрийгээ хамгаалах адил 
Бусдын хамгаалах сэтгэл ба 
Бултыг нигүүлсэхүй сэтгэлийг бясалгасугай 

118. Чингэж итгэлт Авалогдишвара 
Их нигүүлслээр амьтан бүхний 
Сансрын зовлонг арилгахын тул 
Өөрийнхөө алдраар адистэд хайрлав 

119. Бэрхшээлээс халширч бүү үйлд 
Энэ мэт бясалгасны хүчээр 
Нэрийг сонсвоос л аймшигтай болдог ч 
Тэр л үгүй болвоос би зовлонтой болох 
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120. Өвөр хийгээд бусад алиныг ч 
Үтэр түргэнээ аврахыг хүсэгчид(39) 

Өөрийгээ бусад лугаа арилжихүй хэмээх 
Эрхэм нууц арганаа суралцсугай 

121. Алин өөрийн биенээ тачааснаар 
Аюулын орон өчүүхнээс ч аюул төрөх 
Аюул төрүүлэгч тэр биенээ харш 
Амины хэн бээр дайсанд үзэн үл уурлана вэ? 

122. Алин биений өлсөж цангах өвчин тэргүүтнийг 
Анагаахуйн арга заслыг үйлдэх хирнээ 
Амьтан гөрөөс шувуу загас тэргүүтнийг Алж 
хөнөөхөөр замыг тосож суух 

123. Алин ашиг хонжооны тухайд 
Аав ээжийгээ ч хөнөөж үйлдэх 
Чухаг дээд гурвын эдийг ч хулгуулж 
Чингээд аюус тамд шатаагдах 

124. Энэ биенээ мэргэд юунд 
Эрхгүй шунан сахиж үйлдэнэ вэ? 
Үүнийг хэн бээр дайсан адил 
Үл үзэн ядаж, үл гутаана вэ? 

125. Өгсөн бүхнийг эдэлнэ хэмээн 
Өөрийн тусаа сэтгэгч албины ёст 
Алин эдлэх болгоноо өгнө хэмээх-нь 
Асар бусдын тусыг сэтгэгч Бурханы номт 

126. Өөрийн тусад бусдад хор үйлдвээс 
Там тэргүүтэн дор зовмой 
Бусдын тусад өөрийгээ зовоовоос 
Хотол чуулган бүхнийг олох 
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127. Өөрийгээ л өндөрт гаргахыг хүсвээс 
Өтөл муу заяа хийгээд хэлгий болох 
Харин түүнээ бусдад арилжваас 
Сайн заяа болоод өргөн хүндлэл олох 

128. Өөрийн тусад бусдыг зарваас 
Боол тэргүүтнийг амсах болъюу 
Өөрийгээ бусдын тусад зарваас л 
Хаан түшмэл тэргүүтнийг  эзлэх болъюу 

129. Ертөнцийн амгалан юу буй 
Тэр бүхэн бусдыг жаргуулах сэтгэлээс төрьюү 
Ертөнцийн зовлон юу буй 
Тэр бүхэн өөрийгөө жаргаах хүслээс уршигдьюу 

130. Олныг номлохын хэрэг юун 
Нялхас өөрийнхөө л тусыг үйлдэх ба 
Бурхад бусдын тусыг зохиохуй 
Энэ хоёрын ялгааг шинжсүгэй 
 
131. Өөрийн жаргалыг бусдын зовлон лугаа 
Үнэхээр эс арилжваас  
Бурхан үл бүтэх бөгөөд  
Орчлон дор ч жаргал үл гарах 

132. Ертөнцийн чинад хойшид ч 
Ер зарц албат үл хөдлөх хийгээд 
Эзэд ноёд ч хөлс үл хайрлах ба 
Энэ насны хэрэг ч үл бүтэх 

133. Энэ ба хойд насны амгаланг бүтээх 
Энх амгалант буянаа орхичихоод 
Бусдад зовлон учруулсан шалтгаар 
Балай мунхгууд тэсэшгүй зовлонг эдлэх 
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134. Ертөнцөд хөнөөл алин буй хийгээд 
Ерөөс аюул зовлон юу болох 
Тэр бүхэн би хэмээн барьснаас гарах тул 
Тэр их чөтгөр надад юунд тустай вэ? 

135. Өвөр ямагтыг  огоот эс тэвчвээс 
Өтөл зовлонгоос гэтэлж үл чадах бөгөөд 
Галыг эс унтрааваас л яав ч 
Гэтэлж үл чадах, түлэгдэхээс 

136. Өөрт учирсан хорлолыг амирлуулах ба 
Өрөөл бусдын зовлонг арилгахын тухайд 
Өөрийгөө бусад хэмээн сэтгээд 
Бусдыг өөрийн адил барьж үйлдсүгэй 

137. Би болвоос бусдын эрхт хэмээн 
Сэтгэлт та ухаж үйлдээд 
Хамаг амьтанд туслахаас ангид Хамаагүй 
зүйлийг бүү сэтгэ, эдүгээгээс 

138. Бусдын эрхт хүмүүн бээр 
Өөрийн тусыг бүтээх нь зохисгүй тул 
Түүний тусад нүд тэргүүтнээр 
Бусдын тусаас ангид үйлдэх нь зохисгүй 

139. Тиймийн тулд амътныг л эрхэмлэн 
Өөрийн биеийг юунд ~ч үл TOO 
Тэр тэднээ булаагдсан хэдий ч Өрөөл 
бусдад тусалж үйлдсүгэй 

140. Өөрийгөө үргэлжид доорд барин  
Өөрөөс бусдыг өөрийгөө хэмээн сэтгээд  
Асар атгаг сэжгийн сэтгэлгүйгээр  
Алимад найдангуй, тэрсэхүй ба омгийг бясалга  
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141. Намайг бус, үүнийг хүндэлсүгэй. 
"Би" түүнийг эс олон, харин "энэ" олтугай 

Намайг доромжлон, үүнийг магтсугай 
Би зовж, "энэ" жаргасугай 

142. Би хамаг ажлыг нь хийгээд 
"Энэ" жаргаж орштугай 
Тэр л ертөнцөд эрхэм ихт болоод  
Би доорд эрдэмгүй хэмээн алдарш 

143. Эрдэмгүй хэмээх юун болох 
Эрдэм бүгд төгөлдөр тул би 
Алин боловч энэ доорд болох 
Алин боловч би дээрд болох ч бий 

144. Ёс журам, үзэл онол доройтох тэргүүтэн ч 
Нисванисын эрхээр болохоос, миний эрхээр бус 
"Намайг" сэргээх нь хэрэгтэй бөгөөд аль чадахаар 
Нажад хорлолыг ч зөнд нь авах хэрэгтэй би 
 

145. Гэвч би үүний тэтгэгдэхүүн бус 
Юунд намайг басамжилж үйлдэх 
Надад түний эрдэм юу туслах 
Энэ миний эрдэм ямагт болох 

146. Хорт муу заяаны амнаа оршин 
Хөөрхийлж хайрлах сэтгэлгүй хирнээ "энэ" 
Хийрхэн онгирч өөрийн гаднах эрдмээр л 
Хэрсүү эрдэмтэд лүгээ тэрсэлдэхийг хүсэх 

147. Өөр лүгээ сацууд харьцуулваас 
Өөрөө үлэмж илүү нь яагаад ч тул 
Өөрийн минь олз хийгээд хүндлэл тэр 
Өрсөлдөж тэмцэлдээд л лавтай бүтэх 
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148. Алин боловч миний эрдэм нь 
Алимад ертөнц бүхэнд тодорхой бөгөөд 
Алин бас үүний эрдмийг л 
Алин хэн ч бүү сонсож үйлдсүгэй 

149. Өөрийн эрдмээ нууж үл үйлдэх бөгөөд 
Өөрийгээ таниулах ба үүнийг бус 
Өнөөдөр өөрөө олз олох бөгөөд 
Өөрөө би хүндлэгдэх болоод энэ бус 

150. Энэ нь тэнэг тэрсүүд болоод 
Өнөд удаан намайг баясгалантай үзэв 
Амьтан бүгдийн инээдэм наадам хийгээд 
Эсрэг тэсрэг үргэлж муушааж үйлдсүгэй, үүнийг 

151. Энэ нисванис ч над лугаа 
Хамт нэгэн тэрсэлдэх хэмээх нь 
Эдгээр нь сонсохуй хийгээд ухаан 
Бие язгуур эдээр тэмцэх буюу 

152. Хотолд алдаршсан тэр мэт 
Миний эрдмийг сонсоод 
Шар үс нь босох баясгаланг төрүүлэх 
Амгалан жаргаланг элдүүлсү 

153. Хэрвээ үүнээ олз олдовч 
Би өөрийн болгож үйлдээд 
Үүндээ амьжиргаа төдийг өгөөд 
Өөрийн чадлаар түүнийг авсугай 

154. Үүнийг амгалангаас доройтуулан үйлдээд 
Өөрийгөө хорлол лугаа үргэлж учруулсу 
Энэ л зуун түмэн удаа 
Ертөнцөд намайг хорлож үйлдэв шүү  
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155. Сэтгэлт та өөрийн тусыг үйлдэхийг хүссээр 
Сэтгэшгүй галбыг нөхцөөсөн хэдүй ч 
Энэ адил их алжаал зүдрэлээр  
Энэлэл зовлонг л зөвхөн бүтээв, та 

156. Тиймд магадтай бусад олны 
Тусыг машид бүтээж үйлд хэмээх 
Түв Шагжмүнийн зарлиг хуурмаггүй тул  
Түүний эрдмийг хожуу мэдэв шүү 

157. Хэрвээ та урьд өмнө нь 
Энэ үйлийг хийсэн бол 
Бурханы хотол чуулган амгалан бус  
Бусармаг энэ адил болохгүй байхсан 

158. Тиймд энэ мэт бусад нугуудын 
Дусал, шунх, шимийг хүртэл 
Өөрийн болгож барих мэтээр та 
Өрөөс бусдыг тэрчлэн бясалгаж үйлдсүгэй 

159. Бусдын тусыг сайтар шинжлээд 
Өөрийн биенээ юу буй бүхнээ 
Булааж аваад тэр бүгдээ 
Бусдын тусад золисугай, та 

160. Өөрөө жаргаад өрөөл зовох ба 
Өөрөө мандаад өөрөө л доройтох 
Өөртөөн туслах болоод өрөөлд бус хэмээгч 
"Өөртөөн" атаархаж юунд эс үйлдэнэ вэ? 

