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Бурхны Хаант улс бол алт, мөнгө, алмаз,
бадмаараг зэрэг төрөл бүрийн эрдэнийн чулуугаар 
чимсэн ордон биш билээ. Энэ бол цэвэр ариун 
байдал, хайр нинжин сэтгэл, энэрэл нигүүлсэл, 

дотоод амар амгалан байдал юм. 
Бурхны Хаант улс гэдэг нь энэ л юм. 

Хэрэв бид энэхүү Бурхны Хаант улсыг дотооддоо 
агуулж явбал, хаана ч очсон Диваажинд байгаа 

мэт санагдах болно.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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”Гэрэлт, гэрэлт бяцхан од минь, чамайг юу юм бол гэж  би хэчнээн их 

гайхдаг гээч”. Чи үдшийн тэнгэрийг хараад тийнхүү сониучирхаж үзсэн 

үү? Хэн энэ гайхалтай оддыг бүтээсэн юм бол оо? Олон жилийн өмнө нэгэн 

хөөрхөн жаахан охин яг л ингэж гайхаж бодлогоширдог байсан гэнэ. Одод 

түгсэн тэнгэрийн сүр  жавхланг хараад, бүтээгчтэй нь уулзах юмсан гэж  

тэр  бяцхан охин маш их хүсдэг байжээ. Түүний нууцхан хүсэл болсон тэр  

мөрөөдлөө бяцхан охин маань зүрх сэтгэлдээ нандигнасаар  иржээ. Тэгээд, 

олон жил хаа сайгүй Бурханыг хайсны эцэст Түүний мөрөөдөл биеллээ 

олжээ. Тэр  оддыг бүтээгчтэй уулзсан гэнэ!

Тэр  бяцхан охин маань зүүн өмнөд Азийн Аулак хэмээх улсад 

мэндэлжээ. Тэр  бага балчраасаа оддыг Бүтээгчид хандан “Намайг Таныг 

Íýãýí Ауãаа Èõ Áаãøèéí Түүõ

4



харахыг зөвшөөрөөч” хэмээн гуйдаг байжээ. Түүний хүсэл нь олон  жилийн 

турш биелэгдэхгүй байсан боловч тэр  хэзээ ч шантарч байгаагүй. Тэр  итгэлээ 

хадгалан залбирсаар  л байж гэнэ. Тэр  эцэг эхтэйгээ хамт Есүсийн сүмд 

очиж, эмээтэйгээ хамт Буддын сүмд залбирдаг байжээ. Тэр  мөн хүмүүст 

яаж Бурхныг олох тухай зааж  өгдөг олон агуу ном судруудыг уншсан 

гэнэ. Тэрээр, хааяа энэхүү ариун ном судрыг уншиж байгаад цээжиндээ 

тэврээд унтаад өгчихдөг байсан ажээ.

Энэ бяцхан охин маань  учирсан хүн бүртэй нинжин сэтгэлээр  ханддаг 

байсан гэнэ. Ядуу хүмүүсийг энэрэн хайрлаж байсан учир  тэр  гэртээ байгаа 

жаахан ч атугай хоол хүнс, мөнгө өгөх арга саам эрэлхийлдэг байсан ажээ. 

Түүний үнэнхүү тусч сайхан сэтгэл ойр  дотны таньдаг мэддэг хүмүүсийн 

зүрх сэтгэлд хайрыг бадраажээ.

Бяцхан охиныг өсч том болоод үзэсгэлэнт сайхан бүсгүй болоход аав 

нь Түүнийг Англи улс руу сургахаар  явуулж гэнэ. Хэл сурах авьяастай 

учир  Тэр  богинохон хугацаанд Англи, Герман, Франц хэлнүүдийг сурав. 

Тэр  ядарсан хүмүүст чадлаараа тусалсаар  л байлаа. Тэр  бас хэзээ ч, нэг 

ч хором өөрийн хүсэл мөрөөдлөө мартсангүй. 

Хэсэг хугацааны дараа Тэр  нэгэн Герман эмчтэй гэрлэсэн ажээ. 

Нөхөр  нь маш зөөлөн сэтгэлтэй хүн байсан бөгөөд тэд хамтдаа хоёр  

жил аз жаргалтай амьдарчээ. Тэгэхдээ Түүний өөрийнхөө төлөө төдийгүй 

золгүй нэгэнд үнэнхүү ач тустай болохын төлөө Бурхныг хайж олох гэсэн 

хүсэл Түүний зүрхэнд оргилсоор  байв. Тиймээс, нэгэн өдөр  нөхрийнхөө 

зөвшөөрлөөр  Тэрээр  ганцаараа Бурхныг хайхаар  явжээ.

Аяллынхаа дараагийн хэсэгт Энэтхэгийг оролцуулан алс холын нутгийг 

Тэрээр  зорьсон байна. Тэр  тэгж  явсаар  алс холын, цас мөсөнд дарагдсан 

Гималайн Ууланд өөрийг нь Арьяабалын бясалгалын арга 

хэмээх эртний сүнслэг дадалтай нэвтрэлцүүлж өгөх нэгэн 

Гэгээрсэн Багшийг олжээ. 

Тэр  Арьяабалын Аргыг хүлээн авч диваажны 

Гэрэл, Аялгууг ажиглан бясалгаж, Бурхантай 

нүүр  тулж ,өөрөө Бурхантай нэгэн цогц болж 

гэнэ. Энэхүү гэгээрсэн байдалд түүний дотоод 

сүнс зөвхөн оддод хүрээд зогсолгүй, тэр  оддоос 

ч холоо даван гарч чаджээ. 
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Áяцõаí èлãýýмж:

Сүнслэг их багш, уран бүтээлч, загвар  зохион бүтээгч 
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай дотоодын гоо сайхныг  
илэрхийлсэн бүхий л зүйлд дуртай байдаг юм. Тиймээс ч 
Тэр  Вьетнамыг “Ау Лак”, Тайваныг “Формоса” хэмээн 
нэрлэдэг. Ау Лак гэдэг нь эртний Вьетнамын нэр  бөгөөд 
“аз жаргал” гэсэн утгатай. Формоса хэмээх “үзэсгэлэнтэй” 
гэдэг үг нь Тайван арлын байгаль болоод ард түмнийх нь 
гоо үзэмжийг илүү бүрэн дүүрэн илэрхийлсэн. Эдгээр  
нэрсийг ашиглах нь тухайн нутаг орон, ард түмэнд нь аз 
жаргал, сүнслэг дэвшил авчирна гэж  Их Багш үздэг юм.

Түүнийг Бурхан маш өндөр  түвшний Диваажинд аваачжээ. Тэгээд Тэр  

өөрөө Агуу Их Багш болжээ.

Тэр  Гималайд нэлээд олон сар  болсны дараа уулнаас буухад бэлэн 

болж гэнэ. Удаж төдөлгүй Тэр  Хятадад ойр  орших үзэгсэлэнт Формоса 

арал дээр  ирсэн ба бага багаар  энэхүү гайхалтай Арьяабалын аргыг бусадтай 

хуваалцаж эхэлжээ. Тэр  үеэс эхлэн хүмүүст энэ аргаар  Бурхантай дахин 

холбогдоход туслахаар  дэлхий даяар  аялжээ. Олон хүн гэгээрэлд хүрсэн 

ба тэдний сүнс ч бас оддод, диваажингуудад мөн тэрнээс ч чанагш гарсан 

байна.

Тэрээр  одоо Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай хэмээн олонд алдаршсан 

юм. Гэвч Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай биднийг бүгдээрээ Бурхны үр  

сад учраас бүгд их багш нар  гэдэг. Хэрэв бид аргаа мэддэг бол Бурхныг 

хүссэн цагтаа харж, Түүнтэй ярилцаж болох юм.

Их Багш Чин Хай Арьяабалын аргыг заагаад зогсохгүй бас зураг зурж, 

дуу зохиож, хөгжмийн зэмсэг тоглож мөн гоёмсог хувцасны болон үнэт 

эдлэлийн загвар  зохиодог. Тэрээр  мөн үлгэр  их сайхан ярьдаг бөгөөд 

онигоо ярих маш дуртай. Тэр  хүмүүсийн дунд үргэлж их инээдэм наргиан 

болж байдаг.

Тэр  бага байхдаа хүмүүсийг халамжилдаг байсан шигээ одоо ч 

тусалсаар  байгаа бөгөөд хүүхдүүдэд маш их хайртай. Тэр  хэлэхдээ хүүхдүүд 

Бурхантай том хүмүүсээс илүү ойр  байдаг гэжээ. Бурхныг харахын тулд 

бид бүгд хүүхэд шиг болох хэрэгтэй гэдгийг Тэр  сануулдаг юм.

Та бүхэн нэгэн бяцхан охины Бурхныг харах хүсэл биелснийг  мэдлээ. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай чадсан юм чинь, бид ч бас чадна. Чамд 

Түүнийх шиг хүсэл мөрөөдөл бий юу?
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Бид энэхүү хүүхдийн зүрх сэтгэлээ хадгалбал, хичнээн хөгширлөө 
ч Бурхны хүүхдүүд хэвээр байх болно. Бид там руу явахгүй, эсвэл 
ямар нэг таагүй нөхцөл байдалтай тулгарахгүй бөгөөд бидний 
амьдрал маш урсам зөөлөн байх болно. Ядаж л зүрх сэтгэл 
маань үүрд аз жаргалтай байх болно. Бид нээлттэй байж, 
асуудлууд, саад бэрхшээлүүдэд тэгтлээ хямарч, бухимдахгүй. Бид 
сэтгэл амар байж, бодол санаандаа ямар ч хүлээс дарамтгүй 
байх болно. Хүүхдийн зүрх сэтгэл гэдэг бол энэ. Нас бие гүйцсэний 
дараа эргээд хүүхэд болох боломжгүй гэдэг худлаа юм.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Бусдыг ойлгож, хайр, нинжин сэтгэл, тэсвэр тэвчээрээр 
хандах бүрдээ бид Диваажинг бүтээж байдаг.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Энэхүү зурагт үлгэр  нь бүх насныханд зориулагдсан бөгөөд энэ нь 
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн ярьсан хорин сэтгэл хөдлөм онцгой 
үлгэрээс бүрдсэн юм. Амьд, хөгжилтэй шог зураг болон бичвэрээр  
илэрхийлэгдсэн эдгээр  үлгэр  бүр  нь уншигчид хүрч, зүрх сэтгэлийг 
нь аз жаргалаар  бялхаам арвин сургамжтай гүн гүнзгий утга агуулгаар  
дүүрэн билээ.

 Сонирхолтой, хөөр  баяслаар  дүүрэн сургаалт үлгэрүүд нь 
багачуудыг бодох, ухаарах болон төсөөлөх ур  чадвараа хөгжүүлэх 
урам хайрлах болно. Эдгээр  шог зурган өгүүллэгүүд нь дээд үнэнийг 
ойлгоход хялбар  аргаар  хүргэж байгаа учраас хүүхдүүдэд Үнэнийг баяр  
хөөртэй, тайван байдлаар  олж мэдэн, шингээж авах боломж олгож буй 
юм. Бидний өнөөгийн төвөгтэй, ээдрээтэй мэдээлэлтэй орчинд энэхүү 
нандин цуглуулга нь хүүхдүүдийн тань бодол болоод сэтгэлийг Төгс 
Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн хошигнол, билиг ухаанаар  тэтгэх болно.

Өмнөх үг
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Бурхан бол хаа сайгүй тархсан хайр юм. Тиймээс
аливаа бүхнийг хайраар хийх бүрд Бурхан бидэнд 

туслах болно.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

Ýðòýý óðüäûí öàãò íýãýí ÿäóó àéëûí õî¸ð 
õ¿¿ãèéí òîì íü åðòºíöèéí àñóóäëóóäàä èõ çàëü 
ìýõòýé õàðèí áàãà õ¿¿ íü èõ ýíãèéí äàðóó, åð 
íü æààõàí ìóëãóó ÷ þì øèã ìºðòëºº èõ àðèóí 
ñýòãýëòýé, Бóðõàíä áàò èòãýëòýé íýãýí áàéæýý. 

Õýñýã õóãàöààíû äàðàà òýäíèé 
ýöýã, ýõ õî¸ð íü òààëàë òºãñ÷, 

òàðèàëàíãèéí òàëáàé áîëîí õýñýã 
ºì÷ õºðºíãº ¿ëäýýæýý.

“Бè á¿õ ºì÷ õºðºíãºº õàðèóöúÿ. Óãààñ ÷è ýõíýð
õ¿¿õýäã¿é, ºì÷ õºðºíãº õàðèóöàæ ÷àäàõã¿é 
ó÷ðààñ ÷àìä çºâõºí ãàíöõàí øèðõýã îäîí

æèìñíèé ìîäûã ºãüå, çà þó?”

Òýãüå, òîì 
àõ àà.

Ä¿¿ íü ºäºð áîëãîí 
õè÷ýýíã¿éëýí àæèëëàæ ãýíý.
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Òýãýýä, îäîí æèìñèéã áîëîâñðîõîîð, 
ò¿¿æ àâ÷ çàðààä ìºíãº îëæýý. 

Ìîä íü òîì áàéñàí ó÷ðààñ ìàø àðâèí 
æèìñ ºã÷ýý.

Çàðàãäààä ¿ëäñýí 
æèìñýýðýý òýð îäîí 

æèìñíèé ø¿¿ñ õèéæ, ìºí 
çàðèìûã íü äàðøëàâ.

Íýã ºäºð, òýð æèìñýý 
äàðøëàõàä õýðýãòýé 

çàðèì íýã õ¿íñýý 
àâàõààð ÿâæýý.

Íýã õýðýý ìîäîí äýýðõè
æèìñíèé òýí õàãàñûã íü 
èä÷èõñýí áàéâ.

“×è ÿàãààä 
ìèíèé îäîí æèìñèéã 

èäñýí þì áý?”

“Бè ºëñººä 
áàéñàí þìàà.”

Ò¿¿íèé îëñîí ìºíãº 
íü àìèí çóóëãàíä
íü õ¿ðýëöýæ, òýð 
àëèâààä àìàðõàí 
    ñýòãýë õàíàìæòàé 
             áîëäîã áàéâ. Ãýðòýý 

áóöààä
èðòýë...

Àх дүү хî¸р ба îдîн жиìсний ìîд
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“Бè ÷àìòàé õóâààëöàõã¿é 
ãýñýíäýý áèø ë äýý. Ýíý 
ìîä áîë íàäàä áàéãàà 
öîðûí ãàíö õºðºíãº. 

“Îéëãîëîî, ÷è èõ ñàéí õ¿í 
þì. Бè èäñýí îäîí æèìñýý 

÷àìä àëòààð ýðã¿¿ëæ 
òºëüå.”

“×è ºðãºí íü èéì, óðò íü 
òèéì õýìæýýòýé íýã óóò 
áýëäýýä ìàðãààø ºãëºº 
ãóðâàí öàãò ýíä õ¿ðýýä 

èðýýðýé.”

Ä¿¿ íü õýðýýíèé òóñãàéëàí çààñíû äàãóó õýìæýý 
äàìæààã íü òààðóóëñàí óóò õèéæ, äàðàà ºäðèéí 
ºãëººíèé ÿã 3:00-ä òîâëîñîí ãàçðàà èðýâ.

Õººõ..

Ãýíýò, õýðýý ìàø òîì áîëîîä 
õóâèð÷èõàæ ãýíý. 

Òýä õýñýã \õóãàöààíä\ íèññýíèé äàðààãààð 
á¿õ þìñ íü ¿íýò ýðäýíýñýýð õèéãäñýí 
óóëàíä î÷æýý.

“×è àÿëëûí òóðøèä í¿äýý 
íýýæ, ÿðüæ áîëîõã¿é ø¿¿.”

Б¿õ æèìñèéã íü èä÷èõñýí 
áîëîõîîð, áè îäîî ºíãºð÷ýý. 

Бè òýíýã ó÷ðààñ ººð þó 
÷ õèéæ ÷àäàõã¿é, ýíý 

ìîäíû æèìñã¿éãýýð áè 
¿õíý ø¿¿ äýý.”

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Õýðýý ò¿¿íä àâàõûã õ¿ññýí á¿õ ýðäýíýñýý 
óóòàíäàà õèéãýýðýé ãýæ õýëýâ.

