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ӨМНӨХ ҮГ 

Эдүгээх хорин нэгдүгээр зуун бол мэдээлэл, техник 

технологийн дэвшилтэд эрин зуун төдийгүй сахил санваарт 

хичээвэл зохих цаг үе юм. Хүмүүс бид дэлхийн өнцөг булан 

бүрд  амьдарч байгаа ч  нэг дор хамт буй мэт бие биеийнхээ 

нүүр царайг харж,  дуу хоолойг нь сонсож чадаж байна. 

Хүссэн мэдээллээ хэзээ ч, хаана ч амьдрахаас үл хамааран 

хэдхэн хормын дотор төвөггүй олж авах боломжтой болжээ. 

Мэдлэг болон техник технологийн хүчин чадалд тулгуурлан 

нүдэнд үл үзэгдэх бичил биетүүдээс авхуулаад гараг 

ертөнцийг хүртэл судалж чадах болсон гэх мэт тоо томшгүй 

амжилтад хүрч шинжлэх ухаанд шинэ шинэ нээлтүүд хийсээр 

л байна. Хүн бүр мэдлэг мэдээллийг эрэлхийлж, хэн үнэн зөв 

мэдлэг мэдээлэл цуглуулж, учир шалтгааны үүднээс 

шинжлэн судалж, түүнийгээ нөхцөл байдалд тохируулан 

ашиглаж чадсан тэр бүгд амжилтад хүрч байна.  

Хэдий тийм боловч мэдлэг оюунаа гадаад эд зүйлс рүү 

хэт хандуулж, ингэснээр сайн мууг тунгаан бодох ухамсар, 

суурь хүмүүжил, хариуцлагатай байдал, бие биеэ хүндлэх, 

хайрлах сайхан сэтгэл гэх мэт дотоод хөгжил орхигдож 

хүнлэг чанараасаа холдон холдсоор атаа жөтөөч, хувиа 

хичээсэн зан чанар газар авч, гэр бүлийн ариун журам 

алдагдаж, байгаль орчинтойгоо ч зүй бусаар харьцаж 

бохирдуулан доройтуулсаар байна. Үүний үр дүнд нийтийн 

буян доройтож, хүмүүний хийморь сүлд, эд хав нь буурч, бие 

биедээ итгэх итгэл алдарч, уур бухимдал ихсэж, сэтгэл 

ханамж зэрэг дотоод амгалан үгүй болохын дээр гадаад 

байдалд гэр бүл салалт, гэмт хэрэг, байгалийн гамшигт 

үзэгдэл, ган зудын давтамж ихсэн хур бороо нь цагтаа 

орохгүй, ургамал ногоо нь цагтаа ургахгүй, мөн түүнчлэн 
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элдэв өвчин дэлгэрч амьдрах орчин нөхцөл улам бүр таагүй 

болсоор байна. Тиймээс бид сэтгэлийн хөгжил, дотоод 

амгаланг эрэлхийлж, сайн үйл хийхийг ямагт эрмэлзэн хүнлэг 

чанараа сэргээж нийтээрээ буяны үйлд хичээвэл зохистой 

байна.  

Бид бүгд зовлонг хүсэхгүй зөвхөн аз жаргал сайн 

сайхныг л хүсдэг. Гэвч хүссэнээ олох арга зам нь буруудаж 

түүнийг гадаад зүйлсээс хайдаг. Хүссэнээ олох арга зам нь 

үнэн хэрэгтээ өөрийн дотоод сэтгэлд л байдаг.  

Жимсний үрээс жимс, шарилжийн үрээс шарилж л 

ургадаг шиг сайн үйлийн үр дүнд сайн үр дагавар, муу үйлийн 

үр дүнд муу л үр дагавар гарна. Бид аль нэг жимс ургуулах 

гэж байгаа бол түүнийхээ үрийг л суулгахаас биш шарилжийн 

үр суулгахгүй шүү дээ. Түүн шиг хэрвээ муу үр дагавар 

зовлонг л хүсээгүй бол түүний уг шалтгаан болсон муу үйлийг 

хийхгүй байж сайн сайхныг бий болгогч өөр болон бусдад 

тустай сайн үйлийг л хийх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд өөрийн 

дотоод сэтгэлийг засах шаардлагатай болдог. Учир нь хүний 

санаа сэтгэл нь аливаа үйл үйлдлийн эхлэл болдог. "Эх нь 

булингартай бол адаг нь булингартай" гэдэг шиг үйлийн уг 

сэдэл буруудвал үйлдэл буруудаж, гарах үр дагавар нь ч 

муугаар гарна. Харин сайн сайхныг хүсэж байгаа бол өөрийн 

сэтгэлийг ариусган мэдлэг оюунаа зөвөөр хөгжүүлэх 

шаардлагатай. Өвөг дээдэс маань "Санаа зөв бол заяа зөв" 

хэмээн сургасаар ирсэн нь үүнтэй холбоотой.  

Тэгвэл өөрсдийн оюуны түвшин, хүлээн авах 

чадвартаа тааруулан сэтгэлийг хэрхэн ариусгаж, зөв 

хөгжүүлэх вэ гэдгийг бурхны сургаалд учир шалтгааны 

үүднээс нэг бүрчлэн айлдсан байдаг. Түүнийг судалж 

амьдралдаа хэрэгжүүлбэл ач тусаа өгөх нь дамжиггүй юм.  
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Бурхны сургаал буюу шашныг Авалокитаврата гэгээнтэн 

"Бурхны шашин гэдэг нь тэнгэр хүмүүний хутаг болоод 

гэгээрлийг олохыг хүсэгч нарт юмсын мөн чанар, 

тэвчигдэхүүн, илт болгоогдохуун, бясалгагдахуун зэргийг 

эндүүрэлгүй үнэн зөвөөр зааж сургасан сургаал буюу бурхны 

эрхэм зарлиг болой" хэмээн тодорхойлж айлдсан байдаг.  

Бурхны сургаал нь арга болох энэрэн нигүүлсэх сэтгэл, 

билиг болох хоосон чанарын үзэл гэсэн үндсэн хоёр тулгуур 

баганатай.  Бурхны сургаалын гол зорилго нь хүмүүн 

тэргүүтнийг зовлон бэрхшээл, нүгэл хилэнцээс 

ангижруулахын тулд санаа сэтгэлийг засаж оюуны төгс 

гэгээрэлд хөтлөхөд оршдог.  

Мөн бурхны шашин нь "Бүх зүйлийг далдын ямар нэг 

хүчин зүйл бий болгож зохицуулж байдаг. Шинжилж 

болохгүй, зүгээр л итгэх хэрэгтэй" гэх мэтээр өөрийн үзэл 

онолыг тулгадаггүй ба харин ч эсрэгээрээ Бурхан багш 

“Миний сургаалыг шууд дагаж мөрдөх хэрэггүй, алтыг 

шинжих мэт сайтар тунгааж, сэтгэл оюунд тань нийцэж 

байвал дагаарай” гэж айлдсан. Бурханы сургаал "Сонсож 

санаж эргэцүүлэн бясалгах хэрэгтэй. Хэрэв та өөрийн бие, 

хэл, сэтгэлээ зөв залж чадахгүй бол өөрөө өөрийгөө буруу 

үйлд хутгадаг учир  та өөрийнхөө дайсан болно. Харин зөв 

залж чадвал сайн үйлтэй учруулах тул  та л өөрөө өөрийгөө 

аварна. Танаас өөр өөрийг  тань аврах хэн ч үгүй....," гэх 

мэтээр зөвлөдгөөрөө онцлогтой.  

Тэгвэл бид хэрхэн өөрсдийгөө зөв залж, аварч аз 

жаргал сайн сайхантай учрах үрийг тарих вэ гэхээр нэг ч 

болов буруу үйлээс өөрийгөө хол байлгаж нэг ч болов сайн 

үйлд өөрийгөө дадуулах юм. Нэг ч болов буруу бодлыг 

тэвчиж нэг ч болов зөв сэдлийг өөртөө суулгахаас эхлээд 
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буруу бодол, үйлдэл бүхнээс ангижирч оюуны гэгээлэг мөн 

чанараа нээх хэрэгтэй.  

Гэвч үүнд анхлан суралцахад тийм ч амар байхгүй. 

Учир нь бидний оюун ухаан маш хувирамтгай батгүй, буруу 

бодол, үйлд ихэд дадсан, зөв үйлд дуршил бага байдаг. 

Харин буруу бодол, үйлд дадал ихтэй сэтгэлийг буруу үйлд 

орохоос сэргийлж хүчээр зөв зүгт чиглүүлдэг нь ёс суртахуун, 

сахил санваар шагшаабад юм. Мөн цаг үеийн тухайд ч 

эдүгээг шагшаабад сахил санваарт хичээх хэрэгтэй цаг үе 

гэдэг. Тиймээс эхний ээлжид нэг өдрийн сахилыг чухал чухал 

дүйчэн өдрүүдэд өөрсдийн нөхцөл боломжид тааруулан авч 

сахиж байвал ач тусаа өгөхөөс гадна  буяныг маш ихээр 

хураах тул үүнд анхаарлаа хандуулан хичээгээд үзээрэй. 

Сахил сахиснаар үүн  дотроо сожон сахил сахиснаар бидэнд 

ирэх ач тусыг ламримба Агваанпунцог ламтны айлдсан 

"Тэгчэн сожон авахын ач тус" хэмээх та бүхэнд толилуулан 

буй шастирт тодорхой айлдсан тул энэ талаар дэлгэрэнгүй 

өгүүлэх нь илүүц биз ээ.   

За тэгээд уншигч, сүсэгтэн олон та бүхэндээ сожонгийн 

ач тус болоод сожонг хэрхэн авах зан үйлийн талаар айлдсан 

хоёр шастирыг өөрийн чадах чинээгээр орчуулаад өргөн 

барьж байна. Таалалдаа болгоогоорой. Алдаа эндэл 

гаргасан бол хүлцэл өчье.  

 

Алдаагүй сургаал зүг бүхэнд дэлгэрэн мандаж  

Ачит багшийн өлмий батжин мэлмий гийж  

Алагчлалгүйгээр бие биесээ энэрэн нигүүлссэнээр  

Амьтны сэтгэл эхийн сүү мэт ариусах болтугай. 

