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Оршил
Өмнийн мэргэд бурхны шашны номын ёсыг аливаа бодгалийн хэр бяр,
оюуны хэмжээ хэвчээнд таацуулан элдэв үлгэрээр дамжуулан мэдэн
ухааруулж байсан нь олонтаа.
Энэ ай савд хамаарах “Рашааны дуслын тайлбар”, Саж бандида
Гунгаажанцаны "Субашидын тайлбар”, Төвдийн бурхны шашны Гаадамбын
урсгалын лам Бодабагийн “Үлгэрийн ном эрдэнэ цогцолсон”, Монголын
эрдэмтэн лам Янжингаавын Лодойгийн “Цагаан лянхуан баглаан тайлбар",
Жураа Ёнзон Жамбагүнчавын “Үлгэрийн мөрийн зэрэг” буюу “Өөрийн
сэтгэлийг буяны учралд оруулах увдис их эрдэнийн зүрхэн шим”, Монгол лам
Лувсанцэрэнгийн “Үлгэрийн мөрийн зэрэг” олон буй.
Өмнө дурдсан “Цагаан лянхуан баглаан тайлбар"-ыг миний бие
орчуулж, зүүлт тайлбар хийж, хоёр удаа нийтийн хүртэл болгосон билээ.
Жураа Ёнзонгийн “Үлгэрийн мөрийн зэрэг" зохиолыг Энэтхэгийн
эрдэмтэн Локеш Чандра, Лувсанцэрэнгийн "Үлгэрийн мөрийн зэрэг” номыг
лам Р.Бямбаа хувилан олшруулж нийтийн хүртээл болгосныг бахархан
дурдууштай.
Монголын эрдэмтэн лам нарын дунд нэлээд алдаршин түгэн дэлгэрсэн
ном бол Жураа Ёнзон Жамбагүнчавын “Үлгэрийн мөрийн зэрэг” ном юм аа.
Миний биед дурдан буй зохиолын гар бичмэл гүйцэд эх болон
Буриадын Агын дацанд барлагдсан барын судар хоёр хадгалагдан байна.
Жураа Ёнзонгийн өгүүлэн буй сайх зохиолыг монголын эрдэмтэн хэл
шинжлэлийн ухааны доктор Д.Ёндон тусгайлан судалж, “Төвд-Монголын
уран зохиолын харилцааны асуудалд” нэрт нэгэн сэдэвт чамбай бүтээл
туурвисан юм. Энэ ном Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл зохиолын
хүрээлэнгийн “Эрдмийн өв" цувралаар 2014 онд дахин хэвлэгдсэн болно.
Ёндон эрдэмтэн тухайн зохиолын зохиогч хийгээд зохиол туурвилын талаар
дорвитой судалж, бүх үлгэрүүдийн нэрийн цэсийн жагсаасан байдаг. Харин
судалгаатайгаа холбогдуулан цөөхөн үлгэр орчуулан оруулсан буй.
Ёндон Янжингаавын Лодой, Жураа ёнзон нарыг төвдийн зохиолч
хэмээсэнтэй би санал эс нийлэх бөгөөд Янжингаавын Лодойг хошууд монгол
хүмүүн болох талаар “Цагаан лянхуан баглаан тайлбар”-ыг нь хэвлүүлэхдээ
батлан дурдсан буй. Харин Жураа Ёнзон монгол хүмүүн болох нь түүний
бүтээлээс тод томруун харагддаг юм аа.
Миний бие өөрт буй хоёр эхийг хав дарсангүй, харин ч идэр залуу
насандаа МУИС-д багшилж ахуйдаа оюутнуудад хөтөлж, бас хожмоо Монгол
Улсын иргэн болсон “Согбо ринбочэ” хэмээн алдаршсан Гүрү Дэва ламтан
өөрийн шавь гэвш лам Б.Түшихбаяраар дамжуулан авч, мөнхүү номыг дахин
шивүүлж, зуу хувилан шинэ судар бүтээгээд, нийтийн хүртээл болгосныг
дурдахад таатай байна аа.
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Б.Түшихбаяр лам бол надад шавь орж, нэр цээрлэсэн бөгөөд орчин
цагийн судалгаа шинжилгээнд мэргэжиж, докторын зэрэг хамгаалсан,
номонд хорхойтой буяны сэтгэлт нэгэн бөгөөд миний ном зохиолуудыг
хэвлүүлэхэд өөр лүгээ агаар нэгэн буяны сэтгэлтнээр ивээн тэтгүүлж, олны
хүртээл болгосоор байгаа нь “Номын багшаа ноорхой цаас мэт хаячихаад
өөрийгөө өндөр дээд суудалт эрдэмтэн” хэмээн хөөрөмсөгч өдгөө цагийн
зарим нэгэн шавь нараас ихээхэн зөрүүтэй юм даа.
Өтөл миний бие өөрт буй хоёр эхийг харгалдуулан барын эх судрыг
анх удаа монголоор орчуулж нийтийн хүртээл болгож байгаадаа сэтгэл өег
байна аа.
Бичмэл эхээс үлдсэн хэсгийг бас орчуулсанаа хоёр дахь дэвтэр болгон
хэвлүүлэхээ уншигч абугай танд амлая!
Тухайн номын үг үсгийн алдаа мадагийг цаг зав гарган зассан шавь
Мастер Ш.Оюундулам, Доктор (РМ.Ө) шавь Д.Оюун-Эрдэнэ, охин Доктор
(РМ.Ө) Т.Чулуун-эрдэнэ болон номын эхийг бэлтгэх чимхлүүр ажил эрхэлсэн
шавь Доктор (РМ.Ө) Г.Жаргал нартаа гүн талархал илэрхийлье. Шавь нарын
минь цаашдын судалгаа шинжилгээний ажил салуу тутарга мэт цаг бүхнээ
дэлгэрэх болтугай!
Энэ номыг хэвлүүлэхэд Номин констракшн девелопмент группийн
Гүйцэтгэх захирал Өршөөн нигүүлсэхүйн номонд үнэхээр туст Өндөр овгийн
Бямбаагийн Хүрэлхүү гэр бүлийн хамт ивээн тэтгэсэнд нь өвгөн эрдэмтэн би
үнэхээр талархалтай байна аа. Та нарын минь ажил, амьдрал тариа будаа
мэт арвижих болтугай!
Гэм, алдал болсон бүхнийг гэгээн мэргэд хүлцэн болгоож, үнэт
сургамжит үгсийг хайрлах ажаамуу.
Монгол Улсын Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, Түүхийн шинжпэх
ухааны доктор (Зс.Ө), МУИС-ын профессор, зурхайч Урианхай овогт
Лхасрангийн Тэрбиш
XVII жарны "Тийн унжлагат” хэмээх Шороон Нохой жилийн Өвлийн
адаг Хөхөгчин үхэр сарын “Арвидах болох” барилдлагат
Шинийн есний Хар хулгана өдөр
2019 оны 01 сарын 15
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Өөрийн сэтгэлийг буяны учралд оруулах увдис
их эрдэнийн зүрхэн шим хэмээх оршвой
Тахилын шүлэг
Лам хийгээд Зөөлөн цогт1-д мөргөмүй.
Эцэг богд Чадагчийн эрхт2 очирдар лугаа огт ялгалгүй, баримтлалгүй
Их нигүүлсэхүй лүгээ төгөлдөр нүгүүдийн өлмийд
их бишрэхүй бээр мөргөмүй.
Энэрэн нигүүлсэхүй бээр цаг бүхэнд огт хагацалгүй
дагуулж, адистидлан хайрла!
Эцэс хязгаар огт үгүй лагшин хийгээд бэлгэ билгийн хот мандлаас
Элдэв баримтлал үгүй нигүүлсэхүйн гэрэл насад цацарсанаар
Их тус амгалангийн лянхуаг маш их дэлгэрүүлэн зохиосон
Энэрэгч Чадагчийн эрхт долоон морины эзэн3 түүнд сөгдмүй.
Ариун цагаан буяны бэлгэ билгийн цаст уулнаас
Асран нигүүлсэхүй адистидын рашааны урсгал бууснаас
Амьтан бүхний сэтгэлийн тариаланг ханган зохиосон
Аврагч Ялгуусны орлогч4 их хоёр махасадва5-д сөгдмүй.
Асар өндөр судар, дандарын эш үндэсний цаст уулын оргилд
Агуу шинжлэлийн биеийн хүчийг дэлгэрүүлсэн гунхалзахуй байдлаар
Аюул үгүй хүрхрэлийг дуурсгасан таван хоншоорт67
Айлдагч Лүдүв^ Тогмэд8 хэмээгч тэргэний журмыг нээгчид сөгдмүй.
1 Тө: ’]а т фа1. Зөөлөн цогт нь Манзшир бурхны ёгт нэр
2 Тө: 1ИиЬ ЬЬапд. Чадагчийн эрхт нь ба бүрний багш Шагьяамүни бурхны ёгт нэр
3 Тө: Да ЬЬип Ьс1ад ро. Долоон морины эзэн нь нарны ёгт нэр. Нарны бурхан долоон
морь хүлэглэсэн байдаг хэмээх домогтой холбоотой нэр
4 Тө: гдуа! 1зЬаЬ. Ялгуусны орлогч нь Бурхны шавь хэмээсэн ёгт утга
5 Тө: з е т з Ьра’ сЬеп ро дпу15. Хоёр махасадва нь Шаарийбүү, Монголжийбүү хоёрын
ёгт нэр
6 Тө: дёопд 1пда ра. Таван хоншоорт нь арслангийн ёгт нэр
7 Тө: к1и здгиЬ. Лүдүв буюу Нагаржунай багш Лүдүв буюу Нагаржунай нь номын ёсны
түүхнээ яруу алдар нь ихэд алдаршсан Энэтхэгийн ловон (их мэргэн багш). Их
тэрэгний замыг нээгч хоёрын нэг нь. Бурхан багш эш үзүүлснээс дөрвөн зуу орчим
жил өнгөрөх үест энэ ловонг гарсан гэж Төвдийн мэргэд айлддаг. Энэ ловон нь
Энэтхэгийн өмнө зүгийн Вэдарва хэмээх орноо нэгэн баян бярманы гэрт мэндэлсэн
ба бэлгэчид үзүүлэхүйд “Насны урт нь долоогоос үл хэтэрнэ” хэмээсэн бээр эцэг, эх
хоёр нь үүнээс эмээж, хөвгүүнээ нэгэн боолын хамт өөр орноо хэсүүлэхээр илгээсэн.
Дараалан Энэтхэгийн голын их хийд Налэндрад морилоод, ловон бярман Сараха
лугаа золгоод, насны абшиг айлтгаж, Сандүй тэргүүтэн нууц тарнийн номыг сонссон.
Хийдийн хамба Дажанзинсанбын гэгээнээс аяга тэхимлигийн сахилыг айлтган авч,
алдрыг гэлон Балдан хэмээв. Өнө удаан ган гачиг болж, хийдийн захирагчийн
соёрхлоор нэг өчүүхэн тивээс шижир алт авч худалдсан мөнгөөр хуврагийг тэжээн
байв. Ахуй ёсыг хуврагууд асуусанд, тэр шударгаар хариулсанд, хуврагуудын
соёрхлыг авалгүй худалдаа хийж, амьжиргааг тэтгэх нь номын хууль лугаа харшилж
буй хэмээгээд орноос гаргав. Тэгээд өөр орноо өөд болж, олон сүм суваргыг барьсан.
Очир суурины бодь модыг чулуун хүрээтэй болгов. Балданврайбүн суваргыг төмөр
ео
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Тэнүүн дэлгэр их гүн увдисын зарлиг буугч их усан сан -д
Түүний дамжлагыг баригч мэргэн бүтээлчийн зэндмэнээр
огоот дүүрсэн
10
Тэвчил онолын цогнойсон өндөр өвчүүгээр явагчиин итгэл
Тэнсэл үгүй увдисын хурыг буулгагч Сэрлин8
11, Хүжүг12-т сөгдмүй.
0
1
9
Аугаа их олныг сонссон мэргэдийн огторгуйн агаарт
Алинаа нэгэн үзүүрээр бүтээсэн уужим умайн үүднээс
Асар гүн дэлгэр номын хур буусан Хутагтын орон13-ы
Арганд мэргэн бүтээлчдийн усан баригч14-ийн эрхт бусдад сөгдмүй.
Баршгүй ертөнцийн найман ном15-ын балар шугуйн мөрнөөр аглагдсан
хүрээтэй болгон, хүрээний дотор зуун найман сүм байгуулсан. Нас сүүдрийн сүүл үес
Энэтхэгийн өмнө зүгийн хязгаар Гриснара хэмээх орны хааны орд харш лугаа шадар
Балжири хэмээх уулнаа голлон үргэлжид сууж, бурханы номын ёсны дундач үзлийг
дэлгэрүүлэн арвижуулан зохиосон болой. Энэ ловонг зургаан зуу хүрсэн хэмээдэг ба
гурван зуу насалсан хэмээн номлосон хоёр ёс буй ч тэр хоёулаа хагас жилийг бүтэн
жил хэмээн тоолсон ёс болой хэмээн жонан Даранатын зохиосон “Энэтхэгийн номын
гарлага"-д номлосон болохоор нас нь адил амой. Энэ ловонгийн зохиосон шашдирт
“Дундач үзлийн үндэс билиг", “Жарт", "Хоосон чанар далт", “Тэмцэлдээний хариулга”,
"Нарийн тээрэм", “Судар бүхний хураангуй", “Зүүд зэндмэнэ эрдэнийн домог" номыг
үйлдэгч гэргийтэнд увдисласан “Садангийн илгээсэн бичиг", “Дэжэдсанбо хаанаа
сонордуулсан их эрдэнийн эрх", номыг үйлдэгч тойдод увдисласан “Бодийн чуулган”,
нууц тарнийн үзэл явдлыг хураангуйлаад номлосон “Таван зэрэг", “Тэжээхүй ухааны
шашдирын зуун найруулга", нийт ардад увдисласан “Ёсны шашдир ардыг тэжээхүй
дусал" хааны түшмэдэд увдисласан "Билиг зуут", “Хүжисийн найруулгын шашдир”
зурхайн шашдир "Шүтэн барилдан гарсан аймаг сав тэр ямагт" сэлт гүйцэд номыг
төвд хэлнээ орчуулсан ба жаран хоёроос бусад олонхийг Тисрондэвзан хааны үед
орчуулсан ба Данжуурт буй. Тэр ловон нас сүүдрийн сүүл үес Энэтхэгийн өмнө зүгийг
дамжин өөд болж, Бурханы номын ёсыг дэлгэрүүлэн зохиохуй үест Тогарын орны ар
Шүлига хэмээх оронд лалын номын ёсон анх гарч, хожим нь түүний шавь Вэхам
хэмээх бээр түүнээс ном заалган судлаад, хожим нь Махийн оронд одож, лал,
дагсигийн номын ёсыг арвижуулахын эхийг хатгасан хэмээн Даранатын "Энэтхэгийн
номын гарлага"-д номлосон буй.
8 Тө: Итодз т е ё . Тогмэд нь Эртний энэтхэгийн мэргэн номт ловон Асанга, ертөнцийн
зургаан чимгийн нэгэн. Аугаа их явдлын гол мөрийг гаргагч бөгөөд Бурхан багшийг
гаслангаас нөгчөөд есөн зуу гаруй жил өнгөрсний дараа буюу дөрөвдүгээр зууны үед
бярман эхнэр Брагаашашила хэмээхийн хөвгүүн болон мэндэлсэн. Жаган буюу
Шувуун хөлт хэмээх уулнаа сууж, Хутагт Майдар бурхны бүтээлийн хийж
бясалгаснаар Майдар бурхны нигуурыг болгоон үзэж, Майдараар их хөлгөний судрын
нууц далд утгыг илт онохуйн дарааллын мөрийг үзүүлсэн "Майдарын таван" номыг
заалган хөтлүүлж, сайхи шүнгүүдийг хүмүүний орноо урин залжээ. Чингээд таван
номын тааллын тайлбар "Таван аймгийн судрын шашдир”, “Тийн хоёр санваар”
тэргуүтэн олон гол судар туурвижээ. Тэрээр Егнэн тэргүүтэн эрдэмтэй шавь нарыг
төрүүлэн дагуулж, Авидармын номын аймгийг ч дэлгэрүүлжээ.
9 Тө: сЬи д1ег. Усан сан нь далайн ёгт нэр
10 Тө: 1ад 'дго’| тдоп. Өвчүүгээр явагчийн итгэл нь лусын хааны ёгт нэр
11 Тө: дзег дПпд ра. Сэрлин буюу Алтан тивт нь зарлиг увдистны номт мэргэн лам
12 Тө: кЬи Ьуид. Хүжүг нь зарлиг увдистны номт мэргэн лам
13 Тө: 'рЬадз уи1. Хутагтын орон нь Энэтхэг орны ёгт нэр
14 Тө: сЬи 'ёгш. Усан баригч нь үүлний ёгт нэр
2 сч
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Баттай магад гарсан1
1
56 ариун бүтээлийн уужим талд
Бодь сэтгэл17-ийн нялх ногоог үүсгэн уртатгасан
Болгоогч Адиша18, Бром багш Жалвижунай 19 нарт сөгдмүй.
Яав ч цааз зарчмын өөрийн гэмийн балчигаас нэн хэтэрсэн
Ялгуусан бурхны долоон ном төгөлдөр намтар навчийн чуулганыг
Яралзтал мүшилзүүлэн анхаарал онолын сайн үнэр нэн басгаасан
Язгуур дамжлагыг баригч гаадамба20-ын лам нарт сөгдмүй.
Цаг бүхнээ Ялгуусан бүхний айлдварын улаан шаргал ди21 үсгийг
Цэлэлзтэл хайлж цутгасан лагшин найргийн зулын гэрэл бадарснаар
Чадагчийн шашны гэрлийн үзэгдлийг цагаан болгон зохиосон
Цастны Чадагчийн эрхт Зонхаба Лувсандагба22-д сөгдмүй.
15 Тө: 'яд г!еп сЬоз Ьгдуаб. Ертөнцийн найман ном нь олох, эс олох, яруу алдар, алдар
яруу бус, сайшаал, муушаал, амгалан, зовлон сэлт найман ном.
16 Тө: пдез Ьуипд. Магад гарсан, магад ангижирсан нь гурван орчлонгийн шорон
мэтээс гэтлэн, гаслангаас нөгчсөний амгалан оронд хүрэх бөгөөд орчлонгоос
гэтлэхийг хүссэн сэтгэл
17 Тө: Ьуапд сЬиЬ з е т з Бодь сэтгэл нь өөрөөсөө бусдыг энхрийлэн, бусдыг бурхны
хутаг олгохын тухайд амиа ч золиход бэлхэн сэтгэл
18 Са: аИза. Адиша нь Сэрлин, Хүжүг нарын увдисыг залгамжпуулсан лам. Түүний
туурвисан “Бодь мөрийн зул" нь Богд Зонхабагийн "Бодь мөрийн зэргэмж" туурвилын
эх суурь болжухуй.
19 Тө: Ъ го т з1оп ра гдуа1 ЬаЧ Ъуипд дпаз. Бром багш Жалвижунай (1005-1064) нь
анхдугаар жарны өмнөх хорин хоёр дахь модон могой жил Додлүнпү гэдэг газар
мэндэлсэн. Жово богдыг шүтэж, гаадамбын шашны эзэн болсон ба анхдугаар жарны
гал бичин жил (1056 он) Радэн хийдийг байгуулжээ.
20 Тө: Ька’ д ё а т з. Гаадамба нь зарлиг увдистан хэмээсэн үг
21 Са: ЬЫ
22 Зонхаба 1зопд кЬа ра. Лувсандагба. Тэр бээр зургадугаар жарны гал тахиа жил
(1357) Амдуугийн Зонха буюу Сонгинын ам гэдэг газар эцэг Лүмбүмгэ, эх Шинса-Ачой
хоёрын хөвгүүн болон мэндэлсэн. Долдугаар жарны шороон гахай жил(1419) жанч
халав. Гурван сүүдэртэйдээ Гармава Ролбийдоржоос гэнэн сахил хүртэж,
Гунгаанянбо хэмээх алдартай болов. Долоон сүүдэртэйдээ чойрж Дондовринчэнгээс
гэцүлийн сахилыг хүртэж, алдрыг нь Лувсандагба хэмээн хайрлав. Арван долоон
сүүдэртэйдээ Голд морилж, Сажийн лам Рэндаава тэргүүтэн олон буяны садныг
шүтэж, сайтар суралцсан. Гучин зургаан сүүдэртэйдээ багш шавь есүүлээ
Жормолүнгээс Олхад морилж, бүтээлийг голчлон зохиосон. Тэгээд судар, дандарын
шашдир бүхний утгыг Бурхан багшийн таалал мэт номлон, тэмцэн зохион туурвисан
бээр Цастны мэргэд бүхэн оройдоо хүндлэн, хязгаар, голын амьтан бүхэн сүслэн,
сөгдсөн бөлгөө. Гучин долоон сүүдэртэйдээ Олхын Зинчигийн Майдарыг бүтээсэн.
Гучин есөн сүүдэртэйдээ Нялын Лүнрад номын хүрд эргүүлсэн. Дөчин найман
сүүдэртэйдээ "Их тарнийн зэрэг" номоо туурвив. Тавин нэгэн сүүдэртэй ахуйд нь Эзэн
Юнло хаан бээр гурван удаа элч заран, жуух, мутрын бэлэг лүгээ хамт илгээж, урин
залсан ч барилдлага үгүй тул үл залрав. Тавин хоёр сүүдэртэйдээ Лхасын их чонпрүл
ерөөлийн эхийг хатгав. Тавин гурван сүүдэртэйдээ Гандан хийдийг байгуулав. Түүний
алдартай шавь нь Жалцав Дармаринчэн, Хайдав Гэлэгбалсан, Богд Гэндүндүв далай
лам, Дүлзин Дагважанцан, Жамъян чойрж Дашбалдан, Жамчэн чойрж Шагжа-Иш,
Жүдчэн Гунгаадондов, Догдан Жамбалжамц нар болой. Түүний зохиол туурвил нь “Их
бодь мөрийн зэрэг”, “Сайн номлол алтан эрих", "Таван зэргийн тод зул" сэлт нь 19
боть болно. Богд Зонхаба нь шар малгайтны шашны тогтоосон тааллын голыг гаргагч
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Хир үгүй эш ухаан бадарсан үзэсгэлэн төгс гэрлээр
Хэзээд эс онох буруу атгагийн эндүүрлийн түлш нүгүүдийг
Хэрхэвч хоцроол үгүй түлэн зохиогч гэрлийн морин тэрэгтэн23*
Хэтэрхий ачит Гандангийн зарлигийн дамжлага -ын лам нарт сөгдмүй.
Аугаа гүн дэлгэр номын их далай дотроос
Аялгуутт чихний үндэслэлийн увдис зэндмэнэ эрдэнийг аваад
Алин миний оюуны их эрдэнийн хуурцгийг
Ахиулан дүүргэн зохиогч ач төгөлдөр язгуурын ламдаа сөгдмүй.
Алин бидний сүсэглэхүй сэтгэлийн тунгалаг толинд
Алиныг номхотгогч лагшны хөрөг үзэгдлийг сайтар ургуулж
Ахин, дахин зүрх сэтгэлд баясгалан шагнан зохиосон
Ачит бодит дамжлагын лам бурхан нугуудад сөгдмүй.
Эргэх орчлонгийн зургаан зүйл амьтан25 бүгдийн
Эргэцүүлэх сэтгэл ямагтын алгуур явагч26-ын гэнэт
булингартсан хувийг
Эцэс даяараар хоцроол үгүй угаас нь гаргагч тунгаагч эрдэнэ
Эрдэнэт увдис болсон дээдийн ном эрдэнэ түүнээ сөгдмүй.
Үзэл явдлын түүх цадиг лүгээ зохицсон их онгоцонд
Үзтэл хамт сууж, орчлонгийн их далайгаас
Үнэхээр гэтэлгэн үйлдэгч арганд мэргэн нөхрийн дээд
Үнэний энэ замыг бүтээн зохиогч хуврагуудад сөгдмүй.
Их сайваар одсоны айлдварын гиймэл нигуурын төвд
Рид хувилгааны торын наран, саран чимгээр бидэрлэж
Их тачаал төгс залуугийн зүрхний энэлгийг арилган
Эргэн жич заларсан бүхнийг гийгүүлэгч үзэсгэлэнтэйеэ
Манзширд сөгдмүй.
Алимад үзэн, сонсон, дурдсан төдийхнөөр ч
Амьтан бүхнээ тус амгалангийн цогийг хайрлагч
Аялгуут чихний үндэслэлийн увдисын их далайгаас
Асар нарийхан үсний үзүүрийн дусал төдийхнийг авч
Үлэмж сайн явдлын зуун, зуун худалдаагаар олсон шүтээнийг
Үнэн төгс үйлдэхий тулд элдэв үлгэрээр чимсэн
мөний тулд Гандангийн ширээтийн анхны лам ч мөн бөлгөө. Богд ламын гаргасан энэ
шашныг “Судар тарнийг хослон барьсан онц гайхамшигтай шашин" гэж олон мэргэд
магтан дуулдаг билээ.
23 Тө: ’об ку| зЫпд Да сап. Гэрлийн морин тэрэгтэн нь нарны ёгт нэр
Тө: ёда’ 1ёап Ька’ Ьгдуи. Гандангийн зарлигийн дамжлага нь Богд Зонхабагийн
шарын шажны дамжлага
25 Тө: гдуис! Ьгид 'кЬог Ьа’| з е т з сап. Зургаан зүйл амьтан нь тэнгэр, асуури, хүмүүн,
а^гуус, бэрд, там зургаа
6 Тө: Ьа1 'дго. Апгуур явагч нь ус мөрний
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Өөрийн сэтгэлийг судлан үйлдэж буянд оруулах арга
Увдас их эрдэнийн шимийг өгүүлэхүйд дуршмуй.
Учир тиймийн тулд гурван лагшны үзэсгэлэнт нигууртай
Учран золгохыг хүсэгч хувь төгөлдөр төрөлхтөн бүгд
Уг үндэснээсээ алагчааллын үснэрийн гогцоог гэдрэг тайлж
Улам шударга оршиж нэгэн үзүүрт сэтгэлээр хянаж сонс!
Үүнд алин номлож үйлдэхүй ном нь, тэр ч Ялгуусан Бурхан багш бээр
бээр: “Эрдэм их эрдэнийн хураангуй”27 хэмээх номондоо:
“Ирээдүй, өнгөрсөн, эдүгээгийн арван зүг алинаа оршсон Ялгуусанд
Эцэс билгийн чанадад хүрсэн бүх зам энэ мөн, өөр бус аа
Энэ билгийн чанадад хүрсэн бодь мөрд оршигчдын
Их гэгээн, зул, гэгээн, дээд номлол мөн гэж номлосон”
хэмээн ямар мэт зарлигласанчлан мэт ээ.
Гурван цагийн сайваар ажирсан бүгдийн зорчихуй гагц их мөрч;
ялгуусны агь бодисадва нарын дээд таалал28-ын мөрний урсгал егзөрийн гол
Бурхан багш Чадагчийн эрхтийн хир үгүй амны эш; Майдар29, Манзшир
хоёрын сайн номлолын их сан хөмрөг; их морин тэрэгтэн Лүдүв, Тогмэд
хоёрын онц гайхамшигтай болсон мөрийн гол; хоёр их морин тэрэгний ёсонд
мэргэн хоёр ламд адистидийн зарлигийг буулгасан увдис; Жово богдын
тааллын шимийг гаргасан увдисын зүрхэн шимийг номын их хаан
Зонхабагийн мутрын авлага намтрын эрхэмийг сонсохуй идэр жавхлан
дэлгэрсэн мэргэдийн эрхт оюун тод залуус бээр тийн шинжпэлийн
мэлмийгээр болгоон болгооно уу!?
Бүтээлийн эрхт баялагт өвгөн хатуужилтан нарын бясалгал болсон
хэлээр амсахуй шимийг авагч; оюун төгс дээд төрөлхтний номын ёс; сүсэг
төгөлдөр буянтан бээр явах орныг дэвтрийг нүдээр үзсэн төдийхнөөр
адистидын хурыг буулгаж, сэтгэлийн умдааслыг арилгаж чадагч; алдрыг
чихээр сонссон төдийхнөөр сэтгэлийн тариалангийн газарт дөрвөн лагшны
хөрөнгийг талбиж, энэ насны үзэгдлийг урвуулан чадагч; сэтгэлдээ дурдсан
төдийхнөөр бясалгал гарахуй шинэ ногоог эснүүлж онолын төмсийг
дэлгэрүүлэн чадагч; өгүүлж үйлдэхүй үгийг сонссоноор оюуны лянхуан амыг
нээгч; өгүүлэгдэхүүний утгыг санаснаар анхаарал онолын сайхан үнэрийг
басгуулагч; бясалгасан бээр өөр, бусдын үндсийг гэтэлгэхүй; судар, дандар
хоёулын мөрийн оньс үгүйд үл болохын хувийг бүрдүүлэгч дэс дарааллыг
эндүүрэл үгүй хурааж үзүүлсэн бээр өгүүлэгдэхүүнийг огоот төгсгөгч; тэр ч
8400 номын цогцын өгүүлэгдэхүүний утга даяарыг нэгэн суудал дээр нэгэн
бодгаль бээр тэгш агуулсан нэгэн мөчийн анхааран авахын зэргэмжид
төвлөрүүлэн үзүүлсэн бээр өгүүлж үйлдэхийн үг цөөн ба өгүүлэгдэхүүний
27 Тө: уоп 1ап пп ро сИеЧ зс!ис1 ра. "Эрдэм их эрдэнийн хураангуй" нь билиг барамидын
гол шимийн хураангуй.
28 Тө: Шидз ё а т . Дээд таалал нь бясалгалын ёгт нэр
29 Тө: Ь уатз ра. Майдар нь Шагьяамүни бурхны дараа морилон ирэх бурхан. Сайн
цагийн мянган бурхны тавдугаар болой.
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утга нь гүнзгий, мэдэгдэхүүн ухааны орныг задгайруулал үгүй мэдэгч сэтгэл
ямагтыг номхотгохын зэргэмжийг голлон үзүүлсэн бээр гардан авахад амар;
1000 тоот 84 номын үүд бүхнийг нэгэн цагт нээн чадагч оньсон түлхүүр;
гурван хор тэргүүтэн гадаад, дотоод өвчин хижиг бүхнийг нэгэн хувьд
арилгаж үйлдэх дээд гагцаар чадагч эм30; нэгэн номыг мэдсэнээр ном бүхний
утгыг тайлагч, ном бүхнийг мэдсэнээр нэг номд ухан бурхан болох мөрийн
багаж, бусдад дулдуйдах хэрэг үгүй өөр ямагтад шүтсэн бээр гагц дангаар
чадагч; тэр ч цаг нэн урт биш насны хэмжээ тавь эргэм мэтийн цөвүүн цагийн
насны охор нэгэнд хувь лугаа төгөлдөр төрөлхтөн бурхны газарт амар
хялбар зорчин үйлдэхүй сайн ном “Бодь мөрийн зэргийн үүднээс өөрийн
сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулахуй увдис их эрдэнийн зүрхэн” хэмээх
энэ ямагт мөн болой.
Тэр ч мөр тус бүрийн бодит ялгаа, зорилгуудыг сэтгэлдээ үйлдэх ёс
тэргүүтэн нь урьд увдисуудад олонтаа гарсан тул энд дэлгэрүүлэхийг эс
дуршвай.
Үүнд эрхэм гол нь өөрөө сайн мөрд авьяас агуулахын тулд ба
дашрамд урьдын увдисуудыг тодруулахуй чимэг төдийд сэдэв31-ийг товчлон
хураангуйлаад, өөрийн сэтгэлийг магадлан үүсгэхийн гишүүн болгон урьдын
гол судруудад их гараагүй элдэв үлгэрээр чимэглэж номлон үйлдэх болой.
Тиймийн тулд үүнд хоёр (зүйл:)
(1.) Жово Адишагийн увдис гурван төрөлхтний мөрийн зэргийн
үүднээс өөрийн сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулах хэрэгтэй учир
шалтгааныг санах
(2.) Тэр мэтийн үүднээс өөрийн сэтгэлийг буяны барилдлагад
ямар мэт оруулах ёсон болой.
Анхдугаарт гурван (зүйл:)
(la) Бүтээлч өөр ямагтад дулдуйдаж, тэр мэт орох хэрэгтэй учир
шалтгааныг санах
( l b) Бусад төрөлхтөнд дулдуйдаж тэр мэт орох хэрэгтэй учир
шалтгааныг санах
(1 с) Тэр хоёуланд дулдуйдаж, элдэв үлгэрийн үүднээс санах
болой.
(1а). Анхдугаарт бүтээлч өөр ямагтад дулдуйдаж, тэр мэт орох
хэрэгтэй учир шалтгааныг санах нь:
“Судрын аймаг их цэнгэсэн (тбо збе гдуа сбег го! Ьа)”-ээс:
“Энэ ертөнцөд бурхан гарах нь хааяа, хааяахан
Эрдэнэт хүмүүний биеийг ч төвөгтэйгээр олох амуй.
30 Тө: ёкаг ро сЫд 1ЬиЬ. Гагцаар чадагч эм нь өвчнийг дарагч гагц эмт бодис буюу
цэцэг, ногоо, үндэс гэх мэт
31 Тө: за Ьсаб. газрын таслал буюу хэсэг бүлэг гэсэн утгатай
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Ээ! Сүсэглэхүй хийгээд номыг сонсох хэрэгтэй
Энэ мэтийг зуун галавт ч олох нь бэрх”
хэмээн номлосон мэт бид бээр олоход бэрх ба олбоос их хэрэгтэй энэ
мэт чөлөө учралын нэгэн сайн шүтээнийг оллоо. Учрахуйд бэрх нийт
ялгуусны шашин хийгээд нэн ялангуяа номын хаан их Зонхабагийн энэ мэт
хир үгүй жам ёс лугаа сайтар учирлаа. Бүрэн замыг чанх буруу үгүй32
үзүүлэгч бодитой бурхан болсон олон зуун тоот буяны багш садныг алин
хүссэнээр шүтэх нь буй. Тэдгээрээс энэ увдисаар жишсэн гүн хийгээд аугаа
их ном бүхнийг олж мэдмүй. Өөрийн талаас нэгэн гарын авлагыг анхааран
үйлдэж хүрэх үр дүн болсон тэр бурхны хутаг нь санасныг бүтээгч зэндмэнэ
эрдэнийг гарын алган дээр өгсөн хэмжээ төдийхөн буй.
Энэ мэт гадаад, дотоодын зохилдох сайн шалтгаан огоот төгсөх нь
байтугай тус бүрийг олоход ч олон зуун галавт аугаа их буяны чуулганыг
олонтаа хураах хэрэгтэй болохоор эдүгээ бид лам чухаг дээдийн энэрэхүй
зарлигийн ачид шүтэж, сайн төрөл нэгнийг олсноос бус, хойш энэ мэтийг
бодитой олох нь байтугай, адаглаад нэрийн төдийхнийг нь ч сонсоход нэн
бэрх тул одоо энэ мэтийг олоод, өөртөө эрх буй үед өөрөө өөрийгөө хуурал
үгүй энэ нас төдийхний эрхэнд оруулал үгүй хойд ертөнцийн хэрэгт
сэтгэлийн угаас одоо магадтайяа орох хэрэгтэй болой. Үлгэрлэрлэвээс:

32 Чиглэл буруу үгүй гэсэн утга юм аа.
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§ 1. Гуйлгачин Дэчэнгийн үлгэр
Урьд Самбуу (Ьгапд ро) хэмээх ертөнцийн оронд Дагбатааяа (дгадз ра
т1Ьа’ уаз) хэмээх нэгэн чакраварди хаан33 байжээ. Тэр хаанд 84000 тоот
хатад, түшмэд, ордын өчүүхэн хаад буй. Хатадын дээд нь хараад, хараад
сэтгэл ханашгүй гоо үзэсгэлэнтэй, ертөнцөд заяах тун бэрх Зэйданма (тЬгез
1с1ап т а ) хэмээгч нэгэн байв.
Нэгэн удаа хаан нөхөд сэлт жаргалангийн цэцэрлэгт цагийн хуримд
явах дөхөж байжээ. Дэдан (Ьбе 1с1ап) хотын хүмүүс гудамж талбайг сайтар
арчин цэвэрлээд, хотын гудамж бүхэнд сайхан үнэртнийг цардан тавьж,
элдэв сэрүүн цэцэг жигдлээд, бүгдээр сайхан чимгээр бидэрлэж, сэтгэлд
зохистой цэцэг тэргүүтэн тахилын элдэв эдийг гартаа барьж, замын баруун,
зүүн талд бүжиг дууг гаргавай.
Тэгээд цаг болж, хаан нөхөд сэлт дөрвөн гишүүнт өмгийн чуулганаар
хүрээлүүлж, жаргалангийн цэцэрлэгт заларвай. Тэр үед тэр оронд Дэчэн
(Ьс1е сЬеп) хэмээх нэгэн ядуу гуйлгачин эр байдаг ажээ. Тэр ч хаан нөхөд
сэлтийг харахаар тэнд ирвэй. Тэр гуйлгачин хааны хатан Зэйданмаг харж,
урьдын үйл ерөөлийн эрхээр хатанд сэтгэл тачаагаад, тас ширтэн, “Энэ
насанд энэ сайхан хатантай бие, сэтгэл барилдах нэгнийг яаж үйлдье дээ!"
хэмээн сэтгэсээр гэртээ харивай.
Тэгээд орон гэртээ хүрсэн ч “Зэйданма хатныг авах ямар арга байна
даа!" хэмээн олонтаа сэтгэн байв. Тэр үед тэр оронд хүмүүн бүхэн хэрэг
явдлаа асуун зөвлөдөг Ринчэн (пп сЬеп) хэмээгч нэгэн ухаан ихтэй хүмүүн
буй бөлгөө. “Тэр хүнээс асуувал баяртай хариу авна” хэмээн сэтгэж,
гуйлгачин Дэчэн бээр түүний дэргэд хүрч, бишрэхүй бээр мөргөж, жаал жуул
өргөл хүндлэлийг үйлдээд, өмнөх мэт “Хатныг авахуйд ямар арга хэрэгтэй
вэ?” гэж асуухад, тэр ухаант хүмүүн өгүүлрүүн: “Энэ ёс нь маш бэрх орон
нэгэн буйзаа. Гэвч энэ ертөнцөд юуг ч бүтээж болох бөгөөд гуйлгачин чиний
идэр жавхлан чинь нэн сайн тул хааны хатныг авч ч болно. Энэ хэргийн
тухайд сэтгэлээ зовоох хэрэггүй. Энэ улс оронд өмнө нь үгүй онц
гайхамшигтай нэгэн эдийг олбоос хатныг авахуйд хялбар тул хоромхон зуур
өөр нэгэн оронд одож, онц гайхамшигтай нэгэн эдийг эр! Тэр эдийг олбол
хаанд өргөж, зэргэмжээр хатныг авч болно” хэмээн өгүүлбэй.
Гуйлгачин Дэчэн тэр зөвлөгөөнд их баярлан, гэртээ харьж, өчүүхэн
бага эд хөрөнгөө авч, өөр нэгэн балгас руу явжээ. Тэгтэл нэгэн ой шугуйн
ойролцоо элдэв цэцэгт нэгэн цэцэрлэгт хүрвэй. Тэр цэцэрлэгт гуйлгачны
урьдын буянаас бүтсэн маш сайхан үнэртэй, таван дэлбээ бүхий сэтгэлд
зохистой, салхи даган нэгэн көрш34 орчим газар үнэр нь анхилсан, тогорцог
хийгээд дэлбээ бүхнээс нь бал бурам мэт сайн рашаан гардаг лянхуа цэцэгс
тааралджээ. Гуйлгачин Дэчэн түүнийг үзэнгүүт их баярлаад “Энэ цэцэг урьд
энэ оронд байтугай тэнгэрийн орон тэргүүтэнд ч гарахад бэрх болохоор
33 Тө: 'кЬог 1оз Ьздуиг Ьа’| гдуа! ро. Хүрдийг эргүүлэгч хаан хэмээх бөгөөд номын
хүрдийг эрүүлэгч номын хаан болой. Бас самгардиар Чакраварди хаан хэмээмүй.
34 Тө: гдуапд дгадз. Көрш нь таван зуун нумын хэмжээт газар
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түүнийг хаанд өргөвөл хатан лугаа бие барилдах нэгэн лавтай тохионо”
хэмээн сэтгэвэй.
Чингээд тэр цэцгийг авч хааны орд харшийн үүдэнд очиж, гадаад
хаалгачид “Би бээр энэ ертөнцөд гарах бэрх ховор сайхан энэ цэцгийг хаанд
өргөх тул ордны дотор оруулан илгээнэ үү?” хэмээн айлтгахад, гадаад
хаалгач ч цэцгийг их гайхан сонирхож, "Өчүүхэн чи энд хүлээж бай! Би
дотоод хаалгач тэргүүтэнд айлтгана” хэмээж дотор одоод, дотор хаалгач
дотор хаалгач тус бүрт зэргэмжээр дамжуулж, эцэст хаанд айлтгахад хаан
баярлаж, “Цэцгийг авчирсан тэр хүмүүнийг одоо миний дэргэд ирүүл!” хэмээн
захирвай.
Тэгээд гуйлгачин Дэчэн цэцгээ барьж, хааны дэргэд ирсний дараа
хаанд тэр цэцгээ өргөжээ. Хаан ч цэцгийг авч сонин гайхамшигтай болж,
цэцгийг гартаа барин их сонирхжээ. Тэр үед хатан Зэйданма ч хааны дэргэд
байсан болохоор тэр цэцгийг их гайхаж байсан боловч, түүнээс илүү
"Гуйлгачин Дэчэн хэмээх сэтгэлд зохистой энэ залуутай хамт байж сэтгэлийн
амгаланг амсах шалтгаан гарах болов уу?” хэмээн сэтгэн, урьдын үйл
ерөөлөөр хатан ч гуйлгачинд сэтгэл тачааж, ширтэн харсан ба гуйлгачин
өөрөө ч өмнө мэт хатанд сэтгэл тачааж, ширтэн хараад, өөр зуураа хамт
байхыг хүсэцгээсэн дүр намжарыг олонтаа үйлдвэй.
Хаан цэцгийг гайхан хараад, хараад ханалгүй наран гудайн одож,
хааны орны номоор наран баруун уулнаа зүглэвээс ордны хаалгаар орж,
гардаггүй хуультай тул Хаан бээр гуйлгачинд: “Одоо нар жаргаж, ордны
үүдийг бэхэлж гүйцсэн болохоор чи ордны дотор хүлээ! Маргааш өглөө бид
хотол чуулган болсон бэлэг өгнө” хэмээж, нэгэн дээд түшмэлээ дуудаж,
"Энэхүү хүмүүнийг өнөө шөнө нэгэн буйд газар хонуул!” хэмээн зарлиглажээ.
Түшмэл гуйлгачныг дагуулж гарсны дараа хатан Зэйданма ч ирж "Энэ
гуйлгачныг өнөө шөнө миний аглагт байдаг байшинд хонуул!” хэмээн
тушаажээ. Түшмэл ч “Хатан нь эрх дарх ихтэй тул түүний өгүүлсэнчлэн эс
үйлдвээс болохгүй” хэмээн сэтгэж, хатны ордонд орхин одвой. Тэгээд хатан
гуйлгачинд: “Би чамтай хамт байж, хүслийн амгаланг эдлэхийн хүссэн тул
хааныг хуурч энд ирмүй” хэмээн өгүүлэхэд, гуйлгачин өгүүлрүүн: “Тийм бол
би ч хатан таныг хүсч энд ирсэн билээ” хэмээхэд, Хатан ч: “Тэгвэл би ч
чамайг хүсч, чи ч намайг хүсч хоёр биений хүсэл тохирсон болохоор
тохирсон үйлээс сайн зүйл үгүй” хэмээж, хааны дэргэд очоод, "Их хаан!
Надад нэгэн хүнд өвчин хүрсэн тул өнөө шөнө танд хүндлэл үзүүлж чадахгүй
байна. Таалан соёрх!" хэмээн айлтгаж, нүднээс нулимс асгаруулан,
амьсгаадах дүр байдал олонтаа үзүүлэхэд, хаан хатандаа хайртай тул
“Хатан юу гэж өгүүлнээрээ бол!” хэмээн зарлиглаж, "Өнөө шөнө чи өөрийн
байранд амар оршиж, эмчээс таарах эм авч өвчнөө амарлиулан зохиотугай!"
гэв.
Тэгээд хатан гуйлгачны дэргэд ирж, хаалгыг сайн бэхлэж, баясал
хүндлэлийг үйлдсэнээр хүслийн амгаланг эдлэв. Тэр үед хатан бээр ч
гуйлгачинд “Бид хоёр өнөө шөнө төдийхнөөр барахгүй цаг үргэлж хамт байя!"
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хэмээж, гуйлгачин бээр ч “Би ч тэр мэтийг хүсч буй тул хатан өөрөө арганд
мэргэн болохоор хаанд тэр мэтийг айлтгаж зохиотугай!” хэмээхэд, хатан
бээр ч “Тэр ямар ч байсан болно” хэмээжээ.
Маргааш нь хаан гуйлгачинд бэлэг өгч, гуйлгачин ч хүссэн хэрэг бүтсэн
болохоор баярлаж, гэртээ харивай. Тэгээд хэд хоносны дараа Хатан бээр
Хаанд айлтгаруун: “Ай их хаан аа! Би муу үйлтэй, нисванис ихтэй болохоор
өмнө цэцэг өргөсөн гуйлгачинд сэтгэл минь тачаасан тул хойш тэр ямагтыг
миний нөхөр болгон өршөөтүгэй! Хэрвээ тэр мэт үл өршөөвөл би хааны өмнө
энэ биеэ орхиж үйлдэнэ!" хэмээж, гаслантай байдлыг үзүүлжээ. Тэгээд хатан
нь арганд эс орон юу үйлдсэн ч харгалзахгүй болохын цагт Хаан ч хатандаа
маш хайртай болохоор хаан сэтгэлдээ: “Гуйлгачинд хатнаа үл өгвөөс тэр
үхэх тул би ч үхэх болно. Би өөрөө үхвэл хааныг орлох хөвгүүн нэг ч үгүй тул
хааны төр хоосорч, орны бага хаадууд хямрах учир хатныг гуйлгачинд
өгвөөс хатан хийгээд би ч амьд үлднэ" хэмээн сэтгэж, гуйлгачинд өгөхөөр
амлаж, гуйлгачныг ордонд дуудаад, “Миний хатны дээд чамд сэтгэл нь
тачаасан тул хатнаа чиний эхнэр болгон өгье! Хатанд өргөл хүндлэлийг
ихээр үзүүл! Үе, үе миний өмнө авчирч хүндлэл үйлдүүл!" хэмээж, хот
балгасын дээд нэгэн ба хатан Зэйданмаг гуйлгачин Дэчэнд өгвэй.
Тэгээд гуйлгачин Дэчэн бээр хатан Зэйданмаг дагуулан, тэр хот
балгасын дээдэд суун, Зэйданмад их дурлан тачааж, шөнө хамт байхаар
барахгүй өдөр хамт оршиж, хүслийн амгаланг эдлэн үйлдсэн болой.
Ертөнцийн жамаар эд эдлэл нь аугаа их болсон тул нэр нь ч их болоод, ядуу
гуйлгачин Дэчингийн урьд нэр нь ч өөрчлөгдөж, гэрийн их эзэн Дэчэн хэмээн
алдаршвай.
Тэр цагт Дэчэнд Лодой (Ыо дгоз) хэмээх нэгэн боол хүмүүн байжээ. Тэр
хүмүүн Дэчэнд ийн өгүүлрүүн: “Их гэрийн эзэн ээ! Эхнэр Зэйданма лугаа
өдөр, шөнө хоёуланд хамт оршиж, хүслийн амгаланг эдлэх нь ихэдвэл нэгд,
биеийн тамир барагдаж, насан охордно. Хоёрд, гэрийн хэрэг ихтэй
үйлдвэрүүд ч буурах тул шөнө эхнэртэйгээ хамт байж, өдөрт гэрийн үйлийг
зохиовол зохистой болно” хэмээхүйд, Дэчэн өгүүлрүүн: “Би Дагватааяа мэт
чакраварди хааны хатны дээд Зэйданма лугаа хамт оршиж, хүслийн
амгаланг эдлэхийн шалтгаан ирсэн нь илт бодитой байтугай зүүдэнд төрөхөд
ч бэрх. Одоо өөрөө юу хүссэн үед биеийн тамир барагдаж, үхвэл ч үхэг!
Гэрийн үйлдвэрүүд доройтож, өмнө мэт ядуурч гуйлгачин болбол ч болог! Би
энэ Зэйданма лугаа хамт оршихоос өчүүхэн ч давж үйлдэхгүй!” хэмээн
өгүүлснээр тэр үгийг зэргэмжээр хаан Дагватааяа ч ухан мэдэж, “Энэ ёс нь
би хийгээд хатан Зэйданма хоёулын онц гайхамшигтай эрдмийг өгүүлсэн
хэрэг. Би эдүгээ нас ч өндөр болж хөгшрөн, хааны угийг залгамжпах хан
хөвгүүн үгүй тул хаан төрийг гэрийн эзэн Дэчэнд эрхшээлгэж, би өөрөө
тусгаар сууваас Зэйданма ч баярлах болно" хэмээн сэтгэж, Дэчэнг хаан төрд
эрхшээлгэн суулгавай.
Тэгээд хаан Дэчэн бээр өмнөх мэт хатан Зэйданма лугаа өдөр, шөнө
хоёуланд хамт оршиж, хүслийн амгаланг эдэлсээр байжээ. Түшмэдийн дээд
Балдан (с!ра1 1с1ап) хэмээх хүмүүн бээр: “Их хаан аа! Хатанд баясаж, өдөр
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шөнө хоёуланд хүслийн амгаланг эдлэвэл нэгд, биеийн тамир барагдаж,
лагшны насан хорогдох болно. Хоёрт, хаан төрийн их их үйлүүд доройтох
болно. Гуравт, тэр мэт зохиовол хөвгүүн ч гарахгүй, хөвгүүн үгүй болбоос
хаан төр хоосорч өчүүхэн хаад хямралдаж, зэргэмжээр Замбуутивийн
амьтан бүгд амар үгүй болох тул хатан лугаа шөнө хамт оршиж, өдөрт нь
хааны үйлийг зохиож, зарим үед хөвгүүн төрүүлэхийн зан үйлийг ч зохиовол
зохистой!” хэмээн өгүүлэхэд, Хаан Дэчэн өгүүлрүүн: “Би бээр энэ сайн хатан
лугаа хамт орших шалтгаан гарсан нь эдүгээ золын эрхээр гарсан төдий юм.
Урьд ч гараагүй, хойшид ч гарах бэрх болохоор эдүгээ өөрт алин хүсэл буй
үед биеийн тамир барагдаж одоо үхвэл үхэг! Хаан төрийн үйлдвэрүүд
буурваас буураг! Би хатантай хамт оршихоос бус өөрөөр хэзээ ч цагийг
өнгөрүүлэхгүй. Тэгэвч хүү төрүүлэхийн арга байна. Шөнө бүр биднийг
унтахаас өмнө 84000 хатдаас ээлжлэн надад өргөл хүндлэлийг
үйлдүүлтүгэй! Дараалан бээр хөвгүүд гарах болно" хэмээн зарлигласан ба
түшмэл ч өөр арга эс олсон тул шөнө бүр бусад хатадаас нэгнийг өргөл
хүндлэл үйлдүүлэхээр оруулахад нэгэн жилийн дотор 360 хөвгүүн ч гарсан
аж. Зэргэмжээр 84000 хөвгүүн гарсан бөгөөд бүгд ч эцэг хаан Дэчэнг их
бишрэхүй бээр тахиж, зарлигийг нь сонсож байлаа.
Хатан Зэйданмаг ч өөр, өөрийн эх мөн хэмээн тоож, эцэг хаан
баярлаж, түүний тулд хөвгүүн бүгд бээр бишрэхүй бээр тахиж үйлдлээ. Хаан
Дэчэн бээр хатан Зэйданма лугаа хамт оршиж, хүслийн амгаланг эдлэхийн
агаараас хааны үйл бүгдийг хаан хөвгүүд бээр зохиож, бага хаад лугаа
Замбуутивийн амьтан бүхнийг амгалан жаргалангаар тэтгэх ёсны үүднээс
хаан Дэчэн бээр найман түмэн жил хүртэл хаан төрийг тэтгэж, хүслийн
амгаланг эдлэж үйлдсэн ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч дээр номлосон мэт гадаад, дотоод сайн
шалтгаан энэ мэт зэргэмжээр зохилдсон үед энэ мэт увдисын үүднээс
өөрийн сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулахын шалтгаан гарсан нь энүүхэн
төдийгөөс бус урьд ч гараагүй, хойшид ч ил гарах нь байтугай зүүдэн төдий ч
гарахад маш их бэрх тул одоо өөрт юу хүссэнийг буяны барилдлагад оруулж
болох энэ цаг үед энэ насны үзэгдлийн их, дунд, бага гурав үйлдвэр бүгд
буурбаас буураг. Түүгээр үл барам маш их энхрийлэх амь, биеэ ч ганд нь
хаях хэрэгтэй ажээ. Харин Жовогийн увдис гурван төрөлхтний мөрийн
зэргийн үүднээс өөрийн сэтгэлийн буяны барилдпагад оруулах лугаа өчүүхэн
төдийг ч салгалгүй үйлдэх хэрэгтэй.
Тэр ч үлгэрийн утгыг тус тусаар ялгавал: Гуйлгачин Дэчэн нь бидний
бүтээлчидтэй адил. Түүний зөвлөж асуусан Ринчэн хэмээх хүмүүн нь бидэнд
увдис үзүүлдэг буяны багш садантай адил. Дэчэнгийн олсон лянхуа цэцэг нь
бид нар дээдийн ном лугаа учрах учир шалтгаан буянтай адил. Тэр анх
хоосон ядуу байсан нь бид одоо номын барилдлагаар хоосорсон лугаа адил.
Түүний идэр залуу сэтгэлд зохистой байгаа нь бидний сүсэг лүгээ адил.
Хатан Зэйданма нь увдис гурван төрөлхтний мөрийн зэрэг лүгээ адил. Хаан
Дагватааяа нь бурхан лугаа адил. Хаан төр нь үрийн гурван лагшны хутаг
лугаа адил. Хаан Дэчэн бээр хатан лугаа хамт оршиж, хүслийн амгаланг
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амссаар өөрийн хөвгүүдээрээ хаан төрийн үйлийг зохиолгож, харьяат
албатуудаа амгалангаар тэтгэсэн нь бид энэ мэт гурван төрөлхтний мөрийн
зэргийн үүднээс өөрийн сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулж, анхааран
авсан бээр бас жич үр нь болсон гурван лагшны хутгийг олбоос номын
лагшин их амгалангаас үл хөдлөхүйн агаараас бусдын тусад алиныг алинаар
номхотгохуй цаглашгүй олон дүрс, лагшны байр байдалд хувилж,
амьтнуудыг боловсруулж, гэтэлгэх мөрд оруулан зохиох номын ёс лугаа
адил болой.
(1Ь) Хоёрдугаарт, бусад амьтанд дулдуйдаж, өөрийн сэтгэлийг
буяны барилдлагад оруулах хэрэгтэйг санах нь:
Тэр ч Бурхан багш бээр “Билиг барамидын судрын аймаг их эрдэнэ”35
судартаа:
“Амьтан эдгээр нэр хийгээд дүрсний балчигт тачааж
Аюулт салхин хүрд мэт орчлонгийн хүрдэнд төөрч
Амьтны эндүүрэг нь гөрөөс торонд орохтой адилыг мэдэж
Аливаа билиг төгөлдөр нүгүүд огторгуйд шувуу мэт нисч үйлд!"
хэмээсэн ба Итгэл Майдар бээр:
“Өөрийн толгойд амьтны их үүргийг авсан
Өндөр дээд бодисадва нар чөлөөтэй явах нь үзэсгэлэн бус
Өөр бусад бүгдийн хүлгээр их хүлсэн бээр
Өрнүүн хичээлийг зууд үржих нь зохистой" хэмээжээ.
“Шавийн захидал (в!оЬ зрппд5)"-аас:
“Маш их олоход хялбар үмх өвс мэтийг мал ч өөрөө идэх
Маш их умдааслаар энэлэгч ус нэгнийг олоод баясан уух
Үнэхээр бусдын хэргийг үйлдэхүйд хичээгч энэ төрөлхтөн
Үзтэл сүр жавхлантай агаад чадал нь үлэмж гайхамшиг
Үдийн халуун наранд морь унан уралдахуй хөвгүүн мөн адил
Үүргэнд түүртэхгүй газар бээр ертөнцийг өргөдөг алин мөн
Өөрийн хэргийг хайхардаггүй их төрөлхтний мөн чанар тэр мэтээ
Үнэхээр тэд амьтан бүхний тус амгалангийн цэнгэл нэгэнд зүглэдэг"
хэмээсэн хийгээд
“Төрхөм ойр орчим орчлонгийн далайн дотор багтаж
Төв дунд нь унах мэтийг үзсэн бээр
Төрөх, үхэх, юүлэхийн нигуурыг үл мэдэн түүнийг орхисноор
Төрөл нэгнээ тонилж үйлдье! хэмээснээс ичгүүртэн үгүй”
хэмээн номлосон мэт. Огторгуйгаар түгсэн эдгээр амьтан бүгд нь
урьдын олон төрөлд өөртөө цаглашгүй тус, амгаланг бүтээсэн. Цаглашгүй
хорлол хийгээд зовлонгоос сайтар аварсан хүү ямагтын тулд биеэ өгсний
тоог ч бурхад өгүүлж үл чадах билээ. Төрсөн, үхсэн, егүүдсэний эрхээр өөр

35 Тө: (зЬег сЫп ду| тс!о зс!е пп ро сЬе). “Судрын аймаг их эрдэнэ" нь Шагьяамүни
бурхны айлдсан “Их эрдэнийн хураангуй" хэмээх судар
ео
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зуураа бие, биенийг таньж мэдэхгүй ба түүгээр үл барам өөрийн билиг багын
эрх бээр заримыг сэтгэлд зохистой оронд барьж, хайр тачаалыг дэлгэрүүлж
үйлдэх; заримыг нь сэтгэлд зохис үгүйд барьж, уриныг арвижуулж үйлдэх;
заримыг нь завсарт барьж мунхагийг уүсгэх оронд үзэх төдийгөөс бус үнэн
хэрэгтээ ачтан хөгшин эх ямагт мөн болой.
Тэр ч “Багшийн захидал (Ьзбез 5рппд5)’’-аас:
“Та бээр бярман, буяныг судлагч, тэнгэр хийгээд
Танил жуулчин, эцэг, эх, энэрэлт хөвгүүн, хатан ба
Тойрсон бүхний тулд ч хилэнцийг үл үйлдэх бөлгөө.
Тамын тийн боловсролын хувийг авах хааяа байж болохгүй!”
хэмээн зарлигласан мэт. Тэдгээр хөгшин эх одоо өөрийн хөвгүүдийн
тулд хураасан хилэнц, нүглийн үр гурван муу заяа тэргүүтэн орчлонгийн
зовлонгийн их далайд өөрийн эрхгүй унаж, өнө удаан өнцөг захгүй хатуу
хүчтэй их зовлонг эдлэж буй нь энэ билээ. Эдгээр нь тун өрөвдөлтэй. Одоо
өөрт эдгээр хөгшин эхийг зовлонгийн уг сэлтээс гэтэлгэх хүч ба чадал аль
талаасаа ч сэтгэшгүй байсаар атал ганд нь хаяж, чөлөөтэй суух нь миний
хувь биш ээ. Түүгээр үл барам богд Хамгийг айлдагч гэтэлгэгч богд36 бээр ч:
“Үйлдвэрийг мэдэж үнэнхүү ачийг хариулах нь
Энэ хийгээд хойдод өөр, бусдын тусад үнэхээр сайн.
Үйлдвэр сайны ачийг үгүйрүүлж муугаар хариулагч хүмүүнийг
Үзэгдэлдээ хүмүүн боловч малаас дор гэж зарлигласан”
хэмээн номлосон мэт ээ.
Аргаа барсан муу доодсын ахуй ёсыг мэргэн төрөлхтнүүд маш их
муушаасан орон гэж зарлигласан болохоор одоо би гадаад, дотоод зохилдох
шалтгаан хотол чуулган бүгд дутуугүй тохиосон энэ үед тэдгээр хөгшин
эхийн зарлигийн ачийг зүрхний голд агуулж, тэдгээрийг энэ их зовлонгоос
гэтэлгэхийн тулд энэ хийгээд хойд насыг өөрийн хэргийг сэтгэх тэргүүтний
эрхэнд агшин төдий ч одуулалгүй гурван төрөлхтний мөрийн зэргийн үүднээс
өөрийн сэтгэлийг буяны барилдлагад нэгтгэн хуйлруулж үйлдэх хэрэгтэй.
Үлгэрлэвээс:

§ 2. Намган гуйлгачны үлгэр
Урьд Дэвасала (Ьеуа5а1а) хэмээгч нэгэн хүчит чакраварди хаан
байжээ. Тэр хааны эрхэн доор Жанашаса ^папаэаэа) хэмээх нэгэн өчүүхэн
хаан байв. Тэр хааны нутагт их хааныг орлогч элчин тэргүүтэн ч буй. Тэр
орноо хуврагийн аймаг хурал ч олон байдаг ажээ. Нэгэн удаа хуврагууд
хийгээд хааны элч хоёр өөр зуураа тэмцэлдэж, нэгэн тойн бээр нэг өчүүхэн
элчин ноёныг алсан тул тэдний ахуй ёсыг Жанашаса хаан Дэвасала хаанд
өргөн мэдүүлжээ. Түүний хариуд: “Өөр нэг өчүүхэн хаан болбоос түүнийг
хуврагийн аймаг сэлттэй бүгдийг ором үгүй болтол алах хэрэгтэй ч тэнд

36 Тө: де 1Ьатз сад ткЬуеп ра) Хамгийг айлдагч гэтэлгэгч богд нь Богд Зонхаба
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орших хуврагууд бидний хойчийн авралыг барих ялгавартай орон мөн
болохоор одоо тэр алуурчин тойныг барьж бидний өмнө авчир! Бид
хатуугаар цаазлана! Хаан хийгээд бусад хуврагууд амгалан суутугай!”
хэмээсэн байв.
Элч хийгээд эрхэн доорх хаан бээр ч устгаачийг эрэн сурвалжилж эс
олсон тул хуврагийн ахмад тойн тэргүүтний аминд хүрэх ойртжээ. Тэр оронд
бас хуврагуудын үлдэцээр амь зуудаг Намган (дпат дапд) хэмээгч нэгэн
гуйлгачин өвгөн байжээ. Тэр гуйлгачны сэтгэлд: “Хувраг хийгээд хааны элч
нар хэрэлдэж, элчийг алсан тойныг мэдэхгүйгээс одоо ахмад тойн үйлийг
үйлдээч нарын лагшин биенд дээр бууж байна. Тийм болохоор бурхны
шашин ч бууран доройтож, ямар ч гэм үгүй хувраг эрдэмтэн нар ч нэн хайран
байна. Би хийгээд миний эхнэр, хүүхдүүд ч үргэлж эрхэм хуврагуудын
зарлигийн ачаар амьдардаг тул ачийн хариуд би энэ биеэ өгөх цаг боллоо"
хэмээн сэтгэж, эхлээд гэргий хүүхэд тэргүүтэндээ өгүүлэхүйд, тэд хориглосон
ч эс хүч хүрэгдэж, ахмад тойн үйлийг үйлдээч тэргүүтний өмнө очиж,
шударга өгүүлрүүн: “Би бээр үргэлжид хуврагуудын зарлигийн ачаар
амьдардаг болохоор одоо эрэн сурвалжилж буй тэр хуврагийн оронд явъя!”
хэмээн айлтгажээ.
Хувраг тойд баясаж, доод хаан хийгээд элч хоёрын өмнө аваачиж
“Алаач хүмүүн энэ байна!” хэмээн тушаажээ. Элч нүгүүд тэр гуйлгачныг
байцаахад “Өмнө алуулагч элч хэрэг их үгүй байтал нэгэн тойныг алахаар
завдахуйд, би үргэлж хуврагийн зарлигийн ачаар амьдардаг нэгэн тул
хуврагийг орхиж чадалгүй элчийг алсан билээ. Өөр хэнд ч гэм үгүй ганцхан
гэмтэн нь би. Хүзүүг минь таслана уу. Гар, хөлийг минь хугална уу. Та нар
өөрсдөө айлдтугай!" гэж өгүүлснээр элч нар ч алаач нь энэ ямагт биш гэж
мэдсэн ч тэр гуйлгачин “Би алсан" гэж ам гарсан тул өөр арга олсонгүй, хэсэг
хоног баривчлаад, идээ ундаа тэргүүтнийг ч сайтар өгөөд, Дэвасала хааны
дэргэд илгээсэн бээр, хаан асууж шалгаахуйд, гуйлгачин урьд мэт өгүүлэхэд,
хаан ч “Газар дэлхийд оршигч бодисадва байна. Гуйлгачин энэ нь алаач
биш” хэмээн мэдэж, суллан тавьсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид тэргүүлшгүйгээс аваад эдүгээ хүртэл бусад амьтны
ачаар амьдарсан. Одоо ч амьтны ачаар амьдрах хэрэгтэй. Түүгээр ч үл
барам үр бурхны хутгийг амьтны ачид шүтэж олох хэрэгтэй. Түүнд эс
шүтвээс ямар мэт нэгэн угийн шалтгаан чуулганд суралцавч бурхан болох нь
байтугай их хөлгөний суудалд ч багтахгүй. Эдүгээ алиныг үйлдсэн ч болох
тул “Эдүгээ эс үйлдвэл алин цагт үйлдэнэ вэ?!" хэмээн сэтгэж, зарлигийн
ачит хөгшин эх болсон тэдгээр амьтны зарлигийн ачийг марталгүй, нэг
бүрийн ачийг санаж, тэдний ачийн хариуд энэ мэт увдисын үүднээс өөрийн
сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулж, үүнээс эс салахуй нэгнийг магадлан
үйлдье” хэмээн санах хэрэгтэй.
Тэр ч Ловон Шивалха37 бээр:
37 Тө: з1оЬ Ьроп гЫ Ьа 1Ьа. Ловон Шивалха буюу Шантидэвэ нь долоо, наймдугаар
зууны үед Энэтхэгийн хаан Гэвийнгочаагийн агь болон мэндэлжээ. Багын нэрийг
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“Ер амыныг бишрүүлж үйлдэхээс бусад
Ялгуусныг баясгах өөр арга үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт. Амьтны тусыг үйлдэхээс өөр Ялгуусан шавь
сэлтийг баясгах үлэмж тахил үгүй. Бурхан болохын уг ч амьтны тусыг
үйлдэхээс өөр сайн зүйл үгүй, үр нь бурхнаас бурханд үйлдэх уг амьтны
тусыг үйлдэхээс өөр зүйл үгүй тул амьтан бүгдийн тусыг зохиосны үр болсон
тэр бурхны хутгийг хүссээр олох бөлгөө. Тэр мэтийн бурхны хутаг нь учир
шалтгаангүй хийгээд үл зохилдох шалтгаанаас гарахгүй тул өөр лүгээ язгуур
зохилдсон шалтгааныг шалтгаант цагт нь бусад амьтны тусад магадлан
оршоох нэгэн хэрэгтэй.
Үлгэрлэвээс:

§ 3. Олхаврилүнгийн эмгэний үлгэр
Урьд Ялгуусан Далай лам Галсанжамц38 Чойнхоржал (сМоз ’кбог гдуа1)д хөлгийн жолоог залахын өмнө дашрамд нь Олхарчүцан (’о1 кЬа сИи 15бап)
руу заларчээ. Тэр үед Олхабрилүн (’о1 кМа ’Ьп 1ипд) хэмээх нутгийн аглаг
хөдөөг дайран өнгөрчээ. Тэр аглаг газрын нэгэн эмгэн олон хонь, ямаатай
ажээ. Хоньчин нь Санжаа39 хэмээгч нэгэн бөлгөө.
Тэр хоньчин Далай ламыг морилон ирэхүйд сунтагийг адис хүртэхээр
хонио зоргоор нь үлдээж гэрийн зүг ирэхүй үед хонь, ямаа нь тариаланд орж,
тариа төмс идэж буйг эмгэн хараад, байшин дээрээсээ “Санжаа! Санжаа!
Санжаа!” хэмээн чангаар гурвантаа дуудаж, “Чамд амьтнаас өөр амь зуух
шалтгаан үгүй болохоор чи амьтнаа орхиж хаана одно!” хэмээн өгүүлэв.
Тэр үед Далай лам ч эмгэний гэрийн дэргэд хүлгийн жолоог залан
соёрхон байсан тул эмгэний энэ үгийг сонсож, мэлмийгээс сувд дуслуулан,
гэгээнээсээ: "Эмгэний үнэн, үнэн. Бурхны амьдрах уг ч олон амьтны тусаас
өөр зүйл үгүй нь лавтай шийдвэр мөн тул эмгэний энэ үг маш гүнзгий увдис"
хэмээн зарлигласан ажээ.
Тэгэхлээр бид ч алин үйлдсэн үйл бүхнээ амьтныг туслахын арга
болгох хэрэгтэй. Тэгэвч хэн хэзээд анхны газрыг олохын хооронд амьтны
тусыг бодитой үйлдэх чадал нэн их үгүй. Тэр мэт үйлдсэн ч өөр, бусад
хоёуланд нь туслах нь бага тул хэсэг зуур амьтны тусыг үйлдэхийг бодитой
Шивийнгочаа гэдэг. Налиндра хийдэд сууж, тойн сахил хүртсэн ба “Бодичаръяа
Абадара”, “Бодисадвагийн сургаалийн хураангуй" тэргүүтэн туурвил хийжээ.
Тө: Ьзка1 Ьгапд гдуа т1зЬо. Галсанжамц нь Долдугаар далай лам. Тэрээр Дохамын
урд Литан гэдэг газар XII жарны шороон хулгана жил (1708 он) лагшин мэндэлж,
төмөр хулгана жил (1720 он) Манжийн Канси хааны зарлигаар Лхасын Бодалын
поврангийн алтан ширээнд суужухуй. Шороон бичин жил (1728 он)-ээс модон барс
жил (1734 он)-ийн хооронд цагийн хямрал болсноос шалтгаалж Хамгартанд морилон
соёрхов. XIII жарны төмөр морин жил (1750 он) Чинлүн хааны зарлигаар Төвдийн
засгийн эрхийг атгав. XIII жарны гал үхэр жил (1757 он) таалал төгсчээ.
9 Тө: запдз гдуаз. Санжаа нь сэрэн дэлгэрсэн буюу хоёр түйтгэрийн харанхуйгаас
сэрэн, хоёр айлдварын гэгээнээр дэлгэрсэн бөгөөд гэгээрсэн бурхан хэмээсэн үг.
бо
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гарын авлага болгон тавьж, дотроо амьтан ямагтыг санан сэтгэж, энэ увдист
анхааран авлагыг нэптэн хуйлруулж үйлдэх хэрэгтэй болой.
(1 с) Тэр хоёуланд дулдуйдаж, элдэв үлгэрийн үүднээс санах
Дээрх хоёр сэдэвд нийтэд элдэв үлгэрийн үүднээс санах нь:
Ялгуусан өөр ямагт бээр “Судрын аймаг их эрдэнэ” хэмээхүйд:
“Ай! Бодисадва ухааны зүйлд тэр мэт явах нь
Архдын газарт үл суралцахуй нөхцлийг онохын газарт бус
Алив бүхнийг айлдахын тулд бурхны номыг даган суралц!
Алимадад суралц! Эс суралцахуйд үл суралц!, түүнд суралц”хэмээн
зарлигласан мэт.
Номыг тус хэрэгт эрхлээчин бид энэ насны ертөнцийн найман ном
хийгээд хойдын өндөр язгуур, тэнгэр хүмүүний хутгийн төдийд хийгээд
түүгээр үл барам өөрийн тусад нирваан төдийг ч тусад үл хэрэглэн юун
үйлдэх вэ?! Хамаг амьтны тусад бурхан болохыг хүсэх бодь сэтгэл их
эрдэнээр бүхнийг өдүүлээд (чиг авч) дээр номлосон мэт өөрийн сэтгэлийг
буяны барилдлагад оруулах хэрэгтэй буй. Тэр мэт оруулахын цагт ч мөрийг
алагчилж үзэл үгүй нийт бурхны шашин лүгээ зохилдсон үндсээ номхотгох
ёсыг магадпах хэрэгтэй. Тэр нь энэ гурван төрөлхтний мөрийн зэргээс өөр
тусгай увдис хаана ч үгүй болохоор бага, дунд, их гурван төрөлхтний мөрд
зэргэмжээр суралцах хэрэгтэй.
Үлгэрлэвээс:

§ 4. Эрдэнэ цэвэрлэх үлгэр
“Лодойжамц бээр айлтгасан судар (Ыо дгоз гдуа т1зИоз гМиз раЧ тб о )”аас:
“Эрдэнийг цэвэрлэх ёсонд мэргэн төрөлхтөн огоот арилаагүй
(цэвэршээгүй, орч) нэгэн эрдэнийг аваад, анхан давстай шорвог усаар
дэвтээж, үстэй цэмбээр арчдаг. Тэгээд хир нь өчүүхэн нимгэрвэл (бүдүүн хир
нь арилбал, орч) зэсийн шүүсэнд дэвтээж, ноосоор арчина. Түүний сүүлд
хирийн ихэнх нь арилахад манчингийн шүүсээр дэвтээж, маш их зөөлөн
торгоор арчиж цэвэр тунгалаг болгодог” гэж номлосон мэт ээ.
Тэр ч Их ловон Сараха40 бээр:
“Энэ сэтгэл ямагт бүхний хөрөнгө болой.
Эл алинаа тачаах хийгээд нирваанаа одохуйд
Үр ямагтыг хүссэнчлэн шагнан зохиогч
Эрдэнэ мэт тэр сэтгэлд мөргөмүй" хэмээсэн хийгээд
“Байгаль дэлхийн гүнээ оршигч усан
Булай буртаг хир үгүй орших мэт
Балай нисванисын дотор өөрийн сэтгэлийг
40 Сө: ЗагаИа. Сараха нь Энэтхэгийн нэгэн их бүтээлч, мэргэн номт
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Бузар хир үгүй түүнчлэн оршуул!" хэмээсэн ба
Ловон Чойдог41 бээр ч:
“Сэтгэлийн өвөрчлөл тод гэрэл мэт ээ
Сэвтээгч хир нь гэнэтийн амуй”
хэмээн номлосон мэт амьтан бидний сэтгэл хийгээд бурхны бэлгэ
билиг хоёрыг ахуй ёсны гэнэтийн хирээр халдаах, эс халдаах төдийгөөс бус
сэтгэл өөрийн мөн чанар өвөрчлөлөөр гэрэл тодрохуй лугаа ялгамж үгүй ба
гэнэтийн хир нүгүүдийг
“Шалгадгийн тийн тайлбар”42-аас:
“Мөнх ямагтын тулд буюу аргагүйн тулд
Мөн эс бөгөөс аргыг мэдэхгүйн тулд”
хэмээн номлосон мэт бодитой мөнх мөний хувиас тэвчиж болохгүй ч
бус, эсвэл мөн чанар мөнх бус мөн ч тэвчиж үйлдэхүй ерөндгийн арга
үгүйгээс ч биш, бас арга байвч тэр аргыг мэдэхгүйн эрхээр ч тэвчиж чадахгүй
бусын тулд болой.
Тэр ч “Шалгадгийн тийн тайлбар”-аас:
Түйтгэр хийгээд гайхамшигтай гарсан шүтээн бүхэн
Тохирон үл таарах зүг лүгээ сэлт мөний тулд
Тэр ямагт бясалгалаар ариусах болохын тулд
Тэгээд зарим нь цувралыг барах болно” хэмээн номлосон мэт.
Тэвчигдэхүүн алин хийгээд алин ч ерөндгийн шалтгаан лугаа учирваас
магад тэвчин чадах шүтэн барилдлагын жамтай мөн болохоор тэвчих ёс ч
анх давстай шорвог ус мэт үхэл, мөнх бусыг сайтар бясалгаснаар өөрийн
олсон энэ шүтээн өнө удаан оршихгүй түргэн эвдрэх ёсыг магадлаваас хойд
наснаа тустай аргыг үстэй цэмбээр арчих мэт дөрвөн хүч43-ний наманчлал
боолт тэргүүтний үүднээс урьд хураасныг арилгаж үйлдээд, хойшид аминд
тулавч үл үйлдэхийг тангараглахын үүднээс үйлийн учир шалтгааны авч,
орхихуйг ёсчлон үйлдэхийн үүднээс бага төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийг
өөрийн үндсэнд илт үйлдэж, энэ насанд тачаах тачаал тэргүүтэн сэтгэлийг
сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ эрдэнийн дээрх бүдүүн хирийг арилган үйлд!
Түүний хойно зэсний шүүс мэт орчлонгийн гэмүүдийг сайтар санаж,
ноосон цэмбэ мэтийн гурван суртаалаар минивхийлэн барих нисванис

41 Тө: $1оЬ ф о п сЬоз дгадз. Ловон Чойдог. Ертөнцийн зургаан чимгийн нэгэн шалгадаг
ухааны чимэг болсон энэ ловон нь зургадугаар зууны үед Энэтхэгийн өмнө зүгийн
Ганзинагара хэмээх орноо бярманы язгуурт эснэсэн. Ловон Чоглангийн шавь бөгөөд
"Шалгадаг бүхний хураангуй”-г гурван удаа сонсоод, шалгадаг ухааны тааллын
тайлбар шашдир “Шалгадгийн тийн тайлбар", "Тийн магадлахуй", "Ухааны дусал"
тэргүүтэн шалгадгийн долоон аймаг шашдир туурвиж, Чоглангийн “Шалгадгийн гол
шүн"-г тайлбарласан их ловон билээ.
Ловон Чойдогийн туурвисан шалгадаг ухааны оньсыг тайлбарласан гол шүн
3 Тө: 5к)Ьз ЬгЫ. Дөрвөн хүч нь шүтээний хүч, тийн уйслыг гаргахуйн хүч, гэмээс жич
буцах хүчин, хотлоо ерөндөгт одохуйн хүч болой.
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тэргүүтэн нарийн хирийг сайтар арилгаж үйлдэх дунд төрөлхтөн хийгээд
нийтийн мөрүүдийг өөрийн үндсэнд илт үйлд!
Түүний хойно манчингийн шүүс мэт өөрөөс бусдыг энхрийлэх бодь
сэтгэл их эрдэнэ лүгээ зөөлөн торго мэт зургаан баримад, дөрвөн хуран
мэдэхүй тэргүүтэн ялгуусны шавь нарын явдалд суралцаж, өөрийг энхрийлэн
барих тэргүүтэн маш их нарийн хирийг арилгаж үйлдэх тэр их төрөлхтний
мөрийг өөрийн үндсэнд илтэд үйлдэж, эцэст нь хир бүхэн лүгээ хагацвал
сэтгэлчлэн эрдэнэ хэмээн өгүүлэх мэт гэмийн хувь бүхнийг дарж, эрдмийн
хувь бүхнийг огоот бүрдүүлсэн үр гурван лагшны хутагт өөр ямагт сайтар
оршиж, бусад амьтан бүгдийг ч өөр ямагт алинд заларсан тэр сайн мөрд
хэзээд огторгуй бусдад үл урвахуй болтол байгуулж үйлдэх болой.
Бас бид нар буяны барилдлагад орохын цагт увдис гурван төрөлхтний
мөрийн зэрэгт үе дарааллын ёсоор орох хэрэгтэй. Хэрвээ бага, дунд хоёрын
мөрийг оюунаар сайтар судлал үгүй, “Их төрөлхтний мөрийн зэрэг нь бурхан
болохуй дөт зам мөн” гэж учир шалтгаан болгон үйлдэж, их төрөлхтний мөр
ямар нэгнийг шамдавч их төрөлхтний мөр үндсэнд төрөх нь байтугай бага,
дунд төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөр ч үндсэнд төрөхгүй. Ийм болохоор
гурван төрөлхтний алины ч дотор багтахгүй, энэ насыг ганд нь өнгөрөөхөөс
бус өөр, бусад хоёрын алин хэргийг ч бүтээж чадахгүй, зохисгүй нэгэн
болмуй.
Үлгэрлэвээс:

§ 5. Буганд тачааж, бусад ан авлах хувь дутсан анчны үлгэр
Урьд Даваасэнгэ хэмээх хааны цэцгийн хүрээлэн дотор нэгэн зэрлэг
гахай ирэхийг цэцгийн хүрээлэнгийн сахиул анчины хөвгүүн харжээ.
Тэр гэртээ ороод гэргий, хүүхдүүддээ: "Би зэрлэг гахай алж махыг нь
авчирна. Та нар мах чанах бэлтгэл хий!” гэж өгүүлээд, нум сумаа авч гаран
оджээ. Тэгээд зэрлэг гахайг алахаар хойноос нь нэхэхүйд зэрлэг гахайн
тамир барагдаж, баригдах шахамдахуйд, тэр зэрлэг гахайн урдаас нэгэн
хүдэр гарч, сунан давхихуйд тэр анчны хөвгүүний сэтгэлд: “Зэрлэг гахайг
барьж болохоор боллоо. Тэгэвч энэ зэрлэг гахайн мах төдийгөөс бус арьс, үс
алийг нь ч хэрэглэхгүй. Тийм бөгөөс энэ хүдрийг хөөн барьж чадвал мах,
арьс, үс тэргүүтэн аль талаасаа ч хэрэггэй байна” хэмээн сэтгэж, хүслээр
болихыг мэдэхгүй тэнхээ нь тасарсан зэрлэг гахайг орхиод, хүдрийг тэнхээг
нь тасартал өмнө мэт хөөснөөр тамир нь барагдаж, баригдах шахамдахуйд,
түүний өмнөөс хүч, бие томтой нэгэн буга гарч, сунан давхихуйд, анчны
хөвгүүн өмнө мэт хүсэл нь ханахыг мэдэхгүй “Энэ бугыг барьж чадвал
хүдрийг бодвол мах, арьс, яс гурвуул хэрэгтэй бөгөөд би олон хүүхэдтэй тул
энэ буганаас ч ашиг ихтэй их баярламаар байна” хэмээн сэтгэж, тамираа
барсан тэр хүдрийг орхиж, бугыг хөөснөөр тэр буга гүн зузаан ой шугуйд орж,
хаашаа явсан нь мэдэгдэхгүй болов.
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Өөрөө ч гэртээ очих замаа олохгүй 7 хонож, ойд ганцаар аймшигтай
болон хоцров. Тэгээд нэгэн цагт тэр ой дахь нэгэн булгаас бярманы нэн
үзэсгэлэнтэй агаад сэтгэлд зохистой нэгэн охин алтан хумх барьж, ус
авахаар ирэхэд анчны хөвгүүн баярлаж, тэр охины дэргэд гүйж очоод,
“Ойгоос хот орох замыг зааж өгөөч!” хэмээн гуйхад охин хариу хэлэлгүй усаа
аваад түргэн одсон тул тэр шөнө ч энэ ойд гагцаар хоцров.
Анчны хөвгүүн “Энэ охин маргааш яав ч ус авахаар ирнэ. Чингэхээр
даагаа нэхнэ” хэмээн сэтгэж хүлээв. Маргааш охин ус авахаар ирэхүйд,
охины дэргэд яаран очиж, өмнийн түүхээ өгүүлж, “Хотод хүрэх замыг зааж
өгөөч!” хэмээн түүнд зовлонгоо тоочин өгүүлэхэд, охин газар дээр ахуй
бодисадва болохоор түүний аргаа барсныг харж, энэрэл нь төрж, нэгэн атга
өлзийт өвс тарнидаж өгөөд, “Үүнээс нэгнийг хаяж одвоос хотод хүрэх замыг
олох болно” хэмээн өгүүлж өмнө мэт түргэнээ буруулан зугтахад түүнийг эс
олов.
Тэгээд анчны хөвгүүн өлзийт өвсийг орхин одсоор замаа олоод, хотод
ойртон ирэх үед хүүхдүүд нь “Аав зэрлэг гахайн махтай ирнэ” хэмээн сэтгэж,
бүтэн 7 өдөр, шөнө болж, зарим нь гал түлж, ус буцалган, зарим нь байшин
дээрээ гаран "Аав мах авчирч байна уу? үгүй юу?” хэмээн харуулдаж бүгд
хүлээж ядан өлсөцгөөж, “Аав мах авчирвал их мах иднэ" хэмээн сэтгэж байв.
Тэгээд хүүхдүүд нь түүний ирэхийг харж, “Олон хоносон болохоор их
махтай ирсэн дээ" хэмээн сэтгэж, бүгд баяр хөөр болцгоож байв. Тэгээд эцэг
нь дэргэд нь хүрч ирэхэд, өчүүхэн ч мах үгүй, харин өөрөө өлсөн зовж, маш
аргаа барсныг нь хараад, горилол барагдаж, урам нь хугарсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч цаг нэгнээ буга мэт их төрөлхтний мөрд
гөрөөлөлгүйгээр зэрлэг гахай мэт үхэл, мөнх бус тэргүүтэн бага төрөлхтөн ба
нийтийн мөрийг ч болгоон мэдэж, тэр ямагтыг анхааран авахуйг зүрхэн
болгон үйлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ ямагтыг анхны үйлийг эрхшээгч бодгаль
доодсуудын анхааран авлагын төдий нэгэнд ухаж, бясалгалыг үнэ цэнэ үгүйд
үйлдээд, бага, дунд хоёр ба нийтийн мөрд анхааран авлага алиныг ч үйлдэл
үгүйеэ асрахуй, нигүүлсэхүйн ямар мэт нэгэн зорилго тавьсан ч өөр ямагтыг
алжаалгах төдийгөөс бус үндсэнд асрахуй, нигүүлсэхүйн онол гарахгүй
бөлгөө.
“Бодичаръяа-Авадара”44-гаас:
“Амьтан тэдгээр нүгүүд өмнө нь
Асран нигүүлсэхүй сэтгэлийг өөрийн төлөө ч
Адаглаад зүүдэндээ ч үзээгүй атал
Алин бусдын төлөө хаанаас төрөх!" хэмээн номлосны тулд болой.

44 Тө: зруос! ]ид. “Бодичаръяа-Авадара" нь Шантидэва гэгээн туурвисан, бодь явдалд
орохыг үзүүлсэн шашдир. Анх эл шашдирыг ойрадын номт мэргэн бандида ЧойгүОдсэр орчуулж, хэлэн жилийн өмнө Гандан хийдийн гавж, доктор Булган ламтан,
өмнөх орчуулгыг хадварлахын ялдраа тухайн зохиолын шинэчилсэн орчуулга,
тайлбарын орчуулга сэлтийг үйлдэж, олны хүртээл болгосон буй.
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Бас зарим нэгэн анх бага төрөлхтний номын аймагт анхааран авлагыг
баясгалантайгаар үйлдэж, үндсэнд мөнх бус тэргүүтэн онол төрөх ойртох
үед “Үүнийг хэдий чинээ бясалгавч муу заяанд төрөхийн үүдийг хаах
төдийгөөс бус орчлонгоос ноттой тонилох төдий нэгэн гарахгүй. Тийм
болохоор орчлон бүхнийг тэвчих нирвааныг олох арга болсон дунд
төрөлхтний мөрийг бясалгаваас сайн” хэмээж урьдын мөнх бус тэргүүтэн
бага төрөлхтний сайн анхааран авлагыг орхиж, дундын мөрд орж үйлдэх;
бас дунд төрөлхтний анхааран авлага өчүүхэн төдий нэгэн ойртоход,
“Түүнийг хэдий чинээн бясалгасан ч нирвааны хутаг олох төдийгөөс бус
хамгийг айлдагчийн хутгийг олж чадахгүй. Тиймээс их төрөлхтний мөрд
анхааран авлага нэгнийг үйлдвэл баясгалантай болно” хэмээж, бас тэр
ямагтыг бүхэлд нь орхиж, өндөр их мөрийг нэхэж үйлдэх боловч урьд хоёр
үндсэнд төрөх нь хялбар, урьд тэр хоёр үндсэнд эс төрвөл хойдох үндсэнд
төрөх нь маш их бэрх тул тэр үндсэнд хаанаас ирэх вэ?!
Тэр нь буяны барилдлага үйлдэх ёсны горим алдагдсан тул үндсээ
сүйтгэж, өөр бусад хоёулын тус хэрэг их буурах болох юм.
Үлгэрийн тэдгээр утгыг ч тус тусад нь ялгаваас анчны хөвгүүн нь бид
нартай адил. Хааны цэцгийг хүрээлэн нь бидний үндсэнд буй номд бишрэх
сүсэг лүгээ адил. Түүнд эргэлдэгч зэрлэг гахай нь мөнх бус тэргүүтэн бага
төрөлхтний мөр, хүдэр нь дунд төрөлхтний мөр, буга нь их төрөлхтний мөр
нүгүүд лүгээ адил. Бярманы охин нь бидэнд мөрийг эндүүрэлгүй үзүүлэгч
буяны багш садан лугаа адил. Анчны хөвгүүний эхнэр, хүүхдүүд нь зургаан
зүйл амьтан лугаа адил. Тэдгээр ядууран зовлонтой байгаа нь амьтан
амгалангаар ядуурч, зовлонгоор аргаа барсантай адил. Тэд “Аав мах
авчирна" хэмээн их горидон харуулдаж үйлдэх нь амьтан нугууд бээр
биднийг “Энэ увдис гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт анхааран авлагыг
эцэст хүрэх нэгнийг үйлдэж, үр тэнцэшгүй хутгийг олбоос хөгшин эх амьтан
бид бүгдийг ч орчлонгийн зовлонгийн их далайгаас татаж, тэр мэтийн дээр
үгүй хутагт цаг хэзээ нэгнээ байгуулах буй” хэмээн их горилолыг ч өдөр,
шөнө цаг үргэлжид үйлддэг хөвгүүд нь мах горилон харуулдах тэр мэт болой.
Хэрвээ бид дээр өгүүлсэн гадна, дотны шалтгаан алины талаас ч тэдгээр
хөгшин эхийг тэдгээр зовлонгоос гэтэлэх ялгамжтай (өвөрмөц) чадал
байсаар байтал тэдгээр хөгшин эх урьд өөрт тус хүргэсэн ачыг нь мартаад,
энэ насны муу үйл ямагтад тачааж, тэднийг тэр мэтийн амгалангийн хутагт
байгуулах чадал нэгэн эс гарах бөгөөс эл.
Ловон Шивалха бээр:
“Айн эмээж ийш, тийш ширтээд
Авралыг дөрвөн зүгт харуулдан үйлдэхүйеэ
Аврал ч дөрвөн зүгт байхгүй ахул
Аврал дутаж бүхнээ сэтгэл гансрана.
Алин тэр орон авралт бус болбоос
Ай! Би тэр цагт юун үйлдэх!”
хэмээн номлосон мэт. Эх бээр энэ зовлонгоос гэтэлгэхийн эгээрлийг
түүний хүүд үйлддэг мөн боловч, “Энэ хөвгүүний үйл явдал нь энэ мэт нэгэн
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байна” хэмээн ихэд сэтгэл уйсахуй төрж, урьдын зовлонгоос нэн үлэмж олон
зовлонд хөтлөн үйлдэх нь анчны хөвгүүн бээр ч мах ч үгүй, гар хоосон
ирэхүйд хүүхдүүд нь урам хугаран зовсонтой адил болой.
Бас бид
үлгэрлэвээс:

гурван

төрөлхтний

мөрийн

зэрэгт

орох

хэрэгтэй

нь,

§ 6. Монгийн тойн Лувсанцүлтэм галбинга шувуу барьсны ачаар
Жүд дацанд суусан нь
Энэтхэг хийгээд Төвдийн өмнөд Мон 45 орноо галбир хэмжээ нь
төвдийн хүүрзгэнээс өчүүхэн төдий, үсний өнгө ч түүнээс өчүүхэн хар, дуу нь
нарийн урт, маш их яруу агаад амьтан алин бээр сонссон ч сэтгэлд нь
баясгаланг төрүүлэгч галбинга хэмээх нэгэн жигүүртэн буй.
Тэр шувууг барихад нэн бэрх агаад түүнийг барихыг хүсвэл өмнө нь
биеийн галбир нь тахиа лугаа адил бор нугас (сойр ч гэдэг) хэмээх шувууг
барих хялбар тул түүнийг барих хэрэгтэй. Тэр шувууг барьсны дараа түүний
бие нь тодорхой харагдах нэгэн сайн толь бүтээж, бор нугас, толь хоёроо
авч, галбинга шувуутай ойд хүрч, бор нугасыг толины өмнө дүрс нь сайн
харагдаж байхаар байрлуулах хэрэгтэй.
Бор нугас толинд туссан дүрсээ харж, ерийн дуу лугаа адил үгүй их
уйтгарлахуй дууг тасралтгүй дуурсгахуйд түүнийг галбинга сонсоод өөрийн
эрхгүй татагдаж, хүмүүн тэргүүтэн буйг ч анхаарал үгүй ирж буудаг. Тэр үед
алин хүссэн аргаар галбингыг барьж чадах бөлгөө. Энэ бор нугас хэмээх
шувууг эрхэм зарлиг нэгнээ бидний төвдийн эр тахиа хэмээх гэрийн тэжээвэр
шувуу гэж таниулсан байдаг ч бор нугасыг тахиа хэмээсэн үес нэгэн байхаас
бус бор нугас нь тахианаас өөр шувуу болох нь илт.
Өмнө гарсан үлгэр мэт бид нар ч галбинга мэт их төрөлхтний мөрийг
өөрийн үндсэнд төрүүлэхийг хүсвэл анх барихад хялбар бор нугас мэтийн
мөнх бус тэргүүтэн бага төрөлхтний хийгээд нийтийн мөрд ноттой нэгэн
анхааран авлага үйлдэх бөгөөд тэр ч бор нугас буй төдийхнөөр галбингыг
барьж чадахгүй тул түүний сүүлд бор нугасны дүрс харагдах нэгэн толь
хэрэгтэй мэт орчлонгийн гэм алдал тэргүүтэн дунд төрөлхтний ба нийтийн
мөрийг өөрийн үндсэнд төрүүлж үйлдэх, түүний хойно бор нугас ба толь
хоёрт шүтэж галбингыг өөрийн эрхгүй эргэлдүүлэх мэт бага, дунд хоёр
хийгээд нийтийн мөрд завсарлал үгүй туршлага сайтар гарваас тэр хоёрт
шүтэж, шамдал хичээл их дулдуйдалгүй асрахуй, нигүүлсэхүйн нөлөө,
тусгалыг тэтгэсэн төдийхнөөр зэргэмжээр галбинга мэтийн их төрөлхтний
мөрийн онолыг илт болгож, галбингын эгшиг мэтийн хамгийг айлдагчийн
бэлгэ билгээр амьтдын зүрхэнд баясгаланг үүсгэж үйлдэх болой.

45

Тө: то п . Мон нь Өмнөд Төвдийн нэгэн нутаг.
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Тэр галбинга ч маш их яруу дуутай агаад үргэлж донгоддоггүй,
эсэргэнэ цаг46-ийн луун дуу гарснаас хойш зуны турш хийгээд бас зарим цагт
дуугардаг амуй.
Урьд Жүдмад47-д Монгийн тойн Лувсанцүлтэм хэмээгч нэгэн байжээ.
Тэр Монгийн маш ядуу нэгэн бөгөөд Монгийн Жүд дацанд суух хүсэл ихтэй ч
эд хэрэглэл үгүй тул сууж үл чадахуй үес нэгнээ хоёр галбингыг барьж,
төвдийн Самъяа48 хийдэд ирж, хоёр галбингыг өнө удаан донгодуулахад
маш их яруу дуу дуурсгаснаар тэр дууг Самъяагийн хүмүүн бүхэн сонсож,
баярлан түүний буй газар ирж, цай, замбаа, зоог тэргүүтнийг өгөгч олон
гарвай. Галбинга нь Самъяагаас бусад орон газар дуугардаггүй байна.
Тэгээд Лхас49-д ирэх тэр үед далай лам Цүлтэмжамц50 алтан ширээнээ
эрхшээн соёрхсон цаг болохоор тэр Лувсанцүлтэм бээр ч мөн мөргөхөөр,
Бодалын ордон51-д хүрээд суух өөр газар үгүй тул тэр бээр зүүнтээ нь суухад
нэгэн донэр52 бээр бүгдэд: “Онцгой ямар өргөлийг өргөхийг шийдэж байна?"
хэмээн асуухад “Би галбинга өргөе!" хэмээжээ.
“Тийм бол чи өөрөө өргөгтүн!” хэмээн айлдаад, голын мөргөлчдийн
өргөлийг өргүүлэл үгүй хойшлуулж, бэлгэ дэмбэрэл бодон, түүнийг илгээж,
тэр бээр галбингаа ч өргөхүйд их шан хишиг хайрлажээ. Бас нэг галбингаа
тэр үеийн Жанзэ хамба (Ьуапд г1зе ткЬап ро) ширээт Жамбалцүлтэмд
өргөхөд, цай тэргүүтэн зоогийг соёрхжээ. Өмнө, хойно хоёр удаа шан авсан
зүйлсээр Жүдийн бадар(гдуис! раТ 1Ьипд Ьгес1)-ын үнэ арван гурван лан мөнгө
тэргүүтэн эдлэлүүдийг олж, түүгээрээ Жүдэд суусан билээ” хэмээн түүний
номлолоос бодитой сонссон.
Бид гурван төрөлхтний мөрд дараалан орох хэрэгтэй нь, Үлгэрлэвээс:

§ 7. Харцагаар дамжуулж гөрөөс авлах арга
Зарим оронд анд мэргэн анчид гөрөөс авлах үед анх харцага шувууг
барьдаг. Харцага нь бусад шувуудаас хүч чадал ихтэй, баатарлаг бяралхуу
тул “Бусдын хорлол үл ирнэ” хэмээн бодож, айл амьтны ойр буюу хад,
модны оройд өндөр бус газар үүрээ засдаг тул хүмүүн барихад хялбар ажээ.

46 Тө: 505 да’| Ьи5.Эсэргэнэ цаг нь хавар зуны зааг дулааны улирал
47 Тө: гдуис! 5тас1. Жүдмад нь аг тарнийн хурлын дацан хийд
48 Тө: Ьөатуаө. Самъяа нь Ловон Бадамжүнай тэргүүтэн мэргэд номын хүчээр
тэтгэсэн хийд орон
49 Тө: 1Ьа 5а. Лхас нь тэнгэрийн газар орон хэмээсэн үг бөгөөд Төвдийн нийслэл хот.
50 Тө: 1эЬи1 кЬпт гдуа т*5Ьо. Цүлтэмжамц нь аравдугаар Далай лам бөгөөд
аравдугаар жарны гал хулгана жил (1816 он) Хамын Литанд мэндэлжээ. Усан хонин
жил (1823 он) алтан хумх хутгаж Далай ламын дүр хэмээн тодруулж, алтан ширээнд
залав. Гал тахиа жил (1837 он) таалал төгсөв.
51 Тө: ро 1а 1а. Бодалын ордон нь Далай ламын саатан морилох Лхас хотын нэгэн
ордон.
52 Тө: доп дпуег. Донэр нь шадар бараа бологч, ойр шадар үйлчлэгч
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Барих цагтаа харцагын зулзага буй үүрний дэргэд очиж, улаан мах
харуулахад, мах буй газар зулзага ирэхэд нь тэр даруйд барьж, хэсэг зуур
хөлийг нь аргамжаагаар аргамжин зэргэмжээр дасгаж, өөр зүгт их
явуулдаггүй амуй.
Хэрвээ явсан ч ойр зуурын өндөрлөг газар суухаас бус нүдэнд
харагдахгүй газар хол газар тэргүүтнээ үл явна. Тэр үед эзэн бээр нэгэн
улаан махыг авч, огторгуйд эргүүлэн авахаар нисэхийн цагт нь “аргаа аргаа”
хэмээн өгүүлсэн даруйд мөрөн дээрээ суулгаж дасгадаг байна. Тэр мэт
сайтар дассан цагт гөрөөс авлахаар одох үедээ харцагаа авч, гөрөөсний
сүрэг рүү илгээхэд тэр шувуу маш их гавшгай ажнай мөн тул тэр даруйд
нисч, нэгэн гөрөөсний толгойд буун асч, нүдийг далавчаар бүтээн суухуйд
зарим гөрөөс хаа явахаа мэдэхгүй үсрэн халилд унаж үхмүй. Зарим нь тэр
дороо эргэлдэж, тархи нь эргэж хэвтнэ. Тэр үед анчин бээр алин хүссэнээр
намнадаг ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч анх улаан мах мэт бага төрөлхтөн хийгээд
нийтийн мөрд нэгэн сайн анхааран авлагыг үйлдээд, үүнийг үндсэндээ
төрүүлэхийн арга ямагтыг хийх хэрэгтэй. Энэ мэт нэгэн үндсэнд засвар үгүй
төрвөөс түүнд шүтэж харцага мэт дунд төрөлхтний мөр, бас тэр мөрд шүтэж,
гөрөөс мэт их төрөлхтний мөрийг үндсэндээ ихээр төрүүлэхэд хялбар байх
амуй.
Тийм боловч улаан мах буй төдийхнөөр болохгүй. Түүнд шүтэж
харцагыг барих арганд үл хичээвээс харцагыг барьж эс чадсаар бага
төрөлхтний онол төрсөн төдийхнөөр дунд төрөлхтний онол эс төрөх мөнөөс
эл дунд төрөлхтний онолыг төрүүлэхийг хүсвээс магадтай дунд төрөлхтний
зорилгыг тэтгэх хэрэгтэй амуй.
Тэгсээр харцагыг барьсан төдийхнөөр гөрөөсийг барьж үл чадах учир
харцагыг барьсны дараа түүнд шүтэж, гөрөөс барих арганд шамдах хэрэгтэй
мэт их төрөлхтний онолыг үндсэнд төрүүлэхийг хүсвээс дунд төрөлхтний
онол төрсөний дараа асрахуй, нигүүлсэхүйн зорилгыг тэтгэх хэрэггэй мөн
амуй.
Бас бид гурван төрөлхтний мөрд зэргэмжээр орох хэрэгтэй нь
үлгэрлэвээс:

§ 8. Халхлагч модонд шүтэж, бусдын эдийг авах арга
Биедээ зүүж бусдад үл үзэгдэн, эд агуурс олныг олж болох халхлагч
мод53 хэмээх нэгэн гайхамшигтай эд буй бөлгөө. Түүнийг олохыг хүсвээс тэр
нь хэрээ шувууны үүрэнд байх тул хэрээний үүрийг олох хэрэгтэй. Харин
хэрээний үүр нь ч аглаг тал газар тэргүүтэнд байх ба түүнд халхлагч модон
байдгийн эрхээр бусдаар үргэлж олж чадахгүй юм. Түүнийг олохуйд
өвөөлжний эрчилсэн хас хэмээх нэгэн өдийг олох хэрэгтэй ажээ. Өвөөлжний

53 Тө: здпЬ зЫпд. Халхлагч мод нь ад тотгорыг хариулагч мод
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эрчилсэн хас хэмээх нь өвөөлжний долоон дэгдээхийн дотор нэжгээд
нэжгээд байх тул анхан өвөөлжний долоон дэгдээхийн үүр нэгнийг олж,
тэгээд тэр долоогоос нэг нэг өд авч тэдний аль нь эрчилсэн хас гэдгийг үл
мэдэх тул түүнийг мэдэхийн тул шинжпэл хийх хэрэгтэй.
Шинжпэх ёс нь ч усны эхэнд очиж, өд бүрийг урсгал усанд хийхэд
бусад өд усанд урсан одмуй. Эрчилсэн хас хэмээх өдийг ус доош урсгаж үл
чадах ба дээш гэдрэгээ урсгал сөрөн ирэх амуй. Тэр мэтийг өвөөлжний
эрчилсэн хас хэмээх өд гэж мэдээд, түүнийг авч хэрээний үүр буй зүгт хүрч,
үргэлж хэрээний үүр буй үед хэрээний дуу дуулдахаас бус хэрээ өөрөө
ноттой үл үзэгдмүй. Тэр үед тэр өдөнд дулдуйдаж, хэрээ, үүр лүгээ сэлтийг
сайтар үзэж, түүний дараа хэрээний үүрнээс халхлагч модыг олох болно.
Тэгээд халхлагч модоо авч Лхас тэргүүтэн худалдаачин хурсан их зээлд хүрч
бусдын ямар мэт эдийг авсан ч халхлагч модоо авсаар явбаас бэлгэ билгийн
мэлмийтнээс бус өөр хүмүүс хэн ч үл харах тул өөр, бусдад тустай элдэв
эдийг авч болно.
Энэ үлгэр мэт бид ч өөр, бусад амьтан бүхний тусыг эцэст хүргэх үр
бурхны хутаг тэр ямагтыг хүсэн хүрэх хэрэгтэй амуй. Түүний өмнө халхлагч
мод мэт их төрөлхтний мөрийг өөрийн үндсэнд илт болгох нэгэн хэрэгтэй.
Түүний өмнө хэрээ шувууны үүр мэт дунд төрөлхтний мөрд одох хэрэгтэй.
Түүний өмнө өвөөлжний эрчилсэн хас хэмээх өд мэт бага төрөлхтөн хийгээд
нийтийн мөрийг өөрийн үндсэндээ илтэд болгох нэгэн хэрэгтэй амуй.
Эрчилсэн хас хэмээх өдийг эс олох хүртэл хэрээ шувууны үүрийг олж
чадахгүй. Тэр үүрийг олох хүртэл халхлагч модыг олж чадахгүй. Түүнийг эс
олбоос бусдын бодитой эд тэргүүтэн эс өгснийг юун хүссэнээр олж авч
чадахгүй мэт өчүүхэн төрөлхтний онол эс төрөх хүртэл дунд төрөлхтний
мөрд анхааран авлага ямар мэт нэгнийг үйлдсэн ч онол үндсэнд үл төрөх
болно. Түүнчлэнхүү дунд төрөлхтний онол үндсэнд эс төрөх хүртэл их
төрөлхтний мөрд анхааран авлагыг үйлдсэн ч их төрөлхний онол үл төрмүй.
Тэр эс төрвөөс үр бурхны хутгийг ямар мэт хүссэн ч үл олох болохоор өөр,
бусдын хэрэгт бурхны хутгийг олохыг хүсэгч нар бээр увдис гурван
төрөлхтний мөрийн зэрэгт горимыг эндүүрэлгүй суралцах хэрэгтэй мөн
болой.
Бас бид гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан орох хэрэгтэй нь,
Үлгэрлэвээс:

§ 9. Доёд үнэг чоныг номхруулсан ёс
Урьд нэгэн аглаг зэлүүд газар олон үнэг амгалан тайван орогнон
байжээ. Нэгэн удаа тэр зүгт Барваа хэмээгч чоно ирж, насад тэдгээр үнэгний
зулзагыг идэж хөнөөх болжээ.
Түүнд нь үнэгнүүд ч өслөн хорсож бүгдээр зөвлөлдөөд “Бидний үрсийг
алагч Барваа хэмээх чоно нь маш их гутамшигтан мөн тул түүнийг алах ямар
арга байна" хэмээн өөр зуураа өгүүлэлдэн ахуйд, тэдний дотор арга ухаанд
үлэмж мэргэн Доёд хэмээх нэгэн үнэг ийн өгүүлрүүн: "Би хөгширсөн
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болохоор алагдсан ч гарз юун. Бидний нялх залуу үрсийг тэр идэж, гутаан
буй тул би түүнийг ямар ч гэсэн дийлэх нэг арга хийсүгэй!” хэмээн
номхруулахаар ам авчээ.
Тэгээд Доёд үнэг айлын гэр орчмоор очиж, торх дүүрэн хивэг, зуух,
тогоо тэргүүтнийг авч, нэгэн хадны агуйд гал түлж, хивгээ буцалган суухуйд
Барваа чоно ч тэнд ирж, үнэгний дэргэд ирээд, “Чи энд юу хийж байнам?”
хэмээн асуухуйд, үнэг өгүүлрүүн: “Би энд хивэг буцалгаж байна аа”
хэмээжээ. Чоно “Түүнийг буцалгаж юу хийнэ?" хэмээхүйд, Доёд өгүүлрүүн:
“Үүнийг буцалгаж, энэ халуун зутанг чээж, бөгс, биеийн дунд хэсэгт сайтар
жонхуудан наагаад, нэгэн сүүдэр газар очиж хатаавал түүний хойно алин
хүссэн хоол амар хялбар олдох болно” хэмээжээ.
Чоно нь билиг үгүй, хүсэл шунал ихтэй болохоор “Тэгвэл би ч тэр мэт
болохыг хүсч буй тул эхлээд намайг тэр мэт болгож, нэгэн сүүдэрт аваач!”
хэмээхэд, Үнэг өгүүлрүүн: “Махчны хаан та тэр мэт таалж байвал муу боол
би юу хэмээн өгүүлэх билээ” хэмээж, түүний бүх биед хивгийн зутан
битүүлэн түрхэж, нэгэн сэрүүн сүүдэр орхиод, үнэг хаа очихоо мэдэгдэлгүй
зугтаан оджээ.
Тэгээд дараа нь чонын бие хатахуйд бие нь хивэг наалдан барилдаж,
маш их шаналан эмгэнээд, хумсаараа маажин цэвэрлэхэд олон шарх гарч,
цус нь гоожоод их зовжээ. Дараа нэг усны дотор орж, наалдсаныг дэвтээн,
хивэгний наалдас өчүүхэн сулрах үед үнэгэнд хорсож, түүнийг алахаар эрж
очтол, “Чоно үхээгүй байна. Намайг ална даа!” хэмээн өчүүхэн айсаар
"Эдүгээ түүнийг алах нэг арга зохиоё!” хэмээн сэтгэж, нэг их халил гуун
амсар дээр нэгэн их тавилгана мод буйгаас нэгэн бөөм хэсгийг барьж, халил
уруу татан, татан буйн дүр байдлыг үзүүлэн байтал чоно ч тэнд ирж, “Чи
миний биеийг хивгээр нааж, би үхэх шахав” хэмээн өгүүлэхүйд, Үнэг
өгүүлрүүн: "Тэр чинь би биш. Бидний язгуурт хивэг буцалгагч үнэг хэмээх
нэгэн байдаг. Тэр байх аа! Би бол тавилгана татагч хэмээх нэгэн байна”
хэмээжээ. Тэр өгүүлрүүн: "Чи үүгээр юу хийнэ вэ?” хэмээн асуухад, “Үүнийг
татвал үндэс нь онгойн сугарч, тэндээс мах тэргүүтэн алин хүссэн хоол амар
хялбар гарах болно” хэмээн өгүүлжээ. Өмнө мэт “Тийм болбоос би ч
татсугай!” хэмээн хүчтэй татахад, тавилганы их бут ёроолоороо сугарч, их
халил руу нисч, үхэх шахаж их зовжээ.
Тэр үед тэр үнэг "Эдүгээ тэр чоно эс үхсэн бөгөөс яав ч намайг
алахаар ирнэ" хэмээн сэтгэж, нэгэн их өндөр уулын оройд гарч харан атал
тэр чоно үнэгэнд өмнөөсөө ч их хилэгнэн уурласаар алахаар ирж, “Чи өмнө
намайг хоёр дахь удаа тэр мэт хорлол үйлдсэн тул би чамайг одоо амьдаар
чинь барьж иднэ” хэмээхүйд, Үнэг өгүүлрүүн: “Махчины хаан аа! Таны тэр
мэт хэлэх чинь үнэн болбоос тэр тавилгана татагч хэмээх үнэг байна. Би бол
тулам нэхэгч хэмээх билээ" хэмээн өгүүлж, бургасаар тулам мэт нэгнийг
урлан суухад, чоно өгүүлрүүн: “Түүгээр юу хийнэ вэ" хэмээхүйд, "Тэр мэтийг
урлаж, дотор нь өөрийн хэмжээтэй адил гурван чулуу хийж, дээр нь өөрөө
суугаад, амыг нь бургасаар сайтар нягт үдэж, уулын оройгоос доош
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өнхөрвөл мах тэргүүтэн алин хүссэн сайн идээ амархан олдох болно” хэмээн
өгуүлсэн ажээ.
Тийм болбоос “Би ч тэр мэтийг хүсч буй тул чи намайг үүний дотор
оруулж, амыг нь сайтар бэхлэж, доош өнхрүүлтүгэй!” хэмээн захирчээ. Түүнд
үнэг их баясаж, “Одоо л үүнийг алж болох юм байна" хэмээн сэтгээд, амыг нь
сайтар үдээд, өнхрүүлэхэд, уулын бэлд хүрэхдээ яс, мах нь үйрэн бутарч
үхжээ.
Тэр мэт ёсны үүднээс үнэгнүүдийн зулзагыг алж идсэн Барваа чоныг
Доёд үнэг номхотгосон ажээ. Энэ үлгэр мэт бид ч Шивалха бээр:
“Хэрэв өөрийн үйлдэхийг хүсэн сууваас
Хэв хэзээ тоолшгүй галав өнгөрсөн ч
Хэрэг үгүй энэ мэт алжаалаар
Хэзээ ч өөрийн зовлонг л туурвимуй”
хэмээн номлосон мэт. Өмнө төрвөл үгүйгээс эдүгээ хүртэл энэ орчлонд
элдэв зовлонг амсан суугч тэр нь чоно мэт өөрийг энхрийлэн барихуй энэ
мөн болохоор, өөрийг энхрийлэн барихуй энэ үзлийг дайсны гол болгон
барьж, үндэснээсээ гаргах нэн чухал хэрэгтэй амуй. Түүнд ч анх мөнх бус
хийгээд муу заяаны зовлон тэргүүтнийг сайтар бясалгаж, бага төрөлхтөн
хийгээд нийтийн мөрөөр чонын биеийг хивгээр таталдуулсан мэт энэ насыг
оюунаар буцаагаад, тэр тэргүүнийг өчүүхэн дарж үйлдэх, түүний дараа чоныг
халилд унагасан мэт дунд төрөлхтний мөрөөр орчлон бүхэнд шунах шуналыг
буцаагаад, түүнийг сайтар цогтойяа дарж үйлдэх, түүний дараа чоныг
өнхрүүлж, алсан мэт асрахуй, нигүүлсэхүй тэргүүтэн бодийн сэтгэл тэргүүтэн
их төрөлхтний мөрөөр өөрийг энхрийлэн барихуйг үндэснээсээ тэвчээд,
алиныг үйлдсэн ч амьтны тусыг үйлдэхээс бус бусдыг үл үйлдэхүй нэгэн
хэрэгтэй амуй.
Бид ч гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 10. Шувуу үүрээ засахаар жишиж Хараг гомчүн мөрийн зэргийн
учрыг ухсан нь
Додлүн (з1ос! 1ипд)-ийн агуйд Хараг гомчүн хэмээгч нэгэн суудаг
байжээ. Түүний ойрхон нэгэн хадан хавцлын хүйсэн дээр нэгэн үхэр
хараацай үүрээ засчээ. Тэгээд тэр анх амаараа дүүрэн ус балгаж ирээд,
хуурай хадан дээр асган норгосон даруйд бас нойтон шавар зуун ирж,
наранд хатахаас нь өмнө дээр дээрээс нь зууран давхарлаж тавьжээ. Бас
түүнийг хатахын завсарт ус балган ирж, норгож засаад, дараа нь өмнө мэт
шавар зууж ирээд сайтар барин давхарлаж гүйцээд, өмнө мэт хатаав. Тэгээд
сайтар хатсаны нь дараа үс ноос, модны навч тэргүүтнийг түүж, дотор
дэвсгэрийг гүйцээн урлаж, тэндээ байв. Тэр мэт гүйцээгээд нэг, хоёр хоног
орчим идээ, ундаа олохоос бусад үед амгалантайяа оршиж, түүний
дараагийн өдөр өндөглөж, өндгөө дулаацган дарж боловсруулахад хичээн
үйлдсэн бөлгөө.
ю 26 оз
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Энэ үлгэр мэт бид ч тэр шувуу үүрнийхээ суурийг бататгахын тул ус
балган ирж тэр хуурай хадыг норгосон мэт анх мөнх бусын усаар энэ насны
үзэгдлийн тэр хуурай хадыг мөрийн гол болгон бататгахын тулд өчүүхэн
тэвчээд, анхааран үйлдэх хэрэгтэй.
Тэгээд шавар зуун ирж дээр дээрээс нь давхарлах мэт үйлийн
шалтгаан, үрийн авч, огоорохыг ёсчлон үйлдэх тэргүүтний үүднээс бага
төрөлхтний мөрийг үндсэндээ төрүүлэн үйлдэж, түүнд хэсэг зуур шамдан
хичээн зүрхэн болгон үйлдэх амуй.
Түүний дараа өмнө шавраар барьсан хэсгийг хатахуйд жич дахин
үргэлжлүүлж барих мэт хэсэг зуур муу заяанаас гэтэлсэн ч энэ орчлонгоос
ноттой газрыг барих нэгэн эс гарваас жич бас
Үргэлж тасралтгүй үгүй амсах хэрэгтэйг үзэж, дунд төрөлхтний мөрийн
зорилгыг голлон тэтгэж, түүнийг үндсэндээ төрүүлж үйлдэнэ.
Тэгээд гадна үүр бүтэн болохуйд үүрийн дотрыг гүйцээн урлах мэт
бага, дунд хоёр хийгээд нийтийн мөрүүд үндсэнд төрөхийг өөрийн анхааралд
үлэн хэмжиж, өөрөө өмнө нь зовлонгоор ямар мэт нэрмэгдэж байсан лугаа
адил бусад амьтныг ч зовлонгоор нэрмэгдэн буйг үзэж, тэдгээр зовлонгоос
гэтэлгэхийг хүссэн нигүүлсэхүй тэргүүтэн их төрөлхтний мөрийг үндсэндээ
төгс төрүүлэн үйлдэх амуй.
Түүний дараа өндгөө даран боловсруулах мэт бурхны хутгийг олж,
хэзээ огторгуй хоосрохын хооронд амьтны тус ямагтыг төвлөрүүлэн үйлдэх
мөн болой.
Бас бид гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 11. Гурван бөжинтэй туулайг харсан Арш ертөнцийн мөн
чанарыг ухаарсан нь
Урьд нэгэн ойт ууланд нэгэн арш дияанд сууж байжээ. Түүний ойрхон
бас нэг туулай амьдардаг байж гэнэ. Нэгэн удаа тэр туулайнаас гурван
бөжин гарсан ажээ. Тэгээд отгон бөжингээ уулын бэлд, дунд бөжингээ уулын
бэлхүүсэнд, ууган бөжингээ уулын оройд орхижээ. Цаг цагт өвс тэргүүтнийг
зөөн тэжээж, эх нь шөнө отгон бөжинтэйгээ хамт хонодог байв.
Чингээд бөжингүүд нь том болж, өөр өөрийн өвс тэжээлийг олж идэж
чадахуй хийгээд бие даан амьдрах бололцоотой үе болох цагт эх нь анх
отгон бөжингээ дагуулж, хэсэг зуур дунд бөжингийн оронд хүрч, тэнд хэдэн
хоног отгон, дунд хоёр бөжинтэйгээ хамт байжээ.
Дараа нь бас ууган бөжингийн байх газар отгон, дунд хоёр бөжингээ
Дагуулан очиж, гурван бөжинтэйгээ хамт байж эх нь хоол олж тэжээн суув.
Чингээд гурван бөжингээ алин дураар нь тавьж, эх нь өөрийн оршихуй аглаг
орноо сэтгэл амгалантайяа оршин суужухуй.
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Арш тэр байдлыг харж, “Би ч энэ мэт ёсны үүднээс мөрд суралцан
хэрэгтэй юм байна" хэмээн сэтгэж, их гайхамшигийг зохиосон ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч бага бөжин мэт бага төрөлхтөн нийтийн мөрд
хэсэг зуур анхааран авлагыг гол болгон үйлдэж, тэр ямагтыг үндсэндээ
төрүүлэх нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй.
Түүнд мэдэл сайтар гарахуйд тэр төдийхнөөр болол үгүй магадтайяа
дунд төрөлхтний мөрд оршиж, бас тэр ямагтад хэсэг зуур хичээн шамдан
үйлдэх, тэгээд түүнд засвар үгүй мэдэл нэг гарахуйд их төрөлхтний мөрд
ороод, өөрөөсөө илүү бусдыг энхрийлэн барихуй бодийн сэтгэл их эрдэнэ
хийгээд сэтгэлийг үүсгэх тэр ямагтаар барихын үүднээс ялгуусны хөвгүүдийн
явдалд суралцаж үр гурван төрөлхтний хутгийг бүтээн үйлдэх хэрэгтэй мөн
амуй.
Бас бид нар ч гурван төрөлхтний мөрд дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 12. Цамэд хонь ямаадыг дараалан дасгаж барьж идсэн нь
Цамэд (1зИа теб) хэмээгч нэгэн махчин байжээ. Тэр хонь, ямааг
дасгаж байгаад барьдаг юм санж. Хонь, ямаа уулын бэлд бэлчиж байх үед
тэр цамэд уулын оройд оршиж, хонин сүрэгт үзэгдлээ дасгахын тулд уулын
оройгоос өвсний өчүүхэн мөхлөгийг хонин сүрэг рүү доош өнхрүүлнэ. Тэр үед
хонь, ямаа өчүүхэн үргэж, “Энэ юу юм бол?!" хэмээн хараад, түүнийг борог
өвс хэмээн мэдэж өвс иднэ. Тэр үед цамэд бээр өмнөөс том нэг өвсний
мөхлөгийг өнхрүүлэхэд урьд мэт өвс хэмээн мэдэж, үргэдэггүй ажээ. Тэгээд
цамэд сүүлээ амандаа зууж, толгойгоо хэнхдэгт наалдуулан бөхийж, нэгэн
бөөм болж өнхрөн өвстэй холилдон ирэхэд хонь, ямаа өмнө мэт өвс хэмээн
үл үргэх тэр үед цамэд хонь, ямааг аль дураар барьж, мах, цус тэргүүтнийг
амгалантайяа эдлэн үйлдмүй.
Энэ үлгэр мэт бид ч анх мөнх бус тэргүүтэн бага төрөлхтөн хийгээд
нийтийн мөрд суралцаж, оюунаа дасгаад, энэ насны үйлд тачаахыг хааж
үйлдэнэ. Түүний дараа дунд төрөлхтний мөрд суралцаж, орчлон даяараас
шуналыг буцаан үйлдэнэ. Түүний дараа их төрөлхтний мөрд суралцаж, хонь
мэтийн өөрийгөө энхрийлэн баригчийг үнсэн товрог болгон орхиод, бусад
амьтны хэргийг эцэст нь хүргэх үр бурхны хутгийг илтэд үйлдэх мөн болой.
Бас бид нар ч гурван төрөлхтний мөрд дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 13. Нэгэн модоч их зүйлд санаархаж, эцэст нь цацлын модтой
хоцорсон нь
Урьд нэгэн модоч модон урлал хийхээр нэгэн айлд очжээ. Гэрийн эзэн
олон сайн банз овоолж, “Нэг сайн хаалга хийж хайрла!” хэмээжээ. Модоч ч
“Би ямар ч гэсэн нэгнийг хийнэ" хэмээжээ. Банзнуудыг хэсэг чавчтал үйрэн
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жижгэрч, цонх хийх төдий нэгэн хоцорчээ. Тэгээд тэр бээр "Танд цонх
хэрэгтэй юу?” хэмээн эзнээс асуухуйд, гэрийн эзэн “Нэг сайн хаалга хийгээд
улдсэнээр нь цонх хийх юм байна” хэмээн сэтгэж, “Тэр мэт болбоос хэрэгтэй
байлгүй яах вэ” гэжээ.
Бас модоч бээр модыг дахин, дахин чавчтал жижгэрсээр, нэг хартал
таглаа хийх төдий нэгэн хоцорчээ. Тэгээд модоч бас эзнээс “Эдүгээ таглаа
хэрэгтэй юу?” хэмээн асуухад, гэрийн эзэн “Хаалга, цонх хийж, улдсэнээр нь
таглаа хийх юм байна" хэмээн сэтгэж, “Хүрвэл хэрэгтэй байна” хэмээжээ.
Тэгээд модоч цааш чавчсаар цацал төдийхөн нэгэн болох үед гэрийн эзэн
иржээ.
Тэгээд “Хаалга, цонх, таглаанууд хаана байна” хэмээн асуухуйд,
Модоч өгүүлрүүн: “Банзнуудаар хаалга, цонх тэргүүтнийг хийж сайн болохгүй
байна. Харин нэг сайн цацлын мод энэ байна" хэмээж, нэг муу цацлын
модорхуу юм аа өгөхүйд, сайн эдийг сүйтгэснийг нь үзэж, гашуудан
гансрахуй нэгэн болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч хэсэг үйлдсэн ч хийж үл болохуй хаалга мэт их
төрөлхтний мөр хийгээд цонх мэт дунд төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийг
орхиж, таглаа мэт бага төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрд анхааран авлагыг
үйлдэх хэрэгтэй. Тэр мэт эс үйлдвээс эцэст нь тэр гурвын аль нь ч үгүй
цацлын мод мэт энэ насны үйлд одох ажээ.
Бид гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 14. Ховдог хүмүүн давс идсэн нь
Их ховдог хүмүүн давс идэх мэт нэгэн хэрэгтэй. Ховдог хүмүүн бээр
давс идэх үед эхлээд амандаа хийж идэнгүүтээ түүний дараа идэх
шалтгаантай хоёр дах давсыг савх буюу хатгуур мэтийн үзүүрээр барьж,
идсээр, түүний сүүлд идэх шалтгаант гурав дах давсыг нүдний өмнө талбиж,
түүнийг дараа иднэ хэмээн сэтгэж, ширтэн үйлдэх мөн ажгуу.
Энэ үлгэр мэт бид ч буяны барилдлагад орохын үед мөрийн эхэн мөнх
бусыг сайтар санаж, хойд насанд тустай арга үйлийн үрийн авч, огоорох
тэргүүтэн бага төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийн анхааран авлагад орших
мэтийн агаараас тэр ямагтын анхааран авлагын эцэст хүрвээс тэр төдийд эс
оршин, түүний хойно дунд төрөлхтөн хийгээд түүний хойно их төрөлхтний
мөрийг анхааран авч дараалан гурван төрөлхтний мөрийг огоот төгсгөн,
өөрийн сэтгэлд илт болгож, өөр хийгээд бусад амьтан бүхний орчлонгийн
ядуурал бүхнийг таслан үйлдэх хэрэгтэй болой.
Үүнийг Зан54-гийн мэргэд Үй55-гийн хүмүүнд, Үйн мэргэд ч Зангийн
хүмүүнд тохоон барилдуулж зарлигласан ч үнэн хэрэгтээ Үй, Зан хоёулын
өлссөн ховдог хүн бүгд энэ мэт идэж үйлдэх болой.
Тө: д(5апд. Зан нь Төвдийн ном дэлгэрсэн орны нэгэн.
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Бас бид гурван төрөлхтний
үлгэрлэвээс:

мөрд дараалан

орох хэрэгтэй

нь,

§ 15. Өлөгчин барс бусдын хэрэгт сэтгэл үүсгэсэн нь
Урьд Чойнзин (сИоз ’с!21п) хаан хэмээгч нэгэн өмөг лүгээ сэлт гөрөөс
авлахаар явж байтал өргөн ойн нэгэн балар шугуйд барсын үүр байжээ.
Эцэг, эх хоёр барс хоол олохоор одсон байв. Үүрэнд гурван жижиг зулзага
байхыг хаан нөхөд сэлт бээр үзэж, тэр даруйд зулзагануудыг аваад, бүгд
хааны орд руу оджээ.
Хаан нөхөд сэлтийг ордноо хүрэх үед эр, эм хоёр барс ирж, эх нь
зулзагануудаа үгүйг харж, хамраар үнэртэн очсон зүгийг нэхэж хааны ордонд
аваачсаныг мэдээд, хот балгасын хүмүүн тэргүүтэнд аюул үзүүлэлгүй,
аюумшигт хүрхрэл дуурьсган, ордны ойролцоо иржээ. Хаан нөхөд сэлт айж,
орд харшийн үүдийг бэхэлж, өлөгчин барс ч зулзаганыхаа тухайтайд долоо
хоног хаалганы дэргэд аймшигт байдал олныг үзүүлэх байдлын үүднээс
хүлээсэн бээр хааны орд, харшид орох гарах хаагдвай. Тэгээд хаан нөхөд
сэлт барсын зулзагыг эс гаргавал тэр барс бусад газар явахгүйг мэдэж
айгаад, барсын бага зулзагыг нэгэн сагсан дотор хийж, үүдний дээвэр
дээрээс барсын өмнө буулган тавихуйд барс ч өчүүхэн баясахуй байдлаар
зулзагаа авч үүрэндээ аваачжээ. Эцгээр нь сахиулаад өлөг барс өөрөө бусад
хоёр бамбараа авахын тулд өмнө мэт айлгах байдал лугаа сэлт хааны
ордны үүдэнд хүлээхэд, хаан бас дунд зулзагыг сагсанд хийж, өмнө мэт
доош буулгаж, барсын өмнө талбисан бээр бас тэр зулзагаа авч үүрэндээ
аваачаад, жич дахин гурав дахь зулзагаа авахын тул орд харшны үүдэнд
барс хэвтэн хүлээхэд хаан ч ууган зулзагыг өгөх хэрэгтэйг ухаарч өмнө мэт
ууган бамбарыг ч өгөхөд, барс баясахуй байдлаар зулзагаа үүрэндээ
аваачиж, гурван зулзагаа энхрийлэн тэтгэн үйлдвэй. Түүний ойролцоо маш
өндөр бөгөөд амсар нь маш давчуу уйтан нэгэн хийсэм аймшигт хавцал
байдаг ажээ. Тэгээд зулзаганууд хүч тамир сурахын тулд хэсэг хугацаанд
жижиг, жижиг чулуу зуугаад инагш, чинагш үсэрч сурав. Тэгээд өөрсдийн бие
лүгээ адил чулуу авч өмнөх мэт үсэрцгээжээ. Тэр мэт сурч дадаад нэг
зулзага нь нөгөө зулзагаа авч үсрэв. Дараа нь нэгэн нь нөгөө хоёрыгоо өргөн
үсэрсэн бээр хоёр том нь тэр мэт үсэрч чаджээ. Бага зулзага бээр ч хоёр
ахыгаа өргөн үсэрсэн бээр даалгүй гурвуул халилд унаж, бүгд нэгэн цагт
үхжээ.
Өлөгчин барс түүнийг үзэж, бүх зулзаганууд нь үхсэн тул маш их
эмгэнэн шаналсан ч өлөгчин барс ч бодисадвагийн шүтээнтэн нэгэн
болохоор билгээр сайтар шинжээд, “Өмнө нь хаан зулзагануудыг аваачсан
нь арьсны тулд болой" хэмээн сэтгэж, бамбаруудын арьсыг хумс хийгээд
соёогоор гэмтээлгүй өвчиж аваад хааны ордны үүдэнд хүргэжээ. Дараа нь эр
барс ч зулзагуудаа үхсэнд гаслан өмнөх халил руу үсэрч үхжээ. Өлөгчин
барс түүний арьсыг сайтар өвчиж, өмнө мэт ордны үүдэнд хүргэв.5
55 Тө: сШиз. Үй нь Төвдийн ном дэлгэрсэн гол орон.
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Тэгээд олон жил болсны дараа өлөгчин барс өөрт үхэхийн ёр болоход
барсын сэтгэлд “Би аглаг бөглүү газар үхвээс арьс минь ялзарч тус үгүй
болно. Тиймээс хааны ордны хаалганы дэргэд үхвээс арьс минь хаанд
тустай болно" хэмээн сэтгэж, орд харшны өмнө хүрч нэг хоноод өлөгчин барс
үхсэнийг хаан үзэж, хаан нөхөд сэлт өмнөх барсын явдал үйлд их гайхамшиг
төрөөд, барсын арьсыг өвчиж авчээ. Барсын санааг гүйцэлдүүлж, хаан өөрөө
адис шүтээнт сахиус болгон арьсыг зүүж, мах ясыг галд түлж, шарил их
эрдэнийн суварга босгож, тахижээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч тэр өлөгчин барс ямар мэт зулзагануудыг
дараалан зөөсөн тэр мэт гурван төрөлхтний мөрийг үндсэндээ төртөл өөр
үйлийг чинагш тавьтугай! Бие хийгээд амиа ч харал үгүй Жово богдын энэ
увдисын үүднээс буяны барилдлага ямагтад төвлөрүүлэн үйлдэх болой. Энэ
мэт ёсны үүднээс өөрийн хэргийг огоот төгсгөж, бусдын хэргийг даган
барихын цагт буухын үед
“Шалгадгийн тийн тайлбар’’-аас
“Учир тиймийн тулд мөнх бусаас зовлон
Уламжлан зовлонгоос бие үгүй гэж зарлигласан”
хэмээн номлосон мэт. Ба бүрний багш Чадагчийн эрхт бээр тоолшгүй
гурвын чуулганыг хураасны эцэст бурхан болж, Дэсамбуу (зс1е Ьгапд ро) тав
тэргүүтэн нийт олон шавь нарт номын хүрдийг эргүүлэхдээ бусад номыг үл
зарлиглан, 4 үнэний ялгамжтай ном мөнх бус тэргүүтэн арван зургаагаас
эхлээд номын хүрдийг эргүүлсэн мэт шавь нарыг анх мөнх бус тэргүүтэн бага
төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөр ба түүний хойно дунд хийгээд түүний хойно
их төрөлхтний мөрд зэргэмжээр хөтөлж, эцэст нь бурхны оронд зохион
үйлдсэн билээ.
Дээр өгүүлсэн өлөгчин барс бээр анх 3 зулзагаа хааны ордноос
дараалан авч, үүрэндээ зөөсөн нь өөр ямагт бээр анхааран авахын үед ч
гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгчлэн анхааран авах хэрэгтэйн үлгэр ба
түүний хойно өлөгчин барс бээр зулзагануудын арьс, эр барсын арьс хийгээд
өөрийн арьсаар хаанд туслан үйлдсэн нь өөрт биширсэн шавь нарыг ч
гурван төрөлхтний мөрд дараалан хөтлөх хэрэгтэй үлгэрийг ухааруулан
үйлдсэн мөн болой. Бас бид гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан
орох хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс:

§ 16. Чойндон шавь буга гөрөөс харж ном ухаарсан нь
Урьд Ёндонсамбуу хэмээгч нэгэн ламд номд бишрэнгүй хийгээд
багшдаа маш их сүсэгтэй Чойндон хэмээгч нэгэн шавь байвай.
Нэгэн удаа лам бээр тэр шавьдаа: “Чи энэ мэт увдисаар ханасан тул
аглагт бясалгалаар яв! Бясалгах цагт ч ер үзэгдэл бүхнийг ламд хамааруулж,
тэр бээр байр байц ямар мэтийг үзүүлсэн ч тэр ямагтыг ламын увдис хэмээн
ухаарч анхааран ав!” хэмээн зарлиглаж, аглагт илгээжээ.
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Тэр багшийн зарлигаар аглагт хүрч, нэгэн уулын бэлд очжээ. Тэгтэл
нэгэн буга гөрөөс толгойгоо доош хандуулан унтан хэвтэж байжээ. Шавь
Чойндонд нэгэн дулдуй буй. Түүний дууг сонссон буга нойроос сэрэн босоод
анх зүүн зүг рүү өчүүхэн дээш зүглээд, эргэн сайтар ширтээд, түүний хойно
баруун зүг рүү өчүүхэн төдий дээш зүглэн харав. Түүний хойно дээш зүглэж,
уулын орой өөд өмнө зүүн, баруун тийш явсан хоёроос ч холдон, тэндээсээ
их алслан дээш цойлж, уулын оройд хүрч тогтоод, түүний хойно доош хандан
зогсов.
Өмнө лам нь ямар мэт номлосончлон Шавь Чойндонгийн сэтгэлд: “Энэ
буга нь ламаас өөр нь бус. Тэр толгойгоо доош хандуулан унтаж асан нь би ч
өмнө тэргүүлшгүйгээс гурван муу заяа тэргүүтэн чөлөө үгүйн орон ямагтад
тэнэж, дээдийн ном лугаа үл учирсаныг харуулсан хийгээд тэндээс зүүн зүг
рүү өчүүхэн дээш зүглээд харсан нь эдүгээ чөлөө учралын сайн шүтээнийг
олсон үед энэ төдийд үл тачаахуй бага төрөлхтөн мөрийг харуулсан, түүний
хойно баруун тийш хандан харсан нь дунд төрөлхтөний мөрийг харуулсан,
түүний хойно гүйцэд дээш зүглэн хараад, түүний хойно дээш цойлж уулын
оройд хүрэн тогтож, доош харсан нь дунд төрөлхтний хойно их төрөлхтний
мөрийг анхааран авч үр гурван лагшны хутгийг олохуйд доод амьтан
ямагтын хэргийг бүтээх хэрэгтэйг харуулсан увдис” хэмээн сайтар ухаарч,
түүний утга мэт аглагт анхааран авсан бээр цаг хэзээ нэгнээ ямар мэт
анхааран авсанчлан гурван төрөлхтний мөрийн зэрэг үндсэнд төрөхөд ийн
хэмээн өгүүлвэй:
“Ачит лам Гүнаабадраа (СипаЬбабга) тэр бээр
Аглагт бясалгалд оч! гэж зарлиглав.
Алин тэр мэт бясалгалд одохуйд
Ахиад лам буга лугаа учрав.
Тэр бээр увдисыг гурван зэрэгт номлов.
Түүний утгыг аглагт бясалгаснаар
Төрөлхтний гурван мөрийн онол нугууд
Төдөлгүй үндсэнд төрж оюун амарлив"
хэмээн магад нотыг олсон эгшиг дууг өргөн өгүүлсэн болой.
Энэ үлгэр энэ мэт бид ч энэ насны үйл, үйлдвэр бүхнийг өвс, ус мэт
орхиж, аглаг оронд увдис гурван төрөлхтний мөрийг дараалан анхааран авч
насны үйлдвэрийг төгс хэрэгт үйлдэх мөн болой.
Бас бид
үлгэрлэвээс,

гурван төрөлхтний

мөрд дараалан

орох хэрэгтэй

нь

§ 17. Долгонцог үнэгний явдал мөрийг үзүүлсэн нь
Эрт урьдын цагт нэгэн өлөг үнэг идээ эрэхээр одоод бусдын гээсэн
хэсэг махыг олж, тэр ямагтыг авч одсон бээр Ганга мөрний хөвөөнд ирвэй.
Тэр үед нэгэн цахлай шувуу усан дотроос нэгэн том загас барьж,
залгингаа огторгуйд ниссэн бээр хахаж үхээд, газарт унахыг үнэг хараад,
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хүслээр болил үгүй үхсэн цахлайг идэхээр гүйж үхдлийн дэргэд хүрэхүйд,
доод усан дотроос нэг том загас дээш үсрэн гарч усны элсэн дээр гэдсээ
цайруулан дээш харж хэвтжээ.
Бас үнэг цахлайн үхдлийг тэндээ тавьж, загасны мах идэхээр шунан
гүйсээр дэргэд нь хүрэхэд загас усанд зугтан орсон бээр загасыг эс барив.
Өмнөх хэсэг махыг нэгэн нохой авч одов. Огторгуйд нисч явсан нэгэн шар
элээ цахлайн үхдлийг шүүрэн авч, гурвуул нэгэн цагт бүгд үгүй болохуй тэр
үед огторгуйгаас нэгэн тэнгэр бээр:
“Анхныхаар болил үгүй арынхыг эрж
Арынхыг ч авал үгүй урьдахаа орхисоор
Агшин нэгнээ гурвуулыг алдагч тэр
Адилтгаваас усны хөвөөний үнэг мэт”
хэмээн шүлэглэж доромжловой.
Энэ үлгэр мэт бид ч ном алин хийгээд алиныг бясалгасан ч илдийг
хуйнд нь хийх мэт шүтээн хийгээд шүтэгчийн хэргээс өөрцгүй бясалгагдахуун
ном хийгээд бясалгаачийн сэтгэл хоёрыг нэг, нэгэнд үйлдэж бясалгах
хэрэгтэй болохоор оюуны чадал лугаа тохирсон нэг номыг анхааран авч
үйлдвэл адистид ихтэй мөн болой.
Тиймийн тулд эдүгээ бидний үндсэнд бусдын тул бурхан болохыг
хүссэн бодийн сэтгэл хийгээд орчлон даяараас сэтгэл уйсахуй магад гарсан
үзэл тэргүүтэн гарах нь байтугай энэ наснаас оюунаа буцааж, хойд насанд
тус хэрэгтэй магадтай оюун нэг ч гарахгүй болохоор дунд хийгээд их
төрөлхтний анхааран авлагад орсон ч бясалгагдахуун ном хийгээд
бясалгаачийн сэтгэл хоёр тэнгэр, газар мэт дээр, доор үл учран үндсэнд
онол төрөхгүй болохоор бас тэдгээрийг анхааран авахыг хүсэхүй оронд
үйлдэж, бодитой гарын авлага болгон хэсэг зуур ер бага төрөлхтөн хийгээд
нийтийн мөр, ялангуяа мөнх бус ямагтыг ёсчлон бясалгавал түүгээр
хөтлөгдөж, бага төрөлхтний мөрийн үлдэгдэл нүгүүд хийгээд дунд, их
төрөлхтний мөр ч амар хялбар төрөх мөн болой.
Бид гурван төрөлхтний мөрд дараалан орох хэрэгтэй нь, Үлгэрлэвээс,

§ 18. Шавтал модны жимс түүх нь
“Винайн эш” 56 -ээс: "Хулсан цэцэрлэгийг хэрчвээс шавтал модны
цэцэрлэг доройтох” хэмээн номлосон мэт.
Тэр шавтал мод зузаан ой шугуйн голд буй. Түүний гадуур гэрэлт
цэцэрлэг хийгээд түүний гадуур хулсны цэцэрлэгээр сайтар хүрээлэгдэж
оршихуй тул шавтал модны жимсийг авахыг хүсвээс өмнө нь гаднах хулсан
цэцэрлэгийг хяргах хэрэгтэй. Тэр төдийхнөөр болил үгүй одоо дундах гэрэлт

56 Тө: ’ёи1 Ьа. Винай нь бурхны сахил санваараа хадгалах хууль цааз зарчим бөгөөд
бас шагшабад сахихуй ч хэмээмүй.
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цэцэрлэгийг хяргах хэрэгтэй. Өмнөх хоёр цэцэрлэгийг эс хяргаваас шавтлын
жимсийг авах арга үгуй мөн бөлгөө.
Энэ үлгэр энэ мэт бид ч тэр шавтлын жимс мэт бурхны хутгийг хүсэн
хүрвээс анх шавтлын мод мэт бодийн сэтгэл тэргүүтэн их төрөлхтний мөрийг
өөрийн үндсэнд илт болгох хэрэгтэй. Түүний өмнө гэрэлт цэцэрлэгийг хяргах
хэрэгтэй мэт орчлон бүхнээс шуналыг буцааж, тонилохуйд тус хэрэгтэй оюун
тэргүүтэн дунд төрөлхтний мөр хийгээд түүний өмнө хулсан ойг хяргах мэт
энэ насанд шуналыг буцааж хойдод тус хэрэгтэй тэргүүтэн бага төрөлхтөн
хийгээд нийтийн мөрийг үндсэндээ төрүүлэх хэрэгтэй.
Бага, дунд хоёр төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийг үндсэндээ үл
төрүүлэхийн хооронд их төрөлхтний мөрийг үндсэндээ төрүүлэх өөр арга
үгүй тул өмнө нь бага төрөлхтөн хийгээд түүний хойно дунд, түүний хойно их
төрөлхтний мөрийг дараалан анхааран авч өөрийн үндсэнд төрүүлэн үйлдэх
хэрэгтэй болой.
Бас бид гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 19. Замбуу мөрний алт бүрэлдэх нь
Ганга мөрний алт хэмээх бусад алтнаас өнгө тунамал тул үнэ ихтэй
нэгэн буй. Эс бүлээдсэн57 хэмээх нуурын голд Замбуу хэмээх жимст модон
буй. Түүний үр боловсорч нуурын голд унахуйд рохида (гоЫ1а) хэмээх загас
иднэ. Түүний бааснаас тэр алт гардаг тул Замбуу мөрний алт хэмээн
нэрийджээ. Энэ алт буй болохуйд түүний өмнө Замбуу модны боловсорсон
үрийг рохида загас идэх хэрэгтэй. Түүний өмнө Замбуу модны боловсорсон
үр нуурын голд унах хэрэгтэй.
Энэ үлгэр мэт бидний үндсэнд ч Замбуу мөрний алт мэт их төрөлхтний
мөрийн онол төрүүлэхүйд өмнө нь Замбуу модны үрийг рохида загас идэх
мэтийн дунд төрөлхтний онол төрүүлэх хэрэгтэй. Тэр төрөхөд ч Замбуу
модны боловсорсон үр нуурын голд унах мэт бага төрөлхтний буюу нийтийн
мөрийн онол төрөхийг өмнө нь одуулах хэрэгтэй. Энэ 3 үлгэр урьд урьдах нь
өмнөө үл одвоос хойд, хойдох нь үл гарах түүнчлэн энэ 3 үлгэрээр жишсэн
утга гурван төрөлхтний мөрийн зэрэг ч урьд урьдах нь өмнө үл одвоос хойд,
хойдох нь үл төрөх болохоор өмнө нь бага, түүний хойно дунд, түүний хойно
их төрөлхтний мөрийг дараалан анхааран авч үйлдэх хэрэгтэй.
Бас бид гурван төрөлхтний
үлгэрлэвээс:
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нь,
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§ 20. Зэндмэнэ эрдэнэ олох нь
Могойн язгуурын зарим нэгэнд гараар одогч58 -ийн зүрхэн хэмээх
сэтгэлийг хангагч зэндмэнэ эрдэнэ байдаг. Тэр мэтийн эрдэнийг олоход анх
нэгэн цагаан гүгийг авч могой буй газар очоод, цагаан гугийг галд түлбээс
могой нугууд гүгийг үнэрт маш дуртай тул түүний үнэрт нийт могой живэн
ирж, эргэлдээд хамраар үнэртэн үйлдэнэ. Тэр үед эрдэнэ буй могой өөрийн
нүхний аманд гарч үнэртэхээс бус цагаан гүг хаана буй газар ирэхгүй тул
түүнийг эрдэнэтэй могой хэмээн мэдэж, нүхийг эвдлэн үзвээс гараар
одогчийн зүрхэн сэтгэлийг хангагч зэндмэнийг олж, өөр хийгээд бусад олны
ядуурлыг арилган үйлдмүй.
Энэ үлгэр мэт бид ч анхдугаарт цагаан гүг мэтийн үхэл, мөнх бусыг
сайтар бясалгаж, түүний хойно түүний үнэрт могой нугууд эргэх мэт мөнх
бусадшүтэж, муу заяаны зовлонг дурдаж, түүнээс аврахын тулд чухаг дээдэд
авралыг одуулах, тэдгээрийн суртаал үйлийн үр, авч, огоорох үйл тэргүүтэн
бага төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийг үндсэндээ төрүүлэн үйлдэнэ.
Түүний хойно цагаан гүгийн үнэрт шүтэж эрдэнэ буй могойг танин
мэдэх мэт бага төрөлхтний мөрд шүтэж, гурван муу заяа төдийхнөөр
барахгүй орчлон бусдад ч зүрхэн үгүйг мэдэж, түүнээс гэтлэхийн тулд дунд
төрөлхтний мөрийг анхааран авч үндсэндээ төрүүлэн үйлдэх, түүний хойно
тэр мэт могойны үүрээс зэндмэнэ эрдэнийг олох мэт бага, дунд хоёрын мөрд
шүтэж, өөрийн анхааралд жишээд, бусад амьтнуудыг ч зовлонгоор
нэрвэгдснийг үзэж, түүнээс гэтэлгэх асрахуй, нигүүлсэхүй тэргүүтэн их
төрөлхтний мөрийг өөрийн үндсэнд төрүүлэн үйлдэх хэрэгтэй.
Бид нар
үлгэрлэвээс:

гурван төрөлхтний

мөрд дараалан

орох хэрэгтэй

нь,

§ 21. Элч бээр гурван бичинд номын ёсыг ухааруулсан нь
Урьд нэгэн хүмүүн элчээр одож, нэгэн ууланд хүрэхүйд сэтгэлд
зохистой нэгэн бичин байв. “Тэр бичийг барьж, нутгийнхаа хаанд өргөвөл
бэлэг сэлт ч магадтайяа арвин ирнэ!” хэмээн сэтгэж, тэр бичийг барихаар
очиход бич, нэг хоёр удаа хашгирсан бээр тэр даруйд уулын бэлхүүс хийгээд
бэлд оршигч хоёр бич ирж, модны сайн жимс олонтаа өргөж, хүмүүний
хэлээр: “Бичний эрхэм энэ ямагтыг оюунаар талбин зохио!" хэмээхэд, элч
өгүүлрүүн: “Би энэ бичийг барьснаас бус та хоёрыг бариагүй тул тэр мэт
өгүүлэх чинь юун!” хэмээн асуухад, нөгөө хоёр бич өгүүлрүүн: “Бид гурав энэ
уулын чээж, бэлхүүс, бэлд оршиж, нэг нэгнийхээ амийг сахих хэрэгтэй.
Өмнө эцэг, эх хоёр насан болохын үед энэ мэт гэрээсэлсэн буй. Бид
гурав ч тэр мэт сахихаар ам аван тангарагласан болохоор бид гурав нэг
нэгнийг шүтэхийн ёсоор орших ба инагш чинагш хагацан салахын арга үгүй.
Хэрвээ бид хоёрын ахыг та эс тавибал хоёр дүү биднийг ч ах лугаа хамт
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аваачсугай!" хэмээн өгүүлэхуйд, тэр хүмүүн онц гайхамшигтай болж, бичинд:
“Тийм болбоос би үүнийг оюунаар тавих хэрэгтэй бол эдүгээ та гурав надад
хөлс өртөг ямар мэт нэгнийг өргөнө вэ?” хэмээн өгүүлэхэд, гурван бич “Бид
модны жимсээр амьдрах тул өдөр бүр нягрода (пуадгосПпа) модон болон
шавтал модны жимс тэргүүтэн сайн жимсийг өргөнө!” хэмээхэд, тэр хүмүүний
сэтгэлд: “Надад эхнэр хүүхэд, эцэг, эх тэргүүтэн үгүй гуйлгачин, маш их ядуу,
бас хаан ч надад үлэмж хилэгнэх тул энэ ойд оршин, бичүүдийн өгсөн сайн
жимсийг эдэлбэл жаргалтай болно” хэмээн сэтгэж, тэр хүмүүн бичнүүдэд:
“Тийм бол би бичийг оюунаар талбиж, би ч энэ ойд суумуй. Та гурван бич
надад өдөр бүр модны сайн жимс өргөтүгэй!” хэмээн өгүүлж, тэр ойд суух
болжээ.
Түүнд их бичин өгүүлрүүн: “Та намайг барихаа больж, энд суух нь сайн
боловч элч тул хааны зарлиг тунхаг захидал бичиг байваас түүнийг яах вэ?"
хэмээхэд, элч өгүүлрүүн: “Би л өөрөө жаргалтай болбоос хааны зарлиг
тунхаг нэгэн байвч түүнийг орхин тавибаас зохистой” хэмээхэд, бич
өгүүлрүүн: "Тэр нь доодсуудын ахуй ёс байнам. Бид адгуусны язгуурд ч эс
зохистой атал та хүмүүн болсон нугуудад ч юунд зохистой билээ. Тиймээс
эхлээд хааны захидал бичгийг цааш өргөж, түүний хойно энэ ой хөвчид
заларвал ах дүүс бид гурвуул өргөл хүндлэлийг үйлдмүй” хэмээхэд, тэр
хүмүүн өгүүлрүүн: “Тэр мэт болбоос та гурав бээр өөр ой шугуйд явж, намайг
залхайруулан орхих болохоор хааны захидал бичиг ямар мэт болсон ч
болог! Би та гурав лугаа хамт энэ ойд сууж, модны сайн жимсээр амьдаръя!”
хэмээхэд, их бич өгүүлрүүн: “Эдүгээ тэр нь зохисгүй болохоор бид хааны
захидал бичгийг хаана хүргэх хэрэгтэй газар нь аваачиж үйлдье!" хэмээхэд,
тэр хүмүүн бээр: “Тийм бол автугай” хэмээгээд, "Тийм мэт нэгэн газар аваач"
хэмээн илгээсэнд бич маш их гавшгайчлан сайтар хүргэж өгөөд, бас тэр
ойдоо хүрч ирвэй.
Гурван бичин тэр хүмүүнийг энэ мэт өргөн хүндлэхийн ёсоор олон
жилийн турш өргөл, хүндлэлийг үйлдсэн бээр тэр хүмүүний сэтгэлд: "Би бээр
анх бичнүүдэд хорлолыг үйлдсэн боловч тэр 3 надад энэ мэт тусалсан тул
ачийг хариулах нэгнийг хийх хэрэгтэй!” хэмээн сэтгэж, бичнүүдээс: “Би бээр
та нарт ачийн хариу нэгнийг хийх хэрэгтэй. Юу хийх вэ?” хэмээн асуухад,
бичнүүд өгүүлрүүн: “Бид үргэлж модны үр төдийхнөөр амьдрах бөгөөд
модны үр жимс нь алин хүссэнээр олдож, тантай хамт суусан болохоор
гөрөөчин тэргүүтний аюулаас та аварч чаднам. Бич биднээ өөр нэг их
хэрэгтэй зүйл үгүй. Та бээр бидний 3 бичинд нэг ч гэсэн ачийг нь хариулъя!
хэмээвээс бид үүнээс өмнө энэ мэтийн бие тэргүүтнийг авч, элдэв зовлонг
амсан зовох нь ном сонсч, анхааран аваагүйгээс шалтгаалсан тул эдүгээ та
бид гуравт ном номлосугай! Бид гурав анхааран авч үйлдье!" хэмээхэд, тэр
хүмүүний сэтгэлд “Би бээр ном үл мэдэх болохоор ямар мэтийг үйлдье”
хэмээн шинжилж үйлдвэй.
Бас гурван бич ном номлохыг гуйсан тул жам ёсоор ч чанадасд сүсэг
нэгэн байвал наанаас алиныг үйлдсэн номд үзэгддэг болохоор, тэр хүмүүн
бээр уулын бэлд орших бичийг сүүлд нь оруулж, “Анх чиний сууж буй орон
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мэт ном нэгнийг анхааран ав!” гээд, түүний хойно уулын бэлхүүсэнд орших
бичинд “Түүний хойно чиний суух орон мэт номыг анхааран автугай!", гээд
түүний хойно уулын оройд суухуй бичинд “Түүний хойно чиний сууж буй
газар мэт анхааран авлагыг үйлд!” хэмээн номложээ. Бичүүд түүнийг гурван
төрөлхтний мөрийн зэрэгт ухааран, анхааран авснаар бас 3 бичний үндсэнд
бодийн сэтгэл төрөхүй нэгэн болов.
Энэ үлгэр мэт бид ч их төрөлхтний онол төрөхүй нь бага, дунд хоёрт
хамаарагдах ба бага, дунд хоёр дээш арвижахуйд ч их төрөлхтнөө хамаарах
болохоор гурван төрөлхтний мөрийг инагш, чинагш нэгэнд нэгнийг шүтэхийн
ёсонд сөргөлдүүлж, салгахгүй нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй.
Бага, дунд хоёрын мөр төдийхнөөр бурхан болж чадахгүйгээр барахгүй
бага, дунд хоёрт эс шүтэн их төрөлхтний мөр төдийхнөөр ч бурхан болж
чадахгүй болохоор бурхан болохуйд магадтай гурван төрөлхтний мөр
ямагтад шүтэх хэрэгтэй.
Тэр ч дарааллыг эндүүрэл үгүй анх бага хийгээд түүний хойно дунд
хийгээд нийтийн мөр болон түүний хойно их төрөлхтний мөрийг дараалан
анхааран авч үндсэндээ төрүүлж үйлдэх хэрэгтэй болой.
Бас бид гурван төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан орох хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 22. Замын сайханд тачааж, Гүндүгаава оронд цөөн хүмүүн
зорчдог нь
Урьд Дүйманба (’ёив ра тапд ра) хэмээх хот балгаст олон хүмүүн бүгд
ядууран, доройтсон байвай. Тэр оронд буруу үзэлт, хилэнцэд баясагч хаан
хүмүүсийг гэм үгүй байхад ч цаазаар нэрмэж, муу заяанд одуулах мэт элдэв
зовлонг амсуулж үйлдэх ажээ. Тэр хот балгасаас дорно зүгт олон бээрийн
газар явахуйд Чойжилам (сИоз ку| Ыа т а ) хэмээгч арш оршихуй Гүндүгаава
(кип 1и ёда’ Ьа) хэмээх орон газар буй. Тэр орны эд агуурс нь Гучин гурван
тэнгэр59 лүгээ чацуу, олон буман айл гэр буй бөгөөд айл бүрт ч 7, 7
галбарваасан модон60 буй. Тэдгээр модноос идээ, эдэлбэр, хувцас тэргүүтэн
алин хүссэн хэрэгтэй эдийн хур буух ажээ.
Арш Чойжиламын урьдын таалал үүсгэсэн хийгээд тэнд оршихуй
төрөлхтөн бүгд найрамдан зохилдсоны үйлээс болж, газар дэлхий нь элдэв
эрдэнээр бүтсэн, төрөлхтнүүд ч номд бишрэхүй бээр цаг, цагт дотроо
ариуныг агуулан оршдог, үхэхүйн зовлонгоос бусад зовлон аль ч үгүй нэгэн
байв.
Тэнд 12 жилд нэжгээд удаа зорчих ба түүнээс өөр үед зорчиж чадахгүй
болохоор 12 жил болоход тэр орны амгаланд сэтгэл булаагдаж, Дүйманбын
59 Тө: з и т си Дза д зи т. Гучин гурван тэнгэр нь Сүмбэр уулын оройд орших тэнгэрийн
орон
60 Тө: ёрад Ь зат ду| зЫпд. Галбарваасан модон нь элдэв сайн жимст мод
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хот балгасаас олон хүмүүн тэр орон руу одох болой. Тэр Дүйманбын
балгасаас явахуй зам бэрх ба 7 хоног одохуйд Бадмазэйвын цэцэрлэг
(рабта тб ге з ра’11зба1) хэмээх буй. Түүний эргэн тойрноо багширсан жимст
модны ой, цэцэрлэгээс гайхамшигтай өнгөтэй, сайхан үнэртэй, чихэрлэг
амттай нэгэн жимс гарах ба газар дэлхий бүхнээ элдэв цэцгээр чимсэн
зүлгэс огоот дэлгэрэн, тэр цэцэгсээс бурам мэт маш сайхан амттай шүүдэр
гарах ба 8 гишүүн төгс рашаан ч буй.
Бас бус тэр цэцэрлэгт заримдаа үндэс, гол мод, гишүүн, навч, цэцэг, үр
тэргүүтнийг идэж болохуй галбарваасан модны язгуур олонтаа буй.
Дүйманбын хот балгасын тэдгээр хүмүүс нь олонхдоо ядуу гуйлгачин тул
түүний эрхээр тэр цэцэрлэгийн хүслийн эрдэмд тачааж, 7 хоногоос илүү
оршин үйлдмүй.
Түүнээс бас дорно зүг рүү долоо хоног явахуй завсарт өмнийн
Бадмазэйвын цэцэрлэгээс ч 2 дахин илүү сайхан Дэважайвын цэцэрлэг (Ьбе
Ьа гдуаз раЧ 1зЬа1) хэмээх нэгэн цэцэрлэг буй. Тэндээс 7 хоног явахуйд арш
Чойжиламын суух газар Гүндүгааваа буй.
Урьдын Дүйманбын балгасаас Гүндүгааваа хэмээх сайн оронд 5 долоо
хоног буюу 35 хоногийн хооронд амгалан зорчиж чадна. Түүнээс хэтэрвэл
ягчис тэргүүтэн зэтгэр, мангас хийгээд махчин хортон бээр замыг хааж, явж
чадахгүй тул өмнийн төрөлхтөн зонхи нь Бадмазэйвийн цэцэрлэгт сэтгэл
тачааж, тэр төдийхнөөр болон үйлдэж, тэнд сууна. Зарим нэг нь тэнд 7 хоног
оршиж, цааш явсан ч бас тэр Дэважайвийн цэцэрлэгт очоод, тэр
цэцэрлэгийн эрдэмд тачааж суун үйлдэхүй бээр ухаант ганц нэгэн хүмүүнээс
бусад нь арш Чойжилам оршсон тэр орноо очиж чаддаггүй.
Тэр мэт тэр орон нь өмнөх хоёр цэцэрлэгээс онц гайхамшигтай 100
эрдмээр ялгамж хэтэрхий ч тэдгээр төрөлхтөн оюун нь их мохоо ба өмнө
өөрийн оршихуй орон их ядуу, дорой ба тэр мэтийн эрдэм лүгээ төгссөн
цэцэрлэгийг ч өмнө үзэж мэдээгүй тэргүүтэнд шүтэж, явахуй цагт
Гүндүгаваад очихыг хүсч одсон ч түүний хойно Бадмазэйвийн цэцэрлэг
хийгээд Дэважайвийн цэцэрлэг хоёрт тачааж, тэр Гүндүгаваа орноо зорчиж
чадах нь тун цөөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч өмнө нь Дүйманбын хот балгас мэт 3 муу заяа
тэргүүтэн чөлөөгүй орон зарим нэгэнд тэнэж, элдэв зовлон тэргүүтнийг
амссан болохоор эдүгээ номыг бүтээх гадна, дотно зохилдох шалтгаан хотол
чуулганы энэ үед тэдгээр зовлонгоор сэтгэл сайтар уйсаж, Бадмазэйвийн
цэцэрлэг мэтийн дунд төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийг илтэд үйлдэж,
түүний хойно Гүндүгааваа мэтийн орон газар дээд төрөлхтний мөрийг
дараалан үндсэндээ төрүүлж үйлдэх, орон газар Гүндүгааваад зорчихыг
хүсэн одохуйд магадтай Бадмазэйвийн цэцэрлэг хийгээд Дэважайвын
цэцэрлэгт дараалан зорчих хэрэгтэй.
Тэр хоёрт эс шүтэн тэр оронд одохуй өөр замгүй мэт бодийн сэтгэл их
эрдэнэ тэргүүтэн их төрөлхтний мөрийг өөрийн үндсэнд төрүүлэхийг хүссэн
одогч түүний өмнө магадтай бага, дунд хоёр төрөлхтний мөрийг өөрийн
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үндсэнд төрүүлэх нэг хэрэгтэй. Тэр хоёрыг үндсэндээ засваргүй эс төрүүлвэл
их төрөлхтний мөр үндсэнд төрөхийг ухаарах үес үгүй болохоор гурван
төрөлхтний мөрд дараалан суралцах хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 23. Огарт шүтэж, эд агуурстай болох нь
Бэхлэлт тэргүүтэн бэрх хэцүү цайзын дотор муурнаас томхон огар (о
бкаг) хэмээч нэгэн амьтан буй. Тэр ямагтыг өдөр барихад бэрх ба шөнө
зулын гэрэлд шүтэж барих нь хялбар тул түүнийг шөнө сайтар бариад,
өөрийн гэрийн ойролцоо нэгэн аглаг газар дээсээр уяж талбиваас огарууд
маш их гавшгай учир тэдний нөхөр бусад огар нөхрөө мэх хэрэглэж гарган
авахын тулд өөр айл гэрээс оюу, шүр, алт, мөнгөн сайн чимгийг хулгайлаад,
баригдсан огарын дэргэд аваачиж тавьдаг.
Тэр үед огарыг баригч эзэн бээр өмнө зөөсөн эдээр ханаж, баригдсан
огарыг талбин, тэдгээр эдэлбэрийг эзэмшвээс нэн сайн. Эдүгээ эдэд тачааж,
түүнийг үл тавибаас бусад нөхөд огар нь эд хулгайлаад эс бүтэхэд сэтгэл нь
гансран уйдаж, хог тэргүүтэн муу бэлгэтэнүүдийг зөөн авчирваас барьсан
эзэнд өлзий бус болж, эцэст нь үгүйрэн доройтох ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч зул мэт буяны багш садныг шүтэж, барих
шалтгаантай огар мэтийн бага төрөлхтний чанх буруу үгүй нэгэн онолыг
үндсэндээ төрүүлэн үйлдэх, тэр мэт нэгэн төрвөөс өмнө барьсан огарыг
нөхөд сэлт нь нэгэн агаараар эргэх мэт бага төрөлхтний мөрд шүтэж, түүний
хойно дунд төрөлхтний онолыг төрүүлэн үйлдэх хэрэгтэй.
Түүний дараа нөхөд огар бээр зөөсөн алт, мөнгө тэргүүтэн эд мэт их
төрөлхтний онолыг төрүүлж үйлдэх, эс бөгөөс өмнө мэт эзэн бээр барьсан
огарыг бага төрөлхтөн хийгээд түүний нөхрөөр зөөж авчирсан эдийг дунд
төрөлхтний жишээнд үйлдэж, түүний нөхрөөр эдийг зөөх нь өмнө барьсан
огарыг тавих хэрэгтэй хийгээд хэрвээ эдэд тачааж эс тавьбаас сайн бус мэт
нь их төрөлхтний онол эс төрөхийн өмнө бага, дунд хоёрын мөрд голлон
хичээх хэрэгтэй ч бага, дунд хоёрын онол бодитой төрвөөс тэр хоёрын
төдийд үл тачаан магадтай их төрөлхтний мөрд орох хэрэгтэй.
Тэр мэт биш бага, дунд хоёрын мөр төдийд тачааваас үл гэтлэхүй үр
төдийгөөс бус бурхны хутгийг ноттой олж чадахгүй болохоор их хөлгөний
мөрийн салаа замд төөрөн унаж, жич өөрт доройтол ядуурлыг их үйлдэх тул
бурхан болохыг хичээгч нар бээр магадтай гурван төрөлхтний мөрд
зэрэгчилэн орох хэрэгтэй хэмээн номлодгийг жигдлэн үзүүлсэн болой.
Бас бид гурван
үлгэрлэвээс:

төрөлхтний

мөрд дараалан

орох хэрэгтэй

нь,

§ 24. Хан хөвгүүн Норсон сэтгэлд зохист Едпрогмааг олсон ёс нь
Өмнө хан хөвгүүн Норсон (пог Ьгапд) бээр өөрийгөө муучлан өгүүлэгч
хадат хясааны албатыг бүрэлгэхээр одвой. Тэр хооронд хатан Едпрогмааг
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нь өмнө чуулганаас гарагч61 бярманы хүчинд шүтэж, эцэг Норжин хаан бээр
алахыг завдахуйд, Едпрогмаа оройн зэндмэнэдээ шүтэж, огторгуйд нисээд
гинари62 нарын орноо одвой. Тэгээд хан хөвгүүн Норсон хадат хясааны
дайнд ялж орд харшдаа иржээ. Чингээд Едпрогмаатай уулзахаар очоод
Едпрогмаагаа үгүйг мэдэж, эхдээ учир шалтгааныг өгүүлсэн бээр эх нь ч
Едпрогмаа тэр мэт явах хэрэгтэй болсон ахуй ёсыг дэлгэр зарлиглажээ.
Залуу Норсон Едпрогмаадаа дэндүү хайртай болохоор түүнийг олох зарим
аргыг сэтгэн ахуйд, өмнө нь түүнийг Бэрээт анчнаас авсан тул эхлээд анчин
дээр очиж, Едпрогмааг анх хаанаас олсон тухай асуухад, анчин бээр: “Анчин
өмнө гөрөөс авлахаар одохуйд арш суухуй нэгэн аглаг зэлүүд газар хотол
чуулган бүрдсэн нэгэн сайн угаалын цөөрөм байв. Тэр онц гайхамшигтай
цөөрмийн цадигийг аршаас асуухуйд, арш бээр: "Энэ нь Эсруа тэнгэр хурах
угаалын цөөрөм болой. Тэр ч онц гайхамшигтай боловч саран тэргэл өдрийн
цагт гинарийн охин Едпрогмаа хэмээгч 500 нөхөд лүгээ сэлт бээр цөөрөмд
угаал үйлдэхээр огторгуйгаар нисэн ирдэг нь онц гайхамшигтай” хэмээн
зарлигласан бээр анчин түүнийг сэтгэлдээ агуулж, гэртээ харив.
Жич анчинд алинд тавьсан ч түүнийг барьж чадахуй тустай нэгэн
цалам байдаг тул түүнээ авч, саран тэргэл болохуй цагт өмнийн аршийн
орноо хүрч, угаалын цөөрмийн захад нуугдан хүлээн суухуйд, цаг нэгнээ
хараад ханаш үгүй үзэсгэлэнтэй тэр Едпрогмаа 500 охид лугаа сэлт угаалд
ирж, анчин ч тустай цалмаа Едпрогмаа руу хаяхад сайтар орж, барин авчээ.
Едпрогмаа анчинд: “Чи бээр намайг бүү барь! Огторгуйд нисэх ч энэ
эрдэнийн хүч, энэ үгүй бол огторгуйд нисч чадахгүй чи үүнийг автугай! Би
чамайг даган явна!” хэмээж оройн зэндмэнээ анчинд өгчээ. Анчин ч тэр мэт
байхыг амлаж, эрдэнийг авч Едпрогмааг дагуулан явтал гөрөөс авлахаар
явж байсан хан хөвгүүн Норсонтой таарч, анчин: “Едпрогмаа нь дүрс маш
үзэсгэлэнтэй тул хан хөвгүүн Норсон тачааж, магадтай булааж авах нь
магад, түүнээс нь өмнө өргөвөл нэн сайн” хэмээн сэтгэж, өргөхөд Норсон
маш их баярлаж, Едпрогмааг авч орд харшдаа буцвай. Түүнийг хатан
болгож, анчинд их бэлэг өгсөн хэмээн өмнө Едпрогмааг ямар мэт олсон ёсоо
хан хөвгүүн Норсонд өчвэй.
Тэгээд Норсон аршийн дэргэд очиж, Едпрогмааг хаана одсон ёсыг
айлтгахад, арш бээр: “Өмнө Едпрогмаад тотгор гарах үед энд ирж, залуу
Норсон надад хайртай болохоор хэрэв намайг хайж ирвэл эндээс бидний
оронд одохуйд зорчихуй зам маш бэрх тул буцтугай!” хэмээн зарлигла!
Хэрвээ ямар боловч надтай уулзахаар явъя! хэмээвэл миний энэ бэлзэгийг
өгч, замын тотгорыг арилгах ёс энэ мэтийг үйлд! хэмээсэн захидал үлдээсэн”
хэмээн арш Норсонд өгүүлжээ.
Норсон маш их баярлаж, замын тотгор тэргүүтнийг арилгах зай
тэргүүтнийг бүтээгээд ямар мэт хэлсэнчлэн үйлдэж, явсаар гинари нарын
61 Тө: тёи п па 'ёоп. Өмнө чуулганаас гарагч нь 1. дуршил гаргагч 2. их түшмэл, 3.
тавигч
62 Төвд: пт ’а т с\. Гинари нь хүмүүн буюу юун хэмээх нэрт бөгөөд хүмүүний биед
хувилсан нэгэн тэнгэр зэтгэр
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оронд хүрэхүйд гинарийн олон охид их эрдэнийн хумхыг авч ус авахаар
ирвэй. Норсон “Та нар ус авч юу хийнэ вэ?" хэмээн асуухуйд, “Бид нарын гол
эрхэм охинтой хүмүүн бээр хүрэлцэн хир туссан тул түүнийг арилгах угаал
үйлдэх хэрэгтэй болж ус авч буй" хэмээн хариулжээ.
Норсон “Угаал үйлдэхийн үед Едпрогмааг усаар ямар мэт угаадаг вэ?"
хэмээн асуухуйд, “Хумх бүрийн усыг дараалан дуустал хийж угаах хэрэгтэй”
хэмээжүхүй. Норсон “Энэ арга их сайн!” хэмээн сэтгэж, тэдэнд мэдэгдэл үгүй
нэг хумхын дотор өмнө Едпрогмаагийн үлдээсэн бэлзгийг хийж илгээжээ.
Тэгээд тэдгээр охид өөрийн оронд хүрч Едпрогмаад угаал өргөхийн тулд
хумх нугуудын усыг дараалан Едпрогмаагийн дээр цутган ахуйд өмнөх
бэлзэг өвөр дээр унахуйд, танин мэдээд тэдгээр охидод: “Энд хүмүүн мэт
ирээд байна уу?” хэмээсэн бээр, тэд өгүүлрүүн “Хүмүүн энэ мэт нэгэн байна"
гэв. “Буцан очиж тэр хүмүүнийг нэгэн өчүүхэн аглагт байлгатугай!” хэмээн
өөрийн эцэг гинари нарын хаан Дагожан63 -д түүний учир шалтгааныг
айлтгасны эцэст Едпрогмаа залуу Норсонг дуудаж, өөр зуур учран золгож,
Норсоны хүссэн хэрэг бүтээд, их баясаж, хүслийн амгаланг эдлэн жаргавай.
Энэ үлгэр мэт Едпрогмаад тачаасан залуу Норсон мэт гэтлэхийг
хүссэн шавь бид нар ч Едпрогмаа мэтийн дээр үгүй гэтлэх тэр хутагийг хүсэн
хүрэхүйд анх Едпрогмааг алинд шүтэж олсон анчин Бэрээт мэтийн бага
төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийг өөрийн үндсэнд илт болгох нэгэн
хэрэгтэй. Тэр ч Едпрогмааг олохуйд анчин төдийд шүтсэн бээр болохгүй, жич
бас аршид шүтэх хэрэгтэй мэт түүний хойно арш мэтийн дунд төрөлхтөн
нийтийн мөрийг өөрийн үндсэнд магадтай илт болгох нэгэн хэрэгтэй.
Бас бус Едпрогмааг олохуйд аршид шүтсэн төдийхнөөр болохгүй
Едпрогмаагийн бэлзэг хийгээд тэр ямагт бээр үзүүлсэн зай, тарни тэргүүтний
үүднээс зорчих маш их бэрх олон тотгорыг арилгах хэрэгтэй мэт түүний
хойно гарын бэлзэг мэт бодийн сэтгэл ба сэтгэл үүсгэх тэр хоёроор барихын
үүднээс үйлдэхэд маш бэрх ялгуусны хөвгүүдийн явдлын их давалгаанд
суралцах тэргүүтэн их төрөлхтний мөрийг өөрийн үндсэнд илт болгосны
эцэст Едпрогмаа мэт үр гурван төрөлхтний лагшны хутаг тэр ямагтыг өөрийн
үндсэнд илт үйлдэх хэрэгтэй.
Бас бид
үлгэрлэвээс:

гурван төрөлхтний

мөрд дараалан

орох хэрэгтэй

нь,

§ 25. Сова хэмээх бортогоор бал цуглуулах нь
Эдүгээ өмнө зүгийн Балба нутаг тэргүүтэнд бал олохын арга нь: Маш
амтлаг элдэв эм түүж, чулуугаар нягт талхалсан гурилыг бал лугаа
найруулаад, хэнгэрэг мэт сова64 хэмээх модон бортогоны цөрдгөр уудам
дэлгүү дотор талд эм лүгээ хольсон балаар сайтар бүрэн түрхээд, айлаас

63 Тө: Да т д о сап Дагожан нь морин толгойт хэмээсэн үг.
Тө: 20 Ьа. Сова нь нь бургасаар хийсэн таван шин багтах сав тэр мөн.
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хол бөглүү ой, шугуй тэргүүтний ойр орчимд тавибал тэр мэт сайхан үнэрт
дурлаж, балт зөгий олонтаа эргэж өдөр бүр арвин их бал хураан авах болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч анх маш их амтлаг эм түрхсэн бортого мэт бага
төрөлхтөн хийгээд түүний хойно түүнд эргэлдэх зөгий мэт дунд төрөлхтөн
хийгээд нийтийн мөр ба түүний хойно түүнээс гарсан бал мэтийн их
төрөлхтний мөрийг дараалан анхааран авч үйлдэх хэрэгтэй болой.
Бас бид гурван төрөлхтний мөрд дараалан орох хэрэгтэй нь:

§ 26. Цүлтэм, Шарав, Самбуу хэмээгч гурван хүмүүн их
жаргалантай орныг олсон нь
Урьд Энэтхэгт 12 жилийн турш хур эс буун, зуд турхан болж, ихэнх
хүмүүн өлсөн үхвэй. Эд баялаг өчүүхэн буйг ч бусад бээр булаан авах
тэргүүтнийг үйлдсэн бээр бүгд зовлонгоор их нэрмэгдэхийн үед нэгэн
балгаст Цүлтэм, Шарав, Самбуу хэмээгч гурван хүмүүн байх бөлгөө.
Тэд өөр зуураа их дотно, сайн найз нөхөд тул нэг нэгэндээ "Одоо бид
гурав нас ч бага. Их өлсөн буй тул өнө удалгүй өлбөрөн үхэх болмуй. Бид
элдэв арга хэрэглэж, эр хүний 13 мэхээр идээ олбоос зохистой" хэмээн
зөвлөлджээ.
Тэр үед тэр оронд бүгд бээр хутагт хэмээн авралын орон болгон
баригч гэнэн Чойжав хэмээх их энэрэн нигүүлсэхүйт; бүх хүмүүнд авч,
огоорохыг номлогч нэгэн хүмүүн байдаг ажээ. “Ямар мэт нэгнийг үйлдвэл
сайн вэ? гэж түүнээс асуувал сайн" хэмээн гурвуул санал нийлжээ.
Чингээд гэнэнгийн дэргэд очиж асуухад, Гэнэн бээр: “Идээ олохын арга
нь маш олон бөгөөд хялбар буй. Эрхэм сайн нь энэ насны үйлийг оюунаар
орхиод, ариун ном нэгнийг үйлдвэл амьдралыг цагаан зүгийн тэнгэрүүд
тэтгэн үйлдэх болой. Түүнээс өөр ертөнцийн үйл нэгнийг үйлдье хэмээвэл
бас далайгаас сэтгэлийг хангагч зэндмэнэ эрдэнэ нэгнийг авбал тэр эрдэнэ
Замбуутив бүхэнд идээ, хувцасны хурыг буулгах эрдэмтэй тул алин
хүссэнийг сэтгэлчлэн эдлэж болно" хэмээвэй.
Түүнд ч тэр 3 хүмүүн бээр: “Бид насыг оюунаар орхиж, номыг хаанаас
эрэх вэ? Түүгээр барахгүй далайгаас эрдэнийг авахад бэрх болохоор тэр
хоёроос өөр нэг аргыг номлон соёрх!” хэмээхэд, Гэнэн бээр: “Тийм бол
эндээс цааш дорно умар зовхист одохуйд зузаан балар ой шугуйн дотор
баатарлаг хүч ихтэй, үл болохуй муу махчин араатан олон буй.
Түүнийг гатлаад чинагш өнгөрч, ус үгүй гаслант ээрэм талаар олон
бээрийн урт замыг туулах хэрэгтэй буй. Түүнийг гаталсны дараа сэтгэлд
зохистой элдэв зүйлийн цэцэг хийгээд үр, тутарга, эс тарьсан төмс ногоо
тэргүүтнээр огоот чимэглэсэн Мэдоггийжанба хэмээх нэгэн уул буй.
Түүнээс өнгөрөхөд өмнөхөөс ч асар сайн Годбабарва хэмээх уул буй.
Түүнийг өнгөрөхүйд өмнөх хоёроос ч үлэмж сайн Гэвийнжүн хэмээх нэгэн уул
буй. Түүнийг өнгөрөхүйд хотол чуулган маш их үүсгэгч Дагинас хурсан орон
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Махагүхяа (МаМадиНуа) хэмээх нэрт нууц хөндий нэгэн байх бөгөөд тэнд
ертөнц хийгээд ертөнцөөс нөгчсөн маш олон дагинас буй.
Тэр орны баялаг ч тэдний хүчнээс гарах тул тэнд очиж чадваас
өлсөхийн зовлонгоос гэтлэх болно. Та нар тэнд оршихуй дагинаст залбирал
талбин одвоос их хэрэг бүтэх болно” хэмээн зарлигласан бээр тэр 3
гэнэнгийн зарлиг мэт тэнд оршихуй дагинаст залбирал талбин тэр оронд
хүрэхээр явжээ.
Тэр 3 дагинастай урьдын сайн үйлийн үр барилдлага байсан тул
махчин араатан тэргүүтний хөнөөл үгүй балар зузаан ой шугуй хийгээд
гаслант ээрэм их талаар зорчин Мэдоггийжанба хэмээх ууланд хүрч гурвуул
өлсөхийн зовлонгоос гэтэлбэй. Тэгээд тэр Самбуу хэмээх хүмүүн бээр бусад
хоёр нөхөртөө: “Энэ уул сайхан болохоор жарган суух боловч энэ төдийд үл
шунан, үүнээс сайн хоёр ууланд авирваас Дагинас хурсан дээд оронд хүрч
чадмуй” хэмээхүйд бага Цүлтэм нь ийн өгүүлрүүн: “Хутагт гэнэн бээр худал
зарлиглаагүй ч би энэ оронд өөрөө дурлах тул нотод оршин үйлдмүй. Хоёр
нөхөр ч энд орших буюу?” хэмээхүйд, хоёр нөхөр бээр: “Энэ орон сайн
боловч бусад хоёр уул хийгээд Дагинас хурсан орон түүнээс сайн болохоор
бид гурав хамт явъя.
Хэрвээ чи гагцаар эс явбал бид хоёр явъя” хэмээж цааш нэлээд хол
явсны дараа хоёр нөхөр өмнөөс ч их сайн Годбабарва хэмээх тэр уулнаа
ирвэй.
Тэгээд Шарав хэмээгч хүмүүн нь өгүүлрүүн: “Нөхөр Самбуу! Өмнийн
уулнаас энэ уул хэтэрхий сайн тул бид хоёр энд ноттой оршвоос сайн"
хэмээхүйд, Самбуу өгүүлрүүн: Энэ ч сайн боловч Гэнэн бээр номлосон мэт
Гэвийнжүн хийгээд нууц хөндий хоёр нь их сайн болохоор энэ төдийхөнд үл
тачаан явъя” хэмээсэн ч тэр Шарав нь тэр орны эрдэмд тачааж явахыг эс
хүсэхэд, тэндээс Самбуу тэр оронд тачаал үгүй явсаар урьд хоёр уулнаас ч
хэтэрхий сайн Гэвийнжүн хэмээх ууланд хүрч өчүүхэн саатаад, түүнд тачаал
үгүй одсоор өмнөөс ч дээд сайн элдэв эмийн үнэр анхилсан эдэлж болохуй
элдэв идээ, эдэлбэрээр огоот дүүрсэн Дагинас хурсан уул Махагүхяа хэмээх
нэгэнд хүрвэй.
Тэр оронд ертөнц хийгээд ертөнцөөс нөгчсөн үзэсгэлэнтэй, харваас
сайн, үзэнгүүт амгаланг хайрлан чадах олон дагинас хурсан ба тэд бүгдээр
баясгалангийн элдэв байдлаар угтаж, хүслийн таван эрдэнэ65 бээр хүндлэн
үйлдвэй. Тэгээд нэгэн цагт Мэдоггийжанба ууланд оршихуй Цүлтэм хэмээгч
хүмүүн ийн: “Энэ нь нэгэн сайн орон мөн боловч эдүгээ хоёр нөхрийн одсон
уул сайн буй мэт, хэрвээ сайн бус бол хоёр нөхөр ч энд ирэх нь магадтай,
ирээгүй болохоор би ч тэр хоёрын сууж буй оронд одох хэрэгтэй” хэмээн
сэтгэж, чинагш яван Годбаварба хэмээх ууланд хүрсэн бээр тэнд нөхөр

65 Тө: 'с!ос1 уоп 1пда. Хүслийн таван эрдэнэ нь дүрс, дуу, үнэр, амт, хүрэлцэхүүн лүгээ
тав.

ю 43 с*

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Шарав нь сууж асан ба өмнө оршсон уулаас хэтэрхий сайн болохоор нэг
хэсэг тэнд хүслийн амгаланг эдлэн үйлдэв.
Тэгээд ч Цүлтэм бээр нөхөр Шаравдаа ийн өгүүлрүүн: "Бид хоёр ч
нөхөр Самбуугийн сууж буй орон руу очъё” хэмээхүйд, тэр бээр ч “Тэгье"
хэмээж явсан бээр өмнөх хоёроос ч сайн Гэвийнжүн хэмээх ууланд хүрэхүйд
нөхөр Самбуу нь тэнд үгүйг үзэж мэдээд, бас одоод Дагинас хурсан дээд
баясгалантай оронд хүрсэн бээр нөхөр Самбуу нь ч тэнд байсан бөгөөд тэр
болон өмнийн дагинас угтаж, хүндлэлийг үйлдэв. Тэгээд тэр гурав бээр
насан туршдаа оршиж, өлсөх, зовохын нэрийг ч мэдэлгүй хүслийн амгаланг
эдлэн суувай.
Энэ үлгэр мэт бид ч чөлөө учралын сайн шүтээнийг нэгэн удаа олж,
хир үгүй ялгуусны шашин лугаа учирсан энэ үед энэ насны үйл,
үйлдвэрүүдийг хэрэггүй өвс, ус мэт огоорч; гэнэн Чойжав мэт багш садныг
сэтгэл, барилдлага хоёроор бат хатуу ёсчлон шүтэж, тэр бээр ямар мэт
номлосончлон Мэдогийжан уул мэт чөлөө учралыг олохуйд бэрх хийгээд
үхэл, мөнх бус, муу заяаны зовлонг санаж, шалтгаан үр тэргүүтэн бага
төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрд төрөлхтний самбаа ямар мэт буйгаар
хичээж, үндсэндээ төрүүлж үйлдэх хэрэгтэй болой.
Тэр мэт хичээсэн бээр бага төрөлхтний онол магадтайяа нэг төрөхөд,
муу заяанд төрөх үүдийг нэжгээд зуур хаасан ч аюуш тамаас сансрын үзүүр
хүртэлх орчлон бүхнээс баттай гэтлэхүй нэгэн эс гарваас бас дахин
зовлонгийн мөн чанараас үл нөгчихийг үзэж; бага төрөлхтний мөр тэр
ямагтад тачаал үгүй, түүний хойно Годбаварба уул мэт дунд төрөлхтөн
хийгээд нийтийн мөрийг үндсэндээ яаж ч гэсэн төрүүлэн үйлдтүгэй! Тэр мэт
бага, дунд хоёрын онол төрөнгүүт өмнө өөр ямагт бээр нийт орчлон хийгээд
ялгавартай муу заяаны зовлонгоор ямар мэт нэрмэгдсэнчлэн амьтан бүхэн ч
тэр мэт зовлонгоор нэрмэгдэхийг үзэж, түүнээс гэтлэхийг хүссэн асрахуй,
нигүүлсэхүй тэргүүтэн түүний хойно Гэвийнжүн уул мэтийн их төрөлхтний
мөрийг анхааран авсны эцэст Дагинас хурсан орон Махагүдаа мэтийн үр тэр
бурхны хутгийг энэ нэгэн насандаа өөрт илтэд төрүүлж, амьтан бүгдийг ч тэр
мэтийн тэр дээд хутагт цагийн хүрдэн хоосрох хүртэл байгуулан үйлдэх
хэрэгтэй мөн болой.
Тэр ч эдүгээ бид зонхид анх буяны барилдлагад орохыг хүссэн оюун
үл төрөхүй ба хэрвээ өчүүхэн төдий төрсөн ч барилдлагад хичээх мэтийг
үйлдсэн ч бодит гол хийгээд орохыг юу ч үгүйд одуулан, зарим нь
барилдлага, бодит гол, орох гурав гүйцэх төдий гарсан ч буяны барилдлагад
нэмэрлэх санаа сэтгэлд ч төрөхгүй нь анх буяны барилдлагад орох
хэрэгтэйн ариун учир шалтгаан нэгнийг үл магадалснаас уршигласан мөн
амуй.
Өмнө нь буяны барилдлагад орох хэрэгтэйн ариун учир шалтгаан
нэгнийг магадлаваас тэр мэт буяны барилдлагын тул хатуужилт явдал ямар
мэт нэгнийг үйлдэх хэрэг гарсан ч сэтгэлдээ уйсал алжаал тэргүүтэн үл
гаран, буяны барилдлагын бодитой үндэс ч их хүчтэй өнө удаан эцэстээ
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энхрийлэх амийг ч огоорох хэрэг гарсан ч буяны барилдлагыг оюунаар
талбиж үл чадах нэгэн ирмүй. Тэр гарсан цагт тэр мэтийн хүчин их ба ба
нэмэр их болохоор олон зуун галавын хоорондох цаг хугацаанд их хичээлээр
бүтээсэн ч бүтэх нь бэрх газар мөр66-ийн олон ялгамжтай эрдэм нэгэн эгшин
тэргүүтэнд үндсэнд төрөх мөн болой.
Үлгэрлэвээс, Лхас мэтийн худалдаачин цугларсан газар нэгнээ одож,
өөрт байхгүй бол болохгүй магад хэрэгтэй, сэтгэлд зохистой эд нэгнийг
үзэхүйд тэр мэтийн эдийн үнэ нь 5 цэнгээс хэтрэхгүй ч эзэн бээр 20 цэн
хэрэгтэй хэмээсэн ч магадтай харамын сэтгэлгүй авч болох боловч түүнийг
өөрийн гарт оруулах хүртэл адаглаад нойр нь үл хүрэн, “Үүнийг авбал ч
авна” хэмээх сэтгэлээр зүрхэн толтдоо горилон хүлээж, энэ эдийн тухайд
өдөр, шөнийг харгалзалгүй чинагш одох, инагш ирэх тэргүүтэн тэр мэт
хатуужил нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй болсон ч ядрах, залхуурах мэтийн үзэгдэл
ноттой үл болох мэт мөн болохоор өмнө өгүүлсэн тэдгээр үлгэрийг сайтар
санаж, түүгээр жишсэн утгыг буяны барилдлага ямагтад нэгэнтээ жигдрүүлж
үйлдэх нэгэн хэрэгтэй. Эдүгээ цагийн эрхээр буяны барилдлагыг үйлдэгчид ч
маш чухаг ба өчүүхэн төдий буяны барилдлагыг үйлдэхдээ омгорхон
хөөрөмсөх олонх нь ч бурхан бодисадва нарын алдар, тарнийг нэжгээд
тоолох хийгээд “Насны судар” тэргүүтэн судрын аймаг өчүүхэн, өчүүхэн
нэгнийг унших төдийг буяны барилдлагын голд барихаас бус энэ мэт
увдисыг буяны барилдлагын гол баригчид хаа нэгэнтээ чухаг үзэгддэг.
Ер нь арвис тарнийг тоолох хийгээд гүнзгий судрын аймгийг унших
тэргүүтэн ч буяны барилдлага мөн төдий боловч үүнд номлосон мэт гурван
төрөлхтний мөрийн зорилгыг сайтар судлан мэдэж, амсахуй нэгэн эс гарваас
урьд буяны барилдлага төдийхнөөр бусдын хэргийг байтугай өөрийн хэргийг
ч эцэст нь хүргэх нэгнийг үйлдэж чадахгүй. Тийм болохоор сайныг хүсэгч нар
бээр ер буяны барилдлага ямагтад орох хэрэгтэй.
Тэр ч алин гаран, гарахаар болил үгүй нийт ялгуусны шашин лугаа
тохирсон үндсэнд номхотголын нэгэн ёс магадтайяа хэрэгтэй болохоор
гурван төрөлхтний мөрийн зэрэг энэ ямагтад шүтэх хэрэгтэй. Тэр ч
зоригдохууныг эндүүрэх үгүй, тоог таслахгүй, дарааллыг хутгахгүй байх нэгэн
хэрэгтэй болохоор энэ насны ширээнээс хагацаад, аглаг уул нэгний завд
бэрхшээлийг туулан амьдрахад шүтэж, Жово богдын увдис гурван
төрөлхтний
мөр
нүгүүдийг
дараалан
шинжлэн
агуулж,
хослон
барилдуулахын үүднээс сайтар анхааран аваад, өөрийн үндсийг номхотгох
нь буяны барилдлагын эрхэм, мөн болохоор энэ мэт ёсонд хичээх хэрэгтэй
болой.
(2.) Хоёрдугаарт, Жово Адишагийн увдис гурван төрөлхтний
мөрийн зэргийн үүднээс өөрийн сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулах
ёс нь хоёр.

66 Тө: за 1ат. газар мөр нь судар, дандрын газар мөр бөгөөд арван газар, таван
мөрийг хураасан утга
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Үүнд:
(2а) Буяны барилдлагад оруулах гишүүний гадаад, дотоод хоёр
нөхцлийг номлох
(2Ь) Гишүүнтний буяны барилдлага, бодит гол, орлогын ёс
болой.
Анхдугаарт хоёр.
(2а1) Гадаад нөхцөл буяны багш садныг шүтэх ёсыг санах хийгээд
(2а2) Дотоод нөхцөл чөлөө учралын зүрхийг авахын тулд дуртгах
болой.
Анхдугаарт гурав.
(2а1а) Буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэйн учир шалтгааныг
санах,
(2а1Ь) Буяны багш садныг ямар мэт шүтэхийн бодит ёс
(2а1с) Буяны багш садныг шүтээд увдисыг сонсох хэрэгтэйг санах
болой.
Анхан (2а1а) нь:
“Их эрдэнийн хураангуй’’-аас:
“Үзтэл тэр мэт бээр дээд бодийг эрэхүйд
Үнэнхүү мэргэд бат сэтгэлээр омгийг магадтайяа дараад
Өвчтний чуулган амарлихын тул эмчийг шүтэх мэт
Өөр зүйлд алмайралгүй буяны садныг шүтэж үйлд!”
хэмээсэн ба “Хутагт найман мянгат”67-аас ч: “Ананд аа! Бодисадва,
махасадва билгийн чанадад хүрэхийг хүсвээс анх буяны багш садныг шүтэж
үйлд!” хэмээсэн ба буяны багш садан Бодоба68 гэгээн бээр ч:
“Увдис бүхнийг хураан сайжрахын үүд нь
Ухаант багш саднаас үл салах мөн”
хэмээн зарлигласан мэт бид ямар мөр нэгнийг бясалгасан ч анх нь
мөрийг заагч бэлгэ чанар лугаа төгс буяны нэгэн багш садныг магадтай
шүтэх хэрэгтэй, үлгэрлэвээс:

67 Тө: 'рМадз ра Ьгдуаё з1опд ра. “Хутагт найман мянгат" нь Бурхан багш
Шагьяамүнигийн айлдсан билиг барамидын 8000 шүлэгт зохил.
68 Тө: ро 1о Ьа Бодоба. Апдрыг Ринчэнсал гэдэг. Тэрээр анхдугаар жарны төмөр хонин
жил (1031 он) лагшин мэндэлжээ. Вром багшийн дотно шавь гурван хувилгаан хэмээн
алдаршсаны нэгэн. Багшийгаа таалал төгссөний дараа удаан хугацаагаар бясалгал,
бүтээл хийжээ. Тавин нэгэн сүүдэртэйгээсээ эхлэн зарлиг увдистаны зургаан номд
номлол, сонсголыг зохиогоод гол шүнгийн ёсыг тогтоосон. Бодо хийдийг байгуулсан
тул гэвш Бодоба хэмээн алдаршжээ. Хоёрдугаар жарны модон тахиа жил (1105 он)
таалал төгссөн байна. Түүний шавь нар нь зарлиг зөвшөөлийг нь нэгэн зүгт жигдлэн
гаргасан судрыг “Хөх дэвтэрхэн” хэмээн нэрлэдэг амуй.
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§ 27. Сартваахь үгүй гуйлгачин далайд зорчин хоосон буцаж
ирсэн нь
Урьд нэгэн хот балгаст нэгэн гуйлгачин хумүүн байв. Тэр маш их өлсөн
ядрах үедээ “Би хүмүүн болон төрсөн ч энэ мэт ядуу байх нь юун билээ?!”
хэмээн сэтгэж, хот балгасын уулзсан хүмүүн бүхнээс “Ямар мэт үйлдвээс
ядуурлаас гэтлэх вэ?" хэмээн асуухад, зарим бээр: “Бусдад боолчлогдвоос
ядуурлаас гарна”, зарим нь: “Тариалангийн үйлийг эрхэлвээс сайн” гээд,
зарим нь: “Худалдаа арилжаа хийвэл сайн” гэх мэт элдвийг өгүүлний эцэст
нэгэн баян гэрийн эзэн бээр: "Чи ийм болбоос их далайд одож, эрдэнэ
олбоос ядуурлаас гэтэлж, надтай адилхан эд баялаг тань хотол чуулган
төгсмүй” хэмээсэн үг тэр хүмүүний сэтгэлд нийлж, "Энэ нь магадтай сайн”
хэмээн сэтгэж, өөрийн гэрт хүрч их, бага алин буй эдээ худалдаад, үр
тэргүүтэн идээ ундаа бэлтгээд, сартваахь хийгээд нөхөд худалдаачин алин ч
үгүй, өөрөө гагцаар далайд одож, хэзээ нэгнээ далайн хөвөөнөө ирвэй.
Ер нь далайд эрдэнэ эрэхээр одохуйд онгоцыг сайтар хийж бэлтгээд,
шөнө өөр газар руу явахгүй зогсоож байхын тулд дөрвөн талдаа том үхэр
хад мэт ширмэн зангуу, тэдгээрийг унжуулах мяндсан уяа, түргэн явахын
тулд дөрвөн талдаа дөрвөн их дарвуул, толгойг эргүүлэн залуурдаж байхын
тулд толгойн талд бага сэлүүр, бөгсөнд нь том сэлүүр, далайд хорлох
шалтгаант матар зэрэг олон байх ба тэдний бие нь хэдэн бээрийн хэмжээтэй
ба том уул лугаа эндүүрэгдэхийн эрсдэл их болохоор түүнийг шинжихийн
тулд тагтаа шувууг авч явах ба хэрэв матар дайралдвал түүнийг алахын тул
цагаан лавайг авч явна, цагаан лавайг тэжээхийн тулд үнээний сүү хэрэгтэй
болохоор үнээ болон үнээгээ тэжээх тутарга тэргүүтэн хийгээд сэлүүрч,
худалдаачин олон нөхөр хийгээд их эрдэнийн зүйлд мэргэн хөтлөгч
сартваахь нэгэн магадтайяа хэрэгтэй байдаг тул ядуу гуйлгачин далайд
хатуужил гарган хүрснээс бус тэдгээр бэлтгэлийн аль нь ч үгүй болохоор
далайн эн, өргөн нь олон 1000 бээр ба гүн нь ч маш их өлгүү болохоор
эрдэнийг хаанаас олохоо мэдэхгүй 7 хоноод, эрдэнэ ололгүй, гар хоосон
нутагтаа эргэн ирвэй.
Амь зуулгаа барж,
огторгуйгаас Тэнгэр бээр:

өлсөж зовохуйн

энэлгээгээр

нас

барахуйд,

“Дадлага үгүй атал замд одогсод
Дадамгай сайн мэргэдийг үл шүтвэл
Даруй түргэнээ хоосрон одох нь
Далайд одсон гуйлгачин тэр мэт”
хэмээн өгүүлвэй.
Энэ үлгэр мэт бид ч, тэр мэргэн бүтээлч Санжаа-Иш69 бээр:
Тө: тк1па5 дгиЬ запдз гдуаз уе зЬез. Мэргэн бүтээлч Санжаа-Иш нь Занронгийн
Лхандүг хэмээх газар есдүгээр жарны модон тахиа жил буюу аргын тооллын 1525 онд
лагшин эснэсэн. Нялх цагаас зохио явдал нь онц гайхамшигтай тул Чойжавдорж буюу
ном аврагч очир хэмээх алдартай болжухуй. Васо Лхүндэвдэчэн хийдийн
Ёндонсамбуугаас увш санваар авч, алдрыг нь Санжай-Иш хэмээн өгжүхүй. 1539 онд
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“Этгээд хол оршихуй их далайд
Элдэв хэргийг бүтээгч зэндмэнэ буй.
Эрдэмтэй багшийн аргад эс шүтвэл
Эн, гүн нь давамгайлж олохуйд бэрх.
Эрхэм зарлиг судрын их далайд
Эрдмийн шим болсон зэндмэнэ буй.
Эцэг мэт багшийг эс шүтвэл
Эгэлгүй гүн агуулгатай тул сурахуйд бэрх"
хэмээн зарлигласан мэт.
Увдис энэ мэтийн үүднээс ариун буяны барилдлага нэгнийг үйлдэхүйд
алинаа буяны барилдлагын гол болсон гурван төрөлхтний мөр тус бүрийн
ялгал, тоо, магадлал, горим ёсыг үйлдэхүйд ямар мэт анхааран авах ёсыг
анхааран авч, үндсэндээ төрүүлэх ёс тэргүүтнийг сайтар мэдэх хэрэгтэй.
Түүнд эрдэм бүхний үндэс, шид бүхэн гарахын орон, энэ хойд бүхний
авралын орон, өөр бусад бүхний эгээрэл бурхан бүхний мөн чанар, их
энэрэхүйн мөн чанартан, адистидын их сан хөмрөг увдис үүнд сонсох, санах,
бясалгах, гурвыг зохиож, бүтээлийн дээд хутагт ажирсан их хөлгөний буяны
багш садан тэр ч Майдар бээр:
“Энэ буяны садан нь номхон, амарлингуй, чухал амарлингуй
Эрдэм лүгээ үлэмж төгөлдөр, хичээнгүй, эшээр баян
Элдэв номонд маш их онолч, өгүүлэхүй төгс мэргэн
Энэрэн нигүүлсэхүйн эзэн, их тэвчээртэн түүнийг шүт!"
хэмээн номлосон мэт арван ном тэргүүтэн бэлгэ чанар лугаа төгөлдөр
нэгнийг өндөр, нам, жаргалтай, зовлонтой ямар мэт болсон ч эгээрэх өөр
газар үгүй хэмээсэн оюуныг чиг болгон оюун, зүрх, чээж гурваа тушааж,
өөрийн сэтгэлийг бат болох хүртэл бие, сүүдэр хоёр мэт нөхөрлөж, саналын
хатуу барилдлагаар ёсчлон шүтэх хэрэгтэй.
Хэрвээ түүнийг эс шүтэн өөр ямагтад билиг өчүүхэн буйг шалтгаан
болгож, мөр үүнд сонсох, санах, бясалгах гурвыг ямар мэт нэг үйлдсэн ч
үндсэнд газар замын онол төрөхгүй болохоор энэ увдист бүтээлийг шим
болгон үйлдэхийг хүсэгч нар бээр анх төгс бэлгэт буяны нэгэн багш садныг
санаа, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэх хэрэгтэй мөн болой.
Бид анх төгс бэлгэ тэмдэгт буяны нэгэн багш садныг шүтэх хэрэгтэй
нь, үлгэрлэвээс:

Дашлхүнбэ хийдэд суун сургууль ловнэрба зохион суужээ. Түүнийг хорин зургаан
сүүдэртэйд их убидина Гэндэнлувсан гэсгүй болгон зохиож, Дашлхүнбэ хийдийг хууль
шагшаабад хийгээд эд таваарын үүднээс дээшид дэгжүүлэн зохиожухуй. Гол орноо
өөд болон морилж, сургууль хийн хоёр жил болоод нутагтаа буцан иржүхүй.
Бясалгалыг ихэд зохиосон бөгөөд жаран долоон сүүдэртэйдээ аравдугаар жарны
төмөр туулай жил 1591 онд таалал болсон ажээ. Зохиол бүтээл нь “Ламын налжор",
“Мөрийн зэргэмж”, “Оюун судлахуй”, "Жодын аймаг” тэргүүтэн буй.
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§ 28. Сартваахьтай гуйлгачин далайд зорчин эрдэнэ олж баяжаад
хаан болсон ба омогт баячууд сартваахь үгүй далайд очиж
эрдэнэ хэмээн чулуу авчирч гутсан нь
Урьд Энэтхэгт олон хүүхэдтэй нэгэн ядуу гуйлгачин хүмүүн сартваахь
лугаа сэлт 500 худалдаачин лугаа нөхөрлөж, эрдэнэ авахаар далайд одож,
олон эрдэнэ ялангуяа хэмжээлшгүй үнэтэй хүссэн хэргийг бүтээгч зэндмэнэ
эрдэнэ олж, нутагтаа ирвэй. Тэр гуйлгачны эд баялаг асар их болж, эцэст нь
тэр орны хаанд тушаагджээ.
Тэр үед тэр оронд эд баялагт дуртай, хүсэл ихтэй 500 гаруй хүмүүн
байжээ. Тэд өөр зуураа зөвлөлдөн, “Эдүгээх бидний энэ хаан өмнө нь маш
их гуйлгачин ядуу мөн ч далайд эрдэнэ эрэхээр хүрч, эдүгээ их эрдэнийн сан
хөмрөгийн эзэн болж, энэ мэт сууж байна. Эд эдлэл юу ч үгүй тэр гуйлгачин
энэ мэт болсон тул төгс эд эдлэлт баян бид тэр мэт үл болох юун билээ?!”
хэмээлдэж бүгд тохиролцон далайд хэрэг болох эд хэрэгсэл бүхнийг
цуглуулж, тэдний хүсэхүй үзэл нь дээгүүр болохоор сартваахь хийгээд өмнө
далайд явж үзсэн бусад худалдаачин гагц ч үгүй одон одсоор олон бээрийг
гатлах үед, зүгээ андуурч, аль зүгт явж, далайд очихоо мэдэхгүй өчүүхэн
төдий хугацаа өнгөрч атал, тэр үед гурван үхэрчин тааралдаж, тэднээс “Их
далай аль зүгт байдаг вэ? Эндээс яаж явах хэрэгтэй вэ?" хэмээн асуухад,
Үхэрчид: “Та нар ямар хэргээр далай руу явнам?” хэмээхэд, тэд: “Эрдэнэ
авахаар одном” хэмээжээ. Тэндээс эрдэнэт далайд одохуйд дорно зүг рүү
явах хэрэгтэй байсан ч малчид: "Эндээс өмнө зүгг олон бээрийн газар
эрдэнээр дүүрсэн сүүн далай хэмээхийн доторх бүх чулуу нь огоот цагаан,
их, бага нь чавга хийгээд гүйлс мэт буй. Дүр байдал нь ч эрдэнийн дүрст буй.
Тийм эрдэнээр дүүрсэн тул усны өнгө ч сүү мэт харагддаг болохоор нэрийг ч
эрдэнээр дүүрсэн сүүн далай гэдэг, их далай буй. Тэр мөн" хэмээн сэтгэдэг
тул тэр мэтээр өгүүлэхэд, тэд ч маш их баярлалдаж, өмнө зүгт олон бээрийн
газар яваад, арван тавны шөнийн саран ургах үед өмнө номлосон мэт
эрдэнээр дүүрсэн сүүн далайн захад хүрвэй.
Тэр үед намар цаг тул маш их цагаан саран нууранд туссан бээр хоёул
маш их цагааны хүчээр газар дэлхий бүгд ч бусдаас үлэмж дээд цагаан
болсон бээр тэр хүмүүс их баярлаад, “Энэ нь очир алмаасаар дүүрсэн
байна” хэмээн сэтгэж, нуурын усыг гараар тэмтэрч, эрдэнийн өнгөтэй цагаан
чулуу олон гарсан тул, “Энэ нуур нь бодитой сүүн далай мөн байнам” хэмээн
үнэмшиж; их, бага цагаан чулуу ч бүгд эрдэнийн өнгөтэй хийгээд цаг ч шөнө
болохоор өдөр мэт нягтлан мэдэж үл чадсан сэлт бодитой эрдэнэ хэмээн
сэтгэл шулуудвай. Чингээд тэд зөвлөлдөж, дотроосоо эд баялаг нь бусдаас
өчүүхэн их нэгнийг бүгдийн ноён болгон тушааж, “Бидний алин хүссэнээр
олсон эрдэнүүдийг тус тусадаа үүрч чадахуй хэмжээт туламд хийж, амыг нь
хүлж, лацдаад, буцаж нутагтаа очихуйд лацыг эвдэж, эрдэнүүдийг сайн,
муугаар ялгаж бүгдэд тэгш түгээ!" хэмээн цааз, журмыг гаргаад, хүсэл зориг
ихтэй тэд шөнөдөө нутгийн зүг эргэж, нутагтаа амгалан иржээ.
Бүгдээр санал нийлж, “Бид эдүгээ их далайгаас эрдэнэ их олсон тул
эхлээд 7 хоног баяр хурим хийцгээе. Түүний хойно туламтай эрдэнүүдийн
ю 49 св
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амыг нээж, эрдэнийг сайн, муугаар тэгш хувааж авах хэрэгтэй хэмээн
ярилцаж, тэд бүгд “Тэр сайн" хэмээлдэж, 100 алтан зоосыг нийлүүлж, өөрт
зоос үгүй нүгүүд ч бусдаас зээлдэн нийлүүлжээ.
Тэр үед “Тэд далайд хүрээд эрдэнэ ихийг олжээ" хэмээх цуу зүг бүхнээ
их тархжээ. Өөрт эрдэнэ үгүй нүгүүд бээр ч бусдаас зээлж олон мөнгө авав.
Тэгээд 500 хүмүүн бээр 7 хоног сайн хурим хийн цэнгэжээ. Тэр үед тэдний
эхнэр, хүүхдүүд тэргүүтэн ч “Аав эрдэнэ ихийг авчирсан" хэмээлдэж гэр,
гэртээ их идээ, ундаагаар 7 хоног хуримлавай. Тэгээд 7 хоног хуримласны
эцэст урьдын эрдэнэ бүхий туламны лацыг ноён нь эвдэж, эрдэнийг
харахуйд бүгд эрдэнийн дүрст цагаан чулуу байсан тул эрдэнэ биш хэмээн
мэдэж, бусдаас ичин их хатуужил зовлонг амсан гэмшээд, бүгд гаслалдан
энэлж, уйлалдав.
Энэ үлгэр мэт бид ч зовлон даяарыг тэвчсэн үр бурхны газарт очин
үйлдэхэд увдис гурван төрөлхтний мөрийн зэргийг дараалан анхааран авах
хэрэгтэй. Тэр мэт ёсчлон анхааран авахуйд ч өмнө нь тэдгээр анхааран
авлагад шүтэж, хослон орохын лагшин олсон лам бурхан нэгнийг магадтай
шүтэх хэрэгтэй. Тэр мэтэд үл шүтэн өөрийн мэдэл төдийхнөөр тэдгээр
мөрийг анхааран авахуй орон болгон үйлдсэн ч мөрийн үндсийг огоорсноор
үндэс үгүй үр хаанаас гарах ёсыг сайтар сэтгэж, анх төгс бэлгэ тэмдэгт
буяны нэгэн багш садныг магадтайяа шүтэх хэрэгтэй мөн болой.
Бас бид анх буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 29. Эхийнхээ үгийг эс дагасан гаврууд
эрсдэж саалинд орсон нь
Урьд нэгэн аглаг шугуйд гурван гавартай өлөгчин үнэг байжээ. Эх нь
үргэлж хоол эрэн олж, тэднийгээ тэжээдэг байв. Нэгэн удаа эх нь ойр
орчмоос идэш олоогүй тул, нэгэн уул буйн цаана гарч идээ эрэхээр яваад
өнө уджээ. Түүний гаварууд ч өлсч өмнө эх нь “Намайг үгүйд бусад газар
идэш эрэн бүү одтугай! Хэрвээ явбал амь лугаа хагацахын эрсдэл буй!"
хэмээн өгүүлдэг ч гаврууд бие нь томрон хүчин төгссөн болохоор эхийн үгийг
үл сонсон, идээ эрэхээр явжээ. Тэр үөд нэгэн анчин тэр зүгт үнэг буйг мэдэж,
аглаг нэгнээ сааль хавх олныг тавьж, салхин зүгт нь өөшний их утаа, хярвас
тавьсан тул түүний үнэрийг гаварууд мэдэрч, тэр зүгт одсон бээр наана нь
хавх тавьсан хэсэг махыг үзэж, их баярлаад тус бүр нэгнийг зулгааж,
хавханд оржээ. Тэр үед өлөгчин үнэг үүрэндээ ирээд, гаварууд нь байхгүй
тул зүг бүхнээ гүйн эрж, гурван зулзагаа хавханд орсныг үзээд, эх нь үрдээ
их хайртай болохоор бус аргыг эс олж, гурван зулзаганыхаа дэргэд сууж, их
л гаслан, орь дуу тавьбай. Тэгээд маргааш өглөө нь анчин тэнд ирж, гурван
гавар хавханд орсноор барахгүй эх үнэг нь ч үрдээ хоргодож, зугтахгүй
байхыг харж баярлаад, эхлээд эхий нь дараа нь гурван гаварыг ч агнахад
огторгуйгаас Тэнгэр бээр:
"Санан бодох зүйл үгүй залуус
Сайх буурлын итгэл лүгээ хагацвал
ю 50 с-ч
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Санамсаргүй түргэнээ доройтох болой.
Саалинд орсон гаврын үлгэр мэт”
хэмээн өгүүлвэй.
Энэ үлгэр мэт бид ч энэ насыг бүхэлд нь орхиод, аглаг оронд гурван
төрөлхтний мөрийн зэрэгт дараалан анхааран авахуйд бусдын аяыг дагахгүй
дээд оюунд хүрэхийн өмнө, тэдгээр мөрийг номлохдоо мэргэн төгс бэлгэ
тэмдэгт нэгэн буяны багш садныг санаа, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэж,
тэр ямагтын энэрэхүй бээр эзлэгдэх нэгэн хэрэгтэй болохоор тэдгээр ёсонд
анхааран авахыг хүсэгч нар мөр бүхний эхэнд мөрийг номлогч буяны багш
садныг шүтэхүйд хичээх хэрэгтэй.
Бас бид анх буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 30. Билигт болжморын үгийг дагаж, бусдууд
яст мэлхийн аюулаас аврагдсан нь
Урьд ус ховор нэгэн ой шугуйд олон болжмор амьдарч байжээ. Цангах
үедээ тэдгээр шувуун сүрэг тэндээс хол нэгэн нуураас ус уухаар очдог
байжээ. Тэр нууранд бас арга зальт нэгэн яст мэлхий буй. Тэр болжморуудыг
ус уух өдөр бүр бүхэл биеэ далд оруулан, толгойгоо цухуйлгах төдийхнөөр,
хүзүүгээ хөдөлгөлгүй тэдний хажууд гэтэн мөлхөн очиж, нэгнийг нь барьж
иддэг байв.
Тэдгээр болжмор өөр, зуураа “Бид шувуудын сүрэг өдөр бүр цөөрөх нь
юунаас болов?!” хэмээлдэн, асууцгаасан ч яст мэлхий идэж буйг эс мэджээ.
Нэгэн удаа тэдгээр болжморын эзэн билиг төгөлдөр нэгэн өчүүхэн болжмор
нуураас ус уухаар одохуйд яст мэлхий барьж, алж идэхийг завдахуйд, тэр
билиг төгөлдөр болжмор бээр яст мэлхийд: “Яст мэлхийн хаан чи бээр
намайг алж идэхийг таалсан ч миний бие өчүүхэн бага болохоор нэг
удаагийн тааллыг ч хангахгүй. Тийм болохоор намайг тавь! Би болжморын
хаан тул би бээр сайн, муу ямар мэт нэгнийг өгүүлсэн ч тэд түүнээс давж
чадахгүй болохоор би өдөр бүр шувуудын сүргээс чамд таалуулахын тул
олныг өгч илгээе!” хэмээн зөөлнөөр өгүүлсэн бээр яст мэлхий баярлаж “Тэр
мэт бол шувуу чи амгалан одтугай!” Маргаашаас эхлэн би өдөр бүр олон
болжмор идэх тул илгээх хэрэгтэй!" хэмээж болжморыг амгалан болгон
тавибай.
Тэгээд тэр нутагтаа очоод, шувуудын сүрэгт “Та нар ус уухын үед
өмнийн тэр нууранд хэн нь ч бүү одтугай! Тэнд нэгэн хорт яст мэлхий сууж,
бидний сүргээс идэн үйлднэм. Урьд бидний төрлөөс хаана одсон нь сураггүй
болсон олныг ч тэр бээр идсэн байна” хэмээн засаглан үйлдсэнээр, түүнээс
хойш тэдгээр болжморууд амгалан оршвой.
Тэгээд тэр яст мэлхий өдөр бүр тэр билиг төгөлдөр болжморын
хэлсэнчлэн “Шувуудын сүрэг ирнэ” хэмээн хүлээсэн ч алин ч ирэхгүй
болохоор түүний омог төрсөн ч өөрөө хуурай газар явж чадахгүй тул ойрхон
байх нэгэн найз могойгоо болжморын нутагт илгээж, "Би өмнө нь та нарын
ю 51
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төрлөөс зарим нэгнийг алсан ч эдүгээ амь таслахыг тэвчсэн тул хэнийг ч
алахгүй. Болжморуудыг энд ус уухаар илгээтүгэй!” хэмээсэн захидал
илгээжээ. Могой ч билигт болжморын дэргэд одож, юун өгүүлсэнчлэн хэлсэн
ажээ. Төгс билигт тэр болжмор хариуд нь “Урьд хувь заяагаа алдсан чи бээр
бидний төрлөөс олныг сүйтгэсэн тул би үүнээс хойш чиний тэнд очиж яаж
болно! Нүдээр харахын төдийг ч үл үйлдмүй" хэмээн өгүүлвэй.
Энэ үлгэр мэт бид ч дээд буяны багш садан нэгэн бээр дагуулан эс
эзлэхийн хооронд гүнзгий, гүнзгий ном ямар мэт нэгнийг анхааран авсан ч
ном нисванисын нөхөр болон одож, үндсэнд бясалгал онолын эрдэм
төрөхгүй. Түүгээр барахгүй бас нисванис улам ихдээд, энэ насны үзэгдэл
тэргүүтнээр гэтлэхийн амин судлыг тасалж, юу үйлдсэн нь орчлонгийн
хүрдийг эргүүлэх ямагт болох тул анх төгс бэлгэ тэмдэгт буяны нэгэн багш
садныг магадтайяа шүтэх хэрэгтэй болой.
Бас бид анх буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 31. Шамаа арш сартваахьгүйн эрхээр шавь нартайгаа тамд
унасан ба Шаравнацаг аршийг шүтэж дээд хутгийг олсон нь
Урьд Шамаа хэмээх нэгэн арш бээр буяны багш садан хэн нэгнийг
шүтэлгүй, хүслийн гэм эрүү төдийхнийг үзэж (мэдэж, орч), аглагт дияаныг
бясалгаснаар нэгэн цагт дуршлын атгаг лугаа хагацаж, анхдугаар дияаны
бодитой үндсийг олж, түүний амгаланг эдлэх болжээ. Бас цааш
бясалгаснаар атгагийг шинжпэх хоёрдугаар лугаа хагацсан хоёрдугаар
дияан хийгээд бас бясалгаснаар баясгалан амгалан бүдүүн төдийгөөс
хагацсан гуравдугаар дияан хийгээд бас бясалгаснаар өмнийн дияаны
эрдмүүдээс хэтэрхий гайхамшигтай дөрөвдүгээр дияаны бодит гол тэгш
агуулгыг олсон бээр тэр ямагтыг нирваанд эндүүрч “Эдүгээ би бээр
орчлонгоос нөгчсөн нирвааны хутгийг оллоо” хэмээн сэтгэж, өөрийн шавь
нартаа ч тэр мэт номложээ.
Шавь нар нь ч ч шамдан бясалгасаар дөрөвдүгээр дияаны бодит
үнэнийг олж, Нирвааныг олвой хэмээн хөөрөмсөцгөөжээ. Тэгээд цаг нэгнээ
арш үхээд, өмнөх дөрөвдүгээр дияаны бодит голын тэгш орлогыг бясалгасны
хүчээр хойд насандаа дөрөвдүгээр дияаны орон Одсал 70 -д төрж, тэр
ямагтын сэтгэлд: “Би бээр өмнө нирвааныг төгс олсон ч эдүгээ орчлонд
төрсөн нь зохисгүй болохоор ном нь худал юм байна” хэмээх нэгэн их буруу
үзэл төржээ.
Чингээд түүний гэм эрүүгээр буян нь барагдаж, нас нөгчөөд аюуш тамд
унах үед өмнөхөөс ч их буруу үзэл төрж, зовлонг хэмжээлшгүй ихээр эдлэсэн
ажээ.
Түүний шавь нар ч тэр мэт анх Одсалын тэнгэрт төрж, дараа нь түүн
лүгээ хамт аюуш тамд төрж, зовлонг амсчээ. Тэр үед арш Шаравнацаг (з^ез
70 Тө: ’оё дза!. Одсал нь гэгээн гэрэлт хэмээх тэнгэр
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гаЬ зпа 1зЬодз) хэмээх нэгэн махасадва байжээ. Тэр бээр Шамаа арш шавь
лугаа сэлт буруу номын эрхээр аюуш тамд төрөн, хэмжээлшгүй зовлон
эдэлснийг илт болгоож, их нигүүлсэхүй төрж, тэр даруйдаа рид хувилгаанаар
рашааны их хурыг буулган сэрүүцүүлж, тэдний оронд заларсан бээр тэдгээр
тамтан бээр: “Тамын галаар түлэгдээд, маш их энэлэн зовсон бидэнд сэрүүн
амгаланг өгөгч хэн бэ?” хэмээн гадагш харахад Шаравнацаг арш тэнд
заларч, авран зохиосныг үзвэй.
Тэгээд арш бээр: “Та нар энд төрсөн нь нирваан тэргүүтний ном нь
үнэн бус хэмээн буруу үзэл төрсний эрхээр болсон мөний тул буруу үзлийг
тэвчиж, нирваан тэргүүтэн буйд биширтүгэй!” хэмээн ном номлосноор тэд
тэр их аршид дээдээр сүсэглэж, үнэн зүрхнээс авралыг одуулж, түүний ачаар
насан егүүдэж, тэр орны ойр орчим бүгд хүмүүн болон төрж, аршийн шавь
болцгоож, арш ном номлосон бээр бүгд дөрөвдүгээр дияаны алин зохистой
урийг олсон ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч буяны багш садныг шүтэл үгүй бүхэл насаараа
аглагт бясалгасан ч эрдмийн гоомой үзэгдэл төдийгөөс бус үл төрөх ба
өчүүхэн төдий төрсөн ч түүнийг энэ насны их арга ямагтад одуулж, хойдод
тустай нь тоосны төдий ч үл гарах тул хойд ертөнцөд тусыг эгээрэгч нар анх
дээд буяны багш садныг ёсчлон шүтэж, алин анхааран авч үйлдэхүй номыг
сонсох, санахаар буруу хэтрүүлгийг тасалж, сайтар шинжлээд түүний хойно
энэ насыг оюунаар огоорч, аглаг оронд ямар мэт сонссоны утгыг ажиглан
агуулж, хослон барилдахын үүднээс бясалгасаар анхааран авах хэрэгтэй
болой.
Бас бид анх буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 32. Хөтөч үгүй мөргөлчин Янбажан орон очлоо гээд Лхаст
буцан ирсэн нь
Урьд гармаба улаан, хар малгайтан 71 -ы үйлс дэлгэрч байх үед
Төвдийн олонх их хүмүүн нь тэдний өглөгийн эзэн болж байв.
Лхадан 72 тэргүүтнээс тааллын шинжлэл, зоригдохуун, шүтээн
тэргүүтнийг өргөгч нар олон гарав. Тэр үед Лхасаас улаан малгайтад их
сүсэглэгч нэгэн хүмүүн Янбажан73 -д Хамгийг айлдагч улаан малгайтад
мөргөхөөр явжээ. Тэр хүмүүн бээр “Янбажангийн бихар хийд нь алтан дуаз
хийгээд ганжиртай. Олон үгээгүүчүүд буй" хэмээн бусад хүмүүс үргэлж
ярихыг сонссон ажээ. Тэр төдийхнийг шинж болгон барьж, өмнө явж асан
71 Тө: зкаг т а ра с!таг пад. Гармаба улаан, хар малгайтан нь Зургадугаар жарны үед
Гармава Ранжүндоржийн шавь онол төгс гэж алдаршсан Сэнгэд Монголын хаан бээр
үйлийн улаан малгайг соёрхсноор түүнийг уламжлагч нарыг улаан малгайт хэмээвэй.
Бас Гармава багшид Монголын хаан бээр алтан жинст үйлийн хар малгай
соёрхсоноор түүнийг уламжпагч нарыг хар малгайт хэмээвэй. Эдгээр нь хувилан
төрөгч нарын эхин болсон гэдэг.
7з Тө: 1Ьа 1Ьап. Лхадан нь тэнгэр төгс хэмээсэн үг бөгөөл Лхас хотын өөр нэгэн алдар.
Тө: уапдз ра сап. Лхасын ойролцоох нэгэн газар орон.
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нөхөр ч үгүй, бусад байдал ёсыг нь ч асуулгүй Додлүнгийн зүгт одож,
Додлүндэчэнд хүрчээ.
Чингээд Янбажан хүрэх замыг андуурч, Динхагийн хойноос одож,
Панбын дотор оржухуй. Тэгээд Панбын эхнээс уруудаж явсаар, эргээд
Жагдонгийн уулын хажууд хүрэв. Тэндээс Лхасын номын өргөөний ганжир
хийгээд алтан дуаз тэргүүтнийг харж, “Энэ нь Янбажан мөн байна” хэмээн
сэтгэж, баясан одож, Мондоны голд хүрч, түүний гэр ч Мондонд буй тул
андуурснаа сая мэджээ. Тэнд ирэхийн хооронд 4 хоног хатуужил, зовлонг
амссаар явсан тул ямар ч хэрэггүй болсноо мэдэж; хий, цусны өвчин хөдлөн
үхэх шахсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч үнэн сэтгэлээс нэгэн ном үйлдье хэмээвээс амны
уншлага төдийхнөөр болол үгүй, магадтай асар ариун бясалгал нэгнийг
үйлдэх хэрэгтэй. “Арван номтын судар (сИоз Ьси раТ тс!о)”-аас:
“Апиваа номыг сайтар бясалгаж эс үйлдвээс
Авралт номын агаарыг эс онох бөгөөд
Рашаан булгийн усыг үзэн, сонссон төдийхнөөр
Амны цангааг яахин гаргаж чадах билээ?!"
хэмээн зарлигласны тул болой. Тэр мэт бясалгахад ч анх
бясалгагдахуун тэр номыг сонсож, санахаар нотлон буулгаж, буруу
хэтрүүлгийг сайтар таслах нэгэн үл гарвал бясалгах ёс ямар мэтийг үл мэдэх
болохоор бясалгах ёсыг сонсох, санахыг өмнө нь одуулах хэрэгтэй. Тэр мэт
номыг сонсохуйд ном сонсон мэдэх хэрэгтэй. Номыг сонсохуйд номын
сонсгол хэрэгтэй. Номын сонсголд алин сонсогдохуун тэр номыг номлохдоо
мэргэн бэлгэ чанар лугаа төгс нэгэн буяны багш садныг анх сэтгэл,
барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэх хэрэгтэй болой.
Бас бид ч анх буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 33. Алт мэдэхгүй гуйлгачин олсон долоон шижир алтаа хаяад,
эцэст нь зодуулж үхэх шахсан нь
Урьд Үй орны нэгэн тэнэг гуйлгачин хүмүүн бээр алтыг бодитой үзээгүй
ч алт нь үнэ цэнэ ихтэй хэмээх дам яриаг сонсож, сэтгэл нь булаагдаад,
нэгэн хүмүүнээс: “Тэр алт хэмээхийг хаанаас эрвэл олох вэ?” хэмээн
асуухад, “Ай зүг, зүгт байна. Тийм боловч Додын алт сайн тул чи алт олохыг
хүсвээс Додсэрха (в1ос! дзег кЬа)-д оч! хэмээсэн бээр тэр ч “Тэгье" хэмээгээд
ганц ч нөхөр үгүй, Додсэрхад хүрч, газар малтаад, алт хайсан бээр Эс
бүлээдсний лусын хааны нэгэн алтан сан лугаа тааралдаж, ямааны толгой
мэт хэмжээтэй 7 тором шижир алтан гүр газраас олжээ.
Тэр алт нь бусдаас маш дуртмал ялгаатай, гайхамшигтай, улаан шар
өнгөтэй, гаднаа өчүүхэн тоос шороон хагтай байжээ. Түүнээ авч явах замдаа
алтан чимгээр бидэрлэсэн нэгэн эхнэр лүгээ тааралдав. Тэр эхнэрийн алтан
чимгүүдэд наран тусч, тэр алтан чимгээс их гэрэл гарч, нүд сохлом хурц
гэрэл цацарч байхыг харсан гуйлгачин бээр их гайхамшиг төрж, тэр
ю 54

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

эхнэрээс: "Чиний их гэрэл цацарсан энэ чимэг хийсэн эдийн нэрийг юу гэдэг
юм бэ?” хэмээн асуухуйд, тэр эхнэр өгүүлрүүн: “Алт хэмээгч энэ мөн” хэмээн
хариулахад, тэр гуйлгачин “Тэр алт хэмээх нь энэ мэт их гэрэлтэй нэгнийг
хэлдэг байнам. Өмнө миний алт гэж олсон эд нь гэрэл ч үгүй, өнгө ч улаан
тул алт биш байна” хэмээн сэтгэж, цааш хэсэг явснаа нэг талд орхиод, алтны
тоо олон, хүндийн жин ч их болохоор хүч гарган биеэ зовоосондоо хорсон
гашуудаж, 7 тором шижир алтан гүрээ овоолж, дээрээс нь баас шээсээрээ
булхаад, ойд одсон бээр нутгийн эм тааралдаж, түүнээс “Эдүгээ чи алт олов
уу?" хэмээн асуухад, тэр бээр өгүүлрүүн: “Алт олсонгүй. Харин ямааны
толгойн чинээ 7 муу улаан чулуу олж, үүрэхэд хүнд тул замдаа хаяв”
хэмээжээ.
Танил эм бээр: “Сайн байна, чулуугаар юу хийнэ. Гэтэл чи алт олох
арга ёсыг ямар мэт үйлдэв?" хэмээхүйд, гуйлгачин өгүүлрүүн: “Газар
малтсанаас бус өөр юу ч хийсэн үгүй” хэмээн өгүүлэхүйд, эхнэр бээр: “Тэр
мэт үйлдвээс алтыг хаанаас олох вэ. Алт эрэхдээ ухсан шороогоо усанд
хийж урсгаад, дор нь бууж үлдсэн алтыг авдаг юм” хэмээвэй.
Маргааш нь тэр бээр буцан одож, тэр мэт үйлдсэн бээр алтны үйрмэг
элс мэт нүдэнд үзэгдэхийн төдий өчүүхнийг олж, тэр мэтээр нэг сарын
хугацаанд алт олзворлосон ч үртэс төдийхнөөс илүүг эс олов.
Тэгээд хоол, хүнс тасарч, алтны үртэс төдийхнөө авч нутагтаа буцвай.
Буцах шөнөө нэгэн их айлаас хөлсний сууц зээлэн авч суухад, тэр айлын хүн
бүр их баясаж, их найр хурим хийн ахуйд, гуйлгачин бээр тэднээс: “Та нар
юуны тул цаг бусын хурим үйлднэм бэ?” хэмээн асуухад, “Бидний эцэг
өнөөдөр нэгэн ээрэм талаас ямааны толгойн чинээ хэмжээтэй 7 тором
шижир алтан гүр олсон тул тийнхүү хуримлаж байна" хэмээж, алтуудаа
үзүүлэхэд, тэр нь түүний өмнө нь олж, хаясан зүйл мөн болохыг танин
мэдээд “Энэ зүйлс алт мөн үү?” хэмээхэд, тэд: “Эдгээр нь алтны дотроос
маш сайн нь буй" хэмээжээ.
Тэр гэмшин арга нь барагдаж, “Эдгээрийг өмнө нь би олсон тул надад
ч гурван хувийн нэгнийг өгөх хэрэгтэй" хэмээсэн бээр тэр гэрийн бүх хүмүүс
ар, өврөөс нь шавар зуурах мэт нүдэж, өчүүхэн эд агуурс байсныг нь булаан
авч гадагш хөөжээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч энэ мэт увдисын үүднээс өөр, бусдын хэргийг
эцэст нь хүргэх нэгнийг үйлдье хэмээвээс эдгээр увдист анхааран авахуй
шимийг зохиогч нэгэн буяны багш саданд эс шүтвэл алинаа анхааран аван
үйлдэхүй орон, алины тулд анхааран авах, арга алинд шүтэж, ямар мэт
анхааран авахын ёс тэргүүтнийг сайтар эс мэдэх тул салаа замд орж төөрөх
тул магадтайяа буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй мөн амуй.
Тэр ч “Судрын аймаг их эрдэнэ”-ээс:
“Эргэх, хөрвөх, галав сэтгэшгүй олон бум
Эцэстээ түүний хэмжээ ч баримжаа үгүй
Эдүгээ олсон эрхэм дээд бодийн сэтгэлээр
Энэ биеэр үргэлжид номыг сайтар номлоё”
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хэмээн зарлигласан мэт. Бид бүхний багш энэ Чадагчийн эрхт өмнө
хэмжээлшгүй олон галавын үеэс бурхан болон гэгээрсэн ч энэ оронд дээд
хувилгаан лагшин зохион номлохын цагт үзгийг заах үед үсгийн багш бүгдийн
буяны садан; илт гарахын үед өнөд нисэгч; бурхны хоёрдугаар ном дияан
дүрс үгүйн бясалгалын увдисыг сонсгох ёсыг зохиогч болсон нь “Даган
орохуй шавь нар үнэн зүрхнээс ариун ном нэгнийг үйлдэхийг хүсвэл анх
мөрийг эндүүрэлгүй номлогч буяны нэгэн багш садныг магадтайяа шүтэх
хэрэгтэй болой" хэмээн товчилсны тулд мөн болохоор өмнө гарсан бурхны
намтар, түүнийг даган орсон шавийн анхааран авлагад аваачих хэрэгтэй мөн
болой.
Тэр ч “Сайн өмгөөр айлтгасан үндэс”74 -ээс:
Гав ганцхан дугуйтай эвдэрхий мөхрөг тэргийг нь
Гавшгай сайн морь ч эс хөдөлгөх мэт
Гань ганц бүтээлч нь нөхөр үгүй бээр
Гайхамшигтай их шидийг олж эс чадна”
хэмээн номлосон мэт үлгэрлэвээс:

§ 34. Нэг дугуйтай тэрэг замд явж эс чадах нь
Хөтлөгч морь ямар мэт сайн ч нэг дугуйтай морин тэргийг замд явуулж
үл чадах ба морин тэрэг замд одохуй их оньс мөөр буюу дөрвөн дугуй мөн
болохоор морин тэргийг явуулахад магадтайяа дугуй бүрэн байх хэрэгтэй.
Түүнчлэн бид ч бурхны газар явахуйд олон газар замыг гатлах нэгэн
хэрэгтэй. Тэр мэт зорчихуйд буяны багш садныг шүтэхээс өөр газрыг авах
аньс үгүй бээр Падамба75 бээр ч:
“Лам бээр хүргэвээс алин хүссэн газартаа хүрнэ
Лавтайяа хөлөө ч сүсэг бишрэлээр өргө! Уужим санаатан!"
хэмээсэн хийгээд
“Бясалгалын тэсвэрээр гэтлэх нь эргэлзээтэй
Бишрэл сүсгээр гэтлэх нь эргэлзээгүй"
хэмээн номлосон бээр өөрт номд сэтгэл итгэмжпэхүй сүсэг хийгээд
түүнд чухал хэргийн дуршил тэргүүтэн буй ч үнэхээр туулсан бурхнаас
эхлээд дээдээр тасралтгүй уламжилсан увдисыг эрхшээн, сэтгэл итгэмжлэх
эш хийгээд хир үгүй ухааныг бүтээн үйлдэхүй лүгээ төгс, өршөөхүй хийгээд
адистид ихтэй нэгэн дээд буяны багш садныг ёсчлон эс шүтвээс эрдмийн
үндэс хаягдах тул магадтай буяны багш садныг шүтэх хэрэгтэй.
Тэр ч Ригдэн Бадмагарав76 бээр:
“Тэмцэл төгс цагийн эрхээр ламын эрдмийг гэм лүгээ хольж

Тө: ёрипд Ьгапд д| гдуи<± ‘Сайн өмгөөр айлтгасан үндэс" нь барын судэрт
айлтгасан гэдгийг “барисан" хэмээн эндүүрсэн буй.
к
75 Тө: рЬа Ь а т ра. Падамба нь Жодын үндэслэлийн их ламтан
76 Тө: пдз Иап рабта Окаг ро. Ригдэн Бадмагарав нь Шамбалын хоёрдугаар оигдэн
хаан. “Цагийн хүрдэний үндсэн дандар"-т тайлбар хийсэн нь Данжуурт буй.
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Тийн бүхнээ хилэнц үгүйг буй хэмээлгүй
Алимад нэгэн багшийн үлэмж эрдмийг ч сайтар шинжилж
Амраг хөвгүүд бээр тэр багшийг шүтэх болой”
хэмээсэн ба
“Гурван суртал, хоосон чанарыг онохуй, энэрэхүй тав
Голлон мөн буйг цагаар олоход бэрх тул
Гэм эрдэм хоёроос эрдмийг үлэмжид барь!”
хэмээсэн мэт. Дээр өгүүлсэн мэт 10 ном лугаа төгөлдөр их хөлгөний
нэгэн буяны багш садан хэрэгтэй. Тэр мэт багш эс олдвоос эцэст нь өөрөөс
эрдэм үлэмж, чихний үндэслэлийн увдис төгөлдөр, үргэлжид тэдгээрт дээд
тааллаа зохиогч, ном хийгээд ертөнц хоёроос ном нь хэрэгтэй гэдэг, энэ нас
хойд нас хоёроос хойд нас хэрэгтэй гэдэг нэгнийг шүтэх хэрэгтэй.
Тэр ч “Төрлийн үес”77 -ээс:
“Адгийг шүтвэл ариун бусаар доройтмуй.
Адилыг шүтвэл аягаар зөндөө оршмуй.
Асар эрхмийг шүтвэл дээдийг олмуй.
Ай! Түүний тулд эрхмийг шүтэж үйлд!
Эрмүүн шагшаабад, чухал ойр хийгээд
Энгүй төгс дээд билгээр их
Эрхэм алин мөнийг шүтэж үйлдвэл
Эрхмээс ч их эрхэм болмуй”
хэмээн номлосон мэт. Өөрөөс эрдэм үлэмж нэгнийг шүтэхээс бус өөр
лүгээ чацуу хийгээд өөрөөс доод тэргүүтнийг шүтвэл ч үндсэнд эрдэм
төрөхгүйгээр үл барам өмнө байсан эрдэм ч доройтох болно, үлгэрлэвээс:

§ 35. Сүүтэй үнээгээ сүүгүй догшин үнээгээр сольж, эцэст нь
мөргүүлж үхсэн нь
Урьд ууланд оршигч нэг хүмүүнд их сүүтэй нэгэн хайнаг байжээ. Өдөр
бүр сүү, тос арвин авах ба түүнийг гурав хуваагаад нэг хувийг нэгэн нуган
буй түүндээ буцалгаж өгмүй. Хоёр хувийг хураагаад нэгэн жин хүрэнгүүт
худалдаж, мөнгө ч арвин олдог байжээ.
Тэр ууланд арга башир ихт нэгэн гэлэн байсан юмсанжээ. Нэгэн удаа
тэр гэлэн үнээний эзэнд атаархаж, тэр сайн үнээг нь булаан авахаар
шийджээ. Тэр гэлэнд үнээ олон буй боловч сүү муутай юм байжээ. Түүний
үнээдийн дотор хүч ихтэй, тарган, өнгө зүс, үс хөрс сайтай, муу авиртай,
өчүүхэн шалтгаан болохуйд хүмүүн тэргүүтнийг мөргөдөг сүү муутай нэг үнээ
байжээ. Тэр үнээнд 10 хоногийн турш сайн тос өгч, сүүг нь ч саалгүй
хураасаар тэр арга баширтан бээр өмнөх хайнагийн үнээний эзэнд туслах
сэтгэл гаргаж буй мэт нахис, нахисхийн дотнолж: "Чамд ганц үнээнээс чинь
өөр юмгүй болохоор түүнээс сүү сайн гарахгүй бол хүнс чинь тасрах гэм буй.
77
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Надад сүү сайтай хайнагийн үнээ олон буй. Үнээнүүд маань өдөр бүр нэг
бүрчлэн арван лан тос өгдөг тул чи ганц хөгшин үнээгээ миний үнээний
дотроос аль сайн нэгээр нь сольж ав!” хэмээхэд, тэр хүмүүний сэтгэлд:
“Миний үнээ сүү сайтай боловч түүний үнээ өнгө, зүс сайтай, өдөр бүр арван
лан тос гардаг тул сайн” хэмээн сэтгэж, солихоор шийдэв.
Тэгээд нөгөө арга, баширт гэлэн бээр “Энэ солихоор шийдсэн боловч
гэрчийн нэгэн итгэмжлэх бичиг авахгүй бол хожим нь гэмшиж, буцаана гэх
буй" хэмээн сэтгэж, “Тийм бол бид хоёр ламын өмнө очиж, арилжаагаа
буцаахгүй гэсэн гэрчийн нэгэн итгэмжлэх бичиг хэрэгтэй. Тэр мэтийг үл
үйлдвээс миний үнээ сайн болохоор зарц нар маань солихгүй гэх тул яах ч
аргагүй хэцүү болно” хэмээхэд, тэр ч авах хүсэлдээ татагдаж, “Энэ үнэн”
хэмээн сэтгээд, ламын өмнө очиж, дугтуйтай итгэмжлэх бичиг үйлджээ.
Тэгээд тэр арга баширтан үнээнүүдээ хашаандаа оруулаад, өмнөх хайнагийн
үнээний эзнийг иртүгэй!" хэмээж, "Одоо чи миний энэ сайн үнээний дотроос
аль дуртайгаа сонгоод автугай! Өөрийн хөгшин үнээгээ миний хашаанд хий!"
хэмээхүйд, тэр бээр баярлаад, хайнагийн хашаан дотор орж, анх нас, залуу
хөгшин хийгээд түүний хойно хүч, өнгө зүс тэргүүтнийг сайтар шинжээд,
түүний хойно тус бүрийн хөхийг шувтарч үзэхүйд, өмнө сүүг нь хурааж,
тосоор тэжээсэн тэр үнээний хөхийг шувтрангуут сүү нь гарт сүр сүр хэмээн
савирахад, арга баширтнаас "Чи энэ үнээгээ саагаагүй юм уу?” хэмээн
асуухад, тэр бээр өгүүлрүүн: “Өнөө өглөө сүүг нь шавхартал саасан болой”
гэв. Бас тэр бээр: Тэгвэл энэ хайнагийн үнээний хөх сүүгээр дүүрч сүү нь
савиран байна” хэмээхүйд, арга баширтан өгүүлрүүн: “Миний энэ үнээг сая
саасан ч эдүгээ дахин сүү орж буй нь энэ” хэмээхүйд, тэр өгүүлрүүн: “Тэгвэл
чиний таалал лугаа тохирох аваас энэ хайнагийн үнээг би хөтлөөд явъя”
хэмээн хөтөлж одвой.
Тэгээд гэртээ ирээд сүүг саахуйд, тэр үнээг олон хоног сайн тос өгч
сүүгий нь саагаагүй болохоор сүү ч их гарахад тэр бээр баярлаж, хайнагийн
эзэн арга баширтныд очиж, нэгэн сайн хадаг барьж, баясгалантай сайн үг
олныг өгүүлээд, харьж одвой. Чингээд наран шингэх үед сааваас өчүүхэн
төдийгөөс бус өөр сүү гарсангүй. Маргааш өглөө нь эрт сааваас сүү нь бас
өчүүхэн төдийгөөс бус өөр их гарсангүй. Орой нь саахад урьдаас ч өчүүхэн
болоод, тэр мэт олон хоног саасан ч сүү өчүүхэн төдийгөөс бус өөр эс
гарахад, өмнөх арга баширтан эзний дэргэд ирж, өгүүлрүүн: “Чиний үнээ
сольсон өдрөө сүү нь их гарсан ч одоо сүү нь өчүүхэн төдийгөөс бус өөр
гарахгүй байна” хэмээхүйд, эзэн нь өгүүлрүүн: “Энд байхдаа сүү нь их гарч
байсан ч тэнд өчүүхэн төдийгөөс илүү үл гарах нь чиний буян доройтсоноос
болсон ажээ хэмээжээ. Тэгээд гэдрэг харьж бас сүүг саахуйд юу ч эс гарсан
тул үнээний хөхийг их хүчтэй угзран, угзран татахуйд үнээ их өвдөж, муухай
орилоод, их хүчтэйгээр түүнийг мөргөж, гэдсийг нь цоо хатгаж, нэг хоноод
эзэн нь нас баржээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч өөр лүгээ үзэл явдал үл тохирох хийгээд үзэл
явдал тохирсон ч их тачаалтан болон өөрөөс эрдэм бага буяны садныг
шүтсэн ч "Төрлийн үес"-ээс:
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Түүн лүгээ ойр бол түүний эрдмийн тоосыг
Тухайлан эс халдаасан ч халдах болно"
хэмээн номлосон мэт сайн нэгэн лүгээ нөхөрлөвөөс өөрөө сайжран
одмуй. Муу нэгэн лүгээ нөхөрлөвөөс өөрөө ч муудах тул эрдэм төрөхгүйгээр
үл барам буяны багш садан хэмээн нэр өгсөн төдийгөөс бус бэлгэ чанар
лугаа үл төгссөний эрхээр тэдгээрийн гэм өөрт халдаж, өмнө өөрт архи уух,
оройн зоогийг тэвчих тэргүүтэн шагшаабад, сэрэмж буй тэр нь ч лавайн
дээрх тоосыг арчсан мэт үгүй болж, эдүгээ түүгээр ч болил үгүй хамба,
шавийн мэлмийн өмнө ам авсан гэцэл78, гэлэнгийн сахил санваарыг ч үгүй
болгож, энэ хойд нас хоёуланд гутахуй болно.
Тэр ч Банчэн Лувсанчойжижанцан79 бээр:
“Алин зүрхэн мэт увдис хийгээд
Авралт номыг айлдагч багшийг
Анч нохой, хүдэр хоёр учрах мэт
Апинаа учруулахуйд үл аван
Ахиулан сайтар шинжилж авч үйлд!”
хэмээн зарлигласан мэт сайтар шинжилж, өөрөөс эрдэм үлэмж нэгнийг
магадтайяа шүтэх хэрэгтэй мөн. Тэр ч буяны багш садан тэр ямагт өөрөөс
эрдэм үлэмж төдийхнөөр болол үгүй бусдыг дагуулан эзлэхдээ ч мэргэн
нэгэн байх хэрэгтэй. Тийм биш бол өөрт тус их болохгүй нь, үлгэрлэвээс:

§ 36. Илт мэдэл төгсөөгүй аршаас болж нэгэн ой шугуй бүгд
түлэгдсэн нь
Урьд нэгэн аглаг хээр газар үр жимст сайтай нэгэн
байжээ. Тэр модонд 4 амьтан амьдрана. Хөхөө нь модны
дурлаж, модны оройд сууна. Бич нь үр жимсэнд дурлаж
Гөрөөс халуунд энэлж, доор сүүдэрт нь сэрүүцнэ. Могой
завсарт нүх малтаж үүр засан сууна.

найлзуур модон
хатсан навчинд
дээр нь байна.
үндэсний дотор

Нэгэн цагт тэд бие биедээ хорлохын сэтгэл төрүүлж, бич нь хөхөө
тэргүүтэн бусдыгаа эд нар миний сайн модыг доройтуулж үйлдэх болохоор
эд нэг нь ч үгүй болоосой хэмээн, бусад гурав ч түүнчлэн өөр гагцаас бусдыг
үгүй болоосой хэмээн өдөр бүр, бие биеийг харахын цагт сэтгэлээ
хямруулснаар тэрхүү хорлох сэтгэлийн нөхцлөөс болж жимст модон хатаж,
навч, үр, жимс нь доройтсон тул хөхөө, бич хоёр нь хөх навч, сайн жимсгүй

79 Тө: с!де 1зби1. Гэцэл нь буяны ёстон хЗмээх гэргүй хуврагийн сахил.
Тө: Ыо Ьгапд сЬоз ку 1 гдуа! гЫзЬап. Лувсанчойжижанцан нь 1Ү Банчэн эрдэнэ. 1Ү
Далай лам хийгээд Ү Далай лам хоёрын гэлонгийн сахилын ханба. Манжийн хаан
хийгээд Гүүш Данзанчойжижанцан (1582-1654 он) хэмээх монгол ноён хоёрыг
Бээжинд залрахын өмнө гүн барилдлага холбоотой болсон хүмүүн. XI жарны модон
тахиа жил Гүүш хаан бээр “Банчэн богд" буюу “Богд оюуны хүчтэн" хэмээх монгол
алдар хайрласан. Гал гахай жилд Манжийн хаан бээр “Лам Очирдара” хэмээх алдрыг
хайрласны дараа Банчэн эрдэнийн 1Ү дүр хэмээн тоолсон ажгуу.
бо
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болохоор зовон тарчилж, гөрөөс нь ч навч үгүй болохоор сүүдэрт сэрүүцэж
чадахгүй уйсан, могой ч энэ мод хатваас унамуй хэмээн сэтгэж, бүгд зовсон
тул өөр, өөрийн хэлээр орь дуу тавин ахуйд тэдэн лүгээ шадар ойр суудаг
нэгэн лам арш түүнийг сонсоод, тэдний дэргэд ирэн заларч, учир шалтгааныг
асуужээ.
Тэд ч тус тус хүмүүний хэлээр өмнөх түүхийг аршид айлтгахад, тэр
арш: “Та нар өөр зуураа хорлохйн сэтгэл үүсгэсэн тул түүний эрхээр энэ
модон хатан доройтсон байна. Цааш та нар хорлох сэтгэлээ орхивоос энэ
мод өмнө мэт дэлгэрэх болно.
Та нарын хорлох сэтгэл чинь хэрэггүй, та нарын энэ модоор баясан
үйлдэхийн учир шалтгаан ч тус тусадаа буй. Хөхөө нь хөх навчаар амьдрах
тул түүнээс бус үр жимс тэргүүтнийг эдлэхгүй. Бич нь үр жимс төдийхнөөр
амьдрахаас бус навч тэргүүтэнд дурлахгүй. Гөрөөс нь доор модны сүүдэр
төдийд байхаас бус бусдад дурлахгүй. Могой нь модны ёроолын доорх
завсарт оршихоос бус бусдад дурлахгүй болохоор өөр, зуураа нэг нэгэндээ
хорлон бүү үйлд! Тийм боловч могой чи модны ёроолыг эвдвээс үндэс нь
унах тул сэрэмжилтүгэй!" хэмээн зарлиглаж, өөрийн суух газраа одвой.
Тэр үед могой бээр аршид өчүүхэн төдий үл баясав. Тийм боловч
аршийн хэлсэнчлэн дөрвөн амьтан дөрвүүл өөр зуураа нэг нь нэгэндээ өслөх
хэрэггүй хэмээн ухаарч янаглан нөхөрлөөд, өөр зуураа сүсэглэхүй сэтгэлээр
баясахад дотоод сэтгэл нь үйл лүгээ тохирч, түүний шалтгаанаар бүгд
найрамдах үйлийг үйлдсэн тул тэр жимст мод ч үйл лүгээ тохирч, үр жимс нь
өмнөх мэт их дэлгэрээд, дөрвөн амьтан бүгдээр баясахуй байдал элдвийг
үзүүлбэй.
Тэгээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа урьдын муу үйлээр дуртгагдаад,
өмнө арш бээр могойд “Модны ёроолыг эвдвээс үндэс нь унах тул
сэрэмжилтүгэй!" хэмээн өгүүлснийг хөхөө, бич, гөрөөс гурав бээр дурдсанд,
могойн омог төрж, тэд могойг дахин, дахин хорлосон тул могой ч “Гурван
амьтан намайг хорлох нь бас аршаас болсон” хэмээн сэтгэж, аршид уур нь
хүрч амнаас гал бадруулж, модны ёроолын завсарт тэр өөрийг түлбэй.
Түүнээс болж их жимст мод үлдэгдэлгүй түлэгдэв. Тэгээд түүний ойр
орчмын бага, сага ой ч зэргээр түлэгдэв. Аршийн суух маш зузаан ой шугуй
бүгд галд түлэгдэн, аршид илт мэдэл, рид хувилгаан хоёул байсан ч
ертөнцийн мөрд шүтсэн илт мэдэл нь эс онон, эс мэдсэн бээр арш эс оносон
тул тэр мэт түлэгдэхийг эс мэдсэн хийгээд үлэмжид өмнийн муу үйл байсан
болохоор түүний эрхээр рид хувилгааныг үзүүлэх шалтгаангүй болж, галд
түлэгдэн нас барвай.
Тэр ой, шугуйд байсан тоолшгүй олон амьтан галд түлэгдэж, үхэхүйд
огторгуйгаас Тэнгэр бээр:
"Илт онол, рид хувилгаан төгссөн ч
Элдэв аргад эс мэргэжин мунхарвал
Энэ чанараараа түргэнээ гутан доройтмуй.
Үлгэрлэвээс аглаг уулын арш мэт”
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хэмээн өгүүлсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч өөрт дээдийн ном номлогч багш нь ер эрдэм
үлэмж ихээр барахгүй, шавийн алин биширсэн номын анхааран амтшилыг
номлохдоо мэргэн бөгөөд өгүүлэхдээ мэргэн буюу бас тэр номын үүднээс
шавийг дагуулан эзлэхүй арганд мэргэн нэгэн байх хэрэгтэй.
Шавийг замд хөтлөх арганд мэргэн бус бол гүнзгий ном ямар мэт
нэгнийг номлосон ч хорыг амарлиулахыг хүсч хорт могойд сүү цутгаваас хор
нь үл амарлихын дээр бас хор нь арвижин одох мэт номыг нисванисын
ерөндөгт үл одуулан эдүгээ нисванисыг арвижуулахын шалтгаан болгоно.
Ном номлохдоо мэргэн нэгэн бол номын байдал төдийхнийг
үзүүлсэнээр олон амьтныг боловсрон гэтлэхүйд байгуулж чадах нь,
үлгэрлэвээс:

§ 37. Өгүүлэхүй мэргэн эмгэн тахилын орныг
зөв уншуулж сургасан нь
Урьд умар зүгийн нэгэн аглаг орны тахилын орон80 болсон өдөр бүр
амгаланаар “Найман мянгат” судрыг гүйцэд нэг уншиж чаддаг, бус эрдэм
үгүй нэгэн тойн байжээ. Тэр бээр “Найман мянгат"-ыг уншихуй үед үгийн
таслалыг мэдэхгүй болохоор “жанчүв сэмбаа сэмбаа чэн бо дагдүүн үү”
гэдгийг "жанчүв сэмбаа сэмбаа чэн бо даг” хэмээн дээш татан, да-ийн
шавжү81-ийг урагш татаж, дүү дүү хэмээн уншсанаар түүний ойр орчимд буй
эхнэр тэргүүтэн гэртэн олон бээр энэ үгийг ичгэвтэрийн орон болгох бөлгөө.
Өдөр бүр “жан чүв сэмбаа сэмбаа чэн боо да” хэмээн чангаар уншиж,
да үсгийн “шабжү"-ийг тод бус дотогш татан унших бөлгөө. Тэр үед аглаг
орны номд бишрэлтэй, авхаалжтай, цэцэн өгүүлэгч нэгэн эмгэн байжээ. Тэр
эмгэн үргэлж “Найман мянгат"-ыг сонсдог болохоор тэр тойн бээр “даг дүүн
үү" хэмээхийн үеийг өмнө мэт уншихаар хөгшин эмийн сэтгэлд: “Тахилын
орон тэр бээр үсгийн таслалыг мэдэхгүй байнам, тийм боловч бодитойяа тэр
мэт уншиж болохгүй” хэмээвээс би гэртэн хөгшин эм мөн тул тэр ичиж, үл
баясах тул ямар аргаар уншихыг мэдүүлэх хэрэгтэй вэ?" хэмээн сэтгэжээ.
Түүний маргааш нар уулын оройд ташиж, “Даг дүүн үү”-гийн бүлэгт хүрэх үе
мөн тул тэр хөгшин эм бээр нэгэн үхэрчнийг дуудаж, “Өнөөдөр ч оройтлоо.
Тахилын орон лам абугай ч “Найман мянгат”-ын “Бодисадва Даг дүүн үү”гийн бөлөгт хүрсэн байна. Мал аа тууж иртүгэй!" хэмээн нууц утгат үгийг
өндөр дуугаар тэр тойнд сонсдохоор өгүүлвэй. Тахилын орны сэтгэлд “Энэ
хөгшин эм юу хэмээв? “Найман мянгат”-ын дотор “Даг дүүн үү” хэмээх үг нэг
ч байхгүй" хэмээн сэтгэв. Бас оюунаа чиг болгон анхаарч уншсан бээр
Бодисадва Даг дүүн-үү-гийн алдар гарч ирэхүйд, өмнө нь өөрөө унших ёсыг
мэдээгүйгээ танин ухаарч, түүнээс хойш “жанчүв сэмбаа Даг дүүн үү” хэмээх
үгийг тодод дуурсгавай. Тэгээд тахилын орны сэтгэлд “Энэ хөгшин эм нь
80 Тө: тсо б дпаз. Тахилын орон нь өргөн хүндлэгдэгч багшийн алдар.
Тө: гЬаЬз куи. Шавжү нь ү эгшиг болгогч тэмдэг.
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гэртэн боловч тэр мэтийг мэдэж байна. Би өөрөө тойн боловч бодисадва Даг
дүүн үү-гийн алдрыг унших ёсыг ч мэдэхгүй болохоор эдүгээ түүнээс өөр
уншихуй ёсыг мэдэхгүй үг олон буй байх. Өмнө “Найман мянгат”-ыг олон
дахин уншсан болохоор тэр мэт ичгүүртэй болохгүйн тулд унших ёсыг үсгийн
эрихс нэжгээд нэжгээдээр хөтлүүлбээс сайн. Зөв уншаач хүмүүн буй болов
уу? Хэрхэвээс сайн вэ?" хэмээн сэтгэжээ.
Түүний гэр лүгээ ойролцоо нэгэн эрдэмтэн монгол гэвш буй. Тийм
боловч тэр гэвш аглагтны төрөл тул төрөл садан гэж мэдэхээс бус эрдэмтэй
гэж үл мэднэ. Тэгээд тахилын орон бээр тэр гэвшээс “Найман мянгат”-ын
эшийг соёрхуулахыг хүсч, дотроо “Найман мянгат"-ын эшийг үсгийн эрихс
нэжгээд нэжгээдээр алгуурхан удаан соёрхохыг айлтгаж, эшийг авбал унших
ёсыг мэдэх болно" хэмээн сэтгэж, “Найман мянгат"-ын эшийг үсгийн эрихс
нэжгээд нэжгээдээр ганц ч үгийг таслан орхил үгүй өндөр аялгуугаар тов
тодорхой удаан, алгуураар соёрхож хайрла!” хэмээн хүсчээ.
Тэр гэвш ер эрдэм ихтэй, таалалдаа бодисадваг эрхшээсэн мөн тул
гэгээнээр болгоож, эшийг хайрлан соёрхов. Тэр үед чөлөө учрал олоход бэрх
ба тус хэрэг ихтэй ч эвдрэх нь түргэн хялбар тэргүүтнийг түүх, цадиг, хууч
яриа лугаа барилдуулж; дахин, дахин зарлигласан бээр тэр аглагийн эр, эм
бүгдээр лам багшид барин бишрэхүй бээр тахиж үйлдсэн болой. Тэгээд тэр
лам бодисадва бээр үе, үед өмнийн тэр тахилын орон хийгээд монгол эр, эм
бүгдэд мөнх бус, муу заяаны зовлон ямагтаас эхлээд ном номлосноор эр, эм
бүгд тойн болж, аглагт бясалгаснаар бүгд газар мөрийн эхийг барьсан ёс
гарсан тэдгээр нь ч өгүүлэхдээ мэргэн тэр эмгэний их таалал мөн болохоор
бид ч эдүгээ увдис номлогч лам багшийг шүтэх үед ч шавь нарыг
номхотгохдоо мэргэн нэгэн ламыг шүтэх хэрэгтэй. Жич бас өөрийн хэргийг
төгсгөж, бусдыг дагуулан эзлэхийн үед ч энэ мэт аргын үүднээс ном
номлохдоо мэргэн байх хэрэгтэй болой. Бас бид ч өгүүлэхдээ мэргэн нэгэн
багш садныг шүтэх хэрэгтэй, үлгэрлэвээс:

§ 38. Дээд хоёрын номлох арга өөрөөс болж,
тус эрдэм адилгүй гарсан нь
Урьд Дээд хоёр82 амьтны тусын тулд үес, үесээ тамд заларч байв.
Нэгэн удаа тамд төрсөн тэртигэ Зогжэд (гбгодз Ьуеб) лүгээ уулзжээ.
Зогжэд урьд буруу номоор явсан тул эдүгээ тамд төрж, хэмжээлшгүй
зовлон эдэлж буйдаа гэмшээд, “Намайг даган баригч нар буруу номыг тэвчих
хэрэгтэй. Ялангуяа намайг нөгчих үед босгосон суварганд эргэл, өргөл
тэргүүтнийг бүү үйлд! Тэр мэт үйлдвээс хэдий чинээ үйлдвэл төдий чинээ
зовлон амсах болно" хэмээн хариу болгон Дээд хоёроор захидал илгээжээ.

82 Тө: тсЬод гипд. Дээд хоёр нь бурхан Шагьяамүнигийн дотно хоёр шавь
Монголжийбүү, Шаарийбүү хоёр

ю 62 сз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Анх Шаарийбүү нь хотол бядагч нартай тааралдаж, их билгийн хүчээр,
егт үгсээр уян зөөлөн өгүүлэхүйн үүднээс захидлын утгыг гүйцэд өгүүлсэн
бээр тэд хүлээн аваад, тэр мэтээр явахаар ам авцгаав.
Түүний хойно Монголжийбүү лүгээ хотол бядагч нар уулзахад, Зогжэд
бээр ямар мэт өгүүлсэнчлэн шулуун тод өгүүлэхүйд, хотол бядагч нар

хорсоцгоож, Монголжийбүүг бэрээгээр шавар нухах мэт нүдэж, толгойг нь
хагалахад, Шаарийбүүгийн номт дээлээр боож, түүний шалтгаан нөхцлөөр
эцэст нь гаслангаас нөгчсөн бөлгөө.
Тэр ч Дээд хоёр бусдад өгүүлэхдээ эрдэм их, багын ялгал үгүй ч
өгүүлэхдээ мэргэн, мэргэн бусын шалтгаанаас болж, гэм эрдэм тэр мэт
гарчухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Номлолын үндэс очир эрихс (ЬзМас! гдуиб гбо пеЧ
рбгепд Ьа)”-ээс:
“Аливаа эрдэнийг талхалж тань!
Алтыг түлж, тасалж шинжил!
Алин тэр мэт шавийг
Арван хоёр жилд шинжил!"
хэмээн номлосон мэт. Дээдийн номыг номлогч тэр лам нь ер эрдэм
лүгээ төгөлдөр, төгөлдөр бус, ялгамжтай увдис тэдгээрийн анхааран амтлал
буй, эсэх хийгээд буй ч тэр ямагтыг шавьд номлох арганд мэргэн, мэргэн бус
тэргүүтнийг сайтар шинжилж, бэлгэ чанар тэдгээрийг сайтар төгсгөсөн
нэгнийг шүтэх хэрэгтэй болой.
Бас ном номлогч арганд мэргэн буяны багш садан нэгэн хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 39. Жижигхэн хүрнэ муу санаалж, арсланг хорлон хамтад гутаж,
улмаар бүх хүрнэ алагдсан нь
Урьд нэгэн цаст ууланд нэгэн их арслан байв. Тэр өдөр бүр цаст уулын
суганд буй их ой хөвчид хүрч, сайн гөрөөсийг авлан махыг нь иддэг байв.
Идсэн махны үлдэц, яс тэргүүтнийг орхиж, цаст уулнаа буцахуйд, түүний
ормыг бүргэд, шар элээ, харцага, тас, хэрээ тэргүүтэн шувууд хуран идэж,
наран шингэтэл тэнд байцгаах ажээ.
Тэр үед тэр зүгт Энэтхэгт нэүлэ83, Төвдөд срэмон (зге топд) гэдэг
жижигхэн биетэй, улаан хүрэн өнгөтэй, маш шаламгай амьтан олон орших
тул тэд нүхнээсээ гараад, идээ эрэхээр одоход нь өдөр бүр тэдгээр шувууд
хөнөөл үйлдэнэ.
Тэгээд хүрнэ нүгүүд зөвлөлдөн “Энэ муу арслангийн идсэн гөрөөсний
яс, махны үлдэцэд мах идэгч шувууд цуглан, өдөр бүр биднээр хооллон
амьдрана. Тийм болохоор энэ арсланг хэн алж чадах вэ? Хэрвээ тэр мэт алж
83 т

■ө: пе’и 1е. Нэүлэ нь монголоор хүрнэ гэдэг.
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чадвал түүнийг бид ноён болгон суулгана!” хэмээхэд, тэдний дотроос бие нь
маш өчүүхэн нэгэн хүрнэ буй тэр бээр ам авч, "Би ямар ч гэсэн алъя"
хэмээгээд, алах олон аргыг эс олж, “Арсланг унтаж байх үед нь чихэнд нь
ороод хазаж алъя" хэмээн сэтгэж, арсланг санаа амар унтаж ахуйд нь чихэнд
нь ороод, махыг шүдээр тасчихад, арслан их өвдсөнөөс болж, цаст уулын
орой өөд зугтав. Тэгсэн ч өвдөх нь ихдэж үл тэсэн, цаст уулын оройгоос
доош халилд үсэрч, түүний доор буй цасны усан эрчилсэн нэгэн их цөөрөмд
унаад, арслан ч үхэв, бас хүрнэ ч үхвэй.
Тэр үед тэр ой шугуйд суугч нэгэн гөрөөчин гөрөөс авлахаар явж
байтал тэнд олон шувууд эргэлдэн нисч буйг хараад, “Тэнд нэгэн гөрөөсний
зэм буй байх аа" хэмээн сэтгэж, тэр газар хүрэхэд, өчүүхэн ясны
хэлтэрхийгээс бус мах юу ч эс олдоход бие нь ядарч, “Зутан буцалгая"
хэмээн сэтгэж, цасны ус буусан тэр цөөрмөөс ус авахаар очтол, усны
хөвөөнд үхээд удаагүй нэгэн арслангийн сэг байхыг олж, уснаас гаргаад,
өмнөх газраа очиж, арьсыг хуулж, толгойг нь хуйхалсан бээр чихнээс нь
хүрний үхдэл гарчээ.
Өмнө өгүүлсэн мэт хүрнэ арсланг алсан болохоор “Энэ зүгт хүрнэ буй
юм байна” хэмээн сэтгэж, гэртээ харивай. Тэгээд хэсэг хугацаа өнгөрсний
дараа тэр орны хаанд шид бүтээлийн зай хийх шинэ хүрнээс гарсан оюу
нэгэн хэрэгтэй болсон ч тэр оюу эрдэнэсийн сангаас нь эс олдсон тул
“Манай хаанд хүрнийн оюу нэгэн байхгүй бол болохгүй их хэрэгтэй тул
ранжүн оюу84 олдвол сайн, тийм бус бол хүрнээс гарсан оюуг өгсөн хүмүүнд
их бэлэг шан өгнө" хэмээн нутаг орондоо тунхаг тараасан бээр өмнөх
гөрөөчин “Энэ зүгт хүрнэ байдаг хэмээн хаандаа айлтгавал бэлэг шан ихийг
хайрлана" хэмээн сэтгэж, тэр мэт өгүүлснээр, хаан их баярлаж, тэр хүмүүн
ба бус олон ардыг тэр зүгт хүрнэ бариулахаар илгээсэнд, тэд тэр зүгийн
чулуу бүхнийг ховхолж, хэдийчинээ тоот хүрнэ буй бүгдийг барин алж,
үхдлийг хөшигчиж, оюуг олоод, хаандаа өргөснөөр хаан баярлаж, өргөөч
ардад бэлэг шан ихийг хайрлажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч ном номлогч багшийг ном номлохыг мэдэх
төдийхнөөр болол үгүй, ном номлохдоо мэргэн нэгнийг шүтэх хэрэгтэй. Тэр ч
Ловон Даваадагба85 бээр:
“Алины тулд мэргэд их эрдэнийн тивд
одуулсан хүмүүсийн чуулган
Алжаал зүдрэлийг даруй арилгаад сэтгэлд
зохистой хот балгас байгуулах мэт”
®4 Тө: гапд Ьуипд. ранжүн оюу нь өөрөө гарсан оюу буюу байгалийн оюу
Тө. з1оЬ Ьроп 21а Ьад гадз ра. Ловон Даваадагва нь Энэтхэгийн төв үзлийн онолын
гол багш нарын нэгэн. Ү1, ҮМ жарны үед Энэтхэгийн өмнө зүгийн нэгэн бярманы
хөвгүүн болон мэндэлсэн. Тойн болж, Лүдүвийн гэгээний төв үзлийн шашдир
тэргүүтэнд суралцаад, Налиндра хийдийн хамба болон суужээ. Төв үзлийн гол
судрыг тодотгон тайлж, төв үзэлд орохуй тэргүүтэн номыг зохиож, бурхнаас тэтгэсэн
үндэслэлийг барьж, төв үзлийн голыг хатгасан ламын нэгэн.
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хэмээх тэргүутэн номлосон мэт шавь нар нь элдэвийн сүсгийн эрхээр
зарим нь шарвааг, брадэгбуда хийгээд зарим нь их хөлгөнийг хүсмүй. Түүнд
ч уг чанадад хүрэхүй хийгээд үр очир хөлгөн хоёрт буй болохоор тэдгээрийн
алинд биширсэн ч тус бүрийн эрихийн дараалал лугаа тохируулан алин
бишрэхүй тэр номыг нь заахаас бус ер их хөлгөний ялангуяа очир хөлгөн
бурхныг бүтээхийн ойр зам мөнийг учир шалтгаанд үйлдээд, нийтийн мөрийг
судлах тэргүүтэн үгүй анхнаасаа өндөр дээд тарнийн мөрийн номуудыг
номловоос ч шавьд тус үгүй хор болохоор үл барам багшид ч судлах
санваар буй тул
“Хотлоо оюун судлахыг эс үйлдсэн төрөлхтөнд
Хоосон чанарын нарийн утга ямагтыг номлохуй”
хэмээсэн мэт гэм гарах тул шавь өөрөө алинд бишрэхүй тэр номыг нь
номлох хэрэгтэй.
Түүнийг ч маш их хурц сэтгэл итгэмжлэлийн эш, хир үгүй нотлохуй
ухаан, элдэв үлгэрийн үүднээс номлох хэрэгтэй “Авидарма”-аас:
“Номын өглөг нь нисванистан бус болохоор
Ноттой судар тэргүүтнийг ч ариунаар номло!”
хэмээн зарлигласан мэт өргөл, хүндлэл, яруу алдар тэргүүтэн найман
номын нисванисын эрхэнд үл одуулан, шавь нарыг илт өндөр хийгээд магад
сайн мөрд дараалан оруулъя хэмээн бодох дотоод сайн сэтгэлийн чиг
хийгээд гадна мүшэлзсэн сайхан нигуур сэлтээр шавийн сэтгэлд буулган
номлоход мэргэн нэгэн хэрэгтэй болой.
Тэр ч дээр өгүүлсэн мэт өөрт ном номлогч тэр буяны багш садан нь
өөрөөс эрдэм үлэмж илүү байх хэрэгтэй ч хойш арганд мэргэнийг их гол
болгон үйлдэхээс бус эцэст магадтайяа үл болох нь бус бөлгөө. Гэвш
Бодова бээр: “Бидний багш дашрамд үнэн өгүүлэхүй мэргэн ч бус, эцэст
өгүүллийн ачийг таслахуй эгээрлийг мэдэхгүй ч урьдах тав буй болохоор
дэргэд буй бүхэндээ тустай мөн" хэмээн зарлигласны тулд болой. Урьд тав
нь гурван суртаал хийгээд онол тэр ямагт болон их нигүүлсэхүй лүгээ тавд
агуулагдах болохоор тэдгээр увдисыг номлогч тэр багш нарыг магадтайяа
гүйцээх хэрэгтэй.
Тэр ч “Шалгадгийн тийн тайлбар”-аас:
“Энэрэхүй төгөлдөртөн эвэршээл зовлонг дарахын тулд
Элдэв арга ямагтыг илт болгон зохиодог.
Тэр арга гарахын угийг далд болгож
Тэмдэгтэйеэ номлох нь үнэхээр бэрх болой”
хэмээн зарлигласан мэт ээ. Тэдгээр увдисыг номлогч их хөлгөний
буяны багш садан нь голлон шавьдаа алин номыг номлосон ч номлогдохуун
тэр ном ямагтыг өөрийн үндсэндээ илт болгохын үүднээс увдисыг шавийн
Дотор оруулах нэгэн хэрэгтэй ч өнөө маргааш цагийн эрхээр тэр төдийг
олоогүй ч эцэст алин номлогдохуун тэр номыг үл далдлах хэрэгтэй. Тийм бус
бол шавьд номыг номлож эс чадах тул шүтэхийн хэрэг ч бага.
Тэр ч их багш Лүдүв бээр ч:
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“Дэмий сүү үгүй муу үнээнд
Дэлбэн хонх зүүсэн ч зарагдахгүй"
хэмээн зарлигласан мэт. Үнээг шүтэхийн гол нь сүүний тул мөн болой.
Сүү үгүй аваас үс, зүс тэргүүтэн сайн ч хүзүүнд нь хонх, чимэг тэргүүтнийг
зүүж, худалдахаар очсон ч хилэнцэт яргачин мэтээс өөр сүүний тулд
худалдан авагч нь гарахгүй.
Түүнчлэн багшийг шүтэхийн хэрэг ч увдисыг номлохуй хийгээд үндсийг
адистидлахын тул мөн болохоор шүтэгдэхүүн буяны багш саданд тэдгээр
бэлгэ чанар бүрэн гүйцэд байх хэрэгтэй. Номлогдохуун ном ч алин гаран,
гарахаар болол үгүй тэр номыг номлоход шүтэж, шавь бээр анхааран авбаас
нисванисын ерөндөгт одуулж, үндсэнд эрдэм төрөх нэгэн хэрэгтэй. Тийм бус
аваас сонсох, номлох алиныг хэдий чинээн үйлдсэн ч номын байцаар
мунхрах ба гайхамшигтай нэгэн ч төрөхгүй. Түүнээс бусдад шавийн үндсэнд
эрдэм төрөх нь бэрх, үлгэрлэвээс:

§ 40. Ном эс мэдэх гэлэн их номт мэргэний сэтгэлийг гутаасан нь
Урьд нэгэн аглаг нууц бөглүү оронд билиг өчүүхэн, сэтгэлийн тэнхээ
ихтэй, “Насны тогтоол (1зНе д2 ипдз)"-ыг мэдэх ба өөр ямар ч эрдэм үгүй
нэгэн өвгөн гэлэн буй бөлгөө.
Тэр үед тэр оронд түүнээс өөр хувраг нэг ч үгүй тул бүгдээр түүнийг
ламд барьж, ном айлтгасан бээр тэр бээр ч өөр нэг оронд гэлэн сахил
залахаар явжээ. Хамбад зохистой нэгэн хүмүүн олон шавьдаа ном
зарлиглахыг сонсоод, учир шалтгааныг мэдэхгүйн эрхээр нэгэн хүмүүнээс
“Лам хийгээд олон шавь нар юу хийж байна?" хэмээн асуухад, тэр хүмүүн
бээр өгүүлрүүн: “Лам бэрх номыг айлдаж байна" хэмээсэн бээр гэлэн ч “Лам
бээр хатуу ном айлдаж байна” хэмээн ертөнцөд их алдаршсан тэр нь энэ
ямагт мөн байна” хэмээн бодоод, номыг сонссон бээр Лам ч халуун тамын
зовлонг зарлиглаж байсан үес тул тэдгээрийг сэтгэлдээ дурдаж, ном
номлохоор ам авчээ.
Тэгээд маргааш өдөр нь хот балгасын хурсан олон хүмүүний голд
бэлдсэн арслан г ширээн дээр сууж, “Найман мянгат”-ын нэгэн алтан судар
буйг гартаа бариад, “Одоо та нарт аль номыг номлож байна хэмээвээс энэ
алтан номын үндэс нь их болохоор энэ ямагтыг номломуй” хэмээж, үүнийг
судрын хавтас модон гэнэ. Үүнийг судрын боодол гэнэ” хэмээгээд, түүнчлэн
хар хөхөмдөг өнгөт алтан хуудас нэжгээд нэжгээдийг эргүүлж “Энэ нь
нэгдүгээр, энэ нь хоёрдугаар” гэх тэргүүтэн хийгээд үсгийн эрихсийг ч ямар
мэт буйг номлоод, эцэст нь “Үүнийг бичсэн бичээч нь Эба Чойдар мөн”
хэмээж, "Оо сайн, эдүгээ би бээр та нарт номыг сайтар номлосон буй. Тэр
мэт анхааран автугай! Тэр мэт үл үйлдвээс хойд насандаа халуун тамд унан
төрж, зовох нь тэсвэрлэшгүй буй" хэмээв. Тэр үед түүний ойролцоо бүх
хүмүүнд харагдахуй нэгэн газарт нэгэн хүмүүн бээр нэг шинэ шавар саванд
их мах чанахаар ус хийж, доороос нь чацарганын мод хийж, их гал түлсэн
бээр ус хүчтэй буцалж, тогоо ч шинэ болохоор тогооны дор ба хажуугаар ус
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халин гоожиж, түүний зэрэгцээ хор хор хэмээх их дуун гарсанд, тэр бээр
“Тийм болохоор та нар бүгдээрээ тэр тогооны зүгт харцгаа! Дээрээс нь ус
буцлан энэлгэх, доороос нь чацарганын галаар энэлгэх ийм их зовлонтой
болохоор хор, хор хэмээн дуугарч, утаа лугаа хамт нулимсаа хор хор хэмээн
гаргаж илт шалгадаг энэ мэт бүтэх тул энэ ёсонд анхааран авлага сайныг
зохион үйлд!" хэмээн хатуу номоо төгсгөвэй. Тэгээд тэдгээр хүмүүс өмнө нь
ном сонсож үзээгүй мунхагууд тул тэр гэлэнг их гайхан биширцгээв.
Тэр үед өөр нэгэн орноос гурван аймаг сав лугаа төгс нэгэн гэлэн
эргэл, мөргөл хийхээр заларч яваад холоос хатуу ном зарлиглаж буйг
болгоож, ном сонсохоор сууж, өмнөх ном номлосон ёсонд шүтэж, “Номлооч
нь мунхаг хэлгий номын дохио төдийг ч үл мэдэх нэгэн байна" хэмээн
таалбай. Тэгээд хот балгасын хүмүүс аймаг сав лугаа төгс гэлэнгийн дэргэд
ирж “Бидний энэ лам нь лагшны эрдэм нь асар их тул үүнд нэгэн магтаалыг
алдаршуулан зохиож хайрла!” хэмээхэд, аймаг сав лугаа төгс тэр бээр огоот
зарлигларуун:
“Хоёр сэлт арвын анхныхыг таалалдаа багтаасан
Хорин хуврагийн анхны нөхөд сэлтээр хүрээлүүлсэн
Хойд насандаа гурван орны анхдугаар оронд ажрах
Хоолой сайтын эрхтийн өлмийд мөргөмүй”
хэмээн бичиж өгөхөд, утга нь сайн үгүй ч түүнийг үл ухан, үгийн
найруулга сайн болсныг үзэж, бүгдээр баясан үйлдвэй. Энэ шүлгийн утга нь:
Арван хоёр гишүүнтийн анхдугаар нь мунхаг мөн болохоор таны багш юу ч
мэдэхгүй хэмээсэн үг. Хорин хуврагийн анхдугаар нь үргэлж оршихуй эрхтэн
мохоо болохоор номыг сонсооч нь үл мэдэхүй эрхтэн мохоо гэсэн үг. Хойд
насандаа гурван орны анхдугаар хэмээсэн нь гурван муу заяаны анхдугаар
адгуус мөн болохоор хойд насандаа адгуусанд төрнө гэсэн үг. Хоолой сайт
хэмээх нь илжигний ёгт нэр тул хэргийг хүсэгч нар илжиг мэт хэмээсэн мөн
болой. Чингээд аймаг сав лугаа төгс тэр мэргэдийн мөн чанарт нэгэн
болохоор ном номлосон ёс хийгээд сонссон ёсонд сэтгэл нь гутаад өөр нутаг
уруу ажирвай.
Энэ үлгэр мэт бид ч эдгээр номыг анхааран авч үйлдэхүйд тэдгээрийг
ёсчлон номлогч бэлгэ чанар лугаа төгссөн буяны нэгэн багш садныг
магадтайяа шүтэх хэрэгтэй. Тэр мэт бус аваас багш садан алин таарсныг
шүтвэл шашинд хир сууж, тус үгүй их хорлолтой болох амой.
Бас увдис номлогч нь номлохдоо мэргэн нэгэн байх хэрэгтэй нь
үлгэрлэвээс:
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§ 41. Ёнзон Ишжанцанбалсамбуу нэгэн омогт егзөрийг уран
аргаар номхруулсан нь
Урьд ёнзон Ишжанцанбалсамбуу86 Жиддон87-д залран суухуй үед тэр
зүгт их алдартай ба өөрийн талаас ч “Амьтныг удирдна” хэмээн ам авсан
нэгэн егзөр лагшны нь дэргэд ирж, Ёнзон их эрдэнээс: "Би бээр өмнө нь их
эртнээс эхлэн нисванисыг сайтар тэвчиж, архдын хутгийг олсон ч эдүгээ үе,
үед нисванис төрөхүй нь ямар учиртай юм вэ?” хэмээн асуужээ. Ёнзон их
эрдэнэ нь бусдад ном номлохдоо их мэргэн болохоор утгандаа түүний
хэлсэн мэт биш ч түүний хэрэг зориг мэт зарлигласан хариуг эс зохиобол
Ишжанцангийн өөрт нь зорьсон тэр егзөрийн сэтгэлийн үндсэнд их хүчтэй
омог төрөөд, түүнээсээ болж, тэр тамд унах ба үлэмжийн ном номлохуй сав
төгөлдөр шавь бус байна гэдгийг танин болгоожээ.
Гэгээний лагшны өмнө мөчир, гишүүн тэргүүтнийг нь таслаж, үндсийг
нь мултлаагүй нэгэн гол модон байжээ. Тэр үед зун цаг байсан тул тэр
модноос гулбалзсан хөх ногоон нахиа дахин цухуйн гарсан руу зангахуй
мутраа тушааж (зангаж, орч); "Ай! Егзөр ээ! Чиний зөв. Нисванис нь энэ мод
лугаа адил. Үүнийг мөчрийг өмнө нь тасалсан ч эдүгээ нахиа гарсан мэт.
Өмнө нисванисыг тэвчсэн ч ахин шалтгаан нөхцөл лугаа тохиовоос төрөх
болой” хэмээн зарлиглахад, тэр егзөр баярлаж, их сүсэглэн олонтаа мөргөөд
явж одвой.
Олон хүмүүнд: “Шар малгайтны ёсны лам нь Жиддонгийн ламаас
эрдэм нь их үгүй. Тэр бид хоёрын онол тэгш адил тул та нар шүтэж, өргөл
хүндлэл нэн сайныг өргөтүгэй!" хэмээжээ. Тэр нутгийн хүмүүс бүгд урьдаас ч
Ёнзон их эрдэнэд сүсэг ихтэйн дээр эдүгээ сүсэг нь улам их болж, үйлсийн
хуран үймцээн их дэлгэрсэн ажээ. Тэр ч дагуулан эзлэхдээ мэргэний эрхээр
болсон ажээ.

§ 42. Далай ламын зарлигийг хятадын хоёр амбан эс ухсан нь
Өмнө Жамгон лам их эрдэнэ88 бээр Пүржог89*-д мөрийн зэргийн хатуу
номыг соёрхох үед хятадын хоёр амбан уулзахаар ирж, “Зарлиг номын ном
нийлэлтийн нэгэн хэсэгт номыг сонсьё” гэж айлтгажээ. Тэр үед айлдаж буй
ном нь буяны багш садныг шүтэх ёсны бүлгийн эх байсан тул өөрт ном
номлогч ламд эдлэл, эд таваарыг өргөх хийгээд угаал, түрхлэг хийх, илэн
86 Тө: уопдз 'сШп уе зМез гдуа! гЫзЬап бра! Ьгапд ро. Ёнзон Ишжанцанбалсамбуу нь
Төвдийн нэгэн мэргэн номт.
87 Тө: зкуШ дгоп. Ж и д д о н нь нэгэн хошуу. Энэ хошуу нь одоогийн Төвдийн Өөртөө
Засах Орны нутагт харьяалагдана. Жиддон нь “Жаргалангийн балгас" хэмээсэн үг
бөгөөд өмнө нь энэ нутаг оронд хорт халдварт тахал өвчин гарч, Балба хатан бээр
Балбын нутгаас Вадисамбуу хэмээх Зуу бурхныг Жиддонгийн Пагба Гон хийдэд
залснаас эхлэн өвчин тахал амарлиж тэр газар орныг ‘Жаргалангийн балгас" хэмээх
болжээ.
88 Тө: Ьуатз тдоп Ыа т а пп ро сЬе. Жамгон лам их эрдэнэ нь Аврал итгэл лам их
эрдэнэ нь Далай ламын алдар.
83 Тө: рЬиг Ьи 1сод. Пүржог нь Лхасын Сэра хийдийн арын нэгэн аглаг бүтээлийн орон
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таалах тэргүүтэн мутрын боол мэт үйлдэх хэрэгтэй нэгэн гүнзгий зарлиг
номлол соёрхож, орчуулагч ч хоёр амбанд ямар мэт зарлигласанчлан
орчуулж, номлосоор байтал хэзээ нэгнээ хоёр амбан өөр хоорондоо олон
зүйлийг ярилцсаны эцэст орчуулагчдаа “Одоо явъяа! Энэ ламын боол
болохгүй. Тэр үргэлж бидний боол байх хэрэгтэй. Бид Нангиадын Дээдсийн
орлогч тул түүний боол байж яаж болох юм бэ!” хэмээн сүсэг нь буурч буцан
явжээ.
Тэр ч Жавгон лам их эрдэнэ нь ер богд Майдарын бодит лагшин дүр
мөн хийгээд ялангуяа тэр үед Үй, Зан хоёуланд мөрийн зэргийг номлохдоо
их мэргэн, тэр их бодисадвад ч энэ мэт зохиол гарсан байхад, өнөө маргааш
түүнээс ч их гэм гарч болох тул магадтай сайн буяны нэгэн багш садныг
шүтэх хэрэгтэй.
Тэр ч шавийн эрхтэнд дээд, доодын хязгаар буй тул лам шавьдаа ном
номлохын үед тэр шавийн эрхтэн лүгээ тохируулж, үндэс, мөчир тэргүүтнийг
холил үгүй цөвдлийг арилгах мэтийн үүднээс номын дохиог сайтар
барилдуулах нэгэн хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс:

§ 43. Гонбо, Монба орны хоёр хүмүүн бие биеийн үгийг эс ойлгон
нэгнийгээ егүүтгэсэн нь
Урьд Гонба орон90-ы нэгэн хүмүүн, Монба91-ын нэгэн хүмүүн хоёр
нөхөрлөөд, холын нэгэн орон руу явжээ. Тэр үед Гонбын хүмүүн бээр
Монбын хүмүүндээ “Эдүгээ танай нутагт цагийн улирлын байдал ямар мэт
буй вэ?" хэмээн асуухад, Монбын хүмүүн: “Өнөө маргааш гонбын толгой
товс, товсхийх цаг мөн” хэмээн хариулжээ. Нөгөө хүмүүн өөрөө гонбо орны
хүмүүн тул “Өөрийгөө хэлж байна" хэмээн сэтгэж, өчүүхэн дургүйлхэв.
Харин монба хүмүүн тэдний монба оронд гурил гарган авдаг “гонбо"
хэмээх нэгэн улаан буудай буйг бодоод, ярьсан ажээ. Тэгээд нэлээд явсны
дараа бас гонбо орны хүмүүн бээр, монбын хүмүүнээс өмнө мэт: “Эдүгээ
танай нутагт цаг улирлын байдал ямар мэт буй вэ?” гэж асуухуйд, монбын
хүмүүн: “Одоо гонбо нарийн боловсорч сагсалзан бадрах үе" хэмээв.
Түүнд гонбын хүмүүн бээр өмнөөс ч их уурлаад, тэндээс цааш нэлээд
явсны дараа дахин өмнө мэт гомбын хүмүүн бээр монбын хүмүүнээс: “Эдүгээ
танай нутагт цагийн улирлын байдал ямар мэт буй вэ?" хэмээн асуухуйд,
монбын хүмүүн: “Эдүгээ гонбыг нүдэж, адуу тэжээх цаг мөн” хэмээхэд,
гонбын хүмүүн “Энэ намайг хэлж байна” хэмээн бодож, “Түүнийг одоо би
алъя" хэмээн сэтгэж, гонбо хүмүүн бээр монба хүмүүнийг алжээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч лам бээр ном номлохын цагт монгол хэл үл мэдэх
төвд хийгээд төвд хэл үл мэдэх монгол хоёр уулзаж, өөр зуураа олон
91 Тө: копд ро уи1. Гонбо орон нь Зүүн төвдийн нэгэн газар орон.
Тө: т о п ра уи1. Монба орон Энэтхэг, Төвдийн завсар агч улс бөгөөд Хачаас Ассама
хүртэлх газар нутаг. Эдүгээгийн Төвдийн Өөртөө Засах Орны Лхоха орон ба Цона
хошууны нутаг юм.
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зүйлийг өгүүлсэн ч ай, ай хэмээхээс бус өөрөөр бие, биеийг ойлгох учир
шалтгаан юу ч үгүй мэт бололгүй, тов тод, ив илэрхийгээр номлогдохуун
номын утгыг дохиог сайтар барилдуулж ярих хэрэгтэй. Тэр мэт ухааруулан
дохиог барилдуулах хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 44. Занбын тэнэг хүмүүний буруу өчил
Занба нутгийн нэгэн ламын шадар оршигч нэгэн тэнэг хүмүүн буй ажээ.
Нэгэн удаа лам үдийн зоог барих үед ламын хацарт замбаа наалдсан байхыг
шадар агч хараад, ламдаа “Хамрын чанадыг эрхшээгч тэр юу вэ?" хэмээн
асуухуйд лам бээр “Хөндийг хамар хэмээж байна" гэж сэтгээд, “Хамрын
чанадыг эрхшээгч түүнийг Үюүг (’и уид)92 гэдэг” хэмээн зарлиглахад, шадар
агч өгүүлрүүн: “Тэгвэл лам таны Үюүгт замбаа тогтсон байна” хэмээхүйд, лам
өгүүлрүүн: “Чи бээр Үюүгт очоогүй атлаа замбаа тогтсоныг яаж мэдэв?"
хэмээн асуухуйд, шадар агч өгүүлрүүн: “Тэр биш ээ, лам таны нигуурын
Үюүгт замбаа тогтсон байна” хэмээж хацрын нь замбааг арчсан ажээ.

§ 45. Нэгэн тэнэг сүйхийг хэмхэлсэн нь
Бас урьд Зан орны нэгэн сайд хүмүүн нэгэн тэнэг боолоо дагуулж
яваад оройтож, нэгэн модны ёроолд хоножээ. Тэр сайд унтах үедээ сайн
сувдан сүйх байснаа нэгэн модонд зүүгээд, унтсан юм санж. Маргааш өглөө
нь эрт явсан тул сувдан сүйхээ тэнд мартжээ. Тэндээс цааш дээш өгсөн явж,
сувдан эдлэлээ орхисноо мэдэж, тэр боолдоо: “Өглөө байсан тэр газар
модны оройд сувдан сүйхээ орхисон байна. Чи очиж нарийвчлан авч,
уяагаар боож авчир!” хэмээхэд, тэр бээр яван тэр газар очиж, сүйхийг модны
оройгоос авч, “нарийвчлан авч” гэдгийг нь тэнэг “нарийн талхал" хэмээн
ойлгосон тул тэр ямагтын оюу хийгээд сувдыг чулуугаар нүдэж нарийн
талхалж, алтан чимгүүдийг давтаж дуусгаад, сайдын дэргэд ирээд “Тэр
хоёрыг тус тусад нь нарийвчилсан нь энэ байна. Бүдүүн нь энэ байна”
хэмээн талхалснаа өгчээ. Тэдгээр ч өөр хоорондоо үг дохиог
барилдуулаагүйгээс гарсан гэм болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч увдис сонсох үед үг утгыг эндүүрэл үгүй дохиог
сайтар мэдэх хэрэгтэй. Тэр үгүй бол санахын цагт магад мэдэл хийгээд
бясалгах цагт анхаарал онол төрөхгүйгээр барахгүй сүүг хүсээчин, эврийг
угзрах мэт салаа замд унаж, чөлөөт шүтээнийг хэрэггүй болгох тул тэр мэт
тус тусад нь холил үгүй номлогч мэргэн багш нэгнийг шүтэх хэрэгтэй,
үлгэрлэвээс:

92 Тө:. Үюүг нь нэгэн газар орны нэр.
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§ 46. Занбын нэгэн тэнэг хүмүүн зөв дохио зангаагаар илжгээ
олж авсан нь
Урьд Занбын нэгэн тэнэг хүмүүн ганц илжиг байснаа алдаад, эрэхээр
одож, нэгэн хүмүүн лүгээ уулзаж, түүнээс асууруун: “Миний тэр амьтан сая
өнгөрөн одов уу?” хэмээхүйд, тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Амьтан чинь ямар
амьтан юм бэ? Юу гэж нэрлэнэ?” хэмээхэд, тэнэг өгүүлрүүн: “Нэр үгүй
болохоор мэдэхгүй” хэмээв. Нөгөө хүмүүн өгүүлрүүн: "Тийм бол энэ их замд
амьтан олон явдаг болохоор чиний тэр амьтан аль нь болохыг мэдэхгүй”
хэмээв.
Тэгээд бас өөр хүмүүнтэй уулзаад асууваас, эзэн нь нэрийг мэдэхгүй
тул бүгд бээр өмнөх мэт “Мэдэхгүй” хэмээцгээв. Тэгээд тэр тэнэг “Тэр
амьтны нэрийг мэдэхгүй тул үүгээр явсан эсэхийг зааж өгөх хүмүүн алга”
хэмээн сэтгэж, даруй гэртээ очиж, баруун гартаа идэшийг аваад, зүүн гартаа
илжигний хомоол нэгнийг авч, өмнийн дайралдсан хүмүүнээс: “Үүнийг идээд,
үүнийг гаргадаг тэр амьтан юу вэ?” хэмээн асуухуйд, “Түүнийг илжиг гэдэг"
хэмээн нөгөө хүмүүн өгүүлэхүйд, “Миний илжиг эндээс дээш явав уу?”
хэмээн асуухуйд, нөгөө хүмүүн “Тийм бол энэ мэт нэгэн илжиг явж өнгөрсөн”
хэмээхүйд тэнэг цааш эрээд, илжигээ олжээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч номыг сонсохын үед утгыг тааруулах, эс
тааруулахад энэ мэтийн гэм их байдаг тул нэг хэсэг номлож болохгүй их нууц
орон нэгэн мөн болбоос тэр бүгдийг багш өөрөө ухуулах шалтгааныг сайтар
хийж, бүдүүвчлэн талбилгүй номын утгыг эгээрэгч шавь нарт ном номлохын
үед үнэн сэтгэлээсээ хандаж, тэднийг сайтар ухан мэдтэл уйдаж, залхуурал
үгүй зөөлөн үг, элдэв аргын үүднээс “Энэ нь мөн. Үүний үед үүнийг энэ мэт
үйлдэх хэрэгтэй” хэмээн тус тусад нь ялгаж номлох хэрэгтэй болой.
Тэр ч “Эрдэм даяарын магтаал (уоп 1ап тМпа’ уаз раг Ьз1ос1 ра)”-аас:
“Өөрийгөө алин бээр үл номхотгоод, үнэн төгс үгсийг өгүүлэвч
Үзтэл өөрийн үг лүгээ харшилж, бусдыг яахин номхотгож чадах
Үүний тулд та бээр амьтан даяарыг таалалдаа агуулан зохиож
Өнө үүрд эгшин бүхнээ өөрийг номхотгохын тулд хичээн шамд!”
хэмээн зарлигласан мэт шавь бээр ламыг шүтэхийн цагт тэдгээр
эрдэм лүгээ төгссөн нэгэн ламыг шүтэх хэрэгтэй. Лам бээр ч шавийгаа
дагуулан барихыг хүсвээс өмнө номлосон тэдгээр эрдэм бүрдсэнийг өөрийн
үндсэнд бүтээх хэрэгтэй мөн буй.
Тэр ч Жово богд бээр: “Өөрийн үндсээ эс номхотгон бусдын үндсийг
номхотгож эс чадах мөний тул анх нь өөрийн үндсийг номхотго! Илт мэдэл
үгүй бусдыг боловсруулан эс чадах мөний тул бүтээлд хичээн зохио!"
хэмээсэн хийгээд егзөрийн эрхт Мила93 бээр:
93 Тө- 1тн 1а газ ра. Миларайба буюу Мила богд нь I жарны төмөр луу жил (1040 он)
Ладод гүнтан жа аза гэдэг газар мэндэлсэн. Эхлээд хараал жатга сурч олон
хүмүүнийг бүрэлгэжээ. Гэвч нүгэл хийсэндээ гэмшиж, дээдийн номыг үзэж судлаад
энэ биеэрээ гэгээрч бурхан болсон нэгэн. Тэрээр Марба хэлмэрчийн сургийг сонсож,
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“Олны дотор хүндлэгдэн, багшлан үйлдэхүйд
Онош, рид хувилгаан төгсөх хэрэгтэй”
хэмээсэн хийгээд Богд Гэндүндүв94 бээр:
“Өөрийн хэргийг бүтээхүйд нэмэр муут тэр
Өрөөлийн хэргийг бүтээхүйгээс ямагт няцах
Өгүүлэхүй мэргэн, илт мэдэл, тэсвэр тэргүүтэн
Өрөөлийн хэргийг бүтээх шалтгаан нугуудыг гүйцэлдүүл!”
хэмээн номлосон мэт бусдын хэрэг нэгэн хотол чуулганыг үйлдэхүйд
өмнө өгүүлсэн тэдгээр эрдмийн дээр эдүгээ тэр шавь нар аль номонд
сүсэглэхүй хийгээд түүний хувь буй, үгүй хийгээд ямар мэт ёсоор номхотгох
хэрэгтэй тэргүүтэн чанадсын сэтгэлийг мэдэх илт мэдэл хийгээд чээжнээс
гал бадраах хийгээд бөгснөөс ус тургих хийгээд огторгуйд тогтох тэргүүтэн
рид хувилгаан лугаа төгөлдөр нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй.

§ 47. Вималамидрыг залсан нь
Урьд Мяндинзинсамбуу95 бээр сэтгэл үйлдэгчийг хаасан амгалан орны
зохионгуйг агуулж, 7 жилийн турш нэгэн хувийн тэгш агуулалд орогносон
бээр илт мэдлийг олж, Энэтхэгийн Сэржа (зег зкуа) хэмээх хот балгаст суун
буй Банчэн Вималамидра96-г Төвдөд залбал хаан, түшмэл тэргүүтэн нийт
төвдүүд хийгээд ялангуяа өөрийг нь тааллаар болгоож, боловсруулан
гэтэлгэхийн мөрд зохиох тэргүүтнийг илт мэдлээр үзээд, номын хаанд тэр
мэт урин залахыг дурджээ. Хаан урин залсан бээр Мяндинзинсамбуугийн юуг
ч сэтгэлдээ үл үйлдэхүй муу үзлийг хашрааж, ариун мөрд зохион, түүгээр
жишин Төвдийн хувь сайтуудыг нирвааны хутагт зохиохуй тэр ч гарсан
байна.

Лховраг гэдэг газар очжээ. Хэлмэрч бээр есөн давхар байшинг бариулж буулгуулаад
дахин бариулах зэргээр ихэд хатуужлыг эдлүүлэн оюуныг нь тэнсэж найман жил
болсны дараа авшиг увдисыг төгс хайрлажээ. Дөчин таван сүүдэртэйдээ модон
хулгана жил (1084 он) Додын зүг Жиддон ба Нянан гэдэг орон газар очиж, дан
даавуун навс нөмрөн, халгайн буурцаг төдийхөн идээнд шүтэж, хатуужил хийн
бясалгаснаар энэ насандаа гэгээрэн бурхны хутгийг олжээ. Чингээд олон орон
газраар морилж сав бус нугуудыг дээдийн номд оруулахын зэрэгцээ арвин их шүлэг,
дуулал зохиожээ. Тэрээр II жарны усан туулай жил (1123 он) таалал төгсчээ.
94Тө: бде 'бип дгиЬ. Гэндүндүв нь VII жарны төмөр хонин жил (1391 он) мэндэлжээ.
Богд Зонхабагийн шадар дотно шавь бөгөөд багшийнхаа зарлигаар Дашлхүнбэ
хийдийг байгуулжээ. Далай ламын лагшны анхдугаар эрих. VIII жарны модон морин
жил (1474 он) таалал төгсчээ.
95 Тө: туапд йпд 'Ь гт Ьгапд ро. Мяндинзинсамбуу нь Төвдийн Тэвсрондэүзан хааны
нялх насны үеийн бараа бологч, хожим нь тойн болсон. 7 жил бясалгал хийж, илт
мэдлийг олоод, Мянбаншаанжанжан гэж алдаршсан. Бүрүүшаан сүмийг байгуулсан
хүмүүн. Тэнд энэ хүмүүний хөшөөг нутгийнхан нь босгосон боловч, Ландарма хааны
уед устгажээ.
6 Тө: Вималамэдра нь Төвдөд бурхны шашин дэлгэрүүлэхэд хүчин зүтгэсэн
Энэтхэгийн нэгэн мэргэн номтын алдар.
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Энэ үлгэр мэт бидэнд тэр мэтийн рид хувилгаан, илт мэдэл төгсвөөс,
тус тус төрөлхтнүүд сэтгэлээр бишрэх тул бусдын тусыг үйлдэхийн арга
гайхамшигтай нэгэн гарах амуй. Тийм боловч өмнө номлосон тэдгээр эрдэм
лүгээ төгсвөөс илт мэдэл хийгээд рид хувилгаан буй төдийхнөөр юу ч үл
туслах, илт мэдэл хийгээд рид хувилгаан нь амгалан орныг олох төдийгөөс
гардаг болохоор тэр нь гадна, дотно, нийтийн ном мөн болой. Гадны арш
өвгөдөд ч илт мэдэл хийгээд рид хувилгаан хязгаарлашгүй буй.
Бид ч урьд илт мэдэл хийгээд рид хувилгаан олныг олсон ч түүгээр үл
туслан эдүгээ хүртэл орчлонгийн зовлонгийн энэ их далайд ноттой тэнэж
үйлдсэн нь энэ мөн болохоор тэдгээрт сэтгэл бататгахын учир шалтгаан үгүй
билээ.
Эдгээр увдисыг номлохуй зохистой лам багшид дээр номлосон тэдгээр
эрдэм ба бусдын сүсгийг арвижуулахын тулд түүний гишүүн болсон илт
мэдэл, рид хувилгаан тэргүүтэн төгсөх аваас тэр нь хотол чуулган мөн
болой. Тэр ч шавь хийгээд дээдийн ном номлохуй багш хоёуланд өөр, зуур
нь үйлийн барилдлага нэгэн хэрэгтэй, үлгэрлэвээс:

§ 48. Гамбо их эрдэнэ Бодава лугаа барилдпага эс зохилдсон нь
Урьд Ханыдашгүй Дагвалхажэ97 тэр ямагтын таалал магад гарсан
уйслаар дурдагдаж, нэгэн ариун номыг зохиохоор таалсан тэр үед Бодава
үйлсийг дэлгэрүүлэхийн үе мөн болохоор түүний яруу алдрыг сонсож,
гэгээний нь өмнө залраад, мөргөж, "Ном хийгээд амьдрал хоёулыг тааллаар
барих хэрэгтэй байна” хэмээн айлтгахад, гэвш Бодава бээр Гамбо их
эрдэнэд "Ном, амьжиргаа хоёр хувь үгүй. Эсвэл би номыг өргөе, амьжиргааг
бусдаас эр!, эсвэл амьжиргааг өргөе, номыг бусдад айлтга!” хэмээн
зарлигласан бээр гэвш Бодавагийн зарлиг соёрхсон ёсонд гэм үгүй ч тэр
хоёрт үйлийн барилдлага үгүй тэр шалтгаанаар Гамбо их эрдэнийн таалалд
“Энэ гэвшийн яруу алдар их ч лагшны эрдэм нь нэг их базаахгүй мэт. Надад
тэр хоёрыг соёрхогч үгүй тул тэр мэт айлтгасан хэрэг. Тэр хоёулаа байваас
анхнаасаа тэр мэт хаанаас айлтгах вэ?!” хэмээн сэтгэж, гэвш Бодавад сүсэг
үл төрж, буцаад гэвш Жажагрива (гдуа 1сад п Ьа)-гийн дэргэд морилж, ном
сонсжээ.

§ 49. Мила, Марба хоёр үйлийн барилдпагатай байсан нь
Бас Мила богд анх Марба98 ламын дэргэд заларч, өмнө Гамбо бээр
Бодавад ямар мэт айлтгасанчлан Марбад “Ном, амьжиргаа хоёулыг
97 Тө: т п у а т т ед ёюадз ро 1Ьа г\е. Ханьцашгүй Дагвалхажэ буюу Содномринчэн нь
Гамбо гэдэг газар хийд байгуулсан тул Содномринчэнг бас Гамбоба их эрдэнэ хэмээн
нэрлэх болжээ.
Тө: т а г ра. Марба хэлмэрч Чойжилодой нь Лховрагпүчү гэдэг газар 1012 онд
мэндэлжээ. Анх малчин хүмүүсийн дою р хэлмэрчийн эрдэмд суралцав. Хожим нь
Энэтхэгт гурван удаа, Балбад дөрвөн удаа морилж, Банчин Нароба болон
түгээмлийн эзэн Мидра тэргүүтэн мэргэн бүтээлч лам нарыг шүтжээ. Нууц дандрын
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соёрхуулах хэрэгтэй байна” хэмээн айлтгахад, лам Марба бээр Бодова
Гамбод зарлигласанчлан “Тэр хоёул ирэхгүй. Эсбөгөөс номыг би бээр өргөе,
амьжиргааг бусдаас эр! Эсбөгөөс амьжиргааг би өргөе, номыг бусдаас эр!”
хэмээн зарлиглахад, Мила богдын таалалд “Тэр Марба ламын таалал ариун.
Би өөрөө хүсэл ихтэн. Тэр хоёул хаанаас ирэх. Би номыг чухалчлан эгээрч
ирсэн болохоор номыг ламдаа айлтгая. Амьжиргааг бусдаас эрье” хэмээн
сэтгэж, Марбад "Тэр мэт больё" хэмээн айлтгавай. Тэр үед Милын таалалд
эс сүсэглэхүй төрөөгүйгээр үл барам эдүгээ сүсэг нь их арвижин одсон тэр нь
Марба ба Мила хоёрт урьдын үйлийн сайн барилдлага байсны учир
шалтгааны эрхээр болсон мөн ажээ.
Бас лам, шавь хоёрт үйлийн барилдлага хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 50. Царчэн Лосалжамц барилдлага дутсан нь
Урьд Царчэн Лосалжамц (1зМаг сбеп Ыо дза! гдуа т15бо)-д Доринба
Гүнсанчойжиням (гбо ппд Ьа кип Ьгапд сЬов ку| пу| т а ) нигуурыг үзүүлэн
болгоож, “Эдүгээ Э нэтхэгт тэрсүүдийн өглөгийн эзэн нэгэн хаан бээр дотоод
ухаантны шашныг доройтуулан зохиож буй тул чи бээр тэр ямагтад урьдын
үйлийн барилдлага буй тул нэгэн төрлийг авч одох хэрэгтэй. Одоогийн энэ
биеийн байгууламжийг хурааж, нэгэн эгшнээ Хажодын оронд очтугай!” гэж
зарлиглажээ. Тэгээд дахин нэгэн удаа залрахад "Тэр хаан нь насан егүүтэж
одсон болой. Хан хөвгүүн нэгэн буй ч чамтай үйлийн барилдлага үгүй тул чи
номхотгож үл чадна. Номхотгогч өөр нэгэн хүмүүнийг илгээе! Чи ч нэг хэсэг
эндээ сууж, амьтны тусыг үйлд!” хэмээн зарлиглавай.
Энэ үлгэр мэт бид ч ном номлогч багштай урьдын үйлийн барилдлага
нэгэн хэрэгтэй.
Тэр ч Шан Довийнгонбо" бээр:
“Алин онолын шим төгс лам
Амьтанд увдис номлосон даруйд
Анхаарал, мэдэл, орон гурав
Аяндаа бясалгалгүй хамт ургамуй"
хэмээн номлосон мэт өөр зуураа үйлийн барилдлага байваас
бясалгалын хичээл, самбаа их үгүй ч увдис өчүүхэн төдийг номлосноор9
үндэслэлийг ихэд судлаж номд нэвтэрчээ. Төвд орондоо буцан ирж, Лховраг
Доволүнд суув. Дөрвөн гачэн тэргүүтэн олон шавь нарыг төрүүлэв. Зарлиг
үндэслэлийн голыг хатгав. Ерэн зургаан сүүдэртэйдээ гал үхэр жил (1097 он) таалал
төгсчээ.
99 Тө: гЬапд ’дго ЬаЧ тдоп ро. Шан Довийнгонбо буюу Юүбрагзондуйдагва нь
“Цалбагаажүд" хэмээх ёсны голыг анхлан тавигчидын нэгэн. II жарны усан туулай жил
(1123он) Лхаст мэндэлсэн. III жарны модон хоннин жил Цалянгонбо хэмээх хийд
болон мөн жарны гал хонин жил Цалгүнтангийн сүм сэлтийг барьжээ. Тэндээс эхлэн
“Цалбагаажүд" хэмээх тогтсон таалал гарчээ. III жарны усан үхэр жил (1193 он)
таалал төгсжээ.
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үндсэнд ялгамжтай эрдэм түргэнээ төрөх мөн болой. Үйлийн барилдлага
үгүй бол увдис олныг номлосон ч энэ насанд номхотгох бэрх мөн болохоор
увдис номлогч лам багш лугаа өөр, зуураа үйлийн барилдлага нэгэн
хэрэгтэй.
Тэр ч “Билиг барамидын судрын аймаг их эрдэнэ"-д:
“Итгэмжит нүдэвч үгүй балай сохор олон живаа амьтан
Их замыг ч мэдэхгүй тул хотод хүрч хаана чадах"
хэмээсэн мэт, үлгэрлэвээс:

§ 51. Сохорт нүдэвч хэрэгтэй нь
Нүд үгүй тэр сохор алин хүссэн орноо явахуйд түүнийг хөтлөгч
магадтай нүд төгс нэгнийг шүтэх хэрэгтэй. Тэр мэт хөтлөгч үгүй бол өчүүхэн
төдийгөөс бус явж үл чадах ба хэрвээ явсан ч халилд унах мэт. Бид ч тийн
гэтлэхийг бүтээхэд магадтай ламыг шүтэх хэрэгтэй.
Тэр үгүй бол салаа замд төөрөх тул тэр ч “Эрдэм их эрдэнийн
хураангуй судар”-аас:
“Сайн шавь лам багшдаа бишрэл төгс тэр бээр
Сартваахь мэргэн багш нараа үргэлжид шүтэж үйлдэх
Сайх тэр юун хэмээвээс мэргэдийн эрдэм түүнээс гарна
Саарал үгүй билгийн чанадад хүрэхийг багш нар заана
“Сэрэн дэлгэрсэн" хэмээхүй бурхны ном ч багш садныг шүтэж гарна
Саруул эрдэм бүхний дээдийг эрхшээгч бурхан тийн зарлигласан”
хэмээн номлосны утгыг сайтар санах хэрэгтэй. Тэр ч Гэтэлгэгч богд
Мила бээр:
“Эш ухааны увдис нэн төгөлдөр
Энэрэн нигүүлсэхүй адистидын их цогт
Эрдэм билиг төгөлдөр багш бус уу?”
хэмээсэн мэт тэдгээр бэлгэ чанар лугаа төгс буяны багш садныг
өсчлон шүтэх нь буяны барилдлагад анхлан ороход их тустай болой.
(2а1Ь) Буяны багш садныг ямар мэт шүтэхийн бодит ёс
Хоёрдугаарт, буяны багш садныг ямар мэт шүтэхийн бодит ёсонд
хоёр.
(2а1Ь-1) Буяны багш садныг сэтгэлээр шүтэх ёсон
(2а1Ь-2) Буяны багш садныг барилдлагаар шүтэх ёсон.
Анхдугаарт хоёр.
(2а1Ь-1а) Үндэс сүсгийг судлах
(2а1Ь-1Ь) Зарлигийн ачийг даган дурдах
(2а1Ь-1а) Үндэс сүсгийг судлах Анхдугаарт нь: “Гончог далала (бкоп
^сЬод 1а 1а 1а)”-аас:
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“Эхлээд сүсгийг эх мэт төрүүл!
Эрдэм бүхнийг сахин цааш арвижуул!
Эргэлзээг арилган их мөрнийг гатал!
Энх амгалангийн хотод сүсгээр хүр!”
хэмээсэн тэргүүтэн хийгээд “Арван номын судар (сИоз Ьси Ьа’| тс1о)”аас
“Алин бээр хөтлөн магад гарахуйд
Ариун сүсэг их хөлгөний дээд
Анхаарал оюун төгстөн түүний тулд
Анхнаасаа сүсгийг даган барин шүтмүй.
Өөртөө сүсэг үгүй хүмүүн нүгүүдэд
Өршөөлт ном нугууд төрөх нь үгүй
Үндэс бүгд нь түймрээр сүйтгэгдсэн
Өгөр хөх ногоо лугаа адил”
хэмээн зарлигласан мэт.
Багшийн адистид үндсэнд орохуйд ламыг бурхан хэмээн үзэх хэрэгтэй.
Түүнд ламын эрдмийг харсан засвар үгүй нэгэн сүсэг хэрэгтэй. Тэр мэтийн
сүсэг бодитой гарвал тэрхүү сүсэг нь ном бүхний үүд, эрдэм бүхний үндэс
мөн тул эрдэм ялгамжтай төрөхөд төвөг бэрхшээл их үгүй, үлгэрлэвээс:

§ 52. Гэрийн эзний сүсгээс болж, лам хийгээд нөхөд сэлт архдын
хутаг олсон нь
Урьд нэгэн сүсэгтэй гэрийн эзэнд тахилын орон болсон ямар ч эрдэм
үгүй нэгэн тойн буй ажгуу. Тийм боловч дотоод сэтгэлийн эрдмийг гадны
явдлаар өчүүхэн төдий жишиж чадах ч огоот төгсгөн жишин мэдэж үл чадах
болой. Тийм байтал тэр тойны гадаад дүр байдал нь сайн төдийхнөөр
эрдэмтэн нэгэн мөн хэмээн сэтгэж, тэр гэрийн эзэн тэр тойны өлмийд
мөргөн, сэтгэлд зохистой элдэв эдийг хайрлан, эс харамлахуй сэтгэлийн
үүднээс их сүсэг бишрэлээр цаг үргэлжид тахин үйлдэх бөлгөө.
Тэгээд өнө удаан болсон нэгэн цагт тэр тахилын орон: “Надад эрдэм
юу ч үгүй атал энэ сүсэгт гэрийн эзэн бээр энэ, хойдын авралын оронд
барьж, өдөр бүр энэ мэтийн ёсоор тахин үйлдэх тул би бээр энэ гэрийн
эзнийг үл хууран горилсон хэргийг нь төгсгөж үйлдье” хэмээн сэтгэж, тэндээс
хол үгүй залран суудаг нэгэн сайн ламын дэргэд очоод, “Надад эрдэм нэг ч
үгүй атал энэ гэрийн эзэн их эгээрлээр тахин үйлдэх тул гэрийн эзэн бид
хоёуланд тустай хураангуй гүнзгий нэгэн увдисыг өршөөн соёрхон
зохиотугай!" хэмээн айлтгажээ.
Тэр лам ч бясалгалын гүнзгий утгат авсаархан нэгэн хөтөлбөрийг
хайрлан соёрхон хайрлажээ. Тэр тойн гэрийн эзнийг санаж, нэгэн үзүүрт
сэтгэлээр бясалгаснаар архдын хутгийг олвой. Тэгээд гэрийн эзэн бээр
эхнэртээ ном зааснаар тэр ч архдын хутгийг олжээ. Эхнэр нь ч өөрийн боол,
шивэгчнүүдэд номлосноор тэд ч архдын хутгийг олвой.
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Тэр үед тэр орны ихэнх хүмүүс Тэрийн эзэн нь сүсэгтэн болохоор
үрийг олсон мөн боловч тэр тахилын оронд эрдэм юу ч үгүй ба хатан нь ч
гунхалзсан гоёмсог ба боолын нь эрхтэн ч маш мохдог атал тэд архдын
хутгийг олсон тул бид ч үл олох нь хаана буй” хэмээн сэтгэж, увдисыг
айлтгаж, ёсчлон бясалгаснаар олон ард архдын хутгийг олвой. Тэд архдын
үрийг олсон нь ч голлон тэр гэрийн эзний сүсгээр шалтгаалсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч бурхан болохуйд энэ сүсэг байвал болох, байхгүй
бол үл болох тул алин номыг анхааран авахад ч тэр ном хийгээд түүнийг
номлогч багшийн эрдмийг харсан баттай нэгэн сүсэг хэрэгтэй.
Эдүгээ ламыг бясалгах, ламыг бүтээх хийгээд ламыг тахих тэргүүтэн
ламын егзөрийг ямар мэт үйлдэхүй тэр бүгд ч ламын эрдмийг дурдсан
сүсгийг бясалгах ямагт мөн болохоор, үлгэрлэвээс:

§ 53. Айл байхын шинж нь
Аглаг хээр газар төөрч, ядран зүдсэн тэр төрөлхтөн бээр мал, үхэр,
хэрээ тэргүүтнийг үзээд, “Эндээс хол үгүй айл буйн шинж” хэмээн сэтгэдэг.
Энэ үлгэр мэт бидний үндсэнд анхны сүсэг хийгээд илт хүсэхүй сүсэг
болон сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг тэргүүтэн харилтгүй сүсэг нэгэн байваас тэр
нь удалгүй нирвааны хот балгаст хүрэх шинж мөн болохоор, түүнд
төрөлхтний самбаа ямар мэт буйгаар хичээх хэрэгтэй болой.

§ 54. Сүсэг хэрэгтэй болох нь
Урьд Жово богд Адиша Төвдөд залрах үед нэгэн хүмүүн бээр “Жово
Адиша аа! Увдис соёрхох хэрэгтэй!” хэмээхүйд, Жово Адиша бээр ч эс
зарлигласан тул тэр хүмүүн “Жово эс сонсов” хэмээн сэтгэж, урьд мэт чанга
өгүүлсэн бээр ч хариу үл өгөв. "Эдүгээ бас сонссонгүй" хэмээн сэтгэж, маш
их чангаар өмнөх мэт асуухад, “Хээ хээ би маш их сайн сонортой. Тэр
увдисыг үйлдэхүйд сүсэг хэрэгтэй тул сүсэг!, сүсэг! хэмээн зарлигласны тулд
болой" хэмээжээ.
Бас ламд сүсэг бясалгах хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 55. Сүсэгт эмгэн ерийн чулууг бурхан хэмээн шүтэж эрдэм
олсон нь
Урьд Орон (о гоп) нутгийн хоёр хүмүүн Зарий (1за пз)-д эргэл,
мөргөлөөр явахаар зөвлөлджээ. Тэр үед тэр нутгийн нэгэн хөгшин эмгэн тэр
тухай дуулж, тэр хоёр : “Та хоёр Заарийд явах чинь үнэн үү?” хэмээн
асууваас, “Үнэн” хэмээлдэв. “Тийм бол та хоёрт увдис айлтгах нэг шалтгаан
буй ч эдүгээ гар хоосон, хоосон амаар юу хийнэ вэ, маргааш айлтгая!” гээд
явжээ.
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Тэгээд маргааш өглөө нь хоёрын дэргэд нэг уут гурил, нэг уут будаа
авч, тэр ирээд, будаа, гурилаа өргөж, “Та хоёр ариун Шилри (зЫ1 п)-гийн
лагшны өмнөөс миний залбирал тавих шүтээн болгон, нэг жижигхэн чулуу
авчиран туслан зохио!” хэмээн өгүүлэхүйд, тэр хоёр ч нэгэн дуугаар
“Авчиръя!” хэмээвэй.
Чингээд тэр хоёр хүмүүн Заарийд эргэл, мөргөл хийж, буцаж гэртээ
ирэх ойртоход, эмгэн бээр ирэх өдрийг тоолж, өдөр бүр дээвэр дээрээ гаран
“Ирж байна уу, үгүй юу?!” хэмээн эргэн, тойрныг харуулдаж байдаг тул тэр
хоёрыг ирж буйг харав.
Тэр хоёр “Чулуу авчир!" хэмээснийг нь мартсан тул эмгэнийг
харагдангуут, чулуу санаанд нь орсон ч чулуу үгүй тул сандарцгааж, тэр
хавиас чулуу авахыг хүссэн ч эмгэн дээрээс харж буй тул чулуу авбал үл
итгэх тул тэр хоёр шингэн мөр үзэх дүр үзүүлж, таван хуруу хиртэй нэгэн хар
чулууг эмгэний нүдийг хариулан өвөртөлж иржээ.
Эмгэн ч үүдэнд ирж, амар мэндийг нь мэдээд, “Миний захисан чулууг
авчирав уу? Их хэрэгтэй байна!” хэмээхэд, тэр хоёр ч “Тэр тус хэрэгтнийг
чинь танд авчирсан” гэв. Эмгэн тэр даруйд гэртээ орж, сайн цай авч,
чулуугаа авахаар иржээ. Тэр хоёр ч замаас авсан чулуугаа нэгэн бөсөөр
ороож, “Үүнийг Шилригийн лагшны өмнөөс авсан" хэмээн өгчээ. Тэгээд эмгэн
тэр хар чулууг Зарийн ариун орноос авсан байна хэмээн итгэж, нэгэн торгон
жанч өргөн, толгойноос дээхэн тус газар залаад, өдөр бүр усан тахил
хийгээд зул, хүж, идээ, будааны дээжийг өргөн өглөө, орой хоёрт зуу,
зуунтаа мөргөж, сүсэглэхүй бээр зүрхний угаас тахин, залбирал үйлдсэнээр
нэгэн цагт тэр чулуун дээр маш их товгор Доржпагма бурхны дүр өөрөө гарч
ирсэн ажээ. Эмгэний сүсэг ч маш их арвижаад, залбирлыг хатуу, хүчтэй
тавьснаар олон ринсрэл 100 ч өөрөө гарч, эцэст үхэхийн цагт ч онц
гайхамшигтай олон үзэгдэл лүгээ сэлт Хажодын оронд төрсөн хэмээн
алдаршвай.
Энэ үлгэр мэт бид ч гэвш Бодовагийн зарлигаас:
“Ачит багшийн адис жинлавын их, бага нь
Анхаарваас бодь үгүй шавь ямагтаас шалтгаална.
Ачийг үл хариулан, сэтгэл үл итгэмжилбээс
Арьяабал бурхан бодитой залравч нэмэр үл болно.
Ачийг бодитой хариулж, ариун сэтгэлээр итгэмжилбэл
Асар эрдэм төгсөөгүй ч багш садны
Адистид жинлав нь аяндаа шавьд оршмуй”
хэмээн зарлигласан мэт, багшийг шүтэж, өөрийн үндсэнд эрдэм төрөх,
эс төрөх нь ч тэр лам ямагтдаа зориулсан сүсэг буй, үгүйгээс хамаарна.
Ламын адистид их, бага нь ч шавийн сүсгийн их, багад харгалзах
болно. Тэр багш лам нь Манзшир, Арьяабал, Шагьяамүни тэргүүтэн эрдмийг
огоот төгсгөсөн бодитой бурхан мөн ч шавийн нь дотоод сэтгэлд сүсэг
100 Тө: ппд Ьзге!. Ринсрэл нь арвидахуй үрэл
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өчүүхэн төдийгөөс өөр үгүй бол гадаад бие, хэлний бишрэхүй байдал ямар
мэт нэгнийг үйлдсэн ч эрдэм нь дотоод сүсгийн хойноос дагах тул дотоод
сүсэг тэр лүгээ тохирсон эрдэм ч өчүүхэн төдийгөөс бус өөр төрөхгүй болой.
Тэр лам нь эрдэм огоот төгссөн бус ч өөрийн талаас түүнд бусад лугаа
адил бус онц гайхамшигтай нэгэн сүсгийг одуулбаас бие, хэл нь сэтгэлийн
эрхшээлтэн мөн болохоор алтыг шороонд дарсан ч өнгө нь огторгуйд тусах
мэт дотроо сүсэглэхүй тэр сайн сэтгэлийн хүчээр гадаад, бие хэлний үүднээс
маш их бишрэхүй бээр тахиж үйлдэх ч буй болох амуй.
Тийм боловч хүмүүсийн үндэс нь шавтал модны үр мэт гадна нь
боловсрон дотор нь үл боловсорсон; түүний эсрэг дотор нь боловсрон гадна
нь үл боловсорсон; гадна, дотно хоёулаа боловсорсон; хоёулаа үл
боловсорсон дөрөв байдаг болохоор эцэст нь нэгнээ үл магадлах, түүгээр
барахгүй хаах хэрэгтэйн эрхээр гадна бие, хэлний элдэв сайн, муу явдал буй
нь ч дотоод тэр мэт сүсэгт шүтэж, онц гайхамшигтай ялгавартай эрдмүүд ч
төрөх болой.
Бас эрдэм төрөхөд сүсэг хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 56. Хоёр гөрөөчин аршид шүтсэн сүсгээс болж, хаан албат сэлт
архдын үрийг олсон нь
Урьд аглаг ой нэгнээ нэгэн арш суун бөлгөө. Нэгэн цагт хоёр гөрөөчин
гөрөөс авлахаар тэр аршийн буй газар хүрчээ. Тэр үед арш их бодисадва
бээр лагшин биеэ шулуутгаж, дотроо тийн ариуныг агуулан оршсон бээр
хоёр гөрөөчин их сүсэглээд, байгаа идээ ундаагаа аршийн лагшны өмнө
өргөөд одвой.
Гөрөөс авлаагүй өдөр гэртээ харих болгондоо хоёр гөрөөчин их
омгоор, эхнэр тэргүүтэндээ хилэгнэдэг байв. Тэр өдөр мах үл олсон ч их
баяр хөөртэй болж ирсэн тул эхнэр нь баярлаад, хоёр гөрөөчнөөс "Өнөөдөр
та хоёр мах олоогүй ч баяр хөөртэй ирсэн чинь нэгэн их хэргийг бүтээсэн
мэт. Юу болов?” хэмээн асуухад, тэр хоёр бээр: “Өнөөдөр бид хоёр нэгэн их
лам арштай уулзсан тул түүнд сүсэглэх сэтгэл төрөн баясаж, гөрөөс ч авлаж
эс чадав. Маргааш нэг сайн зоог авч лам аршид өргөхөөр явна. Өнөөдөр
хоол хүнсний үлдэгдэл төдийгөөс өөр өргөх зүйл байсангүй" хэмээвэй.
Тэгээд маргааш өглөө нь их сайн хоол хүнс авч, аршийн дэргэд очиход
УРьд өдөр нь өргөсөн тэр идээг оройдоо үл хэрэглэн талбиж, өмнө мэт
бясалгалд сууж байхыг хараад урьдаас ч сүсэг гайхамшигтайяа төрөөд, тэгш
агууллаас босохын хооронд залбирлыг талбин сууцгаав. Тэгээд тэгш
агууллаас босохуйд тэр хоёр урьд нь мөргөл хийхийн үүднээс сайн идээгээ
Өргөвэй. Өчигдөр өргөсөн идээг таалаагүйн учир шалтгааныг айлтгахад, тэр
арш эгшиглэнтэй зөөлөн өгүүлэхийн үүднээс: “Өчигдөр та хоёрын өргөсөн
ТЭР идээ их муугаас идээгүй бус. Цаг орой болсон тул би оройн идээг
эдлэвэл шагшаабад доройтох учир эдлэн үл үйлдсэн билээ” хэмээн

во 79 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

зарлиглахад бишрэл, сүсэг хязгаарлашгүй төрж, амь таслахыг тэвчиж,
аршийн дэргэд байхаар амлавай.
Арш бээр тэр хоёрыг “Энэ хоёр нь сав төгөлдөр үйл үйлдвэртэн мөн
байна" хэмээн болгоож, хүслийн гэмээс эхлэн ном номлосон бээр түүний
утгыг бясалгаж үйлдвэй. Тэгээд эхнэрүүд нь хоёр гөрөөчний нэг өмөг лүгээ
гурвуул ханилаад, гөрөөчдийг хайхаар гарч, аршийн буй тэр газар хүрч, арш
нарын цадигт дээдээр сүсэглэж, тэр дөрвүүл ч гэрийг тэвчиж, тэр газар
аршаас номыг сонсжээ.
Тэгээд бэдрээч дөрөв ч гэртээ эргэн үл ирсэн болохоор эхнэрийн боол
сэлт бээр эрэхээр одож, хуучин, шинэ арш нарын зохиол явдалд харилтгүй
сүсгийг олоод, тэнд оршихоор тангараглаж, ном сонсоод, түүний утгыг сэтгэж
сууцгаав. Тэгээд тэрхүү ахуй ёсны сургийг хаан бээр ухан мэдээд, онц
гайхамшиг төрж, нөхөд түшмэдийн чуулган лугаа тэнд заларч, өмнө мэт
сүсэглэхүй сэтгэл төрж, хүслийн гэмийг мэдэж, хаан түшмэл бүгд ч тэнд
оршоод, арш болцгоов. Тэгээд дараалан тэр орны эр, эм хүмүүс бүгд тэнд
ирж, аршийн номын рашааныг хүртэхүй ямагт болбой.
Тэдгээр ч ер урьдын үйлийн боловсрол тэргүүтний учир, шалтгаан
олон чуулах хэрэгтэй ч тэр ахуй үед голлон хоёр гөрөөчин тэр лам аршийн
эрдмийг үзсэн сүсэгт шүтэж, өөр бусад олны их давалгаат хэргийг бүтээсэн
тэдгээрүүд гарсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бидэнд эрдмийн зүйл их үгүй ч ер сүсэг хийгээд түүний
дотроос ламын лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг үзсэн сүсэг магадтай нэг
байваас өмнө төрөөгүй эрдэм бүгд ч үндсэнд овоолсончлон шинээр төрөх
болно. Төрсөн нүгүүд ч буяны зүрхэн хэмээх мод мэт өдөр бүр дээш, дээшид
арвижих болой. Түүгээр барахгүй тэдгээр увдисуудыг магадтай ламын
егзөрийн мөрийн гол болгож, бясалгах хэрэгтэй болой. Түүнд ламын
егзөрийн мөрийн гол болгон үйлдэх ёс ч өөрийн тэргүүнд лам бурхныг
бясалгасаны агаараас тус тус мөрийн зорилгыг судлах хэрэгтэй гэдэг.
Тэр ч тэргүүндээ ламыг байгуулах төдийхнөөр болохгүй өмнө
номлосон мэт ламын егзөр хэмээх нь голлон ламын эрдмийг үзсэн сүсэг
нэгэнд агуулагдах болохоор тэргүүндээ байгуулсан лам түүний лагшин,
зарлиг, тааллын эрдмийг дурдаж, нүднээс нулимс цуврах ба биеийн шар
үсний нүх ширвээтэн хөдлөх мэтийн нөхцөл алин бээр ч харилтгүй сүсэг ив
илэрхий төрөх нэгэн хэрэгтэй. Бас багшийн адистид орохуйд сүсэг хэрэгтэй
нь, үлгэрлэвээс:

§ 57. Хязгаар орны нэгэн хүмүүн бурхны хөрөгт сүсэглэж бурхны
хутаг олж, бусдыг дагуулсан нь
Урьд хязгаарын нэгэн оронд өмнө нь бурхны алдрыг зүүдэндээ ч
үзээгүй хүмүүний ном101-ын авьяаст баясагч нэгэн байжээ. Тэр хүмүүн бээр

101 Тө: ггн сЬоз. Хүмүүний ном нь ертөнцийн ном
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нэгэн хэргийн тухайд Үй оронд одож, нэгэн байшинд суужээ. Тэр байшингийн
хананд бурхны лагшин хөрөг буйг харж, энэ нь юу гээч болохыг үл мэдсэн ч
ерөөлийн эрхээр засвар үгүй сүсэг төрж, доторх хүмүүсээс “Энэ юу вэ?”
хэмээн асуусан ч мэдэх хүмүүн гарсангүй. Тэгээд цаашаа жаахан явж, тэнд
нэгэн эрдэмтэн хүн ирснээс асуухад, тэр гэнэн нүүр, гараа сайтар угаагаад,
маш их бишрэхүй ёсоор “Энэ нь ба бүрин амьтан бүхний итгэл Бурхан
хэмээх тэр байна" хэмээжээ. Тэр хүмүүний сүсэг өмнөөс ч сэтгэшгүй их
төрөөд, “Энэ мэт бурхны бодитой лагшныг бид үзэж чадах уу?” хэмээн
асуухад, гэнэн бээр Бурхны лагшин, зарлиг, тааллын олон эрдмийг өгүүлээд,
Тэдгээрийг сайтар дурдаж бясалгавал үзэж болно” хэмээн өгүүлбэй.
Тэгээд тэр хүмүүн гэнэнгийн өгүүлсэнчлэн Бурханы лагшин, зарлиг,
тааллын эрдмийг дурдаж, сайтар бясалгасан бээр тийн атгагийг хааж,
Бурханы лагшинд зорьсон амгалан орныг олсон тул бие, сэтгэл маш их
судлах амгалан төрөн баясаж, эдүгээ нэгэн үзүүрт сэтгэлээр бясалгасаар
үлэмж үзэл хийгээд их хөлгөний их чуулганы их мөрийг ч олвой.
Тэгээд түүнээс эхлэн номын үргэлжлэлийн дияаныг олж, бодитой дээд
хувилгаан лагшнаар ном номлосноор тэр зурмал лагшин хөрөг ч тэр хүмүүнд
ном зарлиглан номложээ. Тэр хүмүүн бээр Бурхан ямар мэт
зарлигласанчлан бясалгасаар өөрөө газар мөрөөр одоод, бие нь гэрлийн
лагшинд урваж Бурханы зурмал лагшин тэр ямагтад шингэжээ. Тэр ёсыг
орны хүмүүс мэдэж, тэр адистидтай зурмал лагшин хөрөгт тахилыг өргөж,
залбирлыг тавьсан бээр хүссэн хэрэг бүхэн бүтжээ. Энэ үлгэр мэт бид ч
'Хоёр шинжпэл (Ьг1ад дпу15)”-ээс:
"Бусдаар үл өгүүлэн хамтад төрсөн
Бусдад ч эрэхүйд үл олдох бөгөөд
Бурхан мэт багштай учран шүтвээс
Буяны үйл хэмээн би мэдмүй”
хэмээн номлосон мэт багшийн эрдмийг дурдсан сүсгийг сайтар
бясалгавал бясалгалын зоригдохууныг бусдад юүлэх хэрэггүйн онолоор
бусдаар өгүүлж үл чадах хийгээд түүгээр ямар төдийг эрсэн ч үл олохуйн тод
гэгээн хамт төрсөн бэлгэ билиг ямагтыг ч энэ насанд төвөггүй олох нь гэвш
Жаюүлва102 бээр гэвш буяны садан Жан-Ава их эрдэнэ103-ийг шүтсэн мэт.
Жаюүлба бээр Жан-Ава их эрдэнийг шүтэх үед Жан-Ава их эрдэнийн

02 Тө: Ьуа уи1 Ьа. Их Жаюлбатан нь Шоннү-Од хэмээх алдартай мэргэн номт. Тэр
бээр I жарны модон туулай жил (1075 он) Даглүнгийн Голголүнд лагшин мэндэлжээ.
Даглүнба Ринчэннинбо, Жан-Аава Цүлтимвар нартай шадар сууж, лам болгон шүтэж,
ихэд хичээнгүйлэн суралцаж номд нэвтэрчээ. Үүсгэл, төгсгөлийн зэргэмжийн увдисыг
олов. Дагбын өмнө этгээдийн Жаюлд хийд орон байгуулж олон шавь нарыг хурааж,
зарлиг увдистаны номыг дэлгэрүүлэв. Зарлигийн дамжпагын лам Дагбо Лхажэ бээр ч
ном заалгасан ажээ. II жарны шороон морин жил (1138 он) таалал төгсөв.
Тө: зруап зпда Ьа пп ро сЬе. Жан-Аваа их эрдэнэ буюу Цүлтэмвар нь
Бромдонбаагийн бодитой шавь. I жарны шороон барс жил (1038 он) мэндэлсэн.
Гаадамбын увдисын голыг тогтоосон. Хэлмэрчийн эрдэмд ч хосгуй ажээ. II жарны
Усан хонь жил (1103 он) таалал төгссөн.
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эрдмийг үзсэн сүсгээр бүхнийг өдүүлээд, ямагт Жан-Ава их эрдэнийн мутрын
боол болоод үйлсийг нь бүтээж, завсар өнцөгт нь бясалгалыг зохиох
шалтгаан гараагүй ч ламыг ёсчлон шүтсэн тэр бээр бясалгалын ухаарлыг
сайтар олсон бөлгөө.
Хэзээ нэгнээ үнсийг басгуулан бургиулж, хаяхаар заларсан бээр
шатны гурав дах гишгүүр дээр хүрэхэд, таалал нь дияанд тэнэж одсон бээр
үнсээ ч шатанд оршуулан унагах тэргүүтэн гарсан ажээ. Бас бус Жан-Ава
эрдэнийг шүтэхүй тэр цагаас бодийн сэтгэл хийгээд хоосон чанарын үзэл
тэргүүтэн хэмжээлшгүй эрдэм тааллын үндсэнд төрсөн домог яриа олон
байдаг тул нарийвчилбал үндсэнд эрдэм төрөхөд ламын эрдмийг дурдсан
сүсгийг бясалгахаас өөр үлэмж хэрэгтэй зүйл үгүй болой.
Бас эрдэм төрөхөд сүсэг их хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 58. Шуналт нэгэн эмийн уут олж, түүнд сүсэглэн, хаан тэргүүтэн
олон амьтныг эмчилсэн нь
Урьд нэгэн хүмүүн өөр газар очих замдаа дүүрэн элдэв сайн эмтэй
нэгэн манхаг104 олоод, түүнээ үүрсээр нэгэн хот балгасын худалдаачин
цугларсан газар очжээ.
Түүний биеэс эмийн үнэр ханхалж байсан тул бүх хүмүүс “Эмч байх”
хэмээн сэтгэж, “Та эм мэдэх үү?” хэмээн асуухад, тэр хүмүүн ч ядуу, хүсэл
шуналтан байсан тул эмийг мэдэхгүй ч “Мэднэ" гэж амлажээ.
Тэр үед тэр орны хаан нь анх халуунаар амар үгүй болоод, эдүгэз
халуун шунаж, хийн завсарт хүрээд сэтгэл нь долгисон шөнө нойр хүрэхгүй
үхэх шахаж байжээ.
Тэр оронд эмч үгүй тул өвчин эвэршээл алин болсон хийгээд ямар эм
өгөх хэрэгтэйг үл мэдэн, өөр ямар арга үйлдсэн ч тус үл болон арга
мухардсан байжээ. Тэр орны хүмүүс бээр хаандаа: “Тэр мэт нэгэн мэргэи
эмч байна” хэмээн айлтгахад, хааны мэдэл саруул бус тул баясах,
эмгэнэхийн аль нь ч эс болсон ба харин хатад, түшмэд нь баясаад, өөрийгөө
эмч хэмээн ам алдсан тэр хүнийг орд, харшдаа дуудан ирүүлж, хааны
мутрын судсыг түшүүлэхэд, ямар өвчтэй болохыг мэдэхгүй ч “Хааны энэ
эвэршээл нь халуун өвчин байна. Би эм өгье” хэмээжээ.
Чингээд манхагийн амыг нээж, алин таарсан эмийг өгье хэмээн сэтгэж
нэгэн эм авахад азаар хийн эм таарчээ. Харин түшмэд бээр хааны өвчнийг
халуун хэмээн мэдэж байсан ба эмч ч “Халуун" гэсэн тул “Энэ нь их мэргэн
эмч байна” хэмээн бодоцгоов.
Түүний хойно эмчээс: “Энэ эмийн хүлэг болгож буцалсан ус, архи
тэргүүтний алийг өгөх хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуухуйд,.“Тэр бээр архи үргэлж
104 Тө: з т а п кИид. Манхаг нь элдэв жорхогтой эм хийх халаас бүхий эмийн сав.
Жорхог гэдэг нь тусгайлан бэлдсэн эм хийх жижиг элгэн уут. Уутны амыг эмийн нэр
бичсэн хаяг бүхий нарийн элгээр ороон тогтоодог.
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хүртдэг тул буцалсан ус шим үгүй" хэмээн сэтгэж, эмийн хүлэгт архи хэрэгтэй
гэв. Тэгээд түшмэд бээр "Бор, цагаан идээ алин зохистой бэ?” хэмээн
асуухад, тэр цагаан, бор идээ гэж алиныг хэлэхийг ч мэдэхгүй тул “Бор идээ
болохгүй мах өчүүхэн зооглуулах хэрэгтэй” гэв.
Түшмэд бээр “Бор идээ болохгүй, мах өчүүхэн зооглуулах хэрэгтэй”
гэсэн нь юу гэсэн үг юм бол хэмээн сэтгэв. “Ямар ч бол эмч бээр өгүүлсэн
мэт үйлдэх хэрэгтэй” хэмээн сэтгэж, тэр шөнөө хаандаа архиар хүлэглэж,
эмий нь өгөөд, махыг ч өчүүхэн өгөхөд эм ч хийн эм мөн ба архи, мах ч хийд
тустай болохоор маргааш өглөө нь өвчин өчүүхэн төдий болов. Тэгээд өмнөх
мэт үйлдсэнээр 3 хоногийн дотор хааны өвчин зонхи нь амарлиад, нэгэн
долоо хоногийн дотор төгс сайн болсон тул тэр хүмүүнийг мэргэн эмч хэмээн
ухаарч, шан хишиг хэмжээлшгүйг өгч, нэр нь ч “Эмчийн хаан” хэмээн
алдаршжээ. “Өвчнөөр нэрвэгдэгсэд Эмчийн хаанд мөргөвөөс тустай болно.
Бүгдээр бишрэн тахь!” хэмээсэн цаазыг олон ардад тараавай. Тэгээд нутгийн
хүмүүс ч “Хааны өвчинд өөр арга аль ч тус болохгүй байхад түүнд үзүүлж
өвчнөөсөө гэтэлсэн болохоор Эмчийн хаан мөн” хэмээн сэтгэцгээж, бүгдээр
их сүсэглэж үйлдсэнээр өвчтөн бүхэн үзүүлж, өмнө мэт өвчин алиныг
мэдэхгүй ч аль гартаа баригдсан эмийг өгч, тийм боловч түүнд бүгдээр
сүсэглэх тул түүний хүчээр тэр юу хэмээсэн мэт бүгдэд туслахуй нэгэн
гарвай. Тэр ч түүнийг мэргэн эмч мөн хэмээсэн харилтгүй сүсэглэхүй бат
сэтгэл буйн эрхээр болсон мөн.
Энэ үлгэр мэт бид ч өөрт ном номлосон буяны багш садан ламдаа
засваргүй сэтгэл итгэмжпэхүй нэгэн сүсэг байваас ном номлооч өөрийн
талаас ламын бэлгэ чанарыг огоот төгсгөн гүйцээгээгүй ч шавийн сүсэглэхүй
сэтгэлийн хүчээр Ялгуусан хөвгүүд сэлт тэр багшийн биед оршиж, өөрийн
үндсийг адистидлан авч, огоорох тэргүүтнийг ч сайтар номлож чадах мөн
болой,үлгэрлэвээс

§ 59. Тэнгэр, зэтгэр орогнох нь
Ертөнцөд тэнгэр, зэтгэр (1ба ’бге)-ийг шүтэгч нар үргэлжид тэнгэр,
зэтгэр үл оршихуй цагт сайн, муугийн авч, огоорохыг номлож үл чадах ч тэр
ямагт чээжинд нь оршихуйд авч, огоорохыг номлож чаддаг мөний тулд
болой.
Бас ламд сүсэг хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 60. Аглагийнхан эрдэм багатай ламд харилтгүй сүсэг үүсгэсэн
нь
Урьд хойд зүгийн эд, хүчин төгс нэгэн аглаг оронд ямар ч эрдэм үгүй
нэгэн лам суудаг байжээ. Тийм боловч аглагийнхан тэр ламд их сүсэгтэй тул
энэ, хойд хоёулын авралын хуурмаггүй орон мөн хэмээн барьж,
бишрэхүйгээр тахиж үйлддэг байв.
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Тэгээд нэгэн удаа шөнөөр олон дээрэмчин тэр орныг дээрэмдэхээр
иржээ. Тэдний дотор их эрхт нэгэн буй бээр: “Та бүгд нуугдан хүлээ! Би
аглагтнууд хэвтэж үү, үгүй юу үзье. Хэрвээ хэвтэж, ундсан байвал даран
сөнөөе!" хэмээгээд, гэрийн ойролцоо туршихаар ирэхэд, аглагтнууд унтсан
боловч тэдний лам нь унтаагүй, зул нь ч маш тодорхой харагдаж байжээ.
Тэр үед ламын ойролцоох хулганын нүхнээс нэгэн хулгана харуулдан
гарч ирсэн бээр лам түүнийг харж, аягаараа анх “Холоос ирээч!” хэмээжээ.
Тэр үед хулгайч гэрийн ойролцоо харуулдахаар ирсэн лүгээ нийлсэн ажээ.
Хулгайч ч тэр үгийг сонсож, “Тэр лам өөрийг нь хэлж байна” хэмээн сэтгэж их
л айн мятрахуй болжээ.
Тэгээд мөлхөж гэтэж явтал тэр хулгайчийн гуталд элс орсон тул гутлаа
сэгсэрч, элсээ гөвөв. Тэр нь хулгана ч нүхээ малтаж үнс цацсантай таарсан
ба лам ч хулганыг харж, “Үнс цацагч!” хэмээхэд, тэр хулгайч бас л “Намайг
хэлж байна" хэмээн сэтгэсэн ажээ.
Тэгээд тэр хулгайч өчүүхэн цааш болж зугтах, тэр үед хулгана ч нүх
рүүгээ зугтсан тул, бас лам хулганыг харсаар “Тэндээс цааш зугтагч”
хэмээхэд, хулгайч өмнө мэт “Өөрийгөө хэлж байна” хэмээн сэтгэвэй.
Тэгээд хулгайч бас наашилж, туршин харахаар иржээ. Тэр үед хулгана
ч бас дахин нүхнээсээ гадагш гарсан тул лам бээр: “Бас дахин нааш ирэгч!"
хэмээхэд хулгайч ч “Өөрийгөө хэлж байна” хэмээн сэтгэж, айн зугтаагаад,
бусад хулгайч нар "Юуны тул зугтаж ирэв?” хэмээхэд, тэр өгүүлрүүн:
“Аглагийнхан унтсан боловч тэнд илт мэдэлт нэгэн лам сууна. Тэр бээр
миний юу үйлдсэн бүхнийг мэдэж буй тул бид аглагтнуудыг ялж үл чадмуй"
гэжээ.
Тэдний нэг нь “Тийм бол урьдаар тэр лам ямагтыг алах хэрэгтэй”
хэмээхэд, тэр хулгайчийн ноён өгүүлрүүн: “Тэр ламд илт мэдэл эндүүрэггүй
байна. Хаанаас алж чадах вэ! Түүнтэй оролдвол эдүгээ бидний эхнэр,
хөвгүүд лүгээ сэлт бүгдийг тэр лам харааж ална. Чингэхлээр буцваас
өлзийтэй болно” хэмээж хорлол үгүй буцацгаажээ. Тэдгээр аглагийнхан ч
үхлийн аюулаас гэтлэв. Лам тэр мэт үйлдээгүй бол дээрэмчид 40 гаруй
хүмүүн байсан бөгөөд гэр дэхь аглагтан долоогоос илүү үгүй байсан тул
тэднийг магадтайяа алж чадах байв.
Лам илт мэдэл үгүй ч шөнө хулгана ямар мэт үйлдэхийг гайхан,
дуурайж өгүүлсэн нь аглагтан нар тэр ламд маш их сүсэг ихтэйн хүчнээс
гарсан мөн ажээ. Тэндээс тэр хулгайч нар ч их холгүй байсан ба нэгэн удаа
хулгайч дээрэмчний ноёнд хатуу өвчин хүрч, ямар арга хэрэглэсэн ч тус үл
болсон тул тэр ноён өгүүлрүүн: “Өмнийн аглагтаны лам илт мэдэл нь
хэмжээлшгүй тул түүнд айлтгах хэрэгтэй” хэмээн таалан шинжлүүлэхээр
нэгэн хүмүүнийг лам руу илгээжээ.
Лам бээр аглагтан нараас "Энэ өвчтөн хаанахын хүмүүн бэ?” хэмээн
асуухад, аглагтнууд: “Нэг их дээрэмчин” гэжээ. Лам: “Тийм бол тэр өмнө нь
хүмүүн алсан буй!” хэмээн сэтгээд, “Чи зарим хүмүүн алсны боловсрол
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болжээ. Үүнээс хойш чи хүмүүн алахыг тэвчиж чадвал би өвчнөөс чинь
гэтэлгэж өгье. Тэр мэт эс чадваас түргэн үхэж, тамд унах болно” хэмээсэн
хариуг илгээхэд, тэр өмнө нь 10 гаруй удаа хүмүүн алснаа дурсаж, “Ээ! Тэр
ламын илт мэдэл нь төрвөлгүй байнам” хэмээн сэтгэж, өмнө хүмүүн
алсандаа гэмшиж, ламд хүчтэй, хатуу бишрэхүй сэтгэл төрж, “Эдүгээ би
ламын зарлигласан мэт би өөрөө ч хүмүүн алахгүй, ойр орчмын нөхдөө ч
алах үйлд үл оруулна!" хэмээн тангараг өргөж, мэс болон бас, бус хотол төгс
эдлэлийг өргөн илгээв.
Тэр үед түүний сэтгэл нь амгалан жаргалантай болж, түүний нөхцлөөр
өвчин нь ч хий, цусны өвчин байсан болохоор, хийн хүчээр биед нь ч
амгаланг амсахуй мэдэл төрж, өвчин ч хатуу тул ламд сүсэг, бишрэл төрж,
ном айлтган, лам ч 6 үсэг урихуй эшийг өгч, мани уриулснаар 6 үсгийг
дүнчүүр хүргэн тоолж, үхэхийн үед хилэнц арилсны шинж ч олонтаа гарвай.
Энэ үлгэр мэт бид ч Богд Агваанжамба их эрдэнэ бээр:
“Аливаа нэгэн сүсэг, бишрэл төгс шавьд
Алс оршигч багшийн сэтгэлийн чагтага ойр
Ариун сүсэг үгүй бол үүнээс буцан одмуй.
Ариун шид бүтээлийг ламаа даган зохио!”
хэмээн зарлигласан мэт. Эдүгээ бид Ялгуусаны сайн зарлигт санах,
сонсох, бясалгах гурвыг ямар мэт харьяалуулан үйлдсэн ч үндсэнд оюуныг
амруулахуй магадтай эрдэм нэг ч үл төрөхүй нь энэ мөрийн гол үндэс буяны
багш садныг шүтэхүй ёсон ямарчлан эс гарснаас уршиглах тул эрдмийг
өөрийн үндсэнд төрүүлэхийг хүсэн хүрэхүйд магадтайяа мөрийн гол буяны
багш садныг сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэх хэрэгтэй.
Тэр хоёрын дотроос ч энэ сэтгэлээр шүтэхийн үндэс язгуур их, түүнд ч
хоёр буйн дотроос үндсэн сүсгийг судлах их хэрэгтэй. Ер нь ном номлосон
бүх багш лам хийгээд ялангуяа увдис гурван төрөлхтний мөр тэр ямагтыг
номлосон багш ламыг бурхан хэмээн үзэхүй засваргүй нэгэн сүсэг, бишрэл
төрөхийн хооронд багшийн лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг дурдсан
сүсгийг бясалгахад жигдрүүлэн үйлдэх хэрэгтэй болой.
Үүнийг бодитой нэг буй болговоос лам, шавь хоёр Энэтхэг, Төвд мэт
хоорондоо их хол хязгаар газарт байсан ч таалал хийгээд адистид нь хол,
ойр үгүй болохоор наран, лянхуа хоёр мэт үндсэнд адистид улмаар орох
болой. Багшийн эрдмийг үзсэн сүсэг үгүй бол ламын өмнө оршсон ч далайн
доторх чулуу мэт дотоод мэдлийн үндэс эрдмийн чийг лүгээ хагацан, хуурай
хавцал мэтээс өөр үгүй болох тул бодисадва Дагдү^н-Үү105 бээр Чойнпаг106ийг шүтсэн; худалдаачны хөвгүүн Шоннү Норсон10 бээр 108 буяны багш
садныг шүтсэн намтрыг судлан үзэх хэрэгтэй.
Бас увдисыг бясалгахад сүсэг хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:
Тө: Дад 1и пдиз Дагдүүн-Үү нь нэгэн мэргэн номт эрдэмтэн.
6 Тө: с1ю5 'рЬадз. Чойнпаг нь нэгэн мэргэн номт бодисадва.
Тө: дгбоп пи пог Ьгапд. Шоннү Норсон нь нэгэн мэргэн номт эрдэмтэн.
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§ 61. Нэгэн могой сүсэглэсээр үхэж, гэлэн болон төрсөн нь
Урьд нэгэн гарди шувуу их далайгаас нэгэн могой барьж, огторгуйд
ниссэн бээр тэр үед гурван номт дээл өмсч, гартаа дулдуй хийгээд бадар
аяга барьсан, явдал мөр нь маш их номхон дөлгөөн нэгэн гэлэн явж буйг
могой хараад, тэр хутагтад сүсэг төрөхүй үед гарди могойг залгисан ба тэр
могой ахуй үесийн сүсэглэхүй их сайн сэтгэлийн сүрээр дарагдаж, их
зоволгүй үхэж, хойд насандаа ч тэр мэт сэтгэлд дулдуйдаж, тэр гэлэн лүгээ
адил гурван аймаг сав лугаа төгөлдөр, номын рашааныг олсон нэгэн гэлэн
болон төржээ.