161. Өөрийн жаргалаас татгалзан 
Өрөөлийн зовлонг өөртөө эдлэх үүнийг 
Хааяа нэгэнтээ үйлдэнэ би хэмээх 
Хар гэмээ хянаж үйлдсү, би бээр 
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162. Өрөөл бусдын үйлдсэн гэмүүдийг 
Өөрийн буруугаас ухаараад 
Өөрийн үйлдсэн гэмт өчүүхэн ч 
Өрөөл олон амьтнаа наминчлан үйлдсү 

163. Бусдын алдрыг үлэмж өгүүлэн 
Өөрийн алдрыг хүчлэн дар 
Өөрийгөө адгийн боол мэт 
Өрөөлийн хамаг хэрэгт зарсугай 

164. Энэ нь (би) гэмтийн чанарт тул 
Гэнэтийн эрдмээр бүү магт 
Хэрэв үүний эрхэм байвч 
Хэн нэг нь үл мэдэх тул чингэсүгэй 

165. Товчилбоос өөрийн тусын тулд 
Би бусдыг хорлож үйлдсэн болохоор 
Амьтны тусад хорлол түүнийг 
Өөр дээрээ буулгаж үйлдсү би 

166. Чилгэр шилтийн ёсоор үүнийг 
Зөрүүдлэн үл үйлдэх бөгөөд 
Шинэхэн бэрийн авир ёсоор 
Ичиж мэгдэн боомтолсугай, үүнийг 

167. Түүнийг л үйлдэж тэр мэт байгуулах ба 
Тэр мэт эс үйлдвээс та 
Тэр мэт үүний эрхнээ орох бөгөөд  
Түүнээс л хэтэрвэл эслэн таслаж үйлдсүгэй 

168. Хэдүй тэр мэт яривч 
Тэр мэт эс үйлдвээс сэтгэлт танаа  
Гэм бүхэн гавъяарах тул  
Таныг гэсгээж барам за  
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169. Та намайг товроглон үйлдсэн 
Урьд цаг ондоо болсон тул 
Эдүгээ би таныг үзсэн тул хааш оддоо ч  
Таны омгийг даран сөнөөм зэ 

170. Эдүгээгээс эхлэн өөрийн тусаа 
Эрхэмлэх хэмээхийн сэтгэлийг орхих болтугай 
Өөрийгөө бусдад худалдсандаа та 
Өөриймсөж бүү гунигла, аль байдгаа өргөчих 

171. Та хэрвээ сэрэмжгүй байсаар 
Тэдгээрээ амьтанд эс өгч чадваас 
Та түүнийгээ харин 
Тамын сахиулчинд өгөх нь дамжиггүй 

172. Тэр мэт та хэзээ нэгэн цагт 
Түүнийгээ өгөөд өнө удаан зовох 
Эдүгээ харин жигшин санаж үйлдээд 
Өөрийгөө бодох сэтгэлээ дарагтун та 

173. Өөрийгөө баясуулах энэ мэт хүсэл төрвөөс 
Өөрөө өөрийгөө баясуулж бүү үйлд 
Өөрийгөө өмгөөлөхийн хүсэл төрвөөс л 
Өөрөөс бусдыг үргэлжид өмгөөлж үйлдсүгэй 

174. Хэзээ ямагт энэ л биеэ 
Хийрхэж үргэлж тэтгэн үйлдвээс 
Тэр төдий чинээгээр машид 
Тусгүй амьтан болох мөн 

175. Тэр мэт болсон түүний хүсэл 
Тэрхүү газар дэлхий бүгдийг 
Төгсгөж гүйцээж чадахгүй болохоор 
Түүнийг хүсэх хэн байх билээ 
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 176. Хэрэггүй хүслээс нисваанис хийгээд 
Хэт дорой санаа ч төрөх 
Хаа бүхнээ гавъяагүй 
Хотол чуулган тэд барагдах үгүй 

177. Тиймд биенээ шунах хүслээ 
Тэгтэл арвижуулах шалтгийг үл үйлдэн 
Алин сэтгэлд нийцүүлж үл барих тэр л 
Алимад бодитой сайн бөлгөө 

178. Эцэстээ хэтийдлийн хязгаарт унагах бөгөөд 
Эс хөдлөвч бусдаар өдөөгдөн хөдлөгч 
Эс барагдах ариун бус энэ дүрсийг Эрхэмлэж 
юунд минийх хэмээн барина вэ? 

179. Амьдрах үхэх нь хялбархан 
Энэ адилын оньс надад юунд хэрэгтэй вэ? 
Тоосго шороо тэргүүтэнтэй ялгаа үгүй атал 
Тоож юунд омгоо арилгаж эс үйлдэнэ вэ? 

180. Энэ л биеэ энхрийлж хайрласаар 
Эрхгүй дэмий зовлонг хураачихаад 
Эцэст нь тачааж уригнах нь 
Энэ мод адилд юуны хэрэг 

181. Энэ мэтээр би тэтгэж дэгжээвч 
Элээ тас тэргүүтний идэш болоод 
Тачаах, уригнах нь үгүй болох тул 
Тэгтлээ түүнээ тачаахын хэрэг юун 

182. Хэн нэгэн муушааваас уурлах хийгээд 
Хэн нэгэн магтваас баясаж үйлдэх ба 
Хэрвээ түүнийг эс мэдвээс 
Хэрхэн алжааж үйлдэх билээ би 
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183. Хэн бүхэн энэ биеэ минийх хэмээх ба 
Тэр бие бид хоёр нөхөр болох гэвэл 
Хамаг бүгдээр өөрийн биеэн хүсэхүй 
Түүнээ би юунд үл баясана вэ? 

184. Тиймд би өөрийн биедээ тачаалгүйгээр 
Амьтны тусад биеэн өгч үйлдсүгэй 
Үүнээ гэм олон хэдий ч  
Үйлийн үр адил эдэлж үйлдсүгэй 

185. Чингээд нялхсын явдлаар ханаж 
Мэргэдийн мөрийг нэхээд 
Сэрэмжит үгийг санаж үйлдээд 
Нойр болоод мунхгаа буцааж үйлдсү 

186. Их нигүүлсэлт бурхадын хөвгүүд адил 
Ухааны дэнсийг эрхэмлэн барису 
Өдөр шөнийн хугаст ч эс шамдваас 
Зовлонгоос хэзээ ч гэтлэж үл чадах 

187. Тиймд түйтгэр хилэнцээ арилгахын тулд 
Тэрсүү буруу замаас сэтгэлээ буцааж  
Төв үзлийн орноо (40) үргэлжид  
Тэгш бясалгаж үйлдсү би 
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1. Эдгээр хамаг гишүүн бүхнийг 
Эрхэм билгийн тухайд Бурхан номнов 
Иймд энэлэл зовлонгоо амирлуулахыг 
Эгээрэн хүсвээс билгийг эгүүсгэсүгэй 

2. Янагуухуй(42) хийгээд үнэмлэхүй(43) хэмээх 
Хоёр үнэн нь эдгээр болой 
Үнэмлэхүй нь ухааны (эгэлийн) орон бус 
Ухаан нь янагуухуй хэмээмой 

3. Егүзэр(44) хийгээд эгэл(45) хэмээн 
Ертөнцөд хоёр зүйл буй 
Эгэл ертөнцийг болвоос Ертөнцийн 
егүзрүүд дарах бөгөөд 

4. Егүзэр хэдий ч ухааны хирцдээр 
Дээш дээшээ ялгармой 
Үрийн тухайд ажиглалтгүй мөн 
Хоёул зөвшөөрөх үлгэрээр жишсү 

5. Ертөнцийнхөн бодитой бүтсэнд үзэх ба 
Үнэн ямагтад ухаарах мөн. 
Илбэ мэт бүтсэн бус хэмээх эндээс 
Егүзэр хийгээд ертөнц хоёр тэмцэлдмү 

6. Дүрс тэргүүтэн илтэд үзэгдэх мөн боловч 
Шалгагдсан бус алдаршсан төдий мөн. 
Тэр ариун бус тэргүүтнийг 
Ариун хэмээн нэрийдсэн мэт хуурмаг буюу 

7. Ертөнцийнхний тусд Бурхан бээр 
Бодитой бүтсэн тэр ямагт ба 
Тэдгээр бас агшин төдий бус хэмээсэн буй  
Тэд янагуухуй үнэнтэй харшлах бус үу хэмээвээс 
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8. Ертөнцтэй харьцуулваас үнэмлэхүй мэт үзэгдэвч 
Егүзэрс янагуухуйг эндүүрэггүй онох бөгөөд 
Бас бүсгүй ариун бус хэмээхүйд 
Магад шинжлэн ертөнцийнхөн эсэргүүцмү 

9. Илбэ адилын Бурханыг тахисан буян 
Ямар мэт бодитой тахисан адил төрмой 
Тэгвэл амьтан адил болвоос 
Үхээд хэрхэн төрөх хэмээвээс 

10. Хэдий шалтгаан нөхцөл бүрдэх 
Тэр төдийд илбэч төрех 
Үргэлжлэл өнө удаан төдийгээр 
Үргэлжид амьтан үнэн байх бус 

11. Илбийн амьтан алах тэргүүтэн 
Хилэнц үл болъюу, сэтгэлтүй учир 
Илбэ адилын сэтгэлт амьтан болбоос 
Буян хийгээд нүгэл гармой 

12. Тарни тэргүүтэн бүгдэд чадал үгүй тул 
Илбэ адил сэтгэлийг төрүүлж үл чадах 
Элдвийн шалтгаанаас хөллөх тул 
Илбэ ч элдэв янз ямагт 

13. Бүхнийг бүтээгч гагц шалтгаан 
Алин хаана ч үгүй мөн 
Хэрвээ үнэмлэхүй нирваан ба  
Янагуухуй ертөнц хоёрыг адилд үзвээс 

14. Бурхан ч янагуухуй болох тул 
Боди явдлаар хэрхэх билээ? 
Шалтгааны үргэлжлэл эс тасрах учир 
Илбийг ч буцааж үл чадах болъюү 
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15. Шалтгааны үргэлжлэл тасархай тул 
Янагуухуй ч үл болмой за 
Алин үзэгдэлд эндүүрэггүй хувьгүй бөгөөс 
Амьгүй илбийг хэн бээр үзэх вэ? 

16. Хэрвээ танд илбэ тэр нь 
Байхгүй гэвэл тэр цагт юуг тухайлах вэ? 
Хэрвээ тэр нь ангид тусгаар гэвэл 
Байдал тэр нь сэтгэл ямагт болох 

17. Алин ч атугай сэтгэлийг илбэ хэмээвэл 
Алин алинаа үзэх вэ тэр цагт 
Ертөнцийн итгэлт эзэн тэр бээр ч 
Сэтгэл сэтгэлээ үзэхгүй хэмээжээ 

18. Хутганы ир өөрөө өөрийгээ 
Хэрчиж таслахгүйн тэр адил сэтгэл 
Хэрхэн зул өөрөө өөрийгээ 
Хэр сайнаар тодруулдаг тэрчилэн хэмээвээс 

19. Үнэндээ зул гэрэлтүүлэгч бус бөгөөд 
Алин харанхуйгаар хөлхөгдсөн ч бус 
Хөх болор нь хөх (өнгө) ямагтдаа болохоос 
Бусдаас харгалзах нь үгүй мөн 

20. Тэрчлэн зарим нэг нь бусадтай 
Харгалзах ба эс харгалзах үзэгдэнэ 
Хөхөөс хөх ямагт эс харгалзавч 
Хөх бусаас хөх ямагт харгалзъюу 

21. Зул өөрийгөө гэрэлтүүлнэ хэмээх 
Ухаанаар мэдээд хэлж байгаа бол 
Ухаан гэрэлтүүлэгч гэдгийг 
Юугаар мэдэж ийн өгүүлнэ вэ? 