Òýãýýä óóò ä¿¿ðñíèé äàðàà 
õýðýý ò¿¿íèéã ãýðò íü õ¿ðãýâ.

¯¿íèé äàðàà áàãà ä¿¿ íü 
ìàø áàÿí áîëæ, øèíýõýí 
áàéøèí áàðèí ¿çýñãýëýíò 
ýõíýðòýé áîëæýý.

Ò¿¿íèéã ãýíýò áàÿí 
áîëñíûã íü ñîíñîîä 
àõ íü óóëçàõààð 
èðæ ãýíýý.

Òýð àõäàà 
áîëñîí á¿õ 
ÿâäëàà ÿðüæ 
ºãºâ.

Àх дүү хî¸р ба îдîн жиìсний ìîд
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“Èéì èõ áóÿí õèøèã ìèíèé ÷àìä ºãñºí îäîí 
æèìñíèé ìîäíîîñ ¿¿äýëòýé. Òèéìýýñ, îäîî áè 
ìîäûã àð÷èëúÿ, õàðèí ÷è ìèíèé áàéðàíä î÷.

“Òýãüå, òîì 
àõ àà.”

ªäºð á¿ð, òîì àõ íü ìîäíû 
ñ¿¿äýð äîð ä¿¿æèí îðîí 

äýýð òóõëàí õýâòýæ õýðýý 
èðýõèéã õ¿ëýýíý.

Òýð çºâõºí àëò ýðäýíýñèéã ë ìºðººäºæ 
áàéâ. Íýã ºäºð, ýíý íü ¿íýõýýð áèåëýëýý 
îëæ ãýíý...

Íýã õýðýý îäîí æèìñèéã èäýõýýð 
èðæýý. Òîì àõ íü áàãà ä¿¿ãýý äóóðàéí 
ºðºâäºëòýé ä¿ð ýñãýæýý. 
Õýðýý áàñ ò¿¿íä 
ìàðãààø àëò 
\àâàõóóëàõààð õ¿ðãýæ\ 
ºãüå ãýæ àìëàæýý.

Òýð õýðýýòýé óóëçàõ öàãààñàà 
õàìààã¿é ò¿ð¿¿íä èðýýä, 
àâàðãà òîì óóòòàé õ¿ëýýæ áàéâ.

“×è àÿëëûí 
òóðøèä í¿äýý 

íýýæ, ÿðüæ 
áîëîõã¿é ø¿¿.”

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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“Бè ýõëýýä æààõàí àìàð÷ áàéÿ, 
÷è óóòàà äóðòàé ýðäýíýñýýðýý 

ä¿¿ðãýýðýé.”

Õýðýý äóãõèéãýýä ñýðýõýä íºãºº 
òîì àõ íü óóòàà ä¿¿ðãýñýýð ë  
áàéëàà.

“Ò¿ðãýëýýðýé. 
Цàã äóóñàõ íü. Îäîî 
ÿâàõã¿é áîë õýçýý ÷ 

ãýðòýý õàðüæ ÷àäàõã¿é 
ø¿¿.”

èõ õ¿íä þìàà, ÷è 
æààõíûã õàñàõ 

õýðýãòýé, ¿ã¿é áîë áè 
íèñ÷ ÷àäàõã¿é íü.”

Àõ íü íýëýýä äóðàìæõàí áàéäàëòàé áàãàõàíûã õàÿâ.

Àх дүү хî¸р ба îдîн жиìсний ìîд

“Ýíý 
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Äàëàé äýýã¿¿ð íèñýõýä íü òýäíèéã ìàø õ¿÷òýé øóóðãà äàéðàâ.

Õýðýý õàìàã ÷àäëààðàà òýíöâýðýý îëîõ 
ãýæ õè÷ýýñýí áîëîâ÷ ñàëõè èõ õ¿÷òýé 
áàéëàà.

“Õ¿¿å, ÷è èíãýýä 
ãóéâæ ñàâ÷ààä áàéõ 
þì áîë áè óíàõ íü.”

Øóíàëòàéãààð òýð õýòýðõèé èõ 
ýðäýíýñ àâ÷ýý, òýãýýä ò¿¿íèéã 

í¿äýý íýýí èéíõ¿¿ ÿðèõàä, èä 
øèä õ¿÷èíã¿é áîëæ òýðýýð 

ýðäýíýñèéí õàìò äàëàé ðóó 
óíàæýý. 

Õýðýâ õ¿í õýòýðõèé 
øóíàõàé áàéâàë, 

çàðèìäàà þó ÷ ¿ã¿é 
õîöîðäîã. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Àçàðãàí òàõèàí çîäîîíä ìàø èõ 
äóðòàé Õÿòàäûí íýãýí õààí áàéæýý.

Òýð íýãýí ÷àäâàðòàé ñóðãàã÷èéã õàìãèéí ñàéí 
¿¿ëäðèéí àçàðãàí òàõèàã èðýýä¿éí àâàðãà áîëãîí 
äàñãàëæóóëõààð òîìèëîâ.

Б¿òýí ñàðûí 
õóãàöàà ºíãºðñíèé 
äàðàà õààí àçàðãàí 
òàõèàãàà çîäîëäîõîä 
áýëýí áîëñîí ¿ã¿éã 
ìýäýõèéã õ¿ñæýý.

“¯ã¿é, àðàé ë  áîëîîã¿é áàéíà. 
Òýð ÿìàð íýãýí ººð àçàðãàí òàõèàã 

õàðààä ë, á¿ð ìàø õîë áàéñàí ÷ 
õàìààã¿é èõ õººð÷ ººðèéãºº ãàéõóóëæ 
ýõýëäýã. Òýð áýëýí áîëîõîä á¿ð ÿàãàà 

÷ ¿ã¿é áàéíà.”

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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“Îäîî òýð áýëýí 
áîëëîî.”

Яàãààä òýð áèëýý? 
Бýëýí áîëñíûã 

íü ÷è ÿàæ ìýäýæ 
áàéãàà þì?

“Ó÷èð íü òýð îäîî çîäîîí÷ 
àçàðãàí òàõèà øèã õàðàãääàãã¿é, 

ãýâ÷ áóñàä á¿õ àçàðãàí 
òàõèàíóóä ò¿¿íýýñ àéäàã! 

Òýð îäîî ìàø õ¿÷òýé áîëñîí.”

Á¿õ õ¿÷ á¿ðäсýíèé äàðàà 
ýíý íь ìýäýãääýãã¿é. 

Тèéì áîëсíыã íь ìýäýõ 
áîëîìжã¿é. Тèéì ó÷ðààс 

îëîí сóäàðò: “Тºãс 
ãýãýýðýëä õ¿ðсýí õ¿í ìàø 

ýíãèéí áàéäàã. Ýíãèéí 
сýòãýë áîë ãýãýýðсýí 

сýòãýë.” ãýж áè÷сýí 
áàéäàã.

Íýëýýä îëîí ñàð ºíãºðñíèé 
äàðàà õààí çàëõàæ, õýíä 
÷ õýðýãã¿é òýð àçàðãàí 
òàõèàíû òóõàé ìàðòñàí 
áàéâ. Ãýòýë íýã ºäºð, òàõèà 
ñóðãàã÷ õààíä áàðààëõàí.

Äàõèí á¿òýí ñàð 
ºíãºðñíèé äàðàà
õààí: “Îäîî òýð 
áýëýí áîëîâ óó?”

“Àðàé áîëîîã¿é, ãýâ÷ 
äýýðäýæ áàéíà” ãýæ òàõèà 
ñóðãàã÷ õàðèóëæýý.

Çîдîîн÷ азарганы тахиан үлгэр
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Íýãýí õààí, èòãýëò çºâëºõèéíõºº 
õàìò ýãýë æèðèéí àðä áîëæ ç¿ñýý 
õóâèðãàí àæ áàéäëûã èë¿¿ ñàéí 
îéëãîõûí òóëä àðä èðãýäèéíõýý 

äóíä îðîõîîð ãàð÷ ÿâæýý.

“Ìèíèé áèå 
ºëñºæ áàéíà. 
×àìààñ èäýõ 

þì îëæ èðýõèéã 
õ¿ñüå.”

“Çà, Õààíòàí 
ìèíü.”

Çºâëºõ ìàíãî 
æèìñ ò¿¿æ 

õààíä ºðãºí 
áàðüæýý.

Õààí õóòãà àâàí 
ìàíãîã àðèëãàæ 
ýõëýâ.

“Яàíàà 
íàäààñ öóñ 
ãàð÷ áàéíà.”

Бурхан үргэлж бүхнийг хаìгийн сайнаар зîхицуулдаг

Ñàíààíäã¿éãýýð òýð õóðóóãàà ç¿ñ÷èõýæ ãýíý. 
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“Õààíòàí ìèíü, Бóðõàí 
¿ðãýëæ á¿õíèéã õàìãèéí 
ñàéíààð çîõèöóóëäàã.”

“Бè öóñ àëäàæ ¿õýõ 
ãýæ áàéõàä, ÷è Бóðõàí 

õàìãèéí ñàéíààð 
çîõèöóóëäàã 
ãýíý ø¿¿.”

“Åð íü ÷èíèé ýíý 
ýëäýâ îíîëîîñ áè 
çàëõàæ ã¿éöëýý. 

Àõèæ òýâ÷èõã¿é íü! 
×è ýíäýýñ õóðäàí ÿâ” 

Òýð çºâëºõèéíõºº 
àðààñ ÷óëóó øèäýí 

õººæ ÿâóóëàâ. 

Õààí ç¿ññýí õóðóóãàà 
äààâóóíû ººäñººð
áîîæ, ººðèéãºº ºðºâäºí 
óéëæ ñóóâ.

Ãýíýò, õî¸ð áóëèà çàëóó 
õàæóóä íü ãàð÷ èðýâ.

“Õà, õà.”

“ªíººäºð áèä ñàéí 
õ¿íèéã Êàëè ýõýä 

òàõèë áîëãîí ºðãºõ 
áîëíî.”

*Ýíýòõýãò çàðèì õ¿ì¿¿ñ Êàëè õýìýýõ àðèóí äàðü ýõèéã ø¿òäýã. Äîìîãò ºã¿¿ëñíýýð áîë Êàëè íü ñºðºã ìóó, 
ñ¿éðëèéí äàðü ýõ àæ. Ýðò äýýð ¿åä ò¿¿íýýñ ìàø èõýýð àéäàã ìóõàð ñ¿ñýãòýé õ¿ì¿¿ñ áàéñàí áà òýä ò¿¿íä 
àìüä ºðãºë ºðãºõ ¸ñòîé ãýæ áîääîã áàéæýý.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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“¯ã¿é! ¯ã¿é! Òà 
íàð òýãæ îãòõîí ÷ 

áîëîõã¿é. Бè òàíàé 
õºðø óëñûí õààí 
áàéíà ø¿¿ äýý”.

Ààà...

Òýðã¿¿í òàõèë÷ õààíû 
ç¿ññýí ãàðûã õàð÷èõàæ 
ãýíý.

“Бîëîõã¿é. Ò¿¿íèé áèå íü 
òºãñ áèø þì áàéíà. Бèä 

Õààí ìàø èõ áàÿðëàí 
õóðäõàí çóãòààâ. Õà!

“Òýãâýë ýíý òóñãàé 
áýëýã Êàëè ýõýä á¿ð ÷ 
èõ òààëàãäàíà äàà.”

Òýä õààíûã öýöýã, æèìñ çàññàí 
òàõèëûí øèðýýíä óÿàä, ºðãºë 
áîëãîí øàòààõàä áýëäýæ 
áàéëàà.

Бурхан үргэлж бүхнийг хаìгийн сайнаар зîхицуулдаг

ò¿¿íèéã äàðü ýõäýý òàõèë áîëãîí 
ºðãºæ áîëîõã¿é! 

Òà íàð ò¿¿íèéã ÿâóóëàí 
ººð õ¿í îëæ èð.”
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Òýð ººðèéí çºâëºõèéí 
õýëñýí ¿ãèéã ñàíàâ.
“Бóðõàí áèäýíä 
¿ðãýëæ á¿õíèéã 
   õàìãèéí ñàéíààð 
        íü çîõèöóóëäàã.”

Òýð çàãíàæ, 
çîäîæ áàéãààä 
õººãººä ÿâóóëñàí 
çºâëºõäºº õàðãèñ 
õàíäñàíààñàà è÷èí, 
èõ õàðàìñæýý.

Òýð áóöààä îéí 
øóãóé ðóó îðîí, 
ò¿¿íèéã õàéæ, 
íýðèéã íü îëîí 
äàõèí äóóäàæ ãýíý.

“Íàìàéã ¿íýõýýð 
óó÷ëààðàé. ×èíèé õýëñýí 

Òýãæ õàéí ÿâñààð, çºâëºõºº îëæýý.

Õýðâýý áèä Áóðõàíä 
èòãýäýã áîë, яìàð ÷ 
íºõöºëä ãîìäîëëîõ 

ó÷èðã¿é þì.

“Òèéìýý òèéì, Бóðõàí á¿õíèéã ¿ðãýëæ 
õàìãèéí ñàéíààð íü çîõèöóóëäàã. Õýðýâ 

òà íàìàéã õººí ÿâóóëààã¿é áîë, áè òàíòàé 
õàìò õ¿ëýãäýõ áàéñàí. Òýä òàíû áèå òºãñ 

áèø ãýäãèéã ìýäýýä íàìàéã îðîíä íü 
òàõèë áîëãîí ºðãºõ áàéñàí, òýãñýí áîë 

áè îäîî ¿õ÷èõñýí áàéõ áàéñàí 
ø¿¿ äýý.”

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

¿ãñ öºì ¿íýí áàéæýý. Бóðõàí 
¿íýõýýð õàìãèéí ñàéíààð 

çîõèöóóëäàã þì áàéíà. Õýðýâ 
áè øàðõäààã¿é áàéñàí 

áîë îäîî ¿õ÷èõñýí 
áàéõ áàéëàà.”
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Ýðò óðüäûí öàãò, ÿäóó ç¿ä¿¿ õ¿ì¿¿ñò áàðàã ë ºãëºã 
ºãäºãã¿é, ººðèéí õ¿íäòýé  áàéð ñóóðèíäàà æàðãàë 
ýäëýõýý ë áîääîã ìàø õºðºíãºòýé íýãýí õààí áàéæýý.

Íýã ºäºð 
òýð íàñ 
áàðààä 
õîðâîîã 
îðõèæ ãýíý.

Òýð ìàø ¿çýñãýëýíò àëòàí îðäîíä èðæýý.

Òýð ºëñºæ áàéñàí ÷, èäýõ þì 
þó ÷ áàéñàíã¿é. “Ýíý ÷èíü ¸ñòîé 

óòãàã¿é þì áàéíà. 
Яàãààä ìèíèé ãýðò 

èäýæ óóõ þì 
áàéäàãã¿é áèëýý?”

Òýð òýíãýðèéí ýë÷èä 
ãîìäîë ìýä¿¿ëæ ãýíý:

Õààíû ºëñºæ öàíãàõ 
íü òýñýõèéí àðãàã¿é 
áîëîâ.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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áàéõäàà, õ¿ì¿¿ñò ÿìàð 
íýãýí þì ºã÷ áàéñàí óó? 

×è ºëáºð÷ ¿õýõ ãýæ áàéãàà 
ãóéëàã÷äàä õîîë ºã÷ áàéñàí 

ãýæ ¿¿?”

õ¿ì¿¿ñò õîîë ºã÷ 
áàéãààã¿é áîëîõîîð, 
îäîî ÷àìä õýí ÷ õîîë 
ºãºõã¿é. Þó òàðèíà, 
ò¿¿íèéãýý õóðààíà.”

“Àé õàëàã! 
Òýãâýë, îäîî 

ÿàäàã áèëýý?”

“×àìä çºâõºí äàõèí 
õ¿í áîëîõîî õ¿ëýýõ 
ë ñîíãîëò áàéíà. Òýð 
¿åä ÷è íààøàà  áóöàæ 
èðýõäýý èäýõ õîîëòîé 
áàéõûí òóëä, ºãëºã 
áóÿí ñàéí ¿éëäýõ 
õýðýãòýé.”

