
 

 

 

 

 

 

АЧАРЬЯ-ВАЙШНАВУУДЫН ДУУНУУД 

Радха ба Кришнаг магтан дуулсан  
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Өмнөх үг  

    Олон улсын Кришнагийн ухамсрын нийгэмлэг нь 1966 онд Нью-Йорк хотноо 

үндэслэгдэн байгуулагдсан билээ. 1965 оны есдүгээр сард  Нэгдсэн Улсад ирэх 

үедээ би цор ганцаар байсан бөгөөд эцэст нь арай гэж би 1966 онд хуучин мухлаг 

байсан нэгэн байшинг түрээслэсэн хийгээд мөн Хоѐрдугаар өргөн чөлөөний 26 

номерын байрыг хөлслөх  хүртэл багагүй бэрхшэл саадыг туулсан юм. ИСККОН 

албан ѐсоор бүртгэгдсэний дараагаар Чак Барнетт нэрт залуу болон түүний хамт 

өөр хэд хэдэн хүн ирж нэгдсэн бөгөөд тэд бүгд ирээдүйн хөдөлгөөний маань 

цөмийг бүрдүүлсэн билээ. ИСККОН дөнгөж мэндэлж ахуй тэр үед би өдөр бүр 

Нью-Йоркийн Томпкинс-Сквер паркад очиж нэгэн модны дор суун Харе Кришна 

маха-мантраг дуулдаг байв. Шриман Барнетт, Брюс нэрт өөр нэг залуу нар миний 

өмнө бүжиглэж эхэлсэн анхны хүмүүс байлаа. Дараахан нь тэдэн дээр үзэгчдээс 

хэд хэдэн хүн нэмэгдсэн юм. “Нью-Йорк Таймс” сонин нэгэн дугаартаа Томпкинс-

Сквер паркад болж байсан энэхүү дууллын тухай өгүүлсэн жижигхэн тэмдэглэл 

болон мөн бидний зургийг тавьсан байв. Тэмдэглэлийн гарчиг нь, залуусыг Харе 

Кришна хөдөлгөөнд намайг уриалан оруулж байна хэмээсэн утгатай байлаа.    

Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараагаар Чак, Брюс болон өөр бусад хэдэн залуус миний 

шавь болсон ба 1970 онд Чак, Брюс нар маань  Ачьютананда Свами, Брахмананда 

Свами нэрүүдийг авч  санньясын сахил хүртсэн юм. Одоо харин Брахмананда 

Африкт, Ачьютананда Энэтхэгт номлол үйлдэж явна. 

    1967 онд би өвдөж, Нэгдсэн Улсаас Энэтхэгт буцан ирсэн юм. Надаас хагацан 

салахыг тэвчиж үл чадахын эрхээр Шриман Ачьютананда Вриндаванд над дээр 

хүрэлцэн ирлээ. Тэр цаг үеэс Ачьютананда Свами Энэтхэгт амьдрах болсон бөгөөд 

энэ бүх цаг мөчид тэрээр нөр ихээр ажиллаж хөдөлмөрлөсөн юм: тэрээр Калькутта 

болон Бенгалийн бусад хотуудаар өргөн цар хүрээтэй номлол үйлдэж, бенгали хэл 

дээр дуулахад суралцаж, мриданг хөгжим дээр ном ѐсоор нь тоглоход суралцсан 

билээ. Өнөөдөр тэрээр англи хэл дээр тайлбартай бенгали дуунуудын цуглуулгыг 

эмхлэн бүрдүүлжээ.  

     Бхактивинода Тхакур, Нароттама дас болон  бусад Гаудия-вайшнавуудын 

сампарадаид хамаарах аугаа аугаа ачарьягуудын бичсэн дуунуудын эмхэтгэл 

мэндэлж буйд би ихэд баярлаж байна. Ачарья нарын дуунууд нь жирийн нэг 

дуунууд биш юм. Хэрэв тэдгээрийг вайшнавын дүрэм журам, заагдсан зааврыг 

даган баримтлагч цэвэр ариун вайшнавууд дуулвал тэдгээр нь сонсогчдод амьд 

бодгаль болгонд зүүрмэглэн байх Кришнагийн ухамсрыг сэргээж чадна. Ийм 

учраас би вайшнавын аль болох олон дууг дуулж, тэдгээрээр цуглуулга хийж 

миний шавь нар хийгээд Барууны бусад иргэд энэ дуунуудыг дуулж тийн 

өөрсөддөө Кришнагийн ухамсрыг хөгжүүлээсэй хэмээн Шриман Ачьютананда 

Свамид зөвлөдөг билээ.  

     Би, өөртөө Кришнагийн ухамсрыг хөгжүүлэх гэсэн Ачьютананда Свамигийн 

чин үнэн эрмэлзлийнх нь төлөө түүнийг адислан ерөөж байна. Цаашдаа тэрээр энэ 



зам мөрөөрөө амжилттай урагшилж, майагийн бүхий л зангыг амжилттайгаар даван 

туулна хэмээн найдна. Бид майагийн аюултай нөлөөллийг үргэлж санаж байх 

ѐстойгийн хамт түүний асар хүчтэй илбэ шидээс холхон байхыг эрмэлзэх хэрэгтэй. 

Хэрэв бид түүний нөлөөллөөс зайлсхийхийг хүсвэл киртана-расагийн 

трансцендент рашаанд умбах ѐстой. Учир нь киртана-раса материаллаг ертөнц 

дэхь хамгийн аюулгүй байр суурь юм. Харе Кришна.  

   А.Ч.Бхактиведанта Свами 

Оршил 

     1971 онд Бурхан Чайтаньягийн төрсөн газар болох Шри Майапурт, Шрила 

Прабхупадад үйлчлэх аз тохиолоо: би тэнд манай нийгэмлэгийн олон улсын төвийг 

үндэслэн байгуулахад оролцсон юм. Тэр жил Майапурт аймшигтай үер болсон 

бөгөөд үерийн ус олон өдрийн туршид нэмэн нэмсээр байсан боловч тэрээр манай 

нийгэмлэгийн харъяанд орших газрыг усанд автуулаагүй юм. Үер  манай Парама 

Гуру Махараж, Шрила Бхактисиддханта Сарасватийн тавьсан далан болон тогтсон 

зам буюу хашлагын тусламжтайгаар биднийг тойрон гарсан байв. Энэ тухай би 

Бурханы Адислалт Багш танаа бичсэн захидалдаа дурдсан юм: “Ус манай 

эзэмшлийг үерт автуулаагүй бөгөөд Шрила Бхактисиддхантын зам биднийг 

аварлаа” хэмээн бичив. Шрила Прабхупада хариундаа миний үгэнд огт өөр утга 

санаа бүхий хариуг ирүүлсэн байлаа: “Тиймээ, Шрила Бхактисиддхантын зам 

биднийг үргэлж авран хамгаална. Ийм учраас багш шавийн хэлхээнд хамаарах 

номын багш нарыг үргэлж алдаршуулагтун. Чингэснээр чиний амьдрал амжилт, аз 

хиймориор дүүрэх болно”. Хожим хойно, би Шрила Бхактивинода Тхакур болон 

Нароттама даса Тхакурын дуунуудыг англи хэл дээр орчуулах хүсэлтэй байгаагаа 

хэлтэл Бурханы Адислалт Багш маань: “Тиймээ, бид Бхактивинодын үүрэг 

даалгаврыг үргэлжлүүлэх ѐстой” хэмээсэн юм. Тиймээс ч энэ ном маань Шри 

Чайтанъя Махапрабхугаас эхлэлтэй багш шавийн хэлхээнд хамаарах ачарья нарын 

бүтээлүүдийн орчуулгын анхны бүрэн эмхэтгэл бөгөөд би үүндээ мөн Тхакур 

Бхактивинодын товч намтрыг орууллаа. Энэхүү цувралын маань дараагийн 

номуудад Шрила Нароттама даса Тхакур, Шриниваса Ачарья болон бусад ачарья 

нарын намтруудыг багтаах болно.  

    Энэхүү эмхэтгэлийн маань дуунуудын ихэнхийг Бхактивинода Тхакур болон 

Нароттама даса Тхакур нар бичсэн бөгөөд англи хэл рүү хөрвүүлэхэд тэд заримдаа 

тийм ч их яруу эгшиглэнтэй бус сонсогдох хэдий ч бүх орчуулга эх хувийнхаа утга 

санааг гажуудуулалгүйгээр дамжуулж байгаа юм. Эдгээр дуунуудын ая нь маш 

гайхамшигтай хийгээд номын хамт тэдгээрийн бичлэг бүхий кассетыг олж авч 

болно. Энэ бүх дуунууд болон шүлгүүд цэвэр чин бишрэлээр зүтгэх үйлийн мөн 

чанарыг нээн өгөх ба тэдгээрт өгүүлэхдээ Шри Кришнад чин бишрэлээр үйлчлэх нь 

зөвхөн номын багшийн өршөөлөөр олгогддог бөгөөд түүний хүслийг төгс 

биелүүлснээр энэхүү өршөөд адислалыг олж авч болох тухай өгүүлдэг.  

    Эдгээр дуунууд нь Кали эриний үндсэн, хамгийн аугаа адислал болох Харе 

Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама 



Рама, Харе Харе мантраг хамтаар дуулах үйлийг орлож чадахгүй гэдгийг 

тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэхүү мантраны ач холбогдлыг үнэлж цэгнэх боломжгүй. 

Энэ номонд орсон дуунууд нь маха-мантрагаас үүсэн гарсан бөгөөд түүнийг 

тайлбарладаг. Тийнхүү тэдгээр нь маха-мантрагийн бүтээгдэхүүнүүд болох ба 

иймээс ч ямар нэг байдлаар түүнээс ялгаа үгүй юм.  

    Шрила Нароттама даса ба Бхактивинодын дуунууд нь ведийн мантрагаас ялгаа 

үгүй. Гэсэн хэдий ч Шрила Прабхупадагийн “Чин бишрэлийн рашаанд” 

тэмдэглэснээр, хүн бүр Гаятри мантра унших сахил аваагүй байсан ч зүгээр л Харе 

Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама 

Рама, Харе Харе-г давтан уншсанаар бурханлаг амьдралын дээд төгс төгөлдөрт 

хүрч болно гэжээ.  

     Эдгээр дуунууд нь Кришнагийн ухамсрыг номлогчдын мэдлэгийн 

шавхагдашгүй эх үүсвэр болдог. Эдгээр дуунуудын нэг мөр нь л олон цагийн 

номлолын сэдэв болж чадна. Учир нь тэдгээрийн үг бүр нь гүн гүнзгий гүн ухааны 

утга агуулгатай билээ. Номлогч  нь “Бхажаху ре мана”, “Шри Рупа Манжари пада”, 

“Охе Вайшнава Тхакура” эсвэл “Шри Манах-шикша”зэрэг дуунуудын энгийн 

шүлэг, мөрийг дурсан санах нь л хангалтай бөгөөд энэ нь  бүгдэд бурханлаг гүн 

ухааны дурын сэдвийг дэлгэрэнгүйгээр нээн таниулж чаддаг тул Кришнагийн 

ухамсрын гүн ухаанлаг үнэн нь тэдгээрт ийм л яруу цэцэн, гүн гүнзгийгээр 

шигтгэгдсэн байдаг.  Шрила Прабхупада эдгээр дуунуудыг өөрийн ном болон 

лекцэнд байнгад иш татдаг бөгөөд энэ эмхэтгэлд тэдгээрийн зарим нэгэнд хийсэн 

тайлбар багтаж буй.  

