
 

 

         

Буддын шажанай судар ба тарни 

 

Хүндэтэ нүхэд, "Буддын шажанай судар ба тарни" тухай мэдээн соо 

танигдаагүй ойлгосонуудай байгаа һаань, нютагайнгаа шэрээтэ 

ламанарта хандагты. Эндэ үгтэһэн ойлгосонуудаар тестын 

асуудалнуудта зохёогдохо  
   

Будда бурханай сургаал судар ба тарни хоерто хубаарна. 

Судар бол дэлгэрэнгы заабари болоод, гол удха тайбарилсан 

ном болоно. Тарни бол Бурханай боди түргэн олохын арга 

болоно. Судар тарни хоерые ээлжэлүүлэн үзэхэ хэрэгтэй. 

Судар номой ойлгосо үндэр хэмжээндэ байбал, тарниин ном 

бэлэн мүрөөр бэелэгдэхэ аргатай.   

Тарниин ном дүрбэн хубида хубаарна: Крия-тантра, Чарья-

тантра, Йога-тантра, Анутара-йога тантра.  

 

Эдээн сооһоо Анутара-йога тантра гурба хубаарна:  

1. Эсэгын тарни 

2. Эхын тарни 

3. Ниилүүлһэн  тарни 

 

Бурхадые бисалгаха (визуализировать) гансал тарниин номдо 

хэрэглэгдэнэ.  

Буддын шажантанай  пантеондо гэбэл, Бурхад, Идамууд, 

Бодисаданар, Пратьекабудданар, Шравакнар, Хандаманар, 

Сахюусад ороно. 

Бурхад гэбэл,  хоер шүдхэрые арилгаһан боди хутаг олоһон 

хүниие хэлэнэ.   

Идам гэбэл, тарниин ёһоор бурханай хутаг олуулдаг боди гал 

(личность, существо). Жэшээнь, Ямандага, Калачакра Дамдин, 

Сандуй, Дэмшиг мэтэ. 

Бодисада гэбэл, дээдэ хүлгэнэй замаар хамаг амитанай туһын 

тулада, бурханай орон олохын тулада боди сэдьхэл түрүүлһэн 

бурханай шабинарые хэлэнэ. 



 

 

Пратьекабудда гэбэл, гансал өөрынгөө туһын тулада сансарай 

далай гэтэлэн гарахые оролдодог хүниие хэлэнэ. 

Шравак гэбэл,  гансал өөрынгөө туһын тулада сансарай далай 

гэтэлэн гарахые оролдодог хүниие хэлэнэ. Харин 

Пратькабуддаһаа илган, сансараһаа гэтэлэн гарахадаа, 

бурханай туһаламжа хэрэгтэй. Пратьекабудда бол тэрэ үедэ 

хэнэйшье тэдхэмжэ үгыгөөр сансарын зоболонһоо гаража 

шадаха аргатай.་Жэшээнь, Шарипутра. 

Хандамаа гэбэл, Идамуудта тусаламжа хүргэдэг, шажан 

хамгаалдаг эхэнэрэй дүрсэтэй байдаг. Жэшээнь, Ногоон Дари 

Эхэ, Сагаан Дари Эхэ, Янжима, Зугдэр Намжилма, Нара Хажид. 

Сахюусан гэбэл, бурханай шажан хамгаалхам гэһэн тангариг 

үгэһэн тэнгэринүүдые хэлэнэ.  Жэшээнь, Гомбо, Шойжол, 

Лхама гэхэ мэтэ сахюусад арбан хангал соо тоологдоно. 

    

Ямандага 

Ямандага гэхэдээ, үхэлэй эзэниие бута сохин илагша гэнэ. 

Буряад нютагуудаар дэлгэрһэн Зонхово багшын ёһын бурханай 

шажантанай гол шүтөөн Манзушри Бурханай ууртай дүрэнь 

болодог Идам ном.  Дүрэнь бухын толгойтой, хара хүхэ үнгэтэй, 

9 шарайтай, 34 мутартай, 16 хултэй. Эдэнэрэй 9 шарайн Бурхан 

багшын 9 хэсэг ном, 34 мутарнуудынь бэе хэлэн сэдьхэлтэеэ 

хамта 37 бодисадын зэргэ, хоёр эбэрынь - хоёр үнэн , 16 

хүлынь 16 хогоосон шанар харуулна ба тэмдэглэнэ. 

 

Ямандаг идамай түүхэһээ 

Урдын сагта нэгэ бутээлшэн агы нүхэндэ бисалгал хэдэг байба. 

Нэгэ дахин бисалгалаа хэхэдээ, тэрэ хүнэй һүнэһэн холо 

тэнгэриин орондо ниидэжэ ябашаба хаш. Тэрэ сагта хулгайшад 

буха хулуугаад, агы нүхэндэнь орожо, тэрээнһээ гаргаба. 

Һүүлээрнь тэдэнэрэй обёорон харахадань, тээ саана бисалгал 

хэжэ һууһан хүн харагдаба. Тиигээд энэш маниие хараад, хүндэ 

дуулгахань гэжэ бодоод, үнөөхи бүтээлшэ хүнэйнгээ толгойень 

бута сохижо хаябад. Энэ үедэ бүтээлшэ хүнэймнай һүнэһэн 



 

 

бэедээ бусан ерэбэ хаш. Харан гэһээнь, толгойн таһархай үгы, 

гансал мухар бэень ёдойжо һууба. Энээниие хараад ехын 

гэгшээр уурлаад, үнөөхи бухын толгой бэедээ углаад лэ, 

хулгайшаниие оложо, өөһэдынь толгой таһа сабшаба хаш. 

Бухын толгойтой үлэһэндөө ехэ гомдожо, тойроод ажаһууһан 

зониие алажа хюдажа оробо. Тэрэмнай үнэхөөр, Үхэлэй эзэн 

болобо.  Яажашье ядахадаа, нютагай ламанар Манзушри 

бурханда хандабад, абарал гуйба юм хаш. Тиихэдэнь 

Манзушри бурхан энээниие яагаад номгодхохоб гээд, баһал 

адлихан дурсэ бии болгожо, тэрэ аюултай бүтээлшэниие 

диилэжэ номгодхобо. Үхэлэй эзэниие бута сохин илаба. 

Тиигээд амитанда хоро хүргэнгүй таһалжа, абаржа байхын 

тангариг үгүүлээд тамын ороной сахюусан болгообо. Тэрэнһээ 

хойшо Үхэлэй эзэниие дарагша Манзушри бурханай дошхон 

дүрэ Ямандага бии болоһон түүхэтэй. Дошхон дүрэнь хүнэй 

дотор байһан мууе айлган, сошоон, хүсөөр газаашань үлдэжэ 

арилгадаг аргатай юм. 

 

            

     

 


