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ѲМНѲТГѲЛ
Дэлхийн Байгаль хамгаалах сан (WWF) - гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 

газрын захиалгаар “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төслийн хүрээнд “Байгаль 
хамгаалахад шашин, зан зүйлтэй холбож хамтарч ажиллах, мэдээлэл 
түгээх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэх үзүүлэх” 
зорилгоор богино хугацааны зөвлөхөөр ажиллав. 

Энэ хугацаанд төсөл хэрэгжих буй нутгийн ард түмний эх байгаль 
дэлхийтэйгээ харьцаж ирсэн уламжлал, соёлыг судлах судалгааны ажил 
хийсэн бөгөөд энэ нь дараах хэдэн үе шаттай явагдлаа. 

Нэг. Суурин судалгааны хүрээнд тус бүс нутгаар 1978 оноос хойш 
6 удаагийн хээрийн судалгаа явуулсан угсаатны зүйч, ахмад эрдэмтэн 
Ц.Аюушийн судалгааны ажлын тайлантай танилцав. Энд Дөрвөдүүдийн 
аж төрөх ёс, байгаль дэлхийтэйгээ хэрхэн харьцаж ирсэн соёл, байгалийн 
үзэгдэл, ан амьтдын тухай ойлголт, бишрэх болон цээрлэх зан үйлтэй 
холбогдох аман мэдээллүүд авагджээ. Мөн эрдэмтэн М.Ганболдын Алтайн 
бүс нутагт явуулсан олон жилийн хээрийн судалгааны материал, түүнд 
түшиглэн бичсэн номуудыг нарийвчлан үзэв. Судлаач На.Сүхбаатар миний 
2006 онд тус бүс нутагт явуулсан судалгааны ажлын дэлгэрэнгүй тайлан, 
түүнээс хойш түүх соёлын асуудлаар явагдсан хээрийн судалгаа, түүний 
хүрээнд авагдсан мэдээллүүдээ ашигласан болно. Мөн бусад судлаачдыг 
бүтээлийг магадлах, харьцуулахад ямар нэг хэмжээгээр хэрэглэгдхүүн 
болгов. Ном зүйн жагсаалтыг арын хуудснаас үзнэ үү.

Хоёр. Хээрийн судалгааг 2022 оны 03 сарын эхээр 10 шахам хоног 
Увс аймгийн Бөхмөрөн, Түргэн, Сагил, Тариалан, Ховд сумуудын нутагт 
явуулав. Энд суурин судалгааны үр дүнд гарсан ард түмний байгаль 
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дэлхийтэйгээ харьцаж ирсэн уламжлалын дүр байдал газар дээрээ тохирч 
байна уу гэдгийг харах, мөн нэмэлт мэдээлэл олж авах зорилго агуулсан 
болно. Тухайн сумуудаар явж хүмүүстэй уулзаж ярилцаж байхад дэлхийд 
ховордсон, улаан номонд орсон ирвэсийн тухай ерөнхий мэдлэгтэй 
байгаа нь харагдаж байв.

Ирвэс бол маш ховор амьтан, түүнтэй хууль эрхийн хүрээнд харилцах 
ёстой, түүнийг агнаж болохгүй гэдэг ойлголт ард иргэдэд тогтсон байна. 
Харин эрт дээр үеэс ирвэсийг бусад махчин амьтдын хүрээнд оруулахдаа 
онцгойлон үздэг, биширдэг, цээрлэдэг тухай ойлголт тэгш бус, алаг цоог 
байна. Тухайн ард түмний өв соёлын мэдлэг хойш үедээ тэр чигээрээ 
уламжилдаггүй бөгөөд цаг үеийн үзэл суртал, амьдрах орчин нөхцөлтэй 
холбоотой өөрчлөгдөж байдаг. Өнгөрсөн ХХ зуунд шашин шүтлэгийг 
хорьж цагдах, хааж боох үзэл суртал давамгайлж хүний аливаад хандах, 
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бишрэх, энэрэх, шүтэх үзлийг нийтэд нь хааж боосноос байгалийн сүр хүч, 
хүн байгалийн нандин шүтэлцээг үгүйсгэх үзэл газар авсан байв. Харин ч 
байгалиас авах ёстой, байгаль дэлхийг эзэмдэх нь хүний нийгмийн баялаг 
бүтээх нэг арга гэж үзэж байжээ. 

Гэвч ухаант ард түмэн байгаль дэлхийгээ аргадан тайтгаруулж, хүн - 
амьтан - ургамал бүгд харилцан зохицож аж төрөх ёстойг хойч үедээ ямар 
нэг байдлаар дамжуулж чадсан байна. 1990-ээд оноос сэргэсэн байгаль 
дэлхийгээ шүтэн дээдлэх үзэл, шашин шүтэх эрх сэргэхийн хамт нээлттэй 
болжээ. Гэхдээ бүтэн 2-3 үеийнхэн сурсан дадал, үзэл бодлоосоо амархан 
чөлөөлөгдөөгүй юм. 

Цоохор ирвэсийг манай улс 1972 онд агнахыг хориглосон шийдвэр 
гаргаж, ирвэс нутаглах бүс нутгийг дархан цаазтай болгож эхэлжээ. 2000 
оноос Монгол орны нэн ховор амьтны жагсаалтанд бүртгэн хамгаалах 
болсон билээ. Харин гадаадын анчдад ан олзворын журмаар агнуулж 
байсныг 1993 оноос хориглосон байна. Энд зааж буй цаг хугацаа бол 
саяхны асуудал. Өнөөдөр ард иргэдийн ирвэстэй харьцах харилцаа хууль 
эрх зүйн хүрээнд явагдаж байна. “Түүнийг алж хороож болохгүй, хэрэв 
тийм асуудал гарвал ийм шийтгэл хүртэнэ” гэсэн ойлголттой байна. Үүнд 
ард иргэдийг шууд буруутгаж болохгүй юм. Дээр өгүүлсэн хүчин зүйлсээс 
гадна өөр шалтгаанууд ч байна.

Хээрийн судалгааны нөхцөлд авагдсан мэдээлэлд үнэ цэнэтэй 
мэдээллүүд бий. Ирвэсийг “Алтайн эзэн Цагаан аавын зараал” хэмээдгийн 
баталсан яриа, түүнийг олж үзсэн хүн маш ховор, ихэнх хүнд үзэгдэхгүй, 
зөвхөн ялгадас, зам мөр, идсэн сэг зэмээр нь баримжаалан эрэл сурал болж 
хардаг буюу үзэх үзэхгүй хүн байдаг гэх мэт мэдээлэл бидний цаашдын 
судалгаа, ялангуяа ном бүтээл хийх, бичлэгийн арга зүйг тогтооход ихээхэн 
нэмэртэй байв. 

Гурав. Хээрийн судалгаа хийх явцдаа урьдчилан судалсан мэдлэг, 
мэдээллээ ашиглан ард нийтийн дунд лекц уншив. Мөн олон цөөн хүнийг 
үл харгалзан энэ сэдвээр мэдлэг түгээж явсан юм. Харилцан яриа, лекц, 
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сургалт байдлаар хүмүүстэй уулзаж ярилцах нь өнөөдөр тэдэнд ямар 
мэдлэг хэрэгтэй байна, уламжлалт мэдлэг ухааны талаар ямар ойлголт 
авахыг хүсэж байгааг тогтоож өгсөн юм. Энэ нь бэлтгэсэн ном бүтээл маань 
юунд чиглэх, бичлэгийн ямар аргаар бичих, хэнд зориулж хэвлэн нийтэлж 
байгааг тодотгож өгч билээ. Нийтэд хүртээмжтэйг харгалзан судалгааны 
төгсгөлд аймгийн MBC TV-д ярилцлага өгөв. Ярилцлага маань ирвэсийн 
тухай ойлголт, уламжлалт байгаль хамгаалах арга ухаан, амьтан-хүний 
харилцан шүтэлцээ зэрэг өргөн сэдвийг хамарсан юм. 
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Дөрөв. Эдгээрийн эцэст энэхүү бүтээлийг бичиж өргөн олон, тухайн 
бүс нутгийн ард иргэдэд толилуулж байна. Судалгааны эцэст, тухайн 
бүс нутгийн ард иргэдийн байгаль дэлхийтэй харьцахдаа ухамсартай, 
тогтоосон эрх зүйн хэм хэмжээнд байгалийн хувь хишиг хүртдэг болжээ 
гэсэн дүгнэлтэд хүрч байлаа. 

Тав. Дараах бүтээлийг бичихдээ дараах зарчмыг барьсан билээ. 
- Хүн ба ан амьтан бүгд байгаль эхийн үр төл, ижил тэгш эрхтэй. Тэд 

харилцан зохицож амьдрах учиртайг өвгөдөөс уламжилсан сургаал 
болон шүтлэг бишрэл дотор бэлээхэн байна. Үүнийг мэдэхгүй хүнд 
мэдүүлэх, санаагүйд сануулах зорилгоор тухайн бүс нутгийн уламжлалт 
мэдлэг ухаан, шүтлэгийн учрыг тайлбарлан бичив.

- Ирвэс хэмээх ховор ан амьтны тухай мэдлэг хүмүүст тэгш бус байсан 
тул түүний нэр төрөл, амьдрах орчин, хоол тэжээл, юуны учир дэлхий 
даяар дархлан хамгаалж байгаа тухай мэдээлэл бэлтгэн оруулав. 

- Хүн байгаль эхдээ үгээ хэлдэг, биширч шүтэх зан үйлээ хийдэг газар 
бол овоо юм. 

Олон зүйлийн овоо буй. Тухайн бүс нутгийн ард олны шүтэн дээдэлж 
ирсэн овооны тухай ялгамжтайгаар тайлбарласан болно.
- “Ирвэстэй нутгийн ирээдүй” төсөл Увс аймгийн Түргэн, Сагил, 

Бөхмөрөн, Тариалан, Ховд сумнаа хэрэгжиж буй. Тус сумуудын товч 
түүхийг хавсарган оруулав. Уншигч маань өөрийн нутаг хошууны тухай 
цэгцтэй тодорхойлолтод үндэслээд өөрийн нутагт байгаа тахилгат уул 
усны тухай мэдлэгтэй болоход хэрг болох юм гэж тахилгат уул овооны 
судалснаа оруулав. 

- Тухайн бүс нутгийн ард иргэдийн хэдэн үеэр уншиж ирсэн уул овооны 
тахилгын сангийн судруудыг хэвлэв. Гол онцлог нь тод бичгээр бичсэн 
нэн ховор судрууд болно. Уг эхийг гэрэл зургаар үзүүлснээс гадна 
нийтэд ойлгомжтойг тооцон кирилл бичгээр хадаж өгсөн болно. Тод 
бичгээр бичсэн тус сангийн судрууд нь судлаачийн болон бусад олон 
нөхдийн олон жилийн туршид цуглуулж хадгалсан өв болно. Үүний 
ихэнх нь анх удаа хэвлэгдэж байгаа юм. 
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Уул ус, ургамал амьтан бүгдээрээ эзэнтэй. Энэ бол эртнээс нааш 
Монголчуудын шүтэж ирсэн язгуур шүтлэгийн илрэл. Үүнийг бөө мөргөл 
шашинтай ч холбон үздэг. Монголчууд хожим хүлээн авсан бурхны шашин 
ч үүнд зохицон зан үйлийн соёлыг дэлгэрүүлжээ. Иймээс аль ч үед уул усаа 
тахин шүтэх арга ухааны агуулга нь өөрчлөгдсөнгүй, харин хэлбэр арга нь 
бага сага өөрчлөгдөж иржээ.

Ойрад монголчууд Дээр хөх мөнх тэнгэр, доор хөрст газар, уул ус 
бүгдийг эзэгнэсэн Луст оршин байх бөгөөд түүнийг амьд хэмээн үздэг. 

Луст бол тэнгэр, од эрхэс, хөрст газар, уул ус, нуур мөрөн, гол горхи, 
булаг харз, өвс ургамал, хорхой шавьж, ан амьтан, жигүүртэн шувуу 
бүгдийн орших орон байр юм. Лустыг ойрадууд “Алтай хаан” хэмээн 
өргөмж нэрээр нэрлэнэ. Ойрад түмэн Алтайн их уулсыг эргэн тойрон хэдэн 
зуун жил амьдран суусаар ирсэн билээ. Иймээс тэдний оюун сэтгэхгүйд 
“Алтай бол өвгөдөөс үлдээсэн өв зоорь”, “Ядрах цагт Алтай минь хорогдох 
газар, задрах цагт Алтай минь ар нөмөр” хэмээн хэлэлцэж ирсэн байдаг. 

“Униартагч Их Алтайд униарын будан татна
Зандангаар ургагсан модтой, заяагаар урсагсан устай
Арцаар ургагсан модтой, аршаанаар урсагсан устай
Хусаар ургагсан модтой, хувилж урсагсан устай
Харгайгаар ургагсан модтой, харзаар гүйсэн устай

Тийм л сайхан Алтайд мөргөхийн билэг орштхой” хэмээн дуулж 
шүлэглэж үгийн сайхныг, ерөөлийн дээдийг Алтайдаа зориулж иржээ. 

Бидний зорилтод бүс нутаг болох Хархираа, Түргэн, Цагаан шувуутын 
уулсын орон бол Алтай хан уулын нэг хэсэг. Энд амьдран суудаг ард түмэн 
эртнээс Алтай уулынхаа баруун талд нэг гарч нутаглаад дараа нь өмнө зүгт, 
дунд хэсэгт нүүсээр буусаар одоо зүүн хойт хэсэгт нь хэдэн зуун жилээр 
амьдарч ирсэн түүхэн газрын зурагтай юм. 

Энэ нутгийнхан агнасан ан, тайрсан мод, түүсэн ургамал, өсгөсөн 
мал сүрэг, элбэг дэлбэг амьдрал, хоол хүнс бүхнээ Алтайн хишиг гэж 
хүндэтгэдэг. 

Луст буюу Алтай хааныг баярлуулж, газар ус тахих үйлийг ёсоор нь 
хийж байх учиртай. Тэгвэл луст баярлаж ивгээл хайраа хүртээж байдгаас 

ДЭЛХИЙН ЭЗЭН ЦАГААН ААВ
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гадна лустын хорлол хүрдэггүй хэмээн үздэг байжээ. Хүн цаг үргэлж Лустын 
эрхэнд байж эзэмшил дээр амьдарч байдаг учир Лустыг догшируулах үйл 
их хийдэг тул байнга сэргэмжилж байх ёстой гэсэн эртний шүтлэгийн 
уламжлал байсаар байна. 

Луст нь хэд хэдэн зүйлд ихэд догширч хилэгнэдэг гэж өдгөд дээдсээс 
сургаж иржээ. 

-  Гол мөрөн, нуур, булаг, харзад цагаан идээ, улаан идээг дусааж 
болохгүй. Лус ихэд хилэгнэж, буруу үйлдэл хийсэн хүн эрэмдэг, 
зэрэмдэг болно. Ус бохирдсоноос болж элдэв өвчин үүснэ. Үр хүүхэд, 
удам угсаа балартана. Лустын хорлол тусч хэдэн үеэр зовно.

-  Лустын орон гэр болох уул хад, газар шороог зүй бусаар хөндөж 
болохгүй. Цэцэг навч, жимст ургамал, эрдэнийн чулууг ул үндсээр 
нь хөвхлөн хөндөж, тастаж устгаж болохгүй. Ингэж авирлавал өвс 
ногоо ургахгүй, ган зуд нүүрлэнэ. Идэх хүнс ховордож, ийм үйл 
хийсэн хүн амь нас богиносоно.

-  Хог новш зүй бусаар шатааж болохгүй. Муухай үнэрт луст гутаж 
хилэгнэнэ. Ханиад өвчин дэлгэрч байнга өвчин орооно. 

-  Шунахай ховдог сэтгэлээр байгаль ээж рүүгээ дайрч, элдэв ашгийн 
төлөө амьтан олноор алж, мод ургамал ихээр тайрвал луст маш 
ихээр догширдог. Ийм үйл хийсэн хүний шуналын хар нүгэл үрийн 
үрд бузар болно. Өнөөдөр маргаашдаа тухайн хүндээ өгөөжтэй мэт 
боловч олон хавар, олон намар луст ичих сэрэх болгондоо нүгэлт 
этгээдийг дурсдаг учир амгалан амьдрахад чинь дандаа саад болно. 

-  Орчин тойрноо цэвэр ариун байлга. Ялангуяа малын хэвтэр, хашаа 
хороо цэвэр байлгаж, шээж бааж болохгүй, хог новшноос нь 
цэвэрлэж байх хэрэгтэй. Малын буян хишиг холдох учир цээртэй.

-  Уранхай салбархай, бохир хувцас бүү өмс. Бие сэтгэл бузартаж, өнгө 
зүс гутна. Буян хишиг биеэс зайлж Луст таалахгүй.

-  Усанд унасан мал зэргийг татаж авч болохгүй. Мал ч гэсэн лустыг 
уурлуулж догшируулсан тул шийтгэлээ хүлээж, Луст таалж байтал 
хүн таслан зогсоож байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл лустын уур хилэнг 
хүн өөрөө бадрааж байна гэсэнтэй утга адил. Иймд хүнд лусын 
хорлол хүрнэ. Хэрэв мал татаж авсан бол яс зэрэг зүйлээр золио 
өргө. 

Луст гэдэг ийнхүү уул ус, газар шороо, ургамалын эзэн байх бөгөөд 
хүмүүс түүний таалалд нийцэж амьдрах ёстой ажээ. Лустыг тахих тусгай 
өдөр байх бөгөөд бас овоо босгож тахидаг ажээ. 

Лустын орон олон эзэнтэй бөгөөд ерөнхийд нь Дээд тэнгэрийн эзнийг 
хурмаст, хурмастын элчийг луу, усны эзнийг лус, уулын эзнийг савдаг 
хэмээн үзэж тахиж дээдлэж иржээ. Эдгээр үзэл нь цагийн аясаар бурхны 
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шашны сургаал номлолд нэгдэн нийлж өдгөө байгаль дэлхийгээ хайрлан 
энэрэх бүхэл бүтэн үзэл суртал болжээ.

Уул бүхэн эзэн савдагтай. Тэр савдагууд нь өндөр уул, эсвэл тал дунд 
буй ганц сонин тогтоцтой толгой, сонин өнгө, төрхтэй хад цохио, ой модон 
дотор байх сонин содон мод (тэр модонд савдаг сууж болох сандаавч 
үүссэн байдаг), ганцаар ургасан модонд оршиж байдаг хэмээн үзэж тэр 
газар орныг сэтэрлэн, овоо босгож тахидаг. 

Харин лус бол үүл үүсгэн хур бороог оруулдаг бөгөөд усны эзэн юм. Лус 
олон тоотой, тэдгээрийг нийтэд нь лусын аймаг хэмээн хэлэлцэнэ. Лусын 
элчийг могойгоор төлөөлүүлэн авч үздэг үзэл нийт монголчуудын дунд 
бий. 

Лус газар усанд амьдарч, хүнээс аргадан тахихыг хүлээн байна. Лус нь 
билгийн тооллын тогтсон өдрүүдэд бууж, буцах хөдөлгөөн хийдэг. Үүнийг 
лусын буулттай, буцалттай өдөр хэмээн нэрлэнэ.

Өвлийн адаг сар буюу үхэр сард лус ичих бөгөөд энэ үед болон буцалттай 
өдрүүдэд тахилга үйлддэггүй юм. Хэрэв тахилга үйлдвэл лус догширч гай 
зовлон эдлүүлдэг. Зөвхөн лусын буулттай өдөр уул овоо тахих, лусын бумба 
дарах, лусын сан тавих, аргадаж тайтгаруулах, хүсэл санаагаа даатгах 
зэрэг үйлийг хийж болдог юм. Лусын буулттай болон буцалттай өдөр сар 
бүр өөр өөр тохиох учир зурхайг нарийн сайн баримтлах хэрэгтэй.

Өвлийн адаг сар буюу үхэр сард лус ичих үеийг ашиглан малчин 
ардууд гэрийн мод буюу тэрэм /хана/, хараач /тооно/, унь хийх зорилгоор 
нойтон модыг тайрдаг. Энэ үе бол дүн өвлийн хүйтэн цаг тул бүх зүйл тас 
хөлдсөн байна. Хүмүүс голын мөс цавчиж овоолон өвөл хаврын усны нөөц 
болгоно. Нуур гол дээгүүр чөлөөтэй зорчиж хүрч чаддаггүй газруудад очно. 
Үндсэндээ лус ичсэн буюу лусаас хариу үйлдэж үзүүлж чадахгүй цаг үеийг 
ашиглаж байгальд халтай зүйлсийг хийж байна гэсэн үг. Хүмүүс энэ цаг 
үеийг ашиглан амьдрал ахуйдаа хэрэгтэй зүйлсээ байгаль дэлхийгээсээ 
хүртсээр иржээ. 

Бурхны шашинтнууд “Зулын баяр” хэмээн тэмдэглэдэг томоохон нэгэн 
баяр ёслол бий. Өвлийн эхэн сарын 25-ны энэ өдөр бурхны шашны шарын 
урсгалыг үүсгэсэн Богд Зонхава (1357-1419) -гийн мэндэлсэн болоод 
таалал болсон өдөр. Энэхүү дүйцсэн өдрийг “Зулын 25” хэмээн нэрлэдэг. 
Монголчууд нийтээр энэ өдрийг ёслон тэмдэглэнэ. Түүний дотор ойрад 
монголчууд илүү чухалд тооцно. Тэнгэр уулын /Шинжаан/ болон Ижил 
мөрний /Халимаг/ ойрадууд энэ өдрийг жилийн эхний өдөр гэж тооцоод 
нас нэмдэг уламжлал бий.

Зул сарын 25-наас өмнө монголчууд өвлийн идэш тэжээлээ төхөөрч 
дуусна. Бас байгалиас хүртэх “хишиг”-ээ зогсооно. Үүнээс хойш амьтны 
амь таслахгүй гэсэн үг. Ан амьтан, хүн бүгдээрээ лустын гишүүд. Тэд 
хамтдаа хахир хүйтэн өвлийг даван туулж онд мэнд орох ёстой юм. Цагаан 
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сар хүртэлх энэ хугацаанд уулын буга согоо, талын зээр гөрөөс бүгд 
хоол хүнсний гачигдалд орно. Малын хотны захад орж ирэх, бэлэн өвс 
тэжээлээс хүртэх эрх тэдгээр ан амьтанд бий. Малчид ч гэсэн тэднийг хөөж 
үргээдэггүй. Энэ бол хүн, мал амьтан бүгдээрээ Лустын оронд оршигч тэгш 
эрхтэй гишүүд гэсэн ойлголтын илрэл. Харин араатны хувьд арай өөр 
байр суурьтай. Араатнаас айх, жигших, түүнийг эсэргүүцэх өрсөлдөх тал 
дээр хүн, мал амьтан нэг тал болно. 

Газрын эзэн савдаг, усны эзэн лусыг нийтэд нь “Лус савдаг” хэмээн 
хослон хэлж хамт хэрэглэх нь олонтаа. Ойрад монголчуудын байгалиа 
шүтэн дээдлэх үзэл дотор Цагаан аав (өвгөн) -ын тахилга гэсэн том ойлголт 
бий. Газар уснаа байгч тэр олон лус савдагууд, тэд бүгдийг захирч байдаг 
нь Цагаан аав юм. 

Ойрад монголчуудын уламжлалт ойлголтоор уул тал, газар ус, мал 
хөрөнгийн эзэн Цагаан өвгөн нь газар шүргэм урт цагаан сахалтай, 
бие бялдар чийрэг, цагаан дээлтэй, гартаа луу тэргүүнтэй таяг барьсан 
байдалтайгаар төсөөлөгдөнө. Тэрбээр хайрхан уул, хад асга, ой шугуй, 
очиход бэрх агуй зэрэг газар орогнодог ажээ. 

Түүнийг зурж шууж буюу зурмал болон шуумал байдлаар бүтээж шүтэн 
дээдлэнэ. Ингэж бүтээхдээ дээд хэсэгт нь Авид бурхныг зурдаг. Цагаан 
өвгөн нь Авид бурхны адистидыг хүртэж урт настай болсон гэж бурхны 
шашны талаас тайлбарладаг байна. Цагаан өвгөнийг зурж дүрслэхдээ 
“урт наст” хэмээх гөрөөс, шувуу, уул хад, мод, ус, өвгөн хэмээх 6 зүйлийг 
багтаан дүрслэнэ.

Цагаан аав /өвгөн/ газар дэлхийн амьтай, амьгүй бүхэнд хамаатай. 
Цагаан өвгөн зөв үйлтэй хэн бүхэнд тусалж, харин лустыг догшируулж буй 
үйлдэл бүхэнд харгис хэрцгийгээр хандаж байдаг сахиус юм. Цагаан аав /
өвгөн/ -ий дүр олон янз бий. Азийн олон оронд Цагаан өвгөний дүр, түүний 
тухай ойлголт дэлгэрсэн байж, бурхны шашны соёл гэхээсээ бүр эртний 
домгийн үүсэл гаралтай шүтээн болдог. Харин ойрад монголчуудын дунд 
өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй шүтэгдэн иржээ. 

Цагаан өвгөн хүн бүхнийг аз жаргалтай, эрүүл биетэй, айл бүрийг баян 
чинээлэг байлгахыг хүснэ. Айл бүрт шөнө бүр зочлох учир гал /тулга, зуух/ 
голомт орчмоо цэвэр ариун байлгах учиртай. Галынхаа орчмыг элдэв 
хоггүй байлгана, галдаа бохир муу зүйл шатаахгүй. Хайсандаа /тогоондоо/ 
буруу замаар ирсэн хулгайн мах шөл чанахгүй, тэгвэл хайсны /тогооны/ 
ёроол харлана. Цагаан өвгөн амгалан сайхан унтаж буй хүүхдүүдийг харж 
толгойг нь илж ихэд баясана. Тэгээд хишиг буянаа харамгүй хайрлаж мал 
сүргийг нь өсгөнө, үр хүүхэдтэй өнөр өтгөн, баян чинээлэг айл болгоно. 
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Ойрад монголчууд цагаан 
аав /өвгөн/-өөс бүх зүйлээ 
гуйна. Уул усанд сүүгээр болон 
цайгаар цацал өргөхдөө, овооны 
тахилга, мөргөлийн үед, бурханд 
мөргөхдөө “Нарт дэлхийн эзэн 
цагаан аав маань өршөө” хэмээн 
оруулж дууддаг. Зуны эхэн сард 
хошуу нутгаараа /одоо цагт сум, 
багаараа/ цагаан аавын овоонд 
тахилга хийнэ. Энэ нь тогтсон соёл 
болж хөгжжээ. Овооны тахилгыг 
тариагаа тарьсаны дараа, зусланд 
гарах цаг мөчид хийнэ. Овооны 
тахилгад айл өрх бүр оролцохыг 
хичээнэ. Цагаан аавд гэр бүлээ 
даатгана, хөрөнгө хогшлоо 
арвижуулахыг хүснэ, мал сүрэг 
өсөж үржихийг, тариа будаа ургаж 
хоол хүнс арвижихыг, энэ бүгдийн 
үндэс болсон хур бороо оруулахыг 
хүсэн залбирна. 

Цагаан аавын овооны тахилгад өмнө жилийн хүсэл биелсэнийг бас 
хэлнэ. Үүний баталгаа болгон хурга, ишигнийхээ имийг авчирч уяна. Энэ 
нь мал сүрэг маань Цагаан аавын ивээлээр ийм тоогоор өссөн гэдгийг тоо 
ёсоор үзүүлж буй хэрэг болох юм. Мал сүргийнхээ үр шим болсон цагаан 
идээнийхээ дээж - айраг тараг, тос, архи өргөнө. Үр тарианы дээж болгон 
болсон гурилыг өргөнө. Шар галзан /халзан/ хой /хонь/ зүлдэлнэ. Шүүсээ 
болгож өргөнө. Малын сэтэр татна. Мэдээж овоо бүхэн тахилгын тогтсон 
дэг журамтай. 

Ийнхүү Цагаан аав /өвгөн/-ийг бүх хөрөнгө, мал сүрэг, ан амьтан, 
жигүүртэн, араатны эзэн хэмээн дээдэлдэг үзэл Дөрвөд, Хотонгийн дунд 
баттай тогтоод үе уламжлан дамжсаар байна. Энэ үзэл их эрт цагт тогтсон 
бололтой.

Цагаан аав ийнхүү буян хишгээ хүртээж туслахын хамт лустыг гомдоож 
буй үйлдэлд хатуу ширүүн арга хэмжээ авна. Хүн та цагаан аавын ивээл 
хайр, өгсөн хишиг буяныг даахгүй байвал өгснөө буцаан авдаг ажээ. 
Мал сүргээ хайрлаж дээдлэж өсгөж чаддаггүй тухайлбал, унасан морио 
муу эдэлдэг буюу олон хоногоор өвс ус өгөхгүй байх, эмээл буруу тохож 
морины нуруу авах, малыг эцээж тураадаг, өвчилсөн малаа асардаггүй, 
гэмтсэн хөлийг боож эдгээдэггүй, өтсөн малын өтийг авахгүй байх, 
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малаа орой бэлчээрт гаргадаг, 
услахгүй, хужир шүү өгөхгүй 
байх, малаа зодож гэмтээдэг гэх 
мэт хүн, өрх айлд цагаан аав 
зохих шийтгэл онооно. Эцэг 
малтай буруу харьцсан, муулсан 
/гаргасан/ малынхаа мах цусыг 
зохисгүй хэрэглэсэн, яс арьсыг 
хаа хамаагүй газар хаясан, 
малын эд эрхтэн бүрт тохирох 
ёсыг үйлдэхгүй байх (жишээ нь 
толгой, аман хүзүү, малын хээл 
гэх мэт) зэрэгт Цагаан аав тун 
дургүй гэж өвгөд хэлэлцэнэ. 