   Шрила Прабхупадагийн өөрийнх нь орчуулсан дуунуудыг зөвхөн түүний 

орчуулга байдлаар нь тавьсан ба учир нь түүний орчуулгуудыг цааш нь тайлбарлах 

шаардлагагагүй байдаг. Англи хэл дээр энэхүү трансцендент шүлгүүдийг анх удаа 

хөрвүүлж буй бөгөөд оршил болгож би энд Шрила Бхактивинода Тхакурын товч 

намтрыг оруулахаар шийдсэн юм.  

   

Бхактивинода Тхакурын амьдралын 

тухай найруулал 

    Бхактивинода Тхакурын бүхий л амьдрал Бурханы Дээд Бодгаль Шри Кришнад 

үйлчлэн зүтгэхэд чиглэгдсэн байлаа. Дэлхий нийтэд түүний үйл нь ямархан сайн 

сайхныг авчирсныг  Шри Чайтаньягийн аугаа үйл, зургаан Госвамийн үйлтэй 

адилтган ойлгож болно. Түүний бурханлаг үйл хийгээд бурханлаг судар номууд  нь 

оюун ухааант, боловсрол бүхий хүмүүст томоохон нөлөө үзүүлсэн бөгөөд Бурхан 

Чайтаньягийн номлол хийгээд эгэлгүй сургаалд нь итгэх итгэлийг бий болгосон 

юм.  



      Зуун жилийн цаадтай эргэн өнгийж харахуйд бид Чайтанья Махапрабхугийн 

цэвэр ариун, гүн гүнзгий, аугаа бурханлаг гүн ухаанаас эхлэлтэй вайшнавын 

шашин тэр үед ямаршуу уналтын байдалд орсон байсныг гайхан харах болно. Тэр ч 

атугай өргөн дэлгэр мэдлэг бүхий эрдэмт пандитууд Бурхан Чайтаньягийн сургаал 

болсон аугаа гүн ухааныг бүрэн гүйцэд танин ойлгож чадахгүй байв. Боловсрол 

мэдлэг муухан хүмүүсийн мунхагийн харанхуйгаас үүдэлтэй үл итгэх үзлийн 

улмаас вайшнавын шашин уналтанд орсон байсан бөгөөд нийтийн мөнгөн дээр 

амьдардаг гуйлгачдын халхавч мэтээр тооцогддог байлаа. Гэвч Бурханыг хайрлах 

хайрандаа хөтлөгдсөн Бхактивинода Тхакур Вед, Упанишад, Пуран, “Бхагаватам”-

ын хуудаснаа далдлагдсан гүн гүнзгий гүн ухааныг дэлгэрэнгүй тайлбарлан 

өгүүлсэн юм. Үндсэн зорилго нь Бурханд үйлчлэхэд орших түүний үйлийн ачаар 

мөн түүний энгийн хийгээд өргөн олон уншигчдад ойлгогдохоор бичигдсэн түүний 

номууд энэхүү гүн ухааныг дэлхий нийтэд нээн таниулав. Чухамхүү түүний 

зохиолууд, зүйрлэшгүй бурханлаг чанарынхаа ачаар нийгэмд өндөр боловсрол 

бүхий бүхэл бүтэн давхаргыг бий болгосон ба тэдгээр хүмүүс нь Шри 

Чайтаньягийн сургаал дээр суурилсан цэвэр, дэвшилтэт Кришнагийн гүн ухааны 

бурханлаг мэдлэгийг олж авснаараа  болон  өөрсдийн вайшнавын итгэл 

үнэмшлээрээ толгой дээгүүр, бардамхан явах болсон юм.  

    Тхакур Бхактивинода нь чинээлэг гэр бүлд төрсөн(тэрээр 1838 оны есдүгээр 

сарын 2-нд төрсөн ба түүнийг төрөхөд нь Кедаранатха Датта гэж нэрлэжээ) боловч 

түүний балчир нас бэрхшээл саадаар дүүрэн байв. Тэрээр хүүхэд ахуй насаа өөрийн 

нагацынд Бирнагарт(Улаграм)-д өнгөрөөсөн бөгөөд тэндээс арвангурван насандаа 

эцгийгээ нас нөгчисний дараагаар Калькуттад нүүн ирж сургуулиа дүүргэсэн юм. 

Удалгүй их сургуулиа төгссөний дараахан түүнд авга ах нь үхлийн ирмэг дээр 

байгаа тухай мэдээ ирэв. Авга ах Ражаваллабха Датта нь Калькуттад тун нэртэй 

нэгэн агаад өөрийн амьдралынхаа сүүлчийн өдөр хоногуудыг Орисст аглаг буйд 

газарт даяанч байдлаар өнгөрөөсөн ажээ. Тэрээр ирээдүйг зөгнөн хэлдэг байсны 

дээр өөрийн үхэх өдрийг тов тодорхой мэддэг байжээ. Учир нь тэрээр дээд төрөлт 

амьд бодгалиудтай холбоо тогтоох чадварыг эзэмшсэн байв. Өөрийн авгын нас 

нөгчих тэр чухал цаг мөчид Тхакур Бхактивинода түүнтэй хамт байж түүнээс 

сургаал зааврыг нь сонссон ба энэхүү аугаа сүнсийг халин одсоны дараа тэрээр 

Орисс мужийн бүхий л гол гол сүм, ашрамуудаар зочлон очжээ.  

     Бхактивинода Тхакурын цаашдын үйл гэгээрүүлэх үйлтэй холбоотой байлаа. 

Тэрээр Орисст англи хэл зах болсон ба энэхүү мужийн бүхий л ашрамын талаар 

өгүүлсэн жижгэвтэр ном бичжээ. Тэр номондоо тэрээр өөрийн өвөг дээдэст 

хамаарах газар шороон дээр оршин буй тухайгаа дурьджээ. “Орисс мужийн 

Чхотимангалпур тосгон надад харъяалагддаг. Энэ тосгонд миний өвөг дээдсийн  

ариун гэгээн хүмүүст хэсэгхэн газартай нь хамтад нь  бэлэглэсэн нэгэн сүм байдаг. 

Энэ сүмийн хамба лам нь хэрмэл мөргөлчидөд түнэр харанхуй шөнө хоноглох ор 

дэр гаргаж өгөхөө больсон ажээ. Энэ тухай дуулж мэдээд би хэрэв дахин нэг удаа л 

зочноо таагүй байдлаар хүлээж авсан тухай гомдол санал дуулдвал газрыг нь 

хураан авна хэмээн сүрдүүлсэн юм”. Хожим Бхактивинода Тхакур төрийн албанд 

зүтгэх болж Бенгалид нүүн ирэв. Тэнд тэрээр нэгэн хотод “Шримад Бхагаватам”-

ын гүн ухааны тухай түүхэн хүүрнэлээ өгүүлсэн байдаг. Энэ яриа нь мянга мянган 



хүний анхаарлыг соронздон татжээ. Тэр яриандаа тэрээр “Бхагаватам”-ын хаалттай 

хуудсан дахь хосгүй үнэт эрдэнийн тухай өгүүлээд энэ бүтээлийг гүн ухаанч 

сэтгэлгээтэй хүн бүр унших ѐстой гэсэн байдаг. Хэдэн жилийн дараагаар тэрээр 

Чампаран хотод нүүн ирэв. Тэр хотод олон мянган унан доройтсон хүмүүсийн 

мөргөл үйлддэг брахма-дайтья( буг шидлийн нэгэн төрөл )орогносон аварга том 

баньян мод оршдог ажээ. Нэгэн удаа Бхактивинода Тхакур дээр эрдэм мэдлэгээрээ 

нэрд гарсан нэгэн бүсгүйн эцэг хүрэлцэн ирэв. Тэрээр өргөл хандив цуглуулан явж 

байсан бөгөөд Бхактивинода тэр даруй түүнийг мөнөөхь хий үзэгдэл орогнодог 

модны доор “Бхагаватам”-ыг уншуулахаар суулгажээ. Сарын дараагаар, 

“Бхагаватам”-ыг уншиж дууссан өдөр тэр мод чимээ шуугиантайгаар газарт 

булгаран унасан бөгөөд хий үзэгдэл ч мөнхөд тэр газрыг орхин оджээ. Хий 

үзэгдэлд мөргөдөг ариун бус зарим нэг хүмүүсээс бусад хотын бүх иргэд тэднийг 

дайтьигаас ангижруулж өгсөнд нь Бхактивинодад тун ихээр баярлан талархав. 

      Бхактивинодын нүүн очсон дараагийн хот бол Пури байлаа. Тэрхүү районы 

удирдлага мэдэлд нь байдаг комиссар, Бхактивинодаг Пурид ажиллах болсныг 

мэдээд ихэд баярлаж засаг төрийн төлөөлөл байдлаар Жаганнатхын сүмийн хэв 

журмыг сахиж байхыг хүсэв. Бхактивинодын зүтгэл чармайлтаар сүмд байсан олон 

тооны хууль бус үйл ажиллагаа төгсгөл болж Бурхан Шүтээндээ хоол хүнс өргөх 

цаг хугацаа хатуу тогтсон байна. Дараахантай нь Тхакур Бхактивинода засгийн 

эсрэг боссон бослогыг дарах үүрэг хүлээсэн бөгөөд тэр бослогыг өөрийгөө Маха-

Вишнугийн хувилгаан хэмээн өргөмжилсөн Бишикишена нэрт этгээд өдөөсөн байв. 

Тхакур Бхактивинодын мөрдөн шалгах явцад энэ хүн нь жирийн нэг хууран 

мэхлэгч, гэмт хэрэгтэн болох нь тодорхой болсон ба түүнд засаг төрийн тогтоол 

шийдвэрийг зөрчсөн хэмээн ял тулган буруушаажээ. Шүүх Бишикишенаг хагас 

жил эрх чөлөөг нь хассан бөгөөд тэрээр шүүх хурлын дараагаар удалгүй шоронд 

нас нөгчжээ. Тэр хүн үнэхээр эгэл жирийн бус хүч чадалтай нэгэн байсан хэдий ч 

түүнийгээ харин бурханлаг бус аргаар хөгжүүлсэн байсан хийгээд ийм ч учраас 

Тхакурын мэдэлд захирагдах хэрэгтэй болсон байна. Бишикишена жирийн 

хүмүүсийг айлган сүрдүүлдэг байсан тул тэд Шрила Бхактивинодыг шударга 

шүүхийн нэрийн өмнөөс ч түүнийг хариуцлагад татахгүй байхыг гуйн хүсч байлаа. 

Учир нь йогч өөрийн ид шидийн хүчийг хэрэглэхвий тэр нь ноцтой үр дагаварт 

хүргэх вий хэмээн айн болгоомжилсноос үүдэлтэй байв. Гэвч хэзээ ч юуг ч 

хуурмагаар үйлдэж байгаагүй, хэнд ч өөрийн жинхэнэ чанар, бурханлаг хүч чадлаа 

нээн харуулж байгаагүй Тхакур, чөтгөрийн хүчийг эзэмшсэн өөрийгөө зарлан 

тунхаглагчийг хялбараар ялан дийлсэн юм. Бишикишена төгсгөл болсны дараагаар 

хөрш зэргэлдээ тосгонд Баларама хэмээн өөрийгөө нэрийдэгч нэгэн этгээд гарч 

ирэв. Энэ этгээдтэй болон өөр бас бус өөрийгөө Бурханы хувилгаан хэмээн 

нэрлэгчидтэй Бхактивинода Тхакур тулгарч байсан ч Бишикишены адилаар тэдний 

санаа зорилго нуран унасаар байсан юм.  