Õààí áóöàæ äýëõèéä èðýýä á¿õ ýä õºðºíãºº áóñäàä ºã÷ýý, õ¿ì¿¿ñ 
þó ë àâúÿ ãýíý òýðíèéã íü ºã÷ýý. Çºâõºí òýãæ áàéæ ë òýð äàðàà íü 

äèâààæèíä øàãíàëàà õ¿ðòýæ ÷àäàõíýý!

Еðòºíöèéí á¿õèé ë ýä 
áàяëàãàà òàðààж ºãºõ íь à÷ 

õîëáîãäîë áàãàòàé àäèсëàëò 
øàãíàë õ¿ðòýõ áà, ýíý íь 
õýäèéãýýð Áóðõàíòàé íýã 

áîëîõ àãóó øàãíàëòàé 
õàðьöóóëøã¿é ÷ ãýëýý 

áèä áóсäыã àç жàðãàëòàé 
áîëãîõã¿éãýýð ººðäсºº 

õýçýý ÷ àç жàðãàëòàé áîëж 
÷àäàõã¿é.   

Òýíãýðèéí ýë÷ ò¿¿íèéã 
ºðºâäºí, åðººñ òèéì 
àéõòàð ìóó ç¿éë 
õèéãýýã¿éã íü áîäîæ ¿çýí 
áóöàõûã íü çºâøººð÷ýý.

“Òàíààñ ãóéæ áàéíà. Òà íàìàéã 
áîãèíîõîí õóãàöààíä õ¿íèé 

åðòºíöºä î÷èõûã çºâøººðºº÷. 
Бè òýíä áàéõ õóãàöààíäàà 

ººðèéí á¿õ ýä õºðºíãèéã áóñäàä 
ºãüå. Ýñ òýãâýýñ, áè ýíä ºëáºð÷, 

ìºí ¿¿íèé òºëºº þó ÷ õèéæ 
÷àäàõã¿é þì áàéíà.”

“Бè ÿàõààðàà 
òýäýíä õîîë ºãºõ 

¸ñòîé þì? Òýä 
÷èíü ººðñäèéí 
¿éëèéí ¿ðýýð 

ãóéëãà÷èí 
áîëñîí ø¿¿ äýý?”

Бусдыг хайрлах нü өөрсдийгөө хайрлаж буй юì 

“×è àìüä “×è õýçýý ÷ 
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ЯЛГАВАРЛАХГҮЙ 
ХАЙРЛА
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Õàæóó àéëûí áÿñàëãàã÷äàà èë¿¿ ºãºõ òóñàì ò¿¿íèé ýðõýëäýã 
àæèë áîëîí ãýð á¿ë íü óëàì ñàéæèðñààð ë áàéëàà.

Õýñýã õóãàöààíû äàðàà.

Òýãýýä òýð ìàø èõ íàíäèí áýëýã áýëäýæ, 
õºðøèéíõºº Бàãøèéã îëîõîîð ÿâæýý. 
Ò¿¿íýýñ õîéø òýð çºâõºí Бàãøèä íü ë ºãëºã 
ºã÷, õºðøäºº þó ÷ ºãºõºº áîëüæýý.

Òýð çàðèìäàà ººðèéí 
íýãýí íýí ÿäóó 
õºðø áîëîõ ¯íýíèéã 
áÿñàëãàã÷èä ìàø 
æààõàí õîîë õ¿íñ, ìºíãº 
ºãäºã áàéâ.

“Àé, ýíý õ¿íä áè þì ºãºõ 
òóñàì àæèë ìèíü á¿òýìæòýé 

áàéíà. Èíãýõýä Бàãø íü 
ò¿¿íýýñ ñàÿ äàõèí ÷àäàëòàé 

ãýæ ñîíññîí þì áàéíà.”

Õóäàëäàà íàéìàà íü óíàëòàíä 
îðñîí íýãýí ýð áàéæýý.

Ялгаварлахгүй хайрла
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Òýãòýë õýñýã õóãàöààíû äàðàà, ò¿¿íèé àæèë 
õýðýã òîãòâîðã¿é, ºäºð èðýõ òóñàì äîðäñîîð ë 
áàéëàà. Òýð áàðàã ÿìàð ÷ ìºíãº çîîñã¿é áîëæ, 
èäýõ õîîëã¿é áîëîâ.

Èèéé...

Òýð ìàø èõ ãàéõøèð÷, áÿñàëãàã÷ 
õºðøòýéãºº ÿðèëöàõààð ÿâàâ.

“Бè òàíû Бàãøèéã òàíààñ àãóó, èë¿¿ 
¿íý õ¿íäòýé õýìýýí áîäîí ºãëºã 

ºãºõººð î÷ñîí. Ãýòýë ò¿¿íýýñ õîéø 
ìèíèé àæèë õýðýã ìàø õóðäàöòàé 
óíàëòàíä îðîí áè ºëáºð÷ ¿õýõýä 

õ¿ðëýý. Яìàð ó÷ðààñ èéì 
þì áîëîâ? “

Õ¿ì¿¿сèéã õàéðëàõäàà õîîðîíä íь 
яëãàëã¿é ºâ òýãø õàéðëàõ õýðýãòýé. 
Тýäíèéã ÷àäëыíõàà õýðýýð õàéðëà. 
Тýäýíä áèäíèé õýðýãöýý ãàðàõ á¿ðä, 
òýä áèäíèéã ºìíº íь á¿ð õîõèðîîж 
áàéсàí ÷ õàìààã¿é íýí äàðóé 
òóсëàõ õýðýãòýé.

“Ãýòýë, òà íàìàéã áîëîí ìèíèé Бàãøèéã 
ÿëãàâàðëàæ, Бàãøèéã ìààíü õàìãèéí äýýä, òàíû 
ºðãºëèéã õ¿ëýýí àâàõ ýðõòýé õàìãèéí àðèóí õ¿í 
ãýæ áîäîîä ò¿¿íèéã ñîíãîõîä, Бóðõàí ÷ ìºí òèéì 
ç¿éë õèéñýí. Òà ÿëãàâàðëàñàí ó÷ðààñ Бóðõàí ÷ 

ìºí àäèë ÿëãàâàðëàñàí þì.

“Òà íàäàä ºãëºã ºãºõäºº ñàéõàí 
ñýòãýëýýð, õàðèó þó ÷ íýõýëã¿éãýýð ºã÷ 
áàéñàí.Òèéì ó÷èð, Бóðõàí ÷ áàñ òàíòàé 

àäèë õýíä ºãºõºº ÿëãàæ ñàëãàëã¿é 
÷ºëººòýéãººð ºã÷ áàéæýý.”

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Бусад хүмүүсийг хайрласан хүний зүрх сэтгэлд 
Бурхан байдаг. Бурхны хүүхдүүдэд үйлчилнэ гэдэг нь 

Бурханд үйлчилж буй хэрэг юм.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Ýíýòõýãò, ìàø ñàéí íýãýí 
õààí áàéæýý. Òýð àðä 
èðãýääýý ìàø ºãººìºð 
ñàéõíààð õàíääàã áàéâ.

Õ¿í á¿ð ë èðæ ººð ººðòºº òààëàãäñàí þìûã àâöãààâ.

Íýã ºäºð òýð ººðèéí á¿õèé ë ýä õºðºíãºº àðä èðãýääýý ºãºõººð áýëäýí òàâüæ ãýíý.

Æинхэнэ эрдэнэ
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Òýíä èðñýí íýãýí 
îõèí õààíû ñóóæ 
áóé ãàçàðò î÷èí 
ò¿¿íä õàíäàí 
õýëñýí íü:

“Òàíûã ÷ áàñ àâ÷ áîëîõ óó?”

“¯ã¿é, çºâõºí 
òà ë íàäàä 
òààëàãäàæ 

áàéíà.”

“Яàãààä? Ìèíèé ãàäàãø ãàðãàí 
òàâüñàí ç¿éëñèéí àëü íü ÷ 
÷àìä òààëàãäàõã¿é áàéíà 

ãýæ ¿¿?”

Á¿сã¿é þó ÷ õ¿сýýã¿é 
÷ õààíòàé ãýðëýсíèé 

äàðàà àðä èðãýä, òýð á¿õ 
ýä áàяëàã, á¿õ õàðьяàò 

àëáàòóóä ò¿¿íèéõ 
áîëсîí. Áóðõíы Õààíò 
óëсыã ýõëýýä ýðж õàé, 

òýãâýë  áóсàä á¿õ ç¿éëс 
òàíä èðýõ áîëíî.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Òýð õî¸ð òàéãàíû 
ÿðèàã ñàíààíäã¿é 
ñîíñ÷èõæýý.

ã¿íæýý ãàíãà ìºðíèé ýðýãò 
áàéäàã áÿñàëãàã÷äûí 

Òýð Ãàíãà ìºðíèé ýðýãò áÿñàëãàæ áóé 
ëàì íàðûí äóíä îðîí ñóóâ. 

Íýãýí ºäºð íýã õóëãàé÷ îðäíîîñ õóëãàé 
õèéæ áàéâ ãýíý.

“Ñàéõàí ñàíàà áàéíà. 
Бÿñàëãàã÷èä áîë ýíý 

äýëõèéí õàìãèéí àðèóí, 
õàìãèéí ýðõýì õ¿ì¿¿ñ.”

“Õººõ, ÿìàð 
ñàéõàí þì áý.” 
õýìýýí õóëãàé÷ 

áîäîâ.

Õóëãàé÷ íýí 
äàðóé õóëãàé 

õèéõýý 
áîëüæ, ëàì 

áîëîõîîð 
øóëóóäàí 

ÿâàâ.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

“Ìàíàé õààí 

íýãýíòýé íü ãýðë¿¿ëýõ 
õ¿ñýëòýé ãýíý. ×è 

¿¿íèé òàëààð ÿìàð 
áîäîëòîé áàéíà?”
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Òýäãýýð ëàì íàð ñàéí áÿñàëãàã÷èä 
áàéñàí ó÷èð, ã¿íæèéã îãò 
ñîíèðõîõã¿é 
áàéâ ãýíý. 

¯ã¿é

“Бè ýíä áàéíà. 
Íààøàà õóðäàí 
èð. Бè ã¿íæòýé 

ñóóìààð áàéíà!” 

“Бèä àðàé ë ãýæ 
íýã çºâøººðñºí 
õ¿íèéã îëëîî.”

Òýä ìàø áàÿðòàéãààð 
õààíä ìýä¿¿ëýâ:

Õýäýí ºäðèéí äàðàà, õààí õýäýí òàéãàíûã 
Ãàíãà ìºðíèé ç¿ã ã¿íæòýé ãýðëýõ õ¿ñýëòýé 
ëàìûã îëóóëõààð ÿâóóëæýý.

Òýãýýä òàéãàí íàð àøã¿é íýã þì 
ºíºº õóëãàé÷ààñ èðýí àñóóõàä 
òýð äóóãàðñàíã¿é, ýíý íü òýð 
çºâøººð÷ áàéíà ãýñýí ¿ã þì.

¯ã¿é

¯ã¿é

¯ã¿é

¯ã¿é

Хулгай÷ нîìын ìөрийн бÿсалгаг÷ бîлсîн нü
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“Íýãýí áÿñàëãàã÷ 
ìàíàé ã¿íæòýé ñóóõûã 
çºâøººð÷ áàéãàà þì 

øèã áàéíà.”

Õààí ò¿¿íä 
çîðèóëàí 
ìàø èõ áýëýã 
áýëòã¿¿ëýâ.

áîëîí æ¿æèãëýæ áàéòàë 
õààí áîëîí ò¿¿íèé á¿õ 

çºâëºõ¿¿ä íàìàéã èéì 
èõýýð õ¿íäýòãýí ýä 

õºðºíãº ¿íýò ç¿éëñýýð 
ºðãºë áàðüæ áàéíà. 
Õýðýâ áè æèíõýíý 
áÿñàëãàã÷ áîëáîë 
þó áîëîõûã 

òºñººëæ ÷ ÷àäàõã¿é 
íü!”

Ãýòýë õóëãàé÷ áîäîâ: Ãýíýò, òýð ã¿íæòýé 
ñóóõûã õ¿ññýíã¿é. Îðîíä 

íü òýð æèíõýíý ¸ñîîð 
áÿñàëãàæ ýõëýâ.

Ààжèìäàà òýð 
ãýãýýðýëä õ¿ð÷, 
Àãóó Гýãýýíòýí 

áîëжýý.

“Òýð ë ãàíöõàí 
òàòãàëçààã¿é.”

“ªº! Ìàø ñàéí 
áàéíà, áè ò¿¿íòýé 

ººðèéí áèåýð î÷èæ 
óóëçúÿ.”

Õààí ººðèéí á¿õ ò¿øìýä, çºâëºõ, òàéãàí 
íàðûã äàãóóëàí Ãàíãà ìºðíèé ýðýãò î÷èí ìàø 
õ¿íäýòãýëòýéãýýð òýð ëàìààñ ã¿íæòýé ñóóõûã õ¿ñýâ.

“Íàìàéã ç¿ãýýð ë ëàì 
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Хэрвээ бид ариун хүмүүс, Бурханд хайртай хүмүүс гэдгээ 
мэдвэл Бурхан бүхнийг бидний буян хариулалд тааруулан 

зохицуулна гэдэгт итгэдэг. Тэгснээр бид юуг ч гуйх 
шаарлагагүй.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Íýãèéã íü Ëþ¿ Ïèí, íºãººã 
íü Яí Ëè ãýäýã ìàø ñàéí 
õî¸ð íàéç áàéæýý. Òýä 
õàìòäàà Õààíû çàñãèéí 
ãàçðààñ àâäàã øàëãàëò 
ºãºõººð ÿâàâ.

Ëþ¿ Ïèí õè÷ýýíã¿éëýí øàëãàëòàíäàà 
áýëòãýæ áàéâ.

Яí Ëè õàðèí çàëõóó íýãýí áàéñàí áà 
îéð çóóð çóãààöàõ äóðòàé áàéâ.

Øàëãàëòûí õàðèó ãàð÷ýý.

Ëþ¿ Ïèí ºíäºð 
ýðäìèéí çýðýã àâ÷ ãýíý.

Òýãòýë Яí Ëè 
øàëãàëòàíäàà óíàæýý.

Ýнэрэнгүй сэтгэл ба хатуу сэтгэл
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Òîì àëáàí òóøààëä 
òîìèëîãäñîí Ëþ¿ Ïèí, 
Яí Ëèã ìàø ãîíñîéæ 
ãóòàð÷ áàéãààã ìýäýæ, 
ò¿¿íèéã äóóäóóëæ ãýíý.

“Ïººõ, ÿìàð 
òàíñàã ñóóö âý.”

“Ёñòîé íýã! 
Бè æààõàí ë 

èë¿¿õýí 
õè÷ýýõ ìèíü 

ÿàâ äàà.”

Ëþ¿ Ïèí ò¿¿íèéã õ¿ëýýí àâàõààð 
áàãà áè÷ýý÷ýý èëãýýæýý.

Ò¿¿íèéã äîîä çàðö 
íàð, ãóéëãà÷äàä 
ºãäºã îëèãã¿é 
õîîëîîð äàéëàâ.

Èõýä äîðîìæëóóëñàí 
Яí Ëè èõýýð 
áóõèìäàí óóðëàâ.

Ãýðòýý ýðãýæ èðýýä 
òýðýýð èõýýð 
ñýòãýë ãóòàð÷, äàõèí 

àìüäðàõûã 
õ¿ññýíã¿é. 

Ãýòýë õààíààñ ÷ þì 
ìàø ¿çýñãýëýíòýé, 
äýãæèí ýìýãòýé 
ãàð÷ èðýâ.

“Ñîíèí þì 
äàà. Ëþ¿ Ïèí 
ÿàãààä óäààä 

áàéãàà þì 
áîëîî?”

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Òýð ò¿¿íèé õ¿íäðýëòýé áàéäëûã îéëãîæ, 
ò¿¿íèéã òàéòãàðóóëæ, óðàì ºãºâ.

Ýìýãòýé ò¿¿íèéã î¸äîë ýñã¿¿ð õèéí òýòãýõ çóóð õè÷ýýëäýý 
ë àíõààð ãýæ õýëæýý. Ñýòãýë íü èõýä õºäºëñºí Яí Ëè 
èõýä õè÷ýýíã¿éëýí ñóðàëöæýý.

Äàõèí 
øàëãàëòûí õàðèó 

ãàð÷...
Яí Ëè ýöýñò íü äýýä ýðäýìòíèé öîë õ¿ðòýâ.