§ 62. Нэгэн бух Шаарийбүүд сүсэглэн үхэж, архад болон төрсөн
нь
Бас нэгэн бух шаварт живж, үхэх шахамдахуйд Шаарийбүү бээр
болгоож, тэр зүгт өөд болон морилж, дээш татах арга олоогүй ч энэрэхүй нь
хязгаарлашгүй төрж, хойд насанд амгалан болохын таалал, ерөөл зохиосныг
бух бээр мэдээд, Шаарийбүүд сүсэглэх сэтгэл төрж, түүний хүчээр хойд
насандаа үхрийн эзэн архад болон төржээ.

§ 63. Нэгэн могой Шаарийбүүд сүсэглэн үхэж, гэлэн болон
төрсөн нь
Бас нэг могой урин төрж амнаас гал бадрааж, ой шугуйг түлж, тэр
өөрөө ч түлэгдснийг Шаарийбүү болгоож, тэнд залраад хүйтэн ус талбиж,
унтраан зохиоход могой Шаарийбүүд сүсэглэх сэтгэл төрсөөр үхэж, хойд
насандаа гэлэн болон төржээ.
Энэ мэт тэргүүтнийг “Судрын аймаг их эрдэнэ”-д олонтаа зарлигласан
болохоор тэдгээр бүгд ч сүсэгт шүтэж гарсан ямагт мөн.
Ер ном алин хийгээд алиныг бясалгасан ч түүний эрдмийг үзсэн сүсэг
үгүй бол анханд тэр ном сонсох, санахаар сэтгэлийн үндсэнд орохгүй; хэрвээ
орсон ч бясалгаад эцэст нь үл хүрэх; үлэмжид буяны багш садныг шүтэх
ёсны зорилгыг судлах; энэ үед багш ламын лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг
дурдсан сүсгийг бясалгах тэр ямагт ч бодитой голын эрхэм их тустан мөн
болохоор энэ мэт маш ариун нэгэн гарвал гүнзгий мөр ламын егзөр хэмээх
тэр гарах мөн амуй.
Багшийг шүтэхүй энэ ёсон үгүй бол амаараа “Их амгалангийн агаараас
өөр ямагт үлэмжийн бурхан” хэмээн "Ламын тахилын зан үйл”-ийг олон
дүнчүүр уншсан ч уншсаны ач эрдэм өчүүхэн гарсан ч мөрийн гол эрхэм
буяны багш садныг шүтэх ёсны онол нь үндсэнд төрөхгүй болохоор зан
үйлийг унших төдийд голлож үл үйлдэн; алин бясалгагдахуун ном лугаа
өөрийн сэтгэлийг нэгэнтээ хольж бясалгах хэрэгтэй.
Тийм боловч ламын эрдмийг үзсэн сүсгийг бясалгах ламын егзөр буюу
ламын тахил мөн болбоос тэр ямагт нь буяны багш садныг шүтэх ёсны
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эрхэм ч мөн болохоор мөрийн зэрэг, оюуныг судлах тэргүүтэн буяны багш
садныг шүтэх ёсноос тусад нь ламын егзөр хэмээхийг өнцөгт гаргах хэрэг
үгүй хэмээн сэтгэвэл түүнд хэрэг ялгамжтай буй бөгөөд буяны багш садныг
шүтэх ёсонд барилдлага, бодитой, орох гурав буйн бодит гол нь лам
багшийн эрдмийг дурдсан сүсгийг бясалгах ямагт мөн боловч бодит гол тэр
ямагтыг ариунаар буй болгохуйд түүний өмнө одуулах ариун барилдлага
нэгэн хэрэгтэй.
Түүнд “Барилдлагын зургаан ном (зЬуог ЬаЧ сЬоз ёгид)” буй ба түүний
дотроос таван ном нь долоон гишүүнтийн үүднээс чуулганыг хураах гол
боловч хоёрдугаар гишүүн тахилд ч гадна, дотно, нууц тэр ямагтын тахил
хийгээд гадна нь ч эм, үүсгэлэнгийн цэцэрлэг, сайн байр тэргүүтнийг өргөхүй
ба магтаалд ч винайгаас номлосон төгс эрдмийн үүднээс магтах ба
бодисадвагийн аймаг сав хийгээд ухааныг барих аймаг сав тэргүүтнээс
номлосон төгс эрдмийн үүднээс магтах ба ялангуяа зарлигийн гурван ач төгс
язгуурын лам багш тэр ямагтын алдрыг сонссон төдийхнөөр сансар,
нирвааны аюул бүхнийг арилган, дурдсан төдийхнөөр дээд хийгээд нийтийн
шид бүтээл хоцрол үгүй хялбар түргэнээ хайрлан зохиогч авралын орон
бүхнийг хураасан бодисадва ямагтад биширч, алдар сайшаалыг өгүүлэх
хийгээд дахин, давтан залбирлыг хатуу хүчтэй тавих тэргүүтнийг үйлдэж,
бясалгалын дөрвөн авшиг108-ийг сайтар авсан бээр тэр мэтийн барилдлага
хотол чуулганы эрхээр үндэс үйлнээ болж адистид буюу бодит голын
ялгамжтай онолуудыг үндсэндээ төрүүлэх хэрэгтэй мөний тулд болой.
Тэр ч мөн бөгөөд,
Урьд цог төгс сажтан109-ы их мэргэн бутээлч Шоннүлодой (дгЬопд пи
Ыо дгоз) бээр өдөр бүр Гомбочагдүг 11 -ээс бусад өөрийн шүтээн
чойжингуудын илт онолыг дэлгэрэнгүй зохиож, балин өргөхүйд балин
бүгдээс гал бадарсан мэт дулаан гарсан ба Гомбочагдүгийн илт онолыг
дэлгэр эс үйлдэн, заллага төдийхнийг зохиож; балинг өргөхүйд балингаас
бусад чойжингийнх мэт дулаан гараагүй тул тэр мэт дулаан эс гарсан нь
түүний илт онолыг дэлгэр зохиогоогүйгээс болсныг айлдан мэдээд, түүнээс
эхлэн өдөр бүр илт онолыг дэлгэрэнгүй зохиож, балинг өргөсөн бээр мөн
балингаас гал бадарсан мэт дулаан гарсан ба Гомбочагдүг баяссаны тэмдэг
ч тод гарсан мэт мөний тулд болой. Энэ нь богд Рэндаваа111 лугаа адилхан
Шоннүлодой гэдэг алдартай боловч тэрээр бус болой.

108 Тө: ЬЬапд ЬгЫ. 4 авшиг нь хумхны, нууц, мэдэгдэхүүн ухаан, үнэмлэхүй сэлт
дөрвөн авшиг болой.
1 9 Тө: за зкуа Ьа. Сажтан нь сажавагийн номын тогтоосон тааллыг баримтлагч
110 Тө: тдо п ро рЬуад бгид Гомбочагдүг нь Зургаан мутарт Махагал
111 Тө: це Ызип гепд ”с1а’ Ьа. Богд Рэндаваа нь Сажатаны лам нарын нэгэн. Ү1 жарны
гал үхэр жил (1349 он) мэндэлсэн. “Төв үзэлд орохуй”, “Үг тодотгосон” тэргүүтэн төв
үзлийн оньс нугуудыг үнэхээр ариун ухааны мөрөөр боон зохиож, дэлгэрүүлэн
гаргасан. Зонхаба, Жалцавдармаринчэн, Хайдавгэлэгбалсан нар ч энэ хүмүүний
шавь билээ. Хожим нь Богд Зонхабад “Мэгзэма" хэмээх залбирлыг буцаан өргөж,
шавь нь болсон. VII жарны усан луу жил (1412 он) таалал төгсжээ.
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Тэр ч богд Санвындагва112 бээр Дүвчэн Лайжидорж (дгиЬ сЬеп 1аз ку|
гбо де)-д “Үнэхээр бодитой ном нэгнийг үйлдэе хэмээвэл үндэс болсон сүсэг
их хэрэгтэй" гэж зарлиглажээ. “Тийм боловч сүсэг төрүүлэхийн уг шалтгаан
юу вэ?” хэмээн айлтгахад, “Лам багшийг бурхан мэт нэгнээ шүтвээс сүсэг
яригтаа төрөх" хэмээх тэргүүтэн олныг зарлигласан мэт эрхэм зарлиг бүгдэд
“Ном бүхний язгуур үндэс бодийн сэтгэл" хэмээсэн хийгээд бас “Хоосон
чанар мөн” хэмээсэн ба бас “Их нигүүлсэхүй” хэмээсэн ба бас “Сүсэг”
хэмээсэн ба бас “Сэтгэл” хэмээсэн олон байдаг болохоор тэр бүгдэд
тааллын уг хэрэгтэй, ялгамжтай нэжгээд буй буюу. Тийм боловч анхны
үйлтэн бидэнд сүсэг хийгээд сэтгэл хоёр ном бүхний үндэс мөн хэмээх тэр нь
их чадал ихтэй мөн болохоор анхдугаарт ном бүхний үндэс сүсэг мөн хэмээх
ёсонд хир үгүй эш ухааныг сайтар нотлон буулгаж, буцалт үгүй хэтэрхий
гайхамшигтай болсон илт мэдэл нэгнийг төрүүлэн үйлд!
Түүнд магадтай мэдлийг олохуйд дээр номлосон бэлгэ чанар лугаа
төгөлдөр буяны багш садныг сайтар шүтэж, түүний лагшин, зарлиг, тааллын
эрдмийг дурдахуй сүсгийг бясалгаж үйлд!
Энэ нь буяны багш садныг шүтэх ёсны зоригдохууны аймгуудын эрхэм
мөний тул ламыг бурхан хэмээн үзэх сүсэг төрөхийн хооронд тэр ямагтыг
нэгнээ жигдрүүлэн үйлдэх хэрэгтэй. Түүний амтшил гарч, үлдсэн увдисуудыг
бясалгах цагт ч өмнө нь үүний зорилгыг товчлон хурааж, эгээрлийг тэтгэн,
үес алины зоригдохууныг тэтгэн үйлдэх болой.
Тэр мэт лам багшийн эрдмийг үзэхүйд багшид гэм атгаглахын оюуныг
хаах хэрэгтэй. Лам багшид гэмийг атгаглах оюун байваас түүгээр ламын
эрдмийг үзэхүй нь хаагдаж, сүсэг төрөхгүйгээр барахгүй хорлол их гарах
амуй, үлгэрлэвээс:

§ 64. Арслангийн зулзага, тугал хоёр атгаг сэтгэл гарган бие, биеэ
хөнөөсөн нь
Урьд нэгэн арслан бээр нэгэн сүргийн эзэн эмийг барьж алах үед нялх
зулзага нь төрөн шахамдан байжээ. Арслан нэгэн зэрэг хоёр амьтны амь
тасладаггүй тул сүргийн эзний тугалыг дагуулж, өөрийн зулзага лугаа хамт
байлгаж, янагийн сэтгэлээр тэжээн, тэтгэж үйлдвэй. Цаг нэгнээ үхэхийн үед ч
хоёр хүүгээ хамт байлгаж, нэг нэгнийхээ амийг сахиж, нөхөрлөж явах
хэрэгтэй хэмээх сургаалыг олонтаа хайрлаж, насан егүүтжээ. Чингээд
арслангийн зулзага, сүргийн эзний тугал хоёр өмнөөс ч их янаглаж, өөр
зуураа баясахуй сэтгэлээр тоглон наадацгаадаг байжээ. Нэгэн удаа тэдний
ойролцоо байдаг нэгэн өлөгчин үнэг бээр тэдний хооронд хов дамжуулж,
арсланд “Сүргийн эзэн чамд дургүй тул чамайг ална. Тэр хэвтрээсээ гарч,
суниаж, хөлөө жийн, толгойгоо сэгсрэн суниах нь чамайг магадтайяа алахын
шинж, тэр үед чи сүргийн эзнийг ал!" гэв.

112 Тө: дзапд Ьа’| ЬЬад ра. Санвындагва нь Нууцын эзэн хэмээсэн үг

ю 88 сз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Бас сүргийн эзэнд ч: “Арслан нь чамд дургүй тул чамайг ална” гээд,
суниах шинж тэргүүтнийг өмнө мэт өгүүлснээр, тэр хоёр гэнэт өөр, зуураа тус
бүрийн гэмийг атгаглах болов. Өмнө нь өдөр бүр хэвтрээсээ гарахын үед
инагш чинагш хоёулаа дээрх мэт суниадагч гэмийг атгаглахын оюун үгүй
болохоор өөр, зуураа хорлохын сэтгэл үл төрнө. Тэгээд үнэгэнд хууртагдаж
хоёулаа хэвтрээсээ гарахын үед инагш чинагш гэмийг атгагласан болохоор
өмнөх мэт тус бүрийн суниахуйд үнэгний хэлсэн мэт арслан нь “Сүргийн
эзнийг намайг алах нь” хэмээн, сүргийн эзэн нь “Арслан намайг алах нь"
хэмээн сэтгэж, бие биенийгээ алаад, хоёул нэгэн зэрэг үхжээ.
Тэр үед огторгуйгаас Тэнгэр бээр:
“Үнэн муу нөхрийг шүтэж бүү үйлд!
Үнэн муу нөхрийг шүтэж үйлдвээс
Үтэр түргэнээ гутан доройтмуй
Үлгэрлэвээс: Арслан хийгээд сүргийн эзэн мэт
хэмээн өгүүлбэй. Энэ үлгэр мэт бид ч лам багшид гэм атгагийн оюуныг
гаргахгүй байх хэрэгтэй. Ламын гэм бага, сага үзэгдсэн ч үүнийг ламд гэм
буйн үзэгдэл бус, өөрийнхөө ариун бус үзэгдлээс болсон хэмээн үз!
Урьд ч гэцэл Цэмбүүба (1зМет Ьи ра) бээр Ганга мөрний хөвөөнд
Доржпагмыг хайнагийн үнээ болгон харсан, Нароба113 бээр Дэлоба114 ламыг
эцэг, эхийн толгойг нүдэж; загас, бөөсийг амьдаар нь түлж байна хэмээн
болгоосон мэт хэмээн сэтгэж, алин үзэгдлийн гэмийг арилгаж, ламын
эрдмийг дурдсан сүсгийг бясалгах хэрэгтэй. Бас ламын гэмийг атгаглаж үл
болох нь, үлгэрлэвээс:

§ 65. Гэсгүй номт гэлэнд атгаглаж, хурлын аймгийг сөнөөсөн нь
Урьд нэг их хуврагийн аймагт ном уншихдаа мөрийн дээгүүр суудэг
нэгэн гэлэн байжээ. Тэр гэлэнгийн баруун мутар, бойвд гэм буйн эрхээр
хуралд морилон дээш, доош өнгөрөхдөө баруун бойвоо хазайлган алцайж
явдаг буй.
Нэгэн удаа тэр гэлэнд дургүй нэгэн тойн бээр хуврагийн шагшаабадыг
сахиулагч дээд ямбат нэгэн гэсгүйд: “Энэ гэлэн дээш, доош явахын үед
баруун хөлөө дуугарган, хазганаж явах нь бурсан хуврагуудад эс биширсэн
шинж байдал, нэн ялангуяа танд дургүй буйн муу үзэгдэл мөн тул энэ
байдлыг хаах учир шалтаг болгосон нэгэн цаазыг гаргавал би баярлах
болно” хэмээжээ.

13 Са: Ыагора. Нароба лам нь арван нэгдүгээр зууны үед гарсан Энэтхэгийн их
Дүвчэн Дэлоба ламын шавь. Марба ламд Дэмчог хийгээд Наробагийн зургаан ном
тэргүүтэн увдисыг соёрхож, дэлгэрүүлэн зохиосон буй.
Са: Эе1ора. Дэлоба нь Нароба ламын багш хонх дэлдэгч Дэлоба нь аравдугаар
зууны үед мэндэлжээ. Эхний нэр нь Шэйравсамбуу гэдэг байв. Нууц тарнийн
бясалгал хийж шидийг олсон хүмүүн.
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Эрх ямбат элч тэр бээр ч хурал, хурлын үед тэр гэлэн яаж явахыг
ажиглахад тэр зальхай аргат тойны өгүүлсэн мэт хөлөө алцаганаж явахыг
харж, “Энэ нь тойны хэлсэн мэт надад дургүйцэж буйн байдал магадтай мөн
байна” хэмээн сэтгэж, чуулганд зарлигийн үг тарааж, түүндээ: “Хувраг хэн
бээр ч дээш, доош залрах үед хөлөө алцайлгаж явах тэргүүтнийг үйлдэж
болохгүй. Хэрвээ тэр мэт үйлдэх явдал гарваас хурлын орноос хөөнө!”
хэмээн цааз гаргавай.
Тэгээд хурал гадаалах цагт нарийн шинжилж ахуйд, өмнийн тэр гэлэн
өвчтэй тул хөлөө алцайлгалгүй явж чадахгүй тул алцайж явтал тэр элч маш
их хилэгнэж, “Тэр мэт бүү үйлд! хэмээсэн ч үл сонсож үйлдэх энэ нь маш их
гэмтэй" хэмээн сэтгэж, тэр гэлэнг бурсан хуврагийн дотроос гаргажээ.
Тэр байдлыг орны хамба мэдэж, “Тэр гэлэн нь винайд мэргэн
бодисадва мөн тул өвчтэй гэлэнг тусгайлан ялгамжтай үз! хэмээн Бурхан
зарлигласан ба тэр гэлэн өвчний эрхээр баруун хөл нь доголон болсон тул
алцганаж явахаас өөрөөр явж эс чадах учир хурлын орноос гаргах нь
зохисгүй!” хэмээн таалж, тэр элчид: “Чи бээр тэр мэт үйлдэх нь сайн бус, тэр
гэлэн өөрийн эрхгүйгээс бус үл баясахуй муу байдлыг үзүүлээгүй тул дахин
хуврагийн дотор оруулах хэрэгтэй!" гэж зарлиглахад, тэр элч их баян ба
амраг нөхөд ч олон, омог ч ихтэй болохоор “Өмнө нь гэм хийсэн учир
шалтгааныг өгүүлж, орноос нь гаргасан түүнийг дахин хурлын дотор
оруулбал миний онцгой эрх алдагдаж, ичгэвтэртэй болно” хэмээн сэтгэж,
“Бурсан хуврагт хар санаа гаргадаг түүнийг хуврагуудын дотор дахин
оруулахгүй ээ!" хэмээн айлтгахад, тэр орны хамба хилэгнээд, үүрэг
тушаалтныг өөрийг нь хуврагийн орноос гаргахад; түүний амраг, садан бээр
араас нь түшиж; хуврагийн дотор хэрүүл, тэмцээн гараад, зэргэмжээр
хуврагийн их аймаг салан их хямрал тэмцэл гарсан тул тэр их хувраг
бодисадва хийгээд хуврагийн аймаг дотор байсан олон бодисадва, бандида
нар ч сэтгэл нь гансарч орондоо заларвай.
Нийт хувраг хийгээд чойжин Махагалын ундууцлаар хижиг өвчин их
гарч бүгд ажраад, тэр их хуврагийн аймаг нь нэгэн жилийн дотор хоосорсон
ажээ. Тэр бүгд ч тэр үүрэг тушаалтан өвчтэй гэлэнгийн гэмийг атгагласнаас
уршигласан амуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч багшийн гэмд атгаглавал тэр муу оюуны нөхцлөөр
ламын нууц гурван зохиол, явдлын намтар онц гайхамшигтан нугууд ч засдаг
ном, худал хуумгай болон үзэгдэж; нэгэн эгшинд их хилэнцийг хураан
бүрэлдүүлэх болно. Өөрт дээд номыг номлосон багшийг гэм атгаглахын
эрхээр үл сүсэглэн, доромжпон, муушаасан хилэнц нь хилэнцийн дотроос
хамгийн хүнд хэцүү нь билээ.
Тэр учир шалтгааныг таалж,
“Алин бээр очирыг баригч дээд төрөлхтөн
Авралт шидэд багшийг даган бараадсаар
Авралт багшийгаа доромжпон муушаасныг
Анхны үндсэн хүнд уналд номлосон"
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хэмээн зарлигласан мэт.
Очирдарь багшийгаа доромжилсон тэр ундсэн унал нь унал бүхний анх
гэж номлосон ажээ. Ер нь завсаргүй үйл нэгнийг хураасан ч дахин гэмших
сэтгэл хатуу хүчтэй төрөөд; дээр үгүй тарнийн мөрд оршиж, үүсгэл,
төгсгөлийг ёсчлон бясалгавал энэ насанд дээдийн шид бүтээл бүтээж;
бурхан болох боловч очирдарь багшийгаа доромжлон муушааж үйлдвэл бас
дахин гэмшихүй сэтгэл хатуу хүчтэй төрүүлж; очир хөлгөнд оршин, хоёр
дарааллын егзөрийг хэдий чинээн бясалгасан ч энэ насанд дээдийн шид
бүтээлийг олж үл чадах нь
“Цогт нууцын хураангуйн үндэс (с!ра1 дзапд Ьа 'ёиз раЧ г1за ЬаЧ гдуиё)”ээс:
“Амьтан таван завсар үгүй тэргүүтэн
Айхавтар их хилэнцийг үйлдсэн ч” хэмээснээс
Үнэн сэтгэлээс багшийгаа муушаасан нугууд бээр
Үйлдвэр алинаар бүтээлийг үйлдсэн ч үл бүтмүй”
хэмээхийн хооронд зарлигласан мэт болой. Бас лам багшдаа гэм
атгаглахын оюуныг хаах хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 66. Хан хөвгүүн ламын гэмийг атгагласнаас болж их самуун
гарсан нь
Урьд хаан язгуурт нэгэн хувилгаан ламд энэ насны үйлийг оюунаар
огоот орхисон засваргүй шулуун шударга ном номлогч нэгэн багш лам
байжээ.
Тэр лам бээр хувилгаан ламд цаг, цагт эш, авшиг, хөтөлбөр гурав
тэргүүтэн увдисыг номлоно. Тэр багш ламын хамрын нус нь их ба ном
номлохуй үед ч зарлиг, номлол гүнзгий хэтэрхий их бөгөөд хамраас нь
үргэлжид цэхэр нус гарч, хамар руу унжсан ч үл арчин зохиох амой.
Тэгэвч тэр хувилгаан лам онолыг эрхшээгч нэгэн мөн болохоор эс
сүсэглэхүй төрөх нь үгүй болой.
Өөр нэгэн хааныд номд бишрэгч нэгэн хөвгүүн байжээ. Тэр нэгэн удаа
үйлийг огоорсон тэр ламаас, ном сонсохоор очжээ. Лам ч өмнө мэт нусаа
гоожуулсаар дэлгэр зарлиг номлолыг зохиоход, хан хөвгүүн ламын зарлиг,
номлолд биширсэн ч хамраас нь цэхэр нус гоожихоор бөөлжис нь цутгаж,
сүсэглэхүй хийгээд сүсэг буцахуй хоёрын аль нь ч болоогүй аж.
Тэгээд ном нийлэлтийн анхны завсарлагаар хувилгаан лам тэр хан
хөвгүүнд өргөл, хүндлэл үйлдэж, “Миний энэ ламын лагшны эрдэм нь их
сайн болохоор чамд сүсэг төрсөн үү?” хэмээхэд, хан хөвгүүн өгүүлрүүн:
Эрдмийн талаас бодитой бурхан мөн ч хамраас нус гоожиж буйд бөөлжис
Цутган, сүсэг төрөх, сүсэг урвахын аль нь ч болсонгүй” хэмээн хариулжээ.
Чингээд хоёрдугаар номын нийллэг эхлэхүйд багш нь өмнө мэт нусаа
гоожуулан номлон зохиосон бээр тэр хувилгаан лам бээр: "Хан хөвгүүний зөв
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байна. Эрдмийн хувиас бурхнаас ч тустай, энэ зарлиг номлол хаана байх
буй. Тийм боловч хан хөвгүүний хэлсэн мэт нус нь гоожихоор бөөлжис
цутгаж байна" хэмээн таалж, дээш босоод гурвантаа мөргөж “Лам их эрдэнэ
ээ! Урьдаар хамрын нусаа арчихыг айлтгая!" хэмээн өчихөд, лам бээр: “Чи
юу гэнэ ээ! Бүхэнд үгүй нэгэн надад буй бус. Та нар нус үгүй юу?” хэмээн
зарлиглахад, хувилгаан лам: “Бидэнд нус буй ч гадагш үл гоожуулмуй. Лам
та өөрөө нусаа гадагш гоожуулан, өнгө нь ч муухай тул бусдын бөөлжис
цутгаж байна!” хэмээн айлтгахад, лам бээр: “Та нарын бөөлжис цутгана уу,
үгүй юу? Хамаагүй. Би үхлийг дурдан, хойд насанд чөлөө үгүйг номлосон
буй" хэмээхэд, хан хөвгүүн өгүүлрүүн: “Маргааш үхэл ирнэ хэмээхүй бээр
чөлөөгүй нь үнэн ч бид хамрын тань бээрийг харахаар бөөлжис цутгаад,
алин идсэн бүхнээр бөөлжих тул та урьдаар нусаа арчих ажаамуй!”
хэмээхэд, ламын таалал хилэгнэж: “Би та нарт ном зааж байна!” хэмээн
хашгираад, “Одоо номыг хүсвээс сонстугай! Тийм бус бол гадагш зайлтугай!”
хэмээн зарлиглаж, хажууд нь байсан нэгэн бэрээгээ авч хан хөвгүүний дагз
руу цохиход, сүлд нь толгойд нь оршсон цаг байсан тул аньсанд бууж, хан
хөвгүүн ч үхэн егүүдвэй.
Чингээд хан хөвгүүний хүүрийг авч эцэг хааны дэргэд очиход, хаан
хөвгүүндээ маш их хайртай тул их уурлан хилэгнэж, байлдаан гаргаж;
хувилгаан ламын эцэг хаан хүч ихтэй болохоор хувилгаан лам хийгээд
үйлийг огоорсон лам тэргүүтэнд гэм үл болсон ч хоёр хааны олон албат боол
нэгэн шалтгаан нөхцлийн эрхэнд одвой. Тэдгээр ч хан хөвгүүн бээр ламын
гэмийг атгагласнаас болж доройтжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч ламд гэм атгаглахын оюун төрвөл юу өгүүлсэн ч
лам бурхан мөн болохоор гэм тэр хаана буй.
Ялгуусан Очирдарь бээр “Үндэсийн аймаг их эрдэнэ (гдуиё збе пп ро
сбе)"-д:
“Алины тулд Доржсэмбаа ямагт
Адаг эгэлийн дүрээр залрав?!
Амьтан бүхэнд туслахыг зорьж
Адаг доордын дүрээр оршмуй”
хэмээсэн хийгээд
Ирээдүй хожмын энэлэлгээт хэцүү цөвүүн цагт
Энэ бие минь багшийн дүрийг барина
Эцэс тэр цөвүүн цагт намайг гэж бод!"
хэмээх тэргүүтэн зарлигласан мэт бурхныг бодитой үзэх хувь үгүй
бидний тусын тулд Ялгуусан Очирдарь бээр “Өөртэй нь чацуу эгэлийн ёсыг
барьж, ном номлоно” хэмээн зарлигласан ба үнэхээр номыг эндүүрэггүй
номлооч нь эдгээр багш мөн тул Очирдариас бусдад одуулж хаанаас болох
буй.
Тэр ч “Судар"-аас:
“Алимад саран, од сэлтийн орон унахуй хийгээд
Айл гэр, уул сэлтийн газар дэлхий эвдэрч
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Агаар огторгуйн орон өөр байдалд хувирсан ч
Ай чи үнэн бусын үгийг бүү зарлигла!”
хэмээн зарлигласан мэт. Бурхны алдрыг “Үнэнийг зарлигласан", “Хоёр
үгүй зарлигласан” хэмээсэн болой. Бурхны тэр хэлний эрхтнийг сайтар
тэтгэвээс гурван мянган их мянган ертөнцийн орон бүгдэд түгэхүй бээр тэр
нь ч худлыг тэвчсэний үр мөний тул хэв хэзээд бурхан худал зарлигласан
бус болой.
Эдүгээ гэмд үзэгдэхүй эдгээрийг ч үлгэрлэвээс,:

§ 67. Ламын гэмийг өөрийн хөрөг толинд тусах мэт сэтгэх нь
Өөрийг чанад дах толинд харахад өөрийн дүрс үзэгдэл инагш ургах
мэт өөрийн гэмүүд чанад ах ламын зохиолд ургасан төдийгөөс өөр бус
утгандаа бидний лам бурхан бодитой мөн болохоор “Тэр мэтийн гэм хаанаас
байх вэ” хэмээн сэтгэж, хааж үйлдэх хэрэгтэй.
Ламд гэм атгаглахын оюуныг хаахын үед “Ламд тэдгээр гэм байхгүй"
хэмээн сэтгэх төдийхнөөр болил үгүй, түүнийг судар, тарни тэргүүтний хир
үгүй эш, ухааны сэтгэл итгэмжлэлээр сайтар бүтээх хэрэгтэй. Тэр мэт
гарваас гэмийг хаахуй лугаа эрдэмд үзэхүй сүсэг төрөх нь хялбар. Гэм
атгагийн оюун нэгэн буй бол чинагш ламын эрдмийг үзэхүй сүсэг яасан ч үл
төрөх, ламын эрдмийг үзсэн сүсэг үгүй бол ламыг бурханд үл үзэхүй тул их
хичээл шамдлаар гэм атгаглахын оюуныг хаах хэрэгтэй бөлгөө. Ламын
зохиол үйлс сайн, муу нь ч өөрийн үндсэнд ламд гэм атгаглахын оюун буй
үгүйд хамаарах болохоор, үлгэрлэвээс:

§ 68. Банчэн эрдэнэд гэм атгаглахад эрдмээ үзүүлэн цөхөөсөн нь
Банчэн Лувсан-Иш115-ийн лагшин сүүдэр бага байх үед Шанзав засаг
лам (рбуад тс!гос1 ]азад Ыа та)-ын эшийн эрдэм их ч таалал нь омог ихтэй
болохоор өөрийгөө эрдэмтэн хэмээх гоомой үзлээр шалтгаан болгож,
“Банчэн эрдэнийн лагшин сүүдэр бага тул эрдэм нь тэр төдийг үл айлдан
болгооно" гэж сэтгэсэн мохдог оюунаар дотоод сэтгэлдээ их бишрээгүй ажээ.
Лагшны нөхөд сэлт ч мөн тэр мэт байцгаажээ.
Ертөнцийн домог ярианд:
“Хөгшид алин үйлдсэнийг залуус үйлдэх
Хүдрийн зулзага хад хавцалд авирах”116

5 Тө: рап сИеп Ыо Ьгапд уе зЬез. Банчэн Лувсан-Эш нь Банчэн эрдэнийн тавдугаар
ДҮР (1663-1737 он). Арван хоёрдугаар жарны усан могой жил (1663 он) Манж эзэн
Ханши хаан бээр Банчэн эрдэнэ хэмээх цол хайрлав. Түүнээс хойш Банчэн эрдэнэ
хэмээх болжухуй. Монголд шарын шажин дэлгэрэхэд их ачлал үзүүлсэн лам билээ.
Энэ нь монголчуудын “Хун цэнгийн дэгдээхий өд сөдөө гүйцээлгүй дөрвөн далайг
гатлах. Хулан тахийн унага хумс туурайгаа гүйцээлгүй гурван говийг гатлах” хэмээх
аРДын дууны үг лүгээ утга дүйнэ.
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хэмээсэн мэт Банчэн эрдэнэ бээр Нанваатааяа бурхан (запдз гдуаз
зпапд Ьа т1Ьа’ уаз)-ы бодитой хувилгаан мөн тул шавь нарын оюун лугаа
зохилдуулан зохиолыг үзүүлэхээр таалж, юу ч эс айлдахын ёсыг үзүүлэв.
Тэр үед нэгэн гэрийн эзэн бээр нэг их авшиг айлтгахуйд сав төгс шавь
биш хэмээн болгоож, гэгээнээр таалан эс соёрхохын их олон өргөл сэлттэй
мөргөл зохиож, “Эдүгээ яаж ч гэсэн өргөн зохиотугай!" хэмээн зарлиг
болоход Шанзав өгүүлрүүн: “Авшигийн ёсыг эс айлдвал би бээр авшиг өргөх
ёсыг сургаж, өргөвөл болох уу?!" хэмээн айлтгахад, “Тэгэхлээр би мэдэхгүй,
та өргөх ёсыг сургавал өргөе!” хэмээн зарлигласан бээр түүнд сэтгэл
итгэмжилж, Шанзав бээр хот мандлыг бүтээх ёс, бэлтгэл, бодитой өргөх
ёсны хураангуй нэгийг өргөсөн бээр тэр мэт илүү, дутуу үгүйг өргөн
зохиогоод, эцэст нь “Би бээр авшиг өргөх ёсыг мэдэхгүй тул Шанзав бээр
алин сургасныг өргөлөө!” гэж зарлиглажээ.
Тэгээд нэг удаа сав төгөлдөр нэгэн монгол шавь бээр Сандуйн их
авшиг айлтгахад, баясгалантайгаар гэгээнээр таалаад, зан үйлийг судлаагүй
ч гэсэн номлолын зүйл тоог хэмжээлшгүй ихээр түгээн зохиожээ. Түүнд
бүгдээр өөрийн эрхгүй сүсэг төрөөд, бишрэхүй бээр шүтсэн тул түүнээс
эхлэн зохионгуй нь сайжран, сайжран одож; номлох, маргах, туурвих гуравт
ханиас хагацахуй болжухуй.
Тэр мэт бид ч өөрт дээдийн номыг зохиогч багшид гэм атгаглахыг
хааж, эрдэм ямагтыг сэтгэсэн сүсгийг бясалгахад төрөлхтний авхаалж алин
буйгаар хичээх хэрэгтэй.
(2а1Ь-1Ь)
Хоёрдугаарт зарлигийн ачийг даган дурдаж үйлдэх нь:
Тэр ч Тэр ч Янжаншадав Гэндэнжамц бээр:
“Арван зүгийн Ялгуусан бүгд ч
Авралт увдисыг хайрласан ламдаа
Ачийг дурдан хариулан зохиох тул
Адаг доод бид ч хэлэх юун!”
хэмээсэн хийгээд Богд Лувсанчойжижанцанбалсамбуу117 бээр:
“Ачлалт номын ганцхан бадаг сонсохын тухайд
Аюулт галт гууд үсэрч орсон хийгээд
Ариун лагшиндаа мянган хадаас хатгуулах тэргүүтэн
Айхавтар хатуужлыг Чадагч зохиосон атал
117 Тө: пе Ызип Ыо Ьгапд сЬоз ку| гдуа! т1зЬап. Банчин эрдэнийн дөрөвдүгээр дүр
(1567-1662 он) Тэр бээр Тавдугаар Далай ламын гэлэн сахилын хамба юм. Тэр бээр
Дашлхүнбэ, Сэра, Врайбүн тэргүүтэн хийдийг, тэтгэн өргөж, шар малгайтны шашинд
хорлол их болсон үед, Ойрадын Гүүшри хаанд элч илгээн Ойрадын холбооноос
тусламж хүсчээ. Ойрадын Холбоо энэ эгээрлийг ханган Гүүшри хаан, Баатар хун
тайж нарын холбоот цэрэг шашин эрдэнийг авран, цааш хөгжүүлэхэд ихээхэн ачлал
үзүүлжээ. XI жарны модон тахиа жил (1645 он) Данзанчойжал хаан бээр энэ ламд
Банчин богд хэмээх цол өршөөснөөс хойш энэ ламын хувилгаадыг Банчин богд
хэмээх болов
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Аймшигт цөвүүн цагт хичээл, шамдал багатайгаар
Алтан зарлиг, судар, дандар, шашдир олныг
Ачит эцэг таны гэгээн зарлигаар оллоо.
Ачлал тань гайхамшигтайяа! Лам өршөө!”
хэмээсэн мэт ээ. Эрдэм үл төрснийг төрүүлэхийн тулд сүсгийг
бясалгах хэрэгтэйгээр барахгүй төрснийг дээш арвижулахын тулд ламын
зарлигийн ачийг даган дурдаж, бясалгах хэрэгтэй. Өчүүхэн төдий сүсэг буй ч
зарлигийн ачийг даган дурдахгүй бол ламд бишрэх ариун сүсэг эс үүсэх
болой, үлгэрлэвээс:

§ 69. Их Одсүрэнд сүсэглээгүйн улмаас Лхайжингийн рид
хувилгаан үгүй болсон нь
Урьд Энэтхэгт их турхан болж, тэр цагт рид хувилгаан лугаа төгссөн
шарваагууд Тэнгэрийн орон хийгээд Муухай дуут118 тэргүүтэнд заларч, үл
тарьсан төмс ногоо хийгээд рашаан тэргүүтнийг аваад, эдлэн зохиодог авай.
Тэр үед Лхайжин119 бээр рид хувилгааныг үл олсон тул тэгш буянаар
доройтож, буян судлагч Гаудам 120-аас рид хувилгааны авшиг айлтгая!”
хэмээн сэтгэж, Бурхан багшид айлтгахад, "Рид хувилгаан лугаа төгсөхийг
хэрэгтэй хэмээвээс суралцахуйд хичээн зохио!" хэмээн зарлиглаваас,
Гаудам увдис эс номлох нь” хэмээн сэтгээд, их шарваагуудын дэргэд очиж,
айлтгасан ч эс хайрлажээ.
Тэгээд "Их Одсүрэн121-гийн дэргэд очиж айлтга!” хэмээн Ананд122 эш
үзүүлээд, Одсүрэнд айлтгаж, Одсүрэнгийн увдис шингэж, бясалгаснаар рид
хувилгааныг олоод, бусад шарвааг лугаа адил Тэнгэрийн орон тэргүүтэнд
хүрч, рашааныг эдлэн үйлджээ.
Тэр үед Лхайжинд өөр нэгэн бээр: “Чи өмнө рид хувилгааныг олоогүй
тул амь зуулгаар доройтсон ч эдүгээ чи бээр рид хувилгааныг олж, тэнгэрийн
рашаан тэргүүтнийг эдлэх болсон нь их Одсүрэнгийн зарлигийн ач билээ.
Тийм болохоор түүнд бишрэхүйгээр зарлигийн ачийг хариулах хэрэгтэй”
хэмээхэд, Лхайжин бээр "Одсүрэн юу мэдэх вэ? Үүнийг би өөрөө олсон
билээ!” хэмээж, зарлигийн ачийг үл дурдсанаар тэр даруйд рид хувилгаан нь
бУУРч, Тэнгэрийн орноо зорчиж үл чадсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч увдис номлосон багш нарын зарлигийн ачийг
Дурдан үл үйлдвэл тэр мэт номлогч лам нарт бишрэхүй үл төрөхөөр
барахгүй тэр ламын номлосон увдисыг ямар мэт анхааран авсан ч үндсэнд
бясалгал, онол нэг ч төрөхгүй ба хойд төрлүүдэд ч анх лам лугаа үл учрах ба
хэрвээ учирсан ч увдисыг үл сонсох болно. Эдүгээ ертөнцийн аяга цай,
11« т
119 |0 : эдга ггп зпуап. Муухай дуут нь Замбуутивиин нэгэн тив.
120 Тө: Ипаз зЬут. Лхайжин нь Бурхан багшийн үеэл, буруу үзэлтэн
121 Тө: бде зЬуопд д аи !та. буян судлагч Гаудам нь бурхан Шагьяамүни
122 Тө: ’об згипд сЬеп ро. Их Одсүрэн нь бурхны шадар шавь
Тө: кип бда’ ро. Ананд нь бурхны шадар шавь
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нөхөөс төдийхөн нэгнийг өгөгч гарваас зарлигийн ачтанд барьж үйлдэх,
хэрвээ тэр мэт эс үйлдвээс тэр мэтийн бодгалийг доод адагт агуулан тооцох
байтал, гэтлэхийн хэрэгт эгээрэгч бид бээр биднийг орчлонгийн зовлонгийн
их далайгаас татан гаргаж, тийн гэтлэн тонилохуйн тивд амар, хялбар
хөтлөн үйлдэгч бэлгэ чанар лугаа төгс лам нарын зарлигийн ачийг
магадтайяа дурдан үйлдэх хэрэгтэй хэмээн санаж, ламын зарлигийн ачийг
дурдан үйлдэх хэрэгтэй.
Бас ламын зарлигийн ачийг дурдах хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 70. Эцгийн зарлигийн ачийг эс ойшоосон
хан хөвгүүн ягчист идүүлсэн нь
Урьд 84000 өчүүхэн хаадыг эрхшээгч Чоджин хаан хэмээгч нэгэн хаан
буй бөлгөө. Нэгэн удаа тэр бээр баясгалангийн цэцэрлэгт очих замд эцэг, эх
нь үхсэн сэтгэлд зохистой нэгэн өчүүхэн хөвгүүн буйг харж, хаан их
нигүүлсэхүй төрж, тэр хөвгүүнийг аваад, орд харшдаа заларвай. Тэгээд тэр
хөвгүүнийг өөрийн хөвгүүн мэт энхрийлэн ихээр бидэрлэж тэтгээд, улмаар
өсч идэр залуу болохуйд, хааны таалалд “Надад өөр хөвгүүн үгүй ба нас бие
нь боловсорсон энэ хөвгүүнийг хаан ширээнд суулгахгүй бол намайг үхсэний
хойно түшмэд бээр энэ нь боолын хөвгүүн тул хаанд өргөмжилөхгүй, эдүгээ
өөрт эрх мэдэл буй цагтаа өөрөө тусгаар сууж, энэ хөвгүүнийг хаанд
өргөмжилбөөс баяртай болно” хэмээн сэтгэж, тэр гуйлгачны хөвгүүнийг хаан
ширээнд эрхшээлгэн суулгажээ.
Тэгээд өнө удалгүй эцэг хаан үхлийн өвчинд автагдаж, түшмэд болон
хан хөвгүүндээ гэрээс болруун: "Намайг үхсэний хойно эд хөрөнгийг 3 хувь
болгоод, нэг хувийг миний хойноос өргө! Ялангуяа их Арьяабалын сайн
егзөрийг над дээр урин залж, өргөл хүндэтгэлийг айлтга!” хэмээгээд, нас
нөгчвэй.
Тэр үед хаан болсон тэр гуйлгачны хөвгүүн ачийг үл хариулагч буруу
үзэлтэн тул сэтгэл нь үл биширсэн ч хааны айлдсан мэт болно гэж амлажээ.
Тэгээд эцэг хааны нөгчсөний сүүлд түшмэд хийгээд хатад бээр хааны
гэгээний гэрээс мэт тааллыг төгсгөн хойдын буяныг бүтээх хэрэгтэйг
айлтгахад хаан өгүүлрүүн: "Би хаан төрийг тэтгэхүйд хүү сан нь хэрэгтэй
болохоор өгөх нь зохис үгүй. Тийм боловч их Арьяабалын егзөрийг урин
залж, аар, саархан өргөл хүндлэлийг үйлд!" хэмээж, нэгэн түшмэлийг илгээн,
тэр ламыг залж авчирчээ. Тэр лам эцэг хаанд их таалалтай байсан тул
“Таалллыг төгсгөх хойдын буяныг их сайнаар бүтээх хэрэгтэй!" гэсэн зарлиг
буулгажээ.
Түүнд нь тэр боол язгуурт хаан эс баясаж, ламд аль мууг өгүүлэн
айлтгасан тул ламын сэтгэл нь их гансарч, тааллыг сайтар төгсгөж эс
чаджээ. Тэр үед ламын үйлсийг бүтээгч хүч чадал ихтэй нэгэн ягчис түүнийг
илт мэдлээр мэдээд, тэр ягчис өөрөө ламын дүрсэнд хувилж, лам мэт
үйлдээд, хааны орд харшид ирэхээр амлажээ. Чингээд цаг болохуйд хааны
өмнө ирж, эцэг хааны гэгээний гэрээс мэт тааллыг төгсгөн бүтээх хэрэгтэй ёс
ю 96 оя
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зарчмыг айлтгахад, хаан хилэгнээд, “Хүү сангууд дараалан заларсан
хаадынх болохоос ганц энэ муу хааны хөрөнгө биш. Хэрвээ хүү сангаа тэр
өөрөө эрхшээдэг юм бол үхэхийн цагтаа авч явах зохистой атал эдүгээ авч
явах шалтгаан гараагүй нь тэр эрхшээдэггүйн шинж!” хэмээж, барилдлага
үгүй буруу үзлийн үг олонтаа өгүүлэхэд, лам болон хувирсан тэр ягчис:
Тэгвэл хүү сангуудыг хаан чи гагцаар эршээх буюу?!" гэж асуухад, хаан
бээр: “Хааны хаан төрийг хаан өөрөө эрхшээхгүй бол хэн эрхшээж үйлдэнэ!”
хэмээжээ.
Тэр хувилсан лам бээр: “Тэгвэл эдүгээ эдэлтүгэй!” хэмээж, орд харшны
эд сангуудыг эс үзэгдэхүй болгоход, тэр хааны өмсөж байсан хэмжээлшгүй
их үнэтэй их эрдэнийн сайн хувцасууд ч нэгэн агшнаа үгүй болоод, бие нь
чармай нүцгэн хоцроход, хаан маш их уурлаад, илдээ гартаа барьж, тэр
ламыг алахаар очиход, тэр ягчис ламын дүрд хувилснаа үзэгдэхгүй болгон,
өөрийн аймшигтай дүрсийг үзүүлж, боолын язгуурт тэр муу хааныг бүхлээр
нь амандаа хийгээд иджээ.
Тэр үед орны хүмүүс ачийг хариулахдаа буруу үзэлт тэр хааныг лам
бухлээр нь идсэн хэмээх муу дуулиан гаргажээ. Тэгээд нэгэн түшмэл ламын
өмнө ирэхэд, лам бээр: “Эцэг хаан нь хальж одсон агь хааны лагшин сайн
байна уу?" хэмээн түшмэлд зарлиг болоход, түшмэл өгуүлрүүн: “Түүнийг лам
та өөрөө амьдаар нь идсэн атал эдүгээ амгаланг нь асуух хэрэг юун бэ?"
хэмээн айлтгахад, лам: “Чи галзуурсан буюу” хэмээн зарлиглахад, түшмэл
өгүүлрүүн: “Би эдүгээ галзуу биш ээ. Тэр хааныг лам та өөрөө амьдаар нь
залгисан тул та галзуу бус бол юу болном” хэмээхүйд, лам таалалдаа сэжиг
төрүүлж, илт мэдлээр шинжлэн үзэхэд, өмнө өгүүлсэн мэт тэр ягчис хааныг
идсэнийг болгоон мэдэж, хааны ачийг үл хариулсны шалтгаан нөхцлөөр тэр
мэт болсныг болгоон таалж, тариалан махбодоо юүлжээ.
Тэдгээр ч хаан болсон тэр боолын хөвгүүн эцэг хааны зарлигийн ачийг
эс дурдсанаас шалттгаалсан байна.
Энэ үлгэр мэт бид ч ламын зарлигийн ачийг үл дурдан үйлдвээс энэ ёс
лугаа адил нэгэн болох тул магадтайяа ламын зарлигийн ачийг дурдах нэн
хэрэгтэй.
Тэр ч өөрийн өмнийн огторгуй буюу толгойн орой алин болохуй
зохистойд өөрт зарлигийн ач асар их тэр язгуурын ламыг номын барилдлага
бодитой олсон лам хэдий чинээ буй нараар хүрээлүүлэн оршоох буюу эс
бөгөөс гурван зарлигийн ач төгс язгуурын лам тэр ямагтыг авралын орон
бүхнийг хураасан их бодисадва хэмээн бишрэхүй бээр тодруулан тавих
хэрэгтэй.
Түүнээс “Гол модыг байгуулсан судар (збопд ро Ькоб раЧ тс!о)”-аас
гарсан “Энэ нь миний буяны садан номыг өгүүлэгч" хэмээхээс “тэр мэт
сэтгэлээр би энд ирлээ” хэмээхийн хүртэл бас, бус ламыг холоос дуудан
аДцаршуулахуй хийгээд зарлигийн ачийн залбирал тэргүүтнийг яруу аялгын
ҮҮДнээс өгүүлээд, түүн лүгээ даган зохилдохуй дотоод сэтгэлээр ч зүрхний
Угаас ламын зарлигийн ачийг даган дурдаж үйлдвэл лам тэр ямагт эдүгээ
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гэгээнээр оршоогүй ч бодитой буюу зүүдэн алин зохистойд гэгээн нигуураа
үзүүлж, ном номлох, эргэлзээт орныг таслах, үндсийг адистидлах тэргүүтэн
зохиолоор олон галавт бясалгасан ч үндсэнд төрөхүйеэ бэрх ялгамжтай
олон анхаарал онол ганцхан эгшинд төрөх тэргүүтний үүднээс буяны
барилдлагад хүргэх нь маш их ба хойд насандаа ч нялх багаасаа бэлгз
чанар лугаа төгс дээд хөлгөний буяны багш садантай учрах хийгээд тэдгээр
бээр баяссаар даган эзлэхүй хийгээд гүнзгий, аугаа их олон увдисыг
сонсгохуй хийгээд сонсон утгыг бясалгаснаар анхааран авлагад баясахуй
хийгээд тэр мэт анхааран авахуйд гадна, дотны тотгор саад бага хийгээд
бясалгаснаар үндсэнд бясалгал онол түргэнээ төрөхүй хялбар тэргүүтэн тус
эрдэм хэмжээлшгүй нэгэн гарах тул түүнийг сайтар санаж, цаг бүхнээ ламын
зарлигийн ачийг дурдан үйлдэх хэрэгтэй.
Бас ламын зарлигийн ачийг дурдах хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 71. Гуйлгачин Гэндэн бээр Зүглаг хааны ачийг дуртгаж, улмаар
өөрөө архдын хутаг олж, хаанд ч архдын хутаг хайрласан нь
Урьд хязгаар орны Гэндэн хэмээгч нэгэн гуйлгачин идээ эрэхээр голын
оронд очжээ. Чингээд голын оронд их өглөг хайрлаж буй Зүглаг (д1зид 1ад)
хаан хэмээгч нэгэн лүгээ таарчээ.
Гуйлгачин ч өглөг өгөхүй газарт гуйлгачлан очиход нүүр царай хийгээд
хэлээр нь хязгаар газрын ядарч доройтсон нэгэн гуйлгачин болохыг Зүглаг
хаан мэдэж, сайн хос хувцас, үр хийгээд улаан гүнжид тэргүүтэн элдэв идээ.
ундааг голын орны гуйлгачинд өгсөнөөс ч маш ихийг өгчээ.
Гуйлгачин ч их баярлаад, өгсөн идээг идэж барал үгүй эхнэр хийгээд
олон хүүхэдтэй тул тэдэндээ өгөхөөр нутаг руугаа буцжээ. Нутагтаа ойртон
ирээд, хос сайн хувцсаа өмсөж, улаан дэлийн тосоор нүүрээ тослоод, гэрэл
татуулан гоолов. Ер нь тэр орны баялаг нь маш бага тул тэр нутгийнхан
нийтдээ ядуу бөгөөд түүний дотроос ч тэр гуйлгачин тун доорд ядуу нэгэн
атал элдэв идээ, ундаагаар дүүрсэн хүнд үүрэг үүрч гэртээ ирсэн тул тэр
орны хүмүүн бүгд түүнд их гайхамшиг төрж, “Чи нүүрээ сайтар тослон.
биедээ сайхан хувцас өмсөж, ардаа их сайн идээ ундаа үүрч авчирсан нь
гайхамшигтай. Эдгээрийг хаанаас олов оо?" хэмээн асуухад тэр ядуу
гуйлгачин Зүглаг хааны ачийг дурдаж: “Эдүгээ голын оронд хаан Зүглаг
хэмээх баялаг нь тэнгэр лүгээ сацуу, эрдэм нь бурхан лугаа тэнцүү, өргөхүй
өглөг ихтэн, төрөлхтөн бид бүхний эцэг, эх болсон нэгэн буй. Түүний
зарлигийн ачаас гарсан билээ” хэмээн хааны эрдмийг олонтаа өгүүлсэн бээр
тэр орны хүмүүн бүгд Зүглаг хаанд онц гайхамшиг төрж, алдаршуулан
магтацгаажээ.
Тэр үед голын орны нэгэн худалдаачин тэр оронд арилжаа хийхээр
ирсэн байжээ. Тэр орны хүмүүн бүгд: “Худалдаачин та аль орноос ирсэн вэ?"
хэмээн асуухад, худалдачин бээр: “Бид голын орны хаан Зүглагийн орноос
ирсэн” хэмээхүйд, “Тийм бол эрдэм хийгээд зарлигийн ачтан тэр хааны
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орноос ирсэн байна” хэмээлдэж, арилжсан зүйлийн нь өртгийг хоёр дахин
илүү нугалж өгсөн тул ашиг хонжлого их олжээ.
Тэр худалдаачин ч “Тэр гуйлгачин хааны зарлигийн ачийг дурдаж
алдаршуулснаас болж, хүн ард нь ачтан хааны нутгаас ирсэн байна хэмээн
сэтгэж үнэ их өгч ашиг их олсон тул тэр гуйлгачин бидэнд зарлигийн ач ихтэй
байна” хэмээн бодсоор өөрийн нутагтаа буцан ирж, тэр хязгаар орноос
олсон онц гайхамшигтай олон эдийг хаандаа өргөхүйд, хаан баярлаад “Та
нар эдүгээ надад энэ мэт сайн эд өргөсний учир юу вэ?” хэмээн асуухад,
худалдаачин нар өмнө мэт “Тэр ядуу гуйлгачин бээр хааны эрдмийн
дуулианыг нутагтаа алдаршуулсан тул тэр орны хүмүүн хаан танд их
гайхамшиг төрж, зарлигийн ачтан мөн хэмээлдэж, бидэнд ч арилжааны ашиг
их гарсан тул түүний зарлигийн ач төлөөс мөн” хэмээхэд, хаан ч өөрийгөө
өндөрт үзэх ба омогтон нэгэн мөн болохоор тэр гуйлгачинд их баярлаж,
Миний эрдмийн ачийг олонтаа өгүүлсэн болохоор түүний ачийг хариулах
хэрэгтэй” хэмээн сэтгээд, заан хүлэглэсэн нэгэн түшмэлийг илгээн,
гуйлгачныг хөвгүүд сэлтийнх нь хамт хааны ордонд дуудуулж ирүүлж, Хаан
бээр: "Чи өмнө нь намайг тэр мэт алдаршуулан өгүүлсэн тань үнэн үү?”
хэмээн гуйлгачнаас асуухад, гуйлгачин ч: “Тэр мэт нь үнэн” гэж айлтгахад,
Хаан их баярлаж, нэг их орон балгасыг өгсөн тул дараалан хөвгүүд нь ч их
баян болсон ажээ.
Тэгээд урьдын тэр гуйлгачин бээр: “Би энэ мэт баян болсон нь хааны
зарлигийн ач мөн болохоор ачийн хариуд нэгнийг өгөх хэрэгтэй, тийм боловч
эд эдэлбэр нь хаанд их буй тул өгөх хэрэггүй. Тийм болохоор ном нэгнийг
үйлдэж, ачийг хариулан үйлдье!” хэмээн сэтгэж, гэртнээс гэр үгүй тойн болж,
увдис айлтгаад, түүнийгээ бясалгаснаар брадигбудын бодь хутгийг илт олов.
Тэндээс хааны орд харшийн дээд огторгуйд чээжнээс гал бадруулан,
бөгснөөс ус тургих тэргүүтэн рид хувилгааны элдэв сайн зохионгуйг үзүүлж,
Хааны өмнө залрахад, Хаан маш ихээр сүсэглэж, өргөл хүндэтгэл хотол
чуулганыг өргөөд, ном айлтгасан бээр хаан ч эцэст нь архад болвой.
Тэр бүхэн ч гуйлгачин хааны зарлигийн ачийг дурдсанаас гарсан амуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч ламын зарлигийн ачийг дурдваас энэ мэт нэгэн ёс
буй болох тул өмнө өгүүлсэн мэт лам нартаа тодорхой зорьж, “ Бодитой
бурхан эдгээр лам нар надад зарлигийн ач нь маш ихээ. Учир шалтгаан
алины тул хэмээвээс би өмнө га, ха үсэг төдийг ч үл мэдэх атал эдүгээ
тоолшгүй олон галавт алдрын төдийхнийг нь ч сонсохуйяа бэрх, гэм бүхэн
арилан, эрдэм бүхэн төгссөн үр туулсан бурхны хутаг тэр ямагтыг цөвүүн
цагийн насан охор нэгэнд амар, хялбар бүтээж үйлдэхүй энэ сайн мөр
бүхнийг дотроо сайтар багтаасан болохоор эдгээр нь энэ лам нарын
зарлигийн ач бус хэмээвээс би бээр энэ лам нарыг шүтэхээс өмнөөс
тэдгээрийг сайтар мэдэх хэрэгтэй атал тэр үед дээр номлосончлон га, ха
үсэг123-ийн төдийг ч мэдээгүй билээ. Бэлгэ чанар төгс энэ лам нарыг шүтэж,
123 Га, ха үсэг нь Төвдийн гучин гийгүүлэгч. дөрвөн эгшиг тэргүүтэн цагаан толгойн
үсэг.
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эдгээрийг сайтар мэдсэн тул энэ лам нарын зарлигийн ач бус хэмээвээс
хэний зарлигийн ач юм бэ?Г хэмээн сэтгэж, зарлигийн ачийг сайтар
дурдахуй нэгэн байваас эрдэм төрөхөд бэрх төвөг их үгүй билээ.

§ 72. Мила богд сэтгэл үүсгэсэнд дулдуйдаж, Марба лам залран
олон зарлиг хайрласан нь
Урьд егзөрийн эрх баялагг Мила Шадвийдорж тэр ямагт Брагмар
чойлүн (Ьгад Ьтаг сЬоз 1ипд)-д хонин чинээ нэгэн хадны дээр тэгш агуулсны
эцэст зүүн зүгийн Доволүн (дго Ьо 1ипд)-гийн хийдийн талаас цагаан усан
баригч124 хурднаа эрчлэн хөвөрсөн бээр “Тэртээ газрын доор миний эцэг лам
өвгөн Марба хэлмэрчийн хийд буй” хэмээн таалж, Марба лам хийгээд түүний
зарлигийн ачийг зүрхний угаас дурдаад, ламын зарлигийн ачийг дурдахуй
энэлгээт зургаан эгшиг дуулал нэгнийг зохиосон тэр даруйд богд Марба
өмнөөс ч их сүр жавхлантай агаад олон чимгээр бидэрлүүлэн чимсэн цагаан
арслан хүлэглэн заларч, тотгорыг таслан, цаашид сайжруулахуй увдисыг
олон зарлигласан байна.

§ 73. Хайдүв их эрдэнэ багшдаа сүсэглэж,
Богд Зонхаба биеэр залран ном зарлигласан нь
Дээрх лүгээ адил Хайдүв их эрдэнэ 125 бээр ч нэгэн зарлиг ном
зохиосны сүүлд, амьтан бидний муу явдал ёсонд таалал нь гансарч, Хамгийг
айлдагч Богд126-ын зарлигийн ачийг дурдаж, “Миний лам эдүгээ заларч буй
болоосой!” хэмээн сэтгэж, таалал гансрахуйн байдал олонтаа зохиожухуй.
124 Тө: сНи 'дгт . Усан баригч нь үүлний ёгт нэр
125 Тө: ткЬ аз дгиЬ пп ро сЬе. Хайдав Гэлэгбалсан (1385-1438 он) нь Анхдугаар
Банчин богд болно. Тэрээр VI жарны модон үхэр жил лагшин мэндэлсэн. Ханчэн
Сэнгэжанцангаас тойн болж, гэцэл сахилыг хүртэхэд алдрыг нь Гэлэгбалсан хэмээв.
Арван зургаан сүүдэртэйдээ Амрин чойрын хүрээнээ Чоглайнамжал лугаа ухааны
мөрөөр тэмцэл, маргааныг үүсгэсэн бээр хүч чадлыг гүйцэд болгон таалж, тэр ламд
сэтгэл нь булаагдаад "Зөгийдийг тийн цэнгүүлэгч ятгын дуун” хэмээх нэгэн магтаал
зохиожухуй. Лагшин сүүдэр хорин нэгэн дээрээ гэтэлгэгч Рэндаваашоннүлодой
хамба, цорж Балжоршэйрав үйлийн багш, нууц багш болон зохиож, гэлэнгийн
сахилыг таалснаар барахгүй, Рэндаваагаас “Шалгадгийн долоон аймаг", “Дээд, доод
Авидарма”, "Майдарын таван ном”, “Умын ухааны чуулган”, “Винай” тэргүүтнийг
заалган суралцаж, удалгүй мэргэдийн чанадад хүрсэн. Хорин гурван сүүдэртэйдээ
голд ажирч богд Зонхабатай золгов. Судар, дандрын увдис бүхнийг хумхыг
дүүргэхийн ёсоор сонсон хүртэж, дотно шавийн нэг болсон. Бас Жалцав
Дармаринчэн хийгээд дүлзин Дагважанцан тэргүүтнээс хатуу ном олонтоо сонссон.
Лагшин сүүдэр гучин дөрөвтэйдээ Балхор хийдийг байгуулсан. Дөчин долоотойдоо
Гандангийн алтан ширээнээ анх сууж, номлох, сонсгох, бүтээхийн үүд бүхнийг
шинэдийн сар мэт арвижуулан дэлгэрүүлсэн. Тэр бээр банчин эрдэнийн Анхдугаар
дүр болой. Түүний шавь нараас алдартай нь Ханчэн Содномчогдүв, Гүнчэн Пагва-Од,
Сандаа Чойнданравжор, Жан-Аба Лодойжанцан сэлт болой. Түүний зохиол, туурвил
нь “Намтар", “Билиг барамид", “Шалгадгийн их тайлбар", "Бүтээх арга", “Магтаал" сэлт
олон буй.
126 Тө: (де 1Ьатз сас! ткЬуеп ра) Хамгийг айлдагч Богд нь Богд Зонхаба Лувсандагба
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Тэр даруйд Богд их эрдэнэ бодитой залраад, ном олонтаа зарлигласан
ба сүүлд нь ч тэр мэт зарлигийн ачийг дурдах үед Хамгийг айлдагч тэр Богд
заримдаа арслан, заримдаа барс тэргүүтнийг хүлэглэсэн элдэв лагшны
зохионгуйг үзүүлж заларсан нь “Хайдүв их эрдэнийн цадиг таван болгоол
төгөлдөр" тэргүүтэнд гарсан мэт мөн амуй. Бас бус аман яриа ч олонтаа
байдаг болохоор ламыг ёсчлон шүтэхийг хүсэгч нар тэдгээрийг сайтар
санаж, үндсэн сүсгийг судлахуй хийгээд зарлигийн ачийг даган дурдах
хоёрын үед үүний зоригдохууны аймгийн гол эрхэм мөний тул үгийн
төдийхөнд одуулал үгүй үндэс лүгээ хольж, магадтай бясалгахад хичээн
шамдах хэрэгтэй.
(2а1Ь-2) Буяны багш садныг барилдлагаар шүтэх ёсон
“Судрын аймгийн чимэг”-ээс
“Өглөг, өргөл, хүндлэн дээдлэх тэргүүтэн
Үйлсийг бүтээхийн үүднээс багшийг шүт"
хэмээн зарлигласан мэт.
(2а1Ь-2а) Эд бараа, эдэлбэрийг өргөх
(2а1Ь-2Ь) Мутрын боол болж, өргөл хүндлэлийг айлтгах
(2а1Ь-2с) Зарлигчлан бүтээхүйн тахилыг өргөх болой.
(2а1Ь-2а) Анхдугаарт, “Үндэс”-ээс
Очирдарь багш энэ ачтаны лагшинд
Оройн дээд Ялгуусанд дараалан оршино.”
хэмээсэн хийгээд “Таван зэргэмж (п т 1пда)”-ээс:
“Энэ нь өөрөө Ялж Төгс Нөгчигсөд
Үлэмж авралт гагц бурхан энэ ямагт
Эрдэнэт ном увдисыг үргэлж номлохын тул
Энэ очирдарь багш бурхнаас хэтэрхий"
хэмээсэн хийгээд
Ловон Бавуу127 бээр:

Тө: з1оЬ ф о п Ьра’ Ьо. Ловон Бавуу. Хутагтын орны дөрвөн их ловонгийн нэгэн
ловон Бавуу нь Энэтхэгийн баруун зүгт лагшин мэндэлжээ. Бага наснаасаа эхлэн
бярманы ном дөрвөн вед, ведийн дөрвөн гишүүнт, дөрвөн чухал гишүүн, зургаан үйл
тэргүүтэнд суралцаж их мэргэн болжээ. Ялангуяа эцгээсээ тэжээхүй ухааны аймгийг
сайтар суралцсан аж. Чингээд тэрсүүдийн номтон болсон байна. Зарлиг нь яруу тул
Даян “Яруу эгшигт” хэмээх алдартай болов. Тэрсүүдийн мөнх хэмээн өгүүлэхүй
тогтсон таалалд ихэд мэргэжээд, баруун зүгийн бурхны шашны ёстон бандида
нартай тэмцэлдэн, Даян ялж бурхны шашныг бөхөөгөөд тэрсүүдийн номтон болгож,
өмнө зүгт номын тэмцэл маргаан хийхээр морилон өөд болов. Ловон Нагаржунайгийн
шавь Пагбалха бээр Даян хийгээд тэрсүүдийн тогтсон таалалтантай тэмцэлдэхээр
морилон ирж, Даянг номоор гэсгээгээд бурхны шашны тогтсон таалалтан болгов.
Хожмоо Даян нь ловон Нагаржунай багш, шавийн шавь болжээ. Гадна, дотны тоггсон
таалал хийгээд зохист аялгуу тэргүүтэн ведэд машид мэргэн болчухуй. Гонжогван
буюу Чухаг дээдийн албат хэмээн нэр нь алдаршивай. Өмнө нь бурхны шашинд
хорлол үйлдсэн гэмээ наманчилахын тухайтайд ер Бурхан багшийн төрлийн үесийн
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“Өршөөлт багшдаа барьсан тэр өглөг
Үргэлжид бурхан бүхэнд өргөсөнтэй адил
Өргөл тэр нь буяны чуулган болно.
Өндөр буяны чуулганаар шидийг олно”
хэмээсэн хийгээд Ловон С ан ж а а -И ш 1 2 8 бээр:

“Үүгээр утга төгөлдөр зарим нэгнээ
Үнэхээр би түүний биед оршоод
Өөр бусад бүтээлчээс тахилыг авмуй"
хэмээх тэргүүтэн олныг номлосон мэт.
Өөрийн лам нь дээр үгүй буяны орон мөний тул эд таваар, эдэлбэрийг
өргөх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 74. Ган хэмээх орны худалдаачны ноён илт мэдэлт гэнэнд
итгэж, архдын хутаг олсон нь
Урьд Гүндар хэмээх нэгэн оронд модны зүйл хийгээд нэн ялангуяа
жимст мод тэргүүтэн огт үгүй болой. Бусад эд баялаг арвин, элдэв эд бараа
элбэг тул өөр орноос олон худалдаачин ирдэг ажээ.
Энэ оронд модны жимс өндөр үнэ хүрэх тул худалдаачид хэсэг жимс
аваад очдог байв. Тэр үед Ган хэмээх орноос нэгэн хүч чадалтай
худалдаачин иржээ. Түүнд маш хурдан, сайхан биетэй, үс зүс тэргүүтэн
сайтай нэгэн морь байсныг нь хулгайч авч оджээ. Худалдаачин ч тэр
мориндоо их хайртай болохоор хүчээр зүг бүхнээ эрсэн ч эс олсон тул
нутгийн нэгэн эхнэрээс: “Энэ оронд илт мэдэлтэй лам байна уу?" хэмээн
асуухуйд, нутгийн эхнэр: “Илт мэдэлтэйг сайн мэдэхгүй, тааллаар шинжлэх
нь маш шударга нэгэн лам буй тул түүнд айлтгавал олдох, олдохгүй нь
тодорхой болно” хэмээж, тэр оронд илт мэдэл, рид хувилгааныг төрвөл үгүй
эрхшээсэн, газар дэлхийд оршихуй их бодисадва Чойнбол хэмээх нэгэн буй
тул түүнээс асуулгуулахаар худалдаачныг илгээжээ.

цадигт зуун найман магтаал хийх тэргүүтнээр бэлгэдсэн шашдирууд хийгээд нэн
ялангуяа “Тэжээхүй ухааны их шүн найман гишүүнт” тэргүүтэн олон шашдир
туурвижээ. Мөн ухааны орон бүхнээр маш олон судар, шашдир туурвисан байна.
1^ Т ө : з1оЬ с!роп запдз гдуаз уе зЬез. Ловон Санжаа-Иш нь Занронгийн Лхандүг
хэмээх газар есдүгээр жарны модон тахиа жил буюу аргын тооллын 1525 онд лагшин
эснэсэн. Нялх цагаас зохио явдал нь онц гайхамшигтай тул Чойжавдорж буюу ном
аврагч
очир
хэмээх
алдартай
болжухуй.
Васо
Лхүндэвдэчэн
хийдийн
Ёндонсамбуугаас увш санваар авч, алдрыг нь Санжай-Эш хэмээн өгжүхүй. 1539 онд
Дашлхүнбэ хийдэд суун сургууль ловнэрба зохион суужээ. Түүнийг хорин зургаан
сүүдэртэйд их убидина Гэндэнлувсан гэсгүй болгон зохиож, Дашлхүнбэ хийдийг хууль
шагшаабад хийгээд эд таваарын үүднээс дээшид дэгжүүлэн зохиожухуй. Гол орноо
өөд болон морилж, сургууль хийн хоёр жил болоод нутагтаа буцан иржүхүй.
Бясалгалыг ихэд зохиосон бөгөөд жаран долоон сүүдэртэйдээ аравдугаар жарны
төмөр туулай жил 1591 онд таалал болсон ажээ. Зохиол бүтээл нь “Ламын налжор”,
“Мөрийн зэргэмж", “Оюун судлахуй", “Жодын аймаг" тэргүүтэн буй.
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Тэгээд худалдаачны ноён тэнд очиж, учир явдлаа айлтгахад, лам
гэнэн өгүулрүүн: “Чи тэр хулгайчийг эс хорловол би хэлье, эс тэгвээс үл
хэлье!” хэмээн зарлиглахад, худалдаачны ноён ч “Ламын ямар мэт
зарлигласанчлан үйлдье!" хэмээн айлтгахад, “Чингэвэл чиний тэр сайн
морийг махлаг, хөх царайтай, нүдний судал нь улаан, тоорцог өмссөн нэгэн
залуу хүмүүн бээр унаж, дорно зүгт хоёр бээрийн газар замд явж байна.
Одоо нэгэн хурдан морь унаж, нэхвээс гурав дахь хоногийн наран хэвийх
цагт олно” гэж зарлиглахад, худалдаачны ноён тэр мэт нэхсэн бээр ламын
зарлиг мэт болж, тэр сайн морио олоод, хулгайчийг хорлол үгүй амгаланаа
талбин одвой.
Тэгээд нутгийн эхнэр: “Морио олсон уу?" хэмээн асуухад, “Ламын
зарлиг мэт эрж олсон" хэмээв. Чингэвэл “Ламд өргөл хүндлэл нэгнийг үйлдэх
хэрэгтэй” гэжээ. “Юу өргөвөл сайн вэ?” гэж асуухад, тэр эхнэр нь өгүүлрүүн:
‘Өөрт чинь модны жимс арвин буй тул шавтал модны жимс өргөвөл лам
баярлана!” хэмээв. Чингээд тэр худалдаачны ноён бээр шавтал модны
гурван жимс авч, гэнэнд өргөхөөр очихуйд, гэнэн ч маш их баясан таалбай.
Тэгээд гэнэн бээр: “Энэ оронд шавтал модны жимс чухаг хийгээд үнэ
ихтэй болохоор өөрийн ламдаа өргөе!” хэмээн таалж, тэр гэнэнд лам
гэлэнгийн нь нэгэн хуучин бараан хувцас буй тул түүнд өргөхийг,
худалдаачны ноён мэдэж, “Би сайн жимсээ лам танд таалуулахын тулд
өргөсөн билээ. Тэгэхлээр тэр гэлэнгийн тэжээл болгон хайрлан соёрхсон нь
сайн бус аа!" хэмээн өгүүлэхэд, гэнэн өгүүлрүүн: “Миний лам мөн болохоор
түүнд өргөвөөс 10 зүгийн хамаг бурханд өргөгдөх учиртай тул бид хоёуланд
тус ихтэй” хэмээн зарлиглахад, худалдаачны ноён өгүүлрүүн: “Түүнд яаж
итгэх юм бэ?” хэмээн асуув.
Тэр гэнэн бээр худалдаачны ноёныг номхотгох цаг болсныг болгоож,
“Тийм бол би бээр чиний сэтгэлийг итгэмжлүүлье!" хэмээн зарлиг болж, гэнэн
түүнийг дагуулж, эхлээд өөрийн лам номыг өгүүлэгч гэлэнгийн дэргэд очиход
тэр гэлэнгийн урд, өмнө өргөсөн гурван сайн жимс ер хуучирч муудаагүй
байж байхыг үзэв. Тэгээд гэнэн бээр рид хувилгаанаар худалдаачны ноёныг
10 зүгийн бурхны өмнө дагуулан одоход, өмнө өргөсөн шавтал модны гурван
жимс ч бурхан бүрийн урд байж байхыг харж, худалдаачны ноён ламдаа
сэтгэл их итгэмжилж, “Тэр мэт болсон нь та өөрийн лам ямагтад өргөснөөс
болсон буюу? Бусад бээр өргөвөөс ч тэр мэт болох уу?” хэмээн асуухуйд,
гэнэн өгүүлрүүн: “Тэр нь миний ламдаа өргөсөн ямагтаас ч бус бусад бээр
ламдаа өргөвөөс тэр мэт болно" хэмээн зарлигласнаар, худалдаачны ноён
өгүүлрүүн: “Тийм бол би .өргөсөн ч тэр мэт болох уу?” гэж асуухад, Гэнэн
бээр өгүүлрүүн: “Тэр нь худалдаачны ноён чиний өөрийн сүсгээс хамаарна”
хэмээв. Тэгэвч сүсгээс хамаарах ёс нь ямар мэт бэ?” хэмээн айлтгахад,
“Ламыгаа бодитой бурхан мөн гэсэн хуран мэдэл чамд байх аваас болно, тэр
мэт үгүй аваас ламдаа өргөсөн төдийгөөс бус тийн болохгүй” гэж зарлиглав.
Худалдаачны ноён өгүүлрүүн: "Лам гэнэн танд бишрэл, сүсэг
хэмжээлшгүй төрөв. Тийм болохоор би ч гэнэн таныг ламдаа барин
сүсэглэсэн болохоор даган эзлэн соёрх!" хэмээж, урьдын сайн морь хийгээд
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шавтал жимс тэргүүтэн модны сайн жимс алин буйг өргөөд, тахиж үйлдсэн
бээр гэнэн ч үйлийн барилдлага буйг болгоож, дагуулан эзлээд, шавтлын
жимсээр үлгэрлэж, ном номлосноор худалдаачны ноён номд тоосгүй хийгээд
хирээс хагацсан ариун номын нүдийг олов.
Тэгээд худалдаачны ноён үнэнийг үзэж, хутагт болоод, рид
хувилгаанаар арван зүгийн олон бурхны орноор одсон бээр тэр орны бурхан
бүгдийн өмнө урьд өөрийн лам гэнэнд өргөсөн сайн морь хийгээд амар
тэргүүтэн модны жимс буйг харсан бээр “Өөрийн лам тэр гэнэнг бодитой
бурхан” хэмээн үзэхүй сүсэг эдүгээ их арвижиж, арван зүгээр дараалан явж,
энэ насандаа бурхны хутгийг олсон хэмээн алдаршсан болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч өөрт мөрийг эндүүрэлгүй номлосон тэр лам
бурхан бүхний мөн чанарт буюу бурхан бүхэн хурсан чуулган мөн болохоор
түүнд тахилыг өргөвөөс, бас түүнийг баясгаваас бурхан бүхэн баясах ба
түүгээр барахгүй өөрийн тэр ламыг эрдмийн үүднээс бурхан лугаа
адилтгаваас ч ламын талаас зарлигийн ач бурхнаас ч маш их болохоор
урьдын өглөгийн үрээс гарсан өөрт буй бодитой эд юу буй бүхнийг ч дутуу
үгүй өргөх хэрэгтэйгээр барахгүй өөрөө барьсан, эс барьсан хийгээд
сэтгэлээр хувилгасан тахилын элдэв эдээр цаг бүхэнд тахиж үйлдэх
хэрэгтэй.
Бас ламдаа эд таваарын тахил өргөх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 75. Бичнүүд аршид шүтэж, амгалан жаргаланг олсон нь
Урьд Даян хэмээх улсад Лхачэн хэмээх хаан байжээ. Тэр орны хүмүүс
ч бичний маханд дуртай тул бич алцгаадаг ажээ. Тэр үед тэр орны нэгэн ой
шугуйд 500 гаруй бич амьдардаг байжээ. Тэдгээр бич: “Энэ орны хүмүүс
бичний маханд дурлаж, бичийг хайр найргүй алах тул биднийг ч өнө удаан
суулгалгүй ална. Тиймээс эдүгээ өөрийн эрх буй цагт амьд явахын аврал
нэгнийг олох хэрэгтэй байна” хэмээн сэтгэж, тэр хэргийг бүтээхээр
хичээцгээжээ.
Тэр үед бичний орших тэр ойгоос цааш нэгэн бээр орчим газар зүлэг,
хүжсээр чимэглэсэн нэгэн ууланд Намдаг хэмээх улсын Жигмэд гэгч хааны
хөвгүүн гэртнээс гэргүйтэн тойн болж, аглагт бясалгасаар наймдугаар газрыг
олсон бөгөөд Намдаг хийгээд түүн лүгээ хаяа залгаа Даян хоёр орны
төрөлхтөн бүгдийн багш болсон нэг их арш суудаг ажээ.
Бичний хаан болсон нэгэн билигтэн буй тэр бээр аршийг харж, тэр арш
бичний авралд зохистой, үл зохистойг сайтар шинжлээд, магадтай авралд
зохистой болохыг ухааран мэджээ. “Гэвч бичүүд энэ зүгт ирвэл энд модны
жимс нэг ч үгүй тул өдөр бүр холын ой шугуйгаас үр жимс олох хэрэгтэй тул
тэр хооронд анчин алах болно. Тийм болохоор тэр аршийг бидний орших тэр
ойд залруулах арга нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй” хэмээн сэтгээд, анх нягрода
хэмээх модны сайхан өнгөтэй, амтлаг, шим ихтэй, чихэр амтагдсан болц
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сайт нэг жимсийг зууж ирээд, аршийн дэргэд очиж, усаар сайтар угаагаад,
аршийн лагшны өмнө тавиад явжээ.
Арш бээр бич үнэн сэтгэлээсээ өгсөн тэр жимсийг идвэл зохилтойг
мэдэн идэж сайтар цадан, өмнө их хатуужлыг үйлдсэн тул тэр идээний шим
нь тааллаа бясалгалд оруулахад их хэрэгтэй болов.
Тэгээд маргааш өглөө нь ч тэр бичин бээр аршид үзэгдэхээр ганц алд
гаруй зайтай газар жимсээ өмнө мэт тавиад явжээ. Түүнийг ч арш идэж,
түүний маргааш өглөө нь өмнөхөөс нэгэн алдын хол газарт тэр бичин
жимсийг талбиад одвой. Тэгээд өдөр бүр бич жимсийг өөрийн суух газрын зүг
холдуулан, холдуулан талбиж өгөөд, тэр арш ч илт мэдэл бээр бичний буй
газарт очих хэрэгтэйг мэдсэн ч “Бичний оюун лугаа зохилдуулж заларвал
сайн" хэмээн таалж, өдөр бүр жимсийг талбисан лүгээ адилаар цааш, цааш
заларснаар нэгэн цагт нийт бичин оршихуй тэр ой, шугуйд хүрсэн ажээ.
Тэгээд бичнүүд өдөр бүрчлэн сайн жимсийг өргөж, лам аршийг
тахиснаар арш ч таалал нь маш их арвижин баясчээ. Чингээд арш нь хийн
сэтгэлд эрхшээлийг олсон бодисадва мөн тул өдөр бүр бичний хэлээр ном
номлосноор бичний ихэнх нь үнэнийг үзвэй.
Хожим нь нэгэн удаа тэр Лхачэн хаан нөхөд түшмэдийн чуулган лугаа
сэлт ой хөвчид бич агнахаар ирэхэд, бичнүүд айх үгүй, лам аршийгаа
хүрээлж, ном сонсон суухыг харвай. Тэр үед нэгэн түшмэл нэг бич рүү сум
харвахад, тэр бич үнэнийг үзсэн болохоор огторгуйд нисч, элдэв рид
хувилгаан үзүүлсэн бээр хаан нөхөд сэлт онц гайхамшиг төрж, аршид
айлтгахад, арш бээр өмнө бичнүүд амиа аврахын тул элдэв аргын үүднээс
аршийг энэ ой шугуйд урин залсан хийгээд арш ном номлосноор бичний
олонх нь үрийг олсон ёс тэргүүтнийг зарлигласан бээр хаан, нөхөд сэл онц
гайхамшиг төрөөд, хойшид амьтны зүйл хийгээд ялангуяа бичний амийг үл
таслахуй тангаргийг өргөв.
Тэгээд бичнүүд анчны аюул үгүй амгалан оршиж, “Бид энэ мэт амгалан
оршиж буй нь аршийн зарлигийн ач мөн” хэмээн сэтгээд, элдэв модны
жимсээр тахисаар номыг сонссоор тэр ойн бич бүгд үрийг олж, ой шугуй
нэгээс нөгөөд одохын үед огторгуйгаар нисч одохыг хаан тэргүүтэн хот
балгасын төрөлхтөн бүгдээр харж их онц гайхамшиг төрөөд, “Адгуусан
бичнээс нааших бээр энэ мэт рид хувилгааныг олсон тул бид хүмүүн болсон
нь юуны тулд үл олно” хэмээн сэтгэж, аршаас ном сонсож, бясалгаснаар тэр
орны төрөлхтний ихэнх нь дөрвөн үр алин зохистойг олвой.
Энэ үлгэр мэт бид ч Итгэл Лүдүв бээр:
“Элдэв тахил бүгдийг огоот тэвчээд
Энэрэлт ламын тахилыг ариунаар зохио!
Эрхэм багшийг баясгавал бүхнийг айлдагчийн
Эрдэм, бэлгэ билгийг олох болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн ламаас үлэмж тахилын орон бус үгүй
болохоор алин эд таваараар тахиж үйлдвэл тэр агшинд их бардаастай
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буяны чуулган хураан үйлдмүй. Тэр буяны хүчээр бие сэтгэл үйлнээ болох
ба түүгээр барахгүй бодийн сэтгэл хийгээд хоосон чанарын үзэл тэргүүтэн
магад мэдэл хатуу, хүчтэй төрж, тэдгээр амьтанд зоригдохууныг тавьсан
төдийхнөөр оюун тэдгээр номын мөн чанарт бялхтал одох тул бясалгал
онолын эцэст хүрч, хүмүүн оршихуйн гаслангаас нөгчсөн үрийг их түргэнээ
олох хийгээд тэр мэтийн буяны үрийг ч үзэхүй номын амтшилын үр мөн буй.
Өмнө маш ядуу нэгэн байсан ч энэ насанд ертөнцийн орны эд, эдэлбэр
бүхэн ч өөр газар яван хайх хэрэггүй олдох мэтийн ёсоор гарах тул
тэдгээрийг сайтар санахын үүднээс ламыг ёсчлон тахихуй бээр буяныг
хураахад хичээх хэрэгтэй.
Ялгуусан өөр ямагт бээр “Судар"-аас:
“Буяны тийн боловсрол амгаланг шагнан, зовлонг ч үгүй болох
Буян төгөлдөр хүмүүн бээр юу санасан нь ч бүтмүй.
Бусармаг шуламыг дарж, түргэнээ бодийг эдэлмүй.
Буртагт орноос гаслангаас нөгчин, амгалангийн шидийг олно.
Түүний тулд буяныг хураахад хэн бээр болин барих вэ?!
Түйтгэрийг арилгагч рашааны номыг сонссоныг ч хэн болин барих вэ?!
Төрөлхтөн үгүй аглаг орон нэгэнд хэн нэгэн болин барих вэ?!
Төрөлхтний хэргийг үйлдсэн ч хэн нэгэн болин барих вэ?!”
хэмээн номлосон мөний тулд болой.
Бас ламдаа эдээр тахил өргөх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 76. Ядуу гуйлгачин манмо хэмээх тэнгэрийг тахиснаар баян
болж, ном үзсэн нь
Урьд нэгэн гуйлгачин хүмүүний гэрт “Төрсөн тэнгэр” хэмээн
алдаршуулсан Манмо129 гэгч өчүүхэн хүчит нэгэн бирд буй бөлгөө. Тэр
гуйлгачин олсон эдийн дээжийг Манмод өргөж, цаг үргэлжид тахиж үйлддэг
тул нэгэн удаа тэр Манмо: “Намайг энэ гуйлгачин хүмүүн энэ мэтээр цаг
үргэлж тахих тул энэ хүмүүнд нэгэн шид бүтээлийг эс өгвөөс ичгэвтэр болно.
Хэрвээ шид бүтээлийг өргөе хэмээсэн ч би бээр мөхөс дорой, ямар ч хүч
үгүй бөлгөө" хэмээн сэтгэсэн ажээ.
Тэр цагт тэр хүмүүний нэг өлөгчин нохойноос хар зүстэй, маш хүчтэй,
идээ, ундаа идэж цадсаны дараа хойд хоёр хөл дээр зогсож мөргөх
тэргүүтэн онц гайхамшиггай элдэв байдлыг үзүүлэгч хулганаас ч жижигхэн 3
гөлөг гарчээ. Товчилбоос нохойн шинж хийгээд эрдэм бүхэн төгссөн 3
гөлгийг Манмо шид бүтээл болгон өгсөн бээр тэр хүмүүн ч үргэлжид “Энэ
өлөг нохойноос өөртэй нь адил гөлөг гарахаас бус ялгамж гайхамшигтай, энэ
мэт ноттой гарах нь үгүй ч, эдүгээ тэр мэт гарсан нь Төрсөн тэнгэр Манмо
үүний шид бүтээл мөн" хэмээн сэтгэж, эдүгээ өмнөөс ч үлэмж тахиж үйлдэх
болвой.

129 Тө: з т а п т о . Манмо нь нэгэн зүйл тэнгэр зэтгэр
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Тэр үед тэр орны хүмүүс бээр: “Тэр гуйлгачинд тэнгэр бээр өгсөн
гайхамшигтай эрдэнэт 3 нохой буй” хэмээн их алдаршуулсан бээр тэр
хүмүүний оюунд: “Энэ гурван гөлгийг тэнгэр бээр шид бүтээл болгон
хайрласан нь үнэн боловч би өөрөө би ядуу хоол хүнсээр өлсөж доройтохыг
амсан буй атал эднийг яахин тэжээж чадах, түүгээр барахгүй хаан ч булаан
авч мэдэх тул анхнаасаа хаандаа өргөвөл шан хишиг хайрлана” хэмээн
сэтгэж, хаандаа нэг гөлгөө өргөхөд, хаан маш их баярлаж, их шан хишиг
хайрлаад, “Үүнээс өөр байхгүй буюу?” хэмээхэд, тэр хүмүүн “Эдүгээ ч энэ
мэт дахиад хоёр байна аа” хэмээжээ. Хаан ч "Оо тийм бол хоёуланг нь над
өргөтүгэй! Би чамд одоо их сайн шан хишиг өгье" хэмээв.
Тэгээд тэр хүмүүн ч хоёр гөлгөө хаанд өргөж, хаан ч тэр хүмүүнд
гурван их орон шилтгээнийг өгсөн тул ядуу гуйлгачны амьдралаас хагацаж,
их эд баялагтай нэгэн болоод, нэг хэсэг хүслийн 5 эрдмийг эдпэн үйлджээ.
Тэгээд нэгэн удаа тэр хүмүүн: “Өмнө нь их доод гуйлгачин байсан ч эд
баялаг минь тэнгэр лүгээ чацуу болсон нь ер Манмо хийгээд нэн ялангуяа
тэдгээр нохойн ачаар болсон тул тэднийхээ ачийг хариулах хэрэгтэй” хэмээн
сэтгээд, оюун сайт олон хүмүүнээс “Ачийг нь яахин хариулах билээ” хэмээн
асуусан ч “Тэр Манмод залбирал тахил өргө! Нохдод мах тэргүүтэн сайн
хоол өгвөл сайн!" хэмээх төдийгөөс бус өөр олигтой хариу хэлэх хүмүүн
олдсонгүй.
Чингээд "Манмод залбирал тахилыг өргөвөл тэр бээр баярлах боловч
нохдод хаан их хайртай учир мах тэргүүтэн сайн хоолыг алин хүссэнээр нь
өгөх тул би бээр мах өгсөн ч идэхгүй. Ачийг нь яаж хариулдаг юм билээ”
хэмээн сэтгэх бөлгөө. Бас тэр оронд ном номлохдоо мэргэн сайн, бүгдээр
лам багш болгон баригч Чойжор хэмээх нэгэн буй ажээ. Тэр хүмүүн дээр
очиж, ачийг хэрхэн хариулах ёсыг айлтгахад, тэр бээр өгүүлрүүн: “Тэдний
ачийг үнэн сэтгэлээсээ хариулахыг хүсвээс Манмо нь бирд, ноход нь адгуус
тул тэр хоёул муу заяанаас гэтлээгүй учир тэднийг муу заяанаас нь гэтэлгэх
хэрэгтэй. Тэр ч муу заяанаас гэтэлгэхэд номоос өөр тустай зүйл үгүй тул чи
дээдийн номд ариусан сайжрах хэрэгтэй. Чингэвээс сая ачийг нь сайтар
хариулах болно” гэв.
Тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Чингэвээс та надад нэгэн номыг номлож
хайрла!” хэмээхүйд, ном номлогч тэр бээр анх ачийг хариулахаас эхлээд
амьтан бүхэн урьд өөрийн эх болсон ёс тэргүүтнийг дэлгэр номложээ. Тэр
хүмүүн ч тэр номыг заалгаад, бодид сэтгэлийг үүсгэжээ. Тэгээд бодийн
сэтгэл ямагтыг бясалгаснаар хэтэрхий мэдэл төржээ. Манмо ч тэр хүмүүнд
Өөрийн үнэн дүрсээ үзүүлж, бишрэхүйгээр номыг сонссоор тэр Манмо бодид
сэтгэлийг үүсгэжээ.
Тэгээд бас 3 гөлөгт ч ном зааснаар тэр төрлөөсөө гэтлээгүй ч үйлийн
түйтгэр нь нимгэрч, насан егүүдээд, хойд төрөлдөө нөгөөх хааныд гурван
ихэр хөвгүүн болон мэндэлжээ. Мэндэлсэн даруйд тэд эцэг, эхээсээ “Урьдын
бодийн сэтгэлийг үүсгэсэн тэр хүмүүн одоо хаана байна?” хэмээн асуусахад,
тэд ч онц гайхамшиг төрөөд, "Гурван хөвгүүн та нар чинь ямар учир болов?”
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хэмээн асуужээ. “Бид гурав хааны хайртай өмнөх гурван гөлөг билээ”
хэмээлдэв.
Хаан ч их баярлаж, “Тийм бол их сайн хэрэг. Эдүгээ бидэнд 3 гөлөг
үхсэний уй гашууг арилаагүй байтал та 3 хөвгүүн бээр арилгаж өглөө. Эдүгээ
тэр бодисадваг орд харшдаа урин залъя" хэмээхэд, 3 хөвгүүн ч их
баярлацгаажээ. Чингээд Бодисадваг морилон ирснээр, бүгд зүүд мэт урьдын
төрлөө дурдсан бээр баясахуй, уйсахуй төгс хослон гарвай. Дараа нь
бодисадва бээр бодийн сэтгэлээс эхлэн ном зарлиглан туурвисан бээр хаан,
гурван хөвгүүн сэлт бодийн сэтгэлийг үүсгэвэй.
Энэ үлгэр мэт бид ч ламын зарлигийн ачийг гол болгон бүтээл үйлдэж
зарлигийн ачийг хариулах хэрэгтэй ч өөрт соёрхсон эд эдэлбэрийг ч сайтар
өргөөд, ламаа баясган үйлдвээс орчлон орчихуй төрөл тутам бүхэндээ
номын хувьт нөхцлөөр үл ядууран, Хүрдийг эргүүлэгч хаан мэт цог, учрал
хотол чуулган ямар мэт нэгэн буйг ч номын харшлах шалтгаанд өчүүхэн
төдий ч үл одуулаад, эдүгээ номын зохилдох шалтгаан ямагтад хүргэж,
түүнд шүтэж олон шавиа ахуй үес бүхнээ хүрээлүүлэн хураагаад, номыг
номлосон бээр эцэст нь боловсрон гэтлэхийн замд оруулж чадмуй. Нэн
ялангуяа ламдаа тэр мэт өргөсний буянаар мөрийн зорилгыг тэтгэхүйд
бусдаас ч их сайжрах мөний тулд чухам бодитой нэгэн бүтээлийг үйлдэж,
ламдаа эд, эдэлбэрийн тахилыг өргөх хэрэггүй хэмээл үгүй алин зохистой
бодитой элдэв эд баялагаар ёсчлон тахих хэрэгтэй бөлгөө.
Дэлоба бээр Наробад:
“Сайжрахын ёсон бүхнийг дээд болгогч нь
Сартваахь лам чинь билээ Нароба аа!”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой.
Бас ламыгаа эд таваараар тахих хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 77. Барын ачийг эс биширсэн үнэг бусад барсад хорлогдон
доройтсон нь
Урьд нэгэн ой хөвчид нэгэн бар ба түүний шадар ойр бас нэгэн үнэг
буй бөлгөө. Тэр бар бээр гөрөөдийг авлаж, муудаагүй халуун сайн мах
ямагтыг идээд, үлдээж орхисныг өдөр бүр үнэг идсээр амар амгалан амь
зуудаг байжээ.
Тэгээд нэгэн цагт тэр бар үнэгнээс: “Энд гөрөөд цөөрсөн тул өөр нэг ой
хөвч рүү явах хэрэгтэй байна. Чи явах уу?" хэмээн асуужээ. Тэр үнэг “Энэ
бар өөр ой хөвчид очвол тэр газар бар олон байх тул гөрөөдийн махны
үлдэгдлийг ч тэд иднэ. Тэгэхээр надад идэх зүйл олдохгүй. Түүгээр барахгүй
бусад бар намайг ч алахгүй гэх газар үгүй болохоор бар эндээ байвал сайн
хэрэг. Энд бусад бар үгүй тул би үүний үлдвэрийг өмнө мэт эдлэж болно.
Тиймийн тул үүнийг энд байлгах нэгэн аргыг хийе!” хэмээн сэтгэж, үнэг барст
өгүүлрүүн: “Араатны хаан та өөр ой руу явбал тэнд энэрэл нигүүлсэл үгүй,
хүч чадал ихтэй олон анчин бээр өдөр бүр барын арьс авахаар анд гарч, та
нарын овог язгуурыг хөнөөх тул өмнө мэт эндээ байвал аминд өлзийтэй,
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амгалан сууж болно шүү дээ” хэмээхүйд, "Энэ үнэн байна шүү” хэмээн
бодоод, бар өмнө мэт тэндээ сууж байжээ. Тэгээд цаг нэгнээ бар өтөл болж,
үхлийн өвчинд оосорлогдоод, хоолоо ч олж чадахаа байж, 7 хоног голоо
тасартал өлсөхийн зовлонгоор гаслан энэлбэй.
Тэр цагт өмнө нь үнэгний идэлгүй үлдээсэн бага, сага зүйлээр гэдэс
тэжээгч нэгэн хэрээ байв. Тэр хэрээ барыг хоолоо олж чадахгүй өлсөн
энэлэн зовж буйг хараад, өөрийн олсон махны зарим нэгэн өчүүхэн
хэлтэрхийг авчирч, бард өгсөн ч барын ходоод их тул огт цадахгүй болохоор
үнэгэнд: “Тэр бар чамд зарлигийн ач ихтэй билээ. Эдүгээ хоолоо ч олж идэж
чадахгүй, би аль олсноо өгсөн ч тус болохгүй байна. Чи надаас бие бялдар
том, хүч чадал ихтэй болохоор шинэ мах олж, бард өгвөл сайн сан”
хэмээхэд, үнэг өгүүлрүүн: "Хэрээ чи юу хэлнэ вэ? Энэ муу араатан намайг
ачаар тэтгэсэн нь хаа юм. Би харин түүнд ач ихтэй билээ. Тэр өмнө нь өөр ой
хөвч рүү явсан бол одоо эдүйд яаж байх юм. Эдүгээ хүртэл байж буйн сайн
шалтгаан нь миний зарлигийн ач шүү” хэмээж, ганц өмх мах ч өгсөнгүй.
Түүнд барс их хилэгнэж, хэрээнд: "Би чамаас эгээрэх зүйл үгүй ч чи
аль олдсон махаа надад өгдөг зарлигийн их ачтан билээ. Би цаг үргэлжид
энэ үнэгийг махаар тэжээж байсан тул үүнээс ихийг эгээрэх боловч тэр
надад туслах нь байтугай энэ мэтээр доромжилж байгаа болохоор хэрээ чи
өөр ой хөвчид нисч очоод, бидний язгуурынхан олон буй, тэдэнд үнэг бээр
'Энэ мэт үйлдэж буй хэмээн өгүүлтүгэй!” хэмээгээд насан нөгчжээ.
Тэгээд хэрээ өөр ой хөвчид нисэн очоод, олон бар буйг хараад,
өмнийн захиаг дамжуулахад, бар нугууд их хилэгнэж, “Араатны хоёрдугаар
хаан болсон биднийг тэр муу араатны адаг болсон үнэг тэр мэт үйлдэж буй
нь их зохисгүй хэрэг. Эдүгээ түүнийг аминаас нь хагацуулъя" хэмээн сэтгэж,
удалгүй барын насан өөд болсон тэр ой хөвчид гүйн иртэл, тэр үнэг өмнөх
барын махыг идэн суухад, бар нугууд маш их хилэгнэж, тэр үнэгийг шүүрч
аваад, соёогоор махыг хөшигчин хаяж, бас ясыг нь үйрүүлж тамлан алахуйд,
огторгуйгаас Тэнгэр бээр:
"Үйлд тус үл хүргэгч
Үнэхээр муу нөхрийг шүтвэл
Үтэр түргэнээ доройтох нь
Үлгэрлэвээс ойн үнэг мэт!”
хэмээн өгүүлжээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч өөрт лам бээр орчлонгийн зовлонгийн их
далайгаас гэтэлгэхүй гүнзгий хийгээд аугаа их ном олныг номлосон мөний
тулд түүний зарлигийн ачийг өөрт буй эд эдлэлээр тахиж үл үйлдвэл тэр нь
ном хийгээд ном номлооч хоёулын тэргүүнийг доройтуулан муушаахуй их эс
бишрэхүй мөн болохоор тэр мэтийн бодгалийн үндсэнд эрдэм үл төрөхөөр
барахгүй цагаан зүгийг тэтгэгч нийт хүчит сахиус хийгээд ялангуяа нэн үлэмж
алин номлогдохуун тэр номыг залгамжилсан лам нарын мэлмийн өмнө тэр
НОМ хийгээд, тэр номыг баригч төрөлхтөн нүгүүдийг сахих зарлигийн хэргээр
тангаргалсан номыг тэтгэгч чойжин нугууд үл баясаж, тэр өөрт нь элдэв үл
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хүсэхүй нүгүүд болж, амь наснаа тотгор болохуй тэргүүтэн их олон болох тул
тэр ёсыг сайтар санаад, насад ламыг тахин үйлдэхүйд хичээх нэгэн хэрэгтэй.
Жово Адиша бээр ч:
"Энэ насны зовлон урьдын үйлээс болдог, бусад юунаас болох?
Энх амгалан бүгд ламын ачаас болно, ачийг хариулан зохио!”
хэмээн зарлигласан болой. Тэр мэт бид ч өөрт ном номлосон ламдаа
хив торго төдийхөн алиныг өгч чадахгүй ч эдийг бүтээх цагт бодитой эд
алиныг ч хармын сэтгэл үгүй өгөхүй энэ нь эдийг бүтээхүй ёсыг мэдсэн хэрэг.
Эдийг сайтар бүтээхүй нэгийг үйлдвэл ламыг тахихаас үлэмж эдийг бүтээх
тусгай ёс аль ч үгүй, учир шалтгаан алины тулд хэмээвээс энэ насны идээ,
эд эдэлбэр байтугай, үр бурхны хутгийг ч энэ насанд бэрхшээл үгүй амар,
хялбар өгдөг мөний тулд болой.
Заримууд: “Ламдаа нэг лан төдийг өргөвөл эргүүлж лам бээр хоёр лан
хайрлах болов уу?” хэмээн эгээрч өргөх, бас ламдаа өчүүхэн нэг эдийг
өргөж, “Би танд энэ мэтийг өргөсөн” хэмээн хөөрөмсөглөн, тунирхахуй бээр
бие, хэлний элдэв байдлыг үзүүлдэг. Ламдаа өргөхүй нь өөрт шид бүтээл
гарахын учир шалтгаан хэмээн ухамсарлалгүй, “Би түүнд энэ мэтийг өргөсөн
болохоор би түүнд зарлигийн ач их” хэмээн сэтгэж, түүн лүгээ төсөөтэйгээр
"Би түүнээс ном сонсохуйг амслаа” хэмээж, нааш ном соёрхсоны зарлигийн
ачийг санал үгүй, цааш би тэжээгч хэмээгч нь цагийн эрхээр нэн их болсон
тул тэдгээр нь сэтгэл, барилдлага хоёул ариун бус болохоор тус эрдэм
үгүйгээр барахгүй гэм эрүү нь ч маш их их болохоор өөрт хэрэггүй тэдгээр
үйлийг ч эхнээс нь үл өргөвөл сайн болохоор гэм, эрдэм тэдгээрийг сайтар
мэдэхийн үүднээс ламаа тахихад хичээлийг үл султган үйлдтүгэй!
Бас ламыг тахих хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 78. Гуйлгачин эр, эм хоёр үнэн сэтгэлээр ганц муу дээлээ
бурханд өргөж, улмаар архдын хутаг олсон нь
Урьд Содномжав сэлт бээр тахиж, бурхан бээр ном номлохуй үед
нэгэн шарвааг бээр тэр хот балгаст тэгш буянд өөд болоод, бурханд
өргөхүйн сайшаалыг дуурсгавай. Тэр оронд маш ядуу нэгэн эр, эм хоёр буй
ажгуу. Тэр хоёр дундаа ганц муу дээлнээс өөр юу ч үгүй тул гэрийн эзэн хоол
эрхэээр одохуйд, эхнэр нь хувцасгүй болж, чармай нүцгэн хүлээнэ. Харин
эхнэр нь хоол эрэхээр одохуйд эр нь мөн түүнчлэн хүлээн сууна.
Тэр үед тэр шарвааг бээр тэр хоёрын үүдэнд ирээд, тэгш буяныг
зохиохуйг эхнэр нь дуулаад, гэрийн эзэнд “Манай үүдэнд буяны нэгэн сайн
тариалан130 залран байна. Бид хоёр өмнө нь буян хураагаагүй тул эдүгээ энэ
мэт гуйлгачин болсон бус уу? Эдүгээ буяныг эс хураавал хойд насандаа
үүнээс ч ядуу болох тул буяныг хураах шалтгаан болсон нэгэн өглөгийг
магадтай хийх хэрэгтэй!” хэмээхэд, эр нь өгүүлрүүн: “Бид хоёрт нэг муу

130 нэгэн сайн тариалан нь нэгэн сайн буянтан гэсэн үг
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дээлнээс өөр юу ч үгүй, түүнийгээ өргөвөл хоол хайхаар явж чадахгүй шүү
дээ!” хэмээжээ. Эхнэр нь өгүүлрүүн: “Хоол эс олдож үхвэл ч үхэг, эдүгээ ганц
дээлээ өргөе” хэмээж, үүдний хажууд очоод, тэр шарваагд: “Өчүүхэн
хүлээтүгэй! Бурханд нэг хувцас дээл өргөе!” хэмээж, баруун мөрөө
цухуйлгаад тэр хувцсаа өргөхөд, тэр гэлэн: “Чи бодитой гардаж өргөсү!”
хэмээн зарлигласан бээр, тэр эм: “Бид эр, эм хоёрт энэ хувцаснаас өөр
юмгүй эдүгээ нүцгэн тул ичиж, ийн өргөж байна. Аван соёрх!” хэмээж, өөрийн
ганц хуучин хиртэй дээлээ үнэн ариун сэтгэлээр өргөхөд, шарвааг ч
зоригдохууныг сайн хэмээн зохиогоод, Бурханы дэргэд өөд болжээ.
Бурхан бээр хаан тэргүүтэн олон нөхөд сэлтийн дотроос тэр шарваагд
Гэрийн эзэн эр, эм хоёрын өргөсөн хувцсыг авчир!” хэмээн зарлиглахад, тэр
муу хиртэй хувцсыг Бурханд өргөв. Бурхан ч тэр хувцсыг мутраараа сайтар
аван таалахад, хаан, хатан нөхөд сэлт онц гайхамшиг төрөөд, “Хаан
тэргүүтэн бээр сайн хувцас өргөсөн ч мутраар үл таалсан атал эр, эм хоёрын
энэ хиртэй муу дээлийг мутраараа аван таалахын учир шалтгаан юу вэ?”
хэмээн айлтгав.
Бурхан бээр: “Миний харж буйгаар өглөгийн дотроос үнэн ариун цагаан
сэтгэлээр өргөсөн үүнээс сайн нь үгүй” гэх тэргүүтний үүднээс гэрийн эзэн
эр, эм хоёрыг сайшаан өгүүлэн зохиоход хаан, хатан тэргүүтэн маш их
гайхамшигтай болоод, тэр даруйд хааны бүрэн сайн хувцсыг гэрийн эзэнд,
хатны бүрэн сайн хувцсыг эхнэрт нь өргөсний дараа бас маш их шан хишгийг
өргөж, гэрийн эзэн эр, эм хоёр ч тэр даруйд гуйлгачнаас хагацаж, эд баялаг
төгс болжээ.
Ялангуяа эхнэр нь тэр цагаас эхлэн төрөл тутамдаа тэнгэр хүмүүний
сайн шүтээн ямагтыг олж төрөх цагтаа ч биедээ сайн хувцас, чимэгтэй
гарсан ба эцэст нь цагаан хувцастай гэлэнмаа болон төрөхийн үед аяг
тахимлагийн санваар авч, тэр хувцас нь ч эл шар өнгөтэй болжээ. Тэр
мэтийн бага, бага эд тэр мэтийг өргөсний буянаар тэнгэр, хүмүүний сайн
амгаланг олонтаа амссаны эцэст Шагьяамүни бурхан ертөнцөд өөд болохын
үед цагаан хувцаст гэлэнмаа болж, архдын хутгийг олжээ.

§ 79. Прэнданмаа Бурхан багшид цэцэг өргөсний хүчээр Салжал
хааны хатан болсон нь
Түүнчлэн Салжал131 хааны хатан Прэнданмаа ч урьд маш их үгээгүй
унэгэн цэцэг түүгч нэгэн байсан ч хэзээ нэгнээ Бурхан багш лугаа учирч,
нэгэн цэцгийн эрихс өргөөд, иЭнэ насандаа хааны хатан болтугай" хэмээн
ерөөлийг талбижээ.
Хэзээ нэгнээ тэр Салжал хаан түшмэдийн чуулган лугаа сэлт гөрөөс
авлахаар явжээ. Хааны морины жолоо алдуурч, ой нэгээс нөгөөд дамжсаар,
нөхөд хэн ч үгүй, хаан гагцаар болж, эцэст нь хот балгасын ойролцоо
ҮҮсгэлэнгийн цэцэрлэгт хүрчээ.
Тө: дза! гдуа!. Салжал нь Эртний энэтхэгийн нэгэн номт хаан
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Тэр үед Прэнпэнмаа ч үүсгэлэнгийн цэцэрлэгийн нэгэн цөөрмийн
хажууд цэцгийн эрихсийг түүж явжээ. Тэгтэл нөгөө хаан бие нь хөлрөн, хөлс
нь гоожсоор өөд болж ирвэй. Тэр үед морь нь ч алгуурхан явж, Прэндэнмаа
ч хааныг угтаж, мориноос нь буулгаад, цөөрмийн захад лянхуа мэт маш их
зөөлөн гоо гараар хааны биеийг угаасанд, Салжал хаан ч түүнд дурлаж,
хатан болгон өргөмжилсөн бээр Прэндэнмаа ч Салжал хааны тааллыг
хангахуй болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч бага, сага эдээс бусад зүйл үгүй ч ертөнцийн
найман ном хийгээд эгээрэл горь тэргүүтний эрхэнд автагдалгүй ариун
цагаан сэтгэл, барилдлага хоёроор өөрийн язгуурын ламд түүнийгээ сайтар
өргөвөл лам нь бурхнаас ч үлэмж илүү буяны сайн орон мөн болохоор
өргөгдөхүүн эд бага ч өргөөч өөрийн сэтгэл, барилдлага хоёр сайн хийгээд
13 2
„
өргөхүи орны саин тариалан тэргүүтнии хүчээр энэ, хоидын саин чуулган
бүхний нэгэн үндэс тогтох тул хялбарчлахуй хийгээд албархахуйд үл
одуулан, сайн амтат идээ, ундаа ба дулаан хувцас олдсон ч түүнийг ламдаа
өргөх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 80. Райчүн үнэн сүсгээр багшаа баясгасан нь
Урьд Райчүн*133 бээр Богдын дэргэд сууж, увдисыг айлтгаж дуусаад,
голын орноо морилж, Пан орон134 тэргүүтэнд тэгш буяныг зохион явжээ. Тэр
үед нэгэн гэрийн эзэн сайхан хатсан 4 лан борц өргөхөд, Райчүнгийн
таалалд: “Миний ачит Богд шавь нар аглагт зутан ямагтыг зооглох тул энэ
борцыг зориулбал сайн болохоор Богддоо өргөх чуулганыг хураая!” хэмээн
сэтгэж, бусад тэгш буяныг өргөсөн нүгүүдийг ч хувилгаж, борц болгоод,
түүнийгээ талхлан нүдэж, нэг элгэн хүүдий (тулам) дүүргэжээ.
Түүнийгээ авч, хатуужлаас бэрхшээл үгүй, жич бас Богд ламынхаа
суухуй газар руу өргөхөөр өөд болсныг Богд бээр болгоон мэдэж, нөхөддөө
“Өнө удал үгүй шавь Райчүн хөндийн дүүрсэн нэгнийг авч ирнэ” хэмээн
зарлиг болоход, нөхөд нь хоол ундаар цангаж явсан тул их баярлацгааж,
таалалт шавь Райчүн одоо ирэх болов уу?” хэмээн бодоод, өдөр бүр Райчүнг
заларч буй, эсэхийг харуулдан суув. Хэзээ нэгнээ тэр Райчүн нэгэн тулам
үүрээд заларчээ. Өөр бусад юу ч үгүй тул илт мэдэл үгүй нөхөд сэлт нь
“Райчүн залран ирсэн ч өргөл аль ч үгүй байна. Богд лам бээр худлаа
зарлиглаагүй баймаар?!” хэмээж тээнэгэлзэн сууцгаав.
тариалан нь орон гэсэн утга
133 Тө: газ сЬипд. Райчүн нэгэн мэргэн шид бүтээлч. Рачүн Дорждагба бээр Ладод
Гүнтанд I жарны модон хулгана жил (1084 он) лагшин мэндэлжээ. Арван нэгэн
сүүдэртэйдээ Богд Милыг шүтэж, номын хөлд орвой. Энэтхэгт хоёр удаа морилж.
Нароба ба Мидра тэргүүтэн багш нарыг шүтэв. Мажигдүвжал тэргүүтэн олон ламыг
шүтэж мэргэн дандарч болжээ. Бие үгүй дагинасын номын аймгийг суралцаж, Төвдөд
Мила богдод өргөв. Тэгээд Зан орны өмнө, хойт нутаг ба нэн ялангуяа Нял, Лоро
хоёрт сууж, бясалгал бүтээл хийж маш олон дуулал туурвив. Далан найман
сүүдэртэйдээ III жарны төмөр могой жил (1161 он) таалал төгсчээ.
134 Тө: рЬап уи1. Пан орон нь Бутаны газар нутаг
бо
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Чингээд Райчүн нэг их том саванд хоол чанаж, их борц үйж, их амттай
халгайн зутан бэлтгэж, багш, шавь тэргүүтэнд алин хүссэнээр нь өргөсөнд,
багш, шавь бүгдээр их сайн цадан ханажээ. Тэр үед нөхөд сэлт бээр “Богд
бээр өмнө нь шавь Райчүн хөндийн дүүрсэн өргөл нэгнийг авч ирнэ хэмээн
зарлигласан ба таалалт шавь Райчүн заларсан тул өргөл хаа байна?"
хэмээн айлтгахад, Богд бээр “Өгсөн халгайн зутан хэвлийн хөндий дүүрсэн
тэр ээ!” хэмээн зарлиглахад, багш, шавь бүгдээр инээлдэв.
Энэ үлгэр мэт бид ч ламыгаа баярлуулах нэгэн эдийг олвол багш,
шавь хоёр өнө хол байсан ч хатуужлыг тэсвэрлэж, бодитой өөрөө гардаж
ламдаа өргөвөл чуулган маш их ихийг хураах тул тэр мэт өргөлийг өргөх
хэрэгтэй. Хэрвээ хаагдахуун гарч яван өргөж эс чадсан ч өөрийн буй тэр
газраас үнэн зүрхнээсээ ламдаа өргөсөн ч хийн сэтгэлийн эрихийг олсон лам
нарт алин өргөсөн тэр нь бодитой очих болно.
Үлгэрлэвээс:

§ 81. Линчэнрайба багшдаа холоос зутан өргөсөн нь
Данса тил 135 -д Догон Пагмо 136 бүтээлд оршихуй үед хавар цаг
Оглинрайпүг (од дПпд газ рИид) хэмээхүйд бүтээлч Линчэнрайба (дНпд сМеп
газ ра’ бээр халгайн зутан чанаж, зунгааралдсан зутанг огторгуйд цацаж,
Лам Догон их эрдэнэ танаа тахил болгомуй” хэмээн өргөжээ. Тэр үед Догон
их эрдэнэ олон шавь нартаа ном номлож байсан үе тул завьжанд нь сэр
хэмээн наалдсаныг шадар сууж асан Даглүнтаба (з!ад 1ипд 1апд ра) үзээд,
‘Ламын завьжан дээр нэг хөх амьтан наалдлаа” хэмээж, авч хаяхыг
завдахуйд, Догон эрдэнэ бээр “Хаяж хэрэггүй. Хүйтэн өдөр тул Линрай бээр
халуун зутан илгээсэн байна” хэмээгээд, баясгалантайгаар зоогложээ.
Хийн сэтгэлд эрихийг олоогүй нугуудад бодитой тэр мэт үл гарах тул
лам бээр бодитой таалахуй ач эрдэм гарахгүй ч өргөсний тус эрдэм нь ялгал
үгүй болохоор ламд бодитой бус ч гэсэн өөрөө эд, эдэлбэр бүхнийг ламдаа
зориулж өргөвөөс эд, эдэлбэр ямар мэт их чуулганыг энэ мэт өргөсөн ч эд,
эдэлбэр алин буй нугууд огт хорогдох учиргүй болой.
Хэрвээ ламдаа сэтгэлээсээ өргөж, жич өөрөө бээр номыг төгсгөхийн
тухайд эд, эдпэлийн хэрэг гарсан ч ламдаа соёрхлыг айлтгаад, эдэлбээс гэм
үгүй тул тэр мэт үйлдэх хэрэгтэй болой. Тэр мэт эс үйлдвээс өөрөө бэр ч
эдлэж чадахгүй ба бусдад ч өгч чадахгүй тул эд, эдэлбэр ямар мэт байсан ч
өөр хийгээд бусдад алинд нь ч хэрэггүй болохын дээр их хорлолтой болох
нь:

Тө: дс!ап за т1Ы1. Данса тил нь III жарны шороон барс жил (1158 он) Догон Пагмо

Дүба Доржжалбо бээр мутраараа байгуулсан Дагбо зарлиг үндэслэлийн нэгэн хийд
орон.
Тө: 'дго тдо п рЬад т о . Догон Пагмо нь Дагбо зарлиг үндэслэлийн лам Догон
Пагмо Дүба Доржжалбо.
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Миний лам зарлигийн ач төгс аврал итгэл 1000 ухааны түгээмлийн
эзэн Радэн Доржчан Лувсан-Ишданбаравжайбалсамбуу (пл/а здгепд гбо пе
'сбапд Ыо Ьгапд уе зЬез Ьз1ап ра гаЬ гдуаз с!ра1 Ьгапд ро) гэгээн залрахуй үед
Сэрү (зе пл/а)-гийн их мөнгөтэй, найдангуйт нэгэн шавь нас барж, нөхөд нь
хойдын буянд нь зарах гэж мөнгийг нь хайж эс олоод, “Тэр их мөнгөтэй гэж
алдаршсан тул хэрвээ мөнгийг эс олбол нөхөд нь авчээ" гэлцэнэ хэмээцгээж,
Их ширээт Доржчангаас таалан болгоохыг айлтгахад, Ширээт их эрдэнэ бээр
найз нөхдөд нь “Ойр орчмын аль эддээ тэр үргэлж их хайртай байсан вэ?”
хэмнэн зарлиг буулгасанд, нөхөд нь “Үргэлж нэг зуухаа их хайрлаж, арчдаг
байсан” хэмээн өчсөнд, “Тэгвэл тэр зуухыг нь эвдэлж үз!” хэмээн
зарлиглажээ. Тэр мэт үйлдэхүйд зуухны нь дороос хоёр хэмжээт мөнгөн
(хоёр зуун лан) гулдмай гарч, бас Их ширээт эрдэнэд тэр мэт болсныг
айлтгахад, “Тийм болбоос тэр мөнгийг хэн ч эдэлсэн сайн бус тул энэ
мөнгөнүүдийг Жидчү (зку 1с! сЬи) мөрөнд живүүл!” гэж зарлиглажээ. Чингээд
Жидчү мөрөнд хаяж, өөр, бусдад алинд нь ч тус үл болжээ. Тэр шавь ч
мөнгөндөө их тачаасан тул нэгэн гинари болон төрсөн мэт болохоор алинд ч
тачаал үгүй, их, бага, өчүүхэн бодитой эд алин буйг бүгдийг ламдаа
зориулан өргөх хэрэгтэй. Тэр ч шарласан навч, тосны хөгз мэт бус алин
сайнаас сайныг өргөвөл түүнд шүтэн барилдлагын ялгамжтай оньс нэгэн буй
гэж номлосон болой.
Урьд Богд Агваанжамба (де пдад ЬЬапд Ьуатз ра) бээр бүтээлийн эрхт
Гэлэгжамц (с!де 1едз гдуа т1зЬо)-д анх нэгэн чээживчийг өгөн зохиосноор
түүний шүтэн барилдлагыг дагаж, түүнд баримтаг өгөгч хүмүүн олон гарсны
дотроос гүгаг137 өгөгч ч олон гарсан гэдэг. Тэр ч маш их үнэтэй ба сайн ямагт
мөн байжээ.
Бүтээлийн эрхт Лондол лам Агваанлувсан бээр ч Жавгон лам их
эрдэнэ анх золгохуйд зургаан толгой цай өргөн зохиосон бээр хожим нь
түүний шүтэн барилдлагаар өргөл тэргүүтэнд цайны өргөл ямагт их ирж
байжээ.
Түүнтэй төсөөтэйгээр Ширээт их эрдэнэ Доржчан Лувсан-Иш бээр
өмнө өөрт нь Жанжаа гэгээн Ролбидорж138-ийн хайрласан шар болор эрих
байснаа Банчэн богд Балдан-Ишд өргөн зохиосноор түүний шүтэн
барилдлагаар хожим нь ч Нангиад, Монгол тэргүүтнээс болрын зүйлсийг
хэмжээлшгүй өргөөгч нар ч олон гарсан мэт болой.
137 Тө: зки ’дад. Гүгаг нь лагшны хувцас
138 Тө: 1сапд зкуа го! ра’| гёо де. Жанжаа гэгээн Ролбидорж Жанжаа гэгээний
гуравдугаар дүр Ролбидорж нь XII жарны гал тахиа жил (1717 он) Хөх нуурын Долоон
уул гэдэг газар Ойрад Монгол Гүрү Данзингийн хөвгүүн болон мэндэлжээ. Найман
сүүдэртэйд нь Юүндэн хаан урин залж, модон туулай жил Далай лам Галсанжамц
урин залаад Голын орноо морилж номд нэвтэрчээ. Хожмоо Тэнгэрийг тэтгэгч хааны
ширээний ламаар өргөмжлөгдөв. Данжуурыг шинээр орчуулахад ‘зориулсан “Мэргэд
гарахын орон” нэрт толь бичгийг эрхлэн хэвлүүлэв. Данжуурыг монгол хэлнээ
орчуулах ажпыг ахлан гүйцэтгэв. Мөн Ганжуурыг манж хэлэнд орчуулах ажлыг
ахласан билээ. Олон тооны зохиол бүтээл туурвижээ. Даа гүшрий хэмээх цолч
хүртэж байв.
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Түүнтэй адил Богд Мила өлзий хутгийн гэрэл бадарсан зэс тогоо
байснаа Марбо ламд өргөхдөө хоосон өгсөн тул түүний шүтэн барилдлагаар
бүтээлийг зохиох үед амьжиргаагаар их доройтон өлсөхүй болсон ба тэр
ёсыг Марбо лам илт мэдлээр болгоогоод, нулимсаа гоожуулж, жич нэгэн
бэрээгээр гурван удаа дэлдсэний хойно Богд бээр гурван орноо яруу алдар
нь их болсон байна.
Бас Марбо бээр тэр тогоонд тос хайлж дүүргээд, тахилын өргөөнд
тахилын тос өргөснөөр насны сүүлд лагшны нь буян их болсон тэргүүтэн
түүх цадиг олон буй тул тэдний учир шалтгааныг дахин, дахин санаж, үд үгүй
бодит эд юу буйн үүднээс цаг үргэлжид багшийгаа тахилаар баясгахуйд
хичээн үйлдэх хэрэгтэй.

(2а1Ь-2Ь) Хоёрдугаарт,
хүндлэлийг айлтгах нь:

ламын

мутрын

боол

болж,

өргөл

“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Үгээр баясгахын төдийхнөөр юун туслах
Үйлийг биеэрээ эдлэж үйлдэгтүн!
Эм заслыг уншихын төдийхнөөр
Өвчтөн ардад туслах гэж байх уу?Г
хэмээн зарлигласан мэт. Ном алиныг ч хэлээрээ өгүүлэх төдийхөн бус
ямар мэт өгүүлсний утга лугаа тохирсон гарын авлага нэгнийг магадтайяа
үйлдэх хэрэгтэй болохоор дотоод сэтгэлээрээ ламыгаа бурхан хэмээн үзэх
хэрэгтэйгээр барахгүй дараа нь биеийн үүднээс ч ламын мутрын боол болж,
өргөл хүндлэлийг ёсчлон үйлдэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 82. Чойгон хааныг өргөн хүндэлж цэвэрлэгч бээр хаан болсон
нь
Урьд Жиддан (зку1с1 1бап) хэмээх нэгэн орноо Чойгон (сЬоз тдоп)
хэмээх догшин хэрцгий нэгэн хаан байжээ. Түүнд хатан хийгээд түшмэд ч
500 буй. Тэд өдөр бүр хааныг дээшлэх, нойрсох цагт түшмэл, хатад бээр
ээлжлэн хувцас тэргүүтнийг асааж, тайлах хэрэгтэй бөгөөд тэр үед болох,
болохгүй бяцхан зүйлд л хаан их хилэгнэж, алгадаж, бэрээдэх тэргүүтнээр
зодож, нүддэг тул нөхөд сэлт бээр өргөл, хүндлэл үйлдэхэд тун бэрх болж,
ханд өргөл, түүнээс их дургүйлэх болцгоов.
Тэр үед хааны нойрсох өргөөний цэвэрлэгч Гүнгаа (кип бда) хэмээх
нэгэн доголон боол буй бөлгөө. Түүний сэтгэл нь усгал номхон, их хичээнгүй
эгаад хүмүүний номд их хэрсүү, ариун, бусдад бишрэхүй бээр хотол лугаа
эвсэг ажээ.
Тэр ийн сэтгэрүүн: “Хаан нь эрх их, хэрцгий дээрэнгүй тул нөхөд нь
өДөр бүр зовж буй энэ нь сайн бус хэрэг. Би бээр хааны оюун лугаа
тохируулж, өргөл хүндлэлийг ёсчлон үйлдвэл нөхөд нь ч амгалан болно”
хэмээгээд маргааш өглөөнөөс эхлэн, өдөр бүр хааны юу хэмээсэн мэт үйл
бүгдийг нь маш их бишрэхүйгээр бүтээн, хаан ч шөнө их унтахгүй тул тэр үед
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цэвэрлэгч ч унталгүй хамт сууж, хааныг баясгахын арга ямагтыг бүтээхэд,
хаан ч маш их баярлаад, тэр цэвэрлэгчийг их түшмэл болгожээ.
Тэгээд цэвэрлэгч түшмэл бээр хааны өргөл, хүндлэлийг ёсчлон
үйлдсээр байжээ. Энэ үед хаан “Энэ их түшмэл нь өмнө цэвэрлэгч байхдаа
надад ямар мэт үйлдсэнчлэн одоо ч өдөр, шөнө үгүй над энэ мэт үйлчлэх
тул би үүнд түшмэлийн суудлаас ч өндөр нэгнийг өгөх хэрэгтэй ч их
түшмэлийн суудлаас үлэмж нь хааны суудлаас өөр таарах зүйл үгүй. Тийм
боловч энэ орны хаан төрийг эдүгээ би тэтгэсний хойно ч хан хөвгүүд бээр
тэтгэх хэрэгтэй болохоор түшмэлийг хаан болгохгүй.
Бусдын хаан төрийг би эрхшээдгүй тул яая даа байз?!” хэмээн сэтгэж,
сэтгэл нь үл баясахуй болсны хойно биеийн өнгө сүр нь ч буураад ирэхийг
цэвэрлэгч түшмэл мэдэж, хаандаа: “Их хаан аа! Таалал тань амгалангүй
болох тань юу болов? Хэрвээ би хийх зохистой бол хийе!" хэмээн айлтгахад,
хаан өгүүлрүүн: “Ай! Түшмэл чи надад ач ихтэй болохоор над лугаа адил
нэгэн хаан болгох хэрэгтэй хэмээн сэтгэсэн ч тэр мэт болгох газар үгүй тул
би үл баясахуй боллоо" хэмээн зарлиглахад, түшмэл өгүүлрүүн: “Их хаан аа!
Тэрүүхэн төдийхнөөр тааллаа нигүүлсэх бол бас өөр нэг хааны хаан төр
мэтийг олвол тэр цагт надад өгөн өршөөвөл болох тул амгалан сууж,
тааллаа үл алжаатугай!” хэмээн айлтгажээ.
Хаан ч “Тэр түшмэлийн үнэн байна” хэмээн сэтгэж, үл баясах үгүй
болж, хэзээ нэгнээ тэр орны өмнө зүгийн хилэнц үйлдэгч, хүч чадал ихтэй
нэгэн лалын хаан буй тэр бээр түмэн цэрэг дагуулж, Жидан орны Чойгон
хааныг дайлахаар ирэхэд, хүч чадал ч өчүүхэн, цэргийн тоо ч бага болохоор
ялах чадал үгүй ч Чойгон хаан ч харин үл няцахуй бодисадва мөн тул түүний
буян хийгээд ялангуяа цэвэрлэгч түшмэл өмнө нь бодисадва Чойгон хааны
мутрын боолын өргөл, хүндлэлийг ёсчлон бүтээсэн зэрэг үйлийн хүчээр
лалын хааныг нөхөд сэлттэй нь ялж, Чойгон хааны эрхэнд хураавай.
Тэр үед Чойгон хаан маш их баярлаж, цэвэрлэгч түшмэлийг тэр орны
хаан болгон тушаагаад, хаан төрийг тэтгүүлэхээр суулгасан тул их хаан
Гунгаа хэмээх алдартай болжээ. Тэгээд Гунгаа хаан нь арван буяны
шагшаабад сэлтээр хаан төрийг ёсчлон тэтгээд, лал нугуудыг номонд
оруулжээ.
Өөрөө бээр Чойгон хааныг лам болгон шүтэж, бодийн сэтгэлийг
үүсгэжээ. Хоёр хаан бээр харьяат албат арддаа ч өдөр тутам бодид сэтгэл
үүсгэх хэрэгтэй увдисыг аугаа их номлосон бээр тэр хоёр орны олонх
төрөлхтөн бодид сэтгэлийг үүсгэжээ. Тэр бүхэн ч голлон Гунгаа хаан бээр
өмнө цэвэрлэгч ахуй үе хийгээд түүний дараа түшмэл байх цагтаа Чойгон
хааны мутрын боол болж, өргөл хүндлэлийг ёсчлон үйлдсэнээс болсон
байна.
Түүнчлэн бид ч ламдаа угаал өргөх, түрхэх, илэх хийгээд элбэж арчих,
чилээний боолыг ёсчлон үйлдвээс, хэмжээлшгүй нүгэл ч арилан одох ба тэр
ч Шивалха гэгээн бээр:
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“Хилэнцийг тэвчсэний тулд зовлонгүй
Хэрсүү ухаантайн тулд үл баясахуй үгүй
Хиргүй буянаар бие нь амгалан
Хэзээд ухаантан бээр сэтгэл нь амгалан”
хэмээн зарлигласан мэт. Өөрийн үндсэнд хилэнц үгүй бол үр зовлон эс
болох нь шүтэн барилдлагын жам ёс болохоор сайн идээ, ундааг идсэн бээр
өвдөх ба ямар эм өгсөн ч тус болохгүй үргэлжид энэлэгч өвчин мэт нүгүүд ч
арилаад, үндэс нь хилэнц уналаар эс халдварлан газар мөрийн онол ихээр
1 өрөх нь хялбар хийгээд ялангуяа ламыг баясгаснаар үндсэнд ламын
адистид аяндаа ормуй.
“Бодь мөрийн зэрэг” тэргүүтнээс ламыг шүтэх ёсыг ер номын үед
цэвэрлэгч мэтийн сэтгэл хийгээд боол мэт хийгээд хөлгөн мэтийн сэтгэл
тэргүүтэн есөн үлгэрийн үүднээс ламыг шүтэх ёсыг зарлигласан нугуудыг
дурдан үйлдэж, ламын мутрын боол болон бүтээхийг уйсал, алжаал үгүй
үйлд!
Бас ламын мутрын боол болох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс::

§ 83. Тэжээсэн лам Самдансамбуугаа шүтэж, нэгэн өнчин хөвгүүн
дээд хутгийг олсон нь
Урьд нэгэн зэлүүд газрын ой шугуйн аглаг нэгнээ дөрөвдүгээр дияаны
бодит голын тэгш агууллыг олсон бясалгаач гэлэн Самдансамбуу (Ьзат д1ап
Ьгапд ро) хэмээгч нэртэй нэгэн буй бөлгөө. Тэр ямагт тэндээс хот балгас руу
аль зүгт явсан ч олон бээр газар явах тул намар, хавар хоёрт л хот балгаст
тэгш буяныг горилон зохиож, зун, өвөл тэргүүтэнд дияан ямагтыг бясалган
суух бөлгөө. Тэр гэлэн хэзээ нэгнээ хот балгас руу тэгш буяныг авч, тэр
аглагийн орондоо өөд болсон бээр өөр нэг хот балгасаас нэгэн ядуу эхнэр
гурван нас хүрсэн бяцхан нуганыг үүрээд, тэр аглагийн замаар өөр нэг
балгас руу явж байгаад бие нь их алжаасан тул чилээгээ гарган суув.
Тэр үед бяцхан хөвгүүнээ өвөр дээрээ суулгаад, хөхүүлэн байтал
гуйлгачин эхнэрт дээрээс нь гэм гарч (з1епд зкуоп Ьуипд паз), нас баржээ.
Тэр үед хөхөө шимсээр их орилон уйлж буй хөвгүүний дууг тэр гэлэн сонсож,
замаас өчүүхэн хазайгаад, дэргэд нь өөд болоход, нөгчсөн гуйлгачин эмийн
эмгэнэн зовж буй нялх хөвгүүнийг байхыг үзвэй.
Тэгсэн ч хот балгас эндээс их хол бөгөөд бусдад өгөх арга үл олсон
тул их энэрэхүй сэтгэл төрж, тэр хөвгүүнийг үүрээд аглагтаа өөд болжээ. Тэр
хөвгүүн ч гэлэн лүгээ урьдын үйлийн сайн барилдлага буй тул эх нь үхсэн ч
тҮҮнд их баясаж, уйлсан ч үгүй.
Тэгээд гэлэн тэгш буянаар олсон идээнээс тэр хөвгүүнийг арай нэг
өлсгөчихгүйгээр өдөр бүр өгч, өөрөө навч идэх төдий хатуужлаар амьдран
суужээ. Чингээд идэх зүйлээ бараад, хөвгүүнээ дагуулж, хот балгаст тэгш
Ьуянаар өөд болов. Тэр үед их энэрэхүй сэтгэлтэй гэрийн эзэн эр, эм хоёрт
тэр хөвгүүний эх нь нас барсан өмнийн цадиг тэргүүтнийг өгүүлж, “Та хоёр
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энэ хөвгүүнийг тэжээж хүн болго!" хэмээн өгөхөд, тэр хөвгүүн хоцрол үгүй
гэлэнгийн хойноос дагасан бээр ч гэлэн их энэрэхүй сэтгэл төрж, тэгш
буянаар олсон зүйлээ үүрч, өмнөхчлэн хөвгүүнээ аваад, аглагтаа өөд болсон
ажээ.
Тэр хөвгүүн ч 4 нас хүрч биеийн хүчин ч өчүүхэн төдий дэлгэрвэй.
Тэгээд дараалан бие нь том болж, ус авах, түлээ түүх, гал түлэх тэргүүтнээр
гэлэнгийн мутрын боолд маш их хичээнгүйлэхүй болов. Тэр гэлэн ч өглөө,
орой хоёрт буцалсан ус ямагт хийгээд өдөр дунд үндэс, навч тэргүүтнийг
буцалгаж, жаахан гурил тавиад зооглосон бээр дияан ч маш их арвидаж,
далд тэгш агууллыг олсон бээр хоосон чанарыг ч сайтар оножухуй. Тэр
мэтийн тэр аглаг оронд ус чухаг болохоор ус авахаар гурван көрш орчим
газар явах хэрэгтэй тул тэр хөвгүүн өдөр бүр ус авах ба өглөө, оройд ус
буцалгах, өдөр үдийн зоог бэлдэх тэргүүтнээр бие амрахуй үес гарсангүй.
Түүний шалтгаанаар үйлийн түйтгэр нь арилж, гэлэнг лам хэмээн
үзэхүй хуран мэдэл төрөөд, номд маш их сүсэглэхүй болжээ. Тэгээд ном ч
ламыг шүтэж, баясган үйлдэх ямагтад дулдуйдах болохоор ахуй ёсон хоосон
чанараас эхлээд, номыг номлосон бээр залуу хөвгүүн ч тэр даруйд хоосон
чанарыг илтэд оножухуй. Тэгээд залуу ч өмнө өөр ямагт бээр номыг эс
оноогүйн эрхээр орчлонгийн энэ их далайд өөр эрхгүй орчиж, элдэв зовлонг
амсахуй, түүнчлэн амьтан бүгд ч энэ ёсны үүднээс элдэв зовлон амсахуйд үл
тэсэхүй их энэрэн нигүүлсэхүй төрөөд, Богд бээр ч түүнийг удирдахын
үүднээс залуугийн үндсэнд бодийн сэтгэл их эрдэнэ ч төржүхүй.
Тэгээд тэр мэтийн янагуух хийгээд үнэмлэхүй бодийн сэтгэлийн хоёр
дүр ч ламын мутрын боол ямагтыг бүтээснээс гарсныг үзэж, бас дахин
ламын мутрын боол ямагтыг дараалан ариун бус долдугаар газар хийгээд
ариун гуравдугаар газрыг ч илтэд болгоод, аравдугаар газар оршсон бөлгөө.
Тэр үед аравдугаар газар оршсон түүнд арван зүгийн бурхад бээр их гэрлийн
авшиг өргөн зохиосноор тэр орныг таван өнгө төгс гэрлийн тор огоот
хүрээлэх тэргүүтэн онц сонин гайхамшигтай болсон бээр лам гэлэн дияанч
тэр шарвааг архад мөн тул их хөлгөнд сэтгэл эс төрсөн ч өмнө их хөлгөний
сайн зарлигийг олонтаа сонссон тул онц гайхамшигтай эдгээр шинжийг энэ
залууд арван зүгийн ялгуусан нугууд бээр их гэрлийн авшиг өргөсний бэлгэ
хэмээн мэдэж, "Энэ залуу цаг үргэлжид миний боол болох тул өмнө хоосон
чанарыг онохоос бус бусад эрдэм аль ч үгүй хэмээн бодсон ч эдгээр
бэлгэсийг шинжилбэл бодийн сэтгэлийг үүсгэж, аравдугаар газарт оршиж
буй нь дамжиггүй" хэмээн сэтгэж, залууд "Хөвгүүн чи бээр бодийн сэтгэлийг
төрүүлсэн буюу?" хэмээхэд, “Лам таны ачаар төрлөө" гэв. “Тийм болбоос
маш их баясахуйг олов уу?” хэмээхэд, өмнө мэт оллоо гэв. Тэгээд
хоёрдугаар газраас аравдугаар газрыг хүртэл тэр мэт асуухад, тэр бүхнийг
олж, эдүгээ бурхад бээр их гэрлийн авшиг хайрлан зохиосон бээр ч дээд их
гайхамшиг болж, “Хөвгүүн чи өвгөн эцгийнхээ лам бол! Өвгөн би залуу чиний
шавь болъё. Залуу лам бээр өөрийн олсон номоо өвгөн шавь наддаа
заатугай!" хэмээн зарлиглажээ.
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Залуу ч бодийн сэтгэлээс
бээр тэр Самдансамбуу лам
тачаасан бээр нэг хэсэг төрөхүй
мөрд орсон бөлгөө. Тэр бүгд
бүтээснээс гарсан болой.

эхлээд их хөлгөний олон номыг номлосон
ч урьдын чухал амарлингуйн амгаланд
бэрх төдий болсон ч дараалан их хөлгөний
ч залуу ламын мутрын боолыг ёсчлон

Энэ үлгэр мэт бид ч
“Ухаанаар үл чадваас эл
Уламжилж үл чадахуйг үгээр судла!"
хэмээн зарлигласан мэт ламын өргөл хүндлэлийг эдүгээ бие, хэлээр
бодитой үйлдэж чадагч нар арга, башир, худал хуурмаг тэргүүтний эрхэнд
одол үгүй үнэн сэтгэлээсээ ёсчлон бүтээх хэрэгтэй. Эдүгээ бие, хэлээр
бодитой үйлдэж үл чадахуй нугууд ч дотоод сэтгэлээр үйлдэхүй хийгээд жич
бас бодитой үйлдэж чадахуй ерөөл, дуршил тэргүүтнийг үйлдвэл бодитой
үйлдсэн мэт ач эрдмийг олж, тэр сайн сэтгэлийн хүчээр лам бээр ч баяссаар
даган эзлэхүй болохоор анхаарал онолын эрдэм төрөхөд их төвөггүй болно.
Эдүгээ би хийгээд би мэтийн үндсэнд элдэв эрдэм нэг ч төрөөгүй энэ нь
мөрийн үндэс буяны багш садныг шүтэхүй энэ ёс ямарчлан гараагүйгээс
уршигладаг болохоор ертөнц хийгээд ертөнцөөс нөгчсөн эрдэм хэдий чинээ
буй нугуудыг өөрийн үндсэнд илтэд үйлдэхийг хүсвээс ламыг бурхан мэт
шүтэж, мутрын боолын өргөл хүндлэлд хичээн үйлдтүгэй!
Бас ламын мутрын боолыг ёсчлон бүтээх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 84. Мэдогзин бич бээр Жанабира аршийн тулд хатуужлыг эдлэн
тэнгэрт төрсөн нь
Урьд нэгэн ой хөвчид Жанабира Цпау|га) хэмээгч нэгэн арш саатан
суудаг байжээ. Тэр ой хөвчийн эргэн тойрон бүхэнд үр жимс сайт жимсний
мод олонтаа буй агаад Мэдогзин (т е 1од ’с121п) хэмээх бич ч тэдгээр модны
боловсорсон жимсийг эдлэн үйлдэхүй болой.
Хэзээ нэгнээ тэр оронд өдөр шөнө тасралтгүй их цас буусан бээр
модны боловсорсон бүх жимс унаж, цасанд дарагдаж гэнэ. Тэр үед намрын
сүүл сар шувтрах дөхөж, хүйтэн сэрүүний амьсгал орсон тул цас ч эс хайлж,
Мэдогзин бичин бээр жимс олж чадахаа байж амь зуулгаар тасарчээ.
Тэр бичин маш их билиг багатан, тэнэг болохоор үр жимсийг цас
сүйтгэснийг мэдэлгүй, “Энэ арш миний хамаг сайн жимсийг нэг дор идэж,
үгүй болголоо” хэмээн сэтгэж, аршид хилэгнэх сэтгэл төрүүлснийг арш илт
мэдлээр болгоожээ.
Арш "Энэ бич надад хилэгнэсээр өлсөж үхвээс хойд насандаа их тамд
төрж зовох болно” хэмээн сэтгээд, рид хувилгааны хүчээр цас нугуудыг
ганцхан өдөрт хайлуулж, цасны дороос огт муудаагүй шинэхэн жимс гарч
ирэхийг бичин үзэж, аршид буруу үгүйг мэдэж, хилэн нь ч амарлиж, баясахуй
сэтгэлээр олон сайн жимс өргөжээ.
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Тэр үед тэр ой хөвчид цас хайлуулан их үер олонтаа гарсан тул газарт
унасан хамаг сайн үр жимсийг ус тууж, хот балгасын хүмүүс зам хийгээд
усны хөвөө тэргүүтнээс алин хүссэнээр олжээ. Бас хүмүүс бүгдээр их үер
урссан тэр ой хөвчид жимс эрэхээр очиж, ой хөвчид буй үлдсэн үр жимсийг
үгүй болтол түүжээ.
Тэр үед тэр бичин бээр өдөр бүр алин олсон сайн жимсээ аршид
өргөдөг байв. Тэгээд тэр ойгоос нэг ч жимс олдохгүй тул түүнээс өмнө зүгт их
хол орших өөр нэг ойд тэр бичин жимс эрэхээр очоод, өчүүхэн жимс олж
аршид өргөв. Тэр үед бичний хамаг биеийг модны өргөс хатгаж их яршаад,
цус ч их цуврах болжухуй. Тэгэвч бодисадва аршийн мутрын боол болон
үйлсийг бүтээж, чилж зүдрэхийг үл мэдэв. Тэгээд ч бичин өдөр бүр аршийн
хэрэг тус болгон тэр мэт хатуужлыг үйлдсэн бээр биеийн яр шарх ч улам их
болов.
Өлсөн ядарч биеийн тамираа бараад, аршийн дэргэд баяссаар насан
егүүдээд, агшин зуур Гучин гурван тэнгэрийн оронд төрж, цогцсыг нь ч
солонгын гэрэл хүрээлжүхүй. Тэгээд тэр тэнгэрийн хөвгүүн өмнө нь бичний
төрлийг бариад аршид мутрын боолыг бүтээснээр тэнгэрт төрснөө мэдэж,
тэр даруйд тэнгэрийн 500 хөвгүүн лүгээ сэлт аршийн өмнө зочилж, тэнгэрийн
цэцэг хийгээд их эрдэнийн хурыг буулгаж, аршийг тахин үйлдэхэд, арш ч
тэдэнд ном номлосноор бичээс егүүдсэн тэнгэрийн хөвгүүн тэргүүтэн бүгдээр
үргэлжид орсны үрийг олжээ. Бусад тэнгэрийн хөвгүүд бээр ч бичний цогцыг
авч, Гучин гурван тэнгэрийн оронд авчирч, суварга босгон залжээ. Тэр бүгд ч
Мэдогзин бич бээр Жанабира аршийн тулд хатуужлыг үйлдсэнээс болсон
байна.
Энэ үлгэр мэт бид ч бусад алины тулд ч хэдэн зуун хатуужлыг
үйлдсэнээс өөрийн ламын тухайтайд бие, хэлээр хатуужил өчүүхэн төдийг
үйлдсэн нүгүүдийн тус эрдэм бумаар арвидуулснаас ч их болохоор ламын
зарлигийн боол болж, өргөл хүндлэл ямар мэт нэгнийг үйлдэх хэрэг гарах
боловч өөрөө гардаж өргөсөн бээр сан олох мэтийн их баясгалангийн
үүднээс өөрөө энэ мэт үйлийн шалтгааныг гаргах нь маш их сайн хувь заяа
хэмээн сэтгээд бүтээх хэрэгтэй.
Эдүгээ бид ламынхаа тулд бие, сэтгэлийн өчүүхэн төдий үйлийг бүтээх
хэрэг гарсан ч уйтгар хийгээд их алжаан чилэхүй болох нь ламдаа сүсэг
үгүйн шинж мөн амой. Ламдаа үнэн сэтгэлээсээ бодитой сүсэг нэгэн байвал
ламынхаа тулд хатуужил ямар мэт нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй болсон ч алжаан
чилэхийн үэгдэл өчүүхэн ч үгүй байх билээ.
Үлгэрлэвээс:
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§ 85. Дагдүүн-Үү Чойнпагийг шүтсэн нь
Бодисадва Чойнпаг бээр долоон жилийн турш нэгэн хувийн тэгш
агуулалд оршсон бээр бодисадва Дагдүүн-Үү бээр “Чойнпагийг дияанаасаа
босч (дияанаа тайлж гэсэн утгайтай, орч) ном номлох болно” хэмээн таалж,
долоон жил өдөр, шөнө үгүй хоёр явдлаар цагийг нөгчөөсөн ч алжаан
чилэхүй өчүүхэн ч болоогүй мэт бөлгөө.:

§ 86. Сэзүн лам Бром их эрдэнийг шүтсэн тэргүүтэн үлгэрүүд
Бром их эрдэнэ бээр Сэвзүн лам (Ьзе Ы зит Ыа та)-ы г шүтэхийн үед
гал түлэхүй, тариа тээрэмдэхүй, тариа хуурахуй, ус авахуй тэргүүтэн хар бор
үйл ямагтыг зохиосон бээр өвөл цаг усны ваарнаас ус гоожиж, бэлхүүснээс
нь дээш бүх хувцас нь норон мөстөж, хоёр өсгий нь эвэршин шархалжээ.
Түүнийг Жово богд Энэтхэгт саатан морилж байсан ч илт мэдлээр
болгоож, нулимсаа бөмбөрүүлэн, “Сэзүн лам миний Бромоор ямар мэт
хатуужлыг үйлдүүлнэ вэ? Нигүүлсэх сэтгэл байна уу?” хэмээн зарлиглажээ.
Сэзүн ламд бусад бээр өргөсөн морь, луус, эд эдэлбэр тэргүүтэн лагшны
хэрэглэл олон буй бөгөөд тэр газар дээрэмч, хулгайч ч маш их тул Бром
бээр өдөрт нь өмнө өгүүлсэн мэт үйлийг хийж, шөнөд нь лагшиндаа нум,
саадаг тэргүүтнийг зүүж, ламынхаа нойрсох өргөөг олонтаа тойрон
харуулдан зохиох ажээ.
Сүүлд Жово лугаа уулзаад, өмнө тааллын үндсэнд дияан төрсөн ёс
хийгээд Сэзүн ламыг шүтсэн ёс нугуудыг айлтгажээ. Чингээд тэдгээр үйлс
аньстай, эс аньстай болсон нь ямар мэт буй” хэмээн айлтгахад, Жово богд
бээр: “Бусад нугууд аньсанд үл болж, гагцхүү Сэзүн ламыг шүтсэн ёс аньстай
болжээ" хэмээн зарлигласан байна. Бром бээр Жово богдыг "Айрий (тпд а ’
пз)-гаас урин залах замд нэгэн гэрийн эзэн бээр байшингийн дэргэд балчиг
шавар, бузар азарыг овоолсныг Бром тэр даруйд сайтар цэвэрлэж, цагаан
шороо дэвсэн, Жово богдын лагшны өмнө нэгэн мандлыг бэлдэхэд, Жово их
баярлаж, “Надад Энэтхэгт ч чамтай адил нэгэн шавь буй" гэж зарлигласан
хэрэгтээ үгүй гэсэн зарлиг байв.
Жово богд бээр нэгэн удаа заларсан дэвсгэрийн дээр нялх хүүхэд мэт
бага, сага зарим баас хаян зохиоход, Бром их эрдэнэ бээр сүсгээ өчүүхэн ч
буруутгал үгүй “Эдүгээ миний лам үүнийг надад өглөгийн шүтээн болгон
хайрлалаа" хэмээн таалж, түйтгэрэл үгүй зооглон, залгисан бээр түйтгэр
бүхэн арилж, хачирын 18 өдрийн газрын өчүүхэн дүрсийг харахуй хийгээд
чанадасын сэтгэлийн шалтгаан даяарыг мэдэхүй илт мэдэл аяндаа ургажээ.
Түүнчлэн ловон Лүдүв цэрээ хаяхуйд, ловон Нагбоди (пад ро с!Ы)
амаараа зооглосон бээр анхдугаар газрыг олсон тэргүүтэн түүх цадиг олон
буй.
Гэвш Гонбаба бээр ч "Би бүхий л насандаа бясалгал хийж, Бромын
хэлмэрч болж, егзөрийн боол болсон ч эдүгээ анхаарал онол сайн болсон"
гэж зарлиглавай.
ю 121 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Бром бээр ч Жово богд лугаа золгож, Жовог Хүдон (ки з1оп)-гийн их
талд урин залахуй үе хийгээд умраа өргөлийг хураахын үе хоёр төдийхнөөс
бусадад Жово богдыг Ганданд морилохын хооронд хагацал үгүй шүтэж,
Жово богдын мутрын боол болсон учир түүний шүтэн барилдлагаар
гэнэнгийн шүтээнтэй ч шавь нарын ахмад нь болж, Жово богд шашнаа
Бромд тушаасан байна.
Бусад егзөр нар бээр таалалдаа “Жово ажрахаар шашныг надад
тушаан зохионо” хэмээн сэтгэж, Жовог гаслангаас нөгчихийн үед Жово
богдод “Таныг ажрахуйд бид нар хэнд шүтэхийг зарлиглана уу?" хэмээхэд,
Жово богд бээр “Та нар Бромыг шүт!" хэмээн зарлигласан ч егзөр нар бээр
таалалдаа “Бром ба бид адилхан Жовогийн шавь мөн атал Бромыг шүтэх нь
ямар учиртай юм бол" хэмээн сэтгэхүйд, Жово богд бээр “Би бээр Бромыг
шашны эзэн болгон адистидласан” хэмээн зарлигласан тул Ялгуусан Бром
их эрдэнэ хийгээд буяны багш садан Жаюүлба тэргүүтний намтрыг сайтар
санаж, өдөр, шөнө бүхэнд ламын зарлигийн боолыг ёсчлон бүтээхүйд хичээх
хэрэгтэй болой.
(2а1Ь-2с) Гуравдугаарт, зарлигчлан бүтээхүй тахилаар баясган
үйлдэх хэрэгтэй нь:
“Төрөлийн үес”-ээс:
“Тусын хариуд тахилыг үйлдэхийг
Тушаасан үг мэт анхааран автугай!”
хэмээн зарлигласан мэт голлон лам бээр ямар мэт зарлигласанчлан
увдисын утгыг аглаг оронд сууж бясалгахуй бээр анхааран авч, бүтээлийн
тахилаар ламыгаа баясган үйлдэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 87. Балзин уулын хөмгийн могой зэндмэнэ эрдэнээ увдисаар
сольж төрлөө сайжруулсан нь
Урьд Балзин (с!ра1 'ё гт) хэмээх нэгэн уулын хөмөгт сэтгэлчлэн бүтээгч
зэндмэнэ эрдэнэтэй нэгэн хорт могой орогнодог байжээ. Хот балгасын
хүмүүс ч тэр мэт хэмээн ярилцдаг болохоор нэгэн шунал тачаалт хүмүүн “Би
түүний зэндмэнийг авах юм сан” хэмээн сэтгэж, тэр газар очоод, “Хэн увдис
сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ эрдэнийг худалдаж авах хэрэг байна вэ?
Байваас их үнийг өгтүгэй!” хэмээн их дуугаар хашгирсныг тэр могой сонсож,
тэр хүмүүнээс “Увдис сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ гэж юу байна вэ? Тэр
ямар тустай хийгээд ямар үнэтэй юм вэ?" хэмээн асуухуйд, тэр хүмүүн “Энэ
могой тойн болохуй сүсэгт нэгэн шиг байна. Тэр талаас нь хууран эрдэнийг
нь авъя" хэмээн сэтгэж, могойд: “Увдис сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ хэмээх
тэр нь нүд, гарын орон, нүд чих хийгээд сэтгэлийн орон юм. Анх олохуйяа
бэрх ба нэгэн удаа олбоос эл бусдаа булааж үл чадахуй, энэ насны цог
учрал хотол чуулган бүгд ч түүнд шүтэж гарах ба хойд насны амгалан бүгд ч
түүнд шүтэж олох тул хэмжээлшгүй их үнэтэй нэгэн буй. Тийм боловч тэр
мэтийн эрдэнэ нь эл шарын дуазыг барьсан хутагт ямагтад л байдаг. Харин
хутагт нь амьтан бүхнийг ялгалгүй, адгуусныг энэрэн нигүүлсэхүй болохоор
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могой чи ч түүнийг олж болно" хэмээхэд, могой өгүүлрүүн: “Надад буй
сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ эрдэнэ үүнээс элдэв хүссэн зүйл гарах боловч
өдөр, шөнө бүхэнд бусад бээр булаан авах буй хэмээн сэтгэж, надад
амгалан суух үес үгүй болохоор тэр эрдэнийн өртгөнд өргөвөл бусад бээр
булааж авч чадахгүй тэр эрдэнийг би олж чадах болов уу?” хэмээн асуужээ.
Түүнд тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Тийм нэгнийг олж авч болох боловч
увдис сэтгэлчлэн бүтээгч тэр зэндмэнийг олохуйд, 7 хоногийн дотор хүссэн
хэрэг бүхэн гарахгүй. Түүнээс хойш хүссэн хэрэг хур мэт гарах тул чи түүнийг
олохыг хүсч байвал танай үүгээр хутагт заларвал чи түүнд сэтгэлчлэн
бүтээгч зэндмэнэ эрдэнээ өргөөд, залбирлыг тавибал олж болно” хэмээгээд
өөрийн нутагтаа харивай.
Тэгээд тэр могой бээр: “Тэр мэт зэндмэнийг би яавал олох бол оо?”
хэмээн сэтгэх болвой. Чингээд маргааш өглөө нь өмнийн арга баширтан тэр
бээр үс, сахлаа хяргаж, эл шарын хувцас өмсөн, гартаа бадар аяга хийгээд
дулдуй бариад, алгуурхан явах тэргүүтэн амарлингуй, зөөлний дүрээр
могойн буй газар очихуйд, түүнийг могой харж, их баярлаад, өмнө нь очиж,
өөртөө буй зэндмэнэ эрдэнээ аяга тахимлагийн дүр барьсан тэр арга баширт
хүмүүнд өргөн, “Хутагт аа! Энэ эрдэнийг таалаад, надад увдис сэтгэлчлэн
бүтээгч зэндмэнийг хайрлан соёрх!” хэмээн залбирвай.
Арга баширтан өгүүлрүүн: “Энэ эрдэнэ олохуйд бэрх нэгэн мөн ч
чамайг өрөвдөж би өгье” хэмээж, могойн зэндмэнийг аваад, “Тэр мэт бөгөөс
чи сэрэмжтэй байж, бусдад үл алмайран, өөрийн сэтгэлийг харан барьтугай!
Энэ нь увдис сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ мөн болохоор их хэргийг ч бүтээх
болно” хэмээж, могойн өгсөн сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэийг аваад, гэртээ
харьжээ.
Тэр үед могой “Увдис сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ хэмээгч энэ нь нэг
их гайхамшигтай зүйл биш ч өмнийн тэр гэрийн эзэн хийгээд эл шарын
дуазыг барьсан хутагт хоёрын зарлиг тохирон, ялангуяа хутагт бээр
хуурмаггүй тул хэрэг бүтнэ" хэмээн сэтгэж, үүрэндээ очиж суувай.
Өмнө нь зэндмэнийг бусад бээр булааж авах бий хэмээн сэжиглэж,
шөнө нойр нь хүрдэггүй байв. Тэр үед эрдэнийг бусад булаах бий хэмээх
сэжиглэж, харуулдах хэрэггүй болохоор сэтгэл нь амарч, амгалан сайхан
унтаж сэртэл, биед нь их амгалан болж, урьд сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ
буй ч амрахын чөлөө үгүй атал эдүгээ зэндмэнэ үгүй ч амгалан болох нь
увдис сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнийн хүч мөн” хэмээн их баясахуй сэтгэл
төржээ.
Тэгээд могой “Увдис сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ нь өөрийн сэтгэлийг
харах хэрэгтэй" хэмээн сэтгэж, гадагш алгасахуй атгагийг хааж, дотоод
сэтгэлээ харсан бээр урьдын авьяасаар сэтгэлийн амгалан нь тодорч, үл
атгаглахын дияан мэлтэлзтэл одсон бээр сэтгэлийг маш их судалсан
эмгаланаар барьсан амгалан ахуйн бүрэн бэлгэ чанарыг ч олжухуй.
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Тэгээд 7 хоног өнгөрөхүйд тэр дияанаас босч, увдис сэтгэлчлэн
бүтээгч зэндмэнэ эрдэнэд онц гайхамшигтай энэ мэтийн эрдэм буй” хэмээн
сэтгэхүйд, увдист сэтгэл итгэмжлэхүй засвар үгүй их сүсэг төржээ. Тэр үед
могой амарлин ахуйг олсон болохоор илт мэдэл ч урган, урьд өөрт нь увдис
номлооч тэр нь хутагтын бэлгэ чанар үгүй өөрийн нь эрдэнийг булаан авах
гэж хутагтын дүр барин хуурсныг мэдсэн ч “Номлогдохуун тэр увдис нь ном
лугаа тохирсоноор, тэр бээр ямарчлан зарлигласан мэт бүтээснээр амарлин
ахуй тэргүүтэн эдгээр эрдмийг олсон билээ” хэмээн сэтгэж, номд сүсэг
бишрэл нь хэмжээлшгүй төрсөн түүний хүчээр үйлийн түйтгэр нимгэрч, насан
егүүдээд, арга баширтны хөвгүүн болон төржээ.
Тэгээд өмний төрлөө дурдаж, эцэгтээ: “Бидний эрдэнэ хаана байна?"
хэмээн асуухад, эцэг нь өгүүлрүүн: “Ямар эрдэнэ вэ?” хэмээв. Тэгэхэд нь
хөвгүүн: “Өмнө нь та хутагтын дүрийг барьж, номын хоёр үгийг увдис
сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ хэмээн номлоод, булааж авсан тэр эрдэнэ мөн
үү?” хэмээж, өмнийн зэндмэнэ эрдэнийг бариад, эцэгтээ үзүүлэхэд, эцэг нь
өмнө могойг хуурсандаа гэмшиж, бас эдүгээ тэр могой хөвгүүн нь болон
төрсөн болохоор баярлах ч хослон төржүхүй. Чингээд хөвгүүн нь “Аав аа! Та
бүү гэмштүгэй! Та ямар мэт увдис хайрласан мэт би зарлигчлан бүтээсээр
муу заяанаас гэтэлж, эдүгээ таны хөвгүүн болон төрөөд, энэ мэт төрлөө
дурдахуй болсон тул таны зарлигийн ач их билээ. Тэр ачийн чинь хариуд би
ч тандаа урьд олсон увдис нугуудаа дуртайхан номлоё. Та ч хөвгүүн
минийхээ үгчлэн бүтээн зохиотугай!” хэмээж, сэрэмжээс эхлээд, дияаны
увдисыг дэлгэр номлосноор ч “Өмнө өөрөө хөвгүүнээ хуурснаар барахгүй
эдүгээ хөвгүүн нь илт мэдэлтэй тул хөвгүүний зарлиг мэт эс бүтээвэл өөрөө ч
ичгэвтэртэй, хөвгүүн ч үл баясах болно” хэмээн сэтгэж, хөвгүүн ямар мэт
зарлигласанчлан бүтээснээр дияаны олон үүд илт болжээ. Тэгээд эцэг,
хөвгүүн хоёр гэрээс гарч тойн болоод, аглагт бясалгаснаар хоёулаа энэ
насандаа архдын үрийг олсон ажээ. Тэр бүхэн ч өмнө могой бээр хутагтын
ёсыг барьсан тэр хүмүүний ямарчлан өгүүлсэн мэт бүтээл үйлдсэнээс
болсон байна.
Энэ үлгэр мэт бид ч урьдын өглөгийн үр доор тул эдүгээ ламдаа
бодитой эдийн өглөгийг өргөхүй ба жич өөрөө хийгээд лам хоёрын хооронд
хол болбоос бодитой мутрын боол болж, өргөл, хүндлэлийг бүтээж чадахгүй
боловч өмнө лам ямар мэт зарлигласан увдисын утгыг аглаг оронд шинжлэх,
агуулахыг хослон бясалгаснаар анхааран авч, номын нисванисын ерөндөгт
одуулах нэгэн гарваас тэр нь тахилын дотроос зарлигчлан бүтэхийг тахил
хэмээх мөн тул голлон тэр мэт ёсны үүднээс ламыгаа баясган үйлдэх
хэрэгтэй. Тэр мэт болбоос түүнээс үлэмж ламыгаа баясгах аргагүй тул тэр
ямагтыг төвлөрүүлэн үйлд!
Хэрвээ гурван мянган их мянган ертөнц139-ийг сэтгэлчлэн бүтээгч
зэндмэнэ эрдэнээр мэлмэрүүлэн дүүргээд, ламдаа өдөр,. шөнийн 6 цагт
139 Тө: з!опд д зи т з1опд сЬеп роЧ )\д гТеп. Гурван мянган их мянган ертөнц.
"Абидарма”-аас дөрвөн тив, өчүүхэн тив, наран саран, нагчадар сэлт огоот гүйцсэн
ертөнцийн нэгэн мянган орныг ертөнц хэмээдэг бөгөөд тэр анхдугаар мянган мэт
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өргөл өргөхүй хийгээд өөрийн биеийг олон лагчаа тоогоор хувилгаж, өдөр
шөнө алмайрал үгүй ламынхаа мутрын боолыг ёсчлон бүтээсэн ч ламын
ямарчлан зарлигласан мэт сэтгэлийг нисванисын эрхэнд үл одуулан, өөрийн
сэтгэлийг ном лугаа нийлүүлэх нэгнийг эс гарваас лам үл баясах тул голлон
зарлигчлан бүтээхүй тахилаар ламыгаа баясгаж үйлдтүгэй!
Бас ламыгаа зарлигчлан бүтээхүй тахилаар баясгаж үйлдэх хэрэгтэй
нь, үлгэрлэвээс:

§ 88. Бярман язгуурт хатан хааны зарлигийг ёсчлон дагаж, зам
мөрөө ихэд сайжруулсан нь
Урьд Мүчүдзин (т и кбуиё ’ё21п) хэмээгч хаанд бярман язгуурт хийгээд
хан язгуурт хоёр хатан байжээ. Бярман язгуурт хатан нь өнгө зүс гоо
болохоос бус эд баялаг өчүүхэн тул хааныг юу хэлсэн ч тэр мэт бүтээдэг
болохоор хаан маш их баярладаг ажээ. Хан язгуурт хатан нь дүрс
үзэсгэлэнтэй ч өөр хааны гүнж болохоор язгуурын ихэмсэг хөшүүнээс болж,
хаан юу хэлсэн ч хийвэл зохистой үйлийг эс хийн, зохисгүй үйлийг хийх тул
хаан их баясахгүй болж, өмнө нь хан язгуурт хатан нь их хатан, бярманы
язгуурт хатан нь бага хатан байсан ч бярман язгууртыг их хатан болгожээ.
Тэр үед бярман язгуурт хатан: “Миний эцэг, эх их эд баялаггүй ч эдүгээ
намайг их хатан болгож, биед минь хэмжээлшгүй үнэтэй олон сайн чимэг
зүүлгэж, ордны дотоод түшмэд тэргүүтэн хот балгасын ард бүгдээр өргөн
хүндэлж байгаа нь энэ хааны зарлигийн ач. Тэр ч хан язгуурт хатан бид
хоёрын үзэсгэлэн гоо адил ч хан язгуурт хатан хааны охин мөн тул их
баялаг, би баялаг багатай бярманы охин мөн ч хаан надад тэр мэт баясах нь
би бээр хааны зарлигчлан бүтээдэгийн хүч мөн ажээ” хэмээн сэтгэж, эдүгээ ч
хааны зарлигчлан бүтээхийг их хичээжээ.
Хаан ч эдүгээ их баяссан болохоор бярманы язгуурт хатны алдар зүг
бүхнээ түгвэй. Тэр үед бярманы охины хамаатан нэгэн өвгөн бярман буй
бөлгөө. Тэр бээр бярманы язгуурт хатанд: "Чамд энэ хаан их баясдаг ч хан
язгуурт хатан та хоёрт агь хан хөвгүүн үгүй болохоор хаан төр түргэнээ
хоосрох болно. Тэгэхлээр хааны ачийг хариулж, нэгэн нуган хан хөвгүүн
төрүүлэн зохио!” хэмээхэд, хатан өгүүлрүүн: “Ямар арга хийвэл нуган төрөх
вэ?" хэмээн асуужээ. Тэр бярман өгүүлрүүн: “Эсруа нь бярмануудын тэнгэр
болохоор бярманыг Эсруагийн хөвгүүн, бярман эмийг Эсруагийн охин гэдэг.
Тэгэхлээр чи ч Эсруаг зуны 3 сар бүтээж, түүнээс хөвгүүний шид бүтээлийг
эвбал хөвгүүнээ өгөх болно. Чи өөрийн нэр лүгээ зохилдсон үйлд хичээн
зохиотугай!” хэмээжээ.
Хатан ч хаандаа соёрхлыг айлтгаад, вед шашдирын гол сударт
номлосны дагуу зуны гурван сард Эсруагийн бүтээл үйлдэхэд, Эсруа тэнгэр
мянган ертөнцийг хоёрдугаар завсрын ертөнцийн орон гэдэг. Тэр мэт нэгэн мянган
хоёрдугаар завсрын ертөнцийн орныг гурван мянган их мянган ертөнцийн орон
хэмээн номлосон буй.
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өмнө нь ирж,: “Чи шид бүтээл юуг хүснэ?” хэмээн асуужээ. Хатан өгүүлрүүн:
“Тэнгэр ээ! Надад хан хөвгүүний шид бүтээл хайрлан соёрх!” хэмээхэд,
Эсруа өгүүлрүүн: “Тэр нь хаан, хатан хийгээд хөвгүүн болох агь гурвын үйлд
шүтэхээс бус надад түүнийг өгөх хүч үгүй тул өөр нэг шид бүтээлийг өргөе!”
хэмээхэд, хатан өгүүлрүүн: “Энэ гурван мянган ертөнцийн эзэн Эсруа та энэ
төдийхөн шид бүтээлийг өгөх хүч үгүй бол би зуны 3 сард их хэцүү хатуужлыг
бүтээсний үр үл гарах нь ээ!" хэмээв.
Эсруа өчүүхэн ичгэвтэртэй болоод, тэр агшнаа өөрийн орондоо
хүрчээ. Чингээд сэтгэлээ зовнин аргаа барсан байдалтай оршиход, нөхөд нь
Эсруагаас яагаад ийнхүү уйтай буйгийн учир шалтгааныг асуужээ. Эсруа
урьдын болсон хэргийг өгүүлж, "Тэнгэр та нарын дотроос нэг нь насан
егүүдээд, хатны хөвгүүн болон төрөх хэрэгтэй. Хэн төрөхөөр ам авах вэ?”
хэмээжээ. Тэр үед Лодойнинбо (Ыо дгоз зпу1пд ро) хэмээх нэгэн бодисадва
буй тэр бээр хааны хатан хийгээд Эсруа тэргүүтэн үл баясахуй тул их энэрэн
нигүүлсэхүй төрж, Эсруад: “Би хатны хөвгүүн болъё! Тийм хэдий ч би номын
рашааныг олохыг хүсч буй билээ. Галт гуу мэт хаан төрийг тэтгэхийг эс хүсэх
тул Эсруа та тэр мэт болоход минь хамсан зохио!” хэмээн өгүүлэхэд, Эсруа ч
тэр мэт бүтээхээр ам авч, тэр тэнгэрийн хөвгүүн насан егүүдэж, хааны
хөвгүүн болон төржээ.
Тэр үед хааны орд харшид онц гайхамшигтай олон үзэгдэл гарчээ.
Тэгээд сайн бэлгэч бярманаас бэлгийн сайн, мууг шинжлүүлэх болжээ. Тэр
үед Эсруа нэгэн бэлгэч бярманы дүрд хувилж, бэлгэ үзжээ. Тэгээд: “Энэ
хөвгүүнийг 7 нас хүрэхээр тойн болгосны дараа аглагт бясалгахаар
илгээвээс хөвгүүний амь, нас батдан, олон амьтанд туслах юм байна. Хэрвээ
хаан төрийг тэтгүүлэхээр суулгавал сайн бэлгэт хөвгүүний нас ч 7 хоногоос
хэтрэхгүй” хэмээн бэлгэджээ. Хаан, хатад ч хөвгүүнийг үхэхийг үл тэсч, тойн
болгоод, аглагт илгээжээ. Тэгээд хөвгүүн бээр ч урьд насаа дурдаж, өдөр бүр
4 хувийг ёогийг зохиосноор нас нь бага ч бүгд лам болгон барьжээ.
Тэгээд 7 нас хүрэхээр нь дээд огторгуйгаар Эсруа сэлт ирж,: “7
хоногийн дотор Дримэд-Од (6г\ те ё ’оё) хөвгүүнийг дорно зүгийн Дүзийжунай
(Ьс1ис1 г1з1 Ъуипд дпаз) хэмээгч аршаас тойн сахил хүртээж, аглагт эс
илгээвэл лагшин нас нь хорогдох учраас энэ хэргийг эцэг, эх бээр таалбал
зохистой!” хэмээн өгүүлэхэд, хөвгүүн маш их баясаж, хаан тэргүүтэн ч их
гаслангаар нэрвэгджээ.
Тэгээд хөвгүүн бээр ч хаан эцэг, хатан эхдээ соёрхохыг айлтгахад,
эцэг, эх хоёр нь ч арга үгүй болж, нуган хан хөвгүүн лүгээ хамт Дүдзийжунай
аршийн дэргэд хүрч тойн болцгоов. Хот балгасын хүмүүс бүгдээр эцэг, эх,
хөвгүүн гурвыг дагаж, гэрээс гэр үгүй тойн болцгоов. Бүгдээр аршаас увдис
хүртээд, аглагт нэгэн үзүүрт сэтгэлээр бясалгаснаар хөвгүүн ч нэгэн
насандаа их бодисадва болжээ. Эцэг, эх хоёр ч үл төрөхийн номд тэсвэрийг
олов. Бусад нь ч зарим нь бодь сэтгэлийг үүсгэв. Зарим нь үргэлжид оршсон
тэргүүтний дөрвөн үр алин зохистойг олжээ. Энэ бүгд нь голлон бярман
язгуурт хатан хааны зарлигласнаар бүтээснээс гарсан болой.
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Энэ үлгэр мэт бид ч өөрт замыг эндүүрэггүй заасан бэлгэ төгс лам нар
бээр алин номлосон зарлигийг бүтээвэл баярлах хийгээд нэг, хоёр бодитой
үилдэхийн шалтгаан гараагүй ч тэр мэтийн ёсоор лам ямагтыг маш их
баясган үйлдэх ба лам баясваас арван зүгийн ялгуусан бурхад ямар буй тэр
бүгдээр баярлах нь шүтэн барилдлагын жам ёс болохоор тэр буяны хүчээр
сэтгэлийг алинаа зориулсан төдийхнөөр маш их үйлнээ зохистой болж, өнөд
бясалгахуй ба хичээл шамдлыг харгалзалгүй газар мөрийн анхаарал онол
нугууд ганцхан агшинд үндэс тус тусад овоолсон мэт төрж, буяны
барилдлага алин ч маш их дэгжин өсөх мөн бөлгөө.
Бас ламыгаа зарлигчлан бүтээхийн тахилаар баясгах хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 89. Однан хаан Онбо Дондүв тотид сургаал зааж, сайжирсан нь
Урьд олон өчүүхэн хаадыг эрхшээсэн Однан (’ос! зпапд) хэмээгч нэгэн
хаан байжээ. Тэр хаанд хүний хэл мэддэг маш их амгалан өгүүлэгч нэгэн
тоть. тахилын орон болсон нэгэн лам арш ч буй ажээ. Тэр хаан маш их
сүсэгтэй нэгэн тул хоолоо идэхийн үед ламдаа дээжлэн өргөнө. Тэр үед хаан
бас тотиндоо хоол өгдөг байв. Хоол өгөхдөө “Ум аа хум” гэж гурвантаа
өгүүлээд,
“Анх ачит лам аршийгаа тахия аа!
Ахиулан өглөгийн эзэн хаанаа тахия аа!
Адаг сүүлд нь Онбо Дондүв (зпдоп ро боп дгиЬ)-ийг тахия аа!”
хэмээн өгүүлж, хоол өгөөд дараа нь
“Төрлийн шүтээн алиныг авсан түүнд
Төрлийн хязгаарыг эс тэвчвээс бээр
Төвшин сайн заяанд төрөвч хэрэггүй тул
Төрөл үгүй номын лагшныг олох болтугай!”
хэмээгээд хоолоо иддэг болгон сургажээ.
Чингээд Онбо Дондүв хэмээгч тоть ч өлсөх бүрдээ хааны сургасан мэт
үйлдэж, идэх бөлгөө.
Цаг хэзээ нэгнээ тэр Однан хааныг хязгаар орны хүч ихт нэгэн хаан
бээр цэрэг хөдөлгөн дайтаад, их хэнгэргийг дэлдэж, хот балгасын бүх ардыг
°РД харшид чуулганаа хураажээ. Тэр үед хаан ч Онбо Дондүв тотио авч
чуулганд өөд болов. Олон ардын голд Онбо Дондүв тотинд нэг модны жимс
өгөхөд, хаан тотинд өмнө сургасан мэт тэр тоть:
“Ум аа хум” хэмээн гурвантаа өгүүлээд,
“Анх ачит лам аршийгаа тахия аа!
Ахиулан өглөгийн эзэн хаанаа тахия аа!
Адаг сүүлд нь Онбо Дондүвийг тахия аа!”
хэмээн өгүүлж, хоол өгөөд дараа нь
“Төрлийн шүтээн алиныг авсан түүнд
Төрлийн хязгаарыг эс тэвчвээс бээр
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Төвшин сайн заяанд төрөвч хэрэггүй тул
Төрөл үгүй номын лагшныг олох болтугай!”
хэмээн өгүүлж, идэхэд, тэнд байсан бүх хүмүүст онц сонин гайхамшиг
төрж, тотиос энэ шүлгийн утгыг асуухад, "Хаанд айлтга!” гэжээ. Хаанаас
учрыг асуухад “Аршид айлтга!" гэжээ.
Аршид айлтгахад, Арш бээр түүний гүнзгий хийгээд аугаа их утгыг
тайлан зарлиглаж, хаан Однангийн хаан төрийн үйл олон ч ламын
зарлигчлан бүтээснээр тэдний утга нь ил болж, Онбо Дондүв тоть маш
мунхаг адгуус мөн ч хаан хийгээд ламын зарлигчлан бүтээснээр эдгээр нь ил
болсон тул “Та нар юуны тулд ламын зарлигийн ач болгон эдгээр хэргийг
бүтээн үйлдэл үгүй өмнө өөрт чинь ачаараа тэтгэсэн эх болсон хааныг
хорлох сэтгэлээр дайтан ирж байна вэ?” хэмээн зарлигласан бээр төрөлхтөн
бүхний сэтгэл нь урваж, байлдаанаа зогсоож, тэр үгийн утгыг аршийн зарлиг
мэт бүтээснээр олонх төрөлхтөн түүний утгыг ил болгоод, хязгаар орны хаан
ч мэдсэн бээр хилэн нь амарлиж, аршийн дэргэд ном сонсохоор ирж, цэргээ
ч өөрийн нутаг руу буцаажээ. Тэгээд энэ шүлэглэсэн увдисын утгыг
бясалгаснаар үнэнийг үзжээ. Аршид “Гялайлаа!" хэмээн өгүүлээд, Однан
хаан ба Онбо Дондүв тотийн дэргэд очиж, их ачийг нь алдаршуулан магтаж,
номын их яриа хэлэлцэж, өөрийн орондоо өөд болж, олсон тэр номоо олон
арддаа аугаа ихээр номлосон бээр олон ардыг ч боловсрон гэтлэхийн мөрд
зохиожээ. Тэр ч голлон тоть бээр хааны зарлигчлан бүтээсэн ба хаан бээр ч
лам аршийн зарлигчлан бүтээснээс болсон ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч бурхны хутгийг олоход гэтлэхийн хувь лугаа
тохируулан бариад, ариун бүхнийг айлдагчийн бэлгэ билиг хүртэлх мөр
нүгүүдийг өөрийн үндсэнд илт болгох нэгэн хэрэгтэй.
Түүнд мөрийн үндэс буяны багш садныг ёсчлон шүтэж, тэр бээр ямар
мэт зарлигласан зарлигаас давал үгүй алин бясалгагдахуун номын зорилгын
мөр нүгүүдийг шинжпэх, агуулахыг хослон барилдуулж бясалгаснаар
анхааран авч, зарлигийн гурван ач140 лугаа төгс тэр лам ямагтыг зарлигчлан
бүтээхүй тахилаар ёсчлон баясгах нэгэн эс гарваас ламыг шүтэх хийгээд
увдисыг сонсох төдийхнөөр газар мөрд зорчиж үл чадах тул “Билиг
барамидын судрын аймаг их эрдэнэ”-д номлосон Бодисадва Дагдүүн-Үү бээр
хутагт Чойнпагийг шүтсэн ба “Судрын аймаг олонх (тбо збе рба! сбеп)"-Д
номлосон Шоннү Норсон бээр 108 ламыг шүтсэн ёсыг сайтар санаж,
бурхнаас ч зарлигийн ач ихтэй лам буяны багш садан нугуудыг сэтгэл,
барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэж, голлон зарлигчлан бүтээхийн тахилаар
баясгахад төрөлхтний золбоо самбаа алин буйгаар шамдан үйлдтүгэй! Гэвч
сэтгэл, барилдлага хоёрын үүднээс буяны багш садныг шүтэхүй ёс тэр мэт
буй тул шүтэж, оюуныг судлахын хэмжээ ямар мэт буй хэмээвээс тэр мэт
ламын эрдмийг үзэхүй сүсэг хийгээд зарлигийн ачийг даган дурдахуй
140 Тө: Ька’ с!пп д зи т. Зарлигийн ач гурав нь судрын ёсонд суртаал, эш, хөтөлбөр
гурвыг соёрхсон, тарнийн ёсонд абшиг өргөх, дандар номлох, увдис хайрласан гурав
бөгөөд тэр гурвыг нэгэн ламаас олсон ахул зарлигийн ач болно.
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тэргүүтэн сэтгэл, барилдлага; бие, хэл хоёроор ёсчлон шүтвээс алин
шүтэгдэхүүн буяны багш садан тэр ямагтыг бурхан хэмээн хэзээ үзэх
болбоос буяны садныг шүтэх ёсны номын аймагт оюун судласны хэмжээнд
агуулагдах болой.
Тэр ч “Билиг барамидын судрын аймаг их эрдэнэ”-ээс:
“Алимад нугууд багшийг над мэт үз!
Алимад намайг дайсанд сэтгэвээс эл
Ариун бус буруу замд оршигч тэр ард
Апь нь ч намайг үзэхгүй болмуй"
хэмээн номлосон мэт. Ламыг бурханд үзэхүй ч тэр лам ямагтыг гэмийг
таслан, эрдэм бүхнийг төгсгөсөн хэмээн үзэхэд ламыг бурхан хэмээн үзэхэд
оруулахаас бус эдүгээ бид нарт үзэгдэхүй ламын гадаад дүрс тэр ямагт
тэргүүн үснэр лүгээ төгс ба бойвоор ажрахуйд газраас хуруу төдий дээгүүр
хийгээд лагшин, найраг тодорхой төгссөнөөр бидэрлэсэн ба лагшнаас таван
өнгө төгс гэрэл нэг тохой хиртэй цацрах тэргүүтэн ялгуусан Шагьяамүни
бурхны ариун лагшин ямар мэтэд тодорхой үзэгдсэн ч тэр төдийхнөөр буяны
багш садныг шүтэх шүтэх ёсны амтшил эс гарах буюу оюун судлахуй хэмжээ
ба ламыг бурханд үзэхийн хэмжээнд эс агуулагдах мөн амой.
Тэр мэт гадаад лагшны байдал үзэгдэхийн төдийд лам тэр ямагтыг
гэмээ баран, эрдэм лүгээ төгссөн хэмээн үзэхүй магадлагаа үгүй,
үлгэрлэвээс:

§ 90. Хутагт Нэрвайгийн зарлигийг дагаж, Чивэлт шулам Бурхан
багшийн дүрд хувилсан нь
Урьд Хутагт Нэрвай141 нь өөрийн шавь нарт ном номлосноор архад
шавь нар ч олон гарчээ. Тэнд 60 алд нэгэн агуй байжээ. Архдын хутаг олсон
шавь бүр нэг 4 хуруу ёст мод142 тэр агуйд хаяснаар, эцэст нь тэр агуй ёст
модоор огоот дүүрсэн ажээ. Ер Бурханыг гаслангаас нөгчсөнөөс хойш ном
номлож, олон архдыг төрүүлсэн хүмүүн Нэрвайгаас өөр гарсангүй. Тэр
шалтгаан нөхцлөөс болж, Бусдын хувилгаан үйлдэгчийн эзэн143-ий эзэн
тэнгэрийн хөвгүүн Чивэлт шулам үл баясаж, хутагт Нэрвай шавь нартаа ном
номлох үед шавь нарын нь өмнийн огторгуйд алтан цэцгийн хур буулгасан ба
бас соёо бүрээр угаалын цөөрмөөс алтан элс дэлгэн авсан зургаан соёо
лУгаа төгс маш цагаан заан; жич бас галбарваасан мод, сэтгэлд зохистой
элдэв шувууд, охид тэргүүтнийг хувилгаж; номын тотгор үйлдэхэд шавь нар
нь тэдгээрт сэтгэл нь алмайрч тэр цагт үрийг ологсод нэн их гарсангүй.

т
Гө: 'рбадз ра пуег зраз. Хутагт Нэрвай нь Бурхан багшийг гаслангаас нөгчсөний
Дараа шажны дамжпага баригчдын нэгэн
Тө: 1зЬи1 зЫпд. Ёст мод, бодуур нь санаа номын зүг ба бус зүгийн тоог барин
уштдэх бөгөөд хуврагийн тоо олон, цөөнийг мэдэх модон
Тө: дгбап 'рбги! ёЬапд Ьуес! бусдын хувилгаан эрхлэгчийн эзэн нь чивэлт шулам
141
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Тэр үед Нэрвайгийн дэргэд байсан нэгэн өлөгчин нохой бээр ч номын
дуу сонссоноор үйлийн түйтгэр нь нимгэрч, насан егүүдээд, ном сонссоны
буянаар хойд насандаа Бусдын хувилгаан үйлдэгчийн нутагт тэнгэрийн
хөвгүүн Чивэлт шулам лугаа хамт тэгш эдлэхүй их хүчит Тэнгэрийн хөвгүүн
болон төржээ.
Тэр үед Чивэлт шулам бээр: “Надтай хамт явахуй хүч ихт энэ
Тэнгэрийн хөвгүүн юуны хүчинд шүтэж, энэ орон төрсөн юм бол доо?” хэмээн
сэтгэж, илт мэдлээр шинжилж, Нэрвай ном номлосныг сонсож, түүний тус
эрдмээр энэ оронд төрснийг мэджээ. “Нэрвай бээр ном номлохуй номын дуу
сонссон төдийхнөөр өлөгчин нохойн үйлийн түйтгэр арилж, надтай хамт
явахуй их хүчит Тэнгэрийн хөвгүүн болон төрсөн энэ мэт болсон тул эдүгээ
Нэрвай бээр ном номлоход нэгэн тотгорыг эс үйлдвээс миний язгуур
доройтох болно" хэмээн сэтгэж, ном номлож буй Нэрвайгийн дэргэд Чивэлт
шулам сэтгэлд зохистой Хурмастын дүрээр хувилж, тотгор хийхээр очжээ.
Тэр үед хутагт Нэрвай бээр ч Чивэлт Тэнгэрийн хөвгүүн урьд нь элдэв
аргын үүднээс номын тотгорыг үйлдсэнээр барахгүй эдүгээ тотгорлохыг
зорьж ирснийг болгоож, урьдын ном сонссоны нөхцлөөр насан егүүдсэн
өлөгчин нохойн хүүр байсныг дияаны хүчээр сэтгэлд зохистой цэцгийн эрихс
болгон адистидлаад, Чивэлтийг Хурмастын дүрд хувилсныг мэдсэн ч
мэдээгүй дүр гаргаж, Хурмаст юм шиг үзэж, “Тэнгэрийн эрхт144 энд өөд
болсон нь сайн байна” хэмээх тэргүүтнээр элдэв баясахуй байдлыг
үзүүлсний эцэст урьдын өлөгчин нохойн хүүрийг адистидласан цэцгийн
эрихсийг түүний бэлхүүсэнд хүртэл унжсан, хүзүүний чимэг болгон өргөжээ.
Чивэлт ч түүнийг нохойн хүүр хэмээн эс мэдсэн тул "Өмнө нь тэнгэрийн орон
тэргүүтэнд байдаггүй онц гайхамшигтай цэцэг байна” хэмээн сэтгэж, тотгор
хийх цаг ололгүй маш их баясан бишрэхүй байдалтайгаар яаран Бусдын
хувилгаан үйлдэгч орондоо очжээ.
Тэгээд хутагт Нэрвай бээр урьдын дияаны зоригдохууныг хураагаад,
цэцгийн эрихсийг эвдэн, хаяхыг хүссэн ч хаяж болдоггүй, тэсвэрлэхийн
аргагүй маш муухай үнэртэй нохойн үхдэл болгон адистидлажээ.
Тэр муухай үнэрээс болж тэнгэрийн нөхөд бүгдээр бөөлжис цутган, их
айж өөр тийш зугтан одож, Чивэлт гагцаар хоцоржээ. Тэр үед Чивэлт шулам
маш их зовж, эс баясахуй болсон бээр тэр нохойн хүүрийг хаяхаар туурвисан
ч Нэрвай хутагтын дияаны хүчээр өчүүхнийг ч хаяж эс чадаад, Хурмастын
дэргэд очоод, авч хаяхыг гуйсан ч Хурмаст бээр: “Энэ нь хутагт Нэрвайгийн
дияаны хүчээс болсон тул хаяж үл чадна” хэмээн өгүүлжээ.
Дараа нь Эсруа тэнгэрийн дэргэд очсон ч “Хаяж чадахгүй” хэмээхүйд,
Эсруад “Тэгвэл одоо яавал хаяж чадах бол" хэмээн өгүүлэхэд, Эсруа
өгүүлрүүн: "Энэ нь хутагт Нэрвайгийн дияаны хүчнээс болсон тул хутагтад
өөрт нь хүлцэл айлтгаад, залбирал тавин гуйваас авч хаяж лавтай чадна.
Өөр ямар ч аргагүй тул авч хаяж чадахгүй” хэмээжээ. Тэгээд арга барагдаж,

144 Тө: 1НаЧ с!Ьапд ро. Тэнгэрийн эрхт нь Хурмаст тэнгэр

во 130

сн

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Эсруагийн хэлсэнчлэн Нэрвайгийн дэргэд очоод, хүлцэл айлтгаж, “Авч
хаяач!” хэмээн залбирал тавихад, Хутагт нь гагц хүүгээ эх нь энхрийлэх мэт
амьтан бүхнийг даган энхрийлж, бүхэнд их нигүүлсэхүйг алагчлал үгүй
үзүүлдэг болохоор гэгээнээр болгоогоод, нохойн үхдэлийг үзэгдэхгүй болгож,
тэр Чивэлтийн цаг үесийн тэр хэцүү зовлонгоос нь амсхийлгэн зохиожээ.
Тэр үед хутагт Нэрвай бээр Чивэлтэд: “Тэнгэрийн хөвгүүн чи өмнө нь
Бурханы лагшныг бодитой үзсэн тул их сайн хувьт бөлгөө. Би Бурханы
сургаалийг дагагч төдийгөөс бус Бурханы гэгээнтэй бодитой золгоогүй
болохоор доорд хувьтан тул чи бээр надад өмнө Бурханы бодитой лагшин
ямар мэт байсныг рид хувилгаанаар үзүүлтүгэй!” хэмээн зарлиглахад,
Тэнгэрийн хөвгүүн өгүүлрүүн: “Тэр мэт болбоос би бээр Бурхан лугаа өнө
удаан байсан тул нягтад мэдмүй. Би бээр Бурханы бодит лагшин ямар мэт
байсан тэр мэт нэгнийг үзүүлэхэд Хутагт надад бүү мөргөтүгэй! Хэрвээ
мөргөвөл би өнө удаан зовох болно” хэмээн өгүүлээд, рид хувилгаанаар
Тэнгэрийн хөвгүүн өөрийн биеийг алтан өнгөтэй, нэгэн тохой гэрэл цацарсан
тэргүүн нь үснэр төгс, мутар, бойвын алганд хүрдний бэлгэ лүгээ төгс
тэргүүтэн товчилбоос Бурханы бодит лагшин ямар буй түүн лүгээ адил
нэгнээ хувилахад, тэр даруйд хутагт Нэрвай дээш ухасхийн босч, мөргөл
зохиосноор ганцхан агшинд бурхны тэр дүр үзэгдэхгүй болж, Тэнгэрийн
хөвгүүний биед хувирчээ. Тэр үед Тэнгэрийн хөвгүүн бээр: “Хутагт аа! Надад
бүү мөргөтүгэй! хэмээн өгүүлсээр атал мөргөсөн нь маш их муу байна”
хэмээн өгүүлжээ.
Тэр үед Хутагт өгүүлрүүн: “Би чамд мөргөсөн бус, Бурханы лагшинд
мөргөсөн билээ” хэмээн зарлигласан ажээ. Тэр үед Тэнгэрийн хөвгүүний бие
хутагт Нэрвайд Бурхан багш Шагьяагийн чадагчийн бодитой лагшин ямар
мэт буй түүн лүгээ адилхан харагдсан ч тэр мэт харагдсан төдийгөөс бус
түүнд оршихуй тэнгэрийн хөвгүүн Чивэлт шулам нь гэмээ баран, эрдэм бүхэн
лүгээ төгссөн Бурхан багш Шагьяагийн чадагчийн бодитой лагшин биш ажээ.
Түүнтэй адил нэгэн нь:

§ 91. Гаржал хоньчин ганарийг тахиж, шид олоод, их хэлмэрч
Ринчэнсамбуугийн сүрд дарагдаж үхсэн нь
Урьд Аарийгийн нутагт Гаржал (бкаг гдуа!) хэмээгч нэгэн хоньчин
байжээ. Түүний хонь хариулдаг нэгэн ууланд их том агуу байж гэнэ. Тэр
агуйд бас их том биетэй бирд гинари байдаг юмсанж. Тэр хоньчин өдөр бүр
өөрийн авч явсан гурилыг идэх үед нэг хэсэг гурилыг таслаж, дээж болгон
аваад тэр агуйд тавьж, гинарид өргөдөг байжээ. Тэр гинари идээнд их
найдангуйт тул шувуу, хулгана тэргүүтэн бээр идэж эс чадаад, ялзарч,
өмхийрснийг ч эс эдлэх мөний тул эцэст нь тэр агуй гурилаар огоот дүүрсэн
үед, тэр гинари хоньчинд их баярлан онц гайхамшигтай болж, түүний ачийг
хариулахын тулд бодитой биеэ үзүүлж,: “Чи бээр надад тэр мэтээр тахил
Үйлдсэн тул түүний ачийн хариуд шид бүтээл нэгнийг өргөе! Чи ямар мэт
шид бүтээлийг хүснэ вэ?” хэмээн асуужээ. Тэр хоньчин ч их хүсэлтэн нэгэн
мөн болохоор “Тийм болбоос чи надад шид болгон миний энэ биеийг Бурхан
хг> П 1 см
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Шагьяагийн чадагчийн лагшин лугаа адил тэргүүн нь үснэр төгс таван өнгийн
гэрлээр хүрээлсэн, явахын үед ч огторгуйд гэрлийн солонго хатган явах,
үнэн үгийн бүтээж, арвис тарни тэргүүтнийг ч төрвөл үгүй туурвиж чадах
нэгнийг соёрхон хайрла!" хэмээж гэнэ.
Тэнгэр ч түүний хэлсэн мэт түүний биеийг Бурханы лагшин лугаа адил
өдөр, шөнө бүхэнд таван өнгийн гэрлийн солонго тэргүүний дээр оршоож,
явахын цагт огторгуйгаар одохуй, хэлээр ч арвис тарнийг туурвиж чадахуй,
эдүгээ “Тогтоолын хураангуй” 145 судрын дотор буй Улаан зэс хоншоорт
тэргүүтэн олныг туурвигч болгож өгчээ.
Тэр цагт Аарийгийн ихэнх хүмүүс түүнд мөргөж, их бишрэхүй бээр
тахиж үйлдэх амуй. Бүх хүмүүс түүнийг бурхан хэмээн үздэг, тэр ч өөрийгөө
бурхан гэдэг ажгуу. Цаг хэзээ нэгнээ их хэлмэрч Ринчэнсамбуу146 Энэтхэгт
бясалгал хийж, өөд болон залрахад Гаржал хоньчин огторгуйгаар одож
байсан ба хоёул өөр, зуураа уулзалдаж, хэлмэрч Ринчэнсамбуу нь
бодисадва хутагт Юүлхоржон (уи1 'кЬог зкуопд)-гийн хувилгаан мөн тул
түүний сүр хүчийг үл тэсвэрлэсэн бээр хоньчин Гаржалын хүчин доройтож,
огторгуйгаас унаж үхсэн ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч ламыгаа бурхан болгон бясалгах үед дотоод
эрдмийн үүднээс ламыг бурхан хэмээн бясалгахаас бус ламын лагшныг
бурхны лагшин ямар мэтчилэн магадтайяа бясалгах хэрэггүй болой.
Бас анхны үйлчин бид бээр өөрийн ач төгс язгуурын ламын мөн
чанарыг бурхан Шагьяагийн чадагчийн лагшны байдлаар бясалгахад
зоригдохуун урган, амгалан ба гэмийг атгаглахын оюун төрөхөд бэрх
болохоор дүр байдлыг ч тэр мэт бясалгах хэрэгтэй. Хэрвээ тэр мэт бясалгах
цагт тэр мэтийн бүтээлч түүнд язгуурын лам тэр ямагтыг ямар мэт
бясалгасан мэт бурхны лагшны байдал тодорхой нэгэн үзэгдсэн ч тэр
төдийхнөөр ламыг бурхан хэмээн агуулж чадахгүй бөлгөө. Тэр мэт үзэгдэл
төдий нь дээр өгүүлсэн мэт зай, тарни, дияаны хүч хийгээд шулмын рид
хувилгаанаас ч гардаг мөний тулд болой. Тэгэвч ямар мэт бэ? хэмээвээс
бүтээлч бээр ямар мэт бясалгах цагт ламын гадаад лагшин төрх ямар мэт
бясалгахуй бурхны лагшны байдал тодорхой ургаж ч болно, ургахгүй ч байж
болно. Дотоод гэм бүхнийг баран, эрдэм хотол төгссөний үүднээс бурхан
лугаа адилаар барахгүй, өөрийн талаас бурхнаас ч зарлигийн ач нь их

145 Тө: дгипдз Ьзёиз "Тогтоолын хураангуй” нь Бас Сундуй ч гэдэг.
146 Тө: 1о сЬеп пп сЬеп Ьгапд ро. Их хэлмэрч Ринчэнсамбуу нь I жарны өмнөх 69
дүгээр шороон морин жил (958 он) Аарийгийн Гүгэ хааны газрын хуваарь Вамрадна
гэдэг газар Лха Иш-Одын хөвгүүн болон мэндэлжээ. Гурван сүүдэртэйдээ тойн болов.
Арван долоон сүүдэртэйдээ Энэтхэгт морилж, арван жилийн туршид суун, Жово,
Нароба тэргүүтэн далан таван хэлмэрчийг шүтэж, судар, дандар ухааны орон бүрт
нэвтрэн мэргэн номт болжээ. Шажны хойт дэлгэрэлтийн үеийн шинэ орчуулагч нарын
эхэн болсон ажээ. Судрын аймгийн арван долоон шүн, авидармын гучин гурван шүн,
дандар үндэслэлийн зуун найман шүн тэргүүтэн Энэтхэгийн олон номыг төвд хэл рүү
орчуулжээ. Хятад хэл рүү ч ном орчуулж байв. Энэ их хэлмэрч I жарны модон хонин
жил (1055 он) таалал болжээ.
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хэмээх засвар үгүй нэгэн сүсгийг сэтгэлдээ хэзээ төрүүлбээс буяны багш
садныг шүтэхүй ёс буюу өөр алдар нь гүнзгий мөр ламын ёог, ламыг бурхан
хэмээн бясалгах бясалгал өчүүхэн төдийг мэдсэн болох буюу түүнд оюуныг
өчүүхэн судлах хэмжээ ба шинжид агуулагдах мөн болой.
Бас зарим нэгэн сүсэгтэнд өөрт ном номлосон лам нугуудыг дотоод
(эмээ баран, эрдэм бүхэн төгссөний үүднээс бурхан хэмээн үзэхээр үл барам
гадаад лагшин ямагт нь ч бурхан Шагьяагийн чадагч тэргүүтний дээдийн
хувилгаан лагшин байдал ариун ургасан байдаг буй. Тэгээд урьдаас ч буяны
багш садныг шүтэх ёс сайн болохоор тэр мэт үзэхүй бүтээлч бээр түүнд
магадтай их хөлгөний их чуулганы нэгэн мөрийг олох хэрэгтэй мөн болой.
Түүнчлэн бусдад өмнө мэт өөрт ном номлосон лам нар хувилгаан лагшнаар
ургахгүй эдийн лагшин Очирдарийн байдлаар ургадаг буй.
Тэр нь өмнөөс ч буяны багш садныг шүтэх ёсон сайн болохоор тэр
мэтийн бүтээлч нар нь магадтайяа маш их баясгалантай анхдугаар газрыг
олох хэрэгтэй буй. Түүнчлэн арван газрын хооронд буяны багш садныг
шүтэхүй ёсонд анхаарал, мэдлийг их арвижуулан одуулах хэрэгтэй.
Буяны багш садныг шүтэх ёсонд мэдэл эцэстээ хүрвэл бурхан болохуй
цаг сацуу болно. Тэр үед өмнө нь өөрт ном номлосон багш нарыг эдийн
лагшин тэргүүтний байдалд ургуулал үгуй тод гэрэл номын лагшны байдалд
ургуулах болой. Түүнээс эхлээд ламдаа гэмийг атгаглахын оюун хаагдаж,
ламын эрдмийг үзэхүй сүсгийг өнцөгт нь бясалгах хэрэггүй ч ламын
зарлигийн ачийг даган дурдаж, өмнө өөрт ном номлосон лам нар энэрэн
нигүүлсэхүй ба ерөөлийн эрхээр ариун хийгээд ариун бус лагшны
байгууламж ямар мэт нэгнийг үзүүлсэн ч тэр ямагтын өмнө өдөр шөнийн
зургаан цагт өөд болж, хэтэрхий гайхамшигтай болсон тахилын элдэв эдээр
тахихад хичээн үйлдэх хэрэгтэй мөн болой. Бас буяны багш садныг шүтэх
ёсны мэдлийг сайтар гаргасан зарим нэгэн төрөлхтөн нь Адиша богд бээр:
“Энэ насны амгалан, зовлон урьдын үйлээс гардаг тул
бусдаас үл амсмуй.
Энх амгалан бүгд ламын адистидаар болох тул
ачийг нь хариулан зохио!”
хэмээн зарлигласан мэт. Амгалан, буян бүгд хийгээд түүгээр барахгүй
сав, шимийн уул, хүрээ, байшин, гэр, ор, дэвсгэр сэлт бүгд ч ламын ачаас
гардаг буюу ламын ариун хувилгаан болон харагддаг тул тэдгээрийг гар,
хөлөөр өргөх, агуулах тэргүүтнийг ч үйлдэж үл чадахуй анхаарал урган,
түүнчлэн хувцас ба идэх, уух тэргүүтнийг ч лам хэмээн санасанчлан бид
ямагтыг халуун, хүйтэн, өлсөх, ундаасахуй тэргүүтний зовлонгоос аврахын
тулд дулаан, зөөлөн хувцас, амтат идээ, ундаа тэргүүтний байдлыг үзүүлсэн
мөн хэмээн сэтгэж, тэдгээрийг эдлэж чадахгүй ч бас байдаг.
Тийм боловч тэдгээрийг бишрэхүй ламын ёог түүний адистидаар цаг
бүхэнд идээ, ундаагаар хоосрохын зовлон гарахгүй болой. Тэдгээр ч шавь
өөрийн сүсэглэхүй сэтгэлээр тэр мэтэд сүсэглэсэн төдий бус адистидтан лам

ю 133 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

бээр сав төгс шавийн хэрэгт магадтайяа бодитой оршин; идээ, хувцас
тэргүүтний тийн хувилгааныг зохиох мөн ажгуу.

§ 92. Аливаа зүйлийг багшийн ач хэмээн санах хэрэгтэй нь
Урьд лам Ёнзон их эрдэнэ бээр бүхнийг тэвчихүй их дияаныг зохиох
цагт Пүржогд Богд Агваанжамба бээр “Бодь мөрийн зэрэг"-ийн зарлиг ном
соёрхож, сонсохуй цаг үед өмнө нь байсан идэх зүйлс барагдсан ч зарлиг
номыг тайлаагүй болохоор шинээр эрэхээр заларч эс чадаад, идээгээр
тасрав.
Хэзээ нэгнээ хаан Содномдовжай147 бараа бологч нэгэн хүмүүнээр
цай, тос, нарийн идэх зүйл тэргүүтэн нэгэн үүргэвч зүйлийг өргүүлэхэд, тэр
цагт энэ ноён нь Төвдийн хаан төрийг тэтгэгч мөн болохоор Ёнзон их
эрдэнийн таалалд: "Энэ нь лам Агваанжамбын зарлигийн ачаас болсон
хэмээн бодол үгүй, төвдийн төрийг тэтгэгч ноён бээр ч надад энэ мэт
өргөлийг өгөн зохиолоо” хэмээн үзэж, “Миний яруу алдар ч баярламаар
нэгэн болжухуй" хэмээн сэтгэж, тааллын омог төржээ.
Тэгээд маргааш нь зарлиг номд залрахад, Богд Агваанжамба бээр
ламын зарлигийн ачийг дурдах хэрэгтэйн ёсноос эхлэн туурвиад, “Өнөө
маргааш лам бээр цай, лан тос төдийн чуулганы байдалд хувилж, туслахуй
ямагтыг үйлдсэн ч өөр ямагтаас болсон хэмээн бодохоос бус ламын ачаас
болсон хэмээн санагч байхгүй байна" хэмээн дуугаа их өндөрсгөн зарлиглах
лугаа чацуу Ёнзон их эрдэнэ рүү мэлмийгээ хатангатуулан болгоосон бээр
Ёнзон их эрдэнэ бээр ч: “Өмнийн ноёны хэмээн үзсэн тэдгээр эд нүгүүдийг
лам Агваанжамба их эрдэнийн тийн хувилгаан" хэмээн болгоож, бас лам
Агваанжамба их эрдэнэд омог үүсгэснээ ч наманчлан зохиосон ажээ.
Энэ нь жишсэн төдийхөн бөгөөд тэр мэт ч дээд төрөлхтнүүдэд олонтаа
гарсан ба эдүгээ ч тэр мэт буй болохоор энэ бүхнийг ч ламын зарлигийн ач
хэмээн санах хэрэгтэй болой. Эдүгээ бид ч эсэргэн цагийн маш халуун
нараар энэлэхэд, огторгуйд үүлс өчүүхэн хөшиглөх буюу сэрүүцүүлэгч салхи
хөдлөх төдий амгалангаас цааших бүгдийг ч лам ямагтын зарлигийн ач мөн
хэмээдэг атал үндэсний гэмийг хаагдаж, эрдэм төрөх тэргүүтэн хийгээд ном
бүтээхүй шалтгаан нөхцөл идээ, хувцас эдэлбэр нүгүүдийг ч лам ямагтын
зарлигийн ачаас болсныг хэлээд яах вэ!

147 Тө: рНо 1На Ьзос! п а т з з1оЬз гдуа1. Содномдовжай нь Полха тайж Содномдовжал
(1689-1747 он) нь Жалзэзонгийн хүмүүн бөгөөд Ойрадын Лхавзан хаан Төвдийн
засгийн эрх барьж байх үедээ цэргийн ноён болгосон билээ. XII жарны усан туулай
жил (1723 он) түүнд Манжийн эзэн хаан тайжийн хэргэм олгож, сайд буюу зарлигийн
түшмэлийн суудалд суулгав. Гал хонин жил (1727 он) А, Лүм, Жар гурав тэргүүтэн
бээр (Ханчэн Содномжалбо өөр нэг нэр нь Дайчин баатар гэдэг)-ыг алжээ. Энэ үед
Полха бээр Зан, Дод, Аарийгийн есөн мянган цэрэг хөдөлгөж Лхаст ирэн,
Аподба Доржжалбо - ыг алсан байна. Эзэн хаан Полха тайжид бэйс зэрэг шагнажээ.
Шороон хонин жил (1739 он) Полха тайжид бас жүнван зэрэг олгов. Төвдийг энх
амгалан болгоход их хүчин чармайлт гаргасан хүмүүн хэмээн алдаршжээ.
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Тийм боловч эдүгээ бид тэдгээрийг ламын зарлигийн ачаас болсныг
санал үгүй, өөрөө хийгээд өөр ямагтын садан төрөл, эцэг, эх тэргүүтэн
хийгээд өглөгийн эзэн тийм нэртийн ачаас болсон хэмээн сэтгэх нь алиныг
ламдаа сүсгээр удирдагдах сүсэг, бишрэл бодитой бус буйн үрийн шинж
үнэхээр мөн амуй.
Ламын эрдмийг үзэхүй үнэн сүсэг нэгэн байваас түүгээр удирдсан
сүсэг бишрэл ч засваргүй бэлгэ чанар лугаа төгс нэгэн ирэх буй. Тэр гарваас
хойд чанадын амгалан нугуудыг ч хэлээд яах вэ! Энэ насны амгалан нарийн,
бүдүүн бүгд ч лам ямагтын зарлигийн ачаас гарахуй оюун аяндаа ургах
болмуй. Ямар мэт ч суралцахуйн хослон орохуй арван газар оршигч тэр
бодисадва ч үл суралцахуйн хослон орлогыг олоход шадар бэлгийг эс
үзвээс, “Хоёр шинжлэл"-ээс:
“Өрөөл бусдаар өгүүлснээр болох бус
Үзтэл хамт төрдөг хаанаас ч ирэх хэрэггүй
Үлэмж ламыгаа олоод, шүтэн үйлдэхүй нь
Өөрийн буянаас болсныг мэдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэтийн үл суралцахуй хослон орохуйг ч
лам ямагтын ачаас олох хэрэгтэйг болгоож, шөнө дундын цагт ламдаа
чуулганы хүрдииг аугаа их бэлдэн, гадна, дотно, нууц ямагт тэрхүү чанар ын тахилаар ёсчлон баясган үйлдээд, хослон орохуйн увдис ургуулахуйд
залбирлыг талбисан бээр лам бээр ч хослон орохуйн увдисыг тусгамуй.
Тэгээд лам ямар мэт зарлигласан увдисын утгыг очир мэтийн дияанаа нэгэн
үзүүрт сэтгэлээр тэгш талбиж, үүр цүүрээр хааны харанга дэлдэхийн цагт
лагшны таалал бодитой нэгний нигуурын барилдлага 7 гишүүн лүгээ төгс үл
суралцахуйн хослон орлогын хутгийг илтэд үйлдэх хэрэгтэй.
Товчилбоос тус тус төрсөн (бэртэгчин)-ий газраас бурхны газрын
хооронд эрдэм хэдий чинээ буй тэр бүгдийг ч лам ямагтад шүтэж олох
хэрэгтэйгээс бус ламд шүтэл үгүй нэг ч эрдмийг олж чадахгүй болохоор
бурхан болтлоо сэтгэл, барилдлага хоёроор ламыгаа ёсчлон шүтэх хэрэгтэй
амуй.
Тэр ч бага, дунд, их төрөлхтөн гурвуулын цагт ламын ёогийг бясалгах
хэрэгтэй ба эдүгээ өмнө, өмнөөс хойд, хойдод ламын ёог их хэрэгтэй
болохоор урьд урьд нугуудаас хойд, хойдын үед ламын ёог буюу ламыг
шүтэх ёсыг сайнаас сайнаар явуулах нэгэн хэрэгтэй.
Я л ан гуя а лам ы г ш үтэх ёс тарнийн хөлгөний үед билиг б арам ид ы н
хөлгөний үеийнхээс ч бум аар арвижуулахуй сайн

нэгэн хэрэгтэй

болой.

Үлгэрлэн ж и ш в ээс, винайн үед өөрийн язгуурын лам бээр сэтгэлийг сорихын
тулд өөр я м агт ц аа з зарчим төгс аяга тахи м л аг атал ариун бус явдал мэтийн
муу үйл нэгэнд оруулахы г д урд ахуйд л ам д аа эс сүсэглэх үгүй бээр биш рэхүй
бээр сөгдөөд, эетэй зөөлөн үгийн үүднээс тэр муу үйлд орох зохисгүйн учир,
ш алтгааны г ай л тгав ал болох аж аам уй. 1
8
4

148 Тө: с!е кЬо па пу1с1. Ямагт тэрхүү чанар нь хоосон чанар
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Бодь сэтгэлийн үед лам бээр урьд өгүүлсэн мэт муу үйлд орохыг
дурдахуйд үгийн үүднээс ламдаа энэ муу үйлд орж болохгүйн учир
шалтгааныг айлтгаж болохгүй ч дотоод сэтгэлийн үүднээс муу үйл үүнийг
зорилгын үүднээс орох зохис үгүй ч "Лам бээр үүнд орох хэрэгтэй гэж
зарлигласан үүнд тааллын үндсийн таалал ялгамжтан нэг буй” хэмээхүй
атгагийн шинжлэл лүгээ сэлтийн үүднээс ламдаа эс сүсэглэхүй үгүй бээр энэ
үйлд орох хэрэгтэй мөн амуй.
Тарнийн хөлгөний үед лам өмнө мэт номлосон муу үйлд орохыг
дурдваас үгийн үүднээс үл болохуй учир шалтгааныг хаанаас айлтгаж болох,
сэтгэлийн үүднээс ч үйлдэж болох, болохгүйн атгаг шинжлэлийн төдийг ч үл
үйлдэн ажиг сэжиггүйгээр магадтайяа үйлдэхүй түүнд орох хэрэгтэй мөн
амуй. Үлгэрлэвээс:

§ 93. Багшийн зарлигийг биелүүлбээс шид хялбар буух нь
Урьд Нароба бээр 500 мэргэдийн орон Цогт Налэндра149 хийдийн
хамба болон зохиосон ч хэзээ нэгнээ их шид бүтээлч Дилоба 150 бээр
Наробад: “Чи миний өглөгийн эзний охины нөхөр болж 12 жил суух хэрэгтэй”
хэмээн зарлиглахад, Нароба ч ажиг сэжиг огт үгүй ламын зарлигчлан охины
нөхөр болж 12 жил суужээ. Тийм боловч тэр бээр Наробагийн тааллын
үндсэнд буй гэцэл, гэлэнгийн санваар буураагүйн дээр эдүгээ амгалан
хоосны онол ялгамжтай нэгэн төрсөн ажээ.
Түүнчлэн Гамбо их эрдэнэ бээр Богд Милын дэргэд анх өөд болохын
үед Богд бээр гавал дүүрэн нанчодыг Гамбо их эрдэнэд хайрласан бээр
Гамбо эрдэнийн таалалд “Би гэлэн болохоор нанчид151 ууж болохгүй” хэмээн
таалахуйд Богд бээр илт мэдлээр үүнийг мэдэн болгоогоод, “Чи бүү
тээнэгэлз! Үүнийг ууваас шүтэн барилдлагын аньс нэгэн гарна” хэмээн
зарлигламагц Гамбо эрдэнэ бээр гэгээнээр зооглосон бээр тааллын үндсэнд
нь ялгамжтай анхаарал онол олон төрсөн ажээ. Энэ үлгэр мэт бид ч нийт
хийгээд билиг барамидын хөлгөн ба нийт бус тарнийн хөлгөний үед багшийг
шүтэхүй ёс нарийн, бүдүүн олон буй болохоор тэдгээрийг сайтар мэдээд,
анхааран авах хэрэгтэй.
Тэр ч Богд Лувсангалсанжамц152-ын зарлигаас:
“Аврал бүхний мөн чанарт ач төгс язгуурын ламыгаа
Анхаарал онолын агаараар эгэл хэмээн үзэж
Андуу эндүү сэтгэлээр эс сүсэглэн үйлдвэл
Аливаа шидэс бүхний үндэс ноттой хагацмуй”

149 Тө: с!ра1 па1вп1га. Цогт Налэндра нь Эртний Энэтхэгийн олон шид бүтээлчид сууж
байсан хийд орон.
150 Дилоба нь Энэтхэгийн наян дөрвөн шидтэний нэгэн.
151 Тө: папд тсЬоё. Нанчид нь дотоод тахил хэмээсэн үг.
152 Тө: г]е Ыо Ьгапд Ьзка! Ьгапд гдуа пгПзЬо Богд Лувсангалсанжамц нь Галсанжамц
далай лам
50
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хэмээн зарлигласан мэт. Эдүгээ бид нар анх ламыгаа үл шүтэн, хэрвээ
шүтсэн ч ламыг бурхан хэмээн үл үзэн өөрөө хийгээд өөр лүгээ адил
нөхрийн хуран мэдэл төдийгөөс бус эрдмийг үзэхүй сүсэг хийгээд зарлигийн
ачийг даган дурдаж, бишрэлийг эс үйлдсэн мөний тул үндсэнд өмнө
байгаагүй эрдэм шинээр төрөхгүйгээр үл барам өмнө байсан эрдмүүд ч
доройтон одмуй. Түүгээр үл барам энэ насны алин үйлдвэр үйлдсэн ч мөрд
үл одон, их хатуу хижиг өвчнөөр гэнэт үхэх хийгээд хойд насанд ч аюуш там
тэргүүтэн там ямагтад төрж, тэсвэрлэшгүй зовлон амсах тул тэдгээр ёсыг
сайтар санаж,
Ловон Бааво бээр ч "Төрлийн үес”-т:
"Эрдэмтэн дээдсийг хэн бээр ч бүү холтго!
Эелдэг номхны ёсоор багш садныг шүт!
Түүн лүгээ шадарлан ойр сууваас эрдмийн тоос нь
Тусгайлан халдаахгүй ч халдах л болно"
хэмээн зарлигласан мэт омог, атаа тэргүүтнийг үйлдэл үгүй бурхны
хутаг олохын хооронд ламаасаа хагацал үгүй даган шүтэж, баясгахуй гурвын
үүднээс ёсчлон баясгах хэрэгтэй буй. Тэр ч
“Бясалгалын дуун эгшиг”153-ээс:
“Сацуу тэгш дөрвөн дугуй төгс чөлөө учралын сайн шүтээн
Сайтар номлолын рашаанаар тэтгэгдэхүй шавь миний хүслэн
Сайн, муу ямар мэт болсон ч лам өөрөө айлдан болгоох тул
Сааруулж, хуурал үгүй эгээрлийг зохио!
Төгс хүчит Итгэл ээ!"
хэмээсэн хийгээд
“Аливаа сэдсэн дээд нийтийн шидсийг хоцрол үгүй дүүргэн
Алин сэтгэсэн бүхнийг өршөөн соёрхогч зэндмэнэ эрдэнэ нь
Авралт лам багш чухаг дээд гурав мөн болохоор
Алмайрал үгүй залбирлыг дахин, дахин тавьтугай!”
хэмээн зарлигласан мэт. Энэ цагаас эхлэн бурхан болохын хооронд
үхсэн, амьд; жаргалан, зовлон; сайн, муу; өндөр, нам ямар мэт болсон ч
авралын орон хийгээд горилохуй газар нь зарлигийн 3 ач лугаа төгссөн бэлгэ
тэмдэг төгс богд лам танаас бус горилохуй газар бусдад үгүй тул оюуны
чигийг хандуулахуй лугаа сэлтийн үүднээс ламын алдрын тарни хийгээд
залбирлыг тавих тэргүүтнийг өгүүлбээс үл хүсэхүй тотгор харихуй ба хүссэн
шидсийг хайрлах нь бусад алинаас ч адистид бардаастай амой.
Урьд гэвш Гонба Ванчүгжанцан (тдоп ра ра ёЬапд рЬуид гдуа! т1зЬап)
абугай бээр Нягаамо (пуа ёда’ т о ) хэмээх оронд бясалган ахуй үед нэгэн
шөнө их хилэнцэт дуу гарахад “Энэ юу вэ?" хэмээн бодохуй зуур өмнө талд
нь маш их сүрдэн аймаар том биетэй хилэнцэт хорхой гарч иржээ. Таалал нь
өчүүхэн аймшигтай болохын үүднээс тотгорын бэлгэ хэмээн болгоож, өөрийн

153
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лам Жово богд Адишагийн алдрыг өгүүлээд, залбирлыг тавьсан даруйд
өөрөө амарлиад, явж оджээ.
Маргааш өглөө нь Жово Богдын дэргэд залрахад, Жово богд Гонбаба
ламд “Чи намайг аялгуулан дуудах чинь юун болов?" хэмээн зарлиглахад,
Гонбаба бээр аялгуулан дуудсан түүх цадигаа айлтгахад, Жово богд бээр:
“Аа тэгж үйлдэх хэрэгтэй" гэж зарлигласан ажээ.
Түүн лүгээ адил урьд Аарийгийн зүгт бодисадва Даваажанцан (г1а Ьа
гдуа1 пп1зЬап)-ы нэгэн шавь тэгш буянд өөд болсноор нэгэн гэрийн эзэн
хүчирхэг том зуудаг нохойгоо алдаад, түүнийг цохиход чулуу тусах тэргүүтэн
юу үйлдсэн ч эс тусласан бээр ямар ч арга олдолгүй лам Бодисадвагийн
алдрыг өгүүлсэн бээр нохойн уур ч амарлиад, тэр даруйд буцан одсон
тэргүүтэн олон цадиг байдаг ч эдүгээ бид муу зүүд, совин гарахуйд “Үндэс
санваар гарсан (гдуис! збот Ьуипд)”-аас:
“Лам бурхан, лам ном
Лам түүнчлэн бурсан хувраг
Лавтайяа бүхнийг үйлдэгч лам
Лам нартаа сөгдөн мөргөмүй”
хэмээн зарлигласан мэт. Чухаг дээд гурвыг хураасны мөн чанарт
өөрийн 3 ач төгс язгуурын лам бодитой бурхан тэр өмнө оршсон ч түүнээ тэр
мэтийн зүүд; сайн, муу ёрын авч, огоорохыг үзүүлэн чадах хийгээд хэрвээ
муу нэгэн байсан ч түүнийг хариулах чадал хаа ч үгүй хэмээн үзэж, тэр ч
Ялгуусаны агь Тогмэдсамбуу (гдуа! згаз 1Ьодз теб Ьгапд ро) бээр:
“Өөрөө ч орчлонгийн гянданд орсон мөний тул
Өнгөт ертөнцийн тэнгэр бээр ч хэнийг олж чадах вэ?”
хэмээн зарлигласан мэт юу ч үл мэдэхүй газар, огторгуйд бядагч эр,
эм бирд; хорлон хөнөөгч соёотон, төрсөн тэнгэр, орны тэнгэр хэмээн өндөр
дуугаар хашгиран алдаршуулсан нэгний өмнө одож; өмнө нь өөрөө эдэлж үл
чадахуй сэтгэлд зохистой бодитой эд ямар нэгнийг өргөх хэрэг гардаг ч
хайрлах сэтгэлгүй түүнд өргөхийн үүднээс “Амгалан, жаргалан юун
үйлдэхийг ч та болгоо!" хэмээхийн үүднээс горилолыг оршоон баригч нугууд
нь ер ном хийгээд үйлийн үрд сэтгэл үл итгэмжилсэн; ялангуяа өөрийн ламд
сүсэггүйн шинж мөн буй. Тэдгээрт аврал одуулахыг нь маш их адгийн
чанадас тэрсүүд нүгүүд бээр ч бөөлжис цутгахын оронд үйлддэг тул бид
дотоод бурхны ёстон ялгуусан Шагьяагийн чадагчийг даган оршсон нугууд
бээр тэр мэт үйлдэж хаанаас болох вэ?!
Урьд Саж Банчин 154-гийн үед Төвдөд нэгэн тэрсүүд ирж, Үй, Зан
бүхнийг тойрч, эцэст нь Энэтхэгт одоод, “Төвдөд суухуйд намайг авралын
154 Тө: за зкуа рап сЬеп Саж Банчин ньСажа бандида Гунгаажанцан. Тэр бээр
дөрөвдүгээр их сажтан Хон Балчэн-Одбагийн агь болж, III жарны усан барс жил (1182
он) эснэв. Жэвзүн Дагбажанцангаас Сажийн дээдсүүдийн судар, дандрын нарийн
увдисыг хоцрол үгүй суралцав. Хорин гурван сүүдэртэйгээсээ эхлээд Хачи Банчин
багш шавь нараас их бага ухааны арван оронд суралцаж, эцэст нь хүргэн судлаад,
бандида хэмээх яруу алдар нь Төвдийн шилтгээнд түгсэн бөгөөд Төвд орны анхны
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орон болгогч эс олдов. Дотоод бурхны шашинтны багш нь авралыг эс
одуулна. Ертөнцтөн нүгүүд нь бирдэд авралыг одуулах тул түүнд нь миний
бөөлжис цутгана” хэмээж Энэтхэгт буцан ирсэн ажээ.
Түүнчлэн бид ч тэдгээрт горилолыг эс барин, Ялгуусан Очирдарийн
санаснаар өөрөө хийгээд өөртэйгээ сацуу доорд дүр барьсан өөрийн
зарлигийн ач 3 лугаа төгс ачит язгуурын лам ямагтыг авралын орон бүхний
мөн чанартан хэмээн сүсэглэж, өдөр шөнө бүхнээ залбирлыг тавих хэрэгтэй
бөлгөө.
Юуны тулд хэмээвээс, Догон Санжаа ноён (’дго тдоп запдз гдуаз броп)
бээр:

"Авралт ламын гурван лагшны цаст ууланд
Алгасал үгүй сүсэг, бишрэлийн наран эс ургаваас
Адистидын усны урсгал үл буухын тулд
Ахин, дахин ламдаа залбирах их хэрэгтэй!” хэмээсэн хийгээд
Аврал итгэл Галсанжамц бээр:
"Бэлгэ төгс богд ламын тариалангийн газар
Бишрэл сүсгийн хөрөнгийг эс тавьбаас эл
Бидэнд адистидын хэнз ногоо ургахгүйн тулд
Бишрэл, сүсгээ ариутган хичээн зохио!” хэмээсэн хийгээд
“Зарлигийн гурван ач лугаа төгс лам
Засваргүй сэтгэл итгэмжлэл гурав лугаа төгс шавь
Засдаг бус гурван үүдний сүсэг лүгээ үл хагацвал
Замбуутивийн гурван орноос гэтлэх болмуй”
хэмээсэн мэт олныг зарлигласан мөний тулд болой.
Тэр ч бага, дунд, их гурван төрөлхтөн тэргүүтэн судар, тарни алины
үед ч урагшлуурын гишүүн төдийд ламын ёогийг өчүүхэн төдий эгээрэн
бясалгаж, бодит үндэсний цагийг бясалгах хэрэггүй бусын төдийхнөөр үл
барам эх, дунд, адаг гуравт ламын ёогийг мөрийн гол буюу гол шүнгийн
модны ёсонд бясалгах хэрэгтэй амуй. Тийм боловч Бүхнийг айлдагчийн
“Бодь мөрийн зэргэмж”-д буяны садныг шүтэх ёсны номын аймгийн буяны
барилдлага гурван төрөлхтний дотроос бага төрөлхтний номын аймгийг
номлохуй хийгээд бага төрөлхтний номын аймаг нугуудын дотроос анх
ямагтад номлосон хийгээд “Чи бээр ч үүнд багшийг шүтэх ёс; чөлөө учралын
номын аймаг хоёрыг буяны барилдлагад оруулахуй гишүүнд номлон,
гишүүнтний буяны барилдлагыг бодитой мөнх бусаас номлосон лугаа
харшлахгүй болой" хэмээвээс тэр ч гэм үгүй бөлгөө.
бандида болно. IV жарны модон луу жил (1244 он) Монголын Өгөөдэй хааны агь
Годон ноён урин залсан тул Догон Пагба, Чагна хэмээх хоёр ачаа дагуулж эдүгээгийн
Ганьсу мужид залрав. Монголын ноёнтой багш шавийн барилдпага тогтоожухуй.
Гурван суртаалын ялгал", “Шалгадаг ухааны сан”, “Мэргэдийн эрдэмд орохуй”, “Сайн
номлол эрдэнийн сан" тэргүүтэн бүтээл туурвил нь олон буй. Тэрсүүдийн номлолыг
няцаах тэргүүтэн гайхамшигтай зохионгуйгаар олон шавиа тэтгэжээ. Далан сүүдэр
зооглоод, IV жарны төмөр гахай жил (1251 он) тааллаа номын агаарт ажраавай.
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Анх Хамгийг айлдагч богд бээр буяны багш садныг шүтэхүй ёсны энэ
номын аймгийг бага, дунд, их гурвын дотроос бага төрөлхтний номын аймаг
хийгээд бага төрөлхтний дотроос ч анх зарлигласан чөлөө учралаас дорогш
буяны багш садныг шүтэх ёсонд оюуныг судлах хэрэггүй буюу түүнээс
дорогш буяны багш садныг шүтэх хэрэггүйн эрхэнд үйлдэж зарлигласан биш
ээ. “Чөлөө учралаас эхлээд хослон орохын хооронд анхаарал онолын эрдэм
нүгүүдийг үндсэнд төрүүлэн үйлдэхэд анх мөрийн үндэс буяны багш садныг
сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэхүйд хамаарагдах болой” хэмээн
мэдэж үйлдэхийн тухайд буюу эсбөгөөс “Эрдэм их эрдэнийн хураангуй”-гаас
“Ном номлохуй, ном сонсохуй, номлогдохуун алин хийгээд
Ноттой үрийг олохуй шалтгааныг Ялгуусан, Түүнчлэн ертөнцийн итгэл
Номт мэргэд тодруулсан бээр олохуй гаслангаас нөгчсөн алин тэднийг
Номлогч түүнчлэн ажирсан бээр зэрэглээ мэтэд номлосон буй.
Аливаа дөрвөн бодгаль түүнээс үл айгаад
Ариун үнэнд мэргэн, харин үл буцахуй ялгуусан, агь
Арилган хирээс хагацаж, эргэлзээг тэвчсэн архад
Ач төгөлдөр багшаар огоот баригдах амуй тэд дөрвүүл"
хэмээн зарлигласан мэт ээ.
Чөлөө учралаас эхлээд хослон орохуйн хооронд эрдэм нүгүүдийг
ямарчлан үндсэнд төрүүлэн үйлдэхүйд урьд нь арван ном тэргүүтэн бэлгэ
тэмдэг лүгээ төгс тэр мэтийн бүтээлч нэгэн буяны багш саднаар даган
эзлэгдэх хэрэгтэй хэмээн сонгохын учир мөний тулд болой.
Энэ үед буяны багш садныг шүтэхүй ёс хийгээд чөлөө учралын номын
аймаг хоёр гишүүн хийгээд мөнх бусаас дорогш гишүүнтэд номлосон ч үл
харшлах бөлгөө. Гишүүнтэн буюу чуулган ч гишүүн буюу өрөөсөнд хамаарах
болохоор гишүүн буюу өрөөсөн мэтийн буяны багш садныг шүтэхүй ёс
хийгээд чөлөө учралын их хэргийг олохуйяа бэрх онол үндсэнд төрөхүй
түүнчлэн мөнх бусаас дорогших онол үндсэнд үл төрөхүй болохоор тэр учир
шалтгааны эрхэнд үйлдэж, өмнөх хоёрт буяны барилдлагын гишүүн хийгээд
мөнх бусаас доош гишүүнтний буяны барилдлага бодитой томъёологдохын
тул болой.
Тэр ч бодь мөрийн зэрэг, оюун судлахуй тэргүүтний зарим эрхэм
зарлигт барилдлагын зургаан номыг урагшлуурт үйлдэж, буяны багш
саднаас дорогш бодитой голд зарлигласан буй.
Бас зарим нэгэнд буяны багш садныг шүтэхүй ёсыг урагшлуурт
үйлдээд, чөлөө учралаас дорогш бодитой голд зарлигласан бас буй. Бас
зарим нэгэнд чөлөө учралыг ч урагшлуур хийгээд мөнх бусаас бодитой голд
зарлиглах тэргүүтэн элдэв нэгэн буй ч үнэн хэрэгтээ тэр бүгд бодь мөрийн
зэргийн тусгайлан үйлдэхүй номхотгогдохууны анхааран авлагын зэрэг
дараалал буюу оронтныг илтэд онохуйн зэрэг дараалал үндсэнд төрөхүй
ёсны эрхэнд үйлдсэн учир мөн болой.
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Тэр ч амраар ухаж үйлдвэл тэр мэтийн номхотгогдохуун бээр анх
мөрийн үндэс буяны багш садныг шүтэхүй ёсыг оюунаар сайтар судлаж,
түүний хойно чөлөө учралаас эхлээд гурван төрөлхтний мөрд дараалан
оюуныг судлаад, эцэст нь лагшин, таалал бодитой нэгний хослон орохуйн
хутгийг илтэд үйлдээд, огторгуй лугаа сацуу түгсэн эх болсон бусад амьтан
бүхнийг ч тэр мэт ёсны хутагт байгуулах хэрэгтэй хэмээхийг мэдэхийн тулд
мөн боловч “Бодь мөрийн зэрэг” алинаас хураасан гол “Илт онолын чимэг”-т
анх алинаа анхааран авагдахуун орон гурван айлдварыг номлоод, түүний
хойно тэр гурвыг анхааран авахуй арга дөрвөн барилдлагаас, тийн төгсгөхүй
барилдлагын үед:
"Бурхан нугуудаас үлэмж илүүд үзэж
Буяны үйлсийг түүнээс төрүүлж
Буяны садан итгэл лүгээ сэлтээс
Бууруулалгүй сонсох нь савтан болой” хэмээсэн ба
“Аврал шажныг шүтэх лүгээ бүхнийг асуун
Авахуй хийгээд барихуй тэргүүтэн бээр
Өглөг хийгээд шагшаабад тэргүүтний явдалтан
Үнэхээр сав төгс хэмээн дээдэс таалвай”
хэмээн зарлигласан мэт. Түүний үед буяны багш садныг шүтэхүй ёсыг
номлосон амуй.
Бас “Бодь мөрийн зэрэг” хийгээд “Илт онолын чимэг (тпдоп г1одз
гдуап)" хоёулын номлолын үндэс болсон "Найман мянгат” судрын "Байдал
бүхнийг айлдсан бүлэг (глат ра Ш атз сас! ткМуеп раЧ 1е’и)” тэргүүтнээс
номлож, түүний хойно хорьдугаарт бүлэгт ер буяны багш садныг шүтэхүй ёс
хийгээд түүний хойно хорин есдүгээрт бодисадва Дагдүүн-Үү бээр
Чойнпагийг шүтсэн ёсыг дэлгэр номлосон нь ч номхотгогдохуун үрд
дуршуулан үйлдэхийн тулд буюу? Бас ч үр бүхнийг айлдагчийн хутаг ямагтыг
олохын тулд ер бядах мөрийн үндэс буяны багш садныг ёсчлон шүтэх
хэрэгтэйгээр барахгүй нэн ялангуяа энэ нас ямагтад тэр мэтийн хутгийг
олоход бодисадва Дагдүүг-н-Үү бээр Чойнпагийг шүтсэн мэт өөрт замыг
зндүүрээл үгүй номлохуй дээд буяны багш садан нугуудыг бие хийгээд амиа
ч харгалзалгүй сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэхүй нэгнийг үйлдэх
хэрэгтэйг сонгосны тулд болой.
Ямар боловч буяны багш садныг шүтэхүй ёсны энэ номын аймгийг
газрын хуваарь (бүлэг, орч)-ийн эрхэнд үйлдэж; бага, дунд, их гурван
төрөлхтөн хийгээд тэр тус тусыг ч барилдлага, бодь, орохуй гурав алины үед
тоолсон ч анхааран авахуй үед бага, дунд, их гурван төрөлхтөн хийгээд тэр
тус тусыг ч барилдлага, бодь, орохуй гурав бүхэнд дээр номлосон мэт
мөрийн амь (гол, орч) буюу гол шүнгийн ёсонд анхааран авах хэрэгтэй мөн
болой.
Дээр өгүүлсэн гуравдугаар газрын хуваарь буяны багш садныг сэтгэл
барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэж, увдисыг сонсох хэрэгтэйг санах нь:
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“Төрлийн үес"-ээс:
“Үлэмж сонссоны сэтгэл нь сүсэглээд
Үнэхээр сайтар баясаж батдах болмуй.
Үл мэдэхүй мунхагаас хагацан билиг төрүүлэхийг
Өөрийн махаар ч худалдаж авах зохистой!”
хэмээн номлосон хийгээд
“Дэндүү муу явдлын хөрөг дүр чинь
Дээдийн номын толинд тод үзэгдвэл
Дэнслэн энэлэхүй сэтгэлийг маш их төрүүлээд
Дэгсдүүлж алмайралгүй номд биеэ зориул!"
хэмээн зарлигласан мэт.
Ламаасаа увдис сонсох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 94. Нацогзин хаан Шэйравпэл ламд сүсэглэж, дээд хутгийг
олсон нь
Урьд Нацогзин ({збодз ’с121п) хаанд олон хатан буй ч сэтгэлд зохистой,
хараад ханашгүй гоо үзэсгэлэнтэй Еджан {у\д сап) хэмээгч нь хатадын дээд
нь ажээ.
Хаан бээр хатан Еджанмаагаа их дурлан хайрлах тул өдөр, шөнө
бүхэнд түүнтэй хамт байж бус газар хаа ч үл явмуй. Тэнд бас хааны тахилын
орон, ном номлохдоо маш мэргэн, Манзшир бурхны хувилгаан гэлэн
Шэйравпэл (зИез гаЬ ’рбе1) хэмээх нэгэн лам буй.
Хатад нь олонхдоо төгс язгууртны дагина мөн бөгөөд түүний дотроос
Еджанмаа хатан нь лянхуан язгуурт оршигч дагинын эрхэм гол мөн тул тэр
тэргүүтэн бүх хатад бээр Шэйравпэл гэлэнг ламд барьж, их сүслэн,
бишрэхүйгээр өдөр бүр үдийн гүнцэгээ зооглосны нь дараа дээдийн зохистой
сайн номыг таслалгүй сонсдог байв.
Харин тэр үед хаан бээр хатантайгаа хамт байх тохиол үгүйн
шалтгаанаар “Энэ буяныг судлагч Шэйравпэл лам хатадын толгойг эргүүлж,
орд харшид үл байх боллоо" хэмээн сэтгэж, хорт сэтгэлийг төрүүлэх ажээ.
Энэ байдал ёсыг Еджанмаа хатан мэдээд, “Хилэнцэт энэ хаан бидний ламд
үл сүсэглэх тул сүсэг төрүүлэх нэг аргыг зохиоё!” хэмээн сэтгэж, хэзээ нэгнээ
арван тавны өдөр болохуйд Еджанмаа хатан ариун угаал үйлдэж, сэтгэлд
зохистой сайн хувцас өмсөж, чимэг зүүгээд; “Өнөөдөр дүйчэн их сайн өдөр
тул тэр мэт үйлдэх үес буй" хэмээн өгүүлж, үзэсгэлэн төгс дүр байдлыг
олонтаа зохиоход, хаан ч хатандаа илүү их дурлан тачааж, хатнаа цоо
ширтэн суухад, хатан бээр хаанд: “Та намайг тэр мэт ширтэн харах тань юун
билээ" хэмээн асуужээ.
Хаан: “Хатан чи үнэхээр гоо үзэсгэлэнтэй харагдах тул би тэр мэт
тачаан ширтэв" хэмээхэд, хатан өгүүлрүүн: “Хаан аа! Юун өгүүлнэм. Гучин
зургаан ариун бус муу буртгаар дүүрсэн миний биед тачаах бол надаас бум
дахин илүү үзэсгэлэнтэй тэнгэрийн охидыг харвал эс тачаах буюу?"
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хэмээжээ. Хаан өгүүлрүүн: “Хатан чамаас үзэсгэлэнтэй тэнгэр хийгээд
хүмүүний охид өөр байх буюу?” хэмээхэд, хатан өгүүлрүүн: “Надаас хэтэрхий
үлэмж үзэсгэлэнтэй тэнгэрийн олон охид байх тул хаан үзэхийг хүсэх
ажаамуй?” хэмээхэд, хаан өгүүлрүүн: “Чамаас үлэмж тэнгэрийн охин нэгэн
байвал би ч харахыг хүсэлгүй яах вэ?” гэжээ. Хатан өгүүлрүүн: “Тийм
болбоос миний лам Шэйравпэл бээр увдис зарлиглахын үед дээд
огторгуйгаар үзэсгэлэнтэй, хараад ханашгүй тэнгэрийн олон охид ирж, ном
сонсдог тул хаан өнөөдөр хатад хийгээд надтай хамт ламын дэргэд ном
сонсохоор өөд болбоос тэр үед тэнгэрийн охидыг ч харж болно” хэмээхэд,
хаан өгүүлрүүн: “Тийм бол би ч өнөөдөр увдис сонсохоор очъё” хэмээжээ.
Тэгээд цаг болоход хаан бээр ламд сүсэг үгүй ч тэнгэрийн охидыг
харахын тулд ном сонсохоор лам руу хамт очжээ. Тэр үед лам бээр ном
номлоход сэтгэлээ их хандуулалгүй ламын өмнийн огторгуйд нүдээ бэлчээж,
ямар мэт охид харагдах бол" хэмээн сэтгэж байжээ. Тийм боловч лам нь ном
номлохдоо бусдыг дагуулан эзэмдэхдээ онцгой мэргэн тул хааны зүрхэнд
тусахуй ном хийгээд онц сонин гайхамшигтай домог яриа олныг номлосон
тул хаан лам хийгээд номд өчүүхэн сүсэг төржээ. Тэгээд ном гадаалсны
дараа хатан Еджанмаа бээр: “Өнөөдөр хаан тэнгэрийн охидыг үзэж
болгоосон буюу?" хэмээн асуухад, хаан өгүүлрүүн: “Би зарлиг ном эхлэхээс
гөгсөхийн хооронд огторгуй руу харсан боловч тэнгэрийн охидыг үзсэнгүй”
хэмээв. Хатан өгүүлрүүн: “Хааны болгоох ёсон сайн биш байна. Ламын
увдисд сэтгэлээ өгөлгүй тэнгэрийн охидод таалал тачааж, харахыг
болгоовол тэнгэрийн охид ч бас илт мэдэлтэй тул түүнийг мэдэж, ламын
дэргэд ном сонсохоор буй ч биеэ хаанд үл үзүүлэх ёс бас буй. Маргааш өдөр
мөн ламын дэргэд увдис сонсохоор өөд болох үедээ тэнгэрийн охидод үл
тачаатугай! Ламын увдис ямагтыг л сэтгэн зохиотугай! Харин дашрамд нь
охидыг харан болгоовол тэд өргөл хүндлэлийг үйлдэнэ” гэжээ. Түүнд хаан
огүүлрүүн: “Тэр мэтийн охид харагдсан, харагдаагүй ямар ч гэсэн би
Шэйравпэл ламын увдисыг сонсохыг хүсч буй тул маргааш ч гэсэн увдис
сонсохоор очно” хэмээгээд, маргааш нь цаг болохуйд хаан өмнө мэт ном
сонсохоор ламын дэргэд морилж, лам ч хааны сэтгэлийг болгоон мэдэж,
түүн лүгээ даган тохиосон гүнзгий хийгээд аугаа их номыг зарлигласан бээр
хаан өөрийн эрхгүй ламыг бодитой бурхан хэмээн үзэхүй засвар үгүй их
сүсэг төрөхүй лүгээ сацуу тэнсэл үгүй дээд бодид сэтгэл үүсгэсэн ажгуу.
Тэгээд удал үгүй тэр суудалдаа суусаар их хөлгөний үзэхүй мөрийг
олжухуй. Тэр үед огторгуйгаар сэтгэлд зохистой тэнгэрийн олон хөвгүүд,
охид элдэв тахилын эд бариад, газрыг олсон хааныг тахиж үйлдвэй. Тэр үед
*аан бээр ч тэнгэрийн охидыг харсан ч хүсэл нь тачаалаас хагацсан
болохоор тэдгээрт тачааж, ширтэн харах тэргүүтнийг ч эс зохиожухуй. Тэгээд
зарлиг ном гадаалан, нар ч шингэхүй ойртоход хаан бээр идээ, ундаа
тзргүүтнийг огт зооглол үгүй хатад үгүй аглаг оронд очир завилалаар сууж,
ДУРтгалыг илт агуулаад, дотроо үнэхээр ариуныг агуулан, нэгэн үзүүрт
сэтгэлээр оршсон бээр үл төрөхүй номд тэсвэрийг олжухуй.
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Тэгээд маргааш нь тэгш агууллаас өөд болоод, бас ламын дэргэд
увдис сонсохор иржээ. Түүнээс эхлээд өдөр бүр ламаас ном сонсон, шөнө нь
түүний утгыг нэгэн үзүүрт сэтгэлээр тэгш агуулан зохиожухуй. Тэр үед
Еджанмаа тэргүүтэн олонх хатад бээр үл төрөхүй номд тэсвэрийг олжээ.
Түшмэд хийгээд тавигч тэргүүтэн орд харшийн доторх хүмүүс бүгд бээр
Шэйравпэл ламаас ном сонсон бээр дөрвөн үр тэргүүтэн алин зохистойг
олжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ламыгаа сэтгэл, барилдлага хоёроор шүтэх
хэрэгтэйн эрхэм гол нь увдис олох мөн болохоор ламыг шүтсэн төдийхнөөр
болол үгүй магадтай увдис сонсох хэрэгтэй мөн амуй. Увдис үгүй болбоос
үндсэнд онол үл төрөх тул хэрэв увдис байх болбоос үндсэнд анхаарал онол
төрөхөд бэрх төвөг огт үгүй болой.
Нацогзин хаан нь ер хан язгуурт хийгээд баялагаар омгорхон, лам
Шэйравпэлд сүсэг үгүйгээр барахгүй тэнгэрийн охидод тачааж, увдис
номлосон хүрээнд сууж байсан ч ном сонссоны адис жинлаваар хоёр
хоногийн дотор ламыгаа бурхан хэмээн үзсэн хийгээд газар мөрийн
ялгамжтай онол төрсөн тул ламын лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг үзэхүй
сүсэг; ном сонсох хэрэгтэйн учир шалтгаан, ном сонссоны тус эрдэм
тэргүүтнийг сайтар санаж; номыг ёсчлон сонсвоос бясалгахуй хугацаа
хийгээд их төвөг бэрхшээлээс хамааралгүй үндсэнд онол төрөхийг хэлэх
юун.
Хэрвээ энэ насанд нэг ч үл төрж болно. Хойд төрлүүдэд магадтайяа
тэр ном хийгээд ном номлогч лам тэргүүтэнтэй учирч, ялгамжтай онолыг
төрүүлэн үйлдэх болохоор үнэхээр туулсан бурхнаас эхлэн завсарлан
тасраагүй дээд увдисыг эрхшээсэн бэлгэ чанар лугаа төгс лам нугууд бээр
бодь мөрийн зэрэг, оюун судлахуй хийгээд үүсгэл, төгсгөлийн бясалгалын
хөтөлбөр тэргүүтэн ямар мэт нэгэн увдисыг номлосон ч энэ насны их, дунд,
бага гурван үйлдвэр бүгдийг талбин, түүгээр үл барам амь, биеийг ч
харгалзалгүй тэр мэтийн увдисыг сонсох цагт гуйлгачин бээр гэнэт эдийг
олох мэт их баясахуйн үүднээс увдис сонсохуйд хичээтүгэй!
Бас бясалгахад увдис хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 95. Бясалгаач Чойжиням Лодойсамбуу ламд сүсэглэж, үнэний
хутгийг олсон нь
Урьд хүмүүний номд бишрэгч, номын авьяастай нэгэн үхлээс айгаад,
аглагт бясалгахаар очсон боловч сонссон увдис үгүй болохоор бие, хэл нь үд
үгүй төдийхнөөс бус сэтгэлд анхаарал онол юу ч төрсөн үгүй.
Хэзээ нэгнээ гурван аймаг савын ном лугаа төгс аяг тахимлаг
Лодойсамбуу (Ыо дгоз Ьгапд ро) хэмээгч бэлгэ чанар лугаа төгс ламтан,
олон ламыг шүтэж, увдист атгаглан барихыг сайтар таслахуй нэгнийг
бясалгахаар тэнд иржээ.
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Урьдын бясалгаач хүмүүн лүгээ тааралдсанд, тэр аяг тахимлаг бээр
Энэ нь эрдэмтэй их бясалгаач нэгэн мөн ажгуу” хэмээн сэтгэж, мөргөж,
бишрэхүйгээр сөгдөөд, “Ээ! Их төрөлхтөн та энд дияанд суугаад, хэдэн жил
болов, ямар увдисыг бясалган зохиож, ялгамжтай олон ямар мэт нэгэн
таалалд тань төрвэй?” хэмээн асуужээ.
Бясалгаач ч өгүүлрүүн: “Би энд 25 жил сууж, үхлээс айгаад ном
үйлдэхийг хүссэн лавтай үнэн сэтгэл нэгэн буй ч номыг ямар мэт үйлдэх
увдис үгүйн харгайгаар хуран үймцээнээс аглагдах төдийхнөөс бус үндсэнд
аль ч эрдэм эс төрлөө.
Тэгэвч аглагийг тэвчихийг үл хүсмүй” хэмээн өгүүлэхэд, аяг тахимлаг
Лодойсамбуу бээр: “Энэ хүмүүн номд бишрэлтэй болохоор тэр мэт олон жил
аглагт хатуужлыг шүтсэн ч түүний хэлсэнчлэн увдис үгүй болохоор үндсэнд
нь эрдэм төрөөгүй нь үнэн байна. Тийм боловч эдүгээ аглагийн тэвчихийг үл
хүсмүй гэх нь номын авьяас лавтай сэргэхийн шалтгаан буй мэт болохоор би
энэ хүмүүнд нэгэн увдис үзүүлэх аргыг үйлдсүгэй!” хэмээн сэтгэж, “Таны
хэлж буй мэт увдис үгүй бол аглагийг ямар мэт шүтсэн ч үндсэнд эрдэм
төрөхгүй нь үнэн.
Эндээс дорно зүгт хол үгүй Цогт Загарсамбарын бүтээлийн орон
Ёндондүва (бра1 ’кЬог 1о збогп раЧ здгиЬ дпаз п Ьо уоп 1ап дгиЬ ра) хэмээх
ууланд Загарсамбар бурхан (’кЬог 1о зс!от ра)-д бясалгалыг зохиосон ДамАгмрава (дбатз пдад зтга Ьа) хэмээх нэртэй хотлыг алагчаал үгүй
нигүүлсэхүйг эрхшээсэн нэгэн буй. Түүний дэргэд очоод, хэсэг зуур увдис
айлтгаад, дараа нь аглагт бясалгал хийвээс хэрэг бүтмүй. Гэвч эдүгээ тэр
арш дотроо ариуныг агуулан оршсон бээр үүнээс 7 хоног болоод тэгш
агууллаас босох тул явах цаг хугацаагаас ч мэдтүгэй!” хэмээгээд,
Лодойсамбуу ч өөрийн өгүүлсэн бүтээлийн оронд очоод, хэсэг зуур аяг
тахимлагийн хэрэглэлийг ч үзэгдэхгүй болгож, аршийн ахуй ёсыг барин, тэр
бясалгаач хүмүүнд мэдэгдэхгүйн тулд шороо, үнсийг балтай холиод, нигуур,
гаР. хөл тэргүүтнээ түрхэн энгэсэг тавьж, бэрх хатуужлыг өнөд үйлдсэн
маягийг үзүүлжүхүй.
Тэгээд 7 хоног болж, тэр бясалгаачийг ирэх дөхөхүйд биеэ шулуутган
жийж, нүдийг хамрын үзүүрт унагаж, гараа тэгш агуулан, мутарлага
тэргүүтнийг үйлдэж, дотроо ариун агуулаад, нэгэн үзүүрт сэтгэлээр оршихуй
байдлыг зохиожухуй.
Тэгээд тэр бясалгаач аршийн дэргэд ирж, “Урьдын аяга тахимлагийн
эш үзүүлсэн их бодисадва арш энэ мөн амуй” хэмээн сэтгэж, мөргөөд, тэгш
агУУллаас эс өөд болохын хооронд аршийн ахуй ёс тэргүүтнийг шинжилсэн
бээр сүсэг нь маш их сайтар төржээ.
Тэгээд арш дотоод ариун агууллаас босохуйд, бас дахин мөргөөд,
Даган эзлэгдэж, урьд аглагийг шүтсэн ёс хийгээд Лодойсамбуу аяг
тахимлагийн эш үзүүлсэн ёс тэргүүтнийг айлтгаж, даган эзлэгдээд, “Увдис
номлож хайрла!" хэмээн залбирал талбисан бээр, аршийн дүрийг барьснаас
бус аяг тахимлаг Лодойсамбуу тэр өөр ямагт мөн болохоор инээд алджухуй.
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Тэгээд арш бээр: “Тэр мэт болбоос би Дам-Агмраба хэмээгч арш мөн
тул аяг тахимлагийн ямар мэт эш үзүүлсэнчлэн түүн лүгээ тохирсон увдисыг
номлоё!" хэмээн зарлиглаж, гэгээнээр болгон таалвай.
Тэгээд хоёул бэрх хатуужлын үдийн гүнцэг нэгнийг зооглоод, арш бээр
түүнд: “Бид хоёр мэтийн сайн чөлөө учралыг олсон цагт ер номд шамдах
хэрэгтэй. Тэр ч эдүгээ хийх хэрэгтэй тэр нь ном ямагтыг үйлдэх мөн болой.
Тэр мэт номыг үйлдэхэд ч ном үйлдэх ёсыг мэдэх хэрэгтэй. Тиймийн учир
увдис сонсох хэрэгтэй. Түүний тулд ламаас увдис сонсох хэрэгтэй.
Тийм учир бэлгэ тэмдэг лүгээ төгссөн тэр ламыг сэтгэл, барилдлага
хоёроор ёсчлон шүтэх хэрэгтэй. Тэр мэт увдисыг сонссоны сүүлд аглаг
оронд сонссоны утгыг анхааран авч бясалгаваас үндсэнд анхаарал онол
аяндаа төрөх болмуй. Увдис үгүй болбоос аглагт галав болтол суусан ч
үндсэнд эрдэм үл төрмүй. Увдисын эрхэм нь ч хоёр зүйл бодийн сэтгэлийн
увдис мөн болохоор тэр хоёр сэтгэлийн зоригдохууны орныг барихуй ёсны
байдал өөрийн зорилгыг үйлдэх үйлийг үндсэнд төрүүлэхийн ёс тэргүүтнийг
дэлгэр зарлиглахад, тэр хүмүүн бээр ч аршийн ойролцоо нэгэн аглагт тэр
өдөр аршийн зарлигласан увдисуудыг шөнөөс эхлэн бясалгаснаар үүрийн
эхний мөчид үнэмлэхүй бодийн сэтгэлийг үүсгэжээ.
Түүний сүүлд сэтгэл тэр ямагт үл төрсний эрхээр амьтан нугууд
орчлонд орчих тэргүүтнийг санаснаар наран ургахуй цагт янагуухи бодийн
сэтгэл ч сайтар төржүхүй. Тэгээд илт мэдэл ч бэлгэ чанар лугаа төгс
ургаснаар өмнийн аяг тахимлаг Лодойсамбуу бээр өөр ямагтад нь увдисыг
сэтгэлчлэн сонгуулахын тулд аршийн ёс барьсаныг мэдэж, эрдмийг үзэхүй
сүсэг лүгээ зарлигийн ачийг даган дурдахуй төрөөд, 12 жилийн хооронд
хагацал үгүй даган шүтээд, алин эрхшээсэн увдис нугуудыг хумхыг дүүргэн
юүлэхийн ёсоор авахыг айлтгасан бээр төгсгөн хайрлан соёрхожээ.
Аяг тахимлаг Лодойсамбуу бээр увдисыг олонтаа сонсон, гурван аймаг
савд мэргэн мөн ч сонссоны утгыг үндсэндээ төрүүлээгүй тэр ямагтын
үндсэнд төрүүлэн үйлдэхийн тулд аглагийг шүтэж, бясалгалд ирсэн ч
бясалгаач лугаа учирч, өөр зуураа номын яриаг үйлдсэн бээр тэр үхэхээс
айж, аглагт 25 жил хатуужлыг бүтээхэд шүтсэн ч увдис үгүй болохоор
үндсэнд эрдэм аль ч үл төрөхийг тааллаар тэсэл үгүй анх аршийн ёсыг
барьж, увдис өчүүхэн төдий нэгнийг үзүүлсэн бээр бясалгаач ч өдөр нь
аршийн номлосон нугуудыг шөнө нь бясалгаснаар анхаарал онол ялгамжтан
зарим нэгэн төрсөн тул ном, лам хоёуланд нь өөрийн эрхгүй сүсэг төрсөн
мөний тул бас дахин 12 жил шүтэж, таалалдаа эрхшээсэн увдис нугуудыг
огоот төгсгөн айлтгасан бээр түүний хүчээр шөнө өчүүхэн төдий
бясалгаснаас бус 12 жилийн хооронд өдөр үргэлжид тасралтгүй увдис
ямагтыг номлон зохиож, бясалгах чөлөө гараагүй бээр анхаарал онол ч
өчүүхэн төдийгөөс бус онц гайхамшигтай их төрөн гараагүй болохоор тэр үед
таалалдаа урьд бясалгаач Чойжиням (сЬоз ку| пу| т а ) номд бишрэхүй ба
үхлээс айгаад 25 жил аглагт нэгэн үзүүрт сэтгэлээр бясалгасан ч увдис үгүй
болохоор үндсэнд эрдэм төрөөгүй.
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Би увдис олныг сонсон, гурван аймаг савд мэргэн мөн ч 12 жил увдис
номлохуй лугаа барилдаж, бясалгал үйлдэх шалтгаан үл гарсан болохоор
үндсэнд анхаарал онол аль ч төрсөнгүй. Эдүгээ увдис нугууд өөрт алин буйг
төгсгөн номлон дууссан бээр өдөр, шөнө хоёуланд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр
бясалгаад, анхаарал онол ялгамжтан нугууд үндсэнд магадтай төрөх нэгэн
үл гарсан тул эдүгээ би ном номлооч ламаас бус тэр ном сонсооч шавийн
онол өндөр буй ба түүгээр барахгүй тэр их бодисадва төрөлхтөнд 3 цагийг
тодотгон айлдахуй илт мэдэл буй тул номыг өөрөө анхааран үл авалгүй
бусдаас анхааран авах хэрэгтэй хэмээн номловол өөрөө ч ичгэвтэртэй
болон таалал сонжууртай болох тул увдисыг бясалгаваас үндсэнд төрөх
нэгэн болно хэмээн сэтгэж, өдөр шөнө хоёуланд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр
бясалган зохиосноор өнө удалгүй ялгамжтай нэгэн анхаарал онол төрсний
эцэст лам Лодойсамбуу, шавь Чойжиням хоёулаа хослон орохуйн лагшныг
олж, Цопг Загарсамбарын орд харш Ёндандүв хэмээх уулнаа одоо ч өмнийн
лагшны гэгээнийг хураалгүй үйлтэн тэнгэр, хүмүүн даяар нугуудад ном
номлосноор өдөр бүр ч шавийг хослон орохуй тэргүүтэн үрийг олгосон нь
олонтаа буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Ловон Бааво бээр:
“Эрхэм дээд төрөлхтнүүд ээ
Эгэл өчүүхнийг ч цаг цагаар хураа!
Эрэлзэн үргэлжпэгч усны дуслууд
Эвдлэгч тотгор үгүй бууваас эл
Элдэв савыг ч эс дүүргэх бус уу!
Эргэлзээгүй ямар савыг магад халиа юу
Энэ мэт тод жишээгээр
Эрхэмсэг хаан та айлдан зохиож
Эрдэмт богдсын номыг сонсохуйд
Эрчимлэж насад баясгалантайяа зохио!"
хэмээн зарлигласан мэт. Номыг үнэн сэтгэлээсээ үйлдэхийн хүсвэл
магадтайяа ламыгаа шүтэж, болилон мэдэл үгүй увдисыг сонсох хэрэгтэй
мөн ажгуу. Тэр ч алин увдислагдахуун ном урьд, хойд нэгээр барахгүй лам
бээр зарлигласан урьд, хойд цаг хоёуланд номлосныг дэлгэр, хураангуй
жинлүүрийн сумны өндөр, нам мэт нэмэгдэл, хасагдал үгүй, адил, адил;
тэгш, тэгш гэж зарлигласан ч шавь өөр ямагт бээр ном хийгээд ламдаа үнэн
бодитой нэгэн сүсэг байваас урьд, урьдаас хойд, хойдын үед ухахуй ёс буюу
бусад оюун төрөхүй нь өмнө лүгээ адил үгүй их хэтэрхий ялгамжтай нэжгээд
ямагт ирэх буй, үлгэрлэвээс:
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§ 96. Лодон Ванчүгдэ ловон Чодагаас гурван удаа ном хүртэж
утгыг нь бүрэн ухсан нь
Ловон Чойжидагба155 бээр Ловон Ванчүгдэ (з1оЬ Ьроп ЬЬапд рЬуид
зс!е)-д “Шалгадаг бүхний хураангуй (1зЬас1 т а кип Ыиз)” номыг 3 удаа
сонсгосон бээр урьдахийн үед гадна, дотно хоёулын тогтсон таалал сайн,
муу адил сацуу мэт байснаас “Дотоод ямагтыг нь сайн” гэж таалаагүй. Дунд
сонсох үед гадна, дотно хоёр үгийн талаас адил ч утгын талаас “Дотоодын
тогтсон таалал ямагтыг сайн” гэж таалсан амуй. Гуравдугаарын үед “Утга нь
сайнаар барахгүй үг нь ч дотоодын таалал сайн байна” хэмээн утгын талаас
ч “Дотоодын эрхэм зарлиг нугууд эш, онолын алины талаас ч хорлол үгүй
тул ариун сайн зарлиг” хэмээх сэтгэл итгэмжлэхүй угаасаа төржүхүй.
Чанадасын шашдир нугууд чанх буруу ямагт хэмээн таалсан мөн
болохоор номлогдохуун ном нэг мөн ч нэг, хоёр төдийд болил үгүй маш
олонтаа сонсох хэрэгтэй мөн амуй.
Тэр ч алин номлогдохуун тэр ном лугаа даган тохирсон онол өөрийн
үндсэнд илт ургахын хооронд дахин, дахин сонсох хэрэгтэй.
Арван газрыг даган олсон бэлгэ билигт оршихуй их бодисадва бурхан
болохуй маш ойрхон ч эдүгээ түүнийг олохуй шалтгаан ялгамжтай нэгэн
эрдэм буй бээр түүнд увдислах шалтгаант ялгамжтай увдис ч нэг буй бөлгөө.
Тэр мэтийн их бодисадва түүнд увдис хэрэгтэй ба тэр бодисадва бээр ч тэр
мэтийн увдисыг сонсох хэрэгтэй мөн ажгуу. Түүгээр барахгүй ер увдисыг
сонсох газрын завсрын мөрд эс оршиж, үргэлжлэн төгсөхийн урьд буруу
буюу эсбөгөөс бурхны газрын урьд буруугийн хооронд агуулагдах болохоор
бурхны газар шинээр сонсохуй хэрэгтэй увдис бус үгүй ч “Үндэс"-ээс:
“Бодь Очир бээр сэрэн дэлгэрсэн бурханд Бодитойяа их тахил
хайрласан мэт
Омтгой үгүй бээр намайг ч аврахын тулд
Огторгуйн Очир бээр одоо надад соёрх!"
хэмээн зарлигласан мэт. Номхотгогдохууны хэрэгт зургаан зүйл
Очирдарь бээр шадар ойрын бурхан архад Мижодба ( т 1 Ьзкуос! ра) тэргүүтэн
язгуурын 5 бурханд авшиг өргөхүй хийгээд ном номлохын ёсыг зохиож, ба
бүрнийг там тэргүүтэн муу заяанаас егүүдсэн даруйгийн анхны үйлчин юу ч
үл мэдэхүй нугууд бээр увдис сонсохуйд болилон мэдэхүйг үйлдэхүй
шалтгаан хаана буй хэмээхүй бээр цаг бүхэнд увдис сонсгохуй хичээтүгэй!
Бас увдис сонсох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:
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§ 97. Охин дүү Жидданмаа нь уран арга сэдэж, ах Соднамжонгоо
увдис сонсгож, хоёул дээд хутгийг олсон нь
Урьд Бадмажан (рабта сап) хэмээх орноо номонд сүсэг үгүй тэжээгч
Соднамжон (Ьзос! п а тз зкуопд) хэмээгч нэгэн хийгээд түүний дүү номонд
үнэн сүсэгт хүүхэн Жидданмаа (зку1с11с1ап т а ) хэмээгч нэгэн бас буй ажээ.
Жидданмаа бээр Соднамжонд увдис сонсох хэрэгтэй хэмээн дахин,
дахин гуйх боловч тэр бээр огтоос тоож сонсдоггүй амуй. Тийм хэдий ч өөр
зуураа их дотно тул түүнээс болж хилэгнэх сэтгэл ч үл төрмүй. Хэзээ нэгнээ
тэдний нутагт шадар орших Намда (гпат Ькга) хэмээх балгаст тэр орны
хүмүүс энэ, хойд насны авралын орон хэмээн барьдаг, ном номлохуй
хийгээд бусдыг дагуулан эзлэхдээ мэргэн Очир ёогинийн хувилгаан царай
сайтай Ригзинванмо (пд ’с121П ЬЬапд т о ) хэмээх нэрт нэгэн суудаг ажээ.
Түүнээс ном сонсвоос хойд насандаа дагинасын оронд төрнө” хэмээн
алдаршсан тул нэгэн сүсэгт хүмүүн Шошаг одны тэргэл156-ийн цагт ард бүгд
ухахуй нэгэн увдис хайрла!” хэмээн Ёогинид залбирал талбин дурдсанд тэр
Ёогини бээр увдис зарлиглахдаа үргэлж тээнэгэлзэн зохиодог ч “Эдүгээ цаг
нь сайн хийгээд бас олон ардад тустай" хэмээн болгоож, товлосон цаг нь
болоход номлоё!” хэмээн гэгээнээр таалжээ.
Түүнийг ч Бадмажан орны гуйлгачин ядуу эм Жидданмаа ч ухан
мэдсэн бээр “Одоо нэгэн арга бодож, ах Соднамжондоо магадтайяа ном
сонсуулах нэгнийг хийе!” хэмээн сэтгээд, гуйлгачин эм бээр Соднамжонд
өгүүлрүүн: “Ах аа! Намда гэдэг балгаст боолын багш увдистан хэмээх урьд
их алдаршаагүй нэгэн буй. Эдүгээ ах, дүү хоёр их ядуу тул тэнд ямар ч гэсэн
очих хэрэгтэй!” хэмээхэд, ах нь өгүүлрүүн: “Тахилын багш увдистан хэмээх
чинь юу юм бэ?” хэмээн асуужээ.
Охин дүү нь өгүүлрүүн: “Тэр нь их гайхамшигтай нэгэн бөлгөө. Анх
балгасын голд их эрдэнийн ширээ нэгнийг бэлдэнэ. Тэгээд адистидтан лам
үзэсгэлэнтэй бөгөөд хараад ханашгүй ёогини Ригзинванмо хэмээх нэгэн буй
тэр бээр тэр ширээн суух болно. Түүний лагшны өмнө хот балгасын бүхийл
аРД хуран чуулан суухуйд, анх лам бээр онц гайхамшигтай нэгэн увдисыг
хайрлан соёрхсоны ард гуйлгачин хэдий бүхий тэр бүхэнд сайн бөсөөр
хийсэн хувцас, 10 алтан зоос, махэ үхрийн дөрвөн хэсэг цул мах, их синж157
Дүүрэн тутарганы 5 их ачаа, нэг хумх улаан гүнжидийн тос, шүүмэл будаа
тэргүүтэн сайн идээ, ундаа алин хүссэнээр нь өгнө” гэжээ.
Ах нь “Тийм бол эдүгээ хоёулаа очьё!” хэмээгээд тэнд очицгоожээ. Хот
балгасын голд ч өмнө өгүүлсэн мэт их адистидтан ёогини тэр сууж байвай.
Хот балгасын хүмүүс гоё сайхан хувцас өмсөн сууж, эргэн тойронд нь
гуйлгачингууд тойрон хүрээлж оршжээ. Тэр хоёр ч гуйлгачидын талд суужээ.
Тэр үет тэжээгч Соднамжон нь лам тэргүүтнийг нэг их анхааран
харалгүй “Гуйлгачин олон тул хувцас, алтан зоос, махийн мах, тутарга, улаан
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гүнжидийн тос тэргүүтэн ч их хэрэгтэй болно доо. Тэр нь хаана байгаа юм
бол доо?" хэмээн зүг бүхнээ нүдээ бэлчээсэн ч тэр зүйлс ч харагдахгүй тул
сэтгэл эс итгэмжилж, Жидданмаагаас: “Өмнө хэлсэн мэт ламыг харахаар
ирэхүйд өгөх идээ, хувцас тэргүүтэн чинь хаана байгаа юм бэ?" хэмээн
асуухад, дүү нь инээмсэглэж,: “Тэр одоо харагдахгүй. Увдис хайрлаж буй тул
сайтар сонс! Түүний дараа өмнө өгүүлснээс ч үлэмж ихийг өгөх болно.
Хэрвээ өмнө нь увдис хайрлах үед эс сонсвоос өмнө өгүүлсэн нүгүүд ч
үзэгдэхгүй болно. Сайтар сонс!" хэмээхэд, түүний сэтгэлд “Дүү маань
инээмсэглэж, баяртай буйгаас харахад лавтай өгөх юм байна” хэмээн
бодогдож, сууснаар хэзээ нэгнээ Лам ёогини бээр Эсруагийн дуун эгшгээр
гүнзгий дэлгэр бүхний чихэнд хоногшин буухаар нэгнийг зарлигласан тул
түүний сэтгэлд ч авьяас сэрэхийн шалтгаан байсан хийгээд Ёогини ч 100
илүү насласан ч эдүгээ 16 настай мэт залуу марайлаг хийгээд мах мариан
өнгө дурдмал үнэхээр гоо, хараад ханашгүй хийгээд зарлиг нь ч нарийн
эелдэг зөөлөн аялгуут, ном нь ч бүхний зүрхэнд шингэн хоногшихуй увдисыг
номлохдоо мэргэн тул олон шалтгаан, нөхцөл тохиосны хүчээр тэжээгч
Соднамжон өөрийн эрхгүй засваргүй нэгэн сүсэг төрж, нүдний нулимс бөөн,
бөөнөөр унахын зэрэгцээ өмнийн үйлдээ гэмшин, уйсахуй сэтгэлээр их орь
дуу тавин уйлахад, хот балгасынхан бүгд ухан мэдсэн тул бүгдийн зүрх нь
балбалзан чичирч, үйлээ гэмшиж, нүднээс аяга аяга нулимс гэнэт асгаран
гарахыг бүгдээр түүнд их нигүүлсэхүй төрж, уйлалдан лам Ёогинид ч түүнийг
нигүүлсэхүй сэтгэл хэмжээлшгүй төрсөн бээр балгасын нэгэн элчийг илгээж,
“Соднамжонг нааш иртүгэй!" хэмээн зарлигласан бээр лагшны нь дэргэд
очин байтал лам бээр: "Чи юунд гэмшин уйлнам?" гэж зарлиг болоход, тэр
бээр нууж, хаалгүй дүү охин үргэлж увдис сонсох хэрэгтэй хэмээн дурдахуй
ёс хийгээд ялангуяа тахин магтагч увдистаны ахуй ёс тэргүүтэн, түүний
хойно лам бээр увдис соёрхсоноор гэмшиж, уйсан их уйлсан ёс тэргүүтэн
бүгдийг дэлгэрэнгүй өгүүлсэн бээр лам Ёогини ч "Номын адистидаас болсон
байна" хэмээн айлдан болгоож, маш их баярласан ба “Тэр охин дүү нь ч
мэргэн аргаар увдис сонсохыг дурдсан мэтээс харахад их төрөлхтөн нэгэн
байна” хэмээн таалаад, бас түүнийг “Нааш ир!" хэмээн зарлиглаж, хоёуланд
нь 500, 500 алтан зоос, сайн бөст хувцас өгч, өглөгийн эзэн ноён бээр ч
зааны ачаа тутарга, хорин хумх улаан гүнжидийн тос, махэ үхрийн дөрвөн
хэсэг бүхэл мах, сайн хувцас, 500 атга алтан зоос, бас бус балгасын
чинээлэг хүмүүс бээр их, бага элдэв эд өгсөн тул тэр ах, дүү хоёр гэнэт
номын адистидаар Бадмажан орны их баялаг, эрх дархтан болсон ч хоёулаа
орчлонгийн гэм эрүүг үзэж, шунал тачаал үгүй болжухуй.
Тэгээд ах, дүү хоёр лам Ёогинигоо ёсчлон шүтэж, эдүгээ ч увдис
нугуудыг айлтгасан бээр олон увдис соёрхсоны эцэст лам ё о г и н и бээр: “Та
хоёр миний номлосон увдис нугуудыг аглагт бясалган анхааран автугай!"
хэмээн зарлигласан тул тэр хоёр бээр ч урьдын сайн эд зүйлээ лам
Ёогинидаа өргөж, ламын зарлигласанчлан аглагт сууж, бясалгаснаар охин
дүү Жиддонмаа нь ч 7 газрыг олжухуй. Ах Соднамжон нь ч архдын үрийг
олж, бас дахин их хөлгөнд сэтгэл үүсгэвэй.
Энэ үлгэр мэт бид ч мэргэдийн эрхт Бааво бээр:
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“Үхлийн эзний үйлдвэрийг хэн ч мэдэхгүй
Үтэр түргэн гэнэт ирэхийн гэм бас буй.
Өнжөөд маргааш хийнэ гэж хойшлуулал үгүй
Үнэхээр шамдаж, дээдийн номыг үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт анханд чихний үндэслэлийн увдисыг
эрхшээсэн бэлгэ тэмдэг лүгээ төгс нэгэн ламыг шүтэж, алин бясалгагдахуун
увдисуудыг сайтар сонсож, сонсох санахуйн гүтгэн баримтлахыг таслаад,
увдисыг дотроо оруулсан болбоос энэ насанд тачаал үгүйеэ аглагт
бясалгаснаар анхааран авах хэрэгтэй мөн ажгуу.
Хэрвээ номд бишрэхүй ч увдис үгүй болбоос аглагтаж, аглагийг шүтээд
өдөржин, шөнөжин бясалгах нэгнийг үйлдсэн ч умдаасахуй бээр энэлсэн тэр
гөрөөс бээр зэрэглээний усыг уухуй лугаа адил тул үндсэнд эрдэм төрөхгүй
тул урьд их зарлигийн ачит Ялгуусан тэр ямагт бээр Хадагдамба (кМа с!од
с!ат ра) хаанд төрөх цагт муухай дүрст ягчисын дүрд хувилсан Хурмастаас:
“Магадлаваас хуран үүдсэн бүгд мөнх бус
Мадаг үгүйеэ төрсөн бүхэн зовлонтой.
Магадлах бэлгэ тэмдэг үгүй энэ таван цогцос
Миний хийгээд минийх гэх юм ч огт үгүй”
хэмээх ганц бадаг шүлгийн хэрэгт өөрийн хатны дээдийг бодитой идээ
болгон өргөсөн, бас Ганашали (ӨапазаП) хаан болон төрөхүй цагтаа ганцхан
шүлгийг хэрэгт Лэүдүча (1е’и би сМа) хэмээгч бярманд лагшиндаа 1000 зулын
гол хатгуулсан, бас Жилингарлин (Ьу| Нпд каг Нпд) хаан болох үедээ хоёрхон
шүлгийн хэрэгт лагшин биедээ 1000 хадаас хатгуулсан, бас Үдама (1Лата)
арш болох үедээ алин номлогдохуун номын үсгийг өөрийн арьсаар цаас,
цусаар шунх, ясаар үзэг хийлгэж, бичүүлсэн, бас Номыг эрэгч хөвгүүн (кЬуе’и
сЬоз ’1зЬо1) болон төрөх үедээ нэгэн шүлгийн хэрэгт хэмжээлшгүй үнэтэй их
эрдэнийн чимгийг өргөж, лагшнаар их халилд үсэрсэн, бас бодисадва
Даваагийн үед бярманд
“Ачлалт увдис ганцхан төдийхнөөр ч
Апиваа хүссэн хэрэг бүтэх нь буй.
Асууж, шалгаах хэрэг огт үгүй
Ахиулж сайтар батадах болмуй”
хэмээсэн хийгээд
“Эрдэмтэн мэргэдийг хэн бээр ч бүү холдуул!
Эелдэг номхон ёсоор багш садныг шүт!
Эедэн шадарлан ойр байваас эрдмийн тоос нь
Эрхэлж тусгайлан халдаахгүй ч халдах л болно”
хэмээсэн хийгээд
"Эцэг мөнх тэнгэр, этүгэн эх дэлхийн завсар зай хол
Энгүй цэнхэр далайн этгээд хоёр эргийн завсар зай хол
Энэ дэлхийн дорно, өрнөд уулс түүнээс зай нь хол
Энгийн адаг, эрхэм дээдсийн эрдэм ном түүнээс хол”
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хэмээсэн ганц, ганц шүлгийн хэрэгт 1000 алтан зоос өргөх тэргүүтэн
хэмжээлшгүй олон намтрыг санаж, ламдаа бишрэхүй бээр сөгдөж, увдисыг
олонтаа сонсохуй хийгээд увдис сонссон бээр ч бас үндсэнд онол төрөхүй
хийгээд ном бүтээхийн хувь шалтгаанаар үл хоосрохуй тэргүүтэн шүтэн
барилдахуй эрдэм их буй тул ламыгаа алин баялаг эдийн тахилаар баясган
үйлдэх хэрэгтэй болой.
Бас анхаарал онол төрөхөд увдис хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 98. Гахай хариулаач увдис үгүй бясалгаснаар төрлөө
доошлуулсан нь
Урьд хутагтын бага мөрийг сэтгэлдээ агуулсан нэгэн гахай худалдагч
байжээ. Хэзээ нэгнээ Варанаси (Х/агапаз^ лугаа шадар ойр нэгэн балгаст
цагийн их хурим болж гэнэ. Тэнд гахайн мах их хэрэгтэй болсон тул олон
гахай туун, ширэн онгоцонд ачиж, Ганга мөрнийг гатлан ахуйд, олон гахай
ачсан тул онгоцны шир цөмөрч гахайнууд нь бүгд усанд живж үхжээ. Азаар
түүнийг ус тууж, чанад эрэгт нь хаяж, үхдэгийн даваанд тулаад, сэтгэл нь их
уйсаж, нутагтаа буцал үгүй, Варнасиар тэнэж явтал, нэгэн ой хөвчид 500
архад сууж буйн газар хүрэв.
Тэнд архадууд дияанд сууж буйг тэрээр харж их сүсэглээд, тэр ч
тэдний ойролцоо нэгэн газар очир завилалаар сууж, гараа тэгш агуулан,
мутарлага тэргүүтнийг тэдний явдал ёс лугаа тохируулан, сэтгэлээ дотроо
агуулсан бээр атгаг гүйхүй хаагдаад, хуран үүдэхүй үгүйн дияан төдийхөн
нэгэн төрснөөс бус увдис үгүй болохоор өөр ямар ч эрдэм эс төрвэй. Түүний
шалтгаан нөхцлөөр насан егүүдээд, хойд насандаа хуран үүдэхүй үгүй
тэнгэрт төржээ. Тэндээс насан егүүдээд, аль оронд төрсөн ч увдис алин ч
үгүй байтал бясалгасны хүчээр эрхтэн маш их мохдог нэгэн болж төрсний
эцэст адаглахдаа л во (ЬНо) хэмээн заахад ум (о т) гэдэг, бас ум гэхэд во гэх
тэргүүтэн билиг нь маш их доорд болсон ажээ. Энэ үлгэр мэт бид ч увдис
үгүй аглагт ямар төдийг бясалгасан ч анхаарал онол төрөхгүйгээр барахгүй
эдүгээ хойд нас нугуудад ч чөлөөгүй оронд төрөх ба хэрвээ хүмүүн болон
төрсөн ч эрхтэн нь маш их мохдог болон төрөх тул “Төрлийн үес"-ээс:
“Сонсохуй бээр ном нугуудыг мэдэх болмуй
Сонсохуй бээр хилэнцээс буцаж үйлдмүй
Сонсохуй бээр хэрэг бусыг тэвчмүй
Сонсохуй бээр гаслангаас нөгчсөнийг олмуй”
хэмээн зарлигласан мэт увдис сонссоны тус эрдэм хийгээд үл
сонссоны гэм эрүү нүгүүдийг санаж, увдис номлосон тэр лам дээд Сүмбэр
уул (п гаЬ)-ын орой тэргүүтэн их хол газар оршсон ч амь, биеийг харгалзал
үгүй түүний дэргэд одож, анх сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэж,
увдис нугуудыг хумх дүүргэхийн ёсоор сонсохуйд хичээтүгэй!
Бас увдис сонсох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:
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§ 99. Мөрийтэй тоглогч Жанбожал нэгэн хувилгаан гэлэнгийн ном
сонсон, увдис олж буян хураасан нь
Урьд мөрийтэй тоглоомд маш мэргэжсэн Жанбожал (гдуап ро гдуа1)
хэмээгч нэгэн буй. Түүнд эхнэр, хүүхэд тэргүүтэн олон буй ч үргэлж мөрийтэй
наадаж, хожоод их зүйл олсон ажээ. Хожим нь мөрий алиныг тоглосон ч
тэрээр ялагдаж, олонх эд агуурсаа мөрийд алдсаар байсан тул эхнэр
тэргүүтэн нь ч муушаан ярилцах болжээ. Хэзээ нэгнээ мөрийтэй тоглохоор
явтал хот балгасын нэгэн амгалан газар ном өгүүлэхдээ мэргэн Манзширийн
хувилгаан нэгэн гэлэн олон хүмүүнд ном номлон бүхийг харж, “Ном гэж юу
байдаг юм бол доо?" хэмээн сэтгэж, түүний ойр захад сонсон байтал тэр ном
өгүүлэгч номын завсарт
“Ариун буяныг хурааснаар амгалан ольюу!
Амгаланг хүсвээс хэн бээр ч буяныг үйлд!
Ахин, дахин ариун буянд ахиад шамд!
Адаг сүүлд нь ариун буянд дуршин үйлдмүй!”
хэмээн зарлиглаж, буян хураахын учир шалтгаан хийгээд буян
хурааваас энэ хийгээд хойд нас хоёуланд амгалан олох ёс тэргүүтнийг
дэлгэрэнгүй номлоход, тэр мөрийчин их сэтгэл итгэмжпэхүй сүсэг төржүхүй.
“Ялангуяа эдүгээ хүртэл их гуйлгачин дорой яваа нь ч лам ямар мэт
зарлигласанчлан буян эс хурааснаас шалтгаалсан байна. Эдүгээ ч буяныг эс
хурааваас хойд насандаа үүнээс ч ядуу зүдүү болох учиртай тул өөрт буй
эдүүдийг увдис номлооч ламд өргөе” хэмээн сэтгэж, ном завсарлахуй лугаа
сацуу халууны энэлгийг өчүүхэн хаагч нэгэн жижиг шүхэр, хуучирсан муу хос
гутал, хуучин хувцас, зоос нугуудыг аваад, шүхрээ ламын дээр асааж, гутлаа
баруун, зүүн бойвын дэргэд талбиж, дээлээ нөмөргөн, зоосоо гарт нь өргөж,
ариун цагаан сэтгэлээр ламын өлмийд сөгдөөд, ерөөл тавихад, лам ч ариун
цагаан санаагаар өргөсөн эд гэдгийг таалан мэдэж, их баясахуй ёсыг
зохиосноор, мөрийцөгч ч маш их баяссаар гэртээ харихад, эхнэр тэргүүтэн
нь дээл, гутал, шүхэргүй ирэхийг харж, “Тэднийгээ ч тэр бээр мөрийд
алджээ” хэмээн сэтгэж, түүнтэй хэрэлдсэн ч тэр бээр сайн, мууг хариу
алиныг ч өгүүлэл үгүй сэтгэл гансрахуй байдалтай ажгуу.
Эхнэр тэргүүтэн нь ч дув дуугүй болцгоов. Бас тэр айлд нэг гүнзгий
худаг буй ажээ. Дараа нь эхнэр нь ус авахаар худаг руу очжээ. Ховоогоо
тавьж усаа таттал ховоо нь хүндэрч усаа татаж гаргаж эс чадав. Тэгээд
Жанбожалыг дуудаж хоёул татахад арай гэж гаргаад, түүнд юу байна хэмээн
хартал элдэв эрдэнээр дүүрсэн нэг зэс хайрцаг гарчээ. Мөрийцөгчийн
сэтгэлд: “Энэ нь би увдис номлосон ламд өчүүхэн төдий буян хийснээс
гарлаа” хэмээн бодогджээ.
Эхнэр нь ч тэр нь нөхрийн нь буян хурааснаас болсныг ухан мэдэж,
“Чи ямар мэт буяныг үйлдсэнээс ийм юм болов?” хэмээн учир ёсыг асуухад,
нөхөр нь ч өмнө ламаас “Ариун буяныг хурааснаар амгаланг ольюу" хэмээх
тэргүүтэн увдисыг сонссоноор, түүн лүгээ даган тохируулж, гутлаа ламдаа
өргөөд, өчүүхэн буяныг хурааснаар тэр мэт болсныг өгүүлжээ. Эхнэр
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тэргүүтэн бүгдээр ч тэр нь ламд буяныг хурааснаас болсон гэдэгт сэтгэл
итгэмжлэвэй. Тэгээд Жанбожал нөхөд сэлт энэ нутагтаа асар их баян болсон
тул нутгийн хүмүүс ч ноён болгож, их чинээлэг хийгээд эрх хүчит болжухуй.
Хэзээ нэгнээ тэр гүрний хөвгүүн үгүй хаан үхэж, хааны угсаа ч тасарчухуй.
Тэгээд түшмэд нь: "Хэнийг хаан болгох вэ?!” хэмээн зөвлөлдөөд, “Одоо энэ
оронд хааны дараа Жанбожалаас илүү баян, эрх хүчит үгүй тул түүнийг
хаанд өргөмжлөе!" хэмээн бүгдээр тохиролцон шийдээд, Жанбожалыг хаанд
өргөмжилжээ.
Тэгээд хаан бээр ч хаан төрийг ёсчлон тэтгэсэн бээр албат харлагууд ч
амгалан жаргалантай болжээ. Тэгээд хаан: “Өмнө нь маш үгээгүй мөн бөгөөд
ном номлосон ламдаа өчүүхэн буян үйлдсэнээр худгаас эрдэний хайрцаг
олсон ба бас эдүгээ ч хаан болсон ёс тэргүүтэн нь буян үйлдсэний тус эрдэм
билээ" хэмээн сэтгэж, хаан ч өөрөө буяныг хураахад шамдан, харлаг боол
нугуудыг ч "Буяныг хураатугай!” хэмээн дурдатган зохиосноор бүгдээр энэ,
хойдын хэргийг аугаа их бүтээжээ. Ялангуяа Хаанд ч ялгамжтай илт онол
төржээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Төрлийн үес"-ээс:
“Хуудуугүй сонсохуй нь мунхагийн харанхуйг арилгагч зул аа!
Хулгайч тэргүүтэнд үл автагдах эдийн дээд ээ!
Хоосрон ядравч үл урвахуй сайн амраг садан аа!
Хотлоо мунхрахуй дайныг дарагч мэс ээ!
Арга ёсон увдисыг номлогч нөхрийн дээд ээ!
Арилсан дээдэстэй учирваас төрөлхтний дээд ээ!
Аливаа чуулганы дотор мэргэд хүндлэгдэнэ ээ!”
хэмээн зарлигласан мэт. Гарын авлага увдистай тэр төрөлхтөн бээр
энэ хийгээд хойдын хэрэг алиныг бүтээсэн ч ялгамж хэтэрхий нэгэн болох
буй. Гарын авлага увдис үгүй бол хойд насны хэрэг байтугай энэ насанд ч
ном лугаа тохирсон хоол идэхүй, хувцас өмсөх ёс хийгээд бас бус явахуй,
суухуй, хэвтэхүйн сайн явдал мөрийг ч эс мэдэхүй тул өөр, бусдын хэргийг
их бүтээхийг хүссэн нүгүүд бээр ламын увдисыг сонсохуйд дуршин
үйлдтүгэй!
Бас увдис сонсох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 100. Архинд дуртай нэгэн монгол өвгөн архины хөрөнгө эс
мэдэх тул архи нэрэх гэж будилсан нь
Урьд хойд нутагт балгасыг номхотгогч лам Гаамоо (бда’ т о ) хэмээгч
нэгэн байжээ. Хэзээ нэгнээ архинд дурлагчдын эрхэм болсон нэгэн монгол
өвгөн бээр: “Төвдийн архи их сайхан билээ" хэмээн санагалзаж, балгасыг
номхотгогч ламд: “Гэлэн ээ! Төвдийн архи хэмээх тэр сайхан идээг бэлтгэхэд
чанасан будаан дээр архины хөрөнгө хэмээх нэгэн хэрэгтэй тул тэр
хөрөнгийг хийхэд ямар зүйл хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуужээ.
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Тэр лам архинд дургүй тул архины гэмийг ёгтлон өгуүлэхийг хүсч: “Аа
тэр төвдийн архийг хийхэд архины хөрөнгө хэрэгтэй, архины хөрөнгөний
зайнд олон чухаг зүйл хэрэгтэй. Түүнийг өглөгийн эзэн та бүтээх санаатай
байна уу?” хэмээхэд, тэр монгол бээр: "Түүнийг Лхасын татаас эмс бээр ч
хийх тул эд хогшил ихтэй би бүтээж бололгүй дээ” хэмээв.
Лам өгүүлрүүн: “Тэгвэл түүний зайнд сая төрсөн тугалын хүй,
чононцарын хэл, чононы зүрх хэрэгтэй. Тэр гурвыг нягтад талхлаад, архи
исгээд, исэхээр нь ус хийж, шүүгээд уувал их амттайхан болно” хэмээжээ.
Хөдөөний монгол хүмүүн архины гэмийг номлож байна хэмээн эс ухаад,
тотгорлох шалтгааныг мэдэл үгүй, “Магадтайяа тэр мэт хийх хэрэгтэй!”
хэмээн сэтгээд, сая төрсөн тугалын хүй, чононцарын хэл, чонын зүрх гурвыг
хичээнгүйлэн олж, архи исгэж 7 хоног болгосон ч архины хөрөнгө үгүй
болохоор эс эсжээ. Тэгээд нэг хэсэг хоног өнгөрсөн ч эс исэв. Дараа нь
вааранд юүлэн, ус хийж, шүүсэн даруйд уусан ч ус амтагдахаас бус архины
сайхан амт эс гарчээ.
Тэр монгол жаахан архи уусан даруйд л дандаа согтдог боловч тэр үед
ваар дүүрэн уусан ч согтохгүй болохоор сэтгэл эс итгэмжлээд, “Лам гэлэн ээ!
Би ламын зарлигласан мэт зай бүгдийг хийгээд архи исгэсэн ч төвдийн
архитай адил амт гарахуй, согтох тэргүүтэн эс болсон тул ямар аргаар архи
исгэх вэ?” хэмээн асуухад, Лам өгуүлрүүн: “Архины зайнд тэд магадтайяа
хэрэгтэй. Тийм боловч хойд газар сэрүүн болохоор архи исээгүй байхаа
даа!” хэмээх төдийгөөс өөр зүйл эс зарлиглав. Тэр үед тэр монгол “Лам
худал зарлиглаагүй ч төвдийн архи мэт амттай бөгөөд согтоох тэргүүтэн үл
болохуй нь ямар учиртай юм бол оо?!” хэмээн сэжиглэхүй сэтгэлээр гэрээс
гарч шээхээр гарч, харанхуй байсан тул гадсанд бүдэрч унаад, үргэлж архи
уусан үедээ согтож энэ мэт унадаг болохоор, “Согтож уналаа” хэмээн сэтгэж,
ламын дэргэд очиж, “Лам гэлэн ээ! Архи болсон шиг байна аа! Архинд
согтохуй анхны шинж гарлаа" хэмээж, унахдаа духаа шалбалсан ормоо ламд
үзүүлжээ. Ямар мэт вэ? хэмээвээс үнэн хэрэгтээ арвайн архи исгэсэн ч архи
болоогүй нь архины хөрөнгө үгүйгээс болжээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч архины хөрөнгө мэт увдис үгүй бол санах,
бясалгахуй ямар мэтийг үйлдсэн ч архи исээг^й мэт анхаарал онолын эрдэм
хаа ч үл төрөхүй болохоор Богд их төрөлхтөн
бээр:
"Анханд сонсохуй, санахуй бээр атгаглан барихыг тасла!
Ахиулаад сонсох, санахуйн атгаглан барихыг тасла!
Адаг сүүлд нь аглагт бясалгаваас хэрэгтэй больюу!”
хэмээн зарлигласан мэт. Анхаарал онолын алин хийгээд алиныг
үндсэнд ямар мэт төрүүлэн үйлдэхүйд анх анхааран авагдахуун тэр номыг
шинжлэх, агуулахыг хослон барилдуулж, бясалгах хэрэгтэй. Түүнд алин
бясалгагдахуун тэр номыг сонсох, санахаар буруу атгаглахыг сайтар таслах
хэрэгтэй. Тэр ч голлон ламын увдист хамаарах болохор анх увдис нугуудыг
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сайтар сонсож, түүний хойно утгыг аглаг оронд анхааран авах мөн амуй.
Увдис үгүй бол номд өчүүхэн төдий бишрэхүй буй ч бясалгах ёсыг эс
мэдэхүй бээр үндсэнд эрдэм үл төрөх мөн амуй. Увдис буй бол газар мөр
төрөхөд бэрх төвөг үгүй тул увдис сонсохуйд хичээнгүйн хүчийг төрүүлтүгэй!
Бас увдис сонсох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 101. Зүүн зүгийн нэгэн хувраг Занба ханчэнгийн увдис сонсож,
сэтгэл итгэмжилсэн нь
Урьд Занба ханчэн Ишбалжор (д*запд ра ткбап сИеп уе збез с!ра1
Ъуог) бээр Врайбүн159-д “Бодь мөрийн зэрэг” тэргүүтэн зарлиг ном олонтаа
соёрхсон ажээ. Хэзээ нэгнээ намрын цагт “Бодь мөрийн зэрэг”-ийн зарлиг
номыг соёрхох цагт Ра аймаг (пл/а Ьзког)-ийн олон шавь нар зарлиг номонд
морилов. Тэр үед зүүн зүгийнх хэмээх нэгэн шавь завсар зуурт суун атал өөр
нэгэн бээр: "Одоо чи Лхаст Лхамын бүжиг харахаар одно уу? Занба ханчэний
зарлиг номд одно уу? Алиныг нь хийнэ вэ?" хэмээхүйд, тэр өгүүлрүүн: “Занба
ханчэний зарлиг номоор юу хийх вэ? Тиймээс Лхамыг үзмүй” хэмээжээ. Бас
тэр өгүүлрүүн: "Лхамаар юу хийнэ вэ? Оюуныг цалгайруулахын шалтгаан
буй. Тийм болохоор Занба ханчэний зарлиг номд очвол даруйд инээд
хүрэхээр дуранд зохистой, алсдаа сэтгэлд тустай болохоор оюуныг дотоод
ухаан руу эргүүлэх нэгэн буй болохоор эдүгээ чи ямар ч гэсэн зарлиг номд
одтугай! Маргааш тэргүүтнээ Лхамыг үзэхээр очвол зохистой!” хэмээж, тэр
бээр зарлиг номд дагуулан очжээ.
Замба ханчэн нь ер эрдэм ихтэй гэвшээр барахгүй, ялангуяа өмнө нь
Говорон (до Ьо гопд)-гийн хамба болон зохиохуй үед “Бодь мөрийн зэрэг”-т
тааллаа голлон зохиосноор амарлин ахуйн бэлгэ чанарыг гүйцэд бүтээх
тэргүүтэн анхааран авлага таалалд нь төрсөн, түүгээр үл барам элдэв домог
ярианы үүднээс ном номлохдоо их мэргэн болохоор тэр өдөр ч энэ мэт
шүтээнд ариун номыг үйлдэх хэрэгтэй хэмээхүй бээр учир шалтгаан болгож,
сонин гайхамшигтай олон домог цадиг зарлиглахад, тэр зүүн зүгтэн ч даруйд
зарлиг нь яруу сайхан мэт болохоор сонсохуйд дуршаад, сэтгэлд нь маш их
тустай болсноор сүсэг өөрийн эрхгүй төрж, маргааш нь ч Лхам үзэхээ орхиж,
зарлиг ном сонсохоор очжээ.
Тэгээд бас сүсэг нь дээш арвижаж, сэтгэл үүсгэхүй тахилыг төгсөхийн
хооронд зарлиг номд тасралтгүй очжээ. Түүний сүүлд увдис ямар мэт

159 Тө: 'Ьгаз зрипдз. Врайбүн нь Төвдийн гол орны алдартай гурван хийдийн нэгэн.
Жамъян чойрж Дашбалдан бээр 1416 онд байгуулжээ. Далай ламын тавдугаар
лагшны эрихийн үед Шар малгайтны шажны ёс ба Төвдийн засгийн газар хоёрыг
хослон барилдуулахын үүднээс Төвдийн шилтгээн огоотыг удирдахуй мөрийн ёс энэ
хийдийн Гандан орд харшид Ойрадын ноён Төрбайх буюу Гүүшри Данзанчойжалын
дэмжлэгээр анх тогтсон буй. Энэ хийд орон нь Лхас хотын баруун этгээдэд шадар
ойр буй. Энэ хийдийн гүн ухааны дацанд монголчууд номоор гийн боловсорч байсан
ба ойрадын олон лам нар хамбын ширээнд суун, шажин, амьтныг номоор тэтгэж
байсан бөлгөө.
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сонссоны шалтгаан нөхцлөөр орчлонгийн хотол чуулган алиныг ч хулсны
мод мэт гадна, дотно бүхнээ шим үгүйд үзэх магад гарсан сэтгэл хатуу
хүчтэй нэгэн төрсөн бээр жич бас Занба ханчэн тэргүүтэн олон ламыг ёсчлон
шүтэж, олон увдисыг айлтгаад, түүний хэрэг буяныг арвижуулахуй тэргүүтэн
аглагт бясалгаснаар анхааран авч, чихний үндэслэлийн увдисыг эрхшээсэн
дээд шидийг олохуй нэгэн болсон ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Баясахуй Очирын хатуу тайлбар (куе гёог Ька’
дге1)”-аас:
“Эрхэм сайн оюун үгүйд сонсохуй үгүй, сонсохуй үгүйд санал үгүй
Энэ хоёроос хагацвал ёог үгүй, ёог лугаа хагацсанд шидс үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт. Ламаас увдис сонсоогүй бол шавьд санаа
сэтгэл итгэмжлэх хийгээд бясалгахуй ёог үл төрөн, тэр үгүй болбоос шавийн
үндсэнд үр 3 лагшны хутаг бүтэх үгүй болохоор тэр ч Хамгийг айлдагч
богдын зарлигаас:
“Шуурхайлан өөр бусдад туслахын тулд
Сонсохуй бээр ханан үл үйлдэх бөлгөө.
Газар мөр гурвыг олсон хутагт ч
Сонсохуй бээр ханах үгүйг хартугай!”
хэмээн зарлигласан мэт сонсохуйн тус эрдэм хийгээд үл сонсохуйн гэм
эрүү нүгүүдийг дурдан үйлдэж, бэлгэ чанар лугаа төгс лам нугуудаас увдисыг
аугаа их сонстугай!
Бас увдисыг сонсох хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 102. Жа-Юүлба Шоннү-Од бээр гэвш Жан-Ава Цүлтимварыг
эчнээ шүтэн увдис олсон нь
Урьд нэгэн баялагт хаан өөрийн орны албат нугуудад элдэв идээгээр
нэгэн их хурим хийхийг хүсч, түшмэдээр голлон орны хүмүүн бүхэнд: “Хаан
би албат та нарт 3 сарын хугацаатай их хурим үйлдэхийг хүсч буй тул энэ
оронд эс дэлгэрсэн өөр сайн идээ, ундаан хийхийг мэддэг хүмүүн байваас
надтай хамстугай! Түүнд их шан өгнө!" хэмээн зар тараажээ.
Тэр үед тэр оронд Лхаван (1Ьа ёЬапд) хэмээгч нэгэн шуналт хүмүүн
байжээ. Тэр бээр өмнө өөр нэгэн оронд очиж, тэнд эдүгээ Төвдөд хасай (кЬа
газ) хэмээх их амттай гэж алдаршсан тосон дотор буудайн гурил чанаж
бэлдсэн нэг хоолыг харж, түүнийг идмээр болж, нэгэн зоос өгч худалдан
аваад идэхүйд өмнө нь идэж үзээгүй их сайхан амттай тул “Манай оронд энэ
мэт нэг хоол дэлгэрвэл сайн сан” хэмээн бодож, нутагтаа ирээд удаагүй
байсан юм санжээ.
Тэр хүмүүн хааны дэргэд очиж, “Гүнжидийн тос хийгээд буудайн гурил
гаргавал энэ оронд үгүй гайхамшигтай сайхан амттай нэгэн идээ хийе!”
хэмээжээ. Хаан ч түүнд их баярлаж, “Тэр мэтийг хийе хэмээвээс бэлтгэл
базаалгын зүйл ч их байна. Чи хийтүгэй!” хэмээж, их хуурай түлээ хурааж,
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500 хумх гүнжидийн тос хийгээд буцалгах сав нэгэн их том төмөр тогоо, олон
ачаа буудайн гурил хайрлажээ.
Лхаван тэр хоолыг өмнө нь үзсэн төдийхнөөс бус ямар мэт хийх гарын
авлага үгүй тул бардаастай хэмжээтэй том тогоонд олон хумх тос цутгаад,
галлаж, буцлах шахсан их тос мэлэлзэж, их түүхий гурил дээрээс нь хийхэд,
буцлаагүйн эрхээр тос их халиад, гал бадарч, унтраах арга хайж, тогоонд их
ус хийснээр халуун, хүйтэн хямарч, их гал алдаад, хааны орд харш ба хааны
түшмэл тэргүүтэн орд харшийн хүмүүс бүгд шатжээ.
Тэгээд бас бүх хот балгас шатсан байна. Тэгээд цааш хот балгасын
захад буй ой шугуй нугууд нэгээс нөгөөд дамжин түгэн шатсаар гурван
бээрийн газрт буй хот балгас, ой шугуй бүгд шатжээ.
Энэ үед огторгуйгаас Тэнгэр бээр:
“Үзтэл гарын авлага увдис үгүй бол
Үнэхээр оюун сайн ч тус үл болмуй.
Үлгэрлэвээс, хааны хурим мэт
Үтэр түргэн гутах болмуй"
хэмээн өгүүлж, элэглэвэй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Ловон Пагвалха160 бээр:
“Тэр мэт сонссон нь бага балар сохор бясалгах ёсыг үл мэдмүй
Тэр мэт эс бясалгаваас санал яаж төрөх вэ?!
Тийм болбоос сонсохуйд хичээлийг үйлдэх аньстай
Тэр ёсоор шинжпэлийн дэлгэр билиг гармуй"
хэмээн зарлигласан мэт. Сонсоогүй ба өчүүхэн сонссон ч онолын шим
төгс ламын нэгэн увдис мутрын авлага үгүй бол ямар мэтийг үйлдсэн ч ном1
0
6

160 Тө: з1оЬ ёроп 'рЬадз ра 1Ьа. Ловон Пагвалха нь Хутагт Арьяандэва нь Ертөнцийн
зургаан чимгийн нэгэн бөгөөд Энэтхэгийн их мэргэн номт ловон. Тэрээр Сингалын
тивийн хаан Банзашри хэмээхийн хөвгүүн бөгөөд Хамба Хэмадэвагаас тойн болж,
гэлэнгийн сахил айлтгаж авсан. Тэгээд Энэтхэгийн их газрын сүм, суварга нугуудад
мөргөн золгохоор морилсон. Тэр үест ловон Лүдүв өмнө зүгийг дамжин морилж явсан
лугаа золгоод, ловонгоос судар, тарнийн номыг эцэст нь хүртэл сонссон. Ловон Лүдүв
нөгчихүй үед шашны эзэн болгон тушааж, "Энэтхэгийн өмнө зүгт бурхны номыг
дэлгэрүүл!" хэмээн соёрхол хайрлажээ. Хорин дөрвөн сүм, хийдийг байгуулсан.
Түвгаа нагбо хэмээх тэмцэлдээнд хань үгүй нэгэн бярманыг ялан зохиож, өөрийн
шавь болгон ловон Бавуу хэмээх алдар хайрлав. Налэндра хийдэд өнөд суусан ба
нас сүүдрийн сүүл үес Энэтхэгийн өмнө зүгт сууж, түүнээ лагшин нөгчсөн болой.
Зохиол туурвил нь “Төв үзлийн дөрвөн зуут" түүнийг товчлон хураасан номлол “Төв
үзлийн гарын хэмжээ”, “Эндүүрлийг хариулсан нотлон буулгахын бүтээл", бэлгэ чанар
хийгээд тарнийн тогтсон тааллын ялгалыг үзүүлсэн “Билиг билгийн зүрхэн бүхний
хураангуй", нууц тарнийн үзэл явдлыг нотлон буулгасан "Явдлын хураангуй зул",
түүнийг ухаанаар бүтээхүй “Сэтгэлийн түйтгэрийг арилгагч”, боловсруулан үйлдэгч
авшгийн зан үйлнээ “Дөрвөн очир суурины мандлын зан үйлийн шимийн хураангуй”,
үүсгэлийн зэргийг номлосон "Дөрвөн очир суурины бүтээх арга" тэргүүтэн зохиол
нугууд буйг XI зууны үед Төвдийн хэлмэрч Бацав Нямдагва тэргүүтэн дараалан
орчуулсан байна. Нартан барын Данжуурын тарнийн “га" боть хийгээд Судрын Тза"
ботид буй.
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нисванисын ерөндөгт эс одохоор үл барам эдүгээ 8 ном нисванисын нөхөр
болон одож, өөр бусдыг үгээгүйрүүлэхийн барилдлага болох тул магадтайяа
өөрөөс үлэмж лам нэгний увдисыг сонсох хэрэгтэй амуй. Тэр ч Хамгийг
аилдагч богд бээр:
"Ус зөөгч заримууд умдаассаар үхэх мэт
Олонтаа сонссон ч номоор доройтох нь
Онолтайяа зарлигийг увдист ургуулаагүйн гэм ээ!”
хэмээн зарлигласан мэт. Тэр мэт сонсохуй хийгээд сонссон төдий бус
аливаа сонссон бүхнийг магадтайяа өөрөө бурхан болохын шалтгаан нөхцөл
ямагтад ухаж, эрхэм зарлиг бүхнийг увдист ургуулах нэгэн хэрэгтэй.
Бас бус үхэрч Гаабо, Ловон Лодойданба, гэвш Бодава бээр
зарлигласан: “Харшлал болбоос өвгөдөөс асуу!” хэмээсэн гурван домог
тэргүүтэн судар, дандар, эрхэм зарлиг нугуудаас олонтаа зарлигласан
нугуудыг сайтар санаж, Бурханаас эхлээд язгуурын лам хүртэл адистидын
үндэслэл буураагүй увдисыг эрхшээсэн анхаарал онолын эрдмээр өөрийн
үндсийг гэтэлгэн, тэр ёсыг бусдад увдислахад мэргэн хийгээд их
нигүүлсэхүйн мөн чанартан ачит язгуурын лам тэргүүтэн зарлигийн ачтан
лам нугуудыг хагацалгүй шүтэж, увдисыг сонсохуйд болилон мэдэлгүй
үилдтүгэй!
Дээр өгүүлсэн тэдгээрийг ч товчлон хурааваас ч гарын авлагыг амар
хялбар ухаж үйлдэхүйд, тэр ч Ловон Даваадагба бээр:
“Хаана өөрийн эрхэнд ороод зохицон оршихуй
Хэрвээ тэдгээрийг барин эс чадваас
Халилд унахуй бээр бусдын эрхэнд орохуй
Харьж түүнээс гадагшилж алин бээр чадъюу!”
хэмээн зарлигласан мэт. Өөр, бусад алинд хамаарсан ч ер буяны
барилдлагад орох хэрэгтэй ба тэр ч Богд Бүхнийг айлдагч бээр:
"Шашин бүхнийг хоцрол үгүй онохуй хийгээд
Сайн зарлигийг хоцролгүй увдист ургуулахуй хийгээд
Сартваахь Ялгуусаны тааллыг амар хялбар олохуй хийгээд
Садар гэмт явдлын их халилаас ч сахигч гэж
Сайтар шинжилсэн тул Энэтхэг, Төвдийн мэргэн төрөлхтнүүд
Сайх гурван төрөлхтний мөрийн зэргээр
Санал сэтгэл нь үл булаагдах шинжлэл төгөлдөртөн хэн буй”
хэмээн зарлигласан мэт. "Мөр тус тусаар одол үгүй судар, дандар
хоёулын зам мөрийг хоцролгүй огоот төгсгөсөн Жово богдын увдис гурван
төрөлхтний мөрийн зэрэг ямагтад орох хэрэгтэй” хэмээн үзэж, түүний хойно
бУяны барилдлага бодит голын эрхэм гол үхэл, мөнх бусыг бясалгахаас
хослон орохуйг бясалгах хүртэл агуулсан ч тэдгээрийн урагшлуур буюу
гадна, дотны гэм хоёр буйгаас тэр ч “Судрын аймаг”-аас:
"Адилтган тэнцүүлш үгүй энэ хөлгөн нь
во 159 сх
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Амыан лагчаа тоотыг огоот боловсруулахын тулд
Ариун номын утгыг сонсон, номлон үйлдэхийн тулд
Ар араасаа хөврөгч өдөр, шөнөд гурав гурвантаа
Амгалан ажрагсдын дэргэд шадар оршихуй хийгээд
Амгалан ажрагсдад тахил үйлдтүгэй!"
хэмээн зарлигласан мэт анханд мөрийн үндэс гадны нөхцөл буяны
багш садныг шүтэх ёсонд хувийн зорилгыг ямар мэт үйлдэхүй хийгээд хувь
завсарт ямар мэт үйлдэхүй ёс болой.
(2Ь) Гишүүнтний буяны барилдлага, бодит гол, орлого
(2Ы) Буяны барилдлага
(2Ь2) Бодит гол
(2ЬЗ) Орлогод ямар мэт үйлдэхийн ёс лугаа гурав.