Гол усыг бохирлох, усанд сүү 
оруулах, ургаж буй нойтон мод 
тайрах, мод ургамал гэмтээх, 
газрын хөрс хуулах сэндийчих, 
тахилгатай болон догшин 
газрын булгийн эхийг бусниулах 
зэрэгт юун түрүүн лус уурлаж догширч өөрийн элчээ илгээн сануулга 
дохио өгнө. Лусын элчийг могой хэмээн үздэг. Могой танд үзэгдэж байна 
гэдэг нь лус догширч байна гэдгийг сануулсан хэрэг ажээ. Лусыг аргадах 
тайтгаруулах цаг болсныг танд мэдээлж буй нь могой үзэгдэхээс гадна 
элдэв сонин үзэгдэл ч мэдэгдэх болно. 

Үүний нэгэн адил уул усны эзэн Цагаан аав танд уурлаж догширч буйгаа 
бас элч илгээн мэдэгдэнэ. Чоно, ирвэс мэт амьтдыг өөрийн элч болгон 
илгээнэ. Элч болох чоно, ирвэс танай хотноос, бэлчээрт буй мал сүргээс 
барьж иднэ. Энэ нь мөн л танд сануулга дохиогоо явуулж байна гэсэн 
үг. Нэрлэж буй бүс нутгийн ард олны дунд чононд малаа идүүлэх, чоно 
хотонд орж мал сэглэх зэргийг эерүүлэн “цагаан аав зооглов”, “цагааны 
аавын элч ирээд явсан байна”, “цагаан аав авах ёстойгоо авлаа” гэх мэтээр 
хэлэлцдэг байна. 

Харин цоохор ирвэс бол өндөр ууланд орогнож амьдардаг бөгөөд тэр 
бүр чоно шиг нүдэнд үзэгдэж тал газар, голын хөндийгээр давхиж явахгүй. 
Тун ховор тохиолдолд хүнд үзэгдэнэ, бас мал сүргээс олныг биш зөвхөн 
нэгийг барьж иднэ. Маш нууцлаг амьдралтай.

Цоохор ирвэс өндөр уулын бүсэд амьдарч, тэр орчмын ан амьтнаар гол 
хүнс хийнэ. Идэш тэжээл нь холдож, ховор болсон цагт мал руу дайрдаг 
байна. Энэ нь голдуу өвөл цагт тохионо. Үүнд хүний зүгээс нөлөөлөх хүчин 
зүйл ч бий. Малчид өвлийн цагт өвөлжөөндөө бууж ирвэсийн эзэмшил 
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газарт ойрхон нутаглаж ойр орчмын ан амьтныг үргээн дайжуулдаг байна. 
Иймээс ирвэс хоол тэжээлгүй болж мал барьж иддэг байна. 

Цагаан аав хорвоогийн бүхий л амьд амьтныг хүн мал гэж ялгахгүй 
энэрэн хайрладаг гэнэ. Хүн та зөвхөн өөрийгээ бодож бусдын эрх 
ашгийг хохироож тогтоосон хил хязгаарыг давж гарсан нь цагаан аавд 
таалагдаагүй хэрэг. Иймээс Цагаан аав элчээ илгээсэн хэрэг гэж настай 
хүмүүс мэдээлж байна. Ирвэстэй хаяа залган амьдардаг малчид цоохор 
ирвэсийг чонотой адил Цагаан аавын зараал гэж хэлдэг ажээ. 

Цагаан аавын зараал - Цоохор ирвэс хүнд ховор харагдахаас гадна 
нутаглах газар нь хүн зорчдоггүй өндөр уулын бүс тул хүмүүсийн өдөр 
тутмын амьдралын орчин, яриа хөөрөөнд ордоггүй сэдэв болно. Бас 
анчдын хувьд чоно таарвал зам мөр зөв, өлзий хишигтэй явна гэж 
үздэг бол ирвэс таарвал сэжиглэж, хариулга хийж, заримдаа ан аваасаа 
буцдаг байна. Цоохор ирвэс, нохой зээх, үнэг зэрэг амьтдыг хар мөртэй 
гэж үздэгийн илрэл энэ юм. Цоохор ирвэсийг агнасан хүн зохих ёс хийж, 
хариулга үйлдэж цээр тайлдаг байжээ. 
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Судалгааны явцад хүмүүс цоохор ирвэс, түүний амьдралын хэв маягийн 
тухай тэгш бус мэдээлэлтэй байгаа нь ажиглагдав. Бас ирвэсийг эртнээс 
нааш юу гэж ойлгож ирсэн тухай түүхэн мэдлэг, ном сударт гардаг эсэх 
зэрэг олон асуултыг хүмүүс тавьж байлаа. Иймээс цоохор ирвэсийн тухай 
мэдээллийг нэгтгэж бичиж оруулахаар шийдсэн бөлгөө.

Эрт цагаас эхлэн хүмүүс ирвэсийг мэдэж, түүний сүр хүчийг бахдан 
биширч байжээ. Манай эрний өмнөх XIII-VII зуунд хамаарах буганы 
чулуунд ирвэсийг зурж оруулжээ. Буган чулуунд буга (согоо) ыг голчлон 
дүрслэхээс гадна адуу, гахай, нохой, янгир, аргаль зэргийг дүрсэлдэг ажээ. 
Түүний дотор цоохор ирвэсийг бас дүрслэн оруулсан байна. Судлаачид 
буган хөшөөнд буй бугыг дээд тэнгэрт тэмүүлж буй байдлаар хийсвэрлэн 
загварчилсан дүрслэл нь буга бол онгод сүнсний унаа юм гэж тайлбарлажээ. 
Энд дүрслэгддэг амьтад ямар нэг байдлаар тахилга, шүтлэгийн байдлаар 
зурагдсан нь лавтай. Ирвэс ийнхүү буган чулуунд дүрслэгдэн мөнхөрчээ. 

ЦАГААН ААВЫН ЗАРААЛ - 
ЦАСТ УУЛЫН ЦООХОР ИРВЭС
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Туульд гардаг хархул хэмээх амьтны дүрслэл нь ирвэсийг зааж байхыг 
үгүйсгэхгүй. “Жангар” туульд “Алдарт хурдан зээрд морь гэнэ, алтай хангайн 
чинээ биетэй гэнэ, арслангийн цээжтэй гэнэ, хар хулан бөгрөгтэй гэнэ, хун 
шувуун хүзүүтэй гэнэ” гэж гардаг нь ирвэсийг хэлсэн байна. Түүхэн зохиолд 
Ойрадын Цорос аймгийн ноён Хархулын нэрний утга учрыг тайлбарласан 
байдаг. Хархул бол Баатар хунтайжийн эцэг, Галданбошогтын өвөг эцэг 
болно. “Өөлдийн ноёдын уг эх [түүх]” хэмээх худам үсгийн түүхийн зохиолд 
Хархулын тухай “...Хутагайд Хархул хэмээн нэрийдсэн учир болбоос тэр 
есөн насанд[аа] олон хүүхдийн хамт ой шугуй модны дотор наадаар явтал 
гэнэт нажигнасан ил чимээ гаргаж, нарийн модыг нааш цааш унагасаар 
намшиг биетэй нэгэн хар амьтан олон хүүхдийн дунд дайран иртэл Догшин 
ноён хэмээх тайж давхийн ноцож алавхийн мордсоныг аван зугтаж явжээ. 
Төдий тэр хүүхэд гүйлдэн ирж хэлсэнд даруй олон цэргүүдийг мордуулж 
нэхүүлбээс ой модны дотроос оглор тоглор харайлан явсан мөр нь онц 
илэрхийг үзэж, хэдэн хоног мөшгин нэхэж гүйцвээс хархул гэгч амьтан 
хадны хонгилд хошуу толгойгоо шургалан хэвтсэнийг Догшин ноён ака? 
нь мөн унасаар аж. Хутгаараа сийчэн хатгалж алсныг үзээд баярлалцан 
авчирч Хутагайд Хархул Догшин ноён хэмээжээ” гэж бичсэн байна. Энд 
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өгүүлснээр Хархул гэдэг нь амьтны нэр бөгөөд Хутагайд нь хутгаар сийчиж 
алсан учир өгсөн хоч нэр, Догшин гэдэг нь цол юм байна. 

Зарим судлаачид хул буюу хулхи гэдэг нэр нь чих гэсэн утгатай, хар 
чихт буюу шилүүсийг зааж байна гэж тайлбарлажээ. Гэтэл шилүүс бол 
хүн бүрийг айлгаад байх, бас давагдашгүй хүчирхэг амьтан биш билээ. 
Энд гарч буй хар гэдэг тодотгол бол нүсэр, хүчирхэг, аюултай гэсэн 
санаа илэрхийлж хэрэглэгдсэн байгааг анзаарч болно. Хархул гэдэг бол 
ирвэсийн нэгэн өргөмж нэр байхыг үгүйсгэхгүй.

Бас туульд нэгэн сайн морины дүр байдлыг дүрслэхдээ, “Тон цоохор 
зүстэй” гэжээ. Тон цоохор гэдэг нь ирвэсний цоохорыг зааж байна. 
Ирвэсийн цоохорыг тон цоохор гэж нэрлэж байж. Эдгээрээс үзэхэд 
монголчууд ирвэсийг эрт цагаас нааш сайн мэдэж тахилга шүтлэгт болон 
тууль, домогт оруулан хэлэлцэж иржээ. Ингээд цоохор ирвэсний тухай 
шинжлэх ухааны ойлголтоос өгүүлье. 

Цоохор ирвэс дэлхийд нэн ховордсон, устаж болзошгүй амьтны тоонд 
орсон учраас Олон улсын байгаль, байгалийн нөөцийг хамгаалах холбоо 
(IUCN)-ны болон Монгол улсын “Улаан ном”-д бүртгэжээ. Зэрлэг амьтан, 
ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах 
тухай конвенц (CITES), нүүдэллэдэг зүйлийг хамгаалах тухай олон улсын 
конвенц (CMS)-ийн хавсралтад тус тус орсон учир зайлшгүй хамгаалах 
амьтан болсон байдаг. 

Монгол улс цоохор ирвэсийг агнахыг хориглосон шийдвэр гаргаж 
(1972 он), ирвэс нутаглах бүс нутгийг дархан цаазтай болгож, Монгол 
орны нэн ховор амьтны жагсаалтанд бүртгэн (2000 он) хамгаалах болснгы 
дээр өгүүлсэн. 

Манай улс цоохор ирвэсийн тархац, тоо толгойг нарийвчлан тоолж 
ойролцоогоор 1000 гаруй ирвэс бий гэж үзжээ. Энэ амьтны барааг харах 
гэж гадаадын жуулчид олон мянган километр замыг туулж ирдэг ч хүслээ 
биелүүлж чадахгүй буцах нь олонтоо. Цоохор ирвэс хүн болгонд харагдаад 
байдаггүй, их нууцлаг амьдралтай амьтан учир олж харна гэдэг том “аз 
завшаан” юм. 

Цоохор ирвэсийг “байгалийн элчин сайд” хэмээн өргөмжлөн нэрлэж 
болно. Учир нь түүнийг хамгаалахаар хил дамнасан тусгай хамгаалалттай 
газрууд байгуулагдаж, үүнд олон улс хамтран ажиллаж байна. Ийм их эрх 
дархтай амьтан бидний нутагт байна гэдэг нэр төрийн хэрэг. 

Уудам нутагт хэсүүчлэн амьдардаг, шөнийн идэвхтэй амьдралтай, тэр 
бүр хүнд үзэгдэхгүй, үзэхсэн, харахсан гэсэн хүмүүсийн сонирхлыг ихээр 
татдаг - ирвэс нь суналзсан гоолиг биетэй, гоёмсог амьтан. Өндөр уулын 
экосистемийн төлөв байдлыг тодорхойлогч - индикатор зүйл болдог. 
Байгаль орчин онгон дагшин, цэвэр ариун, биологийн төрөл зүйлийн 
сүргийн бүтэц, тоо толгой хэвийн байвал цоохор ирвэсний амьдрах 
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орчин, идэш тэжээл элбэг, өсөн үржих нөхцөл сайн нөхцөл бүрдсэн гэсэн 
үг. Цоохор ирвэсний биеийн ерөнхий зүс нь газар дэлхийн өнгөтэй ба 
толбонууд нь чулуу мэт хар бараан байгаа нь орчиндоо уусан нуугдаж 
амиа хоохойлох боломжийг бий болгодог байна. Цоохор ирвэсийн 
амьдрах орчныг хамгаалбал дэлхийн ундны усны эх үүсвэрийн 30%-ийг 
хамгаалж үлдэж чадна гэсэн судалгаа байна.

Судлаачид өнөөг хүртэл цоохор ирвэсийг бүрэн таньж мэдээгүй байна. 
Шинжлэх ухаанд ирвэс гэдэг үгийг эртний түрэг хэлээр ирбийз буюу цасны 
муур гэсэн үг хэмээн үздэг ажээ. Цоохор ирвэсний эрийг Гэнд, эмийг Гинс, 
зулзагыг Гүем гэнэ. 

Цоохор ирвэс нь төрөл зүйлийн хувьд; Сээр нуруутны хүрээний 
Зулзагаа сүүгээр тэжээгч хөхтний ангийн Махчдын багийн Мийн овгийн 
Ирвэсний төрөл (Uncia Gray, 1854)-д багтана. 

Нас гүйцсэн цоохор ирвэсний сэрвээний өндөр 60 орчим см, биеийн 
урт 112-115 см, сүүлний урт 92-105 см. Сүүлээрээ шавдаж цохих нь маш 
хүчтэй. Бидэнтэй уулзаж ярилцсан хүмүүс: настайчууд хүчтэй цохиулсныг 
“ирвэсийн сүүлээр цохиулсан шиг” гэж зүйрлэж ярьдаг байсан гэж мэдээлэл 
өгч байна. Ирвэс барьсан амьтныхаа зоон дээрээс хазангуут сүүлээрээ 
борви руу нь хүчтэй цохиж унагаадаг байна. 

Цоохор ирвэс үржилд 3-4 настайгаасаа орж хаврын тэргүүн сард ороо 
нийллэг болж хээлээ 90 хоног тээнэ. Орооны үеэр үдшийн бүрэнхийд 
цоохор ирвэс чарлах, бархирах дуу уулын хөтөл, хавцлаар дүүрэн 
сонсогдоно. Хээлтэй үед түрэмгий зан төрх бага зэрэг илэрнэ. 15 орчим 
насладаг байна. Гинс жил өнжиж төллөнө. 50-60 хоног дээрээ махан 
хоолонд орж 63-73 хоногтойдоо хөхнөөс гарсан байна. Ер нь 3 сар орчим 
сүүгээр хооллоод бор хоолонд орно гэсэн үг. 

Цоохор ирвэс хүйтэн уур амьсгалтай орчинд амьдрахад сайн 
зохицсон байдаг. Хамрын суваг өргөссөн тул амьсгалах агаарын хэмжээ 
их, хүчилтөрөгчийн хангамж сайн байна. Дулаан ноолууртай урт үстэй, 
хэвлий орчмын үсний урт 12 см хүрнэ. Хүйтэнд урт дулаан сүүлээрээ 
биеэ ороож нүүрээ халхална. Өндөр ууланд амьдрахад зохицсон биеийн 
бүтэцтэй. Тухайлбал: Цээжний булчин сайн хөгжсөн, өргөн тавхайтай, 
бахим богинохон урт мөчидтэй тул цасанд явахад шигдэхгүй, хойд мөч 
нь урт тул хүчтэй тийрч 8 метр хүртэл хол харайх ба дээшээ 2 метр үсэрнэ. 
Урт сахлаг сүүл нь дулаан сайн хадгалахаас гадна үсэрч дүүлэхэд залуур, 
тэнцвэрийн эрхтэний үүрэг гүйцэтгэнэ. Духны толбо хүний хурууны хээ 
шиг бодгаль бүрд дахин давтагддаггүй онцлогтой. Духны толбо ялгаатай 
байвал 2 өөр бодгаль гэж үздэг ажээ. 

Цоохор ирвэс Төв Азийн 12 улсын Гималай, Хархорум, Кинду Куш, 
Кунлун уул, Памир, Алтай, Тэнгэр уул, Соёны нурууны 1.6 сая км квадрат 
нутагт ойролцоогоор 4500-7000 орчим цоохор ирвэс тархсан байна. 
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Сүүлийн 30 жилд цоохор ирвэсний тархац нутгийн хэмжээ 1/3-ээр 
багасжээ. Дэлхийн хэмжээгээр хамгийн ихдээ 7000 мянга байгаа гэхээр 
аргагүй ховор амьтанд тооцогдоно.

Монгол орны цоохор ирвэс Алтай, Соёны бүс нутагт ихэнх нь тархжээ. 
Цагаан шувуут уулын орчим гэхэд 30 гаруй байна гэж судлаачид тоолсон 
байна. Говийн намхан уулсаас Монгол Алтайн нурууны 4000 метр 
хүртэл өндөрт уулсаар байршжээ. Тархалтынх нь хойд хязгаар болох 
Монгол, Оросын нутагт ойн захаар амьдарч ангуучлах ба говийн баян 
бүрд, намхан уулсад 600 м хүртэл доошлох нь бий. Алтайн өвөр говьд 
бие далдлан хоргодох хад цохио элбэгтэй говийн намхан уулс цоохор 
ирвэсний амьдрах тохиромжтой нутаг болдог. Салхи, усанд эвдэрсэн, 
хэрчигдэл ихтэй хад, ангал, агуй, булаг, задгай устай уулс нь зулзагалах, 
хүнээс нуугдан хоргодох, амьтдад гэтэн ойртох зэрэг амьдралын бүхий л 
боломжийг бүрдүүлж өгдөг байна. 

Харууц сайтай, өндөр газрыг сонгон байршдаг нь олзоо харуулдах, 
дээрээс нь үсэрч барих боломжийг бүрдүүлдэг. Түүнчлэн үргэлжилсэн урт 
хөндий, говь, хоолойн дунд ганцаар сондгойрон орших бэсрэг ууланд 
цоохор ирвэсний хаяг өндөр нягтшилтай тохиолддог нь нэг уул нуруунаас 
нөгөө уулсын систем рүү 40-70 км хүртэл хол зайд гүйдэллэхдээ амрах 
юмуу хооллох байдлаар дайран өнгөрдөг коридор нутаг юм.

Цоохор ирвэс нь өөрийн жингээс 3 дахин хүнд, том амьтныг барих 
чадвартай. Задгай усны ойр, хужир мараанд хүрдэг зам дагуух хад цохионы 
дээр, үхэр чулуу, жалга, ганга, бутны орчимд нуугдан отож байгаад гэнэт 
үсрэн довтлоно. Гол төлөв хүзүү, хоолой, сээрнээс нь хазаж, гүрээний 
судсыг таслах ба том амьтдыг зоон дээрээс нь хазан сүүлээрээ борви руу 
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нь цохиж унаган барьдаг. Цээж, дал, гуяны хонхор зэрэг нимгэн арьстай 
хэсгээс эхлэн идэж, гэдсийг нь үлдээдэг байна. Голчлон янгир ямаа, жижиг 
мэрэгчдээр хооллодог байна. 

Амьдрах газар, орчны онцлог, амьтны зүйлийн бүрдэлтэй 
холбоотойгоор ирвэсний идэш тэжээл нутаг нутагт ялгаатай байна. 
Цоохор ирвэсний идэш тэжээл нь өвлийн улиралд янгир байна. Янгирын 
бэлчээрт өвлийн цагт малчид ойртон ирж өвөлжиж гэрийн мал түрэн орж 
ирсэн үед янгир ямаа дайжиж ирвэсийн хоол холдож хомсдох тэр агшинд 
гэрийн ямаа, хонь цоохор ирвэсний хялбар хоол болдог байна.

Энгийн ухаанаар төсөөлөн бодоход янгирын сүрэг хураасан тэх 
орооны дараа ядарч сульдан тэнхээ муутай байхдаа ирвэст баригдахад 
түүний дараа залуу тэх сүргийг удирдах юм. Байгаль эх ингэж янгирын 
сүргийг эрүүл саруул, хүчирхэг байлгах арга ухааныг олж зохидолдуулжээ. 
Ирвэсээс үргэсэн янгирын сүрэг уулнаас ууланд хөлс гарган хурдалж байж 
хамуурах өвчнөөс сэргийлдэг байна. Ирвэс - янгирын сүргийн хувьд 
сүргийн бүтэц, тоо толгой хэвийн байлгагч гол тохируулагч нь болдог 
байна. 

Цоохор ирвэсийн тархац нутаг малчдын байршил, малын бэлчээртэй 
байнга давхацна. Ингээд цоохор ирвэсний амьдрах орчин доройтож, идэш 
тэжээл бологч уулын туруутан амьтдын бэлчээр малын бэлчээр болсноос 
тэднийг өвс уснаас нь шахан дайжуулахап хүргэдэг. Үүнээс гадна зонхилох 
идэш тэжээл болох монгол тарвага, янгир ямаа, аргаль хонины тоо толгой 
цөөрөх нь бас нэгэн нэрмээс болно. Янгирын бэлчээрт идэш эрж ирсэн 
цоохор ирвэс гэрийн ямаа хэмээх номхон хялбар хоолыг зооглож сурна. 
Харин малчид “мал барилаа” хэмээн уурлаж ирвэс - хүний зөрчил гарна. 
Өнөөдрийн байдал ийм л уг сурвалжтай ажээ.
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Уулын эзэн савдаг, усны эзэн лус билээ. Газар уснаа байгч тэр олон 
лус савдагууд, тэд бүгдийг захирч байдаг нь Цагаан аав гэдгийг дээр 
өгүүлсэн билээ. Лус савдагууд харьяалсан газар бүхэндээ эзэн суухаас 
гадна хоорондоо уулзан учирч, чуулж байдаг ажээ. Тэд өндөр уулын орой, 
даваа хөтөл, аян замын бэлчир газар чуулдаг учир тэдэнд зориулж овоо 
босгодог. Тусгайлан шинжиж тогтоосон газар овоо босгодогийн учир нь 
энэ буюу. Дурын газар овоо босгоод байдаггүйн учир энэ юм. 

Ойрад монголчуудын лус савдагтаа зориулж босгосон овоог хэд хэдэн 
төрөлд хуваан үзэж болно. 

- Алтайн арван гурван сангийн овоо
- Цагаан аавын тахилгатай овоо
- Лусын эздэд зориулсан овоо
- Даваа хөтлийн овоо
- Цагаан сарын овоо

АЛТАЙН АРВАН ГУРВАН САНГИЙН ОВОО
Өндөр уулын орой хэсгийн тавцан байдалтай газар босгосон овоо. Голд 

нь том овоо босгоод дөрвөн зүгт гурав, гурваар сангийн зориулалтаар 

УУЛ УСАА АРГАДАН ТАХИХ ЁСОН
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жижиг овоо босгосон байдаг. Мянган уулсын орой харагдах газар энэ 
овоог босгодог гэлцдэг. Өөрөөр хэлбэл харуустай, өндөр газар гэсэн үг. 
Алтайн арван гурван сангийн овоог мөн адил овоог харж байхаар буюу 
нөгөө уул нь үзэгдэх байдлыг тооцож хоорондын зайтай байгуулна. 

Дээд тэнгэр харан тольдож, амар амгалан амьдралыг оршоож байхын 
гүн утга агуулж арван гурван сангийн овоог босгоно. Лустын оронд 
амьдрагч бүхэн энэ овоогоор дамжуулан дээд тэнгэр, доод хөрст дэлхийтэй 
харьцдаг. Амь, амьдралаа лустад даатгаж, овоон дээр сан тавьж бие 
сэтгэлээ ариусгадаг. 

Алтайн арван гурван сангийн овоонд төр ёсны тахилга үйлдэж байжээ. 
Мөн тэр орчимд амьдардаг хүмүүс тогтсон билэгт сайн өдөр ирж сан тавьж 
тахилга үйлддэг байв. ХХ зууны эхээр зарим овоонд хошуу тамгын газраас 
тусгайлан лам, хар томилж тахилга үйлдээд дараа нь хошууны наадам, 
Үрсийн баярыг хийдэг байв. 

Ойрад монголчууд оршин амьдарч буй Алтай нутгаа магтан дуулж, 
домоглон хэлэлцсээр ирсэн ард түмэн. Тууль хэлэхийн өмнө заавал Арван 
гурван Алтайгаа магтдаг. Энэ магтаалыг “Алтайн магтаал”, “Алтай хайлах” 
гэж нэрлэдэг билээ. 

Ойрадууд тахиж сэтэрлэсэн газар орноо “Хадагтай газар” хэмээн 
хүндэтгэдэг. Хадагтай сэтэрлэсэн арван гурван уул, хайрхан байдаг гэнэ. 
Тэр нь Мөнгөн, Алтан, Мөсөн, Шороон, Боржин, Цагаан гантиг, Төмөр, 
Элсэн, Алаг, Зэсэн, Шүрэн, Маргад, Оюут уул юм. Арван гурван эдгээр уул 
хайрхан нь Алтай нутгийн лус, савдаг, сахиус, тэнгэр нарын байрлах өргөө 
гэр, орд харш буюу Лустын орон юм. Лустын орон бас хүн, мал, адгуусны 
амьдрах нутаг, өвс ургамал, жимс ногооны өлгий нутаг.

Ардын домог үлгэр, аман яриа, ерөөл үлгэрт 
Арван гурван Алтай
Хорин гурван Хангай
Гучин гурван Хөхүй 

гэсэн хэллэг бий. Энэ нь Алтайн их оронд Цаст өндөр 13 хайрхан, модтой 
ургамалтай 23 хайрхан, модгүй цасгүй нүцгэн өндөр 33 хөхүй байна гэж 
тайлбарлаж болно. 

Арван гурван хайрханаа төлөөлүүлэн арван гурван овоог босгож тахин 
дээдлэхдээ ёслолын тусгай тогтсон зан үйлийг хийдэг байжээ. 

Хошуу нутгийн хэмжээнд тахихдаа дараах зан үйлийг хийж байсан байна. 
Тухайлбал, Түргэн сумын нутаг, Цагаан дэглийн (Хуучин Эрдэнэхайрхан 
гэдэг байв) зүүн тал болох Алтан чимхүүр-ийг тахихдаа тогтсон өдөр хүрээ 
хийдээс томилогдсон 9 цагаан морьтой лам тэргүүтэн өглөө эрт уулын 
хормойгоос эхлэн есөн удаа цацлын идээ өргөж явсаар овоонд хүрч 
тусгай бэлтгэсэн цагаан галзан /халзан/ хонины зүлдээ овоонд өргөөд, 
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сайн чанаж болгосон дал, дөрвөн өндөр-ийг овооны өмнө зассан хавтгай 
чулуун дээр шатаадаг. Бусад махаа тахилганд оролцсон хүмүүст тарааж, 
тахилганд очсон хүмүүс хувийн цацлаа овоондоо өргөж бодол саналаа 
Алтайдаа даатгаж гадаад хормойгоо газар дэвсэн залбирдаг байжээ.

Харин нэг хэсэг хүмүүс буюу нэг угсааныхан, бүлэг хүмүүс тахихдаа 
даруухан байдлаар, сангийн судар уншуулж, хийморио сэргээн мөргөдөг 
байна. 

Судалгаанд хамрагдсан бүс нутагт хэд хэдэн 13 сангийн овоо байна. 
Үүнийг хойно сум сумаар нь ялган тайлбарласан болно.

ЦАГААН ААВЫН ТАХИЛГАТАЙ ОВОО
Өндөр уулын орой дээр хүрч очиход бэрхтэй газар Алтайн арван гурван 

сангийн овоо байдаг бол Цагаан аавын тахилгатай овоо нь нам дор газар, 
сонин содон тогтоцтой бусдаас тасархай уул, олон замын бэлчир, уул усны 
уулзвар газар босгосон байна. Газар усны улс савдагууд ийм газар хуран 
чуулдаг, бөөгнөрдөг, уулзалддаг тул тэдгээрт зориулан босгожээ. Цагаан 
аав бол лус савдагуудыг ерөнхийлэн захирч, хүн зоны эд агуурс, мал 
хөрөнгийг арвижуулан сайхан амьдралыг тэтгэж байдаг. Лус савдагууд 
түүний үгэнд орж хур бороо оруулж, ургамал ногоог ургуулж байдаг ажээ. 

Цагаан аавын тахилгатай овоог тахих зан үйл нь өргөн олныг хамарсан 
шинжтэй байх бөгөөд Цагаан аавд зориулж Овооны наадам хийдэг. Орчин 
үед баг бүр цагаан аавын тахилгатай нэг овоог тахиж байна. Хуучин үед 
нэг гол усныхан, эсвэл томоохон овог угсааныхан нэг овоог тахиж байжээ. 
Ийм учраас овооны тахилга олонтоо явагдаж байжээ.

Цагаан аавын овоог Зуны эхэн сард тариагаа тариалж дууссаны 
дараа, зусланд буусны дараахан хийнэ. Энэ үед хүн мал, ургамал амьтанд 
хур бороо хамгийн хэрэгтэй үе хэмээн тахилга үйлдэж лус савдагийг 
баярлуулдаг уламжлалтай. Тэнгэрээс хур бороо, газраас арвин шим эрж 
тахилга үйлдэж байна гэсэн үг. 