 
134 

IX. Билиг барамид 

22.Хэзээ хэн нэг нь мэдээгүй бол  
Хэн гэгээн ба гэгээн бусыг мэдэх вэ?  
Хэгүүсэр бүсгүйн хүүгийн бүжгийг  
Хөвсөргөн өгүүлэх утгагүй адил 

23. Хэрвээ өөрийгөө мэдэгч сэтгэл байхгүй бол 
Санахуй сэтгэл хэрхэн төрөх 
Урьдын амсуурга бусдаас шалтгаалан  
Хулгана хорыг санахуй сэтгэл төрөх болой 

24. Учир шалтгаан төгөлдөр бөгөөс үзэх 
Өөрөө өөрийгөө гийгүүлнэ гэвээс 
Бүтээлээр нүдний эмийг найруулаад үзэхэд 
Бумба үзэгдэхээс, эм эс үзэгдэхийн адил бус уу 

25. Хэрхэн үзэх, сонсох мэдэх бүхнийг 
Хорьж хэлэх нь энд зохисгүй бөгөөд 
Үргэлжид зовлонгийн шалтгаан болсон 
Үнэнд сэжигч атгагыг буцаах нь чухал 

26. Сэтгэлээс илбэ нь ангид бус ч 
Ангид бусыг нь эс олвоос 
Бодит тэр хэрхэн ангид болох 
Ангид бус болвоос бодитой бус болох 

27. Хэрвээ илбэ үнэн бус бөгөөс 
Үзэгдэхүүн ба үзэгч тэр адил мөн 
Хэрвээ орчлон бодитой шүтэлцэх 
Эсвээс огторгуй мэт болох хэмээвээс 

28. Бодигүй нь бодитойд шүтдэг бол 
Үйлдэхүйн чадвар хаанаас төрөх 
Таны сэтгэл нөхөргүй болоод 
Дан ганц ямагтад барагдах 
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29. Хэрвээ сэтгэл нь орноосоо хагацах 
Тэр цагт Бурхан болъюу гэвэл 
Тэр мэт Сэтгэлийн төдийт хэмээгч 
Түүнээ эрдэм юун байна 

30. Илбэ адилыг ухаарсан ч 
Нисванисыг хэрхэн буцаах вэ? 
Илбэчний үйлдсэн бүсгүйд 
Хэзээд хүсэл төрмүй хэмээвээс 

31. Түүнийг төрүүлэх орноо 
Нисванисын чадлыг эс буцаасан болъюу 
Тиймд түүнийг үзсэн түүнээ 
Хоосон чанарын авъяас өчүүхэн болой 

32. Хоосон чанарын авъяасыг дадуулваас 
Бодитой хэмээхүй авъяасыг дарах ба 
Юу ч үгүй хэмээн бясалгаваас 
Түүнийг гаднаас нь буцаах буюу 

33. Хэзээ алинд үгүй болой хэмээх 
Шинжлэхүй бодитыг эс оновоос 
Тэр цагт суурь үгүй тул бодитой бус 
Ухааны оронд яаж ургах билээ 

34. Алин бодитой хийгээд бодигүй бүхэн 
Ажих ухааны орноо үл орших болъюу 
Тэр цагт тус тус байдал үгүй болох тул 
Зоригдолгүйгээр машид амирлаюу 

35. Зэндмэнь эрдэнэ ба галбарвасан модон 
Хэрхэн хүслийг төгс хангах адил 
Тэр мэт шавийн ерөөлийн хүчээр л 
Бурханы лагшин үзэгдмү зэ 
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36. Үлгэрлэвээс гарди шувуун бээр 
Тахилын модыг бүтээгээд нөгчсөн ч 
Тэрбээр гэтлээд өнө удаан болсон ч 
Хор тэргүүтнийг амирлуулж үйлдэх адил 

37. Бодит явдал лугаа мөр зохилдуу 
Бурханы тахилын модыг бүтээгээд 
Бодисадва гаслангаас нөгчөвч 
Бодит тус бүхнийг бүтээн зохиомой 

38. Сэтгэлгүй тул тахиваас 
Хэрхэн ач төгөлдөр хэмээвээс 
Алин ахуй буюу нөгчөгсөн хоёр 
Адил хэмээн айлдсан тул болой 

39. Янагуухуй ч бай үнэмлэхүй ч бай 
Түүний үрийг эш зарлигаас мэдьюү 
Үлгэрлэвээс Бурхан үнэн болохыг 
Үйлийн үрээс нь мэддэгтэй адил 

40. "Үнэнийг" үзсэнээр тонилчихдог болбоос 
Хоосон чанарыг онохын хэрэг юун 
Энэ мөр нь эш зарлигаас үгүй бол  
Бурхан болох нь үгүй болох 

41. Хэрвээ их хөлгөн эс бүтвээс 
Таны эш зарлиг яахин бүтэх 
Хэрэв хоёуланд үүнийг бүтээх гэвэл 
Та анхнаас эс бүтээв, үүнийг 

42. Ямар болов үүнд ч итгэх хэрэгтэй 
Энэ нь их хөлгөнд ч адил болъюу 
Бусад бүгдийн хэлдэг нь үнэн гэвэл 
Дээд тэргүүтэн ч үнэн болох 
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43. Их хөлгөн ч тэмцэлтэй гэвэл 
Эшийн талаар тэрсүүд хийгээд 
Эш бусдын талаар ч өвөр бусад бүгдээр 
Тэмцэлдэх нь мөн адил тул орхих болох 

44. Шашны ёзоор гэлэн мөн хэдий ч 
Гэлэн тэр ч хатуужилд орших 
Сэтгэлийг гол болгоогч нугууд 
Гаслангаас гэтэлсэн ч хатуужилд орших 

45. Нисванисыг тэвчсэнээр гэтлэх тул 
Тэр даруйд түүнд хүрьюү тэр 
Нисванис үгүй боловч тэднээ 
Үйлийн үрийн чадлыг үзэх мөн, тэд 

46. Түр нэг чухал нөхцөлдүүлэгч "шунал" 
Үгүй болно хэмээн магадлавч 
Энэ хүсэл шунал нь нисванис бус ч 
Хотол мунхаг мэт яахин үгүй болох 

47. Амсуургаас үүдэн шунах ч буй 
Тэднээ амсуурга ч буй 
Зоригдол бүхий сэтгэл 
Хаа нэгтээ төрөх болъюу 

48. Хоосон чанараас салсан сэтгэл 
Хаагдав ч дахин төрөх 
Хур мэдэл үгүй бясалгалчин мэт 
Хоосон чанарыг бясалган үйлдэх тэд 

49. Алин хэлээр "Судрын аймагт" өгүүлсэн тэдгээр 
Бурханы зарлиг мөн боловч 
Их хөлөг их зонхийг та нарын 
Судрын аймагтай адилтган үзэж үл болох 
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50. Хэрвээ нэгийг эс оносон 
Хамгийг буруудуулж болох учир 
Хамаг бүгдийг ганцхан судраар 
Айлдаж болохгүй юу, Бурхан 

51. Махагашиба (Одсүрэн) тэргүүтэн алин хэлээр 
Машид хязгаарт хүрээгүйч 
Түүнийг тэд эс оносон хэмээн  
Тээршээж эс барьж хэн үйлдэх вэ 

52. Мунхгаар энэлэгсдийн тусд 
Тачаангуйн аюулын туйпаас гэтлэн 
ЕртөнцөД оршихуйг бүтээгч энэ нь 
Хоосон чанарын үр болой 

53. Хоосон чанарын зүгт тэр адил  
Хашран залхах нь ёс бус бөгөөд  
Тиймд сэтгэл доноголзолгүйгээр  
Тэр хоосон чанарыг бясалгаж үйлдсүгэй 

54. Нисванис хийгээд мэдэгдэхүүний түйтгэрийн 
Их харанхуйн ерөндөг хоосон чанар(46) 

Түргэнээ Хамгийг болгоогчийг хүсвээс 
Түүнийг яахин үл бясалгамой 

55. Алин бодитой зовлонг үүсгэгч түүнээс 
Айхын цочирдлого баттай төрвөөс л 
Зовлонг амирлуулагч хоосон чанар түүнээс 
Зовж юунд айх билээ 

56. Хэрвээ би гэдэг нэгээхэн нь ч байдаг бол 
Хэзээд яагаад ч аюул болох 
Би гэдэг нэгээхэн ч үгүй болохоор 
Хэн түүнээс айх билээ 
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57. Шүд болоод үс хумс би биш 
Яс болоод цус ч би биш 
Нус, бас бор шар ч би биш 
Шар ус, бөөлжис ч би биш 

58. Хөлс болоод өөх тосч би биш 
Элэг уушги тэргүүтэн ч би биш 
Басхүү дотор гэдэс ч би биш 
Баас шээс ч би биш 

59. Max арьс ч би биш 
Бүлээн илч, хий ч би биш 
Шар үсний нүх ч би биш 
Тийн зургаан мэдэл ч би биш болой 

60. Хэрвээ дууг баригч мэдэрхүй мөнх бөгөөс 
Хэзээ үргэлжид дууг барих болох 
Мэдэгдэхүүн үгүй болбоос юуг мэдэх вэ? 
Мэдрэхүйг чухам юугаар өгүүлнэ вэ? 

61. Мэдрэхүйгээр хэрвээ мэднэ гэвэл 
Мод ч гэсэн мэдрэхүй болж хэтийдэх 
Мэдэгдэхүүн нь шадар ойр бөгөөс 
Мэдрэхүй нь үгүй хэмээн магадлахуй болъюу 

62. Тэр мэтээр дүрсийг мэдвээс 
Тэр цагт сонсох нь яагаад ч үгүй 
Дуун эс шадар учраас 
Түүнийг мэдрэх нь үгүй болъюу 

63. Алин дууг барихуйн чанарт учир 
Дүрсийг яахин барих билээ 
Нэгэнтэй эцэг хийгээд хүү хэмээн 
Нэрийдсэн хэдий ч тэр ямагт бус 
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64. Энэ адил чин сэтгэл хийгээд тоос нь 
Бас харанхуй ч, хүү ч бус, эцэг бус 
Түүнийг дууг баригч төгөлдөр бээр ч 
Мөн чанарыг эс үзэх мөн 

65. Бүжигчин шиг ижилгүй байдлаар 
Түүнийг үзвээс тэр мөнх бус мөн 
Хэрвээ ижилгүй байдал түүн лүгээ 
Нэг ямагт болвол урьд гараагүй нэгэн болох 

66. Хэрвээ ижилгүй байдал нь үнэн бус болвол 
Өөрөө өөрийнхөө чанарыг өгүүлэх 
Тэгвэл мэдрэхүй ямагт бүгдээр Гагц 
төрөлхтөн болж хэтийдэх 

67. Сэтгэлт ба сэтгэлгүй тэд ч 
Оршихуй адил тул нэгэн болох 
Өвөрмөц ялгагдахын тэр үест 
Адилтгахын шүтээн хэзээ гарах 

68. Сэтгэлгүй нь би биш бөгөөд 
Сэтгэлгүй учир бумба тэргүүтэн адил мөн 
Сэтгэл төгөлдөр хэдий ч 
Мэдмү хэмээвч мэдэхгүй болон эвдэрдэг мөн 

69. Хэрвээ би хэмээх эс урвах болбоос 
Сэтгэлээр юу нэгэн үйлдэх вэ 
Сэтгэлгүй болоод үйлээс арилсан 
Огторгуй нь би болох биз ээ 

70. Хэрвээ би үгүй болбол 
Үйлийн бүрийн барилдлага хэрэггүй болох  
Үйлийг үйлдчихээд эвдрэх учраас 
Хэний үйл болох вэ хэмээвээс 
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71. Үйл хийгээд үйлийн үндэс тус тус бөгөөд 
Түүнийг би бүтээх нь үгүй хэдий ч 
Бид хоёуланд минь дулдуйдах учир 
Энэ талаар харин тэмцэл хэрэгтэй бус уу? 