 

Ж.Даваадорж 
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"Шавдан солдэв чогсүм дэнтү шүгсо" 

(Өлмий бататгах залбирал дээд гурвын үнэний хүч хэмээгч оршвой) 

Дэнчог донба жэзүн жамжам ян 

Жо-вром яв-срай лосан дагби бал  

Доржэ чан-ой жалва тамжад чэн  

Гүндүй за-ви ламар солва дэв 

Дагсог дүлжа-и ламдон динжан жэ  

Жэзүн лосан доржэ-и шавдан жин 

Лавсүм намдаг зад-прин ёнла чав 

Түгшэд лхүнжи дүвбар жинжи лов 

Түвби гагой найдан жүдүг шав  

Данби зодзин бандүв жүдүн цан  

Ганжан шинда нер-а данби цан  

Гүнчэн жам-ян шадба яв-срай ла  

Дагсог дүлжа-и...... (Дахилт) 

Чогтүн ойдүв золла да-мэд ба  

Равжам жүддэ ши-врэл лха-еи цог  

Чогжүр шүгби дүйсүм санжа дан  

Тэгсүм дамби чойдан гэндүн ла  

Дагсог дүлжа-и...... (Дахилт) 

Лайши прэнлай дүвзад хандо-и цог  

Түдан дан-срүн е-шэй жандан дан  

Чадбар дүвба бола догзад би  

Ла(м)гон ермэд түгжэ дэрчэн ла  

Дагсог дүлжа-и...... (Дахилт) 

Балдан лама галжар шавдан жин  

Лүндог ёндан врайвү хүржи дүд  

Хай-зүн санбо дисүн чогжүр чав  

Чадзод зомби прэнлай жайжүр жиг  

Чогсүм лүмэд дэнжүн дэнби түй  

Галжэн чинан варчад гүнши шин  

За-ви лама вралмэд жэсүн дэ  

Даддам жүрмэд га-шин дүвба еи  

Чодба равне доннеи тарчин шог  

Жэва гүндү яндаг лама дан  

Вралмэд чойжи балла лонжод жин  

Са-дан ламжи ёндон равзог най  

Доржэ чанги го-пан нюртов шог 
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Мөргөл  
Хоосон чанарын агаараас угтаа үл хэлбэрэвч  

Хортныг номхотгохын тул догшин дүрийг үзүүлэх ба 

Хамаг шашны дайсныг даран сөнөөгч сахиус 

Хар хөх Махгалд мөргөөд магтаал өргөе  

 

Махгал сахиусны зүрхэн тарни 

Ом базар маха гала чим чэдра би-ганна бина яага 

хүм хүм пад пад свахай  

 

Махгал сахиусанд хүслээ даатган залбирах нь 

Багш болоод Махгал ялгал үгүйд  

Бишрэн би аврал одуулъя 

Би тэргүүтэн хамаг амьтны  

Балагт нисванисыг арилгах болтугай 

 

Махгал болоод багш ялгал үгүйд  

Мөргөн би аврал одуулъя 

Мөн биднийг авран хамгаалж   

Муу бүгдээс ангижруулах болтугай  

 

Буян үүгээр төрөл тутамдаа би  

Бурхны дээд номыг хоцролгүй барих ба  

Бүхий л харшлалыг арилган зохилдол бүгдийг  

Багш Махгал бээр алгасал үгүй бүтээх болтугай. 
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ТЭГЧЭН СОЖОН АВАХЫН АЧ ТУС 
(Ламримба Агваанпунцог) 

 

Намо гүрү (Багшид мөргөе) 

Тэгчэн сожон буюу Их хөлгөний буяныг сэлбэн 

дэгжээж гэм уналыг ариутгах сахил санваар /samvara/ авч 

сахихын ач тусыг сударт гарсан дагуу тайлбарлая. Сахил 

санваар авч сахихын ач тус гурван үндсэн хэсэгтэй. Үүнд: 

 

Нэг. Сахигдахуун бүгдийн ерөнхий ач тус 

Хоёр. Сахигдахуун тус бүрийн ач тус 

Гурав. Тэдгээрийн эргэлзээ сэжгийг шинжлэн 

таслах. 

 

НЭГ. САХИГДАХУУН БҮГДИЙН ЕРӨНХИЙ АЧ ТУС 

 

Сахигдахуун бүгдийн ерөнхий ач тус гэсэн эхний 

хэсгийг гурав ангилна.  

 

1. Цаг үе нөхцөлийн үүднээс ач тус ихтэй  

2. Төрлийн орны үүднээс ач тус ихтэй  

3. Мөн чанарын үүднээс авч үзэхэд ач тус ихтэй  

 

1. Цаг үе нөхцөлийн үүднээс ач тус ихтэй нь: 

“Самадийн хаан” хэмээх сударт: 

"Хэн нэгэн сүсгийн сэтгэлээр ганга мөрний  

Хамаг элсний ширхэгтэй тэнцэх идээ унд  

Халхлагч шүхэр дарцаг болон зулын эрихээр  

Хязгааргүй олон бурхдыг тахин хүндлэх ба  
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Бас нэгэн дээдийн ном их эрдэнэ доройтож  

Бурхны шашин сургаал бүдгэрэх болсон энэ цагт  

Бүтэн өдөр сахил санваар ганц нэгийг л сахихад  

Буян хураах нь өмнөхтэйгөө харьцуулшгүй үлэмж"  

хэмээн шашин сургаал эд дэлгэрэн мандаж байх 

үед зуу зуун сая живаа бурхдад ганга мөрний элсний тоо 

ширхэгтэй тэнцэхүйц идээ унд тэргүүтэн элдэв зүйлсээр 

ёсын дагуу тахил өргөснөөс шашин ном доройтон буурч 

байгаа энэ муу цаг үед адаглаад сахилын нэг зүйлийг л 

өглөөний үүр цайхаас маргаашийн үүр цайх хүртэл бүтэн 

нэг хоног хичээн сахиж чадвал ач тус нь хэд дахин илүү их 

болохыг айлдсан байна. Тэгэхээр сожонгийн сахилыг ганц 

нэг удаа сахисан ч огторгуй адил хязгааргүй буян хураах 

нь гарцаагүй ба хэдий чинээ буян хураана төдий хэрээр үр 

дүнд нь аз жаргал, сайн сайхан бүхэнтэй учирна. Тиймээс 

харьцуулбал энэ цөвүүн цагт сожонгийн санваарыг 

ганцхан хоног үнэхээр хичээн сахиж чадвал их хэмжээний 

чандмань эрдэнэ олсноос ч илүү их хэрэгтэй, хувь тохиол 

аз завшаантай зүйл болдог.  
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2. Төрлийн орны үүднээс ач тус ихтэй нь:  

 

Ариуссан орнуудад1 асар ариун буяны үйл галавыг  

хүртэл хийснээс эгэлийн оронд нэгэн буяны үйлийг хуруу 

инчдэх төдийд хийх нь харьцуулшгүй их буянтай гэж 

бурхны сургаал болон тааллын тайлбар зэрэгт нэг бус 

удаа айлдсан байдаг. Эгэлийн орнууд дотроос бидний 

энэхүү хүмүүний ертөнцөд энэ мэт найман гишүүнт2 

сожонгийн санваарыг аваад адаглаад ядаж хуруу инчдэх 

төдийхөн хугацаанд сахихад л хязгааргүй их буян хураадаг 

ба хэмжээг нь хэрэв дүрсэлж бодвол их мянган ертөнцийн3 

оронд ч багтахааргүй болно.  

 

 

                                                           
1Дүрст ертөнцийн 4-р даяаны оронд хамаарагдах хутагтын ариун таван орон 
/five pure lands/ юм.  

 
1. Avrha god                        - མི་ཆེ་བ།  

2. Atapa god                        - མི་ག�ང་བ།  

3. Sudrsa god                      - �་ནོམ་�ང་།  

4. Sudarsana god                - ཤནི་�་མཐོང་།  

5. 17th Aknistha dimension - བ�་བ�ན་པ་འོག་མིན།) 

 
2 Амь таслах, эс өгснийг авах, ариун бус явдал, худал ярих, архи согтууруулах 
ундаа хэрэглэх, цаг бусын идээ идэх, эрих болон бүжиг тэргүүтнийг үл тэвчих, 
өндөр суудал хэрэглэх эдгээр найм юм. 
 
3 Бурхны шашны Абидармакоша /Abhidharmakosa/-н номлолд ертөнцөд 
1,000,000 ширхэг галактик, 1,000,000,000 ширхэг нарны аймаг байгаа гэж 
үздэг. Бүхэл бүтэн нэг галактик буюу мянган нарны аймгийг нэг мянган ертөнц 
гэх ба түүнийг анхдугаар мянган ертөнц гэнэ. Тийм мянган галактикийг 
завсрын мянган ертөнц гэнэ. Харин мянган ширхэг завсрын мянган ертөнцийг 
их мянган ертөнц гэдэг. Энэ нь 1,000 x 1,000 x 1,000 буюу 1,000,000,000 ширхэг 
нарны аймаг гэсэн үг. 

 



17 
 

3. Мөн чанарын үүднээс авч үзэхэд ач тус ихтэй гэдэг нь 

дотроо ес байна.  

 
1. Хүмүүн бусын хорлолоор үл чадагдах ач тус 
Урьд нэгэн эмгэн нэг өдрийн сожонгийн санваар 

авчээ. Гэтэл шөнө нь эд харанхуйгаар Прасенжит4 

/Prasenajit/ хааны зараалаар хоригдолд хоол хүргэж өгөх 

шаардлагатай болжээ. Эмгэн хоол хүргэхээр явах замдаа 

гурван ч удаа хүмүүнийг хорлодог нүдэнд үл үзэгдэх 

хүмүүн бусын амьтадтай таарсан боловч хорлогдоогүй гэх 

домог номхотгол5 /vinaya/-ын эшлэлээс айлдсан байдаг 

мэт сахил санваар6 сахиваас хүмүүн бусын юугаар ч үл 

дийлдэх нь шүтэн барилдлагын мөн чанар юм. "Үнэн 

шагшаабад7 төгс" хэмээс сударт  

                                                           
4 Прасенжит /Prasenajit/: хаан нь хан хүү Сиддхарттай нэг өдөр нэг цагт 

мэндэлсэн дөрвөн их хааны нэг бөгөөд эртний Энэтхэгийн Сравасти 
/Sravasti/ хэмээх хотын хаан Брахмадатт /Brahmadatta/-ийн хүү. 

 
5 Номхотгол /vinaya/: Бурхны гурван аймаг сав сургаалын нэг болох 

Номхотголын аймаг сав юм. Гэм уналын 5-н зүйл аймаг, унал гарахын уг 
шалтгаан, унал гаргахаас хэрхэн зайлсхийх, яаж огт унал гэм алдал 
гаргадаггүй болох, санваарт бодгаль юунд түшиглэн сахил санваараа сахих, 
тэдгээрийн ангилал төрөл зүйл, унал гарсан болон гараагүйг хэрхэн 
магадлах гэх мэт найман зүйл утгыг заан гаргадаг тул "Номхотгол" гэсэн. 