Àìæèëòàíä õ¿ðñýíýý 
ìýäìýãöýý òýðýýð Ëþ¿ Ïèíãèéí 

áàéðàíä ÿàðàí î÷æýý.

Õóó÷èí íàéçûõàà 
ººäººñ óóðëàí 
çàíäàð÷ ãàðàâ.

Ýнэрэнгүй сэтгэл ба хатуу сэтгэл
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Ëþ¿ Ïèíã òóñëàõûíõàà 
÷èõýíä íýã ç¿éë øèâíýâ...

Õººå! Ýíý ÿàæ 
÷è áàéæ áîëîõ 

âý?

×è ýíä þó 
õèéæ áàéãàà 

þì áý?

Òýð áîë 
ìèíèé 
ýõíýð!

¯íýíäýý Яí Ëè-ã äîðäîæ, àâüÿàñàà 
áóëøëàõâèé ãýñýíäýý, Ëþ¿ Ïèí ýõíýðýý 

Яí Ëè-ã õàðæ õàíäàæ, óðàì çîðèã 
îðóóëàõààð èëãýýæýý.

Яí Ëè ýöýñò íü Ëþ¿ Ïèíèé ººðèéã íü ãýõ õàéðûã 
óõààð÷ýý. Õî¸ð ñàéí íàéç áèå áèåíýý òýâðýí 

èõýä ñýòãýë õºäëºëòýéãººð óéëöãààâ.

Зàðèìäàà, ìóíõàã õ¿íèé 
ýíýðýíã¿é ¿éëäýë áóсäыã 
õîõèðîîäîã. Õàðèí óõààíòàé 
õ¿íèé õàòóó ¿éëäýë ººðò 
íь áîëîîä áóсàä îëîí õ¿íä 
òóсòàé áàéäàã. Ýíý áîë жèíõýíý 
íèã¿¿ëсýë. Тèéì ó÷ðààс çàðèìäàà 
áèä õýðõýí õàòóó áàéõыã ìýäýж 
áàéõ õýðýãòýé. “Жèíõýíý 
сàéí õ¿í õýçýý õàòóó 
áàéж, õýçýý 
çººëºí áàéõàà 
ìýäýж áàéäàã.”

Òóñëàõ íü íýãýí ýìýãòýéã äàãóóëàí 
èðæýý.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Ñàìóðàéä (ñýëìèéí ýðäýìä) ñóðàëöàõûã 
èõýä õ¿ññýí íýãýí õ¿í áàéæýý. 

Òýðýýð íýãýí àãóó 
ñýëìèéí áàãø äýýð 

ñóðàëöàõ ãîðüäëîãî òýýí 
î÷èæ ãýíý.

Ýõýíäýý ñýëìèéí áàãø ò¿¿íèéã øàâü áîëãîí àâàõààñ òàòãàëçàâ. Òýð õ¿í ¿íýõýýðèéí 
÷èí ñýòãýëòýé ó÷èð, ãóéñààð áàéâ. Àãóó ñýëìèéí áàãø ñ¿¿ëäýý ¿ëäýõèéã íü çºâøººð÷ýý.

Ãýâ÷ áàãø íü ò¿¿íä þó ÷ 
çààñàíã¿é! Òýð çºâõºí ò¿¿ãýýð 

õîîë õèéõ,

Àðèóí öýâðèéí ºðºº öýâýðëýõ, 
øàë ø¿¿ðäýæ óãààõ ãýõ ìýò 
ýíãèéí º÷¿¿õýí ç¿éëñ ë 
õèéëãýýä áàéâ.

Õýñýã õóãàöàà 
ºíãºðñíèé
 äàðàà,

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Бàãø íü ò¿¿íèé àðààñ ãýíýò áàðõèðàí, 
ñýëìýýð äàéð÷ ýõëýâ.

Ýíýõ¿¿ øàâü 
õîæèì íü õàìãèéí 
øèëäýã ñýëìèéí 
áàãø áîëæ, ìàø 
èõ àëäàðøæýý. 

Õîîë õèéæ áàéíà óó, àðèóí 
öýâðèéí ºðºº öýâýðëýæ áàéíà 
óó õàìààã¿é, òýð ¿ðãýëæèä áýëýí 
áàéäàëä áàéâ. Òýð áàéíãûí 
ñýðýìæòýé áàéõàä ñóðàëöæýý.

Тэгэхээр бид үргэлж бэлэн байдалд 
байж, сэрэмжтэй байхад суралцах 
хэрэгтэй. Энэ дэлхий сайн ч биш, муу 
ч биш. Бидэнд тустай хичээлүүдэд 

суралцахын тулд нөхцөл байдлыг хэрхэн 
ашиглахаас л энэ бүхэн 
хамаарна. Бид байнга 
суралцаж, бүх 
хорин дөрвөн цагийн 
турш бясалган 
дадуулж байх 
ёстой.

Саìурайн урлаг
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Ìàø èõ õè÷ýýíã¿é íýãýí 
Ýíýòõýãèéí Йîã÷ áàéæýý. Ò¿¿íèé 
ýýæ íü ìàø àç æàðãàëòàé, àìàð 
àìãàëàí òýíãýðò õàëüæ ãýíý.

ªâäºã ñºãäºí 
ñóóãààä òýðýýð 
Бóðõàíä ýýæèéã 
íü èéì áàéäëààð 
àâ÷ ÿâñàí 
èâýýëä íü 
òàëàðõàæ 
ãýíý. 

Ýýæèéãýý 
îðøóóë÷èõààä òýð 
Ãàíãà ìºðíèé ýðýã ð¿¿ 
ÿâàâ.

Òýð ºäºð á¿ð áÿñàëãàëäàà, Бóðõàíòàé 
õàðèëöàõàä òºâëºð÷ áàéâ.

Ãóðâàí ºäºð ºíãºðñºí ÷ òýð þó ÷ èäýæ, óóãààã¿é 
áàéëàà. Òýð èäýæ, óóõûã á¿ðýí ìàðòñàí áàéâ.

Ýíý Йîã÷ ºëñãºëºíãººñ áîëæ ¿õýæ 
áàéãààã Бóðõàí õàðààä àäèñòàé 

ìàø èõ èäýý áóäààã àëòàí òàâãàí 
äýýð òàâèàä, ò¿¿íä õ¿ðã¿¿ëýõýýð 

ñàõèóñàí òýíãýð èëãýýæýý. 

×èìýýã¿éõýí, ñàõèóñàí òýíãýð 
ò¿¿íèé äýðãýä õîîë òàâü÷èõààä 
áóöàí íèñ÷ýý.

Бурхан бүхнийг зîхицуулдаг
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Йîã÷ õýíèéã ÷ îéðòîæ èðæ áàéõûã 
õàðààã¿é ó÷ðààñ, õîîëûã Бóðõàí 

èëãýýñíýýñ ãàðöààã¿é õýìýýí áîäîâ. 
Бóðõàíä 

áàÿðëàëàà!

Ãýíýò á¿ëýã öýðã¿¿ä ãàð÷ èðýýä ò¿¿íèéã 
áàðèâ÷ëàíà ãýâ.

Ò¿¿íèéã àâ÷ 
ÿâààä çàí÷!

Õººõ!

Йîã÷ ÿìàð ÷ ºâäºëò ìýäýðñýíã¿é. Õýí 
íýãýí ÿã ë ò¿¿íèéã ãèæèãäýæ áàéãàà ìýò 
òýðýýð èíýýäýý áàðüæ äèéëýõã¿é áàéëàà.

Õà, õà, õà!

Бóðõíû ñ¿ìýýñ 
àëòàí òàâàã 

õóëãàéëæ 
ç¿ðõëýíý ãýíýý!

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Õààí èõýä ñîíèó÷èðõàí, 
àëòàí òàâàã ¿íýõýýð 
õóëãàéëàãäñàí ýñýõèéã 
øàëãàõààð ñ¿ì ð¿¿ ÿâæýý. 

Õààí éîã÷èéã ãýì çýìã¿é áîëîõûã îéëãîæ, 
éîã÷èéã çàí÷èõ íü ÿã ë Бóðõíûã çàí÷ñàíòàé 
àäèë áîëîõûã óõààð÷ýý.

Õààí áîëîí ò¿¿íèé ò¿øìýä¿¿ä íü á¿ãä èõýä àéæ áàéâ. 
Òýä ãîëûí ýðýã ð¿¿ ÿàðàâ÷ëàí î÷èæ,

ºâäºã ñºãäºí, éîã÷èä ãýìýý 
íàìèí÷èëæýý. Òýä ìºí 
ò¿¿íä ºäºð á¿ð õîîëîîð 
ºðãºë áàðüäàã áîëîâ. 

Ү¿íèé äàðàà, с¿ì äàõь 
õºøººíººс öóс ãîîжèõîî 
áîëьжýý. Áèä ¿íýõýýð ÷èí 
сýòãýëýýсýý áясàëãàâàë 

Áóðõàí á¿õíèéã çîõèöóóëäàã 
áîëîõыã ýíý ¿ëãýðò 
ºã¿¿ëж áàéãàà þì.

Õºøºº ÿã éîã÷èéí 
öîõèóëñàí ãàçðóóäààð 
öóñ àëäàæ áàéæýý.

Ñ¿ìä î÷îîä, 
òýðýýð Бóðõíû 
õºøººíººñ öóñ 
ãàð÷ áàéõûã 
îëæ õàðàâ.

Бурхан бүхнийг зîхицуулдаг
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Ýðò óðüäèéí öàãò íýãýí àãóó Ãýãýýðñýí Èõ Бàãø áàéæýý. Òýð ¿å ¿å 
øàâèà äàãóóëàí ÿâæ õ¿ì¿¿ñòýé ¯íýíèéã õóâààëöäàã áàéâ.

Èõ Бàãø íü õîîë ÷ ãóéäàãã¿é ìàø ¿íýí÷, 
öýâýð àðèóí íýãýí áàéâ. Îðîíä íü 
òýðýýð çýðëýã ºâñ íîãîî, æèìñ èäýæ àìü 
çóóíà. Ãýâ÷ õýñýã õóãàöààíû äàðàà øàâü 
òýñâýðëýõýý áàéæýý!

Íýãýí ºäºð øàâü 
íü õîîë ãóéõààð 
ãàíöààðàà õîò 
îðæýý. Òýãýýä 
òýðýýð õ¿¿ òºðñíèé 
áàÿð òýìäýãëýæ áàéãàà íýãýí ãýð á¿ëòýé òààðàâ. 

ªºðºº öàäàòëàà 
èäýýä, Бàãøäàà 
õýñýã õîîë 
àâ÷ðàí ºã÷ýý.

Òýð øèíýýð òºðñºí õ¿¿ 
áîë òýäíèé äàéñàí íü, 
òýäíýýñ àâëàãàòàé íýãýí. 
Òýð àâëàãàà àâàõààð èðñýí. 
Òýìäýãëýõ þì þó ÷ áàéõã¿é! 

Òýð ãýð á¿ë õ¿¿õýäòýé 

Çîдîîн÷ азарган тахиан үлгэр

áîëîîä ìàø èõ æàðãàëòàé 
áàéñàí! Бàãø þóíä èéì 

ç¿éë ÿðèíà âý?

57



Äàðààãèéí ºäºð 
íü øàâü õîîë àâàõ 
ãîðüäëîãî òýýí íºãºº 
àéë ðóóãàà äàõèí 
ÿâæýý. 

Бàéøèíä îðìîãö òýð 
õ¿í á¿ð áàëìàãäàí 

óéëöãààæ áàéõûã îëæ 
õàðàâ.

Яìàð íýãýí ìóó þì Õà! 
Õà! 

Õà! 

þóíä èíýýíý âý? Õ¿ì¿¿ñ 

õºë òîëãîéãîî àëäñàí 
(ýñýðãýýðýý) äýëõèé. 

ª÷èãäºð òýäíèé äàéñàí 
èðñýí, õàðèí ºíººäºð 

òýð ÿâ÷èõñàí!

Òýð íÿëõ õ¿¿õýä ºìíºõ òºðºëäýý ýíý ãýð á¿ëèéí õºðø íü 
áàéñàí þì. Òýðýýð ýíý ãýð á¿ëä õýñýã ìºíãº çýýëä¿¿ëñíèéã 
òýä ýðã¿¿ëýí òºëººã¿é áà õîæèì íü ýíý ãýð á¿ë áàÿí áîëñîí 

÷ ºð òºëáºðºº á¿ðýí ìàðòñàí áàéâ. Òýðõ¿¿ õºðø íü ººä 
áîëñíûõîî äàðàà, ýíý ãýð á¿ëèéí õ¿¿ íü áîëîí ìýíäýëæ, 

òýäíèé á¿õ ýä õºðºíãèéã ¿ã¿é õèéõ òºëºâëºãººòýé áàéæýý. Ãýð 
á¿ë ò¿¿íä ºðòýé áàéñàí ìºíãºº íàéð õèéí ¿ðñýí áºãººä íýãýíò 

ºð òºëºãäñºí ó÷ðààñ òýð õ¿¿õäýä ýíý äýëõèéä áàéõ ÿìàð ÷ 
øàëòãààí ¿ëäýýã¿é þì.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

áîëëîî. Øèíý 
òºðñºí õ¿¿õýä 

¿õ÷èõýæ!

Бàãøàà! 

ººä áîëñîí íÿëõ õ¿¿õäèéíõýý 
àðààñ ãàøóóäàæ áàéõàä òà 

þóíä èíýýíý âý?

Бàãøàà, Òà 

Ýíý áîë 
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Õî¸ð íàéç õàìòäàà ãàäóóð ÿâæ 
áàéâ. Íýãýí ñ¿ìèéí äýðãýä¿¿ð 
ºíãºðºõ çóóðàà òýä õýí íýãýí 
Ýíýòõýãèéí ìàø àëäàðòàé 
àðèóí ñóäàð áîëîõ “Бõàãàâàä 
Ãèòà”-ã óíøèæ áàéõûã ñîíñæýý.

Àëèâ! Äîòîð îðæ 
àðèóí ñóðãààëûã 

ñîíñîöãîî¸.

Õýñýã çóóð 
ñîíññîíûõîî äàðàà íýã 
íü ãàð÷ ÿâæýý.

Òýð îõèäóóäòàé ñýýòýãíýõýýð 
¿äýøëýãò î÷æýý. Òºä óäàëã¿é, 
òýðýýð óéäàæ, ìºí ìàø èõýýð 
õàðàìñàæ, è÷èæ áàéâ.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Òýð ñ¿ìð¿¿ ÿàðàí áóöñàí áîëîâ÷ ñóäðûí 
óíøëàãà õýäèéíý äóóññàí áàéâ.

Ãýðòýý 
õàðüñíûõàà 
äàðàà òýð 
õàðàìñàæ, 
õýäýí ºäºð 

ã¿íýý ãýìøæýý...

Õàðèí ýíý 
õîîðîíä, 
ñ¿ìä ¿ëäñýí 
ò¿¿íèé íàéç íü 
¿äýøëýã áîëîîä 
íàéçûãàà 
áîäñîîð 
áàéñàí òóë 
ñóäàðò 
òºâëºð÷ 
÷àäàõã¿é 
áàéâ.

Õýäýí æèëèéí äàðàà òýä 
õî¸óëàà ººä áîëæýý.

¯äýøëýãò ÿâñàí íàéç íü 
Äèâààæèíä õ¿ðãýãäýâ...

Õàðèí ñ¿ìä ¿ëäýæ ñóäàð ñîíññîí 
íàéçûã íü ¿õëèéí ýë÷ òàì ðóó 
÷èðýí óíàãààæýý.

Á¿õ þì сýòãýëýýс 
¿¿äýëòýé ó÷ðààс èéì ç¿éë 

òîõèîëäжýý.” Áóðõàí 
çºâõºí áèäíèé ¿éëäëèéã 
õàðààä çîãсîõã¿é Тýðýýð 

ìºí áèäíèé ç¿ðõ сýòãýëèéã 
õàðäàã.

Бүх зүйл бîдлîîс үүдэлтэй
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ОЮУН УХААНАА 
САЙН АШИГЛА
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Íýãýí ñ¿íñëýã áÿñàëãàã÷ òàìä 
çî÷ëîí, íýãýí ÷ºòãºð òàìûí 
ãàëààð øèð¿¿õýí øàòààëãàæ 

áàéõûã îëæ õàðæýý.