Цагаан аавын тахилгатай овооны дэргэд цагаан аавын хөрөг залж, 
тахил өргөсөн жижигхэн байшин байдаг байжээ. Энэ байшин нь тахил 
өргөж буй 1-2 хүн орох боломжтой жижигхэн хэмжээтэй, дотроо бургасаар 
хоёр таславчтай болгосон байх агаад цагаан аавыг хойморын өрөөнд 
даавуун дээр зурж байрлуулсан байдаг байв. Цагаан аавын өрөөнд идээ 
цай, хадаг яндараар хүрээлүүлж, хүндэтгэлтэйгээр байрлуулна. Өнөө 
цагт ийм байшин байхгүй, харин овооны голд Цагаан аавын хөрөг бүхий 
шуумал, эсвэл даавуун дээр зурсан зургийг байршуулсан байдаг байна. 

Энэхүү тахилгын уламжлал алдагдах магадлалтай болж буй. Учир 
нь хүмүүс дур мэдэн аливаа жижиг овооны гол цагаан аавын хөрөг 
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байршуулах, эсвэл цагаан аавын хөрөг бүхий овоонд уламжлалт тахилгыг 
тахихгүй байх зэрэгээр булингартуулж байна. Нутаг усны хүмүүс тахиж буй 
оооны уг түүх, уламжлалыг эргэн харах хэрэгтэй. 

ЛУСЫН ЭЗДЭД ЗОРИУЛСАН ЛАВЗААТ ОВОО
Лус бол усны эзэн. Лус маш олон байдаг учир “Лусын аймаг” гэсэн 

ойлголт бий болжээ. Лус эр, эм гэж ялгарна. Эр лус 360, эм лус 360 тоотой. 
Лусын зарц, нөхөр гэж бас байна. Лусууд өнгөтэй, бас өөр язгууртай. 
Лусууд оноосон нэртэй, хариуцсан үүрэгтэй. Лусын хөдөлгөөнийг лусын 
буулт, лусын буцалт, лусын ичилт гэж гурав ялган үздэг. 

Лус нь өөрийн эзэгнэн оршиж хайрлан хамгаалдаг уул, давааны алт 
мөнгө, хад чулуу, өвс ургамал, мод, ан амьтан, жигүүртэн шувуудад зүй 
бусаар хандан устгах, егүүтгэх, тарчилаан зовооход лусуудад өөрт нь 
үлэмж гамшиг болж эрэмдэг зэрэмдэг болдог тул хилэгнэн догширдог. 
Бас нуур далай, булаг шанд, урсгал усанд цус, сүү хийх, элдэв бохир зүйл 
оруулж, хир буртагт хувцас, эд зүйл угаавал лусууд дургүйцэж маш ихээр 
хилэгнэн догширно. Лусууд нялх ургамал, ногоо, ан амьтан, найлзуур мод, 
замын бэлчир зэргийг онцгой энэрэн хамгаалдаг. Лусыг хилэгнүүлбэл ил 
далд гай барцад, өвчин зовлон ороож, гарз гамшиг учирна гэж үздэг билээ. 

Лусын тахилгатай овоо гэж гол усны эхэнд, нуурын хөвөөнд, онцлог 
газраас гарсан булагийн эхэнд, рашааны увидастай усны эхэнд жижиг 
овоо босгосныг хэлнэ. Голын ой модны дотор байх өвөрмөц ургалттай 
удган мод, ганцаар ургасан мод зэргийг сэтэрлэн тахиж лусын хорогдох 
орон нүдэнд харагдаж байна гэлцдэг. 

Лусын эздэд зориулсан тахилгын ийм овоо одоо ихээхэн цөөрчээ. 
Лусын овооны хажууд “Лавзаа” гэдэг тахил өргөхөд зориулсан шуураг 
барьдаг байсан. Тийм учир нийтэд Лавзаат овоо гэж нэрлэдэг тал бий.

Лусын буулттай өдөр лусын сан тавих, сэржим өргөх, газар ус тахих, 
нуур гол мөрөнд түлцэнгийн элс өргөхөд лусууд маш их баярлаж баясаад 
буян хишгээ хайрладаг. Лусыг тахихад алт, мөнгө, шүр, сувд, номин гэсэн 
таван эрдэнэ, арвай тэргүүтэй таван сайн ургамал, улаан цагаан зандан 
тэргүүтэй таван тансаг үнэртэн, бусад эмийн ургамал тэргүүтнээр тахина. 
Өгөршөөгүй, бузартаагүй ариун мод шатааж цог дээр нь ургамал, тансаг 
үнэртэн, эмийн ургамалаар шатаахад лусын хаад хүрэлцэн ирж утлага 
тахилыг хүртэн үнэртэж баясан таалдаг ажээ.

Усын эздэд зориулсан овооны тахилга дээр лусын сан (Ойрадууд луун 
сан гэдэг) уншдаг.
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ДАВАА, ХѲТЛИЙН ОВОО
Малчин монголчууд жилийн дөрвөн улиралд өвөлжөө, хаваржаа, 

зуслан, намаржааны нутаг солин нүүдэллэж амьдардаг билээ. Энэ нүүдлийн 
замд олон даваа, хөтөл давж ердийн хөсгөөр нүүж ирсэн уламжлал байв. 

Нүүдлийн замд тохиолдох хүнд бэрх замтай, өгсүүр ихтэй давааны 
оройд овоо босгосон буй. Даваа, хөтлийн овоон дээр болдог хамгийн 
сайхан зан үйл хаваржаанаас зуслан нүүхэд буюу 6-р сарын эхээр тохионо. 
Мөн зуслангаас намаржаанд буух үед бас тохиолдоно. Давааны орой дээр 
байх овоо бол нэг хэсэг лус савдагуудын эзэмшил газрын зах юм. Тэр 
овооноос цааш нутгийн савдагууд нэг амьтай гэж ойлгож болно. 

Нүүдэл бол ойрадуудын хувьд хамгийн сайхан цаг үе гэж үзнэ. Нүүхдээ 
бууриа цэвэрлэн, хогоо түүж, гадасны ором нүхийг хүртэл шороогоор 
дүүргэж бөглөөд нүүнэ. Нүүдлийн үед хамгийн сайхан хувцас хунараа 
өмсөж, эрчүүд нь тоног хэрэгслээ биедээ зүүж, жороо морьдоо унаж, адуу 
малаа тууна. Яагаад нүүдлийн үеэр гоёж гангалдаг гэвэл лустын орныхон, 
лус савдагууд хүмүүсийг харж баясдаг ажээ. 

Эрт цагт даваа, хөтлийн овооны голд П (Кирилл бичгийн П үсэг) 
хэлбэрийн модыг углуургадаж босгосон байна. Үүдэвч хэлбэрийн ийм 
мод нь үүд хаалга гэсэн утгыг илэрхийлэхээс гадна овоонд өргөх зава 
залам тэргүүтнийг уях зориулалттай. Ийм овооны уламжлал зарим газар 
хоцорсон байдаг, Тухайлбал, Сагил сумын Далтын хөтлийн овоо 

Даваа, хөтлийн овоогоор нүүдэл өнгөрөхдөө Алтайн буян хишиг 
хэмээн тухай улиралд олсон хураасан бүхнийхээ дээжээс өргөдөг. 
Тухайлбал, хаваржаанаас зуслан нүүхдээ хавар төрсөн төлийнхөө имийг 
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овоонд хэлхээ өргөж байна. Тухайн жил, улирлын анх тогоо нэрсэн архи 
идээнийхээ дээжийг өргөх зэрэг зан үйлийг хийнэ. 1940-өөд оноос өмнө 
Цагаан аавын овоог хуучин ёсоор тахиж байх үед хурга ишигний имийг 
цагаан аавын овоонд өргөж байжээ. Социализмын үед тахих шүтэх 
уламжлал хаагдаж эрхбиш даваа хөтлийн овоо л хүний нүдэнд харагдаж 
үлдсэн тул түүнд өргөдөг, уядаг шинэ ёсон дэлгэрсэн байна. Зуслангаас 
намаржаанд нүүхдээ зун мал таргалж, сүү шим их хураав гэсэн утгаар сүү 
шимийнхээ дээжээс өргөнө.

Даваа, хөтлийн овоог нүүдэл, аян замд яваа хэн бүхэн хүндэтгэл үзүүлж 
байдаг болохоос тахих, тайх зан үйл байхгүй. Харин овооны шүн (Амин 
мод гэж зарим нь хэлэлцэнэ) модыг солих, овоог өндөсгөх зэргээр овоог 
хөндсөн бол тахилга үйлдэж ариусгадаг байна. 

Даваа, хөтлийн овоогоор өнгөрөхдөө анхаарах зүйл:
Даваа хөтлийн овоо цэвэр, цэмцгэр байх ёстой. Учир нь лус 

савдагууд хөтлийн овоогоор өнгөрөхдөө мөн адил бууж морддог. 
Бохир газар, элдэв ёс бус зүйл овоорсон газар тэд буудаггүй учир тэр 
хэмжээгээр тэдний ивгээл хамгаалал хүн амьтанд тусахгүй. Сүүлийн 
үед даваа, хөтлийн овоонд янз бүрийн зүйл өргөдөг, дээр нь тавьдаг 
болжээ. Жишээ нь, архины шил, малын толгой, эд зүйл, таяг зэрэг. 

Архины тухайд. “Дэлэнт малын шим, дэлхий ээжийн хишиг” гэж 
шимийн архи өргөдөг хуучин уламжлал бий. Нүүдэлд шимийн архи 
авч явж хэрэв ачааны тэмээ ядарч сульдсан тохиодолд тэмээндээ архи 
цутган тамир оруулж байсан гэдэг. Давааг амжилттай давсан хэмээн 
үзэж үлдсэн шимийн архинаас овоонд дээжлэн, өөрсдөө амсдаг байж. 
Орчин цагт шилтэй цагаан архинаас овоонд өргөнгүүт, үлдсэнийг нь 
өөрсдөө уугаад шилээ үлдээдэг болжээ. Шил хаяж байна гэдэг нь хогоо 
хаяж үлдээж байна гэсэн үг. Газар усны эзэд таалахгүй, харин догширно. 

Дөрвөдүүдийн уламжлалт ойлголтоор хөдөө хээр архи ууж болохгүй, 
харин овооны хишиг гэж амсаж болно гэсэн ойлголт өнөө хүртэл бий. 
Бас овоонд архи, сүү дандана. Архи харын тал, сүү цагааны талын дан. 
Иймээс овооны эздийн таалад сайн нийцэхгүй. Харин цай бол маш 
сайн гэж үздэг ажээ. Цайг

Цай шингэн боловч цавын дээж
Цаас нимгэн боловч номын хүлэг гэж хүндлэн дээдлэн цай өргөсөөр 

ирснийг анхаарах хэрэгтэй. 
Малын толгойны яс. Хурдан сайн мориныхоо толгойг нутаг усандаа 

эргэж төрөхийн билэг оршоож уул алтайдаа тусгайлан тавьдаг ёс бий. 
Гэхдээ даваа, хөтлийн овоонд биш тухайн мал бэлчээрлэдэг хөндийд 
орших толгодын орой дээр зүг тогтоон байрлуулдаг. 
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Таяг. Хүмүүс хөл нь эдгэрч таягнаас гарахдаа таягаа овоонд тавьдаг 
байна. Таягнаас гарч байна гэдэг нь зуун хувь хөл эдгэв гэсэн үг биш. 
Иймд хурдан морины хөлийн хурд шиг хурдан, мөн морьдын яралзсан 
хөл шиг сайн хөлтэй болохыг ерөөл оршоож морьд уралддаг газрын 
жижиг хөтөл дээр таяг тавьдаг уламжлал бий. Сүүлийн үед мөн л 
давааны оройн овоонд таяг тависаар байна. Даваа өөд хүн малгүй 
удаан явж гардаг. Таны хөл тийм л удаан эдгэнэ гэсэн утга гарч байна. 

Хадаг. Даваа, хөтлийн овоонд заваа залам хэмээх хив торгыг 
бэлэгдсэн таван өнгийн бөс, утас зэргийг уядаг байсан. Сүүлийн үед 
овоонд хадаг их хэмжээгээр уядаг болжээ. Овооны голын тахилгын мод 
далд ортол уяж байна. Хадаг их хэмжээгээр уяж байгаа нь буруу бөгөөд 
лус савдаг хүлээж авахгүй хэмжээнд хүрчээ. Хадаг бол эдийн дээд боловч 
өнгө, хээ, хэмжээгээрээ өөр өөр ойлголтыг илэрхийлж байдаг. Гарт 
тааралдсан хадаг бүрийг овоонд уядаг нь наанадаж бэлэгдэл муутай, 
цаашилбал овоо орчимд хөглөрсөн хогийг бий болгодог байна.

ЦАГААН САРЫН (ИНДЭР) ОВОО
Ойрадууд монголчуудын өрх гэр бүр өвөлжөөний өмнө буюу наран 

ургах зүгт тусгайлан зассан чулуун овоо босгодог байна. Тэр овоог Цагаан 
сарын овоо, Индэр, дээр мөргөх овоо гэж нэрлэнэ. Цагаан сарын овоог 
өвлийн адаг сарын хуучдаар сэргээн засч, байхгүй бол шинээр хийнэ. Энэ 
овоо нь 3 тохой буюу 1.2 м орчим өндөр хэмжээтэй, дугуй хэлбэртэй, дээд 
тал нь тэгш гадаргуутай байхаар тооцож барина. Овооны голоос ацтай 
бургас мод өмнө зүг хандуулан хатгаж өгнө. Битүүний өдөр овооныхоо 
орчмын цас зэргийг цэвэрлэн бэлтгэнэ. 

Цагаан сарын өглөө нар гадасын (алсын өндөр) уулын толгойд тусах 
үед хот айлын харчуул, хөвгүүд, 13 наснаас доош охид овоонд гарна. 
Үүнийг “Дээр мөргөх” хэмээн нэрлэдэг. Тусгай бэлтгэсэн зава залам хэмээх 
таван өнгийн бөс (хөх, цагаан өнгө түлхүү оролцсон)-ийг бургасны мөчирт 
цацаглуулан уяна. Овоонд цагаан, улаан идээ авч очино. Хамгийн нас 
өндөр хүн ахлаж зан үйлийг эхлүүлнэ. Айл бүрээс овоон дээр шар харганы 
галд дөрвөн өндөр шатаана. 

Дөрвөдийн Далай ханы хошуунд хавирга шатааж Цөөг хайрхан гэдэг 
бол Зоригт хааны хошуунд өвчүү шатааж Такмуй хайрхан гэж хурайлдаг 
уламжлалтай. Мах шатааж байгааг “Хиншүү өргөх” гэх бөгөөд хиншүү 
хярвас, гал утааны ариун тансаг үнэрт лус савдаг баясаж байна гэж 
ойлгодог.
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Овоонд ирсэн хүмүүс овоогоо гурван удаа тойрохдоо насны эрэмбийг 
хатуу баримталж, эхний хүн цайны дээж өргөнө. Сүүг дандана гээд заавал 
цайгаар дээж өргөдөг. Цайг хар цагааны холимог гэж үзнэ. Дараагийн 
хүн хөшиглөсөн махнаасаа цацана. Дараагийн хүн боов боорцог, цагаан 
идээ өргөнө. Бусад хүмүүс гэрээсээ авч ирсэн идээгээ өргөнө. Ингэж овоог 
тойрохдоо ахмад хүн нь,

“Буур жил гарав аа
Ботгон жил оров оо
Көк мөнгөн тэнгэр минь
Көрст алтан дэлкээм
Баян цагаан Алтай минь
Баатар улаан савдаг минь өршөөтэн
Алив их буянаа
Ач үрс биднүүстээ хайрлатан, хурай, хурай, цөөг хайрхан” 

гэх мэтээр ерөөхөд бусад дагалдагчид хурай хурай хэмээн хашгирна. 
Үүний дараахан малгайгаа тавьж байгаад гурван гурав есөн удаа 

мөргөнө. Энэ үед дотоод сэтгэлдээ ерөөл хэлж мөргөнө. Овооны хойт 
талд цагаан эсгий дэвсэн настай хүнээ суулган золгож эхэлнэ. Үүнийг 
“Цагаалах” гэнэ. Цагаан сарын овоонд өргөсөн цай, идээнээс ууж идэх 
бөгөөд үүнийгээ “Алтайн хишиг”, “Овооны хишиг” гэж хүндэтгэлтэйгээр 
хүртэнэ. Ингээд гэр, гэртээ орж цагаална. Гэрийн эзэгтэй энэ үед гэрийн 
гадна араг сав дээр арц уугиулж Алтайтайгаа золгоно.

Цагаан сарын овоонд хийж буй ёслол бол лус савдагаа аргадан 
баясгадаг уламжлалт зан үйлийн нэг хэсэг билээ. 
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Овоо тахихдаа анхаарах зан үйл: 
Овоог тахихдаа хэдэн янзын тахил өргөдөг юм. Овоонд гарсан 

хүмүүс овоогоо зөв тойрон хүрээлж, лам нар ном уншсанаар эхэлнэ. 
Ном судар сайн уншдаг хар хүн ч бас уншиж болно. 

Эхлээд “Итгэл”-ийг уншдаг. Дараагаар нь “Ламын чадав”-ийг уншина. 
Үргэлжлүүлээд “Найман гэгээн”, “Дашдондов” хоёрыг уншаад “Ариун 
сан”-г уншаад даллага авна. Дараа нь “Дашчирав”-г уншаад даллагыг 
нь Ариун сангийн даллагатай хамт аваад “Даш”-ийг уншдаг. Дараагаар 
нь тухайн овоонд уншдаг сангийн судруудыг уншина. Алтайн Арван 
гурван сангийн овоонд бол Галын сан, Заяач таван тэнгэрийн сан, 
Алтай ханы сан, Арван гурван сан, Цагаан өвгөний сан зэргийг уншина. 

Эдгээр сангийн сударыг уншиж байна гэдэг нь лустын орны 
эздүүдийг урин дуудаж, хуран цуглуулж, аргадаж тайвшруулж байгаа 
зан үйл бөгөөд энэ үед лус, савдагууд өргөж буй тахилуудыг хүлээн 
авч эхэлнэ. Дээрх ном судруудыг уншиж байх үед хэдэн янзын тахил 
өргөнө.

Зооглохын тахил. Газар усны эзэд, лус савдагийг лянхуат тавцанд 
суулган залж байна хэмээн сэтгэлдээ бодон хүслийн таван эрдэнэ 
болсон цэцэг, хүж, зул тэргүүтнээр тахил өргөнө. Чанасан махыг шатааж 
хиншүү хярвас гаргахад лусууд цадаж баясдаг. Үүнийг Зооглохын тахил 
гэдэг.

Баясгахын тахил. Лустын эздэд хүндэтгэл үзүүлж морь, хонь, ямаа, 
буур, бухыг сэтэрлэн ариусгадаг. Үүнийг баясгахын тахил хэмээнэ.

Ариусгахын тахил. Лустын эзэд, лус савдаг, цагаан аавд зориулан 
хив торго, хадаг самбай, эмийн ургамал, арц, шарилж, тостой бор гурил 
зэрэг тахилын идээний тансаг сайхан үнэрээр баясгахыг Ариусгахын 
тахил гэдэг.

Онголохын тахил. Газар усны эзэд, лус савдагууд бохирдож 
бузартахгүйн үүднээс цагаан идээ, улаан идээ, хар идээгээр тахил өргөж 
ариусгадаг. Үүнийг онголохын тахил хэмээн нэрлэнэ. 

Ер нь тухайн овоонд урьд тогтсон дарааллаар тахилаа өргөж, урьд 
нь өргөж байсан тахилыг ёсчлон барьж байвал нэн сайн ажээ. Учир нь 
газар усны эзэд өмнө нь өгч байсан тахилд дассан байдагтай холбоотой 
юм. 

Овоо бүхэнд барих тахил өөр өөр байдаг. Зарим овоог ямар нэгэн 
малын буян хишгийн даллагатай хэмээн өвөрмөц зан үйл хийдэг байх 
жишээтэй. Ийм зан үйл Зоригт ханы хошууны дөрвөдүүдэд их бий. 
Бөхмөрөн сумын урьд баг, Ховд сум талдаа ихэнх овоонууд нь ямар
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нэг малын буян хишгийн даллагатай гэж үздэг ажээ. Мөн огт улаан 
идээгээр тахил өргөдөггүй газар ч бий. Бас хар идээгээр буюу архи 
өргөдөггүй овоо байна. 

Ийнхүү сан уншиж лус савдагаа урин дуудаж ирүүлээд тахилуудаа 
өргөн барьж баясгасны дараахан овооноосоо холдож бэлд нь овоонд 
зориулж наадам хийдэг. Овоондоо өргөх ёстой идээгээ өргөж дуусаад 
үлдсэн хоол ундаа хуваан идэж найрладаг. Овооны наадамд морь 
уралдуулж, бөх барилдуулдаг. Энэ нь мөн л лус савдаг, Цагаан ааваа 
баясгасан нэгэн тахил болох юм.

Овоо тахихдаа цээрлэдэг зан үйл: 
-  Овоонд мэдээж эмэгтэй хүн гаргадагүй байв. Харин овооны наадмыг 

бэлд хийхэд оролцуулна.
-  Овоонд сан тавих, хиншүү гаргахдаа цэвэр мод, шар харгана, хөх 

аргал шатаана. Элдэв эдлэлийн үлдэгдэл, хувхайрч хэвтсэн мод 
болохгүй. Лус савдагууд таалахгүй.

-  Овооны голд ургуулах /босгох/ мод голдуу бургас байдаг. Бургас 
мод лус савдагт таалагдсан байдаг гэнэ. Тийм учир хурдан ургадаг. 
Шинээр овоо босгох үйлд “Намчтай найтаг” босгодог.

-  Овоонд малын яс, элдэв шил сав, өгөршсөн хувхайрсан мод зэргийг 
тавихгүй. Учир нь лус савдагууд тийм хогонд бузартаад баясаж 
чадахгүй.

-  Лус савдагуудад өргөх тахилаа хольж, дарааллыг алдагдуулж 
болохгүй. Өргөж буй тахилаа чин сэтгэлээсээ өргөж залбирах ёстой. 
Тухайлбал, шимийн архи өргөхдөө тооны олон бэлэгдэл зэргээ сайн 
бодож өргөх ёстой аж. Лус савдаг баясч хур бороо оруулав, мал хүч 
тэвээрэг авч сүү шим нь дэлгэрэв, сүү шимийн нь дээж энэ шимийн 
архи юм, идээний дээж архиа өргөж байна гэсэн утгаар шимийн 
архийг өргөж байгаа юм. Гэтэл зарим хүмүүс архиа өргөчихөөд 
талыг нь өөрөө уудаг нь буруу. Лус савдагаасаа харамласан хэрэг 
болно. 

-  Тахиж буй овоон дээрээ архи ууж болохгүй. Алтайн хишиг, лустын 
хишиг гэж амсаж болно. Харин овооноос буугаад бэлд наадам 
хийхдээ тусгай бэлтгэсэн айраг чигээг ууж болно. Овоо тахих хуучин 
уламжлалаар бол хэдхэн тооны настай хүмүүс шимийн архи ууж, 
уул алтайгаа магтсан уртын дууг дуулдаг байв.

-  Овооны наадам дээр хүмүүс хоорондоо маргаж болохгүй, муу 
үг хэлэлцэж лус савдагийг үргээж болохгүй. Уригдан ирсэн лус 
савдагууд баясаж чадахгүй бол хур бороо орохгүй, харин хуй салхи 
босдог.
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Монголчууд тахилгатай уул усыг гурван түвшинд тахиж дээдлэж ирсэн 
байдаг. Тахилгатай уул усыг 

-  Их тахилгатай уул
-  Бага тахилгатай уул 
-  Байнгын шүтлэгтэй газар 

хэмээн зааглах бөгөөд бидний тусгайлан судлаж буй газарт Монгол төрийн 
тахилгатай уул байхгүй байна. Харин Дөрвөдийн Төгс хүлэг Далай ханы 
хошууны гол тахилгатай уул болох Алтанчимхүүрийн тахилга (Түргэн сум), 
Дөрвөдийн Үнэн Зоригт ханы хошууны гол тахилгат уул нь Баян Чандмань 
уулын тахилга (Улаангом сум) нь аймаг, чуулганы хэмжээний тахилгатай 
байжээ. 

Бидний судалгаа явуулсан Бөхмөрөн, Сагил, Түргэн, Ховд, Тариалан 
сумуудад тахилгатай ямар ямар овоо байгаа, түүний тахилгын уламжлалыг 
тодорхойлов. 

БѲХМѲРѲН СУМ
Зүүнгар улс /1676-1755/-ын үед их ноён Цэрэнгийн анги гэж байв. 1753 

оноос Манжийн эрхшээлд ороход Сайн заяатын чуулганы зүүн гарын 
Далай ханы хошуу гэж нэрлэн одоогийн нутагт суулгажээ. Тус хошуу нь 
одоогийн Увс аймгийн Сагил, Түргэн, Бөхмөрөн, Баян-Өлгий аймгийн 
Ногоон нуур, Улаанхус сумын нутаг. 

Далай хан хошуу нь Таргад, Шаазгай, Орцос, Каанар, Жис, Бүлчин, 
Борогчууд, Цоохор, Гөлгөд, Шавь нар, Дураал гэсэн 11 сумтай байв. 

Үүнээс Бөхмөрөн сумын нутагт Таргад, Дураал, Шавь нар, Каанар, Жис 
сумын хүн ам голчлон нутаглаж байжээ. Үүнээс гадна Бөхмөрөн сумын урд 
хэсгээр Дөрвөдийн Зоригт хан (ван)-ы хошууны Зуутраг, Тугтан сумынхан 
холилдон амьдарч байж. Энэ нь 1912 онд Далай ханы хошуунаас шинэ 
байгуулсан Жа лам Дамбийжанцаны шавьд 270 гаруй өрх амыг өргөснөөс 
үүдэн холилдон суух болжээ. Жа лам Дамбийжанцаны шавь нь Ховд голын 
дагуу нутаглаж Шар цэхээд төвлөж байв. 2014 онд Жа лам баригдаад 
явсанд уг шавь нь тарж өөрсдийн хошуунд очиж суусан ч Ачит нуурын 
зүүн хөвөө орчмын нутгийн дөрвөдүүд холилдон суусаар байгаад 1925 

ТАХИЛГАТАЙ УУЛ, УС
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оны засаг захиргааны шинэлэлтэд хамрагджээ. Иймээс Бөхмөрөн, Ховд 
сумын нийлэх хэсэг чухам аль хошууных гэдэг нь маргаантай болжээ. 

1925 онд Чандмань уулын аймгийн Төгсбуянт уулын хошууны 
Баянмөрөн сум гэж байгуулав. Сумын төвийг одоогийн Баян-Өлгий 
аймгийн Улаанхус сумын нутагт байгуулж байв. Зүүнтний үед /1928-1929/ 
сумын нэрийг сольж голын нэрээр нэрлэв. Бөхмөрөн буюу Бөхүнмөрөн 
хэмээх газрын нэр их эрт түүхийн сурвалж бичигт тэмдэглэгдэж байна. 
Бөхүн буюу шумуултай гол гэсэн утгатай бөгөөд Бөхүнтэймөрөн Бөхмөрөн 
болж хувирчээ.

Хөгшин Овоот
Хуучин Дөрвөд Далай ханы хошууны 

Таргад сумынхан голдуу тахиж байсан. 
Байрамын уулсын нэг хэсэг нутаг болно. 
Өөрөөр хэлбэл Шар харгайн эхэн 
гэсэн үг. Дээрээ Алтайн Арван гурван 
сангийн овоо, Цагаан аавын тахилгын 
байшинтай байсан. Тус овоог 2005 
онд сэргээн тахиж овоог нь сэргээн, 
суварга босгосон байна. Бас цагаан 
аавын шуумал босгожээ. Анх алтайн 13 
сангийн овоотой байгаад хожим цагаан 
аавын тахилга үүсгэн хамтад ньтахьжээ. 
Улсын хил орчмын газар нутгийн дунд 
буй тахилгатай уул. Одоо Бөхмөрөн 
сумын Цагаан түнгэ багийхан тахидаг 
боловч тус сумын хэмжээнд албан ёсоор тахиж байх боломжтой тахилгын 
уламжлалтай. Ойр орчмын нь аргаль, угалз, чоно, бүр тарвагыг нь хүртэл 
агнаж болохгүй хэмээн шүтэн дээдэлдэг. 
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Хавчуугийн овоо
Бөхмөрөний голын хөндийд байдаг бэсрэг уулын хөтөл дээр босгосон 

Алтайн арван гурван сангийн овоо. Хавчуугийн овоо босгосон газраас 
Хөгшин овоот, Жинстийн орой, баруун тийш Цамбагарав, Асгатын уулын 
их овоонууд харагдаж байдаг учир Алтайн арван гурван сангийн овоо 
босгожээ. Хавчуугийн овоо өөд гардаг 5 зам байх бөгөөд зам бүхнээр 
дурын хүн гарч болдоггүй. Тус овооны дэргэд Хавчуугийн харз хэмээх элэг 
цөсөнд сайн, өвөл хөлддөггүй рашаан байх бөгөөд энэ хавийн газрын 
ариун дошгин гэж нутгийнхан улиас модонд нь ч гар хүрдэггүй ажээ.