    Жаганнатха-Пурид Тхакур Бхактивинода утга зохиолын үйл болон бурханлаг 

зохиол бүтээлийг хэлэлцэхэд багагүй цаг хугацааг зориулав. Тэрээр Баладева 

Видьябхушаны тайлбартайгаар хэвлэгдэн гарсан “Веданта сутрын” тайлбарыг 

бэлтгэв. Мөн түүнчлэн Нароттама дас Тхакурын гайхамшигт бүтээлүүдтэй эн 

зэрэгцэх мөнхийн бүтээл  “Кальяна калпатару”-г (түүний хэсгээс “Вибхавари 



Шеша” нэртэйгээр энэ номонд оруулсан)бүтээв. 1877 онд Тхакур Бхактивинода өөр 

хот руу нүүн шилжиж 1881 онд “Сажжана-тошани”(Цэвэр чин бишрэлтэнгүүдийн 

баяр баясгалан) сэтгүүлийг хэвлэн гаргаж эхлэв. Тэр сэтгүүл нь бурханлаг 

амьдралын асуудлуудад чиглэгдсэн хийгээд хожмоо тун ч их нэр хүндийг олсон 

юм. Мөн тэрээр Кришнагийн бурханлаг ахуйг нээн таниулсан гүн ухааныг илтгэсэн 

“Шри Кришна-самхита”-г хэвлэн гаргасан ба боловсрол мэдлэг бүхий хүмүүст 

тэдний Бурхантай холбоотой жинхэнэ харьцааг нээн харуулсан юм. Энэ бүтээлийг 

олон олон немец эрдэмтэд баяр хөөртэйгөөр хүлээн авсан бөгөөд учир нь Кришнаг 

жирийн нэг баатар эр-дурлагч хэмээн тооцдог өргөн олон уншигчдын санаагаар 

бол яруу найрагчийн төсөөллийн үр дүн хэмээн тооцож байсан ба харин Шрила 

Бхактивинода Ведийн нотолгоон дээр үндэслэн Кришна бол Парабрахман, Дээд 

Трансцендент Бодгаль, Туйлын Үнэн гэдгийг үзүүлсэн юм.  

      Нараил тосгонд байх сүүлчийн өдрүүддээ Бхактивинода Вриндаванд хүрэлцэн 

очсон бөгөөд тэнд тэрээр Канжхарам гэж нэрлэгдэх бүлэг дээрэмчидтэй тулгарчээ. 

Энэхүү хүчирхэг дээрэмчид нь ариун мөргөлийн газарт хүргэдэг зам дагуу бүгэн 

нуугдаж хөөрхий мөргөлчидийг тонон дээрэмдэг байв. Бхактивинода Тхакур энэ 

тухай төр засагт мэдээлж олон сарын тулалдааны дараагаар дээрэмчдийг 

Вриндаванаас эгнэгт хөөж чадсан юм. Энэ цаг үеэс эхлэн Тхакур Бхактивинода 

олон тооны хүн цугласан цуглаан дээр Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 

Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе хэмээх ариун 

нэрийг дуулах санкиртан хөдөлгөөн дээр үндэслэсэн сургаалыг дэлгэрэнгүй 

тайлбарлаж идэвхитэйгээр номлол үйлдэж эхлэв.  

    Удалгүйгээр Тхакур Бхактивинодын нүүн очсон Барасатад тэрээр бенгалийн 

нэртэй зохиолч Банкимчандратай учирчээ. Энэхүү уулзалтаас өмнөхөн энэ роман 

хийгээд жүжгийн зохиол бичигч нь Кришнагийн тухай номоо дөнгөж  дуусгаад 

байв. Шрила Бхактивинода Кришнагийн тухай сэдвээр нэр хүндтэй мэдлэг бүхий 

нэгэн гэдгийг мэдсэн тэрээр өөрийн гар бичмэлийг уншиж үзэхийг хүсэв. Анхдагч 

байдлаараа тэр ном барууны гүн ухааны хэв загварын үнэр ханхалсан  элдэв бодол 

төсөөлөл, олон янзын материаллаг эргэцүүллээр дүүрэн байлаа. Гэвч дөрвөн 

өдрийн яриа хөөрөөний дараагаар Бхактивинода Банкимчандрыг өөрийн бүтээлээ 

бүрнээ эргэн харах хийгээд түүнийг Бурхан Чайтаньягийн цэвэр, энэ газар дэлхийн 

бус сургаалтай тохируулан өөрчлөхийг итгүүлж дөнгөв. Бхактивинодын Барасатад 

байх сүүлчийн жил дээд шүүхийн нэртэй нэгэн шүүгч түүнийг Шри Вишванатха 

Чакраварти Тхакурын тайлбартай түүний өөрийнх нь (Бхактивинодын) 

орчуулгатайгаар “Шримад Бхагавад гита”-гийн нэр хүндтэй бүтээлийг хэвлэн 

гаргах бэлтгэл базаахыг хүсэв. Бүтээлийн өмнөх үгийг Банкимчандар бичсэн 

бөгөөд тэрээр түүний хөдөлмөр бүтээлийнх нь төлөө Бхактивинодад өөрийн 

хүндэтгэлээ илэрхийлсэн байв. Ном маш хурднаар борлогдож дууссан ба энэ 

бүхний дараагаар удалгүйгээр Бхактивинода Тхакур “Шри Чайтанья-

шикшамрита”(“Бурхан Чайтаньягийн рашаан мэт сургаал”) нэртэй өөр нэгэн 

гайхамшигт бүтээлээ хэвлүүллээ. Энэ номондоо Бурхан Чайтаньягийн теист гүн 

ухаан ба барууны цэцэрхийлэн мэтгэлцэгч сэтгэгчдийн ном номлолын тухай 

өгүүлсэн байв. Энэ номондоо Шрила Бхактивинода алхам алхмаар бусад төрлийн 



гүн ухааныг бут цохисоор Бурхан Чайтаньягийн гүн ухааны давуу байдлыг батлан 

нотлосон юм.  

       1885 онд Бхактивинода Тхакур “Шри Вишва-вайшнава-ража-сабха” 

нийгэмлэгийг үндэслэсэн бөгөөд түүний зорилго нь цэвэр хари-бхактиг номлоход 

оршиж байлаа. Энэхүү нийгэмлэгт Калькуттын нэр цуутай олон оршин суугч элсэн 

орсон ба түүний олон талт үүрэг зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд хэд хэдэн хороог 

байгуулжээ.  

     Бхактивинода Тхакур Бурхан Чайтаньягийн тоглоом наадам болж өнгөрсөн тэр 

газар нутгийг үзэхийг маш ихээр хүсэж байсан хийгээд нэг бус удаа түүнийг 

Навадвипын (Майапур)ойролцоо орших дурын ямар нэг хотод илгээж өгөөч гэсэн 

хүсэлтийг тавьж байв. Шилжин суурьших ажилдаа амжилт олж чадаагүй тэрээр 

ажлаасаа халагдах албан ѐсны өргөдлөө өгсөн авч татгалзсан хариуг авчээ. Гэвч 

удалгүй түүнийг маш ихээр баярлуулсан мэдээг авав. Тэрээр Навадвипаас гучин 

таван километрийн зайд орших Кришнанагарт ажиллах шийдвэрийг хүлээн авчээ. 

Навадвипаас нэг их холгүй газарт суурьшин тэрээр тэнд өөрийн бүхий л зав 

чөлөөтэй цаг мөчөө өнгөрөөх болов. Тэрээр шууд л Бурхан Чайтанья Өөрийн 

тоглоом наадмаа өрнүүлж асан газар нутгийн тодорхой байршлын талаарх 

мэдээллийг цуглуулж эхлэсэн бөгөөд орчин үеийн Навадипа нь ердөө зуун жил л 

оршин буй юм гэдгийг олж тогтоон Бурханы төрсөн жинхэнэ газар нутгийг олж 

тогтоохоор шийдсэн байна. Орчин үеийн Навадипа нь Бурхан Чайтаньягийн төрсөн 

газар нутаг биш гэдэгт гүнээ итгэсэн тэрээр Түүний жинхэнэ мэндэлж төрсөн газар 

нутгийг олохыг чармайн нутгийн оршин суугчдаас асуун сураглаж эхлэв. Зарим нэг 

хүн Чайтаньягийн төрсөн газар нь хотын захад оршдог хэмээн итгүүлэхийг 

оролдож байсан ба эдгээр хүмүүсээс салж холдоход түүнд тийм ч амар биш байлаа. 

Үнэнийг олж тогтоохын тулд тэрээр оршин суугчдаас дэлгэрэнгүйгээр асуун 

лавлаж байсан ба үүний үр дүнд тэрээр түүний эрж буй тэр газар одоо урсгалаа 

өөрчлөн урсаж буй Ганга мөрөн урсдаг болохыг мэдэв. Тийм тайлбарт сэтгэл нь үл 

ханасан тэрээр өөрөө йога-питхиг(төрсөн газар) олох эрэлд гарлаа. Багагүй 

бэрхшээл саадыг туулан байж тэрээр өөрийгөө танин ухамсарласан олон сүнс Шри 

Чайтанья Махапрабхугийн жинхэнэ төрсөн газар хэмээн тооцож мөргөл үйлддэг 

газар нутаг оршин байдаг тухай олж мэдэв. Харин тэр газар нь тухайн үеийн 

мусульманы газар нутагт харъяалагдах тийм газар байлаа. Нутгийн оршин 

суугчдаас асууж лавлан тэдний заасныг “Шри Майапур” хэмээн нэрлэгдсэн арван 

наймдугаар зууны хоѐрдугаар хагаст хамаарах хуучны газрын зурагтай тулган үзэж 

эцэст нь Бурхан Чайтаньягийн жинхэнэ төрсөн газрыг олж тогтоов. Өөрийн энэхүү 

нээлтийн дараа тэрээр “Навадвипа-дхама-махатмья”(Энэ номын тавдугаар бүлэг нь 

бенгали хэлээр ИСККОН-ы “Бэк ту Годхед” сэтгүүл дээр хэвлэгдэн гарсан) нэртэй 

үнэ цэнтэй бүтээлээ хэвлүүлжээ. 

     1895 он бол вайшнавизмын түүхэнд хамгийн мартагдашгүй он жил болсон юм. 

Энэ онд болж өнгөрсөн бүх үйл явдлын гол баатар нь Бхактивинода Тхакур байлаа. 

Чухамхүү энэ онд тэрээр өргөн олонд Бурханы  жинхэнэ төрсөн газрыг олсон 

тухайгаа болон Түүний төрсөн газар нутгийн жинхэнэ ач холбогдлыг нээн таниулж  

Шри Чайтаньягийн төрсөн газрыг албан ѐсоор хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан юм. 



Бурхан Чайтаньягийн төрсөн газар нутагт болж өнгөрсөн баяр ѐслолд мянга мянган 

зочид гийчид цугласан байв.  

      Тхакур Бхактивинода түүний энэхүү нээлт мартагдан гээгдэхийг хүсээгүй 

учраас ажлаасаа огцорсон даруйдаа тэрээр сүм барихаар шийдэж машид 

хүлцэнгүйгээр нэг айлын хаалганаас нөгөө айлын хаалга дамжин өргөл хандив 

цуглуулж эхлэлээ. “Амрита базар патрика” сонин 1894 оны 12 сарын 6-ны 

дугаартаа “Энхтайвны шүүхийн туслах Бабу Кедаранатха Датта саяхан ажлаасаа 

огцорсон бөгөөд Нийгэмлэгийн хамгийн идэвхитэй гишүүдийн нэг юм. Өөрийн 

салбар хороог төлөөлөн тэрээр Калькутта болон бусад газар нутгуудаар хандив 

өргөл цуглуулж яваа бөгөөд ерөөл буянт зорилгын төлөө энэтхэг хүн бүрээс ядаж 

ганц ширхэг рупи хайрлахыг гуйн айлаас айл дамжин шийдвэр зориг төгс явна. 