Òýðýýð Ãàçðûí Ç¿ðõýí Бîäèñàäâàãààñ àñóóâ:

Яàãààä òýð òàìûí 
ãàëààð èéì àéìøèãòàé 
øèéòã¿¿ëæ áàéãàà þì 

áý?

òóéëûí ìóó õ¿í! Бèä 
ò¿¿íèé äîãøèí õýðöãèé ç¿ðõ 

Бÿñàëãàã÷ ÷ºòãºðèéã 
èõýä ºðºâäñºí ó÷ðààñ 
Бîäèñàäâàãààñ 
÷ºòãºðèéã õàðæ 
õàíäóóëàõààð ò¿¿íä ºã÷ 
ÿâóóëàõûã õ¿ñ÷ýý. 

àñóóäàë òàðèõ íü äýý. 
Ãýâ÷ ÷è ¿íýõýýð ÷èí 

ñýòãýëòýé áàéãàà ó÷ðààñ 
ò¿¿íèéã àâ÷ õàðèõûã ÷èíü 

ºâøººðüå. 

Ãýðòýý òýðýýð ÷ºòãºðò 
ìàø èõ õèéõ àæèë 

*Ãàçðûí Ç¿ðõýí Бîäèñàäâà áîë ¿¿ðäèéí òàìä áàéãàà òºðºëòí¿¿äèéí çîâëîíã 
àðèëãàõàä òóñëàíà ãýæ Бóðõàíä àìëàñàí äîìîãò Бóääûí øàøíû ãýãýýíòýí þì. 

Оюун ухаанаа сайн ашигла.

Ýíý õ¿í áîë 

ñýòãýëèéã ãàëààð ñºíººõ ¸ñòîé. 
Òýãñíýýð ò¿¿íèé ñàéí ñàéõàí 

÷àíàð íü õîæèì íü èëðýõ 
áîëîìæòîé áîëîõ 

þì.

×è ººðòºº 

ºã÷ýý. ×ºòãºð áàÿðòàé 
áàéâ. Òýð õèéõ àæèëòàé 

ë áàéâàë ÿìàð ÷ àñóóäàë 
òàðèõã¿é áàéâ.
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Ãýâ÷ õèéõ ÿìàð 
÷ àæèë áàéõã¿é 

áàéâ!

Òýãòýë ÷ºòãºð ýçýíòýéãýý ìàðãàëäàâ!

Òýð á¿ð ò¿¿íèéã õºíººõèéã 
õ¿ñ÷ýý. ×ºòãºð ìàø àãóó 
õ¿÷ àãóóëæ áàéñàí ÷ õýðõýí 
àøèãëàõàà ìýäýõã¿é áàéâ. 

¯õòëýý àéñàí ýçýí íü 
òàìðóó çóãòàí î÷èæ, 

Бîäèñàäâàãààñ àâðàë 
õàéâ.

ººðºº áèé áîëãîñîí! Ãýðòýý 
õàðèàä ò¿¿íä ìàø óðò, ºíäºð 

øàòòàé àâðàãà òîì öàìõàã 
áàðü ãýæ õýë. 

Ãýâ÷ óäàëã¿é á¿õ àæèë äóóñ÷, òýð 
ýçíýýñýý íýìæ àæèë øààðäæýý...

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

Ýíý àñóóäëûã ÷è 
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Цàìõàã áàðèãäæýý!

×ºòãºð äàõèàä ë 
óéòãàðëàæýý.

Äàõèàä ë òýð èë¿¿ 
õèéõ àæèë øààðäàí 
ýçíýý õºíººõèéã 
îðîëäîí, ýëäýí õººâ. 

Ýçýí íü äàõèàä 
ë Бîäèñàäâàãààñ 
òóñëàìæ ýðýâ.

Ò¿¿íä øàòíû õàìãèéí 
äîîðîîñ õàìãèéí äýýä øàò 

õ¿ðòýë ºäºð á¿ð àâèð÷, 
áóöàí áóóæ èð ãýæ õýë!

¯íýõýýð, æèæèã 
÷ºòãºð äàõèí ýçíýý 
¿éì¿¿ëñýíã¿é. 

Áèäíèé òàðõè яã ¿¿íòýé ë àäèë. Õýðâýý 
õèéõ àжèëã¿é áîë, óòãàã¿é ç¿éëс áîääîã. 
Áèä ¿íý öýíýý ìýäýж, äýìèé ¿ðýõ 
ó÷èðã¿é. Áèä íèéãýìä ¿éë÷èëäýã àжèë 
сîíãîõ ó÷èðòàé. Сýòãýë õºäëºëººð 
õàíäàж áóðóó сîíãîëò õèéж, àâьяàс 
÷àäâàð, õ¿÷ ÷àäëàà äýìèé á¿¿ ¿ðýýðýé.

Оюун ухаанаа сайн ашигла.
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Ýðò óðüäûí öàãò ººðèéãºº òàõèà õýìýýí áîääîã 
íýãýí õàíõ¿¿ áàéæýý. ªäºð á¿ð òýð þó ÷ ºìñºëã¿é 
ãàçðààñ õîîë õàéí ÿâäàã áàéâ.

Бè áîë òàõèà.

ªºº!
Õààí îëîí àëäàðòàé 
ýì÷ íàðòàé ÿðèëöñàí 
áîëîâ÷ àëü íü ÷ 
õàíõ¿¿ã àíàãààæ 
÷àäñàíã¿é.

Íýãýí ºäºð ñ¿íñëýã áÿñàëãàã÷ 
õààíòàé óóëçàõààð 
èðæýý...

Òèéì, ãýõäýý òà 
íàäàä ò¿¿íèéã á¿ðýí 

äààòãàõ õýðýãòýé!

Òà õàíõ¿¿ã 
ýäãýýæ ÷àäàõ 

óó?

Яã ë õàíõ¿¿ øèã àâèðëàæ, ñ¿íñëýã áÿñàëãàã÷ ìºí 
þó ÷ ºìñºëã¿é ãàçðààñ õîîë àíãóó÷èëäàã áîëîâ. 

×è õýí áý?

Бè áîë òàõèà!

Мунхаг ханхүү
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Òýä ºäºð á¿ð õàìòäàà 
àìüäàð÷, õàíõ¿¿ ò¿¿íä óëàì 

á¿ð èòãýæ áàéâ.

Õýñýã õóãàöààíû äàðàà áÿñàëãàã÷ 
õààíààñ õî¸ð öàìö àâ÷ðàõûã õ¿ñýâ.

Òàõèà öàìö ºìñºæ 
áîëîõã¿é ãýæ õýí 

õýëñýí þì?

Çà, ÷è öàìö ºìñºæ 
áàéãàà þì áîë áè ÷ 
áàñ öàìö ºìñìººð 

áàéíà!

Òàõèà ºìä ºìñºæ 
áîëîõã¿é ãýæ õýí 

õýëñýí þì?Õýñýã õóãàöààíû äàðàà, òýð 
õààíààñ õî¸ð ºìä èëãýýõèéã 

õ¿ñýâ.

õºãæèëòýé þì 
àà. Бè ÷ áàñ ºìä 
ºìñìººð áàéíà.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

Ýíý 
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Òºä óäàëã¿é, òýð õààíààñ øèðýý ä¿¿ðýí õîîë áýëäýõèéã õ¿ñýâ.

Òàõèà áèäíèéã 
øèðýýíèé àðä õ¿íäòýé-

ãýýð ñóóí õîîë èäýæ 
áîëîõã¿é ãýæ õýí 

õýëñýí þì?

Ìºí ë õàíõ¿¿ ò¿¿íèé ¿éëäëèéã äóóðàéâ.

Àëõàì àëõàìààð õàíõ¿¿ 
ààæìààð ýíãèéí õ¿íèé 

àìüäðàëäàà îðæýý!

Ү¿íòýé àäèëààð Гýãýýðсýí Иõ Áàãø 
õàìàã òºðºëòí¿¿äèéí äóíä àìьäàð÷, 
áèäíèé òàøàà ¿çýë áàðèìòëàë, ìóó 

çóðøëóóäыã çàсàõыí òóëä õ¿ëýýöòýé 
õàíääàã. Дàðàà íь áèä Гýãýýíòíèé 

äýýä ÷àíàðóóäыã сóð÷ áîëíî.

Мунхаг ханхүү
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Íýãýí ºäºð òºãñ, àãóó Èõ Бàãø øàâüäàà çààâàð÷èëãàà ºã÷ýý...

Çà, Бàãøàà!

Яâààä õî¸ð 
òºìñ àâààä èð.

Çà, 
Бàãøàà!

Õî¸óëàíã íü 
èäýýðýé!

Õî¸ð òºìñ èäýõýä 
¿íýõýýð àìàðõàí, 
õýö¿¿ ñîðèëò áèø!

Бàãøèéíõ íü õýëñýí 
á¿õýí ó÷èð øàëòãààíòàé 

áàéäàã áºãººä çààâàë 
ã¿éöýëä¿¿ëýõ ¸ñòîé 
ãýäãèéã óõààðàõóéö 

õýìæýýíä Бàãøèéãàà 
òýðýýð óäààí äàãàæýý.

Îäîî, ýíý õî¸ð 
òºìñºº èä.

”Би” үзлийн сîрилт
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Ýõíèé òºìñºº èäýæ äóóñàõàä, íýãýí ãóéëãà÷èí èðýâ.

Íààä òºìñºº íàäàä 
ºãºº÷! Õýäýí ºäºð áè 

þó ÷ èäñýíã¿é!

Õýðâýý íààä 
òºìñºº íàäàä 

èä¿¿ëýõã¿é áîë, áè 
¿õíý!

Çà, çà! 
×è àâäàà!

ìóëãóó þì! Ìàãàäã¿é ýíý 
÷èíèé õóâü òàâèëàí áàéõ! 

Бàãøèéíõàà îðîíä 
”Бè” ¿çëýý ñîíññîí ÷èíü 
ÿìàð õàðàìñàëòàé õýðýã 

âý!

Ýõíèé òºìñ áîë 
åðòºíöèéí àìæèëò, íýð 
àëäàð, ýä áàÿëàãààð 
àäèñëàãäñàí áàéñàí þì. 

Õî¸ð äàõü òºìñ íü õàìãèéí 
äýýä, òóéëûí ãýãýýðýëä 
õ¿ðýõ àãóó ñ¿íñëýã îëîëòîîð 
àäèñëàãäñàí áàéñàí þì.

Õî¸ð òºìñèéã õî¸óëàíã íü èä ãýæ 
Бàãø øààðäñàí íü ¿íýí 
áîëîâ÷ ñ¿íñëýã áÿñàëãàã÷èéí 
õóâüä áè ÿàæ ¿õýæ áàéãàà 
õ¿íèéã àâðàõã¿é áàéæ 
áîëîõ áèëýý?

Ãýãýýðñýí Èõ Бàãø íü 
æèíõýíý áèëèã óõààíûã, 

õàðèí ”Бè” ¿çýë íü áèäíèé 
óðüä÷èëàí òºñººëñºí 

¿çýë áîäëûã èëýðõèéëæýý. 
Бèäíèé õàðàà áóëèíãàðòàæ; 
çºâõºí òàëûã íü ë õàðäàã, 

ýñâýë ìàãàäã¿é þó ÷ 
õàðäàãã¿é áàéæ áèä çºâ 
áóðóó á¿õíèéã ìýäíý ãýæ 

áîääîã.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

×è ¿íýõýýð 
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Íýãýí ºäºð, íýãýí 
Èõ Бàãø øàâüäàà 

ººð ãàçàð äàÿàí õèéæ 
ñóóãàà õ¿íä õîîë 
õ¿ðãýýä èð ãýæ 

õýëæýý.

Ãýõäýý òýð õ¿í ÷èíü ãîëûí 
íºãºº ýðýãò áàéäàã ø¿¿ äýý. Бè ñýëæ 
÷àäàõã¿é, ìºí ÿìàð ÷ çàâü áàéõã¿é! 
Бè ÿàæ ãîë ãàòëàõ âý? Íàäàä òàíä 

áàéäàã øèã àãóó øèäèéí 
õ¿÷ áàéõã¿é.

Ãîëûí ýðýãò õ¿ðýýä, ãîëä 
èíãýæ õýëýýðýé: “Õóðäõàí óñàà 
òóñãààðëàæ, íàìàéã ãàòëóóëíà 

óó. Бè ýíä õýçýý ÷ ýìýãòýé 
õ¿íòýé îéðòîæ áàéãààã¿é 

Èõ Бàãøèéíõàà çàõèàñààð 
èðëýý. 

Ààí!

Õà÷èí þì äàà! Èõ Бàãø 
ìààíü ýõíýð, ãóðâàí 

õ¿¿õýäòýé. Òýð ÿàæ èíãýæ 
õýëæ ÷àäíà âý? Õóäàë 

õýëíý ãýäýã ñàõèë 
çºð÷ñºí áîëîõ 

áèø¿¿?

Òýð Бàãøààñàà àñóóæ ç¿ðõýëñýíã¿é.
Òýãýýä ÷ ò¿¿íèé Бàãø íü òýãæ õýëñýí ë 
áîë èíãýõ øàëòãààíòàé áàéæ ë òààðàà. 
Òèéìýýñ òýð íýí äàðóé õîîë õ¿ðãýõýýð 
çàìä ãàð÷ýý.

Ãîëûí ýðýãò õ¿ðýýä, ãîëä
èéíõ¿¿ õýëæýý:

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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õ¿íòýé õýçýý ÷ îéðòîæ 
áàéãààã¿é Èõ Бàãø ìààíü 

íàìàéã èëãýýëýý. Óñàà 
ò¿ðãýí òóñãààðëàæ íàìàéã 

ãàòëóóëíà óó.

ìààíü íàìàéã èéøýý 
èëãýýñýí, ãýâ÷ òýð 

íàäàä õýðõýí áóöàæ 
î÷èõûã çààæ ºãººã¿é! 

Бè ÿàõ âý?

Þó ñàíààã ÷èíü 
çîâîîãîîâ?

Ãýðòýý õàðèõûí 
òóëä ãîëûã áè 

õýðõýí ãàòëàõ âý?

èíãýæ õýëýýðýé: “Íàìàéã 
õýçýý ÷ õîîë èäýæ áàéãààã¿é 

íýãýí õ¿í èéø èëãýýñýí 
ó÷ðààñ ò¿ðãýõýí óñàà ãîëîîð 

íü õóâààæ, íàìàéã 
ãàòëóóëíà óó.”

Бè õî¸ð í¿äýýðýý ò¿¿íèéã 

Ãîëûí óñ íýí äàðóé 
ãîëîîðîî õóâààãäàæ òýð 
íºãºº ýðýãò àþóëã¿é õ¿ð÷ýý.

Сэтгэлийн îгîîрîл л ÷ухал

Ýìýãòýé 

Бàãø 

×è ãîëä ç¿ãýýð ë 

Õà÷èí þì äàà! 

õîîëîî äóóñòàë èäýõèéã õàðñàí, 
ãýòýë òýð íàìàéã èéì ç¿éë ãîëä 
õýë ãýæ áàéäàã. Ãýâ÷ òýð òýãæ 

õýëñýí ó÷ðààñ øàëòãààí 
áàéæ ë òààðàà.
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¯¿íèé äàãóó òýðýýð òýäãýýð 
¿ãñèéã ãîë ðóó õàøõèðàí õýëýõýä 

ãîëûí óñ äàõèàä ë ãîëîîðîî 
õóâààãäàâ!

Ò¿¿íèé õóâüä ýíý ¿íýõýýð 
ãàéõàëòàé áàéëàà. Òèéìýýñ 

òýð ýðãýæ èðýýä Бàãøèéíõàà 
òàéëáàðëàõûã õ¿ñýí àñóóæýý.

“Бè çºâõºí ¿íýí ç¿éëñèéã õýëäýã 
ó÷ðààñ ìèíèé õýëñýí ¿ãñýä õ¿÷ áèé. 

Ìºí ÷è ìèíèé çààâàð÷èëãààã äàãàñàí 
ó÷ðààñ, àäèë õ¿÷ äàìæóóëàãäñàí þì.