(2Ы) Буяны барилдлага
Анхдугаар барилдлагад ч "Барилдлагын зургаан ном”-д буй бөгөөд анх
орон байраа цэвэрлэхүйд ч гадна, дотно, нууц ямагт тэрхүү чанарын орон
байрыг цэвэрлэх ёс буйгаар болбоос тэр ямагтаар хийгээд тэр бус ч өмнө
суухуй орон тэр ямагтыг их тоосон тогтсоноос бодитой цэвэрлэж, ариун
хийгээд сэтгэлд зохистойгоор баясгалантайяа суун үйлдэхүй болгох
хэрэгтэй. Хэрвээ бодитойд үйлдвэр амгалан бус бол дотоод бишрэхүйгээс
цааших бээр үйлдсэнээс таслахгүй нэгэн хэрэгтэй.
Тэгээд чухаг дээдийн шүтээнийг дэлгэх нь: Бид нар зарлиг увдисыг
даган орогсод мөн тул зарлиг увдисын дөрвөн бурхан ба эсбөгөөс Ялгуусан
Шагьяагийн чадагч, Адиша богд, Бром Жалбынжунай, Номын хаан богд
Зонхаба их эрдэнийн зурмал, товгор адистидат хөрөг дүр тэргүүтнийг
оршуулан зохиотугай!
Хэрвээ тэд үгүй бол ч бүхний тэвчлэгээр бүтээлч бээр бүтээсэн
мандал хэмээх чулуу тэргүүтэн мандлын дээр есөн овоо байгуулж, түүнийг
Чадагчийн эрхт эрхэм нөхөд хэмээн бишрэлийг үйлд!
Есөн эрхэм нөхөд нь урьдын зарим дээдэс бээр их шарваагийн дээд
болсон найм хийгээд Чадагч бурхан лугаа ес хэмээдэг ба бас зарим нэгэн
Чадагчийн эрхт, Очирдарь, Майдар, Манзшир, Лүдүв, Тогмэд, А д и ш а ,
Зонхаба, Язгуурын ачит лам лугаа ес ч гэдэг амуй.
Өөрийн ёсноо лам, ядам, бурхан, бодисадва, брадэгбуда, шарвааг,
баатар, дагинас, номын сахиулсан ес гэдэг тул овоонуудыг тэдгээр
бодитойяа мөн хэмээн сэтгэж, биширч үйлдэх бөлгөө.
Тэдгээрийн лагшны өмнө тахилыг хэлбэрэлтгүйгээр байгуулаад
үзэсгэлэнтэйеэ бэлдтүгэй! Өөр ямагт бээр амгалан суудалд маш гэгээн
долоон ном төгс буюу атгаг их бол хийг доор буулгахуй хийгээд эсбөгөөс
ю 160 оз
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хийн есөн маажуурыг арилгахуй алин болохуй нэгнийг үйлдэж, найман ном
төгсийн дээрээс тэр ч “Судар”-аас:
“Хойшлуулал үгүй номын урагшлуурт сэтгэлийг одуул!
Хурдан сэтгэл нь сэтгэлийн эрхэм гол нь билээ"
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн сэтгэл өдүүлэхийг өөрийн үндсэнд
сайтар шинжлээд, авралын орныг тодруулж, аврал одуулахуй, сэтгэл
үүсгэхийг үндэс лүгээ холихуйг магадлан үйлд! Тэгээд ламыг эрхэм болгохын
чуулганы тариаланг тодотгож, судлан шинжлэхүй аньсыг хураасан долоон
гишүүнт мандал лугаа сэлтийг өргөөд, гурван их хэрэг161 -ийн үүднээс
запбирлыг талбин мэдэмсэрээр үндэс лүгээ холихыг магадлан үйлд! Тэгээд
чуулганы тариалан нугууд захаас дараалан өмнө Чадагчийн эрхтэд шингэнэ.
Чадагчийн эрхт ч өөрийн оройд залсан ачит язгуурын ламд шингэхүй бээр
тзр ямагтын мөн чанар өөрийн ачит язгуурын лам мөн хэмээн байдал дүрийг
Чадагчийн эрхт очирдарьд тодотгон зориулж, 7 гишүүнтийг хураангуйлсан
нэгний дээрээс үнэн сүсгийн залбирлыг хатуу хүчтэй талбихуй нэгнийг үйлд!
Эдгээ нь “Барилдлагын зургаан ном”-ыг товчлон хураангуйлахын төдий
үйлдэх ёс мөн болой. Эдгээрт үндэс төгс ламын гэгээнээс мэдэх хэрэгтэй
увдис ч олонд буй болой.
(2Ь2) Хоёрдугаарт бодит голд гурав.
(2Ь2а) Буяны багш садныг шүтэхүй хэрэгтэйн учир шалтгаан
(2Ь2Ь) Буяны багш садныг ямар мэт шүтэхүй ёс
(2Ь2с) түүнийг ямар мэт шүтэж, увдисыг сонсох хэрэгтэйг санах

(2Ь2а) Буяны багш садныг шүтэхүй хэрэгтэйн учир шалтгаан
Анхдугаарт нь өөрийн орой дээр лам үлэмжийн бурхныг
бясалгасаарын агаараас энэ мэт санах бөлгөө. “Би хийгээд эх болсон хамаг
амьтад өмнө тэргүүлшгүйгээс эхлэн эдүгээ хүртэл энэ гурван орон162-д
Цуцлын гал орчих мэт орчиж, өнө удаанаар хатуу бэрх элдэв зовлон амссан
энэ нь мөрийн үндэс буяны багш садныг сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон
үл шүтсэнээс уршигласан мөний тулд эдүгээ би хийгээд эх болсон хамаг
амьтан бээр буяны багш садныг сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэж
надахуйд лам бурхан бээр эдүгээ ямагтад адистидлан соёрх! хэмээн биеийн
щар үсийг босгохуй хийгээд нүднээс өөрийн эрхгүй нүдний нулимс бөн, бөн
УРсахын хооронд залбирлыг хатуу хүчтэй тавьж үйлдэхүй бээр орой дахь
лам үлэмжийн бурхны лагшнаас рашааны таван өнгийн гэрэл цацрах
сэлтийн урсгал бууж; өөр, бусад амьтан бүхний бие, сэтгэлд оршсоор
'О I -г

162 'ө: с!оп сЬеп ро д зи т. гурван их хэрэг нь шалтгаан, үр, тиин мэдэхүи лүгээ гурав.
Тө: кЬатв д зи т. Гурван орон нь хүслийн, дүрст, дүрс үгүй лүгээ гурван орон
болой.
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тэргүүлшгүйгээс хураасан нийт хилэнцийн түйтгэр хийгээд нэн ялангуяа ч
бас буяны багш садныг сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэхүйд завсар
нь тасрахуй хилэнцийн түйтгэр бүхэн арилан ариусаад; бие тунгалаг
тодорхой гэрлийн мөн чанарт болмуй. Нас буян хийгээд цог учрал дэлгэрэн,
эш онолын эрдэм хийгээд нэн ялангуяа бас буяны багш садныг сэтгэл,
барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэхүй ялгамжтай онол өөр, бусад амьтан
бүгдийн үндсэнд агшнаар төрөхүйг санамуй.
(2Ь2Ь) Хоёрдугаарт, буяны багш садныг ямар мэт шүтэхийн ёсонд
хоёр.
(2Ь2Ы) Буяны багш садныг сэтгэлээр шүтэхүй ёс
(2Ь2Ь2) Буяны багш садныг барилдлагаар шүтэхүй ёс
(2Ь2Ы) Буяны багш садныг сэтгэлээр шүтэхүй ёс
(2Ь2Ыа) Үндсэнд сүсэг судлахуй
(2Ь2ЫЬ) Зарлигийн ачийг даган дурдаад, бишрэн үйлдэх

(2Ь2Ыа ) Анхдугаарт. Үндсэнд сүсэг судлахуй
Анхдугаарт оройд үлэмжийн бурхныг бясалгасаарын агаараас оройн
лам бурхны тааллаас өмнө өөрт га, ха үсгээс дээшихийг сургасан номын
барилдлагыг бодитой олсон лам ямар мэт буй нугууд агшнаар цацраад,
өөрийн хөмсөгний гүдгэрийн өмнөх огторгуйд зээлийн чуулган мэт оршихыг
сана! Тэр мэт цацарсан нь оройн лам Чадагчийн эрхт очирдарь бээр өөр
ямагтыг номхотгохын тухайд тэр хийгээд тэр ламын лагшныг тийн үзүүлсэн
мөн болохоор тэр лам нугуудыг оройн лам үлэмжийн бурхнуудын тийн
хувилгааны мөрд хувилсныг мэдэж үйлдэхийн тулд болой.
Тэгээд өмнөх өөрөө бээр увдисыг айлтгахын цагг лам нугууд намба
байдал нь өвгөн, залуу, хувцасны хувь ёс тэргүүтэн ямар мэт нугуудыг
сайтар тодруулж, тэдгээрт зориод; өөрт увдис соёрхсон буяны багш садан
нугуудыг бодитой бурхан мөн байна хэмээн бясалгаж үйлд! Тэр ч хувь төгс
зарим шавьд оюуныг тэр бясалгасан төдийхнөөр ламыг бодитой бурхан
хэмээн үзэх засваргүй сүсэг төрдөг болохоор түүнд өнцөгт гэм атгагийн
оюуныг хаах хэрэггүй ч урьдын тэр сүсгийг урвуулал үгүй бататган үйлдэх
буюу дээшид арвижуулан үйлдэхийн тулд ламын лагшин, зарлиг, тааллын
зохиолыг шинжилбээс миний энэ төгс цогт лам нугуудад лагшин найраг
тодорхой төгсөн, зарлиг жаран гишүүнтийн эгшигт, таалал ямар мэт хэдий
чинээ ном бүхнийг айлдахуй бөгөөд бурхан бээр үйлдэхүй ялгамжтай
эрдэмтэн энэ хийгээд энэ мэт нэгэн буй хэмээхийн үүднээс өмнөөс ч их
хэтэрхий гайхамшигтай болсон ламын эрдмийг үзэхүй сүсгийг бясалгаж,
түүнд нэгэн үзүүрт сэтгэлийг оршуулан үйлд!
Бид мэтийн доод оюут номхотгогдохуун нугууд бээр өмнө номлосон
тэр мэт оюуны агаараас сэтгэлийн голд тэр мэт оршуулсаар сэтгэлийн
ю 162 си
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өнцгөөр өмнийн лам нугуудын гурван нууц 163 -ын зохиолыг шинжилбээс
зарим нэгэнд ламыг гэмийн бөмбөлөг ямагтад үзэхүй хийгээд бас гэм, эрдэм
тэгшид үзэхүй хийгээд эрдмийн хувь их, гэмийн хувь бага ба бас гэмийн хувь
их, эрдмийн хувь бага буюу эсбөгөөс ламд гэм өчүүхэн төдий үгүй ч ламын
эрдмийг гэмд үзэхүй; бас өөрийн гэмийг ламын гэм хэмээн үзэх; эсбөгөөс
ламд гэм, эрдэм алин буй ч тус тусад нь холил үгүй гэмийг гэм, эрдмийг
эрдэмд үзэхүй тэргүүтнийг ургуулахын ёсон элдэв зүйл байдаг ч анханд
гэмийг атгаглахын оюун хэдий чинээ буй нугуудыг ургуулахуй болбоос тэр
цагт бурхан нь гэм бүхнийг баран, эрдэм бүхэн төгссөн нэгэн мөн болохоор
би бээр буяны багш саднуудыг гэмийн хувь энэ хийгээд энэ мэт нэгэн буй
хэмээдэг болохоор (миний лам) өөрөө бодитой бурхан бус хэмээхүй нэгэн
(буруу) шинэ оюун гарах мөний тул тэр цагт энэ мэт санах хэрэгтэй нь чи юу
хэмээсэн ч миний эдгээр буяны багш саднуудад тэдгээр гэм хаанаас байх
буй. Тэр буй бус бөгөөд эдгээр лам нар нь гэм бүхнийг баран, эрдэм бүхнийг
төгсгөсөн бодитой бурхан мөний тулд болой. Тэр ч мөн бөгөөд Бурханы
өөрийн нь зарлигаас:
“Ирээдүй хойдын ирэх тэр цагт
Энэ бие минь багшийн дүрээр ирмүй.
Эргэлзээ сэжиггүй ламыг над мэт санаж
Эрхэм тэр багшдаа бишрэлийг төрүүл!”
хэмээн зарлигласан; тэр мэт өөрт мөрийг эндүүрэггүй номлооч нь
өмнийн огторгуйд оршсон дээд буяны багш садан эдгээр мөн; Бурхан бээр ч
цаг үргэлжид худал үл зарлиглахын тулд болой. Тэр ч мөн бөгөөд ер бурхны
хэлний эрхтэн гэгээний хот мандлыг огоот бүрхсэн; ялангуяа хэлний эрхтэн
түүнийг сунгаваас дөрвөн тив, Сүмбэр уул сэлт гурван мянган их мянган
ертөнцийн орон бүхнийг бүрхэх мөн.
Тэр худлыг тэвчихийн үр мөнөөр барахгүй “Винай"-гаас:
“Орчигч одон, саран сэлт бээр орноо унахуй хийгээд
Орон газрын уул, балгас сэлт газар дэлхий эвдрэн
Огторгуй махбод нь бусдад урвасан ч
Одоо та үнэн бусыг үл зарлигламуй
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой" хэмээн хиргүй эш онолыг
бүтээн үйлдэхүйд шүтэж; ламдаа гэм атгагийн оюун алин төрснийг сайтар
хааж; ламын лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг дурдахуй сүсгийг бясалгаж
үйлд! Тийм боловч тэдгээр гэм үгүй атал эдүгээ гэмд үзэгдэх ямар мэт
хэмээвээс тэр мэт үзэгдэх нь ламд тэдгээр гэм бодитой байгаа үзэгдэл бус
өмнө ч тэдгээр дээдэст ёс бус сэтгэл үүсгэхийн оюунаар ч дахин, дахин гэмд
барихуй муу авьяас сэтгэлийн дээр агуулагдсан хийгээд өөр ямагтын үзэгдэл
ариун бусын эрхээр мөн болой.
Урьд ч Лхайжин нөхөд сэлт бээр Бурхан багшийг гэмийн бөмбөлөг гэж
харсан; Тогмэд бээр Богд Майдарыг өлөгчин нохой гэж харсан; Их бүтээлч
163

Тө: дзапд Ьа д зи т. гурван нууц нь лагшин зарлиг, таалал лугаа гурван нууц болой.
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Нагбожодба (дгиЬ сЬеп пад ро зруос! ра) бээр Цогт Хэрүгаг анжисч, мод
сахигчийн охин, найман мянгатыг уншигч егзөр, тоорцогт анчин тэргүүтэнд
харсан; Райчүн бээр Богд Милыг долоон хулгайч хэмээн харсан; бас зуун
зэгдийг зуун хөвгүүнд харсан; их цагаан дээвэр, цагаан онгоцонд шүтэж,
Жамсран бурхны тотгор гарахын цагт Богдыг оюу гуйгчийн эзний аяганд
харсан; Пүчүнба164 бээр Бром багшийг нум сумтанд харсан; лам Дүнба их
эрдэнэ (Ьгипд ра пп ро сЬе) бээр Банчэн Лувсанчойжижанцан богдыг
хулгайч, нэхмэлчид харсан; Ёнзон Ишжанцан бээр Богд Далай лам их
эрдэнийг буртагт аягач тэргүүтэнд харсан ба шарын өвчтөнд цагаан лавай
шар болж үзэгдэнэ; хийн өвчтөнт цаст уул хөх болж үзэгдэх мэт өөрийн
танин барихуйн эндүүрэл болсны эрхээр тэдгээр гэм үгүйг гэмтэйд үзсэн
төдийгөөс бус утгандаа гэмээ баран, эрдэм төгссөн бодитой бурхан мөн
хэмээн оюуны чагтагыг таслаж бясалгаж үйлдэх хэрэгтэй. "Түүн лүгээ цаг
сацууд орой дахь ламыг бурханд сэтгэж, тийм болбоос би хийгээд эх болсон
бүх амьтны үндсэнд эдгээр төгс цогт дээд лам нарыг бодитой харах нь
байтугай адаглаад зүүднээс дээшид ч гэм атгагийн оюуныг нэгэн агшинд ч үл
төрүүлэн; ламыг бурхан хэмээн үзэхүй засваргүй сүсгийг эдүгээ ямагтад
төрүүлэхээр адислан соёрхо!” хэмээн залбирлыг хатуу хүчтэй тавьсан бээр
оройн лам үлэмжийн бурхны лагшнаас таван зүйл өнгийн гэрэлт рашаан
сэлт бууж; өөр, бусад амьтан бүхний бие, сэтгэлд оршсоноор хилэнцийн
түйтгэр нийт хийгээд ялангуяа ламдаа атгаглахуй оюун төрсөн нүгүүдийг
ариутган угааж, биеийг гэгээн тод гэрлийн мөн чанартай болгомуй. Нас буян
тэргүүтэн дэлгэрэн, эш онолын эрдэм нийт хийгээд ялангуяа бас ламыг
бурханд үзэхүй ялгамжтай онол өөр, бусад амьтан бүхний үндсэнд эгшинээ
төрөхийг санамуй. Тэр ч ламд гэм буй, үгүй ямар мэт ч гэмд үзэгдэх, үл
үзэгдэх нь өөрийг сүсгээс хамаарна. Ламд сүсгийг үгийн төдий бус бэлгэ
чанар төгс гүйцэд буй бол ламд бага сага гэм буй түүнийг ч эрдэм ямагтад
үз! Хэрвээ үнэн баттай нэгэн сүсэг үгүй болбоос ламын эрдмийг гэмд үзэхийг
урьд өгүүлсэн домог тэргүүтнээр сайтар мэдэж чадахуй бээр ламын эрдмийг
үзэхүй сүсгийг үндэс лүгээ нийлүүлэн магад бясалгаж үйлд! Энэ өмнө
өгүүлсэн мэт багш садныг шүтэх ёсны сэтгэлийн аймаг мөн болохоор үүнийг
ямарчлан үндсэндээ төрүүлэх нэгэн эс гарваас зарлигийн ачийг даган
дурдахуй хийгээд барилдлагаар шүтэх ёс тэргүүтэн ирэхгүй тул тэр хэргийг
таалж, Хамгийг айлдагч богд бээр “Бодь мөрийн зэрэг’’-т үүнийг үндсэн сүсэг
судлахуй хэмээн үндсэн бэлгэ чанарт өгүүлэн зохиосон мөн амуй.
(2Ь2ЫЬ) Хоёрдугаарт, зарлигийн ачийг даган дурдаж, бясалгах
нь:
Оройд лам бурхныг бясалгасны агаараас өмнийн огторгуйд оршсон
зарлигийн ачийг ил олсон лам нугуудад зорьж, өөрөө бээр бодитой бурхан
эдгээр буяны багш садан нь надад зарлигийн ач асар их. Эдүгээ ертөнцөд
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хоёр аяга цай өгсөн хүнийг ч ач ихтэй хэмээн үйлдэх тул өөр, бусад амьтан
бүгдийн энэ, хойдын хэрэг бүхнийг эцэст нь хүргэн үйлдэгч туулсан бурхныг
бүтээх шалтгаан нийт хийгээд нийт бусын буяны багш садныг шүтэхээс
эхлэн хослон орохын хоорондох гүнзгий хийгээд аугаа их эдгээр сайн мөрийг
сайтар дотроо багтаах болой.
Тэдгээрийг дотроо багтаасан ч эдгээр буяны багш садны зарлигийн
ачаас гарсан бөлгөө. Анх өөрөө бээр га, ха үсэг тэдийхнийг мэдэхгүй байхад
анх уншуулж сургасан багш тэргүүтний байдалд үзүүлж, үсэг нүгүүдийг
сургасан амуй.
Тэндээс бойжихуйд хамба, ловон, бурсан хувраг тэргүүтний байдлыг
үзүүлж, гэцэл, гэлэнгийн суртаалын үндэс тэргүүтнийг өгөн хайрлан зохиосон
билээ. Түүний хойно гурав төгс Очир баригчийн лагшны байдлыг үзүүлж,
нийтийн гурван төрөлхтний мөр хийгээд нийт бусын боловсруулагч их хот
мандалд дөрвөн авшиг төгсгөн соёрхож, гэтлэхүй мөр үүсгэл, төгсгөлийн
хоёр зэргийн бясалгалын хөтөлбөр тэргүүтэн увдисуудыг сайтар увдислан
зохиосон болохоор эдүгээ өөр ямагтын их залхайгаас болоод өнөө, маргааш
хэмээхийн эрхэнд одуулж, бодитой анхааран авлага нэгнийг үйлдэх
шалтгаан эс гарсан болохоос бус өөрөө бээр анхааран авлага нэгнийг
үйлдэж, хойдын үр гурван лагшны тэр хутгийг ч бэрх хатуу үгүй энэ цөвүүн
цагийн охор нас ямагтад гарт сэтгэлчлэн бүтээгч зэндмэнэ эрдэнийг өгөхийн
хэмжээ төдийд буй бээр эдгээр нь буяны багш саднуудын зарлигийн ачаас
эс гарсан бөгөөс буяны багш садан эдгээрийг үл шүтэхийн өмнөөс
тэдгээрийг сайтар мэдэх хэрэгтэй байтал эс мэдсэний тулд болой. “Тиймийн
тулд эдгээр дээд буяны багш саднуудын зарлигийн ачаас гарснаас өөр бус
болой. Бусад хэний ч зарлигийн ачаас гараагүй болохоор зарлигийн ач маш
их хэмээхийн үүднээс тиймийн тулд би хийгээд эх болсон хамаг амьтны
үндсэнд эдгээр дээд буяны багш садны зарлигийн ачийг даган дурдаж, их
бишрэхүй бээр амар хялбар төрөхийг адислан хайрла" хэмээн оройн лам
бурханд залбирлыг талбисан бээр лагшны хувиас таван зүйлийн өнгөтэй
рашааны урсгал бууж, өөр бусад амьтан бүхний бие, сэтгэлд оршсон бээр
тэр хийгээд түүний хилэнц түйтгэр арилан, тэр хийгээд түүний ялгамжтай
онол нугууд өөр, бусад хамаг амьтны үндсэнд төрүүл хэмээн сана! Тэр ч
Дээр өгүүлсэн үндсэн сүсгийг судлахуй тэр сайтар гаран хүрч, хойд тэр ямагт
үндсэнд төрөх төвөг бэрхшээл үгүй болохоор өмнөх мэтийн өнийг бясалгах
хэрэгтэй мөн амуй. Өмнөх ямар мэт үндсэнд эс төрвөөс хойдохыг ямар мэт
хичээсэн ч онол үндсэнд төрөхгүй болохоор хичээнгүйлж үндсэн сүсгийг
судлах өөрөө их хэрэгтэй амуй.
(2Ь2Ь2) Хоёрдугаарт, барилдлагаар шүтэхийн ёсонд:
(2Ь2Ь2а) Олбор эдийг өргөх
(2Ь2Ь2Ь) Сүрчих, илэх, илэн арчих тэргүүтнийг өргөөд, мутрын
боолыг бүтээх
(2Ь2Ь2с) Зарлигчлан бүтээхийн тахилаар баясган үйлдэх
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(2Ь2Ь2а) Олбор эдийг өргөх нь
Нийт хувь завсар хийгээд ялгамжтайд ламын дэргэд орших цагт их
хэрэгтэй. Тийм боловч бодит голын үед ч бясалгах шалтгаан үгүй бус
болохоор анханд эдийн өргөл нь оройд лам бурхныг бясалгасаарын
агаараас миний бодитой бурхан буяны багш садан эдгээр нь надад
зарлигийн ач маш их болохоор би бээр ачийн нь хариуд бодитой бэлдэн
сэтгэлээр хувилгасан хэмжээлшгүй тахилыг өргөж, тааллын үндсийг
цувралгүй амгалангаар цэнгүүлэн үйлдмүй хэмээхийн үүднээс өөрийн болгон
барьсан бодитой эд ямар мэт буй нугуудыг бэлтгэх ба мөн чанар өөрийн
гурван цагт хураасан буяны чуулган элдэв цэцэг тэргүүтний таван чухал
эдлэхүүн хийгээд гурван номт дээл, дулдуй, рашаанаар дүүрсэн бадар аяга
тэргүүтэн зохилдохуй болохуй сэтгэлд зохистой эд, хувцас ба бас бус
ертөнцөд дүрс үзэсгэлэнтэй, яруу дуу, сайхан үнэр, чихэрлэг амт,
хүрэлцэхүүн зөөлөн их шимт их үнэтэй элдэв эд нүгүүдийг огторгуй дүүрнийг
хувилгаад өргөсөн бээр “Тэдгээр баяссанчлан өөрийн болгон зохионо"
хэмээн сэтгэхийн үүднээс “Тиймийн тулд би хийгээд их болсон хамаг амьтны
үндсэнд сайн эдийн өргөл тэргүүтэн барилдлагыг бие, хэлний үүднээс буяны
багш садныг ёсчлон шүтэж чадахуйг адистидлан соёрх!” хэмээн оройн лам
үлэмжийн бурханд залбирлыг талбисан бээр өмнө мэт рашаан буун судлах
тэргүүтнийг зорин үйлд!
(2Ь2Ь2Ь) Хоёрдугаарт, Сүрчих, илэх, илэн арчих тэргүүтнийг
өргөөд, мутрын боолыг бүтээх
“Оройд лам үлэмжийн бурхныг бясалгасаарын агаараас өмнө мэт
зарлигийн ачийг дурдаж, түүний зарлигийн ачид өөр ямагтыг боол болгон
өргөж, тааллыг баясгах нэгнийг үйлдтүгэй!" хэмээхийн үүднээс өөрийн
биеийг тоолшгүй болгон цацруулах буюу эсбөгөөс мөн чанар өөр ямагтад
өөрийн байдлыг лам алинаа баясган шадар оршихуй тэргүүтний байдлаар
хувилгаж өргөх бөлгөө. Зарим нь угаалыг өргөх, зарим бээр илэн арчих,
зарим бээр сүрчих, илэх тэргүүтэн мутрын боол өргөл, хүндлэл тэргүүтнийг
сайтар бүтээгээд, баясгаж үйлдэхийн үүднээс “Тиймийн тулд би хийгээд эх
болсон зургаан зүйл хамаг амьтны үндсэнд өргөл, хүндлэл тэргүүтэн
барилдлагыг бие, хэлний үүднээс буяны багш садан тэдгээрийг ёсчлон
шүтэж чадахуйд адистидлан соёрх!” хэмээн оройн лам бурханд залбирлыг
талбиж, рашаан буулган судлах тэргүүтнийг өмнөчилөн үйлд!”
(2Ь2Ь2с) Гуравдугаарт, зарлигчлан бүтээхийн тахилаар баясгаж
үйлдэх нь
Оройд лам бурхныг бясалгасаарын агаараас Дээд ялгуусан далай лам
Галсанжамц бээр:
“Эрхт гурван үүдийг сэрэмжээр аглагласан дияаны байшинд
Этгээд үзэгдлийн найман номыг ардаа орхиж
Энэ насны эцэст төгс тусыг үйлдэхүй бүтээлийн тахилаар
ю
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Эцэг лам бурхан бүгдийг баясгахуй сэтгэлийн ерөөл нэгнийг
өршөөмүй”
хэмээн зарлигласан мэт.
Бодитой бурхан эдгээр буяны багш садан надад гүнзгий хийгээд аугаа
их увдисыг увдислах тэргүүтний үүднээс зарлигийн ач асар их болохоор
түүний тухайд увдисыг аглаг оронд шинжлэх, агуулахыг хослон барилдуулж,
анхааран авч зарлигчлан бүтээхийн тахилаар ёсчлон баясган үйлдье! Тэр
мэт үйлдэж чадахыг лам адистидлан соёрх!" хэмээн оройн лам бурханд
залбирлыг талбиж, өмнө мэт рашааныг буулган судлах тэргүүтнийг үйлд!
Эдгээрийг тус бүрийн эрхэнд үйлдсэнээр товчлон хурааваас өмнө номлосон
сэтгэлээр хувилгасан эдийн тэр тахилд барилдлагаар шүтэхүй ёсны
зоригдохууны аймаг гурвуул гүйцэх мөн. Мөн чанар нь өөрийн гурван цагт
хураасан буяны үндэс мөн болохоор бүтээхийн тахил гүйцэх; элдэв бодитой
эдийн байдал буй болохоор эдийн тахил гүйцэх; тэр бүгдийг бүтээлч өөр
ямагт гардуулан өргөж үйлдэхүй бээр мутрын боолын өргөл хүндлэл ч гүйсэн
мөн амуй. Эсбөгөөс лам бурхныг бясалгасаарын агаараас тахилын эд,
өлмийг сэрүүцүүлэх цэцэг, үнэртэн хүжис хэмээх тэргүүтэн эдийн тахил; их
бодисадва намайг огоот болгоотугай хэмээх тэргүүтнээр мутрын боолын
өргөл, хүндлэл хийж; “Сонсохуй тахилын далайн эд бүхнээс эрчлэн (1боз ра
гдуа т^збо тсбос! уоп кип паз 'кбуП)" хэмээх тэргүүтэн шүлгийг өгүүлж,
бүтээлийн тахил тэргүүтнийг өргөж, рашааныг буулган судлахуйг нийтэд
үйлдэх мөн амуй. Өмнө номлосон бүтээлийн тахил ч голлон эрдмийн эрхэнд
үйлдэх мөн. Бусдад энэ увдисыг эхэн, адаг, дунд гурвын зорилгын аймаг
алиныг анхааран авсан ч тэдгээр бүгдийг бүтээхийн тахил мөн амуй.
Барилдлагаар шүтэхүй ёсны зорилгын аймаг анхдугаар, хоёрдугаар нийтийн
бодит үндсийг товчлон хураангуйлах төдийгөөс дэлгэрүүлэн хувь завсарт
анхааран авахуй мөн. Тийм боловч өмнө номлосон номын барилдлагыг
бодитой олсон тэдгээр буяны багш садан эдүгээ гэгээнээр оршсон, эс
оршсон алин зохистой буй. Бодитой гэгээнээр үл оршсон нугуудад эд
тэргүүтэн өргөх ёсон ямар мэтийг үйлдэнэ хэмээвээс тэр нь эдүгээ үл
оршсон ч өөрт номын барилдлагыг олсон лам өөр нэгэн байвал түүнийг
тэдгээр буяны багш садан бүгдийн тийн хувилгаан мөн болохоор түүнд
эдийн тахилыг өргөвөл тэдгээр бүгдэд өргөсөн болон одох амуй. Хэрвээ
номын барилдлага бодитой барьсан лам нэг ч үгүй бол өмнийн тэдгээр
ламын алин нэгний нь хувилгаан дүр нэгэн буй хэмээвээс тэр ямагт нь өөрт
бодитой номын барилдлага үл олсон ч тэр ямагт өмнө номын барилдлага
олсон лам тийм нэрт лүгээ тааллын үндэс нэг ба лам тийм нэрт тэр ямагтын
зарлигийн ач бодитой авсан лам нарын тийн хувилгаан мөн болохоор тийм
нэрт ламын хувилгаан лагшинд өргөвөл тэр бүхэнд өргөсөн болж одмуй.
Хэрвээ тэдгээрийн хувилгаан лагшин мэт биш болбоос лам нугуудын
тааллаар алин энхрийлэн барьсан шавь буюу тэдгээрээр эзлэн барьсан
хуврагийн аймаг тэргүүтэнд өргөсөн ч болох ёстой амуй. Гэвш Додлүнба
(з1ос! 1ипд ра) бээр: “Замын хуврагт өргөснөөс бээр ч байнгын нохойд өгвөл
их буянтай" гэж зарлигласан мэт. Тэдгээр ч үгүй болбоос бусад чанадас
сайн, муу ямар мэт нэгний нөхцөлд шүтэж, өөрийн үндсэнд анхаарал онолын
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эрдмийн зүйл мэт төрөхүй нэгэн байваас тэр ямагт өмнийн лам нугуудын
хувилгаан мөн болохоор түүнд өргөсөн ч зан үйл болох амуй.
Гуравдугаарт, увдис сонсох хэрэгтэй нь, “Судар”-аас:
“Амгаланг ертөнцөд зуун галавт эдэлсэн ч
Ахин жич урваад зовлонгийн цогц болмуй.
Ай тиймээс цувралгүйн амгалан сайн гэж
Амгалан ажирсны зарлигаас анхааран сайн мэдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт. “Оройд лам бурхныг бясалгасны агаараас би
бодитой бурхан лам буяны багш садан тэдгээрийг сэтгэл, барилдлага
хоёроор ёсчлон шүтсэн ч гүнзгий, дэлгэр нэгэн увдис авах эс гарваас
бясалгаснаар анхааран авахуйн ёсыг үл мэдэхийн эрхээр үндсэнд анхаарал,
онолын эрдэм төрөхгүй болохоор сэтгэл, барилдлагаар ёсчлон шүтэхээр үл
барам алин анхааран авахуй увдис нугуудыг ч ханалгүй сайтар авч үйлд! Тэр
мэт үйлдэн чадахад лам бурхан адистидлан соёрх!" хэмээн оройн лам
бурханд залбирч, рашаан буулган судлах тэргүүтнийг өмнө мэт үйлд! Тэр ч
зарим нэгэн ялгамжтай шавьд увдисыг тусгаар сонсох хэрэггүй бээр ламыг
сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шүтэх төдийхнөөр ламын адистид
сэтгэлд оршиж, анхаарал онол ялгамжтан үндсэнд төрөх буй, үлгэрлэвээс:
Гэвш Жа-Юүлба Шоннү-Од (Ьуа уи1 ра дгЬоп пи ’ос!) бээр гэвш ЖанАава Цүлтимвараас увдисыг тусгаар сонсоогүй ч сэтгэл, барилдлага хоёроор
ёсчлон шүтсэн бээр номын үргэлжийн дияан тэргүүтэн ялгамжтай анхаарал
онол олон эснэсэн мэт мөн болохоор ялгамжтан шавь нарт магадлал үгүй ч
бид мэт сүсэг бишрэл их үгүй нүгүүд бээр ламыг шүтсэн төдийхнөөр болол
үгүй магадтай увдис сонсох хэрэгтэй мөн амуй. Тэр ч увдисын бодитой голыг
хувь завсарт сонсох хэрэгтэй ч хувь бодит голын цагт ч ямар мэт зорин
тэтгэвээс магадтай увдис номлосон бэлгэ төгс лам лугаа учирч, анханд
увдис нугуудыг сонсох ба түүний хойно олсон утгыг үндсэнд төрүүлэх
тэргүүтэн хэрэг ялгамжтай олон буйгаар магадтай тэр мэт анхааран авч
үйлдтүгэй!
(2ЬЗ) Гуравдугаарт, Орлогод ямар мэт үйлдэхийн ёс нь:
(2ЬЗа) Өмнийн лам нугууд жич оройн лам үлэмжийн бурхны таалалд
хурж, тэр ямагт авралын орон бүхнийг хураасны мөн чанарт сүсэглэсээр
“Ачит төгс цогт язгуурын лам их эрдэнэ
Ай! Миний зүрхний лянхуа дээр оршоод”
хэмээх тэргүүтнийг өгүүлж, өөрт шингэхүй бээр өмнө ямар мэт сэтгэл
үүсгэсэнчлэн өөрөө ч Чадагчийн эрхт очирдарьд хувилж, бурхан боллоо
хэмээн баясгалан лугаа сэлтийн агаараас өөрөө Чадагчийн эрхт очирдарьд
тодорсонд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр тушааж, охор үгүй өнийн хооронд сэтгэл
живэн догширохоос хагацахын үүднээс агуулан бясалгаж үйлд! Тэгээд
сэтгэлийн төв түүнээ оршсоорын агаараас сэтгэлийн тусгаараар тэр мэт өөр
ямагт гэм барагдан, эрдэм төгссөн Чадагчийн эрхт Очирдарийн мөн чанарт
бурхан болсон ч эргэн тойрны эх болсон эдгээр амьтан бүгдийг ч өөр лүгээ
адил Чадагчийн эрхтийн хутагт байгуулж чадах нэгэн гарахгүй болбоос
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эдүгээ өмнө сэтгэл үүсгэх хэргийг огоот эс төгсгөсөн бээр эдгээр амьтан бүгд
ч өөр лүгээ адил Чадагчийн эрхт Очирдарийн хутагт эдүгээ ямагтад
байгуултугай! хэмээхийн үүднээс өөрийн таалалд сарны хот мандлын дээр
хөх хум үсгэнд шар ум үсэг буюу цагаанаар бэлгэдэх нэгнийг тодотгон тавь!
Түүний гадуур шар өнгөтэй Шагьяамүнигийн тарнийн эрихсээр хүрээлснийг
сэтгэж, Шагьяамүнигийн тарнийг зуу орчим удирд! Тэр цагт тарнийн
эрихсийн хөрөнгө сэлтээс таван өнгө төгссөн хязгааргүй гэрэл гарч, өөрөө
Чадагчийн эрхтэд тодотгосон биеийн дотор бүхнээ бялхтал дүүргэ! Гэрлийн
цацраг шар үсний үүд тэргүүтнээс гадагш цацарсан бээр эргэн тойрны
амьтан тэргүүтэн сав, шимийн амьтанд туссанаар сав бүгд Огминдүгбо годба
(од гтнп5с1ид ро Ькос! ра) тэргүүтэн ялгамжтай ариун орон хийгээд шимийн
амьтан бүгд өөр лүгээ адил Чадагчийн эрхт очирдарь болсон хэмээн
бишрэлийг үйлд! Тэгээд “Би бээр өмнө ямар мэт сэтгэлийг үүсгэсэнчлэн
зарлигийн ачит эх болсон амьтан бүгд ч өөр лүгээ адил Чадагчийн эрхт
очирдарьд сайтар байгуулж чадахуй бээр их сайн хувь заяатай” хэмээн
сэтгэж, баяр хөөр лүгээ сэлтийн үүднээс тэр сэтгэлийн агаарт өөр
шинжлэлийг үйлдэл үгүй өчүүхэн нэгнээ оршин үйлд! Тэгээд бас дахин
өөрийн тааллаас гэрэл цацарсан бээр сав, шимийн амьтан бүхэнд
шингэснээр түүний нөхцлөөр сав үлэшгүй орд харшид тодорсон нугууд
дараалан гэрэлд уусаж, шимийн амьтан Чадагчийн эрхт очирдарь тодорсонд
шингэмүй. Тэдгээр ч Чадагчийн эрхт очирдарь өөрт тодорхойяа шингэмүй.
Өөрөө ч дээр, доороос дараалан гэрэлд уусч, зүрхний Ишсэмбаа очирдарьд
шингэмүй. Тэр ч тарнийн эрихс хөрөнгө лүгээ сэлтэд шингэмүй. Тарнийн
эрихс ч ум үсгээр бэлгэдсэн хөрөнгөнд шингэмүй. Ум ч хумд шингэмүй. Хум ч
дараалан нада (пас!а) хүртэл шингэмүй. Өөрийн сэтгэлийг нада (паба)
тодорсонд өчүүхэн оршоон үйлд! Тэгээд нада (пас!а) ч нарийн нарийн болж,
дараалан гэрэлд ууссан бээр орчлонгоос нөгчсөн сав, шим бүхнийг нэгд
хураасны эцэст өөр ямагт өөрийн сэтгэлийг тодруулах ухаан төдийд
тодорсон тэр бээр хоригдохуун үнэн бүтэн хорих төдий хоосон сэрээгүй
хорих ямагтын оронд үйлдэж, хоёрдугаар нарийн гэгээнээр ч таслал үгүй
хоосон чанарт усанд ус хийсэн мэт орон хийгээд оронтон ялгал үгүйд одсоны
тодорхой гэрэл хоосон чанар түүний агаарт нэгэн үзүүрт тэгш агуулан үйлд!
Түүний хойно тэр тод гэрлээс босч өмнөх мэт Чадагчийн эрхт Очирдарийн
лагшинд бишрэлийг үйлд! Эдгээрийн үед бодгаль ялгамжтан ямар мэт
бясалгасанчилан бодид гарах буй ч бид мэт зонхид бодитой оршин үл
гарахуй буй. Тийм боловч эдүгээ энэ мэт бясалгаснаар түргэнээ төв үзлийг
онохуй болно. Алин бясалгах шалтгааны тэр егзөр арга, билиг хослон орохуй
егзөр болно. Ямар мэт бясалгасан төдийхнөөр минивхийлэн барих
нисванисын ерөндөгт одох тэргүүтний хэрэг ялгамжтан олон буй болохоор
үгүйд үл болохуй гишүүнд нэжгээд нэжгээдчлэн магадтай бясалгах хэрэгтэй
мөн амуй. Эдүгээ тэр мэт бясалгасан ч бодитойд хоосон чанарыг үл онохыг
учир шалтгаанд үйлдэж, талбин илгээвээс дахин хоосон чанарын үзэл
үндсэнд төрөх үес үгүй. Эдүгээ энэ мэт бясалгавал бодитой хоосон чанарыг
үл оносон ч сэтгэлийн дээр хоосон чанарын үзлийн ялгамжтай авьяас
талбиж, жич үлэмж үзлийн үед дөрвөн аньсны шинжлэлийг үйлдсэн
төдийхнөөр төв үзлийг бэрх хатуужил үгүй онох болохоор хичээнгүйлэн
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үйлдтүгэй! Хөрөнгө хөх хум үсэгт шар ум үсэг бээр бэлгэдсэн нь хум үсэг нь
Ишсэмбаа очирдарийн эдлэхүй лагшны хөрөнгө, ум үсэг нь Дамцигсэмбаа
Чадагчийн эрхтийн хувилгаан лагшны хөрөнгө, эсбөгөөс хум үсэг амгалан
хоосон ялгал үгүй бэлгэ билиг өөрийн хэргийн номын лагшны хөрөнгө, ум
үсэг лагшин найраг тод төгссөн бусдын хэргийн дүрс лагшны хөрөнгө мөн
буй. Тэр мэт бэлгийн таалалдаа тодруулан талбисан нь өөрийг Чадагчийн
эрхт очирдарьд тодруулсан түүгээр лагшин, тааллын мөн чанарыг хослон
орохуй лагшныг олсоны бэлгэ мөн буй. Бас бөгөөс ум үсэг лагшин очирын
хөрөнгө, хум үсэг таалал очирын хөрөнгө, тэр хоёрын эцэст Шагьяамүнигийн
тарнийн эрихсээр хүрээлүүлэн урьж үйлдэхүй нь тэр мэтийн лагшин, таалал
хоёрт шүтэж, зарлиг жаран гишүүнтийн үүднээс номхотгогдохуунд номын
хүрдийг эргүүлэхийн бэлгэдэл мөн болой. Чингээд хөрөнгө тарнийн эрихс
сэлтээс гэрлийн цацраг цацарч, савын үлшгүй орд харш, шимийн амьтан
бүгд Чадагчийн эрхт очирдарьд урвасан нь номхотгогдохуунаар ямар мэт
зарлигласан номын утгыг ёсчлон анхааран авахуйд шүтэж, эцэст үр гурван
лагшны хутгийг олох түүний бэлгэдэл мөн амуй. Эсбөгөөс хум үсэг тааллын
очир амгалан хоосон ялгал үгүй бэлгэ билгийн хөрөнгө, ум үсэг лагшин очир
дүрс лагшны хөрөнгө мөн болохоор хум үсгээр бэлгэдсэн амгалан, хоосон
хоёр ялгал үгүй бэлгэ билиг түүний агаараас ум үсгээр бэлгэдсэн бусдын
хэрэгт дүрс лагшинг тийн босгож, Шагьяамүнигийн тарнийн эрихсээр
бэлгэдсэн номхотгогдохуунд зарлиг, номын хүрдийг эргүүлж, боловсруулан
гэтлэхийн мөрд байгуулан зохиох хэрэгтэй мөн хэмээх мөн амуй. Хум үсэг
хөх өнгөт хэмээх нь амгалан мэтийн амгалан, хоосон ялгалгүй бэлгэ билиг
тэр ямагт өөрийн орон хоосон чанарыг барихуй байдлын оронд үйлдсэнээс
бус бусдад урвахгүйн утга буюу эс бөгөөс бэлгэ билиг тэр ямагт өөрийн орон
хоосон чанар хийгээд мөн чанар ялгал үгүйгээс бус бусдад болох үгүйн утга
ба, эсбөгөөс тэр мэтийн бэлгэ билгийн орон хоосон чанар ямагт мөн бөгөөд
өөрийн мөн чанар өвөрчлөлөөр үгүйгээс бус бусдад болохгүйн утга болой.
Ум үсэг шар өнгөтэй хэмээх нь шараар шороон махбодыг бэлгэдсэн дүрс
лагшин тэр ямагт өөрийн мөн чанар номын лагшин мөн болохоор тод гэрэл
номын лагшны агаарт шингэх буюу хурах хэрэгтэй мөн ажгуу. Хөх хум үсгээр
бэлгэдсэн тод гэрэл номын лагшин түүний агаараас номхотгогдохуунд ном
номлохуй тэргүүтний тухайд ум үсгээр бэлгэдсэн дүрс лагшинчлан гарын
байдалд цацрах буюу; үүсгэх хийгээд босгон зохиохыг бэлгэдсэн буюу;
эсбөгөөс хум үсгээр бэлгэдсэн номын лагшин хоосон чанарын агаарт цааш
ажран, ум үсгээр бэлгэдсэн дүрс лагшинчлан гарын байдалд нааш ажрахуй
бөгөөд утгандаа тэр хоёр хөрөнгө бээр бэлгэдсэн эрдэм алиныг эрхшээсэн
тэр ямагт түүнчлэн ажирсан мөн хэмээх мөн амуй. Эсбөгөөс хөх хум үсэг
Ишсэмбаа очирдарийн лагшны хөх өнгө мөн амуй. Шар хум үсэг нь
Дамцигсэмбаа Чадагчийн эрхтийн лагшны шар өнгө мөн болохоор түүний
эрхэнд үйлдэх мөн амуй. Эсбөгөөс хөх хум үсэг бээр газрын эзнийг барихуй
тэргүүтэн хоёр түйтгэрийг хоцрол үгүй тэчихүйн тэвчлэг хотол чуулган, шар
ум үсэг бээр ямар мэт хийгээд юун олсон бээр хураасан ном бүхнийг онохуй
онол хотол чуулганыг бэлгэдсэн болохоор тэр хоёр хөрөнгөөр бэлгэдсэн
эрдэм алинаа эрхшээсэн тэр ямагт хослон орохуй мөн хэмээн үйлдмүй.
Эсбөгөөс хум үсэг амгалан, хоосон ялгал үгүй бэлгэ билиг тэр ямагтаар хөх
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өнгөөр бэлгэдсэн хоосон оронд жич үл хөдлөхүй ёсоор тэгш агуулсан тэгш
агуулал түүнээс үл хөдлөхүйн агаараас ум үсгээр бэлгэдсэн дүрс лагшны
байдал босч, номхотгогдохуунд ном номлосон бээр шараар нь дэлгэрэнгүй
үйлийг бэлгэдсэн бээр номхотгогдохууны үндсэнд анхаарал онолын эрдэм
дэлгэрэхийг бэлгэдсэн мөн буй. Тэдгээр бэлгэдлийн утгыг дурдахын үүднээс
Шагьямүнигийн тарнийг алин олон тоолон, тэдгээрийн үед өөр, бусдын ном
бүтээхүй харшлах нөхцөл хий, шар, бадган тэргүүтэн өвчин хийгээд дөрвөн
махбод тэргүүтний тотгорыг амарлиулах тэргүүтэн амарлингуй үйлс, ном
бүтээхүй шүтээн өнө уртад оршихын цаг хийгээд номын хувийн нөхцөл цог
учралын эдэлбэрийг дэлгэрүүлэх тэргүүтэн насан буяныг дэлгэрүүлэхүй үйл,
хүмүүн хийгээд хүмүүн бусын төгс хувьт шавийг эрхэнд хураах тэргүүтэн
эрхтний үйл; өөрийн номыг бүтээх хийгээд бусдыг номлохуй хийгээд амьтанд
хорлон хөнөөн үйлдэхүй ад тотгорыг гэсгээн үйлдэхүй тэргүүтэн хатуу үйл;
бас зургаан зүйл орныг судлахуй хийгээд эцэг, эх тэргүүтэн ачтаны орныг
дэлгэрүүлэх тэргүүтэн нийт хийгээд нийт бусын шид бүтээлийг бүтээх ёс
маш их буй ба ялангуяа хураах зэргийн үед ламын гэгээнээс мэдэх хэрэгтэй
гүнзгий хийгээд аугаа их увдис маш их буй болохоор тэдгээрийг мэдэхийг
хүсвэл дээд лам нугуудыг сэтгэл, барилдлага хоёроор өнөд шүтэж; түүний
гэгээнээс мэдэж үйлдтүгэй! Түүнээс гарсан буян нугууд сайн явдал
тэргүүтний ариун ерөөлөөр төгсгөн судлан зорин үйлдтүгэй! Тэр мэт
барилдлага, бодь, орохуй гурвын үүднээс өөрийн мөн чанарыг эс эндүүрсэн
тоог таслалгүй горимыг эндүүрэлгүй үйлдэж; сар гурван зургаа арван найм
тэргүүтний завсад дөрвөн хувьд таслаад, нэгэн үзүүрт сэтгэлээр
бясалгаснаар өмнө буяны багш садны гэм бага сага үзэгдсэн нүгүүдийг ч
сайтар буруулж, тэдгээр буяны багш садан нугуудыг гэм барагдан, эрдэм
бухэн төгссөн туулсан бурханд хэзээ үзэхүй тэр үед буяны багш садныг
шүтэхүй ёсыг сайтар амсахуй нэгэн гарах амуй. Эдүгээ бид нар буяны багш
садныг шүтэхүй ёсны зорилгын энэ аймаг нь эдгээр увдисын эхэнд буй тул
бясалгаснаар үндсэнд төрөхүй хялбар; өчүүхэн төдий үл хэрэгсэн үйлдсэн ч
үүнийг бясалгах хийгээд үндэсээс ч маш их төрөхүй бэрх ба хэрэг ч маш мөн
амуй. Зорилгын энэ аймагт амтшил эс гарах хүртэл бусад нугуудын зорилгыг
сайтар тэтгэсэн ч мэдэхүй өчүүхэн төдий ч гарахгүй амуй. Түүнийг мэдэхүй
сайтар гарваас бусад аймаг нугууд нэгэн агшинд үндсэнд овоолсон мэт
гарах ба эдүгээ бид ном үйлдэхүйг нэг жил үйлдсэн ч үндсэнд эрдэм өчүүхэн
төдий ч үл төрөхүй энэ нь энэ үндэс сэтгэлийн үндсэнд эс төрснөөс
Уршигласан мөний тул хэсэг зуур зорилгыг бусад нугуудыг тэтгэхэд талбиж,
Тэр ямагтад их хичээлээр төвлөрүүлэн үйлдэх хэрэгтэй мөн амуй. Энэ ямагт
үндсэнд төрөхөд ч их бэрх мөн буй. Энэ ямагтыг ямарчлан үндсэнд
төрүүлэхүйд ламыг бурханд үзэх хэрэгтэй. Түүнд ламыг гурван лагшин алин
болохуйд үзэх хэрэгтэй. Түүнд хэмжээлшгүй номын үргэлжлэлийн дияаныг
°лох хэрэгтэй. Түүнд их хөлгөний чуулганы их мөрийг олох хэрэгтэй. Түүнд
нуулганы мөр дунд хийгээд багыг олох хэрэгтэй. Их хөлгөний өчүүхэн
нуулганы мөрийг олоход шалтгаан, үр долоон увдис буюу өөр, бусдыг адил
аРилжихын үүднээс дээд бодид сэтгэл үүсгэх нэгэн хэрэгтэй. Түүнд амьтан
бүхнийг орчлонгоос гэтэлгэхийг хүсэхүй оюун нэгэн хэрэгтэй. Түүний өмнө
Ө®Р ямагтыг орчлонгоос гэтэлгэхийг хүссэн оюун тэргүүтэн дунд төрөлхтөн
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хийгээд нийтийн мөр нүгүүдийг одуулах хэрэгтэй. Түүний өмнө өөр ямагт
гурван муу заяаны зовлонгоос айж, түүнээс гэтлэхийг хүссэн оюунаар чухаг
дээд гуравтавралыг одуулж, түүний суртаалаас шалтгаан, үрд авч,
огоорохыг ёсчлон үйлдэх тэргүүтэн бага төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөр
нүгүүдийг магадтай одуулах хэрэгтэй мөний тул эдүгээ бид нарын үндсэнд
бусад нугууд байтугай өчүүхэн эгэл төрөлхтөн мэт хойдын хэргийг
эгээрэхийн төдий оюун ч үгүй болохоор ламыг бурхан гэж үзэхүй хаанаас
ирэх вэ?! Бид нарын дотоод сүсэгт үлин жишвээс ламыг дүрстний байдалд
нотоос үл үзэхүй буюу; хэрвээ үзсэн ч нохойн үхдэл мэт маш их муу нэгэнд
үзэх хэрэгтэй. Эдүгээ гурав төгс эл шарыг баригчийн байдалд үзэхүй ч маш
их гайхамшигтай нэгэн мөн болохоор тэр мэт үзсэн нь ч бодитой бурхан
эдгээр буяны багш садны энэрэн нигүүлсэхүйн-зарлигийн ач ямагтаас гарсан
мөн болой. Тэр мэт арван найман сарын хооронд сайтар анхааран авсан ч
үндсэнд мэдэл өчүүхэн төдий төрөхгүй бол хэсэг зуур түүний зорилгын
байдлыг тэтгэхийг агуулж, дөрвөн хүчний судлан агуулахуй ямагтад хичээх
хэрэгтэй мөн амуй.

§ 103. Зорилгыг чангатган увдис олох нь
Урьд Хамгийг айлдагч богд бээр ч Энэтхэг, төвдийн олон гол судрыг
болгоож, шинжлэлийн бясалгалыг олон зохиосон ч төв үзлийн үл олсон
болохоор жич Олха Чойлүн (’о1 кба сИоз 1ипд)-д өөд болон морилж, гурван
жилийн турш хураан судлахуй ямагтыг зохиож, гучин таван бурхны гэгээнийг
үзэн, удал үгүй Лхадин (1Ьа 1сГтд) тэргүүтэнд төв үзлийг олсон ажээ. Түүнтэй
төсөөтэй Богд Гэлэгжамц (це бде 1едз гдуа т1зМо) бээр сургууль хийж, Дүнба
Дамчойжанцан (бгипд ра б ат сГюз гдуа! т1зМап)-аас “Бодь мөрийн зэрэг”-ийн
хөтөлбөрийг дахин, дахин соёрхох хэрэгтэй ёсыг айлтгасан ч “Бэлгэ чанарын
атгагтан чамд бодь мөрийн зэргийн бясалгал үл ирмүй” хэмээн зарлиглаж,
нотоос зарлиглаагүйгээр үл барам зарлиг донодлогыг ч зохиосон бээр Богд
Гэлэгжамцын таалалд: “Миний үйлийн түйтгэр их болохоор хэсэг зуур хураан
судлахуй нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй” хэмээн таалж, зүүн Гэнпэл уулын агуй
((ёде ’рЬе1 п кЬгос!))-д уналын наманчлал лугаа барилдсан дан мөргөл
тэргүүтэн хураан судлахуйг зохиосноор нэгэн өдөр огторгуйгаас: “Чамд
долоон хоногоос илүү нас үгүй” хэмээх нэгэн дуун гарсан бээр “Эдүгээ надад
энэ насандаа бодь мөрийн зэргийг олохуй хувь үгүй болохоор хойд насандаа
бодь мөрийн зэргийг номлохуй нэгэн лам бурхан лугаа учраад увдисуудыг
сайтар олж, бясалгаснаар анхааран авч, үндсэнд төрөхүйн ерөөл зохиож,
эдүгээ хураан судлахуйд сайтар хичээгээд, долоо хоноод одохуй шалтгаант
өдөрт үхсүгэй!” хэмээн шийдэж, тааллыг нэгэн зүгт төвлөрүүлэн зохиосноор
тариаланд эс ажирсан тул бас дахин хураан судлахуйг өөрөө зохиоход,
зүүдэнд нь цагаан дээл өмсөж, огторгуйгаар нисэх тэргүүтэн үйлийн түйтгэр
арилсан бэлгэ тэмдэг хийгээд ялангуяа Гэнпэл уулын оройгоос лам Дүн ба
их эрдэнэ бээр мутартаа лагшны орхимж барьж, даллан зохиогоод, “Дээш
иртүгэй!” хэмээн зарлигласан бэлгэ тэмдэг гарсан тул маргааш өглөө нь
“Эдүгээ Дүн их эрдэнэ бээр даган эзлэгдэж, увдис нэгнийг соёрхох байх аа"
хэмээн таалж, ламын дэргэд мөргөл тэргүүтнийг зохиосноор Дүн их эрдэнэ
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бээр ч өмнөх лүгээ адил үгүй их баясахуйн үүднээс даган эзэлж, увдис
нугуудыг соёрхохоор гэгээнээр таалж, дараалан соёрхсоноор тэдгээрийг ч
Богд Гэлэгжамц бээр анхааран таалан зохиосноор ‘Ъодь мөрийн зэрэг”-ийн
үүднээс хослон орохуйн лагшныг олсон мөн амуй.
Түүнчлэн бид ч Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Үүд гурвын хилэнц уналын хирээр буртагласан үүнийг
Үлэмжид үйлийн түйтгэрийг арилгах их аньстай тул
Үргэлж дөрвөн хүчнийг бүрдүүлэхэд хичээн энхрийл!"
хэмээн зарлигласан мэт. Газар мөрийн онол төрөхөд харшлах
шалтгаан хилэнц түйтгэрийг арилгахуй ба зохилдох шалтгаан сайн чуулганыг
хураахуй хоёрыг хослон барилдуулах хэрэгтэй болохоор ерөндөг дөрвөн
хучнийг гүйцээхийн үүднээс уналыг наманчилахуй лугаа барилдуулсан дан
мөргөлийг олон бум, Дорсэмбийн бясалгахуй урилга лугаа барилдуулсан
зуун үсэгтийг бум, долоон гишүүнт лүгээ барилдуулсан буман мандал
тэргүүтэн чуулганыг хураан; хилэнцийг арилгахад хичээж, дахин хилэнц
түйтгэр арилсан сайн бэлгэ гарвал өмнөх мэт буяны багш садныг шүтэхүй
есны зорилгыг тэтгэх мөн амуй.
Эдүгээ бидний мэдэхээр өнөө маргааш Үй, Зангийн олонх хүний нас
нь тавь орчим буй. Эхний арав гаруй насанд хүүхэд нас болохоор ном
уйлдэхүй санаа эс төрмүй. Тэгээд хорь гартал хурлын газар судар, дандар
тэргүүтэнд судар, тарнийн сургууль хийж өнгөрөх, тэгээд арван жилийн турш
эш, авшиг, хөтөлбөр тэргүүтэн увдисуудыг айлтгах; бусад үйлд алмайрсаар
эдүгээ арав гаруй жилээс өөр үлдэхгүй ба багшийг шүтэхүй ёсны онол ч нэг,
хоёр жил төдийхөнд төрөх бэрх болохоор энэ мэт онол үл төрөх хүртэл
уүнийг төвлөрүүлэн үйлдэж, үлэмж буяны барилдлага нугуудын зорилгыг
тэтгэх шалтгаан үгүй чанад ертөнцөд одох хэрэгтэй тул хойд насандаа бас
гурван муу заяа тэргүүтэн хаана одохыг мэдэхгүй. Тиймийн тулд амтшил эс
гарсан ч өчүүхэн төдий бясалгаж, мөрийг огоот төгсгөх тусгалыг тэтгэвээс
баярлахуй болно хэмээхүй ургах ч тэр нь буяны барилдлагыг үйлдэх ёсны
аньсыг мэдээгүй мөн амуй. Анхааран мэдэхүй үндсэнд эс төрвөөс мөрийг
огоот төгсгөхүй тусгалыг тэтгэсэн ч зургийн зул мэт. Анхааран мэдэхүй буй
буй мэт тус огт үгүй болохоор мөр ямар мэт нэгнийг бясалгасан ч магадтай
анхааран мэдэхүйг үндсэнд төрүүлэх нэгнийг өөрөө үйлдэх хэрэгтэй болой.
Тэр ч буяны багш садныг шүтэхүй ёс өөрт арав орчим жил үлдэх боловч
түүний анхааран мэдэхүй үндсэнд үл төрөхийн хооронд тэр ямагтыг өөртөө
төвлөрүүлэн үйлдэх мөн амуй. Хэрвээ үлэмж мөрийн тусгалыг тэтгэх
шалтгаан үл гарахад насан егүүдсэн ч хойд насанд муу заяа руу шамдлаар
өшиглөсөн ч эс одохоор үл барам ариун явдал, гурван суртаал төгс ариун
сайн нэгэн шүтээнийг олж, бага залуу цагаасаа энэ увдисыг номлохуй их
хөлгөний бэлгэ тэмдэг лүгээ төгс нэгэн буяны багш садан бээр таалал
баяссаар даган эзэлж, увдис нугуудыг сайтар увдислан зохиох ба түүний
хойно увдисын хэрэгт зорьж, өчүүхэн төдий тэтгэсэн бээр хичээл шамдал
ихгүй огоот мөрийн анхаарал онол үндсэнд төрөх болохоор увдисыг
анхааран авахуйд мэргэжин үйлдтүгэй! Тэр ч зорилгын аймаг өмнөх,
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өмнөхөд амтшил эс гарахын хооронд хойд аймгуудыг бясалгаж үл үйлд!
Тийм боловч завсрыг хураахад мөрийг төгсгөн үйлдэхүйд авьяас агуулахын
тулд өчүүхэн төдий ургуулан бясалгахуй төдийг үйлдэхүйд харшлал үгүй.
Өмнөх өмнөхөд амтшил гарахуйд тэр ямагтыг эс бууруулахын дээрээс хойд,
хойдохын тусгалыг тэтгэн үйлд! Хойдын тусгал нүгүүдийг тэтгэхүйд өмнөхийг
үл бууруулахуй төдийхнөөр барахгүй хойдход шүтэж, өмнөхийг их
арвижуулан одуулахуй нэгэн хэрэгтэй. Тэр ч урьдах зорилгын аймап
сэтгэлийг төвлөрүүлэн оршсончилан буюу сэтгэлийг зорин барихуй байдал
дүрийг үл доройтуулахын агаараас сэтгэлийн хойдох нэгний зорилгын аймаг
хойдохыг тодруулан үйлд! Тэр мэт сайтар тодруулан талбиваас сэтгэл өмнө,
хойд хоёрт үл үйлдэн нэгэн сэтгэлээр өмнө, хойд хоёр зорилгыг барихуй
байдал дүрийг чангатган барин үйлд! Тэр мэт бусаар хойдохын тусгалыг
тэтгэвээс өмнөх нь завхран орхигдох тул мөрийг огоот төгсгөхүйд мэдэл
гарахгүй ба өтөг бээр ичээнээс тарвага авах мэт үндсэнд ч тус үл болмуй,
үлгэрлэвээс:

§ 104. Өтөг ичээнээс тарвага авах нь
Өтөг бээр ичээнээс тарвага авахын үед анх ичээг эвдлээд нэг тарвагыг
бариад түүнийг сугандаа хавчуулж, бас нэгнийг авна. Тэр үед өмнө барьсныг
сугандаа хавчуулж, дараахыг барих үед өмнө барьсан нь магадлал үгүй
зугтан одмуй. Нэгэн ичээнд арван тарвага байсан ч өмнөх бүгд нь тэр мэт
зугтаад эцэст нь нэгнээс илүүг үл баримуй. Бас түүнийг авч өөр нэг ичээг
эвдлэж, өмнөх барьсан тэр ямагтыг ч сугандаа хийж, хойдох, хойдохыг
барьсаар бас өмнө нь барьсан тэр нь суганаас нь унан зугтааж, ямар мэт
барьсан ч сүүлийн ганцаас бусад нь хэрэггүй болон одно.
Энэ үлгэр мэт бид ч өмнөх, өмнөх мэдэл гарваас түүнийг хаях үгүйн
агаараас хойдох, хойдохын тусгалыг тэтгэж, хоёр чуулган, гурван чуулган
мэт үйлдэж, эцсийн мөрийг огоот төгсгөх нэгэн цагт тодорхой ургуулж
чадахуй нэгнийг үйлд! Тэр мэт эс болбоос мөрийг огоот төгсгөхүй цаг нэгэн
ургахуйд анхааран авахуй хэрэгтэй үес болохгүй. Энэ увдист тааллыг зүрхэн
болгон зохиож, мөрийг огоот төгсгөхүйд мэдлийг сайтар гаргаваас дээдэс
бээр морь хүлэглэхэд зүүн бойвыг дөрөөлж, баруун бойвоор дараагийн
дөрөөг дөрөөлөхийн хооронд буяны багш садныг шүтэхүй ёсноос эхлэн
хослон орохын хооронд мөрийг огоот төгсгөх ёс гарваас ёсыг буцаах
хоёулын үүднээс зорилго мөрийг тэтгэвээс тодруулан ургуулж чадахуй мөн
болохоор бид ч тэр ёс мэт анхааран авах мөн амуй, үлгэрлэвээс:

§ 105. Сайн цай чанахад идээ нь бүрдсэн байх хэрэгтэй болох нь
Эдүгээ ертөнцийн нэгэн сайн цай ууя хэмээвээс тэр цайг бэлтгэхийн
арганд арван таван зүйлийн орц хэрэгтэй. Тэдний дотроос нэг төдий л
гүйцээгүй аваас сайн цай болохгүй. Тиймээс сайн цай хэрэгтэй хэмээвээс
тэдгээр орц бүгд дутуу үгүй гүйцсэн байх хэрэгтэй болой.
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Энэ үлгэр мэт бид ч бурхан хэмээхүй нэгэн сайныг олохыг хүсвээс
буяны багш садныг шүтэхүйгээс эхлээд хослон орохуйн хооронд мөрийг
огоот төгсгөхүйд магад мэдлийг олох нэгэн хэрэгтэй. Тэдний дотроос нэгийг
нь эс мэдвээс бусдыг огоот төгсгөн мэдсэн ч бурхан болж чадахгүй амуй.
Өмнө өгүүлсэн цай уухуй арга болсон арван таван зай нугууд өмнөх,
өмнөхөд шүтэж; хойд, хойдох нь гаран, хойд, хойд нь өмнөх, өмнөхөд
дулдуйдах мөн ч өмнөх нь хойдохдоо үл шүтэх амуй. Үүнд харин хойдох
нугууд нь өмнөхдөө дулдуйдахыг өгүүлэх юун билээ. Өмнөх нүгүүд ч
хойдохдоо дулдуйдах хэрэгтэй мөн ажгуу. Учир шалтгаан юуны тулд
хэмээвээс чөлөө учралаас дээших тусгал алиныг ч үл тэтгэсний өмнө талд
буяны багш садныг шүтэхүйд сэтгэл, барилдлага хоёроор ёсчлон шамдаж,
сэггэлийг урвуулахуй мэдэл өчүүхэн төдий төрсөн ч буяны багш садныг
шутэхүй ёсын сайтар буй болгон үйлдэхүйд алин бээр шүтсэн шүтээн энэ
ямагтын хэрэг их ба олохуйд бэрх, нэгэн удаа олсон энэ нь ч өнөд үл оршин,
түргэнээ эвдрэхүй ёсыг сайтар санаваас түүнд шүтэж, өмнөх лүгээ адил үгүй
ламыг бурханд үзэхүй сүсэг өөрийн эрхгүй төрж, зарлигийн ачийг даган
дурдаад, лам бурхны тухайд амиа ч өгөхүй хэрэг гарах ч нараа энэлсэн их
заан лянхуан нууранд орохуй мэт их баясал төрөхүй тэргүүтэн буяны багш
садныг шүтэхүй ёсыг алин сайнаас сайнд одуулахуй бээр өмнөх буяны багш
садныг шүтэх ёсны зорилго аймаг ч арын чөлөө учралын зорилгын аймагт
хамаарах мөн амуй. Тийм боловч эдүгээ бид бэлгэ тэмдэг лүгээ төгс нүгүүд
нэгэн гол шүтээний дээр шалтгаан үр хоёул мөнийг үл таалахуй бээр үгийн
гэм өчүүхэн гарсан ч бясалгах хэрэгт харшлах үгүй болой. Анхааран
мэдэхүйн үүднээс сайтар шинжилбээс мэдэхийн тулд болой. Өмнө өгүүлсэн
арван таван зай тэдгээр бүгд байдлын томъёолол нь тус тусадаа ч тэр бүхэн
ганц дүүрэн аяга цайнд гүйцэд байх хэрэгтэй мэт болой. Буяны багш садныг
шүтэхээс эхлээд хослон орохын хооронд мөр бүхэн ч зорилго аймгийн
томъёолол тус тусадаа мэт үзэгдсэн ч хэрэгтээ бүтээгч ямагт бурхан
болохын арганд нэгийг ч орхих учир шалтгаан үгүйд магадлан бүтэн бүтэн
хэсэг хэсэг мэтэд хэрэгтэй мөн амуй. Эдүгээ ертөнцөд шаа мэт буюу тор
мэтийн дотроос унгас гаргахын үед эх, адаг, завсар гурвын ямар мэт буйн
нүх алинаас гаргасан ч унгас бүхнийг эс гүйцэд үгүйд сайтар гаргаж чадах
мөн амуй. Түүнчлэн энэ увдисын зорилгын аймаг тус бүрийн дээр ч зорилгын
аймаг ямар мэт буй бүгд гүйцэд буй болохоор зорилгын аймаг алиныг
бясалгасан ч түүгээр бусад зорилгын аймгууд ч нэг нэгэндээ шүтэхийн ёсоор
сайтар удирдан ирэх мөн амуй. Буяны багш садныг шүтэхүй үлгэр мэтэд
жишин үзвээс үүнд барилдлага, бодь, орохуй гурав буйн барилдлагын гурван
номын үед авралын орныг тодруулж, аврал одуулах, сэтгэл үүсгэх, үндэс
лҮгээ холин магадлан үйлдэх хэрэгтэй болохоор аврал одуулах, сэтгэл
ҮҮсгэхийн зорилгын аймгийг сайтар гүйцээ! Үүнд үзүүлэхүй аврал одуулахуй
Нь “Ламдаа итгэмүй" хэмээх үг төдий бус эцэст өөр ямагт бээр муу заяаны
зовлонгоор айж, түүнээс авран чадахуй чухаг дээдэд сэтгэл итгэмжлэхүй
сэтгэлийг гарган сэтгэх нэгэнд агуулагдах болохоор түүнд өмнө нь муу
заяаны зовлонг дурдахуй нэгэн хэрэгтэй. Түүнд энэ шүтээн өнөд үл оршин,
тҮргэнээ эвдрэхүй үхлийг дурдах нэгэн хэрэгтэй. Түүнд алин эвдрэхүй
магадтай энэ шүтээний хэрэг их ба олохуйд бэрхийг санах хэрэгтэй. Тэр ч
ю 175

об

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

авралыг одуулсан ч түүний суртаалд үл суралцваас аварч чадахгүйг үзэж;
цагаан, хар үйлийн үр тэргүүтэн суртаал нугуудад суралцаж үйлдэх
болохоор чөлөө учрал, мөнх бус, аврал одуулахуй, үйлийн үр тэргүүтэн бага
төрөлхтөн хийгээд нийтийн зорилгын аймаг нугуудыг сайтар гүйцээ! Тэгээд
сэтгэл үүсгэх нь асрахуй хийгээд энэрэн нигүүлсэхүйн үндэсээс гарах
хэрэгтэй ба энэрэн нигүүлсэхүй нь бусдыг зовлонгоос гэтэлгэхийг хүссэн
оюун нэгэнд агуулагдмуй. Түүнд өмнө нь өөр ямагт орчлонгийн зовлонгоос
гэтэлгэхийг хүсэх оюун нэгэн хэрэгтэй. Түүнд зовлон, орчлонгийн гэм эрүүг
дурдаж, түүний шалтгаан бүхний гарлага нисванисыг тэвчихийг хүссэн оюун
хэрэгтэй. Тэгээд түүнийг тэвчихүй ерөндөг эзэн биегүйг онохуй билиг
тэргүүтэн гурван суртаалын мөр мөн хэмээн мэдэж, түүнд суралцан үйлдсэн
бээр дунд төрөлхтөн хийгээд нийтийн зорилгын аймаг нугуудыг ч сайтар
гүйцээ! Бодийн сэтгэл нь их төрөлхтний мөрийн эрхэм мөнөөр барахгүй
түүний өмнө нь ч асрахуй, нигүүлсэхүйг төрүүлэх хэрэгтэй. Түүний өмнө эх
хэмээн мэдэхүйг одуулах хэрэгтэй. Бодийн сэтгэл нь амьтан бүхний хэрэгт
бурхан болохуйг хүсэхүй нэгэн сэтгэлд агуулагдан бурхан болон үйлдэхүйд
тэр мэт сэтгэл үүсгэхүй төдийхнөөр болил үгүй магадтай ялгуусны
хөвгүүдийн явдалд суралцах хэрэгтэй хэмээн үзэж, тэдгээрт суралцаж үйлд!
Тэр ч тус тусад нь ялгаваас өглөг хийгээд тахил хоёрыг өргөх орны сайн, муу
жуулчны дээрээс агуулагдахаас бус өргөөч, өргөгдөхүүн эд, өргөхүйд ялгал
үгүй болохоор ламд бие, эдэлбэрийг өргөсөн ч өглөг мөн болохоор өглөгийг
гүйцээ! Тэдгээрийн үл тохирохуй зүгийг сахихуй сэтгэл буйгаар шагшаабад;
буяны багш садныг шүтэх ёсны хатуужлын тэсвэрээр тэсвэр; тус эрдэм, гэм
эрүүг дурдаж, тусгалыг тэтгэхүйд их дуршихуйг үйлдэхүй бээр хичээнгүй;
бодит голын тусгалыг тэтгэхүйд сэтгэлийг хөдөлгөлгүй нэгэн үзүүрт
сэтгэлээр оршуулан үйлдэхүй бээр самади; буяны багш садныг шүтэх
хэрэгтэйн учир шалтгаан, түүнийг сэтгэл, барилдлага хоёроор ямар мэт
шүтэхийн ёсон; түүний дотроос ламдаа гэм атгагийн оюуныг хааж, бурханд
үзэх хэрэгтэйн учир шалтгаан тэргүүтнийг тус тусад нь оносон билгээр ч
дахин, дахин шинжилж; бясалгаж үйлдэхүй бээр билгийг ч сайтар гүйцээхүй
бээр билиг барамидын хөлгөнөөс номлосон их төрөлхтний зорилгын аймаг
нугуудыг ч сайтар гүйцээ! Тэгээд оройн лам үлэмжийн бурхан өөрт шингэж,
өөрөө Чадагчийн эрхт очирдарьд урвамуй. Түүний таалалд саранд оршихуй
хөрөнгө тарнийн эрихс бээр эргүүлэн зорьж урин үйлдэхүй; гэрлийн цацраг
цацарч; сав, шим нүгүүдийг маш их асрахуй бээр бясалгах нь үүсгэлийн
зэргийн хувь; тэндээс тэдгээр ариун сав, шим тод гэрэлд хуран, өөрт шингэн,
өөрөө ч дараалан зүрхний тарнийн эрихс хөрөнгө сэлтэд шингэмүй. Тэдгээр
ч дараалан надад шингэн, тэр ч дараа бээр их нарийсан одож, тод гэрэл
хоосон чанарт шингэхүй бээр сэтгэж, тэр мэт тод гэрэл хоосон чанар тэр
ямагтыг нэгэн үзүүрт сэтгэлд оршуулан сэтгэх нь төгсгөлийн зэргийн хувьт
мөн болохоор нийт бусын тарнийн зорилгын аймаг нугуудыг ч сайтар
гүйцээхүй бээр буяны багш садныг шүтэхүй ёсны ганц аймгийн дээр
тэдгээрийг сайтар гүйцээсэнчлэн чөлөө учралаас дээших зорилгын аймаг
бүхний дээр бодит хүчин алин зохистой бээр тэдгээр бүгд сайтар гүйцэх мөн
болохоор сайтар бясалгахуй нэгэн мэдлээр бясалгаваас буяны багш садныг
шүтэхүй ёсны зорилгын аймгийн дээрээс мөр огоот төгссөн тусгалыг тэтгэж
ю 176 оз
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чадан, мөрийг огоот төгсгөхийн ялгамжтай олон авьяас цаасны дээр тийз
тэмдэг тавихчилан нэгэн цагт сэтгэлийн дээр агуулан үйлдэхүй бээр эдгээр
увдисын тусгалыг тэгэхүйд хичээх зохистой болой.

(2ЬЗЬ) Хоёрдугаарт, хувь завсрыг ямар мэт үйлдэхүйд дөрөв нь
(2ЬЗЫ) эрхтний үүдийг боохуй
(2ЬЗЬ2) идээний хэмжээг мэдэхүй
(2ЬЗЬЗ) унтал үгүй ёогад хичээхүй
(2ЬЗЬ4) унтахын цагт биеийн хотол явдал тэргүүтнийг ямар мэт
үйлдэхүй болой.
(2ЬЗЫ) Анх нь: Эрхтний үүдийг боох хэрэгтэй нь
Үлгэрлэвээс:

§ 106. Мармэзин хэмээх хаан эрхтнээ боомтлоогүйгээс болж,
хүмүүн зон доройтсон ба хойд төрөлдөө эрхтэнээ боомтолж,
тэнгэрийн хөвгүүн болж амьтны хэргийг бүтээсэн нь
Урьд Бадмажан (рас!та сап) хэмээх оронд нөхөд, харлаг, хүү сан
ихтэй, хүчээр хүрдийг эргүүлэгч хаан Мармэзин (та г т е 'Ь гт) хэмээх, нэгэн
хаан буй бөлгөө. Тэр хаан өдөр бүр харлагууддаа идээ, хувцас, эд
эдэлбэрийн их өглөгийг өглөөнөөс эхлэн үргэлжид өгдөг ажээ. Тэр үед хот
балгасын хүмүүс өглөө нар ургангуут хааны орд харшийн доторх сангаас
алин хүссэн эдэлбэрийг авч, үдээс хойш хүмүүн бүхэн орд харшийг тойрч,
элдэв дуу хуурыг гарган наадам бүжиг хиймүй. Хэзээ нэгнээ тэр орны
үзэсгэлэнтэй ба гэрэл цацарсан нигуурт Едзинмаа (у1с! 'б гт т а ) хэмээх муу
язгуурт нэгэн байсан бээр өөрийн зарим найз эхнэр лүгээ нөхөрлөж, хааны
орд харшийг тойрох лугаа чацуу элдэв дуу, бүжгийг гаргасанд хаан бээр орд
харшийн дээрээс харсан лугаа тулгарсан бээр тэр муу язгуурт эмийн
сэтгэлд: "Зарлигийн ачит хаан харан болгоож байна. Хааныг баясгахуй онц
гайхамшигтай дуу бүжгийг үйлдэх хэрэгтэй" хэмээн сэтгэж, их яруу олон дууг
ДУУлж, бүжиглэн найгалзах элдэв намжирыг үзүүлэхэд, хаан бээр тэдний
ДУУ, бүжгийг мэлмийгээ хамхилгүй ширтэн байжээ. Ялангуяа муу язгуурт
охинд сэтгэл нь маш их тачаасан бээр өөрийн эрхгүй сэтгэл нь хөдөлж, их
тҮшмэлдээ: “Едзинмаа нь миний хатан байх зохистой тул эдүгээ орд харшид
эвчиртугай!” хэмээн тушаажээ. Түшмэл нь өгүүлрүүн: “Тэр охин нь язгуур
мУУт тул хааны хатанд хаанаас зохимуй?!” хэмээн айлтгахад "Тийм болбоос
нэгэн удаа ч гэсэн надад өргөл хүндлэлийг үйлдүүл!" хэмээн захирчээ.
Тэгээд “Миний энд авчиртугай!" хэмээж, тэр хүүхнийг ч өөрийн эрхгүй
ДУУДаж, нэгэн өдөр хаанд өргөл хүндлэлийг үйлдүүлэн амгаланг эдлүүлжээ.
^эгээд хаан охинд: "Чи миний үргэлжийн хатан байх зохистой нэгэн боловч
МУУ язгууртай тул түшмэд элэглэх амуй. Энэ сайн бэлгийг аваад, жич бас
өДөр бүр өмнөх мэт харшийг тойрон бүжиж, дуулан наадаж бай!” хэмээж,
Хатан эдлэхүй зохистой их эрдэнийн олон чимэг, бас бус алт, мөнгө
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тэргүүтэн их эрдэнийн зүйл ихийг өгч илгээжээ. Тэр охин дүрс үзэсгэлэнтэй ч
эд эдэлбэрээр ядуу нэгэн байсан тул тэгээд их баяжив. Түүний дараа охин ч
хааны өгсөн сайн чимгийг биедээ зүүж, хааны зарлигласанчлан дуу, бүжиг
хийж, орд харшийг тойроход хаан ч өмнөх мэт сэтгэл нь их тачааж,
харуулдан байв. Тэгээд балгасын хүмүүс муу язгуурт охин хааны хатны
эдлэвэл зохистой элдэв сайн чимгийг зүүж, их баян болсны учир шалтгааныг
асуухад, найз охид нь: “Хааныг баясгахуй сайн үйлийг үйлдсэнээс болсон"
гэжээ. Тэр үед их түшмэл тэргүүтний сайн язгуурт хатад, охидын
сэтгэлд:“Едзинмаа хүүхэн нь муу язгуурт ба дүрс тийм их үзэсгэлэнтэй биш
боловч хаан тачааж, нэгэн өдөр өргөл, хүндлэлийг үйлдэхэд сайн чимэг, их
эрдэнийг өгсөн байтал бид язгуур сайн, дүрс ч үнэхээр гоо тул хаан орд
харшаасаа харахуй үед Едзинмаа мэт дуу, бүжиг тэргүүтнийг хийвэл хаан
тачааж, надаар ч өргөл, хүндлэлийг үйлдүүж, хааны хатан болгон өргөмжлөх
буюу тийн эс болсон ч муу язгуурт охинд өгсөн мэт хатан эдлэхүй зохистой
их эрдэнийн чимэг тэргүүтэн их сайн бэлэг өгөх нь эргэлзээгүй” хэмээн
сэтгэгдэж, олон охид, эхнэр сайн чимгийг зүүж, орд харшийг тойрон
хүрээлээд, хааны үзэж, болгоохуй газарт элдэв дуу бүжиг хийж наадсан бээр
жич хаан тэдэнд маш их тачаагаад, орд харшид дуудан авчируулж, шөнө бүр
тэдэнтэй баясал цэнгэлийг үйлдэхэд, түшмэл тэргүүтэн сайн язгуурт олон
гэрийн эзэд хаанд үл баясан хилэгнэх болжээ. Тэгээд тэд хоорондоо
зөвлөлдөөд, “Бидний хаан нь харлаг албатдаа асрахуй бээр өдөр бүр элдэв
эдлэлээр ханган цэнгүүлдэг ч бидний эхнэр хийгээд залуу охидыг бохирлон
доройтуулж буй. Бас үүнээс болж хот балгас үгүйрэх болох тул энэ хааныг
алах зохистой” хэмээлдэж, бүгд тохирч, хааныг алахаар шийдэж, балгасын
гадна, дотно бүхнийг цэргээр дүүргэж, алахаар завдан ахуйд, хаан
өгүүлрүүн: “Та нар намайг юуны тул алнам бэ?” хэмээхэд, тэд өгүүлрүүн:
“Хаан та өмнө нь биднийг асардаг байсан ч эдүгээ та бидний эхнэр хийгээд
залуу охидыг бузарлан доройтуулсан тул алмуй” хэмээлдэв. Хаан өгүүлрүүн:
“Өмнө би гэмтэй боловч үүнээс хойш тэр мэтийг хийхгүй, намайг бүү
алтугай!” хэмээжээ. Тэдгээр түшмэлийн сэтгэлд: “Хаан өмнийн муу үйлийгүл
үйлдэх ч биднийг нууцаар нэг бүрчлэн алах болно. Эдүгээ албал сайн”
хэмээн сэтгэгдэж, бүгд тохиролцон, алахаас өөр тавих шалтгаан үгүй
хэмээхэд, хаан өгүүлрүүн: “Тэгвэл эдүгээ ерөөл тавиултугай!” хэмээгээд “Би
өмнө нь буяныг үйлдэгч, бярман, ядуу тэргүүтэн хотын хүмүүн бүхнийг
өглөгөөр цэнгүүлэн үйлдсэн тэр буянаар хойд насандаа та нарыг харангуут
амийг чинь булаан авахуй хорт хараат нэгэн болон төртүгэй би!” хэмээв. Тэр
үед тэдгээр бээр: “Хэрвээ та тэр мэт төрсөн ч бид өмнө нь хаан таныг
баясгаж үйлдсэний буянаар бид нар чамайг эс харсан үед чи бидний амийг
булааж авч чадахгүй болтугай! Хэрвээ та арга баширын хүчээр харах
хэрэгтэй болж, амийг булаасан ч бидний амийг хаахуй тийм зовлон танд 4
гарах болтугай!” хэмээн өөр, зуураа ерөөл талбилцаад, Мармэзин хааныг
алжухуй. Тэгээд хаан тэдэнд их урилахуй сэтгэл төрөхүй лүгээ сацуу үхэж.
үхэхүй үед ерөөл тавьсаны хүчээр тэдний амийг булаан үйлдэгч хорт нүдэт
нэгэн эм ягчис болон төржээ. Тэгээд ягчис бээр түргэнээ хот балгасын
хүмүүсийн амийг булаахын тулд өөрийн муухай дүрс байдлаар хот балгаст
иржээ. Анхны өдөр хэн харсан хүмүүн бүгд үхсэн бээр хот балгасынхан бүгд
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хаан буруу ерөөл тавьсны хүчээр нэгэн мах идэгчийн дүрст болон төрснийг
мэдэж, маргаашнаас нь аюумшигт дүр алиныг үзүүлсэн ч нүдээр өчүүхэн
төдий ч үл харан, тэр мэт үйлдвээс өөр зуураа талбисан ерөөлийн хүчээр
амийг булаан авч эс чадна хэмээн өгүүлж, үл харах хууль зарчим гаргав.
Тэгээд маргааш нь жич ягчис өөрийн муухай дүрсээр ирэхэд хот балгасын
хүмүүн бүхэн гадагш өчүүхэн төдий ч эс харсан бээр ганц ч хүмүүний амийг
булааж эс чадав. Чингээд ягчис эмийн сэтгэлд: “Бүх хүмүүн намайг эс
харваас ерөөлийн хүчээр би бээр тэдний амийг булааж эс чадах амуй.
Эдүгээ маш үзэсгэлэнтэй дүр нэгэнд хувилж, хорлоё” хэмээн сэтгээд,
хүмүүний сайхнаас хэтэрсэн нэгэн өчүүхэн ахайтанд хувилж, хот балгаст
ирсэн бээр учирсан хүмүүн бүхэн бээр сэтгэл нь татагдан тачаагаад, харсан
бүхний амийг булааж чадвай. Маргааш нь ч тэр мэт үйлдсэнээр анх зарим
нэгэн хүмүүн лүгээ уулзахуйд тэд үхвэй. Тэгээд тэр оронд сайхан царайтай,
их эрдэмтэй хийгээд бас эрхтнээ боомтлон барьсан Салдан (дза1 1бап)
хэмээгч нэгэн гэрийн эзэн байжээ. Тэр гэрийн эзэнтэй учрахуйд гэрийн эзэн
өчүүхэн төдий ч харсангүй тул тэр ягчис эм бээр: “Эдүгээ энэ ертөнцөд
надаас дүрс сайт нь үгүй тул гэрийн эзэн чи юуны тулд намайг эс харна?"
хэмээхүйд, тэр өгүүлрүүн: “Чи тэр мэт үзэсгэлэнтэй ч ариун бус мах, цусны
өвөрчлөн чанартай тул түүнд бөөлжис цутгаж байна. Тийм болохоор чамаас
ч бум илүү үзэсгэлэнтэй сайхан бөгөөд сэтгэлд зохистой гэрлийн мөн
чанартай Эсруагийн охин Тиглэчогма (1Ыд 1е тсИод т а ) хэмээхтэй уулзсан ч
хяламхийж ч хардаггүй тул чамайг юунд харнам?!” хэмээсэн бээр ягчис эм
өчүүхэн ичингүйрч, хариу эс хэлжээ. Тийм боловч эдүгээ чадлаар
харуулахын санаа төрж гэрийн эзний хойноос даган одон, гэрийн эзний гэр
хаана бүхий тэнд гэрийн эзэн лүгээ шадарлан нэг хоносон ч тэр бээр нүдээр
хялайж ч эс харав. Тийм боловч бас долоо хоног суусан ч эс харсан
болохоор гэрийн эзэн эрхтнээ их боосон гэдэгт сэтгэл итгэмжилж, өмнө нь
хот балгасын хүмүүн ямар мэтийн амийг булаасан ч үйлийн эрх бээр бусдын
амийг хаахуй зовлон ч ягчис өөрт нь ч гарсан тул амгалан байх үе үгүй,
харин гэрийн эзний дэргэд долоо хоног байх хугацаанд бусдын амийг булааж
эс чадав. Ягчис өөрөө тэнд амгалан оршсон тул сэтгэл нь баясаж, гэрийн
эзэнд: “Би өмнө нь Мармэзин хаан болон төрөхүй цагт эрхтний үүдийг эс
боосноор муу язгуурт охинд тачааж, өөрийгөө хийгээд хот балгас бүхнийг
доройтуулсан нь энэ мэт буй. Ялангуяа бусдын амийг ямар мэт булаасан ч
түүн лүгээ адил зовлон ч надад болсон. Амгалан амьдрах өчүүхэн ч үгүй тул
эдүгээ долоо хоног чамайг хүчээр харуулах санаатай оршсон ч хорлон үл
чадсан ба энэ хооронд бусдыг хорлоогүй болохоор надад ч амгалан нэгэн
болсон нь чиний зарлигийн ач мөн амуй. Эдүгээ та бээр надад эрхтний
үүдийг боохуй хэрэгтэй увдис нугуудыг номлотугай! Би ч таны мэт анхааран
авъя!" хэмээж, гэмшихүй сэтгэлээр эмгэнэн байвай. Гэрийн эзэн ч номхотгох
цаг болсныг мэдэж, “Тэр мэт болбоос би нь гэрийн эзэн цагаан дээлтэн
хэмээгч мөн болохоор эрхтний үүдийг боож чадахаас бус өөр эрдмийн үйл
нэг ч үгүй. Чи нэг ч гэсэн номыг сонсохыг хүсвээс эндээс өмнө зүгт арван
бээр орчим нөгчихүйд Нэвэргодба (пуе Ьаг Ькоб ра) хэмээх оронд тэнгэр,
хүмүүний их багш Годзэйжалбо (ЬкоЬ тё ге з гдуа! ро) гэдэг бурхан суун буй.
Тэнд очиж их бишрэхүй бээр тахиад, “Ном номлооч!" хэмээн залбирал
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тавибал ном номлон зохиосноор өөр хийгээд бусдын хэргийг аугаа их бүтээх
болно хэмээн эш үзүүлжээ. Тэр даруйд гэрийн эзэнд “Ай сайн!, сайн!”
хэмээгээд ганцхан агшинд рид хувилгаанаар тэр оронд хүрч, Годзэйжалбо
бурхныг элдэв тахилаар сайтар тахиж, “Ном номлооч” хэмээн залбирлыг
талбихад, Бурхан ч номхотгох цаг болсныг болгоож, эрхтний үүдийг боохуй
хэрэгтэй учир шалтгаанаас эхлээд ном зарлигласан бээр орчлонгоос сэтгэл
уйсахуй засвар үгүй нэгэн санаа төрж, тэр суудал дээрээ суусаар нирвааны
хувь зохилдохуй нэгнийг илтэд үйлдвэй. Тэгээд магад гарсан тэр сэтгэлийн
хүчээр үйлийн түйтгэр өчүүхэн арилсан бээр сэтгэл нь баяссаар насан
егүүдэж, нэгэн агшинд Эсруагийн ертөнцөд тэнгэрийн хөвгүүн Намдолшива
(гпат дго1 т.и\ Ьа) хэмээгч болон төржээ. Чингээд өмнө алинаас насан
егүүдсэн хийгээд алины хүчинд шүтэж, тэнд төрсөн тэргүүтнийг шинжилж
үзэхэд, Годзэйжалбо бурхан бээр ном номлосны хүчээр тэнд төрснөө мэдэж,
бурхны зарлигийн ачийг даган дурдаж, тэнгэрийн элдэв эдээр тахихуй зай
нугуудыг авч, тэнгэрийн түмэн хөвгүүн лүгээ сэлт бээр бурхныг тахин
үйлдсэнээр, бурхан бээр ч дахин тэдгээрт ном номлосноор тэнгэрийн
хөвгүүн Намдолшива архдын хутгийг олвой. Бусад нугууд бээр үнэнийг
үзвэй. Тэгээд бурханд баяр талархлаа өргөөд, хэсэг зуур Эсруагийн орноо
очжээ. Жич бас Бадмажан хэмээх орны хүмүүсийг гутаан үйлдсэний хариуд
туслахыг хүсч, тэр хот балгаст долоо хоногийн турш тэнгэрийн элдэв идээ,
ундааны хурыг буулгажээ. Бас долоо хоногийн турш их эрдэнийн хурыг
буулгаад, амьтан бүхнийг ч анх эдээр цэнгүүлэн үйлдсэн болой. Чингээд
номоор номхотгохыг таалж, тэнгэрийн хөвгүүний дүрсийг үзүүлэхэд өмнө нь
ягчис бээр тэнгэрийн охины дүрд хувилж, доройтуулсан учир хот балгасын
хүмүүс сэтгэл их итгэмжлэхгүй болохоор Ялгуусан бурхны рид хувилгаан
төгс нэгэн шарвааг болон хувилж, ном номлохоор таалж, лагшиндаа гурван
номт дээл өмсөж, мутартаа дулдуй, бадар аяга бариад, огторгуйд тогтохуй
тэргүүтэн дөрвөн зүйл явдал хийгээд бас бус чээжнээс гал бадраах,
бөгснөөс ус тургих тэргүүтнийг ч үзүүлэн зохиож, галуудын хаан ба галуудын
сүрэг лүгээ сэлт огторгуйгаар зорчин Бадмажан балгасын хааны ордны дээд
огторгуйд зорчиж, өөр хийгээд өөр лүгээ адил олноор хүрээлүүлснээр
балгасын хүмүүн бүгд бээр сайтар харж, “Годзэй хэмээх бурхан нөхөд сэлт
байна” хэмээн сэтгэжээ. "Өмнийн их эрдэнийн тэдгээр хур ч бурхан нөхөд
сэлтийн хүчин мөн байнам” хэмээн сэтгэж, сүсэг өөрийн эрхгүй төрөөд,
сэтгэлд зохистой элдэв олон тахилыг барьж, тахилыг өргөхөөр одвой. Тэр
үед шарваагийн дүрийг барьсан тэнгэрийн хөвгүүн Намдолшива түүнээ
өргөж, “Бурхан заларсан нь сайн бидэнд ном номлон соёрх!" хэмээсэн бээр
тэр өгүүлрүүн: “Би бурхан бус нэгэн шарвааг амуй. Та нар ном сонсохыг
хүсвээс номлосугай!” хэмээн зарлиглаж, эрхтний үүдийг боохуй хэрэгтэй
учир шалтгаанаас эхлээд номыг олонтаа номлосноор өмнө Мармэзин хаан
бээр эрхтний үүдийг эс боосноор хаан өөрийгөө хийгээд хот балгасыг их
гутаасныг бүгдээр илтэд үзжээ. Түүний шалтгаанаар сэтгэл их итгэмжилж,
зарим нь бодид сэтгэл үүсгэсэн ба бас дайныг дарсан харин үл буцахуй
тэргүүтний дөрвөн үрийг олсон нь олонтаа гаржухуй. Үр олсон тэдгээр бээр
илт үзлээр шинжлэн үзэхүйд ягчис болон төрсөн хаанд дээдийн номыг
үзүүлснээр насан егүүдэж, тэнгэрийн хөвгүүн Намдолшива болон төрж, жич
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бас бурхнаас ном сонссоноор архдын хутгийг олж, хот балгасын хумүүст
туслахын сэтгэлээр шарваагийн дүрд хувилсныг ч мэджээ. Тэгээд тэнгэрийн
хөвгүүн бээр өөрийн ямар мэт дүрийг үзүүлж, өмнийн түүх цадигийг өгүүлсэн
бээр бүгд маш их ихээр сэтгэл нь итгэмжилсэн ч эдүгээ сэтгэлийг
итгэмжлүүлэн үйлдэхүй хийгээд эс гэтэлсэн төрөлхтөнийг гэтэлгэхийн тухайд
Та нар Нэвэргодба хэмээх балгаст очиж, Годзэйжалбо хэмээх бурхныг тахин
үилдэж ном сонстугай! Хэрэг тань их бүтмүй!” хэмээн зарлиглаж, нэгэн
агшинд Эсруагийн оронд ажирсан амуй. Тэгээд хот балгасын бүх хүмүүн
Годзэйжалбо бурхны дэргэд очиж, тахил үйлдэж, бурхан ч эзэмдэн
болгоохын ёсыг үзүүлсэн бээр бүгд их баясаж, “Ном номлож хайрла!” хэмээн
залбирал тавихад, бурхан бээр ч айлдан болгоосоор “Танай оронд эдүгээ
онц гайхамшигтай юу болсон вэ?” хэмээн зарлигласан бээр бүгд бээр
урьдын түүхээ айлтгажээ. Бурхан бээр мишээн зохиосноор түүний
шалтгаанаар нигуур тэргүүтнээс хэмжээлшгүй гэрэл цацарч, ертөнцийн
махбод тэргүүтэнд түгсэн бээр гурван муу заяа тэргүүтэн амьтан бүхний
зовлонг амарлиулан зохиожээ. Бас буруу гурвантаа эргэж, зарим нь үснэр,
зарим нь сангийн үс, нигуур тэргүүтэнд шингэжээ. Тэгээд бурхан бээр ч
эрхтний үүдийг боохуй хэрэг, боосны тус эрдэм, үл боосны гэм эрүүг өмнийн
Мармэзин хаан хийгээд гэрийн эзэн Салдан тэргүүтний цадиг лугаа
барилдуулж, ном олонтаа зарлигласан бээр бүгдээр дөрвөн үр хийгээд
бодийн сэтгэл тэргүүтнийг төрүүлсэн бөлгөө.
Энэ үлгэр мэт бид ч хувь бодит голд зорилгыг сайтар тэтгэж, хувь
завсарт ч өөрийн сэтгэлийг аугаа их болгож, нисванист агуулал үгүй
сэтгэлийг боловсруулах хийгээд буяны барилдлага тэргүүтнийг гаргах
хэрэгтэй. Бодит гол хийгээд даган тохирохуй хувь завсрын ёогийг тэтгэх
хэрэгтэй. Түүнд бид гурван хор тэргүүтэн нисванис их болохоор тэр ч “Эрдэм
ИХ эрдэнийн хураангуй”-гаас:
“Явахуй, зогсохуй, хэвтэхүй, суухуйг мэдсээр маш их бататган
Яг л бугалга модон алины төдий харан сэтгэлийг үл хямруулан
Ариун, үйлдвэр, ариун хувцас өмсөөд аглагт сууж
Алиныг олохыг үл хүсэн сүргийн эзэн мэт насад номыг хүсээд
Аюулт шулмын дайныг нөгчөөн аяыг үл дага!
хэмээн зарлигласан мэт.
Анхнаасаа тэдгээр тачаал, урин төрөхийн орныг харахыг тэвчиж,
Дотоод эрхтний үүдийг боох хэрэгтэй мөн амуй. Хэрвээ хэргийн эрхээр
тэдгээрийг магад харах хэрэгтэй болсон ч тэдгээрт сэтгэлээ тогтоон эс
Үйлдэн эрхтний үүдийг сахих хэрэгтэй мөний тулд "Бодичаръяа-Авадара”гаас:
“Мэлтэлзсэн тосоор дүүрсэн сав өргөхөд
Мэс илд зүүж талбиваас хажууг цоолоод
Мялзлан түлж алахын аюул буй мэт"
хэмээх тэргүүтний утга мэт хэрцгий хаан Равнан (гаЬ зпапд) бээр
хУтагт Гадяана (Ка1уапа)-г үдийн зоогт урин залаад, дуу бүжиг тэргүүтний
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үзэгдлийг өргөсөн; Жовжэдба165-ийн цадиг, түүх тэргүүтнийг санаж, эрхтний
үүдийг боохуй, сахихуй тэргүүтэнд хичээж үйлдтүгэй! Тийм боловч нэгэн алд
газар харах хэрэгтэй амуй.

§ 107. Эрхтний үүдийг боохыг эс тааруулсан нэгэн гэлэн хуцанд
мөргүүлж үхсэн нь
Урьд эрхтний үүдийг маш их боосон нэгэн гэлэн балгаст тэгш буянаар
өөд болохдоо баруун, зүүн тийш харалгүй нүдээ хамрын үзүүрт буулгаж,
замын хажуугаар явж байжээ. Чингэтэл урдаас нь хүч, омог ихтэй нэгэн
идэрмэг хуц явж буй лугаа тааралджээ. Гэлэн ч хуцыг хараагүй тул зүүн,
баруун тийш займрал үгүй шулуухан явж атал хуц өөрийг нь хорлох нь
хэмээн бодож, мөргөхөд түүний эвэр нь маш хурц тул гэлэнгийн гэдсийг цоо
хатгаж, гэлэн үхжээ. Энэ домог дараалан ам дамжин яригдсаар, Бурхан багш
ч мэдэн болгоон айлдаж, Бурхан бээр “Миний шарваагууд үүнээс хойш
одохуй үед нэгэн алд газрыг харж яв!” хэмээх сэлтийг зохиосноор хорлолыг
сахихын тулд нэгэн алд төдий газар харж, түүнээс цаашихад тачаал төрөх
тул орон тэргүүтнийг харал үгүй тэвчиж, эрхтнийг боож үйлдэх мөн амуй.
Хоёрдугаарт, идээний хэмжээг мэдэх хэрэгтэй нь, үлгэрлэвээс:

§ 108. Ховдог элч хоолны хэмжээ бариагүйгээс болж хоёр хаант
гүрэн доройтсон нь
Урьд Силдан (ЬзН 1с!ап) хэмээх оронд маш их хүч төгс Гаржон (бкаг
зкуопд) хэмээгч нэгэн хаан буй. Бас Ламба (1ат ра) гэдэг оронд их хүчтэй,
амьтны садан болсон, аршийн язгуурт Галдан (зка! 1с!ап) хаан хэмээгч нэгэн
бас буй ажээ. Тэр хоёр хаан өөр, зуураа нөхөрлөж, цаг цагт бэлэг илгээж,
бие биеийг өргөн хүндэлмүй. Хэзээ нэгнээ Гаржон хаан бээр өөрийн
түшмэлийн эрхэм Мани (та п|) хэмээх нэрт, хаан маш их хайртай нэгэн
буйгаар Ламба орны хаан Галданд сайн бэлэг хүргүүлэхээр илгээжээ.
Галдан хаан ч бэлэг авч маш их баярлаж, Мани түшмэлд түүний орон газар
үгүй амт шим төгс сайн хоол өгчээ. Тэр түшмэл бээр ч ер хоолонд шуналтай
бөгөөд зоогонд нь шим амт сайтай олон хоол болгож бэлдсэн тул амтанд нь
болж асар их иджээ. Тэгээд хоолны шим их ба бас амттай болохоор
хэмжээгээ мэдэлгүй их идсэн тул ходоод нь хөөн хагарч гэнэт үхжүхүй.
Тэгээд Галдан хаан бээр Гаржон хаанд: “Их түшмэлд би сайн хоолоор
өргөл хүндлэл үйлдэхэд, тэр түшмэл хоолны хэмжээг сахил үгүй ходоод нь
хагарч үхлээ" гэсэн захидал илгээжээ. Гаржон хаан Мани түшмэлдээ их
хайртай тул хилэгнээд, Галдан хаанд: “Муу хаан чамд би эрхэм сайн
түшмэлээрээ бэлэг илгээж өргөл хүндлэл үйлдүүлсэн билээ. Чи тэгтэл миний
түшмэлийг идээгээр яллаж алсан тул би муу хаан чамайг ална” хэмээж цэрэг
хөдөлгөжээ. Хаан Галдан нь бодисадва мөн болохоор Гаржон хаан бээр
165 Тө: зкуоё Ьуеё ра. Жовжэдба нь авран үйлдэгч хэмээсэн үг. Бичмэл сударт
Жожэдма куо Ьа Ьуеё т а гэж байгаа.
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голлосон цэргийг ордонд угтаж, өргөл, хүндлэл хотол чуулганыг үйлдэж,
"хааны түшмэлийг би алсангүй, өргөл, хүндлэл үйлдэхүйд хоолны хэмжээг үл
мэдэж, үхсэн тул нөхөр хаан намайг хүлцэн зохио!” хэмээхэд, Гаржон хаан
өгүүлрүүн: “Тэр мэтийн хуурмаг үгэнд хэн итгэх вэ?” хэмээжээ. Галдан хаан
өгүүлрүүн: “Тэр мэт нь үнэн боловч сэтгэл үл итгэмжилбээс би өмнө нь арш
байсан болохоор үнэн үг бүтэн биелэх ёстой гэдэгт сэтгэл итгэмжил. Юу
хэмээн өгүүлэх вэ?” хэмээжүхүй. Гаржон хаан өгүүлрүүн: “Хэрвээ тэр мэт бол
чи миний түшмэлийг алсан бол түшмэлийг ямар мэт алсанчилан Галдан чи
өөрөө тэр мэт үхтүгэй! Хэрвээ тэр мэт алаагүй бол Гаржон хаан би одоо
үхтүгэй!” хэмээхэд, Бодисадва Галдан өгүүлрүүн: “Тэр мэт болбоос Гаржон
хаан чамд гэмтэй болмуй” хэмээжээ. Гаржон хаан өгүүлрүүн: “Би гэмтэй,
гэмтэй үгүй нь болзоо үгүй. Чи худал хэлэлгүй тэр мэт өгүүлтүгэй!" хэмээхэд,
Галдан хаан өгүүлрүүн: “Тийм бол үйлээр дурдахуйд арга үгүй хэмээн
зарлигласан болохоор би бээр чиний түшмэлийг алсан бол би ч тэр түшмэл
мэт эдүгээ өөрөө үхэх болтугай! Хэрвээ тэр мэт бус бол түшмэл мэт чи өөрөө
үхэх болтугай!" хэмээн зарлигласан даруйд Гаржон хаан үхжүхүй. Тэгээд
Гаржон хааны бусад түшмэл, цэрэг нүгүүд нь хааныгаа үхсэнийг үзэж, их
хилэгнээд, бодисадва Галдан хааныг алсан болой. Тэгээд Силдан орны
хаанд Гаржонгийн хөвгүүн хааны орлогч Шоннүзинг эрхшээлгэж, Ламба орны
Галдан хааны хаан төрийг ч эрхшээсэн ажээ. Тэр хоёр хаан хязгаар орны
хаад байсан тул хэзээ нэгнээ голын орны хаан Нэнбо (дпуеп ро) хэмээгч
хаан Гаржонгийн цэрэг бодисадва хаан Галданг алсныг мэдэж, 130000 цэрэг
илгээхэд, Шоннүзин (дгЬоп пи’ё21п) хаан айгаад, “Бидний эцэг хоёр хаан
хийгээд эдүгээ бид энэ мэт гутах нь Мани түшмэл идээний хэмжээг эс мэдсэн
ба Арш бээр үнэн үгийг өгүүлснээс уршигласан болохоор эдүгээ бидний
орны шадар ойролцоо аглан ой хөвчид үнэн үг бүтээхүй арш олон байх тул
эхлээд тэднийг бүгдийг үгүй болгон эс үйлдвээс бас жич гутах болно”
хэмээж, 500 нөхдийг дагуулж, арш нугуудыг алахаар очжээ. Тэгээд арш
НУГУУД бээр илт мэдлээр мэдэн болгоосон ч урьдын муу үйлийн үрийг таалж,
алин хүссэнээр алуулж, лагшин насан егүүдвэй. Тэдгээр арш бүгд ч эргэн үл
харихуй махасадва ямагт мөн ба тэдгээрийн дотроос арш Чойжишэйнэн
(с!ю 5 ку| Ьзбез дпуеп) нь арван газарт оршихуй махасадва мөн болохоор
ялгамжтай тариаланг хорлон үйлдэхүйг үзсэн номын үрээр арш нарын
сахиус гонбо Махагала аймшигт дүрст тэнгэрийн сум буулгаж, хаан
Шоннүзин тэргүүтний 500 нөхөд сэлт бүгдийг товрог болгов. Тэгээд голын
хаан бээр хоёулын хаан төрийг булаан авч, хаан төрийг өөрөө тэтгэн
үйлдвэй. Тэр үед голын хаан бээр өмнө хоёр хаан нөхөрлөж атал бас дайсан
болж, хоёулаа гутсаны учир шалгааныг нөхдөөсөө асуухад, “Жич түшмэл
Мани хоолны хэмжээг мэдээгүйгээс тэр мэт гутсан” хэмээжээ. Голын орны
хаан хүчит Нэнбо сэтгэлд: “Тэр төдий гэмээр энэ мэт гутсан тул эдүгээ
хоолны хэмжээг мэдэн үйлдэхүй хууль нэгнийг гаргах хэрэгтэй" хэмээн
таалж, “Эдүгээгээс хойш та нар бээр өмнө Мани түшмэл хоолны хэмжээг эс
мэдсэний тул өөрийн хаан Гаржон хийгээд бусдын хаан Галдан, түшмэл
өөрийг хийгээд 500 арш, хааны орлогч Шоннүзин тэргүүтэн 500 нөхөд, бас
бус өмнө, хойно олныг илтэд гутаасан тэднийг мэдэн зохиож, алин бээр
гутаан үйлдэхүй хоолны хэмжээг мэдэн үйлдэж, амь таслахыг тэвчих
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тэргүүтэн 10 буяны цаазад оршин үйлдэх хэрэгтэй. Хэрвээ тэдгээрээс
хэтэрвэл энгэсгийн байшинд хийж, амьдаар нь галд түлэн үйлдэх тул
сэргэмжилтүгэй!" хэмээсэн цааз гаргаад; өдөр, шөнийн 6 цагт аюулт сахигч
нугуудыг хот балгасыг хэсүүлж харуул тавьсан бээр амьтан бүхэн айж,
хааны цааз зарчимд оршиж үйлджээ. Цагаан зүгийн тэнгэр, лус нугууд
баясаж, хурыг цагт нь буулгаад, тариа төмс, галбарваасан модны үр хийгээд
шим нүгүүдийг сахин; дэлгэрүүлэн үйлдсэн бээр энх амгалангийн тэнгэр
лүгээ сацуу гарсан мөн амуй. Энэ үлгэр мэт бид ч “Багшийн захидал"-аас:
“Хоол, хүнсийг эм мэт хэрэглэвэл зохистой
Хурьцан тачаах, уригнал үгүй шүтэн үйлд!
Хүчирлэхийн тулд бус, хөөрөмсөхийн тулд бус
Хүүдийлж таргалах бус, хөнгөн чийрэг байхын тулд”
хэмээн зарлигласан мэт. Идсэн хоол маш их болбоос бие хүндрэхүй
бээр үл амрах ба нойр харанхуйлах нь их болохоор сэтгэл суларч буяны
барилдлагад орохыг үл хүсмүй. Хоол маш их бага болбоос өлсөн зовохуй
бээр энэлж, зорилгын дүр үл тодрохуй тул таарч тохирохуй идээг эм мэт
шимийг аваад орхих тэргуүтэн сайн, муу ямар мэт нэгнийг эдэлсэн ч
ходоодны гурвын хоёр хувь төдийг дүүргэн, идээний их, багын хэмжээг
мэдэж; бие амгалан, буяны барилдлагыг арвижуулахуй бээр тэр мэт
анхааран авах мөн амуй. Ер ямар номыг анхааран авсан ч бэрх хатуужил,
хичээнгүй хэдий чинээ их байна тэр мэтээр ахуй үесийн анхаарал онол
үндсэнд төрөх хялбар хийгээд эцэст нь бурхан болохуй их ойр байх болно.
Тийм боловч эдүгээ амьтан нугуудын буяны эрхээр сав, шимийн учрал
доройтохуй үес мөнийг мэдэн өмнө Мила Шадвидорж бээр ертөнцөд өөд
болохуй цагт халгайн шим төдийхнөөс бус өнөө маргаашийн сайн, идээ хоол
алин ч үгүй байсан мөний тул бид самадид эрхийг эс олсон нугууд бээр
магадтайяа бүдүүн хадуун амьжиргаанд шүтэх хэрэгтэй болохоор, Богд бээр:
“Нимгэн зөөлөн олбог суухуйд амгалан
Ноосон хөвөн хувцас өмсөхүйд амгалан
Ном, судрыг бясалгах тархинд амгалан
Ноттой цадах, өлсөх тэгш нь биед амгалан
Атгаг үзмэрийг оносон сэтгэл амгалан
Амгалан бус үгүй бол амгалан
Амгалан, амгалан адил бол бүхнийг ч зохиомуй”
хэмээн зарлигласан мэт үйлдэх амуй. Тэр ч идээний хэмжээг мэдэхүй
төдийхнөөр болил үгүй идээ идэхийн цагт дээр номлосон “Багшийн захидал”ын зарлиг мэт сэтгэж, идээг идэхүй нь “Винай”-гаас номлосон идээ идэхүй ёс
болно. Харин үл буцахуй шинжийг олохын хооронд биеийн гадна бөөс
хийгээд дотор 8400 хорхой гарах болохоор биеийн хорхой нугуудыг эдүгээ
идээгээр ханган үйлдэж, ирээдүй цагт зүрхийг номоор цэнгүүлэн үйлдье!
хэмээж, “Бодьсадвын аймаг сав (Ьуапд сЬиЬ зе т з раЧ збе зпос!У’-аас
номлосон идээг идэхүй ёс болно.
“Алаг зүрхний
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өөрийн сэтгэлийн дуслыг
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Аврал бүхнийг хураасны мөн чанарт тодотгон талбиж
Алин идэхүй, уухуй бүхний дээжийг тахил болгон
Ачит чуулган хүрдний чанарт шуналгүй цэнгэ!”
хэмээн зарлигласан мэт. Зүрхэн толтын ламын мөн чанарт тодруулсан
өөрийн сэтгэлийг аврал итгэл бүхнийг хураасны мөн чанар болгон биширч,
идээ, ундаа нугуудыг чуулганы нөхөрт биширч өргөхүй ба эсбөгөөс дотоод
өглөгийн түллэгийн ёсоор өргөх хэрэгтэй болохоор “Суудлын гол (дбап
д2 Ы)"-оос:
"Олсон идээ, ундаа өчүүхэн төдийг ч
Огоот зорьж, багшдаа өргөн идэж, уутугай!
Онцгой сайн тэр мэт явдалт егзөр та
Огт өр төлөөсөнд үл урвам буй заа”
хэмээн зарлигласан мэт идээ идэхүй ёогад оршин эдлэх хэрэгтэй
амуй. Тэр мэт бус болбоос “Винай"-гаас:
“Оргин буцалсан төмөр мөхлөг мэт идээг
Омтгой үгүй идэх нь тохирох буюу?
Хуулийг цалгайруулж, ариун ёсыг эс боомтлогчид
Хот балгасынхны винавад идээ бус аа”
хэмээн зарлигласан мэт. Дээр номлосон тэдгээр анхааран авлага
лугаа барилдсан сэтгэлээр идээнд тачаах болохоор эдэлбээс гэм эрүү нь
маш их гэж зарлигласан тул тойн болсон бид бээр тэр ёсыг хянан
сэрэмжилэх их хэрэгтэй амуй.
(2ЬЗЬЗ) Унтал үгүй ёогад хичээхүй хэрэгтэй нь
Үүлгэрлэвээс:

§ 109. Нэгэн гэлэн унтах цагийн дэглэм алдан ёог, балинг
тасласнаас болж түүнд шүтсэн ягчис хот балгасыг хоосруулан
хөнөөсөн нь
Урьд нэгэн аяг тахимлаг аглагт самади бясалгахыг хүсч, нэг жил орчим
болох амьжиргааны хүнс авч, ой хөвчийн маш их аглаг нэгэнд самадидад
оршсоноор буяны барилдлага арвижих болжухуй. Тэр оронд газрын эзэн
маш их догшин нэгэн ягчис оршсоноор тэр ягчис бээр ч баясаж, махчин ба
хулгай, дээрмээс хамгаалан сахих амуй. Тэр ёсыг ч бясалгаач гэлэн бага
сага мэдэж, шөнө тэр ягчист зориулж нэжгээд балин өргөн соёрхдог байвай.
Түүнээс өмнө ягчис шөнө хот балгасын хүмүүсийн амийг булааж, түүгээр
ханан үйлдэх тул хот балгаст цаг үргэлжид элдэв хижиг өвчин болж, олон
хүмүүн үхдэг байжээ. Балин өргөсөн өдрөөс эхлэн ягчис тэр гэлэнгийн
зориулан өргөсөн балингаар ханан цадаж, хүмүүсийн амийг ч булаахаа
больжээ. Хот балгасын хижиг өвчин ч тасарсан тул хүмүүс амгалан сууцгаах
болсон ажээ. Тэр хооронд тэр бясалгаач ч шөнө дунд махбодыг сэргээхүй
төдийхнөөс бус шөнийн эх, адаг хоёрт унталгүй шөнийн ёогад хичээнгүйлэн
Үйлдэх тул анхаарал мэдэл ч баясгалантайяа төрөхүй болбой. Тэгээд
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гэлэнгийн идээ хүнс барагдсан тул нэгэн өдөр хот балгаст тэгш буянд одсон
бээр хүмүүн бүгд “Та хаана самади зохион буй вэ?” хэмээн асууснаар, тэр ч
шулуухан "Ягчис оршихуй ой хөвчид сууж амуй” хэмээв. Хүмүүс өгүүлрүүн:
“Тэнд газр^н эзэн хэрцгий догшин ягчис буй тул сууж чадаж байна уу?”
хэмээн асуухад, тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Би тэр цагаас эхлэн шөнө бүр
нэжгээд балин өргөх тул хорлол эс үйлдэн, харин бага сага тус үйлддэг"
хэмээн зарлиглажээ. Хүмүүс: “Хот балгасын хижиг өвчинг ч ягчис илгээх тул
тэгээд хижиг өвчин тасарсан нь ч энэ гэлэнгийн хүч мөн амуй” хэмээлцэж, их
сайн тэгш буяныг олонтаа өргөжээ. Тэр гэлэнгийн сэтгэлд: "Өмнө ч би нэг
жил амьжиргааны хүнсийг авч самади бясалгаснаар буяны барилдлага их
арвижухуй болсон билээ. Тэр ч бас төрөлхтөн нүгүүдийн өгсөн сайн тэгш
буяныг авч нэг, хоёр жилийн хооронд самадийг бясалгаж болно” хэмээн
сэтгэгдэж, тэгш буянд өгсөн олон сайн хүнс авч өөрийн амгалан орон руу
яван, дараа өдөр нь тэнд ирж, биеийн тамир өчүүхэн, үүрэг нь их хүнд
байсан тул бие нь их ядран суларч, шөнийн ёог ч үгүй гүн нойронд умбажээ.
Ягчисын балин ч тасарсан тул тэр өчүүхэн хилэгнэв.
“Омтгойт муу дадлын авьяас зузаарсан оюуныг
Оюун судлахуй тэсвэрээр номхотгохын ахуй үе үгүй”
хэмээсэн хийгээд “Муу оюунаар дадсан авьяас нь шинээр анхаарал
төрсөн ч өчүүхэн нөхцлөөр эвдэрмүй” хэмээсэн хийгээд ертөнцийн домог
ярианд ч:
“Аманд нь муу дадлаар тогтсон ёрын гиншигнэл
Аав, ээж нь үхсэн ч аанай л байх мэт”
хэмээн өгүүлсэн мэт тэр гэлэн дараа шөнө нь бас ядраа зүдрэл нь
сэргэл үгүй өмнө мэт шөнийн ёогийг хийл үгүй унтсан бээр ягчис ч маш их
хилэгнэжээ. Тэгээд гурав дахь шөнө нь гүнзгий нойрсоо үгүй ч бас өмнөх
хоёр шөнө унтан хэвтсэн муу авьяасын хүчээр өмнө мэт ёогийг бясалгаж
эхлэхүйд ч нойр хүрч, сэрэн бясалгахад ч зүүрмэглэсэн бээр балингийн
зориулга өргөхүй хийгээд буяны барилдлага ч гүйцэт эс болсон тул ягчис
гурван хоногийн турш балинг эгээрч, хоосон хоцорсондоо маш их хилэгнэж,
өөрийн аймшигтай муухай дүрийг гэлэнгийн өмнө тодорхой үзүүлж, балин
өргөхүй хийгээд буяны барилдлагыг дурдгасан бээр урьдын үйлийн эрх
хийгээд гэлэн оюун багын эрхээр маш айн цочиж, амь нь тасарч үхэн
егүүдвэй.
Тэгээд ягчисын сэтгэлд: "Би өмнө нь орон нугуудад хижиг өвчнийг
илгээж, олон амьтны амийг булаасан болохоор би ч муу үйл олныг хураасан
ба олон амьтныг хорлон үйлдсэн тул энэ гэлэн бээр энд оршиж, самади
бясалгаснаар буяны барилдлага арвижин, надад ч балин зориулж түүнд нь
цадаад, балгасын хүмүүсийн амийг булаах хижиг өвчин ч тасарч бүгд
амгалан суун атал гэлэнд олон ард их хэмжээтэй тэгш буяныг өгч гэлэн ядан,
зүдээд надад балин өгөхүй хийгээд шөнийн ёог үгүй нойрсоод, гурван хоног
болсон тул би үл баясаж, өөрийн дүрсээр балин хийгээд буяны барилдлагыг
дурдахуй цагт гэлэн ч айгаад үхжүхүй. Эдүгээ надад балин өргөгч хүмүүн
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угүй тул тэр бүгд оронтон нугуудаас уршигласан болохоор одоо би тэдэнд
хатуу хижиг өвчин олныг илгээж, бүгдийн амийг булаая!” хэмээн сэтгэж, их
догшин урин төрж, хижиг өвчнийг илгээсэн бээр хот балгасын хүмүүн бүхэн
үхэж, удалгүй их хот балгас хоосорвой. Тэр бүхэн ч гэлэн унталгүй ёогад
хичээл үгүй унтаж хэвтсэн гэмээс болсон ажгуу. Энэ үлгэр мэт бид ч Итгэл
Лүдүв бээр:
“Соргог мэргэн ухаант төрөлхтөн өдрийн турш хийгээд
Шөнийн эхний болоод адгийн хувь нугууд нөгчихүйд
Унтахуй үед муу үр үл болохын тулд
Учир үүнийг төгс дуртган унтаж амардаг буй”
хэмээн зарлигласан мэт. “Өдрийн турш; шөнө ч шөнийн эх, адагт унтал
угүй нэгэн ёогад хичээн үйлдэх хэрэгтэй! Дунд хувь шөнө дунд болоход унтах
цагт биеийн дотор биеийг дэлгэрүүлэн үйлдэх судал нэгэн байдаг мөний тул
түүнд шүтэж, биеийг дэлгэрүүлэн үйлдэхийн тухайд бага сага унт!” гэж
бурхан зарлигласан тэр завсарт унтах хэрэгтэй мөн амуй.
Хэрвээ самадийн хүчээр махбодыг сэргээж чадахуй нэгэн болбол
шөнө дунд ч эс унт! Тэр ч нар ургахуй, шингэхүй хийгээд өдөр, шөнө дөл тэр
дөрөв нь буяны барилдлага эвдрэхүй цаг мөн болохоор магадтайяа ёогад
хичээн үйлдэх хэрэгтэй бус ч хувь завсар, завсар хэвтэж үл үйлдвээс тэр
завсарт ч ёогад эрхлэн хичээх хэрэгтэй. Хэрвээ нэгийг ч тэр мэт эс үйлдвээс
бодит голын сайжруулах ёсны тотгорыг таслахуй увдисыг үзүүлсэн эрхэм
зарлигийн тааллын тайлбар нугуудыг зулын гэрэлд ч үзэн үйлд! Бид тойн
болсон нугууд их эрт унтаж, аажуу босвоос цагаан зүгийн тэнгэр, лус нар
баясахгүйгээр үл барам өглөө аажуу босвол биеийн хүч суларч, нас ч
охордох болохоор магадтайяа шөнийн эх, адагт унтал үгүй ёогад хичээн
үйлдвээс тэр хоёрт ухаан тунгалаг ба тусгал тодорхой болохоор бусад
хувиас ч буяны барилдлага их сайжрах тул тэр мэтийг анхааран авах
хэрэгтэй болой.
(2ЬЗЬ4) Дөрөвдүгээрт, унтах цагт биеийн хотол явдлыг ямар мэт
Үйлдэх нь:
Тэр мэт завсар, завсарт унтваас хэрэггүй үл өнгөрөөх арслангийн
хэвтэх байдал тэргүүтний үүднээс унтахуйн ёогад хичээх хэрэгтэй нь,
үлгэрлэвээс:

§ 110. Арслангийн хэвтэх байдлыг орхисноос болж, адад
хорлогдсон нь
Урьд номд их дуршигч Осор (ос! гег) хэмээх хүмүүн унтах үедээ ч
эрслангийн хэвтэх байдал тэргүүтний үүднээс Бурхан багшийн намтраас
сУралцсан нэгэн буй. Өмнө нь гэрийн эзэнд өстэй, өдөр, шөнө бүхэнд гэрийн
эзний амийг булаахаар хичээгч их хүчит нэгэн гинари тэр гэрт бас буй ажээ.
Тэр мэт тэр ад гэрийн эзний амийг булаах аргад хичээсэн ч гэрийн эзэн өдөр
Нь Догшин очир (гс!о
д1ит ро)-ын ёогад оршихуй тул тотгорлож үл чадна.
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Шөнө нь амийг булаахаар очиход гэрийн эзэн бээр ёогийг тусгайлан үл
бясалгасан ч унтахын цагт арслангийн унтах байдлаар Бурханы намтраас
суралцсан Бурхныг даган оршигч мөн хэмээн сэтгээд тотгорлож үл чадмуй.
Тэгээд тэр ад: “Би гэрийн эзний амийг булаах нэгэн сайн аргыг үйлдье!"
хэмээн сэтгэж, өнөд зовон байтал нэгэн удаа тэр гэрийн эзэн бээр идээ нь үл
шингэж, бага сага өвдөхөд, тэр ад бээр тэр оронд байдаг нэгэн мэргэн эмч
хүмүүний дүрд хувилж, гэрийн эзний дэргэд ирэхэд, гэрийн эзэн их баярлаж:
“Эмчийн хаан заларсан нь сайн хэрэг. Би өнөө, маргааш бие амгалан бус
болов, судас, усыг минь шинжпэн болгоон зохиох хэрэгтэй амуй” хэмээгээд,
судсаа үзүүлэхэд, эмчид хувилсан тэр гинари бээр “Гэрийн эзэн таны өвчин
хүйтэн агшаасан будаа идсэнээс болж, ходоодонд бууж, идээ бээсэн тул ер
эм шүтэх хэрэггүй. Шөнө унтахдаа дээш харан хэвтэж, гар, хөлөө сайтар
жийж унт! Тэр мэт байваас идээ шингэж амгалан болмуй. Хэрвээ үргэлж
унтдагчлан арслангийн хэвтэх байдлаар унтвал эдүгээ идээ үл шингэж,
өвчин их арвижих тул үхэх болно" гээд явжээ. Тэгээд шөнө унтахдаа эмчийн
өмнө хэлсэн мэт үйлдээд, арслангийн хэвтэх байдлыг орхиж, гар, хөлөө
жийж, дээш харан хэвтсэн бээр түүний явдал мөр доройтсны хүчээр тэр ад
тотгорлох үесийг олж, гэрийн эзний амийг булаан, үхүүлсэн ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч унтахын цагт баруун уушгиан газарт буулгаж,
доош агуулаад, толгойгоо хойш хандуулж, баруун гарын чигчий хуруугаар
хамрын баруун нүх, долоовор хуруугаар баруун чихний нүхийг хааж; зүүн
гарыг зүүн гуяны дээр алгыг хөмрөн тавьж, хоёр хөлөө нугалаад, арслангийн
хэвтэхүй байдлаар сайтар хэвтвэл өмнө өгүүлсэн мэт ад тотгор тэргүүтний
хорлол нийт хийгээд ялангуяа хан адын хорлолоос сахин; тэр ямагт Бурхан
багшийн намтар мөн болохоор тэр мэт унтсан төдий ч тус эрдэм их болох
тул магадтайяа уушгиан талаа газарт буулгаж, тэр мэт үйлд! Тийм боловч
цомцойн сууж унтваас арслангийн хэвтэлгэ үл болмуй. Бас тэр мэт байх нь
өмнөөс ч тус эрдэм их болохоор өдөржин, шөнөжин цомцойн суух ажаамуй.
Бас бус толгойгоо гудайлган хөмөрч хэвтвэл адгуусны хэвтэх ёс болохоор
мунхран, мунхрахуй арвижмуй. Дээш харан хэвтвээс тачаал арвижин, бусад
гэм ч их буй. Зүүн талаар хэвтвээс гинари нарын хэвтэх ёс мөн болохоор
хилэгнэж, урин арвижих тул хэвтэхийн цагт ч явдал мөрд мэргэжих хэрэгтэй
амуй. Тэр нь унтахуй биеийн хотол явдал төдийгөөс бус унтахуйн ёог
бодитой бус. Унтахуй ёог бодитой нь өөрөө бурхан болон тодорсны тааллын
хөрөнгөнөөс гэрэл цацарч, сав шим бүхэнд тусмуй. Тэдгээр ариун шүтээн
хийгээд шүтэгч болж, дараалан гэрэлд уусаад, нада үсэгт шингэмүй. Тэр ч
дараалан тод гэрэлд шингэж, тэр мэтийн тод гэрэл хийгээд нойрсох хоёрыг
хольж, нойрыг тод гэрэлд бясалгаж үйлд! Хэрвээ тэр төдий эс болсон ч
ялгамжтай буяны сэтгэлийн үүднээс унтваас нойр сэрэхийн хооронд сэтгэл
буяны мөн чанарт болох тул хураан эс үйлдсэн буяны олон үйлийг хурааж
үйлдмүй, үлгэрлэвээс:
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§ 111. Ядуу гуйлгачин Шэйрав даган баясах буян хийж, бодь
хутгийг олсон нь
Урьд их ядуу бадарч Шэйрав (зНез гаЬ) хэмээгч нэгэн хүмүүн
амьжиргааг эрж өөр оронд одохуйд Нанвасанбо (зпапд Ьа Ьгапд ро) хэмээх
хот балгаст Түвийжанцан (1ЬиЬ раЧ гдуа1 т1зЬап) хэмээгч бурхан түмэн нөхөд
сэлт лүгээ сэлт саатан суун авай. Гэзод (Ьде тскос!) хэмээх хаан бээр
бурхан, шарвааг лугаа с э л т э д байшин барьж, зуун амтат идээт ширээ засан,
хэмжээлшгүй үнэтэй хос хувцас, бас бус тахилын элдэв эдээр сэтгэшгүй их
тахин үйлдэж амуй. Түүнийг бадарч харж, хааныг их бишрэн гайхаж, бага
сага амьжиргааны эд олсон ч сэтгэл нь их баяссан түүгээр болилон барьж,
өөрийн нутагтаа харивай. Тэгээд шөнө унтах цаг болоход тэр их баялаг хаан
бээр бурхан, шарвааг лугаа сэлтэд их өгөөмөр өглөг өгснийг санаж, би бээр
ч өнөө шөнө тэр Гэзод хааны тэр тахилаас ч үлэмж бодитой сайн сэтгэшгүй
их тахилыг сэтгэлээр хувилгаж, бурханд өргөвөөс бурхан бээр бодитой
бэлдсэн сэтгэлээр хувилсан тахилыг болгоосноос ялгамж үгүй; Би хийгээд
хаан хоёр нь энэрэл өршөөлд ялгал үгүй болохоор хаан бээр өргөсөн буян
лугаа адил буяныг би ч олох болтугай!” хэмээн сэтгэж, өмнө өгүүлсэн мэт
хувилгаж, бурхан, шарвааг лугаа сэлтэд сүсэглэхүй сэтгэлээр өргөн
биширэхүйн агаараар унтжухуй. Шөнө турш тэр мэтийн аугаа их буяны
чуулган хурж, бадарчийн ариун цагаан сэтгэлээр Нанвасанбо орны
Түвийжанцан бурхан, шарвааг лугаа сэлтийн өмнө ч шөнө турш бадарч бээр
өргөсөн тэдгээр тахил бодитой гарсан тул бурхан нөхөд сэлт бээр өглөгийн
эзэн бадарчийг баясгахын тулд эзэмдэн таалж, маш их баясгахын ёсыг
зохижухуй. Гэзод хаан тэр шөнө: "Би бурхан нөхөд сэлтийг хэмжээлшгүй
бодит тахилаар тахин үйлдэх учир шалтгаан гарлаа” хэмээн баясаад, нойр
нь эс хүрчээ. Тэр үед хот балгасын хүмүүс ч: “Хаан бээр бурхан нөхөд сэлтэд
тэр мэт аугаа их тахилыг өргөсөн болохоор өнөө шөнө бид ч нэгэн баяр
хурим хийе!" хэмээж идээний хуримыг бэлдэв. Өөр зуураа сэтгэл их
баясацгаагаад, элдэв дуу, бүжиг болсоор шөнийг нөгчөөвэй. Тэр үед бадарч
бээр бурхан нөхөд сэлтэд ариун цагаан сэтгэлээр хувилгаж өргөсөн зулын
гэрэл балгас бүхэнд түгээмэл болж, өдөр мэт гэрэлтэн сайн үнэр хийгээд
элдэв цэнгэлгээний дуун зүг бүхнээ түгээмэл болсныг хаан хийгээд балгасын
хүмүүс бүгд мэдэж, "Эдүгээ хааны өргөсөн тахилаас ч үлэмж хэтэрхий эдгээр
тахилыг бурхан, нөхөд сэлтэд хэн өргөсөн юм бол оо?" хэмээн сэтгээд, даган
баясахуй лугаа сэлтийн үүднээс сэтгэл нь их баяссаар оршицгоов. Өглөө нь
хаан нөхөд сэлт бурхны дэргэд одож, мөргөл тэргүүтнийг үйлдээд, “Өчигдөр
миний өргөснөөс үлэмж хэтэрхий тэдгээр сайн тахилыг бурхан нөхөд сэлтэд
хэн өргөв өө?” хэмээн өчихөд, бурхан бээр: “Хаан чиний өргөснөөс үлэмж
хэтэрхий тэдгээр тахилыг хот балгаст оршигч гуйлгачин бадарч бээр их
эрхэм дээдээр өргөсөн амуй” хэмээн зарлиглажээ. Хаан маш их гайхашигтай
болоод, “Тэр мэт гуйлгачин бадарч энэ мэт их тахилыг өргөх шалтгаан
юунаас болов оо?” хэмээн айлтгахад, бурхан бээр: “Ай! Их хаан аа! Амьтны
сэтгэлийн бишрэл нь сэтгэшгүй амуй. Өчигдөр та бээр бид нөхөр сэлтийг
элдэв тахилаар тахиж үйлдснийг гуйлгачин бадарч харж, даган баясахын
буян лугаа сэлт онц гайхамшгийг төрүүлж, эдүгээ хаан бээр бурхан нөхөд
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сэлтэд бодитой бэлдсэн энэ мэт тахил өргөсөн бээр бурхан нь энэрэн
болгоож чадахуй гурван эрдэм төгссөн болохоор бодитой хийгээд сэтгэлээр
хувилгасан тахилд ялгамж их үгүй болохоор тэр гуйлгачин “Би бээр ч өнөө
шөнө хааны өргөсөн тахилаас үлэмж хэтэрхий нэгнийг сэтгэлээр сайтар
хувилгаж, өргөе!” хэмээн сэтгээд бурхны эрдмийг үзэхүй хэмжээлшгүй их
сүсэг бишрэлийн ариун цагаан санаагаар сэтгэлээр хувилган өргөсөн нь хот
балгас бүхнээ тахилын эд болон түгсэн нь тэр мөн амуй хэмээн зарлиглахад,
хаан бадарчид маш их гайхамшиг төрүүлээд, их эрдэнийн зүйл хийгээд
элдэв идээ, хувцсыг авч, орондоо буй бадарчийн дэргэд одсон бээр бадарч
нь тэр өдөр бага, сага амьжиргаа олдоогүй болохоор бие нь өчүүхэн төдий
зүдэрсэн ч хааны өглөгт онц гайхамшиг төрсөн бээр сэтгэл нь баясан,
ялангуяа бурханд сүсэглэхүй ариун цагаан сэтгэлээр хувилгасан сэтгэшгүй
элдэв тахилыг цацруулаад, өргөсний сүүлд ялгамжтай буяны тэр сайхан
сэтгэлийн агаараар гүнзгий нойронд автагдаж, маргааш өглөө нь нар ургаж,
хаан нөхөд сэлт ирэх үед нойроос сая сэржээ. Тэр үе Хурмаст тэргүүтэн
тэнгэр нүгүүд бээр ядуу гуйлгачин дээд төрөлхтөн бадарч бээр бурханд тэр
мэт тахил өргөснийг мэдэж, бадарчийн гэрийг элдэв эрдэнээр бүтсэн сайн
байшин болгон хувилгаж, гадна дотно бүхэнд нь тэнгэрийн мандара
тэргүүтэн элдэв цэцэгс хийгээд галбарваасан мод тэргүүтний хурыг
буулгахад, хаан ч маш их гайхамшиг төржүхүй. Тэр үед бадарчийн нойр
сэрээгүй л байв. Тэгээд хаан нөхөд сэлтийн элдэв дуу бүжгийн дуунаар
бадарч нойроос сэрж, сайтар сэрэхэд, тэр даруйд өөрийн гэр нь элдэв
эрдэнийн байшин болж, цэцэг тэргүүтний хур буусан байхыг үзэж, “Тэдгээр
нь өчигдөр би бээр бурхан нөхөд сэлтэд сүсэглэхүй сэтгэлээр хувилгасан
төдийгөөс бус илт болсон нь бус буй. Илт буй мэт үзэгдэл ургах нь юусан
билээ?!" хэмээн сэтгэхэд, Хурмаст бээр мэдэж, бадарчийн гарт хүрэлцэж,
мөргөж үйлдээд, “Өчигдөр та бээр бурхан сэлтэд сэтгэлээр тахил өргөсөнд
бид баярлаж, чамд ч их эрдэнэ хийгээд цэцэг тэргүүтний хурыг буулгаад,
тахин үйлдсэн нь эдгээр мөн тул биднийг энэрэн нигүүлсэхүй бээр таалж,
эдгээр тахилын эдийг өөрийн болгон зохион соёрх!" хэмээжээ. Бадарчийн
сэтгэлд: “Тэнгэр бээр энэ мэтийг өргөсөн нь бурхны өршөөл нигүүлсэл мөн”
хэмээн сэтгэж авбай. Тэгээд хаан бээр ч их эрдэнэ тэргүүтнийг өгсөн бээр
тэднийг ч сайтар авч, тэдгээрийг жич бас Түвийжанцан бурханд өргөхөд
бурхан бээр түүнийг таалан мэдэж, ном зарлигласан бээр дээд төрөлхтөн
бадарч бээр үл төрөхүй номд тэсвэрийг олжухуй. Гэзод хаан бээр ч архдын
үр, Хурмаст бээр үргэлж оршихуй тэргүүтний үрийг олсон амуй. Бас бус олон
тэнгэр, хүмүүн бээр дөрвөн үр алин зохистойг олжээ. Түвийнжанцан бурхан
бээр: "Их билигт дээд төрөлхтөн бадарчийг эцэст нь Чодон-Ойжалбо (с1юс1
'оз гдуа! ро) хэмээх бурхан болно” хэмээн эш бошго үзүүлсэн ажээ. Тэр бүгд
ч бадарч ямагт бээр нойрсохуй ёог буюу ялгамжтай буяны сэтгэлийн
агаараас нойрсон унтсанаас болсон мөн ажгуу.
Энэ үлгэр мэт бид ч нойрсон унтахдаа хоосон чанарын үзлийг дурдаж,
нойрсохын өмнө тодорхойяа холих хэрэгтэй. Тэр мэт үл гарсан ч бодисадва
хийгээд лам бурхны эрдмийг дурдахуй сүсэг ба орчлонгийн гэм эрүүг
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дурдаж, ялгамжтай нэгэн буяны сэтгэлийг тодотгон талбиад, түүний агаараас
унтах тэргүүтэн нойрсохуй ёогад хичээж үйлд!
Тэр ч Шива-Лха бээр:
“Аливаа номын дээд үндэс
Ариун нууц сэтгэлийг үл мэдвээс
Амгаланг олж, зовлонг дарахыг хүссэн ч
Ач тус үгүйгээр үргэлж тэнэнэ” хэмээсэн хийгээд бас Ягдэ Банчэн
(д.уад зс1е рап сМеп) бээр:
“Эрхтэн, бие, хэл их ч сэтгэлийн боол
Энэ сэтгэл баригдахгүй ч бүхний ноён
Эрхэмсэг ноён сэтгэлийн эрхийг хураасан болохул
Эрхтнийг хураасан нь бүхний дээд дээд болмуй"
хэмээн зарлигласан мэт. Бие, хэлний үйл сайн, муу бүхэн ч дотоод
сэтгэл ямагтад хамаарах тул хувь завсарт ч сэтгэлийн нисванисыг эшид үл
үзүүлсний агаарт үл агуул!
Богд Мила Шадавдорж бээр:
“Одон, одсоор би ном нэгнийг үйлдмүй
Одон, суун, орчин мэдэхүй увдис буй.
Онцгой тэр увдис надад буй ч хотолд үгүй
Одоо бүгдэд байвал баярлалгүй яах вэ?!
Идэн, идсээр би ном нэгнийг үйлдмүй
Идэн, уусаар чуулганы орчимд мэсэн увдис буй.
Эрхэм тэр увдис надад буй ч хотолд үгүй
Эдүгээ бүгдэд байвал баярлалгүй яах вэ?!
Унтан, унтсаар би ном нэгнийг үйлдмүй
Угаас мунхагийн харанхуйг гийгүүлэгч увдис буй
Омтгой үгүй тэр увдис надад буй ч хотолд үгүй
Олноо энэ увдис байвал баярлалгүй яах вэ?!”
хэмээн зарлигласан мэт. Явахуй, суухуй, унтахуй, сэрэхүй явдал мөр
алиныг үйлдсэн ч хувь бодит голын буяны барилдлагыг тооцоолж, эцэст нь
Цувралын үргэлжлэлийг огоорох; өөр, зуураа цадиг домгийг өгүүлэх; амьсгал
гүйхүйгээс нааш ч нирвааны уг шалтгаан буюу номд хичээн үйлд! Түүгээр үл
барам энэ увдисын үүднээс хослон орохуйн лагшныг олсон лам нугууд бээр
анх увдис номлосон ламыг эрж, тэр ямагтыг сэтгэл, барилдлага хоёроор
ямар мэт шүтэхийн ёс; тэр мэт шүтэж, увдис нугуудыг сонсоод, сонсох,
санахын сургууль хийх ёс; түүний хойно сонссоны утгыг аглагт сууж, хатуу
бэрхшээлээр судлах, агуулахуйд хослон барилдуулж, анхааран авахын ёс;
ТЭР мэт өөрийн хэргийг огоот төгсгөхүйд бусдыг даган эзэлж, гүнзгий хийгээд
аУгаа их номын хүрдийг эргүүлээд, шавь нугуудыг боловсруулан гэтэлгэхийн
МөРД байгуулахын ёс тэргүүтэн хувь бодит голын зорилгын аймгийг
яомлосон эрхэм зарлигийн тааллын тайлбар лугаа сэлтийг харж, хувь
завсарт чөлөө учралын төгс хэргийг үйлдэх мөн амуй. Энэ бүгд нь эл
Увдисын зорилгын аймгийн анхдугаар мөнийн тул бодит голын төдийхнөөр
взрахгүй барилдлага хийгээд орлогод ямар мэт үйлдэхийн ёс нугуудыг
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өчүүхэн төдий дуршиж өгүүлсэн мөн бөлгөө. Эдүгээ түүнээс ч аван амгаланг
үйлдвээс “Барилдлагын зургаан ном” нугуудыг өмнө нь талбиж, бодит голын
цагт оройд ламыг бясалгасаарын агаараас номын барилдлагыг бодитой
олсон лам нугуудыг оройн лам бурхны тааллаас цацруулаад өмнийн
огторгуйд оршуулан сэтгэж, "Өөрт увдис номлосон эдгээр буяны багш
саднуудын зохиол алиныг шинжилсэн ч эд бодитой бурхан өөрөө мөн”
хэмээн сэтгэхүй хийгээд бодитой бурхан эдгээр буяны багш садан надад
зарлигийн ач маш ихтэй болохоор би хийгээд амьтан бүхний үндсэнд одоо
ямагтад ламыг бурхан хэмээн үзэхүй зарлигийн ачийг даган дурдсан их
бишрэхүй сүсэг амар хялбар төрүүлэхийн үүднээс сэтгэл, барилдлага
хоёроор ёсчлон шүтэж үйлдтүгэй! Тэр мэт шүтэж чадахуйд ламыг бурханд
адистлан соёрх!" хэмээн сэтгэхийн үүднээс залбирлыг талбисан бээр оройн
лам бурхны лагшнаас таван зүйл гэрлийн өнгөт рашааны үргэлжлэл бууж;
өөр, бусад амьтан бүхний бие сэтгэлд оршмуй. Тэр хийгээд түүнийг
тотгорлогч хирийг арилган, тэр хийгээд түүний ялгамжтай онол өөр, бусад
амьтан бүхний үндсэнд төрөхийг сэтгэж эцэст нь өмнө мэт үйлдэх хэрэгтэй
мөн амуй.
(2а2) Дотоод нөхцөл
дуртгахад гурав буй.

чөлөө учралын

зүрхийг авахын тулд

(2а2а) Чөлөө учралыгтанин мэдэхүй
(2а2Ь) Чөлөө учралын утгыг ихэд санахуй
(2а2с) Чөлөө учралыг олох бэрхийг санахуй
Анхдугаарт хоёр.
(2а2а1) Чөлөө учралыгтанин мэдэх хэрэгтэйн учир шалтгаан
(2а2а2) түүнийг бодитой танин барихын ёс болой.
(2а2а1) Анх чөлөө учралыг танин мэдэх хэрэгтэйн учир шалтгаан
нь:

§ 112. Хүдрийн заар мэдэхгүй нэгэн их шамдлаар олсон заараа
хэрэггүй хэмээн нэгэн мэхтэй хүмүүнд өгч гутсан нь
Урьд Энэтхэгт худалдаанд явахыг үргэлж хүсдэг нэгэн гонь эр байв.
Худалдах эд үгүй тул удаан хүлээн суув. Хэзээ нэгнээ Энэтхэгээс нэгэн
чадалтай худалдаачин ирсэн лүгээ золгов. Тэр худалдаачнаас тэр хүмүүн
бээр: “Энэтхэгт худалдаагаар явахуйд юу хэрэгтэй байдаг бэ?” хэмээн
асуужээ. Тэр худалдаачин өгүүлрүүн: “Хэрэв чи Энэтхэгт худалдаа хийхээр
явбаас хамгийн сайн нь алт, дунд зэрэг нь зима ги166, адгийнх нь давс хэрэг
болно. Тийм боловч чамд алт олдохгүй, давс олдсон ч хүнд тул ихийг үүр4
явж эс чадна. Тийм болохоор чи хэсэг зима ги бүтээгээд одвоос хэрэг чинь
бүтэх болой" хэмээв. Тэр хүмүүн их баярласан ч зима гиг таньж мэдэхгүй тул
166 Тө: Д31 т а дМ. Зи маги нь энэтхэгийн гиван хэмээх утгатай үг
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Зима ги гэж юу байдаг юм бэ?” хэмээн сурав. Түүнд худалдаачин өгүүлрүүн:
Манай төвдүүдийн гөрөөсний хүйснээс гардаг нэгэн их эмийг хэлдэг буй”
хэмээжүхүй. Тэр бээр ямар гөрөөсөнд байдгийг үл мэдсэн ч “Тийм бол сайн”
хэмээгээд, буу сум, анч нохой тэргүүтэн хэрэгтэй зэвсгийн зүйлсийг авч, олон
гөрөөс сүлжилдэн гүйсэн нэгэн аглаг газар хүрчээ. Анх нэг хүдэр лүгээ
тааралдаж, "Энэ нь тэр их эм буй гөрөөс мөн” хэмээн эс мэдсэн ч “Тэр даруй
нэгэн гөрөөс алж үзье” хэмээн сэтгээд, нэгэн удаа буудсан бээр тэрээр
баатрын ид чадал сайн тул анхны сум түүний аньстай газар тусч, буудсан
гөрөөс үхээд, хартал хүйснээс нь Төвдөд ларзи167 хэмээн алдаршсан их
эмийг олдохуйд тэрээр ларзийг таньж мэдэхгүй тул “Энэ нь худалдаачны
хэлсэн их эм зима ги хэмээн энэ мөн байхаа” хэмээн сэтгэж, түүн лүгээ адил
олон хүдэр агнаад махыг нь хүнс болгож, хоёр жилийн турш тэр мэтээр олон
гөрөөс авласан бээр нэг их том уут дүүрэн ларзи олжээ. Чингээд “Зима ги их
олсон тул Энэтхэгт худалдаанд явъя” хэмээн сэтгэж, явсан бээр замын нэгэн
аглаг газар винайд мэргэн өчүүхэн шуналтай нэгэн гэлэн лүгээ учрав. Тэгээд
тэр хүмүүн “Энэ ариун гэлэнгээс эднийг зима ги мөн бишийг асуувал
шулуухан заана даа” хэмээн сэтгэж, "Гэлэн та энд өчүүхэн саатан суутугай!”
хэмээн айлтгаж, гөрөөсний нэгэн мөч өгч, уутнаасаа нэгэн зима ги гарган
үзүүлж, “Эдгээр нь их эм зима ги мөн үү?” хэмээн асуужээ. Тэр гэлэн "Зима
ги мөн" хэмээн мэдсэн ч тэр хүмүүн зима ги хэмээн эс мэдсэн тул тэр
хүмүүнд ийн өгүүлрүүн: “Нөхөр минь чиний энэ зүйлс чинь хаанаас зима ги
хэмээх их эм байх билээ?! Могойн их хор ларзи хэмээх мөн байна аа”
хэмээжээ. Тэр хүмүүн маш их мунхаг нэгэн мөн тул "Энэ нь их муу хор мөн
тул эдгээрээр юу хийнэ вэ. Хаявал сайн болно” хэмээн сэтгэж, "Тийм боловч
энэ газар хаявал бусад амьтанд хорлол болох тул нэгэн их ус мөрөнд үйвээс
сайн болно” хэмээн сэтгэж, “Тийм болбоос гэлэн таны очих газар ус мөрөн
бий юу?" хэмээн суртал, гэлэн өгүүлрүүн: “Миний (явах газар) Лүхида (1иЫ1а)
хэмээх нэгэн буй” гэжээ. (Тэр хүмүүн ийн өгүүлрүүн:) “Тийм болбоос энэ муу
хоруудыг авч, тэр мөрөнд үйн зохиотугай!” хэмээв. Гэлэн бээр “Энэ хүмүүн
их мунхаг нэгэн мөн тул түүний хичээн олсон ларз нугуудыг би өдүүлвээс
ӨГӨХ юм байна” хэмээн сэтгэж, гэлэн ч их мэргэн мөн тул түүнийг нь хор мэт
авирлаж, “Тийм болбоос энэ муу хоруудаа надад өгтүгэй!” хэмээв. Тэр
хүмүүн өгүүлрүүн: “Энэ муу хорлол үйлдэхээс тус болохгүй ч та хүсч байвал
усанд үйх хүртэл авч яван зохиотугай!” хэмээж өгжүхүй. Дараа нь гэлэн бээр
парз нугуудыг аваад, Балба, Төвд хоёрын хил газар болох Жиддонд зарж,
мянган лан алт олжээ. Тэр цагт нэгэн арга баширт гэрийн эзэн бээр: “Тэр
гэлэнд мянган лан алт буй” хэмээн мэдэж, “Би элдэв аргын үүднээс
гэлэнгийн алтыг олж авъя” хэмээн сэтгэж, гэлэнг гэртээ номын хуримд урин
залаад, их сайн өргөл хүндлэл үйлдэж, тэр гэрийн эзэн бээр гэлэнд ийн
өгүүлрүүн: “Миний насан өөд болтол буюу тийм эс болохноо хэсэг зуур гэрт
Минь тахилын орон болон зохиотугай!" хэмээжүхүй. Тэр гэлэн ч өргөл
хҮндлэлд нь тачааж, хэсэг зуур сууя!” хэмээн ам алдаж, гэрийн эзэнд нэг лан
алт өгч, үлдсэнийг тэр гэрийн эзэнд хадгалуулжээ. Чингээд тэр гэрийн эзний
зйлын нэгэн дайсагнагч хүмүүн байх тул тэр байдлыг ухан мэдэж, гэлэнд:
Тө: д1а 1151. Ларз нь хүдрийн заар гэсэн үг
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“Та гэрийн эзэнд алтаа хадгалуулбал алга болгох тул эдүгээ авч, өөр газар
очвол сайн" хэмээвэй. Тэр гэлэн ч сэтгэл нь хувирч, гэрийн эзэнд: “Миний
хадгалуулсан алтуудыг буцаан өгөх хэрэгтэй" хэмээн өгүүлтэл, гэрийн бээр
тэр даруйд нь буцаан өгөөд, "Эдгээрийг гэлэн өөрийн хажууд хадгалбаас
сэтгэл тань амгалан байх болно" хэмээж, ихэд шадар дотно буй (дүр
байдлыг эсгэн) өгүүлж, өмнөөс ч ихээр өргөл хүндлэл болжээ. Чингэхэд нь
гэлэн бээр: "Энэ гэрийн эзэн сэтгэл сайтай, их өгөөмөр хүмүүн тул хэсэг зуур
энд байвал жаргалтай байх болно” хэмээн сэтгэж, суусан тэр шөнө гэрийн
эзэн алтны тухайтайд тэр гэлэнг алжухуй. Түүнийг айлын нь гэрийн эзэн
мэдэж, Аарий168-гийн хаанд айлтгасан бээр хаан тэр гэрийн эзнийг барьж.
шоронд хийгээд алтуудыг нь авч, гэрийн эзнийг ч зохих хуулиар цаазлав. Тэр
үед ойр хавийн нутаг бүхэнд: "Нэгэн хүмүүн ларзийг зима ги хэмээн үл
мэдэж, уут дүүрэн ларзийг нэгэн гэлэнд өгч, тэр гэлэн бээр түүнийг
худалдаж, мянган лан алт олж, жич гэрийн эзэн бээр гэлэнг алсан дам яриа
ихэд алдаршихыг өмнийн хүдэр алаач тэр хүмүүн бээр мэдэж, “Би өмнө
мянган алтан ланы үнэтэй их эм зима ги хэмээх түүнийг олж, гэлэн бээр тэр
мэт энэ зи магийг ларз хэмээн намайг хуурсан бээр гэлэн тэр мэтээр
алагдсан ажээ” хэмээн сэтгэсэн ба жич би бээр хоёр жил шахам хатуужлаар
олсон их эм зима ги нугуудыг гэлэнд эс өгсөн бол би бээр мянган лан алт
олох байжээ" хэмээхүй ихэд гашуудахуй сэтгэлээр галзуураад, халилаас
үсэрч насан эцэслэсэн болой. Тэр бүхэн нь тэр хүмүүн бээр өөрөө өмнийн
хичээлээр бүтээж олсон их эм зима ги буюу ларзийг үл мэдсэн бээр гутсан
болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чөлөө учралд шимийг аван үйлдэхүйд алин
бээр шим авахын шүтээн чөлөө учралыг танин мэдэх хэрэгтэй. Түүнийг үл
мэдвээс чөлөө учралын шимийг магадлан авах хэрэгтэй ба тэр мэт авахуйд
авахуй хүчин хийгээд ямар мэт авахын ёс тэргүүтнийг эс мэдэхүй бээр юу
үйлдэхийн цагт энэ нас ямагтад одож, хожим туслахуй үес лүгээ барилдаад,
өмнө нь олон зуун галавт өөрийн хичээлээр бүтээсээр нэгэн удаа олсон тэр
чөлөө учралын шүтээнийг ч бүрэлгэж; энэ хойд бүхэнд гутах мөний тул
анхдугаарт чөлөө учралын тоо хийгээд тус бүрийн мөн чанарыг танин барьж,
тэднийг эдүгээ өөрөө олсон энэ шүтээнийг дутуу үгүй сайтар шинжилж,
мэдэн үйлдэх хэрэгтэй мөн болой. Жич бас чөлөө учралыг танин барих
хэрэгтэй нь, Үлгэрлэвээс,

§ 113. Нэгэн хүмүүн Замбалын бүтээл хийсэн боловч учир эс
мэдэхийн шалтгаанаар, өөрийгөө болон гөрөөчнийг гутаасан нь
Эрт шид бүтээлийг чухалчлан эгээрэгч нэгэн хүмүүн бээр эдийн бурхан
Замбал (ЗатЬЬа1а)-ыг найман жил бүтээжээ. Тэр бээр зоригдохууныг ямар
мэт үйлдэхийг эс мэдсэн ч тэр мэт олон жил тогтоол тарнийг нь урин тоолсон
168 Тө: Аарий т п д а ’ пз. Төвдийн Аарий хэмээх орон нутаг нь эдүгээгийн Төвдийн
Өөртөө Засах Орны баруун тал байдаг. Тэр орон нутаг нь Гималайн нуруу ба Хүнү
уулын хооронд тогтжээ. Түүний дотор Гар, Рүтог, Задаа, Бүхэн, Гэржай, Гэрзэ, Ц о чэн
хэмээх долоон хошуу багтана.
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бээр үйлийн түйтгэр өчүүхэн төдий нимгэрч, түүгээр үл барам Замбал нь
бурхан мөний тул өршөөхүй мэлмийгээр болгоож, шид бүтээлийг хайрлахаар
таалаад, тэр хүмүүн байшингийн дээвэр дээр тогтоолоо уншин сууж байхад
нь Замбалын үйлийг үйдэгч нэгэн галуу болон хувилж, түүний сууж буйн дээд
огторгуйд нисэн одохуй лугаа сацуу өөрийн мутрын тэмдэг визавүра
(ЬуаЬига) хэмээх модны цоо шинэхэн жимсийг түүний өвөр дээр талбижээ.
Тэрээр үргэлж Замбалын илт онолыг уншихын цагт “Баруунаа визавүра
хийгээд зүүнээ нэүлэ169 барьсан” хэмээн уншин байдаг ч нэүлэ хийгээд
визавүра хэмээн чухам алиныг хэлдгийг танин мэдэхгүй тул тэр ямагтыг
Замбалын мутрын тэмдэг хийгээд шид бүтээлийн зай хэмээн мэдэхгүй
болохоор сайхан амт хийгээд өнгө төгс гойд сайн тул идэхийг хүссэн ч
“Далайн хөвөөний нэгэн хорт модны жимс мөн байхаа” хэмээн сэтгэж,
байшингийн дээрээс их хүчтэй шидсэн бээр зэргэлдээ байшингийн амаржаад
удаагүй байсан нэгэн хүүхэн хүүхдээ сүүдэрлүүлэн хэвтүүлсний толгойн
аньстай газар тусч, хүүхэд ч үхжүхүй. Гэрийн эзэн бээр энэ тухай хаанд
айлтгав. Хааны хууль цаазын ёсоор их, бага алин хүмүүнийг алсан ч
хүмүүний амь хороосны төлөөс 170 төлөх хэрэгтэй тул тэр Замбалын
лавшруулсан барилдлагат гэнэнг дуудаж, хаан бээр: “Гэнэн чи бээр өчүүхэн
хөвгүүнийг алсан болохоор чамайг шоронд хийх хэрэгтэй ч чи номонд
бишрэлтэй Замбалын лавшруулсан барилдпагат мөн тул цаазчлан үл
үйлдмүй. Мянган зоос төлөх хэрэгтэй!” хэмээж, түүнийг гэрт нь буцаав.
Тэгээд гэнэн бээр өөрт эд хэрэглэл юу ч үгүй болохоор айн, уйссан бээр
Хутагт Замбалд нэг шинэ балин тахил бэлтгэж өргөөд, залбирал талбисан
бээр Хутагт (Замбал) өөрийн мутрын тэмдэг нэүлэгийн дүрст хувилгаж
бэлдсэн балинг хайрласан бээр гэнэн билиг өчүүхэн ба өмнө нь нэүлийг
таньж мэдэхгүй тул нэг өөр амьтан юм байна хэмээн сэтгээд, “Энэ мэт нэгэн
муу амьтан миний Хутагтын тахил, балинг иднэ” хэмээж, шадар дэргэд нь
байсан нэг урт бэрээгээр цохисон бээр тэр бэрээ аньсанд нь тусч үхсэн тул
ихээс ихэд гэмшив. Түүний дараа "Энэ муу амьтны үхдэл Хутагтад түйтгэр
тусгана” хэмээн сэтгэж, нэүлэгийн үхдпийг авч, жич бас байшингийн дээрээс
гадагш шидэв. Тэр үед нэгэн гөрөөчин өлөгчин нохой хөтлөн гөрөөс
авлахаар явж байсан лугаа таарч, нохой тэр нэүлэгийн махыг идэхээр
үсэртэл, гөрөөчин “Энэ нохой нэүлэгийн үхдпийг идэхийг дурлаж буй тул
гэнэн түүнийг байшингийн дээврээс хаясан тул эдүгээ гуйж авбал сайн”
хэмээн сэтгээд, “Энэ үхдлийг нохой идэхийг дурлаж буй тул өгтүгэй!”
хэмээсэн, гэнэн ч “Тэр мэт дурлаж буй тул аваад явтугай!” хэмээв. Дараа нь
тэр гөрөөчин бээр нэүлэгийн тэр үхдлийг цааш аван одож, арьсыг нь
169 Тө: пе’и 1е. Нэүлэ нь эрдэнийн хулгана, морин хулгана нь “Солонго хэмээх нь
буруу, морин хулгана мөн буюу солонго хэмээх нь тэнэгүүдийн орны хэл” хэмээн
Хайдав богд бээр номловой.
70 Тө: з1опд здпдз. Хүмүүний амь хороосны төлөөс нь хүмүүний амийг солих хууль
бөгөөд Эртний Төвдөд хүмүүсийг сайн, дунд, муу хэмээх гурав ангилж, анги бүрийг
Дотор нь сайны сайн, сайны дунд, сайн муу гэх мэт ес ангилан үздэг бөгөөд хэрэв
ямар нэгэн этгээд хүмүүний амийг хороовоос энэ ангиллаар торгууль тогтоодог
хуультай байв. Сайны сайны амийг хороосон бол мянган алтан зоосоор торгодог
байжээ. Муугийн муу ардын амийг хороовоос 15 алтан зоосоор торгох жишээтэй.
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хуултал, мах нь дан алт байсан тул ихээс ихэд баярлаж, гөрөөсөнд явахаа ч
больж, гэртээ буцан ирэв. Олсон алтаа зургаан хувь болгож, нэг хувийг
гэнэнгийн ачийг хариулахын тухайд өгөхөөр хүрч очив. Гэнэн бээр
гөрөөчнөөс “Алт өгч буй учир юусан билээ?" хэмээн асуувал, гөрөөчин өмнөх
түүхээ өгүүлжээ. Гэнэн гэмшиж гөрөөчинд “Тийм бол тэр үхдэл минийх
байсан ба би хөвгүүнийг алсны төлөөсийг хаанд өгөх хэрэгтэй тул чи бүх
алтаа надад өгтүгэй!” хэмээн гөрөөчинд хэлбэй. Гөрөөчин өгүүлрүүн: “Чи
эхлээд үүнийг анх хаяж жич би гуйтал чи надад өгсөн тул яагаад чамд өгөх
юм" хэмээж, өөр зуураа тэмцэлдээд, энэ тухай хаанд айлтгавай. Хаан ч бүх
алтыг нь буцаан авч, гөрөөчнийг гэмгүй тул суллан талбиж, гэнэн номд
бишрэлтэй ч цааз лугаа харшлах гэмийг хоёр удаа үйлдсэн тул хэсэг зуур
нэг тухтай шоронд хийв. Шөнийн зүүдэнд нь Замбал бээр: “Би чамд шид
бүтээлийг хоёр удаа өгсөн ч шидийг эс мэдэн хаясан тул шүтэн барилдлага
урваад эдүгээ энэ насандаа шид бүтээл алиныг ч үл олмуй. Тийм хэдий ч
эдүгээ залбирал талбиваас хойд насанд чинь дагуулан эзлэх болно” хэмээн
зарлигласан бээр өөрийн олсон шид бүтээлийг шид бүтээлд үл мэдсэн тул
өөрөө хийгээд айл хөршийн хөвгүүн, гөрөөчин тэргүүтэн олон гутсан болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чөлөө учралын тоо гүйцсэн нэгэн сайн шүтээн
олсон ч чөлөө учрал гэж алиныг хэлдэг хийгээд чөлөө учралын тоо сайтар
бүрдвэл ном бүтээх хэрэгтэй хийгээд түүнийг өөрөө сайтар олсоноо танин үл
мэдэж, номыг тэвчин үйлдсэн бээр магадтайяа өөрөө олсон сайн чөлөө
учралын тоо хийгээд тус бүрийн мөн чанаруулыг танин мэдэж, түүний дараа
тэдгээр бүрдвээс тэр шүтээнд ном бүтээж чадахуйд сэтгэл итгэмжилсэн эш
хийгээд хир үгүй ухаанаар сайтар сэтгэвээс чөлөөт шүтээнд зүрхэн шимийг
олохуй хүсэл аяндаа төрж, чөлөө учралыг бүрэлгэн үл үйлдэх мөний тул анх
нь чөлөө учралын мөн чанарыг танин барин үйлдэх хэрэгтэй мөн амуй.
Жич чөлөө учралын танин барих хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 114. Гаваа бурхантай золгосон ч эс мэдэн улмаар гутсан нь
Өмнө нэгэн хязгаар хөшүүн орны нэгэн хот балгаст маш их янаг хоёр
гэрийн эзэн байжээ. Тэр хоёр урьд их эд эдэлбэртэй ч үйлийн эрхээр хоёул
хоосоржухуй. Тэгээд Ёнзон (уопдз ’с!21п) хэмээх тэр гэрийн эзэн гол орон171-ы
худалдаачин лугаа нөхөрлөж, тэнд хүрвэй. Тэр ертөнцөд Жагварал бурхан
(запдз гдуаз ^дз Ьга!) хэмээгч өөд болон морилсон тул Ёнзон бээр бурхан
лугаа золгосон бээр сэтгэл нь дээдээр сүсэглэж, ганц тосго тутарга байснаа
бурханд өргөхүйд бурхан ч сайтар таалж, ном номлосон бээр үнэнийг
үзсэн172 бөгөөд рид хувилгааныг ч олвой. Дараа нь өөрийн нутагтаа өөд
болон морилж, хот балгасын төрөлхтнүүдийг номхотгохын тухайтайд рид
хувилгаан олныг үзүүлсэн бээр олон төрөлхтөн сүслэн тахин үйлдвэй.
Түүнийг өөрийн нь өмнийн нөхөр гэрийн эзэн гуйлгачин Гаваа (ёда’ Ьа)
171 Тө: уи! ЬЬиз. Гол орон нь бурхны ном дэлгэрсэн орон
172 Тө: Ьёеп ра т1Ьопд Үнэнийг үзсэн нь үзэхүй мөрийг олсон, хоосон чанарыг илт
оносон
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хараад, их гайхамшиг төрөөд, нөхөр Ёнзонгоосоо: “Чи энэ мэт болсноо
алины хүчинд шүтэж олсон вэ?” хэмээн асуужухуй. Ёнзон бээр: “Би энэ мэт
болсон нь гол орны хаан Даваа (г1а Ьа)-гийн агь Жагварал бурхны хүчинд
шүтсэнээс болов” хэмээгээд бурхны лагшны олон эрдмийг өгүүлсэн бээр тэр
ч сүсэглэж, “Тийм болбоос би ч голын оронд очвол тэр бурхан лугаа золгох
болов уу?” хэмээн асуухад, Ёнзон өгүүлрүүн: “Тэр мэт одвоос эдүгээ тэр
бурхан голын орны Эйндан (пдез 1с1ап) хэмээх хот балгасын хотол
баясгалангийн хүрээнээ сууж буй тул эдүгээ одвоос миний мэт болно”
хэмээснээр ихэд баясаж, голын оронд одож, “Жагварал бурхан хаана сууж
буй вэ?” хэмээн төрөлхтнүүдээс асуухад, "Эйндангийн хотол баясгалангийн
хүрээнээ сууж буй” хэмээв. Тэнд хүрсэн бээр бурхан нөхөд сэлт бээр
лагшиндаа угаан цэвэрлэсэн навсаа тэргүүтнийг асааж, дотроо ариунаар
агуулан оршин ахуйг харсан бээр түүний сэтгэлд: “Бурхан нь Хаан Даваагийн
агь мөний тул нөхөд хийгээд эд, эдэлбэр тэргүүтэн ихтэй байх хэрэгтэй тул
эдгээр буяныг судлагч173 нар нь миний мэт үгээгүй ямагт мөний тул бурхан
нөхөд сэлт биш байх аа” хэмээн сэтгэж, танин үл мэдээд нутагтаа буцан
хүрч, Ёнзон лугаа уулзжээ. Ёнзон бээр: “Чи бурхан нөхөд сэлттэй золгов уу?”
хэмээн асуухад, Гаваа өүүлрүүн: “Цэвэрлэсэн хувцас өмсөн, биеэ
шударагуутган, нойрсон хэвтсэн хэсэг буяныг судлагч нартай золгосноос бус
хааны агь Жагварал бурхан лугаа эс золгов” хэмээжүхүй. Ёнзон өгүүлрүүн:
Тэр чинь тэр бурхан мөн тул эдүгээ чи одож, бурхан лугаа золгож, тахин
үйлд! Над лугаа адил их хэргийг бүтээнэ” хэмээвэй. Тэр Гаваа жич бас голын
орон уруу явсан бээр нэгэн замд махчин араатан нэгэн барс лугаа таарч,
түүнийг алан иджүхүй. Тэр цагт тэнгэр бээр:
“Олсныгоо олсонд үл мэдэгч
Олохуйн үйлээр ихэд доройтогч
Олохуй номоор гутан үйлдэх нь
Онцолж үлгэрлэвээс гуйлгачин Гаваа мэт” хэмээн шоглон өгүүлжүхүй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч өөрөө олсон чөлөө учралыг тус тусад нь
холил үгүй танин үл мэдвээс түүний их хэрэг хийгээд олохуйяа бэрх ёсыг үл
мэдсэн бээр энэ нас төдийхний эрхэнд одож, хойд насны хэрэгт аяндаа
орохуй нэгэн үл болох мөний тул анхдугаарт чөлөө учралыг танин мэдэж,
өөрөө олсон энэ шүтээнийг дутуугүй гүйцэд шинжилж, дутуугүй гүйцэд учир
шалтгааныг үйлдэж, зүрхэн шимийг ёсчлон авахуй хийгээд дутуу бол хойд
наснаас цаашид тэднийг гүйцээх учир шалтгаанд суралцаж, өөрөө өөрийгүй
үл хуурахуй нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй мөн амуй.
Жич бас чөлөө учралыг танин барих хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

Тө: с!де зЬуопд. Буяныг судлагч нь хилэнцийг амарлиулан үйлдэхийг эдлээд
сайныг судласны тулд буяныг судлагч хэмээгдэх бөлгөө.
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§ 115. Гүндо хэмээгч гэрийн эзэн унагаа ажнай хэмээн эс
мэдсэнээс шалтгаалж, орон гүрнийг доройтуулж алагдсан нь
Урьд нэгэн хүмүунд нэгэн цагаагч гүү байжээ. Хэзээ нэгнээ түүнээс үс,
зүс муутай нэгэн унага гарсан бээр тэр хүмүүн ийн сэтгэрүүн: “Энэ унага
бодитой муу ба өнгө, зүс нь ч их муухай тул үүгээр юу хийнэ вэ?! Алъя
хэмээвээс өрөвдмөөр, эзэмших эзэнгүй бол ч тэжээхэд бэрх тул өөр нэгэн
хүмүүнд өгвөөс сайн” хэмээн сэтгэж, магадлан үйлдэж, хэзээ нэгнээ нэгэн
гуйлгачин ирсэн тул унагаа түүнд өгчээ. Тэр боолд унага хэрэггүй ч тэр их
өршөөн нигүүлсэгч мөн тул тэрээр амь зуулгад алин олсоноо унаганд өгч
тэжээсэн бээр унага ажнай мөний тул тэр боолыг энэ мэт тэжээж буйн ачийг
хариулахын тухайтайд урьдын үс нь хувиргаж, сэтгэлд зохистой үс, зүстэй,
биеийн хүч ч ихээс ихэд дэлгэрсэн болохоор бие нь зааны дайтай болж,
бусад адууны сарын явах газрыг тэр бээр нэг хоногт явах тул нутгийн хүмүүс
түүнийг ажнай хэмээн мэдэж, баясахуй сэтгэлээр олон сайн тэжээлийг ч
өргөх тул тэр морь хийгээд зарц хоёр хоёул сайхан амьдрах болжухуй. Нэгэн
цагт дөрвөн зүгийн их хаад бээр өөр зуураа зөвлөлдөж, тэр нутгийн хаан
уруу тоо томшгүй олон цэргийн өмөг илгээсэн бээр тэр хаан ялагдах
шахамдахуйд өнөөх боол ийн сэтгэрүүн: “Энэ морь надад ач ихтэй ч их
хэрэггүй буй. Нутгийн хаанд дөрвөн зүгийн хаадын цэрэг аюул хийх
шахамдсан болохоор энэ морийг хаандаа өргөсний дараа хаан маань
хүлэглэж, цэрэгт явбаас энэ хүлэг ажнай мөний тул бусдад хорлол үгүй хаан
өөрөө байлдаанаас тийн бөгөөд ялгуух мөний тул өргөвөл баясах болно”
хэмээн сэтгэж, тэр мориноосоо асуухад морь нь ч “Тэгье" хэмээн зөвшөөрч,
тэр боол морио хөтлөж, хааны орд харшийн үүдийг чиглэн очив. Тэр ажнай ч
үүдний дэргэд хүрэхэд луун дуун мэт их дууг гурвантаа дуурсгахуйд газар
дэлхий бүгдээр гурвантаа хөдөлсөн бээр хаан: “Өөрийн үүдэнд дөрвөн
зүгийн хааны их цэргийн өмөг ирж байна” хэмээн сэтгэж, айн харахад цэрэг
үгүй, нэгэн сайн морь дуугаа дуурсгасныг үзэж, их баярлаад, үүдэнд ирээд,:
“Боол оо. Энэ морийг яах юм бэ?” хэмээн асуухад, тэр боол өгүүлрүүн: “Энэ
морийг өмнө нь надад ... хэмээх нэрт нэгэн өгсөн юм. Энэ морь ажнай хүлэг
мөн ба их хүчтэйгээр үл барам явах нь ч салхи мэт хурдан тул хаан та
байлдаанд хүлэглэвээс магадтайяа байлдаанаас тийн бөгөөд ялгуух тул
хаан танд өргөе!” хэмээхэд, хаан их эд баясаад, “Тэр мэт би хэсэг зуур энэ
ажнайг унаж, дөрвөн зүгийн цэргийн өмгийг даръя! Тэгээд амь зуугч чиний
ачийг хариулъя!” хэмээж, их шан хишиг өгч явуулав. Хаантан ажнайг унаж,
цэргийн өмөг илгээн, байлдаан хийхээр хүрэв. Гол орны хаан бээр хувилгаан
ажнай хүлгээ унаж, тоолшгүй хувилгаан цэргээ аван дөрвөн зүгийн хаадын
цэргийн дунд хүрч ирсэн бээр огторгуйгаас: "Цааш албатад үл орвоос бүгд
гутах болно" хэмээсэн их дуу гарсан бээр бүгд айн эмээж, голын орны хааны
албат болж, хаан байлдаанаас тийн бөгөөд ялсан болой. Тэгээд дөрвөн
зүгийн хаад бээр гол орны хаанд их эрдэнэ тэргүүтэн элдэв алба гувчуур
өргөв. Тэгээд хаан өөр ямагт бээр байлдаанаас тийн ялж, “Боол. бээр
ажнайгаа өгсөнөөс (энэ ялалт) болсон тул боолынхоо ачийг хариулъя!
хэмээн сэтгэж, боолоо хэсэг зуур түшмэл болгов. Тэгээд дараа нь хэсэг зуур
өөрөө сул хаан болж, боолын язгуурт түшмэлийг хаан оронд тушааж, их хаэн
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Тамжаддэ (Ш атз сас! Ьс1е) хэмээгч алдар соёрхоод, хаан төрийг амгалан
тэтгэв. Тэгээд нэгэн цагт Тамжаддэ хааны таалалд: “Би энэ мэт болсон нь
гэрийн эзэн Гүндо (кип ’дго) хэмээгч бээр унага өгсөнөөс болсон тул Гүндог
түшмэлд тушаая!” хэмээн сэтгэж, түшмэл болгосон бээр тэр Гүндо ийн
сэтгэрүүн: “Би бээр өмнө нь тэр унагыг боолд эс өгсөн бол би хаан болох
байсан ч энэ унагыг боолд өгсөнөөс уршигласан” хэмээн сэтгэж, уйсан
гэмшихүй сэтгэлээр нулимсаа асгаруулсан бээр тэр хаан: “Чи яагаад уйлж
байна?” хэмээн түшмэлээсээ асуужээ. Түшмэл Гүндо ч ямар мэт санаснаа
хаандаа шулуухан өгүүлсэн бээр хаан Тамжаддэ ч их энэрэн нигүүлсэгч мөн
тул “Тийм болбоос чи гэмших хэрэггүй. Би чамайг хаан ширээнд
өргөмжилсүгэй! Чи хаан төрийг амгаланаа тэтгэтүгэй!” хэмээн хаан ширээнд
тушаагаад бас сул хаан болжухуй.
Дараа нь хэзээ нэгнээ хаан Гүндогийн сэтгэлд: “Энэ Тамжаддэ бээр
намайг нэгэн удаа хаан болгон тушаасан болохоор үүнийг эс алваас жич
дахин (хаан ширээг) булаах болно” хэмээн сэтгэж, ачийг хариулал үгүй
Тамжаддэг алсан бээр тэр даруйд ажнай хүлэг нь ч үхэж, түшмэдүүд хийгээд
орны хүмүүс бүгд хилэгнэж, “Ба бүрин албат бүхний амгалан жаргалан
Тамжаддэ хаан ба ажнай хүлгийн зарлигийн ач мөн буй. Энэ муу шинэ хаан
Гүндо бээр муу атгагаар Тамжаддэг алсанаас болж ажнай хүлэг ч үхсэн тул
дөрвөн зүгийн хаад бээр байлдаанд ялах болохоор энэ муу хааныг албал
сайн” хэмээж, Гүндо хааныг алжухуй. Тэр бүгд нь өмнөх гэрийн эзэн Гүндо
бээр өөртөө буй ажнай унагыг танин мэдээгүйгээс уршигласан мөн буюу.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чөлөө учрал олсноо “Олсон" хэмээн үл
мэдвээс энэ насны чөлөө барагдаж, юу үйлдсэн ч зовлонгийн шалтгаан
болон одоод; өөр, бусад олон энэ, хойд бүхэнд гутах мөний тул чөлөө учралт
хүмүүний биеийг олохуйд олсноо танин мэдэх хэрэгтэй. Тэр мэт мэдэхүйд
өмнө нь найман чөлөө хийгээд арван учралыг тус тусад нь танин барих
хэрэгтэй. Эдүгээ бид нар олонхдоо ном үйлдэхэд хөөрөмсдөг ч алины
шүтээн үйлдэхүй чөлөө учралын тоо хийгээд мөн чанар ба алин бээр
үйлдэхүй сэтгэлийг ямар мэт үйлдэх ёс тэргүүтнийг ямарчлан мэдэхүй нь
орчлонгийн хязгаар төдийд үзэгддэг мөний тул чөлөө шүтээнийг зүрхэн
шимийг ёсчлон авагч ч тэр төдийд барагдах болой.
Бас чөлөө учралыг танин барих хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс

§ 116. Долоон мөргөлчин тоолж чадахгүйн эрхээр нэгнийгээ
дутуу байна хэмээн өнө удаан зовсон нь
Өмнө Тавдугаар ялгуусан их эрдэнэ174 суухуй цагт Ариг (а пд)-ийн
долоон хувраг Төвдөд сургууль хийхээр эцгийн орноосоо явах цагт тус
174 Тө: гдуа! Ьа 1пда ра пп ро сЬе. Тавдугаар ялгуусан их эрдэнэ нь Тавдугаар далай
лам Лувсанжамц. Далай ламын Тавдугаар дүр Лувсанжамц нь Лхохагийн Чонжай
гэдэг нутагт X жарны гал могой жил (1617 он) лагшин мэндэлж, усан нохой жил (1622
он) Врайбүн хийдэд уригдан залагдав. Модон үхэр жил (1625 он) Банчин эрдэнийн
дөрөвдүгээр дүр Лувсанчойжижанцанг шүтэж, тойн болов. XI жарны гал үхэр жил
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бүрийн эцэг, эх нь “Та нар өөр зуураа эвтэй байж, нэг нэгэндээ тусалж, нэн
ялангуяа өдөр бур бүгдээрээ дутуу, гүйцэдээ тоолж явах хэрэгтэй” хэмээн
олон сургаал хайрлажээ. Тэд нар ч түүнийг сэтгэлдээ агуулж, эцгийн
орноосоо гарсны маргааш өглөө нэг нь тоолохдоо нэг, хоёр хэмээн тоолоод,
тоологч өөр ямагтыгаа эс тоолсон тул зургаагаас илүү гараагүй тул "Нэг нь
дутуу байна” хэмээж, бас бусдаар тэр мэт тоолсон бээр нэг нь дутуу байна
гэж долоон хүмүүн билиг нь их үгүй тул тоолохуй ёсыг үл мэдсэн бээр дутуу
хэмээн бариад бүгдээр тохирон: “Бид эцгийн нутгаас гарах үед долуул
байсан. Эдүгээ зургаа болж, нэг нь усан үйж, галд түлэгдэж, халилаас унаж,
дайсанд алагдаагүй атал яаж бүрэлгэгдэв" хэмээлдэж, бүгдээр (ямар ч)
утгагүй зовсоор эцэст нь нутагтаа хүрвэй. Тэгээд бүгд тохиролцож,
“Тавдугаар ялгуусан их эрдэнэд бэлгэ тавиулахаар айлтгах"-аар тохиролцож,
“Бэлгэ тавиулахын эхэнд юу гэж бичих вэ?" хэмээн зөвлөлдөж, эхлээд
долуулаа яаж асуухаа эс мэдэж, чингээд тэдний өчүүхэн билиг ихт нэгэн нь
буудлын нэгэн “Найман мянгат” ном ойрхон байсныг эргүүлэн “Тэгээд Ялж
төгс нөгчсөн бээр Гүнгаавод зарлиг болруун” хэмээн байхыг хараад, тэр
“Эдүгээ мэдлээ" хэмээн өгүүлээд, “Бид Ариг нугууд бээр Хамгийг айлдагч1"5
чамд зарлиг болруун: “Бид нар анх эцгийн орноос явах үед долоо байсан ба
маргаашнаас нь эхлэн нэг нь дээр номлосон мэт ус тэргүүтнээр үл үйсэн ч
гүйцэд бус болж алагдаад эдүгээ зургуул буй тул нэг нь яаж бүрэлгэгдсэн ба
эдүгээ яавал олдохыг Хамгийг айлдагч бээр тод зарлиглан соёрх!” хэмээн
бичиж, бүгд мөргөхөөр очиж, өргөвэй.
Тавдугаар ялгуусан бээр түүнийг сайтар айлдан мэдэж, тэд долуулыг
жагсаан суулгаад цай өршөөн хайрлаж; тус бүрийн аягаа өмнөө гарган
талбиж, аягыг нь тоолуулсан бээр долоон аяга буйд бүгд сэтгэл
итгэмжилжлээд, “Хамгийг айлдагч ялгуусан *176 тэр Хамгийг айлдагч мөн
ажгуу. Бидний нэг нь бүрэлж, зургаагаас илүү үгүй болсон тул лагшны өмнө
долуулаа гүйцэд байна” хэмээн баярлаад, явжухуй. Утгандаа долоон
хүмүүний тоо сайтар гүйцсэн ч тоолох ёсыг үл мэдэж, эцгийн нутгаасаа
гарсны маргааш өдрөөс эхлээд, Төвдөд хүрч, Тавдугаар ялгуусан их
эрдэнэтэй золгох хүртэл өдөр бүр нэг хүмүүн дутуу байна хэмээн олон
зовлонг утгагүй амсан үйлдсэн амуй.

(1637 он) Банчин эрдэнийн дөрөвдүгээр дүр лүгээ зарлиг зөвшөөл хэлэлцэж, элч
илгээж, Манжийн хаантай холбоо тогтоов. Энэ Лам болон Банчин эрдэнийн урилгаар
усан морин жил (1642 он) Ойрадын Гүүшри хаан Данзанчойжал бээр Төвдийн орон
бүхнийг эрхэндээ хурааж, Гандан поврангийн Засгийн эрхийг тогтоов. Усан луу жил
(1652 он) Манж хаан Хүндигийн зарлиг мэт Бээжинд өөд болон морилжээ. Түүний
хойт жил Манж эзэн бээр “Баруун зүгийн дээд буяны тариалан Ялгуусаны эрхт газар
дэлхий дээрх Бурхны шашны огоот эзэн бүхнийг болгоогч Очирдарь Далай лам”
хэмээх алдар хайрлав. Зохиол туурвил нь олон боть буй. Тэрээр XI жарны усан нохой
жил (1682 он) таалал төгсчээ. Хожим нь сүнбүмийг орчин цагийн номын
хэлбэртэйгээр 28 боть болгон хэвлүүлсэн буй.
Тө: 1Ьатз сас! ткИуеп ра. Хамгийг айлдагч нь бурхны алдар бөгөөд бас дээд
төрөлхтөн нарын ерөнхий алдар. Энд Тавдугаар далай ламыг хэлж буй.
Тө: гдуа! Ьа 1Ьатз сас! ткЬуеп ра. Хамгийг айлдагч ялгуусан нь далай лам
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Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээгийн энэ шүтээн чөлөө учралын арван
найман ном бүхэн сайтар бүрэлдсэн ч чөлөө учралын мөн чанар хийгээд тоо
гүйцсэн ёсыг үл мэдсэн бээр эдүгээ үйлдвээс магадлал буй. Энэ сайн
чөлөөнд зүрхэн алиныг ч үл аван үйлдсэн ч эс одохуй хойд нас хүртэл тэр
мэт үйлдэхүй ерөөлийг нүдээ анин талбигч олонтаа үзэгддэг нь утгандаа
чөлөө учралын мөн чанарыг танин үл барьснаас уршигласан мөн болой.
Ер нь хүмүүний биеийг олсон төдийгөөр чөлөө учралыг олохуйд үл
одмуй. Хүмүүний биеийг ялгаваас хүмүүний бие ерийн хийгээд адилавтар
(1зат ро Ьа) ба буусан (ЬаЬз ра), сүрэглэгч (Ьуиг ро сЬе) хийгээд ялгамжтай
хүмүүний бие (гт 1из кЬуас! раг сап) хэмээх тав буйгаас тэр ялгамжтай
хүмүүний бие нь арван найм чөлөө учрал177 бүрдсэн нэгэн сайн шүтээнд
агуулагддаг болохоор тэр ямагт бэлгэ чанар буюу үнэхээр ариун мөн буй.
Бусад дөрөв нь хүмүүний бие мэт үзэгддэг мөний тул ариун ном бүтээхүй
шүтээн үл болно. Чөлөө учралын арван найман ном лугаа төгсвөөс ер ариун
ном бүтээхүй шүтээнт болохоор үл барам цөвүүн цагийн энэ ахар насны
өөрийн шүтээнд ангид төрөлхтний газраас бурхны газар хүртэл газар мөрийн
эрдэм бүхэн төгсөж, гурван лагшны хутгийг ч амар хялбар бүтээж чадахуй
бээр чөлөө учралын мөн чанар хийгээд тоо тэргүүтнийг сайтар мэдэн
үйлдэж, өмнийн олон галавт шамдлаар бүтээсэн чөлөө учрал ганцхан төдий
нэгнийг олсон үүнийг бүрэлгэн одуулал үгүй магадтай чөлөөн шүтээнд
зүрхэн шимийг ёсчлон аван үйлдэх хэрэгтэй мөн болой. Түүнд чөлөө
учралын өөрийн мөн чанар ямар мэт вэ? хэмээвээс “Цогт итгэл Лүдүвийн
зарлигаас:
Буруу үзлийг барихуй хийгээд адгуус ба
Бирд ямагт хийгээд тамын оронд төрөхүй ба
Бурхан ялгуусаны зарлиггүй хийгээд хязгаар бөглүү орон
Буруут лалд төрөх ба дүлий, хэлгий ба
Урт наст тэнгэр ямагт алин болохуйн хооронд
Уламжлан төрөл таалах нь найман чөлөө үгүй
Тэдгээр лүгээ хагацсан чөлөөг олох нь
Төрөхийг буцаахын тухайтайд шамдан зохиотугай!
хэмээн зарлигласан мэт. Там, бирд, адгуус, урт наст тэнгэр тэр нь
хүмүүн бусын чөлөөгүй дөрөв мөн; дөрвөн нөхөд үл бядахуй хязгаар бөглүү
оронд төрөх, эрхтэн бүрэн бус нь голлон сэтгэлийн эрхтэн мөн болохоор
буян, нүгэл тэргүүтний авч, огоорохуй алин мөнийг үл мэдэхүй тэнэг буюу
хэлгий хийгээд үйлийн үр тэргүүтнийг үл зөвшөөрөхүй буруу үзэлтэн ба
ялгуусан17Ө-ы зарлиг үгүй бөгөөд голлон гурван аймаг савын номлол, сонсгол
хийгээд түүний утгыг бясалгасан бээр анхааран аваач үгүй газарт төрөхүй
лүгээ наймыг чөлөөгүй найм гэх болой. Тэр найм лугаа хагацсныг чөлөөтэй
найм хэмээх мөн амуй. Тэр ч гурван муу заяа нь өөр, өөрийн зовлонгоор
энэлж, ном бүтээх чөлөө үгүй болно. Урт наст тэнгэр нь голлон дөрөвдүгээр
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дияаны дотоод аймгийн их үрийн хуран мэдэл үгүй тэнгэр мөн буй. Тэдгээр
тэнгэр төрөх, үхэх хоёрын завсар төдийгөөс бусад хуран мэдэл үгүй самадид
үргэлж тасралтгүй орогнож, ном бүтээх үес үгүй, хүмүүн бусын чөлөөгүй
бусад дөрөв ч өөр, өөрийн харшлах нөхцөл үл зохилдохуйн зүгийн хаалгыг
хааж, ном бүтээхэд чөлөөтэй буюу чөлөө үгүй бээр чөлөөгүй хэмээн үйлдэх
ба тэр найм лугаа хагацсан шүтээн нүгүүд ном бүтээхэд чөлөөтэй буюу
чөлөөтэй болохуйд чөлөөт шүтээн хэмээдэг мөн буй. Тэдгээр чөлөөгүй
наймаас сэтгэлийн эрхтэн гүйцэд бус дүлий, хэлгий хийгээд буруу үзэлт хоёр
нь бид нарт ч гарахуй гэм мөн бөлгөө. Оюун шударга оршихуй хийгээд буян,
нүглийн авч, огоорохыг мэдэхүй их бээр ховор болохын тулд буруу үзэл ч
гарах гэм буй бөлгөө. Зарим нэгэн: “Би бээр амны уншлага, гүрэм
тэргүүтнийг аугаа их үйлдсэн ч үл хүсэхүй олонтаа ирж буй. "Бусад ...
хэмээгч нэртэн нүгүүд нь хилэнц ямагтыг үйлдсэн ч эдүгээ урт наслан,
жарган, барилдлага, эд эдэлбэр тэргүүтэн их буй тул үйлийн үр худлаа
байна" хэмээн сэтгэж, сэтгэлдээ бодон, амаар ч тэр мэтээр өгүүлэх нь өндөр,
доорд, дунд гуравт гарахын тулд болой. Түүнчлэнхүү эдүгээ бид бодитой
хуран мэдэл үгүй тэнгэрт төрсөн ч юуг ч сэтгэлдээ үл үйлдэхүй дияанд өөрөө
ч орогнон, бусад олон чөлөө үгүйд ч тэр мэт увдислах нь олонтаа үзэгддэг
бээр тэдгээр ч хуран мэдэл үгүй тэнгэр лүгээ хувь чацуу мөн амуй. Тэр
мэтийн самадийг галавын турш бясалгасан ч орчлонгоос үл гэтлэхүй бээр үл
барам эдүгээ орчлонд орчихуй учир шалтгаанд одох мөн болой. Түүний үрд
хойдын хуран мэдэл үгүй тэнгэрт төрөхүй бээр тэр мэтийн самади хийгээд
түүнийг номлон уншихуй багш нар ч нотод тэвчин үйлдэгдэхүй мөн болой.
(2а2Ь) Хоёрдугаарт, Чөлөө учралын утгыг ихэд санахуй
(2а2Ы) Өөрийн таван учралыг санах
(2а2Ь2) Бусдын таван учралыг санах
(2а2ЬЗ) Чөлөө учрал хэрэг ихтэйг санах
(2а2Ы) Анхан, Өөрийн таван учрал нь
“Хүмүүн ямагт гол оронд төрөхүй ба эрхтэн бүтэн
Хүй үйлийн хязгаарт үл урван орогнохуйд сүсэглэх”
хэмээн зарлигласан мэт. Ер нь хүмүүн болон төрөхүй тэр ч гол орноо
төрөхүй; нүд, чих тэргүүтэн эрхтний таван үүд бүтэн, үйлийн хязгаар буюу
завсаргүй тавыг үл үйлдэхүй, орондоо сүсэглэхүй ба винай тэргүүтэн гурван
аймаг савд сүсэглэж, тэдгээрт үзэхүй, санахуй тэргүүтнээр орогч нар болой.
Тэдгээрийг голчлон өөрт шүтэж бүтэх хэрэгтэй ба өөрийн ном бүтээхүй
нөхцөл мөн болохоор өөрийн учрал гэдэг.
(2а2Ь2) Бусдын таван учрал
Бусдын таван учрал нь бурхан өөд болон морилохуй хийгээд дээдийн
ном номлохуй, шажин орогнохуй ба түүнд даган орохуй, бусдын тухайтайд
энэрэн нигүүлсэхүй хэмээн зарлигласан мэт ээ. Дээд хувилгаан лагшны дүрт
бурхан ертөнцөд өөд болон морилох; тэр бээр гүнзгий хийгээд аугаа их
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дээдийн номыг зарлиглах; тэр мэт зарлигласан эш, онолын шажин доройтол
үгүй орших; тэр шашинд өөр ямагтаар оршихуй; өөрт өглөгийн эзэн тэргүүтэн
бээр энэрэн нигүүлсэхүй бээр идээ, хувцас тэргүүтэн зохилдох шалтгааныг
өршөөхүй нүгүүд мөн болой. Тэр тав нь эрхэмлэн бусдад шүтэж гарах
хэрэгтэй ба ном бүтээхүй нөхцөл мөний тул бусдын учрал хэмээн үйлдмүй.
Тэдгээр арван учрал завсаргүй тавын дотроос бурсан хуврагийг салгах ба
түүнчлэн ажирсаны лагшинд муу сэтгэлээр цус гаргах хоёр гарахуй гэм буй.
Бурсан хуврагийг салгасан нь зүг тус бүрийн бурсан хуврагийг дөрөв
салгасан үйл үйлдэх төдийгөөр гарна. Олон зуун хуврагийг салгах хэрэгтэй
бус аа. Эдүгээ бурсан хуврагийн аймгийг хямруулсан олонх нь бурсан
хуврагийг салгасан мөн буй. Тэр үл эвсэхүй хүртэл орон түүнээ бодгаль ямар
мэт нэгэн бээр мөрийг ямар мэт бясалгасан ч сэтгэлдээ газар мөрийн эрдэм
төрөхгүй. Хэрвээ өөр зуураа эвссэн ч тэр оронд газрыг олсон бүтээлч
төрөлхтөн нэгэн бээр судар, дандар хоёулын мөрийн бүтэн оньсны номын
хүрдийг гурвантаа эргүүлэх хүртэл тэр орон цөвтсөн мөний тул сонсох,
санах, номлол, сонсгол хийгээд бясалгалын ёог тэргүүтнийг үйлдсэн ч
номлол, сонсгол арвидахуй хийгээд үндсэнд эрдэм ихээр төрөх бэрх
тэргүүтний үүднээс гэм эрүү маш их болохоор энэ ёсонд хянамгайлах
хэрэгтэй буй. Түүнчлэн ажирсаны лагшнаас эдүгээ бодитой цус үл гаргасан ч
зурмал, товгор (лагшин) тэргүүтэн бурхны лагшин хөргийг эвдэх хийгээд
сүншүг179-ийг гаргах олонтаа байх тул түүнийг тэвчих хэрэгтэй буй. Тийм
болбоос бусдын таван учралын анхдугаар бурхан ертөнцөд өөд болохуй
хэмээхийг агуулваас эдүгээ бурхан бодитой үгүй мөний тул арван найман
ном лугаа төгссөн ч үгүй мөн буюу хэмээдэг. Тэр нь гэм үгүй бөгөөд ер чөлөө
учралын бодитой орны бүтээлч Сарахагаас эхлээд Итгэл Лүдүв хүртэл чөлөө
учралыг адилшиг байгуулсан ч эрдмийн үүднээс бурхан лугаа адилаар үл
барам өөрөө бодитой бурхнаас ч зарлигийн ач нь их өөрт мөрийг эндүүрэл
үгүй үзүүлсэн лам буяны багш садан олон оршсон; өөрөө сонсож чадваас
тэд бээр гүнзгий хийгээд аугаа их судар, дандрын олон ном зарлигласан;
тэдэнд сонсох, санах, бясалгах гурвыг зохиосноо шүтэж, анхаарал онолын
ялгамжтай эрдмийг олсон ч олонтаа байдаг болохоор бүтээл, үрийн шажин ч
үл буурахуй сэлт эдүгээ бурхан бодитой үл заларсан ч заларсан лугаа адил
үйлдсэн үйлийн үүднээс эдүгээ бид нар бээр олсон энэ шүтээнд чөлөө
учралын арван найман ном лугаа төгсөхөөр үл барам Ловон Лүдүв бээр:
‘‘Зохилдож болохуй орноо орогнохуй ба
Золтой дээд төрөлхтнийг шүтэхүй хийгээд
Үзүүлэгчийн өмнийн сайн ерөөлийн буяныгүйлд!
Орчихуй дөрвөн хүрдэн чамд буй болой" хэмээн зарлигласан мэт дээд
хөлгөний дөрвөн хүрд, өндөр язгуурын долоон эрдэм, тийн боловсорсны
найман эрдэм ч зонхидоо гүйцсэний тулд болой.
Тэр ч анх нь голын оронд төрөхүй хийгээд эрхтний таван үүд бүтэн ч
түүн лүгээ зохилдон, энэ нас төдийхөнд үл тачаан хойд нас хүртэлх хэрэгт
9Тө: дгипдз дгбид. Сүншүг нь бурхны сан, сүншүг, тогтоолын өргөц буюу амилахад
хийх тарни тэргүүтэн эд зүйлс
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орох нэгэн эс болбоос түүнд төрөхүй хийгээд эрхтний үүд бүтэн төдийгөөр
чөлөө учралыг олохуйд үл одмуй. Хэрвээ хязгаар орон тэргүүтэнд төрсөн ч
жич дөрвөн нөхдийг бядан, гурван аймаг савын номлол, сонсгол буй газарт
ирж; сонсох, санах, бясалгах гурвын үүднээс хойд насны хэрэгт өөрийн
сэтгэлийг номд оруулах нэгэн болбоос чөлөө учралыг олохуйд агуулагдах
мөний тул чөлөө учралыг олох, эс олохыг ч голлон дотоод эрдмийн үүднээс
үйлдэх болой.
(2а2ЬЗ) Чөлөө учрал хэрэг ихтэйг санах
Тэр мэт чөлөө учрал төдийхнөөр болол үгүй магадтай хэргийг ихэд
санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс

§ 117. Сазин хэмээх тэнэг хаан элэнц, хуланцаас дамжин ирсэн
эрдэнийг эс таньж, төрөө алдан гутсан нь
Эрт нэгэн тэнэг хаанд өөрийн нь элэнц хуланц хаадаас зэргэмжээр
өвлөн ирсэн нийтийн эд Замбуутивийн алтаар хийсэн их эрдэнийн лацтай
нэгэн хайрцаг байжухуй. Нэгэн цагт (тэр хаан бээр) "Тэнд юу байна?" хэмээн
үзжээ. Түүний дотор галууны өндөгний хэмжээтэй нэгэн очир алмаас байхыг
харсан хаан: “Элэнц хуланц нар бээр энэ их эрдэнийн хайрцаганд энэ мэт
нэгэн чулуу хийсэн нь их тэнэг хэрэг” хэмээн бодож, тэр очир алмаасыг авч
гадагш гарч, мөр үзэхүй газар шээж, баахаар явжээ. Чингээд хүйтэн өвчтэй
тул шээж, баахдаа их удаж, удаан барьсан бээр очир алмаас их хүнд тул гар
нь өвдөж ихэд цухалдаад, очир алмаасаа жорлонд хаяжухуй. Тэгээд хэд
хоносны дараа нэгэн хулгайч балгасаас хулгай хийхээр очиж, эзэн нь мэдсэн
тул зулж эцэст нь хааны жорлонд орж нуугдаж суугаад, жорлонгийн
хажуугаас гал бадрах мэт гэрэл гарахад “Энэ юу юм бол оо?” хэмээн сэтгэж,
очир алмаасыг олжээ. Тийм боловч тэр цагт “Очир алмаас" хэмээн эс мэдсэн
ч “Нэгэн их эрдэнэ байна” хэмээн сэтгэж, маргааш өглөө нь авч, наранд
харсан бээр "Очир алмаас байна” хэмээн мэдэв. “Өмнө нь нутгийн хаадын
зэргэмжээр эрхшээсэн эцгийн нь эрдэнэ буй хэмээн нутгийн хүмүүс хэлэлцэх
тул энэ нь хааны элэнц хуланцын ялгамжтай сайн эрдэнэ мөн ч хаан тэнэг
тул эрдэнийг мэдэл үгүй жорлонд орхижээ" хэмээн их баярлан авч одвой.
Чингээд тэр хулгайч ийн сэтгэрүүн: “Үүнийг өөрийн хаандаа өргөсөн ч хаан
тэнэг тул шан хишиг өгөхгүйгээр үл барам эдүгээ (муу чулуу өглөө хэмээн)
цааз мэт ч ирж болно. Өөрөө хадгалбаас энэ эрдэнэ маш өлзийтэй тул нас
уртадан, эд эдэлбэр их арвидах тэргүүтэн болох ч жич хаан мэдэж булааж
авах тул өөр нутгийн хаанд өргөж, түүний түшмэл болбоос сайн” хэмээн
сэтгэж, Балжон (фа1 зкуопд.) хэмээх нутгийн Одсэрварва (’ос! гег Ъаг Ьа)
хэмээгч нэгэн хүч төгс хаан буйн дэргэд одож, урьдын түүхээ айлтгаад, очир
алмаасаа энэ хаанд өргөв. “Надад түшмэлийн алба даяг хайрла!” хэмээн
айлтгаж, хаан ч ихэд баясаж, “Түшмэлийн дээд болгоно" хэмээж, их
түшмэлээр талбив. Алт, мөнгө тэргүүтэн хайр хишиг шан ч ихийг өгөв. Тэгээд
Одсэрварва бээр очир алмаасыг их эрдэнийн хайрцагт хийж, элдэв нулам
торгоор ороогоод, аугаа их тахил бэлтгэн залбирал талбин үйлдсэн бээр
түүний хүчээр тэр хаанд өмнө нь агь мэндлээд долоон наснаас илүү үл
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наслах атал түүнээс эхлээд насан урт болж, адуу мал тэргүүтэн арвидаад,
олон хөвгүүн гарч, төмс тариа ч сайтар ямагт болсон бээр нутгийн хүмүүн
бүгд бээр: “Хааны мутарт орсон Сазин (за 'б гт) хааны элэнц хуланцын
нийтийн эд ялгамжтай очир алмаасын хүч мөн” хэмээн ярихуй ёсыг тэр тэнэг
Сазин хааны баатар зальт, их оюунт цэцэн мэргэн Шэрчог (зМег тсНод )
хэмээгч нэгэн агь байсан бээр ухан мэдэж, эцэг хаан Сазиндаа: “Бидний
элэнц, хуланц нарын тийм онц гайхамшигт нийтийн эд байсан байсан уу?”
хэмээн асуухад, эцэг бээр: “Онц гайхамшигтай эрдэнэ хаанаас байх вэ?!
Элэнц, хуланц тэнэг хаад бээр нэг цэвэр алтан хайрцагт их хатуу хүнд нэгэн
чулуу хийсэн байв. Түүнийг би жорлонд орхисон” хэмээвэй. Агийн сэтгэлд:
"Элэнц, хуланц хаад лагшин сүүдрийн урт удаан хугацаанд дөрвөн
хязгаарын өчүүхэн хаад бүхнийг эрхшээлдээ хураан чадаж байсан нь эцгийн
тэр эрдэнийн ач ажгуу. Эдүгээ эцэг, агь бид нар хаан хэмээн алдаршихын
төдийгөөс бус эрдэнийн эдэлбэрээр ихэд үгүйрсэн энэ ч эцэг хаан бээр
эцгийн эрдэнийг жорлонд хаясанаас уршигласан буй. Эдүгээ Одсэрварва
уруу цэрэг хөдөлгөж, өөрийн хэтэрхий ялгамжтай эрдэмт тэр эрдэнийг ямар
ч авсугай!” хэмээн сэтгэж, цэрэг хөдөлгөсөн бээр агь Шэрчог нь өөрөө баатар
ид их ч цэргийн өмөг өчүүхэн хийгээд хаан Одсэрварвагийн эрхшээл хүчин
аугаа ихээр үл барам их эрдэнийн буяны хүчээр цэрэг нь ялагдаж, агь
Шэрчог хийгээд Сазин хаан тэргүүтнийг барьж шоронд хийвэй. Сазингийн
нутаг газрын хаан ширээнд өмнө нь очир алмааз өргөөч хулгайч язгуурт
түшмэлийг тушаан, хаан төрийг тэтгүүлэв. Эцэг хаан Сазин хийгээд агь
Шэрчог тэргүүтнийг алж, тэр их эрдэнэд шүтэж хаан төрийг амгаланаа тэтгэх
болжухуй. Тэр бүгд нь Сазин хаан бээр өөрийн элэнц, хуланц нарын ерийн
эд онц гайхамшигтай очир алмаас өөрт нь байсан ч түүний хэргийг үл үзэн
жорлонд орхиж, гутсан ба хулгайч түшмэл болсон нь Одсэрварва хаан бээр
“Тэр очир алмаасыг өөр, бусдын хэрэг бүтээхүй яламжтай их эрдэнэ мөн
байна" хэмээн үзэж, тахин залбирал талбисан тул их хэргийг бүтээсэн мөн
болой. Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Тиймийн тулд орчлонгийн их зовлонт усан мөрнөөс
Тийн гэтэлгэхүй чөлөө учралын их онгоц байсаар атал
Гайхамшигтай самадийн аргасын хүрдэнг хичээл зүтгэлээр хөдөлгөж
Гатлахуйг үл үйлдэгч тэр хүмүүн тэнэг мал лугаа адил"
хэмээн зарлигласан мэт чөлөө учралыг олсон төдийгөөр болол үгүй
тэр мэт олсон энэ шүтээнийг их хэрэгтэй хэмээн үзэж, хойд нас хүртэлх
хэрэгт магадтайяа зүрхэн шимийг эс олбоос дээр номлосон Сазин хаан мэт
өмнө нь олон галавт элдэв үйлдэхүй бэрхээр шамдан бүтээсэн хэрэг нь үгүй
болохоор үл барам жич бас өөр, бусад олныг үгүйрүүлэн гутаах тул номлол,
сонсгол, сонсох, санах, бясалгах хийгээд дияаны үүднээс ганцхан төдий
олдсон чөлөө учралыг ганц агшин ч хэрэг үгүй үл одуулан өдөр, шөнө бүхнээ
хэрэг төгс болгон үйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас чөлөө учралыг их хэрэгтэй хэмээн санах хэрэгтэй нь
Үлгэрлэвээс:
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§ 118. Ухаант тоть мэх гарган, өргөст торноос мултарсан нь
Өмнө нэгэн худалдаачинд нэгэн ярьдаг цэцэн оюут тоть буй ажээ.
Нэгэн удаа тэр худалдаачин холын нэгэн нутаг уруу худалдаанд явах дөхсөн
үед гэрийн хүн бүхнээс “Худалдаанд яваад жич буцаж ирэх үед өөрсдийн
чинь хүссэн бэлгийн эд юу хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуухад, хүмүүн бүр их сайн
ийм, ийм эд зүйл хэрэгтэй хэмээцгээв. Худалдаачин тотьдоо хайртай тул
дараа нь тотиосоо: “Чи юу хүсч байна?” хэмээн асууваас, тэр тоть ийн
өгүүлрүүн: “Би бусад зүйлийг эс хүсмүй. Худалдаачин та ойд явах үедээ
тотийн сүрэг тааралдах тул тэр цагт тоть нугуудад : “Ой шугуйн тоть та нар
өөрийн дураар нисэн одож болох тул тэр мэт нисч, баясан зохиотугай! Би нь
тэр мэт нисэхийг хүссэн ч сагс, тор тэргүүтэнд орсон тул алин хүссэн газраа
нисэн бядаж үл чадах тул маш их зовлонтой буй хэмээсэн миний захиасыг
зарлиглан зохиотугай!” хэмээжүхүй. Худалдаачин ч жич бас баясаад тотьдоо
“Тийм болбоос тэр мэт тааралдваас би гагцхүү чиний захиасыг ой шугуйн
тоть нугуудад хүргэе! Тэр болтол чи өөрийн дайсан хулганаас сэрэмжлэн
амгалан, жаргалантай сууж байтугай!” хэмээн худалдаандаа одвой. Тэр мэт
удаан явсаар ой шугуйд яригч олон тотийн сүрэг гарч ирэн нисэн одохуйд
өмнийн өөрийн тотийн илгээсэн захиасыг дурсаж, огторгуйгаар нисэгч
тотиудыг дуудаж, захиасыг нь сайтар өгүүлсэн бээр тэдгээр тотийн сүргийн
дотроос нэгэн тоть бээр худалдаачны тоть тэр мэт зовлонгоор нэрвэгдсэнийг
сэтгэн үл тэсэхүй гаслант байдлаар модноос унаж, өөрийгөө егүүтгэхүй байр
байцыг үзүүлэхийг худалдаачин харж, “Тоть бээр тэр мэт сонсоод, тэр
гаслангаар бодитой үхжүхүй” хэмээн сэтгэж, “Адгуус нугуудад ч жич нэгнээр
нэгнийгээ энэ мэт энхрийлэхүй буй ажээ” хэмээсээр гэмшихүй сэтгэлээр
зовлонтой болжухуй. Тэгээд жич арилжааны ажпаа бүтээгээд өөрийн гэртээ
хүрэхэд гэрийн хүмүүст тус бүрийн юу захисан бэлгийг нь өгч, тотид: “Өмнө
чиний ойн тоть нарт надаар илгээсэн захиасуудыг ойн тотийн сүрэгт
өгүүлсэн бээр түүний дотроос нэгэн тоть чамд сэтгэл нь маш зовж, модны
оройд өөрийгөө егүүтгэв" хэмээн өгүүлтэл тэр худалдаачны тоть ч
гаслангаар үхсэн тэр тоть мэт даруйд өөрийг егүүтгэхүй дүр байдлыг
хуурмагаар үзүүлэхэд, худалдаачин ч тотио ихэд энхрийлэхүй бээр сэтгэл нь
зовниж, үл баясахуй болжухуй. Тэгээд худалдаачин бээр: “Миний тоть!"
хэмээж, сагсны дотроос тотийн үхдлийг гаргаж, гарын алган дээрээ тавиад,
“Амьд байгаа юм биш биз?” хэмээн сайтар хараад, "Аяа хуухай! Аяа хуухай!
Миний тоть хөөрхий минь дээ!” хэмээж, нулимсаа дуслуулж байхад, худлаа
үхсэн дүр үзүүлсэн тэр тоть даруйд огторгуйд дэрхийн нисч, алин хүссэн
орон уруу зулан одсон тул алуулах тэргүүтнээс гэтэлсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч их ловон Лүдүв бээр:
“Ондоо шалтгааныг тэвчээд, өөр шалтгааныг үйлд!
Олохуйяа бэрх Замбуутивийн хүмүүний энэ биеийг
Одоо олсон цагтаа осолт муу заяаны үүдийг
Онцгойлон хичээнгүйлээд хааж түгжин үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт энэ насны амгаланг бүтээхүй хийгээд зовлонг
арилгахуй арганд мэргэн нь дээр номлосон мэт амьтанд ч их олон байдаг
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тул тэднээс үлэмж хэтэрхий хойд насны хэрэгт магадтай орох хэрэгтэй ба
тэр ч дээд нь энэ насандаа бурхан болохуй ба дунддаа анхдугаар газрыг
олсхуй хийгээд адагтаа ч сайн барилдлагын тэсвэрийг олохуй нэгэн эс

болбоос чөлөө учралын шүтээнийг олсон ч авч, огоорохын оронд адгууснаас
ч доор болох мөний тул Шивалха бээр:
“Энэ мэтийн чөлөөг олохуйн цагт
Эрхэмлэж би бээр буяныг эс бясалгаваас
Үүнээс өөр хуурмаг ч үгүй болой
Үүнээс өөр мунхаг ч үгүй болои ’
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, чөлөө учралыг хэрэг төгс
болгох хэрэгтэй болой.
Тэр ч чөлөө учрал их хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 119. Мэхлэгдсэн нэгэн гуйлгачин модны охин тэнгэрт балин
өргөж, хамаг хэргээ бүтээсэн нь
Өмнө нэгэн аглаг хөдөө оронд өргөөшөө 500 нуман алд орчим
чацарганы мод байжээ. Тэр модны орой маш өндөр бөгөөд олон сайн үр
жимс гардаг буй. Түүний шадар ойр хэл мэддэг нэгэн тоть ч байжээ. Тоть
бээр чацаргана идэхийг хүссэн ч жимсийг цөмж эс чадан сэтгэл нь үл баясан
суувай. Нэгэн цагт тэр оронд их тачаалтай бөгөөд ихэд нигүүлсэхүй сэтгэлт
нэгэн хүмүүн ирэв. Тэр цагт тотийн сэтгэлд: “Энэ чацарганы модонд олон үр
жимс байв ч цөмөхөд туслах нөхөр үгүй бол эдлэж үл чадмуй. Нэгэн арга
зохиож энэ хүмүүнээр цөмөгч нөхөр болгосугай!" хэмээн сэтгээд тэр хүмүүнд
ийн өгүүлрүүн: “Ай сайхан царай зүст ээ! Хаашаа явж байнам?” хэмээн
асуухад тэр хүмүүн бээр: “Би гуйлгачин тул идээ эрэхээр явж байна аа”
хэмээв. Тоть өгүүлрүүн: “Аглаг хөдөө газар идээ эрсэн ч хаанаас олох вэ?
Тиймийн тул бидний эзэн болон сууж, энэ чацарганы жимсний аль нэгний нь
дотор идээ, ундаа тэргүүтэн алин хүссэн бүхэн гарахуй “бадарсан эрдэнэ”
хэмээх их эрдэнэ буй. Тоть бидэнд түүний хэрэггүй тул чамд тэр эрдэнэ
хэрэгтэй бол өргөе!” хэмээжүхүй. Тэр гуйлгачин бээр баярлаж, “Тийм
болбоос жигүүртний хаан чи бээр надад өгтүгэй!” хэмээхэд, арга зальт тоть
өгүүлрүүн: "Тийм боловч тэр эрдэнэ аль үрний дотор буйг үл мэдэх тул би
модны оройд буй үрийг газарт буулгая! Чи бээр түүнийг ганц ганцаар нь
хагалаад, эрдэнэ хаана буйг хартугай! Ясны доторх цөм чацарганы идээ нь
бусад чацаргана лугаа адил үгүй хүмүүн идвээс ходоод хагалагч хорыг амсч
гУтан үгүйрэх тул идэж ч болохгүй бусдад ч өгч болохгүй. Модны охин тэнгэр
тотгорлох болохоор тэднийг талбиж, өөрийн хүссэн тэр эрдэнийг хэзээ
олбоос түүнийг аваад одвоос өөр хийгээд бусад олны ядуу зүдүүг арилгах
тэргүүтэн их хэргийг бүтээх болно” хэмээжээ. Тэр хүмүүн бээр: “Тийм
болбоос тоть чи үрийг газарт буулгатугай! Би бээр үр нүгүүдийг тус тусад нь
хагалж, эрдэнийг олъё!” хэмээвэй. Тэгээд тоть бээр модны үзүүрээс үрүүдийг
бУУлгав. Тэр хүмүүн бээр тэдгээрийг нэг нэгээр нь хагалж, урт удаан хугацаа
онгөрсөн ч эрдэнэ алиныг ч эс олж, нар жаргааж, шөнө хэвтсэн бээр идээ үл
0лДон, үр хагалсан үйлээр ядарч их бөх нойрсжухуй. Тэгээд тэр баширт тоть
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бээр шөнө бүр ясны доторх цөмийн идээг авч, тэр модны ойролцоох нэгэн
халил хавцлын бат бөх завд аваачиж нууснаар маргааш өглөө нь нэг ч үгүй
болгон үйлдэв. Тэгээд тэр хүмүүн бээр жич ясуудыг өмнөх мэт хагалсан бэзр
ямар ч эрдэнэ үл олохуй ёсоор 7 өдөр өнгөрсөн ч ямарч эрдэнэ олсонгүй.
Тэгээд тотид ийн өгүүлрүүн: “Энэ модны үрний яс бүгдийг хагалан дууссан ч
эрдэнэ байсангүй. Чи бид хоёр хоёул биеэ ядраан үйлдвэй" хэмээв. Тотийн
өөрийн хэрэг бүхэн бүтсэн ч тэр хүмүүнийг аргаар хуурсандаа өчүүхэн ичиж,
тэр хүмүүнд: “Модны үрийн ясан дотор эрдэнэ байдаг нь баттай ч энэ
галбарваасан модонд орогногч модны охин тэнгэр их шуналтай тул чамайг
авна хэмээн бодож нуужээ. Эдүгээ та модны охин тэнгэрт нэгэн гурилан
балин бэлтгэж, залбирал талбиваас (эрдэнийг) олох болно” хэмээв. Тэр
хүмүүн ч түүнийг үнэн хэмээн сэтгэж, өчүүхэн төдий гурилын үлдэгдэл
байснаараа нэг жижгээс жижиг балин урлаж, модны охин тэнгэрт зориулан
өгөөд, эрдэнэ олохоор хатуу хүчтэй залбирал талбисан бээр тэр охин
тэнгэрт балин өргөгч өөр хүмүүн үгүй тул ханан баясаж, 7 хоногийн турш
тотинд хууртсаныг мэдэж, их энэрэл төрөөд, тэр хүмүүнд биеэ харуулж,: “Чи
бээр холоос зорьсон эрдэнэ чинь энэ мөн” хэмээж, тохой хэмжээтэй гэрэл
цацарсан алтан гадас гаргаж, “Биед зүүсэн төдийхнөөр хүссэн хэрэг бүхэн
чинь шамдал үгүй гарах болно” хэмээн өгчээ. Тэр гуйлгачин хүмүүн их
баясаж, “Эдүгээ эрдэнийн алтан гадас лугаа үл хагацваас идээ, хувцас
тэргүүтэн алин хүсэн бүгд гарах тул өөр оронд ч очих хэрэггүй. Тийм
болохоор энд сууж, бодитой өргөөч нь модны охин тэнгэр ба тэр мэт эш
үзүүлээч нь тоть мөн болохоор хоёул надад зарлигийн ач ихтэй тул ачийг нь
хариулан үйлдье!” хэмээж энэ ёсоор модны охин тэнгэр ба тоть хоёрт
тодорхой өгүүлсэн бээр тоть гэмшиж, нулимсаа дуслуулсан уйлсан ба модны
охин тэнгэр хатганатлаа инээсэн бээр тэр хүмүүний сэтгэлд: “Юу болохоор
нэг нь уйлан, нэг нь инээх нь юун билээ?” хэмээхэд, анх тоть урьдын түүхээ
өгүүлсэн бээр тэр хүмүүн тотинд ихэд энэрэн нигүүлсэхүй төрж, “Энэ
жигүүртэн адгуус энэ мэт сайн арга мэдэж байна аа” хэмээн баярлав. Модны
охин тэнгэр бээр ч: “Тоть чамайг хуурсныг үл тэсвэрлэж, би хүссэн хэргийг
бүтээхүй алтан гадас өгсөн буй. Энэ адгуус тоть бээр их хүмүүн чамайг
хуурахуй ёсонд мэргэн тул би хатганатлаа инээсэн билээ” хэмээв. Тэр
хүмүүн тэр хоёуланд их баярлаж, “Үүнээс хойш бид гурав хамтад сууж, эвтэй
нөхөд болцгооё. Нэн ялангуяа би хүмүүн мөн тул та хоёрын зарлигийн ачийг
хэрхэн хариулах билээ” хэмээжээ. Тоть ийн өгүүлрүүн: “Бид адгуус мөн тул
хэрхэн үйлдэхийг үл мэдмүй. Хүмүүн, тэнгэр та хоёр бээр зөвлөлдөн ноттой
амгалан нэгнийг зохиотугай!” хэмээв. Модны охин тэнгэр ийн өгүүлрүүн’
“Хэрхэн үйлдэхийг үл мэдмүй хэмээсэн ч ноттой амгалан нэгнийг хүсэн буй
тул тэр мэтийн ноттой амгалан нь дээдийн номоос өөр зүйл үгүй. Орон ахуйн
амгалан нь эрдэнийн алтан гадсанд шүтэж гарах мөний тул нөхөр хүмүүн чи
бээр бид гурвын хэрэгт дээдийн ном нэгнийг үйлдэж, номын рашаан олбоос
тоть бид хоёрт ч хувь хүртээн зохиотугай!” хэмээхэд тэр хүмүүн: “Тийм бол
тэр мэтийг яасан ч үйлдсүгэй!” хэмээв. Өмнө нь нэг буяны багш саднаас:
“Хамгийг айлдагч бурхан болохыг олох маш бэрх
Хааяа нэгхэн олдох нь удамбар цэцэг мэт
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Харин түүний тулд номын суртаалыг үйлдэхүй ба
Хамаг ном бусыг өнөд тэвчин үйлдтүгэй!”
хэмээсэн энэ увдисыг сонссон болохоор түүний утгыг тэр модны
дэргэд өдөржин, шөнөжин ёсчлон бясалгасан бээр нэгэн цагт саран тэргэл
нэгэн өдөр огторгуйд долоон дал модны төдий дээш болсны төвд орогнон,

модны охин тэнгэр бээр ч номын рашаан олсныг мэдэж, цэцэг өргөн
уйлдвэй. Тэгээд хүмүүний номын рашааны үнэнийг үзсэн түүгээр модны охин
тэнгэр ба тоть хоёрд өмнө номлосон тэр шүлэглэсэн увдисын утгыг аугаа
ихэд тайлан номлосон бээр анх модны охин тэнгэр үнэнийг үзэв. Дараа нь
тоть бээр ч үнэнийг үзвэй. Үнэнийг үзсэний дараа модны охин тэнгэр бээр
өөрийн язгуур лугаа зохилдсон олон хүмүүн бусаддөрвөн мөр тэдгээр

увдисыг номлосон бээр үнэнийг үзэгч олонтаа гаржухуй. Тоть бээр ч язгуур
зохилдсон жигүүртнүүдэд ном номлосон бээр үрийг олсон нь олон гаржухуй.
Дараа нь охин тэнгэр хийгээд тоть тэргүүтэн жигүүртнүүдийн айл хийгээд
балгасуудад үнэнийг үзсэн тэр хүмүүний сайшаал магтаалыг олонтаа
дуурсгасан бээр хот балгасын бүх төрөлтөн ч тэр увдист аглаг газар ирж,
хутагт болсон тэр хүмүүнийг бишрэхүй бээр тахиж үйлдээд ном сонссон бээр
олон төрөлхтөн үнэнийг үзсэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Шавийн захидал”-аас:
“Амгалан ажирсаны мөрийг шүтэн амьтныг хөтлөн үйлдэгч
Ай тэр хүчит хүмүүн бээр олсон алин мөн буй
Тэр мөр тэнгэр хийгээд лусаар үл олмуй за яа
Тэнгэр бус, огторгуйд дүүлэгч, ухааныг баригч, гинари хийгээд дочэ ч бус
аа”

хэмээсэн мэт зургаан зүйл амьтны дотроос тэнгэр нүгүүд дүрс сайн
хийгээд насан урт, эд эдэлбэр их төдийгөөс бус хүмүүнээс хэтэрхий болсон
шүтээн үгүй буй. Энэ насны амгалан төдий хийгээд жич хойд насны өндөр
язгуурт тэнгэр хүмүүний амгалан хийгээд жич бас зовлон даяарыг тэвчин,
гэтлэхийн хутаг хийгээд түүгээр үл барам гэмийн хувь бүхнийг тэвчин,
эрдмийн хувь бүхнийг огоот төгсгөсөн туулсан бурхны хутгийг ч цөвүүн
цагийн насан ахар нэгэн үүнд өөрт чөлөө учралын энэ сайн шүтээнээр амар
хялбар бүтээж чадахуй ба тэр ч Шивалха бээр:
“Маш олохуйяа бэрх хэрэгтэй газрыг
Магадтайяа золын эрхээр нэгэнтээ олж
Мадаггүйеэ өөрөө мэдэл төгс атал
Магадлал үгүйеэ тэр тамд хөтлөгдвөөс
Арвис тарниар мунхран үйлДсэн мэт
Арчаагүй тэр эзэн сэтгэлгүй дуусаад
Алин мунхарснаа эзэн ч үл мэдсэн нь
Ай! Эзний сэтгэлд яаж орогнох билээ?!”
хэмээн зарлигласан мэт өөр хийгээд бусдын аугаа их хэргийг амар
хялбар бүтээхүй энэ сайн шүтээнийг олсоор сонсох, санах, бясалгах гурвын
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үүднээс зүрхэн шим алиныг ч үл аван энэ насны амгалан төдийхнийг
сүндлэн авахыг Богд их эзэн ямагт180 бээр:
“Чухамхүү орчлонгийн зовлонгийн их далайгаас гэтэлгэгч онгоц
Чөлөөт учрал бүрдсэн энэ шүтээн мөн боловч
Чухалчлан сэрэмжлэлгүй залхуу хийгээд шалиг үг
Цол өргөмжлөлийг хүсэхүй гэмээр буртаглагдаж
Хэрэг үгүй зүгт зарагдсан бээр их хэрэгтэн
Хялбар амар бүтээхүй сайн биеийг бүрэлгэсэн бээр
Хүний арьс нөмөрсөн малын хуран мэдэлтэн мөн”
хэмээн зарлигласан мэт ном төгс сайн шүтээнийг олсон ч гурван
үүдний үйл юу үйлдсэн ч адгуус лугаа ялгал үгүй эд нар эдүгээ өөрийн
арвайг бүхлээр алдах бөгөөд тэр ч Хамгийг айлдагч ялгуусан181:
"Бузгай хүчтэй явдал мөр ном лугаа зохилдвоос
Бусдын нигуурыг сахихуй засдаг ёстон бус болой.
Цаашдаа тус хийгээд хорлолыг даган шинжилбээс
Цаг бүхнээ амгалангийн үйл хэрэг мөн болой”
хэмээн зарлигласан мэт явах, суух, хэвтэх, босох явдал мөр бүхэн
хийгээд эцэстээ амьсгал авах, гаргахдаа ч буяны барилдлагын нөхөрт
ургуулахуй үүднээс чөлөө учрал олсноо хэрэг төгс болгон үйлдэх хэрэгтзй
болой.
Жич бас чөлөө учралын хэрэг ихийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 120. Нэгэн гөрөөчин тотиноос ном сурж, төрлөө сайжруулсан
нь
Урьд нэгэн гөрөөчин гурван нохой дагуулж, нэгэн түнэр шугуйд гөрөөс
авлахаар яван явсаар эцэст нь навчит модны навширсан шивэртэй аглаг
нэгэн шугуйд хүрэхэд тэр хүмүүн бээр шавтал модны жимс ихээс ихэд
боловсорсныг үзэж, тэр хүмүүн амттанд тачаасны эрхээр ихэд баясаж, эсэи
амар сууж, өдөр бүр шавталын жимс эдлэн үйлдсэн бээр гөрөөс авлахаа ч
мартаж, гурван нохой нь мах тэргүүтэн идэх зүйл үгүй болохоор өлсөөд,
муухай дууг олонтаа гаргасан бээр тэр ой шугуй лугаа шадар нэгэн зүгт
зулзага төрүүлж, ихэд өлсөн энэлсэн нэгэн өлөгчин арслан байсан нь нохойн
дууг сонсож, “Шадар өөр нэгнээ идэш болох нэгэн амьтан байна” хэмээн
сэтгэж, нохойн зүгт хүрч, гурван нохойг алан аваачив. Тэгээд тэр хүмүүн бээр
хэдэн хоног шавтал модны ихэд амтлаг жимсийг идсэн тул хүйтэн өвчин
тусаад, өөр газар очих, ирэх хийгээд гэдийх, бөхийх тэргүүтнийг мэдэл үгүй
биеэ цомцойн суух хэрэгтэй болжухуй. Нэгэн цагт тэр зүгт тогосны их сүрэг
гарч ирэн, тэр хүмүүн лүгээ шадар ойр зүлгэн чимэгт нугад бууж, их том
биетэй, гурван гайхамшигтай отготой нэгэн тогос өчүүхэн өндөр газар сууж,

180 Тө: ямагт де Ьс!ад пу|Ь сЬеп ро. Богд их эзэн нь Богд Зонхаба
181 Тө: гдуа! Ьа 1Ьатз сас! ткЬеп ра. Хамгийг айлдагч ялгуусан нь далай ламын алдар
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түүнийг 500 тогос хүрээлээд, ном заахуй ёсоор суужухуй. Чингээд тэр
тогосны эрхэм цомцойн сууж буй хүмүүнийг харж, тойрон хүрээлсэн
тогоснууддаа өөрийн хэлээр тодорхой өгүүлрүүн:
“Чанад холоос тэтгэсэн залуу тогос нугууд аа!
Чадагч ялгуусан182 бээр сайшаасан сайн шүтээн
Чөлөө учралт хүмүүний биеийг олсон нэгэн төрөлхтөн
Чухалчлан биднийг номд зүрхэн шимийг авахуулахын тулд
Цомцойн суугаад дияаныг бясалган зохиож байна аа
Онц гайхамшигт олохуйяа бэрх төгс хувьт төрөлхтөн
Одоо бид нар бээр тантай золгон учиръяа
Оройн дээд номын рашаан увдисыг хайрлан үйлдтүгэй!”
хэмээж бүгд нисч, тэр хүмүүний өмнө бишрэхүй ёсоор эргэж, тогосны
эрхэм тэр бээр хүмүүний хэлээр ийн өгүүлрүүн: “Аяа! Ертөнцөд гарахуй нэн
бэрх ба Ялгуусан Чадагчийн эрхт бээр аугаа ихэд сайшаасан номын
шалтгаанаа явахуй чөлөө хийгээд номын үрийн явдлаар барилдлага бөгөөд
онц гайхамшигтай чөлөө учралын чимгээр маш үзэсгэлэнтэй дээд төрөлхтөн
та нь хулс мэтийн явдлаар тааллаа гарган, хойдын их хэргийг бүтээхийн
тухайд хуран үймцээнээс аглагдсан энэ оронд цомцойн дияанд суусан нь
онц гайхамшигтай зохиол байна аа. Хойшид ба бүрин жигүүртэн нүгүүдийг ч
дагуулан барьж, ямагтаар таалалд мэндэлсэн увдис нугуудыг аугаа ихэд
үзүүлэн соёрх!" хэмээсэн бээр тэр хүмүүн бээр үргэлж хилэнцэд баясан,
энэрэн нигүүлсэхүй өчүүхэн тул уурлан, хилэгнэхүй байсан ч тэр их тогос
бодисадва хэл нь маш яруу, их эрдэнийн бодисадва сэтгэлийн хүчээр уур,
омог нь амарлин, баясан, уйсахуй хослон орохуй сэтгэлээр нүднээс нь
нулимс аяндаа гарсан бээр тогос нугууд өгүүлрүүн: “Мэдэл төгс та бид
жигүүртэн нүгүүд адгуус мөний тул увдис соёрхох сав төгс номхотгогдохуун
биш хэмээн таалж, таалал сэтгэл тань уйсаад, мэлмийн рашаанаа зохиол
үгүй саатан сууж, удирдан хөтлөгч та бээр бид нарт алин номлосон нугуудыг
анхааран авч, тань лугаа намтар цадиг адил нэгнийг үйлдье!” хэмээн
өгүүлжээ. Тэр хүмүүн бээр жигүүртэн нүгүүдэд : “Би энэ насны тулд үргэлж
гөрөөс ямагтыг алсан хилэнц ихтэн мөний тул өмнө тустай хүмүүний бие их
эрдэнэ олсноо хэрэггүй болгон одсон бээр гэмшээд, нүднээс нулимс
гаргаснаас бус оюун төгс жигүүртэн та нарыг сав төгс номхотгогдохуун бус
хэмээн хаанаас санах билээ. Жигүүртэн та нарын онц гайхамшигтай энэ
явдал ёсыг үзэхийн цагт би хүмүүн болон төрсөн ч энэ нас ямагтыг санахад
их ичгэвтэртэй тул үүнээс хойш тогосны сартваахь чамаар жишин, жигүүртэн
та нарыг ламд шүтэж, увдисыг айлтгаад, тэр хэргийг энэ ой шугуйд анхааран
бясалган үйлдэх мөний тул жигүүртэн та нар ч энэ оронд ноттой сууж, би
бээр тэр мэт эгээрсэн нүгүүдийг таалан зохиотугай!” хэмээсэн бээр тэр
тогосны сартваахийн сэтгэлд: “Энэ хүмүүн бээр чөлөө учралын сайн
шүтээнийг олсон ч номын авч, огоорох алиныг ч үл мэдэхүй тул адгуус
биднээс ч оюун доорд энэ мэт нэгэн байна" хэмээн сэтгэвэй. “Жич үүнээс
хойш тэр өөрөө хэлсэн мэт энэ ой шугуйд хамтад орогнож, чөлөө учралыг
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олсноо утга төгс болгохын тулд номд дуртган үйлдье!” хэмээн сэтгэж,
өгүүлрүүн: “Төгс мэдэлт хилэнц үйлдсэн бээр үр нь энэ нас хийгээд хойд нас
хоёуланд зовлон гарахаас бус амгалан гарах үгүй. Чи амгаланг хүсэн,
зовлонг үл хүсэх мэт болбоос амгалан, зовлон хоёрын шалтгаан буян, нүгэл
хоёр мөний тул буян, нүгэл хоёрт авч, огоорохыг ёсчлон үйлдэх хэрэгтэй мөн
буй. Тэр мэт авч, огоорохыг ёсчлон үйлдэхүй шүтээнд чөлөө учралт
хүмүүний биеэс ялгамж хэтэрхий юу ч үгүй болохоор хэсэг зуур номоос
бусдыг арагш талбиж, өөрөө олсон чөлөө учралын энэ шүтээн ямагтыг их
хэрэгтэй хэмээн бясалгатугай! Жич цагтаа буухуйд увдисуудыг зэргэмж бээр
номлоё! Бид жигүүртэн нүгүүд ч чам лугаа хамтад энэ орноо дияаны
амгаланг амсан үйлдье!” хэмээж, тогос нугууд өөр зуураа нэг алдын төдий
завсарлан сууж, шавтал модны өмнө самадийг бясалган үйлдэв. Тэр хүмүүн
бээр ч тогосны хэлсэн мэт өөрийн олсон энэ шүтээнийг хэрэг ихийг ёсчлон
санасан бээр тэр тэнэг хийгээд мунхаг жигүүртэн адгуус нугууд бээр ч номыг
бясалгахын ёс энэ мэтийг мэдсэн тул хүмүүн болон төрсөн би бээр
хичээвээс нэгэн цагт эрдэм эс төрөх нь хаанаас буй. Өмнө хүмүүн болон
төрсөн ч адгууснаас доор буй энэ нь энэ мэтийн сайн шүтээнийг их хэрэгтэй
хэмээн санаагүйгээс уршигласан буй. Эдүгээ жигүүртнийг буяны багш
саданд шүтэж, энэ сайн шүтээнийг хэрэггүй үл орхин, хатуу шамдлаар
магадтай төгс хэргийг үйлдье! Тэр ч өнөө, маргааш хэмээн үл өнгөрөөн,
эдүгээ ямагтад эс үйлдвээс өнөө шөнө ч суухын баталгаа үгүй” хэмээхийн
үүднээс үхэл, мөнх бус бодитой нэгэн төрсөн бээр түүний буяны хүчээр тэр
хүйтэн өвчин нь ч амарлиж; нааш цааш явах, ирэх, амгалан сууж болох
болсон бээр тэдгээр нь ч номыг сэтгэлдээ санасны ач, тусаас гарсныг мэдэж;
эдүгээ номд сэтгэлийг дээд ихээр үйлдэж, үргэлж тасралтгүй бясалгасан
бээр үзэхүй мөрийн тухайтайд үл буцахуй шинжийг олж; өөр, бусдын урьд,
хойд нас хийгээд чанадын сэтгэлийн шалтгааныг ч мэдэж; тэр ёсоо өөрийн
багш садны эрхэм тогосонд айлтгасан бээр тэр бээр ч ихээс ихэд баясаж,
тэр даруйд олон увдис номлосон бээр тэр гөрөөчин хүмүүн бээр ч тэр мэт
номлосон суудлаас үл босон үл төрөхүйн номонд тэсвэрийг олсон болой.
Тэдгээр эрдэм ч тэр гөрөөчин хүмүүн бээр тэдгээр жигүүртэн нүгүүдийг
буяны багш саданд шүтэж, голлон өөрөө бээр олсон чөлөө учралын их
хэргийг бясалгаснаас гарсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Өөрийн үндэсийг огоот судлан амарлисан бээр
Өнгөт ертөнцийн хүмүүний цогоор эвцэлдээд
Тийм боловч уйсахуй сэтгэлээр дуртгагдаж
Тэргүүлэгч Чадагчийн сайшаасан аглаг ойд одмуй
Чадахуй хүч төгс хичээн үйлдэхүй зохистой.
Чадал ид байсаар хэрвээ огоорвоос
Шүтсэн хүмүүн нүгүүд халилд хөтлөхчлөн
Шүтэгч би бээр сэтгэлээ ч бусдад урваан үйлдэх”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ өөрийн чөлөө учралын сайн шүтээнийг
олж, амгалан, зовлон алиныг хүссэн ч сонголт буй энэ үед ашидын амгаланг
бүтээхүй зүрхэн бурханы номд эс шамдваас “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
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“Энэ миний явдал мөрөөр нь
Эрхэм хүмүүний биеийг олохуйяа бэрх
Хэрэв хүмүүний биеийг эс олбоос эл
Хилэнц ямагт болохоос буян бус аа
Алины цагт буян үйлдэгч төгс хувьтан ч
Ариун буянуудыг ч үл хураан
Аймшигт нүглийг ч эрхлэн хурааваас
Асар урт көлд галав нугуудад ч
Амгалан явдлын дуу ч сонсдох үгүй"
хэмээн зарлигласан мэт жич энэ мэт чөлөө учралын сайн шүтээнийг
бодитой олох байтугай чөлөө учрал хэмээх дуу төдийг ч сонсохуйд их бэрх
болохоор одоо өөрт эрх буй энэ үед амгалан, зовлонгийн сонголтыг
эндүүрэл үгүй үйлдэж, санах, сонсох, бясалгах гурваар өөрийн үндсийг огоот
судлаж, эдүгээ ганцхан төдийхөн олсон энэ шүтээнд магадтай зүрхэн
шимийг авч, чөлөө учралыг хэрэг төгс үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас чөлөө учралыг их хэрэгтэйд санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 121. Бярманы эхнэр шидэт бэрээг эс тоомсорлон нөхрөө алж,
Даваа бярман шидэт бэрээгээр хэргээ бүтээсэн нь
Урьд нэгэн бярман бээр зуны дөрвөн сард аглаг оронд их хүчтэй
хатуужлын үүднээс ведийн гол шүнгээс гарсан “Эсруагийн бэрээг бүтээх
арвис тарни" хэмээгч нэртэй Эсруагийн бэрээний шид бүтээл шагнан
хайрлахуй үйлийг үйлдсэн бээр хатуужлын эцэст хүрэхэд, Эсруа тэнгэр ирж,
шид бүтээлийн бэрээг шагнан хайрладаг, тийн хайрлаваас Эсруагаас бусад
хүмүүн хийгээд хүмүүн бус бүгд эрхэнд нь хурж алин хүссэн үйл бүхнийг
бүтээдэг тийм нэгэн бүтээлийг бүтээгээд Эсруа тэнгэр ирж, шид бүтээл өгсөн
бээр бярман бээр тэр бэрээг авч, гэртээ очиход эхнэр мнь бярманаас: “Чи
зуны дөрвөн сард хэцүү хатуужлыг үйлдсэн ч нэг бэрээ төдийхнөөс өөр шид
бүтээл алиныг ч эс олов уу?” хэмээн уурлан түхэлзэхэд, тэр бярман
өгүүлрүүн: “Тэгж бүү өгүүл! Энэ бэрээ нь маш их хэрэгтэй нэгэн буй”
хэмээжүхүй. Эхнэр нь өгүүлрүүн: “Их хэрэгтэй юм биш байна аа" хэмээн
бярманы толгой уруу том бэрээгээр нэг удаа цохиход урьдын үйлийн эрхээр
тархины нэг аньстай оронд тусаад, бярман үхэхэд гэмшиж, “Энэ муу
бэрээнээс боллоо” хэмээн шадар ойр буй нэгэн урсгал усанд хаясан бээр
голын доод нутгийн бярманы арвис тарнийг бүтээх зан үйлд мэргэн нэгэн
бээр олж, “Энэ нь ведийн гол шүнгээс номлосон Эсруагийн шид бүтээлт
нэгэн бэрээ хэмээх тэр мөн байна" хэмээж их хэрэгтэйг нь мэдвэй. Тэр цагт
өмнөх бярманы эхнэр бээр өөрийн нөхөр бярманыг бэрээгээр цохин алсныг
нутгийн хаан мэдэж, бярманы эхнэрийг бариад, эхнэр бээр өөрийн нөхрөө
утгагүй алсан нь цааз лугаа их харш байна хэмээн бярманы эхнэрийг
энгэсгэн байшинд хийж, “Гал түлтүгэй! хэмээн захирч, түүнийг түлэн алжухуй.
Шид бүтээлийн эд олсон бярман: “Би хатуужилд үл шүтэн, шид
бүтээлийг энэ мэт олсон нь хэрэг нь маш их тул өмнөх бярман мэт хэрэггүй
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үл орхин, эдүгээ шид бүтээлийн энэ эдэд шүтэж, их хэргийг бүтээе!” хэмээж,
ведийн шүнд ямар мэт номлосон мэт үйлд найруулахуй зан үйлийг өмнө нь
талбиад “Хэсэг зуур хааныг эрхшээлдээ оруулъяа!” хэмээн сэтгэж, нутгийн
хааны зүг рүү бэрээгээ гурван удаа эргүүлсэн бээр хаан нөхөд сэлт өөрийн
эрхгүй элдэв бодитой бэлэг шан сэлттэй бярманы гэрт ирсэн бээр бярман ч
мэдээгүй дүр барьж, “Их хаанаа гэнэт доорд муу бярман миний гэрт өөд
болон морилох тань ямар учиртай билээ?” айлтгахад хаан: “Их бярман аа!
Надад чамаас өөр буяныг судлаач хийгээд бярман тэргүүтэн лам тахилын
эзэн олон буй ч өнөө зөвхөн чамайг тахихыг хүсч чиний гэрт ирэхгүй байхын
эрхгүй болбой" хэмээж, сэтгэлд зохистой элдэв олон бодитой шан хайрыг
өгөөд, “Үүнээс хойш ч би чамд өргөл хүндлэл үйлдэхийг хүсмүй” хэмээгээд
явжээ. Тэр цагт нутгийн хүмүүн бүгдээр “Бярман Даваа нь өмнө нь гуйлгачин,
үгээгүү нэгэн байсан ч эдүгээ нутгийн хаан бээр ч сөгдөөд, тахин үйлдсэн тул
ялгамжтай нэг эрдмийг олсон нь эргэлзээгүй” хэмээж, бярман Давааг
сайшаан өгүүлэхүй ямагт болсон бээр тэр нутагт хааны харьяат эд эдэлбэр
ихтэй түшмэлийн охин Санжаасан (запдз гдуаз Ьгапд ) хэмээгч ер нь
бярманы язгуурт хийгээд нэн ялангуяа бярман Даваад дургүй ба маш
уригнагч нэгэн байсан бээр ухан мэдэж, “Хүмүүс ээ! Бярманы доорд тийм
нэгэн өчүүхэн амьтанд ялгамжтай эрдэм хаанаас байх вэ?! Хаан тийнхүү
зохиосон нь өөр нэг эрдэмтэй бярмантай эндүүрсэн нь эргэлзээгүй” хэмээн
ярьжээ. Тэр ёсыг бярман Даваа мэдээд “Тийм болбоос Санжаасан охиныг
эрхэндээ оруулах цаг болсон байна” хэмээж, жич бас бэрээгээ охины зүгт
гурвантаа эргүүлэхэд, Санжаасан охин ч өөрийн эрхгүй бярман Даваагийн
дэргэд ирж, тахин үйлджээ. Дараа нь бярман Даваа бээр нутгийн ихэс
дээдэс бүхний зүгт бэрээгээ эргүүлсэн бээр тэд бүгд бярман Даваагийн өмнө
ирж тахин үйлдвэй. Тэр мэтийн ёсоор бярман Даваа гурван зуун жил орчим
ертөнцийн амгалангийн цогийг эдлэн үйлдэв. Нэгэн цагт бярман Даваад
үхлийн ёр туссан бээр түүний сэтгэлд: "Эдүгээ би түргэн үхэх тул шид
бүтээлийн эд энэ бэрээний их эрдмийн учир шалтгааныг хаанд өгүүлээд
өгвөл өөр нутгийн хаад хийгээд их үнэтэй эд бүхнийг ч эрхэндээ хурааж,
хаан хийгээд нутгийн хүмүүн бүхэн амгалантай болно” хэмээн сэтгэж, тэр
бэрээг хааны зүгт эргүүлсэн бээр тэр даруйд хаан ирж, тахил үйлдэхэд
бярман Даваа хаанд: "Одоо би үхэх болжээ. Өмнө нь надад ялгамжтай өөр
эрдэм байхгүй ч шид бүтээлийн эд энэ бэрээг олсон бээр хаан та голлон
ихэс дээдэс нар бээр намайг тахин үйлдэх болбой. Үүнээс хойш хаан бээр
энэ бэрээг барьж, алин эрхэндээ хураахын зүгт гурвантаа эргүүлвээс
магадтай их хэрэг бүтэх тул хаанд өргөе! Хаан бээр ч хязгаарын өчүүхэн
хаад хийгээд хилэнцэт төрөлхтөн бүгдийг эрхэндээ хурааж, тэднийг арван
буяны хуульд оруулаад, хаан төрийг номчлон тэтгэн зохиотугай!” хэмээн
өгүүлж, бэрээгээ ханд өгч, бярман Даваа үхэж, хаан бээр бярманы ачийг
хариулахын тухайтайд хүүрийг дэгдээхийг ч сайтар үйлдсэн ажээ. Тэгээд
хаан бээр бэрээгээ хүссэн зүгтээ эргүүлж; хязгаар, голын төрөлхтөн бүхнийг
эрхэндээ хурааж, тэд ч хааныг бишрэхүй бээр тахин үйлдсэн бээр хаан
тэднийг арван цагаан буяны цааз зарчмаар буяны хуульд оршоож, үрийг
олсон нь маш олон болсон ба тэр мэт олоогүй нугууд ч хойд насандаа
тэнгэрийн оронд төрөхүй ямагт болсон буй. Тэд ч бярман эхнэр бэрээг их
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хэрэгтэйг үл мэдсэн ба бярман Даваа бээр их хэрэгтэйг мэдсэнээс болсон
мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ловон Шантидэва183 бээр:
“Хүмүүний биеийн онгоцонд шүтвээс эл
Хүсэшгүй зовлонгийн их мөрнөөс гатлах болмуй.
Эрхэм энэ онгоц хожим нь олдох бэрх тул
Эргүү мунхаг цагт үл нойрсох ажаамуй” хэмээн зарлигласан мэт дээр
номлосон шид бүтээлийн эд өчүүхнээс өчүүхэн тэр мэт нэгэн ч их хэрэгтэйг
санасан бээр олон төрөлхтөн бээр энэ, хойд хоёулын хэргийг бүтээсэн тэр
мэт болбоос бид нар бээр олсон энэ чөлөө учралын энэ сайн шүтээн их
хэрэгтэй ёсыг сайтар санаваас өөр лүгээ ялгамжлалгүй огторгуй лугаа
түгээмэл амьтан алин буй бүхний нотын дээр үгүй амгаланг бүтээх нь
эргэлзээгүй тул үхэх хүртэлх амгалангаар цэнгэх амар үгүй орчлон даяарыг
зовлонгийн мөн чанарт үзэхүй хатуу хүчтэй магад ангижирсан 184 уйсал
хийгээд орчлонгийн зовлон ямар мэт буй бүхэн ч язгуур нь минивхийлэн
барих мунхагаас болсныг мэдэж, түүний ерөндөгт түүн лүгээ баримтлал
харшилсан ном нугуудын ахуй ёсон ямагт тэрхүү чанарыг онохуй үзэл
хийгээд бусад амьтан нугууд бээр ч тэр мэт үл онохуйн эрхээр гурван
зовлонгоор завсар зааг үгүй насад нэрмэгдэхийг үл тэсэхүй энэрэн
нигүүлсэхүйн үндэстэн бодисадвагийн сэтгэл их эрдэнэ тэргүүтнийг шамдан
бясалгаж, насны эцэст чөлөөг магадтай утга төгс болгон үйлдэх хэрэгтэй
болой. Жич бас чөлөө учралын хэрэг ихийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс:

§ 122. Нэгэн элч тарваганы ач хариулснаас үүдэн бясалгаач
тарвагыг ламд барин, бясалгал хийсэн нь
Урьд нэгэн хаан бээр түргэн явагч нэгэн албатаа элч болгон зарж,
өөрийн нөхөр өөр нэгэн хаанд чухал хэрэгтэй нэгэн захидал бичгийг
илгээвэй. Хоёр хааны хооронд олон бээрийн аглаг хээр хөдөө газраар
зорчих тул элч захидал бичгийг өргөж, буцаж ирэх замдаа дээрэм, хулгайч
нарын аймаг лугаа таарч, элчийг дарж, хэрэгтэй бүх зүйлийг нь булаан авч,
арай л алалгүй үлдээжээ. Тэр аглаг газар олон өдөр явж идээ хоол эс
олдсон тул үхэх шахамдах цагт нэгэн үхсэн хөгшин тарваганы үхдэл олж, элч
их баярлаж, тарваганы мах идэж, гол гараад эцэст нь хааны дэргэд ирж,
өнгөрсөн бүх түүх намтраа айлтгажээ. Хаан бээр их энэрэн нигүүлсэгч
хүмүүн мөн тул элчид (ийн хэмээн): “Миний хэрэгт чи аминдаа тултал тэр
мэт зовсон нь их өрөвдмөөр байна. Түүний ачийг хариулахын тулд би чиний
алин хүссэн хайр шанг өгөх болно. Чи юу хүсч байна?” хэмээн асуужухуй.

183 Са: ^апИбеуа. Шантидэва нь ловон Шивалха нь долоо, VIII зууны үед Энэтхэгийн
хаан Гэвийнгочаагийн агь болон мэндэлжээ. Багын нэрийг Шивийнгочаа гэдэг.
Наландра
хийдэд
сууж,
тойн
сахил
хүртсэн
ба
"Бодичаръяа-Абадара",
“Бодисадвагийн суртаалын хураангуй” тэргүүтэн туурвил хийжээ.
184 Тө: пдез 'Ьуипд. Магад ангижирсан нь гурван орчлонгийн шорон мэтээс гэтлэн,
гаслангаас нөгчсөний амгалан оронд хүрэх бөгөөд орчлонгоос гэтлэхийг хүссэн сэтгэл
ьс1 215 са
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Элч бээр: “Надад амь өгөөч тарвага мөн тул уүнээс хойш хааны нутагт буй
тарвага нугуудын амийг аврах зарлиг соёрхол нэгнийг хайрлан соёрх!”
хэмээвэй. Хаан ч бусдад туслан зохиохуй их бодисадва нэгэн мөн болохоор
ихэд баясаж, “Тэр мэт болбоос нутгийн хүмүүс тарваганы маханд дурлаж,
тарвага ямагтыг алдаг тул тарвага нугуудын амийг аврах хууль цааз үйлдэе!"
хэмээж, их хэнгэргээ дэлдэн, хот балгасын бүх хүмүүсийг хуран чуулсны голд
хаан өөд болон морилж ирээд, “Ай! Төрөлхтөн энэ цагаас хойш бидний
нутагт буй тарвага нугуудын амийг аврах соёрхлыг хаан бээр өгсөн болохоор
та нар тарвага алж болохгүй. Хэрвээ тэр мэт алсан хэрэг гарваас алаач
ямагтын амийг ч би бээр таслан цаазлан үйлдэх тул та нар сэрэмжилтүгэй!"
хэмээсэн хууль зарчим гаргавай.
Түүнээс эхлэн хааны нутгийн тарвага нугууд амгалан оршиж, зүлэг
нуга тэргүүтнээр элдэв янзаар баясан наадах болбой. Тэр энэрэн нигүүлсэгч
элч бээр ч өдөр бүр “Тарвага нугуудад хорлол хийж байна уу?" хэмээн
харуулдан явах болбой. Дараа нь нэгэн цагт тарвага нугууд өөр, зуураа нэг
нь нөгөөдөө: "Бид нарыг өмнө нь нутгийн хүмүүс алж, гадагшаа наадах нь
байтугай нүхнийхээ дотор ч амгалан суух үес үгүй байтал эдүгээ хэн бээр ч
хорлол хийхгүй амгалан орших болсон энэ юунаас болсон юм бэ?” хэмээн
(ярилцаж), бусад бээр алинаас болсныг эс мэдэв. Тэр тарвага нугуудын
дотор их бясалгаач, илт мэдэлт нэгэн тарвага байсан бээр тэр түүнийг
мэдэж, бусаддаа: “Бид нарт амь өршөөгч нь өдөр бүр бидний газар ирэгч тэр
энэрэн нигүүлсэхүй төрөлхтөн мөн буй" хэмээж, ямар мэтээр тэр мөн болох
шалтгааныг өмнийн элчийн цадиг түүхийг өгүүлсэн бээр бүгдээр сэтгэл
итгэмжилж, зарлигийн ач ихтэй байна хэмээн зохиов. Тэгээд дараа өдөр нь
жич тэр хүмүүн бээр “Тарвага нугуудад хорлол байна уу? Үгүй юу?" хэмээн
харуулдаж, тэр нутагт ирэхүйд тарвага бүхэн өмнөөс нь угтаж, нэгэн өндөр
тэвцэг дээр талбиж, түүний өмнө бүх тарвага элдвээр тоглон наадан
зохиовой. Тэгээд тарвага нугууд өлсөж, өөр зуураа өвс идэж, ус ууцгаав.
Тэгээд тарвага нугууд өлсөж, хөх ногоо идэж, усны тунгалаг шүүдэр уухдаа
зарлигийн ачтан энэ төрөлхтөнд зохистой идээ алиныг өргөхийг мэдэхгүй тул
ихэд хэцүүдэцгээв. Бүгдээр: “Бидний ноён их бясалгаач илт мэдэлт
тарваганаас асууя!" хэмээлдэж, тэр их бясалгаач илт мэдэлт тарвага
нүхэндээ огторгуйн сангийн самадид тэгш агуулан буй тул түүний тэнд нэгэн
залуу тарвагыг асуулгахаар илгээвэй. Тэр бээр удаан дуудсан ч дияанаас үл
боссон тул тэр залуу тарвага хилэгнэж, тэр бясалгаач тарваганы хэнхдэгийг
хазсан бээр тэр хөгшин тарвага: “Хэрвээ дияанаасаа түргэн босохгүй бол тэр
залуу тарвага их бясалгаачийн биед гэм болгоно" гэдгийг илт мэдлээр
мэдэж, тэр даруйд тэгш агууллаасаа босч, “Чи юу хийж байна?” хэмээн
асуухад, тэр залуу тарвага өгүүлрүүн: “Намайг бүх тарвага нугууд их
бясалгаач чиний дэргэд илгээж, “Бид нар өлсөж байхдаа өвс идэж, ус уун
тэжээлээ авсан ч бидний амийг аварсан ач төгөлдөр энэ төрөлхтөнд ямар
мэт идээ өргөх хэрэгтэй вэ? хэмээн чамаас асуулгасан билээ гэв. Тэр их
бясалгаач тарвага өгүүлрүүн: “Тэр мэт болбоос би бээр огторгуйн сангийн
дияаны эрх олсон мөний тул алин хүссэн идээг өргөх болно” хэмээж, түүн
лүгээ ханьсаад, бүх тарвага лугаа хамт тэр хүмүүн буй газар ирж, тарвага
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нугуудад өөрийнхөө хэлээр өмнөх мэт өгүүлбэй. Тэр элчид хүмүүний хэлээр:
“Их төрөлхтөн өө! Бид тарвага бүгдээр өлсвөөс хөх өвс хийгээд усаар тэжээл
авах ч чамд зохистой өөр идээ үгүй тул ямар мэт үйлдэх вэ? гэдгийг надаас
асуусан тул зарлигийн ачит та ямар мэт нэгэн идээ эдлэхийн таалж байна
вэ?” хэмээн асуужээ. Тэр хүмүүний сэтгэлд: "Зуун тарваганы дотор нэг
эрдэмтэй бясалгаач байдаг хэмээн алдаршсан тул энэ ч эрдэм, илт
мэдэлтэй нэгэн бясалгаач тарвага мөн байна. Хэл нь ч хүмүүний хэлээр
өгүүлдэг тул анхаарал онолын хэмжээ төгс нэгэн байна" хэмээн сэтгэж,
өгүүлрүүн: "Их бясалгаач та сонс! Би тэнгэрийн идээ ямагтыг эдлэх тул
адгуус та нар бээр олохгүй байх аа” хэмээв. Их бясалгаач өгүүлрүүн: “Их
төрөлхтөн өө! Адгуус биднийг тэр төдийхнөөр бүү басамжил! Шүтээн доорд ч
тэр төдийхөнд хэцүү юухан байх вэ?” хэмээгээд, огторгуй уруу гараа сунгаж,
тэнгэрийн рашаанаар дүүрсэн таван зүйл эрдэнийн нэгэн хумх авч өгвэй. Тэр
хүмүүн их гайхамшиг төрсөн ч эдүгээ сэтгэлийг сорихын тухайтайд “Тэр
мэтийн рашаанаар дүүрсэн их эрдэнийн хумхыг олсон нь сайн ч хутгах
шанага, уух аяга хэрэгтэй ч олдохгүй байх аа?” хэмээхэд дахин гараа сунгаж,
их эрдэнийн шанага, аягыг авч рашаан хийж өргөсөн бээр амт, шим нь хотол
чуулган төгссөн тул өмнө нь үл амссан их амгалангаар ханаж, насны ведийг
ч олсон бээр тэр хүмүүний сэтгэлд: “Энэ бясалгаач тарвага нь тарваганы
ахуй ёсыг барьсан төдийгөөс бус нэгэн тэнгэрийн хувилгаан байна аа”
хэмээн сэтгэсэн бээр түүнийг нь их бясалгаачин мэдээд, “Бие нь доод адгуус
мунхаг тэнэг тарвага мөн ч сэтгэл нь номонд сүсэглэж, бясалгасан бээр
огторгуйн сангийн самадид эрх баялаг олсон бээр чамд энэ мэтийн
рашааныг өргөж чаддаг мөн буй. Бид доод адгуус нэгэн бээр ч бясалгаваас
тэр мэт болохноо та чөлөө учралт хүмүүний биеийг олсон нугууд бээр тэр
мэтээр бясалган зохиовоос ямар мэт болохыг таалан зохиож, энэ оронд бид
тарвага нугууд бээр өмнөх мэт итгэлийг зохиохын үүднээс зүрхний бурхны
номыг зохио! Эдүгээ энэ мэтийн тэнгэрийн рашааны тахилыг ч цаг бүхнээ би
бээр өргөж үйлдье! Хэзээ нэгнээ номын рашааныг олбоос бид тарвага
нУгУУДад ч түгээн зохиотугай!” хэмээвэй. Тэр хүмүүн ч тэр мэт үйлдэхээр ам
авсан болой. Дараа нь тэр хүмүүн бээр их бясалгаачид: “Надад өгсөн
тэнгэрийн энэ рашаанаас бусад тарвага нугуудад ч өгөн зохиотугай!”
хэмээхэд, тэр бээр ч өгч, бусад тарвага нугууд ч үхэл үгүй насны ведийг
олсон болой. Тэгээд тэр элч хийгээд бусад тарвага нугууд бээр бясалгаач
тарвагыг ламд шүтэж, олон зуун жил болтол тэр оронд дияаныг бясалгасан
бээр өөр, бусдын хэрэг аугаа ихэд бүтсэн мөн болой. Энэ үлгэр мэт бид нар
ч Жово Адиша185 бээр:
185 Тө: \о Ьо аИза. Адиша нь Энэтхэгийн зүүн зүгийн Сахорын орны хаан хөвгүүн болон
усан морин жил (982) мэндэлсэн. Мармэзад хэмээн алдаршсан. Магадын орны их
хүрээ хийдийн эзэн болсон. Лха лам Иш-Од хийгээд Жанчүв-Од нар дуудсан бээр
Төвдөд морилж, судар дандар бүхнийг хураангуйлж, мөрийн анхааран авлагын зэрэг
болгож, “Бодь мөрийн зул" хэмээх тэргүүтнийг гол болгоод, хорь гаруй ном зохиолыг
туурвихын үүднээс шашныг арвижуулан дэлгэрүүлж, шашин хожуу дэлгэрэхүй
хийгээд зарлиг увдисын шашны голыг хатгасан байна. Бас бус “Тэжээхүй ухааны гол
найман гишүүнт"-ийг зохиожээ. Арийд гурав, Үйзанд есөн жил суусан. Далан гурван
сүүдэртэй модон морин жил (1054 он) таалал төгссөн. Бурханы шашин хийгээд
ю 217ся
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“Хотол чуулган төгссөн чөлөө учралт хүмүүний
биеийг
Хорвоод олохуйяа маш бэрх, олоод
Хойшид ч олохуйяа маш бэрх мөний тул
Хосгүй бүтээлийг шамдлаар хэрэг болгон үйлд!”
хэмээн зарлигласан мэт эрт тэргүүлшгүйгээс энэ төрлийн өмнө
чөлөөгүй нийт орон хийгээд нэн ялангуяа гурван муу заяа ямагтад тэнэснээс
бус энэ мэтийн номын явдлын сайн шүтээн алиныг ч үл амссан мөний тул
эдүгээ чөлөө учралын арван найман ном лугаа төгссөн сайн шүтээн өөр
хийгээд бусдын хойд насны хэрэг алиныг бүтээх ч, үзэхүй ном ямагтыг амар
хялбар бүтээхэд хэтэрхий болсон хүчин чадал энэ мэт нэгнийг сайтар олж,
зүрхэн шим алиныг ч авалгүй ертөнцийн чанадад одох хэрэгтэй нэгэн
болбоос түүнээс их хэцүү гутамшиг гурван ертөнцөд үгүй болохоор Хамгийг
айлдагч ялгуусан бээр:
“Өмнө нь орчлонд тэр төдий тэнэн, тэнэж
Өөр бусдад туслах нь байтугай өөртөө ч
Өчүүхэн хумхын тоосны төдийхөн тусласан нь
Өмнө хурууны үзүүрт тогтсон юу ч үгүй буюу?
Эдүгээгийн ном төгс хүмүүний биеийг хэн бүтээнэ
. Эрхэм гүнзгий аугаа их увдис, гурван аймаг савыг
Санах, сонсохуй бээр онон чадахуй энэ ахуй үед
Сайх хэргийг нэгэн үзүүрт сэтгэлээр бүтээхэд шамдан зохиотугай!”
хэмээн зарлигласан мэт энэ цагаас эхлэн өмнө сонсон, санан үйлдсэн
эдгээр хэргийг шинжлэх, агуулахыг хослон барилдуулахын үүднээс
бясалгасан бээр анхааран авч, чөлөө учрал олсноо хэрэг төгс болгон үйлдэх
мөн болой.
Жич чөлөө учралын хэрэг ихийг санах хэрэгтэй нь үлгэлэвээс,

§ 123. Бярман Самдан бээр идээт модонд орогногч тэнгэрийг их
хүчтэй хэмээн залбирч, түүний хүчээр хаан ширээнд суусан нь
Балдоо (бра1 дго) хэмээх нэгэн нутагт Равсал (гаЬ дза!) ба Самдан
(Ьзат 1Ьап) хэмээгч ах дүү хоёр бярман байжээ. Тэр хоёрын гэрийн шадар
ойр сайн жимстэй нэгэн жимст модон буй. Тэр галбарваасан модонд дөрвөн
махаранзын язгуурын өчүүхэн хүчин чадалт нэгэн тэнгэр орогнодог буй.
Равсал нь эрдэм ихтэй бөгөөд багахан илт мэдэлтэй тул тэнд орогногч тэр
тэнгэрийн хүчин өчүүхнийг мэдээд, “Хувь лугаа хагацсан энэ муу зэтгэрийг
энэ мэт шүтвээс юу болно?!" хэмээн бодож, тахин, залбирахыг эс үйлдэнэ.
Бярман Самдан нь энэ тэнгэрийг их хүчтэй хэмээн бариад, “Миний язгуурын
их сахиулсан хэмээн өдөр бүр тахин, залбирал талбин үйлдмүй. Нэгэн цагт
ухааны таван орныг дэлгэрүүлэхүй үйлст Төвд орноо зарлигийн ач нь их тул Цастны
их Жовоо хэмээн хүндлэн алдаршуулсан ажээ. Монголчууд Адишаа хэмээмүй.

ю 2 18 ез
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хоёр бярманы гэрт гэнэт их гал гарч, ойр хавийн олон айл галд түлэгдсэн тул
хаан бээр “Хоёр бярманыг их гэмтэй" хэмээн шоронд хийв. Дараа нь Самдан
бээр өөрийн гэрийн ойролцоох сайн идээт модонд орогногч тэр тэнгэрийн
нэрийг дуудаж, ихэд орь дуу тавин залбирал талбисан бээр тэр тэнгэр
мэдэж, “Бярман Равсал нь намайг үргэлж хувь үгүй хэмээж доромжпоно.
Бярман Самдан нь намайг язгуурын их сахиус хэмээж үргэлж тахиад,
залбирал талбидаг тул ах, дүү хоёрт түүн лүгээ нь тохирсон тус, хорлолын
шинжийг үзүүлэх хэрэгтэй!” хэмээн сэтгэж, тэр тэнгэр хааны сэтгэлд оршоод,
илт бус хаан мэт болон үйлдэж, түшмэдүүддээ: Тэр түлсэн хоёр бярманыг
шоронгоос гаргаад, бярман Равсал нь үргэлж бидний зарлиг, цааз лугаа
харшлан үйлдэнэ. Эдүгээ гэрийг галд түлсэн хүмүүн ч тэр мөн тул толгойг нь
таслан ал! Бярман Самдан нь эрдэм ихтэй, хааны зарлиг, цаазыг сахьдаг тул
хот балгасын дээд нэгнийг өгөөд, өмнөх гэр нь түлэгдсэн газрын шадар ойр
хэаны язгуурын үр жимс сайтай нэгэн сүлд модон буй тул тэр ямагтыг өмнө
нь тэр бээр их л энхрийлэн бэдрэлдэг тул хаан би түүний амгаланд шүтэж,
тушмэл та нар тэргүүтэн албат бүхэн их амгалантай буй тул эдүгээ тэр
галбарваасан мод хийгээд тэнд орогногч ба бүриний язгуурын сахиус их
тэнгэр түүнийг ч үргэлж тахиж, баярлуултугай!” хэмээн өгүүлж, “Самданг
суллан талбитугай!” хэмээвэй. Түшмэл нар ч онц гайхамшигтай болоод,
бярман Равсалыг алжухуй. Бярман Самданд хааны хэлсэнчлэн өглөг өгч,
суллан талбисан бээр Самдан ийн сэтгэрүүн: “Бид ах, дүү хоёрын гэм их,
бага нь адил ч Равсал ахын толгойг таслан алж, намайг амар чөлөөтэй
талбисан бээр үл барам дээд балгасыг өгч, “Жимст модыг сахих хэрэгтэй!”
хэмээсэн ёсыг өгүүлснийг шинжилбээс бодитой хаан биш энэ галбарваасан
модонд орогногч ба бүрний язгуурын сахиус их тэнгэр тэр магадтайяа хааны
сэтгэлд оршиж, намайг авран зохиосон мөн буй” хэмээн сэтгэж, даруй ихээс,
ихэд сүслэн, “Энэ жимст модыг тахияа!” хэмээн очсон бээр тэр тэнгэр ч
өөрийн бодитой дүрээ харуулж, “Язгууртаны хөвгүүн ээ! Чиний сэтгэлд
ямарчлан орсон мэт би бээр чамайг аварсан буй. Тэр ч чи бээр намайг их
тэнгэр хэмээн бариад, тахиж үйлдсэнээс болсон буй. Чиний ах бээр намайг
өчүүхэн тэнгэрт бариад, доромжлон үйлдэх тул тэрээр гутвай. Эдүгээ чи
бээр намайг энхрийлэн бариад, өдөр бүр тахин үйлдвээс өөр шид бүтээлийг
ч хайрлан шагнана” хэмээж үл харагдан одвой. Тэгээд бярман Самдан бээр
өмнөөс үлэмж их элдэв бодит эдээр өдөр бүр гурван удаа тахин үйлдсэн
бээр тэр модонд орогносон тэр тэнгэр ихээс ихэд баясаж, хэзээ нэгнээ хаан
үхэх цаг болохуйд ч тэр тэнгэр хааны сэтгэлд оршоод, хаан (хэлж буй) мэт
болж, хөвгүүн таван зуун агь, хатад сэлт мянга, түшмэлийн чуулганыг
дуудаж, өмнөө оршоон (ийн өгүүлрүүн): “Эдүгээ би үхэх боллоо. Намайг
үхсэний дараа их хан хөвгүүн Лодойбал (Ыо дгоз с1ра1 )-ыг хаан ширээнд
эрхшээлгүүлэх зохистой ч бидний хаадын язгуурын үр жимс сайт их сүлд
модыг сахигч бярман Самдан эдүгээ тавин настай ба хойш ч тавь бөгөөд
эуугаас доош наслахгүй тул тэр болтол Самдангаар хаан төрийг тэтгүүлвэл
ба бүрний сүлд модонд орогногч их тэнгэр баясаж, та нар хан хөвгүүн, хатад
сэлт бээр ч амгалан орших болно. Үхээч эцэг хаан би ч сэтгэл амгалан өөд
болох нэгэн ирэх тул миний үхэх үеийн энэ гэрээст та нар бээр ч оршиж
үйлдэнэ хэмээн ам авцгаа!” хэмээхэд агь хан хөвгүүд ба оюун сайтан мөн
ю 219 ез
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болохоор хаан болох зохистой ба бүрин хан хөвгүүд олон ч бярман Самданг
хаан болгон өргөмжлөх нь өчүүхэн зохис үгүй ч ер хааны зарлиг мөн тул
тасалж үл болно. Нэн ялангуяа лагшин сүүдрээ юүлэхийн үеийн гэгээний
гэрээс мөн тул эцэг хаан ямар мэт зарлиг соёрхсончлон бярман Самданг
хаан болгох зохистой хэмээлдэж, эцэг хааны хаан ширээнд өргөмжилсөн
бээр хаан Самдан ч хаан төрийг номчлон тэтгэж, албатуудаа ч амгалантай
болгосон буй. Тэр бүхэн нь ч бярман Самдан бээр жимст модонд орогногч
тэр тэнгэрийг их хүчтэй хэмээн барьж, тахин, соёрхол талбисанаас болсон
мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Шавийн захидал”-аас:
"Ямар боловч гүн худгийн амнаас ургасан
Язгуур үндэс муут өвс хэдэн жил тогтсон ч
Ер олзыг үл бүтээн дотор нь унах мэт
Ертөнцийн төгс амгаланг хүсэгч түүнтэй адил”
хэмээн зарлигласан мэт хэрэг лүгээ төгс бэлгэ чанар бүрдсэн чөлөө
учралыг сайтар олсон ч өөрийн талаас тэр мэт олсны хэрэг их хэмээн үл
санаваас чөлөө учралыг олсон төдийхнөөр өөр, бусдын хэрэг алин ч үл
бүтэх тул тэр мэт олсныг маш их хэрэгтэй хэмээн санаж, ашиг олз багатай
энэ насны амгалан төдийхний тухайтайд өөрийн биеийг чөлөөнд үл оруулан
өөр бусад бүхний ашидын амгалан дээр үгүй нирвааны хутаг тэр ямагтыг энэ
насандаа түргэн олохын тулд тийн алмайрал, залхуурал тэргүүтний эрхэнд
нэгэн агшин ч одуулал үгүй төгс хэрэгтэйд үйлдэх мөн болой.
Жич бас чөлөө учралын хэрэг ихийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс:

§ 124. Худалдаачны ноён Яндог нэгэн өнчин хөвгүүний гарын
зураасыг шинжлэн тэжээж, ертөнцийн хэргээ бүтээн, тэнгэр
болон төрсөн нь
Урьд нэгэн баян худалдаачин бээр эцэг, эх нь үхсэн нэгэн өчүүхэн
хөвгүүн лүгээ учирч, “Чиний аав, ээж хаана байна вэ?” хэмээн асуухад, тэр
хөвгүүн өгүүлрүүн: “Эцэг, эх минь үхэж, үгүй болсон гэдэг. Тийм боловч хэн
бээр амьжиргаа хайрлаваас амьжиргаагаа бусдаас гуйх болно” хэмээв.
Тэгээд тэр худалдаачны ноён тэр хөвгүүний гарын зураасыг шинжилж, их
буянтай нэгэн хэмээн үзэж, “Тийм бол чамайг би бээр тэжээе!" хэмээж,
гэртээ дагуулан очоод, өөрийн хөвгүүн мэт энхрийлэн тэтгэсэн бээр
худалдаачны ноёнд өмнө нь тийм их эд эдлбэр үгүй ч тэр хөвгүүн хаана
хүрсэн ч түүний буяны хүчээр эд эдэлбэр маш их болжухуй.
Худалдаачны ноён бээр ч тэдгээр нь хөвгүүний буянаас болсныг
мэдэж, сайн хувцас, идээ ямагтаар амгалантай тэтгэв. Тэр цагт тэр оронд
энэ худалдаачны ноёноос их эд эдэлбэрт өөр хэн ч үгүй тул орны хүмүүн
бүгдийн эзэн хаанаасаа ч энэ худалдаачны ноёныг их хэмээн барьж, бүгд
худалдаачны ноёнд бишрэн сөгдөн үйлдэнэ. Тэр буянтай хөвгүүн ч идэрийн
цог нь дэлгэрч, биеийн хүчин төгсөв. Худалдаачны ноёныг ч дагуулан
эзэлсэн эцэг хэмээн бишрэхүй бээр тахин үйлдэх аж. Тэгээд худадаачны
ю 220 оз
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ноёны сэтгэлд: “Би энэ мэт эд эдэлбэр ихтэй нь буянтай энэ хөвгүүнээс
болсон тул энэ хөвгүүний биеийн хүчин ч төгссөн тул гэрийн эзэн болгон
тушаая!” хэмээгээд, буянтан залууд ийн өгүүлрүүн: “Залуу чи миний гэрт ирж,
миний эд эдэлбэр их болсон тул тэр нь чиний буяны хүчин мөн. Би чамайг
өөрийн гэрийн эзэн болгох хэрэгтэй!” хэмээж, сан тус бүрийн түлхүүр, гэрч
тэмдэг, лац тэргүүтнийг зэргэмжээр их, багаар бидэрлүүлсэн бээр залуу
өгүүлрүүн: “Эцэг та амгалан суусаар атал хөвгүүн би гэрийн эзэн болох
зохисгүй!” хэмээсэн бээр худалдаачны ноён өгүүлрүүн: “Би ч хөвгүүн чамд
шүтсэн мөн тул чи юуны тул гэрийн эзэн эс болном?!” хэмээхэд, хөвгүүн
өгүүлрүүн: “Тийм болбоос эцгийн зарлигийг тасалж үл болох тул тэр мэт
болъё!" хэмээж, хэсэг зуур гэрийн эзэн болсон бээр тэр даруйд ч эд, эдэлбэр
ихээс их дэлгэрч, нутгийн хаан хийгээд дөрвөн зүгийн хаан бүгд ч буян лугаа
төгс тэр залуугийн дэргэд ирж, бишрэхүйгээр тахин үйлдэв. Тэгээд зүгийн
хаан бүхэн хийгээд нутгийн хаад зөвлөлдөж,: “Бидэнд эд эдэлбэр тэр төдий
үгүй ч нэрийг хаан хэмээн дуудах тул энэ буянтай залууд эд эдэлбэр нь
тэнгэр лүгээ сацуу ч хаан хэмээн эс дуудах нь зохисгүй тул үүнээс хойш
залууд хааны алдар соёрхоё!” хэмээлдэж, бүгдээр "Содном хаан” хэмээх
алдар соёрхов. Тэгээд залуу Содном хаан бээр өмнөх гэрийнхээ дэргэд
Хурмастын сайн орд харшаас ч үлэмж илүү мэт бөгөөд өндрөөрөө нэг бээр,
эн бүр нь нэг бээр таван зүйлийн их эрдэнээр бүтсэн хааны нэгэн орд харш
барив. Дотор тал бүхний нь их эрдэнэ ямагтаар дүүргэн, дараа нь дөрвөн
зүгийн хаад бээр сэтгэлд зохистой нэг, нэг ноёхноо хатан болгон өргөсөн
бээр тэднийг авч, хэсэг зуур хүслийн таван эрдмийг эдлэн үйлдэв. Дараа нь
залуу Содном хаан бээр өөрийн эцэг хэмээн алдаршсан худалдаачны ноён
Яндаг (сШуапдз 5 дгодз)-т: “Эцэг та амгалан суутугай! Би бээр дөрвөн зүгийн
хаан бүхнийг ч эрхэндээ хурааж, хаан төрийг номчлон тэтгэн үйлдье!”
хэмээсэн бээр эцэг худалдаачны ноён өгүүлрүүн: “Залуу Содном чиний
зарлигийн ачид шүтэж, өмнө нь ертөнцийн амгалан цог хотол чуулганыг алин
хүссэнээр эдлэхүй шалтгаан нөхцөл буй ч хойд насандаа хаана одохуй, энд
одохуй нот үгүй болохоор хойд насандаа ямар мэт болно оо хэмээн сэтгэж
амгалан суух үес үгүй боллоо” хэмээхэд, хаан бээр худалдаачны ноёнд
өгүүлрүүн: “Эцэг таны насны хэмжээ их болсон тул тэр мэт таалах чинь үнэн
ч тэрхэн төдийхнөөр тааллаа цөхөөн зохиох хэрэггүй. Эцэг та хойд лагшин
сүүдэртээ эдүгээгийн их эрдэнийн орд харшаас бүтсэн энэ мэтийн цогийн
эдлэн зохиох буюу? Үүнээс үлэмж сав, шимийн цог нэгнийг эдлэхийг дуршиж
байна уу?” хэмээн асуусан бээр эцэг хаан өгүүлрүүн: “Хаан хөвгүүн залуу
Содном чиний таван зүйл эрдэнээс бүтсэн энэ мэтийн орд харшнаас үлэмж
хотол чуулганы цог болсон нэгэн дээд, доод, зүг завсар алинд ч үгүй. Хэрвээ
тэр мэт нэгэн байваас түүнийг би хүсч байна аа” хэмээжүхүй. Агь нь
өгуүлрүүн: “Эдүгээ үүнээс ч үлэмж цог учрал хотол чуулгант орон газар олон
буй. Эцэг та тэр мэтэд дуршиж байваас би бээр энэ мэтийн оронд урин
залахуйд их хэцүү биш” хэмээсэн бээр Эцэг нь өгүүлрүүн: “Тийм болбоос энэ
сайн орд харшид эдүгээ өөрөө хүрэхийг хүсч байна” хэмээсэн бээр Хаан
залуу Содном нь Мижэддорж бурхан186-ы залуугийн намба төрх ямагтыг
86 Тө: запдз гдуаз пгн Ьзкуос! гс!о де. Мижодорж бурхан нь язгуурын таван бурхны нэг
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үзүүлсэн мөн болохоор "Тийм болбоос эдүгээ би тэр мэт болгоө!” хэмээн
зарлиглаж,
"Үнэхээр сонин гайхамшигт буян эрдэнээр
Үл бүтсэн шид бүтээл алин нэгэн буй
Үүний тулд миний хураасан сайн буянаар
Өөрийн эцгийн тааллыг төгсгөн үйлдэх болтугай!”
хэмээн зарлиглаж, эцгийн маш нарийн хийн сэтгэл мөн чанар ялгал
үгүй тэр ямагт хиргүй гэрэл цацарсан нэгэн цагаан а (а) үсгийн төрхөөр
эцгийн эсруагийн нүх187-нээс залуу хаан Содном өөрийн таалалд татаад, тэр
ямагтыг өөрийн таалал лугаа хамтад хольж, нэгэн агшнаа тэгш агуулан,
тэгээд жич бас өөрийн Эсруагийн үүднээс дээр номлосон а (а) мэт нэгний
байдлыг гаргаад, гараа сунган, атийх төдийн өнөд Мижэддорж бурхан
алинаа суухуй зүүн зүгийн Онбаргаавын шин188-д од харвахын төдийд очиж,
тэр орноо их эрдэнийн буман навч төгс лянхуан хүйсэнд тэнгэрийн хөвгүүн
Намдалдог (гпат дго! 1од) хэмээгчид хувилаад эснэв. Тэр цагт Мижэддорж
бурхны лагшнаас наран гийх мэт гэрлийн цацраг цацарч, лянхуан дээр
туссан бээр тэр даруйд лянхуа ам нээсний голоос тэнгэрийн хөвгүүн
Намдалдог гарч, Мижэддорж бурхныг мөргөн тойрч, өмнөтгөл одуулахын
үүднээс тахин үйлдвэй. Бурхан бээр ч тэр ямагтад ном номлосон бээр сэтгэл
нь цувралаас тийн гэтлэхүйг олжухуй. Тэр бүхэн нь худалдаачин Яндаг бээр
эцэг, эхээс орхигдсон өчүүхэн дорой тэр хөвгүүний гарын зураасыг шинжилж,
их буянтан хэмээн барьснаас болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ловон Даваадагба189 бээр:
“Хэн хүмүүн өөрийн эрхэнд орон, тохирон орших
Хэрвээ эдгээрийг барин эс үйлдвээс эл
Түргэнээ халилд унан бусдын эрхэнд ормуй
Түүний хойно нь алин бээр гаргамуй”
хэмээн зарлигласан мэт энэ мэтийн чөлөө учралын сайн шүтээнийг
олж, өөрт өөрийн эрх буй үед энэ мэт олсон хэргийг маш их хэмээн үзэж,
Мила Шадвидорж бээр:
"Хамаг мэдэгдэхүүнийг мэдэн, илт мэдэлтэй болох
Харшлах барилдлагыг эвсүүлсэн тэр ухаан
Хамаг үндсээ галдагч түлш түлээ мөн
Харин тиймээс дээдийн номыг бясалгаваас зохистой”
монголоор Мижэддорж хэмээн дуудна.
Тө: 1зИапдз ра’1Ьи да. Эсруагийн нүх нь толгойн үсний эргүүлэг
Тө: тпдоп раг Ьда’ ЬаЧ зЫпд. Илт гайхамшигт орон Мижэддцорж бурхны суух
а^иун орон хэмээсэн үг бөгөөд
Тө: г1а Ьа дгадз ра. Даваадагба нь Энэтхэгийн ум танжурбагийн тогтоосон тааллын
их ловон мэргэн номт. Тэрээр долдугаар зууны үед Энэтхэгийн өмнө зүгт нэгэн
бярманы хөвүүн болон эснэсэн. Тойн болоод Нагаржунайгийн төв үзлийн шашдир
тэргүүтнийг судлан гүн ухаанд нэвтэрч Налиндра хийдийн хамбын ширээнд суужээ.
“Төв үзлийн шүн тод үг”, “Төв үзэлд орохуй" тэргүүтэн олон судар зохиож, Бурхны
шашныг тэтгээд ум танжурбагийн ёс журмыг тогтоожээ.
ю
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хэмээн зарлигласан мэт өөрөө анхааран эс аваад, бусдад номлохыг
хүссэн мэргэн нь мэргэдийн зүйл тооны олон хуран үймцээний төдий талбиж,

өөрөө бээр алин мэдэхүй бүгдийг өөрийн сэтгэлийг номхотгохын арга
ямагтад үзэж; өдөр, шөнөд урьд, хойд мөч (Шип)-ийн ялгал үгүй буяны багш
садан Жан-А их эрдэнэ Цүлтимварын намтар мэт эдүгээ ганцхан удаа олсон
энэ шүтээнд магадтай ариун зүрхэн нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас чөлөө учралын хэрэг ихийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 125. Нэгэн гэрийн эзэн бээр сувдыг шим авахуулагч үнэт
эрдэнэ хэмээн худалдан авч, урт наслан, удаан жаргасан нь
Урьд нэгэн хүмүүн 1000 алтан зоос авч бодитой далай биш элдэв их
эрдэнэ гардаг далайн нэгэн салбараас их эрдэнэ авахаар очжээ. Тэндээс их
эрдэнэ авахад их далай мэт онгоц илгээж авах шалтгаан үгүй. Тэр далайн
захад усанд одсон ч живэн үл үхэх баатар идтэн олон буй тул тэд усанд
одож, их эрдэнийг авдаг буй. Тэр ч усан дотуур явж их эрдэнийг авах бүрт

1000 алтан зоос авах хэрэгтэй буй. Усан дотор буй элс, чулуу бүхэн ч их
эрдэнэ ямагтад байдаг буй. Гэвч тэдгээрээс сайн, муу элдэв зүйл (эрдэнэ)
гарах ба худалдаачид их эрдэнэ авахаар одохуйд тэд эрдэнэ өгөлцөж,
авалцах бүрт их эрдэнэ сайн муу алин гарсан ч 100 алтан зоос өгөх хууль
цааз гаржухуй.

Тэгээд тэдгээр хүмүүс ус уруу явж, агшин бүрт их эрдэнийн сайн, мууг
сонгох шалтгаан үгүй элс, чулуу алин гарт тааралдсан нэгнийг аваад, гар
хоосон үгүй магадтайяа их эрдэнэ нэгнийг авч, тэр даруйд эргэн ирэхийн
цагт худалдаачин тус бүрийн буяны эрхээр заримд нь бодитой зэндмэнэ их
эрдэнэ олддог.

Заримд нь очир алмаас хийгээд сувд тэргүүтэн хийгээд зарим нь алт,
мөнгө тэргүүтэн үнэ багатай бусад эрдэнийг олдог тул худалдаачин хүмүүн
Барцоо (Ъаг гп^зИо) хэмээгч тэр бээр ч өмнө номлосон 1000 алтан зоосоо авч
Далайн хөвөөний нэгэн хүмүүнд өгөөд, ус руу их эрдэнэ авахуулахаар
илгээсэн бээр тэр усчин хүмүүн баруун, зүүн хоёр гартаа тус бүрийн үнэ нь
4000 лан алтан зоосны үнэтэй бодитой хоёр сувд авчирч Барцоод тушаажээ.
Тэгээд тэр Барцоо бээр тэр хоёр сувдыг авч, нутагтаа эргэн очоод
бусдад худалдахдаа үнэ ихтэйг нь үл мэдээд, 500 алтан зооснооос илүү
үнээр худалдан авагч үл гарсан тул хэсэг зуур хүлээн суув. Тэгээд Барцоо
хэмээгч тэр хүмүүн бээр өмнө нь далайд хөвөөний эрдэнэ шинжихдээ мэргэн
хүмүүсээр шинжпүүлэхэд "Үнийг нь дөрвөн мянган лан мөнгө болно хэмээн
хэлсэн ч нутгийн хүмүүс тийм үнэ өгсөнгүй. “Хэрвээ худалдан авагч эс
°лдвоос надад өөр худалдах зүйл байхгүй амьжиргаа ч тасрах тул ямар ч
гэсэн худалдья!” хэмээн сэтгээд нэгэн дэлгүүрт очиж, нэг худалдаачинд
Үзүүлэхэд, тэр хүмүүн бээр тэр хоёр сувдыг эрдэнэ хэмээн мэдэж, "Энэ ямар
Үнэтэй юм бэ?” хэмээн асууваас, тэр хүмүүн “Тус бүрийг нь дөрвөн мянган
лангаар зарна” хэмээхэд, тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Тийм бол чиний хэлснээр
болъё" хэмээж, 8000 лан мөнгөөөр авжухуй. Тэгээд тэр хоёр сувдыг хэсэг
ео
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зуур их эрдэнийн хуурцагт хийж талбивай. Тэр цагт худалдан авагч тэр
хүмүүн хийгээд түүний эхнэр хоёул 100 нас хүрч ихэд өтөл болсон тул тэр
хүмүүн бээр нэгэн цагт саран тэргэлийн цагаан зүгийн сайн өдөр тэр нутгийн
адагт найман гишүүн лүгээ төгс усаар дүүрсэн нэгэн угаалын сайн цөөрөм
буй тул тэнд гэрийн эзэн эр, эм хоёр хөгшин тус бүрийн өмсөх сайн хувцас,
чимгээ авч хүрэв.
Тэгээд угаалын цөөрөмд хүрэнгүүт хоёул бүрэн биеэ сайтар угаагаад,
өмнөх хоёр сувдаа чулуун дээр талхалж нүдээд, эр, эм хоёул ижил тэнцуү
хувааж, бүхлээр залгисан ба тэр даруйд шим авахуулагч тэр их эрдэнийн
хүчээр хоёулаа арван зургаан насны идэр залуу, үзэсгэлэн төгс сэтгэлд
зохистой тэнгэрийн лагшны байдалтан болж хувираад; эр, эм хоёр өөр,
өөрийн сайн хувцсаа өмсөж, гэртээ ирэхэд; зарц, шивэгчин нүгүүд бээр тэр
хоёрын биеийн нь талаас гэрийн эзэн эр, эм хоёр хэмээн эс мэдэж;
сэтгэлийн үйлийг үйлдэхийн үүднээс тэр хоёрыг мөн хэмээн мэдэж онц
гайхамшигтай болцгоов. Тэгээд тэр орны хүмүүн бүгд тэр мэт мэдэж, тэр
хоёрын сайн биеийн хүчээр бүгд хурж, баясахуй сэтгэлээр сэтгэлд зохистой
элдэв эдийг өгч, өргөл хүндлэлийг үйлдэн, нутгийн хаан бээр ч цаг, цагт сайн
бэлэг өгч сайшаавай. Тэр мэт эдэлбэр хийгээд сайн биеийн цогийг олон
жилийн турш эдлэв. Тэгээд тэр гэрийн эзэн бээр сувд их эрдэнэ ямагтыг шим
авахуулахуй их үнэтэй эд хэмээн мэдсэнээс болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Итгэл Лүдэв бээр:
“Алимад нэгэн эрдэнэ бидэрлэсэн алтан савыг
Ариун бус муу бөөлжсөөр угаагч хүмүүнээс
Хэрвээ хүмүүний биед төрж хилэнцүүдийг
Хийгч тэр хүмүүн хэтэрхий их мунхаг болмуй"
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэтийн их эрдэнэ зуун бумын нэг хувь
төдийг нь ч үүдгэх үгүй чөлөө учралын энэ мэт сайн шүтээнийг олж, гурван
үүдний буянд үл орон, энэ насны үзэгдлийн дайсныг номхотгох, ерөндөгийг
тэтгэх тэргүүтэн хэрэггүй үйл ямагтаар цагийг нөгчөөн үйлдэгч нар нь
худалдаачин их эрдэнийн тивд одож, алин хүссэнийг өршөөхүй эрдэнэ алин
хүссэнээр авах шалтгаан буй ч тэдгээрийн алиныг ч авал үгүй жич буцан гар
хоосон ирэх мэт
Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
“Орчлонгийн хотол чуулганыг төөрөгдөл хэмээн зарлигласан ч
Олз өчүүхэн энэ насны амгалан, баялагт шунаж
Өнгөт ертөнцийн өвгөний оюуны бурантагаас эс урвагч
Өндөр язгуурын гэтлэхүй сайн мөрөөс хагацмуй”
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, үүнээс хойшид өөрийн
үндсийг номоор огоот судлаад үлдсэн насыг их хэрэгтэй болгон үйлдэх
хэрэгтэй мөн болой. Жич бас чөлөө учралын хэрэг ихийг санах хэрэгтэй нь
үлгэрлэвээс:
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§ 126. Нэгэн хүмүүн мөнгөн гөхтэй цалмыг Доёдшагба
Жанрайсигийн илгээсэн шидэт эд хэмээн шүтэж, хамаг хэргээ
бүтээсэн нь
Урьд Доёдшагба Жанрайсиг (боп уоб гИадз ра зруап газ д^дз) таван
гол нөхдийг ядам болгогч нэгэн хүмүун өөр нэг нутагт хүмүүнд тус хүргэхээр
хүрсэн бээр нэг их мөрний захад 5000 мөнгөн утас сүлжиж хийсэн, хүнд
мөнгөн гөхтэй нэгэн цалам олж, тэр хүмүүн ийн сэтгэрүүн: “Энэ нь миний
ядам болгогч Их өршөөн нигүүлсэгчийн мутрын тэмдэг мөн амуй. Хутагт Их
өршөөн нигүүлсэгч бээр надад шид бүтээлийг хайрлав” хэмээн бодож, өмнө
нь Норсонгийн онол өгүүлэл (пог Ьгапд д| Цодз Ьдос1)-ийг уншиж судалсан
тул түүний дотор Банлэвжан (зрапд 1еЬ сап) гөрөөчний хэргийг бүтээгч
цалмаар гинарийн сэтгэл булаагч охин тэргүүтэн алинаа хаясан ч барьж
чадсан хэмээн номлосоноор жишээд, “Миний олсон энэ цалам нь ч хэрэг
бүтээгч эрдэнийн цалам мөн" хэмээн баттай боджээ. “Тийм боловч одоо нэг
шинжих хэрэгтэй" хэмээн сэтгээд, шадар ойр нэгэн их мөрөн буйн дотор
мөнгөн гөх зүүсэн цалмаа орхижээ. Мөнгө хүнд тул усан дотор живэн оджээ.
Өмнө нь хуврагийн их хоёр аймгийн бихар хийд өөр, зуураа шадар ойр
баидаг ба хоёр аймаг өөр зуураа их уригнадаг аж. Зүүн зүгийн аймагт Замбуу
мөрний алтаар бүтээсэн нэг хүлс буй. Түүнийг баруун аймгийн нэгэн залуу
хувраг хулгайлаад түүнээ хажуугийн усанд хаяж, алт хүнд тул бусад зүйлд
туугдан үл авагдах тул тэндээ чулуун дотор тогтсон байв.

Алтан хүлсний матигар бариулд цаламны үзүүрт буй мөнгөн гөх орж,
тэгээд дээш татахад алтан хүлс тэр хоёр өөр зуураа барилдсан тул их хүнд
болж татан гаргахад өчүүхэн хэцүү болжухуй. Чингээд дээш алгуураар
татсан бээр их эрдэнээр бидэрлэн хээлсэн алтан хүлс гарч иржээ.

Тэр гэнэн ч маш их баярлаж, “Энэ нь Хутагт бээр шид бүтээл болгон
хайрласан хэрэг бүтээгч эрдэнийн цалам бодитой мөн буй. Усанд ганцхан
талбисан бэр Замбуу мөрний алтаар бүтээн олон чимгээр бидэрлэсэн
ертөнцөд ховорхон энэ мэт нэгэн алтан хүлс олдлоо” хэмээн сэтгэж, цалам,
хүлс хоёроо авч өөрийн нутагтаа буцав.
Тэгээд мөнгөн гөхт мянган утаст цалмаа “Хэрэг бүтээгч эрдэнийн
Цалам" хэмээн танин барьж, нэгэн хуурцагт хийж, Хутагт Доёдшагбын нэгэн
адистидтай лагшин хөрөг буйн лагшны өмнө талбиж, тахил өргөн залбирал
талбин үйлдвэй. Чингээд алтан хүлсээ хайлж хоёр хэсэг болгоод, нэгээр нь
Хутагт хийгээд хэргийг бүтээгч цалам хоёрт өргөхөөр зориулж, элдэв чимэгт
алтан цөгц хийж, зул өргөвэй. Нэг хэсгийг нь таваар болгож олон алтан зоос
°лж, тэр гонь ядуу гэнэн их баян болжухуй. Дараа нь түүний нөхөр өөр нэг
гэнэн бээр түүнийг баян болсныг мэдэж, “Тэр мэт их эд эдэлбэртэй болсон
нь юунаас болов оо?" хэмээн асуухад, тэр бээр өгүүлрүүн: “Би үргэлж Хутагт
Доөдшагбад залбирал талбисан тул Хутагт бээр шид бүтээл болгон хэргийг
бүтээгч нэгэн цалам хайрласан ба түүнийг хаана хаясан төдийхнөөр их хэрэг
бүтээх тул би олсон даруйдаа усанд хаясан бээр нэг алтан хүлс олсоноос
болвой” хэмээжээ. Тэр гэнэн үргэлж үнэн өгүүлэх тул тэр нөхөр нь ч
Магадтай үнэн" хэмээн сэтгэж, сэтгэл итгэмжлээд, “Тийм болбоос нөхөр
ео
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чиний олсон энэ хэрэг бүтээгч цалмыг би ганцхан удаа үзэхийг хүсч буй тул
үзүүлэн зохиотугай!” хэмээв. Гэнэн ч хуурцгийн амыг сөхөж үзүүлсэн бээр
тэр нөхөр нь “Гэнэнгийн хэлсэнчлэн энэ нь хэрэг бүтээгч эрдэнийн цалам
магадтай мөн байна” хэмээн сэтгэж, тэргүүнээр мөргөөд залбирлыг олонтаа
талбиж, нөгөө гэнэнд: “Нөхөр чиний хэрэг бүтээгч эрдэнийн энэ цалмыг би
ганцхан удаа бусдад хаяж баяжмаар байна" хэмээжээ.
Гэнэн бээр ч: “Ганцхан удаа юм бол болноо" хэмээв. Тэгээд тэр гэнэн
гурван давхарт суудаг тул тэр нөхрийнхөө ойрхон байх нэгэн сэхээвчнээс
доош тэр цалмаа талбив. Доод талд нь нэгэн баян айлын сайн чимгээ
бидэрлүүлэн чимсэн эхнэр толгойгоо угааж, хамаг эрдэнийн сайн чимгээ
хажуу талын хананд түшээтэй бэрээнд өлгөөд, дотор идэж уухаар буцан
ирэх хооронд тэдгээр чимгүүд нь сэхээвчний доор байсан тул нүдээр
харалгүй доош хаясан нөгөө гөх нь чимгүүдийн оосорт орж, дээш татахуйд
гэрийн эзний эхнэрийн бүх чимгүүд дээш татагдан ирж, нөхөр гэнэн нь ч:
“Тэр нь хэрэг бүтээгч эрдэнийн цалмын хүч” хэмээн баярлаад, гэнэнд
талархаж хүргэж гэртээ харивай.
Түүний дараа гэрийн эзний эхнэр идээ ундаагаа идэж дуусаад чимгээ
авахаар ирж, тэдгээр нь нэг ч үгүй болсныг үзээд, тэр даруйд гэрийн эзнийг
дуудвай. Гэрийн эзэн ирж бидэрсэн бээр нэг ч чимэг олсонгүй. Дээр давхар
өндөр тул хэн ч авч үл чадна, доороос өөр хэн ч ирээгүй тул авсан хүмүүн
үгүй болж олонх бээр: “Хэрээ авсан юм болов уу?, эсвэл хүмүүн бус нэгэн
бээр авсан байна” хэмээн сэтгэж, гэнэн авсан хэмээн өчүүхэн ч
сэжиглэсэнгүй. Тэгээд тэр нөхөр бээр ч эхнэртээ “Гэнэнд залбирал талбисан
төдийхнөөр хэрэг бүтээгч онц гайхамшигтай эрдэнийн цалам буй” хэмээсэн
бээр тэр дам яриа нэгнээс хоёрд дамжаад, нутгийн бүх хүмүүн бээр хэрэг
бүтээгч эрдэнийн цалам буй хэмээн алдаршиж, бүх хүмүүс тэр эрдэнийн
цалам буй хуурцгийг тахин, өргөлийн элдэв эдийг гэнэнгийн дэргэд хүргэн
үйлдэв. Тэгээд нутгийн хүмүүн бүгд бээр тэр цалмыг хэрэг бүтээгч эрдэнийн
цалам хэмээн бодитой барьж, үл хүсэхүй алин болсон ч тэр ямагтад тахил
өргөн, залбирал талбисан бээр юу санасан хэрэг бүхэн нь бүтээд, балгасын
хүмүүн бүр амгалан, жаргалангийн цогийг насад үйлдэх нэгэн болжухуй. Тэр
бүхэн ч тэр гэнэн бээр таван зүйлийн утаст тэр цалмыг хэрэг бүтээгч цалам
хэмээн бариснаас болсон мөн ажгуу.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ловон Зандрагомий190*бээр:
“Алимад нэгэн олбол, төрөхийн далайн эцэст гарган
Асар дээд бодийн хөрөнгийг буянд талбин үйлдэгч
Сэтгэлчлэн бүтээх эрдэнээс ч үлэмж эрдэм төгс
Сайх хүмүүний биеийг олж, үргүй бүү өнгөрүүл!”
хэмээн зарлигласан мэт хүссэн хэрэг бүхнийг хур мэт буулгах
зэндмэнэ их эрдэнэ тэр ч тэнгэр хийгээд хүмүүний орон алинд ч олохуйд
бэрх ба хэрвээ тэр мэтийг олсон ч түүнд залбирал талбиваас энэ насны
190 Са: сапёгадоггп. Зандрагомий нь манай тооллын долдугаар зууны үед амьдарч
байсан Энэтхэгийн номт мэргэн бөгөөд түүнийг бас увш Даваа гэнэ.

ю 226 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

хэрэг бүтэх ба зовлонг арилгахуй төдийгөөс бус хойд насны хэрэг алиныг ч
бодитой бүтээж үл чадна. Энэ мэтийн чөлөө учралын сайн шүтээн нэгнийг
олвол тэр байтугай өөрийн талаас мөрийг анхааран авч хичээвээс өөр,
бусад хамаг амьтны хэргийг эцэст хүргэх туулсан бурхны хутгийг ч төвөггүй
амар хялбар бүтээж чадахуй ба үүнээс бусад нь 6 зүйл амьтан алины
шутээнд тэр мэтийг бодитой бүтээж үл чадахаар үл барам адагтаа номын
дуу төдийг ч сонсоход бэрх тул Хамгийг айлдагч богд бээр:
"Яасан гайхамшиг! Чөлөөг олсон нь сайн хувь
Ялгуусны шашинтай золгосон нь эрхэм сайн
Өнөө их хэргийг бүтээгч хүмүүний биеийг
Өдөржин, шөнөжин бүхнээ хэрэг болгон үйлд!”
хэмээн зарлигласан мэт сонсох, санахаас хагацал үгүй бясалгахуй
дияанд шүтэж, төрөлхтөний юун буй ид хаваар чөлөөтэй шүтээнээр өдөр,
шөнө бүхнээ зүрхэн шимийг ёсчлон үйлдэх болой.
(2а2с) Гуравдугаарт, чөлөө учралыг олох бэрхийг санахад гурав.
(2а2с1) Учир шалтгааны үүднээс олохуйд бэрхийг санах
(2а2с2) Үр буюу мөн чанарын үүднээс олохуйд бэрхийг санах
(2а2сЗ) Үлгэрийн үүднээс олохуйд бэрхийг санах

(2а2с1) Учир шалтгааны үүднээс
Анхдугаарт, ловон Даваадагба бээр:
.. .

„

олохуйд

бэрхийг

санах
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Ангид төрөгч нүгүүд хиигээд зарлигаас төрсөн
Аяндаа бүтсэн бодисадва192-д өөр ямагтыг магадлагч нугууд
Ялгуусаны агь нугуудын магад сайн193 хутаг хийгээд
Илт өндөр 194 -ийн шалтгаан нь шагшаабадаас бус үгүй” хэмээн
зарлигласан мэт ер амгалан амьтны шүтээн төдий нэгнийг олохуйд жич
элдэв шагшаабадыг сахих хэрэгтэй.
Нэн ялангуяа чөлөө учралын 18 ном төгс бэлгэ чанар гүйцсэн нэгэн
шүтээнийг олохуйд ариун шагшаабадаар суурь болгон өглөг тэргүүтнээр
нөхөр хийж, хир үгүй ерөөлөөр завсар барилдуулах хэрэгтэй.
Гол барих шалтгаант шагшаабад нь арван хар нүглийг тэвчсэн
шагшаабад мөн болохоор түүнийг ариун болгохуйд арван хар нүглийг танин
барьж, сайтар тэвчих хэрэгтэй ба арван хар нүглийг танин мэдэх нь их хэцүү
ба хэрвээ тэр мэт танин мэдсэн ч тэднийг огоот тэвчих байтугай хэдэн

Тө: дзипд зкуез. Зарлигаас төрсөн нь шарвааг

2 Тө: гапд Ьуапд сЬиЬ. Аяндаа бүтсэн бодисадва нь брадэгбуда
3 Тө: пдез раг 1өдз. Магад сайн нь тонилох буюу нирваан, бүхнийг айлдагчийн хутаг
194 Тө: тпдоп т 1Ьо. Илт өндөр нь амар заяа бөгөөд тэнгэр, хүмүүний хутаг
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зүйлийг ч тэвчигч их чухаг болохоор үр чөлөө учралыг олсон ч сансрын
хязгаар төдийд үзэгдэх мөн буй.
Тэр ч ловон Пагбалха195 бээр:
“Дийлэнх олон хүмүүн нүгүүд нь
Дээд бус зүгийг огоот баригч
Учир иймд ангид тонилогч нугууд
Олонхдоо магад муу заяанд одмуй”
хэмээн зарлигласан мэт би хийгээд надтай адил бид ангид төрөлхтөн
олонх нь сайн заяанд төрөхүй учир шалтгаан болсон шагшаабад тэргүүтэн
буяныг шинээр үл хураахаар үл барам эдүгээ өдөр бүр агшин бүрт муу
заяанд төрүүлэхүй шалтгаан хилэнц их хатуу хүчтэй арван муу заяаг
хэмжээлшгүй хураан үйлдсэнээр ловон Чойдог бээр:
“Учир шалтгаанд өвөрчлөн ямагт нэгэн буй
Үгүйгээс үл болмуй үртэн мөн амуй
Өөр номд үл дулдуйдах мөний тул
Өвөрчлөн тэр мөн хэмээн өгүүлмүй"
хэмээн зарлигласан мэт сайн, муу үр бүхэн сайн, муу шалтгаанд
хамаарах тул муу заяа ямагтад төрөхөөс сайн заяанд төрж үл болох бээр
хожим нь тэр мэт чөлөө учралыг олох бэрхийг сайтар мэдэж, эдүгээ нэгэн
удаа олдсон энэ цагт магадтайяа зүрхэн шимийг ёсчлон авах мөн болой. Тэр
ч “Судар”-аас:
"Шагшаабадаар адгуусан хийгээд олон амьтны мөн чанар ба
Самуун найман чөлөөгүйг тэвчсэн бээр насад чөлөөг олмуй”
хэмээн зарлигласан мэт арван хар нүглийг тэвчих ариун нэгэн
шагшаабадыг сахихуйд шүтэж, 8 чөлөөгүйгээс хагацсан 8 чөлөөг олсон ч
хариу хийгээд тийн боловсролыг үл эгээрсэн өглөг; халуун, хүйтэн хийгээд
өлсөх, ундаасахуй тэргүүтэн номын тулд хатуужлыг эдлэн чадахуй тэвчээр;
анх буяны үйлд дуршихуй; тэндээс эцэст хүрсэн хичээнгүй; буяны алин үйлд
орсон ч сэтгэлийн зоригдохуунд илэрхийеэ маш тодорхой оршигч самади;
авч, огоорохын оронд тус тус шинжлэхүй билиг тэргүүтнээр нөхөрлөсөн
нэгэн үл гарваас өөр, бусдад дулдуйдсан арван барилдлагыг үл олсон бээр
ном номлооч лам хийгээд номлогдохуун ном хийгээд түүнийг анхааран аваач
ариун явдалт нөхөр ба номыг анхааран аваач өөрт хурахуй дөрвөн зүйл
өвчин хийгээд ад, тотгор тэргүүтний хорлол үгүй номыг бүтээхэд үйлийн
шалтгаанд хүрэхүй; ном бүтээх нөхцөл идээ, хувцас тэргүүтнээр доройтож,
номыг ёсчлон үйлдэж үл чадах тул номыг ариунаар бүтээхэд үндэс суурь
арван хар нүглийг тэвчсэн ариун шагшаабадыг сахихуйд шүтэж, чөлөөгүй
найм лугаа хагацсан чөлөөт наймыг олох хэрэгтэйгээр үл барам өглөг
тэргүүтэн үлдсэн таваар нөхөрлөн үйлдэх тэргүүтэнд шүтэж, арван доройтол
Тө. рЬадз ра 1Иа. Пагбалха буюу Аръяандэва нь Ловон Нагаржунайгийн шавь
бөгөөд номын яруу алдар нь Энэтхэг даяар түгсэн их ловон билээ. Тэр бээр “Төв үзэл
дөрвөн зуут тэргүүтнийг зохиож, Нагаржунайн зохиолуудад их тайлбар хийжээ.
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лугаа хагацсан арван барилдлагыг ч магадлахуйг олох хэрэгтэй тул
шалтгаан нөхцөл шагшаабад төдийхнөөр үл барам өглөг тэргүүтэн үлдсэн
нүгүүдийг ч бүтээгч их чухаг болохоор үр, чөлөө учрал хоёулын тоо гүйцсэн
бэлгэ чанар төгс шүтээнтэн ч тэр төдийд барагдах тул Шивалха бээр:
“Энэ чөлөө учрал нь маш олохуй бэрх
Эрхэм төрөлтний тус бүтээхийг олсон цагт
Хэрвээ алгасарч үүний тусыг эс бүтээвээс
Хэт хойддоо ариун барилдлага хаанаас болох”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ сайн завшааны эрхээр чөлөө учралын
тоо гүйцсэн энэ мэт сайн шүтээн ганц удаа төдийхөн олдсон энэ үед энэ

насны үзэгдлийн ертөнцийн найман ном тэргүүтний эрхэнд одуулал үгүй
хойд насанд хэрэгтэй хэргийг туурвихуй ариун нэгэн зүрхэн шимийг авах эс
болбоос хойд нас нугуудад чөлөө учралын бодитой шүтээнийг олох нь
байтугай чөлөө учрал хэмээхийн алдар төдийхнийг ч сонсохуйяа бэрх
болохоор тэр мэт олохуй бэрх ёсыг сайтар санаж, эдүгээ тэр мэт олсон үед
зүрхний хэргийн эцэс мухар гурван үрийн хутаг түүнийг өөр, бусад амьтны
тусад ёсчлон бүтээх хэрэгтэй мөн буй.
Хэрвээ тэр мэт үл бүтээвэл үйлийн эрхээр насан егүүдпэхүй хэрэгтэй
нэгэн болсон ч орчлонд орчихуй нас үес бүхнээ ч чөлөө учралын шүтээн
бүрэлдэхүй гурван шалтгаан үүнээ адаглахад зүүднээс нааш ч хичээх
хэрэгтэй мөн буй.
Тэр ч “Судрын аймаг их эрдэнэ (тбо зс!е пп ро сЬе)”-ээс:
“Хүй ном бүгд шалтгаан нөхцөлчлан болой
Хүслийн үндэснээ маш орогнох хэрэгтэй
Алин бээр ерөөл ямар мэтийг талбиваас
Ашидын үр нь тэр мэт болох амуй”
хэмэн зарлигласан мэт үндэс болсон шагшаабадад шүтэж, чөлөө
учралын өөрийн мөн чанар хийгээд өглөг тэргүүтэн үлдсэн нүгүүдээр
нөхөрлөж үйлдэхүйд шүтэж, чөлөө учралын ялгамжтай бусад ном нугуудыг
сайтар гүйцээн жич сэтгэлийн дээрээс энэ нас хийгээд хойд нас төдийхөнд
хэргийг эгээрэгч орчлонгийн хотол чуулганд тачаахуй хийгээд шадар ойрын
нирваан төдийхний хэргийг эгээрэхүй өөрийн хэргийг сэтгэлдээ бодох
тэргүүтний хирээр халдварлаагүй ариун ерөөлөөр завсар барилдуулаад, тэр
ямагтаар сайтар барихуй нэгэн эс болбоос Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
“Судар, дандрын шүнд сонсох, санахаар оршсон ч
Шүлэнхийтэн мэргэний алдрын тухайтайд сургуулиа тасалж
х УУДУУгүй утгыг гартаа авах гагц ч цаггүй сууваас
Хойдын тустай бурхны ном лугаа хагацмуй”
хэмээн зарлигласан мэт анхан номд баясахуй бишрэл хийгээд түүний
Дараа номын эрдмийг үзэхүй сүсэг ба түүний хойно номд хэргийг эгээрэгч
Дуршил тэргүүтэн үл төрөхүй ба хэрвээ өчүүхэн төдий төрсөн ч ертөнцийн 8
ном хийгээд өөрийн хэрэгт сэтгэн бодох тэргүүтний эрхэнд одож, юу
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үйлдсэнийг өөр ямагтын хэрэгт зориулахаас бус бусад амьтанд туслахын үес
өчүүхэн төдий ч үл ирэх болохоор Ялгуусан өөр ямагт бээр:
“Зүйрлэвээс, зарим төрөлхтнүүд үрийн тухайтайд
Жүрж тарихуйд арвайн тухайд бус ч
Жүржийг олохуйд их хичээвээс л
Жүржийн оронд арвайн цогц гарах мэт.
Бүр түүнчлэн судлахыг хүссэн үрийг хүсэхийн тухайд
Буяныг бүтээхэд эд эдэлбэрийн тухайд бус ч
Арвайн цогц гарсан лугаа адилхан бээр
Анхааран эс хичээсэнчлэн хүмүүний эдэлбэр бүтэх
Урт насыг нь сайтар олсон хийгээд
Учир шалтгаант номчлон ариун орныг олох буюу
Саатуулагч гэм үгүй болсон амьтан
Санасан хэргээ насад төгсгөн үйлдэх”
хэмээн зарлигласан мэт энэ насанд тачаал үгүй хойд насанд хэрэгтэй
номыг тусад эгээрвээс хойд насны хэрэг бүтэхээр үл барам энэ насны хэрэг
бүгд ч дашрамд нь бүтэх зохистой буй. Түүнчлэн хамгийг айлдагчийн хутгийн
хэрэгт эгээрвээс дашрамд нь нирвааны хутгийг ч амар хялбар олох болмуй.
Жич бас “Тийн тайлбар”197-аас:
“Өрөөлийн хэргийг даган жишихүй нь
Өөрийг санасан хэргийг тодруулан үйлдэх"
хэмээн зарлигласан мэт бусад амьтан ямагтын хэргийг сэтгэлдээ
санаваас дашрамд өөрийн хэрэг ч огоот төгсөхүй болно.
Жич бас “Судар"-аас :
“Амьтан бүхний буян дүүрвээс л
Аливаа цогт хэдий чинээг огоот барих
Төдий тоотон бодийн сэтгэлтэн бээр
Түүнчлэн бодийн сэтгэлээс ариухан гармуй.
Бодийн сэтгэлийн эрдэм нүгүүд дүүрвээс л
Бас тэр тоот дээдийн номыг барьсан бээр
Буянтан нугууд нь хэтэрхий үлэмж ээ.
Бодитойяа дээд ном барьсан тус эрдмийг
Бурхан бүхнээр өгүүлэн үйлдсэн ч
Бултын хязгаарт хүрсэн нь бус болой"
хэмээсэн ба Хамгийг айлдагч богд бээр ч:
“Ялгуусны агийн ерөөл Ганга мөрөн нүгүүд
Яруу дээд ном баригчийн ерөөлийн далайд
Шуугин цутгадаг хэмээн зарлигласны тул
197 *^Ө'

^а гап9 ПУИ- Ялгуусан өөр ямагт нь бурхан Шагьяамүни
Тө: гпапл дгек “Тийн тайлбар" нь ловон Даваадагбын туурвисан гүн ухааны гол
шүн
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Сайн буяны чуулган хэдий тоот хурсныг
Шагьяагийн Чадагчийн шашныг дэлгэрүүлэхэд
зориулмуй”
хэмээн зарлигласан мэт ер нь нас үес бүхнээ амьтан бүхний хэрэгт
дээдийн ном лугаа золгохуй ба тэр Богд бээр:
“Анхан түрүүнд сонсох хийгээд санах бээр гүтгэн баримлахыг тасла!
Ахиулан дараа нь сонсох, санахын гүтгэн баримлахыг таслахчилан
Аглаг оронд одоод бясалгаваас хэрэг тустай болой”
хэмээн зарлигласан мэт анх ламын дэргэд сонсон, санаснаар буруу
гүтгэлэг тэргүүтнийг таслаад, түүний хойно аглаг оронд бясалгаснаар нэгэн
үзүүрт сэтгэлээр анхааран авахуй ариун ерөөл үргэлж тасралтгүй талбиж,
хүчтэний тэр ерөөл ямагтаар өөрийн сэтгэлийн үндсийг огоот барих
хэрэгтэй.
Тэр мэт болбоос хир үгүй ерөөлөөр завсар барилдахуй тэр гарах мөн ч
тэр нь урьд хоёроос их дээд хатуу мөний тул тэр гурван учир шалтгаан дутуу
үгүй бүрэн гүйцэд нэгнийг бүтээгч өдрийн од лугаа адил тул үр чөлөө
учралын тоо гүйцсэн шүтээн ч түүн лүгээ адил мөн болой.
Түүнд бусад нугууд өгүүлрүүн “Энэ нь зохистой бус” хэмээсэн бөлгөө.
Эдүгээ Лхасын эр, эм төрөлхтөн нүгүүд Хоёр Жо Шаг198 тэргүүтний лагшин
хөргийн өмнө хойд насандаа баялаг эцэг, эхийн хөвгүүн болон төрж, чөлөө
учралт хүмүүний биеийг олох хийгээд тэр ч лам, бурхан хийгээд дээдийн ном
лугаа золгож, амьтан болгоныг орчлонгоос гэтлэхийн ерөөлийг талбигч олон
үзэгддэгийн тухайд хэмээвээс гэм үгүй болой.
Ерөөлийн мөн чанарыг үгээр өгүүлэхүй төдий бус дотоод мэдлийн
дээр агуулах хэрэгтэй. Тэр нь ерөөлийн үг буюу ерөөлийн хөрөг дүрс
төдийхнөөр үл барам үгийн утга хийгээд санаа барилдлага харшлан, өөрийн
үгийг ч өмнө, хойно харшлах мэт үзэгддэг болохоор нүдээ сайтар аньж, яруу
эгшгийн үүднээс өгүүлсэн ч тэр нь ерөөлийн бэлгэ чанар хийгээд ариун
ерөөл бус. Учир шалтгаан алины тулд хэмээвээс тэр ерөөл бэлгэ чанартай
хийгээд ариун нэгэн мөн болбоос үг лүгээ даган зохилдож, хойдод ямар мэт
ерөөсөн мэт эдүгээ чөлөө учралын сайн шүтээнийг олж, ном бүтээхийн
гадна, дотны харшлах шалтгаан даяар лугаа хагацан, зохилдох шалтгаан
даяар гүйцэж, алин хүслээр анхааран авахуй болохуй энэ үед тэр мэт
анхааран авах хэрэгтэй. Тэр мэт анхааран эс авбаас олонх нь номтой
учирсан даруйд өдөржин, шөнөжин хилэнц ямагтыг эдлэхийн тулд болой.
Эдүгээ тэр мэт анхааран аван, хойд насандаа ч үнэн сэтгэлээсээ тэр
мэт анхааран авахын ерөөсөн нүгүүд сайн ерөөл мөн ч эдүгээ гадна, дотны
нөхцөл алины үүднээс ч тэр мэт алин хүссэн бээр анхааран авах шалтгаан

198 Тө: зак дпу15. Хоёр Жо Шаг нь Лхасын их, бага хоёр Жово Шагьяамүни бурхан
монголчууд Зуу бурхан хэмээмүй.

ю 231 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

буй үед өчүүхэн төдий ч анхааран үл авахуйд хойд насанд тэр мэт анхааран
авахын ерөөл нүгүүд нь зургийн зул лугаа адилхан хэрэггүй мөн болой.
Тэр ч шагшаабад байсан ч өглөг тэргүүтний нөхөр лүгээ хир үгүй
ерөөлийн завсар барилдуулахуй үгүй бол бид мэтийн ядуус доорд язгуурт
төрж, хойд номыг бүтээхүй нөхцлийн эдэлбэрээр гутахаар үл барам дотоод
сүсэг бишрэлээр дияаны билиг тэргүүтэн эрдмээр гутаж, ариун номыг
бүтээхүй шүтээн эс болно.
Бас шагшаабад хийгээд өглөг тэргүүтний нөхөрт баяссан ч хиргүй
ерөөлийн завсар барилдуулал үгүй бол эдүгээ Үй, Зан тэргүүтний эд эдлэл
төгс ноёд олон ба ертөнцийн зүгийн үйлд оюунтан номд бишрэгч цөөн ба
хилэнц тэргүүтэнд зүрхний махбод маш их тэргүүтэнд төрж, ном бүтээхийн
шүтээн үл болмуй.
Жич бас хиргүй ерөөлийн завсар барилдуулахад баяссан ч шагшаабад
хийгээд өглөг тэргүүтний нөхөр үгүй болбоос ядууран гутсан цагаан зүгт
баясагч бирд тэргүүтэнд төрж, ариун ном бүтээхүй шүтээн үл болно.
Өглөг тэргүүтний нөхөр хийгээд хир үгүй ерөөлийн завсар
барилдуулахад баяссан ч шагшаабад үгүй бол номд баясагч лус хийгээд
баян ягчист төрж, ариун номыг бүтээхийн шүтээн үл болох тул номыг
ариунаар бүтээхэд магадтайяа энэ гурван шалтгаан гүйцсэн үр чөлөө
учралын 18 ном лугаа төгс бэлгэ чанар гүйцэд шүтээн нэгэн хэрэгтэй
болохоор тэр гурван шалтгаан гүйцэд нэгэн ихэд олохуйяа бэрх тул үр чөлөө
учралыг олсон ч олохуйяа бэрх шагшаабадыг мэдэн үйлдэж, эдүгээ тэр мэт
олохуй цагт чөлөө учралын шүтээнд зүрхэн шимийг ёсчлон авч, хойдод ч тэр
мэт олохын элдэв шалтгаанд хичээж үйлдэх болой.
(2а2с2)
Хоёрдугаарт Үр буюу мөн чанарын үүднээс олохуйд бэрхийг
санах нь
“Эрдэнийн эрих" -ээс:
“Арван нүглээс зовлон бүхэн гарна
Алин түүнчлэн муу заяа бүхэн болой.
Арван буянаас сайн заяа бүхэн хийгээд
Алин төрөл бүхэндээ амгалан болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт арван хар нүглийн шалтгаанаас үр муу заяа
хийгээд арван буяны шалтгаанаас сайн заяанд төрөх тул сайн заяанд
төрөхийн шалтгаан буяныг өмнө нь хураагүйгээр үл барам энэ насандаа ч
шинээр хураан үл үйлдэх, муу заяанд төрөхүй шалтгаан арван нүгэл нь өмнө
хурааж, үл судалсан олон буйгаар үл барам энэ насанд ч тоолшгүй нэгнийг
хураасан бээр Шивалха бээр:
“Ганцхан агшин төдий үйлдсэн хилэнцээс ч
Галавын туршид амал үгүй орон хэрэгтэй тул
Тэргүүлшгүй орчлонд хураасан хилэнцээр
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Түүнчлэн муу заяанд унахыг хэлэх юун!”
хэмээн зарлигласан мэт тэдгээр нүглийн шалтгаанаас муу заяанд
төрөхөөс бус нь зохицолгүй. Тийм боловч үр чөлөө учралыг олохуйн
тотгорлон үйлдэгч нь “Винайн эш”199*-ээс: “Муу заяанаас муу заяанд төрөх ба
сайн заяанаас муу заяанд төрөх нь их газрын тоосон адил. Муу заяанаас
сайн заяа хийгээд сайн заяанаас сайн заяанд төрөх нь бурхны мутрын
хумсны дээрх тос лугаа адил” хэмээн зарлигласан.
Зургаан зүйл амьтны дотроос хамгийн олон нь тамын амьтан буй.
Түүнээс бирд цөөхөн, түүнээс адгуус цөөхөн, түүнээс хүмүүн цөөхөн, түүнээс
асуури цөөхөн, түүнээс тэнгэр цөөхөн. Гурван сайн заяаны дотроос ч чөлөө
учралын 18 ном лугаа төгс сайн шүтээн маш цөөхөн болой. Адгуус ч бусад
хоёр муу заяандаа дулдуйдваас хамгийн цөөн нь болой. Түүнд ч живэн
оршигч^00 хийгээд тархай бутархай хоёроос хойдох нь цөөн. Зуны цагт алга
дарам хэмжээ төдийхний дор ч шоргоолж тэргүүтэн жижигхэн амьтан бум,
бумаар байх тул зургаан зүйл амьтан өөр зуураа дулдуйдсан ч чөлөө
учралын тоо бүрдсэн хотол чуулгант шүтээн энэ ямагтыг олохуйд маш бэрх
тул Хамгийг айлдагч богд бээр:
"Энэ чөлөөтэй шүтээн зэндмэнэ эрдэнээс үлэмж
Энэ мэтийг олсон нь энүүхэн төдий нэгэн
Олохуйяа бэрх, эвдрэх нь хялбар
Огторгуйн гилбэлгээн мэт мөн болой.
Хэзээ ч энэ ёсыг санаж
Хэврэгхэн ертөнцийн үйл явдал бүхнийг
Хивэг хийссэн мэт шинжлэн үйлдээд
Хянамгайлж өдөржин, шөнөжин зүрхэн шимийг авах хэрэгтэй.
Үйлст лавшруулсан барилдлагат би ч
Үнэнхүү анхааран авлагыг тэр мэт зохиомуй
Тонилохыг хүсэгч та нар ч
Түүнчлэн сахин үйлдэх зохистой амуй”
хэмээн зарлигласан мэт учир шалтгааны үүднээс олох бэрх төдийгөөр
үл барам үр буюу өөр, зуур язгуур зүйлийн мөн чанарын үүднээс ч олохуй
бэрх тэдгээр учир шалтгааныг сайтар мэдэж, магадтайяа чөлөө учралт
шүтээнд зүрхэн ямагтыг аван үйлдэх хэрэгтэй болой.
(2а2сЗ)
Гуравдугаарт, Үлгэрийн үүднээс олохуй бэрхийг санах нь
"Садны захидал”-аас:
199 Тө: ’с!и1 Ьа 1ипд, ’с!и1 Ьа 1ипд зёе ЬгЫ. "Винайн эш" буюу “Винайн дөрвөн эшийн
аймаг" нь Бурхан багш Шагъяатүвийн туурвисан бага хөлгөний винайн аймаг савын
дөрвөн гол эш шүн бөгөөд “Винайн тийн ялгаа", “Винайн гол эш", “Аахар шийхар
винай", “Винайн дээд гол” дөрөв болой.
00 Тө: Ьутдз па дпаз. Живэн оршигч нь далайн амьтны ёгт нэр
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“Их далайн түрэлтээр хөвөлзөгч бугалга модны нүхэнд
Ихэд өтөлсөн сохор яст мэлхийн хүзүү орохоос ч
Эрхэм хүмүүний биеийг олох нь ихэд хүчир тул
Эрдэнэт хүмүүний бие ологч номын явдалд хичээтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт үлгэрлэвээс,

§ 127. Сохор яст мэлхийн хүзүү бугалга модны нүхэнд орсон нь
Гадаад их далайн дээр алтан бугалга модны нүхэн хаана одох нь
магадлалгүй салхины зүг бүхнээ хөвөлзөн аваачигдахуй нэгэн болно. Далайн
ёроолд нэгэн сохор яст мэлхий буй бөгөөд зуун жилд нэгэн удаа далайн дээр
толгойгоо цухуйлгахын төдий нэгнийг үйлддэг буй. Тэр цагт яст мэлхийн
толгой бугалга модноо хүрэлцэхүй лүгээ ер хүмүүний биеийг олох ч адилхан
тул яст мэлхийн хүзүү бугалга модны дотор орохуй хийгээд чөлөө учралын
шүтээнийг олж, дээдийн ном лугаа учрахуй адилхан жамтан хэмээн
зарлигласан мөний тул олон 1000 бээрийн энтэй их далай хийгээд алтан
бугалга мод ч салхины аясаар зүг бүхэнд очих ба яст мэлхий ч сохор ба тэр
ч 100 жилээс бус дахин дахин дээш эс гарах тул 100 жилийн завсарт ганцхан
удаа дээш гарахын цагт хүзүү нь алтан бугалга модны нүхэнд орох нь
боломжийн хязгаар төдийхөн буй. Тийм боловч түүнээс ч эдүгээ бид нар
бээр олсон чөлөө учралын сайн шүтээн үүнийг олохуй мэт маш их хэцүү тул
“Судар’’-аас:
“Өнгөтийн ёс нь иймээс муу хувцас өмсөөд
Өрөөлийн түшигт багтан амьдарваас зохилтой
Өөртөө тусыг хүсэгч хортон хүмүүнийг идэх мэт
Өршөөлт ном бустай холилдсон жаргалыг үл хүсмүй”
хэмээн зарлигласан мэт чөлөө учрал их хэрэгтэйгээр үл барам их
хэрэг лүгээ төгс энэ шүтээн хойд насанд ч олохуйяа маш бэрхийг санаж, ном
бус ертөнцийн муу үйл бүхнийг хатуу аргаар тэвчээд, өөрийн сэтгэлийг ном
лугаа холихуйн үүднээс анхааран авах нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй.
Жич бас чөлөө учралын хойно олоход бэрхийг санах нь, үлгэрлэвээс:

§ 128. Зэндмэнэ эрдэнэ олохуйд нэн бэрх нь
Зэндмэнэ их эрдэнэ нь их далайн дээр халин явагч201-ийн төрөх орон
дөрөвдүгээр202-ийн үүр нь шалмала модны ойд буй. Тэнд гардийн язгуур бүгд
олонхдоо орогнон суумуй. Модны доор их далайн дотор олонх лусын
язгууртан нар могойн дүрсээр орогноно. Зарим нэгэн чээж нь тэнгэр, бөгс нь
могойн төрхтэй ч байдаг бөгөөд жич хүчтэй лус нугууд хор ихтэй ч могойг
гараар одогч гэх ба гарди ч гараар одогчийн дайсан мөн буй. Үргэлж үйлийн
эрхээр гарди нугууд лусуудыг барьж идэх буй. Тэр цагт гардийн хаан тэр
201 Тө: ткМ а’ 1сНпд. Халин явагч нь гардийн ёгт нэр
202 Тө: зкуез дпаз ЬгЫ. Төрөх орон дөрөвдүгээр нь өндөг
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бээр их хүчин чадалт хорт хар могой алин буйг барьж идэх буй. Түүний
дараа их хурц хор бээр тэр гарди өөрөө үхэж, тэр хүүр нь далайн дотор
унахад
“Бодичаряа-Авадара”-гаас:
“Үнэхээр ямар мэт далай, үхдэл лүгээ хамт
Өлзий, хар хамарт эх203 хамтад байхчилан”
хэмээн зарлигласан мэт далайн дотор ариун лус орогносон бээр аль
амьтны үхдэл мөн ч тэр даруйд гадагшилж, далай лугаа хамтад байж
чадахгүй болохоор гардийн үхдэл ч унасан даруйд хувилсан ч хатуу хүчтэй
хорны нөхцлөөр хор идсэн даруйд ходоод нь хагараад, тэр өдрөө далайн
гүнд унахад тэр лус нугууд бээр энхрийлэн барьж, гадагш огоорон эс
уйлдэхүй тэр хуучин далайд унаж, жич 100 жил болохуйд тэр ямагт зэндмэнэ
эрдэнэ болдог мөн амуй.
Тэр мэтийн зэндмэнэ эрдэнэ нь лус живсэн нүгүүдээс гарсан бус их
хүчит лусын хаан оройн зэндмэнэд барин үйлдэх буй. Тэр зэндмэнэ эрдэнэд
ч залбирлыг талбиваас хүссэн хэргийг 7000 хийгээд 3000 бээрийн алин
зохистойн хооронд буулгахуй их, бага элдэв эрдэмтэй нэгэн буй тул тэднийг
лусын их хаан зэргэмжээр эзэмдэн үйлдэх буй.
Тэр лусын хаадын сайн ордонд ч алт, мөнгө тэргүүтэн зэргэмжээр буй
ба тэдгээр байшинг ч хар хорт могой ямагт бээр эргэж, толгой бүхнээ үүдний
дэргэд эргүүлж, айлгахуй дүрээр үүдийг сахиж, дотор хэнийг ч эс илгээхүй
бээр тэр мэтийн зэндмэнэ эрдэнэ нь шалтгааны үүднээс олохуйд бэрхээр үл
барам өөрийн мөн чанарын үүднээс их хүчит лусын хаад бээр тэргүүний
чимэгт байгуулж, энхрийлэн эзэмшин барих мөний тул бодисадвагийн их
өглөг тэргүүтний газар оршсон их хүчит рид хувилгаант бодисадвагаас бусад
хэн бээр ч олоход маш бэрх мөн болой.
Түүгээр үл барам залбирал талбихуйд хүссэн хэргийг шамдалгүй
өршөөх тэргүүтэн үрийн эрдмийн үүднээс ч олоход бэрх болой.
Үлгэр энэ мэт бид нар ч “Ангид тонилогчийн судар (зо зог ХЬаг раЧ
тбо)"-аас:
“Сэрэн дэлгэрсэн204 хэмээхийн энэ дуун ч
Сэрэмжгүй ертөнцтөн нүгүүдэд маш чухаг
Тухайлан хүмүүний бие олох маш бэрх
Тойн болох нь түүнээс ч маш бэрх”
хэмээн зарлигласан мэт шалтгаан, мөн чанар хийгээд үлгэр алины
үүднээс ч маш олохуй бэрх чөлөө учралын сайн шүтээн өөр бусадын энэ ба
хойдын аль хэргийг бүтээсэн ч их хэрэг лүгээ төгс энэ мэт нэгнийг сайтар
олсон нь бид буян багатай нэгэн мөний тул тэр мэт олсон энэ цагт зүрхний

204 Тө: зпа пад т а . Хар хамарт эх нь өлзий бус
Тө: запдз гдуаз Сэрэн дэлгэрсэн нь хоёр түйтгэрийн харанхуйгаас сэрэн, хоёр
айлдварын гэгээнээр дэлгэрсэн бөгөөд бурхан
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хэргийг бүтээх нэгэн эс гарваас маш их хөөрхий хийгээд хожим ч тэр мэт
олохуйд их бэрх мөний тул
“Судар"-аас:
“Би-д барихуй үзэл үүрдийн тэвчигдэхүүн бөгөөд
Би үгүй маш амарлингуй номын утга аа!
Амрахуй хийгээд энэрэн нигүүлсэхүйн чимгээр маш чимэглээд
Ашид мөнхөд өөрийн сэтгэлийн үндэсээ бясалгаж үйлдтүгэй!"
хэмээн зарлигласан мэтийг сайтар санаж, чөлөө учралын шүтээний
зүрхэн шимийг ёсчлон аван үйлдэх мөн болой.
Жич бас чөлөө учрал олоход бэрхийг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 129. Эрхэм төрөлхтний гиван их тустай болох нь
Хүмүүний цөсний чулуу хэмээх хүмүүний гиван нь олонх хүмүүнээс
гарах бус аа. Тэр нь балгасын номоор халдварлагдан амсаагүй, ариун
явдалт гурван суртаал төгс ариун гэлэн ямагтын төрлийг 7 удаа тасралтгүй
авсан асрахуй, нигүүлсэхүй бодийн сэтгэл лүгээ төгссөн болохоор түүний
дамжлагаар уур омог өчүүхэн ба нэгнээ номд бишрэхүй биеийн бэлгэ тэмдэг
үзэсгэлэн бээр бүхнээр харахуйд сэтгэл үл ханахчлан мишээн, хэнтэй
уулзсан ч зөөлөн яруу өгүүлдэг; идээ, ундаанд тачаал шунал бага тул бузар,
азраар бадарч бус; нойр өчүүхэн, хий, шар, бадгана тэргүүтэн өвчний хорлол
үгүй; аль идээ идсэн ч үл зохих нь үгүй; баас, шээс бага; нууц рашаанаас
сайхан үнэр үнэсдэн; үргэлж нүдээ ирмэн эс үйлдэгч; идээ, хувцас тэргүүтэн
ариуныг хэрэглэдэг ялгамжтай хүмүүний 7 төрлөөс гарах мөн буй.
Түүнээс гарсан тэр гиван нь бөөрөнхий, гурвалжин, сунжирсан
тэргүүтэн алин зохистойд буй. Өнгө нь тунамал шар, заримдаа сувд мэт маш
цагаан ч бас буй. Тэр ч хальс нь олон бөөрөнхий буй. Түүний эрдэм нь
амьтан алины аманд хийхүйд ч муу заяанд үл одохуй ба ахуй үед биеэс
амгалан, дулаан бадран, идэр нь дэлгэрэн насан урт, хижиг өвчнөөр үл
автагдан, нэн ялангуяа бат, хөдлөх205-ийн хорын зүйл алиныг идсэн ч эс
ялагдахуй чадалтан болмуй.
Заримууд их идсэн бээр огторгуйд ч нисэх тэргүүтэн рид хувилгааныг ч
үзүүлж чадах тул эрдэм нь маш олон бөлгөө. Гиван мөн, бусыг шинжлэхийн
цагт өөрийн баруун, зүүн гарын эрхий хурууны болцгорын хумсны дотор
хийгээд хөдөлгөлгүй шулуун талбихуйд тэр өөрийн хүчээр зүүн талд эргэн
үйлдэх мөн буй. Тэр мэтийн тэр төрөлхтний гиван байтугай нийт биеийн мах
нь ч 7 үеийн бодисадва төрөлхтний мах мөн тул амссан төдийхнөөр муу
заяанаас гэтлэх тул амсангуут гэтлэхүй дээд ялгамжтай эдэд ордог мөн буй.