 
6 Сахил санваар: Үгчлэн орчуулбал "Боомтолол" гэнэ. Зөв зүйлээс 

халирамтгай буруу зүйлд дадал их хувирамтгай зальжин сэтгэлийг буруу 
үйлд орохоос сэргийлж хүчээр зөв зүгт чиглүүлж өгдөг ба ийм тийм буруу 
үйлдлүүдийг хийж болохгүй гэж тодорхой тусгаж өгдгөөрөө ийш тийш 
замбараагүй тарж унаад байгаа олон нарийн модыг эмх цэгцэд оруулаад 
боохтой зүйрлэн тэгж нэрлэдэг. 

 
7 Шагшаабад: Гаж буруу үйлүүдийг цээрлэж, сэтгэлээ барих санаа, сахил, 

энэлгээг сайтар арилгах, хамаг өвчнийг амарлиулах, хүмүүний насыг 
арвитгах, ёс бусыг тэвчих, цаазын болоод угийн гэм алдлыг тэвчих, ямагт 
бусдын тусад орох тэргүүтэн сахих сахилга буюу ёс зүй, ёс суртахуун юм. 
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"Ямар мэт хорт могой хар зүгийн лус савдаг ч  

Шагшаабад төгст хор хүргэж чадахгүй тул бусдыг 

хэлэх юун"  

хэмээн хүмүүн бусын дотроос хамгийн хор 

хөнөөлтэй нь гэгдэх хар зүгийн лусын ад ч сахил санваар 

сахиж буй хүнийг хорлож чаддаггүй болохоор бусдыг нь 

бол ярих хэрэг алга гэж айлджээ. Тэгэхээр гаднын 

хорлолоос өөрийгөө хамгаалах хамгийн дээд зөв арга бол 

өөрөө сахил санваарыг ягштал сахих юм.  

 

2. Тэнгэрүүд сахин хамгаалах ач тус 

Сахина чадна хэмээн ам өгч нэгэнт авсан сахил 

санваараа ёсын дагуу сахих аваас буяны зүгт баясагч 

тэнгэрүүд8 өдөр ч шөнө ч сахин хамгаална хэмээн олон 

ном сударт айлдсан байдаг тул сожон сахил аваад 

доройтуулчихгүй л бол тэнгэрүүд сахин хамгаалах нь 

эргэлзээгүй.  

 

3. Үйлдсэн буян бүгд арвидах ач тус 

Ер нь сахил санвааргүй хэн нэгэн далайн чинээ 

тосонд сүмбэр уулын чинээ гол хийгээд чухаг дээд гуравт9 

                                                           
 

8 Тэнгэр /deva, god/: Ертөнцийн зургаан төрлийн хамгийн дээд төрөл. Асар их 
буянаар төрдөг тул тэнгэрийн төрөлд төрөхөд зөн билиг, ид шид зэрэг эрдмүүд 
аяндаа хамт төрдөг ба тэр нь хүний төрөлд хар цагааныг ялгах шиг энгийн л 
нэг зүйл байдаг байна. Тэнгэрийн төрлийг хүсэлт, дүрст, дүрсгүй орны тэнгэр 
гэж гурав хуваах ба тус бүр нь мөн олон төрөлд хуваагддаг. 

 
9 Чухаг дээд гурав /Triratna, Three jewels/: 1. Зам мөрийг заагч Бурхан /Buddha/ 
чухаг дээд, 2. Зөв арга зам ном /dharma/ чухаг дээд, 3. Зам мөрд нөхөр бологч 
хувраг /sangha/ чухаг дээд гурав. 
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өргөснөөс сахил санваартай хүн дуслын төдий тосонд 

зүүний үзүүр шиг өчүүхэн гол хийгээд өргөх нь илүү 

буянтай гэж айлдсан байдаг. Тэгэхээр сожон авалгүй маш 

удаан хугацаагаар буянд хичээн шамдсанаас сожон аваад 

багахан хугацаанд буянд хичээх нь илүү үр дүнтэй байж 

илүү их буян хураах нь тодорхой байна. 

  

3. Ерөөсөн бүгд биелэх ач тустай нь  

 

Асар ариун шагшаабадаар зөв ерөөл юу тавина тэр 

дагуу заавал бүтнэ хэмээн зарлигласан тул найман 

гишүүнт сожон аваад сахилаа доройтуулалгүйгээр тавьсан 

ерөөл бүгд биелэх нь гарцаагүй юм.  

 

4. Тэнгэр хүмүүний сайн төрлийг олох ач тус  

 

Найман гишүүнт неннай10 /upavasatha/ буюу бацаг 

барих нэгэн өдрийн сахилыг ганц нэгхэн удаа сахиснаар 

тэнгэр болоод чөлөө учралт хүмүүний төрлийг олох үйл 

хураана хэмээн зарлигласан бөгөөд үүнтэй холбогдолтой 

олон түүх домог байдаг ч энд бичсэнгүй.  

 

 

                                                           
10 Найман гишүүнт неннай /upavasatha/: Ангид тонилохуй санваарын нэгэн 

төрөл ба зөвхөн гэргийтэн хүн л сахидаг нэг өдрийн санваар юм. Гэлон 

/bhiksu/, гэцүл /sramanera/, гэцүлма /sramanerika/ гэх мэт хуврагийн сахилтай 

хүн сожин авч болдогч неннай сахил авч болдоггүй ба хэрэв авбал сахилаа 

алдах гэмтэй. 
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6. Майдар бурхны шашин номтой учрах ач тус 

Үүнийг  

"Шагжаан чадагч /Shakyamuni/-ийн шашин номд сүсэглэн 

Шамдан хэн бээр ч ном сургаал сонссон ба  

Найман гишүүнт бацаг санваар /upavasatha/ сахисан тэр  

Надад ойр нөхөр болон төрөх болно"  

хэмээн сожингийн санваарыг сахиваас Майдар 

бурхны ойрын нөхөр шавь болж төрнө хэмээн Майдар 

бурхан /buddha Maitreya/ өөрөө айлдсан байдаг тул 

ирээдүйд Майдарын шашин номтой учирч орчлонгийн 

төрлийг эцэс болгохыг хүсэж байвал их хөлгөний сожонг 

аваад хичээн сахих хэрэгтэй байна.  

Хэрэв "Неннай болон сожон хоёр ялгаатай байдаг 

болохоор неннай сахилын ач тусыг сожонтой холбож 

тайлбарлах нь зохисгүй юм биш үү" гэвэл тэр тийм биш. 

Сахих зүйлийн тоо болоод төрөл зүйлийн хувьд ялгаа 

байхгүй болохоор неннай сахихын ач тус нь сожон авснаар 

ч ирэх ба тэгээд ч зогсохгүй амьтан бүгдийн тусад зорих, 

зорихгүй гэх мэтийн ялгаатай зүйл их байдаг тул сожон нь 

неннайгаасаа ч илүү үлэмж ач тустай гэж айлдсан байдаг. 

Бодоод үзсэн ч тийм гэдэг нь ойлгомжтой байна.  

 

7. Тэнгэр хүмүүний тахивил зохилтой тахигдахуун 

болох ач тус  

Шинийн арван таван болон битүүнд неннай сахисан 

хүн хурмаст /Sakra/ тэнгэртэй адилхан уу гэж айлтгасанд 

Бурхан багш "Чи тэгж хэлж болохгүй. Тэр надтай адил" 

хэмээн айлдсан байдаг.  
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Түүн шиг сахил авахын өмнө золбин нохой шиг 

байсан нэгэн ч сахил аваад алдаа эндэлгүй сахих үед 

бурхан багшаас өөрцгүйгээр тэнгэр хүмүүний тахих бөгөөд 

хүндэлвэл зохилтой орон болдог. Тийм болохоор сахил 

санваар байгаа, байхгүй хоёрын хооронд дээд, доод 

түвшний ялгаа асар их байдгийг мэдэх хэрэгтэй юм.  

 

8. Сахихад хялбар  

 

"Тогтоол өгүүлэх ба хатуужил нугууд"  

хэмээн айлдсан мэт тарни тогтоол тоолох ба 

хатуужил хийх зэрэг бусад буяны үйлүүдэд эхэн, дунд, 

адаг гурав бүгдэд нь сэтгэлээ алгасралгүй барих нь чухал 

байдаг бөгөөд бусадтай ярих төдийхөнд л ач тус нь 

гарахааргүй болж хичээл зүтгэл гаргасан нь талаар 

болдог. Харин сожон авч сахих нь тийм биш бөгөөд анх 

авах үед сэтгэлээ хүчтэй хандуулах хэрэгтэй байдаг ч 

дараа нь сэтгэл өөр зүйлд сатаарлаа гэхэд ач тус гарахад 

саад болохгүй. Тиймээс бусад буяны үйлтэй харьцуулвал 

хийхэд хялбар. Сахихад хялбар. Сахиж мөрдөх зүйл цөөн. 

Сахих хугацаа богино. Уншлага зан үйл энэ тэрийн хувьд ч 

төвөгшөөгөөд байхаар зүйл байхгүй гэх мэт товчхондоо 

миний болон над адил хэний ч анхааран хэрэгжүүлэх 

зүйлд үүнээс өөр хийхэд амархнаар барахгүй хэрэгтэй ач 

тустай зүйл байхгүй.  
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9. Тонилохуй11 болон хамгийг болгоогч бурхны хутгийг 

олох ач тус  

 

Үүнийг "Тэнгэрийн эрхэт хурмаст /Sakra/ айлтгасан" 

хэмээх сударт12  

"Шинийн найман, арван таван болон 

Шид хувилгаан үзүүлсэн сард  

Тийн найман гишүүнт неннайг сахивал  

Тэр нь бурхны хутгийг олох болно"  

хэмээн айлдсан ба мөн өөр ингэж айлдсан олон 

байдаг ч бичилгүй орхилоо.  