Их хозын улаан
Бөхмөрөний хөндийд орших бөгөөд 

Их хозын улаанаас өмнө талын Баян 
Оошиг, Бага ямаатын уулс болон өмнө 
талын бүх нутаг харагддаг учир Алтайн 
арван гурван сангийн овоо босгожээ. 
Хуучин Дөрвөд Далай ханы хошууны Жис 
сумын харьяат өрхүүд эндэ нутагладаг 
байжээ. Тэдний гол тахилгын овоо 
бололтой. 1925 оноос хойш 4-р багийнхан 
гэдэг. Овооны гол овоог бургасаар 
оройлж хийсэн. Ойролцоо гол горхи, 
булаг ихтэй учир Лусын тахилга үйлддэг 
байсан учир Лавзаа хэмээх шуураг 
босгож байсан. Энэ овоонд гардаг хүмүүс 
цагаан ямаан сэтэр ариулдаг байжээ. Энэ 
хавийн газар их дошгин. Усанд унасан 
мал зэргийг татаж болдоггүй, модыг нь 
хамаагүй тайрч болохгүй газар. 
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Жинстийн орой
Байрамаас урагш байх Мушгуйн эхэн хэсэг. Малгайн жинс хэлбэртэй 

тул ингэж нэрлэгдсэн. Дээрээ Алтайн арван гурван сангийн овоотой. 

Нүцгэний овоо
Бөхмөрөн сумын хуучин 5-р багийнхан тахиж байжээ. Энэ овоог 

шүтэгчид нь Дөрвөд Далай ханы хошууны харьяатууд бөгөөд Баруун 
ямаатад өвөлжөөд намар хаварт Нүцгэн хавьд намарждаг, хаварждаг 
байжээ. Нүцгэний овоо Цагаан аавын тахилгатай, Шар чихтэй цагаан цар 
/шар/-ын сэтэртэй. Хавар зуслан нүүхийн өмнө тахидаг уламжлал байв. 
Нүцгэний голд бага хэмжээний тариалан эрхэлж байжээ. Энэ овоог тахиж 
шүтэгчдийн хойчис ихээхэн тарж нүүсэн бололтой байна. 1990-ээд онд 
сэргээж тахисангүй. 

Баян Оошиг
Далайн түвшнээс дээш 2492 м орчим өндөр энэ уул ан гөрөөгөөр элбэг. 

Алтайн арван гурван сангийн овоотой. Найднайхан гэдэг хэсэг бүлэг 
хүмүүс энэ овоонд гарч сан тахил өргөдөг. 

Цагаан түнгийн овоо
Бөхмөрөн голын эхэн хавьд байх овоо. Зарим мэдээллээр Лавзаа 

хэмээх шуураг байсан гэдэг. Тус овоог лусын тахилгатай овоо байжээ гэж 
үзэж болмоор байна.

Овоот хоо
Байрамын нурууны нэгэн өндөр уул. Алтайн арван гурван сангийн 

овоотой боловч төдий л тахиж сэргээгүй.

Онгоцоон гозгор
Дээрээ Алтайн арван гурван сангийн овоотой. Орчмоор нь нутагладаг 

нэг хэсэг хүмүүс тахиж ирсэн уламжлалтай. 

Бага ямаат
Ямаатын уулсын Алтайн арван гурван сангийн овоотой уул. Дөрвөдийн 

Зоригт ханы (вангийн) хошууныхан тахина. Нутгийнхан вангийн хошууг 
Онгааныхан гэж нэрлэдэг. 

Бага хоз
Нутгийн ардууд Бага хозын орой дээр гарч сан тавьдаг. Эртний 

тахилгагүй уул боловч шүтэж бишэрдэг газар орон юм.
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Бурхадын улаан
Хуучин дөрвөд Далай хан, Дөрвөд Зоригт ханы хошууны хиллэдэг 

газар. Эртний булш бунхан маш ихтэй. Ойр орчмоос нь мод түлээ авахад 
хүртэл догширдог шүтлэгтэй газар. 

САГИЛ СУМ
Зүүнгар улс /1676-1755/-ын үед их ноён Цэрэнгийн анги гэж байв. 1753 

оноос Манжийн эрхшээлд ороход Сайн заяатын чуулганы зүүн гарын 
Далай ханы хошуу гэж нэрлэн одоогийн нутагт суулгажээ. Тус хошуу нь 
одоогийн Увс аймгийн Сагил, Түргэн, Бөхмөрөн, Баян-Өлгий аймгийн 
Ногоон нуур, Улаанхус сумын нутаг. Далай хан хошуу нь Таргад, Шаазгай, 
Орцос, Каанар, Жис, Бүлчин, Борогчууд, Цоохор, Гөлгөд, Шавь нар, Дураал 
гэсэн 11 сумтай байв. 

Үүнээс Сагил сумын нутагт Таргад, Шаазган, Бүлчин, Борогчууд, Орцос 
сумын хүн ам голчлон нутаглаж байжээ. 

1925 онд Чандмань уулын аймгийн Төгсбуянт уулын хошууны Баянзүрх 
сум гэж байгуулав. Зүүнтний үед /1928-1929/ сумын нэр баян, тарган 
гэсэн утга агуулж байна гэж үзээд Сагил голын нэрээр нэрлэв. Сагил, 
Саглы хэмээх нэр түүхэн сурвалжид эртнээс тэмдэглэгдэж байв. 1689 онд 
Галданбошогтын өргөө Сагил голд байхад Цэвээнравдан ирж нүүлгэж 
байв. Сагил гэдэг нэрний Саг, Сага гэдэг нь эртний сак хэлний “буга” гэсэн 
утгатай, лы нь алтай язгуурын “тай” гэсэн хамаатуулах ялгалын үг. Сагил 
гэдэг Бугат гэсэн утга үзүүлнэ. 

Лундаа каз
Цагаан шувуут уулын энгэр. 3100 м өндөрт байх талбиу тавцантай энэ 

газрыг нутгийнхан Лундаа казаг гэж нэрлэнэ. Хийморь сэргээх гэсэн утга 
бүхий тус газарт Алтайн арван гурван сангийн овоо буй. Өвөр талаас нь 
нэг л амаар явганаар өгсөж гарах боломжтой. Сагил сумын хэмжээнд 
албан ёсоор тахиж тайх боломжтой нутаг. 2013 онд Х.Гаадан хамбын 
мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хуралд ирсэн 
Сонинбаяр ламтан Лундаа казаг гэдэг хийморийн бурхны нэртэй газар 
байна гэж ихэд гайхан өгүүлж байжээ. 

Бижийн Бор толгой
Цагаан шувуу хайрхан, түүний энгэрт буй лундаа казаг тус доод бэлд 

нь багацар ууланд байх овоотой толгой. Нэгдлийн үед доод хормойд 
нь хашаа барьсан учир Хашаатын эхэн гэж бас нэрлэнэ. Хуучин таргад 
сумынхан тахиж байсан. Таргад сумынхан Ногооннуурын эхнээс Харигийн 
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эхэн хүртэл хил дагуу сунасан нутагт нутаглаж байжээ. Тэдний хамгийн 
зүүн захынхан Биж-д нутаглаж байв. Цагаан аавын тахилгатай, бурхан 
багшийн дүр бүхий тахилын байгууламжийг жижиг байшинд байрлуулсан 
байсан. Одоо зөвхөн цагаан аавын хөрөг бүхий овоо нь үлдсэн байна. 

Баянмод
Хуучин Бүлчин сумынхан, түүний дотор шавгууд овгийнхон голдуу 

тахиж байв. Хожим шавгууд, таргад цөмөөрөө тахиж байжээ. Цагаан 
аавын тахилгатай энэ овоог одоо Өндөрмод багийнхан тахиж байна. 

Мэргэний жинс 
Цагаан шувуут хайрханы дээд үргэлжлэл шил - Мэргэнийн уулс. Улсын 

хилийн ойролцоо байдаг, дээрээ дэвсэнтэй, алтайн арван гурван сангийн 
овоотой.

Их сар
Үүрэг нуурт Харигийн гол цутгах тус орших Их, бага сар хэмээх тасархай 

хар уулсыг нутгийнхан тахиж шүтдэг. Их сард Цагаан аавын тахилгатай 
овоотой. Одоо Үүрэг нуур багийнхан нийлж Их сарыг тахих бөгөөд тухайн 
онд жил нь орсон хүмүүс нийлж бүх зардлыг даадаг уламжлал тогтоожээ. 
Мөн хавьд хавар намар тахидаг Бухын тахилган гэж тариа тарихтай 
холбоотой, Долоон толгой гэдэг эртний тахилгатай, мөн Тувагаас малаа 
хамгаалж тэмцэлдэж ялсан зэрэг хэд хэдэн газрыг шүтэж сан тавьдаг ажээ. 

Шар толгой
Байрамын уулсын Нарийн салаан эхэн буюу Дэлгүү хэмээхээр дээш 

өгсвөл уулын оройд алтайн арван гурван сангийн овоо байна. Энэ 
овооноос баруун тийш Асгат, хойшоо Мөнгөн тайга, зүүн талд Цагаан 
шувуут, урагшаа Дэглий цагаан үзэгдэнэ. Тэр хавийнхан гарч сан салхи 
тавьдаг ажээ. 

Халаан давааны овоо. Цагаан голоор нутаглагчид тахидаг байсан 
Халаан Алтайн арван гурван сангийн овоо одоо Тува улсын нутагт оржээ. 
Хилээс цааш 10 шахам км газар. 

Лавзаат эхэн
Сагилийн голд булаг, харз олон байдгаас Зүүн эхэн хэмээх газар тусгай 

шуураг бүхий лусын тахилгатай лавзаат овоо байсан. Түүнийг Лавзаат 
эхэн гэх бөгөөд хавар болон намарт лусын тахил өргөж байжээ.

Хармодны дэнж
Сагил сумын төв байх газар 1940-өөд он хүртэл цагаан аавын 
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тахилгатай овоо, цагаан аавд зориулсан тахилын жижиг байшин, нэгэн 
суварга байжээ. Сумын төв нүүж энд суурьшихдаа тэрхүү овооны сүрийг 
бараадан иржээ. Тэр овоо нь Хар модны дэнжийн хамгийн өндөр хэсэг 
байрлаж байсан бөгөөд түүнээс доош газар хагалж тариа тарьдаг байж. 
Одоо тус овооны суурь дээр барилга байшин баригджээ. 

Ёлын бэлчирийн овоо
Цагаан шувуутын зүүн талын гол салаа болох Ёлын амны эхэнд Алтайн 

арван гурван сангийн овоо байдаг. Овооны дөрвөн зүгт орших овоонуудыг 
байгалийн бартааг ашиглан байгуулсан ажээ. 

Их зүрхэний овоо
Баянзүрхийн уулсын дунд Их зүрхэний оройд Алтайн арван гурван 

сангийн овооны ул мөр байна. 1950-иад онд энд тахилын жижиг байшин 
байжээ. Цагаан аавын тахилгатай байсан байж магадгүй юм. 

Хөх харгайн овоо
Сагилийн голын эхэн хэсэгт байх Цагаан аавын тахилгатай овоо. Хожим 

хийсэн бололтой дөрвөн зүгт гурав гурван овоо хийж 13-ын овооны 
төрхтэй болгосон бололтой. Одоо Баянзүрх багийн гол тахилга, багийн 
наадам болдог ажээ.

Харгайтын хар толгой
Цагаан голынхон Харгайтын хар толгойд Цагаан аавын овоо босгож 

тахиж байсан мэдээ бий. Одоо энэ уламжлал тасарсан гэж хэлж болно. 
Цагаан голын дагуу ургасан хэдхэн тооны улиас, бургас, харгай бий бөгөөд 
тэр хавьд лусын тахилга үйлдэж байжээ. 

Тахилгатын овоо
Боршоо голыy дагуу байх Зузаан бураан эхэн гэдэг газарт сүрлэг овоо 

бий. Овоо барьж байх үед Болох гэдэг нэртэй хүн ирсэн учир Болохын 
овоо гэж нэрлэгддэг байгаад сүүлдээ энэ нэр мартагджээ. Зузаан бураа 
нутаг догшин лус савдагтай тул лусыг аргадаж тахил өргөдөг, харин цагаан 
аавын тахилга байхгүй. 

Овоот хоо
Боршоо хайрханы зүүн урьд талын өндөрлөг дээр босгосон Алтайн 

арван гурван сангийн овоо. Өнөө цагт Хайрханы овоо гэдэг болсон. 
Нам дор газар тул Цагаан аавын тахилгыг хамтад нь үйлдэж байжээ. Энэ 
овооны тахилгад 1940-өөд он хүртэл Тувачууд хүртэл ирж оролцдог, том 
наадам хийж байжээ. Тувачууд овооны тахилгад оролцдоггүй, зөвхөн 
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наадамд оролцдог байв. Овоог 2-3 удаа зөөсөн мэдээ буй. Одоо Боршоо 
багийн тахидаг гол овоо. Боршоо нутагт олон булаг, харз бий бөгөөд тэр 
бүгдийн эхэнд сэтэрлэсэн мод, хад байдаг ажээ.

ТYРГЭН СУМ 
Зүүнгар улс /1676-1755/-ын үед их ноён Цэрэнгийн анги гэж байв. 1753 

оноос Манжийн эрхшээлд ороход Сайн заяатын чуулганы зүүн гарын 
Далай ханы хошуу гэж нэрлэн одоогийн нутагт суулгажээ. Тус хошуу нь 
одоогийн Увс аймгийн Сагил, Түргэн, Бөхмөрөн, Баян-Өлгий аймгийн 
Ногоон нуур, Улаанхус сумын нутаг. Далай хан хошуу нь Таргад, Шаазгай, 
Орцос, Каанар, Жис, Бүлчин, Борогчууд, Цоохор, Гөлгөд, Шавь нар, Дураал 
гэсэн 11 сумтай байв. 

Үүнээс Түргэн сумын нутагт Гөлгөд, Булчин, Шавь нар, Жис, Цоохор 
сумын хүн ам голчлон нутаглаж байжээ. 

Мөн Түргэн сумын дөрвөдүүдээс гадна Хойд нар амьдарна. Зүүнгар 
улс Манжид эзлэгдэх үед Хойдын Амарсанаагийн төрлийн тайж Лувсан, 
Дамиран нар 1755 онд Дөрвөдүүдэд ирж нийлж суужээ. Манжаас тэдний 2 
хошуу болгон Сайн заяатын зүүн, баруун 2 гарт хуваан захируулжээ. Зүүн 
гарт захирагдсан Хойдын тэргүүн зэргийн тайжийн хошууг Зүүн засгууд, 
Баруун гарт захирагдсан Хойдын тэргүүн зэргийн тайжийн хошууг Баруун 
засгууд гэж нэрлэдэг. 

1925 онд Чандмань уулын аймгийн Төгсбуянт уулын хошууны 
Эрдэнэхайрхан, Эрдэнэ сум гэж байгуулав. Зүүнтний үед /1928-1929/ сумын 
нэр баян, тарган гэсэн утга агуулж байна гэж үзээд Түргэн гэж голын эхний 
нэг цутгалын нэрээр нэрлэв. 

Алтан чимхүүр
Алтанчимхүүр уул бол Дөрвөдийн Далай ханы хошууны гол үндсэн 

тахилгат газар болно. Хошуунаас тусгайлан зарсан есөн цагаан морьтой 
лам тэргүүлэн очиж тахина. Ийм тахилгатай өдөр хошууны гол баяр цэнгэл 
болох Үрсийн наадам Дэлгэрмөрний хойт дэнжид болдог байна. Үрсийн 
наадмын үеэр хошууны 11 сумын ард олон ирж цэнгэлдэн баясдаг байжээ. 
Алтанчимхүүр бол тахилгатай олон уул, овоонууд тухайлбал, Махардаг, 
Шангийн овоо, Цагаан овоо нарын дунд байх ариун догшин газар ажээ. 

Махардагийн орой
Хүрээний овоонууд хэмээн нэрлэгдсэн 5-6 овооны нэг нь бөгөөд Түргэн, 

Живэртийн голын дунд байх монтгор уул. Алтайн арван гурван сангийн 
овоотой. Гол овоонд мод босгож шуурагласан. 



42

МӨНХ ОРШИХ ЦАСТ АЛТАЙ

Шангийн орой
Энд Алтайн арван гурван сангийн овоог босгосон. Хүрээний овоо 

гэлцдэг бөгөөд Түргэний гол өөд байх 3 овооны нэг. 

Бумбаан овоо
Живэрт өөд байх энэ овоо Алтайн арван гурван сангийн овоотой. 

Эртний тахилгатай, догшин газар тул овооны голд бумба хийж тахижээ.

Цагаан овоо
Түргэн өөд байх бөгөөд Алтайн арван гурван сангийн тахилгатай. 

Хожим цагаан аавын тахилга бас үйлдэж байсан бололтой аман мэдээ 
байна. Хүрээний буюу Төгсбуянтын хүрээнээс очиж тахидаг овоонуудын 
нэг.

Лавзаан шугуй
Живэртийн эхэнд байх харгай дотор ганц улиас мод бий. Энд лус тахиж 

байжээ. Лавзаа хэмээх жижиг байшин дотор лусыг тахиж тахил өргөсөн 
байсан. Бутангууд болон шаньдивууд овгийнхон тахиж байсан аман мэдээ 
бий. 
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Баруун хавтгайн овоо
1990-ээд онд Төгсбуянтын хүрээний лам байсан Сампилын 

санаачлагаар Баруун хавтгай хэмээх газар Алтайн арван гурван сангийн 
овоог барьжээ. Овоог байгуулах газрыг сонгох, овоог ном ёсоор барих бүх 
ажлыг тэр буянтан зааж зааварлажээ. “Түргэн, Живэрт өөд байх 7 овоог 
доош буулгаж байгаа юм. Та нар өндөр ууланд буй овоог ёсоор нь тахиж 
чадахгүй байх” гээд тус овоог байгуулсан түүхтэй. 

Говь-Элжигэний овоо
Зүүн засгууд 6-р сард буюу зусландаа нүүж ирээд тахидаг овоо. Цагаан 

аавын тахилгатай. Овоо тахилгын нэг онцлог нь цагаан галзан хониор 
биш Шар галзан хуц алж тахидаг ажээ. Овоогоо тахиад овооны наадмыг 
хавь ойрын хүмүүс оролцуулан хийдэг бөгөөд одоо Бургастай багийн 
наадамтай давхацдаг.
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Шаазганы овоо
Эмчийн эхэнд байх Алтайн арван гурван сангийн овоо. Далай ханы 

хошууны Шаазгай сумынханы тахиж байсан овоо гэх мэдээ байх боловч 
бусад баримтаар төдий л нотлогдоогүй. Төгсбуянтын хүрээнд шавилж 
байсан шаазгай овгийн томоохон ламын шалир (шарил) тавьсан учир 
ингэж нэрлэсэн гэх аман мэдээ ч буй.

Овоон-Усны овоо
Баруун засгууд Хамрын даваагаар нүүж зусланд буусны дараахан энэ 

овоог тахина. 

Хөхөөн зүрхэн
Хөхөөн амыг өгсөөд орой дээр нь Алтайн арван гурван сангийн овоо 

байна. Хөхөөн ам орчмоор нутаглагсад тус овоог тахина. 

Дормын хярын овоо
Тус овоог ламаанхан гэдэг бүлэг хүмүүс тахиж дээдлэж иржээ. Алтайн 

арван гурван сангийн овоотой. 
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Гүнгээн орой
Алтайн арван гурван сангийн овоотой. 

Хамрын овоо
Хамрын давааны урьд талд байх Алтайн арван гурван сангийн овоо. 

Тус овоог Төгсбуянтын хүрээнээс зарагдсан лам нар очиж тахих бөгөөд 
морин жуузаар мяндагтай лам нар очиж сан тахил өргөж байжээ. 

Зэстийн шилийн овоо
Хамрын давааны хойт талд Зэстийн шил дээр Алтайн арван гурван 

сангийн овоо байдаг. Гол овооны голд гурван хөлтэй, захын хоёр хөл 
нь гадагшаа тэлсэн, голын хөл нь дээшээ гарсан модон байгууламжтай. 
Өмнөө сангийн тавиуртай. Зэстийн шилээс доор газар болон зуслан газар 
бүгдээр харагдаж байдаг тахилгат газар.

Хойт хөвөөн овоо
Одоогийн Түргэн сумын төвийн 

дээд талд цагаан аавын тахилгатай 
овоо байсан. Түүнийг хойт хөвөөн 
тариг (тариан талбай)-т тариа 
тарьдаг хүмүүс тахина. Хаварт 
болон намарт тахилга үйлдэх бөгөөд 
намрын тахилгыг өмнөд хөвөөн 
таригынхантай нийлж хийдэг байжээ. 
Одоо зөвхөн цагаан аавд зориулсан 
байшингийн суурь үлдсэн байна. 
Тахиж байсан цагаан аавын хөрөг 
Шуумарын Цэрэв гэдэг хүний үр ач 
нарт буй. 

Өмнө хөвөөн овоо
Түргэн голын өмнөд талд буюу одоогийн сумын төвөөс урагш тариа 

тарьдаг хүмүүс хавар болгон тахиж байсан цагаан аавын тахилгатай овоо. 
Одоогоор сэргээж чадаагүй.
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ХОВД СУМ 
Зүүнгар улс /1676-1755/-ын үед их ноён Цэрэн-Увшийн анги гэж байв. 

1753 оноос Манжийн эрхшээлд ороход Сайн заяатын чуулганы баруун 
гарын Зоригт вангийн хошуу гэж нэрлэн одоогийн нутагт суулгажээ. Тус 
хошуу нь одоогийн Увс аймгийн Ховд, Давст, Улаангом, Наранбулаг, 
Завхан, Өлгий, Тариалан, Ховд аймгийн Дөргөн сумын нутаг. Зоригт 
вангийн (1912 оноос Зоригт ханы) хошуу нь Яргай, Их тугтан, Бага тугтан, 
Таргад, Хотон, Жис, Шар хашиха, Зуутраг, Хайдай, Чээчэг, Замба, Хондого 
гэсэн 12 сумтай байв. 

Үүнээс Ховд сумын нутагт Зуутраг, Их тугтан, Замба, Яргай сумын 
хүн ам голчлон нутаглаж байжээ. 1925 онд Чандмань уулын аймгийн 
Баянчандмань уулын хошууны Ховд баруун гол сум гэж байгуулав. Хожим 
нэрийг ахарлаж Ховд сум нэрлэжээ. 

Хар сайгийн овгор
Дээрээ тэгш сайхан хавтгайтай. Алтайн арван гурван сангийн овоотой. 

Хуучин Дөрвөдийн Зоригт ханы хошуунхан тахьдаг Бураат уулын эхэнд 
орших энэ тахилгат газрыг Ховд суманд буй тахилгатай газруудаас 
томоохонд тооцож болно. Энэ нутгийнхан сарлаг олонтой бөгөөд газар 
орны тогтоц нь сарлагт ихээхэн тохиромжтой нутаг ажээ. Дээхэн үед 500, 
300 сарлагтай айлууд хүртэл байсан гэдэг. Хар сайгийн Овгорыг Сарлаг 
малын буян хишигтэй овоо гэж сэтэр авдаг байсан. Овоонд сарлагийн 
бухын шуумал байдаг. Овоог тахихад улаан идээ, архи дарс гаргадагүй 
байсан уламжлал бий. Сумын хэмжээний тахилгатай уул байж болно.
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Олон нуурын Кийсийн хар
Алтайн арван гурван сангийн овоотой. Тус овоог адууны буян хишигийн 

овоо гэдэг. Луст догширсон хатуу үе тохиолдоход эцгийн ганц хүүгийн хар 
морийг өрчилж алж, махыг шарж Онголохын тахил өргөж байсан мэдээ 
бий. Кийсээн харыг сум даяараа тахиж болох хоёр дахь овоо юм. 

Хусны эхний овоо
Цагаан аавын тахилгатай энэ овоог Шивэр багийн хүмүүс тахина. 1993, 

1994 оны үед сэргээн тахиж, цагаан аавд зориулсан шуураг барьсан. 

Богд уул
Алтайн арван гурван сангийн овоотой. Халиунбулаг багийнхан тахина. 

Хар толгойн овоо
Хар булангийн Хар толгойн овоо буюу Овоот харыг Шивэр багийнхан 

тахих бөгөөд үүний дотор жил бүр тодорхой хэсэгхэн хүмүүс буюу Дээд 
амныхан тахидаг ажээ. Номоо сайн мэддэг хар хүмүүс ч тахилганы ном 
судар уншиж болдог.

Хонжиг Хоодгоны овоо
Энэ орчимд хэд хэдэн овоо байна. Эдгээр овоонуудад тусгайлсан 

тахилга үйлддэггүй боловч нутгийнхан шүтэн бишэрч, лусын буулттай 
өдөр сан тавьж байжээ.

Рашааны амны овоо
Хонжиг Хоодгоны дээд эхэн. Түргэн, Хархираан уулсын өвөр, 

ариун догшин газар. Эргэн тойрон үзэсгэлэнт сайхан нутгаар тойрон 
хүрээлэгдсэн. Энэ овоонд хошуу нутгийн ихэс дээдэс лам нарыг явуулж 
тахил өргөж байсан мэдээ бий.

Овоон түнгэ
Ачитын овоо гэж зарим хүмүүс нэрлэдэг. 1940-өөд онд тахилганы 

уламжлалт зан үйл эвдэрч дан лусын тахилгатай байхаа больжээ. 1990-
ээд онд тахиж эхэлсэн. Цагаан галзан хонины зүлд тахилд өргөдөг. Ачит 
багийн хүмүүс тахина. Гурван жилд нэг удаа тахиж байгаа. 
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Хөх толгой
Сумын төвийн дэргэд байх 

энэ жижиг толгойг эртхэн үед 
Ховд голын дагуух өндөр эрэг 
тус газар Цагаан аавын тахилгад 
зориулан босгосон гэдэг. Голын 
өндөр эрэг дэнжид лус савдагууд 
хурж чуулж байдаг. 1990-ээд 
оноос өмнө овоог нь бүрсөсөн 
устгаад байснаа 1993, 1994 оноос 
хойш сэргээн тахижээ.

Рашааны овоо
Халиунбулаг багийн төвийн дэргэд байх рашааны овоог ус рашаантай 

холбон нутгийнхан шүтэн бишэрдэг ажээ.

Ширээн овоо
Ширээт уулын энэ овооны орчмын нутгийг дошгин газар гэдэг. 

Овооны тахилгын уламжлал тасарсан учир ямар байдлаар тахиж байсан 
нь мэдэгдээгүй. Гар хүрч болдоггүй хэмээн нутгийнхан хэлэлцэнэ. 

Ямаат хайрхан
Түргэний уулсын өмнө хэсэг болох үзэсгэлэнт Их ямаат уулын Хайрхан 

нэртэй газар. Алтайн арван гурван сангийн овоотой. 

Хоол
Дээд, доод нуурын дунд байдаг бор толгойг хавар тариа тарьсаны 

дараахан тахидаг уламжлал байжээ.

Хайрханы орой
Орой дээрээ Алтайн арван гурван сангийн овоотой. Мөн цагаан аавын 

тахилга мөн үйлддэг. Дээхэн үед цагаан аавын хөрөг, дүр байсан гэдэг. 

ТАРИАЛАН СУМ
Дөрвөдүүд 1753 оноос Манжийн эрхшээлд ороход Сайн заяатын 

чуулганы зүүн, баруун гэсэн 2 гартай болгож, Цэрэ-Увшийн харьяатуудыг 
баруун гарын Зоригт вангийн хошуу гэж нэрлэн одоогийн нутагт суулгажээ. 
Тус хошуу нь одоогийн Увс аймгийн Ховд, Давст, Улаангом, Наранбулаг, 
Завхан, Өлгий, Тариалан, Ховд аймгийн Дөргөн сумын нутаг. Зоригт 
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вангийн (1912 оноос Зоригт ханы) хошуу нь Яргай, Их тугтан, Бага тугтан, 
Таргад, Хотон, Жис, Шар хашиха, Зуутраг, Хайдай, Чээчэг, Замба, Хондого 
гэсэн 12 сумтай байв. 

Үүнээс Тариалан сумын нутагт Хотон сумын хүн ам голчлон нутаглаж 
байжээ. Хотон угсаатан амьдардаг. Тариалан сумын хотонууд нь Зүүнгар 
улс /1676-1755/-ын төв хэсэг Или голын дагуу амьдарч байсан Тараанч 
хэмээх тариалангийн ажил эрхэлдэг иргэдээс тасран өнөөгийн Увс нутагт 
суужээ. 1756 онд Дөрвөдийн Нэмэхийн анги Манжаас урваж бослого 
гарган уг нутагтаа буцахад манжууд цэрэг илгээн хядаж байжээ. Үүнийг 
Бээжингээс буцаж явсан Цэрэн-Увш ноён мэдээд тэдний хойноос яаран 
очиж амьд үлдсэн хэсэг дөрвөдүүдийг аварч хядлагаас амьд мэнд гарган 
авчээ. Энэ нь Дөрвөдийн баруун гарын Бишрэлт вангийн хошууныхан 
(Увс аймгийн Өмнөговь сум) болно. Энэ цаг үед Зүүнгарын бослогын үеэр 
салж сарнисан Илийн Тараанч аймгийн хэсэг хотонтой учирч дагуулан 
ирсэн нь өнөөгийн Хотон угсаатан болно. Тэднийг Цэрэн-Увш хошууны 
дансанд оруулан бие даасан сум болгож захирчээ. 