205 Тө: Ьг1ап д.уо. Бат, хөдлөх нь сав, шим ертөнц. Бат нь үл гүйх буюу үл хөдлөх
бөгөөд сав ертөнц ба хөдлөх бөгөөд гүйх нь шимийн амьтан

ю 236 ез

Үл гэр и й н бодь м өрийн зэр эг

Эдүгээ Дашлхүнбэ206-ийн долоон төрөлхтний үрэл буусан үргэлжлэл
нь ч Банчэн Лэгвадондов (рап сМеп 1едз ра боп дгиЬ)-ын лагшны мах мөний
тул тэрээр 7 үеийн бодисадва төрөлхтөн хэмээн алдаршсан ба Ялгуусан
Вэнсабачэнбо (гдуа1 Ьа ЬЬеп за ра сЬеп ро) бээр ч тэр мэт мөн хэмээн
таалсан болой.
Банчэн Лэгвадондов нь Ялгуусан Вэнсаба заларч байх цагийн хүмүүн
мөн бөгөөд нэгэн цагт түүний лагшны өмнө Шихазэ (дгЫ кЬа г15Ө )-гийн
ургэлж хонь алагч нэгэн яргачин ирсэн бээр түүнд Банчэн бээр: "Бид хоёр
эдүгээ умар зүгийн Шамбал207-д одох цаг болсон тул чи бээр номхотгох
хэрэгтэй амьтан энд байна уу? Надад эдүгээ номхотгох хэрэгтэй өөр амьтан
үгүй" хэмээн зарлиглав. Яргачин бээр эшийн тэмдэг өгтү! Нэгэн улаан үхэр
нсмхотгох хэрэгтэй өөр зүйл үгүй” хэмээсэн бээр Банчэн бээр: “Тийм
болбоос чи номхотгосугай! Тэгээд бид хоёр Шамбалд очиж, бусад амьтныг
номхотгоё!” хэмээн зарлиглахад тэр яргач ч: “Тэгье" хэмээжээ. Тэр хоёрт
Шамбалын номхотгогдохуун нарыг номхотгох зарлиг буусан тул өнө удал
үгуй Банчэн Лэгвийдондов бээр лагшин биеэ орхил үгүй Шамбал уруу
огторгуйгаар өөд болон ажрахад шадар агч нар нь мэдээд, бойвоос нь
барьж, нэг гуя нь хоцорсон тул түүнийг Дашлхүнбийн дотоод шүтээн болгон
оршоож, үргэлж 7 төрөлтний үрлийн зай болгон зохиосон гэдэг. Түүн лүгээ
цаг чацуу тэр яргачин ч Шамбалд ажирсан хэмээн алдаршив.
Тийм боловч Банчэн Лэгвадондовын хойд лагшны эрих Шамбалын
төгс язгуурт Намнан208 мөн хэмээдэг тул Шамбалын хаан болсон төгс язгуурт
аль нь ч бүгд төгс язгууртын агь болон эснэх хэрэгтэй тул Банчэн
Лэгвадондов нь лагшин биеэ огоорч төгс язгуурт Намнан болсон бус ч зарим
нэгэн: "Тариалан ажирч Шамбалд өөд болон морилж, төгс язгуурт Намнанд
эснэсэн” хэмээн өгүүлдэг. Тэр мэт дээд төрөлхтөн нүгүүд таалал төгсгөн
зохиохуйд номхотгогдохуун тус бүрийн бишрэхийн эрхээр үзэх ёсон адил
үгүй элдэв гардаг мөний тул хоёуланд сурвалж нэжгээд буй нь илт болой.
Тэр мэт дээр номлосон тэр мэт гиван нь өмнө Врайбүн209-гийн Гэнпэл
„91п
дияаны агуи -д монголын нэгэн гэвшиин лагшинг дэгдээхэд гарсан эдүгээ

206 Тө: Ькга зЫз 1Ьип ро. Дашлхүнбо буюу Өлзий хутаг жавхлантайяа бүтсэн хэмээх нь
Дашлхүнбэ хийд бөгөөд наймдугаар жарны гал туулай жил (1447 он) Анхдугаар
далай лам Гэндүндүва байгуулсан бөгөөд Лувсанчойнжангаас эхлэн Банчэн богдын
лагшны эрихс заларсан хийд орон болой.
7 Тө: $атЬЬа!а. Шамбала орон нь Цагийн Хүрдэний ном анх дэлгэрсэн
Замбуутивийн нэгэн газар орон хэмээн алдаршвай.
8 Тө: гп а т дпоп. Намнон нь Шамбалын арван есдүгээр төгс язгуурт хаан,
монголчууд Намнан хэмээн дуудна.
Тө: Ъгаз зрипдз. Врайбүн нь Лхасын алдартай гурван хийдийн нэгэн. Богд
Зонхабагийн шавь Жамъян чойрж Дашбалдан бээр тогтоосон шар малгайтны шажны
хийд орон. Тавдугаар Далай ламын үест Ойрадын гэгээн Гүүшри хааны ачлалаар
шар малгайтны шажны төв хийгээд Төвдийн Засгийн газар энэ хийдийн
Ганданповранд тогтсон билээ.
'° Тө: с!де ’рЬе! п кЬгоё. Гэнпэл дияаны агуй нь Врайбүн хийдийн шадар уулнаа
орших бясалгалын газар
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хүртэл тэнд дээд шүтээн болон хадгалагдсан хэмээн алдар болвой. Тэр
гиван ямагтыг авах цагт ч анх тэр ямагт алинаа буй 7 төрлийн бэлгэ чанарыг
өмнө номлосон мэт мэдээд, эцэст нь тэр төрөлхтөн гаслангаас хэзээ
нөгчихүйд лагшны шарилыг бэдрэн олохоос бус харин алах тэргүүтнийг
нотоос үл хийж болно.
Тийм боловч эцэст нь зарим нэгэн хилэнцтэнээс алах ёсон их муу
нэгэн буй бээр тэр мэт үйлдвэл гиван тэр ямагтыг олохуйд хялбар ба цус,
шар ус тэргүүтэн бээр халдаал үгүй бодитой ариун хийгээд хор тэргүүтнийг
дарахад хүч их тэргүүтэн буй ч хэрэггүй тул энд үл өгүүлэв. Алин мэт ч тэр
мэтийн гиван нь 7 төрөлтөн ямагтаас гарах хэрэгтэй тул 7 төрөлтөн дээр
номлосон бэлгэ чанар лугаа төгс нь маш ховор тул түүнээс гарах гиван буюу
цөсний чулуу ч маш олохуй бэрх болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч шид бүтээлч Мидразоги211 бээр:
“Газрын эзэн ямар мэт зээлсэн бие
Гайт өвчин, доройтол үгүй амгаланаа орогногч
Тэр ямагтын цагт ихэд анхааран ав!
Тэгээд өвдөх, өтлөх, доройтох тэргүүтэн
Тэр цагт дуршил юуныг үйлдэх буй"
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэт бид нар бээр сайтар олсон чөлөө
учралт сайн шүтээн энэ ямагтыг бүтээхүй шалтгаан хийгээд бүтээсэн үрийн
үүднээс олоход бэрхээр үл барам тэдгээр үлгэрийн үүднээс олоход бэрхийн
ёс нугуудыг сайтар санаж, Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
“Буяны сэтгэлийн цагаан гэгээний агаар
Баясахуй сэтгэл лүгээ дуршсаар үхэхэд
Эдүгээ цагт бясалгал чухал хэрэгтэйгээр
Эрхэм судар дандрын гүнзгий утгыг хуйлруул!"
хэмээн зарлигласан мэт увдис гурван төрөлхтний мөрийн зэрэг
ямагтад буяны барилдлагыг төвлөрүүлэн үйлдэж, чөлөө учралын хэргийг
төгс болгон үйлдэх мөн болой.
Жич бас чөлөө учралыг олох бэрхийг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 130. Удамбар цэцэг учрахуйяа бэрх болох нь
Тэр удамбар цэцэг бээр бурхан ертөнцөд өөд болон залрахын цагт
гарна. Тэр мэт өөд болон морилоогүй үед үл гарна. Тэр цэцгийн цэцэглэг ч
огоот алдаршсан Бой-Аддан212 хэмээх уулын хажуугийн Мадойба нуур213-ын
шадар ойр буй гэдэг.
Зарим нэгнээ Зажан (г1за сап) хэмээх балгасын доторх хотол бядагч
Равсангийн ногооны хүрээлэнд ( гаЬ Ьгапд д| Ьит пл/а)-д буй ч гэдэг. Ямар
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Са: тИга)ок 1. Мидразоги нь Эртний энэтхэгийн нэгэн мэргэн номт
5Р05 п9ас* 1^ап- Бой-Аддан нь монголоор Хүжисийн үнэр төгс хэмээх уул
Тө: т1зЬо т а Ьгоз ра. Мадойба нуур нь монголоор Эс бүлээдсэн нуур
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мэт боловч бурхан ертөнцөд лагшин мэндлэхийн зохионгуй үзүүлэхэд тэр
цэцгийн хүрээлэн амаа нээж, бурхан болохуйд навчсаа нээж, төлжин
дэлгэрдэг буй. Бурхан гаслангаас нөгчихүйд хагдарч амаа хумидаг ажээ. Тэр
ч бурхан тэр ямагт “Хан хөвгүүний язгуурт залрахад улаан өнгөтэй, зарим
нэгнээ шар өнгөтэй болно” хэмээн номлосон. Бярманд өөд болохуйд цагаан
болдог. Тэр ч өнгө нь сонин гайхамшигтай ба гишүүн мөчир нь хотол чуулган
болж, амталваас маш чихэрлэг, сайхан үнэр бээрийн газар басгах ба алины
биед хүрэлцсэн төдийхнөөр өвчин амарлин, сэргэхүйн амгаланг шагнан
үйлдэх тэргүүтэн хэмжээлшгүй эрдэм лүгээ төгссөн удамбар цэцэг тэр ямагт
ертөнцөд огоот үл ирмүй.
Бурхан ертөнцөд өөд болох, эс өөд болох лугаа хамаарах тул бурхан
ертөнцөд бодитой өөд болон залрах байтугай ертөнцөд бурхан хэмээх
алдрыг сонорын мөрд сонсох ч их чухаг болохоор бурхан ертөнцөд өөд
болохуй буяны бэлгэ болон ургах тэр удамбар цэцэг нь хааяа нэгээхнээс бус
ертөнцөд дахин дахин гарах нь чухаг мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч Шивалха бээр:
“Хариу тус үгүй тэр хүмүүнд
Хамгийг өгч бүү үйлдтүгэй!
Ийм хүмүүнд хөлс хүчийг өгвөөс
Үүнийг өөрийн хэрэгт үйлдэх амуй”
хэмээн зарлигласан мэт дээр номлосон удамбар цэцэг хийгээд бурхан
ертөнцөд гарах нь их чухаг болно. Тийм болохоор ч эдүгээ бид нар бээр
сайтар олсон чөлөө учралын 18 ном төгс хотол чуулган болсон энэ мэт
шүтээнийг олоход их чухаг мөн амуй. Энэ мэтийг нь өмнө ч олж эс амссан ба
хойдод ч олж үл болохуй тул эдүгээ сайн золын эрхээр ганцхан төдий олсон
цагт тэр мэт олсон чөлөөт шүтээн энэ ямагтыг бурхнаас ч чухаг шалтгаан
мөн хэмээвээс, "Авидарма" -аас:
“Ноттой бурхан бүхний чуулган нь
Номын лагшнаар амьтны тусыг зохиомуй.
Ямагт тэгш түүний лагшин нас
Язгуур, лагшин тургийн хэмжээ ч биш”
хэмээн зарлигласан мэт ер бурхан бүхний шалтгаан хоёр чуулганыг
хураахуй хийгээд үр номын лагшин олохуй, үйлс амьтны тусыг шамдалгүй
сүндлэн зохиогч нугууд өөр зуураа тэгш ч номхотгогдохууны бишрэл хийгээд
урьдын тааллын үндэсний эрхээр өглөө бурхан болж, орой гаслангаас
нөгчөөд бурхны шашин гагц өдөр үл орогнохуй ба жич бас “Судар”-аас:
"Амарлингуй, гүнзгий, туурвилаас хагацсан, гэгээн гэрэл, хуран эс
ҮҮДсэн
Рашаан мэтийн дээдийн ном ямагтыг тэрээр олсон
Үүнийг хэнд номлосон ч ухаж үл чадахуй бээр
Үл өгүүлэхүй бээр шивэр ойн цэцэрлэгт оршиж үйлдтүгэй!”
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хэмээн зарлигласан мэт сав төгс номхотгогдохууныг үл олж, бурхан ч
номын хүрдийг эс эргүүлэхүй хүртэл талбин тэгш агуулалд оршихуй ба
зарим нэгэн гаслангаас нөгчсөн ч буй. жич бас “Дандрын аймаг их эрдэнэ
(гдуиб зс1е пп ро сПе)-ээс:
“Илтэд удирдахуй гурван хөлгөн нүгүүдийг
Ялж төгс нөгчсөн магадтай зарлигласан болохноон
Учир шалтгаан өөрөө бүтэхүйд яван
Удирдагч бурхныг бусдаас үл эрэхүй
Увдист тарнийн хөлгөнийг юун эс зарлигласан!”
хэмээн зарлигласан мэт бурхан бээр номын хүрдийг эргүүлсэн ч билиг
барамидын хөлгөнөөс туурвиад, номын хүрдийг эргүүлэхээс бус тарнийн
номыг зарлигласан нь маш ховорхон мөн буй.
Сайн цагийн мянган бурхан дотроос дөрөвдүгээр удирдагч Чадагчийн
эрхт Шагьяасэнгэ хийгээд арван нэгдүгээр номын хаан их Зонхаба лугаа
тааллын үндэс нэгэн бурхан Жанлэг (зруап 1едз) хийгээд 1000 бурхны
сүүлчийн
бурхан
Хамгийг
айлдагч
ялгуусан
Агваангалсанхайдавжамцбалсамбуу (пдад бЬапд Ьзка! Ьгапд ткЬаз дгиЬ
гдуа т1зЬо с!ра1 Ьгапд ро) д э э д хувилгааны төрх намбаар өөд болон
залрахуй бурхан Мойба Нанзад (то з ра зпапд тбгос1) гурвын шашинд
тарнийн хөлгөн гарахуй ба жич бас итгэл Жамба214 тэргүүтэн үлдсэн бурхан
нугуудын шашинд нууц тарнийн шашин эдүгээ мэт дэлбэрэн гарах нь үгүй.
Жанлэг хийгээд Мойба хоёрын цагт тарнийн шашин гарсан ч арвисын
бүтээлч буйгаас бус эшийн бүтээл үйлдэгч нүгүүд үгүй болой. Тэр ч тэр
цагийн бурхан нугуудад тарнийн номыг зарлиглахуй шалтгаан үгүй бус
болой. Тэр ч номлохуйн орны их эрдэнэ мэт номхотгогдохуун тэргүүтэн
умайгаас төрсөн зургаан махбод лугаа төгс хүслийн эрдмийн мөрд үйлдэж,
нэг насны нэг биед бурхныг бүтээгч үгүйн эрхээр мөн болой.
Тэр ч Хамгийг айлдагч богд бээр:
"Ихэд учрахуйяа бэрх дээр үгүйн ёсыг
Энэ мэт үгүйрүүлэн орхих, ээ гайхамшиг бус"
хэмээсэн хийгээд
“Сэрэн дэлгэрсэн бурхнаас ч чухаг очир хөлгөн
Шид, бүтээл хоёрын сав болсон гүнзгий түүнээ
Суун орогноод хичээл олныг өнөд судла!"
хэмээн зарлигласан мэт бурхан бүтээхийн шадар мөрийн үр очир
хөлгөн их нууц тарнийн анхааран авлага егзөрийн зэргэмж энэ нь бурхнаас ч
ихээс ихэд чухаг хэмээн хир үгүй эш хийгээд ухаанаар сайтар бүтээн
чадахуй ба тэр ч Богд ямагт215 бээр:
“Тэр мэт шалтгаан хийгээд үрийн их хөлгөний
214 Тө: Ьуатз ра. Жамба нь Майдар бурхан бөгөөд эл Асрахуй алдарт бурхан нь
бурхан багш Шагьяамүнигийн дараа морилон ирж шашин номоо дэлгэрүүлэх ажээ.
2<5 Тө: пе пу!с1. Богд ямагт нь Зонхаба Лувсандагба
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Тэргүүр болсон дээд хоёуланд хэрэгтэй нийтийн мөрийг
Алин ямарчлан мэдэж, мэргэн хөтлөгчийн
Ариун хийдэд шүтэж дандрын их аймгийн далайд
Огоот төгссөн увдисыг шүтэн суусан тэр бээр
Олохуйяа бэрх чөлөө учрал олсон хэргээ төгс болготугай!”
хэмээсэн хийгээд Тавдугаар Их бүхнийг болгоогч216 бээр:
“Яруу гайхамшигтай болсон ариун намтрын цааз төгс
Ялгуусны агийн их давалгаат явдлын бөх зоригтон
Сайх дээд амгалан, хоосны хоёр зэргэмжийн егзөрийн явдал
Сайн оюут ялгуусны шажин217 лугаа золгох болтугай!
хэмээн ямар мэт зарлигласанчлан эдүгээ бид нар бээр сайтар олсон
энэ чөлөө учралын сайн шүтээнд шалтгаан билгийн чанадад хүрсэн хөлгөн
хийгээд нийтийн мөр төдий бус ерийн үр очир хөлгөн хийгээд түүний дотроос
Дээр үгүй егзөрийн дандар” 218-ын тэр утгыг ч Хамгийг айлдагч ялгуусан
бээр:
“Цогт очиртны өлмийн ловон бээр
Чухалчлан үндсийг боловсруулагч дөрвөн авшиг сэтгэлдээ өргө!
Дээд гурван лагшны их амгалангийн мөрийг
Дэвсгэр суурь болсон хоосон чанарын дээр учруулаад
Хамтад төрсөн оюуны дээд тод гэрлийн махбод
Хамгийг айлдагч бурхны дээд дүрсэнд бодийг олж
Цагийн мөч хийгээд цагийн завсар алагчаал үгүй
Цааш тод гүнзгий үл хөдлөхүй ёог хийгээд
Гадаад савын гэгээн үзэгдэл алин ургасан ч
Гагцхүү өөрийн их бэлгэ билгийн үлшгүй орд
Тэгэвч дотоод шимийн бодгаль энэ бүхэн
Тэнгэр ялгуусан далайн байгуулалд тодруул!
Идэр биеийн судал махбод баатар, баатар эхэд
Идэхүй идээ, ундаа чуулганыг өргөх тэргүүтэн
Үнэхээр гүнзгий нууц, дандрын анхааран авлагаар
Үйл, үйлдэхүүн юун үйлдэхүй мөрд урвуул!”
хэмээн зарлигласан мэт боловсруулан үйлдэгч дөрвөн авшиг ба
гэтэлгэгч хоёр гүнзгий мөрийн бясалгалын хөтөлбөр нүгүүдийг сайтар авч,
өдөржин, шөнөжин бүхнээ алин хоосон, амгалан бурхны лагшинд ургуулах
тэргүүтэн амгалан, хоосонд хослон орохуй гүнзгий лавшруулсан
барилдлагыг алин хүссэн бээр анхааран авахуйн шалтгаан буй тул энэ

2 6 Тө: кип д21д5 1пда ра сЬеп ро. Тавдугаар их бүхнийг болгоогч нь Тавдугаар далай
лам Лувсанжамц
Тө: Ыо Ьгапд гдуа! ЬаЧ Ьз1ап ра. Сайн оюут ялгуусны шашин нь Богд Зонхабагийн
шар малгайтны шашин
Тө: гпа! Ъуог Ыа па те Ь ра’| гдуиё. “Дээр үгүй егзөрийн дандар” нь дөрвөн дандрын
нэгэн.
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шүтээн ямагтыг олох нь бурхан болохоос ч энэ шүтээнийг олох бэрх хэмээн
бүтээх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас чөлөө учралыг олох бэрхийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 131. Хүссэнийг саагч үнээтэй болох маш чухал нь
хурснаас хаинаг гарна. |үүнээс оэсрэг хаинаг
гарна. |үүнээс нар
???, түүнээс гарди 223 , түүнээс гарди хаинагиин тугал цагаан
түүнээс юүн
амт2
224, түүнээс хүссэнийг саагч үнээ225 зэргэмжээр гарна.
3
*2
9
1
Тэр ч өмнөх өмнөхөөс хойдох хойдох нь олдохуйяа бэрх. Тэдний
дотроос хайнаг нь олон буй. Түүний тугалыг бэсрэг хайнаг хэмээдэг
болохоор түүний олонх тугал нь үхдэг тул урьдаасаа чухаг. Түүний тугал нар
хэмээх тэр нь өмнөхөөсөө ч нас нь ахар чухаг буй. Түүний тугалыг юүн
хэмээдэг ба тэр нь эдүгээ өмнөхөөсөө ч үхэх нь хялбар тул чухаг. Түүний
тугалыг гарди хэмээдэг болохоор тэр бээр ч өмнөх мэт чухаг. Түүний тугал
гардийн тугал цагаан амт хэмээх бээр тэр хийгээд түүний тугал хүссэнийг
саах үнээ хэмээдэг болохоор тэр хоёр нь бусад гурван тив хийгээд
Замбуутивд хүрдийг орчуулагч хаан буянт дээд төрөлхтөн тэр төдийгөөс
бусад жирийн хүмүүсийн хувьд үл гардаг болохоор маш их чухаг тэр мэт нь
Замбуутивд эс байхуй мэт болой. Тэр мэт олохуйяа бэрх хүссэнийг саагч
үнээг олбоос бээр түүний сүүний амт, шим төгс эрдэм нь бусад ямар үнээг
саасан ч үл гарахаар үл барам тэр сүүний буяны хүчээр бүтсэн амьтны их
эрдэнэ мөний тул тэр цагт түүний эзэн нь насан урт, хижиг өвчнөөр үл
автагдахуй ба идэр нь дэлгэрсэн, залуу мариат, цагаан үс хийгээд үрчлээ
тэргүүтэн үгүй; ад, тотгор хийгээд араатан гарах тэргүүтнээр хорлол үл
болон язгуур үндэс арвижин, хүмүүн хийгээд хүмүүн бусыг өөрийн эрхэнд
хураан; идээ ундаа, эд, эдэлбэр тэргүүтэн энэ насанд хамаатай олон эрдэм
нэгэн гарах мөний тул эдүгээ ертөнцөд их чухаг мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Алинаа ялгуусны шашны дээд их эрдэнэ
Амьтнаа энэ хийгээд хойдын илт үрийг өршөөгч
Туслан үйлдэгч үүнтэй дээдээр учрах бэрх
Тухайлан хүмүүний биеийг олох бэрхийн тулд
Тэргүүлэгч ялгуусны шашны эрдэм хэтэрхий болсон

219 Тө:
Тө:
221 Тө:
222 Тө:
223 Тө:
Тө:
Тө:
үнээ

'ёиз ра. Хурах нь эвцэх хэмээсэн утга
До1. Бэсрэг хайнаг нь хайнаг, сарлагийн эрлийз, бас ортоом гэнэ.
тпаг. Нар нь бэсрэг хайнаг, сарлаг хурснаас гарна.
д.уипд. Юүн нь нар, сарлаг хурснаас гарна.
кНуипд. Гарди нь юүн, сарлаг хурснаас гарна.
кЬа с!каг. Цагаан амт нь юүн, сарлаг хурснаас гарна.
’с!ос1 ]о'| Ьа т о . Хүссэнийг саах үнээ буюу ч а н д м а н ь эрдэнэ үхэр, кам енд ина
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Тэнгэрийн эрхт226 нүгүүд бээр оройгоор бишрэн шүтсэн
Тэрхүү шагшаабадын хувцас хийгээд дияаны чимэг
Тэр бүхнийг энд илтэд аваад хичээнгүйлэн үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэтийн олон эрдэм лүгээ төгс хүссэнийг
саах үнээнээс эдүгээ бид нар бээр олсон чөлөө учралын энэ сайн шүтээн
ямагт шалтгаан хийгээд үр алины үүднээс санасан ч бумаар үржсэн мэт
олохуйяа их бэрх мөний тул зүрхнээр аглагдсан ертөнцийн энэ үзэгдлийн
муу үйл алинд ч өчүүхэн төдий ч орох үес үгүй.
Эдүгээ бид нар хэрэггүй олон үйлд өдөржин, шөнөжин яршиг төвөг,
уйтгар гуниг үгүйеэ орох энэ нь энэ мэтийн чөлөө учралын олохуй бэрх учир
шалтгаанд шалгадгийн мөрөөс татсан ариун магадыг эс олсноос
шалтгаалсан мөн буй. Үүнээ жинхэнэ нэгэн магадыг олбоос нойр хийгээд
зэтгэрийн дэмий яриа тэргүүтэн ном бусын бусад үйл байтугай төгс номын
үйл номлох, маргах, туурвих гурав тэргүүтнийг ч өөрийн сэтгэлд баттай үл
олохыг хүртэл өвс, ус мэт огоорч, өдөржин, шөнөжин эргэн тойрныг тэвчиж,
дияан ямагтад хичээн үйлдэх хэрэгтэй мөний тул Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Олохуйяа бэрхийг санахлаар дураараа суух аргагүй
Онцгой хэргийг санахлаар хэрэггүй суухаар гутах
Үхэхийг санахлаар хойддоо одохыг завдах
Үрийг санахлаар сэрэмжгүй оршихоос буцах
Алин тэр мэт тэр дөрвийн үндэс бататваас
Ариун буяны үлдэгдэл амар хялбар төрмүй"
хэмээн зарлигласан мэт чөлөө учралыг олохуйяа бэрхийн ёсыг үгийн
төдийхнөө одуулалгүй өөрийн үндэсний дээр илэрхий ургуулан сайтар
санаж, энэ мэт увдисын анхааран авлага буяны учралд төвлөрүүлэн
үйлдээд, чөлөөт шүтээнийг зүрхэнд үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас чөлөө учрал бэрхийг санах нь, үлгэрлэвээс,

§ 132. Лүдүлдорж өвс олохуйд бэрх нь
Хорин дөрвөн орны доторх Цогт Дэмчог (с!ра1 ’кбог 1о збопл ра)-ийн
бүтээлийн орон өмнө зүгийн Балжизари (с!ра1 ду| Пза п) хэмээхэд тэр орны
баатар, дагина нугууд бээр өмнө нь төрөлхтөн Ишдорж (уе зМез гбо де)-д
шид бүтээл өршөөсөн бөгөөд хэлбэр нь төмөр хонх мэт их, бага нь тохой
төдий хөх цэцэгний навч бүрийн дээр олон бурхан, бодисадва нар суусан,
баатар, дагинас ч хурж, тэр цэцгийг тойрон үйлддэг, өдөрт нь солонгын
гэрлийн гэрээр бүрхэж, түүнээс 10 зүгт гэрэл цацарч, шөнө нь гал бадрах
мэтийн улаан гэрэл ямагтад үзэгддэг, ер нь чухагаар үл барам нэжгээд
нэжгээд төдий байх ч хувь төгс үйлтэн нүгүүдээс бусад бид мэтийн адаг доод
бодгаль нарын махан нүдний явахуй оронд эс үзэгдэхүй Лүдүлдорж (г1за к1и
би! гбо де) хэмээх өвс байдаг.

226 Тө: 1Ьа бЬапд. Тэнгэрийн эрхт нь Хурмаст тэнгэр
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Адаглаад түүний шүүдэр төдий ч адуусан амьтнаас цаашихийн аманд
орвоос хойд насандаа муу заяанд үл төрөхүй бээр үл барам үхвээс яс
тэргүүтэнд нь ч олон бодисадва нарын өөрөө заларсан мэт товгор лагшин
хөрөг гарах ба гич будаа мэт олон арвидахуй үрэл өөрөө гардаг. Эдүгээ
шүтээн тус бүрийн дотоод нарийн шүтээнийг энэ ясаар хийдэг нь ч энэ
адистидтай өвс оршихуй тэр орны хонь ямаа тэргүүтний аманд орсоноос
шалтгаалж гарсан яс мөн ажгуу.
Лүдүлдорж хэмээх өвсөн эмтэй тэр уул нь Цогт Дэмчогийн бодит орд
харш бөгөөд гадна нь болор суварга мэт цагаан цаст уул буй. Ариун болор
ууланд тэр өвс байдаг тул орны алдар нь ч Зари хэмээн тогтсон мөн буй.
Тэр оронд онц гайхамшигтай өвс хийгээд тэр мэтийн уул буй тул
гурван цагийн баатар, дагина нугууд үүл мэт хурахуй хийгээд тэнгэр хийгээд
хүмүүний олон арш ч тэнд дияаныг зохиодог тул эдүгээ Үй, Зангийн олон
төрөлхтөн нүгүүд оройгоор нь эргэх, дундуур нь эргэх, бэлээр нь эргэх
тэргүүтэн их хатуужилт явдлаар эргэл мөргөл хийх бөлгөө.
Түүгээр үл барам тэр оронд дүвчэн Ваваба (УаЬауа)-гийн хувцастан ч
Цогт Дэмчогт шүтэж, хослон орохуйн хуучин бүдүүн лагшны лагшин биеийн
тэр хуурцгаа ч орхилгүй Ариун хажид (бад ра ткЬ а ’ зруос!)-д бодитой
заларсан хийгээд бид нүгүүдийн итгэл Гэтэлгэгч их Зонхаба ч тэнд өөд болон
морилоход нь Цогд Дэмчог өөрөө ч 62 бурхантын хот мандалд 4 авшиг
төгсгөн огоот өргөн зохиосон тэргүүтэн бурхан хийгээд тогтсон таалал
алагчлалгүй олон лам бээр дахин дахин адистидласан ялгамжтай бүтээлийн
энэ дээд орон алагчлалгүй нийт бүтээлч хийгээд нэн ялангуяа Цогт
Дэмчогийн лавшруулсан барилдлагат нугууд бээр гүйцэд эргэн, орны
барилдлагыг зохиохуйд адистидын хэмжээ маш их тул анхаарал, онолын
эрдэм үндэснээ түргэн төрөхүй шүтэн барилдлагын ялгамжтай аньстан буй
мөн болой.
Тийм боловч өнөө маргааш Зари орныг эргэн очсон гэцэл, гэлэн алин ч
согтоон үйлдэгч227-ийг уухуйд гэмгүй хэмээдэг. Жич бас зарим нэгэн тэр мэт
ууваас дагинасын зарлиг цааз ирэх ёсны талаар барилдлага үгүй олон цадиг
өгүүлэн буй ч тэдгээр нь өөрсдөө тэр мэт үйлдэхийг хүссэн учир
шалтгаанаас л өгүүлсэн төдийгөөс бус сэтгэл итгэмжпэл хийгээд ариун учир
шалтгаан алин ч үгүй.
Эдүгээ тэр мэт архи ууваас шүтсэн дагинас
бууруулсан бодгальд тотгорлон үйлдэх буй.
Тэр ч ловон Пагбалха бээр:
“Өгүүлэхүйд үл зохистой язгуурт гарсан хийгээд
Үнэхээр туслан, аглаг алинаа үл үйлдсэн ч
Өмнөхөө үл мэдэхүй төрөлхтөн бүхэн ч
Үзтэл шагшаабад төгс бодгальд сөгд!”

227 Тө: т у о з 'дуиг. Согтоон үйлдэгч нь архины ёгт нэр

ю 244 оз

нь шагшаабадаа

Үл гэр и й н бодь м өрийн зэрэг

хэмээн зарлигласан мэт согтон үйлдэгчийг тэвчих тэргүүтэн өөр,
өөрийн шагшаабадыг сайтар сахих болбоос түүнд дагинас бээр баясаж,
нөхөрлөн үйлдэх мөн буй. Тэр мэт ч тэр оронд гарсан Лүдүддорж өвс нь маш
олохуй нэгэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Ном алдаршсан судар (сИоз здгадз раЧ т б о )”аас: “Гэлэн нүгүүд мэдэл нь түйдэв. Амь нь тасрав, амины хуран үйлдэгч
огооров. Үзүүлэгчийн шашин ч магад агуулагдах болбол юуны тулд
хичээнгүй хийгээд хатуу бядуугаар бүтээн эс үйлд! Хүмүүний бие нь олохуйд
маш бэрх бол түүнийг олж, магадтай олохуй ялгуусны шашинд тойн болохыг
олж, гэтлэхийн хэрэг хийгээд үл зохилдохуй нугууд бээр хуураад, зовлон
болох бөгөөд” хэмээн зарлигласан мэт тэр мэтийн онц гайхамшигт тэр
өвснөөс ч ихэд олохуйд бэрх чөлөө учралын сайн шүтээн энэ мэтийг олсон
цагт тэр ч Шивалха бээр:
“Өөрөө би гэтлэхүйд тусыг эгээрсэн тул
Өргөл хийгээд олзны хүлээс хэрэггүй”
хэмээн зарлигласан мэт энэ насны бага, сага өргөл хүндлэл төдийд
тачаал үгүй өөр, бусад амьтны тусад тийн гэтлэхүйн хутгийг чухалчлан
эгээрэхийн үүднээс:
“Магадлан болилон мэдэгч төрөлхтнүүд
Маш амгалан аглаг орныг хүсмүй
Тэрчлэн сэтгэл нь баясах болбоос
Тэр мэт нь тэнгэрийн орноо үгүй"
хэмээн зарлигласан мэт тачаал, урины хуран үймцээнээр аглагтсан
нэгэн ой шугуйд одоод, өвсөн суудалд хөлөө очир завилалаар хүлж, чихнээ
нам жим, сэтгэл амгалан, ухаан тод томруун, сэтгэл амгалантай болохуйд
мөч хийгээд мөч завсар үгүйд өдөр, шөнө бүхнээ өөрийн сэтгэлийг ном лугаа
нийлүүлсэн лавшруулсан барилдлага ямагтад хичээж үйлдэх болой.
Жич бас чөлөө учрал олохыг бэрх хэмээн санах нь үлгэрлэвээс,

§ 133. Үлэг цагаан арслан их ачлалтай болох нь
Гөрөөс хийгээд махчин араатны дотроос тэр арслан нь цөөн буй.
Түүний дотроос ч цагаан нь дээр номлосон удамбар цэцэг мэт дээд
хувилгаан лагшин ертөнцөд өөд болохын цагт бэлгэ тэмдэг болж нэгэн удаа
ирэхээс бус түүнээс бусдад үргэлж нотоос үл гарахуй мөн буй. Тэр мэт тэр
үлэг цагаан арслан нь биеийн зүс нь цаст уул мэт маш цагаан, зогдор нь оюу
мэт хөхөмдөг ногоон, хумс нугууд нь ч очир алмаас мэт хатуу, бэх, өргөс мэт
ХУРЦ болохоор алиныг ч уран шигдэн чадахуй; аюумшигтай дуун эгшгээр
газар дэлхийг дэнслүүлэн үйлдэх бөгөөд дуун дуурсгаваас огторгуйд нисэхүй
шувуу нугууд ч газарт унан, баатар заль ихт эрээн барс модонд авирсан ч
Дуулсан даруйд унах мөн амуй.
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Тийм боловч өөрийн баатар идийн эрдмээр тэр мэт болсноос бус
бусад арслан мэт амийг нь ч хорлон эс үйлдмүй. Зулзага шинээр төрсөн ч
сүүгээ насад цувруулах нь ч их, амт шим нь ч их тул алины аманд орсон ч
гэнэт биеийн хүчин дэлгэрэн, нас нь уртдан, өвчин хийгээд ад, тотгороор үл
автагдахуй хүмүүн хэн бээр саасан ч тэр хорлон үл үйлдэн амгалан сууж,
сүүгээ шагнан хайрлахуй тэр мэтийн тэр сүү нь амт шим нь их болохоор сайн
алтан саван аяганд хийхээс бус муу саванд хийвээс тэр даруйд тэр сав ч
хэсэг, хэсэг болон хагаран унаж; сүүний шим нь ч муудан доройтохуй болно.
Хүмүүний ертөнцийн ундаа алин ч үлэг цагаан арслангийн сүүнээс
шим нь их үгүй ээ. Эдүгээ номын их хүрээ Цогт Врайбүнгийн их чуулганы
цайнд Данжандорждагма (Ьз1ап зкуопд гбо де бгад т о ) бээр өдөр бүр
арслангийн сүү хийх тул бусад зоогийн цайны үр, сүү тэргүүтнээс ч шим нь
маш их мөний тул дуршил нь буурсан бурсан хуврагууд биеийн хүчин
буурваас жич жич сэргээхийн арга болгон өөрийн гэртээ мах тэргүүтэн алин
шим ихтэй идээг идэхээс ч цайндаа баясгалантай заларч чадваас зоогийг
зоогловоос бие лагшны хүчин түргэн дэлгэрэх мөн амуй. Үргэлж ч өөх
зооглох төдий үгүй ч хэл халан зунгаарч бусдаас их шимтэй нь арслангийн
сүү буйн эрхээр болой. Түүгээр үл барам зоог их барихгүй ч зоогийн цайг их
хэрэглэх хэрэг болдоггүй нь арслангийн сүүний хүчин мөн буй.
Тэр ч '‘Судар”-аас: “Лавшруулсан барилдлагат гэлэн нүгүүдэд
тэжээлийг бурхад бээр бүтээн үйлдэнэ" хэмээн зарлигласан буй. Тэр мэт
учир шалтгааныг харваас бид энд суусан нугууд ч тэр мэтийн цайг гэгээндээ
таалах болсон ч буяны онц гайхамшигтай нэгэн хүч мөн нь эргэлзээгүй
болой. Тэр мэт үлэг цагаан арслан тэр ямагт шим авахуй ялгамжтай эд
мөнөөр үл барам үхсэн арслангийн тэр арьс ч үнэ лүгээ хагацсан их
эрдэнийн нэгэн мөн.
Хур буулгахыг хүсвээс тэр арьсыг газарт гурван удаа гөвдвөөс тэр
даруйд хур буудаг буй. Хур их орвоос түүнийг таслахыг хүсвээс дээш
огторгуйд гурван удаа сэгсэрвээс тэр даруйд хур тасардаг буй. Жич бас
чанадсын цэргийн чуулган болж, байлдаанаас тийн бөгөөд ялгуухын хүсвээс
цэргийн ирсэн зүг рүү эргүүлэн гурван удаа сэгсэрсэн даруйд байлдаанаас
тийн ялах болно.
Жич тэр арьсыг биедээ өмсвөөс усанд үл үймүй; гал, салхиар үл
автагдах; халил тэргүүтэнд үл унах тэргүүтэн хүмүүн алин бээр өмссөн ч тэр
ямагт явах үйл бүхнээ хэрэг бүтэж, үзэсгэлэнтэй ба харваас сэтгэлд
зохистой болно.
Тэр ямагтын ор дэвсгэрийн дээр дэвсвээс сэтгэл нь дияанд туналзан
одож, их дияан ч арвидах болмуй. Идээ, эд тэргүүтэн бусад зүйл ч
арвидахыг хэлэх юун! Тэр мэтийн цагаан арслан байтугай бусад олонх
арслангийн муудаагүй дөрвөн хумс, толгой сэлт байваас тэр ч их эрдэнэ
мөний тул байлдаанаас тийн бөгөөд ялгуух болой.
Урьд Нангиадын их хаад насан егүүдэх нь олонаа болжээ. Түүний
хойно Нэдон (зпе дбопд)-гийн хаан бээр арслангийн арьс ба муудаагүй
ю 246 с*

Үл гэр и й н бодь м өрийн зэрэг

толгой, хумс өргөсөн бээр түүнээс эхлэн цэргийн өмөг юун гарсан ч хаан
егүүдэх зүйл огт гараагүй тул Манзшир дээд их эзэн228-ий өршөөхүй зарлигт
шүтэж, эдүгээ хүртэл бидний Үй, Зангийн энэ гүрэнд шажин алаг булаг
төдийхөн нэгэн орогнон чадах мөн буй.
Манзшир их дээд эзэн үгүй болбоос бид шашинд үйл зохиолыг
таалсан ч тэр мэт зохиож эс чадах бөлгөө. Эдгээр их дээд тэнгэр эзэн хаад
нь Зөөлөн итгэл лам ямагт229 өөрөө бээр шашныг хүчээр тэтгэхийг таалж,
санасаар хүмүүний эзний байдлыг үзүүлсэн мөний тул бид ч Богд ламын
даган орогч нугууд ч нийт бурхны шашин хийгээд нэн ялангуяа Зөөлөн итгэл
их Зонхабагийн шашин, шашныг баригч сэлт нүгүүд бээр их өглөгийн эзэн
хаан эцэг, хөвгүүн нүгүүдийн ч лагшин сүүдэр бат хийгээд зохиол үйлс эрх
хүчин тэргүүтэн дэлгэрэхийн ерөөл хийгээд үлэмжид “Мөрийн зэргэмж”
тэргүүтэн зарлиг номын сүүлд ч алдрыг өгүүлэхийн мөн чанарыг ч зохиох
хэрэгтэй мөн буй.
Ямар мэт ч дээр номлосон эрдэм бүхэн лүгээ төгссөн тэр үлэг цагаан
арслан нь ертөнцөд хааяа нэгхэн төдийхнөөс бус гарахад их бэрх мөн болой.
Үлгэр энэ мэт бид нар ч “Төрлийн үес” -ээс:
“Харин тиймийн тулд сүслэхүй сэтгэл төгс нүгүүд
Хамаг лугаа хамтад тохирон зөвшихийн тухайд
Арван буяны үйлийн мөрийг сахин
Амьтан бүхнээ туслахын тухайтайд
Ариун бодийн ерөөлийг батат олмуй"
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэтийн үлэг цагаан арслангаас ч ихээс
ихэд олохуйяа бэрх 10 эрдэм бүхэн лүгээ төгс чөлөө учралын сайн шүтээн
энэ ямагтыг сайтар олсон цагт сэтгэлээ нисванисын хирээр бүрэлгэлгүй
гурвын үүднээ 10 буяны мөрийн замд өөрөө ч оршин бусад олон амьтныг ч
бодитой тэр мэтэд байгуулж чадахуй хийгээд хэрвээ нэгнийг ч тэр мэт
байгуулж үл чадах цагг жич тэр мэт байгуулахуй ерөөл тэргүүтнийг талбиж,
өөрийн хийсэн аль үйлийг ч номоос үл хэлбэрүүлэхийн үүднээс чөлөө
учралыг ганцхан удаа олсноо магадтай хэрэг болгон үйлдэх мөн болой.
Жич бас чөлөө учралыг олох хэрэгтэйг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 134. Газар сахигч заан олохуйяа бэрх нь
Хурмастын буянаас бүтсэн газар сахигч их заан нь бусдаас биеийн
хүчин нь ихээр үл барам соёо нь ч зургаа болсон тэр тус бүрийн дээр
тэнгэрийн сайн байшин хийгээд угаалын цөөрөм ба галбарваасан мод
тэргүүтэнд тэнгэрийн олон хөвгүүн хийгээд тэнгэрийн охиныг баясгахуй
элдэв байдлыг үйлдэхүй хийгээд их заан хамрынхаа үзүүрт цогт хурц мэсийн
228 Тө: ] а т бЬуапдз допд т о ЬЬад ро сЬөп ро. Манзшир д э э д их эзэн нь Манжийн эзэн
хаан бөгөөд Нангиадыг Манзширийн орон хэмээх тул Нангиадын эзэн хааныг тийнхүү
Манзширийн хувилгаан хэмээх болжухуй.
229 Тө: ] а т тдо п Ыа т а пу!с1. Зөөлөн аврал итгэл лам ямагт нь Манзшир бурхан
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хүрдийг хувилгаж, асуурийн чуулган нугуудыг даран үйлдэх тэргүүтэн элдэв
хувилгааныг хувилгаж чадах ба өөрийн бие нь ч тэнгэрийн хөвгүүд, охид
тэргүүтэнд хувилж, хүслийн амгаланг эдлэн үйлдэхүй тэнгэр, хүмүүний орон
алинд ч яван чадахуй чанадасын мэс хийгээд хор тэргүүтэн алинд ч үл
хорлогдохуй, үлэмжид хор идвээс шээс, баас тэргүүтэн хүдрийн заар болох
тэргүүтэн олон эрдэм лүгээ төгссөн газар сахигч их заан олдох нь бусад
заанаас ч бумаар үржсэн тэргүүтэн олохуйяа ихэд бэрх болой.
Энэ үлгэр мэт “Мөрийн зэрэг”-ээс:
"Аймшигт муу заяанд үлвээс сайн заяа орчлонгийн хязгаар төдий
Амгалан сайн заяа төдий ч чухаг тул чөлөө учралыг сэтгэ!
Тийнхүү товчилбоос чөлөө учралын мөн чанарыг танин барихуйд
Тэр ямагт шалтгаан, үрийн үүднээс олохуйяа бэрхийг санатугай!"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ бид нар бээр олсон 18 ном төгс чөлөө
учрал энэ ямагт нь муу заяа байтугай бусад сайн заяанаас ч өдрийн од мэт
ихээс их чухаг мөн буй. Шүтээн энэ ямагтаас бусад хүмүүний бие бусад нь
зарим нь олонх ерийн хүмүүний бие болно. Зарим нь адилавтар мөн. Зарим
нь буусан мөн. Зарим нь сүрэглэгч мөний тул ариун номыг бүтээгч шүтээн
бус аа.
Түүний хүмүүний ерийн бие нь хүмүүний үндэс өнгө дүрс сайн, их
бардам буян, нүглийн тийн ялгалыг үл мэдэн, сэтгэлдээ баясгалан
зовлонгийн үзэгдэл их үгүй нүгүүд тэр сэтгэлээрээ ч тэр мэтийн ёсоор цагийг
нөгчөөхөөс бус ариун ном алиныг ч бүтээн үл чадмуй.
Хүмүүний бие адилавтар нь буян нүглийн авч, огоорохыг өчүүхэн
мэдсэн ч тэр мэт мэдсэнээ өөрөө анхааран үл авахуй бөгөөд тэр мэт
анхааран авагч бусдад омог, найдангуйн тэргүүтний үүднээс доромжлон,
уйсаагч төрөлхтөн мөн буй. Тэр бээр ч ариун номыг бүтээхүй шүтээн үл
болмуй.
Хүмүүний бие буусан нь дотоод сэтгэлээр буян, нүглийн авч,
огоорохыг үл мэдэхүй бээр үл барам гадаад эрхтэн нүд, чих, хөл, гишүүн
тэргүүтэн буурч, үзэх, сонсох тэргүүтний үйл үйлдэж үл чадахуй нугууд мөн
болой. Тэр ч ариун ном бүтээхүй шүтээн үл болно. Хүмүүний бие сүрэглэгч
нь Лхасын хойд зүгийн яргач ба Нанзэшаг (зпапд г1зе 5 Иадз)-ийн арьсанд
дурлагч тэргүүтэн доорд угсаат шунал тачаалтнууд, хууль цаазыг шулуун эс
явуулан алагчаагч өөрт үл баясагч нарыг “Гөвш! Ал!" хэмээгч хаад, түшмэд,
сайд хэмээн алдаршигч нар ч ариун номыг бүтээгч шүтээн үл болмуй.
Эдүгээ Үй, Зан тэргүүтэн хязгаар, голын хүмүүс бүгдэд олонх ер бүгдэд
тэр мэт тогтсон байх нь үзэгддэг болохоор ялгамжтай хүмүүний бие чөлөө
учралын арван найман ном лугаа төгс бэлгэ чанарт шүтээнтэн нь Лхас
мэтийн олон хүмүүн хурсан худалдааны газар ба олон түмэн хүмүүн хурсны
дотор ч нэг хоёрхон хүмүүн төдийгөөс бус нь олдохуйд маш чухаг тул эдүгээ
тэр мэт олохуйяа бэрх үед Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Орчлонгийн барилдлагаар үл хуурмаг үгүй
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Онцлон гагц туслат дээдийн ном
Учир иймээс түүний утгыг бясалгатугай!”
хэмээн зарлигласан мэт орчлонгийн хотол чуулган алинд ч үнэрт
ногооны навч төдий ч үгүй хэмээн мэдэж, зүрхэн шимийг номын утганд
сайтар шамдаж, чөлөө учралыг хэрэг лүгээ төгс болгон үйлдэх мөн болой.
Жич бас чөлөө учралыг олох эрэхийг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 135. Нэгэн гуйлгачин золоор олсон зэндмэнэ эрдэнийн эрдмийг
гаргасан нь
Эрт нэгэн ядуу хүмүүн өөр нэгэн хот балгаст идээ олохоор явжээ.
Өмнийн буяны хүчээр нэгэн аглаг хээр газрын ой шугуйд шөнө унтаж байх
цагт тэр нутгийн эзэн савдаг нь цагаан тоорцог өмссөн цагаан дээлтэй
хүмүүний байдлаар ирж, тэр гуйлгачинд гэрэл цацарсан нэгэн зэндмэнэ
эрдэнэ өгөөд: “Чи үүнийг өөр газар орхилгүй биедээ зүүж, залбирал
талбитугай! Гуйлгачны зовлонгоос гэтлэх болно” хэмээж, үзэгдэхгүй болов.
Тэгээд тэр гуйлгачин тэр шөнө сэтгэл нь хачин их эс итгэмжилсэн ч
маргааш өглөө нь наран мандахад харсан бээр “Онц гайхамшигтай нэгэн
байна" хэмээн мэдэж, “Ээ сайн. Надад олдсон энэ таван зүйл гэрэл
цацарсан чулуу чи зэндмэнэ эрдэнэ мөн болбоос эдүгээ би идээ, хувцасаар
^гүйрч гуйлгачин болсон мөний тул алин хүссэн идээ, хувцас олдох
болтугай!” хэмээсэн бээр тэр даруйд 100 амтат идээ хийгээд олон сайн
хувцас биед нь өөрөө буй болсон бээр тэр даруйд маш их баярлажээ. Тэр
үед тэр гуйлгачин 110 наслаж, их өвгөрч хөгширснөө санаад, “Залуу
наснаасаа гуйлгачин болж, цагийг нөгчөөсөн бөлгөө. Эдүгээ энэ зэндмэнэ
эрдэнийг олсон ч бие минь их өтөл болсон тул түргэнээ үхвэл юун болно”
хэмээн сэтгэж, ихэд уйлж, нүдээ арчсаар сохров.
Тэгээд жич бас тэр зэндмэнэ эрдэнэд залбирал талбиад, нүдэндээ
хүргэсэн бэр тэр даруйд нүд нь маш тод болжухуй. Дараа нь тэр хүмүүн
туслахуй сэтгэл өчүүхэн ба маш их найдангуут мөн тул сэтгэлдээ: “Би бээр
энэ их зэндмэнэ эрдэнэд залбирал талбиваас хүссэн хэрэг бүхнийг амар
хялбар болгон зохиогч энэ мэт нь далайн доторх лусын хаадад буй хэмээх үг
байдгаас бус өөр хэн хүмүүнд бодитой олдох нь байтугай нүдээр харсан
төдийд ч олоход их бэрх энэ мэт нэгнийг эдүгээ би бээр сайтар олсон ч би
өтөл болж, түргэнээ үхэж, өөр хүмүүний гарт очвоос их хөөрхийлөлтэй”
хэмээн сэтгэж, энэ эрдэнэ их хэрэгтэй хийгээд ихэд олохуйяа бэрхийн ёсыг
хослон барилдуулахын үүднээс их хайрлахын сэтгэлээр бүхлээр залгисан
бээр тэр эрдэнийн эрдмээр тэр хөгшин өвгөн 16 настай хүүхэд мэтийн ихэд
сэтгэлд тааламжтай хүүхэд болон хувилж, биеийн гаднаас харваас дотор
тод, дотроос харваас гадар тод хэвлийд тэр эрдэнэ ямагт оршиж, таван
өнгийн гэрэл төгс цацран биеийн гадар, дотор хоёуланд цацаржухуй.
Дараа нь тэр хүмүүний сэтгэл “Эдүгээ миний бие ч залуу тэнгэрийн
лагшинд хувилж, зэндмэнэ эрдэнийг хэн ч булааж үл авах тул хэвлий
ямагтад гадна, дотны түйтгэр үгүй оршиж, юу хүссэн хэргийг хайрлан шагнах
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тул миний хэрэг сайтар бүтнэ" хэмээн сэтгэж, тэр ямагтад насад орогнон
үйлдвэй.
Хэзээ нэгнээ тэр хүмүүний сэтгэлд: “Аглаг оронд тэр мэт оршсон ч
өөрийн хэрэг бүтээх төдийхнөөс бус би бээр энэ мэт олсон яриа ч үл гарах
мөний тул хот балгаст очвоос яруу үгс гарахаар үл барам эдүгээ өөр хэрэг ч
бүтэх болно” хэмээн сэтгэж хот балгаст хүрвэй.
Урьдын төрөлхтөн бүгдээр өмний өвгөн гуйлгачин мөн хэмээн эс
мэдэж, "Тэнгэрийн эрхт230 өөд болон морилов” хэмээж, бүгдээр тахилын
элдэв эдээр тахиж, мөргөлийг олонтаа талбихуйд, тэр хүмүүн ч шударга
өгүүлрүүн: "Би Тэнгэрийн эрхт Хурмаст бус аа. Балгасын өвгөн гуйлгачин
Дэжэн (Ьбе зкуопд) хэмээгч мөн буй” хэмээж, өмнийн цадиг нугуудаа
өгүүлсэн бээр бүгд сэтгэл итгэмжпээд, “Чи Тэнгэрийн эрхт бус ч бидний
хүмүүний эрхт231 болон зохиотугай!" хэмээж, бүгдээр тохиролцон тэр нутгийн
хаанд өргөмжилжээ. Тэгээд Дэжэн хаан бээр: “Би эдүгээ хаан мөний тул хот
балгасын төрөлхтөн нүгүүдийг амгалантайяа тэтгэе!" хэмээн сэтгэж,
хэвлийнхээ эрдэнэд залбирал талбисан бээр хэргийг хүссэний хур бууж, хот
балгасын төрөлхтөн бүгдээр хүслийн амгаланг эдлэн үйлджүхүй.
Тэр бүхэн нь Дэжэн хэмээгч хөгшин гуйлгачин бээр золын эрхээр
олсон тэр зэндмэнэ эрдэнэ ямагтыг хэрэг ихтэй ба олохуйяа бэрхийн ёсыг
ухаж, энхрийлэн бидэрлэн хайрлахуй сэтгэлээр эрдэнийг дотроо залгиснаас
гарсан мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Төрлийн үес” -ээс:
“Тэр мэт маш аглагт хичээн үйлдэн
Тийн атгагийн алмайрлын дайснаас зулж
Эгнэгт нэгэн үзүүрт сэтгэлээр самадийг бясалгаваас
Илт таван мэдэл төгсөх нь түргэн бүтэх болой”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн олсон чөлөө учралын энэ сайн
шүтээнийг их хэрэгтэй хийгээд хойно олохуй бэрхийн учир шалтгааныг
сайтар санаж, их энхрийлэн бидэрлэхүй бээр 5 эрдэм төгссөн аглагийн орон
ямагтыг шүтээд, хойно хуран үймцээнээс аглагтсан төдийхнөөр үл барам
эргэлзээ тэргүүтэн атгаг хийгээд зоригдохуунаас бусдад барихуй тийн
атгагаар үл сүйтгэгдэн сэтгэлийн зоригдохуунд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр
оршихуй дияаныг үргэлж бясалгаж, гурван цаг бүхнийг тасралт төрвөлт үгүй
нэгнээ ургуулан болгоосон илт 5 мэдлийг төгсгөн бурхны хутаг тэр ямагтыг
түргэнээ өөр, бусад амьтан бүгдийн хэрэгт илт үйлдээд, чөлөө учралын
шүтээнд зүрхэн шимийг аван үйлдэх болой. Жич бас чөлөө учрал олох
бэрхийг санах нь үлгэрлэвээс,
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§ 136. Тэрс номтон боссон хүүрийн шид бүтээлийг эрхэмлэн
хэргээ бүтээсэн нь
Эрт нэгэн тэрс номтон бээр боссон хүурийн шид бүтээлийг бүтээсээр
бүтэх ойртохуйд бурхны номтны нэгэн гэцэл лүгээ нөхөрлөөд, “Би бээр
боссон хүүрийн шид бүтээл хийж бүтэх ойртсон тул миний бүтээсэн боссон
хүүрийн хэл гурван удаа жилбэлзэн үйлдэх тул чи бээр тэр үед хэлийг нь
сайтар барьж тасалтугай! Хэрэв чи 3 удаа амнаас цухуйсан хэлийг барьж эс
чадвал боссон хүүр олон болон одож, бид хоёр хийгээд хот балгасын
төрөлхтөн бүхнийг ч доройтуулах мөний тул нөхөр чи бээр магадтайяа 3
удаагийн шамдлаар барин зохиотугай! Тэр мэт барьж чадваас хэл нь илд
болон хувилж, түүнийг барьснаар тэнгэрийн оронд ч зорчиж чадах ба боссон
хүүр ч өөрөө алт болон хувилж, их хэргийг бүтээх мөн буй” хэмээхэд гэцэл ч
ам авав.
Тэгээд тэр тэрсүүд бээр ч тэр мэт бүтээлийн зоригдохууныг тэтгэсэн
бээр боссон хүүр бээр хоёр удаа хэлээ сунгахуйд гэцэл барьж эс чадав. Жич
тэр тэрсүүд бээр гэцэлд “Чи хоёр удаа барьж эс чадсан тул гурав дахь
удаагаа алмайрал үгүй магадтайяа түргэн эс бариваас бүгд гутах тул хичээн
шамдан зохиотугай!” хэмээв. Тэр гэцэл бээр ч тэр боссон хүүр лүгээ амаа
нийлүүлж, хүлээсэн бээр нэгэн цагт боссон хүүр хэлээ гаргасныг шүдээр зуун
барьж тасласан бээр хэл нь шид бүтээлийн илд болсон ба боссон хүүр ч
өөрөө алт болон одвой.
Дараа нь тэр гэцэл бээр бүтээлийн тэр илдийг гартаа барьж, огторгуйд
хүрсэн ба Сүмбэр уулын дээр хүрээд, 4 тивийн байгууламж хийгээд
тэнгэрийн сайн ордон ба тэнгэрийн хөвгүүд, охид ба галбарваасан мод
тэргүүтэн олон сонин гайхамшигийг үзэж, жич доош буухад тэр тэрсүүд бээр:
Тэцэл чи 4 тивийн байгууламж ба тэнгэрийн орон тэргүүтнийг үзсэн тул
илдийг барих ч их хэрэг үгүй. Тиймийн тулд алт болсон энэ боссон хүүрийг
чи эзэмдэн авбал их хэрэг бүтэх болно. Илдийг надад өгтүгэй!” хэмээж, алт
болсон боссон хүүрийг бүхлээр нь гэцэлд өгчээ.
Тэр ч алтыг авч, илдийг тэр тэрсүүдэд өгжүхүй. Тэгээд тэр биеэ угааж,
хиргүй цэвэр хувцас өмсч, шид бүтээлийн илдээ гартаа бариад, огторгуйд
НИСЧ, Сүмбэр уулын дээр 33 тэнгэр тэргүүтэнд зэргэмжээр очоод, эцэст нь
Огмин232-д хүрч, тэнд орогнох болвой. Тэгээд тэр гэцэл бээр алт болсон
боссон хүүрийг авч өөрийн нутагтаа очив. Их алттайгаар үл барам тэр ч шид
бүтээлийн ялгамжтай эд тул маш баяжин, эд эдлэл төгс нэгэн болжухуй.
Тэгээд тэр гэцэл бээр Шаарийбүүгийн хамбын дамжпагаас тойн болж, түүний
шадар ойр Шаарийбүүгийн лагшин эснэсэн орон ч буй тул гэцэлийн таалалд
(ийн): "Надад алт их буй тул анхны хамба хутагт Шаарийбүүгийн лагшин
мэндэлсэн энэ газар хуврагийн бихар хийд бариад, тэр ч өмнө нь дөрвөн
тивийн байгууламж ямар мэтийг харсан тэр лүгээ адил нэгнийг босгосугай!”
хэмээн сэтгэж, боссон хүүрийн алтанд зохилдох шалтгааныг үйлдээд, тэр
оронд 4 тивийн байгууламж лугаа тохирсон Одандабүригийн бихар хийд
?32 т
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(о1ап1ари гм дгид 1ад кНапд) -ийг барьж, бурсан хуврагийн их бихар хийдийг
байгуулсан бээр мэргэн, бүтээлийг олж, ялгуусны шашинд аугаа их явдлыг
зохиосон тоолшгүй олон дээд төрөлхтнүүд эдүгээ хүртэл тасралтгүй суун буй
болой.
Тэр мэтийн боссон хүүрт шүтэж, бүтээсэн тэр шид бүтээл өөрт хийгээд
нөхөрт алинд нь байсан ч их бүтээх бэрх ба нэг удаа бүтээн өөр, бусад
хоёулын их хэргийг бүтээсэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
“Чөлөө учрал олохуйд бэрх наснаа чөлөө үгүйг
Чухалчлан сэтэлдээ бясалгаснаар энэ насны үзэгдэл зонхи буцна.
Үйлийн үр хуурмаггүй, орчлонгийн зовлон нугуудыг
Үргэлж, санаваас хойд насны үзэгдэл зонхи буцна”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ олсон чөлөө учралын энэ сайн шүтээн
ямагт өөр хийгээд бусад алинд дулдуйдсан ч анх олохуйяа бэрх ба нэгэн
удаа олсноос хойш дээр номлосон боссон хүүрийн тэр шид бүтээл мэтээр ч
тэнсэлдэх үгүй гэмээ баран, эрдэм бүхэн төгссөн Ялж төгссөн бурхны дээр
үгүй хутгийг ч төвөггүй энэ нас ямагтад амар хялбар бүтээж чадахуй
тэргүүтний үүднээс их хэрэг төгс болбоос тэдгээр ёсыг сайтар санахын
үүднээс Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
“Үнэхээр аймшигт зуурдын хавцгайд хэрэн тэнэвээс
Өөрөө гагцаар байхаас бусад нөхөр үгүйн тулд
Алин энэ цагт бурхан хийгээд ламдаа
Амгалан мөрд зорчихуйн үдүүл болохыг айлтга!”
хэмээн зарлигласан мэт энэ мэтийн шүтээнд зүрхэн шимийг ариунаар
авч, үхэхэд гэмшил үгүй сэтгэл ихэд баясахын үүднээс царай зүс сайхан
хийгээд мүшилзэхүй бээр лам бурханд хатуу хүчтэй залбирал талбин, буяны
барилдлагыг үйлдсээрийн агаараас үхэн егүүдэн үйлдэх хэрэгтэй.
Тэр ч
“Тэр мэт өөр, бусад хоёулын зовлонгийн шүтээн болсон
Тийн үдгүй энэ насны дуршлыг могойн хальс мэт огоорч
Авралт Хажидын очир орон хийгээд Бодала орон тэргүүтэн
Ариун оронд газраа зорчихуй ерөөлийг өөрөө талбих болой”
хэмээн зарлигласан мэт сав, шимийн байгууламж хотол чуулсан
тэдгээр ариун дээд ялгамжтай оронд төрж, өөрийн хэргийг огоот төгсгөөд
жич бас алиныг алин номхотгохуй хувилгаанаар амьтан нугуудыг
боловсруулан гэтэлгэхүйн мөрд байгуулан үйлдэхийн үүднээс чөлөө
учралын шүтээний зүрхэн шимийг ёсчлон авах хэрэгтэй болой.
Эдгээрийн үед чөлөө учралын мөн чанарыг танин барихуй; түүний
хэрэг их; хэрэг их лүгээ төгссөн энэ сайн шүтээн ямагтыг олоход 3 бэрхийн
үүднээс чөлөө учралын шүтээнд зүрхэн шимийг авахыг хүссэн бэлгэ чанар
төгссөн төрөлхтнөө
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"Шүлэглэсэн мөрийн зэргэмж (1ат п т 1зЫдз Ьсас! т а )”-д:
"Амгаланг олох номд хамаарах тул номыг бүтээх хэрэгтэй
Ачит буяны садан, чөлөө учрал бүрдсэн тул ном бүтээж чадна.
Хэрэв номыг эс бүтээвээс чөлөө учрал хойш олоход бэрх
Хэзээ үхэх цаг ирэх магадлалгүй тул эдүгээгээс бүтээ!”
хэмээн зарлигласан мэт ариун дөрвөн учир шалтгааны үүднээс санах
хэрэгтэй мөн амуй.
Түүнээ ном бүтээх хэрэгтэй, бүтээж чадах, энэ насанд бүтээх хэрэгтэй,
эдүгээ ямагтаас бүтээх хэрэгтэй дөрвөөс:
Анхдугаарт
нь:
Энэ увдисын тухайд үйлдэхүй хувь төгс
номхотгогдохуун тэр номтон; дээдийн номыг бүтээх бөгөөд амьтан бүхэн
амгаланг хүсэн, зовлонг үл хүсэхүй ямагт мөн. Амгаланг бүтээхүй хийгээд
зовлонг арилгахуй дээдийн ном ямагтад хамаарахын тулд болой.
Хоёрдугаарт нь: Жич бас тэр мэтийн номхотгогдохуун тэр номтон;
дээдийн ном бүтээх хэрэгтэйгээр үл барам ном бүтээж чадахуй бөгөөд
хойдын нөхцөл буяны багш садан лугаа төгсөх ба дотоод нөхцөл олохуйяа
бэрх ба олбоос их хэрэгтэй чөлөө учралын энэ сайн шүтээнийг ч сайтар
олсон бээр ном бүтээхүй гадна, дотны шалтгаан нугууд сайтар бүрдсэний
тулд болой.
Гуравдугаарт нь: Тэр мэтийн номхотгогдохуун тэр номтон; дээдийн ном
бутээх хэрэгтэй ба бүтээн чадахаар үл барам энэ ямагтыг өөрөө бүтээх
хэрэгтэй бөгөөд энэ насанд бүтээвээс хойд нас нугуудад эдүгээгийн чөлөө
учралын энэ мэт сайн шүтээнийг олох байтугай алдрыг нь ч сонсохуйд
бэрхийн тулд болой.
Дөрөвдүгээрт нь: "Энэ мэтийн тэр номхотгогдохуун номтон; Энэ насанд
бүтээх хэрэгтэйгээр үл барам эдүгээ ямагтаас бүтээх хэрэгтэй бөгөөд хэзээ
ухэх нь магадлал үгүйн тулд болой” хэмээн бүтээн үйлдэхүй дөрвийг
байгуулсан бээр санаваас чөлөө учралын шүтээнд зүрхэн шимийг авахыг
бодитой хүссэн нэгэн төрж, гурван үүдний үйл юун үйлдэхүй бүхэн номоос үл
Давах нэгэн ирэх болой. Тэр мэт бид нар номтонд хөөрөмсөх ч дотоод
сэтгэлд номын гэгээн их үгүй инагш, чинагш явсаар хүмүүний насны хэмжээ
барагдсан ч энэ дөрвөн номыг санаснаас уршиглах мөний тулд чөлөө учралд
ариун зүрхэн нэгнийг авахыг хүсвээс магадтай энэ дөрвөн номд хичээн
шамдах мөн болой.
Тэр мэт сэтгэл итгэмжлэхүй эш хийгээд хир үгүй учир шалтгаан
хийгээд үлгэр тэргүүтэн элдвийн үүднээс сайтар санаваас их засдаг оюунаар
чөлөө учралын шүтээнд зүрхэн, шимийг бодитой бодитой нэгэн хүсэл төрж,
буяны учралд маш их хонжпоготой болно. Эдүгээ өмнө номлосон тэдгээрийг
анхааран авахыг зүрхнээ хуйлруулахуй бээр эвхэж, энд ч барилдпага, бодит,
орохуй гурваас барилдлагын бусад ном нугуудыг өмнө номлосончлон өмнө
нь сайтар илгээгээд, оройдоо лам бурхныг бясалгасаарын агаараас тэр мэт
оанах бөлгөө. Тиймийн тулд би хийгээд эх хамаг амьтан өмнө
во 2 5 3
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тэргүүлшгүйгээс эдүгээ хүртэл гурван махбодын энэ орчлонд төрж, хатуу
бэрх хүчтэй өнө удаан элдэв зовлон нэгнийг амссан энэ бүхэн нь чөлөө
учралын хэрэг ялгамжтай их олохуйяа бэрхийг онохуй эс төрснөөр
уршигласан мөн буй. “Эдүгээ би хийгээд эх болсон амьтан бүхний үндсэнд
чөлөө учралын хэрэг их, олохуйяа бэрхийн ялгамжтай онолыг төрүүлэн үйлд!
Тэр мэт төрөхөд лам, бурхан бээр адистидлан хайрлан соёрх!" хэмээн
залбирал талбисан бээр оройн лам. бурхны лагшнаас таван зүйлийн
рашааны гэрэл сэлт үргэлжид бууж; өөр, бусад амьтан бүхний бие, сэтгэлд
оруулан; тэр хийгээд түүний тотгорлогч түйтгэр нүгүүдийг арилган, насан,
буян тэргүүтэн эрдэм нийт хийгээд нэн ялангуяа жич чөлөө учрал их
хэрэгтэй; олохуйяа бэрхийн ялгамжтай онолтон өөр, бусад амьтан бүхний
үндсэнд төрүүлэхийг сана!
(2Ы) Буяны учрал хоёр.
(2Ыа) Чөлөө учрал их хэрэгтэйг санах
(2ЫЬ) Чөлөө учрал олохуйяа бэрхийг санах
(2Ыа) Анхдугаарт, Чөлөө учрал их хэрэгтэйг санах нь;
Оройд лам, бурхныг бясалгасаарын агаараас өмнө номлосон мэт
чөлөө учрал өөрийн мөн чанартан алин мөнийг залгуулан танин барин
үйлдэж, найман чөлөөгүйгээс хагацан, номыг бүтээхэд чөлөөтэй болбоос
чөлөө хийгээд ном бүтээхүй гадна, дотны арван доройтол лугаа хагацан, ном
бүтээхийн нөхцлүүдийг сайтар гүйцээхүй бээр болбоос учрал хэмээн
үйлдмүй.
Товчилбоос бид нар бээр олсон эдүгээгийн чөлөө учралын энэ шүтээн
ямагт өөр хийгээд бусад ба ахуй үесийн эцэс алинаа дулдуйдсан ч хэрэг
маш их бөгөөд үүнд шүтэж, илт өндөр биеийн эдэлбэр хотол чуулганы учир
шалтгаан өглөг, шагшаабад, тэсвэр тэргүүтнийг ч бүтээн чадахуй ялгамжтай
энэ шүтээнд гурван санваар ч төрөхүй ба түүгээр үл барам цөвүүн цагийн
охор насан нэгнээ туулсан бурхны хутгийг ч амар, хялбар бүтээн чадахуй
бээр болой.
Тиймийн тулд олохуйд бэрх ба олбоос хэрэг ихтэй чөлөө учралын энэ
сайн шүтээнийг ганцхан агшин ч эс хэрэггүй болгон, зүрхэн шимийг юунаас ч
болов аван үйлдэх болой. “Тэр мэт үйлдэж чадахуйд лам, тэнгэр бээр
адистидлан соёрх!” хэмээн залбирал талбисан бээр оройн лам бурхны
лагшнаас таван зүйлийн рашааны гэрэл сэлт үргэлж бууж; өөр, бусад амьтан
бүхний бие, сэтгэлд оршсон бээр тэр хийгээд түүний тотгорлон үйлдэгч
түйтгэрийг арилган, тэр хийгээд түүний ялгамжтай онолтон өөр, бусад
амьтан бүхний үндсэнд ганцхан агшинд төрвэй хэмээн сэтгэ!
(2ЫЬ) Хоёрдугаарт, Чөлөө учрал олохуйяа бэрхийг санах нь:
Тэргүүнд лам бурхныг бясалгасаарын агаараас тэр мэт санах бөгөөд
эдүгээ ба бүрин нүгүүд бээр олсон чөлөө учралын энэ гүйцэд шүтээн их
хэрэгтэйгээр үл барам олох ч маш бэрх бөгөөд хүмүүн тэргүүтэн олонх
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амьтан арван муу заяа тэргүүтэн хилэнцийг ихэд үйлддэг. Тийм бээр ч үр
чөлөө учрал олохыг тотгорлон үйлдэгч нэн ялангуяа чөлөө учрал гүйцсэн
ариун энэ шүтээнийг олон үйлдэхүйд ариун шагшаабадаар суурь барин,
өглөг тэргүүтнээр нөхөрлөн үйлдэж, хиргүй ерөөлөөр завсар барилдуулах

тэргүүтэн хэрэг болбоос үндсийг тэр мэтээр бүтээх нь маш чухаг ба адгуус
тэргүүтэн муу заяанд дулдуйдваас сайн заяаг олох нь сансрын хязгаар
төдийд үзэгддэг ба бусад сайн заяанд дулдуйдаж ч эдүгээ бид нар бээр
саитар олсон чөлөө учралын тоо лугаа гүйцсэн энэ мэт шүтээн нэгнийг олох
нь туүнээс ч маш чухаг болохоор тиймийн тулд олохуйяа бэрх ба олбоос их
хэрэгтэй чөлөө учрал гүйцсэн шүтээнийг нэгэн удаа төдийхөн олсон үүнийг
хэрэггүй өчүүхэн ч үл талбин, зүрхэн нэгнийг яаж ч гэсэн аван үйлдтүгэй!
Зүрхэн шимийг авах ёс ч лам, бурхныг хагацаал үгүй шүтэж, шашны их
хөлгөний увдисын зүрхэн шимийг анхааран аваад, гагц энэ нас ямагтад лам,
бурхны хутгийг амар хялбар олон үйлдэх болой. Тэр мэт үйлдэн чадахуйд
лам, бурхан адистидлан соёрх!" хэмээн залбирлыг талбисан бээр оройн лам,
бурхны лагшнаас таван зүйл рашааны гэрэл сэлт үргэлжид бууж, тэр хийгээд
түунийг тотгорлогчийн түйтгэр арилан, тэр хийгээд түүний ялгамжтай
онолтон өөр, бусад амьтны үндсэнд төрүүлэхийг сэтгэ! Тэгээд орохуй лугаа
завсар барилдуулахад ямар мэт үйлдэх нь өмнөх мэт болой. Тийм болбоос
тэр мэт бясалгахуйд шүтэж, чөлөө учралын номын аймгийг амсан үйлдэхийн
хэмжээ ямар мэт хэмээвээс тэр ч буй бөлгөө.
Хутагт Лүдүв бээр:
“Ертөнцийн айлдвар олсон хийгээд эс олсон ба
Ер амгалан хийгээд амгалан бус, олз хийгээд олз бус
Магтаал, муушаал хэмээн үйлдэхүй ертөнцийн найман ном
Миний сэтгэлийн орон биш хэмээн үлгэрлэн бодон зохио!”
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэт бясалгахуйд шүтэж, энэ насны цагаан,
хар, алаг гурван найман номын эрхэнд үл одуулан, хойд насны хэрэгт мөн
чанар буюу хүчнээр хэзээ оруулахуйд түүнээ анх амтшил гарахуй хэмжээнд

агуулахын тулд болой.
Түүнийг ч их хэрэгтэйд санасан бээр хэрэггүй тэр цагийн муу үйл
нүгүүдийг мөн чанараараа огоорон үйлд! Олохуйяа бэрхийг санасан бээр
х°йд насны их хэргийг өөрийн чадлаар оруулан үйлд! Тэр мэтийн тэвчих,
авахын зэргэмжид мөн чанараар орохуй нэгэн үл болбоос хойш чөлөө
учралын номын аймагт буман жилээр шамдсан ч түүнд амтшил гарахад эс
агуулагдах мөний тул түүнийг бясалгахуй журам буюу түүнээ амтшил
төрөхүйн адгийн хэмжээ тэр мэт нэгнийг агуулан үйлд!
Түүнээс ч өмнө буяны багш садныг шүтэх ёсны үед ямар мэт
чомлосончлон жил, сар, өдөр, хоног хийгээд мөч тэргүүтэн урд, урдаасаа
х°йд, хойдын үед анхаарлыг дээш, дээш дэлгэрүүлэн одуулах нэгэн хэрэгтэй
буй.
Х°Й Д ,

Тэр ч зоригдохуун урьд, урьдад амтшил үл гарах хүртэл зоригдохуун
хойдод үл орон; хойд, хойдод орвоос урьд, урьдах нь үл доройтохоор
ео
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үл барам эдүгээ алин сайн, алин сайнд одохуй; урьд амтшил болсон түүнээс
хойших зоригдохууны аймаг ямар мэт буй тэр бүхнийг эдүгээ бясалгасаар
зоригдохууны тэр аймгийн бясалгалын утга төрөхийн арга ямагтад одуулах
хэрэгтэй. Чөлөө учралын номын аймагт лавтай бодит амтшил гарахуйд дээд
егзөр Чагти233 хийгээд Жан-А их эрдэнэ мэт нэгэн хэрэгтэй мөн буй.
Тэр дээд егзөр Чагти бээр Жовогийн зарлиг мэт Радэнгийн арцны завд
олон жилийн турш амь зуулгын хэрэгсэл үгүй цаад уулын гөрөөс нүгүүд лүгээ
ялгал үгүй сууж, эдгээр увдист дээд тааллын зүрхэн шимийг зохиосон бээр
түүнийг гэвш Санпүба (дзапд рби ра) бээр айлдан мэдээд, өмнө нь их дотно
номын нөхөр мөн болохоор “Уулзая!” хэмээн таалж, Жидшод (зку1с1 зЬос!) аас Радэнд өөд болон морилоод, түүний газар заларсан бээр дээд егзөр
Чагти бээр Санпүбад мутрын хариу, амар мэндийг нь асуух төдийхнийг
зохиогоод, “Надад хүмүүний бэлгэ чанар өөрөө үгүй. Буяны багш садан аа!
Тэндээс цааш ажиртугай!" хэмээн зарлиглаж, дээд тааллыг зохиосон234*бээр
гэгээн нь ичиж, инагш өөд болон морилоод, “Эдүгээгээс гэмшил хийгээд
доройтол ирэхийг үл амсмуй" хэмээн зарлиг болсон мэт буяны их садан
Жан-А Цүлтимвар ч Радэнд 8 жилийн турш өдөр, шөнө ялгал үгүй энэ увдист
дээд тааллыг төвлөрүүлэн зохиосон бээр буяны багш садан Гонбаба
Ванчигжанцан (бЬапд рЬуид гдуа! т^зЬап) бээр Жан-А их эрдэнэд: “Лагшин
махбодыг сэргээхийн төдийд ч үл үйлдэн их хичээлээр сууж, махбод нь их
гэм болсон байна” хэмээн айлтгасан бээр Жан-А их эрдэнэ бээр: “Чөлөө
учрал их хэрэгтэй ба олохуйяа бэрхийг санасан төдийхнөөр махбодыг
сэргээхийг өөрөө үл үйлдмүй" хэмээн зарлиг болж, жич дотор өөд болон
морилоод,
“Хэзээ алины цагт өөрийн эрхэнд орон, зохицон оршигн
Хэрвээ энд минивхийлэн барин эс үйлдвээс
Хавцал халилд унасан бээр бусдын эрхэнд больюу
Харин түүний хойно хэн бээр өдүүлэхүй болох"
хэмээх шүлгийг дуртган өгүүлж, дээд таалал ямагтад орон зохиосон
мэт нэгэн хэрэгтэй буй.
Тэр ч Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
“Бурхны шашны наран өрнийн уулын оройд зүглэж
Буяны ном үйлдэгч олонх ном лугаа араар харшлан одож
Гарын авц юун үйлдэхийг энэ насны аргад оршоон
Гагцхүү шашны хөрөг дүрс төдий үзэгдлийн энэ ёсонд уйсмуй”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ цагийн эрхээр алин зүгт ч аглаг уулын
завд энэ увдис ямагтад дээд тааллын буяны барилдлагыг зохиогч чухаг ба

233 Тө: гпа! Ьуог ра рЬуадз кЬп. Егзөр д э э д Чагти. Үүнийг бичмэл сударт гпа! 'Ьуог рз
сЬадз кЬп хэмээн бисэн буй.
Тө: 1Ьидз Ь а т тЬгас! ра. Дээд тааллыг зохиосон нь бясалган хийсэн хэмээхийн
хүндэтгэл
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хэрвээ ганц нэгхэн төдий гарсан ч анхаарал онолыг дээш төрүүлэн, хонжлого
алин ч үл гарахуй ба зарим нэгэн нь Цастны итгэл235 бээр:
“Өөрийн сэтгэлийг ном лугаа нийлүүлсэн эрдмээр үгээгүй ч
Өрөөлд тонилохуй мөрийг үзүүлсэн амьтны туст хөрөг дүрт
Өөр, бусад хоёул чөлөөн шалтгаан төдийхөнд суугч
Өөрийн толгойг өөрөө бээр бүтээсэн ахуй ёстон үүнээ уйсмуй”
хэмээн зарлигласан мэт дөрвөн мөчид бясалгаж, магадыг олохуй
анхааран авахыг ном лугаа нийлүүлэхүй алин ч үгүй ч ялимгүй увдис буйгаа
учир шалтгаанд үйлдэж; номын авшиг, ном номлох тэргүүтнийг бусдын хэрэг
гоомой үзэгдэл ямагтаар цагийг нөгчөөж, зүрхний хэрэг алиныг ч авал үгүй
жич бас нисванисыг доордуулан одуулаад; алин үйлдсэн нь орчлонгийн хүрд
эргүүлсэн нүгүүд ч чөлөө учралын энэ номын аймгийг эс санасан бээр
уршигласан буй.
Чөлөө учралын утга их, олохуйяа бэрхийн онол ямарчлан үндсэнд үл
төрсөн ч үүнийг өчүүхэн төдий бясалгасан бээр ч ертөнц хийгээд ертөнцөөс
нөгчсөн олон эрдмээр удирдагдаж ирсэн бээр буяны багш садан Бодоба
Ринчэнсал бээр: “Хомхой хурууг дан мөргөлд унуул”, “Занбын загасны мах"
хэмээх тэргүүтэн үлгэрүүд хийгээд жич бас судар, дандрын олон эрхэм
зарлигаас зарлигласан элдэв үлгэрүүдийг ч сайтар санаж, эдүгээ олохуйяа
бэрх олбоос хэрэг ихтэй чөлөө учрал гүйцсэн шүтээн сонин гайхамшигтай
знэ мэт нэгнийг нэгхэн удаа сайтар олсон энэ цагт үхэх хүртэлх амгалан
төдийхөнд үл тачаахуйг тэр ч Гэтэлгэгч богд Мила бээр:
"Алин үхсэн ч баясаад хилэнц бүү үйлд!
Алин амьд ч баясаад буяны барилдлагыг арвитга!
Идээ, ундаа, хувцас тэргүүтнийг өглөгийн эзэд бээр бүтээх
Энэ ч чухаг дээд ламын минь ач аа!
Эрхэм ёогийг амгалангийн төгс хэмжээнд оршоотугай!"
хэмээн зарлигласан ба буяны багш садан Чадхаба (ёде ЬзМез 'сЬаё
кба ра) бээр:
“Өмнө арилгасан үйлийн үргэлжпэл сэрсэн бээр
Өөрийн бишрэхүй олны учир шалтгаан
Үнэхээр зовлонгийн муу сургийг басамжилж
Өөрийг барихуй236-г номхотгохын увдис айлтга!
Эдүгээ үхсэн ч үл гэмших болой”
хэмээн зарлигласан мэт үхсэн ч гэмшил үгүй ариун зүрхэн нэгнийг авч,
чөлөө учралыг олохуйг хэрэг төгс болгон үйлдэх болой.
(2Ь2) Хоёрдугаарт,
°рохуйд гурав.

гишүүнтний

бодитой

буяны

236 Тө: дапдз сап ёдоп ро. Цастны итгэл нь Богд Зонхаба
Тө: ЬЦад 'ё г т . Өөрийг барихуй нь минивхийлэн барих болой.
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(2Ь2а) Энэ насыг оюунаар орхиж, хойд насны хэрэгт орох
(2Ь2Ь) Орчлон даяарыг оюунаар орхиж, нирвааны хэрэгт эгээрэх,
(2Ьс) Өөрийгөө оюунаар огоорч, бусад амьтны хэрэгт орох болой.
(2Ь2а) Анхдугаарт хоёр.
(2Ь2а1) Энэ насыг оюунаар орхих
(2Ь2а2) Хойд насны хэрэгт орох
(2Ь2а1) Анхдугаарт хоёр.
(2Ь2а1а) Үхэл, мөнх бусыг санах
(2Ь2а1Ь) Муу заяаны зовлонг санах
(2Ь2а1а) Анхдугаарт хоёр.
(2Ь2а1а1) Үхэл, мөнх бусыг санах хэрэгтэйн учир шалтгаан
(2Ь2а1а2) Үхэл, мөнх бусыг санахын ёс

(2Ь2а1а1) Үхэл, мөнх бусыг санах хэрэгтэйн учир шалтгаан
Анхдугаар нь: “Судар”-аас:
“Хуран үүдсэн нүгүүд нь зүрхэн үгүй бөгөөд
Хуудуугүй шинжилбээс хулс мод мэт хоосон чанартай.
Хөтлөгч бурхан нугууд удамбар цэцэг мэт ховорхон
Көлд галав олноо хааяа нэгхэн өөд болмуй.
Энэ нас ч гилбэлгээн мэт мөнх бус
Эд эдэлбэрүүд нь өвсний үзүүрийн шүүдэр мэт
Учир иймээс ялгуусны шашин эрдэнэд түргэнээ орж
Удирдагч чадагч нарыг баясгахыг үйлийг түргэнээ бүтээтүгэй!
Ухамсар сэрэмжгүйн эрхэнд болохыг эдүгээ урвуул аа!"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ бид нар бээр олсон чөлөө учралын энз
сайн шүтээн хэрэг ихтэй ба олохуй бэрхээр барахгүй нэгэн удаа олсон энэ ч
удаан үл оршихуй түргэнээ эвдрэх хялбар мөний тул үхэл, мөнх бусыг санаж,
хойдын хэрэгт орох хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 137. Хан хөвгүүн Мажан үхлийг бясалгаж, хажидын оронд нөхөд
сэлттэйгээ ажирсан нь
Эрт Гүнсиг (кип д21дз) хэмээгч хаанд хатан Балдан (фа1 Юап)237, агь
хан хөвгүүн Мажан (гтас! Ьуипд) хэмээх хийгээд бас бус хатан, түшмэлийн
чуулган олон буй бөлгөө.

237 Бичмэл сударт Салдаммаа (дза! И а т т а ) хэмээн бичсэн буй.
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Нэгэн цагт хатны дээд Балдан нь ямарч шалтгаангүй гэнэт үхсэн бээр
түүний уй гаслангаар эцэг хаан Гүнсиг ч үхжүхүй.
Тэгээд хан хөвгүүн Мажангийн таалалд: “Миний биеийг төрүүлсэн эцэг,
эх хоёр эл өндөр сайн шүтээнийг олсон ч номын зүрхэн алиныг ч гүйцээлгүй
гэнэт ажирсан бээр ч тэр мэт би бээр гэнэт үхэх магад үгүй” хэмээн таалж,
үхэл, мөнх бусыг ганцхан агшнаа бясалган зохиосон бээр агь хан хөвгүүн
залуу Мажан мэлмий бээр ширтэн, нэгэн самадид алгуураар одвой.
Тэгээд түшмэлийн дээд Гэжэн (дде зЬуопд) хэмээгчийн сэтгэлд: “Хаан,
хатан хоёр нэгэн цагт ажирсан болохоор тэр агь хан хөвгүүн Мажан эдүгээ
залуу болохоор эцэг, эх хоёр ажирсны гаслангаар зовох болбоос зохистой
бус тул шавтал модны сайн жимс өргөж, гасланг нь арилгасугай!” хэмээн
сэтгэж, алтан тэвш дүүрэн сайн боловсорсон жимс аваад, агь хан хөвгүүн
Мажанд өргөхөөр хүржүхүй.
Тэр залуу агь бээр лагшнаа шударга залаад, мэлмийгээр ширтэн, юу ч
үл өгүүлэн суусан бээр тэр түшмэл: “Эцэг, эх хоёрынхоо гаслангаар энэ агь ч
үхэх юм байна” хэмээн айж, их орь дуу талбисан бээр хан хөвгүүн нь
дияанаас хөдөлж, “Буяныг судлахад чи юу болов?” хэмээн зарлиглахад, “Би
эцэг, эх чинь ажирч эдүгээ ч агь нь ажирч байна” хэмээн сэтгэж орь дуу
талбив” хэмээжүхүй.
Агь өгүүлрүүн: “Би үхэж буй бус. Нэгэн агшнаа үхлийг бясалгасан бээр
сэтгэл минь нэгэн дияанд хамтаар одвой” хэмээн зарлиглахад түшмэл
өгүүлрүүн: "Агь юу зарлиглав. Үхлийг бүхнээ бясалгах хэрэггүй, өөрийн
эрхгүй үхэх тул үхлийг бясалгаж юу хийнэ” хэмээхэд, агь өгүүлрүүн: “Бүхний
эцэст үхлээс эс нөгчих ч эдүгээ үхлээс айваас эцэст нь үхэхдээ баясах
болно. Эдүгээ үхэхээс үл айваас эцэст нь магадтай үхэхээс айх тул би
үхлийг агшин агшинд бясалгасан бээр дияаны олон үүд илтэд болж, амьтан
нУгУУДын сэтгэлийн элдэв сайн, муу учир шалтгааныг мэдсэн буй” хэмээн
зарлигласан бээр түшмэл өгүүлрүүн: “Тийм болбоос би бээр ч үхлийг
бясалгаваас тэр мэт мэдэх буюу” хэмээсэн бээр агь өгүүлрүүн: “Чи бээр тэр
мэт бясалгаваас магад мэдэх болно" хэмээн зарлиглав. Түшмэл өгүүлрүүн:
‘Өмнө нь миний өргөсөн энэ сайн жимснүүдийг өршөөтүгэй! Тэгээд би бээр
үхлийг бясалгаж үйлдье!” хэмээв. Агь өгүүлрүүн: “Би үхлээс айж, шавталын
жимсэнд үл дурламуй. Тийм болохоор чи өөрөө эдэл! Дараа нь үхлийг
бясалгаваас их хэрэг бүтэх болно” хэмээн зарлиглав. Түшмэл өгүүлрүүн:
“Тийм болбоос би ч анх үхлийг бясалгаж, эдүгээ модны сайн жимсийг
эдэлье!” хэмээж, үхлийг бясалгасан бээр мөнх бус лавтай нэгэн төрж, 7
хоног самадид тасралтгүй оршиж, эцэст нь түүнээс босоод, өөрийн урьд,
хойд төрлийг шинжилсэн бээр тэр үхэл, мөнх бусыг бясалгаж, самади илт
олон ургасан тул хойд насандаа амал үгүй аюуш тамд унаж, тоолшгүй насны
хэмжээгээр бие ба гал ялгал үгүй нийлж, хэмшээлшгүй зовлонг амсах
хэрэгтэй байснаа мөнх бусыг тэр мэт бясалгасны хүчээр муу үйлүүд ч арилж,
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хойд насандаа Гандан238 төрөхөө мэдсэн бээр их баясаж, залуу агьд мөргөл
үйлдэн, сайны ерөөл өргөсөн бээр хан хөвгүүн ч сав төгс хэмээн мэдэн
айлдаад, "Эдүгээ бид хоёр гэрийг тэвчиж, бясалгалд одсугай!” хэмээн
зарлигласан бээр түшмэл бээр ч тэр мэт бясалгахаар ам авав.
Тийм боловч энэ ёсыг бусад хатан хийгээд түшмэл нарт тодорхой эс
өгүүлбээс “Агь насан балчир болохоор намайг түүнийг хуурсан хэмээн ухаж,
сүүлд нь хорлол болох тул орд харшийн доторх юм дуулсан догь хүмүүсээр
агьд яриулъя” хэмээн шийдвэрлэв.
Чингээд бүгдээр агьд: “Эцэг хааны төрийг тэтгэх хэрэгтэй болохоор чи
хийгээд түшмэлийн дээд хоёр аглагт одож үл болно. Ордонд сууваас ба
бүрин албат бүхэн ч хаан таны болон түшмэл хоёр бээр ямар мэтийг хийе
гэсэн ч түүнийг даган үйлдье!” хэмээж бүгдээр нийлэн их хичээнгүйгээр
айлтгахад хаан, түшмэл хоёр ч их хэргийг бүтээхийг таалж, гэгээнээр
таалаад, агь залуу хан хөвгүүн Мажанг хаан төрд эрхшээлгэн суулгав.
Их түшмэл буяныг судлахад өмнөөс ч их ачлан үйлдэж, бүгдээр хаан,
түшмэл хоёрд элдэв идээ ундааг бэлтгээд бишрэхүй бээр мөргөж, “Хаан,
түшмэл та хоёр бээр алин зохиосон түүнийг бид нар ч даган суралцан
үйлдэх тул сайтар үзүүлэн соёрх!" хэмээсэн бээр залуу хан хөвгүүн Мажан
бээр Эсруагийн зарлиг эгшгээр:
"Үхлийг бясалган эс үйлдвээс
Үхэхдээ аюулаар тэсэх аргагүй
Үүний тулд үхлийг сайтар бясалгаж
Үхэлгүйн бат газрыг барьж үйлдтүгэй!
хэмээн зарлиглаж, “Хаан, түшмэл бид хоёрт үргэлжийн үйл үхлийг
бясалгахаас өөр зүйл үгүй тул албат та нар ч үхэл ямагтыг бясалгах
хэрэгтэй!” хэмээн зарлигласан бээр ерөөлийн эрхээр бүгд ч хаан, түшмэл
хоёр лугаа зохиолдон үргэлж үхэл ямагтыг бясалгасан бээр түүнд шүтэж,
эцэст нь 12 жил ордны дотор хот балгасын бүх төрөлхтөн бээр хажидыг
бүтээж, лагшин биеэ огоорол үгүй тэнгэрийн хөгжим лүгээ сэлт рид
хувилгааны их зохионгуйгаар бүгд хажидад ажирч их балгас хоосорсон
болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Цэцэг нүгүүд галбарваасан модны чимэг болно
Цахилгааны эрихс хурын үүлсийн чимэг болно
Балд согтсон зөгийд хурмал лянхуан далайн чимэг
Бас ялгамж хэтэрхий эрдэмтэн амьтны чимэг
Амьтны ном ямагт энэ мэт магад орогнохуй ба
Амь нь ч мөнх бус гэдгийг чухалчлан мэдэж
Арван буяны зүгт шүтэж, хилэнцийг тэвчин үйлд!
Тө: ёда Шап. Гандан нь Амармагийн зургаан тэнгэрийн орны нэгэн. Эд эдэлбэр их
хийгээд сэтгэлд тааламжтайн дээр их хөлгөний номын явдлаар баясгалантай байх
тул Төгс баясгалант орон хэмээн алдаршжээ. Самгардиар Дүшт гэдэг.
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Амгалангийн алдрыг олсон мөр нь энэ ээ!”
хэмээн зарлигласан мэт чөлөө учрал их хэрэгтэй ба олохуйяа бэрхийг
санахад шүтэж, номыг үйлдэхүй нэгэн төрсөн ч тэр мэт олохуй энэ шүтээн
ямагт түргэн эвдрэх хялбарын ёсыг санаваас өнөө, маргаашийн мөн
чанараар хүмүүний насыг барж, зүрхэн шимийг авахуй үес үл болох бээр
зүрхнээсээ зүрхэн шимийг авахуйд магадтай үхэл, мөнх бус ямагтыг санах
хэрэгтэй мөн буй.
Энэ мэт бодитой нэгэн сэтгэлийн үндсэнд төрөхөд анхан өөрийн
сэтгэлийг буяны барилдлагад оруулахуйн шалтгааныг үйлд! Завсарт нь
буяны барилдлага арвитгахын нөхөр болон үйлд! Эцэст нь буяны
барилдлагыг эцэст нь хүргэн үйлдэхүй бээр эх, адаг, завсар гурвын эрдэм
ямар мэт буй бүхэн мөнх бусыг бясалгасан ямагтаас гармуй.
Үлгэрлэвээс, тэр цэцэг галбарваасан модны чимэг хийгээд шөнө
цахилах шалтгаан хурын үүлний чимэг, зөгийд нисэн халин хөдлөхүй тэр
лянхуат нуурын чимэг мөн ба түүнчлэн эрдмүүд ч ба бүрин биетэн239 нарын
чимэг мөн буй. Өөрийн чимэг эрдэм нь мөнх бусыг бясалгах мөний тул
Жасрай Тогмэдсамбуу240 бээр:
“Эдүгээ ямагтын төдийд ч суухуй нотолгоо үгүй ч
Эгнэгт насад суухуйн завдлага үйлдэх агаар урт
Үхэхийн цагт чээжээ савчин гэгэлзэхийн гэм ч буй
Үхэл, мөнх бусыг дагуулан дурдахуйг адистидлаж хайрла!”
хэмээн тааллын зохиол ямар мэт зохиосончлон энэ ямагтад цаг бүрт
анхааран авлагын голд үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхэл, мөнх бусыг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 138. Жимбасамбуу хэмээх сохор хөвгүүн үхлээс айн, Бурханаас
ном хүртэн бясалгаж нүд ороод, улмаар архдын хутаг олсон нь
Эрт Энэтхэгийн хязгаар газрын нэгэн балгасын эр, эм хоёрт нэгэн
сохор хөвгүүн нярайлж, эцэг эх хоёр нь баян тул нярайлсны хуримыг ч
дэлгэр үйлдсэн бээр ураг элгэн нүгүүд бээр тэр сохор хөвгүүнд
Жимбасамбуу (зЬу1п ра Ьгапд р о ) хэмээх нэр өгөөд явжухуй.
Дараа нь Жимбасамбуу хөвгүүнийг эцэг эх хоёр бээр өнөд тэжээсэн
бээр нуурын доторх лянхуа цэцэг мэт идэршин торнив. Жимбасамбуу
хөвгүүн нүд нь сохор ч идэр нь бусдаас их сайн тул эцэг, эх хоёр хийгээд
балгасын төрөлхтөн бүхний хайртай эрхэм хүмүүн болж, "Энэ Жимбасамбуу
хөвгүүн нүд орвоос их баярлана даа” хэмээж нүд орохын ерөөл талбив.

24о Тө: 1из сап. Биетэн нь амьтны ёгт нэр
Тө: гдуа! згаз 1Ьодз тес! Ьгапд ро. Жалсрай Тогмэдсанбо (1295-1369 он) нь
Сажтаны нэгэн лам. Монголчууд Жасрай Тогмэдсамбуу хэмээн дуудна.
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Нэгэн цагт залуу Жимбасамбуу шөнө орондоо унтаж байхдаа ийн
сэтгэрүүн: “Би баялаг эцэг, эхийн язгуурт төрсөн ч нүд үгүй тул ном бүтээхүй
үө лүгээ хагацсанаар үл барам өнөө шөнө орондоо амгалан хэвтсэн ч
маргааш өглөө орноосоо босохуй шалтгаан үгүй үхлийн эзэн барьж, эс үхэх
магадлал үгүй. Хэрвээ тэр мэт үхвээс алин номыг ч анхааран авалгүй үхэх
мөний тул хойд насандаа тамд төрвөөс ямар хэцүү вэ?” хэмээн сэтгээд,
үхлийн дурдан уйлахад, эцэг эх хоёр бээр: “Хөвгүүн юунд уйлав?" хэмээн
асуув. Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Би үхлийн дурдсанаар айвай” хэмээв.
Эцэг, эх хоёр нь өгүүлрүүн: “Жинбасамбуу хөвгүүн ээ! Дээд хүрдийг
эргүүлэгч хаанаас эхлээд доод амьтан шоргоолж хүртэл бүх амьтанд үхэл
ирнэ. Түүгээр үл барам бурхан ч эцэст нь гаслангаас нөгчихийн ёсыг
үзүүлдэг мөний тул чи үхлээс энэ мэт айх хэрэггүй!” хэмээв.
Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Тэр мэт үхэхийн төдийхнөс айсан бус би эдүгээ
үхвээс ном үгүй үхэх мөн тул ном үгүй нүгүүд хойд насандаа гурван муу
заяаны алин зохистойд төрж, зовлон ... тийм нэртийг олонтаа амсах хэрэгтэй
тул би түүнээс айсан мөн буй" хэмээв.
Эцэг, эх хоёр нь өгүүлрүүн: “Хөвгүүн тэр мэт их олон зүйл болох ч тэр
мэт хойд насны зовлонгоос сайтар аврахуй Бурхан хэмээпн эдүгээ голын
оронд суун буй. Ба бүрний эцэг, эх хоёрт эд, эдэлбэр их буй болохоор
хөвгүүн чамд их заан унуулж, чиний хүссэн хэрэгтэй олон эд хийгээд сайн
нөхөр сэлтийг илгээж үйлдэх тул чи тэнд одож, Бурханд аврал айлтгаж, жич
нутаг орондоо амгалан иртүгэй!” хэмээж, олон эд эдэлбэр өгөн илгээсэн бээр
хөвгүүн Жимбасамбуу бээр ч баярласаар эцэг, эх хоёртоо мөргөж одвой.
Голын оронд хүрэхэд Бурхан нөхөд сэлт хот балгаст тэгш буянд өөд
болон морилсон лугаа золгосон бээр Жимбасамбуу нүд үгүй тул бурхны
бодитой лагшныг тод харахгүй ч хот балгасынхан бээр: “Бурхан нь
лагшнаасаа таван зүйл гэрэл цацруулан, бойвоо ч газарт үл хүрэлцүүлэн
нөхөд шарвааг лугаа сэлт өөд болон залран зохиохуйд чи бээр түүнд мөргөн
үйлд!" хэмээжээ. Жимбасамбуу маш баясч, мөргөөд, Бурханд чилээг
айлтгахуйд бурхан маш их баясаж, ийн:
“Өндөр дээд чадагч арш нарын
Өршөөхүйн үйлс үл тасрахуй бээр
Өглөг сайн (зЬут ра Ьгапд ро ) хөвгүүн чи бээр
Өөрийн нүдээр Бурханыг үзтүгэй!"
хэмээхүй үнэн үгийг зарлигласан бээр тэр даруйд хөвгүүн
Жимбасамбуугийн хоёр нүд нь сайтар нээгдэж, бурхан, шарвааг лугаа
сэлтийг тодорхой үзсэн бээр Бурханд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг хэмжээлшгүй
төрж, тэгээд Бурхан бээр: “Нааш ир!” хэмээн тэдэнд гэлэн сахилыг хүртээн
зохиож, ном үзүүлсэн бээр тэр бүхэн архдын үрийг олжухуй.
Тэгээд Жимбасамбуу тэргүүтэн хутагт архад нар бурханд мөргөж, рид
хувилгаанаар огторгуйд өөд болон морилж, өөрийн нутагтаа залраад, эцэг,
эх хоёрын гэрт тэгш буяныг зохиосон бээр эцэг, эх хоёр нь хөвгүүн
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Жимбасамбуу мөнийг мэдэж, их дээд гайхамшиг төрөөд, дотогш урин залж,
үдийн сайн зоог өргөж, тойн болж, мэлмийтэй болсон ёсыг нь айлтгасан бээр
хутагт Жимбасамбуу бээр ч бурхны эрдэм хэмжээлшгүйг өгүүлээд, “Тэр мэт
бурхны хүчээр миний хоёр нүд ч тод гэгээн болов. Гэлэнгийн бодийг ч олж,
дайныг дарсны үрийг олон, нөхөд минь ч тэр мэт болов" хэмээн зарлиглав.
Эцэг, эх хоёр нь ч архад Жимбасамбууд хөвгүүний хуран мэдэл биш ламын
хуран мэдэл үүсгэж, мөргөл үйлдээд, ном номлохыг айлтган залбирал
талбисан бээр хутагт Жимбасамбуу эцэг, эх хоёр тэргүүтэн гэрт оршигч олон
төрөлхтнийг өршөөн нигүүлсэхүй бээр таалаад, ийн айлдан:
“Түгээмэл гурван орчлонгийн амьтан нугууд
Төрөх болбоосс үхэх ч буй.
Түүний тулд төрөхийг огоот тэвчиж
Түйтгэрт үхэлгүйн хутгийг олох болтугай!”
хэмээхээс эхлээд, мөнх бусын олон ном үзүүлсэн бээр эцэг, эх хоёр
тэргүүтэн зарц, шивэгчин бүхэн ч хутагтын мөрд орших болов.
Энэ ёсыг балгасын бүх хүмүүн мэдэж, архад Жимбасамбуу нөхөд
сэлтийг өдөр бүр тахисан бээр Хутагт бээр ч өдөр бүр мөнх бусын ном
ямагтыг зарлигласан бээр тэр хот балгасын нялх, залуус хүртэл дөрвөн
үрийн алин зохистойг олов. Тэр бүхэн нь архад Жинбасамбуу бээр өмнө нь
шөнө орондоо мөнх бусыг санаснаас болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Ганга мөрний элсний тоот бурханд өглөг өгөхүй хийгээд
Гагц нэгэн тойн тэр ямагт нэгэн шөнө
Гарцаагүй мөнх бус, зовлон бие үгүйг сэтгэх болбоос
Гавъяат тэр тойн сэрэмжтэн болох мөн буй.
Бодисадва бодид шадарлахуй хийгээд
Бузар шулмын хот мандлыг маш даран
Буяны зүг үл түйдэн, арвидьюу”
хэмээн зарлигласан мэт бодийн сэтгэл хийгээд хоосон чанарын үзэл
тэргүүтнийг бясалгахын ач тус их буй ч тэдгээр үндсэнд төрөх, үл төрөх;
үхэл, мөнх бус өөрийн үндсэнд төрсөн, эс төрсөн бүдүүнээс бус энэ үнсэнд
үл төрвөөс бодийн сэтгэл хийгээд хоосон чанарын үзэл тэргүүтнийг галбад
бясалгасан ч үндсэнд төрөхүй үл болно.
Энэ мөнх бус үндсэнд бодитой төрвөөс бодийн сэтгэл хийгээд хоосон
чанарын үзэл тэргүүтэн байтугай бурхныг олох ч их хэцүү бэрхгүйг урьд
Ялгуусан Чадагчийн эрхт бээр ч хааны орд харшийн дээрээс өтлөхүй,
өвдөхүй, үхэх зовлон нугуудыг болгоож, хаан төрийг тэвчихийг шийдээд,
огторгуйд ажирч, ариун суварганы дэргэд гэрээс гэр үгүй тойн болоод,
зургаан жил хатуужлыг үйлдэж, бурхан болохын ёсыг үзүүлсэн мөний тул
Үзүүлэгч бурхны тэр цадигийг даган орогч номхотгогдохуун бид нар бээр
анхааран авахуйд хэрэгтэй мөн буй. Орчлон тэргүүтэн гэм алин хийгээд
алиныг тэвчихүй хийгээд нирваан тэргүүтэн ялгамжтай эрдэм алин хийгээд
алиныг бүтээсэн ч энэ мөнх бус үгүй болбоос үл ирэх мөний тул зүрхнээсээ
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номыг үйлдэхийг хүсэгч нүгүүд бээр тэр ямагтад хичээлээр зүрхэн шимийг
үйлдэх мөн болой.
Жич бас мөнх бусыг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 139. Хийн өвчтэй хаан, үхлийг дуртган бясалгаж, дээд хутгийг
олсон нь
Эрт нэгэн хаан их адад автагдаж, өдөр бүр үдээс өмнө амгалан байсан
ч үдээс хойш ихээс их галзуурч халилаас үсрэх тэргүүтнийг үйлдсэн бээр
шөнө хатан хийгээд түшмэл бүгдээр харуулдан хамгаалах хэрэгтэй болж, тэр
мэтээр 3 жилийн турш хаан, түшмэл бүхний бие, сэтгэл алжаажухуй.
Тэгээд нэгэн өдрийн үдээс өмнө хааны сэтгэл амгалан байх цагт их
хатан, түшмэл нартаа: “Би 3 жилийн турш үдээс хойш адаар галзуурч та нар
амар суух үес үгүй. Хаан төрийн аньс ихтэй үйл нүгүүд ч суларсан тул эдүгээ
өөрийн нутаг хийгээд өөр бусад алин оронд байсан ч болно мэргэн, тарнич,
жатгыг хариулагч хүч чадалтан байх аваас эд, тарни, дияаны тэргүүтний
үүднээс миний бие махбодыг сэлбэрүүлэх гүнзгий аргыг хийлгэсүгэй! Тэр мэт
арга чадалтан эс олдвоос Давааринчэн (г!а Ьа пп сЬеп) хөвгүүнийг хаан төрд
тушааваас сайн” хэмээжээ.
Нөхөд сэлт нь ч: “Тэр мэт зохиовоос сайн" хэмээлцэж, зүг бүхнээ сайн
эмч, тарнич тэргүүтнийг бэдэрч, нэгэн жилийн турш элдэв сайн аргыг
үйлдсэн ч хаан бээр адаас эс гэтэлсэн тул жич хаан түшмэл нартаа: “Та нар
бээр мэргэн сайн эмч хийгээд ведийг баригч олон хүч чадалтныг дуудаж,
элдэв арга үйлдсэн ч намайг адаас гэтэлгэж эс чадсан тул эдүгээ хан
хөвгүүн Давааринчэн насан бага ч хаан болгон өргөмжлөвөөс сайн”
хэмээвэй. Түшмэл нар нь ч “Агийг нь тэр мэт өргөмжилье!” хэмээн шийдэж,
нялх бага тэр агь бусад хүүхдүүдтэй өөр, зуураа эрхлэн наадаж байхад нь
түүнийг дагуулж, эцэг хаан дэргэд ширээнд суулгахад тэр агь өгүүлрүүн:
“Нялх намайг хаан эцгийн ширээн дээр суулгах нь юу болов?!" хэмээн эс
зөвшөөрөв. Тэр үед агь Давааринчэн 5 сүүдэртэй байв. Тэгээд эцэг хаан ч
өмнө мэт ийн өгүүлрүүн: “Би үдээс өмнө амгалан ч үдээс хойш адаар
галзуурч, хаан төрийн үйл нүгүүд суларсан тул хөвгүүн Давааринчэн чи бээр
миний хаан төрийг барих хэрэгтэй” хэмээв.
Агь нь өгүүлрүүн: “Би эдүгээ нас бага тул хаан болж болохгүйгээр үл
барам эцэг хаан ч лагшин сүүдэр тань өндөр бус болохоор чилээг тань
амарлиулахуй арга зохиож, та хаан төрөө тэтгэх хэрэгтэй” хэмээвэй.
Эцэг нь өгүүлрүүн: “Түшмэл бид нар зөвшилдөж, элдэв арга хийсэн ч
тус үл болсон тул хөвгүүн минь хаан төрийг яасан ч гэсэн тэтгэх хэрэгтэй”
гэв. Жич бас агь өгүүлрүүн: “Тийм болбоос ямар нэгэн арга үйлдэх хэрэгтэй”
хэмээжээ. Хаан бээр өмнө нь мэргэн эмч хийгээд хүч чадалтан нарыг
дуудаж, элдэв арга зохиосон ёсоо өгүүлсэн бээр тэр Давааринчэн мүшилзэн
зохиож, ийн өгүүлрүүн: “Эцэг хаан, хурц оюунт өвгөн түшмэл та нар юу
таална вэ?! Гүнзгий арга надад буй түүнийг зохиол үгүй бусад мунхаг эмч,
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тарнич нарыг дуудсан бээр юун туслах билээ!” хэмээн зарлиг болов. Бүгдээр
сонин гайхамшиг болцгоож, “Тийм болбоос өөрт буй тэр гүнзгий аргыг ямар ч
гэсэн хийх хэрэгтэй” хэмээн өгүүлсэн бээр агь өгүүлрүүн: "Миний үзсэн
бурхны зарлигийн судрын нэгэн аймагт:
“Хуумгай тэнэг бээр үхлийг эс бясалгаваас хойддоо үгүйрмүй
Хурц мэргэн бээр үхлийг бясалгаваас бодийг олмуй
Үхлийг бясалгаваас энэ хийгээд хойд хоёуланд амгалан
Учир иймээс үхэх тул буяныг хураан үйлд!”
хэмээсэн нэгэн байсан тул эцэг хаан өөрөө ч элдэв аргыг зохиолгүй
хэсэг зуур үхлийг бясалган зохиотугай! Бурхан ч худал үл зарлиглах мөний
тул магадтайяа туслах болно” хэмээн зарлигласан бээр хаан ч магнай
тэнийн баярлаж, “Тийм болбоос маргааш өглөө үхлийг бясалгая!" хэмээн
зарлиг болов.
Агь өгүүлрүүн: “Хаан юу зарлигласнаа эдүгээгээс бясалгатугай!”
хэмээхэд, хааны сэтгэлд: “Энэ хөвгүүн эдүгээ нас нь их бага залуу ч энэ мэт
онц сонин зүйлийг өгүүлсэн тул энэ нь магадтайяа миний өвчнийг
амарлиулахын тухайтайд санасаар өөд болон морилсон дээд төрөлхтөн
нэгэн болох нь гарцаагүй” хэмээн сэтгэж, хөвгүүндээ баярласаар үхлийг
бясалгасан бээр агь хан хөвгүүн Давааринчэн нас нь бага ч тэр мэт
эрдэмтэйд үнэн зүрхнээсээ сүсэглэсэн ба тэр ч өөрийн хөвгүүн мөний тул
баясаж, өөрөө ч өмнө нь төдий олон жилийн турш адаар нэрмэгдсэндээ
уйсаад энэ гурван бодлын хүчээр хаан бээр үхлийг бясалгасан тэр нь
өчүүхэн төдий аньсанд одож, тэр үдээс хойш ад бээр галзууруулж үл чадсан
тул хаан хийгээд түшмэл бүхэн ч сонин гайхамшигтай амгалан оршицгоовой.
Маргааш өглөө болтол ч хан хөвгүүн бээр ямарчлан зарлиг болсон мэт
болсон бээр даруй маш их сэтгэл итгэмжлэн баясаад, жич бас үхлийг
бясалгасан бээр түүний буяны хүчээр тэр их адын догшин хилэн нь амарлиж,
түшмэлийн нэг хөвгүүний чээжнээ орогнож, “Эдүгээ би хаанд хорлол үл
үйлдэн, тус ямагтыг хийе! Өмнө хорлон үйлдсэн бүхнийг ч тэсэн зохиотугай!”
хэмээн одвой.
Хаан ч адын өвчнөөс гэтэлж, өмнийн тэр ад бээр хааны сэтгэлд
санасан үйл бүхнийг даруйд нь бүтээн зохиосон бээр хааны үр удмын
сэтгэлийг хангагч нэгэн их сахиулсан болжухуй. Хаан бээр ч өдөр бүр үхэл,
мөнх бусыг мөч бүр тасралтгүй бясалгасан бээр нас нь ч 1700 хүрч наслав.
Тэгээд хаан бээр мөнх бусыг бясалгасан бээр бодисадвагийн сэтгэл төрж,
хойд насандаа Бодала ууланд эснэж, Хутагт Ертөнцийн эрх баялаг241-ийн
агийн ууган болж, олон амьтны хэргийг бүтээн зохиожухуй. Тэр бүхэн нь агь
Давааринчэн бээр мөн бусын номын аймгийн нэгэн шүлгийг үзүүлж, хаан
бээр үдээс өмнө ганцхан эгшинд бясалгасанд шүтэж, гарсан мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Энэ мэт балагт ертөнцийн ном ямагтыг шинжилбээс
241
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Деп ёЬапд рЬуид. Ертөнцийн эрх баялаг нь Аръяабал бурхны ёгт нэр
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Эрхэм хүмүүн нүгүүд хилэнц үйлдсэнээс гэмших больюу.
Арван буяны үйлийг ч сайтар эс ирүүлбээс бээр
Апин хойдын цагт зовлон гарахаар сэжиглэмүй.
Арилжин үхэх аюулаар ихэд мунхрах болмуй"
хэмээн зарлигласан мэт үнэн зүрхнээсээ үхлийг дурдахуй оюун нэгэн
байваас хойд нас хүртэлх хэрэг аугаа ихээр бүтэхээр үл барам догшин
хилэнт ад, тотгор, бүд нугууд бээр нөхөрлөж, энэ насанд ч амгалан,
жаргалан лугаа тэгш нэгэн магадтайяа ирэх тул тэднийг хүсэн хүрэхийн тулд
үхэл, мөнх бусыг бясалгах хэрэгтэй.
Бодитой номын эхэн ч энэ мөний тул үүнийг үндсэндээ хэрхэн
төрүүлэх нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй мөн буй. Энэ үндсэнд төрвөөс биедэз
гурван номт хувцсыг өмссөн ч номтны дүрс хөрөг үзүүлэх төдийгөөс бус
номтны нэр өөрт үгүй, энэтхэг үг дарма (сИ1 агта)-д дара (сНлага) хэмээн
нэмсэн бээр өөрийн үндэс төгс бодгаль тэр ямагт хойд насандаа муу заяа
тэргүүтэнд үл унахыг барин үйлдэх тул “ном" хэмээсэн мөн буй.
Бэлгэ чанартны шүнд өөрийн өвөрчлөнг барьсан номын бэлгэ чанарт
зарлигласан ерийн номын эрхэнд үйлдсэн мөн ч анхааран авлагад
найруулбаас энэ мэт ёсонд ухах хэрэгтэй. Хойд насандаа муу заяа
тэргүүтэнд үл унасан ч энэ үхлийг бясалгах ямагтыг үйлдсэн бээр нэр лүгээ
тохирсон номтны бэлгэ тэмдэг нэгэн ирэхийг магадлан үхэл, мөнх бусыг
бясалгаж; үндсэндээ сэтгэлд орохуй амтшил нэгэн төрөх хэрэгтэй болохоор
Пагбалха бээр:
“Үхлийн эзэн хэн лүгээ үл янаглан
Үтэр түргэн гэнэт буух мөний тул
Маргааш хэмээн хойшлуулал үгүйеэ
Маш шамдан дээд номыг зохио!”
хэмээн зарлигласан мэт үхэл, мөнх бусыг санаж, үхэл бэлхэн буй
хэмээн анхааран авлагыг ёсчлон үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхэл, мөнх бусыг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 140. Бадар бялзуухай сартваахь өтнөөс ном сонсож, үхлийг
бясалгасан нь
Эрт нэгэн их галбарваасан модны дээр нэгэн бадар бялзуухай242
буужухуй. Тэр ч тэр бадар бялзуухай үйлийн эрхээр модны дотор өт ямар
буйг мэдэн, хушуу нь очир алмаас мэт бэх хатуу хурц тул тэр даруйд модыг
чичих мэт эргэн эрээд, өтүүдийг өөрийн эрхгүй идэж үйлдэх мөний тул тэнд
буусан бадар бялзуухай тэр бээр ч тэр галбарваасан модны дотор өт буйг
мэдэж, модыг эрэн үйлдмүй.

242 Тө: зМпд 1га т о . Бадар бялзуухай, бас тоншуул хэмээмүй.
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Тэр цагт тэр модны дотрыг хөнөөгч язгууртан буман мянган тоот
хорхой орогнодог бөгөөд дүрс хийгээд хурц ухаанаараа бусдаасаа өчүүхэн
сайн тэдний сартваахь нэгэн өт байжээ. Тэр бээр бадар бялзуухай мод эрж
иднэ хэмээн мэдэж, бусад өт нүгүүдэд: “Бид нарыг бадар бялзуухай модны
нүхийг эрээд барьж идэх тул гэтлэхийн арга байх уу?” хэмээхэд, бусдууд
өгүүлрүүн: "Бид нарын сартваахь та мөн тул таны ямар мэт зарлигласанчлан
үйлдэхийг дуршмуй. Нэгэн сайн аргыг эдүгээ хайрлан соёрхсугай!” хэмээв.
Тэр сартваахь ийн өгүүлрүүн: “Тийм болбоос энэ бадар бялзуухайн
бие тураг их ба хушуу нь маш хурц хийгээд үйл нь ч чухал боловсорсон тул
идүүлэхгүй байх өөр арга үгүй. Эдүгээ бадар бялзуухай цааш ухан эрэх
мөний тул тэр болтол бүгдээр үхлийг бясалгаж, бадар бялзуухай ирэх цагт
хөдлөл үгүй бат суутугай! Эдүгээ түүнээс гэтлэх болно, хэрвээ эс гэтэлсэн ч
хоид насандаа амгалантай болно” хэмээхэд, бүх өт нүгүүд бээр үхлийг
бясалгасан бээр бадар бялзуухай ирсэн ч айх цочих үл төрсөн тул бүгд
хөдлөл үгүй орогнохуйд бадар бялзуухайн сэтгэлд: “Үргэлж модны дотор
орогногч өт нүгүүд бээр намайг харахын цагг айж; нааш, цааш зугтах
байдлаар их хөдлөн дэнсэлдэг атал эдүгээ энд орогногч энэ мянган өт,
хорхойнууд бүгд үл хөдлөн орогнохуй энэ нь юу болов?” хэмээн сэтгэж, тэр
сартваахиас учрыг асууваас, тэр өгүүлрүүн: “Жигүүртний хаан чамайг модыг
ухан зохиохуйд биднийг чи идэх тул гэтлэх арга үгүй” хэмээн өмнө
нөхдүүддээ хэлэхэд нөхөд бээр ч надад: “Сартваахь чи бээр нэгэн сайн
аргыг өршөөн хайрлатугай!” хэмээхэд, миний сэтгэлд бид нарын хүчин
өчүүхэн ба чиний хүч чадал ихээр үл барам хошуу чинь ч маш их хурц хатуу
тул галбарваасан модыг ч түргэн нүхлэн зохиох ба хураасан үйл чинь ч
шадар боловсорсон тул гэтлэх өөр аргыг үл олж, бүх нөхөддээ үхлийг
бясалгаж, хэлбэрэн хөдлөл үгүй амгаланаа таалан суутугай! хэмээвэй.
Нөхдүүд бээр ч намайг сонсож, чамайг ирэхийн цагт ч хэлбэрэн
хөдлөл үгүй орогносон билээ” хэмээв. Тэгээд тэр бадар бялзуухай ч
хилэнцэт сэтгэл нь амарлиж, өтүүдийг идэхээ орхиод, баясахуй сэтгэлээр
тэр сартваахид: “Үхлийг бясалгасан тул би үл идмүй” хэмээхэд, тэр
сартваахь өгүүлрүүн: "Үхлийг бясалгасан бээр чи үл идсэн тул чамд
туслахуйн магад их үгүй ч хойд насанд магад тустай болно” хэмээвэй.
Бадар бялзуухай өгүүлрүүн: “Хойд насанд яагаад туслах билээ?"
хэмээхэд, тэр өгүүлрүүн төрөхгүй мөний тулд тустай мөн буй” хэмээхэд,
бадар бялзуухай өгүүлрүүн: “Муу заяа хэмээх тэр ямар мэт нэгэн бэ? Тэнд
төрвөл зовлон ямар мэт буй. Тэнд ямар шалтгаанаар төрөх вэ?” хэмээхэд,
тэрээр өгүүлрүүн: “Муу заяа хэмээх там, бирд, бид адгуус нугууд мөн бөлгөө.
Тэдэнд төрөхөд тамынхан нь таслагдах, хэрчигдэх тэргүүтэн ба бирд нүгүүд
өлсөн, умдаасахуй тэргүүтэн хийгээд адгуус нугууд ачигдах, бас бус бид мэт
нь чамд идэгдэх, чи ч харцага, элээ тэргүүтэнд идэгдэх тэргүүтэн
хэмжээлшгүй зовлонтой билээ. Тэдэнд төрөхийн шалтгаан нь нэг нь
нэгнийгээ алах тэргүүтэн буян бус нугууд болой” хэмээхэд, бадар бялзуухай
н: “Би ч тэдэнд төрөх амуй” хэмээн айгаад, “Тэр мэт болбоос үүнээс хойш та
нарыг идэхгүй” хэмээн ам авав.
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Тэр сартваахь өгүүлрүүн: “Жигүүртний хаан чи бээр тэр мэт
тангарагласан сайн ч түүнийг эцэст нь хүргэхүйд үхлийг бясалгах хэрэгтэй
болохоор түүнийг яаж ч гэсэн бясалган зохио!" хэмээжүхүй. Бадар бялзуухай
ч тэр мэт бясалгахыг амлаж, үүрэндээ очвой. Тэгээд бадар бялзуухай өт,
хорхой идэх тэргүүтэн амь таслахыг тэвчээд, өвс мэт хийгээд ариун ус
ямагтыг эдэлж, үхэл, мөнх бусыг бясалгасан бээр үйлийн түйтгэр нимгэрэн
одож, дараа нь насан егүүдээд нэгэн бярманы хөвгүүн болон төрж, жич тойн
болоод, увдис бясалгахын тухайтайд харин үл буцахуй шинжийг олжухуй.
Тэр галбарваасан модонд орогногч өт, хорхой нугууд ч үхлийг бясалгасан
бээр муу үйлээ арилгаад, насан егүүдэж, бүгд эвсэж, тэр сартваахь Хурмаст
болж, бусад нь 33 тэнгэрийн оронд Хурмастын нөхөд сэлт эрх хүчин ихт
тэнгэр ямагтад төрсөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Алинаа би бээр сэтгэлийг гэмшгэлэн болгосон
Аливаа тэр ямагтыг би үйлдэхийг үл дуршмуй
Арван буяны үйлийг ч маш бясалгаснаар
Ариун номд орогногч хэн ч үхлээс айх!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ үхлийг бясалгаваас энэ насны оюуны
чиг өчүүхэн, өчүүхэн болж, эцэст нь энэ насны үйл бүхнийг хатуу хүчтэй
нэгэн хор хэмээн үзэж, илтэд байтугай адаглахдаа зүүдэндээ ч хүсэхүй үл
төрөх мөн амуй.
Тэр үед гурван үүдний үйл юун үйлдэхийг номоос үл хэлбэрүүлэхүй
нэгэн ирэх мөний тул тэр мэтийн бодгаль гэнэт цаг бусаар үл үхэх ба цагтаа
буугаад үхсэн ч гэмшил үгүй бээр үл барам эдүгээ худалдаанд ашиг
хонжлого их ба байлдаанаас тийн ялгуусан баатар болох хийгээд ертөнцийн
тариачны эзэн болж, үйл нь гүйцэж, үр тарианы их хүү сантай болох ба
гуйлгачин бээр сан олсон мэт их баясахуйн үүднээс энэ, хойд хийгээд
хөгшин, залуу арилжих төдийд үхэх нэрийг зүүж, ариун сайн орноос сайн
оронд егүүдээд газар мөрийн эрдмүүдийг гүйцээн үйлдэхүйд буяны багш
садан Хараг Гомчэн (кЬа гад здот с^еп ) бээр:
“Энэ насны идээ, хувцас ямар мэтийг олсны тухайд
Эцэс сүүлдээ үхэж, бодийн үрийг олох нь үгүй
Маргааш, өнөөдөр үхлийн эзэн ирэхийг мэдэхгүй тул
Магадлал үгүй энэ насыг оюунаар орхин огоорч
Маш гэгээрүүлэгч бодийн хутгийг бүтээ!"
хэмээн зарлигласан мэт энэ насыг оюунаар огоорч, хойд бодийг
бүтээхэд магадтай үхэл, мөнх бусыг бясалгаж, засвар үгүй амтшил олох
нэгэн хэрэгтэй болохоор үгийн мөр төдийд хоцроол үгүй сэтгэлийн дээр
тодорхой нэгэн ургуулах хэрэгтэй болой.
Жич бас үхлийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,
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§ 141. Яргачаас айсан хонь илдийг нууснаас өдөөгдөж, тэр
нутгийнхан номонд орсон нь
Эрт нэгэн баян гэрийн эзэн бээр нэгэн их хурим хийхийг хүсч, ярганы
хашаанд 100 хонь хийжээ. Хонь алуулахаар нэгэн яргачныг хашаанд дуудаж,
архи өгчээ. Тэр яргачин хурц илд хурцлаад, хонь лугаа шадар ойр газар
талбиж, архи уух хооронд нэгэн хонь үхлээс айгаад, урд туурайгаар газар
маптаж, тэр хурц илдийг нуужээ. Түүнийг тэр яргач хараад ийн сэтгэрүүн:
‘Эдүгээ энэ ертөнцөд хониноос тэнэг амьтан үгүй хэмээн алдаршсан ч энэ
хонь ч үхлээс айж, газар малтан илдийг нууж буй болохноон миний мэт
х ү м ү ү н болон төрсөн ч үхлийг ер санал үгүй эдгээр 100 хонийг алахаар
амлаж, энэ мэт тэсвэрлэшгүй нүгэлт үйл хийхээ сэтгээгүй буюу? Эсбөгөөс
галзуурсан юм болов уу?” хэмээн сэтгэж, нулимсаа асгаруулан охилоход,
гэрийн эзэн өгүүлрүүн: “Ямар гэмтэй зүйл болов оо?" хэмээн асуувай.
Яргачин ч хонь илдийг нуусан хийгээд дараа нь өөрийн сэтгэлд
ургасан зүйлийг өгүүлж, өврөөсөө нэгэн алтан зоос гаргаад, “Энэ архины
мөнгө” хэмээн түүнээ баян гэрийн эзэнд өгч, “Эдүгээ би ч үхлээс айж буй тул
эдгээр хонины амийг бүү тасалтугай!” хэмээж, өмнө нь олон хонины амь
тасалсандаа гэмшихүй сэтгэлээр тэр даруйд нулимсаа асгаруулсан бээр тэр
баян гэрийн эзний сэтгэлд: “Хонь нь маш их тэнэг амьтан тул тэр мэт нуусан
нь их сонин гайхамшигтай, энэ хилэнцэт яргачин ч амь таслахыг тэвчиж,
нялх хүүхэд мэт уйлах нь маш их сонин гайхамшигтай” хэмээн сэтгэж, тэр ч
өөрөө нулимс гарган уйлсан бээр номонд бишрэгч нэгэн эхнэр байсан нь ч
тэнд ирж, “Та хоёр хөгшин энэ мэт уйлах чинь юун билээ?” хэмээхэд гэрийн
эзэн бээр өмнийн цадигийг өгүүлсэн бээр ч тэр эхнэр ч нулимс гарган
уйлжухуй.
Гэрийн эзнийд байдаг 100 орчим боол, шивэгчин бүгд ч тэр гурвын
уйлан буй газар ирж, нулимс гарган охилсон бээр тэр гэрийн эзэн нь
нутагтаа хамгийн их баян ба амраг садан, нөхөд нь ч маш олон тул тэр бүхэн
бээр ухаарч, тэр газар хурж, уйлцгаажээ.
Бас тэднийг шүтэгч нар ч тэнд ирж уйлцгаав. Эцэст нь тэр нутгийн
хүмүүн бүхэн тэнд хурж, нулимсаа хур мэт буулган уйлсан бээр тэр нутагт
нэгэн өдрийн өнөд их дуу чимээгээр дүүрсэн тул Тэнгэрийн эрхт бээр түүнийг
мэдэж, эдүгээ энэ орны эр, эм хүмүүн бүхэн уйлсан бээр “Ямар хэргийн
тухайд уйлав?" хэмээн шинжлэхүйд анх хонь бээр үхлийг дурдаж илдийг
газар дор нуусан хийгээд түүнийг яргачин үзэж, тэр өөрөө ч үхлийг дурдаж
хонь алахаа орхиод, уйлсан ба түүнд шүтэж, гэрийн эзэн бээр ч үхлийг
дурдаж уйлсан ба түүнд шүтэж, эхнэр бээр ч үхлийг дурдан уйлсанд шүтэж,
эцэст нь балгасын бүх хүмүүс уйлсныг мэдсэн бээр Хурмаст өөрөө ч үхэхийг
дурдаж, хүслийн эрдэмд үл баяёахуй болов.
Тэгээд Хурмастын сэтгэлд: “Өмнө нь энэ орны хүмүүс үхлийг бясалгах
увдисыг үзүүлж, уйлахаас буцаагаад, номонд зохиож, түүний хойно өөр
ямагт бээр үхлийг бясалгаж, номын рашааныг олно хэмээн сэтгэж, тэр орны
төв дунд Бандад сүм (бЬапд ЬзЬиЬ !Ьа кЬапд} хэмээхэд төрөлхтөн бүгдээр
ю 269 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

үнэн зүрхнээсээ сүсэглэдэг зандангаар бүтээсэн, их адистидтай Гэтэлгэгч
дарь эх Гүргэл243-ийн нэгэн хөрөг дүр байх тул тэр мэт болбоос номхотгохуйд
хялбар хэмээн мэдэж, тэр Дарь эхийн лагшин хөрөгт оршоод, олон
төрөлхтөн хурж уйлсан болохоор огторгуйд өөд болон морилоод, Дал модны
хэрийн зайд сууж, төрөлхтнүүдэд: "Та нарын уйлсан нь анх хонь бээр үхлийг
дурдан, дараа нь яргачин хийгээд гэрийн эзэн ба эхнэр үхлийг дурдан
уйлсан мөн буй. Та нар бусад нь тэр гурвын хойноос даган уйлснаас бус
үхлийг дурдсан нь бус мөний тул эдүгээ та нар уйлахаа больж; гэр, гэртээ
харьж очоод, үхлийг бясалган зохио! Миний үзүүлсэн энэ увдисыг ч
хичээнгүйлэн үйлд!” хэмээн зарлиг болж:
“Үл бясалгаваас чивэл ихт гурван махбодын орчлонд тэнэюү.
Үргэлж бясалгаваас үхэл нь гэгээн гэрэл номын лагшинд ургаюу.
Үнэний номын лагшнаар өөр, бусад хоёрын хэрэг бүтьюү.
Үнэхээр номын ёсон тиймийн тулд үхлийг бясалгах нь нэн их аньстай"
хэмээхүй увдисыг үзүүлж, өмнийн сүмд ажирсан бээр тэдгээр
төрөлхтнүүд: “Гэтэлгэгч дарь эхийн зарлигласан мэт үйлдье!" хэмээж; өөр,
өөрийн гэрт одож; үхлийг бясалгасан бээр бүгдээр үхлийн замыг мэдсэн
бөлгөө.
Гэрийн эзэн бээр хонио ч хорлолгүй суллан талбиж амгалан
болгожухуй. Тэр яргачинд ч их хайр шан өгжүхүй. Тэгээд яргачин, гэрийн
эзэн эр, эм хоёр бээр мөнх бусыг шамдлаар бясалгасан бээр барилдлагын
мөрд тэвчээрийг олов.
Дараа нь Хурмаст өөрийн нутагтаа одож, үхэл ямагтыг бясалгасан
бээр номын рашааныг олов. Нэгэн удаа Асуурийн цэргийн их өмөг гарсан
бээр алиныг үйлдсэн ч тэнгэр нар ялагдаж, эс дийлсэн бээр тэр цагт Хурмаст
үхлийг бясалгасан бээр тэр даруйд Асуури нар өөрийн орондоо одож,
байлдаан нугууд тийн бөгөөд амарливай. Тэр бүхэн нь анх хонь бээр үхлийг
бясалгасан хийгээд түүний дараа яргачин ба гэрийн эзэн эр, эм хоёр бээр
үхлийг дурдсанаас болсон мөн болой.
Түүнчлэн бид нар ч “Судар"-аас:
"Аюулт гурван сансрын мөнх бус нь намрын үүлэн лүгээ адил
Амьтны төрөх, үхэх нь илбийн бүжиг үзмэр үзсэн лүгээ төсөөтэй
Аливаа амьтны насан титэм нь огторгуйн гилбэлгээн лүгээ адил бөгөөд
Адилтгаваас эрс өндөр уулын араас усан буух мэт хурдан түргэн
одмуй"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ ганцхан олсон энэ шүтээн ч мөнх бус
мөн ба мөнх бусын бэлгэ чанар нь агшин зуур244 мөний тул намрын үүл
Тө: г\е Ызип т а кигики1е. Гэтэлгэгч дара эх Гүргэл нь хэргийг бүтээгч нэгэн дарь эх
бөгөөд Халхын дөрөвдүгээр Богдын үеэс эхлэн монголчууд ихэд шүтэн биширцгээж
эхэлсэн буй.
Тө: зкас! ад т а . Агшин зуур, хоромхон зуур нь цагийн охрын эцэс мөн бөгөөд зуун
хорин цагийн охорын эцэс нь нэг эгшин хэмээмүй. Тэр жар нь нэг түр болой. Нэгэн
түр гуч нь хоромхон болой. Хоромхон гуч нь нэг хоног болой.
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хийгээд огторгуйн гилбэлгээн ба эрс уулаас усан буух мэт өнөд үл оршин
тургэнээ эвдрэх мөний тул тэр мэт эвдрэн, эвдрэхийг мэдвээс өөр хийгээд
бусад амьтны энэ, хойдын хэрэг бүхэн бүтэх болно.
Өмнө номлосон энэ домог яриа мэт мөний тул алин номд орсон ч анх
мөнх бусын зоригдохууныг сэтгэлдээ үйлдэх мөн буй. Энэ мөнх бусыг
бясалгах үгүй болбоос анхан номд орохыг хүссэн оюун огт эс төрмүй. Хэрвээ
өчүүхэн төдий төрсөн ч өнөөдөр, маргааш үйлдье хэмээх тэргүүтэн
залхуурлын эрхэнд одож, бодитойяа гарын авлагын хөрөнгийг эс тавимуй.
Итгэл Майдар бээр:
“Байнга тэргүүндээ амьтны их үүргийг үүрээч
Баатар сэтгэлтний эрхэм нүгүүд алгуур одохуй үзэсгэлэн бус
Өөр, бусад бүхний хүлээсээр тийн хүлэгдсэн бээр
Үнэхээр хичээнгүйг зуунтаа үржүүлэхүй үйл нь зохистой.”
хэмээн зарлигласан мэт өөр, бусдын хэргийг эцэст нь үйлдэхийг хүсэгч
нүгүүд бээр энэ ёсонд хичээнгүйлэн үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхлийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 142. Нэгэн хулгайч хулгай хийж яваад, үхсэн хүмүүний хүүр
үзээд, үхлээс айн бясалгаж, дээд хутгийг олсон нь
Эрт Нэпал (пе ра 1а) оронд нэгэн хулгайч бээр нэг их баян хүмүүний
сангийн уурхайг хулгайлахаар хүрчээ. Тэрээр их эрдэнийн олон унжлага,
алтан зоост авдар тэргүүтнийг олж, болин ханахыг мэдэл үгүй тэнд өчүүхэн
зул байхад гэрэл гаргахын тулд асааж, бас нэгэн том авдар байхыг үзэв.
Тэр балгасын нутгийн цааз зарчим нь эзэн хаанаас өөр хүмүүн гэртээ
ухсэн бол тэр хүмүүний эд бүхнийг хаан авдаг буй. Тийм болохоор өдөр бүр
нэгэн түшмэлээр харуул талбиулж, балгасын гэр бүхнээ хүмүүн үхсэн байна
УУ? үгүй юу? хэмээн харуулахад нэгэн баян эзний элэнц эцэг нь гэнэт гэртээ
үхсэнийг, хааны сахиулч нугууд бээр үхсэн эсэхэд нь сэжиглэж, тэр гэрийн
эзний хүүрийг авдарт хийж талбисан байжээ.
Тэр хулгайч бээр өмнө үзсэн тэр авдрын дотор цагаан хадгаар
ороосон их хүнд зүйл байхыг олж, “Энэ юу юм бол оо?” хэмээн сэтгэж, тэр
ороолтыг цуу татан харваас үхээд удаа үгүй нэгэн настны хүүр байхыг харж,
анх айх, ичих хоёул төрөв.
Дараа нь хатуу хүчтэй нэгэн бодол болж: “Энэ хүмүүн төрөөд үхсэн
буй. Би ч түүн лүгээ адил эдүгээ өөрөө үхэх магадлал үгүй" хэмээн сэтгэж,
үхлийг зүрхний угаас дурдаж, тэр даруйд өмнө нь олсон алтан зоос хийгээд
нх эрдэнийн эрихс нүгүүдийг авч, өөр тийш зулах саналаа мартаад, шадар
°йр нэгэн олбог байсны дээр очир завилалаар сууж, “Гурван цогцсын судар
(рЬипд ро дзигп ду| тбо)"-ыг маш чанга дуугаар уншсан бээр гэрийн эзэн
иөхөд сэлт бээр мэдэж, “Энэ юу болов ? Ба бүрний сангийн дотроос “Гурван
Цогцсын судар”-ыг чанга дуугаар уншин буй нь хулгайч болбоос тэр мэт
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чангаар унших нь үгүй, боол тэргүүтэн нэг ч үгүй тул бидний ач төгс тэр
элэнц эцэг үхээд амьдарсан юм болов уу?” хэмээн сэтгэж, үтэр түргэнээ
олон зул авч, гэрийн бараа бологч бүгдээр сангийн үүдийг нээж, дотор нь
ороход элэнц эцгийн хүүрийг авдраас нь гаргаад, бөсийн дээр талбиж,
эрдэнийн унжлагуудыг нааш, цааш дэлгээд, алтан зоос хийсэн авдрыг нэгэн
шидмэсээр боож, үүрэг болгож, тэр хулгайч ямагт бээр мөнх бусыг хатуу
хүчтэй бясалгасан тул гэрийн эзэн нөхөд сэлт ирсэн ч зугтахуй үзэгдэл үгүй
өмнө номлосон дэвсгэрийн дээр “Гурван цогцсын судар”-ыг чанга дуугаар
уншин байв.
Гэрийн эзэн бээр гэрийг нь гаднаас нь нүхлэсэн байхыг харж, "Энэ
хүмүүн хулгайч байна” хэмээн мэдсэн ч зулан үл одсон тул сонин гайхамшиг
төрж, зөөлөн дуугаар “Чи энд ирээд юу хийж байна вэ?” хэмээн асуухад
өөрийнхөө сэтгэлийн үндсэнд үхэл, мөнх бус бодитой нэгэн төрсөн тул
шударга өгүүлрүүн: “Би анх гэрийг цоолж, хулгайлахаар ирэв. Их эрдэнийн
олон унжлага хийгээд алтан зоостой авдрыг олсон ч болилон ханал үгүй энэ
их авдрыг нээн харваас энэ хүүр байгааг харж, үхлийг зүрхний угаас дурдан
айгаад, эднийг авч өөр газар зугтахуй бодлоо мартаж, энэ "Гурван цогцсын
судар"-ыг чанга дуугаар уншиж байна" хэмээв.
Гэрийн эзэн нөхөд сэлт ч түүнийг шударга өгүүлэхэд их баясаж, тэр
мэт онц гайхамшигтай болж, тэр хулгайчийг гэртээ дагуулан очоод, сайн,
идээ ундаагаар дайлахад тэрээр үл идсэн тул гэрийн эзэн өгүүлрүүн: “Анх
хулгайч байсан ч эдүгээ ба бүрний лам мөний тул танд авралыг одуулъя! Та
амгалан саатан морилж, сайн, идээ ундааг зооглотугай!” хэмээв.
Тэр хулгайч өгүүлрүүн: “Би хулгайч мөний тул та нар надад хорлол
үйлдэхнээн ч үйлдэх зохистой ч та нар надад хорлол үйлдэнэ хэмээн
сэжиглэл үгүй би үхлийг үнэн зүрхнээсээ дурдаж, идээ идэх нь чөлөөгүй
байна аа” хэмээж, идээг эс идэв.
Тэгээд дараа өдрийн наран ургасан бээр дахин гэрийн эзэн бээр "Та
одоо юунд дурлаж байна?" хэмээн асуухад тэр өгүүлрүүн: “Би үхлийг үнэн
сэтгэлээсээ дурдаж буй тул энэ нутгийн уулын нэгэн завд номыг сэтгэлээсээ
үйлдэхийгдурлаж байна” хэмээв.
Гэрийн эзэн өгүүлрүүн: “Тийм болбоос тэр мэт нэгнийг зохиовоос ч
сайн. Бид нар сайн хоол хүнс өргөе. Эхлээд бидний үхсэн элэнцэд юүлэхүй
нэгнийг зохиотугай!” хэмээн хүсэв. Тэр өгүүлрүүн: "Би юүлэхийг үл мэдмүи'
хэмээв. Гэрийн эзэн өгүүлрүүн: “Та бээр юүлэхийг айлдах, үл айлдах
хамаагүй миний элэнцийг хойд насанд муу заяанд унуулахгүй байх нэгнийг
зохиотугай!” хэмээж, өмнийн алтан зоостой авдар хийгээд эрдэнийн унжпага
нугуудыг өргөсөн бээр тэр хулгайч: “Тийм болбоос эдгээр эд зүйлсийг авахыг
би үл хүсмүй. Үхсэн хүмүүнд энэ мэт нэгнийг үйлдье!" хэмээж, сүнсийг
юүлэхүй зоригдохууныг сэтгэлдээ үйлдэж, “Хиг Пад (Ыд рас1)” хэмээх лүгээ
сэлт дээш нэгнээ инчдэхүйд элэнц эцгийн эсруагийн нүхнээс сүнс нь гэрлийн
байдлаар одож, өндөр язгуурт тэнгэрт төржүхүй.
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Тэгээд гэрийн эзэн нөхөд сэлт маш ихээр сүсэглэж, дээд лам болгон
барьж, түүний зарлиг мэт Намзэй уул (п Ьо гпат тб ге з) хэмээхийн нэгэн
сайн агуйд урин залж, бодитой сайн амьжиргааг өргөсөн бээр өнө удал үгүй
бүтээлийг олж, олон амьтныг боловсруулан гэтэлгэхүй мөрд байгуулаад,
хулгайч бясалгаач хэмээх алдартай болсон буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Ер хэн хүмүүн хаана орогносон ч
Ертөнцийн үхэлд үл автагдах газар үгүй.
Огторгуйн зуурдын гэгээн ба далайн дотор ч үгүй.
Оргил өндөр уулсын завд суусан ч үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт төрсний эцэст үхлээс эс нөгчихүй болохоор
эдүгээ үхлийг бясалгасны эцэст үл үхэх мөн ч үхэх ёс нэг бус болой.
Номтон дээд үхэлд дурших, дундах нь үл эмээх, адгийн хүмүүн гэмшин
үйлдэхүй хэмээн зарлигт увдисласан дээдсийн зарлиг мөн болохоор дээд,
дунд хоёр үл гарсан ч эцэст нь үхэхэд гэмшил үгүй нэгэн хэрэгтэй мөн буй.
Үхэхэдүл гэмшихүйд гурван муу заяанд эс төрөн, хойд насандаа сайн
заяа тэргүүтнээ төрөхүйн сайн тэмдэг нэгэн ургахуй хэрэгтэй. Хойд насандаа
муу заяанд эс унан, сайн заяанаа төрөхөд муу заяанд төрөхийн шалтгаан нь
10 хар нүгэл мөний тулд түүнийг амины тухайд ч үл үйлдэхүй тэвчлэг нэгнийг
чадахуй ба сайн заяанд төрөхийн шалтгаан нь 10 цагаан буян тул түүнээ
амиа огоорон бүтээх хэрэгтэй ч мятрал үгүйн үүднээс бүтээл алиныг чадан
үйлдэж, буян, нүгэл хоёрын авч, огоорохын орон нэгэн хэрэгтэй.
Буян, нүгэл хоёулд авч, огоорохуй буй, буй бус ч үхлийг дурдахуй буй,
үгүйд хамаарахын тул магадтайяа үхлийг бясалгах хэрэгтэй мөн болохоор
ловон Пагбалха бээр:
“Өөр ямагтын үхлийн эзнийг үйлдсэн, эс үйлдсэн
Өнгөт гурван ертөнцийг эрхшээгч эзэн тэр бээр
Үнэхээр алмайран алмайрч унтан унтсаар байваас
Үүнээс өөр мунхрал энэ ертөнцөд хаана буй”
хэмээн зарлигласан мэтийг санаж, үйл нисванисын эрхээр өөрийн
эрхгүй орчлонд орчихуй бид мэтийн хүлээс лүгээ төгс эгэл төрөлхтөн нэгэн
мөн болбоос явах, суух, хэвтэх, унтах тэргүүтэн 4 явдал мөр алиныг үйлдсэн
ч мөнх бусыг бясалгахуй лугаа үл хагацан үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас үхлийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,
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§ 143. Өчүүхэн болжмор үхлээс айж үнэхээр хүчит шонхор
шувууггутаасан нь
Нэгэн шонхор шувуун бээр нэгэн очир мэт хүчир хатуу болжмор шувууг
зуурдын гэгээнээ барьж, нэгэн овоон дээр бууж, идэхийг завдахуйд тэр
болжмор үхлээс айж, шонхрыг мэхлэх арга зохиогоод, “Шувууны хаан та
бээр намайг барьж юу хийн зохионом?" хэмээн асуухад, шонхор бээр:
“Чамайг би идэхийн тулд бариваи’ хэмээв. Өчүүхэн болжмор өгүүлрүүн:
“Тийм болбоос эдүгээ би ичиж байнам. Би ичмээр ариун бус мөхлөгүүдийг
идсэн тул тэдгээр чиний ходоодонд орвоос өмнө таалан зооглосон сайн мах
нугуудаа ч бөөлжин гаргах тул намайг нэг удаа оюунаар талбин зохиовоос
эдгээр муу идээгээ би огоорон гарган үйлдсү! Түүний дараа чи намайг
зоогловоос ариун мах, ариун цус хэмээх ч энэ мөн болохын тулд зоогловоос
их баярлах болно” хэмээв.
Шонхор өгүүлрүүн: “Надад ч ариун мах, ариун цустай амтат идээ
болбоос баясах болно. Чамайг оюунаар талбиваас зугтана шүү дээ!"
хэмээхэд, болжмор өгүүлрүүн: “Шувууны хаан чи юунд тийн таална?! Чи бээр
гарди мэт их хүчтэй, би бээр зөгий мэт хүчин өчүүхэн тул би бээр хаашаа
зугтаж чадах, хэрвээ зугтсан ч миний нэгэн өдөр нисэх газар чи бээр ганцхан
мөчид зорчих тул заримдаа зугтахуй хийгээд заримдаа зугтахыг үл дурлах ч
чам шиг нэгний дэргэдээс хаашаа зугтах билээ!" хэмээн их үнэнээ хэлж буй
мэт хөөрхийлөлтэйгээр өгүүлэхүйд, ертөнцийн аман ярианд “Хуурч чадваас
амьтан бус” хэмээсэн мэт шонхор бээр ч “Үүний хэлж буй нь үнэн байна"
хэмээн сэтгэж, нэгэн удаа оюунаар талбих бөлгөө. Чи идсэн тэр муу идээгээ
огоороод, ариун мах, ариун цустай болон эргэж иртүгэй!" хэмээв.
Тэр болжмор өгүүлрүүн: “Тэр мэт юуг ч өчнөм" хэмээн өгүүлж, түүний
ойролцоо бух гөрөөсний дотроо хөндий нэгэн урт эврийн үзүүр буйн дотор
нисэн ороод гэдрэг буцан эс ирэв. Шонхор бээр удаан хүлээсэн ч эс ирсэн
тул эврийн нүхний үүдэнд ирж, өчүүхэн болжморд “Нааш ир!” хэмээхэд,
өчүүхэн болжмор өгүүлрүүн: “Муу шувуу чи юу гэнэ! Би өөрийн орноо
амгалан сууж буй тул чамд шүтэх хэрэггүй болохоор наана чинь яаж очих
юм. Энэрэл өршөөлгүй чи намайг хүсч байвал цааш одтугай! Тийм бус
болбоос бидний муудаагүй шинэ сангас буй тул түүнийг идтүгэй!" хэмээхэд,
тэр шонхорт хатуу хүчтэй урин төрөөд, ийн сэтгэрүүн: “Жигүүртэн бүхний
нэгэн баатрыг өчүүхэн энэ болжмор төдийхөн нэгэн бээр арга мэхээр хуурч,
өөрийнхөө хатуу бэх газрыг барьж, энэ мэт муу үг өгүүлэх нь их хэтэрсэн
хэрэг тул тэнгэрийн өндөрт нисч, жич бас их хүчээр түүний орогнон буй
эврийг зуун хэсэг болгон бут цохиж, түүнийг алъя!" хэмээн сэтгэж, хэлэх үгээ
олж ядан, огторгуйн өндөрт нисч, жич үхрийн эврийг их хүчтэй базаж,
хэвлийдээ дэлдсэн бээр ходоод нь хагарч үхвэй. Тийм боловч тэр жижигхэн
болжмор бээр тэр мэт дэлдэхийг мэдсэн ч шонхрыг үхсэн хэмээн эс мэдэж,
харж чадахгүй тул хэсэг байж атал дараа нь нэгэн худалдаачин ирж, тэр
үхсэн шонхрын үхдлийг олоод, тэр худалдаачин бээр: “Яасан сайхан хэрэг
бэ? Энд нь их тураг том шонхор үхсэн байна” хэмээн, тэр үхдлийг авахад,
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тэр жижигхэн болжмор шонхор үхсэнийг мэдээд, эврийн хөндийн үүдэнд ирж,
ийн өгүүлрүүн:
“Аливаа лам шунахуй хүсэл ихтэй болбоос шавь юугаан боолчилмуй
Авлигач ноён хүсэл шунахуй ихтэй бол албат юугаан зовооюу
Урин ихт шонхор шувуун хэрээ үл мэдэн огторгуйг өд сөдөөрөө дүүргэв
Урин ихт шонхор шувуу үхсэн бус өчүүхэн болжмор би алав”
хэмээн нисэн одвой. Тэр мэт хурц билигт өчүүхэн болжмор шувуу
үхлийн эзэн шонхор бээр барьсан тул үхлээс айж, түүнээс гэтлэхүй уран
аргад шамдсан бээр нааш хорлол үгүйгээр үл барам эдүгээ дэмий донгодогч
шонхрыг ялан алсан мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Төрлийн үес”-ээс:
“Оо! халаг хуухай! Ертөнцийн нисванистан нугууд
Орогнох орон нь бат бус, эс баясах болмуй
Дуртмал гүмүдийн энэ сайн цог ч
Дурдан санахуйн орон ямагт болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэт гурван ертөнцтөн бүгд шонхор мэтийн
үхлийн эзний эрхэнд орохуй нэгэн мөний тул тэрээр тэр мэт барьж, түргэнээ
үхэхийн ёсыг санахад түүнээс гэтлэхийн арга болсон бух гөрөөсний хөндий
эвэр мэт дээдийн номонд өөрийн хүчээр түргэнээ орох болно. Түүнд шүтэж,
нааш үхлийн эзэн бээр хорлол үгүй цааш үхлийн эзний нарийн, бүдүүн
шулам нугуудыг ашид дарсан туулсан бурхны тэр хутгийг ч амар, хялбар
олох мөний тул мөнх бусыг бэлгэ тэмдэг болгон одуулал үгүй сэтгэлийн
дээрээс бясалгах хэрэгтэй мөн ажгуу.
Тэр ч их ловон Чойдог бээр:
“Түйтгэрэл үгүй хоосон чанарын үзлээр гэтлэх болмуй
Төгс бясалгахуй нь үлэмж түүний утга мөн
Зохистойяа түүний тулд мөн бусаас зовлон гармуй
Зовлонгоос эзэн үгүй гарна хэмээн зарлигласан”
хэмээн зарлиг болсон мэт үхэл, мөнх бусыг бясалгаснаа шүтэж,
орчлон нийт хийгээд ялгамжтай зовлон нугуудыг дурдаж, түүнээс гэтлэхийг
хүссэн оюун төрж, түүнээс гэтлэхийн арга эзэн үгүй үзлийг бясалгасан бээр
ҮР тийн гэтлэхүй нирвааны хутгийг ч олохуй болох ба товчилбоос нирваан
хийгээд хамгийг айлдагчийн хутаг байтугай адаглаад өндөр язгуурын шүтээн
төдийг олохуйд ч үхэл, мөнх бусыг бясалгах хэрэгтэй болохоор номд
бишрэгч нэгэн төрөлхтөн болбоос тэднээ бүтээлийн зүрхэн шимийг үйлдэх
хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас үхлийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,
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§ 144. Малчин Дондов бээр сүргийн манлайг өнхөрч үхэхийг
хараад, үхлийг бясалган, хутагт болсон нь
Эрт нэгэн хоньчин бээр Мядагдан (т е 1од 1бап) хэмээх хэмээх маш их
эрс уулнаа өдөр бүр хонио бэлчээн идээшлүүлэн явдаг буй.
Нэгэн удаа хонь нь уулын эгц эрс рүү явсан бээр нэгэн сүргийн
манлай245 нь нэгэн хайнагтай хүч үзэхээр очив. Хайнаг нь "Сүргийн манлай
мөргөнө" хэмээн сэтгэж, хурдан зулан одохуйд түүний араас сүргийн манлай
нэхэн гүйж, хөл нь халтираад өнхөрч үхвэй.
Тэр үед хоньчин ийн сэтгэрүүн: Их хүч чадалтай энэ сүргийн манлай ч
гэнэт үхсэн тул түүнээс хүч өчүүхэн хайнаг, сарлагууд түргэн үхэх амуй.
Түүнээс ч миний бие хүчин өчүүхэн тул тэднээс ч их түргэн үхэх буй” хэмээн
сэтгэж, мөнх бусыг бясалгаснаар ер үхэхэд хөгшин, залуу хийгээд хүч их,
бага; урьд, хойдын дараалал магадлал үгүй ч тэр хоньчин билиг нь өчүүхэн
ба юу ч үл мэдэхүй нэгэн мунхаг мөний тул мэдэгдэхүүнийг эс төгсгөхүй
мэтийн ухаанаар жишсэн бээр их хүчтний өмнө хүчгүй нь үхэх хэрэгтэй
хэмээн сэтгэсэн ч утгандаа үхлийг санасаар тэр нь аньсанд одож, бодитой
нэгэн мөнх бус төрсөн бээр түүнээ өнөд удаан суужээ.
Тэр уулын өвс ч шим ихтэй төдийгөөс бус элбэг, дэлбэг тэргүүтэн үгүй
ба түүний цаад уулын ар талд өвс, ус нь жигдэрсэн хөндийд хөх өвс
дуниартан буй бөлгөө. Тийм боловч тэдгээр өвсийг хонь идвээс ходоод нь
хөөн үхэх буй. Тэр цагт хонь тэр хөндийн хөх ногоон өвсийг харж, сэтгэл
булаагдаад, тэнд очжухуй. Бас тэр цагт тэр уулын цагаан зүгийн сахиус
Манмацэжинмаа (зтап т о 1зМе зЬут Ьа) хэмээгч нэртэй номонд бишрэгч
нэгэн байжээ.
Тэр цагт түүний сэтгэлд: “Энэ хоньчны сүрэг тэр хөндийн цаад уул руу
явж буй тул нэгэн дохио дуун гаргаваас хоньчинд мөнх бусыг бясалгахад нь
тотгор болно. Хэрвээ дуун эс гаргаваас хонь цаад уулын өвс идэж, хөөж үхэх
болно" хэмээн сэтгэвэй. "Тэгээд жич хоньчинд мөнх бусыг удаан бясалгуулж,
хонь нугуудыг би бээр нааш буцаая!" хэмээн сэтгэж, хонийг нааш ирүүлсэн ч
сэтгэлд зохистой хөх өвсөнд тачааж, нааш үл явахуйд Манмацэжинмаа
“Нэгэн арга хийе!” хэмээн сэтгэж, рид хувилгаанаар шим ихт урт хөх өвс
ногоо ихтэй нэгэн цэцэрлэг хувилгаж, түүн рүү хонийг туусан бээр хонь ч
баярлан гүйж, сайн өвсийг идэв.
Тэгээд наран гудайн одохуйд хоньчин магадтай сэтгэлээр мөнх бусыг
бясалгаснаасаа босоод, хонио харахуйд нэг ч хонь эс үзэгдсэн тул “Цаад
уулын арын хортой өвстэй газар руу явжээ” хэмээн сэтгэж, айгаад түргэн
одож хайтал тэр хувилгасан цэцэрлэгт хонь буйг харж, "Өмнө нь энэ мэт
цэцэрлэг байхгүй атал эдүгээ энд энэ мэтийн хотол чуулган болсон цэцэрлэг
буй нь юу болов оо?" хэмээн сэтгэж, хонио тууж, хашаандаа хүрэхэд, хонины
эзэн ноён өгүүлрүүн: “Хонь ирэхийг оройтууллаа" хэмээж гашуун, хорон үг
хэлэхэд тэрээр учир шалтгааныг олонтаа талбив.
245 Тө: кЬуи тсЬод. сүргийн манлай нь бух
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Тэгээд сүргийн манлай үгүй тул “Сүргийн манлай хаана байна?"
хэмээн асуухад нь тэрээр: “Өнөөдөр сүргийн манлай өнхөрч үхвэй” хэмээн
хариулжээ. Тэр сүргийн эзэн ноён маш их уурлаад, хоньчныг барьж, нэгэн
цалмаар гар, хөлийг нь дууртал хүлж, хурга эхээ хөхөж дуустал тэр мэтээр
барьжухуй. Дараа нь: “Чи миний сүргийн манлайг алсан тул бэрээгээр
дэлдэж ална" хэмээгээд үхрээ саахаар очиход, тэр орны сахиус
Манмацэжинмаагийн хүчээр хайнаг бүрийн нь сүү арвижиж арван хувь илүү
сүү гарсан бээр тэр сүргийн эзэн ноён найдангуй хийгээд хүсэл шунал ихтэй
тул баярлаж, “Тэр эдүгээ сүргийн манлайг алсан ч малаас сүү сайн саалаа"
хэмээхэд тэр өгүүлрүүн: “Анх уулын бэлхүүсэнд хүрэх үед сүргийн манлай
нэгэн хайнагийг үлдсэн бээр өнхөрч унаад үхвэй. Түүнд шүтэж, би бээр
үхлийг зүрхнээсээ дурдан айгаад тэр ямагтаар бүтэн өдрийг үдэв. Тэгээд
сүргээ үл олж, бэдрэн одсон бээр өмнө үгүй нэгэн цэцэрлэгт амгалан оршиж,
өвс идэн байв" хэмээв.
Сүргийн ноён өгүүлрүүн: “Эдүгээ чи бээр үхлийг дурдаж, номыг
сэтгэлдээ санасан бээр номын адистидын хүчээр тэр цэцэрлэг гарсан мөн
буй. Тэр мэт бус болбоос сүрэг хортой өвс рүү одож, бүгдээр үхэх байсан тул
тэр цэцэрлэгийг тэнгэр буюу нэгэн лам бээр соёрхсон мөн буй. Маргааш
өглөө бид бүгдээр тэр сайн цэцэрлэгт очъё!” хэмээж, малчинд өргөл,
хүндлэл сайн өгөв. Тэгээд маргааш өглөө нь малаа сааваас өмнөх мэт сүү ч
их гарч, малаа туугаад, малын эзэн ноён бээр голлосон 15 хүмүүн бүгдээр
цэцэрлэг буй газар хүрсэн бээр тэр хувилгаан цэцэрлэгт хүрэхэд тэр
цэцэрлэгт өмнө нь үгүй сайн үр жимст галбарваасан модны шугуй багшран,
элдэв цэцэг эснэх тэргүүтэн тэнгэрийн цэцэрлэг мэт байсан тул ихэд баясаж,
"Энэ нь магадтайяа хоньчин Дондов (ёоп дгиЬ) бээр үхлийг бясалгаж, номыг
сэтгэлдээ үйлдсэнээс гарсан тул ба бүрин бүгд энд үхлийг санаж, номыг
сэтгэлдээ үйлдье!" хэмээсэн бээр бүгд “Тэр мэт үйлдье!” хэмээн тангараг
талбижухуй. Дараа нь сүргээ ч тэр хувилсан цэцэрлэгт талбиад, тэд нар бээр
үхэл, мөнх бусыг бясалгаснаар долоо хоног өнгөрөхөд бүгдийн сэтгэлд мөнх
бусын ариун бясалгал төрж, тэр цагт өмнийн тэр хоньчин Дондов бээр
долоон дал модны төдий дээш хөндийрч огторгуйд, очир завилалаар суусан
бээр бусад бээр ч: “Тэр мэт дээш болсон нь юун болов оо?” хэмээн асуухад,
Дондов бээр: “Би номын рашааныг олсон тул түүний шинж тэмдэг буй"
хэмээв. Бусад нугууд бээр ч: “Тийм болбоос чи олсон номын рашаанаа
бидэнд ч өршөөн хайрлатугай!" хэмээв. Хоньчин Дондов бээр огторгуйд
суусаар:
“Хуран үйлдсэн бүхэн мөнх бус бөгөөд
Хурмал гурван ертөнц бүгд зовлон
Гарцаагүй ном бүхний мөн чанар өөрөө хоосон
Гаслангаас нөгчвөөс эл амгалангийн дээд болой”
хэмээн номын дөрвөн товчийг үзүүлсэн бээр тэд бүгд бээр ч сайтар
бясалгасан бээр даган үнэнийг үзжүхүй.
Дараа нь тэд нар бээр дөрвөн мөр энэ увдисыг тэр хувилгаан
цэцэрлэгт орогносон мал, шувуу, зөгий сэлтэд шингээсэн бээр тэдгээр ч
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зэргэмжээр номонд орж, муу заяаны тэр шүтээнээс егүүдэж, тэнгэр ба
хүмүүн алин зохистойн төрөлд төрөөд, тэр хувилгаан цэцэрлэгт тэр
хутагтуудын шавь болж, номын рашааныг олбой хэмээн алдар болвой.
Тэр бүхэн нь ч хоньчин Дондов бээр сүргийн манлайг өнхөрч үхсэн
ёсыг үзэж тэр мэт үхлийг санаснаас болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар’’-аас:
“Ноттойяа хүмүүсийг ном сахьюу эд, өмгөөр бус
Номоор их амгаланг олмуй баялаг эдээр бус
Номын мөн чанартан нугууд үхвээс баясах болно
Ном нугуудыг номоор сахьюу эд, өмгөөр бус
Номд орогносон бээр муу заяаны аюулгүй болно"
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн бие, сэтгэлийг үүсгэсэн эцэг, эх
тэргүүтэн тустай орон нугууд хийгээд дээдийн ном үзүүлсэн лам тэргүүтэн
эрдмийн ялгамжтай тариалан нугуудын зарлигийн ач нэгнээ золгохыг
хүсвээс ч үхэл, мөнх бусыг бясалгаж, номын анхааран авлагад оршихоос бус
эд, эдэлбэр тэргүүтнээр золгохуй бус болой.
Хэрвээ эцэг, эх тэргүүтэн эд хийгээд өмөг тэргүүтнийг өргөсөн ч ахуй
үед тэдгээр тустай мэт үзэгддэг ч олонх нь хэт хойдод хорлох шалтгаан
болон одох нь олон мөний тул ахуй үед туслахаар үл барам эцэс хойдын
амгалан нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй. Тэр ч дээдийн ном ямагтад хамаарах
мөний тул ном бясалгаснаар анхааран авлагад ч үхлийг бясалгахыг өмнө
одуулах хэрэгтэй.
Гэтэлгэгч246 бээр:
“Үнэхээр би үхэл ямагтаас айн, айж
Үхэл үгүйн ахуй ёс247-ны үйлийг судальюу”
хэмээсэн хийгээд
“Энэ мэтийн зүрхний хийн өвчнөөр автагдахын цагт
Эрхлэн үйлдэгч, эрхлэн үйлдэгч номоос тустай нь үгүй"
хэмээн зарлиг болсон мэт үхэл, мөнх бусыг санаж; айх ёсны бүтэн
мэдлийн агаараас буяны учралын анхааран авлагад орох хэрэгтэй мөн
болой.
Жич бас үхлийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 145. Сархинаг хорхой идсэн адууны өвчнийг тэр хорхойн
бэлдмэлээр засах нь
Шороон нүхний дотор буй хорхойг зарим нь сархинаг хорхой гэдэг.
Заримууд шар найлзуур хорхой гэдэг. Хуруун төдий нэгэн өт хорхой буй.
Түүнийг адуу идсэн бээр тэр өт дотроос гадагш гарч эс чадваас адуу хорхойн

246 Тө: пе Ызип. Гэтэлгэгч нь Мила богд болов уу хэмээн сэтгэнэ.
247 Тө: дпуид т а . Ахуй ёс нь хоосон чанар.
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хатгалгаар тэнгэрт цовхрон цоройх хэрэгтэй хатуу өвчин тусч адуу нугууд
үхдэг болой.
Тэр өт идсэнээс болсон хүнд хатуу өвчнийг амарлиулахуйд бусад
эмийн зүйл алин бээр ч үл тусламуй. Жич бас эм болгон тэр өт ямагтыг идэх
хэрэгтэй болно. Түүний эмчилгээний ёс нь адуу тэр мэтээр өвчлөхөд, түүнтэй
адил нэг өт барьж, тосгүй саванд хийж галд түлээд, тэр ямагтыг өгсөнөөр тэр
даруйд доош туулгаж, өмнө идсэн тэр хорхой баас лугаа хамт доройтол үгүй
гадагш гарах ба өөр арга хийх хэрэглэхгүй бол адуу хүнд өвчтэй явах болно.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Өтгөн шугуй, гэртээ оршсон ч үхлийн эзэн ирэх болно
Өршөөлт номд оршихуй хийгээд сайн явдалтай адил явдалд
Үнэхээр номын мөн чанартан нугууд гаслангаар үл энэльюү
Өршөөлт номыг ч ариун аглаг шугуйд амгаланаа бүтээхүй цагийг
үйлд!”
хэмээн зарлигласан мэт аглаг ой шугуй хийгээд хааны орд харш
тэргүүтэн баялаг гэрийн дотор оршсон ч үйл, нисванисын эрхээр орчлонд
өөрийн эрхгүй төрлийг авсан нэгэн эцэс хойддоо үхлээс үл давах ба үхлийн
зовлонг арилгахуй арга ч үхлийг бясалгахаас бус өөр хаана ч үгүй болохоор
үхлийг бясалгах хэрэгтэй мөн болой.
Бүхэлдээ үл зохилдохуй зүгийг дарахуйд үхлийг бясалгахаас өөр их
адистидтай зүйл үгүй буй. Тийм боловч эдүгээ хязгаар, гол алинаа ч үл
хүсэхүй бэлгэ тэмдэг нэгэн гарваас үхлийг бясалгагч нэгэн мөн ч тэр мэт
төдийг талбиж, улаан балин хийгээд эзэн аль нь ч болсон гурвалжин балин
урлаж, их урин сэтгэлээр “Хум хум, пад пад” хийгээд гараар “Зан зан зин зин
(гёгапд гёгапд гёгтд гё гтд )” хэмээн олонтаа урин уншин суусан ч тэр нь
буцаах аргыг эндүүрсэн мөний тулд эдүгээ энэ нас хийгээд хойд нас хоёулын
хувьд өчүүхэн төдий ч тус үгүй хорлол ямагтын шалтгаан болон одох болой.

§ 146. Үхэл, мөнх бусыг бясалган дайснаа номхруулсан нь
Урьд лам Шан их эрдэнэ248-д хар талын нэгэн дайсан байжээ. Тэрээр
түүнийг ямар ч гэм үгүй атал хорлолыг дахин, дахин үйлдсэн бээр хэзээ
нэгнээ Шан их эрдэнэ бээр: “Түүнд Дөрвөн мутарт Махагал (тдоп ро рбуад
ЬгЫ)-ын үйлчин Хэрээн хоншоорт (Ьуа год дс!опд)-ын үүднээс нэгэн балин
бүтээж өргөе!” хэмээн таалж, гурилаар нэгэн балин урлаж, балингаа урлан
гүйцэх үед таалалд нь бодитой үхэл, мөнх бус нэгэн эснэсэн бээр тэр даруйд
урласан тэр балингаа эвдээд, аажмаар орхиод, өргөөний орон дээрээ дээд
248 Тө: гЬапд пп ро сНе. Шан их эрдэнэ нь амьтны итгэл Шан Юүврүгба Зундуйдагба.
Цал зарлиг үндэслэлийн эхийг хатгаач. Тэрээр хоёрдугаар жарны усан туулай жил
(1123 он) Лхас хотод лагшин мэндэлжээ. Гуравдугаар жарны модон хонин жил (1175
он) Цал Ян гон хэмээх хийд, гуравдугаар жарны гал хонин жил (1187 он)
Цалгүнтангийн сүм хийдийг тогтоожээ. Түүнээс үндэслэн Цал зарлиг үндэслэл хэмээх
тогтсон таалал буй болжээ. Гуравдугаар жарны усан үхэр жил (1193 он) таалал
төгсчээ.
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тааллаа тодорхой зохиосон бээр өмнөх лүгээ адил үгүй их бардаастай их
бясалгал төрж, хар талын тэр дайсанд ч балин өргөх хэрэггүй бие, сүнс хоёр
нь тус тус салж, үхсэн мөний тул арван тариалан гүйцсэн нэгэн дайсныг
тонилгосон ч үхэл, мөнх бусыг бясалгаж тэр мэт тонилгох хэрэгтэй мөн.
Эдүгээ их бясалгаач хийгээд бүтээлийн эрх баялагг хөөрөмсөгч нар ч
эзэт эд, эзэт эдийн зоорь, бусдын нүдний сайн, муу харц; хүч, их бага дуун
тэргүүтэнд омог төрж; газар хийгээд огторгуйд бядагч өртлөөст бирд нэгнээ
номын сахиулсан нэр зүүж, түүнд шөнө бүр нэжгээд балин бэлтгээд, өглөгийг
гүйцээвээс тэр ямагт өмнийн тэр хүмүүний зүгт хайрлан зохиох мөний тул
тэдгээр ч өмнө номлосончлон буцаах аргыг эндүүрснээр үл барам өөр
ямагтыг их бясалгаач хийгээд бүтээлчийн эрхт баялагийн бэлгэ чанар бусын
бэлгийг ч тод үзүүлсэн мөн буй.
Тэдгээр их бясалгаач хийгээд бүтээлчийн эрхт бэлгэ тэмдэгтэн нэгэн
мөн болбоос бясалгал үндсэнд нь төрөхүй нэгэн хэрэгтэй. Бясалгал үндсэнд
төрөхөд үүний ёсноо үхэл, мөнх бус сэтгэлд төрөхүй нэгэн хэрэгтэй. Мөнх
бус үндсэнд төрөн хүрэх нь үлгэрлэвээс маргааш өдөр бусдад одохуй
хэрэгтэй жуулчин тэр шөнө явах бэлтгэл хийхээс бус маргааш өдөр суухын
завдлагыг үл үйлдэх мэт буй.
Мөнх бус үндсэнд төрсөн тэр төрөлхтөн ч хойд насны хэрэгт орохоос
бус бусдад муу хорлол хийх тэр мэтэд нотоос үл орохуй мөн буй. Мөнх бус
үндсэнд үл төрвөөс эдүгээ их хэнгэрэг чихнээ дэлдсэн ч хөдөлгөж эс чадах
самади нэгэн буй ч их бясалгалч, их бүтээлч байтугай бэлгэ чанарт номтон ч
зохис үгүй өмнө номлосон мэт болохоор бидэнд ямар мэт нэгэн муу нөхцөл
гарсан ч бусад аргыг тэвчиж, үхэл ямагтыг санах нь Жово Адиша зарлиг
увдистан нугуудын гарын авлагын цадиг мөний тул түүнд суралцах хэрэгтэй
мөн буй.
Товчилбоос, ном буюу бясалгал үндсэнд төрөхөд өмнө нь үхэл, мөнх
бусыг санах хэрэгтэй болохоор
“Өөрийн сэтгэлд мөнх бус эс төрвөөс
Өнгөтийн энэ насны үйлээр цагийг нөгчөөмүй
Үнэхээр чөлөөтэй буйн агаарт насыг бармуй
Үхлийг санах нь дээд увдис мөн"
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, мөнх бусыг бясалгахад
зүрхнээсээ шамдах хэрэгтэй.
Жич бас мөнх бусыг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 147. Үхэх шахсан хүмүүн мөнх бусыг дурдан үхлээс аврагдсан
нь
Эрт нэгэн их баян хүмүүн өөрт нь уршиглагч нэгэн албингаар
хорлогдож, тахал өвчин тусч үхэх шахамджухуй. Тэр ч буян бага хүмүүнийг
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бодитой хийгээд зүүдэн алин зохистойд бүд249 нар бээр бусад хүмүүний амин
амьсгалыг авахаар хөтөлдөг мөний тул тэр хатуу ад бээр ч буян багатай
нэгэн өвчтэй хүмүүний амьсгалыг авахаар хөтөлдөг мөний тул тэр ч өвчтөн
хийгээд албин хоёрын хооронд 6 сарын төдий хугацаанд явах хэрэгтэй их
хол ч тэр адын хүчээр тэр, хүмүүн хоёул өвчтний гэрт ганцхан агшнаа
хүрэхэд тэр өвчтөн бээр ч гэнэт хатуу эвэршээлт нэгэн өвчин тусч, байж суун
чадахгүй төдий болсон бээр түүний нөхдүүд бээр шадар ойрын нэгэн гэлэнг
урин залж, тус хэрэгтэй болуужин хэмээн Намжим (гпат ]отз)-ы н үүднээс
нэгэн угаал хийж өгөхийг айлтгасан бээр тэр гэлэн ч хумхыг бүтээж, өвчтний
дэргэд өөд болон морилов.
Тэр цаг шөнө байсан тул тэр өвчтний дэргэд маш тод нэгэн зул
бадруулан асаасан бээр зул нь сүр жавхланг үүсгэдэг тул тэр ад бээр зулын
гэгээний сүр жавхлангаар сүрээр дарагдаад, тэр өвчтний амин амьсгалыг
өчүүхэн аван, эс амран байсан тул “Тэр зулыг унтрааж авъя” хэмээн
сэтгэвэй.
Дараа нь тэр гэлэн өвчтөнд угаал зохиосон бээр тэр албин гэлэнгийн
гарт буй хумхыг зулын дээр өргөхүй завдлага хийсэн бээр гэлэн бээр хумхаа
эргүүлж, зулын дээр хийсэн тул зул ч унтрав. Тэр даруйд албин бээр өвчтний
амин амьсгалыг авахаар завдахуйд тэр өвчтөн бээр ч зул жарган харанхуй
болсон тул тэр даруйд "Би үхэж байна” хэмээн сэтгэж, зүрхний угаас үхлийг
дурдсанаар айгаад, насад ядам Жамбалдагба250-д сүсэглэдэг тул тэр даруйд
гэгээн тод дурдагдаж, “Ум ямандага хум пад” хэмээн тоолсон бээр тэр
даруйд тэр албин бээр "Тэр өвчтөн галын өмөг нэгнээ хувилж, түүнээс галын
дөл цацарсан бээр өвчтний гэр шатаж байна” хэмээн харж, тэр албин бээр
өвчтний амин амьсгалыг авч чадал үгүй гэрээс зулах хэрэг болов.
Тэр цагт тэр өвчтний боол нэгэн мэхтэй хүмүүн байжээ. "Тэр өвчтөн
маш их баян тул тэр өвчтөн үхвээс бусад нөхөд эрх үгүй тул эд эдэлбэрүүд
нь минийх болно” хэмээн сэтгэж, “Энэ өвчтөн түргэн үхээсэй" хэмээн
үхүүлэхүй ерөөл ямагтыг үргэлж талбисан бээр шүтэн барилдлагын эрхээр
өөрийн насаа хорлосноор үл барам тэр хилэнцэт сэтгэлээр буян бус олон
зүйл хурсан бээр буян барагдаад, гэрийн үүдэнд явж байхад нь тэр албин
тэр ямагтыг өвчтөн хэмээн үзэж, тэр даруйд амин амьсгалыг нь нэгэн туламд
хийж, амыг нь чанга боон лацдаж, хомхой хурууны лац талбиж, өмнийн тэр
буян багатай хүмүүнд илгээгээд, агшин зуур нутагтаа оджухуй.
Тэгээд бусад нөхдүүд нь зул бадрааж, өвчин ч олонх нь амарлиж,
эрхлэн өөрийн зүрхний угаас үхлийг дурдсан бээр түүний хүчээр тэр албин
галын өмөг хэмээн харж, хорлол үйлдэж эс чадсан ч тэднийг ямарчлан эс
мэдсэн бээр “Тэр гэлэн бээр угаал үйлдэн зохиосны адистид болов” хэмээн
сэтгэж, гэлэнд: “Чи бээр миний амийг өршөөн зохиовой” хэмээж ихэд
сүсэглэв.
Тө: 'Ьуипд ро. Бүд нь нэгэн зүйл зэтгэр
0 Тө: ^ а т с!ра1 с!гад ро. Жамбалдагба нь догшин дүрт Жамъяан буюу Ямандага
сахиус
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Тэр цагт өмнийн арга баширт тэр нөхөр муу санааны хүчээр гэнэт
хэрэг үгүй гэрийн гадна явж байсан тул өмнө номлосон мэт тэр албин амийг
нь булаан авсан ч тэр мэтийг мэдэл үгүй “Дээрээс түйтгэр гарч үхсэн" хэмээн
яригдах болжухуй.
Дараа нь тэр өвчтөн өнө удал үгүй өвчин нь сайтар амарлисан тул тэр
гэлэнг ламд шүтэж, Жамбалдагбын бүтээл хийсэн бээр гэгээнээ үзүүлж,
дагуулан эзлээд, дээд шид бүтээлийг олов хэмээн алдаршсан тэр ч тэр
өвчтөн бээр үнэн зүрхнээсээ үхлийг дурдсанаас болсон тул үхлийг дурдсаны
эрдэм хийгээд Жамбалдагбын эрдмийн ач эрдмийг дурдсан хоёр домогт
найруулагдахуй болой.
Тэр мэт учир шалтгаанаар өвчтөнд адаар хорлол хөнөөл буй цагт
шөнө зул тодоор мандуулбаас хорлолыг өчүүхэн төдий сахин чадах мөн
болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Эрхэм дээдийн ариун явдлыг даган орсугай!
Энэ чөлөө буйд залхуурал, мунхагийн эрхээр
Алгуурлан амгаланг хүсэхүй бүх омогшил
Алин тэр мэт сансрын амьтныг гэсгээн үйлдмүй”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ ямагтаас үхлийг санаад, өөрийн алин
мэдэхүй төдийхнөөр номыг анхааран авахуйд бодитой орших нэгэн үгүй
болбоос “Үхнэ" хэмээх сэтгэхүй хийгээд “Номыг үйлдье!” хэмээх төдийхнөөр
үл туслах тул Догон Санжаа бон (’дго тдоп запдз гдуаз ф оп) бээр:
“Мөнхүү бие, хэл, сэтгэл гурвын морийг
Мөнх бусын дэнзэн ташуураар эс гуядваас
Сайн буяны барилдлагыг залхуурлын дээрэм авьюу
Сайтар хичээнгүй энэ туурвил их тустай"
хэмээн зарлигласан мэт үхэлд хөгшин, залуугийн горим журам байхгүй
тул чөлөө байваас өнөө, маргааш хэмээхийн эрхэнд одуулал үгүй үхэл, мөнх
бусыг бясалгахаас хагацахыг тэвчин, идэр залуу цагаас анхаарал, онолыг
илт болгох нэгэн хэрэгтэй.
Бид бэлгэ чанартан нугууд хийд дацангийн газар сургууль зохиох цагт
дацанд
“Уламжлан зүгийн ном түүнийг үйлдэн түгээхүй
Учир шалтгаан тэр нь гурван чанар ямагт
Үгүй болбоос, үгүйг магадлахын тулд болой.
Үнэхээр учир шалтгаан гоомой үзэгдлээс өөр"
хэмээн ловон Чойдогийн энэ шүнгээс татаж, дуу мөнх бусыг бүтээхэд
“Дуу номтон; мөнх бус бөгөөд үйлдсэний мөний тулд" хэмээн ариун нэгэн
номын мэтгэлцээнийг ч үйлдвээс, мөнх бусаар түгэх; Үлгэрлэвээс, хумх мэт;
Дуу ч үйлдсэн хэмээхийн бүтээл ариун үг хийгээд жич дуун номтон; Үл
үйлдсэн мөн тул хэтрэнэ; Мөнх мөний тулд" хэмээн цөхөөхүй буюу ариун
хэтрүүлэг түүнийг адилгүй ариун гурван аргаар байгуулж, дуу мөнх бусыг
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бүтээхэд их мэргэжсэн ч энэ ёсонд шүтэж, өөрийн олсон чөлөөтэй энэ
шүтээн ямагтыг мөнх бус хэмээн эс мэдвээс Хамгийг айлдагч ялгуусан бээр:
"Судар, дандрын шүнг сонсон, санахуй бээр оршсон ч
Суу алдрыг хүсэхийн тухайд сургууль хичээлийг барваас
Хосгүй утгыг гартаа авахуй цаг нэгээхэн ч үгүй
Хойд наснаа туслахуй бурхны номоос ч хагацмуй”
хэмээн зарлиг болсон мэт сонсох, санах ямар мэт нэгнийг үйлдсэн ч
түүн лүгээ даган зохилдохуй бясалгалаар анхааран авахуй нэгэн үгүй
болбоос сонсох, санахын төдийхнөөр үндсээ гэтэлгэхүй үгүй мөний тул
бүтээл барин, бүтээл бүтээхээс үл давсан ч тэр ёсноо шүтэж, өөрийн цогцыг
мөнх бус хэмээн мэдэх хэрэгтэй.
“Алин тэр ч товчилбоос үхэл, мөнх бусыг
Анхаарч өөрийн үндсэндээ эс төрүүлэх бөгөөс
Авралт “Нууцын хураангуй” ч гүнзгий бус
Анхаарч үхлийг үндсэндээ төрүүлэхийн цагт
Аврал одуулахуйн гурван үг ч гүнзгий"
хэмээн зарлигласан мэт ном гүнзгий, гүнзгий бус ч үхлийг даган
дурдахуй буй, үгүйгээс хамаарах мөний тул эрт нэгэн хүмүүн бээр анхааран
авсан нэгэн ламаас “Энэ Гүнриг нь их, бага хөлгөний алины нь ном вэ?”
хэмээн зарлигийн асуулт айлтгахад, лам бээр: “Энэ нь их хөлөгтөн бээр
анхааран авбаас их хөлгөний ном мөн ч бага хөлөгтөн бээр анхааран авбаас
бага хөлгөтний ном мөн. Бид хоёр бээр анхааран авахын цагт их, бага
хөлгөн алины ч ном мөн амуй" хэмээн зарлиг болсон ажгуу.
Энэ үлгэр мэт "Үхэл, мөнх бусыг бясалгах бус болбоос үүсгэл, төгсгөл
тэргүүтэн гүнзгий ном ямар мэт нэгнийг анхааран авна” хэмээн өгүүлсэн ч
энэ нас ямагтад одож, нирваан хийгээд хамгийг айлдагчийн шалтгаанд одох
нь байтугай хойд төрлийн илт өндрийн шалтгаан төдийд ч үл одохуй мөн
болой.
Хойд насандаа илт өндрийн шалтгаанд одохуйд анхааран аваач тэр
бодгалийн үндсэнд хойд ертөнцийн тусыг эгээрсэн нэгэн оюун хэрэгтэй.
Түүнээ түүний өмнө хойд ертөнцөд ямар мэт болохуй хоёр заяаны амгалан,
зовлонг санах хэрэгтэй. Түүнээ түүний өмнө энэ ертөнцөд өнө удаан суулгүй
түргэнээ эвдрэн үхэхийг даган дурдахуй нэгэн байваас мөргөл, тахилын
аймаг хийгээд урин тоолохуй дияан тэргүүтэн буян алиныг үйлдсэн бүхнийг
хойд насны шалтгаанд одуулах хэрэгтэй мөний тул “Охь шим (путд кби)"ээс:
“Үхэл үгүйн зүгийг баригч доройтол бүхний үүд
Үхлийг дурдах нь хотол чуулган бүхний сан
Үнэний номыг хойшлуулах, будангуйрах, шалиг үг
Хэт идэж, уух, алмайрал тэргүүтний гэмийг ухаж
Хэзээ ч үхэх магадгүйг зүрхэндээ хатган зохиотугайГ
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хэмээн зарлигласан мэт үхлийг дурдах хийгээд үл дурдахуйн тус
эрдэм, гэмийн зоригдохууныг аугаа их мэдэн үйлдэж, үргэлж мөнх бусыг
бясалгахуйд төрөлхтний эд юун буйгаар шамдаж үйлдтүгэй!
(2Ь2а1а2) Хоёрдугаарт, Үхэл, мөнх бусыг санахын ёс
(2Ь2а1а2а) Магадтайяа үхэхийг санах
(2Ь2а1а2Ь) Хэзээ үхэх нь магадлал үгүйг санах
(2Ь2а1а2с) Үхэхийн цагт номоос бус алин бээр үл туслахыг санах
(2Ь2а1а2а) Анхдугаарт гурав.
(2Ь2а1а2а1) Үхлийн эзэн магадтайяа ирэх ба түүнийг ч нөхцөл
алин бээр буцааж үл болохыг санах
(2Ь2а1а2а2) Насанд нэмэгдэл үгүй ба хорогдох нь тотгорлогдохгүй
буйг санах
(2Ь2а1а2аЗ) Амьд цагтаа ч ном үйлдэх чөлөө үгүйг санах
(2Ь2а1а2а1) Анхдугаарт, Үхлийн эзэн магадтайяа ирэх ба түүнийг ч
нөхцөл алин бээр буцааж үл болохын үүднээс магадтайяа үхэхийг
санах нь: Үлгэрлэвээс,

§ 148. Баян хааны агь үхлийн эзнийг алах гэж яваад, луст
хорлогдсон нь
Эрт Яндаг (уапд бад) хэмээгч хаанд Цансан (т1зЬап Ьгапд) хэмээгч
тэргүүтэн мянга шахам хөвгүүн буй. Нэгэн удаа эцэг хаан Яндаг нь үхлийн
өвчин тусч 7 хоногийн турш маш их өвдөөд, сэхээт мэргэн олон эмчид
шүтсэн ч эс туслав. Буяныг судлагч ба олон бярманд өргөл хүндлэл үйлдсэн
ч эс туслав.
Тэр цагт тэр нутагт сайн муугийн авч огоорохыг үзүүлэгч нэгэн мэргэн
бярман байв. Хан хөвгүүн Цансан бээр түүний дэргэд хүрч, эцэг хааны
өмнийн түүх цадигийг өгүүлж, “Тэдгээр бээр өчүүхэн ч эс тусласан тул эдүгээ
үзүүлэгч бярман чи бээр миний эцэг хааныг чилээнээс гэтэлгэн зохион
хайрлатугай!” хэмээв.
Бярман өгүүлрүүн: “Үхлийн эзэн хаан ирсэн болбоос туслахын ахуй үес
үгүй. Тийм бус болбоос би бээр эдгээх арганд шамдваас чилээнээс гэтлэх
болно” хэмээв.
Цансан өгүүлрүүн: “Тийм болбоос бид баатар нугууд бээр тэр муу
үхлийн эзнийг хүчээр даран зохиосугай! Бярман чи бээр эцэг хааны бие
махбодыг амарлиулан зохиотугай!” хэмээхэд, бярман ийн өгүүлрүүн: “Хан
хөвгүүн ээ! Тэр муу үхлийн эзэн хаан нь агь та нарын баатар ид ямар мэт их
ч даран чадахуй нэгэн бус” хэмээжээ.
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Цансан өгүүлрүүн: “Бидэнд үзэсгэлэнтэй сэтгэлд зохистой хатад олон
буй болохоор тэдгээр бээр хуурваас Хурмастыг ч хуурч чадах болохоор
хатдаар хууръя!” хэмээхэд, бярман өгүүлрүүн: “Энэ үхлийн эзэн хаан нь
хүмүүний үзэсгэлэн байтугай Эсруагийн охин Дээд дусалт эх (1Иед 1е тсбод
та) бээр ч хуурч үл чадахуй нэгэн мөн” хэмээжээ. Цансан өгүүлрүүн: "Тийм
болбоос бидний орд харшид олон их эрдэнэ буй тул тэднийг тэр муу хаанд
өгвөөс тэр баярлаж, эцэг хааны дэргэд эс ирмүй” хэмээв.
Бярман өгүүлрүүн: “Хан хөвгүүн ээ! Тэр муу үхлийн эзэн хаан нь тэр
мэтийн алин аргаар ч үл хууртагдах ба дарагдан үл чадагдах мөн” хэмээв.
Хан хөвгүүн Цансан бээр өөр хийх аргаа барж ихэд уурсаад, “Тийм болбоос
тэр мэтийн муу үхлийн эзэн хаан тэр мэт хаана байдаг буй” хэмээн асуухад,
Бярман өгүүлрүүн: “Эдүгээ өмнө зүгийн дараалсан 7 газрын доор буй хэмээн
алдаршсан” хэмээв. Хан хөвгүүн Цансан өгүүлрүүн: "Тэр мэт болбоос бярман
чи эцэг хааны чилээг сахин зохиох хэрэгтэй!” хэмээж, бярманыг орд харшийн
дотор дагуулаад, эцэг хааны дэргэв хүргэв.
Түшмэлүүдийг өргөл хүндлэл үзүүлэхээр оруулж, хан хөвгүүн бусад
агь нар хийгээд нутгийн их хүчтэй бөхчүүдийг дагуулж, өмнө зүгийн өргөн
битүү хүдрийн ой шугуйн төвд чөтгөр, мангас чуулсан маш цөвүүн, өдөр ч үл
орогнон чадахуй нэгэн буй болохоор тэнд хүрэн одсон бээр аймшигтай олон
дуу гарсан бээр Цансан тэргүүтэн бээр “Муу үхлийн эзэн хаан түүний
орогнохуй газар энэ мөн байна” хэмээлдэж, хуягаа өмсөн, сум, жад,
мэснүүдийг гартаа бариад, сахиусан бөх нүгүүдийг эргэн тойронд нь суулгав.
Тэгээд ийн өгүүлрүүн: “Та нар тэр муу хаан газар дороос хүрч ирэхэд зүг,
зүгээс нь мэсээр харваж, бусад газар дутаах үгүй болгон алах хэрэгтэй!”
хэмээж, тэр газар дэлхийн голд нэгэн лус шулам орогнохуй зандангийн гол
модон байсны доор үхлийн эзэн хаан буй” хэмээн сэтгэж, зандангийн гол
модыг ухсан бээр тал хүмүүний дайтай ухах үед тэр галбарваасан модонд
орогногч лус маш их хилэгнэж, 7 алд орчим хортой хар могойны төдий нэгэн
газар дороос гарч ирсэн даруйд Цансан бээр цэргүүддээ: “Үхлийн эзэн муу
хаан гарч ирсэн тул бүгдээр харватугай!” хэмээсэн бээр ганцхан агшнаа
Цансан хөвгүүн тэргүүтэн хан хөвгүүд хийгээд бөхчүүдийг могойн дүрт лус
шулам залгиж албай.
Чингээд бярман бээр эцэг хааны чилээг сахихыг олонтаа үйлдсэн ч
цагтаа бууж үхжүхүй. Түүний дараа бярман бээр хан хөвгүүн Цансан
тэргүүтнийг ч өмнө зүгийн хүдрийн ой уруу үхлийн эзэн муу хааныг алахаар
одсон хэмээх яриаг ухаж бүрүүн “Юу хийнэм. Үхлийн эзэн хааныг хэн ч алж
эс чадна. Өмнө зүгийн хүдрийн ой түүнээ зэтгэр, мангас олон хийгээд нэн
ялангуяа нэгэн лусын шулам буй тул агь хан хөвгүүн нарыг ч доройтуулан
гэмтээх болно” хэмээн сэжиглэж, дараа нь нэгэн элч ирж: “Тэр цэцэрлэгт хан
хөвгүүдийг муу үхлийн эзэн хаан тэр бээр хорт могойн дүрээр ирж идсэн”
хэмээжээ.
Бярманы сэтгэлд: “Ер үхлийн эзэн тэр хаан нь дүрд бүтээгүй ч мэргэн
бус агиудын үхлийн эзэн хэмээсэн тэр нь лусын шулам хорт могойн дүрээр
Ирж тэднийг идсэн байна” хэмээн бодогдож, өмнөөс ч мөнх бусын мэдэл
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ихээс ихэд төрж, өөрийн нутагтаа очиж, мөнх бус ямагтыг бясалгаснаар
үндэс нь гэгээрч, олон амьтны аврал итгэл болжухуй. Элдэв арга алиныг
үйлдсэн ч үхлийн эзнийг буцаан эс чадаж, хаан үхсэн буй. Агь Цансан
тэргүүтэн ч эцэг хааныг амьд явуулахын арга зохиосон ч эцэг нь үхсэнээр үл
барам тэд нарыг ч хорт могой залгиж, үхсэн мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Гэр”2512
-ээс:
5
"Алин боловч бурхан хийгээд брадэгбуд
Авралт бурхдын шарвааг нар ч
Амь биеэ энэ мэт тэвчин зохиосон тул
Адаг доод төрөлхтнийг ч хэлэх юун!"
хэмээн зарлигласан мэт ямар мэт биеийг авсан; орон алин мэтэд
орогносон ч эцэст нь магадтай үхлээр тэр мэт үхэх цагт буухуйд түргэн зулан
гэтлэхүй; үзэсгэлэнт дүрсээр хуурахуй; өгүүлэхүй мэргэн уран үгээр
хуурахуй; баялаг эдээр хуурахуй; баатар залийн хүчээр буцаах тэргүүтэн
товчилбоос эд, тарни, эм алинаар ч буцаан үл чадахуй тул Хамгийг айлдагч
ялгуусан бээр:
“Зэрлэг хүмүүн хожмын тариаланг түлбээс
Жил, сарын гүнзгий завдлагыг эвдэх
Үйлийн залгамж өөрт, бусдад эс одох
Үүний учраар ч мөнх бусыг дурдснаас гарна”

-

-

хэмээн зарлигласан мэт эдгээриин саитар санаваас гурван үүд
үйл юун үйлдсэн ч номоос үл давахуй нэгэн ирмүй.

252

-нии

Үлгэрлэвээс,

§ 149. Мила богд хагарсан тогоогоор үлгэрлэж, мөнх бусыг
бясалгасан нь
Эрт цагт лавшруулсан барилдлагатын эрх баялагт Миларайба ч
Враггардасо (Ьгад Ькаг Да зо)-д өөд болон морилж,: “Бясалгалын эцэст
хүртэл энэ орноос бусад газар үл одно!" хэмээн тангараг талбин бүтээл
зохиосон бээр 5 жил орчим өнгөрөхөд шадар ойр идээ тэргүүтэн юу ч үгүй
тул "Өмнө нь тэр мэт тангараг талбисан ч шалтгаан маш их чухаг тул ус
тэргүүтэн тааламжтай өөр нэгэн бүтээлийн орон одож, бүтээл үйлдэе!"
хэмээн таалж, зутан буцалгадаг тогоогоо ардаа үүрээд агуйнаас доош
заларсан бээр бойв нь халтирч арын тогоогоо дэлсэж тогоо нь хагарч түүний
дотроос халгайн нэгэн буурцаг гарсан тул сайтар санан болгоосон бээр:
“Шавар тогоо гэнэт хагарсан мэт би ч бүтээлийн өөр оронд хүрэхийн өмнө
гэнэт үхэх нь магадлал үгүй. Тиймийн тулд өөр газар нүүхээ больж, энд
бүтээл үйлдвэл сайн!” хэмээн сэтгэж, мөнх бус бодитой нэгэн эснэж,
“Хөөрхийлөлтэй хүмүүн Миларайба миний
251 Тө: 1зЬот. "Гэр" нь Архад Чойжавын туурвисан шашдир, Данжуурт буй.
252 Тө: здо дзит. Гурван үүд нь бие, хэл, сэтгэлийн үүд
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Хоцорсон ганц эд шавар сав минь
Энэ цагт хага үсрэн лам минь болж
Эрхэм мөнх бусын номыг номлосон нь гайхамшиг!”
хэмээн зарлиглаж, жич дээш агуйдаа өөд болон морилж, өдөржин,
шөнөжин бүтээлийн зүрхэн шимийг зохиосон бээр тэр газартаа бүтээлийн
дээд хослон орохуй лагшныг олсон мөн ажгуу.

Тэр мэт эдүгээ бид ч ер номыг үйлдэхийг хүссэн оюун эс төрөн хэрвээ
өчүүхэн төдий төрсөн ч хам хумхан амны уншлага хийх төдийхнөөс бус өөр
нэгэн аглагийг шүтэж, бүтээлийг зүрхэн шимийг эс үйлдсэн ч шалтгаан
нөхцөл алин бээр ч үл буцахын үүднээс магадтайяа энэ үхлийг эс санаснаас
уршигласан буй. тэр ч “Судар”-аас:
“Эдүгээ би бүтээл, бясалгалыг яаж эс хийлээ хэмээн
Эргүү нялхас үхэхийн цагт гаслан энэльюү
Хамаг учрыг үл олон маш зовох болно
Халаглан өгүүлэхээс тусгаар гэм энэ болой”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, гурван үндэсний анхан магадтайяа
үхэхээс салбарласан гурвын анхны нөхцөл алинаар ч буцдаггүй үүнд
шамдан үйлдэх болой.
Жич бас анхдугаар учир шалтгааны үүднээс магадтайяа үхэхийг санах
хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 150. Нэгэн бярман хөвгүүнээ нас барахад үхлийн эзнээс нэхсэн
нь
Эрт Одсүрэн бурхан253-ны үед өөрөө номын авч, огоорохуйд оршин,
бусдыг ч тэр ёсноо байлгадаг хаан Жигтэл (^дз ЧИи!) хэмээгч нэгэн гаржухуй.
Нэгэн удаа тэр хааны нутагт нэгэн бярманд сэтгэлд ихэд зохистой хөвгүүн
байсан нь гэнэт үхсэн бээр бярман ч хүүдээ энхрий тул хаан дэргэд очоод,
Хаан та цаазыг сайтар эс эдлэсэн тул миний хөвгүүн гэнэт үхжүхүй. Миний
хөвгүүнийг өгтүгэй!” хэмээв. Хаан өгүүлрүүн: “Би бээр хааны цаазыг сайтар
эдлэсэн буй. Чиний хөвгүүнийг үхлийн эзэн Эрлэг хаан бээр булааснаас
уршигласан мөн буй. Чи хөвгүүнээ авахыг хүсвээс Эрлэг хааны дэргэд цэрэг
хөдөлгөн очоод, аван зохиотугай!” хэмээхэд, бярман бээр ч Эсруад шүтэж,
Эрлэгийг дарахуй бэрээний шид бүтээлийг зуны дөрвөн сард их хатуужлын
ҮҮДнээс бүтээсэн бээр бүтээлийг олоод, бэрээгээ гартаа барьж, Эрлэг хааны
нутагт очиж, Эрлэг хаанд: “Чи миний хөвгүүний амийг булаасан буй” хэмээж,
тэмцэлдсэн бээр Эрлэг хаан өгүүлрүүн: “Бярман! Чиний хөвгүүний амийг бид
булаасан бус. Хөвгүүн чинь өөрийн үйлийн эрхээр үхсэн тул Эрлэг хаан
иөхөд сэлтэд хорлол алин ч үгүй ээ. Түүнчлэн нутгийн хаанд ч гэм үгүй
болохоор тэдэнд хилэгнэн бүү үйлдтүгэй! Чи хөвгүүнээ ямар мэт болохыг

Тө: ’ос! згипд. Одсүрэн бурхан нь Гэрэл сахигч бурхан хэмээсэн үг бөгөөд сайн
Цагийн мянган бурхны нэгэн
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зурсугай!” хэмээсэн бээр бярман ч өөрийн хөвгүүний дүрс байдал ямар
мэтийг зурахад Эсруа бээр ч тэр хөвгүүн мэтэд хувилж, бярман ч өөрийн
хөвгүүн бодитой мөн болохыг харж, ихэд баярлан өөрийн гэртээ харьжухуй.
Эсруа ч бярманы амийг үл хаагдтал тэр мэтэд хувилж, жич бярман
үхэхэдтэр хувилгаанаа ч хураасан буй. Тэр мэт Эсруа бээр хаан хийгээд
бярманы хэрэгт хөвгүүн болон хувилсан төдийгөөс бус бярманы бодитой
хөвгүүн нь үхэн егүүдэж үйлээрээ үхсэн буй. Хаан хийгээд бярман, Эсруа
хийгээд Эрлэг хаан тэргүүтэн алин аргын үүднээс ч үхсэн хөвгүүнийг буцааж
үл чадах мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Садны захидал” -аас:
“Алтан дэлхий, Сүмбэр, Далай тэргүүтэн
Аймшигт долоон наран гарахаар түлэгдэн
Асар нарийн тоосон мэт ч үл үлдэх тул
Арчаагүй дорой хүмүүнийг ч хэлэх юун”
зарлигласан мэт эдүгээ олсон чөлөө учралын энэ сайн шүтээн ч эрс
өндөр уулнаас буух усан мэт түргэн эвдрэх нь хялбараар үл барам үхэхийн
цагт ч алин нөхцлөөр ч үл буцах мөний тул дээдийн ном ямагтыг сэтгэх
хэрэгтэй болой. Тэр ч номлол, бүтээл хоёроос номлол сонсох, санахын
төдийхнөөр үл болох тул магадтайяа бүтээл анхааран авлагад усны урсгал
мэт шамдаж, үхэх цагт гэмшил үгүй сэтгэл баясан сэргэхийн үүднээс үхлийн
мөрд эдлэх нэгэн хэрэгтэй мөн буй. Тийм боловч номд шамдсан бээр үхэхгүй
буюу хэмээвээс тэр ч бус аа. Номонд оршсон ч энэ насан юүлэн барагдаж,
цагтаа буухаар магадтайяа үхэх ч үхэх ёс нь адил нэгэн мөн бус аа.
“Үхэх тэр цагт түүнийг хаан боомтолж үл чадах ч
Үдгүй хилэнцээр холилдон үхвээс айн муу заяанд унах
Үнэхээр муу шалтгааныг хааваас илт өндөр төрлийг олмуй
Үнэмлэхүй дээд мэргэд бүтээл анхааран авлагаар хальмуй"
хэмээн зарлигласан мэт номонд шамдах, эс шамдах хоёулаа үхэх ч
үхэх ёс нь адил үгүй тул тэр мэтийн анхаарал онолын эрдмийн нот төгс
нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй. Тийм боловч номын анхааран авлагад оршсон
нугуудад цагийн үхэл байхаас бус гэнэтийн үхэл их бэрх мөн амуй.
Жич бас шалтгаан нөхцөл алинаар буцааж болохгүй үхлийг санах
хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 151. Урьд төрөлдөө алагдсны хариу болгож, Пагжай бээр
Шагьяа нарыг хөнөөсөн нь
Эрт Салжал хааны хөвгүүн Пагжай (рМад зкуез) бээр Шагьяагийн
язгууртнуудыг алахын цагт Бурхан багш бээр Шагьяа нугуудын гурвын
хөвгүүний нэгийг зоогийн бадарын доор нуужухуй. Нэгийг нь далай дотор
нуув. Нэгийг нь Сүмбэр уулын дээд завд нуун зохиосон ч Пагжай бээр
Шагьяа нугуудыг бүрэн алжухуй. Тэр нуусан гурван хөвгүүн бээр аль ч
ю 288 сн
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нөхцөл үгүй урьдын үйлийн эрхээр өөрийн эрхгүй үхсэн буй. Тэр цагт Бурхан
багш бээр гурван хөвгүүнийг үхсэнийг болгоож, нөхөд сэлтдээ:
“Хаана оршсон ч үхлээр үл автагдах
Хавтай сайн газар үгүй бөлгөө.
Хамаг зуурдын гэгээнд ч үгүй.
Харлан хөхөрсөн их далайд ч үгүй.
Хайрхан уулсын завд суусан ч үгүй”
хэмээн зарлигласан мөн ажгуу.
Тэр цагт Бурхан ямагт бээр тэргүүн чилээрхэхийн ёсыг үзүүлэн
зохиовой. Тэр нь өмнө Пагжай бээр нэгэн их мөрний дотор их том загас
болон төрж, тэр нутагт их турхан болсон тул Шагьяа нугууд загасчилж, өдөр
бур тэр их загасны биеийн махыг эдлэн үйлдмүй.
Тэр цагт загасчид загасны биеийн махыг тасалсан бээр загас ихэд
тэсэшгүй зовлонг амсан их орь дуу талбисан бээр тэр загасчны нэгэн
өчүүхэн хөвгүүн бээр түүнийг сонсон, баясахуй байдлаар хатганан инээжээ.
Тэр цагийн загасчид нь Шагьяа нар ба загасчны ихэд инээд алдсан
хөвгүүн болбоос амгаланг номлогч Бурхан мөн ажгуу. Тэр цагийн тэр их том
биет загас нь Пагжай юм. Түүний амины хариуд Пагжай бээр Шагьяа
нугуудыг хөнөөн алсан ажээ. Тэр ёсыг Бурхан багш бээр айлдан мэдсэн ч
үилээр буцаан үл болохыг болгоож, Шагьяа нар Бурхан багшийн өөрийн нь
садан төрөлд хамаарах боловч Шагьяа нугуудыг “Үйлийн эзэн болох
хэрэгтэй!” хэмээн зарлигласнаас бус өөр юу ч эс зарлигласан мөн болой. Ер
нь Шагьяа нугууд харвахдаа хавтай, бөхийн чадал хүчин их ч тэр өдөр
чивэлт шулам бээр Шагьяагийн нэгэн өвгөний дүрд хувилж, “Бид нар
өнөөдөр бусдын амийг үл таслана хэмээн тангараглах хэрэгтэй!” хэмээж, ёст
мод түгээсэн бээр тэр өвгөн нь Шагьяа нарын хамгийн ахмад бөгөөд их
цэцэн цэлмэг нэгэн тул Шагьяа нар бүгдээр: “Их хэрэгтэй” хэмээн сэтгэж, ёст
модыг аваад, Шагьяа нар нь тангараг хийгээд цаазыг хатуу хүчтэй баритлах
тул түүний дараа Пагжай бээр алсан ч сөргүүлэн хорлол үл үйлдсэн болой.
Тэр ч буцааж үл болох үйлийн эрхээр болсон байна.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Бодияаръяа Авадара"-гаас:
“Хамгийг орхиод хувь хэрэгтэй мөний тул
Харин би бээр тэр мэтийг үл мэдэж
Ханьсах янаг хийгээд дайсагнахуйн хэрэгт
Хар нүгэл хилэнц элдвийг үйлдсэн”
хэмээн зарлигласан мэт
өдөр бүр оюунаар “Эдүгээ үл
зүгийг барьж, номын анхааран
бусдын хэрэгт агшин бүрт их
Шивалха бээр:

өндөр, нам бүхний эцэст үхлээс үл давах ч
үхмүй, эдүгээ үл үхмүй” хэмээн үл үхэхийн
авлага нэг ч үгүй бээр үл барам өөр хийгээд
хэцүү элдэв нүглийг хураан үйлдэхүй бээр

“Аа эдүгээ үл үхмүй хэмээн
Амгаланаа суухуй зохистой бус!"
ео
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хэмээн зарлиг болсон мэт түүнээс буцаад өдөр бүр “Эдүгээ үхмүй”
хэмээн санах болохноо үлгэрлэвээс,

§ 152. Лхасаас маргааш явах хүмүүн Лхаст суух бэлтгэл эс хийх
мэтээр зүйрлэн үхэл, мөнх мөнх бусыг бясалгах нь
Энэ Лхасаас маргааш Энэтхэгт магадтай явах тэр хүмүүн энэ шөнө
төдийхнөөс бус маргаашаас цааш Лхаст суухын завдлага алиныг ч үл
үйлдэн, очих шалтгаант замын хэрэгсэл ба тэнд хүрч алин хэргийг бүтээхийг
эгээрсэн үйлд өөрийн хүчээр орох мэт үхлийг даган дурдахуй энэ байваас
хойд насанд тус эгээрэхүй оюуныг агаараар төрүүлэн, түүний дотроос ч алин
нөхцлөөр ч буцаан үл болохуй үүнийг магадлахуй ариун нэгнийг олбоос
Бодоба Ринчэнсал бээр: "Бидний үзэгдэл арилгагч мөнх бусыг бясалгах энэ
мөн бөгөөд амраг, садан хийгээд эд эдэлбэр тэргүүтэн энэ насны үзэгдэл
бүхнийг арилгаж, өөрөө гагцаар хоёр үгүйн цагт чанадад гагцаар чанадад
туулахаар одохыг мэдэж, ном бус нэгийг ч үл үйлдсү”! хэмээн сэтгэж, энэ
насанд үл тачаахуй хүсэл нэгэн төрнө.
Энэ оюунд эс төрөх хүртэл ном бүхний мөрийг хааж суух мөн болой"
хэмээн зарлигласан мэт мөний тул тарни бүхний эх нь Ум үсгээр удирдагдах
мэт газар мөрийн эрдэм бүхний эх нь мөнх бусаар хөтлөгдөн удирдагдах
мөний тул хэтэрхий болсон магадыг олох хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас алин бээр ч буцааж үл болохуй магадтайяа үхэхийг санах
хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 153. Ганц сайн үнээтэй эмгэн малын өвчний эзэнтэй харгалдаж,
ганц үнээндээ тэмдэг тавин аварсан нь
Эрт нэгэн нутагт мал сүрэгт мялзан өвчин гарч, хамаг мал үхжээ. Нэгэн
эмгэнд сүү сайтай нэгэн үнээ буй. Эмгэн бээр өөрийн өмсөх зүүх, идэх уух
бүхнийг түүгээр хангадаг ажээ. Хүмүүн, мал алинд ч хатуу тахал өвчин гарах
цагт тахал өвчний ад тотгор, өвчний эзэн нь ч ирдэг тул тэр цагт тэр эмгэн
бээр ч “Үхнэ" хэмээн сэжиглэж, алс холын нэгэн уулын бат хатуу агуйд
үнээгээ нуухаар оджээ.
Замд нь нэгэн эсгий малгай өмссөн хүмүүн таарч, тэр хүмүүн бээр
эмгэнд: "Та үнээгээ хөтлөөд хаашаа явж байна вэ?” хэмээн асуухад эмгэн
өгүүлрүүн: "Өнөө маргааш манай нутагт өлзий хутгийн хишиг тогтоогч бээр
хорлол хийж буй тул бүх мал мялзан өвчин тусч үхэж байна. Энэ үнээ миний
их үнэт эд тул түүнийг хорлогдон үхнэ хэмээн сэжиглэж, хэн ч үл харахуй
тэртээх уулын агуйд нуухаар явж байна" хэмээжээ. Тэр хүмүүн мүшэлзэхүй
дүр үзүүлж, "Агуйд таны энэ үнээг нууваас өвчний эзэн өлзий хутгийн хишиг
тогтоогч бээр харахгүй юм уу?" хэмээн асуухад тэр эмгэн өгүүлрүүн: “Тэр
агуйд нууваас хэн ч харахгүй” хэмээв.
Тэр хүмүүн бээр: “Тийм болбоос та миний энэ малгайг өмсөнө үү?
хэмээв. Тэр малгайг эмгэн өмссөн бээр тэр агуйд байтугай уулыг хашаагаар
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хаасан ч гурван орчлонгийн сав, шим алин бүхий нугууд хийгээд далайн
дотор, Сүмбэр уулын завд буй нугууд ч гарын алган дээр тавьсан мэт
харагдахад эмгэн их гайхаш төрж тэр мэт харагддагийн учир шалтгааныг
асууваас тэр хүмүүн эмгэнд: Тийм болбоос малын өвчний эзэн нь би байна.
Эмгэн чиний энэ үнээг агуйд байтугай Сүмбэр уулын завд нуусан ч би бээр
тодорхой үзэх тул тэнд нуугаад юун тус болно. Тийм боловч та бээр эдүгээ
миний нэрийг яруугаар “Өлзий хутгийн хишиг тогтоогч” хэмээн дуудваас таны
үнээг би үл хорлоно хэмээв. “Тийм боловч үл эндүүрэхүй нэгэн тэмдэг тавих
хэрэгтэй” хэмээсэн бээр эмгэн ч: “Тэр нь малын өвчний эзэн мөн байна”
хэмээн сэтгэл итгэмжилж, үнээндээ зосоор нэгэн тэмдэг хийжүхүй. Нутгийн
үхэр сүрэг бүхэн үхсэн ч эмгэний ганц үнээ эс үхэхэд нутгийн хүмүүс хотлоор
эмгэнээс учир шалтгааныг асуужээ. Эмгэн ч өмнийн түүх цадигийг өгүүлсэн
бээр түүнээс эхлээд малын өвчний эзнийг Өлзий хутгийн хишиг тогтоогч
хэмээн нэрлэсний дээр мялзан өвчин тусах үед туслана хэмээн эгээрч
малдаа улаан зосоор тэмдэг тавьдаг ёсыг ч эдүгээ хүртэл үйлдсээр буй
амуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч энэ ёс мэт ариун номын анхааран авлагад
нэгэн орогнол эс гарваас аль орон зүгт байсан ч үхлээр үл автагдахуй
магадлал үгүй. Үхэл үгүй насны ведийг баригчийн эрхшээл олсон тэр
ялгуусан Цэвэгмэд (1зМе фад гпес!) тэр бээр ч эцэст нь гаслангаас нөгчихүй
ёсыг зохион үзүүлж, түүнчлэн ажирсан гэрлийн цацраг бүхнээс хэтэрхий
хутагг Балзэгийн хаан (ёра1 Ьг1$ед5 ку|' гдуа1 ро) бээр ч баруун зүгийн
Сухавади254-ийн орныг тэтгэн зохиосон мөний тул бид үйлийн нисванисын
хүлгээр хүлэгдсэн гурван орны амьтан нугууд үл үхэх нь хаанаас байх
билээ?!
Тэр мэт тэдгээр үхлийг ч алин аргаар ч буцаан үл болох тул “Хойд
насны хэрэгт орол үгүй энэ насны бага, сага амгалан төдийхөнд тачааж,
номыг алмайруулан орхигч би тэнэг ээ" хэмээн бодохын үүднээс өөрөө бээр
өөрийгөө гэсгээгээд, бүтээл, анхааран авлагад орох хэрэгтэй мөн болой.
Тэр ч буяны багш садан Долва (с!де Ь$Ье$ Ьо1 Ьа) бээр: “Дашрамд нь
чуулганыг хураахуй хийгээд түйтгэрийг арилга! Бурхан хийгээд ламд
залбирал талбин хичээнгүй чин зоригоор шамдан санаваас 100 жилд үл
төрөхүй хэмээн бодохуй нэг ч хуран үйлдэхүй тусадаа үл орогнохуй бээр
ямар мэт нэгнийг үндсэндээ төрүүлэх буй” хэмээн зарлигласан мэт өмнө бид
НУГУУД бээр эс шамдахаас бус зүрхнээсээ хичээн хүрэхүй үндсэнд үл төрөхүй
үл болсон бээр Мила Шадвидорж бээр:
“Эрдэнийн хөвгүүн төрсөн ч үхмүй
Энэ нь ч мөнх бусын нэгэн ёс 00
Энэ ч илбийн нэгэн үлгэр мөн
Энэ утгыг санаж бурхны номыг зохио!”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, анхааран авлагад шамдаж үйлдэх
болой.
254 Са: зикЬауай. Тө: Ьёе Ьа сап. Сухавади нь Одбагмэд бурхны орон.
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Жич бас алин нөхцлөөр ч буцааж ул болохын үүднээс магадтай
үхэхийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 154. Даа-Одмаа хатан үхлийн ёр ирж, үхэл, мөнх бусыг
бясалгаад Гучин гурван тэнгэрийн оронд төрсөн нь
Эрт хаан Үдраяана (и1гауапа) хааны хатан Даа-Одмаа (г1а ’ос! та ) нь
“Долоо хоноод үхмүй" хэмээх эш бошго нэгэн шөнө гаржээ. Хаан бээр Хатан
Дажомма Римаа (бдга Ьсот т а п т а ) хэмээгч лүгээ золгоод, аргыг айлтгахад
өөр арга эс олж, тэр хатнаар 7 хоногийн турш мөнх бус ямагтыг бясалгуулж,
хаан өөрөө ч элдэв гүрэм заслын аргыг олонтаа үйлдсэн ч туслан үл чадаад
7 хоног болсон өдөр тэр Даа-Одмаа хатан ч үхжүхүй.
Тийм боловч тэр хатан мөнх бусыг бясалгасан бээр түүний буяны
хүчээр хойд насандаа 33 тэнгэрийн орны тэнгэр болон төржээ. Тэр хатан
үргэлж хүслийн эрдэмд тачааж, аль номыг ч анхааран эс авсан ч 7 хоног
үхлийн ёр тусахад зүрхнээсээ үхлийг дурдаад, мөнх бусыг бясалгаснаар
үхлээс үл гэтэлсэн ч үхсэний дараа тэр мэт сайн шүтээнд төрөл авсан нь тэр
болтол үхлийг бясалгаснаас болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар’’-аас:
“Жирвэлзэгч одон, зул хийгээд
Зэрэглээ, илбэ, усны хөөсөн
Зүүд, гилбэлгээн, үүл мэт
Зүгт хурсан номуудыг тэр мэт үз!”
хэмээн зарлигласан мэт хуран үүдсэн ном алин хийгээд алин мөн ч
өөрөө бүтсэн цагийн хоромхон нэг, хоёрхноо эвдрэхийн шүтэн барилдлагат
жамтан мөн ч эдүгээ олсон гүйцэд чөлөө учралын энэ шүтээн нь өмнө
номлосон эдгээр есөн үлгэр мэт маш эвдрэх хялбар мөний тул “ БодичаръяаАвадара”-гаас:
“Гэмтэж өвдсөн, эс өвдсөн бүхэн бээр ч
Гэнэтийн энэ насанд сэтгэл үл итгэмжил!”
хэмээн зарлигласан мэт хөгшин, залуу хийгээд өвдсөн, эс өвдсөн хоёр
өмнө нь алин үхэх магадлал үгүй болохоор цаг үргэлж үхлийг зүрхний угаас
бодох хэрэгтэй буй. Үхэхийн цаг ч эрс уулаас ус буухуйд гэдрэг буцаах;
баруун уулын нарыг зүүн уулнаа буцааж болохгүй мэт ээ.
Айлдахуй, энэрэхүй, чадахуй гурвын эрдэм огоот төгсссөн бурхан бээр
ч үхлийг буцааж үл чадахуй бээр үхэхийн цагт хойддоо амгалан байхын арга
ямагтад шамдах хэрэгтэй мөн буй.
Түүнээ хичээх нь ч үхлийг дурдахуйд хамаарах мөн буй. “Судар”-аас:
“Тариг хагалахуй бүхний дотроос намрын хураалт эрхэм дээд болой. Мөр
бүхний дотроос зааны мөр дээд болой. Хуран үүдсэн бүхний дотроос мөнх
бус хийгээд үхлийн хуран мэдэл дээд бөгөөд тэдгээр нь гурван махбодын
хүсэл хийгээд мунхаг ба омог бүхнийг арилгах болой” хэмээн зарлигласан
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мэт намар цагт ургац хураасны дараа тэр газрыг эргүүлбээс жич хавар цагт
хөрөнгө талбихад их амар буй. Түүнчлэн үхэл, мөнх бус нэгнийг бясалгаваас
түүний хүчээр буяны барилдлага алиныг ч дагахуйд эрдэм хийгээд хүчин
чадал их байх буй. Сэтгэлийн үндсийг хөдөлгөх тэргүүтэн үгсийг яруу
аялгуун үүднээс мөнх бусыг өгүүлээд тэр ямагтыг сэтгэлийн үндэс лүгээ
холин магадтай бясалгаж үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
(2Ь2а1а2а2) Хоёрдугаарт, Насанд нэмэгдэл үгүй ба ба хорогдох нь
тотгорлогдохгүй буйг санах
Тэр мэт алин нөхцлөөр ч буцаан үл болохуй магадтайяа үхэх
хэрэгтэйгээр үл барам насанд өмнөх нь үгүй шинээр нэмэгдэх үгүй ба өмнө
буй нугууд ч жил, сар, хоног хийгээд цаг ба агшин нэжгээд нэжгээдээр
барагдаж түргэнээ үхэх мөн болой.
Үлгэрлэвээс,

§ 155. Нэгэн гонь эр насан турш хураасан тутаргаа хоёр хулганад
идүүлж, ас мөнх бусыг бясалган нирвааны хутаг олсон нь
Эрт нэгэн ганц бие хүмүүн бээр “Хожим идэр нас өтлөх цагт амь
зуулгаар доройтох болно” хэмээн сэтгэж нэгэн гэрийн эзний боол болжухуй.
Хөлс цалин авсан бүхнээ тутарга болгон хувилгаж, өөрийн гэрт үр
хийхүй их сан нэгнийг хийж, тэнд жил бүр олсон тутаргаа хийж, тэр мэтээр 22
наснаас 70 нас хүртэл авсан цалин бүрээ тутарга болгож, 7000 ачмагийн их
санг тутаргаар огоот дүүргэсэн бээр нэгэн удаа сэтгэлд нь ийн: “Би бага
наснаасаа бусдын зарц хийж, их тутарга олов. Эдүгээ нас минь ямар мэт урт
болсон ч 10 орчим жил эс суух тул эдүгээ тутаргаар алин амьжиргааг залгаж
болно.
Нас өтөлж, зарцын ажил их болохоор өөрөө ядрах мөний тул зарцаа
больж, гэртээ алин зоргоор суусугай!” хэмээн сэтгэж, гэрийн эзэнд: “Би
эдүгээ насан өндөр, үйл үйлдэхүйд бие минь ядрах тул зарцын ажлаа
болихын өршөөл айлтгая!” хэмээв. Гэрийн эзэн бээр: “Чи хэцүү ажлыг
зогсоох хэрэгтэй. Хэрвээ нэг ч зүйл хийхгүй гэвэл чи хар багаасаа бидний
ажлыг үргэлж хийх байсан тул ач чинь их ээ. Чи манай гэрт жарган амран
суутугай!" хэмээв. Зарц өгүүлрүүн: “Надад ажлын хөлсөөр олсон тутарга их
буй тул магадтайяа үхэхийн хооронд амьжиргаагаар үл дутмуй хэмээх сэжиг
үгүй. Би өөрийн гэртээ сууя!” хэмээв.
Гэрийн эзэн бээр: “Тийм болбоос тэр мэт зохиотугай!” хэмээж, их
тутарга ба хос хувцас өгч явуулав. Дараа нь тэр хүмүүн бээр хэсэг зуур
гэрийн эзний өгсөн тутарга тэргүүтнийг эдлэн тутаргын сангийн амыг нээх
хэрэг эс гарав. Тэгээд нэлээд удаж, тутаргаа ч барж, тэр их тутаргын зоорь
сангийн ам нээхүй хэрэгтэй болжухуй. Чингээд сангийн ам нээх сайн цагийг
нэгэн бярманаас асуухад тэрээр: “Арван таванд сангийн ам нээвэл сайн”
хэмээв.
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Тэр бээр ч тэр цаг хүртэл хүмүүний эдийг хэрэглэн асар удаж, арван
тавны өдөр сайн хувцас өмсөн, толгойдоо сайн торгон арчуур ороож, өмнийн
гэрийн эзэн эр, эм хоёр ба хөршийн нэгэн эмгэн буйг ч сайн олбог дээр
суулгаж, тутаргын архи тэргүүтэн сайн идээгээр дайлаад, “Эдүгээ өөрийн
нэгэн насанд хураасан сайн тутаргын сангийн амыг нээвээс шүтэн
барилдлага сайн болно” хэмээж, гэрийн эзэн тэргүүтний хүзүүнд сайн
хадгийг тохож, их баясахын үүднээс тутаргын сангийн амны нүх буйг нээсэн
бээр тутарга юу ч эс гарсан бөгөөд “Энэ юу болов!” хэмээн нэг бэрээгээр
тэмтрэн үзсэн ч нэг ч тутарга үл гарсан тул бүгдээр сан эвдэрсэн тул тутарга
нэг ч үгүй хулганын баасаар дүүрснийг үзэж, “Тутаргыг хулгана идсэн байна"
хэмээн мэдэж, тэр агшинд ганц бие эр сэтгэл нь зовон муужран унажээ.
Тэгээд гэрийн эзэн тэргүүтэн бээр нүүр рүү нь хүйтэн ус цацаж,
сэргэхэд гэрийн эзэн бээр: “Чи эдүгээ сэтгэлээр үл унатугай! Бидний гэрт суу!
Сайн хувцас, идээ өгсүгэй!” хэмээв. Тэр хөгшин эр өгүүлрүүн: “Тэр мэт
болбоос зарлигийн ач их амуй. Би багаасаа хатуужил үйлдэж олсон олон
тутаргыг минь энэ мэт аваачсан тэр хулгана гэрийн ойр байгаа хэмээн мэдэж
буй буй тул түүнийг хайж, учир шалтгааныг үзэх хэрэгтэй” хэмээхэд, гэрийн
эзэн өгүүлрүүн: "Түүнийг хулгана авч тутаргыг бүгдийн идсэн тул юу хийнэ
вэ?" хэмээв. Хөгшин эр өгүүлрүүн: “Тутаргыг олохгүй ч сэтгэлээ хангах нэгэн
хэрэгтэй. Гийчид та нар бээр ч тэр хулганыг эрж олоход миний нөхөр болон
зохиотугай!" хэмээж, хашаа тэргүүтнээ хулганыг бэдэрсэн бээр эр, эм хоёр
хулганыг олж, тэр бээр хоёр хулганыг барьж, нэгэн уужим газар аваачиж,
хоёр хулганад ийн өгүүлрүүн: “Өвгөн хүмүүн би хорин хоёртойгоосоо далан
нас хүртэл шамдлаар цуглуулсан энэ тутаргуудыг хулгана бээр идэж,
тутаргын оронд хулганын баас төдийхөн буй тул та хоёр идсэн үү? Тийм биш
болбоос бусад хулганууд аваачсныг харсан уу?” хэмээхэд, тэр ч хувь төгс
амьтан олонх нь хүмүүний хэлийг мэддэг тул тэр хоёр хулгана шударга
өгүүлрүүн: "Ач төгс чи тааллаа хилэгнүүлэн бүү зохиотугай! Бид хоёр ч
чамтай үйлийн гүнзгий барилдлагатай мөний тул эснэсэн цагт чинь бид хоёр
ч чиний гэрт хамт төрсөн буй. Бид өөр, зуураа найз нөхөд болмуй. Бид хоёр
бээр ойр орчмын зүлэг нугаас буудай тэргүүтнийг идэж, балгасын тутаргыг
бусдаар аваачна” хэмээн сэжиглэж, өдөр, шөнө хоёулд сахиж үйлдсэн мөн
бөлгөө. Нэгэн удаа ойр орчмын өвс хийгээд буудай муудсан тул бид хоёр ч
амьжиргаа тасарч, тэр цагт тус бүр гагц гагц тутарга идсэн бээр ихэд өлсөж,
тутарга ч маш их амттай болжухуй. Тэгээд болилон мэдэл үгүй олон олон
идсээр тасралт үгүй хоёр атгыг идсэн бээр олон жил өнгөрөхөд тутарга ганц
ч ширхэг үлдэлгүй дууссан билээ” хэмээн зөөлөн аялгын үүднээс өгүүлэхэд
өвгөний уур омог ч өчүүхэн амарлиж, “Тэр их тутаргыг та хоёр гагцаар идэж
барсан юм уу?" хэмээн асуухад хоёр хулгана өгүүлрүүн: “Бид олуул идсэн
бус өдөр нэг атга, шөнө нэг атга идсэн. Тэр мэт олон жилийн турш тасралгүй
идсээр дуусвай. Үлгэрлэвээс, “Ачтай өвгөн та ч өмнө нь их залуу бага настай
ч нэг, хоёр хоног өнгөрсөөр далан жил залрахуйд бөхийсөн энэ мэт нэгэн
өвгөн болсон буй заа" хэмээсэн бээр тэр өвгөн ч юу ч эс өгүүлж чадан, тэр
хоёр хулганын үгийг нарийвчлан санасан бээр тэр хулгана өгүүлсэн мэт нэг,
хоёр хоног өнгөрсөөр насан барагдаж, үхлийн магадтай мэдлийг олж, хоёр
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хулганад: “Тэр мэт болбоос та хоёрын үнэн байна” хэмээж, амгаланаа
тавьжухуй.
Гэрийн эзэн тэргүүтэнд ч гийчний үлдсэн хэрэгслүүдийг өгч, гадагш
гарч тэр өвгөн бээр хоосон сангийн дотор сууж, үхлээс айж номыг сэтгэлдээ
үйлдсэн ч алмайрахуй сэтгэл төрөхөд “Өмнийн хоёр хулгана бээр өдөр бүр
гутаргыг тасралтгүй авсаар тутарга дуусч, сан хоосрон одсоны ёс"-ыг
санаснаар жич тэр даруйд түргэнээ үхлийг дурдаж, номонд орон үйлдвэй.
Тэгээд өмнийн гэрийн эзэн бээр ч өвгөний оюун номонд чиглэснийг
мэдэж, өдөр бүр сайн амьжиргааг өргөв. Өвгөн бээр ч түүнээс эхлээд арван
жилийн турш үхлээс айж, ном ямагтыг сэтгэлдээ үйлдсэн бээр нирвааныг
олов. Үхэхийн цагт ч лагшны шарилд солонго тогтох тэргүүтэн онц
гайхамшигтай олон үзэгдэл сэлт болоод Оточ Маналын орон25-д ажирч,
олон амьтны тус бүтээн зохиох болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч Шантидэва256 бээр:
“Ээлжлэх өдөр, шөнө зогсолтгүйгээр
Энэ насан насад хасагдан, хасагдсаар
Арвидал үгүй ч доройтон эс нэмэх тул
Ай бид мэт яасан ч үхэх болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт эрт бурхан Шагьяагийн Чадагч ертөнцөд өөд
болох цагт ерийн хүмүүсийн насны хэмжээ 100 байсан ч түүнээс зэргэмжээр
хасагдаж, Адиша Төвдөд өөд болон морилох үед дал байв. Тавдугаар
Хотлыг айлдагч 257 бээр “Мөрийн зэргэмжийн хөтөлбөр Зөөлөн цогтын
гэгээний эш (1ат п т кбпс! ^ат с!ра1 т.Ьа1 1ипд)”-ийг амаар зохион соёрхохын
үөд жар, түүнээс ч хойш буурсаар өнөө маргаашийн үед тавь гатлах төдий ч
насны хэмжил мэт байхын магадлал үгүй, хэрвээ тэр мэт наслан чадсан ч
түүний хооронд жил, сар, хоног хийгээд өдөр, шөнө ба үдээс өмнө, хойно
тэргүүтнээр урьд нас нь барагдан охордож, хойно шинээр нэмэгдэх шалтгаан
үгүй тул түргэн үхэж, чанад ертөнцөд өөрийн э^>х үгүй одож, хэмжээлшгүй
зовлонг амсах хэрэгтэй болохоор Дээд Ялгуусан бээр:
“Идэрийн цогт мах нь махсаад үгүй, яс нь ясжаад үгүй залуу цогцос
Янагуух орчлонгийн жил, сар, хоног ээлжлэхүйд хүчин ид нь хоосорч
Алинаас харсан ч бие, сэтгэл улам, улмаар бууран буурсаар
Амьд атлаа хүмүүний биеийг солихуй энэ ахуй ёсон уйсалтайяа!”
хэмээн зарлигласан мэт үхэхийн бэлтгэл хэрэгсэл дээдийн номын
зүрхэн шимийг авахуйд хичээж үйлдэх болой.

255 Тө: з т а п Ыа’| гЫпд. Оточ Маналын орон нь энэ Замбуутивээс зүүн зүгт Ганга
мөрний тоосон арван лугаа зайтай Биндэрийн гэгээн хэмээх орон буй хэмээн
“Найман зуут судар"-т номлосон
Са: $ап{1с1еуа. Шантидэва
7 Тө: кип ткбуеп 1пда Ьа. Тавдугаар хотлыг айлдагч нь Тавдугаар Далай лам
Л^всанжамц
Тө: гдуа! Ьа тсЬод. Дээд ялгуусан нь Далай лам
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Жич бас нас нэмэгдэх үгүй, хорогдон тасрахгүйн үүднээс магадтай
үхэхийг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 156. Жимс сахигч модны жимсийг дуустал идэж, хаанаас айн,
үхлийг бясалгаж бодь хутгийг олсон нь
Эрт нэгэн хаанд сайн жимс шавтал модны сайхан цэцэрлэг буй. Хаан
нь шавтал модны жимсэнд дуртай тул нэг хүмүүнд цалин өгч цэцэглэхээс нь
эхлээд үр жимс боловсрох хүртэл шавтлын ойг цагдуулан сахиулав.
Тэгээд тэр хүмүүн ч сайтар сахиж, жич намар үр боловсрох цагт өдөр
бүр тэр цэцэрлэгийг гурвантаа эргэн харуулдан одмуй. Тэр хүмүүн чихэрлэг
зүйлд маш их дуртай тул тэр мэт эргэх бүрдээ амрын мод бүрээс нэжгээд
нэжгээд боловсорсон жимс иддэг тул өдөр бүр амрын модноос 3 жимс үгүй
болно. Дараа нь нэгэн удаа хаан бээр сахигч хүмүүнд их шан хишиг өргүүлэн
нэгэн элчийг заран илгээж, “Эдүгээ шавтал жимс боловсорсон цаг болсон
тул чи бээр шавтлын жимсийг сайтар сахин, намрын ургацын хурим
болохуйд бид хаан, хатан сэлт ирж цагийн баяр хуримыг эдлэх болно. Тэр
болтол бидний зүгт жич ганц ч жимс үл илгээн тэндээ сахиж, цагийн хурим
болохуйд үйлдтүгэй! Эдгээр шан хишгийг илгээв” хэмээсэн захидал бичиг
шүтээн лүгээ сэлт иржүхүй.
Тэр үед шавтал модны жимсний ихэнхийг идэж, их хоцроогүй тул тэр
хүмүүн бэлэг шанд эс баясан бараан царайлан байхад, тэр элч өгүүлрүүн:
“Чамд хаан энэ мэт их хайр хишиг илгээн атал чи баярлахгүй бараан
царайлан байх чинь юу болов оо?" хэмээн асуув.
Тэр хүмүүн элчид ийн шударга өгүүлрүүн: “Би бээр цэцэрлэгийг өдөрт
3 удаа бүтэн эргэдэг. Тэр үедээ шавтал модны боловсорсон жимснээс нэгийг
иддэг тул эдүгээ жимс ихэнх нь дуусч, намрын их хурим ч ойртон буй тул
хаан нөхөд сэлт энд өөд болон морилох цагт өгөх жимс үгүй тул эс баясаж
буй” хэмээв. Тэр ч амьтан хүндлэн үйлдэхээс бус хааныг баясгахын арга үгүй
хэмээн зарлигласан мэт хаан агь сэлт нь амьтны тусаас бусад аль үгүй тул
тэр элч ч бодисадва нэгэн мөний тул түүний зовлонг үл тэсэхүй хэмжээлшгүй
их энэрэл нигүүлсэл эснэж, тэр ч нигуураа харлуулан одсон бээр тэр ёсыг
сахиулч тэр хүмүүн мэдэж, элчид: “Надад хааны цааз ирэх тул зовж байна.
Чи зовж царай чинь харлахын учир юусан билээ?" хэмээн асуусан бээр элч
өгүүлрүүн: “Чи амгалан бус тул би ч амгалан бус буй" хэмээн зарлиглав.
Цэцэрлэгийг сахигч тэр хүмүүн бээр түүнд их баярлаж, ийн өгүүлрүүн:
“Тийм болбоос эдүгээ чи бээр надад хааны цааз эс ирэхүй нэгэн сайн арга
заатугай! Би бээр чиний ямар мэт хэлсэнчлэн үнэн зүрхнээсээ бүтээн
үйлдье!" хэмээв. Элч өгүүлрүүн: “Тэр мэт болбоос арга байна" хэмээн
зарлиглаж, “Тийм болбоос чи өдөр бүр шавтлын мод бүрээс жимсийг 3 удаа
авсан бээр эцэст нь бүх жимс дууссанчлан чиний нас ч өдөр, шөнө өнгөрөн
одохуйд ахархан, ахархан болоод түргэнээ үхэх мөн буй. Үхэхийн цагт ном
үгүй болбоос хааны цаазаас бээр их үүтгэл үгүй Эрлэг номын хааны цаазаар
хэзээ ч амрахын үес үгүй тул чи айж байваас түүнээс айх хэрэгтэй. Түүнээс
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айваас модны жимс дууссанаар үлгэр авч, хэзээд үхэхийг бясалгах хэрэгтэй.
Хааны цааз ямар мэт хатуу ч гэсэн энэ насны аминд тотгорлох төдийгөөс бус
хойд насанд хорлол алиныг ч үл үйлдмүй. Энэ мэт үхлийг дурдах үгүй
болбоос энэ хийгээд хойд хоёуланд хорлох мөний тул чи бээр ч миний
үгчлэн бясалгахуй лугаа хааны цааз үгүй болно” хэмээн зарлигласан бээр ер
бодийн сэтгэл их эрдэнэ үндсэнд төрсөн нэгэн бодгаль болбоос хэлээр
алиныг зарлигласан ч бүхний чихэнд зохистой нэгэн ирэх мөний тул тэр бээр
ч хаан бээр их хилэнтэйгээр үл барам шавтлын жимсийг ихэд энхрийлэн
барьдаг мөний тул хаан бээр алахыг мэдсэн ба бодисадва бээр ч мөнх бусыг
бясалгахын дуртгасан бээр сэтгэлдээ их баярлаж, өдөр бүр шавтлын гол
модон бүрээс 3 жимсний дээжийг идсэн бээр эцэст нь шавтлын тэр их
цэцэрлэгийн үр бүхэн барагдсанаар үлгэрлээд өөрийн нас ч өдөр, шөнө
тэргүүтнээр тэр мэт барагдаж, түргэн үхэхийн ёсыг санасан бээр засвар үгүй
мөнх бус нэгэн төрж, 7 хоног сэтгэлээ дияанд бялхуулан одуулаад үлдсэн
жимс нүгүүдийг ч сахих шалтгаан үл гарсан тул хоцорсон тэр ч модны маш
сайн жимсэнд их хүчтэй лус нэжгээд орогнох шүтэн барилдлагын жам ёс
мөний тул тэр цагт нэгэн шавтал модноо орогнох цагаан зүгийг тэтгэгч их
хүчтэй нэгэн лусын сэтгэлд үргэлж цэцэрлэгийг сахигч тэр хүмүүн өдөр бүр 3
удаа тойрч, нэжгээд нэжгээд жимсийг эдлэн үйлдцэг ч эдүгээ 7 хоног үлдсэн
жимсийг сахихын тул үл эргэсэн бээр “Энэ юу болов 00 ?” хэмээн шинжилжээ.
Тэр хүмүүн хааны цаазаас айгаад үхлийг бясалгасан бээр мөнх бус
сэтгэлд нь төрж, сэтгэл нь самадид оршихыг үзжүхүй. Тэр цагт хаан ч 3
хоноод тэр цэцэрлэгт цагийн хуриманд ирэхийг мэдэв. Тэгээд лус ийн
сэтгэрүүн: “Хаан түргэн ирж, анх шавтал модыг тойрон үйлдэнэ. Тэгээд гол
моднуудад жимс үгүй тул цэцэрлэг сахигч тэр хүмүүнийг ална" хэмээн
мэджүхүй. “Тэр мэт үйлдвээс тэр хүмүүний мөнх бусыг бясалгахуйд тотгор
болно” хэмээн сэжиглэж, шавтлын цэцэрлэг нүгүүдэд лус өөрийн рид
хувилгааны хүчээр их олон жимс ямагтыг хувилган тавьжухуй. Тэгээд анх
хааны жагссан түшмэлүүд бусад олон нөхөд сэлтийн хамт ирж, тэр хүмүүн
самадиас эс боссон тул түшмэлүүд дияанд оршин буйг мэдэж, өөрийн нь
оронд үл дуудан, үл хөдөлгөн орхиод, цэцэрлэгийг эргэсэн бээр сайн жимс
ямагтаар дүүрсэн бээр тэр хүмүүнийг цэцэрлэгийг ёсчлон сахисаныг мэдэж,
маш их баясав.
Дараа нь цаг болж хаан 1000 нөхөд сэлттэй ирж, түшмэлээс:
“Үүсгэлэнгийн цэцэрлэгийг сахигч хүмүүн хаана одсон буй?” хэмээн сурав.
Өмнийн түшмэл бээр хаанд: “Энэ их төрөлхтөн нь тааллаар самадид оршиж,
олон хоног болсон бололтой. Бид ч ирсэн цагаасаа хөдөлгөл үгүй тэр мэт
суулгаж буй” хэмээсэн бээр хаан ч онц гайхамшигтай болж, “Тийм болбоос
цэцэрлэгийг сахигч үгүй болбоос шавтлын жимс нүгүүд байхгүй болсон биз
ДЭ Э?” хэмээв.
Түшмэл бээр: “Шавтлын үр жимс нүгүүд өмнөхөөсөө ч сайн байна”
хэмээв. Хаан бээр их баярлаж, тэр даруйд эргэн одсон бэр тэр жимс
ямагтуудыг үзэж, нэгэн жимс авч дээжпэн хүртсэн бээр амт нь өмнөхөөс ч
сайн болсон тул: “Тэр хүмүүний дияаны хүч мөн амуй" хэмээн сэтгэж, жич
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бас тэр дияан хийгч хүмүүний дэргэд ирж, олон тахил бэлтгэн, хөгжмийн
элдэв дуун эгшиглүүлсэн бээр тэгш агууллаас хөдөлж, дияанаас боссон бээр
хаан нөхөд сэлт өмнө нь ирсэн байхыг харж, тэр даруйд айгаад үхэх
шахамдахуйд хаан бээр түүнд мөргөж, “Их бодисадва та мэлмийн рашааныг
гаргах тань юун билээ?" хэмээн асуухад,: “Хаан бээр надыг энэ мэт хүндлэн
зохиох нь юусан билээ?” хэмээн таалахуйд дияаны хүчээр илт мэдэл урган
лус бээр тэр мэт үйлдснийг мэдэж, өмнийн түүх цадигаа шударга өгүүлсэн
бээр хаан нөхөд сэлт ч магнай тэнийн баярлаж, цэцэрлэгийг сахигч хүмүүн
хийгээд элч хоёрыг ламд шүтэж, тэр лусыг ч хааны сахиусны дээд болгон
өргөмжилжээ.
Тэгээд хаан бээр ч цагийн хуримыг дэлгэр үйлдэж, өмнийн хоёр
ламаасаа ном айлтгасан бээр тэр хоёр бээр ч өмнө нь шавтал модны жимс
дууссанаар үлгэрлэн найруулж, мөнх бусын зарим нэгэн ном ямагтыг
зарлигласан бээр хаан нөхөд сэлт бээр тэр мэт бясалгаж, анхааран авсан
бээр бүгдийн үндсэнд мөнх бус төрж, орчлонг эцэслүүлэхүй болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Асралт хүмүүний баатар бээр анхны шөнө
Алинаа ертөнцийн умайд орогнох болбоос эл
Харин үүнээс эхлээд өдөр бүрчлэн
Харин саатал үгүй үхлийн эзэн дэргэд одмуй"
хэмээн зарлигласан мэт насны эцэст үхлийн эзнээр ялагдаж, чанадын
ертөнцөд одох хэрэгтэйгээр үл барам завсар үед ч насан эс хасагдаж
одохын үес үгүй. Өмнө нь умайд орсноос эхлээд, агшин төдийхөн ч үл
зогсон, хойд наснаа нигуураа хандуулж одох мөний тул унтах ахуйн зүүдэн
мэт энэ насны дайсныг номхотгон, янагийг тэтгэх тэргүүтэн муу үйл нэгнээ
тачааваас бид нар маш их мунхаг болох мөний тулд сонсох, санах бясалгах
гурвыг ямар мэт нэгнээ үйлдсэн ч өмнө нь мөнх бусын нөлөө тусгалыг
сэтгэлдээ үүсгэж, түүний дараа үесийн үйл алин мөн ч түүнд орох мөн болой.
Тэр мэт үл үйлдвээс юу үйлдвээс энэ насан одож, хойдод туслах бэрх мөний
тул “Төгс туст Эсруагийн дуун эгшиг (боп 1с1ап {збапдз раЧ здга бЬуапд5 )”-ээс:
“Эдүгээ энэ цагт дайсныг номхотгон, янагийг тэтгэхүй зөвлөгөөн
үйлдээд
Эрхэм бие өөрийн дураар амар амгалан оршсоор байсан ч
Үхлийн эзэн ирж, сэтгэл ч догшрон, насан халихын цагт
Үхээрт хаясан цогцос шувуу, нохойн хоол болох нь ер үнэн бус уу?!”
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, мөнх бусын лавшруулсан барилдлагыг
бясалгалыг шамдлаар үйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас хасагдах нь тасралтгүйгийн үүднээс магадтайяа үхэхийг санах
хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,
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§ 157. Найдангуйт гэлэн шинэ хувцсаа өмсөлгүй муутгаснаас
сэдэвлэн үхлийг бясалгаж, дээд хутгийг олсон нь
Эрт нэгэн найдангуйт гэлэнд нэгэн өглөгийн эзэн бээр сайн номт дээл
өгөхүйд тэр гэлэн их баярлаж, хармын сэтгэл төрөн өмсөж чадал үгүй сайн
боож баадагнаад, нэгэн авдарт хийж, өдөр бүр наран хөөрөхүйд авдраас
гарган гадна, дотно талыг сайтар харж, 3 удаа тоосыг нь гөвөөд жич өмнө
мэт авдран дотроо хийсэн бээр 5 жил орчим болохуйд тэр мэт үйлдснээр огт
хуучраагүй тэр шинэ хувцас нь их хуучран цоорч одсон бээр биедээ ч өмсөж
эс чадсан тул тэр цагт гэлэнгийн сэтгэлд: "Миний энэ дээлийг анх өглөгийн
эзэн өргөхөд муудаагүй шинэ сайн нэгэн байсан бөгөөд өмсөж чадалгүй
өдөр бүр тоосыг нь 3 удаа гөвсөөр байтал номт дээл энэ мэт нэгэн болов.
Миний бие ч энэ ёс мэт өтөлж, тэр мэт барагдан үхэх болмуй" хэмээн сэтгэж,
мөнх бусын зоригдохууныг бодож, тэр даруйд үхэл, мөнх бус сэтгэлд нь
төрсөн бээр “Энэ нас хийгээд эд хэрэгсэл тэргүүтэнд шунахуй нь амарлиж,
өмсөх шалтгаангүй ба минивхийлэн барихуй бэрх энэ хувцсыг яах билээ"
хэмээн сэтгэж, хувцсаа баадан боолт хийгээд авдар лугаа сэлтийг давхрын
дээрээс гадагш хаяжухуй.
Тэр цагт өмнө дээл өгсөн тэр өглөгийн эзэн бээр өмнөхөөс ч сайн
нзгэн дээл хийгээд тутарга, тариагүй жимс тэргүүтэн олон сайн зүйлийг
авчирчээ.
Тэр өглөгийн эзэн ийн сэтгэрүүн: “Тахилын эзэн энэ гэлэн давхрын
дээрээс авдраа хаяад галзуурсан юм биш байгаа” хэмээн сэтгэж, авдрын
амыг нээн харваас өмнийн номт дээл хийгээд баадан сэлт байхыг үзэж үүрэг
үүрээч нэгэн боолдоо: “Бидний тахилын орон энэ ч галзуурсан юм болов уу?
Эсбөгөөс хийн өвчин туссан юм болов уу?" хэмээж, гэлэнгийн үүдийг цохисон
бээр хэсэг зуур хариу эс гарав.
Тэр цагт гэлэн бээр хаалга цохихыг мэдэж байсан ч мөнх бус төрсөн
мөний тул энэ насны явдлыг бүх л оюунаар буцаасан тул үхлээс айгаад
нүдээ харах ч чөлөө эс болов. Тэгээд өглөгийн эзэн бээр: “Гэлэн гэнэт үхсэн
юм байна" хэмээн сэтгэж, хаалгыг нүхлэж, дээш орж, гэлэнгийн царайг
харахад нулимсаа барил үгүй сууж байхад нь өглөгийн эзэн бээр: “Гэлэн
юунаас гэмтэв?" хэмээн асуув. “Өглөгийн эзэн чиний энэ муу дээлээс гэмтэв”
хэмээн зарлиглав. Өглөгийн эзэн бээр яагаад гэмтсэн тухай асуухад, өмнийн
түүх цадигаа өгүүлэхэд өглөгийн эзний сүсэг өөрийн эрхгүй төрж, “Тэр мэт
болсон бол гэлэн та онц гайхамшигтай байна” хэмээж, авчирсан сайн хувцас
тэргүүтнээ өргөхөд эхлээд эс таалан болгоов. Тэгээд өглөгийн эзэн бээр их
шамдлаар өргөхөд “Тийм болбоос авъя. Үүнээс хойш хувцас, хүнс алиныг ч
авчрах хэрэггүй" хэмээн зарлиглаж, идэх, уух зохистой бүхнийг өглөгийн эзэн
ба зарц хоёрт тэгш хайрлав. Тэр номт дээлийг ч өглөгийн эзнийг баясгахын
тухайд лагшиндаа асаахад, өглөгийн эзэн ч их баяссаар одвой. Түүний
Дараа өглөгийн эзэн гэртээ хүрэхийн орчимд тэр дээлээ тайлаад, “Өмнө нь ч
знэ дээл мэтэд тачаан гутсан. Эдүгээ үүгээр гутах гэм их буй’ хэмээн сэтгэж,
бас байшингийн дээрээс доош хаяжээ. Энэ үед нутгийн хаан бээр
ҮҮсгэлэнгийн цэцэрлэгт угаалын цөөрөмд орохоор явж байсан бээр түүнийг
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харж, нэгэн түшмэлээр тэр сайн дээлийг авахуулаад, “Тэр бясалгаач гэлэн
бээр энэ номт дээлийг яагаад хаясан юм бол оо? !” хэмээн сэтгэж, жич
гэлэнгийн дэргэд учир явдлыг асуулгахаар илгээв.
Гэлэн бээр ч өмнөх түүхүүдээ өгүүлэхэд тэр түшмэл ч сонин гайхамшиг
төрж, хаандаа айлтгав. Хаан ч их сонин гайхамшиг болж, даруйд
үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт тэр гэлэнг урин залж, өргөл хүндлэл үйлдэн, ном
айлтгасан бээр тэр гэлэн хааныг “Сав төгс юм байна” хэмээн сэтгээд, ном
зарлигласан бээр хааны үндсэнд ч жич бас мөнх бус төрж, үүсгэлэнгийн
цэцэрлэгт өөр ямагт бээр хаан төрөө тэвчээд, “Гэртнээс гэргүйтэн болж, тэр
гэлэнгээс тойн сахил хүртэж, бясалгасан бээр үнэнийг үзэв. Тэр гэлэн бээр ч
тэр ямагтыг бясалгасан бээр 10 газарт орогнохуй болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Гэр” -ээс:
“Үдээс өмнө олон хүмүүн үзэгдмүй
Үдээс хойш зарим нэг нь үл үзэгдмүй
Үдээс хойш олон хүмүүн үзэгдмүй
Өнжсөний үдээс өмнө зарим нь үл үзэгдмүй”
хэмээн зарлигласан мэт өөр, бусад бүхэн үхэх хэрэгтэй төдийгөөр үл
барам өдөр бүр өнгөрсөөр өмнө буйн насны хэмжээ барагдаж, үхэх тул улам
цааш одсон бээр хөгшин, залуу алин ч тэр мэт насан барагдахыг мэдэж,
мөнх бусыг үндсэндээ төрүүлэх нэгэн хэрэгтэй болой.
Энэ мэт болбоос түүгээр эрдэм бүхнийг өөд татаж, үндсэндээ цогцлоох
нэгэн төрж, “Бурхан" хэмээхүй тэр яруу алдрыг ч энэ насанд бэрх төвөггүй
олоод, агшин бүрд хэмжээлшгүй амьтныг боловсруулан гэтэлгэхүйд зохион
чадахуй тэр ирэх мөний тул элдэв үлгэрийн үүднээс сайтар санаж,
бясалгасан бээр үндсэндээ төрүүлэх нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй мөн буй.
"Шангамаба (гЬапд ка т а ра)"-гийн зарлигаас: "Санахуй бээр үл болмуй
хэмээгээд, чи бээр хэзээ санахуй өдрийг ч алмайруулан үйлдмүй. Шөнө нь
унтан суух тул худал" хэмээн зарлиг болсон мэт бид нар "Ном буюу буяны
барилдлагыг үйлдье!” хэмээсэн ч тэр ёс мэт барагдах мөний тул бясалгах
хэрэгтэй. Үл бясалгасан номоор зонхи нь хурдан мөний тул "Эсруагийн дуун
эгшиг (1зЬапдз ра’| бЬуапдз)”-ээс:
“Зуны дулаан, чийг лүгээ хамт тохиовоос
Зулзаган ногоо урган оюу ногоон болмуй.
Жихүүн намраар тариалан гандан цайрахуй бээр
Жам ёсны мөнх бусын дуртгал болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, бясалгаж үйлдэх болой.
Жич бас тасралтгүй хасагдахын үүднээс магадтай үхэхийг санах
хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,
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§ 158. Нэгэн гэрийн эзний тэнэг хөвгүүн эцгийн гэрээсийг эс
анхаарч гутсан нь
Эрт нэгэн баян гэрийн эзэнд нэгэн тэнэг хөвгүүн буй. Нэгэн цагт эцэг
нь хөвгүүндээ эхнэр авч өгөөд тун удалгүй гэрийн эзэн үхлийн өвчинд
автагдаж, үхэхээ мэдээд, хөвгүүндээ алин буй эд, эдэлбэрийн хүү сангууд ба
нэн үлэмж 3000 алтан зоостой мөнгөний их санг өгөөд,: “Би эдүгээ үхэх тул
чи эхнэртэйгээ нийцэн эдгээр эдийг амгалан эдэлтүгэй!” хэмээгээд үхжүхүй.
Тэгээд хөвгүүн бээр хэдэн хоног эцгийн гашуудлын үйлийг хийж,
түүний дараа боолууддаа ч үйл алиныг ч үл дуртган, идээ, ундааг эдлүүлэн
талбисан бээр тутарга ба гүнждийн тариалан нь хатаж, малаа ч саах хүмүүн
үгүй тул сүү нь ч татраад, тэжээл өгөх хүнгүй тул адуу хийгээд үхэр тэргүүтэн
ч үхжүхүй.
Хөвгүүн нь ч олон хүмүүс лүгээ найралдаж, сум харвах ба мөрийтэй
тоглох тэргүүтэн тоглоом наадгай хийж, сайхан идээ, ундаа тэргүүтнийг
эдлэсэн бээр хэсэг хугацаа өнгөрөхөд бусад сан бүхэн нь ч дууссан тул энэ
мэт боллоо хэмээхэд эхнэр нь: “Тийм болбоос алтан зоосны сангийн амыг
нээе” хэмээж, тэгээд эхнэр нь ч өдөр бүр алин хэрэгтэйд ч алтан зоосыг
сангаас гарган худалдаа арилжаа хийв.
Шинээр мөнгө олох учир шалтгаан үгүйгээр үл барам өмнөх сангаас
өдөр бүр олон зоос зарсан тул нэгэн өдөр алтан зоос нь огоот дуусан бээр
эхнэр нь гэрийн эзэнд: “Эзний агь эдүгээ хамаг алтан зоос бүхнээ барсан
болохоор одоо яана аа” хэмээжээ. Гэрийн эзэн өгүүлрүүн: “3000 гаруй алтан
зоос байсан нь хаашаа алга болов?” хэмээсэн бээр эхнэр нь өгүүлрүүн: “Их
далай хүртэл эцэстээ барагддаг тул чи бээр алтан зоосны сангаас өдөр бүр
олныг гаргасан нь барагдахгүй хаашаа алга болох вэ. Гаргаснаа жишин
бодвоос эдүгээ хүртэл барагдаагүй нь ч сайн хэрэг” хэмээв.
Гэрийн эзэн нь: “Эдүгээ тийм болбоос хоол, хувцсаа яаж олох вэ?”
хэмээхэд, эхнэр бээр: “Хойшид гуйлга гуйхаас өөр арга үгүй” хэмээхэд,
гэрийн эзэн өгүүлрүүн: "Би баян хүмүүний хөвгүүн мөний тул ичиж байна аа.
Тиймээс худалдаачин болж, худалдаа хийе!” хэмээв. Эхнэр нь өгүүлрүүн:
‘Өмнө нь худалдах эд бараа элбэг байх цагт худалдаа үл хийсэн атлаа
эдүгээ арилжих эд зүйл нотоос үгүй тул хоосон гартанд худалдааны ашиг
хаанаас ирэх вэ!” хэмээв.
Эхнэр нь өгүүлрүүн: “Тийм болбоос чи түүнээ өөрөө ол! Би өлсч буй
тул гуйлга гуйна” хэмээн оджухуй. Тэгээд тэр хүмүүн бээр балгасын олон
хүмүүн чуулсан нэгэн худалдааны газар байх тул тэнд очжээ. Тэгээд олон
зүйлийн идэх, уух зүйлээр хүрээлүүлсэн нэгэн худалдаачны ноён тутарганы
сайн базмаг идэж байсан тул тэр ч их өлсөн тутаргын базмаг идэхийг хүсч
тэр худалдаачны ноёнд: “Худалдаачны ноёнд идэж буй тутаргын базмагийг
би худалдан авч болох уу?” хэмээв. худалдаачны ноён өгүүлрүүн: “Ер би
идэж буй хоолоо худалдаггүй ч чи хүсч буй болбоос худалдаж болно. Өртөг
нь хаана байна?” хэмээв. Тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Өртөг юу ч үгүй” хэмээв.
Тэр худалдаачны ноён их ууртай догшин хүмүүн тул ихэд хилэгнэж,: “Үнэгүй
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худалдаа хаана байдаг юм бэ?!” хэмээн тэр хүмүүний толгойг нэгэн
бэрээгээр цохихуйд сүнсний оронд тусч үхжүхүй.
Түүнийг хаан мэдээд, хаан ч тэр худалдаачны ноёнд үргэлж дургүй тул
худалдаачны ноёны бүх эд зүйлийг хураан авч, өөрийг нь шоронд хийв.
Тэгээд тэр худалдаачны ноёны сэтгэлд: "Хаан надад үргэлж маш их дургүй
тул эцэст нь алах нь магадтай. Тиймийн тулд би эхлээд хааныг албаас сайн"
хэмээн сэтгэж, шоронгийн сахигчид: “Надад маш их эд зүйл буй тул түүнийг
хаанд өргөе! Намайг гаргатугай!" хэмээжүхүй. Сахиулч нар бээр ч “Энэ
хүмүүнд бодитой эд их буй" хэмээн сэтгэж, түшмэлээр дамжин хаанд
айлтгасан бээр хаан ч: “Эд буй байх” хэмээн сэтгэж, "Тийм бол эдүгээ
гаргатугай!” хэмээсэн бээр худалдаачны ноёныг шоронгоос гаргасан даруйд,
хааны дэргэд илгээсэн бээр хааныг мэсээр алжухуй. Худалдаачны ноёныг ч
түшмэдүүд бээр барьж алсан бээр өөр, бусад олон нэгэн цагт гутжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Тэр"-ээс:
“Өнөөдөр хийгээд хойд ертөнц хоёулыг
Өмнө нь алин зохистойг үл мэдсээр
Өнөөдрийн энэ наснаа үл шамдан
Өнө хойдын хэрэгт хичээвэл зохистой”
хэмээн зарлигласан мэт нас нь өвлийн өдрийн хомсдол мэт агшин
агшнаа түргэнээ барагдан одож, урьдын насны орхигдол ямар төдий буй
түүнээс шинээр нэмэгдэх нь өчүүхэн төдий ч үгүй мэт өөрөө үхэхээ санаж;
судар, дандар алины үүднээс анхааран авсан ч өөр хийгээд бусдын энэ,
хойдын хэрэг бүхнийг амар, хялбар бүтээж болохуй энэ үед номонд үнэн
зүрхнээсээ үл шамдваас жич үхэхийн цагт бууваас хойд насанд амал үгүйд
төрөхөөс ч их үлэмж мэтийн гэмшлийн галаар бие, сэтгэл энэлгэн үйлдмүй.
Тэр ч тэр мэт өөрөө өнөө шөнө хийгээд маргааш өдөр алин ирэхийг мэдэхгүй
тул “Эсруагийн дуун эгшиг"-ээс:
“Амь, бие, эд эдэлбэр ямар мэт барилдсан ч
Асар удал үгүй хагацах одох мөний тулд
Өнгөт гурван орны энэ хэцүү зовлон нугуудаас
Өдгөө ямагтад өршөөн гэтлүүлэн, зохиотугай!”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, зүрхэн шимийг авахуйд шамдан
үйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас насан нэмэгдэх үгүй тасралтгүй хасагдан үйлдэхийн үүднээс
магадтайяа үхэхийг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 159. Нүд муут эмгэн, сүү гарна хэмээн хайнагийн дэлэнг угзарч,
амь насаа алдсан нь
Эрт нэгэн хөдөөний хөгшин эмгэнд нэгэн их сүүтэй сайн үнээ байв.
Өглөө бүр их тбм суулга сүү саадаг буй. Нэгэн удаа нэгэн боол байсан бээр
сүүний хувинг нуун наранд талбисан бээр тэр хувин хагсав. Тэгээд цагтаа
буухуйд хөгшин эм бээр өвдөг далд орохын төдий өвстэй газар тэр хайнагийг
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уяж сүүг нь саав. Тэр цагт тэр хөгшин эм нүд нь бүдэг тул суулга хагссаныг
эс мэдээд, сүү ямар мэтийг саасан ч асгарч, доод өвсний завд шингэн одвой.

Хайнагийн сүүг дуустал саасан ч эдүгээ сүү өчүүхэн төдийгөөс бус үл
хоцорсноос бусад нь доор асгарсныг эс мэдэж, хөгшин эм бээр “Эдүгээ сүү
буй" хэмээн сэтгэж, хайнагийн хөхийг их хүчтэй угзран олонтаа татсан бээр
хаинаг хөх нь их өвдөж, эмгэнийг эврийн үзүүрээр сэрлэн гэдсийг нь хага
татаж эмгэн тэр дороо гэнэт үхжүхүй. Тэр үед огторгуйгаас тэнгэр бээр:
“Өмнө нь буй сүүг асгарсныг үл мэдэн
Өдгөө буй хэмээн хайнагийн хөхийг зулгааж
Үтэр түргэнээ гутан доройтож муужран одохуй нь
Үлгэрлэвээс, хөгшин эмгэн сүү саах лугаа адил”
хэмээн өгүүлж, доогловой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Гэр" -ээс:
“Өнөөдөр үүнийг, маргааш үүнийг хийе хэмээх
Үд үгүй муу хүмүүний үйл болмуй.
Магадлал үгүйеэ! Чиний үгүй болох нь!
Маргааш болох нь мадаггүйеэ үнэн буй!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ идэр чинь дэлгэрэн энх амгалан мэт
үзэгдэвч маргааш насны хэмжил болоод амал үгүй тамын гал дотор галаас
ялгал үгүй түлэгдэн нэрмэгдэн төрж, тэсшгүй зовлон амсах хэрэг үгүй
хэмээхийн магадлал алин ч үгүй мөний тулд эдүгээ амал үгүй аюуш тамын
зовлон тэргүүтнийг эс хүсвээс эдүгээгээс үхлийг санаж, тэднээс гэтлэхийн
дээр үгүй арга дээдийн номын анхааран авлага нэгнээ орогнох хэрэгтэй.
"Судар”-аас:
"Эрихний үзэсгэлэнт чимгээр үлэмж хэтэрхий болсон
Эрхэм амт бүхнээ амтлаг үлэмж хэтэрхий болсон
Эрс хэцүү хатуужил эдлэн, этгээд тэрсүүд ядлын
Элдэв нисванис үгүй буяны эрдмийг бүтээ!”
хэмээн зарлигласан мэт бид анхны үйлчин нүгүүдэд алин номноос ч
энэ мөнх бусыг бясалгах нь их тустай мөний тул баруунаа эргэн, зүүнээ
эргэн үйлдэж, үндсэндээ алин төрөхийг төрүүлэх мөн амуй.
Энэ ямагт үгүй болбоос аглагт одсон ч хээрийн гөрөөс лүгээ хэв ёсон
ялгамж үгүйн тул үнэн зүрхэндээ үүсгэж, бясалган үйлдэх хэрэгтэй мөн
болой. Үлгэрлэвээс,

§ 160. Нэгэн ухаант хөвгүүн мөнх бусыг бясалгаж, бодь хутгийг
олж, үхэн егүүдсэн эцгээ үнэний мөрд оруулсан нь
Эрт нэгэн өглөгийн эзэнд номонд сүсэгтэй, их цэцэн нэгэн хөвгүүн
байжээ. Нэгэн удаа эцгийн ач ихийг мэдэж, “Ачийн нь хариуд номын
барилдлагыг үйлдье!” хэмээн санаж, зөөлөн үгээр: Аав аа! Ертөнцийн муу
Үйлийг орхиж, ариун ном үйлдэх цаг болсон тул тэр мэт зохио! Хөвгүүн нь
Танд өргөл хүндлэлийг үйлдье!” хэмээжүхүй.
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Эцэг нь өгүүлрүүн: "Хөвгүүн минь тэр мэт бүү өгүүлсүгэй! Эдүгээ үс
минь хар, идэр ч дэлгэрсэн цаг тул ном үйлдэх үе бус аа!” хэмээв. Хөвгүүн
бээр: “Тийм болбоос ямар мэт үед номыг үйлдэх хэрэгтэй вэ?” хэмээхэд,
эцэг нь: “Ном үйлдэхийн үе нь шүд унан, үсэн цайхуй хийгээд нүүр
үрчлээгээр дүүрэхүй цаг болой” хэмээв.
Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Аав аа! Их сайн хувьт болон төрсөн болбоос тэдий
хүртэл лагшин сүүдрийг зооглох буй заа?!" хэмээхэд, эцэг нь өгүүлрүүн: "Ер
нь хөвгүүний хэлсэнчлэн магадлал үгүй ч миний элэнц хуланцын удам угсаа
100 нас зооглодог тул би ганцаараа түргэн үхэхийн зоригдохуун алин ч үгүй
мөний тулд хэсэг зуур ертөнцийн амгаланг эдлэж, жич цаг болохуйд
хөвгүүний хэлсэнчлэн ариун номыг үйлдье!” хэмээв.
Хөвгүүн нь өгүүлрүүн: “Тийм болбоос аав аа та ертөнцийг зохиотугай!
Би ном үйлдэхээр одсугай!" хэмээхэд, эцэг нь өгүүлрүүн: “Хөвгүүн юу
хэлнэм? Хөгшин би ч хэсэг зуур ном үйлдэх цагт хүрээгүй атал залуу хөвгүүн
чи ном үйлдэх цагт яаж хүрсэн байх, хөвгүүн минь олон зүйлийг бүү бод!'
хэмээжүхүй.
Хөвгүүн бээр: “Аав минь ямар мэт зарлигласан ч эдүгээгээс номонд
орогнохуй эс болбоос бусад нь байтугай маргааш өглөө ч суухуй магадлал
үгүйн тулд эцэг хөвгүүн бид хоёр хожим нь гэмших нэгэн ирнэ” хэмээж,
эцгийгээ сонсолгүй шадар ойр суугч Содномсамбуу (Ьзос! п а тз Ьгапд ро)
хэмээгч ламд “Тойн болъё!” хэмээн айлтгав.
Лам бээр: “Хөвгүүн чиний аав, ээж соёрхол өгсөн үү?” хэмээн
зарлиглахад, хөвгүүн бээр: "Аав минь эс соёрхов" хэмээн айлтгав. “Тийм
болбоос чи эхлээд эцгийнхээ дэргэд очиж соёрхол ав! Дараа нь би бээр тойн
болгоё!" хэмээн зарлиглав.
Хөвгүүний сэтгэлд: “Ном сонсохуйд ч эцгийн соёрхол авах хэрэгтэй"
хэмээн сэтгэж, эцгийнхээ дэргэд хүрсэн бээр эцгийн нь сэтгэлд: "Хөвгүүн
бээр ном сурч чадалгүй нааш ирлээ” хэмээн сэдэгдэж, “Хөвгүүн чи ном үзэж
чадалгүй ирэв үү?" хэмээн асуув. Хөвгүүн бээр: “Ном сонсоогүй нь миний
хэрэг бус, гэвч номонд аавын соёрхол хэрэгтэй тул соёрхол хүсэхээр ирлээ"
хэмээхэд, эцэг нь маш их баярлаж, дээш босон маш их бүжиглэн дэвхцэж,
хөл нь халтираад хамраараа унаж, хамрын нь яс бяцран үхэх шахамдав.
Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Эдүгээ аав минь ажрах болбоос номонд чөлөө
үгүйн тул маргааш өглөөнөөс ном нэгнийг зохиовоос сайн ч эдүгээ
хожимдсон буй” хэмээв. Эцэг нь ч их гэмшиж, “Хөвгүүний ямар мэт
хэлсэнчлэн чөлөөгүй болохын агаараас насан барагдах мөний тул би ч
гэмшиж байна. Хөвгүүн чи намайг үхмэгц ариун ном нэгнийг үйлд! Би ч
найдан зохиосугай!" хэмээж, их орь дуу тавин үхжүхүй.
Тэгээд тэр хөвгүүн бээр эцгийнхээ хойдын буяныг үйлдээд, номонд
чөлөөгүй хэмээхийг өмнөөс ч их мэдсэн бээр үл барам эцэг нь гэнэт
үхсэнээр шалтгаан болгож, үхлийг бодитой дурдаад, өмнийн ламын дэргэд
очиж, тойн болов. Нэрийг нь Содномчойжийжанцан (Ьзос! п а тз сЬоз ку| гдуа>
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т&Иап) хэмээн нэрийдэн зохиов. Дашрамд нь Дарь эх (здго1 та)-ийн нэгэн
бүтээлийн аргын эшийг хайрласан бээр, “Дарь эхийн бүтээл хийх хэрэгтэй”
хэмээн сэтгэж, аглаг оронд очоод, Дарь эхийн бүтээл хийж, Дарь эх нигуураа
үзүүлэн болгоож:
“Үнэн сүсэгт хөвгүүн чи алмайралгүй мөнх бус, үхлийг бясалга!
Үхлийг бясалгасан бээр өнгөт орчлонгийн орноос гэтлэх болмуй.
Амьтан бүхнийг гэтэлгэхийн дээд бодийн сэтгэлийг үүсгэж бүрүн
Алс хэтдээ ертөнцийн хязгаараас хагацсан сайн үзлийн гэгээн илт
болмуй"

хэмээх тэргүүтэн олон ном зарлигласан бээр түүний үндсэнд ч
Гэтэлгэгч эх (^е Ызип т а ) бээр ямар мэт зарлигласан ном илтэд болов.
Тэгээд Дарь эх насад гэгээнээ үзүүлж, ном номлон зохиосон бээр газар
мөрийн эрдэм дээш дээшид дэгжин арвидах болжухуй.
Тэр цагт өмнө нас барсан эцэг нь ч шадар ойрын нэгэн ойд хөхөө
болон төрснийг болгоожээ. Тэр хөхөө ч түүний дэргэд өдөр бүр ирж,
баясахуй дүр байдал олонтаа үзүүлжүхүй. Чингээд Содномчойжийжанцан
бээр хөхөө болон төрөл авсан эцэгтээ мөнх бусын нэгэн хөтөлбөрийг
соерхсон бээр хэл үл мэдэх ч номын адистидаар хөхөө ч дотроо таамнан
мэдэж, мөнх бусыг бясалгасан бээр үйлийн түйтгэр нь нимгэрч, түүнээс үхэн
егүүдээд, тэр агшиндаа байлдаанаас ангижирсан (ТНаЬ Ьга1) тэнгэрт төрж,
хаанаас төрөл авсан, алины хүчинд шүтэж төрсөн гэдгээ шинжилсэн бээр
өмнийн хөвгүүн мөнх бусын ном номлосон бээр тэнд төрснөө үзэж, ганцхан
агшнаа тэнд очиж, цэцэг тэргүүтнээр тахин үйлдэхүйд хөвгүүн бээр ч өөрийн
эцгийг мөн хэмээн мэдэж, дахин мөнх бусыг зарлигласан бээр тэнгэр бээр ч
үнэнийг үзсэн бөлгөө.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Гэр" -ээс:
“Заримууд умайдаа үхэх хийгээд
Заримууд төрсөн даруйд үхмүй.
Заримууд ид залуудаа үхмүй.
Заримууд бас хоригдон үхмүй"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ амьд мэт үзэгдддэг ч нэг, хоёрхон
агшинд үл үхэхийн магадлал алинд ч үгүй бээр өнөө, маргааш хэмээх чөлөө
үгүйн тул эдүгээгээс эхлээд энэ насыг оюунаар орхиод, аглаг амгаланаас
амгаланаа одож, өдөржин, шөнөжин бүхнээ номын рашааныг амсахуй
хэрэгтэй мөний тулд “Эсруагийн дуун эгшиг” -ээс:
“Өнгөт орчлонд төрж ганцхан агшинд ч суухуй өөрийн эрхгүй
Үтэр хурдан гүйхүй хүчнээр үхлийн эзэн Эрлэг хаан руу бядмуй.
Амьд байнаа хэмээсэн ч үхлийн эзний их тэргүүрээр бядан одмуй.
Аливаа гэмтнийг аллагад хөтлөгч ахуй ёсон энэ нь уйтайяа хөөрхий”
хэмээн зарлигласан мэт наснаа чөлөө үгүйг санаж, ашидын амгаланг
амсах хэрэгтэй болой.
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Жич бас амьдын цагт ч ном үйлдэх чөлөө үгүй магадтай үхэхийг санах
нь үлгэрлэвээс,

§ 161. Эрдэнээ алдсан нэгэн хүмүүн, түүнээ хайж, мөрнөөр
зорчин, усны урсгалыг харж, түүгээр жишин, мөнх бусыг
бясалган дээд хутгийг олсон нь
Эрт нэгэн гэрийн эзэн далайгаас эрдэнэ авахаар одсон бээр саад
тотгор үгүй олон их эрдэнэ олж нутагтаа иржүхүй. Тэр цагт тэр нутагт гэрийн
эзэн их олон эрдэнэ олсон тухай алдар сураг их гарвай. Нэгэн мэхтэй
хүмүүний сэтгэлд: “Гэрийн эзэн олон их эрдэнэ олсон тул хэсэг зуур найз
нөхдийн нь хамт их баяр хурим үйлдэв. Шөнө нь тэд архинд согтсон тул ‘Тэр
эрдэнийг би хулгайлсугай!" хэмээн сэтгэж, хулгайлахаар одсон бээр ямар
мэт хэлсэнчлэн тэд архинд согтоод зарим нь гүн нойрсов. Зарим нь эдүгээ
архи уун дуу хуур болов. Тэр ч нөхрийн боол мэт болж, дотор ороод, жаахан
архи ууж дуу дуулаад, тэгээд завсар зуурт эрдэнэ хийсэн хайрцаг буйг авч
зулан одоод, Ганга мөрний хөвөөнд хүрэхэд жуулчид урсгал дагасан ширэн
онгоцонд суун одсон бээр тэр хүмүүн ч "Онгоцонд сууж хол явъя!" хэмээн
сэтгэж, онгоцоор одон хол газар хүржүхүй.
Маргааш нь тэр эрдэнийн эзэн гэрийн эзэн эрт босч угаал үйлдээд,
эрдэнэ хийсэн хайрцагны дэргэд очтол шөнө хулгайч авсан тул эс олов.
Нөхдүүдээ дуудан хайсан ч эс гарав. Хот балгасын бүх хүмүүнээс асуужээ.
“Нэгэн хүмүүн бээр тэр мэт нэгэн хайрцгийг авч Ганга мөрний онгоцоор
явсан" хэмээх сураг сонсов.
Тэр гэрийн эзэн бээр ч эрдэнээ алдсан тул их түргэн Ганга мөрний
хөвөөнд одож, хоёр хүмүүн онгоцоор явах байсан лугаа нийлж, онгоцчинд:
“Би ч онгоцоор явах хэрэгтэй тул онгоцонд суулгатугай!” хэмээсэн бээр “Тийм
бол эдүгээ суутугай!" хэмээн суулгаад, онгоцоо талбин одсон бээр ганцхан
агшнаа олон нутгийг дайран одсон тул гэрийн эзэн бээр: Усны урсгалаар
түргэн одсон тул сонин гайхамшиг болж, онгоцчиноос: “Өнөө маргааш энз
ертөнцөд энэ мөрнөөс түргэн урсгалт гол алин байна вэ?" хэмээн асуув.
Онгоцчин бээр өөрөө онгоцонд мэргэжсэн хүмүүн тул учир шалтгааныг үлж,
“Өнөө маргааш ертөнцөд энэ усны урсгалаас түргэн урсгалт аль ч үгүй"
хэмээв. түүнд сууж явсан найз хоёр хүмүүний нэг нь Гүсала (Кизи 1а)-гийн
лам мөн болохоор тэрээр мишээн зохиосон тул гэрийн эзэн бээр “Онгоцчины
хэлсэн үнэн бус байх аа" хэмээн сэтгэв.
Ламаас дахин асуухад тэр лам бээр “Тийм болбоос өнөө маргааш энз
ертөнцөд энэ мөрний урсгалаас ч хүмүүний насан одох нь түргэн. Бид нар
анх эцэг, эхийн дусал, цусны дунд оршихуй цагт биеийн дусал, цус холилдон
нэг хуруу төдийхөн мөхлөг төдийхнөөс өөр зүйл үгүй ч тэндээс дараа,
дараагаар арвижиж, хөгшин болсон ч дотор нь насан барагдаж, түргэн үхэх
тэмдэг үгүй цагт түргэн одохын утга ч түргэнээ үхэх мөн” хэмээн зарлиг
болсон бээр гэрийн эзэн ч “Үнэн” хэмээн сэтгэж, дахин, дахин усны урсгалыг
харсан бээр “Энэ усны түргэн урсгалаас ч бидний насан түргэн мөн болбоос
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түргэн үхэх нь ээ!" хэмээн сэтгэж, усны урсахуй тэр ёсноо шүтэж, мөнх бусын
онол төрсөн бээр эрдэнэ эрэхүй хийгээд гэрт буй эхнэр тэргүүтнээ орхиж,
онгоцчинд: “Би үхлийг дурдан айсан бээр эрдэнэ олохоор үл одмуй. Тэр
алсад нэгэн аглаг шугуй буйд сууж, бясалгахаар одсу! Онгоцчин түр зуур
усны захад гарган зохиох ажаамуу” хэмээв. Онгоцчин ч “Тэгье” хэмээж, усны
захад хүрэхэд тэр голд оршигч нэгэн лус бээр энэ гэрийн эзний сэтгэлд мөнх
бус төрснийг мэдэж, их баярлаад, нэгэн жижиг хөвгүүн болон хувилж, олон
их эрдэнэ өгөв.
Гэрийн эзэн бээр эдгээрийг авч, таван хувь болгоод гурван хувийг
Гүсалагийн ламд өргөв. Онгоцчин хийгээд өөр нэгэн нөхөр хоёрт нэг, нэг
хувийг өгсөн бээр лам ч баясаж, нөхөр хийгээд онгоцчин хоёр ч баясаж,
өмнө мэтчилэн онгоцоор одвой. Тэгээд гэрийн эзэн бээр тэр аглаг ойд одож,
эдүгээ мөнх бусыг бясалгасан бээр олон онол илт төржүхүй. Дараа нь тэр
ойд цагаан зүгийн тэнгэр, лус олон орогнох тул тэд бээр өдөр бүр гэрийн
эзнээ номын мөч 259 -ийг ч айлтгасан бээр тэр бээр мөнх бус ямагтыг
зарлиглаж, тэднийг мөрд зохиожухуй.
Тэр цагт өмнийн Гүсалагийн лам нөхөр хоёр бээр алин зорьсон
нутагтаа хүржүхүй. Тэр нутагт эрдэнэ хулгайлсан хулгайч ч нутаглан буй
ажээ. Тэгээд лам, нөхөр хоёр бээр нутгийнхандаа: “Нэгэн гэрийн эзний
эрдэнийг хулгайч авсан тул бидэнтэй хамт усан онгоцонд сууж, хулгайчийг
хайхаар одсон бээр Ганга мөрний усны урсгалд шүтэж, засваргүй мөнх бус
сэтгэд нь төрсөн тул эрдэнээ хайхаа орхиод, ой шугуйд бясалгахаар одсон
тул лус бээр олон их эрдэнэ өргөсөн ч бид нарт өргөвэй” хэмээн
зарлиглажээ.
Нутгийнхан бүгдээр “Энэ гэрийн эзэн нэгэн их бодисадва мөн ажгуу"
хэмээн онож, сайшаан магтан зохиосон бээр өмнийн эрдэнэ хулгайлсан
хулгайч бээр ч “Би бээр эрдэнийг нь хулгайлж авсан гэрийн эзэн мөн байна”
хэмээн мэдэж, ихэд гэмшин хоцорсон эрдэнэсийг нь авч тэр гэрийн эзний
оршихуй ой шугуйд ирж, гэрийн эзэн бээр олон тэнгэр, лус нарт ном номлож
буйг хараад, дан мөргөлөөр мөргөн очжээ. Гэрийн эзэн бээр ч өмнө нь
эрдэнэ хулгайлсан хулгайч мөн болохыг мэдсэн ч уурлалгүй өмнөөс нь угтан
авав. Дараа нь тэр хулгайч бээр өмнийн хулгайлж авсан эрдэнэсээ түүнд
өргөөд, дагуулан эзлэхийг айлтгасан бээр эрдэнийг нь буцаан өгч, дагуулан
эзлэж, мөх бусын номыг үзүүлсэн бээр замыг мэдэх болжухуй
Тэгээд олон шавь нарыг хурааж, шавь нар нь ч их бихар хийдийг тэр
аглагт барьсан бээр тэр хийдийн алдар ч Мирдагнорвүлин (пгн г1ад пог ЬиЧ
дНпд) хэмээн алдаршвай. Тэгээд тэр их богд гэрийн эзэн өдөр бүр мөнх
бусын ном ямагтыг зарлиглаж, сүүлд нь “Би бээр ч их бэрхшээл үйлдэн их
далайд эрдэнэ олохоор очсон ч эхлээд эрдэнэ олдох, эс олдохыг мэдэхгүй.
Хэрвээ олсон ч саад тотгорын эрхээр өөрийн хутагтаа хүрч чадах, эс
Тө: сЬоз 1Ьип. Номын мөч нь ном заалгах хувь хэсэг
60Тө: 1ат зпа 21П раг дуиг. замыг мэдэх болжухуй нь номын утгыг мэджүхүй хэмээсэн
утга.
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чадахыг ч мэдэхгүй. Хүрч очсон ч бусдаар булаах, хулгайлах тэргүүтний
үүднээс өөрт эдлэхийн шалтгаан буй, үгүйг үл мэдэн эрдэнэ олсон тэр ёс нь
эндүүрэг баймуй. Энэ мөнх бус сэтгэлд чанх буруу үгүй нэгэн төрөхөд
эрдэнийг гаднаас хайх хэрэггүй.
Эрдэнэ ч инагш ирсэн тул энэ мөнх бусыг бясалгах хэрэгтэй" хэмээн
зарлиглав. Тэр бихар хийдэд олон тэнгэр, хүмүүн нар бээр мөнх бусыг
бясалган зохиосон бээр түүний адистидаар хожим нь ч тэр орноо ямар мэт
нэгэн бодгаль очсон ч мөнх бус яригтаан төрөхүй болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Өргөн олон амьтан бүхний алдар арвидаад
Өнгөт гурван ертөнцөөс нөгчсөн үнэн мөр
Өндөр язгуурт тэнгэрийн оронд орохуй үүд мөн
Үдгүй орчлонгийн хоригоос гэтлэхүй гүүр ч мөн”
хэмээн зарлигласан мэт үхэл, мөнх бус үндсэнд хэзээ төрвөөс тэр мэт
тэр төрөлхтний эрдмийн алдраар тэнгэр, хүмүүн тэргүүтэн амьтан бүхнээ
түгэж, тэр бүхэн өөрийн эрхгүй түүний дэргэд хурж, алин баялагаар баясган
үйлдэх ба гурван ертөнцөөс ялгамж хэтэрхий болохуй ба тэнгэрийн орноо
орохуй үүд хийгээд орчлонгийн зовлонгийн далайгаас гэтлэхүй гүүр
тэргүүтэн мөний тул ертөнц хийгээд ертөнцөөс нөгчсөн ялгамжтай эрдэм
бүхэн мөнх бусаас гарах мөний тул жаргасан ч мөнх бусыг бясалгах
хэрэгтэй. Зовсон ч мөнх бусыг бясалгах хэрэгтэй. Нэн ялангуяа эдүгээ бид
нарын насан ахраар үл барам тэр хүртэл ч дээр номлосон усны урсгал мэт
өчүүхэн төдий ч суухуй чөлөө үгүй түргэнээ дуусч, үхэлд улам, улам ойртон
одохуй мөний тул “Эсруагийн дуун эгшиг” -ээс:
“Эх болсон зургаан зүйлийн амьтан өндөр, нам бүхнээр
ертөнцөд төөрч
Эгшин, эгшнээр зээлэн суусан хөлсний гэр мэт өөрт үл эрхшээгдэн
Өөрөө барин эзэмдэхүй ёс ч барилдлага өчүүхэн төдий болох
мөний тул
Өглөө нь босоод явахуй жуулчны хөлсний байшин мэт
ахуй ёсон уйдалтайяа”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, үхэхийн цагт сайн царай нэгнийг
үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас ном үйлдэх чөлөө үгүй
үлгэрлэвээс,

магадтай

үхэхийг санах нь

§ 162. Гэлэн Ишсамбуу балин өргөж, хумхын рашаан юүлснээр
жишин, мөнх бусыг бясалгаж, дээд хутгийг олсон нь
Эрт нэгэн нутагт эшийн эрдэм их ба сайхан сэтгэлтэй, балгасыг
номхотгогч гэлэн Ишсамбуу (уе зИез Ьгапд ро) хэмээгч нэгэн буй. Тэр
нутгийн хүмүүс түүнд сүсэглэж, үхсэн, амьд бүхний авралыг айлтган үйлдэх
тул нэгэн өдөр ч суух шалтгаан үгүй балгаст үхсэн, амьдын зан үйлийг
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үйлддэг болохоор тэр нутагт гэлэн Ишсамбуу хэмээх их яруу алдар нь
түгвэй.
Тийм боловч дээр номлосон мэт эшийн эрдэм их хийгээд сэтгэл нь
сайн төдийгөөс бус мөнх бус тэргуүтэн онолын ялгамжтай эрдэм аль ч үгүй.
Нэгэн удаа нэгэн өглөгийн эзэн бээр балин өргүүлэхээр одож, балингийн
олон үрэл бөөгнүүлж, нэгэн их цогц хийж, нэгэн урт хүзүүт хумхыг усаар
дүүргээд балингаа орхисон бээр наран ташихуй цаг болоход тэр бүтэн
цогцын нэг нь дуусч, хоёр нь дуусч эцэст бүтэн дуусав. Тэгээд усан хумхны
дотроос усан дуслыг үрлийн тоо лугаа чацуу дусаасан бээр өмнө мэт дуусав.
Үлэмжид ус гүйцэд дуусахуйд ус дусаасан бээр хумхын дотроос “лүк лүк"
хэмээсэн их дуу гараад, хумхын доторх ус огоот дууссан бээр гэлэнгийн
сэтгэлд: “Эдүгээ дотоод балингийн үрлийн цогц тэр төдий байсан нь нэг,
хоёроор асгасаар бүхлээр дуусав. Түүнчлэн хумхын ус ч дууссан бээр тэд
мэт миний нас ч нэг хоног, хоёр хоног өнгөрөхүй бээр дуусан үхэх болно. Нэн
ялангуяа хумхын доторх ус барагдангуут их дуун гарч тэр даруйд ус нь
дуусах мэт эдүгээ энэ оронд ч надаас яруу алдар ихтэй нь үгүй бээр энэ ч
түргэнээ үхэхийн тэмдэг мөн буй. Энэ нутгийн амьд нугуудын гүрэм засал
хийгээд үхэгсдийн дээш татахыг надаас эгээрдэг мөн тул надад өмнө нь
өөрөө үхэхийн санаа төрж, хойдын хэрэгт буян алиныг ч үйлдээгүй. Үхсэн,
амьдын гортой хүнд эдийг эдлэн буй тул би эдүгээ өөрөө үхвээс яасан хэцүү
болох билээ!” хэмээхүй таалал төрсөн бээр үйлийн залгамжлалын эрхээр
үнэхээр мөнх бус нэгэн үндсэнд нь төрсөн бээр тэр даруйд үхлээс эмээж,
идээ зооглохуй хийгээд өглөгийн эздийн тавигийг авахыг мартаад, балин
тэргүүтнийг ч ганд нь орхиж, дуун алдаад, байшингийн хаалгаар гаран одов.
Өглөгийн эзэн бээр “Шингэн мөр261 харахаар морилов” хэмээн сэтгэж,
юу ч үл өгүүлэв. Тэгээд гэлэн бээр наран гудайхуйд тэр нутгаас нэгэн бээр
орчим явах хэрэгтэй дияаны оронд зохистой ой шугуй нэгэн буй тул тэнд
хүрч бясалгасан бээр тэр шөнөдөө үнэнийг үзжүхүй.
Тэр цагт өглөгийн эзэн бээр гэлэнг бэдэрсэн ч эс олсон бээр нутгийн
хүмүүн бүхэн бээр маргааш нь тэднийд очсон ч эс байв. Тэр үед өглөгийн
эзэд бээр: “Гэлэн Ишсамбуу нь бидний нутгийн хүмүүн бүхний лам багш.
Түүнд бидний өргөсөн эд эдэлбэр их буй тул та нар тэднийг авахыг хүсч,
гэлэнг алсан байна” хэмээж бүгдээр өглөгийн эзнийг барьж дээсээр хүлэн
орхив. Тэр өглөгийн эзэн түүнд их сүсэгтэй тул сүсгээ буцаал үгүй: “Лам
Ишсамбуу чиний тухайтайд намайг нутгийн хүмүүс хорлосон тул чи хаана
оршсон ч намайг одоо авран соёрхтугай!” хэмээн орь дуу талбисан бээр тэр
гэлэн ч илт мэдлээр болгоож, нутгийнхантай үйлийн барилдлага буй тул
тэднийг номд зохиохуй хийгээд сүсэгт өглөгийн эзэн ямагтын зовлонг
гэтэлгэн үйлдэхийн тухайд тэр ой шугуйгаас рид хувилгаанаар огторгуйд
гэлуудын хаан мэт нисч, нутгийн хүмүүст харагдан, өглөгийн эзний дэргэд
ӨӨД болон морилсон бээр бүгд өөрийн эрхгүй сүсэглэжүхүй.

Тө: сЬаЬ Ьзапдз. Шингэн мөр нь шээс
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Элдэв бясалгал хийн оршсонд нь мөргөл явуулж, өглөгийн эзэн ч гэм
үгүйг мэдэн, хүлээсийг нь тайлаад, гэм хийсэндээ өршөөл өчин суллан
талбижухуй. Дараа нь бүхний лам Ишсамбууг ой шугуйд ажрах болсон учир
шалтгааныг айлтгахад лам бээр ч өчигдөр өглөгийн эзэн бээр балин өргөх
үед өмнө мэт мөнх бус таалалд нь эснэсэн ёс хийгээд дараа нь үхлээс айж,
ой шугуйд өөд болон морилж, хоосон чанарыг оносон ёс, түүний дараа
нутгийнхан бээр өглөгийн эзнийг хүлснийг мэдэж, тэр ямагтаас гэтэлгэхийн
хэрэгт рид хувилгаанаар огторгуйд өөд болон морилсон ёс тэргүүтнийг
дэлгэрэнгүй зарлигласан бээр бүхний үндсэнд ламаа даган зохилдсон мөнх
бус төрж, ламын алинаа сууж буй тэр ой шугуйд очиж, энэ насыг оюунаар
орхиод, дияаны амгалангийн цогийг эдлэхүй болжухуй.
Тэр бүхэн ч гэлэн Ишсамбуу бээр үрэл хийгээд балингийн усны
арвидал, хомсдолд шүтэж, үхэл, мөнх бусыг бясалгаснаас болсон мөн
болой. Энэ үлгэр мэт бид нар ч Мила бээр:
“Өндөр дээд хааны зарлиг хийгээд тойдын эш
Өргөн айлтгасан болбоос айлтгал төдийхөн байх ч
Үхлийн эзэн Эрлэг хаанд айлтгал үгүй тул
Үхлийн замыг эдэлтүгэй Райчүнва!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ бясалгасан бээр үхлийг мөрд эдлэх
нэгэн үл гарваас ер чөлөө учралын сайн шүтээнийг олохуй хийгээд түүний
дотроос ялгуусны шашин лугаа золгож, гурван аймаг сав их эрдэнэд сонсох,
санах, сургууль хийх тэргүүтнийг үйлдсэн ч үндсээ бүрэлгэж, үхэхийн цагт
хатуу хүчтэй оньс таслахын зовлон262 амсах хэрэгтэйгээр үл барам үхсэний
дараа ч гурван муу заяанд алин үйлийг зохиосоор төрж, амрахын үес үгүй
тул Мила бээр:
“Гагцхүү дотоод сэтгэлдээ сургууль үйлдэх болбоос
Гадны гэгээн сансрын бодь үлгэрт ургамуй"
хэмээсэн хийгээд “Мөрийн зэргэмжийн охь шим (1ат п т путд кИи)”-ээс ч:
“Гагцхүү мөнх бусыг сэтгэлдээ лавтай мэдвээс
Гадны бодь мөнх бусадүл үзэгдэх нь үгүй"
хэмээн зарлигласан мэт үргэлж үхлийг санасан төрөлхтөн түүнээ сав
шимийн элдэв бодь бүхэн үхэл, мөнх бусыг үзүүлсэн ламын төрх дүр
ямагтад ургахуй мөний тул “Эш"263-ээс:
“Энэ хурсан бүхэн мөнх бус аа
Эгшин бүхнээ ч сэлбэн үл чадмуй.
Үнэхээр эвдрэхийн ахуй ёсыг санах болбоос
Уйслын сэтгэл үүссэн бээр зовлон амарлиюу!”
262 Тө: дпаё дсоё ку| зс!ид Ьзпда1. Оньс таслахын зовлон нь үхэхийн зовлон, үхэх цагт
элдэв эндүүрэгт үзэгдлээр үүтгэгдсэн бие, сэтгэлийн зовлон
Тө: ёи1 Ьа 1ипд. "Эш" нь “Винайн эш" буюу винайн дөрвөн эшийн аймаг нь Бурхан
багш Шагъяатүвийн туурвисан бага хөлгөний винайн аймаг савын дөрвөн гол эш шүн
бөгөөд “Винайн тийн ялгаа”, “Винайн гол эш”, “Аахар шийхар винай”, “Винайн дээд
гол” дөрөв болой.
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хэмээн зарлигласан мэт алин үзэгдлийг мөнх бусадбясалгахуй нөхөрт
ургуулахын үүднээс энэ насыг оюунаар орхиж, хойд насны хэрэгт орох
зохистой болой.
Жич насанд
үлгэрлэвээс,

чөлөөгүй

болохоор

магадтай

үхэхийг

санах

нь

§ 163. Ягчист найдсан хүмүүн үхэл ирэхийг мэдэнгүүт бясалгаж,
дээд хутгийг олсон нь
Эрт нэгэн гэрийн эзэн хийгээд хүмүүн бус Ягчис нар үйлийн эрхээр
инагш, чинагш нөхөрлөж, нэг нь нөгөөдөө туслан, өдөр бүр өөр зуураа учран
баясахуй элдэв яриаг өгүүлэн үйлддэг буй.
Тэгээд гэрийн эзэн бээр ягчист: “Нөхөр чи илт мэдэлтэн мөний тул
миний үхэхийг мэдмүй. Намайг үхэхээс 3 жилийн өмнө энэ тухай номлон
зохиотугай! Үхэхийн өмнө ном нэгнийг үйлдвээс үхэхэд гэмшилгүй болно!”
хэмээжээ. Ягчис бээр ч: “Тэр мэт номлоно” хэмээн ам авжухуй. Чингээд япнис
бээр нөхөр гэрийн эзнийхээ өгүүлснийг сэтгэлдээ агуулжээ. Нэгэн удаа тэр
гэрийн эзэнд Ягчис бээр: “Эдүгээ энэ хөндийн эхэнд нэгэн хүмүүн үхжээ”
хэмээв. Гэрийн эзэн өгүүлрүүн: "Тийм нэрт нэгэн хартал насан залуу нь их
хөөрхийлөлтэй" хэмээж, тэр өөрөө чөлөөгүй үхэхийн үзэгдэл аль ч үл гарсан
бээр номыг сэтгэлдээ үл үйлдэв.
Дараа нь бас цаг нэгнээ тэр ягчис бээр гэрийн эзэнд: “Эдүгээ энэ
хөндийн адагт нэгэн хүмүүн үхжээ” хэмээв. Гэрийн эзэн бээр: “Тийм нэрт
хүмүүн насандаа бараг хүрчээ. Одоо бараг болно доо” хэмээж, тэр өөрөө
үхэхийн үзэгдэл аль ч эс төрөв. Тэр цагт ягчисын сэтгэлд: “Энэ гэрийн эзэн
үхэхээсээ 3 жилийн өмнө үхэх тухайгаа намайг номло! хэмээсэн билээ. Тэр
мэт хоёр удаа дохио үйлдсэн ч эдүгээ ном огт үл үйлдэж байна” хэмээн
сэтгэжүхүй. Тэр цагт гэрийн эзэн бээр “3 жил орчмын өмнө нөхөр ягчис надад
үхэхийн дохио өгүүлнэ гэсэн. Эдүгээ хүртэл дохио үл гарсан бээр нэг хэсэг
үхэхгүй байх аа" хэмээн сэтгэж, энэ насны үйлээр цагийг нөгчөөн үйлджүхүй.
Дараа нь нэгэн цагт ягчис бээр гэрийн эзэнд: “Гэрийн эзэн чи эдүгээ
үхэх болно” хэмээн өгүүлсэн бээр гэрийн эзэн ихэд халаглаж, "Нөхөр чи юу
хэлнэ вэ?! Өмнө нь 3 жилийн хооронд үхэхийн дохиог үйлдэнэ хэмээн ам
авсан тул эдүгээ надад алин дохиог үл өгсөн билээ” хэмээн уйлсан бээр
ягчис өгүүлрүүн: “Одоо уйлаад юу туслана вэ?! Би бээр өмнө нь "Энэ
хөндийн эхэнд нэгэн хүмүүн өөд болсон” хэмээн дохио илгээхэд нөхөр чи
өөрөө “Тэр нэрт нас нь бага тул их өрөвдмөөр байна” хэмээхээс өөр юу ч эс
үйлдэв. Түүний дараа жич “Энэ хөндийн адагт нэгэн хүмүүн үхсэн байна”
хэмээж дохио талбисан ч “Тийм нэрт хүмүүн насандаа бараг хүрчээ. Одоо
бараг болно доо" хэмээсэн.
Энэ хөндийн дунд бид үхэхээс өөр хүмүүн үгүй тул "Эдүгээ энэ ёсон
мэт үхэх болно хэмээн аль ч номыг эс үйлдэв” хэмээсэн бээр гэрийн эзэн
өгүүлрүүн: “Эдүгээ нөхөр чи бээр тэр мэт өгүүлсэн ч эдүгээ миний насны
ео
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хэмжээ идэр залуу мөний тул эс үхэх байх аа хэмээн сэтгэж номыг үл
дурдсан буй" хэмээн өгүүлэв. Ягчис өгүүлрүүн: “Гэрийн эзэн чамаас залуу,
хөгшин хоёр үхсэн ба чи ганцаараа залуу хэмээж үхлийн эзэн тусгайлан
ялгах нь хаанаас байх вэ. Үхэл нь бүгдэд магадтай ирэхээр үл барам өмнө
нь үүнд ирнэ, эс ирнэ хэмээхүй магадлал алин ч үгүй тул чи бээр чөлөө буй
бээр эс үхнэ хэмээн сэтгэж, үхлийг даган үл дурдсан бээр уршиглах мөний
тул эдүгээ гэрийн эзэн чи өнөө шөнө үхлийг буцаах өөр арга аль ч үгүй. Хойд
насны хэрэгт тэр болтол үхлийг даган дурдан зохиовоос тус болно” хэмээв.
Тэр гэрийн эзэн бээр ч орой болтол үнэн зүрхнээсээ үхлийг даган
дурдсан бээр түүний хүчээр 3 муу заяаны төрлийн үүдийг хааж, хойд
насандаа тэр гэрт нэгэн сэтгэлд зохистой нэгэн хөвгүүн төржүхүй.
Тэгээд ягчис бээр энд нялх хөвгүүн болон төрснийг мэдэж, “Өөрийнхөө
муухай дүрийг харуулбал нялх хүүхэд айна” хэмээн сэтгэж, сэтгэлд зохистой
нэгэн тэнгэрийн дүрийг үзүүлж, нялх хөвгүүнд өмнийн гэрийн эзний түүх
цадигуудыг өгүүлж, үхлийг даган дурдахуйг даган дурдсан бээр өмнийн
ерөөлийн хүчээр нялх бээр ч үхлийг дурдсан бээр тэр даруйд үхлээс айж,
идээ хийгээд хөхөө хөхөхийг тэвчээд, ор дэвсгэр дээрээ өвгөн аршийн явдал
мөрөөр дияаныг бясалган үйлдэв.
Түүнийг эцэг, эх хоёр нь харсан бээр онц гайхамшиг төрж, шадар ойр
нэгэн ламын дэргэд аваачаад, адистид айлтгасан бээр лам бээр ч гэрийн
эзний төрөл мөний ёс, энэ насанд үр олсон ёс тэргүүтний эш, бошгыг
үзүүлсэн бээр эцэг, эх хоёр бээр сэтгэл итгэмжилж, нялх хөвгүүнд “Эцэг лам
аа!" хэмээж, бишрэхүй бээр тахин үйлджүхүй. Нялх бээр ч энэ ламд шүтэж,
увдисууд айлтган бясалгасан бээр эцэг, эх хоёр бээр “Эдүгээ нялх амьтан
тул хэсэг зуур элдвээр тоглон зохио! Дараа нь бясалгах чөлөө буй!” хэмээв.
Нялх бээр: “Өмнө чөлөө байснаар гутсан мөн. Чөлөө буй бээр гутсан нь их
мөний тул чөлөөг үйлдэх шалтгаан үгүй” хэмээж, цаг бүхнээ бясалган
үйлдсэн бээр эцэст нь архдын үрийг олсон хэмээн алдаршвай.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Өнө удаан хамтаар суун, суусан ч
Үхэх бээр тус тус салан одмуй.
Их гаслангаар энэлэхүй болох нь
Энэ ертөнцөд магадтай болох амуй"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ насан бага, бага хийгээд бие амгалан,
амгалан мэт үзэгдцэг тул хэсэг зуур ном үйлдэхийн үес үгүй. Жич бас
“Өчүүхэн төдий насан хүрвэл хийе" хэмээхүй хийгээд тэр үед ч хэсэг зуур
увдисыг сонсон, санан үйлдэхээс бус бясалгалаар анхааран авахуй үес бус
хэмээж, номыг өчүүхэн төдий мэдсэн ч мэдсэнчлэн гарт авч, анхааран
авлагыг үл үйлдэх, хэрвээ сонсон, санасны эцэст хүрч, бясалгахын цагт
буусан ч жил, сар, хоногийг өнөө, маргаашийн эрхэнд одуулж, номыг
анхааран авахын үес огт үгүй тул энэ насны муу үйл ямагтаар цагийг насад
өнгөрөөн үйлдэж, үхэхэдном үгүй гагцаар гэмшин гаслангаар энэлэн хатуу
хүчтэй орь дуу тавих лугаа сэлт царай нь харлан одохуй ямагтад үзэгддэг
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болохоор жил, сар байтугай өнөө, маргаашийн төдийд энд суухуй нотын
хэмжээг үл олмуй.
“Энэ бие минь үхэхэд зүглэсэн хүчин мөхөстөн тул
Эд таваар, эрхэм нөхдөөр хүрээлүүлээд юун үйлдэх!”
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, энэ насны явдал үйлс бүхнийг хатуу
хор мэт тэвчээд, аглаг уулын завд мөнх бусыг чөлөөгүй бясалгасан бээр
өөрийн үндэс ариудаж, ханаш үгүй номын рашааны баяр хуримыг судлан
уйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас амьд цагт ч ном үйлдэхүй чөлөө үгүй магадтайяа үхэхийг
санах нь үлгэрлэвээс,

§ 164. Нэгэн эмгэн чөлөөтэй хэмээн гутаж, ухаант шивэгчин
түүгээр жишин үхлийг бясалгаж гэгээрсэн нь
Эрт нэгэн эмгэнд 10 ачмаг тарианы хөрөнгө буй. Жил бүр тэрээр үр их
авахгүй тэр төдийхнийг л тарин үйлддэг ажээ. Хэзээ нэгнээ тэр эмгэний үхэх
шинж болж, тэр таригт өөр, зуураа хэн ч өмнө нь үл авсан сайн үр гарав.
Хөрөнгө болгоноос 10 иш гарч, иш бүхнээс 5 сайн үрийн бөөм гараад,
бөөм бүрээс 100 ширхэг үр боловсорч, тэр нутгийн хүмүүн бүхний ерөөхүйн
орон болсон нэгэн болжухуй. Хөрөнгө талбингуут л тэр таригаас үрийн
мөхлөг гарч, тэр мөхлөгүүд боловсорч хураалтын цаг болохуйд хүмүүн бүхэн
бээр эмгэнд: “Таны сайн таригийн үрийг хураах цаг болжээ” хэмээсэн ч
хөгшин эм бээр шунал хийгээд урин их тул бусдад магтуулан бахдуулахуй
хийгээд үйлчин нүгүүдийн амьжиргааг бүтээх хэрэгтэй тул “Хэсэг зуур хийх
чөлөө зав буй” хэмээж, маргааш, нөгөөдөр хэмээхүйн агаараар орхижээ.
Нутгийн хүмүүс их улаан хараал, тэмцэл гаргасан тул тэр нутгийн
нэгэн их хүчир нутгийн эзэн сэтгэл нь үл баясаад, нэгэн зарааны дүр
байдлыг үзүүлж, их аймшигт дууг дахин, дахин дуурсгасан бээр нутгийнхан
нутгийн эзний рид хувилгаан хэмээн мэдэл үгүй алсан бээр тэр эзэн маш их
хилэгнэж, төмөр суман цахилгаан сэлт их хүчтэй аадар мөндөр буулгасан
бээр эмгэний үр тариаг харагдахын аргагүй болгон сүйтгэв.
Тэр эмгэн ч орь дуу талбиад, “Миний таригт сайн үр тариа урган атал
эдүгээ хүртэл би бээр маргааш, нөгөөдөр чөлөөтэй эдлэнэ хэмээсээр гутав"
хэмээн шадар ойр байдаг нэгэн халил хавцлаас үсэрч үхсэн бээр тэр цагт
огторгуйгаас тэнгэр бээр:
“Үнэхээр сайн үйл хаана буйг ч
Үргэлж чөлөөгүй хэмээн эс үйлдвээс
Үтэр түргэн тэдгээр хоосрох болох нь
Үлгэрлэвээс, сайн таригт эмгэн мэт ээ”
хэмээн өгүүлэн доог болвой. Тэр үед эмгэн бээр өнөө, маргааш чөлөө
буй хэмээн үл санан, даруйд таригийн үр тариагаа нутгийнханы хэлсэн мэт
хураасан болбоос үр тариа ч их авах байсан ба эмгэн ч мөн тэр өдөр эс үхэх
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байсан ч “Чөлөө болно, чөлөө ирнэ" хэмээж, маргааш, нөгөөдөр хэмээсээр
гутаж, үр тариагүй болсноор үл барам эмгэн ч түүний шалтгаанаар гэнэт
үхсэн мөн болой. Нутгийнхан ч эмгэний тэр сайн таригийн тариаг энхрийлэн
барьж, “Энэ жил эмгэн бээр чөлөө буйн залхуурлыг үйлдснээр гутна” хэмээж,
өөр, өөрийн таригийн үйлийг ч хойшлуулснаар эмгэний мэт гасланг үйлдэв.
Тэр цагт тэр эмгэнд нэгэн шивэгчин байсан бээр эмгэн бээр “Чөлөө
болно" хэмээн санаснаар үр тариагүй болсноор үл барам эмгэн ч үхэхийг
харсан бээр “Өөрөө ч өнөө, маргаашаар түргэн үхэх амуй. Тэр мэт үхвээс
эдүгээ энэ нас ч бусдын эрхэнд одож, амгалангийн үес өчүүхэн ч үгүй
болбоос энэ насанд ном үйлдэх нь үгүй ба хилэнц ихийг хурааснаар хойд
наснаа амгалан хаана буй?!” хэмээн сэтгэж, мөнх бусыг бясалгасан бээр
аньсанд одож, үндсэнд ямарчлан төрвэй. Тэгээд боолчлогдохоо орхиод,
эмгэн үхсэн тэр халилын доор буй нэгэн агуйд бясалгасан бээр самадийн
олон үүд илт гарвай.
Тэр ч:
“Үнэхээр сайн үнэрт цэцэгс өнө холд оршсон ч
Үүлэн мэт хуран цугламуй зөгийд тэр орноо”
хэмээн зарлигласан мэт орныхон бүгдээр эрдэмтэн хэмээн үзэж,
бишрэхүй бээр сөгдөөд, тахин үйлдвэй.
Тэр цагт тэр оронд нутгийн эзэн бээр хорлож, хатуу хүчтэй хижиг өвчин
гарч олон хүмүүн үхвэй. Бясалгаач шивэгчин ч нутгийн эзний хорлолыг
мэдэж, нутгийнхныг нутгийн эзнийг баясгахуй аргын зан үйлд оруулснаар
нутгийнхан бүгд хижиг өвчнөөс гэтэлсэн бээр сүсэг нь хэмжээлшгүй их төрж,
ном сонссон бээр олон төрөлхтний үндсэнд мөнх бус төрсөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар"-аас:
“Амраг саднууд доройтон гэмтэх болбоос
Анд нөхдүүд бээр дээдийн номыг дурдан.
Аминд хүрсэн ч үл орхихуй зохистой
Аврагч дээдсийн ном нь үнэн болой”
хэмээн зарлигласан мэт өөрөө хийгээд нутаг орон ба лам хийгээд өөр
лүгээ чацуу тэргүүтэн бусад нөхдийн үхэхийг харваас “Би ч тэр мэт үхнэ”
хэмээн сэтгэж, номд орох хэрэгтэй мөн буй.
Үлгэрлэвээс, хонь тэргүүтэн олон амьтныг алах цагт өмнөхийг алахуйд
хойдох нь ална хэмээн мэдэж, зугтах элдэв арга эрэн, өвс тэргүүтнийг
талбисан ч үл идэн, айн эмээж, бие нь чичрэн, хамраа шуухинуулах
тэргүүтнийг үйлддэг мөн буй. Эдүгээ бид нар ч өөрийн ариун явдалт нөхөр
тэргүүтэн үхэхэд “Өөрөө ч тэр мэт үхмүй” хэмээн сэтгэхүй оюун огт үгүй,
судар ном, эд таваар, бусад зүйлсийг “Үнийг нь өгөх хэрэггүй” хэмээн сэтгэж,
баясан, баясан авагч нар олон үзэгддэг тул тэдгээр нь хүмүүний төрх
байдалтай болохоос бус үнэн утгандаа адгуусны дотроос ч их тэнэг доорд,
мулгуу мухар аргатан нэгэн мөний тул түүнээс буцаад тэднийг өөрийн буяны
барилдлагын нөхөрт ургуулах хэрэгтэй мөн болой.
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Эдүгээ аглагийн бясалгалын агуйн бэлгэ тэмдэгт өмнүүр усан урсахуй
хийгээд олон амьтан ирж, одохуй их тэргүүрийг харахуй ба эргэн тойрноо
ухээрийн шугуй тэргүүтэн хэрэгтэй болохоор тэдгээр ч дияаны агуйд
орогногч тэвчээч 264 нарын үндэснээ буяны учралын тэргүүн мөнх бусыг
төрүүлэхийн тухайтайд мөний тул “Эсруагийн дуун эгшиг” -ээс:
“Мандмал нарт өнөөдрийн наран шингэхийн өмнө
Маш хэрцгий үхлийн эзний хатуу цааз ирж
Хайран амийг таслахуй магадлал үгүй тул
Харин чи үхнэ хэмээн сэргэмжлэн зохиотугай!”
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, эдүгээ өөрөө номыг анхааран авахаас
бус “Жич дараа жил, сар, хоног тэргүүтнээ анхааран авбаас болно” хэмээн
сэтгэж, чөлөө талбиж үл болох мөн амуй. Эдүгээ дээр номлосон мэт бид
олонхдоо насны хэмжил 50 орчим буй. Тийм боловч 60 нас хүрч чадахын
эрхэнд үйлдсэн ч 30 жилийн өнө нь шөнийн нойрны цаг болж үхдэл мэт
хэвтэх тул олонхд номын анхааран авлага хаана байх буй билээ?! 30 жил
суусан ч анх 10 жилийн өнөд нь ном үйлдэх хэрэгтэй хэмээх санааг хаана ч
үл олмуй. Сүүлийн 10 жил нь нулимс нь хамар руу урсан, нус нь аманд
хурэн, шүлс нь хэнхдэгт хүрэх тэргүүтний үүднээс гадаад биеийн чадал
доройтохоор үл барам дотоод оюуны дуртал буурах мөний тул номыг
оюундаа үйлдэхийг хүссэн ч өтөлсөн нөхцлөөр ерөөл ямарчлан бүтээхэд
бэрх буй.
Түүний залгамж 30 жил төдийхөн буй ч гучин жилийн хоёрны нэг
хувийг нь идэх, уух тэргүүтнийг эдлэхүй хийгээд өвчин тэргүүтнээр
барилдаж, номыг үйлдэх чөлөө үгүй мөний тул хэрэгтээ ариун номыг
үйлдэхийн цаг гурав, дөрвөн жил, сар төдийхнөөс өөр үгүй мөний тулд Дээд
ялгуусны эрхт бээр:
"Өөрийн бие доодын доодод эргэн, хөрвөн
Өгүүлэхүй хэл ч адгийн адгаар тултиран
Эргэцүүлэхүй дуртал ч атгаглан улмаар буурч
Энэ мэтийн цагийн эрх надад хэзээ ирэхүл
Өмнө нь хилэнцтэй үйлд яахин хичээх
Өнөөх хойд насанд туслахуй буянаар үгүйрмүй.
Зүг алинаа одохуй, үүнээ одохуйн нотгүй
Зөвхөн үүнийг санахын цагт үхлээс ихэд эмээюү.
Хэрэг үүний тулд би хийгээд миний мэтэс
Хэрэг үгүй явдал, үйлийг эс эдлэн
Авралт лам, ядам, сахиулсан, дагинасын чуулганд
Амиа арилжин нүүхүйд угтахын айлтгал өргөе!”
хэмээн зарлигласан мэт сайтар санаж, маргааш, нөгөөдөр чөлөө буй
хэмээхийг агшин төдийхөн ч үл үйлдэн өнөө ямагтад үхсэн ч гэмшил үгүй
264
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номын анхааран авлагад хичээх үйлдэх хэрэгтэй мөн болой. Тэр мэт энэ үед
үндсэндээ магадтай үхэхийн санааг дээр номлосон 3 учир шалтгааны
үүднээс сайтар санаж, тэдний ерөндөгт магадтайяа зүрхний угаас ном
үйлдэх хэрэгтэй хэмээн шийдэж бясалгах хэрэгтэй.
(2Ь2а1а2Ь) Хоёрдугаарт, хэзээ үхэх нь магадлал үгүйг санахад
гурав.
(2Ь2а1а2Ы) Замбуутивийн насанд магадлал үгүй мөний тул хэзээ
үхэх магадлал үгүйг санах
(2Ь2а1а2Ь2) Үхэхийн нөхцөл шалтгаан олон
шалтгаан цөөн бээр хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах

ба

амьдрахын

(2Ь2а1а2ЬЗ) Бие маш дорой мөний тул хэзээ үхэх магадлал үгүйг
санах болой.
(2Ь2а1а2Ы) Анхдугаарт, Замбуутивийн насанд магадлал үгүй
мөний тул хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах нь:
“Авидарма" -аас:
“Муухай дуут265-д насны хэмжээ мянга бөгөөд
Мөнхүү хоёрдугаарт хагас, хагас тэвчигдэх амуй.
Ихэнх нь магадлал үгүй, энэ Замбуутивд
Эхэндээ хэмжээлшгүй, энэ цөвүүн цагт арав”
хэмээн зарлигласан мэт хойд Муухай дуутад насны хэмжээ 1000 нь
магадлалтай ба Үхэр эдлэгч266-д 500 бөгөөд Үлэмж биет2672
-д хагас лугаа
8
6
268
гурван зуу , олонх нь магадлал үгүи.
Манай энэ Замбуутивийнхэнд анхдугаар галавын үед насны хэмжээ нь
хэмжээлшгүйг наслан чадахуй ба эцэст нь насны хэмжээ арав мөний тул
насны хэмжил эцэс болох мөний тул (үхэх нь) маш магадлал үгүй мөн болой.
Үлгэрлэвээс,

§ 165. Гади хаанаас өчүүхэн хаад ихэд айдгаар үлгэр хийж,
Нацагаа хаан мөнх бусыг бясалгаж, өөрөө гэгээрч, бусдыг
үнэний мөрд оруулсан нь
Эрт Шэйжин (зЬез сап) хэмээн нутагт хүчээр хүрдийг эргүүлэгч хаан
Гади 269 хэмээгч, хатан, түшмэл 1000 лугаа сэлт буй. Өчүүхэн хаадыг ч
эрхшээсэн нэгэн бөлгөө. 4 зүг тус бүрд 25 өчүүхэн хаан буй. Зүг бүхнээ их
хаан Гадигийн суух сонин гайхамшигтай орд харш ч буй бөлгөө. Тэр Гади

265 Тө: здга пт зпуап. Муухай дуут нь Авирдармын ёсны нэгэн тив
266 Тө: Ьа д1апд зруос!. Үхэр эдлэгч нь Авирдармын ёсны нэгэн тив
267 Тө: 1из 'рЬадз. Үлэмж биет Авирдармын ёсны нэгэн тив
268 Тө: рЬуШ ёапд з и т Ьгдуа. Хагас лугаа гурван зуу нь хоёр зуун тавь
269 Са: СаИ. Гади нь Онон одохуй (Додз ’дго) хэмээсэн үг
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хаан бээр жил тутам зүгийн өчүүхэн хаад тус бүрийн орд харшид нэгэн удаа
очдог ажээ. Тэр үед бусад хаад бээр хорлол үл болгохын тухайд сар, өдөр
алинд ирэх нь магадлал үгүй бөгөөд тэр ч анх энэ оронд ирнэ, дараа нь энд
ирнэ хэмээх магадлал үгүй тул дөрвөн зүгийн өчүүхэн хаад бүгд бээр хавар,
зун, намар, өвөл бүхнээ их хаан Гадигийн оршихуй орд харшаас тус бүрийн
хаадын орд харш хүртэл олон харуул талбиад, өнөө маргааш тэргүүтэн
алинаа их хаан ирэхийг үл мэдэх тул өдөр бүр их хаан Гади нөхөд сэлтийн
зооглохуй идээ, ундаа тэргүүтнийг нутагтаа иртэл нь бэлтгэж, өдөр бүр “Их
хаан өөд болон ирэх нь үү?, эс ирэх нь үү?” хэмээн харуулдан суух хэрэгтэй
ажгуу.
Тэр цагт өөр нэг нутгийн Нацагаа (зпа 1зИода бда’) хаан хэмээгч маш
хучин төгс нэгэн хаан буй. Тэр бээр Гади хааны алдрыг сонсож, тэр хааны эд
баялаг ямар мэт буйг тэнсэхийн тухайтайд худалдаачны дүр барьж, Гади
хаан хийгээд өчүүхэн хаадыг нутагт ирвэй.
4 зүгийн өчүүхэн хаад бүгдээр өдөр бүр хот балгасын замын гудамж
бүхнийг цардан цэвэрлэж, анхилам сайхан үнэрт хүжис тэргүүтнийг уугиулан
үйлдмүй. Өчүүхэн хаад ба хатад, түшмэд тэргүүтэн тус бүр орд харшийн
дээр гарч, “Гади хаан залран өөд болж байна уу?” хэмээн харуулдан байхыг
харж, сонин гайхамшиг төрж, нэгэн гэрийн эзнээс: “Гади хааны харлаг албат
хот балгас бүхнээ тэр мэт харуулдан үйлдэхийн учир шалтгаан юусан
билээ?" хэмээн асуувай.
Тэр гэрийн эзэн бээр: “Хаан Гади өчүүхэн хаадын нутагт өөд болон
ирэх нь магадлал үгүй тул өөр, өөрийн нутагт өөд болон морилох хүртэл тэр
мэт бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр мэт бэлтгэл үл үйлдэн байтал хаан
гэнэт морилон ирвээс өчүүхэн хаадын амийг булаан үйлдэх тул насад тэр
мэт үйлдмүй” хэмээжүхүй. Худалдаачны дүрт хаан өгүүлрүүн: “Тийм болбоос
насад тэр мэт үйлдэх хэрэгтэй болбоос өчүүхэн хаадын бие, сэтгэл
алжаадаггүй юу?" хэмээн асуув.
Гэрийн эзэн өгүүлрүүн: "Эдүгээ ертөнцөд энхрийлэн барих нь амь
мөний тулд түүнийг огоорох хэрэгтэйг мэдсэн бээр бие, сэтгэл алжаахуй үес
огт үгүй” хэмээжүхүй. Тэр цагт Нацаггаа хааны таалалд: "Ай халаг! Би
хийгээд ертөнцийн эдгээр амьтад тэсэхүйеэ бэрх хойд насны зовлонгуудаас
гэтлэн үйлдэхийн тухайтайд чөлөөг өчүүхэн төдий ч үл үйлдэн, энэ насны
амьтны тухайтайд цаг үргэлж энэ мэт үйлдэх их мунхаг мөний тулд эдүгээ
Гади хааны харлаг албат өчүүхэн хаад аминаас айж, цаг үргэлж Гади хаан
ирэх болов уу? хэмээн харуулдан үйлдээд, хааныг баясгахуй идээ, ундаа
эдэлбэр олныг бэлтгэх мэт миний насанд магадлал аль үгүй Үхлийн эзэн
хаан тэр ч хэзээ ирэх нь үл мэдэгдэх мөний тулд хойд насны 3 муу заяаны
зовлонгоос айж, тэр Үхлийн эзэн хаан ирэх, эс ирэх цагийг үргэлжид
харуулдах ямагтыг үйлдээд, тэр хэзээ ирсэн ч түүнээс айх хэрэггүйн тулд цаг
бүхнийг амгалангийн зүрхэн болсон номын анхааран авлагыг бэлтгэх нэгнийг
здүгээгээс үйлдэх хэрэгтэй” хэмээн сэтгэж, наснаа чөлөө үгүй мөнх бус
тааллын үндсэнд эснэсэн бээр хаан төрөө тэвчээд, аглагт дияаныг
бясалгая!” хэмээн шийдвэрлэж, аглаг газар явахыг туурвихад түүнийг Эсруа
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мэдэж, “Аглагт өөд болон морилсноос энэ хаан ямагт өөрийн нутагтаа
сууваас хэрэг ихтэй буи’ хэмээн хараад, нэгэн дээд эрдэмт бярманы дүр
байдлыг үзүүлж,: “Энэ оронд бясалгаваас хаан Гади тэргүүтэн олон
төрөлхтөнд тус болно” хэмээн эш бошго үзүүлсэн бээр Нацаггаа хааны
таалалд: “Бярманы хэлсэн ямар мэт буй?" хэмээн сэтгэн, шинжилбээс тэр
мэт болбоос их хэргийг бүтээхийг мэдээд, хот балгасын гудамжинд өөрийн
суух нэгэн газар нүх малтаж, түүндээ өдөржин, шөнөжин бүхнээ мөнх бус
ямагтыг бясалган зохиосон бээр эрдмийн ялгамжтай олон илт мэдэл ургасан
бээр балгасын хүмүүн бүгд бззр: “Хаан" хэмээн эс мэдсэн ч “Дотроо
эрдэмтэн” хэмээн үзэж, бүгдээр бишрэхүй бээр сөгдөөд, тахин үйлдсэн бээр
алдар нь ч “Гудамжны арш" хэмээн тоггсон ёсыг ч хаан Гади бээр ч мэдэж,
орд харшдаа урин залжээ. Хаан Нацаггаа бээр Хаан Гадийд: “Би гэмт гэрийн
эзэнтнээ үл очмуй. Чи өөрөө энд иртүгэй!” хэмээн зарлигласан бээр хаан
Гадийн сэтгэлд: “Энэ арш нь нэгэн богд мөн байна. Тэр мэт үл болбоос их
хаан надад тэр мэт өгүүлж үл чадмуи ’ хэмээн сэтгэж, үйлийн барилдпага буй
тул сүсэг төрж, цөөн нөхөд сэлтийн хамт тэнд морилон иржүхүй.
Хаан Нацаггаа бээр хаан Гадийд суудал эс засан нүцгэн газар дээр
мутраар зангаж, “Муу хаан чи энд суутугай!” хэмээн зарлигласан бээр бүгд
гайхацгааж, юу ч үл өгүүлэн сууцгаав. Чингээд Гади хаан бээр: "Арш чи ямар
язгуурт буй? Апь нутгаас ирсэн бэ?” хэмээн асуусан бээр. Хаан Нацаггаа
бээр: "Би Чогон-Ой (тсбод ’оз) хэмээх нутгийн хүчээр хүрдийг эргүүлэгч хаан
Нацаггаа хэмээх мөн буй. Хаан Гади чиний баялаг ямар мэт нэгэн буйг
шинжлэхээр худалдаачны дүр барьж ирсэн бээр чиний албат өчүүхэн хаад
бүхэн цаг үргэлж чамайг ирэхүй завдлага үйлдэхийг харснаар нөхцөл хийж,
наснаа магадлал үгүй түргэн үхэхийг оносон бээр бусад газар одож, хаан
төрөө тэтгэхээ умартаж, энэ нутагт орогновой" хэмээв.
Хаан Гади нөхөд сэлт ч маш их гайхамшиг төрж, хаан Нацаггаагийн
өлмийд оройгоор сөгдөн мөргөж, ' Ном номлооч!” хэмээн залбирал талбив.
Нацаггаа хаан ч өчүүхэн хаад бээр амиа алдахаас айж, хаан Гади ирж байна
уу? хэмээн харуул талбисан ёсоор үлгэрлэж, насанд чөлөөгүй мөнх бусын
олон ном зарлигласан бээр хаан Гади тэргүүтэн олон төрөлхтний үндсэнд
мөнх бус төрж, хаан төр тэргүүтнийг тэвчиж, богд хаан Нацаггааг ламд
шүтэж, бясалгасан бээр бүгдээр мөрийг төгсгөн барих тэргүүтэн аугаа их
хэргийг бүтээсэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Төрлийн үес” -ээс:
“Хаан их морин тэргэн их эрдэнэ алтаар бидэрлэсэн ч
Хамаг бие нь хуучирахаараа үзэсгэлэн бус харагдах болмуй.
Ахлаач дээдсийн ном нь хуучирах нь огоот үгүй
Арван буяны эрдмийг дагуулан тогтоож бататьюу”
хэмээн зарлигласан мэт хожим нь өөрийн хайран биеийн мах, цусан
идэр ямарчлан буурсан мэт дотоод нас нь ч тэр мэт доройтон одохуй ба нэн
ялангуяа дээр номлосон мэт бид Замбуутивтэн нүгүүд бээр насаа энэ мэт
чадахуй хийгээд үл чадахуйн магадлал алин ч үгүй мөний тул "Эдүгээ өөрөө
үхмүй” хэмээн хэзээ үхэх магадлал үгүй оюуныг зүрхэндээ эгээрэх нэгэн
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хэрэгтэй. Тэр мэт байваас анхааран авлага буяны барилдлага үргэлж тогтон
ирэх мөний тул энэ насны ороолго модон бүхэн яригтаан тасрах мөн болой.
Тийм бус болбоос “Магадтай үхмүй” хэмээн сэтгэсэн ч өнөө, маргаашийн
агаараар хоцорч, үхэхдээ номоор үгээрэх мөний тул “Эсруагийн дуун эгшиг” ээс.
“Өөртэй адил, өөрөөс өндөр, нам элдэв нөхөд
Өвч бүгдээр үгүй болон үхэхийг харсаар
“Өөрөө үл үхмүй” хэмээн эс сэтгэвээс
Өдгөө насад суухын хүчин буй юу?!”
хэмээн зарлигласан мэт насан магадлал үгүйн үүднээс хэзээ үхэх
магадлал үгүйг сэтгэж, бие, сэтгэлийг алмайруулал үгүй буяны барилдлагад
хичээж үйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас насан магадлал үгүйн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг
санах нь үлгэрлэвээс,

§ 166. Гэрийн эзэн Даваажанцан хулгайч муурыг алахаар зэхэж,
тосоо хамгаалсан нь
Эрт гэрийн эзэн Даваажанцан (г!а Ьа гдуа! т1зЬап) хэмээгчид нэгэн их
сүүтэй нэгэн үнээ байжээ. Түүний сүүг цохиж гарган авсан толгойн чинээ
тосыг эдлэж чадалгүй байшингийн мухарт талбивай. Хэзээ нэгнээ түүнийг
муур хулгайлж иджүхүй. Жич дахиад тэр мэт нэгэн тос гарсан тул бас тэнд
талбив. Өмнөх муур бээр ч хулгайлан иджээ. Даваажанцан бээр ихэд
өширхөн хорсож, “Миний эдлэж чадаагүй тэр тосыг хоёр удаа энэ муу муур
хулгайлан идэв. Эдүгээ тос хулгайлахар энд ирэхэд нь яасан ч гэсэн түүнийг
барьж алах хүртэл шөнө бүр залхуурал үгүй хүлээсүгэй!” хэмээн сэтгэж,
нэгэн төмөр нуманд төмөр сум агсаж, тэр шөнийн турш ядрал үгүй хүлээсэн
ч муур эс ирэв. Тийм боловч тос хулгайлсан түүнд их хорсож, бие, сэтгэл нь
ядарсангүй. Тэгээд дараагийн шөнө нь ч тэр мэт хүлээсэн бээр муур ирж,
байшингийн дээвэр дээрээс доош мяраан харсан бээр Даваажанцан төмөр
нуманд төмөр сум агсан түүнийг харвахаар хүлээн сууж буйг харж, маш их
айн ийн өгүүлрүүн:
“Эрхт эзэн Даваажанцан чи бээр
Энэ мэт сумаа онилох хэрэггүй.
Энэ биед минь туссан, эс туссан ч
Эрлэгийн элч энэ сумнаас айхгүй би.
Үүнээс хойш харин чиний гэрт
Үйлт би оггоос үл ирмүй.
Чиний үнээний цагаан тосыг
Цадталаа идсэн ч би ханахгүй.
Харин чиний хөрш нэгэн эмгэнийд
Хайнагийн шим төгс шар тос буй
Идэмхий би түүнийг идэхээр одмуй.
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Эмгэн хэрвээ түүнийг мэдсэн ч
Элдвээр жаахан хараахаас бус
Хэцүүрч намайг хорлохгүй тул
Хэзээ ч түүнээс үл аймуи’
хэмээж, шадар ойрын хөрш нэгэн эмгэнд сайн сүүтэй нэгэн хайнагийн
тосыг өдөр бүр нэгэн сэвэгт агуулах тул түүнээс нь хулгайлж идсээр байв.
Тэр үед эмгэн бээр: “Энэ муу муур миний тосыг хулгайлж идэх тул түүнийг
барьж, таягаараа цохьсу!” хэмээн бодохоос бус бодитойяа гараар барьж,
хорлон эс үйлдсэн тул тэр муур туршлага олоод, шөнө бүр хулгайлж,
хайнагаас сайн тос гарсан ч эмгэн өөрөө эдлэх шалтгаан үл гарвай.
Гэрийн эзэн Даваажанцан нь анх нэг, хоёр удаа мууранд тосоо
хулгайлуулсан ч муурыг алахаар төмөр нуманд төмөр сум агсаж, муурыг
хүлээсэн тул муур түүнээс айж, хожим нь муурын хорлол огтоос үл ирсэн
болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч насанд магадлал үгүй тул “Эдүгээ би үхнэ” хэмээн
сэтгэж, төмөр нум, төмөр сум мэт арга, билгийг жич хагацуулал үгүй номын
анхааран авлагад орогнож, үхлийг хүлээн суусан бээр үхлээр хорлол үгүй
эдүгээ үхэл бээр нөхөрлөн үйлдэж, гэгээн гэрлийн номын агаарыг олох мөн
болой.
Гэрийн эзэн Даваажанцан бээр муур тос хулгайлсан бээр өширхөн
хорсоод, төмөр нум, төмөр сум нийлүүлж, муурыг алахуй гарын авлагад
бодитой оршсон бээр хожим нь муурын хорлол үл ирсэн мэт өөрийн
сэтгэлийг Даваажанцан мэт үүгээр тос мэтийн чөлөө учралын сайн
шүтээнийг муур мэт үхлийн эзнээр түргэн эвдэхийг мэдэж, төмөр сум мэтийн
хоосон чанарыг оносон үзэл ба төмөр нум мэтийн бодийн сэтгэлийг хослон
барилдуулсан бясалгал номын анхааран авлагад орогнох нэгнийг үйлдвээс,
Итгэл Майдар бээр:
“Өтлөх, өвдөх, үхэхийн зовлонг
Үндэснээс нь тэвч хутагт аа!"
хэмээн зарлигласан мэт хойшид үхэхийн мөрийг эдлэсэн бээр үхэхийн
зовлонг үл гарах амуй. Хөрш гэрийн эмгэн бээр шамдлаар бүтээсэн сайн
тосыг муур үгүйрүүлж буйг мэдсэн ч “Энэ муу муур миний тосыг хулгайлж
байна" хэмээхүй хараалыг өчүүхэн төдий талбиснаас бус өөрийг хорлогч
муурыг алахуй аргын авлагад бодитой үл оршсон бээр цаг бүхнээ мууранд
хорлогдож гутсан мэт өмнө олон галбад хичээлээр бүтээсэн чөлөө учралын
энэ сайн шүтээн энэ ямагт өнөд үл оршин түргэнээ үхэхийн ёсыг санаж,
бодитой гарын авлага номын анхааран авлагад оршихуй нэгэн үгүй болбоос
үгээр үхэл, мөнх бус мөн хэмээсэн төдийгөөр үл туслах мөний тул
“Судар"-аас:
Хэн хүмүүн бээр ном бүхэн шүтэн барилдлагатай
Хэв хэзээд биегүйн чанартай мөнх бусын зовлонг онож
Хэцүү тэр хүлгийг машид сайтар таслан огтолж
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Гэтэлгэгч ялгуусны шашны үйлд орж тойн бол!”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, энэ насны хотол чуулган бүхнийг өвс,
ус мэт огоороод, аглагт дөрвөн хувийн ёогад хичээн үйлдэх болой.
Жич бас насанд магадлал үгүйн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг
санах нь үлгэрлэвээс,

§ 167. Содномзин хэмээгч хаан инжирийн модоор үлгэрлэж, мөнх
бусыг бясалган дээд хутгийг олсон нь
Эрт Догчой (1од сбоз) хэмээх нутагт Содномзин (Ьзос! п а тз ’с!21п)
хэмээгч нэгэн хаан байжээ. Хаан төрийн үйлээр сэтгэл нь гансраад, хаан
төрийг тэвчиж, гагцаар нэгэн аглаг ой шугуйд бясалгалд одсон бээр увдис их
үгүин шалтгаан нөхцлөөр хэдий чинээ бясалгасан ч аньсанд үл одсон бээр
онол алин ч үл төржүхүй.
Тэр ч үхэх магадлал үгүйг эс санасны эрхээр болбой. Тэгээд нэгэн
удаа тэнгэрт нисч явсан нэгэн жигүүртэн түүний сууж буй газрын шадар ойр
нягрода мод270-ны нэгэн хөрөнгийг хаяжээ. Түүнийг хур дэвтээж түүнээс
нэгэн сүеэ гарав. Тэгээд тэр өдөр бүр арвижин одож, нэгэн жил болоход
мөчир гишүүн нь огоот төгсч, өргөнөөрөө нэг бээр орчим болвой. Түүнээ хаан
их онц гайхамшигтай болжээ. Тэгээд дараа жил нь тэр модноо хотол чуулган
болсон үр гарсан бээр тэднийг эдлэсэн бээр тэр модны үр жимс их сайн
болсны хүчээр хаан бээр ч модны үрд тачааж, дияаны тотгор болжухуй.
Тэгээд гурван жил болохуйд тэр модны гишүүн мөчир ихэд дэлгэрсэн
бээр үндэс нь түшин эс чадаж, эмбрэн унаад, гишүү мөчрүүд нь арван зүгт
бутран одвой. Тэр цагт хааны таалалд: "Энэ модон өмнө тэнгэрээр нисч
явсан шувуу үрийг нь орхиж, хур лугаа тохиож, өдөр бүр их болон дэлгэрч,
навч, жимс нь хотол чуулган болж, би хийгээд олон шувууд бээр эдлэсэн ч
үл барагдах мэт болжухуй. Чингээд 3 жилийн дотор өтлөн хөгширч чөлөө
үгүйеэ үндэс ёзоор нь биеэ эс даан эмбэрч, салаа гишүү бүгд нь хуваагдан
салж, арван зүгт тархан бутарвай.
Түүнчлэн би ч урьд эхийн хэвлийгээс нярайлах цагт тохой төдийхнөөс
их үгүй нялх балчир амьтан байсан ч эдүгээ дөрвөн тохой болсон ч нэг, хоёр
хоногоор бие минь өтөлж, насаа ч энэ мэтээр барах мөн буй. Нягрода мод ч
ихэд өтөлж, чөлөө үгүй гэнэт эмбэрч хатсан мэт би ч насны үлвэр тэр төдий
суух шалтгаан үгүй эдүгээ өөрөө гэнэт үхэх үгүйн магадлал хаана ч үгүй”
хэмээн сэтгэж, хэзээ үхэх магадлал үгүйн үүднээс үхэл мөнх бус эснэв.
Тэр даруйд модны сайн жимсийг эдлэхээ орхиод, дияаны бяцхан гэрт
сууж, бясалган зохиосон бээр 25 жилийн турш нэгэн мөчин ёогад орогносон
бээр үснэр дээр нь шувуу, хулгана тэргүүтэн бээр үүрээ ч засвай. Тэгээд
нэгэн цагт тэр хааны агь Доёд (боп уоб ) хэмээгч дэгжлийн цаг271-т тэр ой
271 Тө: зЫпд пакгоёЬа. Нягрода мод нь инжирийн мод хэмээх Галбарваасан мод
Тө: 505 ка’| биз. Дэгжлийн цаг нь хавар зуны зааг, дулаан цаг
ю 321 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

шугуйд сэтгэл сэргээхээр ирсэн бээр олон гөрөөс, шувууд орогносон, элдэв
цэцэгтэй, зүг бүхнээ анхилам сайхан үнэр басгасан нэгэн балар шугуйд
хүрчүхүй.
Тэр цагт хаан Доёдын таалалд: “Энэ оронд тэнгэр буюу их хүчит арш
алин ч болсон орогнож буй нь эргэлзээгүй” хэмээн сэтгэж, элдвээр чалчихуй
дуун тэргүүтнийг тэвчээд, цааш одохуйд хаан Содномзингийн дияаны бяцхан
байшинг үзэн, “Тэнд нэгэн их арш богд сууж буй амуй" хэмээн сэтгэж, гүйн
очоод харсан бээр эцэг хаан нь самадид 25 жилийн туршид нэгэн мөчийн
ёогад суун бүхийг харж, онц гайхамшиг үүсч, мөргөл үйлдэн, олонтаа
залбирчухуй. Тийм боловч эцэг хаан мөн хэмээн эс мэджүхүй.
Тэгээд эцэг хаан бээр ч агь залбирал талбисаныг илт мэдлээрээ
айлдаж, бясалгалаас босоод, хаанд: “Хөвгүүн Доёд бие тань амгалан уу?"
хэмээн зарлиглахад, агь бээр ч “Эцэг хааныгаа мөн байна” хэмээн мэдэж.
нэг мөч хэртэй муужран унажухуй. Чингээд дахин сэргэж, эцэг хааныхаа
өлмийд тулан мөргөж, хаан төрийг тэвчээд, энд өөд болон морилсон
тэргүүтэн хийгээд эдүгээ тааллын үндсэнд эрдэм эснэсэн ёс тэргүүтнийг нь
айлтгасан бээр эцэг хаан нь ч “Өмнөх мэт аглагт өөд болон морилсон ч хэсэг
зуур бясалгасан бээр үндсэнд нь эрдэм алин ч үл төрөөд, нэгэн цагт
огторгуйгаар нисч явсан шувуу инжирийн модны өчүүхэн хөрөнгийг хаясан нь
чийг лүгээ тохиож, сүеэ гарсан ба зэргэмжээр их болоод эмбэрч хатсан бээр
түүнд шүтэж, өөрөө ч хэзээ үхэх нь магадлал үгүй бээр эдүгээ өөрөө түргэн
үхнэ хэмээн сэтгэж, модны жимсийг идэхээ орхиод, бясалгасан бээр 25
жилийн турш гагц самадийн зоригдохуунд орогносон болой” хэмээн
зарлиглахад агь нь маш их онц гайхамшиг төрөөд, жич бас мөргөж,
“Дагуулан эзэлтүгэй!” хэмээн айлтгажээ.
Эцэг хаан нь ч:
“Ийн хуран үүдсэн ном бүхэн бүгд ч
Инжирийн модон мэт түргэнээ эврэхийн жамтай.
Алин иймийн тулд мөнх бусын ёсыг
Ачлалд багшид шүтэн нирвааныг бүтээн үйлдтүгэй!"
хэмээн зарлиглав. Агь бээр ч “Аглагт мөнх бусыг бясалгах хэрэгтэи’
хэмээн мэдэж, хаан төрийг тэвчээд тэр ой шугуйд эцэг ламыгаа шүтэж, мөнх
бусыг бясалган зохиосноор эцэст нь хослон орохыг олжухуй хэмээн
алдаршвай.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Бясалгалын дуун эгшиг (пуатз тдиг)”-ээс:
“Энэ насан мөнх бус нь жаргахуй наран мэт
Эд таваар мөнх бус нь өвсний үзүүрийн шүүдэр мэт
Яруу алдрын цуурай ч хоосон хөндийн салхины дуун мэт
Ер нь идэрийн цог заль ч намрын адгийн цэцэг мэт"
хэмээн зарлигласан мэт өөр, бусдын бие, эдэлбэр бүхэн мөнх бус
хэмээн номлосон зарим нэгэн ловонгийн айлдвар ямагтаас мэдэж, хэзээ
үхэх нь магадлал үгүй үхлийг даган дурдаад, сонсох, санахуй төдийхнөөр
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ханал үгүй өдөржин, шөнөжин бясалгаснаар анхааран авч, ямар мэт үхсэн ч
ухэхэдядахдаа барилдлагын мөрийн тэсвэрийг олох нэгэн хэрэгтэй буй тул
“Жич нийт хийгээд ялгамжтай орчлонгийн
Жигшүүрт муу үүрийн ахуй ёс бүхнийг ухаж
Жийргэмшиж оюуны угаас номын зүг хандахуй
Жинхэнэ номын мөрд одохыг адистидлан хайрлатугай!”
хэмээн зарлигласан мэт өөрөө ч насад энэ мэтийн ёсны анхааран
авлагад хичээх ба өөрийн язгуурын лам тэргүүтэн ялгамжтай оронтон
нугуудад ч энэ ёс мэт бүтээхэд залбирал талбих хэрэгтэй мөн болой.
Жич хэзээ үхэх магадлал үгуйг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 168. Хүдрийн заар уугиулан хорт могойн аюулыг буцаах мэт
үхэл, мөнх бусыг бясалгах хэрэгтэй нь
Энэтхэгийн нутгийн хязгаар нутгуудад хорт могой их олон буй тул гэрт
орж ирэн хорлол үйлдэх буй. Алин гэрийн хананы өнцөгг сарлагийн сүүлний
үсээр хүдрийн заарыг цавддаг буй. Тэр мэт үйлдвээс бяцхан хорт могой
нугууд буцдаг ба их том хорт могойг тэр төдийхнөөр буцаан үл чадах тул
хэрэмний дөрвөн өнцөгт гал талбиад үнс бүхий цогны дээр хүдрийн заар
талбиж, хорт могой ирж буй эсэхийг өдөр, шөнө бүхнээ харуулдан үйлдээд,
хорт могой хэзээ ирэн илтэд гэрийн зүг хандваас тэр хорт могойн хор нь маш
хурц бөгөөд урин ихтэй агаад биеийн хүч нь ч их, баатар ид нь ч маш их
мөний тул бусад аргаар буцан үл чадах тул өмнө номлосон галд хүдрийн
заар түлсэн утаа их хүчтэй хурц тул тэр даруйд хорт могой хорлол үйлдэл
үгүй түргэн зулж оддог болой. Хэрвээ шөнө харуул унтаж, харуулдан эс
үйлдвээс хорт могой хэрэмний өнцгөөр авиран гэрт орж, хорт уураараа
гэрийн хүмүүн бүгдийг хордуулан алж идэх тул цаг бүхнээ хорт могойг
буцаах үнэрийг найруулан, алмайрал үгүй оршиж, харуул үйлдээд, өөр
хийгээд бусад олны амийг авран үйлдэх мөн амуй. Тэр ч хэрэмний өнцөг
хийгээд олон нүхэнд хорт могойн хорлол их тул хэрэм зонхи нь өнцөггүй
бөөрөнхий үрэл мэт байдаг бөгөөд цонх, сэхээвчнээс бусад газар тухайлбал
хаалга тэргүүтэнд нүх их үгүй болой. Хэрвээ хаан мэтийн их баялагтан
НУГУУД дөрвөн өнцөгт байшин олныг барьдаг ч насад өнцөг бүрд дээр
номлосон тэр мэт харуул үгүй болбоос хорт могой бээр гутаан үйлдэх болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч магадлал үгүй мөний тул насад “Хорт могой
мэтийн үхлийн эзэн надад ирнэ” хэмээн сэтгэж, хүдрийн заарын найруулга
мэт дээдийн номын анхааран авлагад дөрвөн мөчид оршоод өөр хийгээд
бусад хөгшин эх амьтан бүхний гэтлэхийн амийг тэжээх хэрэгтэй мөн буй.
Тэр ч гэрийн ханын өнцөг хийгээд олон нүхэнд хорт могойн хорлол олон буй
мэт энэ насны дуршлын өнцөг ба ертөнцийн найман номны олон нүхнүүдэд
гэнэтийн үхлийн хорлол олон буй тул энэ насны үйл, үйлдвэр бүхнийг
зургийн зул мэт зүрхэн огт үгүйн тул бүхлээр нь орхих бөлгөө.
“Судар”-аас:
ьо 323
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"Ертөнцийн амгаланг зуун галав эдэлсэн ч
Ер жич урван зовлонгийн цогц болмуй.
Ай иймийн тулд цуврал үгүй элбэг амгаланг
Амгаланаа ажирсан272-ны зарлигаас амсан үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт үзүүлэгч Чадагчийн эрхтээс гурван ач төгс
язгуурын лам хүртэл гэгээнээс гэгээнд, сонороос сонорт дамжин
залгамжилсан дөрвөн эрдэм төгс увдис боть мөрийн зэргэмжид анхааран
авлагыг төвлөрүүлэн үйлдэх мөн болой.
Жич бас насан магадлал үгүйн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг
санах нь үлгэрлэвээс,

§ 169. Нэгэн залхуу хүмүүн мянган алтан зоосоо гавар
болгосноос уршиглаж, архдын хутаг олсон нь
Эрт шунал их, билиг бага, их залхуу нэгэн хүмүүнд 1000 алтан зоос
байжээ. Тэрээр “Худалдаа хийж ашиг хонжвор олъё!" хэмээн сэтгэж, гэрийн
эзэн Лодор (Ыо баг) хэмээгч нэгэн нөхөр буй түүнтэй зөвлөлдөхөд гэрийн
эзэн нөхөр бээр: “Өнөө маргааш бүх нутаг оронд гавар их чухаг хомс ба үнэ
нь ч их тул нөхөр чи энэ 1000 алтан зоосоороо эмийн гавар аваад,
Вайшали273 балгаст зарж хувилгаваас жич бас 10000 алтан зоос болмуй”
хэмээв.
Тэр үед гавар чухаг бөгөөд үнэ нь ч их тул тэр бээр ч: “Тэр мэт
үйлдвээс сайн” хэмээн мэдээд, алтан зоосоороо их гавар бүтээж их гавар
олоод, гэртээ талбисан бээр гэрийн гадна, дотно бүхнээр гаврын сэнгэнэсэн
сайхан үнэр түгжээ. Түүний гэр ч хот балгасын олон хүмүүн бядсан нэгэн
гудамжинд буй тул хүмүүн бүхэн гэрийн эзэн Гаваа (бда’ Ьа)-д гаврын сан
буй хэмээн алдаршиж, сэтгэлийн ерөөл үйлдэв. Тэр ч их шуналтай бөгөөд
яруу алдарт баясдаг тул сэтгэлд нь: “Эдүгээ балгасын хүмүүс бүгдээр надад
гаврын сан буй" хэмээн алдар болсон бээр хэсэг зуур гавраа бусдаар үл
хувилган, гэртээ дэлгэн талбиваас эдүгээ үнэр нь гадна, дотно бүхнээ маш
их түгэж, алдар минь дэлгэрмүй” хэмээн сэтгэж, гэрийн зүг бүхэнд олон цонх
буйн ялууны дээр сайн бөс даавуу тавин бүх гавраа түүн дээр дэлгэн
талбижухуй.
Үнэр ч гэрийн гадна, дотно түгээмэл болсон ч салхи гарч гавар нь
тараад өдөр бүр багадан багадан оджухуй. Ер нь гаврыг нь салхинд үл
хийсэхүй хумх тэргүүтэнд хийж, агуулах хэрэгтэй буй. Тэр мэт эс үйлдвээс
гавар нь уулын чинээ их ч тархан оддог ч тэрээр тэнэг хэлгий мөний тул
гавраа тэр мэт хийх хэрэгтэйг үл мэдэн, бусдаас ч тэр мэт хийх хэрэгтэйг үл
асуусан тул нэлээд удсаны дараа түүний гаврын гуравны хоёр хувь алга
болсныг харж, гавраа тархан алга болсныг мэдсээр “Эдүгээ гавраа бусдаар
272 Тө: Ьс1е Ьаг дзЬедз. Амгаланаа ажирсан нь бурхан
273 Са: \/а 1заИ. Тө: уапдз ра сап. Вайшали нь Эртний энэтхэгийн зургаан их хот
балгадын нэгэн, хэмжээ том хийгээд их баялаг, аугаа их болсон балгас хэмээмүй.
бо
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арилжихгүй болбоос тархан алга болох нь тийм боловч хэсэг зуур тавибаас
харшлал үгүй” хэмээн сэтгэж, хэсэг зуур бусдаар хувилгал үгүй тавьсан бээр
үлдсэн гавар нугууд өдөр бүр салхинд их, ихээр тархан хийсч, эцэст нь нэг ч
үгүй болон дуусжухуй.
Тэгээд нэгэн удаа гэрийн эзэн Гаваа бээр: “Эдүгээ гавраа бусдад эс
хувилгаваас барагдах болно” хэмээн сэтгэж, гавар буй байшиндаа хүртэл нэг
ч үгүй болж огоот тархан алга болж, үнэр төдийхнөөс бус юу ч үгүй болсон
бээр ихэд гэмшиж, “Өмнө надад 1000 алтан зоос байсан билээ. Бүгдээр нь
гавар худалдан авч, эдүгээ алтан зоос хийгээд гавар хоёул үгүй энэ мэт
болсон нь гэрийн эзэн нөхөр Лодор бээр намайг хуурснаас болсон мөний тул
түүний дэргэд очиж, нэг бол 1000 алтан зоос, нэг бол энэ мэт их гавар аль
нэгнийг нь авах хэрэгтэй” хэмээж, хэрэлдэхээр одон явтал огторгуйд нэгэн
шарвааг рид хувилганаар нисэн буйг харж, түүнд ихэд сонин гайхамшиг
төрөөд, түүнд: “Хутагт та хаашаа одном? Түр зуур миний дэргэд буун
зохиотугай!” хэмээн айлтгавай.
Хутагт бээр ч “Тус болно” хэмээн сэтгэж, доош газарт буугаад, түүний
дэргэд оршвой. Тэр хүмүүн бээр хутагтад: “Чи энэ мэтийн рид хувилгааныг
олсон нь юунаас болов оо?" хэмээн сурав. Хутагт бээр: “Би энэ мэтийг олсон
нь үхэхийг даган дурдснаас болов” хэмээн зарлиглахад, тэр бээр: “Тийм
болбоос үхэхийг даган дурдахуй хэмээх ямар мэт юм байдаг вэ?” хэмээн
асуув. Хутагтад илт мэдэл буй тул “Түүний гавар барагдсан лугаа таацуулан
мөнх бусыг номлоё!” хэмээн таалаад, түүнд ийн өгүүлрүүн: “Үхэхийг даган
дурдахуй хэмээх нь үлгэрлэвээс чиний яриаг даган дурдваас сав баглаа үгүй
сайн гаврыг зүг бүхнээс салхи үлээсэн газарт дэлгэн тавибаас салхины
хүчээр өдөр бүр гавар өчүүхэн төдий тархан барагдаад, эцэст нь гавар бүгд
тархан алга болсон мэт бид нарын нас ч жил, сар, хоног хийгээд цаг, агшин
нэгнээ өмнө, хойно тэргүүтнээр барагдаж, түргэн үхэхийг мэдэж, номын
рашааныг хайн үйлдэхүй нэгнийг хэлдэг” хэмээн зарлигласан бээр тэр ч
өмнө нь гавар тэр мэт барагдахыг мэдсэн хийгээд хутагт ч илт мэдлээр ямар
мэтийг болгоож, тэр мэт эдүгээгийн нас ч барагдан, түргэн үхэхийн ёсноос
эхлэн туурвиад, мөнх бусын номыг аугаа ихэд зарлигласан бээр түүнд
үлгэрийн үүднээс анхааран авахыг амсуулснаар үл барам хутагтын рид
хувилгаан хийгээд илт мэдэлд маш их сүсэглэсэн бээр түүний адистидын
хүчээр тэр хүмүүний сэтгэлийн үндсэнд “Жич бас гавар салхиар таран
барагдсанчлан өөрийн нас ч өтөлжж түргэн үхмүй” хэмээн сэтгэгдэж, мөнх
бус төрсөн бээр нөхөр гэрийн эзэн Лодор лугаа тэмцэлдэхээ орхиод, тэр
шарвааг лугаа хамт аглаг ой шугуйд очиж, бясалгасан бээр шарваагийн
бодийг илтэд олвой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч Итгэл Адиша бээр:
“Энэ нас урт, ахар нь мэдэгдэхүүний дүр олон
Эдүгээ насны хэмжилийг ч ямар төдийг мэдэхгүйн тулд
Хан галууд их билгээр уснаас сүү авах мэтчилэн
Харин өөрийн хүслийг анхааран авч үйлдтүгэй!"
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хэмээн зарлигласан эдүгээ цагийн төрөлхтний насны хэмжил их
ахархнаар үл барам тэр хүртэл ч гадна өвчний олон шалтгаанаар гэнэт үхэх
ямагтад үзэгдэх мөний тул “Өвгөрөн одмуй” хэмээн сэтгэх агаараар өнөд
залхуурлыг үл үйлдэн, эдүгээ ямагтад “Үхнэ” хэмээн сэтгэж, хэзээ үхэх
магадлал үгүйг зүрхэндээ хадаж, дээдийн номыг үндэс лүгээ нийлүүлэн
анхааран авах хэрэгтэй мөн буй. Эдүгээ бид орь залуучууд нь “Бяруу
болоогүй байж бухын баадгаар баах"274 мэт ер эдүгээ насан бага бээр: “Ном
үйлдэхийн үес үгүй хэрвээ үйлдсэн ч сонсох, санах, сургууль хийх
төдийхнөөс бус аглагт бясалгаснаар анхааран авахын цаг бус” хэмээж,
номыг анхааран авч эс үйлдэх хэрэгтэй.
Жич бас өтлөхийн цагт: “Бид нар өтөлсөн бээр арвис тарни ахархан,
ахархныг урин тоолохоос бус аглагт бясалгасан бээр анхааран авлага үл
ирнэ. Ном нь насан бага мах, цусан дэлгэр үед үйлдэх хэрэгтэй” хэмээж,
номыг анхааран үл авдаг мөний тул тэр бүхэн нь хэзээ үхэх магадлал үгүй
үүнийг үл санаснаас уршигласан мөний тул “Бясалгалын дуун эгшиг”-ээс:
“Гишүү навч зуунтаа дэлгэрсэн галбарваасан модонд
Гайхамшигтай жимс боловсрон цогцлон овоормуй.
Ганирч цагийн эрхээр илжрэн газарт эмбэрьюү.
Гагцхүү энэ ч мөнх бусын дуртлыг өдөөюү"
хэмээн зарлигласан мэт бүгд хөгшин, залуу гэлтгүй эцэст нь үхэх
хэрэгтэйгээр үл барам настай нь урьтаж, залуу нь сүүлдэж үхэхийн магадлал
аль ч үгүй мөний тул хөгшин, залуу бүгдээр “Хэзээ үхэх нь магадлал үгүй"
хэмээн сэтгэж, энэ насан лугаа нийлүүлэл үгүй буяны ариун барилдлага
нэгнээ эдүгээгээс шамдах зохистой болой.
(2Ь2а1а2Ь2) Хоёрдугаарт, Үхэхийн нөхцөл шалтгаан олон ба
амьдрахын шалтгаан цөөн бээр хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах
хэрэгтэй нь:
Үлгэрлэвээс,

§ 170. Хортой сархад ууж, хаан хатан сэлт олон хүмүүн гэнэт үхэн
гутахад, тэнгэр рид хувилгаан үзүүлж, үхлийн жам ёсыг
ухааруулсан нь
Эрт Гүндэн (кип бопд) хэмээх нутагт их баян бөгөөд түшмэл тэргүүтэн
маш олон нөхөдтэй их хаан Баасан (бра’ Ьгапд) хэмээгч нэгэнд 16 сүүдэртэй,
үзэсгэлэнтэй ба хараад ханамгүй Даваа-Осор (21а Ьа ’ос! гег) хэмээгч нэгэн
агь буй бөлгөө.
Эцэг хаан Баасан бээр Равдан хэмээх нутгийн Одвор (’ос! Ъаг) хэмээгч
хааны ноёхон Нямзин (лу! т а 'б гт) -г хатан болгохуй өндгөн сүй талбиад,
Тө: Ье из тЬ го 'дгоз 'дутд ра ггн пдз. Тугал бээр хайнагийн явдлаар яамархах
зохисгүй нь монголчуудын “Бяруу болоогүй байж бухын баадгаар баах” гэдэгтэй утга
дүйнэ.
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агиа хаан төрд эрхшээлгэн суулгахыг хүсч, агь Даваа-Осороосоо тэр мэт
болох эсэх талаар асуужээ. Агь бээр: “Аав минь та намайг хаан болгон
өргөмжлөх аваас хаан Одворын ноёхон Нямзинг минийхатан болговоос
сайн” хэмээв. Эцэг хаан бээр ноёхныг гуйлгахаар 500 түшмэл лүгээ сэлтийг
хаан Одворын дэргэд илгээвэй. Тэр хаан ч охиноо өгөхөөр амлажээ.
Тэгээд бэр буулгах цаг болоход Нямзин 300 нөхөд сэлтээр
хүрээлүүлэн, хан хөвгүүн Даваа-Осор хатны онц гайхамшигтай олон чимэг
лүгээ сэлт Гүндэн нутгийн хаан Баасангийн орд харшид угтан тосч жагссаны
голд хан хөвгүүн Даваа-Осор хийгээд хатан Нямзин хоёрын ширээг бэлтгэв.
Баруун этгээдэд хаан Баасан нөхөд сэлт хийгээд зүүн этгээдэд хаан Одвор
нөхөд сэлтийн ширээ тэргүүтнийг ч бэлтгэв. Орд харшид хатан нөхөд сэлт
ирэнгүүт тус тусын суух ширээнд суугаад, өлзий хутгийн сайн чимгээр
бэлгэдсэн савнуудад амт, шим төгс олон зүйл сайн идээг бэлтгэн урин залж,
хан хөвгүүн Даваа-Осор ба хатан Нямзин хоёрт бусад өчүүхэн хаад хийгээд
харлаг албатууд бээр мянган тоот сайн бэлэг сэлтийг өргөвэй.
Түүний дараа бүгдээр өөр өөрийн ширээнээ суугаад баяр хуримын
цогийг эдлэвэй. Хан хөвгүүн Даваа-Осор ба хатан Нямзин хоёр бээр
хэмжээлшгүй үнэтэй олон зүйл их эрдэнээр бидэрлэн чимсэн их эрдэнийн
сайн аягыг гартаа бариад усан үзэмний архийг зооглон хүртвэй. Тэр үед
дорно зүгийн цонхноос нарны гэрэл үзэмний архинд туссан бээр түүний
шалтгаанаар хоёул үйлийн эрхээр нэгэн цагт дээдийн гэм гараад гэнэт
үхвэй. Хан хөвгүүн Даваа-Осорын эцэг, эх хоёр хийгээд хатан Нямзингийн
эцэг гурвуул өөр өөрийн агь, ноёхны гаслангаар цусан хий хямарч; тус, тусын
ширээн дээрээ үхэв. Тэр цагт өчүүхэн хаад хийгээд түшмэд тэргүүтэн харлаг
албат бүгд ч гаслангаар энэлж, нулимсаа хур мэт буулган үйлджүхүй. Тэр
цагт тэр орд харшид хааны овог язгуурын дамжпагыг сахисан, бодид
сэтгэлийг үүсгэсэн цагаан зүгийн нэгэн тэнгэр байдаг буй.
Түүний сэтгэлд: “Эдүгээ энэ орд харшид орогногч төрөлхтөн бүхэн
хаан эцэг, агь тэргүүтэн тавуул нэгэн цагт гэнэт үхсэн гаслангаар нэрмэгдсэн
тул би бээр эдний гасланг арилгаж, амгаланаа зохиосугай!” хэмээн сэтгэж,
орд харшны дээр бүгдээр харахуй газар 5 зүйл солонгон гэрийн төвд бүгдээр
хараад ханаш үгүй нэгэн тэнгэрийн хөвгүүний дүрийг үзүүлэн, ийн өгүүлрүүн:
“Энд хурсан төгс оюут төрөлхтөн бүгд ээ!
Эрхэм хаан, агь сэлт тэргүүтэн бээр
Эгнэгт мөнх бусын цагаар үхэхүйд
Энэ мэт юунд гаслан зохионо вэ?!
Төрсөн төдийхөн ямагтаас эвдрэх нь
Түгээмэл хуран үүдсний жам ёсон буй.
Түүний тулд үхэхийг сайтар санаж
Түргэнээ бурхны номыг эдүгээгээс үзтүгэй!
Лагшин найргаар чимэглэсэн залуу би
Лавтайяа бүхний сэтгэлийн үзмэрт үзэсгэлэн ч
Хоёр, гуравхан агшнаа ч үл оршмуй.
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Хорвоогийн мөнх бусын ловон болон зохиосугай!”
хэмээж, солонго мэт замхран оджухуй.
Чингээд бүгдээр тэнгэрийн хөвгүүний увдис нугуудыг сэтгэж, анх их
түшмэл Лодойдаваа (Ыо дгоз г1а Ьа)-гийн сэтгэлийн үндсэнд засвар үгүй
мөнх бус төрж, тэдгээр нь өчүүхэн хаад хийгээд бусад нөхөд сэлтийн
үндсэнд мөнх бус төрсөн бээр бүгдээр гэрээс гэргүй болон тойн болоод
аглагт бясалгаснаар Гүндэн нутгийн газрын хуваарь бүхнээ архад бээр огоот
дүүрсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Эрдэнийн эрих" -ээс:
"Үхэхийн шалтгаан нөхцөл олон бөгөөд
Үнэхээр амьдын шалтгаан цөөхөн буй.
Үзэгдэгч бүхэн ч үхэхүйн тулд
Үүгээр жишин насад номыг зохиотугай!”