Гýãýýðсýí òºðºëòí¿¿ä 
ìºíõèéí òîãòóóí 

×èíèé õàðæ áàéãàà ç¿éë ÷èíü çºâõºí 
ìèíèé ãàäààä òºðõ áîëîâ÷ ç¿ðõ 
ñýòãýë ìèíü áèø. Ãàäíàà áè ýõíýð 

õ¿¿õä¿¿äòýé ÷ ìèíèé ç¿ðõ ñýòãýë, 
ìèíèé æèíõýíý õ¿í ýíä áàéõã¿é. 

Бè þóíä ÷ õ¿ëýýñã¿é. 
Äàÿàí õèéæ áàéãàà 
íàéçûí ìààíü õóâüä 

õîîë õýçýý ÷ èäýæ 
áàéãààã¿é ãýæ õýëñýí íü 

áàñ ¿íýí þì. Îëîí õ¿íä 
òýð ýíä õýðýãòýé ó÷ðààñ ìàõàí 

áèåý àìüä áàéëãàõûí òóëä òýð èääýã. 
Òýð îãòõîí ÷ õîîëîíä õîðõîéñîîã¿é, èäýõ 

ãýæ äóðëàäàãã¿é!

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

áàéäàã Дàî –òîé (Үíýí)-òýé 
¿ðãýëжèéí ìºíõ õàìò áàéäàã. 

Тýä яã ë ýíãèéí õ¿ì¿¿сòýé 
àäèë þìсыã õèéäýã ÷ ¿íýíäýý 

òýä ¿éëäýëä õàìààðàëã¿é 
õºíäëºíãººс íь õàðж 

áàéãàà àжèãëàã÷ íàð øèã ë 
þì.
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Гэгээрсэн Их Багш нар яагаад юуг ч хийх чадвартай 
байдаг юм? Яагаад гэвэл тэд үргэлж төвлөрсөн төлөвт 
байдаг. Юу ч хийж байсан түүндээ бие, хэл, сэтгэлээ 
төвлөрүүлэхийн зэрэгцээ хаа сайгүй оршиж байдаг юм.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Øàâü íàðàà áèëèã óõààíààð ñóðãàäàã íýãýí 
Èõ Бàãø Бàéæýý. èðýýä¿éí Бóääà áîëîõûí 

òóëä, áèäýíä ÿäàæ õî¸ð áýëýã 
çàÿàãäñàí áàéõ ¸ñòîé. Íýãä¿ãýýðõ 
íü òýñâýð òýâ÷ýýðèéí õ¿÷. Õî¸ð 

äóãààðõ íü àæèãëàõ õ¿÷, 
--- õàðàõ, õàðàõ, õàðàõ.

¯ç¿¿ëýõèéí òóëä, Èõ Бàãø íýí 
äàðóé òóñëàõäàà

äîòðîî ìàø èõ áîõèð ç¿éëñòýé ñàâ 
àâ÷èð ãýæ õýëæýý.

Èõ Бàãø ñàâàíä 
õóðóóãàà ä¿ðýâ.

Òýãýýä òýð õóðóóãàà àìàíäàà õèéâ. 
Ò¿¿íèé öàðàé íü õóâèðñàíã¿é.

Их Багшийн гадаад үйлдлийг бид дуурайх у÷иргүй

Èðýýä¿éí Èõ Бàãø, 
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Ò¿¿íèé á¿õ øàâü íàð íü áàñ 
ñàâàíä õóðóóãàà ä¿ðæ àâààä

äàðàà íü àìàíäàà õèéöãýýâ, ìºí áàñ 
öàðàéãàà õóâèðãàõã¿é áàéõûã õè÷ýýæ áàéâ.

Бàÿð õ¿ðãýå, 
òà íàð íýã ñîðèëòûã äàâëàà, 

õàðèí õî¸ð äàõèéã íü 
äàâñàíã¿é. Ó÷èð íü òà íàðò 

àæèãëàõ õ¿÷ àëãà. 

Яàãààä?

Бè ÿäàì õóðóóãàà 
ñàâàíä ä¿ðñýí ÷ äóíä 

õóðóóãàà àìàíäàà 
õèéñýí. Õà!

С¿íсëýã äàäàëäàà áèä 
¿ðãýëж õяíóóð áàéõ ёсòîé. 
Зàðèìäàà Иõ Áàãø þìсыã 

ìàø ººðººð õèéäýã. Гàäíàõ 
¿éëäýë íь àäèë õàðàãäàж 

áîëîõ þì. Гýâ÷ òóõàéí õ¿í 
Иõ Áàãø ìºí ýсýõèéã ãàäíàõ 

¿éëäëýýс íь õàðààä õýëýõ 
áîëîìжã¿é; äîòîîäîä íь 

ó÷èð áàéäàã þì.

Þó?

Яàãààä?

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Õî¸ð ñ¿íñëýã 
áÿñàëãàã÷ óóëûí ã¿íä 
äàÿàí÷ëàí áÿñàëãàë 
õèéæ áàéâ.

Íýãýí ºäºð òýä 
õààí òóí óäàëã¿é 
òýäýí äýýð 
çî÷èëõîîð èðýõèéã îëæ ìýäæýý.

Ïàä-пàä! 

Õººå! Èéì àðãà 
çàëü õýðýãëýýä 
¿çâýë ÿìàð âý? 

Þó?

Õººõ!

Í¿äýýðýý õàðàí áàéæ 
èòãýíý ãýæ áàéäàã àà. 
Òýä ñàéí áÿñàëãàã÷èä 

áèø áàéíà. 
            Яâöãààÿ!

çî÷äîîñ òàòãàëçäàãã¿é; 
òýä ÷èí ñýòãýëò 

¯íýíèé ýðýë÷äèéã äîòíîîð 
õ¿ëýýí àâäàã þì. 

Ïàä-пàä! 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

Бÿñàëãàã÷èä á¿õ 
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Íýãýí ºäºð õºãøèí, 
ãóéëãà÷èí ýìýãòýé 
ãàð÷ èðýâ.

õè÷ýýíã¿éëýí óíøèõ 
þì, ãýâ÷ ÷è æààõàíûã ÷ 

àòóãàé îéëãîæ áàéíà 
óó?

Õºãøèí ãóéëãà÷èí 
ýìýãòýé ò¿¿íèé 
íîìîí äýýð 
íóëèì÷èõààä ÿâààä 
ºã÷ýý.

Äèëîâà óóðëàí, ò¿¿íèé 
àðààñ õººâ.

Õºãøèí, ãóéëãà÷èí ýìýãòýé 
àìàíäàà íýã ç¿éëèéã ë øèâíýòýë, 

Äèëîâà ãýíýò òàéâøèðæýý. 

Ìàãàäã¿é ýäãýýð 
íîìíîîñ ñóð÷ áàéãàà 
àðãàä ìààíü ÿìàð íýã 

áóðóó ç¿éë áàéíà.

Ìÿë áîãäûí Бàãøèéí, 
Бàãøèéíõ íü àãóó Èõ Бàãø 
Äèëîâà Èõ Бàãø áîëîõîîñîî 
ºìíº íîìûã ìàø èõýýð 
ìýääýã íýãýí 
áàéæýý.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд

×è ¿íýõýýð 
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äàÿàð îëîí ìÿíãàí æèë
 äýýäýëæ èðñýí àðèóí íîìîí 

äýýð ÿàæ òýð õºãøèí, ãóéëãà÷èí 
ýìýãòýé íóëèìæ ç¿ðõëýâ ýý? 
Õ¿ì¿¿ñ íîìûã óðäàà òàâèí 
ø¿òýæ, ºðãºë áàðüö õ¿ðòýë 

ºðãºäºã ø¿¿ äýý.

Äèëîâà îéëãîîã¿é ç¿éë íü þó áîëîõûã 
îëæ ìýäýõèéã õ¿ñ÷ýý.

Òýðýýð õºãøèí, 
ãóéëãà÷èí ýìýãòýéã 

õàà ñàéã¿é õàéí ÿâàâ.

Äèëîâà ò¿¿íèéã îëîâ.

Íýãýí ºäºð øèðýíãýí îéä...

Òýð ò¿¿íòýé ìýòãýëöýæ, á¿õèé ë öýöýí 
öýëìýã ¿ã, ìýäëýã ÷àäâàðàà àøèãëàí 

èë¿¿ ãàðàõûã õè÷ýýæ áàéâ.

Хөгшин гуйлга÷ин эìэгтэйн билиг ухаан

Б¿õ Ýíýòõýã 
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Ãýâ÷ õºãøèí ãóéëãà÷èí 
ýìýãòýé äàíäàà ÿëæ 
áàéâ.

Ýöýñòýý òýð ò¿¿íä ìºðãºæ, 
ò¿¿íèéã Èõ Бàãøàà áîëãîí 

õ¿ëýýí çºâøººðºâ. 

Ìýäýõèéã õ¿ññýí á¿õýí ÷èíü, íîìîíä áàéõã¿é, 
ìºí ýíý äýëõèéä áàéõã¿é. ×è õàà ñàéã¿é îðøèã÷ 

äîòîîä Èõ Бàãøààñàà ñóðàëöàõûí òóëä äîòîîääîî, 
èë¿¿ ºíäºð ò¿âøíèé óõàìñàðòàà îðîõ ¸ñòîé. 

Çààæ ñóðãàõ äèâààæíû òºðºëòí¿¿äèéã ÷è 
çààâàë îëîõ õýðýãòýé. Òýãýõýýð, 

                                  òýð àðãà íü àâøèã þì.

¯¿íèé äàðàà Äèëîâà á¿õíèéã 
õàÿæýý. Òýðýýð äèâààæíû 
ò¿âøèíä õ¿ð÷ äèâààæíû 
òºðºëòí¿¿äòýé óóëçàí, 
òýäíýýñ ñóðàëöàõûí òóëä 
ìàø èõ õè÷ýýæ áàéâ.

Òýäãýýð äèâààæíû 
òºðºëòí¿¿äýä õ¿ðýõ 

çàì óðõè çàíãà, 
áýðõøýýëýýð ä¿¿ðýí  

÷ òýð õ¿ð÷ ÷àäæýý.

Ìèíèé îéëãîäîã, íàäàä 
áàéäàã áèëèã óõààí íîìîíä 
áàéäàãã¿é. Òà îëæ ÷àäàõã¿é; 
òèéì ó÷ðààñ òà íàìàéã õýçýý 

÷ ìýòãýëöýýä äèéëýõã¿é.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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ШИ ГОНГИЙН 
ЛУУГ ГЭХ ХАЙР
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Ëóóíä èõýä äóðòàé Øè Ãîíã íýðòýé íýãýí õ¿í áàéæýý. 
Ò¿¿íèé áàéøèíä, òàâèëãà, ãî¸ë ÷èìýãëýë, õóâöàñ ãýýä 

á¿ãä ëóóíû ä¿ðñýýð ÷èìýãëýãäñýí áàéäàã áàéâ.

Íýãýí ºäºð Äèâààæíû 
Ëóóí Õààíû ñýòãýë èõýä 

õºäºëæ, äýëõèé ð¿¿ áóóæ 
èðæ Øè Ãîíãîä ººðèéãºº 

õàðóóëüÿ ãýæ áîäæýý.

Ñàéí óó! 
Þó áàéíà 

äàà?

Ààà!

Àéñíààñàà áîëîîä Øè Ãîíã 
óõààí àëäæýý. Òýãýõýýð ò¿¿íèé 
õàéðëàñàí ç¿éë íü “æèíõýíý” 
ëóó áèø õàðèí çºâõºí 
“õóóðàì÷” ëóóíû ä¿ðñí¿¿ä 
áàéñàí àæ.

Òóéëûí íèã¿¿ëñýíã¿é, 
õàà ñàéã¿é îðøèã÷, 
õ¿ì¿¿ñèéã çîâëîíãîîñ 
ãýòýëãýõ ÷àäàëòàé 
íýãýí Èõ Бàãøèéã áè 
ìýäíý. Òýð ýìýãòýéí 
øàâü íàð íü ãàéõàëòàé 
àõóé îéëãîëòóóäòàé, 
Ò¿¿íèéã áè ãàðöààã¿é 
Бóääà ãýæ áîääîã!

Õººå! 
×è òîãëîæ áàéãàà 

áàéëã¿é äýý! Бóääà 
ãýäýã ÷èíü çàíäàí 

ìîäîîð ñèéëæ, àëòààð 
á¿ðñýí õºøºº. Ìºí òýð 

õºøººíä ëàì ìýëìèé 
íýýõ ¸ñëîë ¿éëäñýíèé 
äàðàà ë ¿¿íèéã Бóääà 

ãýæ ¿çäýã ø¿¿ äýý!

Áèä á¿ãä 2500 жèëèéí 
ºìíºõ Шàãжàìóíè 
Áóääàä èòãýäýã ÷, 
Áóääà Дýëõèéä èðж 
õàìàã òºðºëòí¿¿äèéã 
àâðàõыí òóëä òºðëººс 
òºðºëä ººð ººð òºðõººð 
èëýð÷ ÷àääàãò èòãýж 
÷àääàãã¿é. Ýíý íь 
Шè Гîíãèéí ëóóã ãýõ 
õàéðòàé èжèë áèø ãýж 
¿¿?

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
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Ертөнцийн бүхий л нууцыг мэдсэнийхээ дараа, 
Диваажны бүхий л эрдэнэстэй болсны дараа бид 
юу ч хүсэхээ больдог. Бид дотооддоо аз жаргалтай 
болж, юуг ч ирсэн хүлээн авдаг. Яг л хүүхэд шиг 
болдог ба энэ дэлхийн хүсэл зүрх сэтгэлийг маань 
шатаахаа больж, биднийг удирдаж чадахаа больдог. 

Гэгээрэхийн ач тус нь энэ юм.

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Миний бодлоор сайн, онц сайн хүүхэд зөвхөн сайхан 
төрхтэй юмуу эсвэл сургуульдаа дээгүүр байр эзэлдэг 
байгаад зогсохгүй сайхан сэтгэлтэй-хайрын сэтгэлтэй, 
бусдад хүлээцтэй ханддаг, доромжлолыг тэсвэрлэдэг, 

даруу төлөв зантай мөн золиослох, өөрийгөө зориулах 
хандлагтай байх ёстой. Ийм хүүхэд бол үнэхээр сайн. 
Түүнд эцэг эх нь хичнээн муухай уурласан ч, багш нь 
яаж ч хандсан инээмсэглэн, дуулгавартай байсаар байх 
учиртай. Бусад хүүхдүүд түүнд яаж ч хандсан тэрээр 

эргүүлэн дайрч, маргаан, тэмцэл эхлүүлэх учиргүй. Оронд 
нь, тэр хайрыг ашиглан сэтгэлийг нь уяраах хэрэгтэй. 

Энэ бол үнэхээр сайн хүүхэд. 