 

 

 

                                                           
11 Тонилохуй /Nirvana/: Гаслан зовлонг бий болгогч буруу үйлийн эх үндэс 

болсон муу дур хүсэл, тачаал, уур хилэн, мунхгийн харанхуй зэрэг нисванис 
бүгдээс эгнэгт хагацан орчлонгийн хүлгээс ангижирч оюун ухааны үнэмлэхүй 
түвшинд хүрэх 

 
12 Судар /sutra/ болон шастир /shastra/ хоёрын ялгаа: Бурхан багшийн айлдсан 

ном сургаал тэргүүтнийг судар гэнэ. Жишээ нь Ганжуурын 110 эсвэл 108 
боть (110 or 108 volumes of Buddha's teachings) гэх мэт. Харин бусад 
бодисадва /boddhisattva/, шарбаак /sravaka/, брадэгбуд /pratyekabuddha/ 
тэргүүтэн ихэс дээдсийн бурхны ном сургаалыг тайлбарлан түгээн 
дэлгэрүүлж айлдсан сургаал номлолуудыг шастир гэдэг. Жишээ нь 
Данжуурын 225 боть (Commentaries on words of buddha in 225 volumes of 
tripitaka) гэх мэт.  
Судар, шастир хоёуланг нь Увдис /upadesha/ гэх ба үгчлэн орчуулбал 
"Зөвлөгөө үг" юм. Увдис гэдэг нь ер нь олон утгыг илэрхийлдэг боловч энд 
"Зовлонгоос ашид тонилж нирвааныг олох арга замыг эндүүрэлгүй үнэн 
зөвөөр зааж сургасан сургаал ба буддын гүн ухааны хувьсангуй арга" гэсэн 
утгаар хэрэглэгдэнэ. Гэвч монголчууд бид хүндэлж дээдэлбэл зохих ном 
бичвэр бүгдийг судар хэмээдэг нь нэг талаараа тухайн үгийн үндсэн утгатай 
тэр бүр нийцдэггүй ч нөгөө талаараа тэр бүгдийг бурхны сургаал зарлигтай 
эн тэнцүүлэн үзэж судар хэмээн хүндлэн дээдэлсээр ирсэн нь ном болоод 
эрдэм мэдлэгийг дээдлэх агуу уламжлалын илрэл билээ. 
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ХОЁР. САХИГДАХУУН ТУС БҮРИЙН АЧ ТУС 

 

Сахигдахуун тус бүрийн ач тус гэсэн 2 дугаар хэсгийг 

хоёр хуваана. Үүнд: 

 

1.Цаг үеийн буюу түр зуурын ач тус 
2.Алс хэтийн ач тус  

 
Цаг үеийн буюу түр зуурын ач тус гэдэг нь найман 

тэвчигдэхүүнийг сахиснаар найман ач тус гарна. Үүнд: 

 
1. Амь таслахыг тэвчсэнээр төрөл тутамдаа өвчингүй 

эрүүл энх байж урт удаан насална.  
2. Эс өгснийг авахыг тэвчсэнээр төрөл бүртээ эд 

баялгаар элбэг дэлбэг байж бусдын саад тотгоргүйгээр эд 

хөрөнгөө өөрийн дураар эдэлнэ.  
3. Ариун бус явдлыг тэвчсэнээр төрөл бүгддээ өнгө 

үзэмж, зүс царай, бие бялдар сайтай болж төрнө.  
4. Худлаа ярихыг тэвчсэнээр төрөл тутамдаа бусдад 

хууртагдахгүй байж өөрийн үг яриа яруу тунгалаг, цэвэр 

ариун, үнэн шударга болно.  
5. Архи согтууруулах ундааг тэвчсэнээр төрөл бүртээ 

дурдал сэрэмж баттай болох ба эд эрхтэн оюун ухаан хурц 

болж билиг оюун хотол чуулна.  
6. Өндөр суудлыг тэвчсэнээр төрөл бүртээ бусдаар 

магтуулж, хүндлэгдэж, сайн дэвсгэр суудал унаа уналгаар 

элбэг хангалуун байх болно.  
7. Цаг бусын идээг тэвчсэнээр төрөл бүгдэд идээ ундаар 

элбэг хангалуун хотол чуулж үр тариа жимс ногоо сайтар 

боловсорно.  
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8. Үнэр болон эрих, гоёл чимэглэл, нүүрний будаг 

тэргүүтнийг тэвчсэнээр төрөл бүртээ биеэс сайхан үнэр 

ханхалж, өнгө зүс сайтай, бие хаа өв тэгш үзэсгэлэн төгс 

болно. Дуу бүжиг тэргүүтнийг тэвчсэнээр төрөл бүртээ биеэ 

зөв боловсон авч явдаг, сэтгэл тогтуун, даруу төлөв болох ба 

үг хэл буян номын дууг үргэлжид дуурсгах болно.  

 

2.Алс хэтийн найман ач тус. 

1. Амь таслахыг тэвчсэний үрд очрын лагшинг олно.  

2. Эс өгснийг авахыг тэвчсэний үрд гарын алга хөлийн 

уланд хүрдэн тэмдэг гарна.  

3. Ариун бус явдлыг тэвчсэний үрд эрхтэн бүрэн гүйцэж 

эд хав нь дэлгэрэх болно  

4. Худал хэлэхийг тэвчсэний үрд нигуурын хот мандал, 

хэл төгс Эсэруа /Brahma/ тэнгэрийн эгшиг мэт аялгуут 

зарлигийг эрхшээнэ.  

5. Архийг тэвчсэний үрд хараад ханашгүй эрүүл чийрэг 

үзэсгэлэн төгс гайхамшигт лагшинг олно.  

6. Цаг бусын идээг тэвчсэний үрд жигд тэгш бүрэн 

гүйцэд дөчин цахиурыг (шүдний хүндэтгэл нэр) эрхшээнэ.  

7. Үнэр болон эрих, гоёл тэргүүтнийг тэвчсэний үрд 

лагшингаас шагшаабадын анхилам үнэрийн хотол чуулган 

анхилан түгнэ. Дуу бүжиг тэргүүтнийг тэвчсэний үрд 

лагшингийн сайн бэлгэ бүгдээр чимэгдэнэ.  

8. Өндөр суудлыг тэвчсэний үрд номын гурван суудлыг 

төгс эдлэх бөгөөд эдгээрийг сударт гарсан дагуу сийрүүлэн 

бичлээ.  

 

 

 



25 
 

ГУРАВ. ЭРГЭЛЗЭЭ СЭЖГИЙГ ШИНЖЛЭХ 

 

Эргэлзээ сэжгийг шинжлэх 3 дугаар хэсэг нь дотроо 

дөрөв. Үүнд: 

 

1. Хагас хоногоор авч болох үгүйг ажиглан шинжлэх  

2. Нэг өдрөөс илүү төрөх үгүйг шинжлэх  

3. Олон өдөр дараалан дахин дахин авах байх уу  

    үгүй юу гэдгийг ажиглах 

4. Нэгийг сахиж чадалгүй доройтуулчихвал бусдыг 

нь сахих шаардлага байгаа үгүйг судлах  

 

1. Хагас хоногоор авч болох үгүйг шинжлэх  

 

"Авидармакоша13 /Abhidharmakosa/ өөрийн үндсэн 

тайлбар" хэмээх шастирт "Тэгэхээр яргачин биеэ үнэлэгч 

гэх мэт нь зөвхөн өдөр юм уу шөнийн цагаар неннай авлаа 

гэхэд үр дүн нь гарна" хэмээн нэг хоногийн тал төдийд 

неннай аваад сахисан ч болохгүй гэх зүйл байхгүй бөгөөд 

ач тус нь ч гарна гэж айлдсан байдаг тул болж өгвөл бүтэн 

өдөр аль чадахаараа хичээж сахих ба хэрэв үнэхээр 

чадахааргүй байвал хоногийн тал, бүүр чадахааргүй 

байвал ядаж хагас цагаар авсан ч болно.  

                                                           
13 Авидармакоша /Abhidharmakosa/: Эртний энэтхэгийн Налэндар /Nalendra/ 

хийдийн 17 их бандида /pandita/-ын нэг болох их багш Васубанду 
/Vasubandhu/-ийн айлдсан, бага хөлгөний /Hinayana/ ёсны авидармын 
/Abhidharma/ үндэс гол номлол болсон найман бүлэг бүхий шастир юм. 
Васубанду дээдэс өөрийн айлдсан авидармакошадаа өөрөө дахин тайлбар 
шастир бичсэн байдаг тул тэрхүү тайлбарыг "Авидармакоша өөрийн үндсэн 
тайлбар" гэдэг. 
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Тэгж авах ёсыг "Батад агчийн сайн бодь" хэмээх 

номд "Зөвхөн өдрийн цагаар аваад сахина гэвэл авсан 

цагаасаа эхлээд нар жаргахыг хүртэл гэж цагаа 

товлоорой" гэж айлдсан дагуу авах ба зөвхөн шөнийн 

цагаар сахих бол хэрхэх хэрэгтэй зэргийг ч үүгээр жишээд 

ойлгож болно.  

 

2. Нэг өдрөөс илүүгээр сахил төрөх үгүйг шинжлэх 
 

Бага хөлгөн /Hinayana/-ий ёсонд бол неннайн сахил 

нь заавал бүтэн нэг өдөр байдаг. Нэг бүтэн өдрөөс 

илүүгээр төрдөггүй. Мөн бүтэн өдөр (24 цаг) хүрэхгүй бол 

бас төрдөггүй. Харин их хөлгөн /Mahayana/-д үүнтэй 

адилгүй байдаг. Бурхны хутгийг олох хүртэл авсан ч 

болдог бөгөөд Жалцав Дармаринчин (Богд Зонхабагийн 

манлай шавь нарын нэг) "Гүндүй намшад" хэмээх шастирт 

"Неннайн санваар нэг өдрөөс илүү төрөхгүй гэж үздэг нь 

Шарвааг /Shravaka/-н зарим нэг ёсны үзэл ба тэр яг зөв бол 

биш шүү мэдэж аваарай" гэж айлдсан байдаг. Мөн 

"Баясгагч очир /Heruka/" хэмээх номд "Анханд нь сожон 

аваарай" гэж айлдсан байдаг ба утгыг нь Майдар /Maitreya/ 

бээр "Тойн болоод багш болгоон соёрх оо. Увьш тийм нэрт 

(гэж нэрээ хэлээд) би хэзээ бурхны хутгийг олох хүртэл....," 

гэх тэргүүтэн айлдсан ба бүхнийг болгоогч Жамьяншадба 

(Энэтхэг дэх төвөдийн Гоман дацангийн одоо мөрдөгдөж 

буй сургалтын тогтолцоо болон сурах бичгүүдийг зохиож 

боловсруулсан дээдэс.) ч "Хэзээ бурхны хутгийг олох 

хүртэл авч болдог найман гишүүнт неннайн зан үйлийг 

судар тарнийн олон номд айлдсан байдаг….," гэх мэтээр 
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айлдсан байна. Ингэж неннай сахилыг хэзээ бурхны 

хутгийг олох, тэр хүртэл авч болж байгаа юм чинь сожонг 

ч тэгж авч болох ба бодь сэтгэлтэй хослуулан сахих 

хэрэгтэй байдаг зэргийг нь бодсон ч тэгж болно гэдгийг 

ойлгож болохоор байна.  