- 275 , сэтгэл

хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ олсон энэ шүтээнд сэтгэлтэи
үгүй2
276-н хорлол хөнөөлийн зүйл маш олон буй.
5
7

Дээр номлосон мэт хаан эцэг, агь мэт шамдлаар тустай арганд шүтсэн
нүгүүд ч хорлолын шалтгаанд одож, амиа булаагдан үйлдэх мөний тулд
эдүгээ насан бага, бага; бат, бат; амгалан, амгалангийн гоомой үзэгдэл ч
өнөө маргааш суухын бат сэтгэл үүсгэхүй шалтгаан хумхын тоосны төдий ч
үгүй тул эдүгээ өөрөө түргэн эвдрэхийн ёсыг мэдэж, энэ насны батат байх
аргыг тэвчээд, үлдсэн насны хэмжил хэдий буйн хооронд аглаг ямагтыг
шүтэж, дээр үгүй нирвааны бодийг бүтээх хэрэгтэй мөн болой.
Тэр мэтийн нирвааныг бүтээхүйд ч урьдчилан магадтайяа энэ насыг
оюунаар орхих хэрэгтэй. Энэ насыг оюунаар орхихуйд ч жич урьдчилан хэзээ
үхэх магадлал үгүйг санаж, бэлгэ тэмдэг төгссөн мөнх бус нэгнийг үндсэндээ
эс төрүүлбээс энэ насыг бусад арга алины үүднээс ч оюунаар орхиж үл
чадах мөний тулд болой.
“Ер төрсний эцэст үхэх нь магадтай
Ерөөсөө тэр ч өнөд байх нотгүй
Ертөнцийн найман ном үйлээр юу үйлдсэн ч
Ёсчлон оюундаа таацуулах зохистой
Ерөөсөө мартаж үл болохуй зүрхний үг ээ!”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, гурван хөлгөний эрдэм даяар гарахын
орон хэзээ үхэх нь магадлал үгүйг бясалгахыг хэзээ ч ханал үгүйеэ
үйлдтүгэй!
Жич бас үхэх шалтгаан олон ба амьдрах шалтгаан цөөхний үүднээс
хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах нь үлгэрлэвээс,
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§ 171. Нэгэн гэрийн эзэн үхлийн эзэн адтай элдэв муу үгээр
харьцан үхсэн ба хүүхдүүд нь түүгээр жишин нэгэн архадаас
увдис сонсож, дээд хутаг олсон нь
Эрт Нян-Ёд277 хот балгаст Хаалаа (Ма 1а) хэмээгч нэгэн баян гэрийн
эзэнд эгч, дүү гурван эхнэр буй. Сэтгэлд зохистой 25 хөвгүүн ч буй. Нэгэн
удаа балгаст Доржцэрмаа (гбо це ЧзНег т а гбо це ЧзМег та)-н хатуу хүчтэй
нэгэн хижиг өвчин гарч, олон хүмүүн үхжүхүй. Гэрийн эзэн эхнэр, хүүхдүүд ч
үхлээс айгаад, эд сахигч олон боолыг талбиж, нэгэн хэсэг өвчнөөс зугтан өөр
нутагт эхнэр, хүүхэд бүгдээр сайн эд, эдэлбэрээ авч оджухуй.
Хот балгасаас гадагш гаран одоход нигууран дээрээ шунхан бинт
талбисан, эцэж туран хатангиршсан нэгэн хүмүүн лүгээ харгалдав. Тэр
хүмүүн бээр гэрийн эзэн нөхөд сэлтээс: “Хаашаа явж байна?” хэмээн асуув.
Гэрийн эзэн бээр тэр хүмүүнд: “Өнөө маргааш Нян-Ёдод үл болохуй хорт бүд
Доржцэрмаагийн хатуу хижиг өвчин гаргаж, бүх төрөлхтөн үхсэн тул бид эх
хөвгүүд ч “Тэр муу бүд амийг булаана хэмээн сэжиглэж, амиа аврахаар өөр
нутагт нэг хэсэг суухаар явж буй” хэмээв.
Тэр хүмүүн бээр мишэлзэж, гэрийн эзэнд: “Чиний хэлсэнчлэн өмнө нь
Нян-Ёдод Доржцэрмаагийн өвчнөөр олон амьтныг алсан ч эдүгээ тэр өвчин
тасран одно” хэмээн өнөө шөнийн зүүдэнд орж, “Тэр өвчний эзэн бээр бусад
нутагт хижиг өвчин тараахаар одлоо" хэмээн зүүдлэв хэмээв. Гэрийн эзэн
бээр: “Муу хүмүүн чиний зүүд хаанаас үнэн байх билээ! Бид эх, хөвгүүдийн
амийг тэр муу үхлийн эзэнд өгөх нь үү?!" хэмээж, тэр хүмүүнийг аль муугаар
хараан зүхэв. Тэр хүмүүн бээр гэрийн эзэнд: “Чи тэгж бүү өгүүл! Над мэтийн
муу хүмүүн ч амины тус, хорлол тогтоох буй” хэмээв. Гэрийн эзэн бээр: “Би
Нян-Ёдын дотор их баялаг ихтэй, сайд хүмүүн мөний тул чиний мэтийн
ойлгомжгүй нүгүүд бээр аминд тус, хорлол хийж хаанаас чадах! Тийм
болохоор чи энэ олон үгээ идтүгэй!” хэмээж, их муухай үнэрт унгас талбисан
бээр эх хөвгүүд хийгээд боол тэргүүтэн инээд алдацгаав. Тэгээд тэр хүмүүн
бээр би Нян-Ёдод суух цагаас чамд тэр ач, хорлол үйлдэж чадах ч чиний
хөвгүүд орчлонгийн доодос мөний тул тус, хорлол тавил үгүй тэгш талбисан
буй. Чи эдүгээ үхлээс айж байваас үл үхэхүй газрын эрэн одсон ч чиний энэ
муу явдал ёсон бээр амьд байх нөхцлийг ч үхэхүй нөхцөлд одуулах адил
болно” хэмээжүхүй. Гэрийн эзний сэтгэлд: “Энэ хүмүүн ч эсбөгөөс нэгэн хаан
санааг сорихын тулд ирсэн буюу эсбөгөөс нэг арга, баширтан хулгайч юм
болов уу?Г хэмээн сэтгэж, өмнө нь өчүүхэн доорд үзсэндээ гэмшээд, “Олныг
өгүүлэн үйлдэгч чи хаанаас ирсэн бэ?” хэмээн асуув.
Тэр хүмүүн бээр ч: “Надад ийм хүмүүн хэмээн өгүүлэх юу ч үгүй”
хэмээв. их хөвгүүн Чойсэм (сМоз зе тз) хэмээгчийн сэтгэлд: “Энэ хүмүүн
өөрөө өвчний эзэн мөн байх аа!" хэмээн сэтгэж, айгаад уйлжухуй. Гэрийн
эзэн бээр хөвгүүндээ: “Чи юу болов оо?!" хэмээхэд, хөвгүүн бээр: “Би энэ
277 Тө: тпуа п уо6. Са: ^гауазП. Н я н - ё д буюу Шравасти нь эртний энэтхэгийн зургаан
балгадын нэгэн буюу Сонсохуйяа Буй нь Сонсохуйяа нэрт арш ба Буй нэрт арш
хоёроор энэ балгасыг анханд үүдгэсний тул тийн хэмээн алдаршжээ.

ю 329 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

хүмүүнээс айгаад!” хэмээн өчихөд, тэр хүмүүн эхнэр, хүүхдүүдэд: "Та нар
надаас айх хэрэггүй! Би эцэгт чинь ач хариулах нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй!”
хэмээж, нэгэн улаан хуй салхи болж, гэрийн эзнийг гурвантаа эргэн замхарч,
тэр даруйд гэрийн эзэн Доржцэрмаагийн өвчнөөр автагдаад, бие бүхэнд нь
цөврүү гарч үхсэн бээр эхнэр, хүүхдүүд нь ч “Тэр мэт үхлээ!” хэмээн бүгдээр
орь дуу талбив. Жич өмнийн тэр хүмүүн сэтгэлд зохистой нэгэн нялх хөвгүүн
болон хувилж, тэнд хүрээд, эхнэр, хүүхдүүдэд: “Та нар айх хэрэггүй! НянЁдод очсон ч би хорлол алийг ч үл үйлдмүй. Би бээр Доржцэрмаагийн
өвчний эзэн Гаваан (дИа бЬапд) хэмээгч тэр мөн буй. Та нарын эцэг өөрийгөө
их үзэгч билиг өчүүхэн нэгэн тул гутсан буй. Эдүгээ хөвгүүд та нар эцгийгээ
гэнэт үхснээр үлгэрлэж, өөрөө ч "Тэр мэт үхнэ!" хэмээн сэтгэж, ариун
увдисыг бясалган зохиотугай! Жич үрийг олбоос намайг ч дагуулан эзлэн
зохиотугай!” хэмээж оджухуй.
Тэгээд хөвгүүд бээр тэр мэтийг магадлаад, өөрийн гэр буй газар хүрч,
хэсэг зуур эцгийнхээ гашуудлыг үйлдэх цагт тэнд нэгэн гэлэн архад тэгш
буянаар өөд болон морилов. Тэрээр айлдан мэдсээр: “Хөвгүүд та нар юуны
тулд гашуудна?” хэмээн зарлиглахад, хөвгүүд бээр эцгийнхээ үхсэн өмнийн
түүх цадигийг өгүүлэв. Хутагт бээр ийн өгүүлрүүн: “Та нарын эцэг Хаалаа
хэмээх гэрийн эзэн үхлээс айж үл үхэхүй орныг бэдрэн явсан ч хэрэггүй олон
үгээр хууртаад амьдын шалтгаан нь ч үхэхийн шалтгаан болон одож,
гэрийнхээ эдгээр их эд баялгийг орхиод, гагцаар чанад ертөнцөд одсон мөн
буй. Та нар ч тэр мэт одох хэрэггүй магадлал алин ч үгүй тул эдүгээ өөрийн
гэрээ тэвчиж, тойн болоод; аглагт амгаланг бясалган зохиотугай!” хэмээн
зарлиглав.
Тэдгээр хөвгүүд ч тэр архдын зарлиг болсончлон гэрийн хотол чуулган
болсон эд баялгийг тэвчиж, архадааэс тойн сахил залаад, увдисуудыг авч,
ах дүүс бүгдээр орогноод, аглагт бясалгасан бээр бүгдээр нирвааныг илтэд
үйлдвэй. Тэр цагт өмнийн хижиг өвчний эзэн хөвгүүн Гаваан бээр тэдгээр
хөвгүүдийг үрийг олсныг мэдэж, тэдний дэргэд одож, өмнө хэлсэнчлэн
дагуулан эзлэх соёрхлыг талбисан бээр тэдгээр архдууд ч дагуулан эзлэж;
тус тус бээр адилгүй өөр, өөр увдис зарлигласан бээр тэр ад бээр ч хутагт
НУГУУДЫН увдис лугаа даган зохилдож, суралцсан бээр жич бас дээд бодид
сэтгэл үүсгэсэн хэмээн алдаршив.
Өмний хүмүүний шунхан дуслаар бэлгэдсэн тэр нь Нян-Ёдын
Доржцэрмаагийн өвчний эзэн тэр мөн буй. Тэр ямагт Нян-Ёдод хижиг
өвчнийг талбиж, бусдад одсон бээр гэрийн эзэн Хаалаагийн амийг эс
булаасан ч гэрийн эзэн ширүүн хортой ба хэрэггүй олон үг өгүүлсэн бээр
амьдын нөхцөл ч үхэхийн нөхцөл болон одож үхсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч урт наслан орогнохуй ямагтыг хүссэн ч урт наслан
орогнохуйд тотгор олон байхаар үл барам арган мэргэн бусын эрхээр үйлнээ
үйлдсэн бүхэн ч үхлийн шалтгаан ямагтад одох мэт буй мөний тул
“Бясалгалын дуулал”- аас:
"Амьсгал чинь будан хүдэн мэт завхрахуй ойр оо!
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Амь чинь шидмэс мэт тасрахуй завдан бүхийд
Дайсан, үхлийн эзэн, яргач алахуй магадтай тул
Даруй эдүгээ номыг зүрхэн болгохыг энхрийлэн барь!
хэмээн зарлигласан мэт “Хэсэг зуур үл үхнэ” хэмээн сэтгэх эр чадлын
чөлөө буй алиныг ч үл үйлдэн, “Эдүгээ өөрөө үхмүй” хэмээн сэтгэх хойд
насыг бодохуй хатуу хүчтэй оюун хийгээд биеийг энхрийлэн эс мятрахын
агаараас сэтгэлийн зоригдохууныг бусад үйлд үл дуршихуй буяны
барилдлагын самдид усны урсгал мэт хичээн үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхэхийн нөхцөл олон ба амьдын нөхцөл цөөний үүднээс хэзээ
үхэх магадлал үгүйг санах нь, үлгэрлэвээс,

§ 172. Мэргэн эмч хэмээн алдаршсан нэгэн мунхаг хүмүүн
мөнгөнд шунаж, өөрийгөө болон бусдыг хорлосон нь
Эрт нэгэн гэрийн эзэн халуун өвчнөөр автагдаж, билиг нь долгисон,
өдөр унтахуй ямагтаар хэвтэж, шөнө нь нойр эс хүрэн, их хатуу хүчтэй
өвчнөөр нэрмэгдэн, тэр оронд эмчийн язгууртан үгүй тул “Миний өвчнийг
амарлиулагч эмч нэгэн гарваас...” хэмээж орь дуу талбин үйлдвэй. Тэгээд
гэрийн эзний эд баялаг нь их тул нөхдийнхөө нэгэн их хурдан зааныг нэгэн
хүмүүнээр унуулаад, 1000 алтан зоос өгч, нэгэн мэргэн эмчийг хайлгахаар
холын орноо илгээв. Тэгээд 10 бээр хэртэйд байх хот балгас Гамаалаа (ка
та 1а) хэмээхэд эмэнд мэргэн хэмээгдэх нэгэн мунхаг хүмүүн лүгээ
харгалджээ.
Тэр хүмүүнээс: “Энэ балгаст мэргэн эмч байдаг уу?” хэмээн асуув.
Тэрээр өгүүлрүүн: “Бусад хүмүүн үгүй. Төрөлхтнүүд намайг их мэргэн эмч
хэмээн барьдаг буй” хэмээв. Тэр элч бээр их заанаасаа бууж, тэр хүмүүнд
1000 алтан зоосоо өгч: “Миний нутагт нэгэн баялаг гэрийн эзэнд хүнд өвчин
тусч, шөнө нь нойр үгүй, билиг нь долгисон буй. Чи бээр гэрийн эзний
өвчнийг амарлиулан зохион соёрх!” хэмээн айлтгахад, тэр мунхаг нь өмнө нь
нэгэн эмчийн боол байсан болохоор эм хийхүй гарын авлагыг өчүүхэн
мэдэхээс бус өвчин шинжпэхүй ёсыг эс мэддэг ч шуналыг болилон мэдэл
үгүй бээр: “Өвчнийг эдгээнэ!” хэмээн ам авч, жаахан эм байснаа авч, заан
унаад, гэрийн эзний нутагт очвой.
Гэрийн эзэн ч дийлэнх халуун өвчин нь хүчтэй болж, хийн завсарт
хүрсэн байсан тул их баярлаж, мэргэн эмч хэмээн алдаршсан түүнээ
мөргөөд, жич бас 1000 алтан зоос өргөж,: "Би өмнө нь их хүчтэй өвчинд
нэрмэгдэж, эдүгээ өчүүхэн төдий амарлисан ч ухаан мөн амгалан бус мөний
тул эмийн хаан та бээр намайг өвчнөөс минь түргэн гэтэлгэн зохиохыг
айлтгая!” хэмээв.
Тэрээр ч: “Болно оо!” хэмээн ам алдвай. Тэгээд судас, усыг нь
шинжилсэн бээр алиныг эс мэдсэн ч мэдсэн мэт үйлдэж, нэгэн эмийг өгсөн
бээр эм нь буруу болж, жич бас гэрийн эзний өвчин буруудан одоод, өвчин
нь их хүндэрч, хоёр хоногийн дотор үхсэн тул “Мэргэн эмч” хэмээсэн тэр ч их
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ичиж, 1000 алтан зоосоо авч, нутагтаа зулан одсон бээр зам зуур нь хулгайч,
дээрэмчин бариад түүнийг алжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч идээ, эм үл тохирох; завь, онгоц тэргүүтэн
эвдрэх; орогногч байшин нурж үхэх тэргүүтэн амьдын арга нугуудад ч үхлийн
нөхцөл болохоор үл барам эдүгээ амьд нугууд ч үхлийн хэрэгт оршсон
нугууд мөний тул Лүдэв бээр:
“Үхлийн эзний нөхцөл шалтгаан дотор орогномуй
Улаан салхины дотор орших зул мэт”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ өөрөө үхэхийн магадлал алин ч үгүй
мөний тул адгуусан нугууд лугаа ялгамж үгүй энэ насны муу үйлд тачаасан
бээр “Ямарч байсан үйлдье” хэмээн үхэхийн завдлага нэгнийг үйлдэх
хэрэгтэй мөн болой. Тэр ч энэ насыг оюунаар орхиж, хойд насны хэрэгт
дээдийн номыг анхааран авахаас өөр юу ч үгүй мөний тул “Винайн эш” -ээс:
“Бажгадан сандран, оюунаа үймрүүлэн байж
Бардаастай их үйлийг эс бүтээхийн тулд
Бат сэтгэлээр хэн ч буцаахгүй
Байнгын буяныг усны урсгалчлан шүт!
хэмээн зарлигласан мэт шамдах зохистой болой.
Жич бас үхэхийн нөхцөл олон ба амьдын нөхцөл цөөний үүднээс хэзээ
үхэхүй магадлал үгүйг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 173. Сэрэмжгүй хаадын явдлаас болж хоёр гүрэн хоосрон, хорт
лус увдис сонсон номхорсон нь
Эрт Говрог (ко Ьгад) хэмээх нутгийн хаан Дамдан (бат Ьз1ап)
хэмээгчийг дарахаар Наваажин (гпа Ьа сап)-гийн хаан Содномбум (Ьзоб
па тз Ъ ит) бээр 700000 цэрэг бэлтгэн илгээв. Түүнийг Говрог нутгийн хаан
Дамдан мэдэж, их айгаад, хатан, агь сэлтээ дагуулаад, холын нэгэн хязгаар
орноо зулан явсан бээр 15 хоног орчим одоод, нэгэн өтгөн ой шугуй басгасан
аглаг орноо хүрэв. Тэнд эдлэж болохуй сайн жимст галбарваасан мод олон
ба элдэв цэцэг жигдэрсэн сайн булаг ч олон байсан тул түүнд шунаж, 7 хоног
орогножээ. Нэгэн өдөр хаан бээр шадар ойрын сайн боловсорсон олон
жимсээр чимэглэсэн нэгэн жимст модыг илд тэргүүтнээр үндсийг нь
булгалжээ. Тэнд нэгэн хорт лус орогнодог тул эс баясан, их уурлаад, хааны
хэнхдэгт сууж, өмнөх илдийг аваад, хаанаар цээжийг нь цавчуулсан бээр
хаан гэнэт үхжүхүй.
Хатан, агь тэргүүтэн гаслангаар энэлж, хааны цогцсыг хайлан дэгдээж,
завгүй хэд хонов. Жич бас тэр лусын хорлолоор хааны цогцос ч боссон хүүр
болон хувилж, түүний хүчээр хатан, агь, нөхөд сэлт бусад нугууд ч үхэж,
боссон хүүр болон одсон бээр тэр ой шугуйд өмнө, хойно боссон хүүр 100
гаржухуй.
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Тэр цагт Наваажин нутгийн хаан Содномбумын цэрэг Говрог нутгийн
хааны орд харшийг авч, жич бас хаан өөрөө хаана одсон зүгт нэхэн бүх
цэргүүд нь боссон хүүр буй ой, шугуйд ойртон очиход, боссон хүүр нүгүүд ч
цэргийн хүмүүний алин буй зүгт гүйн хүрсэн бээр анх мэс тэргүүтэн үгүй тул
цэргийн хүмүүс боссон хүүр хэмээн эс мэдэж, хорлол үгүй дэргэдээ илгээсэн
бээр нутагт орогногч эр, эм хүмүүн бүгд ч боссон хүүр болон оджухуй. Тэр
цагт хаан Содномбүмийн орон лугаа шадар нэгэн ой шугуйд 1000 настай,
арвис тарниар Хурмастыг ч хөшөөж чадахуй Осоржаваа (’ос! гег Ьгдуа ра)
арш хэмээх нэгэн буй тул тэр илт мэдлээрээ хоёр хааны нутаг боссон
хүүрээр гутсныг болгоосон бээр тааллын үндсэнд их энэрэн нигүүлсэхүй
эонээд, тэднийг номхотгохын тулд боссон хүүр буй газарт тэнгэрийн сум2 ны цахилгааныг нэгэн өдрийн турш тасралтгүй буулгасан бээр боссон хүүр
бүгд ч тэнгэрийн сумны галаар түлэгдэв. Түүний дашрамд шувууд, гөрөөд,
араатан, хилэнцэт өт тэргүүтэн тоо томшгүй олон амьтан үхжүхүй.
Тэр цагт Осоржаваа арш бээр: “Эдгээр нь анх алинаа шүтэж гарсан юм
бол оо?!” хэмээн шинжилсэн бээр ой шугуйн лус шулам магадтай үйлдсэнийг
болгоож, “Тэр ямагтыг ч тонилгох хэрэгтэй!” хэмээн таалахад түүнийг нь тэр
лус шулам мэдэж айгаад, их эрдэнийн олон хэрэглэл авч аршийн дэргэд
очин өргөж, залбирал талбисан бээр арш бээр лусад: "Чи бээр хоёр хааны
нүтгийн төрөлхтөн бүхнийг гутаасан, би ч 1000 жилийн турш өчүүхэн
шоргоолжны төдий ч амьтныг алахыг эс хийсэн буй. Эдүгээ тоолшгүй олон
амьтныг алахуй барилдлагыг үйлдэх хэрэгтэй болсон тул тэр бүхэн нь лус
чамаас уршигласан мөний тул чамайг амгалан талбиж яахин болох!" хэмээн
зарлигласан бээр Лус өгүүлрүүн: “Их арш аа! Бэлгэ билгийн мэлмийтэн ямагт
бээр үл болгоох нь хаа ч үгүй ээ. Тэдгээрт би хорлол их үгүй. Анх Содномбум
хаан бээр Дамдан хаан руу цэрэг хөдөлгөснөөс уршигласан буй.
Хоёрдугаарт, хаан Дамдан бээр миний орогнохуй жимс модны гол модыг
ёроолоос нь тасласнаас уршигласан болно. Гуравдугаарт, би бээр хааны
амийг булаасны эцэст жич дахин цогцос нь боссон хүүр болсноос
уршигласан мөн буй. Хоёр хаан хийгээд бид гурвуул гэмтэй болбоос тэр
хоёрыг дагуулан барьж, түүнчлэн намайг ч их арш та дагуулан эзлэн
зохиотугай!” хэмээв. Арш таалалдаа: "Лусын үнэн боловч хойшид амьтнаа
хорлол үгүй туслахуй ямагтыг үйлдэхүй нэгэн тангараг авах хэрэгтэй” хэмээн
таалж, лусад: “Тийм болбоос чи бээр хойшид дээд бодид сэтгэл үүсгэж, ер
нь амьтанд хорлол хөнөөлийг тэвчиж, туслахуй ямагтыг үйлдэхүй; нэн
ялангуяа хоёр хааны хоосон хоёр нутгийг олон амьтнаар дүүргэхүй; тэр ч
өмнө нь хаан Содномбум бээр үхэхийг үл санан цэрэг хөдөлгөсөн; хаан
Дамдан бээр үхэхийг бага зэрэг санасан ч хэзээ үхэх магадлал үгүйг үл
санасан бээр жимст модны гол модыг үндэс ёзоороос нь тасласан бээр
гутсан мөний тул хоёр орны төрөлхтөн нар хэзээ үхэх магадлал үгүйд
Дуртгаж, номд оруулахын нөхөр болбоос суллан талбимуй. Тийм бус
болбоос чамайг ч түргэнээ тонилгох болно" хэмээн зарлиглахад лус маш их
айж, “Тэр мэт бүтээе!” хэмээн ам авч, анх аршийн дэргэдээс бодисадвагийн2
8
7

278 Тө: д п а т !садз. Тэнгэрийн сум нь хүрэл сум, аянга цахилгаан

ю 333 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

санваарыг 3 удаа аваад, сэтгэл үүсгэж, аршид тэр мэт түргэн бүтээхийн үнэн
үгийг зохиохоор залбирал талбив.
Арш Осоржаваа бээр ч номын чанар хэмжээлшгүйн утгыг сэтгэлдээ
үйлдэж, “Чи бээр ямар мэт санасанчлан бүтээтүгэй!” хэмээн зарлигласан
бээр лус бодисадва тэр бээр ч их баясаж, аршийн өлмийд мөргөөд, нэг хэсэг
өөрийн орноо одвой. Тэгээд тэр лус бээр хоёр хааны хоосон нутагг анх
өөрийн хувилгаан сэтгэлд зохистой гэрийн эзэн эр, эм хоёр; хоёр нутагт
жимст модны олон хүрээлэн; хорин таван зүйлийн сайн үр, жимс ба элдэв
цэцгээр чимсэн олон цэцэглэг; алт, мөнгө хийгээд зуун зүйл эдийн үйлийн
үүдийг нээж, Сэрдэн (дзег Иап) хэмээх нутгийн олон төрөлхтөн буй газарт
дээр номлосон элдэв бараа таваар буй 500 худалдаачинг хувилгаж, лус
өөрөө худалдаачнаар одсон бээр Сэрдэн орны төрөлхтнүүд өмнө нь үгүй эд
таваарын зүйлд сонин гайхамшиг төрж, нутгийн хаан Жигмэдгочоо (]|дз теё
до с11а)-д айлтгав. Хаан бээр; “Тэдгээр худалдаачдыг миний дэргэд
авчиртугай!” хэмээхэд хувилгаан худалдаачид бээр хаан дэргэд ирж, мөргөв.
Чингээд дараа нь хаан бээр; “Та нар аль орноос ирсэн аль хааны албат бэ?"
хэмээн асуухуйд, худалдаачин нугууд бээр: “Анх боссон хүүр бээр хоёр
хааны нутгийг гутсан ёсон; эдүгээ тус тус эдлэхүй зүйл тэнгэр лүгээ адил мэт
ч буй ч орон тус бүрт эр, эм хоёр гэрийн эзнээс бусад хүмүүн хэн ч үгүй.
Бид нар ч түүн лүгээ шадар нутаг Бадмаажин (раёта сап)-гаас ирсэн.
Худалдааны эд бараа нь хоёр орноос гарсан мөн” хэмээжүхүй. Хаан бээр:
“Тийм болбоос тэр хоёр сайн нутагт хаан би түшмэд хийгээд хатан
сэлттэйгээ явъя! Худалдаачин та нар ч замыг заан зохиотугай!" хэмээв.
Худалдаачин нар бээр: “Тийм болбоос эдүгээ өөрөө өөд болон морилон
зохиотугай! Бусдад энэ хоёр орон их сайн болохоор бусад хаан бээр
эрхшээх гэм буй” хэмээв. Хаан нөхөд сэлт бээр “Унэн” хэмээж, худалдаачин
НУГУУД лугаа нөхөрлөж, тэр шөнө өөрөө явсан бээр тэр хоёрын хооронд олон
бээр буй боловч тэр лусын хүчээр маргааш өглөө нь Наваажин нутагг
хүрвэй.
Өмнө ямар мэт хэмээн хэлсэнчлэн цог учрал нь тэнгэр лүгээ адил
байсан ч хувилгаан гэрийн эзэн эр, эм хоёроос өөр хүмүүн хэн ч үгүй тул
хаан Жигмэдгочоо бээр тэр ямагтад хаан төрийг тэтгэхээр амлав. Тэгээд
Говрог нутагт өөд болон одсон бээр тэнд ч өмнөх мэт харагдсан болохоор
хан хөвгүүн Дэмидсодов (ёп те ё Ьгоё ра)-ыг хаан төрд өргөмжлөөд, хаан
төрийг тэтгүүлсэн бээр өнө удал үгүй хоёр нутагт олон төрөлхтөн дүүржүхүй.
Дараа нь хаан Жигмэдгочоо бээр хоёрдугаар хан хөвгүүн Гэчиг (ёде тсЬод)-г
өөрийн нутаг Сэрдэн (дзег 1с1ап) -гийн хаан төрийг тэтгүүлэхээр тушаагаад,
өөр ямагт бээр Наваажинд хүслийн таван эрдмийг эдлэн үйлджүхүй. Тэгээд
цаг өчүүхэн төдий өнгөрөхөд хаанаас ирсэн нь магадлал үгүй таван титэм
хийгээд элдэв чимгээр бидэрлэсэн, гартаа эрдэнээр дүүрсэн алтан тэвш
барьсан нэгэн хааны дэргэд ирж, тэр тэвшээ хаанд өргөн: “Их хаан аа! Би
бээр Наваажин хийгээд Говрог хоёулыг сахигч нэгэн тэнгэр мөн буй. Та бид
хоёр үйлийн барилдлага гүнзгий мөний тул би бээр өмнө нь худалдаачин
тэргүүтний элдэв хувилгааныг үзүүлж, чиний хоёр орны хаан төрд тушаасан
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буй Тэр ч өмнө нь энэ орны хаан Содномбум ба Говрогийн хаан Дамдан
хоёр бээр хэзээ үхэх нь магадлал үгүй хэмээн үл сэтгэсэн бээр хоёр нутгийг
боссон хүүр бээр гутаасан мөн.

Тэдгээрээр үлгэрлэн үйлдэж, эдүгээ ч хаан чи бээр хэзээ үхэх нь
магадлал үгүйг санаж, энэ орны өмнө зүгийн нутаг нэгэн аглаг ой шугуйд
амыан бүхний итгэл болсон их арш Осоржаваа хэмээгч нэгэн буй түүнээс
цаг, цагт увдис сонсоод, ариун үйлсийг бясалган зохио! Албат нугуудад ч
хорлол үгүй элдэв аймшигийн үүднээс аршийн увдис сонсгох ба хэзээ үхэх
магадлал үгүйг бясалгахад дуртгаж, ариун утгын анхааран авлагад
оруултугай! Тэр мэт үйлдэж, би бээр ч цаг, цагт ирж, энэ мэт эрдэнийг өргөн
иомын нөхөр болон үйлдэн зохиоё! Тэр мэт эс үйлдвээс энэ мэтийн дүрсээр
ирж, идэж үйлдэнэ” хэмээж, бие бүхэн нь нүдээр дүүрсэн соёогоо ярзайлган,
нуд бүхнээс нь гал бадарсан нэгэн аймшигт бишази -гийн дүрсийг үзүүлсэн
бээр хаан айгаад, агшин зуур үхэтхийн муужрав. Тэгээд сэргэсэн ба жич бас
тэр лус бээр өмнийн залуугийн байдалтай болоод хаанд: “Чи тэр мэт айх
болбоос ямар мэт өгүүлсэн авч, огоорохуйд орогнон зохиотугай!” хэмээж үл
үззгдэн алга болжухуй.
Тэгээд хаан бээр хэсэг зуур хэзээ үхэх магадлал үгүйг санасан бээр
мөнх бус үндсэнд нь төрж, өмнийн муухай дүрст тэр бишазигаас айснаас ч

ухлээс их айж, өмнө зүгийн Осоржаваа хэмээх аршийн дэргэдээс увдис
сонсохоор очсон бээр аршийн увдист сэтгэл итгэмжпээд, бясалган зохиосон
бээр 10 газрыг олбой. Тэгээд хоёр нутгийн төрөлхтөн бүхнийг 10 буяны дээд
цаазад ам тангараг авахуулж, аршаас увдис сонссон ба мөнх бусыг
бясалгахуйд насад дуртгасан бээр тэд бээр ч тэр мэт анхааран авсан бээр
бүгд хойд насандаа өндөр язгуур хийгээд нирвааны амгаланд оршихуй
болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч хэзээ үхэх магадлал үгүйг санасан, эс санасан
аман домог тэдгээр мэт буяны барилдлага тэнгэр, газар мэт байдаг
болохоор номыг ерөөлийн орон хийгээд үг төдийхнөөр хоцроол үгүй үнэн
зүрхнээсээ бодитой гарын авлагад талбихыг хүсвээс магадтай хэзээ үхэх
магадлал үгүйг үл бясалган 3 хөлгөн хийгээд 4 тогтсон таалал алины
үүднээс ч бясалгалын утга үндсэнд төрөхийн арга алин ч үгүй мөний тул
"Мөнхүү шар зүлэгт алтан уулын бэлхүүсийг
Мөнгөлөг өнгөт чийгийн манан басган хүрээлмүй.
Тэр мэт байсан ч эдүгээ үгүй буй
Тэр нөхцөл ч мөнх бусын дуртлаас больюу”
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, элдэв аргын үүднээс эгээрлийг
агуулал үгүй насад бясалгаад, тэр мэтийг үндсэндээ хэрхэн төрүүлэх нэгнийг
Үйлдэх мөн буй. Энэ мэт үндсэнд эс төрвөөс аглаг хязгаар орныг шүтсэн ч
^У үйлдсэн нь энэ насны хэрэг ямагтад одож, бясалгах байдлыг үйлдсэн ч
бясалгалын утга үндсэнд үл төрөхүй тул тус алиныг ч үл авах болой. Жово
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Адиша бээр: “Миний бясалгал болсон их эрдэнийн ламыг бясалгах нэгнийг
бясалгасан бээр олон, олныг ухах буй. Сонсохуй өчүүхэн, өчүүхнээс үл ухах
мөн буй. Бясалгах үед олон сэвэг цай, олон хуй торго ирнэ" хэмээн сэтгэн
санаваас хэдий чинээ бясалгасан нь тэр төдий хилэнц болмуй. Бясалгахуй
үед төрөхүйн далайн эцэст гаран, дээд бодийн хөрөнгийг тавьж буй хэмээн
сэтгэвээс агшин, агшинд ч буяны цогц хэмжээлшгүй" хэмээн зарлигласны
тулд болой. Ямар мэт ч зарлигаас:
“Энэ насны гэгээн явдал будангуйн агаарт
Эцэст нь үхэхүйд зүглэвээс оюун үл амарюу.
Алин би бээр шүтсэнээр хуурмаг үгүй
Авралт лам айлдтугай! өршөөн болгоотугай!"
хэмээн зарлигласан мэт үнэн зүрхнээсээ лам үлэмжийн бурханд
хүчтэй хатуу залбирал талбиад, бясалгасан бээр үндсэнд төрөн үйлдэх
болой.
Жич бас үхэх шалтгаан олон, амьдрах шалтгаан цөөний үүднээс хэзээ
үхэх магадлал үгүйг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 174. Нэгэн хилэнт гэлэн хааны цаазаас айж, үхлийг ухааран
гэгээрсэн нь
Эрт нэгэн сүсэгтэй гэрийн эзэн бээр 10 гэлэнг үдийн зоогт урин залсан
бээр бусад бүгд нь өөр өөрийн эгнээнд сууж, номт дээлээ өмсөж, өглөгийн
эзний өргөсөн сайн үдийн зоогийг зооглов. Тэр үед тэдний дотор олон үйлт
нэгэн гэлэн хуучирсан нэгэн номт дээл асааж, инагш чинагш хөдлөх байдлыг
олонтаа үйлдэж, их удаан эдлэж үжирсэн тэр номт дээл нь хэржигнэн
дуугарч урагдахуйд тэрээр ундууцаж, бусад гэлэнгүүддээ: "Та нарын номт
дээл өчүүхэн ч урагдаагүй байхад миний номт дээл энэ мэт урагдах нь юун
билээ?" хэмээв. Бусдууд бээр: “Номт дээлийг буяныг судлаачийн дуртгалыг
сэргээхийн тухайтайгаас бусад үед үйлийн тухайтайд эс өмсдөг буй. Чи бээр
үйлийг үйлдэхийн тухайтайд өмссөн тул номт дээл чинь хуучирч, чиний олон
үйлээс болж урагдсан байна" хэмээв. Тэрээр маш их хилэгнэн: “Алиныг
үйлдсэн ч хуучрахын шалтгаанд одсон үүгээр юу хийх юм бэ?” хэмээж, номт
дээлээ тайлаад, хумин бөөрөнхийлж, хол хаяхаар завдан шидэхүйд ойр
шадар босгож тавьсан нэгэн бэрээ рүү тусч, тэр бэрээ доош унаж гэрийн
эзний унтаж байсан өчүүхэн хөвгүүний толгойд тусч, тэр хөвгүүн үхжүхүй.
Гэрийн эзний эхнэр энэ хэрэг явдлыг хаанд айлтгажээ. Хаан тэр гэлэнг
дэргэдээ дуудаж, учир шалтгааныг асуухад, тэр гэлэн бээр ч өмнөхчлөн
шударга өгүүлсэн бээр хаан ч сэтгэл итгэмжилж, “Тэр мэт болбоос гэлэн чи
хэзээ үхэх магадлал үгүйг үл санаснаас гэмтсэн буй. Чи бээр хэзээ үхэх
магадлал үгүйг санаж, үүнийг үндсэндээ төрүүлэн үйлдвээс би чамайг үл
алмуй.
Тэр мэт эс үйлдвээс чи сүсэгт өглөгийн эзний хөвгүүнийг алсан тул
амийн нь хариуд чамайг ална. Тэр хоёрын сонголтыг хийтүгэй!” хэмээв.
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Гэлэн бээр айж, хаанд: “Би амиа огоорохыг ул хүсмүй. Хэзээ үхэх магадлал
үгүйг бясалгаж, үндсэндээ төрүүлэхийг дуршина. Тийм боловч үхлийг даган
дурдахуй оюун нь дотоод сэтгэлийн ялгамж мөн бөгөөд гадаад нүд, чих

тэргүтний явдлын орон бус тул тэр мэт төрүүлэхийн зүйл хэцүү байна аа”
хэмээн өчив.
Гэлэнгийн өгүүлсэн өчүүхэн үнэн боловч Хаан дотроо үхлийг даган
дурдахуй оюун буй, үгүй гадаад бие, хэлний найруулгын шинжлэлээс би бээр
хэрлэн чадах мөний тул “Чи хэзээ үхэх магадлал үгүй үндсэнд үл төрөх
хуртэл хичээнгүйд орштугай! Тэр хэзээ төрөхөд суллах болно” хэмээн
шоронд хийжүхүй. Тэгээд тэр гэлэн бээр хааны цаазаас айж, үхлийг
бясалгасан бээр аньсанд одож, тэр шөнө өөр ямагтад мөнх бусыг ямарчлан
үндсэндээ төрүүлсэн бээр маргааш өглөө нь шоронгийн харуул нугууд бээр
идээ, ундааг өгсөн ч үхлээс айж, эдлэх чөлөөгүй болоод эдлэл үгүй хажуудаа
талбив. Тэр мэт 7 хоногийн турш идээг огт эдлээгүй тул 7 дахь өдөр нь
шоронгийн харуулуудыг дуудаж, “Та нар гэлэнд сайн идээ, ундаа хүргэтүгэй!”
хэмээжүхүй. Тэр хүмүүн бээр: “Их хаан аа! Тэр гэлэнд сайн идээ өгсөн ч
эдүгээ 7 хоногийн турш идээ огт үл эдлэв” хэмээхэд хааны сэтгэлд: “Жич энэ
хүмүүн өвдсөн ажээ. Эсбөгөөс үхэхийг даган дурдаж, идээ идэх чөлөөгүй
баина" хэмээн сэтгэж, тэр даруйд гэлэнг шоронгоос гаргасан бээр тэр гэлэн ч
үхэхийг даган дурдаж, номын рашааныг олсон тул хаанд сүсэг төрүүлэхийн
тухайтайд шоронгийн ханаар нэвт гараад огторгуйгаар долоон дал модны
хэмжээтэй дээш гарч суусан бээр хаан ч номын рашаан олсныг мэдэж,
мөргөөд, шоронд хийсэн гэмээ наманчилсан бээр хэтэрхий болсон тэр гэлэн
бээр хаанд: “Юуны тулд гэмээ наманчлах билээ. Чи надад мөнх бусыг
үзүүлсэн багш минь мөн буй. Чамд шүтэж би бээр номын рашаан олсон тул
чи надад ач ихтэй. Хаан чи бээр тэр мэт эс үйлдсэн болбоос би бээр номын
рашаан олох нь байтугай энэ насны үйл ямагтад тачааж, буяны ганцхан
зоригдохуунд ч орж үл чадах мөний тул тойн болохын хэрэг алиныг ч эс
олно. Эдүгээ тойн болон гэлэнгийн сахил залсны хэргийг оллоо” хэмээжүхүй.
Хаан бээр их баярлаж, 1000 алтан зоос өргөөд, чинагш увдис
номлохыг айлтгахад, Хутагт бээр ч: “Өдөр бүр элдэв увдис нэжгээдийг
номлоно” хэмээн гэгээнээр таалж, хэсэг зуур хааны орд харшид сууж, өдөр
бүр үдийн зоог барьж, хаанд мөнх бусын нэжгээд увдис увдислан зохиосон
бээр хаан бээр ч долоо хоноод номын рашаан олбой хэмээн алдаршив.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Жич тэр мэт үхэл ирэх нь магад ба энэ өдрийн
наран шингэхийн дээр сэтгэл цувралын цогцоос хагацаж, зуурдын хавцгайд
өнөд үл одохуйг үл мэдмүй” хэмээн зарлигласан мэт бие маш доройгийн
Дээр гэнэтийн нөхцлийн тотгор их олон тул босгон дээрх үрэл гадагш, дотогш
хаана одохын магадлал үгүйчлэн өнөө үхэхүй хийгээд маргааш үхэхийн
магадлал аль ч үгүй тул хойно болох олон үйлд үл орон сэтгэлээ гагц буяны
зоригдохуунд маш тодорхой оршоох нэгэн хэрэгтэй мөний тул
“Өмнө нь мянган сайн үйлээр зүглэсэн ч
Өнөөдөр тэр өнгөрсөн үзэгдлүүд сэжиглэхүй хийгээд
Сэтгэл нь нисванисын эрхэнд тэнэн одсон бээр
ю 337 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Сэхээт оюуныг ном лугаа нийлүүлэхүй үес үгүй тул
Насыг олонхдоо хэрэг үгүйн агаарт бараад
Насад нотын дуршлыг салхинд өргөх мөн амуй"
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, амгалан, зовлон ба сайн, муугийн
нөхцөл шалтгаан ямар мэт нэгэн гарсан ч хэзээ үхэх магадлал үгүйг
бясалган үүн лүгээ үл хагацуулах болохноон алиныг үйлдсэн ч найман ном
лугаа үл холихуй буяны ариун барилдлага нэгэн гарах мөн буй. Үүнийг үгийн
төдийхнөөр одуулваас үүсгэл, төгсгөл тэргүүтэн гүнзгий, гүнзгий ямар мэт
нэгнийг бясалгасан ч эдүгээ нисванисын нөхөрт одож, алин үйлдсэн нь
орчлонгий хүрдийг эргүүлсэн ямагт мөний тул энэ үхэл ямагтыг бясалгахуйд
шамдлын зүрхэн шимийг үйлдэх мөн болой.
(2Ь2а1а2ЬЗ) Гуравдугаарт, Бие маш дорой мөний тул хэзээ үхэх
магадлал үгүйг санах нь:
Үлгэрлэвээс,

§ 175. Нэгэн залуу гэлэн номтой ламд шүтэж, үхлийн
бясалгаснаар чадвар олсон нь
Эрт нэгэн гэлэн аглагт одож бясалгасан ч ямар ч эрдэм эс төрсөн бээр
нэгэн сайн лам буйн дэргэд одож, “Бясалгалын эрдэм нэмэхүй нэгэн увдис
хайрлах хэрэгтэй амуй” хэмээн айлтгав. Лам бээр: “Чи ямар мэтийг
бясалгасан вэ?” хэмээн зарлиглав. Гэлэн бээр: “Би эдүгээ нас залуу мөний
тулд мөнх бусыг эс бясалгав” түүнийг бясалгахыг тусгаар талбиж, “Бодийн
сэтгэл ямагтыг бясалгасан бээр онол эс төрөв” хэмээн айлтгав.
Лам бээр: “Оо! Үндэс үгүй атал салаа мөчир хаанаас гарах! Мөнх бус
үгүй болбоос бодийн сэтгэлийг галавт бясалгасан ч хаанаас төрөх! Бодийн
сэтгэлийг бясалгахыг хүсвээс хэсэг зуур мөнх бус ямагтад хичээх хэрэгтэй.
Нэн ялангуяа эдүгээ чиний оюунд “Би нас минь залуу болохоор хэсэгтээ эс
үхмүй” хэмээх чөлөө буй тул тэр бодол чинь газар мөрийн онол төрөхүй
үүдийг хаах мөний тул хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах хэрэгтэй буй.
Бясалгалыг нэмэх увдис ч энэ ямагтыг бясалгах мөний тул хэсэг зуур тэр
ямагтыг бясалгаад үндсэндээ төрүүлэн зохио! Өнө удал үгүй бодийн
сэтгэлийн цагаан хөвгүүн лүгээ учрах болно” хэмээн зарлигласан бээр тэр
гэлэн ч аглагт одож, жич бясалгасан бээр өчүүхэн төдий сайн болсноос бус
бясалгалын нэмэгдэл их өндөр эс болсон тул сэтгэл нь уйсч, бүтээлийн
гэрээс гадагш гарч уйтгараа сэргээхээр явав.
Гэнэт их хүчтэй аадар бороо орсон бээр ламын адистидаар өмнө нь
нэгэн бяцхан нуур гараад голд нь 16 дэлбээт нэгэн лянхуан гол модны
хүйсэнд лагшин, найраг төгс нэгэн хувилгаан хөвгүүн гарч Эсруагийн дуун
эгшгээр:
“Чөлөө үгүй мөнх бусыг эс бясалгаваас
Чөлөө буйн агаараас лагшин бие айюу.
Гайхамшигт лянхуан дээрх хөвгүүн би ч
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Гэнэтийн мөнх бус ямагтаас айх болмуй”
хэмээн зарлигласан бээр ганцхан агшнаа нуур хийгээд лянхуан гол
модон, хөвгүүн сэлт солонго мэт замхарсан бээр тэр гэлэн үхэхийг мэдэж,
бясалгаснаар анх орчлон даяар зовлонгийн мөн чанартайг үзэхүй магад
гарсан хийгээд түүний дараа бодийн сэтгэл хийгээд үнэхээр ариун үзэл
тэргүүтэн үндсэнд төрсөн илт мэдэл ургаад, өмнийн нялх хөвгүүн тэргүүтэн
ламын хувилгаан болохыг мэдэж, жич ламын дэргэд одоод, мөргөн үйлдвэй.
Лам бээр: “Эдүгээ чи бээр сонин гайхамшигийг үзэв үү?” хэмээн
зарлиглав. Тэр бээр ч: “Эдүгээ ламын таалал бээр их үзмэр дуранд
тааламжтай байсан ба их хэрэгтэй болсон мөний тул эдүгээ тэр мэт үзмэр
үзэхийг адистидлан хайрла!" хэмээв. Лам бээр: “Тийм болбоос үзмэрийн
байдлыг үзүүлтүгэй!” хэмээн зарлиглаж, лам ямагт бээр Цогт Дэмчигийг
тодотгохын таалалд ч өмнийн тэр хөвгүүн хийгээд жич түүний таалалд
хэмжээлшгүй олон бурхныг хувилган үзүүлсэн бээр тэр гэлэн бээр ч ламаа
бодитой бурхан хэмээн үзэж, залбирал талбив. Лам нь ч тэр шавийгаа Цогт
Дэмчигийн шүтээн хийгээд шүтэхүйн хот мандалд абшиг өргөж, дандрын
номлолын увдисуудыг гүйцээн соёрхов. Тэр бээр ч энэ оронд бясалгасан
бээр Цогт Дэмчигийн үүднээс огторгуй хэзээ оршихуйн хооронд лагшны
язгуур мэт үргэлж эс тасрах хослон орохуйн лагшныг олов хэмээн алдаршив.
Тэр ч хэзээ үхэх магадлал үгүйг санаснаас болсон буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Садны захидал” -аас:
“Угаасаа энэ насанд хорлол их болох нь
Усны хөөсөн салхиар автагдахаас хэврэг
Амьсгал гаргах, авахуй, унтахуй бээр буцах
Алин хэзээ ч чөлөөгүй тэр гайхамшиг аа!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ олсон чөлөө учралын энэ шүтээн ямагт
усны хөөснөөс ч их амархан эвдрэх тул эдүгээ хүртэл үл үхэн сууж буй нь ч
их гайхамшигтай буй. “Эдүгээ энэ хүртэл өөрөө ч үл үхэхүй магадлал алин ч
үгүй мөний тул тус үгүйгээр үл барам жич хорлолын шалтгаан ямагтад
одохуй бээр хэрэг үгүй ертөнцийн энэ үзэгдлийн муу үйлд тачаасан бээр юун
үйлдмүй" хэмээн сэтгэж, аглаг уулын бясалгалын агуй мэтэд ариун номыг
нэгэн үзүүрт сэтгэлээр бүтээх хэрэгтэй.
Егзөрийн их эрхэт баялаг Мила Шадвидорж бээр:
“Жаргаланг саднаар үл мэдрэхүй ба
Зовлонг дайснаар үл мэдрэхүй хийгээд
Ер бясалгалын агуйд үхэж чадваас
Егзөрийн санаа төгс болох буй"
хэмээн зарлигласан мэт бэлгэ тэмдэг бүхэн төгссөн аглагийн
бясалгалын агуй нугуудад “Хэзээ үхэх магадлал үгүй" хэмээн санаж,
анхааран авлагыг зүг бүхнээ үл одуулан огоот төгссөн мөрд авьяасыг алин
хүрэхүй бээр үйлдэж, насны эцэст төгс хэргийг үйлдэж, эцэст нь нэрийн
төдийхнөөр олон амьтнаа туслан үйлдэх хэрэгтэй болой.
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Жич бас бие маш доройгийн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах
нь, үлгэрлэвээс,

§ 176. Чойжижүнай хөвгүүнийг аглагт бясалгахаар явахыг
хүсэхэд эцэг нь саад хийж, сайх хөвгүүн хаанд алуулсан нь
Эрт Самзин (Ьгапд ’с121п) хэмээгч гэрийн эзэнд номонд бишрэлтэй,
идэр нь сайн, 16 нас хүрсэн нэгэн хөвгүүн буй бөлгөө. Тэр нутаг хийгээд өөр
нутгийн баялаг язгууртны охид бүгд бээр тэр хөвгүүний цог зальд тачааж,
бүгдээр Тэрлэе” хэмээн гуйжухуй. Хөвгүүн орчлонгийн номонд сэтгэл нь
уйсаж, эцэг гэрийн эзэн Самзинд: “Аав аа! Би таны хөвгүүн болон төрсөн нь
ном хүссэний тухайтайд мөн тул намайг балгасын бяцхан охид бүгдээр
“Гэрлэе” хэмээн гуйсан тул хэрвээ аав та бээр тэдний дотроос сайн язгуурт,
баялаг нэгнийг надад авч өгөн өршөөх бол бодийг бүтээхүйд тотгор болмуй.
Эс авч өгвөөс хатуу аргаар булаагдах мөний тул эдүгээ би аглаг ой шугуй
нэгнээ ном бясалгахаар одсу! Аав минь надад соёрхлоо хайрлан зохио!"
хэмээн залбирал талбив. Эцэг нь номонд баясдаг тул ийн өчрүүн: “Хөвгүүн
чиний хэлсэн нь үнэн буй. Тийм боловч чиний нас бага тул аглагийг шүтэн
чадахуйд бэрх ээ. Хэсэг зуур эцэг, эх хоёрын дэргэд амгалан суутугай! Жич
нас биед хүрэхийн цагт сайн нөхцөл шалтгаан сэлттэй аглагт одуулсугай!"
хэмээв.
Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Аавын зарлигийг таслах болмуй. Жич бид нарын
энэ бие мах цуснаас бүтсэн эвдрэх нь маш хялбар тул өнө удаан суух
магадлал үгүй. Хэрвээ тэр мэт суух ч өмнөх мэт номын тотгор их болох тул
аав минь намайг өрөвдөн таалж, эдүгээ намайг аглагт илгээн зохиотугай!
Хэрвээ хэсэг зуур гэртээ орогносон ч бие нь усны хөөсөн мэт гэнэт үхэн
эвдэрвээс бид бүхэн гэмшил болох тул эдүгээ үйлдтүгэй!” хэмээв. Эцэг нь
өгүүлрүүн: “Хөвгүүнээ үнэн зүрхнээсээ номчлон үйлдэх болбоос аав нь түүнд
баясах тул аглагт илгээгдэхийг хүсвээс өнөө шөнө эндээ суу! Маргааш саран
тэргэл сайн өдөр буяны сайн барилдлагыг жигдэлж, хөвгүүний өөрийн нь
хүссэн ой, шугуйд эцэг, эх хоёр чинь сайн нөхцөл лугаа сэлт үдье!” хэмээв.
Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Үхлийн эзэн хэзээ ирэх нь магадлал үгүй тул өнөө шөнө
үхвээс юун үйлдэх!" хэмээв. Эцэг нь өгүүлрүүн: “Хөгшин би ч эдүгээ хүртэл
үхээгүй сууж атал орь залуу хөвгүүн чи өнөө шөнө хаанаас үхэх билээ. Өнөө
шөнө суу! Маргааш өглөө одтугай!” хэмээв. Хөвгүүн бээр: “Тийм болбоос
ямар мэтийг үйлдэх бэ?" хэмээж суужухуй. Эцэг бээр: “Хөвгүүн чи маргааш
өглөө номонд явах тул эдүгээ хааны орд харшид буй миний язгуурын их
сахиус тэр Доржбарваа (гс!о це Ъаг Ьа) -г тохирохуй эдээр тахиж, номыг
эцэст нь хүргэхүй үйлсийн даатгал нэгнийг үйлд!" хэмээжээ. Хөвгүүн ч:
“Болноо" хэмээж, тохирсон эдийг аваад, хааны орд харш дотор бурхныг
тахихаар хүржүхүй. Түүнийг харсан хааны хатад тэр залуугийн идэрт тачааж,
сэтгэлийн шунал тачаалаар согтоод, тэр залуугийн бурхан тахиж буй газар
ирж, тэр залуу их цэцэн ухаантан тул хатад тус бүрт мөргөж, амар мэндийг
нь сурав. Тэгээд хатад бээр тэр залуугаас: “Цаг бусаар бурхныг тахих чинь
юун учир билээ?" хэмээн асуув. Хөвгүүн бээр шулуухан өгүүлэхэд, хатад
ю 340 сз
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бээр: “Тийм болбоос хөвгүүн чи маргааш өглөө номонд одохдоо чи бээр
бясалгах шалтгаантай тэр номоо эдүгээ бидэнд үзүүлтүгэй!” хэмээгээд хатад
тус тусын сайн элгэвчүүдээ давхарлаж, түүн дээр залууг суулгавай.
Залуугийн сэтгэлд: “Эдгээр хатад үнэн сэтгэлээсээ номонд бишрээ үгүй ч
миний идэрт тачаасан мөний тул энэ мэт үйлдвэй” хэмээн сэтгэж,
“Намрын сүүл сарын цэцэг ямарчлан
Насны идрийн цог доройтох мөний тул
Мөнх бусын номоор үндсээ судалж
Мөнхүү гагцаар нирвааныг илтэд үйлд!”
хэмээх ном номлосон бээр тэдгээр ч шунал тачаалаасаа хагацаж,
залууд ламын хуран мэдлээр сүсэглэж өөр өөрийн биеийн чимгүүдээ өргөн
үйлдвэй. Тэр цагт хаан бээр: “Хатад хаашаа одвой?" хэмээн асуусан бээр
нэгэн түшмэл бээр дээрх мэт шударга өгүүлсэн бээр хаан их хилэгнэж,
залууг алахаар хүрэхэд, хатад бээр залуугийн биеийг бүчин байсан тул
хатдыг ч нэг, нэгээр алж, эцэст нь залуу Чойжижүнай (сИоз ку| 'Ьуипд дпаз)-г
алжухуй.
Залуу нь орчлонг эцэслэгч их бодисадва мөн ба хатад ч залуу бээр
ном номлуулсны хүчээр үрийг олсон ямагт мөн болохоор ялгамжтан орныг
тэр мэт хорлон үйлдсэний хүчээр хаан ч гэнэт биед нь их хүчтэй галын дөл
бадарч, бие нь түлэгдээд, амал үгүй тамд унасан тэр ёс нь эцэг гэрийн эзэн
Самзин бээр сонссон бээр гэмшиж, хэсэг зуур үхэтхийн муужран унажухуй.
Тэр цагт тэр залуу хэсэг зуур Эсруагийн ертөнцөд төрөл таалж, өмнийн эцэг
нь тэр мэт зовж буйг болгоож, агшин зуур тэнд өөд болон морилоод,
тэнгэрийн рашааны усаар шүршиж, муужрал нь сэргэхүйд, яруу эгшгээр:
"Эдүгээ буй ба эдүгээ үгүй болох
Энэ нь мөнх бусын жам ёсон буй.
Алин иймээс хэзээ үхэх магадлалгүй
Аймшигт ёсыг санаж, аглагт бясалгатугай!”
хэмээн
морилжухуй.

зарлиглан,

амарлиулаад

өөрийн

орондоо

өөд

болон

Тэгээд гэрийн эзэн Самзин бээр өмнө нь хөвгүүний өгүүлснийг эс
сонссондоо гэмшихүй сэтгэл төрж, эдүгээ тэнгэрийн хөвгүүний увдист сэтгэл
итгэмжилж, тэр даруйд аглагт одож, хэзээ үхэх магадлал үгүйг бясалгасан
бээр энэ насанд өөрт үл төрөхүй номонд тэсвэр олсон болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч Шантидэва бээр:
"Атаат дайснууд ч үгүй болохуй ба
Амраг нөхөд ч үгүй болохуй хийгээд
Хайран бие ч үгүй болох бөгөөд
Хамаг бүгд түүнчлэн үгүй болмуй.
Бодьгүй зүүдийг анхааран авахчлан
Бодитой алин хийгээд алинаа үйлдэхүй
Үнэхээр тэр, тэр дурдахуйн орон болмуй
ю 341 оз
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Өнгөрч нөгчсөн бүхэн үл үзэгдэх амуй"
хэмээн зарлигласан мэт насан залуу ба идэр сайн хийгээд баялаг, эд
эдэлбэр дэлгэрсэн тэргүүтэн бие, эд эдэлбэр алинаа үзэгдсэн ч хэсэг зуур үл
үхмүй хэмээх нэгэн гэнэт өчүүхэн нөхцөлд шүтэж, үл үхэхүй магадлал алин ч
үгүй мөний тул “Эдүгээ өөрөө үхмүй” хэмээн сэтгэж, ном алин хийгээд
алиныг сонссон ч даруй, даруйд сонсохуй хэргийг гартаа авч, бясалгалаар
анхааран авах хэрэгтэй мөн болой.
Эдүгээ сонсон, санан үйлдэж, жич бясалгаснаар анхааран авсу!”
хэмээсэн энэ нь миний мэтийн энэ нас ямагтыг хэрэглэн эрхлээч нүгүүдэд
дулдуйдаж, ер номонд бишрэхүй ерөөлийн дуршил баясал нэгэн мөн
болбоос жич хэзээ үхэхүйг үл санасан мөнхийг баригч оюун хийгээд “Дараа
үйлдье” хэмээн сэтгэн хойшлон сунжруулагч залхуу хоёул лугаа барилдсан
бээр үндсэнд газар мөрийн анхаарал амтшил төрөхөд тотгор их мөний тул
“Маргааш хүртэл сууна” хэмээхүй мөнх баримтлалын оюуныг тэвчээд,
“Эдүгээ өөрөө үхмүй” хэмээхүй хэзээ үхэх магадлал үгүйг санаж, 8 ном
нисванис тэргүүтэн лүгээ үл хольсон ариун тодорхой буяны барилдлага
нэгнээ эдүгээ ямагтаас хичээж үйлдэх болой.
Жич бас бие маш доройн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах нь
үлгэрлэвээс,

§ 177. Бичнүүд гэнэт өчүүхэн шалтгаанаар үхэн егүүдснээр
үлгэрлэж, залуу хаан үхлийг бясалган гэгээрсэн нь
Эрт ёогыг үйлдэгч нэгэн гэлэн цаг цагт номхотгогдохуун нартаа ном
заан үйлдмүй. Нэгэн удаа тэр орны хаан бээр тэр гэлэнгээс ном сонсохоор
гэлэнгийн суухуй ой шугуйд одон, тэр бээр ч тэднээ ном номлосон бөлгөө.
Тэр гэлэн алин номлогдохуун номын утгыг илт болгоодгоор үл барам
увдисын үгийг ч үзүүлэхдээ маш хурц мөний тулд хаанаас бусад нөхөд
бүгдээр увдисын голыг их төлөв мэдээд, дотроо ариунаа агуулаад, үлсэн
бээр өөр өөрийн язгуур лугаа таацсан бодийг илтэд олон үйлдсэн болой.
Тэгээд жич хаанд тусгайлан олон увдис үзүүлсэн ч хаан насан залуу
мөний тул хэсэг зуур үл үхнэ хэмээн сэтгэж, хэзээ үхэх магадлал үгүйг үл
санасан бээр увдис алин ч эс төрвэй. Тэр цагт ном номлохуй газрын шадар
ойр жимст модны нэгэн гол модон байв. Түүний дэргэд эцэг, эх хоёр бич ба
хоёр зулзага лугаа дөрвүүл амьдарч байжээ. Эцэг нь эргэн жимс олохоор
нааш цааш одмуй. Тэр цагт бичний хоёр зулзага жимст модны оройд авиран
элдвээр баясан наадан цэнгэдэг буй. Нэгэн удаа тэр модны оройд жимс их
боловсров. Бичний зулзагын том нь мод руу самардтал хөл алдан, бие нь
хүнд тул шүүрч авсан модны гишүүн тасарч, газарт унахыг бага нь мэдэж,
ахыгаа газарт унахыг үл тэсэн, сүүлийг нь шүүрэн автал түүнд татагдан
хоёул газарт унан үхжүхүй.
Тэгээд эх нь ч зулзагануудаа үхэхэд үл тэсэн модны оройд авиран
гараад хөвгүүний үхдлийн дээр үсрэн унаж үхжүхүй. Тэр цагт бичний эцэг
ю 342 оз
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модны олон жимс авч ирсэн бээр тэр даруйд эх, хөвгүүн гурвуул үхсэнийг
үзэж, их зовоод жич өмнийн модны үзүүрт авиран гарч, доош үсрээд бас
үхжүхүй.
Тэр цагт хаан сэтгэлд: “Эдгээр бичнүүд эдүгээ бие амгалан, сэтгэлд
баясгалантай элдэв намба төрхийг үйлдэн байсан ч өчүүхэн бага нөхцлөөр
тэд бүгд нэгэн цагт үхсэнчлэн би ч насан бага ба нөхөд албат, эд эдэлбэр
тзргүүтэн дэлгэр ч энэ ёсон лугаа адил түргэн үхэх мөн буй" хэмээн сэтгэж,
хэзээ үхэх магадлал үгүйн үүднээс үхлийг бодитой нэгэн дурдсан бээр
ламын увдис ч оньсонд одож, бясалгасан бээр дияанаа 7 хоног орогносон
буй. Тэгээд хаан төрийг тэвчиж, тойн болоод тэр оронд бясалгалын амгаланг
илтэд үйлдвэй хэмээн алдаршвай. Энэ үлгэр мэт бид нар ч Шивалха бээр:
“Агшин төдийхнөө ч амьдран ахуйд
Амраг, дайсан бүгдээр нөгчин одмуй.
Алин түүний хэрэгт үйлдсэн хилэнц
Ажиглагч сайн хүмүүний өмнө оршмуй.
Тэр мэт би түргэн үхнээ хэмээн
Тэр ёсыг өөрөө эс оновоос бээр
Тэнэг мунхаг, тачаал уринаар сүйтгэгдэж
Тэрсүүд хилэнц бүхнийг үйлдэх амуй”
хэмээн зарлигласан мэт насан хийгээд амины мөн чанар мөнх бус мөн
ба мөнх бусын мөн чанар агшин мөний тул өөрийн бүтээлийн цагийн
хоёрдугаар агшинд эвдрэн одохоор үл барам гадаад хүмүүн хийгээд хүмүүн
бус ба өөрийн дотоод 4 махбод хямрах тэргүүтнээр хорлогдох мөний тул
усны хөөсөн мэт маш эвдрэх хялбар мөний тул жил, сар байтугай өнөө шөнө
ч өөрөө суухын нот алин ч үгүйн тул залуу, хөгшин гэлт үгүй бүгдээр хэзээ
үхэх магадлал үгүйг санаж, алиныг үйлдсэн ч ном лугаа нийлүүлж нэгнийг
үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас бие маш доройн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах нь
үлгэрлэвээс,

§ 178. Номонд дуршигч олон хүмүүс гэнэт үхснээр үлгэрлэж,
нэгэн хоньчин үхлийг бясалгаж бодь хутгийг олсон нь
Эрт ном өгүүлэгч нэгэн гэлэн өөрийн сэргээх орон280 болсон хорин
тохой орчим газрын нүхэн агуй буйд өөрийн нөхөд сэлт эр, эм олон лугаа
нэгэн сарын турш үдийн зоог барин ном номлохоор таалж, өдөр бүр
түүнчлэн зохион байвай.
Тэгээд 7 хоног болтол өдөр, шөнө бүхнээ аадар бороо буусан тул
газар дэлхий бүхэн усаар автагдав. Тэгээд 7 дах хоногийн өдөр бусад нөхөд
сэлт бүгдээр газрын агуйд орогнон байв. Тэдний шадар ойр нэгэн хоньчин
байдаг бөгөөд тэрээр хонио зүлэг нугаар бэлчээн, тэр ч ном сонсохоор очиж,
280 Тө: Ьз1| дпаз. Сэргээх орон нь чилэн алжааснаа амруулах орон
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дотор орол үгүй гадна хонио харан, ламд мөргөөд, номын дуу чихнээ
сонсогдохуй нэгэн газар ном сонсохоор суужухуй. Лам бээр увдис соёрхохуй
бодит голын завсарт хүрэх үед газрын нүхэн агуй усаар дүүрч нуран, лам
хийгээд агуйд байсан нөхөд сэлт бүгдээр нөгчиж лагшин, насаа егүүдвэй.
Тийм боловч номын дуу сонсохуйн агаараар үхсэн тул номын адистидаар
бүгд 33 тэнгэрийн оронд төржээ. Тэр цагт хөгшин хоньчин бээр гадна байсан
тул эс үхвэй. Тэгээд тэр хоньчин бээр увдис тэр төдийг үл сонссон ч түүнээс
залуу нөхөд сэлт бүгд гэнэт үхсэн тул хэзээ үхэх магадлал үгүйг мэдээд,
өөрийн бурхан шүтээн Их Жово бурхныг өмнийн огторгуйд тодруулан
бясалгасан бээр тэр мэтийн бурхны лагшинд зорисон самдийг олон хоног
хэмжээлшгүй ургуулав. Тэр цагт хонинд хорлол буй, үгүйг харуулдагч үгүй
болов. Ойрын ууланд нэгэн хар чоно голлосон олон чоно буй тул тэд ч
хонийг барихаар хүрч ирсэн бээр хонь айж эзэн рүүгээ үргэн зулж, эзнийхээ
дэргэд очив.
Хоньчин ч самдиас эс боссон ч самдийн адистидаар айхуй зовлон
амарлиж, амгалан болжухуй. Түүний дараа чононууд ч хонийг барихаар
хойноос нь гүйсэн бээр хоньчныг самдид орогнохыг харж, бүхнээ хорлохуй
сэтгэл амарлиж, хонины баруун этгээдэд очиж, эцэг, үрийн ёсоор орогнов.
Тэгээд хоньчин хийгээд хонь ирэхгүй нэг хоног болсон тул хонины эзэн
"Хоньчноо үхсэн юм болов уу?” хэмээн сэтгэж, түүнийг эрүүлэхээр өмнийн
хонь бэлчсэн газар 4 боолоо илгээв. Их холоос харахад хоньчны дэргэд
хонь, чоно нугууд хорлол үгүй орогнохыг харж, дээд их гайхамшиг төрвэй.
Тэгээд тэр дөрвүүл хоньчныг нэрээр нь дуудваас хариу эс гарав. “Чоно хонь
идсэн тул хийн өвчин хөдөлж үхсэн байх аа" хэмээн сэтгээд, цаахна талд нь
нэгэн бясалгалын гэр байсны дөрвөн талаас авираад хүрч очтол хоньчин
эдүгээ тэгш агууллаас эс хөдлөв.
Тэр цагт хонь хийгээд чононууд ч хоньчныг даган бясалгалын гэрт
иржүхүй. Чингээд тэр дөрвүүл тус тус толгойн чинээ чулуу авч хоньчны дээр
хаясан бээр дөрвөн чулуу доош унал үгүй огторгуйд өөд болон одвой. Тэр
дөрвүүл эргэлзээ төрж, эзний дэргэд одоод, өмнө номлосон түүх цадигийг
өгүүлэхэд өглөгийн эзэн онц гайхамшиг төрж, тахилын олон зохионгуй лугаа
сэлт хоньчны дэргэд очин, тахисан бээр дуу бүжгийн цэнгэлгээн дуу лугаа
сэлт самдиас хөдлөн босоод, өглөгийн эзэн тэргүүтнийг харж, “Та нар энд
юуны тухайтайд ирвэй?" хэмээн асуув. Өглөгийн эзэн бээр өмнийн түүх,
цадигаа өгүүлэхэд тэр ч их гайхамшигтай болжухуй. Дараа нь өглөгийн эзэн
бээр: “Та таалалдаа эрхшээсэн гүнзгий нарийн увдисаа бидэнд ч
хайрлатугай!" хэмээжээ. Хоньчин бээр ч өмнө нь газрын агуйд эр, эм залуус
гэнэт үхснээр үлгэрлэж, бие маш доройгийн үүднээс хэзээ үхэх магадлал
үгүйг голлон туурвиад, мөнх бусын номыг олонтаа үзүүлсэн бээр өглөгийн
эзэн тэргүүтэн бүгдээр бие маш дорой тэргүүтний үүднээс үхэл магад үгүйг
оноод, лам хоньчин тэр ямагтаас их энэрэн нигүүсэгч Их Жовогийн
бүтээлийн аргыг айлтгаж, бясалгаснаар бүтээл олоод, лагшин биеэ орхил
үгүй Бодала ууланд ажирсан хэмээн алдар болбой.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
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“Ай би орондоо хэвтсээр
Амраг нөхөд бүгдээр хүрээлсэн ч
Амь тасрах мэдрэхүй нүгүүдийг
Аанаа л гагцаар амсахуй болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт бие нь өвсний үзүүрийн шүүдэр мэт эвдрэх нь
хялбар ба үхэхийн цагт ч аньсыг таслахуй үл тэсвэрлэхүй зовлон нугуудыг ч
өөрөө гагцаар амсахаас бус эцэг, эх амраг садан тэргүүтэн их энэрэн энэлэгч
нүгүүд бээр эргэн тойронд нь тойрсон ч өчүүхэн төдий ч хуваахуй учир
шалтгаан үгүй тул тэдгээр зовлонг үл хүсвээс тэдгээрээс тонилохын арга ч
ер мөнх бусыг бясалгахуй хийгээд ялангуяа хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах
энэ өөрөө мөн болохоор элдэв аргын үүднээс тэр ямагт өөрийн үндсэнд
ямар мэт төрөхүй нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй мөн болой. Тэр ямагт үгүй
болбоос үндсэнд эрдэм төрөхүй үүдийг хааж, сонсох, санах, бясалгах гурвыг
ямар мэт нэгнийг үйлдсэн ч энэ насан эвдрэхээс өөр зүйл үл ирэх мөний тул
“Зарлиг”-аас:
“Эрдэнээр дүүрсэн чөлөө учралын тивд
Энэ нотын дуршлыг эрэн ололгүй
Гар хоосон буцан эргэх болбоос
Гэмшин гутахуй ганцхан өөрт л болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэж, үгийг мөрд хоцрол үгүй бясалгасан
бээр илт урган үйлдэх мөн болой.
Жич бас бие маш доройн үүднээс хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах нь
үлгэрлэвээс,

§ 179. Нэгяргачин ямаа нядалж байгаад өчүүхэн шалтгаанаар
олон амьтан нэг дор үхэхийг харж, уйсал төрөн, Бадамжав
хэмээгч аршаар ном хөтлүүлж, дээд хутаг олсон нь
Эрт цагт өдөр бүр олон хонь, ямааны амийг таслагч нэгэн яргачин
байжээ. Нэг удаа нэгэн хадан цохионы өмнө 100 орчим ямаа алж, ямаанууд
чарлан, хөлөө тийрэн савчсан тул ам нь цанган 100 гаруй хонь алах байснаа
түр зуур завсарлаж, бие нь ядраад архи уужээ. Орчмын нэгэн том хадны
доороос дөрвөн хуруу орчим том хилэнцэт хорхой суналзан гарч ирэв. Түүн
лүгээ шадар ойр өөхний өөдөс идэхийг хүссэн нэгэн нохой тэр хорхойг харж,
тэр даруйд хилэнцэт хорхойг бүхлээр нь залгив. Хилэнцэт хорхой их хурц
шүдтэй тул тэр даруйд нохойны биеийг цоо татаж, нохой өвчнөө эс тэсэн,
тэндээс хумх ус авчирч явсан нэгэн боолын эхнэрийг зууж, тэрээр хөл нь
халтиран халилаас унаж үхвэй. Тэгээд нохой ч өөрөө үхжүхүй. Нохойн үхдэл
дээр нэгэн шаазгай ирж суув. Нохойн ходоодноос хилэнцэт хорхой суналзан
гарч ирсэнд шаазгай түүний мөчийг нь таслан идэв. Боол эхнэрийн нөхөр нь
түүнийг үхсэн хэмээн дуулж их хилэгнээд, шаазгайг харвасан бээр аньсанд
нь тусч шаазгай үхжүхүй.
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Тэр үед яргачны сэтгэлд: “Тэдгээр амьтан нэгэн цагт гэнэт үхсэнчлэн
би ч гэнэт үл үхэх магадлал үгүй. Хэрвээ үхвээс өмнө нь буяныг алиныг ч эс
үйлдсэний дээр өдөр бүр олон хонь, ямаа алдаг тул энэ хилэнцээ арилгал
үгүй насан егүүдвээс хойд насандаа тамд унахаас өөр газар үгүй" хэмээн
сэтгэж, хэзээ үхэх магадлал үгүйг дурдсан бээр үхлээс айгаад, их хүчтэй орь
дуу талбин хонио алахаа орхив.
Ямаа алсан гарын харамж хөлсөө ч авахаа орхиод, “Тэндээс зүүн зүгт
гурван бээр хэрийн газар нэгэн их ой шугуйд суудаг, винайд их мэргэжсэн
Бадамжав (рабта зкуаЬ) хэмээгч аршийн дэргэд хүрч увдис айлтгая” хэмээн
сэтгэж, гүйн оджухуй. Замд нь нэгэн охин дүү нь байдаг тул түүнтэй
уулзахад: “Ах аа! Юунаас гэмтэв?" хэмээн асуув. “Би хэзээ үхэх магадлал
үгүйн үүднээс үхэхийг дурдсан бээр айвай" хэмээв.
Охин дүү нь өгүүлрүүн: “Бүгдээр үхэх байтал ах та гагцаар үхэх биш
юунаас айсан юм вэ?Г хэмээв. Ах нь өгүүлрүүн: “Бүгд үхэх ч хэзээ үхэх
магадлал үгүйг үл дурдваас хаанаас айх вэ! Би хэзээ үхэх магадлал үгүйг
дурдсан бээр маш айж, амрах үе үгүй байна аа” хэмээв. Охин дүү нь бие нь
их үзэсгэлэнтэй тул ийн өгүүлрүүн: “Тийм болбоос ах аа та бээр хэзээ үхэх
магадлал үгүйг миний идрээр хууран үйлдэж чадах буюу?" хэмээн асуув. Ах
нь өгүүлрүүн: “Чи юу ярьнам! Эсруагийн охин Тиглээчогмаа (*Ыд 1е тсЬод
т а ) бээр ч хуурч үл чадмуй” хэмээв. Охин дүү нь: “Тийм болбоос түүнд
тустай ямар арга байна вэ?" хэмээн асуув. Тэр ах нь: “Үхлийн энэ аюулд ой
шугуйн лам Бадамжав аршийн увдис тус болно. Өөр алин бээр ч үл
тусламуй” хэмээв. Охин дүүгийн нь сэтгэлд: “Увдис хэмээх иддэг нэгэн зүйл
байна аа" хэмээн сэтгэж, “Тийм болбоос арш Бадамжавын тэр увдисыг идэж
болох уу” хэмээн асуув. Ах нь өгүүлрүүн: “Тэр нь идэж болохоор үл барам
ертөнцийн идээний дээд рашааны идээ хэмээх тэр мөн буй” хэмээв.
Эхнэрүүд нь тачаахуй сэтгэлт үзэсгэлэнт дүрсэнд баясдаг мөний тул
жич охин дүү нь: “Тийм болбоос ламын увдис энэ рашааныг идсэн тэр бээр
бие нь үзэсгэлэнтэй болоход туслах уу?” хэмээн асуув. Ах нь өгүүлрүүн: “Тэр
нь биеийг үзэсгэлэн болгохоор үл барам сэтгэлийг ч маш үзэсгэлэнтэй
болгодог буй" хэмээв. Охин дүү нь өгүүлрүүн: “Тийм болбоос би ч ах лугаа
хамт арш лам Бадамжавын дэргэдээс увдис айлтгахаар очъё!” хэмээж, ах,
дүү хоёр бээр аршийн дэргэд очсон бээр арш бээр тэр хоёрын санааг мэдэж,
огторгуйд 7 дал модны хэртэй дээш хөндийрөн сууж, тэнгэрийн үзэсгэлэнтэй
хийгээд хараад харамгүй 100 орчим охинд увдис номлохуй рид хувилгааны
зохионгуйг илтэд зохиосон бээр ах, дүү хоёр холоос харжухуй. Нэн ялангуяа
охин дүүгийн сэтгэлд: “Үзэсгэлэнтэй хийгээд хараад ханамгүй тэнгэрийн
эдгээр охид ч увдисын рашааны идээг идсэнээс болсон мөн буй. Би ч тэр
увдисыг идвэл энэ мэт үзэсгэлэнтэй болно” хэмээн сэтгэж, эгээрэл лүгээ
сэлт баяссан ба “Жич тэдгээр тэнгэрийн охидын дэргэд эхнэр би ч Ганга
мөрний дэргэд нүүрс орогносон мэт хав хар царайтай, их үзэсгэлэн бус
байна аа’ хэмээн мятрахуй сэтгэлээр баясах, зовох хоёул хослон гаржухуй.
Тэгээд ах, дүү хоёр Бадамжав аршид мөргөж, увдис айлтгахад, лам бээр:
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Таргуун буяны усан сан281-гаас эснэсэн
Гайхамшигтай үзэсгэлэнт үхэлгүй охин282 тэр
Үзтэл идэрийн цогоор үзэсгэлэнтэй ч
Үхэл, мөнх бусаас тэр мэт айв.
Үүний тулд хэзээ үхэх магадлалгүй тул
Үнэхээр шимт бурхны номыг бясалгаж
Онцолж гэм, эрдэм хоёулын сан болсон
Орчлон, нөгчихүй хоёулыг буцаан бясалгатугай!”
хэмээн зарлиглаж, тэнгэрийн тэдгээр охид ганцхан агшнаа өтлөн,
бөхийсөн үзэсгэлэн бус муухай, үзээд үл тэсвэрлэхүй нэгэн болсны эцэст
бие, сэтгэл нь хагацаж, ясны хэлтэрхий төдий болохуй рид хувилгааныг
зохиосон бээр ах, дүү хоёр хэзээ үхэх магадлал үгүй хийгээд орчлонгийн
хотол чуулган алиныг ч зүрхэн үгүйд онож, ах нь архдын дүү нь харин үл
ирэгчийн үрийг олсон хэмээн алдар болбой. Тэр бүхэн ч хэзээ үхэх магадлал
үгүйгээс болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ловон Шантидэвэ бээр:
“Амьдын цагт энэ хийгээд түүнчлэн
Амраг хийгээд садан нугуудыг тэвчиж
Айхавтар үхлээр гагцаар хол одох тул
Амраг, дайсан бүхэн юун хэрэг”
хэмээн зарлигласан мэт хөгшин, залуу хийгээд яав ч бүгдээр одоо
үхсэн ч гэмшил үгүй буяны учралын номыг олох нэгэн үгүй болбоос хэзээ
үхэх магадлал үгүй болохоор нөхөд, боол, бие, эдэлбэр хэдий чинээ буй ч
тэр бүхнийг төдийхнөөр талбиж, шувууны сөдийг салхиар аваачсан мэт
өөрөө гагцаар чанад ертөнцөд харлан торойж одох хэрэгтэй болохоор
хүрдэн эргүүлэгч хаан мэтийн баялаг хотол чуулган нэг байваас тэр мэт
хотол чуулганыг учир шалтгаанд үйлдэж, хэзээ үхэх магадлал үгүй үүнийг
санах хэрэгтэй мөн болой.
Жич миний мэтийн үгүйрэн, гутсан нэгэн болбоос жич тэр мэт үгүйрэн,
гутахыг учир шалтгаанд үйлдэж, хэзээ үхэх магадлал үгүйг санаад, үхлийн
хувьд магад гарсан, бодь сэтгэл, ариун үзэл283 гурвыг буяны барилдлагын
голд үйлдэж; өдөр, шөнө ялгал үгүй бясалгаснаар анхааран авах хэрэгтэй
мөн буй.
Хэзээ үхэх магадлал үгүйг санахуй байваас увдисын ганц шүлэг ч
хэцүү төвөг алин ч үгүй бээр бурхан болоход туслана. Хэзээ үхэх магадлал
үгүйг санахуй үгүй болбоос хэлээрээ 84000 номын цогцыг илүү, дутуу үгүй
уншиж чадсан ч бурхан болох нь байтугай орчлонгоос хэтэрч үл чадах мөний
тул тэр ч
“Ээ тэр ч биеийн идэр дэлгэр гунхалзлаар
282 Тө: сЬи д1ег. Усан сан нь далайн ёгт нэр
Тө: 'сЫ тес! Ьи т о . Үхэлгүй охин нь дагинын ёгт нэр
Тө: уапд с!ад ра’| Ка Ьа. Ариун үзэл нь хоосон чанарын үзэл
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Эдүгээ цагт өөрийн сэтгэл омогшивч
Эцэс сүүлд нь үхлийн эзний элч бээр
Эрхэндээ оруулан чанад ертөнцөд хэзээ хөтлөвөөс
хэмээн зарлигласан мэт сайтар санаад, хэзээ үхэх магадлал үгүйн
үүднээс ганцхан удаа төдийхнөөр олсон чөлөө учралын шүтээн хот балгасын
баясгалан гарах орон хэмээх энэ нь өнөд үл оршин, түргэнээ эвдрэхийн ёс
үүнд хэтэрхий болсон магадлал нэгнийг олох хэрэгтэй болой.
(2Ь2а1а2с) Гуравдугаарт, Үхэхийн цагт номоос бус алин бээр ч үл
туслахыг санах
Үүнд:
(2Ь2а1а2с) Амраг садан бээр үл туслахуйг санах
(2Ь2а1а2с) Эд эдэлбэрээр үл туслахуйг санах
(2Ь2а1а2с) Биеэр үл туслахыг санах
(2Ь2а1а2с) Анхдугаарт, Амраг садан бээр үл туслахыг санах нь:
Үлгэрлэвээс,

§ 180. Мойваажин хаан дөрвөн агиа үхлийн нөхөр болгохоор
тушааж, төрлөө доордуулсан нь
Эрт Мойваажин (то з ра сап) хэмээх нэгэн тэнэг хаан 1000 хатантай
байжээ. Хатадын дээд Балдин (с!ра1 ’с!геп) хэмээгчид бусдад туслахуй
нигүүлсэхүйт, оюун сайт дөрвөн агь буй. Нэгэн удаа хаан эцэг нь амийг нь
авах хүнд өвчин тусч, эм засал, гүрэм тэргүүтэн аль мэтийг үйлдсэн ч өвчин
нь улам ихдэн одвой. Хаан ч өөрөө тэр өвчнөөр үхэхээ мэдвэй. Агь хийгээд
хатад тэргүүтэн бээр ч тэр мэт болохыг мэдэв. Тэгээд дөрвөн агь хан хөвгүүн
хийгээд хатдын дээд Балдин бээр эцэг хаан Мойваажингаас: “Эдүгээ хааны
энэ чилээг тунгалагжих шалтгаан үгүй болсон тул хааныг ажирсны дараа
таалал төгссөний буяныг ямар мэтээр үйлдэх, хааны аль агийг хаанд
өргөмжлөх хэрэгтэй"-г асуужухуй. Хаан өгүүлрүүн: “Эдүгээ би үхэх боллоо.
Би бээр үргэлж албатаа зовоодог тул тэд надад дургүй болохоор намайг
үхэх цагт тэд үхэх үеийн нөхөр үл болмуй. Хатад та нар буй ч биеийн хүчин
дорой тул Эрлэг номун хаан тэргүүтнийг ч ялж чадахгүй. Сууваас баясмуй.
Дөрвөн залуу нь эцэг наддаа хайртай ба биеийн хүчин дэлгэр, баатар зориг
ч их мөний тул Эрлэг номун хаан бээр харсан ч зугтаж одох мөний тул та
дөрвөн хөвгүүн эцгийгээ үхсэний дараа нөхөр болон үйлдэх хэрэгтэй"
хэмээв.
Дөрвөн агь бээр: “Эцэг ээ! Амьтан бүхэн нь үйл тусгаар мөний тул бид
дөрөв бээр байсан ч эцэг лүгээ хамт байх бэрх ээ. Амьтан бүхэн нь төрсөн ч
гагцаар төрмүй. Үхсэн ч гагцаар үхэх мөний тул бид дөрөв үхсэн ч эцэгт
туслах үгүйн дээр энэ дөрвөн сайн шүтээнийг ч завсарт нь бүрэлгэх болно"
хэмээв. Хаан бээр: "Хөвгүүн бээр үхэхийн цагт үл туслах бол хөвгүүн болох
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юун. Эдүгээ та дөрөв хэрэггүй олон үг хэлэлгүй эцгийнхээ үхэхийн нөхөр
болох хэрэгтэй" хэмээн зүтгэв.
Дөрвөн агь ч бодисадва мөний тул ийн өчрүүн: “Эцгийн зарлигийг
бүтээн зохиох бөлгөө. Тийм боловч бид дөрвөн хөвгүүн үхлийн өвчинд үл
автагдсан тул эцэг лүгээ хамт яаж үхэх хэрэгтэй вэ?” хэмээв. Хаан
өгүүлрүүн: “Намайг үхсэний дараа цогцсыг галд түлэх цагт цогцсын өмнө,
хойно, зүүн, баруун талд та дөрвөн хөвгүүнийг талбиж, галд түлэхүй лүгээ
хамт үхлийн нөхөр болон зохиох болно” хэмээгээд эцэг нь нөгчив.
Тэгээд 3 хоносны дараа шарилыг галд түлэх цагт дөрвөн агь нь хаанд
ам авсанчлан галд түлүүлэхээр өөд болон морилоход, хатан, түшмэл
тэргүүтэн бээр хорьсон ч “Эцэг хаан зарлигийг таслаж үл болно" хэмээн
зарлиглаж, баяссаар лагшин биеэ галд түлүүлэн зохиосон бээр эцэгтээ
бишрэхүй хийгээд бат тангарагтай тэргүүтэн номын адистидаар дөрвөн агь
иь тэр даруйд ариун орны тэнгэр болон эснэв. Тэр эцэг хаан бээр дөрвөн
агийгаа түлээгүй бол нэгэн бярманы хөвгүүн болон төрөх байсан ч дөрвөн
агийгаа тэр мэт үйлдсэний хүчээр үхсэн даруйдаа амал үгүй аюуш тамд
төрж, хэмжээлшгүй зовлон амсан үйлдсэн бээр дөрвөн агьтайгаа хамт үхсэн
ч тус үл болсноор үл барам эдүгээ хорлогдохын шалтгаанд одсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч их ловон Лүдүв бээр:
“Эрхэм чи бээр бярман хийгээд гэлэн, тэнгэр
Эрхэмсэг жуулчин хийгээд эцэг, эх, хатад ба
Эргэн тойрны нөхөддөө хилэнц бүү үйлд!
Эрлэгт тамлагдахын боловсрол эндүүрэл үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт үхэхийн цаг бууваас эцэг, эх, шадар ойр нөхөд
тэргүүтэн амраг садан энэрэн энэлэгч ямар мэт их ч нэг нь ч хөтлөн үл чадах
бөгөөд эдүгээ тэдэнд даган тачаасны нөхцөл шалтгаанаар хойд насандаа ч
муу заяанд төрөхүй ба тэдний тухайтайд энэ насанд хилэнц ямар мэтийг
үйлдсэний үр зовлон нугууд ч тэдэнд хуваарилагдахгүй гагц өөрөө зовох
хэрэгтэй мөний тул ч “Бясалгалын дуулал” -аас:
“Энэ хэдий чинээ өндөрчлөн халил их
Эд хэдий чинээ баялагчлан их хүлэгдэх
Эл хэдий чинээ олончлон нааш бугших
Эсэргүүцэгчийг хэдий чинээ номхотгосончлон арвидах”
хэмээн зарлигласан мэт амраг, садан ямар мэт олон төдийгөөр энэ
насанд ч зовлон маш их ба хойд насанд ч гичийн төдий ч тус үгүй хорлолын
шалтгаан ямагтад одох мөний тул “Тэднийг туслана” хэмээн эгээрэхийг
тэвчээд, гагцаар номын анхааран авлагад шамдан үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхэх цагт амраг садан бээр үл туслахыг санах
үлгэрлэвээс,
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§181. Хааны цаазад өртөгдсөн хөвгүүн, хатан хоёр сэтгэл үүсгэж,
цаазаас хэлтэрсэн нь
Эрт цагт нэгэн гэрийн эзэнд 3 хөвгүүн байжээ. Тэд нэг нэгэндээ их янаг
мөний тул энэ насанд ч амгалан, зовлон алин гарсан ч хамтаар хуваалцдаг
буй. “Үхэхийн цагт ч алин үхсэн түүндээ үхээгүй хоцорсон нь тусыг нь
бүтээнэ” хэмээн ам авцгаав. Тэгээд нэгэн удаа тэр орны хаан, хатад сэлт
үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт цагийн хурим нэгнээ өөд болон морилов. Тэр цагг
нутгийн албат хүмүүс ч сайн хувцас, чимгээр бидэрлэж, хааны суун бүхийн
ойр шадар газар элдэв дуу, бүжиг цэнгээн үүсгэх хэрэгтэй болов.
Ууган хөвгүүн Содномсамбуу (Ьзос! п а тз Ьгапд ро) бээр ч сайн
чимгээр чимж хүрсэн бээр хааны хатан Яндан (дуапд Иап) хэмээгч тэр
хөвгүүний идэрийн цогд тачааж, сэтгэл нь хөлчүүрээд, хөвгуүн
Содномсамбууг өөрийн эрхгүй нэгэн түшмэлээр бариулж, “Хаанд мэдэгдэл
үгүй хатан өөрийнхөө тусгаар суух нэгэн сайн өрөөний ширээн доор өдөр
нууж талби” хэмээв. Тэр түшмэлийн сэтгэлд: “Энэ хөвгүүнийг би барьсан тул
хаанд үл айлтгаваас хаан уурсаж, намайг ална!” хэмээн бодогдоод, хаанд
айлтгав. Хаан бээр ч маш их хилэгнэж, хатан, хөвгүүн хоёрыг бариад, яргач
нараар тэр хоёрын мөч гишүүнийг хүлүүлж, урд, урдаас нь харуулаад
шоронд хийв. Хөвгүүн бээр бусад хоёртоо: “Урьдын тангаргаа дурдан
зохиотугай!” хэмээв. Бусад хоёр хөвгүүн бээр хааны их хатуу цаазаас айж,
ахынхаа нөхөр болохуй алиныг ч эс хийв. Содномсамбуугийн сэтгэлд: “Бид
ах, дүү гурвуул хорлол үгүй амар суух цагт олон тангараг үйлдсэн ч муу
хорлолын шалтгаан гарах цагт сайн тангараг ч элсний ширхэг мэт нэгэн
болон одсон нь орчлонгийн амьтан нугуудын ахуй ёсон мөний тул хоёр
дүүдээ хилэгнэх хэрэг үгүй энэ насны өчүүхэн шалтгаанд ч тэр мэт
болохноон хойд насанд хоёр дүү бээр хаана туслах, хойд насанд хуурмаггүй
магад туслахуй ямар мэт нэгэн байх вэ?” хэмээн шинжилбээс, “Дээдийн
номоос бусад алин ч үгүй ба дээдийн номыг ч эдүгээ ямагтад үл бүтээвээс
хэзээ үхэх магадлал үгүй” хэмээхэд магад мэдлийг сэтгэлийн угаас олсон
бээр түүнийг дурдаж. магад гарсан хийгээд бодь сэтгэл хоёр хослон
барилдан төрөв.
Тэгээд залуу Содномсамбуу бээр хатан Янданд ийн өгүүлрүүн: “Их
хатан аа! Тааллаа бүү зовоон зохиотугай! Энэ нь бид хоёрын урьдын үйлийн
үрээс гарснаар үл барам даруйд хатны өөрийн тачаал зохиосноос болсон
буй. Эдүгээ хүсэл тачаалыг зохиосноос болсон мөний тул хүсэл тачаалаа
тэвчээд, үйлийн үрд сэтгэл итгэмжпэн зохиотугай!” хэмээв.
“Хатан өөрийн зовлонг харалгүй өөрт нь шүтэж, хөвгүүнийг зовлонтой
болгов оо!” хэмээн сэтгэж, их уйсан орь дуу талбин өгүүлрүүн: “Сайн царайт
залуу чи надад түшиж, бие, сэтгэл чинь ядарсан нь яасан хэцүү билээ?!"
хэмээвэй. Хөвгүүн бээр: “Хатан аа! Тэр мэт бүү өгүүлтүгэй! Хатан аа! Өөрийн
тань таалал зүдсэнээс бус надад зовлон өчүүхэн төдий ч үгүй” хэмээв. Хатан
бээр: “Энэ яахин үнэн байх, үе гишүүн бүхэн чинь төмөр хүлэгтэй шүү дээ!"
хэмээв. Залуу Содномсамбуу бээр: “Миний гишүүний хүлээсүүд тайлагдах
болой" хэмээв. Хатан бээр: “Хөвгүүний гишүүн нүгүүдийг хэн тайлах вэ?”
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хзмээв. Хөвгүүн өгүүлрүүн: “Сайн сэтгэл бээр тайлах болой” хэмээв. Хатан
өгүүлрүүн: “Сайн сэтгэл хэмээгч хаана байна?" хэмээв. Залуу Содномсамбуу
бээр:

“Буянтай амгаланг хүссэнээр өөрөө алдуурьюу
Будантай орчлонгийн хотол чуулганаа тачаасан
Бусад нугуудын сэтгэлийг амгаланд сэтгэвээс
Бодитойяа түүнийг л сайн сэтгэл хэмээмүй"
хэмээн орчлонгийн гэм эрүү хийгээд бодийн сэтгэлийн ач эрдмийг
аугаа их номлосон бээр хатан ч бодийн сэтгэл үүсгэсэн бээр гишүүний
хүлээс нүгүүд ч өөрөө яригтаан алдуурвай. Чингээд хатан бээр залууд
тачаахуй сэтгэл үгүй харин ламын хуран мэдлийг үүсгээд, бишрэхүй бээр
мөргөж, увдис айлтгасан бээр жич хөвгүүн:

"Хүй ном бүхэн бусдад дулдуйдах тул
Хүсч шунаж бүтээвээс бүтээл үл олмуй
Онцолж тэр мэт оносон төрөлхтөнд
Орчлон, нөгчсөн ялгал үгүй гагцаар үзэгдмүй”
хэмээн номлон үзүүлсэн бээр хатан бээр ч ямагт тэрхүү чанар
ямагт284-ын орныг илтэд оносон бээр маш баяслыг олжухуй.
Тэгээд тэр шөнө өнгөрч маргааш өглөө нь наран бүлээдэхүйд хаан:
‘Хатан Яндин хийгээд залуу Содномсамбуу хоёрыг энгэсгэн байшинд хийж,
галд түлсүгэй!" хэмээн сэтгэж, шоронгоос гаргасан бээр тэр хоёрын гишүүний
хүлээс алдуурсан ба царай зүс нь ч онц сайхан бөгөөд хөл нь газар лугаа
хүрэлцэл үгүй тохой хэртэй дээш хөндийрөн байваа. Эсруа хийгээд Хурмаст
тэнгэр бээр өмнөөс нь угтан, зуурдын гэгээнд тэнгэрийн олон хөвгүүд, охид
элдэв цэцгийн хур буулгав. Элдэв цангилзуурын дуу дуурсгасаар өөд болон
морилохуйд, хаан бээр ихээс их гэмшин, бүгд ч харилтгүй сүсэг олоод, хаан
ч үтэр түргэнээ түшмэлийн чуулганаар их эрдэнийн хоёр ширээ бэлдүүлэн
суулгаж, баруун этгээдэд залуу Содномсамбуу, зүүн этгээдэд хатан Яндин
хоёрыг суулган соёрхуулж, элдэв идээ, ундаанаар өргөл, хүндлэлийг
үйлдүүлэв. Хоёр бодисадва бээр ч тэднийг номхотгохуй цагтаа буусныг
таалан болгоогоод, Содномсамбуу бээр: “Буянтай амгаланг хүссэнээр өөрөө
алдуурьюу..." хэмээх тэргүүтэн өмнө нь номлосон янагуух бодь сэтгэлийн ач
тус хийгээд хатан бээр өмнийн “Хүй ном бүхэн бусдад дулдуйдах тул...”
хэмээх тэргүүтэн үнэмлэхүй бодь сэтгэлийн ач тусыг дэлгэр номлосон бээр
бүхний үндсэнд хоёр бодь сэтгэл төржүхүй.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Бодичаръяа”-гаас:
“Эрлэгийн эзэн хааны элч барихуйд
Эл садан, амраг юунд туслах билээ.
Тэр цагт буян л гагц аврал тул
Түүнийг ч би эс шүтэх юун.Г
284 Тө: бе кЬо па пу1с1. Ямагт тэрхүү чанар нь мөн чанарын өөрийн нигуур, хоосон
чанар
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хэмээн зарлигласан мэт эдүгээгээс сонсох, санах, бясалгах гурвыг
төвлөрүүлэн хичээж, буяны учралын номын анхааран авлага магадтай
амгалан оюун нэгэн үгүй болбоос үхэхүй цагт “Өмнө хураасан хилэнцэт
сэтгэлт тэр ямагт цохь! цохь! ал! ал!” хэмээхүй дуун луун дуун мэт
дуурсгасан аймшигтай Эрлэг номун хааны дүрст ургахын цагт эцэг, эх, эвт
нөхөр, амраг, садан алин бээр ч туслахын үес ер үгүй. Тэр ч өнөө шөнө
өөрөө үл ирэхийн магад алин ч үгүйн тулд тэр ч Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Энэ цагаас эхлэн салхинд хийссэн хивэг мэт
Энэ муу зүрхэн үгүй үйлийг эс орхивоос
Амь, бие замхарч, олон галавт муу заяаны
Айхавтар хэцүү хар зовлонг хэн тэсвэрлэж чадах!”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, энэ насны муу нөхцлийг буцаахуй
төдий буяны учралын гоомой үзэгдэлд сэтгэлийг бататгал үгүй бясалгаснаар
гэтэлгэн үйлдэхүй ариун номын анхааран авлагад цаг бүхнээ авьяасыг яаж ч
гэсэн тогтоохуй нэгнийг үйлдэх мөн болой.
Жич бас амраг садан бээр үл туслахуйд магадтай ном ямагтыг үйлдэх
хэрэгтэйг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 182. Лавшруулсан барилдлагат нэгэн гэлэн ахаасаа болж,
төрлөө доройтуулсан нь
Эрт цапг балингийн лавшруулсан барилдлагад хичээгч нэгэн гэлэн эд
зүйл алиныг олсон ч гурван цагаан, гурван амттаныг бүтээгээд, балин
ямагтыг зохиодог буй. Өглөгийн тэр анхааран авлагын адистидаар эд
эдэлбэр нь ч их ба буяны учрал ч арвидахуй болжээ. Өмнө нь түүнд хар
санаа гаргадаг төрлийн нь нэгэн гэрийн эзэн ах байв. Тэр бээр гэлэнд өмнө
нь муу үйл хийж байсандаа хүлцэл өчөөд, “Хойшид дүү чиний юу
зарлигласныг бүтээнэ" хэмээн өргөл, хүндлэлийг ч үйлдэв.
Гэлэн бээр: “Өмнө нь жич садан бээр тус үгүй эдүгээ ч тэр мэт буй тул
тус тусадаа орогновоос сүүлдээ сайн" хэмээн зарлиглаад, идээ, ундаа олныг
өгч эзэмдэн эс зохиосноор тэр өгүүлрүүн: “Чиний зарлигласан мэт амраг
садан бээр тус үгүй болбоос бусдыг дайсагнахуй бээр тустай юу? Би бээр
дүү чамайг оюунаар огоорч үл чадмуй. Хамт орогнох хэрэгтэй" хэмээж өөр
тийш үл одвой. Тэр үед гэлэнгийн сэтгэлд: “Ер нь жич амраг садан бээр
номонд тотгорлохоос бус нөхөрлөн үйлдэх хэцүү. Ялангуяа энэ ах гэрийн
эзэн эдүгээ надад өчүүхэн эд эдэлбэр буйг харж, баясан, баясах мэт үйлдсэн
ч голоосоо надад үл баясдаг тул хожим нь хоёул гутах болно" хэмээн сэтгэж,
“Дүү нь их чармайж хэсэг зуур хамт байя аа” хэмээн ам авжухуй. Тэгээд
гэлэн бээр өмнөх мэт балингийн лавшруулсан барилдлагад хичээн зохиосон
бээр эдүгээ эд, эдэлбэр нь ихээс их арвидан дэлгэрэв.
Тэр цагт 3000 ертөнцийн ад, тотгорлогч, бирд бүхэн түүний балингаар
ханан үйлдэв. Тэгээд тэр ах гэрийн эзэн бээр сэтгэлдээ: “Эдүгээ эд эдэлбэр
нь тэнгэр лүгээ чацуу харагдах буй тул энэ ой шугуйн аглагт сууж юу
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хийнэм?! Энэ дуү гэлэнг аргаар алаад, эд эдэлбэрийг нь авч сэтгэлд
зохистой нэгэн эхнэр авч гэртээ хамтад орогновоос сайн” хэмээн сэтгэж, их
хилэнцтэй хатуу сэтгэл төрсөн бээр тэр ёсыг гэлэнгийн гийчин нэгэн ягчис
бээр мэдэж, аймшигт дүрс үзүүлж, гурван үзүүрт шөрөг модоор хатган
алахад үхэхийн хооронд тэр бээр: "Би бээр дүү гэлэнгийн амийг булаагч энэ
ягчис мэт нэгэнд төрье!” хэмээх ерөөл талбиж, тэр даруйд үйлийн эрхээр тэр
мэт нэгэнд төрж, гэлэнгийн газар гүйн очоод, амнаасаа галын дөлийн эрихс
басгуулж, амь авсан өртлөөсийн хүчээр гэлэнгийн биеийг шатаав.
Дараа нь тэр гэлэн тэр нутгийн хааны хөвгүүн болон эснэснийг ч тэр
бээр илт мэдлээр ухан мэдэж, хан хөвгүүний амийг булаан үйлдсэн болой.
Хэрвээ ах бээр хорлолыг эс үйлдсэн бол тэр гэлэн 500 жил сууж, эцэст нь
барилдлагын мөрийн тэсвэр олж, хойно нь Бодала ууланд ажрахуй нөхцөл
шалтгаан байсан ч ахдаа уур омог өчүүхэн төдий төрсний хүчээр гэтлэхийн
хувь тохирсон төдий ч удаашран үйлдсэн болой. Тэдгээр ёс ч амраг саднаар
гутан үйлдсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч Шивалха бээр:
“Алин итгэл сэрэмжүйн эзэн нь
Аюул энэ мэтийг үл мэдсэнээс
Мөнх бус энэ насны тухайтайд
Мөнхүү олон хилэнцийг шадарлан бүтээюү"
хэмээн зарлигласан мэт хойд ертөнц хийгээд мөнх бусыг даган эс
дурдсан бээр амраг, садан, угсаа төрөл тэрүүтэн энэ насны тухайтайд эс
барагдахуй хилэнц олныг хураасы үр зовлон нугууд хойд гурван муу заяа
алин зохистойг амсах хэрэгтэйгээр үл барам энэ нас ч үр бодитой зовлон
хийгээд түүний шалтгаан тачаал, урин тэрүүтэн нисванис ямагтыг төрүүлэн
үйлдсэн мөний тулд даамгай нэгэн ном үйлдвээс Бурхан багш, Жово Адиша,
Мила Шадвидорж, Их Зонхаба тэрүүтэн өмнийн дээдсийн түүх цадиг мэт энэ
насны амраг, садан тэргүүтнийг тэвчиж, өөрөө гагцаар аглаг дияанд орогнож,
өдөр, шөнө бүхэн номын рашааныг ханал үгүй амсаж, чөлөө, учралыг хэрэг
төгс болгон үйлдэх мөн буй. Тийм боловч амраг, садан тэргүүтэн хийгээд
гадаад бие, хэлний үүднээс нөхөрлөн, холин үйлдэхийг тэвчихээс бус дотоод
сэтгэлийн тэвчлэг бус аа.
Дотоод сэтгэлээр энэ насны амраг садан тэргүүтэн байтугай огторгуй
Дүүрэн түгсэн амьтан бүхнийг ч цаг хэзээ ч энхрийлэн хайрлан сэтгэлд
зохситойн үүднээс хагацал үгүй дагуулан эзлэх хэрэгтэй. Эдүгээ сонсох,
санах, бясалгах гурав тэргүүтэн юу үйлдсэн бүхэн ч амрагийн дээд хөгшин эх
амьтан нугуудын тухайтайд мөний тул болой.
Жич бас үхэх цагт амраг садан бээр үл туслахыг санах нь үлгэрлэвээс,
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§ 183. Энхрий хөвгүүнээ дураар нь байлгасан бярман эхнэр
доройтсон хийгээд номд анхаарсан бярман эр дээд хутаг олсон
нь
Эрт цагт баян бярман эр, эм хоёрт нэгэн хөвгүүн байжээ. Эцэг, эх хоёр
бээр тэр хөвгүүнээ их энхрийлэн хайрлаж өсгөөд, том болгоход хөвгүүн бээр
эцэг, эх хоёрын алт, мөнгө тэргүүтэн ихээс их энхрийлэх эдэлбэрийг ил, далд
авч, тэр хөвгүүн өөрийгөө сайшаан магтагч бүхнээ хайрлахын сэтгэл үгүй
бээр өгөхийг эцэг, эх хоёр нь мэдэж, энхрий хүүхэд мөний тул хараалын үг
өгүүлж эс чадан, зөөлөн үгээр өгүүлсэн ч тэр муу хөвгүүн бээр үгийг нь эс
сонсов.
Эр, эм хоёр бярман бээр номонд бишрэн, өглөг их өгдөг тул сар
бүрийн найман, тэргэл, битүүн гуравтбуяныг судлагч, өөрийн бярман
язгууртан, ядуу гуйлгачин нарт номын хурим их үйлддэг ч түүнийг нь хөвгүүн
нь хаан хорьдог ёсыг нутгийн хаан мэдэж, үйл үйлдээч нартаа: “Сүсэгт эр, эм
хоёр бярманы бугалга модон мэт хөшүүн доорд муу тэр хөвгүүнийг барьж
аван алтугай!" хэмээн хэлжээ. Үйлчин хүмүүс бээр барихад эцэг, эх хоёр нь
хөвгүүнээ оюунаар үл орхин, даган ирж, хаандаа гэрийнхээ эд, эдэлбэрийг
өргөж, “Хөвгүүнээ сольё!” хэмээв.
Хаан бээр: “Эцэг, эх та хоёрын энэ муу хөвгүүнийг би алуулсугай!
Гэрийнхээ эд, эдэлбэрийг аваад та хоёр амар эдлэн суу!” хэмээсэн ч эцэг, эх
хоёр нь хөвгүүндээ их хайртай тул их шамдлаар гуйхад, хаан ч эцэг, эх
хоёрын дурталд шүтэж, хөвгүүнийг нь суллан тавив. Тэгээд эр, эм хоёр
бярман бээр: “Энэ нутагт хаан, түшмэл нарын доор бид хоёроос илүү эд
эдэлбэртэн үгүй ч бүгдийг нь хөвгүүн бээр бүрэлгэн үйлдвэй. Хойшид ч энэ
насанд энэ хөвгүүнд тустай зүйл үгүй ч хойд насанд нь тустай болохын тул
эдүгээ хөвгүүнийхээ тухайд эд эдэлбэрийг хураах хэрэгтэй” хэмээн бярман
эм өгүүлсэн бээр, бярман эр бээр: “Хөвгүүн бээр энэ насанд эс туславаас
хойд насанд хаанаас тус болох вэ!? Би хилэнц хурааж үл үйлдмүй!” хэмээв.
Бярман эхнэр бээр: “Хөвгүүндээ хайртай бол тэгж бүү зарлигла! Бид хоёрын
тухайд бус бусдын хөвгүүний тухайд үйлдэх мөний тул бусдын хэрэгг
үйлдсэн нүгүүд нь хойдод тустай болох нь аймаг савын зарлиг мөн болои’
хэмээж, тэр хоёр эс тохирох болжухуй.
Тэр нутагт бүгдээр ламд барьдаг сайн гэлэн Шэйнэнсамбуу (ЬзЬез
дпуеп Ьгапд ро) хэмээгч нэгэн буй тул “Түүнээс асууя!" хэмээлдэж, тийш
одоцгоов. Тэрээр: “Эцэг, эх хийгээд хөвгүүн тэргүүтэн алины тухайд хилэнц
үйлдсэн ч хилэнцийн үрийг гагц өөрөө амсах хэрэгтэй мөний тул эд,
эдэлбэрийг бүтээх хэрэг үгүй, амраг, садан нугууд бээр энэ нас хийгээд хойд
хоёулыг ч хорлохоос бус тус өчүүхэн төдий ч үгүй. Хойд насанд туслах
магадлалтай номноос бус бусад алин ч үгүй” хэмээн зарлиглав. Бярман бээр
сэтгэл итгэмжилж, түүнээс эхлэн ном ямагтыг сэтгэлдээ үйлдсэн бээр
үхэхдээ мөрийг мэдэгч болжухуй. “Бярман эм нь эдүгээ хөвгүүний тухайтайд
эд эдэлбэр олныг бүтээсэн бээр бие, сэтгэл чөлөөтэй үес үл гарсны эцэст ч
хөвгүүн нь тархийг нь бэрээдсэн бээр үхэж, хойд насандаа ч охилон дуудаг4
тамд төрөв” хэмээн алдар болбой.
ю 354 ся

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Бодичаръяа”-гаас:
“Энэ төрөлхтөн гишүүнийг таслахуй газар
Эдүгээ хөтлөхүйд ч айн цочих бөгөөд
Ам нь хатан, нүдний судал муудахуй тэргүүтэн
Аль түрүүнээс бусдад болон үзэгдвээс
Айхавтар эрлэгийн элч айлган, айлгахуй
Адлан өслөхүй бээр барин авч
Их аймшигт өвчин хүрэх аваас
Их гаслан доройтохыг хэлэх юун!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ ертөнцөд хааны цааз лугаа харшилсан
хар сэтгэлт нүгүүд энэлгэн таслагч газар талхидан зовоогч хэмээх газар
хөтлөх болохноон шүлс нь хатан, амьсгал давхцан, хөлсний хур буун, бие нь
чичрэн хямарч, нүд нь бүүдийн халуун гал бадрах тэргүүтэн аймшигтай олон
дүр байдал тэр төдий нэгнийг үйлдвээс миний мэтийн хилэнцтэн нүгүүд нь
үхэхийн өмнөх нэг, хоёр хоногоос тэдгээр аймшигт Эрлэг номун илт
харагдсан бээр зүрх хагарах мэт айн цочихуй тэдгээр эндүүрэгт үзэгдэл
болох; үхсэний дараа ч бие, гал ялгал үгүй холилдох мэт тэдгээр
хэмжээлшгүй зовлон нугууд эдүгээ өөрөө ч эс ирэх магадлал алин ч үгүй ч
“Тэдгээрийг ирнэ” хэмээх атгаг, шинжлэл төдийхөн ч үгүй энэ насны үйл
ямагтад сэтгэл нэгэнтээ тачаах нь бид адгууснаас ч байдал төрх мөхөс ба
емнө, хойдын эдгээр зовлонгоос авран туслахуй ч номоос бусад алин ч үгүй
тул номыг ч өөр ямагтаар бүтээх хэрэгтэй. Тэр ч өнөө, маргаашийн эрхэнд үл
одуулан эдүгээ ямагтаас бүтээх хэрэгтэй болохоор эдүгээ сонсох, санахын
үес мөн хэмээн бясалгасан бээр анхааран авахын үес үгүй хэмээн сонсох,
санах, бясалгах гурвыг нэгэн бүхлээр үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхэхийн цагт ном ямагтаас бус амраг садан бээр үл туслахыг
санах нь үлгэрлэвээс,

§ 184. Номд сүсэглэгч Бранхабалыг нас барахад нь амраг, садан
тачааснаас болж, ягчис болон төрсөн нь
Эрт Төвдийн хаан эрхт эзэн Тирал285-ын лагшин сүүдрийн сүүлээр
Дарма Үдүмжан286 хийгээд шулмын түшмэл нар бээр зарлигийн ачит элэнц,
хуланц хаадаар бэрх хатуужлын үүднээс тогтоосон наран ургасан мэт
бурхны шашныг эвдлэхийг хүсч, хаан Ралбажанг ч алжухуй. Номонд баясагч
түшмэл нарыг ч алуулах тэргүүтнийг үйлджүхүй. Номын түшмэл Бранхабал
285 Тө: кЬп га1 ра. Тирал нь Тиралбажан хаан. Энэ хаан нь Төвдийн дөчин нэгдүгээр
хаан билээ. Энэ хаанаас эхлэн Нангиад, Төвд хоёрын харилцаа сайжирч, Энэтхэг,
Валбын олон бандида нарыг урин залж дээдийн номыг арвижуулсан. Их хэлмэрч Га,
Жог, Шан гурав тэргүүтэн олон бандида нар зөвшөөл хэлэлцэн, олон шашдирыг
шинээр нотлон буулгасан. Жидшод гэдэг газар Дашгэнпэл бихар хийд хэмээх есөн
давхар хийд орныг байгуулав. Хувраг бүрт долоон өрх айлыг зарц болгон өргөх
тэргүүтэн шашны хэрэгт их тус хүргэжээ.
286 Тө: баг т а ёЬи 1Ьит сап. Дарма Үдүмжан нь Ландарма хаан. Төвдийн бурхны
шашныг сөнөөсөн хаан бөгөөд Үхэр дуурсахуй хаан ч гэнэ. Тидарма Үдамзан ч гэдэг.
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(Ьгап кЬа Ьра1) бээр: “Хаад, түшмэл нарын үйлдэхүй ёсыг үлвээс би ч номд
сүсэглэдэг болохоор эцэст нь алагдьюу. Тийм болохоор эдүгээгээс алсан ч
үл үхэхүй төмрийн гол судал нэгнийг бүтээвээс баясах болно” хэмээн
сэтгээд, увдис, гарын авц нугуудыг айлтгах хэрэгтэй эд нүгүүдийг
цуглуулаад, Танлхагийн шадар ойр хэн ч үл мэдэхүй хоосон хөндий нэгнээ
газар доор төмрийн гол судлыг бүтээсэн бээр Эсруагийн нүхний хажуухны
судлаас бусад олонх судал нь төмөр судал болжухуй.
Тэр цагт буруу ерөөлтөн бээр нэг сохор хөгшин эм болж, таягнаас өөр
нөхөргүй идээ гуйхаар оджухуй. Зүг завсрыг дамжин Бранхабалын буй газар
хүрвэй. Тэр үед Бранхабал халуун зоог хүртэх цаг болж, газар дороос гал
түлсэн бээр утааны үнэрийг эмгэн мэдэрч, эмгэний сэтгэлд: “Газар доор
нэгэн хүмүүн их хэргийг бүтээж буй нь эргэлзээгүй” хэмээн сэтгэж, дараалан
дамжсаар хаан, түшмэл хар зүгийнхний чихэнд дамжуулсан бээр шулмын
түшмэл нар бээр ч: "Их хэрэгтэй" хэмээн үзэж, тэр газар очоод, эмгэний
заасан газрын доод талыг ухсан бээр эмгэний хэлсэн мэт номын түшмэл
Бранхабалыг олж, тэр даруйд гишүүн нүгүүдийг нь хүлж, Лхаст аваачив.
Чингээд шулмын түшмэл нүгүүд бээр өдөр бүр номын түшмэл Бранхабалыг
таслах, хэрчих тэргүүтэн хатуу цаазаар гэсгээсэн ч төмрийн судал бүтээсэн
тул эс үхвэй. Тэгээд номын түшмэл сэтгэл нь уйсаад, ийн өгүүлрүүн: “Эдүгээ
та нар бээр гагц намайг алах болбоос эсруагийн нүхний судал өчүүхэн төдий
төмөр болоогүй тул түүнийг зүүний үзүүрээрээр хатгаваас үхэх болно. Бусад
судал бүхэн төмөр болсон тул ямар цаазаар гэсгээсэн ч үл үхмүй” хэмээв.
Шулмын түшмэл нүгүүд бээр тэр мэт үйлдсэн бээр номын түшмэл Бранхабал
бээр үхэж, эсруагийн судлаас тийн мэдэл2872
8нь цагаан гэрлийн байдалтай
харван одсон бээр амраг, садан нугууд бээр: "Бранхабал чи тэр мэт одсон
тул юу болов?" хэмээн хорлол үйлдэхийг дуртгасан бээр тэр даруйд тэр
цагаан гэрэл хүрэн улаан болон одсон бээр амраг, садан нугууд нь тэр мэт
дуртгасны шалтгаанаар ягчис Бранхабал хэмээгч их хүч чадалтай нэгэнд
төрж, их хилэгнээд, Төвдийн хааны угсаа сурвалж бүхнийг бүрэлгэхээр
туурвихад, Танлха, Одийгүнжал, Ярлхашамбуу 88 тэргүүтэн бээр: "Тэр мэт үл
болно!” хэмээн дахин дахин айлтгасан бээр эцэст нь хааны язгуур угсаа эс
тасрахуй төдийхөн үлдээнэ хэмээн ам авсан ч Жово Төвдөд очих хүртэл их
хорлол үйлджээ.
Түүний сүүлд Жово Панюүл (рЬап уи1)-ийн Янба (уап ра)-ын өвсөн
овоохойд нэгэн ширээн дээр суух цагт ягчис Бранхабал бээр өөрийн бодитой
дүрсээ үзүүлэн иржүхүй. Жово бээр түүнийг болгоож, "Ая аа! Аймшигтай их
ад байна аа!" хэмээн зарлиглаж, айхуй дүр байдлыг зохиож, ширээнээсээ
унахуй дүрийг ч зохиожухуй. Бром их эрдэнэд: "Тэр мэт нэгэн аймшигтай ад
ирсэн ч чи бээр надад олон үйлсийг бүү үйлд!" хэмээн зарлиглаж, донгодон
зохиожухуй.

287 Тө: гп ат зЬез. Тийн мэдэл нь сүнс
288 Тө: 1Ьапд 1Ьа, 'о бе дипд гдуа1, уаг 1Ьа зЬ ат Ьи. Танлха, Одийгүнжал, Ярлхашамбуу
нь хатуу хүчтэй газрын эзэдтэй Төвдийн нутаг орнууд.
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Туүний дараа Жово бээр ягчис Бранабалыг Дамдин Шанага (г1а тд пп
5И\д/а па ка) дөрвийн аймгийн үүднээс тангарагт оруулан зохиосон бээр

Бранхабал бээр ч амин тарнийг өргөж, “Тангарагт оршино” хэмээн ам
тангараг авч, эдүгээ Ерва (уег ра)-ын орныг сахин үйлдсэн мөн болой.
Амраг садан нугууд бээр тэр мэт үл эс үйлдсэн бол Бранхабал номд
баясдаг тул хойд насандаа тэнгэр болон төрөх байсан буй. Тэр мэт үл төрөн,
ягчист төрсөн ч амраг садан нугууд бээр тус үгүй хорлон үйлдсэнээс гарсан
мөн амуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Шивалха бээр:
“Сандарч хэн нэгнээс их айсан намайг
Сайтар авран үйлдэх болноо хэмээн
Салганан чичирч, нүдээ хатангатаад
Сайн авралыг дөрвөн зүгээс эрэн үйлдмүй.
Дөрвөн зүгт аврал үгүйг үзвээс бээр
Дүйрэн харанхуйлж, сэтгэл гансарьюу.
Тэр орноо аврал бус болбоос
Тэр цагт би бээр юу үйлднэм"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээгээс 8 номын нисванис лугаа үл
хольсон буяны цагаан үйлийг бясалган үл үйлдвээс хойд насны тэдгээр
зовлонд энэ насны амраг садан тэргүүтнээр хаана туслах билээ. Эрдмийн
эцэст хүрсэн туулсан бурхан нугууд бээр ч аврах бэрх мөний тул
“Амраг хийгээд янагийн эдгээр үзэгдэл бээр
Алин өөрт хилэнц, зовлонгийн үүргийг үүсгэж
Өчүүхний шалтгаанаар аминд харшлах ч болмуй
Үүний тулд зохилдохуй нөхрийг тэвчтүгэй!
Үнэхээр нь энэ нь зүрхний үг шүү!"
хэмээн зарлигласан мэт хэзээ ч тус үгүй амраг, садан нугуудтай
хамтад орогнох нь байтугай өөр, зуур элдвийг өгүүлэлдэх, нүдээр харах,
чихээр сонсох төдийг ч тэвчиж; дээд төрөлхтнүүд арслан мэт цаст уулнаа,
дунд төрөлхтнүүд хачир мэт хадат хавцалд, адаг төрөлхтнүүд гөрөөс мэт ой
шугуйн аглагийг шүтэж, тэр ч их шидэт Гүндгиваа (дгиЬ сЬеп кип 1и бде Ьа)
бээр:
“Алтан дэлхий их дэвсгэр бөгөөд гарын цахилгаан татсан
зөөлөн ширээ
Апман сарны гэрэл тод зул, гөвүүрийг даган зохилдсон хий
Аугаа их огторгуйн лавир тачаалаас хагацсан хоосны
эхнэртэй явалдан
Ай! Ялгуусан мэт орчлонд аюулгүй амгаланаа хэвтэхүй их егзөр мөн”
хэмээн зарлигласан мэт хатуужлын ёогад орогнож, багш садныг
шүтэхүй ёсноос хослон орохуй хүртэл мөрийг огоот төгсгөхөд өдөр бүр гарах
ёсон, няцах ёсны үүднээс сайтар сэтгээд, нэгэн удаа төдийхөн олсон энэ
шүтээнд нотын дуртлын голыг магадтай тогтоох нэгэн хэрэгтэй мөн болой.
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(2Ь2а1а2с)
Хоёрдугаарт, Эд, эдэлбэрээр үл туслахуйг санах нь: үлгэрлэвээс,

§ 185. Алтанд тачааж, могойн төрөл олон удаа авч, эцэст нь
алтаа бурсан хуврагт өргөж, гучин гурван тэнгэрийн оронд
төрсөн нь
Эрт Шаарийбүү нэгэн түлээчин гуйлгачин болон эснэж, бүхэл насандаа
ямагт мод худалдаж, үнийг нь алт болгон хувилгасны эцэст 7 хумх алттай
болж, түүнээ газрын дор нуун талбижухуй.
Хэзээ нэгнээ тэр үхэж, алтандаа тачаасны эрхээр хойд насандаа алт
буй газрын доор нэгэн хорт могой болон төрж, алтаа сахин үйлдвэй. Жич
өтлөн үхээд бас тэнд хорт могой болон төрвэй. Тэр мэт олон 10000 жилийн
турш алтанд тачааснаар тэр ямагтад хорт могой болон төрвэй.
Тэгээд нэгэн удаа могойн сэтгэлд: “Өмнө нь эдгээр алтанд тачаасан
бээр энэ муу биед төрж, олон зовлон амссан тул эдүгээ алтаа буяны
тариалан бурсан хуврагийн нэгэн аймагт өргөсүгэй!” хэмээн сэтгэж, шадар
ойр нэгнээ буй өлзийт өвсний өтгөн цэцэглэг дотор биеэ нуун байв.
Нэгэн удаа тэндээс нэгэн хүмүүн нааш явж буйг дуудав. Тэр хүмүүн тэр
могойг харж, тэр хүмүүний сэтгэлд: “Тэр могойн дэргэд эс очин зугтаасан ч
тэрээр их хүчтэй түргэн тул намайг алах тул яаядаа?!" хэмээн сэтгэв. Могой
бээр тэр хүмүүнд: “Би чамд хорлол үл үйлдмүй. Хэрвээ хорлохыг хүсвээс чи
энд ирэх, эс ирэхээс хамаарахгүй. Би чамтай нөхөрлөхийг хүсч байна"
хэмээв. Тэр хүмүүн айсаар могойн дэргэд ирэв. Могой бээр тэр хүмүүнд
өмнө нь алтанд тачааж, могой болон төрсөн түүх цадигуудаа өгүүлээд, 3
хумх алтаа тэр хүмүүнд тушаагаад,: “Чи энэ алт нугуудыг хуврагт өргөж,
номын нэгэн сайн хуримыг зохиотугай! Тэр өдөр өглөгийн эзэн могой намайг
ч бурсан хуврагуудын дэргэд аваачих хэрэгтэй” хэмээв. Тэр хүмүүн бээр ч
могойн хэлсэнчлэн "Тэр мэт хийе” хэмээн ам аваад, алтуудыг нь авч бурсан
хуврагт өргөсөн бээр бурсан хувраг бээр: "Магадлалтай сайн цагт тэр мэт
үйлдье” хэмээсэн болой.
Тэгээд цагтаа буухуйд тэр хүмүүн бээр могойг дагуулж, хуврагийн
дэргэд хүрч, өглөгийн эзэн тэр могойг хуврагийн дэргэд талбивай. Бурсан
хуврагууд бээр ном номлохуй үзэсгэлэнтэй хэмээн айлтгаад, эцэст нь
өглөгийн эзэн могойны нэрийг өгүүлэн зоригдохууныг ч зохиосон бээр могой
их сүсэглэн баясаж, жич бас үлдсэн алтан хумх нугуудаа ч тэр хүмүүнээр
дамжуулан бурсан хуврагт өргүүлсэн бээр сүсэглэхүй сайхан сэтгэлийн
хүчээр тэр муу могойны биеэс юүлээд, 33 тэнгэрийн оронд төрсөн мөн амуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч ловон Лүдүв бээр:
“Үнэхээр түүгээр ямар мэт их эд нь зовлонтой
Өчүүхэн хүсэл тачаал нугууд тэр мэт бус бөгөөд
Өндөр дээд лус нугуудад тэргүүнийг ямар мэт олсон
Үүнээс гарсан зовлон түүнийг олсон болой”
ю
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хэмээн зарлигласан мэт далайд орогногч лус могойн цогнойлтон ямар
мэт олон төдий бээр халуун элс хийгээд огторгуйд халигч289-ийн хорлолд
шүтсэн зовлон олон; хүч багат лусуудад могойн толгойн цогнойлт
төдийхнөөс бус үл ирэх мөний тул тэр мэт цөөнчлөн зовлон ч цөөн буй.
Түүнчлэн эд эдэлбэр хэдий чинээ олон төдийгөөр энэ, хойд насан
алинаа ч тус үгүйн дээр эдүгээ элдэв зовлонг хөтлөгч шалтгаан ямагтад
одохуй бээр өчүүхэн доорд эд зүүний сүвэгч төдийхөнд ч үл тачаан, хариу
хийгээд тийн боловсролыг эгээрэл үгүй өдөр бүр дээд, доод өглөгийн
тариалан нугуудад ариун санаагаар өргөөд, бэл хөрөнгө үгүй гутлынхаа
хамрыг эргэтэл газар дэлхийг дуусгах нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй.
Ер номонд сүсэглэхүй хийгээд нэн ялангуяа эдгээр увдисыг дээд
тааллын зүрхэн шим болгон зохиовоос бурхан хийгээд ламын адистидаар
Замбуутивийн эд эдэлбэр бүхэн явах бусад газарт эс олдох мэт болсон ч
"Үнэхээр шунал, найдангуйгаар хураасан эдээ ч
Өөрийн эрхгүй үлдээгээд чанад холын ертөнцөд
Өмөг түшиг нөхөргүй тэнэн, эдээ эгээрэхэд
Өчүүхэн ч туслахгүй бусдын хоол болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт эд эдэлбэр хэзээ ч тусгүй хэмээн сэтгэж, энэ
насан лугаа холилгүй буяны учрал номын анхааран авлагад хичээх хэрэгтэй.
Жич бас үхэх цагт номоос бус эдэлбэрээр үл туслахыг санах нь
үлгэрлэвээс,

§ 186. Нэгэн гэлэн бадар аягандаа тачаан, хорт могойн төрөл авч,
олныг гутаасан нь
Эрт нэгэн гэлэн бадар аягандаа тачааж, үхээд хойд насандаа тэр
бадар аяган дотор нэгэн хорт могой болон төрж, түүнээс гаргаад нэгэн ой
шугуйд орхисон бээр урин нь хүчтэй төрж, амнаасаа гал бадрааж, ой шугуй
хийгээд өөрийн биеэ ч түлжүхүй. Тэгээд үхсэн даруйд амал үгүй аюуш тамд
төржүхүй. Тэгээд үлдэн хоцорсон нөхдүүд бээр өмнөх гэлэнгийн биеийг
үхээрийн газар галд түлэв. Тэр цагт хойд төрлийн могойн биеийг ой шугуйн
галаар түлжүхүй. Түүний хойд нас нь амал үгүй аюуш тамд төрж, түүний бие
Тамын галаар түлэгдсэн бээр нэгэн бодгалийн урьд, дунд, хойд гурван
төрлийн адил үгүй гурван бие нэгэн цагт галаар түлэгдэн үйлджүхүй. Тэр
бүхэн ч бадар аяга тэргүүтэн эд эдэлбэрт тачаасны эрхээр болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Бодичаръяа-Авадара -гаас:
“Түргэн ямагт үхэж болох мөний тул
Төрлийг олохыг хүртэл чуулганыг хурааж үйлд!
Чандалж тэр цагт залхуурлыг тэвчсэн бээр
Цаг бусаар юун үйлдэх хэрэг билээ!”

289 Тө: т к Ь а ’ зсПпд. Огторгуйд халигч нь гарди шувууны ёгт нэр
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хэмээн зарлигласан мэт эд, эдэлбэр нүгүүд эдүгээ байсан нь өвсний
үзүүрийн шүүдэр мэт үгүй болон, эвдрэх хялбараар үл барам бид нарын нас
ч шингэхүй наран мэт өнөд оршихуй чөлөө үгүй түргэн эвдрэх болохын тул
эдүгээ өөрт өөрийн эрх буй үест өмнийн өглөгийн үрийн буянаар шамдал
үгүй олдсон эд, эдэлбэр нүгүүдэд тачаал үгүй зүрхний чуулганыг хураахад эс
шамдваас өнө удал үгүй чанад ертөнцөд одох цагт өөрийн юм мөн хэмээн
нэгнийг ч аваачих шалтгаан үгүйгээр үл барам эдүгээ өмнийн гэлэнгийн
домог мэт өөр хийгээд бусад олны гэтлэхүй амийг булаах мөний тулд
“Энэ хүртэл гурван мянган ертөнц дүүрэхүй зэндмэнэ эрдэнийг
Эдэлсэн ч ханан цадал үгүй өчүүхэн эд, идээг
Найдангуйгаар шамдан хураасан ч бусдын эдэлбэр болох жамтай
Насан өтөл нохой мэт бусдын эдийг сахих уйсалтай!”
хэмээн зарлигласан мэт санаж, ном бүтээхүй шүтээн илбийн энэ бие
амьдрахуй төдийгөөс бус идээ, эд, эдэлбэр алин мэт нэгэн одсон ч халдвөрт
өвчин ба хатуу хор мэт тэвчиж, аглагт бясалга! Самдийн амгалангийн
цэнгэлгээнийг эдлэн үйлдэх болой.
Жич бас эд, эдэлбэрээр үл туслахыг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 187. Самбуу хэмээн гэлэн алтандаа тачааж, алт сахигч мэлхий
болон төрсөн ба улмаар нөхөд нь алтыг ариун тариаланд өргөж,
тэр гэлэн дээд хутгийг олсон нь
Эрт нэгэн их найдангуйт тэвчээч290 нэгэн гэлэнд шинэхэн тоорын жимс
хэртэй нэгэн бүхэл алт буй тул түүнийг их энхрийлэн бидэрлэж, “Алдах бий”
хэмээн сэжиглэж, бөсөн түнхэрцэгт хийж, үргэлж хүзүүндээ зүүн суух бөлгөө.
Нэгэн удаа зуны оршил291 тайлж, хэрэн бядахуйд өөд болон морилоод,
нэгэн үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт жич дуршлыг сэргээн зохиож, ойр орчимд нь
нэгэн сайн урсгал ус буй тул түнхэрцэг алтаа хүзүүнээсээ тайлж, нэгэн
сайхан зүлэг дотор бусдад үл мэдүүлэхийн тухайд нууж, угаал үйлдэн
зохиосон бээр тэр даруйд нуусан алтаа мартаад, өөрийн амрах орон буй
газар өөд болон морилсон бээр тэр шөнөдөө гэлэн гэнэт үхжүхүй.
Тэр цагт өмнийн алтаа дурдаж, түүнд тачаасан бээр тэр зүлэгт газар
алтаа тэвэрсэн нэгэн их мэлхий болон төржүхүй. Нөхдүүд нь: “Тэр гэлэн
үргэлж бясалгалд шамдан хичээх тул сайн төрөлд төрсөн байх аа" хэмээн
сэтгэж, тэр нутагт буй илт мэдэлт төгс олон бурхан лам нараас “Сайн, муу
алин орноо төрвэй" хэмээн асуужээ. Бүгдээр хариулт таарч, “Өмнийн
үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт мөхлөг алт тэвэрсэн нэгэн мэлхий болон төржээ” гэж
эш бошго үзүүлжүхүй.
290 Тө: зропд ра ро. Тэвчээч нь бясалгаач хэмээсэн утга
Тө: сШуаг дпаз. Зуны оршил буюу ярнай нь винайн гурван гол шүтээний нэгэн.
Зуны гурван сард гэцүл, гэлон санваарт хуврагууд хэрүүл тэмцэл хийх тэргүүтэн муу
нүглийг тэвчин, сонсох тэргүүтэнд хичээл үйлдээд, бихар хийдийн эвдэрсэн
тэргүүтнийг засч сэлбэн ном хэлэлцэх зан үйл болой.
ю 3 60 04
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Нөхөд бээр: “Тэр Самбуу гэлэн энэ мэт муу шүтээн нэгнээ төрсөн"
хэмээн сэжиглээгүй боловч үйлийн үр их нарийн ямагтыг эс мэдсэн бээр тэр
зүгт шинжлэл нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй” хэмээн сэтгэж, тэнд ирээд зүг бүхнээ
хайн бэдэрсэн бээр хэзээ нэгнээ их том мэлхий байсныг сайтар ажиглан
харахад доор нь алтан мөхлөг буй харагдсан бээр эш бошго мэт “Гэлэн тэнд
төржээ" хэмээн сэтгэл итгэмжилбэй.
Тэгээд нөхдүүд бээр гэлэнгийн алдрыг дуудсан бээр тэр мэлхий бээр:
Тэднийг өмнийн нөхдүүд мөн” хэмээн мэдээд онц гайхамшиг төржүхүй.
Тэгээд нөхдүүд нь алтанд тачаасан үл зохилдохуй муу шалтгааныг олонтаа
өгүүлсэн бээр мэлхий ч баясах мэт дүр үзүүлж, алтан мөхлөгөө орхиж, ойр
орчмын усанд орон цааш оджухуй. Түүний дараа нөхдүүд нь Самбуугийн тэр
алтыг авч жич хувилгаад, аглагийн оронд суугч дияанч нарт номын сайн
хурим айлтгав. Тахигч орны бусад сайн тариалан нугуудад ч хувь тэгшитгэн
өргөж, зоригдохууны ерөөл тэргүүтнийг айлтгасан бээр өнө удал үгүй тэр яст
мэлхий тэр муу орноосоо егүүдээд төгс номт нэгэн сайн шүтээнийг олсон
буй.
Тэр гэлэн насад дияанд хичээсэн бээр үхэхдээ алтан мөхлөгт эс
тачаасан бол амгалан орны нэгэн сайн шүтээнд төрөх шалтгаантай байсан ч
үхэхдээ алтанд тачаасны эрхээр ахуй үесийн энэ мэлхийд төрсөн ажээ.
Тэгээд нөхдүүд нь нь: "Алтанд тачаах үл зохистой” хэмээн дуртгасан
бээр өмнө нь дияаныг бясалгасны хүчээр мэлхий бээр өмнийн төрлөө
дурдаж, алтаа оюунаар орхисон бээр энэ муу орноос гэтэлсэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч Ловон Шантидэва бээр:
“Одоо би гэтлэхүйд тусыг эгээрмүй
Олз, хүндлэл, амрахын хүлээс хэрэггүй.
Алимад миний хүлээсийг тайлан үйлдэгчид
Ай би чинь юуны тулд хилэгнэх”
хэмээн зарлигласан мэт бид нар тийн гэтлэх тусыг эгээрэхээр ам
авсан нугуудад өргөл, хүндлэл, хүслийн эрдэм шунан тачааснаар мөрийн
эрдэм төрөхөд их тотгортой байдаг буй. Тийн тачааваас хойшид ямар мэт
нэгэн аглагийг шүтсэн ч сэтгэлд үйл болох бэлгэ чанар бүрдсэн амарлин
ахуй ч төрөхөд бэрх ба хэрвээ өмнө бясалгасны эрхээр өчүүхэн төдий
төрсөн ч нисванисын ерөндөгт үл одон, эдүгээ нисванисын нөхөрт явбаас юу
үйлдсэн ч орчлонгийн хүрдийг эргүүлүүлэн үйлдэх мөний тул
“Эд таваар, эдэлбэр хэдий чинээ баян болсон ч
Эгнэгт хувийн төдийхөн ч эрхшээн үйлдэх хэрэггүй.
Ахуй үесийн хураан сахихуй нь зовлонгийн шалтгаан тул
Алин болилон мэдэхүйг насад шүттүгэй! Зүрхний үг ээ!
хэмээн зарлигласан мэт үнэн зүрхнээс нэгэн номыг үйлдвээс хойшид
амьжиргаагаар үл дутан, нэн үлэмж дөрвөн махранз тэргүүтэн цагаан зүгийн
хүч ихт тэнгэр, лус нугууд бээр шууд хийгээд дам алин зохистойгоор насад
тахин үйлдэх тул хураан сахих нь эцэстээ туслахаар үл барам ахуй үест ч
ю 361 сз
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хураан сахихуйн элдэв зовлон төрөх тул эд эдэлбэрийн тачаалыг тэвчээд,
аглагт хатуужилт амьжиргаанд шүтэж, нотын дуршлыг бүтээн үйлдэх
хэрэгтэй болой.
Жич бас үхэхийн цагт номоос бус эд, эдэлбэр тэргүүтэн бээр үл
туслахыг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 188. Тэнгэр тэтгэгч хааны нэгэн түшмэл эд баялагт тачааж,
ордны орчим яст мэлхий болон төрсөн нь
Эрт дээдэс Тэнгэр тэтгэгч хаан292-ы үест албат нарын дотроос баялаг,
1
293
эд эдэлбэр тэргүүтний үүднээс маш их хүчтэй дотоод их түшмэл хор
Лүнтэн (к1ипд 1Мапд ) хэмээгч нэгэн гаржухуй.
Тэр ямагт нь эд эдэлбэр хийгээд нөхөд албат маш олон тул Их эзэн
хаан бээр болгоон тэтгэсэн бээр их өндөр суудалтай, эрх хүчин хатуу нэгэн
мөн ч өөрийн эд эдэлбэрээр болилон мэдэхгүй, урьдын муу ерөөлийн хүчээр
Манзшир их эзэн хаан2
294-ы ширээг эрхшээхүй элдэв аргыг үйлдэж, олон
3
9
цэрэг хураасан ёсыг Их эзэн хаан айлдан болгоож, тэр дотоод түшмэлийн
хайрлан бидэрлэдэг нэгэн хөвгүүнээр зөөлөн арга хэрэглүүлж, нууцаар
алуулсан тул үхсэн даруйд хатуу хүчтэй тачаал урины сэтгэлээр Их эзэн
хааны орд харшийн арын худаг мэт нэгэн усанд их том мэлхий болон төрж,
өдөр бүр бие нь их арвидан дэлгэрэв.
Орд харшны эргэн тойрон усаар эвдрэхэд шадар ойр байсан тэр том
мэлхий бээр луун дуу мэт их хүчтэй дууг дуурсгахад орд харш ч ихээр чичрэн
доргивой. Их эзэн хаан нөхөд сэлт бээр түшмэлийг тэнд төрснийг болгоон
мэдэж, өргөл, хүндлэл тэргүүтэн элдэв аргыг үйлдсэн ч үл туслан жич бас
өмнөөс ч их өндөр нэр хийгээд алт, мөнгө тэргүүтэн их эрдэнэ сэлтийг
мэлхийн буй зүгт усанд үйхэд тэд ч мэлхийн зүгт урсан одсон бээр түүгээр
тэр мэлхийн хүсэл нь ханаж, өдөр бүр усанд хорогдон, мэлхийн бие ч
жижигрэн одож, орд харш сэлт усны аюулаас гэтлэв. Мэлхий ч хаана очсон
нь мэдэгдэлгүй алга болон одов хэмээн алдаршжээ.
Хүү бээр ачит эцгээ алсан хийгээд эцэг нь ч хөвгүүний энэ насны амийг
хагацуулсан хийгээд хойд насандаа ч мэлхий болон төрсөн тэргүүтэн нь эд
эдэлбэрт тачааснаас болсон буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Шивалха бээр:
“Энэ ертөнц хийгээд хойд насанд
Этгээд хүсэл тачаал гутахыг үүсгэюү.
Амь насыг бүрэлгэн хүлэхүй ба
Алс хойдод там тэргүүтнийг бүтээюү”
293 "^Ө'

5 кУ0П9 г9Уа1Р°- Тэнгэр тэтгэгч хаан нь Манжийн Цянь лун (1711-1799 он)
Тө: Иог. Хор нь дараах утгатай 1.Хойт төвд 2.Монгол З.Сартуул 4.Шарайгол
б.Уйгар б.Татаар
Тө: 1 а т ёЬуапдз допд т а сЬеп ро. Манзшир их эзэн хаан нь Манжийн хаан
өөрийгөө Манзширийн хувилгаан хэмээн ихэд дөвийлгөсөн утга

ю 362 оз
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хэмээн зарлигласан мэт өмнө ч гурван мянганыг дүүрсэн олон эд
эдэлбэр эдлэсэн ч тэдгээр бээр өчүүхэн төдий ч үл туслан өмнө төрвөл
үгүйгээс энэ цаг хүртэл энэ орчлонд нотод тэнэх ямагтыг үйлдэж,
хэмжээлшгүй зовлон амсан, амссаар энэ мэт буй ба эдүгээ ч зүрхэн болсон
номын нэгэн анхааран авлагад эс хичээвэл хойш эд эдэлбэр алинаар ч
туслахуй үе үгүй ба ядахдаа шөнийн өмнө, дунд, хойд мөчид хэвтэхийн цагт
ч амгалан нойрсохын чөлөө ч үгүй мөний тул ловон Алвадүди (а1уаббйй)
бээр:
“Эд таваарын тухайтайд тэмцэлдэх болъюу
Эд тавааргүй бол тэмцэл юунд болох
Эд таваарыг огоот сайтар тэвчсэн бээр
Эрхэм цахлай амгаланг арвижуулсан болой"
-

хэмээн зарлигласан мэт саитар санаж, орчлонг нөгчөөх сонголт өөрт
буи энэ цагт чөлөөт шүтээнд номын зүрхэн шимийг авах нэгнийг яаж ч гэсэн
үилдэх мөн болой.
Жич бас эд таваар, эдээр үл таслахыг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 189. Хулгайч нар муу сэтгэл өвөртөлж, өөрснөө үхсэнээр үл
барам бусдыг гутаасан нь
Эрт цагт 8 дээрэмчин бээр нэгэн хөдөө хээр газар хэсүүчлэн оджээ.
Хүмүүн тэргүүтэн үл гэтлэхүй нэгэн их халил хавцлаас нэгэн заан унаж үхсэн
шинэхэн үхдлийг бүгдээр үзэж, бүх идэх уух зүйлээр тасарч их өлссөн тул
‘Тэр зааны үхдлийг авъя!” хэмээн зөвшилцөв.
Тэгээд долоон дээрэмчин ахлаачдаа авахыг айлтгахад, тэр бээр ч ам
аван зөвшөөрөв. Тэгээд ахлаачийнхаа бэлхүүсэнд нэг урт цалам уяад, бусад
долуул цаламнаасаа барьж, доош буулгасан бээр ахлаач ч их зааны махны
дэргэд хүржүхүй. Тэр цагт ловонгийн сэтгэлд: “Бусад долоон нөхөр надад их
дургүй тул яахыг би үл мэдэх болохоор хэрвээ тэд нар миний бэлхүүсэнд
уясан цалмыг тасалж, би халилд унаваас тэд их харамч мөний тул жич
зааны үхдлийг дээш татан гаргаж, махыг идэх цагтаа анх муу мах идэх нь
магадтай тул тэр муу маханд хүчтэй хор хийе!" хэмээн сэтгэжээ.
Ер муу хулгайч нар бусдын эдийг хулгайлахад, эзэнд нь баригдаж,
хэрвээ алагдах болбоос, өмнө нь хор идэж, үхэхийн тухайд үргэлж мөрөндөө
их хүчтэй хор авч явдаг байв. Тэрээр ч мөрнөөсөө тэдэнд мэдэгдэл үгүй
мөрнөөсөө хор авч зааны муудсан маханд талбиж, зааны махыг ч илгээв.
Ахлаач нь тэр долоотой үргэлж хатуу ширүүн харьцдаг тул түүнд дургүй
болохоор бэлхүүсэнд нь уясан цалмыг тасалж, ахлаач халилд хоцорсон бээр
зцэст нь өлсөж үхэв.
Тэгээд бусад долоо бээр зааны сайн маханд харам төрж эдлэж чадал
үгүй, бүгд тохиролцож: “Муу махаа идэж, сайнаа дараа нь хэрэглэе! хэмээн2
5
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зөвшилцөж, их өлсгөлөнгөөр энэлж өмнө нь ахлаачийн хор талбисан муу
махнуудыг ганцхан хоромд эдлэсэн тул их хүчтэй хороор долоон дээрэмчии
долуул мах идсэн даруйд усан хөөс цацарсаар үхвэй.
Тэгээд нэгэн үнэг тэр зүгт хоол эрэхээр одсон бээр үхсэн ах, дүү
долоон дээрэмчин ба зааны мах олж, их баярлаад, "Эхлээд аль махыг идье
дээ” хэмээн сэтгэхэд, үнэг ч найдангуй хийгээд харам шунал ихийн тул
“Эхлээд хөшиж хатсан муу мах нугуудаа идэж, сүүлд нь зөөлөн сайн мах
нугуудаа идье!” хэмээн сэтгэж, зааны хөлийн мах нугуудыг зулгаан идвэй.
Тэр цагт өмнийн долоон дээрэмчин бээр: “Халилд унасан тэр ахлаач жич
буцаж ирвэл харваг!” хэмээн сэтгэж, нумны хөвчинд сум зоож, сумны үзүүрт
гадагш хандаан хөвчийг мултрахаар талбисан бээр үнэг зааны хөлийн
хатсан шөрмөснөөс их хүчтэй зулгаан татахад зааны хөлд тээглүүлсэн нум
бууж, сум нь үнэгэнд тусч, үнэгний биеийг цоо татан үнэг үхжүхүй. Тэр бүгд
нь эд эдэлбэрт тачааснаас гутсан мөн болой.
Түүнчлэн жич, үлгэрлэвээс,

§ 190. Сэрагийн нэг гэвш эрдэнийн хүдэрт тачааж үхсэн нь
Эрт Сэра296-гийн нэгэн харамч гэлэнд мөнгөний хүдэр чулуу олон буй
ажээ. “Түүнийгээ бүрэлгэнэ” хэмээн сэжиглэж, өөрийн суух гэрийн зуухыг
сайтар эвдэж, түүний дор мөнгөө хийгээд дахин сайтар өрж, өмнөхчлөн
талбивай. Хэзээ нэгнээ тэр хувраг гэнэт үхжээ.
Өмнөөс “Түүнд мөнгө их буй” хэмээх их цуу гарсан тул шинж тэмдгээр
нь эрсэн ч үл олбой. Тэр цагт Лхаст Радэн Доржчан297-гийн үйлс дэлгэрсэн
цаг мөний тул түүнд дээд таалал шинжлүүлэхээр айлтгасан бээр ламын
зарлигаас: “Тэр алиныг илүү энхрийлэн бидэрлэж байв аа?” хэмээн
зарлиглав. “Тэрээр үргэлж энэ зуухаа арчих тэргүүтнээр энхрийлэн бидэрлэж
байв аа” хэмээн айлтгажээ. “Тийм болбоос тэр зуухны дотор мөнгө буй нь
магадтай тул түүнийг эвдэж, мөнгө олох үед алин олсон мөнгө бүхнийг
Жидчү мөрөнд үйх хэрэгтэй. Тэр мэт эс үйлдвээс мөнгө нүгүүдийг тахил
тэргүүтний тухайд эдлэсэн ч их хорлол ирэх болно" хэмээн зарлиглав.
Нөхдүүд нь зуухыг эвдсэн бээр зуухны дороос мөнгө нүгүүдийг олж, сэтгэл
итгэмжпээд, ядахдаа л тахилын цөгц төдийхнийг ч хийлгүй Жидчү мөрөнд
үйх хэрэг гарсан болой.
Тө: Сэра нь хийд. Гол орны шар малгайтны шашны гурван их хийдийн нэгэн. Энэ
хийдийг Жамчэн чойрж Шагъяа-Иш бээр 1419 онд Лхас хотод тогтоожээ. Алтан
Ганжуур ба зандангаар бүтээсэн Арван зургаан ахуй шүтээн тэргүүтэн ховор нандин
шүтээн бүхий эртний хийд орон. Энэ хийдэд олон монголчууд суралцаж хамба,
чоржийн өндөр суудалд сууж байсан түүхтэй. Хятад улсад соёлын хувьсгал болсны
Дараа хийд орныг сэргээхэд монгол гэвш Сэнгэ (1905-1993) Сэра хийдийн хамбын
с^удалд сууж шашин амьтны тусыг бүтээсээр тааллаа номын агаарт аржраасан ажээ.
Тө: пл/а здгепд гёо де 'сбапд. Радэн Доржчан нь Радэн номун хааны нэгэн дүр
Радэн номун хааны дүрүүд Амдуу, Монгол нутагт шашин дэлгэрүүлэхэд ихээхэн
чармайлт гаргаж байсан билээ.
Тө: 5ку1б сби. Жидчү нь Лхас хотын дэргэдүүр өнгөрөх Ярлүнзанбо мөрний алдар.
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Тэр мэт үл үйлдвээс тэрээр мөнгөнд тачаасан нэгэн их ад болон төрж,
тэр мөнгийг эдэлсэн хүмүүний амийг булаагч их ад болох мөн байв аа. Алин
мэт боловч өмнө нь идэж үл чадах, ууж үл чадахуй нь хуран хурсан ч энэ
насанд өлсөхүй бээр энэлэхүй хийгээд жич бас түүнд шүтэж, энэ мэт нэгэн
муу бие авах хэрэгтэй ба мөнгө нүгүүд ч өөр, бусад алинд ч тус үгүй зуурдад
бүрэлгэгдэх нэгэн гарах мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч Шивалха бээр:
“Үнэхээр олз омог олныг олоод
Өнө уртын цагт амгалан үйлдсэн ч
Гайт дээрэмчинд булаагдсан ямарчлан
Гар хоосон чармай нүцгэн одмуй"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ эд, эдэлбэрт тачаахыг тэвчиж, буяны
тариалан ялгамжтан нугуудад өргөвөөс буяны чуулган аугаа их хураан
үйлдэхүй, буяны тариалангаар огоот төгссөн бодгаль тэр ямагт бээр хоосон
чанарын оронд зоригдохууныг хатангатсан төдийхнөөр амарлин ахуй, үлэмж
үзлийн дияан амар хялбар төрсөн бээр бэлгэ билгийн чуулганыг ч өөрийн
хүчээр хураан үйлдэх учир, шалтгаан хоёр хурснаас үр номын дүрсний
лагшнаас бусад үгүй ба тэр хоёрт гэм бүхэн барагдан, эрдэм бүхэн төгссөн
бурхан хэмээх мөний тул мэргэн аргаар бариваас гуйлгачин балгаст
тэнүүчилсэн мэт өчүүхэн бага эд таваар нэгний дээрээс ч бурхан бүтээх буй
мөний тул тэдгээр ёсыг санаж, өөрт буй эдлэл алинд ч үл тачаан алин сайн
орноо өөрөө бээр гараа чичрүүлж өргөх хэрэгтэй мөн буй.
Ахуй үес орчлонд орчихуй нас үес бүхнээ эд эдэлбэр огторгуйн сан
мэт үл барагдах нэгэн ирэх мөн буй. Түүнээ шүтэж, өөр нас үест ялгамжтай
олон зүрхэн шимийг авах буй. Тэр мэт бус болбоос эд, эдэлбэр тэнгэр лүгээ
чацуу мэт буй ч эдүгээ буяны тариаланд өргөж эс чадваас үхэхийн цагт
нуцгэн, гар хоосноор чанад ертөнцөд одох хэрэгтэй тул өөрөө аваачих
шалтгаан үгүй ба бусад олныг жич өөрөө хураасан эд, эдэлбэрээр
нөхцөлдөж, өөрийн гэрган, буяны хөвгүүн299, ариун явдалт нөхөд тэргүүтэн
гэцэл, гэлэнгийн санваар доройтох хийгээд хувраг, дацан тэргүүтний
амгалан лугаа хагацаж; хар, шар алин дотор ч үл холилдохуй муу өвчтөн
нэгэн болж, энэ хийгээд хойдын хувьд хязгааргүй зовлон эдлэх хэрэгтэй
мөний тул Энэ үлгэр мэт бид ч Шивалха бээр:
‘Ъи нь тэр ямагт үхсэн ч амар
Буруу амьжиргаагаар өнөд үл амьдармуй.
Үнэхээр миний мэт өнөд оршсон ч
Үхэхийн зовлон тэр мэт мөн буй.
Сайн зүүднээ зуун жил жаргасан ч
Сэрэхүй болоход алин мөн хийгээд
Сайх бусад агшнаа амгалан эдлэсэн ч
Сэрэхүй болоход алин мөн ба
299
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Энэхүү сэрсэн тэр хоёуланд
Эргэн амгалан үл ирмүй зээ.
Урт насан, ахар насан хоёулаа ч
Үхэхийн цагт тэр мэтээр барагдмуй"
хэмээн зарлигласан мэт эд таваар, эд эдэлбэрт зүрхэн үгүйн ёсыг
сайтар мэдэн үйлдэж, тэдгээрт тачаал үгүй нулимдасны тоосон мэт
огоороод, эдүгээ өөрөө үхсэн ч гэмшил үгүй лавтай нэгэн номонд зүрхнээсээ
шамдан үйлдэх хэрэгтэй болой.
(2Ь2а1а2с) Гуравдугаарт, Биеэр үл туслахыг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 191. Нэгэн эхнэр өөрийн үзэсгэлэнд тачааж, хойд насандаа
могой болон төрсөн нь
Эрт Нян-Ёдын гэрийн эзэн Пагба ('рМадз ра) хэмээгчид дүрс
үзэсгэлэнтэй нэгэн эхнэр буй. Тэр эхнэр өөрийн сайхан дүрсэнд тачааж,
насад өдөр бүр нүүрээ толинд харан цэвэрлэн үйлдэх буй. Нэгэн удаа гэрийн
эзэн далайд эрдэнэ авахаар явахад тэр үзэсгэлэнт эхнэртээ тачааж,
дагуулан явав. Далайд нэгэн онгоцонд олон худалдаачин хурж, нэгэн цагт
усанд үйж үхвэй. Эхнэр ч үхэв. Далайд цэвэр ариун олон лус орогнох тул
үхсэний үхдэл лүгээ далай нэгэн хоногт эс оршин, гадагш гарган үйлддэг буй.
Эхнэр хийгээд худалдаачин нугуудын үхдэлийг ч тэр мэт огоорон үйлдэв.
Тэр цагт тэр эхнэр өөрийн үзэсгэлэнт дүрсэнд тачаасаар үхсэн тул
хойд насандаа түүний биеийн дотор нэгэн могой болон төрж, нууц орогнож,
гадагшлан толгой, чих хийгээд нүд, хамар тэргүүтнийг гарган үйлдвэй. Тэр
мэтийн үүднээс өмнөх насны бие нь муудал үгүй тэр биед орогнож, олон
зовлон амсан үйлджүхүй. Тэр мэт могойд төрсөн нь ч биедээ тачаасны
эрхээр буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Алин өөрийн биенээ тачаасан бээр
Аймшиг орны эхнэр айсаар төрвэй.
Айдас төрсөн энэ муу биедээ
Алин тэр дайсан мэт үл оршту!”
хэмээн зарлигласан мэт өөрөө олсон илбийн энэ биенд 8 чөлөө
хийгээд 10 учрал тэргүүтэн гүйцсэн учир шалтгаанд үйлдэж, олохуйд бэрх
хийгээд хэрэг ихтэй ба эвдрэх амар тэргүүтнийг сайтар санаад, зүрхэн
шимийг ёсчлон авбаас энэ насны эд эдэлбэр төдийд дулдуйдал үгүй хойд
насандаа Эсруа, Хурмаст тэргүүтэн өндөр язгуурт тэнгэр, хүмүүний хутаг
хийгээд бас бус нирваан хийгээд бүхнийг айлдагчийн хутгийг ч амар хялбар
бүтээн чадахуй энэ насандаа зүрхэн нэгнийг авах учир шалтгаан эс гарваас
төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэх тэргүүтэн орчлон нийт хийгээд нэн ялангуяа зовлон
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ямар мэт буй бүхэн энэ биед шүтэж гарах мөний тул Ялгуусан Цаст уулын
итгэл300-ийн зарлигаас:

‘Хувцас, идээний тусаар тэжээн, тэтгэсэн ч
Хоромхон нэгнээ үзэсгэлэн бус болохуй
Муухай эдээр дүүргэсэн тулам мэт амийг
Мөн чи өөрийн биедээ үүрснээ үзтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт хэрэггүй бээр тэжээн, чөлөө бээр энхрийлэн
бидзрлэхийг хийл үгүй өдөр, шөнө бүхнээ буяны боол болгон зарж; сонсох,
санах, бясалгах гурван үүднээс өөрийн үндсийг судлахуйд шамдан үйлдэх
мөн болой.
Жич бас үхэхийн цагт биеэр үл туслан, ном ямагтыг анхааран авах
хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 192. Биеэ энхрийлсэн залуу гэлэн алагдаж, биеэ зөнд нь
орхисон хөгшин гэлэн аврагдаж, эцэст нь дээрэмчний багш
болсон нь
Эрт хоёр тэвчээч301 гэлэн байжээ. Намар цагт тэр хоёр нэгэн ой
шугуйгаас тэгш буянд өөд болон морилсон бээр бядагч, жуулчлагч
төрөлхтөн үгүй нэгэн аглаг хээр газар 7 дээрэмчинтэй харгалдав. Хоёр гэлэн
бээр холоос харсан бээр хоёулаа хулгайч дээрэмчин хэмээн мэдэж: “Эдүгээ
долоо долоон дээрэмчин бээр бид хоёрыг хорлон үйлдэх тул ямар мэтийг
үйлдэх билээ?” хэмээн хөгшин нь залуугаасаа асуухад залуу нь өгүүлрүүн:
'Эхлээд би дээрэмчнийг бүү хорлотугай хэмээн залбирал талбия! Тэр мэтээр
ам авбал сайн. Хэрвээ нэгээхэн ч үл сонсон нааш хорлол үйлдвээс бид
нарын энэ бие их хэрэгтэй тул хэрэггүй болгон, үл бүтэх эдгээр хулгайч
нараар алуулбаас хөөрхийлөлтэй тул чанадсаас алин чадахуй нэгнийг
алъя!" хэмээв. Өвгөн өгүүлрүүн: “Би нь тийш залбирал талбиж, амгалан
талбиваас сайн. Хэрвээ яагаад ч эс талбиваас тэдний ямар мэт хүссэнээр
алуулахаас бус би чанадаст хорлол алиныг хийж эс чадна” хэмээсэн бээр
залуу нь өгүүлрүүн: “Хөшүүн хүзүүт нарт биеэ өгвөөс юунд туслах, мах цус
нугуудаа тэдэнд хичээн өгсөн ч үл идэх мөний тул хэрэггүй болгон биеэ
бүрэлгэвээс их хөөрхийлөлтэй. Бид хоёр хэсэг зуур бие амгалан болбоос
ТЭГШ буяныг бүтээж, аглагт өдөр бүр дияаныг бясалган үйлдвээс хэрэг маш
их ээ. Тэд нар насад энэ муу үйлийг эдлэн үйлдэхүй бээр насан уртаар
оршсон ч хилэнц хураахаас бус хэрэг аль ч үгүй тул тэднийг алсан ч гэм
өчүүхэн болох учраас биеэ хэрэггүй болгон огоорон үл үйлдмүй. Та яаж
амгалан байхыг зохиох вэ?” хэмээв.
Өвгөн өгүүлрүүн: “Би насны хэмжил ч боловсорсон болохоор насан
ямар мэт урт болсон ч таван жилээс илүү үл амьдармуй. Мах, цусыг тэд нар
00 Тө: гдуа! Ьа дапдз гП тдоп ра. Ялгуусан цаст уулын итгэл нь Зонхаба Лувсандагба
хэмээн сэтгэмүй.
Тө: зропд Ьа ра. Тэвчээч нь бясалгаач хэмээсэн утга
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үл эдлэсэн ч тэдний ямар мэт хүссэнчлэн биеэ өгч үйлдмүй" хэмээв. Тэгээд
өчүүхэн төдий явахад хулгайч нар бээр тус бүр маш хурц илд авч, хоёр
гэлэнгийн буй газар руу гүйвэй. Залуу гэлэн бээр маш хатуу төмөр бадар
аягаа зүүн гартаа авч, хулгайч нарын илдний ир рүү шидэв. Баруун гараар
дулдуйн хурц үзүүрээр хулгайч нарын нүдийг чичих тэргүүтнийг үйлдэж,
тэдгээр хулгайчийн хоёр нь үхсэн ч бусад тав нь их хорсож, залуу гэлэнг
барьж аван, махыг нь тасалж, түүнд идүүлж, долоо хоногийн турш элдвээр
таслаж, хэрчих тэргүүтнийг үйлдэж, эцэст нь үхэж, тамд төрвэй.
Хөгшин гэлэн биеэ орхихуйд амнаас нь Ялгуусаны агь Няндовчимба
(зпутд 51оЬб сЬеп ро)-гийн зарлиг:
"Алин би үгүй эвдрэхүй хялбар зүрхэн үгүй бие
Ачлал үгүй зовлонт насад ариун бус биеэр
Бусад амьтанд тус болгон үйлдэхүй их хэрэгт
Баярсахуй үл болбоос тэр нь мэргэн бус аа!”
хэмээсэн тэр үгийг уншсаар тэр бүхэнд хорлол үгүй алгуур одсон бэзр
дээрэмчин нар тэр үгийг сонсож, түүний утгачилан инагш хорлол үл
үйлдэхийг үзсэн бээр онц гайхамшиг төрж, бүгд тохирон, “Цагаан үст тэр
гэлэнд хорлол үл үйлдье!” хэмээлдэж, суллан тавибай.
Тэгээд цагаан үст тэр гэлэн бээр тэр мэт хүслийн гэм эрүүг болгоосон
бээр таалал нь уйсаад, жич бас тэгш буян авахаан орхиж, өөрийн сэргээх
орондоо өөд болон морилж, дотор нь ариун агуулалд нэгэнтээ хичээн
зохиосон бээр өнө удал үгүй хиргүй 8 орноо орогнох болбой.
Түүний дараа өмнийн 5 дээрэмчин бээр цагаан үст гэлэнгийн дэргэд
ирж, мөргөн үйлдээд, өлмийг тэргүү бээр авч, урьд нь бусдаас булаан авсан
олон их эрдэнэ буйгаа өргөж, өмнө нь гэгээнээс зарлигласан "Алин би үгүй
эвдрэхүй хялбар..." хэмээх тэргүүтэн нэгэн шүлгийн утгыг бидэнд номлон
соёрх!" хэмээн айлтгасан бээр их бодисадва цагаан үст бээр түүний утгыг
тэр тавд дэлгэр номлосон бээр 5 дээрэмчин ч ямарчлан зарлигласан утга
нугуудыг тэр их бодисадвагийн шадар ойр уст, зөөлөн аглаг нэгнээ тус тус
орогнож, бясалган тавуул бүгд ч цувралаас сэтгэлээ тийн гэтэлгэвэй.
Тэр мэтийн бодисадва цагаан үст тэр бээр лагшин биедээ тачаал үгүй
чанадад хорлол үл талбин зохиосон бээр ахуй үес түүнээ жич лагшиндаа
хорлол алин ч үгүй ба тэднээ шүтэж, гэтлэхийн хувь зохилдсноос эхлэн
наймдугаар газар хүртэл суудалдаа илтэд зохиосон ба бусад 5 дээрэмчин ч
энэ насанд нирвааны хутгийг байгуулан зохиосон мөн буй. Залуу гэлэн бээр
биедээ тачааж, чанадад хорлол үйлдсэн бээр өөрийн ахуй үест ч инагш
алагдаж, хойд насандаа ч тамд төрвэй. Түүнд шүтэж, бусад хоёр дээрэмчин
ч үхээд тамд төрсөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч Шивалха бээр:
“Энэ биеэ би хэмээн барьж
Этгээд сэтгэлийг та юунд сахинам.
Энэ сэтгэл, та хоёр тусгаар атал
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Үүнийг юунд үйлднэм та!"
хэмээн зарлигласан мэт тэнэг хийгээд мунхрахуй сэтгэлээр эдүгээ энэ
биедээ их тачааж, “Энэ ямагт даарна, өлсөнө” хэмээн сэжиглэж, болилон
мэдэл үгүй хувцас, эд, эдэлбэр олныг хураан сахихуй хийгээд өөрийн биед
хорлон үйлдэгч нэгэн хүмүүн гарваас өөрт дээдийн ном номлосон нэгэн лам
мөн ч алахад ч сэргэмжгүй мэтийн их хэцүү тоолшгүй хилэнцийг хураасан ч
үхэхийн дотор бие, сэтгэл хоёр тус тусадаа хагацаж, энэ бие ор дэвсгэр
дээрээ үлдэх төдий бөгөөд гагц тийн мэдэл чанад ертөнцөд одох хэрэгтэй
болохоор шунан, тачаахуй сэтгэлээр энэ биеийг энхрийлэн барихад ахуй
үесийн эцэст алинд дулдуйдсан ч тоосны төдий ч тус үгүй мөний тул

"Чухам урьд өмнө амссан зовлон бүхэн
Цуврал сэлтийн цогц үүнээс гарсан буй.
Эдүгээ зовлонг мэлзээнд үл харан
Ээ цогцын бурантагт араар хандтугай та!”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн зовлонг өөрөө худалдан авахуй
түүнийг орхиж, эдүгээ гадна, дотны зохилдох шалтгаан бүхэн дутуу үгүй
сайтар тохиосон энэ үест зүрхэн үгүй энэ биед зүрхэн шимийг яаж ч гэсэн
авах нэгнийг үйлдэх мөн болой.
Жич бас үхэхийн цагт номоос бус биеэр үл туслахыг санах нь
үлгэрлэвээс,

§ 193. Таван зуун хачирын нэгэн Лодонсамбуу хэмээгч энэ биеэ
энхрийлэл үгүй бодь хутгийг олсон ба бусдууд биеэ энхрийлэн
гутсан нь
Эрт өндөр цагт нэгэн их байц цохиот хадат уулын оргилд 500 шахам
хачир үүрээ засч, тэдний жигүүр далийн ид хүчин их ч өндөрт нисэхүй
хийгээд өнө хол одоход алжаалыг эс тэсмүй. Тэр хадат уулын ойр орчим
нэгэн балар өтгөн ой шугуй буй. Тэнд олон гөрөөс буй. Тэднийг цөөвөр, чоно
барьж, цусыг нь сорон, махыг нь орхих тул хачирууд тэднийг эдлэн үйлдмүй.
Тэдгээр хачир нугуудын дотор маш цэцэн Лодонсамбуу (Ыо 1ёап Ьгапд ро)
хэмээгч нэгэн залуу хачир шувуу байдаг ажээ.
Тэр бээр ойр орчмын өчүүхэн, өчүүхэн махыг үл идэн, хоёр бээр
хэртэй газарт буй маш олон хүмүүнтэй их том хот балгасын шадар ойр буй
үхээрийн газарт балгасын хүмүүс өдөр бүр тасралтгүй гурав, дөрвөн үхсэн
хүмүүнийг талбих тул өдөр бүр тэнд очиж, хүмүүний сайн махаар хооллодог
буй. Тэр хачир өглөө бүр наран ургахуйд огторгуйд нисч, тэр үхээрийн газар
очоод, хүмүүний хүүрийг идэн, үдээс хойш өөрийн үүрэнд ирнэ.
Түүнээс бусад хачир нугууд: “Бид нар цөөвөр чоно барьсан шадар
ойрын гөрөөсний үхдлийн үлдэгдлээр хооллоно. Чи ганцаараа алс хол
газрын хүмүүний мах иддэг нь ямар учиртай юм бэ?” хэмээн асуув.

во 369 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Лодонсамбуу хачир бээр өгүүлрүүн: “Бид жигүүртний дотроос
жигүүрийн ид заль маш их хэмээн алдаршсан тул эдүгээ баатар зориг, ид
хүчин их буй цагтаа хүмүүс бээр тусгайлан гийчин болгон дуудсан газар
хүмүүний сайн махыг идэхээс биш энэ муу махыг яахин идэх билээ!” хэмээв.
Бусад хачир нугууд өгүүлрүүн: “Бидний биед хорлол ихтэй. Нэн ялангуяа
балгасын хүмүүс сумны аргасын хүрдэнд дурлах тул амь нас минь тотгортой
болно хэмээн бодож, хүмүүний сайн махыг идэхийг хүссэн ч тэнд одохыг
тэвчин, ойр орчмын махны хэсэг төдийхнөөр амьдардаг буй. Чи энхрийлэхүй
амиа өчүүхэн төдий ч харал үгүй өдөр бүр тийшээ явдаг юм уу?” хэмээв.
Лодонсамбуу өгүүлрүүн: “Бид өмнө нь өөрийн муу биедээ тачаасан
бээр ямар ч шувуу авч, огоорохуй алиныг ч үл мэдэхүй, хүчин мөхөс өчүүхэн
жигүүртэн адгуусны төрөл олсон буй. Энэрэл үгүй үхлийн эзний цааз гарваас
ямар мэт сайн биетэй ч тус үгүй амины тотгор ч дэргэд орогнохуй, хол
орогнохуй алиныг ч үл мэдэхийн тул өөрийн муу биед тачаах зохисгүй.
Эдүгээ жигүүр даль дэлгэр, баатар ид их үед сайн гийчнээр дуудагдан
хүрвээс хүмүүсийн дотор ялгамжтай сайн төрөлхтөн олон байх тул хэрвээ
санасаар бусдад туслан үйлдэхийн тухайтайд хүмүүний дүр байдалд ургасан
их зарим нэгэн бодисадвагийн лагшны мах мэттэй учирч, амандаа хийвээс
одоогийн энэ адгуусны шүтээнээс түргэн тонилж, нас үес бүхнээ энэ их
бодисадва төрөлхтөн бээр дагуулан эзлэж, тэр ямагт хаана оршихуй сайн
тариалан ямагтад төрөх мөний тул би нь тус үгүй энэ муу биедээ үл тачаан,
Бал-Оджин (с!ра1 ’об сап) балгасын үхээрийн газар Нацагзинсамбуу (зпа
1зМодз ’с121П би Ьгапд ро)-гийн гийчнээр дуудагдсан тул очсу!” хэмээн одвой.
Тэр үхээрийн газарт Бал-Оджин хэмээх орны төрөлхтөн бүгдийн лам
болсон сайн, муугийн барилдлага ямар мэт нэгнийг талбисан ч хойд
насандаа түүний хувилгаан бурхан Мижидба ( т 1 Ьзкуоб ра)-гийн орон
ямагтад төрүүлэхийг үнэн үг ерөөлийн хүчээр бүтээгч бодисадва Даваажин
(21а Ьа зкуопд) хэмээх нэгэн байсан ажээ. Тэр бээр бодит лагшны
номхотгогдохуунаа төгсгөж, бусад тариаланд ажирсны лагшны шарилаас
хачир Лодонсамбуу бээр их идэж, түүний адистидаар шөнө нь хачирын тэр
биеэс насан егүүдэж, Мижодбагийн оронд лянхуан зүрхэнд бодисадва
Гэвийлодой (Ьде ЬаЧ Ыо дгоз) хэмээгчид хувилан төржүхүй.
Тэр цагт өмнийн бусад хачир нугуудын орогнож буйн ойролцоо нэгэн
малчин бээр сойр шувууны үхдлийг галд түлэн иджээ. Чингээд тэр орны их
хүчит шивдаг нэгэн ягчис буй. Тэрээр их үл баясаж, хачир орогнохуй их
хадат ууланд их цахилгааныг 7 удаа буулгасан бээр хадат уул нурж, 500
хачир шувуу тэр шөнө нэгэн цагт үхжүхүй. Энэ хоёр ёс ч тэр мэтийн биед
тачааж, энхрийлэн барьсан, эс барьсны ялгамжаас болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч:
“Ирэхүй, одохуй шүтээн төдийд ч
Энэ биеийг онгоцны оюунаар бодож
Амьтан нугуудын хэргийг бүтээхийн тулд
Алин чандмань эрдэнийн биед урвахуй”
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хэмээн зарлигласан мэт ямар мэт сайн биеийг авсан ч эцэст нь
ертөнцийн номтноос үл нөгчихүй хийгээд ахуй үест ч ариун бус элдэв муу
эдээр дүүрэхээр үл барам өөрийн биеийн мөн чанар ч бусад эр, эмийн
дусал, цус хурсан нэгэн мөхлөг мөн болохоор ахуй үес ном бүтээхийн
шүтээн төдийгөөс бус зүрхэн шим алин ч үгүйн ёс нугуудыг сайтар санаж,
биедээ тачааж, энхрийлэн барихыг талбиад, өдөр, шөнө бүхнээ чөлөөтэй үе
үгүй өөрийн хэргийг ч огоот төгсгөхийн тулд сонсох, санах, бясалгах гурав
хийгээд бусдын хэргийг огоот төгсгөхийн тулд номлох, маргах, тэмцэх гурав
тэргүүтэн аугаа их буяны боол болохуй тэр ч
“Элдэв бусад эд, дусал, цусыг
Эзэмдэн барьсан энэ бие сонин ч
Басхүү нэгнээ ариун бус эд мэт
Барилдлага үгүй бээр орхихуй бээр
Эдүгээ нас залуу, цус шингэн цагт
Эрхэм буяны боол болохуй хэрэгтэй”
хэмээн зарлигласан мэт үхэхийн цагт цагаан буянаас бус биеэр хэзээ ч
үп туслахуй ёсыг сэтгээд, ном ямагтад хичээн үйлдэх хэрэгтэй.
Жич бас үхэхийн цагт ном бус биеэр үл туслахыг санах нь үлгэрлэвээс,

§ 194. Сэтгэлд зохист хэмээгч хөвгүүн шавтал модыг багш
хэмээн шүтэж, бодь сэтгэл үүсгэсэн нь
Эрт цагт Догвү (1од Ьи) хэмээгч гэрийн эзэнд сэтгэлд зохистой, харваас
ханамгүй, сайхан дүрстэй нэгэн хөвгүүн буй. Тэр хөвгүүн төрөхийн цагт
буяны нь хүчээр гэрийн нь хашаан дотор шавтал модны нэгэн сүеэ гаржухуй.
Сэтгэлд зохист тэр хөвгүүний бие нь хэдий чинээ өссөнчлөн шавтал модны
гол модон ч тэр мэт арвижиж; шим, амт их, үр жимс сайн тул баян болжухуй.
Эцэг Догвү нь үхэж, Сэтгэлд зохист гэрийн эзэн хэмээгдэх болов.
Тэгээд тэр гэрийн эзэн шавтал модны жимсэндээ тачааж, өдөр, шөнө
бүхнээ тэр модны дэргэд сууж, маш энхрийлэн сахин үйлдэв. Тэр цагт тэр
нутагт "Сэтгэлд зохист гэрийн эзний гэрт шавтал модны сайн жимсээр баян
нэгэн буй” хэмээх дам яриа дэлгэр өгүүлэгдсэн бээр тэр ёсыг нутгийн хаан ч
мэджүхүй.
Тэр нутгийн хааны хууль номын ёсоор тэр нутагт өмнө нь үл гарсан
онц гайхамшигтай эд шинээр гарвал хаандаа айлтгах хэрэгтэй ажээ. Тэр
нутагт урьд өмнө шавтал модны зүйл нотоос үгүй бээр хаан бээр ч: “Сэтгэлд
зохист гэрийн эзэн бээр цагтаа буухуйд тэр мэт өгүүлэх буй” хэмээн сэтгэж,
хэсэг зуур үл хайхран суув.
Нэгэн өдөр тэр нутгийн зарим нэгэн хүмүүн сайн хувцас өмсөж, явахыг
хаан харсан бээр нэгэн түшмэлээс: “Тэд хаашаа явж байна?” хэмээн асуухад
“Сэтгэл зохистын онц гайхамшигтай шавтал модны жимс боловсорсон баяр
хуримд явж буй” хэмээв. Тэр мэтийг хаандаа өгүүлэхэд хаан өөрт нь тэр мэт
эс өгүүлсэн тул маш их хорсож, Сэтгэлд зохистод баяссан хүмүүс бүгд хуран
ео
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чуулсны дараа хаан нөхөд сэлт Сэтгэлд зохистын гэрт хүрвэй. Сэтгэлд
зохист нь шавтал модны өмнө өндөр ширээ бэлтгэж, сайн хувцаст, сайн
чимгээр бидэрлэн сууж байв. Баруун, зүүн бүхнээр нь нөхдүүд нь сууж, баяр
хөөртэй элдэв яриаг өгүүлэн байв. Тэгээд Сэтгэлд зохист хааныг харан айж,
ширээнээс буугаад, хааныг ширээнд суулгав. Хаан бээр: "Чиний суух
ширээнд би суух зохистой юу?" хэмээж, Сэтгэлд зохистыг бариулан,
шавтлын модонд хүлүүлэв. Бусад нөхдийг нь ч шоронд хийж, шавтал
модноос алин олсон бүхнийг хаан аваачив. Тэгээд хаан бээр Сэтгэлд
зохистыг алахаар завдахуйд Лэгжин (1едз зЬут) хэмээгч түшмэл нь хаандаа:
“Шавтал модны гол модон сайн жимсээр чимэглэсэн нь Сэтгэлд зохистын
өөрийн нь сайн буяны хүчээр бүтсэн мөний тул түүний насны хэмжээ лүгээ
зохилдон энэ мод ч арвидан, хомсдон үйлдэх буй. Хэрвээ Сэтгэлд зохистыг
алж тэр үхвээс шавтал модны гол мод ч өөрөө хатан олох тул Сэтгэлд
зохистыг алалгүй түүгээр шавтлын гол модыг өдөржин, шөнөжин
сахиулуулбаас зохистои ’ хэмээн айлтгав.
Хаан бээр шавтал модны жимсэнд баясах тул “Тийм болбоос тэр мэт
үйлдтүгэй!" хэмээж, Сэтгэлд зохистыг хүлээсээс нь тайлж, суллан талбив.
“Үүнээс хойш чи бээр өдөржин, шөнөжин шавтлын гол модыг сахиад, жимс
хэзээ боловсорвоос надад өгтүгэй!” хэмээв. Бусад нөхдүүдийг ч шоронгоос
гаргаад, “Сэтгэлд зохист бээр надад сайн жимс өргөх цагт та нар ч хувцас
хийгээд сайн чимгээр бидэрлэж, өргөлийн нөхөр болон иртүгэй!” хэмээн
талбив.
Тэгээд гэрийн эзэн Сэтгэлд зохист бээр хааны зарлигчлан цаг бүхэнд
шавтлын модыг сайтар сахин үйлдэв. Тэгээд нэгэн удаа Сэтгэлд зохистын
сэтгэлд: “Энэ шавтлын мод миний буяны хүчнээр надтай хамт төрж, цаг
үргэлж сайн жимс ямагт гардаг ч түүнээс өчүүхэн төдий ч эдлэх шалтгаан
үгүй хаан ямагтад өргөх хэрэгтэй ба эдүгээ энэ ямагтыг сахихын тухайтайд
өдөр, шөнө бүхнээ амгалан суухын үес үгүй мэт миний энэ бие ямагт ч
өөрийн буяны хүчнээс бүтсэн мөн ч үүнд шүтэж, үр ариун гурван бодийн
алин нэгнийг энэ насанд илтэд үйлдэж эс чадваас энэ насны муу үйл
ямагтад зарцлагдан үйлдэх ямагтаар барагдаж, хойд насанд туслахуй үйл
өчүүхэн төдий ч үл гарах мөний тул сайтар нягтлан санаж, “Энэ шавтлын гол
мод нь намайг номонд дуртгахуй хийгээд увдис номлосон ловон багш байна"
хэмээн сэтгээд, номонд сүсэглэхүй ялгамжтай нэгэн буяны оюун шинээр
төрсөн бээр идээ идэхүй хийгээд шавтлын мод сахихуйг мартаж, тэр буяны
сэтгэлийн агаараас бусдаар тийн атгагийг үргэлжлүүлэн, хураахгүй нэгэн
дулаан газар орогнон суувай. Тэр цагт хаан нөхөд сэлт бээр шавтлын модыг
харахаар ирсэн ба Сэтгэлд зохист шавтал модны дэргэд нүдээ бүлтийлгэн
сууж, хаанд мөргөхүй, уригнахуй тэргүүтнийг алиныг ч үл үйлдсэн бээр хаан
хилэгнэж,: “Энэ муугийн нүдийг бүлтэлтүгэй!” хэмээв. Нэг түшмэл өгүүлрүүн:
“Энэ нь их хаанд үл бишрэхүй бус тийн атгаг үгүйг дотроо орогнуулан буй
болой" хэмээв. Хаан эргэлзэж, “Тийм болбоос агшнаа хүлээтүгэй!" хэмээв.
Тэгээд Сэтгэлд зохист түүнээс босоод, хаанд бишрэхүй бээр мөргөн
үйлдэхэд, хаан: “Чи надад өмнө нь үл мөргөсөн нь юу болов?” хэмээн сурав.
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Тэрээр: “Би бээр ловонгийн увдисыг өчүүхэн төдий санасан бээр хаан,
түшмэл нарыг эс мэдэв” хэмээв. Хаан бээр: “Чиний ловон хэн бэ? Ямар
увдис буй вэ?” хэмээн асуув. Тэр бээр: “Энэ шавтлын мод нь миний ловон
мөн буй. Увдис энэ мэт буй” хэмээж, өмнийн түүх цадигаа өгүүлсэн бээр
хаанд маш их онц гайхамшиг төрж, “Чиний ловон сайн байна аа. Чиний энэ
сайн багш миний ч багш мөн болой” хэмээж, жич хаан бээр Сэтгэлд зохистод
мөргөсөн бээр Сэтгэлд зохист бээр: “Хааны үндсэнд номын онол төрсөн
байна” хэмээн мэдэв.
Тэр цагт хааны үндсэнд өөрийн бие тэргүүтэн орчлонгийн хотол
чуулган алин ч зүрхэн үгүйн ёсыг тодорхой ухаарч, нирвааны мөрийн хувь
тохирон төржүхүй. Тэгээд хаан бээр хаан төрөө тэвчээд, Сэтгэлд зохист
лугаа хамт тэр шавтлын модны дэргэд орогнож, бясалгасан бээр тусгаар
төрөгч эгэл бэртэгчингийн газраас нөгчихүйн анхаарал онолын булаг
дэлбэрсэн бээр тэр нутгийн төрөлхтөн бүхэн ч Сэтгэлд зохист хийгээд хаан
хоёрын шавь болжухуй.
Чингээд Сэтгэлд зохист бээр тэдэнд увдис үзүүлж, тэр ямагтыг өөрийг
нь бясалгалд оруулсан бээр өдөр бүр солонгон биеийг бүтээгч таван зуу
орчим тасралтгүй гарч, "Арван хоёр жилийн турш тэр орны төрөлхтөн бүхэн
солонгон биед урваж хоосров” хэмээн алдар болбой.
Тэр ч голлон Сэтгэл зохист бээр өөрийн буяны хүчээр бүтсэн амрын
гол модонд шүтэж, биеэ зүрхэн үгүй хэмээн санаснаас болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч
“Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Алагдахуун хүмүүн нэгэн гараа таслаад
Алин хэрвээ тонилбоос юун сайн бус
Алин хэрвээ хүмүүний зовлонгоор
Айхавтар тамаас хагацвал юун сайн бус”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ олсон чөлөө учрал бүрдсэн энэ бие
ямагт өөрийн урьдын сайн буяны хүчээр бүтсэн мөн ч гадны шалтгаан буяны
багш саднаар үл эзлэгдсэн дотоод авч, огоорохуй шинжлэлийн билиг доорд
би хийгээд миний мэт нугууд нь мэргэн арга лугаа хагацсаны эрхээр биеэ
энхрийлэн барьж, энэ бие ямагтын амгалангийн тухайтайд их хилэнцийг
олон үүднээс хураан үйлдсэн бээр Шивалха бээр:
“Зовлонг огоорохуй хүсэл сэтгэл байвч
Зовлон ямагтад тийн яаран гүйх
Үнэхээр амгаланг хүссэн ч мунхаг бээр
Өөрийн амгаланг дайсан мэт дарах”
хэмээн зарлигласан мэт амгалан үгүй зовлон ямагтын шүтээнийг
үйлдэн, буяны багш садан бээр огоот эзлэгдэн; авч, огоорохуй шинжпэлийн
билигтэн, арганд мэргэн ба зүрхнээсээ нирвааныг тусад эгээрэгч нарт
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илбийн энэ биед шүтэж, тийн хамгийг айлдагчийн бэлгэ билгийг ч энэ насанд
бэрх үгүй олдох мөний тулд Гэтэлгэгч богд Лувсанчойжийжанцан302 бээр:
“Олохуйяа бэрх эвдрэхүйеэ хялбар энэ сайн шүтээн
Олз, гарз, жаргал, зовлонгийн сонголтын үес тул
Хэрэг үгүй энэ насны үйлээр эс алмайран
Хэрэг ихт зүрхэн шимийг авахыг адистидлан хайрла!”
хэмээн зарлигласан мэт энэ, хойд, зуурдын ахуй үес алинд ч өөрөө
хичээхүй бээр сайтар бясалгаж, үндсэндээ төрөхүй номын сайн анхааран
авлага үгүй болбоос сайн, муу бие ямар мэт нэгнийг авсан ч хэзээ ч тус үгүй
ёсонд магадлалыг угаасаа олоод, энэ шүтээн ямагтад номын тухайтайд
хатуужил ямар мэт нэгнийг үйлдэх хэрэг гарсан ч хойд насны амгалангийн
шалтгаан ямагтад үзэж, султгал үгүй ном ямагтад анхааран авлагыг үйлдэх
хэрэгтэй болой.
Жич бас үхэхийн цагт ном ямагтаас бус биеэр үл туслахыг санах нь
үлгэрлэвээс,

§ 195. Гүнд хаан хийгээд хулганын хаан Лодой хоёр эрдэнэд
тачааж, гутсан нь
Эрт цагт хаан төрийн эд баялаг маш ихтэй Гүнд (кип 1и) хаан хэмээгч
нэгэн байв. Цэрмажин (ЧзЬег т а сап) нутгийн хаан Яндаа (уапд здга) хэмээгч
бээр өөрийн элдэв эрхэм сайн эрдэнээр бүтээсэн хэмжээлшгүй үнэтэй, нэгэн
сайн дээлийн энгэр талд нь Хурмастын дүрсийг мянган нүдний нь цөцгий
бүрээс таван зүйлийн гэрэл цацруулан сонин гайхамшигтайгаар утас ороон
бүтээлсэн ертөнцөд чухаг нэгэн сайн бэлэг бэлдэж, Гүнд хаанд өргөхөд, Гүнд
хаан маш их баярлаж, өөрийн олон эрдэнэт сангаас их сайн бэлгийг хариуд
нь өгч, Яндаа хаан ч их баясан ханавай.
Няндан (дпуеп 1с1ап) нутгийн хаан Гүнд нь тэр цагтаа Замбуутивийн
хэдий чинээн хаан буй бүхний эрхэм мөний тул 12 жил өнгөрөх завсар
Няндан нутагт хаан бүхэн цуглаж, хаан Гүндэд бэлэг өргөхүй цагийн их
хурим болдог буй.
Бага хаад бүгд хувцасны сайн, муугаар тэнцэн үйлдсэн бээр Гүнд хаан
ч “Өмнийн хэмжээлшгүй үнэт их эрдэнийн тэр дээлээ өмсье!” хэмээн
сэтгэжээ. Хаан тэр хувцсандаа их дур тачаалтай тул хүн мэдэх бий хэмээн
хүү сангийн дотор олон зүйлийг давхарлан хураасны дунд их эрдэнийн

302 Тө: Ыо Ьгапд сЬоз ку| гдуа! гЫзЬап. Банчин эрдэнийн дөрөвдүгээр дүр (1567-1662
он) Тэр бээр Тавдугаар Далай ламын гэлэн сахилын хамба юм. Тэр бээр Дашлхүнбэ.
Сэра, Врайбүн тэргүүтэн хийдийг, тэтгэн өргөж, шар малгайтны шашинд хорлол их
болсон үед, Ойрадын Гүүшри хаанд элч илгээн Ойрадын холбооноос тусламж хүсчээ.
Ойрадын Холбоо энэ эгээрлийг ханган Гүүшри хаан, Баатар хун тайж нарын холбоот
цэрэг шашин эрдэнийг авран, цааш хөгжүүлэхэд ихээхэн ачлал үзүүлжээ. XI жарны
модон тахиа жил (1645 он) Данзанчойжал хаан бээр энэ ламд Банчин богд хэмээх
цол өршөөснөөс хойш энэ ламын хувилгаадыг Банчин богд хэмээх болов
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дээлээ олон сайн бөсөөр давхар баадагнан дээр, доор нь элдвийг давхарлан
хураан нуун талбижээ. Хаан Гүнд нь хэмжээлшгүй үнэтэй их эрдэнийн тэр
дээлээ хэзээ өмсөх цаг ирэх бол хэмээн цаг үргэлж бодон, өдөр, шөнө бүр их
эрдэнийн дээлээ санагалзан суух бөлгөө.
Тэгээд хааны орд харш их хадат уулнаа шүтэн орших бөгөөд нэгэн жил
өнгөржээ. Тэр хадат ууланд хулгана олон буй. Тэр хулгануудын дотор Лодой
(Ыо дгоз) хулгана хэмээгч хулгана бүхний хаан бөгөөд хулганын дүртэйгээс
бус сайн оюунаар хүмүүнээс ч илүү бөгөөд их эрдэнийг шинжпэхдээ маш
мэргэн нэгэн буй. Тэрээр хүү сангийн ханыг цоолж, идээ эрэхээр одоход
өмнийн Гүнд хааны олон бөсөөр баадагнан нуусан эрдэнийн сайн хувцсыг
олжээ. Чингээд “Энэ юу юм бол оо?” хэмээн бөснүүдийг шүдээр мэрж,
харахуйд хэмжээлшгүй үнэтэй их эрдэнийн дээл буйг олж, их баярлаад, “Их
эрдэнийн энэ дээл нь ба бүрэн хулганууд байтугай Хурмаст ч олсон баярлах
мөний тул бид хулганууд бээр эдийн хувь болгон авъя!” хэмээн сэтгэж, бусад
хулганууд буй газар очиж, “Би өнөө өглөө Гүнд хааны сангийн давхац
дотроос хэмжээлшгүй үнэтэй их эрдэнийн нэгэн дээл олов. Биеийн хүчин
төгссөн харьшгүй сайн хүчит хөгшин, залуу мянган хулгана тэр дээлийг
бидний хулганын эдийн хувь болгон авч ирэх хэрэгтэй!” хэмээв.
Сайн хүчит мянган хулгана бээр “Тэгсүгэй!” хэмээн ам авав. Тэгээд тэр
Лодой хулгана мянган хулганыг дагуулан дээлийг авахаар хүрчээ. Тэр дээл
нь элдэв их эрдэнийн зүйлээр бүтээсэн маш хүнд нэгэн тул авч эс чадав.
Бусад хулганууд бээр хулганын хаанаас: “Эдүгээ яах бэ?" хэмээн асуув.
Лодой хулгана бээр: “Тэр дээлний Хурмастын дүрсэнд мянган нүдэт нэхээс
буй. Нэхээс бүр нь таван зүйлийн гэрэл цацарсан их эрдэнэ ямагт мөний тул
хэсэг зуур эрдэнүүдийг сугалан хулгана бүр нэг, нэг эрдэнэ авч өөр өөрийн
нүхэндээ аваачтугай!” хэмээж, эрдэнүүдийг тэр өөрөө сугалан авч, тэдэнд
өгөн илгээв.
Тэгээд бусад хулгана нааш ирэхэд тэр бээр: “Энэ дээл их эрдэнэ
ямагтаас бүтсэн тул бүгдээр хэсэг, хэсэг болгон таслаж, цуудсуудыг үлдээл
үгүй өөр өөрийн нүхэнд аваач!” хэмээв. Хулганууд ч тэр мэт үйлдэж, өмнө
тэр дээл нуусан газар хулганын хорголоос бус их эрдэнийн тэр дээлний ганц
цуудас төдийхөн ч үгүй болгон үйлдээд өөр өөрийн нүхэнд очвой. Тэгээд
Лодой хулгана бусад хулганадаа: “Миний олсон тэр эрдэнийг би өөрөө
эрхшээх тул та нар өмнө өргөсөн гэрэл цацарсан мянган эрдэнэ хийгээд
дээлийн цуудсуудыг миний үүрэнд авчиртугай!” хэмээв.
Тэр хулганууд өөр зуураа тохиролцож, “Бид мянган хулгана үгүй бол
хулганын хаан тэр ганцаараа их эрдэнийн хувцсыг авч хаанаас чадах вэ!
Тийм боловч энэ муу хааны эрх хүчин их тул мянган эрдэнийг түүнд тушааж,
дээлийн өөдсүүдийг бид мянган хулгана авъя хэмээн айлтгая! Хэрвээ
дээлийн цуудсуудыг ч эс өгвөөс хаан Лодой гагцаар мянган хулгана биднийг
хаанаас дийлж чадах билээ. Түүн рүү цэрэг хөдөлгөж, улаатал нь алж,
эрдэнэ хийгээд дээлийн цуудсуудыг нэгийг ч үлдээлгүй бид эзэмшье!"
хэмээлдэж, хаандаа: “Эрдэнүүдийг хаан ямагт бээр авбаас дээлийн
цуудсуудыг албат мянган хулгана бид нарт хайрлан соёрхтугай!” хэмээв.
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Лодой бээр: “Хааны үйлийг албат нар бээр эс үйлдвээс хэн үйлдэх! Та нар
үйл үйлдсэн төдийхнөөс бус тэр бүхнийг би өөрөө олсон тул та нар буцаан
өгтүгэй! Эдүгээ нааш авчир!" хэмээхэд мянган хулгана хилэгнэж, эрдэнэ
хийгээд дээлийн цуудас алиныг нь ч өгөлгүй өмнө зөвшилцсөнчлөн түүнд
цэрэг хөдөлгөжээ.
Түүний нүхэн хөндийд гурван мянган хулгана бэлдсэн их хөндийд
буудай, элдэв үрийн зүйл буй ажээ. Тэр хөндийн нэг тохой хэртэй бэлчэрт нь
хулганууд гагц, гагцаар явахаас өөр аргагүй нэгэн ганга буй. Тэр Лодой бээр
ч “Хулганын цэрэг ирнэ" хэмээн мэдэж, тэр бэлчэрийн ганганы ирмэгт хүлээж
байв. Бусад хулгана тэнэг тул түүний үүр рүү нэг нэгээр цувран жагсаж ирсэн
тул түүний бие нь хүч ихтэй тул хулганыг гагц, гагцаар барьж алав
Хүүрүүдийг ч хөндийн дэлгүү газар хаяж, мянган хулганыг бүгдийг алжээ.
Түүний дараа мянган хулгана тус бүрийн үүрэнд орж, эрдэнэ ба дээлийн
цуудсыг бүгдийг авч нүхэндээ хийжүхүй. Чингээд өмнө нь алсан хулганын
хүүрийг гадагш хаясан бээр эцэг, эх хийгээд хүүхдүүд нь түүнийг алсан
хэмээн мэдэж, тэр зүгийн хэдий тоот хулгана байна тэд бүгд өмнөх мэт цэрэг
хөдөлгөсөн бээр тэр хулгана ч өмнөх мэт нэг, нэгээр ирсэнүүдийг барьж,
дараалан бүгдийг алав.
Чингээд Лодой хулгана ийн сэтгэрүүн: “Эдүгээ Гүнд хааны их бэлгийн
баяр хурим болох ойртов. Хаан бээр их эрдэнийн сандаа нуусан дээлээ
гаргахад тэр нь үгүй болсныг харж, хулганын баас тэргүүтэн байх тул түүнд
шүтэж, бидний хулганын язгууртан аваачсан хэмээн мэдэж, хааны цэргийн
өмөг их ба эрх хүчтэй, нэн ялангуяа хаан их эрдэнийн дээлэндээ маш их
тачаадаг болохоор энэ нутгийн хулганын нүх алин буйг эвдэж, хулгануудыг
алаад тэр их эрдэнийн дээлээ эрэх тул өөрийн биед ч хорлол үгүй, мянган
эрдэнэ хийгээд дээлийн цуудсыг ч бусдад үл алдахуй нэгэн арга хэрэгтэй"
хэмээн сэтгэж, шинжилсэн бээр бусад арга эс олон байтал хаан бээр
бусадтай байлдах үед хорт суманд түрхэхээр найруулан бэлдсэн их хүчтэй
хор их байснаас өөрийн тургийн хэмжээт нэгэн хорыг өөртөө хорлол үгүй
хичээнгүйлэн авав.
Хааны гурван хашааны нэгэнд нь жимст модоор огоот дүүрсэн нэгэн
буйн дотор хаан тэргүүтэн ордныхны зоогийн усны нэгэн гүн худаг байдаг
ажээ. Хулганын хаан бээр тэр худагт тэр хүчтэй хороо хаяад нүхэндээ очвой.
Тэгээд маргааш нь худгаас ус их авч хаан нөхөд сэлт зоогийн ус бэлджээ.
Хаан тэргүүтэн орд харшны хүмүүн бүхэн тэр усыг эдлээч тул бүгд хэрэглэж,
гурван хоногийн дотор үхэв. Тийм боловч хулгана бээр худагт хор хийсэн
хэмээн хэн ч эс мэдэв. Тэгээд Няндангийн эрхэм гол өвгөд бүгд хийгээд
бусад зүгийн бага хаад орд харшид хурж, их хаан Гүнд тэргүүтэн ордны
хүмүүс бүгд гэнэт учир шалтгааныг үндсийг нягтлан шийдвэрлэж эс чадан,
өмнөх мэт худгийн уснаас авч идээ, ундаандаа хэрэглэсэн бээр ч гэнэт үхсэн
энэ ёс мэтийн үүднээс Няндан орны сайн төрөлхтөн бүгд хулганын тавьсан
хороор үхжүхүй. Тэр бүхэн ч Гүнд хаан хийгээд хулганын хаан Лодой хоёр их
эрдэнийн дээлэнд шунан, энхрийлэн барьснаас болсон мөн болой.
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Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ өөрийн энэ биед тачааж, идээ, хувцас
хоёроор өдөржин, шөнөжин энхрийлэн бидэрлэсэн ч буяны зүгт ачаа үүрэх
нэг үгүй болбоос ямар мэт тэтгэсэн тэр мэт хорлол олон болохоор “Судар”аас:
“Газрын их эзний зовлонг суурь болгосон
Гавих ч үнэгүй энэ биеэр дээдийн ном олж
Гаслантай орчлонгийн далайгаас гэтлэхийн тухайд
Гагц биеэ орхиж, дээд номыг сонсон зохиотугай!”
хэмээн зарлигласан мэт судар, дандрын мөр алиныг анхааран авсан ч
анхааран авлагыг үйлдэхийн энэ үест судар, дандрын увдисуудаас ямар мэт
зарлигласанчлан элдэв уран аргын үүднээс зүрхэн үгүй энэ биед зүрхэн
шимийг ёсчлон аваад тэр ч
“Өөрөө орогнохуй орчлон үл хоосрох хүртэл
Өөрөөн бүтсэн бусдын хэргийг үргэлж таслалгүй
Өөрөө амгалангийнэцэст хүрсэн туулсан бурхнаа
Үтэр түргэн хүрэх эгээрэл дуршил төрүүлтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт өөр хийгээд бусад бүхний хэргийг эцэст нь
хүргэн төгсгөхүй бодитой бурхан хийгээд тэр бус түүний шалтгаан мөр арван
газар хийгээд түүний шалтгаан магад ялгахуй хувь тохирохуй хийгээд түүний
шалтгаан буяны хувь тохирох хийгээд түүний шалтгаан буяны хувь
тохирохуй тэргүүтэн найман ном, нисванис тэргүүтэн лүгээ үл холихуй буяны
ариун барилдлагыг хойд насанд муу заяанд өшиглөн орхих ч үл одохуйн
магадтай нотолгоо олох нэгнийг үл эцэслүүлвээс үхэх цагт бие бээр ч тус
үгүй мөний тул Шивалха бээр:
“Авралт дээд номыг эдлэхүй биеийг
Аахар, шаахар зүйлээр бүү хорло!
Анхаарч тэр мэтээр үйлдэх болбоос
Амьтны санаа түргэнээ гүйцэх болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт өмнө хураасан 100 тоот буянаас бүтсэн чөлөө
учрал бүрдсэн энэ биед шунан, тачаах хэрэггүй заслаар алгуур агуулан, жич
энэ насны өргөл, хүндлэл; эд, эдэлбэр төдийхний тухайд өдөржин, шөнөжин
чөлөөгүй их үүргээр хаясан бээр эдүгээ гадна, дотны харшлах шалтгаан
бүхэн лүгээ хагацан, зохилдох шалтгаан бүрэлдсэн энэ үест дээдийн ном
ямагтыг анхааран авлагад дуртгах хэрэгтэй ба тэр ч эдүгээ ямаггаас
анхааран авлага нэгэн үгүй болбоос маргаашаас хойшид байтугай өнөө
шөнө ч амгалан суухуй лавлагаа алин ч үгүй мөний тул дээр номлосон
тэдгээр үлгэрийн утгыг сайтар санаж, үхэл, мөнх бусыг бясалгахад
төрөлхтний ид заль юун буйгаар хичээн үйлдэх хэрэгтэй болой. Дээр
номлосон тэднийг ч анхааран авлагад авахуй хялбар болгон үйлдэх болбоос
үүнд барилдлага, бодит, орохуй гурав буйгаас :
Анх нь,
“Авралын орон бүхнийг хураасан лам үлэмжийн бурхад
Ачлалт Чадагчийн эрхт очир дарад залбирал талбимуй"
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хэмээх хүртэл өмнөхчлөн. Тэгээд "Би хийгээд эх хамаг амыан өмнө
төрвөл үгүйгээс энэ цаг хүртэл энэ гурван орчлонд өөрийн эрхгүй төрж, өнөд
хэмжээлшгүй хатуу хүчтэй их зовлон амсан, энэ гурван үндэс, есөн учир
шалтгаан шийдвэрлэсэн тийн гурван үүднээс үхэх, мөнх бусыг ёсчлон
олонтаа санаснаар уршиглах мөний тул эдүгээ би хийгээд эх хамаг амьтны
үндсэнд өөрөө олсон энэ шүтээн өнөд үл оршин түргэн эвдрэхүй хэмээх
оюун засвар үгүй нэгнийг эдүгээ ямагтад төрөхийг адистидлан хайрла!"
хэмээн оройн лам, үлэмжийн бурханд нэгэн сэтгэлээр даатгал талбисан бээр
оройн лам, бурхны лагшны хувиас таван зүйл рашааны гэрэл сэлт үргэлж
бууж, өөрөө хийгээд бусад амьтны бие, сэтгэлд оршсон бээр
тэргүүлшгүйгээс хураасан хилэнц, түйтгэр нийт хийгээд нэн ялангуяа тэр
хийгээд түүнийг тотгорлосон хилэнц, түйтгэр бүхэн арилан, биеийг удирдан
тод гэрлийн мөн чанартай болгоно. Нас хийгээд буян тэргүүтэн эш, онолын
эрдэм бүхэн арвидан дэлгэрч, нэн ялангуяа жич гурван үндэс, есөн
шалтгаанаар шийдвэрлэгдсэн тийн гурав тэргүүтний үүднээс мөнх бусын
онол ялгамжтан өөрт хийгээд бусад амьтан бүхний үндсэнд хоромхноо
төрөхийг санах болой.
Хоёрдугаарт, оройд буй лам, бурхныг бясалгасны агаараас энэ мэт
сэтгээд олохуйяа бэрх ба олохуйд хэрэг их хэрэгтэй чөлөө, учрал бүрдсэн
энэ шүтээн ямагт өнөд үл оршин түргэн эвдрээд, үхлийн эзэн магадтай
ирэхүй тэр ч гадна, дотно алин шалтгаанаар ч буцаах ба насанд нэмэлт үгүй
ба хасагдан үйлдэхүй нь тасралтгүй сэлт хийгээд амьдын цагт ч ном
үйлдэхүй чөлөө үгүй өөрөө үхэх, үхэхээр үл барам хэзээ үхэх магадлал үгүй
бөгөөд ба бүрэн замбуутивтэн нүгүүдийн наснаа магадлал үгүй ба үхэх
нөхцөл маш олон ба амьдрах нөхцөл өчүүхэн хийгээд бие усны хөөсөн мэт
их дорой мөний тул үхэхийн магадлал алин ч үгүй болой. Үхэхийн цагт ч
номоос бус бусад алин ч тус үгүй болой. Их энэрэн, энэлсэн амраг, садан
нар бээр ч эргэн тойрноо огоот тойрсон ч нэгийг нь ч дагуулах аргагүй.
Сэтгэлд зохистой эдийн цогц ямар мэт байсан ч хумхын тоосны төдийхнийг ч
аваачихгүй. Өөр, өөрөө хамтад төрсөн мах, яснаасаа ч тус тус салж, ор
дэвсгэр төдийхөн дээр талбигдаж, өөрөө гагцаар чанад ертөнцөд одох
хэрэгтэй болохноон хэзээ ч тус үгүй энэ насны хотол чуулганд тачаах хэрэг
юун байх билээ. Үхлийн дайсан нь магадтай ирэх ба тэр ч хэзээ ирэх
магадлал үгүй эдүгээ ч үхэх гэм буй тул магадтайяа үхэхийн завдлагыг
үйлдэх хэрэгтэй буй. Энэ насны хотол чуулган алинаа ч үл тачаан ариун
номыг эдүгээ ямагтад үйлдэх болой. "Тэр мэт үйлдэн чадахыг лам бурхан
бээр адистидлан хайрла!” хэмээн хатуу хүчтэй залбирал талбисан бээр
оройн лам, бурхны лагшнаас таван зүйлийн рашааны гэрэл сэлт үргэлж
бууж; өөр, бусад амьтан бүхний бие, сэтгэлд оршсон бээр тэр хийгээд түүний
тотгорлогч нугууд арилан, тэр хийгээд түүний ялгамжтай онол нугууд өөр,
бусад амьтан бүхний үндсэнд төрнө хэмээн бодох болой.
Бодит үндэс тэдгээрийн үест дээр номлосон элдэв үлгэр домог хийгээд
судар, дандрын тааллын тайлбар сэлтийн эш адистидтан нугууд хийгээд
шид, хүчний хир үгүй зүйлийн ариун учир шалтгаан тэргүүтний үүднээс
сайтар санахад оюуны их үүргээр шүтээн хийгээд шүтээн тус бүрт үл ялган
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бүтээлч өөр ямагтын тэмцэлдээний үндэс номтон хийгээд гурван үндэс
бүтээгдэхүүний номд барин үйлдэхэд үйлдээд учир шалтгаан есийн
шинжлэлд байгуулж, тохирсон үлгэр лүгээ сэлтийн ариун бүтээгчийн үүднээс
үхэл, мөн бусадбүтээх хэрэгтэй мөний тул тэр ёсыг товчлон хураасан төдий
нь энэ увдисын тухайтайд үйлдэхүй төгс хувьт номхотгогдохуун номтон,
магадтай үхэх бөгөөд үхлийн эзэн бодитой ирэхүй ба тэр ч гадна дотны алин
шалтгаанаар ч буцаахгүйн тулд болой.
Үлгэрлэвээс, “Эрс уулаас өнхөрсөн чулуу бээр үхэх магадлалтай
хорхойг наалдуулах мөний тулд болой. Жич тэр мэтийн номхотгогдохуун
номтон, магад үхэх мөн болой. Амьдын цагт ч ном үйлдэх чөлөө үгүй магад
үхэхийн тулд болой. Үлгэрлэвээс, алах газар руу хөтлөгдсөн хонь мэт
болой.” хэмээн гурван үндэсний дотроос магадтай үхэхийг санахад есөн учир
шалтгааны дотроос дээр номлосон даруйгийн учир шалтгаан анхдугаар,
гуравдугаар түүнийг зохиож, тэдгээрээр зүрхэн дээдийн номыг үйлдэх
хэрэгтэйг шийдвэрлээд, ялгамжтай магад мэдлийг үл олохын хооронд
анхдугаар үндэс үүнийг өөртөө зоригдохуун болгон тусгаарлаж бясалган
үйлдэх, үүнд мэдэл амтшил гарваас хоёрдугаар үндэс хэзээ үхэх магадлал
үгүйг санах нь жич тэр мэтийн төгс хувьт номхотгогдохуун тэр номтон, хэзээ
үхэх нь магадлал үгүй бөгөөд бид замбуутивтэн нарын насны хэмжээ
магадлал үгүйн тулд бөгөөд, үлгэрлэвээс, хаалганы босгон дээрх үрэл мэт
буюу унгаралт навч салхиар автагдсан мэт мөний тулд болой. “Жич бас тэр
мэтийн номхотгогдохуун номтон, хэзээ үхэх магадлал үгүй бөгөөд үхэх
шалтгаан маш олон ба амьдын шалтгаан цөөний тулд болой.
Үлгэрлэвээс, эрчилсэн улаан хуйн гол дах зул мэт мөний тулд болой.
Жич бас тэр мэтийн номхотгогдохуун номтон, хэзээ үхэх магадлал үгүй
бөгөөд бие маш доройн тулд болой. Үлгэрлэвээс, усны хөөсөн буюу өвсний
үзүүрийн шүүдэр мэт мөний тулд болой" хэмээн гурван үндэсний дотроос
хэзээ үхэх магадлал үгүйг санах үүнд учир шалтгааны завсар гурвыг
байгуулж, тэдгээрээр зүрхэнд номыг эдүгээ ямагтад үйлдэх хэрэгтэйг
төвлөрүүлэн шийдэж, магадтайяа үл олохын хооронд энэ ямагтыг эвхрүүлэн
үйлдэж бясалган үйлдэх болой. Түүнээ амтшил сайтар гарахад үхэх цагт
гурван үндэс номоос бус алинаар ч үл туслахыг санах нь “Жич тэр мэтийн
номхотгогдохуун тэр номтон; үхэхийн цагт номоос бус алинаар ч үл туслах
бөгөөд амраг садан бээр үл туслахын тулд болой.
Үлгэрлэвээс, номын хаан Мя-Анмэд303 ажрахуй цагт боолын шүхрийн
эш туссанд шүтэж, хойд насандаа лус болон төрсөн мэт буюу их хаан эрхт
эзэн Тиралжан304-гийн номын түшмэл Бранхабал амраг, садандаа түшиж,

303 Тө: т у а пдап төс1. Мя-Анмэд нь Муу гаслангүй буюу Ашога хаан. Манай тооллын
тавдугаар зууны үө (Төвдийн их гэрган Дунгар Лувсанпэрэнлэй 420 онд мэндэлсэн
хэмээн үзжээ.)-д амьдарч байсан бөгөөд бурхны шашныг ихэд тэтгэжээ. Энэ хааныг
Бурханы гэгээн шарилын жэваа суврага босгосон" хэмээсэн яриа ч байдаг.
30 Тө: кЬп га1 ра сап. Тиралбажан хаан. Энэ хаан нь Төвдийн дөчин нэгдүгээр хаан
билээ. Энэ хаанаас эхлэн Нангиад, Төвд хоёрын харилцаа сайжирч, Энэтхэг, Балбын
олон бандида нарыг урин залж дээдийн номыг арвижуулсан. Их хэлмэрч Га, Жог,
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эдүгээ ягчис Бранхабалд төрсөн мэт мөний тулд болой. Жич бас тэр мэтийн
номхотгогдохуун номтон; үхэхийн цагт ном ямагтаас бус алинаар ч үл туслах
бөгөөд биеэр үл туслахын тулд болой.
Үлгэрлэвээс, гэрийн эзэн Паг (рбад)-ийн эхнэр бээр өөрийн
үзэсгэлэнтэй биед тачааж, хойд насандаа далайн хөвөөнд өмнийн биеийн
дотор могой болон төрсөн мэт мөний тулд болой" хэмээн гурван үндэсний
дотроос үхэхийн цагт номоос бусад алин бээр үл туслахыг санах нь үүнд
учир шалтгаан сүүлчийн гурвыг байгуулж, тэдгээрийн зүрхэнд ном ямагтыг
үйлдэх хэрэгтэйг бүхлээр шийдэж, сэтгэл урвахуй амтшил үл гарахын
хооронд зоригдохуун юүлэн авахуй олныг үл үйлдэн тэр ямагтыг өөрт
шамдан үйлдэх мөн болой. Тийм болбоос дээр номлосон даруйгийн учир
шалтгааны энэ гурван хязгаарт зэргэмжээр амраг, садан үл туслах ба эд
эдэлбэрээр үл туслах ба биеэр үл туслахын тулд хэмээн шинжэнд
байгуулахул тэдгээр учир шалтгаан ариун мөний тул зүгийн ном, даган
түгэхүй, буцан түгэхүй буюу ёс гурвуулыг бүтээх нэгэн хэрэгтэй болвол
амраг, саднаар үл туслахуйд алин бээр үл туслахуй бээр түгэх ба түүнчлэн
эд эдэлбэр хийгээд биеэр ч тэр мэт түгэх мөн буюу хэмээвээс ер амраг
садан бээр үл туслахуйд алинаар ч үл туслахуй бээр үл түгэх тул гоомой
ухаанаар үгийн сум нэгнийг харваваас үгийн гэм өчүүхэн төдий гарах ч энэ
насны үйл үйлдэх бүхнийг оюунаар бүхлээр нь орхиж, аглагийн уулын завд
эдгээр увдисуудад бүтээлийн зүрхэн шимийг зохиогч нарт тэр төдийхнөөр
бясалгаваас анхааран авахад юу ч үл орогнохуй бээр өмнөх мэт үйлийн үр
нэмэгдэх алиныг ч үйлдэх хэрэггүй. Тийм боловч ер талбихуйд шинж, ухаан
хийгээд учир шалтгаан ба бүтээн үйлдэгч хэмээх нугууд нэрийн зүйл тоо
мөний тул тэр ариун нэгэн мөн болбоос ялгамжтай шүтээн алин мөн тэр
ямагт ялгамжтай ном түүнээ бүтээхийн гурван ёс алины утганд ерөнхий утга
төдийхөн бус өөрийн мөн чанарыг тодотгон онохуй илт шалгадаг хийгээд
нэрийтгэл дуу гарахуй алдаршсан хийгээд сэтгэл итгэмжпэхүй даган үлэхүй
тэргүүтэн гурван шалгадаг алинаар хорлол үгүйгээр үл барам барилдлага
алиныг байгуулсан түүний эсэргүүцэл өмнө, хойно хоёул бээр барилдлага
өөр өөрийн шинжийн билгийн суурийг магадлах тэргүүтэн шалгадаг нугуудыг
урьд нь одуулах хэрэгтэй.
Бас бус ариун бүтээгдэхүүн нэгэн мөн болбоос тэр ёсноо мэргэдийн
эрхт нүгүүд бээр сонсох, санахуй бээр ямар мэт шинжилсэн ч хир үгүй эш,
онол нугуудаар хорлол үгүй хийгээд бүтээлийн эрхэт баялаг нугууд бээр
шинжпэн орохуй хослон барилдахыг бясалгаснаар анхааран авахын цагт
анхаарал амтшил лугаа тохирсон нэгэн хэрэгтэй.
Тэр мэт болбоос тэр мэтийн номхотгогдохуун тэр номтон, үхэхийн цагт
ном ямагтаас бус алин бээр ч үл туслах бөгөөд амраг, садан бээр үл
туслана. Эд эдэлбэрээр үл туслана. Биеэр үл туслахын тулд болой.
Шан гурав тэргүүтэн олон бандида нар зөвшөөл хэлэлцэн, олон шашдирыг шинээр
нотлон буулгасан. Жидшод гэдэг газар Дашгэнпэл бихар хийд хэмээх есөн давхар
хийд орныг байгуулав. Хувраг бүрт долоон өрх айлыг зарц болгон өргөх тэргүүтэн
шашны хэрэгт их тус хүргэжээ.
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Үлгэрлэвээс, “Энэ нас ямагтыг тусад эгээрэхүй өнөө, маргаашийн олонх
төрөлхтөн үхэх мэт мөний тулд болой” хэмээн сүүлийн үндэс түүнээ учир
шалтгаан гурвуулыг нэг шинжид байгуулваас, сансрын хотол чуулган хэдий
чинээ буй бүхэн амраг садан, бие, эд эдэлбэр гуравтхурахын тулд болой. Эс
бөгөөс учир шалтгаан тус тусыг шинжид байгуулваас тэр мэтийн
номхотгогдохуун тэр номтон, үхэх цагт ном ямагтаас бус алин бээр ч үл
туслах бөгөөд амраг садан тэргүүтэн орчлонгийн хотол чуулган алин бээр ч
ул туслахын тулд хэмээх ба түүнчлэнхүү бусдыг өмнө лүгээ адил эдлэх
тэргүүтэн хийгээд бие тэргүүтэн хэмээн найруулж байгуулан үйлдэх болой.
Жич бас тэдгээр учир шалтгааныг байгуулахын цагт анхан тэр мэт
номхотгогдохуун номтон, магад үхэх мөн бөгөөд үлгэрлэвээс, эрс уулнаас
өнхөрсөн чулуунд үхэх магадлалтай хорхой мэт үхлийн эзэн магадтай
ирэхэд тэр ч гадна, дотны шалтгаан алинаар ч буцах үгүйн тулд хэмээх
үүгээр жишин бүгдэд тохирсон үлгэр өмнө байгуулсан ч харшлал үгүй. Тэр
мэт үхэл, мөнх бусыг санахын үест есөн учир шалтгааны шинжээс гурван
үндсийг магад олон үйлдээд, тэдгээрийн зүрхэнд гурван шийдвэрийг үйлдэж
бясалгах хэрэгтэй. Би хийгээд миний мэтийн номхотгогдохуун оюун дээд
хийгээд доод нугууд бээр өмнө номлосон барилдлагын үг тэдгээрээр эдүгээ
магад мэдлийг үл олохын цагт жич бас ухааны эрх баялаг Чойдогийн
шүнгээс ямар мэт гарсанчлан бүтээлийн ариун үг хийгээд ариун залхаал
тэргүүтэн товчилбоос, үхэл, мөнх бусыг бүтэхийн ариун гурван аргыг
байгуулж, өмнө өнө урт сонсон, санан үйлдсэн тэднийг эдүгээ бясалгаснаар
анхааран авлагын тусгалд аваачин үйлдэх болой. Тэр мэт жич ловон
Шантидэва бээр:
“Хэзээ би нь өмнө ба эдүгээ ч
Хэрэгтэй номд сүсэг лүгээ хагацсан бээр
Хэцүү доройтол энэ мэт гарах болбоос
Хэн нэгэн номонд сүсгийг орхих!”
хэмээн зарлигласан мэт “Өөр, бусад бүгдээр өмнө номын эрдмийг
үзэхүй бишрэл, сүсэг хийгээд тэднийг тусад эгээрэхүй дуршил тэргүүтнээс
хагацсан бээр сансар, нирвааны баялагаар гутахын зовлонгоор гаслах
болсноор эдүгээ тэр мэтийн чөлөө учралын сайн шүтээнийг ганцхан өдий
сайтар олсон цагт хэн нэгэн эхэн, завсар, адаг гуравт буяны дээд ном
ямагтад бясалган үл үйлдэн, энэ насны муу үйл ямагтыг авах нь хүмүүнд
төрсөн хэмээн ам авсан ч үнэн хэрэгтээ адгуус лугаа ялгамж үгүй мөний тул
тэр мэт энэ насны муу үйл тэдгээр лүгээ үл холилдон ариун ном нэгнийг
эдүгээ ямагтад үйлдэх хэрэгтэй болой. Тэр мэт үйлдэж чадахуйд лам, бурхан
бээр адистидлаж хайрла!" хэмээн залбирал талбиж, рашаан бууснаар
арилгах тэргүүтэн өмнөх мэт үйлд! Эдгээрийн үест оройн лам, бурхан
ямагтыг оройд тодруулан талбих төдий бус тэр ямагтыг адистидласан лам,
шидийг өршөөгч ядам хийгээд завсарт таслахыг сахигч дагинас, номын
сахиулсан тэргүүтэн товчилбоос, амарлингуй, догшин, асрахуйн авралын
орон бүхнийг хураасан ямагтад сүсэглэж, үүнээс эхлээд бодийн зүрхэн
шимийг олтол өндөр, нам; үхсэн, амьд; жаргалан, зовлон; сайн, муу ямар мэт
ео 381 ся
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нэгэн болсон ч “Та болгоон айлд!” хэмээн сэтгэж, эгээрэх газар өөр үгүй
оюуныг зөнд нь хаяхуй лугаа сэлтийн агаараас залбирал талбисаар
алгуураар зоригдохуун нугуудыг тодотгоод, алин бясалгахын өнөд бусад
тийн атгагаар завсар үл таслахуй магад мэдлийг барихуй байдлыг жагсаан
жигдрүүлэх сэлтээр анхаарал онолыг үндсэндээ үл төрөхүйг завсардуулал
үгүй дараалан алин бясалгахуй шалтгааны зоригдохуун ямагтад үргэлж
орогнон, төрөхүй хүчиртэй болсон ч хатуужилт чин зориг сэлтээр чармайн
хичээж үйлдэх болой. Эдүгээ бид нар ч бясалгасан ч үл төрөхүй хэмээх
олонтаа үзэгддэг ч бясалгахуй байдал төдийхнөөс бус горьдон сэжиглэхийн
шалтгаан алин ч үгүй бодитойяа өөр ямагтад төвлөрүүлэн үйлдэж,
шамдлаар үл бясалгаснаас уршигласан мөн буй. Тэр ч “БодичаръяаАвадара”-гаас:
“Бясалгахуйд хялбар бус аа хэмээсэн
Бодитой тэр алин мөн буй бус”
хэмээн зарлигласан мэт ер үйл алин хийгээд алинд дахин дахин
хичээвэл холин бясалгаж болохуй шүтэн барилдлагын жам ёстон мөн ба
үлэмж эдгээр увдисыг бясалгахын цагт өмнөтгөл болгон ялгуусан, агь сэлт
огторгуй дүүрснээ хатуу сүсэг, бишрэлийн үүднээс чуулганы тариаланд урин
залж, тэднээ 7 гишүүний үүднээс чуулганыг сайтар хураасны эцэст тэдгээр
бүхэн баяссаар нэгнээ нэгэнд шингэхийн ёсоор лам Чадагчийн эрхтэд
шингэмүй. Тэр ч баяссаар оройн гурван зарлигийн ач төгс ламд шингэж, тэр
ямагт мөн чанар нь аврал бүхнийг хураасан язгуурын лам мөн ба Чадагчийн
эрхт очир дарад тодрон оройд бяслгасаарын агаараас бодит суурийн тусгал
нугууд аврах хэрэгтэй бээр авралын ялгамжтай орон тэдгээрийн тааллын
адистидаар түргэнээ анхаарал онол их төрөх нь амар хялбар мөн буй. Тийм
боловч тэднийг бясалгах цагт дуу, зохист аялгуу, одон зурхай хийгээд хар
зурхай, эвсүүлсэн найруулга, илт өгүүлэх нэр, эм засал, зэтгэрийг номхотгох,
зүүд шинжлэх тэргүүтэн энэ насны муу үйл нүгүүдийг үл тэвчвээс ямар мэт
бясалгасан ч нисванис арвижин одсноос нисванисын ерөндөгт одохуй ариун
анхаарал онол хаана ч үл төрөх мөний тул
Мила Шадвидоржийн зарлигаас:
“Эрхэм мэдэгдэхүүнд мэргэн хийгээд илт мэдэл түргэн
Энэ бүхэнтэй харшлан барилдсан эвсүүлэхүй ухаан
Эрхэм үндсийг түлэн үйлдэгч түлш модон тул
Эргэцүүлж дээдийн номонд анхааран авах зохистой”
хэмээн зарлигласан мэт магадтайяа үнэн сэтгэлээсээ нирвааныг
эгээрэгч нэгэн мөн болбоос эдгээр олон үйлийг огоорч аглагт чухалчлан
авахуй тусгалыг 4 мөчид хичээн үйлдтүгэй! Энэ гуравт сайн амтшил нэгэн
байваас түүгээр удирдан өмнө, хойд мөч тус тус төдийгөөс бус ч олон
шороон замнаа зорчихуй хийгээд нэн үлэмж бид бүгд анхны үйлтэн нүгүүдэд
энэ гурав маш чухал мөний тул өчүүхэн төдий дуршин номлосон болой. Тийм
боловч үхэл, мөнх бусыг бясалгах тэр мэт байваас мөнх бусыг бясалгаж,
түүнийг үндсэндээ төрүүлэхийн хэмжээ ямар мэт мөн хэмээвээс, үүнийг ч тус
тус ялгаж, магадтай үхэхийг санаж, түүнд амтшил гарах буюу түүнийг
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ундсэндээ төрүүлэхийн хэмжээ, хэзээ үхэх магадлал үгүйг санаж, түүнийг
ундсэндээ төрүүлэхийн хэмжээ, үхэхийн цагт номоос бус алин бээр үл
туслахыг санаж, түүнд амтшил төрүүлэхийн хэмжээ гурав буй.
Анхдугаарт, магадтай үхэхийг санахад шүтэж, энэ наснаа нотод үл
орогнон, чанад ертөнцөд одох хэрэгтэй болохыг үзэж, хойд насандаа
амгалангийн шалтгаан болсон хилэнцийг тэвчин, буяныг бүтээхүйд агаараар
орохуй нэгэн гарваас магадтай үхэхийг санахын хэмжээнд үйлдэх болой.
Хоёрдугаарт, хэзээ үхэхийг магадлал үгүйг санахад шүтэж, энэ наснаа
өнөд үл орогнон, магадтай эвдрэхийн ёсыг үзэж, өнөөдөр, маргаашийн
эрхзнд үл одуулан эцэст нь өмнө, хойд агшинд ч дулдуйдах мэтийн
хилэнцийг тэвчиж, буяныг бүтээхүйд агаараар орох нэгэн гарваас түүнийг
магадтай үхэхийн санахын хэмжээнд үйлдэх болой.
Гуравдугаарт, үхэхийн цагт номоос бус алин бээр ч үл туслахыг
санахад шүтэж, ном үйлдэх хэрэгтэй ба тэр ч эдүгээ ямагтад үйлдэх
хэрэгтэйгээр үл барам үлгэрлэвээс, махчин араатны өмнө өвс хийгээд
гөрөөсний өмнө улаан мах овоолохуй хийгээд дур булгих өвчтөн гурил харах
мэт амраг, садан хийгээд эд, эдэлбэр тэргүүтэн энэ насны хотол чуулган
алинд ч үл тачаан дээдийн ном ямагтад анхааран авахад агаараар орохуй
нэгэн гарваас тэр үхэх цагт номоос бус алин бээр үл туслахыг санахын
хэмжээнд үйлдэх болой. “Ер хэзээ нэгнээ магадтай үхэл ирнэ" хэмээн
сэтгэхүй номыг зохиогч бидний олонхын сэтгэлд гарсан ч тэр төдийхнөөр үл
болох мөний тул “Магадтайяа эдүгээ ямагтад үхнэ” хэмээн сэтгэхүй хэзээ
үхэх магадлал үгүйг санахуй энэ хэрэгтэй болой.
Эдүгээ огоот алдаршсан үхэл, мөнх бус үндсэнд төрүүлэх, эс төрүүлэх
ч хэзээ үхэх магадлал үгүйг үндсэнд төрүүлэх, эс төрүүлэхийг үйлдэх ба
эдүгээ ерд талбиваас үхэл, мөнх бус үндсэн төрүүлэхийн хэмжээ нэг
агуулваас өмнө дээр номлон дууссан мэт эдүгээ энэ Лхасаас маргааш өглөө
Энэтхэгт магадтай одохуй тэр худалдаачин бээр зам зуур хийгээд Энэтхэгт
хүрэхэд хэрэгтэй эд зүйлсийн завдлага хийхээс бус маргаашаас хойш Лхаст
суухуй завдпага алиныг ч үл үйлдэх мэт үхэл, мөнх бус үндсэнд нь төрсөн
төрөлхтөн тэр бээр ч хойд ертөнцийн хэрэг дээдийн ном ямагтад сонсох,
санах, бясалгах гурвыг үйлдэхээс бус энэ насны үйл алинийг ч сэтгэлдээ
бататган үл үйлдэх мөний тул тэр ямагтыг ер үхэл, мөнх бусыг үндсэндээ
төрүүлэхийн хэмжээнд агуулсан бээр бид нар ч бусад эрдэм буй ч тэр мэт
үгүй ч тэр мэт ч үхэл, мөнх бус үүнийг үндсэндээ төрүүлэх нэгнийг үйлдэх
мөн буй.
Жово богд Төгс Цогт Адиша хийгээд Бром их эрдэнэ Жалбыжунай,
номын хаан их Зонхаба тэргүүтэн шинэ, хуучин зарлиг увдистны лам бүгд ч
эдгээр увдист дээд тааллын зүрхэн шимийг зохиохуйд шүтэж, хослсн орохуй
лагшныг олсон ямагт мөн ч эдүгээ цагт Үй, Зан алинд ч ер сонсох, санах,
бясалгах гурван үүднээс тусыг эгээрэгч их төрөлхтөн бээр чухаг ба хэрвээ
нэг, хоёр төдий гарсан ч үүсгэл, төгсгөл хийгээд егүүдгэхүй, хий, жод гурав
тэргүүтэн өндөр ном ямагтыг эрэн лавтлахаас бус эдгээр увдист сонсох,
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санах, бясалгах гурван үүднээс анхааран авагч өдрийн од төдий үзэгддэг ба
хааяа зарим нэгэн номлох, сонсох мэт гарсан ч өмнөтгөлийн ном номлосон
төдийн дээрээс уншихуй эш төдийхнийг номлохуй эш хэмээдэг ба бас утга,
бэлгэ тэмдэг тус тусын тухайд номлохыг өнцгийн төдий зохиосон номлолын
эш төдийхнийг анхаарахуй хөтөлбөр, улаан хөтөлбөрд үйлдэж, номыг мөч
нэжгээд нэжгээд төдийхнөөр буяны багш садныг шүтэх ёсноос эхлэн хослон
орохуй хүртэлх мөрийг огоот төгсгөсөн увдис бүхнийг би бээр олсон хэмээн
эдүгээ бусдад уран ам дуурсган үйлдэх бөлгөө. Өмнө Хамгийг айлдагч богд
гаслангаас нөгчсөний дараа Хайдав их эрдэнэ305 тэргүүтэн тааллын агь306
нар бээр “Бодь мөрийн зэргийн хөтөлбөр” тэргүүтнийг гурван жил зохиосон
ба түүнээс зэргэмжээр үргэлжлэл ахархан өнгөрсөн ч лам ёнзон их эрдэнийн
цагт ядахдаа ямар мэт ахархан ч сар бүр зохиосон ч эдүгээ зарим нэгэн
арван хоног төдийхөн ч төгсгөн зохиосон ба хэрвээ ялгуусны шашин их
эрдэнэ ямагтыг таалалдаа хадсан дээд буяны багш садан зарим нэгнээс сар
ном төдийхнийг зохиосон ч анхнаасаа үргэлжлэл тэр мэт зохиохыг мэдэж,
үргэлжлэл урт байна хэмээж айлтгагч нар ч их гараагүй ба хэрвээ нэг, хоёр
төдий гарсан ч олонх хоног тасралгүй ирсэн ч тэгээд номоор сэтгэл нь уйсч,
үргэлжлэлийг төвлөрүүлэн шийдвэрлэж, тусгайлан ялгахын өөр барилдлага
алин ч үгүй ч хэрэггүй амран чөлөөтэй суугч ч зарим нэгэн үзэгдсэн бээр
эдгээр ёсуудыг үлвээс амьтны тус амгалангийн шадар амьдрахуй дээр үгүй
Чадагчийн шашин их эрдэнэ307 энэ ямагт ч намрын адаг сарын цэцэг хийгээд
шингэхүй наран мэт өнө удалгүй өөр тариалан газар ажрахуйн тэмдэгт
суусан ба өмнө богд Лодойдамба (Ыо дгоз б а т ра) тариаланд ажрахын цагт
“Би Ганданд одохдоо их бодь мөрийн зэргийг ч Ганданд залан одно" хэмээн
шортойхон ёсноо зарлиглахад, “Хожим болтугай! Доёдхайдав (боп уоё
305 Тө: ткЬ аз дгиЬ пп ро сЬе. Хайдав Гэлэгбалсан (1385-1438 он) нь Анхдугаар
Банчин богд болно. Тэрээр VI жарны модон үхэр жил лагшин мэндэлсэн. Ханчэн
Сэнгэжанцангаас тойн болж, гэцэл сахилыг хүртэхэд алдрыг нь Гэлэгбалсан хэмээв.
Арван зургаан сүүдэртэйдээ Амрин чойрын хүрээнээ Чоглайнамжал лугаа ухааны
мөрөөр тэмцэл, маргааныг үүсгэсэн бээр хүч чадлыг гүйцэд болгон таалж, тэр ламд
сэтгэл нь булаагдаад "Зөгийдийг тийн цэнгүүлэгч ятгын дуун" хэмээх нэгэн магтаал
зохиожухуй. Лагшин сүүдэр хорин нэгэн дээрээ гэтэлгэгч Рэндаваашоннүлодой
хамба, цорж Балжоршэйрав үйлийн багш, нууц багш болон зохиож, гэлэнгийн
сахилыг таалснаар барахгүй, Рэндаваагаас “Шалгадгийн долоон аймаг", “Дээд, доод
Авидарма", "Майдарын таван ном", “Умын ухааны чуулган”, “Винай" тэргүүтнийг
заалган суралцаж, удалгүй мэргэдийн чанадад хүрсэн. Хорин гурван сүүдэртэйдээ
голд ажирч богд Зонхабатай золгов. Судар, дандрын увдис бүхнийг хумхыг
дүүргэхийн ёсоор сонсон хүртэж, дотно шавийн нэг болсон. Бас Жалцав
Дармаринчэн хийгээд дүлзин Дагважанцан тэргүүтнээс хатуу ном олонтоо сонссон.
Лагшин сүүдэр гучин дөрөвтэйдээ Балхор хийдийг байгуулсан. Дөчин долоотойдоо
Гандангийн алтан ширээнээ анх сууж, номлох, сонсгох, бүтээхийн үүд бүхнийг
шинэдийн сар мэт арвижуулан дэлгэрүүлсэн. Тэр бээр банчин эрдэнийн Анхдугаар
дүр болой. Түүний шавь нараас алдартай нь Ханчэн Содномчогдүв, Гүнчэн Пагва-Од,
Сандаа Чойнданравжор, Жан-Аба Лодойжанцан сэлт болой. Түүний зохиол, туурвил
нь “Намтар", “Билиг барамид", “Шалгадгийн их тайлбар", "Бүтээх арга", "Магтаал” сэлт
олон буй.
306 Тө: 1Ьидз згаз. Тааллын агь нь дотно шавь
Тө: 1ЬиЬ Ьз1ап пп ро сЬе. Чадагчийн шашин их эрдэнэ нь бурхны шашин
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ткПаз дгиЬ) тариаланд ажрахдаа их ширээт Агваанчогдон (пдад ЬЬапд
тсПод 1с1ап) лугаа золгохуйд Их ширээт Агваанчогдон бээр Доёдхайдавд чи
эндээс Ганданд залран одохуй бээр тэр мэт болбоос Богд Лодойдамбад чи
бээр намайг Ганданд одоход их бодь мөрийн зэргийг ч Ганданд залан од!”
хэмээн зарлигласан ч энэ "Их Бодь мөрийн зэрэг" нь эдүгээ Үй, Зан хоёуланд
дээш залан, доош залан зохион буй хэмээн зарлиглан зохио!” хэмээн
шортойхон наадан зохиосон буй. Тэдний утга ч богд Лодойдамба бээр тэр
мэт зарлигласан нь богд эцэг агь гурвын сүүлд “Их Бодь мөрийн зэрэг"-ийг
номлохуйд түүнээс мэргэн хэн ч үгүй мөний тул “Намайг нөгчсөний сүүлд
миний мэтийн “Их Бодь мөрийн зэрэг”-ийг номлон мэдэгч нэгэн үл ирнэ
хэмээн зарлигласны утга буй. Их ширээт Агваанчогдонгийн тэр зарлиг нь тэр
цагт Үй, Зан хоёуланд “Мөрийн зэрэг"-ийн номлол, сонсол маш арвидан буй
ба аглаг оронд ч “Мөрийн зэрэг”-д дээд тааллыг зохиож, анхаарал онол
эснэсэн нь ч олон буй тул тэдгээрт таалсан мөн ч эдүгээ өөрсдийн даган
эзлэсэн нүгүүдийн сэтгэлд өөрт үүсгээд, оюуныг дотроо зүглүүлж, батат
боомтлоод, тэдгээрт сохор бээр зааны сүүлийг тэмтрэн олох мэт энхрийлэн
эс бариваас Лодойдамбын зарлиг мэт эдгээр увдис ч өнө удал үгүй солонгын
бие олохуйд гэм ихтэй ба бясалгаснаар анхаарал онол төрөхүй нэгэн үгүй
боловч бид нар эдгээр увдист сонсон, санан үйлдэх шалтгаан гарсан ч
буяны буян заяа доорд бус нэгэн болохоор өөрийн хэргийг огоот төгсгөж,
бусдыг дагуулан эзлэхийн цагт буусан буяны багш саднууд бээр ч цаг насад
“Мөрийн зэрэг" ямагтыг номлон зохиож, тэр ч номхогдохууны эрхтний
зэргэмж лүгээ таацуулан дан бие хийгээд номлолын эш ба сонсохуй
хөтөлбөр гурвыг холилгүй үлгэр, эш, учир шалтгаан тэргүүтний үүднээс
даруйд сонсохыг дуршихын мухарт сэтгэлд тустай номын мөчийг сар
тэргүүтэн алин олон өдөр ба би хийгээд би мэтийн номхотгогдохуун сонсооч
нар ч “Мөрийн зэрэг" ямагтыг сонсож, эдүгээ ламын дэргэд сонсох, санах
бээр буруу гүтгэлгийг сайтар таслаж, “Самдийн хаан бээр айлтгасан судар
(Ьпд пде 'ё гт ду| гдуа! роз гЬиз раЧ тс!о)”-аас:
“Байнгад ой шугуй аглагийг шүтэн үйлдсэн бээр
Балгас хийгээд хот балгас баясгалан нугуудыг тэвчиж
Билигт гөрөөс мэт хоёр үгүй бээр үйлдэж
Бас өнөд удал үгүй дээд самдийг олмуй”
хэмээн зарлигласан мэт “Аглаг ойд өмнө ямарчлан сонсон, санан
үйлдсэн увдис энэ ямагтад дээд тааллыг зүрхэн болгон зохиож, шинжлэн
орохуй хослон барилдахуйд бясалгаснаар анхааран авч, чөлөө учралыг утга
төгс болгон зохиох зохистой болой” хэмээн цагийн эцсийн боол тойн Мидра
би бээр тосго навчсыг тэргүүндээ зохиож, бүхнээ зүрхнээс залбирал талбих
зохистой болой.
(2Ь2а1Ь) Хоёрдугаарт, муу заяаны зовлонг санахад хоёр.
(2Ь2а1Ы) Муу заяаны зовлонг санах хэрэгтэй учир шалтгаан
(2Ь2а1Ь2) Муу санааны зовлонг бодитой санах ёс
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(2Ь2а1Ы) Анхдугаарт, Муу санааны зовлонг санах хэрэгтэй учир
шалтгаан нь:
Бид нүгүүд зүрхнээсээ бодитой нэгэн ном үйлдэхийг хүсвэл анх муу
заяаны зовлонг санах хэрэгтэй. Муу заяаны зовлонг санаж, түүнд зүрхнээсээ
айхуй оюун нэгэн үгүй болбоос буяны учрал алиныг үйлдсэн бүхэн энэ нас
ямагтад одох мөн буй. Үлгэрлэвээс,

§ 196. Гүнгаабүүгийн хоёр ачийг Шаарийбүү рид хувилгаанаар
дагуулж, тамын зовлон, тэнгэрийн жаргалыг үзүүлж, номонд
сүсэг төрүүлсэн нь
Эрт Гүнгаабүү308-гийн хоёр ач тойн болж, унших, сонсох, санах хийгээд
тэвчихүй, дияанд ямар төдий дуртгасан ч хойд насны зовлонг үл үзсэн бээр
магад гарсан санаа тэргүүтэн төрүүлж үл чадвай.
Тэр цагт Монголжийбүү бээр хоёр залууг нэгэн аглаг орноо тойрон
хэсэхүйд хөтөлжээ. Тэр зүгт элдэв цэцгээр дүүрсэн нэгэн цэцэрлэг хийгээд
түүний дараа чанан буцалгах хийгээд элдвээр таслан, хэрчихүй маш
аймшигт тамын орон нэгнийг ч илтэд хувилгасан бээр тэр хоёр залуу тэр
цэцэрлэгийн эрдэмд тачааж, үзэсгэлэнтэй ба сэтгэлд зохистой элдэв цэцгийг
түүсээр зүг бүхнээ хэрэн бэдрэв.
Хэзээ нэгнээ өмнийн тэр тамын орныг харж, тэнд олон амьтан буцалж
буй ширмэн тогоонд чанагдаж, яс ямагт нь булзран унаж, жич бас бие нь
өмнөх мэт болон буцалсан ба жич зарим нэгнийг тамын сахиулч нар гурван
үзүүрт шөрөг модоор бөгсөөр нь нэвтлэн хатгаххй хийгээд жич зарим нэгнийг
тамын сахиулч нугууд бээр гал бадарсан төмөр мөхлөгийг амаар нь цутган
үйлдэх тэргүүтэн аймшигтай олон зүйл хийгээд нэн ялангуяа тамын сахиулч
нар бээр буцалсан усаар дүүрсэн их зэс тогооны дөрвөн талаас нь гал
бадруулан түлэхийг харж, их айн, уйсахуй сэтгэл төрөөд, тамын сахиулч
нараас "Эдгээр ямар учраас энэ мэт болж байна аа?” хэмээн асуув.
Тэд өгүүлрүүн: “Эдгээр нь ертөнцөд ном үл дурдаж, хилэнцтэй үйлээр
явагчид мөн буй” хэмээв. Жич тэр хоёр залуу бээр: "Тийм болбоос дан
буцалсан устай энэ тогоо юу юм бэ?" хэмээн асуухад, тамын сахиулч нар
бээр: "Энэ нь эдүгээ ертөнцөд Гүнгаабүүгийн хоёр ач тойн болж, унших
хийгээд тэвчих тэргүүтэн алиныг ч эс хийн, бусдын сүсгийн эдийг эдлэн буй
тул тэр хоёр насан егүүдэж, энэ тогоонд чанагдах болно” хэмээв.
Тэр хоёрын сэтгэлд: “Эдүгээ тамын сахиулч нар бээр бид хоёрыг мөн
хэмээн мэдэхгүй байна. Хэрвээ мэдвэл тэр даруйд сахиулч нар барьж, их зэс
тогоонд хийж буцалгана” хэмээн сэтгэж, маш их айн цочоод, хөшихүйд,
Монголжийбүү бээр нутагтаа очиж, Хутагт бээр ч үл болгоон айлдсан дүр
үзүүлэн зохиож, хоёр залуугаас “Юунаас гэм болов оо?" хэмээн асууваас,

Тө: кип ёда’ ро. Гүнгааво нь бурхан Шагъяамүнигийн шадар шавийн нэгэн,
монголчууд Гүнгаабүү хэмээн дуудмуй. Самгадиар Ананд хэмээмүй.

ю 386 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

хоёр залуу ч өмнө ямар мэт болсоныг өгүулж “Хутагт бээр бид хоёрыг тэнд
бүү төрүүлэн зохио!” хэмээн айлтгав. Хутагт бээр: “Тэр мэт болбоос та хоёр
ариун ёсыг үйлдтүгэй!” хэмээн зарлиглаад, хоёр залуу бээр ч тэр мэт маш
айн тамын зовлонг дурдах болсон тул өдөржин, шөнөжин ариун явдал
ямагтад орших болов.
Тэр цагт хоёр залуу бээр өдөр идээ идэхийн өмнө өмнийн тамыг
дурдаж, идээ амандаа хийсэн ч эс залгигдав. Идээ идсэний сүүлд дурдваас
тэр даруйд гадагш үлдэгдэл үгүй гулгисан бээр бие нь маш их туржухуй.
Тийм боловч тэр цагт тэр хоёрын шагшаабад нь аюулаас аврагдахын төдий
шагшаабад мөн байсан тул жич Монголжийбүү тэр хоёрыг энэрэн
нигүүлсэхүй тааллаар орныг хэсэхүй нэгнээ дагуулж, тэнд сэтгэлд зохистой
олон тэнгэрийн охид ямагт орогносон орд харшийг хувилгасныг хоёр залуу
бээр харсан бээр бас өмнөх мэт учир шалтгааныг асуухад, тэнгэрийн охид
өгүүлрүүн: “Эдүгээ Гүнгаабүүгийн хоёр ач ариун явдалд сайтар орогнох
болбоос тэндээс насан егүүдэж, энд төрөн бид нартай инагш чинагш
нөхөрлөх болно” хэмээв. Тэр хоёр бээр тэр мэтийн хүслийн амгаланг
эдлэхийг хүсээд шагшаабадыг сахихуйд өмнөхөөс ч их үлэмж хичээх болбой.
Тийм боловч сайн ерөөлийн шагшаабад төдийхнөөс бус магад гарсан
шагшаабад бус мөний тул жич Монголжийбүү бээр “Винайн эш” унших цагт
түүн дотор ямар мэт гарсанчлан муу заяанаас муу заяанд одохуй их газрын
тоосон лугаа адил. Муу заяанаас сайн заяанд одохуй хийгээд сайн заяанаас
сайн заяанд төрөх нь түүнчлэн ажирсны мутрын хумсны дээрх тоос лугаа
адил хэмээхээс эхлэн туурвиад, орчлонгийн гэм эрүүг олон зарлиглаж,
нирваанд дуртгасан бээр тэр хоёрын сайн ерөөлийн тэр шагшаабад нь
магад гарсан шагшаабадад урваж, өнө удал үгүй дайныг дарсны үрийг олсон
мөн буй. Тэр бүхэн ч голлон өмнө номлосон тамын зовлон тэр мэтийг үзэж,
тэр ямагтыг дахин дахин санаснаас болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ловон Лүдүв бээр:
“Айхавтар маш халуун, маш хүйтэн
Аюулт тамыг өдөрт нэг дурд!
Өлсөн, умдаасахуй нугуудаар турсан
Үйлт бирд нүгүүдийг ч дурд!
Ачигдах тэргүүтэн олон зовлон төгссөн
Адгуусны зовлонг ч харан дурд!"
хэмээн зарлигласан мэт ер гурван муу заяа хийгээд ялгамжтайд
'Олонх судрын аймаг (тй о зйе рНа1 т о сНе)" хийгээд “Дуртгал чухал агуулал
(йгап ра пуег ЬгЬад)", “Ертөнцийн нэрийтгэл ('яд г!еп дЬадз ра)“, “Авидарма”
тэргүүтнээс зарлигласан тамын зовлонгуудыг сайтар санаж, айн, цочихуй
оюун үл төрөхүй хүртэл бясалгаж үйлд! Муу заяаны зовлонгоос айхуй оюунд
хүрч, тэднээс аврахын тухайд чухаг дээд гуравт аврал одуулах хийгээд тэр ч
аврал одуулсан төдийхнөөр болил үгүй аврал одуулахуйн суртаал, үйлийн
үрд авч, огоорохын ёсчлон үйлдэх хэрэгтэй болохыг үзэж, муу заяанд
төрөхүй шалтгаан хилэнц, арван нүгэл өчүүхэн төдийхний тухайд маш
энхрийлэхүй амиа алдах хэрэг гарах ч (нүглийг) хэзээ ч үл үйлдэн буяны
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барилдлага алинд ч болилон мэдэхүй ханахгүйгээр үл барам энэ насны
үзэгдлийн ертөнцийн найман ном алин лүгээ ч холил үгүй хойд нас ямагтад
зорихуй буяны ариун барилдлага нэгэн ирэх мөний тул цаг үргэлжид муу
заяаны зовлонг санаж, айн жихүүцэн суух хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас муу заяаны зовлонг санах хэрэгтэй нь үлгэрлэвээс,

§ 197. Нэгэн үгээгүй хөвгүүн тамын зургийн тайлбар сонсож,
нүглээ наманчлан Бурхан нөхөд сэлтэд үдийн зоог барин, ном
сонсож үнэний мөрийг олсон нь
Эрт нэгэн үгээгүй хөвгүүн бээр Бурхан багшийн оршин ахуй ялгуугч
цэцэрлэгт хүрвэй. Бихар хийдийн үүдний саравчийн хажуу талд сансрын
хүрдний үлгэр зураг байсныг харж, “Энэ юу юм бол оо?” хэмээн сэтгэж,
түүний дэргэд зогсож байсан нэгэн гэлэнгээс учир шалтгааныг асуужээ.
Ер Бурхан багш саатан морилж байх цагт бурсан хуврагийн бихар
хийдийн үүдний саравчинд сансрын хүрдний зураг зурж, түүний ахуй ёсыг
номлохдоо мэргэн гэлэн тэр ч өдрийн турш тэнд суудаг байв. Тэр гэлэн бээр
ч тэр хүмүүнд учир шалтгаан, нисванис хоёрт шүтэж, орчлонд орчихуй ёсон
хийгээд нэн ялангуяа муу заяаны зовлонг дэлгэр зарлигласан бээр тэр
хүмүүн бээр гэлэнгээс: “Би ч тэр мэтэд төрөх хэрэгтэй юу? Эс төрөх хэрэгтэй
юу?" хэмээн асуув. Гэлэн бээр: "Чи ч эднээс гэтлэхүй нэг арганд эдүгээгээс
эс шамдваас магадтайяа энэ муу орнуудад төрнө” хэмээн зарлиглав. Тэр
хүмүүн маш их айж, тийм болбоос тэдэнд үл төрөхүй ямар аргыг үйлдэх
хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуув. Гэлэн бээр ч: “Тийм болбоос Бурхан багш нөхөд
сэлтэд нэгэн үдийн зоог өргөвөөс тэр муу заяанд үл төрмүй” хэмээн
зарлиглав. Тэр хүмүүн бээр: "Тийм болбоос нэгэн үдийн зоогт хичнээн алтан
зоос хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуув. Гэлэн бээр: “Түүнд 500 алтан зоос хэрэгтэй”
хэмээн зарлиглав.
Тэр хүмүүн бээр: “Тийм болбоос би бээр эхлээд алтан зоосыг олж тэр
даруйд Бурханы нөхөд сэлтэд үдийн зоог барина" хэмээж, өөрийн нутагт
одвой. Тэр хүмүүн бээр зоос олохуй олон арга санасан ч бусад арга эс олон,
“Хөлсний ажил хийвэл сайн" хэмээн сэтгээд, хөлсөөр ажил хийх зээлд хүрч
суув. Нэгэн худалдаачны ноён гэр барихын тулд тэр хөвгүүнийг дагуулаад
ажил хийлгэв. Өөр хөлсний хүмүүс ажил хийх үедээ мэхлэн байхад, тэр
хөвгүүн ажлаа хурдан түргэн хийсэн бээр бусад хүмүүс: “Чи юуны тулд эс
мэхлэнэ вэ?" хэмээн асуув. “Би өмнө нь гэмт явдлаар явсан тул гуйлгачны
гэрт төрсөн ба энэ мэт хөлсний ажил хийхдээ эдүгээ мэхлэн үйлдвээс ямар
амьтан болох вэ?Г хэмээв.
Тэр хөвгүүн домог ярианд мэргэн мөний тул тэдгээр хөлсний хүмүүст
домог яриаг өгүүлэн түргэн одсон ба тэдгээр ч: "Домог яриаг үл сонсох
болно" хэмээн сэжиглэж, түүнийг даган одоод, тэр өдөр хөлсний хүмүүсээс
хоёр дахин илүү ажил хийснийг гэрийн эзэн харж, хүүд хоёр дахин илүү хөлс
өгөв. Тэр хөвгүүн: "Нэг өдөрт хоёр үдийн зоогны хөлс хайрласан юм уу?
Ингэж болох юм уу?!" хэмээхэд Тэр гэрийн эзэн: “Үгүй дээ. Чамд баярласан
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болохоор шагнал өгсөн болой" хэмээв. “Чи надад баярлаж байвал ажил
дуустал хөлсийг минь мутартаа байлган соёрх!" гэв. “Тэгтүгэй!” хэмээв.
Тэгээд ажил дуусахад хөлсний мөнгөө тоолбоос 500 алтан зоос хүрээгүй тул
хөвгүүн уйлав.
Тэр гэрийн эзэн: “Хөвгүүн! Юунд уйлав" хэмээн асуухад “Би бээр
тэнгэрт төрөхийн тул Бурхан, бурсан хувраг сэлтэд үдийн зоог барихад 500
алтан зоос хэрэгтэй. Тэр зоос эс гүйцсэн учрын тулд болой” хэмээв. Гэрийн
эзэн сүсэгтэн нэгэн мөн болохоор: “Би гүйцээж өгье!” хэмээж, 500 зоос
өгөхөд хөвгүүн их баярлав. Тэр худалдаачны ноёны гэрт Бурхан, бурсан
хувраг лугаа сэлтийг үдийн зоогт урин залж, үдийн зоогийн буянаар ханан
үилдээд, ном сонссон бээр үнэнийг олсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч тамын орны зураг зурснаас нааш сайтар
ажиглан харж, айхтар нягтлан сэтгээд, “Би ч эдүгээ амгалан бөгөөд амгалан
мэт үзэгдсэн ч өмнөх өөрийн явдал ёсыг үлин бодвоос энэ мэтийн их
аймшигт тамын оронд эс төрөх магадлал юу ч үгүй ба хэрвээ тэр мэт
төрвөөс бие, сэтгэлээр бодитой зовлон амсах мэт нэгнийг харсан төдийгөөр
Хаанаас тэвчиж чадах вэ?!" хэмээн сайтар санаваас, хэдий чинээ нэгнээ тэр
мэт бодитой төрөх мэт нэгэн амтшил ургаж, тэр цагт тэр мэтийн тэдгээр
зовлонгоос аврах чадал нь нийт чухаг дээд гурав хийгээд нэн ялангуяа бага,
дунд, дээд төрөлхтний мөрийг анхааран авах тэргүүтэн дээдийн номоос бус
бусад алин ч үгүй хэмээн шийдвэрлэж, номонд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг
тодорхой төрөөд, бодитой буяны учралд аяндаа орох болой.
Жич бас үлгэрлэвээс,

§ 198. Нэгэн егзөр эндүүрэгт үзэгдэлд дулдуйдан Жанрайсиг
бурханд аврал одуулж, ном хөтлүүлэн гэгээрсэн нь
Их өршөөн нигүүлсэгч309-ийн нэгэн егзөр өөрийн дияаны гэрт буяны
учралд тасралтгүй оршихын цагт нэгэн удаа бие, сэтгэл хагацаж, зуурдын
гэгээн ургахуй аймшигтай жийргэмсигт эндүүрэлт олон үзэгдэл хийгээд нэн
ялангуяа элдэв тэргүүнтэй их аймшигт олон Эрлэг номун хаан бээр цалмаар
гишүүн нүгүүдийг нь хүлэн, “Цохьтугай! Алтугай!” хэмээх дууг луун дуу мэт
дуурсгасан бээр маш их айж, ламдаа үнэн зүрхнээсээ залбирал талбивай.
Тэр цагт Их өршөөн нигүүлсэгч ядам бурхан өмнийн огторгуйд өөд
болон морилж, өнгөрсөн хийгээд ирээдүйн олон бошго үзүүлэн зохиогоод,
Эдүгээ чи айх хэрэггүй. Эдүгээ зуурдын гэгээн урган, Эрлэг номун хаан
тэргүүтэн хүлэх тэргүүтэн элдэв аймшигт үзэгдэл ургасан үүгээр нөхцөл
шалтгаан хийж, насны эцэст чамд нэгэн бодитой бүтээл ирэх болно. Олон
амьтанд туслах болтугай!” хэмээн зарлиглаж, үл үзэгдэн одвой.
Тэр өөрөө нойрноос сэрсэн мэтээр өмнийн цогцоо зүрхэндээ оруулаад,
дуртгалыг олжухуй. Түүний дараа Хутагт Жанрайсигийн зарлигчлан
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бүтээлийг төвлөрүүлэн зохиовой. Заримдаа тийн алмайрал, залхуурал
тэргуүтэн буяны учралд тотгор өчүүхэн гарах цагт өмнийн Эрлэг номун
хаанаар даган эзлэгдсэн ёсыг санахын цагт тэдгээр муу оюун ганцхан
агшнаа буцаж, дээд таалал нь маш арвидан, олон амьтанд дээр үгүйеэ тус
зохиосон бээр бүтээлийн их эрхэт баялаг хэмээн алдаршсан тэр ч гаржухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч эдүгээ ном үйлдэхийг хүссэн оюун өөрөө эс төрөх
нь муу заяаны зовлонг сэтгэлдээ эс дурдсанаар түүний эрхээр бусад нугууд
байтугай буяны төрх байдпыг өчүүхэн нэгэн үйлдсэн ч тэр бүгд ертөнцийн
найман ном ямагтаар сүйтгэгдэж, юу үйлдсэн ч энэ наснаа одуулж, хойд
насанд тус огт гарахгүй мөн буй. Там, бирд тэргүүтэн муу заяаны зовлон
нэгнийг зүрхнээсээ дуртгаваас тэр даруйд энэ наснаас оюун бүхлээр буцаж,
хойд насны хэрэгт туурвисан буяны барилдлага маш их арвижиж, үхэхдээ
хөвгүүн эцгийнхээ гэрт одохуй мэт баясан дуршихуй нэгэн угаасаа ноттой
ургах мөн болой. Буяны багш садан Хараг гомчүн бээр “Зовлонг хилэнцийн
шүүр” хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ ямар мэт хүмүүн боловч биедээ өвчин
тэргүүтэн өчүүхэн төдий зовлон гарахад түүнээс гэтлэхүй арга, гүрэм
тэргүүтнийг өөрийн чадал алин буйгаар их хичээн үйлдэх мэт бид нар ч хойд
насны амгалангийн арга болгон муу заяаны зовлонгоос айсаар бясалгахуй
хэрэгтэй болой.

§ 199. Нэгэн гэлэн хүмүүн бус нарын үзүүлсэн тамын үзэгдлийг
харж, хутагт ламаас сахил залан бясалгаж, гэгээрсэн нь
Жич эрт нэгэн гэрийн эзэн аглаг хээр газар оджухуй. Тэр нутгийн зарим
нэгэн хүмүүн бус бээр хүмүүн үзэгдэхэд их аймшигтай үзэгдэл гаргадаг буй.
Ирж буй тэр гэрийн эзэн үргэлж гөрөөс алахад баясдаг байв. Түүний алин
алсан тэдгээр гөрөөсний толгойтой, бие нь бээр хэртэй, маш аймшигтай түм
орчим Эрлэг номун хаан бээр урьд тэдгээр гөрөөс алсан олон хүмүүнийг
барьж, гал бадран шатаж буй төмрийн төвд гурван үзүүрт шөрөг модоор
хатган, баруун, зүүнээс нь элдэв мэсээр таслан хэрчиж, буцалж буй ширмэн
дотор хийн, нэн ялангуяа урьд нь нас барсан түүний найз гөрөөс алахдаа
түүнтэй хэм чацуу нэгэн буй түүнийг ч эрлэг нүгүүд бээр бусдаас ч их зовоон,
элдвээр таслан, хэрчиж буйг үзсэн бээр тэр гэрийн эзэн маш их айж, өмнө
идсэн гэдсэн дотор буй идээ нүгүүдээ ч булгин бөөлжиж, хойш ч идээ идэхүй
үзэгдэл огт үгүй болж, тэр хээр хөдөөгөөс гэр рүүгээ буцан зугтжээ.
Гэртээ очсон даруйд эхнэр, хүүхдүүд нь мэндийг нь асуусан ч хариу
хэлэл үгүй нэгэн модоор зорсон Жово Их өршөөн нигүүлсэгчийн хөрөг буйн
мутраас зуурч, “Их өршөөн нигүүлсэгч ээ! Миний нөхрийн төрсөн тэр оронд
үл төрүүлэхийг адистидлан хайрла!” хэмээн залбирал талбин, “Үүнээс хойш
амь таслах тэргүүтэн хилэнцүүдийг тэвчиж, одооноос эхлэн ариун ном
нэгнийг үйлдье!” хэмээн сэтгэхийн цагт явдал мөр нь сэтгэлд зохистой нэгэн
гэлэн бээр тэгш буянд өөд болон морилон иржүхүй.
Түүнийг өмнийн тэр гэрийн эзэн харсан бээр: “Намайг энэ муу орноос
авран чадагч нэгэн ном энэ хутагтад магадтай буй" хэмээн сэтгэж, түүний
ю 390 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

дэргэд хүрч, өмнийн цадиг түүхээ өгүүлээд, “Би бээр ч өмнийн нөхөр мэт муу
үйл олныг хураасан тул намайг одоо түүнээс гэтэлгэхүй нэгэн ном өршөөн
соёрх!" хэмээн айлтгав. Тэр гэлэн бээр ч “Тийм болбоос чи ч миний мэт тэгш
буяны идээнд шүтэж, аглаг оронд өмнийн зовлонг амссан тэр ёсыг дурдан
зохиож, аугаа их хэргийг бүтээтүгэй!” хэмээн өгүүлжүхүй. Түүнийг их увдис
хэмээн ухаарч, тэр даруйд эхнэр тэргүүтэн алинаа ч үл тачаан, тэр гэлэнгээс
тойн сахил залаад, аглагт бясалгаснаар түүгээр нөхцөл шалтгаан хийж,
орчлон бүхнийг зовлонгийн мөн чанартай хэмээн үзэж, насны эцэс сүүлд
дайныг дарсны үрийг олжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч энэ насанд үл тачаахуй нэгэн ариун номыг
бүтээн үйлдэхэд магадтайяа хойд насны зовлонг үгийн төдийхөнд үлдээл
үгүй зүрхнээсээ дурдах нэгэн хэрэгтэй. Тэр гарваас өдөр, шөнө бүхнээ
сонсох, санах, бясалгах гурав тэргүүтэн номын үйлээр цагийг нөгчөөхөөс бус
ном бусын оюун ганц агшин төдийд ч эс төрөх ба эцэстээ явах, суух, хэвтэх,
босох явдал мөр олонхыг ч хойд насанд тустай арга ямагтад одуулж, алин
үйлдсэнийг мөрд эдлэсэн егзөрийн их эрх баялагт Мила Шадвидорж мэт
нэгэн болох мөн буй.
Хойд насны зовлонг дурдахуй нэгэн үгүй болбоос биеэр мөргөх мэт
хийгээд үгээр урин өгүүлэх тэргүүтэн буян нугуудыг үйлдсэн ч сэтгэлийг ном
лугаа нэгнээ холилдохуй нэгэн нотоос үл ирэхийн тул анхаарал амтшил
тэргүүтэн ном алин ч үл төрмүй. Түүний эрхээр номын тус эрдэм оюунд үл
орж, номоор сэтгэл уйсаад, эцэст эдүгээ номонд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг
доройтох шалтгаан болон одох тул бид нар ариун ном нэгнийг үйлдэхийг
хүсвээс там тэргүүтэн муу заяаны зовлонг санахад аугаа их шамдан үйлдэх
мөн болой.

§ 200. Гэлэнгийн сүсэгт шавь судрын утгыг багшаараа айлдуулж,
үхлийг дурдан, гэгээрч улмаар багшийгаа хөтлөн гэгээрүүлсэн
нь
Жич бас эрт буяны учрал хичээгч нэгэн гэлэнд номд сүсэгтэй нэгэн
шавь гэлэн буй. Нэгэн удаа саран тэргэлийн арван тавнаа тэр гэлэн бээр их
хөлгөний дэгжээн арилгагч бацагийн санваар таалж, тэр даруйд “Буяны сайн
учралд дуртгахуй судрын аймаг ямар мэт нэгнийг унших билээ” хэмээн
сэтгэсэн бээр тэр өмнө нь Ганжуурыг огоот төгсгөн уншсан тул судрын аймаг
“Дуртгал чухал агуулал"-ын тамын зовлонг үзүүлсэн аймаг нугуудыг уншваас
өмнө нь ч сэтгэл өчүүхэн төдий айхуй үзэгдэл төрж, буяны сайн барилдлага
гарсан бээр “Эдүгээ ч тэр сайн болно” хэмээн сэтгэж, уншсан бээр тэр шавь
хөвгүүн бээр ч өөрийн өдөр бүрийн хотол явдал алин мөнийг гүйцээж,
гэлэнгийн өмнө тэр судрын аймгийг уншиж, сонссон бээр нэг хэсэг хугацаа
өнгөрөхөд тэр мэт зовлонтой тамд эдүгээ бодитой төрөх мэтийн анхаарал
нэгэн ургаж, их хүчтэй охилон уйлж: “Гэргэн их эрдэнэ ээ! Би таны
зарлигласан тэсвэрлэхүйеэ бэрх там ямагтад төрөн одох мөний тул та бээр
таалан өршөөхүй бээр болгоож, намайг энэ орноос эдүгээ татан гаргаж
хайрлатугай!" хэмээв.
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Тэр гэлэн бээр: “Шавь хөвгүүн чи юу хэлнэм. Эдүгээ энэ насны
үзэгдлийг хаалгүй хойд насны тамын оронд тэр мэт хаанаас төрөх вэ?!”
хэмээн зарлиглав. Шавь хөвгүүн өгүүлрүүн: “Гэргэн аа! Энэ мэт бүү зарлигла!
Энэ насны үзэгдлийг хаасан, хаагаагүй би бээр тэр мэтийн тамын зовлонгоос
маш айж, тэсвэрлэхгүй буй амуй. Зовлонтонд өршөөн нигүүлсэхүй аврал сул
бус уу?" хэмээн айлтгасан бээр гэлэнгийн таалалд: “Би бээр энэ судрыг
уншсан бээр энэ шавь хөвгүүн номонд авьяас сайн тул сэтгэлдээ лавтай
мэдсэн байна” хэмээн сэтгээд, “Цагаан толгойтой хөгшин би бээр залуу
цагаан шүдтэй чиний буяны учралд дуртгасан мэт нэгэн оюун төрөх болов
уу?” хэмээн сэтгэж, сайн хотлоо өдүүлэхүй бээр тэр судрын аймгийг уншсан
ч би сүсэг бага мөний тул тэр мэт оюун эс төрөв. Хөвгүүн чи бээр сүсэг ихтэй
мөний тул сайн оюун тэр мэт төрсөн нь зарлигийн ач их. Эдүгээ эцэг, хөвгүүн
бид хоёр бээр энэ сайн шүтээндээ ариун ном нэгнийг үйлдэх нөхцөл
шалтгаан эс гарваас эцэст нь энэ мэтийн тамын орны зовлонг амсахаас өөр
аргагүй мөний тул бид хоёр хамтад тэр мэтийн оронд үл төрөх хэрэг үгүй
ариун ном нэгнийг үйлдсү! Үйлдэх нөхцөл шалтгаант ном ч Ялгуусан бээр
зарлигласан судрын аймаг энэ ямагтын алдар лугаа тохируулан сэтгэлийн
зоригдохууныг үл мартахуй дуртлыг чухал талбихуйгаас бусад алин ч үгүй”
хэмээн зарлигласан бээр тэр даруйд тэр шавь хөвгүүн ямагтад өмнө нь
судрын аймгийг уншсан бээр тамын зовлонг дуртгаж, түүнээс гэтлэхийг
хүссэн засвар үгүй нэгэн оюун төрснөөр үл барам тэдгээр зовлонгоос
бодитой гэтлэхүй арга болсон дээр үгүй ариун ном нугуудын ахуй ёсон
хоосон чанарын үзэл үндсэндээ төрүүлэхэд ганц агшин ч юу ч эс өгүүлэн
тэгш агуулахуй тэр ямагтад нэгэн үзүүрт сэтгэлээр оршихуй болжухуй.
Тэгээд түүнээс босч, гэргэндаа дээд тааллын онолоо ч өргөсөн бээр гэргэн
бээр шавь хөвгүүн үнэнийг олсныг болгоож, сайшаал магтаалыг олонтаа
өгүүлэн зохиожухуй. Хожим нь тэр шавь хөвгүүн буяны багш садан тэр
гэрганы лам болж, өдөр бүр хоосон чанарын үзлээс эхлээд ном номлосон
бээр эцэст нь тэр гэргэн бээр ч үнэнийг үзэхүй болжухуй. Тэр хоёул “Дуртгал
чухал агуулал"-аас зарлигласан тамын зовлонг үзсэнээс болсон мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч элдэв судрын аймгаас зарлигласан тамын зовлон
нугуудыг анх судрын аймгийг уншсанаар мэдэн үйлдэх буй. Түүний дараа
өчүүхэн төдий нэгнээс өөр эс гарсан ч дотроо сайтар санаваас магад гарсан
уйсахуй тэргүүтэн төрж, буяны сайн барилдлагад яригтаа орон үйлдэнэ.
Урьдын дээдсийн зарлигаас: “Хүсэхүй үйл нэгнийг эс үйлдвээс хөшин
инээхүй идээ эс олдмуй" хэмээн зарлигласан мэт өмнө нь там тэргүүтний
зовлонгоор сэтгэл энэлэхүй уйсал нэгэн үгүй болбоос түүнээс гэтлэхийн арга
эрдмээр сэтгэл булаагдахуй сүсэг хийгээд дуршил тэргүүтэн алин ч үл
төрмүй. Тэр хоёр алин ч болсон нэгэн нь үгүй болбоос ер буяны учралыг
үйлдэхийг хүссэн оюун өөрт ч төрөхөд бэрх. Хааяа өчүүхэн төдий төрсөн ч
нисванис тэргүүтний ерөндөгт одохуй буяны бодитой нэгэн барилдлага үл
ирэх мөний тул бүх насаараа шамдсан ч үрийн хүчин өчүүхэн ба нисванисын
ерөндөгт үл одон жич бас нисванис төрөх нөхөр болсон буяны барилдлагаар
юун үйлдэх буй! Өнө урт, ахар мэт ч буяны барилдлага нэгнийг үйлдвээс
өмнөтгөлд орчлон нийт хийгээд нэн ялангуяа гурван муу заяаны зовлонг
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санаж, хайрлан энэрч, мятран мятрахуй нэгэн болбоос нисванис тэргүүтэн
лүгээ үл холихуй ариун буяны барилдлагын үр хүч ихтэй нэгэн ирэх мөний
тул их шамдан үйлдтүгэй!

§ 201. Нэгэн гэлэн тэгш буянаар одох замдаа халуун усанд
буцлан зовж буй амьтнаар жишиж, мөнх бусыг бясалган гэгээрч,
олон амьтныг дээд хутагт хөтөлсөн нь
Бас эрт цагт нэгэн гэлэн хуран үймцээнээс аглагтсан нэгэн ой шугуйд
дияаныг бясалган зохиожухуй. Урт удаан хугацаа өнгөрөхөд тэжээл нь
барагдан идээнээ шунал нь өчүүхэн төдий их болохоор дияан аньсанд эс
одвой.
“Эдүгээ хот балгаст тэгш буян нэгнээ очиж, идээ эс олбоос буяны
барилдлага ч үл ирмүй" хэмээн сэтгэж, идээгээр их энэлсээр балгаст тэгш
буянд очихоор цааш явж байтал халуун рашаан мэт буцалсан нэгэн усан
дотор олон амьтны бие үр мэт буцалсны дараа мах, яс болон одож, биеийн
хэмжээ нь ч эвдэрч зутан мэт нэгэн зуурмал болоод өмнөх мэт бие нь
шинээр бүтээд, зовлон амсан буйг хараад, тэр гэлэн бээр: "Аяа! Эдгээр
амьтан энэ мэтийн зовлонгоор нэрмэгдэх нь урьдын үйлийн эрхээр болсон
буй. Би ч хот балгаст тэгш буянд одоод гэнэт үхэж, тэр мэт нэгэн муу оронд
эс төрөхийн нот өчүүхэн ч үгүй ээ. Тийм болохоор өлсөн, умдаассан ч
өөрийн амрахуй орноо дияаныг бясалгаж, үндсээ гэтэлгэн үйлдье!” хэмээн
сэтгэж, тэр мэт зовлонг үзсэн бээр нөхцөл шалтгаан болгож, тэгш буян
авахыг тэвчээд, өмнийн сууж асан газраа дияаныг бясалгаж, өлсөхүй энэлгээ
нь ч амарлин, өмнөх мэт амьтдын ахуй ёсыг санаснаар энэрэн нигүүлсэхүй ч
шамдал үгүй төрж, тэр ой шугуйд орогнохуй цагаан зүгийн тэнгэр, лус бээр
идээг өргөв.
Тэдгээр тэнгэр, лус ба тэнд орогногч шувуу, гөрөөс нүгүүд ч тэргэл,
битүүн, найман гурав тэргүүтний цагт ном сонсохоор гадна хуран чуулж, зүйл
язгуур үл тохирох нэгэн бээр нэгэндээ хорлол үгүй маш янаг нөхөр гэнэт
уулзсан мэт үйлдэцгээв. Тэр гэлэн ямагтад ламын хуран мэдэл үүсгэж,
олонтаа тойрон үйлдэж, өмнө нь шударга суугаад баясахуй элдэв дүр
байлыг үүсгэн үйлдэв. Тэдгээр ч тэндээс үхэн егүүдээд тэнгэр хийгээд
хүмүүний төрлийг авжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч эдүгээ ном үйлдэхэд хөөрөмссөн ч өөрийн үндэс
хуурай мод мэт хөшүүн буй нь тамын зовлонг зүрхнээсээ үл дурдснаас
гэмтсэн буй. Үүнийг үл мартан тов тодорхой байваас өмнө байсан үд үгүй их
хилэнц нүгүүдийг ч арилгахын аргад ёсчлон хичээж, өмнө үгүйг шинээр
хураахыг ч үл үйлдэхүй бээр үндсээ хилэнцээр үл халдварлахуй төрөлхтөн
алин ч гадна, дотны бие, сэтгэл хоёул маш үйлнээ болж, буяны үйлд дуршил
их хүчтэй болохоор үл барам анхаарал амтшилыг онох тэргүүтэн ч түргэн
төрөх мөний тул Чадагчийн эрхт бээр номхотгогдохуун нарт 84000 номын
цогцыг зарлигласны эхэнд ч “Гэлэн нүгүүд ээ! Энэ зовлон нь хутагтын үнэн
болой!" хэмээн анх зовлонг зарлигласан болохоор бид нар ч алин номыг
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бясалгасан ч өмнө нь муу заяаны зовлонг санаж, түүнээс айн, цочихын оюун
нэгэн төрвөөс буяны учралд орох хэрэгтэй болой.
Эдүгээ бид нар мөрийг судлан үл амссан анхны үйлчин нүгүүд зовлон
алин гарсан ч түүгээр нэрмэгдэж, буяны учралыг тотгорлон үйлдэгчийг
дээдэс нүгүүд аргад мэргэн болохоор зовлон ямар мэт гарсан төдийгөөр
өмнө хураасан үйлийн үрийг арилгана хэмээн болгоож, зовлонг буяны
учралыг арвитгахын нөхөр болох мөний тул зовлонг сэтгэхийг их увдист
зохиох болой.
Жич бас, үлгэрлэвээс,

§ 202. Бирд болж төрсөн хөвгүүний зовлонгоос айсан нэгэн
эмгэн увдис сонсож, гэгээрсэн ба хөвгүүн нь зовлонгоос гэтэлж,
нирваан болсон нь
Эрт нэгэн эмгэнд сэтгэлд зохистой үзэсгэлэнт нэгэн хөвгүүн байжээ.
Түүний идэр нь маш сайн тул нэгэн залуу охин түүнд тачааж, аглаг нэгэн
газар түүнтэй хамт баясал дуршлыг амссан бээр тэр залуу охины их
хэрцгийн нөхөр нь түүнийг үзэж, омог урин нь их хөдөлж, хурц мэсээр хатган
тэр хөвгүүнийг алжээ.
Тэр хөвгүүн эхдээ сэтгэл хоргодсоор үхэж, үдээс өмнө цээжнээсээ гал
бадруулан, үдээс хойш орноо хувиргаж, бөгснөөсөө гал бадруулдаг маш
бухимдалт нэгэн бирд болон төржээ. Тийм боловч урьд насны эхдээ
эзлэгдэн тачаасан бээр нэгэн удаа бага хүүхдийн дүрс тэргүүтэнд хувилан
очив. Нэгэн цагт өөрийн тэр муу дүрсээрээ очихуйд эх нь маш их айгаад
шадар ойр суудаг ном номлооч нэгэн гэлэнгээс: “Тэр мэт бухимдалт дүрстэн
ямар амьтан юм бол оо?” хэмээн асуухад, гэлэн бээр: “Магадтайяа тэр мэт
буй нь чиний энхрийлэн хайрлагч тэр хөвгүүн буй” хэмээжээ. Тэр эх
хөвгүүндээ гашуудан байсан нь ганцхан агшнаа арилж, тэр гэлэнд: "Миний
хөвгүүнд энэ мэтийн зовлонг эс амсуулах нэгэн арга байна уу?" хэмээн
айлтгав. Гэлэн өгүүлрүүн: “Номоос бусад өөр арга үгүй” хэмээжээ.
Эх өгүүлрүүн: “Тийм болбоос би ч тэр мэтийн зовлонгоос зүрхнээсээ
айж буй тул хөвгүүнээ тэр зовлонгоос гаргах арга болсон номыг бусдаар
бүтээлгэж болно уу?” хэмээн айлтган сурав. Гэлэн бээр: “Тэгж үл болно.
Өөрөө алинаас айсан зовлонгоос гэтлэхүй арга нь тэр дээдийн номыг өөрөө
бүтээх хэрэгтэй мөн буй” хэмээв. "Тийм болбоос би ажил ихтэй тул бүгдийг
амжуулж, дараа жилээс үхлийн даган орлого болсон буян тэргүүтнийг
бүтээвээс ямар вэ?" хэмээн айлтгахад, “Тэгж үл болно. Бидний насан хэзээ
үхэх магадлал үгүй усны хөөсөн мэт мөн. Үлгэрлэвээс, чиний энхрийлэн
хайрлагч хөвгүүн арван таваас илүү наслаагүй ч залуу охины идэрт тачаасан
нөхцөл шалтгаанаар гэнэт үхэж, гал бадруулсан бирд болон төрсөн мэт чи ч
их олон зүйл өгүүлж байвч маргааш үхэж, тэр хөвгүүний төрсөн орноос ч
доор аймшигтай тамын оронд үл төрөх магадлал үгүй тул чи ном нэгнийг
үйлдэх болбоос эдүгээ өөрөө үйлдэх хэрэгтэй, номыг даган үйлдэхийг
хүсвээс тотгор ихгүй болно" хэмээн зарлиг болов.
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Тэр өгүүлрүүн: "Тийм болбоос би маргааш үхэх, үл үхэх нь ялгаа үгүй.
Хөвгүүний биеийн зовлон мэт хойд насны тэр зовлонгоос би өөрөө их айж
буй тул түүнээс гэтлэх арга болсон ариун ном нэгнийг эдүгээ өөрөө
уйлдэхийг хүсч буй тул увдис хайрлан соёрх!" хэмээн айлтгав. Тэр гэлэн
бээр:
“Эрхэмлэн гадна, дотноо ариутган үйлд!
Элдэв зовлонг бодон бясалгах нь
Эрхэм буян бүхэн гарахын үүд
Үүний тулд зүрхнээсээ амгаланг хүсвээс
Үдгүй зовлонг санах нь увдис мөн”
үүнээс гүнзгий бусад увдис үгүй тул чи бээр түүний утгыг сайтар
бясалга! Чи хийгээд хөвгуүн хоёулын чинь хэрэг бүтэх болно!” хэмээн
зарлигласан бээр тэр ч гэртээ харьж, идээ, ундаа тэргүүтнийг эдлэхээ
мартаж, энэ номын утгыг бясалгасан бээр муу заяа байтугай орчлон даяар
зовлонгийн мөн чанартайг мэдэж, өөрийн шамдлаараа их егзөр эхнэр
болжухуй.
Өмнийн бирд болон төрсөн тэр хөвгүүндээ энэ номын утгыг өөрийн
амтшил лугаа найруулан номлосон бээр тэр муу орноосоо гэтэлж, нэгэн
баялаг хүмүүний хөвгүүн болон төрөөд, энэ егзөр эхийн шавь болж
нирвааны хутгийг олжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ энэ насны үйлд догшин оюун дуртган
гэмийг үйлдэн, үйлдэн; илгээн илгээн, нүдний үзэгдлээс цааш ч бусад лугаа
адил үгүй их дээрэнгүй нэгэн болох ч муу заяаны зовлонг үл дурдснаас
уршигласан мөн буй. Эдгээрийг үнэн зүрхнээсээ дурдах нэгэн эс гарсан ч
ядахдаа ургуулан бясалгах нэгнийг үйлдэж болох буй. Энэ насны очир
алмаас мэт хатуу, хөшүүн тэр үзэгдлийг ч элсний ширхэг мэт огоорч; энэ
насны хэргийг бодсон оюуныг охортгон; идээ, хувцсанд бага тачаан; хэрэггүй
ярианд үл дурлан, олны хуран үймцээнээс сэтгэл уйсан; шөнө бага унтан,
өдөр оюунаа тунгалаг болгон; арьснаас гэмтэй тосыг хуулахчлан өдөр бүр
мэдэгдэхүүний үндсийг модны унгарил мэт зөөлрүүлэн; омог, дээрэнгүйг
багатган; гурван үүднээс буяны үйлд их хичээнгүйлэх зохистой. Бусдад
туслахуй сэтгэл хийгээд их энэрэн нигүүлсэхүй тэргүүтэн эрдэм бүхнийг
гаргах мөн буй. Их ловон Шивалха бээр:
"Жич бас ертөнцийн зовлонг анхааран бодож
Жинхэнэ эрдмээр ертөнцийг уйсаан, дээрэнгүйг дар!
Хэцүү орчлонгийнхонд энэрэн нигүүлсэхүйг төрүүлж
Хилэнцийг огоот тэвчин, буяны үйлд баястугай!”
хэмээн зарлигласан мэт өмнө байгаагүй эрдмийн хувийг шинээр
төрүүлэн, төрснийг дээш арвитган үйлдэх мөний тул шамдлага анхны үйлчин
бидэнд амгалангаас зовлонг сэтгэн бясалгах анхааран авлагад ашиг
хонжлого үлэмж их мөний тул дахин дахин санахад хичээн үйлдэх болой.
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§ 203. “Очироор таслагч” уншигч нэгэн хүмүүн гэнэт үхэж,
зуурдад тэнэн, тамын зовлонг үзэж, буцан амилаад бусдыг мөнх
бусын бясалгалд оруулсан нь
Бас эрт цагт “Очироор таслагч”310-ийг уншигч нэгэн хүмүүн өөрийн гэр
лүгээ ойр их худалдаачин цугласан газар очин, сайн боловсорсон сэтгэлд
зохистой үзсэн төдийхнөөр шүлс гоожмоор олон жимс авч явахад нь
худалдан авах мөнгөгүй нэгэн галзуу хүмүүн түүнийг харж, идэхийг хүсч,
мөнгөө өгөлгүй олон жимс авсан бээр тэр эзэн хүмүүн их уурлаж, хацрын нь
аньстай газар нэгнээ цохиод, булаан авсан бээр тэр галзуу хүмүүн шадар
ойр нэгэн төмөр худалдаачны худалдаж байсан бүдүүн төмөр бэрээг авч, тэр
хүмүүний толгойг цохисон бээр тэр даруйд бие, сэтгэл хагацаж, зуурдын
хавцгайн гэгээн ургав.
Түүний дараа найман халуун тамын доторх охилон дуудагч тамд
төржүхүй. Сэтгэлд зохистой мэт нэгэн байшин харагдаж, тамын сахиулч нар
бээр гал бадарсан мэс барьж, зүг бүрээс нь үлдэн хөөж, тэр төмөр байшин
руу зулж дотор нь хүрсэн ба хаалга нь инагш чинагш ялгал үгүй хаагдаж,
маш их халуун галаар түлсэн ба өмнийн “Очироор огтлогч”-ийн тус эрдэм
хийгээд үгийн утгыг сэтгэлдээ дурдсан бээр тэр тамаас ганцхан агшинд
гэтэлж, өмнийн цогцсонд сэтгэл нь ороод, ам, хамар тэргүүтнээс амьсгал нь
нааш, цааш гүйсэн тул бусад хүмүүс бээр “Үхсэн амьдрав” хэмээн
зэргэмжээр өгүүлцгээв. Тийм боловч охилон уйдахуй ямагтыг үйлдсэн бээр
бусад хүмүүс бээр: “Чамайг тэр галзуу төмөр бэрээгээр цохиход чи гэнэт их
өвдөн үхсэн мэт болсон ч эдүгээ чи үхээд амьдарсан тул бүү зовтугай!"
хэмээхэд, тэр хүмүүн бээр: "Намайг галзуу бээр төмөр бэрээгээр цохисон
бээр их өвдснөөс уйлсан биш. Би бээр охилон дуудагч тамын зовлонг илт
үзэж, түүнээс айж уйлсан мөн буй. Галзуу бээр төмрөөр цохисон ч их
өвдсөнгүй. Тэр өөрийн хүссэн жимсийг ч авсан” хэмээв. Тэнд чуулсан бүхэн
бээр: “Тийм болбоос чи тамыг илт үзсэн мөн болохноон тэнд ямар мэт нэгэн
буйг бид нарт инээлгэхийн тухайд өгүүлэн зохио!" хэмээв.
Тэр өгүүлрүүн: “Миний үзсэн там ямар мэт байсныг номловоос та нар
уйлах ямагтаас бус хаанаас инээх билээ!” хэмээв. Тэд нар бээр: "Алин мэт
боловч нэг удаа номлох хэрэгтэй!" хэмээсэн бээр “Тийм боловч та нар хариу
их хүссэн тул би номлох зохистой!" хэмээж, өмнө нь тэр өөрөө ямар мэтийг
үзсэнээ өгүүлсэн бээр бүгд айгаад, түүнээс ч их уйлжээ. Тэр бээр: “Эдүгээ та
нар инээх үү?” хэмээхэд бүгдээр: "Эдүгээ чамаас тэр мэтийн нэг сураг
сонсоход чам шиг уйлахаас бус хаанаас инээд хүрэх вэ?!” хэмээж, тэр
даруйд жижиг хүүхэд мэт ихээс их уйлав. Тэр нутгийн хүмүүний номонд
бишрэгч нэгэн хүмүүн хараад, “Тэд нар юун тухайтайд уйлж байна вэ?"
хэмээн сэтгэж, тэдний дэргэд хүрч, учир шалтгааныг асуусан бээр өмнөх мэт
өгүүлжээ. Оюун сайт тэр хүмүүн бээр өгүүлрүүн: "Эдүгээ тэр мэт болбоос та
нар тэр мэт уйлж юу хийнэм. Тэр зовлонгоос зүрхнээсээ айж, сэтгэлээр
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инээд хүргэхүй нэгэн номыг үйлдвэл сайн!” хэмээв. Тэд нар бээр: “Тийм
болбоос бид нар ч санахуй бээр уйлахаас өөр санахуй бээр инээд хүргэх
ном нэгнийг хүсч буй тул чи номлон соёрх!” хэмээв. Тэр өгүүлрүүн: “Өчүүхэн
төдий нэгэн номыг би мэдэх ч бид гэргийтний язгуурт нугууд бээр тэр номыг
сонсохын өмнө эс яван бясалгах ёсыг мэдэх хэцүү буй. Тиймийн тулд ном
өгүүлэгч нэг хутагтад айлтгавал сайн!” хэмээв. Тэд өгүүлрүүн: "Тийм болбоос
тэр мэт зохистой болох ч эдүгээ үнэн зүрхнээсээ айж буй үүнээ тустай
нэгнийг чи заах хэрэгтэй" хэмээв. "Тийм болбоос үйлдсү!” хэмээж,
"Хаана амгалан, жаргалан; сайн, муу гарсан ч
Хамаг бүгд нь өөрийн сэтгэлийн рид мөн
Алин сэтгэлээр тэр мэтийг сайтар оновоос
Амгалан, жаргалан; сайн, муу ялгал үгүй”
хэмээн өгүүлсэн бээр бүгд тэр үгээр ханаж; өөр өөрийн оронд түүний
утгыг бясалгахыг нэгэн үзүүрт сэтгэлээр төвлөрүүлэн зохиосон бээр бүгдээр
өнө удалгүй сэтгэлээрээ ямагт тэрхүү чанар 311 -ыг сайтар онож, рид
хувилгааны элдэв зохиолоор амьтныг ариун мөрд байгуулан зохиовой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Өдөр бүр 8 халуун там, 8 хүйтэн там, шадар
ойрын хэсэг бүлэг хоёр там буюу 18 там тус тусын орны ялгамжид зовлон
амсахуй ёсон; урт, ахар насны хэмжээгээр түүнд төрөх нөхцөл шалтгаанаас
гэтлэхүй арга ямар мэт нэгэн буй” хэмээн сэтгэж, дахин дахин санахад
бодитой өөрийн бие, сэтгэлийн дээр гарах мэт эс бясалгасан ч зүрхэн шим
урван одохуй ба сэтгэлд их аймшигтай үзэгдэл төрж, сэтгэл үл амрахуй ба
биеэс гэнэт хөлс гоожихуй ба ядахдаа хожим бээр суралцахаас нааш ч “Аяа
аа! Ая аа!" хэмээн өөрийн өмнө алин хийсэн хилэнцийг гэнэт дурдаж, сэтгэл
гутран; ив илэрхийгээр алинаа сүслэн одохуй бурхан ба ламын алдрыг
өгүүлж, залбирал талбин, мөргөж, тэнд үл төрөхийн ерөөл талбих тэргүүтэн
буяны олон үйлд орохуй бээр өөрөө ч тэр мэт санах хэрэгтэй. Бусдад ч тэр
мэт увдислаж; өөр, бусад бүхний сэтгэлд уйслыг ив, илэрхий нэг төрүүлэх
хэрэгтэй. Тэр гарваас барилдлага, бода, орохуй гурав бүрдсэн ариун буяны
учралд уйсал төрсөн ч сүүлд нь баясан ив, илхнээр дуршихуй нэгэн ирэх
мөний тул элдэв үүднээс бясалган үйлдэх болой.

§ 204. Нэгэн гэлэн өслөгч ягчисын үзмэрээр үүтгэн, мөнх бусыг
бясалган шид олсон нь
Эрт цагт нэгэн гэлэнд өслөн хонзогнохуй өр төлөөстэй нэгэн хорт ягчис
байжээ. Тэр бээр “Гэлэнд цаг үргэлж хорлол үйлдье” хэмээн сэтгэсэн ч тэр
гэлэн их буянтай олон гэлэнтэй хамт суух тул хорлох бололцоо эс гардаг
ажээ. Нэгэн удаа тэр гэлэн бурсан хуврагийн хэрэгт их хол газар гагцаар
одох хэрэг гарав. Түүнийг тэр ягчис мэдэж, “Эдүгээ би энэ гэлэнтэй хамт
одож, хүмүүн үл бядахуй нэгэн газар очиж, амийг нь булаасугай! хэмээн
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сэтгэж, баясахуй байдлаар тэр гэлэнгийн үүдний дэргэд өдөр, шөнө хоёр
хүлээж байтал хойд өдөр нь тэр гэлэн гэрийнхээ үүдээр гарч ирэхийн чацуу
‘Ъэлгэ билигийн лам Гэрлийн охь (’ос! ку| 1од) болон
Бас түүнчлэн Ерөөлийн сайн оюут (зтоп 1ат Ыо дгоз) хийгээд
Амарлингуйн эрхт Зөөлөн эгшигт танаа
Алин бишрэхүй бээр би мөргөмүй!
Энэтхэгийн хэлээр Аръяаманзүшри...” хэмээн “Зөөлөн цогтын алдрыг
өгүүлэхүй П а т фа1 пг^зЬап Ьдос1)”-г уншин уншин одсон бээр түүний
адистидаар аминд нь хорлолыг үйлдэж эс чадснаар тэр ягчис ичээд, эдүгээ
тэр бээр “Зөөлөн цогтын алдрыг өгүүлэхүй” -г уншсан бээр түүний хүчээр амь
булаах хорлолыг үйлдэж эс чадав. Тийм боловч би бээр: "Энэ гэлэнг үнэн
сэтгэлээсээ айх нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй" хэмээн сэтгэж, элдвээр хэрчин,
огтлон үйлдэхүй амал үгүй мэтийн тамын их аймшигтай оронг хувилгасан
бээр түүнийг тэр гэлэн харж, үлэмж их айгаад, хутагт Манзширийг өмнөө
тодорхойяа талбиж, үгийн утгыг сэтгэлдээ дурдсанчлан “Зөөлөн цогтын
алдрыг өгүүлэхүй"-ийг олонтаа уншиж, Гэтэлгэгч богд Манзширд үнэн
зүрхнээсээ залбирал талбисан бээр түүний нөхцөл шалтгаанаар заяаны
түйтгэр арилан, Гэтэлгэгч богд нигуураа үзүүлээд:
“Үл айтугай! Үл айтугай! Төгс хувьт хөвгүүн
Үл үзэгдэхүй илбэ мэтийн энэ үзэгдлийг
Алин эс онохуй хүртлээ амьтан нугууд
Амьтны зургаан зүйлд бядан орчимуй"
хэмээн зарлиглаж, “Өмнө номлосон мэт чи “Зөөлөн цогтын алдрыг
өгүүлэхүй”-г уншсаны хүчээр тэр ягчис бээр хорлох үес ололгүй ичиж, үгүй
болсончлон энэ мэт нэгэн тамын орныг хувилгаснаас айх юун хэрэг! Түүнэзс
айж надад зүрхнээсээ соёрхол талбисан тул түүгээр чиний олон галавын
хилэнц арилж, эдүгээ би бодитой үзэгдэж ягчис хийгээд тамын тэр орон ч
чиний нөхөр болон одсон мөн буй" хэмээн зарлиглаж үл үзэгдэн одвой.
Тэгээд тэр гэлэн бээр: “Өмнийн тэдгээр үзэгдлийн ёс нь Гэтэлгэгчийн
зарлигчлан бусдад хаанаас байх билээ. Байхгүй мэт үзэгдэл болох эргэлзээ
үгүй. Тийм боловч түүн лүгээ адил тамын орны нэг бэлгэ чанар ч магадтай
буй тул маш их аймшигтай. Эдүгээ бурсан хуврагийн хэргийг бүтээж,
аймшигтай тэр оронд үл төрөхийн тухайтайд Гэтэлгэгчид залбирал талбиж,
энэ насны үйл лүгээ холилгүй ариун буяны барилдлага нэгнийг үйлдье!”
хэмээн сэтгэж, сэтгэлээр тангараг талбисан бээр түүнийг нь тэр ягнис мэдэж,
таван шанхат их эрдэнийн чимгээр чимсэн Гэтэлгэгч Манзшир мэт нэгэн орь
залуу болон хувилж, “Урьдын үйлийн эрхээр чиний амийг булаах мөчөөрхөл
үйлдсэнийг хүлцэн өршөө! Үүнээс хойш чамтай хамт Гэтэлгэгчийн зарлиг
сахигч болон бурсан хуврагийн их хэргийг би бээр бүтээж үйлдье! Чи энэ
орноо Гэтэлгэгчийн лавшруулсан барилдлагыг бясалган үйлдтүгэй! Алин
баясахуй тэнгэр, хүмүүн, лус хийгээд ягчис нугууд бээр сайн идээ хувцас
өргөмүй. Чи бээр номын рашааныг хэзээ олох болбоос намайг ч дагуулан
эзлэн зохио!" хэмээв. Тэр гэлэн ч ямар мэт хэлсэнчлэн Гэтэлгэгчийн
лавшруулсан барилдлага ямагтыг бясалган зохиосон бээр үлэмжийн бурхан
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бээр шид бүтээлийг өршөөж, тэр ягчис тэргүүтэн олон амьтны хэргийг аугаа
ихээр зохиовой.

