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Би бээр ийн хэмээн сонссон нэгэн цагт Ялж Төгс Нөгцсөн – Бурхан Багш 
Ражгирийн Тас Цогцолсон уулнаа гэлэн хуврагийн их аймаг хийгээд бодьсадвын их 
хуврагуудын хамт нэгэн дор залран авай.  

Тэр цагт Ялж Төгс Нөгцсөн – Бурхан Багш “юмсын гүн үзэгдэл” хэмээх самадид тэгш 
оршив. 

Ахин тэр цагт, бодь сэтгэлт махасадва, хутагт Жанрайсиг бээр Билгийн цаад 
чинадад хүрэхүйн гүн явдал үүнийг машид харж, таван цогцсыг ч мөн чанараар хоосон 
хэмээн машид харав. 

Ингээд насан төгөлдөр Шарипутра (Шаарийбү) Бурхан Багшийн адистидын хүчээр 
бодь сэтгэлт махасадва, хутагт Жанрайсигт ийн өгүүлвэй. 

- Язгуурын хөвгүүн хэн нэгэн Билгийн цаад чинадад хүрэхүйн гүн явдлаар явахыг хүсэгч 
бээр хэрхэн суралцах болой? 

Ийн өгүүлэхүйд бодь сэтгэлт махасадва, хутагт Жанрайсиг насан төгөлдөр 
Шарипутрад ийн хариулвай. 

- Шарипутра! Язгуурын хөвгүүн хийгээд язгуурын охин хэн нь ч билгийн цаад чинадад 
хүрэхүйн гүн явдлаар явахыг хүсэгчид энэ мэт машид харахтун!  

Таван цогцос эдгээр нь ч мөн чанараар хоосон хэмээн чин үнэнээр сайтар харахтун!  

Дүрс хоосон, хоосон нь ч дүрс болой. Дүрсээс тусад хоосон үгүй, хоосноос ч тусад дүрс 
үгүй. 

Үүнчлэн мэдрэхүй, мэдэхүй, үйлдэхүй, ухамсар бүгд хоосон болой. 

Шарипутра! Энэ мэт юмс бүгд хоосон чанартай буюу бэлгэ чанар үгүй, төрөх үгүй, 
хаагдах үгүй, хир үгүй, хирээс хагацах нь ч үгүй, хомсдох үгүй, дүүрэх нь ч үгүй болой. 

Шарипутра! Ийн үзвээс хоосон чанарт дүрс үгүй, мэдрэхүй үгүй, мэдэхүй үгүй, 
үйлдэхүй үгүй, ухамсар үгүй. 

Нүд үгүй, чих үгүй, хамар үгүй, хэл үгүй, бие үгүй, сэтгэл үгүй. 

Дүрс үгүй, дуу үгүй, үнэр үгүй, амт үгүй, хүрэлцэхүй үгүй, юмс үгүй болой. 



Нүдний орон үгүйгээс сэтгэлийн орон үгүй, сэтгэлийн ухамсарын орныг хүртэл ч үгүй 
болой. 

Мунхаг үгүй, мунхаг барагдах үгүйгээс өтлөх, үхэх үгүй ба өтлөх, үхэх барагдахыг 
хүртэл ч үгүй болой.  

Түүнчлэн зовлон, бүхэн гарахуй, хорихуй, мөр үгүй болой.  

Билиг билгүүн үгүй, олох үгүй, олохгүй ч үгүй болой. 

Шарипутра! Тиймээс бодьсадва нар олох үгүй тул билгийн цаад чинадад хүрэхүйд 
шүтэн оршоод сэтгэлдээ айдас үгүй, түйтгэр үгүйгээр чанх буруугаас машид гэтэлж, 
гаслангааас гэтэлсний эцэст хүрэх болой. 

Гурван цагт машид ажирсан бурхан бүгд ч билгийн цаад чинадад хүрэхүйд шүтээд 
ханьцашгүй дээд, үнэнхүү төгсгөсөн бурханы хутаг дор бурхан болмуй. 

Иймийн тул Билгийн цаад чинадад хүрэхүйн тарни бээр их ухааны тарни, ханьцашгүй 
тарни, үл тэнцэх хийгээд тэнцэх тарни, зовлон бүгдийг машид амирлуулагч тарни, 
хуурмаг үгүй ба үнэнийг мэдүүлэгч болой.     

Билгийн цаад чинадад хүрэхүйн тарнийг өгүүлэхүй – Датяата гадэ гадэ бара гадэ 
барасам гадэ боди сууха. 

Шарипутра! Бодь сэтгэлт махасадва нар энэ мэт Билгийн цаад чинадад хүрэхүй гүн 
үүнд суралцахтун! 

Ингээд Ялж Төгс Нөгцсөн – Бурхан  Багш самадийн бясалгалаас босоод бодь сэтгэлт 
махасадва, хутагт Жанрайсигт “Сайн болой” хэмээгээд, 

- Сайн болой, сайн болой. Язгуурын хөвгүүн! Тэр түүнчлэн болой. Язгуурын хөвгүүн! 
Тэр түүнчлэн буюу чиний хэрхэн номлосны дагуу Билгийн цаад чинадад хүрэхүй гүн 
үүнд суралцахтун!	Түүнчлэн Ажирсан – Бурхад ч даган баясмуй. 

Ялж Төгс Нөгцсөн – Бурхан Багш ийн айлдахуйд наснаа төгөлдөр Шарипутра, бодь 
сэтгэлт махасадва, хутагт Жанрайсиг, бүхнээ төгөлдөр тэдгээр нөхөд хийгээд 
тэнгэр, хүн, асури, гандирс сэлт бүгд баясаж, Ялж Төгс Нөгцсөн – Бурхан Багшийн 
айлдварыг машид магтсан болой. 

Хутагт Билгийн Цаад Чинадад Хүрэхүйн Зүрхэн төгсвэй. 

	

	

	

	