72. Үндэс төгөлдөр үр сэлтэс хэмээн 
Үзэхүй тэр нь ч бодитой бус. 
Нэгэн үргэлжлэлээс дулдуйдан 
Үйлдэгч ба эдлэгч хэмээн нэрийдэх болой 

73. Өнгөрсөн хийгээд ирээдүйн сэтгэл 
Үгүй учир би биш 
Гээд төрөхийн сэтгэл би болбоос  
Тэр эвдрэхээр би үгүй болох 

74. Жишээлвээс зэгс гол модыг 
Зэрэгчилж хувааваас хаана ч үгүй 
Тийн шинжилж эрвээс 
Тэр адил би ч үнэхээр бус 

75. Хэрвээ амьтан үгүй юм бол 
Хэнийг нигүүлсэх билээ? 
Үрийг хүсч ам авсан чинь 
Мунхгаар цөлийдсөн мөн болох 

76. Амьтан үгүй учир үр нь хэнийх билээ гэх нь 
Алдаагүй зөв ч, мунхгаар л тийн болгоох 
Алив зовлонгоо түргэн амирлуулахын тулд 
Ач үрийн мунхгийг буцааж эс үйлдэх 

77. Зовлонгийн шалтгаан омог дээрэнхүй нь 
Зөвхөн өөрийгөөн хэмээн мунхарсаар арвижих 
Түүнээс буцаж эс чадах уу хэмээвээс 
Би үгүй хэмээн бясалгах нь эзэд болой 

 
 
 
142 

IX. Билиг барамид 

78. Хөл булчин ч бие  биш 
Гуя ба бүсэлхий ч бие биш 
Ходоод, гэдэс, нуруу ч бие биш 
Өвчүү болоод мөр ч бие биш 

79. Хавирга, хуруу ч бие биш 
Суга, дал мөр ч бие биш 
Гэдэс дотор ч бие биш 
Толгой хүзүү ч бие биш болохоор Бие 
хэмээх энд алин болох 

80. Энэ бие хэрвээ хамаг зүгт 
Эсрэг нижгээдэд оршино гэвэл 
Тус тусдаа орших болох тул 
Тэр цагт би өөрөөн хаана орших вэ? 

81. Хэрвээ бид бүгдийн бие тэдгээр 
Гар тэргүүтнээ орших болвоос 
Хичнээн гар буй байна 
Тэр төдий бие буй болох 

82. Гадна дотно бие үгүй тул 
Гар тэргүүтнээ хэрхэн бие болох 
Гар тэргүүтнээс бас ангид үгүй тул 
Тэр нь хэрхэн орших билээ 

83. Тийнхүү бие үгүй бөгөөтөл 
Гар тэргүүтнээ бие хэмээн мунхармой 
Хэлбэр дүрсийн төдийхнөөр Хүмүүн 
хэмээн сэтгэмой, зэрэглээг 

84. Хэзээ шалтгаан орших тэр хүртэл л 
Хэний ч бие бодгаль мэт үзэгдмү 
Хэзээ гар тэргүүтэн буй тэр хүртэл 
Хүний бие гэж үзэгдсү зэ 
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85. Хурууны нийлбэр болох тул 
Гар гэдэг нь нь алин болох. 
Бас тэгээд тэгээд үе нугалмын нийлбэр болох Үе 
нугалмыг хувь хувиар хуваахуй 

86. Хувь хэмээх нь ч тоосноо хуваагдах 
Тоос нь ч зүг зүгээр хувааваас 
Зүг зовхисын хувиас хагацан одож 
Тэр бээр тоос ч үгүй огторгуй мэт болюу 

87. Зүүд энэ адилын дүрснээ 
Зүй ухаантай хэн шунах 
Хэзээд бие үгүй энэ адилыг 
Эр эм хэмээх нь юу бол 

88. Тийм л зовлон чанартай юм бол 
Юунд машид баясаж эс хорлоно вэ? 
Хэрвээ амгалантай болвоос гаслан зовлонгоо ч 
Жаргалтай хэмээн баясаж эс үйлдэнэ вэ? 

89. Хүч төгөлдөр сүрээр дарахын тулд 
Хэзээд түүнийг эс амсах хэмээвээс 
Алин анхааран эс авсан тул 
Амсахуй хэрхэн төрөх тэр цагт 

90. Зовлон нарийн чанарт хэдий ч 
Түүнийг бүдүүнээс нь арилгах бус уу 
Тэрбээр түүнээс ангид баясахуй хэмээвээс 
Тэр яахин тийн болох 

91. Харшлах шалтгаан төрснөөр 
Хамаг зовлон төрөх бус уу 
Амсахуй атгагаар илт мэдрэх хэмээн 
Аяа зарлигласан бус уу 
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92. Тиймийн учир үүний ерөндөг болсон 
Тийн ажиглахуй үүнийг бясалгах бөгөөд 
Тийн шинжлэхүйн тариалангаас ургасан 
Даяанч егүзэрийн идээн болой 

93. Эрхтэн хэрвээ завсарт болбоос 
Тэд хэрхэн учрах вэ? 
Завсаргүй болбоос ганцаар болоод 
Алин алинтай учрах вэ? 

94. Хумхийн тоос хумхийн тоосноо үл багтах 
Тэд завсаргүй сацуухан мөн 
Үл багтваас нийлэх гэж үгүй Үл 
нийлвээс учрах гэж үгүй 

95. Хувь үгүй ч учирна хэмээн 
Үйлдэх нь хэр зохилтой вэ? 
Учирсны хувь үгүй болгон 
Хэрвээ үзвэл үзүүлсүгэй 

96. Бие үгүй сүнс лүгээ 
Учирах гэдэг зохистой бус 
Урьд ухаарсны адилаар 
Цугласан бүгд бодитой бус 

97. Тэр мэт хүрэлцэхүй бодитой үгүй тул 
Амсахуй хаанаас төрөх вэ? 
Алжаал энэ нь юунд хэрэгтэй вэ? 
Алин алинаа хорлох мөн 

98. Хэзээ амсагч үгүй болоход 
Тэдүй амсахуй үгүй болох мөн 
Тэр цаг ахуй байдал үүнийг үзээд 
Тачаахуй сэтгэлээ юунд үл буцаана вэ? 

 
 

145 



www.buddhism.mn 

Бодисадын явдалд орохуй IX. Билиг барамид 

  
99. Үзэхүй буюу хүрэлцэхүй ч 
Бүгд илбэ адилын мөн чанараар 
Сэтгэл лүгээ хамт төрдөг тул 
Амсуурга түүнийг хэрхэн үзэх 

100. Урьд төрсөн нь хойно төрөхийг л 
Санах болохоос, амсах бус 
Өөрөө өөрийгөө амсаж эс болох тул 
Бусад нугууд ч амсаж эс чадах 

101. Амсагч хэзээд үгүй бөгөөд 
Тиймд амсах ч тэр ямагт бус 
Тэр мэт би үгүй энэ чуулганаа 
Энэ бээр хэрхэн хорлох вэ? 

102. Сэтгэл гэгч эрхтэнээ ч үл орших 
Дүрс тэргүүтнээ ч бус, завсарт ч бус 
Сэтгэл дотор ч бус, гадна ч бус 
Бусдаас ч эс олдъюу 

103. Алин тэгээд бие ч бус, бусад ч бус 
Алин гагц ч бус, ангид ч бус 
Тэр өчүүхэн төдий ч эс бүтсэн тул Сэтгэл 
ямагт мөн чанараас гэтэлсэн *лөн 

104. Мэдэгдэхүүнээс өмнө ухаан аваас 
Юунаа зорьж тэр төрөх вэ? 
Мэдэгдэхүүн болоод ухаан хамт төрвөөс 
Юунаа зорьж тэр төрөх вэ? 

105. Хэрвээ мэдэгдэхүүн хойно нь аваас 
Тэр цагт ухаан хаанаас төрөх 
Энэ адилаар мэдэгдэхүүн бүгдийг 
Төрөхүйг онож эс болмой за  
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106. Тэр мэтээр хэрвээ янагуухуй үгүй аваас 
Тэрхүү хоёр үнэн гэх хаана вэ? 
Тэр хүү янагуухуй бусдаар  
Амьтан тонилох гэгч хаана байх 

107. Энэ нь бусдын сэтгэлийн атгаг бөгөөд 
Тэр нь өөрийн янагуухуй ч бус 
Хожим түүнийг магадлаваас тэр ахуй бөгөөд  
Эс болбоос янагуухуй өөрөө ч үгүй ямагт 

108. Мэдэгдэхүүн ба мэдрэхүй хоёр 
Харилцан шүтэлцдэг нь үнэн мөн тул 
Тэр мэт алдаршсанаа дулдуйдан 
Тийн болгоож хамгийг айлдвай 

109. Тийн асар шинжлэхүйн 
Тийн асар ухаанаар шинжлэвээс хэзээд  
Тэр цагт тийн шинжлэхүйн тулд  
Тулахгүй болой, тийн шинжлэхүйн тулд 

110. Мэдэгдэхүүний тийн шинжихүйд 
Мэдрэхүйд үл шүтэх болоод 
Шүтээн үгүй бөгөөд үл төрөхүй тул 
Тонилохуй (нирваан) хэмээн өгүүлвэй 

111. Алин ч атугай, энэ хоёр үнэн бөгөөд 
Тэр ямагт машид бэрхтэй орших 
Сэтгэхүйн эрхтэнээс суурь бүтнэ гэвэл 
Сэтгэхүйн оршихуйгаас юу бүтэх вэ? 

112. Хэрвээ мэдэгдэхүүнээс сэтгэхүй ургаваас 
Мэдэгдэхүүний оршихуй юунд шүтэх вэ? 
Тэд тиймд инагш чинагшийн эрхээр буй 
Хоёуланд нь (үнэхээр) бүтээгүй буюу 
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113. Хэрвээ хөвгүүн үгүй тул эцэг бус болбоос 
Хөвгүүн тэр нь хаанаас төрөх вэ? 
Хөвгүүн үгүй бол эцэг ч үгүй болоод  
Тэгээд хоёулаа ч үгүй болох ямагт 

114. Хөрөнгө суулгаснаар үр тариа ургах ба 
Үр тариагаар хөрөнгийг мэдэх адил 
Мэдэгдэхүүнээс төрсөн сэтгэхүйгээр 
Мэдэгдэхүүний оршихуйг яахин мэдэх вэ? 

115. Үр тарианаас ангид сэтгэхүйгээр 
Хөрөнгө буйг онодог бол 
Мэдэгдэхүүн алин түүнийг онохдоо 
Сэтгэхүйн оршихуйг яахин мэдэх вэ? 