Энэ үлгэр мэт бид нар ч зовлонт яриаг бусдаас сонсохуй хийгээд
өөрөө чанадыг харсан төдийхөнд ч дээр дахин дахин номлосон мэтийн тус
эрдэм маш их боловч эдүгээ тэр төдийхөнд хувь тавилгүй аглаг оронд
гагцаар дөрвөн хувийн бацаг тэргүүтэнд бодитойяа бие, сэтгэлийн дээр
гарах мэтийн анхаарлыг тавьж, даамгай удаан бясалгаваас өнө удалгүй

түйтгэрийн гэмт булингар тунгалагжин, сэтгэлийн мөн чанар гэгээн гэрэл
бээр мунхагийн харанхуйг арилган, бэлгэ билгийн наран урган, эрдмийн
лянхуаг дэлгэрүүлэхүй онолын булаг дэлбэрч, сайн оюуны сан нээгдэн; өөр,
бусдын явдлыг төгсгөмүй. Бусдын хэргийг бүтээхүй үйлсийн багана батдан
тогтож, хэзээ огторгуй үл барагдахуйн хооронд аль цагт ч бусад үйлээр ганц
ч агшин хэлбэрэл үгүй хөгшин эх болсон амьтны хэргийг бүтээхүй ирэх
мөний тул өмнө татсан мэт ловон Лүдүв бээр:

“Айхавтар маш халуун, маш хүйтэн
Аюулт тамыг өдөрт нэг дурд!
Өлсөн, умдаасахуй нугуудаар турсан
Үйлт бирд нүгүүдийг ч дурд!
Ачигдах тэргүүтэн олон зовлон төгссөн
Адгуусны зовлонг ч харан дурд!
Алин түүнийг тэвчсэн шалтгааныг эдлэ!
Алаг орчлонд олох бэрх хүмүүний биеийг
Азаар олсон цагт муу заяаны үүдийг
Асар хянамгай явдпаар үүрт таслан хаатугай!
хэмээн зарлигласан мэт гурван муу заяаны тэдгээр гэм эрүүг буяны
учралд орохын өмнө бясалгах хэрэгтэйгээр үл барам өдөр бүр дахин дахин
бясалгахын арга болгон Бурхан багш бээр “Винайн эш”-ээс: “Бурсан
хуврагийн бихар хийдийн саравчин дотор сансрын хүрдийг зурах хэрэгтэй
хэмээн зарлигласан бээр төрөлхтний ид золбоо алин буйгаар там тэргүүтэн
муу заяаны зовлонг санахад сайтар шамдан үйлдтүгэй!
(2Ь2а1Ь2) Хоёрдугаарт, Муу санааны зовлонг бодитой санах ёс
гурав.
(2Ь2а1Ь2а) Тамын зовлонг санах
(2Ь2а1Ь2Ь) Бирдийн зовлонг санах
(2Ь2а1Ь2с) Адгуусны зовлонг санах
(2Ь2а1Ь2а) Анхдугаарт дөрөв.
(2Ь2а1Ь2а1) Халуун тамын зовлонг санах
(2Ь2а1Ь2а2) Хүйтэн тамын зовлонг санах
(2Ь2а1Ь2аЗ) Ойр орчмын тамын зовлонг санах
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(2Ь2а1Ь2а4) Бүлэг оорцгийн тамын зовлонг санах
Анхдугаарт, барилдлагын зэргэмжүүдийг өмнө нь тавьж, бодит голын
цагт оройдоо лам бурхныг бясалгасанчлан “Би бээр эдүгээ маш олохуйяа
бэрх ба олсон болбоос маш их хэрэгтэй чөлөө учралын шүтээнийг ганцхан
төдий олсон ч өнө удаан орогнолгүй түргэн эвдрэн, үхсэний сүүлд жич
өвсний цогц галд түлэгдэхүй ба зул салхинд унтрахчилан үгүй болоод, үл
одон магадтайяа нэгэн төрөл авах хэрэгтэй.
Түүнд ч сайн заяа хийгээд муу заяа буюу сайн, муу төрөл хоёр буйгаас
өөр зүйл үгүй. Тэр ч ямар мэт хураасан хар, цагаан үйлийг даган одохоос бус
алин хүссэн төрлийг авахын эрх үгүй буй. Сайн заяанд төрөхийн учир
шалтгаан нь цагаан буяны үйл ямагт хийгээд муу заяанд төрөхийн учир
шалтгаан нь хар хилэнцтэй үйл ямагтад хамаарах мөний тул миний мэтийн
амьтан нугуудын үндсэнд өмнө амгалан оюуныг магадласан үйл хураах
нэгнийг ч үзүүлээгүй. Хэрвээ өчүүхэн төдий нэгнийг хурааваас жич омог
дээрэнгүй тэргүүтнээр дарагдаж, амгалан үр гарахын хүчин доройтмуй. Өмнө
үгүй шинээр хураасан ч үл үйлдэх мөний тул буяны учир шалтгаан үгүйд үр
сайн заяа хаанаас төрөх билээ. Муу заяанд төрөхүйн учир шалтгаан үр
барагдахыг үл мэдэхүй ба бодь хийгээд санаа ба шүтээнд цаг тэргүүтний
үүднээс их хүчит үйл хурааснаа үл арилган, хүрдэн эргүүлэгч хааны сан
хөмрөг мэт нэгнээс нэг олон мэтийн тоог өгүүлж үл чадахуй сэтгэлд буушгүй
олон буй тул муу заяанд төрөхөөс өөр нь зохис үгүй. Хэрвээ муу заяанд
төрвөөс там, бирд, адгуус гурвын алин ч болохоос бус бусад үгүй болой.
(2Ь2а1Ь2а1) Халуун тамын зовлонг санах
Анх тамд төрвөөс түүнээс ч халуун там тэргүүтэн дээр номлосон мэт
дөрөв буй ба түүнд жич дахин амарлихуй тэргүүтэн найм буйн анхан дахин
амарлихуйд төрвөөс эдүгээ бид нарын орогносон их эрхэт энэ алтан газар
дэлхийгээс доор 32000 бээрд буй ба тэгээд дөрвөн мянга, дөрвөн мянгаар
таславаас хар шугамт тэргүүтэн бусад долоо буй.
Дахин сэргэх тамын зовлонг санах
Анхдугаарт, Тэр бүхэн ч доор төмөр түлсэнээр их гал бадарсан газар
дэлхий ямагтаас дахин сэргэх там (уапд Ьзоз) нь тэнд орогносон амьтан
нугууд инагш чинагш нэгнээр нэгнийгээ харахуйд анчин бээр гөрөөс
харсанчлан урин хийгээд их хүчтэй омгоор гарт нь гал бадарсан хурц мэс
хувилаад, алахуй хатуу хүчтэй сэтгэл төрж, нэг нь нэгнийгээ хатган, илдээр
огтолсоор хэсэг, хэсэг болгон таслан алсан бээр тэсвэрлэшгүй их зовлонг
амссаны сүүлд огторгуйгаас “Дахин сэргэтүгэй!" хэмээхүй нэгэн дуун гарахад
жич бие нь өмнөх мэт болж, зовлон амсан үйлдэх буй. Насны хэмжээ нь.
Хүмүүний 5 жил нь дөрвөн их махранз (гдуа! сЬеп ЬгЫ)-ын нэгэн хоног, тэр 30
нь нэг сар, тэр 12 нь нэг жил ба тэр 500 нь дөрвөн их махранзын
тэнгэрүүдийн насны хэмжээ болно. Дөрвөн их махранзын тэнгэрийн насны
хэмжээ өөрийн жилээр 500 бөгөөд тэр нь дахин амарлигч тамын нэг өдөр
болно.
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Тэр 30 нь нэг сар, тэр 12 нь нэг жил бөгөөд өөрийн насаар 500 нь
дахин сэргэх тамын насны хэмжээ болно. Дөрвөн махранзын тэнгэрийн нэг
хоног нь хүмүүний насны 50 жил болой. Нэг сар нь хүмүүний насны 1500
жил. нэг жил нь хүмүүний насны 18000 орчим жил болох тул 8 халуун там
дотроос насан хамгийн ахар нь дахин амарлигч тамын амьтан мөн ч тэр
төдийгөөр зовлон амсах хэрэггэй болой. Эдүгээ бид нар нэг мөч төдийхөнд ч
бие амгалан эс болбоос жич эм засал, гүрэм тэргүүтнээ хичээн тэсч үл чадах
болохноон тэр мэтийн зовлонг хаанаас тэсч чадах билээ.
Хар шугамт тамын зовлонг санах
Хоёрдугаарт, хар шугамт там (1Ыд пад) нь түлэхүй газар дэлхий нь
өмнөх мэт тамын сахиулч нар бээр биед нь 4 буюу 8 хар шугам тэргүүтэн
талбиж, мужаан модны үйл хийх мэт шугамын тоо лугаа чацуу 4 талаас нь
хагалан үйлдмүй. Бусад нь байтугай тамын сахиулч харахуй лугаа шугам
тавих төдийгөөр зовлон нь ч өгүүлэхүйеэ бэрх болой. Насны хэмжээ нь
хүмүүний 100 жил нь 33 тэнгэр (зит си г1за дзит 1Иа)-ийн орны тэнгэрийн нэг
өдөр болно. Тэр 30 нь нэг сар, тэр 12 нь нэг жил болсны өөрийн насаар
33000 нь насны хэмжээ болно. Тэр мэт хэмжээг нэгэн өдөрт үйлдсэн 1000
нас нь хар шугамт тамын амьтны насны хэмжээ болно. Биеийн хэмжээ нь
дахин сэргэх тамын амьтнаас хоёр дахин илүү бөгөөд зовлон нь ч тэр орчим
их буй.
Хураан дарахуй тамын зовлонг санах
Гуравдугаарт, хураан дарахуй (Ьзёиз ]о т5 ) там нь тэр тамд орогногч
амьтан нугуудыг анх огторгуйн төмөр суман цахилгаан буух мэт их дуун
лугаа тамын сахиулч нар бээр зүг зүгээс нь элдэв мэсээр үлдэн хөөж, тэр
оронд амьтан бүхнийг хурааж, өмнө нь алин бээр алин амьтны амийг
тасалсан тэдгээр амьтны толгойтой их хоёр уулын завсар хавчин шахан
үйлдсэн бээр биеийн эрхтний үүд бүхнээс их цусан гол бууж, хий нь гаран
наалдсан өлөн гэдэс мэт дээд, доод мах арьс өөр, зуураа наалдна. Үхэтхийн
унахаас дахин сэргэж өмнөх мэтээр шахан үйлдэх тул тэсвэрлэшгүй их
зовлон амсана. Насны хэмжээ нь хүмүүний 200 жил нь Тэмцлээс хагацсан
тэнгэр (ЧЬаЬ Ьга1 ду| 1Ьа) нарын нэг хоног болно. Тэр 30 нь нэг сар, тэр арван
хоёрыг нэг жилд үйлдсэн өөрийн насаар 2000 наслах буй. Тэр ямагт нь
хураан дарахуй тамын нэг хоног болно. Тэр 30 нь нэг сар, тэр 12 нэг жил
бөгөөд өөрийн насаар 2000 наслан суух хэрэгтэй.
Охилон дуудагч тамын зовлонг санах
Дөрөвдүгээрт, охилон дуудагч (пди ’Ьос1) там нь тэнд орогносон амьтан
НУГУУДЬ1Г тамын сахиулч нар бээр зүг бүхнээс нь үлдэн хөөж, маш айж орон
эрэн явахуйд төмөр байшингийн дөрвөн үүд сэхээтэй байхыг үзэж, түүний
дотор зулан орсон бээр хаалга нь ялгал үгүй хаагдаж, зүг бүхнээс нь гал
бадран ассан бээр хамаг бие нь түлэгдэн үйлдмүй. Тус бүрийг төмөр
хумханд хийн, амыг нь хааж, гадна дотноос гал бадруулан түлж зовоон
үйлдэх буй.
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Насны хэмжээ нь хүмүүний 400 жил нь Дүштийн тэнгэр нарын нэгэн
хоногийн хэмжээ болно. Тэр 30 нь нэг сар, тэр 12 нэг жил бөгөөд өөрийн
насаар 4000 наслах буй. Дүштийн тэнгэрийн нас энэ ямагтыг нэгэн өдөр
болгосон 4000 нас наслах буй.
Их охилон дуудагч тамын зовлонг санах
Охилон дуудагч (пди Ъос! сЬеп ро) там бусад нь өмнөх мэт лүгээ адил
төмөр байшин хоёр дараалсны доторх үйл гэтэлгэсэн ч гаднах үйл гэтлэх
бэрх хэмээн их зовоон үйлдмүй. Насны хэмжээ нь хүмүүний 800 жилийг нэг
хоног болгосон өөрийн 8000 жил нь Хувилгаанд баясахуй (’рЬги1 с!да’)-н
тэнгэр нарын насны хэмжээ болно. Тэр ямагтыг нэгэн өдөр болгосон өөрийн
8000 нас хүртэл зовон үйлдэх буй.
Халуун тамын зовлонг санах
Зургадугаарт, халуун там (1зЬа Ьа туа1 Ьа) нь тэнд орогногч амыан
нугуудыг тамын сахиулч нар бээр барьж, гал бадарсан шөрөг модыг бөгсөөр
нь оруулж, толгойгоор нь гарган хатгаж үйлдэх буй. Заримдаа маш гүнзгий их
том зэс тогоонд ширэм буцалгасны дотор хийж буцалгаад мах, арьс нь тус
тусадаа ялзран салж, хэмжээлшгүй зовлон эдэлмүй.
Насны хэмжээ нь хүмүүний жилийн 1600 жил нь Бусдын хувилгаан
үйлдэгчийн тэнгэрийн нэгэн хоног ба тэр 30 нь нэг сар, тэр 12-ыг жилд
үйлдсэн өөрийн нас 16000 нь Бусдын хувилгаан үйлдэгчийн тэнгэрийн нас
бөгөөд тэр ямагтыг нэгэн хоног болгосон өөрийн 16000 нас наслана.
Маш халуун тамын зовлонг санах
Маш халуун там (гаЬ 1и 1зЬа Ьа)-ын бусад нь өмнөх там лугаа адил ба
гал маш их бадарсан гурван үзүүрт төмөр шөрөг модоор бөгс хийгээд баруун
зүүн ташаагаар нэвт хатган, толгой ба баруун зүүг эгэмээр гаргаж, эрхтний
бусад үүд бүхнээс галын дөл бадран гармуй. Заримдаа улайсган түлсэн
төмрийн дээр биеийг дөрвөн талаар сунган татаж, атиран, хумрилдуулан
шатаан үйлдэх болмуй. Заримдаа нэгэн бээрийн хэмжээтэй их том зэс
тогоонд хийж, эдүгээ ус буцалж буй саван дотор буурцаг хийсэн мэт дээр,
доор одуулан буцалгах болмуй. Тамын сахиулч нар бээр элдэв мэсээр
хатгаад гадагш дотогш гарган “Чи юу хүсч байна?" хэмээн асуухуйд “Би маш
зовж буй тул юу ч үл мэдмүй" хэмээнэ, тийм боловч “Өчүүхэн өлсөн, умдаасч
байна" хэмээхэд “Тийм бол чи идтүгэй!" хэмээж, маш их гал бадарсан
мугалцаг төмрийг ам руу нь хийсэн бээр омолзуур тэргүүтэн нь гадна, дотно
хоёроос шатаж, хэмжээлшгүй их зовлон эдлэх хэрэгтэй буй. Насны хэмжээ
нь хагас галав хүртэл орогномуй.
Амал үгүй тамын зовлонг санах
Наймдугаар амал үгүй там (тпаг тес!) нь 10 зүгээс маш халуун гал
дөлийн эрих хуйлран басгасан бээр зулын гол мэт бие бүх талаасаа
түлэгдээд, бие лүгээ ялгал үгүй болон одсон бээр маш гаслан доройтохуй
гасласан дууг амьтанд мэдэгдэх төдийхнөөр доодсын нүдээр бие хийгээд гал
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тус бүрийг харах арга үгүй. Заримдаа гал бадарсан төмөр уул руу авируулан,
заримдаа амнаас нь хэлийг гаргаж төмөр газар дэлхийд дэлгээд тариа тарих
тэргүүтэн завсар үгүй цаг насад зовох ямагтаар доройтон үйлдэх буй. Насны
хэмжээ нь нэгэн завсрын галав буй. Нэг завсрын галавт нь насны тоо
хэмжээлшгүйг чадаж, зэргэмжээр хасагдаад, эцэст нь арван насны хооронд
агуулагдах мөний тул өнө удаан болох буй.
Хутагт Лүдүв бээр:
“Амгалан бүхний дотор тачаал дуусаад
Амгаланг бие бээр эдлэх ямарчлан
Алин түүнчлэн зовлон бүхний дотроос
Амалгүй тамын зовлон маш үл дуусах”
хэмээн зарлигласан мэт ер нь тамын амьтан бүхэн хийгээд нэн
ялангуяа хойд насандаа амал үгүй тамд үл унахуй нэгнийг одооноос хийх
хэрэгтэй. Бусад зовлонг бодитой амсах байтугай амал үгүй там хэмээхийг
дууны төдийг санахуй оюун нэгнийг сайтар орхивоос, хэрэггүй хуурмаг болж,
амгалан хаанаас ирэх, эдүгээ өөрт хойдын амгалан, зовлон алиныг хүссэн ч
сонголт буй энэ үед эндүүрэггүй сонгох ёсон нэгнийг энэ увдисын дээрээс
мэдэх хэрэгтэй.
(2Ь2а1Ь2а2) Хүйтэн тамын зовлонг санах нь
Хоёрдугаарт, хүйтэн тамын зовлонг санах нь хэрвээ 8 халуун тамд эс
төрсөн ч 8 хүйтэн тамд төрөх нь түүнээ анх нь
Цөврүүт тамын зовлонг санах
Цөврүүт там (сИи Ьиг сап) нь бидний оршихуй энэ газраас 32000
бээрийн доор дахин сэргэхийн умар зүгт оршимуй. Бусад хүйтэн 7 там нь ч
хоёр, хоёр бээрээр тасалбарлаваас хар шугамт тэргүүтэн бусад 7 халуун
там тус тусын умар зүгт буй. Тэр бүхэн нь ч доор бүхнээ мөсөн голын дээр
хүйтэн цасан шуурга шуурч, зүг бүхнээ маш их олон цаст уулсын эрихсийг
тойрон, хүйтэн нь маш их ба хутганы үзүүрээр хатгах мэт хүйтэн салхи зүг
бүхнээс биеийг үлээсэн бээр их даарч, биенд бүдүүн усан цөврүү урган
зовоомуй.
Цөврүү нэвчирсэн тамын зовлонг санах
Цөврүү нэвчирсэн там (сЬи Ьиг гс!о1) бээр ч (өмнөхөөс) их хүйтэн болж,
усны цөврүү нь том, томоор нэвчин хагарьюу.
“Тий! Тий!” хэмээх тамын зовлонг санах
“Тий! Тий! хэмээх там (а сЬи гег ра) Хүйтэн маш ихийн тулд бусад
үйлдэх арга үл олсон ч амнаас “Тий! Тий! Хуу хаа!” хэмээх дуу гарах тул
'Тий! Тий!” хэмээн нэрлэжээ.
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“Халаг хуухай!” хэмээх тамын зовлонг санах
“Халаг хуухай!” хэмээх там (куе Ниб гег ра) өмнөөс ч зовлонгоор их
энэлсэн бээр дуу нь их сулран одож, тагнайн мухраас “Халаг хуухай!” хэмээх
төдий дуу гардаг тул тийнхүү “Халаг хуухай!" хэмээн нэрийдэв.
Шүд зуурах тамын зовлонг санах
Шүд зуурах там (зо ’Ш ат ра). Тэр ч хаагдаад дээд, доод шүд өөр
зуураа харшин дуугарч, шүд зуурах болно.
Удвал мэт хагарах тамын зовлонг санах
Удвал мэт хагарах там (и1ра1 Иаг даз ра). Эдүгээ их даарч арьсны өнгө
ч хөхрөөд удбал цэцэг хуваагдсан мэт хагарах буй.
Лянхуа мэт хагарах тамын зовлонг санах
Лянхуа мэт хагарах там (рабта 11аг даз ра сЛе). Түүнээс ч их даараад
мах нь их улайн лянхуа цэцэг хуваагдсан мэт найм ба арван зургаа салан
хагарах буй.
Лянхуа мэт их хагарах тамын зовлонг санах
Лянхуа мэт их хагарах там (рабта 11аг даз ра с!пе). Хүйтнээр үлэмж их
гэмтэж, их лянхуа цэцэг мэт зуу, мянга тэргүүтэн хагарснаар нэр ч тийн
алдаршив. Насны хэмжээ нь “Авидарма"-аас: “Арилгасан гүнжид дотроос 100
жил болоход нэгэн гүнжид сугарч гарсаар барагдах мэт цөврүүтийн насны
хэмжээ болой. Бусдын насны хэмжээ нь хориор үржигдэх болой.” хэмээн
зарлигласан мэт Магада орны 80 суулга ачмаг гүнжидийг арилгаад, тэр
гүнжидээр дүүргэсэн саван дотроос зуун жил болоод гүнжидийн нэг бүдүүн
ширхэг гаргаж, тэр мэтийн ёсоор эцэст нь гүнжид бүхэн хэзээ дуусахад
цөврүүтийн насны хэмжээ дуусмуй. Доод (там) нугууд нь өмнө, өмнөөсөө
хорь, хориор үржсэнээр насан уртдан хэмжээлшгүй зовох болой.
(2Ь2а1Ь2аЗ) Ойр орчмын тамын зовлонг санах
Гуравдугаарт, ойр орчины там (пуе ’кЬог) нь найман халуун там тус
бүрийн гадуур төмөр хашаагаар хүрээлэгдэн, тэр хүрээний 4 тал бүрд
нэжгээд, нэжгээд үүд буй ба үүд болгонд үлэмж зовлонтой ойр орчины
дөрвөн там буй. Анханд нь мөр далд ором халуун нурамт гуу (т е ти г ду!
’оЬз) буй. Амьтан нугууд орныг хайн одсоор тэнд хөлөө талбисан төдийхнөөр
мах, арьс бүхэн нь эвдрэнэ. Жич дээш гарах төдийд дахин төрмүй. Түүний
жигүүрт бузар шавар балчиг (го туодз ку| ’с!ат) гарьдас мэт маш өмхий
муухай үнэртэн түүнд тэдгээр амьтны бие живж, хурц хошуут хорхой хэмээгч
бээр мах, ясыг нь цоолон идэн үйлдэх буй.
Жигүүрийн төмөр хошуут бээр нүдийг нь ухан үйлдэх ба түүн лүгээ
жигүүр шадраа хутга дэлгэсэн зам (зри дпз Ы атз ра’| 1ат) хэмээх нэрт элдэв
хурц мэс ямагтаар огоот дүүрсэн зам буй. Амьтан орныг эрэн тэнд одоход
хөлөө тавьсан төдийхнөөр өмнө мэт мах, арьс нугууд тус тус хагацаж, айн
үйлдэхүй ба бас өмнө мэт төрөн зовмуй. Түүн лүгээ жигүүр шадраа илдэн
навчит ой (га! дп !о т а ’| падз) хэмээх хөх илдэн навчит галбарваасан мод
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буй. Амыан орныг бэдрэн тэнд одохуйд бие нь ядарч тэр модны доор чилээг
сэргээх үед дээрээс нь илдэн навч нугууд унаж, биеийг хэсэглэн хуваах буй.
Жич их аймшигтай хүрэн халтар нохой ирж, араас нь зулгаан идэх буй. Түүн
лугээ жигүүр шадраа төмөр өргөст ой (1садз ку| зЫпд зИа1 т а \\) хэмээх хурц
зүү мэт нэгэн буй бөгөөд тэр модны шадар ойр очиход, оройгоос нь өмнийн
зүрхний хайрт нөхрийн дуу гарч, "Би энд байна! Чи нааш ир! Би жаргаж
байна!" хэмээх их баясгалантай дуун гарч, дээш авирваас илдэн ирт мөчрүүд
хамар, амыг нь эсгэн мах, арьсыг нь хуулмуй.
Жич маш их зовлон эдлэж, оройд нь гарахад ёроолоос өмнөх мэтээр
дуудмуй. Тэгээд мэсийн хорлол болон огтлох, исгэх нь тус тус тоолшгүй
болой. Түүнтэй жигүүр шадраа их оломгүй далай (\Ьа\ сМеп сИиЬ о гаЬ тес!)
хэмээх их гүнзгий аугаа их усан буй. Тамын сахиулч нар бээр зүг бүрээс нь
үпдэн хөөж, “Тэнд ортугай!” хмээх тэргүүтнээр хэмжээлшгүй олон зовлонг
үүтгэх мөний тул түүнийг би бээр яахин тэсэх билээ.
(2Ь2а1Ь2а4) Дөрөвдүгээрт, Бүлэг оорцгийн тамын зовлонг санах
Бүлэг оорцгийн там (пуе 1зЬе туа1 ра) нь халуун ба хүйтэн тамын эргэн
тойрноо буй далайн хөвөө хийгээд гаслангийн эл цэл цөл тэргүүтэн тэнгэр,
хүмүүний орон нугуудад ч буй. Зовлон нь жич бас таслах, хэрчих тэргүүтэн
зүйл язгуур магадлал үгүй зүйрлэн хэлж баршгүй элдэв зовлон ирмүй.
Эдүгээ бид нарын явдлын орон болсон үүдгүй өтөт байшин (Ъи зЫпд кЬапд
здо те ё ) хэмээх хийгээд жич бас галт хорхой (зпп Ьи т е кЬуег) хэмээх
тэргүүтэн ч бүлэг оорцгийн язгуур болно. Элдэв их бага зовлон хийгээд ойр
орчим хийгээд бүлэг оорцгийн там хоёуланд насны хэмжээ нь урт, охор янз
бүр буй. Тэр мэт дээр номлосон тамын дөрвөн орон алинд төрсөн ч их хатуу
хүчтэй элдэв зовлонгоор өнө удаан нэрмэгдэж, тэсэхийн аргагүй болох ба
тэр ч "Садны захидал" -аас:
“Үйл хилэнцтэн амьсгал гарахуй хаагдахын төдийхөн нэгнээ
Үргэлжлэх цагт үйлт тамын зовлон хэмжээлшгүй хэмээн
Үлгэрлэшгүй муу сонсголыг аван үл айгч хүмүүн
Үнэхээр номын ёсноо хөшүүн нь очирын чанарт"
хэмээн зарлигласан мэт тэдгээр там нь бид нарын хооронд амьсгал
авах, гаргахын төдийхөн хугацаанд бус мөний тул хэмжээлшгүй зовон тэр
мэт нэгэн сураг сонсож, түүнээс гэтлэхүй дээд арга номын анхааран авлагыг
эс аван, энэ нас ямагтад тачааваас бидэнд зүрхэн шим үгүй ба эсбөгөөс
байваас эл очир алмаас мэт алин бээр ч үл мятарсан нэгэн мэтийн тулд
тэдгээр зовлонг санаж, сэтгэлдээ ил тод айхуй их уйсалт үзэгдэл нэгэн
хэрэгтэй.
Санах ёс нь ч өөрөөс үндэс тусгаар бусад амьтан тэр мэт тамд төрж,
энэ хийгээд энэ мэтийн зовлонтой буй” хэмээн сэтгэхүй мэт үл болбоос
өөрөө тэр мэтийн тамын орны их гал бадарсан улайссан газар дэлхий нэгний
дээр бодитой төрж, өөрийг нь алин сүйтгэн, айлгасан амьтны нигууртай их
аймшигтай Эрлэг номун хаан бээр гал бадарсан элдэв мэс барин, таслан,
хэрчихүй тэргүүтнийг санаж, анхаарал гаргах хэрэгтэй. Тэр мэт санах цагт
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жил хийгээд сард дулдуйдал үгүй санасан төдийхнөөр зүрх сэтгэлээсээ айж,
энэ мэтийн увдисыг анхааран авахыг төвлөрүүлэн үйлдэхээс бус ном бусын
оюуныг ганцхан агшин ч үл төрүүлэх мөн буй.
Урьд Агваанжамба (пдад бЬапд Ьуатз ра) хийгээд Лондол их эрдэнэ
(к1опд Ьгс1о1 пп росЬе) ч халуун тамын зовлонг бясалган зохиохын үест зуны
маш халуун наран шарах үест лагшин биедээ маш дулаан олон хувцас
давхарлан асаагаад, халуун наран нэгнээ бясалган зохиожухуй. Заримдаа
биедээ зулын гал тэргүүтнийг хатгаж, өчүүхэн чилээ гарахад тэр ямагтаар
үлгэрлэж, “Эдүгээ энэ мэт жижигхэн зулын гал төдийхнөөр хүрэлцсэн
зовлонг ч тэсэхүйд бэрх болох тул тамын зовлонг хаанаас тэсэх” хэмээн
сэтгэн бясалган зохиосон бээр дээд таалалд нь самди маш их буусан буй.
Түүнчлэн өвлийн маш хүйтэн цагт лагшин биедээ нөмрөхүй төдийхөн
навс312 төдийхнөөс бусад алин ч үгүй бээр хүйтнийг маш их бясалган
зохиожээ. Газар дэлхийд оршигч махасадва тэд нар ч энэ мэт бясалган
зохиосон болохноон анхны үйл үйлдээч эгэл бэртэгчин бид нар түүнээс илүү
бясалгаж, сэтгэлдээ амтшил гаргах хэрэгтэй буй. Ёсыг тэр мэт бясалгаж,
сэтгэлдээ амтшил нэгэн төрөхөд биедээ ч өвлийн хүйтэнд халуун тамын
зовлонг санахын цагт биед гал бадрах мэт дулаан гарах ба зуны маш халуун
цагт хүйтэн тамын зовлонг бясалгасан цагт биед их хүйтэн төрж, дааран ам
хавших нэгэн гарваас өчүүхэн аньсанд одсоны шинж мөний тул энэ мэт
гадна, дотны шинж илт үл гарахын хооронд их хичээлээр бясалгах хэрэгтэй.
Тэр мэт бясалгаснаар эндүүрэггүй нэгэн шинж гарсан ч үүнээс номлосон
өчүүхэн төрөлхтөн хийгээд нийтийн мөрийн онол эцэст үл хүрэхийн хооронд
үргэлж магадтайяа бясалгах хэрэгтэй.
Тэр ч Хутагт Лүдүв бээр:
“Аймшигт тамын зураг харахуй, сонсохуй хийгээд
Ахин дуртган, уншсан, дүрсийг нь үйлдсэн нүгүүд ч
Айдас жийргэмшиг төрөн, түүнийг эс тэсэх атал
Айхавтар боловсролыг амсан зовогчдыг ч өгүүлэх юун!”
хэмээн зарлигласан мэт бид номонд дуршихуй доордын эрхээр амал
үгүй тэргүүтэн тамын тухай яриаг дахин дахин сонссон ч сэтгэлдээ айхуй
үзэгдэл эс төрсөн бээр үзэхүй хийгээд сонсохуйг тооцохгүй Бодитой өөрт
гарсан ёсоор нягтлан санаж, хойд насандаа тэдгээр муу оронд үл төрөхийн
нэгэн аргад эдүгээгээс шамдах хэрэггэй. Хэрвээ тэдгээрт төрөх болбоос
“Садны захидал” -аас:
“Үүнээ нэгэн өдөр жадаар гурван зуунтаа сүлбүүлж
Үнэхээр хэцүү зовлон амссан алин түүнийг нь
Жийргэмшигт тамын зовлонгуудын хамгийн өчүүхэн зовлон лугаа
Жишиж ч үл болно, хувьд ч үл хүрэх амуй"
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ энэ ертөнцийн зовлон хэдий чинээн
буйг нэгэн зүгт бөөгнүүлснээс тамын өчүүхэн зовлон хүнд ээ.
312 Тө: па Ьга’. Навс нь дээлийн хүндэтгэл
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Тэр ч Лүдүв бээр:
“Тэр мэт маш тэсэшгүй зовлонг
Тэр бум зуунтаа амсах болсон ч
Ямар мэт нүгэл үл барагдах хооронд
Яасан ч амь лугаа үл хагацюу”
хэмээн зарлигласан мэт зовлон ямар мэт нэгэн гарсан ч өөрийн
санасан үйлийн үр үл барагдахын хооронд идээ, ундаа, нөхөр тэргүүтэн аль
нь ч үгүй гагцаар зовлонг амсахаас бус бусдад хуваарилах үгүй болой.
“Гэнэхэн бярман чи бээр буян судлаач, тэнгэр хийгээд
Гийчин ба эцэг, эх болон түшмэлүүд хийгээд
Орчлонгийн элдэв үйлсийн тухайд хилэнц бүү үйлд!
Огт тэдэнд хуваарилагдахгүй, тамын боловсрол чамд ирэхэд!”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой.
Тэр ч “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Даржигнан чичрэн нүдээ бүлтэлзүүлэн ширтэж
Дөрвөн зүгт аврал нугуудыг эрэн үйлдээд
Дөрвөн зүгт аврал үгүйг харахын цагт
Дөвдрөгнөж дотор нь харанхуйлан гасламуй.
Тэр орноо аврал хаана ч үгүй болох
Тэр хэцүү цагт би юу хийх юм бэ?!
Апин тиймийн тулд амьтны итгэл Ялгуусан
Амьтныг аврахын их хэрэгт хичээгч
Аюулыг бүхнийг арилгагч ауга хүчит түүнээ
Анхаарч энэ цагаас авралыг одуулсугай!”
хэмээн зарлигласан мэт тамд очин зовлонгоос айж, түүнээс аврахуйг
зүг бүхнээ аврахуй авралыг бэдэрсэн ч үл олсон бээр эдүгээ сэтгэл ихээс их
харанхуйлж, бусад зовлонд ч хөтлөгдөн үйлдэх амуй. Тэдгээр зовлон
төрөхийн шалтгаан нөхцөл нь гурван үүд313-ний гэмт явдал нүгэл ямагт
мөний тул ловон Лүдүв бээр:
“Арван нүглийн үр эдгээрийн хөрөнгө нь
Алин бие, хэл, сэтгэлийн гэмт явдал болохын тулд
Анхаарч чи бээр тоосны төдийхөн нүглийг ч
Ахин үл хийхийн тулд идээр хичээн зохио!"
хэмээн зарлигласан мэт тамын тэдгээр зовлонг эс хүсвээс тэдний
төрөх учир шалтгаанаас болохуй арван хар нүглийг амь лугаа золин сахих
нэгнээ хичээн үйлдтүгэй! Тийм болбоос дахин сэргэгч нь эндээс 32000
бээрийн цаана буй. Түүнээс 4000, 4000-аар алслагдснаа бусад 7 халуун там
буй. Цөврүүт там ч эндээс 32000 бээрээр алслагдсанаа дахин амарлигчийн
умар зүгт түмэн бээр нөгчихүйд буй.
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Бусад 7 хүйтэн там ч 2000, 2000 бээрээр алслагдахуйд халуун там тус
тусын умар зүгийн өмнө талд түмэн бээр нөгчихүйд буй тул бусад 7 халуун
тамаас 4000 бээр хийгээд бусад 7 хүйтэн тамаас 2000 бээрээс бус үгүй буй
тэр ямар мэт бэ хэмээвээс, тэр ч буй бөгөөд хүйтэн там бүхнээ бэлээс оргил
хүртлээ 2000 бээрийн зайтай маш том цаст уул буй тул дээд орны доороос
доод орны цаст уулын оргил хүртэл хоёр мянган бээр буй. Бэл хүртэл 4000
бээр буй тул цаст уулын оргилоос тоолоод 2000 хэмээн зарлигласан мөн
болой. Бас халуун там мэт дөрвөн мянган, дөрвөн мянгаар буй нь ч харшлал
үгүй.
(2Ь2а1Ь2Ь) Бирдийн зовлонг санах нь
Хоёрдугаарт бирдийн зовлонг санах нь: Хэрвээ тамд үл төрсөн ч
бирдэд төрөх нь түүнээ гадны түйтгэртэн (рЬуП здпЬ ра сап) хийгээд дотны
түйтгэртэн (папд д| здпЬ ра сап); идээ, ундаа олохуйн түйтгэртэн (газ зкот
пу1с! 1а здпЬ ра сап) 3 болой.
Гадны түйтгэртэн
“Садны захидал” -аас:
“Сэрэн дэгжихүй цагт бирд нүгүүдэд
Саран халуун, өвөл наран хүйтэн
Өтгөн галбараанз модон үргүй харагдаж
Үзсэн даруйд нуур, цөөрөм хатъюу!”
хэмээн зарлигласан мэт идээ, ундаа тэргүүтнээр энэлээд, тэднийг эрэн
олохоор одоход үл олдох ба хэрвээ өнө холоос нүдэнд харагдахуйд
баяссаар дэргэд нь гүйн очвоос дэргэд нь хүрэнгүүт илд барьсан төрөлхтөн
сахих бөгөөд жич ус ч үхээр цус тэргүүтэнд харагдах буюу эсбөгөөс усыг
дурдсан төдийхнөөр дур нь булгин, 100 жил ч идээ, ундаа огт үгүй тул зовон
үйлдэх болой.
Дотны түйтгэртэн
Сайн идээ эрсэн ч ам нь зүүний сүвэгч мэт ба хоолой нь адууны хялгас
мэт тул идээ хоолойгоор үл давмуй. Бас толгой нь уул мэт том ба ходоод нь
их орон шилтгээн мэт ба үе гишүүн нь хиаг өвс мэт нарийхан тул биеэ үл
даамуй. Хоол, ундаа хоолойгоор өчүүхэн төдий давсан ч ходоод нь их тул
аманд ч үгүй хамарт ч үгүй болсон бээр ходоод нь үл дүүрэх тэргүүтнээр
зовох болой.
Идээ, ундаа олохуйд түйтгэртэн
Идээ, ундаа олохуйд түйтгэртэн нь идээ, ундаа олдсон ч тэр даруйд
гал дээр шар тос залсан мэт гал их бадарч эрхтний үүд бүхнээс галын эрихс
басгасан бээр маш их зовон үйлдэх буй. “Тэдгээрийн орон нь Хааны
нийслэл -ийн доор 500 бээрийн газар буй” хэмээн зарлигласан буй. Винай,3
4
1
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Судрын аймаг, Авидарма тэргүүтэнд там, бирдийн орны хэмжээг
зарлигласан нь тэр мэт тэдний хэмжээнд баясагч номхотгогдохууныг эзлэн
барьсны тулд болой. Бас хилэнцтэн нүгүүд үхээд очих орон ямагтаа өөрөө
бүтээх мөн болой.
Шивалха бээр:
“Төмөр түлсэн газар дэлхийг хэн бээр үүтгэсэн
Түрхрэн дүрэлзэгч галын их чуулган алинаас болсон
Хянан шинжилж, магадлаваас тэдгээр бүхэн нь
Хилэнцэт сэтгэл мөн хэмээн Чадагч зарлигласан”
хэмээн номлосон мэт үйл хураагчийн өөрийн хилэнцэт сэтгэл ямагт
тамын эрлэг номун хаан, мэс хийгээд төмөр түлсэн газар дэлхий тэргүүтний
төрх байдлаар ургах мөн бөгөөд өөр хэн бээр бүтэх буй. Бирдийн насны
хэмжээ нь хүмүүний нэг сарыг нэг өдөр болгосон өөрийн 50 нас наслана.
Тэр ч “Садны захидал”-аас:
“Саад тотгор үгүй зовлонг шүтэхүй болохуй
Саар муу явдлын үйлийн цалам бээр
Сайтар хүлэгдсэн биетэн заримын нас
Сааралтгүй таван мянга, түмд ч үл үхмүй” хэмээн зарлигласан мэт
"Таван зуугаас ч өнө буй” хэмээн зарлиглав. Алин мэт боловч олон 100 жил
болтол бодитой идээ, ундаа олох нь байтугай ус тэргүүтэн идээ, ундааны
нэрийг ч үл сонссон бээр маш их зовон үйлдэх болой. Зарим нэгэн
өлсгөлөнгөөр маш энэлээд, өөрийн махаа таслан идэх ба энхрийлэгч хөвгүүн
тэргүүтнээ ч энэрэн нигүүлсэхүйн завсраас нөгчиж, идэх хийгээд зарим нэгэн
инагш чинагш бие, биеийг оглон маажсан үхээр тэргүүтнийг идэж, уун үйлдэх
хийгээд ядахдаа бид нар бээр цувралыг үргэлж огоорч, цаашид ч үл олдох
нь их олон буй.
Эдүгээ бид нар өмнийн сайн буяны хүчээр өдөр бүр сайн идээ, ундааг
эдлэн, хүслээр хэрэглэн буй энэ үест тэдгээрийг өмнийн буяны үрээс гарсан
хэмээн мэдэж үйлдээд, тэдгээрт төрөхийн шалтгаан болсон найдангуйг
тэвчиж, бие, эдэлбэрийг буяны үндэст талбих тэргүүтэн эдгээр увдисаас
номлосон тасралтгүй өглөгийн анхааран авлагад шамдаж үйлдэх болой.
(2Ь2а1Ь2с) Адгуусны зовлонг санах
Гуравдугаарт адгуусны зовлонг санах нь далайд оршихуй хийгээд
тархай бутархай орших хоёр буй.
Далайд оршихуй нь
Анхдугаарт,Далай дотор хийгээд Сүмбэр уулын дотоод зав тэргүүтэнд
буй нугууд буй.
Тархай бутархай оршихуй нь
Хоёрдугаарт, тархай бутархай оршихуй нь тэнгэр хийгээд хүмүүний
дотор ч буй адгуус нугууд мөн. Тэр ч ихүүд бээр бага нугуудаа бүхлээр
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залгих хийгээд бага олон бээр өлсөж, томынхоо гэдэс тэргүүтнийг цоолох ба
харанхуй нүхэнд хайрга дайрга мэт бие биеийгээ шахах, идээ болгох
тэргүүтэн хийгээд бас бус үсээ хяргуулах, ачаа ачуулах, бэрээгээр
гөвшүүлэх, цусаа хануулах, хамраа нүхлүүлэх, алуулах ёс ч адил үгүй
элдвийн үүднээс алуулах тэргүүтэн зовлон даяар буй бөлгөө.
Насны хэмжээ нь өнө урт нь галав ба ахар нь нэг хоногоос илүү ул
орших олон буй тул бүгдийг нэгнээ үл магадламуй. Авч, огоорохын оронд
сэтгэл үгүй өлөг мэт маш мунхаг мөний тул алин бээр нэрмэгдэхийн тэр
зовлонд шахагдан амсахын тэр үйлээс гэтлэхийн арга тэргүүтнийг ч нотоос
үл мэдэхүй бээр бодисадва нугууд ч адгуусны язгуурт их төрөхийг үл таалан,
адгуусны бие авахуй төдий хийгээд амьтны ёсоос нааш үд үгүй их мунхрахуй
мөн буй. Түүнд таалж "Судрын аймаг арван газар (тё о зс1е за Ьси ра)"
тэргүүтэн хийгээд "Мөрийн зэрэг"-д ч тамын дараа бирдэд үл хөтлөгдөн,
адгууст хөтлөгдөн зохиох болой.
Ер адгуус хийгээд бирд хоёрын дотроос бирдэд даруйд зовлон их,
адгуусанд бага болохоор горим ч тэр мэт зохиосон буй тул адил үгүй хоёр
тааллын ёс гарсан буй. Бирдийн зовлон их, билиг их болохоор номонд орох
нь олон ба аврал одуулахын санваар авч, тэргэл, битүүн, найман гуравтамь
таслах тэргүүтэн хилэнцийг цээрлэн буй бээр түүний хүчээр эдүгээ зовлон
амарлихуй хийгээд ирээдүйн зовлон үл гарахын арганд мэргэн буй. Адгуус
нугууд бирдтэй харьцуулбаас зовлон өчүүхэн төдий мэт гоомой үзэгдэлтэй ч
эдүгээ зовлон амарлин, хойд насны зовлонг амарлиулахуй аргын билиг
өчүүхэн мөний тул эцэстээ адгуусан гутах нь их хүчтэй болно.
Тэр мэт гурван муу заяаны дотроос тамын зовлон их ба түүнээс
гэтлэхийг хүссэн оюун ч өчүүхэн төдий төрөх хялбар мөний тул анхдугаарт
үзүүлсэн буй. Түүнээс бирдийн зовлон өчүүхэн ба түүнээс гэтлэхийг хүссэн
оюун төрөх өчүүхэн бэрх мөний тул түүний дараа бирдийг үзүүлвэй. Түүнээс
адгуусны зовлон өчүүхнээр үл барам гэтлэхийг хүссэн оюун төрөх нь их бэрх
мөний тул гуравдугаарт үзүүлвэй. Тэр гурвыг дараалал мэт бясалгах
хэрэгтэйн магадлал үгүй.
Үлгэрлэвээс, там мэтийн зовлонгоос их айж, түүнээс гэтлэхүй засвар
үгүй нэгэн оюун магадтай төрсөн ч түүний дараа бирд хийгээд түүний дараа
адгуусны зовлонгоос үнэн зүрхнээсээ айгаад, түүнээс гэтлэхийг хүссэн оюун
төрөх өчүүхэн бэрх тул тэдгээрт горимийг өмнөх мэт магадтай бясалгах
хэрэгтэй. Тамын зовлонг санаж, түүгээр айхуй засвар үгүй оюун нэгэн
төрөхүй лүгээ чацуу бирд хийгээд адгуусны зовлон ч тэр хийгээд тэр мэт
нэгэн төрвөөс түүний дараа тэр хоёрын зовлонг магад бясалгах хэрэгтэй бус.
Түүнчлэн халуун тамаас хүйтэн тамын зовлон өчүүхэн бээр хүйтэн
тамын зовлонгоос гэтлэхийг хүссэн засвар үгүй оюун нэгэн төрж, халуун там
түүнээс бээр төрөхүй бээр өнцөгт нь магад бясалгах хэрэггүй. Тийм боловч
зовлонгийн зүйл нэг бус мөний тул нэрмэгдэхүй ёсыг санаваас буяны учралд
хонжлого ихтэй.
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Ойр орчим хийгээд бүлэг оорцог хоёр тамд ч тэр лүгээ адил. 8 халуун
тамын дотроос амал үгүй тамын зовлонгоос гэтлэхийг хүссэн засвар үгүй нэг
оюун төрсөн ч амал үгүй там лугаа харьцуулбаас маш халуун тамаас нааших
зовлон нь их бага мөний тул тэр мэтэд төрөхийн магадпал үгүй. 8 халуун
тамын дотроос дахин сэлбэрэхүйн зовлон хамгийн өчүүхэн мөний тул
туүнээс гэтлэхийг хүссэн нэгэн төрвөөс хар шугамтаас цааших тамын зовлон
их мөний тул тэднээс гэтлэхийг хүссэн оюун төрөхийг зохистойгоор бүтээх
мөн. Халуун там тус тусын зовлонг амсах ёсон адил үгүй болохоор эдүгээ
эрхэм зарлигуудад зэргэмжээр бясалгах хэрэгтэй мэт зарлигласан ч бид нар
ургэлж бясалгахын цагт алинаа айх үзэгдэл их нэгнийг бясалгаж, түүнд
амтшил сайтар гарваас тус тусаас гэтлэхийг тачаан бясалгаж үл үйлдэн,
хойд насанд амгалангийн арга аврал одуулахуй хийгээд үйлийн үр
тэргүүтний зоригдохууны аймгийг бясалгахуйд орох хэрэгтэй.
Дахин сэргэсэн тамаас амал үгүй тамын хооронд урьд урьдахаасаа
хойдох хойдох нь зовлон хүчтэй хатуу ба өнө удах мөний тул урдахаас
хойдох, хойдохын гэтлэхийг хүссэн оюун ч их хүчтэй нэгэн хэрэгтэй мөний
тул анхааран амтшилд хонжпого гарахуй ба сэтгэлийн самбааг судлахын тул
хааяа гарах ёсон, няцах ёсыг алин зохистойд эцэслүүлэхэд шунан бясалган
үилд! Жич бид оюун доорд зарим нэгэнд тэр мэт тамын зовлонгийн сургийг
сонссон ба дүрсэнд үйлдсэнийг харсан нугуудыг даган жишиж, бясалгасан ч
энэ насанд тэр мэтийн
Бодитой зовлонг эс үзсэн бээр анхаарал амтшил төрөх бэрх болбоос
өмнө нь энэ насанд өөрийн бодитой үзсэн хүдэр хийгээд тугал мэтийг хаан
мэт их хүчтэн нэгэн бээр их хүчтэй улбалзсан нэгэн улаан галд өөрийн
эрхгүй оруулсан хэмээн бодон бясалгаваас биед халуунаар энэлэхүй
анхаарал түргэн төрмүй.
Тэгээд тэр ёсыг зохилдохуй үлгэрт барьж, халуун тамын зовлонг
санаваас онол төрөх нь хялбар болно. Хэрвээ тэр бээр ч үл төрвөөс дээр
номлосон мэт хүжийн гал хийгээд зоргодосны гал мэтийг биеийн арьсны
алин нимгэн нэгэн газар бодитой хатгаваас даруйд түлэгдэж, зовлон төрөх
мөний тул түүний дараа халуун тамын зовлонг санахад их аньстай болон
одож, анхаарал амтшил дээш арвидах болно. Түүгээр 8 хүйтэн тамыг жишин
үзэх болой. Тэр ч эдүгээ энэ насны зовлонтой үзэгдлийг бясалгах шалтгаан
буй. Эдүгээ өнөө, маргаашийн өдөр мэт зовлонгоор нэрмэгдэх ёс адил ч
үзэгдлийг бясалгасны эрхээр өнөөдрөөс маргаашийн зовлон өчүүхэн болон
одох буй. Зовлонгоор тэр мэт нэрмэгдсэн ч өөр хийгээд бусдад даатгасан
бээр ч гэтлэхийн арга алиныг ч бүтээх буй. Эдүгээ биеийн махыг хэсэглэн
тасчиж, цусыг ханах тэргүүтний цагт ч алин тасласан биенд өвчний эвэршээл
гарахаас бус тасласан мах хийгээд ханасан цус тэргүүтэнд эвэршээл үл
ирмүй. Тамд тасласан махны хэсэг бүр хийгээд цусны дусал бүрд ч бие
живэхүй мэтийн хэмжээлшгүй зовлон болохыг хэлж үл барам буй.
Тэр ч “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Агшин төдийхнөө үйлдсэн хилэнцээр ч
Аюуш тамд галавт орших хэрэгтэй бол
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Алин төрвөл үгүй орчлонд хураасан хилэнцээр
Амгалан заяанд үл одохыг хэлэх юун!"
хэмээн зарлигласан мэт ганцхан агшинд хураасан хилэнц бээр галвын
турш амал үгүй тамд төрж, үлэхүй бэрх тэр мэт зовлонг амсах хэрэггэй
болбоос бид нар төрвөл үгүйгээс эдүгээ хүртэл тасралтгүй хураасан
хэмжээлшгүй хилэнц буй тул энэ оройноос эхлээд энэ мэт увдисыг анхааран
авлагын голд үйлдэж, энэ насны сүүлд үхэхэд ч гэмшил үгүй ариун ном
нэгнийг үйлдэх шалтгаан эс гарваас эдүгээ энэ ахуй ёсоор хойд наснаа
гурван муу заяаны дотроос тамд төрөхөөс өөр нь зохисгүй болой. Учир
шалтгаан юуны тул хэмээвээс их ловон Пагбалха бээр:
“Олонх эгэл төрөлхтөн хүмүүс нь
Огоот дээдийн ном бус зүгийг баримуй.
Учир үүгээр ангид төрөлхт бэртэгчингүүд
Олонх нь магадтайяа муу заяанаа одмуй”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой. Учир шалтгаан тиймийн
тулд
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Нүглээс зовлон бүхэн гармуй
Нөхцөл үүнээс яахин гэтлэе хэмээн
Цаг үес бүхнээ би бээр
Чандалж энэ ямагтыг санах зохистой!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ цаг бүхнээ ер нь гурван муу заяа
хийгээд нэн ялангуяа амал үгүй там тэргүүтний зовлонг сайтар санаж, айн
түгшихүй нэгэн хэрэгтэй. Тэдгээрт төрөх шалтгаан нүглийг амины тухайд ч үл
үйлдэхүй хийгээд буяны үйлд болилон мэдэхүйд ханал үгүйгээр цагийг
нөпнөөх нэгэн ирэх болбоос муу заяанд төрөхийн үүдийг хаахуй арганд
доороос номлосон буян, нүглийн авч, огоорохуйгаас бусад үгүй мөний тул ч
“Төрлийн үес”-ээс:
“Ертөнцтөний огоот ариун үзэл
Ер нь хэнд байх болбоос
Алин тэр нь энэ хийгээд бусдыг
Аймшигт муу заяанд үл оруулмуй”
хэмээн судар, дандар, эрхэм зарлигуудаас аугаа их зарлигласан
нугуудыг мэдэж, гурван муу заяаны гэм эрүүг бясалгахуйд төрөлхтний ид
чадал юу буйгаар шамдаж үйлдтүгэй!
Дээр номлосон тэдгээрийг хялбар хураангуйлахуй нэгнийг үйлдэх
болбоос оройд лам бурхныг бясалгахын агаараас би бээр эдүгээ дээр үгүй
орны амьтан бүхний тусын тулд дээр үгүй сайн ном “Бодь мөрийн зэрэг”-ийн
үүднээс дээр үгүй ариун үр огоот туулсан бурхны хутгийг амар хялбар
бүтээхүй дээр үгүй шүтээн чөлөө учрал бүрдсэн хүмүүний тийн ариун бие
нэгнийг олсон ч урьд өөр ямагт бээр билгээр шинжлэхүй хийгээд буяны
орлого доорд ба бэлгэ төгс буяны багш садны тааллаар үл эзлэгдсэн,
ю
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чихний дамжлагын энэ мэт увдисын рашааны шим лугээ хагацсан бээр энэ
насны хэрэггүй муу үйлээр алгасарч, амгалан оюуныг магадлахуй ариун
буяны барилдлагын үзүүр нэгнийг ч үзүүлэхүй шалтгаан үгүйгээр үл барам
өдөр бүр хатуу хүчир хилэнцийн зүйлийг хэмжээлшгүй хураах тэргүүтэн бээр
насны ихэнхийг өнгөрөөж, эдүгээ өнөө шөнө өөрөө ч үл үхэх магадлал үгүй.
Үхсэний дараа үгүй болон үл одож магадтай нэгэн төрөл авах хэрэгтэй. Тэр ч
сайн заяа хийгээд муу заяа хоёулаас өөр үгүй ба өмнө номлосон мэт
амгалан заяанд төрөхийн учир шалтгаан үгүйгээр үл барам муу заяанд төрөх
учир шалтгааныг хураахыг үл судлахуй олон буй тул түүний хүчээр хойд
насандаа муу заяанд төрөхөөс бус нь зохис үгүй.
Хэрвээ тэр мэт төрвөөс тамд халуун хүйтэн хийгээд түүгээр жишсэн
зовлон хийгээд бирдэд өлсөх, ундаасах тэргүүтнээр жишсэн зовлон ба
адгуусанд нэг нь нэгнийгээ идэхийн зовлон тэргүүтэн сэтгэшгүй нэгэн буй тул
тэднийг би бээр тэсч хаанаас чадах билээ. Тийм болбоос эдүгээ жил, сар,
хоног тэргүүтэн ямар мэт их нэгнээ орогносон ч тэр хүртэл тэдгээр
зовлонгоос амар, хялбар гэтлэх дээр үгүй арга болсон сайн ном “Бодь
мөрийн зэрэг”-д сонсох, санах, бясалгах гурван үүднээс өөрийн үндсийг
сайтар судлаад, хойд насандаа тэдгээр муу заяанд үл төрөхүй нэгнийг яаж ч
гэсэн үйлдтүгэй! Тэр мэт үйлдэж чадахуйд лам бурхан бээр адистидлаж
хайрлан соёрх!” хэмээн залбирал талбиж, рашаан буулган судлах
тэргүүтнийг үйлд! Дурших аваас үүний завсарт зургаан орныг судлахыг ч
үйлдтүгэй!
(2Ь2а2) Хоёрдугаарт, Хойд насны хэрэгт орохуйд хоёр буй.
(2Ь2а2а) Шашинд орохын дээд үүд аврал одуулахыг судлах
(2Ь2а2Ь) Сайн амгалан
итгэмжлэхүй сүсэг үүсгэх

бүхний

үндэс

үйлийн

үрд

сэтгэл

(2Ь2а2а) Анхдугаарт хоёр буй.
(2Ь2а2а1) Чухаг дээдэд аврал одуулахын учир шалтгаан
(2Ь2а2а2) Чухаг дээдэд аврал одуулахын бодитой ёс
(2Ь2а2а1)
шалтгаан нь

Анхдугаарт,

Чухаг дээдэд

аврал

одуулахын

учир

§ 205. Нэгэн нялх хөвгүүн гурван эрдэнэд аврал одуулснаар
хүчит адыг номхруулсан нь
Эрт нэгэн гэрийн эзэн хүнд өвчин тусахад нэгэн их ад цээжинд нь
орогносны эрхээр хурц илд аваад, олон худалдаачин цугласан газар очиж,
олон төрөлхтнийг алсан бээр тэд бүгдээр өөр өөрийн алин баясахуй
өртөнцийн тэнгэр Эсруа, Хурмаст, Усан тэнгэр, Гүүлан (ди 1апд) хийгээд бас
бус Төрсөн тэнгэр, Нутгийн тэнгэрт алдаршсан нугуудын нэрийг өгүүлээд
үнэн зүрхнээсээ айхуй дууг архируулан мөргөн аврал ирсэн болой. Эдүгээ
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ямагт биднийг энэ аюулаас авран соёрх!" хэмээн өгүүлсэн ч алин ч үл туслан
бүгдийн олонхыг тэр адаар алжухуй.
Тэр цагт тэдний дотор байсан нэгэн өчүүхэн хөвгүүн бээр "Намо
Бүддаяа. Намо Дармаяа. Намо Самгаяа” хэмээн аврал одуулахыг өгүүлсэн
бээр түүний адистидаар тэр адын урины сэтгэл амарлиж, тэр нялх
хөвгүүнийг онц гайхамшигтай хэмээх сэтгэл төрөөд, хөвгүүний дэргэд очиж,
“Хөвгүүн чи юунаас айвай!" хэмээн асуухад тэр нялх хөвгүүн өгүүлрүүн:
“Нялхсаас нялх ад чи бээр муу үйл хураахуй хийгээд гэм үгүй бидний сайн
шүтээнийг доройтуулахуй хоёулангаас айж, ертөнц бүхний эрдмийн их орон
гуравтавралыг айлтгасан буй" хэмээв. Тэр ад бээр нялх хөвгүүний
өгүүлснийг мэдсэн төдийхнөөр "Энэ хөвгүүний амнаас их онц гайхамшиггай
энэ мэт хууч яриа гарч байна аа" хэмээн сэтгэж, санасан бээр “Нялхсаас
нялх" хэмээсэн нь “Ад чиний санаа нялхсаас ч их өчүүхэн байна” хэмээсэн
хийгээд “Чи бээр муу үйл хураахуйгаас айсан” хэмээсэн нь “Эдүгээ бусдыг
алсан энэ муу үйлээр хойд насандаа ч чамайг би тэр мэт алах болно”
хэмээсэн ба “Бидний сайн шүтээнийг доройтуулан үйлдэхээс айсан"
хэмээсэн нь “Энэ мэтийн чөлөө учралт сайн шүтээнд гэтлэхүй өндөр язгуур
хийгээд бүхнийг айлдагчийн хутгийг амар хялбар бүтээж чадахуй түүнийг үл
бүтээлгэн ад чи бээр гэнэт албаас их гутна" хэмээсэн үг болохыг ухсан бээр
их гэмшиж, “Урьд нь алсан нугууддаа нялх хөвгүүн чамаас хүлцэл өчин
наманчилъя! Үүнээс хойш энэ нутгийн хүмүүн, амьтан бүхнээ хорлол үл
үйлдэхээр үл барам цаг үргэлжид сахин, аврахыг ёсчлон үйлдсүгэй!” хэмээж
зугтан оджухуй.
Тэр хүчир хүнд өвчтөн ч өвчин, ад хоёулаас гэтлэв. Үлдсэн төрөлхтөн
бүхэн ч амь нь аврагдан, тэр ад ч тэдгээр муу үйлээсээ гэтэлсэн ёсыг хот
балгасын хүмүүн бүхэн бээр мэдэж, сэтгэлд зохистой олон эдийг аван, тэр
хүүхдийн дэргэд очиж, түүнээ өргөөд, "Үүнээс хойш бид бүхний лам болон
зохион соёрх!" хэмээн айлтгав. Нялх хөвгүүн өгүүлрүүн: “Би бээр аль номыг ч
үл мэдэхүй тул хаанаас та нарын лам болох вэ?” хэмээв. Бүгдээр: “Та өөр
ном мэдэх, үл мэдэх ч таны мэддэг энэ гурван үгтэй номоо бидэнд айлдан
соёрх! Бусад аль номоос ч энэ гурван үгт номын адистид их байна аа”
хэмээв.
Нялх хөвгүүн өгүүлрүүн: “Тийм болбоос энэ төдийхнөөр ханах
болохноон би номлосон бээр болмуй, бусдыг үл мэднэ. Эдүгээ тэр их ад,
өвчтөн энэ хоёрт энэ гурван “Намо” ямагт адистид ихтэй. Бид бүгдээр илтэд
үзсэн болохоор би ч сайн, муу алин ч гарсан энэ гурав ямагтад дулдуйдах
мөний тул та нар ч тэр мэт зохиотугай!” хэмээж, яруу эгшгээр өгүүлэхийн
үүднээс “Намо Бүддаяа” тэргүүтнийг нэгэн удаа өгүүлсэн бээр чухаг дээдийн
адистид хийгээд хөвгүүний яруу эгшгээр өгүүлсний хүчээр бүгд их дээд сүсэг
төрж, аврал одуулахын анхааран авлагад нэгэнтээ хичээсэн бүхнээр энэ,
хойдын хэргийг бүтээсэн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч бусад ном алиныг эс мэдсэн ч бодитой аврал
одуулахуй нэгэн байваас энэ насны өвчин, ад тэргүүтэн саад тотгор
амарлин, насан, буян, цог учрал дэлгэрэх төдий бус дээр номлосон гурван
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муу заяаны зовлон бүхнээс нотод гэтлэх тэргүүтэн ач тусыг нь өгүүлж
баршгүй буй.
Аврал одуулахын бэлгэ чанар үндсэнд төрөх байтугай авралын үгийг
өгүулсэн төдийхнөөр ч тэр мэт гарах мөний тул сайн, муу; амгалан, зовлон
алин гарсан ч чухаг дээд гуравт залбирал талбиж, аврал одуулахад
шамдваас эдүгээ даяар эрдмээр татагдаж, өөр, бусад хоёулын хэрэг бүхэн
бутэх болно. Энэ мэт лүгээ хагацваас ариун эрдэм алин ч үл төрөхийн тул
цаг нас бүхнээ авралын анхааран авлагад шамдан үйлдэх болой.

§ 206. Аврал одуулах дууг таван зуун жигүүртэн чагнасаар насан
егүүдэж, дээд хутгийг олсон нь
Жич бас эрт Кашмирийн 500 худалдаачин өөр нэг нутагт худалдаа
хиихээр одвой. Шөнө нь нэгэн их галбарваасан модны доор бүгд орон засан
сууцгаав. Шөнө өчүүхэн төдий сэрүүн орсон тул модны дэргэд их гал талбиж,
галын элч дэлгэрсэн шалтгаанаар тэр их галбарваасан мод шатжухуй. Тэр
модны дотор завд 500 жигүүртэн сарьсан багбаахай байсан нь галын халуун
энэлгээр түлэгдэв.
Тэр цагт тэдгээр худалдаачны ноён бээр “Ламд авралыг одуулмуй”
хэмээх тэргүүтнийг өгүүлсэн бээр тэр ямагтыг жигүүртнүүд бээр тов
тодорхой харсан бээр бусад жигүүртэн нүгүүд бээр “Бид нар урьд нь энэ мэт
муу шүтээний дамжлагад орчсон болохоос бус энэ мэтийн гүнзгий номыг
эдүгээ сайтар сонссон ч галбарваасан модны галаар нэрвэгдэх мөний тул
өөр газар руу явъя” хэмээж, өөр газар нисэх завдлага хийв.
Тэдний эрхэм тэр өгүүлрүүн: “Өмнө бид нар бээр тэр мэт номын
тухайтайд биеэ өгсөнгүй. Бусад хэрэггүй олон үйлийн тухайтайд амиа өгсөн
нь тоо томшгүй. Эдүгээ хойд насны буяны арга болгон амиа орхиж,
худалдаачин нугууд бээр аврал одуулахыг сонсох зохистой” хэмээн өгүүлсэн
бээр бүгд ч тэр мэт үйлдье!" хэмээн тангараглаад, хэсэг зуур худалдаачдын
өгүүлсэн аврал одуулах үгсийг сүсэглэхүй бээр сонсон, сэтгэлээ номд
биширсээр галд түлэгдэж, насан егүүдвэй.
Хэрвээ худалдаачин нар бээр аврал одуулахуй үгсийг эс сонссон бол
хойд насандаа муу заяанд төрөх шалтгаантай байсан ч аврал одуулахуй
үгсийг сонсон, тэр ямагтын тухайтайд биеэ түлэн тэсвэр гаргасаар амиа
орхисон тул урьдын муу үйл нь арилж, тэдгээр жигүүртэн хойд насандаа
Кашмир оронд хүмүүн болон төрөөд, бүгд эвсэн тойн болж, эрхэм нь архад
Зивлог (г!з 1Ьз 1од) хэмээгч болон төрж, бусад нь ч түүний шавь болон,
бүгдээр архдын хутгийг олжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч зовлонгоор айхуй хийгээд түүнээс аварч чадна
хэмээн чухаг дээдэд сэтгэл итгэмжпэхүй магад утгатай нэгэн аврал одуулах
байваас “Аа яа! Ээж минь!” хэмээхүй эс гарсан ч хэсэг зуур Ламдаа аврал
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одуулъя!" хэмээн шударга утга -ын аврал одуулах төдииг уриваас жич
өмнийн олон муу үйл нь арилан, номонд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг их
дэлгэрч, 3 муу заяа тэргүүтэн нисванис их сулран одож, энэ насны үйлийг
зүрхэн үгүйд үзэж, хойд нас ямагтын хэрэгт хичээлийг их одуулаад, чухаг
дээдийн эрдмийг зүрхнээс тодорхой дурдах нэгэн болсноор эдүгэз
томьёоллын үгэнд өгүүлэх буй.
Тэр ч ахуй ёсон магад утгын аврал одуулахын шалтгаанд одож, өнө
удал үгүй үгэнд үл дулдуйдахуй үнэхээр ариун итгэл нэгэн үндсэнд төрөх
болоход цаг насад тэр сүсэг үгүй ч өдөр, шөнийн зургаан цагт магадтай
авралын тэр үгийг ч тасралтгүй үйлдэх хэрэгтэй мөн буй. Энэ увдис мэт
тэргүүтэн мөр алиныг бясалгасан ч өмнөтгөл дөрвөн их хөтөлбөрөөр үндсээ
сайтар судлаж, сэтгэлээ үйл болгох нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй болой.
Зарлиг увдистны дээдэс нүгүүд ч эдгээр өмнөтгөлд хичээн зохиосон
бээр их мутарлагын онолын булаг дэлбэрэхүй нь олонтаа гарсан буй.
Бидний өмнөх дээдэс нүгүүд ч энэ ёсыг төгс хувьт шавь нарыг ариун мөрд
сайтар хөтлөх онц гайхамшигтай нэгэн арга хэмээн болгоож, өөрөө ч дээд
тааллын өмнө шамдан зохиосон ба номхотгогдохуунд ч ёсыг тэр мэт
увдислан зохиож, хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг ч тусгаар зохиосон бээр хойд
үеийн шавь нугууд ч зоригдохуун ямарчлан ирэх, эс ирэх алин мэт ч шашинд
орохуйн дээд үүд аврал одуулахын хөтөлбөрийн үед аврал одуулахын
дөрвөн аймаг, таван аймаг, зургаан аймаг алин ч болохуй нэгнийг бумантаа
тоолох хэрэгтэй мөн буй. Аврал одуулахуй үндсэнд эс төрвөөс биедээ ариун
3 номт дээл асаан, хэлээрээ 84000 номын цогцын эгшгийг дуурсган,
сэтгэлээрээ галав хүртэл дияанд тэгш агуулахын нэгэн мөчид орогнон чадах
4 номтны хөрөг дүр төдийгөөс бус номтны бэлгэ чанартан бус аа. Номтны
бэлгэ чанар буйгаар шашны үүдэнд орших нэгэн хэрэгтэй. "Ялгуусны шашны
үүдэнд орохуйд аврал одуулахыг үндсэндээ төрүүлэх нэгэн хэрэгтэй” хэмээн
энэтхэгийн гэгээндээ үст, сайн царайт мэргэд бүхний таалал нэг болох бээр
Хамгийг айлдагч богд бээр аврал одуулахын бүлгийн үед "Шашинд орохын
дээд үүд" хэмээн зарлиг болсон мөний тул түүний утгыг амандаа уншаад
нягтлан санахад их тодорхой болно. Эдүгээ дийлэнх олонх хийгээд үлэмж
бүтээлийн эрхт баялагт болон мэргэдийг эрхтэд ам авсан зарим нэгэн ч
"Аврал одуулахуй нь сүүн шүдэт нялхас хийгээд шүдгүй хөгшдийн ном мөн”
хэмээж, анхааран авах нь байтугай ядахдаа дуун гарган уншихуй төдийд ч
бусдад өчүүхэн төдий ичгэвтэр болон үзэгддэг мөний тул тэр ёсноо үлэхүйд
мэргэд хийгээд бүтээлчин гэх нь байтугай юу ч эс мэдэхүй хонь мэт
мунхагаас эс нөгчих болой.

§ 207. Нэгэн хулгайч сүсэгт гэлэнгийн торго дээрэмдэхээр очиж,
чухаг дээдийн эрдэмд биширсэн нь
Жич бас эрт цагт номд бишрэгч, номын зүрхэн нь ч их нэгэн гэлэн
сүсэгтэй нэгэн өглөгийн эзний гэрт номын хуриманд уригдаж, үдийн зоог3
5
1
315 Тө: ёгапд ёоп. Шударга утга нь янагуух утга
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барьсны дараа, гэрийн эзэн түүнд барьц болгон нэг сайн бүхэл торго
өргөжээ.
Түүнийг нэгэн арга баширт хулгайч харж, “Энэ гэлэнд өгсөн тэр сайн
бөсийг өнөө шөнө би яаж ч гэсэн авъя!” хэмээн сэтгэж, харуй бүрий болоход
тэр гэлэнгийн сууж байсан дияаны сайн гэрийн дэргэд иржээ. Тэр гэлэн
хаалгаа түгжээд, гэртээ аврал одуулахыг зохион байв. Энэ газар тэр гэлэн
гагцаар суухаас бус өөр нөхөр үгүйгээр үл барам нас нь ч их өтөл болж,
ядарч доройтсон нэгэн бөгөөд хулгайч бээр хаалгыг тогшиход, гэлэн: “Чи хэн
бэ?" хэмээн асуув. Хулгайч өгүүлрүүн: "Би баатар ид ихт нэгэн хулгайч
байна. Чамд өнөөдөр өгсөн сайн бөсийг надад өгөх хэрэгтэй! Хэрвээ үл
өгвөөс би чамайг алахын шалтгаан болно оо!” хэмээв.
Гэлэнгийн таалалд: “Үл бүтэхүй үүнд тэр бөсийг эс өгвөөс миний амийг
доройтуулах болно. Тэр ч олон муу үйл хураах тул түүнээс өмнө өгвөл
сайн!” хэмээн сэтгээд, “Тийм боловч түүнд ч өчүүхэн тохуурхал хийе!” хэмээн
сэтгээд, үүдээ сайн түгжиж, тийм бол чи миний үүдний баруун хатавчаар
гараа оруулбал би өгөх болно" хэмээв. Тэр хулгайч баруун хатавчаар гараа
тэр мэт оруулсан бээр гэлэн өгүүлрүүн: “Надад өглөгийн эзэн бээр хоёр
гараараа өгсөн тул чи ч хоёр гараа оруултугай!” хэмээхэд, “Чи ч тэр мэт
тавьтугай!” хэмээн хулгайч хоёр гараа оруулсан бээр тэр гэлэн хулгайчийн
хоёр гарыг их бөх хүлгээр хүлж, “Бурханд авралыг одуулмуй” хэмээж, гарын
хоёр үзүүрийг их хатуу бэрээгээр цохив.
ч

Түүнчлэн ном хийгээд бурсан хуврагт ч тэр мэт аврал одуулан үйлдэж,
гурван удаа цохиж, бөсөө өгч, гарыг нь тайлав. Тэр хүмүүн бээр ч бэрээгээ
аньстай газар тусгасан тул маш их өвдөж, эцэст нь бөсөө өгсөн тул их
гайхамшиг төрж, “Энэ гэлэн тэр бэрээгээр цохиогүй бол бүхэл бөс торгоо эс
өгөх байсан” хэмээн сэтгэж, их өвдсөн ч их инээн цааш одвой.
Замдаа “Өнөө шөнө тэр гэлэнд аврал одуулахуй чухаг дээд гурваас
өөр үгүй байсан нь сайн. Хэрвээ чухаг дээд дөрөв байсан бол би хоёр гаргүй
болох байлаа" хэмээн сэтгэж, сүүлд нь зуны их хурлын болохуй нэгэн их
гүүрийн доор сууж байтал өмнийн гэлэнгийн явдал ёсон онц гайхамшигтай
бодогдоод, тэр гэлэн бээр ямар мэт хэлсэнчлэн “Бурханд авралыг одуулмуй”
хэмээж, алгаа хавсран дуурайн өгүүлсэн бээр тэр цагт шөнө тэр гүүрнээ
олон хүмүүн бус нар бядан оддог ч тэд ч доор суусан тэр хүмүүн бээр гэлэнг
Дуурайн аврал одуулахуй үгсийг өгүүлсний хүчээр бядаж эс чадав.
Түүний дараа тэр нутгийн хаан нөхөд сэлт холын нэгэн балгаст хэргийг
шинжлэхээр явжээ. Гүүрийн дээр хүрч ирэхэд морьд нь амаа буруулж, ямар
мэт албадсан ч эс явав. Хаан их гайхаш төрж, нэг түшмэлээ гүүрийн доор юу
буйг харуулахаар илгээсэн бээр гэлэнг дуурайн аврал одуулахыг уншиж буй
тэр хүмүүнийг харж, тэр хүмүүнээс өөр хэн ч үгүй хэмээн айлтгав. Хаан ч
өөрөө очиж, тэр хүмүүнээс: “Чамд гүнзгий сахиус ямар мэт нэгэн байна вэ?”
хэмээн асуухад, тэр хүмүүн өгүүлрүүн:” Тэр мэт алин ч үгүй хэмээв. Хаан
бээр: “Тийм болбоос бидний морьд ч үргэлж төрвөл үгүй явдаг атал өнөө
шөнө тэр мэт алиныг үйлдсэн ч чи доор нь буй энэ гүүрний дээр айж, үл
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явахуй тэр нь юуны хучин билээ?” хэмээн сурав. Тэр хүмүүн өгүүлрүүн:
“Тийм болбоос би аврал одуулахуй гурван үгийг өгүүлсэн бээр түүний хүчин
юм болов уу даа!” хэмээжээ.
Хаан өгүүлрүүн: “Тийм болбоос бид нөхөд сэлт бээр ямар мэт
үйлдэхийг харъя. Чи хэсэг зуур авралыг өгүүлэхээ зогсож, тэнд үл суун, өөр
нэгэн газар суутугай!” хэмээж, суусан бээр хаан нөхөд сэлт морио унаж,
өмнөх гүүр дээгүүр одсон бээр морьд ч мэгдэл үгүй амгалан яван оджухуй.
Хаан нөхөд сэлт ч өмнө номлосон тэдгээр нь аврал одуулсны адистид
хэмээн мэдэж, бусад шашинд дулдуйдалгүй чухаг дээд гурвын эрдмийг
даган дурдаж, цаг үргэлж аврал одуулахад хичээн, үлэмж тэр оронд хижиг
өвчин хийгээд цэргийн хямрал ба ад, тотгор тэргүүтэн хорлол гарахын цагт
бусад аргыг тэвчиж, чухаг дээдийн дэргэд сайн тахил бэлтгэж, алгаа хавсарч
аврал одуулах ямагтыг өгүүлж, залбирал талбисан бээр алин бээр хорлолын
тотгор бүхэн өөрийн газраа амарлиж, ямар мэт хүссэн хэрэг бүхэн амар
хялбар бүтэх нэгэн болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч ном ба ертөнцийн алин үйлийг үйлдсэн ч өмнө нь
чухаг дээд гуравт мөргөл, тахилыг өргөж, аврал одуулахыг уншаад,
залбирал талбиваас чухаг дээдийн айлдвар, нигүүлсэл, чадал гурвын
эрдмийг эрхшээсэн бээр алин үйлдсэн үйл даяар шамдан хичээхүйд
дулдуйдал үгүй цагаас үл хэлбийн бүтэх мөн буй. Эдүгээ алиныг үйлдсэн ч
бүтэхийн үес үл болох нь чухаг дээдэд сэтгэл эс итгэмжилсний гэм буй.
Үргэлж чухаг дээд гуравт сэтгэл итгэмжпэхүй сүсгийг бясалгах хэрэгтэй ба
тэр мэт сүсэг төрөхөд чухаг дээд гурав нийт хийгээд нэн ялангуяа тус тусын
эрдмүүдийг сайтар санаж, түүгээр сэтгэлээ сайтар булаагдах нэгэн хэрэгтэй.
Эдгээр увдисыг дотроо багтаасан бэлгэ төгс ламд шүтэж, өмнө нь сонсох,
санахаар орохыг үл бууруулан үйлдэх мөн болой.
Жич бас

§ 208. Нэгэн доголон гуйлгачин хулгайчид олзлогдон, чухаг
дээдэд аврал одуулан аврагдсан нь
Эрт цагт хөл нь доголж, явж эс чадах ба нэхэх урлагт их мэргэн нэгэн
гуйлгачин байжээ. Үргэлж бусдын хувцас эсгэн, нэхэх ямагтыг үйлдмүй.
Нэгэн удаа тэр нутагт номын их хурим болсон бээр тэнд буй бүхэн сайн
хувцас өмсөн ирвэй. Олон гэрийн эзэн бээр өөрийн эрхгүй “Эдүгээ бид нар
сайн хувцсыг өмнө нь хийх хэрэгтэй” байсан хэмээлдэж, бүгд өөр, зуураа
хэрүүл тэмцэл болцгоов. Тэр хүмүүн нэгэн баян гэрийн эзний гэрт очиж сайн
хувцас хийсэн юм санжээ. Хувцас хийлгэсэн гэрийн эзний сэтгэлд: “Энэ
хүмүүнээр хувцас хийлгэснээс болж, өөр зуураа хэрэлдвэл надад хааны
цааз ирнэ” хэмээн мэдэж, тэр доголон хүнийг хайрцагт хийж, доод сангийн
авдар дотор талбив. Шөнө нь хэсэг хулгайч ирж баян гэрийн эзний доод
сангийн байшинг нүхлэж, сангийн доторх бүхний амыг нээж, өмнө нь нөгөө
доголон хүмүүнийг хийсэн авдрыг олж, “Их эрдэнэ байна" хэмээн сэтгэж,
баярлан авч, тэртээ хол нэгнээ одвой. Арван тавны саран ургасан тул сарны
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гэрэлд харсан бээр тэр хүмүүн ч өчүүхэн мэдэж, шээс алдсан бээр шээс нь
авдрыг нэвчжээ. Бүх хулгайч түүнийг харж, үүнээс ус гарсан тул арван тавны
саран ургасан байх тул “Энэ нь болор эрдэнэ болох нь гарцаагүй” хэмээн
сэтгэж, хэмжээлшгүй их баярлав. Чингээд нягтад шинжлэн үзсэн бээр өөр юу
ч үгүй ганц муу царайтай, доголон хүмүүн гарч ирсэн тул тэд нар сэтгэл нь
цөхрөөд,: “Чи хүмүүн юм бол өмнө нь сангийн дотроос элдэв эрдэнэ хэмээн
авч явах үед бидэнд би хүмүүн байна хэмээн хэлсэн бол чи, бид нар баярлах
байв. Одоо болтол чи юу ч үл өгүүлсэн тэр нь зохистой бус” хэмээж, бүгд
маш их өширхөн хорсож, алахаар завдсан бээр тэр хүмүүн маш их айж,
Бурханд авралыг одуулмуй” хэмээн аврал одуулахыг өгүүлжээ. Хулгайч нар
бээр “Түүнийг алж, ягчис нугуудад улаан тахил болгон өргөе” хэмээн сэтгэж
байсан тэр даруйд бурхан бээр тэдгээр хулгайч нарын “бурхан” хэмээн
алдаршсан тэр ягчисын дүрд хувилж, хулгайч нарт: “Эдүгээ та нар надад
улаан тахил болгон өргөхөөр алах гэж буй тэр хүмүүнийг алалгүй амьдаар
надад өргөвөл сайн!” хэмээн зарлиглав.
Тэд нар бээр: “Эдүгээ энэ хүмүүний нөхцлөөр бидэнд тэнгэр нигуураа
узүүлж, зарлиг соёрхол өршөөсөн энэ нь усан болор эрдэнээс ч 100 илүү
дахин баясгасан хэрэг болов" хэмээж, ягчис ямар мэт зарлиг болсончлон тэр
хүмүүнийг амгаланаа суллан амийг нь өршөөн гэтэлгэв.
Хулгайч нар ч тэр хүмүүнийг алан муу үйл хураахуй түүнээс гэтэлснээр
үл барам “Өөрийн бурханы нигуурыг үзэв” хэмээн их баяр болон одвой. Тэр
бүхэн ч тэр доголон хүмүүн бээр “Бурханд аврал одуулъя!” хэмээн аврал
одуулахуйг өгүүлсний тус эрдмээс гарсан мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч доройтохуй гэм алин гарсан ч чухаг дээд
гурван эрдэнэд залбирал талбиж, аврал одуулахыг өгүүлбээс тус эрдэм нь ч
өнөө маргаашийн олон төрөлхтөн алинаа муу нөхцөл нэгэн гарваас “Чухаг
дээд гурав түүнээс аврахуй их хүчтэн буй” хэмээн сэтгэж, санал үгүй ам
авсан ч энэ наснаа тэр гэртнээс ч тачаан шунах нь их ба юу ч үл мэдэхүй
балгасын хуурамч номлоочинд төлгө тавиулах хийгээд газар ба огторгуйд
бядагч өртлөөст бирд нүгүүдийг ч тэнгэр хэмээн нэрийдэж, алин идэхүй,
алин уухуйн дээж тэргүүтнийг өргөөд, эдүгээ харгалзан үйлдсэн ч эдүгээ тус
үгүйгээр үл барам хорлол ямагтын үндсэнд одуулж, эцэст нь энхрийлэхүй
амийг ч тэдгээр бээр булаан үйлдэх мөний тул тэр ч
Жасрай Тогмэдсамбуу бээр:
“Өөрөө ч орчлонгийн харанхуй шоронд орогносон
Өнгөт ертөнцийн тэнгэр хэнийг аварч чадах!
Чухам иймийн тулд алимад хуурах үл хуурах
Чухаг дээдийг авралд одуулахуйг хүсэх нь
Чин зоригт Ялгуусны агийн гарын авлага мөн!
хэмээн зарлигласан мэт гоомой үзэгдлийн тэдгээр аргыг бүхлээр нь
огоорч цаг үргэлж чухаг дээдэд аврал одуулах ямагтад шамдах хэрэгтэй
болой.
Жич бас,
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§ 209. Матарт залгиулсан худалдаачинд аврал одуулан аврагдаж,
матар хийгээд өөрсдийн хэргийг бүтээсэн нь
Эрт цагт олон худалдаачин далайд эрдэнэ эрэхээр одож, далайд онгоц
талбин явжээ. Тэр үед нэг их том матар олон хоног унтаж нойрноос сэрсэн
бээр өлсөн, умдаасахуй хоёулаар энэлээд, амаа тэнгэр, газар мэт ангайсан
бээр тэр даруйд ариун их мөрөн урсан орох мэт тэдгээр худалдаачин бүгд
матрын аманд орон, бүгд айж, аврал одуулахыг өгүүлбэй. Түүнийг тэр матар
сонсож, хорлохуй сэтгэл хийгээд өлсөн, умдаасахуй сэтгэлээ орхиж; ус,
худалдаачин сэлтийг буцаан бөөлжин гаргасан бээр худалдаачид ч амь
аврагдав.
Тэр матар өлсөн, умдаасахуйгаар энэлж, насан егүүдээд, хойд
насандаа Магада орны шадар ойр Бал (фа1) хэмээгч ертөнцийн эгэл нэгэн
гэрийн эзэн болон төржээ. 100 жил болсны дараа тойн болоод
Монголжийбүүгийн рид хувилгаанд шүтэж, далайд одоод, өмнө өөр ямагт
бээр матар болон төрсний ясан ууланд авирсан тэргүүтний шалтгаанаар
орчлонд их хүчтэй уйсал төрж, ариун явдалд суралцсан бээр өнө удалгүй
архдын үрийг олов.
Тэдгээр худалдаачин ч олон эрдэнэ авч өөрийн нутагтаа амгалан хүрч,
чухаг дээдийг тахихуйд хичээн үйлджүхүй. Тэдгээр худалдаачид ахуй үест
матрын амнаас гэтэлсэн ба түүний дараа хэмжээлшгүй үнэтэй их олон
эрдэнэ олж, өөрийн нутагтаа саад тотгоргүй амгаланаа хүрсэн ба матар
болон төрсөн ялгуусан Чойнпог (сНоз 'рМадз) хэмээгч тэр ямагт ч үйлийн
түйтгэр арилж, матраас насан егүүдэж, хойд насандаа жич хүмүүн болон
төрж, гэтлэхүй тэргүүтнийг олсон тэр нь худалдаачид бээр зүрхнээсээ чухаг
дээд гуравтаврал одуулснаас болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч хойд насандаа 3 муу заяаны аймшиг, зовлон
төдийхөн барагдан, энэ насанд дайсан, дээрэм, махчин араатан, ад, тотгор
тэргүүтэн хийгээд дөрвөн махбод; хий, шар, бадган тэргүүтэн гадна, дотны
хорлол алин гарсан ч аврал үйлдэхээс өөр их адистидтай зүйл үгүй. Эдийн
сахиус хийгээд эм засал тэргүүтэн алиныг ч үл үйлдэн, сэтгэлээр дурдсан
төдийхнөөр болох мөний тул
“Аврал одуулахуй буян үүнээ хэрэв дүрс байваас
Апин гурван мянган ертөнц ч сав болоход багадна”
хэмээн зарлигласан мэт энэ нас хийгээд хойд насны хэрэг бүхнийг
амар хялбар бүтээхүй гүнзгий дээдийн номыг адаглаад унтахаар хэвтэн нүд
анихаас өмнө бүтээх байтал тэр ямагтыг огоорч, үүсгэл, төгсгөл тэргүүтэн
өндөр дээд номыг анхааран авлага үгүй бээр олон номлон, номлохуй бээр
цагийг нөгчөөхүй энэ мунхралын нисванис ямагтаар барагдах мөний тул
хэсэг зуур тэднийг орхиж, зоригдохууны зэргэмжийн ёсыг тохируулах лугаа
сэлтийн үүднээс шашинд орохуйн дээд үүд аврал одуулахын анхааран
авлагад хичээж үйлдтүгэй! Жич бас
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§ 210. Өлөгчин барсаас айсан бич бээр анчин аврал одуулахыг
сонсон, цааш аврал одуулснаар барсын аюулаас мултарсан нь
Эрт цагт нэгэн балар битүү ойд номонд бишрэгч нэгэн бич байжээ.
Хэзээ нэгнээ зулзагалах дөхсөн нэгэн боос өлөгчин барс зулзагаа төрүүлэх
бат бэх орныг бэдэрсээр түүний дэргэд хүрч иржээ. Тэр бич өлөгчин барсыг
хараад, “Ер нь барс амьтны амь булаах дуртай. Ялангуяа энэ хээлтэй тул
эид зулзагалбал гэдэс нь өлссөний энэлгээр намайг ч алах болно. Тийм
учраас өөр нутагт одож амиа аврах арга нэгнийг бэдэрвээс сайн болой”
хэмээн сэтгэвэй.
Түүнийг тэр өлөгчин барс мэдэж,: "Чи миний хүчин чадлаас айж, өөр
оронд зугтахыг завдсан ч би чамайг идэхийг хүсч буй тул ямар мэт зугтсан ч
би суусаар сүүлээ хөдөлгөсөн төдийхнөөр барьж чадах тул чи юуны тулд
зугтана вэ?!” хэмээв. Бичний сэтгэлд: “Энэ өлөгчин барс хүч чадал ихтэй тул
хэлсэн нь магадтай үнэн тул зугтаасан ч юун тус болох билээ! Тиймийн тулд
энэ орондоо орогнож, өөрөө хийгээд өлөгчин барс сэлтэд үл хорлохуй нэгэн
арга үйлдъе!” хэмээн сэтгэж, зугтаахаа больж, айн орогнон хүлээн суувай.
Өлөгчин барс нь “Энэ бич ямагт өөр газар явах тул хэсэг зуур идэхээ
орхиод, магадтайяа айлгах нэгнийг үйлдсүгэй!" хэмээн сэтгэж, урд, хойд
хөлөө жийн хөдөлгөж, нүдээ ширтэн, амаа ангайж, дөрвөн соёогоо ярзайлган
архирал, хүрхрэлийг дуурсгасан бээр хол үгүй газраас нэгэн анчин ирж, тэр
бээр өлөгчин барс тэр мэт үйлдсэнийг харж, их айгаад “Ламдаа авралыг
одуулмуй!” хэмээх тэргүүтэн аврал одуулахыг уншин, гадагш буруулан зулан
одсон бээр өлөгчин барс бээр ч анчин аврал одуулахыг уншсаныг сонссон
бээр урин сэтгэл нь амарлиад; урд, хойд хөлөө эвхэн, амаа хамхин, хэлээ
долоолон, анчны алин одсон зүг рүү өчүүхэн төдий мярайн харваас; тэднийг
бич харан, сонссон бээр анчны амнаас гарсан аврал одуулахуйн үгийг
өгүүлбээс, өлөгчин барс хорлол үйлдэж эс чадан суувай. “Тэр гөрөөчин бээр
ч энэ барсаас айж; сахихуй буюу итгэл, аврал болгон тэр гурван үгийг
өгүүлсэн бээр надад ч тус болсон тул намайг ч өлөгчин барс хорлон
үйлдэхийн цагт энэ гурван үгийг өгүүлбээс магадтайяа туслах нь эргэлзээгүй”
хэмээн сэтгэж, самбаа төрөөд, өчүүхэн төдий нойрсон одвой.
Тэгээд өнө удал үгүй өлөгчин барс маш их өлсгөлөнгөөр энэлээд,
“Эдүгээ энэ нөхөр бичийг алж идье" хэмээн сэтгэж, өмнөх мэт их уригнахуй
элдэв байдал төрхийг үзүүлсэн бээр бичний сэтгэлд: “Энэ нь миний амийг
булаах олон тэмдэг мөний тул өмнө нь анчны унших шалтгаант гурван үгийг
унших үес боллоо” хэмээн сэтгэж, “Ламд авралыг одуулмуй" хэмээх үгсийг
өгүүлсэн бээр барсын сэтгэлд “Энэ бичинд ч өмнө анчинд байсан аймшиг
болсон авралын гурван үг буй тул түүний амийг нь булаах нь байтугай нааш
эх, хөвгүүн бид сэлтийн амийг булааваас үл болно хэмээн сэтгэж, гэнэт
сэтгэлийн хилэн нь амарлиж, өчүүхэн төдий нойрссон бээр өлсөхийн энэлгээ
нь ч амарлиад, таван зулзага нь ч хорлол үгүй амар хялбар төрж, хөхөө
алгуураар хөхөн үйлдэцгээв.
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Тэр бич бээр ч: “Лам анчны айлдсан гурван үгт тэр увдис бээр миний
амийг аварсан буй. Эдүгээ ч энэ оронд байваас энэ өлөгчин барс бээр над
руу ирэн, амийг хөнөөх болно. Тиймийн тул эдүгээ өлөгчин барсыг унтаж буй
үед өөр газар одвоос баясгалантай болно” хэмээн сэтгэж, одсон бээр ч өнө
холдоогүй байтал эр барс эм барсаа бэдрэн ирж буйг үзээд, бич маш их айж,
өмнөх мэт аврал одуулахуй үгийг уншсаар одоход тэр эр барс ч айхын ёсоор
хорлол үгүй өөр зам руу зулан одсон тул бич аюулаас гэтлэв. Тэр бүхэн ч
аврал одуулсан ямагтын хүчнээс гарсан болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч Мила Шадвидорж бээр:
“Одоо үхсэн ч баясаад хилэнц бүү үйлд!
Онцолж амьд ч баясаад, буяны учралаа арвитга!
Идээ, хувцасыг тавигч нар бээр бүтээюү.
Ийм ёс ч чухаг дээд ламын ач аа!"
хэмээн зарлигласан мэт өмнийн амгалан ямар мэт гарсан нугууд ч
чухаг дээд, ламын ач ямагтаас болсон бөгөөд үүнээс хойш ч тус тус
төрөлхтний газраас бурхны газар хүртэл эрдэм бүхэн ч чухаг дээд ямагтад
шүтэж, гарах хэрэгтэй бөгөөд гэнэнгээс эхлээд тусгаар тонилогчийн 8
язгуурын санваар хийгээд бодийн сэтгэл ба арвис баригчийн санваар алиныг
авсан ч аврал одуулахын туурвилыг үндэс болгон авах хэрэгтэй. Адаглаад,
бурхны хураангуй бүтээлийн арга ямар нэгнийг бясалгасан ч аврал
одуулахыг өмнө нь талбих хэрэгтэй тул тэдгээр ёс нь бурхан бүтээх увдисын
дээд хийгээд хамгийн гүнзгий увдис хэмээн мэдэж, явах, суух, хэвтэх, босох,
явдал мөр алиныг үйлдсэн ч аврал одуулахын анхааран авлага лугаа үл
хагацахын үүднээс өөр хийгээд бусдын их, дунд, бага гурван хэрэг алиныг
бүтээсэн ч энэ ёс ямагтаар бүтээх хэрэгтэй болой.
Жич бас,

§ 211. Нэгэн эмгэн аврал одуулж, үнээнээс нь ихэр тугал гарсан
нь
Эрт цагт нэгэн эмгэнд нэг сүүгүй үнээ байжээ. Эмгэнд түүнээс илүү их
эд хөрөнгө үгүй ч сүүгүй тул их тус болдоггүй аж. Эмгэний гэрт тахилын орон
ямар мэт нэгэн ирсэн ч тэр бүхнээс: “Миний үнээнд сүү их үгүй тул ямар арга
хийвээс сүүтэй болох бол оо?” хэмээн асуумуй. Олонх бээр хариуд нь: “Энэ
үнээг нэг бухтай хамт талбиваас сар нь гүйцэж, нэгэн тугалтай болно.
Тугалтай болохын дашрамд сүүтэй ч болох тул чиний үнээнд шүтэх хэрэгтэй
тус ч бүтэх болно" хэмээв. Жич эмгэн билиг өчүүхэн ба найдангуй нь ч их
тул: “Надад тэр мэтийн бух үгүй бусдын бух лугаа хамт талбиваас алдана!"
хэмээн сэжиглэж, тавьж эс чадав.
Жич бас нэгэн шинэ тойн ирэхэд өмнийн тэр ахуй ёсыг нягт өгүүлсэн
бээр тэр өгүүлрүүн: “Тэр мэт үйлдсэн ч үл болно. Бидний лам нар ном
хийгээд ертөнцийн үйл алиныг зохиосон ч өмнө нь чухаг дээд гуравт
залбирал талбин зохиодог буй. Чи ч чухаг дээд гуравт аврал одуулахын
үүднээс залбирал талбиваас үйл алин ч бүтэх болно" хэмээв. Тэр эмгэний
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сэтгэл маш их баясаж, "Тийм болбоос би ч тэр мэт үйлдье! Гэвч аврал
одуулах гэж юу байдгийг би мэдэхгүй. Тойн та заатугай! Жич сүүтэй болбоос
чамд ч цаг, цагт сүү өргөсүгэй!” хэмээв. "Тийм болбоос тэр мэт үйлдье!”
хэмээж,
“Аврал чухаг дээд гуравтаврал итгэл явуулмуй
Алин санаснаа дээд бодийн сэтгэлийг үүсгэн
Амьтан, төрөлхтний тусыг бүтээхийн тухайтайд
Ариун бурхны хутаг түргэнээ бүтэх болтугай!”
хэмээн заасан бээр эмгэн: "Хэцүү үйлийг тойн чи тийн хэмээн бүү
зарлигла! Би хэрэггүй олон амьтны тулд үйлдэхүйеэ бэрх бурхан хэмээгч тэр
мэтийг бүтээж үл чадмуй. Бурхан хэмээгч тэр мэт болбоос амьтны тусыг
үйлдэх хэрэг болдог байжээ. Амьтны тусыг үйлдвээс юу болох вэ?! Тиймийн
тул өөрт жаргалан нэгэн болбоос ертөнцөд бүгд тийн баясгалантай мөний
тул өмнийн нь түүнийг үл мэднэ. Миний үнээнээс сүү гаргах аврал одуулах
нэгнийг заан зохио!” хэмээв. Тойн өгүүлрүүн: “Тийм болбоос энэ мэт нэгнийг
зохиотугай!” хэмээж,
“Чухаг дээд гуравт авралыг одуулмуй.
Чухалчлан муу эмгэн Цэрэндулам (1зИе ппд здго! т а ) миний
Үнээнээс үсүү 16 их гарах болтугай!
Үсүүний зүрхэн их болох болтугай!”
хэмээн заасан бээр эмгэн баярлаад, “Энэ аврал одуулах нь өөрт сайн
болно” хэмээж, өглөө, орой бүхнээ түүнийг уншсан бээр үлдсэн үг нүгүүдэд
зүрхэн үгүй ч анхдугаар мөрөнд "Чухаг дээд гуравтитгэмүй” хэмээн буй
түүний адистидаар эмгэний үнээ бух лугаа инагш чинагш учраагүй ч гэнэт
ихэр хоёр тугал гарч, сүү нь ч цаг үргэлж тасралтгүй гарахад тэр эмгэн бээр
маш их цэнгээд, чухаг дээд гуравтүг өгүүлэх төдий бус үнэн зүрхнээсээ
засвар үгүй нэгэн сүсэг төрвэй.
Түүгээр бүхнийг өдүүлээд, сүүгээ бүлсэн тос нугуудыг ч өөр ямагтаар
эдлэн барал үгүй зарим нэгэнд тосоо өргөв. Айргийг өөрөө бээр эдпэсэн буй.
Бусад хүмүүний айрагнаас эмгэний айраг амт, шим ихтэй болов. Тэр мэт зул
өргөсөн бээр сүүлд нь эмгэний сүүнээс их сүүтэй айл эс гарсан тул тэр ёсоор
бусад төрөлхтөн нүгүүд ч сэтгэл булаагдаж, үргэлж зул өргөсөн хийгээд
аврал одуулахыг уншихад хичээнгүйлэн үйлдэв. Эмгэний үндсэнд жич буяны
хүчээр ялгамжтай билиг төрсөн бээр өмнөх итгэлийн сүүлийн үг нүгүүд ариун
бус болохыг мэдэж, өмнө тэр тойн бээр сургасан мэт уншин үйлдэв. Өмнө нь
тэр орноо тэр эмгэнээс өөр их найдангуйт ба эд эдэлбэр хийгээд билиг нь
өчүүхэн нэгэн үгүй ч “Жич аврал одуулсны адистидаар эмгэн өгөөмөр их ба
билиг нь ч их болбой" хэмээн алдар болбой. Тэр бүхэн ч аврал одуулахын
тус эрдмээс гарсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ хожим нь идээ, эд эдэлбэрээр гутан,
дотоод анхаарал онолын эрдмээр их үгүйрсэн бээр юу үйлдсэн нь3
6
1
316 Үсүү нь сүү хэмээсэн ойрад аялгуу.

ю 423 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

зовлонгийн шалтгаанаас эс давсан ч аврал одуулахын увдисыг энэ мэт нэгэн
бээр бариваас эмгэн лүгээ хувь адил үүний тулд буян мөн буй. Тийм боловч
эдүгээ аврал одуулахуй үгийг уншихыг мэдсэн төдийхөн бус зүрхний утгыг
анхааран авч, түүнд дээд тааллыг зохиогч энэ ертөнцөд их чухаг буй. Жово
богд гагц бурхан Дивамгаара317 хийгээд Бром багш Жалвыжунай хоёрт ч
үүсгэл, төгсгөл тэргүүтэн дээд тааллыг зохиох учир шалтгаан үгүй бус ч бид
анхны үйлчин нүгүүдийг ариун мөрд сайтар хөтлөхүй арга болгон аврал
одуулахуй, үйлийн үрд өөрөө ч дээд тааллын зүрхэн шимийг зохиохуй ба
номхотгогдохуунд ч тэр мэт ёсыг увдислан зохиосон бээр Жовогийн алдрыг
Төвд нар бээр “Аврал одуулагч лам (Ыа т а зкуаЬз 'дго ра)", "Үйлийн үрт лам
(Ыа т а 1аз Ъгаз ра)" хэмээн нэрийдсэн бээр түүнийг Жово бээр айлдан
мэдсэн мөний тул маш их баясаад, “Миний нэр төдийхнөөр ч шашин,
амьтанд тустай” хэмээн зарлигласан бээр үгийг судлахуй төдий бус аврал
одуулахуйн шалтгаан хоёрыг сайтар мэдэхийн үүднээс үргэлж аврап
одуулахуйн анхааран авлагад хичээж үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 212. Өөрийгөө “Бүтээл олсон” хэмээгч нэгэн бээр хүчир адтай
учирч, эс дийлээд, аврал одуулан амиа аварсан нь
Эрт (өөрийгөө) "Бүтээлийг олсон" хэмээн ам авагч нэгэн балгасын
өглөгийн эзний гэрт зан үйл хийхээр очжээ. Архи уун согтож, шөнө балгасын
гудамжинд гагцаар үлдэв. Шөнө дундын үед нойр нь сэрж, хөлчүүрэл нь
сэргэн, дуртгал олж, өөрийн орогнох газар руу одвой.
Замд нь чоно унасан нэгэн аймшигтай ад холоос биедээ галын хэлний
эрихс басгуулсаар түүний дэргэд бядан ирэхэд тэрээр маш их айж, "Рашаан
эрчлүүлсний тарни (ЬЬиё г1з1 'кЬуН ра"| зпдадз)”-ийг олон тоотой уншаад.
адын зүгт нулиман үлээж, Товуу Дожол (кЬго Ьо ’с!ос1 гдуа1)-ын зангахуй
мутарлага үйлдсэн ч үл ялагдан, нааш ирэхүйд ч биедээ зүүж явсан нэгэн
түнраа (1Ьип пл/а) дотроос нэгэн хатуу зай цацсан ч үл тусласан тул тэрээр их
айн, хатуу хүчиртэй тулж, үргэлж шутдэг нэгэн мамо буйн нэрийг өгүүлээд,
“Би бээр Товуугийн өөрийг үүсгэх31-ийг уриад, хатуу зай цацсан ч энэ их
адын рид хувилгаан үл амарлив. Эдүгээ айж буй тул тэсэх арга алга. Би
сахиус чамд өдөр бүр гурав, шөнө бүр гурван балинг тасралтгүй өргөдөг тул
чи энэ их адын рид хувилганаанаас эдүгээ намайг сахитугай! Би үгүй
болбоос мамо чамд балин өргөгч үгүй тул өөр, бусад хоёуланд туслах арга
нэгнийг эдүгээ зохиотугай!” хэмээсэн бээр тэр мамо бодитой дүрээ үзүүлж,
“Чи юу хэмээнэ бэ? Энэ нь миний үнэн зүрхнээсээ айдаг ад Доржшүгжин (гёо
г\е зЬидз сап) хэмээгч гурван сансрын бүд бүхний эрхэм тэр тул би ч үүний
хүчин чадлаас айж байна. Чамайг яаж аврах билээ. Тийм боловч бид хоёр
сайтар аврагдахын тул ертөнц бүхний авралын орон чухаг дээд гурвын
317 Са: Ыраткага. Дибамгара нь Жовоо Адишагийн алдар, монголчууд Дивамгаараа
хэмээн дуудмуй.
310 Тө: Ьёад Ьзкуеё. Өөрийг үүсгэх нь д о г ш и д о д даатгах нэгэн зүйл зан үйл
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алдраас өгүүлээд аврал нэгнийг бэдэрвээс сайн!” хэмээв. Тарнич өгүүлрүүн:
"Тэр мэт тустай боловч би өдөр бүр балгаст зан үйлд орохын өмнө тарниа
олон удаа урьсан буй ч юу ч үл тусласан болохоор эдүгээ ч уншсан ч туслах
бэрх буй” хэмээв. Мамо өгүүлрүүн: “Үргэлж тэр мэт үйлдсэн ч үл тусласан нь
өөрийн гэм хийгээд эрдэм, гурван орны эрдмийг үл үзсэнээс хорлогдсон буй.
Эдүгээ чамд айхыг үл тэсэхүй илтэд гарсан бээр зүрхнээсээ айсны хүчээр
аврал одуулбаас магадтай туслана!” хэмээхэд, “Тийм болбоос тэгье" хэмээж,
“Аврагч бурхны ном, бурсан хувраг
Авралын дээд орон тийн гуравт
Ариун бодийн зүрхэн шимийг олох хүртэл
Авралыг үнэн зүрхнээсээ одуулмуй!”
хэмээн өгүүлсэн бээр Доржшүгжин адын омог хилэн нь амарлиж,
баясахуй төрхөөр их инээд дуурсгаж: "Бүтээлийг олсон хэмээн алдаршиж,
бусдыг хуурсан хуурамч чи бээр алин ч үл мэдэхүй өөр арга үйлдсэнээс чи
бээр авралыг одуулан өгүүлсэн тэр арга чинь сайн байна. Эдүгээ чиний эд,
тарниас үл айвай. Чухаг дээд гурвын алдраас айв. Тийм боловч урин
амарлиж, сэтгэл минь өчүүхэн суларсан буй. Эдүгээ чиний амийг булаах
үйлийг үл үйлдмүй. Мамо чи ч тарничийг аврал одуулахад дуртгасан нь ач
ихтэй. Үүнээс хойш бид гурав нөхөрлөж, өөр, зуураа нэг нь нэгэндээ тус
бүтээх хэрэгтэй. Үүнээс хойш тарнич чи ч энэ нутгийн амьтан бүхнийг хууран
мэхлэхийг үл үйлдэн; үхсэн, амьд алины ч зан үйл үйлдсэн ч аврал
одуулахын зан үйлийг унш! Үхсэн, амьд хоёуланд үүнээс өөр их тус үгүй.
Мамо бид хоёр ч зоригдохууны зэргэмжид орсугай! Бид хоёр насыг чинь
уртатган, идээ, ундаа тэргүүтэн гаргахын нөхөр болон зохиосугай!” хэмээн
одвой.
Тэр тарнич бээр ч өмнө нь олон үйлийн барилдлага үйлдсэн ч тус их
болоогүй тул үүнээс эхлээд аврал одуулахуй ямагтад шүтсэн бээр
амарлингуй, дэлгэрэнгүй, эрхшээхүй, хатуу үйлийг бүтээсэн ч түргэн бүтсэн
бээр тэр орны хүмүүст тус хэмжээлшгүй гарсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч ер өөрийн сэтгэлдээ батыг үл олох хүртэл бусдад
туслахуй зан үйлийг хийх зохисгүй. Хэрвээ магадтай нэгнийг ч хийх хэрэг
болбоос үхэгсдэд егүүтгэлийг талбисан ч аврал одуулахын үүднээс
тавьтугай! Амьдын насыг уртатгах ба эдийг бүтээх тэргүүтнийг ч аврал
одуулахын үүднээс үйлдвээс барилдлага, эдийн бэлтгэл тэргүүтэн алин ч
хэрэггүй. Бусдад үл алмайрахуй самдийн зоригдохууны зэргэмж төдийгөөр
ханан үйлдсэн ч үл ирэхүй нэгнийг тусгаар талбиж, үйлдэхэд хялбар
үйлдвээс ирэхүй гүнзгий утгат энэ мэтийн номыг ямар мэт хүсэн, хүссээр
анхааран авлагыг үйлдэх учир шалтгаан буй энэ үест алин буяны
барилдлага эхэнд орох дээр үгүй үүд аврал одуулахын анхааран авлагыг
төвлөрүүлэн үйлдэж, ядахдаа унтах нойрны зүүднээс наашихад ч чухаг дээд
гурвын адистид оршсон сайн бэлгэ тэмдэг ирэх нэгнийг магадтайяа үйлдэх
хэрэгтэй мөн болой. Уншснаар бүтээхүй хэмээх тэр ном энэ аврал одуулахуй
мөн болой.
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Жич бас,

§ 213. Шоронд орсон Дондов хэмээгч түшмэл итгэл одуулж,
сайжирсан ба итгэл явуулахаа орхин гутсан нь
Эрт цагт Шийлаа (зПа) хэмээгч хааны түшмэл Дондов (боп дгиЬ)
хэмээгчид хааны цааз бууж, нэг их гүнзгий шоронд хийсэн тул маш ядран
доройтоод, түүнээс гэтлэх олон арга эрсэн ч эс олдов. Эдүгээ бусад хэн бээр
ч гэтэлгэхэд бэрхтэй болж, “Цаг үргэлж чухаг дээд гуравтзалбирал талбиж,
аврал одуулахыг уншваас сайн!” хэмээн сэтгэж, өглөө, орой тэргүүтэнд
аврал одуулахыг олонтаа уншсан ч увдис үгүй тул зоригдохууны зэргэмжийн
анхааран авах ёсыг мэдэхгүй байжээ.
Тэр түшмэл: “Эдүгээ нэг ламаас үүний зоригдохууныг сэтгэлдээ үйлдэх
ёс хийгээд эш тэргүүтнийг авбаас сайн болно!" хэмээн сэтгэж, шоронгийн
сахиулчид мөнгө хөлс өгч бэдэрсэн бээр ном өгүүлэгч нэгэн гэлэн олж,
түүнээс аврал одуулахуйн увдис айлтгав. Тэр лам бээр ч ядран доройтсон
түүнийг "Их нигүүлсэхүйн орон” хэмээн таалж, уншлагыг мэдүүлэхүй сэлт
огоот бүтэн увдис хайрласан бээр тэр түшмэл их баярлаад, өдөр бүр ямар
мэт эс гаргасан ч олон тоотой уншсан бээр түүний адистидаар “Тэр ялтан
түшмэл аврал одуулахуйн үүднээс онолыг олсон” хэмээх их алдар гарчухуй.
Тэр нутгийн хүмүүн бүгд идээ, ундаа, хувцас, эд эдэлбэр олон өргөж,
эд баялагаар өөр, бусдад ч маш их өгөөмөр болсон тул бүх төрөлхтний
ерөөхүй орон болжухуй. Тэр мэт тэрээр аврал одуулахад ямар мэт их
хичээсэнчлэн эд эдэлбэр хийгээд яруу алдар нь ч ихээс их дэлгэрэв. Их
удаан хугацаа өнгөрөхүйд түүний буян буурч, идээ, эдэлбэр тэргүүтний
явдлаар алгасраад, өмнийн аврал одуулах тоо ч багасан, багасан одсон тул
түүн лүгээ адил эд эдэлбэр нь ч өчүүхэн, өчүүхэн болжухуй. Эцэст нь аврал
одуулахаас сэтгэл нь уйсаад, бүхлээр нь орхиж, түүний эд, эдэлбэр ч ус
татрах мэт тасрав. Өмнө нь аврал одуулахад өнөд хичээсэн яруу алдар нь ч
доройтов. Эцэст нь нутгийн хүмүүс ч нүүрээ буруулан, өмнө нь идээ, ундаа
олонтаа өгсөндөө ч их гэмшил төрөв. Тэр ч жич хааны цааз хүчтэй болж,
гаслантай хязгаар нэгэн орноо илгээжээ. Үнэн утгандаа тэрээр аврал
одуулахад буяны учралыг өнөд эдэлсэн лүгээ яруу алдар их гарч амгалан
жаргав. Түүний дараа тэрээр аврал одуулахыг орхисон лугаа цаг чацуу эд,
эдэлбэр хийгээд яруу алдар нь буурч, жич цааз хүчтэй болсон тул маш зовох
болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч ямар мэт аврал одуулахуйн гарын авлагад
орогновоос тэр мэт дотор анхаарал онолын эрдэм дээш арвижахуй бээр үл
барам гадаад идээ, эрдэнэ, эд эдэлбэр ч зуны усан сан319 мэт дэлгэрч,
ядуурал бүхнээс хагацах мөний тул эрэлхэг төгс төрөлхтөн бүхэн ч зөгийд
цэцэг тойрон хурах мэтээр энэ насны хүссэн хэрэг бүхнийг бүтээн, хойд
насандаа ч өндөр язгуур ямагт сайн шүтээнийг барихаас бус муу заяанд

319 Тө: сЬи д1ег. Усан сан нь нуур, далайн нэр
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хэзээ ч үл төрөх мөн буй. Эдүгээ хязгаар, гол алинд ч ядахдаа гуйлгачнаас
нааш ч аврал одуулах тэргүүтэн дуун сэлттэй уншаач нугуудад идээ, хувцас
өргөхүй хүмүүн олон ба нас нь ч уртдан амьдрах тэргүүтнийг бид бүхэн бээр
нүдээр илт үзэхүй энэ мэт буй. Аврал одуулахуй үгүй болбоос бусад илт
мэдэл, рид хувилгаан тэргүүтэн эрдэм ямар мэт нэгэн буй ч дотоод бурхны
эгнээнд ч үл багтахуй бээр гадны тэртигэ үйлдэгч320 лүгээ хувь адил энэ
ямагтад барагдах мөний тул бид номтон хэмээн омогшигч нугууд бээр номын
эхэн аврал одуулахын гарын авлагад нэгэнтээ шамдах зохистой болой.
Жич бас,

§ 214. Нэгэн баян бярман эхнэрийн гэдсийг үхэр хүүчиж, элдэв
арга хэрэглэсэн ч эдгэхгүй байтал гуйлгачин эхнэрийн өгүүлсэн
мадагтай итгэл одуулахуй бээр эдгэсэн нь
Эрт цагт нэгэн бярман эхнэрийг ороо нь орсон сүргийн манлай хурц
эврээрээ сэрлэн мөргөсөн бээр хэвлийг нь цоолон гэдэс нь гадагш гаран,
үхэх шахаж, мэргэн эмчийн эм хийгээд мэргэн арвис тарнич бээр тарни
тэргүүтнийг уншсан ч тус үл болов.
Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд нэгэн гуйлгачин хөгшин эм идээ гуйхаар хүрч
ирэн, үүдний нь дэргэд их дуугаар “Газар хаан (за гдуа!) -д аврал одуулмуй.
Эдүгээ толгой (ба сМо)-д аврал одуулмуй. Гэдүн (бде тс!ипд)-д аврал
одуулмуй” 321 хэмээн мадаг322-тай нэгнийг уншсан бээр тэр өвчтэй бярман
эхнэр бээр сонсож, “Манай хаалганы дэргэд аврал зохиохуй их эрдмийн
орон323 нэгэн буй тул түүнд тэгш буян өргөөд, миний энэ өвчинд тустай аргыг
асууя" хэмээн оруулсан бээр гуйлгачин эхнэр өгүүлрүүн: “Би өөр зүйлийг
мэдэхгүй. Би амьжиргааг гуйх цагт энэ аврал одуулахыг уншваас идээ олдох
нь хялбар ба өөрт яр шарх тэргүүтэн гарваас үүнийг уншиж, хаана буй газарт
үлээвэл тустай болдог” хэмээхэд “Тийм болбоос чи миний энэ өвчинд тустай
аргыг тэр мэт зохиотугай!” хэмээв. Тэр хөгшин эм гуйлгачин мөн ч сэтгэл нь
сайн ба шударга мөний тул “Тийм болбоос тустай, тусгүй алин боловч чиний
хэлсэн мэт үйлдье” хэмээж, дотроо туслахуй сэтгэл лүгээ сэлт утгандаа
“Бурханд авралыг одуулмуй. Дээд номонд авралыг одуулмуй. Бурсан хуврагт
авралыг одуулмуй” хэмээх учиртай ч өмнө номлосон мэт аврал одуулахуй
мадагтай үгийг их дуугаар уншсан бээр тэр өвчтэй бярман эхнэр бээр аврал
одуулахыг сайтар мэддэг тул түүний хэлснийг мадагтай хэмээн ухаж, гэнэт
түс хийтэл инээд алдсан бээр хэвлийн дотор амьсгал их хүчтэй хий татсан
шалтгаанаар бярман эмийн гэдэс дотогш орж; гадна, дотно хоёуланд их
хүчтэй эвэршээл гарсан ч амарлив.

Тө: рЬу| го! ра т и в^едз Ьуе<1 тэртигэ үйлдэгч нь гадны номтон, тэрс номтон
321 Энд Бурхан гэдгийг хаан хэмээн, дээд ном гэдгийг эдүгээ ном хэмээн, бурсан
хувраг гэдгийг гэ жад хэмээн алдаатай өгүүлжээ.
Тө: т а с!ад. Мадаг нь ариун бус хэмээсэн үг монголчууд алдааг мадаг хэмээн
төвдөөр хэлж заншжээ.
Тө: уоп дпаз сЬеп ро. Их эрдмийн орон нь их эрдэмтэн хэмээсэн утга
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Хийн хүч өөрийн оронд буцсан бээр бие нь амгалан болон одсон бээр
“Гуйлгачин эхнэрийн аврал одуулах мадагтай ч түүний хүчээр боллоо’
хэмээн сэтгэж, чухаг дээд гуравтдээр үгүй сүсэг төрж, чухаг дээдийн дэргэд
аугаа их тахил бэлтгэж, жич тэр гуйлгачин эмгэнд ч бэлэг шан их өгөөд,:
“Намайг сүргийн манлай мөргөсөн бээр эм засал тэргүүтэн алиныг өмнө
номлосон мэт элдэв арга үйлдсэн ч үл тусласан ба эдүгээ чи ирж, аврал
одуулахыг уншсаныг би сонсож, тэрээр туслана хэмээн эгээрч, чамаас арга
айлтгасан бээр чи хийгээд чухаг дээд хоёулын хүчээр миний гэдэс дотогш
орж, өвчний эвэршээл тэр ч амгалан болон одож, эдүгээ амь аврагдсан нь их
зарлигийн ачтай. Тийм боловч чиний аврал одуулахыг энэ мэт уншваас
эдүгээ сайн болои’ хэмээж, “Бурханд авралыг одуулмуй. Номонд авралыг
одуулмуй. Бурсан хуврагт авралыг одуулмуй” хэмээн өгүүлж баяр болжухуй.
Эмгэн өгүүлрүүн: “Тийм болбоос миний өмнө уншсан тэр аврал
одуулах биш байж үү?" хэмээн сурав. Бярман эхнэр өгүүлрүүн: “Чиний өмнө
өгүүлсэн аврал одуулахуй тэр нь шинжлэл үгүй егзөрийн аврал одуулах
хэмээх мөн. Энэ нь шинжлэл сэлт мэргэдийн аврал одуулах хэмээх мөн буй.
Тэр хоёрын алиныг нь өгүүлсэн ч чухаг дээдийн таалал хол, ойр үгүй тул
адистид орох нь ижил ээ. Тийм боловч хойдох мэт өгүүлбээс ертөнц бүхэн
баясан, идээ, эрдэнэ, эд эдэлбэр бүхэн ч олдох нь хялбар мөн буй” хэмээн
өгүүлжээ. Тэр нь эмгэний сэтгэлд сайтар бууж, “Тийм болбоос би ч гуйлгачин
мөн тул идээ, хувцас олдох нь амар" хэмээн баярлаж, өглөгийн эзний
хэлсэнчлэн “Хойдох ямагтыг уншъя!" хэмээн өгүүлж, өмнөхөө орхиод, хойдох
мэт уншсан бээр орны хүмүүн бүхэн: “Баялаг бярман эхнэр тэр ямагт эм
засал, гүрэм алиныг хийсэн ч үл туслахуй нэг их шарх өвчтэй болж, үхэх
тулсан ч энэ гуйлгачин эм бээр аврал одуулахыг өгүүлсэн бээр үхлээс
аварсан” хэмээх их алдар цуу гаржухуй.
Өвчтөн голлосон нутгийн хүмүүс алин хорлол гарсан ч тэр гуйлгачин
эмд өргөл өргөж, эгээрэл хүсэн, гуйлгачин эм бээр ч аврал одуулахуйн
адистид их ба амтшлыг олсон нэгэн мөн тул бүхэнд аврал одуулахыг
өгүүлснээр өвчнөөсөө гэтлэх тэргүүтэн хүссэн хэрэг бүхэн нь бүтсэн ажээ.
Аврал одуулахыг бодитой унших байтугай үг үсэг нь ариун бус аврал
одуулахуйн хөрөг дүр тэр мэтээр ч өөр, бусдын хэрэг бүтэх мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээгээс үгийн аврал одуулах тэр шалтгаан
нь ламын зарлигийн ачид шүтэж, ариун мэт ирэх ч хэргийн аврал одуулахуйн
зоригдохууны аймагт өмнө номлосон мэт гуйлгачин эмийн мадагтай үгийн
аврал одуулахуй нь зоригдохууны аймгаас их доор мэт мөн ч тэр мэт
доордыг учир шалтгаанд үйлдээд, “Ариун нэгэн ирэх нь үгүй хөрөг дүр
төдийхнөөр юу үйлдэх" хэмээн орхивоос аврал одуулахуй үндсэнд төрөхүй
үес үгүй мөний тул эдүгээ зоригдохууны зэргэмж үл гарсан ч хөрөг дүрийг
даган зохилдсон түүнийг тасралтгүй бясалгаваас оюунаа дадуулахыг даган
бараадахуй хийгээд чухаг дээдийн өршөөн нигүүлсэхийн адистидаар өнө
удалгүй ариун аврал одуулахуйн бэлгэ чанар оюунаар шинээр засахуйд үл
дулдуйдан өөрөө аяндаа төрөх буй.
Жич бас “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
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“Байнга дадлага хийвээс хялбар ул болохуй
Бодит зүйл тэр алин ч буй бус”
хэмээн зарлигласан мэт ном хийгээд ертөнц алинд ч тэр үйлд
шамдваас дадах мөний тул гол болохуй шүтэн барилдлагын жамтан буй.
Ертөнцийн үйлд дадваас хялбар болох төдийгөөс бус буян их болон одож,
түуний хүчээр сэтгэл үйлнээ болохуй ба чухаг дээдийн адистид орохуй ба
хилэнц түйтгэрийг судлах тэргүүтэн үгүй ба аврал одуулахуй тэргүүтний
буяны барилдлага алинд ч ертөнцийн үйлээс бус ялгамжтай тэр мэт ном
олон байдаг мөний тул ном хийгээд ертөнц хоёулын дотроос номын
шалтгаан, өмнөтгөл, барилдлагыг бүтээх ёс хийгээд бодит голын мөн
чанарыг үйлдэх ёс их хялбар ба эцэст нь үр ч маш түргэн мөний тул энэ
насны үйлд орохыг хорт могойн үүр ба галт гуу мэт үзэж, энэ мэтийн увдис
тэргүүтний үүднээс хойдын хэрэгт орохуйд нараа энэлсэн заан лянхуан
цэцэрлэгт орох мэт хичээх хэрэгтэй ч бид өмнөөс номонд дадлага нь бага ба
буян хийгээд тус тус онохуй билиг доорд мөний тул олонхдоо энэ насны
үйлээр цагийг нөгчөөхөөс бус номонд орох нь чухаг буй.
Хэрвээ зарим нэгэн нь номонд орохуй байдлыг үйлдсэн ч ертөнцийн 8
ном лугаа хольж, хойд насанд туслах нь бага болохоор эдүгээ элдэв
үлгэрийн үүднээс ер увдис бүхний хэв маяг болсон "Бодь мөрийн зэрэг"
хийгээд үлэмж шашинд орохуй дээд үүд аврал одуулахын анхааран авлагад
хичээх хэрэгтэй тэдгээр учир шалтгааныг сайтар мэдэж, цаг бүхнээ авралын
анхааран авлагад шамдан үйлдтүгэй!
(2Ь2а2а2) Хоёрдугаарт, Чухаг дээдэд аврал одуулахын бодитой
ёсонд дөрөв буй.
(2Ь2а2а2а) Чухаг дээдэд шүтэж, аврал одуулахын шалтгаан,
(2Ь2а2а2Ь) Чухаг дээдэд шүтэж, аврал одуулахын орон,
(2Ь2а2а2с) Ямар мэтээр аврал одуулахын ёс,
(2Ь2а2а2й) Аврал одуулж, суртаалд суралцахын ёс

(2Ь2а2а2а) Анхдугаарт, Чухаг дээдэд шүтэж, аврал одуулахын
шалтгаан
Дээр номлосон мэт энэ наснаа өнөд үл орогнон, түргэн эвдрэхийн ёс
хийгээд үхсэний сүүлд ч үгүй бөгөөд үл одоход магадтайяа төрөх
залгамжлал хэрэгтэй. Тэр ч буян, нүгэл хоёрын хойноос дагагч нь сайн заяа,
муу заяа хоёроос өөр үгүй. Сайн заяанд төрөхийн шалтгаан буян ба муу
заяанд төрөхийн шалтгаан нүглийг хураахыг судалсан олон буй тул тэдгээрт
төрвөөс тамын халуун, хүйтэн, бирдийн өлсөн, умдаасахуй, адгуусны
ачигдан үйлдэх тэргүүтэн хатуу хүчинд өнөд зовох нь сэтгэлд буушгүй мөний
тул “Тэднийг хаанаас тэсч чадах вэ?Г хэмээн сэтгэж, тэдгээр зовлонг эдүгээ
өөрийн дээр гарахын ёсоор өөр ямагт муу заяа тэргүүтний зовлонгоор үнэн
зүрхнээсээ айн, мэгдэхийн оюун хийгээд түүнээс аврах хүч нь чухаг дээд
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гуравт буй хэмээн сэтгэл итгэмжлэхүй сэтгэл гарахуй нэгнийг сэтгэлдээ
агуулах хэрэгтэй. Тэр хоёрт аврал одуулахын үндсэнд агуулах нь Хамгийг
айлдагч богдын гэмгүй таалал мөн ч зарим нэгэн мэргэдийн эрхт нь дээр
номлосон тэр оюун ямагтыг аврал одуулахуйн мөн чанарт агуулан
зохиогоод, тэр мэт бодь алин, алинд ч шалтгаан лугаа мөн чанарыг холилгүй
тус тусад нь агуулах хэрэгтэй бээр тэр оюунаас бус аврал одуулахуйн
шалтгаан нэгнийг агуулах хэрэгтэй хэмээн тэр ямагт бэрх үзэгдэх алинд ч
шалтгаан хийгээд мөн чанар нэг бус мөний тул аврал одуулахын шалтгаан
нь дээр номлосон Хамгийг айлдагч богдын таалах ёсон мэт мөн чанар нь тэр
мэтийн учир шалтгаанд шүтэж, энэ, хойд, зуурдын ахуй үес бүхнээ өндөр,
нам; жаргал, зовлон; сайн, муу ямар мэт болсон ч авралын орон чухаг дээд
гурваас бус эгээрэх газар бусдад үгүй хэмээн сэтгэсэн бүтэн оюунаар үнэн
зүрхнээсээ эгээрэн шүтэх оюун нэгнийг агуул!
Оюун өмнө, хойно хоёуланд үйлийн үрийн барилдлага бүтсэн бээр
нягт санаваас учир шалтгаан ба мөн чанарын ялгамж тодорхой ургах мөний
тул тэр мэтийн хоёр оюуныг хослон оруулахуй учир шалтгаан нэгэн үгүй
болбоос үнэн зүрхнээсээ эгээрэн шүтэхийн оюун үл төрмүй. Энэ үгүй
болбоос үгийн талаас аврал одуулахыг олон дүнчүүр одуулсан ч хэрэгтэй
аврал одуулахуй үндсэнд үл төрөх тул дотоод бурхантан хийгээд шашны
үүдэнд орох ч бус аа.
Эрт буяны багш садан Бодоба, Жан-А их эрдэнийн дэргэд заларч, Ло
хийд (1о бдоп ра) -ийн чуулганд мөргөн зохиосон бээр мөрийн эхнээс доош
гэгээнээр болгоон: “Цагаан толгойтой өвгөн ахлах хувраг эдүгээ ч бурхны
шашны үүдэнд үл багтсан байна" хэмээн зарлиг болсон бээр “Тэр нь бид
нарын үндсэнд аврал одуулахуйн бэлгэ тэмдэгтэн үл байна” хэмээсэн
зарлигийн шалтгаан мөн хэмээн сайтар санаж, анх аврал одуулахын учир
шалтгаан ба түүний дараа түүнд шүтэж төрөхүй аврал одуулахын өөрийн
мөн чанар тэргүүтэн тус тусын оюуны чинээ адил үгүй буй нугуудыг дээд лам
нарын гэгээнээс гарсан чихний дамжлагын увдис хийгээд өөрийн амтшилд
шүтэж, мэдэх хэрэгтэй мөн болой.
(2Ь2а2а2Ь) Хоёрдугаарт, Чухаг дээдэд шүтэж, аврал одуулахын
оронд хоёр буй.
(2Ь2а2а2Ы) Орныг танин барих бодь
(2Ь2а2а2Ь2) Орны авралд зохистой шалтгаан
(2Ь2а2а2Ы) Анхдугаарт, Орныгтанин барих бодь
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§ 215. Илжиг танидаггүй гэрийн эзэн Баавуу хэмээгч бээр
хүссэнийг саагч үнээ хэмээн бодож, хамаг мөнгөө заран илжиг
авч гутсан нь
Эрт цагт эд, эрдэнэ ихтэй нэгэн гэрийн эзэн Бавуу (ф а ’ Ьо) хэмээгч
нэгэн буй ч хүсэл өчүүхэн, болилон мэдэхүй үгүй мөний тул эрдэмтэй хүмүүн
хэнтэй учирсан ч: “Эд эдэлбэртэй болох ямар арга байна вэ?” хэмээн
асуудаг байв.
Нэгэн удаа тэгш буянтан нэгэн гэлэн өөд болон морилох үед тийн
асуухад тэр бээр: “Чи эд, эдэлбэрийг хүсэх болбоос хүссэнийг саагч үнээ324нд шүтвээс сайн” хэмээв. Түүний сэтгэлд “Энэ үнэн” хэмээн сэтгэж, аль, аль
хэрэгтэй зүйлийг олонхыг олж болох нэгэн их зээлийн газар очиж,
худалдаачны их ноёдоос эрсэн зүйлсээ асуухад, бусад бүгдээр: “Тэр мэт
зэндмэнэ эрдэнэ мэт үнээ байхгүй” хэмээцгээв.
Тэр цагт тэр нүтагт “Өөр нутгаас нэг баян гэрийн эзэн хүссэнийг саагч
үнээ олохоор ирсэн буй. Эдүгээ ийм үнээ худалдагч хүмүүн гарвал их эрдэнэ
олныг авах шалтгаан буй” хэмээсэн их сураг чимээ гарсан бээр нэг арга
баширт хүмүүн түүнийг сонсож, “Тэр баян гэрийн эзнийг би хуурсугай!”
хэмээн сэтгэж, арга бэдэржээ. Тэрээр өөрийн нутгийн хол газраас их сүүтэй
нэгэн илжигний гүү олжээ. Эдүгээ тэр нутгийн бүх хүмүүст илжиг огтоос
байхгүй тул илжиг хэмээх ямар амьтан байдгийг мэддэггүй ажээ.
Түүний сэтгэлд: “Энэ илжигийг бүх хүмүүс эс мэдэх бөгөөд үүнд эдүгээ
үест сүү ихтэй бөгөөд надад ч хэрэггүй тул үүнийг хүссэнийг саагч үнээ
хэмээж, маш их үнэ авъя” хэмээн сэтгэжээ. Тэгээд дараа нь биедээ сайн
хувцас чимэг зүүж, тэр гэрийн эзний дэргэд хүрчээ. Тэр өдөр цаг ч их сайн
болж, нарнаа таван зүйл солонго татан байв. Тэр гэрийн эзэн ч тэдгээр бэлгэ
тэмдэгт баяссан бээр: “Эдүгээ олон сайн бэлгэ тэмдэг тохиосон ба би бээр
эртнээс хүссэн үнээгээ олох байх аа” хэмээн байх үест тэр арга мэхт гэрийн
эзэн хүрч очив.
Гэрийн эзэн өгүүлрүүн: "Чи хаашаа явж байна вэ?. Бусдаас сайн
хувцас чимэг асаах чинь юусан билээ?” хэмээн асуув. Тэр өгүүлрүүн: “Өөр
юу ч биш ээ. Бидний биед энэ мэт өмссөн нь надад ертөнцөд гарах бэрх
зэндмэнэ эрдэнэ мэт хүссэнийг саагч үнээ буй тул түүнийг буянтай нэгэнд
зарахаар явж буй" хэмээв. Тэр гэрийн эзэн бээр маш их баярлаж: "Тэр мэт
хүссэнийг саагч үнээг би худалдан авахыг хүсч буй тул ямар мэт хүсч буй
үнийг чинь өгсүгэй!" хэмээв. Тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Чи хүсч буй бол
худалдан авч болно” хэмээв. “Тийм болбоос ямар үнэтэй юм бэ? хэмээхэд,
тэрээр өгүүлрүүн: "Энэ ертөнцөд үүний үнийг үлэх нэн бэрх ээ. Тийм боловч
чи их энэрэн нигүүлсэгч мөн тул чи өөрөө алин хүссэнээ хэл! хэмээв. Тэр
бээр ч: “Тийм болбоос 10000 алтан зоос, 500 заан, 1000 морь өргөвөөс
болох уу?” хэмээн асуухад “Болно оо” гэв. Дараа нь гэрийн эзэнд: “Тийм

324 Тө: боб ']о'\ Ьа т о . Хүссэнийг саах үнээ нь чандмань эрдэнэ үхэр, камендина үнээ
ГЭДЭГ.
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болбоос эдүгээ би авъя! Бусдад өгвөөс чиний үнээнд тотгор ирнэ!" хэмээв.
"Тийм болбоос би үнээ өргөе. Чи бээр ч одоо үнээгээ авчиртугай!” хэмээж,
үнэ ханшаа тохиролцсон бээр тэр бээр ч тэр хөгшин илжгэндээ алтан зоосны
чимэг тэргүүтнийг зүүж, гэрийн эзэнд тушаасан бээр гэрийн эзэн хүссэнийг
саагч энэ үнээг их гайхахаас өөр ялгамжтай эрдэм нь үл мэднэ" хэмээн
сэтгэж, түүнээс асуухад, тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Миний энэ үнээний сүү сайн.
тос ч сайн гарна. Уусан төдийхнөөр дөрвөн аймгийн өвчинд тустай, явахуйд
ч их зүйл даана" хэмээн сайшаан магтвай.
Тэр даруйд илжиг их дуу дуурсгасан бээр, гэрийн эзэн: “Энэ их дуу нь
юунд тустай вэ?” хэмээн сурахад, тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Энэ мэт их дуу
гаргах нь хэн бээр эзэгнэн буй тэр хүмүүний алдар ертөнцөд их дуурсмуй"
хэмээн хариулав. Гэрийн эзэн ч “Эдүгээ би ч их алдарших болно” хэмээн
баярлав.
Тэгээд хүссэнийг саагч үнээ хэмээн нэрийдсэн тэр илжгээ хөтлөж,
өөрийн нутагтаа буцах зам зуур хүйтэн өвчнөөр өвчилсөн нэгэн гэрийн эзэн
уух эм тэргүүтэн ч үгүй тул: “Эхлээд үүний сүүг ууваас дөрвөн зүйл өвчинд
тустай” хэмээсэн бээр түүнийг дурдаж, сүүг ууж өвчин нь илаар болов. Энэ
үнээний сүүний эрдэм нь түүний хэлсэн мэт үнэн байна" хэмээн сэтгэж их
баярлав.
Нутагтаа хүрээд “Хүссэнийг саагч үнээний цагийн хурим хийнэ"
хэмээж, хол ойрын бүх нөхдөө цуглуулаад, элдэв өргөл, хүндлэлээр баясган
үйлдэв. Түүний дараа өвөл болоход сүү нь ширгэж, түүний номлосон
хүссэнийг саагч үнээний эрдэм илжигнээс эс гарсан тул эд, эдэлбэр ч
хаанаас их болох билээ. Түүний буян барагдсан бээр илжгийг хүссэнийг
саагч үнээ хэмээн эндүүрч, өмнө буй нугуудаа хүссэнийг саагч үнээ хэмээн
нэрийдсэн илжигний үнэнд өгч, эцэст гэрийн эзэн нөхөд сэлт үгээрч
гуйлгачин болон одсоныг бүгдээр үлгэр болгох нэгэн болсон амуй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Зуун тавьт магтаал (Ьз1ос1 ра Ьгдуа 1пда си) -аас:
“Оёор хязгаар үгүй орчлон нь
Оломгүй далайд тийн орогномуй
Хүсэл тэргүүтэн нь дуусаш үгүй
Хомхой матар идэх мөний тул
Харин эдүгээ алинаа аврал одуулмуй"
хэмээн зарлигласан мэт аврал хийгээд аврал бус нугуудыг ялгахуй
хиргүй билгээр би хийгээд эх амьтан бүхнийг орчлон хийгээд муу заяаны
хамаг аюулаас аврахуй ариун аврал тэр ямар мэт нэгэн мөн хэмээн сайтар
шинжлэн үйлдэж, сэтгэл итгэмжпэхүй эш хийгээд ариун ухааныг бүтээн
үйлдэхүй сэлтийн үүднээс аврал одуулахыг
“Далт (Ьс1ип Ьси ра)"-аас:
“Авралт бурхан, ном хийгээд бурсан хувраг
Алинаа тонилохыг хүсэгч нарын аврал”
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хэмээн зарлигласан мэт бурхан нь узүүлэгч хийгээд ном нь бодитой
аврал, бурсан хувраг нь авралыг бүтээгч хань нөхөр бөгөөд чухаг дээд
гурван их эрдэнэ өөр, бусад амьтан бүхнийг сансар, нирвааны аюул бүхнээс
амар, хялбар аврахуй авралын орны эцэс хязгаар хэмээн үзэж, магадтайяа
уг сурвалжаас татахуй нэгэн хэрэгтэй.
Тэр үгүй болбоос дээр номлосон илжигийг хүссэнийг саагч үнээ хэмээн
эндүүрч, хэрэг үл болгон олон лан алтан зоосыг үнэнд нь өгснөөр гутах мэт
өөр, бусад бүгдийг буруутган оршоож, гутах мөний тул анх чухаг дээд гурвын
үгийн дээрээс тоолон удирдахуйг мэдэхүй төдийхөн бус бурхан хийгээд ном
ба бурсан хувраг хэмээх тэр нь энэ хийгээд энэ хэмээсэн мэт мөн буй.
Ер тэр гурвыг чухаг дээд хэмээхүй ба нэн ялангуяа бурхан тэргүүтэн
тус тусын алдар энэ хийгээд энэ хэмээхийн учир шалтгаан энэ мөн хэмээн
шалгадгийн хүчээр магадлан мэдэхүй бат нэгнийг үүсгэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас,

§ 216. Жово Адиша өчүүхэн омог төрүүлснээс болж Сэрлинба
лам лугаа хэсэг хугацаанд золгож эс чадсан нь
Эрт Жово Адиша нь лам Сэрлинба Чойжийдагба (дзег дПпд ра сИоз ку|
дгадз ра)-ийн дэргэд бодийн сэтгэл их эрдэнийн увдис сонсохын тул Алтан
тивд өөд болон морилж, тэнд суралцах цагт нэгэн хүмүүнээс “Сэрлинба
Чойжийдагба хэмээх тэр хаана суудаг бэ? Эдүгээ бид нарт шашин хэрэгтэй”
хэмээн зарлигласан бээр тэр хүмүүн бээр ч “Тэнд буй” хэмээн одож, нэлээд
удаад, өмнийн тэр хүмүүн бээр тэр нутагт “Сэрлинба Чойжидагба”
хэмээгддэг юу ч үл мэдэх нэгэн тэнэг хүмүүнийг дагуулан ирвэй. Тэр ямагт
Жовогийн зарлигласан “Чойжийдагба тэр мөн” хэмээн сэтгэж, Жово нөхөд
сэлтэд тушаав. Жово бээр: “Сэрлинба Чойжийдагба хэмээн алдаршсан их
бодисадва мөн болбоос маш гайхамшигтай олон эрдэм буй" хэмээн сэтгэж,
түүний гурван үүдний явдлыг шинжилсэн бээр юу ч үл мэдэхүй нэгэн тэнэг
хүмүүн болохыг болгоож, “Энэ нь Сэрлинба Чойжийдагба хэмээх дээд лам
тэр бус болой. Хэрвээ магадтай мөн болбоос ба бүрэн арван гурван сар
орчим их далайгаар үйлдэхүйеэ бэрх явдлыг олонтаа үйлдсэн нь ч хэрэггүй
боллоо" хэмээн сэтгэл нь их гансраад, өчүүхэн төдий лам Сэрлинба
Чойжийдагбын лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг даган дурдсан хатуу хүчтэй
сүжиг нь сулран оджээ.
Тэр шалтгаанаар олон сарын турш Жово бээр лам Сэрлинба лугаа эс
золгожээ. Өмнө нь Жово Алтан тивд залрах ойртсон үедээ “Би ч Сахор325
хааны язгуурын тойн болсон их номт мэргэн нэгэн мөний тул намайг Аптан
тивд очиход лам Сэрлинба угтлага зохион ирэх байх аа! хэмээн таалалд нь
омог өчүүхэн төрсөн бээр тэр шалтгаанаар анх Сэрлинба лугаа эс золгон,
Сэрлинба Чойжийдагба хэмээх нэгэн тэнэг хүмүүн лүгээ золгожээ. Түүний
325 Тө: га Иог. Сахор нь Энэтхэгийн дорно зүг дэхь Бянгал орны нэгэн хан орны нэр,
бас Жовоо богдын овог язгуур гэх нь буй.
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дараа тэр шалтгаанаар Сэрлинбаад зорьсон сүсэг нь өчүүхэн төдий
доройтсон бээр хэсэг зуур лам Сэрлинба лугаа үл золгосон ажээ. Утгандаа
“Лам Сэрлинба Чойжийдагба бус нэгнийг лам Сэрлинба Чойжидагба хэмээх
энэ мөн" хэмээж, танин эс мэдэж, үзүүлснээс гэмтсэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч авралын ариун орон мөн бусыг сайтар үл мэдэн,
хэн хүмүүнд эгээрэн биширвээс өөр, бусад бүхэн гутах мөний тул анх Итгэл
Майдар бээр: “Бурхан тэргүүтэн чухаг дээд гурав" хэмээн энэ шүнд сайтар
сонсох, санахаар нотлон буулгаж, тэднийг сайтар мэдэж, эдүгээ бясалгаваас
аврал одуулахуй сайтар нэг ирмүй. Эдүгээ дээд, доод бүхний хатуу муу
шалтгаан нэгэн гарах цагт “Аврал одуулмуй” хэмээхүй олон ч алинд аврал
одуулахын орныг танин үл мэдэн, зарим нэгэн нь төрсөн тэнгэр, нутгийн
тэнгэр хэмээн алдаршсан газар хийгээд огторгуйд бядагч бирд нарт эгээрэн
биширч, өөрийн юу идэхүй, юу уухуйн дээжээр тахин үйлдсэн ч тусгүйн дээр
жич бас хорлол болон одох мөний тул тэдгээр ч язгуур алинаа аврал
одуулахуй орныг танин үл мэдсэнээс шалтгаалсан мөн буй.
Дээр номлосон тэдгээр бирдэд бид дотоод бурхантан нар байтугай
гадаад тэрсүүд үйлдэгч нар ч авралыг үл одуулдаг буй. Эрт хойд Цастанаа
гадаад тэрс үзэлтэн нэгэн ирж, тэрээр Төвдийн орон газар бүхнээ
хэсүүчилсний эцэст Энэтхэгт одвой. “Төвдөд аврал одуулахын орон үгүй
суув. Гэлэн Гаудама (с!де з1опд даибата)-г олонх төвдүүд авралд барина.
Эдүгээ би бурханд бус зарим нэгэн нь бирд хүмүүн бус нарыг авралд барина.
Тэдгээрт бид нар бөөлжис цутгамуй” хэмээж Энэтхэгт оджээ. Тэр нэгэн тэрс
үзэлтэн бээр муушаан доромжлон үйлдсэн мөн тул бид дотоод бурхантан
хэмээн ам авагч нар тэдгээр бирдэд эгээрэн бишрэхүй хийгээд авралын орон
болгох нь хаанаас зохистой байх билээ.
Жич бас,

§ 217. Итгэл үгүй идээн өглөгт гэрийн эзэн аврал одуулах орныг
эндүүрснээс болж, гэр дүүрсэн гэрлийн гэгээн арилсан нь
Эрт цагт гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн өглөгт326 бээр нэгэн сайн цагт
гэнэн сахил авав. Чухаг дээдэд сүсэг их мөний тул шөнийн цагт аврал
одуулахыг уншсан бээр үг лүгээ даган зохилдсон утгын ариун аврал одуулах
нэгэн үндсэнд нь төрсөний хүчээр гэрийн дотор бүгд гэрлийн гэгээн түгсэн
бээр маш онц гайхамшигтай болж, “Шөнө ч өдөр мэт гэгээн болсон энэ нь
алины хүчин юм бол оо?" хэмээн сэтгэн, босч гадагшаа гараад, гэрийн нь
хаалганы дэргэд ертөнцийн нэгэн тэнгэр шүтээн буй тул түүнийг цагаан
чулуугаар цохихуйд гэрлийн гэгээн туссан бээр маш цагаан болсныг харж,
гэрийн эзний сэтгэлд: “Гэгээний эдгээр бэлгэ тэмдэг нь бидний үүдэнд буй
энэ сахиусан тэнгэрийн хүч байна” хэмээн сэтгэж, гэрийн эзэн тэр тэнгэр
326 Тө: кЬу1т Ьдад тдоп теЬ газ зЬут. Итгэл үгүй идээн өглөгт гэрийн эзэн Итгэл нь
эрт Энэтхэгийн Нэн-Ёод балгаст хан хөвгүүний ялгуусан цэцэрлэгт хотол чуулганы
хүрээг баригч Итгэлгүй идээн өглөгт хэмээх нэгэн өглөгийн эзэн байжээ. Түүний нэр
амуй. Итгэл, аврал үгүй ядуу хүмүүст идээ өргөх тул тийн нэрлэгджээ.
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шүтээнд “Аврал одуулмуй" хэмээн, мөргөсөн бээр тэр даруйд гэрлийн гэгээн
ч шингэн одвой.
Эдүгээ “Мөрийн зэрэг”-ээс: “Авралд хоёрыг барин үйлдвээс санваараа
таягдах” хэмээн зарлигласан мэт ээ. Тэр мэтийн гэгээн нь Гэрийн эзэн Итгэл
үгүй идээн өглөгт бээр чухаг дээд гуравт аврал одуулсны хүчнээс болсон
мөн ч гэрийн эзний оюун мунхраад, тэр аврал одуулсны хүчийг үл мэдэж,
хаалганы дэргэдэх тэнгэр шүтээнд орогносон тэр тэнгэрийн хүч мөн" хэмээн
сэтгэж, чухаг дээдэд аврал одуулан үйлдэхээ орхиод, тэр тэнгэр ямагтад
мөргөн аврал одуулсан бээр тэр гэрийн эзний үндэсний аврал одуулсан
санваар орхигдсон тул тэр чухаг дээдийн хүчнээс гарсан гэрлийн гэгээн
шингэсэн мөн буй. Тэр ч Гэрийн эзэн итгэл үгүй идээн өглөгт бээр ертөнцийн
шүтээн тэр тэнгэр ямагт авралын орон мөн, бусыг эс мэдсэнээс гарсан мөн
буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ аврал одуулахыг уншихуйн орныг
үйлдсэн ч гэнэтийн нэгэн шалтгаан гарсан цагт тэр ямагтыг өөрийн урьдын
үйлийн үрээс гарсан; түүнийг судлах аргыг судар, дандруудад хэмжээлшгүй
зарлигласан нугуудад сэтгэл итгэмжлэлгүй бүхлээр нь огоорч; алины нь ч үл
мэдэхүй хуурмаг засдаг ёстон нэгний дэргэд одож, төлгө зурхай тэргүүтнийг
талбиулан үйлдэхээс бус чухаг дээд гуравт тэдгээрээс аврахуй чадал буй
хэмээн сэтгэл итгэмжилэн, авралд хичээгч өдрийн од мэт цөөхөн буй.
Тэр бүхэн ч анх алинаа аврал одуулахуйн орныг танин бариагүйгээс
болсон мөн буй. Чухаг дээд гурвыг эцсийн авралын орон хэмээн шалгадгийн
хүчээр сайтар магадлах нэгэн байваас сайн, муу алин гарсан ч чухаг дээдэд
залбирал талбиж, аврал одуулахад хичээхээс бус үл туслахуй тэдгээр
гоомой үзэгдлийг огтоос үл үйлдэх мөн болой.
Жич бас

§ 218. Нэгэн баян хаан хойд насны авралыг эндүүтэй сонгож,
өөрийгөө болон түшмэлүүдээ гутаасан нь
Эрт номонд сүсэгтэй нэгэн хаан бээр: “Би энэ ертөнцөд эд, эдэлбэр
хийгээд харлаг, нөхөр, боол тэргүүтэн олон буй тул энэ насанд аврал, итгэл
алин ч хэрэггүй ч хойд насны аврал нэгнийг эдүгээ эс бэдэрвээс үл болно”
хэмээн сэтгэж, түшмэл бүхэндээ өгүүлж, “Хойд наснаа аварч чадахуй сайн
орон нэгнийг харъяат ардад хамаарах бүхнээр хайлгуул!” хэмээв.
Тэр оронд дээдийн ном эс дэлгэрсэн тул авралын сайн, муугийн
ялгалыг үл мэдэх мөний тул орныг ч эс олов. Тэгээд хаан бээ Раввар (гаЬ
Ъаг) хэмээх түшмэлдээ: “Бусдаас үл олбоос чи өөрөө түшмэл бүхний гол
эрхэм тул хойд насны аврал болох нэгнийг үйлд! Түүнийг буй болговоос сайн
бэлэг шан өгнө, түүнийг эс буй болговоос амийг чинь цаазаар авна!"
хэмээхэд, тэр түшмэл маш их айж, түүнийг эрэхээр өөр нутагт очив.
Норолхоо (пог 1Ьа) хэмээх нутгийн нэгэн хүмүүн бээр: “Чиний хойд
насны аврал хэмээх ямар мэт нэгэн хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуухад, тэр
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түшмэл өгүүлрүүн: “Нааш хорлол үгүй чанадас бүхнийг даран чадагч нэгэн
хэрэгтэй" хэмээв. “Тийм болбоос тэр мэт нэгэн болноо” хэмээж, тэр нутагт
баатар ид ихтэй, 1000 хүмүүнийг алан чадагч, өөрийг нь хэн бээр хорлон үл
чадахуй Балдан хэмээх нэгэн баатар хүмүүн буйн дэргэд очиж, "Чи тэр мэт
аврал болох уу?” хэмээн сурваас, тэр хүмүүн их шунал ихт нэгэн тул
“Болноо” хэмээв. Чингээд тэр түшмэлд тушааж, түшмэл ч баярлан, тэр үед ч
түүнд жич олон их эрдэнэ өгөөд, тэр хүмүүнийг дагуулж, хаанд өргөсөн бээр
хаан ч талархан, бэлэг шан хайрлав. Тэгээд хаан бээр тэр хүмүүнийг ламд
соёрхон өдөр бүр сайн идээ, ундаа өргөв. Нэгэн цагт тэр оронд их цэрэг
ирсэн бээр хаан ч баатар хэмээн алдаршсан тэр хүмүүнд аврал айлтгав. Тэр
баатар ид ихтэй тул хаан амгалан суув. Хаан бээр: “Би чиний хүссэн хэрэг
алин буй түүнийг бүтээх болно” хэмээн амлажээ.
Тэгээд тэр хүмүүн бээр цэргийн хүмүүсийг дагуулж, байлдаанд одсон
бээр баатар ид нь их тул 10000 цэргийг алаад, чанадасын хааны хаан төрийг
авч хаанд өргөжээ. Хаан сэтгэлд: “Дайсагнагч хааны хаан төрийг өргөвөл
сайн ч 10000 хүмүүнийг алсныг нь харж, хойдын аврал болгоход хэцүү"
хэмээн сэтгэжээ. Тэгээд тэр баатар хүмүүн бээр: “Миний авсан хаан төрийг
хаанд өргөсөн нь утга үгүй. Тиймийн тул энэ хааныг ч алж, хоёулын хаан
төрийг би бээр барьсугай!" хэмээн сэтгэж, илд барьж, хааны нойрсох газар
алахаар хүрсэн тул хаан айгаад, “Чи миний хойд насны аврал болох тул энэ
мэтийн үйлд орох нь юу билээ?” хэмээн асуув.
Тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Би чиний гадны аврал барьснаас бус надад
хойд насны авралын чадал үгүй. Энэ насны түмэн цэргээс айснаас чинь
аварсан буй. Эдүгээ хаан чамайг ч алж, хоёр орны хаан төрийг барих учир
байна” хэмээв. Хаан бээр: “Тийм болбоос чамайг хойдын авралд барихын
хэрэг алга" хэмээхэд, тэр хүмүүн өгүүлрүүн: “Эдүгээ та нар авралын орон
сайн, мууг үл мэдсэнээр гутлаа. Би үүнээс өөрийг мэдэхгүй” хэмээн хааныг
алжээ.
Жич тэр баатар ид их ч бас өмнийн түшмэл түүнийг эчнээгээр алж,
хаан төрийг тэр түшмэл барьсан ч тэр нутгийн хүмүүн бүгд түшмэлээр
гутлаа” хэмээн тэр түшмэлийг ч алсан бээр тэд бүгд авралын ариун орон
мөн, бусыг үл мэдсэнээр гутсан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч номонд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг ба буяны
үйлд дуршихуй хичээнгүй өчүүхэн төдий байвч тус тус онохын билгээр аврал
хийгээд аврал бусыг тийн ялгахуй нэгэн үгүй болбоос архдын хурууны эрихс
мэт буруу буяны багш садныг барьж, өөрөө хийгээд бусад олон амьтны энэ
хийгээд хойд насыг гутаах мөний тул ариун аврал нэгнийг үйлдэх болбол анх
ариун авралын орон нэг хэрэгтэй ба тэр нь чухаг дээд гурвын орноос бус
үгүй мөний тул “Бурхан бүхэн бурхан чухаг дээд гурав мөн” хэмээсэн эш
бошгыг даган баримтлах төдий бус тэр хийгээд түүнд зохилдсон ухаанаар
шинжлэн үйлдэж, өөрийн оюуны дээр бусдыг үл урвуулахуй ялгамжтай
магад мэдлийг олохын үүднээс анх чухаг дээдийн мөн чанарыг сайтар
мэдэж, шамдан үйлдтүгэй!
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Жич бас,

§ 219. Нэгэн худалдаачны ноён ач төгс хэрээг хулгайч хэмээн
эндүүрэн барьж, егүүтгээд гутсан нь
Эрт нэгэн худалдаачны байшингийн дээвэр дээр овог язгуурын тэнгэрт
залбирдаг нэгэн жижиг байшин буйн хаалганы өмнө талд үйлийн эрхээр
нэгэн хэрээ өдөр бүр их далай хийгээд өөр орноос гарсан аль нэгэн сайн
эрдэнийн зүйлийг үүрийн гэгээн шарлах цагт тасралтгүй авчиран талбих тул
тэр айл ч их эрдэнээр дүүрвэй.
Тэр гэрт суухуй хүмүүн тэргүүтэн амьтан хэдий тоотой бүхнээ бусдын
хорлол үгүй, хүмүүс ч эд, эдэлбэр их, нас нь уртдан, бүгд сэтгэл зохистой
адгийн адгууснаас дээших нь ч өнгө зүс сайтай тул нутгийн хүмүүн бүгдээр
тэр гэрийн эзнийг хаан мэт магган, хүндлэн үйлдмүй.
Худалдаачны ноёны сэтгэлд: "Өглөө бүр хэмжээлшгүй үнэтэй энэ мэт
их эрдэнийг олж, эд эдэлбэр тасрахыг үл мэдэн, нэн ялангуяа нутгийн
хүмүүн бүгд хаан мэт хүндлэн үйлдэх нь миний язгуурын энэ тэнгэрийн хүч
мөн буй. Их эрдэнийг ч энэ тэнгэр өгсөн билээ" хэмээн сэтгэж, тэр тэнгэрээ
цаг үргэлж тахин үйлдэх ажээ.
Тэр худалдаачны ноён бээр өглөө бүр нар ургангуут угаал үйлдэн,
биедээ хиргүй хувцас өмсөн, сайн чимэг зүүж ирээд, тэр язгуурын тэнгэрт
олонтаа мөргөн, олон тахил өргөж, залбирал талбиад, тэр их эрдэнийг сайн
алтан саванд хийн авдаг буй.
Нэгэн удаа тэр худалдаачны ноёныг өөр нэг улсын хүч чадалт хаан
бээр гийчнээр дуудан, явах өдрөө эрт босч, үүрийн гэгээ шарлах цагт
байшингийнхаа дээр их эрдэнийг авахаар очжээ. Тэр хэрээ ч өдөр бүр
үүрийн гэгээ шарлах цагт амандаа нэгэн очир алмаас зуун ирж, хаалганы
ойролцоо дээд тэнгэрээр нисэн ирэхийг тэр худалдаачны ноён харж, “Энэ нь
надад тэнгэр өгсөн их эрдэнийг хулгайлахаар ирж байна” хэмээн сэтгэж,
хэрээг алахаар завдахуйд тэр хэрээ ч хаалганы дээр бууж, их эрдэнийг
нисэн бядахуй байдлаар хаалганы дээр талбин нисжүхүй.
Тэр худалдаачны ноён: “Эдүгээ тэнгэрээр дуртгаад, их эрдэнийг
авахаар эрт ирсэн минь сайн. Үргэлж энэ мэт цагт ирэх болбоос энэ хэрээ их
эрдэнийг бусад газар аваачих нь эргэлзээгүй. Эдүгээ түүнийг эс албаас
маргааш өглөө ч ирж их эрдэнийг авна” хэмээн сэтгээд, дэргэд нь нүдүүр мэт
нэгэн урт бэрээ байсныг аваад, хэрээ нисч буй дээд огторгуй уруу чулуудсан
бээр тэр хэрээний толгойд тусч, хэрээ үхвэй. Хэрээний сэтгэлд: “Би үргэлж
энэ худалдаачны ноёнд өдөр бүр их эрдэнэ нэжгээд нэжгээдийг өгдөг билээ.
Би эдлэл болох нэгэн идээ өргөе” хэмээн сэтгэж, дээр нь ниссэн төдийгөөс
бус өөр зүгт зугтаах байдлыг эс үйлдэв.
Би энэ худалдаачны ноёнд цаг үргэлжийн их ачтай ч ачийг үл
хариулахын дээр намайг бэрээгээр цохисон тул энэ хүмүүнд энэ насанд нь
ямар мэт нэгэн муу үр ирнэ” хэмээн их гэмшсээр насан егүүджээ. Тэгээд
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худалдаачны ноён бээр хэрээний үхдэл хийгээд очир алмаас хоёулыг аваад,
гэрийнхээ хүмүүсийн өмнө тавьж: “Эдүгээ би эрт эс очсон бол энэ муу хэрээ
бээр эрдэнэ бүхний хаан энэ очир алмаасыг авч бүрэлгэх байсан ч тэнгэр
бээр дуртгаж, гартаа оруулсан нь онц гайхамшигтай. Ба бүрний дайсан энэ
алагдсан энэ хэрээний үхдлийг есөн давхар газрын доор нууя!” хэмээн нуун
булав.
Тэгээд өглөө бүр их эрдэнэ өргөдөг хэрээг худалдаачны ноён өөрөө
алсан тул их эрдэнэ үл олдов. Өдөр бүр их эрдэнэ өргөдөг хэрээний шүтээнт
зарлигийн ачит тэр бодисадваг гэмгүй байхад нь худалдаачны ноён алсан
бээр тэр хэрээ ч: “Би энэ худалдаачны ноёнд өглөө бүр их эрдэнийг өгөхүй
тусыг олонтаа үйлдсэн ч ачийг минь үл хариулсны дээр гэмгүй байтал энэ
мэт аллаа" хэмээн сэтгэл нь их цөхөрсөн бээр ялгамжтай энэ авралын оронд
тэр мэт хорлол үйлдсэний хүчээр худалдаачны ноёны эд, эдэлбэрүүд өдөр
бүр нимгэрэн оджухуй. Худалдаачны ноён ч өөрөө тэдгээрийн шалтгаанаар
цусан хий мэт өвчнөөр насан егүүджээ. Хойд насандаа ч тэдгээр эдэндээ
тачаасан нэгэн их ад болон төрсөн аж. Тэр бүхэн ч тэр худалдаачны ноён
бээр тэр хэрээ ямагтыг өдөр бүр их эрдэнэ өгөгч хэмээн үл мэдсэнээс гутсан
мөн бөлгөө.
Тэр үлгэр мэт бид ч өмнийн амгалангийн хувь ямар мэт буй нугууд
чухаг дээд ямагтын таалал өршөөхүйн зарлигийн ачаас болсон ямагт мөн ч
бид залуу нөхөд олонхдоо “Өөрийн хийгээд өөрийн язгуурын тэнгэр, хаан,
албин тэргүүтэн ... тийм нэрт энэ хийгээд үүний зарлигийн ачаас болсон”
хэмээн сэтгэж, чухаг дээдийн зарлигийн ачийг мартаад, тэдгээрт тахил ба
залбирал талбихыг бүхлээр нь огоорч, ертөнцийн тэдгээр тэнгэрийг алин
идсэн, алин уусны дээжээр тахин үйлдсэн бээр тэдгээр ч чухаг дээд гурван
эрдэнийг өөрийн энэ, хойд, завсар гурван орны ахуй үес алинд ч, хэзээ ч
хуурмаггүй авралын орны эцэс хязгаар нь хэмээн үл магадалсны аньсаар
болсон мөн буй.
Тэр гурвыг дээр үгүй авралын орон хэмээн сайтар магадлаваас алин
нийтийн эгээрэл бүхнийг чухаг дээд ямаггад зөвшөөрөхүй бээр чухаг дээд
гурвыг тахин, залбирал талбихаас бус дээр номлосон тэдгээр тэнгэр
тэргүүтэнд тахил хийгээд эгээрлийг ч үнэн зүрхнээсээ үл зөвшөөрөн, тэр мэт
зөвшөөрөгч бусдыг энэ нь мунхарсан бээр гэмтсэн хэмээн санан үйлд!
Жич бас,

§ 220. Нэг цангасан үхэрчин зарлигийн ачит хэрээг танин
барилгүй цохиж алсан нь
Эрт нэгэн үхэрчин үхрээ хариулсаар эцэст нь нэгэн аглаг хээр газар
очив. Халуунаар энэлэн их цангаж, зүг бүхнээ ус бэдэрсэн ч эс олов.
Зэргэмжээр нэгэн ой шугуйд хүрэхэд нэг жаахан ус таарч, дусаг дусаг гарч
байв. "Эдүгээ ус оллоо” хэмээн баярлаж, гүйн очоод, дал модны навчны
гуурс хийж уухуй завдахад, гэнэт нэгэн хэрээ гарч ирээд, далавчаар ширвэн
шүргэж, ус гуурсыг гадагш алдан ууж эс чадав.
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Өмнөх мэт үйлдэж, уух ойртохуйд жич бас далавчаараа үгүй болгов.
Тэр үхэрчин цангаагаар энэлсэн тул уур омог нь их хөдөлж,: “Энэ муу хэрээ
хоёр удаа ус уулгасангүй. Дахиад тэр мэт үйлдвээс би энэ хэрээг алсугай!"
хэмээн сэтгэж, гартаа бэрээ барьж, өмнө мэт уухыг завдахуйд тэр хэрээ
ирээд, далавчаараа усыг үгүй болгов. Тэр сэтгэлийн угаас хорсон уурсаж,
тэр хэрээг бэрээгээр цохиход хэрээ тэр даруйд үхвэй. Тэр ус ч өөрөө хатан
одсон тул үхэрчний сэтгэлд: “Үл болох муу хэрээг алж чадсан нь сайн ч ус
хатсан нь сайн бус аа. Тийм боловч үүнээс доош жирэгнэж буй энэ ус
хаанаас ирж буйн эхэнд одож, алин хүссэнээр ус ууя!” хэмээн сэтгэж,
жирэгнэж байсан энэ ус үүнээс холхон буй хэмээн шийдээд одвой.
Тэндээс дээш одоход нэг их зандан модыг ороон унтаж буй их том
хорт могойн амнаас тэр ус гарч буйг харж, их айгаад маш хурдлан өмнийн ус
жирэгнэж байсан газар руу хүрч ирэхэд тэр ус жирэгнэсэн газрын амьтан
алин буй нугууд ч үхэн, өвс нь ч хатсан байжээ. Тэр нь хорт могойн амны ус
тул амьтан бүхэн түүний хорны хүчээр үхсэн байжээ. “Өмнийн тэр хэрээ бээр
тэр мэт эс үйлдэн, би ус уусан бол түүний дараа би ч тэр мэт үхэх шалтгаан
мөн ч хэрээ бээр ч тэр мэт үйлдсэний хүчээр эс үхсэн тул тэр хэрээний ач их
ээ. Тэр адгуус жигүүртэн шувуу бээр ч тэр мэт амийг авран үйлдсэн ба би
хүмүүн болон төрсөн ч өөрийн амь аварсан авралыг ч үл мэдсэн бээр
адгууснаас доорд нэгэн байна” хэмээн их уйсал төрсөөр зовон үйлджүхүй.
Энэ үлгэр мэт бид нарыг ч эдүгээ өдөр, шөнийн зургаан цагт чухаг
дээд бээр сахин аврахыг алмайралгүй зохиосон ч тэр мэт зохиосон хэмээхүй
сэжиг төдийхөн ч үгүй чухаг дээдийг авралын оронд мэдэж, тахин залбирал
тавих нь байтугай эдүгээ чухаг дээд алин зохистойд шүтээд, өдөр бүр үд үгүй
их хилэнцийг хураан үйлддэг буй. Өмнө ч гурван ертөнцийн энэ орчлонд
зовлон ямагтыг амссан нь их олон буй. Эдүгээ энэ орчлонгоос сэтгэл
гансрахуй нэгэн мөн болбоос анх аврал одуулахад хичээх хэрэгтэй.
Тэр ч авралын орныг танин барихуй нэгэн үгүй болбоос аврал
одуулахын орон үндсийг орхисон бээр анх алинаа аврал одуулах дээр үгүй
орон чухаг дээд гурвыг тус тусад нь холилгүй үгийн хойноос урих төдий бус
хир үгүй билгээр ялгамжтай магад мэдлийг үүтгэхэд шамдах болой.
Жич бас,

§ 221. Нэгэн эхнэр бээр гэлэн дүрт дээрэмчнийг авралын орон
хэмээн итгэж алуулсан нь
Эрт их эрдэнээр бидэрлэсэн нэгэн эхнэр олон нөхөд лүгээ сэлт
нутгийн тэнгэр хэмээхийн цагийн хуримын их үзмэр буйд очжээ. Өөрийн
нутгаас хол газар одоход 3 номт хувцас асаан, гартаа бадар аяга ба дулдуй
барин, ардаа сайн бөс жанчаар боосон боть судар үүрч, амаар зургаан үсэг
урих тэргүүтэн хэн бээр харсан ч гадаад явдал мөрд нь сүсэг төрөхүй нэгэн
хүч чадалт гэлэн, алгуурхан алхан явж буй лугаа тааралдав.

ю 439 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Тэр гэлэн бээр ч энэрэхүй эвлэг зөөлөн дуугаар амар мэндийг нь асуух
тэргүүтнийг үйлдэхэд, тэр эхнэрийн сэтгэлд: “Энэ нь бодитой бурхан мэт
нэгэн буй. Энэ гэлэн бээр миний замын аюулын сайн аврагч болох тул зарц
бид хоёроос бусад нугуудыг нутагтаа буцааваас сайн” хэмээн сэтгэж,
буцаав.
Засдаг дүрт тэр гэлэнгийн сэтгэлд: “Эдүгээ сайн чимгээр бидэрлэсэн
энэ эхнэрийг алж, чимгүүдийг нь дараалан бусдад зарваас их үнэ олно”
хэмээн сэтгэв. Тэр хоёр эхнэр бээр тэр гэлэнд: “Эдүгээ өөрийн буяны хүчээр
аюулын сайн аврал гэлэн чамтай учирсандаа баярламуй” хэмээж, нутгийн
сайн идээ сэлт элдэв сайн зүйлсийг өргөв. Тэр бээр ч: “Эдүгээ та хоёр
надтай учирдаг сайн боллоо. Энэ орны бусад зүгт дайсан, дээрэмчин их
ирнэ. Эдүгээ та хоёр намайг эгээрэн шүтсэн тул би ч аюулаас аврахуй
хуурмаггүй авралыг хүчтэй үйлдсүгэй!" хэмээв.
Гэлэнгийн дүрс хөрөгт түүний сэтгэлд: “Сайн чимэгтэй энэ эхнэрийг
алж, байгаа эд зүйлсийг нь авбал миний насны сүүлчийн хэрэгтэй хувцас
сэлт гүйцэд ирнэ” хэмээн сэтгэв. Тэгээд өчүүхэн дээш яван нэгэн аглаг оронд
ирж, "Бид бүгдээрээ энд амарвал сайн” хэмээж, бүгдийг нойрстол хүлээв.
Тэр гэлэн бээр тэр эхнэрийг хүлээд, “Би чиний хойд авралыг үл үйлдмүй.
Эдүгээ чамайг эс албаас би эхнэр, хүүхдээ тэжээж үл чадах тул гэлэн бусыг
гэлэнгийн ёсонд барьсан чинь утгагүй" хэмээж, хурц мэс гаргаж, тэр эхнэрийг
нөхөд сэлттэй нь алаад, хүүрийг нь өмнөх их мөрөнд хаяжээ.
Хувцас, чимэг сэлтийг нь авч одохын цагт тэр зүгт өөр хэн ч үгүй атал
гэлэнгийн дүрс барьсан тэр өөрийн язгуурын эхнэрийг алсныг газрын Лхам
Данмаа (1Ьа т о Ьз1ап та ) бээр эс тэсвэрлэж, гэлэнгийн дүрст бээр тэднийг
алсныг зүг бүхнээ дуурсгасан бээр нутгийн хаан бээр мэдэж, “Их үд үгүй
байна” хэмээн барьж, олон цааз тушааж алвай. Тэр бүхэн нь голлон тэр
эхнэр бээр авралын сайн, мууг үл мэдсэнээс уршигласан ажээ.
Энэ үлгэр мэт бид ч алин гарсан, гарснаа авралын оронд бариваас үл
болох тул анх бурхан хэмээн үйлдсэн тэр мэт нэгнийг танин барьж, магадыг
нь олбоос тэр ямагтыг авралын номлооч, түүнчлэн ном, бурсан хуврагийг ч
түүн лүгээ адил магадлан мэдэж, ялгамжлан олохын цагт энэ гурав нь бид
амьтан бүхнийг сансар, нирвааны аюул бүхнээс сайтар аврах дээр үгүй
авралын орон мөн тул энэ гурав ямагтаас ангид бусад алиныг ч хэзээ ч
аврал болгон үл шүтмүй хэмээн сэтгэж, сэтгэлээрээ тангараглах хэрэгтэй
мөн буй. Тэр мэт үйлдвээс амаар уншихуй үг лүгээ таацсан дотоод аврал
одуулахуй бодитой нэгэн ирэх мөний тул энэ, хойд бүхэнд ашидын
амгалангийн үндэс тогтох мөн буй. Дотроос магадтай мэдэл алин ч эс
төрвөөс амаараа “Лам аврал одуулмуй” хэмээн олонтаа өгүүлсэн ч
жигүүртэн тотийн уншлага мэт одож, аврал одуулахуй үндэс лүгээ үл
нийлэхүй бээр тус өчүүхэн болно.
Жич бас,
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§ 222. Нэгэн харамч хүмүүн лусын зэндмэнэ эрдэнийг хууран
авч, түүний хүчээр өөрийгөө болон лусыг аварсан нь
Эрт нэгэн лус дэгдэн явагчаас айж, “Түүнээс аврахуй аврал нэгнийг
эрье!” хэмээн, далайн захад очиж, зүг бүхнээ харсан бээр өмнө нэгэн
эвдэрсэн онгоцны худалдаачин банз модноос зуурч, амь гарч буй нэгнийг
холоос харжээ. “Тэртээх хүнээс асуусугай!” хэмээн сэтгэж, анх сэтгэлд
зохистой найман настай нялх хөвгүүн мэт нэгнээ хувилж тэнд очив. Тэр
худалдаачин их баярлаад, “Эдүгээ магадтай нэгэн нөхөр олдлоо” хэмээн
сэтгэж, хүүхдээс учрыг асуухад тэр нялх хөвгүүн өгүүлрүүн: “Би ч нэг
худалдаачны ноёны хөвгүүн болно. Эцэг минь далайд үхэж, тэр лус нугууд
бээр нялх хөвгүүн надад их нигүүлсэхүй төрж, далайн олмонд хүргэж өгвэй.
Лус нугуудын зарлигийн ач их буй. Тэд нар дэгдэн явагчаас айдаг тул тэдний
ачийг хариулахын тухайд тэдгээр дэгдэн явагчаас сайтар аврах аргыг эрж
байна аа. Билиг төгс чи бээр аврах аргыг мэднэ үү?” хэмээв.
Тэр хүмүүн бээр: “Сэтгэл нь уужуу, хэл яриа нь амгалан нялх хөвгүүн
чи өрөвдөм буй. Түүнээс аврах арга надад буй ч их үнэтэй” хэмээв. Нялх
хүүхэд болон хувилсан лус бээр: "Тэр мэтийг чадваас үнэнд нь эрдэнэ өгнө"
хэмээв. Тэр хүмүүн баярлаад, “Тийм болбоос тэдгээр лус нугууд эдүгээ
надад эрдэнэ авчирч өгвөөс би сайтар итгэл авралыг үйлдэнэ” хэмээв. Тэр
лус бээр ч нялхын дүрийг алга болгож, тэргүүндээ зэндмэнэ эрдэнээр чимсэн
өөрийн биеэ үзүүлж, гартаа өчүүхэн үнэтэй нэгэн эрдэнэ бариад, “Би өөрөө
лус байна. Лус бид нарыг гардийн аюулаас сайтар авран зохиотугай! Үнэнд
нь энэ эрдэнийг өргөе!” хэмээв. Тэр хүмүүн бээр: “Тэр болно оо” хэмээж, тэр
эрдэнийг нь авч, "Эдүгээ та нарт гардийн аюул үгүй ээ. Хэзээ гарсан цагт нь
би авран үйлдмүй" хэмээв. Тэгээд өнө удаан болоход огторгуйгаас гардийн
аюул болох шинж тэмдэг лус нугуудад гарахад, өмнийн тэр лус бээр жич бас
нэгэн эрдэнэ авч, тэр худалдаачны дэргэд ирэхэд, тэр хүмүүн бээр хүсэл
шунал ихтэй болилон үл мэдэгч сайныг муугаар хариулагч доорд нэгэн мөн
тул “Тийм болбоос цагтаа буух цагт магадтай авран үйлдмүй. Тийм боловч
та нарт гардийн хорлол ирэх нь ер та нарт эрдэнэ буйн эрхээр болсон буй.
Ялангуяа та нарт хорлол их буй нь та нарын тэргүүнд зэндмэнэ эрдэнэ буй
түүнээс болж байна. Эдүгээ та нарт хөнөөл болох цагт зэндмэнэ эрдэнээ
надад авчирч өгвөл хорлол үл болно" хэмээв. Лус ч “Тэр үнэн” хэмээн
сэтгээд, “Тэр мэт үйлдье” хэмээв. Тэгээд удал үгүй гардийн хорлол болох
ойртохуйд тэр лус өмнийн тэр хүний орогнохуй газар хүрч, оройн зэндмэнэ
эрдэнээ тэр хүмүүнд өгөхөд тэр бээр ч "Болно” хэмээж, “Тийм боловч чи энд
бүү суутугай! Гарди лугаа ойролцоо газар од! Хорлол ч үл ирмүй. Энд
сууваас энэ зүгт эрдэнэ буй тул хорлол болно" хэмээв. Тэр лус ч “Тэр мэт
байя!” хэмээн ам авч, одвой. Дараа нь тэр хүмүүн бээр “Бодитой зэндмэнэ
эрдэнэ мөн тул үүнд залбирал талбиваас сэтгэлээр аливаа хүссэн бүхнийг
тэр бүтээх болно” хэмээн сэтгэж, баялаг тахил бэлтгэж, "Чи ариун зэндмэнэ
эрдэнэ мөн болбоос намайг замбуутивийн миний гэрт эдүгээ хүргэтүгэй!
Хойшид ч лус нугуудыг хорлол үгүй амгаланаа барилдуулж, ямар мэт
санасан нь амар хялбар бүтэх болтугай!” хэмээхэд, тэр даруйд тэр эрдэнийн
хүчээр тэр мэт нутагтаа хүрэв.
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Тэр лус ч үргэлж гардийн хорлол ирэх цагт лус нугуудад тэр мэт
хорлол үл гарсан бээр "Түүнд ч тэр мэт болно" хэмээн сэтгэж, сэжиглэснээс
бус зэндмэнэ эрдэнийн хүчээр хорлол үл ирэв. Жич тэр цагт зэндмэнэ
эрдэнэ үгүй тул нэгэн хөгшин гарди бээр “Тэр луст үргэлж зэндмэнэ эрдэнэ
буйн хүчээр хорлон үл чаддаг бөгөөд эдүгээ өмнө нь үүнийг идье” хэмээн
сэтгэж, иджүхүй. Тэр бээр ч аврал ирэх ёсыг үл мэдсэнээс гэмтсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч алинаа аврал одуулахын орныг өөр лүгээ
адил хийгээд өөртэйгээ үндэсний хэмжээ доорд тэргүүтнийг шүтэж үл
болмуй. Эрхэм нь бодитой бурхан хийгээд тэр биш ч их хөлгөний өндөр
мөрийг олсноос цаашихад шүтэх хэрэгтэй. Тийм болбоос бодитой хийгээд
дамжлагын үүднээс сансар, нирвааны аюулаас аварч чадах мөн тул гадаад
бие, сэтгэлийг шинжлэхэд шүтэж, дотоод сэтгэлийн ялгамжлалыг даган
үлээд, орныг эндүүрэлгүй нэгнээ ашидын амгалангийн оронд даатгах
хэрэгтэй. Анхны энэ орныг эндүүрвээс дээр номлосон мэт хойдын үзэгдэл
байтугай энэ насны үйл ч доройтох тул нарийн мэдлээр өнөд сайтар
шинжлэн үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 223. Нэг гуйлгачин олсон идээгээ хадгалуулах хүмүүнийг буруу
сонгосноос болж, хоёул гутсан нь
Эрт нэгэн гуйлгачин хүмүүн идээ эрэхээр одож, нэг уут орчим элдэв
идээ олж маш их баярлаад, "Эдгээр олонх нь сайн идээ ямагт мөний тул
үүнийг нэг хэсэг сайн аврал нэгнээ даатгаж, эдүгээ хэсэг зуур гуйлга гуйя"
хэмээн сэтгэж, явсан бээр сайхан хувцас өмссөн аль талаас нь харсан ч
сайн, сайн гэмээр нэгэн хүмүүнтэй золгожээ.
Тэр хүмүүн бээр тэр гуйлгачинд: “Ариун нөхөр өө! Бие амгалан уу?
Санасан хэрэг бүтэж байна уу?" хэмээн яруу аялгуугаар мүшэлзэн өгүүлсэн
бээр түүнд нь тэр гуйлгачин эндүүрч, “Энэ хүмүүн бээр миний олсон эдгээр
сайн идээний эзэн болох нэгэн ирлээ" хэмээн сэтгэж, тэр хүмүүнд гуйлгачин
бээр: "Би ч өнгө зүс амгалан сайн байна. Сайн нөхөр чи ч тэр мэт их амгалан
сайн тул чамд би аврал нэгнийг хямгадуулах тул чи бээр бүтээж чадна уу?"
хэмээв. Тэрээр: "Бурхан лугаа адил аврал нь бид амьтан бүхний дотор үгүй.
Жич бас нэг ч үгүй. Алин завсарын аврал нь өчүүхэн, нөхөр чи бээр авралыг
хямгадуулж чадваас би ч тэгж үйлдэж болно” хэмээв. Гуйлгачин бээр ч
“Магадтай үнэн байна аа" хэмээн сэтгэж, ууттай идээгээ тэр хүмүүнд тушааж,
“Тийм болбоос эдгээр идээг намайг авах хүртэл нөхөр чамд хямгадуулах тул
чи сайтар эзэгнэн зохион хайрла!" хэмээв. Тэр хүмүүн бээр: “Энэ мэт эд
зүйлийг би эс хагалсу! хэмээвээс нөхөр чи авч явах болно. Нөхөр чи эгээрэн
шүтэж, хадгалуулж буй тул би эс авбаас би эгээрлийг сулруулах болно"
хэмээж, идээ, сав сэлтийг аваад, гэртээ хүрч, эхнэр хүүхэд сэлтдээ: “Эдүгээ
нэгэн тэнэг гуйлгачин намайг хаашаа явж буйг эс мэдэх атал түүний олон сар
шамдлаар бүтээсэн сайн идээгээ надад өгч, "Надад хэзээ хэрэг болох хүртэл
чамд авралаа хадгалуулъя! Чи эзэмдэн зохио!" хэмээсэн тул би түүнд аврал,
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аврал бус аль мэт ч эдүгээ чухаг дээд бээр намайг авран зохиосон хэмээн
таслан шийдвэрлэх мөн болой. “Эдугээ бид нар сайн, идээ ундааг
эдэлсүгэй!” хэмээж бүгдээр идэж барвай.
Хойдын өдөр болоход эдүгээ энэ идээ, ундаа их амттай нэгэн байсан ч
чи бээр тэр гуйлгачныг хуурсан тул чухаг дээдээр аврал зохиосон, эс
зохиосон алин мэт ч чухаг дээдийн таалал жигшин голж, бид нар бүгд жич үд
үгүй гутах болов уу? хэмээв. Тэгээд олон сарын дараа тэр гуйлгачин өлсөхүй
нэгэн болж, “Эдүгээ өмнө хадгалуулсан тэр нөхөр хүмүүн хаана буйг эрэн
сурвалжилж, сайн идээгээ амгалан эдлье” хэмээн сэтгэж, балгас бүхнээр
хэсүүчилсэн ч үл олов. Эцэст нь нэгэн аглаг хээрийн балгас төдийхөнд
өмнийн тэр хүмүүн мэт нэгэн баялаг гэрийн эзэн сууж байсан тул "Энэ юм
болов уу?" хэмээн сэтгэж, “Өмнө нь би нөхөр чамд хадгалуулсан сайн эд
зүйлс одоо надад хэрэгтэй байна аа” хэмээхэд, “Би баян гэрийн эзэн энэ мэт
нэг гуйлгачны зүйлд ховдоглох зүйл надад огтоос үгүй” хэмээж, “Энэ их
зохисгүй хэрэг” гээд тэр даруйд барьж, сайн хүлээд, хаанд тушаав. Хаан ч
Тэр баян гэрийн эзэний хэлсэн мэт болбоос энэ хуультай их харшилсан
хэрэг” хэмээж цаазлан алав.
Өмнө нь “Хойно болно” хэмээсэн мэт тэр нөхөрт ч хааны нь хууль тусч
эд эдэлбэр бүхнээ булаалгаж, гуйлгачин болсон ажээ. Энэ бүхэн ч аврал
хийгээд аврал бусыг сайтар үл мэдсэнээс гэмтсэн мөн ажгуу.
Энэ үлгэр мэт бид ч алинаа аврал одуулахуй орны сайн, мууг сайтар
шинжилж, алинаа залбирал тавихдаа дотроо хэзээ ч хуурмаггүй авралын
орон нэгнийг угаас нь магадлан олохуй нэгэн хэрэгтэй. Тийм болбоос
авралын орнуудын эрдмийг ч сайтар мэдэх буй. Тийм болбоос ялгамжтай
авралын орон тэд нар бээр өөрөө хийгээд хамаг амьтныг сансар, нирвааны
даяар зовлонгоос амар, хялбар авран чадахуйд сэтгэл итгэмжилж, хэлээрээ
аврал одуулахуй үгийг өгүүлсэн, эс өгүүлснээс хамаарахгүй дотоод
сэтгэлийн дээрээс бэлгэ тэмдэг гүйцсэн аврал нэгэн ирмүй.
Анх авралын орон сайн, мууг эс мэдвээс авралын орны эрдмийг
дурсахуй үл ирэх мөний тул эрдмээр сэтгэл булаагдахуй сэтгэл
итгэмжпэлийн сүсэг үл төрмүй. Тэр сүсэг эс төрвөөс аврал одуулах их
хэрэгтэй шалтгаан тасарч, ариун аврал үл ирэх мөний тул анх авралын
орныг танин барихуйд шамдаж үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 224. Нэгэн мунхаг хаан зэндмэнэ эрдэнээ дайсагнагч хаандаа
өргөн аврал ирж, гутсан нь
Эрт зэндмэнэ эрдэнэ тэргүүтэн эд, эдэлбэр ихтэй нэгэн хаан байжээ.
Тэр мэт эд эдэлбэр их үгүй ч баатар зориг ихтэй хол орны нэгэн хаан өмнөх
хааны нутаг руу цэрэг хөдөлгөжээ. Түүнийг тэр баялаг хаан сонсож, зүрх
зориг өчүүхэн тул маш их айж, "Өөр орны баатар зориг, хүч ихтэй нэг хааныг
авралд эрье” хэмээн сэтгэж, түшмэлүүддээ: “Би хэсэг зуур аглаг нэгэн
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дияаны агуйд байлдааныг буцаах самдийн зан үйл хийхээр явъя. Та нар
амгалан сууж, тэр дайсан хаан уруу цэрэг хөдөлгөх арга ажиллагааг
үйлдтүгэй!” хэмээж, нэг зэндмэнэ эрдэнэ хийгээд түүнээс эрдэм нь өчүүхэн
бага хоёр эрдэнэ бүгд 3 эрдэнэ авч нэгэн тавигч бярман буйг дагуулж,
түшмэл нараасаа нуугдаж, алс холык орнуудад хүч чадалтай нэгэн хааныг
авралд эрэхээр оджухуй. Эцэст нь тэр дайсан хааны нутагт хүрч, хоёул
билиг өчүүхэн тул тэр хааныг дайсан хэмээн үл мэдэж, баатар зориг ихтэй
хэмээн бүгд ярьсан тул "Намайг аюулаас аврагч хаан энэ магадтай мөн
байна” хэмээн сэтгэж, хаантай уулзахаар хааны гадар хаалганд хүрэхэд,
гадаад хаалгач өгүүлрүүн: “Та хоёр аль улсаас ирсэн бэ? Хаанд ямар хэрэг
айлтгаж, ямар бэлэг өргөх юм бэ?” хэмээн асуув.
Тэр хоёр өмнийн домог цадигаа шударга өгүүлж, “Мутрын шүтээнд
зэндмэнэ эрдэнэ тэргүүтнийг өргөж, аюулаас аврал айлтгана” хэмээв. Тэрээр
маш их гайхамшиг төрж, тэр үгийг зэргэмжээр хаанд айлтгахад, хаан ч их
баярлаж, “Эдүгээ миний өмнө ирүүл!” хэмээхэд, зэргэмжээр хааны өмнө
очиж, 3 эрдэнээ мутрын шүтээн болгон өргөж, “Нэг муу хаан бээр манай
нутаг руу цэрэг хөдөлгөх магадлалтай тул хаан та бээр бид нарын аврал
болон зохион хайрла!" хэмээхэд, хаан өгүүлрүүн: “Та нарын аврал магадтай
ирнэ. Тийм боловч та нарын дайсан тэр муу хаан аль орны хэн гэдэг хаан
бэ?” хэмээн сурахад, тэр хоёр бээр нутаг орон хийгээд хааны нэрийг эс
мэдэж, “Цэрэг хөдөлгөх нь магадтай тул өршөөн соёрх!" хэмээжээ. “Тэр
болно оо. Та хоёр амгалан суутугай! Маргааш өглөө хариуг нь тодорхой
өгнө" хэмээж, 3 эрдэнийг нь гардан авч, нэгэн жаргалтай сайн байшинд
хаанд зохистой идээ, ундаа тэргүүтнийг өгч үлдээв.
Тэр шөнө тэр нутгийн хааны сэтгэлд: "Цэрэг хөдөлгөх муу хаан нь би ч
тэр хоёр үл мэдсэн ажгуу. Цэрэг хөдөлгөх гол хэрэг нь түүнд буй хүссэн
бүхэн гарахуй энэ зэндмэнэ эрдэнийн тухайд билээ. Эдүгээ би эрдэнийг
гартаа авсан тул цэрэг үл хөдөлгөх амуй. Тийм боловч энэ хааныг эс албаас
хойно өөр хаан дайсагнан цэрэг хөдөлгөж, эрдэнийг аваад намайг ална.
Тиймийн тулд гарт буйг гадагш эс алдахын тулд даруйд алъя” хэмээн сэтгэж,
маргааш өглөө нь нэгэн яргачийг хааны дэргэд дуудаж, "Чи хаан хийгээд
бярман хоёрыг мэргэн аргаар алтугай!” хэмээв. Тэр бээр ч “Болно оо”
хэмээж, тэр хоёрын дэргэд очин, олон нөхдийн хамт тэднийг хүлэхэд, тэр
хоёр бээр: "Ямар гэм болов оо?" хэмээв. Бусад нугууд бээр: “Гэмтэй, гэмгүй
үл мэднэ. Хаан ал!" хэмээсэн гэв. Тэр хоёр бээр маш гэмшиж, үхэхдээ: “Бид
хоёр үхсэн даруйд ичгүүр үгүй энэ хааны амийг булаагч хүч чадалтай ягчис
болон төрөх болтугай!" хэмээн ерөөл талбижээ.
Үхэх цагийн ерөөлийн хүч маш хатуу тул тэр өдөр тэнд маш аймшигтай
хоёр ягчис болон төрж, хааны дэргэд бодитой дүрээ үзүүлсэн даруйд хаан
ягчис болсон болохоор хааны толгойг амандаа хийж, бярман бас ягчис
болон тэнд төрсөн бээр хоёр хөлийг нь амандаа хийж, цээж бөгсийг даруйд
илт идвэй. Хатан хийгээд агь, түшмэл тэргүүтэн нутгийн хүмүүн бүхэнд ч их
хижиг өвчин илгээж, бүгдээр үхэн тэр улс хоосоржээ. Энэ бүхэн нь ч эд
баялагт хаан авралын орныг олох ёсыг үл мэдсэнээр гутсан мөн буй.
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Энэ үлгэр мэт бид ч үнэхээр туулсан бурхан тэргүүтэн эцэс хязгаарын
авралын орон нэгнийг авралд одуулахаас ангид ертөнцийн тэнгэр, лус, ягчис
тэргүүтнийг эцэс хязгаарын авралд барьж, аврал одуулахыг үйлдвээс өөр
хийгээд бусад авралд одуулсан орон хоёуланд их хорлол үйлдэх болой.
Үлэмж гэцэл, гэлэнгийн санваар тэргүүтэн үндсэндээ буй нугууд бээр тэр мэт
авралд одвоос өмнө гэрийн эзэн Итгэлгүй идээн өглөгтийн домгийн үед
номлосон мэт өөрөө шамдлаар авсан санваараас инагших ч хоосрон одохуй
мөний тул гэм нь маш их ч өнөө, маргаашийн хязгаар, гол орон бүхнээ тэр
мэтийн нүдний муу үзмэрт орогч их олон буй тул нийт ертөнцийн амгалан,
жаргалан нугууд ч жил, сар тэргүүтэн тус тусаас доройтон одох мөний тул
өөрийгөө сайтар байлгахыг хүсэгч нар бээр тэдгээр муу гарьдасны бөөм
мэтийг огоорох хэрэгтэй мөн буй.
Алинаа аврал одуулахын хязгаарын орон тэр ямагтыг авралд
одуулсан бээр шадар ойрын аюул төдий бус сансар, нирвааны аюул бүхнээс
магадтай аварч чадах нэгэн хэрэгтэй тул тэр ч аврал одуулахыг "Далт” -аас:
“Авралт бурхан, ном хийгээд бурсан хувраг
Апинаа тонилохыг хүсэгч нарын аврал”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ орон чухаг дээд гурваас ангид бусад
алинд ч үгүй тул бурхан аврал номлооч, бодит аврал ном, бурсан хувраг
аврал бүтээлч хань нөхөр бөгөөд тэр гурвыг авралын орны эцэс хязгаарт
барих хэрэгтэй мөн буй. Тийм боловч “Судрын аймаг дээд ялагч тэмдэг (тс!о
збе гдуа1 т1збап с!ат ра)"-ээс:
“Аюулаас айсан аливаа хүмүүс нь
Ашид олонх уул, ой хийгээд
Найлзуур модноо авралыг одуулмуй.
Найдвартай эрхэм аврал тэр бус аа.
Аврал тэр мэтэд шүтэгч хүмүүн
Айхавтар зовлон бүхнээс эс гэтэлмүй"
хэмээн зарлигласан мэт зуны нарны гэрлээр энэлсэн амьтан нугууд
халуун энэлгийг арилгахын арга болгон үүл, галбарваасан модонд ч ахуй
үесийн аврал эрээд, түүнчлэн ертөнцийн хүч чадал ихт тэнгэр, лус нугуудад
ч ямар мэт болсон ч зүрхнээсээ эгээрэн шүтэхүй бус ахуй үесийн
амарлингуй, дэлгэрэнгүй, эрхшээхүй, хатуу үйл бүтээх нөхөр төдийг
даатгахуйд гэм болно.
Ахуй үес хийгээд эцэс хоёулын авралд чухаг дээд гурваас сайн орон
үгүй ч бид анхны үйл үйлдээч эрхтэн доорд номхотгогдохуун нугуудын ахуй
үес хийгээд эцсийн авралын орон тус тусыг үйлдсэн ч ахуй үесийн аврал
дээр номлосон мэт ертөнцийн тэнгэр, лус тэргүүтэнд даатгасан ч авралын
суртахуун лугаа харшлах гэм үгүй болой. Тийм боловч эцсийн авралын орон
байтугай ахуй үесийн авралыг ч өөрөө гадагш үл даатган, өөрийн орон,
өөрийн хүчээр үйлдэхээс бус өөрөө гадагш даатгаваас даруй, эцэс хоёуланд
сайн буй.
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Ертөнцийн тэнгэр, лус тэргүүтнийг өөрийн энэрэн нигүүлсэхүйн
зоригдохууны оронд бясалгахаас бус инагш чинагш яриа, асуулга тэргүүтэн
барилдлага их болбоос ахуй үес ч буяны учралд тотгорлон саатуулах нь их
бөгөөд эзний муу боол мэт эцэст ч өөрийн амийг ч булаан үйлдэх мөний тул
энэ ёсноо хянамгайлах хэрэгтэй буй. Ер нь хамаг бурхан, бурхан чухаг дээд;
саадтай мөрөөр хураасан тэвчил, онолын эрдэм нүгүүд ном чухаг дээд;
бодгаль хос дөрөв буюу өрөөсөн найм тэргүүтэн хутагт нугуудад бурсан
хувраг чухаг дээдэд агуулдаг ч энэ мэтийн увдисын анхааран авлагын үед
буяны багш садныг шүтэх ёсноос эхлээд амарлин ахуй, үлэмж үзэхүй хослон
барилдах хүртэл “Бодь мөрийн зэрэг”-ийн увдисыг өөрийн анхааран авлагын
үүднээс чанх буруу үгүй номлосон ачит язгуурын лам тэр ямагтыг бурхан
чухаг дээд; түүгээр номлосон буяны багш садныг шүтэх ёсноос хослон
барилдах хүртэл алин анхааран авахуй шалтгаант мөрийн зэргэмж нүгүүдийг
ном чухаг дээд; өөр лүгээ сайн ерөөлийг барилдуулан, үзэхүй явдалд
тохирсон эдгээр увдисуудыг ёсчлон анхааран авахуй ариун явдалт нөхдийг
бурсан хувраг чухаг дээд гуравт агуулах хэрэгтэй. Эдгээр увдист маш эчнээ
болсон атгагийн зүйл гоомой үзэгдэл нь дээр номлосон чухаг дээд гуравт
маргалдааны үндэс болох жам ёстонд барьж, билиг барамидын шүнгээс
номлосон чухаг дээд 3 тус тусын бэлгэ тэмдэг хийгээд бэлэгдэгдэхүүний
шинжийг номонд байгуулж, маргалдааныг хаясан ч утгандаа юу ч үл
хорлохоор үл барам анхны үйлчин нүгүүд бээр анхааран авлагын зэргэмж
лүгээ зохилдсон чухаг дээд гурвын бодитой орон тэр, тэр гуравтмагадтай
агуулах хэрэгтэй учир шалтгаан хийгээд хэрэг их олон буй.
Ямар мэт боловч аврал одуулахуй нь ялгуусны шашинд орохуйн дээр
үгүй үүд мөний тул маш их хэрэгтэй буй. Аврал одуулахын бэлгэ тэмдэг
гүйцэхүйд авралын орон нугуудын нийт хийгээд ялгамжтай эрдмийг
мэдэхүйд хамаарах ба авралын орны эрдмийг мэдэхэд эрдэмтийн авралын
бодитой орон тэр мэт нэгнээ агуулах хэмээн аврал одуулахын шүн
барилдлага хийгээд бусдын үгийг даган урин үйлдэхүй төдий бус оюуны дээр
илэрхий ургахуй ёс энэ хийгээд энэ хэмээн магадлан мэдэхийн шалгадагаар
зэргэмжлэн лавтлан шийдвэрлэх нэгэн хэрэгтэй мөн болой.
(2Ь2а2а2Ь2) Хоёрдугаарт, Орны авралд зохистой шалтгаан нь
Өөр ямагт сансар, нирвааны даяар аюулаас гэтлэхүй хийгээд бусад
хамаг амьтан ч тэр мэтийн аюулаас гэтлэхийн аргад дээд мэргэн, тус
хүргэсэн, эс хүргэсэн бүхний хэргийг зохион, бүхнээ их өршөөхүй бээр ойр,
хол хэмээн алагчлал үгүйг эрхшээснээр Үзүүлэгч Чадагчийн эрхт тэргүүтэн
бурхнууд амьтан бид нүгүүдийн зовлонгийн шалтгаан сэлт даяараас амар,
хялбар аврахуй авралын эцсийн оронд зохистой буй. Тэр ч “Ялгамж хэтэрхий
болсны магтаал"32-аас:
“Ер би бусад тэнгэр бүхнийг тэвчээд
Ялж төгс нөгчсөн чамд аврал одуулмуй.3
7
2
327 Тө: кЬуаё раг 'рЬадз Ьз1ос1. "Ялгамж хэтэрхий болсны магтаал” нь Бурхан багш
Шагъяамүнигийн магтаал, Данжуурын эхний ботид буй.
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“Энэ ер нь юу болов оо?” хэмээвээс
Эрхэм чи гэм бүхнийг үл эрхшээн
Эрдэм бүхнийг төгс эрхшээсний тулд болой"
хэмээн зарлигласан мэт тэр мэт ёсны шинжид шүтэж, үзүүлэгч Бурхан
багш лугаа номлол нь гэм үгүй ч шашинд гэм үгүйд шүтэж бүтээх хэрэгтэй.
Тэрээр шашны дээд ном хийгээд тэр Бурхан багшийн номлосон дээд
номыг ёсчлон бүтээгч нь түүний шарвааг бурсан хуврагууд мөний тул тэр 3
амыан бид нарын авралд одуулах зохистой бүдүүн учир шалтгаан төдий
мөний тул тэдгээрийг ухах хэрэгтэй. Эдүгээ эд нарт судар, дандрын хиргүй
эрхэм зарлигийн эшийн өмөг түшиг лүгээ сэлтийн даяар шинжлэлийн
ухааныг бүтээгч олон буй. Тийм боловч энэ мэт тэр нарийн шинжпэлийг тийн
гэтлэхүйн утганд эгээрэгч хувь төгс бөгөөд тийн огторгуй мэт уужим төгс
онолт тийн шинжлэлт төрөлхтөн нараас ангид миний мэтийн хонь мэт
мунхаг, хэлгүй нарт тэр мэт гарах нь тун бэрх ээ.
Учир шалтгаан нь юуны тулд хэмээвээс,
Жалцав Дармаринчэн328 бээр:
“Алимад бээр бурхан багшийн шашныг ухаанаар сайтар шинжилж
үйлд!

Аврагч чухаг дээд гуравтнэгэн үзүүрээр сэтгэлээ итгэмжил!
Эрхэм түүний утгыг ёсчлон бүтээхдээ хичээл зүтгэл гарга!
Эгэл бус тэр төрөлхтнийг төгс онолт хэмээх болой”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой. Тэр ч өөрийг зовлонгийн
шалтгаан сэлтээс гэтлэх нэгэн үгүй болбоос бусдыг зовлонгоос гэтэлгэхийн
орон ч бус аа!
Үлгэрлэвээс, сохор бээр сохрыг хөтлөх мэт. Өөрийг зовлонгийн
шалтгаан сэлтээс гэтлэх ч бусдыг зовлонгоос гэтэлгэхүй уран арга үгүй
болбоос ч хорлол олон буй.
Үлгэрлэвээс, Шар өтөг бээр өөрийн өчүүхэн бамбаруушийг явдлаар
алжаан зовж буйг хараад алжаалын зовлонг арилгахын тухайтайд их том
чулуугаар дарж, ганцхан агшнаа алах мэт бүхнээ өршөөн нигүүлсэхүй бээр
хол, ойр хэмээн алагчлал үгүй эрхшээх нэгэн үгүй болбоос энэрэн
нигүүлсэхүйг нэгэн зүгт эгээрэн одсон бээр аюул шадар ойр байхаас бус
даяар аюулаас гэтэлж үл чадах амуй.
Үлгэрлэвээс, шарвааг, брадэгбуда хийгээд гүрний бага хан нар өөрийн
албатаа тэтгэх мэт. Тус хүргэсэн, тус эс хүргэсэн амьтны тусыг зохиох нэгэн
үгүй болбоос жич шадар ойроос бус хамаг амьтны тусыг зохион үл чадахуй
бээр тус өчүүхэн болно.
328 Тө: гуа1 1зИаЬ ёаг т а пп сЬеп. Жалцав Дармаринчэн нь Богд Зонхабагийн шадар
дотно шавь. Зургадугаар жарны модон луу жил (1364 он) мэндэлсэн. Арван
долдугаар жарны шороон гахай жил (1419 он) Гандан ширээтийн анхдугаар ширээнд
морилон залрав. Мөн жарны төмөр гахай жил (1431 он) таалал төгсчээ.
ео
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Үлгэрлэвээс, гэлэн Лхайжин329 тэргүүтний цадиг мэт. Чухаг дээд 3 бээр
тэдгээр гэм даяар лугаа хагацсан ба эдний ерөндөг буюу эрдэм бүхнийг
дутуугүй эрхшээсэн болохоор хамаг амьтны эцэс хязгаарын авралын орон
болох зохистой буй. Түүгээр үл барам айлдвар, энэрэл, чадал гурвын эрдэм
үгүй болбоос жич бусдын эцсийн зовлонгоос аварч үл чадмуй.
Анх нь айлдвар үгүй болбоос хөвгүүн нь Энэтхэгт орогнон зовлонд
нэрвэгдсэн бээр эх нь Төвдөд орогнохуйд эхийгээ “Ээж ээ! Ээж ээ!” хэмээн
дуудаж, их цурхирах мэт. Айлдвар байвч энэрэл үгүй болбоос өөрөө дайсан,
хаан мэтийн цаазаар алах бэлтгэл хийх үед өөр арга үл олон өөрөө аврал
ирэх мэт. Айлдвар, энэрэл хоёр байсан ч чадал үгүй болбоос хугархай гарт
эх бээр өөрийн зүрхний энхрий хөвгүүнийг ус аван одохыг харах мэт. Бурхан
багш тэргүүтэн айлдвар, энэрэл, чадал гурвын эрдэм бүхнийг төгсгөн
эрхшээсэн болохоор амьтан бид нарт айн мэгдэх зовлон ямар мэт гарсан ч
тэдний шалтгаан сэлтээс амар, хялбар авран чадах дээр үгүй авралын орон
зохистой буй. Тийм боловч гадаад шалтгаан Бурхан багш тэргүүтэн бээр тэр
мэт аврах эрдэм бүхнийг олсон ч дотоод шалтгаан амьтан өөр өөрийн тэр
мэт авран чадагч буйд сэтгэл итгэмжилж, оюунаар үүрэх нэгэн үгүй болбоос
гадна, дотны шалтгаан, нөхцөл үл гүйцэхүй бээр сайтар аварч үл чадах
мөний тул гадаад нөхцөл тэр мэт бүтэхийн дээр дотоод сайн, муу нөхцөл
ямар мэт болсон ч “Чухаг дээд өөрийг авран айлдан буй" хэмээн сэтгэхийн
үүднээс зүрхний угаас бүхэл оюунаар үүрэг үүрэх хэрэг нэгэн буй. Тэр мэт
болбоос алин зовлон гарсан ч цагаас хэлбийлгүй магадтай аврахуй энэ мэт
ёсноо ялгамжтай магад мэдэл төрүүлэхэд шамдан үйлдэх болой.
(2Ь2а2а2с) Гуравдугаарт, Ямар мэтээр аврал одуулахын ёсонд
дөрөв.
(2Ь2а2а2с1) Эрдмийг мэдэх
(2Ь2а2а2с2) Ялгамжийг мэдэх
(2Ь2а2а2сЗ) Ам авах
(2Ь2а2а2с4) Бусдад үл өгүүлэхүй бээр авралд одуулах ёс
(2Ь2а2а2с1) Анхдугаарт хоёр.
(2Ь2а2а2с1а) Авралын орон нугуудын эрдмийг мэдэх хэрэгтэй
учир шалтгаан
(2Ь2а2а2с1Ь) Эрдмийг мэдэх бодитой ёс
(2Ь2а2а2с1а) Анхдугаарт, Авралын орон нугуудын эрдмийг мэдэх
хэрэгтэй учир шалтгаан
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§ 225. Чүнзин хэмээгч хааныд Замбалын хувилгаан хөвгүүн
төрөхөд эс мэдсэний эрхээр муу хэмээн шинжилж, дайсагнагч
хааны нутагт илгээн эцэст нь өөрөө гутсан нь
Эрт Чүнзин (сИи ’с!г1п) хэмээгч хаанд хэвлий их, барзгар царайтай, үе
гишүүн ахархан бөгөөд бөөрөнхий, бараан царайтай бөгөөд Замбалын
хувилгаан нэгэн хөвгүүн төржээ. “Бэлгэ мэдэгч бярман нарт үзүүлье!” гэсэн ч
хөвгүүний биеийн хэлбэр, галбир муу тул ичин нууж, хэнд ч эс үзүүлэн, “Энэ
мэтийн хөвгүүн ямар мэт болно вэ?" хэмээн эрдмийг шинжпэх ёсыг үл
мэдсэн тул “Өөрийн дайсагнагч нэгэн хааны нутагт аваачвал өлзий бус
болох буй” хэмээн сэтгэж, өөрийн өргөн хүндлэгч нэгнээ өгч тэр нутгийн хаан
хийгээд хүмүүст мэдэгдэлгүй тэр хааны нутагт хүргүүлэв.
Хэдэн хоног өнгөрөхөд тэр орны хүмүүс тэр хөвгүүнийг харж, “Сайн,
муу ямар мэтийг үл мэднэ” хэмээн сэтгэж, хаандаа болгоолгуулахаар өргөв.
Гүндэл (кип дго!) хаан бээр ч сайтар шинжилсэн ч сайн, мууг сайтар үл мэдэх
тул “Эдүгээ энэ хөвгүүнийг хэсэг зуур ордонд байлга! Нягт шинжлээд сайн
бол эзэмшье, муу язгууртай бол өөр орноо шилжүүлэх хэрэгтэй!” хэмээн
тавив. Тэр хааны нутагт 12 жилийн турш хур үл буусан тул зуд турхан болсон
байв. Ялангуяа нуур, ус булаг тэргүүтэн ч хатсан тул бүгд ус үл олдон зовон
байжээ.
Тэр хөвгүүнийг хааны орд харшийн дотор хүргэх өдөр их хур бууж,
орны хүмүүн бүгд усаар ханасан ажээ. Шиш тутаргын үр эс цацсан атал
шинээр ургав. Хаан хийгээд нутгийн хүмүүс бүгдээр: “Муухай зүстэй тэр
хөвгүүнийг сайн" хэмээн танин барьж, эдүгээ тэр нутагт буяны шинж тэмдэг
хэмжээлшгүй нэгэн болсон тул хаан, хатан хоёр ч тэр хөвгүүнийг агь болгон
бариад, энхрийлэн тэтгэсэн бээр тэр нутагт амгалан, жаргалан хотол чуулган
болсон тул бүгдээрээ тэр хөвгүүнийг “Замбалын хувилгаан” хэмээн
алдаршуулбай. Тэр мэтийн дам яриа нутаг орон бүхэнд дуурссан бээр
өмнийн Чүнзин хаан “Өөрийн хөвгүүн” хэмээн мэдэж, маш их харамсаад
зүрхний хий өвчин хөдөлж, гэнэт үхжээ. Тэр ч өөрийн хөвгүүнийг тэр мэт
эрдэмтэй хэмээн үл мэдсний эрхээр болсон буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ авралын орон чухаг дээд гурвын
эрдмийг үл дурдсанаар аврал одуулахыг хүссэн оюун огт үл төрнө. Хэрвээ
өчүүхэн төдий төрсөн ч аврал одуулахыг амаараа үг өгүүлэх төдийхөн
барихаас бус үндэс лүгээ нийлүүлэн магад утгын аврал одуулах ирэх нь маш
бэрх ээ. Жич бас энэ ертөнцийн гэгээн жаргаж, хойд насанда там тэргүүтэнд
төрөхийн цагт “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Даржигнан чичрэн нүдээ бүлтэлзүүлэн ширтэж
Дөрвөн зүгт аврал нугуудыг эрэн үйлдээд
Дөрвөн зүгт аврал үгүйг харахын цагт
Дэвдгэнэж дотор нь харанхуйлан гасламуй”
хэмээн зарлигласан мэт тэр цагт нийт хийгээд нэн ялангуяа хатуу
зовлонгоор ихээс их нэрмэгдэж, чухаг дээд гурвыг даган дуртгаж, өөрийн
тэдгээр зовлонгоос аврах орныг зүг бүхнээ цаг үргэлж шамдан бэдэрсэн ч үл
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олдож, сэтгэл гансарсан бээр эдүгээ зовлон ихээс их гарах мөний тул чухаг
дээд нийт хийгээд нэн ялангуяа эрдмүүдийг нь мэдэн үйлдэх болой.
Жич бас,

§ 226. Нэгэн тэнэг гуйлгачин язгуурын шүтээн Их өршөөн
нигүүлсэгчийн эрдмийг таниагүйгээс болж бүхэл бүтэн орон
гүрэн хоосорсон нь
Эрт цагт нэгэн тэнэг гуйлгачин хүмүүнд өөрийн өмнийн язгуур угсааны
хувьт шүтээн өөрөө гарсан Их өршөөн нигүүлсэгчийн чулуун хөрөг дүр
байжээ. Элэнц хуланц, эцэг өвгөд нүгүүд бээр тэргэл, битүүн, найман гуравт
тэр шүтээндээ сайн зул өргөдөг тул тэр гуйлгачин ч өмнийн үргэлжлэл мэт
зул өргөжээ.
Өөрөө гарсан тэр чулуун хөргийн адис жинлав маш их тул энэ гурван
сайн өдөр хоёр мэлмийнээс нь ус мэт рашаан нэжгээд гарсан ажээ. Тэр
гуйлгачин түүнийг “Сайн эрдэм" хэмээн эс мэдэж, муу ёр хэмээн танин
барьж, үл баясав. Нэгэн цагт арван тавны өдөр "Нэг баян гэрийн эзэн түүнд
сайн хувцас өгнө” хэмээн амлажээ. Тэр өдөр бусад өдрөөс сайн зул өргөж,
“Тэр гэрийн эзэн надад эдүгээ их сайн хувцас өргөх болтугай!” хэмээн ерөөл
талбисан бээр их сайн цагт өдөр тул Хутагтын хоёр мэлмийнээс усны урсгал
ихээр цуварсан бээр тэр гуйлгачин их хилэгнээд, "Их атгаг өгөгч энэ нь их
сайн цаг болгонд уйлж байдаг" хэмээн адистидтай тэр чулуун хөргийг гэрийн
гадна хаяжээ.
Тэр даруйд нэгэн буянт хүмүүн их замаар дээш ирсэн бээр нэг тос
даасан чулууны дүрс байсныг сайтар харсан бээр “Хутагтын өөрөө гарсан их
адистидтай шүтээн байна" хэмээн мэдэж, хоёр гараар дээш аван, орой
дээрээ талбин залбирал талбисны эцэст гэртээ өндөр сайн дэвцэг дээр
залж, лагшин хөргийн өмнө сайн тахил бэлтгэжээ. Тэнд ирсэн хүмүүн бүгд
бээр: “Энэ юу юм бэ?” хэмээн өгүүлэхэд тэр бээр ч өөрөө морилон ирсэн
Хутагтын их адистидтай хөрөг болох ёсыг өмнө номлосончлон өгүүлсэн бээр
бүгдээр сонин гайхамшиг болж, их сүсэг төрж, идээ, ундаа, дээл хийгээд эд,
эдлэлийн дээжийг Хутагтад ч өргөх болбой. Тэр их том балгас тул өдөр бүр
сайн идээ, ундаа, сайн торго тэргүүтэн их болж, эзэн нь ч их баян болжухуй.
Өмнө нь Хутагтын хөргийг хаясан тэр тэнэг хүмүүнийг ч нэгэн нөхөр нь:
"Хутагтад тахил өргөе!” хэмээн нөхөрлөн дагуулж хүрчээ. Өмнө нь өөрийн
эзэгнэн байсан чулуун хөргийн дэргэд тахилын эд зүйл хэмжээлшгүй байсан
хийгээд тэр гэрийн эзний гэр ч Хутагтын өршөөлөөр эд, эдэлбэр тэргүүтэн нь
33 тэнгэрээс ч үлэмж байхыг тэр тэнэг хүмүүн харж маш их хилэгнээд, “Энэ
чулуун хөрөг нь минийх тул түүнийг ч би аваачвал болно" хэмээн сэтгэж,
Хутагтыг олон эрдэнийн чимгээр чимэглэсэн байсныг нь гартаа бариад, авч
явтал одоогийн эзэн тэр баян гэрийн эзэн ирж, "Үүнийг чи өмнө нь хаясан
байсныг би олсон тул энэ нь минийх” хэмээн авахад, “Минийх" хэмээн чулуун
хөргийг түүний гараас булаан авсан бээр тэр тэнэг хүмүүн бээр тэр чулуун
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хөргөөр тэр гэрийн эзний толгой руу хүчтэй цохитол аньстай газар нь тусч
тэр даруйд гэрийн эзэн үхжээ.
Төрөл садангийн хүмүүс бээр тэр тэнэгийг барьж, хаанд айлтгав. Хаан
ч хилэнцтэн мөн тул тэр тэнэгийг бас алав. "Тэр хоёрын тэмцэлдэн
уралдахын үндэс нь зурагтай энэ чулуу мөн” хэмээж, өөрөө гарсан чулуун
хөргийг алхаар товроглон нүдэж, талхыг нь гарьдсын нүхэнд хаясан бээр тэр
адистидтай чулуун хөргөнд тэр нутгийн цагаан зүгийн тэнгэр, лус нар цаг
үргэлж тахил өргөж, залбирал талбин үйлддэг тул тэд нар хилэгнэж,
хилэнцэт явдалт тэр хаан ч цусаар бөөлжиж үхэв.
Нутгийн хүмүүст ч хатуу хижиг өвчин тархаж, олонх нь үхжүхүй.
Өчүүхэн сууж үлдсэн нүгүүд нь ч баялаг, эд эдэлбэр нь өдөр бүр буурч эцэст
нь тэр нутаг хоосров. Тэр бүхэн ч тэр тэнэг хүмүүн бээр Хутагтын лагшин
хөргийг эрдмийг үл мэдсэн бээр гутсан буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ бурхан, ном, бурсан хувраг хэмээн тус
тус тоолон урьж, тэдэнд тахилын төдийхнийг өргөхүй ба тэр гурвыг авралын
орон мэт барьж, амаараа аврал одуулан үйлдэх мэт үзэгддэг ч авралын
бодитой орон түүний ил ургахуй ёсыг ч энэ хийгээд энэ мэт гэдэг. "Энэ
гурван оронд хэмжээлшгүй их ялгамжтай тэр эрдэм хийгээд тэр мэт нэгэн
буй” хэмээн сэтгэж, дотроо ялгамжтайгаар магад мэдэл эс төрвөөс чухаг
дээдийн тэдгээр эрдэмд засвар үгүй сайн сүсэг сэтгэлд үл төрөх тул аврал
одуулахыг ямар мэт өгүүлсэн ч зургийн зул мэт хөрөг дүр төдийхөнд одох
мөний тул анх авралын орныг танин барьж, түүний дараа тэдний эрдмийг
аугаа их сэтгэн шамдан үйлдэх болой.
Жич бас,

§ 227. Нэгэн хаан ховонд итгэж, аврал болсон түшмэлээ цаазлан
гутсан нь
Эрт цагт нэгэн хаанд үнэн үг хэлдэг, буянтай бөгөөд лусын язгуурт
нэгэн түшмэл байжээ. Түүний хүчээр хаан аль, аль үйл туурвисан ч бүгд
хялбар бүтэн; их эд, эдэлбэрийг эрхшээгч болов. Нэг удаа атаатай нэгэн
түшмэл хаан хийгээд их түшмэл хоёрын хооронд хов оруулжээ. Хаан бээр
эрдэм бүхэн нь ч тэр түшмэлийн эрдмээс болсныг эс мэдэж, "Хаан
өөрийнхөө хүч” хэмээн сэтгээд, тэр атаатай түшмэлийн үгийг "Үнэн" хэмээн
барьж, их түшмэлээ шоронд хийсэн бээр Их түшмэл өгүүлрүүн: “Их хаан аа!
Тэр мэт бүү үйлд! Түшмэл надад эрдмийн хувь өчүүхэн төдий буй тул түүний
хүчээр хаан чамд миний зарлигийн ач нэгэн буй. Тэр мэт зохиовоос нэгэн
муу үйлээр сайн бүхэн доройтох болно" хэмээжээ. Хаан буян доройтно гэхэд
нь: “Энэ ертөнцөд надаас ч баялаг их эд, эдэлбэртэн үгүй бөгөөд бүгд ч
миний буян ямагтаас болсон мөн ч тийн хэмээн бүү сана! Эдүгээ муу түшмэл
чиний эрдмээс болсон хэмээх тэр их зохисгүй” хэмээж, хатуу цаазаар алахыг
завдсан бээр түшмэл өгүүлрүүн: “Хэрвээ тэр мэт мөн болбоос хаан тааллаа
амгалан бус болгон бүү зохио! Хаан, түшмэл бид хоёрын алины эрдмээс
болсныг сүүлд хар! Намайг алахын өмнө чухаг дээд гуравт 3 удаа залбирал
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талбиулан өршөө! Түүний дараа хаан та намайг ямар мэт хүссэнээрээ
алтугай!" хэмээж, дөрвөн зүгт гурвантаа мөргөөд “Ялгуусан, агь сэлт бэлгэ
билгийн мэлмий төгс та нар бээр хаан бид хоёрын үнэн үгний гэрч болон
зохион соёрх! Энэ нутаг хийгээд нэн ялангуяа орд харшид хаан, хатан,
түшмэл сэлт нүгүүдийн хэдий чинээ буй эд, эдэлбэр нүгүүдийг хаан хийгээд
бид хоёрын алины хүчнээс болсон тэр ямагтаар дагуулан ирүүлэх болтугай!"
хэмээн ерөөл талбиад, хулгана нүхэндээ шургах мэт ганцхан агшинд газар
доорх лусын орноо одвой.
Орд харшийн доторх эд, эдэлбэр ямар мэт буй бүхэн ч түшмэлийн
одсон тэр газрын доор одож, хааны биед буй хувцас хүртэлх ч өөрөө аяндаа
мулзран газрын доогуур орон одвой. Хаан, түшмэл тэргүүтэн ч чармай
нүцгэн болон хоцорч, бүгдийн амгалан, жаргалан хоцрол үгүй буурч,
зовлонтой болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ өөр ямагтын амгалан, жаргалан бүхэн
чухаг дээдийн зарлигийн ач ямагтад шүтэж гарсан ямагт мөн. Учир шалтгаан
алины тулд хэмээвээс амгалангийнхувь ямар мэт буй бүхэн учир шалтгаан
буянд шүтэж гарах хэрэгтэй. Буяны оюун төрөх ч чухаг дээд ямагтад
хамаарах тул чухаг дээдийн эрдмийг санах хэрэгтэй. Тэр гарваас чухаг
дээдэд өөрийн эрхгүй сүсэг төрж, ядахдаа юун идэх, уухын дээж хүртэлхээр
тахиж, үнэн зүрхнээсээ залбирал талбин үйлдэхүй ба жич бас тэдгээр
эрдмийг илт болгохын тул өдөр, шөнө бүхнээ чуулган хураан, хилэнцээ
арилгахуйд хичээлийг төвлөрүүлэн үйлд! Түүнд шүтэж; энэ, хойдын хэрэг
бүхэн амар, хялбар бүтэх тул чухаг дээдийн эрдмийг олон үүднээс санах
хэрэгтэй болой.
Жич бас,

§ 228. Нэгэн хаан үйл ерөөлийн эрхээр ханилсан бугын язгуурт
эхнэрээсээ гарсан хүүхдийг эс танин, эх нь чулуун доор булж,
тэр чулууг нэгэн бөх хүмүүн өөр тийш зөөхөд, лянхуан гол модон
гарч, түүнээс таван зуун агь эснэсэн нь
Эрт цагт Варанаси орны шадар ойр нэг аглаг ой шугуйд хоёр арш өөр,
зуураа эвсэн орогнож, дияаныг бясалган үйлддэг буй.
Нэгэн цагт нэг аршид тачаах сэтгэл өчүүхэн төрж, бэлгийн үзүүрт
үрийн шингэн хөрөнгө гарч, салтааг нь бохирлосон тул түүний хирийг
угаахаар тэр ой шугуйн өмнө талын нэгэн бул чулууны хонхорт хурын усан
мэлтэлзэн буй тэр газар сууж, тэр усанд хувцсаа угааж орхисон ажээ.
Цангаагаар энэлсэн нэгэн согоо тэнд ирж, ус уусан бөгөөд ус нь гэлэнгийн
үрийн шингэн хөрөнгө лүгээ холилдсны эрхээр тэр согоо хээлтэй болжээ.
Согоонууд хаана үр хөрөнгө тогтсон тэр газраа янзагаа төрүүлдэг тул сар
гүйцэхэд тэр бул чулууны дээр нэг охин төрүүлжээ. Согоо түүнийг өөрийн
язгуур лугаа үл тохирохыг харж, тэнд орхижээ.
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Тэр охин өлсөн, умдаасахуй бээр гэмтэж, уйлахыг арш мэдэж, тэр зүгт
очоод нэгэн охин байхыг харав. Тэр өөрийн өмнийн хөрөнгөнөөс гарсан
хэмээн мэдэж аваад, эзэгнэн барьж, модны үндэс хийгээд гол мод
тэргүүтнээс гарсан идээ сэлтээр тэжээж, зэргэмжээр олон жил болоход
охины идэр нь дэлгэрэв. Эцэг арш нь тэр ямагтад өдөр бүр модны жимс
тэргүүтнийг өргөн өргөл, хүндлэл үйлдэнэ. Өдөр бүр халуун хайрлагч галыг
унтраал үгүй сахьдаг ба нэг удаа тэр охин залхуурсны эрхээр галаа
сэргээхээ мартаж, гал эс олдож, гал олохоор нөгөө аршийн дэргэд хүрчээ.
Охин хөлөө тавьсан газраас лянхуа цэцэг ургасан бээр хоёр арш хоорондоо
лянхуан торлогоор барилдаж, тэр охин тэр аршийг нэгэн удаа эргэсэн бээр
тэр мэтийн лянхуа ч гарч, буцаад эцэг аршийн дэргэд хүрэв. Тэр цагт тэр
нутгийн хаан нөхөд сэлт тэр ой шугуйд гөрөөс авлахаар ирж, хаан бээр ч
сэтгэлд зохистой тэднийг харж, их гайхамшиг төрж, лянхуаг даган одож,
эцэст нь арш, охин хоёрын дэргэд хүрэв.
Хаан бээр: "Энэ арш аглаг оронд тачаалын нөхөр болсон сэтгэлд
зохистой энэ мэт нэг охиныг шүтэх нь зохис үгүй” хэмээн сэтгэж, өчүүхэн эс
баясав. Ямар мэт болохын аршаас нягтлан асуусан бээр тэр арш ч өмнө
ямар мэт болсныг өгүүлсэн бээр хаан сэтгэл итгэмжлэв.
Тэгээд хаан бээр: “Тийм болбоос би энэ охиныг хатан болгон аваачъя!”
хэмээв. Арш бээр: "Тэр нь гөрөөсний охин тул их хааны хатан болж үл
болмуй" хэмээв. Хаан их шамдлаар: “Болно" хэмээжээ. Чингээд эдүгээ охин
явах хэрэгтэй болсон тул арш бээр: “Хатан болж, үйлийг энэ, энэ мэт үйлд!"
хэмээн олонтаа сургав. “Би ч насан өтөл тул өнө удан сууж чадахгүй. Бид
хоёр өнөд нөхөрлөсөн тул охин чи ч тэр цаана хүрээд, намайг эргэж нэг
хартугай!" хэмээж, охиноо хатан болгон өгч, охин нь ч “Тэр мэт эргэж харна
хэмээн ам алдав. Тэгээд хаан охинд нэг сайн морь унуулж, орд харш руу
явав. Тэр охин ч өмнө нь морь унаж сураагүй тул "Мориноос унах бий
хэмээн сэжиглэж, морины дэлнээс чанга атгаад, арш руу эргэж харахаа ч
мартжээ. Түүнд нь арш их хилэгнэж, өчүүхэн хараасаар насан егүүдэв.
Түүний шалтгаанаар гөрөөсөн хатан эхийн умайд хөвгүүн тогтсон ч цаг
гүйцэх цагт хөвгүүний дүр үгүй буга мэт эвхрэлдсэн зарим нэгэн гарсан бээр
тэдгээр хөвгүүн зохист сайн эрдэмтэй болохыг эс мэдэж, Муу хэмээн
шинжлээд, орд харшийн гаднах нэгэн бул чулууны доор нуув.
Тэр мэтийн ёсоор сэтгэлд зохистой хөвгүүн эс гарсан тул хаан их
хилэгнээд, нэг хэсэг эхнэртээ үл баясав. Тэгээд хэсэг байсны дараа тэр
нутгийн нэгэн хүчит бөх тэр бул чулууг өвөр дээрээ аваад, өөр газар
орхихуйд дороос нь 500 лянхуан гол иш гарч, тус бүрийн хүйснээс лагшин,
найргаар чимсэн үзэсгэлэнтэй, сэтгэлд зохистой 500 хөвгүүн гарч, тэр ёсыг
хаанд айлтгахад, хатан бээр ч: "Тэдгээр нь өөрийн хөвгүүн мөн хэмээн
мэдэж, өмнө нь тэр мэт хөвгүүнээ нуусан ёсыг айлтгасан бээр хаан ч
'Тэднийг өөрийн хөвгүүн" хэм.ээн сэтгэл итгэмжлээд, хатандаа баясан
зохиовой. Тэдгээр хөвгүүдийг ордонд урин залсан ч тэд бүгд. Орчлонг адаг
хэмээн үздэг төрөлхтөн тул дияаныг бясалгахуйд дурлаж, эс морилов. Хаан,
хатан хоёр аглаг оронд зохистой нэгэн үүсгэлэнгийн цэцэрлэг буйдаа урин
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залсан бээр бүгд өөд болон морилж, тэнд дияаныг зохиосон бээр бүгдээр ч
шарваагийн хутгийг олжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чухаг дээдийн эрдмийг сайтар мэдэх нэгэн
үгүй болбоос утгандаа чухаг дээд эрдэмтэн мөн ч эрдмийг үзэж, чухаг
дээдийг ламд барьж, залбирал талбихуй хийгээд аврал одуулахуй үл ирнэ.
Аврал одуулах үгүй болбоос орчлон нийт хийгээд ялгамжтай зовлон ямар
мэт нэгнээр нэрмэгдсэн ч тэднээс гэтлэх бусад аль ч арга үгүй ээ. Түүгээр үл
барам өөр ямагт биедээ 3 номт дээл асаан, амаар олон судар, дандрын
домгийг өгүүлэн, сэтгэлээр “Би мэргэн хийгээд их бүтээлч мөн” хэмээн сэтгэж
буй ч утгандаа ялгуусны шашин лугаа сайтар үл учирсан мөн ба шашны
үүдэнд орсон төдийхөн ч бус тул эднийг магадтайяа сайтар эс олбоос бид
нар номтон хэмээн ам авсан ч нэрийн төдийхнөөс бус номтны бэлгэ чанарт
үл одохуй мөний тул их энхрийлэгч бэлгэ тэмдэг лүгээ төгс ламыг шүтэж,
мэдэн үйлдэх болой.
Жич бас,

§ 229. Нэгэн монгол хүмүүн балингийн ёсыг эс мэдсэнээс болж,
зоогоо балин хэмээн хаяснаас болж, цаазаар гэсгээгдсэн нь
Эрт цагт нэгэн монгол өвчин тусч, шадар ойр буй нэг ламаас тааллын
шинжлэлийг айлтгахад, "Гурван хувийн балин (сНа дзит д1ог т а )” гаргах
хэрэгтэй хэмээв. Тэр өвчтөн бээр нэг монгол өвгөнөөс тэр тухай асуухад,
“Гурван хувийн балин” хэмээгч нь таваг сав тэргүүтэн дотор гурилыг тос
тэргүүтнээр чимээд, түүнд мах, бурам тэргүүтэн элдэв эд хатган хийсэн нэгэн
буй. Олон гэлэн хурж, түүгээр нэгэн зан үйл хийдэг буй. Тэгээд хүмүүн,
хүмүүнд өгч, эцэст нь хариулга талбихын хамт гадагш гарган, өөр өөрийн
дайсны зүгт орхидог билээ" хэмээв.
Тэр өвчтөн бээр тэднийг сэтгэлдээ магадалж үйлдээд, тийм боловч эд
зай үгүй тул бодитой гаргаж үл чадав. Хэзээ нэгнээ тэр өвчнөөс гэтлээд,
давс, буудай тэргүүтэн худалдах олон зүйл авч, Төвдөд худалдаанд одвой.
Тэр нутгийн нэгэн баян хүмүүн лүгээ харгалдаж, худалдаа арилжаа сайн
болсон тэр цагт тэр нутгийн хүмүүн гэртээ олон гэлэнг өргөл, хүндлэлд урин
залж, сайн өргөл, хүндлэл өргөв. Нэн ялангуяа үдийн зоогийн цагт гэлэн тус
бүрт нэг нэг тавган дээр олон сайн гурил, тос, бурам тавьж өгөв. Тэр монголд
ч бас сав тус бүрт мах, тостой гурилыг сайтар талбин өгвэй. Тэр монгол бээр
өмнө номлосон мэт “Гурван хувийн балин” хэмээх энэ байна хэмээн бодож
өчүүхэн зуур гартаа барив. Бурсан хуврагууд үдийн зоогоо бараад, “Шэрнин
(зИег зпутд)" зарлиглаж, хариулга зохиожээ. Тэр монгол бээр хариулга
зохиосон тул “Гурван хувийн балин”-гийн эдийг хаяна хэмээн сэтгэж, өөртөө
өгсөн тавагтаа мах, гурилыг авч гаран өглөгийн эзний гэрийн гадна хол
хаяжээ. Тэр гэрийн эзний хөвгүүн их муу аашт, харамч зант нэгэн бээр
түүнийг харж,: “Энэ муу монгол бидний сайн гурил, махыг идэлгүй цаашаа
явж, тавгийг минь ч буцааж өгөхгүй юм байна" хэмээн сэтгэж, гадагш одож
тавгаа аваад, тэр монголын толгой руу хүчтэй цохиход их шарх гарч, тэр
ю 454 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

монгол маш их хилэгнэж, хүзүүндээ зүүж явсан хурц илдээр тэр хөвгүүнийг
дүрж, тэр хөвгүүн ч үхвэй.
Тэдгээрийг өглөгийн эзэн нутгийн хүмүүн мэдэж, монголыг барьж аван,
нутгийн ноёнд цаазлуулахаар хүргэхэд, ноён бээр монголоос: “Чи яасан вэ?”
хэмээн асуухад, монгол өгүүлрүүн: “Танай Төвдийн “Гурван хувийн балин”
хэмээх энд их хэцүү цаазын учир шалтгаант зүйл байжээ. Тэр балинг гадагш
дайсны зүгт хаяхад, нааш миний толгойнд тусч, толгой ч муухай болж, эдүгээ
цаазанд орсон тул энэ “Гурван хувийн балин” их муу болой” хэмээжээ. Тэр
бүхэн ч тэр монгол бээр “Гурван хувийн балин" хийгээд тостой гурил хоёрын
тус тусын мөн чанар хийгээд эрдмийг үл мэдсэнээс гэмтсэн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чухаг дээдийн мөн чанар хийгээд тус тусын
эрдмийг сайтар үл мэдвээс чухаг дээдэд тахил өргөх, залбирал талбих,
аврал одуулах тэргүүтнийг хэдий чинээгээр үйлдсэн ч энэ нас ямагтад
одуулж, орчлонгийн зовлонгоос гэтлэх нь байтугай жич бас орчлонгийн
зовлонд хөтлөх үндсэнд одоод, орчлонгийн зовлон даяараас амар, хялбар
гэтлэхүй чөлөө учралын ялгамжтай шүтээнийг гагцхан төдий олсон энэ нь ч
тэнгэр, шуламт буусан мэт бүрлэн одохуй мөний тул анх чухаг дээдийн
эрдмийг сайтар мэдэж, түүний дараа “Чухаг дээдийн онц гайхамшигтай
эрдэм энэ хийгээд энэ мэт буй" хэмээн сэтгэж, үнэн зүрхнээсээ сэтгэл
итгэмжлэхүй нэгэн хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас

§ 230. Нэгэн сарьсан багбаахай үүрээ өндөрт засахыг эс мэдэж,
үр зулзагаа алуулж, эцэст нь амиа хорлосон нь
Эрт цагт нэгэн бихар хийдийн өндөр өргөөн дотор нэгэн эм сарьсан
багбаахайн үүр байжээ. Тэр багбаахайн гэдсэнд зулзага тогтсон бээр:
“Эдүгээ буй энэ үүр идээ олоход хялбар ба хорлол цөөн боловч өчүүхэн
өндөр тул бие хүндэрч нисэхэд бэрх ба жич зулзага төрүүлэхийн цагт ч
зулзага нугууд амгалан нисэхийн тухайд доод давхар нэгнээ үүрээ засъя!”
хэмээн сэтгэж, хүүхдүүд хүрэхээр доод давхарт үүрээ засжээ. Өнө удал үгүй
зулзагаа төрүүлж, тэр багбаахайн сэтгэлд: “Өмнийн тэр өндөрт байснаас ч
эдүгээ энд байсан нь сайн” хэмээн баярлав. Түүний дараа өчүүхэн зулзага
НУГУУД бээр ч өглөө, орой дуу дуурсгасан бээр тэр ойр орчмын хүүхдүүд
мэдэж, модны мөчрөөр үүрийг нь цоолоод, зулзага нугуудыг нь алсан тул тэр
сарьсан багбаахай маш их гэмшсээр их зовлон төржүхүй. Тэр цагт сарьсан
багбаахай бээр:
“Сайны эрдмийг огт үл мэдэж
Саар муу оронд үүрээ зассан бээр
Энхрий бяцхан үрсээ бүрэлгэсэн нь
Энэ миний билиг өчүүхнээр гутвай”
хэмээн зулзагаа хайрласан гаслангаар эс тэсэн амиа хороожухуй.
Түүний дээд огторгуйгаас тэнгэр бээр:
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“Амыан алин хийгээд алин бээр ч
Анхаарч сайн, муугийн эрдмийг эс мэдвээс
Үзтэл тэд түргэнээ гутан одох нь
Үлгэрлэвээс, ухваргүй сарьсан багбаахай мэт”
хэмээн доромжлон үйлджүхүй. Тэдгээр ч сарьсан багбаахай бээр
өндөрт буй үүрний эрдмийг үл мэдсний эрхээр болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч ертөнцийн бүхнээс ялгамж хэтэрхий Бурхан багш
тэргүүтэн чухаг дээдийн эрдмийг сайтар эс мэдвээс үндсэнд төрсөн
төдийхнөөр ашидын амгалангийн бат газрыг барьсан аврал одуулахыг
орхиж, амгалан бүхнээс гутан, олон зовлонгоор насад нэрмэгдэхүй юуг ч үл
мэдэн худал, хуурмаг хүмүүн тэргүүтэн хийгээд урин, ууртай, хэрцгий ад
тотгор, уршигт хүмүүн бус нэгнээ шүтээд; өдөржин, шөнөжин сэтгэл
алжаахуй ба энхрийлэхүй олон эдийг өгсөн ч хэзээ ч туслахгүйн дээр тойн
болохуй нэгэн болбоос өөрийн буяны шавь хийгээд гэртэн мөн болбоос
хөвгүүн, охид тэргүүтэн өөрийн даган орогч нарт ч их хорлол үйлдэхийн тул
ер аврал хийгээд аврал бусыг сайтар мэдэх хэрэгтэй ба ялангуяа авралын
орон чухаг дээдийн эрдмийг мэдэхэд шамдан үйлдэх болой.
Жич бас,

§ 231. Нэгэн баян гоонь эр барлагаа буруу сонгож, эцэст нь
өөрөө гутсан нь
Эрт цагт нэгэн ганц бие баян хүмүүн байжээ. Түүний сэтгэлд: “Надад
эрдэнэ, эд эдэлбэр олон буй ч хөвгүүн, охин ядахдаа боол ч үгүй тул нэгэн
сайн боол эрж олъё!” хэмээн сэтгэж, хот балгасын төв рүү эрэхээр одвой.
Дөрвөн замын бэлчир нэгнээ хоёр хүмүүн сууж байв. “Та хоёр юу мэднэ вэ?”
хэмээн асууваас, тэр залуу өгүүлрүүн: “Аль ч үйлийг үл мэдэх нь үгүй"
хэмээж, хаанаас нь харсан ч боломжийн нэгэн байв. Жич тэр хөгшнөөс нь:
“Чи юу мэднэ вэ?” хэмээн асуухад “Юу ч мэдэхгүй” хэмээв. “Та хоёр миний
зарц болох уу?” хэмээн сурав. Тэр залуу “Магадтай болно” гэв. Хөгшин бээр:
“Яасан ч болохгүй” хэмээхэд, “Чи юу гэнээ?” хэмээн асууваас, “Миний
мэтийнх чиний зарц яаж болох вэ!” хэмээв. “Тийм болбоос залуу чи нааш ир!”
хэмээж, дагуулан очоод хэсэг зуур алиныг хийсэн ч баяртай хийв.
Тэгээд зэргэмжээр тэр адгийн доорд хүмүүн тул ажил үйл алиныг ч үл
хийн, алин сайн хувцас, идээ эдлэн суув. Тэр гоонь эр үл баясаж, “Чам шиг
муу зарц шүтсэндээ би гэмшиж байна” хэмээхэд, тэр зарц ч “Чам шиг муу
гоонь эрийн зарц болсондоо би гэмшиж байна!” хэмээв. Гэрийн эзэн
өгүүлрүүн: “Тийм бол чи өнөө шөнө сууж, маргааш өглөө өөр тийш бядан яв!”
хэмээв. Зарц өгүүлрүүн: “Маргааш хэрэггүй, одоо явбал болно” хэмээв.
"Тийм боловч олон жил зарц хийсний хөлсөнд энэ мэт нэгнийг авна” хэмээж,
тэр гэрийн эзэнд бусад эд зүйл их үгүй, бүгдийг алт болгосон 1000 зоос буй
тул түүнийг тэр бээр авч одох хэмээсэн бээр тэр гэрийн эзэн тэр алтаа нааш
татан, боол бээр ч цааш татахын ёсоор булаалдсаар ойрхон буй нэгэн балар
шугуйд хүрэв. Нар жарган харанхуй ч болов. Тийм боловч тэр хоёрын хүч
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чадал адилхан тул алтаа оюунаар үл орхих болж, шөнө дундын орчим
болоход нэгэн хээлтэй өлөгчин барс ирж, биеийн ид их тул тэр хоёрыг нэгэн
цагт алж, алт нь ч тэндээ үлдэв.
Маргааш өглөө нь өмнийн зарцын найз нөхөр “Юу ч мэдэхгүй”
хэмээсэн тэр өвгөн тэр ойд мод түүхээр явж байгаад 1000 алтан зоос олжээ.
Түүний дараа тэр нутагт нөгөөх хоёр хүмүүнийг алтаа булаалдсаар өлөгчин
барст баригдаж алагдсан хэмээх цуу яриа дэлгэрэхэд алт олсон тэр хүмүүн
бээр: "Өмнө нь зарц хэрэгтэй хэмээсэн хүмүүн энэ мэт алттай байсныг өөр
хүмүүн авсан” хэмээн сэжиг гарах болно. Эдүгээ алт ч үгүй би ч үгүй болох
болох тул их хөөрхийлөлтэй байна аа” хэмээн сэтгэж, тэр хүмүүн их эрдэм
билиг төгс нэгэн мөн тул тэр алтыг өөрөө үл эдлэн, бурсан хуврагуудад
өргөжээ. Тэр ёсыг хаан мэдэж, их гайхамшигтай болж, тэр хүмүүнд дахин
1000 алтан зоос өгч, тэр хүмүүн өмнө нь гуйлгачин байсан ч түүнээс эхлээд
эд таваартай баялаг нэгэн болжухуй. Тэр гоонь эр өөрийгөө хийгээд алт
хоёулыг үгүй болгон үйлдсэн тул тэр сайны эрдмийг үл мэдсэнээс гутсан мөн
болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Чухаг дээд эрдэмтэй мөн” хэмээх боловч
‘Чухаг дээд бээр инагш өөрийгөө би эрдэмтэн мөн” хэмээн үл зарлигласан.
Өөрөө бээр гадагш үлгэрлэвээс, анх Бурхан багш мэтээр жишвээс анх
таалал үүсгэснээс эхлэн эцэст гаслангаас нөгчиж, адагт лагшин шарил
дэгдээхээс нааш ч хэмжээлшгүй олон амьтны тусыг зохиосон ёс тэргүүтэн
гурван нууц зохионгуй бүхнийг оюундаа зүглүүлж санаваас бурхны эрдмийг
даган дурдахын ёсон түүгээр ном хийгээд бурсан хуврагийн эрдмийг дурдаж,
чухаг дээдэд засвар үгүй сүсэг ив илэрхий төрөх болно. Тэр үед амнаасаа үг
өгүүлэх, эс өгүүлэхүйд дулдуйдалгүй дотроос ариун аврал одуулахуй нэгэн
магадтай ирэх болно.
Жич бас,

§ 232. Нэгэн гуйлгачин өөрөө бүтсэн Лхамзүнда бурхантай чулуу
олж эс таньснаас болж өөрөө зовсон нь
Эрт нэгэн хүмүүн бээр усны захаас хэлбэр сайтай, тунгалаг сайхан
нэгэн чулуу олж, гартаа авч цааш явж байгаад “Энэ чулууг гартаа авч очсон
ч идэж, ууж үл болох тул юу хийнэ!" хэмээн сэтгэж, хаяв. Нэг нөхөртэй тул
тэр нь “Чамд энэ хэрэггүй юм уу?” хэмээхэд, “Энэ хэрэггүй болохоор хаялаа.
Чи идэж чаддаг юм бол ав!” хэмээв. Тэр хүмүүн бээр: “Энэ чулууг би идэж
чадахгүй ч үүнд шүтвээс ямар мэт болохыг мэдэхгүй!” хэмээж, авав.
Чингээд тэр хоёр гэр тусгаар тул өөр өөрийн гэртээ одоцгоов. Тэр
хүмүүн гэртээ ороод, тэр чулуугаа өөр нэг чулуун дээр унагахад, тэр чулуу
хагарч, дотроос нь очир алмаасаар бүтсэн арван зүгт гэрэл цацруулсан,
шөнө ч өдөр мэт тод гэгээн гардаг Лхам Зүндаа (1Иа т о 1зипс1а)-гийн лагшин
хөрөг гарч ирэхэд тэр хүмүүн хийгээд эцэг, эх нь бүгд маш их баярлав. Тэр
хүмүүний гэр хааны орд харшийн өмнө шадар ойр байдаг буй. Хаан тэр
шөнө хийгээр шалтгаалж, нойр нь хулжиж, орд харшийн дээр түшмэл лүгээ
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сэлт хот балгасын сонирхож яваад, нөгөөх хүмүүний гэрийн цонх бүхнээр
гэрэл цацрахыг харж, сонин гайхамшиг төрж, өглөө нэгэн түшмэлээ илгээж,
учрыг асуусан бээр тэр хүмүүн ч өмнийн түүх цадигаа өгүүлж, түшмэл ч
хаандаа тэр мэтийг айлтгав. Хаан ч их баясаж: “Миний нутагт тэр мэт болсон
нь их гайхамшигтай байна” хэмээж, тэр хүмүүн, бурхан хоёулыг орд харшид
урин оруулав. Тэр хүмүүнд их ширээ талбиад түүний дээр дээш залав.
Алтаар хийсэн нэг ширээ бэлтгээд, түүний дээр тэр хоёрыг тус тусад нь
суулган хайрлав. Өмнө нь сэтгэлд зохистой олон зүйл идээ, ундаа өргөж,
хаан бээр энэ хүмүүнд: “Чи энэ мэтийн лагшин хөрөг олсон тань сайн. Тийм
боловч чи бээр эзэмдэн үйлдвээс хаан хийгээд бусад гэрийн эзний хорлол
олон тул энэ хөргөө нутгийн хүмүүсийн хэргийн тухайд миний орд харшид
оршуулан соёрх! Чамд хаан төрийн хагасыг нь өргөе!" хэмээв. Тэр хүмүүн
бээр: “Надад хаан төрийг соёрхвол хорлол их болно. Тиймийн тулд энэ
хөргөө хаанд өргөе! Надад амьдрахын төдий жижигхэн эд зүйл өгөхийг
айлтгая!" хэмээв.
Хаан бээр 3000 лан алт өргөсөн бээр тэр хүмүүн их баярлан одвой.
Түүний дараа тэр хүмүүнд нутгийн хүмүүн бүгдээр цаг цагт олон бэлэг
өргөсөн бээр тэр хүмүүн гуйлгачнаас хагацаж, хааны доорх хамгийн их эд
баялагт баян нэгэн болсон тэр ёсыг өмнийн тэр чулууг орхиоч хүмүүн бээр
сонсож, маш их гэмшсэн ч өөр хийх арга эс олж, их алттай тэр хүмүүний
боол болжээ. Тэр бээр ч “Энэ чулууг эхлээд энэ нөхөр олсон тул ач нь их”
хэмээн сэтгэж, сайн идээ, ундаа тэргүүтнийг өгөв. Тэгээд тэр зарц хүмүүн
бээр: “Би эхлээд энэ чулууг олсон тул тэр мэт нэгэн болох шалтгаан адил ч
тэр мэт эс болов. Гэвч би хаанд учир шалтгааныг айлтгавал өчүүхэн хайр
хишиг олж болох юм" хэмээн сэтгэж, хаанд айлтгахад, хаан их хилэгнэж,: “Чи
хаясан тул чамд хайр хишиг хаанаас ирэх!” хэмээж, 10 орчим яргачинд
тушаасан бээр эхлээд гар, хөл тэргүүтнийг нь тасалж, үхээрийн газар хаясан
тул өнө удаан их олон зовлонг амсжээ.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ чухаг дээдийн эрдмийг сайтар мэдэж,
түүнийг үзэхүй сүсгээр бүхнийг өдүүлээд, чухаг дээдэд үнэн зүрхнээсээ
аврал одуулах нэгэн үгүй болбоос тэргүүлшгүйгээс хураасан хилэнцийн
нэрийн тоо маш олон ба амгаланг магадласан оюуны буяны хувь ч үгүй
мөний тул эдүгээ гадна, дотно санааны барилдлага энэ мэтээр хойд
ертөнцөд одох хэрэгтэй нэгэн болбоос хойд насандаа там ямагтад төрөхөөс
бус бусад зохистой алин ч үгүй. Хойд насандаа тэнд төрвөөс бодитой зовлон
амсах нь байтугай энэ мэт зовлон нэгэн буй хэмээсэн яриаг сонсохуй төдий ч
тэсэхэд бэрх мөний тул тэр цагт өөр лүгээ үндэс нэг эдүгээгийн өмнөх цагийн
энэ мэт орчлонд шүтэж, тэдгээр зовлонгуудаас гэтлэхийн арганд чухаг
дээдэд алиныг хүссэн хүслээр авралыг одуулан үйлдэх зохистой, тэр мэт эс
үйлдвээс зовлонд гэмшихүй нь тасралтгүй гарах мөний тул тэр мэт ирэхийг
эдүгээ сайтар мэдэн үйлдэж, нэгэнтээ чухаг дээдийн эрдмийг санахад
шамдан үйлдэх болой.
Жич бас,
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§ 233. Нэгэн буга гөрөөс нутгийн сайныг эс мэдэн өөр нутагт
очиж алагдсан нь
Эрт цагт нэгэн балар ой шугуйд нэг буга гөрөөс орогнон байжээ. Тэнд
өвс, усан сайн бөгөөд дайсан цөөн, зуны улирал мэт дулаахан тэргүүтэн
эрдэм олон буй ч "Амгалан тал өчүүхэн үгүй байна аа!” хэмээн сэтгэж,
түүнээс алс хол нэг зүлэг, нугатай их тал газар очиж, тэнд орогносон бээр
тэр шөнийн маргааш өглөө тэр нутгийн хаан нөхөд сэлт гөрөөс авлахаар
ирэгсэд харж, тэр даруйд бүгд тойрч, алсан бээр тэр гөрөөсний сэтгэлд:
Эрдэмт ой шугуйгаа шүтсэн бол энэ мэт юун болох билээ. Хаана суухуй
орны эрдмийг үл мэдсэн бээр би аминаасаа хагацлаа” хэмээн сэтгэж,
үхэхдээ
"Алинаа шүтсэн газрын эрдэм нүгүүдийг
Алимад нугууд мэдэх үл болбоос
Алин бээр шүтэгч доройтох тул
Алинаа шүтвээс эрдмийг нь сана!”
хэмээн өгүүлээд, насан егүүдсэн бээр хаан нөхөд сэлт сонсож, дөрвөн
вед хийгээд амьтан бүхний хэлний үйлийг мэдэгч нэгэн түшмэлээсээ
асууваас, түшмэл бээр ч өмнөх мэт өгүүлэв. Тийм боловч үгийг нь мэдсэн
төдийхнөөр утгыг нь алин мөнийг үл мэдэхүй тул жич хаан бээр үг, утга
хоёулыг мэдэгч Гүнд (кип 1и) хэмээх нэгэн аршаасаа утгыг нь асууваас тэр
арш өгүүлрүүн: “Энэ нь их том увдис болмуй. Өөрөө алинаа авралд шүтсэн
шүтэгдэхүүн авралын орнуудын эрдэм нь алин буйг сайтар үл мэдэх болбоос
алин бээр ч шүтсэн, шүтэн үйлдэгч нүгүүд алин бээр тэр аюулаас аварч үл
чадахуй бээр авралд шүтэх мэт үйлдсэн ч хүссэн утга нь доройтох мөний тул
үлгэрлэвээс, “Тэр буга бээр урьдын ой шугуйн эрдмийг үл мэдсэн бээр тэнд
орогнохоо больж, энд ирснээр амь нь доройтох болсон мэт мөний тул
төрөлхтөн алин нэгэн бээр алиныг авралд шүтвээс шүтэгдэхүүн авралын
орон тэр ямагтын эрдмийг сайтар санах хэрэгтэй мөн” хэмээн өгүүлсэн буй
хэмээсэн бээр хаан их онц гайхамшиг төрж, "Тэр мэт болбоос ба бүрэн бээр
алсан энэ буга гөрөөсийг ямагт ариун увдис үзүүлсэн ламд ухах болой”
хэмээж, бугын яс тэргүүтнээ аугаа их тахилыг бэлтгэж, хилэнцээ наманчлан
үйлдсэн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч өмнөөс хойш амал үгүй тамаас сансрын үзүүр
хүртэл энэ орчлонд цучилын галын хүрдэн мэт орчиж, эцэс хязгааргүй элдэв
зовлонг насад амссан энэ нь чухаг дээдийн эрдмийг үл мэдсэнээс
уршигласан мөн буй. Учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс чухаг дээдийн
эрдмийг үл мэдсэнээр "Чухаг дээдэд эрдэм энэ хийгээд энэ мэт байна”
хэмээн сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг, ариун сүсэг, илт хүсэхүй сүсэг тэргүүтэн
алин ч эс төрмүй. Сүсэг үгүй болбоос “Арван номтын судар (сМоз Ьси раЧ
тс!о)”-аас:
“Үнэхээр сүсэг үгүй муу ардад
Өршөөлт цагаан ном үл гармуй.
Үндэс нь түймэрт түлэгдсэн
ео 459
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Өгөр хөх ногоо лугаа адил”
хэмээн зарлигласан мэт цагаан зүгийн номын үндэс тасрах мөний тул
Ухааны эрх баялагт Чойжидагба бээр “Шалгадгийн тийн тайлбар” -аас:
“Учир шалтгаанд өвөрчлөн хэдий чинээн
Үгүйд болбоос эс гарахын үртэн
Учир шалтгаан бусдад дулдуйдахгүй тул
Үнэхээр түүний мөн чанарыг өгүүлмүй”
хэмээн зарлигласан мэт буян үгүйн учир шалтгаанд амгалан ур
хаанаас ирэх бээр эдгээр ёсыг санаж, чухаг дээдийн эрдмийг мэдэхэд
шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 234. Махэ үхрийн мөн чанарыг эс мэдсэн мунхаг үхэрчин гутсан
Эрт нэгэн махэ330 гөрөөсний эзэн өдөр бүр махэ гөрөөсөө нэгэн ой
шугуйн бэлчээрт гарган оддог буй. Тэдний дотор тугал нь үхсэн их сүүтэй
нэгэн гөрөөс буй. Тэрээр өдөр бүр ой шугуйн аглаг өндөр газар бэлчиж, орой
бүр сүү огт үл гарах болсон тул малчны сэтгэлд: “Энэ үнээний сүүг уугч нэгэн
магадтай буй" хэмээн лавтлан шийдэж, “Маргааш түүнийг мэдэх нэгэн арга
үйлдье!" хэмээн сэтгэж, урт нарийхан олсон дээс авч, өглөө ойд хүрэх
ойртохуйд тэр махэгийн хөлөөс уяад хаана одох нь хэмээн илгээвэй.
Тэр ой шугуйд бүтээл олж, 1000 сүүдэр зооглосон их бодисадва
Чойжийванчиг (с1по5 ку‘| бЬапд рЬуид) хэмээгч нэгэн саатан суудаг ажээ. Тэр
махэ үхэр дал модны навчны гуурсанд сүүгээ гоожуулаад, тэр бодисадвад
өргөж байхыг үзэв. Үхэрчин бээр номонд сүсэггүй доод төрөлхтөн тул түүнд
маш их хилэгнэж, гартаа байсан их хатуу урт бэрээгээр тэр бодисадвагийн
толгойг 3 удаа цохиход тэргүүн нь хагаран одвой. Тийм боловч тэр
бодисадва огторгуйгаар нисч, 4 зүйл явдал мөрийг үзүүлж, лагшны цээж,
бөгснөөс гал бадруулан, ус цацан хутгах тэргүүтэн элдэв рид хувилгаан
үзүүлж гаслангаас нөгчвэй. Тэр махэ ч Их бодисадва Чойжийванчигийн
лагшныг үхэрчин тэр мэт хорлосныг эс тэсэн, маш их хилэгнээд, хурц хоёр
эврээрээ үхэрчний гэдсийг олонтаа цоо татсан бээр үхэрчин ч гэнэт үхэж,
махэ ч Их бодисадваг ажирсны гаслангаар халилаас үсэрч үхжээ. Тэр бүхэн
ч тэр үхэрчин бээр махэ хийгээд Их бодисадва хоёрын эрдмийг үл мэдсэнээр
гутсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ чухаг дээдийн эрдмийг сайтар үл
мэдсэнээр эцэст нь чухаг дээдэд шүтэж, өдөр бүр их хилэнцийг хураан
үйлдэх, чухаг дээд оронд зорьсон буян, нүгэл алиныг үйлдсэн ч үзэхүй
номын амтшил болсон зарим нэгэн үйл мөний тул үр нь хойд нас төдийгөөр
үл барам энэ насанд өөрт даруйд хатуу зовлон амсах хэрэгтэй ба
товчилбоос, энэ хийгээд хойд ертөнц бүхний амгалан, жаргалангийн үндэс
330 Тө: т а Не. Махэ нь бух гөрөөс, бас усны үхэр
ю 460 ея
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чухаг дээд гуравт хамаарах тул нэг хилэнцийг наманчилсан ч чухаг дээдэд
шутэж, наманчлах хэрэгтэй. Чуулган нэгнийг хураасан ч чухаг дээдэд шүтэж
хураах хэрэгтэй.
Эдүгээ энэ ертөнцөд өөртөө аврал итгэл буюу толгойгоо хөтлүүлэгч
бээр толгойгоо өчүүхэн өндөр болгон, хатуу ам нэгэн буй болбоос түүнд
өөрөө идэн үл чадах, уун үл чадах, өмсөн үл чадах идээ, ундаа, хувцас
тэргүүтнийг хайрлах сэтгэл үгүй цаг, цагт өгөхүй занги хэлэлцэх цагт хэлээ ч
амандаа байлгах шалтгаан үгүй бүжиглэх байдлаар султган, сунгаж; мятран,
мятрах тэргүүтнийг үйлдсэн ч энэ хийгээд хойд нас хоёулын хувьд тус аль ч
үгүйн дээр хорлол үйлдэх мөн ч бүгд буян доорд мөний тул хэрэггүй үйл тэр
мэт нэгэнд баясах мөн буй.
Орон чухаг дээдэд гадаад бие, сэтгэлийн олон дуршлын үйл яаран,
сандрах алин ч хэрэггүй. Дотоод сэтгэлийн талаас чухаг дээдийн эрдмийг
харахуй сүсэг ямагтыг бясалгаснаар өөрийн хийгээд амьтан бүхэнд энэ
хийгээд хойд алины үед айх, цочих, зовлон ямар мэт нэгэн гарсан ч цагаас
үл хэлбийн тэр мэтийн зовлонгоос магад авран зохиох мөний тул чухаг
дээдийн эрдмийг мэдэх, үл мэдэхэд тэр төдийгийн хонжлого, алдвар байдаг
ч бид нар эдүгээ чухаг дээдэд энэ ертөнцийн хүмүүний толгой өндөр төдийд
ч үл мэдэхүй бээр чухаг дээдийн өршөөн нигүүлсэл ч бидний талаас адистид
орохыг ухах үес лүгээ хагацсан энэ мэт байдаг болохоор богд Мила бээр:
“Одоо үхсэн ч баясаад хилэнц бүү үйлд!
Онцолж амьд ч баясаад буяны барилдлага арвитга!
Идээ, хувцсыг тавигч нар бээр бүтээюү.
Ийм ёс ч чухаг дээд, ламын ач аа!”
хэмээн зарлигласан мэт өмнийн амгалан ямар мэт гарсан бүхнийг
чухаг дээдийн зарлигийн ачид мэдэн үйлдэж, чухаг дээдийн эрдмийг үзэхүй
сүсгийг бясалгахад бүхнээс шамдан үйлдэх болой.
(2Ь2а2а2с1Ь) Хоёрдугаарт, Эрдмийг мэдэх бодитой ёс
Хоёрдугаарт, Эрдмийг мэдэх бодитой ёсонд гурав.
(2Ь2а2а2с1Ы) Бурхны эрдмийг санах
(2Ь2а2а2с1Ь2) Номын эрдмийгсанах
(2Ь2а2а2с1ЬЗ) Хуврагийн эрдмийг санах
Анхдугаарт дөрөв.
(2Ь2а2а2с1Ы) Бурхны лагшны эрдмийг санах
(2Ь2а2а2с1Ы) Бурхны зарлигийн эрдмийг санах
(2Ь2а2а2с1Ы) Бурхны тааллын эрдмийг санах
(2Ь2а2а2с1Ы) Бурхны үйлсийн эрдмийг санах
(2Ь2а2а2с1Ы) Анхдугаарт, Бурхны лагшны эрдмийг санах
ю 461 ся
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“Үлгэрлэсэн магтаал (бре 1а Ьз1ос1 ра)"-аас:
“Үнэхээр лагшны найргаар бидэрлэсэн болбоос
Үзэсгэлэн больюу, нүдний рашаан мэт
Огт үүл үгүй намрын огторгуйг
Одцын чуулганаар чимэглэсэн мэт”
хэмээх тэргүүтэн зарлигласанчлан Бурхан багшийн лагшинд мутрын
алга, бойвын улыг хүрдээр бидэрлэсэн тэргүүтэн гучин хоёр сайн лагшин,
наян найргаар чимэглэсэн бээр амьтан алин бээр үзсэн ч үл тохирохуй үгүй
үзэгсгэлэнтэй ба сэтгэлд зохистой хараад ханамгүй харсан төдийхнөөр
сэтгэл өөрийн эрхгүй булаагдах тэргүүтэн лагшин найраг тус тусын эрдмийг
ч өгүүлж үл чадахуй ба тэднийг бүтээгч шалтгаан тус тус ч олон галавт өглөг,
шагшаабад тэргүүтэн ялгуусны агийн тоолшгүй олон явдалд суралцан
зохиох хэрэгтэй тул бусад бүхэн байтугай бурхны лагшны нэг лагшны
тэмдгийг бүтээхийн тухайд үйлдэх бэрх их бардааст явдлыг олонтаа зохиох
ёсыг сайтар санахад зарлиг хийгээд таалал тэргүүтний эрдмүүд алиныг ч
санах хэрэггүй тэр гагцад ч сүсэг өөрийн эрхгүй төрөх мөн буй. Тийм боловч
эдүгээ бид нар бээр бурхны лагшин, найргийн эрдэм нүгүүдийг өгүүлэхийн
үүднээс олон магтаал хийсэн ч тэр мэтийн сүсэг эс төрсөн тэр алин мөн
болбоос хэлээр унших төдийгөөс бус сайтар үндэс лүгээ эс нийлүүлсэн бээр
үндэс лүгээ эс нийлүүлсэн ном алин бээр ч үл туслах мөний тул алжаал утга
үгүй.
Буяны учрал нэгнийг үйлдвэл алиныг үйлдэхүй үндэс лүгээ нийлүүлэн
магадлан үйлдэх мөн бөлгөө. Тэр мэт үйлдвээс өнө удаанаа харгалзахгүй
гадна, дотны санаа барилдлага хоёуланд буяны барилдлага буюу анхааран
авлагын аньсанд одохын нэжгээд шинж магадтай ирэх мөний тул тэрээр
ханаж, даган жич буяны учралыг үйлдэхэд их дурших мөн буй. Бас бус
бурхан нугуудын лагшин нь лагшин, найргийн гэрлээр шөнө ч өдөр мэт
гэрлийн тороор тодорхой болон ажрахын цагт бойвоороо хуруу хэртэй газарт
үл хүрэлцэн ажирсан ч газрын дээр бойвын мөр сайтар тод байдаг буй.
Түүнчлэн лагшиндаа навс дээл алиныг асаасан ч навс нь лагшны махнаас
нэг хуруу хэртэй болж, маханд үл хүрэлцдэг буй. Тэгш буян хийгээд орноор
бядах тэргүүтнээ ажрахын цагт лагшиндаа 3 номт дээл асааж, винайгаас
номлосон мэт явдал мөр алгуураар ажирсан ч хаана ажрахуй тэр орон нь
холхи газар ч түргэн морилох тэргүүтэн газарт оршихуй их бодисадва
хийгээд хүрд эргүүлэгч хаан тэргүүтэн амьтанд үгүй ялгамжтай ном нь
хэмжээлшгүй их буй тул лагшин, найргаар чимсэн бодит лагшныг нь харах нь
байтугай ханан дээр хөрөг дүрснээс наашихад сэтгэл хатуу омгоор
хямарсанчлан харсан ч тэр мэтийн буяны хүчээр өнөд удалгүй анхны газрыг
олохуйн даган бясалгалд 100 бурхантай золгох мөн буй.
"Учир шалтгаан алин хэмээвээс хутагт Лүдүв бээр
Уламжлан сайваар ажрагсдын лагшин хөргийг хананд зурахуйд
Тэвдэн хямран, омгоргохуй мэтийн сэтгэлээр харсан ч
Тэдгээр өнө удал үгүй зуун бурхныг үзэх болно”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой.
ю 462 оз
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Жич бас,

§ 235. Салжал хааны үзэсгэлэн бус охин Өршөөн нигүүлсэгчийн
лагшин хөрөгт шүтээд, үзэсгэлэн төгс болсон нь
Эрт Салжал хааныд биеийн галбир үзэсгэлэн бус нэгэн охин гарчээ.
Өврийн охин мөний тул өөр арга эс олж, өөрийн албат нэгэн баян гэрийн
эзэнд өгч, “Чи үүнийг бэр болго! Өөр хэнд ч бүү үзүүл! Чи бусад газар явахын
цагт гэрийн мухарт нууж, хаалгаа сайн бөхлө!” хэмээн өгчээ. Тэр ч өөрийн
эрхгүй аваад бэр болгов. Бусад газар явах цагт хаалгаа төмрөөр түгжин
одмуй. Нэгэн удаа тэр гэрийн эзэн найз нөхдийнхөө хуримд явав. Найз
нөхдүүд нь: "Бидний энэ гэрийн эзэн хаа газар хуриманд ирсэн ч эхнэрээ үл
дагуулна. Үүний эхнэрийг бидний хэн ч эдүгээ хүртэл эс үзэв. Эсбөгөөс их
саихан тул бусдаар булааж авна хэмээн сэжиглэдэг буй. Эсбөгөөс их муу тул
бусдаар харна хэмээн ичдэг буй" хэмээн сэтгэж, бүгд тохиролцон тэр гэрийн
эзэнд их архи өгч тэр их согтсон тул биеэс түлхүүрийг нь тайлан аваад гэрт
нь үзэхээр очив.
Тэр цагт тэр охин Доржмаа (гбо це т а ) : “Би хааны охин болон төрсөн
ч бие үзэсгэлэн бус тул гэрийн гадна тал төдийхөнд ч явах шалтгаан үгүй

өдөр ч шөнө мэт суух хэрэгтэй. Энэ мэтээр миний буян доорд, эдүгээ
Өршөөн нигүүлсэгч бурхан тэр ямагт энэ мэтийн лагшны төрхөөр ертөнцөд
өөд болон морилсон ирж суусан” хэмээн сэтгэж, бурхны хөргийг сэтгэлдээ
үилдсэн бээр тэр даруйд бурхан бээр тэргүүний үснэрээс дээш өмнө нь
тодорхой үзэгдсэн бээр их баярлаж, өмнөөс ч илүү ихээр бурханд сэтгэл
итгэмжилсэн сүсэг их төрсөн бээр зэргэмжээр нигуур тэргүүтэн огоот бүтэн
лагшнаа гэрлийн мөн чанараар гялбуулан харуулжээ. Түүний хүчээр түүний
охины өөрийн бие ч лагшин, найргаар чимсэн, үзэсгэлэнтэй ба сэтгэлд
зохистой нэгэн болжухуй. Тэр цагт гэрийн эзний найз нар бээр үүдийг нээж,
харсан бээр сэтгэлд зохистой тэр мэт нэгэн эхнэрийг харж, их онц гайхамшиг
төржүхүй. Доржмаа охины үзэсгэлэн бус бие тэр ямагт ганцхан агшнаа тэр
мэтийн бие болсон нь ч охин бээр бурхны лагшныг сэтгэлдээ үйлдсэний
хүчнээс болсон мөний тул бурхны лагшинд тэр мэтийн ялгамжтай эрдэм буйг
мэдээд, лагшинд зорьсон сүсэг улам арвижахуйг төрүүлэхэд шамдан үйлдэх
болой.
(2Ь2а2а2с1Ы) Хоёрдугаарт, Бурхны зарлигийн эрдмийг санах нь
“Үнэнчийн бүлэг (Ьбеп ра ро’| 1е’и 1а5)’’-ээс:
“Энэ мэт амьтан бүгдээр магадтай үгийг
Ийнхүү олноор нэгэн цагт айлтган, айлтгаваас
Санахуй ганцхан агшнаа таалалдаа огоот багтааж
Сайх зарлиг эгшгээр тус тусадаа хариу ч талби!
Энэ мэтээр болбоос хөтлөгч сартваахь энэ ертөнцөд
Эсруагийн дуун эгшгийг дуурсган айлдан зохио!
Түүгээрээ тэнгэр, хүмүүний зовлонг эцэслэн гаргахуй
Түйтгэр үгүй номын хүрдийг сайтар эргүүлэн зохио!
20 463 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

хэмээн зарлигласан мэт хичнээн тоотой буй 6 зүйл хамаг амьтад бээр
ариун утгаас туурвиад, адил үгүй хичнээн тоот асуулт асуусан ч хэл лүгээ нь
таацуулан асуултын хариуг ганцхан зарлигаар өгүүлэн талбин зохиосноор
амьтан тус тусын бишрэл лүгээ таацсан хэргээ сайтар ухан; алиныг
зарлигласан ч Эсруагийн дуун эгшиг мэт яруу зарлигийг гагц сонсгох
төдийхнөөр зүрхэнд баяслыг шагнахуй адил үгүй 60 эгшгийг нэгэн цагт
гаргахуй ямар мэтийг сонссон ч ханал үгүй, зарлиг сонссон төдийгөөр
огторгуйд нисэгч жигүүртэн нүгүүд ч жич эргэн нүдээр харж, даган дурлан
үйлдэхүй ба дэргэд орогногч хийгээд алс хол орогногч хоёуланд адилхан
сонсдох тэргүүтэн өгүүлэхүй бээр орноос нөгчсөн тэдгээрийг сайтар санан
үйлдэх болой.
(2Ь2а2а2с1Ы) Гуравдугаарт, Бурхны тааллын эрдмийг санах хоёр
зүйл.
Айлдахуйн эрдэм хийгээд энэрэхүйн эрдэм болой.
Анхдугаарт, Айлдахуйн эрдэм нь
"Сайшаавал зохих сайшаалын магтаал (Ьзпдадз ’оз Ьзпдад5)-аас:
"Чухам чи ямагтын бэлгэ билгээр
Мэдэгдэхүүн даяар түгэн байх учраар
Чиний үйл бусад хамаг бүгдийн
Чухам мэдэгдэхүүн ямагтаас үлэмж буи ’
хэмээсэн хийгээд
“Ялж төгссөний цаг бүхнийг онохуй ном
Ямар ч байдалд бүхий орон бүгдийг
Мутрын алган дах жүрүр эм мэт
Мөнхүү чиний тааллын явдлын орон болгоно.
Үнэмлэхүй хийгээд янагуух ном сэлт
Үнэндээ нэг хийгээд тус тусадаан өөр
Огторгуйн хязгаараа ариун салхин гүйх мэт
Одоо чиний таалал нугууд төрвөл үгүй"
хэмээн зарлигласан мэт хоёр үнэнээр хураасан мэдэгдэхүүн бүхнийг
гарын алганд нойтон жүрүр жимс талбисан мэт эс холин тус тусад нь
тодорхой болгоох мөн буй. Үлгэрлэвээс, энэ үл алжаахуй ертөнцийн өвс,
мод, ой шугуй бүхнийг галд түлээд, тэдгээрийн үнс нүгүүд их далайн дотор
хийж, Сүмбэр уулаар галав хүртэл сайтар хутгаад, түүний дараа тэндээс
хумхын тоосыг тус тусад нь гаргаж, “Энэ ямар мэт вэ?” хэмээн айлтгахад:
“Энэ нь ертөнцийн ... тийм нэрт орны ... тийм нэрт галбарваасан мод ...
тийм нэрт үндэс, мөчир" хэмээн тус тусад холил үгүй тодорхой айлддаг ба
товчилбоос, мэдэгдэхүүний оронд хязгааргүй түүнчлэн оронтон бэлгэ билигт
ч хязгаар үгүй бээр эдүгээ бага ухааны орон нэгнийг мэдсэнийг мэргэн
эрдэмтэн хэмээж, бүгдээр хүндлэн үйлдэх болбоос бид нар айлдварын
эрдэм тэр мэт лүгээ төгссөн бурхнуудад юуны тулд үл сүсэглэн үйлдэх! Аль
мэт боловч Бурхан багшид сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг төрөхөд лагшин, зарлиг,
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тааллын эрдэм эдгээрийг үгийн төдийхөн үлдээл үгүй дотоод сэтгэлээр
шамдан санах хэрэгтэй болой.
Хоёрдугаарт, энэрэхүйн эрдэм нь
“Зуун тавьт магтаал”-аас:
“Ер эдгээр хамаг амьтан бүгдээрээ
Ялгамжгүй нисванис нугуудаар хүлэгдьюү.
Та нарыг амьтны нисванисаас
Тайлахын тулд өнөд өршөөлөөр хамтатгаюу.
Анх тандаа мөргөн үйлдэх буюу
Алин тийм ч олноор хүрээлүүлэгч та
Үнэхээр гэм эрүүг айлдан болгоож
Үргэлж саатан, өршөөн нигүүлсэж үйлд!”
хэмээн зарлигласан мэт миний мэтийн амьтан нугууд тачаал, урин,
мунхаг 3 тэргүүтэн нисванисуудаар өөрийн үндсийг өөрийн эрхгүй
хүлсэнчлэн бурхад ч амьтан нугуудын шалтгаан тэдгээр нисванисыг арилгах,
үр зовлон сэлтээс гэтэлгэн үйлдэх их өршөөн нигүүлсэхүй бээр тааллын
үндсэнд өөрийн эрхгүй хүлсэн бээр энхрий хөвгүүний эх нь өөрийн хөвгүүнээ
ямар мэт энрхийлэх мэт их өршөөн нигүүлсэхүйг амьтан бүхэнд алагчлалгүй
эрхшээдэг мөний тул
“Үнэнчийн бүлэг”-ээс:
“Аймшигт түнэр харанхуй мэт мунхагаар насад
Алин сэтгэл нь түйтсэн есөн зүйл амьтан
Орчлонгийн гянданд орсон нугуудыг болгоовоос
Онолт дээд арш331 тэрээр өршөөн нигүүлсэл төрүүлмүй”
хэмээн зарлигласан нугуудыг аугаа их санан үйлдтүгэй!
(2Ь2а2а2с1Ы) Дөрөвдүгээрт, Бурхны үйлсийн эрдмийг санах нь:
Бурхад нугууд нь лагшин, таалал, зарлиг гурвын хэмжээлшгүй үйлсийг
шамдал хичээлд дулдуйдалгүй ганцхан агшнаа сүндлэн бүтээх ба тэр ч
цагийн хүрдэн ямар мэт бүхий хүртэл мөнхөд, тасралгүй хоёрын үүднээс
бодит хийгээд залгамжлал алин зохистойгоор амьтан бүхний ахуй үес
хийгээд эцсийн хүссэн хэрэг ямагтыг алагчлал үгүй бүтээн зохиодог мөн
болой. Тэр ч номхотгогдохууныг өөрийн талаас алин хүссэн мөрд хөтлөж
болох ба сав болсон 332 болбоос бурхдын талаас далайн давалгаан мэт
цагаас ганц агшин ч үл хэлбэрүүлэхүй, өөрийн талаас тэр мэтийн сав болсны
шалтгаан нэгнийг эс бүтээвээс бурхад айлдвар, өршөөхүй, чадахуй гурван
зрдмийн эцэс хязгаарт хүрснийг ч яасан ч үйлдэх үгүй. Учир шалтгаан юуны
тулд хэмээвээс,
ловон Шивалха бээр:
“Амьтан бүхнийг болгоон туслан зохиогч
1 Тө: ёгапд згопд с!ат ра. Дээд арш нь бурхан
2 Тө: 5пос1 би гипд. Сав болсон нь номын савны гурван гэмээс хагацсан буюу
хөмрөөгүй, цоорхой бус, ариун гурав төгс сав болой.
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Авралт бурхан тооноос хэтэрсэн ч
Сэрэлтгүй бид өөрийн ямагтын гэмээр
Сэлбэгдэхүй явдлын орон үл болох буй”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой. Эдгээр нь бурхны эрдмийг
товчлон хураасан төдий мөн буй. Дэлгэрэнгүйг судрын аймаг хийгээд ламын
гэгээнээс мэдэх хэрэгтэй болой.
Ер нь Богд их эзэн ямагт333 бээр:
“Чиний лагшин, зарлиг, тааллын нууцын ёсыг
Чухам ялгуусны агь шарвааг, брадэгбуда бээр
Хэдий чинээн шинжилсэн ч оюуны орон эс болбоос
Хэрхэн юун өгүүлэх билээ! Эсруа ба Хурмаст тэргүүтнээр”
хэмээснээс
“Харин чиний эрдмийг өгүүлсэн ч тэр мэт буй.”
хэмээх хүртэл ямар мэт зарлигласанчлан бид нар бээр ямарчлан
хаанаас өгүүлж чадах билээ. Тийм боловч тэр мэтийн ёсоор хөрөнгө төдий
нэгнийг гэрч тэмдэгт үйлдэж, бурхны эрдмийг аугаа их санах хэрэгтэй. Үүнийг
нягт санаж, дотроо ялгамжтан нэгэн магад мэдэл төрүүлэх үгүй болбоос
бурханд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг ч ирэхгүй. Тэр үгүй болбоос ном хийгээд
бурсан хуврагийн эрдмийг дурдахуй сүсэг үл төрмүй. “Тэр гуравт сүсэг үгүй
болбоос аврал одуулахуй хаанаас ирэх, тийм болохоор шашинд орохын
дээд үүд аврал одуулах мөн" хэмээн их омгорхон өндөр дуугаар өгүүлсэн ч
өгүүлсэн төдийд барагдах мөн буй. Бид нар ч ариун ном нэгнийг олж,
үйлдвээс анх шашинд орохын дээд үүд авралд одуулахуй үүнийг магадлан
угаасаа лавтлан мэдэхүй нэгэн хэрэгтэй мөн болой.
(2Ь2а2а2с1Ь2) Номын эрдмийг санах нь:
Хоёрдугаарт, номын эрдэм нь
“Чухаг дээдийг даган дурдсан судар (бкоп тсЬод дез бгап ду| тбо)"аас: “Дээдийн ном нь анх буян, дунд буян, адагт буян, утга сайн, үсгийн үр
сайн, үл хольцолдсон, огоот арилсан, огоот судалсан” хэмээн зарлигласан
мэт номын үйл нэгэн болбоос эх, дунд, адаг гуравт буяныг амьтан алин бээр
хийсэн ч сэтгэлд зохистой эцэстээ бөх, үйлдэхүй хялбар, их хэрэгтэй, бүхнээ
тустай энэ хийгээд хойдод амгалан тэргүүтэн ялгамжтай ном олон; ялангуяа
дээр номлосон бурхдын лагшин, зарлиг, тааллын эрдэм тэр бүхнийг дээдийн
ном ямагтыг бясалгаснаар анхааран авснаас гарах мөний тул бурхны
барагдашгүй тэдгээр эрдмийг ч дээдийн номын эрдэмд мэдэх хэрэгтэй
болой. Бурхны эрдмийг үзэхүй лавтай нэгэн сүсэг төрснөөс хойш номын
эрдмийн тухайд санах хэрэггүй бурханд хэдий чинээ төрсөн тэр сүсгээс их
хэтэрхий болсон номонд итгэмжлэхүй нэгэн сүсэг аяндаа төрөх мөн болой.

333 Тө: пе Ьс!ад пу1ё сЬеп ро. Богд их эзэн ямагт нь Богд Зонхаба
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Эдүгээ зарим нэгэн бурханд үнэн зүрхнээсээ сүсэг буй мэтэд номонд
их сүсэггүй мэт олон буй ч тэдгээр нь бурхны эрдмээр сэтгэл булаагдахуй
сүсэг бус мөний тул лавтай сүсэг хаанаас байх буй.
Үлгэрлэвээс, үр сайн, муу нь учир шалтгаан сайн, муугаар болох мөн
буй. Шалтгаанд сайн буй болбоос үрийн залгамж ч сайн болох ба бидний
төвдийн ярианд “Хольсон ээзгий хоол 334 нь тосны эрдэм” хэмээсэн мэт
бурхан хэмээхүй 3 ертөнцийн лам ямагт ч алдрыг нь сонссон төдийгөөр ч ба
бүрэн амьтан бүхний мөргөл хийгээд тахилын орон болсон ч дээдийн номын
хүчин ямагтаас гарсан мөн буй. Эдүгээ ертөнцөд алин сайн тутаргын
шалтгаан болсон тэр хөрөнгийг тэр тутаргаас ч илүү энхрийлэн барих мэт
авралыг үзүүлэгч бурхнаас ч илүү бодитой аврал болсон тэр ном их хэрэгтэй
тул энхрийлэн барих хэрэгтэй. Бурханд шүтсэн хилэнцэт үйлээс ч илүү
номонд шүтсэн хилэнцийн гэм эрүү их мөн буй. Бурхны лагшинд тус,
хорлолыг үйлдэхээс ч илүү бурхны тааллын шүтээн суварганд тус, хорлол
үилдсэний үрийн сайн, муу их; түүнээс илүү дээдийн номонд тус, хорлол
үйлдсэний үр их болно.
“Саран зулын судар (г1а Ьа здгоп т е ’| тб о )” -аас:
“Тамтаггүй заримууд Ганга мөрний тоосны тоот
Тааллын шүтээн суварга бүхнийг эвдсэнээс
Хиргүй дээдийн номыг тэвчин үйлдэгчийн
Хилэнц нүгэл тэр их хэтэрхий ялгамжтай”
хэмээн зарлигласны тулд болой. Товчилбоос, ертөнц хийгээд
ертөнцөөс нөгчсөн сайн чуулган хэдий тоот буй тэр бүгдийг номын эрдэмд
мэдэн үйлдэх болой.
(2Ь2а2а2с1ЬЗ) Хуврагийн эрдмийг санах нь
Гуравдугаарт, хуврагийн эрдэм нь “Чухаг дээдийг даган дурдсан судар
-аас: “Их хөлгөний бурсан хувраг нь ухаанд оршихуй, шударга оршихуй”
хэмээснээс “Алгаа хавсрахуй зохист болсон, мөргөл үйлдэхүй зохист болсон,
өглөгийн орон болсон, бүхэнд ч өглөгийн орон болсон их эрдэмт болой
хэмээн зарлигласан мэт бурсан хувраг нь өөр өөрийн мөр арга, билгийн
анхааран авлагад оршсон бээр амьтан бүхэн бээр алгаа хавсарч, мөргөн
үйлдэхүй зохистой болно.
Идээ, ундаа тэргүүтэн эд, таваарын тахил өргөх орон дээр үгүй орон
болохоор үл барам бурхны эрдмийг даган дурдаж, түүний тухайд үйлдэхүй
амьтан бүхний тусыг олохуй үйлийг барьж, номын эрдмийг даган дурдсанаар
түүнийг олон үйлдэхүй дээр үгүй аргыг барьж, сонсох, санах, бясалгах 3
үүднээс ёсчлон бүтээгээд, сайтар анхааран барин үйлдсэнээр бурхан, номын
эрдмийг ч бурсан хуврагийн эрдэмд мэдэх хэрэгтэй. Үлгэрлэвээс, далай
дотор зэндмэнэ эрдэнэ буй ба тэр далайд зорчихуй онгоц тэргүүтэн сайтар
буй ч тэнд сууж, далайг гатлаад, их эрдэнийн тивд хүрч, зэндмэнэ эрдэнэ
авагч худалдаачны ноён үгүй болбоос хүссэн хэрэг алин ч үл бүтэх мэт
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аврал номлооч бурхан багш хийгээд бодитой аврал ном байвч түүнийг
ёсчлон бүтээгч бурсан хувраг үгүй болбоос жич түүн лүгээ адилаар бурсан
хуврагийн эрдмийг сайтар санах хэрэгтэй.
Товчилбоос, тэр чухаг дээд гурвын нэгнээс нэг нь их хэрэгтэй ямагт
мөний тул нэгний эрдмийн тухайд санаснаар бусад хоёрын эрдмийг
зайлшгүй дурдах, нэгний эрдмийг дурдахуй сүсэг нэгэн төрвөөс бусад хоёрт
ч тэр мэт төрөх; үлгэрлэвээс, аргасын хүрдэн мэт нэгэн орчвоос бусад нэгэн
цагт орчин чадахуй нэгэн хэрэгтэй. Төвдийн нэхмэлчийн хөлийн байдал мэт
нэг хөл дээш дээр ирэхэд, нөгөө хөл доош доорд одохуй мэт бурханд сүсэг
төрөхүй байдал мэт гарахад ном хийгээд бурсан хуврагийг далд шингээж,
зоригдохууны орон лугаа хагацах мэт гарваас юу ч үл туслах мөний тул тэр
мэт бус байх нэгэн хэрэгтэй мөн болой.
(2Ь2а2а2с2) Хоёрдугаарт, Ялгамжийг мэдэх нь
Чухаг дээд гурвыг дотроо инагш чинагш сайтар ялган үйлдэх тэргүүтэн
адил үгүй ялгамжтай мэдэл нэгнийг агуулбаас, ер бурхан бүхэнд бурхан
чухаг дээд гуравт агуулагддагийг дээр авралын орныг танин барихуйн үед
номлон барьсан ч нягт үйлдэх болбоос "Энд шашин, бурхан, чухаг дээд
гурвыг амьтан бид нүгүүдад энэ хийгээд энэ” хэмээн авралыг номлооч нэгэн
хэрэгтэй болохоор номын лагшнаа үл агуулан, эдлэл хийгээд хувилгаан
лагшин хоёр мэтийн дүр лагшинг нэгнээ магадтай агуулах хэрэгтэй. Учир
шалтгаан түүний тухайтайд бурхан нугууд бээр сургах мөрийн ахуй үед
ялгуусны агийн явдалд суралцахын цагт ч ном, хөргийн хоёр лагшны
дотроос голлон дүрс хөргийг тусад эгээрэхүй мөн буй.
Шалтгаан, үрийн 7 увдисын үүднээс сэтгэл үүсгэхүй бодийн сэтгэл тэр
их эрдэнийг үндсэнд төрүүлэх тэр аргыг бусдын хэрэгт тус эгээрэхүй ба
бодийн тус эгээрэхүй хоёрт буй болдогийн тус эгээрэхүй түүнээс ч бусдын
хэрэгт тус эгээрэхүй тэр их хэрэгтэй мөн буй.
Бурхан нугууд анханд бодид сэтгэл үүсгэх; дунд тоолшгүй гурваар
чуулган хураах; адагт бурхантны хэрэгтэйн эрхэм нь номхотгогдохуун амьтан
нугуудын хэрэг ямагт мөний тулд мөн болой. Амьтны хэрэг ч өөр өөрийн
оюун лугаа таацсан номыг номлох ямагт эрхэм буй. Тэр ч номын лагшин нь
бурхны дотоод нааш, цаашдын явдлын орон бус бид нар амьтад бээр илт
үзэхгүй мөний тулд ном номлооч тэр голлон эдлэл, хувилгаан хоёр тэргүүтэн
мөний дүр байдалд ургахуй дүрс лагшнаар номлох хэрэгтэй боллоо.
Номонд ч ер эш, онол хоёр хэмээх ч дэлгэр, дунд хураангуй билиг
барамид тэргүүтэн эрхэм зарлигууд ном чухаг дээдийн дүр хөрөг төдийгөөс
бус ном чухаг дээд бодитой бус. Ном чухаг дээд бодитойд тэвчил, онол
хоёрт буй ба зарим нэгэн гаслангаас нөгчихийг тэвчилд голлон таалсан ч
онол ямагт их хэрэгтэй мөн буй. Ер ном чухаг дээдэд хутагтын дамжлагын
эрдмээр түгсэн хэмээн таалсан бээр атгагийн ухаанаар үгийн гэм өчүүхэн
ирсэн ч энэ мэт увдист дээд тааллыг төвлөрүүлэн зохиохын цагт бага
төрөлхтний үес үйлийн үрд сэтгэл итгэмжпэхүй сүсэг; дундын үест мөрийн
гурван суртаал; их төрөлхтний үест хоосон чанар ямагт их энэрэн
ю 468 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

нигүүлсэхүйн зүрхтний бодийн сэтгэл их эрдэнэ тэргүүтэн ном чухаг дээдэд
талбиваас утганд харшлахгүйгээр үл барам энэ увдис лугаа тохирсон
анхааран авлагыг үйлдэхийн ариун ёс нэгэн ирэх мөн буй. Тэр гуравтном
хийгээд чухаг дээд хоёулын дууны номлол ч сайтар гүйцсэн бодитой аврал ч
мөн бөгөөд анхан бээр муу заяаны аюулаас бодитой аврах; дунд бээр
орчлонгийн аюулаас бодитой аврах; гуравдугаар бээр өөрийн хэрэгт сэтгэл
үйлдэх ба мэдлийг түйтгэрлэхийн аюулаас бодитой аврахын тулд болой. Тэр
мэт бус болбоос энэ мөрийн анхдугаар номхотгогдохуунаас их хөлгөнийг
хүртэл язгуур магадлахуй бодисадва нугуудад анхдугаар газар маш
баясахуйг үл олох хүртэл ном чухаг дээдийн бэлгэ чанартныг агуулах бэрх
ба өөр лүгээ үндэс нэг их хөлгөний хутагт нарын тааллын үндэсний мөр
нүгүүд агуулдаг ч үгийн хувьд жигдлэн, жигдэлсэн мэт буй ч утгын анхааран
авлагын зэргэмжид ч хэрэг өчүүхэн мөний тул дээр номлосон мэт энэ мэт
увдист сайтар анхааран авснаас гарсан анхаарал, онолын эрдмүүдийг
номонд талбиваас анхааран авлага их тустай.
Бурсан хувраг чухаг дээд ч ер хутагтын бодгаль нугуудад агуулагдах
ба тийм боловч дээр номлосон мэт анх энэ мэтийн увдис нугуудыг бэлгэ төгс
ламдаа сайтар айлтгасны дараа буяны багш садныг шүтэхээс амарлин ахуй,
үлэмж үзлийг хүртэл ч судлан агуулж, хослон барилдуулж анхааран авахуй
ба хувь төгс бусад нөхрийг ч тэр мэт ёсонд анхааран авахын нөхрийг
үйлдээч нүгүүдэд агуулан зохиовоос өчүүхэн төдий барилдлага их буй. Аль
мэт ч чухаг дээд гурав тэр дотроо өөр, зуураа адил үгүй ялгамж тэр мэт буй
нугуудыг ч мэдэх хэрэгтэй болой.
(2Ь2а2а2сЗ) Гуравдугаарт, Ам авах нь:
Бурхан нь доош орчлонгийн мөн чанартан хийгээд түүний зовлонгийн
ялгамж энэ хийгээд энэ мэтэд буй болохоор түүнийг тэвчих хэрэгтэй ёс ба
дээш нирваан хийгээд хамгийг айлдагчийн мөн чанар хийгээд тэдгээрийн
амгалангийн ялгамж энэ хийгээд энэ мэт буй болохоор түүнийг олох хэрэгтэй
тэр ёсыг олон үйлдэх ба орчлонг тэвчин үйлдэгч дээр үгүй арга нь арга
билгийн мөр энэ хийгээд энэ мэт хэмээн үзүүлэн үйлдэгч бурхан нь авралыг
номлооч хэмээн ам аван үйлдэх буй. Номонд тэвчил, онол хоёр буйн тэвчил
нь ерөндөгөөр тэвчигдэхүүн тэднийг сайтар тэвчихийн хувьд агуулагдан,
онол нь өөрийн үл зохилдох зүгийн тэвчигдэхүүн зарим нэгэн илт болохуй
толгойг даран, зарим нэгнийг үндэснээс нь суга татах тэргүүтний үүднээс
тэвчигдэхүүний ерөндөгийг үйлдэхүй бээр тэр мэтийн ерөндөг үндсэнд
төгссөн тэр бодгалийн үндсэнд тэвчигдэхүүн нисванис тэргүүтэн үл төрөхүй;
нисванис үгүй болбоос муу үйлийг хураан үл үйлдэх; шалтгаан үйл, нисванис
хоёр үгүй болбоос үрийн зовлон үл гарахуй бээр ерөндгийг онохуй номоор
бодитой тэвчигдэхүүн нисванис тэргүүтний аюулаас авран үйлдэх ба
залгамжлалаас тэдний үрийн зовлонгоос сайтар авран үйлдэхүй бээр ном
чухаг дээдийн авралыг бодитой ам аван үйлдэх болой. Бурсан хувраг нь
авралыг номлооч бурхан чухаг дээдээр номлосон бодитой аврал ном чухаг
Дээд; үл төрөхүйг төрүүлэн үйлдэгч хийгээд төрөн дууссаныг дээш
арвижуулах; тэдэнд тотгорыг арилгахуй ба хонжлого гаргахын зэргэмж энэ
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хийгээд энэ мэт нэгэн хэрэгтэй хэмээн барилдлага, бодит, орлого
гуравтмөрийг ямар мэт анхааран авах нөхрийг ёсчлон зохион, адагтаа
биеийн суух байдал ба үг өгүүлэх ёсноос нааших бээр бусдын үндсэнд эрдэм
төрөхүй зарим нэгэн аргыг зохиосноор болбоос бурсан хуврагийг аврал
бүтээхийн хань нөхөрт ам аван үйлдэх болой.
(2Ь2а2а2с4) Дөрөвдүгээрт, Бусдад үл өгүүлэхүй бээр авралд
одуулах нь:
“Үлгэрлэсэн магтаал”-аас:
“Би бээр нь бурхны зүгийг үл барин
Вишнү тэнгэр тэргүүтнээ үл уригнах ч
Алимад нэгнээ зохистой төгс сайн үг
Аль тэр ямагтыг үзүүлэхийг огоот барьмуй”
хэмээсэн хийгээд
"Ялгамж хэтэрхий болсны магтаал"-аас:
"Ер би бусад тэнгэр бүхнийг тэвчээд
Ялж төгс нөгчсөн чамд аврал одуулмуй.
“Энэ ер нь юу болов оо?” хэмээвээс
Эрхэм чи гэм бүхнийг үл эрхшээн
Эрдэм бүхнийг төгс эрхшээсний тулд болой”
хэмээсэн хийгээд
“Этгээд тэрсүүдийн номын ёсноо
Ийнхүү, энэ мэтийг тийн санаснаас
Тийнхүү, тэр мэт итгэл чамд
Тэмдэгтэйеэ сэтгэл минь үргэлж сүсэглэмүй.
Тэр мэт үнэхээр хамгийг айлдагч бусын
Тогтоосон тааллын гэмээр бүрэлгэхүй
Сэтгэл төгс, санаа бодлыг бүрэлгэгчид
Сайтар номлогч чиний гэмгүйг эс үзжүхүй”
хэмээн зарлигласан мэт “Үзүүлэгч Бурхан багш хийгээд тэр бээр
номлосон лам нугуудыг Бурхан багш хийгээд шашныг гэм үгүй нэрийн зүйл
тоо бүхнийг ариун ухаанаар сайтар бүтээгээд, түүнд шалгадгийн мөрөөс
татсан сэтгэл итгэмжлэлийн ялгамжтай магадлал төрвөөс түүнээс өөр Их
эрхэт тэнгэр тэргүүтний тачаалыг номд өгүүлэгч хийгээд Вишнү тэргүүтэн
уриныг номд өгүүлэгч ба Эсруа тэргүүтэн мунхгийг номд өгүүлэгч тэдгээр
багш болон тэдгээрээр үзүүлсэн суурь, мөр, үр гурвын үйл үйлдэгч
томьёоллыг үйлдсэн хоёр шашны багш хийгээд шашныг гэмтэйд сайтар
мэдэж, тэдгээрийг даган суралцагч нарыг ч муу багшид үзээд, үзүүлэгч
Бурхан багш хийгээд тэрээр номлосон ном ба түүнийг ёсчлон бүтээгч бурсан
хувраг ямагтад үнэн зүрхнээс аврал одуулан, түүнээс бусад багш хийгээд тэр
багш бээр номлосон чанх буруу ном болон түүнд суралцагч муу нөхрүүдийг
цаг хэзээ ч авралд одуулан үл үйлдэх болой” хэмээх сэтгэлээр дотроо
тангараглан үйлдтүгэй! Тэр мэт дээр номлосон эрдмийг мэдэх, ялгамжийг
мэдэх, ам авахуй, бусдад үл өгүүлэхүйн ёс нугуудад тус тусын учир
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шалтгаан лугаа сэлт дөрвүүлэнд ялгамжтай магад мэдэл хэзээ төрөхүй
болбоос тэр төдийгөөр чухаг дээдэд аврал одуулсан хэмээн агуулах мөн
болой.
(2Ь 2а2а26)

Дөрөвдүгээрт, Аврал одуулж, суртаалд суралцахын

ёсонд хоёр.
(2Ь2а2а2с11) Суртаалд суралцах хэрэгтэйн учир шалтгаан
(2Ь2а2а2с12) Суртаалд ямар мэт бодитой суралцах ёс
(2Ь2а2а2сМ) Анхан, Суртаалд суралцах хэрэгтэйн учир шалтгаан
нь
Жич бас,

§ 236. Алэн хэмээх нутгийн хаан мэргэн эмчийн үгэнд оролгүй
өвчин нь хүндэрч үхсэн нь
Эрт Алэн (1па 1еп) хэмээх нутагт их баян, эрхшээсэн албат хийгээд
хатан, агь олонтаа Догдон (1од 1с1ап) хэмээгч нэгэн хаан байжээ. Нэгэн удаа
өвчин хүрээд, Оточийн дээд хааны хувилгаан хэмээн алдаршсан өөрийн
мэргэн эмчтэй тул тэрээр: “Цагтаа буусан өвчин эс болбоос түүний хэлсэн
мэт эм засал үйлдвэл өвчнөөс салах байх" хэмээн сэтгэж, тэр ямагтад шээс,
судал тэргүүтнээ үзүүлэхэд, эмч өгүүлрүүн: “Өвчин чинь маш их биш ч өнө
удаан болох нэгэн тул хэдэн хоног эмээ сайтар таалан болгоож, тохирох
идээ ундааны найрлагад шүтвээс сайн” хэмээж олон эм өргөв. “Хэсэг зуур
мах, архи тэргүүтэн шим төгс идээ, ундаан тэвчих хэрэгтэй!" хэмээгээд
гэртээ одвой. Тэгээд хаан нь үргэлж архи, мах тэргүүтэн шимт сайн идээ,
ундаанд маш дуртай тул түшмэл нартаа тэр мэт хэрэгтэй хэмээв. Түшмэл
нар бээр: “Хаан минь тэр мэт бүү зохиотугай! Мэргэн эмчийн хэлсэнчлэн
суралцан эс зохиовоос эмчийг шүтэх хэрэггүй ба чилээ ч эдгэх бэрх!”
хэмээвэй.
Хаан бээр: “Тэр эмчийн юун хэлсэнчлэн дуртай, идээ ундаагаа эдлэх
шалтгаан эс гарваас эмийг шүтвээс юу болох! Эмийг шүтээд, хүссэн идээ,
ундаагаа эдлэсэн ч өвчинд хорлол үл болон өвчнөөс түргэн гэтлэх болно!”
хэмээж, өвчин ч халуун их тул архи тэргүүтнийг олонтаа ууж, эмээ ч орхин,
эмч бээр авч, огоорохын ёсыг сургасан нугуудыг алмайруулан орхиж, өвчин
нь ихдэн арвижиж, эцэст нь үхжээ.
Хааны агийн ахмад Гаваа (ёда’ Ьо) хэмээгч эцэгтээ их хайртай тул тэр
Даруйд тэр эмчийг барьж, "Чи миний эцгийг алсан хэмээн илдээр алахыг
завдахуйд, орд харш доторх нэгэн Лхам (1ба т о ) бодитой дүрээ харуулж,
“Тэр мэт бүү үйлд! Хааны үхэлд эмч ямарч гэмгүй, өвчтний өөрийн нь гэм
буй. Эмчийн хэлсэн сургаал нугуудад суралцсан болбоос эдүгээ хаан
өвчнөөс гэтэлж, аль мэт дуртай идээгээ эдлэж болох байв. Эмчид эгээрэн
биширч, сургаалд нь үл суралцсан тул хаан насан егүүдвэй. Хаан бид хоёр
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үйл өрөөлийн эрхээр төрсөн ч хамт төрж, үхсэн ч хамт үхэх мөний тул би ч
хэрэггүй гэнэт үхвэй. Их харамсмаар байна” хэмээж үл үзэгдэн одвой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чухаг дээдэд авралыг одуулах мэт үйлдсэн ч
аврал одуулахын суртаал нийт хийгээд нэн ялангуяа үйлийн шалтгаан, үрд
авч, огоорохыг үл үйлдвээс чухаг дээд таалал өршөөл их ч муу заяа
тэргүүтний аюулаас аварч үл чадах мөний тул чухаг дээдэд аврал одуулсны
дараа нийт хийгээд ялгамжтай суртаал нугуудыг амь лугаа золиод суралцах
хэрэгтэй. Тэдэнд сайтар суралцваас амаар авралын үгийг үл өгүүлсэн ч алин
бээр аюулын тэр цагт цагаас ганцхан агшин ч үл алмайрваас магадтай аврах
мөн буй.
Жич бас,

§ 237. Аврагчийн үгэнд эс орсон яст мэлхий гутсан нь
Нэгэн нуурт нэгэн яст мэлхий орогнодог буй. Зун цаг төгсөх ойртохуйд
тэр нуур хомсорч, олонх нь хатсан бээр тэр яст мэлхий их ядран доройтов.
Тэр нууранд орчигч хоёр галуу яст мэлхийг харж, яст мэлхийд их нигүүлсэл
төрөөд, тэр яст мэлхийг устай өөр нэг нууранд аваачих арга эрэв. Эцэст нь
хоёр галуу нэг урт саваа модны хоёр үзүүрийг барьж, тэр хоёрын модны
дундаас яст мэлхийг зуулгав. Яст мэлхийд: “Бид хоёр нэгэн нууранд буух
хүртэл нисэхийн цагт ямар ч үг бүү өгүүл! Хэрвээ өгүүлбээс амнаасаа модоо
алдаад, газарт унаж, зовох болно” хэмээж, хоёр галуу тэр мэт өгүүлсний
дараа огторгуйгаар нисэн одоод, нэгэн нутагт хүрэх цагт олон хүүхдүүд харж,
онц гайхамшиг төрөөд, бусад хүүхдүүдээ дуудаад, “Огторгуйд хоёр галуу
нэгэн яст мэлхийг аван одож байна" хэмээсэн бээр түүнийг яст мэлхий
хараад, хүүхдүүдэд: “Хоёр галуу ухаанаар арга сэдэж, намайг авч яваа биш,
би өөрийн ухаанаар сургасан мөн буй” хэмээн өгүүлсэн даруйд амаар шүтэгч
модоо алдаж, газарт унаж, ядран доройтсон ба түүний дараа хүүхдүүд
барьж, зовоон үйлдвэй.
“Суртаалчийн амыг эс чагнаваас
Шургааг модон мэлхийн амнаас мултрана"
хэмээсэн аман яриа ч байдаг буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч чухаг дээдэд аврал одуулж, саад тотгор болно
хэмээсэн суртаал нугуудыг сайтар эс судлаваас алин бээр айх аюул
нугуудаас авран эс чадахуй ба түүгээр үл барам эдүгээ аврал одуулахын
суртаал лугаа харшлахуй гэм эрүү нэжгээд гарах мөний тулд суртаалд
суралцах хэрэгтэй. Түүний дотроос суртаалын эрхэм цагаан, хар үйлийн
үрийг авч, огоорохуй ямагт мөний тул эдгээр ариун нэгэн буй болбоос
зовлонгийн шалтгаан сэлтээс сайтар аврахуй бодитой аврал ном чухаг дээд
гарах мөний тул чухаг дээдийг эхэн, эцэс хоёр ч чухаг дээдийг
завсардуулахуй үүний хүчээр өөрөө аяндаа гарах болохоор аврал одуулахуй
гүнзгий, гүнзгий бус суртаалд суралцах, үл суралцахын хойноос одох мөн
бөлгөө.
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Жич бас,

§ 238. Нэгэн залуу эхнэр ахмадын сургаалийг эс тоон хүүхдээ
аглагт унтуулж, хэрээнд идүүлэн гутсан нь
Эрт нэгэн шинэхэн бэрээс сэтгэлд их зохистой нэгэн хөвгүүн гарвай.
Ойр орчмын их, бага хүмүүн бүгдээр эх, хөвгүүн хоёрыг сайшаахуй ямагтыг
өгүүлэн үйлджүхүй. Тэр эхнэрт анхны хөвгүүн нь гарсан болохоор хөвгүүнээ
үргэлж асран тэтгэхүй ёсыг үл мэдэхүй бөлгөө. Тэр нутагг олон хүүхэд
төрүүлсэн, хүүхэд асрахуй ёсонд их мэргэн нэгэн эхнэр буй тул түүнээс
(хүүхдээ тэтгэн өсгөх талаар) асуухад, тэр бээр ч өдөр, шөнө тус бүрт
хүүхдээ асран тэтгэх ёсны сургаалыг олонтаа өгүүлээд, оджээ. Түүний дараа
тэр эхнэр ер биеийн идэр нь сайн болохоор омгорхон, ялангуяа хөвгүүн нь их
хөөрхөн тул "Эдүгээ энэ ертөнцөд миний хөвгүүнээс сэтгэлд зохистой нь
үгүй” хэмээн их омгорхол төрж, түүгээр сүрээр дарагдаад, өмний хөвгүүнийг
тэтгэн өсгөх сургаалуудыг мартаж, тэр хөвгүүнээ шадар ойр нэгэн
байшингийн дээд буйд газар унтуулан талбив. Өөр ямагт бээр цаад талын
өөр нэгэн байшинд заримдаа хүүгийн эрдмийг санаж, “Миний хөвгүүн, миний
хөвгүүн" хэмээж ч үглэв. Заримдаа толинд өөрийн сайхан царайгаа харж,
тэгээд амнаас нь “Ээж нь ээж нь эдүгээ надаас үзэсгэлэнтэй эхнэр хаанаас
байх вэ?” хэмээж, гараар нүүрээ илэн, илэв. Тэр цагт хоёр хэрээ ирж, тэр
өчүүхэн хөвгүүний баруун, зүүн хоёр нүдийг хошуугаар тоншин авч одов.
Түүний дараа тэр эхнэр бээр өмнийн хөвгүүнийг тэтгэн өсгөх ёсны суртаалыг
өгүүлэгч тэр хөгшин эм бээр: “Цаг насад явах, суух алиныг үйлдсэн ч өөрийн
хөвгүүн лүгээ үл хагацан үйлдэх хэрэгтэй!” хэмээсэн ч тэр өнөд өөрөө
хөвгүүн лүгээгээ хагацаж, өөр өөр газар суусан ч “Хөвгүүн эдүгээ амгалан
унтаж буй. Эдүгээ ч амгалан буй” хэмээн санаж оюунаа холдуулан хөвгүүнээ
орхиод, “Хөвгүүнийхээ дэргэд очьё” хэмээн сэтгэн иртэл сэтгэлд зохистой
тэр хөвгүүний нь хоёр нүднээс цус гоожин их аймшигтай дүр байдалтай
болон үхсэнийг харж, их зовж, хөвгүүнийхээ үхдлийг авч байшингийн их
өндөр дээд давхраас үсэрсэн бээр толгой нь хагаран, тархинаас нь цагаан
өөх мултан гарч тэр даруйд үхжүхүй.
Огторгуйгаас тэнгэр бээр:
“Сайтар магадлахуй хэрэгтэй сургаалыг
Шамдан зүрхэндээ хянамгайлан эс үйлдвээс
Үтэр түргэн тэдгээр маш гутах нь
Үлгэрлэвээс, сэтгэлд зохистой эх, үр мэт хэмээн өгүүлсэн бөлгөө.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эдүгээ энэ увдис мэт анхааран авах нь
байтугай ядахдаа золиг гаргах тэргүүтэн балгасыг номхотгох зан үйл өчүүхэн
өчүүхэн нэгнийг хийсэн ч “Бурхны номын чуулгант эх (запдз гдуаз сИоз
^збодэ т а ” мэтийн аврал одуулах, сэтгэл үүсгэхийг товчлон хураасан нэгнийг
өмнө нь одуулсан аврал одуулахуйн сургаалуудыг бүхэлд нь огоорч, цааш
суралцан эс үйлдвээс аврал одуулахыг уншсан төдийхний ач тусаас аврал
одуулахын номын аймгаас зарлигласан ач тус нугууд ямарчлан эс гарах буй.
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Үлгэрлэрвээс, миний мэт нүгүүдийн аврал одуулах нь яргачин бээр
хонь алахын цагт хутгаар өрцийг нь хагалж, дотор нь гараа оруулаад, амин
судлаас нь татахчлан амаараа "Ламд аврал одуулмуй” хэмээн хэлэх мэт
аврал одуулахын хөрөг дүрс төдийхөн болно. Тэр аврал одуулахуй бодитой
нэгэн болбоос суртаал нугуудад ёсчлон суралцан үйлдэхүй бээр тэр мэт үд
үгүй их муу үйлийг хаанаас хураах билээ. Аврал одуулахуй бээр жишин ном
алин нэгнийг үйлдвээс ариун магадлалыг үндэс лүгээ хольсон нэгнийг
үйлдэх хэрэгтэй болохоор ариун аврал одуулах нэгнийг үйлдвээс түүний
суртаал нугуудад сайтар суралцах хэрэгтэй мөн бөлгөө.
Жич бас,

§ 239. Ертөнцийн номонд дурлагч нэгэн бээр самдийн
увдисуудыг авч, түүнээ цалгайруулан гутсан нь
Эрт хүмүүний номонд дурлагч нэгэн хүмүүн бээр дияаны увдисуудыг
сайтар айлтгасан бээр увдис хайрлаач: “Эдүгээ чи бээр увдисууд авч
дууссан тул аглагийн шүтэж, "Дөрвөн мөчний лавшруулсан барилдлага"
тэргүүтнийг анхааран ав! Барилдлага, бодь, орлого гуравт ямар мэт үйлдэх
ёсны эдгээр суртаал нугуудыг үл мартан сэтгэлдээ агуул! Өнө удал үгүй
самдийн олон үүд илт ирнэ!" хэмээн зарлиглан илгээв. Тэр бээр ч: “Ямар мэт
зарлигласанчлан үйлдье!” хэмээж, аглаг орон нэгнээ хүрээд, хол газраас
ирсэн тул бие нь алжааж нойрсон одвой. Нойр нь хичнээн хэвтэнэ, төчнөөн
унтсан тул маргааш өглөө нь ч бусад дуртгаач тэргүүтэн үгүй ба лам бээр
зарлигласан самдийн суртаал нугуудыг ч мартаад, дуртгалд эс орсон бээр
жаахан хүнс байснаа өдөр бүр эдлэхээс бус бусад цагаа унтан өнгөрөөсөн
тул дияан төрөх нь байтугай өмнө цээжинд буй "Найман мянгат” -аас өдөр
бүр гурав, дөрвөн бүлгийг уншдаг байснаа ч мартан одож, хэзээ нэгнээ
сэтгэл нь мунхарч, “Би өмнө энэ нутагт ирэхийн өмнө “Найман мянгат”-ыг ч
цээжнээсээ уншин, түүнээс ч бусад буяны барилдлага олонтаа ирсэн ч
эдүгээ самди бясалгах нь байтугай өмнөх нүгүүд ч үгүй болон одсон буй. Энэ
нь увдис номлооч тэр муу ламыг шүтсэн бээр гутсан буй" хэмээж, нутагтаа
ирсэн бээр бүгдээр: "Чиний самди бүтсэн үү?” хэмээн асуусан бээр “Тэр мэт
муу ламыг шүтсэн бээр хаанаас бүтэж чадах билээ!" хэмээв. Түүнийг нутгийн
хаан мэдэж, тэр лам нь хааны тахигч лам мөн ба хаан бээр ч тэр ламд маш
их сүсэгтэй тул хаан тэр самди бясалгаачийг барьж, шоронд хийжүхүй. Эцэст
нь цаазаар авсан ажгуу. Тэр ч лам бээр зарлигласан суртаалуудыг
алмайруулан орхиж, эцэст нь амь нас ч үгүй болсон болой.
Энэ үлгэр мэт бид ч аврал одуулахын увдисуудыг айлтгаж, сар бүр ч
“Увдисын хөтөлбөр мөн” хэмээж, хөл хорин бясалгах мэтийг үйлдсэн ч
суртаал нугуудад үл суралцсан бээр чухаг дээдийн адистид орох ухаарлын
үес лүгээ хагацаж, судар дандрын эрхэм зарлиг нугуудаас зарлигласан тус,
эрдэм тэргүүтнийг гарын авлагад эс авсан бээр сэтгэл нь гансраад, эрхэм
зарлигаас тэр мэт зарлигласан ч тэр мэт нь зохицтой болох бус буй. “Би бээр
энэ сар орчим аврал одуулахын хөтөлбөрийг тэтгэж, сайтар хөл хорин
бясалган үйлдсэн ч эдүгээ зовохоос бус сайн зүйл алин ч үл гарсан тул
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авралыг одуулахуй уншсан, эс уншсан нь адилхан хэмээх; эсбөгөөс би бээр
аврал одуулахын хөтөлбөрийг сайтар бясалгасан ч надад увдис соёрхогч тэр
хэмээгч нэрт тэр лам мөний тул түунээс болсон нь эргэлзээгүй” хэмээж,
шавь өөрөөс үл болсон бөгөөд цааш лам хийгээд номоос болсон хэмээсэн
бээр тэдгээр дээр үгүй оронд зориулсан үд үгүй олон муу үйл хурааж, аврал
одуулахыг уншсан бээр ач тус ирэх шалтгааны оронд харин бид билиг доорд
ба арганд мэргэн бус мөний тул олон гэм эрүүг хураасан бээр энэ хийгээд
хойд нас хоёуланд гутан үйлдэх учраас аврал одуулахын сургаал нугуудад
суралцан үйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас,

§ 240. Худалдаачид сартваахийн сургаалыг зөрчиж, гутсан нь
Эрт олон худалдаачид нэгэн мэргэн сартваахид шүтэж, эрдэнэ эрэхээр
далайд оджухуй. Тэр буянтай сартваахийн хүчээр зэндмэнэ тэргүүтэн олон
эрдэнэ олжухуй. Түүний дараа тэр сартваахь их өтөлж нас барах цаг
болсноо мэдэж худалдаачдад: “Та нар зэндмэнэ эрдэнэ тэргүүтэн
хэмжээлшгүй үнэтэй олон эрдэнэ олсон буй. Би цагийн эрхээр үхэх тул та
нар далайд амгалан одож (олсон) зэндмэнэ эрдэнэ тэргүүтнээ ч хуурцаг
тэргүүтэнд хийж, бусад хэнд ч бүү үзүүл! Та нар ч харах тэргүүтнийг бүү
үйлд! Дайсан олон тул нуух хэрэгтэй!” хэмээх тэргүүтэн олон сургаал айлдаж
насан егүүдвэй. Тэгээд худалдаачид далайн захад саад тотгоргүй хүрэх
ойртоход бүгд баярлаад, “Бид нар бээр зэндмэнэ эрдэнийг ч оллоо. Их
далайгаас гатлах ойртсон тул хэрэг бүхэн бүтэв” хэмээж, нэг, нэгэндээ баяр
талархлын элдэв үг өгүүлэлдэв. Тэгээд тэр худалдаачдын дотроос өчүүхэн
төдий эрх их нэгэн буй тэр бээр: “Эдүгээ бид нарын олонх хэрэг бүтэв.
Зэндмэнэ эрдэнэ энэ мэт ч буй” хэмээж, хайрцгаа нээж харуулсан бээр энэ
зэндмэнэ эрдэнэ нь далайн хамгийн их үнэтэй эрдэнэ тул лусууд даган
тачаадаг тул зэндмэнэ эрдэнэ түүний үлдэгдпийг харж, их хилэгнээд, их
улаан хар салхи гэнэт хөдөлгөөд, зэндмэнэ эрдэнийг салхинд хийсгэн лус
нугууд эзэгнэн авав. Худалдаачин хийгээд онгоц сэлт ч далайн дотор живж,
бүгдээр ч үхэв. Тэр бүхэн ч голлон тэр сартваахь бээр сургасан
сургаалуудыг үл сонсон, зэндмэнэ эрдэнээ харснаар гутсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч зэндмэнэ эрдэнэ мэтийн аврал одуулахад
шамдах мэтийг үйлдсэн ч суртаал нугуудад үл суралцваас аврал одуулсан
бээр их тус үгүй болно. Учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс тэр мэт тэр
аврал одуулахын бэлгэ чанар үгүйгээс болсон буй. Өөрийн үндсэнд гадна,
дотны хоёр шалтгаанд шүтэж төрөлхтний аврал одуулахуй бэлгэ чанартан
нэгэн байваас аврал одуулахын суртаал нугуудад суралцах шүтэн
барилдахуй жам ёстон мөний тул дээр номлосон мэт анх авралын орныг
танин барьж, түүний дараа ямар мэт авралд одуулахын ёсыг авралд одуулж,
суртаалд суралцах ёсны увдисуудыг сайтар мэдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас,
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§ 241. Муурын зулзага эхийн сургаалийг эс даган амиа алдаж,
эхийгээ гутаасан нь
Эрт хулганы нэгэн тураг том зулзага байв. Эх нь үргэлж идээ эрэн одох
буй. Нэгэн цагт эх нь өвдөж идээ эрж эс чадсан бээр хулганын зулзага
өгүүлрүун: “Ээж минь та ер нь хөгшин болоод, ялангуяа эдүгээ өвчинд
нэрвэгдэж, идээ олж үл чадах тул би нас бага ч биеийн хүчин их тул бид
хоёрын амьжиргааны идээг олохоор одсугай!” хэмээв. Хулганын эх
өгүүлрүүн: “Хөвгүүн чи биеийн хүчин төгссөн ч нялх тул сэтгэл чинь авч,
огоорохыг үл мэдмүй. Энэ зүгт бидний дайсан муур олон тул амийг ч булаан
үйлдмүй" хэмээв. Зулзага өгүүлрүүн: “Эдүгээ би биеийн ид заль их болохоор
муурнаас биеэ сахин хамгаалж чадна. Тийм боловч муур ирэх үед ямар
мэтийг үйлдэх хэрэгтэйг сургаваас мэдэх болно” хэмээв. Эх нь: “Тийм
болбоос муур нугууд нь биднийг харах цагт нааш цааш баясан, баясахуй
мэтийн наадахуй байдлыг олонтаа үйлддэг мөний тулд тэр цагт чамайг алах
нь хэмээн мэдээд, түргэнээ өөр зүгт зугтах хэрэгтэй. Хэрвээ өөр тийш зугтах
газар эс олдвоос бидний язгуурт нарын үүр буй газрын нүхэнд орогновоос
хорлол өчүүхэн болно” хэмээж, олон сургаал хайрлан илгээв. Тэр хулганын
зулзага бээр цааш одоход бие нь тураг маш бага нэгэн муурын зулзага
харсан бээр мятран, мятрах тэргүүтэн наадгайн байдлыг олонтаа үзүүлжээ.
Хулганын зулзага ч сайтар харж: "Энэ нь нэг муур мөн ч намайг хорлох
сэтгэл үгүй баясах байдал үзүүлж буй тул хорлол үл болно. Хэрвээ хорлох
нэгэн болсон ч миний хүч их тул түүнийг алж болно!” хэмээн үл зугтан цааш ч
түүн лүгээ адил үйлдэв. Тэр хоёр өчүүхэн төдий инагш чинагш баясан,
баясахуй мэт үйлдсэний сүүлд тэр муур бээр тэр хулганыг хазан алав.
Түүний дараа тэр муур бээр: “Миний алсан энэ хулгана бие нь том ч
хулганын зулзага байсан тул түүний эх нь ч ойр шадар байх нь магадтай!"
хэмээн сэтгэж, өмнийн хулганын мөрийг хайгаад оджээ. Тэр өвчтэй эх нь ч
үүрний нүхний тэнд “Зулзагаа хаанаас ирэх бол!” хэмээн сэтгэж, харуул
үйлдэн гадагшаа гарвай. Нарны дулаанд тачааж, өчүүхэн нойрсов. Тэр
даруйд тэр өчүүхэн муур түүнийг харж унтаж байхад нь алжухуй. Үхсэн
хулганын махыг чирэн явж байтал нэгэн өлөгчин жингэр харж, хулганын
махыг ч булаан, муурыг өөрийг нь ч алсан буй. Тэр бүхэн ч хулганын зулзага
бээр өөрийн эхийн сугаал нугуудыг үл суралцснаас гутсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эрдэмтний байдал алин сайн, сайн мэт буй ч
үнэн зүрхнээсээ чухаг дээдэд аврал одуулж, түүний суртаалд сайтар
суралцахуй нэгэн үгүй болбоос буяны барилдлагын үндэс тасарч, хойд
насны хувь алинд ч тус нэгэн үл ирнэ. Бас эрдмийн зүйл тоо олон ч аврал
одуулахын суртаал үйлийн шалтгаан үрд авч, огоорохуй энэ байваас энэ
хийгээд хойд хоёуланд өөрийн хийгээд бусдын хэргийг олонтаа бүтээхүй
ирэх буй. Учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс, “Төрлийн үес” -ээс:
“Ертөнцийн амьтны ариун үзэл
Ер нь хэнд байх бөгөөс
Мөн тэр нь энэ хийгээд хойддоо
Муу заяанд үл одох болой”
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хэмээн зарлигласан мэт мөний тулд болой.
Жич бас,

§ 242. Нэгэн хүмүүн бух гөрөөс авлах арга мэдэлгүй мөргүүлж
үхсэн нь
Эрт нэгэн хүмүүн худалдаачин цугласан нэгэн газар очжээ. Бух
гөрөөсний борц зарж буй нэгэн хүмүүнтэй таарч, түүнээс худалдан аваад,
идсэн бээр тэр өөрөө өлөн бөгөөд мах ч маш их амттай тул тэр
худалдаачнаас: "Энэ амттай мах хаанаас ирсэн, ямар амьтын мах болох, тэр
амьтныг яаж алах хэрэгтэй вэ?” хэмээн асуусан бээр тэр худалдаачин “Тэр
нь хойд зүгийн нэгэн их хүч, ид хав ихтэй амьтны мах, буу тэргүүтэн сайн
зэвсгээр алдаг буй" хэмээвэй. Тэр хүмүүний сэтгэлд: “Би ч тэр мэт амьтныг
алахаар явахад буу тэргүүтэн хэрэгтэй зүйл ч олон тул гэм үгүй” хэмээж,
гэртээ харьж, амьжиргааны хэсэг зүйлсийг аваад, буу тэргүүтэн аль ч
зэвсэггүй хомхойрон нэг сар орчим хол газар одсон бээр эцэст нь олон бух
гөрөөс буй тэр газар хүрч их баярлаад, идээ, ундаа алиныг ч хэрэглэл үгүй
бух гөрөөс алахаар очив. Гөрөөс алах өөр аль ч арга үл олж, их хүч
чадалтай нэгэн бух гөрөөсний ойролцоо газар очиж, том чулуу авч бух
гөрөөс рүү шидэхэд гөрөөсний эвэрт тусч, тэр гөрөөс их хилэгнээд, үлдэн
хөөн гүйцэж, өрөвтөл мэт хурц хэлээрээ бүх биеийг нь долоож, арьсыг нь
хуулж улаан нялцгай болгов. Түүний дараа хурц эврээрээ ходоодыг нь олон
цоолж алсан буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч нирвааныг тусад эгээрэхүй үнэн зүрхнээсээ
номонд сүсэглэгч төгс хувьтан нугууд бээр аврал одуулахыг анхааран авагч
маш ядуу, язгуур доорд бусад анхны үйлчин нүгүүдийг ч нүдний булан
төдийхнөөр харан үл үйлдэх ч даган эд, эдэлбэр тасрахыг үл мэдэн,
төрөлхтөн бүгдээр ядахдаа нигуур төдий ч золгох бэрх тэргүүтнийг харан,
лам тэргүүтэнд аврал одуулахын тус, эрдэм тэргүүтэн увдисуудыг сонссон
бээр сэтгэл булаагдаад, “Би ч аврал одуулахад шамдвал энэ мэт нэгэн
болно" хэмээн сэтгэж, хэсэг зуур аврал одуулахад шамдан, шамдах мэтийг
үйлдсэн ч аврал одуулахуйн суртаал нугуудад үл суралцсан бээр дээр
номлосон мэт тэдэнд тус эрдмийн үр нүгүүд үл гарах болохоор сэтгэл
уйсаад, “Аврал одуулахуй бээр юу хийнэ” хэмээж, өмнө өчүүхэн эгээрэл буй
буяны барилдлага бусад нугууд ч үгүй болох олон мөний тулд суртахуунд
шамдан үйлдэх бөлгөө.
Жич бас,

§ 243. Үхэр хариулаач охин эмгэний сургаалыг эс биелүүлснээс
болж гаслан гэмшсэн нь
Эрт нэгэн эмгэнд сүү ихтэй нэгэн үнээ байв. Өдөр бүр сайн өвстэй
газар хариулуулахаар нэг охиныг илгээдэг буй. Өдөр бүр . Чи үхэр тугалыг
нийлүүлж хөхүүлэлгүй харах нь үүний сүү болно. Чи бээр үүнийг энхрийлэн
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бидэрлэж үйлд! Намайг үхсэний дараа эд, эдлэл алин буй нь чинийх болно”
хэмээж, тостой хольсон сайн гурил хөлсөнд нь өгч, олон зүйл сургаал
үйлдсэн ч тэр охин нэгэн доорд хүмүүн тул “Тэгье!" хэмээсэн ч гурилыг нь
идсэн ч тугалыг нь дураар нь талбиад, үнээний сүүг нэг нүдээрээ ч эс харан
үйлдсэн бээр өдөр бүр үнээний сүүг тугал нь хөхөж, өдрийн сүүгүй болов
Шөнө хонуулж өглөө авсан сүү нүгүүдээс их тос гарав. Эмгэний сэтгэлд:
“Шөнө өлөн байсан ч энэ мэт их сүү гардаг. Өдөр сайн өвстэй бэлчээрт
явсан ч сүү нотоос үл гарах энэ нь тугалыг алин одохуй газар дураар нь
талбиж, эхийг нь буй. Энэ үхэрчин охинд өдөр бүр сайн хөлс өгч, сургаал
олон хэлсэн ч сургасан үг сонсдоггүй энэ муугаар юу хийнэ!" хэмээж үнээгээ
хариулуулахыг тэвчсэн бээр тэр охин дараа нь маш их эмгэнэж, орь дуу
олонтаа талбиж, “Өмнө нь өглөгийн эзэн энэ эмгэн өдөр бүр сайн гурил
өргөн шагнадаг зарлигийн ачит нэгэн мөний тул тэр ямагтын сургаалыг
сонссон бол эдүгээ энэ мэт нэгэн магадтай эс болох байсан ч би бээр тэр
ямагтын сургаалыг үл сонссоноос би энэ мэт гутвай” хэмээж, үнэн
зүрхнээсээ гэмшил төрөн үйлджүхүй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч амгалангийн хувь хэдий чинээ буй бүхэн чухаг
дээд ямагтын зарлигийн ачаар гарсан мөн ч тэр мэт мэдэж, чухаг дээдэд
авралыг одуулаад, тэдгээрийн сургаал нугуудад суралцан эс үйлдсэн бээр
аврал одуулахын суртаал лугаа харшлахуй гэм эрүүгээр хойд насандаа там
тэргүүтэнд төрвөөс “Өмнө би бээр эдгээр зовлонгоос сайтар аврахуй лам
чухаг дээдэд зүрхнээсээ аврал одуулж, аврал одуулахын суртаал нугуудад
сайтар суралцсан болбоос энэ мэтийн зовлонг хаанаас амсах вэ?Г хэмээж,
үнэн зүрхнээсээ гэмшил төрөн үйлдэх мөний тул эдүгээ өөрийн эрх буй үест
суртаал нугуудад суралцаад, тэр мэт гэмших хэрэггүй нэгнийг яаж ч гэсэн
магадлан үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Жич бас,

§ 244. Бусдын үгэнд эс орж хааны мах хулгайлсан үнэгнээс болж
бүх үнэг алуулсан нь
Эрт нэгэн үнэг шөнө хааны махны байшинд очиж, мах хулгайлж өөрөө
ч идээд, бусад бүх үнэгний эзэн хаан болсон нэгэн үнэг буй тул түүнд ч өдөр
бүр хэсэг мах хүргэж өгдөг байжээ.. Тэр үнэгний хаан өгүүлрүүн: “Эдүгээ бид
хоёул сайн махаар ханан цадахуй нэгэн болсон ч бусдын эзэмдэн барьсан
аль ч эд бай хамаагүй эс өгснийг авснаар алсдаа өөр, бусад олныг гутаан
үйлдэх мөний тул тэр муу хааны махыг бүү ав! Тийм болохоор эзэнгүй мах
нугуудыг авч, чи өөрөө ч идэн, надад ч тэр мэт өгвөөс сайн!" хэмээж, өдөр
бүр өгүүлсэн ч болилон мэдэлгүй өмнө мэт авсан бээр хэзээ нэгнээ хааны
цагийн хуримд мах их хэрэгтэй болж, махныхаа байшингаас мах авахааэр
очтол махны ихэнхийг үнэг хулгайлсныг мэдэж, хаан их хилэгнээд, тэр
нутгийн эрчүүд бүхнийг хурааж, элдэв мэс барьж, үнэг мах хулгайлсан
хэмээн мэдсэн ч аль үнэг хулгайлж авсныг эс мэдэх тул бүгдээр:
“Тааралдсан үнэг бүрийг алах хэрэггэй!" хэмээлдэж, хаан нөхөд сэлт үнэгийг
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номхотгохоор хүрсэн бээр долоо хоногийн дотор нэгийг ч үлдээлгүй алжухуй.
Огторгуйгаас тэнгэр бээр:
“Сайн суртаалыг үл сонсогч
Саар нэгэн олныг гутааюу.
Үлгэрлэвээс, хаан нөхөд сэлт бээр
Үнэхээр гэмгүй бүх үнэгийг алсан мэт” хэмээн өгүүлсэн мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч нүдээр мүшэлзэх мэтээр яруу аялгуун үүднээс
аврал одуулахыг олонтаа өгүүлсэн ч боомтлон бүтээхүй суртаал алиныг ч эс
сурсан бээр ном хийгээд бодгаль тусадаа одож, аюулаар гэмтсэн цагт алин ч
үл туслах мөний тул тэр ёсоор суртаал лугаа сэлтийн аврал одуулахад
зүрхнээсээ бишрэхүй бусад төгс хувьтан нар ч сүсэг, бишрэл тэргүүтнийг
анхааран үйлд! Ёс ямар мэт болбоос тэр үргэлж аврал одуулахад бясалгал
зохиосон ч энэ мэт муу шалтгаан олон гаран одмуй. "Би ч аврал одуулахад
Бодитой нэгэн анхааран авлагыг үйлдье!” хэмээн сэтгэж, “Жич тэр ёсон мэт
судрын аймаг тэргүүтнээс гарсан тус эрдэм тэдгээр ямарчлан өөрөө ирэхэд
бэрх буй” хэмээж, өөрт үгүйн дээр бусад сүсэгтнийг ч үгүй болгон үйлдэх
мөний тул суртаалд шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 245. Аригийнхан буудлын эхнэрийн үгийг эс тоож, элдэв эдээ
алдаад, эцэст нь Жово бурханд сүсэг буурсан нь
Эрт Ариг (а пд)-ийн нэгэн баян ноён Үй, Занд мөргөхөөр оджээ. Лхаст
хүрсэн даруйд Жово бурханд мөргөхөөр одоход буудлын хөгшин эхнэр:
Номонд мөргөхөөр одохдоо чи бээр ноёны бүс тэргүүтэнд алтан чимэг олон
буй тул дахин дахин нүдээ бэлчээж явахгүй бол Лхас арилсан орон мөн ч
Эрхийд хутгат (т^Ие дге)" хэмээх нэг, хоёр муу хүмүүс байх тул тэд их
үнэтэй чимгүүдийг үгүй болгон одох тул их шамдан зохиотугай!” хэмээж,
олон сургаал хайрлан илгээв. Аригийнхан бээр: “Тэр хаанаас ирэх вэ?”
хэмээж, тэнд оршигч буудлын эхнэр тэргүүтэнд сэтгэл үл итгэмжилж, их алт
байснаа хэтэвч тэргүүтэндээ хийгээд, номонд мөргөхөөр одсон бээр Эрхийд
хутгат" нугууд бээр хараад, “Ариг нугуудын сайн ноён лагшин том болохоор
тэдэнд сайн алтан чимэг ч буй" хэмээн сэтгэж, араас нь даган одвой. Ариг
НУГУУД өөр өөр; тус тусын уншлага уншин, буудлын эхнэрийн сургаалуудыг
мартаж одсон бээр Жовод мөргөхийн өмнө “Эрхийд хутгат нар бээр бүх
алтан чимэг хийгээд хэтэвчинд буй алт нугууд болон адаглаад аяга
хүртлэхийг үгүй болгон үйлджээ. Аригийнхан номонд мөргөж дуусаад мэдсэн
бээр уйлсаар, Жовогийн сүмийн үүдний дэргэд очиж, бүгд зохилдон: Бид
нар эцгийн нутагтаа суухуйн цагт Жово чамайг их өршөөн нигүүлсэгч мөн
хэмээн суусан ч энэ өдөр бид Жово чамайг их өршөөн нигүүлсэхүй бус
хэмээн мэдлээ. Бид нар бээр алин хураасан алт хэтэвчинд байсныг ч
булаасан ба бэлхүүсэнд зүүсэн алтан чимгүүд, ядахдаа аяга хүртлэхийг ч
булаан одвой. Ганц удэа мөргөхөд тэр мэт үйлдсэн болохноо дахин дахин
мөргөвөл ямар мэт болно оо! Жово их муу болой! хэмээж, буудал руу
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оджээ. Буудлын эхнэр уйлсныг нь харж, “Юу болов оо?" хэмээн асуухад, тэд
нар: “Танай Төвдийн Жовод өршөөн нигүүлсэхүй алин ч үгүй буй. Аригийнхан
биднийг Жово бээр гуйлгачин болгов" хэмээв. Буудлын эхнэр бээр: “Тэр мэт
бүү өгүүл! Би өмнө нь миний сургасан нугуудыг үл хийснээр гутсан мөн буй
Өршөөн нигүүлсэгч Жовод сайн лагшин алин буйд эргэлзээгүй” хэмээв. Тэд
нар бээр: “Хамаг бүгд Жовогийн сүмд үгүй болгосон тул түүний сүмд түүнээс
өөр хэн байх вэ?” хэмээж, Жовод сүсэг буруулан одсон бөлгөө.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч өөрт үл хүсэхүй нэгэн гарахын цагт аврал
одуулахыг уншсан ч хэзээ ч үл туслахуй энэ нэгнээ чухаг дээдэд сэтгэл үл
итгэмжилж, хоёрдугаарт, аврал одуулахын сургаалд үл суралцсан бээр
гэмтсэн тул өөрөө бээр эс болгосон түүнийг үл мэдэн, эдүгээ чухаг дээд бээр
хуурсан мэтээр цаашид агуулан үйлдэх болно. Өөрийн талаас чухаг дээдэд
сэтгэл итгэмжпэхүй хийгээд аврал одуулахын суртаал нугуудад суралцаж
чадваас чухаг дээд өршөөн нигүүлсэгч бээр хаанаас хуурмаг болох билээ.
Өршөөн нигүүлсэгчийн адистид тасралт үгүй өдөр, шөнө тус тусад цагаас
ганцхан агшин ч хэлбийлгэлгүй өршөөн зохиох мөний тул суртаал нугуудад
шамдлыг зүрхэн болгон үйлдэх болой.
(2Ь2а2а2с12) Хоёрдугаарт, Суртаалд ямар мэт бодитой суралцах
ёсонд хоёр.
(2Ь2а2а2с12а) Чухаг дээд тус тусын суртаал суралцах
(2Ь2а2а2с12Ь) Нийтийн суртаалд суралцах ёсыг санах
(2Ь2а2а2б2а) Чухаг дээд тус тусын суртаал суралцах хоёр.
(2Ь2а2а2б2а1) Хорихуй суртаал суралцах ёс
(2Ь2а2а2б2а2) Бүтээхүй суртаалд суралцах ёс

(2Ь2а2а2б2а1) Анхдугаарт, Хорихуй суртаал суралцах ёс нь нь
“Гаслангаас нөгчсөний судар (туа пдап ‘баз ку| тс!о”)-аас:
“Алимад гуравт авралыг одуулагч
Ай тэр нь ариун гэнэн бөлгөө.
Хэв хэзээ ч тэнгэр нь
Хэн хүмүүний аврал үл болмуй.
Хэрэв дээдийн номонд аврал одуулваас
Хэрцгий хөнөөл, алахын сэтгэлээс хагацна.
Бурсан хуврагт ч авралыг одуулбаас
Буруут тэрсүүдтэй нөхөрлөж үл болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт бурхан чухаг дээдэд авралыг одуулсан бээр
бурхнаас бус ертөнцийн Тэнгэрийн эрхт баялаг335 хийгээд Вишнү тэргүүтэнд
хойд насны эгээрлийг хангахуй авралд бүү барь! Тийм боловч тэдгээр
335 Тө: !Ьа’| ёЬапд рЬуид. Тэнгэрийн эрхт баялаг нь Эсруа тэнгэрийн ёгт нэр
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тэнгэрт ахуй үесийн амарлингуй, дэлгэрэнгүй, эрхшээхүй, хатуу шид бүтээл
тэргүүтнийг хайрлагч хүчин буй болохоор тэр төдийг нөхөрт даатгаж болно.
Эдүгээ алин зүгт ч дээр номлосон мэт хар, шар олон бээр Их Эрхт тэнгэр,
Вишнү тэргүүтнээс өөр доорд газар хийгээд огторгуйд бядагч бүднар, ад
тотгор, төрсөн тэнгэр, орны тэнгэр, газрын эзэнд алдаршсан нугуудад үнэн
зүрхнээсээ “Чи мэдтүгэй!" хэмээн авралд одуулан суусан ч тэдгээр нь ер өөр
ямагтын дотроос чухаг дээдэд сэтгэл үл итгэмжлэхүй үрийн ариун шинж336
мөн ба гэцэл, гэлэнгийн санваар төгс болбоос тэр мэтийн санваараа ч орхин,
бурхан чухаг дээд гурав бээр хорьсон суртаал лугаа харшлахын гэм их
мөний тул бид нар сайныг хүсэгч нүгүүд бээр цаг бүхнээ ихэд хориглох мөн
бөлгөө. Түүнтэй төстэй хэр мэт айн айсан ч ертөнцтөний тэнгэр тэдгээр
тэнгэрт мөргөж үл болно. ‘Ъодисадвагийн өглөгөөр бирдийн явдлыг тасла!”
хэмээх тэргүүтэн судраас зарлигласан нэг шүлгийг өгүүлэх хэрэгтэй мөн буй.
Номонд авралыг одуулсан бээр амьтныг хорлох, хөнөөхийг тэвчих
хэрэгтэй болохоор амьтан ямар мэт нэгэн мөн ч бодитой алах нь байтугай
цохих, хүлэх хийгээд хороонд хорих, үс, ноосыг хяргах, үл даах ачаа ачих,

хамрыг нүхлэх, цусыг ханах тэргүүтнийг үйлдэж үл болох мөний тул энэ мэт
увдисыг бясалган зохиогч бид нар бээр нохой хийгээд муур тэргүүтэн
амьтдын зүйлийг нотоос шүтэж үл болно. Жово богд бээр ер адгуусны зүйлд
нэн ялангуяа гөлөгнүүдэд баясдаг байсан ч тэр нь бидний буяны учралыг
хэрэггүй алмайруулах тоглоом болгохын тухайд хийгээд ертөнцтөний ноён
мэт хараан загнах мэтийн тухайд бус Жово үргэлж бодийн сэтгэлийг
бясалган зохиосон бээр тэдгээр амьтныг энэрэн нигүүлсэхүйн зоригдохууны
шутээнд зохион бясалгалд маш их хонжлоготой болохын тухайтайд тэдгээрт
баясан, баясахуй мэтээр соёрхдог бөлгөө.
Бурсан хуврагт авралыг одуулсан бээр тэрсүүдийг үйлдэгч хийгээд
хилэнцэт нөхөр ба бас бус чухаг дээдэд сэтгэл үл итгэмжпэхүй, лам хийгээд
номонд сэтгэл үл итгэмжилж, доромжпох тэргүүтэн товчилбоос, алиныг
шүтсэн бээр өөрөө сайн эрдэм үл төрөх муу гэмийн хувийг төрүүлэн үйлдэгч
төрөлхтөн хэнтэй ч үл нөхөрлөх нэгэн хэрэгтэй мөн буй. Товчилбоос,
ертөнцийн тэнгэр тэргүүтэн бусад аргыг тэвчиж; нэгэнтээ чухаг дээдэд
зүрхнээсээ залбирал талбихуй бодитой хийгээд залгамжлалын үүднээс
амьтныг хорлон, хөнөөх сэтгэлийг тэвчиж, тус ямагтыг бүтээхэд хилэнцэт
нөхрийг тэвчин, өөртэйгээ үзэл явдал тохирсон, увдис энэ мэтийг анхааран
авахуй сайн нөхрийг шүтэх нэгэн хэрэгтэй мөн бөлгөө.

(2Ь2а2а2с12а2) Хоёрдугаарт, Бүтээхүй суртаалд суралцах ёс нь:
“Садны захидал” -аас:
“Амгаланаа ажирсны лагшин хөргийг модоор ч хийсэн
Алин мэт буйг ч анхааралт мэргэд тахиж үйлд!