Хэрэв Бабу Кедаранатха Датта гартаа хүүдий барин айл хэсэх санаа зорилгоо 

орхихгүй л бол өөрийгөө энэтхэг хэмээн үнэлж хүндэтгэдэг хүн бүр, энэхүү 

буянлаг бхакта өөрийн айлчлалаар хүндэтгэл үзүүлсэн айл бүр хэдий даруу жаахан 

ч хамаагүй өөрийн өргөл хандиваа Гаура-Вишнуприйгийн сүм барих санд 

гарцаагүй өргөл болгон хандивлана гэдэгт бид гүнээ итгэж байна ” хэмээсэн байв. 

Үнэн хэрэгтээ өмнөө тавьсан буянт зорилгодоо хөтлөгдөн Тхакур Бхактивинода 

маш олон айлаар орсон юм. Бурхан Чайтаньягийн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхийг 

хүсэмжлэн тэрээр урьд өмнө нь хэзээ ч орж байгаагүй айлдаа ч орж байв. 

Бхактивинода Тхакурын чармайлт талаар болсонгүй: цуглуулсан зүйлсээрээ Бурхан 

Чайтаньягийн төрсөн буюу илэрсэн газарт байгууламж барьсан юм. Тэр үед 

Бурханы ариун нэр алдрын тухай номлол сургаал маш өргөн дэлгэр тархсан байсан 

бөгөөд түүний тухай мэдээлэл дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн алслагдсан өнцөг 

буланд ч хүрсэн байв. “Гауранга-смарана-мангала-стотра” Шри Чайтаньягийн 

сургаал хийгээд амьдралын тухай өгүүлсэн  англи хэл дээрхи оршилтойгоор 

хэвлэгдэн гарсан нь Бурхан Чайтаньягийн төрсөн газрыг нээсний дараагаар тун ч 

удалгүй гарсан Бхактивинодын бүтээл бөгөөд     дэлхийн хоѐр тал бөмбөрцгийн 

бүхий л сургалтын танхим дахь номын сангийн тавиуран дээр өөрийн байр сууриа 

олсон билээ.  

    Бхактивинода Тхакур,  Бурхан Чайтанья хийгээд Бурхан Кришнагийн нэр алдрыг 

номлох үйл хэдийчинээ идэвхитэй явагдана төдийчинээ баяр баясгаланг амсдаг 

байв. “Гауранга-смарана-мангала-стотра” хэвлэгдсэний дараагаар тэрээр “Шри 

Брахма-самхита”, “Шри Кришна-карнамрита” бүтээлүүдэд тайлбар хийсэн бөгөөд 

мөн түүнчлэн өөрийн үнэ цэнэтэй үхэлгүй мөнхийн бүтээл болох “Шри Хари-нама-

чинтамани”, “Бхажан-рахасья” нэртэй хоѐр бүтээлээ туурвисан юм. Түүнээс гадна 

тэрээр вайшнавын гүн ухааныг өгүүлсэн “Шримад Бхагаватам” бүтээлийн бүх 

шүлэг багтсан “Шримад-бхагаватарка-маричи-мала”-г хянан засварлав. Тэрээр 

өөрийн утга зохиолын ажил үйлэнд амрахыг үл мэдрэн ажиллан байсан бөгөөд 

түүний үзэгнээс вайшнавын гүн ухааны тухай өгүүлсэн маш олон бүтээл гарсан 

юм. Бхактивинода Тхакур өөрийн албаны ажлаа дуусгаад үдэш орой зохиол бичих 

ажилдаа ордог байлаа. Шөнийн нэг, хоѐр цаг хүртэл дуугаа зохиож, номоо бичдэг 

байв. Түүний зохиол бүтээлийн ихэнхи нь “Сажжана-тошани”сэтгүүлд хэвлэгдэн 

гардаг байсан юм. Утга зохиолын оволзсон ажлын хажуугаар тэрээр Бенгалийн 

олон олон район мужаар ариун гэгээн нэр алдрын тухай номлолыг идэвхитэйгээр 



явуулдаг байсан бөгөөд түүний тосгон сууринд номлол үйлдэн очих нь хүмүүст 

гайхалтай нөлөөллийг үзүүлдэг байлаа. Надийн төвд ажил үйлээ явуулахын тулд 

тэрээр Шри Годрума-двипад Шри Свананда-сукхада-кунжа нэртэй байшин сууцыг 

барьжээ. Энэ газарт хари-намын идэвхитэй номлол одоог хүртэл үргэлжилсээр 

байгаа билээ.  

    Хорьдугаар зууны эхээр Бхактивинода Тхакур Пурид суурьшихаар шийдэж тэнд 

далайн эрэг дээр өөрийн байшингаа барьжээ. Олон олон үнэнч бишрэлт сүнснүүд 

түүний адислалыг хайн эрж эцэст нь түүнийг олж чадсан юм. 1908 онд тэрээр 

ертөнцийн амьдралаас огоорч Шрила Гауракишора дас Бабажигаас бабажи 

сахилыг хүртжээ. Хэдий Бхактивинода Тхакур огоорлын амьдралыг сахиж байсан ч 

түүн рүү нийгмийн бүхий л давхарга хийгээд олон янзын цол гуншин бүхий хүмүүс 

тасралтгүй ирсээр байсан хийгээд тэрээр тэдэнд өөрийн бурханлаг сургаал болон 

адислалаа өгөөмрөөр хайрладаг байв. 1910 онд тэрээр зочид гийчдийг хүлээж 

авахаа больсон агаад энэ цаг мөчөөс эхлэн Бурханы мөнхийн тоглоом наадамд 

бүрнээ төвлөрөн төгс самадхийн төлөв байдалд орших болжээ. 1914 онд Шри 

Гададхарын халин одсон өдөр Бхактивинода Тхакур энэ ертөнцийг орхисон бөгөөд 

бүрнээ цэнгэл жаргалаар дүүрэн Голокийн орноо одсон юм. 1871 оны орчимд  

Шрила Бхактивинода Харидас Тхакурын самадхид зориулсан дөрвөн мөрт бичиж 

байжээ. Түүнд өгүлснээр вайшнав нь энэ ертөнцийг орхисныхоо дараагаар ч ертөнц 

дахинд нөлөөгөө үзүүлдэг тухай юм:  

       Вайшнав үхдэг хэмээн тайлбарлагч нь гарцаагүй төөрч будилсан нэгэн юм.  

       Яагаад гэвэл түүний амьдрал авиан дунд үргэлжилмүй 

       Үхсэнээрээ вайшнав нь амьдрах бөгөөд харин  

        Амьдран ахуйдаа вайшнав нь ариун гэгээн нэрийг ертөнц дахинаа хайрламуй.  

      Шрила Бхактивинода: “Тун удахгүй дэлхий нийтэд Хари Бурханы арин нэрийг 

номлох бодгаль залрах болно” хэмээн зөгнөн хэлсэн байдаг. Энэ нь Бурханы 

Адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадагийн тухай болох нь нэн тодорхой 

билээ. Би, түүний бурханлаг бадамлянхуан өлмийд өөрийгөө даатгасан бүхэнд 

болон ирээдүйд түүний бадамлянхуан өлмийд өөрийгөө даатгах хэн бүхний өмнө 

доор мэхийн мөргөмүү. Мөн эцэст нь дахин дахин түүний бадамлянхуан өлмийд 

хүлцэнгүйгээр мөргөн залбирнам. Тэрээр миний энэхүү анхны орчуулгын 

оролдлогыг Бурхан Кришна хүлээн авах адис ерөөлөө хайрлах болтугай. Мөн 

тэрээр намайг Вриндаваны зургаан Госвами, Бурхан Чайтанья хийгээд Радхарани 

нарт үйлчлэн зүтгүүлэх болтугай.  

                                                      Ачьютананда Свами 

 1972 оны наймдугаар сарын 20.  

  Шрила Рупа Госвамийн одсон өдөр  



Радха-Дамодарын сүм 

Сева-кунжа, Вриндаван  
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Үндсэн залбирлууд 

Шри гуру пранама 

 

о  аж на-тимир ндхасйа ж н жана- алакайа 

чакшур унм литам йена тасмаи р -гураве нама  

о -хандлага; аж на-мунхаг; тимира-харанхуйд; андхасйа-сохорсон нэгэн; 

ж на- жана-бурханлаг мэдлэгийн тос; алакайа-шалака гэж нэрлэгдэх 

эмчилгээний хэрэгсэл, цагаа унасан нүдэнд тос түрхэхэд ашигладаг; чакшу -нүд; 

унм литам-нээсэн; йена-түүгээр; тасмаи-түүнд; р -гураве- номын багш танаа; 

нама -мөргөнөм 

     Би  номын багш танаа гүн хүндэтгэлтэйгээр мөргөмүү. Та вээр мэдлэгийн 

бамбараар мунхагийн харанхуйг үлдэн хөөж, сохорсон харалган нүдийг минь нээн 

өгсөн билээ.  

Шри Рупа пранама 

р -чаитанйа-мано-„бх ш а  стх питам йена бх -тале 

                     свайам р па  кад  махйам дад ти сва-пад нтикам 

р -чаитанйа- Бурхан Чайтаний; мана -ухаанд; абх ш а -хүсдэг; стх питам-

үндэслэсэн; йена-түүнд; бх -тале-дэлхийн бөмбөрцгийн гадаргуу дээр; свайам-

өөрөө; р па -Шрила Рупа Госвами; кад -хэзээ; махйам-надад; дад ти-өгдөг;  сва-

өөрийн; пада-бадамлянхуан өлмий; антикам-танаа ойр дотно. 

     Энэхүү материаллаг ертөнцөд Бурхан Чайтаньягийн хүсэл тааллыг гүйцээхээр 

уриалан дуудсан энэхүү хөдөлгөөнийг эхлүүлсэн Шрила Рупа Госвами хэзээ 

намайг өөрийн бадамлянхуан өлмийн доор өмөг түшиг олох боломжийг олгох вэ?  

Мангалачарана 

ванде „ха  р -гуро  р -йута-пада-камала  

р -гур н ваиш ав  ча 



р -р па  с граж та  саха-га а-рагхун тх нвита  

та  са-ж вам 

с дваита  с вадх та  парижана-сахита  

к ш а-чаитанйа-дева  

р -р дх -к ш а-п д н саха-га а-лалит - 

р -ви кх нвит  ча 

ванде- гүн хүндэтгэлтэйгээр мөргөнөм; ахам-би; р -гуро  -надад авшиг 

хайрласан номын багштан буюу сургаалаа хайрлагч номын багш; р -йута-пада-

камала -бүхий л эд баялагийн үндэс болсон бадамлянхуан өлмий; р -гур н -

Мадхавендра Пуригээс авахуулаад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 

Прабхупада хүртэлх парампарад хамаарах номын багшуудын өмнө; ваиш ав н-

бүхий л вайшнавуудын өмнө; ча-мөн; р -р па  -Шрила Рупа Госвамийн өмнө; 

са-агра-ж там- түүний ах Санатана Госвамийн; саха-га а-рагхун тх нвита - 

Рагхунатха дас Госвами болон түүний дагалдагчидтай; там-тэдний өмнө; са-

ж вам-Жива Госвамитай; са-адваитам-Адвайта Ачарьятай; са-авадх там-

Нитьянанда Прабхутай; парижана-сахитам-Шриваса Тхакур болон бусад чин 

бишрэлтэнгүүдтэй; к ш а-чаитанйа-дева - Бурхан Чайтанья Махапрбхугийн 

өмнө; р -р дх -к ш а-п д н -бүхий л давуу байдлыг шингээсэн Шри Кришна 

болон Радха нарын бадамлянхуан өлмийд; саха-га а-дагалдагч нартай; лалит -

р -ви кх нвит -Лалита болон Шри Вишакха нарыг дагалдан; ча-түүнчлэн. 