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай ---
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Иш татсан эх 
сурвалжуудын жагсаалт

1.  Ах дүү хоёр  ба одон жимсний мод  
 (Видео 192), Эх нь Хятад хэл дээр, 1991 оны 9-р  сарын 22, 

Формоса, Шихү
2.  Зодоонч азарган тахианы үлгэр
 (Видео 392), Эх нь Англи хэл дээр, 1993 оны 11-р  сарын 12, АНУ, 

Техас, Хьюстон
3.  Бурхан үргэлж бүхнийг хамгийн сайнаар  зохицуулдаг
 Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Мэдээний Сэтгүүл №90, Эх нь 

Хятад хэл дээр, 1990 оны 10-р  сарын 15, Формоса, Тайчун
4.  Бусдыг хайрлах нь өөрсдийгөө хайрлаж буй юм
 Агшин Зуур  Билиг Нээгдэхийн түхүүр  4-р  дэвтэр, ‘’Жү-Лаи болон 

Сүнсний аялалын хоорондын ялгаа,’’ Эх нь Хятад хэл дээр, 1987 
оны 12-р  сарын 4, Формоса, Тайнан

5.  Ялгаваргүй хайрла
 (Аудио Е58), Эх нь Англи хэл дээр, 1995 оны 12-р  сарын 25, 

Формоса, Шихү
6.  Жинхэнэ эрдэнэ 
 (Видео 333), Эх нь Англи хэл дээр, 1993 оны 3-р  сарын 16, 

Австрали, Сидней
7.  Хулгайч бясалгагч болсон нь 
 (Их Багш үлгэр  ярьж байна), Эх нь Хятад хэл дээр, 1995 оны 2-р  

сарын 19, Формоса, Шихү
8.  Энэрэнгүй сэтгэл ба хатуу сэтгэл  
 (Видео 415), Эх нь Хятад хэл дээр, 1994 оны 4-р  сарын 6, Хонг 

Конг, Шатин, Тянь Шан Ашрам
9.  Самурайн урлаг
 (Видео 429), Эх нь Хятад хэл дээр, 1994 оны 5-р  сарын 21, 

Формоса, Тайбей, Олон Улсын 7 хоногийн даяан
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10. Бурхан бүхнийг харж халамжилдаг
(Видео 460), Эх нь Хятад хэл дээр, 1994 оны 12-р  сарын
31, Формоса, Шихү

11. Хөл толгойгүй энэ дэлхий
(Видео 115), Эх нь Хятад хэл дээр, 1990 оны 3-р  сарын 2,
Формоса, Тайбей

12. Бүх зүйл бодлоос үүдэлтэй
(Видео 460), Эх нь Хятад хэл дээр, 1994 оны 12-р  сарын
29, Формоса, Шихү

13. Оюун ухаанаа сайн ашигла
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Мэдээний Сэтгүүл №74,
Эх нь Хятад хэл дээр, 1989 оны 7-р  сарын 25, Формоса,
Илан

14. Мунхаг ханхүү
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Мэдээний Сэтгүүл №23,
Эх нь Хятад хэл дээр, 1992 оны 8-р  сар, Формоса, Яан
Мин Уул

15. ”Би” үзлийн сорилт
(Видео 83), Эх нь Англи хэл дээр, 1989 оны 6-р  сарын 16,
Бразил

16. Сэтгэлийн огоорол л чухал
Агшин Зуур  Билиг Нээгдэхийн түхүүр  6-р  дэвтэр,
(Хятад хэл дээрх) “Өөртөө итгэх нь Бурханд итгэх юм”,
Эх нь Хятад хэл дээр, 1990 оны 7-р  сарын 13, Формоса,
Таоюунан

17. Их Багшийн гаднах үйлдлийг бид дуурайх учиргүй
(Аудио ЕR8), Эх нь Англи хэл дээр, 1996 оны 2-р  сарын
22, Формоса, Шихү

18. Зочдыг үргээх мэргэн арга
(Видео 184), Эх нь Хятад хэл дээр, 1991 оны 8-р  сарын 4,
Формоса, Шихү

19. Хөгшин гуйлгачин эмэгтэйн билиг ухаан
(Видео 441), Эх нь Англи хэл дээр, 1994 оны 8-р  сарын
27, АНУ, Техас, Остин

20. Ши Гонгийн лууг гэх хайр
(Видео 45) Шэ-Гоны Луунуудын төлөөх хайр-Чуан Цугын
номны хэвлэл, Формоса, Шихү, 7 хоногийн даяан, 1989
оны 2-р  сарын 13, Эх нь Хятад хэл дээр
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ТӨГС ГЭГЭЭРСЭН ИХ БАГШ 
ЧИН ХАЙН СҮНСЛЭГ СУРГААЛ

НОМУУД

• Агшин Зуур Билиг Нээгдэхийн Түлхүүр
Ау Лак (1-15), Хятад (1-10), Англи (1-5), Франц (1-2), Финлянд
(1), Герман (1-2), Унгар  (1), Индонез (1-5), Япон (1-4), Солонгос
(1-11), Монгол (1,6), Португал (1-2), Польш (1-2), Испани (1-3),
Швед(1), Тайланд(1-6) болон Төвд(1) хэл дээр.

• Агшин Зуур Билиг Нээгдэхийн Түлхүүр-Асуулт Хариулт
Ау Лак (1-4), Хятад (1-3), Болгар, Чех, Англи (1-2), Франц ,
Герман, Унгар, Индонез (1-3), Япон, Солонгос (1-4), Португал,
Польш, болон Орос (1) хэл дээр.

• Агшин Зуур Билиг Нээгдэхийн Түлхүүр
Тусгай Хэвлэл/ Долоон хоногийн даяан 1992 он
Англи болон Ау Лак хэл дээр.

• Агшин Зуур Билиг Нээгдэхийн Түлхүүр Тусгай Хэвлэл/ 1993
он Дэлхийг тойрон айлдсан лекцийн эмхэтгэл\
Англи (1-6), Хятад (1-6)

• Багш шавийн хоорондын захидалын харилцаа
Англи (1), Хятад (1-3), Ау Лак (1-2) болон Испани (1) хэл дээр.

• Багштай өнгөрүүлсэн гайхамшигт мөчүүд
Ау Лак (1-2) болон Хятад (1-2) хэл дээр.

• Багш Үлгэр ярьж байна
Англи, Хятад, Испани, Ау Лак, Солонгос, Япон болон Тай хэл дээр.

• Бурхан ба хүмүүсийн тухай –  Библийн үлгэрүүдээс
Англи болон Хятад хэл дээр.

• Бурхан бүхнийг зохицуулдаг –  Төгс Гэгээрсэн Их багш Чин
Хайн сургамжит үлгэрийн зурагт ном
Ау Лак, Хятад, Англи, Франц, Япон болон Солонгос хэл дээр.

• Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Гэгээлэг Хошигнол  –
Таны Гэрлэн титэм дэндүү давчуу юм!
Англи болон Хятад хэл дээр.

• Амьдралаа өнгөлөг болгохуй
Англи, Хятад болон Ау Лак хэл дээр.

• Оюун санааны дадал бясалгалын нууц хялбар аргууд
Англи, Хятад болон Ау Лак хэл дээр.
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• Бурхантай шууд холбогдох нь энх амгаланд хүрэх зам. 
Хятад, Англи хэл дээр.

• Гэрт  тань хүргэж ирэхээр би ирлээ.
Араб, Ау Лак, Болгар, Чех, Хятад, Англи, Франц, Герман, Грек, 
Унгар, Индонез, Итали,Солонгос, Монгол, Польш, Испани, Турк, 
Румын, Орос хэл дээр.

• Алтан эринд амьдрах нь
• Эрүүл мэндээ ухаарахуй - Жам ёсны, зөв амьдарлын хэв мягтаа 

эргэн орохуй
Англи болон Хятад хэл дээр.

• Онч мэргэн үгс (1)
Англи /Хятад, Испани/ Португал ,Франц/ Герман, Англи/
Солонгос, Англи/ Япон, Хятад болон Англи хэлүүд дээрх 
нэгтгэсэн боть.

• Онч мэргэн үгс (2)
Хятад болон Англи хэл дээр.

• Хямралаас Энх тайванд
Англи, Хятад, Солонгос, Франц, Индонез, Испани, Португал, 
Польш, Орос болон Румын хэл дээр.

• Миний амьдрал дахь ноход
Ау Лак, Хятад, Англи, Япон, Солонгос, Испани, Польш болон 
Герман хэл дээр.

• Шувууд миний амьдралд
Ау Лак, Хятад, Англи, Франц, Герман, Солонгос, Монгол, Орос 
болон Индонез хэл дээр.

• Эрхэм ариун амьтад
Ау Лак, Хятад, Англи, Франц болон Герман хэл дээр.

• Жинхэнэ хайр
Хятад болон Англи хэл дээр.

• Дуу хөгжмөөр энх тайван, эв нэгдэлд хүрэхүй:
Англи/ Ау Лак / Хятад хэл дээрх нэгтгэсэн боть.

• Тэнгэрлэг Урлаг
Ау Лак, Хятад болон Англи хэл дээр.

• Төгс Гэгээрсэн Их багш Чин Хайн урлагийн бүтээлийн 
цомирлог – Уран зургийн цуврал
Хятад болон Англи хэл дээр.

• Тэнгэрлэг  Гал Тогоо (1)-Олон үндэстний веган хоолны төрөл 
Англи/Ау Лак/Хятад хэл дээрх нэгтгэсэн боть. 
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• Тэнгэрлэг Гал Тогоо (2) –  Гэрийн хоолны жорууд
Англи/ Хятад хэл дээрх нэгтгэсэн боть.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн лекц, дуу \хөгжим\ болон концертууд 
нь МР3, МР4, CD болон DVD хэлбэрээр  дараах хэлүүдээр  гарсан байна. 
Үүнд: Араб, Армени, Ау Лак, Болгар, Камбож, Кантон, Хятад, Хорват, Чех, 
Дани, Голланд, Англи, Филиппин, Финн, Франц, Герман, Грек, Еврей, Унгар, 
Индонез, Итали, Япон, Солонгос, Малай, Мандарин, Монгол, Непал, Норвеги, 
Перси, Польш, Португал, Румын, Орос, Сингал(Шри-Ланка), Словени, Испани, 
Швед, Тайланд, Турк болон Зулу. Хүсэлт гаргасан даруйд каталогийг илгээнэ. 
Бүгдийг шууд лавлаж асууж болно. 

Манай номын дэлгүүрийн вэб хаяг руу орж Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн 
хамгийн сүүлийн үеийн бүтээлийн хэвлэгдсэн номнуудын хураангуй тайлбар  
болон жагсаалтыг татаж  авахдаа доорхи хаягаар  хандана уу:
http: //www.smchbooks.com / (Англи болон Хятад хэл дээр)

ТӨГС ГЭГЭЭРСЭН ИХ БАГШ ЧИН ХАЙН БҮТЭЭЛҮҮДИЙГ ОНЛАЙНААР 
ЗАХИАЛАХ БОЛ ДООРХ ХАЯГААР ОРНО УУ:

http: //www.theCelestialShop.com 
http: //www.EdenRules.com

ЭСВЭЛ ДООРХ ХАЯГААР ХОЛБОГДОНО УУ:
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Олон Улсын Нийгэмлэгийн

Хэвлэлийн ХХК. Формоса, Тайпей
Утас(886) 2-87873935 / Факс: (886) 2-87870873
И-мэйл хаяг: smchbooks@Godsdirectcontact.org

R.O.C. шуудангаар мөнгөн шилжүүлэг хийх дансны дугаар: 19259438
(Зөвхөн Формосагын захиалагчдад)

Шуудангийн Хаяг:
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай Олон Улсын Нийгэмлэгийн

 Хэвлэлийн ХХК.

95



• ЭрхЭм Ариун АмьтАд

Алтан эриний 5 дахь жилийн (2008 оны) босгоор
амжилттай алхахуй дор  Төгс Гэгээрсэн Их
Багш Чин Хай дэлхий ертөнцөд шинэ жилийн
баярын бэлэг болгон ‘’Эрхэм Ариун Амьтад‘’
номыг өргөн барьсан билээ. Их Багш өөрөө
гэрэл зургийг нь авч, зохиомжилсон хуудас
бүхий нуурын эрэг дагуух энэхүү зураглал нь
энэ номыг урлагийн хосгүй бүтээл болгосон уран
яруу хэллэг, сүр  жавхлант байгаль, хээрийн
амьдралын гайхамшигтай зургийн хослол билээ.

AmAzon.com дахь хаЯГ:
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-
Supreme-Master-Ching/dp/9868415233/ 
(цаасан хавтастай ном)
http://www.amazon.com/Noble-Wilds-Supreme-
Master-Ching/dp/9868415225/ (хатуу хавтастай ном)

• ЭрхЭм Ариун АмьтАд

DVD #800 (Англи хэл дээр  21 хэлний хадмал орчуулгатай)

• Шувууд миний АмьдрАлд

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн бичсэн ‘’Шувууд
Миний Амьдралд’’ хэмээх өнгө будаг үзэсгэлэнтэй
сайхнаар  хосолсон ном нь амьтдын дотоод ертөнцөд
биднийг урин залдаг билээ.Бид хариу нэхэлгүй
хайрлахад тэд бидэнд зүрх сэтгэлээ нууж хаах юмгүй
нээдэг билээ. Хуудас бүрээс нь хайр, эв найрсал
цацарсан энэ гайхамшигтай номоороо Төгс Гэгээрсэн
Их Багш маань бидэнд амьтад маш ариун бөгөөд
үзэсгэлэнтэй сайхан сүнстэй гэдгийг ойлгуулдаг юм.
Ямар  гайхамшигтай ном гээч. Амьтад бол хүмүүс
бидний сайн анд нөхөр. Хүн бүр  энэ гайхамшигт

номыг авч уншина гэдэгт итгэж байна.

AmAzon.com дахь хаЯг

http://www.amazon.com/dp/9866895149/
Номыг гэртээ хүргүүлээд хуудас бүрээс нь урсан гарах хайрыг мэдрээрэй.
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• миний АмьдрАл дАхь ноход (1-2)
“Ноход бидэнтэй зэрэгцэн Газар дэлхий дээр ямар
үзэсгэлэнтэй сайхан мөр үлдээдгийг уншигчид маань
зэрвэсхээн ч болов мэдэрч баясаасай, тэднээр
дамжуулж бусад төрөлтнүүдийн тухай улам
ихийг ойлгож мэдээсэй гэж хүснэм.”

AmAzon.com дахь доорхи хаягаар онлайнаар 
авах боломжтой 

Миний аМьдрал дахь ноход (1): 
http://www.amazon.com/dp/9866895076/
Миний аМьдрал дахь ноход (2): 
http://www.amazon.com/dp/9866895084/(Хятад хэл дээр) 
Кингстоун Онлайн Номын Дэлгүүр: 
http://www.kingstone.com.tw
ЭслитбүүКс Онлайн нОмын дЭлгүүр: http://www.eslitebooks.com/
бүүК Онлайн нОмын дЭлгүүр: http://www.books.com.tw

• Шувууд болон ноход миний АмьдрАлд

DVD #780 (Англи хэл дээр  28 хадмал
орчуулгийн сонголттой)

• тЭнгЭрлЭг урлАг

Тэнгэрлэг урлаг бол уран бүтээлч
өөрөө урлагийн бүтээлийг Үнэн,
ариун байдал, Диваажингийн гоо
үзэсгэлэнг илэрхийлэн сүнслэг
өнцгөөс тайлбарласан онцгой
гайхамшигтай боть билээ. Төгс
Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн
урлагийн хязгааргүй ертөнцөд
уншигчдыг урин залж, тэнгэрлэг
хэмнэлтэй нэгэн байгаа энэхүү
ертөнцөөр  дээшилсэн уншигч
бүхэн яруу найрагчийн гүн сэтгэл
хөдлөл, зураачийн чамин тансаг
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илэрхийлэл, загвар  зохиогчийн хосгүй санаа, хөгжимчний оргилуун зүрх 
сэтгэлийг мэдэрч, сэтгэлийн утас нь хөндөгддөг билээ. Юу юунаас илүү уншигч 
хүмүүн хэн боловч сүнслэг аугаа Их багшийн билиг оюун, энэрэл нигүүлслийн 
адислалыг хүртэх нь гайхамшигтай.
Amazon.com дахь доорхи хаягаар  онлайнаар  авах боломжтой: http://www.
amazon.com/Celestial-Art-Supreme-Master-Ching/dp/9866895378

ТӨГС ГЭГЭЭРСЭН ИХ БАГШ ЧИН 
ХАЙН БҮТЭЭЛҮҮД

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Шүлгийн Цомирлог

• Энэ, тэр өдөр
(Ау Лак хэл дээр
уншсан шүлгүүд):
CD-M027

• T-L-C, Гуйя
(Ау Лак хэл дээрх
дуу): CD-M032

• Анхилам сайхныг
мэдрэхүй
(Алдарт дуучид
Ау Лак хэл дээр
дуулсан): CD-M029

• Сайхан амраарай
хонгор минь
(Англи хэл дээрх
дуу): CD-M037

• Үүрд хадгалаарай
(Ау Лак хэл дээр
уншсан шүлгүүд):
CD-M028

* “Хайрын домогт
туульсад хүрэх зам”,
“Эртний хайр”, “Цаг
хугацааны сүүдэр”,
“Шөнийн зүүд”, “Үүрд
хадгалаарай”, “Энэ,
тэр өдөр”, “Өмнөх
амьдралын зам мөр”,
“Эрдэнэсээр чимсэн
шүлгүүд”, “Алтан
бадамлянхуа”, “Сайхан
амраарай хонгор минь”
болон “T-L-C, Гуйя”
шүлгүүдийг хөгжмийн
хэмнэлд оруулж, яруу
найрагч өөрөө дуулсан.
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• Хайрын домогт хүрэх зам- (Ау Лакын алдарт яруу найрагчдын шүлгүүд,
Ау Лак хэлээр  уншсан шүлгүүд): CD 1, 2&3

• Өмнөх амьдралын зам мөр
(Ау Лак хэл дээр  уншсан шүлгүүд): CD 1, 2&3
DVD 531 (19 хэлний хадмал орчуулгийн сонголттой)
DVD 532 (17 хэлний хадмал орчуулгийн сонголттой)

• Цаг хугацааны сүүдэр
(Ау Лак дээрх дуунууд):
CD-M031&DVD765

• Эртний хайр
(Ау Лак дээрх
дуунууд):
CD-M036&DVD801

• Шөнийн зүүд
(Ау Лак дээрх
дуунууд):
CD-M030&DVD764
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• Алтан бадамлянхуа
(Ау Лак хэл дээр  уншсан шүлгүүд):
CD-M035&DVD770
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн өөрийн
бичсэн ‘’Алтан бадамлянхуа‘’болон ‘’Саёонара‘’
гэсэн хоёр  шүлгээ унших болно. Их Багш
уянгалаг хоолойгоороо хүндэт Thich Man Giac-н
гайхамшигт шүлгийг дуудна. Таалан сонсоорой.