36Тө: Ъгаз Дадз уапд с!ад. Үрийн ариун шинж нь гурван ёсыг бүрдүүлэх бөгөөд зүгийн
номыг бүтээн, барилдлагыг магадлах юм аа.
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хэмээн зарлигласан мэт бурхны лагшин хөрөг зурмал, товгор ямар мэт
боловч сайн, муугийн шинжлэлийг үл үйлдэн, бодитой бурхны хуран мэдлийг
талбиж, бишрэхүйгээр тэргүүндээ байгуулан залбирал талбин үйлдэх
хэрэгтэй болой. Өөрт дотоод сүсэг нэгэн байваас бурхны лагшин хөргийг
зурснаас дээших бээр зарлиг айлдан заларч, ном үзүүлэн зохиомуй. Сүсэг
үгүй болбоос бодитой бурхантай золгосон ч суралцах бэрх ба хэрвээ
золгосон ч эдүгээ бид нар бээр зурмал, товгор бурхны лагшин хөрөгтэй
золгосон төдийхөн мэтээр дуусах болно.
Бурхны лагшин хөрөг тэргүүтэн чухаг дээдийн шүтээн нүгүүдийг доор
газар тавих, даван гарах тэргүүтэн хийгээд дөрвөн махбод тэргүүтнээр
хөнөөхүй газарт нотоос талбиж үл болмуй. Бурхны бодитой лагшин хөрөг
байтугай түүний зарим хэсгээс дээшхийг ч өөрийн мөргөх, тахих, залбирал
талбих шүтээн болгож, гэр орныхоо хүндэтгэлтэй өндөр газар агуулахаас бус
өөр газар хаяж үл болно.
Хэрвээ суухуй орон гэртээ тавихад яагаад ч гэсэн тавтай байлгаж
чадахгүй болбоос хур усны хорлол үгүй шадар ойрын ариун бус бузар азар
үгүй газар буюу эсбөгөөс тавиг усны ёсоор тасралтгүй урсах гол мөрөн
хийгээд элдэв цэцэг болгоогдохуй газар урин залах хэрэгтэй.
Эдүгээ хязгаар, гол орон алинд ч бурхны хөргийг барьцаанд тавих,
ноён тэргүүтний цаазаас мултрах хахууль болгон өргөх, “Ашиг хонжлого олох
болов уу?” хэмээн худалдаж арилжих тэргүүтэн олон буй ч ламд бат оршил
өргөхүй хийгээд ном айлтгах тэргүүтэн ялгамжтай тэдгээр орноо сүсгээр
мандал, лагшин, зарлиг, тааллын шүтээн тэргүүтнийг өргөхөд гэм үгүй буй.
Бусад ертөнцийн хэргийг бүтээхийн тухайд шүтээнийг нотоос өгч үл болно.
Тийм боловч төгс сүсэгтэй нь эргэлзэж тээнэгэлзэх зүйл огт үгүй бусадууд
мөргөл, тахилын шүтээн болгон авна хэмээвээс өгөхөд гэм үгүй. Хүмүүн
бүхний аман ярианд: Бурхны лагшин хөрөг хагарах, сэв суух тэргүүтэн гэм
бүхий хийгээд нэг хоёр хуудас дутуу ном нугуудыг хадгалбаас өөрийн буянд
хорлолтой” хэмээдэг ч лагшин, хөргийн хумхын тоосон төдийхөн нэгэн ч буян
хураахуй дээр үгүй тариалан мөн ба номын ганц шүлэг нь ч суурь, мөр, үр
гурвын гүйцэд өгүүлэгдэхүүн хийгээд ядахдаа үсэг бүр ч огоорч үл болох бид
бүхнийг бурхан болгох арга ямагт болохыг ухаарах нэгэн хэрэгтэй болохоор
тэр мэт ярьцгааж яаж болох билээ. Түүнчлэн “Егзөрийн их эрхэт баялаг
Мила Шадвидоржийн лагшин хөрөг байваас эзэн нь гуйлгачин болмуи'
хэмээсэн чанх буруу их хөөрөмсүү нэгэн яриа буй ч “Төвд цастнаа нэг нас,
нэг биеэр бурхан болсон нь гэтэлгэгч Мила мөн" хэмээн тогтсон таалал нь
алагчлал үгүй Төвдийн мэргэд бүхэн таалсан ба гурван ертөнцөд ч тэр мэт
алдаршсан болохоор гуйлгачин болох нь байтугай хожмын идээ, ундаа,
хувцсаар үгээгүй ба дотоод анхаарал онолоор үгээгүйг таслахад Гэтэлгэгч
Мила богдын лагшнаас их адистидтай нь үгүй ээ. Гэтэлгэгч Мила богдын
лагшин хөрөг хаана байна тэнд дөрвөн махбод хийгээд ад, тотгорын хорлол
өчүүхэн ба эд, эдэлбэр их болно. Нэн ялангуяа судал, хий, дуслын егзөр
хийгээд махамудрагийн үзлийг бясалгагч нугууд бээр Гэтэлгэгч Мила богд
лугаа барилдлагыг тэвчихийг боомтолбоос адистид аугаа их ба шүтэн
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барилдлага ч олон болох буй. “Гэтэлгэгч Мила богдыг бурхан мөн” хэмээхүй
ба “Түүнийг залбал гуйлгачин болно” хэмээх нь эш, ухаан лугаа харшлалтай.
Энэ нь увдисаас номлосон аврал одуулахын суртаал лугаа харшлах мөн
буй. Богд Гамбоба хийгээд Гармаба, Пагмодүба (рНад т о дги ра) эцэг, агь
тэргүүтэн зарлиг увдистны дээдэс нүгүүд бээр дээд тааллын шүтээн болгож,
Гэтэлгэгч Мила богдын хөргийг магадтайяа зүүн зохиосон бээр үйлс нь
огторгуй лугаа чацуу болсон буй. Номын аньсны утгыг үл ухсан билиг нь
сарнисан тэнэгүүдийн үгэнд сэтгэлийг бүү бататгатугай! Түүнчлэн номын үсэг
бурт ч ном чухаг дээдийн хуран мэдлийг үүсгэж, бишрэн үйлд! Энэтхэг, төвд
үсэг алин мөн ч өгүүлэгдэхүүн нь Бурхан багш лугаа ялгамж үгүй мөний тул
үсгийн зүйл ямар мэт нэгэн мөн ч балчиг гуунд орхих, цаасыг тос, хорго
тэргүүтнээр хиртээх, суудал доор тавих тэргүүтнийг үйлдвээс энэ насанд
өөрт элдэв муу үр гарах тул нотоос бүү үйлд! Ном, шүтээнийг газар дээр
тавих, боть номын дээр бусад зүйлийг тавих тэргүүтэн ч байж болохгүй муу
үил ээ. Эдүгээ орон газар алинд ч номын хэвийн үнэ хийгээд ном худалдсан
мөнгөөр бурсан хуврагийн зардал тэргүүтнийг зохиогч ч олон буй ч тэр нь
бурсан хуврагийг буруу амьжиргаанд барилдуулсан бээр бурсан хуврагийн
гэгээний тоо хийгээд есөн хүсэл, номлол, бүтээл, номлох, сонсох тэргүүтэн ч
жил, сар бүрээр буурах тул гэм эрүү нь ч маш их ээ. Жич бас үнэ хөлс үгүй
номын өглөг зохиовоос буян нь хэмжээлшгүй тул энэ хийгээд хойд хоёуланд
маш сайн. Хэрвээ бусад сүсэгтэн бээр магадтайяа хэвийн өртгийг өргөвөөс
тэр ямагт хэвийн өөрийн зохилдох шалтгаан болж нааш цааш хоёуланд гэм
үгүй.
Бурсан хувраг нь бурхныг даган оршсон дөрвөн нөхөд сэлт тул хэлэх
юун. Тэдгээрийн улаан шаргал навс дээлээс наашихад бодитой бурсан
хуврагийн хуран мэдпийг агуулж, бишрэн үйлдэх хэрэгтэй. Тэр ч “Судар”-аас:
"Эрдмийг хүсч ой шугуйд орогногч бээр
Этгээд чанадсын гэмийг шинжпэн бүү үйлд!
Хэтэрхий ялгамжтай, их дээд нь би хэмээх
Хийрхүү муу сэтгэлийг үүсгэн бүү үйлд!
Сэрэмж үгүй бүхний үндэс нь хоол
Сэхээт гэлэнг доош болгон доромж бүү үйлд!
Нэгэн галав бээр нирвааныг үл олох нь
Нийт энэ шашинд горим ёс нь мөн”
хэмээн зарлигласан мэт бурсан хуврагийн дотор нааш цааш
алагчлалаар “Бидний онол үзэл, бүтээл сайн. Тэднийх муу хэмээх
тэргүүтнийг үйлдэж үл болно.
Алин мэт боловч бурханд хэдий чинээ биширсэн тэр төдийгөөр номонд
бишрэх хэрэгтэй. Учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс тэр бурхан нь номонд
анхааран авснаас гарсны тулд мөн болой. Номыг бүтээгч тэр нь бурсан
хувраг мөний тул бурхан хийгээд номонд ямар мэт биширсэн түүнчлэн
бурсан хуврагт ч бишрэн үйлдэх мөн болой. Товчилбоос, чухаг дээд бодитой
байтугай чухаг дээдэд бэлдэн өргөсөн тахилын эдийн амтанд ч маш бишрэн
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үйлдэх хэрэгтэй. Чухаг дээдэд тахил өргөхийн цагт ч өөртэйгээ адил нөхөрт
идээ, ундааныг өргөх мэтээр үл болно. Олон лам, ноёд чуулсны голд
ялгуусан эцэг, агьд бараа бологч нар бээр зоогийн цайг ямар мэт өргөх адил
нэгэн хэрэгтэй.
Чухаг дээд нь дээр үгүй буяны тариалан мөн тул чухаг дээдэд хэдий
чинээ биширсэн тэр мэтээр энэ насанд өөр ямагтад ч бусдаар тэр мэт
бишрэн үйлдэх буй. Тэр мэт өөрөө чухаг дээдэд бишрэн үл үйлдвээс
бусдаар өөрт ч бишрэн үл үйлдэх мөний тул сайтар мэдвээс эдүгээ чухаг
дээдэд бишрэхүй бээр үйлдсэн түүний хэрэгт өөрт бишрэхийг сайтар
үйлдсэн мөний тул хаах, бүтээхийн эдгээр суртаал нугуудад шамдлыг үйлдэх
хэрэгтэй. Эдгээрт зарлиг увдистны дээдсийн зарлиг зөвшөөл хийгээд судар,
дандрын эш хийгээд өөрөө бээр илтэд үзэх, сонсох чухал хэрэгтэй их олон ч
үсгийн үүргээр айж, өгүүлж үл чадах болой. Мэдэхийг хүсвээс энэ увдисын
үүднээс хослон, орохын хутгийг олсон лам бурхан нугуудыг өнөд шүтэж, тэр
ямагтыг баясган гэгээнээс нь мэдэн үйлдтүгэй!
(2Ь2а2а2с)2Ь) Хоёрдугаарт, Нийтийн суртаалд суралцах ёсыг санах
зургаа.
Анхдугаарт, Чухаг дээд гурвын ялгамж хийгээд эрдмийг даган
дурдсанаар дахин дахин авралыг одуулах;
Хоёрдугаарт, Их зарлигийн ачийг даган дурдсан бээр цаг үргэлж чухаг
дээдийн тахилд хичээн, идээ зоогийн дээжийг ч өргөх;
Гуравдугаарт, Их нигүүлсэлээр даган дурдсанаар бусад амьтныг ч
энэ мэт ёсноо байгуулах;
Дөрөвдүгээрт,Үйл алиныг үйлдэхүй хийгээд хэрэг юун буйг ч чухаг
дээд гурвыг тахиж, залбирал талбин, ертөнцтний бусад аргыг тэвчих;
Тавдугаарт, Ач, тусыг мэдэж, өдөрт гурван удаа аврал одуулах;
Зургадугаарт, Чухаг дээд гурвыг амь буюу инээхийн тухайд ч үл
орхин, сахин үйлдэх болой.
Анхдугаарт, Ер гадна, дотно хийгээд нэн ялангуяа авралыг үзүүлэгч
бурхан чухаг дээд, авралыг бүтээсэн нөхөр бурсан хувраг чухаг дээд
нугуудын тус тусын мөн чанар, ялгааг үйлдэхүй үйл хийгээд хэрэг адилгүй
ялгамжтай олон буй нугууд хийгээд эрдэм ялгамжтан нугуудыг сайтар
зүрхэндээ тодорхой дурдаж, дахин дахин аврал одуулан үйлдэх болой.
Хоёрдугаарт, Өөрт увдис тэр мэтийг сонсох, санах, бясалгах гурвыг
үйлдсэнээс гарсан шалтгаан буян нугууд хийгээд үрийн амгалангийн хувь
эдүгээ буй мэт нүгүүд хийгээд даган гарах шалтгаан нугуудыг сайтар мэдэн
үйлдэж, тэдгээр бүхэн хийгээд түүгээр үл барам тэдгээр нүгүүдийг анхааран
авах шүтээн чөлөө учралт хүмүүний бие энэ ямагтыг олсон ч чухаг дээд
ямагтын зарлигийн ачинд мэдэж үйлдэхэд ачийг хариулахыг санахуй бээр
цаг үргэлжид чухаг дээдийн тахилд хичээн үйлдэх хэрэгтэй. Тэр ч өдөр бүр
алин идсэн, алин уусны дээжээр тахин нэн ялангуяа үдийн зоогийн үест
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ариун дээж тахилыг мутрын авлагачлан бэлтгэж, “Чухаг дээдийг даган
дурдсан судар” хийгээд өөр өөрийн адистид уйлдээд, өргөх тарни нугуудыг
сайтар уншин, өргөсний дараа идээний судрын эрдмийг судлах тэргүүтнийг ч
унших хэрэгтэй. Тэр ч идээ, ундаа алин мөн ч алин сайнаас нь анх чухаг
дээдэд өргө! Түүний дараа өчүүхэн муу нугуудыг өөрөө эдлэх хэрэгтэй. Тэр
мэт бус чухаг дээдэд өргөсөн ч муу нугуудыг чухаг дээдэд өргөөд, алин сайн,
сайн нугуудыг өөрөө эдлэвээс тэр ёсонд шүтсэн бусад нэгэн гэм төрөхүй
бээр хэзээ ч үл болно. Хэрвээ миний мэтийн найдангуйтан хийгээд идээнд
тачаалтан мөн болбоос анх алин сайн, сайн нугуудыг чухаг дээдэд сайтар
өргөсний сүүлд жич өөрөө бээр шид бүтээлийн ёсонд эдлэхүй болох бээр
тэр мэт үйлдэж өргөх нь амгалан. Бас бус өөрийн эзэмдэн буй эд, алт, мөнгө
тэргүүтэн Бодитой сайн ямар мэт нэгэн буй ч тэднийг чухаг дээдэд зорин
өргөж, жич өөрт хэрэгтэй цагт соёрхол айлтгаж, дээш чухаг дээдэд өргөсөн
ач тус хийгээд хойшид өөрт ч эд эдэлбэрийн шалтгаан тэргүүтэн үр их болох
ба ахуй үест чухаг дээдэд зорьсон хулгай тэргүүтний тотгор ч бага буй.
Эдүгээ ертөнцөд аяга цай өгөхөд “Энэ бидэнд зарлигийн ач их мөн”
хэмээж, хожим нь өөрт буй сайн идээ, ундааг өргөн үйлддэг болбоос бид нар
тэргүүлшгүйгээс энэ цагт тулах хүртэл амгалангийн хувь ямар мэт буй бүхэн
чухаг дээд ямагтын зарлигийн ачаас гарсан мөний тул юуны тулд тахин эс
уйлдэх билээ?! Өмнийн зарлигийн ачийг дурдаж, тахих хэрэгтэйгээр үл
барам хожим бээр ч буян хураахад буяны тариалангийн орон чухаг дээдээс
сайн нь үгүй болохоор цаг насад чухаг дээдийг тахих нэгнээ хичээн
үйлдтүгэй!
Гуравдугэарт, Өөрөө ч аврал одуулахуйн анхааран авлагад орогнон,
бусад амьтныг ч энэрэн нигүүлсэхүй бээр бүхнийг өдүүлээд, алин чадахуй
бээр аврал одуулахыг байгуулан үйлд!
Дөрөвдугээрт, Үйл алиныг үйлдэхүй хийгээд хэрэг ямар мэт буй ч
чухаг дээд ямагтад шүтэж, аврал одуулахуй хийгээд тахил тэргүүтнийг
өргөж, алин хүссэн тэр хэргийг бүтээхэд залбирал талбиад, түүнээс бусад
бонбо (Ьоп ро) тэргүүтний арга гоомой үзэгдлийг огоорч, үнэн зүрхнээсээ
чухаг дээдийг оюундаа тээх нэгэн хэрэгтэй мөн буй.
Тавдугаарт, Найман зүйл буй. Дотоод бурхантанд орох, санваар
бүхний шүтээн болох, өмнө хураасан үйлийн түйтгэрүүд нимгэрэн арилах
болох, аугаа их буяныг хураах, муу заяанд үл унах, хүмүүн хийгээд хүмүүн
бусын тотгороор үл автагдах, юу санасан бүхэн бүтэх, түргэнээ бурхан болох
болой.
А. Ер гадна, дотны ялгамжийг агуулах ёс өмнийн мэргэдийн таалах
ёсон олон буй. Эдүгээ огоот алдаршсан Шантидэва хийгээд Жово богдын
таалалчлан аврал одуулахын үүднээс ялгахуй бээр дээр номлосон мэт
аврал одуулах өөрийн үндсэнд буй болбоос өөр ямагт дотоод бурхантан мөн
ба тэр мэт аврал одуулахуй үндсэнд үгүй болбоос дотоод бурхантан бус тул
аврал одуулах нь шашинд орохын дээд үүд мөнөөр үл барам өөр ямагт
дотоод бурхантанд агуулахуйд дээр үгүй агуулан үйлдэгч мөн буй. Тэр мэт
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агуулан үйлдэгчийн аврал одуулах нь “Ламд аврал одуулмуй” хэмээх үгийг
уншсан төдийгөөр үл болно. Дээр номлосон мэт өөр ямагт муу заяа
тэргүүтнээс айж, тэр чухаг дээдэд аврах чадал буйд сэтгэл итгэмжилсэн
сэтгэл нэгнийг агуулах мөний тул би хийгээд би мэтийн номтонд ам авсан
нугууд ч дотоод бурхантанд ч агуулах бэрх учир шалтгааныг сайтар
санаваас мэдэх болой.
Б. Аврал одуулах нь “Далт" -аас:
“Бурсан хувраг гуравт аврал одуулбаас эл
Боомтлон хорихуй наймын үндэс болно тэр”
хэмээн зарлигласан мэт аврал одуулах нь ангид найман санваар
тэргүүтэн санваар бүхнийг авахын үндсэнд шүтэхүй магад хэрэгтэй мөн буй.
Бусад санваар нугууд байтугай гэнэн төдийхөн санваар төрөхөд магад
гарсан337-ы санаа хэрэгтэй ба магад гарсан санаа үгүй болбоос санваар
авахын цагт бусад зан үйл нүгүүд сайтар бүрэлдсэн ч аюулаас аврахуй
хийгээд сайн ерөөлийн шагшаабад төдий нэгэн төрөх мөний тул санваар
төрөхийн учир шалтгаанд магад гарсан санаа их хэрэгтэй мөн буй. Аврал
одуулахуй бээр тэр мэтийн магад гарсан бат санааг үйлд! Учир шалтгаан
юуны тулд хэмээвээс аврал одуулах нь голлон өөр ямагт орчлон нийт
хийгээд ялгамжтай муу заяаны зовлонгоос айж, түүнээс аварч чадахуй нь
чухаг дээдэд буй хэмээн сэтгэл итгэмжпэхүй оюун нэгэнд агуулсан бээр тэр
мэт орчлонгоос гэтлэхийг хүссэн оюунд магад гарсан хэмээн агуулах
хэрэгтэй болой.
В. “Судар”-аас:
“Алимад бурханд авралыг одуулбаас
Аюулт муу заяанд үл одмуй тэр
Хүмүүний биеийг тэвчсэн тэд
Хүссээр тэнгэрийн биеийг олох больюу”
хэмээн зарлигласан мэт хилэнцийг ариутган аврал одуулахаас бус их
адистидтан үгүй. Тэнгэрийн хөвгүүн Паг (11паЧ Ьи рЬад) тэргүүтэн муу заяанд
төрсөн тэр бээр бурханд аврал одуулан үйлдэж, муу заяанаас гэтлээд,
өндөр язгуурт төрсөн мөн буй.
Г. “Билиг барамидын хураангуй (рЬаг рЬую Ьзбиз ра)”-гаас:
“Аврал одуулсны буян нугуудад дүрс байваас
Алжаалгүй гурван мянган ертөнц саваар багадна.
Дэндүү их усан сан баригч далайг
Дээжний хэмжээгээр үлж үл чадмуй” хэмээн зарлигласан мэт чухаг
дээд нь буяны дээр үгүй тариалан мөнийг дээр номлон барьсан мөний тул
түүнд ариун усны нэжгээд дуслын буяны хэмжээг барин үл чадах болбоос
аврал одуулахуй хийгээд зүрхнээсээ залбирал талбихуй буяны хэмжээг
хаанаас барин чадах бөгөөд үл чадахуй мөн болой.
337 Тө: пдез 'Ьуипд. Магад гарсан нь гурван орчлонгийн шорон мэтээс гэтлэн,
гаслангаас нөгчсөний амгалан оронд хүрэх бөгөөд орчлонгоос гэтлэхийг хүссэн
сэтгэл
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Д. Дээр номлосон бээр мэдэн чадах боловч жич бас муу заяаны төрөх
үүдийг таслах арга их олон ч аврал одуулахаас бус үйл өчүүхэн ба хэрэг ч их
бус мөн болой. Судрын аймгаас харж мэдтүгэй!
Е. Тотгороор үл автагдах нь дээр аврал одуулах хэрэгтэй учир
шалтгааныг номлох үесийн түүх цадигуудаар мэдэн чадахуй бээр үл
дуршмуй.
Ё. Юу санасныг бүтээх нь ном төгс үйл алиныг бүтээсэн ч өмнө нь
чухаг дээдэд тахил өргөөд, аврал одуулахуй хийгээд залбирал талбих
тэргүүтнийг үнэн зүрхнээсээ үйлдвээс үйл алин мөн ч төвөг багатай цагтаа
амар хялбар бүтэх мөн буй. Тийм боловч өнөө маргааш аврал одуулахыг
уншсан хамаг хүмүүн бээр: “Хэрэг эс бүтсэн олон байна” хэмээвээс тэр нь
үндэс лүгээ үл холин, аврал одуулахыг үгийн төдийд одуулсан бээр л хэрэг
эс бүтсэн мөн буй. Хэргийн аврал одуулахуй нэгэн гарваас магадтайяа
эргэлзээгүй амар хялбар бүтэх мөн болой.
Ж. Аврал одуулахад шүтэж, түргэн бурхан болох нь, ариун аврал
одуулахуй нэгэн байваас түүний хүчээр ахуй үес муу заяанд үл төрөхүй бээр
өндөр язгуурын сайн шүтээний дамжлагыг олмуй. Тэр цагт өмнийн үйлийн
залгамж хийгээд авьяас сэрэхүйд шүтэж, авралыг үзүүлэгч лам бурхан нэгэн
лүгээ золговоос түүгээр баяссанчлан дагуулан эзлэсэн бээр гүнзгий хийгээд
аугаа их олон увдис олж, Бодитой аврал ном чухаг дээд түүнийг сонсох,
санах, бясалгах гурав бээр анхааран авснаар үндсэнд арван газар таван
мөрийн ялгамжтай онол зэргэмжээр төрж, эцэст нь өнө удал үгүй магадтайяа
бурхан болох мөн буй. Тэдгээр тус эрдмийг дурдаж, өдөр гурав, шөнө гурав
тэргүүтэн цаг насад аврал одуулахад шамдах мөн болой.
Зургадугаарт, Аврал одуулахыг амь буюу инээхийн тухайтайд үл
орхин сахих нь бид нарын бие, амь, эд эдэлбэр нүгүүд нь магадтайяа
эргэлзээгүй эвдрэх жам ёстойгоор үл барам гадна, дотны элдэв муу
шалтгаанд шүтэж, зуурдын гэгээний гилбэлгээн хийгээд өвсний үзүүрийн
шүүдрээс ч хялбархан эвдрэн алга болох мөний тул чухаг дээдэд зуунтаа
аврал одуулах хэрэгтэй болох ч эс баясахгүйн дээр эдүгээ гуйлгачин бээр
гэнэт эрдэнэсийн сан олсон мэтийн баясгалан төрж, чухаг дээдэд аврал
одуулах хэрэгтэй. Амины тулд ч чухаг дээдэд авралыг одуулбаас энэ насны
шадар хөнөөл ч түргэнээ барагдан одмуй. Ирээдүй хойд нас үес нүгүүдэд
хэмжээлшгүй зовлон эс амсах хэрэгтэй мөний тул юунд тулсан ч чухаг
дээдийг хэзээ ч үл орхино хэмээн сэтгэж, сэтгэл итгэмжлэхүй бат тангараг
үйлдэх хэрэгтэй. Ядахдаа шоолох буюу инээд алдах төдийхний тухайд ч
чухаг дээдийг эс орхих мөн буй. Ер нь бид нар үргэлж ном, ертөнцийн дам
яриаг алинаа өгүүлсэн ч мөнийг мөн хийгээд бусыг бус хэмээн тус тусад
шударга өгүүлэхээс бус чухаг дээд тэргүүтний алдрыг өгүүлж тангараг
талбиж үл болно. Хэрвээ хэрхэвч хийх хэрэгтэйн дуршлыг огоорох хэрэг
гарвал чухаг дээдийг гэрчид, талбиж түүн лүгээ таацуулан эс үйлдвээс тэр
мэтэд хамаарах гэм эрүү маш их буй. Товчилбоос, үүнээс номлосон мэт
гурван авралыг танин барьж, тэдний эрдмийг үзэхүй сүсгээр аврал одуулж,
тэдний суртаал нугуудад сайтар суралцаад, аврал одуулахын анхааран
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авлагад шамдах хэрэгтэй буй. Тийн ариун аврал одуулахуй нэгэн байваас
түүний хүчээр гадна, дотны саад тотгороор үл автагдах ба газар мөрийн
онол их төрөхүй хялбар ба түүнд шүтэж, ахуй үест ямар мэт хүсэхүй эд
эдэлбэр нүгүүд шамдал хичээлд дулдуйдалгүй аяндаа гарах хийгээд тэдэнд
шүтэж, дотоод баясгалан ялгамжтан төрөхүй бээр өдөр бүр буяны
барилдлагууд дээш арвижин одохуй бээр өөр, бусдын номын амгалангийн
үндсийг сайтар тогтоох нэгэн магадтай ирэх мөн бөлгөө. Дээр номлосон
тэдгээрийг ч аваачихад амгаланаа үйлдвээс өмнө одуулсан барилдлагын
зургаан номыг өмнөхчлөн үйлдэж, “Бодит үндэсний үест оройн лам
Чадагчийн эрхтийн тааллаас лам, ядам, бурхан, бодисадва, дагинас, номын
сахиулсан тэргүүтэн огторгуй лугаа дүүрэн дуршиж, өмнийн огторгуйд суухыг
дуршаад, авралын орнуудыг сайтар тодруулан талбисны дараа дээр
номлосон мэт тэдний лагшин, зарлиг, тааллын эрдмийг дурдсанчлангийн
агаараас би хийгээд их хамаг амьтан ер орчлон хийгээд ялангуяа гурван муу
заяаны зовлонгоос эдүгээ ямагтад авран соёрх" хэмээн сэтгэхийн үүднээс
“Ламд авралыг одуулмуй" хэмээхийн үест лам Чадагчийн эрхт бээр голлон
зохиосон гурван дамжлагын лам нугууд лагшны талаас таван зүйл рашааны
гэрлийн цацраг сэлт үргэлж гараад; өөр, бусад амьтан бүхний бие сэтгэлд
оршсон бээр харшлах шалтгаан хилэнц, түйтгэр нийт хийгээд нэн ялангуяа
ламын лагшинд зориулга, зарлиг таслах, тааллыг хямраах тэргүүтэн
товчилбоос ламд шүтсэн хилэнц түйтгэр бүхнийг арилган, бие гэгээн тод
гэрлийн мөн чанартан болж, насан, буян тэргүүтэн эш, онолын эрдмүүд
арвижин, дэлгэрэхийн үүднээс ламын адистид бүхэн өөрийн сэтгэлд оршиж,
өөр хийгээд бусад амьтан бүхэн ламын авралын доор сайтар оруулах
тэргүүтнийг үйлд! Тэндээс бурхан хийгээд ном ба бурсан хувраг, ядам,
номын тэтгэгч, сахиулсан тэргүүтэнд ч судлан, оршуулах, багтаах гурван
үүднээс рашаан буун ариутгахыг шамдан үйлд! Түүний дараа авралын
орнуудыг Чадагчийн эрхтийн таалалд хураах тэргүүтэн болой.
(2Ь2а2Ь) Хоёрдугаарт, Сайн амгалан бүхний үндэс үйлийн үрд
сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг төрүүлэхэд хоёр.
(2Ь2а2Ь) Үйлийн үрийг санах хэрэгтэй учир шалтгаан
(2Ь2а2Ь) Үйлийн үрийг бодитой санах ёс
(2Ь2а2Ь) Анхдугаарт, Үйлийн үрийг санах хэрэгтэй учир шалтгаан
нь
Үлгэр,

§ 246. Нэгэн хүүхэдгүй гэрийн эзэн Бурхан багш сэлтэд үдийн
зоог барьж, хүүхэдтэй болсон ба нэгэн бичин бал, ус өргөсөн
буянаар тэр гэрийн эзний хөвгүүн болон төрж, архдын хутгийг
олсон нь
Эрт нэгэн хүүхэд үгүй гэрийн эзэн хүүхэдтэй болохын хэрэгт бурхан,
шарвааг сэлтийг үдийн зоогт урьжээ. Бурхан нөхөд сэлт бээр сүүлд нь
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эрдмийн зориулга тэргүүтэн нийт лүгээ тохируулсны дээр хөвгүүн гаргах
тааллын ерөөлийг ч дашрамд зохион ажрав. Тэр цагт нэгэн цөөрөм буйн
захад нэгэн бич байсан бээр бурхан нөхөд сэлт хэтэрхий гайхамшигт явдал
мөрөөр өөд болон залрахыг харсан бээр сэтгэл нь маш их баясаад, өөрийн
эд эдэлбэрийн шалтгаан нэгэн сайн бал буйг бурхны мутрын зоогийн аяганд
өргөвэй. Бурхан бээр болгоон эс үйлдэж, хэсэг зуур эс соёрхов. Бич бээр:
"Тэр мэт эс соёрхох нь юу бэ?” хэмээн сэтгэж, мутрын зоогийн бадрыг аваад,
балыг нягт ажигласан бээр балын амт өчүүхэн төдий байсан бээр үүний
уршиг хэмээн сэтгээд, тэднийг арилгаж өргөсөн бээр жич бурхан бээр эс
соёрхов. Нэгэн билигт бичин бээр сайтар санасан бээр: “Үд дунд хэвийсэн
мөний тул зоолох усыг өргөх хэрэгтэй” хэмээн сэтгэж, модны навчаар
зооглох ус аваад, ус өргөсөн бээр бурхан бээр бодитой болгоож, баясахуйн
ёсоор эдлэн зохиосон бээр тэр бич их баясаж, цөөрмийн хөвөөнд нэгэн их
галбарваасан мод буйн дээр авираад, баясахуй дүр байдалтай олон бүжиг
үйлдсэн бээр модны оройгоос тэр цөөрмийн дотор унаад, цөөрөм их гүнзгий
тул дээш гарч эс чадан үхжүхүй.
Бурхан бээр бал өргөсний буяны үндэс нүгүүдийг туулсан бодид
ерөөхийн дашрамд тэр үхсэн бич ямагтыг өмнийн хөвгүүн үгүй гэрийн эзэн
ямагтын хөвгүүн болон төрөх таалал ерөөл зохиосон бээр тэр бич хойд
насандаа гэрийн эзэн тэр ямагтын хөвгүүн болон төржүхүй. Төрсөн даруйд
нь гэрийн доторх хоосон сав бүхэн сайхан шимт сайн бал ямагтаар огоот
дүүрвэй. Түүнээс эхлээд тэр хөвгүүн ямагт гэрт алин орогнохуйн турш өдөр
бүр ч сав бүхний бал эс барагдах болжухуй. Тэр хөвгүүн жич насны хэмжээ
нь гүйцэж, гэлэн болохын цагт ч мутарт буй бадар аяга ч балаар огоот
дүүрсэн бээр алдрыг нь ч Баранзийжүнай (зргапд |1зП 'Ьуипд дпаз) гэлэн
хэмээн нэрийдэв. Бурхнаас ном сонсоод, утгыг нь бясалгасан бээр эцэст нь
орчлон бүхнийг тэвчсэн архдын үрийг илтэд зохиосон буй. Тэр ч хөвгүүн үгүй
гэрийн эзэн бурхан нөхөд сэлтэд үдийн зоог өргөх ахуй үест Хөвгүүн ирэн,
эцэст нь ч бурхны хүчээр ялгамжтай үрийг олох болно хэмээн сэтгэж,
шалтгаан буяныг үйлдсэнээр үр амгалан гарахын ёс үйлийн шалтгаан үр
бүдүүн төдийг санасанаа шүтэж, ахуй үест хүссэн хөвгүүн тэргүүтэн гаран,
бич бээр ч түүн лүгээ хувь адил үйлийн үрийг санаснаа шүтэж, бал өргөсөн
бээр түүний хүчээр ахуй үест адгуусанд төрсөн муу үйл нь арилж, тэгээд
насан егүүдээд дээр номлосон гэрийн эзний хөвгүүн болон төрж, гэлэн
болсны эцэст илтэд бодь болсон тэр мэт мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Төрлийн үес -ээс:
“Аливаа буян, нүгэл нүгүүдийг дадгаж үйлдсэнээр
Ариун, ариун бустай холилдох ямагт болно.
Тэр мэт ариутгахыг тусгайлан эс бясалгасан ч
Түүнчлэн бусад нас үест зүүд мэт үйлдмүй
хэмээн зарлигласан мэт цаг насад үйл шалтгаан үр ямагтыг бясалгах
хэрэгтэй. Үйлийн үрийг санахуй энэ байваас хэсэг зуур^ үүсгэл, төгсгөл
тэргүүтний анхааран авлага үгүй ч муу заяаны төрөх үүдийг хааж, амгалан
заяа ямагтад төрөн, тэр шүтээнд ч урьдын авьяас хиигээд үилдэх учир
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шалтгаан тохирсоноор үйл буян, нүглийн авч, огоорохыг ухаарахуй үл буцан,
номонд аяндаа орох болох ба үйлийн үр тэргүүтэн томьёоллын шүтэн
барилдлагын хувийг магадлахуй их арвидан одох буй. Түүнд хэдий чинээ
магад мэдэл төрсөнчлөн үнэмлэхүй утга хоосон чанарын үзэлд ч ялгамжтай
магад мэдэл төрж, зовлон бүхний гарах орон гурван махбодын орчлон
үүнийг ч магадтайяа эцэс болгон үйлдэхүй бээр төгс оюунтан нугууд бээр
эхэн, дунд, адаг гуравтүйлийн үрийг авч, огоорохуйн үйл буяны учралыг их
хэрэгтэйд үйлдэх мөн буй.
Жич бас,

§ 247. Нэгэн хулгана ярт гуйлгачин эхнэр Одсүрэнчэнбод
гуйлгын эдээс зоог өргөсний буянаар биеэ арилжиж тэнгэрийн
оронд төрсөн нь
Эрт Бурхан нөхөд сэлтийг нэгэн өглөгийн эзэн бээр үдийн зоогт урин
залав. Тэр цагт Одсүрэнчэнбо (об згипд сНеп ро) дияанд суусан бээр үдийн
зоогийн цагаас өчүүхэн төдий хэлбийн зохиожухуй. Түүний дараа дотоод
ариун агууллаас босоод, бурхан нөхөд сэлт үдийн зоогт морилсон газарт
үдийн зоогт өөд болон морилоход, Одсүрэнчэнбо бээр дияанд өнөд
хичээсний хүчээр тэргүүний үснэр нь хэмжээнээсээ үлэмж урт болсноор
өглөгийн эзний гадаад хаалгач Одсүрэнчэнмбо хэмээн эс мэдээд, “Энэ нь
урт үстэй мөн тул бурхны шарвааг бус” хэмээн сэтгэж, дотогш үл оруулан,
гадагш өөд болон морилох замд нэгэн хулгана ярт гуйлгачин эм бээр:
“Одсүрэнчэнбо мөн байна" хэмээн танин мэдэж, “Үдийн зоог ч хэлбийсэн
байна" хэмээн санаж, өөрийн гуйж авсан идээнээс Одсүрэнчэнбод тэгш
буяныг өргөхдөө хулгана яртан бээр гарын эрхий хуруу нь тасраад, идээ
лүгээ хамт Одсүрэнчэнбын бадар аяганы дотор унасан бээр Одсүрэнчэнбо
бээр эрхий хурууг гадагш арилгаад, гуйлгачин эмийн өгсөн тэгш буяныг
эзэмдэн зохиогоод, үдийн зоог болгон зоогложээ.
Тэр гуйлгачин эмийн сэтгэлд: “Би ядуу ба хулгана яр хүрсэн ч Бурхны
их шарвааг Одсүрэн төдийд тэгш буян өргөх шалтгаан гарлаа” хэмээн
сэтгэсэн ба “Одсүрэн бээр ч түүний өргөсөн идээг ариун бус хэмээн таалан
сэжиглэл үгүй сайтар хүрлээ" хэмээн сэтгэж, маш их баясав. Тэгээд тэр
мэтийн өглөгийн сайн тариаланд сайн сэтгэлээр чухал хэрэгтэй тэгш буяныг
өргөсөн сайн буяны хүчээр өвчин хийгээд ядуу зүдүүг амссан муу үйл нь
барагдаад, тэндээс насан егүүдсний сүүлд Дүштийн тэнгэрийн язгуурт
төрсөн буй. Тэр ч гуйлгачин өөр ямагт гуйлгачин ба нэн ялангуяа хулгана
яраар гишүүн нүгүүд нь ч тасарсан мөн ч тэгш буяныг хураахуй дээд
тариалан Одсүрэнчэнбод тэгш буян өргөсөн шалтгаан нэгэн гарсан тул
хэмжээлшгүй буян ирнэ” хэмээн сэтгэж, үйл учир шалтгаан үр төдий нэгнийг
сэтгэлдээ санасан бээр даруйд муу бие хийгээд гуйлгачнаасаа хагацаж, сайн
биетэй маш баян тэнгэрийн язгуурт төрсөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
“Энэ ертөнцийн ариун үзэл
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Эрхэм дээд хэнд байваас
Энэ хийгээд бусдад ч
Энэлгээт муу заяанд үл одмуй”
хэмээн зарлигласан мэт үргэлж буяны шалтгааныг үйлдвээс үр нь
амгалан гарах ба буян бусын шалтгаан үйлдвээс үр нь зовлон гарахын ёс
нугуудыг ч дахин дахин сэтгэлдээ санаваас Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Хэцүү зовлонг зүүдэндээ ч үл хүсэхүй ба
Хэтэрхий болсон амгаланг болилон үл мэдэхүй
Амьтан тэдгээр нь ялгамжтай бус болбоос
Алин бусдын амгаланг таягдагч эндүүрэгт болно” хэмээн зарлигласан
мэт бид цаг насад хөлдөө өргөс хатгахын төдийхөн зовлонг огтоос үл
хүсэхүй бээр хэсэг зуур их үйл боловсорсон тэсэшгүй зовлон амсах хэрэгтэй
тэр мэтийн зовлонгоос айж тэвчин үйлдэхүй ба зэргэмжээр оюуныг дасгасны
эрхээр жижиг үйлийг ч амины тухайд (золин) авч, огоорохуйд өөрийн хүчээр
орохуй нэгэн ирэх мөний тул “Үлгэрийн далай”338, “Зуун үйлт”339 тэргүүтэн
судрын аймгуудыг сайтар харж, өчүүхэн жижиг нүглийг ч тэвчихийг алин
чадан, чадахуй ба өчүүхэн жижиг буяныг ч хураахад алин чадахуй бээр
хичээх хэрэгтэй. Үйлийн энэ шалтгаан, үрийг эс санаваас билиг хэдий чинээ
их боловч бага, дунд, дээд төрөлхтний онол алин ч үл төрөхийн тул тийн
гэтлэхүйд тусыг эгээрэгч нар бээр аугаа их санах хэрэгтэй.
Жич бас,

§ 248. Бурхны хүч эрдмээр хааны хатныг хайлахад, Мэжэй
хэмээх хөвгүүн гал дотроос мэндэлсэн нь
Эрт Хааны нийслэлд Сүгжиннямбуу3403
1хаан ширээнд суун зохиохуй үед
4
тэр нутагт Равдүүсамбуу (гаЬ 1и Ьгапд ро) хэмээх нэгэн гэрийн эзэн буй.
Түүний эхнэр Дээдэнмаа (Ьс1е 1Ьап т а ) хэмээх нэгэн нь жирэмсэн болжээ.
Тэр цагт Бурхан багш нөхөд сэлт бээр тэдний гэрт ажрахуйд гэрийн эзэн
бээр үдийн сайн зоог өргөж, Бурханаас: “Миний гэргий жирэмсэн болсон тул
энэ нь хөвгүүн, охин алин төрөх болон бэлгэ тэмдэг тэргүүтэн нь сайн, муу
злин болох бол оо?” хэмээн айлтгаваас, Бурхан багш бээр: Бэлгэ төгс
тэнгэрийн цог учрал тод бөгөөд эцэст гэтлэхийн сайн үрийг ологч хөвгүүн
төрнө” хэмээн зарлиглаж, ажирсан ёсыг Нүцгэнчин
нүгүүд мэджээ. Тэр
338 Тө: тс1о 'дгапдз Ыип. "Үлгэрийн далай” нь Бурхан багшийн урьд төрлийн цадиг
түүх бөгөөд Ойрадын Зая бандида "Мэдээтэй, мэдээгүйн судар” хэмээн орчуулсан
байдаг буй.
339 Тө: 1аз Ьгдуа ра “Зуун үйлт” нь мөн л Бурхан багшийн урьд төрлиин цадиг
340 Тө: дгидз сап зпуюд ро. Сүгжаннинбо нь Эртний энэтхэгийн нэгэн хаан,
монголчууд Сүгжиннямбуу хэмээн дуудна. Бас Бимбасар хаан гэдэг.
341 Тө: дсег Ьи ра Нүцгэнчин, нүцгэрсэн тэрсүүд нь нүцгэн байхыг ичгэвтэр хэмээн
хүлээн авдаггүй тул тийн нэрлэгджээ. Хотол бядагч ч хэмээн нэрлэдэг. Түүний таалах
есөн утга нь амь, цуврал, санваар, магад өтлөх, хүлээс, үйл, хилэнц, буян, нирваан
болой.
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өглөгийн эзэн нь гадаад тэрсүүд, дотоод бурхантан хоёулын өглөгийн эзэн
мөний тул нүцгэнчин нар атаархаад, бүгд зөвшилцөж, “Бид нарын сайн
өглөгийн эзэн гэрийн эзэн үүнийг ч буяныг судлагч Гаудам нөхөд сэлт булаан
авсан тул бид нар тэнд одож, эш бошгыг нь буруутган өгүүлээд, гэрийн
эзнийг гагц бидний өглөгийн эзэн болгоё" хэмээж, гэрийн эзний дэргэд одож,
баясгалантай яриа тэргүүтнийг үйлдэж, "Өмнийн Бурханы тэр эш бошго сайн
бус, гэргийгээс тань хөвгүүн төрвөөс “тод” хэмээх нь галын нэр тул хувь нь
тасарсан тэр бээр гэрээ галд түлэх болно. Тиймийн тул эдүгээ умайд буй
хувь нь тасарсан түүнийг үгүй болговол сайн” хэмээжээ. Урьдын үйл хийгээд
тэр гэрийн эзэн Равдүүсамбуу маш мунхагаар хөлчүүрээд, Дээдэнмааг аглаг
газар дагуулан очоод, хэвлийг нь нухчин нэдэрч их зовж, үхжээ. Тэгээд
цогцсыг нь Сэрүүн цэцэрлэгт үхээрийн орон (биг кбгоб ЬзН ЬаЧ 1зЬа1)-д
аваачжээ. Тэр цагт нүцгэнчин нар бээр их баясаж, “Буяныг судлагч
Гаудамагийн бошго их үнэн бус аа. Эх үгүй бол хөвгүүн хаанаас ирэх,
хөвгүүн үгүй болбоос тэнгэрийн цогоор ямар мэт явах!" хэмээлдэж, дооглон
үйлдсэнчлэн Сэрүүн цэцэрлэгт үхээрийн оронд ирцгээв. Тус болон үйлдэхийг
таалж, Бурхан багш нөхөд сэлт хийгээд Сүгжиннямбуу сэлт ч өөд болон
морилов. Жич бас маш олон төрөлхтөн үзмэр үзэхийн тухайтайд хуран
чуулав. Тэгээд үхсэн эхнэрийн хүүрийг түлсэн бээр бусад нь түлэгдэж,
хэвлий нь түлэгдэлгүй гагцаар хоцорч, бэлгэ тэмдэг төгөлдөр нэгэн хөвгүүн
хорлол үгүй гарвай. Бурхан багш бээр залуу оточ Цожэдшоннү 342 -д:
“Тэтгэхийн тулд хөвгүүнийг автугай!" хэмээн зарлиглаж, Цоожид ч хөвгүүнийг
авсан бээр нүцгэнчин нүгүүд гэрийн эзэн тэргүүтнээс ичиж, нүүрээ
буруулаад, сэтгэл нь хямарч, яаран зугтахуй байдлаар одож, гэрийн эзэн ч
сонин гайхамшигтай болжухуй. Тэгээд Бурхан бээр Сүгжинянмбуу хаанд
“Хөвгүүнийг автугай!” хэмээн зарлиглаж, хаан ч хөвгүүнийг авч, орд харшдаа
дагуулан очиж, өсгөн бойжуулав. Тэр хөвгүүний нэр Мэжэйсалбаа (т е зкуез
дза! Ьа) хэмээн алдаршив. Тэгээд тэр хөвгүүний эхийн нь төрлийн нэгэн
нагац нь хол газар явж буцан ирээд, өмнийн Дээдэнмаагийн түүх цадигийг
ухаарсан бээр гэрийн эзэн Равдүсамбууд өгүүлрүүн: “Чи миний төрөл
Дээдэнмааг алсан. Бэлгэ тэмдэг төгс хөвгүүнийг ч хаанд өргөсөн тул тэр
хөвгүүнийг авч гэртээ байлгавал сайн. Эс тэгвээс өөр, зуураа тэмцэлдэх
болно!” хэмээв. Гэрийн эзэн ч таалаад, хааны дэргэд очиж, хөвгүүнээ аваад
гэртээ ирэв. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа гэрийн эзэн Равдүүсамбуу нас
нөгчиж, Мэжэйсалбаа гэрийн эзэн болж, бошго үзүүлсэнчлэн тэнгэрийн цог
учрал хотол чуулганд цаг насад эдлэн үйлдэв.
Нэгэн удаа Мэжэй угаал үйлдэж, угаалын бөс, хувцсаа хатаасныг
салхи аван одоод, Сүгжиннямбуу хааны орд харшийн дээр аваачин хаяжээ.
Буман лан алтны үнэтэй тэнгэрийн хувцас хэмээн мэдэж, өмнө нь Бурхан
бээр “Мэжэйг хааны цогийг эдлэнэ” хэмээн бошго үзүүлсэн тул Мэжэйд өгвөл
сайн хэмээн сэтгэж, Мэжэйд өгсөн бээр Мэжэй бээр өмнө салхи аван одсон
өөрийн угаалын бөс мөн хэмээн мэдэж, тэр ёсыг хаанд айлтгасан бээр хаан

342 Тө: ЧзЬо Ьуес! дгИоп пи. Цожэдшоннү нь Тэжээгч залуу хэмээсэн үг бөгөөд
монголчууд Цоожэдшонүү хэмээн дуудмуй.
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ч их гайхамшигтай болж, Мэжэй нь тэнгэрийн цогийг эдлэдэг тул би тэр
гэрийг үзьө хэмээн сэтгэж, Мэжэйд өгүүлжээ. Тэр ч "Өөд болон соёрх!”
хэмээв. Хаан дараа нь Мэжэйгийн гэрт ажирсан бээр эхний хаалганд
хүрэхэд, тэнгэрийн охин мэт үзэсгэлэнтэй нэгэн болохыг харж, "Энэ нь
Мэжэйгийн эхнэр байх аа” хэмээн сэтгэж, Мэжэйгээс асуухад, “Эхнэр минь
биш миний албат эм" хэмээв. Хаанд ч онц гайхамшиг төрж, тэгээд
хоёрдугаар хаалганд очиход, түүнээс ч үзэсгэлэнтэй нэгнийг харж, тэндээс
дотогш ороход Мэжэйгийн гэрийн дээд нуруунд буй их эрдэнийн загасны
дүрс байсан нь доод маш тунгалаг их эрдэнийн газарт загасны хөрөг дүр нь
ургажээ. Хаан бээр: “Энэ нь Бодитой ус мөн үү?” хэмээн сэтгэж, хувцсаа
тайлахад, Мэжэй бээр: “Энэ нь ус бус аа. Дээд загасны хөрөг дүр доод их
эрдэнийн газар дэлхийд ургасан мөн буй” хэмээв. Хаан өчүүхэн ичингүйрч,
догогш одсон бээр Мэжэйгийн эхнэр хааныг хараад, нулимс нь өчүүхэн
төдий гоожив. Хаан Мэжэйгээс үүний учир шалтгааныг асуухад, Мэжэй бээр:
'Энэ нь хааны навс дээлний утааны үнэрээс болбой” хэмээв. хаан бээр:
Тийм болбоос та нар гал түлдэггүй юм уу?” хэмээн асуухад, Мэжэй бээр:
"Бид нар ямар мэт хүсэхүй тэнгэрийн цогт өөрөө орох тул гал түлэх
тэргүүнийг үл үйлдмүй” хэмээв. Тэгээд хаан бээр ч Мэжэй лүгээ хамт долоо
хоногийн турш тэнгэрийн цог учралыг эдлэн үйлдэв. Тэр цагт хаан
Мажэйдаа343 бээр эцэг хааныгаа Мэжэйгийн гэрээс дуудахаар очив. Хаан
бээр: “Эдүгээ ганцхан агшин төдийхөн үл болов” хэмээв. Мэжэй бээр: “Долоо
хоног боллоо” хэмээв. хаан бээр: “Долоо хоносныг яаж мэдэх вэ?” хэмээв.
Мэжэй бээр: “Цэцэг амаа нээн мишээснээр мэдмүй” хэмээв. Түүний дараа
хаан орд харшдаа очжээ. Агь хаан Мажэйдаа бээр Мэжэйгийн тэнгэрийн
цогийг эдэлснийг үл тэсээд, Мэжэйд: “Бидэнд ч хэсэг хувийг хуваарил!”
хэмээж, хувь аваад, тэд орд харшдаа хүрэхэд дахин үгүй болов. Мэжэйгийн
гэрт очсон ёс тэр мэтээр Мажэйдаа бээр Мэжэйгийн гэрт хулгайч илгээв. Тэд
хаалгаар орж үл чадан Мэжэйгийн байшингийн хашаа руу авирсныг Мэжэй
хараад, сэтгэлдээ: “Хаан нь намайг хөнөөн, тэнгэрийн цог учралыг гадагш
өгсөн ч нааш ирсэн тул үүнд шүтэж, миний амийг ч доройтуулна” хэмээн
сэтгэж, тэнгэрийн тэдгээр цог учралыг үнс мэт орхиод, Ялж төгс нөгчсөний
дэргэд одож, “Нааш ир!" хэмээн гэлэн сахил залж, мөрд суралцсан бээр
архдын үрийг илтэд олон үйлдсэн болой. Тэр нь хутагт их бат агч Янлагжүн
(уап 1ад Ъуипд) хэмээх тэр мөн болой. Бат агч тэр бээр гэрт орогнохын цагт
тэнгэрийн ЦОГИЙГ ЭДЛЭН, эцэст нь архдын хутгийг олсон болой.
Жич бас,

§ 249. Ниймэд хэмээх гэрийн эзэн Хурмастын хүчээр бурхан
нөхөд сэлтийг элбэг, дэлбэг үдийн зоогоор дайлсан нь
Эрт Нэн (дпуеп) хэмээх балгаст Ниймэд (пуез теб) хэмээх гэрийн эзэн
болох цагт тэр гэрийн эзэн бээр: “Бурхан Намсиг (гпат 921д$) нөхөд сэлтийг
343 Тө: т а зкуез Рдга. Мажэйда буюу Төрөө эдүйгээс дайсан нь Төгс үзэгч буян, Буян
үзэгч хэмээх нэртэй бөгөөд Сүгжиннямбуу хааны хөвгүүн юм. Монголчууд Мажиидаа
хэмээн дуудна.
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гурван сарын турш өргөх үдийн зоогийг хүртэн соёрх!” хэмээн айлтгахад,
бурхан бээр “Тэгье, ирье!” хэмээн зарлиглажээ. Тэр цагт хаан Нэнчиг (дпуеп
тсбод) бээр сонсож, “Би Ниймэдийн өмнө гурван сарын туршид үдийн зоог
өргөе" хэмээв. Бурхан багш бээр: “Гэрийн эзэн өмнө нь айлтгасан тул тэр
өргөх хэрэгтэй" хэмээсэн ч хаан эрх ихтэй тул өмнө нь өргөхөөр болов. Тэр
цагт гэрийн эзний сэтгэлд: “Өмнө нь хаан өргөвөл хаан эд баялаг ихтэй тул
миний өргөхөөс ч ихийг өргөнө” хэмээн сэтгэж, өчүүхэн үл баясаж, хаанд
бага зэрэг ширүүн үг өгүүлэв. Чингээд "хаан Бурхан нөхөд сэлтэд ямар мэт
тахил өргөх буй” хэмээн сэтгэж, далдуур харахаар очжээ. Хаан бээр ч
тэнгэрийн цог учралаар тахихыг хараад, гэрийн эзэн бээр: “Надад тэр төдий
баялаг үгүй тул ямар мэтээр тахия даа" хэмээн сэтгэхүйд, Хурмас хүрч ирэн,
“Би чамд тэнгэрийн цог учралыг өргөж, бурхан нөхөд сэлтийг ямар мэтээр
тахихуй нөхөр болъё” хэмээж, тэнгэрийн эд баялаг олныг өгөв. Тэгээд гэрийн
эзэн бээр бурхан нөхөд сэлтийг урин залж, өмнө хаан бээр өргөснөөс ч
үлэмж их тэнгэрийн цог учралуудаар тахин үйлдэв. Тэр цагт хаан бээр ч
гэрийн эзэн бээр ямар мэт тахихыг харахаар одсон бээр өөрийн нь тахилаас
ч үлэмж их болохыг харж, их гайхамшиг төрвэй. Тэгээд гэрийн эзэн бээр
ерөөлийг энэ мэт тавив. “Би бээр бурхан Намсигд гурван сар энэ мэт үдийн
зоог өргөснөө шүтэж, нас үес бүхнээ тэнгэрийн цог учралыг эдлэх болтугай!
Энэ мэтийн хурим хотол чуулган лугаа учирч, ёсчлон баясган үйлдэх
болтугай!” хэмээн ерөөл талбиснаар, тэр цагийн гэрийн эзэн Ниймэд нь
Мэжэй буюу бат агч Янлагжүн мөн болой. Тэр цагт хаан Нэнчиг үнэнийг
үзэхүйд уурласан галаар ширүүн үг өчүүхэн төдий өгүүлснээр таван зуун
төрөлдөө эхтэйгээ хамт галд түлэгдэн үхжүхүй. Сансрын хязгаарын цагт ч
тэр мэт үйлдвэй. Бурхан тэр мэт үдийн зоог өргөснөөр төрлийн үес бүхнээ
тэнгэрийн цог учрал хотол чуулган ямагтыг эдлэн үйлджүхүй. Гэрийн эзэн
Ниймэд бээр сайн, муу үйл тэр мэтэд үр, сайн муу үл тасрахуй тэр мэт
гарсан буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар"-аас:
“Шувууд огторгуйд нисэн одоход
Сүүдэр нь хамт одох мэт
Сайн буян, муу нүглийн үйл ч
Салахгүй түүнийг даган одмуй"
хэмээн зарлигласан мэт буян нүглийн үйл алин мөн ч үр нь ялгарахыг
хүртэл үйл хураагч тэр ямагтын хойноос одохуй ба үр нь ч бяцхан нэгэн
үйлийн үр нь үл барагдахыг дээр номлосон мэт ялгаран үйлдэх мөний тул
буян, нүглийн үйл алин бага боловч авч, огоорохын ухааныг буцаал үгүйеэ
үйлдэх хэрэгтэй.
Тэр мэт үр даруйд үзэгдэх шалтгаан үгүй ч учир шалтгаан болон
үйлдээд, буян шинээр үл хураагдахын дээр өдөр бүр ядахдаа л хошигнон
үйлдэх ямагтаар хилэнцийг олонтаа хураан үйлддэг ч хойд насандаа
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Шамбал344, Онгаашин345, Дагинасийн орон тэргүутэнд төрөхүйг эгээрэгч их
олон буй ч тэдгээр арилсан оронд төрөх нь байтугай өөрийн сэрэмжгүй муу
явдлын агаарын ёс түүгээр энгийн сайн заяа төдийхнийг ч олох шалтгаан
үгүй, муу заяа ямагтад төрөл залгамжилж, тэсэшгүй зовлон амсах хэрэгтэй
мөний тул үргэлж үйлийн үрийг өөрөө санах хэрэгтэй. Үүнээ магад мэдэл
нэгэн гарваас хоосон чанарыг онохуйд бэрх, төвөг алин ч үгүй. Хоосон чанар
ямагт нь ямар мэт нарийн ч их хөлгөн гурвуулангийн хутагт нугууд бээр
илтэд онох мөн буй.

Үйлийн үр ямар мэт бүдүүн байсан ч арван газарт орогнохуй их
бодисадва нар бээр ч илт онож үл чадах мөний тул энэ нь нэгэн бурхны илт
мэдлийн явдлын орон мөн буй. Алин мэт мөн ч “Эрдэнийн эрих (пп с^еп
рбгепд Ьа)”-ээс:
"Тэрсүүд нүглээс зовлон гармуй
Түүнчлэн муу заяа бүхэн болой.
Тэмдэгтэйеэ буянаас амгалан заяа бүхэн
Төрөл бүхэндээ амгалан ямагт болмуи’
хэмээн зарлигласан мэт жаргал, зовлон бүхний шалтгаан буян, нүгэл
ямагтаас гарах мөний тул эхэн, дунд, адаг гуравт үйлийн үрийг санан
шамдан үйлдэх болой.
Жич, бас

§ 250. Зарц эхнэр Пэрэндэнмаа бурханд цэцгийн эрихс өргөж,
залбирал талбиснаар энэ насандаа хааны эхнэр болсон нь
Эрт Сэржаа (зег зкуа )-гийн шагъяа Минчин (пгнпд сЬеп) хэмээх нэгэн
гэрийн эзэнд нэг зарц эхнэр буй. Нэгэн удаа Минчин өөрийн үүсгэлэнгийн
цэцэрлэгт албат эхнэрээ цэцгийн эрихс урлуулахаар илгээв. Тэр эхнэр
мэдэл дуртмал ба үйлнээ түргэн тул Минчингийн эхнэрээс ч цэцэг түргэн
түүж, цэцгийн эрихс хэлхэхдээ ч мэргэн тул өөрийн үйлийн ид залиар
Пэрэндэнмаа (рЬгепд 1с1ап т а ) хэмээн алдаршвай.
Тэр цагт Бурхан багш бээр Пэрэндэнмаа алинаа буй тэр цэцэрлэгт
ажирчээ. Пэрэндэнмаа сүсэглэхүй бээр Бурханд цэцгийн эрихс тэргүүтнийг
өргөж, үйлийн зовлонт албат эхнэрийн тэр язгуураас түргэн гэтлэхүй ерөөл
талбисан бээр Бурхан ч тэр мэт ерөөл зохион ажрав. Тэр цагт Госала
(коза1а)-гийн хаан Салжал ч түшмэдийн чуулган лугаа сэлт ой шугуйд гөрөөс
авлахаар явж, морио алдаж, түшмэлүүд бээр хөөж барьж эс чадан яван,
явсаар эцэст нь Пэрэндэнмаагийн буй тэр цэцэрлэгт хүрсэн бээр
Пэрэндэнмаа хаан мөн хэмээн мэдэж, бишрэхүй бээр угтвай. Хаан наранд
энэлж, ам нь хатан, бие нь маш их алжаасан бээр Пэрэндэнмааг “Ус өргө!”
хэмээсэн бээр тэр бээр ч цөөрмийн дотроос дээр, доор, дунд гурваас нь ус
Са: затЬЬа1а. Шамбал нь Замбуутивийн зургаан их газар орны нэгэн хэмээн эрхэм
зарлигуудаас гарсан.
Тө: тпдоп Ьда' зЫпд. Онгаашин нь Минтүг бурхны орон

ео 495 ея

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

авч, доод усан өчүүхэн сэрүүн тул гэгээнд нь өргөв. Бусад хоёр ус нь өчүүхэн
халуун тул хоёр бойвыг нь дараалан угаасан бээр хааны биеийн алжаал
сэлбэрч сайтар баясав. Тэгээд ч Пэрэндэнмаа бээр өөрийн нь хөлийг илбэн,
илбэсэн бээр хаан их биширч, Пэрэндэнмаа зөөлөн, зөөлнөөр удаан илбэхэд
түүний хоёр гар маш зөөлөн тул хаан түүний хүрэлцэхүйд маш их тачаан,
бишрэхүй явдал мөрөөр их баясаж, “Чи Минчингийн эхнэр мөн үү?” хэмээн
асуув. “Биш ээ. Түүний албат эхнэр” хэмээв. чингээд Минчин ч тэр цэцэрлэп
ирж, хаанд мөргөв. Хаан бээр: “Чи энэ албат эхнэрээ надад өгтүгэй!" хэмээв.
Минчин ч “Болно оо” хэмээж, өргөсөн бээр хаан орд харшдаа аваачиж, хатан
болгон таалав. Агь Пагжэйбүү ('рИадз зкуез Ьи) ч төрсөн болой.
Тэр Пэрэндэнмаа өмнө нь Минчингийн албат эхнэр болж, цаг үргэлж
олон үйлээр барилдаж, маш зовсон бээр ядран доройтсон нэгэн боловч
Бурхан үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт өөд болон морилоход цэцгийн эрихс
тэргүүтнийг өргөсөн бээр албат эхнэрийн язгуураас гэтлэхүй ерөөл талбисан
тул энэ нас ямагтаа барал үгүй даруйд тэр цэцэрлэгт хаан хатан болгон
таалж, хүслийн таван эрдмийг эдлэн, эцэстээ ч Бурхнаас номын рашааныг
олсон буй. Өөр ямагтын шүтээн доорд ба өргөгдөхүүн бода цэцгийн эрихс
төдийгөөс өөр зүйл үгүй ч үйлийн энэ шалтгаан үр их гүнзгий тул энэ
насандаа их сайн үр тэр төдий гарсан мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Ном нугууд бүгд ч нөхцлөөр бөгөөд
Ноттойяа дуршлын үндсэнд маш оршмуй.
Алин бээр ерөөлийг ямар мэт талбиваас
Ач үр нь тэр мэт ямагт болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт үйл хийгээд ерөөлийн хүчин маш их мөний тул
буян, хилэнц алин мөн ч үйл нэгнийг хураан, хойшид галав хийгээд олон
төрөл үе нөгчсөн ч жич нөхцөл лүгээ учирваас магадтай үр нь ялгаран гарах
тул хилэнцтэй үйл өчүүхэн нэгнийг ч хураах нь байтугай адаглахдаа
зүүдэндээ ч үл хураах ба ирээдүйн төрөл үес бүхэндээ амины тухайд ч үл
үйлдэхүй ерөөл талби! Буяны үйлүүдийг өдөр, шөнөд дулдуйдалгүй гурван
үүднээс зөгийд балыг хураах мэт багаас нь алин хураан чадахуй талаас түүн
лүгээ даган зохилдсон тэр ерөөлийг ч магадтай талбих хэрэгтэй.
Эдүгээ бид нар үйлийн үрийг магад олохуй хэзээ ирэх, ядахдаа амны
төдий ч үл арилгасан бээр сайн, муугийн үйл алинд ч үзэгдэл их үгүй ч даган
тус, хорлол ихийг үйлдэх болохоор “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Арван нүглээс зовлон бүхэн гармуй
Алин түүнээс хэрхэн гэтлэх вэ? хэмээн
Цаг үес бүхнээ би бээр
Чандлан энэ ямагтыг санах зохистой"
хэмээн зарлигласан мэт үйлийн үрийг сайтар санаж, авч, огоорохын
гарын авлагад хичээж үйлдэх бөлгөө.
Жич бас,
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§ 251. Салжал хаан урьдын үйлийн эрхээр түүхий лууван идэж,
нас нөгчсөн нь
Эрт хаан Салжал өөрийн хөвгүүн Пагжэйбүүгийн санааны барилдлагад
уйсаад, өөрийн нөхөр хаан Сүгжиннямбуугийн дэргэд хүрэхээр оджээ.
Замдаа нэг ч нөхөр үгүй ба дэвүүр тэргүүтнээ ч авч эс чадсан бээр
халуунаар энэлээд, Сүпжиннямбуугийн үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт хүржүхүй.
Өлсөн умдаасахуй бээр шадар ойроос нэгэн лууван олж, түүхийгээр нь идэж,
нзгэн шорвог ус уусан бээр үл шингэхүй өвчин хүрч, ямар ч арга эс олон,
үилийн эрхээр цагаас нөгчсөн 346 ёсыг Сүгжиннямбуу хаан мэдэж, яаран
мэгдэн, Бурханы дэргэд одож, учир шалтгааныг айлтгажээ. Бурхан багш
бээр: 'Нөхөр хаан чинь үйлээр үхсэн тул гаслан бүү үйлд! Үйл алин боловч
уил үйлдээч бээр өөрөө амсах хэрэгтэй” хэмээн зарлиглав. Нөхөд сэлт нь
хаан Салжал ямар үйлдсэн юм бэ?” хэмээн айлтгахад, Бурхан ийн өгүүлбэй.

Эрт тэр нэгэн гуйлгачин болон төрж, бусдын өгсөн нэгэн луувантай
болж. түүнийг усаар сайтар угаагаад, эхдээ хадгалуулж, “Угаал үйлдээд
идье" хэмээн сэтгэж, угаал хийхээр одов. Тэр цагт эхийн нь дэргэд нэгэн

шарвааг тэгш буянд өөд болон морилоод, лууванг зооглохыг дурлажээ. Эх
нь тэр лууванг ямар мэтээр зооглуулахаар өргөсөн тул луувангүй болжухуй.
Түүний дараа бярман ирж, эхээсээ: “Миний лууванг хайрлатугай!” хэмээв. Эх
нь: Хөвгүүн чиний эдлэх шалтгаантай лууванг хэтэрхий гайхамшигтай нэгэн
тахилын орон зооглохоор дурласан тул түүнд өргөлөө" хэмээв. Хөвгүүн бээр
өлсгөлөнгөөр энэлээд, “Миний лууванг идэгч тэр бээр даруйд лууван эс
шингэх өвчнөөр өвдөж, олон зовлон амсан үхэх болтугай!” хэмээн тэр
шарваагт хилэгнэхүй сэтгэлээр ширүүн үг өгүүлсэн тул түүний тийн
боловсролоор хойд насандаа их тамд төрж, олон зовлон амсан, дараа нь
юүлэхүй мянган төрөлдөө лууван эс шингэх өвчнөөр үхсэн буй. Тэр цагийн
тэр бярманы хөвгүүн нь хаан хөвгүүн Салжал мөн” хэмээн зарлиглаж,
тэдгээр нөхөд сэлт ч үйлийн үрд сэтгэл их итгэмжлэх болжухуй. Тэр Салжал
хаан бээр Бурхан нөхөд сэлтэд өргөл, хүндлэлийг олонтаа үйлдсэн ба
Вурхнаас ном аугаа их сонссоны хүчээр их эрдэнийн хүү санг эрхшээгч их
хүрдэн эргүүлэгч хаан болон төрсөн ч сүүлчийн хатуу үйлээр тэр мэт болсон
буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-ас:
“Золгүй амьтан тэдний үйл нүгүүд нь
Зуун галавт ч үл бүрэлгэгдьюү.
Чуулан цагтаа буухын цагт
Чухам үр нь боловсрох болно"
хэмээн зарлигласан мэт үйл эс үйлдвээс үл харгалдах ба үйл үйлдсэн
бээр үл бүрэлгэгдэх тул эдүгээ бид нар буяны онц гайхамшигтай үйл хураах
боломжтой энэ мэт чөлөө учралын сайн шүтээнийг сайтар олсон буй. Алин
тэргүүтэн ялгамжтай орон лам тэргүүтэн олон буй. Алин бээр хураан
Үйлдэхүй бодис нь ус, шороо, чулуу тэргүүтэн бээр ч хураан үйлдэх мөний
146 х
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тул хэмжээлшгүй их ээ. Цаг ч унтахаас бусад тэргүүтэн буй. Алин хураасны
сэтгэлд зохистой үр хэзээ ч үл тасрах ч мунхагийн зузаан авьяасаар хиртэж,
буяныг шинээр үл хураахын дээр өдөр бүр адаглаад нүдээр харахаас цааш
хилэнцийн олон нэрийн зүйлийг цагийн агшин бүрт хураан үйлддэг мөний
тул бүгдээр сэтгэлдээ тов тодорхой амгаланг хүссэн ч тэр ахуй ёсоор зовлон
ямагт үйл энэ хийгээд хойд хоёуланд амгалан хаанаас ирэх билээ.
Шивалха бээр:
“Ганцхан агшинд үйлдсэн хилэнцээр ч
Галавт амалгүй орон хэрэгтэй болноон
Төрвөл үгүй орчлонд хураасан хилэнцээр
Төвшин сайн заяанд эс одохыг хэлэх юун!”
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, эдүгээ өөрөө буянд
зүрхнээсээ шамдах хэрэгтэй.
Жич бас,

§ 252. Үйлийн шалтгаанаар Пагжэйбүү, Маалаанод хоёр шагьяа
нартай сөргөлдөн бие, биеэ хорлосон нь
Эрт Салжал хаан хийгээд хатан Пэрэндэнмаа хоёр хурснаас
Пагжэйбүү төрөв. Түүнтэй цаг чацуу өмнө чуулганаас гарагч347-д ч нэгэн
хөвгүүн төрөв. Тэрээр умайд оршихуй цагт умайд нь зовлонгийн хорлол их
гарсан тул нэрийг нь Маалаанод (т а 1а дпос! ра с1эе) хэмээн нэрийдэв.
Пагжэйбүү түүнтэй нас чацуу тул инагш чинагш дотно нөхөд болцгоов. Нэгэн
удаа Пагжэйбүү бээр шагъяа нугуудын үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт хүрвэй. Тэнд
шагьяа нар бээр өчүүхэн төдий тэмцэлдсэн бээр Пагжэйбүү бээр тэдэнд
өсөрхөөд, “Би хаан төрийг хэзээ авахдаа түргэнээ шагъяа нартаа
тэмцэлдсү!" хэмээв. Түүнээс эхлэн хаан төрийг авахыг хүссэн бээр эцэг хаан
Салжал нь өчүүхэн үл биширсэн тул тэр нөхцлөөр Салжал нөгчиж,
Пагжэйбүүг хаан төрд эрхшээлгэв.
Тэгээд Маалаанодыг ч түшмэл болгож, тэр дуртгаад, шагъяа нартай
тэмцэлдэхээр өөд явав. Бурхан бээр: “Шагъяа нарыг Пагжэйбүү алахаас
өмнө ном номловоос үрийг олно" хэмээн болгоож, Сэржаагийн шадар ойр
нэгэн хатсан модны доор оршсон бээр түүнийг Пагжэйбүү хараад, Бурхан
багшийн өлмийд мөргөөд, Бурханд: “Мөчир гишүүний сүүдэртэй
галбарваасан модны доор үл оршин, сэрүүн сүүдэр үгүй хатсан модны доор
орших тань юун болов оо?” хэмээн айлтгажээ. Бурхан бээр: “Би нь шадар
ойрын энэ модонд баясвай. Навч тэргүүтэн үгүй ч шадар ойрын энэ модон
зандангаас ч сэрүүн, шадар ойрууд нь үзэсгэлэнтэй бөгөөд сайн буй” хэмээн
зарлиглавай. Пагжэйбүү бээр: “Бурхан бээр шагъяа нарт өршөөн
нигүүлсэхүй мөний тул шагъяа нарыг эс алах болмуй” хэмээн сэтгэж, хорлол
үгүй буцан оджухуй. Завсар зуурт Бурхан бээр шагъяа нарт ном номлон,
олонх шагъяа нар үнэнийг олжухуй. Дараа нь Маалаанодчэ бээр
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Пагткэйбүүд: “Эдүгээ гараг, одон, өдрийн тоо тэргүүтэн ч сайн тул өмний
тангараг мэт шагъяа нугуудтай тэмцэлдэхүй цагтаан буувай” хэмээв.
Тийм боловч болно оо” хэмээж, байлдаанд бэлтгэн хүрсэн бээр шагъяа нар:
Бид Бурханаас ном сонссоноор хэнд ч хорлол үл үйлдэхийг цааз зарчим
болгон бүгдээр ёсчлон авав. Тийм боловч Маалаанодчэ бээр Пагжэйбүү
нөхөд сэлтэд дайсны зэвсэг тэргүүтнээ агсаж, бид нар амиа сахихын тухайд
тэмцэлдэхүй байдал нэгнийг үйлдье” хэмээж, бүгдээр тэр мэт үйлдсэн бээр
Пагжэйбүү нөхөд сэлт айн буцвай. Жич Шагъяа нар бүгдээр хаалгаа түгжиж,
эс онгойлгосон тул Мааланодчэ бээр дуртгаж, Пагжэйбүү тэргүүтэн бээр
шагьяа нарт: "Би нь та нарт хорлол өчүүхэнч үл хиймүй. Бяцхан хэрэг буй
тул хаалгаа нээтүгэй!" хэмээв. Шагъяа нар ч мунхаг тул үүдээ нээсэн бээр
Пагжэйбүү дотор орж, долоон түмэн долоон мянган нэг шагъяа нарыг нэгэн
цагг алсан бээр Бурханы нөхөд сэлт архдууд ч аугаа их эмгэнэн зохиожухуй.
Тэр цагт Монголжийбүү бээр бурханд: “Би рид хувилгаан үйлдэж, шагъяа
нарын эргэн тойрны төмөр хүрээг тойрон сахих буюу эсбөгөөс
Пагжэйбүүгийн нөхөд сэлт төмөр хүрээний гадна огоорон үйлдсүгэй!”
хэмээвэй. Бурхан бээр: “Чи бээр тэр мэт үйлдсэн ч шагъяа нар үйлийн
эрхээр амиа хамгаалж эс чадах тул хэрэггүй" хэмээн зарлиглаж, соёрхол үл
хаирлав. Тэгээд нөхөд сэлт бээр шагъяа нар ямар үйлтэй тул тэр мэт болсон
есыг айлтгахад, “Эрт Пагжэйбүү хийгээд Маалаанодчэ хоёр нэг их загас
болон төрөл авах цагт шагъяа нар бээр их загасыг усны дотроос гарган алж,
модонд дүүжлээд, махыг нь барагдан, барагдтал авч, голын дотор буцаан
тавихын үүднээс өдөр бүр их зовлон амсуулсан буй. Жич шагъяа нар бээр
хулгайч болон төрөл авах цагт Пагжэйбүү ба Маалаанодчэ хоёр гэрийн эзэн
болон төрөл авсан үед тэр хоёрыг ямарч гэмгүй байхад нь алжухуй. Түүний
үйлээр эдүгээ ч Пагжэйбүү ба Маалаанодчэ хоёр бээр шагъяа нугуудыг
гэмгүй байтал нь алсан буй" хэмээн зарлигласан бээр олон нөхөд сэлт бээр
үнэнийг олохуй болжухуй. Өөрт өмнө хураасан магадтай амсахуй тэр мэт
нэгэн үйл байх болбоос бурхан нугууд бээр ч тэр мэт буцаахуй бэрх мөн
өөрийн

болой.

Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Өмнө хийсэн үйлийн үрээр үл автагдахуй
Өнгөт ертөнцийн газар орон хаана ч үгүй
Агаар тэнгэрийн зуурдын гэгээн, далай
Асар өндөр хан Сүмбэрийн завд ч үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт нүгэлт үйл алиныг ч анхнаас нь үл хураахуй
нэгэн хэрэгтэй болой. Хэрвээ өөрийн эрхгүй хураах нэгэн хэрэгтэй болсон ч
тэр даруйд өөр өөрийн ерөндөгийг дөрвөн хүчний үүднээс сайтар судлаад,
үндэс хилэнцээр үл халдварлахуй ариун тунгалаг нэгнээ цаг насад орших
хэрэгтэй. Үндэс хилэнцээр халдварлаваас газар мөрийн эрдэм төрөхийн үүд
хаагдаж, өмнө үгүй нь шинээр үл төрөх ба төрсөн нүгүүд ч бууран одмуй.
Хилэнцээр буян доройтох мөний тул үд үгүй нүгэлт их муу үйл ч цаг насад
хураагдах буй. Үндсэнд хилэнц байваас үр зовлон гарах шүтэн барилдлага
жам ёстон мөний тул зовлон ямагт болохоос бус хэзээ ч амгалангийн ахуй
үес үгүй мөний тул
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“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
"Хилэнцийг тэвчсэний тухайд зовлон үгүй
Хэрсүү мэргэдийн тухайд үл баясахуй үгүй
Буяныг хурааваас энэ бие амгалан
Билигт мэргэдийн сэтгэл амгалан болой"
хэмээн зарлигласныг сайтар санаж, хилэнцийг тэвчин, буяныг
хураахад хичээн үйлдэгтүн!
Жич, бас

§ 253. Өмнийн үйлийн барилдлагаар Чаржид хаан бээр баян
гэрийн эзэн Норсонгтүшмэл болгон хаан төрөө тэтгүүлсэн нь
Эрт Гаушамви (КаизатЫпТ) -гийн хаан Чаржид (’сбаг Ьуеб) хэмээгч
хийгээд тэр нутагт гэрийн эзэн Норсон (пог Ьгапд) хэмээгч нэгэн буй. Нэгэн
удаа тэр гэрийн эзэн бээр Чаржид хааны дэргэд очив. Хаан бээр түүний
хэлний аялгад шүтэж, “Алт тэргүүтэн их эрдэнэ их буй” хэмээн мэдэж, гэрийн
эзэнд: “Чиний гэрт буман алтан лан буй юу?” хэмээн асуув. Гэрийн эзэн бээр
ч эд таваарын эрдэнэ зүрхэн үгүй, номын эрдэнийг бусдаар үл булаахуй ба
энэ хийгээд хойд насанд тустай ариун олон домог өгүүлсэн бээр хаанд онц
гайхамшиг төрж, "Чиний мэтийн их билигт мэргэн миний түшмэл болох
зохистой" хэмээв. Гэрийн эзэн бээр: “Би тариалангийн үйлээр амьдрах нь
үзэсгэлэнтэй, түшмэлийн үйл нүгүүд үл зохистой” хэмээн өгүүлсэн бээр ч
хаан их эрх хүчтэн мөн тул түүнийг түшмэл болгожухуй.
Тэгээд дараалан ертөнцөд оюун дэлгэр мөний тул бусад түшмэлүүдийг
өөрийн оюуны сүрээр дарсан тул бусад түшмэлүүдэд атаа төрж, “Ховлоё!"
хэмээн зөвшилцөж, хааны дэргэд одож, “Хэн хаан юм бэ?” хэмээхэд, хаан
бээр: “Хаан би шүү дээ! Юун ийн сурна вэ?" хэмээв. Түшмэл нар өгүүлрүүн:
“Гэрийн эзэн хаан байна шүү! Дотор ороход, ордны доторх хүмүүс гарч явсан
байв. Гэрийн эзэн хааны титэм зүүсэн байсан тул хаан болсон юм байна”
хэмээн сэтгэсэн болой хэмээв. Тэр үед хойд замын нэг морины
худалдаачнаас хаан буман лангаар нэг сайн гүү худалдан авсан цаг байжээ.
Хаан бээр түшмэл болсон гэрийн эзэнд: “Энэ гүүний таван түмэн лан алтыг
өгч, өмнө нь таван түмэн алтыг нь өмнө нь өгсөн хэмээн гүжирлэе!” хэмээв.
Гэрийн эзэн бээр: “Ая аа! Тэнгэр (хаан хүмүүний хүндэтгэл.орч) минь
болохгүй ээ! Таван түмийг хаан соёрх! Таван түмийг нь би гэрээсээ гарган
өгье” хэмээвэй. Түүнд хаан маш их хилэгнэж, “Хилэнц үйлдэж, Хаан бээр
зарлигласан мэт үл үйлдвээс нэг яргачинд тушааж алуулна!" хэмээв. Түшмэл
бээр: “Алсан ч би бээр дээд бус (дээдийн номын бус. орч) тэр мэтийн үйлийг
үл үйлдмүй” хэмээхэд, хаан сэтгэл итгэмжилж, өмнөх мэт түшмэлийн эрхэм
(сайд. орч) болгон өргөмжлөв. Тэгээд хаан бээр хэлний аялгууд шүтэж, алт
буйг мэдсэн тул “Аялгуут” хэмээн алдаршсан тэр сайн оюут түшмэл бээр
өглөг, хандивийн байшин барьж, гуйлгачин нарт алин хүссэн өглөгийг аугаа
их үйлдвэй. Бурхан нөхөд сэлтэд ч сайн үдийн зоог өргөсөн бээр ном
сонсож, үнэнийг үзвэй. Тэнд суугч нар онц гайхамшиг төрж, Бурханаас учир
шалтгааныг асууваас,: “Эрт гэрийн эзэн Сүгжид (дгидз Ьуес1) хэмээгч нэгэн
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баян хүмүүн байв. Нэг удаа тэр нутагт арван хоёр жилийн турш зуд турхан
болсон бээр гэрийн эзэн Сүпжид нэг хандивын гэр барьж, гэрийн эзэн
Валданг санчаар тушааж, бүгдэд адил тэгш өглөг өгүүлэв. Тэр цагт таван
зуун брадэгбуда заларч, байнгын амьжиргааг таалав (байнгын амьжиргааг
таалав нь өдөр тутмын идээ зоог барив хэмээсэн утга. орч). Жич бас таван
зуун брадэгбуда өөд болон морилон ирэхэд өмнөх мэт зохиовой. Тэр цагт
гэрийн эзэн бээр өдөр бүр мянган брадэгбудааг үдийн зоогоор тахин
үйлджүхүй. Өдөр бүр брадэгбуда нарт үдийн зоог барих хэрэгтэй тул нэгэн

хүмуүнийг брадэгбуда нарыг үдийн зоогт урин залагч элч болгожухуй. Тэр
элчид нэгэн нохой буй ба тэр нохой ч өдөр үдийн зоог үйлдэх хэрэгтэй
болоход брадэгбуда нарын суух зүг рүү дуу дуурсган үйлдэнэ. Элч бээр
нохойн тэр мэт дуунд шүтэж, брадэгбуда нарыг үдийн зоогт урин залахуй
цагтаа буусныг (цаг болсныг) мэдэж, брадэгбуда нарыг урин залахаар явдаг
буй. Түүний нохой ч элч лүгээ хамт одож, жич дуун гаргадаг ажээ. Нэгэн удаа
тэр элч яаруу дааруу болж, брадэгбуда нарыг урин залахаа мартаж, үдийн
зоогийн цаг хэлбийхэд тэр нохой брадэгбуда нарын дэргэд очиж, дуу
гаргасан бээр Брадэгбуда нар ч үдийн зоогт урин залж буй тэмдэг хэмээн
таалж, ажраад, үдийн зоог таалан соёрхсон бээр тэдний хүчээр эдүгээ
Чаржид хаан гэрийн эзэн “Аялгуут”-ын хэлэнд шүтэж, алт буйг мэдсэн мөн
бөлгөө. Тэр цагийн гэрийн эзэн Сүпжид нь Бурхан мөн буй. Санч Балдан нь
гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн өглөгт болно. Тэр элч нь Чаржид хаан мөн.
Нохой нь гэрийн эзэн "Аялгуут” мөн. Тэр элч хийгээд нохой бээр Бодитой
үдийн зоог өргөөгүй ч тэр мэт үдийн зоог барихад нөхөр болон үйлдэж,

ялгамжтан тэр мэт үр гарсан бээр учир шалтгаан лугаа даган зохилдсон үр
хэзээ ч үл эндүүрэгдсэн мөн болой” хэмээн зарлиг болжухуй.

Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Ам хэлээ сахин, сэтгэлээ маш боомтлоод
Арван хар нүглийг биеэр үл үйлдэгч
Апиваа үйлийн гурван муу мөрийг маш арилгаваас
Арш348-ийн зарлигласан ариун мөрийг олох болно" хэмээн зарлигласан
мэт нүгэлтэй алин үйлийг ч анхан бүхнийг өдүүлэх учир шалтгаан болгож,
гэм эрүү нүгүүдийг дуртган үйлдээд, сайтар боомтолж; бие, хэлээр үл
гаргахуй нэгийг өөрөө үйлдэх хэрэгтэй. Тийм болбоос муу бүхнийг
өдүүлэхийн эрхээр гэм эрүү өчүүхэн төдий гарсан ч тийн боловсролын үрийг
амсах хэрэггүй ба тэр гэмийг ч судлан засах нь маш хялбар аа. Эдүгээ бид
олонхд бүхнийг өдүүлэхийн учир шалтгаан төдийгөөс Бодитой бие,
сэтгэлийн үйлийг хураах цаг чацуу мэт болохын тул судлан засах маш бэрх
ба тийн боловсролын үр маш их хүнд тул зовлонгийн хязгаар тасрах нь үгүй
ЭЭ. Энэ нь ч үйлийн үрийг үл санаснаар уршиглагдах мөн буй. Үргэлж мигуй
бээр хулганыг отон хүлээх мэт үйлийн үрд сэтгэл итгэмжпэхүй сүсгийг
бясалгагч билигт төрөлхтөн нарт бодитой бие, хэлээр гаргах нь байтугай
бүхнийг өдүүлэхийн шалтгаан төдий ч үл ирэх мөний тул эдүгээ орчлонгийн
шүтээнтэн мэт мөн ч цаг бүхэн амгалан мөний тул
М8 Тө: ёгапд згопд. Арш нь Бурхан багш Шагъяамүнигийн алдар
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“Бодичаръяа-Авадара’’-гаас:
“Үнэхээр хамаг сайн буяны ном нугуудын
Үндэс ёзоор бишрэл хэмээн Чадагч зарлигласан
Учир тиймээс үндэс ёзоор болсон
Үйлийн боловсролыг бясалгах болой”
хэмээн зарлигласан мэт бид анхны үйлчин нүгүүдэд бодь сэтгэл
хийгээд хоосон чанарын үзэл тэргүүтнийг бясалгахаас бус үйлийн шалтгаан
үрийг бясалгахыг үндэс лүгээ таацсан буяны барилдлага их тустай мөний
тул хичээнгүйлэн бясалгаж үйлдэх хэрэгтэй болой.
Жич бас,

§ 254. Гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн өглөгтийн гэрийг заасны
буянаар тэнгэрт төрсөн нэгэн бээр олон аршийг ундаагаар
хангасан нь
Эрт аглаг бөглүү хязгаар орны олон арш найман гишүүнтийн дэгжээн
арилгагч санваар 349 -аар сэтгэл булаагдаад, Бурхан багшийн сууж буй
Ялгуугч цэцэрлэг рүү ирэх цагт нэгэн эзгүй ээрэм талд халуунаар энэлсэн
бээр зүг бүхнээ ус бэдэрсэн ч эс олжухуй. Нэгэн удаа мөчир гишүүн төгс
нэгэн хөх галбарваасан модыг харж, бүгдээр баясч, гүйсээр дэргэд нь
хүрэхэд сэрүүн сүүдэр байхаас бус ус үл олдов. Тэгээд арш нар: “Энэ оронд
нэгэн тэнгэр, лус орогнох нь эргэлзээгүй” хэмээн сэтгэж, бүгд тохирон, өндөр
дуугаар “Энэ орноо тэнгэр, лус тэргүүтэн ямар мэт нэгэн оршсон ч халуунаар
энэлсэн ба бүрэнд ус өгтүгэй!” хэмээв. Тэр даруйд бие нь үл үзэгдэх нэгэн
баруун гар найман гишүүн төгс усаар дүүрсэн алтан хумх барьж, ус
тасралтгүй өгснөөр бүгдээр амгаланаа эдлэн ханаад, цааш нэгнээ одох
болохноо жич буцан, тэр модны дэргэд ирж, "Цангаагаар энэлсэн биднээ ус
өгөөч биегүй алтан гартан чи ямар мэт нэгэн бэ?" хэмээн сурав. Тэр модноо
орогногч тэр тэнгэр бээр ч: “Би өмнийн гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн
өглөгтийн оёдолчин билээ. Би бээр гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн өглөгтийн
гэрийн шадар ойр суух бөлгөө. Үргэлж гэрийн эзний гэрийг таньж үл мэдэгч
нарт би бээр баруун гараа гарган заан өгч гуйлгачин нугуудыг баясгасан
буяны хүчээр насан егүүдэж, эдүгээ дөрвөн махранзын тэнгэр болон
төржүхүй. Өмнө нь баруун гараар өглөгийн эзний гэрийг заасан бээр гар
алтан өнгөт үзэсгэлэнтэй агаад сэтгэлд зохистой энэ мэт нэгэн болсон буй”
хэмээжээ. Арш нугууд ч Бурхан хийгээд Итгэл үгүй идээн өглөгтөд
сүсэглэсээр одвой. Тэр мэт тэнгэрийн тэр хөвгүүн урьд төрөлдөө бодитой
өөрөө өглөг эс хандивласан ч гуйлгачин нарт Итгэл үгүй идээн өглөгтийн

349 Тө: дзо зЬуопд. Дэгжээн арилгагч санваар буюу сэлбэн арилгах, сэлбэн судлах нь
“Абидармын өөрийн тайлбар"-аас "Өчүүхэн буюу доорд буян нугуудын буяны
үндэсийг дэгжээн сэлбэрүүлэх ба гэм алдлыг арилган үйлдэх тул дэгжээн арилгагч"
хэмээн бацагийн үед номлосон ба "Зуун үйлт”-судраас “Гурван суртлыг дэгжээн
арилган үйлдэх тул дэгжээн арилгагч” болой.
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гэрийг заасан төдийхнөөр ч ялгамжтай энэ мэт үр гарсан мөн бөлгөө. Энэ
үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Илбэ, зэрэглээ, усны хөөс, гэлбэлгээн мэт ба
Илэрхийеэ хамаг ном уснаа туссан саран мэт
Үхэн егүүдэж чанад ертөнцөд одохуй
Үйлт амьтны сүнс төрлөө үл зорьсон ч
Үйл нүгүүдийг үйлдээгүй бол түүгээр үл болох
Үнэн цагаан, хар ямарчлангийн үр боловсрох
Үзтэл зохистойн ёсоор үүд хаалга нээгдэхүйеэ сайн бөгөөд
Үзүүлэгч ялгуусны онохуйяа бэрх нарийн явдлын орон”
хэмээн зарлигласан мэт буяны өчүүхэн нэгэн үйл хийсэн ч "Би хийгээд
миний мэтийн доорд оюунтан нугуудын хийсэн тэр төдий үйлээс тэр төдий үр
хаанаас ирэх билээ?” хэмээн сэтгэхүй мэтийн оюунд багтахуйяа бэрх
ялгамжтай энэ мэт үр гардаг мөний тул цаг үргэлж хилэнцэт үйлийг үл
үилдэн, буяны үйлд ер гурван үүд бүхэн хийгээд биеийн ч толгой, гар, хөл,
ам, нүд, харц тэргүүтний ёсчлон өдөр бүр буяны үйлийн их хүчин
хэмжээлшгүй ихээр хураагддаг буй ч олонх нь дайсныг номхотгох, янагийг
тэтгэх хилэнцтэй үйл хураахуйд нэгнээ яаран, буяны нэг зүйл үйлийг ч
хураах шалтгаан үгүй ийнхүү галзуурсан буюу эсбөгөөс сэтгэл үгүй мэт
үйлээр их гутах буй. Үйлийн үр зовлонгийн хувьд өргөс хатгахуй төдийхөн
зовлонг ч ганцхан агшинд тэсвэрлэж үл чадах мөний тул бид нар бээр
сэтгэлээр тээж, энэ мэтийн үйл үйлдэх байдал их дорой учир Хамгийг
айлдагч богд бээр:
“Алин, алины чинь үйлийн эрх бэрх хатуу тул
Аятай амгалан, амгаланг мэдсэн ч сонгох эрхгүй
Айхтар зовлон, зовлонг мэдсэн ч огоорох эрхгүй
Амьтан олонх, олонх нь үйлээр нэрмэгдмүй”
хэмээн зарлигласан мэт цаг насад хар, цагаан үйлийн үрийн тийн
боловсролыг сайтар мэдэж, авч, огоорохуйд хичээн үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 255. Итгэл үгүй идээн өглөгт гэрийн эзнийд идээ, ундааны элч
болж байсны буянаар тэнгэрт төрсөн нэгэн олон аршийг
ундаагаар хангасан нь
Эрт дээр номлосон тэдгээр арш ч яван, явсаар ээрэм гаслант талд
өлсөхүй бээр энэлэхүйд хотол чуулган болсон нэгэн галбарваасан модон
харагдахад тэнд гүйн очоод, “Энд ч тэнгэр, лус нэгэн орогнох нь эргэлзээгүй"
хэмээн сэтгэж, "Энэ оронд тэнгэр, лус, ягчис ямар мэт нэгэн оршсон ч бид
нар өлсгөлөнгөөр их энэлсэн тул амьтны үлдвэрийг тэжээх идээ өгтүгэй!”
хэмээхэд, тэнд орогногч нэгэн тэнгэрийн хөвгүүн бээр үзэсгэлэнтэй биеэ
харуулж, зуун амтат тэнгэрийн идээг ямар мэтээр хүсэн, хүссэнчлэн өгжүхүй.
Тэдгээр арш нар ч амгаланаа цэнгэн өгүүлрүүн: “Ба бүрэнд амь шагнан
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хайрлагч тэнгэрийн хөвгүүн чи ямар мэт нэгэн буй?” хэмээн сурав. Тэр
өгүүлрүүн: “Эрт гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн өглөгт бээр бурсан хуврагуудад
үдийн зоог барих цагт бурсан хуврагуудад тараг тэргүүтэн идээ, ундааг
тараагч би мөн бөлгөө. Гэрийн эзэн бээр найман, тэргэл, битүүн тэргүүтэнд
бурсан хуврагуудад найман гишүүнтийн дэгжээн арилгагч санваарын
хураахуй орлого 350-д орших цагт идээ, ундаан хотол чуулганыг өргөж, би
боол нугуудад өчүүхэн муу идээ, ундааг өргөн үйлджүхүй. Тэр цагт би бурсан
хуврагт хуваргуудад өргөсөн сайн идээ, ундааныг эдлэхийг хүсэхэд найман
гишүүнтийн дэгжээн арилгагч санваар авсан тул өргөл үйлдвээс сайн идээнд
тачаахуй дуршил хөдлөх тул намайг найман гишүүнтийн санваар авсан
хэмээн гэрийн эзэн сайн идээг өгжүхүй. Тийм боловч үргэлж үл дадсан
мөний тул үдээс хойш өлссөн тул оройн идээ идсэн бээр санваарын найман
гишүүний нэгэн доройтож, санваар эвдрэв. Тэгээд насан егүүдэж, өмнийн
санваарын долоон гишүүн үл доройтсон тул дэгжээн арилгагч санваарыг
нэгэн удаа авсан түүний үрээр хойд насандаа Гучин гурван тэнгэрийн
тэнгэрт төрөх шалтгаан болсон ба үдээс хойшийн идээг идсэн бээр
санваарын нэгэн гишүүн доройтож, эдүгээ дөрвөн махранзын тэнгэрт төрж,
энэ галбарваасан модонд орогнон буй. Тэр цагийн дэгжээн арилгагч
санваарыг эвдсэн боол тэнгэрийн хөвгүүн дэгжээн арилгапн санваар нэгнийг
эвдсэн ч бусад долоон гишүүнтийг үл бууруулан сахьсан бээр тэр мэт
тэнгэрт төрсөн мөн буй" хэмээвэй. Арш нар ч өөрсдөө алин хэрэгт тус хэрэгт
эгээрсэн дэгжээн арилгагч санваарын ач, тусыг харсан бээр сэтгэл нь
булаагдаад, Нян-Ёдод яаравчлан очив. Бусад эрдэм алин үгүй ч дэгжээн
арилгагч санваар нэгэн удаа авч, санваарын нэгэн гишүүнийг доройтуулсан
тэр ч хойд насандаа тэр мэт нэгэн үр гарсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Элдэв хилэнц нэгнийг ч үл үйлд!
Эрхэм буяныг хот чуулган болго!
Энэ биеийн сэтгэлийг огоот барь!
Эл бүхэн бүрдвэл бурхны шашин мөн!"
хэмээн зарлигласан мэт үйлийн үрд сэтгэл итгэмжпэхүй сүсэг нь
Бурхны шашны ёзоор мөний тулд үүнд магад мэдлийг өчүүхэн төдий олж,
хар цагаан үйлийн үрийг буцаан бясалгахуй нэгэн үгүй болбоос нирваан
хийгээд хамгийг айлдагчийн хутгийг олох нь байтугай өндөр язгуурын шүтээн
төдийг ч олж үл болох мөний тул бага, дунд, их гурван төрөлхтний
ологдохуун үр алиныг хүссэн ч анх үйлийн үрд авч, огоорохыг үйлдэх
хэрэгтэй.
Буяны үйлийг шинээр хураах шалтгаан үгүйн дээр нүгэлтэй үйлийг
үргэлж тасралтгүй хураан үйлдэхүй шүтээнтэн нүгүүдэд насан егүүдсэн
даруйд гурван муу заяа алин зохистойгоос гадна хаана одохуй газар үгүй ба
муу заяанд төрвөөс зовлон ямагт болохоос бус гагц амгалан ч үгүй мөний
Тө: г1и1 гИидз. Хураахуй орлого, хураан орсон нь гэмт явдлыг хураах ба сайн явдалд
орохуйн утга. Бас санваар, төр ёс, жам ёс, шагшаабад хэмээн олон янзаар
орчуулагддаг буй.
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тул эдүгээ өөрт буяны үйл алиныг хураасан ч ямар мэт хүсэн хүссэнчлэн
өөрийн эрхгүй энэ үед өөрөө, өөрийгөө хуурал үгүй үхсэн ч гэмшил үгүй
ариун гэгээн гурван үүдэнд шамдах хэрэгтэй.
“Цоморлог”351-ээс:
“Өчүүхэн буяныг үйлдсэн ч
Өөр ертөнцөд их амгаланд удирдна.
Өөрийн хэргүүд ч бүтэх болоод
Үр хотол чуулган болон боловсормуй.
Өчүүхэн хилэнцийг үйлдсэн ч
Өөр ертөнцөд их аюул ирж
Үсд их гутал доройтол болоод
Үмхлүүр давсан хор мэт болой”
хэмээн зарлигласан мэт тоологч бярманчлан өдөр бүр хар, цагаан
чулуу хадгалаад, буян шинээр хураавал нэг цагаан чулуу хаяж, жич нэг буян
бусыг хурааваас нэг хар чулуу хаяж, шөнө ямар мэтийн тоо нь олон болсныг
тоолж, цагаан олон болбоос баярыг бясалгана. Тэр ч лам чухаг дээдийн
зарлигийн ачаас болсон мөний тул мандал тэргүүтнийг өргөж, жич бас тэр
мэт буй ерөөл талбих буй. Хэрвээ хар нь олон болбоос тэр даруйд өөр
өөрийн хилэнц наманчлахуй санваарт шамдаж, дараа нь тэр мэт үл
уйлдэхүйг тангараглан, чухаг дээдэд ч тэр мэт залбирал талбих хэрэгтэй мөн
болой.
Жич бас,

§ 256. Лэгжин хэмээх гэрийн эзэн цаазлагдсан хөвгүүнийхээ
төлөө буян үйлдсэн нь
Эрт Нян-Ёдод Бурхан багш саатан морилж байх үест гэрийн эзэн
Лэгжин (1едз зЬут)-гийн хөвгүүн Зүмпрэлдов (гбги ’рЬги1 з1оЬз) хэмээгч идэр
нь маш сайн буй. Хаан Сүгжиннямбуу хатан ч түүнд дурласан бээр бусад
бээр ховлож, “Хатан лугаа хамт орогносон” хэмээсэн цуу алдаршсан тул
хааны цаазаар Лэгжингийн хөвгүүнийг алав.
Гэрийн эзэн ч өөрийн хөвгүүнийг алсан тул гаслангаар энэлэв. Хожим
нь удам залгамжлагч тэргүүтэн үгүй ба эд эдэлбэр их байсан ч зүрхэн үгүйг
харж, эд, эдэлбэр бүхнээ хөвгүүнийхээ тухайд ч муу гуйлгачин нарт аугаа их
өглөг үйлдсэн бээр бүгдээр нэрийг нь ч Лэгжин (Сайтар өглөгт хэмээсэн
үг.орч) хэмээн нэрийдвэй. Тэр цагт хаан бээр Бурхан нөхөд сэлтэд үдийн
зоог өргөв. Идээ нүгүүдийг шөнө галд чанасан бээр ойр орчимд нь их гал
түгэж, эдүгээгээс хойш гал түгээх буй хэмээн таван зуун алтан зоосоор
засаглав. Тэгээд гэрийн эзэн Лэгжин бээр эд, эдэлбэр нүгүүдээ дуусч,
өчүүхэн өглөг өгөхөөс бус бусад ихийг өргөх шалтгаангүй болсон тул жич
351 Тө: сбес! с!и ЬЦос1 раЧ 1зЬотз. “Тусгайлан өгүүлэхийн цоморлог” нь Бурхан багшийн
хэсэг, бусаг зарлигийг Архад Чойжав бээр нэгэн зүгт хураангуйлсан гучин гурван
бүлэгг шашдир
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бүгдээр гэрийн эзэн Жамбачүн (зЬут ра сЬипд) хэмээн алдаршив. Тэгээд
гэрийн эзэн Бурхантай уулзахаар одсон бээр Бурхан бээр: “Жамбачүн
хэмээн дуудан зохиосон бээр гэрийн эзэн түүнээс ичингүйрэхэд, Бурхан
бээр:
“Өчүүхэн өглөгт гэрийн эзэн ээ!
Ичингүүрэн үйлдэх үл зохистой болой.
Ариун сүсгээр гарсан өглөгийн хөлгөн
Аптан Сүмбэр уул лугаа төсөөтэй болмуй”
хэмээн зарлиг соёрхсон бээр гэрийн эзэн сэтгэл их итгэмжилж, өөрийн
гэрт одож, шөнө нь Бурхан бээр зарлигласан зарлигуудыг зулын гэрэлд
уншсан бээр түүний нөхцлөөр шөнө гал алдаж, цааз гаргасан ч үл
биелүүлсэн шалтгаанаар барьж, шоронд хийв. Тэр шөнө шоронд гэрийн
эзний дэргэд Эсруа, Хурмаст, Дөрвөн махранз тэргүүтэн ирэв. Тэр үйлт
гэрийн эзэнд их эрдэнийн зүйл олныг өгсөн ч гэрийн эзэн үл авав. Тэдгээр
тэнгэрийн гэрлээр шоронгийн дотор талд гал бадарч буй мэт их гэрэл түгвэй.
Тэр цапг Сүгжиннямбуу хаан бээр тэр мэтийг болгоосноор харахаар яаран
хүрч ирээд, гэрийн эзнийг дуудаж, “Чи шоронд гал гаргав уу?” хэмээн асуув.
Гэрийн эзэн бээр: “Би гал эс гаргав" хэмээв. Хаан бээр: “Тийм болбоос
тэдгээр гэрэл хаанаас гарав аа?" хэмээв. Тэр өгүүлрүүн: “Өнөөдөр миний
дэргэд Эсруа, Хурмаст тэргүүтэн хүрч ирсэн тул тэдний биеийн гэрэл мөн”
хэмээх ёсыг өгүүлсэн бээр хаан ч их гайхамшиг төрж, гэрийн эзнийг суллан
талбивай. Тэгээд Сүгжиннямбуу хааны дэргэд очиж суувай. Тэр цагт гэрийн
эзэн Лэгжин ч Бурханы дэргэд одож, Бурханд мөргөл үйлдэв. “Хаан өөртөө
мөргөнө" хэмээн сэтгэсэн ч гэрийн эзэн бээр хаанд үл мөргөсөн бээр ч хаан
хилэгнэж, “Гэрийн эзэнд хорлол үйлдье!” хэмээн сэтгэхүйд, тэнгэр нар үл
баясч, хаан хийгээд хатан тэргүүтний биеийг хатгах олон хорт хөх түрүү
илгээгэээд, хаан тэргүүтний биеийг хурц хошуугаараа хатгасан тул
зовлонгоор гэмтэж, Бурханд айлтгахад, Бурхан бээр: “Хаан бээр гэрийн
эзнийг гэм үгүй байтал хилэгнэсэн тул гэрийн эзэнд баясагч тэнгэрүүд тэр
мэт үйлдсэн болой” хэмээн зарлигласан бээр хаан гэмшиж, гэрийн эзнээс
хүлцэл айлтгавай. Гэрийн эзэн Лэгжин бээр ч тэр мэтийн өглөг үйлдсэнээр
хойд насандаа ялгамжтай үр ирснийг ч өгүүлэх юун билээ. Энэ насанд ч
адаглахдаа шорон дотор ч Эсруа, Хурмаст ирж, их эрдэнэ олныг өгөн, цаг
насад сахин үйлдэх мөн бөлгөө. Тэр ч үйл шалтгаан, үрийг санаснаас гарсан
мөн бөлгөө.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Алин мэт нэгэн үйл хурааваас
Ач үр тэр мэт нэгэн болюу”
хэмээн зарлигласан мэт буян, нүгэл аль нь ч үрийг үл бэдрэн гарах
мөний тул хилэнцийг үл үйлдсэн төдийгөөр үр үл ирнэ. Буяны үйлийн
өчүүхэн хувийг ч өдөр бүр их шамдлаар хураах хэрэгтэй. Эдүгээ бид нар
оюун үл дадсан мөний тул буяны зүйл алиныг ч өчүүхэн бага боловч
хураахад их төвөг бэрхшээл ирнэ. Үд үгүй их хилэнцийг хураахад төвөг
бэрхшээл алин ч үл ирнэ. Дараагаар шамдвал буяны үйлд ч түүн лүгээ
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адилаар адагтаа цувралыг үргэлж огоорохуй ба амьсгал гүйхээс наана ч
буяны үйл ямагтад одох нэгэн хэрэгтэй. Тэр мэт болбоос ухааны эрхт баялаг
ловон Чойдог бээр:

“Учир шалтгааны чуулганаас үр төрьюү
Учир иймд үрийн шинжээс төрьюү
Учир шалтгаан бусдад харгалзахгүйн тул
Үүний мөн чанар хэмээн өгүүл!”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тул цаг насад амгалан ямагтаас бус
зовлон хаанаас ирэх билээ.

Тийм боловч өмнө тэргүүлшгүйгээс эдүгээ хүртэл энэ орчлонд зовлон
амсагч тэдгээр нь өөрөө өөрийгөө хуурсан мөний тул “Судар"-аас:

“Одон, саран сэлт газарт унан
Орд балгас, уул нурууд эвдрэн
Огторгуйн махбодын байдал урвасан ч
Огт чиний зарлиг худал бус аа!”
хэмээн зарлигласан мэт ертөнцийн лам, бурхан, өршөөн нигүүлсэгч
ямагтын зарлигт худал эндүүргийн гэм үл халдсан байдаг ямагт мөний тул
судрын аймгуудад ямар мэт зарлигласан нугуудыг магадлан үйлдэж, үйлийн
үрийг санахад хичээж үйлдтүгэй.
(2Ь2а2Ь) Хоёрдугаарт, Үйлийн үрийг бодитой санах ёсонд гурав.
(2Ь2а2Ы) Нийт үйлийн үрийг санах,
(2Ь2а2Ь2) Ялгамжтайд санах,
(2Ь2а2ЬЗ) Санаж орохыг буцаахын ёс
(2Ь2а2Ы) Анхдугаарт, Нийт үйлийн үрийг санахад дөрөв.
(2Ь2а2Ыа) Үйл магадтайн ёс
(2Ь2а2ЫЬ) Үйл арвидах их
(2Ь2а2Ыс) Эс хийсэн үйл лүгээ үл учрах
(2Ь2а2Ыб) Үйлдсэн үйл үл бүрлэх
(2Ь2а2Ыа) Анхдугаарт, Үйл магадтайн ёс нь:
Үлгэрлэвээс:

§ 257. Урьдын үйлийн үрээр Ваарадуаз ах архад Найжигийг
гутаасан нь
Эрт Намсиг бурхны цагт бүх төрөлхтөнд хүндлэгддэг архад Найжиг
(дпаз ^од) хэмээх нэгэн гаржухуй. Түүний төрлийн Ваараадуаз (ЬМа га бЬ\л/а
йга) хэмээх атаатай нэгэн буй. Нэгэн удаа Равший (гаЬ ЬгЫ ) нэрт
Цэцэрлэгийн төрөлхтнүүд бээр өргөсөн бихар хийдэд өөрийн төрөл садан
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Ваараадуаз лугаа хамт орших байхад их сүсэгт төрөлхтөн нүгүүд бээр их
Найжигт нэгэн сайн хос бөс өргөжээ. Архад Найжиг бээр садныхаа
Ваараадуазд маш дотно янаг сэтгэл лүгээ төгс тул түүнд тэр сайн бөсөө
өгчээ. Тийм боловч Ваараадуаз нь өөрийн ах их эрдэмт тэр Найжигт бусад
бээр сүсэглэж, сайн бөс өргөсөнд нь тэсэшгүй атаа төрж, дүү нь “Тэр
Найжигийн алдрыг доройтуулан үл үйлдвээс миний өглөгийн эзэд булаах
болно" хэмээн сэтгэж, бихар хийдийн шадар ойр нэгэн үзэсгэлэнт эм буй
түүнээ өмнийн сайн эдээ өгөөд, “Чи бээр үүгээр сайн дээл хийж өмсөөд, олон
хүмүүс дунд одтугай! Бүгдээр энэ сайн хувцсыг хэн өгөв өө?” хэмээн
асууваас “Найжиг өгсөн” гэж хэлээрэй. “Энэ хувцсыг юуны тухайтайд өгөв
өө?" хэмээн асууваас “Эрчүүд эхнэр хүмүүнд юу хэрэгтэй болоод бэлэг
өргөдгийг мэдэхгүй юу?! хэмээн өгүүлтүгэй!” хэмээвэй. Түүнийг ёсоор
болгоход бүгдээр: “Найжиг архад мөн хэмээдэг ч үнэн хэрэгтээ гэлэнгийн
суртаал доройтуулан, шагшаабадыг цалгайруулсан байна” хэмээж, бүгдийн
бишрэл буурч, тэгш буян тэргүүтэн ч үл олдсон тул өөр оронд ажирсан ажэз.
Тэр цагийн аугаа их бодисадва архад Найжигийг ариун бус явдалт хэмээн
гүжирдэгч тэр гэлэн Ваараадуаз нь Бурхан багш мөн буй. Тэр мэтийн үд үгүй
хэцүү үйлийн эрхээр хойд насандаа их тамд төрж, олон галавын турш
хэмжээлшгүй их зовлон амсан зохиосон ба эцэст нь бурхан болсон ч
магадлалтан бээр энэ үйлийн үлдэгдлээр хотол бядагч эхнэр бээр хэвлийдээ
тэвш углаж, олон ардын чуулганы өмнө: “Гэлэн Гаудама намайг жирэмсэн
болгосон" хэмээн доромжлон үйлдсэн бөлгөө.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Төрлийн үес" -ээс:
“Буян, нүгэл алиныг үйлдсэн ч
Бодитой төрлийн тариалангийн хөрөнгө болмуй.
Тэр хийгээд түүний мөн чанараар
Тийн боловсролын үрийг эдлэх болмуй яа”
хэмээн зарлигласан мэт ер буян, нүглийн үйл алин боловч магадтайяа
үрийг амсах нэгэн бус ч эдүгээ бид нар бээр хураасан олонх нүгэлт үйл нь
магадтай үйлийн үр зовлон ямагтыг амсах хэрэгтэй ямагт үзэгддэг болохоор
амины тухайд ч хилэнцийг үл хураах тэргүүтэн хэрэгтэй. Энэ орчлонд үйл
нисванис бээр өөрийн эрхгүй нэгэн төрлийг аван, хойш бүхнээ зовлонгийн
мөн чанараас үл давах мөний тул өнөө оройноос эхлэн найман ном
нисванис хийгээд өөрийн хэрэгт сэтгэл үүсгэх тэргүүтэн лүгээ холил үгүй
ариун буяны судлал нэгнийг өдөржин, шөнөжин, эргэн тойрондоо шамдаж,
үхэх үед магадтай нэгэн амгалан оюун гарах болбоос зуур илбийн бие энэ
амьжиргаанд баяссан ч өөрийн оюун өөрт эчнээ үл болохын тул энэ муу
оюуны аяга маягийг харваас зовлонгийн шүтээн үүнээ орогносон ч хэрэг
өчүүхэн мөний тул энэ мэт насан ахар аминдаа юуны тухайд тачаах билээ.
Зүрхэн шимээр аглагтсан энэ насны адууны хялгас мэт аминд
тачааваас хойд төрөл үесийн тоолшгүй олон амь буйд юуны тул тачаан эс
үйлдэх. Тачаан эс үйлдэхийн дээр тэр мэтийн тоолшгүй олон амийг булаан
үйлдэгч үд үгүй хилэнцийг өдөр бүр тасралтгүй хураан үйлдэхүй тэр их
хөөрхийлөлтэй тул Гэтэлгэгч Мила богд бээр:
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“Сайн буян, муу нүгэлт үйлүүдэд
Шалтгаан үр нүгүүдийг эс санаваас
Саар, муу заяаны зовлонг үл тэсэхийн тулд
Сац өчүүхэн өчүүхэн үйлийн үрийг
Сайтар дурдлаар сэрэмжлэн мэдэх зохистой”
хэмээн зарлигласан мэт амины тухайд ч хилэнцтэй үйл өчүүхэн төдийг
ч өөрөө үл үйлдэх ба бусдаар ч үл үйлдүүлэн, чанад бусад хаан мэтээр
шаардан өөрийн эрхгүй хийх хэрэгтэй байсан ч элдэв аргын үүднээс буцаах
хэрэгтэй. Товчилбоос, энэ үйлийн үр нь хэзээ ч хуурмаггүй буян, нүгэл алин
мөн ч нэгэн үйл хурааж, хойд эцэст сайн, муу үр холилдолгүй магадтайяа
гаран үйлдэх мөний тул Бурхан багш мэтэд ч тэр мэт гарсны ёсыг санаж, цаг
насад дурдал мэдлийг эгээрэхийн үүднээс үйлийн үрийг магадлахыг
оюундаа төрүүлэх хэрэгтэй болой. Тэр мэт дээр номлосон тэр Намсиг бурхан
нь эдүгээ энэ сайн галавын хүмүүний насан есөн түмийн үед өөд болон
заларсан Намсиг бурхан энэ ямагт бус болов уу хэмээн сэтгэнэ.

Жич бас,

§ 258. Гэрийн эзэн Хаваан-А бээр эхнэрийнхээ ятгалгаар эх
ондоо дүү Мүгдээгээ алж, олон төрөлдөө хүнд үйл үүрсэн нь
Эрт Гарваан-А (а каг Ьа гпда) хэмээх нутагт гэрийн эзэн Хаваан-Аа
(кпа Ьа гпда) хэмээхэд өөр эхтэй залуу Мүгдээ (тид |1а) хэмээх нэгэн дүү

буй. Гэрийн эзэн тэр дүүдээ хайртай тул үргэлж сайн идээ, ундаа тэргүүтнийг
өргөн шагнадаг буй. Гэрийн эзний эхнэр Нагмуу (пад т о ) хэмээх тачаал,
урин, хилэнц ихтэй нэгэн буй. Нэгэн удаа гэрийн эзэнд өгүүлрүүн: “Чи бээр
энэ залууд идээ, хувцас тэргүүтнийг сайтар өргөсөн ч эцэст нь чиний хамаг
эд. эдэлбэрийг булаан үйлдэх тул түүнийг эдүгээ өөрөө албал сайн!” хэмээв.
Гэрийн эзэн дүүдээ янаг тул чухал бус өчүүхэн эдийн тухайтайд тэр мэтийн

хилэнц хурааж хаанаас болох вэ!” хэмээв.
Тэр муу эхнэр бээр номонд бишрэлтэй агаад залууг энэрэн нигүүлсэгч
гэрийн эзнийг зэргэмжээр элдэв аргаар мэхлэж, эцэст нь гэрийн эзэн "Залууг
алъя!” хэмээн ам гарчээ. Тэгээд гэрийн эзэн тэр залууг ойд цэцэг түүлгэхээр
хүнгүй газар дагуулж очоод, тэнд залууг чулуугаар цохин алав.
Түүний тийн боловсролын үрээр хойд насандаа тамд төрж,
хэмжээлшгүй зовлон амсаад, тэндээс насан егүүдсэн олон төрөлдөө ч
үйлийн үлдвэрээр биеэ чулуугаар цохиулан үхжүхүй. Тэр цагийн залууг
алаач гэрийн эзэн нь эдүгээ Бурхан багш мөн буй. Бурхан болсон ч тэр
үйлийн үлдэгдлээр Лхайжин бээр бурхныг нядлахыг хүсч, олон хүмүүнийг
ДҮҮгүүр чулуунд сургасны дараа тэд “Дүүгүүр чулууг хэн рүү хаях бэ?” хэмээн
асууваас, Лхайжин бээр: “Үүнийг буяныг судлаач Гаудамаг алахын тухайтайд
хаях хэрэгтэй” хэмээхэд, Лхайжингаас бусад нугууд бээр “Бид Бурхан багшид
тэр мэтийн муу үйлийг хурааж үл чадна!” хэмээж зугтан одвой. Түүний дараа
Лхайжин өөр ямагт бээр Бурхан багшийг алс хол өөд болон морилохуйд
чулуун аргасын хүрд дүүгүүр чулуугаар харвасан бээр тэр даруйд
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Чагнаадорж (рНуад па гбо г\е) бээр мутрын тэнгэрийн суман очирыг тэр
дүүгүүр чулуу руу харвасан бээр тэр сум хэсэг, хэсэг болон бутран оджухуй
Тэр чулууны нэгэн өчүүхэн хагархай хэсэг Гүвийраа (Киуега) ягчист тусч
үхвэй. Нэгэн хэсэг нь Замбал (ТзатЫ1а1а)-ын тэргүүнд тусч, шарх сорви
үлдээв. Нэг хэсэг нь Бурхан багшийн бойвын эрхий хуруунд туссан бээр
эрхий лагшин нь олон хэсэг болж, Цожид (ЧзМо Ьуеб) бээр: “Олон хөвгүүнтэй
эхнэрийн сүүгээр угаавал туслана!” хэмээсэн тул тэр мэт эхнэрийн сүүгээр
угаасан ч тус эс болов. Бурхан багш бээр тэр эхнэрт: “Чи ирээдүй цагт энэ
буяны үндсээр Ожин (’о зЬую) хэмээх бурхан болно” хэмээн эш бошго болов.
Түүний дараа Цожид бээр: “Дээд зандангаар илвэл туслана!” хэмээж, жич
бас далайгаас ирсэн нэгэн худалдаачин бээр тэр мэтийн зандан өргөсөн
бээр Бурхан багш бээр: “Тэр худалдаачныг ирээдүй цагт Занданбал (1запс1ап
с!ра1) хэмээх бурхан болно” гэж эш бошго үзүүлэв. Тэр мэт үйлдсэн ч бойв
лагшны шунх352 үргэлж эс тогтсон тул түүний дараа Одсүрэнчэнбо бээр:
"Эрхэм та миний Үзүүлэгч багш билээ
Энгийн би таны шарвааг билээ
Бодитойяа үнэн үг эдгээр бээр
Бойвын лагшны тань шунх тогттугай!” хэмээн өгүүлсэн бээр дараа нь
бойв лагшны нь шунх тогтсон буй. Тэр гэрийн эзэн бээр ч тэр мэтийн залууг
алсны үрээр амьтны ахуй үест тэдгээр зовлон гарснаар үл барам бурхан
болсон ч тэр мэт болсон бээр энэ үйлийн үр бага ч тэр мэт магадлалтай
болдог буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Ганц нисванисын үргэлжлэл үл тасарюу.
Гаран боловсрохуй үйлийн үрийн үргэлжлэлээр
Үнэхээр биетэн бүхэн үйлээр хүлэгдэх нь
Үзтэл засан чимэглэгч хаагдсанчлан буй”
хэмээн зарлигласан мэт м агадлалт нүгэлт үйлийн үр тэсэш гүй тэр мэт
зовлонг үүсгэн үйлдэхүй ба үр нь гаран дуусах хүртэл ч өөрийн үндсэнд
газар мөрийн эрдэм төрөхүйг бүхнээр завсар тасл ан үйлдэх мөний тул
м агадлалт буян бусын үйл ямар мэт нэгэн мөн ч дурдан мэдэхийг үргэлж
шүтэж, бүхний өдүүлбэрийн ш алтгаан төдийхнийг ч бүү үйлдтүгэй! Хэрвээ
сэрэмжгүй болбоос тэр мэт үйлдэхийг хүссэн сэтгэл нэгэн гарах болно. Бие,
хэлдээ нотоос үл гарахуй нэгнийг м агадтайяа ш ам дах хэрэгтэй. Магадлалтай
үйл нүгүүд нэгнийг хурааваас хойш ба бүрэн мэтийн доорд оюунтан нугууд
бээр наманчлал нэгнийг үйлдэх үүргийг үйлдсэн ч судлан арилгах нь маш
бэрх ба хэрвээ тэр муу үйлийг эс арилгаваас чанад ертөнцөд одох хэрэгтэй
нэгэн болбоос тийн боловсролын үр бодитой байтугай ш алтгаан зохилдсны
хувь төдийг ч тэсэхүйд маш бэрх мөний тул Хам гийг айлдагч богд бээр:

“Үүнээс эхлээд хилэнцийг цээрлэн үйлдтүгэй!
Өнөө шөнөөс эхлээд буянд шамдан үйлдтүгэй!”
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хэмээсэн нүгүүдийг сайтар санаж, буян нүглийн авч, огоорохыг
шамдан үйлдтүгэй!

нэгэнтээ

Жич бас,

§ 259. Урьдын үйлийн үрээс болж Бурхан багшийн бойвыг
сэндэнгийн сэлтэс хатган чилээтүүлсэн нь
Эрт Бурхан багш хулсан ойд саатан суухуй цагт нэгэн удаа газраас
сэндэн модны нэгэн үртэс гэнэт гарч ирэн Бурхан багшийн бойвын улд
шаажухуй. Бурхан багшийн бойв зэргэмжээр Эсруагийн ертөнц хүртэл дээш
өргөхүйд сэндэнгийн тэр үртэс ч түүн лүгээ адил болон хатгав. Жич бас
Бурхан багшийн бойв доош зэргэмжээр буусан бээр тэр үртэс ч доош ирж,
эцзст нь тэр хулсан цэцэрлэгт газраас өчүүхэн төдий өөдлөөд Бурхан
багшийн бойвыг хатган байв. Тэгээд Монголжийбүү бээр “Тэр үртсийг зуун
хэсэг болгон түлье!” хэмээн сэтгэж, түлсэн бээр алиныг ч түлж эс чадав. Жич
рид хувилгааны хүчийг үүсгэсэн ч алин ч эс чадсан тул Бурхан багш бээр:
Энэ нь үйлийн хүчнээс гарсан мөний тул чи ямар мэт рид хувилгаан нэгнийг
үүсгэсэн ч таслаж үл чадмуй” хэмээн зарлиглажээ. Шарваагууд бээр: “Үйл
ямар мэт нэгнээс гарсан бэ?” хэмээн айлтгахад, Бурхан багш: “Эрт Донжин
1с1оп Ьу1п) хэмээх нэгэн сартваахь олон худалдаачин лугаа сэлт далайд
эрдэнэ эрэхээр оджээ. Олон эрдэнэ олоод, жич буцан ирвэй. Тэдгээр
худалдаачдын дотор нэгэн арга баширтан байв. Тэрээр онгоцонд нүх гаргаж,
олсн эрдэнэ нуусныг тэр сартваахь харж; дахин дахин “Тийн бүү үйлд!”
хэмээн өгүүлсэн ч эс сонссон тул Донжин хилэгнэж, хурц сэрээт жадаар тэр
хүмүүнийг алжээ. Түүний үйлийн боловсролоор хойд төрөлдөө тамд төрж,
үлэхүйеэ бэрх зовлон амссаны сүүлд жич бурхан болсон ч сэндэнгийн хурц
өргөс бээр хөлийг нь цоо хатгаж, шарх сорви гаргасан мөн буй” хэмээн
зарлиглав.

Бас зарим нэгнээ “Өмнөх сартваахь Нинжчэнбо (зпу1пд це сМеп ро)
хэмээхийн цагт ахар жадаар нэгэн хар хүмүүнийг алсан тул жич бас
сэндэнгийн өөдөс хатгасан" хэмээн зарлигласан ба тийм боловч тэдгээр
худалдаачдын дотор таван зуун бодисадва байсан бээр тэдний амийг нэгэн
хар хүмүүн ахар жадаар булаахыг далайн тэнгэр мэдэж, зүүдэнд нь
сартваахь Нинжчэнбод ийн өгүүлж: “Чи бээр арга баширтныг алтугай!”
хэмээн дуртгахад, тэр сартваахь бээр ч тэдгээр бодисадва нарын амийг
сахихуй хийгээд тэр хилэнцтэнд ч их энэрэн нигүүлсэхүй төрж, түүнийг
алснаар зуун галавын чуулганыг төгсгөнө" хэмээн зарлигласан бээр тааллыг
авах ёсыг мэдэх хэрэгтэй.
Алин мэт боловч тэр сартваахь Нинжчэнбо нь Бурхан багш болно.
Магадлалт үйлийн хүчин их мөний тул сэндэнгийн өөдөс сэтгэл үгүй ч
Бурханы бойв дээш, доош болоход даган одсон мөний тул энэ үйл ч их
аймшигтай буй. Сартваахь энэрэн нигүүлсэхүй бээр тааллын үндэс огоот
Дүүрсэн тэр ямагтын хэрэг их олон мөний тул энэрэн нигүүлсэхүй бээр
бүхнээ өдүүлэгдсэн мөн ч нүглийн байдалд одож, бурхан болсон ч бойвыг
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сэндэнгийн өөдөс хатган шарх сорви болгохыг шарваагууд бодитой үзсэнээр
үл барам энэ ёсоор гарсныг ч нөхөддөө дэлгэр зарлигласан мөн буй. Энэ
үлгэр мэт бид нар ч
“Судар”-аас:
“Үйлийн боловсролоор хүлэгдсэн үрийг ологч
Үүнийг хэн өгвэй хэмээн хааш харах юм бэ!” хэмээн зарлигласан мэт
эдүгээ бид нар биедээ өчүүхэн өвчин болсон ч “Өөр өөрийн өмнийн үйлийн
үрээс болсон мөн” хэмээлгүй, “Гэнэт чанадсын нэгэн хүмүүн бусын хорлол
ямагтаас боллоо" хэмээн сэтгэх ямагт үзэгддэг ч тэдгээр нь алины ч
хорлолоос үл болсон буй.
Өөр өөрийн эртний муу үйл ямагтаас гарсан мөний тул өөр аргагүй
Дотоод ерөндгийн үүднээс өмнө хураасан тэдгээр үйлийг арилгах дээр үгүй
арга бодь мөрийн зэргийн увдис нугуудыг сайтар бясалгаваас өмнө хураасан
нугууд ч мод ёзоороороо булгаран сугарах мэт арилан, хойшид ч нотоос
хураагдан үл үйлдэх мөний тул үйлийг хялбарчлан үр лүгээ газрын хороолго
их мэт увдис нугууд буйг зовлон мэт завхруулан орхиж, "Толгойгоо газарт
хүрэлцэхүй төдийхнөөр мөргөх тэргүүтнийг хилэнц бүхнийг арилгана” хэмээн
сэтгэвч ламын лавшрулсан барилдлагагүй тул гутах болой.
Алин мэт боловч “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Өөрийн хилэнцийг дурдсаар энэлэхүй хийгээд
Үд үгүй тамын дууг сонссон бээр
Үнэхээр цочиж ариун бус халдсаныг
Үзэн амсахуй тэр цагт юун үйлднэм!”
хэмээн зарлигласан мэт маш өнө урт хийгээд тэсвэрлэхүйеэ бэрх
үйлийн үрийн зовлонг амсах ёсуудыг сайтар санаж, сэтгэл хангахуй үйлийн
шалтгаан үрийн авч, огоорохуйд цаг насад оршин үйлдэх хэрэгтэй мөн буй.
Жич бас,

§ 260. Өмнийн үйлийн үлдэгдлээр шалтаглаж, Бурхан багшид
нэгэн өдөр тэгш буян эс олдсон нь
Эрт Бурхан багш хот балгаст тэгш буянд өөд болон морилохуйд нэгэн
өдөр тэгш буян эс олдон бадар аягаа хоосон барьж өөд болон морилов.
Үдийн зоог барих цаг хэлбийсэн тул тэр өдөр идээ зооглох шалтгаан эс гарч,
чилэн ахуй мөний ёсыг тэдгээр гэлэнгүүд бээр: “Бурхан багш нь гурван
ертөнцийн лам мөн ба огторгуйн санг эрхшээсэн мөн ч эдүгээ тэгш буян үл
олдох нь ямар мэт юм болж буй" хэмээн сэтгэж, Бурхан багшаас учир
шалтгааныг айлтгаваас, Бурхан багш бээр: "Энэ нь өмнийн үйлийн үрийн
хүчнээс болсон буй. Өмнө нь бярманы хөвгүүн болохын цагт Гашэ (Казе)
оронд нэгэн шарвааг тэгш буянд өөд болон морилоод, буяны сайн идээгээр
бадар аягаа дүүргэж, ажрах цагт тэр бярман уринаар алгаараа бадар аягыг
хүчтэй цохисон бээр газарт идээ нүгүүд нь асгарсан тул тэр шарвааг бээр
тэр өдөр өөр идээ үл олж, чилэн ахуйд суужухуй. Түүний үрээр хойд
ю 512сз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг
насандаа тамд төрж, хэмжээлшгүй зовлон амсав. Тэр үйлийн үлдэгдлээр

бурхан болсон ч нэгэн өдөр тэгш буян үл олдож, бадар аяга хоосров"
зарлиглав. Нөхөд сэлт үйлийн үр нарийн ба үр нь ихийн ёсыг үзэж,
орчлонгоос эргэн буцжухуй.
эдугээ

хэмээн

Энэ үлгэр мэт бид ч “Судар”-аас:
Эргэх орчлонгийн мөрийн жуулчинд
Элдэв буян, нүглийн үйл ямагтаар
Эд, эдэлбэрийн тухайд чухал бүтээснээр
Энэ замын хүнс түүнчлэн гарт орогномуу”
хэмээн зарлигласан мэт орчлонгийн ахуй ёсны хамаг эд, эдэлбэр сайн,
муу ямар мэт нэгнийг бүтээсэн ч буян, нүгэл ямагтаас бүтэх ба бид бүгд цаг
насад сайн үр ямагтыг хүссэн ч түүний шалтгаан буяны үйлд шамдан эс
уилдэх ба муу үрийн хувийг ч үл хүссэн ч тэр ямагт төрөхүй шалтгаан
нүглииг өдөр бүр үргэлж тасралтгүй шамдан үйлдсэн бээр энэ хийгээд хойд
нас бухнээ амгалангийн ахуй ёсон хаанаас байх вэ?! Тэр бүхэн ч ер энэ мэт
увдисын аньсаар үл автагдан нэн ялангуяа үйлийн шалтгаан, үрд магад
мэдэл эс төрснөөр гэмтсэн буй.

Тэр ч Шивалха бээр:
"Хамаат үйлийн ёс сэтгэш үгүйг
Хамгийг айлдагч ямагтаар айлдсан”
хэмээн зарлигласан мэт ер нь үйлийн үр нарийнаас нарийн нугууд гагц
бурхны явдлын орон мөн ч ер үйлийн үрийг санах энэ ёсонд магад мэдэл
бүдүүн нэгнийг эс олбоос бага, дунд, их гурван төрөлхтний мөр алин ч
үндсэнд үл төрөх мөний тул

“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Эрхэм чи уснаас салсан загас хөлбөрөх мэт
Энэ насан аймшиг лугаа төгс болбоос бээр
Элдэв хилэнцэт үйлийн эрхээр тамын оронд төрөөд
Эс барагдахуй их зовлонг хэлэх юун билээ?!”
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, үйлийн үрийн авч,
огоорохуйд шамдан үйлдэх болой.
Жич бас,

§ 261. Бэдүүрээ хэмээх хаан хатадтайгаа хардан олон
шарваагийг алсан нүглээр, хойд насандаа олон өт хорхойнд
идэгдэхүй амьтанд төрөл авч зовсон нь
Эрт Бурхан багш ажрахуй замд махэ гөрөөс мэт нэг амьтны биеийн
Дээр, доор бүхнээс олон зүйл хорхой идэн хэмжээлшгүй зовлон амссан нэгэн

байв. Бурхан багш түүнээс: “Чи Бэдүүрээ (Вебига) хаан мөн үү?” хэмээн
зарлиглахад, тэр бээр ч хүмүүний хэлээр: “Би Бэдүүрээ байна" хэмээн
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өгүүлэв. Түүнд Бурхан багшийн нөхөд сэлт нь онц гайхамшиг төрж, учир
шалтгааныг айлтгав.
Бурхан багш бээр: “Эрт Бэдүүрээ хаан хэмээх өөрийн хатдын чуулган
лугаа сэлт аглаг ой шугуйд одвой. Тэгээд хаан бие нь өчүүхэн чилж, тэр ой
шугуйд сэтгэлд зохистой нэгэн газар нойрсжээ. Хатад нь зүлэгт нугаас цэцэг
түүхээр нэг, нэгээр одоцгоов. Эцэст нь тэр ой шугуйн нэгэн аглаг оронд олон
шарвааг дияанд сууж байхыг харж, бүгд сүсэг төрөн мөргөж, эргэн тойрноо
саатан сууцгаав. Тэдгээр аршийн эрхэм гол тэр бээр хатан нугуудад ном
номловой. Тэр цагт хааны нойр сэрээд, хүсэл тачаалын атгаг төрж, хатан
нугуудаа хаана одсон мөрийг олж, тэнд хүржүхүй. Тэдгээр хатан нь шарвааг
нараас ном сонсож байхыг харж, их хүчтэй омог төрж, түшмэлүүдээ: “Эдгээр
гэлэнгүүдийг алтугай!” хэмээснээр хатан нугууд бээр буцаасан ч үл сонсон,
алжээ. Түүний тийн боловсролын үрээр тоо томшгүй олон галавт тамд төрөн,
зовлон амсаж, эдүгээ ч эдгээр амьтад өдөржин, шөнөжин идэж, амгалан
байх үес үгүй. Эндээс насан егүүдэж, жич бас тамд төрж, олон зовлон амсах
хэрэгтэй буй. Тэгээд насан егүүдэж, хүмүүнд төрөөд, өмнийн тэдгээр
шарвааг нарын дотроос нэгэн бээр их энэрэн нигүүлсэхүй бээр тэвчин
таалсан тул түүний хүчээр түүнчлэн ажирсан Уддар (1Л1ага) хэмээхийн
шашинд маш оршиж, үргэлж оршихын үрийг олон үйлдэх болно” хэмээн
зарлиглав. “Тэр цагийн тэр хилэнцэт хаан Бэдүүрээ нь эдүгээ энэ мөн буй"
хэмээн зарлиглав. Тэр мэтээр тэр хаан аль ч нөхцөл шалтгаан үгүй ганц
агшнаа хураасан тэр хилэнцээр олон галавт тэр мэтийн зовлон амсан буй
болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Ая аа! Мунхагийн харанхуйгаар хүлэгдсэнээр
Айхавтар мунхаглалаар өнөд орогнон
Амьтны гэгээн түйтгэрээр халхлагдъюу
Аадрын үүлс басгасан мэт!”
хэмээн зарлигласан мэт үр амгалан, зовлон бүхэн нь сайн, муу үйлээс
гарах мөн буй. Үйлийн нь шалтгаан нисванис ямагтаар үүтгэгдэн үйлдэх
болой. Нисванис бүхний ёзоор ч тэнэг мунхаг мөний тулд ерөндгийн хүчин
юун буй бүхнийг түүний дээр овоолох хэрэгтэй мөн буй. Тэнэг мунхагийн энэ
харанхуйгаас сайтар сэрвээс амгалан жаргалангийн наран аяндаа урган
ирэх мөний тул үүнийг буцаах дээр үгүй энэ увдист магад шүтэх хэрэгтэй.
Тэр ч сонсох, санах төдийд хувь үл талбин, голлон бясалгал ямагтаар
анхааран авах хэрэгтэй.
“Буцалмай халуун ус хүрэлцвээс бээр
Булбарай нялх мариаг машид халааюу.
Халуун тамын үйлээр энэлгэх бөгөөтөл
Харин тиймийн тулд яаж амгалан орших?!"
хэмээн зарлигласныг сайтар санаж, үйлийн үрд магад мэдлийг
төрүүлэн үйлдэх болой.
Жич бас,
Ю 514 03
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§ 262. Норжин заан өмнийн үйлийн эрхээр галзуурсан ба Бурхан
багшийн авралаар тэнгэрт төрсөн нь
Эрт Лхайжин бээр Бурхан багшийг нядлахыг хүсч, Мажэйдаад: “Чи
буяныг судлаач Гаудамаг алах хэрэгтэй. Тэр ч хааны зааны хүрээнд

галзуурсан мэт заан байна уу?” хэмээн асуухад, хаан бээр: “Тэр мэт буй ч
бурхныг хэн бээр ч нядалж үл чадна” хэмээв. Лхайжин бээр: “Түүнд илт
мэдэл тэргүүтэн буй болбоос заан буй газар эс очмуй. Хэрвээ тэр мэт үгүй
болбоос түүнийг тэгш буянд ирэх үед зааныг талбиваас магад алах болно.

Түүний дараа би шинэ бурхан болж, чи шинэ хаан болон баясах болно"
хэмээв.

Хаан ч тэр мэтээр үйлдэхээр ам аваад, заанчинд тэр мэт үйлдэхийг
тушаав. Тэр заанчин бээр ч бурханд тэр мэт үйлдэж эс чадах ч хааны
цаазаас айж, хүрээнээс галзуу заан Норжин хэмээхийг илгээсэн бээр тэр

даруйд бэрээ мэт хошуугаараа олон гэр эвдсэн ч Бурхан багшид хорлолын
төдийхнийг ч эс үйлдэв. Жич бас Бурхан багш нөхөд сэлт буй зүгт төмөр
гөхөөр хөтөлсөн бээр Норжин ч тэр зүг рүү гүйв. Бурхан багшийн мутрын
тазан хумс лагшин таван арслан болон хувилсан бээр Норжин өнө хол зулан
оджухуй.
Жич Бурхан багш бээр эргэн тойрноо галын хүрээгээр хүрээлж, Бурхан
багшийн дэргэд сэрүүн болгон хувилгахад Норжин заан халуунаар энэлж,
Бурхан багшийн дэргэд ирж, хорлол алин ч үгүй баясах сэтгэлээр залраад,
галзуурахуй сэтгэл лүгээ хагацан оршсоноор олон төрөлхтөн онц гайхамшиг
төрж, тэр цагт Ананд (Апапба) ганцаараа Бурхан багшийн дэргэд орших
байвай. Бусад гэлэнгүүд Норжин заанаас айгаад, Бурхан багшийг орхиж, өөр
зүг рүү зугтан одсон ажээ. Тэгээд Лхайжин бээр ичин одвой. Хаан бээр ч
Бурханд өчүүхэн сүсэглэвэй. Чингээд заанчин бээр Норжинг хүрээ рүү
хөтөлсөн ч Бурханы дэргэд байж, явахыг үл сонссон бээр жич төмөр гөхөөр
татан одвой. Түүний дараа тэр хүрээнд Бурхан бээр ч ажрахад Норжин
Бурханы гэгээнийг харж, сэтгэл нь уйсаад, Бурханы араас дурдсаар хамраа
газар дэлдэн үхэж, дөрвөн махранзын язгуурын тэнгэрт төржүхүй. Тэр тэнгэр
ч өөрөө хаанаас төрсөн хийгээд алины хүчинд шүтэж төрснөө шинжилсэн
бээр өмнө нь Норжин заан болон төрсөн ба тэндээс насан егүүдсний сүүлд
Бурханы хүчээр тэнгэрт төрснөө мэдэж, тэр шөнө Бурханы дэргэд очоод,
тэнгэрийн цэцэг хийгээд их эрдэнэ тэргүүтний хур буулгаж, тахин үйлдсэн
бээр Бурхан ном номлосны дараа үргэлж оршихын үрийг олоод өөрийн
орондоо одвой. Тэгээд гэлэн нүгүүд бээр Норжин бээр ямар үйлийн эрхээр
галзуу заан болон төрсний сүүлд тэнгэрт төрж, үргэлж оршихын үрийг олсон
учир шалтгаан Бурханд айлгав.
Бурхан багш бээр: “Норжин нь эрт Одсүрэн бурхны үед гэлэн болж,
бурсан хуврагийн туслагч хийж, үйлийн барилдлага сэрэмжгүй ба суртаалын
орон өчүүхэн доройтсноор хойд насандаа сэрэмжгүй Норжин хэмээх согтуу
заан болон төржүхүй. Тэр заан бээр надад сэтгэл нь баяссаар үхсэн тул
эдүгээ тэнгэрт төрвэй. Өмнө нь бурсан хуврагийн туслагч хийж байх үест
цааз зарчим өчүүхэн бууруулсан ч бурсан хуврагийн ахуй ёсыг сайтар
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бүтээсэн тул эдүгээ ном номлосон бээр үрийг оллоо" хэмээн зарлигласан
бээр суртаалын орон өчүүхэн төдий доройтсон ч наманчлал тэргүүтнээр
арилган эс үйлдвээс үйлийн хүчин их тул магадтайяа муу оронд төрөх нь энэ
мэт мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Мунхагийн түнэр харанхуйн үндэс ёзоорт
Маш сагсайсан орчлонгийн галбаваасан модыг
Мэдэн, өгүүлэн, айлдан үйлдэхийг нь
Мэдэлт бүхнийг айлдагчаас өөр хэн чадах!”
Энэ үйлийн үр ч маш их нарийн тул бид мэтийн доорд оюунт нугууд
бээр ямарчлан мэдэхүй бэрх ч тэр мэт бэрхээр учир шалтгаан болгон
үйлдэж, “Хойд насандаа юу үйлдвэл ч үйлдэг!" хэмээн сэтгэж, үйлийн
шалтгаан, үрийг авч, огоорохыг буруутгаваас бусад буяны учралд шамдан,
шамдахуй ямар мэт нэгнийг үйлдсэн ч гэтлэхүй хийгээд хамгийг айлдагч
болох нь байтугай өндөр язгуурын шүтээнийг ч олох шалтгаан үгүй муу
заяанаас муу заяанд төрөх хэрэгтэй болох ба тэдгээрийн учирт ч
амгалангийн нэр ч үл дуурсагдан, өнө удаан хатуу хүчтэй зовлон ямагтаар
нэрмэгдэхийн үест ирмүй. Эдүгээ ахуй үес мэтийн чөлөө учралын сайн
шүтээнийг олж, гадаад нөхцөл буяны багш садан тэргүүтэн гадна, дотны
нөхцөл бүхнийг дутуугүй сайтар гүйцээж, гэтлэхүй хийгээд хамгийг айлдагч
тэргүүтэн алиныг бүтээсэн ч хэцүү төвөг үгүй бүтээж болох чухам энэ үест
бүтээх шалтгаан эс гарваас үнэн зүрхнээсээ тэсэшгүй гэмшил нэгэн гарах
мөний тул "Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Хичээнгүй үгүй болбоос үр үгүй
Хэцүү эвэрлэгтэн353-д хорлол олон ба
Аюулт үхлээр баригдсан тэнгэр мэт
Ая аа! Хуухай! Зовлонгоор дарагдьюу!"
хэмээн зарлигласан нугуудыг үргэлж зүрхэндээ тов тодорхой дуртган
үйлдэж, өдөр бүр дотроо ариун агуулах тэргүүтний үүднээс хилэнц арилгах
аргуудыг их үл мэдсэн ч ядахдаа ерийн наманчлалаас наашхийн үүднээс ч
өмнө хураасан муу үйл нүгүүдийг алин арилган чадах ба хойшид амины
тухайд ч хилэнц үл үйлдэх мөн болой.
Жич бас,

§ 263. Шэдбүү Сэржээ бурсан хуврагуудыг олон зүйл толгойтой
хэмээн доромжилсны үрээр олон толгойт загас болон төрж
зовсон нь
Эрт сэтгэлд зохистой нэгний мөрний хөвөөнд орогногч таван зуун
загасчин бээр загасанд тор орхидог буй. Нэгэн удаа загасны язгуурт арван
найман толгойтой биеийн хүчин маш их нэгэн матар торонд орохуйд
353 Тө: дге гед сап.Эвэрлэгтэн нь зовлон өчүүхэнд ч үл тэсвэрлэгч
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загасчин бүгдээр авахыг оролдсон ч авч эс чадав. Тэгээд олон хүмүүн
хурааж, нөхөр болгоод татсан бээр эцэст нь уснаас гадагш гарган байх үед
Бурхан багш нөхөд сэлт ч хэргийн эрхээр тэр зүгт өөд болон морилон ирээд,
тэр матраас: "Чи Шэдбүү Сэржээ (зМес! Ьи зег зкуа) мөн үү?” хэмээн

зарлиглахад, тэр бээр ч орь дуу талбин хүмүүний хэлээр “Би Сэржээ байна
аа хэмээн айлтгав. Бурхан багш бээр ч: "Чамайг энэ мэт биетэй болгогч
нүгэлт багш тань хэн бэ?” хэмээн зарлиг болоход, тэр бээр ч: “Энэ мэтийн
биеийг үүсгэн үйлдэгч нүгэлт багш минь миний тэр эх билээ” хэмээн өчив.

Нөхөд сэлт нь Бурхан багшид: “Энэ ямар үйл үйлдсэн юм бэ?” хэмээн
аилтгав.

Бурхан багш бээр: “Эрт бурхан Одсүрэнгийн үед бярман язгуурт
Шэдбүү Сэржээ хэмээх ухааны орон бүхэнд мэргэн нэгэн гаржухуй. Тэрээр
тэрсүүдийг үйлдэгч бярман язгууртан нугуудыг хир үгүй ухаанаар гэсгээгээд,
үл өгүүлэхүй номхотгогдохууны ёстон болгосон бээр Гиргийр354 хаан хотол
чуулган болсон хайр хишиг өгөөд, магтан сайшаавай. Тэгээд өөрийн нь эх
хилэнцтэн буй тэр бээр дахин дахин дуртгаж, “Одсүрэнгийн гэлэн нарыг
хөвгүүн чи ялан дартугай!” хэмээхэд, хөвгүүн нь өгүүлрүүн: “Бурхны шарвааг
нугуудтай миний эцэг бээр тэмцэлдэн ялж эс чадсан тул би юуны тухайд
тэмцэлдэн үйлдэх билээ?!” хэмээн өгүүлэхэд, эх нь өгүүлрүүн: “Чиний эцэг
чинь тэдний боол мэт нэгэн тул ухаанаар ч тэмцэлдэн үл чадмуй. Чи нь тэр
мэг бус тул тэдэнтэй тэмцэлдэн ялан дартугай! Хэрвээ тэд юу өгүүлсэн ч
арслангийн толгойт чи юу мэдэн үйлдэнэ вэ?!" хэмээн тэдгээрийг шантлан
үилд! Бусад нугуудыг ч барс тэргүүтэн муу амьтны язгуурын толгойтон чи
бээр юу мэдэн үйлдэнэ вэ?! хэмээснээр буян нь буурна” хэмээснээр, тэр
хөвгүүн ч тэр мэт үйлдэхээр ам авав. Тэгээд гэлэн нүгүүдэд ном өчүүхэн
төдий номлоод, түүний дараа ном бусыг номлохуйг завдахуйд гэлэн нар
бээр: “Гурван аймаг савыг бүү хямруултугай!" хэмээн зарлиглахад, тэр мэт
өгүүлсэн гэлэн бүхэнд арслан, барс, өтөг, баавгай, бич, махэ үхэр, муур
тэргүүтнээр тус тусыг тийм толгойтон чи бээр үл мэдмүй хэмээн өгүүлснээр
олонх гэлэн “Үд үгүй муу үйл хурааж байна” хэмээн мэдэж өөрийн орондоо
өөд болон морилов. Зарим нэгэн бээр “Эдүгээ энэ их номт мэргэн мөн тул
ариун ном нэгнийг номлож буй” хэмээн сэтгэн сууцгаав. Тэр мэтийн Шэдбүү
Сэржээ тэр бээр гэлэн нүгүүдэд элдэв муу үгийг өгүүлжүхүй. Ялгамжтай
тариаланг элдэв муу амьтны толгойтон хэмээн ялгамжтай оронд өгүүлсэн
бээр тэр муу үйлээр нас нь ч амархан барагдаад, хойд насандаа энэ мөрөн
дотор арван найман толгойтой загасны язуурт энэ мэт нэгэн матар болон
төрсөн буй. Тэгээд Бурхан багш бээр тэр матарт үйлийн үрээс эхлээд ном
номлосны дараа загасчин нугууд бээр ч хорлол алиныг ч үл үйлдэн усанд нь
амгаланаа талбивай. Бурхан багш нөхөд сэлт ч ажрав. Тэгээд тэр матар
бээр: “Би Бурхан лугаа золгон, ном сонссон тул амьтанд хорлол тэргүүтнийг
үйлдвээс үл болно" хэмээн сэтгэж, Бурхан багшид баяссаар идээ эрэхээ
тэвчин, суусаар өлсөн, ундаасахуй бээр үхэж, дөрвөн махранзын язгуурт

Са: Кпкп. Гиргийр нь Бенаресагийн домогт хаан, монголчууд Гиргийр хаан
хэмээмүй.
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тэнгэр болон төрж, гурван орныг илт болгохын үүднээс Бурхан багшийн өмнө
ирээд, тахил үйлджүхүй. Бурхан багш бээр ч түүнд ном зарлигласан бээр
үргэлж оршихын үрийг олж, өөрийн орондоо одов. Үйл магадлалтан мөний
тул Шэдбүү Сэржээ бээр хойд насанда бурсан хуврагийн толгойг ямар мэт
өгүүлсэн тоо лугаа чацуу толгойтой болжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Төрлийн үес" -ээс:
"Ая аа! Мунхагийн харанхуй хар үүл басгаснаар
Агшин ганцханаа их тод гилбэлгээн татаад
Аймшигтай хорт могойн хэлийг жилбүүлсээр
Асар цэнгэлгээний цог учралыг дэнслүүлмүй”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээгийн шүтээн бие хийгээд хамаг эд
эдэлбэр нь зүрхэн үгүйгээр үл барам цахилгаан цахих мэт ганцхан агшнаа
эвдрэх мөний тул буяны үйлийг шинээр хураах шалтгаан үгүйн дээр гурван
үүдээр олон хилэнцэт үйл хурааваас өнө удал үгүй үр зовлон бүхнийг гагц
өөрөө амсах хэрэгтэй болно. Ер нь хилэнцэт үйл алин мөн бүгд хийгээд
ялгамжтайд амсах магадлалтай үйлүүдийг хатуу хор мэт огоорох хэрэгтэй.
Бид нар сэтгэлдээ тусгайлан зорьсон гэм тэр төдий үгүй ч дээр номлосон
элдэв толгойн дүр хөрөг гарахуй муу үйл хураасан энэ мэт болох нь маш ойр
буй. Авч, огоорохыг үл мэдэгч нар байтугай бурсан хуврагийн дотор ч ойр,
зуур нэг, нэгэндээ өгүүлэхийн цагт Бодитой алдрыг үл өгүүлэн дээр
номлосон мэт муу алдар өгүүлэх нь хязгаар, гол орон бүхнээ маш олон
байдаг буй. Өөрөө бээр бодитой муу алдар зүүсэн нэг бус ч тэр муу алдрыг
өгүүлэхийн цагт тэр муу алдар лугаа даган таацсан толгойн хөрөг дүрт муу
биеийг наманчлах тэргүүтнээр арилган эс үйлдвээс хойшид магадтай тэр
толгойт муу биеийг магад авах хэрэгтэй болно оо.
Тэр мэтийн муу биеийг бид нугууд бодитой байтугай адаглахдаа
зүүдэндээ ч үл хүсэх мөний тул үргэлж өөр, зуураа нэрээ өгүүлэлцэх цагт
өөр өөрийн номын нэрийг ч магадтай өгүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ номын нэрийг
бодитой үл мэдвээс “Винай” тэргүүтнээс хөгшин, залуугийн нийтийн нэрийг
өгүүлэх шалтгаан буй нугуудыг мэдэж, гарын авц хийх хэрэгтэй. Товчилбоос,
"Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Ямар мэт чи нь идээнд баясахуй ба
Ер энэ мэт нойронд ямар мэт баясмуй.
Түргэнээ үхэх цаг болохуй хүртэл нь
Тэр ямарчлан үйлийн чуулганыг хураан үйлдмүй”
хэмээн зарлигласан мэт цагаан, хар үйлийн үр хүч нь маш ихийн ёсыг
санаж, ямар мэт насан орогнон оршихуйг хүртэл хилэнц лүгээ үл холихуй
үйлийг хураахад нэгэнтээ шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,
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§ 264. Завуунбумаа охин эхийнхээ толгойг өшиглөж алаад, энэ
насандаа тамд унасан нь
Эрт гэрийн эзэн Завуу (тс12а’ Ьо) хэмээхэд төрсөн хөвгүүн бүгд нь
ухэж, нэгэн удаа эхнэрээс нь сэтгэлд зохистой нэгэн хөвгүүн гарахад, бэлгэч
бээр: “Энэ хөвгүүнд охины нэр өгвөөс амьдрах болно” хэмээн эш бошго
үзүүлэв. Түүн лүгээ таацуулан Завуунбумаа (т б га ’ ЬоЧ Ьи т о ) хэмээн огоот
алдаршив.
Тэгээд Завуунбумаа насан идэр болж, эцэг Завуу нь нас нөгчиж, эх нь
энхрийлэн тэтгэв. Хэзээ нэгнээ Завуунбумаа бээр хүжсийн худалдаа хийж,
түүний буян их тул ашиг хонжлого өндөр болж, алтан зоос найм, арван
зургаа, гучин хоёрыг олсон нугуудаар эхийгээ тахин үйлджүхүй. Тэр цагт
бусад хүжийн худалдаачинд ашиг хонжлого их гараагүй тул тачаал, уринт
худалдаачид бээр Завуунбумаад: “Чи өөрийн эцгийн үйл алин мөнийг үл
үилдэн, доодсын үйл хүжсийн худалдааг бүү хийтүгэй!” хэмээхэд, тэрээр:
Миний эцгийн хийж байсан үйл алин буй?" хэмээн асуухад, “Чиний эцэг нь
үргэлж далайд эрдэнэ авахаар оддог байсан буй” хэмээн өгүүлэв. Тэр бээр ч
далайд явахыг дурлаж, эхдээ өгүүлбээс, эх нь түүнийг хайрлаж, “Гэм болно”
хэмээн сэтгэж, тусгайд нь эс явуулсан ч нэгэн удаа Завуунбумаа бээр
эхийнхээ толгой руу өшиглөж, нөхөд сэлттэйгээ далайд одож, онгоц нь
овдэрч бүгд усанд унажухуй. Завуунбумаа бээр банзнаас барьж, эцэст нь
уснаас гаржухуй. Тэгээд гагцаар өнө удаан тэнэн явсаар нэгэн сэтгэлд
зохистой сайн ордонд хүрэв. Тэнд тэнгэрийн найман охин тэнгэрийн нэг ч
хөвгүүн үгүй хүслийн таван эрдмийг эдлэхийг харсан бээр тэнгэрийн охид
баясахуй сэтгэлээр дотор дагуулан ороод, тахил үйлдэв. “Бид нарт гэрийн
эзэн үгүй тул энд амгалан суугаад өөр газар үл одтугай!” хэмээсэн ч үйлээр
дуртгагдаад, жич өмнө зүгт хүрсэн бээр өмнийн тэр ордноос ч үлэмж их сайн
ордон нэгнээ тэнгэрийн арван зургаан охид буйг харж тэнд хүрэв. Өмнөхчлөн
тахил өргөсөн бээр жич цааш явсан бээр өмнийн тэр ордноос ч үлэмж их
сайн ордон тэнгэрийн гучин хоёр охин буйг харж, тэнд хүрсэн бээр өмнөх
мэтээр өгүүлсэн ч тэндээс одоход нэгэн төмөр байшинг харж, тэнд хүрч
очиход, нэгэн хүмүүний толгойд төмөр хүрд эргүүлж, тархи тэргүүтэн нь
бутран одохыг харж, “Энэ юу юм бэ?” хэмээн асууваас, “Энэ нь эхийнхээ
толгойг өшиглөн цохиж, хорлосны үр мөн" хэмээв. Тэр даруйд
Завуунбумаагийн сэтгэлд: “Би бээр ч эхийгээ тэр мэт үйлдсэн үйлээр энд
хүрсэн байна” хэмээн сэтгэсэн ба огторгуйгаас: “Хүлээс суларч, үл хүлсэн
нүгүүдийг хүлтүгэй!" хэмээх дуун гарсан ба өмнөх тэр хүмүүний хүрдэн
Завуунбумаагийн дээр бууж, эргэсэн бээр тархи тэргүүтэн нь өмнөх мэт
бутарч, тэсвэрлэшгүй зовлон гарсан бээр Завуунбумаа бээр: “Энэ би бээр
энэ насандаа эхдээ хорлол үйлдсэний үр мөн ажээ. Эдүгээ ертөнцийн оронд
миний мэт эхийгээ хорлон үйлдсэн олон буй тул тэдгээр амьтан миний мэт
зовохыг ухтугай!" хэмээн өөр, бусдыг тэгшид арилжахуй сэтгэл үүсгэсэн бээр
тэр сайн сэтгэлийн хүчээр тэр муу үйл нь арилаад, тэндээс насан егүүдэж,
тэнгэрийн язгуурт төрсөн буй. Эх нь тус, хорлол хоёулын ялгамжтай орон
мөний тул үзсэн ном нь энэ нас ямагтад хорлол үйлдсэний үр энэ мэт гарсан
ба тэнгэрийн тэдгээр охид ч өмнө эхийгээ алтан зоосоор тахин үйлдсэний үр
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мөн буй. Өчүүхэн үйл тус бүр ч даруйд ялгамжтай тэр мэтийн үрийг гарган
үйлдэх мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Төрлийн үес” -ээс:
"Аюул үгүй амгаланг хэн бээр олно
Алин насыг хэн бээр эрхшээх болох
Огоот хэн бээр хотол чуулган нугуудыг
Олсны эцэст гутран доройтохыг үзмүй”
хэмээн зарлигласан мэт амгалангийн хувь нугууд ч өөр өөрийн буяны
сайн үйлээс гарах ба амгалангийн цогийг эдлэх энэ шүтээн ч өөрөө ямар мэт
хүссэн нас мэт үл оршин түргэнээ үхэх больюу.
Энэ насны хотол чуулган нугууд намрын сарын цэцэг мэт өдөр өдрөөр
гундан одох тул тэдэнд тачааж, тэсэшгүй тэдгээр муу үйлийг хураах нь ба
бүрний зүрхэн хагарах лугаа адил учраас хэсэг зуур бусад буяны барилдлага
нугуудыг талбиж, өмнө төрвөл үгүйгээс энэ насан хүртэл хураасан гурван
үүдний хилэнц ямар мэт буй нугуудыг “Доржсэмбаагийн бясалгал хариулга
(гбо г\е зе тз раЧ здот Ь21аз)", “Сажэд хандын өглөгийн түллэг (га Ьуес! ткЬа’
тд го’| зЬу1п Ьзгед)”, "Зургаан зүйл орныг судлахуй зоригдохуун (пдз Ьгид дпаз
зЬуопд д| Ьт1дз пт)", “Гурван цогцын судрын увдис (рЬипд ро дзит роЧ тс!о I
та п пдад)” нугуудын анхааран авч, хилэнц арилгахуй бат тэмдгийг олбоос
анх үйлийн үрээс туурвиад, өдөр бүр мөрний урсгалаар буяны барилдлагад
орох хэрэгтэй.
Тэр ч “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Онцгой гаслангийн хүчээр айн мэгдсэн
Улаан нүдэт нигуурт нулимс цувирюу.
Ойр, шадраа эгээрэл тасрахуй хийгээд
Улайрагч эрлэгийн элчийн нигуурыг харъюу"
хэмээн зарлигласан мэт өнөө шөнө өөрт ч тэр мэт үл ирэх магадлал
алин ч үгүй мөний тул эдүгээ өөрөө үхсэн ч гэмшил үгүй үйлийн үрийн авч,
огоорон үйлдэх зохистой болой.
Жич бас,

§ 265. Майдар бурхны өмнийн сайн ерөөлийн цадиг
Эрт Ринчэнжүгдэржин (пп сЬеп д!зид *ог сап) бурхан ертөнцөд өөд
болон морилохын үест Энэтхэгийн голын оронд хаан Норжин (пог сап)
хэмээх харъяат албат хийгээд эд, эдэлбэр ихт нэгэн, өмнө зүгт бас хаан
Норжийгүрвээ (пог ду15 Ькиг Ьа) хэмээх нэгэн гарвай. Тэрээр хаан
Норжингийн цог учралыг үл тэсвэрлэж, цэрэг х ө д ө л г ө ө д ирэхэд, Хурмаст
тэргүүтний тэнгэр нар бээр тахин үйлджүхүй. Бурхан Ринчэнжүгдэржин ч тэр
хааны нутагт саатан морилох тэргүүтэн буянаар илт өндөр сэлт үүнийг
“Миний цэрэг яаж чадах! Тийм болохоор амраг садан болбоос баясмуй"
хэмээн сэтгэж, өөр, зуураа эвссэн нөхөд болон үйлдвэй. Тэгээд хаан Норжин
бээр нэгэн сарын турш бурхан нөхөд сэлтэд хотол чуулган болсон үдийн зоог
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өргөж, эцэст нь зоригдохууны ерөөл тавихын үест хаан Норжин бээр
бурханд: “Хаад бүхэн мөргөл үйлдэх хэрэгтэй ямар мэт хаан буй вэ?" хэмээн
айлтгахад, бурхан бээр: “Хаан бүхэн мөргөл үйлдэх хэрэгтэй хаан нь хүрдэн
эргүүлэгч хаан буй” зарлиглав. Хаан Норжин бээр: “Миний буяны энэ үндсээр
ирээдүй цагт би хүрдэн эргүүлэгч хаан болох болтугай!” хэмээн ерөөл
талбив. Тэр цагт нэгэн хүмүүн нэг лавай ч үлээсэн бээр лавайн дуу ч их
дуурсав. Тэгээд Бурхан бээр (Норжин хаанд): “Чи ирээдүй цагт Лавай хэмээх
хүрд эргүүлэгч хаан болно” хэмээн эш бошго үзүүлэв. Дараа нь хаан
Норжийгүрвээ бээр: “Тийм болбоос хүрдэн эргүүлэгч хаан бээр ч мөргөл
уйлдэх хэрэгтэй хаан хэн байна?” хэмээн айлтгахад, Бурхан бээр: “Бурхан
мөн буй" хэмээн зарлиглав.”Тийм болбоос би ч ирээдүй цагт тэр мэтийн
бурхан болох болтугай!" хэмээн ерөөл талбихад, Бурхан бээр: “Чи ч ирээдүй
цагт есөн төрөлхтний насан найман түмэн байх цагт түүнчлэн ажирсан
Жамба (Ьуатз ра) хэмээх бурхан болох болтугай!” хэмээн эш бошго үзүүлэв.
Тэр мэт тэр хоёр хаан бээр буяны үндэс ба ерөөлийн хүчээр эдүгээ есөн
төрөлхтөн олонх нь тавин (насны) хэмжээтэй мөн ч тэндээс зэргэмжээр
хомсдоод, эцэст нь арван насанд буумуй. Тэгээд Итгэл Жамбын хувилгаан
бээр ном номлон зэргэмжээр насны хэмжээ дээш арвидан насан
хэмжээлшгүй болж, зэргэмжээр доош хомсдоод, найман түм хүрэхэд
ертөнцөд өмнөх Норжин хаан бээр хүрдэн эргүүлэгч Лавай хэмээх хаан
болов. Хаан Норжийгүрвээ бээр ч тэр цагт хүрдэн эргүүлэгч тэр хааны тавигч
бярман Цамбынцээ (1зЬапдз ра’1 1зЬе) хэмээхийн хөвгүүн болон төрж, вед
тэргүүтнээ маш мэргэн нэгэн болов. Түүнээ шавь бярман ч найман түмэн
буй. Нэгэн удаа лус нугууд хүрд эргүүлэгч хаан Лавайд уртаараа мянган
тохой, өргөнөөрөө жаран тохой алтан суварга буйгаа өргөсөн ч хаан бээр
тавигчийн хөвгүүнд өгчээ. Бярманы хөвгүүн бээр ч өөрийн шавь найман
түмэн бярманд өгөхөд, тэд бээр ганцхан агшнаа тэр суваргыг эвдлэн
хэсэглэж үгүй болгов. Тэгээд тавигчийн хөвгүүн уйсал төрж, гэрээ тэвчээд,
нэгэн ой шугуйд одож бясалгасны эцэст Намдаглодой Жамба (гпат с!ад Ыо
дгоз Ьуатз ра) хэмээх Майдар бурхан болсон ба хүрдэн эргүүлэгч Лавай
хааны долоон зүйлийн их эрдэнэ тэргүүтэн үгүй болсон тул сэтгэл уйсч
гэргүйтэн тойн болоод, итгэл Майдар бээр ном номлосон бээр эцэст нь
дайныг дарсны хутгийг олсон болой.
Тэр суварганы (түүх ч энэ мэт ээ.) Эрт хаан Дадаг (здга здгодз) хэмээгч
нэгэн хөвгүүн үгүй бөгөөд өөрийн нөхөр Хурмастаас (хөвгүүн) гуйхад,
Хурмаст үхэх ойртсон тэнгэрийн нэгэн хөвгүүнд: “Чи эндээс насан егүүдээд
хаан Дадагийн хөвгүүн болон төрөл авах хэрэгтэй хэмээхэд, “Би бээр номын
рашаан олохыг хүсч буй. Хаад нь ном үгүй” хэмээхэд, Хурмаст бээр: “Чи тэнд
төрөл ав! Би номонд дуртган үйлдсү!” хэмээв. Тэр бээр ч: “Тийм бол болноо”
хэмээж, хааны хөвгүүн Дадан (здга 1с1ап) хэмээхэд төржүхүй. Дараа нь
Хурмаст бээр тэнгэрийн урлаач Вишүүгармаа (В1зЬ\л/акагта) -д: “Чи Дадаг
хааны хөвгүүн Дадангийн тухайтайд орд харшны ойролцоо эрдэнийн хашаа
хүрээтэй сэтгэлд зохистой галбарваасан модны цэцэрлэг нэгнийг хийтүгэй!”
хэмээхэд тэр бээр ч тэр бүхэн хийгээд өмнө номлосон алтан суваргыг ч
хийж, Дадаг хааны хөвгүүнд өргөжээ. Зүг бүхнээс олон хүмүүн онц
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гайхамшигтай тэр суварганд ирж, нэгэнтээ харан тачаан үйлдсэнээр
тариалангийн уйл тэргүүтнийг цагтаа үл талбисан бээр төмс тариа хомсдож,
тэр нутагт турхан гарсан тул түүнд эцэг хаан хилэгнээд, тэр суваргыг Ганга
мөрөнд хаяжухуй. Тэгээд тэр суваргыг лус нар газрын доор урин залаад
тахих болжухуй. Өмнө нь Бурхан бээр ч тэр зүгт өөд болон морилж, нөхөд
сэлтдээ: “Та нар эрт дээдэс бээр үйлдсэн суваргыг харахыг хүсч байна уу?"
хэмээн зарлиглахад, нөхөд бээр: “Цагтаа буусан бол үзүүлэн соёрх!” хэмээн
айлтгахад, Бурхан хүрдний бэлгэ төгс мутраа газарт чичин зохиосноор тэр
даруйд лус нугууд суваргыг урин залж, Бурхан бээр өмнө номлосон мэт
гарсан ёс хийгээд жич түүнд шүтэж, Майдар итгэл бурхан болсон ёс
тэргүүтнийг дэлгэр зарлиглаж, жич лус нугууд гадагш авсан бээр лус ч өмнө
мэт газрын доор урин залж, эдүгээ лус нугууд тахин үйлддэг болой. Өмнө
номлосон рашаан олохыг хүссэн тэнгэрийн хөвгүүн тэр ч гэтэлгэгч Майдар
мөн хэмээн сэтгэн, Хурмаст бээр номонд дуртгав. Жич Хурмаст бээр
Вишүүгармаад тушааж, бүтээлгэсэн тэр суварганд шүтэж, Майдар итгэл
бурхан болсон ба түүнд шүтэж, хаан Лавай ч үрийг олсон мөн буй. Алин мэт
боловч үйл магадлалтай мөний тул хаан Норжин ерөөл тавих үед лавай
дуурсгаснаас нааших нь ч жич дахин үрд явахын үест жич хааны нэр ч Лавай
хэмээн тогтсон буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судрын аймаг олонх”-оос:
“Тариалан нугууд бүхнээ зүгүүд, далай нугууд
Түүний заримууд бөөрөнхий, заримууд гурвалжин бөгөөд
Тэдгээрт заримын зүг дөрвөлжнөөр оршимуй.
Түүнчлэн зэндмэнэ эрдэнэ, хүрд тэргүүтэн хийгээд
Түүнчлэн хотлоор үйлийн далайгаар тийн зурагдьюу” хэмээн
зарлигласан мэт орчлонгийн сав, шим сайн, муу бүгд өөр өөрийн үйл
ямагтаас бүтэх ба үйл өөр өөрийн байдал алин мөн хийгээд түүн лүгээ адил
үр нь ч суурь эс доройтохуй нэгэн бүтэн ирэх мөний тул нүгэлтэй үйл нүгүүд
ч алин туурвисан өчүүхэн нүгүүд хилэнцийн мөн чанар хүнд ч тийн
боловсрол өчүүхэн хөнгөн буй. Хилэнцийн мөн чанар өчүүхэн ч жич туурвил
их, тийн боловсрол хүнд мөн буй. Үлгэрлэвээс, хүмүүн тус бүр бээр турагийн
их, бага нь адил хонь тэргүүтэн тус бүрийг алах цагт инагш чинагш их, бага
туурвилаар алахуй ёсон адил бусын ялгамжаар үр нь хүнд, хөнгөний ялгамж
олон гарах мөний тул буянтай үйлийг сэтгэх төдийхөнд нэг их бодох хэрэггүй
бие, хэл хоёрт ч бодитой гарах хэрэгтэй. Тэр ч суурь буяны үйл нэгэн мөн ч
биеийн эрхтэн тус тусаар ч хойш сэтгэлд зохистой үр адил үгүй тус тус гаран
чадах нэгнийг үйлдэх мөн буй.
Бид нар бээр дотоод сэтгэлээсээ анхааран авагч нэгэн байваас гар,
хөлийн ая байдал төдийхөн, чулуун мөхлөг, усны дусал тус тусаас ч сэтгэлд
зохистой олон үр гаран үйлдэх тул энэ орчлонд төрж, хатуу хүчтэй, өнө
удаанар тоолшгүй олон зовлон энэ мэтийг амсах хэрэгтэй ч өөрийн дотоод
сэтгэлээр хууртагдсан ямагт мөний тул ловон Даваадагба бээр:
“Энэ сэтгэл ямагтаараа амьтан ертөнц хийгээд
Элдэв олон тоолшгүй савын ертөнцийг байгуулмуй.
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Элдэв амыан хоцролгүй үйлээс төрсөн хэмээн зарлигласан
Энэ сэтгэлээ тэвчин боомтловоос үйл ч хаанаас болох” хэмээн
зарлигласан мэт амгалан, зовлон бүхэн үйлд хамаарахуй хийгээд үйл ч
сэтгэл ямагтад хамаарах тул үргэлж орчлонгоос нөгчихүй бүхнийг үйлдэгч
өөрийн сэтгэлийг харах хэрэгтэй мөн буй.
Жич бас,

§ 266. Сэрдэгжин хэмээх өгөөмөр хаан нэгэн шарваагийн тэгш
буянд хичээж, орон гүрний эд эдлэл Гучин гурван тэнгэрийн
орон лугаа чацуу болсон нь
Эрт номд баясагч, албат боолоо асрахуй хийгээд эд баялаг ихтэй
Сэрдэгжин (дзег тс!од гдуап) хаан хэмээгч нэгэн буй ажээ. Нэгэн удаа
бү|дээр найрамдахуй үйлээр байсан ч тэнгэр хур эс буулгасан тул арван
хоер жил тэр улсад их турхан болж, олон хүмүүн үхвэй. Тэгээд хаан өөрийн
сангаасаа өдөр бүр хүмүүн бүхэнд тэгш хувийн өглөг өгсөөр эцэст нь хаан
өөрөө амин тэжээлийн хүнс төдийхнөөс бус идээ үгүй болсон тул бүгдээр
үхэлд тулахын цагт нэгэн аглаг оронд суугч шарвааг бээр тэр ёсуудыг
айлдан мэдэж, хаан тэргүүтэн тэр нутгийн амьтан бүхнийг дагуулан
энэрэхүйн тухайтайд рид хувилгааны зохиолоор хааны орд харшид тэгш
буянд өөд болон морилсон бээр түүнийг хаан харж,: “Би өлсөөд үхэх ч
хялбар энэ мэтийн ялгамжтай буянтанд тэгш буян эс өгвөөс их өрөвдөлтэй
болно!” хэмээн сэтгэж, өөрийн зооглох учиртай өчүүхэн идээ нэгэн байснаа
тэр шарваагт өргөвэй. Тэрээр ч сайтар зооглоод, дээд огторгуйгаар нисч, онц
гайхамшигтай элдэв рид хувилгаанаар ажирсан бээр хаан тэргүүтэн бүгдээр
түүнд их сүсэг төрвэй. Чингээд хаан бээр өөрийн амьжиргаагаа таслаад,
буяны ялгамжтай орон тэр ямагтад тэгш буян өргөсөн тэр буяны үйлээр
гэнэт огторгуйн зүг бүхнээс сайн үүл басгаад анх идээ, хувцас хийгээд
тэндээс их эрдэнийн хур олонтаа буув. Тэгээд зэргэмжээр сайн хур усан
тасралтгүй буугаад тариа, төмс, шинэхэн ногоо нугууд өнөд тэжээгдэн, үр
нүгүүд ч буурал үгүй боловсорч тэр нутгийн хүмүүс ч үгээгүйн зовлон лугаа
хагацаж, амгалан жаргалан нь Гучин гурван тэнгэр лүгээ чацуу болжухуй.
Тэгээд хаан бээр ч “Тэр мэтийн амгалан, жаргалан бүхэн нь ялгамжтай
оронд тэгш буян өргөсний хүчнээс гарсан" хэмээн мэдэж, дөрвөн зүгт
өглөгийн сайн гэр барьж, бүх ардад цаг насад алин хүссэн эд, эдэлбэрийг
тасралтгүй өргөн зохиожухуй. Тэр мэтийн Сэрдэгжин хаан нь Бурхан багш
мөн буй. Тэрээр нэгэн шарваагт өчүүхэн нэгэн тэгш буян өргөснөө шүтэж,
хаан өөр ямагт төдийгөөр үл барам тэр нутгийн амьтан бүхнийг үгээгүйн
зовлонгоос хагацаан гэтэлгэж, амгалан жаргалан хотол чуулган тэр мэт
гарсан мөн буй. Үүнийг ч үйл магадтай ба арвижих нь их хийгээд түргэн
болохуй ёс гурвуулд найруулан мэдэх хэрэгтэй болой. Тэр ч зуун шарваагт
өргөснөөс ч бодисадва нэгнээ өргөсний ач тус их, зуун бодисадвад
өргөсөнөөс ч нэгэн бурханд өргөсний ач тус их ээ. Бурхан бүхэнд өргөснөөс ч
өөрт энэ мэт увдис үзүүлсэн өөрийн ламд өргөсний ач тус их болой. Тэр мэт
ач тустны дээр үгүй буяны тариалан олон байдаг ч над лугаа адил нугууд
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бээр учир шалтгаан буяныг үйлдсэнээс амгалан үр гарахуй ёсыг үл
мэдсэнээр буян алиныг ч хурааж эс чадах тул юун үйлдсэн нь зовлон
ямагтаар барагдах болой. Энэ үлгэр мэт бид нар ч Судар"-аас:
“Алимад өөрийн явдалд таацуулсан бүгд
Аливаа сайн үрээс огоот хагацьюу.
Алзахгүй ертөнцөд архдад алин өргөвөөс
Амгалан, жаргалангийн сайн үр төгс больюу” хэмээн зарлигласан мэт
эдүгээ өөрт идээ, эд, эдэлбэр буй бүхэн урьдын сайн үйл ямагтаас гарсан ч
тэр мэт гарсныг учир шалтгаан болгож, цаг насад зөвхөн өөр ямагтын
тухайтайд явбаас үр нь барагдан хоосрон одож, хойд нас тэргүүтэнд алин ч
тус үгүй ба эдүгээ буй эд, эдэлбэр бүхнийг урьдын буяны үр хэмээн мэдэн
үйлдэж, эдүгээ тэдгээрт шүтэж, өмнөөс ч их үлэмж бардаас ихтэй буяны
чуулганыг хураах хэрэгтэй. Тэр ч дээр номлосон тэдгээр ялгамжтай
тариаланд шүтэж хурааваас үзэхүй ном ямагтын үр амар гаран үйлдэх
тэдний аньсыг ч мэдэх хэрэгтэй болой. Энэ насны амгалан, зовлон бүхэн нь
өмнийн үйлээс бүтсэн ба бүтсэн бүтээл нь их засваргүй буй.
Хойд наснаас хойш амгалан, зовлон ямар мэтийг амсах нь ч эдүгээ
өөрт харгалзах мөний тул тэр ч “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Аюулт нисванисын тороос сандчин мултарч
Ахиад зовлонт төрөхийн торонд орсноор
Аймшигт үхлийн эзний ам хандахыг
Алмайрч юуны тулд үл мэднэм?!”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн үндсийг нисванисаар бүхнээс
өдүүлэхүйгээс гарсан үйлээр төрөх, үхэх дамжпагад орчиж; орчлонгийн
элдэв зовлонгоор цаг насад нэрмэгдэн, эдүгээ тэр мэтийн зовлонгийн
шалтгаан сэлтээс амар, хялбар гэтлэхүй чөлөө учралын сайн шүтээнийг
нэгэн удаа төдийхөн ч сайтар олсон үүнийг ч арван зургаан нас хүртлээ
буян, нүглийн ялгаа байтугай өөрөө идээ идэх, хувцас өмсөх; явах, суух;
явдал мөр төдийхнийг ч үл мэдэхүй нялх залуугийн явдлаар цагийг нөгчөөж
ном үл гарах буй. Тэндээс зэргэмжээр ном, ертөнц алины амьтны ёсыг
өчүүхэн төдий мэдсэн ч биеийн идэр дэлгэрэн буух лугаа чацуу сэтгэлд
нисванисын идэр ч дэлгэрэн бууж, олз сахих хийгээд дайсныг номхотгох,
янагийг тэтгэх олон муу үйлээр цаг насад барилдаж; ном үйлдэх шалтгаан
үгүйн дээр өмнийн нялх, идэр залуу цагийн санаанаас ч их доор болж, ном
үйлдэхүй чөлөө лүгээ хагацмуй.
Түүний сүүлд биеийн идэр нь ч өтлөн, дотоод оюуны хүчин ч доройтох
мөний тул үхлээс өчүүхэн төдий айж, ном үйлдэх хүсэл өчүүхэн төдий гарсан
ч зарим нэгэн сонсох, санахгүйгээр ном үйлдэх ёсыг үл мэдмүй.
Зарим нь сонсохуй өчүүхэн төдий байсан ч бясалгахын цагт биеийн
нөхцөл үл чадахуй тэргүүтнээр олонх нь номын утгыг анхааран авахын
анхаарал, онол эрдмийн барилдлагаар үгээгүй ямагтад үзэгдэх ба бүгдээр ч
эдүгээ үхлийн эзнийг ирэх хүртэл багтаах лугаа сэлт өөр, бусад бүхний
хэргийг эцэст хүргэхүй үр дээр үгүй бодь ямагтыг энэ насанд гарын үзүүрт
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о д у у л а х их бэрх ч үхэхээс нааш энэ мэт увдист өдөр бүр авьяасыг юун
хүрэхээр үйлдэн, нэн ялангуяа үйлийн шалтгаан үрийг магадлахуй ёсыг өмнө
номлосон судрын аймгийн тэдгээр домог нугуудыг дурдан үйлдэх бөлгөө.
Тэр ч “Судар”-аас:

“Одон, саран сэлт газарт унан
Орд балгас, уул нурууд эвдрэн
Огторгуйн махбодын байдал урвасан ч
Огт чиний зарлиг худал бус аа!”
хэмээн зарлигласан мэт бурхан бээр цаг үргэлж худал зарлиглах нь
үгүй тул миний мэт доорд оюунтан нугуудын оюунд багтахуй бэрх ч үйлийн
үрийн хүчин сэтгэлд буушгүй мөний тул утга үгүй олон атгаг шинжлэлийг үл
үйлдэн, үнэн зүрхнээсээ сэтгэл итгэмжлэн үйлдэж, үргэлж буян бусын үйл
шоглон доромжлохуй лугаа зүүднээсээ нааш ч өмнө үгүйг шинээр үл хураан,
урьд хураасан нугуудыг ч бодь сэтгэлийг бясалгах хийгээд хоосон чанарын
үзлийг бясалгах тэргүүтний үүднээс хэсэг зуур судлан арилгаж эс чадсан ч
нийтийн ерөндөг дөрвөн хүчний үүднээс сайтар судлахуйн талаас өмнө

хураагаагүй буяны үйлийг шинээр хураахуй хийгээд өмнө хураасан нугуудыг
ч омогшин хөөрөмсөх тэргүүтнээр үл доройтуулан үйлдэж, даган баясахуй
хиигээд зоригдохуун тэргүүтнээр дээш, дээшид арвижуулахуй арга нэгнээ
хичээж үйлдтүгэй!
(2Ь2а2ЫЬ) Үйл арвидах ихийн ёс нь:
Буян, нүглийн үйл алиныг үйлдсэн ч өөр өөрийн үр магадлалтайгаар
үл барам өчүүхэн учир шалтгаан нэгнээс ч үр нь их арвидах мөн буй.

Үлгэрлэвээс,

§ 267. Гандаалаа хэмээгч урлаач бурхны суварганд хоёр алтан
зураг оршоосны үрээр алтан гартаа төрж, алтаар арвин болсон
нь
Эрт нэгэн гэрийн эзний эхнэрээс хоёр гар нь алтан хөвгүүн төржүхүй.
Тэр хөвгүүний баруун, зүүн хоёр гараас өдөр бүрийн үдээс өмнө буман алтан
лан гарах тул бүх хүмүүс онц гайхамшиг төрж, эд эдэлбэр нь ч Тийн
сонссоны хөвгүүн355 лүгээ чацуу болжухуй. Тийм боловч тэдгээрт тачаал үгүй
гуйлгачин нугуудад алин хүссэнээр нь хайрлан шагнадаг буй. Тэгээд
зэргэмжээр нас бие гүйцэхүйд Бурхан багшийн дэргэд одож, бишрэхүй бээр
тахин үйлджүхүй. Эцэст нь гэлэн сахил залж, Ялгуусан бээр ном номлосноор
архдын хутгийг олов. Түүнд ч нөхөд сэлт онц гайхамшиг төрж, “Энэ алтан
гарт гэлэн ямар мэтээс болж, хоёр гар нь алтны мөн чанартай болж, өглөө
бүр буман алтан лан олдог ба эцэст нь Ялж төгс нөгчсөн бээр ном
зарлигласнаар архдын үрийг олох болов оо?” хэмээн Бурхан багшид

155 Тө: гп а т Шоз згаз. Тийн сонссоны хөвгүүн нь Эдийн тэнгэр буюу Бисман тэнгэр,
бас Намсрай хэмээхүй.
бо
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айлтгахад, Бурхан багш бээр: “Энэ алтан гарт бээр өмнө нь Одсүрэн бурхан
гаслангаас нөгчсөний дараа Гиргийр хаан бээр лагшин шарилын шүтээн их
суварга босгох цагт урлаач Гандаалаа (Капс1а1а) хэмээгч бээр их бишрэхүй
сэтгэлээр жинсний нь завсарт хоёр алтан зураг урлан хийсэн буянт үйлийн
учир шалтгааны хүчээр эдүгээ хоёр гар нь алтаар бүтсэн буй. Өглөө бүр ч
буман алтан зоос олж, эцэст нь орчлонг тэвчсэн архдын хутгийг олсон буй”
хэмээн зарлиглахад өчүүхэн үйл тэр төдийхнөөр гэрт орогнохуй цагт юун
хүссэн алт олж, тойн болсон ч амар хялбараар ялгамжтай тэр мэт үрийг
олвой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Судар”-аас:
"Эрдмийн саванд тахилын эзэн бээр
Эгнэгт тавиг сайтар өргөсөн нүгүүд
Эрхэм нөхөр мэт үл барагдахуй бээр
Эгэлгүй их эрдэм төгсөх болно"
хэмээн зарлигласан мэт сэтгэлд нь сайн, муугийн бүхний өдүүлбэр их
үгүй ч бие, хэл хоёрын буян, нүгэл алиныг үйлдсэн ч өмнө, хойно; урт, ахар
төдий ялгамжтай үйлийн үр үл тасран арвидан үйлдэх нь дээр номлосон мэт
мөний тул дотроо тус тусадаа онохуйн билгээр үйлийн шалтгаан үрийг
лавтай мэдэхүй нэгэн мөн болбоос бусад ном байтугай адаглахдаа ерийн
бодис гагц үр хийгээд гагц усны дусал төдийхнийг эрдэмтэй тариаланд
өргөсний өчүүхэн нэгэн буяны үйлээр ч орчлонд орогнохуй нас, буяны эдлэл
тэргүүтэн сэтгэлд зохистой хотол чуулган нугууд огторгуйн сан мэт
барагдахгүй гаран үйлдэх ба тэдгээр ч эдүгээ бид нэг бүрчлэн ямар мэт
барилдсан тэр мэт орчлонгийн зовлонг үүсгэн үйлдэх мэт бус эдүгээ
амарлингуй гаслангаас нөгчихүйн нөхөр ямагтад одож, эцэст нь ч гэтлэхүй
хийгээд хамгийг айлдагчийн хутгийг амар хялбар шагнан үйлдэх мөний тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Үүнийг үйлдэн завдахуйяа хийгээд
Үүнийг хийн, үйлдэн оршихуйд
Харгис үхлийн эзэн гэнэт ирж
Халаг хуухай! дармуй хэмээн сэтгэ!”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ ямагтад үл үхэхээс өөр магадлал үгүйн
тул “Эдүгээ үүнийг хийнэ!, маргааш түүнийг хийнэ!” хэмээхүй олон завдлагыг
бүхлээр нь таягдаж, буяны үйлийг хураахад багаас нь шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 268. Өмнийн үйлийн барилдлагаар Лэгвэравсангийн хөвгүүн
хийгээд Салжал хааны охин хоёр ойрхон мэндэлж, эр эм
бололцсон нь
Эрт хэзээ нэгнээ гэрийн эзэн Лэгвэравсал (1едз ра гаЬ дза1) хэмээгчийн
эхнэрээс нэгэн удаа хөвгүүн төрөхүй лүгээ хамт тэр хөвгүүний өөрийн буяны
хүчээр тэдний гэрт нь зааны нэгэн алтан тугал ч төржүхүй.
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Салжал хааныд ч охин мэндлэх үедээ номт дээл асаан төрсөн тул
нь Чойгоймаа (сМоз доз т а ) хэмээсэн ба өмнөх хөвгүүнийг ч
Ланбаажин (д1апд ро сап) хэмээн нэрийдэв.
нэрийг

Тэгээд нэгэн удаа Ланбаажин хөвгүүн Салжал хааны ордны шадар ойр
явж байгаад хааны охин Чойгоймаа ч үүсгэлэнгийн цэцэрлэгээс цэцэг

түүхээр явж байсан лугаа тааралдав. Ланбаажин охины идэрт нэгэнтээ
тачаасан ба охин ч урьдын ерөөлөөр Ланбаажинд тачаагаад, өөр зуураа
мүшэлзэн харц тулав. Тийм боловч үг үл өгүүлэлдэн охин ч Ланбаажинг
бодсоор дотогш оржухуй. Ланбаажин ч охинд үлэмж тачаасаар одсон ба
дотроо тэр охиныг өөрийн болгох аргыг бүхэл шөнөжин санаад, "Энэ охиыг
би яасан гэсэн авна даа!" хэмээн сэтгэжүхүй. Тэгээд маргааш өглөө нь
эцэггээ өгүүлрүүн: “Эцэг минь! Салжал хаанд тэр мэт бэлгэ сайн нэгэн охин
байх тул түүнийг би эхнэр болгон авч болох уу?” хэмээхэд, эцэг нь өгүүлрүүн:
Зохистой үг өгүүлэх хэрэгтэй. Юу ч үгүй бидэнд хүрдэн эргүүлэгч хааны
язгуурт төрсөн тэр мэт охин хаанаас авч чадах билээ?” хэмээхэд, хөвгүүн
өгүүлрүүн: “Түүнийг ямарч болов би авах болно оо!" хэмээв. Эцэг нь
өгүулрүүн: “Тийм боловч үйлийн хатуу эрх байваас авч болно. Бусад аль
аргаар ч авахад бэрх ээ" хэмээв. Тэр хөвгүүн бээр зааны алтан тугалд: “Би
хаан Салжалтай золгохдоо өргөх хэрэгтэй тул чи хоёр алтан соёогоо надад
өгөөч" хэмээхэд, тэр тугал ч хоёр соёогоо сугалаад, түүнд өгөв. Тэгээд
Ланбаажин бээр хоёр алтан соёо авч, хаан Салжалд бэлэг болгон өргөхөөр
очиж, өргөжээ. Хаан маш их баясаж, тэр хөвгүүнд: “Чиний юу хүссэнийг өргөн
шагная, чи юу хүссэнээ гуйтугай!" хэмээв. Ланбаажин: “Надад эд эдэлбэр
алиныг ч өршөөх хэрэггүй!” хэмээн айлтгахад, жич хаан бээр: “Эд, эдэлбэр
тэргүүтнийг үл хүссэн ч бусад алин хүссэн зүйл байваас ч би өгнө. Чи алин
хүссэнээ өгүүлтүгэй!” хэмээв. Тэр хөвгүүн бээр ч: “Би юу ч үл хүсмүй”
хэмээхэд, хаан бээр: “Эдүгээ чи тэгж бүү өгүүл! Алин хүсч буйгаа магадтайяа
өгүүлтүгэй!” хэмээв. Тэрээр: “Их хаан бээр тэр мэт шамдах болбоос та
ноёхон Чойгоймаагаа надад өршөөн хайрлахыг айлтгая!” хэмээхэд, хаан
өчүүхэн зог тусан гайхаж, юу ч үл өгүүлэн газар ширтэн зогсов. Тэгээд хааны
сэтгэлд: "Энэ хөвгүүн өчүүхэн эрэлхэг байнам. Өмнө “Юу ч үл хүснэ!”
хэмээхэд “Магадтай өгөх тул юу хүссэнээ өгүүл! хэмээсэн тул би охиноо эс
өгвөөс их хаан хүмүүн тул муу үг ирэх нь ичгэвтэртэй. Өгөх болбоос би
хүрдэн эргүүлэгч их хааны язгуурт төрсөн энэ мэт нэгэн үзэсгэлэнт охиноо
эгэл тэр мэт нэгэнд өгч хаанаас болох!” хэмээн сэтгэж, сэтгэл хоёрдон
эргэлзэхийн эрхээр болсоор Ланбаажинд: “Маргааш өглөө иртүгэй! Хариу
хэлье!" хэмээн явуулав. Тэгээд хаан бээр түшмэлүүддээ өмнө номлосон
мэтийг өгүүлж, “Хэрхэн үйлдэх вэ?" хэмээн асууваас, түшмэлийн эрхэм тэр
бээр ч: “Та их хааны ноёхныг эгэл жирийн түүнд өгч хаанаас зохих билээ!
Тийм боловч тэр зааны алтан тугал соёогоо сугалуулаад үхсэн билээ. Одоо
ЧИ охин хэрэгтэй болбоос алтан заанаа унаж, маргааш өглөө иртүгэй! гэж
хэлбээс заан нь үхэж үгүй болсон тул хаан өөрөө ичгүүр үгүй болно. Тэр ч
охиныг авч эс чадна!" хэмээн өгүүлэв. Хаан бээр ч тэр мэт өгүүлснээр
Ланбаажин ч “Болно" хэмээж, гэртээ одвой. Тэгээд Ланбаажин бээр тэр ёсыг
өөрийн эцэгтээ өгүүлж, тэр бээр ч "Охиныг авна!” хэмээн сэтгэж, их баясав.
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Тэгээд маргааш өглөө нь Ланбаажин эцэг, хүү нөхөд сэлтийн хамт сайн
хувцас, чимэг зүүж, их олон эд эдэлбэр авч, алтан заанаа унаж, хааны орд
харшид хүрвэй. Хаан ч өнө холоос тэр мэт ирж буйг харан, онц гайхамшиг
төрөөд, дотогш орж охиноо өгөхөд охин нь өөрөө ч урьдын үйл ерөөлөөр
Ланбаажин руу баяссаар одвой.
Тэгээд цааш өчүүхэн явж байтал Салжал хаан бээр Ламбаажан
хийгээд охин Чойгоймаа хоёрыг ч дуудаж, хаан нөхөд сэлт Бурханы дэргэд
одож, мөргөн, тахил өргөсний дараа хаан бээр Ланбаажинг “Энэ нь миний
хүргэн мөн!” хэмээгээд, “Энэ Ланбаажин төрөх цагт гэрт нь энэ алтан заан
хамт төрвэй. Энэ охин ч төрөх цагт биедээ номт дээл өмсөн төржүхүй. Энэ
хоёрын урьдын үйл ямар мэт болсон ёсыг айлтгая!" хэмээхэд, Бурхан бээр:
“Урьд бурхан Намсиг ертөнцөд өөд болон морилохуй цагт нэгэн удаа нэгэн
хөвгүүн, охин хоёр тоглохоор урласан нэгэн модон заанаа авч, нэгэн их
тэргүүр дээр тоглож байв. Бурхан Намсиг нөхөд сэлт балгаст тэгш буяны
тухайтайд тэр тэргүүрээр морилоход тэр хоёрын сэтгэл баясаж, тэр хөвгүүн
модон заанаа бурханд өргөж, “Би ирээдүй цагт энэ мэтийн бурхан лугаа
золгох болтугай!" хэмээн ерөөл тавив. Бурхан ч тэр хөвгүүнийг баясгахын
тухайд модон заанд бойвоо хүрэлцэхүй төдийг зохиосноор жаал хөвгүүн ч
маш их баярлав. Тэр охин бээр ч бурхны эл шар өнгөт навс дээлийг харж,
“Би ч ирээдүй цагт энэ мэтийн хувцас сэлттэй төрж, энэ мэтийн бурхан лугаа
золгох болтугай!” хэмээн ерөөл талбисан буй. Тэр цагийн эр хөвгүүн бээр
Ланбаажин бөгөөд тэр охин ч эдүгээ хааны ноёхон энэ мөн буй” хэмээн
зарлиглажээ. Тэгээд Ланбаажин ба охин Чойгоймаа хоёр ч бурхан бээр энэ
мэт ном зарлигласны нөхцлөөр хүсэл тачаал лугаа хагацаад, тэр ямагтын
гэрээс гэргүйд тойн болж, гэлэн сахил залаад, жич бас бурхан ном
зарлигласан бээр үрийг олсон болой. Тэр мэт хөвгүүн, залуу охин хоёр бээр
тоглохын тухайтайд хийсэн модон зааны дүрс төдийхнийг бурханд өргөсөн
үйл ч сансар, нирваан хоёулын аугаа их хэргийг тэр мэт бүтээсэн мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Үйлийн цалмаар тийн бөгөөд татагдсан
Өөрийн эрхгүй амьтан нугууд нь
Үл хүсэхүйчлэн сайтар үйлдсэн буюу?
Үзтэл гэм үйлдснээ олох болно"
хэмээн зарлигласан мэт үйл нисванисын бусдын хатуу эрхээр гурван
махбодын энэ орчлонд ялгамжтай олон зовлонгоор цаг насад нэрмэгдсзн
үүнээ сэтгэлээ бүхнээс цөхөөгөөд, тачаал, уринт төрөлхтөн лүгээ хуран
үймцээнээс аглагтсан ой шугуй нэгнээс нэгэнд дамжаад, ганцаараа хэсэг
зуур дээд номын хувьд эс болгосон ч шалтгаан буян, нүгэл хоёроос үр
амгалан болохын ёсыг судрын аймгийн эшийг түшин үйлдэж, хир үгүй
ухаанаар дахин дахин ялгамжтай илт мэдэл төрүүлэн үйлдэхийн үүднээс
өмнө хураасан нүглийн муу үйл алин буйг элдэв аргаар арилган судлахуй ба
магадлалтай үйл хийгээд үр их арвидахын ёс нугуудыг шамдан санаж, энэ
огторгуйгаар дүүрэн түгээмэл бурхны орноор түгсэн бээр тэдгээр оронд эцэс
хязгааргүй олон бурхан оршсоноор үзэхүй ном ямагтад үр амгаланг
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дээр үгүй буяны тариалан тэр мэт нь их газар дэлхийн тоосон

лугаа чацуу цаг насад оршиж, "Амьтан та нугууд бурхан болохыг хүсэхүйд
буяныг хураасан дээр үгүй тариалан бурхан хэмээх би тэнд буй тул та нар
буяныг хураатугай!” хэмээх мэт буй. Алинаа шүтэж чуулган хураан үйлдэхүй
эд нь эм (уухуй эм, орч) хийгээд ой, цэцэрлэг, цөөрөм, нуур, галбарваасан
мод нэгнээ ч ёзоор хийгээд гол модон, гишүү намаа, навч, цэцэг, үр жимс ба
бас бус олонх газрын хумхын тоосон нэжгээд нэжгээд ч хэмжээлшгүй
чуулганыг хураан үйлддэг мөний тул өргөгдөхүүн эд нь алинд ч төрвөлгүй
тэр мэт буй тул тэр бүхнийг өдөржин, шөнөжин эргэн тойрноо зүрхнээсээ
өргөөд, буянтай буяны үйлийг юу боловч хурааж, өөртөө өөрөө бишрэхүй
жинхэнэ бодитой буяны барилдлага нэгнээ эдүгээ ямагтаас хичээх хэрэгтэй
мөний тул "Бодичаръяа-Авадара"-гаас:

' Амгалан жаргалангийн шалтгаан хааяа нэгхэн гарна
Аюулт зовлонгийн шалтгаан маш олон буй.
Зовлон үгүй болбоос магад гарсан нь үгүй
Зол иймийн тулд сэтгэлээ бататган үйлд!”
хэмээн зарлигласан нүгүүдийг сайтар санаж, сохроор зааны сүүл
тэмтрэн олох мэт эдгээр увдисуудыг төвлөрүүлэн шамдахын үүднээс хот
балгаст баясгалан гарахын орныг эдүгээ нэгэн удаа олсон энэ шүтээн
ямагтыг хэрэг төгс болгохуйд төрөлхтний самбаа юун буйгаар хэрэг төгс
болгон үйлдэх мөн болой.

Жич бас,

§ 269. Хайваа хэмээх мэргэн номт хөвгүүн өмнийн сайн ерөөлийн
эрхээр дээрэмчдэд эс бүрэлгэгдэн Бурхан лугаа золгосон нь
Эрт нэгэн баялаг гэрийн эзний эхнэрээс бэлгэ тэмдэг төгс нэгэн
хөвгүүн гаржухуй. Бага наснаасаа оюун их ба цэцэн мөний тул нэр нь ч
Хайваа (ткМаз ра) хөвгүүн хэмээн алдаршив. Нэгэн удаа тэр хөвгүүн Бурхан
лугаа золгохыг хүсч, хотол чуулган болсон хувцас чимгээр бидэрлэн одохуйд
аглаг нэгэн замд арга баширт зуун хулгайч дээрэмчин лүгээ тааралдав.
Дээрэмчид тэр хөвгүүний хэмжээлшгүй үнэтэй их эрдэнийн чимэг тэргүүтнийг
булаахыг хүсч, хөвгүүнд: “Гуйлгачин бид нарт их эрдэнэ хийгээд сайн хос
хувцас өгөн соёрх!” хэмээхэд, тэр хөвгүүн бээр мориноосоо буугаад,
'Эдгээрт их эрдэнэ тэргүүтнийг өргөхийн тухайд гэртээ одвоос Бурхан лугаа
золгох минь удна. Хэрвээ Бурхан багшийн дэргэд одвоос эдний хүслийг
бүрдүүлж эс чадна. Яадаг юм билээ?” хэмээн сэтгэхүйд тэр ёсыг газар доорх
Лус нугууд мэдэж, газар цоолон гарч ирэн аль хүссэн их эрдэнэ ба хувцас
тэргүүтнийг бишрэхүй бээр хөвгүүнд өргөсөн бээр хөвгүүн бээр ч тэднийг
арга баширт таван зуун хулгайч дээрэмчдэд өгсөн бээр их ханан баясаж,
хөвгүүний хойноос дагаад Бурханы дэргэд одож, бишрэхүй бээр мөргөн
Үйлджүхүй. Бурхан багш тэдэнд ном зарлигласан бээр тэд таван зуун
хулгайч дээрэмч нар бүгдээр үнэнийг үзжүхүй. Тэгээд Бурхан бээр тэр
хөвгүүний сэтгэлийг баясгахуй олон зарлиг өршөөн соёрхоод, “Хөвгүүн чи
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Бурхан шарвааг сэлтэд гурван сарын турш өргөл, хүндлэл хийтүгэй!” хэмээн
зарлиг болов. Хөвгүүн бээр ч баяссаар тэр мэт өргөл, хүндлэл үйлдэхээр ам
аван одвой. Тэгээд хөвгүүн бээр цагтаа буухуйд Бурхан нөхөд сэлтийг урин
залж, элдэв сайн идээгээр тахин үйлджүхүй. Их эрдэнэ хийгээд хос сайн
хувцсыг ч өргөн, амь зуулгач олон гуйлгачинд ч идээ, ундаа, их эрдэнэ өгсөн
бээр тэдгээр үгээгүйчүүд буян нь доорд мөний тул тэдгээр эрдэнэ нүүрсний
цогц болж, “Хөвгүүний өгсөн их эрдэнэ хэмээгч нь нүүрсний цогц байна
хэмээн өгүүлж, доромжилсныг хөвгүүн сонсжухуй. “Би тэдэнд бодитой эрдэнэ
өгсөн ч буянгүй тул тэд нүүрс болсон буй. Хэсэг зуур тэдгээр гуйлгачнаар
буяны үйл өчүүхэн төдий хураалгавал баясна” хэмээн сэтгэж, тэдэнд: “Би
бээр та нарт их эрдэнэ өгсөн хэдий ч та нарт нүүрс болон үзэгддэг ажээ Та
нар бүгдээрээ хэсэг зуур Бурхан нөхөд сэлтэд үдийн зоог өргөтүгэй! Тэр мэт
үйлдвээс тэр буяны хүчээр урьдын тэдгээр нүүрс нь их эрдэнэ болон үзэгдэх
болно" хэмээхэд, тэдгээр гуйлгачин бээр ч тэр мэт үйлдэхээр дурлаж,
бүгдээр элдэв аргын үүднээс Бурхан нөхөд сэлтэд үдийн зоог өргөв. Бурхан
нөхөд сэлт ч баясан зооглож, сүүлд нь зоригдохууныг зохиосон бээр тэдгээр
гуйлгачны сэтгэл баяссаар өөр өөрийн гэрт оджухуй. Бурхан нөхөд сэлтэд
тэр мэт үдийн зоог өргөсний буянаар бүгдийн гэрт байсан өмнийн нүүрс нь
их эрдэнэ ямагтад үзэгдсэн бээр Бурхан нөхөд сэлт хийгээд тэр хөвгүүн
ямагтад ч дээдээр сэтгэл итгэмжилж, сүсэглэн үйлдээд, бүгдээр гуйлгачны
зовлонгоос хагацахуй болжухуй. Тэгээд тэр хөвгүүн: “Би бээр зуун төрлийн
турш хэрэггүй эд, эдэлбэрийн тухайтайд олон зовлон амссан тул эдүгээ
гэргүй тойн болж, номын рашааныг олохуй нэгнийг үйлдсүгэй!" хэмээн
сэтгэж, Бурханы дэргэд одон, “Тойн сахил хайрлаа!” хэмээхэд, Бурхан багш
бээр ч Шаарийбүү-д номхотгогдохын хувь буйг болгоож, тийш илгээвэй.
Шаарийбүү ч түүнд бодитой гэлэн сахил бүтээн зохиожухуй. Тэгээд нэгэн
өдөр тэр бээр өөрийн хамба Шаарийбүү лүгээ хамт хот балгаст тэгш буянаар
өөд болон морилов. Тариалангийн үйл үйлдэгч нэгэн хүмүүн бээр таригтаа
бух урлаж356, шинээр ус татаж байв. Гэлэн сахил залсан тэр номт мэргэн
хөвгүүн бээр сайтар харж: “Энэ ус сэтгэл үгүй ч төрөлхтөн бээр алин татсан
тэр замаар аяндаа одож буй. Амьтан нугууд нь дээдсээр хөтөлсөн мөрд
шамдлаар татсан ч үл явж байна!" хэмээн сэтгэв. Жич цааш одоход нэгэн
сумчин муруй сумыг галд халаан муруй саруйг татан тэгшилж байхыг хараад,
“Энэ мөс сэтгэл үгүй ч төрөлхтөн бээр татахад маш тэгш болж байна.
Амьтны сэтгэлийн муруйг тэгшилсэн ч тэгш үл болмуй” хэмээн сэтгэв. Жич
цааш одоход нэгэн хүмүүн модоор шинэ морин тэрэг урлаж, тэнд олон зүйл
эд бодис хийж, даруй өөр тийш одсон бээр “Түүнээ ч шамдлыг үйлдвээс
даруйд тэр мэт болно” хэмээн сэтгэж, магадлал үйлдэн оджухуй. Маргааш
өглөө нь Шаарийбүүд: “Хамба бээр эдүгээ бид хоёрын хэрэгт тэгш буянд өөд
болон морилохуй тэр цэцэрлэг хүртэл хамба бээр зарлигласан увдисуудыг
би бясалган үйлдье!” хэмээн айлтгахад, Шаарийбүү ч: “Тэр мэт болно"
хэмээн зарлиглаж, тэгш буянд өөд болон морилж, дараа нь түргэн эргэн ирэх
356 Таригтаа бух урлаж гэдэг нь тариалангийн талбай руу суваг шуудуу татахын нэр
Тариаланг нэн эртнээс эрхэлсэн ард иргэдэд газар тариалангийн холбоотой арвин их
мэдлэг байхын ялдраа сонгомол нэр томъёо ч буй.
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болсон мөний тул тэр болтол тэр хөвгүун бээр үүдээ сайтар түгжиж, дотроо
тэгш агуулалд оршсон бээр үргэлж оршихуй, харин ирэх, харин үл ирэх
дайныг дарсны дөрвөн үрийг илт үйлдэж, Бурхан багш бээр Шаарийбүүг
түргэн ирж, хаалга цохьвол тэр номт мэргэний үр олохуйд тотгор саад
болохыг болгоож, түүнийг буцаахын тул Шаарийбүүгийн ирэх тэр замд өөд
болон морилж, номын элдэв яриаг удаанаар зохиожухуй. Тэрээр үр олон
гүйцэхүй лүгээ Шаарийбүүг гэрт нь илгээн зохиожухуй. Тэгээд Шаарийбүү
дотогш ороход тэр шавийнх нь царай шингэрэн гийж, арьсны өнгө нь ч
хувирсан тул архдын үр олсныг болгоосон бээр тухайлан өгүүлжүхүй. Тэгээд
номт мэргэн тэр архад ямагт Бурханы дэргэд одсон бээр Бурхан ч "Сайн
болой” хэмээн айлдан зохиов. Нөхөд сэлт бээр номт мэргэн энэ хөвгүүн бага
наснаасаа мэргэн ба эд баялаг ихтэй бөгөөд эцэст аар хялбараар архдын
үрийг олсны учир шалтгаан нугуудыг айлтгахад, Бурхан багш бээр: “Эрт
Одсүрэн бурхны үед хот балгасын хүмүүс Бурхан нөхөд сэлтийг урин залаад,
гурван сарын турш өргөл, хүндлэл хотол чуулганыг үйлдэж, их бардаастай
буяны чуулган хураан үйлдсэн бээр тэр цагт тэр нутагт гуйлгачин эр, эм хоёр
буй бөлгөө. Буян үйлдэх эд бодис алин ч үгуй тул уйсан гаслан үйлдэв.
Тэгээд ийн сэтгэрүүн: “Өмнө нь буян үл хураасан тул эдүгээ гуйлгачин болов.
Эдүгээ ч энэ мэт Бурхан ертөнцөд өөд болон морилохуй үест буян хураахуй
нэгнийг эс болбоос их гутан ядах болно” хэмээн сэтгэж, их мод бэлтгэв. Тэр
эхнэр нь ч түүнийг дөрвөлжилж худалдан мөнгө цуглуулж, хэзээ нэгнээ тэр
хоёр таван зуун алтан зоостой болж, түүгээрээ Бурхан нөхөд сэлтэд үдийн
зоог өргөхүй элдэв идээг сайтар бэлтгэж, нөхөд сэлтийг урин залахаар
хүрсэн ч буян нь доороос болж, үдийн зоог өргөхүй орон гэлэн нэг ч үл
олдсон тул тэр хоёр сэтгэл нь гансраад, бурхан Одсүрэн бээр өршөөн
нигүүлсэхүй бээр болгоосон тул тэр хоёрыг дагуулан энэрсэн бээр чуулган
төгсгөхийн тухайд тэр хоёр гуйлгачны гэрт Бурхан ажирч, үдийн зоог зооглов.
Эцэст нь тавигийн зоригдохууныг ч зохиосон бээр тэр хоёр их дээдээр
сүслэн баясахуй болжухуй. Нэн ялангуяа тэр гуйлгачин бээр энэ буяны
үндсээр бие нь ирээдүй цагт их баялагтны язгуурт төрж, залуугаасаа номт
мэргэн болсон ба энэ мэтийн Бурхан багшийг баясган үйлдэж, тэр ямагтын
шашинд үйл үйлдэхүй ерөөл талбисан буй. Тэр цагийн тэр гуйлгачин хүмүүн
бээр энэ мэргэн номт мөний тул тэрээр элдэв аргын үүднээс Одсүрэнд үдийн
зоог өргөж, ерөөл талбиснаар эдүгээ их баялаг, номт мэргэн болсны эцэст ч
дайныг дарсны үрийг олсон буй.” хэмээн зарлиглав.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Өндөр дээдсээр ямар мэт хөгшнийг дарааллаар
Өргөн хүндлээд, өөрөө бүтээл сайтар үйлдвээс
Үнэн магадтайяа дээд буяныг сайтар арвитган
Үлэмж эрдэм ухаан лугаа төгс болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт өөрт хамааралтай ба гэм алдал үгүй бусдын
бодитой эд ямар нэгнийг ч завсардуулан бүрэлгэлгүй бурхан хийгээд түүнийг
даган орогч тэргүүтэн өөрөөс эрдэм өндөр ялгамжтай буяны тариалан
болсон өвгөдөд өргөхүйд ахуй үес өргөгдөхүүн эд доорд мэт мөн боловч
алин үйлийн арвидал нь бусдын бодис бүхнээс арвидал их мөний тул
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өчүүхэн учир шалтгаан сайн үрийг тасралтгүй төрүүлэн үйлддэгийг эдгээр
судрын аймгийг харж, сайтар мэдэн үйлдэж, өдөр бүр дөрвөн зүйл явдал
мөр алиныг үйлдсэн ч бодитой бие, хэл хоёроор гартаа авч алин чадахуй ба
дамжлагаас дотоод сэтгэлийн дуртгалаас нааш ч учир шалтгаан алин ихийг
үйлдэх хэрэгтэй. Эдүгээ эдгээрт бүгдээр ном бясалгахын суудал төдийхөнд
өөрөө ч эс орон, бусдыг тэр мэт үйлдэхэд ч “Тэр төдийхөнд ном бясалгахын
бэлгэ чанар хаанаас ирэх билээ" хэмээж, доромжлохуй аргаар анхааран
авлагыг үнэгүй болгон үйлдэгч олон үзэгддэг ч бид анхны үйлчин нүгүүдэд
санан ухаарахуй лугаа тохирсон онц гайхамшигт нэгэн анхааран авлага
байдаг болохоор хэсэг зуур буяны барилдлага энэ мэт нэгэн гарсан ч түүгээр
ханасан мөний тул
"Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Ялгуусны агь нугууд бээр үл суралцахуй
Ер алинд нь ч буй үгүй мөний тул
Энэ мэт орогнохуй номт мэргэдэд
Эрхэм буян үл гарахуй аль ч үгүй"
хэмээн зарлигласан мэт ертөнцтөн нүгүүд үргэлж тариа, төмс сайтар
гардаг тариг тариалангийн хөрөнгө талбихуйд нэгнээ дурших мэт буяны
үйлийг хураахад бүх үүднээсээ шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 270. Салжал хаан урьд насандаа нэгэн шарваагт бурамт мод
өргөсний буянаар Бурхан багшаас ном сонсож, тэдний нутагт
бурамт модны хур буусан нь
Эрт Бурхан бээр олон номхотгогдохуундаа ном зарлиглах цагт их
далайд Дов (з1оЬз), Шиндүдов (зЫп (и з(оЬз), Гүг (Ьдид), Шиндүгүг (зЫп Ш
Ьдид) хэмээх дөрвөн лусын хаан буй. Тэдэнд номд бишрэгч нэгэн охин дүү
буй. Тэрээр өмнө нь бурхан Хорваанжиг (’кЬог ра ^дз) тэргүүтэн өмнө нь өөд
болон морилсон гурван бурхны цагт ч тэдгээр лусын хаад бурхнаас ном
сонсохыг дуртгахад үл сонссон буй. Түүний дараа бурхан Шагъяагийн
Чадагчаас ном сонсохыг дахин дахин дуртгасан бээр сонсохоор ам авч,
хүмүүний дүр барин Ялагч цэцэрлэгт Бурхан багшаас ном сонсохоор хүрэв.
Тэр цагт Салжал хаан ч ном сонсохоор очиход Бурханаас бусад бүгдээр
“Дээш морилон саат!" хэмээх тэргүүтнийг үйлдэн гэрийн эзэн бүгдээр ч
мөргөн үйлдвэй. Тэр цагт гэрийн эзний дүрд хувилсан лус нугууд бээр
мөргөл тэргүүтнийг үл үйлдэхэд хаан ч тэдэнд хилэгнэж, ном эс сонсов.
Тэгээд хаан бээр гадагш гарч, түшмэлүүддээ: “Энэ дөрвөн гэрийн эзэн ямар
учраас надад үл мөргөв өө?" хэмээн хэмээн өгүүлж, орд харшдаа одвой.
Тэгээд хаан бээр тэдгээр гэрийн эздийг алуулахаар зэр зэвсэг агссан олон
хүнээр тэдний явах замыг хаалгуулан талбив. Тэдгээр лус ч үүнийг мэдэж,
рид хувилгаан үзүүлж, огторгуйгаар оджухуй. Тэгээд тэдгээр лус хаанд
хилэгнэж, хаанд хорлол үйлдүүлэхээр нөхөд сэлтээ илгээв. Тэд ч гэнэт их
хар үүл басгуулан тэнгэрийн суман аянга буулгахыг Бурхан багш болгоон
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мэдэж, түүнийг буцаалгахаар Монголжийбүүг илгээн зохиов. Монголжийбүү
бээр тэр бүхнийг цэцэг тэргүүтний хур болгон урвуулсан тул хаанд хорлол ч
үл гарав. Тэгээд Салжал хааны орд харшид үр, идээ, ундаа хийгээд нэн
үлэмж бурамт модон, түүний агшаамал холиодос рашаан мэтийн хур
бууснаар хаан их баясаж, Бурхан багшид ч олонтаа өргөөд, тэр мэт болсны
учир шалтгааныг айлтгахад, Бурхан багш бээр: "Өмнө нь хаан ном сонсохуй
үест хаанд мөргөл эс үйлдсэн дөрвөн гэрийн эзэн нь лусын хаад болно. Тэд
мөргөл эс үйлдэхэд хаан хилэгнэж, тэдний явах замыг хаасан тул тэр лусууд
хилэгнэж, нөхөд сэлтээ мэсийн хур буулгуулахад, Монголжийбүү бээр
түүнийг нь цэцэг тэргүүтэнд хувилгаж, хаанд хорлол үл үйлдсэн мөн буй”
хэмээн зарлигласан бээр хаан ч Монголжийбүүд их сүсэглэж, тахил
үйлджүхүй. Тэгээд нөхөд сэлтээр: “Хаан Салжал бээр ямар мэт үйл
үйлдсэнээр бурамт модны агшаамал холиодос тэргүүтний хур буух болов
ос9" хэмээн айлтгахад, Бурхан багш бээр: “Эрт энэ Салжал хаан Гаши орны
бурамт модны цэцэрлэг сахигч Пэрэндэн (рИгепд 1с1ап) хэмээгч болж, тэр
цэцэрлэгт орогносон бээр нэгэн шарвааг тэнд тэгш буянд өөд болон
морилжээ. Тэр хүмүүн түүнд нэгэн бурамт модон өргөсөн бээр, тэрээр түүний
шүүсийг зооглож, өмнө нь хийн өвчний нэгэн чилээ байсанд нь туслаж,
чилээнээс гэтлээд, шарвааг ч маш их баясан ажрав. Салжал хаан бээр тэр
цагт шарваагт тэр мэт бурамт мод өргөсөн бээр хур тэр мэт буувай” хэмээн
зарлиглав. Цэцэрлэг сахигч тэр хүмүүн бээр өглөг өргөсний тус эрдэм
тэргүүтнийг мэдсэн бус ч өөрт нь бурамт модон олон байсан хийгээд тэр
орон (тэр орон гэж шарваагийг хэлж буй. орч) ч хатуужлаар лагшин бие нь
тураад, хийн чилээгээр ядран доройтон байсан тул алин буйгаа өгснөөр жич
тэр мэтийн үр гарсан мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид ч "Судар"-аас:
“Орчлонгийн зүгт тачаал хагацсан бээр
Огоот тачаалаас хагацсан саран мэт
Номт дээлээ асаан, бадар баригч тэр
Ноттойяа энэ орчлонд үзэсгэлэн төгс!” хэмээн зарлигласан мэт
орчлонгийн хотол чуулган ямар мэт олон байна тэр мэт зовлон олон мөний
тул гэцэл, гэлэнгийн санваар төгс бид нар өөрийн гурван номт дээл хийгээд
бадар аяга, мандал төдийхнийг барьж, өөр бусад алинаа ч шунал тачаалгүй
орогнох нь энэ ертөнцөд ч төрөлхтөн бүхнээс дээд үзэсгэлэнтэй ба хойд
насандаа ч бүхнээс сайн мөний тул ер ном зохиогч бүхэн хийгээд нэн
ялангуяа энэ мэт увдист дээд тааллыг зохиогчийг хотлоор магадтайяа
зохиох хэрэгтэй мөн буй. Тийм боловч өөрөө цааш шамдлаар тухайлан
бүтээх мэт бус, чанад бусад өглөгийн эзэн хийгээд шавь тэргүүтнээр
зүрхнээсээ сүсэглэсэн бээр өглөгүүд ч өөрийн өглөгийн үрээс гарах ямагт
мөний тул өмнийн буяны үйлийн үрийг их энхрийлэн бидэрлэн үйлдэж, давс
усанд хийсэн мэт хэрэггүй одуулал үгүй өөрөө хийгээд өргөөч хоёр чуулган
хураахын тухайтайд авч; хэсэг зуур хажуудаа барихад гэм алин ч үгүй.
Тэгээд цагтаа буухуйд “Өөрийн лам, бурсан хувраг тэргүүтэн чухаг дээдийг
тахих; бас бус ахуй үес хийгээд эцэс хоёулын хэрэг алин их ялгамжтай оронд
цэвэр ариунаар өргөж, адаглахдаа хойшид суралцахаас нааш эдүгээ үйлийн
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чуулган төгсгөхүй хийгээд сайн хувь гарна” хэмээн өөрөө өөрийгөө
ертөнцийн найман номын үзэгдэлд оршихуй их магтаал сайшаалыг үйлдэх
мөн буй.
Ямар мэт боловч “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Энэ бүхнийг биеэр ариусган үйлд!
Эгшиглэн өгүүлэх төдийхнөөр юун тустай!
Эм, заслын номыг уншсан төдийхнөөр
Эвэршээлт өвчинд туслаж чадах буюу?!"
хэмээн зарлигласан мэт үйлийн шалтгаан үр тэргүүтэн буян, их бага
алин мөн ч ам төдийхнөөр хоцроол үгүй бодитой хийгээд дамжлагын үүднээс
гарын авлагыг өөртөө алин хүрэхүй бээр үйлдэх хэрэгтэй мөн бөлгөө.
Жич бас,

§ 271. Шивэгчин Жинмаа Бурханы номд сүсэглэсээр насан
барагдаж, хойд насандаа номтой учран үнэнийг хутгийг олсон нь
Эрт Бурхан багш Сэржагийн хот балгасын сууринаа оршиж, Сайзин357
тэргүүтэн шагъяа 358 нугуудад ном зарлиглаж, олонхыг үнэнд байгуулан
зохиожухуй. Тэр цагт шагъяагийн Минчин (гтнпд сбеп) хэмээгч бээр өөрийн
номоо сонссоны дараа гэр үрүүгээ буцаад, өөрийн эхнэр Даа-Одмаа (21а 'ос!
т а ) хэмээхэд “Эдүгээ Бурхан бээр бидний шагъяагийн язгуур бүхэнд олон
ном зарлиглах тул чи ч ном сонсохоор Бурханы дэргэд одтугай!” хэмээн
дуртгахад, тэрээр ч хэмжээлшгүй үнэтэй их эрдэнийн олон чимэг зүүгээд,
шивэгчин Жинмаа (вкуепдз т а ) хэмээхийг зарцлахаар дагуулж одвой.
Гүнгаабүү тэр мэт ирж буйг их холоос харж, түүний дэргэд түргэн одоод,
“Энд нөхөд бүгд хүсэл тачаалаас үл салсан тул охин дүү чиний энэ чимэг
маш сайн тул эдгээрээ үлдээн ирэх хэрэгтэй” хэмээхэд, тэрээр ч чимэг
нүгүүдээ гэртээ орхин ирээд ном сонссон бээр нэгэн удаа тэдний дотор
шагъяагийн олон залуу охид байсан тул тэд номонд чихээ их хатангатан, өөр
өөрийн өчүүхэн чимгүүдээр танхилзахуй 359 байдлаар гартаа авч, хөөрөн
хөөрөхүй ямагтаар наадан байхыг харж, Даа-Одмаагийн сэтгэлд: “Эд тийм
сайн чимэгтэй бус ч буй буй мэт үйлдэх юм. Түүнээс ч миний чимэг их сайн
тул тэднээ авч; байх байх газар нь зүүвээс эд нар мятрах болно" хэмээн
сэтгэж, шивэгчиндээ: “Чимгүүдийг минь түргэн авч ир!” хэмээн илгээв.
Шивэгчин ч ном хийгээд Бурханд биширч ном сонсоход дурласан ч эрхгүй
тул Бурхан багшид сүсэглэсээр одвой. Бурхан багш бээр түүний санаа
хийгээд нэн ялангуяа өмнийн насаа барахыг айлдан мэдэж, замд нь тотгор
ирсэн ч хэсэг зуур бусдад завсар барилдуулаад, түүний ар араас нь
дагуулан эзлэхийг таалж, юу ч зарлиглал үгүй явуулан зохиожухуй. Тэгээд
тэр шивэгчин бээр одоход нас нь барагдсан бээр зам зуурт нь нэгэн саалийн
357 Тө: 2 эз 'с!21п . Сайзин нь Сайн идээт хэмээсэн үг, Эртний Энэтхэгийн нэгэн хаан,
Бурхан багшийн эцэг
356 Тө: закуа. Шагьяа нь Бурхан багшийн овог язгуур
359 Тө: 'с^ог здед. Танхилзах нь хэлэлцэх, явахуйд тааламжтай ялгум аашлах
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үнээнд мөргүүлж, насан егүүдээд, хойд насандаа Сингал360-ын хааны охин
болон төржүхүй. Тэр төрөх цагт огторгуйгаас сувдын их хур буусан тул
нэрийг нь Мүдигтишин (т и йд ’кНп зЫпд) буюу Мүдигжин (т и Кд сап) хэмээн
нэрийдэв. Тэгээд нэгэн удаа олон худалдаачин далайд одсон бээр тэд
Сингалын хааны орд харш лугаа шадар ойр хүрч ирвэй. Өмнө орой нь чухаг
дээдэд аврал одуулахын дуу сэлтийг үйлдсэн бээр тэдний дууг Мүдигтишин
охин сонсож, онц гайхамшиг төрж, сүсгээр биеийн шар үсэн ч сайтар хөдлөв.
Тэгээд тэр охин худалдаачдыг дуудаад, “Та нар өнгөрсөн орой өгүүлсэн тэр
чухаг дээд хэмээгч нь ямар учиртай юм бэ?" хэмээхэд, тэдгээр худалдаачид
Бурхан багш хийгээд шарвааг сэлтүүдийн сайшаал магтаалыг аугаа их
зохиосон бээр охин ч эдүгээ сүсэг нь их болж, Бурхан багш нөхөд сэлтэд
өргөх шалтгаантай гурван суулга сувд хийгээд шүлэглэсэн айлтгал
тэргүүтнийг тэдгээр худалдаачинд өргөвэй. Тэгээд худалдаачин нар ч тэр
мэтийг Бурхан багшид өргөв. Тэгээд Бурхан бээр жич хариуд нь Бурхан
багшийн зурмал хөргийн доор суртаалын таван голыг барих ёс хийгээд
арван хоёр шүтэн барилдлагын гарах ёс, няцах ёс тэргүүтний зохиомжуудыг
бичиж, өргөн зохиожухуй. Тэдгээр худалдаачин Бурхан багшийн зарлигчлан
Мүдигтишин охинд тушаасан бээр охин ч магнай тэнийн баярлаж, ямар
мэтийн ёсыг худалдаачдаас асуухад, тэд түүний доторх ахуй ёсыг тойм
төдийхөн өгүүлснээр тэр Мүдигтишин онц гайхамшиг болж, сэтгэл
итгэмжлэхүй ялгамжтай их сүсэг төрөөд, үнэнийг олжухуй. Түүний дараа
бусад бээр тэр охин төрөх цагт сувдан хур буун, аврал одуулахуйн дууг
сонсон ялгамжтай сүсэг төрөөд, Ялж төгс нөгчсөнд сувдан бэлэг өргөж,
дараа нь үнэнийг үзсэний утга шалтгааныг Бурхан багшид айлтгахад, Бурхан
багш бээр өмнө номлосон мэт Минчингийн шивэгчин Жинмаа хэмээх Бурхан
багшид сүсэглэсээр саалийн үнээнд мөргүүлж үхэв. Тэр мэтийн буяны хүчээр
тэр охин төрөх цагт сувдын хур буун, эцэст нь үнэнийг үзсэн мөн буй” хэмээн
зарлиглав.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Идэр залуугийн энэ сайхан дүрсэнд
Их тачаагч харшлахуйн хань хэн бээр ч
Зөнөн өтөлснөө харахаар тачаалаас хагацах нь
Зовлон үнэхээр ойрхон буйг үзэгдмүү”
хэмээн зарлигласан мэт бид мэт нь үхлийг даган үл дурдахуй ба
үйлийн шалтгаан үрийн авч, огоорохыг үл мэдсэнээр биеийн идэр хийгээд
дүрсэндээ тачааж, буяныг хураахуй дээр үгүй тариалан олонтаа олдсон ч
буяныг эс хураан үйлдэхийн дээр эдүгээ гадны идэр, сайхан дүрс, хувцас,
чимэг сайтай нэгнийг харж, “Надад ч энэ хийгээд энэ мэт буй. Би ч тэр мэт
болох хэрэгтэй!” хэмээн сэтгэж, алин олсон бодис бүхэндээ тачаалыг
арвитган үйлдэх буй.
Муу биет хөгшин хийгээд навтархай хувцастан тэргүүтнийг харсан ч
хараагүй ёс үзүүлэн, бөөлжис цутган, “Үүгээр юу хийнэ вэ?” хэмээж, урин,
360

Са: 81пдЬа1а, Сингала нь Сингапүр бөгөөд Монголчууд Арслан хот хэмээх нь буй.
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омгоор басамжлахуй арга ямагтыг үйлдэх буй. Үргэлж үхлийг даган дурдаж,
үйлийн шалтгаан үрийн авч, огоорохыг ёсчлон үйлдэгч нэгэн мөн болбоос
идэр хийгээд дүрс тэргүүтний сайныг үзвээс тэр мэт өмнийн буяны үйлийн
хүчин алин ер нь хотол чуулган мэт үзэгдэвч агшин бүрээр доройтох мөний
тул "Эдүгээгээс орчлонгоос гэтлэхүй нэгэн ном гарваас болох буй” хэмээн
сэтгэхүй ба идэр нь доройтсон хөгшин тэргүүтнийг харваас би ч энэ адил
болж, эцэст нь үхлийн зовлон амсахаас үл нөгчих тул би бээр ч эдүгээ
ямагтад буянтай буяны үйлд хичээе!" хэмээн сэтгэж, “Эд, эдэлбэр алинаа ч
тачаахгүйгээр үл барам эдүгээ орчлонгийн зовлон үүсгэхийн шалтгаан"
хэмээн харж, ялгамжтай буяны тариалан алин буйд өдөр бүр их бардаастай
бодитой буяны чуулган ба дамжпагыг алин зохистойн үүднээс хураан үйлдэх
мөний тул насан урт, ахар ямар мэт нэгнээ оршсон ч энэ хийгээд хойд
насанд амгалан байх мөний тул “Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Үнэхээр би Ялж төгссөнийг үл тахин
Үзтэл баяр хуримын амгаланг үл өгөн
Үзүүлэгчийн шашинд үйл үл үйлдсэн
Үгээгүйн санааг төгсгөн үл үйлдсэн"
хэмээн зарлигласан мэт өмнө нь үйлийн шалтгаан үрийг эс санаснаар
энэ орчлонд тасралтгүй зовлонд нэрмэгдэхийн ёсноо сэтгэл гансран үйлдэж,
нэгнээ буянтай буяны үйлийг хураахад шамдах хэрэгтэй болой.
Жич бас,

§ 272. Хааны их хатны цэцэрлэгч Пэрэнвээжин Бурханд шавтал
модны жимс өргөн ерөөл тавьсны хүчээр шавтлын цэцэрлэгээс
төрж, хааны хатан болсон нь
Эрт Янбаажин361-д Минчин хэмээх нэгэн шадар ойр буй шавтал модны
цэцэрлэгт хүрэхэд тэнд нэгэн их хулсны гол модноос нэгэн том өт гарч
ирвэй. Тэр боловсорч хагарсны дотроос үзэсгэлэнтэй бөгөөд сэтгэлд
зохистой нэгэн охин гарч иржээ. Тэнд өөр эзэгнэн хүмүүн үгүй тул Минчин
сайтар тосон авч, гэртээ дагуулан очиж, энхрийлэн тэтгэвэй. Тэр охин
шавтал модны цэцэрлэгээс гарсан тул Амринжонмаа (а т г а ’| зкуопд та)
хэмээн нэрийдэв. Минчин бээр эцгийн ёсыг үйлдэв. Охин бээр ч түүнд эцгийн
хуран мэдлийг үйлджүхүй. Тэр ч Янбаажинд эхнэр хүмүүний гурван зүйл
язгуур буйн анхдугаар нь байшин барихуй алтан банзадтан, хоёрдугаар нь
мөнгөн банзадтан, гуравдугаар нь зэс банзадтан хэмээн оршмуй. Тэнд өөр
хаан үгүй тул хот балгасын сайн, муу үйл бүхнийг эрхмүүд чуулаад,
шийдвэрлэх тул чуулган ч их эрхтэй буй. Тэгээд Минчин бээр тэр үзэсгэлэнт
охиноо өндөр язгууртай, их баялаг нэгнээ гэрлүүлэхээр завдан ахуйд
чуулганч нар мэдэж, “Энэ үзэсгэлэнт охиныг бусдад өгч болохгүй. Бид

361 Тө: уапдз ра сап. Янбаажан нь Эртний энэтхэгийн зургаан их хот балгадын нэгэн,
хэмжээ том хийгээд их баялаг, аугаа их болсон балгас хэмээмүй. Вайшали балгас ч
гэдэг.
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чуулганч бээр эдлэн үйлдмүй” хэмээхэд, тэр Минчин үл баясахуй байдлаар
оршихыг охин нь мэдэж, “Эцэг минь юуны тул тэр мэт дургүйцэн зохионо
вэ?" хэмээн асуув. Минчин бээр: “Чи эрхэм их хүмүүнд зохистой их эрдэнийн
бүсгүй тул нэгэн сайн нөхөрт өргөе!" хэмээн сэтгэсэн ч чуулганч нар: “Бусдад
үл болно. Чуулганч нар эдлэх болно!” хэмээлээ гэхэд охин бээр: “Тэр мэт
тааллаа бүү алжаатугай! Арга буй!” хэмээв. Тэгээд охин бээр чуулганч нарт:
“Тийм болбоос надад таван тангараг буй. Түүнийг бүтээвээс чуулганч эдлэн
эдлэж болно. Тийм бус болбоос хэцүү” хэмээжүхүй. Чуулганч нар охинд
даган тачаасны тул “Болно оо!” хэмээн ам авцгаав. Таван тангараг нь бид
алтан банзадтанд суух хэрэгтэй. Өмнийн хүмүүн үл одоход сүүлчийнх нь ирж
үл болно. Тус тус таван зуун алтан зоос өргөх хэрэгтэй. Миний дэргэд эр
хүмүүн хэн ирсэн ч бусад хүмүүн үгүй болбоос хорьж үл болно. Балгасыг
хэсэгч нар ч долоо хоног болтол хэсэх эс зохистой” хэмээхүй таван цааз
зарчим сэлт алтан банзадтанд их эрдэнийн ширээнд сууж, хэмжээлшгүй
үнэтэй их эрдэнийн чимэг зүүж, наран мэт сүр жавхлан төгс оршсон бээр эр
хүмүүн ямар мэт нэгэн ирсэн ч эвцэлдэх тэргүүтний үүднээс баясал, хүндлэл
зохиох нь байтугай нүдээр ч харж эс чадвай. Тэгээд Сүгжиннямбуу хаанд
түшмэл нь: “Эдүгээ Янбаажинд Ажмаа охин хэмээгч маш үзэсгэлэнт нэгэн
охин буй тул түүнийг хааны хатан болговоос учир шалтгаан сайн болно”
хэмээн өгүүлэхэд, хаан ч тэр охинд нэгнээ тачааж, элдэв аргын үүднээс
хатанд таалахаар хичээсэн ч Янбаажин нутгийнхан баатарлаг хийгээд
чуулганы цааз ч хатуу тул аргалах өөр арга эс олов. Чингээд хаан эгэлийн
дүр барьж, охины дэргэд хүрсэн бээр Янбаажингийн үүдэнд үүд сахигч
хүзүүндээ хонх зүүсэн нэгэн ягчис байх бөгөөд Янбаажинд хорлолтой дайсан
мэт нэгэн орвоос тэр хонх гэнэт дуун дуурсгадаг бөгөөд хаан Сүгжиннямбуу ч
тэр үед тэр үест Янбаажин нарын дайсан мэт мөний тул хаан үүдний дотор
орохуйд хонхны дуу дуурсаж, Янбаажин нар “Дайсан ирлээ” хэмээж, мэсээ
аваад, гадагш гарсан ч хаан дүр байдлаа хувилгаснаар үл барам тэр гагцаар
байсан тул түүнийг дайсан хэмээн эс мэдэн, тэр охины дэргэд очсон бээр
өмнө нь эр хүмүүн хэн ч болсон хаалт үгүй цаазтай тул хаан охины дэргэд
амгалан хүржүхүй. Чингээд хаан бээр охины сүр жавхлан тэсэхүйеэ бэрх ч
аажмаар зэргэмжлэн хүслийн амгаланг эдлэвэй. Тэр цагт хаан ч охины
дэргэд долоо хоног суув. Тэгээд хаан, охин хоёул умайд үр заяасныг мэдээд,
нуган төрвөөс хаан эзэгнэх, охин төрвөөс эх нь эзэгнэхээр тангараглацгаав.
Хаан ч: “Нуган төрвөөс хоёул хавсарч миний дэргэд очтугай!” хэмээж, их
эрдэнийн бугуйвч, сайн бөсөн хувцас нэгнийг талбин оджухуй. Цагтаан
буухуйд охиноос нэгэн бэлгэ тэмдэг төгс нуган мэндэлж, нэрийг нь Жигмэд
('.рдз гпес!) хэмээн өгвэй.
Тийм боловч бусад хотлоор тэр хөвгүүн хэний хөвгүүн болох шалтгаан
үгүй тул чуулганч бүгдээр тус тусаар “Зарцын хөвгүүн” хэмээн дуудах
болжухуй. Ажмаа бээр хөвгүүндээ ийн сурган: “Би хаанаас зарцын хөвгүүн
байх билээ. Би та нартай адил бус аа. Би хүрдэн эргүүлэгч хааны угсаа
залгамжит хөвгүүн мөн буй” хэмээн зааж өгжүхүй. Тэр хөвгүүн ч тэр мэтээр
өгүүлэхэд, бүгдээр "Сүгжиннямбуу хааны хөвгүүн мөн” хэмээн сэтгэл
итгэмжпэв. Тэр ёсыг Бурхан нөхөд сэлтээр айлдан мэдсэн бээр нөхөд
бо
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сэлтээр Бурхан багшийн дэргэд очиж, Ажмаа өмнө нь ямар мэт үйл хийсэн
ёсыг айлтгахад, Бурхан багш бээр: “Эрт Варанаси нутагт хааны их хатны
цэцэрлэг сахигч Пэрэнвээжин (рбгепд Ьа сап) хэмээгч бээр нэгэн удаа тэр
цэцэрлэгт Бурхан өөд болон морилохуйд түүнээ сэтгэл нь сүсэглэж, нэгэн
сэтгэлд зохистой шавтал модны цэцэг өргөжээ. Тэр бээр: “Би энэ буяны
үндсээр ирээдүй цагт умайд үл төрөх болтугай! Тэр цагт би хааны хатан
болох болтугай!” хэмээн Бурханы өмнө ерөөл талбисны хүчээр эдүгээ Ажмаа
шавтал модны цэцэрлэгт төрж, бие нь үзэсгэлэн болж, Сүгжиннямбуу хааны
хатан болбой" хэмээн зарлиг болов. Янбаажин нар баатар зориг их, дайсны
өмгийг дарахдаа хатуу ба бусад алинаар ч бүрэлгэхийг олохуйд бэрх, нэн
үлэмж чуулганч нарын цааз маш хатуу ч охин өөрийн урьдын үйлээр хааны
тэр мэтээр хааны хатан болсон мөн ажгуу.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Сонссон билгээр яданги дорой ба
Согтууран өөрийн амгаланаар маш жаргагч
Сангасвагийн хэрцгий тарнийг дагагч нар
Санааны эрхээр биеэн энэлгэн үйлдьюү!”
хэмээн зарлигласан мэт сонсохуй хийгээд тус тус онохын билиг маш
доорд мөний тул шалтгаан болсон буяны үйлийг бүтээх ёсноо мунхран,
хилэнцэт нөхөр тэргүүтэн энэ нас төдийхний хэргийг эгээрэгч муу
төрөлхтнийг даган оршисноор сэтгэлдээ алин санасан үйлс бүхэн
амгалангийн шалтгаанд одох нь байтугай эдүгээ мөнхүү зовлонгийн
шалтгаанд одож, дотоод сэтгэл хийгээд гадаад бие нь энэлэхүй ямагтаар үл
барам бусад алин үгүй ч шалтгаан буян, нүгэл хоёрын үйлийн үр амгалан,
зовлон хоёрыг тус тусад нь холил үгүй магад гарсны ёсыг бясалган
амтшихын үүднээс магад мэдэл их төрөхүй нэгэн үл гарах ч сонсохуй
хийгээд санахуй, сэтгэлийн шинжлэл төдийхний үүднээс магад мэдэл
өчүүхэн төдий нэгэн төрвөөс жич дээр номлосон шавтал модны нэгхэн цэцэг
өргөснөөр ч ялгамжтай энэ мэт үр гарсанчлан бид нар бээр маш өнө нэгний
уртад ч тэр мэт олныг хураан чадах мөний тул хүрдэн орчуулагч тэр хаан
сайн орд харш нэгнээс нөгөөд одохуй мэт амгалангаас амгаланд одохуйгаас
бус зовлонгийн нэр ч ирэхүйн утга нотоос үгүй суух ч амгалангийн нэр ч үгүй
цаг бүхнээ зовлон ямагтаар нэрмэгдэхүй энэ нь хар, цагаан үйлийн тийн
шинжлэлийг мэдэж; орохуй, буцахуйд үл оршсноос уршигласан мөний тулд
эдүгээ “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Халуун дур сэтгэлээр буяныг үйлдсэн бээр
Хаана, хаана одохуй хэрэгтэй болсон ч
Харин тэр хийгээд түүний сайн буянаар
Хамаг үр нь тавигаар илт тахигдьюу!"
хэмээн зарлигласан мэт дотроо сайтар санаж, өдөр бүр хойд наснаа
магад амгалан гарахуй буяны үйлийг хураахад шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,
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§ 273. Ганбаа хэмээгч гэлэн урьд насандаа цэвэрлэгээ хийгээгүй
архдыг “Гуйлгачны хөвгүүн” хэмээн хараасан үйлийн үрээр
гуйлгачны хөвгүүн болон төрсөн нь
Эрт Жорвоо (Ъуог Ьа) хэмээх нэгэн сартваахийн эхнэрээс гурван
хөвгүүн гарахад Жорлэн (Ъуог 1еп), Жоргоо (Ъуог с!да’), Жорсон(Ъуог Ьгапд)
хэмээн нэрийдэв. Нэгэн удаа эцэг сартваахь нь хүнд өвчин тусжээ. Хөвгүүд
хиигээд эхнэр бээр үхэх нь хэмээн бодож, өвчтний асрамжийг сайтар эс
үйлджээ. Түүнд нэг шивэгчин байжээ. Тэрээр өвчтнийг асрамжлахыг ёсчлон
үйлдсэнээр сартваахь ч өвчнөөс гэтлэв. Тэр шивэгчин сайн үйлт тул эхнэр
болгон авч, нэгэн хөвгүүн төрвэй. Тэр хөвгүүн их буянтан мөний тул төрсөн
даруйд нь хоосон сав бүхэн дүүрсэн бээр бэлгэ зохиож, нэрийг нь Гамбаа
(дапд ро) хэмээн өгчүхүй. Тэгээд тэдгээр хөвгүүд нь өөр өөрийн эхнэрт
тачаасан бээр гэрийн үйл ч доройтож, эд, эдэлбэр нь өчүүхэн хомсдон одсон
түл эцэг нь хөвгүүддээ: “Бидний алтан лан хоосрох тул гэрийн эзэн байх
хувиа эс амсмуй” хэмээн сургамжлав. Тэдгээр хөвгүүд ч “Эрдэнэ олъё”
хэмээн сэтгэв. Тэр эцэг сартваахь нь ч цагаас нөгчсөн (нас барсан, орч) бээр
хөвгүүд нь эрдэнэ авахаар далайд одвой. Гамбаа гэртээ орогнон, худалдаа
арилжаа хийн эрдэнэ олж, түүний буяны хүчээр ашиг хонжлого ч их
гаржухуй. Тэгээд тэдгээр хөвгүүд нь өөр, зуураа эс таарч эцгийн эд хөрөнгийг
тус тусадаа хуваан авав. Бусад хөвгүүд бүгдээр Гамбааг шивэгчний хөвгүүн
хэмээцгээж, өчүүхэн доромжпон үйлдэв. Чингээд Гамбаа ах нартаа сэтгэл нь
уйсч, зургаан удаа эрдэнэ авахаар далайд оджээ. Гааль тэргүүтнийг Гамбаа
өөрөө өгсөн тул худалдаачин бүгдээр баясав. Дараа нь худалдаачид бээр
Гамбааг далайд жич дахин одъё” хэмээн шамдлаар залбиран айлтгахад
дахин оджухуй. Тэр цагт худалдаачид Бурхан багшийн номлосон шүлгийг
эгшиглүүлэн дуулжээ. Гамбаа түүнийг сонсож, онц гайхамшиг төрж, түүний
учир шалтгааныг худалдаачдаас асуув. Тэд бээр: “Эдүгээ Нян-Ёдод оршин
буй Бурхан багшид шүтсэн шүлэг буй. Дуу бус аа!" хэмээхэд, Гамбаа бээр
тэр хүртэл сонсоогүй тул маш их баясаж, сүсгээр Бурханыг харахыг их
дуршив. Тэгээд зэргэмжээр гэрийн эзэн Итгэл үгүй идээн өглөгтийн дэргэд
одож, учир шалтгааныг асуухад, Идээн өглөгт бээр Гамбааг дагуулж, Бурхан
багшийн дэргэд одвой. Бурхан багш Гамбаад: “Гэлэн болтугай!” хэмээх
тэргүүтнийг зарлигласан тул гэлэн болжухуй. Ном номлосноор үнэнийг үзвэй.
Тэгээд Гамбаа өөрийн нутагтаа одвой. Дахиад Гамбаа Бурхан багшийн
дэргэд одох зам зуур таван зуун анчин хулгайч дээрэмчинтэй тааралджээ.
Тэд Гамбаа уруу нумаа сумлан эвшээлгэхэд, Гамбаа бээр өчүүхэн ч айн
эмээл үгүй, тэдэнд: “Сумаа харватугай!” хэмээхэд бүгд сүсэглэж, даган
одоод, гэлэн болцгоов. Тэдний таван зуун эхнэр нь ч гэнэн сахил авав.
Тэдэнд ном номлосноор үнэнийг олов. Тэгээд Гамбаа тэнд сэтгэлд зохистой
таван зуун сайн орд харшийг ч барив. Тэр цагт Жорлэн ах нь далайд одож,
горши зандан362-гийн цэцэрлэгт хүрч, тэндээс зандан таслан авжухуй. Тэр

362 Са: ^запёап догзк Горши зандан нь сайн чанарт цагаан зандан, очир алмаазнаас ч
үнэтэй гэлцэнэ.
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цэцэрлэгийг сахигч ягчис Ванчигчэнбо363 хэмээгч эс баясаж, цаг бусын их
улаан салхи талбиж, худалдаачдын онгоц эвдрэх шахамдахад, Жорлэн бээр:
“Миний дүү Гамбаа өмнө далайд бүү яв! Гэм эрүү их ээ! хэмээсэн билээ. Тэр
цагт сонссон бол баясах байжээ." хэмээхэд, худалдаачид: “Гамбаа нь рид
хувилгаан ихтэй тул чи аврал одуулваас аюул үгүй болно оо” хэмээж,
бүгдээр:
"Амьтан бүхний нисванисын хорт гэмийг
Анхааран булааж, өршөөн нигүүлсэхүйг үйлдсэн
Рашааны бэлгэ билиг төгссөн таалалтан
Аврагч Гамбаа чамд сүслэн мөргөмүү!"
хэмээн өгүүлснийг тэр Гамбаа айлдан мэдэж, ганцхан агшнаа тэнд өөд
болон морилж, тэднийг аюулаас гэтэлгэв. Тэр цэцэрлэг сахигч ягчис бээр ч:
"Өмнө нь болбоос салхи талбисан төдийхнөөр атаатныг хөнөөж болдог ч
эдүгээ хичээлээр талбисан ч худалдаачид гэмтсэнгүй. Юу болов оо!" хэмээн
шинжилсэн бээр “Тэр нь хутагт Гамбаагийн хүч байна" хэмээн мэдэж,
Гамбаагийн дэргэд ирэв. Тэгээд Гамбаа: “Чи тэр мэт үйлдэх чинь юусан
билээ?” хэмээн зарлиг болоход, “Би тэр занданг хүрдэн эргүүлэгч хааны
хэрэгт сахьдаг буй” хэмээв. Гамбаа бээр: "Хүрдэн эргүүлэгч хаанаас ч
Бурхан багш сайн тул чи бээр тэдгээр зандангуудыг Бурхан багш нөхөд
сэлтийг тахихын тухайд өргөтүгэй!” хэмээхэд, тэр бээр ч сүсэглэн өргөсөн
бээр тэднийг Гамбаа нөхөд сэлт авч, ганцхан агшнаа Жорлэнгийн нутагт
хүржүхүй. Тэнд горший зандангаар сайн орд харшийг байгуулж, үдийн зоог
өргөх шалтгаант сайн чуулганыг бэлтгэж, дараа нь Гамбаа гартаа цэцэг,
хүжис тэргүүтнийг бариад, сайн орд харшийн дээрээс Нян-Ёдын зүгт өргөн
цацвай. Маргааш өглөө нь Бурхан нөхөд сэлтээр энэ гэрт үдийн зоогт өөд
болон морилох залбирал талбиснаар, Ялагч цэцэрлэгт Бурхан нөхөд
сэлтийн лагшны өмнө цэцэг тэргүүтний хур буужээ. Чингээд Бурхан багш
бээр нөхөд сэлтдээ: “Рид хувилгаан төгс та нар гэрийн эзэн Жорлэнгийн гэрт
маргааш үдийн зоогт одохуй бэлтгэл хийтүгэй!" хэмээн зарлиглаж, цагтаа
буухуйд Бурхан нөхөд сэлт элдэв рид хувилгааны зохиомжоор огторгуйгаар
ажирч, үдийн зоогт өөд болон морилов. Тэр цагт Гамбаа бээр Бурханы зүг
рүү бишрэхүй бээр: “Үүнийг Бурхан гэнэ. Үүнийг... нэрт шарвааг гэнэ. Энэ нь
энэ" хэмээн өгүүлжүхүй. Бурхан нөхөд сэлт тэр гэрт өөд болон морилсон
бээр олон хүмүүн хурсан тул бүгдэд харагдан үйлдэхийн тухайд гэрийг нь
саруул тунгалаг болор сайн орд харш болгон хувирган зохиогоод, үдийн зоог
барьж, ном номлож, олон төрөлхтнийг үнэний мөрт байгуулан зохиожухуй.
Тэгээд нөхөд сэлт бээр Бурхан багшаас Гамбаа ямар ямар мэт үйлээр
шивэгчний хөвгүүн болон төрж, баялаг төгс ба эцэст нь архдын үр олсон
ёсыг айлтгахад, Бурхан багш бээр: "Эрт бурхан Одсүрэнгийн цагт шадар агч
бурсан хуврагуудад бишрэн, өргөл, хүндлэл үйлдэгч бихар хийдийг сахиул
нэгэн гэлэн буй. Гэлэнгүүд өдөр бүр ээлжээр бурсан хуврагийн бихар
хийдийг цэвэрлэн үйлддэг буй. Нэгэн гэлэн архдад цэвэрлэгээний ажил
363 Тө: ёЬапд рЬуид сЬеп ро. Ванчүгчэнбо нь Их эрхт хэмээсэн үг, бас Их эрхт тэнгэр
буюу Махашвира ч гэдэг.
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ноогдох үед хэрвээ дотор тэгш агуулалд сууваас цэвэрлэх шалтгаан өчүүхэн
төдий хойшлоно хэмээгээд завсар зуурт нь шадар агч бээр бихар хийдийг
ямар мэт цэвэрлэснийг харахаар очжээ. Бихар хийдийг өчүүхэн ч эс
цэвэрлэснийг харж, өчүүхэн төдий хилэгнээд, Туйранчийн хөвгүүн ээ! Хэн
цэвэрлэх юм бэ?! Эдүгээ цэвэрлээгүй байна!" хэмээж, хараан үйлджүхүй. Тэр
доромж сонсогч бээр архад мөний тул шадар агч түүнийг тийн хэлсэн их гэм
эрүүгээс болж, тамд төрж, жич бас таван зуун төрөлдөө шивэгчний хөвгүүн
болон төржүхүй. Тийм боловч бурсан хуврагуудын үйлийг ёсчлон үйлдсэн
тул их төвөггүй олон эд олж, бидний шашинд гэлэн сахил авч, архдын
хуггийг олвой” хэмээн зарлиглав.
Эдүгээ бид нарын ширүүн үг өгүүлэхэд үзэгдэл алин үгүй мэт байвч тэр
төдийхөн нэг ширүүн үгийг бурсан хуврагийн тухайд өгүүлсэн нь ч хойд
насанд там хийгээд тэндээс олон төрөл үесдээ муу язгуурт төрөх буй. Үүнийг
ч үйл магадлалтай хийгээд арвидал их хоёуланд найруулах хэрэгтэй болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
"Тачаал, урины хороор тийн хөтлөгдөөд
Тамлагдаж элдвээр зовохуй тэсвэрлэхэд бэрх
Тамтаггүй орчлон зүрхэнгүй болбоос бээр
Тарчлан зовохуй энэ зүрхэн буй”
хэмээн зарлигласан мэт хар, цагаан үйлээр энд төрөн, зовлон ямагт
зүрхэн төдийд барагдаж, өөр зүрхэн юу ч үгүй ба зовлонтны энэ орчлонд
төрөхийн шалтгаан хилэнцэт үйлийг өдөр бүр тоолшгүй олныг хураан
үйлдэхүй ба алин хураасан үйл ч олонхдоо магадтай, тэр ч арвидал их ямагт
мөн буй. Энэ насанд буяны үйл нэгийг ч хураан эс үйлдэх буй. Өмнө
хураасан буяны үйлийн үрийг олонхдоо эдлэн төгсөхүй бээр хойд насанд
амгалан алин ирэхгүй ч урьд насны буяны үйлийн авьяас үгүй ба энэ насанд
ч тус тус онохын билгээр орох, буцахаар үл барам анхааран авч амташсан
ламын увдисаар эс эзлэгдсэн бээр сайн буян бүхний үндэс ёзоор энэ үйлийн
үрд зүрхнээсээ сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг төрөхүй маш хэцүү үзэгддэг ч түүнд
шамдал нэгэн үгүй болбоос санаснаар зүрхний хий хөдлөх мэт энэ
орчлонгоос гэтлэх өөр аргагүй мөний тул "Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
"Адат хилэнц үйлдэгч амгаланг хүсэх ч
Апин хийгээд алинаа амьдран явахуйд
Аюулт энэ, тэр хилэнц бүхнээр
Аймшигт мэсээр тийн бөгөөд дарагдьюу!”
хэмээн зарлигласан мэт сайтар санаж, үйлийн үрд сэтгэл итгэмжпэхүй
сүсэг төрүүлэхэд шамдан үйлдэх болой.
Жич бас,
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§ 274. Сэрдин хэмээгч охин буяны сэтгэл гарган, хөхөө огголж
өлссөн эхэд өгсөн ба түүний ач үрээр энэ насандаа эр хүмүүн
болж, улмаар хаан ширээнд суусан нь
Эрт Удвал хэмээх нутагт тэр нутгийн эрхэм нэгний охин Сэрдин (д$ег
1с1ап) хэмээгч цэцэн мэргэн сайн оюунт нэгэн буй. Тэрээр нэгэн удаа гэрээсээ
хол явж ахуйд нэгэн гуйлгачин эхнэр өлсөн зүдээд хөвгүүнээ идэхийг
завдсан тул түүнд сүсэг хатуу хүчтэй төрж; эх, хөвгүүн хоёулын амийг сахих
арга эрээд, “Гэртээ идээ авахаар одвоос энэ эхнэр хөвгүүнээ иднэ.
Хөвгүүнийг дагуулан явбаас энэ эхнэр үхнэ. Яавал сайн болох билээ?”
хэмээн санаснаар, дээр номлосон “Энэ хоёрын алиныг үйлдсэн ч нэгэнд нь
туслахад, нөгөөд нь хорлол болох тул өөрийн минь дэлгэр товгор хөх
хэрэггүй” хэмээж, тэр эхнэрээс мэс аваад, хөхөө сайтар хэрчиж өгөхөд тэр
эхнэр тэр дорой ханан цадсан ёсыг Хурмаст мэдэж, бярманы дүрд хувилж,
Сэрдинмаагийн дэргэд ирээд, “Чиний хөхнөөс цус гоожих нь юусан билээ?"
хэмээн асуухад, охин бээр үнэнээ өгүүлж, "Өлсгөлөнгөөр энэлсэн энэ
гуйлгачин эхнэрийн амийг сахихын тухайд хөхөө огтолж өгөв” хэмээв.
бярман бээр: “Чи зовлонгоор эс харамсмуй?” хэмээхэд, Сэрдинмаа бээр: “Би
үүнд өчүүхэн ч үл харамсмуй. Тийм боловч чи сэтгэл эс итгэмжлэвээс би
бээр үнэний адистид үйлдье” хэмээж, "Миний энэ ёсноо харамсал өчүүхэн ч
үгүй болбоос тэр үнэнээр миний бие эхнэрийн энэ биеэс нөгчиж, эрэгтэй
хүмүүний биеэр солигдох болтугай!” хэмээснээр, ер үнэний хүч хийгээд
ялгамжтай эхнэр хүмүүнийг бэлгэдсэн хөхөө хайрлалгүй өгсөн буяны үйлийн
үрээр даруйд эр хүмүүн болон хувилж, бүгдээр залуу Сэрдин хэмээн алдар
болбой. Нэг удаа тэр нутгийн хаан Удвал хэмээгч хөвгүүн үгүй цагаас нөгчиж
(нас барж, орч), түшмэл тэргүүтэн эрхэм бүгдээр “Тэр нутгийн төрөлхтөн
бүхнийг бэлгэ тэмдэг хийгээд буян тэргүүтэн нь хаан болох зохистой юу?
Зохистой бус уу?” хэмээхийг сайтар шинжилжээ. Бүгдээр Сэрдин ямагтыг
хаан болох зохистойг мэдэж, хаан болгон өргөмжлөв. Чингээд хаан Сэрдин
бээр өмнө нь өөрийн эхнэрийн гэмийн хувьд хамаарах хөхөө өгсөн буянаар
даруйд эр хүмүүн болсноор үл барам хаан болсонд сэтгэл ихээр итгэмжилж,
өөрөө ч цаг үргэлж өглөг тэргүүтэн буян хураахад шамдан, албат иргэдээ ч
түүн лүгээ адилаар зохиосон тул Удвал хааны үеэс ч тэр нутагт амгалан
жаргалан их гарсан ба насан егүүдсэн нүгүүд ч олонх нь өндөр язгуурт төрж,
бодид үл итгэх болжухуй. Тэр цагийн Сэрдин хаан нь Бурхан багш Чадагчийн
эрхт мөн буй. Тэр цагт хөхөө өгсний буянаар язгуур зохилдохуй үрээр тэр
даруйдаа эрэгтэй хийгээд хаан болжухуй. Эцэст нь ч бурхан болж,
номхотгогдохуун нугуудыг боловсруулан гэтэлгэхүй мөрд байгуулан
зохиосон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Судар"-аас:
“Орчлонгийн явдал ёсон бүгдийг
Огоот болгохуйн харшлалтан та
Одоо биеийн эцэс болохуй ямагтад
Онцгой буян чамд шадардмуй”
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хэмээн зарлигласан мэт орчлонгийн орон, бие, эдэлбэр бүхэн нь
зүрхэн шим үгүйгээр үл барам эдүгээ ямагтад эвдрэхийн жам ёстон мөний
тул эдүгээ энхрийлэн барьсан ч хэзээ нэгнээ тус алин ч үгүй хэмээн огоорох
хэрэгтэй буй. Алинаа ч барин тачаалгүй хэрэгтэй үест алин буусан буяныг
хураахуй орнуудад сайтар өргөвөөс язгуур зохилдохуй буяны үрээр энэ
хийгээд хойд нас нугуудад алин өргөсөн тэр мэт сайн бода ба тоо нь
тасралтгүй олон гарч, эцэст нь түүнд шүтэж, өглөг билиг барамид тэргүүтэн
төгссөн бурхан ямагт болох мөний тул буяны үйлд шамдах хэрэгтэй.
Эдүгээ ертөнцтөн нүгүүд тариалан хийгээд худалдаа тэргүүтний ахуй
үест ашиг хонжлого өчүүхэн гарахыг учир шалтгаанд үйлдэж, өөр өөрийн
алин үйлийг огоорч үл чадмуй. Тэд нар ямар мэт шамдсан ч ахуй үесийн
хипэнцэт хөлс мэт ашиг хонжлого өчүүхэн гарсан ч бодитой хийгээд
залгамжлалын үүднээс зовлон ямагт төрөхүй өчүүхэн шалтгааныг эдүгээ бид
нар бээр амар хялбар хураахуй өчүүхэн нэг үйл мөн ч үл тэсвэрлэхүй үр
түргэн гарах нь дээрх Сэрдин хааны онол өгүүлэл мэт мөний тул буяныг
хураахуй ялгамжтай тариалан буй мэтчилэн буяны үйлийн хөрөнгө юуг ч
талбих шалтгаангүй хаанаас чадах мөний тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
"Зовлон, сэтгэл үл амрахуй хийгээд
Жийргэмшигт элдэв зүйлтэй учрахуй
Зорьсон нугуудаас хагацан одохуй нь
Жигшүүрт хилэнцэт явдлаас гарах болюу!”
хэмээн зарлигласан мэт сайтар санаж, буяны үйлийг хураахад
шамдтугай!
Жич бас,

§ 275. Сэрлиг гэгч гөрөөс усанд унасан хүмүүний амийг аварч,
андгайгаа зөрчсөн хүмүүн гутаж, авралт гөрөөс хаанд тахигдсан
нь
Эрт нэгэн аглаг шугуйд үс бүгд нь алтан, туурай нь нил эрдэнэ, хоёр
эвэр нь шүр тэргүүтэн хамаг бие нь их эрдэнээс бүтсэн Сэрлиг (дзег 1од)
хэмээгч нэгэн гөрөөс хэрээтэй нөхөрлөн хамт орогнодог байжээ. Нэгэн удаа
бусдаар цаазлан мөчүүдийг нь хүлж усанд хаяуулсан нэгэн хүмүүн их хүчтэй
орь дуу тавин, өмнө этгээдийн нэгэн их мөрний усаар урсан ирснийг тэр
гөрөөс харж, түүнд их энэрэн нигүүлсэхүй төрж, өөрийн хүч чадлыг гарган, ус
руу үсрэн орж, тэр хүмүүнийг барин авч, хүлгийг нь тайлахад, тэр хүмүүн их
баярлавай. Тэгээд тэр гөрөөс тэр хүмүүнд: “Намайг энд орогнодогийг бусдад
үл өгүүлтүгэй! Бидний энэ биед саад тотгор их буй шүү" хэмээж суллан
тавьжухуй. Тэр хүмүүн бээр ч “Тэгье” хэмээн ам авч, нутагтаа одвой. Тэр
цагт тэр хааны их хатны зүүдэнд: “Өмнийн тэр гөрөөс мэт нэгэн гарч, хааны
орд харшны ширээнд сууж; хаан, түшмэл тэргүүтэнд ном номлож буй" хэмээх
нэгэн оржухуй. Маргааш өглөө нь тэр тухай хаанд өгүүлээд, “Энэ нутагт тэр
мэт нэгэн гөрөөс магадтай буй мэт тул түүнийг би үзэхийг хүсч байна"
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хэмээхэд, хаан анчидад: “Тэр мэтийг олж өргөх хэрэгтэй. Хэрвээ эс олбоос
та нарын амийг цаазлан үйлдсү!” хэмээсэн бээр бүгдээр айсаар хайсан ч эс
олов. Жич хаан бээр: "Энэ нутагт тэр мэт нэгэн гөрөөс үзсэн хүмүүн гарваас
сайн хайр шан өргөнө!” хэмээн тунхаг тархаав. Өмнийн тэр хүмүүн “Тэр
мэтийн тэр гөрөөс би мэдэх тул сайтар зааваас хаан миний биед их хайр
шан өргөнө!” хэмээн сэтгэж, заахаар ам авав. Тэгээд тэр хүмүүн ба хаан,
түшмэл, олон цэрэг лүгээ сэлт зэвсэглэж, тэр хүмүүн гөрөөс алин буй газрыг
заахаар бядан одоход, тэр гөрөөсний нөхөр хэрээ бээр тэр мэт холоос ирж
буйг хараад, гөрөөсөнд өгүүлрүүн: “Нөхөр минь! Чиний өмнө тус хүргэсэн тэр
муу хүмүүн нөхөр болоод, эдүгээ чамайг хорлохоор ирж буй бөлгөө. Тэр муу
хүмүүн бээр зэвсэг агсаж, замын тэргүүнд ирж, хаан нөхөд сэлт ч чамайг
зүглэн ирж буй тул ямар мэтийг үйлдэх билээ?” хэмээн өгүүлэхэд, тэр гөрөөс
ч санд, мэнд болж, “Нөхөр өө! Үнэн үү?! Би бээр ядан зүдсэн тэр хүмүүнд
туслая! хэмээн бодсон ч энэ мэт хорлол үйлдэгч доорд муу ахуй ёстон мөн
тул эдүгээ өөр аргагүй!” хэмээж, тэр зүгийн бусад амьтанд хорлол үл
болохын тухайд Сэрлиг гөрөөс өөрөө хааны буй газар хүрсэн бээр, тэр муу
хүмүүн ч: “Тэр мэт гөрөөс нь тэнд байна аа!” хэмээж, баруун гарын зангахуй
хуруугаар чичин заасан бээр тэр гөрөөс: "Өмнө нь өөртөө аугаа их тус
хүргэсэн оронд хорлол үйлдсэний үрээр даруйхан баруун талын чинь
эгэмнээс нааш тасраад газар унатугай!” хэмээн тангараглаад, тэр гөрөөс
бээр тэр хүмүүнд тус үйлдсэний хариуд хорлол үйлдсэн ёсноос эхлээд зарим
нэгэн үг өгүүлэхэд, тэр хүмүүн ч ичиж, газар ширтэв. Чингээд тэр хаан
гөрөөснөөс: “Чи энэ хүмүүнд өмнө нь ямар мэтээр тусласан юм бэ?” хэмээн
асуухад, тэр бээр ч дээр номлосончлон шударга өгүүлэхэд, хаан ч онц
гайхамшиг төрж, тэр гөрөөсийг “Сайн байна!" хэмээн сайшаан өгүүлж,
хүндлэн үйлдвэй. Хаан тэр хүмүүнд: “Чиний мэт доод муу хүмүүн нутагт
орогновоос хотлоор гутах болно" хэмээж, хайр шагнал үгүйн дээр яргачинд
тушааж, алуулав. Тэгээд хаан нөхөд сэлт тэр гөрөөсийг бишрэхүй бээр орд
харшид урин залаад, их эрдэнийн ширээнд суулгаж; өргөл, хүндлэлээр тахин
үйлджүхүй. Тэгээд тэр гөрөөс хаан нөхөд сэлтэд ном аугаа их номлосон бээр
хатан ч өмнө нь зүүдэнд ямар мэт орсончлон тэр цагт сайтар гарсан бээр
маш их баярлав.
Түүнээс хойш ч хотлоор Сэрлиг гөрөөсөнд ламын хуран мэдлийг
үүсгэв. Тэрээр ч цаг цагт ном номлож, бүгдийг ч ариун мөрд зохиожухуй. Тэр
цагийн тэр Сэрлиг гөрөөс нь Бурхан багш ба тэр хүмүүн нь Лхайжин мөн буй.
Тэр гөрөөс тус үйлдсэнээр тэр насандаа хаанд тахигдан, тэр хүмүүн бээр
хорлол үйлдсэнээр тэр насандаа тэр мэт үрийг амсаж, хойд насандаа ч тамд
өнө удаан зовлон амсжухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Энэ сэтгэлийн мунхаг бүхнээр харанхуйлсаар
Эрхт баялагт чадархан тачаах оюунт
Хирт муу ёстон амаа хөмрөөд
Хилэнцийн хадан халилд унах болюу!”
хэмээн зарлигласан мэт үйл хийгээд үрийн оронд хотлоос мунхарсан
мунхагийн түнэр харанхуй авьяасаар урьд насны буяны үрээс болсон энэ
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насны хотол чуулган өчүүхэн төдийхнөөр омогшин, чадархахаар үл барам
жич бас зүрхнээсээ тачаахуйн оюунаар ёс бусын муу үйл нэгнээ оршсоноор

энэ насанд ч шалтгаан хилэнц цуглуулахуй үйлээр яарч, алжаан зүдрэхүй
элдэв зовлонгоор цаг насад нэрмэгдэн, үхэхийн цагт ч толгойгоо доош
хандуулаад тамд одож, хилэнцийн үрээр бодитой таслуулан хэрчүүлэх
тэргүүтний үүднээс тэсэшгүй зовлон амсах хэрэгтэй тул эдүгээ бид нар
ургэлж тэр мэтийн орон ургахыг бясалгах төдийхнийг ч үл үйлдсэнээр
сэтгэлд гэгээн их үл ирмүй. Энэ мэт увдист дээд тааллыг усны урсгал мэт
зохиогч нугуудад эдгээр ёсны домгийг сонссон төдийхөнд эдүгээ өөрөө
бодитой төрөх мэтийн анхаарал ургаж, үйлийн үрд ялгамжтай магад мэдэл
төрж, өчүүхэн бага хилэнцийг ч аминаас ч энхрийлэн сахьснаар энэ хийгээд
хойд нас бүхнээ буян болно. Бид бүгд түүнээс няцахуй бээр “БодичаръяаАвадара”-гаас:
“Би нь эрдмийн хувьд ч
Бясалгал нугуудыг ч үл үйлдээд
Ямар мэт олсон төрөл нь
Яг би хэрэггүйг үйлдсэн гайхамшиг!”
хэмээн зарлигласан мэт сайтар санаж, буяны хувь алинаа ч өчүүхэн
багаас бясалгалыг үүсгэх хэрэгтэй мөн буй.
Жич бас,

§ 276. Жайшэй буяны ачаар хаан болж, Жаймишэй нүглийн
харгайгаар шатан, тамд унасан нь
Эрт Гэвий-Ен (ёде Ьа’|' ЬЬуапдз) хэмээх нутгийн Едсэн (у1с1 Ьгапд)
хэмээх хаанд Жайшэй (Ьуаз зЬез) хийгээд Жаймишэй (Ьуаз гтп зЬез) хэмээгч
хоёр хөвгүүн буй. Тэр Жайшэй бээр өглөгт баясах тул өөрийн чимэг бүхнээ ч
тайлж, гуйлгачин нарт өргөжээ. Тэр Жаймишэй бээр: "Эцгийн эд бүхэн
бидний нийтийн эд мөн тул тэр мэт үйлдэх зохисгүй" хэмээж, булаан авсан
тул сэтгэл нь уйсав. Тэр цагт хаан Лодой-Ян (Ыо дгоз ЬЬуапдз) хэмээгчид
охин Жэбогиймаа (зкуе Ьо с!д е то ) хэмээх нэгэн буй.
Эцэг хаан нь Едсэн хааны хөвгүүн Жайшэй хэмээхэд захидал
илгээхийн үүднээс тэр охиныг хатан болгон өгжүхүй. Тэгээд Жайшэй ч
гуйлгачин нарт эрдэнэ өргөхийн тул далайд явахыг завдахад, дүү Жаймишэй
нь ч хамт одож, их эрдэнэ аван буцаж яваад онгоц нь эвдэрч бүгдээр далайн
усанд үйжүхүй.
Тэр цагт Жайшэй бээр модон банзнаас зуурч, дүүгээ ардаа үүрч, ид
залийн хүчээр далайн захад гарчухуй. Бие нь алжааж, дүүгээ харуулд
талбин, нойрссон бээр Жаймишэй нь Жайшэйг унтсаны дараа хоёр нүдийг
нь мэсээр бүлтлээд, хүзүүн дэхь эрдэнийг нь авч нутагтаа зугтан одвой. Эцэг
хаан тэргүүтэндээ ахыгаа далайд үхсэн хэмээн өгүүлэв. Тэгээд Жайшэй
нүдээр юм үл харахаас бус амь нь бат мөний тул удаан явж зэргэмжээр
үйлийн хүчээр Лодой-Ян хааны нутагт хүржүхүй.
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Тэгээд Гиймаа охин үүсгэлэнгийн цэцэрлэгт цэцэг түүхээр явж байгаад
бие нь бэлгэ төгс нэгэн сохор залуу байхыг харж, түүнд тачаан, үүсгэлэнгийн
цэцэрлэгт дуудан аваачиж, идээ, ундаа тэргүүтнээр хангаж, өөр, зуураа
хүслийн амгаланг эдлэв. Түүний хойно орд харшдаа ирсэн бээр эцэг Едсэн
хааны агь Жайшэйг далайд үхсэн сураг сонсож, охиндоо өмнийн нөхөр
болгох байсан Жайшэй нь далайд нөгчсөн тул “Эдүгээ охин чамд нөхөр ямар
мэт нэгэн хэрэгтэй тул сонголт хийтүгэй!” хэмээхэд охин нь эцэгтээ мөргөөд,
"Би энэ сохрыг нөхрөө болгохыг хүсч буй!” хэмээв. Эцэг нь хилэгнээд,: “Өмнө
нь өгсөн тэр сэтгэлд зохистой агь нөгчсөн тул эдүгээ энэ сохрыг хүсэх нь
зохистой бус!" хэмээж, орд харшаасаа үлдэн хөөсөн тул охин ч одож, тэр
сохор лугаа хамт орогновой. Тэгээд охин өдөр бүр идээ эрээд, тэр сохрыг
энхрийлэн үйлдцэг буй. Тэгээд нэгэн өдөр идээ эс олдож, удаан яваад
ирэхэд, тэр сохор охинд: “Эцэг хаан чинь нөхөр сонго! хэмээн зарлиглахад
намайг шамдлаар нөхөр болгон сонгов. Эдүгээ намайг орхиод, бусдыг үзэхүй
нэгэн лүгээ барилд! Эдүгээ хоолны цаг ч хэлбийн одвой” хэмээжүхүй. Тэр
охин бээр: “Хааны агиа тэр мэт үл зарлигла! Чамаас өөр хэн ч миний сэтгэлд
үгүй. Чи ч эдүгээ сохор мэт үзэгдсэн ч хааны агь гэдгийг чинь би өмнөөс
мэдсэн буй. Тийм боловч чи сэтгэл үл итгэмжлэвээс би үнэн үгийг
өгүүлсүгэй!” хэмээж, ийн өгүүлрүүн: “Би чамаас ангид өөр залууг сэтгэлдээ эс
бодсон болбоос чиний өрөөсөн нүд сэлбэрэх болтугай!" хэмээхэд, тэр
даруйд өрөөсөн нүд нь тод харах болжухуй. Тэгээд сохор бээр: “Би ч дүү
минь хорлол үйлдсэнд гэмшил өчүүхэн ч үгүй болбоос нэг нүд энэ үнэн үгээр
ч сэлбэрэх болтугай!" хэмээсэн даруйд хоёр нүд нь тод харах болсноор
хоёул маш ихээр баярлав. Тэгээд охин бээр ч эцэг хаандаа тэдгээр ёсыг
шударга өгүүлсэн бээр хаан эцэг нь ч онц гайхамшиг төрж, хаан Едсэнд
сонсгож, өөрийн охин Гиймаа хийгээд агь Жайшэй хоёрыг их эрдэнийн чимэг
тэргүүтэн онц гайхамшигтай зүйлсээр бидэрлэж, заан унуулан түшмэл
тэргүүтэн олон нөхөд сэлтийн хамт Гэвий-Ен нутагт илгээжүхүй. Хаан Едсэн
эцэг, эх хоёр нь ч маш их баяр болж, агь Жайшэйгээ хааны ор болгон
өргөмжлөв. Дүү Жаймишэй нь ч сэтгэлдээ үл тэсэхүй төрсөн ч Жайшэйд
баярлан талархсан мэт мөргөн үйлдээд, алахыг завджухуй. Тэгээд өмнө нь
ах Жайшэйгийн хоёр нүдийг нь мэсээр гаргаад. зовоон үйлдсэний дараа жич
бас урины сэтгэлээр алахаар завдсан тэр их буян бусын энэ их үйлээр
даруйд зүг бүхнээ гал бадарч Жаймишэй түлэгдэн, газрын өр хагараад тамд
оджухуй. Тэр цагийн Жайшэй агь нь Чадагчийн эрхт мөн буй. Тэр Жаймишэй
нь Лхайжин мөн буй. Тэр муу үйл хийсэн лүгээ шалтгаан зохилдож, жич
Бурхан багшийн үед ч Лхайжин уринаар Бурхан багшийн бойвд хүчтэй хор
өргөхийг завдахуйд Бурхан багш бойвоо болор болгон адисаласан тул хор
өргөж эс чадав. Тэр муу үйлээр газар хагарч Лхайжин тамд одсон бээр
Лхайжин нь Бурхан багшид үнэн сэтгэлээсээ аврал одуулсан тул түүний
хүчээр Бурхан багш Лхайжинг шарвааг Рүйваажин (гиз ра сап) хэмээх болно
гэж эш бошго үзүүлжүхүй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Хотол баялгийг болилон мэдэх тул
Хувь заяат төрөлхтөн дээд үзэсгэлэнтэй.
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Гэмт тачаалаас хагацсан сэтгэлээр чимэглэх нь
Гэгээрсэн амьтан нугуудын бэлгэ тэмдэг буй"
хэмээн зарлигласан мэт гурван мянган ертөнцийг дүүргэсэн эд
эдэлбэр хэдий чинээ буй ч өнө удал үгүй тус тус хагацан одохуй нь
ертөнцийн жам ёсон буй. Түүгээр үл барам тус үгүйн дээр жич бас өөр
ямагтаар бирд тэргүүтэн муу оронд төрөх шалтгаан буй тул ном бүтээхүй энэ
шүтээнийг амьжиргааны төдийхнөөс ангид алин олсон бусад бүхнээ эдүгээ
ямагтаас эхлэн алинд ч үл тачаан, ялгамжтай орон нугуудад сайтар өргөвөөс
тэр мэтийн тэр төрөлхтөн нь өөрөө сайн заяат болохоор үл барам бусад
төрөлхтнөөс ч үзэсгэлэнтэй бөгөөд эд, эдэлбэр алинаа тачаахуйгаас
хагацсанаар дотоод сэтгэлийн ялгамж хэтэрхий чимэг лүгээ төгсөх мөн буй.
Тэр мэтийн ялгамж хэтэрхий чимэг лүгээ төгссөн тэр төрөлхтөн тэр
мэтийн эрдмээр амьтан өөр ямагт ариун сэтгэл төгссөнийг бэлгэдэн үйлдэх
мөний тул өдөр бүр тэр мэт буяны тариалан нугуудад чуулган хураах
бодитой гарын авлагад үйлдэх хэрэгтэй. Эдүгээ юу хүссэнээ анхааран авах
шалтгаан буй ч түүнийг алмайруулан орхиж, даган ерөөн үйлдэхүй утга үгүй.
Тэр бүхэн ч дээр номлосон шалтгаан буян, нүгэл хоёрт үр буян, нүгэл хоёр
гарах ёсыг шалгадгийн мөрөөс татсан ялгамжтай магад мэдлийг үл мэдэхүй
шинж тэмдэг ч ариунаа үзэгдэх мөний тул ер үйлийн үрд магадлалыг
төрүүлэх хэрэгтэй. Нэн ялангуяа үйлийн магадлахуй хийгээд үйлийн арвидал
ихийн ёсыг хичээнгүйлэн санаж, ялгамжтай буянтай буяны үйлийн тэр үрээр
сэтгэл сайтар булаагдаж, цагтаа буусан үдийн зоог соёрхох хийгээд шөнө
дундын хувийг хүртэл унтахуй хийгээд хэвтэхийг мартсан ч эдүгээ тэр
буянаар бие мярайлж, өнгө жавхлан ихдэн, өлсөн, умдаасахуй бээр үл
алжаахуй тэргүүтэн гарах ба идээ, эд, эдэлбэр олдмооргүй бусад газар
оронд явсан ч хувь төгс төрөлхтөн тэр ямагтын дэргэд хурах мөний тул ямар
мэт хурна, тэр мэт эдүгээ чуулган төгсгөхийн арга ямагтад одуулах мөний ул
“Бодичаряа абадара”-гаас:
“Аврагч бурхан, номын чуулган төрөх их нь
Алив нэгэн амьтан нугуудад байх болбоос
Тэр бүхнээ миний хувь зохилдох болохноон
Тахин үйлдэхүй тун зохистой мөн болой"
хэмээн зарлигласан мэт бурхан лугаа адил амьтан нугуудад ч үйлдэх
хэрэгтэй мөний тул сайтар шамдаж үйлдтүгэй!
Өмнийн гурван хэсгээс эс хийсэн лүгээ үл учрах хийгээд дөрөвдүгээр
хэсэг үйлдсэн үйл үл бүрлэх хоёрыг үсгийн үүргээс (бичих зүйл арвин болох
хэмээсэн утга, орч) ширвээтэж, хураангуйлаад өгүүлэн үйлдэх нь:
(2Ь2а2Ыс) Эс хийсэн үйл лүгээ үл учрах
Өөрийн шалтгаан буян, нүгэл хоёулын алиныг ч үл үйлдвээс үр
амгалан, зовлон хоёр алин лугаа ч үл учрах ба
(2Ь2а2Ыс!) Үйлдсэн үйл үл бүрлэх
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Учир шалтгаан буян, нүгэл хоёулын алиныг үйлдсэн ч өөр өөрийн
ерөндөгөөр үл дарагдан хойно үр амгалан, зовлон хоёр үл бүрлэн,
магадтайяа гарах мөн болой.
Жич бас,

§ 277. Чадварломоо агь сайн үйл хийсний буянаар атгаг сэтгэлт
эхнэртээ эс хорлогдон улмаар нэгэн баян гүрний хаан болсон нь
Эрт Мя-Анмэд хэмээх хаанд Ломоо (1о т а ) хийгээд Равдүүломоо (гаЬ 1и
1о та), Жэйсүүломоо (пез зи 1о т а ) хийгээд Чадварломоо (кЬуас! раг 1о та)
хэмээх дөрвөн хөвгүүн буй. Тэдгээр хөвгүүд нь өөр өөрийн эхнэртээ тачааж,
үргэлжийн үйл доройтсон тул эцэг хаан нь хилэгнэж, тэдгээр хөвгүүдээ өөр
нутагт цөлжүхүй.
Тэд нэгэн аглаг хөдөө газар хүрэхэд өлсгөлөнгөөр энэлж; өөр өөрийн
эхнэрээ алж, идэхээр завдахуйд тэр Чадварломоо бээр сэтгэл гансрахуй муу
явдлыг үзэж, өөрийн эхнэр Жомаа (зкуопд т а ) хэмээхийг дагуулж, тэднээс
өөр зүг одвой.
Хэзээ нэгнээ түүний эхнэр өлсөн үхэх шахамдахын цагт тэр бодисадва
бээр өөрийн тэргүүнээ цоолон, цус гаргаж, эхнэртээ өгсөн тул хэсэг зуур
амийг аврав. Тэгээд жич цааш одсон бээр их өлсөх цагт Чадварломоо бээр
өөрийн гуяны махнаас огтлон өгөв. Тэгээд нэгэн сэтгэлд зохистой цэцэрлэгт
хүрсэн бээр тэнд орогнож, үндэс болон гол мод, навч тэргүүтнээс идэн
амьдарвай. Тэгээд удаан хугацаа өнгөрөхөд үе гишүүдийг нь огтчиж, усан
үйсэн нэгэн хүмүүн орь дуу талбисаар тэр цэцэрлэгийн шадар ойр хавцлын
хадыг цохин ойчсон нэгэн их мөрнөөр урсан ирэв.
Тэр Чадварломоо маш их энэрэн нигүүлсэхүй төрж, тэр мөрөн рүү
ороод, их шамдал гарган, гэтэлгэн авсны дараа өөрийн эхнэр тэргүүтэн
лүгээ хамт их хатуужлаар идээгээр тэжээхүй болов. Тэгээд тэр эхнэр нь үе
гишүүн үгүй тэр хүмүүн лүгээ нааш цааш бие барилдаж, өмнийн нөхөр
Чадварломоод өчүүхэн үл баяссан бээр "Үүнийг үгүй болгоё” хэмээн сэтгэх
муу санаа төрж, толгойгоо өвдсөн мэт ёсыг үзүүлжээ. Тэр бодисадва бээр:
“Түүнд юу тус болох вэ?” хэмээхэд, эхнэр бээр: “Энэ нь урьдын архаг өвчин
тул эмч нар тэр их халилын элгэнд буй чулууны хаг хэрэгтэй хэмээсэн
бөгөөд эдүгээ би олохуйд бэрх мөний тул эдүгээ үхэхээс өөр аргагүй” хэмээв.
Тэгээд тэр бодисадва бээр: “Тэр өвчинд тустай болбоос би тэртээх усан
урсагч тэр халилд хүрч чулуун эмийг авч ирье” хэмээв. Чингээд
Чадварломоогийн биеийг урт дээсээр уяад, түүний үзүүрээс эхнэр нь барьж,
"Чи амгалан одтугай!" хэмээж, дээсээр уяуулан одвой. Төө тэнд хүрэхэд
эхнэр нь дээсээ султгасан тул Чадварломоо шамдсан ч өөр арга үгүй тул их
хүрхрээний усанд урсан одсон ч өөрт нь тэр мэт үхэх үйл үгүй тул эс
үхжүхүй. Тэр цагт тэр бодисадва бээр өөрийн нь эхнэр арга башираар
хуурсныг мэдэж, орчлонг магадлал үгүйд үзэн болгоов. Тэгээд усны урсгалд
туугдан яван, явсаар тэр уснаас гэтэлж, нэгэн баялаг нутагт хүрвэй.
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Тэр нутаг их баялаг тул гуйланчлал угүй хэсэг зуур суув. Тэгээд нэгэн
удаа тэр нутгийн хаан цагаас нөгчиж (нас барж), “Нэг ч хөвгүүн үгүй тул хаан
төр доройтно" хэмээн сэжиглэж, түшмэл тэргүүтэн нутгийн олонх бээр
Хэнийг хаан болговол зохистой вэ?” хэмээж, бүхнийг ажиглан туршиж явтал
"Биеийн бэлгэ тэмдэг хийгээд буян алины үүднээс ч мөнхүү тэр
Чадварломоог хаан болгох зохистой” хэмээн бүгдээр тохирч, хаан төрийг
эрхшээлгүүлэн хаанд өргөмжлөв. Чингээд их хаан Чадварломоо бээр хаан
төрийг ёсчлон тэтгэсэн бээр өмнө суусан хаан бүхнээс ч улс гүрний амгалан
жаргалан их ба бүгдээр ч тэр бодисадвагийн хүчээр номонд бишрэхүй
болжухуй. Тэгээд нэгэн удаа тэр муу эхнэр, нөхөр хоёул тэр нутагт хүрвэй.
Тэр цагт тэр эхнэр бээр үе гишүүн үгүй өөрийн нөхрөө ардаа үүрээд,
бишрэхүй ёсоор иржүхүй. Хот балгасын олон төрөлхтөн бээр онц гайхамшиг
төрөөд, “Өөрийн нөхөр үе гишүүн үгүй ч энэрэхүй сэтгэлээр бишрэн үйлдсэн
нь эрхэм дээдсийн ахуй ёсон мөн” хэмээж, бүгдээр сайн өргөл, хүндлэл
үилдсэн бээр тэр эхнэр бээр ч тэр нөхөртөө асрахуй мэт байдал үзүүлж,
чингээд түшмэл тэргүүтэн бээр хаанд: “Эдүгээ бидний энэ нутагт өөрийн үе
гишүүн үгүй нөхөрт маш бишрэгч нэгэн эхнэр буй тул хаан ч болгоотугай!”
хэмээн айлтгахад, хаан бээр өмнө нь өөрийн эхнэр тэр ямагтыг биеэс таслан
авсан мах, цусаар ханган үйлдсэн ч жич өөр ямагтыг арга башраар халилд
хаясан тул таалал нь уйсаад, тэдгээр ёсонд магадлал үгүйн ёсыг
зарлигласан ч түшмэл нар бээр шамдлаар дуртгасан бээр өчүүхэн төдий
болгоосон бээр өмнийн өөрийн муу эхнэр мөнийг мэдсэн ба тэр эхнэр бээр ч
Хаан нь өмнийн өөрийн нөхөр мөн" хэмээн мэдсэн бээр нүүр нь улайгаад,
хааныг харж үл чадан, нигуураар газар ширтээд, уйсахуй сэтгэлээр орогнож,
тэгээд хаан бээр тэр мэт түүний жич дахин хийсэн арга баширт явдлыг
болгоож, өөр оронд цөлөв. Тэр мэтийн тэр муу эхнэр бээр өөрийн нөхөр
хааны агь Чадварломоог алахын тул их халилд хаясан ч өмнөхчлөн тэр
ёсоор үхэх үйл үл хураасан тул үл хорлогдох болжухуй. Өмнө хаан болон
төрөхүй үйл үл бүрэлдсэн тул түүгээр нөхцөл болгож, эцэг хаанаасаа ч их
баялаг их хаан болсон мөн буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Ая аа! Буяны хүчин төгстөн
Алин, алинаа учрахын төдийхөн болбоос
Ариун сэтгэлийн сайн сүсгийн явдал ёстон
Амьтны янаг чамд юу болном?!”
хэмээн зарлигласан мэт үр зовлон төрөхийн учир шалтгаан нүгэлт үйл
нэгэн өөрийн үндсэнд үгүй болбоос бусад элдэв олон аргын үүднээс хорлол
үйлдсэн ч хорлол алин ч үгүйн дээр буянтай буяны үйлийн хүчин төгс
төрөлхтнүүд нь муу нөхцөл алин лугаа учрахын төдийгөөр эдүгээ буян буюу
туслахын нөхөр болохыг болгоож, маш сүсэглэхүй сэтгэлийн явдлаар бусад
алин бээр бишрэхүй тэр үйлийн тухайтайд хичээсэн бээр гадагш тус, хорлол
алиныг үйлдсэн ч инагш хорлол үгүйн дээр жич бас тус ямагтыг зохиосон
бээр амьтан ямар мэт нэгэн бээр харсан ч маш сэтгэлд зохистой янаг
ямагтад үзэгдэх буй.
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Буян хийгээд буян бусын үйл алин мөн ч үйлдсэн, эс үйлдсэний үр
амгалан, зовлон гарах, эс гарахын ялгамж тэр төдий буй мөний тул адаглаад
чалчихын ёс төдийг ч гурван үүд алины үүднээс ч байдал нь хилэнцэт буян
бусын үйлийг агшин төдийхөнд ч үйлдэж үл болно. Буяны үйлийг гурван
үүднээс мөн чанар ямарчлан төгсөхүй нэгэн эс болсон ч байдал хийгээд
шүтэн барилдлагаас инагш ч сайтар жигдлэх хэрэгтэй мөн буй.
Эдүгээ зарим нэгэн "Ариун буян үл ирэхүй тэр мэтийг үйлдсэн бээр
алин ирмүй” хэмээн ярьдаг ч ертөнцийн нялхсын оюун санаа алин ч үгүй
нүгүүд бээр наадгайд буяны байдал хийгээд сайн шүтэн барилдлагыг
жигдэлвээс түүн лүгээ хувь зохилдсон буяны үр өнө удал үгүй тэдгээр нутагт
сайтар гарахыг бид бүгдээр илтэд үзсэн нь олонтаа байх мөний тул тэр мэт
буян бусын үйлийг үйлдэж үл болно. Буян бусын үйлд ч тэр хийгээд тэр мэт
тэдгээрээр авч, огоорохыг ч мэдэх хэрэгтэй. Товчилбоос номт мэргэдийн
дээд Егнэн бээр:
“Элдэв ертөнц үйлээс төрөх жамтай
Эдүгээ сэтгэлтэн лүгээ тэрээр үйлдэгдюү.
Энэ сэтгэсэн нь сэтгэлийн үйл”
хэмээн зарлигласан мэт амгалан, зовлон, сайн, муу бүхэн үйлээр
үүтгэгдьюү. Үйл ч сэтгэл ямагтад хамаарах болохоор
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Сэтгэлийг сахихуй жам ёстноос ангид
Сайх олон жам ёстон юун үйлдэх буй"
хэмээн зарлигласан мэт өдөр, шөнө бүхнээ сайн, муу ямар мэт нэгэн
гарч болно. Дотоод сэтгэл ямагтад харуул үйлдэж, сэтгэлээ сахихуйд нэгнээ
шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 278. Живаанишүү хэмээгч агь бээр урьд насны буянаар баялаг
болон төрж, архдын хутгийг олсон нь
Эрт Дүнзин (дги ’с121п) хэмээх хаанд эд баялаг олон буй ч хөвгүүн үгүй
тул элдэв аргын үүднээс хөвгүүн заяахуй зан үйлийг үйлдсээр байтал нэгэн
удаа буяны үйлийн хүчээр түүний хатнаас бэлгэ тэмдэг лүгээ төгс нэгэн
хөвгүүн төрөхөд хаан их баярлаж, хорин живаа алтан лан гуйлгачин нугуудад
өгчээ. Хөвгүүний нэр ч Живаанишүү (Ьуе Ьа пу| зЬи) хэмээн бүгдэд
алдаршвай. Тэгээд тэр хөвгүүн нас бие гүйцэхэд Бурхан багш бээр түүнийг
номхотгохуй цагтаа буусныг болгоож, хутагт Монголжийбүүд: "Чи бээр
Живаанишүүг сэтгүүлтүгэй!" хэмээн зарлиг болов. Тэрээр ч наран мэт
бадарсан сүр жавхлангаар түүний дэргэд одвой. Тэр хааны угсаатан,
язгууртан нугууд нарыг тэнгэрт барьж, мөргөл үйлддэг тул тэр цагт
Живаанишүү ч наран буй зүг рүү хандан сууж, наранд мөргөн, залбирал
талбин үйлдвэй. Тэр цагт хөвгүүн бээр Монголжийбүүгийн сүр жавхлан тэр
наран мэт буйг харж, онц гайхамшиг төрөөд, "Чи тэнгэр, лус, ягчисын алин
бо

550 сз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

буй?” хэмээн өгүүлэхэд, Хутагт бээр: "Би нь тэр мэтийн алин ч биш. Эдүгээ
Нян-Ёдод буй Сайзин хааны агь Бурхан хэмээгч нэгэн буй. Би ч түүний шавь
мөн” хэмээв. Өмнийн авьяас нь нь сэргэж, сүсгийн шар үсэн нь хөдөлж,
тэнгэрийн зуун амтат сайн зоогоор хорин сайн сав дүүргээд, Бурханд
өргөлийн шалтгаан болгон өргөхөөр одоход Монголжийбүү бээр ч тэр газар
түргэнээ одож өргөхөд, Бурхан багш бээр ч жаал хөвгүүнийг дагуулан
энэрэхүй бээр сайтар таалан соёрхвой. Тэр цагт хаан Сүгжиннямбуу ч
Бурхан багшийн дэргэд одож, бойвонд нь мөргөн суухдаа, Бурхан багшийг
тэр мэт зооглохыг харж, “Энэ нь Тэнгэрийн эрхт бээр өргөсөн ямагтаас
болсон мөн буюу?” хэмээн айлтгахад, “Тийм биш ээ. Живаанишүүд ч тэр мэт
буй. Эднийг ч тэр өргөсөн буй” хэмээн зарлигласан бээр хаан ч дээд онц
гайхамшигтай болж, өөрийн орд харшдаа одвой. Тэгээд Сүгжиннямбуу бээр
энд ирсэн их хаан мөн ч хөвгүүн сайн, муу алин болохыг үл мэдсэн тул тэр
Сүгжиннямбуу хаан ч: “Хөвгүүн чи сувдан эрихс авч, хааны орд харшид одож
өргөвөл сайн” хэмээхэд, тэр ч: “Тэгье” хэмээж, морин тэргээр одоод, хаанд
мөргөж, их эрдэнийн унжлага өргөхөд, хаан их баясаж, элдэв хууч яриа
өгүүлсний эцэст “Чи Бурхантай золгохыг хүсч байна уу?” хэмээхэд, тэр бээр
ч "Тэр мэт золгохыг хүсч байна” хэмээв. Хаан бээр: “Тийм болбоос би явна”
хэмээж, уналгагүй одоход, Живаанишүү ч Бурхан хийгээд хаанд бишрэхүй
тул явган явахыг завдахуйд түүний бараа бологч зарц нар газарт их
эрдэнийн бөс дэвсэхэд, хөвгүүн ч буцааж, явган одоход, огторгуйгаас
тэнгэрийн их эрдэнийн бөс дэлгэхэд түүнийг ч буцаав. Түүнээс цааш
Живаанишүү газар дээр хөл нүцгэн явж эс дадсан ба түүний хөлд алтан үс ч
буй тул хаан бээр онц гайхамшиг төрсөөр Бурханы дэргэд одвой. Бурхан
бээр Живаанишүүд ном номлосон бээр үргэлжид оршихуйн үрийг олов.
Түүний дараа хаан одож, Живаанишүүг инагш ирүүлэхийн үүднээс гэлэн
сахил өргөн зохиожухуй. Тэр цагт Живаанишүү бээр өмнийн өчүүхэн төдий
авьяасаар гэртнийг хүсэхүй эрдмийг дуртгахад, Бурхан багш бээр түүнд
хүслийн гэм эрүүнээс эхлээд, ном зарлигласан бээр архдын үрийг олоод,
өнгөт орчлонгийн хүсэл тачаал лугаа хагацвай. Тэгээд нөхөд сэлт нь Бурхан
багшаас: “Живаанишүү ямар мэт үйлээр их баян болж, эцэст нь архдын
үрийг олсон юм бэ?” хэмээн өчихөд, Бурхан багш бээр: “Эрт Нэн (дпуеп)
балгаст Намсиг бурхан өөд болон морилохуйд балгасын хүмүүн хотлоор өөр
өөрийн гэртээ урин залж, үдийн зоог өргөв. Тэр цагт тэр нутагт бярман
Ванбындаваа (с!Ьапд роЧ г1а Ьа) хэмээгч маш ядуу нэгэн байвай. Тэр бээр ч
хүсэл сүсгээр бүхнийг өдүүлээд, элдэв аргаар үдийн зоог өргөх цагт бурхан
нөхөд сэлт залрахуй өлмийн доор ариун бөсийг газарт дэвссэн тэр буяны
үйлийн хүчээр эдүгээ их баялагтны язгуурт төрж, зуун амтат тэнгэрийн
зоогийг эдлэн, явахуй цагт огторгуйгаас тэнгэр их эрдэнийн ариун бөсийг
газарт дэвссэн ба эцэст нь ч төвөггүй архдын үрийг олсон мөн буй” хэмээн
зарлиглажээ. Бярман Ванбындаваа нэгэн удаа үдийн зоог (өргөсөн) хийгээд
газарт бөс ганцхан удаа дэвссэн бээр ахуй үес хийгээд эцэс хязгаар
хоёуланд ялгамжтай энэ мэт үр сайтар гарсан мөн ажгуу.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
"Эрдмийн дотроос нь эрх баялаг дээд
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Эрх баялгийн дотроос энх амгалан дээд
Энх амгалангийн дотроос эвэршээл үгүй дээд
Эвэршээл үгүйн дотроос буяны нөхөр дээд”
хэмээн зарлигласан мэт үйлийн үрд сэтгэл итгэмжлэхүй өчүүхэн эрдэм
нэгнээс өөр үгүй ч тэрээр шалтгаан буян, хилэнцэт үйлээс үр амгалан,
зовлон гарахын ёсыг мэдэж, гурван үүдийг нүгэлд үл оруулан, буяны үйлийг
гуйлгачин эд хураахуй мэт шамдснаар сэтгэлдээ бүхний өдүүлбэр бодийн
сэтгэл тэргүүтэн их үгүй ч ер буян, нүглийн үйл алин мөн ч хүчтэйгээр үл
барам, тэр ч ловон Даваадагба бээр:
“Энэ ч өглөгийн үеийн нэгэн цагийн учраа
Эрхэм хутагт төрөлхтөн лүгээ учрахыг түргэн ольюу.
Түүнээс орчлонгийн гэм эрүүн үргэлжлэлийг ариунаа таслаж
Түүний учир шалтгаан нь амгаланаа одуулахуй болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт бурхан, бодисадва нь энд буй, үгүйг эс
магадласан ба ялангуяа бурхан, бодисадва нарт айлдал, энэрэл, хүч гурвын
эрдэм эрхшээсэн бээр буян хураасан хувь төгс төрөлхтөн хаана буй тэр
газар дэлхийн дээд огторгуйд шувуу дэгдэх мэт өөрийн хүчээр өөд болон
морилохуй шүтэн барилдлагын номын чанар мөний тул ялгамжтай буяны
тариалан лугаа сайтар учирч, олонх бода хэсэг бусгаар дашрамд нь гарах
мэт бардаастай олон буяны чуулганыг дахин дахин хураан үйлдэх мөний тул
хойд насандаа хотол чуулган гаран, тэр хэдий чинээ олон мэтээр арганд
мэргэн тэр төрөлхтнөө дотоод сэтгэлд нь амгалан олон хийгээд түүнд шүтэж,
хойд насны биед ч энэлэл үгүй мөний тул бие, сэтгэл хоёр буянтай буяны
үйлийг хураахуйд нааш цааш нэгэндээ нэг нь нөхөрлөн үйлдэх мөний тул
бусдаар олон түмэн галавт их шамдлаар хичээх хэрэгтэй нүгүүдийг ч тэр
мэтийн үйлтэн тэр төрөлхтөн бээр цаг ганцхан агшнаа шамдан хичээхэд
дулдуйдалгүй амар хялбар бүтээн үйлдэх мөний тул тэр ч “БодичаръяаАвадара”-гаас:
“Алимад бээр дээдийн номын үндэс ёзоор
Анхаарахуй сэтгэлийн энэ нууцыг эс мэдвээс
Амгаланг олж, зовлонг дарахыг хүссэн ч
Аливаа хэрэг утгагүй болон аяндаа тэнэмүй”
хэмээн зарлигласан мэт энэ хийгээд хойд насанд өөр, бусад бүхнээ
туслахуй засдаг бус буяны барилдлага үйлдэхийг хүсвээс гадаад бие,
сэтгэлийн яарал олон хийгээд дотоод сэтгэлийн сэжиг олон мөний тул юу ч
үл туслах учраас энэ насны оюуныг шамдлаар таслаж, аглаг уулын завд лам
хийгээд шавь бүхнээ өөрийн сэтгэл ямагтад агуулж, өдөр бүр увдист
авьяасыг алин чадахуй бээр үйлдэх хэрэгтэй болой. Жич бас,
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§ 279. Мажэйдаа урьдын муу үйлийн эрхээр эцгийгээ хорлосон
нь
Эрт Лхайжин бээр Мажэйдаа хааныг хуураад, “Чи буяныг судлаач
Гаудама хийгээд өөрийн эцэг Сүгжиннямбууг алаад, чи шинэ хаан болж, би
шинэ бурхан болсугай!” хэмээхэд, Мажэйдаа бээр ч тэр мэт ам авжухуй.
Тэгээд нэгэн удаа Мажэйдаа бээр гэм үгүй байтал эцэг Сүгжиннямбуу руу
нэгэн үзүүрт очир шидэхэд, Хаан бээр хөвгүүндээ: “Юунд хорлоном бэ?"
хэмээн асуухад, хөвгүүн бээр эцэгтээ ундууцав. Хаан бээр хатны дагуулаас
бусад Магада тэргүүтэн орон бүхнийг өгсөн ч хоёулын нь үйлийн хүчээр
эдүгээ их уурсаад, эцгийгээ барьж яргачинд тушааж, шоронд хийв. Чингээд
хаан өлсгөлөнгөөр энэлж, хатан Лүйпагмаа (1из 'рМадз т а ) бээр нууцаар
идээ, ундаа хүргэхийг Мажэйдаа мэдэж хориглов. Тэр цагт Бурхан багш
шоронгийн сэхэвчний дэргэд зугаацан явж ахуйг хаан харж, бишрэхүй бээр
шүлэглэн залбирал талбихад, Бурхан багш ч орчлонгийн гэмээс эхлээд, ном
зарлиглаад ажрав. Тэгээд Мажэйдаа бээр яргачинд: “Эдүгээ эцэг хааныг эс
хороов уу?!” хэмээхэд, яргачин: “Бурхан багш түүнийг энэрэн нигүүлс! хэмээн
цонхоор өгүүлэн зохиожухуй” хэмээхэд, “Тийм болбоос түүнийг ч хориод, үе
гишүүнүүдийг нь чичлүүр хутгаар огтолтугай!” хэмээв. Тэр яргачин ч тэр
мэтээр таслахад, хаан хатуу их зовлонгоор нэрмэгдэж, “Намайг энэ мэт зовж
буйг Бурхан эс болгоою уу?!" хэмээсэн бээр даруйд Бурхан өөд болон
морилж, ном номлосон бээр хаан Бурхан багшид сүсэглэсээр насан егүүдэж,
дөрвөн махранзын дотоод аймаг их хаан Намтай (гпат 1Ьоз)-гийн хөвгүүн
ягчис Жалбачүмчиг (гдуа! Ьа кЬуи тсЬод) хэмээх болон төрөв. Тэгээд
Мажэйдаагийн хөвгүүн Чаржидсамбуу (’сЬаг Ьуеё Ьгапд ро)-гийн хурууны
үзүүрт мухар мундас364 гарахад Мажэйдаа бээр амандаа хийж, хагалаад цус,
бээрийг газарт нулиман хаяхад, Лүйпагмаа бээр: “Хааны өөрийн уг язгуураас
дамжиж ирсэн өвчин буй. Өмнө нь чамд ч гарахад эцэг хаан бээр цус,
бээрийг залгисан билээ” хэмээв. “Тийм болбоос эцэг минь надад тэр мэт
энхрий байсан тул эцгийгээ алагдах хүртэл энэ ач тусыг надад мэдүүлсэн
хүмүүнд хаан төрийн талыг өгөх байсан ч хаан эцэг нөгчсөн тул арга эс
олдох нь!" хэмээн гэмшихүй сэтгэлээр Бурхан багшийн дэргэд одвой. Бурхан
багш бээр хааны гэмшихүй сэтгэлийг арилгах буюу хилэнцийг арилгах аргыг
аугаа их зарлиглав. Чингээд нөхөд сэлт бээр Бурхан багшаас Сүгжиннямбуу
бээр ямар мэт үйл үйлдэж, өөрийн хөвгүүнд алагдаад, дөрвөн махранзын
язгуурт тэнгэрт төрсөн учир шалтгааныг айлтгахад, Бурхан багш ийн
номлоруун: “Эрт нэгэн худалдаачны ноёнд дөрвөн хөвгүүн буй. Тэд нар ч
үргэлж архи ууж, өөр зуураа утгагүй чалчихуй ч ямагтыг үйлддэг болохоор
хэзээ нэгнээ тэр дөрөв балгаст архи ууж суух цагт нэгэн шарвааг балгаст
тэгш буянд өөд болон морилжээ. Эхний хөвгүүн түүнийг харж, мүшэлзээд,:
“Би буяныг судлаачыг архиар согтоож, үүнийг үхүүлбэл болно" хэмээн
сэтгэж; хоёрдугаар хөвгүүн: “Би үүнийг усанд үйж алсу!" хэмээж; гуравдугаар
бээр: “Би үүүнийг орон гэрээс хөөн цөлж албал болно” хэмээн; дөрөвдүгээр

364 Тө: рЬо1 гтнд. Мухар мундас нь хорт боомын зүйлийн яр. Жижиг гүвдрүү олонтаа
буй. Овгор ярын зүйл, бас өмрөх яр гэнэ. Тэр өмөн үү болов уу.
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хөвгүүн бээр: “Би үүнийг чичлүүр хутгаар алсу!” хэмээн сэтгэж; бүгдээр
сэтгэлдээ тэр мэтээр утгагүй атлаа бодитой гэмгүй боловч шоглоом, тоглоом
болгохуй ёсоор муу үг өгүүлсний үд үгүй муу үйл хурааснаар бүгдээр үхээд,
олон галавт тамд төрж, тэсэшгүй зовлон амссан буй. Эдүгээ ч тэр дөрөв
хүмүүн болон төрж, шагъяа Шарийжаа (зба п гдуа) нь анхдугаар хөвгүүн
мөний тул архиар амь нь доройтсон. Хоёрдугаар хөвгүүн нь шагъяа Минчин
( т т д сбеп) мөний тул Пагжэйбүү (‘рбадз зкуез Ьи -д усанд үйгдэж үхсэн.
Гуравдугаар хөвгүүн нь Салжал хаан мөний тул өөрийн хөвгүүн Пагжэйбүү
бээр цөлж, амь нь доройтов. Дөрөвдүгээр хөвгүүн нь хаан Сүгжиннямбуу
мөний тул өөрийн хөвгүүн Мажэйдаад чичлүүр хутгаар дүрүүлж үхсэн”
хэмээн зарлиглав. Тэр дөрвөн хөвгүүн тэр мэт утгагүй тоглоомын ёсоор тэр
мэт өгүүлснээс болсон буй. Эс үйлдсэн үйл лүгээ үл учрах ба өчүүхэн үйлийг
хийсэн ч эс бүрлэх мөний тул буцаах аргагүй тэр мэтийн зовлонтой үр гардаг
буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Огоот энэлгээт хилэнц үйлдсэн нүгүүдэд
Осолтой тамын гал шадар оршмуй.
Өршөөн нигүүлсэхүйн далай Бурхан багш
Өөрт чинь аврал өгөгчийн дээд”
хэмээн зарлигласан мэт буян бусын хилэнцэт үйл алин хураасан бээр
энэ насанд бие, сэтгэл энэлэн, хойд насандаа нэрмэгдэх тэргүүтэн маш
халуун тамын гал нугууд ч эдүгээ өөр лүгээ өөр зуураа нимгэн хөшиг татсан
мэт дэргэд нь шадар орогнох мөний тул дотроо сэтгэл нэгэн байваас түүнээс
үнэн зүрхнээсээ айж, чухаг дээд гурвын орон болсон эдүгээ ба бүрэн амьтан
НУГУУДЫГ энхрий эх, хөвгүүнээс ч дээдээр энхрийлэн, өршөөн нигүүлсэхүйн
далай бурхан Ялж Төгс нөгчсөн; эш, онолын дээд ном нугууд; тэднийг ёсчлон
бүтээгч суралцсан, эс суралцсан хутагтын бурсан хуврагуудад авралыг
одуулж; түүний суртаалын эрхэм хар, цагаан үйлд авч, огоорохыг ёсчлон
үйлдэж; хойд насандаа өнгөт ертөнцийн амьтан бүхнээр сүлбэлдэн өшиглөн
орхисон ч муу заяанд үл одохуй нот нэгэн үл гарах болохноон бид хүмүүн
болон төрсөн ч энэ насан төдийхний амьжиргаат адгуус нугууд лугаа огтоос
ялгамж үгүйн тул өмнө нь олон галавт шамдснаар энэ мэтийн сайн
шүтээнийг бүтээсэн ч чөлөө учрал үр үгүй барагдах мөний тул их
хөөрхийлөлтэй. Буяны үйл алин мөн ч өөрөө үр нь гарахдаа их хүчтэй мөний
тул
“Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Улайссан төмөр газар дэлхийг хэн үйлдсэн?
Уулгалан дүрхрэгч галын чуулган хаанаас гарсан?
Учир явдлыг нь магадлаваас тэр бүхэн
Ухамсаргүй хилэнцэт сэтгэлээс үүтвэй хэмээн
Удирдагч Бурхан багш ба бүрэнд зарлиглавай"
хэмээсэн нүгүүдийг сайтар санаж, буяны үйлд шамдтугай!
Жич бас,
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§ 280. Өмнийн үйлийн эрхээр Монголжийбүү, Шаарийбүү хоёроос
бусад Бурхан багш таван зуун нөхөд сэлтэд үдийн зоог өчүүхэн олдсон
нь
Эрт Бурхан багш нөхөд сэлтийн хамт Датаа (бдга т1Ьа’) хэмээх нутагт
зуны оршил 365 зохион байв. Тэр цагт Шаарийбүү хийгээд Монголжийбүү
хоөроос бусад Бурхан багш таван зуун нөхөд сэлтэд тэгш буян өргөгч эс
гарч, бүгдээр Гон-Ара (ко пда га)-гаас арвайн тоосон мэтийн төдийхнийг
зооглон соёрхов. Дээд хос хоёрт тэнгэрийн зуун амтат зоог олджээ. Нөхөд
сэлт нь Бурхан багшаас тэр ёсны учир шалтгааныг айлтган сурахад, Бурхан
багш бээр: "Эрт Нэн хэмээх газар Намсиг бурхан нөхөд шарвааг сэлтийг
балгасын төрөлхтөн нүгүүд бээр зуун амтат тэнгэрийн зоогоор тахин үйлдэв.
Тэр цагт тэр нутагт ведэд маш номт мэргэн Матара (т а 1Ьа га) хэмээгч бээр
өөрийн шавь таван зуун бярманы хөвгүүдэд нууц үг366 заадаг тул тэр нутгийн
эрхэм болон хүндлэгдсэн тэр бярман бээр Намсиг бурхан нөхөд сэлтийг тэр
мэтээр тахиж байхыг хараад, атаархахуй оюунаар эс тэсч, балгасын хүмүүст:
Толгойн үсээ хяргасан эдгээр буяныг судлагч нарт энэ мэт зуун амтат зоог
өгөх нь зохисгүй. Эдэнд Гон-арагийн арвайн тоосон төдийг өгвөөс болно!"
хэмээн өгүүлэхэд, ведэд суралцагч таван зуун шавийн дотроос хоёр нь:
Багшийн зарлиг сайн бус аа. Эдгээр буяныг судлаач нарыг тэнгэрийн таван
зуун амтат зоог ямагтаар тахих нь зохистой!” хэмээв. Бусад шавь нар нь
багштайгаа адил өгүүлсэн буй. Хэлний тэр нүгэл хийсний шалтгаанаар хойд
насандаа тамд төрж, тэсэшгүй зовлон амссан ба эдүгээ ч тэр үйлийн
үлдэгдлээр би хийгээд нөхөд сэлт хоёроор үл гүйцсэн нүгүүд зуны оршлын
гурван сард Гон-арагийн арвайн тоосон төдийхөн тэгш буянаар амьжиргаа
залгах болно. Дээд хос хоёр нь тэнгэрийн зуун амтат зоог ямагтыг эдлэх мөн
буй. Тэр цагийн бярманы багш нь би мөн буй. Хоёроос бусад нөхөд сэлт нь
эдгээр гэлэн болно. Хоёр хөвгүүн нь Шаарийбүү, Монголжийбүү хоёр болой”
хэмээн зарлиг болсон бээр буянтай хийгээд нүгэлтэй үйл алиныг үйлдсэн ч
үр нь гарахуй хүчин тэр мэт болсон буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Судар”-аас:
"Хэзээ нэгнээ өмнө нь бүтээсэн үйлийг
Хэн боловч хариулж эс чадах бөлгөө.
Бишрэн үйлдсэн сэтгэлтэн түүний үйл
Биед нь шадарлан барилдаж ирмүй"
хэмээн зарлигласан мэт үйлийн бусдын эрхэт амьтан нугууд өөрийн
урьд насандаа бүтээсэн нүгэлт үйл нэгэн байх болбоос хойд насандаа тэр
үйл эдлэгдэх цагт Бурхан тэргүүтэн хэн бээр ч буцааж үл чадах мөний тул
анхнаасаа сэтгэлээ шинжилж, тэр үйлийг бүхнээ өдүүлэн үйлдэгч нисванис
хэзээ нэгнээ төрөх болбоос ерөндгийн хүч үүсгэн тэвчих хэрэгтэй.
365 Тө: ёЬуаг дпаз. Зуны оршил буюу ярнай нь винайн гурван гол шүтээний нэгэн.
Зуны гурван сард гэцүл, гэлон санваарт хуврагууд хэрүүл тэмцэл хийх тэргүүтэн муу
нүглийг тэвчин, сонсох тэргүүтэнд хичээл үйлдээд, бихар хийдийн эвдэрсэн
тэргүүтнийг засч сэлбэн ном хэлэлцэх зан үйл болой.
36* Тө: запд 1зЫд. Нууц үг нь тарнийн ёгт нэр
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Үргэлж үйлийн шалтгаан үрийг анхааран авлагын голд зохиогч нэгэн
болбоос шалтгаан нисванис хийгээд үйлийн үрийн зовлон алины гэм эрүүг
сэтгэлдээ дурдсан төдийхнөөр өөрийн хүчээр буцаах мөн буй. Бид тэдгээр
ёсонд эчнээ болсон нугуудад шалтгаан үйл, нисванисын гэм эрүүг санасан
төдийхнөөр буцаахуйд бэрх мөний тул үр зовлон нийт хийгээд нэн ялангуяа
тийн боловсролын зовлон одоо өөрийн бие дээр бодитой ирэх мэтийн ёсыг
санахад өчүүхэн жийргэмшигт үзэгдэл төрж, муу үрийг их үл хураахуй ба
өчүүхэн төдий хураасан нугуудыг ч арилгахад хялбар ба үр зовлон өчүүхэн
мөний тул төрөхүй шалтгаан хийгээд төрсөн үр ба өөр өөрийн мөн чанар
тэргүүтний гэм эрүүг асар их санаж, бодитой явах нь байтугай буян бус
хэмээхүй хууч ярианы нэрийн төдийг ч дуурсгах шалтгаан үгүйн мөн
чанараас буяны үрийг үзэхүй санааны барилдлагыг бишрэхүй бээр сайтар
үйлдсэн буяны үйлд нэгэнтээ явахыг хүссэн сэтгэл төгс тэдгээр төрөлхтөн
өдөржин, шөнөжин бүхнээ буяны үйлийн үйлдлээр чухал барилдсан мэт
сайн цадигт харцаа дээш хандуулж,
Мила Шадвидорж бээр:
“Найман чөлөө үгүй үйлээс айн, жийргэмшиж миний бие
Найдвар болсон чухаг дээд гуравт оюуны мухрыг тушаан
Нарийн үйлийн үрийн номд авч, огоорохыг чандлан үйлдэж
Нартаас эдүгээ үхсэн ч гэмшил үгүй бөлгөө би.”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ хэзээ үхэхүй цагийг өөр, өөрөө
бишрэхүй буяны үйлийн барилдлагад шамдан үйлдтүгэй!
Жич бас,

§ 281. Хавыншин хэмээх эмч харамжиндаа гонсойж, хүмүүний
амь егүүтгээд олон төрөлдөө тамд унан зовж, хүмүүн болсон ч
эмээр дутагдсан нь
Эрт гэрийн эзэн Нордон (пог 1с!ап) хэмээхэд Балдан гэдэг нэгэн хөвгүүн
буй. Хэзээ нэгнээ тэр хөвгүүн өвчин тусжухуй. Тэр нутагт эм засалд номт
мэргэн, эдэд шуналтай Хавыншин (кба ЬаЧ ЬгЫп) хэмээх нэгэн эмч буй. Эцэг
нь тэр хөвгүүнээ тэр эмчид үзүүлэхэд, тэр эмч ч сайн эм өгч, хөвгүүн өвчнөөс
гэтэлсэн бээр тэр эмч ч их горилол талбиж,: "Эмийн харамж өргөл их
хандивлана даа" хэмээн сэтгэсэн ч гэрийн эзэн юу ч эс өгсөн тул сэтгэл нь их
гонсойв. Чингээд тэр хөвгүүний өмнийн өвчин дахин хөдөлж, тэр эмчид
үзүүлэхэд, эмч ч: "Эдүгээ эмийн үнэ хандив сайныг өгнө” хэмээн сэтгэж,
өмнөөс ч илүү их горилол талбиж, сайн эм өгч өвчнөөс сайтар гэтлэв. Тийм
боловч эмийн үнэ харамж юу ч үл өгсөн тул тэр эмчийн горилол тасарч, маш
их хилэгнээд, буруу эм өгч түүнийг алахаар сэтгэв. Тэгээд тэр эмч хэвлийн
гэдсийг таслан үйлдэгч буруу эм найруулаад, гэрийн эзний тэр хөвгүүнд:
“Эдүгээ чи энэ мэт нэгэн эмийг уух хэрэгтэй!” хэмээгээд урвагч эмийг өгсөн
бээр уугаад өчүүхэн төдий болоход гэдсийг нь таслаж, хатуу өвчин эдлэн
үхжүхүй. Тэр эмч тэсэшгүй муу үйл хурааж, түүний үрээр олон живаа галавт
их тамд төрж, зовлонгоор нэрмэгдэв. Жич түүнээс гэтэлсний дараа хүмүүн
ю 556

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

болон төрөхүй цагт ч олонхдоо эм үл тааран үхсэн ажээ. Тэр цагийн эмч нь
Бурхан багш Чадагчийн эрхт мөн буй. Тэр үйлийн үлдэгдлээр эдүгээ бурхан
болсон ч лагшинд нь суулгахуй чилээн үндэс гарсан байна. Буян, нүглийн
үйл алиныг хураасан ч үйлдсэн үйл үл бүрэлгэгдэх мөний тул өөр өөрийн
үрийг амсах нь тэр мөн мөн болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Шүтээн үгүй хилэнцэт хүмүүн
Шавар балчигт унан доройтмуй.
Сэрэмжгүйтэн нүгүүд бурханыг дурдан
Сайтар аврал одуулваас хэрэг нь бүтьюү"
хэмээн зарлигласан мэт хилэнцийг арилгах арга буюу ерөндөг алинаа
шүтээгүй хүмүүн гурван үүдээр аливаа хилэнц үйлдсэн нүгүүд бээр гурван
муу заяа тэргүүтэн зовлонгийн балчигт өөрийн эрхгүй унах болой.
Гадна, дотно бие, сэтгэл хоёул таслагдах, хэрчигдэх тэргүүтэн элдэв
байдлаар энэлэн доройтох мөний тул ач, тусыг санахуй дуршлаар сэтгэлээ
сэргээн магтахуй ба гэм, эрүүг санахуй уйслаар өрөвдөн муушаах тэргүүтний
үүднээс тийн цагаан буяны үйлд шамдахуй юу ч үгүй сэргэмжээ алдсан бид
мэтийн муу амьтан нугуудад гэмийн хувь бүхнийг баран, эрдмийн хувь
бүхнийг огоот төгсгөн тус хүргэхээс бус хамаг амьтны тусыг зохион, бүхнээ
зоригдохуун үгүй их өршөөн нигүүлсэхүйг хол, ойр үгүй эрхшээсэн Ялгуусан
үнэхээр туулсан бурхан тэр ямагтыг засвар үгүй сэтгэлээр үнэхээр дурдахуй
нэгэн гарваас тэр ямагт зовлонгийн шалтгаан сэлт бүгдээс сайтар аврахуй
дээр үгүй авралын орон ямагт болох мөний тул түүнд жаргал, зовлон; сайн,
муу юун гарсан ч айлдварын эзэн та энэ хийгээд хойд нас үес бүхнээ
эгээрлийн газар танаас ангид бусад хэн ч үгүй хэмээн сэтгэхийн үүднээс бүх
оюунаар үүрч түүний зарлигласан суртаалын эрхэм хар, цагааны авч,
огоорохыг шамдах хэрэгтэй мөний тулд
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Хотол гэмийг баран туурвихуй алин мөний
Хувь хэмжээ ч надад үл үзэгдэх болохноон
Баран үлшгүй зовлон амсахуй орныг
Би ухмуй, юуны тулд зүрх эс хагарах!”
хэмээн зарлигласан мэтийг сайтар санаж, сэтгэлдээ үүсгэн үйлдэж,
бясалгатугай!
Жич бас,

§ 282. Үддара бярман Бурхан сэлтийг эс хүндлэн хувь заяагаа
бууруулсан нь
Эрт бярман Уддара (11Иага) хэмээх нэгэн байв. Нэгэн удаа Одсүрэн
бурхан нөхөд сэлт хот балгаст өөд болон морилохуйд балгасын төрөлхтөн
нар үдийн зоог барин тахил үйлдэж, тэр бярманы нөхөр шаварчин Гаажин
(бда’ зкуопд) хэмээгч бурхан нөхөд сэлтэд үнэн зүрхнээсээ сүсэглэсэн тул
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нөхөр бярмандаа өгүүлрүүн: ‘Ъид хоёр дээр үгүй бодийг олсон бурхан нөхөд
сэлтийг тахихаар одсу!” хэмээхэд, тэр бярман бээр: “Нөхөр чи юун өгүүлнэ!
Буяныг судлаач тэдэнд дээр үгүй бодь хаанаас байх! Дээр үгүй бодь нь их
хэцүү бээр ч олохуйяа бэрх болой” хэмээн өгүүлсэн бээр ялгамжтай оронд
хэлний гэм эрүү тэр мэтийг үйлдсэн мөний тул олон төрөлдөө их зовлон
амссан буй.
Тэр цагийн тэр бярман нь Бурхан багш мөний тул тэр үйлийн
үлдэгдлээр жич бурхан болохуй зохионгуйгаа үзүүлэхийн цагт ч Нэрэнзана
(пеп^апа) мөрний хөвөөнд ганц ширхэг тутарга, ганц дусал усанд шүтэж,
зургаан жилийн турш их хатуужлыг зохиох хэрэгтэй болсон буй. Тийм боловч
бурхан нугууд зохиол алиныг зохиосон ч алин суралцахуй мөрийн ахуй үест
ялгуусан, агийн явдлыг зохиох цагийн шалтгаан алин мөн хийгээд тийн
зохиолдохуйн үр гарахаар үл барам шавиар мөрийн анхааран авлагын увдис
ямагтад үзэгдэх мөн буй. Зургаан жил хатуужил эдлэсэн тэр ч нэг хувь нь үр
сайн, муу бүгд нь шалтгааныг даган одохуй, буцан үйлдэхүй бээр өмнө
номлосон үйл тэр ямагтын үр хийгээд нэг хувь нь дээр номлосончлон би
(эзэн) бээр дагуулан оршсон номхотгогдохууны зүрхнээс амьтан бүхний
хэрэгт бурхан болохыг хүсвээс тэр мэт бурхныг бүтээхүй дээр үгүй аргын ном
“Бодь мөрийн зэрэг" энэ ямагтыг энэ насны үйл лүгээ холил үгүй хуран
үймцээнээс аглагтсан оронд зургаан жилийн турш шамдлаар анхааран авч,
над лугаа адил дээр үгүй үр тэр ямагтын хутгийг өөрийн үндсэнд магадтай
илт болгох мөн хэмээн увдислан үйлдсэнээр эдгээр номд анхааран үйлдэгч
нэгэн гарваас зургаан жилийн дотор мөрийн зэргэмжийн ялгамжтай онол
магад төрөх буй. “Эдүгээ би олон жил мөрийн зэргэмжийг бясалгасан мөн ч
ганц онол ч эс төрсөн” хэмээн заримууд суудаг ч тэр нь увдис бус буюу увдис
буй ч бясалгах ёсыг үл мэдэхүй ба мэдсэн ч эдгээр увдисыг соёрхсон ламд
сүсэг үгүй буюу эсбөгөөс тангарагтаа гэм оруулсан буюу эсбөгөөс өөрөө
гагцаар орондоо сууснаа мөрийн зэргэмж хэмээн эндүүрч мөрийн зэргэмжийг
ам алдан гэмтэх мөн буй. Бусад хэн мөн ч зургаан жил байтугай нэгэн
хоногийг зургаа хуваасны нэг хувь төдийхний туршид ч буяны багш садныг
шүтэх ёсноос хослон орохыг хүртэл мөрийн зэргэмжийн зоригдохуун алин
болохуй нэгнээ бясалгахуйн гэм лүгээ хагацахуйд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр
оршихуй төдийд ч анхааран амтшилын онол төрөх мөн буй. Тэр ч “Судрын
аймаг чухаг дээд давхарласан (тёо зёе ёкоп тсбод Ьг1зедз ра)"-аас:
“Мянган живаа галав с э т г э л д үл түгэхүй бөгөөд
Мадаггүйеэ түүний хэмжээ нь хэзээ ч үгүй
Маш дээд тэр бодийг би олох ба
Магадлаж би насад номыг сайтар номлоюу!”
хэмээн зарлигласан мэт Бурхан багш Чадагчийн эрхт нь хэмжээлшгүй
галавын өмнөөс бурхан болсон хэмээн зарлигласан бээр тэр мэт болбоос
бурхан Одсүрэн нь эдүгээ энэ сайн галавын есөн төрөлтний насан хоёр
түмийн үед өөд болон морилсон мөний тул Бурхан багш лугаа тааллын
үндэс нэгт тэр бярман бээр муу үйл тэр мэтийг хураасан бус ч “Хир үгүйн
судрын аймаг (с!п т а теё ра’и тё о зс!е)" тэргүүтнээс гарсан бээр тэдгээр үл
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харшлахуй тааллыг авсан ёсыг ч сайтар мэдэн уйлдтүгэй! Алин мэт боловч
дээр номлосон энэ үлгэр мэт бид нар ч "Судар”-аас:
"Ээ! халаг! хуухай! Эдгээр амьтан эдүгээ
Энэ биеэрээ зовлонгийн эд хэрэгслийг баримуй.
Илтэд омогшин эрэлхэхүй муу мөн чанараараа
Их хүлэхүй шалтгааныг огоот үл буцааюу.”