Хотон угсаатны байгаль дэлхийгээ аргадах уламжлалт зан үйл нь 
Дөрвөдтэй ерөнхийдээ адилхан боловч зарим нэг талаар өвөрмөц, онцлог 
зүйл элбэгтэй. 

Хотонгуудын тахидаг овоон дээр хоёр овоо байна. Баруун талын овоог 
тэнгэрийн буюу малын даагийн (малын буян хишгийн, ерөөлийн) овоо 
хэмээн үзэж шар галзан хонийг хоолойг нь хэрчиж нар буруу гурвантаа 
тойруулан цусаар нь мялааж, дараагаар их гал түлж малын зүлд (Хонины 
толгой, шийрээс нь салгаагүй арьсыг хэвтэж байгаа шиг засаж, алчуураар 
толгойг цухуйлган бүтээсэн) шатааж тахил өргөдөг. 

Зүүн талын овоог Алтайн сангийн овоо хэмээн нэрлэж заваа залам уяж, 
адууны дэл сүүл зүүж, сан тахилга үйлдэнэ. 

Овооны тахилгыг молда нар удирдан явуулах бөгөөд овоо тахилгыг 
дуусгасны дараа бөх барилдуулж, морь уралдуулж наадам хийдэг байна. 
Молда нар нь амаар дамжуулж уламжилсан тогтсон ном судрыг цээжээр 
уншина. 

Хотонгууд дээхэн үед 6-7 газар овоо тахиж байсан бол одоо 4-5 газар 
тахилга үйлдэж байна.

Хонхоо хоо
Тариалан сумынханы хамгийн их шүтэж бишэрдэг, тахилгатай газар. 

Хонхоо хоогийн тахилга бол тус сумын засаг захиргаанаас албан ёсоор 
тахиж байх газар мөн. Хур бороо элбэгтэй жил зуны сүүл сар, намрын эхэн 
сард тахидаг. Харин ган гачиг тохиолдож, хур бороо орохгүй бол зуны 
эхэн болон дунд сард тахидаг. Овоог шар галзан хониор тахихын хамт, сүү 
цагаан идээ, архиар зулаг өргөнө. 
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Арцат хоо
Хонхоо хоог тахидаг өдөр тахина. Гэхдээ түрүүлж тахиж болохгүй. Овоо 

тахих гэж дээш гарахдаа баруун, зүүн голын уснаас авч гаргаж цайны даа 
өргөхөд хэрэглэнэ. Энд хонь гаргадаггүй. Овоогоо тахиж дуусаад Алтайгаа 
магтсан уртын дуу дуулна.

Хар толгой
Зүүн шилийн Хар толгойн овоог тахих ёслолыг 6-р сарын дундуур 

хийдэг. Хоёр овоо байх бөгөөд зүүн, баруун овоо гэж ялгаж нэрлэнэ. 
Овоонд гарахдаа зүүн, баруун суугийн уснаас авч гарна. Айрагаар зулаг 
өргөх бөгөөд унших ерөөл нь бусдаас онцлогтой. Тахилгын хугацааг 
тухайн жилийн өнгө, хур борооны оролт зэргийг тооцоолж намар хийдэг 
уламжлал бас бий. 

Бор үзүүр
Тээлийн боомын Бор үзүүрийн тахилгыг 5-р сард тариа тарихын өмнө 

мөсөн бухын ус авах буюу тариаг тарихдаа 5 удаа услах бөгөөд анхны 
ус (газар ус) авахад энэ ёслолыг хийнэ. Тахилга үйлдэхдээ заавал хонь 
гаргадаггүй. 

Шар гэр
Хархираа голын хөвөөнд байх хоёр овоог 6-р сарын дундуур тахих зан 

үйл болно. Хархираа голоос Бошогтын бух руу ус тавих ёслол гэж ойлгож 
болно. Тариалан суманд 12 тариг байх бөгөөд эдгээрээс Бошогтын бухыг 
хамгийн ахмад нь гэж үздэг ажээ. Тахилганд уншдаг ерөөлөөс үзвэл Лусыг 
тахиж буй зан үйл гэлтэй. Овоог тахихдаа улаан галзан ямааг хоолой 
хэрчих буюу эсвэл элдэв ёслол хийж амьдаар нь Хархираан гол өөд тавьж 
явуулна.
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Алтан зүрхэн
Сэртгэрийн сайгаас зүүн өмнө талд байх жижиг толгойг тариагаа 

хурааж дууссаны дараа молда, лам нар нийлж тахидаг. Дөрвөдүүдээс 
авсан аман мэдээгээр “нэгдэлжих хөдөлгөөн”-өөс өмнө /1959/ Хархираа 
голын орчмын тариа тарьсан дөрвөд, хотон бүгдээрээ Алтан зүрхэний 
овоог тахиж байжээ. Энэ уламжлал 1950-иад он хүртэл байсан боловч 1990 
оноос сэргээгүй. Алтан зүрхэний овооны тухай домог ихээхэн анхаарал 
татдаг. Галданбошогт сүүлчийн удаа Манжийн эсрэг дайтахаар энэ бүс 
нутгаас цэргээ хөдөлгөхдөө эрийн ганц хүүгийн зүрхээр тахиад явсан, их 
хатуу тахилгатай гэж ярилцдаг ажээ. Энэ цаг үе нь 1695 он болох юм. 

Тээлийн эхэн
Гурван Тээлийн дундах өндөр зоогийн орой дээр хоёр овоог 6-р сард 

тахиж байжээ. Хур бороотой жил бол намар тахиж байсан. Молда, лам нар 
нийлж тахиж наадам хийдэг байсан. Одоо үед тахихгүй байна. Тээлийн 
эхний тахилга нь 12 таригийн эхэнд хийдэг жижиг тахилгуудаас хамгийн 
сүртэй хийгдэг байсан нь бөгөөд хүмүүс их цугладаг байжээ.
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Ойрад монголчууд уул усаа аргадан, тахилга үйлдэхдээ уншдаг сан 
тахилгын судруудаа монгол хэлээр урьдаг сайхан уламжлалтай. Ойрадын 
Зая бандида Намхайжамц (1599-1662)-ын 1648 онд зохион дэлгэрүүлсэн 
тод бичгээр сан тахилын судруудаа зохион бичиж, түүнийгээ нийтэд 
ойлгомжтойгоор монгол хэлээр овоонд ирсэн нь хүн байгаль дэлхийтэйгээ 
ухамсар, мэдлэгтэй харьцах харилцааны суурь нь болж өгсөн гэж үзэж 
болно. 

Бид олон жилийн туршид цуглуулсан тод үсгээр бичсэн сангийн 
судруудыг анх удаа гэрэл зургаар, кирилл бичигт буулган хэвлэж байна. 
Уншигч та эдгээр сангийн судруудыг лусын буулттай, тайж тахих сайн өдөр 
сан үүсгээд уншиж болно. Арц хүж тэргүүт анхилуун үнэртнийг умалган /
уугиулан/ “Итгэл”-э уншсаны дараа бусдыг уншина. Илүү утга учиртай 
болгохыг хүсвэл хойно бичсэн “Сан тавих ёсон, тахилын эдийг бэлтгэх 
уламжлал” хэсгийг уншаарай.

Тус хэвлэлд нийт 16 сангийн судар орж байна. 
1. Хамаг номын итгэл оршив
2. Арван гурван увсан
3. Алтайн сан 
4. Цагаан өвгөний сан
5. Лусын сан 
6. Алтайн хааны сан 
7. Хаан газар усны Цацлын судар оршив 
8. Цагаан өвгөний сэржим оршив
9. Савдаг сан оршив
10. Газар усны номхотгон даруулан чадагч нэрт судар оршив.
11. Газар тахих судар оршвой 
12. Шинэ буурийн сан 
13. Газар ус лусын хаад Мөнх тэнгэрийн сан 
14. Газар усны сан оршив 
15. Алтай шавдаг оршив
16. Ариун увсан оршив

САН ТАХИЛГЫН СУДРУУД
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САН ТАВИХ ЁСОН, ТАХИЛЫН ЭДИЙГ БЭЛТГЭХ УЛАМЖЛАЛ 
Ариун сан тахилыг өргөхөд чухалчлан үздэг үнэртэн бол арц, даль, агь 

юм. Тэдгээрийг цэвэр ариун газарт ургасныг сонгон, үр жимс нь боловсорч 
гүйцсэн цагт түүж хатаана. Мөн түүнчлэн 

-  Сангийн эд буюу улаан цагаан зандан, агар, гавар, хүж, гүргүм, задь, 
цагаан гүгэл, даль, хонин арц, ямаан арц, сүлүү өвс, агь тэргүүтэн 
анхилам үнэртний зүйл, 

-  “Зургаан сайн” буюу зади, жүган, гүргүм, лиш, сүгмэл, гагало хэмээх 
зургаан зүйл эм, 

-  “Гурван цагаан” хэмээх сүү, тараг, тос гурав, 
-  “Гурван амттан” хэмээх шихэр, бурам, зөгийн бал гурав, гурил тос 

зэрэг идээний зүйл, 
-  “Хоёр уст шадар эдлэх тахил” буюу тавиг ус, өлмийн сэрүүцүүлэг 

ус, цэцэг, хүж, зул, үнэрт ус, амны идээн болон хонх очир, дамар, 
дэншиг зэрэг хөгжмийн зэмсэг сэлтийг бэлтгэнэ. 

Бурхан сахиус, лус газрын эзэд тус бүрт балинг бэлтгэхийн зэрэгцээ 
хуяг дуулга, илд, нум, саадаг тэргүүтнийг тахил тавигт өргөж болно.

“Хаан төрийн долоон эрдэнэ” гэж нэрлэдэг алтан хүрд, чандмань 
эрдэнэ, хатан эрдэнэ, өглөгийн эзэн эрдэнэ, заан эрдэнэ, морин эрдэнэ, 
цэргийн түшмэл эрдэнийг өргөнө. Мөн “Хүслийн таван эрдэм” буюу дүрс, 
дуу, үнэр, амт, хүрэлцэхийн эрдмүүдийг төлөөлүүлсэн толь, биван хөгжим, 
хүж, тэнгэрийн идээ, торго хийгээд эдгээр тахил балин хувцас хэрэгсэл 
сэлтийг зурж хэвлэн бүтээж бурхан сахиус тэнгэр лус тэргүүтэнд өргөх ёс 
байдаг. 

Аливаа тахил өргөлийг элдэв дамнал үгүйгээр цэвэр ариун сүжгээр 
бэлдэх нь эрхэм болой.
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Олон зүйл тахилыг бэлдсэн даруй, ариун үнэрт арц тэргүүтэн сангийн 
эдийг өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гурван цагийг бэлгэдсэн гурван чулуу 
давхарлан дээр нь хуурай элс дэлгээд аргалын цог тавьж уугиулна. 

Сан тахилын гийчид болох язгуур, үндэсний лам нар, ядам бурхад, 
бурхан багш, бодьсадва нар, ном тэтгэгч сахиусууд, тэнгэр, лус найман 
аймаг, заяач нар, газар дэлхийн эзэд тэргүүтэн эдгээр олон урилга 
заллагын гийч зочдыг номын агаараас урин залж бясалгаад балин тахил, 
сан ариусгал өргөж хэрэг үйлсээ даатгах, хишиг буяны даллага авах, өлзий 
хутгийн үгийг өгүүлсэн сан тахилгын судар номуудын уншлагыг үйлдэнэ.

САНГИЙН СУДРУУДЫН ТАЙЛБАР
1. Хамаг номын итгэл оршив

Итгэл судар нь Бурхны сургаал бүгдийн шим утга, Бурхны шашинд 
орохын үүд хэмээгддэг. Бурханы шашны аливаа ном, зан үйл хийхийн 
өмнө чухаг дээд гурван эрдэнэ лам, бурхан, ном, бурсан хуврагт аврал 
одуулан цаглашгүй дөрвийг бясалган, бодь сэтгэл үүсгээд, төв үзлээр 
хоосон чанарыг бясалгана. 

Энэхүү номыг уншсан, сонссон, даган баяссан, бясалгасны буянаар 
нүгэл хилэнцийн түйтгэр барагдах ба гурван муу заяанд үл төрнө. Сайн 
үйлс бүтээх нөхцөл бүрдэнэ, санаж сэдсэн ажил үйлс бүхэн бүтэж, өвчин 
зовлонгүй, эрүүл энх байж буяныг цаглашгүй хурааж бурхны хутгийг 
түргэнээ олмуй гэж дээдэлж хамаг номын итгэл хэмээжээ.

2. Арван гурван увсан
Увсан гэдэг нь төвд хэлний “bsangs” гэх үгийн “ва” угтварыг хавсран 

монгол хэлний онцлогт тааруулан дуудсанаар тод үсгээр ийнхүү бичиж, 
унших болжээ. Хожим энэ нь монгол хэлэнд “сан” гэж хэлэгдэн хэвшжээ.

Арван гурван сангийн оронд орших хамаг лам, бурхан, билиг 
барамидын шажин номууд, хутагтан хуврагууд, тэнгэрнэр, заяач нар, 
лусын хаад, сахиусдыг тэрхүү тахилга үйлдэж буй газар оронд урин залж 
ариун тахилуудыг өргөөд, ивээлдээ багтаахыг даатган залбирахдаа энэ 
“Арван гурван увсан”-г уншдаг. 

Мөн энэ сангийн төгсгөлд эд, идээ ундаа, дөрвөн зүсэн малын хишиг 
тус бүр, хүмүүний сайн нөхрийн хишиг, илд мэс, хүчит нум саадаг, ажнай 
хүлэг, эрч хүч ид хавын хишгийг даллан хурайлдаг уншлага бүхий сан юм.

Арван гурван сангийн орон нь:
1.  Арван зүг: Дөрвөн зүг найман зовхис, дээд, доод арван зүг 

болно.
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2.  Гурван цаг: Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гурван цаг.
3.  Дөрвөн зүг: Ертөнцийн дөрвөн зүг болох Зүүн, Өмнө, Баруун, 

Хойд зүгүүд
4.  Найман хөлөл: Гал, шороо, төмөр, огторгуй, усан, уул, модон, 

хий 
5.  Арван хоёр жил: Хулгана, үхэр, бар, туулай, луу, могой, морь, 

хонь, бич, тахиа, нохой, гахай. 
6.  Жаран өнгө: Үндсэн дөрвөн өнгө, гишүүн найман өнгө тэргүүтэй 

жаран өнгө болно.
7.  Есөн мэнгэ: Нэг цагаан, хоёр хар, гурван хөх, дөрвөн ногоон, 

таван шар, зургаан цагаан, долоон улаан, найман цагаан, есөн 
улаан мэнгэ

8.  Долоон одон: Долоон өвгөн буюу долоон бурхан од. Нэрс нь 
Дамлан, Гүнмин, Сүлүн, Үнхү, Лимцим, Вүгү, Вүгүн хэмээнэ.

9.  Хийморь: Хийморь нь хүмүүний эрч хүч, сүр жавхлангийн нэр 
юм. 

10.  Арван хоёр жилтэн: Хулгана, үхэр, бар, туулай, луу, могой, морь, 
хонь, бич, тахиа, нохой, гахай. /тус бүр 5 мах бодийн өнгөөр эр, 
эм болж хувирна.

11.  Арван хоёр сар: Бар, туулай, луу, могой, морь, хонь, бич, тахиа, 
нохой, гахай, хулгана, үхэр. /тус бүр 5 махбодийн өнгөөр эр, эм 
болж хувирна.

12.  Арван хоёр өдөр: Хулгана, үхэр, бар, туулай, луу, могой, морь, 
хонь, бич, тахиа, нохой, гахай./тус бүр 5 махбодийн өнгөөр эр, 
эм болж хувирна.

13.  Арван хоёр цаг: Хулгана, үхэр, бар, туулай, луу, могой, морь, хонь, 
бич, тахиа, нохой, гахай

3. Алтайн сан
Язгуур үндэсний лам нарын зарлиг сонсогч, дайч тэнгэрийн хүчтэй 

Алтайн эзэн Алтайн их хаан, түүний хатан, хөвүүн, түшмэл сэлт нөхдийн 
чуулган зарлиг сонсооч, үйл үйлдэгч, барс, ирвэс араатнуудыг цэнгүүлэн 
дагуулсан, тэнгэрийн хүчит шувуудын чуулган, тэнгэр, лус, шумнус, тийрэн 
олон нөхдөөр хүрээлүүлсэн, найман аймаг, цэргийн өмгийг огторгуй 
газрын эн дүүргэсэн тийм дүр байдалт сүр хүчит Алтай хаан сахиусыг 
урин залж сан тахил, ариун идээ тэргүүтнийг өргөж, арван гурван Алтай 
богд, гучин гурван Хөхүй богд тэргүүтэнд даатгаад, элдэв гэм алдал, уул ус, 
амьтан, жигүүртэн, ургамал мод зэргийг хөндөхгүй байх үүднээс залбирал 
тавин, Алтай богдоос аврал соёрхол хүсэн, амар амгалан байлгахын тухай 
айлдсан сан тахилга.
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4. Цагаан өвгөний сан 

10. Газар усны номхотгон даруулан чадагч нэрт судар
Бурхан багштай газар дэлхийн эзэн, ууланд орших Цагаан өвгөн учирч, 

хүн амьтан буюу газар усны эзэн, хамаг уул, тал, хот балгад бүгдийн эзэн 
нь болж, ертөнцийн хүний буян хишиг өгөн, сайн үйлсийг бүтээж өгөхөө 
айлтгаад, сар бүрийн хоёр шинэ, арван зургаанд бууж ирмүй би хэмээн 
ам авчээ. 

Цагаан идээ, сүү тараг, өрөм, ааруул тэргүүтнийг өргөн арц хүж 
уугиулан, энэ сангуудыг уншин Цагаан өвгөнийг урин дуудаж, тахил 
өргөн баясгаснаар эд малын гарз, аливаа зэтгэр гайг тонилгон амь насыг 
уртасгана. Идээ ундаа, эд малыг арвижуулж, буян хишгийг дэлгэрүүлэн 
санасан хэргийг бүтээхэд ихэд тустай. Дэлхий эзэн цагаан өвгөнд сэтэр 
болгож цагаан зүсмийн ямаа эсвэл цагаан үхэр сэтэрлэж тахидаг уламжлал 
бас бий. 

5. Лусын сан
Энэ нь Нагаража тэргүүтэн лусын их хаад, найман их лус тэргүүтнийг 

урин залаад сан тахил өргөж, амирлуулах, дэлгэрүүлэх, эрхэнд хураах, 
хатуугийн дөрвөн үйлсийг даатгаж, ус булаг, уул хад, ой цэцэрлэгт оршигч 
хаан, албат, бярман, зандалчин дөрвөн язгуур тэргүүтэн лус нөхөд 
сэлтийг урин залаад элдэв үнэртэн, лусын эм тэргүүтнийг өргөж, газар 
ухаж сэндийлсэн, улайны үйл, үхээрийн үйл зэргээр лусыг бузартуулсан 
гэм алдалыг ариусгах, лусаар үүсгэгдэх элдэв өвчин, гай гарзыг үл гаргах, 
ган зуд, гачигдал зовлонгүй амар амгалан байлгахын тухай айлдсан сан 
тахилга. 

6. Алтай хааны сан, 

7. Хаан газар усны цацлын судар, 

14. Газар усны сан
Эдгээр сан тахилгын судар нь лам, бурхан, бодьсадва, ном тэтгэгч 

сахиусдыг урин залаад, Алтай, Эрчис тэргүүтэн Ойрад Зүүнгарын газар 
нутгийн ордын эздэд дээж цацлаа өргөж, мөн энэ санг уншиж буй хүн 
өөрийн амдарч буй хошуу нутгийн газар усны нэрсийг нэмж оруулан 
уншиж болох бөгөөд нуур, хүв, харз булаг, чулуу, ус, мод өвсний эздийг 
арвиулан тахиж, эцэг өвгөдийн угаас нааш сахин ивээсэн сахиусанд 
даатгал өргөх сан юм.

Агуулгаараа адил эдгээр сангийн судруудад орсон газар усны нэрсийг 
доор жагсаавал: Алтай хаан, Хангай, Эрчис, Эх Үрэнгэ, Ховогсайр, Богд 



57

МӨНХ ОРШИХ ЦАСТ АЛТАЙ

алаг уул, Ил, Хаш, Хүнгис, Харашаар, Зултас, Хайрхан, Тэхис, Хаан тэнгэр, 
Хөх усан, Тэрэг, Муултай, Сайхан тохой, Хаан тэнгэр, Айгус, Цагаан усан, 
Аршаат, Мусар, Сайхан булаг, Арцат мусар, Эрдэнит, Нарин гол, Баянгол, 
Гурван хавхаг, Баян зүрхэн, Давсан нуур, Иш гарди, Улаан хад, Тараат, 
Алван, Гэдэн, Хөх бэл, Харгаат, Хашин, Их усан, Хөх нурган, Үүрт, Харганат, 
Хоо нохой, Сөрт, Таравч, Суу, Бахлаг, Ямаат, Аршаат, Атаа, Хоторхой, 
Жаргалан, Жиримтэй, Дунд гол, Гэгээн, Хархилай, Тамга, Цонжи, Царин, 
Цэлэг, Цагаан усан, Түсхөл нуур, Төмөрт нуур, Түв, Жаргалан, Чүү, Шар бэл, 
Хошхор, Зүнгил, Хөх усан, Хар тал, Эмээл, Тарвагатай, Зайр, Сайрам нуур, 
Бор тал, Балхаш нуур зэрэг 80 орчим газар усны нэрс орсон байна. 

8. Цагаан өвгөний судар сэржим 
Энэ сан сэржмийг уншсанаар Дэлхийн эзэн Цагаан өвгөнийг урин 

залж, хамаг газар усан нутаг хошуугаа даатган сэржэм (алтан ундаа) 
тэргүүтэн идээнийхээ дээж бүгдийг өргөн тахиж, байгал дэлхийгээ хайрлан 
хамгаалах, тэр нутаг хүн амьтанд ган зуд, өвчин тахал үгүй болж, хулгай 
дээрэм үгүй, эд мал, тариа будаа арвижин дэлгэрч, энх амгалан орших 
болой.

9. Савдаг сан оршив, 
Савдаг (sa bdag) хэмээх үг монгол хэлний үгийн санд орсон “газрын эзэн” 

гэсэн утгатай төвд хэлний үг юм. Аливаа газар, уул, ус эзэнтэй байдаг гэж 
үзэх бөгөөд тэрхүү эзэд нь элдэв үйлд эерэгээр болон сөргөөр нөлөөлөн 
олон янз дүр төрхтэй, эгэл хүний нүднээ үл үзэгдэн эргэн оршдог хэмээн 
үзэх бөгөөд энэ санг уншсанаар тухайн газар орны газрын эзэн савдагт 
сан тахил өргөх уншлага зан үйл болох юм. 

11. Газар тахих судар, 

13. Газар ус лусын хаад мөнх тэнгэрийн сан 
Эдгээр сангийн судрууд нь Шагжамуни бурхан, Арван зүгийн бурхад, 

Шарын шажны эзэн богд Зонхова, хамаг бодьсадва болон Алтай хаан 
тэргүүтэн газар усны нэр дуудан, ялангуяа Богд Чингис хаан, номын 
сахиусуудад дээжээ өргөж тахина. Газар нутаг, байгал эх дэлхий ивээл 
ээлээ хайрлахыг хүсэн залбирч, малын үрс, хишиг тогтоох болон, сүү 
цагаа арвижуулахын төлөө газар лусад цацал ариусгал өргөх зан үйлийн 
ном юм.

12. Шинэ буурийн сан оршив
Нүүдэлчин дөрвөн улирал дамжин нүүж суух, байгаль дэлхийтэйгээ 

зохицон оршихдоо уул, ус, ой шугуй, зам, бэлчир, их зам тэргүүтэнд оршсон 
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тэнгэр лус, дэлхийн эзэд хүмүүн бус бүднэр элдэв зүйл бүгдийг аргадан 
тахиж, элдэв зүйл идээн, элдэв үр эм, сайн үнэрт, хив торго, анхилах сайн 
үнэртэн зэргийг түлж уугиулан, бас сэтгэлээр хувилгасан тахилуудыг 
өргөж, догширсон газрын эздийг ч аргадан уншдаг сан тахил болой. 

15. Алтай шивдаг оршив
Алтай нутагт орших шивдагийг ариусган тахих сангийн судар юм. 

Шивдаг (gzhi bdag) хэмээх үг монгол хэлний үгийн санд орсон “дэлхийн 
эзэн” гэсэн утгатай төвд хэлний үг юм. Уул хад, ус мөрөн тэргүүтэнд орших 
тэнгэр лус мэт бөгөөд шивдагийг урин залж балин тахил өргөснөөр буян 
хишиг, хайр ивээлээ үзүүлэхийг аргадан гуйж тусгай үйл үйлддэг.

16. Ариун увсан оршив
Ариун увсан (сан) үүнийг оршин буй газар ус, ургамал мод, гөрөөс 

амьтан зэргийг сэргээн аргадах, тахиж шүтдэг шүтээн сахиусны тангараг 
доройтсоныг сэргээх, ариун бус болсон, бузар дивийг арилгах, лус савдаг 
аргадахын тухайд уншина.



59

МӨНХ ОРШИХ ЦАСТ АЛТАЙ

САНГИЙН СУДРУУДЫН ЭХИЙН ГЭРЭЛ ЗУРАГ, 
КИРИЛЛ ХѲВРYYЛЭГ

[1a] ХАМАГ НОМЫН ИТГЭЛ ОРШИВ

[1b]  Би хийгээд эх болсон хамаг амьтан 
арван зүг гурван цагийн хамаг түүнчлэн 
бологсдын бие, хэл, сэтгэл, эрдэм, 
үйл бүгдийн мөн чанар болсон, наян 
дөрвөн мянган номын цогц гарах орон, 
хамаг хутагтан хуврагийн эзэн ачит 
үндсэн хийгээд үндэслэсэн сэлт цогт 
дээд лам нугуудад итгэмүй.
 Ламд итгэмүй.
 Бурханд итгэмүй.
 Номд итгэмүй.
 Бурсан хуврагт итгэмүй.
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[2a]  Ядам мандлын бурхны чуулган нөхөд сэлт бүгдэд итгэмүй.
 Ном тэтгэгч сахиус бэлгэ билгийн нүдэт дээд цогт итгэлүүдэд итгэмүй.
 Бурхан, ном хийгээд чуулганы дээд нугуудад бодь хүртэл би итгэмүй.
 Миний өглөг тэргүүтэн үйлдсэн энэ буянаар
 Амьтны тусын тул бурхан бүтэх болтугай.
 Чухаг дээд гурван эрдэнэд би итгэмүй
 Хамаг хилинц өөр өөр наманчилмуй
 Амьтны буянд даган баясалцмуй
 Бурхныг бодь сэтгэлээр баримуй
 Бурхан ном хийгээд чуулганы

[2b]  Дээдэд бодь хүртэл би итгэмүй
 Өөр бусдын тус сайтар бүтээхийн тул
 Бодь сэтгэл үүсгэн үйлдмүй.
 Дээд бодь сэтгэл үүсгээд
 Хамаг амьтныг би зочилохуйяа тусалж
 Дээд бодь сэтгэлээр сэтгэлдээ оруулан үйлдмүй
 Амьтны тусын тулд бурхан бүтэх болтугай.
 Хамаг амьтан жаргалан хийгээд жаргалангийн үндэс лүгээ төгсөх 

болтугай
 Хамаг амьтан зовлон хийгээд зовлонгийн үндэс лүгээ хагацах 

болтугай
 Хамаг амьтан зовлон үгүй жаргалан лугаа үл хагацах болтугай
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[3a]  Хамаг амьтан амраг өш, тачаах өших хоёр лугаа хагацсан тэгш 
суудаад аху болтугай.

 Хэн шүтэн барилдан болсон
 Түрдэх үгүй, төрөх үгүй
 Тасархай үгүй, мөнх үгүй
 Одох үгүй, ирэх үгүй
 Өөр чанартай бус, нэгэн чанартай бус
 Туурвил маш амарлингуй хийгээд амарлисанд үзүүлэгч
 Дууссан бурхан өгүүлсний дээд түүнд мөргөмүй.
 Амарлингуй хэрэглэгч шарвагнуудыг маш амарлисанд хөтлөн 

үйлдэгч бүхнийг мэдэх аль, амьтанд туслан үйлдэгч мөр мэдэхээр 
ертөнцийн тус бүтээн үйлдэгч аль хийгээд, аль сайтар төгсөн чадагч 
нугуудад

[3b]  хамаг зүйл төгс элдэв номлосон, шарваг бодьсад нарын чуулган 
сэлт бурхдын эзэн түүнд мөргөмүй.

 Сэжгийн тор тийн арилган
 Гүн хийгээд ахуй их бие төгссөн
 Самандабадрын гэрэл
 Бүхнээс гарагчид мөргөмүй.
 Хоцрол үгүй амьтан бүхний итгэл болсон
 Шумнусын аймаг ээмнэл сэлт тэсэш үгүй эвдэн үйлдэгч бурхан
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 Бодь нугуудыг хоцрол үгүй сайтар айлдахуй бологч
 Ялгуун төгсөн үлсэн нөхөд сэлт орон энд өөд болон соёрх
 Ямар мэт хувилсан төдийхнөөр
 Тэнгэрүүд угаал өргөсөн мэт
 Тэнгэрийн ариун усаар тэр мэт
 Би гэгээнийг угаан тахимуй.
 Нимгэн зөөлөн хөнгөн тэнгэрийн хувцад

[4a]  Үл алзахуй очирын бие олохуйд
 Үл ангидахуй сүжигээр би ч өргөмүй.
 Би ч очирын бие олох болтугай.
 Газар дэлхий хүжээр сүрчин цэцэг дэлгэн
 Сүмэр уул, дөрвөн тив, нар, сараар чимсэн үүнийг
 Бурханы оронд зорин өргөснөөр
 Бүгд амьтан ариун ор эдлэх болтугай.
 Ом сарва да та га да идам гүрү радна мандала хам ниряа да яа ми.
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[1a] АРВАН ГУРВАН УВСАН

[1b] Ом базар амрида гүндали хана хана 
хум пад.