116. Ертөнцийг хэзээд илт болгоохуйд 
Учир шалтгаан бүгдийг мэдэх мөн 
Лянхуан гол мод тэргүүтний ялгаа ч 
Учир шалтгааны ялгалаас төрсөн мөн 

117. Учир шалтгааны ялгалыг юугаар мэдэх 
хэмээвээс 

Урьдын шалтгааныг ялгалаас л болой  
Учир тиймд шалтгаан л үрээ гаргах нь .  
Урьдын шалтгааны хүчин ямагтаас л 

118. Махашиваарийг амьтны шалтгаан хэмээвэл 
Заримдаа юунд Махашиваарийг сэтгэлт гэнэв 
Махбод нь тэр мэт болох боловч 
Нэр төдийхэнд ч юунд зовох 

119. Гэвч хэсэг бусаг шороо тэргүүтэн хийгээд 
Мөнх бус ба үл хөдлөхүй нь ч тэнгэр бус бөгөөд 
Хуваагдахуун болоод ариун бус буюу 
Тэр нь Махашиваари ч бус буюу 
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120. Махашиваари үл хөдлөгч тул огторгуй ч бус 
Урд хориглосон тул би ч бус 
Санаагүйг үйлдээчин болохоор 
Санаандгүйг өгүүлэх хэрэг юун 

121. Түүний хүслээр бүтдэг алин буй 
Би гэдэг шороо тэргүүтэн махбод ба 
Махашиваари нь чанар болоод мөнх ч бус 
Мэдэх гэдэг мэдэгдэхүүнээс төрөх ба 

122. Тэргүүшгүйгээс жаргал зовлон үйлээс мөн 
Түүгээр л алин бүтэв хэмээн өгүүлсүгэй 
Учир шалтгаанаа эхлэл үгүй тул 
Үйлийн үрийн эхлэл гэж хаана байх 

123. Мөнх болбоос үйлдэх бус бөгөөд 
Тэгээд бусдад харгалзах бус 
Тэр (Ванчүг) эс үйлдсэн учир бусад үгүй хэмээвэл  
Тэр энэ хоёр хэрхэн харгалзах билээ 

124. Хэрвээ харгалзваас чуулган ямагт болох 
Шалтгаанаас үүдэх учир Махашиваари бус 
Чуулваас төрөхгүйн эрхгүй бөгөөд 
Тэр үгүй бөгөөс төрөхийн аргагүй буюу 

125. Хэрвээ Махашиваарийн эс хүссэнээр 
Үйлдэгдсэн ахул бусдын эрхэнд барагдах 
Хүссэнээр болоод хүсэлд нь харгалзаад 
Үйлдлээ гэхэд Махашиваари хаанаас байх 

126. Хумхийн тоосыг мөнх өгүүлэгч тэдийг 
Урьд буцаасны адил буюу 
Барадина хэмээгчийг "мөнх" болоод  
Амьтны шалтгаан хэмээн Санги (Данжамба) үзэв47 
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127 Чин зүрх,тоос,харанхуй хэмээх  
Гурван эрдэм сац оршсныг (жаргал,зовлон, 
     тэгш санаа) 
Барадина(48) хэмээн өгүүлэх бөгөөд 
Сац эс болсныг амьтан хэмээх мөн. 

128. Нэг дор гурван мөн чанар 
Эс зохилдох тул тэрбээр үгүй мөн 
Тэр адил эрдэмгүй бөгөөд 
Тус тусдаа гурав Болой, тэр 

129. Эрдэмгүй тул дуу тэргүүтэн 
Буй хэдий ч машид алсрах мөн 
Сэтгэлгүй хувцас тэргүүтнээ 
Амгалан тэргүүн буй бус болъюу 

130 Бодит нугууд түүний мөн чанарт болбоос 
Бодит тийн шинжлэхгүйгээр эс эзлэгдэх 
Таны шалтгаан амгалан ямагтаас 
Цэмбэ тэргүүтэн төрөхгүй 

131 Цэмбэ тэргүүтнээс амгалан тэргүүтэн 
Үл гарах тул амгалан үгүй мөн 
Амгалан тэргүүтэн мөнх ямагт болохоор 
Хэзээ ч оногдох үгүй болъюу 

132 .Амгалан тэргүүтэн гэгээн ямагт байхад 
Амсахуйн тухайд юунд эс барих вэ 
Тэр ямагт нарийн чанарт түүнийг 
Нарийн бүдүүн хэмээн хэрхэн үзэх 

133 Бүдүүнээ орхивоос нарийн болох тул 
Бүдүүн нарийн тэдгээр мөнх чанарт 
Тэрчлэн бодит бүгдээрээ 
Мөнх бус болохуйд юунд эс хүснэм 
 

 
150 

IX. Билиг барамид 

134. Бүдүүн нь амгалангаас ангид бус бөгөөс 
Амгалан, гэгээн, мөнх бус ямагт 
Хэрвээ үгүй нь хэзээд бол Төрөхгүй 
мөн үгүй тул хэмээвээс 

135. Гэгээн бус ч төрөх хэмээхийг 
Та хэдий эс таалавч байгаа ямагт 
Хэрвээ шалтгаанаа үр нь оршвоос л 
Идэшдээ арвин бусыг зооглосон болох 

136. Бүсний өртгөөр хөвөнгийн 
Хөрөнгийг худалдаж аваад хувааж үйлд 
Ертөнцийг мунхгаар эс үзээд 
Түүнийг ухаандаа агуулж үйлд 

137. Тийм ухаан ертөнцөд буй тул 
Юунд эс үзнэ вэ? 
Ертөнцөд шалгадаг ухаан(49) үгүй бол 
Гэгээнийг үзсэн ч үнэн бус болъюу 

138. Хэрвээ шалгадаг, шалгадаг бус болбоос 
Түүний шалгасан худал болох мөн 
Үнэн ямагт хоосон чанарыг 
Бясалгахуйяа үл зохилдох болох 

139. Нэрийдсэн оршихуйн утгыг эс олбоос 
Эс бүтсэн оршихуйн утгыг үл ухъюу 
Тиймд хуурмаг оршихуй алин тэр 
Эс бүтсэн нь тодорхой агаад хуурмаг мөн 

140. Зүүдэндээ хүүгээ үхлээ гэж зүүдлэхүйд 
Тэр нь үгүй боллоо гэх атгаг нь 
Түүнийг байна гэдэг атгагын 
Тотгор боловч хуурамч болох мөн 
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141. Тиймд тэр мэт ажиглаваас 
Учир шалтгаангүй нь хаана ч үгүй 
Тус тусдаа юм уу, хурж үйлдсэн 
Шалтгаан бүгдээр шалтгаангүй орших бус 

142. Шалтгаан бусдаас ч ирсэн бус 
Орон бусад руу одох бус 
Мунхгаар үнэн хэмээгдсэн тэр бүгд 
Илбэнээс ялгаа юу байна даа 

143. Илбээр хувилгасан алин хийгээд 
Учир шалтгаанаар хувилсан алин 
Тэр нь хаанаас ирсэн хийгээд 
Хаашаа одохыг шинжилж үйлдсүгэй. 

144. Нэг нь нөгөөдөө ойртсоноор үзэгдэх ба 
Эс болвоос үл үзэгдэх 
Хуурмаг хөрөг лүгээ адил Тэр 
бүхнээ үнэн гэж юу байх 

145. Бодитой бүтсэн болбоос 
Шалтгааны хэрэг юун байх 
Хэрвээ тийн бүтээгүй болбоос ч 
Шалтгааны хэрэг юун байх 

146. Зуун голди тооны шалтгаанаар ч 
Бодитыг үгүйсгэж урвуулах үгүй 
Орон үест бодит тэр нь алин мөн 
Бодитоос үүссэн бусад тэд ч алин мөн 

147. Болзоот цагтаа үгүй болбоос бодит (юмс) үгүй 
       хэмээвээс 
Бодит хэзээ нэг төрөх вэ 
Бодит эс төрөх хүртэл 
Бодигүй лүгээ хагацаж үл чадах 
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148. Бодьгүй лүгээ хагацваас 
Бодит оршихуйн үес үгүй болох 
Бодит ч үгүй болох нь бус 
Мөн чанар хоёр болж хэдийтэх тул 

149. Бодьтой ч буй бус тул 
Тэр мэт хаагдах буй бус бөгөөд 
Эдгээр амьтан бүгдээр 
Эгнэгт үл төрөх ба үл хаагдах ямагт 

150. Сайхь амьтан зүүдэн мэт агаад 
Сайтар ажиглаваас зэгс л үгээ адил 
Сансар хийгээд нирваан ч 
Сац тэр адилын агаар нэгэн бөлгөө 

151. Хоосон чанарт оршихуй тэр мэтэд 
Олз ч юун буй, гарз ч юун буй 
Хэн нэгэнээр хүндлэгдэхүй буюу 
Огоот доромжлогдохуй ч юун буй 

152. Жаргах буюу зовох хаанаас ирэх 
Баясах ба гуних ч хаанаас гарах 
Үнэн чанар үүнийг эрэн бэдэрвээс 
Шунагч хэн буй, шунагдахуйн алин буй 

153. Ажиглаваас амьдын энэ ертөнц дээр 
Алин чухам үхэж байгаа юм бэ 
Бодитой төрсөн нь бодитой төрсөн нь алин 
Баттай садан ч баттай садан нь алин 

154. Огторгуй адил хамгийг үзээд 
Өөрийгээ ч тэр адил барисугай 
Өөрийн жаргалыг хүсэгчид 
Өс тэмцэл, шуналын шалтгаанаар 
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155. Машид хямралдаж баясму 
Гасланд хичээн тэмцэлдээд 
Янагш чинагш цавчилдан сүлбэлдээд 
Хилэнц гамшгаар цөхөн амьжирму 

156. Сайн заяанд ахин дахин төрөвч 
Сац жаргалыг эдлэн эдлэвч 
Үхсэн хойно зовлонт муу заяанаа 
Өнөд удаан барагдашгүйг эдэлмү 

157. Сансар орчлонд олон халил буй 
Тэнд мөн чанарыг (эс ухсан) бус тул энэ адил 
Тэгээд ч янагш чинагш харшлалдах тул Сансар 
орчлонд мөн чанар энэ адил бус 

158. Тэнд ч үлгэрлэж тэсэж баршгүй 
Үй олон зовлонгоос хэмжээнээс хэтэрсэн , 
Тэнд ч тэр мэт хүч үгүй бөгөөд Тэнд ч нас 
минь тун богинохон ямагт 

159. Тэнд амьдрах болоод өвчин зовлонгүйн тухайд 
Ажиллах хийгээд өлсөх цангах алжаах ядрах ба 
Нойр хоол, хөнөөл хорлол тэрчлэн 
Нялхас нөхөд сэлтийн хэрэггүй үйлээр 

160. Насаа дэмий түргэн нөгчөөхдөө 
Нарийн сайтар ухаар, машид олоход бэрхтэйгээ 
Тэнд ч тийн алгасран сурваас  
Түүнээс буцах арга хаана байх билээ 