    Би вээр өөрийн номын багш хийгээд намайг чин бишрэлийн зам мөрөөр 

хөтөлсөн бүхий л сургаал номлол айлдагчдын бадамлянхуан өлмийд гүн 

хүндэтгэлтэйгээр мөргөмүү. Мөн би Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана 

Госвами, Рагхунатха дас Госвами, Жива Госвами –эдгээр зургаан Госвами болон 

тэдгээрийн дагалдагч нарын  өмнө хүндэтгэл бишрэлээ өргөнөм. Түүнчлэн би Шри 

Адвайта Ачарья Прабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Чайтанья Махапрабху, 

Шриваса Тхакур тэргүүтэй Түүний чин бишрэлтэн нарын өмнө гүн хүндэтгэлээ 

илэрхийлэн мөргөмүү. Эцэст нь би Бурхан Кришна, Шримати Радхарани, Лалита, 

Вишакха тэргүүтэй бүхий л гопи нарын бадамлянхуан өлмийд гүн 

хүндэтгэлтэйгээр мөргөн залбирмуу.  

Шрила Прабхупадагийн пранама мантра  



нама о  виш у-п д йа к ш а-преш х йа бх -тале 

шр мате-бхактивед нта-св мин ити н мине 

     "Би вээр, Түүний бадам лянхуан өлмийд өмөг түшиг олсны учир Бурхан 

Кришнад машид эрхэм Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада танаа 

бишрэл хүндэтгэл бүхнээ өргөн мөргөмү". 

нама -мөргөмүү; о -хандахуй; виш у-п д йа-Бурхан Вишнугийн өлмий дор 

орших түүнд; к ш а-преш х йа-Бурхан Кришнад машид эрхэм; бх -тале-дэлхий 

дээр; шр мате-гайхамшигт; бхактивед нта-св мин- А.Ч.Бхактиведанта Свами; 

ити-тэгж; н мине-нэрлэгддэг.  

 

намас те с расвате деве гаура-в -прач ри е  

нирве еша- нйав ди-п шч тйа-де а-т ри е 

 

нама -мөргөмүү; те-танд; с расвати деве-Бхактисиддханта Сарасвати Госвамийн 

албат; гаура-в -Бурхан Чайтаньягийн сургаал; прач ри е-номлогч; нирве еша-

имперсонализм;  нйав ди-  хоосон чанарын номлолоос; п шч тйа-барууны; 

 де а-орнууд;   т ри е-аврагч.  

     "Ай Сарасвати Госвамийн шавь, номын багш танаа сөгдөн биширч мөргөмү. Та 

бээр Бурхан Чаитанйадевын сургаалыг өршөөнгүйгээр номлож имперсонализм 

болон хоосон чанарын гүн ухаан халдварласан барууны орнуудад ангижралын 

үйлийг бүтээнэм".  

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пранати 

нама о  вишну-п д йа к шна-преш х йа бх -тале 

р мате бхактисиддх нта-сарасват ти н мине 

    Би вээр Бурханы бадамлянхуан өлмийгөөс өөр өмөг түшиг үгүйн учир Бурхан 

Кришна танаа машид эрхэм Бурханы Адислалт Бхактисиддханта Сарасвати таны 

өмнө гүн хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.  

р -в ршабх нав -дев -дайит йа к п бдхайе 

к ш а-самбандха-виж на-д йине прабхаве нама  



р -в ршабх нав -дев -дайит йа- Шри Варшабханавидеви-дайита дас; aмраг 

хайрт Шримати Радхаранийн албатад; к п -абдхайе-адис хишгийн далай; к ш а-

самбандха-Кришнатай холбогдсон харьцаа холбооны тухай; виж на-практик 

мэдлэг; д йине-дамжуулагчид; прабхаве-эзэнд; нама -мөргөмүү. 

    Би вээр Шримати Радхаранийн адислалыг хүлээсэн Шри Варшабханавидеви-

дайита дас(Шрила Бхактисиддханта Сарасватийн өөр нэг нэр, сахилын нэр) таны 

өмнө гүн хүндэтгэлтэйгээр мөргөн залбирмуу. Тэрвээр трансцендент адис 

өршөөлийн далай бөгөөд хүмүүст Кришнагийн тухай эрдэм ухааныг тээн 

авчирнам.  

м дхурйаожжвала-прем хйа- р -р п нуга-бхактида- 

р -гаура-кару - акти-виграх йа намо „сту те 

м дхурйа-амрагийн; ужжвала-гэрэл цацруулсан; према-хайраар; хйа-

чимэглэсэн; р -р п -ануга-Шрила Рупа Госвамийн өлмийг даган; р -гаура-

Бурхан Чайтанья Махапрабхугийн; кару -өршөөлөөр; акти-эрчим хүчний; 

виграх йа-бэлэгдэл болсон; нама -мөргөмүү; асту- болтугай; те-танд. 

     Ай Бурхан Шри Чайтаньягийн өршөөл адислалын эрч хүчний хувилгаан минь 

ээ, таны өмнө гүнээ хүндэтгэн мөргөе. Шрила Рупа Госвамийн сургаалыг 

гуйвалтгүй мөрдөн та бээр Радха-Кришнагийн хайр дурлалаар чимэглэсэн чин 

бишрэлийн алба үйлийг хүмүүст тээн авчирнам бөлгөө.  

намас те гаура-в н - р -м ртайе д на-т ри е 

р п нуга-вируддх пасиддх нта-дхв нта-х ри е 

нама -мөргөмүү; те-танд; гаура-в н -Бурхан Чайтанвьягийн сургаалаар; р -

м ртайе-бэлэгдэл болсон; д на-унан доройтсон; т ри е-аврагч; р п -ануга-шрила 

Рупа Госвамийн сургаал дээр үндэслэсэн гүн ухаан; вируддха-эсрэг; апасиддх нта-

үндэслэлгүй нотолгоо; дхв нта-харанхуйд; х ри е-үлдэн хөөгч танд бээр. 

    Би вээр Бурхан Чайтаньягийн сургаалын хувилгаан болсон таны өмнө гүнээ 

хүндэтгэн мөргөмүү. Ай унан доройтсон сүнснүүдийн аврагч минь ээ, та вээр 

Шрила Рупа Госвамийн айлдсан чин бишрэлийн албаны тухай эрдэм ухаантай 

зөрчилдсөн аливаа баталгаа нотолгоог үл тэвчдэг билээ.  

 



Шрила Гауракишора пранати 

намо гаура-ки ор йа с кш д-ваир гйа-м ртайе 

випраламбха-рас мбходе п д мбуж йа те нама  

нама -мөргөмүү; гаура-ки ор йа-Гауракишора дас Бабажи танаа; с кш т-шууд; 

ваир гйа-огоорлын;м ртайе-бэлэгдэл болсон;випраламбха-хагацлын(Кришнагаас);  

раса-рашааны; амбходе- ай далай минь ээ; п да-амбуж йа-бадамлянхуан өлмийд; 

те-таны; нама -мөргөмүү. 

    Би вээр огоорол цээрийн бэлэгдэл болсон Гауракишора дас Бабажи Махараж 

таны өмнө гүнээ хүндэтгэн мөргөнөм. Тэрээр Кришнаг хайрлах гүн гүнзгий 

хайраар бялхан байх бөгөөд Түүнээс хагацан салахуйг тэвчиж ядан шаналах 

бөлгөө.  

Шрила Бхактивинода пранати 

намо бхактивинод йа сач-чид- нанда-н мине 

гаура- акти-свар п йа р п нуга-вар йа те 

нама -мөргөмүү; бхактивинод йа-Шрила Бхактивинода Тхакур танаа; сат-чид-

нанда-н мине-Саччидананда нэрээр алдаршсан; гаура-Бурхан Чайтаньяд; акти-

эрч хүчний; свар п йа-бэлэгдэл болсон; р па-ануга-вар йа-Шрила Рупа Госвамийн 

бүхий л эрхэм дагалдагч нарт; те-танаа. 

    Би вээр Чайтанья Махапрабхугийн трансцендент эрч хүчний бэлэгдэл болсон 

Саччидананда Бхактивинода таны өмнө гүн хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү. 

Тэрээр Шрила Рупа тэргүүтэй Госвами нарын заасан замаар хэлбэрэлтгүйгээр 

замнадаг билээ.  

Шрила Жаганнатха пранати 

гаур вирбх ва-бх мес тва  нирдеш  саж-жана-прийа  

ваиш ава-с рвабхаума  р -жаганн тх йа те нама  

гаура-Бурхан Чайтаньийн; вирбх ва-илрэл тодрол; бх ме -газар нутаг; твам-та; 

нирдеш -зааж чиглүүлж өгсөн; сат-жана-бүх ариун гэгээнтнүүдэд; прийа -



эрхэм; ваиш ава-вайшнавуудын дундах; с рвабхаума -үндсэн гол; р -

жаганн тх йа-Жаганнатха дас Бабажи; те-танд; нама -мөргөмүү. 

     Би вээр Бурхан Чайтаньягийн илэрч заларсан газар нутгийг олж тогтоосон, бүх 

вайшнавуудын хүндэтгэлийг хүлээсэн Жаганнатха дас Бабажи таны өмнө гүн 

хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.  

Шри вайшнава пранама 

в чх -калпатарубхйаш ча к п -синдхубхйа эва ча 

патит н  п ванебхйо ваиш авебхйо намо нама  

в чх -калпатарубхйа -хүслийг биелүүлэгч мод лугаа адил; ча-ба; к п -өршөөл 

адислалын; эва-эргэлзээгүйгээр; ча-мөн; патит н -унан доройтсон сүнснүүд; 

п ванебхйа -тэднийг ариусгадаг; ваиш авебхйа -вайшнавуудад; нама  нама -

олонтоо мөргөмүү. 

   Би вээр Бурханы чин сүсэг бишрэлтэн, бүхий л вайшнавуудын өмнө гүн бишрэл 

сүсэгтэйгээр мөргөмүү. Тэд унан доройтсон болзолт сүнснүүдийг энэрэн нигүүлсэх 

сэтгэлээр дүүрэн бөгөөд бүхий л хүслийг биелүүлэх хүслийн мод лугаа адил билээ.  

Шри Гауранга пранама 

намо мах -вад нй йа к ш а-према-прад йа те 

к ш йа к ш а-чайтанйа-н мне гаура-твише нама  

нама -мөргөмүү; мах -вад нй йа-хамгийн өгөөмөр хийгээд өршөөнгүй түүнд; 

к ш а-према-Кришнаг хайрлах хайр; прад йа-өгч чадах; те-Танд; к ш йа-

Бурханы Анхдагч Бодгаль; к ш а-чайтанйа-н мне-Кришна Чайтанья нэрээр;  

гаура-твише-Шримати Радхарани мэт алтан шаргал биетэй; нама -мөргөмүү. 

    Ай Бурханы хамгийн өршөөл энэрэлт хувилгаан минь ээ! Та вээр Шри Кришна 

Чайтанья Махапрабхугийн дүрээр заларсан Шри Кришна Өөрөө билээ. Таны бие 

Шримати Радхаранийн алтлаг өнгийг олсон агаад Кришнаг хайрлах цэвэр ариун 

хайрыг өршөөнгүйгээр түгээнэм. Гүн хүндэтгэлтэйгээр Таны өмнө мөргөн 

залбирмуу.  