хэмээн зарлигласан мэт миний мэтийн буян доорд нугууд үхлийн
хойноос үл дурдсан бээр толгой цайран, нигуур олон үрчлээтэй болох
тэргүүтэн түргэн үхэхийн бэлгэ тэмдгээр огоот дүүрсэн ч эдүгээ хэсэг зуур
амьд явахыг эгээрэн санаж, биедээ өмсөх шалтгаант олон сайн эд,
эдэлбэрийг самбаагаар бүтээснийг минивхийлэн барин, тэдгээр хэдий чинээ
баялаг төдийхнөөр “Э дүгээ....тийм нэрт нутагт надаас илүү эрэмгий баатар
хийгээд эд баялагтан үгүй” хэмээн сэтгэж, илтэд эрэлхэн омогшихын мөн
чанартан нугуудын тэдгээр ёс нь өөрийг орчлонгийн зовлонгийн их далайд
хүлэхийн бодитой шалтгаан бус ч тэднийг буцаах арга буяны үйлд үл
шамдан хөгшрөн одож, зэргэмжээр үйлийн үрийг басамжлахуй муу үйл
нэшээ барилдаж, санаа бодол нь дөнгөж төрсөн нярай нялхсаас ч их доорд
нугууд нь энэ насанд ч бие, сэтгэл хоёулыг алжаан зүдрээх олон зовлонгоор
амгалангийн ахуй үес үгүй ба сэтгэлийн чиг нь үргэлж ертөнцийн үйл
үйлдэхүйг харж, жич хойдын цагт амгалангийн нэр ч огоот нэгэн үгүй суусан
ч эдүгээ буяны үйлд хэзээ ч үл шамдах нь хүмүүний нигуур, хөрөг дүртэн мөн
ч адгууснаас үл нөгчихүй мөний тул "Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Өөрөө хэн хүмүүн үйл бүхнийг хийвээс
Өөр хэнд ч тэр нь үл хамаарах буй.
Өглөг билиг барамид тэргүүтнийг
Өөд өөд нь ялгамжтайяа оршуултугай!”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн анхааралд үлэхүй буяны үйлийг
төвлөрүүлэн үйлдэх мөн болой.
Жич бас,

§ 283. Нэгэн бөх хааны бөхийг хүчтэй хаяж нурууг нь хугалан
алсны гэм эрүүгээр тамд унасан нь
Эрт орон шилтгээний нэгэн бөх ба орны хааны бөх хоёул өөр, зуураа
хүчээ тэнцжээ. Тэр орон шилтгээний бөх хааны бөхийг газарт их хүчтэй
шилбүүрдэхэд нуруу нь хоёр хуваагдаж, үхжээ. Зориуд алаагүй ч наадгай
хийх төдийхнөөр алсан тэр хилэнцэт үйлээр тамд төрж, өнө удвай. Тэр
цагийн орон шилтгээний бөх нь Бурхан багш мөн буй. Тэр үйлийн үлдэгдлээр
жич бурхан болсон ч лагшны нуруу нь чилээрхэх ёс үзүүлэн зохиожухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Судар”-аас:
"Биед биеийн ном нугууд бөгөөд
Бас түүнээ чухал хэрэглэхийн дээр
Харин түүний эд хэрэглэлийг барих нь
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Халаг хуухай! Хүлээсний төмөр чөдөр мөн”
хэмээн зарлигласан мэт энэ насны амгалан, зовлон; сайн, муу бүхэн
нь урьд насны буян, буян бусын үйл ямагтаас бүтэх мөний тул энэ насны
идээ, хувцас тэргүүтний тухайд шамдах нь утгагүй ба буянтай буяны үйлээс
гарсан гурван мянган их мянган ертөнц дүүрсэн эд, эдэлбэр буй ч тэднийг
ялгамжтай орон нугуудад өргөж, буян хураахуй нэгэн эс болбоос жич бас өөр
ямагтыг балчигт хүлэхүй төмөр чөдөр мэт мөний тул хумхын тоосны төдий ч
тус үгүйн дээр эдүгээ хорлолын шалтгаан ямагтад одох мөний тул тэднийг
ид чадлаар бүтээх ба сахихын тухайтайд хилэнцэт үйлийг нотоос үл
үйлдэхүй ба өөрийн хүчээр буяны үйлээс гарсан нугууд ч биеийн амьжиргаа
төдийхнөөс бусад нугууд шунахуй өчүүхэн болохыг мэдэхийн үүднээс ер
орчлонгийн хотол чуулган алинд ч үнэрт ногоо (ри зи 1а)-ны навч төдийхөн ч
үгүй ч арганд мэргэн билигт егзөр нарт зүрхэн шим үгүй тэдгээр бодит эдлэл
ч зүрхний дээд үр гурван лагшны хутгийг амар хялбар бүтээх шалтгаан
ямагтад одох мөний тул зүрхэн шимийг авах ёсыг ч мэдэх хэрэгтэй тул
“Бодичаръяа-Авадара"-гаас:
“Эрхэм дээдийн номын явдал үйл бүхнийг
Энэ өчүүхэн биеийн тухайд үл үйлд!
Сайтар тэр мэт үйлдвээс сайх амьтны
Санасан хэрэг бүхэн түргэнээ бүтьюү!”
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, буяны үйлд мөрний урсгал
мэт үргэлж тасралтгүй шамдтугай!
Жич бас,

§ 284. Загасчны хөвгүүн болон төрөх үедээ зовон шаналж буй
загасыг харж, баясан махыг нь идсэн бээр хойд төрөлдөө толгой
нь чилээрхэн зовсон нь
Эрт Пагжэйбүү367 долоон түмэн долоон мянган шагъяа нарыг нэгэн
хоногт алах цагт Бурхан багшийн тэргүүн өчүүхэн төдий чилээрхэх ёсыг
үзүүлсэн бээр нөхөд сэлт нь түүнээс учир шалтгааныг айлтгахад, Бурхан
багш бээр: “Эрт Пагжэйбүүгийн аман цадигийн үест номлосон мэт эрт
Пагжэйбүү хийгээд Маалаанод (та 1а дпоё) хоёр с э т г э л д зохистой нэгэн
мөрөнд их том загас болон төрөхийн цагт шагъяа нугууд загасчин болон
төрж, тэр хоёр загасыг уснаас бариад, алал үгүй аргамжиж, мах хэрэгтэй
цагт махнаас нь хэрчиж, огтлон аваад, эдэлдэг буй. Тэр хоёр загас маш их
хүчтэй зовж, их орь дуу талбин, газарт цовхчин үйлдвэй. Тэр цагт тэдгээр
загасчны нэгэн бяцхан хөвгүүн буй. Тэр бээр загас тэр мэт үйлдэхийг харж,
тоглохуй байдлаар мүшилзэн баясдаг байсан бөгөөд тэр хоёр загасны махыг
ч идэх буй. Тэр цагийн загасчны хөвгүүн нь Бурхан багш мөн тул тэр үйлийн
үлдэгдлээр эдүгээ бурхан болсон ч Пагжэйбүү хийгээд Маалаанод хоёр
367 Тө: ’рГ|ад5 зкуез Ьи. Пагжэйвү нь Хутагтаас төрсөн хөвгүүн хэмээсэн үг бөгөөд
монголчууд Пагжийбүү хэмээн дуудна. Салжал хааны агь

ю 560 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

өмнийн загасчин эдүгээ шагъяагийн язгуурт төрсөн нүгүүдийг алах цагт гэнэт
тэргүүн нь чилээрхэхийн ёсыг үзүүлсэн мөн буй.
Ер нь өөрийн үндсэнд муу заяанд төрөх магадлалтай жинхэнэ үйл
байваас энэ насанд барилдлагын мөрд тэвчээр эс олохуй ба түүнтэй
төстэй жич орчлонд төрөхүй магадлалтай жинхэнэ үйл нэгэн өөрийн үндсэнд
байваас энэ насанд архдын үрийг ч эс олохуй мөний тул бодитой орших
хугацаанд Бурхан багш мэтэд тэр мэтийн үйлийн үр ирэх хэрэг үгүй ч бурхан
нь номхотгогдохууныг дагуулан барихад номт мэргэн мөний тул үйл эс
уйлдсэн лүгээ үл учрах ба үйл хураасан нь хойшид үр нь үл бүрлэх мөний
тул даган орогч шавь нар ч хар, цагаан үйлийн авч, огоорохуйд хичээх
хэрэгтэй мөн хэмээн увдис увдислан зохиосон мөний тул Бурхан багшид
бодитой тэр мэт гарах, эс гарах болсон ч бид нар тэдгээр ёсыг санаж,
анхааран авахад шамдах хэрэгтэй.
нэгэн

Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар”-аас:
“Орь ганц төрөл ямагтын амгалангийн тухайд
Олон зуун төрөлдөө доройтон ядах болмуй.
“Онцгой буянтан би осолтой доодсын үйлийг
Огт хийгээгүй" хэмээн тэрээр өгүүлэх нь буй”
хэмээн зарлигласан мэт дотроо сайн, мууг ялгагч билиг лүгээ үл
төгссөн амьтан нугууд насны хэмжээ 50 орчим жил амьдрах нэгэн насандаа
амгалантай байхын тухайтайд олон зуун төрлийн турш амал үгүй тэргүүтэн
тамын маш бадарсан галын дотор зулын гал мэт шатах тэргүүтний үүднээс
гадна, дотны бие, сэтгэл хотлоор доройтуулахуй үд үгүй их нүгэл хилэнц
дээд төрөлхтнийг доройтуулахуй муу үйлүүдийг хураан, өнөө маргаашийн
олонх төрөлхтөн эдүгээ эр чадлын хэмжээгээр үйлдэн суусан ч зүрхнээсээ
тийн гэтлэхийг тусад эгээрэхүй санаат буяны мөн чанартан нугууд нь
бодитой өөрөө үл хийхээр үл барам тэр мэтийг үйлдэхүй доод төрөлхтөн
нүгүүд лүгээ ирээдүйн нас үес бүхнээ ч үл учрахуй ерөөл талбисан мөн буй.
Эдүгээ хилэнц үл хийсэн төдийгөөр болол үгүй буянтай буяны үйл
хураахдаа хүсэл шуналт худалдаачин нар ашиг хонжлогын үйлээр хэзээ ч үл
алжаан зүдэхүй нэг хэрэгтэй тэр мэт гарах сайн, муу шалтгаан хийгээд
товчилбоос, явах, суух; хэвтэх, босох явдал мөр алиныг үйлдсэн ч бүгдийг
буяны чуулган төгсгөхүй арга ямагтад одуулсан бээр өдөр бүр ч буяны цогц
хэмжээлшгүйг хураан үйлдэх болой. Өөрийн үндсэнд нэгэн буян байваас
сэтгэлийг буяны үйлдвэрт үйлнээ зориулж, 100 галавт бясалгасан ч үл
төрөхүй хэмээн сэтгэхүй ялгамжтай онол ганцхан агшинд төрөх мөний тул
бурхны хутаг тэр ч өөрийн тосгод орох төдий буй мөний тул “Судар”-аас:
“Буяны тийн боловсрол амгалан бөгөөд зовлон ч үгүй
Буян төгс хүмүүний санасан хэрэг нүгүүд ч бүтьюү.
Буруу номт шуламыг дарж, бодид түргэнээ хүрэлцьюү.
Буцалт үгүй гаслангаас нөгчиж, сэрүүн амгалангийн шид ольюу.
Тиймийн тухайтайд буяны үйлийг хэн бүхэн хэрэгтэйд барь!
Тэмдэгтэйеэ рашаант ном сонсохыг хэн бүхэн хэрэгтэйд барь!
бо
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Төрөлхтөнгүй аглаг орноо оршихуйг хэн бүхэн хэрэгтэйд барь!
Төрөлхтний хэрэгтэй үйлийг ч хэн бүхэн хэрэгтэйд барь!”
хэмээн зарлигласан мэт буянтай буяны үйлийг хураахад бурхан
болтол хэзээ ч болилон мэдэн үйлдэж үл болох мөний тул гурвын үүд
бүхнээс цаг насад хураах хэрэгтэй. Сайтар хураахуй цагийг ч эдүгээ чөлөө
учралт ялгамжтай хүмүүний бие гадна, дотно хоёулын дутуу үгүй нэгнэз
тохиосон энэ үест үйлдэх хэрэгтэй мөн буй. Өөр төрөлд зарим үед буян
үйлдэхийг хүссэн оюун мэт төрсөн ч алинаа хураахуй орон хийгээд алинаар
хураасан шүтээн үйлнээ болохуй хийгээд алинаа шүтэж хураасан эдийн
бодь тэргүүтэн ч маш олох бэрх мөний тул эдүгээ өөрөө гарваас тэр бүхэн нь
төрвөл үгүй мөний тул буяны үйлд шамдтугай!
Жич бас,

§ 285. Өмнийн үйлийн эрхээр Үдраяана хаан архад болж, хөвгүүн
Зүгпүджиндээ алуулсан нь
Эрт Дадаг хэмээх балгаст Үдраяана (Шгауапа) хэмээх маш их баян
нэгэн хаан буй. Нэгэн удаа тэр нутагт Магада орны зарим нэгэн худалдаачин
ирж, хаанд мөргөн өчүүхэн бэлэг өргөжээ. Хаан бээр тэдэнд: "Эдүгээ миний
мэт өөр хаан байна уу?" хэмээхэд, тэд: “Тэр мэт буй. Эдүгээ Магада
хэмээхэд Сүгжиннямбуу хэмээх хаан буй. Тэр нь хувцасны эрхт эзэн, чи
болбоос их эрдэнийн эрхт эзэн мөн буюу” хэмээхэд, тэр хаан баярлаж,
Сүгжиннямбууд: “Чи бид хоёр биенээ үзээгүй нөхөд мөний тул эдүгээ их
эрдэнийн хуурцаг өргөж буй" хэмээхүй захидлыг худалдаачдаар дамжуулж,
Сүгжиннямбууд өргөвэй. Сүгжиннямбуу ч тэр мэт бэлэг өргөв. Тэгээд нэгэн
удаа Үдраяана хаан Сүгжиннямбуу хаанд элдэв их эрдэнээр бидэрлэсэн
эрдэнийн хуяг өргөхүйд, Сүгжиннямбуу бээр авч, түүний хариу бэлэг олохуйд
бэрх болж, гаслангаар нэрмэгдэв.
Тэгээд хаан өөр арга эс олж, энэ тухай түшмэл нараасаа асуухад,
бярман Ярцүл (ёЬуаг 1зЬи1) хэмээх нэгэн түшмэл нь сайтар сэтгээд, “Түүний
хариуд Бурхан багшийн зурмал хөрөг дүр нэгнийг өргөвөл тэр нь түүний
бэлэгнээс ч хэтэрхий гайхамшигтай тул хариу болж чадна" хэмээв. Тэр хаан
ч “Үнэн" хэмээн сэтгэж, Бурхан багшид айлтгахад, Бурхан багш бээр “Бөс
даавуунд лагшны хөргөө зуруулан зохиолговол сайн” хэмээгээд, "Зурагчин
түүнийг элдэв будгаар будвал сайн” хэмээн зарлигласан ба Бурханы хүчээр
тэр зурмал хөрөг ч хэтэрхий гайхамшигтай болжухуй. Тэгээд Бурхан багш
бээр: "Доор нь суртаалын голыг авах ёс, аврал одуулахуй хийгээд түүний
доор шүтэн барилдлагын гарах ёс, няцах ёс хийгээд дээр нь туурвин
үйлдэхүй хийгээд гарган үйлдэхүй тэргүүтнийг ч бич!” хэмээн зарлиглаж,
тэднийг сайтар бичээд,: "Би бээр чамд 3 сансарт олохуйяа бэрх энэ мэт
гайхамшигтай нэгэн зураг бэлэглэн өргөсөн тул чи нөхөд сэлт бээр хагас
лугаа 3 бээр орчмоос тахилын зохионгуйгаар угтаж, өргөн уужим газар
нэгнээ амыг нээтүгэй!” хэмээсэн захидлыг урьдатгал болгон, илгээсэн бээр
Үдраяана хаан захидлыг уншсан бээр “Ямар мэт нэгэн юм бол оо?” хэмээн
ео
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сэтгэж, онц гайхамшиг төрж, түүний хэлсэнчлэн их угтлагаар угтаад, олон
ард хурсан нэгэн өргөн уудам газар амыг нь нээхүйд, тэнд байсан
Магадагийн зарим худалдаачид бээр “Бурханд мөргөмүү!” хэмээн өгүүлсэн
бээр Үдраяана хаан лагшин хөргийг харж, Бурхан хэмэх дууг сонссон бээр
сүсгийн шар үсэн хөдөлж, хүсэл, тачаалаас хагацаж, үнэнийг үзсэн бөлгөө.
Тэгээд хаан бээр лагшин хөргийг орд харшид урин залаад, тахил
өргөн, залбиран үйлджүхүй. Дараа нь Үдраяана хаан Сүгжиннямбууд сайн
бэлэг сэлттэй “Эдүгээ чи бээр надад ном номлогч нэгэн гэлэн ба хатанд ном
номлохуй нэгэн гэлэн эхнэр ч илгээн зохиогооч!” хэмээхэд, Сүгжиннямбуу ч
тэр тухай Бурхан багшид айлтгахад, Бурхан багш бээр ч ном номлоочоор
хутагт Гадяаяана (Ка1уауапа) хийгээд хатанд ном номлоочоор гэлэн эхнэр
Риймаа (Р |та) хэмээгчийг соёрхов. Тэр хоёр хаан, хатанд ном номлон
зохиовой.
Тэгээд нэгэн удаа тэр Үдраяана хаан бээр өөрийн хатан Даа-Одмаа
(*1а ’ос! т а ) лугаа хамтад дуу бүжгийн ордонд хаан бийв татан, хатан бүжиг
бүжжээ. Хаан бээр үхлийн ёр мэдэхдээ их мэргэн тул хатан Даа-Одмаагаа 7
хоногоос илүү нас үгүйг мэдэн, жийргэмшиж, бийв хөгжмөө хаяхад, хатан
түүний учир шалтгааныг асуухад, “Чамд 7 хоногоос илүү нас алга” хэмээв.
Хаан аа! Тийм болбоос хэрхэн үйлдэх билээ?" хэмээн асуухад, "Риймаагаас
тойн сахил залж, гэлэн эхнэр болбоос сайн" хэмээжүхүй. Тэрээр Даа-Одмаад
суртаал өршөөж, 7 хоног мөнх бусыг бясалгуулснаар үйлийн түйтгэр нь
арилаад, 4 махранзын язгуурын тэнгэрт төрснөөр алины хүчинд шүтэж,
төрснөө мэдэж, Бурхан багшийн дэргэд ирж, тахил үйлдсэнээр, Бурхан багш
бээр ном зарлиглаж, үргэлжид оршихын үрийг олов.
Ганцхан агшнаа хааны ордонд очоод, хааныг нойроос сэрээж, тойн
болохыг дуртган оджухуй. Тэгээд эцэг хаан бээр хаан төрөө залуу Зүгпүджин
(д1зид рбиб сап)-д тушаагаад, түшмэл Хэрүга хийгээд Вирүга (ВбТгика) хоёрт:
“Хаан төрийг номын ёсчлон тэтгэтүгэй!” хэмээн зарлиглаж, нэг бараа
болоочийн хамт явганаар Сүгжиннямбуу хааны дэргэд оджухуй.
Сүгжиннямбуу хаан ч "Энэ баялаг хаан юуны тул энэ мэт залрав” хэмээн
сэжиглэв. Тэгээд Үдраяана хаан өмнөх мэт өгүүлсэн бээр Сүгжиннямбуу
сэтгэл итгэмжлээд, Бурхан багшийн дэргэд хамт одсон бээр Үдраяана
Бурхан багш лугаа золгож, дээд сүсэг төрж, чингээд Бурхан багш бээр
Үдраяана хааныг “Нааш ир!" хэмээж, гэлэн сахил өгөн зохиовой.
Дараа нь гэлэн Үдраяана тэгш буянд өөд болон морилсон бээр өөрийн
нутаг Дадагийн худалдаачин нар лугаа тааралдаж; өөр, зуураа хаан
Зүгпүджин сайн, муу ямар мэт буй тэргүүтэн хууч хөөрөлдөв. Тэр цагт хаан
Зүгпүджин хов сонссон нөхцөл шалтгаанаар Хэрүга хийгээд Вирүга хоёр
түшмэлээ түшмэлийн суудлаас гаргаж, Юүгвээ (бЬуид ра) хийгээд Товоо (1Ьо
Ьа) хэмээх хоёр муу хүмүүнийг түшмэлд тушааж, тэр хоёр хилэнцтэн бээр
залуу хааныг урвуулж, хаан төрийг буруу тэтгээд, эдүгээ Дадагт албат
харлагууд хямарч, бүгд ч зовлонтой болсон тухай ярьжээ.
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Үдраяана тэдэнд их нигүүлсэл төрөөд, тэдэнд: “Та нар бүү зовтугай!
Залуу Зүгпүдэд сайн суртаал үйлдье! Та нар түрүүлэн одож, Дадагийн
хүмүүст тэр мэт өгүүлтүгэй!” хэмээн зарлиг болсноор тэд ч одож, нутгийн
хүмүүстээ өгүүлсэн бээр тэр муу хоёр түшмэл ч сонсож, “Өвгөн хаан ирвээс
бид хоёрт цааз ирнэ!" хэмээн мэдэж, хаан Зүгпүджинд: “Өвгөн хаан тойн
болсон ч жич бас хаан төрд тачаан, хаан болохоор ирж буй. Тэр эцэг хаанаа
албал сайн!" хэмээх тэргүүтэн элдэв арга, башираар арга зохиож, эцгийг нь
алуулах болов. Тэр цагт эцэг ч Бурхан багшаас соёрхол айлтгахад, Бурхан
багш бээр: “Чи үйлээ эзэмдэн үйлдтүгэй!” хэмээн зарлиглаж, соёрхол
өршөөн одсон бээр зам зуурт нь яргачид тааралдаж, тэд: “Биднийг
Зүгпүджин бээр эцгийгээ ал хэмээн илгээсэн” хэмээцгээв. Эцэг нь: “Тийм
болбоос та нар энд өчүүхэн төдий суутугай! Би тойны үйл үйлдэж эс гүйцсэн
тул өчүүхэн бясалгатугай!” хэмээн зарлиглаж, нэгэн модны ёроолд самдийг
тэгш агуулсан бээр архдын үрийг илтэд олов.
Чингээд: “Та нар алин амгаланаа алтугай! Залуу Зүгпүдэд ч чи
эцгийгээ алуулсан хийгээд архдын алсан завсар үгүй хоёр үйл хураасан буй
хэмээн өгүүлтүгэй!" гэж зарлиглахад, тэд ч алж, бадар аяга хийгээд номт
дээлийг авч, нутагтаа очоод, Зүгпүджинд өгүүлэхэд, тэрээр маш их гэмшиж,
гаслангаар энэлэн байв.
Юүгвээ хийгээд Товоо хоёр хаандаа: “Ертөнцөд архад үгүй тул түүнийг
алсан завсаргүй үйл хаанаас ирэх вэ?" хэмээж, хааны гасланг тасласан ч эс
баясах болжухуй. Тэгээд өмнийн нутгийн гэрийн эзэн Жал (гдуа!) хийгээд
Гаржал (зкаг гдуа!) хэмээх хоёр тойн болж, архдын үрийг олоод, гаслангаар
нөгчсөн бээр лагшин шарилын суваргыг ч бүтээвэй. Тэр хоёр түшмэл хааныг
хуурахын тухайтайд муурын хоёр зулзагыг нүхэнд хийгээд мах өгч, “Жал ба
Гаржал хоёр нааш ир! Мах авч өөр өөрийн суваргыг тойрч, нүхэндээ
ортугай!” хэмээн сургасан бээр тэр хоёр муурын зулзага ч маханд тачааж,
дараалан дадуулсан тул тэдний хэлсэнчлэн үйлдэх болов. Тэгээд хоёр
түшмэл бээр хаанд: “Архад хэмээсэн нь худлаа. Өмнийн Жал хийгээд
Гаржал хоёр ч архад хэмээн алдаршсан ч тэр хоёр муур болон төрж, өөр
өөрийн суваргыг тойрч байна. Сэтгэл эс итгэмжилбээс хаан өөрөө болгоож
хайрла!" хэмээв. Хаан ч: “Тэр мэт үйлдье!" хэмээж харахаар оджухуй. Тэр
хоёр муур ч өмнө нь сайтар сурч дадсан тул тэр хоёр түшмэлийн хэлсэн мэт
үйлдсэн бээр “Үнэн" хэмээн сэтгэж, гаслангаас сэргэв. Тэгээд хутагт
Гадаяана ба гэлэн эхнэр Риймаа хоёрыг ч ордноос үлдэн хөөж, балгаст
оршоов. Тэгээд нэгэн өдөр Хутагт бээр тэгш буянд өөд болон морилохуйд
хаан, түшмэл тэргүүтэн ч өөр нэгэн газар өөд болон морилсон лугаа учрахуй
ойртоход Хутагт бээр хааны хилэгнэхийг таалан болгоогоод, өөр нэгэн газар
зайлан одоход, хаан түүнийг харж, хоёр түшмэлээсээ тэр мэт өөд болон
морилсон учир шалтгааныг асуухад, жич тэр хоёр бээр: ‘Тэр нь хаан чиний
эцгийг алагч мөний тул харах зохисгүй!” хэмээн өгүүлэхэд, хаан хилэгнэж,
хот балгасын хүмүүн бүхнээр нэг атга шороон тоосыг Хутагтын тэргүүнд
тавиулсан бээр Хутагт ч шороон тоосны дотор оршив. Тийм боловч Хутагт
бээр тэнд сэтгэлд зохистой нэгэн сайн орд харш хувилгасан тул хорлол алин
ч үл гаржухуй. Тэгээд Хэрүга ба Вирүга хоёр түшмэл ирж, “Хутагтыг муужран
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унасан болов уу?” хэмээн сэжиглэж, тэр хоёр хийгээд малчин бээр шороон
тоос нугуудыг арилгаж, хүлцэл айлтган үйлдэхэд, Хутагт бээр: “Надад
хорлол алин ч ул гарвай. Тийм боловч хаан бээр өмнө нь эцгийгээ хийгээд
архдыг алсан завсаргүй үйл хураасны дээр эдүгээ надад ч энэ мэтийг
уйлдсэнээр тэдний үрээр анх идээ, ундаа хийгээд тэндээс цэцэг ба үрийн
хур, хувцас, мөнгө, алт тэргүүтний хур зэргэмжээр бууж, долдугаар хоногт
шороон хур буугаад, хаан нөхөд сэлт газар дор орон тамд одох болмуй. Та
хоёр хаанд үл мэдэгдэн, онгоцоо их эрдэнээр дүүргэж, түргэн уснаа орж, өөр
оронд зугттугай!” хэмээн зарлиглав.
Хэрүгаад Оосон (зпдо Ьзапдз) хэмээх нэгэн хөвгүүн буй бөгөөд түүнийг
хутагтын бараа бологч болгон өргөв. Вирүгаад Оосон хэмээх нэгэн охин буй
тул түүнийг Риймаад өргөөд, “Хувь заяа байвал тойн болгон соёрх! Үгүй
болбоос Гаушамви (КаизатЬЫ)-д гэрийн эзэн Данжан (дёапдз сап) лугаа
уулзан зохио!” хэмээгээд тэрээр их эрдэнээр онгоцоо дүүргэж, өөр нутагт
зугтав. Тэгээд долоо хоногт шороон хур буусан бээр хаан нөхөд сэлтээр
хоёр түшмэлийг зугтсаныг мэдэж, тэд ч бас зугтъя хэмээн санасан ч хүмүүн
бус нар бээр хаалгыг түгжиж өөр газар эс явуулсан бээр хаан нөхөд сэлт ч
шороон тоосон дотор орж, газар хагаран, тамд одсон хэмээн алдаршсан ч
зарим нэгэн нь “Шороон тоосны доор эдүгээ ч зовлон амсан буй” хэмээн
зарлиг болов. Тэгээд Хутагт бээр хөвгүүн Оосонг номт дээлийн хормойноос
бариулж, огторгуйгаар нисч, тэр хөвгүүнийг нэгэн жаргалантай газар талбиж,
хутагт өөрийнхөө оронд өөд болон морилж, хөгшин эхдээ ном зарлигласан
бээр эх нь ч үргэлж оршихын үрийг олвой.
Тэр нутгийн хаан хөвгүүн үгүй болж бүгдээр үхсэн тул хотлоор Оосон
хөвгүүнийг сайн бэлгэ тэмдэг төгс хэмээн мэдэж, хаан болгон тушаажухуй.
Охин Оосонмааг ч Риймаа бээр гэрийн эзэн Данжан лугаа золгуулав.
Чингээд Хутагт Гадаяана Бурхан багшийн дэргэд одож, Хаан нөхөд сэлтийн
өмнийн цадиг түүх нүгүүдийг айлтгав.
Нөхөд сэлт бээр Бурхан багшаас гэлэн Үдраяана ямар мэт нэгэн
үйлийг хураагаад, хаан болсны эцэст гэлэн архад болж, хөвгүүн
Зүгпүджиндээ алагдсан учир шалтгааныг айлтгахад, Бурхан багш бээр: “Эрт
анчин Дагбиншаваг (дгадз раЧ 2 Ьадз ра) хэмээх нэгэн гөрөөс авлах хавх
тэргүүтнийг авч, аглаг шугуйд одоод, хавх нугуудаа зүүж талбив.
Шадар ойр газраар цааш одсон бээр нэгэн шарвааг дияанд сууж буй
харагдав. Тэгээд цаг нь болоход хавх зүүсэн газраа очвоос нэг ч гөрөөс эс
орсон тул “Тэнд сууж буй шарваагаас уршиглав” хэмээн мэдэж, түүнийг хорт
сумаар харван алжухуй. Хутагт шарвааг бээр анчинд гэмшил төрүүлэхийн
тухайд цээжин биеэс гал бадрааж, бөгс биеэс ус тургилах тэргүүтэн
гайхамшигтай рид хувилгаан үзүүлэн гаслангаас нөгчсөн тул тэр анчин маш
их гэмшиж, лагшин шарилаар нь суварга босгож, шүхэр, дуаз тэргүүтнээр
тахиж, гэмээ наманчлав. “Ирээдүй цагт үүгээр үлэмжийн бурхныг баясгах
болтугай!” хэмээн ерөөл тавив.
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Тэр цагийн тэр анчин нь энэ гэлэн Үдраяана мөн буй. Тэр хилэнцэт
үйлээрээ тамд өнө удаан төрж, зовлон амсав. Тэгээд 500 төрөлдөө бусдад
алагдаж, үхсэн ба эдүгээ ч хөвгүүндээ алагдсан буй. Жич бас эрт нэгэн
орноо нэгэн гэрийн эзэнд идрийн цог нь буусан үзэсгэлэнтэй нэгэн охин буй.
Тэр хүслийн амгалан эдлэлгүй удаан сууж, өдөр бүр “Бусад нэгэн бээр гуйх
болов уу?” хэмээн горилж, нэгэн удаа хогийн арчуур доторх тоосыг байшин
дээрээс гадагш харалгүй сэгсэрсэн бээр тэгш буянд өөд болон морилж буй
нэгэн шарваагийн тэргүүн дээр тусвай. Түүний дараа нэгэн гэрийн эзэн тэр
охиныг эхнэр болгон гуйхаар ирэхэд маш их баярлаж, дотогш орж нэгэн ах
буй түүндээ: “Эдүгээ нэгэн шарваагийн тэргүүн дээр арчуур доторх хог
тоосоо сэгсэрсэн билээ. Түүнд шүтэж, намайг бусад бээр бэр болгон гуйхаар
ирсэн тул бусад бээр эхнэр гуйлгахаар ирүүлэх арга тэр мэт нэгнийг
үйлдвээс сайн байна аа!" хэмээв. Тэр ах нь ч өчүүхэн баярлаж,
мүшэсхийвэй. Тэр дам яриаг балгасын хүмүүн бүхэн сонсож, бусдад эс
гуйлгасан эхнэр бүгдээр шарвааг харагдваас шарваагт, тэр мэт эс
харагдваас илт мэдэлт арш нугуудад тэр мэтээр тоос цацан үйлдэх муу ёс
журам дэлгэрсэн тул тэр ёсыг хоёр гэрийн эзэн бээр буцаан үйлджүхүй. Тэр
цагийн тэр охин нь эдүгээ хаан Зүгпүджин мөн буй. Түүний ах нь гэлэн
Гадаяана мөн буй. Муу барилдлагыг буцаасан хоёр гэрийн эзэн нь Хэрүга ба
Вирүга хоёр болой. Тэдгээр үйлийн хүчээр эдүгээ ч тэр мэт гарсан мөн буй"
хэмээн зарлиглав.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч “Судар"-аас:
“Хурднаа шинэ, шинэ баялаг ирэхүй хийгээд
Хуран байгуулж, амраг болохуй самбаа нь
Хувьсагч бат үгүй үзэсгэлэнт янхан мэт
Хоромхноо баясган үйлдэгч муу үйл мөн”
хэмээн зарлигласан мэт буяны үйлээс болсон баялаг, эд эдэлбэр
сэтгэлд зохистой мэт нэгэн буй ч үзэсгэлэнт янхны идэр мэт агшин зуур
баясахуй байдал үзэгддэг ч орчлонгоор хураасан ном мөний тул тэдэнд
зүрхэн шим буюу туслахын арга юу ч үгүй мөний тул тэдний тухайд элдэв
алжаан зүдрэхүй олон үйл туурвихуй нэгнээ барилдвал, буяны үйлээр
аглагтсан нийт үйл хийгээд нэн ялангуяа хилэнцэт үйлүүдийн үр нь хойд
насанд зовлон ямагтыг гаргахаар үл барам энэ насанд ч өөрийн үндсэнд
эрдмийн ганцхан хувь төрөхөд ч их тотгор үйлдэх ба нас, баялаг, эд эдэлбэр
нүгүүд ч өвлийн усан мэт үйлдсэн төдийхнөөр доройтол болохын тул сайныг
хүсэгч бид нар бээр инээдэм хийгээд зүүдний төдийхөнд эс үйлдэх буй.
Буяны үйлүүд нь нялх балчир хүүхдийг манжин дотор талбиваас алин
том, алин улаан нугуудыг ээлж, ээлжээр барьж, “Энэ ч надад хэрэгтэй! Энэ ч
надад хэрэгтэй!” хэмээж, өвөр хийгээд хувцасны халаас, хоёр гар, амандаа ч
зуун авч үйлдэх буй. Тэднээс аль нэгийг нь алдваас жич “Миний манжин!,
Миний манжин!” хэмээж, гонсойн уйлах буй. Тэр цагт өөр нэгэн хүмүүн бээр
унагасан тэр манжинг нь авч өгвөөс, “Оо! оо!” хэмээж, уйлахаа дороо таслаж,
баясахуй байдлыг үйлдэх бөгөөд хэрвээ манжин нь хүнд болбоос алхаж
гишгэхэд хэцүү ч “Аа яа яа!” хэмээж бүдчин хальтран одож, эцэст нь алин
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сууж байсан газраа аваачиж, нэг нэгээр нь гартаа аваад, амандаа
хүрэлцэхүй төдийхнийг үйлдэж, тоо үл мэдэх ч тоолсончлон үйлдээд,
бусдаар үл харахуй нэгэн нүхэнд тавьж, хувцас тэргүүтнээр амаа хааж
агуулах мөн буй. Бусад газар одохын цагт ч “Надад амттай манжин энэ
тоотой буй” хэмээж, зүрхэндээ маш тодорхой сэтгэн үйлдэх мөний тул бид
нар ч буяны үйл хураахуйд болилон мэдэх үгүй ба алин хураасан нугуудыг ч
хэзээ ч доройтуулал үгүй их энхрийлэн бидэрлэн үйлдвээс тэр нялхас мэт
үйлдэх мөний тул
"Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Амьтныг нүдээр харахуйд ч
Апин тэднийг шүтэгч би
Аврагч бурхан болбоос эл
Асран, хөтлөхүйн ёсоор хармуй!”
хэмээн зарлигласан мэтийг сайтар санаж, өдөр бүр буяны үйлд сайн
авьяас юун хүрэхүй бээр үйлдэх мөн болой.
Жич бас,

§ 286. Гэндэнсүрэн хэмээгч өмнийн үйлийн эрхээр архдын хутаг
олж, 500 худалдаачин хийгээд аршийг архдын хутагт оруулсан нь
Эрт Нян-Ёдод их баян бөгөөд номонд бишрэгч гэрийн эзэн
Санжаасүрэн (запдз гдуаз Ьзгипд) хэмээгч нэгэн байвай. Тэр хутагт
Шаарийбүүд сүсэглэсэн бээр Хутагт бээр түүнд ном зарлиглаж, суртаалын
үндсийг зохиожухуй. Нэгэн удаа тэр гэрийн эзний эхнэрт үйлт нэгэн амьтан
оршсон368 бээр түүнийг дагуулан эзлэхийн тухайтайд Хутагт тэр гэрийн эзний
гэрт нэг ч бараа болооч үгүй ажравай.
Гэрийн эзэн бээр: “Хутагтад бараа болооч үгүй юм уу?” хэмээн
сурахад, тэр бээр: “Тэр мэт үгүй. Чиний эхнэрийн умайд буй энэ үрээ дараа
надад өгтүгэй!” хэмээн зарлиглахад, тэр бээр ч: “Тэр мэт өгье” хэмээн ам
авжухуй. Тэгээд тэр хөвгүүн нярайлсан бээр ах дүүс нь Гэндэнсүрэн хэмээн
нэрийдэж, өсч том болов. Нас бие гүйцэхэд Хутагт гэрт нь өөд болон
морилоход, эцэг нь өмнө нь энэ хөвгүүнийг Хутагтад өргөснөө дурсаж, эх,
хөвгүүн хоёуланд хэлээд, Хутагтад өргөв. Гэндэнсүрэн ч баяссаар Хутагтыг
даган одвой. Тэгээд Шаарийбүү бээр түүнийг тойн болгож, эш уншиж, цаг
цагт ном ч номлосон бээр үнэнийг үзжүхүй. Чингээд Нян-ёдод Гэндэнсүрэн
лүгээ нас лугаа чацуу таван зуун худалдаачин далайд одохыг хүсч, “Түүний
буян их тул тус бүтэх байхаа” хэмээн сэтгэж, "Хутагт Гэндэнсүрэнг өөд болон
морилооч!” хэмээн залбирал талбихад, тэрээр: “Надад эрх үгүй хамбад
айлтга!” хэмээв. Тэд ч Шаарийбүүд айлтгахад, тэр бээр: “Би үл мэдмүй.
Бурхан багшид айлтга!” хэмээн зарлиглахад, жич тэд Бурхан багшид
айлтгасан бээр Бурхан багш соёрхол хайрлаад, “Гэндэнсүрэн чи далайд
368 Тө: сЬипд т а г з е т з сап 1аз сап гЫд гЬидз. Эхнэрт үйлт нэгэн амьтан оршсон нь
эхнэр тулгар болсон хэмээсэн үг.
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одоод,
жийргэмшигүүдийг тэвчтүгэй!"
хэмээн
зарлиглав.
Чингээд
Гэндэнсүрэн таван зуун худалдаачин лугаа хамт далайд өөд болон одоход,
нэгэн удаа онгоц нь үл хөдлөн зогсож, ямар арга хийсэн ч эс явсан тул
худалдаачид жийргэмшин,: “Далайд орогногч тэнгэр, лус нар сэтгэлдээ алин
хүссэнээ бидэнд өгүүлтүгэй!” хэмээхэд, "Тийм болбоос Гэндэнсүрэнг ус руу
хаяж бидэнд өгтүгэй!” хэмээсэн эзэн биеийн дүрс үгүй нэгэн дуун далайгаас
гарахад, худалдаачид түүнд: “Бид нар үхсэн ч Хүтагтыг тэр мэт үйлдэх
зохисгүй” хэмээхэд, Гэндэнсүрэн тэдэнд их энэрэн нигүүлсэхүй төрөхүй лүгээ
хамт өмнө нь Бурхан багш бээр: “Гэндэнсүрэн чи далайд одоод,
жийргэмшигүүдийг тэвчтүгэй! хэмээсэн энэ зарлигийн таалал мөн” хэмээн
сэтгэж, их бодисадва хуйлран долгилсон их далайд үсэрсэн бээр лусууд
барьж, лусын орд харшид дагуулан очив. Тэнд хүрэхэд лус нугууд: “Эдгээр
нь бурхан Одсүрэнгийн ариун үнэрт байшин тул лус нугуудтай хамт мөргөл
үйлдэх хэрэгтэй" хэмээв. Тэр бээр ч тэдэн лүгээ хамт мөргөж, суудалд
суухуйд, лус нар сайн идээ, ундаа өргөөд, ном айлтгахад, Гэндэнсүрэн бээр
ном аугаа их номлов. Тэр цагт зарим нэгэн лус нүдээ аньж ном сонсов.
Заримууд түшлэгт суудалд, заримууд хол сууж ном сонссон бөгөөд нэг
лусаас бусад нь тэр мэт үйлдвэй. Хутагт таалалдаа: “Эдгээр лус нугууд номд
баясан суувч, нүдээ аньж ном сонссон тул бишрэл үгүй буй." хэмээн сэтгэж.
нүдээ анилгүй ном сонсгохын тухайд зарлигласан бээр өмнө нь сууж асан
тэр лус: “Тэр мэт ном сонссон нь Хутагтад эс биширсэн бус аа. Нүдээ аньсан
түүнээ харахуйн хатуу хор369 буй. Түшлэгт суудалд суусан нь амьсгалын хор,
хол оршсон тэр нь хүрэлцэхүйн хортой юм. Надад соёоны хор төдийхөн буй”
хэмээхэд, Хутагт лусын орноос хүсэл нь хагацаж, явахыг хүсжүхүй.
Тэдгээр лус түүнийг мэдэж, тэр даруйд худалдаачдын буй онгоцонд
үдэн хүргэв. Тэгээд худалдаачин нартай хамт далайн эрэгт ирвэй. Шөнө нь
бүгд тэнд сууцгааж, Гэндэнсүрэн бие нь алжаагаад, өөр нэгэн элст эрэгт
унтахаар одов. Худалдаачид нойрноос сэрж, түүнийг мартаад, үүрээр
явцгаав. Наран мандахуйд Гэндэнсүрэн нойрноос сэрж, худалдаачид явсан
тул сэтгэл нь уйсав. Чингээд худалдаачдын явсан мөрийг эрсэн ч эс олж, өөр
нэгэн зам олон түүгээр одсон бээр нэлээд хол газар саала мод370-ны их том
нэгэн цэцэрлэгт морин буудал тэргүүтнээр чимэглэсэн их сайн орд харш
харж, баясаад, тэнд одоход бурсан хуврагийн бихар хийдийн дотор явдал
мөр нь амарлингуй, номхон бөгөөд мутартаа бадар барьж, биедээ номт дээл
асаасан олон гэлэн сууж байв.
Тэд: “Энд өөд болон морилвол сайн” хэмээн зарлиг болж, өргөл,
хүндлэл үйлдэхэд, Хутагт бээр: “Би дотор буй бурсан хуврагууд лугаа хамт
эдлье!” хэмээхэд, тэд: “Чи замдаа алжаасан тул өмнө нь эдлэ! Хойш гэм эрүү
олон болох буй” хэмээж, тэр бээр ч ханатал эдлээд, хэсэг зуур өөр нэгэн
газар суув. Бурсан хуврагууд бүлээдэхүй цагт ганди371 цохиж, бүгд бихар

9 харсан бүхнээ хорлодог хэмээсэн утга
370 Тө: зЫпд за1а. Саала мод нь бойгорын мод
371 Тө: дапй. Ганди мод нь лам нар хурал хурахын дохио талбих мод бөгөөд винайн
ёсоор бол цагаан зандан, билба, балаша, улаан зандан, чавганы мод зэргээр хийдэг,
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хийдэд сууж, өмнөө бадар аягаа агуулан зохиоход, тэр бүгд нь их том төмөр
алх болон хувирч, нэг, нэгний толгойг цохиж; өөр, зуураа алалцан, цусаар
газар дэлхий бялтан үйлджүхүй. Тэр даруйд бихар хийд ч ганцхан агшнаа эс
үзэгдэн одвой.
Бүлээдэхүй цагийн турш тэр мэт үйлдэж, дараа нь өмнөх үзэгдэл мэт
болсон бээр түүнээ онц гайхамшиг төрөөд, “Тэдгээр нь ямар мэт юм болов
оо?" хэмээн асуухад, "Бид өмнө нь бурхан Одсүрэнгийн шарвааг мөн буй.
Бурсан хуврагийн бихар хийдэд үдийн зоог барих цагт өөр, зуураа
тэмцэлдсэн тул тэр үйлийн үрээр эдүгээ хэсэг бусаг тамд төрсөн буй. Эндээс
егүүдэж, их тамд төрөх мөний тул Замбуутивд Эсруа лугаа адил явдалтанд
тэр мэт үл үйлд! Зовлон их шүү" хэмээн зарлиг зохиосон гэдэг.
Тэндээс жич одсон бээр өмнөх мэт үүсгэлэнгийн цэцэрлэгийг тойрсон
бихар хийд хийгээд гэлэнгүүд харагдаж, жич өмнө мэт өргөл, хүндлэл
үйлдэв. Түүний дараа бүлээдэхүй цаг болоход тэдгээр гэлэнгийн өмнө сайн
идээ, ундаа цогцлоход тэр бүгд буцалсан төмөр шүүс болж, өөр, зуураа нэг,
нэгнийхээ толгой руу цацаж, бүгд түлэгдэв. Бүлээдэхүй цаг өнгөрөхөд өмнө
мэт үзэгдсэн тул тэднээс түүний учир шалтгааныг асууваас тэд: “Бид бурхан
Одсүрэнгийн шарвааг мөн буй. Бурсан хуврагт нүнжигтний өргөл, хүндлэл
болоход найдангуйгаар нууж, ялзруулсны учир шалтгаан үл бүрэлдсэн гэм
эрүүгээр эдүгээ хэсэг, бусаг тамд төрсөн буй. Эсруа лугаа адилхан явдалтан
нугуудад тэр мэтийг үл үйлд! Зовлон их болно” хэмээн зарлиглан зохиосон
гэдэг.
Жич тэндээс одсон бээр нэгэн ой шугуйд 500 арш орогнон байхыг
үзэж, тэнд одвой. Тэдгээр арш Гэндэнсүрэнг харж, бүгдээр: “Тэр тойн
Шагъяагийн агь372-ийн шарвааг тул орон бүү зээл! Бүгд ч үг бүү өгүүл!”
хэмээн зөвлөлдөж, үг эс гаргав. Тэгээд удаан байхад нэгэн аршид энэрэн
нигүүлсэхүй төрж, өөрийн амсхийх орноо түүнд зээлж, тэр шөнө үг ч бүү
өгүүл!” хэмээв. Тэрээр ч тэр мэт ам авч тэнд суухын өнөд ой шугуйн охин
тэнгэр ирж, ном номлотугай!” хэмээн өгүүлсэн бээр “Би арш нугуудад шөнийн
цагт үл өгүүлнэ хэмээн ам авсан тул үл болно” хэмээв. Охин тэнгэрийн
сэтгэлд: “Энэ замдаа алжааж, ядарсан байна аа” хэмээн сэтгэж буцав. Жич
шөнө дунд ирээд, өмнөх мэт өгүүлсэн бээр өмнөх мэт өгүүлж, ном эс
номлосон тул явж одов. Жич бас үүрээр ирж, өмнөх мэт өгүүлсэн бээр тэр
охин тэнгэр: “Эдүгээ гэгээ орж, орноос хөөгдсөн ч гэм үгүй ба өмнө нь
“Бурхан багш чамайг далайд одож, жийргэмшигийг тэвчтүгэй! хэмээн
зарлигласныг ч үл таалах буюу?" хэмээн асуухад, Гэндэнсүрэн бээр: “Тэр
үнэн" хэмээн сэтгэж, ном номлосон бээр арш хийгээд охин тэнгэр ч маш их
баярлав. Тэгээд арш нугууд ч нууцаар чагнуул талбисан тул сайн хэмээн
мэдэж, бүгд ном сонсохоор ирэв. Тэнд тэр охин тэнгэр бээр арш нугуудыг нэг
нь нэгнийгээ үзэхгүй болгон хувилгав. Тэгээд Гэндэнсүрэн бээр арш нарын
явдал мөрөөс туурвисан ном номлосон бээр бүгд сэтгэл итгэмжилж, харин
уртаараа 32 хуруу, өргөнөөрөө 6 хурууны хэмжээтэй агаад үзүүрт нь мэлхийн толгой
урласан мод
372 $акуа’| згаз. Шагъяагийн агь нь Бурхан багш
ео
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ирэхийн үр хийгээд рид хувилгааныг ч олоод, “Хутагт аа! Сайн, сайн! хэмээн
өгүүлэв. Тэгээд тэр охин тэнгэр хувилгаан нугуудыг үл үзэгдүүлэн үйлдсэн
бээр арш нар бие, биеэ харж, “Чи ч ирсэн үү?" хэмээн өгүүлж баясцгаав.
Тэгээд арш нар бээр: “Бид нар ч бурхантай золгон тойн болохыг хүсч буй тул
Хутагт дагуулан соёрх!” хэмээвээс, тэр бээр: “Тийм болбоос зорчтугай!”
хэмээв. Тэд нар ч: “Хутагт рид хувилгаанаар зорчих уу? Бид ч рид
хувилгаанаар явъя!" хэмээхэд, Гэндэнсүрэн тэр цагт архдын хутгийг эс олсон
тул “Эд намайг ном номлосон учраас үрийг олсон хэмээмүй. Би тэр мэт бус
аа!” хэмээн сэтгэж, “Өчүүхэн суутугай! Надад жаахан ажил буй” хэмээв.
Нэгэн модны дэргэд биеэ шударга залаад, бясалгасан бээр архдын хутгийг
олжухуй.
Тэр цагт Гэндэнсүрэн бээр багана, хэрэм, шүүр хийгээд цэцэг, дээс мэт
бас инагш чинагш бэлхүүсээ таслаж, судас шөрмөс төдийхнөөр барилдсан
олон амьтныг үзжүхүй. Тэгээд тэдгээр арш Гэндэнсүрэнгийн дээлийн
хормойноос бариад ганцхан агшнаа огторуйд нисэн одохыг өмнийн
худалдаачид харж, “Хутагт мөн” хэмээн мэдэж, бүжиглэн, Бурхан багшийн
дэргэд очиход, тэд нар ч: “Бид ч зорчино!” хэмээж, хамт ирсэн бээр тэд бүгд
Бурхан багшийн дэргэд хүрвэй.
Бурхан багш “Нааш ир!” хэмээж, гэлэн болгон зохиож, ном зарлигласан
бээр бүгдээр архдын хутаг олбой. Тэгээд нөхөд сэлт бээр Бурхан багшаас
Гэндэнсүрэн ямар үйлээр далайд одож, үрд зохиосны учир шалтгааныг
айлтгахад, Бурхан багш бээр нөхөд сэлтдээ: “Эрт цагт Одсүрэнгийн цагт
Гэндэнсүрэн бурхан бурсан хуврагийн бихар хийдийн харгалзагч байв. 500
арш нь түүнтэй хамт оршигч нөхөр 500 гэлэн байв. Хэзээ нэгнээ тэр
харгалзагч бээр өвчин тусч, аль аргыг үйлдсэн ч эс тусласан тул үхэхэд нь
би ч жич энэ мэт багшийг баясган үйлдэж, архдын хутгийг олох болтугай!"
хэмээн ерөөл талбиснаар тэр цагийн харгалзагч тэр нь Гэндэнсүрэн мөн.
Түүний хамт орогносон 500 гэлэн бээр “Бид ч хамба чамайг шүтэж,
үрийг олох болтугай!” хэмээн ерөөл талбисан бээр тэдгээр нь эдүгээгийн
арш нугууд мөн. Тэр цагт 500 хадан хавцлын 500 хүмүүн байсан бээр тэдгээр
ч түүн лүгээ адил ерөөл талбисан бээр тэдгээр нь эдүгээ үрийг олсон таван
зуун худалдаачин мөн" хэмээн зарлиглав.
Тэгээд бас Гэндэнсүрэн бээр Бурхан багшид өмнө үзэгдсэн амьтан
багана, хүрээ мэт буй тэд ямар мэтээр тэр мэт болсон ёыг айлтгахад, Бурхан
багш бээр: “Тэд нь эрт бурхан Одсүрэнгийн шарвааг мөн. Бурсан хуврагийн
багана, хүрээ тэргүүтэнд нусаа хаясан тул тэр мэтийн үрийг олсон буй. Бас
бус бурсан хуврагийн эдийг гэлэн тус бүрт урвуулан өгсөн хийгээд гэнэт
ирсэн жуулчин нарт өгөх зохистой идээ, ундааг үл өгсөн хийгээд бурсан
хуврагийн зуны олзыг өвөл хийгээд өвлийн олзыг зунд урвуулснаар эдүгээ
дээс, нүдүүр болон судас шөрмөсөөр барилдсан төдийхөн болсон мөн буй"
хэмээн зарлигласан бээр тэдгээр үйл өчүүхэн ч үр зовлон нь маш ихийн тул
бурсан хуврагийн бихар хийдийн дотор гутлаа өмсөн орох ба буяны учралыг
үйлдэгч бурсан хуврагууд бид идээ, ундаа эдлэх цагтаа гутлаа тайлан орох
хийгээд үйл бусадөмсөх хэрэггүй. Түүн лүгээ адил багана, хүрээ, ор дэвсгэр
ю 570 ся
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тэргүүтэнд шүлс, нус тэргүүтнийг хаяваас өмнө номлосон мэт гэм эрүү нь
маш их тул хэзээд үйлдэж үл болно. Тэдгээр бихар хийдийн дотор байтугай
ойр шадар нэг алдын дотор ч орхиж үл болно. Тэдгээрт эдүгээ хууч цадиг
олон байх боловч бичих чөлөө үгүй болой.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч "Судар”-аас:
“Алимад нугууд сэтгэл нь ариун, асрахуй болон
Амьжиргаа нугууд ч дээд номоор ариун
Асар амарлингуй зохиосоор өндөр болсон тэдгээр
Айхавтар гаслант төрлийг үл аван баясах болмуй"
хэмээн зарлигласан мэт тийн гэтлэхүй тусыг эгээрэгч хувь сайт
төрөлхтөн алин хийгээд алимад нугууд бээр дотоод сэтгэл нь бусад нэгнээ
туслахуй асрахуй сэтгэлээр урины хорлол тэргүүтнээр аглагтсанаар үндэс нь
маш ариун болох ба ном бүтээхүй энэ шүтээнийг амьжиргаа төдийхнөөр
амьдарсан нугууд ч буруу амьжиргаагаар үл халдварлагдсан дээдийн
номноос зарлигласан лугаа таацан, усал сул төдийгөөр хүсэл өчүүхэн
болилон мэдэхүй бээр ариун оршсоноор зовлон бүхэн маш амарлихуй
нирвааны хутгийг илтэд үйлдэх зохистой мөний тул эрдмээр илт өндөр
тэдгээрээр өнгөт энэ орчлонд сайн, муу ямар мэт нэгэн төрөл барьсан ч
гаслан тэргүүтнээр зовлон үл үйлдэхээр үл барам, эдүгээ бүхнээс илүү
баясахуй бээр чимсэн нүгүүд бээр хойдын явдал сайн, муу байдал алиныг
зохиосон ч дотроо өөрийн сэтгэлдээ эрх олох мөний тул ямар ч гэм эрүү үл
болмуй.
Тийм боловч бид нар үлгэрлэвээс, хурдан харайх ид чадлын сайн
хүчээр уралдсан морины араас хайван, дайван явахуй илжиг харайн бүдэрч
өөрийгөө гэмтээх мэт тэдэн лүгээ дотоод сэтгэлийн онол ханьцахуй эрдэм
юу ч үгүй тэдний зохиолыг даган тэмүүлж, өөрийн гурван үүдний явдлыг хаш
яаш хэрэг болгон үйлдвээс энэ үйлийн үр маш нарийн тул эцэстээ идээ
идэхүй хийгээд нойрсохоос нааш ч үд үгүй бээр үл халдварлахуй дээдсийн
сайн цадигийг ширтэн харах хэрэгтэй мөн буй. Номын анхааран авлага
алиныг үйлдсэн ч анхан нарийнаас дараалан суралцах хэрэгтэй, нарийнд
анхааран авлага үйлдэхийг үнэ үгүйд үйлдэж, ихийн анхааран авлагад
шамдсан ч үндсэнд онол төрөхүй үйлтэн хоёроос ангид бүхэнд маш бэрх
мөний тул өөрийн оюуны хэмжээ лүгээ тэгш үест алин буухуй анхааран
авлагад шамд!
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Бясалгаваас хялбар үл болохуй
Бодитой тэр алин ч үгүй буй.
Харин тиймээс хорлол өчүүхнийг бясалгаснаар
Хорлол их нь ч тэвчигдэхүй!”
хэмээн зарлигласан мэт ном алиныг ч оюундаа бясалгасныг даган
одсноор үйлийн үр тэргүүтэн буяны барилдлага алиныг ч өчүүхнээс шамдах
хэрэгтэй.
Тэр ч “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
ю 571 оз
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“Энэ мэт гэм бүхэн хийгээд
Элдэв хилэнцийн байр байц бүхэн
Үндсэн нөхцөл нь хүчтэй тул
Өөрийн эрх байх нь үгүй"
хэмээн зарлигласан мэт бид анхны үйлчин сэтгэлдээ батыг үл олсон
нугууд буян, нүглийг хураасан ч олонх нөхөр тэргүүтэн сайн, муу шалтгаанд
шүтэж гарах мөний тул мэргэдийн дээд Егнэн бээр:
“Ер нарийн, дэлгэрэнгүй үйлийн тэвчил үгүй
Ертөнцийн орон лугаа шадар орогнохуй ба
Ёсчлон бус сэтгэл үүсгэхүй ямагтаас
Ёзоор үгүй нисванисын шалтгаан бүрдэх буй”
хэмээн зарлигласан мэт алинаа шүтэж, нисванис хийгээд муу үйл
төрөхүй орон, нөхөр, идээ, хувцас тэргүүтнийг тэвчээд; алинаа шүтсэн
төдийхнөөр өөрийн үндсэнд буян бусыг хорьж, буяны үйл өөрийн хүчээр
төрөхүй сайн зохилдох шалтгаанд магадлан шүтэх хэрэгтэй мөний тул тэр ч
“Ангид тонилохын судар” -аас:
“Алинаа магадлан үйлдэж, эрхтнээ номхотгосон нугууд
Аглаг хийд, амгалан нугуудад өтлөх болохуй хийгээд
Олноо сонсогч, ой шугуйн дотоод газар бүхнээ
Орь залуу наснаас хэлбийсэн нүгүүд орогнохуй амгалан"
хэмээн зарлигласан мэт Ялгуусан бээр сайшаасан оронд орь ганцаар
гуйлгачлалын идээнд шүтэж, мөч хийгээд мөч завсрын ялгал үгүй тэр ч
ловон Даваадагба бээр:
“Үнэхээр шалтгааны чуулганаас үр төрөх
Үр тэр нь үрийн шинжээс төрөх"
хэмээн зарлигласан мэт “Хэсэг зуур шалтгаан буян, нүгэл хоёроос үр
амгалан, зовлон хоёр; сайн, муу юу ч үл буцан магад гарахын ёсны даган
одохуйг буцаахыг сайтар нягтлан санаж, өмнө хийсэн хийгээд хойно хийхүй
буяны үйлд сэтгэлийг баясган; өмнө хийсэн хилэнц нүгэлд сэтгэлээ уйсаан
уйсааж, хойшид хийхийг ч магадтай үхүүлэх хатуу хор мэт аминд буусан ч үл
үйлдсү!” хэмээн сэтгэж, боомтлох сэтгэлийн бат тангараг сэлтийн үүднээс
дотроо шалгадгийн мөрөөс татсан бодитой нэгэн магад мэдэл хэзээ төрөхөд
Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Олохуйяа бэрхийг санахлаар яригтаа суухын аргагүй!
Онцгой хэргийг санаваас хэрэггүй суухыг тэвч!
Үхлийг санаваас хойд насны завдлагыг үйлд!
Үйлийн үрийг санаваас сэрэмжгүйн орноос буцтугай!
Тэр мэт тэр дөрвийн үндэс бат болбоос
Тэмдэгтэйеэ үлэмж ном амар хялбар төрьюү!"
хэмээн зарлигласан мэт түүнээс эхлээд буяны дуршил үргэлж
тасралтгүй оршихоор үл барам хатуу хүчтэйгээр буяны үйлийг болилон
ю 572 оз
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мэдэхэд үл ханан, тэр ч тарни урихуй хийгээд мөргөх, эргэх тэргүүтэн бие,
хэлний бага сага буянаар ханал үгүй бодийн сэтгэл хийгээд гүнзгий хоосон
чанар ба үүсгэл, төсгөлийн лавшруулсан барилдлага тэргүүтэн түргэн
бурхан болохын гүнзгий ном ямагтыг бясалгахад өөрийн хүчээр орох мөний
тул мөн чанарыг үл эндүүрэхийн дээр тэр мэт горимоор буяны барилдлага
ямагтад орох зохистой болой.
(2Ь2а2Ь2) Хоёрдугаарт, Үйлийн үрийг тус тус ялгамжтайд санахад
хоёр зүйл
(2Ь2а2Ь2а) Үйлийн арван мөрийг голлон үзүүлэх
(2Ь2а2Ь2Ь) Үйл хийгээд үрийг нотлон буулгах
(2Ь2а2Ь2а) Анхдугаарт, Үйлийн арван мөрийг голлон үзүүлэх
Дээр номлосон мэт буян, нүглийн алин үйл үйлдсэн ч үр амгалан,
зовлон тус тусад холилгүй магадлахуй хийгээд үндэс буян, хилэнцийн үйл
өчүүхэн нэгэн бээр үр амгалан, зовлон их үүсэх хийгээд шалтгаан үйл эс
хурааваас үр сайн, муу алин лугаа ч үл учрах ба өөрөө буян, хилэнцийн үйл
нэгнийг хурааваас ловон Чойдог бээр:
“Үнэхээр дутуу үгүй шалтгаан түүнээс нь
Үр алин гарахыг буцаан үл чадахуй”
хэмээн зарлигласан мэт учир шалтгаан сайн, муугийн хойноос одохуй
үр хэзээ ч бүрлэхгүй магадтай гарах тэргүүтэн нийт үйлийн үрийг санахын ёс
үүнээ үлгэр хийгээд сэтгэл итгэмжлэхүй эш хийгээд хир үгүй бодитой хүчний
ухаанаар шинжлэх тэргүүтний үүднээс сайтар бясалгаад, адаглахдаа ч
үйлийн шалтгаан үр хэмээхүй сайн, муу алиныг үйлдсэн ч үр нь хэзээ ч
хуурмаггүй энэ мэт нэгэн буй хэмээн ухахыг сайтар тогтоох нэгэн хэрэгтэй.
Тэр гарваас тийм боловч буян, нүглийн үйлийн мөн чанар ямар мэт мөн
тэдгээрт тэвчиж, авахуй ямар мэт хэмээн сэтгэж, өөрийн хүчээр урган ирэхүй
бээр тэр ч өмнө номлосон мэт “Винайн эш"-ээс:
“Хэл үгээ сахин, сэтгэл санаагаа маш боомтлоод
Хэзээд биеэр арван хар нүглийг бүү үйлд!
Арван үйлийн мөр эдгээрийг маш сайтар тэвчвээс
Арш нарын зарлигласан сайн мөрийг олох болно.”
хэмээн зарлигласан мэт ловон Егнэн бээр:
"Бүр түүнээ бараг төлвийг хурааваас нь
Буян хийгээд нүгэл алин зохистойд
Бодит үйлийн мөрийг аравд зарлигласан”
хэмээн зарлигласан мэт ер нь буян, буян бусын үйл бүхэн алинд
орохуй үүд нь бие, хэл, сэтгэл гурваас үл давахуй ба тэр гурвын үйл бүхэн ч
үйлийн арван мөрд хурахын магадлал үгүй ч их гол хийгээд анхааран
авлагын аньсанд чухал хэрэгтэй тэргүүтэн олон хэргийг болгоож, Ялгуусан
бээр “Судар”-аас: "Буян, нүглийн үйлд үйлийн 10 мөрийн аймгийг зохиосноор
их төлөв тойм төдийхөн боомтлохын үүднээс ялгаваас буян, нүглийн тэр
ео
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үйлд биеэр 3, хэлээр 4, сэтгэлээр 3 бөгөөд үйлийн 10 мөр буй мөний тул
тэдгээрийн зоригдохууны тоо хийгээд товчлон хураасан төдийхний үүднээс
өөрийн ухахуй мөн чанар алин мөн ч сайтар мэдэхүй нэгэн магад хэрэгтэй
мөн буй.
Эдүгээ бид мэтийн олонх төрөлхтөн амаараа буян, нүглийн үйл хэмээх
нь олон ч үйлийн 10 мөрийн тоог хөтлөхийг мэдэхүй лүгээ нийлүүлэн “Их
эрдэнийн аньс үүнд буи’ хэмээн үйл өөр өөрийн мөн чанар төдийхний
үүднээс хянан барьсан ч сансрын хязгаар төдийд үзэгдцэг. Эдгээрийг сайтар
үл мэдвээс буяны барилдлага алиныг үйлдсэн ч анхааран авлагын үндсийг
огоорсноор гурван хөлгөн алин зохистой бодь байтугай муу заяа төдийхний
төрөх үүдийг ч хаах бэрх мөний тул ловон Лүдүв бээр:
“Одоо тэр шалтгааныг тэвчээд шалтгааныг шинжил!
Олохуйяа бэрх Замбуутивийн хүмүүний биеийг
Олсон тэр цагт муу заяанд төрөхийн үүдийг
Онцгойлон хянамгайлж, сайтар таслан үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, 10 нүглийг танин мэдэж
тэвчихүй ба арван буяныг танин барьж, анхааран авахад шамдаж үйлдтүгэй!
(2Ь2а2Ь2Ь) Хоёрдугаарт, Үйл хийгээд үрийг нотлон буулгахуйд
гурав.
(2Ь2а2Ь2Ы) Хар үйлийн үрийг номлох
(2Ь2а2Ь2Ь2) Цагаан үйлийн үрийг номлох
(2Ь2а2Ь2ЬЗ) Үйлийн бусад тийн ялгалыг номлох
(2Ь2а2Ь2Ы) Анхдугаарт, хар үйлийн үрийг номлох
Хар үйлийн мөр бодитойд гурав. Хар үйлийн бодитой мөр ба хүнд,
хөнгөний ялгамж, тэдний үрийг номлох болой. Анхдугаарт, хар үйлиин
бодитой мөрд гурав.
(2Ь2а2Ь2Ыа) Биеийн үйл
(2Ь2а2Ь2ЫЬ) Хэлний үйл
(2Ь2а2Ь2Ыс) Сэтгэлийн үйл
(2Ь2а2Ь2Ыа) Анхдугаарт, Биеийн үйлд гурав.
A. Амь таслах
Б. Эс өгснийг авах
B. Буруу хурьцал
А. Амь таслах.
Анхан амь таслахад ч үндэс, санах, барилдлага, эцэс лүгээ дөрөв буй.
Түүнчлэнхүү үл өгснийг авахаас буруу үзлийг хүртэл бусад есд ч тэр дөрөв
буй.
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Анхан амь тасласны үндэс нь өөрөөс бусад алин алагдахуун чанадын
амыан нэгэн хэрэгтэй. Өөрөө өөрийгөө албаас амь таслахуй үйлийн мөрийн
бодитой үндэс эс гарсан ч гэм эрүү нь бусад амьтныг алснаас ч их хүнд
нүгэл болох буй.
Хоёрдугаарт санахуй гурав. Анхан хуран мэдэл нь үндэс амьтанд
амьтны хуран мэдэл хийгээд амьтныг амьтан бусадмэдэх ба амьтан бусыг
амьтан бусадмэдэх ба амьтан бусыг амьтанд мэдэх дөрвөөс, анхдугаар ба
гуравдугаар хоёр хуран мэдэл үл эндүүрсэн бээр үйлийн мөрийн бодит үндэс
гарах буй. Хоёрдугаар ба дөрөвдүгээр хуран мэдэл эндүүрсэн мөний тул
бодит үндэс үл гарьюу. Тийм боловч хуран мэдэл үл эндүүрсэнд дулдуйдал
үгүй алахуй үйл нэгнийг үйлдсэн хойд хилэнц нь магадтай ирэх мөний тул
байдал бүхэнд үйл бус аа. Жич үндэс нь Лхайжин мэт алахыг хүсч
эндүүрээд, Чожин (тсМос! зЬут)-г алсан ч бодит үндэс үгүй.
Анхны бүхний өдүүлбэрт “Амьтан алин болохуй нэгнийг алъя” хэмээн
сэтгэвээс Лхайжин хийгээд Чожин тэргүүтэн алиныг алсан ч бусад гишүүн
нүгүүд бүрдвээс бодит гол гарах мөн буй.
Хоёрдугаарт, нисванис нь гурван хор алин ч болох болой. Тэр ч
тачаах, урин хоёроор бүхнээс өдүүлвээс тэнэг мунхаг ч магадтай бүрдэх мөн
буй. Тачаах, урин хоёр нь шалтгаан мунхагаас гарсан болой. Тэр ч тэр чанад
амьтны мах идэхийг хүсэх мэтийн бүхнээс өдүүлсэн мөн болбоос учир
шалтгааны бүхний өдүүлбэрт хүсэл тачаал хийгээд цагийн бүхний өдүүлбэрт
урин бөгөөд бүгд амь таслан үйлдэхүйг сахьсаны ач тус хийгээд гэм эрүүг
үзэхийн үүднээс авч, огоорохын ёсыг үл мэдсэнээр мунхаг, тэнэг тэр хоёулыг
өмнө нь одуулсан учир шалтгаантан мөн ч тачаал, урин хоёр бусад үйл
хүртэл мунхаг төдийхнөөр бүхнээс өдүүлэхүй амь таслахуй үйлийн мөр нэгэн
ч мөн буй.
Гуравдугаарт, бүхний өдүүлбэр нь алахыг хүсэх болой.
Гуравдугаарт, барилдлагад барилдуулагч нь өөр буюу бусад чанадад
захисан ч болно. Барилдлагын өөрийн мөн чанар нь хор хийгээд мэс ба
арвис тарни тэргүүтний үүднээс алах болой.
Дөрөвдүгээрт, эцэс хязгаар нь тэр барилдлагын нөхцлөөр цаг түүний
үест буюу өөрөө үл үхэхийн өмнө бусад нэгэн цагт үхэх нэгэн хэрэгтэй. Орон
бусад амьтнаа зорьж; үндэс, санаа, барилдлага, эцэс хязгаар дөрөв тэр мэт
бүрдвээс амь таслахуй үйлийн бодитой мөр гарах мөн буй. Тэдгээр гишүүн
алин болохуй нэг нь эс бүрдвээс бодит үндэсний үйлийн мөр үл гарсан ч
түүний нөхцлөөр чанадас үхвээс бусдын амь тасласан хилэнц нь магадтай
ирэх ба түүгээр үл барам бусдын амийг хорлосон хор хийгээд мэсийн зүйл
өргөх хийгээд адаглаад тоглоом шоглоомын тухайтайд зүүний хурц үзүүрийг
бусдын биед хүргэсэн төдийхөнд ч гэм эрүү гарахуй бээр
“Хаанд увдисласан судар’’-аас:
"Хаан чи бээр амьтны амийг бүү таслатугай!
Хамаг амьтан амиа маш их энхрийлмүй.
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Харин иймийн тулд өнөд насыг сахихыг хүсээд
Халуун сэтгэлдээ амь таслахыг бүү санатугай!”
хэмээн зарлигласан мэт энэ насны насан охор хийгээд өвчин олон ба
хойд наснаа тийн боловсролын үр их хүнд мөний тул алин амьтны амийг
хэзээ ч эс таслан үйлдэх болой. Дээд хуран мэдлийн үест зарим нэгэн
эндүүрвээс бодит гол үндэс эс гарсан хэмээн мэдэж, гол үндэс тэр амьтнаа
тэр мөн хэмээх бодитой хуран мэдлийг ч түүнд тусгайлан хуран мэдлийг
урвуулж, түүнийг тэр бус хэмээн сэтгэж, оюунаар санаж, амийг тасласан ч
тэр хуран мэдэл эндүүрэгт үл агуулагдах мөний тул гишүүн бусад нугууд
бүрдвээс бодит гол үндэс гарах мөн болой. Тэрээр бусад олонход ч адил
болой.
Б. Эс өгснийг авах
Хоёрдугаарт, эс өгснийг авахуйд ч дээр номлосончлон дөрөв буйн гол
үндэс нь өөрөөс бусад бусдаар эзэгнэсэн эд алин ч болно. Тэр ч “Винай”гаас: "Эс өгснийг авсныг ялахуй үест бодит голыг ялсан унал гарахад
бусдаар эзэгнэн барьсан эдийн үнийг бүрэн өгөх хэрэгтэй ч энд үнэ нь
бүрдсэн, эс бүрдсэнд дулдуйлдал үгүй бусдаар эрхшээсэн эд нэгэн мөн
болбоос хойшид бусад гишүүнийг бүрдүүлэхийн үүднээс эс өгснийг авсан ч
бодит гол үндэс гарах мөн болой. Санахад гурваас, хуран мэдэл нь дээд
лүгээ адил аа. Нисванис нь олонхдоо тачаал хамгийн их болой. Зарим нэгэн
нь өөрөө тэр мэтийн эдэд эс тачаасан ч бусдад тэр мэт байхыг үл тэсэхүй
уринаар бүхнээс өдүүлсэн ч буй. Мунхаг нь дээрх мэт болой. Бүхний
өдүүлбэр нь бусдаар үл соёрхсныг булаахыг хүсэхүй болой.
Барилдлага үйлдээч нь өөрөө үйлдсэн буюу бусдыг үйлдүүлэх алин ч
болно оо. Барилдлагын өөрийн мөн чанар нь хүчин чадлаар эрхгүй булаах
буюу үл мэдэгдэн гэтэн хулгайлах болой. Тэр ч бусдаар даатгахуй хийгээд
өр талбих ба бусдыг ч элдэв арга башираар эдэд нь хомголсон бээр “Өөртөө
авах болмуй” хэмээн сэтгэсэн бүхэн ч үл өгснийг авах лугаа адил мөний тулд
ер бусдад даатгасныг ч хадгалан үйлдэж үл болно. Хэрвээ нэгийг ч хадгалах
хэрэгтэй болсон ч түүнийг бүрэлгэл үгүй чанадас үхсэн ч түүнтэй өөр зуураа
даган барилдсан нэгэнд тушаах хэрэгтэй болой. Өрийг ч эзэн нь үхэж, түүн
лүгээ даган барилдсан нэг ч үгүй болбоос эзэн нь үргэлж алинаа их
дэлгэрүүлдэг ялгамжтай орон нэгнээ өргөхөөс бус өөрөө эдлэж үл болох,
түүгээр үл барам эзэнгүй эд гэнэт олдсон ч нотод өгөгч үгүй болбоос аглаг
хээр газар нэгнээс олсон ч авч үл болно.

§ 287. Эс өгснийг үл авахыг үзүүлсэн дээдсийн цадиг
Эрт богд Гэндэндүв373 бээр Панбо (рбап ро)-д өөд болон залрах үед
Голоо (здо 1а)-н давааны оройд зоогийн жаахан түүхий гурил байснаа авч,

373 Тө: ёде ’ёип дгиЬ. Гэндүндүв нь VII жарны төмөр хонин жил (1391 он) мэндэлжээ.
Богд Зонхабагийн шадар дотно шавь бөгөөд багшийнхаа зарлигаар Дашлхүнбэ
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улдсэн нүгүүдийг нь нэг бөсөн уутанд хийж, амыг нь боогоод, түүн дээр
Үүнийг хэн ч эдлэж болно” хэмээн мутраар бичин талбисан буй.
Түүнчлэн ёнзон Ишжанцанбалсамбуу (уе зМез гдуа1 т1зЬап фа1 Ьгапд
ро) багш, шавь нар Жидэн (зку1с1 дгопд)-гээс залрах цагт нэгэн замд бусдаар
ул эзэгнэсэн нэгэн морины нэг сайн эмээл олж, нөхөд гэлэнгүүд авахад,
ензон бээр: “Үүнийг бусдаар үл өгсөн тул авч үл болно” хэмээн зарлиглажээ.
Тэднийг ч энэ мэт утганд таалсан мөн буй. Эдгээр нь бид нарт гарахад
шадар ойр бөгөөд гэм эрүү ч их мөний тул сайтар мэдэх хэрэгтэй. Эцэс нь
бусдын энэ мэт эд бидэнд гарах болов уу? хэмээхийн үүднээс олохуй оюун
нэгэн хэрэгтэй. Бусдаар эзэмдсэн эдэд зорьж; үндэс, санаа, барилдлага,
эцэс нүгүүд тэр мэт бүрдвээс үл өгснийг авахуй үйлийн Бодитой мөр нэгэн
гарах мөн буй. Эдүгээ бусдаар эзэмдсэн эд алт, мөнгө тэргүүтнийг үнийг нь
өгөл үгүй авбаас гэм эрүү гарах ч өвс, мод тэргүүтнийг бусдаар эзэмдсэн ч
үл өгснийг авахад гэмгүй хэмээгч олон үзэгддэг ч тэдгээр нь энэ мэт
увдисаар эс баригдсанаас гэмтсэн мөн болой. Алин мэт ч үл өгснийг авах нь
энэ насанд ч эд эдэлбэр доройтон эцэстээ олон төрөлхтний дотор ч үл суун,
хойд насандаа ч бирдэд төрөх болой.
Ловон Лүдүв бээр:
“Эд эдэлбэр хөдлөмтгий зүрхэн үгүйн тул
Эрхэм чи бээр гэлэн бярман нугуудад
Өглөгийн ёсчлон өршөөн үйлдэж байтугай!
Өөр ертөнцөд өглөгөөс дээд янаг үгүй болой”
хэмээн зарлигласан мэт бусдын эдийг авах нь байтугай эдүгээ өөрт
хамаарах бодис бүхнийг ч хайрлал үгүй бусдад өргөх хэрэгтэй мөн болой.
В. Буруу хурьцал
Гуравдугаарт, буруу хурьцалд дөрвөөс анх бодит суурь нь ч
явагдахуун бус нь өөрийн эх хийгээд эхээр сахьсан эхнэр нүгүүд ба эрэгтэй
бүхэн хийгээд эрс манин, тойн эхнэр, бусдаар эзэгнэсэн эхнэр бүхэн хийгээд
долоон үе тасраагүй эхнэр нүгүүд өөрийн шадар садан мөний тул тэдэнд
тачаан явалдваас өөрийгөө хийгээд орон бүхнийг үл мэдэхүй ба тэднээ
хөвгүүн, охин тэргүүтэн гарсан ч үе гишүүн доройтсон, ярьж үл мэдэхүй, хэл
ам нь тултираа тэргүүтэн гарах мөний тул тэдгээр хийгээд гишүүн бус
хурьцах нь ам хийгээд хошного, бас бус амгалан төрөхийн орон умайн
үүднээс бусад биеийн орон бүхэн хийгээд орон бус газар хурьцах нь суварга,
лагшин хөрөг буй газар хийгээд бурсан хуврагийн бодитой бихар хийд түүн
лүгээ шадар болон лам нар суухуй орон, эцэг эхийн дэргэд үзэгдэхүй сэлт
газарт явалдаж үл болмуй.
Цаг бус хурьцах нь өөрийн эхнэр мөн ч бацаг тэргүүтэн ялгамжтай
буяны барилдлагат газар орогнохуй болон тулгар, сарын тэмдэг цуварсан,
өчүүхэн хөвгүүн төрж, хөхүүл үес хийгээд өвчин ба зовлонгоор нэрмэгдсэн
хийдийг байгуулжээ. Далай ламын лагшны анхдугаар эрих. VIII жарны модон морин
жил (1474 он) таалал төгсчээ.
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үед явалдаж үл болох мөний тул тэдгээр нь буруу хурыдал гарах үндэс суурь
болмуй. Сэтгэлдээ хуран мэдэхүй нь хурахуй тэргүүтэнд түүнээ түүнд
мэдэхүй хуран мэдэл эс эндүүрэх хэмээн зарлигласан ба "Винай”-гаас:
“Ариун бус явдалд хуран мэдэл Өндүүрэх, эс эндүүрэх мэт” хэмээн
зарлигласан бээр тэр мэт буруу хурьцал лугаа ч адил мөн буй.
“Авидармын тайлбар”-аас: "Бусдаар эзэмдсэн эхнэр мөн ч гэгээн
тодорхой бус тэргүүтний нөхцлөөр түүнчлэн эхнэр хэмээн үл мэдэн лавтай
өөрийн эхнэр юм шиг явалдваас бодитой үндэс суурь үл гарах ч бусдын
эхнэр мөн хэмээн сайтар мэдсээр хуран мэдлээ урвуулж өөрийн эхнэр
хэмээн сэтгэж явалдваас дээр номлосон мэт түүнд хуран мэдэл эндүүрэхүй
томьёолол үзэгдэх ч үл гарах мөний тул хураан номлосон мэт болбоос түүнд
ч бодит үндэс суурь гарахуй хэмээн ам авбаас амгалан мөн буй.
Энэ нь зарим нэгэн сэлт төгс гэлэн бээр үдээс хойшийн зоог идэх цагг
“Өөр ямагт Муухай дуут мөн” хэмээн хуран мэдэхүй бээр эдлэвээс цаг бусын
идээ идсэн гэм эрүү үл гарна” хэмээсэн лүгээ жам ёс адил буй. Тэр мзт
болбоос өөр ямагт гэлэн мөн ч гэргийтэн хэмээн сэтгэж, ариун бусыг үйлдсэн
ч гэм үгүй хэмээн хэлэх хэрэг буй мөний тул тэр мэт нь их мэргэн номт
Егнэнгийн таалал бус аа. Их ловонгийн таалах ёс нь: “Өмнө нь хурааж
номлосон мэт буруу хурьцалд ч хуран мэдпийг эс эндүүрэх хэмээн таалж,
утгандаа бусдын эхнэр мөн ч түүнийг тэр мэт мөнийг үл мэдээд, эндүүрч
өөрийн эхнэр хэмээн лавлан явалдваас утгандаа хуран мэдэл эндүүрсэн
мөний тул түүнд бодит үндэс суурь үл гармуй” хэмээн номлосон мөн буй.
Тийм боловч Богд их эзэн ямагт бээр: “Үүнд хурааж, үл эндүүрэхүй хэрэгтэй
ёсон нэг ба винайгаас эндүүрсэн, эс эндүүрсэн мэт зарлигласан мөний тул
эндүүрсэн ч гарах ёс хоёрыг байгуулж, энэ өөрийн ёсон таалах ёсны
тодруулгыг үл зарлигласан ба бид анхны үйлчин нүгүүд тус тусад онохуй
билгийн орлого доорд нугууд эдгээр увдисыг бясалгахын цагт эцэстээ
магадлах шалтгаан үгүй мөн, бусын эргэлзээний торонд орвоос гэлэн алинд
ч мэдлийг магадлахуй ашиг алин ч үл ирэх мөний тул алин мөн ч энэ мөн
хэмээн зангахуй мутраа гозойлгон заах нэгэн шалтгаан магад хэрэгтэй.
Үйлийн үрийн энэ аймаг доодсын зүгт их голлох ба винай нь үйлийн
үрийг үзүүлэх ямагт мөн ба үйлийн үрийг номлосон шүнд винайгаас ангид
үлэмж нь үгүй мөний тул түүнээс номлосон мэт бусдаар эзэмдсэн эхнэр мөн
болбоос хуран мэдэл эндүүрсэн, эс эндүүрснээ үл дулдуйдан буруу хурьцан
явалдваас бодит үндэс суурийг үйлдвээс амгалан хэмээж ч эдүгээ шинжпэн
зохиотугай! Бүхний өдүүлбэр нь гурван хор алин болой.
Барилдлага нь алин санасан хэрэг түүнээ шамдах болой. Эцэс хязгаар
нь хоёр хоёроор учраад, алин хүссэн амгаланг амсах болой. Хоёр хоёроор
учрахыг эцэст хязгаарт зарлигласан ч тэр төдийхнөөр эцэс хязгаар төгсөх
бус инагш чинагш хоёр хоёроор учирсан ч хүрэлцэхүйн амгалангийн
шалтгаан эс гарваас буруу хурьцлын үндэс суурьд орсон төдийхнөөс бус
бодитой буруу хурьцал эс гарсан мөний тул эцэс хязгаар төгсөхүйд дээр
номлосон мэт хоёр хоёроор учирч, амгаланг эдлэхүй нэгэн хэрэгтэй хэмээн
сэтгэх болой. Тэр мэт дээр номлосончлон үндэс суурь, санахуй, барилдлага,
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эцэс хязгаар нугууд тэр мэт бүрдвээс буруу хурьцлын бодитой үйлийн мөр
гарах мөн болой. Буруу хурьцал хийгээд ариун бус явдал алин мөн ч хойд
насанд их зовлон болохоор үл барам энэ насанд ч биеийн тамир барагдаж,
хүчин чадал доройтох ба муу алдар гарах мөний тул
“Садны захидал” -аас:
"Хэн хүмүүн бусдын эхнэрийг үл хар!
Хэрвээ харсан ч эх, охин болон
Өөрийн эгч, дүүгийн хуран мэдэл төрүүл!
Үзтэл тачааваас ариун бус болохыг сайтар сана!”
хэмээн зарлигласан мэт бодитой хурьцалдах нь байтугай тачаахуй
сэтгэлээр эр хүмүүн бүсгүй хүмүүн алинаа хүрэлцсэн төдийхөн ч гэм эрүү
ирэх мөний тул тэдгээр төрөхийн орон лугаа холдож, хатуу хор мэт тэвчиж
үйлдтүгэй!
Дээр номлосон эдгээр гурван үйлийн мөрөөс буруу хурьцал нь өөр
ямагтаас бус бусдад даатган үл бүтээхүй ба бусад хоёр нь өөрөө буюу
бусдад даатгасан ч болох ба гурвуул бүгдээр сэтгэлээр санахуй хийгээд
хэлээр өгүүлсэн төдийхнөөр үл болон олонхдоо биеэр бодитой үйлдэх хэрэг
их мөний тул тэр гурвыг биеийн үйл хэмээн Ялгуусан бээр зарлигласан буй.
(2Ь2а2Ь2ЫЬ) Хэлний үйл
Хоёрдугаарт, хэлний үйлд дөрөв буй.
А. Худал хэлэх
Анхан нь алинаа худал өгүүлэхийн үндэс суурь нь тэр хэргийг өөрөө
бодитой харсан хийгээд бусдаас сонссон төдийхөн, түүгээр үл барам тэр
хэргийн ялгамж тэргүүтэн хагас хувь, бүдүүн тойм төдийхөн мэдээд,
ялгамжийн хагас хийгээд тэр хэргийн мөн чанар ба ялгамж нугууд ямар мэт
буйг сайтар мэдээд, тийн мэдэхүй лүгээ дөрөв; түүнээс буцаад үл үзсэн ба
үл сонссон, ялгамж хагас үгүй ба тийн үл мэдсэн бөгөөд найм буй.
Алины ухагдахууны орон чанадын утгыг ухтугай! Санахад гурав буй.
Хуран мэдэхүй нь үзэхүйд үл үзэгдэх хийгээд үл үзэхүйд үзэгдэх хэмээн
хуран мэдлийг урвуулж үйлдэх буй. Нисванис нь гурван хор алин болохуй
болой. Бүхний өдүүлбэр нь хуран мэдлийг урвуулж, өгүүлэхийг хүсэх болой.
Барилдлага нь бодитой өгүүлэх буюу юу үл өгүүлэхүй бээр онцлон авах,
толгой дохих, нүд ирмэх тэргүүтэн биеээр тэмдэг дохио үзүүлэх болой. Хэрэг
нь өөр, бусад алин бээр ямар мэт нэгэн хэргийн тухайд өгүүлсэн ч болмуй.
Эцэс хязгаар нь чанадаар утгыг ухах болой. Эс ухваас бусад гишүүн нүгүүд
бүрдсэн ч бодит үндэс суурь үгүй дэмий чалчихуй төдийд одох болой. Худал
хэлэхүй, хов зөөхүй, ширүүн үг гурвыг бусдад сануулсан ч болно хэмээн
зарлигласан буй. "Авидармын тайлбар"-аас: "Хэлний дөрвүүлийг сануулсан ч
ирнэ” хэмээн зарлигласан буй.
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Ловон Ёндон-Од374 нь “Тэдгээрийн эцэс хязгаар нь бодит үндэс суурь
төрөхөд өөрөө өгүүлэх хэрэгтэй” хэмээн зарлигласан буй. Хамгийг айлдагч
богд бээр: “Анх гуравт сануулснаар ч болно" хэмээн таалсан тул тэр мэт ам
авсан болой. Дээр найруулсан үест номлосны өгүүлэл нь: "Өөрөө архдын
хутгийг эс олсон ч тэр мэт олсон хэмээн өгүүлбээс өөрт бусдаар өргөл,
хүндлэл тэргүүтэн ирнэ хэмээн эгээрч би бээр архдын үрийг олсон” хэмээн
бодитой тэр утгыг голлон өгүүлэх ба жич “Би бээр өмнө архдын үрийг илтэд
үйлдэх цагт биед энэ мэт нэгэн амгалангийн ялгамж гарсан” хэмээн дашрам
мэтээр өгүүлэх ба жич бас “Бусдаар тэр мэт үрийг олохуй тэр бэрх мөн"
хэмээн өгүүлбээс өмнийн эгээрэл сэжиглэсэн сэтгэлээр тэр мэт олохуйд
бэрх шалтгаан алин ч үгүй маш их хялбар буй. Тиймийн тулд энэ мэт буяны
учралыг анхааран авахуй маш бэрх хэмээн өөрөө үргэлж буяны барилдлага
алиныг үйлдэхүй тэр ямагтын эрдмийг өгүүлж, архдын үрийг илтэд үйлдэхийг
өгүүлэх хийгээд юу ч эс өгүүлсэн бээр онцгойлон авах нь бодитой өөрөө бээр
үл өгүүлсэн ч бусдаар: “Та нь өмнөөс архдын хутгийг олохыг лавтай
соёрхсон” хэмээвээс бараг юу ч үл өгүүлэн үйлдэх буй. Бие урвуулахуй
тэмдэг дохиог үл үзүүлэх нь дээр номлосон мэт олсон хэмээн өгүүлбээс
толгой дохих, нүд ирмэх, шүдээ яралзуулахыг боомтлон мүшэлзэхүй
тэргүүтнийг үйлдэх буй. Эдгээр алиныг үйлдсэн ч бусад гишүүн нүгүүд
бүрдвээс бодит үндэс суурь гармуй. Чанадас бээр утгыг ухахуйд ч хоёр буй.
Үлгэрлэвээс, “Өөрөө архдын үрийг эс олсон ч дээр номлосон мэт гурван үүд
алин зохистойгоор тэр мэт чадархаг үйлдвээс тэдгээр чанадас бээр түүний
биеийн байр байдал буюу зарлигийн аяст харваас тэрээр дайныг дарсны
үрийг олсон буй” хэмээн сэтгэж, ухахуй ба жич тэр мэт олсон шиг зохиол
байсан ч би мэт нь тэр мэт үрийг олно хэмээн сэтгэхүй ухаарал нэгэн
буйгаар тэр хоёр алин мөн ч бусад гишүүд бүрдвээс бодит суурь гарах мөн
буй.

374 Тө: уоп 1ап ’о<± Ёндон-Од нь Гүнабрава. Ертөнцийн зургаан чимэг, хоёр дээдийн
нэгэн. Энэ ловон нь ловон Егнэнгийн шавь. Винайд машид мэргэн нэгэн болой.
Жомлаг хэмээх орноо бярманы язгуурт мэндэлсэн. Бага наснаасаа тэрсүүдийн
тогтсон таалал хийгээд ухааны орныг судлан мэргэн болж, сүүлд нь тэр орноо тойн
болж, гэлэн сахилыг хүртсэн. Ловон Егнэнгийн дэргэд сууж, их бага хөлгөний аймаг
сав хийгээд шарваагийн арван найман аймгийн тогтсон таалал бүхнийг судлан ихэд
мэргэн болжухуй. Таван мянган гэлэн шавьтай бөгөөд түүний дотроос аймаг сав
хоёрт мэргэн нь таван зуу орчим гаржухуй. Дөрвөн зуу хүрсэн гэдэг ч үнэн, худал нь
сэжиглэлтэй бөгөөд юутай ч атугай урт насалсан ажаамуй. Эцэст өөрийн төрсөн
нутагтаа гаслангаас нөгчсөн байна. Энэ Ловонгийн зохиосон шашдир маш олон буй ч
төвдөд орчуулагдсаны дотроос алдартай нь “Бодисадвагийн газрын өглөгийн
дарааллыг
ялгасан
есөөс
чанагшихын
тайлбар",
"Бодисадвагийн
газрын
шагшаабадын бүлгийн тайлбар” хоёрыг Нагца хэлмэрч, Шан Ишдэ хэлмэрч хоёр бээр
тус тус орчуулсан нь Данжуурын Судрын аймгийн "уГботид буй. “Винайн судрын
үндэс”, “Винайн судрын аймгийн өөрийн тайлбар", "Винайн гарын авлага зуун нэгэн
үйлт”, "Гэцлийн гарига гурван зуут" сэлтийг VIII зууны сүүлчээр Тисрондэвзан хааны
үед Жогро хэлмэрч хийгээд гарон Цүлтимжуннай хоёр бээр орчуулсан нь Данжуурын
Судрын аймгийн "2 и", “’и", "уи" ботид буй. Энэ ловонгийн намтар нь "Бүдонгийн номын
гарлага" хийгээд жонан Даранатын “Энэтхэгийн номын гарлага"-ын хорин гуравдугаар
бүлэгт тодорхой буй.
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Жич өөрөө бээр архдын үрийг үл олж, үргэлж өөрөө бодийн сэтгэлд
анхааран авлагыг голлон үйлдэгч нэгэн мөн бөгөөс бусдаар: “Архдын үрийн
хутгийг олохуй тэр шалтгаан бэрх” хэмээн өгүүлбээс өөрийн оюунд
сэжиглэхүй алин ч үгүй болбоос тэр мэт үрийг олохуйд бэрх төвөг үгүй буй.
Тиймийн тулд бодийн сэтгэл их эрдэнийг анхааран авахуй маш бэрх хэмээн
өгуүлбээс бодит орны хэмжээг татан өгүүлснээр өмнө номлосон ухахуй ёс
ямар мэт нэгнийг ухсан ч худал үйлийн мөрийн бодит үндэс суурь үл гарахуй
буй. Тийм боловч тэр ёсонд шүтэж, тэдгээр чанадасын үндсэнд “Энэ нь
худал хуурамч нэгэн буй” хэмээн сэтгэж, эс сүсэглэхүй тэргүүтэн төрвөөс
өгүүлэхүй мэргэнийг эс мэдсэн гэм эрүү нэжгээд ирсэн бээр шударга үг мөн ч
өгүүлэх ёсыг мэдсэн эдгээр увдисын ялгамжтай ном мөн буй. Тэр мэт дээр
номлосон үндэс суурь, санах, барилдлага, эцэс хязгаар тэр мэт сайтар
бүрдвээс худал хуурмаг бодит үндэс суурь гарах мөн буй. Ертөнцийн номын
ламын хуурмаг тэргүүтэн нь төрөн судлахуй билиг төдийхөн буйгаар судар,
дандар, эрхэм зарлигуудын үгийн утгыг тойм төдийхөн мэдсэн ч энэ мэт
увдисыг анхааран авахуй хувиар аглагтан энэ насны өргөл, хүндлэл, яруу
алдар ямагтыг сэтгэлдээ санасан би хийгээд би мэтийн ертөнцийн найман
номтон нугуудад цагийн эрхээр маш гарах ойр мөний тулд
“Судар”-аас:
“Төгс эдийг үндэс мэт бүтээн үйлд!
Төгс оюуныг эрдэнэ мэт олон үйлд!
Төв шударга дээд төрөлхтөн нь
Тэтгэгч рашаанаас ч чухаг мөн”
хэмээн зарлигласан мэт эдүгээ аль зүгт ч арга башир, худлаар үл
бүрэлгэгдэхүй хуурмаггүй сайн төр ёстноо орогнохуй нь их чухаг ч энэ мэт
увдист анхааран авлагыг зохиогч нугууд бээр магадтай тэр мэтийн төр
ёстноо нэгэнтээ орогнох хэрэгтэй мөн буй.
Б. Хов хэлэх
Хоёрдугаарт, ховын үндэс суурь нь амьтан инагш чинагш таацах ба эс
таацах нугууд болой. Санахад гурваас хуран мэдэхүй хийгээд нисванис нь
өмнө номлосон мэт ба бүхний өдүүлбэр нь өмнө таацсаны ялгал хийгээд үл
таацахуйг үл зохилдуулахыг хүсэх болой.
Барилдлага нь үнэн, худал алин ч болохуй бээр яруу, яруу бус алин ч
болно хэмээн өгүүлэх болой. Хэрэг нь өөр, бусад алины тухайд өгүүлсэн ч
болох мөн буй. Эцэс хязгаар нь чанадас бээр ялгахуй үг өгүүлэхийг ухах
болой. Хэлний үест ч ухахуй хэмээхийг үлгэрлэвээс, “Эдүгээ ертөнцөд
бусдаар өгүүлэхүйд өгүүлэхүй тэр үгийг чихээр сонсож, тэр үгийг ухаж болно”
хэмээх томьёолол байсан ч энэ үгийг чихээр сонссон төдийд үл агуулагдах
алин сонссон тэр үгийн утгыг ухахуй нэгэн хэрэгтэй мөн буй. Ухах ёс нь ч
өмнө худлын үест номлосон мэт үлгэрлэвээс, өөрийн маш дотно нэгэн найз
нөхөр буй. Түүнд нэгэн ховч бээр: "Чиний нөхөр үд үгүй тэр нэгэн муу хүмүүн
энэ ертөнцөд үгүй нэгэн муу үйлийг надад хийвэй. Түүний муу үйлийг би ч
үзлээ. Түүгээр үл барам чамд ч энэ мэт муу үйлийг хийнэ хэмээсэн тул чи
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энэ муу хүмүүнтэй нөхөрлөж юу хийнэм. Эцэст нь чамайг үгүй хийнээ"
хэмээн өгүүлэхэд, тэр чанадас бээр: “Миний энэ нөхөр сайн биш юм аа.
Эдүгээ түүнтэй хамт суух шалтгаан үгүй буюу” хэмээн сэтгэхүй ба жич “Ээ!
Тэр мэт өгүүлсэн тул миний тэр сайн нөхөртэй өөр, зуураа үл тохирох тул тус
тус салахыг хүсмүй” хэмээн ухсан бээр ч болох буй. Хов өгүүлэхэд шүтэж,
хов мөн хэмээн мэдэж, үл тохирох нь байтугай эдүгээ маш дотно янаг байсан
ч бусад гишүүн нүгүүд сайтар бүрдвээс өгүүлэгч түүнд ховын бодит үндэс
суурь гармуй. Алин мэт боловч
“Төрлийн үес” -ээс:
“Хоёр хэлт375 хурц арга залиар
Хосгүй зандан хөлөөр уугч376 нь
Хэрэглэгдэхүүнийг үйлдэн, эрдэм төгссөн ч
Хэзээ ч шүтээн үл болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт өөрөө ч тэр мэт үйлд үл орохуй ба тэр мэт
бусад нугууд лугаа инагш чинагш нөхөрлөх нь байтугай замд тааралдсан ч
нүд бэлчээхийн төдийг ч үл үйлдэх мөн болой.
В. Ширүүн үг
Гуравдугаарт, ширүүн үгний үндэс суурь нь алинаа нэрмэгдэхүй сэтгэл
төрөхийн үндэс суурь болсон амьтан мөн болой. Хуран мэдэхүй хийгээд
нисванис нь өмнөх лүгээ адил буй. Бүхний өдүүлбэр нь ширүүн үг өгүүлэхийг
хүсэгч болой. Барилдлага нь үнэн, үнэн бус алин ч болсон язгуур, бие,
шагшаабад тэргүүтний гэмийг зохиогоод, яруу бус өгүүлэхийг хүсэх болой.
Эцэс хязгаар нь алинаа өгүүлэхийн тэр орноор тусыг ухах болой. Тэр мэт
дээр номлосончлон үндэс суурь, санахуй, барилдлага, эцэс хязгаар нугууд
тэр мэт бүрдвээс ширүүн үгийн бодит гол гарах мөний тул
Төрлийн үес”-ээс:
“Хилэнцэт ширүүн үгт түүгээр нь
Хэтдээ тамын муу заяаг эдэлмүй.
Ахин, дахин таван зуунтаа тамлагдаад
Адаг доод гуйлгачны хөвгүүнд төрмүй”
хэмээн зарлигласан мэт алин бээр өмнө нь бусдыг “Гуйлгачны хөвгүүн
ээ!” хэмээн ширүүн үгийг ганцхан удаа өгүүлсэн бээр хойд насандаа муу
заяанд төрөхийг өмнө номлосон мэт мөний тул гэм эрүүний тусгай зоригдол
маш их мөний тул сайн, муу яриа алиныг өгүүлсэн ч зөөлөн өгүүлэхүйд
шамдаж үйлдтүгэй!
*
Г.

Дэмий чалчих

Дөрөвдүгээрт, дэмий чалчихын үндэс суурь нь үнэн хийгээд үнэн
бусын утга болой. Санаанд хуран мэдэхүй нь алин өгүүлэгдэхүүний тэр
утганд тэнд хуран мэдэхүй үүнээ ухагдахууны орон хэрэггүй. Нисванис нь
375 Тө: Хоёр хэлт нь ховлогч, арга бачтны ёгт нэр
376 Тө: гкапд ЧЬип. Хөлөөр уугч нь ургаа модны ёгт нэр
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гурван хор аль нь ч болох болой. Бүхний өдүүлбэр нь амны зоргоор
барилдлага үгүй чалчих болой. Барилдлага нь дэмий чалчин өгүүлэхийг
туурвих амуй. Эцэс хязгаар нь дэмий чалчин өгүүлж төгсөх болой. Тэр ч
үндэс суурь долоо лугаа төгс бөгөөд инагш чинагш хэрэлдэх; муу уурхайг
уудлах; тэмцэлдэх; заргалдах; чанадсын шашдир буюу бярманы нууц
үгэн -д баясахуй оюунаар эш өгөх хийгээд амны уншлага үйлдэх тэргүүтэн
хийгээд орь дуу тавих мэт гаслан доройтохуй бээр өгүүлэх; инээх, наадах,
баясан үйлдэхүй хийгээд баясал хүндлэлийг эдлэн өгүүлэх хийгээд буруу
амьжиргаагаар өгүүлэх; барилдлага үгүй хийгээд ном, утга лугаа үл төгсөн
өгүүлэх нь өмнө, хойно үл барилдах хийгээд хотлоор нисванисыг номлох;
инээд алдах, дуу, бүжиг тэргүүтнийг харахын цагт өгүүлэх болой. Бас бус энэ
мэт увдисыг анхааран авахын цагт эм шинжлэл хийгээд хар, цагаан зурхай
тэргүүтний шүнг харахуй хийгээд тэдний хууч яриа тэргүүтнийг ч өгүүлж үл
болохуй үүнд хамаарахуй гэм эрүү нэжгээд гарах мөн буй.

§ 288. Мила богд нохой хөтлөгчийг халгайн зутангаар дайлсан нь
Тэр ч эрт нохой хөтлөгч 3
778 нар бээр Мила Шадвидоржид: “Чи бээр
дайлан үйлдэх хэрэгтэй” хэмээхэд, Гэтэлгэгч богд бээр: “Болно оо” хэмээн
зарлиглаж, халгайн зутан буцалгахуйд, нохой хөтлөгч нар: “Чи тэр мэт
буцалгах нь сайн ч зутангийн хольц нэгэн магад хэрэгтэй” хэмээхэд,
Гэтэлгэгч богд бээр: “Үүнээ хольц байваас төгс идээ хэмээх мөн болох ч
надад хольц үгүй болж хэсэг жил чилийвэй. Эдүгээ хольцод халгай талбив”
хэмээж, халгай талбив. Жич бас нохой хөтлөгч нар бээр: “Эдүгээ хольц үгүй
ч магад давс тавих хэрэгтэй” хэмээв. Жич Гэтэлгэгч богд бээр: “Давс байваас
идээ шимээс үл хагацах ч надад давс үгүй болж, хэдэн жил чилийв. Эдүгээ
давсны оронд халгай нэгнийг талбия" хэмээн зарлиглаж, жич халгай нэгнийг
тавьсан буй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч эм шинжлэл хийгээд зурхай тэргүүтнийг энэ
хийгээд хойд насны үйл алиныг үйлдсэн ч энэ увдис ямагтаар үйлдэх мөний
тул бусдад эгээрэл эрэх учир шалтгаан үгүй энэ ямагтыг сонсох, санах,
бясалгах гурвыг үйлдэх хэрэгтэй.
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Энэ мэтийн олонх эм заслыг
Эрхэм дээд эмч зохиогоогүй бөгөөд
Эгэл маш зөөлөн зан үйлээр
Энэлгээт өвчин хэмжээлшгүйг гэтэлгэн зохиовой”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тул эдгээрийг сайтар мэдэх хэрэгтэй.
Хэлээр дэмий чалчих энэ нь их, дунд, бага гурав буй бөгөөд төрөлхтөн
бүхнээ төрөхөд ойр шадар буй. Оюунаа дадуулсны эрхээр нэгийг өгүүлбээс
жич бас өгүүлэхийг хүсэхүй тул түүнийг шамдлаар тэвчих хэрэгтэй. Тэр мэт
377 Тө: дзапд 1зЫд. нууц үг нь тарни
378 Төвд: кНу| га Ьа.Нохой хөтлөгч нь анчин, гөрөөчин
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дээр номлосон мэт гол суурь, санаа, барилдлага, эцэс хязгаар нугууд тэр
мэт бүрдвээс дэмий чалчих гарах мөний тул
“Төрлийн үес” -ээс:
“Этгээд шамдлаар маш үүсгэхүй тийн дүр төрхтэй
Энэ биеэ үл боомтлогч, онол шинжлэл доордос
Эд, хүнс хураасан нугуудаар маш баясахуй нь
Энэлгэгч нисванисийн үндэс язгуур ямагт болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт энэ гэм эрүү, сэрэмж үгүйг дурдан мэдэхүй
лүгээ төгс бус ба сайн, муугийн онол шинжлэлээс хагацснаар төрөлхтөн бээр
үргэлжид үйл алиныг үйлдсэн ч энэ болох буюу эс болохын онол
шинжлэлийг үйлдэх хэрэгтэй. Хэлний үйлййн мөр дөрөв, эдгээр биеийн үйлд
их үл хамаарах ч сэтгэлээр санасан төдийхнөөр үл болон олонхдоо хэлэнд
дулдуйдах хэрэг их мөний тул бурхан бээр энэ дөрвийг хэлний үйл хэмээн
зарлигласан буй.
(2Ь2а2Ь2Ыс) Гуравдугаарт, сэтгэлийн үйлд гурав буй. Хомголзох
сэтгэл, хорлох сэтгэл, буруу үзэл нүгүүд болой.
А. Хомголзох сэтгэл
Анхдугаарт, хомголзох сэтгэлийн үндэс суурь нь бусдын эд хийгээд эд
хэрэглэл болой. Санаанд хуран мэдэхүй нь үндэс суурь түүнээ хуран мэдэл
болой. Нисванис нь 3 хор алин болохуй болой. Бүхний өдүүлбэр нь өөрөө
эзэмдэн үйлдэхийг хүсэх болой. Барилдлага нь алин санасан хэрэг түүнээ
чармайн үйлдэх болой. эцэс хязгаар нь алин хүссэн тэр ямагтыг эзэмдэн
үйлдэхийг сэтгэх болой. Хүссэн бодис алин мөн түүнийг эзэмдэн үйлдье
хэмээн сэтгэх болой. Тэр ч нягтлан үйлдвээс хомголзох сэтгэл огоот
бүрдэхүйд өөрийн эд эдэлбэрт үлэмж тачаахуй сэтгэл төгсөхүй ба эд,
эдэлбэр тэргүүтнийг хүсэхүй шунахуй сэтгэл төгс ба бусдын эд тэргүүтэн
сайн зүйлд огоот атгаглан, амтшин үйлдэхүй бээр хураан хумихуй сэтгэл төгс
ба бусад нугууд бээр алин мөн түүгээр эзэмдэн болтугай хэмээсэн
тэрсүүдлэх сэтгэл төгс ба тэр хомголзох сэтгэл нь ичгүүр үгүй ба гэм эрүүн
тусгайлал гарахыг үл мэдэхүй бээр хүчээр дарагдсан сэтгэл төгсөөд, таван
сэтгэл сайтар бүрдэх хэрэгтэй болно. Тэр тавын аль нэгэн эс бүрдвээс
хомголзох сэтгэл огоот төрөхүй бодит үндэс суурь үл гармуй. Огоот төгсөхүй
хомголзох сэтгэлд урвахуй ёс нь “Өөрийн ноён, түшмэл тэргүүтэн нүгүүдийг
миний боол болж, алин хүссэн нэгнийг гаргаж яагаад эс болох вэ?!” хэмээн
сэтгэхүй ба жич бас хөвгүүн, охин, эхнэр хийгээд идээ, хувцасг тэргүүтэн
хэрэглэл нүгүүдийг ч тэр мэт сэтгэх ба жич өөрөө өчүүхэн хүсэхүй болилон
мэдэхүй лүгээ маш аглагдах; хичээнгүйг туурвих; сонсохуй хийгээд өгөхүй
ахуй ёстон тэргүүтнийг бусдаар хийж ахуйг мэдвээс “Яагаад болохгүй вэ?”
хэмээн сэтгэх; "Надад хаан хийгээд сартваахь тэргүүтэн бусдаар өргөл,
хүндлэл үйлдэж; идээ, хувцас тэргүүтнийг олбоос ямар сайн вэ!” хэмээн
сэтгэхүй; “Би хойд насандаа тэнгэрт төрж, хүслийн эрдмийг эдлэхүй
шалтгаан болно оо" хэмээн сэтгэхүй; “Би Эсруа хийгээд Хурмаст тэргүүтэнд
төрөх болтугай!” хэмээн сэтгэхүй; бусдын идээ, хувцас тэргүүтэн сайн эд
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хэрэглэл нүгүүдийг харагдахад “Энэ надад байгаасай” хэмээн сэтгэх
тэргүүтэн төрвөөс хомголзох сэтгэлийн хувьд хамаармуй. Эдгээр нь бид нарт
төрөх маш ойрхон буй. Үлгэрлэвээс, оюунаа зориулсан их бясалгаач буюу их
бүтээлч хэмээгч нарт ч “Миний орогнохуй орон хадан агуй нь бат бөх хийгээд
ам нь нар руу харан, эргэн тойрноо ус, модон сайтар жигдэрсэн нэгэн
олдоосой!” хэмээх нь олон байх тул тэдгээр ч хомголзох сэтгэлийн хувьд
хамаарах болно. Тийм боловч дотроо 8 номын сэжиг алин ч үгүй ч тэнд
орогносон бээр өөрийн буяны учралд саад тотгор тэргүүтэн үйлдвээс
түүнээс бусад хотол чуулган болсон орон нэгэн гарах болбоос хэмээн
сэтгэвээс гэм үгүй. Түүнчлэн хойд насандаа тэнгэрийн дотор төрвөөс бусад
олны хэрэг бүтээхүй ба өөрийн буяны сайн барилдлага тэргүүтэн тийм
боловч тэр мэт сэтгэсэн ч гэм үгүй. Түүн лүгээ адил өөр ямагтыг эрхшээсэн
орон бус болбоос өөр хэрэг үгүй сэтгэлд зохистой сайн орд харш тэргүүтэнд
ч сууж үл болмуй. “Энэ мэтийн нэгэн сайн орд харш ч надад бий болох болов
уу?” хэмээх төрөх мөн буй. Түүнчлэн Лхас мэтийн худалдаачин цугласан
газар тэргүүтнээ одвоос тэнд хятад, төвд, монгол тэргүүтний эд эдэлбэр
олон буй тул тэднийг харахдаа “Энэ ч надад байгаасай” хэмээх бодол төрөх
мөний тулд тэднээ тусгайлан зорин одохыг эс сонсох хэрэгтэй буй.
Хэрвээ хэргийг эрхээр магадтай одох хэрэг гарах цагт эхнээсээ
эрхтний үүдийг боомтлох хийгээд тэр бус эрхтний үүд сахихын үүднээс одох
хэрэгтэй буй.
Хомголзох сэтгэл нь алин хүссэн тэдгээр эд өөрт олдохын оюун
төрүүлэх хэрэггүй тул ерөндгийн хүчин сул нугуудад төрөх маш хялбар
мөний тул анхнаасаа тэдгээр төрөхийн орон лугаа тааллаа үл учруулан
үйлдэх мөн буй. Хэрвээ сайн золын эрхээр бусад хүмүүнд зэндмэнэ эрдэнэ
мэтийн сайн бодис нэгэн байхыг харахуйд “Түүнд энэ мэт сайн эд байна. Энэ
ч урьд насны өглөгийн үр мөн тул өглөг өгвөөс энэ мэт нэгэн ирмүй. Тэрээр
энэ мэтийн өглөгийн үрээс хэзээ ч үл хагацах болтугай!” хэмээх ерөөл
талбихуй хийгээд “Өөрөө ч энэ мэт сайн үр гарах учир шалтгаан өглөгийн
анхааран авлагад эдүгээ ямагтаас хичээн үйлдэх болой” хэмээн сэтгэвээс
энэ насанд ч эд, эдэлбэр их гарах мөн болой. Тэр мэт бусаар бусдын эд
эдэлбэрийг харахдаа “Энэ ч надад байгаасай” хэмээн сэтгэхүй төрвөөс
түүний хүчээр өөрт буй эд эдэлбэр нүгүүд өдөр бүр өвлийн усан мэт
хомсдсоноор эд эдэлбэр доройтох шалтгааныг голлон үйлдэх мөний тул
тэдгээр ёсыг ч мэдэх хэрэгтэй. Тэр мэт дээр номлосон мэт үндэс суурь,
санах, барилдлага, эцэс хязгаар нугууд сайтар бүрдвээс хомголзох
сэтгэлийн бодит үндэс суурь гарах мөн болой.
Тэр ч “Төрлийн үес” -ээс:
“Эд эрдэнэ, гэр хийгээд, эд хэрэгсэл
Эхнэр, хүүхэд, зарц, шивэгчин нүгүүд
Эцэс хязгаартаа өвчин, энэлэл больюу.
Ээ халаг! Төрөлхтний огоот баригч болой"
хэмээн зарлигласан мэт эд, эдэлбэр алинаа зүрхэн үгүйгээр үл барам
эдүгээ арганд мэргэн бус төрөлхтөн нүгүүд хорлолын шалтгаан ямагтад
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одуулан; нэн ялангуяа хомголзох сэтгэл нь алинаас ч болсон шадар гэм эрүү
их мөний тул шамдлаар тэвчтүгэй!
Б. Хорлох сэтгэл
Хоёрдугаарт, хорлох сэтгэлийн үндэс суурь нь ширүүн үгчлэн бүхнээс
нэрмэхүй сэтгэлт амьтан болой. Санааны хуран мэдэхүй нь алинаа хорлох
сэтгэл үйлдэхүй тэр оронд түүнээ хуран мэдэхүй тэргүүтэн болой. Нисванис
нь гурван хор алин ч болох болой. Бүхний өдүүлбэр нь цохих тэргүүтнийг
үйлдэхийг хүсээд, “Түүнийг ч алахуй, хүлэхүй, өөр бусдын эд эдэлбэр
доройтвоос яагаад үл болох!?" хэмээн сэтгэхүй ба барилдлага нь алин
санасан тэр хэрэгт шамдахуй ба эцэс хязгаар нь цохих тэргүүтнийг магадтай
үйлдэхээр шийдэх болой. Тэр ч хорлох сэтгэлийн бодит үндэс суурь гарахад
хорлон үйлдэгчийн шалтгаанд түүн лүгээ үл тохирохуй номыг бэлгэ тэмдэгт
барьсан урин сэтгэл ба хорлол үйлдэхийг үл тэсэхүй сэтгэл ба жич бас ёс
бусын уур омгийн учир шалтгааныг сэтгэлдээ үйлдэхийг дурдсанаар өслөн
барихуй сэтгэл, цохихуй хийгээд алахуй нь яагаад үл болох хэмээн
хилэгнэхүй сэтгэл.
Хорлохуй сэтгэл нь ичгүүр үгүй ба гэм эрүү гарахыг үл мэдсэнээр
сүрээр дарахуй сэтгэл тав лугаа сайтар бүрдэх хэрэгтэй. Тэдгээр аль нэгэн
үл бүрдвээс хорлохуй сэтгэл төдийхнөөс бодит үндэс суурь үл гармуй. Бас
бус хорлохуй сэтгэл төдийд одох нь “Энэ нь надад хорлол үйлдсэн буюу
үйлдэх болно!" хэмээн сэтгэж, түүнээ хорлохуй сэтгэл алин нэгнийг гаргах
тэдгээр буй. Түүнчлэн “Бусдаар бие, эдэлбэр хийгээд буян тэргүүтэн энэ
наснаа доройтоосой” хэмээн сэтгэхүй ба хойд насанд ч муу заяанд төрвөөс
сайн" хэмээн сэтгэх тэргүүтэн ч хорлох сэтгэлийн хуваарьт багтмуй. Тэр мэт
дээр номлосон үндэс суурь, санах, барилдлага, эцэс хязгаар нугууд
бүрдвээс хорлох сэтгэл гарах мөний тул ловон Бавуу бээр:
“Өслөж нэгэн нь нэгэндээ хорлох сэтгэл үүсгэвээс эл
Үүнээ ариун шагшаабад сонссоноор аварч үл чадмуй.
Өглөгөөр үл аваръюу, бурхан бээр тахих нь бус болой”
хэмээсэн хийгээд Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Тус, амгалангийн балар шугуйг түлэгч энэ хорлох сэтгэл
Туушгүй хилэнц түйтгэрийн шавар балчигаар дүүрсэн тэвш мөн.
Тус үгүй хилэнц, түйтгэр тэргүүтнийг өнө удаан тэвчтүгэй!
Тустай номыг зохион суугч нарт бишрэн сүсэглэн үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт гэм, эрүү маш их мөний тул үүнд мдгадтайяа
шамдах хэрэгтэй.
В. Буруу үзэл
Гуравдугаарт, буруу үзлийн үндэс суурь нь буйн утга болой. Санаанд
хуран мэдэхүй нь гүжирдэн гүтгэхийн утганд үнэний хуран мэдэл болой.
Нисванис нь 3 хор алин ч болно. Бүхний өдүүлбэр нь гүжирдэн гүтгэх болой.
Барилдлага нь алин санасан тэр утганд найруулан зохиох болой. Тэр
барилдлагад жич 4 бөгөөд учир шалтгаан, үр, үйлдэхүй, буйн бодад
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гүжирдэн гүтгэх болой. Анхдугаарт нь сайн явдал хийгээд муу явдал учир
шалтгаан үгүй хэмээх ба хоёрдугаарт нь тэр хоёрын үрийн тийн боловсрол
угүй хэмээх буй.
Гуравдугаарт, үйлдэхэд гурав. Хөрөнгө талбихуй хийгээд барихыг
уйлдэхийг гүжирдэх нь “Эцэг хийгээд эх үгүй болой” хэмээх мэт ба одох,
ирэхүй үйлдэхийг гүжирдэх нь “Ертөнц өмнө, хойно үгүй болой хэмээх мэт
ба төрөхүй болохыг үйлдэхэд гөрдөн гүжирлэх нь амьтныг хуураад, “Төрөхүй
үгуй болой" хэмээх мэт ба буйн бодад гөрдөн гүжирлэх нь “Ертөнцөд архад
угүй болой" хэмээх мэт болой.
Эцэс хязгаар нь гөрдөн гүжирлэхүй магадтай болой. Буруу үзлийн
бодит үндэс суурь төгсөхүйд мэдэгдэхүүний ахуй ёсон ямар мэтчилэнг үл
мэдэхүй бээр мунхрахуй сэтгэл; хилэнцэд баясахуй бээр хатуу хүчтэй сэтгэл;
ёс бусын номонд магад онохуй бээр бурууд үргэлж суухуй сэтгэл; “Өглөг
тэргүүтэн сайтар явдал нугууд үгүй болой” хэмээн гөрдөн гүжирлэхүй бээр
маш доройтсон сэтгэл; тэр буруу явдлаар ичгүүр үгүй ба гэм эрүүнээс магад
гарахуйг үл мэдэхүй бээр хүчээр дарахуй сэтгэл лүгээ тав бүрдэх хэрэгтэй.
Тэдгээрийн аль нэгэн нь эс бүрдвээс буруу үзэл төдийхнөөс бус
бодитой гол суурь үл гармуй. Буруу үзлийн бусад зүйл олон буй ч энэ
ямагтад буруу үзэл хэмээн тусгайлан агуулах нь үүгээр буяны үндэс бүхнийг
таслан, хилэнцэд есөн хүсэлд явахуй лугаа таацснаар хамаг буруу явдлаас ч
их мөний тул тэр мэтээр зохиох мөн буй. Тэр мэт дээр номлосон үндэс суурь,
санах, барилдлага, эцэс хязгаар нугууд тэр мэт бүрдвээс буруу явдлын
бодит үндэс суурь гарах мөний тул энэ ч бид нарт гарах маш ойр буй.
Бодитой бурхан, ном, бурсан хувраг, үйлийн шалтгаан, үр тэргүүтэн
үгүй бус хэмээсэн ч үндэснээс “Тэр хийгээд тэр үргэлж дээд тааллыг сайтар
зохиосноор чилээн үндэс суурь тэр мэт ирэхүй утга үгүй ч тэр нь цаг насад
муу чилээн үндэс суурь тэр мэт ямагт ирэн суух тул үйлийн үр хэмээгч тэр нь
инээд хүргэхүй зүйл” хэмээх хийгээд жич бас би хийгээд би нь үргэлж хилэнц
ямагтыг үйлдсэн ч эдүгээ урт наслан; амраг, садан, хань хамсаатан тохиож,
эд баялаг их энэ мэт суух тул алиныг ч үл мэдэн суумуй” хэмээгч олонтаа
байдаг тул тэдгээр ч маш тодорхой суралцаагүй ч үнэн хэрэгтээ дотоод
сэтгэлийн үүднээс үйлийн үрд сэтгэл үл итгэмжилсэний шинж мөн тул буруу
үзэл лүгээ хувь тэнцүү мөний тул гэм эрүү нь маш их болой.
Буян, нүгэл их үйлдэхэд энэ насанд сайн, муу, амгалан, зовлон
тонгоруу мэт олон байдаг боловч тэдгээр нь үйлийн үр үгүй гэх нь байтугай
эдүгээ үйлийн үр буйн ариун шинж мөн болой. Учир шалтгаан юуны тулд
хэмээвээс тэрээр үргэлж бодийн сэтгэл тэргүүтэн буяны сайн барилдлагыг
зохиосноор тэр мэтийн буяны хүчээр өмнө нь өөр ямагтаар бусад нас үест
хураасан тэдгээр муу үйлийн үр хойд насанд там тэргүүтнийг амсахуй
шалтгаан энэ насанд муу нөхцөл тэр мэт нэгэн гарсныг арилгаад, хойд
насандаа амгалан ямагтыг амсахуй болно.
Үлгэрлэвээс, Вром багш Жалвыжунай мэт мөн. Ялгуусан тэр Вром ч
үргэлж бодийн сэтгэл ямагтад дээд таалал зохиосон ч эцэст нь чилээн гол
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суурь хулгана яр өвчнөөр тариаланд заларсан мөн буй. Түүгээр үл барам
Төвдөд бодийн сэтгэл бясалгахад зарлиг увдисын дээдсүүдээс сайн үгүй ч
дээд зарлиг увдистан олон бээр эцэст нь хулгана яр өвчнөөр тариаланд
заларсан бээр тэр цагийн төрөлхтнүүд бээр тэд нарын бясалгах шалтгаант
бодийн сэтгэл их эрдэнэд "Хулгана ярын ном” хэмээх алдрыг ч тэр мэт
зүүсэн мөн буй.
Ер тэр хулгана яр нь өөрийн лам лугаа өөр, зуураа тангараг
доройтсноос гардаг мөний тул "Бодийн сэтгэлийг эрхшээсэн тэд нарын
лагшин нас түүнээ тэр мэтийн тангараг доройтохуй хаанаас ирэх буй?Г
хэмээсэн ч урьд лагшин сүүдрийн үест бусдад тэр мэт гарсан нугууд энэ
лагшин сүүдрээ бодийн сэтгэл бясалгасны хүчээр тэр мэт гарсан мөн буй.
Түүгээр үл барам тэр хулгана яр нь бусад өвчнөөс ч их муу мөний тул тэр
цагийн олон амьтан тэр мэтийн өвчнөөр нэрмэгдэх олон байсан болохоор
тэд нүгүүд бээр өөр бусдыг адил солихуй бодийн сэтгэл их эрдэнэ түүнийг
өгөх, авахуй лугаа барилдуулан зохиосон бээр тэр мэт авч, өгөхөд амтшил
сайтар гарах мөний тул доройтон ядсан тэдгээр амьтны зовлонг өөрийн
үндсэнд бодитой аван зохиох мөний тул их сонин гайхамшигтай цадиг
үзэгддэг.
Түүнчлэн зарим нэгэн үд үгүй их хатуу хилэнц үйлдсэн ч дээр
номлосон мэт энэ насанд эдүгээ бусдаас ч ялгамж хэтэрхий мэт олон байдаг
ч тэр нь үйлийн үр үнэний шинж тэмдэг магадтайяа мөн буй. Түүгээр энэ
насанд тэр мэт хилэнц нэгнийг эс хурааваас урьд төрлийн үесүүдэд
хураасан буяны ялгамжтай олон үр хойд нас нугуудад ирэх шалтгаан тэр
хилэнцийн үр энэ насанд урдаас нь угтаад, үгүй болгон үйлдэж, хойд нас
нугуудад зовлон ямагтыг төрүүлэн үйлдэх болно.
Үлгэрлэвээс, дээр номлосон Дадагийн хаан Зүгпүджин мэт тэр
Зүгпүджин хаан бээр өөрийн эцэг Үдраяанаг алсан хийгээд хутагт Гадаяад
үнс тэргүүтнийг өвөрт нь эс хийсэн бол 7 хоногийн турш идээ, ундаа хийгээд
хувцас, тутарга, их эрдэнийн хур хэдий чинээ буусан төдийхний буянтай
буяны үрийг эдлэх шалтгаан буй ч үд үгүй хилэнцийн хүчээр тэдгээр үрүүд
түргэнээ гарч, түүний дараа хилэнцийн үр үнсний хур буугаад тамд одож,
эдүгээ ч тэр тамд өөрөө оршихуй мөний тул маш их жийргэмшигтэй буй.
Дээр номлосон үлгэр мэт энэ мэт увдисыг сонсох, санах, бясалгах гурван
үүднээс буяны сайн барилдлагыг зохиогч нар өвчин, ад тэргүүтэн муу нөхцөл
алин гарсан ч тэр нь буяны учралыг аньсанд одуулах сайн бэлгэ тэмдэг
мөний тул эдүгээ баясан бясалгах хэрэгтэй.
,
Жич 5 завсаргүй тэргүүтэн үд үгүй хилэнц үйлдсэн ч эдүгээ баялаг, эд
эдэлбэр их тэргүүтэн алин үйл үйлдсэн ч бусдаас ч сайтар мэт болох нугууд
нь муу бэлгэ тэмдэг мөний тул тэдгээрт зорьж, магадтай их энэрэн
нигүүлсэхүйг бясалгах хэрэгтэй мөн буй.
Тэр ч
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§ 289. Махазина орны нэгэн гуталчин суварганд хандив өргөж
нүглээ нимгэлсэн нь
Махазинагийн орон 379 -д үргэлж олсон гутал хийж, их эд эдэлбэр
хураасан, харамч нэгэн гоонь эр байв.
Нэгэн удаа тэр нутагт нэгэн их суварга босгох хэрэгтэй болсон тул
түүнээс нутгийн хүмүүс суварга босгох хандив гуйхад, тэр хүмүүнд ч буянт
сэтгэл төрөөд, өөрийн хичээлээр хураасан түмэн лам мөнгө байснаа тэр
бүгдийг тэр суварганы шалтгаан нөхцөл болгон өргөжүхүй.
Түүнээс эхлээд тэр хүмүүнд муу нөхцөл ямагт болж, нэгэн удаа нүд нь
ч сохорч нэгэн худгаас ус авахаар очиж, тэнд унаж, олон зовлон гаржухуй.

Тэгээд жич ганцхан түүн дээр аянга бууж үхсэн бээр тэр нутгийн бүх хүмүүн:
'Энэ хүмүүн тэр мэт их хүчтэй буян үйлдсэн ч түүнээс эхлээд, зовлон ямагт
гаран одсон бээр буян, нүгэлт үйлийн үр үгүй ажээ” хэмээлдэн, бүгд "Тэр мэт
юм байна" хэмээн шийдэцгээж, хотлоор буруу үзэлд оршин, 9 сар 10 хоног
өнгөрөх цагт тэр нутгийн нэгэн баялаг гэрийн эзний эхнэрээс буяны бэлгэ
тэмдэг төгс нэгэн хөвгүүн төрсөн лүгээ цаг чацуу огторгуйгаас нэгэн
битүүмжилсэн бичиг буужухуй.
Бүгдээр тэр бичгийг харсан бээр түүний утга нь: “Өмнө нь сүмд өргөл
өргөж, олон муу нөхцөл гарсны эцэст аянга бууж үхсэн тэр орь ганц хүмүүн
нь энэ хөвгүүн болно. Өмнө нь сүмд өргөл өргөсөн бээр тэдгээр муу үйлийн
үр энэ тэр шалтгаанаар арилаад, хожим сүмд өргөл өргөсөн буяны хүчээр
бусдаас ч ялгамж хэтэрхий нэгэн болох мөний тул нутгийн хүмүүн бүгдээр
сэтгэл итгэмжилтүгэй!” хэмээсэн нэгэн гарсан бээр бүгдээр ч тэнгэрийн
бичигт сэтгэл итгэмжилсэн бээр түүнээс эхлээд, “Шалтгаан буян, нүглийн үр
нь амгалан, зовлон магадтай болно оо!” хэмээж, нутгийн хүмүүн бүгд буян,
нүглийн авч, огоорохуйд хичээхүй нэгэн гаржухуй.
Энэ үлгэр мэт бид нар ч үйлийн үр хуурмаггүйн шинж хийгээд учир
шалтгаан олон байх тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Ертөнц нүгүүдэд хөнөөл алин хийх болбоос
Ер жийргэмшиг, зовлон төдий чинээн больюу!
Тэр бүхэн минивхийлэн барьснаас гарах болбоос
Тийн их зэтгэрлэгчид надад юун үйлдэх бол!"
хэмээн зарлигласан мэт амгалан, зовлон сайн, муу бүхэн нь өөр
өөрийн шалтгаан буян, нүгэл хоёроос гарах ямагт мөний тул үйлийн үрд
сэтгэл итгэмжилж, буруу үзлийг тэвчихэд шамдан үйлдтүгэй!
Тэр мэт хомголзохуй сэтгэл, хорлохуй сэтгэл, буруу үзэл гурав нь
бодитой бие, хэлэнд гарах хэрэггүй харин дураар санасан төдийхнөөр олонх

379 Тө: та Ь а 151па’ уи1. Махазинагийн орон нь Хар Хятад орон бас Нангиад орон
хэмээмүй.
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нь гарах мөний тул тэр гурвыг Ялж төгс нөгчсөн бээр сэтгэлийн үйл хэмээн
зарлигласан буй.
Тэдгээр 10 нүглээс амь таслах, ширүүн үг хэлэх, хорлохуй сэтгэл
гуравт учир шалтгааны бүхний өдүүлбэрт гурван хор буй ба цагийн бүхний
өдүүлбэр уринаар эцэст нь гаран үйлдмүй. Үл өгснийг авах, буруу хурьцал,
хомголзох сэтгэл 3 нь учир шалтгааны бүхний өдүүлбэрт 3 хор буй ба цагийн
бүхний өдүүлбэр тачаал ямагтаас эцэст нь гаран үйлддэг. Худал өгүүлэх,
хов, дэмий чалчих гуравт учир шалтгааны бүхний өдүүлбэрт 3 хор буй ба
цагийн бүхний өдүүлбэрт ч 3 хор буй. Буруу үзэлд учир шалтгааны бүхний
өдүүлбэрт гурван хор хийгээд цагийн бүхний өдүүлбэрт мунхаг ямагтаас
эцэст гаран үйлдэнэ. Тэднээс сэтгэл нь үйл мөн, үйлийн зам бус аа. Бие,
хэлний 7 үйл нь үйл ч мөн сэтгэл орохуй үндэс суурь ч мөний тул үйлийн мөр
ч мөн буй. Хомголзох сэтгэл тэргүүтэн сэтгэлийн гурав нь үйлийн мөр мөн,
үйл нь бус болой. Тэр мэт дээр номлосон амь таслахаас буруу үзлийн
хоорон дахь арвыг арван нүгэл хэмээдэг буй. Ер үйлийн үрийг нь багын
номын аймагт зарлигласан ч бага, дунд, дээд төрөлхтөн бүгд үргэлж түүний
дээрээс авч, огоорон үйлдэх хэрэгтэйг бүгдээр сайтар мэдэх нэгэн үгүй
болбоос үүнийг зоригдохууны тооноос наашихаар мэдэх хэрэгтэй.
Энэ 10 тус бүрт ч үндэс суурь, санах, барилдпага, эцэс хязгаар дөрөв
бүрдэх хэрэгтэй. Санаанд ч хуран мэдэхүй, нисванис, бүхний өдүүлбэр 3
хийгээд бүхний өдүүлбэрт ч учир шалтгаан хийгээд цагийн бүхний өдүүлбэр
хоёр буй. Нэн ялангуяа сэтгэлийн гуравтсэтгэл төгс бүрдэх хэрэгтэй тул учир
шалтгаан их нь аль мэт ч
“Төрлийн үес" -ээс:
“Алимад бусдын эд баялаг хор
Алимад бусдын эхнэр хийгээд эх ба
Апимад бусдын хөнөөлийн эзэн ямагт хөнөөл
Алин тэдний зүг нь хорлол үгүй.
Хов зөөх, худал хэлэх, ширүүн үг ба
Хамаагүй чалчин өгүүлэх тэвчлэгийн үг.
Алимад бээр цаг үргэлж шүтсэн
Анхаарч тэдний зүгийг бүгд мэдтүгэй!
Алимад хомголзохуй сэтгэлээс хагацсан сэтгэл
Айхавтар хорт сэтгэл нүгүүд огоот тэвчигдэхүүн
Андуу буруу үзлээр доорд бологсод
Анхаарч тэдгээр сайн мөрийг шүттүгэй!
Маш муу арван хар нүглийн мөрийн үйл
Магадтайяа буруу үзлийн мөн чанартан буй.
Тэдгээр буяны аймагтан нугууд бээр
Түйтгэрэл үгүй дээд язгуурын зам буй”
хэмээн зарлигласан мэт үр зовлонг эс хүсвээс учир шалтгаан эдгээр
10 хар нүглийг сайтар тэвчих хэрэгтэй. Их мэргэн буяны багш садныг шүтэж,
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анхан тус тусын мөн чанарыг мэдэн үйлдэж, түүний дараа түүн лүгээ таацсан
гарын авцыг авч, огоорохуйд магад шамдан үйлдтүгэй!
Хоёрдугаарт, хүнд, хөнгөний ялгамжийг номлохуйд хоёр. Үйлийн арван
мөрийн хүнд, хөнгөн хийгээд дашрамд нь хүч төгс үйлийн үүдийг хураагаад
номлох болой. Санаснаар хүнд нь бүхний өдүүлбэр хатуу 3 хороор үйлдэх
болой.
Хоёрдугаарт, барилдлагаар хүнд нь өөрийн хийгээд бусдын амь
таслан үйлдэхүй буюу үйлдэхэд баясан, даган баясахуй сэтгэл лүгээ
төгөлдөр ба өөрөө ч үйлдэн, бусдыг ч үйлдүүлэх ба түүнийг сайшаан
өгүүлэхүй, тэр мэтийг харахуйд сэтгэл баясах; өнө удаан санан, хураахуй
сэтгэл үүсгэх; цаг насад хийгээд тэр ч хатуу хүчтэй шамдал үйлдэх; цаг бүр
олонтаа үйлдэх; адил үгүй алахуй ёсоор хатуу зовлон үүсгээд алах; аймшиг
төрөхүй үйл бусыг үйлдүүлэн алах; биеийн хүчин буурай, зовлонгийн сэтгэл
лүгээ төгс, өлсөхүй, ядан доройтохуй бээр өгүүлэх, энэрэн нигүүлсэхүй
зохистыг орь дуу тавиулсаар алах мөний тул хонь мэт амьсгалыг нь хаан
алах бөгөөд толгойг нь бэрээ тэргүүтнээр цохин алж үл болох мөний тул
амийг таслахад ч тэр оронд өнөд зовлон амсуулах хэрэггүй амин судал
мэтэд нь аньсыг нь чичиж түргэн үхүүлэх хэрэгтэй буй.
Гуравдугаарт, ерөндөг үгүй бээр хүнд нь өдөр бүрчлэн суртаалын
үндэс суурь нэгнийг ч үл сахихуй; тэргэл, битүүн, найман гурав тэргүүтэн
сайн цагт амь таслах тэргүүтнийг эс сахих; бас бус цаг, цагт өглөг, амны
уншлага, мөргөл, эргэл, урин тоолохуй тэргүүтнийг эс үйлдэхүй ба цагт өөр,
бусдын учир шалтгаанд үйлдэж; ичгүүр хийгээд сонжуурыг эс үйлдэх;
гэмшихүй хийгээд боомтлох сэтгэл тэргүүтний алиныг ч эс үйлдэх; ертөнцийн
тачаалаас хагацсан буюу номыг илт онохуй бусад эрдэмтэнд эс шүтэхүй
тэргүүтэн мөний тул гарваас өдөр, шөнө хоёулын хувьд хийгээд тэр мэт үл
гарсан ч эсбөгөөс шөнө сахихуй ба эсбөгөөс өдөр сахихуй тэргүүтэн алин
зохистой нэгнийг магадлан үйлдэх хэрэгтэй.
Нэн ялангуяа тэргэл, битүүн, найман гуравт мах төдийхөнд дурлан;
энэрэн нигүүлсэхүй тэргүүтэн эрдмийн хувь алиныг ч үл мэдэхүй хорхой
НУГУУД 4 сар бүрийн тэргэл, битүүн, найман гуравт магадтайяа дэгжээн
арилгагч санваар авч, мах үл идэх мөний тул бид нар буян, хилэнцийн тийн
ялгалыг мэдэхүй ба нэн ялангуяа гэцэл, гэлэнгийн санваар төгссөн мөн ч
тэргэл, битүүн, найман гуравт мах төдийхнийг ч сахин эс чадаж болохгүй ба
хорхойноос ч санааны барилдлага доорд мөний тул тэр мэт яаж болох
билээ?!
Арван тавны цагт сарны тэргэл огоот дүүрч, түүний үр болон туулайн
хөрөг дүрс ургадаг ч Замбуутивтэн тэргүүтэн хүмүүс тэр цагт дэгжээн
арилгах санваар авах хэрэгтэй дохио болгож, Хурмаст бээр тэнгэрийн
урлаач Бишүгарма (В 15икагта)-гаар зуруулан талбисан бээр тэргэл, битүүн,
найман гуравт их хөлгөний дэгжээн арилгагч санваар авч, магадтайяа мах
тэвчих хэрэгтэй мөн болой.
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Дөрөвдүгээрт, илт буруу шунаснаар хүнд нь чанх буруу үзэлд шүтэж,
үхсэний буян, амьдын буяны хэрэгт олон амьтныг алж; бурсан хувраг
тэргүүтэн бусдад өргөх тэргүүтэн мөн буй. Эдүгээ хязгаар, гол алинд ч
өөрийн эцэг, эх тэргүүтэн нөгчигсдийн араас “Эцэг, эхийн тааллыг төгсгөж
үйлдэх" хэмээн ямаа, хонь тэргүүтэн олон амьтныг алан үйлдэхүй тэр нь
нотоос үл болмуй. Хэдий чинээ амьтныг алсан хилэнцээр бусад үхэгсэд
хийгээд амьд хоёулын хувьд их айлган чочоохуй зовлонг үүсгэгч хилэнцийг
тусгайлан худалдах авах мэт мөний тулд бурсан хувраг тэргүүтэнд өргөсөн ч
өргөсний тус эрдэм байтугай эдүгээ тэр мэт өргөвөөс буруу амьжиргаанд
одох мөний тул гэм эрүү нь маш их ээ. Бурсан хуврагууд ч тэр мэтийг
соёрхож үл болно.
Түүнчлэн эдүгээ гол орон тэргүүтэнд ч эцэг, эх тэргүүтэн үхэгсдийн
хойноос Шошаг сар380-ын арван таван хийгээд зургадугаар сарын шинийн
дөрвөн тэргүүтэн “Алин сайн цагт архины ёслол” мөн хэмээн хүмүүн бүхэнд
их архи өгч, согтоон үйлддэг мөний тул тэр ч өөрийгөө хийгээд бусад бүхнийг
гутаахуй чанх маш буруу муу явдал учраас дээрх түүн лүгээ хувь тэнцүүхэн
тус нь гүнжидийн төдийхөн ч үгүйн дээр үд үгүй их хилэнц хурааж, өөрийгөө
хийгээд бусдыг их хорлон үйлддэг болохоор тэр мэтийг нотоос үл зохион,
алгаа оройдоо хавсраад, үнэн зүрхнээсээ залбирал талбих ёстой болой.
Тавдугаарт, үндэс сууринаасаа хүнд нь их том тураг амьтныг алах ба
хүмүүн хийгээд хүмүүн болохоор умайд оршсон; эцэг, эх хийгээд ах, дүү
тэргүүтэн шадар барилдсан; лам хийгээд сэтгэлд оршсон амраг нөхөр,
шарвааг, брадэгбуда, архад, бодисадва нарыг алах; бурхныг нядалж үл
чадах ч сэтгэлээрээ цус гаргах нь хүнд мөн буй. Дээр номлосон тэдгээрээс
буцсан амь таслахуй нь хөнгөн нүгэл буй. Үл өгснийг авахаас буруу үзэл
хүртэлх үлдсэн есийн үндэс сууриас бусад анхны дөрвийн хүнд ёсыг ч
мэдтүгэй!
Үл өгснийг авахуйн үндэс сууриас хүнд нь олон, сайн, сэтгэл итгэмжит
нөхрөөс булаахуй; доордос, өлсөн умдаассан, номтон, гэцэл, гэлэн тэргүүтэн
тойдоос булаах; багш, архад, бодисадва, бурхан бурсан хувраг дөрвөөс
цаашхийн эдийг хулгайлан булаах нугууд мөн буй.
Буруу хурьцлын үндэс сууриас хүнд нь амраг нөхрийн эхнэртэй
явалдах; бас бус өмнө бодитой үндэс суурийн үест номлосон мэт гишүүн,
орон, цаг, явагдахуун бус тэргүүтэнд хурьцал эдлэх нүгүүд мөн буй.
Худал өгүүлэхийн үндэс сууриас хүнд нь бусдыг татах хийгээд
хуурахыг хүсч олон хэргээр худал өгүүлэх; эцэг, эх ба бурхан тэргүүтэн сайн
хийгээд амраг тэргүүтнийг өгүүлэх; амь таслахуй тэргүүтэн гурван хүндийг
үүсгэхийг өгүүлэх; бурсан хуврагуудын таалал нийцсэнийг салгахын
тухайтайд худал өгүүлэх нь бүхний дотроос хүнд болой.
Хов хэлэхийн үндэс сууриас хүнд нь өнө удаан нөхөрлөсөн хийгээд
эцэг, эх, хөвгүүн, эхнэр хийгээд бурсан хуврагийг салгахуй хийгээд биеийн
380 Тө: зад а г!а Ьа. Шошаг сар нь монголын улирлын тооллын дөрөвдүгээр сар
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гурван үйлийн хүндийг үүсгэгч хов болой. Ширүүн өгүүлэхийн хүнд нь эцэг, эх
хийгээд лам тэргүүтэнд өгүүлэх; ариун хийгээд тэр чанар ямагт бус худал
өгүүлэх; илтэд доромжлох, өөчлөх тэргүүтнийг өгүүлэх болой.
Дэмий чалчихын үндэс сууриас хүнд нь худал өгүүлэх тэргүүтэн гурвын
дэмий чалчих нь хүнд нь ч өмнөх мэт ээ. Тэмцэлдэн хэрэлдэх, үүр уурхайг
малтах, хэрэлдэх, мэлзэхүй чалчаа үг, тачаах сэтгэлээр чанадсын шашдир
уншихуй; лам хийгээд эцэг, эх, төрөл төрөгсөд тэргүүтний амгаланг сүйтгэх;
тэнсэн сорих; үгийн мөр; бодитой бус өгүүлэх нугууд мөн буй.
Хомголзох сэтгэлийн үндэс сууриас хүнд нь суварга, бурсан хуврагийн
хүнд идээнд тачаах; эрдмээр хөөрөмсөн хаан хийгээд Эсруа лугаа адилтан
явдалт мэргэн болж, ашиг хонжлого хийгээд өргөл, хүндлэлийг хүсэх мөн
болой.
Хортой сэтгэлийн үндэс сууриас хүнд нь лам хийгээд эцэг, эх, төрөл
төрөгсөд, гэмгүй хүмүүн, өлсөж зовсон хийгээд өрөвдмөөр, гэм үгүй ба үнэн
сэтгэлээсээ наманчлагч нарт нэрмэхүй сэтгэл төрүүлэх болой.
Буруу үзлийн үндэс сууриас хүнд нь архад тэргүүтэн, үгүй тэргүүтэн
хийгээд бүхий л үндэс сууриасаа гүжирдэн гүтгэхүйд оруулах тэргүүтэн мөн
буй. Энэ нь бусад бүхнээсээ хүнд мөн ч хутагт Тогмэд нь: “Хүндийн ёс
зургаа” хэмээн зарлигласан мөний тул анхан илт хуран үйлдэхүй бээр хүнд
иь 3 хор буюу тэр 3 бус хатуу бээр үйл бүхнээс өдүүлэн үйлдэх болой.
Бясалгахуй бээр хүнд нь буян, нүглийн үйл алин мөн ч өнө удаанаас шүтэн
дадгахыг олон тоогоор үйлдэх болой. Мөн чанар ямагтын хүнд нь бие,
хэлний долоон үйл хойд, хойдоос урд, урдах нь хүнд.
Сэтгэлийн 3 нь хойд, хойдохоос урд, урдахь нь хүнд. Үл зохилдохын
зүг нэгнээ магадлахуй бээр хүнд нь алин амьдрахын туршид нэгнээ
магадлан нүгэлтэй үйл ямагтыг авахуйд буяны үйл нэгийг ч үл үйлдэх болой.
Үл зохилдохын зүгийг таслахуй бээр хүнд нь нүгэлт үйлийг тэвчиж, тачаал
лугаа хагацахуй бээр буян үйлийг үйлдэх болой. Үндэс сууриас хүнд нь чухаг
дээд, лам, эцэг, эх тэргүүтэнд хорлол алиныг үйлдсэн ч хүнд мөний тул
амьтан нугуудын санааны ялгамж хязгааргүй тул хоёр хүмүүн бээр нүгэлтэй
үйлийн үндэс суурьд оршихуй нь адил, адил мөн ч бодитой үндэс суурийн
үйлд хүнд, хөнгөн олон гарах мөн ч “Садны захидал" -аас:
“Эгнэгт насад, илтэд шунахуй, ерөндөг үгүй
Эрдэм гол төгс, үндэс сууриас гарсан үйл
Эрхэм буян, этгээд нүгэл тийн их тав
Иймээс буяны явдалд хичээн үйлдтүгэй!”
хэмээн зарлигласан мэт цаг насад үйлдэхүй, илтэд шунан үйлдэхүй,
ерөндөггүй бээр үйлдэх, тустай тариаланд сайн, муу алиныг үйлдсэн ч
хүндийн ёс тавд зарлигласан болой. Тэр мэт ёс нь адил үгүй гурван таалах
ёс гарсан ч утгандаа олонх таалал адил мөний тул тэдгээрийг сайтар мэдэн
үйлдэж, нүгэлт үйл алин мөний хүндийн орныг тэвчээд; үйлдсэн ч хөнгөний
арганд шамдваас ерөндгөөр тэвчихүй хялбар; үрийн зовлон өчүүхэн мөн
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буй. Буяны үйл алин мөн ч хүнд оронд түшиж, түүнээс буцахуй хөнгөн
тэргүүтэнд үл ормуй. Тэр мэт үйлдвээс буяны үйл нэгээс өөр үгүй ч тэр
хилэнцэт нүглийн олон үйлээр дарагдах нь маш бэрх. Нүгэлт үйл маш олон
буй ч төгс хүчит нэгэн буяны үйлээр дарагдахуй маш их хялбар мөний тул
тэр төдийхний гэм, эрдэм буйд үйлдэж, бодитой гарын авцад талбих
хэрэгтэй мөн болой.
Хоёрдугаарт, дашрамд төгс хүчтний үйлийн үүдийг хураагаад
номлохуйд дөрөв. Тариалангийн үүднээс хүч их, шүтээний үүднээс хүч их,
бодийн үүднээс хүч их, санааны үүднээс хүч их болой.
Анхдугаарт, тариалангийн үүднээс хүч их нь чухаг дээд гурав хийгээд
өөрийн лам хийгээд тэр биш ч түүн лүгээ адил ба эцэг, эх тэргүүтэн эдгээрт
санаа хатуу хүчтэй биш ч тус, хорлол өчүүхэн нэгэн үйлдсэн төдийхөнд буян
хийгээд үд үгүй төрөх мөн буй. Чухаг дээд гурвын эс өгсөн эдийг авсан
болбоос гэмшихүй сэтгэлээр адил аймгийн түүн лүгээ адил эдийг өргөвөөс
бурхан хийгээд номд шүтсэн хилэнц арилах мөн болой.
Бурсан хуврагийнхыг тэр мэт өргөсөн ч тийн боловсролын үр мэдрэхүй
зовлонг эс амсах хүртэл арилахгүй болой. Учир шалтгаан юуны тулд
болбоос “Тариалан маш хүчир ба хүндийн тулд” хэмээн “Дуртгалыг чухал
агуулсан судар (тбо бгап ра пуег Ь2 Ьад)”-аас зарлигласан мөний тулд эдүгээ
хязгаар, гол орон алинаа бурсан хувраг бээр орны лам хийгээд гэсгүй,
сургагч, гонэр тэргүүтэнд шахцал маш их байх ч бид нүгүүд хүслийг өчүүхнээ
болилон мэдэх тэргүүтэн ерөндгийн хүчин сул мөний тул өөрөө бээр
өөрийгөө зовлонд оруулах ямагтаас бус энэ, хойд алинд ч тус үгүй тул
жийргэмшиг маш их буй. “Энэ шашинд Хоёрдугаар бурхан багш” хэмээн
алдаршсан цогт итгэл хутагт Лүдүв бээр тэдгээрт үл төрөхийн ерөөл
зохиосон мөн буй.
Номын хаан Сронзангамба 3813
4 бээр ч: “Бурсан хуврагийн эдийг
2
8
хулгайлбаас ная нугалан төлүүлэх хэрэгтэй! Бурсан хувраг бээр бусдын
эдийг хулгайлсан бол 8 буюу 9 нугалан төлүүлэх хэрэгтэй!" хэмээсэн хуулийг
ч сайтар зохиосон ажээ. Тэр ч бурсан хуврагийн сан жасын юмыг булааваас
их там буюу амал үгүйд төрөх болно. Түүнээс бусад бурсан хуврагийн ерийн
эдийг хулгайлбаас тэр амал үгүйн ойр орчмын их харанхуй тамд төрөх буй.
Эдүгээ их чуулган хурлын зэд , манж тэргүүтнийг өөр өөрийн дацан

381 Тө: згопд Ызап вдат ро. Сронзангамбо хаан, Шударга дөлгөөн хаан нь Төвдийн
гучин гуравдугаар хаан юм. Тэр хааны үед Бодала уулын оройд Орд харш босгосон.
Төвд үсгийн эхийг хатгав. Олон хэлмэрчийг бэлтгэж, Бурхны номыг төвдөөр орчуулах
эх хатгав. Раса Прүлнан, Рамочэ хийдийг байгуулж, Балба болон Нангиад хатан
таалж, хоёр Зуу шүтээнийг залав. Номын ёсны олон цааз гаргав. Энэ хаан нь бурхны
шажинд их ачлалтан билээ.
382 Тө: 'дуеб. Жэд нь хуврагт өргөх түгээл бөгөөд монголчууд зэд гэдэг.
383 Тө: тапд ]а. Манж нь олны цай хэмээсэн үг бөгөөд хуврагийн цай болой. Бас манз
гэх нь буй.
384 Тө: дгм/а 1зЬапд. Дацан нь хийд орны доторх сургуулийн газар
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хийгээд тэр дацангийн хамцан385 хийгээд тэр хамцангийн мицан386 тэргүүтэнд
урвуулагч нарт толгой нь амгалан амгалан мэт ч үнэн хэрэгтэй толгойд нь
төөрөгдөл төрж, хойд насанд ч халирахгүй их хилэнц болж, буян буурах нь
олон буй бээр өөрөө ч тэр мэтийг аминд буусан ч үл үйлдэхүй ба бусад тэр
мэт үйлдэхэд ч зоригдохууны мухарт энэрэн нигүүлсэхүй нөлөө тусгалаар
тэтгэх хэрэгтэй. “Бурсан хуврагийн эд модны навч, цэцгийн тогорцог
төдийхнийг авбаас шагшаабад цалгардан үйлдэх тул их тамд төрж, хааяа
түүнээс гэтлэх болсон ч өвс, ус тэргүүтэн үгүй ээрэм гаслант хөдөөд гишүүн
үгүй адгуус буюу гар, хөлгүй сохор бирд тэргүүтэнд төрж, өнө удаан
сэтгэшгүй зовлон амсах хэрэгтэй" хэмээн “Нарны зүрхний судар (пу| т а
зпутд ро’| тс!о)”-аас зарлигласан билээ. Бас бус бурсан хувраг хийгээд
гэлэнд зориулсан эд цэцэг төдийхнийг өөрийн хэрэгт эдлэхүй; амраг садан
тэргүүтэн гэртэнд өргөх хийгээд гэртэн бээр ч тэр мэт өгснийг эдлэвээс гэм
эрүү нь маш их болно.
“Нарны зүрхний судар” -аас:
“Хэн хүмүүн хурц бөгтөр хутгаар
Хэрчин өөрийгөө гишүүнгүй болгох амархан.
Бурсан хуврагт зориулан барьсныг
Бусад гэргийтэн нарт бүү өгтүгэй!
Галын дөл уулгалан бадрах мэт
Галт бөмбөлгийг залгих нь амархан.
Бурсан хуврагийн үйл алин түүнийг
Бурсан хуврагаас бусдууд бүү эдэлтүгэй!
Асарласан Сүмбэр уул мэт галыг
Аван үйлдээд идэх нь амархан буй.
Гэргийтэн аливаа хүмүүн хэн ч
Гэлэн хуврагуудын эдлэлийг бүү эдэлтүгэй!
Сааралт үгүй бүгдээр тамд орон үйлдээд
Шөрөг модонд өлгөгдөн түлэгдэх амархан.
Гэргийтэн аливаа хүмүүн хэн ч
Гэлэн хуврагуудын эдлэлийг бүү эдэлтүгэй!
Улайссан төмөр, галаар огоот дүүрсэн
Уйтгарт тамын байшинд суух амархан.
Шажны хуваргуудын гэр, өргөөнд
Шөнөөр гэртэн нүгүүд бүү суутугай!”
хэмээн зарлигласны тулд болой.
Бурсан хуврагийн дотроос бодисадва нь буян, нүглийн үйл алиныг
үйлдсэн маш хүчтэй тариалан юм. “Сүсгийн хүч үүсгэхүйд оруулах судар
(с!ас1 ра’| 51оЬз Ьзкуес! 1а ]ид раЧ тс!о)”-аас: “Заримууд хилэгнээд 10 зүгийн
амьтан бүхнийг харанхуй гянданд хорьсноос ч хилэгнэхүй сэтгэлээр
385 Тө: кЬ атз т1зЬап. Хамцан нь хийд орны дацангийн хуврагууд суух аймаг
386 Тө: гтп гп^зНап. Мицан нь хамцан доторх хуврагийн суух гэр
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бодисадва нэгнийг араар зүглэн сууж, үл болохуй үүнийг бүү хартугай!”
хэмээсэн. Тоолшгүй их хилэнцийг үүсгэх ба жич Замбуутивийн амьтан
бүхний харъяат эдийг булааснаас ч бодисадва алиныг муушааваас өмнөх
мэт хилэнцтэй ба жич Ганга мөрний элсний тоот суваргыг эвдэхүй хийгээд
түлснээс ч их хөлгөнд бишрэхүй бодисадваг хорлосон хийгээд яруу бусаар
өгүүлсний гэм эрүү их" хэмээсэн ба жич “Магадлахуй хийгээд эс магадлахуйд
орохуй мутарлагын судар (пдез ра бапд пдез раг ^ид раЧ рМуад гдуаЧ тбо)”аас: “Арван зүгийн нүдээ бүлтлүүлсэн амьтан нугуудад асрахуй сэтгэлээр
тэдэнд жич бас нүд өгсөн хийгээд урьдах амьтан нугуудыг шоронгоос гаргаад
хүрдэн эргүүлэгч хааны орон буюу Эсруагийн амгаланд байгуулснаас ч
зэргэмжээр их хөлгөнд бишрэгч бодисадваг сүсгээр харахуй ба түүнд сүсгээр
харахыг дуршин, түүнийг сайшаан магтсаны буян тоогүй ихээр үүтгэгдэнэ”
хэмээн зарлигласан буй.
“Маш амарлингуй тийн бөгөөд магадлахуйн рид хувилгааны судар (гаЬ
1и гЫ ЬаЧ гпат раг пдез раЧ сЬо ’рЬги1 ду| тб о )”-аас ч: “Замбуутивийн хамаг
амьтны амь таслах буюу эд хөрөнгө бүхнийг булаахаас бодисадва бээр
адаглахдаа адгуусанд ганцхан атгамал гурил өгөхүй буянд саад хийвээс
хилэнц нь тоолшгүй их" хэмээн зарлиглав. Бодисадва нь үүнд буй ба үгүй
хэмээн өгүүлж эс чадах мөний тул гарахад ойр ба гарваас гэм эрүү нь маш
ихийн тулд амьтанд Бурхан багшийн хуран мэдлийг үүсгэх хэрэгтэй. Эдүгээ
бид нар буянд шамдан, шамдан буй мэт үйлдсэн ч буяны учралд үүсгэхүй
алин ч үл ирэхүй ч энэ мэт хүчир оронд муу үйл хураах нь олон хорлолтой
мөний тулд
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Бие хийгээд сэтгэлийн ахуй үест
Бас дахин дахин шинжилж үйлд!
Тэр, тэр чанар ямагтад болбоос эл
Түүнчлэн мэдсээр сахихуйн бэлгэ чанар болой”
хэмээн зарлигласан мэтийг сайтар санаж, эдгээр оронд шүтсэн муу
үйл үл хураахын арганд яаж ч гэсэн шамдах хэрэгтэй мөн болой.
Хоёрдугаарт, шүтээний үүднээс хүчин их нь үлгэрлэвээс, төмөр мөхлөг
жижигхэн ч гэсэн усны гүнд живэх ба тэр ямагтыг саванд хийвээс дээр нь
долгисох мэт билигт номт мэргэн бээр үйлдсэн хилэнц нь анх хураах цагт их
ч тэднийг өмнө үйлдсэндээ гэмшихүй сэтгэл үүсгэх хийгээд “Хойшид ч үл
үйлдсү!” хэмээн сэтгэн боохуй сэтгэл ба хилэнцээ үл нуун, түүний ерөндөг
хилэнц арилгах арганд мэргэдээр амтших магадтай нэгэн үйл мөн ч^жич бас
тийн боловсролын үр ч их буй.
Мунхаг тэнэг харанхуй над мэт нүгүүдэд анх хураасан хилэнц өчүүхэн
ч гэмшихүй хийгээд боомтлол үгүй ба хилэнцийг нуухуй ба тэдний ерөндөг
буян үйлдэхэд үл мэргэжин, өчүүхэн төдий мэдсэн ч мэдсээр доромжлохуй
мэргэн хэмээн хөөрөмсөгч нарт өдөр бүр хилэнц хоёр дахин үржих тэргүүтэн
арвижиж, жич тийн боловсролын үр ч их хүнд байх болно.
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Гурван мянган ертөнцийн хамаг амыан их хөлгөнд оршиж, хүрдэн
эргүүлэгч хаан төр лүгээ төгс нэжгээд нэжгээд ч далай мэт зулын саванд
Сүмбэр уул мэт голтой зулыг бурхны суварганд тахил болгон өргөсөн нь
тойны шүтээнт бодисадва бээр зүүний сүвэгч шиг голтой тутаргын тосон
зулаар бишрэхүй төдийхнөөр тахил өргөсөн буяны зууны нэг хувийг ч үл
чадмуй” хэмээн “Их эрдэнийн цогцын судар (пп ро сИеЧ рЬипд роЧ тс!о)”-аас
зарлигласан буй. Тариалан хийгээд санаа бодисадва лугаа төгсөн, бодийн
үүднээс хүчин их, бага олон оршсон ч гэргийтэн ба тойн хоёрт шүтсэн сайн,
муугийн ялгамж мөн.
Тойнд нэг төгс, хоёр төгс, гурав төгс нүгүүд өмнөх өмнөхөөс хойдох
хойдох нугууд буян, нүглийг үйлдсэн ч хүч нь маш их мөний тул эр, эм
төрөлхтөн алин мөн ч өөрийн үндсийг боохуй лугаа төгс нэгэн гарваас их
сайн буй.
Гэртэн нүгүүд бээр өгөх, авах тэргүүтэн буянд шамдахуй нь ядахдаа
нэгэн хоногийн 8 гишүүнт бацагийн санваар авч цаг ч тэргэл, битүүн, найман
гурав тэргүүтэн сар бүр долоо хоногийн завсарт нэжгээд сайн цаг ирэхүй
бээр тэр цагт үйлдвээс шүтээн хийгээд цаг тэргүүтний алин үйлдсэн буян
тэдгээрийн хүчин маш их мөний тул ундууцан хилэгнэх тэргүүтнээр ч
дарахуй маш бэрх болой.
Эдүгээ бид олонх нь буян үйлдэхийг хүссэн оюун төрөх ч хааяа их бэрх
буй. Хэрвээ төрсөн ч өлсөхүй бээр энэлсэн сохор бээр гурилан мөхлөг гэнэт
олох буюу нохой хүдэр лүгээ учрахуй мэт явдлаар буяны барилдлага алинд
ч аньсыг үл мэдсэнээр газрын хороолт үл ирэн, нэгэн усны дусал мэт алин
өргөгдөхүүн бодь доорд их нарийн нэгэн мөн ч тариалан хийгээд шүтээн,
санаа, цаг тэргүүтэн ялгамжтай аньсаар сайтар гүйцвээс ганцхан агшин
нэгнээ хураасан буяны цогцын хэмжээ өгүүлэхээс нөгчсөн нэгэн ирэх мөний
тул
Тавдугаар Гүнчэн их эрдэнэ387 бээр:
“Ер бие хийгээд сэтгэлд түгээмэл амгалангаар
Юун үйлдсэнийг буяны зүгт үүрэн чадахуй
Газрын хороолго үүний аньсыг боомтлохыг мэдвээс
Гайхам алдартан бурхан тэр ч холгүй шадар”
хэмээн зарлигласан мэт мөний тул алин хураасан тэр буяны хүч ихийн
ёсонд магад шамдах хэрэгтэй болой.
Түүнтэй адил 10 хар нүгэл төгссөн нэгэн гэртэн бээр 100 жилийн турш
бусдаар тотгорлуулалгүй хилэнц үйлдсэнээс гэлэн шагшаабадыг эвдсэн
буюу цалгайруулснаар биедээ аршийн дуаз номт 3 хувцас өмсөн, үхэгсдийн
буян, амьдын буян тэргүүтэн бусдаар сүсэглэсэн идээ, ундаа тэргүүтнийг
өгснийг нэгэн хоногт эдэлсэн гэм эрүү нь их олныг “Шагшаабад

387 Тө: кип ткЬуеп 1па ра пп ро сИе. Тавдугаар Гүнчэн их эрдэнэ нь Тавдугаар далай
лам
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цалгайруулсныг гэсгээгч судар (15Ми1 кб птз 'сба1 Ьа 1зЬаг дсос! раЧ тс1о)"-аас
зарлигласан бээр тэр ч сайн, муу шүтээний ялгамж мөн буй.
Эдүгээ зүг алинд ч энэ мэт олон байдаг тул яст мэлхий мэт өөрийгөө
хийгээд бусад хоёулыг доройтуулах мөний тул энэ хийгээд хойд хоёулыг
доройтуулах мөний тул энэ хийгээд хойд хоёулын хувьд гэм эрүү маш их ээ.
Үлгэрлэвээс, мэлхий нүгүүд өвлийн цагт нэг нэгэндээ наалдаад, чулууны зав
тэргүүтэнд орших мөн буй. Тэдний дотроос нэгний биед яр байваас бүгд
ялзарч үхэх буй. Тэр мэт бус болбоос хавар цагт сайтар сэлбэрэх мөн буй.
Эдүгээ бид нарын энэ бие нүцгэрч улайссан төмөр газар дэлхийд зүг бүхнээс
гал бадрахуй нэгнээ цаг хугацаа нь галавын хооронд оршсоноос ч тэр
мэтийн ахуй ёс доройтож, бурсан хуврагийн дунд сууж, идээ, ундаа эдлэх нь
их гутахуй мөн буй. Түүн лүгээ адилыг
“Винайн эш”-ээс:
“Их гал бадарсан төмөр мөхлөгийг
Идэхүй болох нь дээд мөн буй.
Онц ариун шагшаабадыг үл боомтолсноор
Орчлон нутаг бүхнээ тэгш буян үл идмүй”
хэмээн зарлигласан буй.
Вром багш их эрдэнэ бээр: “Номонд шүтсэн хилэнцийн дэргэд 10 хар
нүгэл бага сага мэт бөгөөд хэсэг бусаг буюу өчүүхэн өчүүхэн мэт мөн" хэмээн
зарлигласан бээр тэдгээрийг сайтар мэдэх хэрэгтэй мөний тул бусдаар
сүсгээр өргөсөн бурсан хуврагийн эдийг шагшаабад цалгайруулсан ба шадар
ойр гэргийтэн нарт өгч огтоос үл болно. Бурсан хуврагийн үйл үйлдээч
гэргийтэн бурсан хуврагийн соёрхол олсон болбоос бурсан хувраг лугаа
адил хувь нэжгээдийг эдлэвэл гэм үгүй. Тийм боловч бурсан хуврагийн үйл
үйлдээч нар бээр өдөр бүр бурсан хуврагийн голд идээ, ундаа алиныг ч
мөргөлийн оршил болгон одуулахын үүднээс бишрэхүй явдал мөрөөр
соёрхлыг айлтгах хэрэгтэй. “Нийт бурсан хуврагаас ч ямар мэт амгалангаар
эдэл!" хэмээн зарлиглах хэрэгтэй. Тэр мэт үл зохиовоос гэм эрүү нэжгээд ч
гарах мөний тул бодитой гарын авцад хүрэх хэрэгтэй.
Гуравдугаарт, бодийн үүднээс их хүчтэй нь бусдад өгөх мэт үйлдэхийн
цагт эдийн өглөг хэдий чинээ өгөхөөс ч адаглахдаа нэг бадаг төдий номын
өглөг үйлдвээс ач тус нь их ба түүнчлэн хамаг бурханд цаг хугацаа нэгэн
галавын турш 3000 ертөнц дүүрэн хамаг эд эдэлбэрээр тахил өргөхөөс ч энэ
мэт увдисын өгүүлэгдэхүүн буяны багш садныг шүтэх ёсноос хослон барихуй
хүртэл мөрийн зэргэмжүүдэд ядахдаа урган бясалгахаас нааш нэгэн удаа
сэтгэвээс бүтээлийн тахил тэр нь өмнөхөөсөө ч их тус эрдэмтэй мөний тул
түүгээр жишин бодийн үүднээс хүч ихтэй бас бус олон буй нугуудыг мэдэн
үйлдтүгэй!
Дөрөвдүгээрт, санахын үүднээс хүч ихтэй нь “3000 ертөнцийн хамаг
амьтан тус тусаас Сүмбэр уул мэт бурхны суварга үйлдээд, тэдгээрийг
живаа галавт хамаг тахилаар тахин үйлдсэнээс бодийн сэтгэл лүгээ төгсөөр
нэгэн цэцэг өргөсний тус эрдэм их” гэж “Их эрдэнийн цогцын судар”-аас
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зарлигласан тул алинаа зорихуй ологдохуун дээд, доод хийгээд өөр, бусад
алины хэрэгт зорихуй тэргүүтэн санааны ялгамж олон буй ба тэр ч хүчтэй
хатуу, сул хийгээд өнө удаан тэргүүтний үүднээс мэдэх хэрэгтэй. Тэр ч билиг
барамидын “Судрын аймаг их эрдэнэ” -ээс:
“Хэрвээ бодисадва хүслийн таван эрдмээр явсан ч
Хэтэрхийеэ бурхны ном, бурсан хуврагийг авралд одуулаад
Тэргүүлэгч бурхныг бүтээхүйг бүхнийг айлдагчийг дурнаа сэтгэвээс
Тэр цагт шагшаабад барамидад орогнохыг мэргэд номлосон”
хэмээн зарлигласан мэт хилэнцийг арилгахуй хийгээд буяныг
арвижуулахад санаа нь бодийн сэтгэлээс хүч их үгүйн тул буян алиныг
үйлдсэн ч санаа бодийн сэтгэл их эрдэнээр бүхнийг өдүүлээд, үйлдэх
хэрэгтэй увдис энэ мэтийн ялгамжтай ном мөн буй. Үргэлж энэ мэт увдисыг
анхааран авахуй яриаг үйлдсэн ч үүн лүгээ таацсан санаа барилдлага нэгэн
үгүй болбоос ном хийгээд бодгаль тусадаа одох мөний тул үндсэнд тус алин
ч үл тогтох мөний тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Үлэмж үл тэсэхүйеэ их хүчит хилэнцийг
Үнэхээр энэ туулсан бодийн сэтгэл бус
Цагаан буян бусад алинаар хүчээр дарнам!
Цаг насад олон галавт бясалган зохиосон
Чадагч нар бодийн сэтгэлийг тустайд болгоов"
хэмээн зарлигласан мэт сонсох, санах, бясалгах алиныг үйлдсэн ч
адаглахдаа бодийн сэтгэлээр баригдах хэрэгтэй мөн буй. Түүнчлэн нүгэлд ч
санаа хатуу хүчтэй нисванист лугаа үргэлж өнөд буйн хүч их ба түүний
дотроос ч дотроо ундууцал төрөхийн хүчин маш их мөн буй.
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Мянган галавт хичээлээр хураан цуглуулсан
Мятрашгүй өглөг, бурхны тахил тэргүүтэн
Сайн явдал алин мөн тэр бүхэн ч
Санааны доторх ганцхан ундууцлаар дарагдах!”
хэмээн зарлигласан мэт ганцхан агшин дотроо ундууцах бээр олон
галавт шамдлаар хураасан буяны үндэс бүхнийг даран үйлдэх мөний тул
үүнээ ерөндгийг тухайлан шүтэх хэрэгтэй. Тэр ч алинаа дотроо ундууцал
төрөхүй тэр орон нь нэгэн бодисадва болбоос бусдаас ч гэм эрүү нь маш их
мөн болой.
"Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Хэн нэгэн тэр мэтийн ялгуусны агь, өглөгийн эзэнд
Хэрвээ хортой муу сэтгэл төрүүлэн үйлдсэн болбоос
Хичнээн муу санаа төрүүлсэн тоот галавт
Хэцүү тамд орогноно гэж Чадагч номлосон"
хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, хаах хэрэгтэй мөн буй.
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Товчилбоос, буян, нүглийн үйл алин ч орон, шүтээн, бодь, санааны
үүднээс хүчин их, бага олон буйгаар дээр судрын аймгаас номлосон тэднийг
жиших төдийхнөө барьж, түүн лүгээ адил олон нэрийн тоо буй нугуудыг
мэдэн үйлдэж, буяны хувь алин мөнийг тариалан тэргүүтэн дөрвүүл алин
сайнаа шүтэх хэрэгтэй ба нүглийн хувь нугуудыг түүнээс буцаах арга, онол
шинжлэлд шамдан үйлдтүгэй!
Гуравдугаарт, тэдний үрийг номлохуйд гурав. Тийн боловсролын мөр,
шалтгаан зохилдохын үр, эзний үр буюу эрхтний үр болой.
Анх, тийн боловсролын мөр нь амь таслах тэргүүтэн үйлийн 10 мөр тус
бүрт гол суурь, санаа, нисванис их, дунд, бага гуравт буй тул "Их арав нь
там, дунд арав нь бирд, өчүүхэн арваар адгуусанд төрнө" хэмээн “Газрын
бодит гол (заЧ с!пдо5 д2 Ы)”-д зарлигласан. "Арван газрын судар (за ЬсиЧ
тбоу-аас: “Дундаар адгуус, өчүүхэн бээр бирдэд төрнө" хэмээн зарлигласан
мөн буй. Энэ хоёр үгэнд өчүүхэн төдий үл таацсан мэт үзэгдэвч утгандаа
таалал үл таацахуй бус бодит гол суурь мэт зарлигласан нь тэр бирдийн
ахуй үес адгууснаас ч их зовлонтой мөний тул дундаар тэнд төрнө хэмээн
зарлигласан. “Арван газрын судар (за ЬсиЧ тёо)" -аас тэр мэт зарлигласан
нь тэр бирдийн орны ахуй үес зовлон их ч авч, огоорохын шинжлэхүй
өчүүхэн, их билгээр зовлон түүнээс сэтгэл гансрах хийгээд суртаалын үндэс
авахуй ба бодийн сэтгэл үүсгэх тэргүүтэн олон мөний тулд тэдгээр
зовлонгоос жич гэтлэх хялбар.
Адгуус нь ахуй үес бирдээс ч зовлон нь өчүүхэн ч авч, огоорохын
оронд сэтгэл үгүй өлөг мэт алиныг ч үл мэдэхүй бээр зовлон үргэлж тогтон
амсдаг тул тэднээс гэтлэх маш бэрх мөний тул “Дунд арваар адгуусанд
төрнө” хэмээн зарлигласан болохоор утгандаа ялгуусан, ялгуусны агь
хоёрын таалал нэгнээ таацсан ч үгийн хувьд тусгаар гарсан мөн ч бидэнд
ялгамжтай увдис үзэгддэг буй. Алин мэт боловч тийн боловсролын үр бусад
хийгээд нийтэд үл болохын үүднээс өөрөө гагцаар үйл алинаар баригдсан
цогц тэр ямагтыг өөрөө амсах хэрэгтэй мөний тул гурван муу заяа алинд
төрсөн ч зовлон нь тэсвэрлэхгүй мөний тул маш жийргэмшигтэй.
Хоёрдугаарт, учир шалтгаан зохилдохын үрд ч тус тусад нь ялгаваас
амтшил учир шалтгаан зохилдох; үйлдэгчийн учир шалтгаан зохилдох хоёр
буй.
Анхдугаарт, амтшил учир шалтгаан зохилдохын үр нь тийн
боловсролын үр олонх амсаж, тэр муу заяанаас гэтлэн, сайн заяа хүмүүний
бие нэгнийг олсон ч амь таслахаас буруу үзэл хүртэл зэгэмжээр нас^н ахар;
эдэлбэрээр гутах; эхнэрээ ч үл сахихуй болох; бусдаар гүжирдэх олон ба
янаг амраг лугаа хагацахуй; сэтгэлд үл зохистой дуу сонсох; тачаах, уригнах,
мунхрах гурав маш их мөн болой. Жич “Үнэнчийн бүлэг” хийгээд “Арван
газрын судар”-аас тэр арвын амтшил учир шалтгааныг ч тус тусад нь хоёр
хоёр хэмээн зарлигласан. Амь таслахаас зэргэмжээр хэрвээ хүмүүн болон
төрсөн ч насан ахар, өвчин олон, эд эдэлбэр өчүүхэн, эдэлбэр бусад лугаа
нийтийн болж, өөрөө гагцаар эрхшээх шалтгаан үгүй ба нөхөд зардсан нь
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хэрцгий догшин буюу сэтгэл бат үл болох, эхнэр нь харшлах дайсагнал сэлт
болоод; гүжирдүүлэх нь олон, бусдад хууртагдах; нөхөд дагалт хэрцгий ба
муу; сэтгэлд үл зохилдохыг сонсон, хэрүүл тэмцэл болох; үг ариун бус буюу
үгийг барихуйд үл зохистой, үл магадлахуй самбаатан болохуй; хүсэл их ба
болилон үл мэдэхүй; үл туслахыг олохуй буюу туслахыг үл олохуй; бусдад
хорлогдон үйлдэх буюу бусдаар хорлон үйлдүүлэх; үзэл муудан, арга
баширтан болно” хэмээн зарлигласан утга олонхдоо адил буй. Үг нь өчүүхэн
адил үгүй ч өөрийн оюунд алин ургасан амгалан нэгнийг барих мөн буй.
Хоёрдугаарт, үйлдэгчийн учир шалтгаан нь амь таслах тэргүүтэн өөр
өөрийн тэр үйл хийгээд түүнийг бясалгасны эрхээр баяссан нугууд болно.
Энэ хоёр нь бусад лугаа нийтийн хувьд үл болохын үүднээс голлон өөрөө
бээр амсах мөн ч язгуур зохилдсон бусад төрөлхтний шүтээнд олонхдоо
гарах мөн буй.
Гуравдугаарт эзлэхүй үр нь амь таслахуй нь өөрөө алинаа оршсон
гадаад сав ертөнцийн идээ, ундаа, эм, үрийн хүчин өчүүхэн; туран
хатангирших ба хүчин хийгээд чадал өчүүхэн; өөрөө эдлэсэн ч орохуй бэрх
өвчин үүсгэх мөний тул олонх амьтан насан үл барагдахаар үхэх мөн буй.
Дээр номлосон мэт өмнө нь гэтэлгэгч Милын цагт доорд ногоо халгай
төдийхний шим ч өнөө маргаашийн идээ, ундаа их шимтэй хэмээн
алдаршсан нугуудад үл болох тул тэр ч амь таслахын өөрийн үр мөн буй.
Түүнчлэн эмийн чадал ч доройтсон мөний тул их эмч нар бээр "Дөрвөн үндэс
(гдуиё ЬгЫ)” тэргүүтнээс зарлигласан эмийн тунгийн хэмжээгээр өнөө,
маргаашийн өвчин нүгүүд амарлиж үл чадах тул өмнийн тунгийн хэмжээг
хоёр дахин их болгосныг өгвөл өчүүхэн тус нь их болмуй. Өнөө, маргаашийн
идээ, ундааны шим алин ч үгүй ч тэр шингэхүй бэрх нь амь тасалсны хүчин
мөн болой. Ер Энэтхэг Хутагтны тэр орон нь бурхан хийгээд дээдийн ном
гарах уг мөн ч газар нь өчүүхэн халуун тул алин эм нь ч хүч нь өчүүхэн бага
буй. Төвд Цастны орон тэрээр өчүүхэн сэрүүн тул алин эм нь хүч ихтэй.
Тэднээс ч хойд зүгийн Монгол нутагт ургасан эм хүч нь их мөн ч алин монгол
ч эмийн үндэс лүгээ үл тохирохуй өвчин их байх ба тэр ч монголчууд өөрийн
нутгийн эмээ төвдүүд замбаа идэж байгаа мэт идсэн ч өвчинд туслах нь маш
бэрх нь монголчууд үргэлж амь таслахад дурладаг мөний тул түүний
хараалаар болдог амуй. Тийм боловч ариун Үй, Зан орноос гарсан эм алин
бээр ч бүгд тус ихтэй мөний тул тиймийн учир хамаг монгол Төвдийн
Үйзангийн оронд их сүсэгтэй буйн шүтэн барилдлага болой. Товчилбоос,
биеийн хүчийг үүсгэхүй амт шим төгс есөн зүйлийн сайн идээ, ундаа идэхүй
ба өвчинд туслахын тухайтайд их эрдэнийн үрэл мэт зуун сайн эм өгөх
хийгээд насан уртаар орогнохын тул насны авшигийг олон зуунтаа
айлтгаснаас ч нэгэн амь таслуулагчийг амий нь авран сайтар сахьваас
түүнээс биеийн хүчин үүсэх ба тэгээд өвчинд тустай ба түүнээс өөр насан
уртатгах өөр арга үгүй тул амь таслахын гуравдугаар үр эдгээрийг сайтар
санаж, ёсчлон сахихуйд шамдан үйлдтүгэй!
Үл өгснийг авсны эзлэхүй үр нь үр жимст мод тэргүүтэнд үр жимс
өчүүхэн, үр үл боловсрохуй, үр жимс хувирах, үр жимс үл гүйцэх, гангаар
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хатах, хур их ч үр тариа хатан үгүй болох нугууд болой. Эдүгээ зүг бүхэнд ч
хяруу хаях, мөндөр буух тэргүүтэн үр тарианд хорлол олон гарах ч бүгдээр
“....тийм нэрт тэнгэр, лус үл баяссанаас болов” хэмээлдэх ямагт үзэгддэг ч
тийм бус аа. Өмнө нь үл өгснийг авсны эзлэхүй үр мөн буй. Эрт салу тутарга
тэргүүтнийг өглөө авбаас орой ургах, орой авбаас өглөө ургах тэргүүтэн
гадагш үр талбих хэрэггүй өөрийн хүчээр ургах буй. Эдүгээ гадагш үр
талбисан ч инагш үл ургах, ургасан ч тутарга доорд буюу хорлол олон
болдог нь амьтан нугууд бээр үл өгснийг авахын үндэс суурьд оршсон, эс
оршсон ялгамж мөний тул сайтар сахих хэрэгтэй.
Буруу хурьцлын эзлэхүй үр нь баас, шээс хийгээд балчиг, азар бузар,
ариун бус, муухай үнэр, ядан доройтохуй, үл баясахуй тэргүүтэн болой.
Түүгээр үл барам идээ, ундаа тэргүүтнийг их идээгүй ч баас, шээс их гарахуй
лугаа муухай үнэртэй байх нь ч буруу хурьцлын эзлэхүй үрд хамаарна.
Эрт цагт Их ширээт очирдара Лувсан-Ишдамбаравжаабалсамбуу (Ыо
Ьгапд уе зЬез Ьз1ап ра гаЬ гдуаз с!ра1 Ьгапд ро) тэр ямагтын норгодос бал
мэт амттай байжухуй. Түүнээ бусад олон бээр: “Их ширээт тэр ямагт үргэлж
амттаны зүйлд дуртай тул түүний ялгамж” хэмээцгээдэг ч тийм биш тэр Их
ширээт нь урьд насандаа энэ мэт гэмийн хирээр үл халдварлагдсан хийгээд
түүнийг эдлээч орон нь амьтан ямагт энэ богд ямагтад өчүүхэн төдий
сүсэгтэй буйн шинж хийгээд шүтэн барилдлага болой. Жич бас сүсэг үгүй
зарим нэгнээ тэр мэт үл үзэгдэх мөний тул эдгээр ёсыг мэдэж, энэ гэм
эрүүгээр үл халдварлагдан үйлдэх хэрэгтэй.
Худал хэлсний эзлэхүй үр нь тариалангийн үйл хийгээд онгоцоор
явахуй үйлийн эцсийн дэлгэрэлт үл болох бөгөөд тэдгээр үйлд хичээсэн ч
бусдаар хүндлэхүй хийгээд хөлс, олз тэргүүтнийг үл олохуй бээр үйл төгссөн
ч хэрэггүй мэт хийгээд инагш чинагш үл зохилдон, олонхдоо хууртагдахуй
хийгээд их жийргэмшиг хийгээд айн жийргэмшихийн олон шалтгаан лугаа
хүндрэх тэргүүтэн болох мөний тул сайн, муу алиныг өгүүлсэн ч шударга
үнэн өгүүлэх хэрэгтэй.
Хов хэлсний эзлэхүй үр нь газар орон овгор, товгор хийгээд хотгор,
гүдгэр; өндөр, нам; явахуй бэрх хийгээд жийргэмшигт, жийргэмшиггүй олон
шалтгаан нугууд буй. Орон алин ч явцуу хадат уул, хавцал болон их халил
хавцал нугууд ч түүний эзлэхүй үр мөний тулд сайн бус. Харин буян хийсний
үр нь алга мэт газар дэлхийд галбарваасан модон, зүлэг нугаар чимэглэсэн
байх хэрэгтэй.
Ширүүн үг хэлсний эзлэхүй үр нь газар дэлхий модны хожуул, өргөс,
эрвэн, сэрвэнт чулуу, хайрга, шавар олон ба ширүүн, өнгө зөөлөн шимтэй
бус, урсгал усан хийгээд нуур, цөөрөм үгүй ба хуурай, давстай, эрэг нур,
ээрэм цөл хийгээд хилэнцтэй газар дэлхий, жийргэмшигтэй олон шалтгаан
лугаа төгссөн нүгүүд болой.
Тэдгээрээс модны хожуул нь хатсан мод, гадна, дотно нь түймэрт
түлэгдсэн мод түүгээр үл барам хатсан урт, ахар элдэв хожуул болой.
Хайрга дайргат нь их, бага мөхлөг, шороон мөхлөг зэрэг хийгээд шавар
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яварт нь түүнээс их шороон бөөм нүгүүд цөөрөм нь усан булаг хийгээд
шорвог нь мөн чанараар маш илчтэй газар дэлхий бөгөөд тэр мэт бус ч ууж
болох ус үгүй хужирт ус, давст ус мэт газар дэлхий ба ээрэм цөл нь балгас
хийгээд хүмүүн, мал үгүй бөгөөд ус, хөх ногоон өвс, галбарваасан мод,
навчит модоор аглагтсан нутаг орон хийгээд эрэг нур нь зохилдох шалтгаан
үл олж, гаслан, зовлон тэргүүтэн үл зохилдох шалтгаан ямагтаар дүүрсэн ба
хилэнцэт газар дэлхий нь хилэнцэт хорхой буй төдийхнийг ч үл өгүүлмүй.
Тэр газар дэлхийд хор төдийгөөр олон хилэнцэт зүйлийг эс хураасан ч
өөрөө аяндаа гарахуй буй. Үлгэрлэвээс, шоргоолж тэргүүтэн жижиг, жижиг
олон амьтан буй нь өөр, зуураа ирж, очих бүрдээ олон жижиг амьтныг гишгэн
нэгэн цагт алах тэргүүтэн газар дэлхийд агуулагдах буй. Дээрх хайрга дайрга
нь тоос, шорооны их том мөхлөгөөр агуулагдан зохиох ч байх буй. Ямар
боловч тэр бүгд хатуу ширүүн үгний эзлэхүй үр мөний тул орныг ч тэдгээрээс
буцаах хэрэгтэй мөн буй.
Дэмий чалчихын эзлэхүй үр нь үрт галбарваасан мод ч түүнд үр жимс
үл тогтох ба хэрвээ тогтсон ч цагтаа үл тогтон, цаг бусаар тогтох,
боловсрохуй үес үгүй, өнгө нь улаан, шар тэргүүтэн сэтгэлд зохистой мэт
үзэгдэвч үл боловсрохуй ба үндэс ёзоор нь бат бус хийгээд өнө удаан үл
орогнох, хотол чуулганы хүрээ, үүсгэлэнгийн цэцэрлэг тэргүүтэн үл
баясгахуй тэргүүтэн буй. Ер нь энэ мэтийн нүгэлт үйл их хураагаагүй
төрөлхтөн алинаа оршихын нутгийн зүг тэр нь өмнөх үгүй ч даган өвс, ус
сайн ба үр жимст галбарваасан модон олон хийгээд тэднээс олон сайн үр
хийгээд эмт элдэв цэцэг ургамуй. Хур усан цагтаа бууж, тэр ч их, бага,
завсар хийгээд элдэв үрийн зүйл урган, тэр ч хальс бага ба амт чихэрлэг,
шим их, элдэв өнгө алагтран, нимгэн нимгэн бөгөөд адуу, илжиг, үхэр мал
тэргүүтэн ч тураг нь их ба үхэр мал тэргүүтний сүү нь их ба тослог, тос ихтэй
тэргүүтэн өнгө будаг дуртмал сайхан; хүмүүс урт настай, эд баялаг нь их,
санаа нь номонд бишрэхүй тэргүүтэн сав, шимийн зохиол хотол чуулган
болон гарах нь магадтай шүтэн барилдлагын номын чанар мөн ба түүгээр үл
барам нүдээр харахуй бээр илтэд үзэгдэн үзэгдсээр анхааран авахуйг
зүрхнээсээ шамдах хэрэгтэй.
Хомголзох сэтгэлийн эзэгнэхүй үр нь өөрийн хотол чуулган нугууд жил
хийгээд цагийн завсар, сар, хоног бүрт ч доройтон хомсдох мөний тул эдүгээ
бурсан хуврагийн олон аймгийн есөн хүсэл доройтох ч голлон өөр өөрийн
хомголзох сэтгэлийн үр мөн буй. Гэнэтийн нөхцөл нь инагш чинагш таалал
үл тохирох мэт бүтээл цалгайран винай, шагшаабад ариун бус; номлох,
сонсох тэргүүтэн сонсох, санах, бясалгах гурав доройтох тэргүүтэн үйл гарах
мөний тул тэднийг мэдэж, авч, огоорон үйлдэх хэрэгтэй мөн болой.
Хортой сэтгэлийн эзэгнэхүй үр нь ям, толгойн өвчин, хорлол ба инагш
чинагш хямралдах, чанадсын цэргийн чуулган ирэх; арслан, барс тэргүүтэн
махчин араатан хийгээд хилэнцэт хорт могойн хорлол олон буй. Ягчис
тэргүүтэн хортон ад, тотгор хийгээд хулгайч олшрон, их хорлол нугууд болох
буй.
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Эдгээр увдист анхааран авлагыг ёсчлон зохиогч нугуудад махбод
хямрах өвчин өчүүхэн төдий гарахаас бусад ям өвчин тэргүүтэн их үл гаран
хорт ягчис тэргүүтэн бээр ч тэр төрөлхтнийг лам хийгээд эцэг, эх, хөвгүүн
тэргүүтнээ үзэж хорлол үйлдэхгүй. Хорт махчин араатан ч хорлол үгүй,
түүнийг харахуйд баясан орших буй. Түүнчлэн өөрийн гадаад шинж
төдийхнөөс бус ертөнцөд огоот алдаршсан мэтийн авах шалтгаант бусад
бодис алин ч үгүйн тул үл булаахуй ба хэрвээ булаасан ч муу нөхцөл бүгд
буяны барилдлагын нөхөр болон ургах мөний тул тэр төдийхөн хорлол үгүй ч
сэтгэлдээ батыг эс олох хүртэл тэдгээр төрөхийн орныг тэвчих хэрэгтэй
увдис энэ мэт ялгамжтай ном мөн буй.
Гуравдугаарт, буруу үзлийн эзэгнэхүй үр нь алт, мөнгө тэргүүтэн их
эрдэнэ ба тутаргын зүйл, хувцасны бөс тэргүүтэн өөр өөрийн орон нутгаас
гарсан ертөнцийн сайн эх булаг нугууд бөхөхүй ба бусдын болох; эрхэм
дээдсийн язгуур сурвалж доройтох; муу доодос нугууд өндөр болох; шударга
шулуун санаатнууд цөөрөх; гадаад төрхөөр явах болохуй; элдэв муу ёр
дэлгэрэх; чухаг дээдэд үл бишрэн ертөнцийн тэнгэр, зэтгэр хийгээд төлгө
үзмэр, муу тарничинд баясахуй хийгээд бодис нугууд үл ариусахуй ба
зовохуй; тэдгээр дээд ариун хийгээд амгалан үзэгдэл, орогнол болон
аврагдах, аврал тэргүүтэн үгүй нүгүүд болой.
Эдгээр нүглийн эзэгнэхүй үр нь өөр хийгээд бусад амьтан лугаа нийтэд
бүгд найрамдан гарах нь их олон буй. Тэр мэт тийн боловсролын шалтгаан
зохилдсон эзэгнэхүй үр алинаа харсан ч их муу ямагт болохын тулд эднийг
сайтар эс мэдвээс үр сайн, мууг үл мэдэн, шалтгаан сайн, мууг мэдэн үл
чадах болой. Хэрэг учир алин хийгээд алин ч үр сайн, муугийн шинжээс учир
шалтгаан сайн, мууг даган үлэхүй хэрэгтэй тул эдгээр үрээр үнэн зүрхнээсээ
сэтгэл уйсахуй нэгэн буй болбоос нүглийн учир шалтгааныг боохуйд хэцүү
төвөг алин ч үгүй. Эдгээрийг сайтар мэдвээс нүглийн өөр өөрийн мөн
чанарын үндэс суурь, санаа барилдлага, эцэс хязгаар тэргүүтний үүднээс
агуулах ёсыг сайтар мэдсэн ч авч, огоорохын гарын авцыг үүрэх нэгэн бэрх
мөний тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Тэр мэт би нь "Гэнэт” хэмээн
Тийнхүү би онохуй үл болсноор
Тэдгээр тэнэг, мунхаг, тачаалаар
Тэрслүү хилэнц олныг үйлдьюү!”
хэмээн зарлигласан мэт шалтгаан, үр хоёулын мөн чанарыг сайтар
мэдэхийн үүднээс үрийн гэм эрүүг санахад голлон шамдах хэрэгтэй. Эдүгээ
ертөнцөд үр сайн, муу алин гарсан ч “Түүнийг ... тийм нэрт бусад амьтан
бээр үйлдсэн” хэмээх ямагтыг барьсан ч тэр мэт бус аа. Тэр бүхэн өөр
өөрийн буян, нүгэл ямагтаас гарсан ямагт мөний тул бусад алинд ч
шалтаглах учир шалтгаан үгүй тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас “:
“Энэ бүхнийг эмч болгоосон
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Эвэршээл бүхэн гарсан буй хэмээн
Эрхэм зарлигийг үйлдэхийг эс санагч
Эргүү бөгөөд маш муушаахуйн орон”
хэмээн зарлигласан мэт “Үлгэрийн далай”, "Зуун үйлт", “Зуун онол
өгүүлэл (|1одз Ьгрс! Ьгдуа ра)” "Винайн эш” тэргүүтэн ялгуусны хиргүй зарлиг
нугуудыг сайтар харж, түүн лүгээ даган зохилдсон буян, нүглийн авч,
огоорохуйг туурвих хэрэгтэй мөн болой. Товчилбоос,
“Судар”-аас:
“Алинаа эзэн бээр сэтгэлийг нь уйсаахуй
Аймшигт тэдгээр үйлсийг үйлдэхийг үл дуртга!
Ариун цагаан үйлийг ч маш бясалгатугай!
Авралт номноо оршигч хэн үхлээс жийргэмших!”
хэмээн зарлигласан мэт нот төгс нэгнийг эдүгээгээс магад үйлдэх мөн
болой.
(2Ь2а2Ь2Ь2) Хоёрдугаарт, цагаан үйлийн үрийг номлоход хоёр.
(2Ь2а2Ь2Ь2а) Үйл
(2Ь2а2Ь2Ь2Ь)Үр

(2Ь2а2Ь2Ь2а) Үйл
Анх нь цагаан үйл нь:
Амь таслахуй тэргүүтэн биеийн гурван үйлийн гэм эрүүг санагч буяны
сэтгэл лүгээ төгс мөний тул тэдгээр ариун санваарын барилдлагыг үйлдэх ба
боомтлохыг эцэст нь хүргэн үйлдсэн нэгэн үйлнээ биеийн үйлийг агуулах
мөний тул тэрээр хэл ба сэтгэлийн үйлийг агуулах ёсыг ч мэдэх хэрэгтэй.
Тэр ч тус тусад нь ялгаваас үндэс суурь, санах, барилдлага, эцэс
хязгаар дөрөв бүрдэх хэрэгтэй мөний тул анхан амь таслахуй мэтэд
үлгэрлэн жишвээс үндэс суурь нь бусад амьтан болой. Санах нь амь
таслахын гэм эрүүг харж, тэвчихийг хүсэх болой. Барилдлага нь алахыг ч
үнэхээр боомтлохуй хуран үйлдэгч болой. Эцэс хязгаар нь ариун
боомтлохуйг төгсгөсөн биеийн үйл болой. Түүгээр бусад нугуудыг ч мэдэх
хэрэгтэй болой. Амь таслахыг үл үйлдсэн төдийхнөөр амь таслахыг тэвчсэн
буяны үйл ирэх тул үндэс суурь түүнээ зорьсон санах, барилдлага
тэргүүтний тухайтайд шамдах хэрэгтэй мөн буй.
(2Ь2а2Ь2Ь2Ь) Үр
Хоёрдугаарт, үрд гурав буй. Тийн боловсролын үр нь “Буяны арван
үйлийн мөрөөс өчүүхэн нь хүмүүн, дунд нь амармагийн тэнгэр, их нь дээд
хоёр орны тэнгэрт төрнө” хэмээн зарлигласан. Тэр ч орон, бие, эдэлбэр, нас
тэргүүтэн сайн төдийг таалах мөн буй. Тэр ч
“Шавийн захидал"аас:
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“Сайваар ажирсны мөрийг шүтэн амьтныг хөтлөхүй болсон
Санааны хүчин ихтэй хүмүүний алин олсон мөрийг
Сайх тэнгэр хийгээд лус үл олмуй асуури ч бус
Сайх арвис баригч, гинари, маха урага ч бус аа"
хэмээн зарлигласан мэт энэ мэт увдис тэргүүтний мөрийг анхааран
авагч Замбуутивийн хүмүүн биднээс үлэмж юу ч үгүйн тул өөр утгыг
санаваас “Их бээр хүмүүн, дунд бээр амрагийн тэнгэр, багаар дээд хоёр
оронд төрнө" хэмээн өгүүлсэн ч гэм үгүй мөний тул бид нар ч энэ орчлонд
төрөл нэгнийг авбаас эдүгээ ариун явдлын гурван суртаалт хүмүүний энэ
шүтээн ямагтад сэтгэлийн ерөөл үйлдэх мөн буй.
Учир шалтгаан зохилдсон эзэгнэхүй үр нь өмнө номлосон арван
нүглээс буцаад барилдуулах хэрэгтэй ч “Арван газрын судар"-аас: "Эдгээр 10
орчихуй бээр жийргэмшиж, энэрэн нигүүлсэхүй лүгээ хагацан бусдын дууг
даган бараадаж, бясалгаваас шарваагийн үр хийгээд жич энэрэн
нигүүлсэхүй лүгээ хагацаж, бусдыг шүтэл үгүй өөрөө гагцаар бурхан болохыг
хүсч, 12 шүтэн барилдлагыг мэдсэнээр бясалгаваас брадегбуд хийгээд
сэтгэл аугаа их энэрэн нигүүлсэхүй хийгээд арганд мэргэн ба их ерөөл
хийгээд амьтан бүхнийг огоот үл хаяхуй хийгээд бурхны маш аугаа их бэлгэ
билигт зорьж, бясалгаваас бодисадвагийн газар хийгээд билгийн чанадад
хүрсэн бүхнийг бүтээхүй хийгээд тэгээд нас үес бүхнээ их бясалгаваас
бурхны хамаг номыг бүтээнэ” хэмээн зарлигласан.
Тийм боловч дотоод сэтгэл их голлох мөний тул бодийн сэтгэлээр
бүхнийг өдүүлэх нэгэн мөн болбоос бага, дунд, их гурав алин мөн ч үр
бурхны хутгийг бүтээхээс бус бусад алин ч үгүй ээ. Асрахуй, нигүүлсэхүй
бодийн сэтгэл тэргүүтнээр үл эзлэгдвээс их, дунд, бага гурав алин мөн ч
шарвааг, брадигбуда хийгээд өндөр язгуурын мөр төдийгөөс бусад алин
мөнийг бүтээснээр дээр номлосон мэт буяны арван үйлийн мөр тэргүүтэн
алин мөн ч бүхний өдүүлбэр бодийн сэтгэл их эрдэнээр эзлэгдэх хэрэгтэй
мөн болой.
(2Ь2а2Ь2ЬЗ) Гуравдугаарт, Үйлийн бусад тийн ялгалыг номлоход
зүглүүлэн төгсгөх нь, ер амгалан заяанд зүглэхүй үйл нь буян ба муу заяанд
зүглэхүй үйл нь нүгэл болно. Төгсгөн үйлдэхэд магадлал үгүй. Зүглүүлэгч
буяныг илгээхүйд төгсгөн үйлдэгч 10 нүглээр төгсөх нь амгалан заяанд
төрсөн ч гишүүн хийгээд эрхтэн бүрэн бус, царай үзэсгэлэн бус, өвчин их,
насан ахар, гуйлгачин, бусдын олон хорлолоор үхэхүй хүмүүн мөн болой.
Зүглүүлэгч нүглээр хаягдаж, төгсгөгч буянаар төгссөн нь адгуус, бирд мөн ч
бусдын хорлол үгүй ба цог учрал хотол чуулган болсон бээр амгалан үхэхүй
хийгээд бас бус ялгуусан эцэг, агь тэргүүтний лагшны дэргэд буй шувуу,
гөрөөс, нохой, муу тэргүүтэн ч мөн. Зүглүүлэгч нүглээр хаягдахуйд төгсгөгч ч
нүглээр төгсөх нь гурван муу заяаны амьтан олонх мөн. Зүглүүлэх нь үйл
алин сайн, муугийн тийн боловсролоор зүглүүлэн үйлдэх, төгсгөгч нь үйл
алинаар төрвөөс хүссэн хийгээд үл хүссэнийг амсах нэгнээ агуулагдна.
Тэр ч “Авидарма”-аас:
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“Орь гагцаар нэг төрөлд хаягдах болой.
Огоот төгсгөн үйлдэгч олон мөн”
хэмээн зарлигласан мэт нэг үйлээр нэг төрөлд хаягдах, олноо үл
хаягдах, олон үйлээр ч олон төрөлд хаягдах, нэгэнд үл хаягдах ба төгсгөгч
тус тусад нэг хийгээд олон хоёулд буй хэмээн “Бүхний хураангуй (кип Ыиз)”гаас нь: “Нэг үйлээр нэг үйл хийгээд олноор хоёулд хаях больюу. Олон
уйлээр олон бие хийгээд нэг ч хаях буй” хэмээн зарлигласан буй.
“Тайлбар”-аас: “Нэгэн агшны үйлээр нэг нас хийгээд олны тийн
боловсролын хөрөнгө сэргэх ба үйлийн агшин олноор ч нэгэн нас хийгээд
олны тийн боловсролын хөрөнгө сэлбэгднэ" хэмээн зарлигласан буй.
Түүнчлэн Авидармын олон шүнгээс ч “Нэгээр төрөл нэгэнд хаягдана” хэмээн
тусгайлан өмнийн олон мэргэд бээр таалсан ёс адил үгүй олон гарсан буй.
Богд их эзэн ямагт бээр “Бодь мөрийн зэрэг”-тээ: “Дээр номлосон
таалал адил үгүй нүгүүдийг байгуулж, тэр мэт номлосон болой” хэмээх
төдийгөөс бус өөрийн энэ ёс мөнийг тодорхой үл зарлигласан буй. Эдүгээ
олонх мэргэд ах, дүү хоёр ловонгийн үгийн хувьд таалал тусгаар төдийгөөр
үл барам утгын хувьд ч таалал тусгаар хэмээн таалсан буй. Юу ч үл мэдэхүй
тэнэг би бээр мэдвэл таарах нь Егнэн бээр:
“Орь гагцаар нэг төрөлд хаягдах болой.
Огоот төгсгөн үйлдэгч олон мөн”
хэмээсэн. Хүмүүн мэтийн язгуур нэгний төрөл хаягч үйл нэгнээр хүмүүн
мэтийн язгуур зохилдсон төрөл нэгнээ хаях, язгуур үл зохилдохуй төрөл
олноо үл хаягдах. Түүнчлэн олон язгуурын төрөл хаян үйлдэгч үйлээр олон
язгуурын төрөл хаягдах. Язгуур нэг ямагтын төрөл үл хаях хэмээсэн мөн ба
түүнчлэн Хутагт Тогмэд бээр: “Нэг үйлээр нэг биед хаягдах ч буй. Олон биед
хаягдах ч буй. Олон үйлээр нэг биед хаягдах ч буй. Олон биеэр хаягдах ч
буй" хэмээн хүмүүн мэтийн хүч төгс нэгэн бээр хүмүүний төрөл нэгэнд ч
хаягдах буй. Хоёр, гурваас зуу тэргүүтэн хүртэл хүмүүний олон төрөлд
хаягдах ч буй. Хүмүүний төрөл хаягчийн үйлийн хүчин өчүүхэн олноор
хүмүүний төрөл нэгнээ хаягдах ч буй. Хүмүүний төрөл зуу тэргүүтэн олноо
хаягдах ч буй” хэмээсэн мөн болой. “Тайлбар”-аас ч зарлигласан нь:
"Хүмүүний төрөл хаягчийн үйл цагийн нэгээхэн агшин хийгээд олон алин мөн
ч түүнээ хүч их, бага олон буйгаар тэр ямагтаас зарлигласан мэт мөн. Эдүгээ
тодотгон үйлдвээс “Авидарма”-аас зарлигласан төрөл нэг хийгээд олон нь
язгуур үл зохилдохуй хоёрын дээрээс агуулагдна. “Бүхний хураангуй"-гаас
зарлигласан төрөл буюу нэг бие хийгээд олон язгуур зохилдох нэгний
дээрээс агуулагдах мөний тул ах, дүү хоёр ловонгийн утганд таалал нь
адилаар үл барам үгэнд ч таалал нь адилхан болов уу? хэмээн сэтгэх амуй.
Тийм боловч надад ариун санаа зорилго ч үгүй мөний тул төгс оюут номт
мэргэд бээр эдүгээ сайтар шинжилж, “Алин мөн, энэ мөн” хэмээн тодотгон
зохион хайрла! Үүний язгуур зохилдох, эс зохилдох хэмээх нь үлгэрлэвээс,
хүмүүн мэтийн язгуурт ч хаан язгуур, ноён язгуур, бярман язгуур, доорд
язгуур лугаа 4 буйгаас тэр мэтэд үл агуулагдана. Хүмүүнд дотроо тэр мэт
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буй ч тэр бүгд нэгэн хүмүүний язгуурт агуулагдах хэрэгтэй. Энэ нь 6 зүйл
амьтны язгуур өөр, зуураа язгуур зохилдох, эс зохилдох мэт нэгнээ
агуулагдах мөний тул нэгэн үйлээр зургаан зүйл олны төрөлд хаягдахгүй,
учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс 6 зүйлээс хүмүүн хийгээд тэнгэр, асуури
гурав сайн заяа мөний тул хаягч буяны үйл нэгнээр магадтайяа хаягдах
хэрэгтэй. Там, бирд, адгуус гурав нь муу заяа мөний тул хаягч нүглийн үйл
нэгнээр магадтайяа хаягдах хэрэгтэй учраас буян, нүглийн үйл хоёр өөр,
зуураа мөн чанар тусгаар мөний тулд болой. Тийм боловч амьтанд ч дотор
талын 6 язгуур буй ч тэр бүхэн амьтан буюу нэгэн зүйл язгуурт хурах мөн
хэмээвээс тэр нь огторгуйг адилтган жишилтээр гарын алганд авах лугаа
адил мөний тул төсөөтэй бус болой. Амсах магадтай, эс магадтай хоёр
үйлээс амсах магадтай үйл нь санасаар үйлдсэн ба хураасан алин мөн
хийгээд амсах эс магадтай нь санасаар үйлдсэн ч үл санасан алин мөнд
нийт агуулагдах нь хутагт Тогмэдийн таалал мөн буй. Тэр ч өчүүхэн төдий
ухахуйд хялбар болгон үйлдвээс үйл алин мөн ч санасаар үйлдэж, жич
нөхцөл лүгээ эс учирваас магадтайяа тийн боловсролын үйл гаран үйлдэхүй
нэгнээ амсах магадтай үйл хийгээд санасаар үйлдсэн ч жич нөхцөл лүгээ
учрах буюу эс учирсан ч магадтай тийн боловсролын үр гаран үл үйлдэх
нэгнийг амсахуй эс магадтай үйлд агуулагдна.
(2Ь2а2ЬЗ) Санаж орохыг буцаахын ёс
Жич үйлдэн хураасан үйлд ч дөрвөн хязгаар буй. Үйлдэн хураасан,
үйлдэн эс хураасан, хураан эс үйлдсэн, эс хураан эс үйлдсэн болой.
Анхдугаарт, амь таслах мэтийг үлгэрлэн жишвээс, зүүдэндээ үйлдсэн;
үл мэдэн үйлдсэн; санасанчлан бусаар үйлдсэн; хатуу бусаар үйлдсэн;
үргэлж бусаар үйлдсэн; эндүүрэн үйлдсэн, мартсан бээр үйлдсэн; үл хүссээр
үйлдсэн; мөн чанараар олон эш үзүүлсэн; гэмшлээр тодруулсан; ерөндөг тод
бөгөөд арван үйл тэднээ үл хамаарахуй амь таслах үйлээс бусад бүхнээ
агуулагдах буй.
Хоёрдугаарт, үйлдснээ эс хураасан нь дээр номлосон зүүдэнд үйлдсэн
тэргүүтэн арван үйл түүнээ агуулагдана.
Гуравдугаарт, хурааснаа эс үйлдсэн нь амьтан алин мөн ч түүнийг
алахын тухайтайд өнө холоос даган онон шинжлэн үйлдэхэд бодитой амь үл
таслах нэгнээ агуулагддаг.
Дөрөвдүгээрт, эс хураасныг эс үйлдсэн нь өмнө номлосон тэдгээр
гурван хязгаараас бусад нугууд агуулагдмуй. Түүгээр эс өгснийг авснаас
дэмий чалчих хүртэл бие, хэлний долоод ч мэдэх хэрэгтэй.
Сэтгэлийн гуравт хураасныг эс үйлдсэн үгүй, үйлдсэнийг эс хураасан ч
тухайлан эс үйлдсэн ба бусдаар үйлдүүлэх ч үгүй болой. Тэр ч Тазрын
бодит гол”-оос: “Үйлдсэн үйл алин хэмээвээс санасан буюу санасанчлан бие,
хэлээр бүхнийг өдүүлсэн алин мөн болой." хэмээсэн. Хураасан үйл нь өмнө
номлосон зүүдэнд үйлдсэн 10 үйлээс ангид бусад үйл алин мөн болой”
хэмээн зарлигласан бээр "Үйлдсэн үйл” хэмээн сэтгэлээр үйлдэхийг
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хүссэнээр үл барам эцэс хязгаарт бүтсэн, эс бүтсэн алин мөн ч бодит гол
суурийн барилдлагыг үйлдсэн; хураасан үйл хэмээн бодит голын
барилдлагыг үйлдсэн, эс үйлдсэн алин мөн ч түүнээ шүтэж, тийн
боловсролын үрийг хураагаад, амсахуй бодитой нэгнээ агуулан зохиох
мэтээр үзэгддэг мөний тул тэр мэт болбоос үйлд барилдуулан үйлдэж, эцэс
хязгаарт бүтсэн, эс бүтсэн хоёр буй нь илт; тийм боловч санасаар бие,
хэлээр магадтай бүхнээ өдүүлэх нэгэн хэрэггүй буй.
Сэтгэлийн гуравт ч үйлдэн, хураахуй хоёул буй бөлгөө. Жич зарим
нэгэн нь ерөндгийн хүчээр тийн боловсролын үрийг дарахыг магадлах нэгэн;
хураасанд эс үйлдсэн нь гол суурь, санах, барилдлага, эцэс хязгаар бүрдсэн
бодит гол суурийн үйл түүнийг эс үйлдсэн ч тэр үйлийн гол суурьт оршсон
төдийхнөөр жич бодит гол суурь лугаа адил тийн боловсролын үр гарган
уйлдэхүй нэгэнд агуулагдан зохиохуй буй.
Жич зарим нэгэн үйлдсэн, эс үйлдсэн нь барилдлага үйлдсэн, эс
уйлдсэн; хураасан, эс хураасан нь бодит гол суурийн үйл хураасан, эс
хураасанд агуулагдах ч буй. Тэр мэт хураахуйд эс үйлдсэн үйл нэгнээ
агуулагдах маш бэрх болой. Учир шалтгаан нь алины тулд хэмээвээс
барилдлагыг эс үйлдэхэд бодит голын үл бүтэхийн тухайтайд болой.
Дээр номлосон зүүдэнд үйлдсэн үйл тэргүүтэн арвын дотор ч үйлдсэн,
эс үйлдсэн мөний ёсноо сэжиглэхүй орон олон байдаг ч үг олон болохоос
айж, өгүүлж эс чадвай. Амсахуйд магадласан, эс магадласан ба хураасан, эс
хураасан эдгээр тэр төдийхнөөр хатуу аньс бус ч эндүүрэгт ханьцах ханиас
хагацсан их номт мэргэд бээр түүний талд дурлахуй тааллын ёсон адил үгүй
гарсан бээр тэдгээр бүгдийн таалал лугаа үл харшлан; ариун ухааны хорлол
үгүй өөрийн ариун ёсыг агуулах ёсыг сэжиглэхүй аньс олон гарахыг дээр
товчлон хураан номлосон мэт мөний тул эдүгээ их шүнгийн таалал лугаа үл
харшлан, өөрийн анхааран амтшилын шалгадгийн мөрөөс удирдсан бүтээн
үйлдэгчийг тодотгон шийдвэрлэх нэгэн гарваас сайн.
“Жич бас амтшилыг магадлах үйлд үрийг амсах цагийн үүднээс үзсэн
номыг амсах, дахин төрж амсах, хариу тоогоор бусдад амсах болохуй лугаа
гурав болой. Анх үзсэн номыг амсах үйл нь алин хураасан тэр үйлийн үрийн
цагт тэр ямагт боловсрох болой. Түүнд ч найм бөгөөд бие хийгээд эдэлбэр,
сансарт маш их үзэхүй санаагаар нь нүглийг энэ насанд амсах болой.
Тэдэнд ч маш их үзэхүй санаагаар нь нүглийг энэ насанд амсах болой.
Тэдгээрт эс харахуй их үзлийн санаагаар буяныг энэ насанд амсах болой.
Түүнчлэн амьтанд хорлох сэтгэл маш их; энэрэн нигүүлсэн туслахуй сэтгэл
маш их; жич лам, чухаг дээдийг нэрмэх сэтгэл их; тэдгээрт чин сүсгээр
санахуй маш их; жич лам хийгээд эцэг, эх тэргүүтэн ач тустанд ундууцан,
үйлдсэн ачийг нь үл санахуй бол нүглээ энэ насанд эдлэнэ. Тэднээ жич
туслан, ачийг нь хариулах санаа их байваас буяныг энэ насанд амсахуй
найман ёс байдаг" хэмээн хутагт Тогмэд бээр зарлигласан буй.
“Авидарма’’-аас:
“Хутагт бус ч эцэг, эх хийгээд
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Хууч өвчтөн ба ном өгүүлэгч ба
Өөрийн төрлийн эцэст хүрсэн бодисадвад
Өргөл өргөвөөс буян үлшгүй”
хэмээн зарлигласан мэт эрдмийн тариалан лам ба тус эрдмийн суурь
эцэг, эх тэргүүтнээ тус, хорлолыг их, бага хийсэн ч үр нь энэ насанд гарах
болой. Тэр мэт тариаланд сайн, муу шүтсэн ба санаа хатуу хүчтэй, сул ба
бодит хүчин их, багаар ялгамжтай үйл үйлдсэн даруйгийн агшин хоёрдугаарт
гарах ба нэг хоног хийгээд долоо хоног тэргүүтнээ түргэн, удааны ялгамж
маш их буй. Ямар мэт удаан ч үр нь магадтайяа энэ насанд гарах мөний тул
эдгээр тариаланд буяны үйл ямагтыг хураахаас бус нүгэл хилэнцэт үйлийг
өчүүхнийг ч үл хураахуй тэргүүтэн нэгэн хэрэгтэй.
Үлгэрлэвээс, өөрт ном номлосон лам бээр өөрт өөрийн хүсэл лүгээ үл
таацсан хатуу, зөөлөн зарлиг ямар мэт нэгнийг буулгасан ч нүдээ буруулан
харахуй хийгээд биеэ, баруун зүүн, тийшээ хазайлгах; амаар няцаах хариулт
гаргах; сэтгэлээр “Та тэр мэт зарлигласан ч тэр мэт үл болно" хэмээн сэтгэх
тэргүүтнийг хийж ч үл болмуй. Энэ увдис нь өнөө, маргаашийн олонх
төрөлхтний явдлын оронд үл болохуй төдийгөөр үл барам маш эчнээ мөний
тул өөрийн лам хийгээд эцэг эх тэргүүтэн мөн ч ширүүн үг хийгээд уур омог
тэргүүтний үүднээс гадагш учир шалтгааныг гаргах тэргүүтэн өдөр бүр их
хүчир хилэнц хураахуй олон үзэгддэг ч эдүгээ тэдгээр хүмүүн “Үйл онцгой,
эрх хатуу тэргүүтний үүднээс эр, эм алин мөн ч үйл нь түргэн болох болов
уу?” хэмээхийн хэмжээнд бусад нугуудыг ч барьдаг буй. Өөрөө ч тэр мэт
болно хэмээн гайхуулсан мэт царайтай харагддаг ч тэр нь үйлийн үрийг үл
мэдэхүй мунхагийн ахуй ёсон болно.
Лам хийгээд эцэг, эх тэргүүтнээ бодитой тус хорлол үйлдсэн хийгээд
үйлдсэний үр нь ч энэ насанд өөрт сайн, муу үл барагдахуй үр гарах нь илт
олонтаа харагддаг мөний тулд сэтгэл итгэмжпэлийг амссан бээр тэднийг
бүтээхүйд сайтар хичээнгүйлэх хэрэгтэй буй.
Хоёрдугаарт, төрж амсахуй нь энэ наснаас бусад хоёрдугаар насанд
үрийг амсахуй нэгэн агуулагддаг. Хариу тоог бусдад амсах нь гуравдугаар
наснаас цааш үрийг амсах нэгэн агуулагддаг. Үрийг амсах ёс ч тэр нас
хийгээд тэр насанд түүний тийн боловсролын үрийн эх туурвихуй төдий
мөний тул тэр нас хийгээд түүнээ үр нь магад нэгэн хэрэггүй. Тийн
боловсрол гарахуй үйл алин мөн ч тийн боловсролын бодит үрийг эдүгээгийн
гол суурийн шүтээн үүнээс бусад шүтээн нэгнээ амсах хэрэгтэй. Үзсэн номыг
амсах үйл нэгэн мөн болбоос үр нь энэ насанд эх нь хатгаад хоёр, гурваас
зуу, мянган төрөл хүртэл амсах хэрэгтэй ч буй. Түүнчлэн бусад төрлийн орон
амсах ч хоёрдугаар насанд үрийн эх туурвиж, тэр хоёрдугаар нас ба
гуравдугаар наснаас зуу, мянган нас хүртэл ч амсахуй буй. Ялангуяа үзсэн
номыг амсахуй үйл нь дээр номлосон мэт ялгамжтай тариаланд хураасан
үйл ямагт мөний тул их хүчтэй бусад үйлээр олон галавт нас нь орогнох мөн
болбоос бусад олонх нас нь өнөө маргааш мэтийн нэг насанд төгсөхгүй мэт
болой. Хэрвээ олон галавт орогнож, тэр үйлийн үр нэг насанд өөрт төгсөх ч
тийн боловсролын үрийн бодит гол үндэс суурь тэр нь эдүгээгийн сайн
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заяаны дүр байдалт энэ шүтээнд өөрт боловсрох маш бэрх мөний тул нэгэн
нас мөн ч эдүгээ амгалан заяаны дүр байдалт энэ шүтээн муу заяаны дүр
байдалт шүтээн нэгнээ орогнох хэрэгтэй буюу алин мөнийг шинжлэх
хэрэгтэй.
“Судрын аймаг” -аас: “Нэг насанд сайн, муу шүтээн орогнох нь олон”
хэмээн зарлигласан ба эрт Дисрэд Ринбүнбэ (зс1е зпс! пп 5 рипдз)-ийн
дамжлагат нэгэн бээр тогтсон тааллын зүгт шунасан бээр Ялгуусан Зонхаба
эцэг, агь388 гурвыг олонтаа гөрдөн гүжирлэж, шар малгайтны шашинд их
хүчир хорлол нэгнийг гаргасан бээр тэр хилэнцийн хүчээр тэр ноён ямагт
насныхаа сүүлд хилэнцэт хорхой болсон нь эдүгээ ч буй хэмээн алдаршсан
ба түүнтэй төсөөтэй Врайбүнгийн нэгэн хилэнцтэй цай чанагч бээр ч эцэстээ
хар цөөврийн биед урвасан тэргүүтэн ч гарсан тул тэдгээрийн тэр шүтээнийг
хаягч буян, нүгэл алин бээр хаяхуй шалтгааныг ч шинжлэх хэрэгтэй.
Товчилбоос, буян, нүглийн үйлийн үр сайн, муу ямар мэтээр ч
болохоор үл барам үйлийн үр нь сэтгэлд буушгүйн орон мөний тул тойм
төдий бичихээс бус нарийн нягтлахыг би хийгээд миний мэтээр өгүүлж яаж
чадах билээ.
Эрт цагт ертөнц бүхний лам Сайзингийн хөвгүүн Чадагчийн эрхт бээр
Нян-Ёд тэргүүтэнд суух цагт хэцүү орон гүнзгий аньст хоосон чанарын номын
аймаг тэргүүтнийг хутагт Равжир389, хоёр дээд тэргүүтэнд ямар мэт мөний
ёсоор асуулт айлтгах цагт Бурханд айлтгах хэрэггүй алин нийтийн тухайтайд
мөн, бусын тодотгол бүтээн үйлдэгчийг огторгуй мэт төрвөлгүй зарлигласан
учир шалтгаан буй.
Үйлийн шалтгаан, үр хийгээд винайн цааз зарчмын аймгийн асуултыг
айлтгахад; нарийн, бүдүүн алин мөн ч Бурханд айлтгаж, зарлигласнаас
бусад өөрийн дураар тус тусаас нотлон шийдвэрлэхийг үл зохиосон тул их
нарийн мөн болой. Тийм боловч дээр номлосон буян, нүглийн олон үйл
үндсэнд буй нугуудын үр боловсрох ёсон ямар мэт хэмээвээс,
“Авидармын тайлбар (тбгос! ’дге1)”-аас:
“Үйлээр орчихуйд хүнд алин ба
Ойр алин хийгээд бясалгал алин
Урьд үйлдсэн алин мөн тэдгээр нь
Урьд, урьдын тийн боловсрол болмуй”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн үндсэнд олон үйл буй ч тэдний
дотроос алин үйл хүнд буй түүний үр эхлэн боловсрох буй. Хүнд, хөнгөн
дотроо өөр зуураа адил байваас үхэхийн цагт алин үйл илт болсон бөгөөд
урьд анхны мунхрахуйн бүхнээс өдүүлээд, хоёрдугаар гишүүн хуран

388 Тө: гдуа1 Ьа 1зопд кЬа ра уаЬ вгаз. Ялгуусан Зонхаба эцэг, агь нь Зонхаба
Лувсандагба, Жалцав Дармаринчэн, Хайдүв Гэлэгбалсан гурав.
389 Тө: гаЬ Ъуог. Равжор нь Сайн баялаг хэмээсэн үг бөгөөд Бурхан багшаас билиг
барамид тэргүүтэн номын аймгийг сонссон шадар шавийн нэгэн. Монголчууд Равжир
хэмээн дуудна.
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үйлдэхүйн үйл тийн мэдэхүйн дээр хөрөнгө талбисан мэт хураагаад,
наймдугаар хурьцахуй хийгээд есдүгээр авахуй хоёроор аравдугаар
сансраар сэлбэрээд хурьцахуй, авахуй хоёроор болохуй хүч чадалтанд алин
үйлдсэн тэр өмнө нь боловсроно.
Жич дадгал их, бага ч чацуу байваас алин өмнө нь дадгал алин их тэр
нь өмнө нь боловсрох ч дадгал их, бага нь чацуу болбоос ч алин үйлийн анх
хийсэн түүний үр өмнө нь боловсрох мөн буй. Үхэх үеийн хурьцахуй, авахуй
хоёроор тэжээгдэн талбисан үүнээс хүнд, хөнгөн ч чацуу бүхнээ эрхшээл
хатуу их мөний тул үхэгч өвчтний өмнө үргэлж тэр өөрөө сүсэг үл одуулахуй
лам хийгээд уцаар төрүүлэхүй орон тэргүүтнийг нотоос үл талбин, үргэлж
буяны сайн барилдлага үйлдэхүй нэгэн мөн ч үхэхүйд тэднээ шүтэж, уцаар
тэргүүтэн төрвөөс түүнд шүтэж, хойд насандаа муу заяанд төрмүй.
Өмнө номлосончлон номын хаан Мя-Анмэд нэгэн шөнө Бурхан
багшийн шарилын живаа тоот суварга босгож, амьлал үйлдэхийг ч нэгэн цагт
гүйцээсэн ба Бурхан багш бээр эш үзүүлсэн их номын хаан нэгэн мөн ч
үхэхэд нь нэгэн шивэгчин эмгэн бээр шүхэрийн дүрсийг өчүүхэн үл даан
унагаж, шүхрийн эш хааны тэргүүнд туссан бээр “Намайг үхэх цагт энэ
шивэгчин эм бээр доромжлов” хэмээн сэтгэж, унтууцал төрсөн бээр хойд
насандаа лус болон төрсөн мэт мөний тул алинаа тачаал төрөхүй хийгээд
хүсэл шадарлан авахуй орныг өөрөө их сүсэглэдэг бурхан хийгээд лам
зурмал, товгор хөрөг ба Сухаведи, Онгаашин тэргүүтний сэтгэлд зохистой
орны зохионгуй тэргүүтнийг харахдаа “Өөрөө үхсэний дараа тэр мэт орон
нэгнээ төрөхөд баясмуй” хэмээн сэтгэн санаж, тэдгээрт төрөхүй үйлийг
сэргээн талбин үйлдэхүй ба адаглахдаа ч алгаа хавсран, толгой дохин,
нүдээ ирмэх тэргүүтнийг үйлдсэн бээр түүний хүчээр үргэлжид хилэнц маш
их нэгэн буй ч хойд насандаа амгалан заяанд магадтай төрөх мөний тул
тэдгээр аньсыг ч сайтар мэдэх хэрэгтэй мөн болой.
Хоёрдугаарт, үйлийн үрийн ялгамжыг санах нь тэр мэт 10 нүглийг
тэвчих шагшаабадад шүтэж, чөлөө учралын арван найман ном лугаа төгс
ариун шүтээн нэгнийг олсон ч энэ нас мэтэд хамаг амьтны хэргийг тийн
айлдагч туулсан бурхны хутгийг амар хялбар бүтээх бэлгэ чанар төгссөн
шүтээн нэгнийг бүтээвэл мөрийг бясалгахуй бусад газрын хороолго (за сНоё)
лугаа адил үгүй бээр тэр мэтийн тэр шүтээнийг магадтай бүтээх хэрэгтэй тул
үүнд гурав буй. Тийн боловсролын эрдэм, тийн боловсролын үр буюу
үйлдэгч үйл, тийн боловсролын шалтгаан болой.
Тийн боловсролын эрдэмд наймаас
Анхдугаарь, насан хотол чуулган нь өмнийн хаягдсанаар насан уртад
хаягдан, хаях мэт ном бүтээхүй эдүгээгийн энэ шүтээний насан өнө уртад
орогнох болой. Тэр ч өмнийн насны хаягдал байваас гэнэтийн ямар мэт
нэгэн нөхцөл гарсан ч судар, дандраас зарлигласан насан уртдахын аргад
сайтар шамдваас учир шалтгаан буян, нүглийн үр амар, хялбар гарахуй
шүтэн барилдлагын жам ёсон мөний тул магадтайяа насан урт болохуй
арганд шамдах хэрэгтэй. Эдүгээ зурхайч нугууд бээр: Насны хэмжээ хязгаар
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барагдаж, чи тав, зургаа тэргүүтэн жил болсон буй” хэмээх нь олонтаа
байдаг ч тэднээ сэтгэл итгэмжлэхүй бэрх ээ.
Хоёрдугаарт, хотол чуулган нь өнгө зүс сайн ба дүрс сайтар, эрхтэн
дутуу үгүй тэр ч маш их урт, ахар ба нарийн, бүдүүн их мэт бус өндөр
хийгээд урт алин бээр үзвээс ч үл ханахуй үзэсгэлэнтэй дүрст болой. Тэр ч
өөрөө гарсан буюу хамт төрсөн дүрс үзэсгэлэнтэй нэгэн хэрэгтэй. Тэр мэт
бус царай сайн, муу харагдахын тухайтайд толинд харахуй хийгээд цагаан,
улаан болгохын тул нүүр тэргүүтэндээ будаг түрхэх тэргүүтэн огтоос
болохгүй. Тийм боловч ертөнцтөн нүгүүд бие үзэсгэлэнгийн тухайтайд
чимгийг тэр мэт үйлдэхэд ч харшлал их үгүй.
Гуравдугаарт, язгуур хотол чуулган нь ертөнцтөн нүгүүд бээр өргөн
хүндэлсэн хаан язгуурт хийгээд бярманы язгуурт болон бас бус ноёлог
язгууртан тэргүүтэн саала модны навч өвөл, зунд үл зулгарах мэт өндөр
язгуурт төрөх болой. Тэр ч эдүгээ эд баялаг үгүйд үл дулдуйдан өмнөөсөө
хүмүүний язгуур тэр мэт болох хэрэгтэй.
Дөрөвдүгээрт, эрх баялаг хотол чуулган нь эд эдэлбэр их хийгээд
шадар барилдахуй сайн ба боол албат нөхөд олон болох буй.
Тавдугаарт, үг бат нь бие, хэлээр ертөнцтөн нүгүүдийг үл хуурахуй
хийгээд сэтгэл баттай болж, тэмцэлдээн бүхний гэрчид зохистой шалгадаг
болох мөний тул бусад амьтан нугууд бээр өөрөө бээр үгийг ямар мэт
өгүүлэхийг барихуйд болох болой. Тэр ч шударга өгүүлэхүй төдийгөөс бус
бусад аргыг их үйлдэхгүй нэгэн хэрэгтэй.
Зургадугаарт, эрхтэн их алдаршсан нь өглөгт баатар бөгөөд их
өгөөмөр ба хичээнгүй тэрүүтэн эрдэм лүгээ төгс мөний тул ертөнцөд яруу
алдар их ба түүнд шүтэж, төрөлхтний чуулган нугууд бээр тахин үйлдүүлэгч
нүгүүд болой.
Долдугаарт, эрэгтэй ямагт нь өөрөө үйл үйлдэж чадах эрийн эрхтэн
лүгээ төгс болой. Тэр ч эрийн эрхтэн төдийхөн төгс ч үйлдэгч үйл доройтсон
хиосгон тэргүүтэн ч үл болмуй.
Наймдугаарт, хүчин их нь өмнийн үйл ерөөлийн хүчээр мөн чанараар
биед гадна, дотны хорлол өчүүхэн ба өвчингүй, энэ насны нөхцлөөс гарсан
туурвил их болой.
Хоёрдугаарт, тийн боловсролын үр буюу үйлдэгч үйл нь:
Урт насласан бээр өөр, бусдын тусыг туурвиад, өнө удаан буяны үйл
нүгүүдийг хураан үйлдсэнээр энэ мэтийн увдисыг анхааран авахад сонсох,
санах, бясалгах гурвыг үйлдэх хэрэгтэй мөний тул магадтайяа насан ямар
мэт хүсэн, хүссэнчлэн орогнох нэгэн хэрэгтэй. Зүрхнээсээ ном үйлдэхийг
хүсэгч нэгэн буй ч алин бээр анхааран авсан энэ шүтээн өнөд үл оршвоос юу
ч болохгүй амуй. Ер нь энэ мэт увдисыг дөрвөн мөчид анхааран авахаас өөр
насыг уртатгах бусад үлэмжийн арга аль ч үгүй ч үүнээ үгийг төвлөрүүлэн
үйлдэж үл чадахуй нугууд бээр завсар, завсарт ядам, насны гурван бурхан
ю 613 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

тэргүүтэнд залбирал талбихуй; тэдний тарнийн урилга бясалгалыг өчүүхэн
төдий нэжгээдийг ч үйлдэж, нас уртатгахын арганд шамдах хэрэгтэй.
Эдүгээ зарим нэгэн энэ насны муу нөхцөл өчүүхэн төдий гарахад
сэтгэл гансраад, эдүгээ түргэн үхвээс баясмуй” хэмээж, үхлийн ерөөл талбих
нь олон байвч эдүгээ энэ насны өчүүхэн төдий зовлонг үл тэсвэрлэвээс хойд
насны гурван муу заяаны зовлонг хаанаас хэсч чадах билээ. Хойд насны бат
нотыг олох нэгэн мөн болохоос бус, ном гарахуй болох үл гарахуй болох энэ
насан өнөд орших нь өөрөө их хэрэгтэй мөн буй. Тэр мэтийн буруу ерөөл
талбиваас хойд нас бүхнээ насан ахар болох мөний тул огтоос үйлдэж үл
болно. Хэрвээ насан залуу шинэхэн төрөлхтөн ч жич авбаас биеийн ид хүчин
төгс мөний тул буяны учралыг үйлдвээс сайн хэмээн сэтгэвээс умайд ес
буюу арван сар оршсон ба нярайлах цагт ч эх, хөвгүүн хоёулын зовлонг хэн
бээр ч тэсвэрлэж үл чадах мөний тул утга үгүй. Товчилбоос,
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Нартын эдгээр хамаг амьтны
Нас нь хэмжээлш үгүй болтугай!
Насад амгалан амьдран суугаад
Нас барахын дууг үл дуурсгатугай!”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн ч насан өнөд оршин, бусад амьтан
нугууд ч тэр мэт орогнох өнөд тасралтгүй байхын ерөөл талбих мөн буй.
Хоёрдугаарт, өнгө хотол чуулган нь үзсэн төдийхнөөр бусдыг
баясгахуй, өөрийн шавь нарын ахуй үест ном номлогч лам олохуйд хялбар;
олсон цагт ч баяссаар даган эзлэгдэх; жич өөрөө лам болохын цагт ч
номхотгогдохуун өөрөө аяндаа хурахуйд хялбар, олон болохуй ба үгийг
сонсохуй ба алиныг үйлдсэн ч үйлд сэтгэгдэхүй нэгэн ирмүй. Жово гагц
бурхан 390 тэр бээр ч лагшин нь маш гайхамшигтай тул лам нар бээр
таалалдаа хадах мөн хэмээн зарлиг болбой. Адаглахдаа л бие нь сайн
болбоос найз нөхөд олон хийгээд идээ, хувцас тэргүүтэн ч олдохдоо маш
хялбар ба нүдээр илтэд үзэхүй хийгээд үзэгдсээр байх мөний тул энэхүү
увдисыг анхааран авагч егзөр нүгүүд маш дөхөм явдалд оршихуй нэгэн мөн
ч тэгш агуулалдаа үйлийн үрийг ялгамжлан санах ёсыг сайтар бясалгаснаар
түүнээс босон даган бясалгахуйд бие үзэсгэлэнтэй болохын учир шалтгаан
болсон орон, гэрийг цэвэрлэх тэргүүтэн буяны чуулганыг хураахуйд хичээж
зохиосон мөний тул бид нар ч “Үлэмж биет (1из 'рМадз)" мэт бие, зүг сайхан
болтугай! Замбутивтэн мэт номт номонд бишрэх болтугай! Үхэр эдлэгч мэт
эд эдэлбэр их болтугай! Муухай дуут мэт нас ч урт болтугай!" хэмээн ерөөл
талбисан мэт ээ.
Гуравдугаарт, язгуур сайн нь сайн, муу алин мөн ч өөрөө бээр ямар
мэт сануулснаас бусдад үл давахуй ба үлгэрлэвээс, өмнө номлосончлон

390 Тө: р Ьо 1Ьа дад. Жовоо гагц бурхан нь Жовоо Балдан Адиша болно.
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ловон Санжаажан391 нь итгэл Лүдүвийн таалал ямар мэт хэтрүүлэгч төв
үзлийг сайтар оносон ч тэрээр язгуур үгээгүй мөний тул түүнийг даган
оршигчид их эс гарсан төдийхнөөр үл барам эдүгээ түүнээ хориг зохиохуй
гаржухуй.
Ловон Лэгдэнжид 392 нь төв үзлийн өөрийн үндэслэлтэн мөний тул
хэтрүүлэгч нийт бусын үзлийг олохуй ёсыг үл таалсан ч тэрээр хаан язгуурт
мөний тул түүний хүчээр түүнийг даган оршигч нар олон болсон бээр түүнийг
таалж, ловон Даваадагба санасаар өөд болон морилов. Түүн лүгээ адил
Сраджүд Доржчан Гончиг-Яринпэл (згас! Ьгдуис! гбо де 'сЬапд уаг ’рЬе1)-д ч
тэр мэт гарсан мөний тул язгуур өндөр болбоос шашинд үйл ихтэй буй. Жово
Адиша ч Сахор хааны агь болон эснэх хэрэгтэйн учир шалтгааныг ч түүнд
таалсан мөн болой.
Өнөө, маргаашийн Төвд Цастны хувилгаан нар ч тусгайлан
бусад хэрэг их үгүй болбоос язгуур хотол чуулган ямагтад лагшин
таалсан буй. Дээд бурхны хувилгаан дүр байдалтан нар ч хаан
бярманы язгуур хоёроос бусдыг үл таалах мөний тул бид нар
төрөхүй учир шалтгааныг бүтээх хэрэгтэй.

ялгахын
төрлийг
хийгээд
ч түүнд

Дөрөвдүгээрт, эрх баялаг хотол чуулган нь өглөгөөр амьтан нугуудыг
эрхэндээ хурааж, боловсруулан үйлдэх, үлгэрлэвээс, шүнгийн номын өглөг
мэтийн түгээл, манж алин буйд зарлиг номын их чуулган явуулах буй. Тийм
боловч өөрийн өмнийн өглөгийн үрээс гарсан эд эдэлбэр өөрийн аягаар
эргэлдэх ба бусад нугууд бээр сүсгээр тухайлан өргөхөөс бусад тэр мэт их
чуулганы учир шалтгаанд үйлдэж, бусад үл хүссээр эрхгүй өргөх болох буй.
Өөрөө ч худалдаа арилжааны ашиг тэргүүтний үүднээс бүтээсэн эд эдэлбэр
хэдий чинээ буй ч бусдад өглөгт эс өгөн, эд эдэлбэр олон буй ч эдлэхийг эс
мэдвээс өөр, бусад алинд ч тус үгүйн дээр хорлолын шалтгаан болон одохуй
олон болох мөний тул алин эзэмшсэн эд эдэлбэрээр ахуй үесээ шавь амьтан
нугуудыг сайтар хурааж, эд барааны өглөгөөр үндсээ боловсрулан үйлдээд,
эцэст номоор үндсээ гэтэлгэх нэгэн хэрэгтэй. Номоор үндсээ гэтэлгэхүй
нэгэн үгүй болбоос өглөгөөр олон амьтныг эрхэндээ хураасан ч өөр ямагтын
буяны барилдлага доройтохоос бус хэрэг их үгүй. Их эд эдэлбэр байх
болбоос өөрөө бээр ч чихний дамжлагын увдисуудыг олоход хялбар, бусад
шавь нарт ч ном үзүүлэх хялбар мөний тул энэ увдисыг анхааран авахад ч
их эд эдэлбэр магадлахуй шүтэн барилдлага хэрэгтэй мөн болой.
Тавдугаарт, ариун үг хэрэгтэй нь яруу өгүүлэхүй хийгээд тус үйлдэх
хийгээд тусад таацуулан амьтныг хураан боловсруулан үйлдэх; үлгэрлэвээс,
үргэлж ариун үгээр бусдад авч, огоорохуйн орон алиныг номлосон ч түүнийг
ухахыг эс буцаан үйлдэхүй буй. Тэр мэт эс болбоос их бадаастай үнэхээр
391 Тө: запдз гдуаз Ьзкуапдз. Санжаажан нь Энэтхэгийн төв үзлийн тогтсон тааллын
их ловон. “Ум үндсэн билгийн тайлбар” зохиолыг туурвисан. Ум танжурба буюу
хэтрүүлэгч төв үзэлтний их ловон юм.
392 Тө: 1еда 1с!ап ’Ьуе<1 Лэгданжид нь Эртний Энэтхэгийн нэгэн мэргэн номт ловон.
“Билгийн зул" хэмээх судар зохиогоод, Төв үзлийн өөрийн үндэслэлийг эхийг хатгасан
бөгөөд гол тэргэнийг нээгч болно.

во 615 ез

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

ариун хэрэг нэгнийг хазайлгал үгүй шулуун өгүүлсэн ч нотоос сэтгэл үл
итгэмжлэхүй, ядахдаа төлгө хийгээд илт мэдэл тэргүүтний үүднээс чанад
бусдын сайн, муу алин болохыг мэдэж, “Эдүгээ чи авч, огоорохуй энэ мэт
нэгнийг эс үйлдвээс магадтайяа сайн, муу энэ мэт нэгэн болно” хэмээн
өгүүлсэн ч "Тэр энэ мэт зарлигласан нь ч магадлал үгүй” хэмээж, орхих
мөний тул жич өөр, бусад олны хэрэг доройтох тул ариун үг нэгэн үгүй
болбоос увдист сэтгэл үл итгэмжпэн, тустайг өгүүлсэн ч тус өчүүхэн болох
буй.
Зургадугаарт, эрх их алдарших нь үйл бүхний нөхөр болон үйлдээд,
тустай үйл үйлдэн, ач хариулан, сануулсныг түргэн сонсон үйлдэх; үүнд
магадтайяа эд эдэлбэр их тэргүүтэн хэрэг үгүй. Үгээгүй доорд нэгэн мөн ч их
хичээнгүй ба нарийн, бүдүүн үйлийг нягтлан, алин үйлдсэн үйлийг эцэст нь
сайн болгохуй тэргүүтэн байваас алин баяныг эс мэдсэн болохоос бус
өөрийн хүчээр эрх хүчин их нэгэн ирмүй. Тэр бээр хийсэн үйл бүхэн түргэн
бүтэхүй болно. Ертөнцийн олонх үйлд ч тэр мэт хэрэг болбоос нэг насандаа
бурхан бүтээхэд түүнээс ч үлэмж нэгэн хэрэгтэй. Үлгэрлэвээс, Бром багш
Жалбыжунай мэт нэгэн хэрэгтэй. Жово Балдан Адишад бусдаар шамдан
айлтгаж, үл соёрхсон ч жич Бром бээр айлтгахад Жово бээр “Бром эрх ихтэй
тул тэр мэт эс үйлдвээс эс ирнэ!" хэмээн зарлиглаж, жич баяссаар соёрхсон
мөн болой.
Тэр ч гэтэлгэгч Бром бээр үргэлж энэ увдисыг дээд тааллын голд
зохиож, үүнээс номлосон тэдгээр учир шалтгаан өмнө нь одуулснаас гарсан
мөн буй.
Долдугаарт, эрэгтэй ямагт мөний тулд нь эрдэм бүхний сав хийгээд
номонд дуршихуй хийгээд ид хүчин их мөний тул сайн үйл хийгээд ид хүчин
бүхний сав; их билгээр уужим мэдэгдэхүүн бүхнийг маш ялгагч сав болсон;
бас бус нөхөд сэлтээс үл жийргэмших; бусад амьтан бүхэн лүгээ хамт
одохуй хийгээд өгүүлэхүй ба эд эдэлбэрийг ч гагцаар одохуй; аглагт
орогнохдоо ч буцах буюу тотгорлон үйлдэгчийг үгүй болгон үйлдэх буй. Ер
төрөлхтөн эр, эм алин мөн ч энэ мэт увдисыг анхааран авахад магадтайяа
хэрэгтэйн шүтээн нэгэн хэрэгтэй буй. Ном анхааран авахын үес төдийгөөр үл
барам бясалгалаар анхааран авч, номын утгыг үндсэндээ төрүүлж, бусад
амьтны хэрэгтэй үйлийн үест ч шүтээн сайн, муугийн хүчээр амьтны хэрэг их,
багыг огторгуй болон гарын алга мэт бүтээхийн ялгамж маш их ээ. Учир
шалтгаан юуны тулд хэмээвээс гурван цагийн бурхан бүхэн ч гурван язгуурт
амьтан бүхнээ номын хүрдийг эргүүлэхийг гурван зүйл тоот арван хоёронтоо
сайтар эргүүлэгч дээд бурхны хувилгаан бүхэн ч эр хүний шүтээн ямагтаас
гарсан мөн болой.
Тэр ч
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§ 290. Мила богд охин дүүгийнхээ өгсөн цэмбээр навс эс оёулсан
нь
Эрт егзөрийн их эрх баялагт гэтэлгэгч Мила Шадвидорж тэр ямагт лам
Марбын зарлигчлан Дасо (г1а зо) хавцалд энэ насны ороолгыг таслан дээд
тааллыг мөрний урсгал мэт лавшруулсан барилдлагад орогнох цагт навс
дээл болон амин тэжээл тэргүүтэн үгүй охин дүү Бэхагонжид (ре Иа тдоп
зку 1с1)-ийг нь илгээсэн бээр охин дүү нь навс дээл хийх жижигхэн цэмбэ авч,
Гэтэлгэгч богдын дэргэд очиж, өргөөд, “Ээж минь нас нөгчвэй. Эдүгээ ах
минь та амгалан, жаргалан энэ мэтэд буй. Лагшиндаа ганц навс дээл үгүй
суух юм. Энэ цэмбээр нэгэн навс дээл оёулан зохиотугай!” хэмээв. Гэтэлгэгч
богд бээр ч: “Болно оо!” хэмээн зарлиг болов. Тэгээд нэлээд удсаны дараа
жич охин дүү нь уулзахад өмнийн цэмбээр навс алиныг ч хийл үгүй талбин
зохиосон тул жич охин дүү нь: “Эдүгээ магадтайяа навс дээл хийлгэн зохиох
хэрэгтэй" хэмээн айлтгахад, Гэтэлгэгч богд бээр ч: “Тэр мэт үйлдсү!” хэмээн
зарлиглаж, охин дүү нь ч яван одвой. Түүний дараа Гэтэлгэгч богд бээр охин
дүүгийнхээ өргөсөн тэр цэмбээр тэргүүн, гар, бойв, нууц орон тэргүүтнээ
бүрхүүл урлан талбив. Тэгээд жич өнө удаад охин дүү нь ирж, навс дээл
асаасан, эсэхийг хараад, эдүгээ ч ах нь навс эс хийн байхыг харж, Гэтэлгэгч
богд бээр ч “Энэ мэт байна” хэмээн зарлиглаж, гар, бойв, нууц орон
тэргүүтнээ бүрхүүл урлан өмсвэй хэмээв. Охин дүү нь: “Ах аа миний өгсөн
цэмбийг бүрэлгэсэндээ ичихгүй байна уу?” хэмээхэд, Гэтэлгэгч богд бээр:
“Энэ нь биеийн хэсэг мөний тул биед хувцас нэгнийг хийх болбоос үүнийг ч
хийх хэрэгтэй. Ичгүүртэй хэмээвээс чи ч ичих хэрэгтэй. Чиний хэнхдэгт өмнө
үгүй нэгэн их товгор буй. Миний энэ нь эхээсээ гарсан нялх цагаас эр
хүмүүний тэмдэг гарсан тул хаанаас ичгүүртэй байх билээ. Би энэ буйгаар
ханамжтай байна аа. Энэ буй тул эцэг лам Марба бурхан лугаа золгож,
чихний үндэслэлийн увдисуудыг сонсвой” хэмээн зарлигласан ба үүнтэй
төстэйгээр

§ 291. Салжалын хааны нас барсан түшмэлийн эхнэрийн гэдсэнд
хоцорсон эрийн тэмдэгт хөвгүүн эцгийнхээ өв хөрөнгөний эзэн
болсон нь
Салжал хааны эд баялаг ихтэй нэгэн түшмэл нөгчжээ. Нутаг орны
хууль ёсоор бол хөвгүүнгүй үхсэн гэрийн эзний эд эдэлбэр бүхнийг нутгийн
хаан авдаг тул бусад түшмэл бээр хаанд хэрхэх тухай айлтгахад, хаан бээр:
“Түшмэлийн эхнэр жирэмсэн юм уу? Үгүй юм уу?" хэмээн зарлиглахад,
түшмэлүүд бээр: "Хөвгүүн, охин алин болохыг мэдэхгүй ээ! Умайд нэгэн ураг
буй!” хэмээн өчихөд, хаан бээр: “Тийм болбоос түүнийг нярайлах хүртэл
байзна! Хөвгүүн болбоос түүнд өргөх хэрэгтэй. Хэрвээ охин болбоос жич
авах нь зохистой" хэмээн эд агуурсыг үлдээв.
Тэгээд нэгэн цагт эхнэрээс нь нүд, гар, хөл тэргүүтэн алин ч үгүй эрийн
бэлгэ эрхтэн төдийхөнтэй нэгэн хөвгүүн төрөхөд, түүнийг түшмэлүүд харж,
хаанд айлтгахад, хаан бээр: “Тэр нь бусад гишүүн үгүй ч эрийн эрхтэн
төдийхөн нэгэн буй нь гэрийн эзэн байж болох тул эд эдэлбэр бүхнийг түүнд
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өргөх хэрэгтэй!” хэмээн зарлиглаж, эд, эдэлбэрийг нь өгчээ. Тэр ч бэлгэ
эрхтэн төдийхөнтэй нэгэн болой.
Товчилбоос, эрэгтэй хүмүүнд ном, ертөнц алины үүднээс ч их ялгамж
тэр мэт буй тул эдүгээ эр хүмүүнд төрсөндөө баярлах ба жич бас түүнд
төрөхүй учир шалтгаанд магадтайяа шамдах хэрэгтэй. Тийм боловч
бүсгүйчүүд бээр: “Ба бүрний энэ шүтээн нь ер ном алиныг үйлдсэн ч хүч
чадал өчүүхэн хийгээд тотгор их олон ба нэн ялангуяа “Бодь мөрийн зэрэг”ийн энэ мэт увдис бясалгах сав бус мөний тул үүнийг бясалгасан ч их
хэрэггүй!” хэмээн сэтгэвээс тэр үл болно. Ер нь эр, эмийн шүтээнд сайн,
муугийн газрын хороолго их, бага тэр төдийхөн буй ч өөрийн талаас магад
ноттой нэгэн номыг үйлдэн, шүтээн сайн, муу ямар мэт нэгэн мөн ч үндсэнд
онол үл төрөх үгүй болохоор муу шүтээнтэй байсан ч тэр ямагтыг учир
шалтгаан болгон үйлдэж, бусад эрчүүдээс ч зүрхний хүчин хийгээд хичээл их
нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй.
Мажиглавжийдонма393 ч шүтээн нь эхнэр мөн ч Падамба Санжаа3943
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тэргүүтнии увдист шүтэж, нэгэн насандаа хослон орохын хутаг -ииг илтэд
зохиосон мөн болой. Тэр мэт нь Төвдийн Үйзангийн оронд олонтаа гарсан
буй. Эдүгээ Үржанхандын тив хэмээгч ч бүтээл олсон егзөр эхнэр ямагтаар
дүүрсэн мөний тул шүтээн сайн, муу ямар мэт ч ном хийгээд ламын адистид
их, бага өчүүхэн төдийхнөөр ч үл барам их хөлгөний бэлгэ чанар төгс лам
нэгэн мөн болбоос эдүгээ ариун номоор гутсан ядарсан доорд алиныг ч
өршөөн нигүүлсэхүй үлэмж их нэгэн ирэх учраас шүтээн муу ч эдүгээ ч
номын анхааран авлага алиныг мэдэхүй, ирээдүйд ч
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Ертөнцийн эхнэр хэдий тоотон
Ерөөсөө эр ямагт болтугай!”
хэмээн өөр, бусад бүхэн эрийн сайн шүтээний дамжлага олохын ерөөл
талбих хэрэгтэй мөн буй.
Наймдугаарт, хүчин лүгээ төгөлдөр нь өөр, бусдын хэрэг алинд ч үл
уйсан, их бат урам зоригтой мөний тул тус тус онохуйн билгийн хүчин төрж,
үлгэрлэвээс, шавраар урлахдаа мэргэн бээр шавар мөхлөгөөс бэрх төвөггүй
алин болохуй дүрсийг хийх мэт нөхцөл сайн, муу алин болсон ч нөхцлийн
мөрөөр болох мөний тул эрдмийн зүйл алин ч төрөх түргэн ба адаглахдаа
ертөнцийн урлахуй ухаан нугууд ч мэргэн ба илт мэдэл тэргүүтэн ч сайн

393 Тө: Мажиглавжидонма нь Жодын ёсны нэгэн дагина. Түүний эснэсэн, таалал
төгссөн он цаг нь өөр, өөр байх боловч олонх мэргэдийн тааллын ёсоор бол
анхдугаар жарны төмөр хонин жил (1031 он) мэндэлжээ. Падам Санжааг багшид
шүтэж амирлуулагч жодын увдисын эзэн болжээ. Хоёрдугаар жарны шороон тахиа
жил (1129 он) таалал төгсчээ.
394 Тө: рИа ё а т ра запдз гдуаз. Падамба Санжаа нь амарлиулан үйлдэгч номын ёсыг
Төвдөд анх дэлгэрүүлэн зохиогч. Тэрээр Төвдөд таван удаа өөд болон морилсон.
395 Тө: гипд ]ид д| до 'рЬапд. Хослон орох хутаг нь бурхны хутаг
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мөний тул ном, ертөнц алин мөн ч магадтайяа өөрөө бээр хийх хэрэгтэй
нэгэн болбоос хэзээ ч уйсал үгүй их урамтай байх нэгэн хэрэгтэй.
Гуравдугаарт, тийн боловсролын учир шалтгаанд найм.
Анхдугаарт нь бусдад бодитой хөнөөл үгүй мөний тул залгамжлалаас
бусдыг үл хөнөөхүй санааг шүтэн, бусдыг алуулах хийгээд бусдад амиар тус
хүргэн, амьтан өөр, зуураа хөнөөл үйлдэхээс буцаах ба өвчтөнд өргөл,
хүндлэл үйлдэх, эмийн зүйл өргөх, бусдын явахуй зам хавцгай тэргүүтнээ
хад, чулуу зэргийг арилгах мөний тул насан урт болохыг хүсэгч нар бээр
бодитойгоор өөрөө хийгээд залгамжлагчаар бусад амьтанд ч тэр мэтийн
шалтгаан бүтээхүйд шамдах хэрэгтэй.
Хоёрдугаарт, өнгө зүс хотол чуулганы учир шалтгаан нь зул тэргүүтэн
гэрэлтнийг бусдад өргөх, хувцас тэргүүтэн шинэ бодисыг бусдад өргөх,
сэтгэлдээ хилэн үгүй, ном зохилдохуй бусад хэрэг үгүй болбоос хууч яриа
алиныг өгүүлсэн ч нүүрэндээ гэгээ татуулан, мишээн үйлдэж; өөр, бусад
хаана байсан ч цэвэрлэгээ үйлдэн, ариун цэвэр сэтгэлд зохистой байлгаж;
бурхан, бодисадва, боть дэвтрийн тоос шороог арилган, бусдын нигуур
царай сэтгэлд зохистой байхад атааг эс үйлдэх тэргүүтэн мөн болой.
Гуравдугаарт, яс, язгуур хотол чуулган болохын учир шалтгаан нь
үргэлж омог бага, лам тэргүүтнээ мөргөн, өмнөөс нь босч, урд талд нь үл
одохуй ба лагшин дүрийг сүүдэртүүлэн үл явахуй ба хойноос үдэн, өмнөөс
тосон, эрдэмтний мөрийн эхэнд үл суун, бусдад боол мэт бишрэлтэй байж,
товчилбоос өөрийн доор шороо, ус төдийхнөөс ангид бусад зүйл үгүй байгаа
хэмээхүй хайрлахуй сэтгэл гаргах ба хэнтэй учирсан ч “Та абугай дээш
морил!” хэмээх нэгэн хэрэгтэй. Идээ нэгнийг эдлэсэн ч өмнө нь бусдад
өргөж, тэгээд өөрөө эдлэх хэрэгтэй. Түүнийг ч бусдад ихийг өөрөө багыг
эдлэх хэрэгтэй. Тэр ч босох болбоос хөлөө зэрэгцүүлж, хоёр гараа буулгах
тэргүүтнийг үйлдэх хэрэгтэй. Зам, хаалгаар явахын цагт хүмүүс амар
мэндийг асуух болбоос түүнд таацуулан бусдын зүрхэнд буухуй хариулт өгч,
замд өөр, зуураа нүүр тулгарах цагт өчүүхэн зүүн, баруун тийш зайлах
хэрэгтэй.
Эдүгээ өөрийн язгуур сурвалж өндрөөр учир шалтгаан хийж, бусад
доорд язгууртныг доромжпох тэргүүтнийг үйлдвээс хойд насандаа муу
язгуурт төрөх тул тэднийг тэвчих хэрэгтэй.
Дөрөвдүгээрт, эрх баялаг хотол чуулганы шалтгаан нь идээ, хувцас
тэргүүтнийг бусдад өргөж, инагш эс гуйсан ч чинагш зохистой эдээр тус
хүргэн үйлдэх; зовлонгоор ядан доройтсон ба эрдмийн тариаланд хэрэгтэй
эд, эдэлбэр үгүй бол тэдэнд өргө! Өөрөө идээ идэх цагт эргэн тойронд бусад
байваас адгуус мөн ч өөрөө идэхүй зохистой нэгэн байваас тэгш өргөх, идээ
юун идэх зүйлийн дээжээр чухаг дээдэд тахил өргөн, бусдын идээ, ундаанд
хомголзох сэтгэл бага; бусдаар идээ, ундаа бүтээхийн аргад үд үгүй эс
үйлдэн, бусдын эдэлбэрийг эс бүрэлгэн үйлдэх мөн буй.
“Өөрөө хийгээд амьтан бүгдээр
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Өргөн олон огторгуйн сан мэт
Үнэхээр хотол чуулган болтугай!”
хэмээн ерөөл талбих мөн буй.
Тавдугаарт, ариун угийн учир шалтгаан нь ер хэлний дөрвөн нүглийг
тэвчих хэрэгтэй нэн ялангуяа дотоод сэтгэлдээ тэр төдий гэм үгүй ч хэлээр
үнэн бус элдэв чалчаа үг өгүүлэх ба үнэн боловч хэрэггүй сайн, муу элдэв
яриа өгүүлэх нүгуүдийг тэвчих хэрэгтэй мөний тул ер хэн боловч яриа цөөн
нь их тус хэрэгтэй тул хутагтын үл өгүүлэхүй төр ёсыг барих хэрэгтэй. Хэрвээ
өгүүлсэн ч сайн, муу алин мөн ч гүтгэн гүжирлэх үгүй; мөн, бусыг шударга
өгүүлэх хэрэгтэй. Тэр ч бусдын сэтгэлд үл тусахуй ертөнцийн дээд өндөр
хүрдэн эргүүлэгч хаанаас доорд боолын хөвгүүнээс нааш сонсох болбоос
тэр болноо хэмээх нэгэн хэрэгтэй. Тийм боловч бусдын хэрэг буй яриаг
дахин дахин өгүүлсэн ч түүнээ түүнд тохирсон хариултыг үл өгүүлбээс тэр нь
хутагтын үл өгүүлэхүй төр ёстонд үл одохоор үл барам “Асуултанд эс
хариулвай” хэмээхүй гэм эрүү нэгэн ирэх мөний тул бие, хэлний үйл алиныг
үйлдсэн ч сэтгэлдээ хадах хэрэгтэй.
Зургадугаарт, эрх их алдаршихын учир шалтгаан нь хойд насанд өөрт
ялгамжтай элдэв эрдмийг бүтээх ерөөл талбихуй ба чухаг дээдийг тахихуй
хийгээд лам, хамба, шавь, эцэг, эх тэргүүтэн ялгамжтай тариалан нугуудыг
сэжиггүй санаагаар тахин үйлдэхүй; бусад буянд шамдах цагт алинаа
шамдагдахуун буян тэр ямагтын эрдмийг өгүүлэн; бусад эрдэмтнийг
сайшаан өгүүлэхүй; бусдыг номхотгохуй хэрэг тэргүүтэн үгүй болбоос бусдын
гэмийг тэвчээд эс дуурсгахуй; ном үзүүлэгч лам тэргүүтэн биш ч зөөлөн
арганд мэргэнээр бусдыг эрдэмд дуртгаж, алин даатгахуй үйлийг бүтээхэд
хичээх тэргүүтэн мөний тул энэ ертөнц хийгээд хойдод эрх их болохыг
хүсвээс эдгээр шалтгааныг эдүүгээгээс бүтээх хэрэгтэй.
Долдугаарт, эрэгтэй ямагтын учир шалтгаан нь эрийн эрдэмд баясан,
эхнэрийн мөн чанарт үл баясан, эхнэрийн биед тачаахуй дуршлыг буцаан;
бусдын эр эрхтнийг өөрөө эс таслан, бусдыг таслахад үл оруулах тэргүүтэн
мөн буй. Эдүгээ морь, илжиг тэргүүтний төмсийг чимхэх олонтаа байдаг
мөний тул тэр бүхэн ч ирээдүй цагт хүмүүнд төрсөн ч эхнэр хийгээд хиосгон
тэргүүтэнд төрөхүй учир шалтгаан мөний тул хилэнц маш их ээ.
Бас бус шадар ойр садан хийгээд тус ач их үгүй эхнэр лүгээ их дасах
хийгээд тэднээ язгуур дамжпага болохын арганд шамдах ба эхнэрийн чимэгт
баясах нугуудыг тэвчих хэрэгтэй.
Наймдугаарт, хүчин төгс болохын учир шалтгаан нь өөр, бусдаар
нотоос үл чадахуй үйлийг өөрөө хийх ба өөр лүгээ хавсарсан чадлаар
бусадтай нөхөрлөн үйлдэхүй хийгээд бусдад идээ, ундаа өргөх нүгүүд ч мөн
буй. Бусад лугаа өөрөө хамтад орогнохын цагт бусдад үйл зарим нэгэн
байваас түүнийг ч өөрөө хамтад үйлдэх хэрэгтэй. Түүнчлэн бусдад одохуйн
цагт өөрт их үүрэг үгүй бусдад хүнд үүрэг байвал түүнийг ч тэгшлэн үүрэх
хэрэгтэй.

ю 620 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Адаглахдаа нялхсыг гурил идэхүй нөхөр болгохоос инагшид
хоригдохуун хийгээд бусад хэрэггүйг эс үйлдэн, магадлах хэрэгтэй.

ч

Үлгэрлэвээс, бусдын ном, ертөнцийн үйл алиныг үйлдсэн ч өөрөө
нөхөрлөн эс үйлдвээс “Би гагцаар хийж эцэст нь хүрч үл чадмуй” хэмээн
сэтгэхүй бусдын үндсэнд төрсөн хэмжээ төдийхнөөр чанадсын нөхөр болон
үйлдвээс энэ насанд ч үйлд туслахуй нөхөр олон болж, сайн түшиг болох
бөгөөд гадаад бие, дотоод сэтгэл хоёул хүч маш их мөний тул магадтай
бүтээх хэрэгтэй.
Тэр мэт дээр номлосон тэдгээр учир шалтгаан нугууд ч гурван учир
шалтгаан лугаа төгсвөөс тийн боловсрол хэтэрхий болох мөний тул түүнд
гурав буй нь сэтгэл тийн ариунаа дулдуйдах, барилдлага тийн ариунаа
дулдуйдах, тариалан тийн ариунаа дулдуйдах болой.
Үүнд : Анхдугаарт, жич өөрт дулдуйдах хоёр хийгээд бусдад дулдуйдах
хоёр болой. Анхдугаарт, өөрт дулдуйдах хоёр нь учир шалтгаан алиныг
бүтээх буянуудыг төгсгөхүй бодийн сэтгэл ямагтад зорих нь тийн боловсролд
үл эгээрэх болой. Тэр ч тэр мэт увдис алиныг анхааран авсан ч анхдугаарт
үйлийг тусгайлан амьтан бүхний хэрэгт туулсан бурхан болохыг хүссэн
бүхний өдүүлбэр бодийн сэтгэлээр эзлэгдэх, завсард алин үйлдсэн үйл
бүхний үзэгдэлд мөн чанар үгүй зүүд, зэрэглээ мэт үзэхийн үүднээс гурван
орчлонг үл тусгайлах билгээр сайтар эзлэгдэх, эцэст алин үйлдсэн тэр буян
бүхнийг өөрөө гагцаар амран, жаргахын тухайтайд бус алагчлал үгүй амьтан
бүхнийг туулсан бурхан болохын учир шалтгаанд зохиулахын үүднээс дээр
үгүй зоригдохуунаар эзлэгдэх нэгэн хэрэгтэй. Тэр гарваас тэр мэтийн
анхааран авлагыг их хөлгөний анхааран авлага хэмээх мөний тул тэр мэт
үйлдэх хэрэгтэй.
Хоёрдугаарт нь зүрхний угаас учир шалтгаан нугуудыг сайтар бүтээх
нь хүч хатуу болой. Тэр ч буяны барилдлага алиныг үйлдсэн ч өтөг мэт
бусдыг дуурайн гүйх төдийхөн буюу дашрам мэтээр алин ч үл ирэх мөний
тул зүрх буюу сэтгэлийн гүнээс тусгайлах буюу голлон бүтээх нэгэн хэрэгтэй.
Бусдад дулдуйдах хоёрдугаар нь гурван үүд ном лугаа зохилдсон
дээд, дунд, адаг гурав ямар мэт нэгнийг үзсэн ч тэдгээрт атаа хийгээд
дайсагнах сэтгэл, доромжлох тэргүүтнийг тэвчиж, тэр мэтийн явдалд үнэн
зүрхнээсээ “Тэрээр энэ мэт зохиосон нь сайн байна. Их талархаж байна”
хэмээхийн үүднээс даган баясан үйлдэх; хоёрдугаарт нь “Би ч түүнтэй адил
энэ мэтийн буяны учралд эдүгээ ямагтаас шамдаж үйлдсүгэй!” хэмээн
сэтгэх; хэрвээ тэр мэтийг эс чадсан ч “Тэдгээр лүгээ адил нэгэн болно”
хэмээн сэтгэж, өдөр бүрчлэн алин үйлдэх шалтгаант тэр буяны учралд
өчүүхэн, өчүүхэн эгээрэн оюунаа бясалгалд оруулж, олон удаа явдал үйлдээ
онол шинжпэл үйлдэх нэгэн хэрэгтэй болой. Тэр ч их тус хэрэгтэй буй.
Дээр “Бодичаръяа-Авадара”-гийн эшид:
“Бясалгаваас хямдхан үл болохуй
Бодит тэр алин ч буй бус”
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хэмээн ямар мэт татсанчлан ертөнцийн урлахуй ухаантан нугууд ч
анхнаасаа өөрийн заяагаар мэдэх хэн ч үгүй ч өдөр бүр зэргэмжээр
суралцсанаар өнө удал үгүй эцэст нь хүрэх мэт эдүгээ гадна, дотны элдэв
нөхцөлд шүтэж, тэр үйлийг бодитой эс чадахуй нэгэн мөн ч өдөр бүр тэр мэт
санаваас зэргэмжээр бясалгаснаар эцэст нь нэвтэрхий болох мөний тул
буяны учралыг санахад тэр мэт магадлан үйлдэх мөн буй.
Хоёрдугаарт, тийн ариун барилдлагад жич өөрт дулдуйдах ба бусдад
дулдуйдах хоёр буй болой.
Анхдугаарт, өөрт дулдуйдах нь буяны үйл алин мөн ч өчүүхэн төдий
бус цаг өнө удаан; тэр ч эгээрэн үйлдэх, эгээрэн эс үйлдэх мэт бус; өмнө,
хойно үл тотгорлохуй; тэр ч ач тусыг санахад дурших; гэм эрүүг санахуй
уйсал алин ч үгүй чармайлт үгүй бус өлссөн ховдог бээр амттай идээ идэх
мэт сэтгэлээ эзэмдэх сэлтийн хатуу хүчтэй үүд ямагтыг үйлдтүгэй! Энэ ч маш
их тустай болой. Дээрх зуруул мод хийгээд зуруулын дэвсгэрийн үлгэр мэт
үргэлж тасралгүй; хатуу хүчтэй болбоос гал түргэн гарах мэт энэ хоёр
байваас ахуй үесийн буяны барилдлага их ашигтайгаар үл барам алин
хүссэн үр ч цаг түргэнээ бүтэх болохоор үл болин, хатуу хүчтэй барилдлага
магад хэрэгтэй.
Хоёрдугаарт, бусдад дулдуйдах барилдлага нь буяны үйл алин мөн ч
бусдаар үнэхээр эс авсан нугуудыг ч үнэхээр авахуулах; үнэхээр авсан
нугуудад баясал төрүүлэхийн тухайд сайшаан магтан өгүүлэх; тэр ч учир
шалтгааныг үл таслахуй хийгээд үл огоорон үйлдэгч нүгүүд мөний тул тэр ч
тэр буяны үйлээр чанадас тэр ямагтын сэтгэлийг үл цөхрөөх төдийд арганд
мэргэнээр багаас зэргэмжээр үйлдүүлэх хэрэгтэй.
Анхнаасаа өөрийн оюунд үл одохуй их нэгнээ орвоос сэтгэл угаасаа
цөхрөөд, “Тэр мэтийг үйлдсэнээс үхвэл баярлана" хэмээн өгүүлэх мэт нэгэн
ирэх мөний тул анханд авахуйд оруулахад ч мэргэн хэрэгтэй. Авсны дараа ч
“Чи бээр тэр мэт шамдсан тэр нь юунаас ч сайтар байна” хэмээн түүний нас
хийгээд эд эдэлбэр тэргүүтэн ахуй үес алинаа их хүссэн түүний эрдмийг
өгүүлж, “Тэр буяны үйлээр үр нь энэ хийгээд энэ мэт түргэн бүтсэн буй"
хэмээн өгүүлснээр тэр чанадас “Эдүгээ би бээр энэ мэт буяны үйлийг
үйлдсэн тул энэ сайн зүйл боллоо. Тэр бээр ч ач тусыг энэ мэт
зарлигласнаар болов” хэмээн сэтгэж, сэтгэлдээ илт баясахуй нэгнийг
төрүүлэх хэрэгтэй.
Гуравдугаарт, тариалан ариун нь дотоод сэтгэл хийгээд гадаад явдал
маш ариун тэр ямагтын сайн үрд тэр мэт олныг өргөсөн мөний тул тариалан
лугаа адил мөний тул ариун тариалан хэмээн өгүүлэх мөн. Үлгэрлэвээс,
“Ертөнцөд сайн төмс ногоо гарахуй тариаланг уг нь ариун тариалан буй"
хэмээн өгүүлэх мэт мөний тул түүнээс өөр тариалан тусгаар үгүй. Өмнөх
тийн ариун хоёрд шүтэж, энэ мэт хадах мөн буй.
Гуравдугаарт, санаж орохыг буцаан үйлдэхүй ёсонд хоёр.
санахуй хийгээд ялгамжтайд дөрвөн хүчээр судлахын ёс болой.
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Анхдугаарт, "Төрлийн үес”-ээс:
“Алины өөрөө хүссэнтэй төстэй үрийг
Ар хойдын тэдгээр бусад төрөлдөө ольюу.
Тачааснаар сохроор эдийг харах бөгөөд
Тамтаггүй уурласнаар сохор дайсантай шадарлана.
Хүсэн дурласнаар сохор тачаалт эхнэрийг
Хэрцгийлбээс хөөрхий сохор юу ч бус аа”
хэмээн зарлигласан мэт өөрөө буян, нүглийн сайн, муу үйл алиныг
үйлдсэн ч түүний үр булзаарал үгүй бусад насан төрөлд магадтай боловсрох
мөний тул эдүгээгээс үйлийн шалтгаан үрийн ахуй ёсыг дээр дэлгэр
номлосон мэт сайтар мэдэн үйлдэж, түүнийг мэдсэн төдийд хаял үгүй гарын
авцыг авч, огоорохуйд шамдах хэрэгтэй. Тэр ч өчүүхэн төдий бясалгаснаар
үл болох болбоос цаг насад тэр мэт бус ч дахин дахин бясалгах хэрэгтэй.
Учир шалтгаан алины тулд хэмээвээс энэ бид нарт маш их эчнээ болсон тул
магадтайяа маш олохуйд бэрх мөний тулд болой.
Үүнийг ловон Чойдог бээр:
“Учир шалтгаан үйлийн үрээс төрөх
Угаасаа тэр үрийн шинжээс төрөх”
хэмээн зарлигласан мэт үр сайн, муугийн шинжээс учир шалтгаан
сайн, мууг даган үлэхийн үүднээс хир үгүй ухааны мөрөөс татсан ариун
бүтээн үйлдэгчид шүтэх хэрэгтэйгээр үл барам дээр татсан мэт
"Самдийн хаан бээр айлтгасан судар”-аас:
“Ургагч саран, одон сэлт орогнохуй унан
Уул, балгас сэлт газар дэлхий эвдрэн
Огторгуйн орон нь өөр байдалтай болсон ч
Удирдагч чи худал эс номломуй за!”
хэмээн зарлигласан мэт Ялгуусан бээр зарлигласан судар, дандрын
хир үгүй зарлигуудад сэтгэл итгэмжлэн үйлдэхэд эш, ухаан хослон
барилдахын үүднээс сайтар тэтгэж, түүнээ засвар үгүй магадлал нэгэн үгүй
болбоос ном алинд ч Ялгуусаныг баясгахуйн магадыг үл олмуй. Зарим нэгэн:
“Хамаг ном хоосон чанартай мөний тул үйлийн үр тэргүүтний томьёололд
юун шүтэх хэрэгтэй” хэмээж, хоригдохуун, хорихуй хоосон үгүй, хорих алиныг
ч магадлах шалтгаан үгүйд даган эвдрэх хийгээд бүхэл бүтэн барихуй
мэтийн хураангуйн зэргэмжийн янагуух үзэгдлийг хураасан төдий хоосон
ариун бус, хорихуй нэгнээ орших ёсыг эцэс мухар болгон барьж; түүнээ
живэн догшрохуй нарийн, бүдүүний гэм алиныг ч эс ялгамжпан, юун
орогнохуй орон мэтэд үйлдэхэд тэгш агуулал огторгуй мэтийн тэтгэх ёсон
мөн хэмээн өгүүлэхийн үүднээс түүнээс боссон даган бясалгасан мэт адил
түүнээ оршихын цагт “Буян, нүглийн үйл өөрөө үнэн бус болбоос үр амгалан,
зовлон хаанаас ирнэ?” хэмээж, үйлийн үрийг басамжилсан чанх буруу
явдалд орогнох нь их олон мөний тул хоосныг таслан, хоосонд одсон бээр
үйлийн үр тэргүүтний томьёололд магадлалыг хаанаас олох билээ?!
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Мөнх, тасархай хоёр хязгаар лугаа хагацсан гүнзгий төв үзэлд жинхэнэ
магадлал нэгнийг олбоос үзэгдэл, хоосон хоёр нэгнээ нөхөрлөхүй нэгнээ
одохуйн ёсыг сайтар мэдэж; үйлийн шалтгаан, үрд дээр үгүй магад мэдлийг
олж; винайг баригч тэр гэлэнгээс ч очир хөлгөнийг баригч гэргийтэн түүний
цааз зарчим нарийн нэгэн ирэх мөн болой.
Үлгэрлэвээс, Вром багш Жалвыжунай мэт мөн. Тэр бээр гэргийтний
шүтээнтэн мөн ч төв үзлийг олсны хүчээр ах, дүү гурав тэргүүтэн зарлиг
увдистны буяны багш садан гэлэнгийн шүтээнтэн бусдаас ч цааз зарчим нь
их дээд мөн буй. Алин мэт боловч үзэгдэл, хоосон хоёр нэгээр нэгэндээ
магадлал өргөхүй нөхөр болон үйлдэх мөний тул хоосон чанарыг ухваас
үйлийн үрд магад мэдэл их болгон одуулах буй. Үйлийн үрийг ухахуйд ч
хоосонд чанарт магад мэдэл их болгон одуулах мөний тул бид нар хоосон
чанарыг ямарчлан онохын арга ч үйлийн үр тэргүүтэн томьёоллын шүтэн
барилдлагыг бясалгах ямагт их тустай мөний тулд үйлийн шалтгаан үрд
магадлал олоод; өдөржин, шөнөжин бүхнээ 3 үүднээ ёсон ямар мэт буйг
онон шинжлэн үйлдэх хэрэгтэй. Тэр мэт үйлдвээс муу заяаны төрөх үүдийг
таслахад маш хялбар. "Үйлийн шалтгаан, үрийн ахуй ёсыг үл мэдэн, өчүүхэн
мэдсэн ч гурван үүдийг сэрэмжгүй одуулж; авч, огоорохыг алмайруулан
орхивоос муу заяаны үүд нээгдэх ямагт мөн” хэмээн зарлигласан тул цаг
үргэлжид үйлнээ ямар мэт үйл үйлдсэн ч “Энэ болох уу?!, болохгүй юу?Г
хэмээн сэтгэж, ном лугаа зохилдох, эс зохилдохыг шинжлэх хэрэгтэй.
Өөрийн үндсийг номоор ариутган үйлдэх цагт миний мэтийн анхны
үйлчин нүгүүдэд үйл алиныг үйлдсэн ч ном лугаа тохирох их ирэхгүйгээр үл
барам олонх нь номтой харшлан, шилээр учрах мэт болон одохуй ямагт ирэх
мөний тул тэр цагт би нь эдүгээ үйлийн газартан замбуутивд хүмүүн болон
төрж; лам, бурхан нугууд лугаа золгон, чихний дамжлагын рашаан мэт энэ
мэт увдисыг сонсож, өөрийн талаас ёсчлон бүтээвээс нэгэн насаар бурхан
гарын алганд өгөхүй хэмжээ төдийхнөө суусан ч илжигний чихэнд алт хийх
мэт баясал дуршил алин ч үгүйн дээр эдүгээ хямран хямран үйлдэж,
чанадад шамдсан бээр орхин, орхих мэт гурван үүдний буянт үйлд нэгэн
удаа ч шамдах шалтгаан үгүйн дээр эдүгээ өдөр бүр ядахдаа идэхүй ёсон,
явахуй ёсноос нааш энэ мэт хилэнцийг хураасан нь "Нялхсын нялх хавтгай
тавхайт адгуусан миний мэт буй заа" хэмээн сэтгэж, өөрөө өөрийгөө
гэсгээгээд, сэтгэлдээ их уйслыг төрүүлэх хэрэгтэй мөн буй. Тэр мэт
үйлдсэнээр зарим нэгэн хатуу аргаар энэ насыг бүхлээр нь оюунаар орхих ч
байдаг. Зарим нэгэн дороос гарсан наманчлал, санваарыг ёсчлон үйлдэх ч
байдаг. Тэр мэт эс болсон ч адаглахдаа гараар алгаа хавсрахуй ба сүсэг
одуулахуй лам, бурхан тэргүүтний алдрыг өгүүлэхүй ба хэлээр “Аврал
одуулмуй” хэмээх тэргүүтэн гарах мөний тул тэдгээр бээр ч өмнө хураасан
их хилэнц арилан, хожим ч эс хураахын ялгамж их буй.
"Цоморлог”-оос:
“Нялхас алимад нэгэн “Нялхас" хэмээх
Нэлэнхүйеэ мэдэгч тэр мэргэн болмуй.
Нялхас алимад “Мэргэн” хэмээн сэтгэгч
ю 624 оз

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Нээрэн түүнийг нялхас хэмээн өгүүлмүй”
хэмээн зарлигласан мэт санах хэрэгтэй. Би хийгээд миний мэтийн
амьтан нугууд үргэлж ном үйлдэхийг хүсэн даган баяссан оюун үл төрөн,
хааяа нэг төдийхөн төрөхүй цагт ч эс ажиглан, эс шинжлэхийн учирт буяны
их үйлд шамдсан мэт үзэгдэх ч оюундаа ирүүлээд, тэр мэтийн тэр үйлийг
номд одуулах, эс одуулахыг нягтад санахын цагт байдал нь буяны үйлээс
бус мөн чанар нь ном хийгээд өөрийн үндэслэл тусгаарт одож, огторгуй
хийгээд газар дэлхий мэт их алслагдан одохуй ямагтад үзэгддэг мөний тул
үйлдсэн жилийн номоор туслахуй маш бэрх мөн болой.
"Төрлийн үес”-ээс:
Тазар дэлхий хийгээд огторгуйн завсар хол
Гадаад далайн чанадын хөвөө ч хол
Ургахуй, шингэхүй зүгийн уул түүнээс хол
Олонх хийгээд дээдсийн ном түүнээс хол”
хэмээн зарлигласан мэт болой.
Тэр ч “Цоморлог” -оос:
“Чи зовлонгоор жийргэмшихүй ба
Чамайг зовлон үл зовоох болбоос
Чухам илт буюу эчнээ ч больюу.
Чухалчлан хилэнцэт үйл бүү үйлд!
Хэрвээ хилэнцтэй үйлийг хийх буюу
Хийсэн ч болох бөгөөд чи бээр нь
Хэдий чинээн гэнэт босон зулсан ч
Хилэнцийн зовлонгоос гэтлэн үл чадмуй.
Хаана оршихуйд үйлээр үл автагдах
Хавтай газар нутаг ер үгүй бөлгөө.
Хаа ч үгүй, зуурдын гэгээн, далай ба
Хайрхан уул нугуудын завд суусан ч үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт өөрийн үндсэнд сайтар ажиглаад, өмнө
номлосон арван хар нүгэл хийгээд бас бус үд үгүйн хувь алинд ч бодит гол
суурийн үйлд орших нь байтугай бүхнийг өдүүлэхийн шалтгаан төдийхнийг ч
үл үйлдэн тэдний гэм, эрүүг дурдахын үүднээс боомтлохуй сэтгэлийг шүтэх
хэрэгтэй.
Тэр ч хариу нэжгээд нэжгээд; хоёр хоёр төдийхний алин ч үл ирэх
мөний тул дахин дахин санаж, бясалгалд нэвтрэх нэгэн хэрэгтэй. Дээр
номлосон гэмт явдал нугуудаас өөрийн сэтгэлийг буруулах нэгэн үгүй
болбоос хаана хүрсэн ч үл гэтлэх мөний тул үр зовлонг үл хүссээр амсах
хэрэгтэй мөний тул тэр мэтийн зовлонг хаанаас тэсч чадах билээ. Тэр учир
шалтгааны тухайтайд эдүгээ даруйд өчүүхэн төдий амгалан мэт үзэгдсэн ч
жич тийн боловсролын үрийг амсах цагт нигуурыг нулимс бүрхсэн мэт үр
тэсэшгүй зовлонг амсах хэрэгтэй, нүглийн үйл нарийн, бүдүүн ямар мэт нэгэн
мөн болох тул аминд буусан ч үйлдэх зохисгүй тийн боловсролын үрийг
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амсах цагт тунгалаг гэгээн мушэлзсэн царайнд үд үгүй бус баясахуй цогийг
эдлэхүй буян үйл их, бага ямар мэт нэгэн мөн ч адаглахдаа зүүднээс нааш ч
хураан алин чадахуй нэгнийг үйлдэх хэрэгтэй. Учир шалтгаан юуны тулд
хэмээвээс,
“Цоморлог”-оос:
“Билиг өчүүхэн нялх нугууд
Биед минь дайсагнан үйлдсэн бээр
Биелэхүй алин үр нь гүйцэхүй
Бусармаг зовлон эдлэх болмуй.
Алимадыг үйлдсэн зовлон ирээд
Айсаар нулимс хацрыг дүүрсэнчлэн
Айхавтар тийн боловсролыг шүтэгч
Адгийн муу үйлийг тэвчвээс сайн.
Бас үйлдвээс үл энэлэхүй
Баясан, сэтгэл нь амгалан байх
Боловсрол тус тусад нь шүтсэн
Буянтай сайн үйлийг үйлдвээс сайн.
Дураар амгаланг хүсэхийн тухайтайд
Догшин хийгээд хилэнтэй муу үйл үйлдсэнээр
Олиггүй хилэнцэт үйлийн тийн боловсролыг
Охилон дуу тавьсаар амсах л болмуй"
хэмээн зарлиглсаны тулд болой.
Эдүгээ олон удаа учир шалтгаан буян, хилэнц алиныг үйлдсэн ч үр нь
даруйд үл гарахад учир шалтгаан болгон үйлдэж, буян, хилэнцийн үйлийг
үйлдсэн ч “Үр нь ирэх магадлал үгүй” хэмээгч нүгүүд ч энэ үйлийн үрийг
үргэлж эс санаснаас уршигласан мөн болой. Үүнээ дотроосоо магад мэдэл
төдий нэгнийг олбоос үр нь даруйд үл гарахад дулдуйдал үгүй учир
шалтгаан буян, нүглийн авч, огоорохуйд яригтаан орох болох мөний тул
“Цоморлог”-оос:
“Хилэнцэт үйл даруйд магадтайг нь
Хэрлэн үлж шийдэн эс чадсан ч
Хилэнцтэй үйлийг эдлэн явагч нар
Хэт чанадад илт болох болмуй.
Алимадад тэдгээр бээр тийн боловсорч
Айхавтар халууныг тус тус шүтснээр
Аюулт хилэнцтэй үйлээр явагч тэд
Апс хойддоо зовлонг мэдэх больюу.
Төмрөөс гарсан зэв нь ихдээд
Тэр нь биеэ идэн барах мэт
Түүнчлэн эс ажиглан үйлдсэн бээр
Түйтгэрт үйлээр өөрөө тамд унаюу”
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хэмээн зарлигласан нугуудыг сайтар санаж, уйлийн шалтгаан урийн
магадлал ямар мэтийг олж; өнөө, маргаашийн үйлээр хойшлуулал үгүй
эдүгээ өөрөө авч, огоорохын гарын авлагыг алин чадахаар үйлдэх хэрэгтэй
болой. Эдүгээ бүхний дотроос өчүүхэн төдий эгээрэл их нэгэн мөн ч үйлийн
шалтгаан үрийн нэг номыг сонсохуй тэр цагт оюунаа назгайруулан одох,
нүдээ анивчих, ирмэх болон толгойгоо баруун, зүүн тийш хазайлгах,
нойрмоглон одохуй зэргийг тэвчих бөгөөд юүлэхүй, хий, жод (дсос!) 3
тэргүүтэн өндөр дээд ном нэгнийг сонсох цагт ухаанаа сэргэлэн, хэрсүү
болгон, нүдээр ширтэн харж, цэх шулуутган, боссончлон мүшилзэн, амаа
хадны агуй мэт ангайн дуршсаар сонсон үйлд! Ер нь юүлэхүй, хий, жод гурав
тэргүүтэн судар, дандрын ном алиныг сонссон ч ач тус их боловч үйлийн
үрийн номонд номлох, сонсох, бясалгахыг үнэгүй болгон үйлдэж; юүлэхүй,
хий, жод гурвыг маш их энхрийлэн бидэрлэх нь лавтай нэгэн номыг
үйлдэхийг үл хүссэний шинж ээ.
Гэцэл, гэлэн нэгэн болбоос санваараа хэтэрхий талбиад, шанхаа
шидмэсээр хүлж, толгойгоо ороож, ардаа нохойн арьс нэгнийг үүрч, гартаа
нэгэн бэрээ бариад, ардаа олон архичин хүүхнийг дагуулж, орныг хэсэгч
хөгшин нохой гурил эрэх мэт тэнүүчлэхийг хүсэгч мөний тул өөрөө өөрийгөө
хуурахаас өөр зүрхэн шим юу ч үгүй ээ.
Хэрвээ гэргийтэн нэгэн болбоос үйлийн үрийг авч, огоорохыг алиныг
хийх хэрэггүй “Пад пад зэ зэ (рИас! рНаб г1зе г!зе)” нэгнийг ариун номд ухан
барагдах мөний тул түүгээр газар мөрийн онол төрөх нь байтугай муу заяанд
төрөхүй үүд төдийхнийг ч хаахад бэрх мөний тул хэсэг зуур тэднийг бүхлээр
нь талбиж, үйлийн шалтгаан, үр ямагтаас эхлэн туурвиад ном номлогч ламыг
ёсчлон шүтэж, үйлийн үр ямагтыг сонсох, санах, бясалгах гурвыг үйлдэх мөн
болой. Үүнээ зарлиг увдистан дээдсийн зарлиг зөвшөөлийг ч үсгээр бичих
зүйл их болохоос айж, эс бичвэй. Бусад номноос ч үйлийн үр энэ ямагтыг
анхааран авахад их бэрх буй. Үүнд үүлэн завын чөлөө, наран мэт заримдаа
тодрон, заримдаа эс тодрох мэт егүүтгэл үгүй Ялгуусны зарлиг лугаа
таацсан авч, огоорохын анхааран авлагад өөрөө, өөртөө бишрэх мэт нэгэн
гарваас бид анхны үйл үйлдээчинд түүнээс үлэмж буяны барилдлага алин ч
үгүй мөний тул сайн амгалан бүхний эцэс хязгаарын үндэс ёзоор үүнээ
сайтар шамдах хэрэгтэй. Ялгуусан Өршөөн нигүүлсэхүйтэн396 тэр оршихын
үест адаглахдаа хөлийн тавхайд өргөс шаасан төдийхөн зовлон ба зуны
халуун цагт сэрүүн салхи үлээх төдий амгалангаар жишсэн амгалан, зовлон
алин гарсан ч “Эдгээр алин нөхцлөөс болсон буй?” хэмээн хэн бээр
айлтгасан ч муу зүгийн балгасын уршиг хийгээд бусад дүрст дайсан ба дүрс
үгүйн хорлол тэргүүтэн алинд уршгийг нөхчөөлгүй орон, цаг энэ мэт нэгний
цагт чи бээр сайн, муу энэ мэт үйлийг үйлдсэн бээр түүний үр амгалан,
зовлон энэ хийгээд энэ мэт мөн хэмээх ямагтыг зарлигласан мөний тул бид
нар ч ахуй орон сайн, муу алин гарсан ч хэнд ч сэжгийг үл үйлдэн; буян,
нүглийн үйлийн үр ямагтыг мэдэн үйлдэж, үйлийн үр үнэнийг санахыг нэгнээ
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хураах, хоёронтоо хураах мэтийн үуднээс үүнд засвар үгүй магадлалыг
олохуйд төрөлхтний ид хүчин юу буйгаар эдүгээ ямагтаас шамдан үйлдтүгэй!
Хоёрдугаарт, дөрвөн хүчээр арилгах ёс нь тэр мэт гэмт явдлаар үл
халдварлахуйд шамдсан ч унал гарахыг үл мэдэхүй ба мэдсэн ч сэрэмжгүй,
үл бишрэхүй, нисванис олны эрхээр гэм гарваас юун хэмээн талбихуй үл
болох мөний тул Бурхан багш их өршөөн нигүүлсэхүйтэн бээр сэлбэн
засахын аргыг зарлигласан нугуудад сайтар шамдах хэрэгтэй. Түүнээ уналыг
сэлбэн засах ёс нь 3 санваар тус тусаас ямар мэт зарлигласанчлан үйлдэх
хэрэгтэй. Хилэнцийг сэлбэн засахыг нь 4 хүчээр үйлдэх хэрэгтэй. “Дөрвөн
номыг үзүүлсэн судар (сЬоз ЬгЫ Ьз1ап раЧ глс1о)”: "Майдар бодисадва
махасадва дөрвөн ном лугаа төгс болбоос хилэнц үйлдэн хураасныг сүрээр
дарахуй болно. Дөрөв алин хэмээвээс энэ мэт бөлгөө. Тийн цөхөөх хотол
явдал хийгээд ерөндгийн хотол явдал ба гэм эрүүгээс няцах, шүтээний хүч
болой” хэмээн зарлигласан дөрвөөс:
Анхдугаарт, тийн цөхөөхийн хүч нь төрвөл үгүйгээс буян бусын үйл
алиныг үйлдсэнд олонтаа гэмших нэгнийг агуулах мөний тул үүнийг төрөхөд
тийн боловсрол тэргүүтэн дээр номлосон гурван үр үүсэх ёсыг мэдэж, тэр
мэт эдүгээ өөрт гарах ёсыг бясалгаж, сэтгэлдээ гэмшил төрүүлээд, буцаах
нэгэн хэрэгтэй.
Үлгэрлэвээс, хүчтэй хороор амь булаахын гэмийг эс мэдсэн болбоос
хүчтэй хор идсэн ч гэмшил үл төрөх мөний тул жич дахин үүний завсарт ч
сэтгэл урвахуй амтшилыг гаргах хэрэгтэй. Бусад хүч нүгүүд ирсэн, эс ирсэн
үүнээ бүдүүвчлэх мөний тул үүнд шамдал үйлдэх, зарим нэгэн өдөр олон
гэмт явдал нэгэн өдөр гарсан ч шөнийн цагт дөрвөн хүчний үүднээс
наманчлан боохыг ёсчлон үйлдсээр буй хэмээн өгүүлэгч олонтаа үзэгддэг ч
тэр нь гадна, дотно, санаа барилдлага үл таацахуй яриа мөн. Шөнө нь
цөхөөхүй хийгээд гэм эрүүнээс жич буцахуй хоёр хүч байваас өдөрт нь гэмт
явдалд орохуй хаанаас болох мөний тул тэр мэтийн наманчлал нь үгийн
төдийхөн одсон учраас тэр төдий олон хилэнцийг хаанаас даран чадах
билээ. Бид нар хилэнц нэгнийг наманчилваас зүрхнээсээ наманчлах
хэрэгтэй. Сэтгэлдээ гэмшил тэргүүтэн алин ч үгүй амаараа “Гэмшин
наманчилъя! гэмшин наманчилъя!" хэмээн олонтаа өгүүлсэн ч бурхан,
бодисадва тэргүүтний наманчлалын орон нугуудад худал өгүүлсний гэм
гарах ойр мөний тул үйлдэгч үйл үгүй олон үйлээр юун үйлдэх! Бодитой
гарын авц нь:
“Алзахгүй сансрын айн зүдсэн нялхсын оюунтан
Асар их үл тэсвэрлэхүй хилэнц алиныг үйлдэгч
Арван хүчнийг эрхшээсний мэлмийн өмнө суусаар
Аюултай хилэнц бүхнээ тус тусад нь наманчилсугай!”
хэмээх тэргүүтэн “Судрын аймаг дээд Алтангэрэл (дзег ’ос! Ьат раЧ
тс!о зЬе)"-ээс гарсан наманчлал ба “Чухаг давхарласан (Ькоп Ьг1з 1дз)”-аас
гарсан “Гурван цогцын судар (рЬипд ро дзит раЧ ’Ьо)" тэргүүтнээс гарсан
наманчлал хэрэгтэй. Ер нь хилэнцийг наманчлахуй зан үйл олон ч энэ хоёр
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адистид ихтэй буй.Гэтэлгэгч богд их Зонхаба бээр энэ хоёрт шүтэж,
наманчлан зохиосон буй. Нэн ялангуяа Олхачойлүн (’о1 кба сбоз 1ипд)-д 3
жилийн турш 8 нөхөд лүгээ хамт хураан судлан зохиохын цагт өдөр бүр 35
бурхны алдрыг өгүүлэхийн үүднээс дан мөргөл тэргүүтнийг зохиосноор тэр
дияаны газрын агуйгаас нэгэн удаа Лүваан397-ыг 34 бурхан бээр хүрээлэн
буй нигуурыг болгоох тэргүүтэн олон гаржухуй.
Бурхан бүгд ер тэвчил, онол тэгш мөн ч өөр өөрийн урьдын таалал
үүсгэхүй ерөөлийн эрхээр зарим нэгэн хилэнц арилгах нь түргэн буй. Зарим
нь насан уртатгах ба бусад нугууд эд, эдэлбэр ихэтгэх тэргүүтэн олон гарсан
бээр үүнээ шүтэж, наманчлах хэрэгтэй.
Хоёрдугаарт, ерөндөг бүхнээ явахуйн хүч зургаа. Гүнзгий судрын
аймгийг шүтэх, хоосон чанарт сүсэглэх, урихуйд шүтэх, лагшин хөрөгт шүтэх,
тахилд шүтэх, алдарт шүтэх болой.
Анхдугаарт, юм, билиг барамид тэргүүтэн гүнзгий судрын аймгийн үг
үсгийг авах, оюундаа үл мартан барих, унших тэргүүтэн мөн буй. Ер бурхан
бээр зарлигласан судрын аймаг алин мөн ч илүү, дутуугүй өгүүлбээс хилэнц
олонтаа арилан, үлэмж хилэнцийн Бодитой ерөндөг хоосон чанарын үзэл
билиг барамидын өгүүлэгдэхүүнийг голлон үйлдэж, номлосон бээр хилэнцийг
арилгахад бусдаас ч ялгамж нэн хэтэрхий болох буй.
Хоёрдугаарт, хоосон чанарт сүсэглэх нь өөрийн мөн чанарыг би-д үл
бүтээн; өөр, бусдын гэгээн гэрлийн жам ёст хоосон чанарыг сонсох, санахаар
нотлон буулган, ямар мэт нотлон буулгасны утгыг шинжлэх, агуулахуй
хоёроор дахин дахин бясалган үйлдэн, хүсч арилгахуйд сэтгэл итгэмжпэх
болой. Эдүгээ бид нар хилэнцийг арилгахын тухайтайд буман мөргөл
хийгээд эргэлийг хураах тэргүүтэн үйлдэх буй. Тэдгээрээр ч олон хилэнц
арилах боловч “Ахуй ёсон хоосон чанарт хэмээх энэ мэт нэгэн буи’ хэмээн
сэтгэхүйд утга нийт төдийг ганцхан агшинд сэтгэлдээ үйлдэхэд хилэнц
арилах өргөл их мөн буй. “Ялгуусан бээр зарлигласан найман түмэн дөрвөн
мянган номын цогц бүгд хоосон чанар ямагтыг онохын арга мэт нэгэн”
хэмээн зарлигласан бээр харшлах нөхцөл хилэнц түйтгэрийг арилгах,
зохилдох нөхцлийн чуулганыг хураахад хоосон чанарын үзлээс өөр сайн үгүй
мөний тул үүнийг бясалгаж, хилэнцийг арилгах хэрэгтэй.
Гуравдугаарт, урилгыг өгүүлэхэд шүтэх нь “Зуун үсэгт (у| де Ьгдуа)”
тэргүүтэн ялгамжтай тогтоол нугуудыг зан үйлчлэн урин үйлдэх буй. Тэр ч
“Зуун үсэгт” мэтэд үлгэрлэн жишвээс аврал одуулахын завдал398 -ын үүднээс
өөрөө буюу орой тэргүүтнээ Доржсэмбийг үүсгэж, дэлгэр абшиг өргөх
тэргүүтнийг үйлдэж, рашаан буулгахыг судлахуй лугаа барилдулж урих
хэрэгтэй болой. Тэр ч "Сайн өмгөөр айлтгасан”-аас:
“Энэ дэгжихүй цагийн ойд түгсэн галын хэлээр
397 Тө: к1и ёЬапд. Лүваан нь Лусын эрхт хэмээсэн үг, лусын хааны алдар
398 Тө: зпдоп 'дго. Завдал нь 1. бэлтгэл 2. урагшлуур 3. оршил хэмээн олон янзаар
орчуулагдна.
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Эс шамдсанчлан ой шугуй бугдийг түлэх мэт
Урин өгуүлэхүй галд шагшаабадын хийгээр ихэд бадарсан
Ухамсарт их хичээлийн галын хэлээр хилэнцийг түльюү.
Энэ ямар мэт цаснаа нарны гэрлээр энэлгэхүйд
Эрх сүр жавхланг нь үл тэсвэрлэн шимэгдэх мэт
Шагшаабадын нарны элчит гэрлийн цацрагийг урин өгүүлснээр
Шаналан хайлан энэлэхэд хилэнцийн цас ч дуусах больюу.
Түнэр хав харанхуйд зулын тод гэгээ гарсанаар
Түнэр харанхуйг хоцроол үгүй нэгэнтээ арилгах мэт
Түйтгэртэй мянган нас үест хураасан хилэнцийн харанхуйг
Тоолон мандуулахуй зулын гэрлээр түргэнээ арилган үйлдмүй.”
хэмээн зарлигласан мэт ер ядам бурхан алины урилгыг өгүүлсэн ч тэр
мэтийн ач тус гаран түүний дотроос Доржсэмбэ (гбо де зе т з ра), Минтүг,
Манла гурвыг хилэнцийн наманчлалын 3 аймаг буюу 3 лагшин хэмээх мөний
тул тэдний тогтоолыг голлон урих хэрэгтэй.
Тэр ч дандрын аймаг тэргүүтнээс тэдний ач тусыг зарлигласан
нугуудад сэтгэл итгэмжлэх нэгэн хэрэгтэй. Дандрын аймгаас тэр мэт
зарлигласан ч тэр төдий өөртөө адил хэмээн сэтгэхүйд сэтгэл эс
итгэмжилбээс урилгын тоо алин мөн ч тэр төдий ач тус үл ирэхүй тул ном
алинд ч дотроосоо сэтгэл итгэмжлэх их ач тустай буй. Жич бас
Зүгдорнамжалмаа (д!зид 1ог гпат гдуа1 та), Зүгдордэмид (д1зид 1ог бп теб),
Гүнриг (кип пд)-ийн урт, ахар үндсэн тарни хийгээд “Майдарын
тангарагласан тогтоол (Ьуатз ра б ат Ьса’ ЬаЧ дгипдз) тэргүүтнийг өөрөө ч
өдөр бүр тасралтгүй тоолж, бусад их хилэнцэт үхэж буй амьтан нугуудын
чихэнд дуурсгаваас ч сонссон төдийхнөөр хилэнц арилж, хойд насандаа муу
заяанд үл төрөх мөний тул алин ч “Хриг пад пад (Ьпд раб раб)” хэмээх хатуу
дуут егүүтгэлээс ч их гүнзгий буй.
Бид нар хилэнцийг хилэнц хэмээн үл мэдэж, наманчлалыг хүсэхүй
оюун нэгнийг өөрөө эс төрүүлснээс гутах ажээ. Тэр мэт бус болбоос бусад
нугууд байтугай дээр номлосон тогтоол тарни төдийхнөөр ч их хатуу хүчтэй
хилэнц нүгүүд “Сайн өмгөөр айлтгасан судар” мэт мөний тул анх хилэнцийг
хилэнц хэмээн мэдэх хэрэгтэй. Тэр ч нэжгээд нэжгээд хоёр, хоёроор үл ирэх
мөний тул хилэнцийг арилгахуй баттай тэмдгийг үл олох хүртэл урин өгүүлэх
хэрэгтэй. Хилэнц арилсны тэмдгийг дээр товчлон хураан номлов. Ер дотроо
нисванисыг өчүүхэн одуулахуй хийгээд буяны учралд их хичээн, бусдад
туслахуй сэтгэл их тэргүүтэн хийгээд адаглахдаа зүүдэндээ ч хортон
тэргүүтэн бөөлжүүлэгч муу идээ; тараг сүү уухуйд бөөлжих; наран, саранг
харан, огторгуйд одоход биеэс гал бадран, махэ хийгээд хар хүмүүнийг
чадагч бурсан хувраг хийгээд бурсан хуврагийн бихар хийдийг харах; сүүт
модон хийгээд модны сайн үрийг харах, заан хийгээд сүргийн манлай,
арслан хийгээд сайн байшингийн дээр авирах, ном сонсохуй хийгээд
номлохуйг зүүдэлбээс хилэнц арилсны тэмдгийг дуртгагч тогтоолоос
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зарлигласан болой. Эдгээрийг ч шөнө дунд, уүр цүүрийн цагт зүүдлэх нэгэн
хэрэгтэй.
Тэр ч хилэнц арилгахын аргад шамдахын цагт гарваас сайн, бусдад
магадлал үгүй. Дотроосоо хилэнц арилбаас үг өгүүлэхүй ёс хийгээд биеийн
явахуй ёсноос нааш ч өмнө нь үндэс хилэнцээр халдварласан үе лүгээ хэзээ
ч адил үгүй нэгэн ирэх мөний тул гадна, дотны санаа, барилдлага хоёрыг
шинжилснээр магадтай мэдэх мөн буй.
Дөрөвдүгээрт, лагшин хөрөгт шүтэх нь бурханд сүсэг олж, зурмал,
товгор лагшин хөрөг үйлдэх мөн буй. Тэр ч амьд, үхсэн ямар мэт нэгэн мөн ч
ялгуусан Минтүгийн хөргийг бүтээвэл хилэнц арилан, их эрдэмтэй болно.
“Нас нөгчсөн мөн болбоос яс тэргүүтнийг нь хайлж, түүнийг шавар лугаа
хольж, Минтүгийн лагшны хэв мянга хэвлэвэл нас нөгчсөн тэр ямагт хойд
насандаа муу заяанд үл төрөн, Минтүгийн тариаланд төрнө” хэмээн
Ялгуусан Минтүг бээр гэгээнээрээ таалсан буй. Түүнчлэн амьд мөн ч шүд
хийгээд үс, хумс тэргүүтнээ хайлж, тэр мэт үгүй ч шавар тэргүүтнээр
бүтээсэн ч адил буй. Тэр ч босгосон төдийгөөр үл болон шаварт гэм буртаг
буй нугуудыг арилгаж, тэр ямагтыг сайтар цэвэрлэж, их эрдэнийн цогц
болгох хэрэгтэй. Түүний дараа нүхлэх, нүнжиг түрхэх, нүдэн нухах, цэцэг
өргөх тэргүүтэн тус тусын тарни хийгээд тэр мэт үл болбоос бүхнээ шүтэн
барилдлагын зүрхэн тарнийг хөтлөх хэрэгтэй. Эцэст нь гол шүнгээс гарсан
мэт дэлгэр, хураангуй амьлал алиныг нь болсон ч нэгнийг магадтай үйлдэх
хэрэгтэй. Жич бусдад урин залах цагт ч бишрэхүй бээр хур, салхи үл тусахуй
хадны агуй тэргүүтнээ хол, ойр алин боловч тахил ус хийгээд зүлэгт нуга,
цэцэг тэргүүтэн үзэгдэхүй газар амьтны тусад оршуулан залах болой. Тэр
мэт үйлдвээс дээр номлосон ач тус нугууд магадтай ирмүй. Эдүгээ сац399
үйлдсэн ч тэр мэт үйлдэх нь чухаг үзэгддэг. Босгосон ч хэмжээ төгс бус ба
амилах тэргүүтнийг үл үйлдвээс өөрийн орон тэргүүтнээ өлзий бус болох тул
шамдаж үйлд! Хилэнцэд дотор зуураа 3 хор их, багаар түүнийг арилган
үйлдэгч лагшин хөрөг бүтээхэд ч бурхан ч өөр, зуураа адил үгүй ялгамж маш
их ээ. Үлгэрлэвээс, тачаал маш их болбоос түүнчлэн ажирсан Одшибойнан
(’ос! гЫ зроз 5папд)-гийн лагшин, урин их болбоос Майдар, Махагалын
лагшин, мунхаг их болбоос Гүнсигжалбо (кип дг1д5 гдуа! ро) тэргүүтний
лагшин хөрөг бүтээвээс хүчин чадал их ээ.
Тавдугаарт, тахилд шүтэх нь бурхан хийгээд түүний шарилын шимт
суварга тэргүүтэнд алин баялаг элдэв тахилыг өргөх болой. Тэр ч бодитой
хийгээд сэтгэлээр хувилгасан хоёулыг өргөх болой. Тийм боловч өөрт
бодитой үгүй болбоос дияаныг бясалгахыг талбиж, зүг бүхнээ шамдлаар
олох хэрэгтэй бус, өөрөө идээ, ундаа юу үйлдсэн ч түүний дээжийг өргө! Бас
бус өөрөө хийгээд хамаг амьтны бүгд найрамдахуй үйлээс болсон сав,
шимийн хотол чуулган төгссөн зохионгуй бүхнийг өргөх хэрэгтэй. Тэр ч зарим
нэгнийг гэгээнд нь соёрхох ба заримыг чимгийн ёс тэргүүтнээ өргө! Тэр ч
биеийн хилэнцийг голлон судлаваас эм хийгээд идээ, ундаа, хувцас, чимэг
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тэргүүтэн хийгээд хэлэндээ дуу хөгжмийн элдэв хэрэгсэл, сэтгэлдээ эрдэнэ
тэргүүтэн их эрдэнийн зүйлийг өргөвөөс тэр хийгээд түүний ерөндөгт
одуулах их хүчтэйг мэдэх хэрэгтэй. Дээр номлосон тэдгээр тахилын орныг
голчлон таалж, бусад энэ огторгуйд түгээмэл бурхны орноор түгээ! Түүгээр
хаана түгэхүйд бурхнаар түгсэн бээр тахилын орны хэмжээг барин чадахгүй.
Түүнчлэн тахилд ч адаглахдаа усны дусал тэр хийгээд газрын нарийн тоосон
нэжгээдийг ч тахилд одуулсан бээр тахилын эд ч төрвөл үгүй мөний тул
сүсэглэхүй бээр бүхнийг өдүүлээд, цаг насад хэзээ ч тасралгүй өргөвөөс
өмнө буй хилэнц арилан, түүнд шүтэж, буяны чуулган хэмжээлшгүй төрөх
мөний тул бусад хилэнц ч шинээр хураагдан эс үйлдэх учир түүнээс өөр их
хэрэгтэй нь хаанаас байх билээ.
Зургадугаарт, алдарт шүтэх нь ялгуусан, агь сэлт нүгүүдийн алдрыг
сонсон, барихуй нугууд мөн буй. Тэр ч алдрыг нь нэжгээд нэжгээд өгүүлсэн
төдийгөөр олон живаа галавын хилэнц арилахуй хэмжээлшгүй мөний тул
тэднийг өгүүлэх хэрэгтэй. Үлгэрлэвээс, бурхан Ринчэнзүгдоржан (пп сИеп
д1зид 1ог сап)-гийн алдрыг өөр, бусад алин бээр сонссон ч хойд насандаа 33
тэнгэрийн тэнгэрт магадтай төрөх мөний тул амьтан үхэх дөхсөн хийгээд
адаглахдаа өөрөө бээр унасан морь ба илжиг хүртэлхийн чихэнд
дуурсгаваас ач тус нь их ба үйлийн ачийг хариулсан мөн буй. “Түүнчлэн
Хутагт их өршөөн нигүүлсэгчийн алдрыг ч хэдэн удаа өгүүлэх; бусад бурхан
бүхнийг бясалгал үйлдсэний буяны их, бага нь адил” хэмээн бурхан бээр
зарлигласан мөний тул тэднийг ч дахин дахин өгүүлэх хэрэгтэй. Бас бус
бодисадва Иш лам (уе вМез Ыа т а ) хийгээд Догий-Од (г1од д| ’ос1),
Моломлодой (зтоп 1ат Ыо дгоз), Жамъян П а т бЬуапдз) тэргүүтний алдрыг
өгүүлбээс өмнө нь тачаалаар бүхнийг өдүүлсэн хилэнц арилан, ирээдүй цагт
ч тачаал өчүүхэн болох мөн буй. Тэр бүхний дотроос өөрийн ламын алдар
тарнийг өгүүлсний адистид их мөн буй. Алдар тарнийг өнцөгдүүлсэн үгүй ч
алдар магтаал хийгээд өөрийн алдрыг нь өгүүлсэн ч адил болно.
Эдгээр
ч “Суртаалын
хураангуй
(Ьз1аЬ 1из)"-гаас
бодитой
зарлигласнаар жишсэн төдийд байгуулсан мөн, жич бас их олон түүгээр үл
барам бусад гурван хүч ч ерөндөг бүхнээ явахын хүч мөний тул буян нэгэн
мөн болбоос өөр өөрийн үл зохилдохуй зүгийн ерөндгийг үл үйлдэж болохгүй
ба тэр мэт ерөндөгт бид нугууд цаг бүхнээ явахын үүднээс өөр өөрийн үл
зохилдох зүгийг гишгэн дарах буюу даран үйлдсэн бээр болбоос тэр мэт
агуулахын тулд болой.
Тэдгээр ч нэжгээд нэжгээдчлэн үйлдэх хэргийн магадлал үгүй.
Бодисадва хоёр зүйл тэргүүтний үргэлжпэлд өөрөө алин бясалгахуй тэр
буяны барилдлагаар тэр бүхний үйлдэхүй үйлийг үйлдэн чадваас тэр
ямагтыг өөртөө төвлөрүүлэн үйлдвээс болно. Тийм боловч бид анхны үйл
үйлдээч нүгүүдэд тэдгээр бүгдийн үйлдэгч үйл сайтар бүрдсэн буяны
барилдлага их бэрх мөний тул үест буусан тэр бүгдийг магадтай дахин дахин
үйлдэх мөн буй. Өмнө нь зарлиг увдистны буяны багш садан бүгд ч үргэлж
өөр, бусдыг адилтган арилжихуй бодийн сэтгэл ямагтад дээд тааллыг
зохиосон ч мөчийн завсруудад сац тэргүүтэн лагшин дүрсийг олонтаа
ю 632 оз
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босгож, эдүгээ зарлиг увдистны хийд алин буй нугуудад сацын гэр уул мэт
хийгээд бусад бурхан, бодисадвагийн алт, зэсэн хөрөг дүр хийгээд гууль,
шавар хөрөг; их, бага цогцолсон элдэв хөрөг; зарлиг, шашдир тэргүүтэн боть
дэвтэр хэмжээлшгүй тоот олон буй ба түүнчлэн урин өгүүлэхэд ч зарлиг
увдистны дөрвөн бурхны зүрхэнг дүнчүүр эс одуулан, их үгүй унших нь
байтугай үл хөлбөрүүлэн өөрийн зүрхэн шимийг арван гурван дүнчүүр
тэргүүтэн одуулагч их олон мөний тул тэдгээр ч үүнээс номлосон бүхнээ
одуулах ерөндгийн хүч ямагт мөн буй. Зүрхнээсээ буяны барилдлага нэгнийг
үйлдвээс тэд нүгүүд лүгээ адил нэгэн хэрэгтэй.
Эдүгээ хоёр, гурван долоо хоног төдийд буман тарни хоёр удаа урихыг
бодитой бурхан болох мэтийн хэмжээ төдий нэгнийг үйлдэн, хөл хориог
тайлж ч “Эдүгээ энэ оронд надаас эрдэм их хийгээд онол өндөр нь үгүй”
хэмээн сэтгэхүйд бусдад омог, атаархал, дайсагнахуй сэтгэл, цөхөөхүй
тэргүүтний үүднээс өөрийн үндсийг номхотгохуйд эс одохын дээр эдүгээ
нисванисын ялдар хадахуйд одох мөний тул урьсан тоо ямар мэт одсон ч
түүнээ ерөндөг бүхнээ эдлэхийн нэр биш ээ. Зарлиг, увдисын тэдгээр буяны
багш саданд бага, сага буяны барилдлага зохиосон мэт үзэгдсэн ч нэг
мөргөхүй хийгээд нэг сац талбихуй ба нэг мандал өргөх ба тарнийг нэг
тоолсон төдийгөөр тааллын үндэс нь унгарилаас ч зөөлөн болон одохуй
болой. Нисванис нь өвлийн усан мэт хомсдон одмуй.
Тэвчил онолын эрдэм нь буяны зүрхэн модон мэт нэг агшинд ч улам
өндөр, өндөр болон одохын тул тэд нүгүүд бээр илтэд зохиох шалтгааны
бурхны хутаг тэр нь өнөө маргаашийн бурхан урлаач нэгэн бээр Ялгуусан
Шагъяагийн Чадагчийн өөрийн нь лагшны хэмжээт нэгэн хөргийг шавраар
бүтээсэн үйл амар хялбар ба түргэн мэт харагддаг болохоор бусдаар
харваас өнгө нь доорд мэт үзэгдэх ч өөрөө амталсан болохоор шим нь маш
их мэт буяны барилдлага сайн тэр мэт нэгнийг үйлдсэн мөн буй.
Гуравдугаарт, гэмээс жич буцаахын хүчин нь амь таслахуй тэргүүтэн
буян бус нугуудыг ч үнэхээр боох нэгнээ агуул! “Энэ нь гурван үүдний ямар
мэт үйл үйлдэхүй лүгээ тачаал, урин, мунхаг гурав тэргүүтэн нисванис нугууд
хийгээд номын түйтгэрийг өөрөө үйлдэх, бусдыг үйлдүүлэх, бусдаар
үйлдэхэд даган баясахуй бүхнийг арилга!" хэмээн “Нарны зүрхний судар”-аас
зарлигласан тул гэмт явдал алиныг ч үргэлж боохуй сэтгэлийг шүтэх
хэрэгтэй. Тэр үгүй болбоос наманчлалыг ямар мэт үйлдсэн ч үндэсний гэм,
уналын хирээр их халдварлахгүй нэн их бэрх ээ. Түүний утгыг таалж,
“Винай”-гаас “Гэмийг наманчлахын өмнө гэмийг гэмд болгоох болой”
хэмээсэн хийгээд “Сүүлд нь хойшид ч боомтлон зохиох болой” хэмээн
өгүүлснийг анхаарах хэрэгтэй буй. Тийм боловч хилэнцийн гэм эрүүг эс
харваас бэлгэ чанарт боохуй сэтгэл үл ирэх учир үүнийг сайтар ирүүлэхэд
анхны хүчин тийн цөхөөхийн хүчинд хамаарах мөний тул анх дээр номлосон
мэт хилэнц уналын өөрийн мөн чанар ба үйлдсэн үйлийн үр зовлон гарах ёс
тэргүүтнийг мухар угт нь хүртэл санах хэрэгтэй.
Тэр мэт болбоос гэмт явдал ямар мэт нэгэн гарсан ч тэр ямагтаас
гэтлэхүй амин судлыг таслах дайсны тунгалаг нэгэнд үзэж, цөхөөхийн хүч
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төдийнөөр үл барам буяны барилдлага юун үйлдсэн бүхнийг тэр ямагтыг
номхотгохуй арга ямагт нэгнээ одуулах мөний тул хилэнц унал хийгээд
ертөнцийн найман номын нисванисаар үл халдварлахуй өөрийн цэвэр ариун
үндэс нэгэн ирэх мөний тул олон үүднээс шамдах хэрэгтэй.
Дөрөвдүгээрт, шүтэхийн хүчин нь аврал олдуулахуй хийгээд бодийн
сэтгэлийг бясалгах ямагтыг үйлдэх мөн буй. Энэ мэт увдисыг авахын цагт
хилэнц алиныг наманчлахад ч хилэнц наманчлахын шүтээнд тэр хоёул
магад хэрэгтэй мөн буй. Ер хилэнц наманчлахын хэмжээ бүхнээ бодь
сэтгэлийн шүтээнд хэрэглэх магадлал үгүй. Тийм боловч аврал одуулах нь
шүтээнд хэрэгтэй буй. Энэ хоёр хилэнцийг наманчлахын шүтээнд буй
болбоос дөрвөн хүч бүрдсэн ариун наманчлал нэгэн ирвээс алин наманчлал
ч ариун бус болох нь үгүй. Учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс аврал
одуулах нь хилэнцийн үр зовлонгоор жийргэмшээд, зүрхнээсээ чухаг дээдийг
түүнээс аварч чадах буй хэмээн итгэмжлэхүй оюун нэгэн мөн. Үр зовлонгоос
сэтгэл буцааваас шалтгаан хилэнцэд сэтгэл буцах нэгэн ирэх мөний тул
цөхрөхүй хийгээд боомтлохуй сэтгэл хоёул ирэн, тэр хоёр байваас ерөндөг
бүхнээ эдлэхүйн хүч аандаа гармуй. Аврал одуулахуй өөрийн шүтээний
хүчин мөний тул тийн ариун дөрвөн хүчин сайтар бүрдэх мөний тул түүгээр
эс арилахуй хилэнц хаанаас байх буй. Түүнчлэн бодийн сэтгэл нь амьтан
бүхний хэрэгт бурхан болохыг хүссэн оюун нэгэн болмуй. Хилэнцээр бурхан
байтугай адаглахдаа сайн заяаны шүтээн төдийг олохуйд ч тотгорлон үйлдэх
мөний тул бодийн сэтгэл нь өөрийн ологдохуун бурхан болоход ч тотгорлон
үйлдэгч үл зохилдохын зүг бүхнийг тэвчихийг хүссэн оюун мөний тул цөхрөл
хийгээд боомтлох сэтгэл тэргүүтэн ирэх ёс өмнөх мэтийн тулд болой.
Тэр ч Ялгуусан бээр хилэнц арилгах аргын олон үүдийг зарлигласан ч
ерөндөг огоот төгсөх нь дөрвөн хүчин мөний тул үүнээ хичээн шамдах
хэрэгтэй. Дөрвөн хүчин эс бүрдвээс наманчлал ямар мэт нэгнийг үйлдсэн ч
тийн боловсрол гарах хүчин өчүүхэн төдий буурах болохоос бус үндэснээсээ
арилахуй үл ирэх мөний тул дөрвөн хүчийг гүйцээхийн үүднээс наманчлах
хэрэгтэй. Хилэнц арилгах ёс нь ч муу заяанд төрж, их зовлон амсах тэр
шалтгааныг өчүүхэн зовлон амсах шалтгаан болгох ба зарим нэгэн муу
заяанд төрөхүй төдийгөөс бус зовлон алин ч үл гарахуй ба зарим нь хойдын
их зовлонгийн цагт үүнээ толгой өвдөх төдийхнөөр арилах ба жич өнө удаан
амсах хэрэгтэй нүгүүд ахар богино хугацаанд амсах буюу нотоос үл амсах
хэрэггүй тэргүүтэн ерөндгийн хүчин бүрдсэн, эс бүрдсэн лүгээ тэр ч хатуу
хүчин сулрахуй ба үргэлжлэл нь урт, ахар тэргүүтэн хүчин их, бага элдвээр
эцэстээ эс магадлахуй олон гарах болно. Тиймийн тул
“Судар"-аас:
“Биетэн нарын үйл нүгүүд нь
Бүхэл зуун галавт ч үл бүрэльюү"
хэмээн зарлигласан мэт хэмээвээс “Тэр нь үйл хураасны эцэст түүнийг
арилгахуй арга ерөндгийн хүчийг бясалгаж, ёзоороос нь гаргахуй нэгэн үгүй
болбоос үйл хурж, 100 галав нөгчсөн ч алин хураасан үйлийн үр хэзээ ч үл
бүрлэн өөрөө амсах" хэмээсний утга болой. Тэр мэт наманчлал боомтолсон
ео
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төдийгөөр тийн боловсрол гарахын хүчин доройтон үйлдсэн нүгүүдээр бусад
шалтгаан лугаа учирсан ч боловсролын үр гарахуй эс болно. Түүнчлэн буяны
ёроолыг ч дотроо хилэгнэхүй хийгээд буруу үзэл тэргүүтнээр ялбаас, түүн
лүгээ адил мөний тул үргэлж буянд шамдах мэт үзэгдсэн ч дотроо их
хилэгнэхүйн зүйл нүгүүд буяны ганц үрийг ч үл амсах болохоор бусдыг
номхотгохын их хэрэг нэгэн байх бусдын дотроос дотроо хилэгнэх байтугай
хойдын нигуурт хунираас төдий ч үгүй сэтгэл амарлин, мүшилзэхүй хэл,
сэтгэл тайвшрахуй нэгэн болбоос буян өчүүхэн төдийгөөс бусыг эс үйлдсэн ч
үл бүрлэх төдий гарах мөний тул дотроо хилэгнэхийг сахихуйд ерөндөг алин
буйг шүтэж шамдах хэрэгтэй. “Тийм болбоос дөрвөн хүчний наманчлалд
ямар мэт шамдсан ч тийн боловсролыг нотоос үл амсах хэрэгтэй нэгэн
гарваас их зовлон бага болох ба их үргэлжпэхүй ахар болох ба заримдаа
толгой өвдөх төдийхнөөр арилна” хэмээн зарлигласан ч үнэн хэрэгтэй үр,
үрийг гаргах мөний тул ёзоороос нь сугалбал ямар мэт болох хэмээвээс, тэр
ч гэм үгүй бөгөөд хилэнцтэй үйлийн үрийг хоцроол үгүй огоот төгсгөхийг
анхааран амсах нь тамын зовлон ямагтыг үйлдэх байтал үүнд толгой өвдөх
төдийхөн тэргүүтэн өчүүхэн зовлон нэгнээр хилэнцэт үйл арилж, тамын
зовлон өчүүхнийг ч амсах хэрэггүй мөний тул тамын зовлонг ёзоороос нь
сугалахын тухайтайд тэр мэт өгүүлсэн мөн буй.
Алин мэт мөн ч дээр номлосон мэт энэ мэт увдисыг анхааран авах
тэргүүтэн буяны учралд сайтар шамдахын цагт өвчин тэргүүтэн муу нөхцөл
алин гарсан ч өчүүхэн буяны барилдлагын аньсанд одохуй сайн шинж мөний
тул тэднээ үл баясахуй үгүйн дээр эдүгээ аугаа их баяслыг бясалгаж, ер
үйлийн үр хуурмаггүйн ёс хийгээд нэн ялангуяа алин үйлдсэн буяны
барилдлага тэр ямагтад дээдээр сэтгэл итгэмжлэн үйлдэх хэрэгтэй. Тийм
боловч муу нөхцөл мөрд босох энэ анхны үйл үйлдээч нүгүүдэд маш баясан,
баясахуй эс төрсөн ч өөрөө бээр өмнийн зовлон энэ мэтийг амсах
шалтгааны муу үйлийг хурааснаар тэдний үрийг өөрөө эс амсахуй хэн амсах
билээ.
Тийм боловч үгүй болбоос үгүй хийгээд буяны барилдлага баясахуй,
буяны барилдлага арвидах буй ч үүнээ шүтэж, олон муу арилах мөний тул
гэмгүй хэмээн сэтгэх хэрэгтэй. Тэр ч “Найман мянгатын их тайлбар (Ьгдуас!
зк)пд ’дге1 сЬеп)”-аас: "Маш хүч лүгээ төгс үйл ч ноттой арилгаж чадах
болбоос урьдын үйлийн тийн боловсролоос бусад болой” хэмээсэн хийгээд
“Атгаг бадарсан (г1од де Ъаг Ьа)" -аас: “Хэрвээ хилэнц маш дууссан мөн
болбоос юуны тулд өмнийн үйлийн тийн боловсрол нь бусад болой” хэмээн
зарлигласан нугууд ямар мэт мөн хэмээвээс, "Маш хүч төгс хилэнц ноттой
арилж чадна” хэмээх ба “Хилэнц маш арилах болох мөн болбоос” хэмээсэн
хоёр нь анхнаасаа эхийн умайгаас нярайлахын цагт өрөөсөн нүдтэй
тэргүүтэн гишүүн илүү, дутуу; доголон ба дүлий тэргүүтэн төрөлхийн болбоос
дөрвөн хүчний наманчлал, боомтлол тэргүүтэнд ямар мэт шамдсан ч тийн
боловсролын мөн чанар болохуй үйлийн үр бүтэж эзэмдсэн тул “Засвар үгүй
ба засагдаж эс болох" хэмээхийн утга болой. Тийм болбоос тэдгээрийн тулд
дөрвөн хүчний наманчлал, боомтлол тэргүүтнийг үйлдэх үл зохистой буюу
хэрвээ зохистой ч тийн боловсрол бүтэж гүйцсэн мөний тул тэр мэт үйлдэх
ю 635 оз
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хэрэггүй хэмээн сэтгэвээс тэр ч гэм үгүй. Тэр мэт ерөндөгөөр бүтэж гүйцсэн
тийн боловсролын үрийг арилгахад бэрх ч тэр мэт ирээдүй цагт гарах
шалтгаант тийн боловсрол тэргүүтэн хилэнцийн олон үрийг арилган үйлдэх
мөний тул хийх хэрэгтэйгээр үл барам магадтай үйлдэх мөн буй.
Жич бас “Самдийн хаан бээр айлтгасан судар”-аас: “Тийм боловч эрт
хаан Бавуужин (бра’ ЬоЬ у т) бээр бодьсадва Мядагзий (т е 1од тб ге з)
нядлахуйд гэмшил төрж, тахилын суварга босгоод аугаа их тахил өргөж,
өдөр бүр гурван удаа наманчлал үйлдэж, 95000 живаа жилийн турш
шагшаабадыг ариун авсан ч насан егүүдэж, амал үгүй тамд төрж, тэндээсээ
ч 2000 , галавт цавчаа нүдэт тэргүүтэн олон зовлон амссан” хэмээн
зарлигласан мөний тул зарим их хатуу үйлд дөрвөн хүчний наманчлалд
шамдсан ч арилах нь маш бэрх ч буй. Тийм боловч наманчлал үйлдсэн ч
наманчлал үйлдвээс хэрэггүй мэт бус буй. Бавуужин тэр мэтээр наманчлал
эс үйлдсэн болбоос түүнээс ч өнө удаа хийгээд их зовлонг гарах шалтгаан
мөний тул тэдгээр ч өөр, зуураа харшлал үгүй хэмээн мэдэх хэрэгтэй. Тэр
мэт наманчлал үйлдсэнээр хилэнц арилж, үр зовлон эс гарсан ч анхнаасаа
гэмээр үл халдварлахуй нэгэн өөрөө их хэрэпгэй болой. Үлгэрлэвээс, эдүгээ
ертөнцөд төрөлхтөн өмнөөс хөл нь үл хугарсан нэгэн хийгээд өмнө хөл нь
хугарч жич сэлбэрч эдүгээ аль ч гэм үгүй эдүгээ хөл нь гэмгүй мэт ч тэр хоёр
гүйвээс ч түргэн, удаан нь маш их ялгаатай ба үүрэг үүрвээс хайвалзан
гуйвалзах нь их, багын зөрөө буй. Түүнчлэн өмнөөс гэм үл гарсан хийгээд
гарсан ч дөрвөн хүчний наманчлал үйлдсэн бээр арилаад, хоёул жич үр
зовлон амсах хэрэггүйгээр үл барам эдүгээ өөрийн үндэс хилэнцээр
аглагдсан мэт адил мөн ч үр газар мөрийг олохуйд ялгамж маш их буй.
Үлгэрлэвээс, Тогмэд бээр “Бодийн газар (Ьуапд за)”-т: “Бодь сэтгэлийн
үндсэн унал нэг гарч, жич сэлбэн засаад, бодийн сэтгэл авсан ч тэр мэт бодь
сэтгэлээр тэр насандаа ямар мэт шамдсан ч анхны газрыг олж үл болно"
хэмээн зарлигласан ба түүнчлэн “Тийн талхлагчийг хураасан судар (гпат раг
1Ьад ра Ьзёиз раЧ тс!о)"-аас ч: “Номыг тэвчихүй үйл гарч долоон жил хүртэл
өдөр бүрчлэн гурван цагт гэмийг гэмтэйд наманчилваас тэдгээр хилэнц ч
ямар мэт түргэн боловч тэсвэр олохуйд арван галав хэрэгтэй” хэмээн
зарлигласан бээр газар мөрд зорчихуйд тотгор маш их мөний тул номын
мэлмий төгс хутагт нугууд аминыхаа тухайд ч өчүүхэн хилэнц, уналаар үл
халдварлахуйд шамдан зохиох мөн амуй.
Түүн лүгээ таацуулан “Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Бас тэр мэт уналын хүчин лүгээ төгс
Бодийн сэтгэлийн хүчин төгс хийгээд
Булингарт орчлонгийн эгээрлээр холин үйлдвээс
Бодийн газрыг олохуйд өнөд удах амуй"
хэмээн зарлигласан
мэт хилэнц,
уналаар халдварлах,
халдварлахад ашиг, хор маш их мөний тул шамдлаар сахих хэрэгтэй.
Тэр ч Тогмэд бээр:
“Бурхны эрдмийг үзсэн ч сүсэг өчүүхэн ч үгүй
Булингарт орчлонгийн гэмийг үзсэн ч гэмшил үгүй
ю 636 ея

эс

Үлгэрийн бодь мөрийн зэрэг

Бурангуй ичгүүргүй, сонжуургүй энэрэн нигүүлсэхүй өчүүхэн ч үгүй
Үдгүй хилэнцийг үйлдэхэд гэмшил өчүүхэн ч үгүй
Үгүй зургаа тохиохдоо бурханы хувь үгүй”
хэмээн зарлигласан мэт би хийгээд миний мэтийн язгуурт нугууд бээр
өмнө ч бурхан болон гарсан нь үгүй. Эдүгээ ч энэ насандаа бурхан болох нь
байтугай анхдугаар газар маш баясахуйг ч олохын эгээрэл лүгээ хагацмуй.
Учир шалтгаан алины тулд хэмээвээс өдөр бүр ведийг барихуй хийгээд бодь
сэтгэлийн язгуурын унал ч дахин дахин гарахын тулд болой. Жич
үлгэрлэвээс, төрөлхтний нигууранд их шарх гарч, эм тэргүүтнээр сайтар
сэлбэрүүлсэн ч шархны ормоор нигуурын үзэсгэлэнг ямар мэт хорлохчлон
хилэнцийн уналаар ч өөрийн үндсийг тэр мэт үйлдэх мөний тул
“Бодичаръяа-Авадара”-гаас:
"Судрын аймгаас суртаалыг үзьюү!
Шалтгаан тиймээс судрын аймгийг унштугай!
“Огторгуйн зүрхний судрын аймаг (пат ткН а’ зпутд ро тб о збе)”
ямагтыг
Огт төрвөл үгүй харан үйлдтүгэй!
хэмээн зарлигласан мэт Ялгуусаны зарлигласан судрын аймгуудыг
өөрийн анхааран авагдахуун суртаалын орнуудыг дэлгэр зарлигласан мөний
тул тэдгээрийг сайтар харж, хилэнц уналыг сахихуй ялгамжтай завсарт
“Огторгуйн зүрхний судар”-д хаан, түшмэл мэтийн бодь сэтгэлийн үндсэн
унал нугууд хийгээд тэдгээрийн наманчлахуй ёсыг дэлгэр зарлигласан бээр
тэднийг дээдийн увдис лугаа найруулж, үргэлж анхааран авах хэрэгтэй.
Тэр ч “Цоморлог” -оос:
"Хилэнцийг ихээр хураан үйлдэж, буяныг эс хураасан
Хэрэгтэй номтой харшилсан ном бусыг сонсогч хүмүүн
Хилэнцэт тэр үйлтэн үхлээс тун жийргэмшиг болоод
Хязгуур үгүй усан дотор онгоц нь эвдрэх мэт
Ариун буяныг үйлдэж, аюулт хилэнцийг эс үйлдэн
Аврагч дээдсийн ахуй байдлаар номыг эдэдсэн бээр
Аливаа эдгээр хэзээ ч үхлээс эс жийргэмшээд
Асар бат онгоцоор далайн чанадад одохуй мэт”
хэмээн зарлигласан мэт буян, хилэнцийн авч, огоорохуйд орогнон, эс
орогнохуйд энэ нас хийгээд хойд насан хоёуланд сайн, муугийн ялгамж маш
их мөний тул өдөр бүр өөрийн сэтгэлд харуул үйлдэж, хилэнцтэй үйл их бага
нэгэн мөн ч түүнийг төрөхөд илтэд зүглэх болбоос тэдгээр алинаа шүтэн
төрөхүй орон лугаа чагтагыг уртасгаад бүхнийг өдүүлэхүй шалтгаан
төдийхнөөс хаах хэрэгтэй. Үүнд анхнаасаа шамдлаар ухаан хэрсүүжвээс
төвшин сувгаар ус татах мэт оюуныг бясалгасны эрхээр хойно нь тусгайлан
санах хэрэггүй өөрөө тасралтгүй ирэх мөний тул бүдүүн, нарийн гэм ямар
мэт нэгэн мөн ч тэвчихэд бэрх төвөг алин ч үл ирмүй. Гүнзгий хийгээд аугаа
их ном олныг мэдсэн ч буян, хилэнцийн авч, огоорохуй гарын авц лугаа
хагацваас өөрийн үндсэнд ч юу ч үл туслах мөний тул номын зүйл тоо олныг
ю 637 оз
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эс мэдсэн ч алин мэдсэнийг өөрийн үндсээ номхотгохуй арга ямагтад ухаж,
өдөр бүр анхааран авцад төвлөрүүлэн шамдах хэрэгтэй. Тэр мэт үйлдвээс
өнө удал үгүй өөрийн гурван үүдний явдалд өөрийн зүрхнээс бишрэхүй нэгэн
ирэн, ямар мэт цаг нэгнээ үхсэн ч гэмшил өчүүхэн төдийгөөр ч үл барам
эдүгээ түргэн үхэхүйд нот төгс баясал дуршил нэгэн ирэх мөний тул шамдах
хэрэгтэй. Хэрвээ гурван үүд сэрэмжгүй болбоос гэмт явдлаас өөрийн эрхгүй
мэт нөгчих мэт болсон ч
иБодичаръяа-Авадара”-гаас:
“Өдөр, шөнө гурван удаа
Үргэлж “Гурван цогцос (р1зипд ро дзит)"-ыг уншин
Өнөд Ялгуусан, бодисадваг шүтсэнээр
Үлэмж уналын үлдэгдэл амарлиюу”
хэмээн зарлигласан мэт “Гурван цогцын судар”-т дөрвөн хүчин бүрдсэн
бээр үүнийг уншиж, ерөндөг дөрвөн хүчний наманчлал, боомтлолд өдөр,
шөнө зургаан цагт шамдаж, хилэнцийн унал лугаа орхихуйд үл нөхөрлөх
нэгэн хэрэгтэй.
Тэр ч ловон Лүдүв бээр:
“Алимад нэгэн өмнө нь сэрэмжгүйгээс
Ар хойдод сэрэмж төгс болсон тэр
Гайхамшигт саран үүлнээс хагацсан мэт үзэсгэлэнтэй
Гаваа, Сорпрэн (зоГрНгепд), Тондон (ЧГюпд Иап),
Дэжид нар мэт ээ"
хэмээн зарлигласан мэт дүү Гаваа, Сорпрэн, Тондон, гэлэн Дэжид нар
бээр анх хилэнцэт хатуу бэрх үйл хураасан ч насны сүүлд наманчлал,
боомтлол тэргүүтэн ерөндгийн хүчээр хилэнцийг ялж, бүгдээр ялгамжтай үр
олсон мөний тул тэр мэтийн наманчлалыг үйлдэх хэрэгтэй. Бас бус
“Цоморлог"-оос:
“Хэрвээ язгуур сэлт олныг өгүүлсэн ч
Хичээл сэргэмжгүй тэр мэт үйлдэж үл болно.
Хирлэн үлгэрлэвээс, малчин бусдын мал тоолох мэт
Хэзээ ч тэд буяны барилдлагын хувийг үл ольюу.
Хэрвээ язгуур сэлтийг өчүүхэн өгүүлсэн ч
Хэрэгтэй номыг даган номын явдал яваад
Хэрэггүй тачаал, урин, мунхагийг тэвчин үйлдэгч
Хэв ёст тэд буяны барилдлагын хувийг ольюу.
Аяга тахимлаг сэрэмжид баясахуй хийгээд
Апин сэрэмжгүйгээс жийргэмшин харахуй бээр
Би чанартан ямагт муу заяаны үйлд татагдаад
Балчиг намагт живсэн их заан мэт ээ.
Хир үгүй гэлэн сэрэмжид өнөд баясан
Хэрэггүй сэрэмжгүйг жийргэмшин харваас
Хилэнц бүгдийг сэрсрэн үйлдэхүй нь
ео 638 св
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Хий салхи галбарваасны навч мэт"
хэмээн зарлигласан мэтийг сайтар санаж, гурван үүдийг сэрэмжлэл
нэгнээ орогнох хэрэгтэй.
Товчилбоос, “Садны захидал” -аас:
“Хэрвээ өндөр язгуураас илт гэтлэхийг таалбаас
Хиргүй ариун үзлийг бясалгахуй ямагтыг зохио!
Хазгай буруу үзлийг бодгаль сайтар эдлэсэн ч
Хамаг бүгдийн тийн боловсрол эс тэсвэрлэхүй төгс”
хэмээн зарлигласан мэт бид нар зүрхнээсээ тийн боловсрохыг тусад
эгээрвээс дээр номлосон буян, нүглийн үйлийн үр сэлтийг сайтар санаж,
түүн лүгээ даган зохилдсон буян, нүглийн үйлийг авч, огоорон үйлдэж,
бясалгаснаар үндсээ гэтэлгэх нэгэн хэрэгтэй.
Үйлийн үрд сэтгэл итгэмжилсэн сүсэг буюу ертөнцийн энэ ариун үзэл
нь гурван хөлгөний төрөлхтөн бүхний тусыг бүтээх шалтгааны эрхэм мөний
тул дээр номлосон судар, дандрын эрхэм зарлигуудыг сайтар харж, үгийн
төдийхөнд хоцрол үгүй ялгамжтай магад мэдэл төрж; авч, огоорохын
анхааран авлагад бүхнээс шамдан үйлдтүгэй!
Тэр мэт дээр номлосон мэт үлгэр хийгээд олон эш, ухаанаар дахин
дахин сайтар санахад шүтэж, зун халуунаар энэлэхүй цагт сэрүүн салхи гүйн
үлээх төдийхөн амгалан хийгээд хөлд өргөс хатгасан төдийхний зовлонгоор
жишсэн амгалан, зовлон; сайн, муу ямар мэт нэгэн гарсан ч тэр бүхнийг
өмнө өөрийн үйлдсэн буян, нүглийн үйлийн үр ямагтад мэдэж, бусад нэгнээр
амьтан нэгэн шоргоолжноо тушаагаад, “Чи бээр энэ амьтныг эс албаас,
чиний биеийг мянгантаа хэрчиж, аминаас чинь хагацуулан үйлдэнэ!”
хэмээхүй ба эс бөгөөс “Чи бээр энэ амьтныг эс албаас энэ гурван мянган их
мянган ертөнц400-ийг зэндмэнэ эрдэнээр бялхтал дүүргэж өргөе!” хэмээхэд
“Надад эрдэнэ тэр мэт өргөсөн ч болно, амь лугаа хагацсан ч болно. Цаг
үргэлжид тэр мэтийн хилэнцийг үл үйлдье!” хэмээхүй ба буяны үйлд ч тэр
мэт үйлдэн, товчилбоос, аминд буусан ч жижигхэн төдийхөн хилэнцийг ч үл
үйлдэн, жижигхэн буяны үйлийг ч болилон мэдэхүйг ханал үгүй хэзээ
гаргахад сайн буян бүхний үндэс ёзоор үйлийн үрийг сэтгэл итгэмжпэхийн
тухайтайд агуулах мөний тул үүнийг үндсэнд засвар үгүй үл төрөхийг хүртэл
тусгалыг юүлэн авал үгүй өөрийн тусгалыг тэтгэхүй шамдан үйлдтүгэй! Тэр
нь өмнө номлосон тэднийг нааш нь бүхлээр нь хуйлруулж, анхааран авлагын
үүргийг хялбар болгон үйлдвээс “Барилдлагын зургаан ном нийт хийгээд нэн
ялангуяа орой лам Чадагчийн эрхтэд зориод, би хийгээд хамаг амьтан
орчлонд төрж, өнө удаан хатуу хүчтэй элдэв зовлон нэгнийг амссан энэ
400 Тө: з1опд д зи т з1опд сНеп ро’| Тд г1еп. Гурван мянган их мянган ертөнц.
“Абвидарма”-аас дөрвөн тив, өчүүхэн тив, наран саран, нагчадар сэлт огоот гүйцсэн
ертөнцийн нэгэн мянган орныг ертөнц хэмээдэг бөгөөд тэр анхдугаар мянган мэт
мянган ертөнцийг хоёрдугаар завсрын ертөнцийн орон гэдэг. Тэр мэт нэгэн мянган
хоёрдугаар завсрын ертөнцийн орныг гурван мянган их мянган ертөнцийн орон
хэмээн номлосон буй.
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үйлийн үрд сэтгэл итгэмжилсэн сүсэг эс төрөн, буян, нүглийн үйл нүгүүдэд
авч, огоорохыг ёсчлон үл үйлдсэн бээр уршиглах мөний тул өөрөө хийгээд
хамаг амьтны үндсэнд үйлийн үрд сэтгэл итгэмжлэхүй сүсэг ялгамжтан
төрөн; буян, нүглүүдэд авч, огоорохыг ёсчлон үйлдэн чадахыг адистидлан
хайрла!” хэмээн хатуу хүчтэй залбирал талбисан бээр оройн лам үлэмжийн
бурхны лагшны хувиас 5 өнгийн гэрэл лүгээ сэлт рашааны урсгал бууж, өөр
бусад амьтан бүхний тэргүүнээс оршихуй биеийн дотор бүхнийг дүүргэн;
өвчин, ад, хилэнц, түйтгэр нийт хийгээд нэн ялангуяа үйлийн үрд сэтгэл
итгэмжлэхүй сүсэг төрөхүй хийгээд буян, нүглийн үйлд авч, огоорохыг ёсчлон
үйлдэхэд тотгорлогч хилэнц, түйтгэр бүхнийг арилган, ариусган, насан буян
тэргүүтэн эш, онолын эрдэм нийт хийгээд нэн ялангуяа үйлийн үрд сэтгэл
итгэмжлэхүй сүсэг төрж; цагаан, хар үйл нүгүүдэд авч, огоорохыг ёсчлон
үйлдэж чадахуй ялгамжтай онол өөр, бусдын сэтгэл бүхний үндсэнд ганцхан
агшнаар төрж буй хэмээн санах тэргүүтнийг барилдлага нугуудын өмнө нь
илгээж, бодит гол суурь нь оройн лам Чадагчийн эрхтийг бясалгасны
агаараас энэ мэт санах бөгөөд, “Би бээр эдүгээ олохуйяа бэрх ба олохуйд
хэрэг нь маш их чөлөө учрал бүрдсэн шүтээн нэгнийг сайтар олсон ч ганцхан
удаа олсон энэ ч өнөд үл оршин, түргэнээ эвдрэхүй нэгний доор ч үгүй болон
үл одон, магадтай төрөл нэгнийг авах хэрэгтэй. Тэр ч буян, нүглийн үйлээр
ямар мэт хаягдсанчлан авахаас бус өөрт ямар мэт хүссэнчлэн сонголт үгүй
болой. Тэр ч учир шалтгаан буяныг үйлдэхэд үр амгалан ямагт гарахаас бус
зовлон үл гармуй.
Түүнчлэн нүгэл үйлдэхэд үр зовлон ямагт гарах, амгалан үл гарах
мөний тул буян, нүглийн үйл алин мөн ч тотгорлогч нөхцөл лүгээ үл учирваас
өөр өөрийн үр сайн, муу алин мөн ч үл самууран гарах нь магадтай.
Тэр ч учир шалтгаан буян, хилэнц өчүүхэн үйлийг эс хаасан ч үр нь
тасралтгүй гарах мөний тул үйлийн арвидал маш их буй. Өөрөө бээр учир
шалтгаан буян, нүглийг эс хурааваас үр амгалан, зовлонг үл амсах мөний
тул эс үйлдсэн үйлтэй үл учирмуй. Буян, нүглийн үйл нэгнийг хураан хойшид
тотгорлохуй нөхцөл лүгээ эс учирваас үр сайн, муу ямар мэт нэгэн болсон ч
магадтайяа амсах хэрэгтэй мөний тул үйлдсэн үйл эс бүрэлмүй. Тэр ч
тариалан, шүтээн, санаа хийгээд бодийн үүднээс хүчин маш их учраас арван
хар нүгэл тэргүүтэн хилэнцэт үйл өчүүхнийг үл үйлдэх ба арван буян
тэргүүтэн буяны үйлүүдийг ёсчлон суралцан үйлдтүгэй! Тэр ч өөрийн
үндсэнд хилэнц унал гарахуй 4 үүд буй. Хэрвээ сэрэмжгүй хийгээд ерөндөг
10 хүчин өчүүхэн мөний тул хааяа гэмт явдлаас нөгчихүй болсон ч тэр
даруйд өмнө үйлдсэн гэмд гэмшихүй сэтгэл ба “Хойшид аминд буусан ч үл
үйлдмүү” хэмээн боохуй сэтгэл лүгээ төгсөхийн үүднээс хилэнцийг
наманчлахын шүтээнд авралын орон хийгээд сэтгэл үүсгэхийг тод талбиад,
ерөндөг хотлоо эдлэхийн 6 хүчин тэргүүтэнд ёсчлон шамдахын үүднээс
хилэнц уналыг сэлбэн засах тэргүүтэнд ёсчлон суралцаж үйлд! “Тэр мэт
үйлдэн чадахуйд лам бурхан бээр эдүгээ ямагтад адистидлан хайрла !"
хэмээн залбирлыг хатуу хүчтэй талбиж, рашаан буулган ариусгах
тэргүүтнийг өмнөх мэт үйлдэж, тэр хийгээд түүний тотгорлогчийн хирийг
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арилгах ба тэр хийгээд түүний ялгамжтай онол төрөхийн зоригдохууныг
өмнөх мэт үйлдэх мөн буй.
Үйлийн үрийн зоригдохууны эдгээр аймгийг шинжлэн, агуулахуй
хоёрын дотроос шинжлэн бясалгах нь их эрхэм мөний тул ялгамжтай магад
мэдлийг эс олох хүртэл дээр номлосон мэт олон үлгэр хийгээд эш, ухааны
үүднээс сайтар санаад, шинжлэхүй ямагтыг үйлд! Хэзээ магад мэдэл
төрөхөд алин магадтай тэр утгын агаараас нэгэн үзүүрт сэтгэлд агуулах ба
ээлжээр магад мэдэл түүнээ нэгэн үзүүрт сэтгэлээр оршсоны агаараас тус
тус онохуй бээр билгээр шинжлэхүй ба бясалгахуйг арвижуулан үйлдэхэд
буяны барилдлага алинаа ч анхааран авлагын олз маш их мөний тул тэр мэт
зоригдохуунуудыг тэтгэх хэрэгтэй. Тийм боловч үйлийн үрийн ахуй ёсыг бид
мэтийн ухаанаар ямар мэт нэгнийг шинжлэн үйлдсэн ч туйлд нь хүртэл
оёоорыг нь үлин үл чадах мөний тул үүнээ Ялгуусаны зарлигласан хиргүй
судрын аймгийн тодорхой үгийг маш хурц өгүүлсэн төдийхнөөр хилэнцэт
мунхагийн нигуур нь харлан, зүрх нь чичирч, нүднээс нь нулимс гарах ба
эрдэмт мэргэд бээр царай нь мүшилзэн, дотроо сүсэглэхүйн шар үсэн
хөдлөхүй товчилбоос цэцэн, тэнэг алин сонссон ч сэтгэлийн гэгээн болгон
чадахуй гүнзгий утгат шүлгүүдийг амаараа уншаад, тэдний утгыг санан
сайтар бясалгаваас адистид их мөний тул сэтгэл итгэмжлэхүй эшийг
түшихүй шүтээн болгон үйлдэж, ухаанаар шинжлэх үйлдэх мөн болой.
Тэр мэт дээр номлосон буяны багш садныг шүтэхүй ёс, чөлөө учрал;
үхэл, мөнх бус; муу заяаны гэм эрүү, авралыг одуулах, үйлийн үр хүртэлх
нүгүүдийг шинжлэл, агуулал хоёроор сайтар бясалгахуйд шүтэж, өмнө алин
үйлдсэн бүхнийг энэ нас ямагтын хэрэгт эгээрэхүй тэр нь могой хальсаа
солих мэт хойд ертөнцийн тус хэргийн оюунд өнцөглөн одвоос энэ хүртэлх
увдис нугуудад буяны учралыг сайтар үйлдсэн хэмжээнд агуулагдах буй.
Тийм боловч ганц удаа тэр мэт үл болно. Тэр мэт үйлдсэнийг бат болгон
үйлдэхийн тухайтайд эдүгээ дахин дахин бясалгаж, дадгахыг өнөд уртатгах
хэрэгтэй. Тэр мэт дээр номлосон тэдгээрт бусдын сэжгийг арилгах нь зарим
нэгэн тэр хүртэлхээр зоригдохууны аймгийг ямар нэгэн анхааран авсан ч
өндөр язгуурт тэнгэр хийгээд хүмүүний шүтээн тэргүүтэн илт өндөр хотол
чуулган нугуудыг бүтээн үйлдэх, илт өндөр хотол чуулган нь орчлон бээр
хураасан ном мөн буй.
Зүрхнээсээ тийн гэтлэхүйг тусад эгээрсэн нэгэн мөн болбоос магад
гарсны санаагаар барих нэгэн хэрэгтэй. Магад гарсны санаа нь орчлонгийн
хотол чуулган даяарт шунахыг ёзоороос нь буцаах оюун нэгэн мөний тул
номлосон даруйгийн зоригдохууны аймаг нугуудыг сайтар бясалгахуй
алжаалыг олонтаа шүтсэн ч хэрэг их үгүй ээ. ‘Тиймийн тулд дороос гарсан
орчлон даяараас сэтгэл буцаахын мөр магад гарсанаас эхийг нь туурвиад,
анхааран авснаар болох” болой хэмээн сэтгэвээс тэр нь бус бөгөөд ер бие,
эдэлбэр тэргүүтэн илт өндөр хотол чуулган бүгдэд орчихуй бээр хураасны
магадлал үгүй ээ. Бие хотол чуулган хийгээд эдэлбэр хотол чуулган ба
орчлон хотол чуулганы эцэс мухрын бэлгийн шүтээнд эдлэлийн лагшнаар
голлосон бурхны хөрөг лагшин нугуудад агуулагддаг.
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Бодисадва нарын тухайтайд үйл нь бодитой хийгээд дамжлагын
үүднээс амьтны тусаас бусад өөр алин ч үгүй ээ. Амьтны тус ч голлон
номхотгогдохуун өөр өөрийн махбод хийгээд санаа, эрхтний зэргэмж лүгээ
таацсан ном номлож, тэдний тус анхааран авахад оруулах тэргүүтний
үүднээс үйлдэх хэрэгтэй. Тэр ч номын лагшнаар алины сайн нөхцлийг
үйлдэх төдийгөөс бус номыг бодитой дүрс лагшнаар үзүүлэх хэрэгтэй мөний
тул бодисадва нугууд бээр ном, дүрсийн хоёр лагшны дотроос голлон дүрс
лагшныг тусад эгээрдэг мөний тул бие хотол чуулганыг тусад эгээрэхүйг
ухаанаар бүтээсэн ч тэрээр орчлонгийн тусад эгээрэх хаанаас болох билээ?!
Шарвааг, брадигбудагийн үндэсний магад гарсанаас бодисадва нарын
тааллын үндэсний магад гарсан тэр оюуныг урвуулахуй хатуу хүчтэй нэгэн
хэрэгтэй. Бодисадва нугууд орчлонд үйл, нисванисын эрхээр өөрийн эрхгүй
төрөл авахуйд эдүгээ бид хорт могойн үүрэнд орохуй хийгээд гал бадарсаны
төв дунд орох мэт маш жийргэмшин, чочин зохиох буй. Тийм боловч энэрэн
нигүүлсэхүй хийгээд ерөөлийн эрхээр орчлонд төрөл таалахад нараар
энэлсэн заан лянхуан цэцэрлэгт орох мэт баясал дуршлыг зохиох буй. Тэр
нь тэр бодь сэтгэлийн аргас мөн буй.
Тэр ч Шивалха бээр:
“Эрхлэн бусдын хэрэгт орчлонд оршсон ч
Энэрэн нигүүлсэгч тэдгээр юунд гэмших!”
хэмээн зарлигласан мэт бодисадва зарим нэгнээ орчлонгийн зовлон
гарах болсон ч амьтны тусыг үйлдэхийг хүссэн хатуу хүчтэй тэр бодийн
сэтгэлээр зовлонг сүрээр дарж, илт бус мөний тул амьтны тусад орчлонд
ямар мэт өнөд оршсон ч цаг хэзээ ч гэмшил өчүүхэн төдий ч үл ирмүй. Тэр
мэт дээр номлосон мэт бодисадва нугууд бээр ном, дүрсийн хоёр лагшны
дотроос голлон дүрс лагшинг тусад эгээрсэнчлэн тэр хоёрыг олохуй арга
буян хийгээд бэлгэ билгийн чуулган хоёрын дотроос буяны чуулганыг голлон
хураан үйлдэх буй.
Бодисадва нугууд бээр хоёр чуулганыг хураахын үүд нь өглөг
тэргүүтэн зургаан барамид мөн буй. Тэдний дотроос анхны дөрөв бээр
буяны чуулганыг голчлон хураамуй. Сүүлийн хоёр бээр бэлгэ билгийн
чуулганыг голлон хураан үйлдэх буй.
Бодисадва нугууд нь амьтны тусад бурхан болоход цагийн нэжгээд
агшин ч маш их урт мэт буйн тул түүнийг олон үйлдэгч дээр үгүй арга
ялгуусны агийн явдал зургаан барамидад суралцах нь ч их олон.
Тэр ч өнө удаан хатуу хүчтэй тэргүүтэн хэтэрхий гайхамшигтай болсон
нэгэн гарах мөний тул тэдгээрийн өөр өөрийн үр ч хэтэрхий гайхамшигтай
болсон нэгэн ирэх нь шалтгаан, үр хуурмаггүй шүтэн барилдлагын жам ёстон
мөн болой. Зургаан барамидын анхны дөрвийн дотроос шагшаабад хийгээд
тэсвэрээр бие хотол чуулган хийгээд өглөгөөр эд эдэлбэр хотол чуулган ба
хичээнгүйгээр орчлон хотол чуулган бөгөөд илт өндөр хотол чуулганыг
бүтээн үйлдэх шалтгаан өглөг, шагшаабад тэргүүтэнд хэдий чинээ тусыг
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эгээрэх ихчлэн тэдгээрийн үр бие, эд эдэлбэр хотол чуулганд ч тус эгээрэх
их нь ариун язгуураар бүтээх мөний тулд болой.
Жич бас бодисадва нар нь эцэс хязгаарт магад сайн байдал хамгийг
айлдагчийн хутаг түүнийг амьтан бүхний тусад зүрхнээсээ олохыг хүссэн тус
хэрэг ямар мэт ихчлэн ахуй үес илт өндөр хотол чуулган түүнийг ч амар,
хялбар бүтээх арганд тус хэрэг их буй. Учир шалтгаан юуны тулд хэмээвээс,
хамаг байдлыг айлдагч бэлгэ билиг нь гэмийн зүг нэжгээдийг барсан хийгээд
эрдмийн зүг нэжгээдийг төгссөн бус гэмийн хувь бүхнийг баран, эрдмийн
хувь бүхнийг төгссөн мөний тул номын нэрийн тоо нэжгээд нэжгээд хоёр
төдий мэдэхүй ба мөрийн байдал нэжгээд нэжгээд хоёр төдий тусгалыг
тэтгэсэн бээр үл болно. Ном бүхний байдлыг ямар мэтчилэн мэдэх хэрэгтэй.
Мөрийн байдлыг огоот төгсгөн үндсэндээ төрүүлэх хэрэгтэй.
Дөт мөр очир хөлгөнөөс номхотгогдохуун их эрдэнэ мэтийн төгс
хувьтан бээр ер нэг насан, нэг бие хийгээд түүний дотроос цөвүүн цагийн
насан ахар нэгэн хийгээд нэн ялангуяа нэг суудлын дээр ангид төрөлхтний
газраас бурхны газар хүртэл судар, дандар хоёулын мөрийг огоот төгсгөн
илтэд үйлдэхүй үйлтэн зарим нэгэнд зарлигласан ч билиг барамидын хөлгөн
өөрийн мөрд бурхан болоход тоолшгүй гурван их галавт чуулган хураах
хэрэгтэй хэмээн зарлигласан буй.
Эдүгээ бурхан болж дээд хувилгаан лагшны зохиолыг үзүүлэхийн цагт
номын цогц хэдий чинээ нэгнийг зарлигласан ч тэр бүгд зарлигийн хүрдэн
гурван зэргэмжид магадлах мөн буй. Тэр ч өмнө суралцах мөрийн ахуй үест
тоолшгүй гурвын чуулганы хэргийн тоо адил үгүй гуравтхурааснаар тэр
гурвын журам болно.
Тэр ч Хамгийг айлдагч богд бээр:
“Таван цөвүүн дэвэлсэн цагаар маш их буртаглагдсан
Тариалан үүнийг бусдаар тэвчих цагт итгэл чи
Чанадыг огоот бариад Ялгуусан, агь сэлт бээр
Цагаан лянхуа401 мэт сайшаагдсаны хэрэг юун буй”
хэмээн зарлигласан мэт тийн удирдагч Чадагчийн эрхт тэр ямагт таван
цөвүүн дэвэлсэн амьтан бид нарт бусад удирдагч нараас ч өршөөн
нигүүлсэхүй нь онц гайхамшигтай мөний тул өмнө ялгуусан, агийн явдалд
суралцахын үест бусад бурхнаас ч зүрхний хүч хийгээд хичээнгүй хатуу
хүчтэй мөний тул энэ Бурхан багш бодид сэтгэл үл үүсгэхийн урьд гэтэлгэгч
Майдар таалал үүсгэж, дөчин галав болсон ч эдүгээ бурхан болохын цагт
Итгэл Майдараас ч Шагъяагийн чадагч өмнө нь мөн буй. Өмнө өөд болон
морилсон бурхны дотроос Чадагчийн эрхт энэ нь түргэн бурхан болсон мөн ч
түүгээр ч тоолшгүй гурван их галавт чуулган хурааснаар үл барам явдал
зургаан барамидад суралцахын үест бусад нугууд байтугай өглөгийг өөрийн
үест ч замбагын гол модны доор ч хүрдэн эргүүлэгч хаан ямагтаар тэргүүнээ

401 Тө: рас! ёкаг. Цагаан лянхуа нь Цагаан лянхуа баригчийн товчлол бөгөөд
Жанрайсиг бурхны алдрыг товчилсон хэмээн бодмуй.
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есөн зуун ерэн ес өгч, түүний дараа хаан Даваа-Од (г1а Ьа ’ос1)-ын тэргүүнийг
өгч, тэргүүнээ мянга болгон өглөг барамидын анхааран авлагыг төгсгөн
зохиосноор нэг замбага модны доор ч тэргүүнээ мянгантаа өгсөн мөн
болбоос түүнээс ч бусад галбарваасан модон хийгээд бусдын дэргэд
толгойгоо түүнээс олон өгсөн байх хэрэгтэй.
Өглөгийн анхааран авлагад тэр төдийхөн таалбаас түүнээс ч
шагшаабад хийгээд тэсвэр тэргүүтэн зургаан барамидын хойд, хойд
нугуудын тоо олон ба хатуу хүчтэй нэгэн магад хэрэгтэй мөний тул тэдгээр
төрөл нэг хийгээд хоёроор хаанаас төгсгөж чадах буй. Олон нас үест дамжих
хэрэгтэй. Тэр ч бусад шүтээнээр их үл ирмүй. Үр байдал бүхнийг айлдагч
хутгийг амар хялбар бүтээхүйд бусад шүтээнээс газрын хороолго их нэгэн
магад хэрэгтэй мөний тул тэгээд илт өндөр хотол чуулганы дөрөв төгс буюу
өндөр язгуурын долоон эрдэм төгс энэ шүтээнээс бусад үгүй мөний тул
бодисадва нугууд бээр эцэс хязгаарт магад сайн тус эгээрэх хэрэгтэйгээр үл
барам ахуй үес илт өндөр тус эгээрэх хэрэгтэй ёс ч товчлон хурааваас тэр
мэт болой. Учир шалтгаан түүний тухайтайд дээр номлосон багш садныг
шүтэх ёсноос үйлийн үр хүртэлх зоригдохууны аймаг эдгээр нүгүүд илт
өндрийн хутаг тэргүүтэн тусад эгээрч бясалгах бус буй.
Эдгээр увдисыг бясалгасан ч бид анхны үйлчин нүгүүд ерөндгийн
хүчин маш өчүүхэн мөний тул энэ насанд бурхан болох нэгэн эс гарваас ахуй
үес илт өндөр шүтээнийг зэргэмжээр залгамжилж, эцэс хязгаарт магад сайн
байдал хамгийг айлдагчийн хутгийг олж үйлдэхийн тухайд бясалгах ямагт
мөний тул зоригдохууны аймаг нэжгээд нэжгээдээс өөрийн үндсэнд
ялгамжтай амтшил эс төрөх хүртэл сайтар шамдаж бясалгах хэрэгтэй.
Оюун доод бид нүгүүдэд доороос гарсан зоригдохууны аймгаас ч дээр
номлосон зоригдохууны аймаг нугуудад шамдал үйлдэх маш их хэрэгтэй мөн
буй. Энэ хүртэлх анхааран авлагын бэлгэ чанар төгс онол нэгэн үндсэнд
төрснөөс хойш доороос гарсан онол төрөхөд бэрх, төвөг алин ч үгүй мөний
тул тэднийг сайтар мэдэх хэрэгтэй. Товчилбоос, бодисадвагийн тааллын
үндсэнд илт өндөр хотол чуулган тус эгээрэхүй оюун ба магад гарсны санаа
хоёул буйг мэдэн үйлдтүгэй! “Өөрийн сэтгэлийг буяны учралд оруулахуй
увдис их эрдэнийн зүрхэн”-ээс анхан тус хэрэг ихтэйн зэргэмж бөгөөд
анхдугаар болой.
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