 

3. Олон өдөр дараалан дахин дахин авах байх уу үгүй юу 

гэдгийг ажиглах  

 

Неннайн санваар нэг хоногоос илүү төрөхгүй гэж 

үздэг бага хөлгөний ёсонд ч олон өдөр дараалан дахин 

дахин авч болдог бөгөөд "Чадагчийн шашинг цэвэрлэгч" 

хэмээх шастирт "Тиймээс неннайг нэг л өдөр сахидаг нь 

баталгаатай боловч их рид хувилгаан үзүүлсэн сар гэх 

мэтэд хагас сарын турш өдөр бүр авч болох ба тэгж байгаа 

нь ч нэг өдрийн санваарыг арван тавныг хүртэл дахин 

дахин авч байгаа болохоор нэг өдрийн санваар болохгүй 

гэх гэм байхгүй." хэмээн айлдсан ба "Абидармакоша 

/Abhidharmakosa/ өөрийн үндсэн тайлбар"-т ч "Хагас сар 

тэргүүтэн нь нэг нэг хоногоор дахин дахин.....," гэх мэтээр 

мөн айлдсан байна. 

Тэгвэл хэрхэн яаж авах вэ гэвэл "Шинийн нэгнээс 

шинийн арван тавныг хүртэл" гэж зан үйлийг өөрчлөх ба 

нэг жилийн тэргэл болон битүүн бүгдэд авъя гэж бодсон ч 

гэсэн мөн адил "Энэ цагаас эхлээд нэг жилийн тэргэл 

болон битүүн бүрд гэх мэтээр өөрчлөөд авах хэрэгтэйг 

анхаараад үүгээр жишин бусдыг нь мэдээд аваарай.  

Ненайн сахилыг ингэж олон өдөр дахин дахин авч 

болж байгаа юм чинь сожонг ч тэгж авч болно. Ер нь хэдий 



28 
 

хүртэл сахимаар байна тэр хүртлээ авсан ч болохгүй юм 

байхгүй. Гэхдээ өдөр бүр шинээр дахин дахин авах нь 

дурдал сэрэмж нь сэргэн баттай болох зэрэг ашиг тус их 

байдаг тул илүү үр дүнтэй байдаг. 

 

4. Нэгийг сахиж чадалгүй доройтуулчихвал бусдыг нь 

сахих шаардлага байгаа үгүйг судлах 

 

Суртгаалын суурь сахигдахууны гол чухал болсон 

нэгийг нь сахиж чадалгүй доройтуулчихвал бусдыг сахиад 

байх хэрэг байна уу гэвэл мэдээж байгаа. Урьд хоёр арш 

(rishis, Аглагт сууж бясалгал үйлдэн даяанчлагч) найман 

гишүүнт неннай сахих үед нэг нь огт алдаа гаргалгүй 

сахиснаар дараа төрөлдөө хүмүүний оронд хаан болж 

төрөв. Харин нөгөө нь үдээс хойш хоол идчихснээр дараа 

төрөлдөө хүнд төрж чадаагүй ч бусад сахигдахууныг нь 

сахисан тул лусын хаан болж төрсөн. Хожим хоёулаа 

архадын (arhat - дайснаа дарсан, өөрийн гол дайсан болох 

дотоод нисванисын муу сэтгэл бүгдийг дарж, нисванис 

хэзээ ч дахин төрөхөөргүй болгосон тул тэгж нэрэлдэг.) 

үрийг олсон гэх түүх домог байдаг шиг сахисны ач тус 

болоод сахиж чадаагүйн гэм алдал хоёр нь тус тусдаа 

гардаг болохоор нэгийг нь чадаагүй байсан ч нөгөө бусдыг 

нь аль чадахаараа сахих хэрэгтэй. Сахиж чадалгүй алдаа 

гаргасан сахигдахуунаа ч одоо нэгэнт өнгөрсөн гээд тэр 

чигт нь хаячхалгүй аль боломжоороо үргэлжлүүлээд 

сахиад байж болно. Арга ядахад л адаглаад нэгийг нь ч 

болохноо нэгхэн агшинд сахисан төдийхнөөр ач тус маш 

ихээр гардаг гэж өмнө хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ зүгээр нэг 
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гэм алдал дахин гаргахгүй байсан төдийхнөөр бас сахил 

сахисныг ач тус гарчихгүй. Тийм болохоор анхнаасаа "Энэ 

цагаас авхуулаад төдийг хүртэл сахина" гэсэн зорилт өмнө 

нь тавих хэрэгтэй байдаг. Товчхондоо өөрөө өөрийгөө 

хуурахгүй шүү гээд саримс их идсэн ч бага идсэн ч адилхан 

гэдэг шиг байлгүй сахигдахууны хувьд сахигдахуун нэгээс 

илүүг сахиж чадахгүй байсан ч хамаагүй аль чадахаараа 

сахь. Цаг хугацааны хувьд удаан хугацаагаар сахиж 

чадахгүй байсан ч аль чадахаа хүртэл л сахих хэрэгтэй.  

 

Энэхүү тэмдэглэл хөтлөн бичсэний  

Эрхэм буян үүгээр амьтан бүгд  

Эрдэмт суртгаалын шатаар өгсөн  

Энгүй бодийн харшид орох болтугай 

Хэмээн үүнийг номын нэр Агваанпунцог бээр тэмдэглэл 

болгон бичлээ.  
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ТЭГЧЭН СОЖОН АВАХ ЗАН ҮЙЛ 
Тэгчэн сожон буюу "Их хөлгөний буяныг сэлбэн 

дэгжээж гэм уналыг ариутгах" сахил санваар /samvara/-г 

анх авч сахихад заавал дамжлага төгс багшаас авч 

сахидаг. Харин дараа нь бол заавал багшаас авах 

шаардлага байдаггүй. Өөрөө аваад сахиж болно. 

 

Бэлтгэл 
Сожон авахын урд орой нь усанд орж угаал үйлдэн 

мөн сожон авах газар болон бурхан шүтээнийхээ ойр 

орчмыг сайтар цэвэрлэнэ. Хэрэв бурхан шүтээн байдаггүй 

бол зориулаад лагшин зарлиг тааллын шүтээн юм уу эсвэл 

Бурхан багшийн хөрөг залчихвал сайн байдаг. Бүүр 

боломжгүй бол дотроо сайн төсөөлөөд бодсон ч болохгүй 

юм байхгүй. 

Сожон авах өдрөө өглөө үүр цайхаас өмнө босож 

нүүр гараа угаагаад бэлэн болсон байна. Үүр цайж гарын 

алга харагдах төдийхөн гэгээтэй болох үед бурхан 

шүтээний өмнө цэвэрхэн цөгц юм уу аяганд идээ, тахил 

зэргийг эмх цэгц, үзэмжтэйгээр тухайн үеийн нөхцөл 

боломждоо тааруулан бэлтгэж тавина.  

 

Уншлага 
Сэтгэлээ бэлдэж аврал одуулах болон бодь сэтгэл 

үүсгэхийг хослуулах 

Санжай чойдан цогчог ла 

Жанчүв вардү жавсү чи  

Дагдан шандон дүвлад дү  

Даггий жанчүв сэмжэд до  
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Чогжү дагна шүгба еи  

Санжай жанчүв сэмба сон  

Даггий зогби жанчүв чир  

Дэннай жанчүв сэмжэд до  

(Гурван удаа уншина)  

 

Орон газрыг адислах 

Тамжад дү-ни саши даг  

Сэгма ла-сог мэдба дан  

Лагтил дарням бэдүр яа  

Раншин жамбор найжүр жиг  

 

Тахил адислах 

Лхадан ми-еи чодби зай  

Ойсү шамдан иеджи брүл  

Гүнсан чод-брин ла-на мэд  

Намхай хамгүн чавжүр жиг  

 

Ом намо вагава-дэ, вазар сара бра марда-нэ, 

датагада я, архадэ самяага сам вүдда я, дадяат, Ом 

вазэр вазэр, маха вазэр, маха дэза вазэр, маха видяа 

вазэр, маха во-ди зидда вазэр, маха во-ди мандоба 

сам гарма на базэр, сарва гарма а-варана ви шода-на 

вазэр свахай  

(Гурван удаа уншина)  

 

Гончог сүмжи дэнбадан. Санжайдан жанчүвсэмба 

тамжаджи жинжийлавдан. Цогнеи ёнсү зогби а-тан чэнбо 

дан.  Чойжи еин намбар дагжин самжи ми-чавби довжи дэ-

шин неиддү жүржиг.  
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Заллага 

 

Малүй сэмжан гүнжи гонжүр жин  

Дүддэ бүнжай мисад жомзад лха  

Ойнам малүй яндаг чэнжүр би  

Жомдан хоржай найдэр шигсү сол  

 

(Хэмээн унших үедээ багшаас хүртэх гэж байгаа 

бол багшийгаа бурхан багш хэмээн төсөөлж түүнийг 

арван зүгийн бурхад болон бодисадва бүгдээр 

хүрээлүүлэн өмнөх огторгуйд илт мориллоо" гэж бодно. 

Өөрөө авч байгаа бол "Өөрийн багшийг Бурхан 

багшийн дүрээр арван зүгийн бурхад болон бодисадва 

бүгдээр хүрээлүүлэн өмнөх огторгуйд илт мориллоо" гэж 

бодно.)  

 

Долоон гишүүнт залбирал (Дэлгэр) 

Жинед сүдаг чогжү жигдэн на  

Дүйсүм шэгба ми-еи сэнгэ гүн  

Даггий малүй дэдаг тамжад ла  

Лүйдан аг-еид данвай чагжи о (1. Мөргөл) 

Самбо жодби монлам довдаг ги  

Жалва тамжад еиджи онсүм дү  

Шинги дүлнед лүйрав дүдба и  

Жалва гүнла равдү чагцал ло (Биеийн мөргөл) 

Дүлжиг дэнна дүлнед санжай нам  

Санжай срайжи үйна шүгба даг  

Дэдар чойжи еин-нам малүй ба  

Тамжад жалва дагги ганвар мой (Сэтгэлийн мөргөл) 
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Дэдаг агба мисад жамцо нам  

Янжи янлаг жамцо дагүн жи  

Жалва гүнжи ёндан равжод жин  

Дэвар шэгба тамжад дагги дод (Хэлний мөргөл) 

Мэдог дамба прэнва данба дан  

Силнян намдан жүгба дүгчог дан  

Мармэ чогдан дүгбой данба еи  

Жалва дэдаг ла-ни чодбар жи  

На-сай дамба намдан дичог дан  

Чэма пүрма рирав нямба дан  

Годба чадбар пагби чоггүн жи 

Жалва дэдаг ла-ни чодбар жи  

Чодба ганнам ламэд жачэ ва  

Дэдаг жалва тамжад ла-ян мой  

Санбо жодла дадби довдаг ги  

Жалба гүнла чагцал чодбар жи (2. Тахил өргөх) 

Додчаг шэдан димүг ванги ни  

Лүйдан агдан дэвшин еиджи жан  

Дигба дагги жи-ба жи-чи ба  

Дидаг тамжад дагги сосор шаг (3. Наманчилгаа) 

Чогжү жалва гүндан санжай срай  

Ранжал намдан ловдан ми-лов дан  

Дова гүнжи соднам ганла ян  

Дэдаг гүнжи жэйсү даг-еи ран (4. Даган баясалт)  

Ганнам чогжү жигдэн донма даг  

Жанчүв римбар санжай ма-чаг не  

Гомбо дэдаг даггий тамжад ла  

Хорло ла-на мэдба горвар гүл (5. Ном айлтгах) 
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Ня-ан дадон ганшэд дэдаг ла  

Дова гүнла паншин дэ-ви чир  

Галба шинги дүлнед шүгбар ян  

Дагги талмо равжар солвар жи (6. Бат оршил өргөх) 

Чагцал вадан чоджин шагба дан  

Жэйсү еиран гүлшин солва еи  

Гэва жүнсад даггий жисаг ба  

Тамжад даггий жанчүв чир-оо о (7. Зориулга) 

 

Долоон гишүүнт залбирал (Хураангуй) 

Госүм гүйби гонай чагцал о  

Ойшам еид-брүл еидшин малүй вүл  

Тогмэд найсаг дигдүн тамжад шаг  

Жэпаг гэва намла жэй-еи ран  

Хорва мадон вардү лэгшүг най  

Дола чойжи хорло горва дан  

Дагшан гэнам жанчүв чэнбор о  

(Хэмээн долоон гишүүнт залбирал дэлгэр юм уу 

хураангуй аль нэгийг нь уншина. Дараа нь гурав мөргөөд 

санваар хайрлахыг айлтган өргөл болгож дэлгэрээр юм уу 

эсвэл хураангуй аль нэгээр нь "Мандал" өргөнө.)  