Шри Панча-таттва пранама 



па ча-таттв тмака  к ш а  бхакта-р па-свар пакам 

бхакт ват ра  бхакт кхйа  нам ми бхакта- актикам 

      па ча-таттва- тмака -таван трансцендент үнэнийг оруулаад; к ш а -

Бурхан Кришна танаа; бхакта-р па-чин бишрэлтний дүрээр; свар пакам-Өөрийн 

чин бишрэлтэн илрэлд; бхакта-ават ра -чин бишрэлтний хувилгаан; бхакта-

кхйа -чин бишрэлтнийг тэтгэж байдаг Дээд Бурханы эрчмийн. 

   Би вээр чин бишрэлтэн, чин бишрэлтний  дүрт Бурханы хувилгаан, чин 

бишрэлтний шинж чанарыг шингээсэн Бурханы илрэл, цэвэр чин бишрэлтэн 

хийгээд чин бишрэл зүтгэлийн эрч хүч гэх зэрэг  Өөрийн илрэл хувиллуудаас үл 

ялгарах Дээд Бурхан, Кришна Таны өмнө сөгдөн мөргөмүү.  

 

Шри Кришна пранама 

хе к ш а кару -синдхо д на-бандхо жагат-пате 

гопе а гопик -к нта р дх -к нта намо „сту те 

хе-өө; к ш а-Кришна; кару -синдхо-Ай өршөөл адислалын далай минь ээ; д на-

зовж шаналагсад;  бандхо-найз; жагат-орчлон; пате-Ай Эзэн минь ээ; гопа- а-

Ай малчдын эзэн минь ээ; гопик -к нта-ай гопи нарын дурлалт хархүү минь ээ; 

р дх -к нта-Ай Радхаранийн амраг хайрт минь ээ; нама -мөргөмүү; асту-

болтугай; те-Танд. 

   Ай Кришна, ай өршөөл адислалын далай минь ээ! Та вээр бүтээлийн эх булаг 

хийгээд зовж зүдэрсэн бүгдийн найз нөхөр билээ. Та бол Вражийн малчдын эзэн 

захирагч бөгөөд гопи нарын амраг хайрт нь ба тэдний дундаас Танд нэн эрхэм нь 

Радхарани юмаа. Гүн хүндэтгэлтэйгээр Таны өмнө сөгдөн мөргөмүү би.  

Самбандхадхидева пранама 

жайат м суратау па гор мама манда-матер гат  

мат-сарвасва-пад мбхожау р дх -мадана-моханау 



жайат м-алдар суу; су-ратау-хамгийн өршөөнгүй буюу нэг нэгэндээ ихэд 

элгэмсэг хань ижил; па го -доголон; мама-намайг; манда-мате -тэнэг мулгуу; 

гат -өмөг түшиг; мат-миний; сарва-сва-бүгд; пада-амбхожау-түүний 

бадамлянхуан өлмий; р дх -мадана-моханау-Радхарани хийгээд Мадана-мохана; 

    Бүгдэд өршөөнгүйггээр хандагч Радха болон Мадана-мохана нарын алдар 

бадартугай! Тэд доголон хазгар, болхи ухаант намайг чин үнэний зам мөрөөр 

хөтөлнөм. Миний хувьд бүхий ертөнц даяар Тэдний бадамлянхуан өлмийгөөс өөр 

юу ч үл орших бүлгээ.  

Абхидхеядхидева пранама 

д вйад-в нд ра йа-калпа-друмадха  

р мад-ратн г ра-си х сана-стхау 

р мад-р дх - р ла-говинда-девау 

преш х л бхи  севйам нау смар ми 

д вйат-гэрэл цацарсан; в нд -ара йа-Дриндаваны ой шугуйд; калпа-друма-

хүслийн мод; адха -доор; р мат-маш үзэсгэлэнтэй; ратна- г ра-үнэт эрдэнийн 

чулуун сүмд;  си ха- сана-стхау-ширээн дээр сууж буй; р мат-маш 

үзэсгэлэнтэй; р дх -Шримати Радхарани; р ла-говинда-девау-ба Шрила 

Говиндадеву; преш ха- л бхи -хамгийн дотны дагалдагчид; севйам нау-түүнд 

үйлчлэн зүтгэдэг; смар ми-би дурсан санадаг. 

    Вриндаванд, хүслийн модод дор орших үнэт эрдэнийн чулуудаар хийгдсэн сүмд 

гэрэл цацарсан ширээн дээр Шри Шри-Радха-Говинда залрах бөлгөө. Тэдэнд 

хайраар үйлчлэн зүтгэх бараа бологсод, дагалдагсад нь Тэднийг тойрон хүрээлмүй. 

Би вээр Тэд бүхний өмнө хүлцэнгүйгээр мөргөн залбирмуу.  

Прайожанадхидева пранама 

р м н р са-рас рамбх  ва -ва а-та а-стхита  

каршан-ве у-сванаир гоп р гоп н тха  рийе „сту на  



   р м н-үзэсгэлэнтэй;  р са-раса бүжгийн; раса-амтлаг харьцаа; рамбх -

эхлэлийг тавьсан;  ва -ва а-Вамшивата гэж нэрлэгдэх тэрээр; та а-эрэг дээр; 

стхита -зогсон буй; каршан-дур сэтгэлийг татагч; ве у-лимбэний; сванаи -

авиагаар; гоп -малчид; гоп н тха -Шри Гопинатха; рийе-адислал; асту-

болтугай; на -бидний.  

     Раса бүжгийн трансцендент амтны эх үндэс болсон Шри Шрила Гопинатха нь 

Вамшиватад, Ямуна мөрний эрэг дээр зогсон малчин бүсгүйчүүдийн бүхий 

анхаарлыг соронздон татаж, Өөрийн алдарт лимбэн дээр тоглон байна. Тэд бидэнд 

өөрсдийн адис өршөөлөө хайрлах болтугай.  

Шри Радха пранама 

тапта-к чана-гаур ги р дхе в нд ване вари 

в шабх ну-суте деви пра ам ми хари прийе 

тапта-хайлсан; к чана-алт мэт; гаура-гэрэлтсэн арьс; ги-ай Таны бие; р дхе-

Ай Радхарани; в нд вана- вари-Ай Вриндаваны хатан хаан минь ээ; в шабх ну-

суте –ай Вришабхану хааны охин минь ээ; деви-ай дарь эх минь ээ; пра ам ми-би 

хүндэтгэлээ илэхийлмүй; хари прийе-ай Бурхан Кришнад машид эрхэм Та минь ээ. 

    Би вээр Түүний арьс нь хайлсан алт мэт өнгөтэй Вриндаваны хатан хаан 

Радхарани танаа бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлмүй. Та вээр Ай Вришабхану хааны 

охин минь ээ, Бурхан Кришнад машид эрхэм билээ.  

 

Панча-таттва маха-мантра 
 

(жайа) р -к ш а-чайтанйа прабху нитй нанда 

р -адвайта гад дхара р в с ди-гаура-бхакта-в нда 

 
       Шри Чайтанья Махапрабхуг Түүний бүрэн хувилгаан дүр Шри Нитьянанда 

Прабху, Түүний хувилгаан Шри Адвайта Прабху, Түүний дотоод эрчим Гададхара 

Прабху, Түүний хязгаарын эрчим Шриваса Прабху нар үргэлжид дагалддаг. Тэрээр 

Өөрөө Дээд Бурханы Бодгаль тул төвд нь зогсож байдаг. Эдгээр таттвагууд Шри 

Чайтанья Махапрабхуг үргэлжид дагалдан байдаг гэдгийг санаж байх хэрэгтэй. 

Иймээс ч Түүнд хүндэтгэл бишрэлээ илэрхийлэхийн тулд бид, р -к ш а-

чайтанйа прабху нитй нанда р -адвайта гад дхара р в с ди-гаура-бхакта-

в нда хэмээн уншдаг. Кришнагийн ухамсрын хөдөлгөөний номлогчид учраас бид 

юуны өмнө Панча-таттва мантраг уншиж Шри Чайтанья Махапрабхуд хүндэтгэл 



бишрэлээ илэрхийлдэг билээ. Зөвхөн ийнхүү уншсаныхаа дараагаар л бид Харе 

Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама 

Рама, Харе Харе хэмээн давтан уншдаг. Харе Кришна маха-мантраг давтан 

уншигч хүн нь ариун гэгээн нэр алдарт арван төрлийн алдас доромжлолыг учруулж 

болзошгүй байдаг хэдий ч харин Панча-таттва мантраг ((жайа) р -к ш а-

чайтанйа прабху нитй нанда р -адвайта гад дхара р в с ди-гаура-бхакта-

в нда) уншсанаар энэ алдас эндэл учирдаггүй. Шри Чайтанья Махапрабху унан 

доройтсон сүнснүүдийн учруулж болох алдас доромжлолд ач холбогдол өгдөггүй. 

Иймээс ч Түүнийг мах -вад нй ват р буюу хамгийн өгөөмөр Бурханы хувилгаан 

хэмээн нэрлэдэг. Ийнхүү маха-мантраг (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 

Кришна, Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе) давтан 

уншсанаар бид илүү дээд үр дүнд хүрэхийн тулд  эхлээд Шри Чайтанья 

Махапрабхугийн ивгээлд багтах хэрэгтэй. Үүний тулд Харе Кришна маха-мантраг 

уншихын өмнө Панча-таттва мантраг уншигтун. Энэ тохиолдолд Харе Кришна 

мантра түүнийг давтан уншигч хүнд хамгийн хүчтэй нөлөөгөө үзүүлэх болно.  

 

Харе Кришна маха-мантра 

 

ХАРЕ КРИШНА 

ХАРЕ КРИШНА 

КРИШНА КРИШНА 

ХАРЕ ХАРЕ 

ХАРЕ РАМА 

ХАРЕ РАМА 

РАМА РАМА 

ХАРЕ ХАРЕ 

Бурханы Адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын 

тайлбар 

     Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, 

Рама Рама Харе Харе – г давтан уншсанаас үүсэх трансцендент авиа чичирхийлэл 

нь бидний трансцендент ухамсрыг дуудан сэрээх шилдэг арга юм. Амьд бурханлаг 

сүнс буюу бид анхнаасаа л Кришнаг ухамсарлагч амьтас гэлээ ч өнөөгийн энэ цаг 

үед бидний ухамсар материаллаг ахуйн нөлөөллийн улмаас бузардан бохирдсон 



хийгээд энэ нь бид эрт дээр цагаас материтай холилдон зууралдсаны үр дүн бөлгөө. 

Бидний одоо амьдарч буй материаллаг ахуйг “ майа ” буюу хоосон хуурмаг гэдэг. 

Майа хэмээх үг нь “байхгүй байгаа тэр зүйл” гэсэн утгатай. Хоосон хуурмаг гэж юу 

юм бэ? Энэ нь үнэн хэрэгтээ бид материаллаг байгалийн хатуу чанга хуулиудын 

зуултанд оршдог ч харин түүнийг ноѐлон захирахыг санаархаж байдагт оршино. 