161. Их муу заяанд унагахаар 
Чөтгөр хичээж суудаг амой тэнд 
Буруу зам тэнд ч олон бөгөөд 
Тээнэгэлзээд гэтлэхэд маш бэрхтэй бөгөөд 
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162. Жич дахин чөлөө учирлыг олоход бэрхтэй 
Бурхан заларсныг олоход бүр ч бэрхтэй 
Нисванисийн мөрөн гатлахад бэрхтэй тул 
Аяа, зовлонгоос зовлонд дамжих болох 

163. Тэр адил машид зовлонтой хэдий ч 
Өөрийн зовлонгоо эс мэдэгч алин тэр 
Зовлонгийн мөрөнд оршигч эдгээрийг 
Аяа, гаславаас зохистой бус уу 
 

164. Үлгэрлэвээс заримдаа усанд урсаж 
Заримдаа галд шатах тэр мэтээр 
Гашуун зовлонд учравч 
Жаргалтай мэт хөөрөх над адил 

165. Тэр мэт өтлөх хийгээд үхэхгүй мэт 
Энэ явдлаар оршигч нугууд 
Анхнаасаа л алуулж үйлдэх 
Муу заяаны унал тэсэшгүй ирэх мөн 

166. Тэр мэт зовлонгийн галаар энэлэхүйеэ 
Буяны үүлнээс сайтар буусан 
Өөрийн амгалангийн буянаар 
Амирлуулж үйлдэх нь хэзээ бол би 

167. Хэзээд зоригдол үгүйн ёсноо50 

Хичнээн биширч буяныг хураагаад 
Хийсвэр зоригдлоор хүлэгдэн доройтсоноо 
Хоосон чанарыг номлосугай би 
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1. Агуу бодисадын явдалд орохоор 
Адбиш миний тийн хичээн туурвисан 
Алин буян түүгээр л хамаг амьтан 
Адистэдэт бодисадын явдалд орох болтугай 

2. Алагчаалалгүй миний сүжиг бишрэл болоод 
Ашдын ерөөлийг талбисны хүчээр л 
Амьтан бүхэн бодисадын явдлыг туурвин 
Асар түргэн ерөөлийн үрийг эдлэх болтугай 
 

3. Арван зүг бүхнээ бие болоод сэтгэлийн 
Алжаал өвчин зовлон юу байгаа бүгд 
Адалгүй хичээсэн миний буяны хүчээр 
Амгалан энхийн далай болон амирлах болтугай 

4. Ахуй сансарт хэзээ орших хүртэл тэд 
Амгалан жаргалаар ашид үл доройтон 
Ачлал ханьцашгүй Бурхдын 
Адистэд амгаланг үргэлжид эдлэх болтугай 

5. Аймшигт тамын ертөнц орноо 
Алжааж зовсон хэн бүхэн болоод 
Алин түүнээ оршигч хамаг амьтан 
Амар амгалангаар цэнгэх болтугай 

6. Аяа, жавраар энэлэгсэд дулаацах болтугай 
Агуу их боди сэтгэлийн үүлнээс 
Асгаран буух нигүүлсэхүйн их хураар Ангагч 
халуунаар зовогсод сэрүүцэх болтугай 

7. Алагч илдэн навчит ой цэцэрлэг 
Амирлангуй үзэсгэлэнт ой цэцэрлэг болтугай 
Адлагч шалмалийн мод навчис 
Авралт галбарвасан болон мэндэлсүгэй 
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8. Амьтан тамын орон газар бүхэн 
Анхилам үнэрт лянхуан далайгаар дүүрээд 
Ангир нугас, галуу хун тэргүүтний 
Аялгуу яруу эгшгээр чимэх болтугай 

9. Асагч нүүрсний овоо эрдэнийн цогцос болтугай 
Атиран шатсан газар хас дэлхий болоод 
Аймшигт тамын хавчигч хад уулс 
Ашид тахилын орд болоод авралт Бурхдаар дүүрэх 

болтугай 

10. Асаж улалзах нүүрсний цог ба мэсийн хур 
Асар түргэнээ цэцгийн хур болон хувираад 
Алалдан инагш чинагш мэсээр цавчилдагчид 
Амгалант энэ мөчөөс эвлэрээд цэцэг өргөлцөх 

болтугай 

11. Аяа, хөлгүй далай ба галт гуунаа живэгсэд 
Арьс махаа шувтлуулан яс нь гүмүда өнгөт 

бологсод 
Ариун тэнгэрийн төрлийг миний буянаар олоод  
Асралт охин тэнгэр л үгээ аяар аажим орштугай 

12. Аюус там энд эрлэгийн элч, хэрээ, тас 
үргэлжид тэсэшгүй бэрхээр зовоохуйд 

Алимад  харанхуйг арилган амгаланг үүсгэгч 
сайн  хүч хэнийх бол хэмээн  

Адгаж дээш харваас л огторгуйн  мандалд 
Очирвань залран ахуйг үзээд  

Аяа, зөндөө баясал төрсний хүчээр хилэнц 
юүгээс хагацан түүн лүгээ хамт одох болтугай 
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13. Анхилуун  цэцгийн хур хүжсийн үнэрт устай 
ижилсэн буухуйяа 

Аюус тамын галыг нам даран унтраахуйг үзээд  
Аяа, гэнэт амгалан ирэх юунаас болов хэмээн 

сэтгэхүйеэ  
Ариун мутартаа линхуа тэврэгчдийг*51* үзэх 

болтугай, тамын амьтад! 

14.Алив нөхөр минь аюулыг огоорон үтэр түргэн 
биднийг зүглэтүгэй  

Алин хүчээр хамаг зовлонгоос хагацаан жаргалд 
хүргэгч нь  

Амьтан бүхнийг ашид аврагч бодисадва их 
нигүүлсэлт 

Асар залуугийн жавхлант шанхийг бадруулагч 
  аюулгүйд зохиогч танаас ангид хэн билээ 

15. Асар олон тэнгэрсийн титэмээр өлмий юүгээ 
тахиулсан  

Ая сэтгэлд зохист орд харшнаа олон  охин 
тэнгэрсээр магтаалын эгшиг өргүүлсэн 

Амгалант нигүүлслийн чийгт мэлмий тэргүүн 
   юүндээцэцгийн хурыг өргүүлсэн  
Авралт Манжушри таныг эл байдлаар эдүгээ 

үзэнгээ тамын амьтас баярлах болтугай 

16. Алин миний буян хүчээр Самандбадраа 
тэргүүтэн 

Амгалант бодисада нарын хиргүй тунгалаг 
үүлнээс 

Ачит зөөлөн сэрүүн хурыг буулгахыг үзээд л  
Аюус тамын амьтас амирлан машид баясах 

болтугай 
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17. Амаргүй адгуус нэг нэгнээ  
Алж идэхийн зовлонгоос хагацах болтугай  
Асар муухай дуут тивийн хүн адил  
Ангагч бэрд бүгд амгалантай болтугай 

18. Аръяабал хутагт Жанрайсэг бурханы  
Ариун мутраас буусан суүн далайгаар  
Ангагч бэрд бүгд цэнгэн жаргаад  
Ашид угаалга үйлдэн сэрүүцэх болтугай 
 
19. Аймшигт харалган бүгд хараа ороод 
Асар д үлий хотлоор дууг сонсох болтугай  
Ачит Охин тэнгэрийн рид хувилгаанаар  
Алин хөл хүндэт алжаалгүй нярайлах болтугай 

20. Ажиггүй нүцгэс хувцастай болоод 
Алжааж өлссөн бүгд хоолтой болоод 
Ангаж цангасан бүгд устай учраад 
Амтат идээ ундааг эдлэх болтугай 

21. Алин гуйлгачин идээ ундааг эдлэх болтугай 
Амаргүй гаслангаар энэлэгсэд баяслыг олтугай 
Алдарч гансрагсдын сэтгэл сэргэх болоод 
Ашид бат хотол чуулганаар цэнгэх болтугай 

22. Аймшигт өвчтэй хамаг амьтан 
Аюулт өвчнөөс түргэнээ гэтлэх болтугай  
Алив амьтны өвчин зовлон бүхэн  
Ахиж хойшдоо үл гарах болтугай 

23. Айж цочигсод аюулгүй болтугай 
Аюулд хүлэгдэгсэд тайлагдах болтугай 
Аяа, хүчгүй бүгд хүчит болоод 
Алгасаралгүй сэтгэлээр инагш чинагш нөхөрлөсүгэй 
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24. Алсад зорчигч жуулчин бүхнээ 
Арван зүг бүхэн амгалант болтугай 
Алин зорчигч жуулчдын санасан хэрэг 
Ая зөндөө амар бүтэх болтугай 

25. Аялагч хөлөг хийгээд их хөлөгт оршигчдын 
Алив сэтгэлд санасан бүхэн бүтэх бөгөөд 
Алсын усны эрэгт амгалантай буугаад 
Амраг садан лугаа хамтдаа жаргах болтугай 

26. Аюулт гаслангийн замд төөрч тэнэсэн бүхэн 
Ачит жуулчин лугаа учран золгоод 
Авилгагч хулгайч, барс ирвэсийн аюулгүйгээр 
Алжаас зүдрэлгүй амар зорчих болтугай 

27. Алс буйд зам мөргүй гаслангийн газраа 
Авралгүй болсон нялхас өтгөс хөгшид ба 
Амрах нойргүй алжааж галзуурсан бүгдийг 
Авралт Бурхад минь сахиж хамгаалах болтугай 

28. Асар чөлөөгүй орон бүхнээс гэтлээд 
Адбиш сүжиг, билгүүн нигүүсэл төгөлдөр 
Амтат тансаг идээ эдлэл хотол чуулаад 
Ашид үргэлж төрөл удмаа санах болтугай 

29. Алдалж баршгүй огторгуйн хүү сан мэт 
Ашид хэзээ ч төгс эдлэлээр үл тасрах болтугай 
Алалдан тэмцэлдэх хөнөөл үгүйгээр 
Ая зөндөө өөрийн эрхээр эдлэх болтугай 

30. Амьтан цог жавхлангаар өчүүхэн бүгд 
Агуу их цог жавхлан төгөлдөр болтугай 
Асармуу царайдаа цөхрөн гансрагчид 
Ариунтунгалаг дүрээр хотол чуулах болтугай 
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31. Алин ертөнцийн эмс бүгд 
Ашид тэд эр болон мэндэлсүгэй 
Алжаагч доордос дээд язгуурыг олоод 
Авиргүй омогт зангаа дарах болтугай 

32. Алин миний үйлдсэн буян үүгээр 
Амаргүй амьтан бүхэн 
Алимад хилэнц бүхнээ тэвчээд 
Ашид амгаланг эдлэх болтугай 

33. Алин хэзээ ч боди сэтгэл лүгээ үл хагацан 
Ашид үргэлж бодийн явдалд хичээхүйд 
Авралын бурхад огоот тэтгэсээр 
Албин шумнасын үйлийг тэвчих болтугай 

34. Амьтан тэдгээр бүгдийн 
Амь нас хэмжээлшгүй уртсаад 
Ашид амгалантай ажрах ба 
Аймшигт үхлийн чимээг ч бүү сонстугай 

35. Анхилуун галбарвасан мод цэцэрлэг ба 
Амар ажрагч бурхан бодисада нар 
Ачит номын дууг дуурсгасаар Арван 
зүг бүхнээ дүүрэх болтугай 

36. Арван зүг газар дэлхий бүхнээ 
Арсайх чулуу хайрга үгүй болоод  
Алганы толио адил тэгшхэн оршоод 
Агуу биндэръяа чанарт зөөлөн болтугай/ 

37. Агуу их бодисада олноор 
Амгалант нөхдийн хот мандал болоод 
Ариун газар дэлхий хотлыг 
Алин сайтар чимэглэж орштугай би 
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38. Амьтан бүгдээр шувууд хийгээд 
Ахин бас модон, гэрэл гэгээ 
Агуу их огторгуйгаас ч номын дууг  
Алин хэзээ ч тасрахгүй сонсох болтугай 

39. Ахин үргэлжид Бурхан хийгээд 
Авралт бодисада лугаа учирах болтугай, тэд 
Амгалан барагдашгүй тахилын үүлсээр 
Амьтны аврал багш юугаа тахисугай 

40. Алин тэнгэр цагтаа хураа буулгаад 
Алаг цэцэг үр жимс хотол чуулах болтугай 
Агуу хаад номын ёсчлон үйлдээд 
Ард ертөнцөд түгэн дэлгэрэх болтугай 

41. Адистэдэт эм эмнэлэг хүчин төгсөөд 
Арвис тарнийн урин тоолохуй гүйцэх болтугай 
Аашт мангас, дагинас тэргүүтэн 
Алин үргэлжид нигүүлсэхүй төгөлдөр болтугай. 