 Ом аа хум, гурвантаа өгүүл.
 Энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо
 Арван зүгийн хамаг лам нар ирэн 

соёрхо
 Арван зүгийн хамаг бурхан ирэн 

соёрхо
 Арван зүгийн хамаг билиг барамидын 

шажин номууд ирэн соёрхо
 Арван зүгийн хамаг хутагтан 

хуврагууд ирэн соёрхо
 Арван зүгийн хамаг тэнгэрнэр ирэн 

соёрхо
 Арван зүгийн хамаг заяачнар ирэн 

соёрхо
 Арван зүгийн хамаг лусын хаан ирэн 

соёрхо
 Арван зүгийн хамаг сахиусан ирэн 

соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон 

соёрхо.



64

МӨНХ ОРШИХ ЦАСТ АЛТАЙ

[2a]  Гурван цагийн хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Гурван цагийн хамаг бурхан нугууд ирэн соёрхо
 Гурван цагийн хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн соёрхо
 Гурван цагийн хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Гурван цагийн хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Гурван цагийн хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Гурван цагийн хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Дөрвөн зүгийн хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Дөрвөн зүгийн хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Дөрвөн зүгийн хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн соёрхо
 Дөрвөн зүгийн хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо
 Дөрвөн зүгийн хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо

[2b]  Дөрвөн зүгийн хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Дөрвөн зүгийн хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Дөрвөн зүгийн хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Найман хөлөлийн хамаг лам нар ирэн соёрхо
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 Найман хөлөлийн хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Найман хөлөлийн хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн 

соёрхо
 Найман хөлөлийн хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо
 Найман хөлөлийн хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Найман хөлөлийн хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Найман хөлөлийн хамаг лусын хаан ирэн соёрхо

[3a]  Найман хөлөлийн хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Арван хоёр жилийн хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Арван хоёр жилийн хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Арван хоёр жилийн хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн 

соёрхо
 Арван хоёр жилийн хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо
 Арван хоёр жилийн хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Арван хоёр жилийн хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Арван хоёр жилийн хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
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[3b]  Жаран өнгийн хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Жаран өнгийн хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Есөн мэнгэний хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Есөн мэнгэний хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Есөн мэнгэний хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн соёрхо
 Есөн мэнгэний хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо

[4a] Есөн мэнгэний хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Есөн мэнгэний хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Есөн мэнгэний хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Есөн мэнгэний хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.

 Долоон одны хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Долоон одны хамаг сахиусан ирэн соёрхо
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[4b]  Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Хийморийн хамаг лам нар ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг бурхан ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг билиг барамидын шажин номууд ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг хутагтан хуврагууд ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг тэнгэрнэр ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг заяачнар ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг лусын хаан ирэн соёрхо
 Хийморийн хамаг сахиусан ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.

 Барс жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо

[5a]  Туулай жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Луу жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Могой жилтний заяаны сахиусан
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 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Морь жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Хонь жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Бич жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Тахиа жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Нохой жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо

[5b]  Гахай жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Хулгана жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо
 Үхэр жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан нугууд энэ өдөр ирэн соёрхо.
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Арван хоёр жилтний заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан энэ өдөр энд ирэн соёрхо
 Арван хоёр цагийн эзлэн сахигч заяаны сахиусан
 Тэнгэр бурхан энэ өдөр энд ирэн соёрхо
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Хамаг лам нарт ариун тахилаар тахимуй
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[6a]  Хамаг бурхдад ариун тахилаар тахимуй
 Хамаг билиг барамидын шажин номуудад ариун тахилаар тахимуй
 Хамаг хутагтан хуврагуудад ариун тахилаар тахимуй
 Хамаг тэнгэрнэрт ариун тахилаар тахимуй
 Хамаг заяачнарт ариун тахилаар тахимуй
 Хамаг лусын хаанд ариун тахилаар тахимуй
 Хамаг итгэл номын сахиусанд ариун тахилаар тахимуй
 Ом аа хум, энэ ариун тахилыг зооглон соёрхо.
 Аяа энэ тахилуудыг Очирдара тэргүүтэн
 Хамаг лам нарт ихэд тахимуй

[6b]  Тахилуудыг Шагжамүни тэргүүтэн
 Хамаг бурхдад ихэд тахимуй
 Тахилуудыг Билиг барамид тэргүүтэн
 Хамаг номын шажинд ихэд тахимуй
 Тахилуудыг хамаг хутагтан хуврагууд тэргүүтэн
 Хамаг бурсан хувраг нугуудад ихэд тахимуй
 Тахилуудыг Эсэрүн хурмаст тэргүүтэн
 Хамаг тэнгэрнэрт ихэд тахимуй
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[7a]  Хамаг сахиусанд ихэд тахимуй
 Энд зооглон соёрхо
 Ом аа хум

 Лам ядам сахиусан бүгдээр
 Энэ агуу их ариун дээд тахилыг
 Егүзэр багш шавь нөхөд хийгээд
 Ихэдхэл үгүй жавхлант биеийн хишгийг өгөн соёрхо
 Хуруй хуруй хуруй
 Жаран үеийн зарлигийн хишгийг өгөн соёрхо
 Хязгаараас хагацсан хиргүй зүрхний хишгийг өгөн соёрхо
 Ялгуусдын бие зарлигийн хишгийг өгөн соёрхо
 Насны өлзийг дэлгэрүүлэгч үхэлгүй насны хишгийг өгөн соёрхо
 Хаан Аюуш Авид бурханы хишгийг өгөн соёрхо
 Далай Дара эх дагинисын хишгийг өгөн соёрхо

 Тахилуудыг Анабадын лусын хаан тэргүүтэн
 Хамаг лусын хаадад ихэд тахимуй
 Тахилуудыг итгэл номын сахиусан тэргүүтэн
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[7b]  Амьтанд төгөлдөр идээ ундааны хишгийг өгөн соёрхо
 Өмсөх сайхан зөөлөн хөнгөн хувцасны хишгийг өгөн соёрхо
 Бэх бат хуяг хийгээд хурц болд мэсийн хишгийг өгөн соёрхо
 Барс саадаг хийгээд тас өдөт сумны хишгийг өгөн соёрхо
 Ирвэс хоромсого хийгээд бөх хөвчит нумны хишгийг өгөн соёрхо
 Өмсөх зүүх сайн алтан мөнгөн эд таваар эрдэнийн хишгийг өгөн 

соёрхо
 Өлзийт бөх эмээл хазаарын хишгийг өгөн соёрхо
 Их хурдан хүчит хурдан морины хишгийг өгөн соёрхо
 Рид хүчит баатар хишгийг өгөн соёрхо
 Төгс баясгалант нөхрийн хишгийг өгөн соёрхо

[8a]  Агуу их сайхан дуут нохойн хишгийг өгөн соёрхо
 Ад тодхор зэтгэр шумнус хортон дайсныг
 Амарлиулан дарагч адистидын хишгийг өгөн соёрхо
 Их амгалангийн хишгийг өгөн соёрхо
 Алтан хийд хийгээд
 Арван зүгийн лам бурхан номын хишгийг өгөн соёрхо
 Гурван ертөнцийг эрхэндээ хураах
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[8b]  Дөрвөн сүрэг адуусны хишгийг өгөн соёрхо
 Дэл ихт азарга
 Дэлэн ихт гүүний хишгийг өгөн соёрхо
 Хамаг адуусны хишгийг өгөн соёрхо
 Дүүрэн эвэрт,
 Дүүрэн сүүлт цагаан хуц
 Бээр төлгөний цагаан хонь
 Хамаг хонины хишгийг өгөн соёрхо
 Бухлах хийгээд дуу ихт бух
 Дүүрэн эвэрт
 Дун цагаан шүдэт
 Дэлэн ихт үхрийн хишгийг өгөн соёрхо
 Зогдор ихт буур хийгээд
 Нихум дөлгөөн хамаг тэмээний хишгийг өгөн соёрхо
 Төгс өлзий хутагтын хишгийг өгөн соёрхо
 Хуруй хуруй хуруй

 Хатуу их хүчний хишгийг өгөн соёрхо
 Чухаллан хураахуй хүргэний хишгийг өгөн соёрхо
 Гоо үзэсгэлэнт бэрийн хишгийг өгөн соёрхо
 Сонсох сайхан дууны хишгийг өгөн соёрхо
 Хоёр хөлтний хишгийг өгөн соёрхо
 Дөрвөн хөлтний хишгийг өгөн соёрхо
 Үргэлж аршааны сүү баригч
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[9a]  Түрвэлгүй таван хошуу адуусны хишгийг өгөн соёрхо
 Хуруй хуруй хуруй
 Хри. Очирдара лам нарт мөргөн залбаримуй
 Хамаг лам нарын өлзий хутаг нь орших болтугай
 Шагжамуни бурханд мөргөн залбаримуй
 Хамаг бурхадын өлзий хутаг нь орших болтугай
 Билиг барамидын шажин номуудад мөргөн залбаримуй
 Хамаг номын шажины өлзий хутаг нь орших болтугай
 Хутагтан хуварагуудад мөргөн залбаримуй

[9b]  Хамаг бурсан хуврагийн өлзий хутаг нь орших болтугай
 Эсэрүн хурмаст тэнгэрт мөргөн залбаримуй
 Хамаг тэнгэрнэрийн өлзий хутаг нь орших болтугай
 Хамаг цагаан өвгөн бурханд мөргөн залбаримуй
 Хамаг цагаан өвгөн лууд хаадын өлзий хутаг нь орших болтугай
 Анавадын лусын хаанд мөргөн залбаримуй
 Хамаг лусын хаадын өлзий хутаг нь орших болтугай
 Итгэл номын сахиусанд мөргөн залбаримуй
 Хамаг нүд төгссөн
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[10a] сахиусны өлзий хутаг нь орших болтугай
 Хүсэл хангагч чандманы өлзий хутаг нь орших болтугай
 Хотол төгссөний өлзий хутаг нь орших болтугай
 Лам ядам дээд гурван эрдэнэд мөргөн тахин итгэмүй
 Лам ядам дээд гурван эрдэнэ үнэний адистидын хүчээр
 Хутагт нугууд сахих хийгээд
 Амьтан нугуудад туслан үйлдэхийн тул
 Аль санасан хэрэг нугууд тэд бүгд энэ буянаар
 Түрвэл үгүй болтугай
 Арван зүг гурван цагийн хамаг

[10b] бурхан бодьсадва махасадва нар
 Орон орондоо өөд бологтун
 Арван зүгийн хамаг номын сахиусан
 Орон орондоо өөд бологтун
 Арван зүгийн хамаг номын сахиусан
 Орон орондоо өөд бологтун
 Дээд зүгийн тэнгэрнэр
 Орон орондоо өөд бологтун
 Доод зүгийн хамаг лусын хаад
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 Орон орондоо өөд бологтун
 Хамаг газар усны эзэд
 Орон орондоо өөд бологтун
 Дээд зүг, доод зүг, завсрын орны төлөөтөн
 Орон орондоо өөд бологтун
 Та бүгд өдгөө манагарт үгэнд минь залахад минь
 Түдэлгүй өөд бологтун
 Өөд болон соёрхо
 Өдгөө буюу даруй буюу

[11a] Өөд болж ирэн соёрхогтун та
 Ом аа хум
 Ом ара база нади
 Сарва манга лам
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом маха гали гали бигали ра аа гирида 

ором бани за дали рагча сэ, сэ гэли 
дэва са аа вари на ва аа ри хум пад.

 Ом маха гали гали бигали ра аа гирида 
ором бани за дали рагча сэ, сэ гэли 
дэва са аа вари на ва аа ри хум пад. 
Шалаши
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[1A] АЛТАЙН САН ОРШИВОЙ

[1b]  Ом аа хум
 ОМ-аас хоосон хү боловой.
 АА эрдэнийн сав шимийн хотол төгсөх.
 ХУМ-аас таван хүсэхүйн эрдэнийн мөн 

чанар болсноор
 Цуврил үгүй их амгалан 

самандабадрын тахил лугаа сац 
боловой.

 Аяа!
 Тэнгэрийн орон тэргүүтэн
 Алтай хаан их эх дагинисын нөхөд сэлт 

нугууд
 Ба бүрин төгс өгсөн энэ ариун тахилыг
 Түдэлгүй арван гурван Алтай богдод,
 Гучин гурван Хөхүй богдод ариун тахил 

өргөмүй.
 Өргөн их далай нугууд,
 Өндөр их уул эзэн нугуудад ариун 

тахил өргөмүй.
 Арван цагаан
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[2a]  буяныг дүүргэгч
 Алтай богдод ариун тахил өргөмүй.
 Арвин шар уургаа хөхүүлэн асран тэтгэгч эх лугаа адил
 Алтай богдод ариун тахил өргөмүй.
 Хан эцэг мэт асрагч Алтай богдод ариун тахил өргөмүй.
 Хамаг хаан газар усны эзэд хийгээд товчилохула өөр өөрийн нэгэн 

хэрэг.
 Ялангуяа арван гурван Алтай богдод ариун тахил тахимуй, өргөмүй.
 Гучин гурван Хөхүй богдод ариун тахил тахимуй, өргөмүй.
 Өдрийн гурван цагт богшуураа үл алмайран сойрхо.
 Шөнийн гурван цагт үл алгасан сойрхо.
 Чинад одохуй замд минь үдүүл болон сойрхо.

[2b]  Хадад авирбаас шат болон сойрхо.
 Далай гаталбаас онгоц болон сойрхо.
 Шүтээнд сууваас сайн нөхөр болон сойрхо.
 Хээр явбаас замд минь хулгай дээрэмд гэтүүл болон сойрхо.
 Хоёр хөлт хүнийг өршөөн сойрхо.
 Дөрвөн хөлт малын хишгийг арвижуулан сойрхо.
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[3a]  Олон газар хөндөсний гэм
 Олон ус бузарласны гэм
 Олон живэртний живэр санжуулсны гэм
 Олон араатны ам ангайлгасны гэм
 Олон адгуус элдэв ёр үзүүлсний гэм
 Могой хорхой бариад хорлосны гэм нугууд хийгээд арилгахын тул
 Арван гурван Алтай богд, гучин гурван Хөхүй богдод
 Энэ ариун тахил тахимуй, өргөмүй
 Энэ тахилын адистидаар
 Газар усан, уул нугуудын гэм алдал
 Савдаг шивдэг хийгээд
 Хамаг хорлол хийгээд арилах болюу
 Арван гурван Алтай богд, гучин гурван Хөхүй богдод

 Арван гурван Алтай богд, гучин гурван Хөхүй богд минь
 Энэ оронд ажралгүй заларан сойрхо
 Хүмүн нугуудын жаран дөрвөн алдалыг арилган сойрхо.
 Гүн их далай догдолгосон гэм
 Өндөр уул найхалгасан гэм
 Олон зүсэн мод огтолсны гэм
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[3b]  Ариун тахил тахимуй, өргөмүй
 Бас энэ ариун тахилын адистидаар
 Аль хамаг дайсан тодхор арилах
 Энэ сангийн өдрийн нэгэн тасралгүй тахихула
 Галбаравас модонд бууж
 Илт хэрэглэсэн хишгийг энхрийлэн
 Арван гурван Алтай богд авран сойрхо
 Аль санасныг гүйцээн сойрхо
 Хамаг дайсан тодхор арилаад
 Бурхад, номын сахиусан залараад
 Амьтан нугуудыг амарлиулан
 Амгалан жаргаах болтугай.
 Сарвамангалам.
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[1] ЦАГААН ӨВГӨНИЙ САН ОРШВОЙ.

[2]  Намо будда яа
 Намо дара ма яа
 Намо санга яа:
 Энэтхэгийн хэлэнд оюу соү
 Монголын хэлэнд газар усны
 Номготхон даран чадагч нэрт судар
 Хамаг бурхан боди садва нарт 

мөргөмүй.
 Ийн хэмээн миний сонссон нэгэн 

цагт
 Илгуун төгссөн бурхан Аананд 

хийгээд
 Аяга тахилмаг боди садва их хувраг 

лугаа хамт
 Нэгэн жимслиг нэрт ууланд яван 

бөлгөө
 Тэр цагт нэгэн өвгөн насны цагт 

хүрсэн
 Сахал үс
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[3]  ихэд цайсан цагаан дээл өмссөн
 Гартаа луу тэргүүнтэй таяг барьсан
 Тийм нэгэн өвгөн хүнийг үзэн буй.
 Үзээд сац Илгуун төгссөн бурхан зарлиг болов:
 - Чи юуны эзэн буй, юуны тул
 Энэ ууланд аху бөлгөө хэмээсэнд,
 Өвгөн өгүүлэв:
 - Илгуун төгссөн бурхан би
 Энэ жимслиг нэрт ууланд аху бөлгөө.
 Дээр тэнгэрийн эзэн
 Доор өтөгүн эхийн эзэн би энэ ууланд аху бөлгөө
 Догшин гөрөөсөн буюу хорт могой хийгээд
 Хүн амьтан буюу газрын,

[4]  төрийн, усны эзэн, сахиусан
 Хорин дөрвөн зүгийн сахиусан хэдэн догшин
 Тэд бүгдийн эзэн би, эзлэн үйлдмүй.
 Ууланд болвол уулын газар усны эзэн би
 Талд болвол тарианы газар усны эзэн би
 Хүнд болвол гэрийн газар усны эзэн би
 Сүмд болвол нутгийн газар усны эзэн би
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[5]  хишиг хоёрыг ялган мэдмүй би
 Ертөнцийн хүний насан ахар уртыг мэдмүй би
 Мөнх хишиг би өгмүй
 Сайн үйлийг үйлдмүй
 Эцэг эхийн ачийг хариулагч
 Гурван эрдэнийг хүндэлж бишрэх
 Тэд бүгдийг бүрнээр сар бүр
 Хоёр шинэ, арван зургаанд бууж ирмүй би
 Га хулгана өдрийн он жил хоёр хийгээд
 Дагуулж хар чөтгөр хийгээд галгаачин сахиусан
 Галын эзэн лүгээ нөхцөж
 Хүний буян хилэнц үйлдсэн үйлийг
 Эндэл үгүй тоолж бичнэ би.

[6]  Бэрх догшноор амьтныг хорлох буюу
 Эцэг эхээ үл хүндлэх хийгээд
 Муу сэтгэлээр гурван эрдэнэ үл хүндлэх буюу
 Хамаг хар нүгэл үйлдэх хийгээд

 Хотод бол балгасны газар усны эзэн би
 Ертөнцийн хүний буян
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[7]  Тэд бүгд лүгээ нөхцөн
 Тийм нүгэл хилэнцэт амьтаны аманд
 Зуун жилд ад өвчин хийгээд хулгай хэл ам буюу
 Аливаа ял муу зүүдэн буюу
 Илгуун төгссөн бурхан тийн хэмээн зарлиг болов.
 Хэмээн энэ тарни өгүүлэв.
 Сулу тулу ом дуг дулу дулу саяа суухаа.
 Илгуун төгссөн бурхан
 Энэ тарни тийн хэмээн зарлиг болсонд
 Газар ус хийгээд хамаг сахиус
 Баясан бишрээд алгаа хамтатгаж мөргөмүй

[8]  Сүжиг бишрэлт амьтан энэ номыг
 Бичих буюу бичүүлвэл тэдний гэр төрхөмд

 Тэд бүгдийг мэчин гин өдөр
 Тэднийг хүртэл арш бичиж
 Гариг бууж муу онгод есөн одод
 Таван догшин луу сүрийн эзэн усны ад,
 Газар авах буюу газар өгөх хийгээд
 Найзнар аар усны эзэн хот хүрээ
 Хорин дөрвөн газар усны эзэн
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[9]  Ийн хэмээн миний сонссон нэгэн цагт Ялгун төгсөн үлсэн бурхан 
хааны балгасан дахь газар шувуун чуулсан гэлэнгийн их хувраг 
хийгээд маш олон шарвагууд агуулах болюу. Сайн ач нь дэлгэрэн 
адал малд зуд турхан үгүй болюу. Ялгун төгссөн бурхан зарлиг 
болюу. Энх жаргалан болоод, амь насан урт буян хишиг нь нэмэх 
болюу. Ялгун төгссөн бурхан зарлиг болов. Газар усан хийгээд 
тэнгэр, хүмүүн, асар, гадари, хамаг ертөнцөс дахан баясалцаж Ялгун 
төгссөний зарлиг илэрхий магтав.

Мангалам.

 Өвчин тахалгүй болоод хилэнц арилах болюу.

 Номо буддая
 Намо дармаяа
 Намо сангаяа
 Энэдхэгийн хэлэнд Арьяа гана бада хридаяа
 Төвдийн хэлэнд Пагва цогжи дагво зүн
 Монголын хэлэнд Хутагт чуулганы эзний тарни
 Хамаг бурхан бодьсадва нарт мөргөмүй
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[1] ЛУСЫН САН ОРШИВ

[2] 
ОМ огторгуйн хамаг агуу дүүрэв
ОМ АА ХУМ
ОМ АА ХУМ
ОМ АА ХУМ
Ади убади лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Идири лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Мини яадири лусын хаанд ариун тахил
тахимуй
Убадари лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Саму удари лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Сагу будари лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Сараги будара лусын хаанд ариун тахил 
тахимуй
Али лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Ува галари лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Шаравааг лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Вагсухи лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Тэйсэги лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Садихүли лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Нариди лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Вайдари лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Удухи лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Сараги лусын хаанд ариун тахил тахимуй
Сана биди
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[3] лусын хаанд ариун тахил тахимуй
 Сартани лусын хаанд ариун тахил тахимуй
 Сарайбудри лусын хаанд ариун тахил тахимуй
 Тэд тэргүүтэн лусын хаанд ариун тахил тахимуй
 Уулын хаан Сүмэр таг тэргүүтэн
 Долоон алтан уулд ариун тахил тахимуй
 Лусын Амандуги далай тэргүүтэн
 Долоон эрдэмт далай усанд ариун тахил тахимуй
 Дианы лусын хаанд ариун тахил тахимуй
 Элэ сэлэ сала модонд ариун тахил тахимуй
 Өвсний хаан хөх гүргэм тэргүүтэн
 Хамаг өвсөнд ариун тахил тахимуй
 Сахиусан Хагигсан тэргүүтэн
 Хамаг сахиусанд ариун тахил тахимуй
 Модны хаан Зидара тэргүүтэн
 Хамаг модонд ариун тахил тахимуй
 Кариу зурби тэргүүтэн
 Хамаг хаан газар усанд ариун тахил тахимуй
 Лога модон тэргүүтэн
 Хамаг зисүн раха тэргүүтэнд ариун тахил тахимуй
 Ли тэргүүтэн хамаг
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[4]  галд ариун тахил тахимуй
 Кон тэргүүтэн хамаг шороод ариун тахил тахимуй
 Да тэргүүтэн хамаг төмөрт ариун тахил тахимуй
 Кэн тэргүүтэн хамаг огторгуйд ариун тахил тахимуй
 Кам тэргүүтэн хамаг далай усанд ариун тахил тахимуй
 Гин тэргүүтэн хамаг уулд ариун тахил тахимуй
 Зин тэргүүтэн хамаг модонд ариун тахил тахимуй
 Сон тэргүүтэн хамаг сахиусанд ариун тахил тахимуй
 Очирсуурь, ман яда тэргүүтэн Энэдхэгийн хамаг газар усанд ариун 

тахил тахимуй
 Ботала уул тэргүүтэн гасала уулд ариун тахил тахимуй
 Гэдэрэнгүүд гадаши уулд ариун тахил тахимуй
 Мамагадали тэргүүтэн найман эрдэмт далайд ариун тахил тахимуй
 Огторгуй газар тэргүүтэн
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[5]  хамаг газар усанд ариун тахил 
тахимуй 

 Цагаан суварга тэргүүтэн хамаг 
суваргад ариун тахил тахимуй

 Энэ адистидын тахил тахимуй 
 Идээнээр өршөөн амсан соёрхо.
 Мангалам.
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[1]  АЛТАЙ ХААНЫ САН

 Намо
 Дээд гурван эрдэнийн үнэн хийгээд
 Бурхан бодьсадва нарын адистад ба
 Хоёр чуулган огоот хотол төгссөн
 Эрхшээл хийгээд маш арилсан сэтгэшгүй
 Номын чанарын хүчээр ариулан тахих
 Сан тахил дормо тангараг эд
 Идээний тахил тэргүүтэн газар хийгээд
 Огторгуй гэгээн завсар огоот дүүрвэй

[2]  Ом аа хум, гурвантаа өгүүл.
 Аяа үндсэн үндэслэсэн лам нарыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Арван зүгийн хамаг бурхдыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Арван зүгийн бодьсадва, шарвааг, брадигаабодыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
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[3]  Эсрүн хурмаст тэргүүтэн тэнгэрнэрийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Баясгалан хийгээд талбигч тэргүүтэн лусын хаадыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Газрын охин тэнгэр, бат эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Ялангуяа Богд алаг уул, Алтай, Эмээл,
 Зайр, Бор тал, Зултас, Шар бэл,
 Жаргалан тэргүүтэн уулын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол

 Эрдэн мандал бурхдын чуулганы залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Дагни ном тэтгэгч сахиусны чуулганыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
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[4]  Балхаш нуур тэргүүтэн ордын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Или, Хаш, Хүнгэс, Тэхис хийгээд
 Чүй, Хөх усан, Хар тал, Эрчис,
 Ховог сайр тэргүүтэн ордын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Бас бус нуурмалиг хөв, харз, булаг тэргүүтний
 Чулууны усны эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Модны, өвсний эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Аяа! Үндсэн хийгээд үндэслэсэн лам нарыг ариулан тахимуй

[5]  Арван зүгийн хамаг бурхдыг ариулан тахимуй
 Арван зүгийн бодьсадва, шарвааг, брадигаабодыг ариулан тахимуй
 Эрдэнэ мандал бурхдын чуулганыг арилан тахимуй
 Дагина ном тэтгэгч сахиусан чуулганыг ариулан тахимуй
 Эсрэн хурмаст тэргүүтэн тэнгэр нарыг ариулан тахимуй
 Баясгалан хийгээд талбигч тэргүүтэн лусын хаадыг арилан тахимуй
 Газрын охин тэнгэр, бат эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн эздийг ариулан тахимуй
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[6]  Ялангуяа Богд алаг уул, Алтай, Тарвагатай,
 Эмээл, Зайр, Бор тал, Зултас, Шар бэл,
 Жаргалан тэргүүтэн уулын эздийг ариулан тахимуй
 Үскүл нуур, Балхаш нуурын эздийг ариулан тахимуй
 Или, Хаш, Хүнгэс, Гэгээн, Чүй, Хөх усан, Хар тал,
 Эрчис, Ховог сайр тэргүүтэн ордын эздийг ариулан тахимуй.
 Бас бус нуурмалиг хүв харз булаг тэргүүтэн
 Чулууны эздийг, усны эздийг ариулан тахимуй
 Модны эздийг ариулан тахимуй
 Өвсний эздийг арвиулан тахимуй
 Маний хамт

[7]  төрсөн тэнгэр ханилсан тэнгэр
 Эцэг өвгийн угаас нараан сахин ивээсэн тэнгэр ариулан тахимуй
 Аяа! Илт бэлдэн сэтгэлээр хувилгасан тахил зооглоод
 Амин насыг минь урт болгон соёрхо
 Эд малыг минь улам хийгээд олон их болгон соёрхо
 Өшөөт дайсныг минь амарлиулан соёрх
 Амраг садныг минь эв эе нэг болгон
 Эх болсон хамаг амьтан жаргах болтугай.
 Эцэст бурхны хутаг олох болтугай.
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[1] ХААН ГАЗАР УСНЫ ЦАЦЛЫН СУДАР

[2]  Энэ цагийн шашны эзэн Шагжамуни бурхан эхлэн
 Арван зүг гурван цагийн хамаг бурхан бодьсадва нар болоод
 Мөн түүний ёс баригч шарын шажны эзэн
 Богд зунква эцэг хөвүүн болоод
 Хамаг бодьсадва бэлгэ билгийн нүдэт номын сахиусанууд
 Дагинисын чуулган та бүгдээрт
 Дээжээ өргөж тахинай бид айлдаж энд өөд бол.
 Маны угийн угаас наараан өвөг эцэг болоод
 Одоо бид хүртлэх бүгдийг асарч хайрлагч сахиусан тэнгэр
 Хамт төрсөн таван тэнгэр
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[3]  та бүгдээрт
 Дээжээ өргөж тахинай бид айлдаж энд өөд бол.
 Тахилд зохистой хамаг хаан газар усны эзэд та бүгдээрт
 Дээжээ өргөж тахинай бид айлдаж энд өөд бол.
 Эзэн богд гэгээн сүлд болоод
 Мэргэн дайчин дашдаваа
 Ойрадын хаад ноёдын сахиусан та бүгдээрт
 Дээжээ өргөж тахинай бид айлдаж энд өөд бол.
 Алтай хаан, Хангай, Эрчис, Эх Үрэнгэ, Ховогсайр,
 Богд алаг уул, Ил Хаш, Хүнгис, Харашаар, Зултас
 Ялангуяа Хайрхан, Тэхис, Хаан тэнгэр, Хөх усан,
 Тэрэг муултай, Сайхан тохой, Хаан тэнгэр, Айгус,
 Цагаан усан, Аршаат, Мусар, Сайхан булаг,
 Арцат мусар, Эрдэнит, Нарин гол, Баянгол,
 Гурван хавхаг, Баян зүрхэн, Давсан нуур, Иш гарди,
 Улаан хад, Тараат, Алван, Гэдэн, Хөх бэл, Харгаат,
 Хашин, Их усан, Хөх нурган, Үүрт, Харганат, Хоо нохой,
 Сөрт, Таравч, Суу, Бахлаг, Ямаат, Аршаат, Атаа, Хоторхой,
 Жаргалан, Жиримтэй, Дунд гол, Гэгээн, Хархилай, Тамга,
 Цонжи, Царин, Цэлэг, Цагаан усан, Түсхөл нуур, Төмөрт нуур,
 Түв, Жиргалан, Чүү, Шар бэл, Хашхур, Зүнгил,
 Хөх усан, Хар тал, Эмээл,
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[4]  Тарвагатай, Зайр, Сайрам нуур,
 Бор тал, Балхаш нуур эхлэн эдэнд хадгаатай
 Өчүүхэн олон уул, усан, оронд оршсон эзэд нугуудад
 Дээж өргөж тахинай бид, энд өөд болон соёрхо.
 Энэ цагийн шашны эзэн Шагжамуни бурхан эхлэн
 Арван зүг гурван цагийн бурхан бодьсадва нар бүгдийг тахимуй. 