 

Хураангуй мандал  

Саши бойжи жүгшин мэдог дам  

Рирав линши неидай жанба ди  

Санжай шиндү мигдэ пүлва еи  

Догүн намдаг шинла жодбар шог  

Идам гүрү радна мандала хамниряа даяа ми  

(Мандал өргөхдөө "Алт эрдэнийн суурин дээр сүмбэр 

уулыг нар, сар, дөрвөн тив, галбарваасан мод, долоон 
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эрдэнэ тэргүүтэн элдэв зүйлсээр чимэглээд оройд нь агуу 

гайхамшигт ялалтын дуаз залсан бөгөөд тэнгэр 

хүмүүний цог учрал бүхнийг бүрдүүлэн Бурхан багш 

тэргүүтэн бурхад болон багш дээдсүүдэд зориулан өргөж 

байна. Болгоон, би тэргүүтэн хамаг амьтадыг адислан 

соёрх" хэмээн бодно.  

Бурхан багш буян хураах маш олон арга айлдсан 

байдаг ба тэдгээрээс хамгийн дээд аргуудын нэг нь 

мандал өргөх юм. Мандал өргөснөөр үгүйрэл хоосролыг 

арилгах, эд баялаг хураах, сүсэг бишрэлийг арвитгах, 

нүгэл хилэнц арилах, буяны чуулганыг агуу ихээр хураах, 

бясалгал тэргүүтэн онолын эрдэм төрөхийн уг шалтгаан 

болох, багш дээдсүүд болон бурхад бодисадва нарыг 

баясгах, туулсан бурхны хутгийг олох гэх мэт агуу их  ач 

тустай.) 

 

Сахил хүртэх  

(Явган сууж хоёр алгаа хамтатгаад. "Би тэргүүтэн 

огторгуйн хязгаар мэт тоолшгүй олон амьтад 

тэргүүлшгүй цагаас эдүгээг хүртэл орчлонгийн зовлон, 

тэр дундаа гурван муу заяаны зовлонг тоолшгүй амссан ч 

уйссан сэтгэл агшин төдөө ч үл төрөөд зовлонг амгаланд 

эндүүрэх, бие үгүй байтал биед баримтлах зэрэг буруу 

үзлээс үүдэн үйл нисванисын эрхэд одож орчлонгийн болон 

муу заяаны хүнд зовлонг урьдынхаас ч илүүтэйгээр өөрийн 

эрхгүй дахин дахин амссаар байж мэдэх энэ нөхцөл 

байдлыг бодоод үнэхээр зүрх түгшиж байна.  

Гэвч Шагжаамуни тэргүүтэн урьдын бурхад ч гэсэн 

анхнаасаа бурхан байсан бус өмнө нь бидний л адил 

орчлонд оршиж байсан ба багш буяны садантай учирсны 
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ачаар орчлонгийн шунал тэргүүтнээс сэтгэл буруулж 

амьтан бүгдийг ч энэрэн нигүүлссэнээр бодь сэтгэлийг 

төрүүлсэн бөгөөд түүгээрээ тэгчэн сожон авч ёсчлон 

сахисан ба сэтгэлийг ариусгах зам мөрт суралцсанаар 

эцэстээ бурхны хутгийг олсон. Түүн шиг би ч гэсэн их 

хөлгөний номтой учирсан энэ цагт багшийн ачаар бодь 

сэтгэлийг төрүүлж зам мөрд суралцвал бурхны хутгийг 

гарцаагүй олж чадна. Гэхдээ суурь, зам мөр буюу арга зам, 

үр дагаврын орон үес бүгдэд гарцаагүй байх эрхэм садан, 

энэ болоод хожмын сайн сайхан бүгд гарах чандмань 

эрдэнэ, тэргүүлшгүйгээс авхуулаад ертөнцийн төгсгөл 

хүртэл ачлан тэтгэх эх болсон хязгааргүй олон 

амьтадыг хайхралгүй орхиод цор ганцаараа өөрийн 

амгалангийн төлөө хичээх нь мунхрал бөгөөд адгууснаас 

өөрцгүй хэрэг. Тиймээс би эх болсон хязгааргүй олон 

амьтадын тусын тулд туулсан бурхны хутгийг ольё. 

Тэгэхийн тулд эдгээр бурхад бодисадва бүгдийн өмнө их 

хөлгөний сожонгийн санваар аваад маргаашийн үүр 

цайхыг хүртэл сахья" хэмээн чин сэтгэлээсээ бодоод 

дараах уншлагаар санваар хүртэнэ.)  

 

Чогжүна шүгби санжайдан, жанчүвсэмба тамжад 

дагла гонсүсол. Жидар онжи дэшин шэгба дажомба 

яндагбар зогби санжай да-жаншэй давү, ланбо чэнбо, жава 

жайшин жэдба жайба, хүр ворва, ранги дон жэйсү товба, 

сридбар гүндү жорва ёнсү садба, яндагби га, лэгбар намбар 

долви түг, лэгбар намбар долви шэйравжан дэдаггий, 

сэмжан тамжаджи донжи чир. Памбар жа-ви чирдан, долвар 

жави чирдан, мүгэ мэдбар жа-ви чирдан, над мэдбар жа-ви 

чирдан, жанчүвжи чогжи чойнам ёнсү зогбар жа-ви чирдан, 
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ла-на мэдба яндагбар зогби жанчүв эйбар догбар жа-ви чир, 

сожон яндагбар задба дэшиндү.  

Даг минди .......(нэрээ хэлээд) шэйживай жан,  дүй 

динай сүндэ, жи-срид сан неима маширжи вардү, сэмжан 

тамжаджи донжи чирдан, панбар жа-ви чирдан, долвар жа-

ви чирдан, мүгэ мэдбар жа-ви чирдан, над мэдбар жа-ви 

чирдан, жанчүвжи чогжи чойнам ёнсү зогбар жа-ви чирдан, 

ла-на мэдба яндагбар зогби жанчүв эйбар догбар жа-ви чир, 

сожон яндагбар ланвар жи-о 

(Хэмээн гурав уншаад гуравдахаа уншаад яг дуусах 

тэр мөчид өөрт сахил төрлөө хэмээн бат итгэх 

хэрэгтэй. Багшаас санваар хүртэж байх үед багшийг 

дагаж унших ба багшгүйгээр өөрөө авах үед багш уншаад 

би түүнийг дагаж уншиж байна гэж бодоод уншина.)   

-Тав еинно (Үүнийг сожон өгч буй хүн хэлнэ. Өөрөө 

авч байгаа бол багш хэлж байна гэж бодоод өөрөө хэлнэ.) 

-Лэгсо (Сожон авч байгаа хүмүүс бүгд хэлнэ.)  

 

Сахил сахих амлалт өгөх залбирал 

(Дараа нь дээр дурдсан адил бодь сэтгэлийг дотроо 

тодорхой бясалгаад "Урьдын архдууд амь таслах 

тэргүүтэн бие, хэлний гэмт үйл бүгдийг хэрхэн тэвчсэн 

ба сэтгэлээ тэдгээр бүгдээс хэрхэн чанх буруулсан тэр 

дагуу би ч гэсэн хамаг амьтны тусын тулд тэдгээр гэмт 

үйл бүгдийг нэг хоногийн туршид тэвчээд суртгаалуудад 

ёсчлон суралцъя" хэмээн бодоод дараах уншлагыг уншин 

сахил сахих амлалт өгнө. Үүнийг уншихдаа мөн Багшаас 

санваар хүртэж байх үед багшийг дагаж унших ба 

багшгүйгээр өөрөө авах үед багш уншаад би түүнийг 

дагаж уншиж байна гэж бодоод уншина.)   
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Дэнай срогжод мижа шин  

Шанжи нор-ян ланми жа   

Тэгби чойжан мижод жин  

Зүнжи цигжан ми-мра о  

Жонни манбо нердэн би 

Чанни ёнсү банвар жа  

Тидан чэто мижа шин  

Дэшин дүйма еинби сай  

Дидан прэнва жандан ни  

Гардан лү-сог банвар жа  

Жидар дажом дагдү ни  

  Срогжод ласог мижэд дар  

Дэшин срогжод ласог бан  

Ламэд жанчүв нюртов шог  

Дүгн-ал мантүг жигдэн дир  

Сридби цолай долвар шог  

 

Ом, а-мо гашила сам вара, вара вара, маха шүдда 

садү бадма, ви вүхи-дэ, вү за, дара дара, саманда, а-ва 

логэдэ хүм пад свахай.  

(Хэмээн ариун шагшаабадын тарнийг 21 удаа уншина.)  

 

(Бид хураасан буянаа шамшигдуулалгүй улам 

арвидуулах нь чухал байдаг. Учир нь буян хураасны дараа 

сайн сайхан зүйлд буянаа зориулж, ерөөл тавихгүй бол уур 

тэргүүтэн нисванист муу сэтгэл төрөх үед буян 

барагддаг байна. Харин буян хураасан дариудаа амьтан 

бүхэнд сайнаар нөлөөлөх зүйлд буянаа зориулах, хамаг 

амьтанд сайн сайхныг ерөөх, цаашлаад хамаг амьтны 

тусын тулд бурхны хутгийг олоход зориулах зэрэг нь буян 
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барагдалгүй арвидахаас гадна улам бат болдог. Тийм 

болохоор ямарваа нэг сайн үйл хийсний дараа заавал 

буянаа зориулж ерөөл тавьж байгаарай.) 