• Эрдэнэсээр Чимсэн
Шүлгүүд
(Ау Лакын алдарт яруу
найрагчдын шүлгийн
Аулак хэл дээр
уншилт): CD-M034 1,
2&DVD769 1, 2

• Төгс Гэгээрсэн Их
Багш Чин Хайн
зохиосон дуу,
хөгжмүүд
(Ау Лак, Англи, Хятад
хэл дээрх дуунууд):
CD&DVD 389

• Хайрын дуу
(Ау Лак болон
Англи хэл дээрх
дуунууд): DVD 761
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• Хайрга ба алт
Англи, Ау Лак,
Хятад хэл дээр

• Хуучин цаг
Англи, Ау Лак,
Хятад хэл дээр

• Мартагдсан
дурсамж
Англи, Ау Лак,
Хятад хэл дээр

• Эрин зууны хайр
Англи, Ау Лак,
Хятад, Солонгос,
Герман, Испани,
Монгол

• Эрвээхийн мөрөөдөл
Англи, Ау Лак,
Хятад хэл дээр

• Аниргүйхэн нулимс
Англи, Ау Лак,
Хятад, Филиппин,
Солонгос, Португал,
Испани, Герман,
Франц, Монгол

• Өмнөх амьдралын
зам мөр
Англи, Ау Лак,
Хятад хэл дээр

• Вуузуу шүлгүүд
Англи, Ау Лак,
Хятад хэл дээр
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DVD – 1010
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн гүн гүнзгий утга агуулгатай 
“Аниргүй Нулимс” хэмээх шүлгийн цомирлогоор  сэдэвлэн бүтээсэн 
энэхүү гайхамшигт хөгжимт жүжиг нь биднийг ид шидийн галт 
тэргээр  6 тивийн 16 орноор  аялуулах болно. Жой хэмээх гашуун, 
хагацалтай тулгарсан ээж, Пит хэмээх идэр  насны залуу уг мюзиклд 
гардаг. Баяр  хөөр  дүүрэн, нууцлаг кондуктораар  замчлуулан тэд 
амьдралынхаа гол аянд гарна –  хоёул тус тусын амар  амгалангаа олох 
юм. Зогсоол бүрд, Академийн, Грэммийн, Тони-гийн болон Эмми-гийн 
шагнал хүртсэн хөгжмийн зохиолчдын гайхалтай мюзиклыг бродвэй 
болон поп хөгжмийн одод, олон улсын шилдэг дуучид, 48 шилдэг 
бүжигчид, амьд найрал хөгжмийн хамт толилуулахыг таалан үзээрэй.

Тони шагналд нэр  дэвшигч Винсент Патерсоны найруулсан 
(Майкл Жексон, Мадоннагийн дэлхийн тойрон тоглолтыг 
найруулсан.), Эмми шагналын эзэн Бонни Стори бүжгийг нь дэглэсэн 
(Ахлах сургуулийн мюзикл 1, 2, 3), энэхүү гайхалтай бүтээл нь АНУ-
ын Калифорни мужийн Лос Анжелес хотноо Шрайн Аудиториум 
театрт 2012 оны 10 сарын 27-нд дэлхийн нээлтээ хийхэд нь 217 хүнтэй 
техникийн туршлагатай баг \ажиллаж\, 21 камер, 96 дижитал аудио 
сувгаар  цацагдсан юм.

Энэхүү бүтээлийг Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Өдрийн 19 жилийн ойд зориулан тууривсан 
бөгөөд энэ өдрийг дэлхийд алдартай сүнслэг багш, хүмүүнлэг үйлстэн, яруу найрагч, уран бүтээлчийн 
үлгэрлэсэн энх тайван болоод хуваалцах сэтгэлийг хүндэтгэн тэмдэглэдэг.

Дөрвөн дискээс бүтэх энэхүү багцад яруу найрагчийн видео мэндчилгээ, буяны хандивын үйл 
ажиллагаа, уран бүтээлчдийн ярилцлага болон гайхалтай нэмэлт зүйлс багтжээ.
АНИРГҮЙХЭН НУЛИМСЫГ ХАЙРЛАХУЙ нь бид бүгдэд дотоодын амар  амгалангаа олох урам зориг өгөх 
нь гарцаагүй юм.

DVD – 999

Жинхэнэ Хайр: Мюзиклын DVD
Энэхүү 3 дисктэй хувилбар  нь Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Гималайн 
тухай гайхалтай түүхүүд, тайзны арын ярилцлага, хэвлэл мэдээлийн нийтлэлүүд, 
оддын улаан хивсний ёслол болон бэлтгэл сургуулилтын дүрсүүд гэх мэт онцгой 
зүйлсийг багтаажээ.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн бодит амьдралын түүхээс 
сэдэвлэн бүтээсэн Жинхэнэ Хайр  мюзикл нь биднийг хайр  татам 
Тан -ий гэгээрэлд хүрэх түлхүүрийн эрэлд нь хамт зорчуулах 
сэтгэл хөдлөм аялал юм. Одоо энэ ном нь үгс, зураг болон дууг 
нь илүү амьд болгох Жинхэнэ Хайр: Бүтэн ном, дууны үгс, 
мюзиклийн ноот нь Amazon.com –д шилдэг борлогдсон Ном, 
Шүлгийн төрөлд хоёуланд нь тэргүүн байр  эзэлжээ.

“Энэ материаллаг түвшний хамгийн нандин зүйл 
бол хайр юм. Тиймээс бид хайрыг хамгаалах ёстой.... Хэрвээ 
бидэнд хайр байвал бүх сайн зүйлс бидэнд ирэх болно. 
... Веган байж, Энх тайвныг цогцлооё. Бидний хийх зүйл зөвхөн 
энэ, мөн хайрлана.”

--- Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай, 2011 оны 8 сарын 27- 
АНУ ын Калифорни мужийн Пасадена театр.
Суприм Мастер ТВ-ын 5 жилийн ой: Жинхэнэ Хайр

ЖИНХЭНЭ ХАЙР ном amazon.com –д борлуулалтаараа тэргүүлжээ.
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АГШИН ЗУУР БИЛИГ НЭЭГДЭХИЙН ТҮЛХҮҮР 
-ҮНЭГҮЙ ҮЛГЭР ДЭВТЭР

Агшин зуур билиг нээгдэхийн түлхүүр Үлгэр  дэвтэр  нь Төгс Гэгээрсэн Их Багш 
Чин Хайн сургаалын танилцуулга юм. Дэлхий даяарх уншигчид энэхүү номыг 
электрон хэлбэрээр  интернетээс үнэгүй татаж  авах боломжтой ба онлайнаар  унших 
боломжтой. Энэхүү билиг ухааний охь нь 80 хэлээр  орчуулагдсан байдгийн дотор  
Афганистан, Зулу, Бэнгал, Урду, Македон, Малайз гээд өөр  олон хэл багтана.

Энэ номонд Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай, өдөр  тутмын амьдралд бясалгал 
ямар  чухал болохыг онцлоод зогсохгүй, дээд сүнслэг түвшнүүдийн нууцыг 
дэлгэж, хүмүүст веган хоолны ач тусыг тайлбарладаг. Түүнчлэн хамгийн дээд 
зам мөр  болох Арьяабалын Аргаар  бясалгахын тулд хүн яагаад авшиг хүртэх 
ёстойг тайлбарласан байдаг. Агшин зуур билиг нээгдэхийн түлхүүр, үлгэр  дэвтэрт 
илэрхийлэгдсэн Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн билиг ухаан хүн төрөлхтний 
ухамсрыг дэвшүүлж, Үнэнийг эрэн хайгчдад итгэл найдварын гэрэл гэгээг 
бэлэглэдэг юм.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн хэлсэнчлэн, “Дотоод амар  амгалангаа нэгэнт 
олчихвол, бид бусад бүхнийг олох болно. Дотоодын Бурхны Хаант улсаа олж 
мөнхийн билиг ухаан, мөнхийн зохирол, дотоодын аугаа хүчээ ухаарсан үедээ л бид 
диваажин дахь гэрээ гэх тэмүүллээ болон ертөнцийн бүхий л хүслээ гүйцэлдүүлж 
чадна. Бүх зүйлс Бурхны Хаант улсаас ирдэг учраас тэр  юм. Хэрвээ үүнийг 
хүртэхгүй бол бидэнд хичнээн мөнгө, эрх мэдэл, хичнээн өндөр  албан тушаал 
байлаа ч хэзээ ч сэтгэл хангалуун байж чадахгүй.

Хэрвээ та өөрийн гэсэн веб хуудас юмуу блог-той бол өөрийн хуудсандаа юмуу 
блог-доо дараах линкийг чөлөөтэй нийтэлж болно, http://sb.Godsdirectcon-
tact.net энэ линк нь \олон хэл дээр  орчуулагдсан\ Төгс Гэгээрсэн Их Багш 
Чин Хайн Агшин зуур билиг нээгдэх түлхүүр, үлгэр  дэвтэртэй. Хүн төрөлхтний 
ухамсрыг дээшлүүлэх Бурхны илгээмжийг хуваалцаж, дэлхийн хамгийн шилдэг 
бэлгийг түгээж  бидэнтэй нэгдээрэй.

Хэрвээ Үлгэр  дэвтэр  өөрийн тань хэл дээр  орчуулагдаагүй, мөн та энэхүү номыг 
орчуулахад туслахыг хүсвэл бидэнтэй дараах хаягаар  холбогдоорой: divine@
Godsdirectcontact.org

• ҮлгЭр дЭвтрийг үнЭгүй тАтАж АвАх (80 хЭл дЭЭр):
http://sb.Godsdirectcontact.net
http://www.direkter-konkakt-mit-gott.org/booklet
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их багш ЭнЭхүү үзЭсгЭлЭнтЭй, маш их утга агуулгатай тугийг нийгЭмлЭгийнхЭЭ 
хЭрЭгцЭЭнд ашиглах зОрилгООр өөрийн биеЭр зОхин бүтЭЭсЭн юм. тЭрЭЭр мөн зүрх 
бүрийн өнгийн илЭрхийлж буй утгыг дЭЭр дурьдсанчлан тайлбарлажЭЭ.

Шар: Шарь арьст хүмүүс
Улаан: Улаан арьст хүмүүс

Хар: Харьс арьст хүмүүс
Цагаан: Цагаан арьс хүмүүс

Ногоон: Байгаль, амьтад, шувууд гэх мэт
Цэнхэр: Ус болон далайн төрөлтнүүд

Хэлбэр: Дэлхий
Арын фон: Тэнгэр

Далбаан дээрх SM лого нь бидний унтаа байгаа Бурхан чанарыг сэрээх гэж, мөн бидэнд 
дотоодын гэрэлт чанараа хөгжүүлэхийг сануулах гэж тэнд байгаа юм. Аль аль талдаа 
өөр өөр өнгийн зүрхнүүд өөр хоорондоо харилцан холбоотойгоор байршуулсан нь Бурхан 
энэ Дэлхийн хамаг төрөлтнүүдийг ямар байлгахыг хүсч буйг илтгэжээ: Бүх ялгаварлалаа 
хаяж, хөх тэнгэрийн дор бүх төрөлтнүүд бие биенээ хайрлан, харж хандаж, амар 
тайван, баяр хөөртэй амьдрах учиртай.

Бидэнтэй хэрхэн холбогдох вэ

төгс гЭгЭЭрсЭн их бАгШ Чин хАйн олон улсын нийгЭмлЭг

P.O.Box 9, Hsihu, Miaoli, Formosa, R.O.C. (36899)
P.O.Box 730247, Сан Хозе, Калифорни, 95173-0247, АНУ

суприм мАстер телевиз

Имэйл: peace@SupremeMasterTV.com
http://www.SupremeMasterTV.com

Утас: 1-626-444-4385 / Факс: 1-626-444-4386

Шинэ видеоконференц цацагдахаар  товлогдсон хуваарийг имэйл-ээр  хүлээн авч байхыг 
хүсвэл SupremeMasterTV.com/Newsletter –д бүртгүүлээрэй.

тӨгс гЭгЭЭрсЭн их бАгШ Чин хАйн олон улсын
нийгЭмлЭгийн хЭвлЭлийн ххК. тАйбЭй, ФормосА

И-мэйл: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Http://www.smchbooks.com

Утас: (886) 2-87873935 / Факс: (886) 2-87870873

онлАйн дЭлгҮҮрҮҮд
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com 368 369 (Англи хэл дээр)

Eden Rules: http://www.EdenRules.com (Хятад хэл дээр)
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номын хЭлтЭс

И-мэйл: divine@Godsdirectcontact.org
(Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн номнуудыг бусад хэл дээр  орчуулан гаргахад та 

бидэнтэй нэгдэж болно.)

мЭдЭЭллийн бАг

И-мэйл: lovenews@Godsdirectcontact.org

сүнслЭг мЭдЭЭллийн хЭсЭг

И-мэйл: lovewish@Godsdirectcontact.org

S.M. CELESTIAL ххК
И-мэйл: smclothes123@gmail.com; vegan999@hotmail.com

http://www.smcelestial.com 
http://www.sm-celestial.com

Утас: 886-3-4601391 / Факс: 886-3-4602857

ловин хАт олон улсын ххК
И-мэйл: info@lovinghut.com

http://www.lovinghut.com/tw/
Утас: (886) 3-4683345 / Факс: (886) 3-4681581

Ловин фүүд – ЭрүүЛ, веган амьдраЛын хЭв маягийн төЛөөх онЛайн 
худАлдАА

http://www.lovingfood.com.tw

гуАнь инь веб хуудсууд

Бурхантай шууд холбогдохуй –  Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсын 
Нийгэмлэгийн Дэлхий нийтийн интернэт:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.html
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Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн ярьсан билиг ухааны зурагт үлгэрүүд
Бурхан бүхнийг зохицуулдаг

Зохиогч: Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай
Зургийг зурсан: Яа-Хүэй Зэн болон Формосагийн зургийн баг

Хянан тохиолдуулсан: Каролин Адамсон, Лин МкГий, Ричард Стиварт
Видео болон Аудио бичлэгийг: Видео бичлэгийн баг

Буулган Бичсэн: Формосагийн лекц бичгийн баг
Орчуулагчид: Дэлхий даяарх орчуулгын баг

Нийтлэгч: Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсын Нийгэмлэгийн 
хэвлэлийн ХХК

Хаяг: 8 давхар  № 72, 1-р  хэсэг, Zhongxiao W. Rd, Zhongzheng Dist., Taipei, 
Formosa, R.O.C.

Утас: 886-2-23759688 Факс: 886-2-23757689
И-мэйл: smchbooks@Godsdirectcontact.org

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чинхай ©2008 
Анхний хэвлэл: 2017 оны 4 сар

Хэвлэсэн: Формоса R.O.C.-д хэвлэгдэн, хавтаслагдсан

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.
Энэхүү хэвлэлийн агуулгыг нийтлэгчээс урьдчилан зөвшөөрөл авч дахин хэвлэн 

нийтлэж болно.

Бусдыг ойлгож, хайрын нинжин сэтгэл, тэсвэр  тэвчээрээр  хандах бүрдээ бид 
Диваажныг бүтээж  байдаг. 