42. Амьтан хэзээ ч гоо бус болтугай 
Аюулт өвчит хийгээд хилэнцэт бүү болтугай 
Аюумшиг хийгээд доромжлохгүй болоод 
Ахин хэзээ ч сэтгэлээр бүү зовтугай 

43. Ачит шастир судрыг унших хийгээд 
Амны уншлага болон сайтар дэлгэрүүлэх болтугай 
Алин бурсан хувраг бүхэн эв эе зохицолдоод 
Алив санасан хэрэг бүтэх болтугай, бурсан хуврагийн 

44. Ариун суртгаалыг эрхэмлэгч аяга тэхимлэг52 
Амгалант аглагт үргэлж орших болтугай 
Алгасрал бүхнийг сайтар тэвчээд 
Асар сэтгэлээ эдлэхүйд дадах болтугай 
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45. Аяга тэхимлэг анэ нар олз төгс   
Алагчаалт хорлол тэмцлийг тэвчих болтугай  
Алин машид гарсан цогт бүхэн  
Ариун шагшабадаа бүү доройтуулсугай 

46. Ариун шагшабадаа залхайруулбаас гансран 
Ашид хилэнцээ наминчлан барагдуулан үйлдсүгэй 
Амгалан сайн заяаг олсон боловч 
Ахин дахин авир зангаа бүү доройтуулсугай 

47. Ахмад дээд мэргэд нүгүүдийг хүндлээд 
Алгасаралгүй бинаваад нугуудыг ч олох болтугай 
Алин үндэс язгуур нь огоот ариусаад 
Арван зүг бүхнээ алдарших болтугай 

 48. Алин муу заяаны зовлонг үл амсах бөгөөд  
Алжаал зүдрэл үгүйгээр  
Агаар тэнгэрээс ч илүү бие шүтээн үрээр  
Амьтан хэн бүхэн түргэн Бурхан болтугай 

49.Амттан бүхэн олон дахин  
Авралч Бурханыг тахих хийгээд  
Ачит Бурханы хэмжээлшгүй амгалангаар  
Ашид мөнхөд амгалан жаргалан төгөлдөр болтугай 

50. Агуу их бодисадва нугууд  
Амьтны тусыг таалсан хэрэг бүтсүгэй  
Авралт таны алин таалснаар  
Амьтан бүхнээ амгалан учирах болтугай 

51. Алин бас барадигабудда хийгээд 
Ая шарвага нугууд ч амгалант болтугай 
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52. Алдхан би ч Манжушри бурханы зарлигийн 
ачаар 

Асар баясгалан газрын хутаг олох зуур 
Ашид үргэлжид төрлөө дурьдаад 
Амгалант хувраг тойн болтугай 

53. Анд өчүүхэн би амны идээ тэргүүтнээр 
Алин тэгшхэн амтрах болтугай 
Алин төрөл тутамд аглагт шүтээд 
Амгалан сайхан хотол чуулах болтугай 

54. Алин хэзээ үзэхийг хүсэх буюу 
Ахиж тэгээд асуухыг хүсэх тэр цагт 
Авралт Манжушри та ямагтыг 
Алдалгүй үргэлж үзэх минь болтугай 

55. Арван зүгийн огторгуй тулсан 
Амьтны тусыг бүтээхийн тулд 
Алин Манжушрийн заан зохиосноор 
Алдхан би ч тэр адилыг туурвих болтугай 
 

56. Агуу огторгуй хэзээ орших хүртэл 
Амьтан тэр хүртэл ажрах агаад 
Алин тэр хэдүй хүртэл би оршоод 
Амьтны зовлонг арилгах болтугай 

57. Амьтны зовлон юу байгаа бүхэн 
Алин тэр надад боловсортугай 
Ачит бодисадын хувраг нугууд 
Амьтны амгаланг байгуулах болтугай 

58. Амьтны зовлонг анагаах гагц эм 
Амьтны амгалан бүхэн гарахуйн орон 
Амгалант дээдийн номыг олох хийгээд хүндлэх 
Алин сайн үйлс сэлт өнөд орших болтугай 
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59. Ашид ачлал буяны ухааныг төрүүлэгч Авралт 
Манжушри танаа мөргөмү  
Ашид ачлан намайг тэтгэгч  
Ачит буяны садан танаа мөргөмү би. 

Цогт Шантидава гэгээний "Бодисадын явдалд 
орохуй" хэмээх шастир төгсвэй. Сарваа мангаалам. 

 

Цогт их бандида Шантидэва гэгээний "Бодисадын 
ядвалд орохуй" хэмээх агуу шастирыг өчүүхэн хувраг 
миний бие цаглашгүй ачит багш садны адистэдээр 
чадан ядан энэ цагийн үсэгнээ буулгасан энэ 
төдийхөн бөгөөд элдэв алдас юугаа хичээнгүйлэн 
наминчлан энэ буянд хамтарсан доктор профессор      
Л.Хүрэлбаатар,   гэвш   Ө.Гүндсамбуу, 
Өлзийжаргал, Г.Идэрмаа болон бусад бүх хүмүүс, 
хамт олонд талархал илэрхийлэхийн ялдар эх 
болсон хамаг амьтан бүхнээ эрдэнийн дээд боди 
сэтгэл түргэнээ мэндлээд эргэлтгүй түргэн 
бодисадын  явдлаар туурвил    төгсгөн энэрэхүйн 
дээд Бурханы хутагаа хүрэхийн өлзийг ерөөн 
арван долдугаар жарны "Олон үрт" хэмээх шар барс 
жилийн харын эхэн сарын арван нэгний хүчин 
төгсөхийн өлзий барилдлагатай өдрөө дүүргэвэй. 

Өлзий хутгийн цог бадрах болтугай. 
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Дагалдуулал 1 

ЗАРИМ ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

1. ЧӨЛӨӨ УЧРАЛТ ШҮТЭЭН 
Эрдэм ном төгс эзэмших хийгээд буяны хотол чуулганыг хураах тэргүүтэн сайн хутагт хүрэх 
хамгийн дээд боломж бүрдсэн хүмүүн төрөл. Энэ нь найман чөлөө ба арван учрал бүрдсэн бөгөөд 
найман чөлөө нь там (1), бэрд (2), адгуус (3), урт наст тэнгэр (4), дээдийн номгүй бөглүү газарт 
төрөх (5), эрхтэн дутуу төрөх (6), Бурханы шавь нар байхгүй газар төрөх (7), буруу үзэлт 
болох (8) зэрэг чөлөөгүй найман орноос гэтэлсэн нь мөн болно. Арван учрал нь: хүмүүн заяаг 
олох (1), номт төв газар төрөх (2), эрхтэн бүтэн төрөх (3), хүнд нүгэл үл үйлдэх (4), гурван 
эрдэнэд итгэх (5), Бурхан заларсан (6), дээдсийн номоо заасан (7), дээдийн ном тогтоосон (8), 
түүнээ даган суралцагсад оршсон (9), бусдыг энэрэн нигүүлсэхүй ёсон оршсон (10) эдгээр арван 
болой. 

2. БОДИ СЭТГЭЛ 
Хамаг амьтны тусын тулд Бурханы хутаг олно хэмээх асрахуй нигүүлсэхүй увдэст Бурханы 
хөвгүүний сэтгэл. Энэ сэтгэл мэндэлсэн тэр цагаас Бурханы хөвгүүн буюу Бодисадва хэмээн 
алдаршин, их хөлөгнөө орохуйн үүд нээг||дэг аж. Ерөөхүйн боди сэтгэл ба орохуйн боди сэтгэл 
гэж хоёр буй. 

3. АМГАЛАН АЖРАГСДЫН ХӨВГҮҮН. 
Бурханы хөвгүүн буюу бодисадва. 

4. БОДИЙН ЗҮРХ 
Бурхан хутаг буюу гэгээрэхүйн дээд утга. 

5. ДАЛАЙ ЭРДМИЙН ОРОН 
Бурхан, ном, хуврага буюу авралын гурван эрдэнэ. 

6. ИТГЭЛ 
Энэ болоод хойд насны элдэв зовлон аюулаас гэтлэхийн 
тул гурван эрдэнээ аврал одуулахуй сэтгэл. 

7. НИСВАНИСЫН ЭРХ 
Элдэв зовлон аюулыг үүсгэгч муу сэтгэлийн хүч. 

8. НҮГЭЛ 
Зовлонг  үүсгэгч  муу  сэтгэл,   муу   уйл,  хилэнц. 

9.МӨНХ БУС ЭНЭ НАС 
Амьдралын төрөх, үхэх, эвдрэх чанар. 

10. БУЯН 
Алив сайн жаргал, амгаланг үүсгэгч сэтгэл 

11. БОДИСАДВА НАРЫН ГАЗАР 
Бодисадва нарын эзэмших эрдэм ухааны зэрэг 

12. НИРВААН 
Зовлон арилсан хутаг чанар. Их, бага хөлөгний нирваан болон ул хөдлөх нирваан зэрэг буй. 

13. ГАМИДИНИ 
" Хүслийг садруулагч үнээ" хэмээх үхэр эдлэгч тивийн эрдэнэ. 

14. БОДИСАДЫН СУРТГААЛ 
Бодисадва хүний амьтны тусад Бурхан болохоор ам авсан тангараг, биелүүлэх ёс журам. 
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15. СЭРЭМЖЛЭХҮЙ 
Бодисадын явдлаар явахуйд тангараг сурттаал тэргүүтнээ хянаж, анхаарч явах сэтгэл. 

16. НИСВАНИСЫН ДАЙСАН 
Хамаг зовлон үүсгэгч муу сэтгэл, муу үйл. Мунхаг, урин, тачаангуй тэргүүтэн дөрвөн зуун 
дөрвөн нисванис хүний биед оршдог гэдэг. 