Цөөг хайрхан!
 Мөн түүний ёс баригч шарын шажны эзэн
 Богд Зунква эцэг хөвүүн бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Хамаг бодьсадва бэлгэ билгийн нүдэт номын сахиусад
 Баатар дагинис бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Намайг угийн угаас наараан эцэг өвөг болоод
 Одоо бид хүртлэх бүгдийг асарч хайрлагч сахиусан тэнгэр,
 Хамт төрсөн таван тэнгэр бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Тахилд зохистой хамаг хаан газар усны эздийг тахимуй. Цөөг.
 Эзэн богд гэгээн сүлд болоод
 Мэргэн дайчин
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[5]  Дашдаваа, Ойрадын хаад ноёдын сахиусадыг тахимуй цөөг
 Алтай хаан, Эрчис, Эх Үрэнгэ, Ховогсайр, Хангаа,
 Богд алаг уул, Ил Хаш, Хүнгис, Харашаар, Зултас тахимуй. Цөөг.
 Ялангуяа Хайрхан, Тэхис, Хаан тэнгэр, Хөх усан, Тэрэг, Мүүлтай 

тайхимуй. Цөөг.
 Жиргалан, Жирэмтэй, Сайхан тохой, Хаан тэнгэр, Айгус, Цагаан усан 

тахимуй. Цөөг.
 Хаан тэнгэр, Мусар, Сайхан булаг, Арцат мусар, Эрдэнит,
 Нарин гол, Баянгол, Гурван хавхаг тахимуй. Цөөг.
 Баян зүрхэн, Давсан нуур, Иш гарди, Улаан хад, Тараат, Алван 

тахимуй. Цөөг.
 Гэдэн, Хөх бэл, Харгаат, Хашин, Их усан, Хөх нурган,
 Үүрт, Харганат, Хоо нохой тахимуй. Цөөг.
 Сөрт, Тарвч, Суу, Бахлаг, Ямаат, Аршаат, Атаа, Хоторхой тахимуй. 

Цөөг.
 Гэгээн, Хархилай, Тамга, Цонжи, Царин, Цэлэг тахимуй. Цөөг.
 Цагаан усан, Төмөрт нуур, Түв, Жиргалан, Түсхөл нуур, Чүү,
 Шар бэл, Хошхор, Зүнгил, Нарин тахимуй. Цөөг.
 Хөх усан, Хар тал, Эмээл, Тарвагатай, Зайр, Бор тал тахимуй. Цөөг.
 Балхаш нуур Сайрам
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[6]  нуур, Түсхэл нуур эхлэн
 Эдэнд хадгаатай их, өчүүхэн олон уул, усан,
 Оронд оршсон эзэд нугуудад дээж өргөж тахинай. Цөөг.
 Маш ариун сэтгэлээр өргөсөн тахилыг минь зооглон соёрхо. Цөөг
 Хэзээнээс наараан үл мэдэх мунхагийн эрхээр
 Буруу хийснийг минь та бүгдээр өршөөж хүлцэж хайрла.
 Одоо үүнээс хоороон шажин төрийн үйлд минь
 Хагацахын шалтгаан бүгдийг арилгаж
 Зохилдох шалтгаан бүгдийг бүтээж хайрла.
 Амин насыг минь урт болгож
 Адал малыг минь олон болгож хайрла.
 Он жилийг минь сайн болгож хайрла.
 Тариа тэмэсийг минь дэлгэрүүлж хайрла.
 Үрэн үндэсийг минь дэлгэрүүлж
 Улас албатыг минь олон болгож хайрла.
 Өвчин ад тодхор бүгдийг минь арилгаж
 Эв оюуг минь сайн болгож
 Буян хишгийг минь дэлгэрүүлж хайрла.
 Өшөөт дайсныг минь өшхүйд оруулж хайрла.
 Занасныг минь зуузайд оруулж хайрла
 Дотороос чинагш гарах гаршийг минь
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[7]  боож хайрла
 Газаагаас орох оршийг минь үргэлж оруулж хайрла.
 Үргэлж хагацал үгүй
 Миний үрийн үр хүртэл жаргуулж хайрла.
 Хайрла та бүгдээр өршөөж.
 Хамаг зүгийг минь ивээж сахиж хайрла хайрла хайрла.
 Цөөг, Цөөг, Цөөг
 Дунд зүгийн Бируузана бурхан бодьсадва
 Ургах зүгийн Базарсад бурхан бодьсадва
 Баруун зүгийн Раднасамбава бурхан бодьсадва
 Шингэх зүгийн Амидава бурхан бодьсадва
 Зүүн зүгийн Амогасиди бурхан бодьсадва
 Аль санасан үйлийг минь номын ёсоор бүтээж
 Эрсэн есөн хүслийг минь ханганж хайрлана би гэж зарлиг болов
 Арван зүг гурван цагийн бурхан бодьсадва хийгээд
 Дөрвөн зүгийн Дөрвөн их хаан хийгээд
 Богд алаг уул, Хаан тэнгэр тэргүүтэн
 Аль санасан үйл, хүссэн хэргийг минь
 Номын ёсоор бүтээж
 Эрсэн есөн хүслийг минь
 Хангаж хайрланай би гэж зарлиг боловой.
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[1] ЦАГААН ӨВГӨНИЙ СУДАР, СЭРЖИМ 
ОРШИВ

[2]  Нэгэн жимслэг нэрт уулын оргилын 
орноос

 Асар өвгөн оршсон газрын эзэн чи бээр
 Ах дүү нөхдийн чуулган сэлт
 Алгасал үгүй энэ оронд ирэн соёрхо.
 Хорин дөрвөн газар усны эзэн ба
 Хот хүрээгийн эзэн хийгээд аль оронд
 Хол ойр хаана суувч
 Хурдан өөд болж ирэн соёрхо.
 Газрын эзэн цагаан
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[3]  өвгөн чамд
 Гайхамшигт бээр илт суун тахил бэлдэн
 Нэгэн үзүүрт сэтгэлээр ханган тахимуй.
 Эмийн хаан зургаан сайн эмээр ханган тахимуй
 Элдэв эрдэнэ, алт, мөнгөөр ханган тахимуй
 Элдэв зүйл хэв торгоор ханган тахимуй
 Элдэв тансаг амтат идээгээр ханган тахимуй
 Элдэвчлэн өргөсөн энэ тахилын эд идээ нугуудыг
 Цагаан өвгөн ба нөхөд сэлт бээр амсан соёрхо

[4]  Амсаад ба бүрэн өглөгийн эзэн нөхөр сэлт
 Эргэн эргэн ивээ.
 Гавар хийгээд хоёр зандан тэргүүлэн
 Элдэв зүйлийн сайн үнэртнээр ханган тахимуй
 Тахисан тахил амсаад
 Ба бүрэн өглөгийн эзэн нөхөд сэлтийн
 Хамаг аюул сэлтийг хамаг аюулаас сахин соёрхо
 Хамаг ад тотгор ба харш хүмүүн малын өвчин
 Гамшиг муу ёр, муу бэлэг, муу зүүдэн хийгээд
 Өнө үл болох зэтгэр, сайн үл болох зэтгэр
 Өдөр шөнийн үл болох зэтгэр
 Манагарын цаг хийгээд
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[5]  Үдшийн үл болох зэтгэрээс
 Амарлиулан сахин ивээн соёрхо
 Хөгширсөн мэт цагаан сахал үст
 Хөвчин биедээ цагаан дээл өмссөн
 Хүржгэнэх луугийн таяг барьсан
 Эрт бурхан багшийн нүдний өмнө
 Эртний ам авсан тангараг сахигч
 Эрхэм буяны маныг эцэг мэт тэтгэгч
 Өршөөлт та өвгөн чамай юугаа магтан залбирах ба
 Чиний ямарваа хэрэгтэй тахил нугуудыг
 Элдэв сэтгэлээр хувилган өргөж тахисны хүчинээр

[6]  Ба бүрэн өглөгийн эзэн нөхөд сэлт
 Бидэн бүгдийн эрсэн есөн хүслийг минь ханган соёрхо
 Жимслэг нэрт уулд ахуй боловч
 Заяаны ач үрийг мэдэн
 Жаргалан зовлон хоёрыг ялган
 Сайн муу үйлсийг эндүүрэл үгүй тоологч
 Гайхамшигт цагаан өвгөн ачаар заяаны эзэн мэт буюу
 Чам юугаа элдэвчлэн өгүүлсэн,
 Магтсаны хүчнээр магтан мөргөмүй
 Элдэв нүгэл үйлдсэн нэрсийг нь
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[7]  Эрлэгийн хаан мэт эндэлгүй бичигт бичюү
 Хатуу галт энэ ертөнцийн амьтны үйлийн ач үрийг
 Нэгэн бээр эндэлгүй мэдэгч
 Ухаан билигт гайхамшигт өвгөн дүрстэй
 Газрын эзэн чамай юугаа элмэрэн дуудаж
 Магтан залбирсаны адистадын хүчнээр
 Ба бүрэн аль бүхэн хэрэгтэй
 Алимад хүссэн санасан үйлс минь сайтар бүтээн соёрхо.
 Ба бүрэн өглөгийн эзэн
 Бидэн бүхний цагаан зарлигийн
 Буянт үйлсийг эцэг мэт тэтгэн өршөө

[8]  Эх мэт энэрэн нигүүлсэн
 Буцалгүй сэтгэлээр
 Бурхны шажин нарны садны мандал мэт
 Арван зүгт гийгүүлэн дэлгэрүүлэн соёрх оо
 Буянт үйлс бүрэн өглөгийн эзний учруулан соёрх оо
 Цагаан өвгөн жийпээр
 Дээр тэнгэрийн эзэн хийгээд
 Дор өтүгэн эхийн эзэн ба
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[9]  Хорт могой ба хүмүүн амьтан ба
 Ертөнц бүгдийг ялган чадагч буюу
 Чам юугаа гагц сэтгэлээр магтан мөргөмүй.
 Хэн хэзээ бээр хилэнцэт үйлсээс зайлуулан
 Амин насыг уртатган
 Адал малыг минь өгөн
 Ад зэтгэр арилган
 Аливаа санасныг бүтээн
 Хорт муу догшин ясал дайсан
 Шумнус муу сэтгэлт
 Хорт сэтгэлтэн аман хэл ба хулгай дээрмээс
 Хол зайлуулан амарлиулан соёрхоо

[10]  Хуурмаг хэлэх худал гутамшиг болох
 Хамаг муу гутамшиг бүхэн арилган

 Хорин дөрвөн зүгийн
 Хэдүй бүх сахиусан ба
 Хэдүй догшин гараг одон нагчдар ба
 Аймаг ба уул газар усан тариа хийгээд
 Сүм хийд хот болгосон ба догшин гөрөөсөн ба
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[11]  огоот эс мэдсэн
 Хэв хилэнц нүгэлийг нигүүлсэн соёрхо.
 Сарваа мангалам

 Намо
 Дээд гурван эрдэнийн үнэн хийгээд
 Бурхан бодьсадва нарын адистад ба
 Хоёр чуулган огоот хотол төгссөн
 Эрхшээл хийгээд маш арилсан сэтгэшгүй
 Номын чанарын хүчээр ариулан тахих
 Сан тахил дормо тангараг эд
 Идээний тахил тэргүүтэн газар хийгээд
 Огторгуй гэгээн завсар огоот дүүрвэй

 Гайхамшигт буян үйл ба цаглашгүй
 Гурван эрдэнийн шажин хийгээд
 Цав цагаан газрын эзэн
 Чам юугаа тахисан хүчнээр
 Ба бүрэн өглөгийн эзэн бидэнд
 Цагаан буян дэлгэрэх болтугай.
 Сайн өлзий хутаг орших болтугай.
 Аливаа санасан хэрэг өөрөө бүтэх болтугай.
 Эцэст бурхны хутгийг олох болтугай.
 Аливаа андсан эндсэн,
 Эс оносон,
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[12]  Ом аа хум, гурвантаа өгүүл.
 Аяа үндсэн үндэслэсэн лам нарыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Арван зүгийн хамаг бурхдыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Арван зүгийн бодьсадва, шарвааг, брадигаабодыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Эрдэн мандал бурхдын чуулганы залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Дагни ном тэтгэгч сахиусны чуулганыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол

[13]  Эсрүн хурмаст тэргүүтэн тэнгэрнэрийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Баясгалан хийгээд талбигч тэргүүтэн лусын хаадыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Газрын охин тэнгэр, бат эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Ялангуяа Богд алаг уул, Алтай, Эмээл,
 Зайр, Бор тал, Зултас, Шар бэл,
 Жаргалан тэргүүтэн уулын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
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[14]  Балхаш нуур тэргүүтэн ордын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Или, Хаш ,Хүнгэс, тэхис хийгээд
 Чүй, Хөх усан, Хар тал, Эрчис,
 Ховог сайр тэргүүтэн ордын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Бас бус нуурмалиг хөв, харз, булаг тэргүүтний
 Чулууны усны эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Модны, өвсний эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Аяа! Үндсэн хийгээд үндэслэсэн лам нарыг ариулан тахимуй

[15]  Арван зүгийн хамаг бурхдыг ариулан тахимуй
 Арван зүгийн бодьсадва, шарвааг, брадигаабодыг ариулан тахимуй
 Эрдэнэ мандал бурхдын чуулганыг арилан тахимуй
 Дагина ном тэтгэгч сахиусан чуулганыг ариулан тахимуй
 Эсрэн хурмаст тэргүүтэн тэнгэр нарыг ариулан тахимуй
 Баясгалан хийгээд талбигч тэргүүтэн лусын хаадыг арилан тахимуй
 Газрын охин тэнгэр, бат эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн эздийг ариулан тахимуй
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[16]  Ялангуяа Богд алаг уул, Алтай, Тарвагатай,
 Эмээл, Зайр, Бор тал, Зултас, Шар бэл,
 Жаргалан тэргүүтэн уулын эздийг ариулан тахимуй
 Үскүл нуур, Балхаш нуурын эздийг ариулан тахимуй
 Или, Хаш, Хүнгэс, Гэгээн, Чүй, Хөх усан, Хар тал,
 Эрчис, Ховог сайр тэргүүтэн ордын эздийг ариулан тахимуй.
 Бас бус нуурмалиг хүв харз булаг тэргүүтэн
 Чулууны эздийг, усны эздийг ариулан тахимуй
 Модны эздийг ариулан тахимуй
 Өвсний эздийг арвилан тахимуй

[17]  Миний хамт төрсөн тэнгэр ханилсан тэнгэр
 Эцэг өвгийн угаас нараан сахин ивээсэн тэнгэр ариулан тахимуй
 Аяа! Илт бэлдэн сэтгэлээр хувилгасан тахил зооглоод
 Амин насыг минь урт болгон соёрхо
 Эд малыг минь улам хийгээд олон их болгон соёрхо
 Өшөөт дайсныг минь амарлиулан соёрх
 Амраг садныг минь эв эе нэг болгон
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18]  Ум сайн амгалан болтугай

 Эх болсон хамаг амьтан жаргах болтугай.
 Эцэст бурхны хутаг олох болтугай.
 Ом мани бадмэ хум
 Сарвамангалам.
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[1] САВДАГ САН ОРШИВ

[2] Ом аа хум.
 Ом базар амрида гүндали хана хана хум 

пад
 Ом сувава шүддо сарва дарма сувава 

шүддо хам
 Хоосон болон хоосны агаараас өөрийн 

өмнө брүм-ээс уу агуу их эрдэни сав 
нугуудын дотор ом-оос дором долог 
түрвэлгүй улбиралгүй бэлгэ билгийн 
аршааны их далай болов. Түүнчлэн 
болсон хамаг аюулаас хагцсанд 
мөргөмүй.

 Хотол төгссөн хүслийн таван эрдэм 
төгссөн аршааны их далай энэ буй.
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[3]  Бэлгэ билгийн газрын охин тэнгэр шажины эх тэргүүтэн
 Гурван мянган ордын эздийн чуулган нугууд
 Алтай, Эрчис, Ховогсайр, Эмэл, Зайр, Бор тал хийгээд Талхи.
 Ом аа хум, ом аа хум, ом аа хум
 Намо сарва дата гада авалогиди
 Ом саамбар саамбар аа хум.
 Гурав буюу долоо буюу хорин нэг тэргүүтэн аль чадахаар өргөх.
 Ялгун төгсөн үлсэн олон эрдэнэт бурханд мөргөмүй.
 Түүнчлэн болсон үзэсгэлэнт дүрстэд мөргөмүй.

[4]  Алтай, богд алаг уул тэргүүтэн
 Ойрадын зүгийн оронд оршсон нугууд хийгээд
 Ялангуяа энэ орны зүгийн тэнгэр нугуудад мөргөмүй.
 Зооглоод бидэн өглөгийн эзэн нөхөд сэлт
 Хуврагууд үйл хийгээд үйлдвэр юу үйлдэвч
 Харшилхын эзэн, ядуугийн үйлдэлгүй,
 Зохилдохуй шалтгаан сэтгэлчлэн бүтээн үйлд.
 Миний санасны хүч хийгээд
 Түүнчлэн болсны адистидын хүч
 Номын чанарын хүч нугуудаар
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[5]  Аль санасан хэрэг тэд хамаг
 Зөвөөр түрвэлгүй бүтэх болтугай.
 Дээд ном дэлгэрэх болтугай.
 Хамаг амьтан жаргах болтугай.
 Эх болсон хамаг амьтан амар амгалан эдлэх болтугай.
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом сайн амгалан болтугай.
 Сарва мангалам.
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[1] ГАЗАР УСНЫ НОМХОТГОН ДАРУУЛАН 
ЧАДАГЧ НЭРТ СУДАР

[2]  Намо будда яа
 Намо дара ма яа
 Намо санга яа
 Энэтхэгийн хэлэнд: Жив соу
 Монголын хэлэнд: Газар усны номготхон 

даруулан чадагч нэрт судар буй.
 Хамаг бурхан бодисадва нарт мөргөмүй.

 Ийн хэмээн миний сонссон нэгэн цагт 
 Илгуун төгссөн бурхан Аананд хийгээд 

гэлэн бодисадва нар их хувраг лугаа
 Жимслэг нэрт ууланд яван бөлгөө. Тэр 

цагт нэгэн өвгөн насны цагт хүрсэн сахал 
үсээ ихэд цайсан, цагаан дээл өмссөн 
гартаа луу тэргүүт таяг
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[3]  барьсан тийм их настай өвгөн хүнийг үзээд сац, Илгуун төгссөн 
бурхан зарлиг болов:

 Чи юуны эзэн бөлгөө чи, юуны тул энэ ууланд аху бөлгөө? 
хэмээсэнд,

 Өвгөн айлтгав:
 - Илгуун төгссөн бурхан аа, би энэ Жимслэг нэрт ууланд аху бөлгөө.
 Дээр тэнгэрийн эзэн
 Доор газрын эзэн би энэ ууланд аху бөлгөө
 Догшин гөрөөсөн буюу хорт могой хийгээд
 Хүн амьтан буюу газрын эзэн,
 Усны эзэн, төрийн эзэн сахиусан
 Хорин дөрвөн зүгийн сахиусан хэдүй догшид
 Бүгдийг би эзлэн чадмуй би.

[4]  Ууланд болхула уулын эзэн би
 Талд болхула талын газарын эзэн би
 Хүнд болхула гэрийн газар усны эзэн би
 Сүмд болхула номын газар усны эзэн би
 Хотод болхула балгасны газар усны эзэн би
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[5]  бууж ирмүй би
 Гэн хулгана өдөр он жил хоёр хийгээд
 Туулай ха-ра ха-ра чөтгөр хийгээд
 Хаалгын сахиусан
 Галын эзэн лүгээ нөхцөж
 Хүний буян хилэнц үйлдсэн үйлийг
 Эндэл үгүй тоолж бичнэ би.
 Хэрвээ догшноор амьтныг хорлох буюу
 Эцэг эхээ үл хүндлэх хийгээд
 Муу сэтгэлээр гурван эрдэнэ үл хүндлэх буюу
 Хамаг хар үйл үйлдэх хийгээд
 Тэд бүгдийг мэчин өдөр тарни хүртэл
 Тэнгэрийн дөрвөн нэрсийг бичиж
 Гариг бууж түүний газар усан хийгээд
 Догшин гараг муу догшин онгод
 Таван догшин лус

 Ертөнцийн хүний буян хишиг хоёрыг ялган мэдмүй би
 Ертөнцийн хүний насны ахар уртыг мэдмүй би
 Буян өнгө хишиг өгмүй
 Сайн үйл өгөх
 Эцэг эхийн ачийг хариулах
 Гурван эрдэнийг би хүндэлж бишрэх
 Тэд бүгдийг бүрнээр сар бүрийн
 Хоёр шинэ, арван зургаанд
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[6]  Ширүүн эзэн газар усны эзэн авга ач
 Газар усны эзэн хөвүүд, найжнарын хамт
 Хот хүрээд хорин дөрвөн усны нэрт
 Тийм бүгд лүгээ нөхцөж
 Тийм нүгэл хилэнцийн амьтаны аминд
 Зуун зүйл ад өвчин хийгээд хулгай хэл ам буюу
 Аливаа ял хийгээд муу зүүдийг хур мэт оруулах буй би.
 Худал хигээдт ашиг тусгүй
 Эд адуусанд хор хомс
 Үхэл зовлон өгдөг буй би.
 Газар усны эзэн тийн айлтгасанд
 Ялгуун төгссөн

[7]  бурхан хэмээн зарлиг болсонд сайн сайн.
 Язгууртны хөвүүн чи миний өмнө ам авч хамгийг туслан сахь
 Аливаа хүмүн энэ номыг бичихүлэ
 Уншихула, авхула, хүмүнд үзүүлэхүлэ
 Түүний ач тус тоолошгүй цаглашгүй их болох
 Хэрвээ өвчинд үүнийг долоонтоо уншихула



116

МӨНХ ОРШИХ ЦАСТ АЛТАЙ

[8]  Газар ус хийгээд хамаг сахиус
 Баясан бишрээд алгаа хамтатгаж мөргөмүй
 Бүрэн бэрх сүжиг бишрэлт аль амьтан энэ номыг
 Бичих буюу бичүүлэхүлэ, уншихула, авхула, хүмүүнд үзүүлэхүлэ
 Тэдний гэр төрхөмд
 Өвчин тахалгүй болоод хилэнц арилах болюу
 Хэрүүл уруулгүй болох
 Номд агуулах болюу
 Сайн ач үр нь дэлгэрээд
 Адал малд зуд турхангүй болох
 Буян хишиг нэмэх болюу
 Ялгуун төгссөн бурханы зарлигийг илэрхий магтав.

 Тэр өвчнөөс өтөр бөгөөд тонилох болюу.
 Ялгуун төгссөн бурхан ийн зарлиг болов.
 Хэмээн энэ тарни өгүүлэв:
 Сулу дома ом дунг дулу дулу саяа суухаа.

 Ялгуун төгссөн бурхан зарлиг болсонд
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[1] ГАЗАР ТАХИХ СУДАР ОРШИВОЙ

[2]  Энэ цагийн шашны эзэн Шагжамуни 
бурхан эхлэн

 Арван зүгийн бурхан мөн түүний ёс 
баригч

 Шарын шажны эзэн богд Зунква эцэг 
хөвүүн болоод

 Хамаг бодьсадва бэлгэ билгийн 
нүдэт номын сахиусан бүгдэд

 Дээжээ өргөж тахинай бид айлдаж 
энд өөд бол.

 Миний угийн угаас наараан эцэг 
өвөг болоод

 Одоо бид хүртлэх бүгдийг асарч 
хайрлагч сахиусан тэнгэр
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[3]  Алтай хаан, Богд алаг уул, Эрчис, Эмил, Бор тал, Ил эхлэн
 Намайг асран хайрлагч хамаг газар усны эзэн болоод
 Ялангуяа Булган, Чингэл, Өрөнгө, Цагаан гол, Ендэрт, Бумбат болоод
 Энэ орны эзэн бүгдэд дээжээ өргөж тахинай бид айлдаж энд өөдөө 

бол.
 Энэ цагийн шашны эзэн Шагжамуни бурхан эхлэн
 Арван зүгийн бурхан бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Мөн түүний ёс баригч шарын шажны эзэн

[4]  Богд Зунква эцэг хөвүүн бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Хамаг бодьсадва бэлгэ билгийн нүдэт
 Номын сахиусан бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Намайг угийн угаас наараан эцэг өвөг болоод
 Одоо бид хүртлэх бүгдийг асарч хайрлагч
 Сахиусан тэнгэр бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Алтай хаан, Ховог сайр, Богд алаг уул бүгдийг тахимуй. Цөөг.
 Эрчис, Бор тал, Ил эхлэн Булган, Чингэл,
 Өрөнгө, Цагаан гол, Ендэрт, Бумбат болоод
 Асран хайрлагч хамаг газар усны эзэн болоод
 Ялангуяа энэ орны эзэн
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[5]  Дээд Богдын зарлигаар уншин дуудвай би. Цөөг
 Тавин алд зэл татуулмуй гэж цөөг
 Даяар харцага мэт агт морь заяамуй гэж
 Тахисан тэнгэр минь цөөг
 Тансаг жаргалан хишиг өгөн соёрхо цөөг
 Жаран алд зэл татуулмуй гэж
 Жирмасун мэт унага бариулмуй гэж цөөг
 Живэр ихт хий хүлэг заяамуй гэж
 Чимэгт хүслийг минь өгөн соёрхо цөөг
 Далан алд зэл татуулмуй гэж цөөг
 Тахь мэт унага бариулмуй гэж
 Далан ихт агт морь заяамуй гэж
 Таалсан хүслийг минь өгөн соёрхо цөөг
 Наян алд зэл татуулмуй гэж

[6]  Аргасун мэт унага бариулмуй гэж
 Наран саран мэт дэлгэр сайхан
 жаргаланг өгөн соёрхо цөөг
 Ерэн алд зэл татуулмуй гэж
 Ертөнцийн жаргаланг заяамуй гэж
 Есүхэйн хөвүүн тэр Богд Чингис хаан
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[7]  Сүн далай мэт гүн ёроолтой болгон соёрхо
 Гарбарваас модон мэт навч цэцэгүүдээр дэлгэрүүлэн соёрхо цөөг
 Далай лам эрдэнэ мэт төр шижин дэлгэрэх болтугай цөөг
 Алтай ханыг нутаглуулан соёрхо цөөг
 Амгалан жаргаланг өгөн соёрхо цөөг
 Эрчис мөрнийг нутаглуулан соёрхо цөөг
 Энэ эрсэн эрлэгийг минь чандмани эрдэнэ мэт
 Эрсэн хүссэн тэр өлзийг,

[8]  Хишгийг хур мэт оруулан соёрхо цөөг
 Тарган сайхан нутагтай болгон соёрхо цөөг
 Тансаг сайхан жаргаланг өгөн соёрхо цөөг

 Ёсоор уншин дуудвай би цөөг
 Зуун алд зэл татуулах болтугай
 Зоргол сайхан унага бариулах болтугай
 Зуу Шагжамунийн шажин өлзий хутаг
 Хур мэт оруулан соёрхо цөөг
 Зорьсон сэтгэлийг минь бүтээн соёрхо цөөг
 Зохиосон ерөөлийг минь ханган соёрхо цөөг
 Сүмэр уул мэт их бат буудалтай болгон соёрхо цөөг
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[9]  Энх амгалан үржтүгэй
 Нэг гүү минь нэг зуун үржтүгэй
 Хоёр гүү минь хоёр зуун үржтүгэй
 Мянганы эх болтугай
 Түмний сүр сүнсэн хурай хурай хурай
 Буян хишиг тогт тогт тогттугай.