Зарц албат өөрийгөө эзэн ноѐн хэмээн дүр үзүүлэн салбаганаж байвал түүнийг 

хоосон хуурмагт автжээ гэж ярьдаг. Бид материаллаг байгалийн нөөц баялгийг 

ашиглахыг оролдовч үнэндээ бид түүний урхи торонд улам улам орооцолдон 

ширэлдсээр байдаг. Ийм учраас хэдий байгалийн баялгийг эзэгнэхийг санаархаж, 

түүнтэй хатуу ширүүн тэмцлээ ч бид түүнээс бүр ч илүү хамаарахуйц нөхцөл 

байдалд ордог. Материаллаг байгальтай тэмцэх энэхүү хуурмаг тэмцэл маань 

зөвхөн бид өөртөө Кришнагийн ухамсрыг сэрээж өгсөн тэр цагт л зогсмуй. Харе 

Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе - нь энэхүү анхдагч, уугуул, 

цэвэр ухамсрыг маань сэрээж өгөх трансцендент арга юм. Энэ трансцендент авиаг 

дуудсанаараа бид өөрсдийн зүрхнээс бүхий л айдас хүйдсээ арчин цэвэрлэж чадах 

билээ. Эдгээр бүхий л айдсын үндэс нь: “Би бол миний эргэн торйронд харагдаж 

буй бүгдийн эзэн” хэмээсэн хуурмаг ухамсарт оршино. Кришнагийн ухамсар нь 

ухааныг зохиомлоор залхаах ямар нэгэн зүйл биш. Энэ ухамсар нь амьд бодгалийн 

анхдагч, байх л ѐстой эрчим хүч юм. Бид Харе Кришна мантрын трансцендент 

авиаг сонсмогц л энэ ухамсар сэргэмүй. Бясалгалын энэхүү энгийн арга нь 

өнөөгийн энэ цаг үед гойд тохирсон арга билээ. Энэхүү маха-мантра буюу 

Ангижралын Аугаа Дууллыг давтан унших нь сүнсний мандлаас шууд хүрэлцэн 

ирэх трансцендент онгод хөөрлийг даруй мэдрэх боломжтойг практик дээр нотлож 

болно. Хүмүүн амьдралын тухай материаллаг үзэл төсөөлөлтэй байсан цагт 

мэдрэхүйнүүдээ хангах үйлэнд л уягдан зууралдаж байдаг. Харин хүмүүн 

мэдрэхүйнүүдийн цэнгэлийн түвшнээс бага зэрэг дээшлэсэн цагт материаллаг гав 

гинжнээс ангижрахаар цэцэрхийллийн гүн ухаанаар оролдож эхэлнэ. Хангалттай 

ухааллаг хүн бол цэцэрхийлийн гүн ухааны түвшинг даван гарч бүхий л зүйлийн 

гадаад, дотоод шалтгаан бүхний дээд шалтгааныг олохыг оролддог. Ийнхүү тэрээр 

мэдрэхүй, ухаан, оюун ухааны түвшнээс дээш өгсөн сүнсний ойлголтын түвшинд 

буюу трансцендент түвшинд хүрдэг. Харе Кришна мантраг давтан дуудах нь 

бурханлаг түвшинд явагддаг учраас энэ авианы хэлбэлзэл нь ухамсрын доод 

түвшний бүхий л хүрээнээс халин гармуй: мэдрэхүйн, ухааны, оюун ухааны. 

Иймээс маха-мантраг уншихад энэ нь чухамдаа юу гэсэн утгатай үг болохыг 

ойлгох шардлагагүй хийгээд мөн учрыг нь олох гэж цэцэрхийллийн гүн ухаанд 

хандах, эсвэл ямар нэг оюун ухааны хүчин чармайлт гаргах хэрэггүй билээ. Бүх 

зүйл шууд бурханлаг түвшнээс өөрөө өөрөө явагддаг. Иймээс хүн бүр мантраг 

давтан дуудах, дуулахад оролцож болно. Үүний тулд ямар нэг онцгой шинж 

чанартай байх шаардлагагүй. Харин мэдээжээр, бурханлаг мэдлэгийг эзэмшээд нэн 

өндөр түвшинд хүрсэн хүмүүн нь алдас хийх ѐсгүй байдаг. Эхний үе шатуудад хүн 

трансцендент онгод хөөрлийг мэдрэхгүй байж болно. Трансцендент онгод 

хөөрлийн найман янз хэлбэр байдаг: 1) ярих чадвараа алдах, 2) хөлрөх , 3) биеийн 

үс босох, 4) хоолой чичрэх, 5)дагжин чичрэх, 6)арьс цайвартах, 7)онгод хөөрлийн 

улмаас уйлах, 8)транс буюу бясалгалдаа бүрэн автах  



     Гэвч хэрэв хүн мантраг тодорхой хугацаанд давтан уншсан бол тэрбээр шууд 

бурханлаг түвшнийг хүртэл өгсөн дээшлэх нь эргэлзээ үгүй юм. Үүний хамгийн 

анхны шинж тэмдэг нь мантра дуулах үед бүжиглэмээр болох. Бид үүнийг практик 

дээр олон удаа харсан билээ. Тэр ч атугай жаахан хүүхэд ч энэхүү бүжиг, дуулалд 

оролцож болно. Материаллаг амьдралд хэтэрхий ихээр орооцолдон зууралдсан 

хүнд энэхүү норм хэмжээнд хүрэхэд бага зэрэг их цаг шаардагдана гэсэн үг л дээ. 

Гэвч материаллагт живсэн тэр хүн тун хурднаар бурханлаг түвшинд хүрч очно. 

Мантраг Бурханы цэвэр чин бишрэлтэн чин хайраар дүүрэн дуулж байвал тэр нь 

сонсогч нарт онцгой хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Иймээс бид үр дүнд түргэнээ хүрэхийн 

тулд мантраг дуулах болон давтан уншихыг Бурханы цэвэр чин бишрэлтний 

амнаас сонсох нь зүйтэй. Харин чин бишрэлтэн бус хүмүүн мантра дуулах, давтан 

дуудахыг аль болох сонсохгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Могойн уруул хүрсэн сүү 

маш хортой болдог. 

     Хара – нь Бурханы эрч хүчинд хандаж буй хэлбэр, харин Кришна, Рама нь 

Бурханд Өөрт нь хандаж буй хэлбэр юм. Кришна, Рама хэмээх нь нэрүүд нь 

хоѐулаа “дээд цэнгэл”гэсэн утгатай, харин Хара нь Бурханы цэнгэлийн дээд эрч хүч 

бөгөөд дуудахын тийн ялгалд Харе хэмээх хэлбэртэй болдог. Бурханы цэнгэлийн 

дээд эрч хүч нь Түүнд хүрэхэд бидэнд тусална. Майа гэж нэрлэгдэх материаллаг 

эрч хүч нь Бурханы олон янзын эрч хүчний ердөө нэг нь юм. Бид, амьд бодгалиуд 

нь мөн эрч хүч бөгөөд Бурханы завсрын эрч хүч билээ. Амьд бодгалиуд нь 

материаллаг эрч хүчнээс дээгүүр оршдог. Дээд эрч хүч нь доод эрч хүчтэйгээ 

хүрэлцэхээрээ жам ѐсны бус нөхцөл байдал бий болдог ч дээд, завсрын эрч хүч нь 

дээд эрч хүч Харатай хүрэлцэхэд тэрбээр өөрийн жам ѐсны аз жаргалт түвшиндээ 

батаждаг.  

    Харе, Кришна, Рама хэмээх гурван үг нь маха-мантрын трансцендент үр нь юм. 

Мантра дуулах болон давтан унших нь Бурханд болон Түүний эрч хүчинд хандаж 

болзолт сүнсийг хамгаалахыг хүссэн бурханлаг дуудлага юм. Тэр нь эхийгээ үнэн 

голоосоо дуудан уйлж буй нялх хүүхэдтэй адил. Хара Эх чин бишрэлтэнд Бурханы 

өршөөл ивгээлийг олж хүртэхэд тусалдаг ба Бурхан Эцэг нь энэхүү мантраг чин 

сэтгэлээсээ давтан дуудаж буй чин бишрэлтэндээ Өөрийгөө нээдэг. Хэрүүл тэмцэл, 

хуурамч явдлын өнөөгийн энэ галавт сүнсний өөрийгөө ухамсарлахуйн ямар ч арга 

Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама, 

Рама Рама Харе Харе хэмээх маха-мантраг дуулах болон давтан уншихаас илүү үр 

дүнтэй байж чадахгүй юмаа.  

   

Шри Шри Гурв-аштака 
 

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур 

 
       Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур нь арван долоодугаар зууны дунд хагаст төрсөн 

Кришнагийн ухамсрын багш шавийн  хэлхээнд хамаарах аугаа номын багш юм. Энэ дууныхаа тухай 

тэрээр: “Бүх анхаарлаа төвлөрүүлээд брахма-мухуртын(нар мандахаас өмнөх 48 минут) цаг мөчид 

энэ гайхамшигт мөргөл залбирлыг өөрийн номын багшид хандан чангаар дуудан уншсан хүн үхэх 



мөчдөө Вриндаваны Эзэн Бурхан Кришнад шууд үйлчлэн зүтгэх боломжийг олж авах болно” 

хэмээн өгүүлжээ. 

 

1 

 

са с ра-д в нала-л ха-лока 

тр йа к ру йа-гхан гханатвам 

пр птасйа калй а-гу р авасйа 

ванде гуро  р -чара равиндам 

 

са с ра-материаллаг ахуйн; д в нала- ойн түймэрт; л ха-автсан; лока-хүмүүс; 

тр йа-аварч ангижруулахын тулд;  к ру йа-өршөөл хишгийн; гхан гхана-твам-

үүлний мөн чанар; пр птасйа-олж авсан тэрээр;  калй а-тааламжтай; гу а-чанар; 

ар авасйа-далай болсон; ванде-би мөргөнөм;  гуро -номын багш тандаа;  р -

үзэсгэлэнтэй сайхан;  чара а-аравиндам-бадамлянхуан өлмийд.  

 

    Номын багштан нь өршөөл хишгийн далайгаас ариун адислалыг утган авах 

бөлгөө. Асган цутгах хур борооны үүл аюулт их ойн түймрийг даран унтраах мэт 

номын багштан материаллаг ахуйн дүрэлзэн асах гал дөлийг унтрааж, энэ аймшигт 

түймэрт автсан олон олон  хүмүүсийг авардаг билээ. Ийм номын багш нь 

гайхамшигт сайн чанарын далай хийгээд түүний бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл 

хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.  

 

2 

 

мах прабхо  к ртана-н тйа-г та- 

в дитра-м дйан-манасо расена 

ром ча-камп ру-тара га-бх жо 

ванде гуро  р -чара равиндам 

 

мах прабхо -Бурхан Чайтанья Махапрабхугийн;  к ртана-давтаснаар; н тйа-

бүжиглэн; г та-дуугаар; в дитра-хөгжмийн зэмсэг дээр тоглон; м дйат-баярлан 

талархаж; манаса -ухаан бодол нь;  расена-цэвэр чин бишрэл сүсгийн ариун 

рашаанаас; рома-а ча-үс нь босч; кампа-бүх бие нь чичрэн дагжих; а ру-тара га-

нулимсан цутгалан; бх жа -амсдаг; ванде-би мөргөн залбирнам; гуро -номын 

багш тандаа;  р -чара а-аравиндам-бадамлянхуан өлмийд. 

 

    Бурхан Чайтаниа Махапрабхугийн санкиртан хөдөлгөөн нь номын багштаны 

зуурдын бус баяр жаргалын үндэс бөгөөд тэрээр заримдаа ариун гэгээн нэр алдрыг 

давтан уншиж, заримдаа онгод хөөрөлд автан бүжиглэж, заримдаа дуулан, 

хөгжмийн зэмсэг дээр тоглодог билээ. Түүний ухаан бодол нь цэвэр чин 

бишрэлийн ариун рашаанаар цэнгэн баясах ба иймээс ч түүний биеийн үс үе үехэн 

босох хийгээд бие нь чичрэн дагжиж, нүднээс нь нулимсан бороо цувах бөлгөө. 

Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ 

илэрхийлэн мөргөмүү.  