17. ӨГЛӨГИЙН ЧИНАД ХҮГӨХҮЙ 
Өгөх сэтгэлийн төгс чинад хүрсэн эрдэм. Өглөгт эд өлгийн. номын, аюулгүйн гэсэн гурван зүйл буй 
бөгөөд эдгээрээс 

номын өглөгийг эрхэм хэмээн судар шастирт айлджээ. 

18. САНАХУЙ 
Амьтны тус бүтээхээ мартахгүй, орхихгүйн тул эгээрэх сэтгэл. 

19. УХАМСАРЛАХУЙ 
Амьтаны тус бүтээх учир шалтгаан, тус эрдэм, мөн чанар зэргийг ухаарч, ойлгож, мэдрэх 
сэтгэл. Ухамсарлахуй төрснөөр зөв бурууг ялгаж, авч орхихуйн ухаан үүднэ гэж үздэг. 

20. ИХ, БАГА ХӨЛӨГНИЙ НОМ 
Бурханы айлдсан дээдийн ном зарлигийг эл хоёр утганаа хураан ойлгож болох бөгөөд их, бага 
гэж ялгасан нь билгийн талаас бус, аргын талаас нь ангилсан ажээ. Бага хөлгөн нь өөрийн 
тусд зовлонгоос гэтлэх арга билгийг эрхэмлэдэг бол их хөлгөн нь хамаг амьтны тусын тулд 
Бурханы хутаг олно гэдэг боди сэтгэл тэргүүтнийг эрхэмлэдэг. Харин хоосон чанар 
тэргүүтнийг онох билэг ухааны хувьд хоёр хөлгөн хоёулаа ялгалгүй судалдаг байна. Энэ нь 
хоёр хөдөөний ном нь хоорондоо харшлах бус, харин нэг нь нөгөөгийнхээ гишүүн болж 
үндэсэндээ нэгэн бодгалийн Бурхан болохуйн зам мөр болон жигдэрдэг учиртайг Богд дээдэс 
олонтаа зарлиглажээ. Бодисадва нар их хөлгөний номоо голчлохын дашрамд, бага хөлгөний 
ухааныг удиртгал болгон судалдаг ажээ. 

21. ГУРВАН ЦОГЦОСТ СУДАР 

Бодисадва унал, алдсаа наминчилах судар. Гурван цогцос гэдэг нь хилэнц нүгэлээ наминчлахуй 
(1), сайн буянаа даган баясахуй (2), хийсэн буянаа Бурхан болохуйн угт зориулахуй (3) аж. 

22. БАГШИЙГ ШҮТЭХ ЁСОН 
Боди мөрийн замд сайтар суралцахуйн үндэс. Сайн буяныг садныг ёсчлон шүтвээс сайн мөрийн 
хутгийг баттай 
олохын үүд нээгдэх учир ийн зарлигласан буюу. Эл ёсны талаар "Ламрим" зэрэг судар номд тун 
дэлгэр айлдсан буй. 

23. СУДАРЫН АЙМАГ 
Бурханы айлдвар зарлигийг винайн, сударын, илт онохуйн аймаг хэмээх гурван савд хураан 
"Гурван аймаг савын ном" хэмээн алдаршсан буй. Тэдний нэг нь энэхүү судрын аймаг бөгөөд эл 
аймагт голдуу диян бясалгалын эрдэм ухааныг багтаасан хэмээн айлджээ. 

24. ХОТОЛ СУРТГААЛЫН ХУРААНГУЙ 
Шантидэва гэгээний айлдсан бодисадын явдал мөрийг айлдсан шастир. 

25. ХОТОЛ СУДРЫН ХУРААНГУЙ 
Шантидэва гэгээний айлдсан судрын утгыг хураангуйлан айлдсан шастир. Нагаржуна гэгээний 
айлдсан ийм нэрт судар бас буйг энд өгүүлжээ. 

26. ТЭСЭХҮЙ СЭТГЭЛ 
Алив зовлон, хорлол тэргүүтэн ирэх үед үл хямрах, үл тоох, хорлолыг хорлолоор үл хариулах 
сэтгэл. Тэсэхүйн сэтгэлд хорлол ирэхүйд үл хямрах (1), өөрт зовлон ирэхүйд хүлээж авах (2), ном 
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утгыг магадлан оносон тэсвэр (3) хэмээх ялгал буй. 

27. УРИН СЭТГЭЛ 
Хамаг сайн буяныг шатаагч сэтгэл. Эл сэтгэлийн ерөндөг нь тэсэхүй сэтгэл болохыг уг 
шастирт айлдсан буй. 

28. " МАХАШИВААРЫН БЯСАЛГАЛЧИД" 
Эртний Энэтхэгийн Гарнава хэмээх газрын буруу үзэлт бясалгалчид. Тэд галд шатах, усанд унаж 
үхэх зэргээр өөрсдийгөө егүүтгэвээс хамгийн дээд амгаланд хүрнэ хэмээн үздэг аж.  
29."ЭЗЭН" ХЭМЭЭН СЭТГЭГЧИД 

Ертөнцийн юмс үзэгдлийг бүтээгч тусгай эзэн буй хэмээн буруу сэтгэгч тэрсүү үзэлтэн  

30. "БИ" ХЭМЭЭН СЭТГЭГЧИД 
Бие болоод сэтгэлээс ангид " би " хэмээх тусгай мөнхөд бүтсэн зүйл буй хэмээгч буруу үзэлт. 

31. ӨӨРИЙГӨӨ БУСАД ЛУГАА АРИЛЖИХУЙ СЭТГЭЛ. 
Боди сэтгэл. Энэ нь өөрийгөө энхрийлж хайрладаг бодлоо хамаг   амьтаныг энхрийлдэг 
бодлоор сольж дадуулах замаар өөрийнхөө жаргалыг бусдын зовлонгоор арилжиж чадах боди 
сэтгэлийг эзэмших увдис аж. 

32. ШАРВАГА 
Сонсоод сонсогч. Бага хөлгөний номыг дагагч болоод үрийг олсон багш шавь сэлтэс. 

33. СҮСЭГ 
Хүндлэх бишрэх буяны сэтгэл 

34. БЯСАЛГАХУЙ  
Нэгэн үзүүрт тогтсон сэтгэл алив зүйлийн мөн чанарыг зөв ухаарч мэдэхүйд бясалгал бодрол 
тун чухал агаад ертөнцийн болоод ертөнцөөс гэтэлсэн бясалгал гэж хоёр зүйл буй. 

35. АМИРЛАХУЙ 
Элдэв зовлон, муу үйл тэргүүтнээс ангижирсан чанар. 

36. МИНИЙХИЙЛЭН БАРИХУЙ 
Тэвчигдэхүүн сэтгэл. 30-р тайлбараас үзнэ үү. 

37. "ДӨРВӨН ТӨРӨЛХТӨН" 
Амьтаны төрөхүйн дөрвөн орон. Умайгаас төрөхүй, өндөгнөөс төрөхүй, чийгнээс төрөхүй, 
рид хувилгаанаар төрөхүй гэсэн дөрөв буй. 

38. ӨӨР ЛҮГЭЭ БУСДЫГ ТЭНЦҮҮЛЭН БАРИХУЙ СЭТГЭЛ 
Боди сэтгэл. Энэ нь өөрийн хүсдэгийг амьтан хүсдэг, өөрийн дургүй зүйл нь амьтан дургүй зүйл гэдгийг 
ухаарах 

үүдээс амьтан бусдын хүсэл эгээрлийн хүндэтгэн үзэх ёс суртахуун болоод сэтгэл зүйн өндөр 
хариуцпага хүлээсэн боди сэтгэл. 

39. ӨӨРИЙГӨӨ БУСАД ЛУГАА АРИЛЖИХУЙ СЭТГЭЛ 
31-р тайлбараас үзнэ үү. 

40. ТӨВ ҮЗЛИЙН ОРОН 
Бурханы гүн ухааны төв үзэлтний аймгийн онол буюу хоосон чанар. 

41. БИЛИГ БАРАМИД 
Хоосон чанарыг илт оносон хийгээд юмс үзэгдлийн үнэмлэхүй чанарыг оносон билиг оюун. 

42. ЯНАГУУХУЙ ҮНЭН 
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"Нэр томьёо төдий шинжлэгч ухааны орон нь янагуухуй үнэн болой" хэмээн төв үзэлтний 
аймгийнхан үздэг. 

43. ҮНЭМЛЭХҮЙН ҮНЭН 
'Эцсийг (мөн чанарыг) шинжлэгч ухааны орон нь үнэмлэхүй үнэн болой" хэмээн төв 
үзэлтний аймгийнхан үздэг 

44. ЕГҮЗЭР 
Сэтгэлээ тогтоосон бясалгал ба хоосон чанарыг оносон билиг хоёрыг хослуулан баригч 
бүтээлчин. Их хөлгөний болоод бага хөлгөний егүүзэр зэрэг буй. 

45. ЭГЭЛ 
Зөвхөн ертөнцийн үзэл бодол, үйл ажлаа голлогч бодигалс. Ертөнцийг эгэл болон ертөнцөөс 
гэтлэхүйн мөрийн эгэл зэрэг ялгал буй. 

46. ХООСОН ЧАНАР 
Хамаг юмс үзэгдлийн үнэмлэхүйн мөн чанар тэргүүтэн. 

47. САНГИ (ДАНЖАМБА) 
Ертөнцийн тэрсүүд үзэлтний нэгэн. Ер нь тэрсүүд 

үзэлтнийг тасархайн хязгаарт туйлшрагч ба мөнхийн хязгаарт туйлшрагч гэж хоёр ангилан 
үздэг. Тасархай хязгаарт туйлшрагч нь байгаа бодит оршихуйг үгүйсгэж байхад мөнхөд 
баригч нар нь юмс үзэгдлийг үргэлжийн мөнхийн юм уу ерөөс төрөхгүй, төрдөхгүй эсвэл ямар 
нэг мөнхийн хүчний бүтээл мэтээр үздэг байна. Энэхүү санги нар нь дуу тэргүүтний мөнх 
хэмээн үздэг бөгөөд мөнхөд туйлшрагчийн аймагт багтдаг байна. 

48. БАРАДИНА 
"Ертөнцийн эзэн" буй хэмээгч буруу үзэл. 

49. ШАЛГАДАГ УХААН 
"Шинэхэн агаад хуурмаггүй баригч ухаан" хэмээн айлджээ. 

50. ЗОРИГДОЛ ҮГҮЙ ЁСОН 
Хоосон чанарыг судлах буюу төв үзлийн зам. 

51. АРИУН МУТАРТ ЛИНХУА ТЭВРЭГЧ 
Их нигүүлсэхүйн сэтгэлийн бурхан Авалогтишвара (Жанрайсэг) 

52. АЯГА ТЭХИМЛЭГ 
Амьтаны тусад 225 зүйлийн тангарагыг сахигч бурханы шавь. 

52. АЧИТ БУЯНЫ САДАН 
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Дагалдуулал 2 

IX бүлгийн утгын хуваарь. 

(Оргиочийн ламын тайлбар дагуу авав) Агуулга 
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