 

Зориулга ерөөл 

Тимжи цүлтим жонмэд жин  

Цүлтим намбар дагдан дан  

Ломсэм мэдби цүлтим жи  

Цүлтэм парол чинзог шог  

Жамбал бавой жидар чэнба дан  

Гүндү санбо дэ-ян дэшин дэ  

Дэдаг гүнжи жэйсү даглов чир  

Гэва дэдаг тамжад равдү о  

Дүйсүм шэгби жалба тамжад жи  

О-ва ганла чогдү агба дэй  

Дагги (Дагшан) гэви зава ди-гүн жан  

Санбо жодчир равдү о-вар жи  

Дагги жинед сагби гэва ди  

Дандан дова гүнла ганпан дан  

Чадбар жэзүн ло-сан дагба еи  

Данби неинбо риндү салжэд шог 

Данба ринчэн чогги мачав ба-ам 

Чавжан нямбар жүрби чогдэр ни  

Неинжэ чэнбой еидрав жодба еи  

Пандэ дэрдэ салвар жэдбар шог  

Дагсог намжи чойдан түнби дон  

Жидар самба еидшин дүвба дан  

Наддон гэгдан вардү жодби цог  

Невар шивар жинжи лавдү сол  
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(Монгол ламын айлдсан дараах ерөөл зориулгыг мөн 

уншиж болно)  

Лодой санбой цэ-сод гүнла ван  

Цадба санбо равдү дагжин жай  

Данби жава яр-ои дадар пэл  

Дагши дэлэг гүндү чавжүр жиг  

Нюрзад гомбо дамжан чойжи жал  

Балдан лхамо жалчэн намтой срай  

Вэдзэ жам-сран ласог чой-срүн нам  

Варчад сэлшин түнжэн дүвбар зад  

Балдан ламаи гүцэ зад-прин жай  

Гэ-дүн түгтүн лүндог данба пэл  

Данби жиндаг а-тан дарва еи  

Данба юнрин найби даши шог  

Жавгүн дүйба ламаи жинлав жи  

Найгав тартүг гүдба гүнши най  

Сриддан ши-ви лэгцог лхүндүв би  

Пүнцог балла ролби даши шог  

(Хамба Лувсандорж) 

(Тэргүүтэн болон өөрийн мэдэх зохистой ерөөл 

зориулгуудыг уншаарай.) 

 

 

 

 



41 
 

Уншлагуудын монгол орчуулга нь 
 

Сэтгэлээ бэлдэж аврал одуулах болон бодь сэтгэл 

үүсгэхийг хослуулах 

Бурхан ном ба чуулганы дээдэд  

Бодийг хүртэл аврал одуулъя  

Бусад болоод өөрийн тусын тулд  

Би бээр бодийн сэтгэлийг үүсгэе  

Бүхий л зүгт оршин залрах  

Бурхад бодисадва нар сонсож болгоо  

Би бээр төгс гэгээрлийн тулд  

Бодь сэтгэлийг эдүгээгээс үүсгэе  

(Гурван удаа уншина.)  

 

Орон газрыг адислах  

Хамаг л газар орон тэр чигтээ  

Хайрга өргөс тэргүүтэн үгүй болж  

Ганган биндэрьяа мэт тэгш толигор  

Гарын алга шиг зөөлөн чанарт болтугай  

 

Тахил адислах  

Сайхан тэнгэр болоод хүмүүний тахилын эдийг  

Сэтгэлдээ төсөөлсөн ба бодитой бэлтгэсэн  

Самандабадрагийн ханьцашгүй тахилын үүлэн  

Сансар огторгуй бүгдэд арвидан түгэх болтугай  

 

Ом намо вагава-дэ, вазар сара бра марда-нэ, 

датагада я, архадэ самяага сам вүдда я, дадяат, Ом 

вазэр вазэр, маха вазэр, маха дэза вазэр, маха видяа 

вазэр, маха во-ди зидда вазэр, маха во-ди мандоба сам 
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гарма на базэр, сарва гарма а-варана ви шода-на вазэр 

свахай.  (Гурван удаа уншина)  

 

Чухаг дээд гурвын үнэн ба бурхад бодисадва бүгдийн 

үнэний адистид. Хоёр чуулган огоот төгссөн буян, асар 

ариун бөгөөд санаанд багташгүй номын мөн чанарын 

хүчээр хоосон чанар тэр ямагт болох болтугай.  

 

Заллага  

 

Булт амьтан бүгдийн итгэл болсон бөгөөд  

Бузар шулмын өмөг аймгийг тэсгээлгүй дарагч тэнгэр  

Бодит бүхнийг үнэн зөвөөр нь илтэд болгоогч  

Бурхан бараа бологчдын хамт энд морилон соёрх  

 

Долоон гишүүнт залбирал (Дэлгэр)  

 

Гайхамшигт арван зүгийн ертөнц дахинаа  

Гурван цагт заларсан хүмүүний арслан  

Би бээр үлдээлгүй тэд бүгдэд  

Бие, хэл, сэтгэлээр сүсэглэн мөргөе (1. Мөргөл) 

Сайн явдлын ерөөлийн хүчээр  

Санашгүй бурхдын өмнө илт сэтгэлдээ  

Хумхын тоосны тоогоор биеэ хувилгаад  

Хамаг бурхдад машид сөгдөн мөргөе (Биеийн мөргөл)  

Тоос бүрийн дээр тэр хэрийн бурхад  

Тоолшгүй бодисадва хүрээлсний төвд орших  

Тэр мэт номын чанад хязгаар бүгдийг  

Тийн ялгуугсдаар дүүргээд сүсэглэн бясалгая (Сэтгэлийн 

мөргөл)  
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Эцэс төгсгөлгүй сайшаалын далай ба  

Эгшгийн гишүүнт далайн дуу бүгдээр  

Энэрэлт бурхдын эрдмийг машид дуурсгаад  

Энхжинд ажирсан бүгдийг би бээр магтъя (Хэлний мөргөл)  

Ганган цэцэгс эрдэнийн эрих ба   

Гоц эгшиг дуаз шүхэр  

Гэгээн зул арц хүжээр  

Гэгээрсэн тэднийг тахиж үйлдье  

Тансаг өмсгөл тааламжит үнэр  

Талхлаг чимгийг сүмбэр уул шиг  

Том бөгөөд үзэмжит хийцтэйгээр  

Тэдгээр бурхдад тахил болгон өргөе  

Сэтгэшгүй гайхамшигт тахил нугуудыг  

Сэтгэлээсээ бурхад тэдгээрт зориулъя  

Сайн явдалд сүсэглэсний хүчээр  

Сартваахь бурхдад мөргөөд тахил өргөе (2. Тахил өргөх) 

Буруу хүсэл уур мунхгийн эрхээр  

Бие хэл болон түүнчлэн сэтгэлээр ч  

Би бээр нүгэл хилэнц юу үйлдсэн бай  

Бүгдийг тус тусад нь гэмшин наманчилъя (3. Наманчилга)  

Арван зүгийн хамаг бурхад бодисадва  

Архдууд хийгээд мөрд оршигчид болон  

Амьтан бүгдийн буян юу байна  

Алин бүгдэд даган баясъя би (4. Даган баясалт)  

Арван зүгийн ертөнцийн зулууд  

Ариуслын зэрэгт гэгээрлийг олсон 

Авралт тэдгээр бүгдэд номын  

Агуу хүрдээ эргүүлэхийг сануулъя (5. Ном айлтгах)  
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Хорвоогоос ангижрахыг болгоож үзүүлэгч тэдгээрт  

Хамаг амьтны тус амгалангийн төлөө  

Хумхын тоос лугаа адил галавт оршихыг  

Хүсэн соёрхол айлтгаж залбиран мөргөе (6. Бат оршил 

өргөх)  

Бишрэлээр мөргөн тахиж гэмшин наманчлаад  

Бас даган баясаж сануулан залбирснаар  

Буян их бага юу хурааснаа  

Бүгдийг бодийн тулд би зориулъя (7. Зориулга)  

 

Долоон гишүүнт залбирал (Хураангуй)  

Гурван үүдний бишрэлийн үүднээс мөргөе  

Бодитой бэлтгэж сэтгэлдээ хувилгасан тахил бүгдийг өргөе  

Тэргүүлшгүйгээс хураасан хилэнц унал бүгдээ наманчилъя  

Эгэл болон хутагт бүгдийн буянд даган баясъя  

Орчлонгийн эцэс хүртэл машид бат оршсоноор  

Амьтны тусад номын хүрдийг эргүүлэхийг айлтгая   

Өөр бусдын буян бүгдийг бодийн тулд зориулъя  

 

Хураангуй мандал 

Газар дэлхийг хүжсээр сүрчин цэцэгс дэлгээд  

Сүмбэр уул дөрвөн тив нар сараар чимсэн үүнийг  

Бурхдад орон болгон зориулан өргөсний буянаар  

Хамаг амьтан дээдийн ариун оронд төрөх болтугай 

Идам гүрү радна мандала хамниряа даяа ми  

 

Сахил хүртэх  

Арван зүгт орших бурхад ба бодисадва бүгд намайг 

болгоон соёрх.  
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Урьдын түүнчлэн ажирсан, дайснаа дарсан, 

үнэхээрийн төгсгөсөн, амгаланг олсон, орчлонгийн хүлгээс 

бүрэн гэтэлсэн, үнэхээрийн зарлигт, тийн тонилсон таалалт, 

сайтар тийн тонилохын билиг оюун төгс бурхад тэдгээр бээр 

хамаг амьтны тусын тулд, тусыг бүтээхийн тулд, зовлонгоос 

гэтэлгэхийн тулд, зуд турхан, ган гачгийг үгүй хийхийн тулд, 

өвчин шаналлыг амарлиулахын тулд, ханьцашгүй 

үнэхээрийн төгсгөсөн бодийн хутгийг олохын тулд 

сожонгийн сахилыг хэрхэн төгс сахисан тэр дагуу....,  

............... (Нэрээ хэлнэ) нэрт би ч гэсэн энэ цагаас эхлээд 

маргаашийн наран ургах хүртэл хамаг амьтны тусын тулд, 

тусыг бүтээхийн тулд, зовлонгоос гэтэлгэхийн тулд, зуд 

турхан, ган гачгийг үгүй хийхийн тулд, өвчин шаналлыг 

амарлиулахын тулд, ханьцашгүй үнэхээрийн төгсгөсөн 

бодийн хутгийг олохын тулд сожонгийн сахилыг үнэхээр 

авъя.  