 Зуун он болтол зуд турхангүй болтугай
 Зорьсон хүсснийг минь бүтээн соёрхо цөөг
 Хортон дайсанд бүү учиртугай
 Хулгай худалд бүү өрстүгэй
 Намрын нахисха, хаврын хахисхад бүү үрэстүгэй
 Халдвар, хамуу, хөржин өвчин үгүй болтугай
 Төрсөн төл минь төгсөөр үржтүгэй
 Эрэг зуухд бүү унатугай
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[1] ШИНЭ БУУРИЙН САН ОРШИВ

[2]  Ом аа хум.
 Ом базар амрида гүндали хана хана 

хум пад
 Ом сувава шүддо сарва дарма сувава 

шүддо хам
 Хоосон хү болтугай. Хоосны агаарт 

элдэв зүйл сайн амтат хүртэх 
тэргүүтэн огторгуйн хязгаар лугаа сац 
болтугай. Ом аа хум. Аргим аа хум. 
Намийн сансрын нимийн нимийг 
хийгээд дэлхийн эзэд ялангуяа энэ 
суусан нутаг хийгээд ордын орчин 
нуур хийгээд
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[3]  урсах усны эзэн, булаг, худаг хийгээд хөрслөг зүйлт уул хад хийгээд 
ой шугуй, бэлчир, их зам тэргүүтэнд оршсон тэнгэр лусас ордын эх, 
дэлхийн эзэд хүмүүн бус бүднэр элдэв зүйл бүгдэд гурван цагаан 
тост гулир тэргүүтэн элдэв зүйл идээн элдэв үр эм хийгээд сайн 
үнэрт ба хив торгон

[4]  байн модон хийгээд анхилах сайн үнэрт түлсэн үүний үүлэн 
огторгуй мөрт түгээмэл болтугай. Бус бас илт бэлдсэн сэтгэлээр 
хувилгасан тахилын чуулган баясгаланг өргөхийн тул өргөмүй. 
Залбарин тахимуй, зооглон соёрхо. Бүридхүй үл мэдэхүй бээр танд 
хор хүргэх догширхох юуны боловч хилэнлэн хитуурхах
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[5]  бээр найдангуй үл олдон халдах ба, хяруу ба догшин хур мөндөр, 
аянгын гялбалган, галын түүмэр, усны үер, уулын салхин, газар 
малтах, газар эвдэрэх, хүмүүн малын өвчин, зуд турхан, хулгай 
хийгээд чоно довтлох тэргүүтэн чухал хөнөөгч алинаар үл болон. 
Голын усан цагтаа ороод үр жимс ба тариа болоод хамаг мал 
дэлгэрэн өсөөд, эрдэнийн сан эд

[6]  таваар бүрдэн арвижиж, амар жаргаланг үргэлж тасралгүй ханьчин 
нөхцөөн зохио. Энэ дэх хүмүүн хийгээд хүмүүн бус бүднэрийн 
чуулган бүгд амар жаргаланг зохион үйлд. Ном лугаа зохилдон 
сэтгэлийн үйлдвэр сайн явдлаар ялгуусны шажины цог бүхэнд 
дэлгэрэх болтугай. Лам хийгээд гурван эрдэнэ номын сахиусны агуу 
хүчин хийгээд цагаан
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[7]  зүг тэтгэгчийн чадал ба шүтэн барилдсаны үнэний хүчээр сайн 
жаргалангийн чуулган зуны далай мэт дэлгэрэх өлзий хутаг орших 
болтугай.

 Шинэ буурийн сан төгсөв.
 Мангалам.
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[1] ГАЗАР УС, ЛУСЫН ХААД, МӨНХ ТЭНГЭРИЙН 
САН ОРШИВ

[2] Ом базар амрида гүндали ханаа ханаа хум 
пад

 Ом сувава ви шүдда хам сарваа дармаа 
сувава ви шүдда хам

 Хоосон болгоод, хоосны агаараас сангийн 
зүйл сайн өнгөт, сайн үнэрт, сайн амтат, 
сайн хөг дуу, амсваас зөөлөн амтат.

 Ом аргим аа хум
 Ом байдам аа хум
 Ом бүсви аа хум
 Ом дүви аа хум
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[1]  Ом алоги аа хум
 Ом ганда аа хум
 Ом нивдаа аа хум
 Ом шавда аа хум
 Номын биет Очирдара тэргүүтэн
 Дилова, Нарова тэргүүтэн
 Наян найман шидтэнд ариун тахил тахимуй.
 Дөрвөн дагинасын ядам бурхдад ариун тахил тахимуй.
 Бадамсамбава багш тэргүүтэн
 Биеийн хувилгаан Манзушри
 Зарлигийн хувилгаан Хаянхярваа
 Зүрхний Очирваань тэргүүтэн
 Ядам үйлсийн бурхдад ариун тахил тахимуй

[4]  Самандаабадраа тэргүүтэн найман зарлиг хийгээд
 Хуучны үндсэн ядам бурхдад ариун тахил тахимуй.
 Өөрөө ван авшиг авсан лам ядам тэргүүтэн
 Хамаг бурсан хуврагуудад ариун тахил тахимуй.
 Цогт билгийн Махагала
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 Биеийн Махагала
 Хэлний Махагала
 Сэтгэлийн Махагала тэргүүтэн
 Номын сахиулсан бүгдэд ариун тахил тахимуй.
 Очир эх тэргүүтэн
 Хамаг дагинасын чуулганд ариун тахил тахимуй.

[5]  Эсрүүн хурмаст тэнгэр тэргүүтэн
 Хамаг тэнгэрнэр хийгээд
 Замбативийн хаан газар усны эздэд
 Ариун тахил тахимуй
 Өөрийн суусан газар усны эзэн хийгээд
 Газрын эзэн, усны эзэн, тэргүүтэн
 Хамаг хаан газар усанд
 Ариун тахил тахимуй
 Сайн хүжээр тахимуй
 Үзэсгэлэнт сайн эдээр тахимуй
 Харанхуйг гийгүүлэгч зулаар тахимуй
 Сэрүүн зөөлөн рашааны уснаар тахимуй
 Сайн идээнээр тахимуй
 Сайн эгшигт хөг дуугаар тахимуй
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[6]  Тахилын үндэс өнө батдан орших болтугай
 Тахигдахуй ёст бурхан багш
 Биднийг ивээн соёрхотугай
 Хаан их газрын эзэн лусын хаад баястугай.
 Ом аа хум
 Үнэмлэхүйн дээд
 Эрхэт мөнх тэнгэр ирэн ивээн соёрхо
 Хамгийн дээд
 Хаан мөнх тэнгэр хайлан соёрхо
 Хөдлөхийн дээд
 Хөх мөнх тэнгэр үзэн соёрхо
 Ерийн дээд
 Ерэн есөн тэнгэр минь чи
 Ер бүгд бээр төгрөг сарны чинь
 Энэ түг түмэн одон чинь

[7]  Алтан наран чинь
 Алиман саран чинь
 Тэнгэр эцэгт
 Төмөр хөгт
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 Богд язгуурт
 Боржигон цолт
 Хаан язгуурт
 Хан тэнгэр эцэг чамайг юугаа
 Тахин залбирмуй би
 Мөнх тэнгэр эцэг эрхэт
 Ер чиний би алдаршсан
 Ариун балинг талбиж
 Амтат идээний дээжийг чинь өргөж
 Оройгоороо мөргөмүй
 Сүлд болсон тэнгэр эцэг минь чи бээр
 Хялам хийж үзээд
 Аль миний хураасан
 Энэхэн буянаас
 Энэрч амсан соёрхо

[8]  Хөдрөн гарагч үүлэн дунд
 Хүржигнэн дуудагч луу хөлөглөн явагч
 Хүчит дайсныг даран явагч
 Тэнгэр эцэг чамайг юугаа тахин залбирмуй би
 Бадран гарагч үүлэн дунд
 Баржигнан дуугарагч луу хөлөглөн явагч
 Бачит дайсныг даран явагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
 Мянган мянганыг мянгалан явагч
 Мянган болдоо засан явагч
 Түмэн түмнийг түмлэн явагч
 Түүхий болдоо засан явагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
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[9]  Аянд мордвоос олз заяагч
 Ар дахь нутгийг минь бат болгогч
 Агт морийг минь хөлөг болгогч
 Тэнгэр эцэг чамайг юугаа тахин залбирмуй
 Хатуу үйлсийг минь бүтээгч
 Халтирхай зэмсгийг хатан болгогч
 Хаан тэнгэр эцэг чамайг юугаа тахин залбирмуй би
 Энэхэн биеийг тэтгэгч
 Эмгэгт зовлонгоос зайлуулагч
 Ирт мэсийн аюулаас ангижруулагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа дахин залбирмуй би
 Хулгайг дарагч
 Дээрэм хоовор ховодыг завсарлагч

[10]  Хортон шимнусын аюулаас ангижруулагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа дахин залбирмуй би
 Хямрах тэмцэлдэхийг дарагч
 Хэл амыг таслагч
 Гэнэлт түйтгэрийн аюулаас ангижруулагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
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 Ноён хүмүүнд номхноор үзүүлэгч
 Нуур далай мэт олзод оруулагч
 Хаан хүмүүнд халуунаар үзүүлэгч
 Хамаг их олзод оруулагч
 Хаан тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
 Ганзаганы олзыг олгуулан өгөгч

[11]  Газаа гэрт үгүй гийгүүлэн өгөгч
 Гал усны аюулаас ангижруулагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
 Адгуус мал өгөгч
 Аль санасныг минь бүтээгч
 Араатан чонын аюулаас ангижруулагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирамуй би
 Ад зэтгэрийг арилгагч
 Албин шуныг дарагч
 Атаат тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
 Хижиг гамшгийг арилгагч
 Хишиг буяныг дэлгэрүүлэгч
 Хэрцгий шумнусийг дарагч
 Атаат тэнгэр эцэг чамайг
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[12]  Юугаа тахин залбирмуй би
 Явдал хэргийг бүтээгч
 Ядуу зүдэнгүйг мэдэгч
 Ял янхийн аюулаас ангижруулагч
 Тэнгэр эцэг чамай юугаа тахин залбирмуй би
 Тэгш их хишгээн
 Тэнсэл үгүй өгөгч
 Тэнгэр хэмээн мөргөвөөс
 Тэвчил үгүй асрагч
 Тэргүүн толгой дээр сайтар өршөөгч
 Хаан тэнгэр эцэг чамай юугаа
 Тахин залбирамуй би
 Энэ мэт зүйлээр
 Эргэн эргэн
 Энэрэн ивээн соёрхо

[13]  Эцэг болсон эрхэт тэнгэр
 Энэрэн ивээн соёрхо
 Эцэг болсон эрхэт хаан тэнгэр
 Чамай юугаа тахин залбирсны хүчээр
 Өтөгөн эх тэргүүтэн хамаг газар усандаа



134

МӨНХ ОРШИХ ЦАСТ АЛТАЙ

 Найман лусын хаад тэд тэргүүтэн
 Баясан ханах болтугай
 Би ч арван цагаан буян
 Арвидан дэлгэрээд
 Аливаа санасан эрсэн хүслийг минь
 Өвөрөөн ханган соёрхо.
 Даллага дуудсан хишгийг минь
 Дуу дуурсгаж өгөн соёрх
 Хаан хурмаст эцэг нарын буян хишиг чинь ээ
 Хурай, хурай.
 Эртний энэ хаан Бисман тэнгэр
 Эцэг нарын буян

[14]  хишиг чинь ээ
 Хурай, хурай.
 Арван зүгээс
 Асгамж үгүй буян хишиг чинь ээ
 Хурай, хурай
 Дөрвөн зүг, найман хязгаараас
 Хамигаа одон одвоос
 Өмнөөс угтан өгөгч буян хишигийг чинь ээ
 Хурай, хурай
 Хойноос даган өгөгч буян хишиг чинь ээ
 Хурай, хурай
 Хоёр хөлт хүмүүний
 Сүр сүнс өгөгч буян хишиг чинь ээ
 Хурай, хурай
 Буян хишиг тогтоон соёрхо
 Өлзий хутаг орших болтугай
 Сарваа мангала
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[1A] ГАЗАР УСНЫ САН

[1b]  Намо
 Дээд гурван эрдэнийн үнэн хийгээд
 Бурхан бодьсадва нарын адистад ба
 Хоёр чуулган огоот хотол төгссөн
 Их эрхшээл хийгээд маш арилсан 

сэтгэшгүй
 Номын чанарын хүчээр
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[2a]  ариулан тахих
 Сан тахил дормо тангараг эд
 Идээний тахил тэргүүтэн газар хийгээд
 Огторгуй гэгээн завсар огоот дүүрвэй
 Ом аа хум, гурвантаа өгүүлэн.
 Аяа үндсэн үндэслэсэн лам нарыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Арван зүгийн хамаг бурхдыг залмуй

[2b]  Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Арван зүгийн бодьсадва, шарвааг, брадигаабодыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Эрдэн мандал бурхдын чуулганы залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Дагни ном тэтгэгч сахиусны чуулганыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Эсрүн хурмаст тэргүүтэн тэнгэрнэрийг залмуй
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[3a]  Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Баясгалан хийгээд талбигч тэргүүтэн лусын хаадыг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Газрын охин тэнгэр, бат эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Ялангуяа Богд алаг уул, Алтай, Тарвагатай,
 Эмээл, Зайр,

[3b]  Бор тал, Зултас, Шар бэл,
 Жаргалан тэргүүтэн уулын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Түсхэл нуур, Балхаш нуур тэргүүтэн
 Нуурын эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Или, Хаш ,Хүнгэс, Тэхис, Гэгээн
 Чүй, Хөх усан, Хар тал, Эрчис тэргүүтэн
 Мөрдийн эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
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[4a]  Бас бус нуурмалиг хөв, харз, булаг тэргүүтэн
 Усны эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол
 Модны эзэн, чулууны эзэн, өвсний эздийг залмуй
 Өмнөд огторгуйд өөд бол.

 Аяа! Үндсэн хийгээд үндэслэсэн лам нарыг ариулан тахимуй
 Арван зүгийн бодьсадва, шарвааг, брадигаабодыг ариулан тахимуй

[4b]  Ядам мандалын бурхдын чуулганыг арилан тахимуй
 Дагина ном тэтгэгч сахиусан чуулганыг ариулан тахимуй
 Эсрэн хурмаст тэргүүтэн тэнгэр нарыг ариулан тахимуй
 Баясгалан хийгээд талбигч тэргүүтэн лусын хаадыг арилан тахимуй
 Газрын охин тэнгэр, бат эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн
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[5a]  эздийг ариулан тахимуй.
 Ялангуяа Богд алаг уул, Алтай, Тарвагатай,
 Эмээл, Зайр, Бор тал, Зултас, Шар бэл,
 Жаргалан тэргүүтэн уулын эздийг ариулан тахимуй.
 Или, Хаш, Хүнгэс, Гэгээн, Чүй, Хөх усан, Хар тал,
 Эрчис тэргүүтэн мөрдийн эздийг ариулан тахимуй.
 Бас бус нуурмалиг хүв харз булаг тэргүүтэн
 Чулууны эздийг, усны эздийг ариулан тахимуй

[5b]  Модны эздийг ариулан тахимуй
 Өвсний эздийг арвиулан тахимуй
 Маний хамт төрсөн тэнгэр, ханилсан тэнгэр
 Эцэг өвгийн угаас нараан сахин ивээсэн тэнгэр ариулан тахимуй.
 Аяа! Илт бэлдэн сэтгэлээр хувилгасан тахил зооглоод
 Амин насыг минь бат болгон соёрх
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[6a]  Эд малыг минь улам их болгон соёрх
 Өшөөт дайсныг минь амарлиулан соёрх
 Хамаг садныг минь эв эе нэг болгон соёрх
 Өвчин тахлыг минь тархаан
 Гай зэтгэрийг минь үгүй болгон соёрх
 Товчилбол хагацахын шалтгаан бүгдийг хааж

[6b]  Зохилдохын шалтгаан бүгдийг бүтээн
 Аль санасан хэргийг минь номын ёсоор бүтээн соёрх.
 Үндсэн хийгээд үндэслэсэн лам нарын өлзий орштугай
 Бурхан бодьсадва нарын өлзий орштугай
 Шарвааг баридагаабодын өлзий орших орштугай
 Ядам бурхдын
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[7a]  чуулганы өлзий орштугай
 Ном тэтгэгч сахиусдын өлзий орштугай
 Эсрэн хурмаст тэргүүтэн
 Тэнгэрнэрийн өлзий орштугай
 Хамаг газар усны өлзий орштугай
 Өдөр сайн амгалантай
 Шөнө сайн амгалантай болон
 Өдөр шөнийг насад сайн амгалантай
 Дээд гурван эртнийн өлзий орших

[7b]  болтугай.
 Сарваамангалам
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[1] АРИУН УВСАН ОРШИВ

[2]  Ом аа хум
 Гурван эрдэнэ энэ тахилыг сонс
 Хамаг амьтан мунхгаар дарагдан 

бузарлан будангуйрваас
 Модны мөчир сайн үнэртэн нугуудаас
 Хиргүй бэлгэ билгийн агаарт ариун тахил 

болтугай
 Мунхгаар бузарлан будангуйрваас
 Бэлгэ билгийн дээдсийн чуулганд ариун 

тахил тахимуй
 Таван хорлолоор бузарлан 

будангуйрваас
 Таван язгуурт бурханы чуулганд ариун 

тахил тахимуй
 Гурван хорлолоор бузарлан 

будангуйрваас
 Гурван биеийн бурхны чуулганд ариун 

тахил тахимуй
 Дияаныг эвдэн будангуйрваас
 Эх охин тэнгэрт ариун тахил тахимуй
 Тангаргийг эвдэн будангуйрваас
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[3]  Очирт багшид ариун тахил тахимуй
 Үндсэн язгуурыг эвдэн будангуйрваас
 Ядам хийгээд догшидод ариун тахил тахимуй
 Толбын засгийг эвдэн будангуйрваас
 Эх охин тэнгэрнэрт ариун тахил тахимуй
 Муу эдийн үнэрт будангуйрваас
 Ариун язгуурт итгэл түүнд ариун тахил тахимуй
 Уринаар эвдрэн будангуйрваас
 Амгалан гүйлдэгч бурхны чуулганд ариун тахил тахимуй
 Тахиж хишигээр бузарлан будангуйрваас
 Номын сахиусанд ариун тахил тахимуй
 Харам сэтгэлээр бузарлан будангуйрваас
 Сахиусны эздэд ариун тахил тахимуй
 Хэрэлдэхүй бээр бузарлан будангуйрваас
 Эдийн бурхны чуулганд ариун тахил тахимуй
 Эвдэрсэн гэрт нисваанисаар будангуйрваас
 Зарлигийн сахиусны эздэд арвин тахил тахимуй
 Эцэг эх ба ах дүү ба эм хөвүүн ба
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[4]  Алинаас бузарлан будангуйрваас
 Эрхэт тэнгэрнэрийн эздэд ариун тахил тахимуй
 Үзэсгэлэнгээр бузарлан будангуйрваас
 Дайсныг дарагчдын эздэд ариун тахил тахимуй
 Хурдан бузарлан будангуйрваас
 Эрхэм таван бурханд ариун тахил тахимуй
 Буртагаар будангуйрваас
 Хадын эздэд ариун тахил тахимуй
 Хилэнгээр бузарлан будангуйрваас
 Хойноос шүтэгчдийн эздэд ариун тахил тахимуй
 Эвдэн будангуйрваас, сахиусны эздэд,
 Үхээрээс бузарлан будангуйрваас ариун тахил тахимуй
 Сайтар ивээгч бурхан нугуудад ариун тахил тахимуй
 Хүмүүний яс барьснаар бузарлан будангуйрваас
 Тэнгэр лусын эзэн нугуудад ариун тахил тахимуй
 Галт бээр бузарлан будангуйрваас
 Балгасны эздэд тэнгэр газрын бурханд, ариун тахил тахимуй
 Өөр бусдаар бузарлан будангуйрваас
 Орны тэнгэр, дэлхийн эздэд ариун тахил тахимуй
 Гишүүнээр бузарлан будангуйрваас
 Ивээн үйлдэгч бурхан нугуудад ариун тахил тахимуй
 Биеийн бурханыг бузарлан будангуйрваас
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[5]  Эцэг тэнгэр, эх бурханд ариун тахил тахимуй
 Хилэнт бурхдыг бузарлан будангуйрваас
 Зарлигийг сонсогч бурхан номуудад ариун тахил тахимуй
 Сэтгэлийн бурхныг бузарлан будангуйрваас
 Арилган үйлдэгч бурхан нугуудад ариун тахил тахимуй
 Үе гишүүнийг бузарлан будангуйрваас
 Үүлний гэрлийг гийгүүлэгч бурхан нугуудад ариун тахил тахимуй
 Бэлэвсэн эмээс бузарлан будангуйрваас
 Эх бурхан хөвүүнийг сахигч бурхан нугуудад ариун тахил тахимуй
 Дарундасыг арилган үйлдэгч бурханд ариун тахил тахимуй
 Будангуй бузарыг арилган үйлдэгч бурхан нугуудад ариун тахил
 тахимуй ариун бусыг арилгагч бурхан номуудад ариун тахил 

тахимуй
 Энэ тахилыг гурван эрдэнэ айлдан соёрх
 Дээд модны сайн үнэрт эм түлсэн утаагаар
 Тэнгэр,

[6]  лус, газрын эзэд бүгдэд
 Будангуй бузрыг арилгах болтугай.
 Энэ хамаг бурхан тэргүүтэн
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 Ертөнцийн тэнгэрнэр бузарлан будангуйрваас
 Модны дээд зандны үнэр ариулах болюу
 Ертөнцийн тэнгэрнэр бузарлан будангуйрваас
 Очир ба доросга бээр арилгах болюу
 Бурхан нугуудад бус бээр бузарлан будангуйрваас
 Модны үр цэцгийн үнэрээр арилгах болюу
 Эд таваарын бурхны ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Тэнгэр модны сурхарын үнэрээр арилгах болюу
 Хамаг лусын хаад бүгдийг ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Охь агар ба арцны үнэрээр арилгах болюу
 Хамаг газрын эздийг ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Авадаяа нэрт алтан тэргүүт модон ба

[7]  Хусан модон хийгээд сурхарын үнэрээр арилгах болюу
 Сахиусны бурхдыг ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Донлу болбаас жимсийн үнэрээр арилах булюу
 Эх охин тэнгэр ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Хүж тэргүүтэн элдэв зүйл эмийн үнэрээр арилгах болюу
 Сахиусныг ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Шихэрийн үнэрээр арилгах болюу
 Тэнгэр хийгээд ихсийн аймагийг ариун бусаар бузарлан 

будангуйрваас
 Элдэв зүйл модны үнэрээр арилгах болюу
 Ариун язгуурт бурхдыг бузарлан будангуйрваас
 Гурван цагаан гурван амттын үнэрээр арилгах болюу
 Ивээн сахигч бурхдыг ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Арвай тутарга элдэв зүйл эмийн үнэрээр арилгах болюу
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[8]  Догшноор үйлдэгч хувилгааны заршийг
 Ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Махны дээж архины дээжийн үнэрээр арилах болюу
 Биед агсан сахиусны бурхныг
 Ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Тос, гурил, идээний дээжийн үнэрээр арилах болюу
 Завсрын газад бүгдийг ариун бусаар бузарлан будангуйрваас
 Элдэв зүйл эрдэнэсийн хумхын үнэрээр арилах болюу
 Тэр мэтээр будангуйрсныг ариун тахилаар тойгуулан соёрхо
 Биеийг бузарласнаар насад унтраад бие нь хүндрэн
 Гүвдрүү нь цөврүү гараад цээж нь өвдюү
 Зарлигийг бузарласнаар дуу сөхюү
 Хамар бузарласнаар хөмхий хавдюу

[9]  Нүд бузарласнаар нөхрийн чих дүлийрюү
 Сэтгэл гутан сэтгэл урин болюу
 Мах бузарласнаар хүч алдаад хүчин аугай буурюу
 Яс бузарласнаар хөл шархираад шүд нь хорхойтон хөдөлюү
 Цус бузарласнаар гүвдрүү яр мэт цусан өөр цуварюу
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 Арьс бузарласнаар цөврүү хувилаад захчинаюу
 Үе гишүү бузарласнаар хөлөөр гүвдрүүн хувилан хавдюу
 Шар ус бузарласнаар үсэн бүгд зулгараад гандюу
 Биеийн бурханыг бузарлаваас
 Толгой эрэн нүүр хар өнгөтэй болюу
 Биеийн бурхныг бузарласан бөгөөс мах татаад заалдюу
 Морины бурхныг бузарлаваас өнгө эвдэрюү

[10]  Ариун бурхны шүтээнийг бузарлаваас
 Бие сэтгэл амгалан бус
 Сахин ивээгч Бурхныг бузарлаваас
 Өнгө гутаад шороо мэт өнгөтэй болюу
 Балгасны бурхдыг бузарлаваас усан цөврүү гарюу
 Эдийн бурхныг бузарлаваас үс цалираад шархадюу
 Газрын бурхныг бузарлаваас тарианы үр хатаад
 Тэд тэргүүтэн хамаг бузраар будангуйрваас
 Модны дээд сайн үнэрт эмийг түлсэн утаанаар
 Биеийн хамаг өвчин амарлих болюу
 Элдэв зүйл, сайн үнэрт эмийг түлсний утаанаар
 Сэтгэлийн хорт ширүүн бүхэн арилах болюу
 Юүтгэл үгүй арилах болтугай.
 Элдэв зүйл үнэрт эм мод түлснээр
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[11]  Цог жавхлан эрхтэн бузарлан будангуйрваас
 Эрх төгс анах(буурах) болюу
 Ах дүү алсан хилэнц түйтгэр
 Ариун бусаар хирээр бузарлаваас
 Гил гишүүний хүйсэр эм ба бузарлаваас
 Эм тэд будангуйрваас эр эм хоёрын хоор ичсэн
 Бусдын хатанд тачаан будангуйрваас
 Хоногт эвдэрсэн сард толбын засгийг эвдсэн идээ ба
 Хувцаснаас хилиш ба бадха ба адасаар бузарласан ба
 Үхсэн хүмүүний ясан амьдыг хүрснээр
 Хилэнцэд чиндал хийгээд
 Зовлон гаршаар бузарлан будангуйрваас
 Тэд бүгдээр хий болон будангуйрваас

[12]  Анхаас бузарласан өвчин нугууд
 Огторгуйн арилсан үүлэн мэт арилах болтугай
 Уулын оргил дахь будан мэт арилах болтугай.
 Толь арчсан мэт гийгүүлэх болтугай
 Хиргүй цагаан шил мэт гийгүүлэх болтугай
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 Хуурс арилаад рашаан мэт амьдрах болтугай
 Шороогоор дарах, уснаар угаахуй
 Галаар түлэх, салхиар хийсгэх
 Огторгуй мэт арилах болтугай
 Хамаг будангуй гэм нугуудыг гийгүүлэх болтугай
 Арилахуй хийгээд дурдахуй ба амирлахуй хийгээд
 Хоосон ба хамаг хүсэл ханах болтугай.
 Хамаг будангуй гэмүүдийг

[13]  Басми суваа сандин сандин гүрү еэ 
суухаа

 Бали саали сүхэли суухаа
 Бадамсамбааваа багшийн зохиосноор
 Арилахын тэнгэр төвөдийн хэлнээс 

монголын хэлэнд орчуулан
 Тогоо хуулав

 Сарваа мангалам

 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум
 Ом мани бадмэ хум

[14]  Blank
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[1] АЛТАЙ ШИВДАГ ОРШИВ

[2] Ом базар амрида гүндали хана хана 
хум пад

 Ом сувава шүддо сарва дарма сувава 
шүддо хам

 Хоосон болон хоосны агаараас
 Өөрийн өмнө брүм-ээс эрдэнийн их сав
 Уу болоод агуу их нугуудын дотор
 Балин цуврилгүй бэлгэ билгийн 

аршааны их далай болов.
 Ом аа хум, ом аа хум, ом аа хум
 Намо сарва дата гада авалогиди
 Ом саамбар саамбар аа хум, гурвантаа.
 Түүнчлэн болсон Олон эрдэнэтэд 

мөргөмүй
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[3]  Түүнчлэн болсон Дээд үзэсгэлэн дүрстэд мөргөмүй.
 Түүнчлэн болсон Хязгааргүй биетэд мөргөмүй
 Түүнчлэн болсон Хамаг аюулаас ангижирсанд мөргөмүй
 Хотол төгс таван хүслийн эрдэм төгссөн
 Аршааны их далай балин үүнийг
 Газрын охин тэнгэр, Шажины эх тэргүүтэн
 Гурван мянган дэлхийн эздийн чуулган хийгээд
 Урт наст таван эгч дүү,
 Шажиныг тэтгэгч сэлт цастын орон бүгд ба

[4]  Ялангуяа энэ орон зүгийн эзэн,
 Орны тэнгэр, дэлхийн эздэд өргөмүй, зооглон соёрх,
 Зооглоод ба бүрин сахигч тахиулагч нугуудын
 Үйл хийгээд үйлдвэр юун боловч
 Эсэргэцэн атаархахыг үл болгон
 Зохилдохын нөхцлийг сэтгэлчлэн бүтээн соёрх
 Миний сэтгэлийн хүчин ба
 Түүнчлэн болсон адистидын хүчин хийгээд
 Номын чанарын хүчин нугуудаар амарлиад
 Санасан хэрэг нугууд бүхэн
 Тэд бүгдийг аль зохисоор
 Түрвэлгүй бүтээх болтугай
 Сарвамангалам
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