 

-Арга мөн. (Үүнийг сожон өгч буй хүн хэлнэ. Өөрөө 

авч байгаа бол багш хэлж байна гэж бодоод өөрөө хэлнэ.) 

-За (Сожон авч байгаа хүмүүс бүгд хэлнэ.) 

 

Сахил сахих амлалт өгөх залбирал 

Эдүгээгээс амь таслахыг үл үйлдээд  

Эзэн бусдын эдийг ч үл авч үйлдье  

Хурьцлын үйлийг мөн хийхгүй ба  

Худал үгийг үл өгүүлэх болой  

Хамаг гэм бүгдийн суурь болох  

Хорын архи тэргүүтнийг тэвчиж үйлдье  

Том, өндөр, үнэт суудал хэрэглэхгүй  

Тэрчлэн цаг бусын идээ  
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Тансаг үнэр эрих чимэглэл ба  

Түрлэг дуу бүжиг тэргүүтнийг тэвчье  

Архдууд урьд хэрхэн яаж  

Амь хөнөөх тэргүүтнийг тэвчсэн тэр дагуу 

Амьтны амь таслах тэргүүтнийг тэвчээд  

Адилтгашгүй бодийг түргэнээ олох болтугай  

Элдэв зовлон хослох энэ ертөнцийн  

Энгүй далайг түргэнээ гатлах болтугай.  

Ом, а-мо гашила, сам вара, вара вара, маха шүдда 

садү бадма, ви вүхи-дэ, вү за, дара дара, саманда, а-ва 

логэдэ хүм пад свахай.  

(Хэмээн ариун шагшаабадын тарнийг 21 удаа уншина.)  
 

Зориулга ерөөл  

Шагшаабад хир үгүй хууль цааз ба  

Шимт ариун санваар лугаа төгсөөд  

Шантрал, омог үгүй ёс журмаар  

Шагшаабад барамидыг төгсгөх болтугай 

Баатар Манзушир ямар мэт болгоосон 

Бас Самандбадраа нь ч түүнчлэн бөгөөд 

Бурхад тэднийг даган суралцахын тулд би 

Буян эдгээр бүгдийг машид зориулъя. 

Сайн гурван цагт залрах бурхад бүгд 

Сайшаан зориулга алин дээдэлсэн түүгээр 

Санан буяны үндэс эдгээр бүхнээ ч би 

Сайн явдлын тухайд машид зориулъя  

Би бээр хэдий чинээ хураасан буян үүгээр  

Бурхны шашин болоод амьтанд алин тустай ба  

Бас ялангуяа богд лам Зонхабагийн  

Бодит шашны зүрхэн өнөд тодрох болтугай  
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Дээд эрдэнэ шашин бээр дэлгэрээгүй юм уу 

Дэлгэрсэн нь доройтсон зүг түүнд  

Тийн нигүүлсэхүйгээр сэтгэл машид хөтлөгдөн  

Тус амгалангийн гуу сан үүнийг тодруулах болтугай  

Бид бүгдийн зөв хүсэл санасан хэрэг бүгд  

Барцад үгүйгээр аяндаа сэтгэлчлэн бүтэх бөгөөд  

Балагт өвчин, ад тэргүүтэн саад тотгоруудыг 

Бушуу түргэнээ амарлиулан адислан тэтгэж соёрх  

 

(Монгол ламын айлдсан дараах ерөөл зориулгуудыг 

мөн уншиж болно)  

Сайн оюуны чадлаар нас буян бүхнийг эрхэнд авч  

Сайн үйл зохиолоор машид батжин дэлгэрэх бөгөөд  

Сартваахь шашны үйл шинийн саран мэт арвидан  

Сайн сайхан өлзий бүгд дэлгэрэн мандах болтугай  

Сац түргэнээ аврагч Махгал, эрлэг Номун хаан  

Саруул охин тэнгэр Шридэва, их хаан Вай-шравана  

Сахигч улаан Жамсрин тэргүүтэн номын сахиусан нар  

Саад тотгор бүгдээс сахин зохилдлогоог бүрдүүлэн хайрла  

Хутагт багшийн лагшин нас сүүдэр зохиол үйлс дэлгэрээд  

Хуврагийн таалалд зохилдох эш онолын ном сургаал 

арвидан  

Хамаг өглөгийн эздийн цог золбоо эд баялаг дэлгэрснээр  

Хорвоо ертөнц даяараа шашин өнөд удаан орших болтугай  

(Хамба Лувсандорж)  
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   Зориулга ерөөл 
Тэгчэн сожон буюу "Их хөлгөний буяныг сэлбэн 

дэгжээж гэм уналыг ариутгах" сахил санваар /samvara/ 

авах зан үйлийн уншлага болон ламримба Агваанпунцог 

ламтны айлдсан "Тэгчэн сожон авахын ач тус" хэмээх 

шастир зэргийг ачит багш хэргийн тухайд алдрыг нь 

дурдвал лхаарамба Жавзандорж дээдэс бээр болгоож 

зарлиглан даалгасанд шүтэж мөн үзээгүй, сонсож 

дуулаагүй зарим нэгний мэдлэг оюунд нь хувь нэмэр 

болгон өргөвөл ач тусаа өгч юун магад гэж санаад 17-р 

жарны төмөр хулгана жилийн зуны эхэн сарын шинийн 15 

буюу Бурхан багшийн их дүйчэн өдрийн ойг тохиолдуулан 

өөрийн чадах чинээгээр эх хэлэндээ орчуулан хөрвүүлснээ 

уншлагын монгол галиг, тайлбар сэлттэйгээр хамтатган 

сүсэгтэн олон та бүхэндээ өргөн барьж байна.  
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Буян үүгээр амьтан бүгд  

Буруу бүхнээс ангид байж  

Билиг аргыг тэгш хослуулан  

Бүхий орчлонгоос гэтлэх болтугай 

Санваар шагшаабадаар үйлээ хянамгайлж 

Сайхан сэтгэлээр үйлсээ чиглүүлж 

Саруул оюунаар замаа гэрэлтүүлэн 

Сайн хутагт хүрэх болтугай.  

Гэлон Ж.Даваадорж 

 

 
"Тэгчэн сожон" хэмээх энэхүү номыг хэвлэхэд гүн туслалцаа үзүүлж 

өглөгийн эзэн болсон Л.Эрдэнэчимэг, Н.Долгорсүрэн, Ж.Эрдэнэзаяа нарын гэр 

бүл болон орчуулан бэлтгэхэд үнэтэй зөвлөгөө өгч тусалж дэмжсэн Э.Төрболд 

лам, Ц.Чимэдлхам эгч нартаа талархал дэвшүүлье.  

Энэ буянаар тань та бүгдийн болон гэр бүлийнхэн, ойр дотынхон 

тэргүүтэн хамаг амьтны энэ болоод эцэс хойдын гадна дотны саад тотгор бүхэн 

амарлиад, төрөл бүхэндээ эрүүл мэнд, эрдэм мэдлэг, эд баялаг, аз жаргал, 

амжилт бүтээлээр дүүрэн байж, хийморь сүлд, буян хишиг нь арван зүгтээ 

дэлгэрч сахил санваар ёс суртахуунд хичээснээр буяныг хотол хураан билиг 

оюун нь гийж түргэнээ төгс гэгээрэлд хүрэх болтугай.  

Улс оронд үндэсний үйлдвэрлэл, уламжлалт ёс, зан заншил, үндэсний 

бахархал, дархлаа өсөн дэвжихийг ерөөе. 

Сайн бүхэн дэлгэрч  

Саад бүхнээс ангижрах болтугай. 
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"Хийморийг өөд нь дэлгэрүүлэх сан ариутгал оршивой" 
 

Бүтээлийн гайхамшигт адистидын дээдийг хур мэтэд  
Буулган хайрлагч багш ядам дээд гурав ба 
Баатар дагинас номын сахиусан нугууд бээр 
Бясалгаач егзөр миний хийморийг өөд нь дэлгэрүүл 
 
Буруу харын өмгийг хүчээр дарах бөгөөд 
Буяны зүгийг дэлгэрүүлж санасан хэргийг сэтгэлчлэн 
Бүтээхүйн дуаз дарцгийг орчлонгийн оройд залснаар  
Буянд шамдагч бидний хийморийг өөд нь дэлгэрүүл 

 
Харайн дүүлэх барс адилын хийморийг өөд нь дэлгэрүүл 
Хүчирлэн архирах арслан адилын хийморийг өөд нь бадраа 
Хүржигнэн хөвөх луу адилын хийморийг өөд нь дэвжээ 
Халин нисэх гарди адилын хийморийг өөд нь сэргээ 

 
Ариусгалын элдэв эд уугиулж утаан үүлс бүрхсэн  
Аргамаг хийморийн дарцгийг уулын оройд мандуулснаар  
Ахуй үесийн хийморь доройтох гэмүүдийг арилган  
Асгат сүмбэрийн оргил мэт хийморийг өөд нь сүндэрлүүл  

 
Хийморийг өөд дэлгэрүүлсний шүтэн барилдлагад түшиглэн  
Хэлэх ярих үйлдэх ба явах суух тэргүүтэн  
Хийсэн үйлдсэн бүгд эцэслэн бүтэхийн гэрлээр  
Хүслийн лянхуаны дэлбээ мишээн дэлгэрэх болтугай  

 
Барс арслан гарди луу дөрөв лүгээ нөхөрлөөд  
Буян хийморийн бэлгэ тэмдэг гайхамшигийн дээд болсноор  
Биднийг өдөр шөнө бүгдэд авран тэтгэх бөгөөд  
Бурангуй дайсны аймгийг сөнөөхийн үйлсийг зохиогтун  
 
Энэ мэт хийморийг дэлгэрүүлсний буянд дулдуйдаад  
Эгээрэгч бидний ам бие хувь тавилан цог заль  
Эрч хүч хийморь шинийн саран мэт арвидаж  
Энх амгалангийн цогоор цэнгэхийн өлзий оршитугай  
 
Ялангуяа бид бүгдийн нас болоод буян  
Яруу учрал цог хийморь арван зүгтээ дэлгэрэх ба  
Ертөнц болоод ертөнц бусын санасан хэрэг бүгд  
Ер саадгүй аяндаа бүтэхийн үйлсийг зохион соёрх.  
 
Аяа Аяа Хурай Хурай  
Барс арслан гарди луу энд дахин хийморийг бадраа  
Бүгдийг хурайлъя хурай сарва дүй дүй хо  
Бидний амь бие хийморь цог золбоог өөд өөд нь дэлгэрүүлэн соёрх оо.  

  
Хэмээнсэн үүнийг гэлон Агваанцүлтэм тэргүүтэн хичээл зүтгэлтэй зарим 

нэгэн шавийн айлтгасан дагуу тойн Гончогжигмэдванбо бээр найруулсан болой.  