 



3 

 

р -виграх р дхана-нитйа-н н  

нг ра-тан-мандира-м ржан дау 

йуктасйа бхакт  ча нийу жато „пи 

ванде гуро  р -чара равиндам 

 

р -виграха-арча-виграха буюу сүмийн Бурхан Шүтээн; р дхана-мөргөл; нитйа-

өдөр бүр; н н -янз бүрийн; нг ра-хувцас болон гоѐл чимэглэл; тат-Бурханы; 

мандира-сүмийн; м ржана- дау-цэвэрлэх гэх мэт; йуктасйа-автан байдаг;  

бхакт н-өөрийн шавь нартаа; ча-мөн; нийу жата -үйлдэн байдаг; апи-түүнчлэн; 

ванде-би мөргөнөм; гуро -номын багш тандаа; р -чара равиндам-бадамлянхуан 

өлмийд. 

 

  Сүмд залрах Шри Шри Радха-Кришнад мөргөх үйлэнд үргэлжид автан байх 

номын багштан энэ үйлэнд өөрийн шавь нарыг татан оруулах бөлгөө. Тэд Бурхан 

Шүтээндээ гайхамшигт гоѐмсог хувцас сэлтийг өмсгөж, гоѐл чимэглэлийг зүүх ба 

Тэдний сүмийг нь угаан цэвэрлэх болон өөр бусад төрлийн үйлчлэл зүтгэлийг 

үйлдэн Бурхан Танаа  мөргөдөг билээ.   

Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ 

илэрхийлэн мөргөмүү.  

 

4 

 

чатур-видха- р -бхагават-прас да- 

св дв-анна-трипт н хари-бхакта-са гх н 

к итваива трпти  бхажата  садаива 

ванде гуро  р -чара равиндам 

 

чатур-дөрвөн; видха-төрлийн; р -ариуссан; бхагават-прас да-Кришнад өргөсөн;  

св ду-амтат; анна-хоол; трипт н-бурханлагаар сэтгэл ханаад;  хари-Кришнагийн; 

бхакта-са гх н-чин бишрэлтэнгүүдэд; к итва-үйлдээд; эва-тэгж;  трпти -сэтгэл 

ханаад; бхажата -амсдаг тэр;  сада-үргэлжид; эва-мэдээжээр; ванде-би мөргөнөм; 

гуро -номын багш тандаа; р -чара равиндам-бадамлянхуан өлмийд. 

 

 

   Номын багштан нь Кришнад гайхамшигт амтат дөрвөн төрлийн хоол хүнсийг 

өргөх бөгөөд чин бишрэлтэнгүүд бхагават-прасад амтлан байхыг хараад сэтгэл 

бүрэн ханан баяр хөөрт автах бөлгөө. Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан 

өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.  

 

 

5 

 

р -р дхик -м дхавайор ап ра- 

м дхурйа-л л -гу а-р па-н мн м 



прати-кша св дана-лолупасйа 

ванде гуро  шри-чаранаравиндам 
 

р -р дхик -Шримати Радхарани; м дхавайо -Бурхан Мадхавын;  ап ра-хязгаар 

үгүй; м дхурйа-амраг хайрын; л л -тоглоом наадам; гу а-шинж чанар; р па-дүр 

хэлбэр; н мн м-ариун гэгээн нэр; прати-кша а-агшин бүр; св дана-цэнгэн 

жаргах; лолупасйа-тэмүүлэн байдаг тэр; ванде-би мөргөнөм; гуро -номын багш 

тандаа; р -чара равиндам-бадамлянхуан өлмийд. 

 
    Номын багштан нь Радхика, Мадхава нарын хайр дурлалын тоо томшгүй олон 

наадам цэнгэлийн тухай хүүрнэл, Тэдний ариун гэгээн нэр алдар, Тэдний шинж 

чанар, дүр төрхийн талаарх өгүүллийг  сонсохыг ямагт тэсч ядан хүсэх ба мөн 

Тэднийг магтан дуулахад үргэлжид бэлэн байх бөлгөө. Номын багш ийнхүү 

тасралтгүй цэнгэн наадахыг тэсч ядан хүсдэг тул ийм л номын багштан таны 

бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.  

 

 

6 

нику жа-йуно рати-кели-сиддхйаи 

й  й либхир йуктир апекша й  

татр ти-д кшй д ати-валлабхасйа 

ванде гуро  р -чара равиндам 

 

нику жа-йуна -Радха ба Кришнагийн;  рати-хайрын харьцаа; кели-тоглоом 

наадам; сиддхйаи-төгс төгөлдөр; й  й -ямар ч байсан; либхи -гопи; йукти -

бэлтгэн; апекша й -хүсэн хүлээсэн; татра-энэ холбоогоор; ати-д кшй д-тэрээр 

машид авъяаслаг учраас;  ати-валлабхасйа-машид эрхэм тэрээр; ванде-би 

мөргөнөм; гуро -номын багш тандаа; р -чара равиндам-бадамлянхуан өлмийд. 

 

 

   Номын багштан нь Бурхан Кришнад машид эрхэм бөлгөө. Учир нь тэрээр нэн 

авъяаслагаар гопи нарт тусладаг хийгээд гопи нар нь өөрсдийн ер бусын ур 

чадварыг гарган Радха-Кришна нарын хайрын тоглоом наадмыг төгс төгөлдөрт нь 

хүргэхийн тулд Вриндаваны гүн шугуйд олон янзын бэлтгэлийг базаадаг билээ. 

Ийм л номын багштан таны бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ 

илэрхийлэн мөргөмүү.  

 

7 

 

с кш д-дхаритвена самаста- страир 

уктас татх  бх вйата эва садбхи  

кинту прабхор йа  прийа эва тасйа 

ванде гуро  р -чара равиндам 

 

с кш д-шууд; хари-твена-Харигийн чанарт;  самаста-бүхий л; страи -

бичээсүүд; укта -хүлээн зөвшөөрдөг; татх -тэгж;  бх вйата-тооцдог;  эва-



түүнчлэн;  садбхи -ариун гэгээн бодгалиудын; кинту-гэвч;  прабхо -Бурханд; йа -

тэр;  прийа -эрхэм; эва-мэдээжээр; тасйа-түүний(гуру); ванде-би мөргөнөм; гуро -

номын багш тандаа;  р -чара равиндам-бадамлянхуан өлмийд 

 

    Номын багштанд Дээд Бурхантай эн тэнцүү  хүндэтгэл бишрэлийг үзүүлэх 

хэрэгтэй билээ. Учир нь тэрээр Түүний тун ойрын албат нь бөлгөө. Чухамхүү 

чингэж бүхий л бурханыг танихуй судар номууд айлдсан байдаг. Энэхүү заавар 

сургаалыг бүх аугаа ариун гэгээнтнүүд даган мөрддөг билээ. Номын багш нь Шри 

Хари/Кришна/-гийн жинхэнэ төлөөлөгч хийгээд чухам ийм л номын багштан таны 

бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөмүү.  

 

8 

 

йасйа прас д д бхагават-прас до 

йасй прас д н на гати  куто „пи 

дхй йан стува с тасйа йа ас три-сандхйа  

ванде гуро  шри-чаранаравиндам 
 

йасйа-түүний(номын багшийн); прас д т-өршөөлөөр; бхагават-Кришнагийн; 

прас да -өршөөл; йасйа-түүний; апрас д т-өршөөлгүйгээр;  на-үгүй; гати -

амжилтанд хүрэх зам;  кута -апи-хаа сайгүй; дхй йан-дээр бясалган;  стуван-

алдаршуулан; тасйа- түүний(номын багшийн);  йа а -алдар гавъяа;  три-

сандхйа -өдөрт гурван удаа; ванде-би мөргөнөм; гуро -номын багш тандаа; р -

чара равиндам-бадамлянхуан өлмийд. 
 

    Кришнагийн адислал өршөөлийг зөвхөн номын багшийн өршөөл хишгээр 

хүртэж чадюу. Түүний өршөөл хишиггүйгээр төгс төгөлдөрт хүрэхээр үйлдсэн 

ямар ч оролдлого чармайлт үр дүнгүй байдаг. Иймээс миний бие нь үргэлжид 

өөрийн номын багш таныгаа санан дурсаж байх хийгээд алдаршуулан байх ѐстой 

билээ. Өдөрт гурваас доошгүй удаа би вээр өөрийн номын багштан таны 

бадамлянхуан өлмийд гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөн залбирмуу.  

 

   ЗУРАГ 5 

Шри Шри Шад-госвами-аштака 
(Шриниваса Ачарьийн бүтээл) 

 

1 

 

к ш ок ртана-г на-нартана-парау прем м т мбхо-нидхи 

дх р дх ра-жана-прийау прийа-карау нирматсарау п джитау 

р -чайтанйа-к п -бхарау бхуви бхуво бх р вахант ракау 

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 

 

    Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 



мөргөмүү. Тэд Кришнагийн ариун нэр алдрыг давтан дуулахад гүнээ автан шингэж, 

онгод хөөрөлтэйгээр бүжиглэн байдаг билээ. Тэд Бурханыг хайрлах хайрын далай 

хийгээд хэнд ч дайсагнан өширхөж ханддаггүй тул үл бүтэх этгээдүүд болон үнэнч 

шударга хүмүүст адил тэнцүү хайр энэрэлтэйгээр хандмуй. Бурхан Чайтаньягийн 

адислалыг тэд хүртсэн бөгөөд хийсэн үйлдсэн болгон нь хүн бүрт аз жаргал баяр 

хөөрийг авч ирэх бөлгөө. Тэд өөрсдийгөө номлолын үйлнээ бүрнээ зориулсан агаад 

энэ үйлийн зорилго нь материаллаг орчлонгийн бүх болзолт сүнснүүдийг авран 

суллахад орших бөлгөө.  

 

2 

н н - стра-вич ра аика-нипу ау сад-дхарма-са стх пакау 

лок н  хита-к ри ау три-бхуване м нйау ара й карау 

р дх -к ш а-пад равинда-бхажан нандена матт ликау 

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 

 

   Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд бүх хүн төрөлхтөний тусын тулд мөнхийн шашны зарчим журмыг 

сэргээхийг хүссэний тул бурханыг танихуй судар бичээсүүдийг хичээнгүйлэн 

судалсан билээ. Гурван ертөнц даяар хүндэтгэлийг олсон тэд,  гопи нарын мэдрэмж 

хийгээд Радха-Кришнад трансцендент хайраар үйлчлэн зүтгэхүйд шингэн автсан 

байдаг тул бүхий л амьд оршнолуудын жинхэнэ ѐсны өмөг түшиг болох билээ.  

   

3 

ри-гаур га-гу нувар ана-видхау шраддх -сам ддхи-анвитау 

п потт па-ник нтанау тану-бх т м говинда-г н м таи  

нанд мбудхи-вардханаика-нипу ау каивалйа-нист ракау 

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 

 

   Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд Бурхан Чайтаньяг гүн гүнзгий судалсан хийгээд иймээс ч Түүний 

трансцендент чанаруудыг гайхамшигтайгаар дүрслэн өгүүлсэн билээ. Тэд Бурхан 

Говиндын тухай трансцендент дуунуудан хур бороог болзолдсон сүнснүүд дээр 

асган цутгаж тэднийг нүгэлт үйлийнх нь үр дагавраас ангижруулж чадах бүлгээ. 

Тэд ангижрал гэгээрлийн, бүгдийг үмхэн залгих ходоодноос амьд оршнолуудыг 

авран гаргаж, трансцендент жаргал цэнгэлийг далайд улам улмаа шунган нэвтрэхүй 

урлагт туйлын авъяас чадвартай билээ.  

 

4 

тйактв  т р ам а еша-ма ала-пати- ре  сад  туччха-ват 

бх тв  д на-га е акау кару ай  кауп на-кантх ритау 

гоп -бх ва-рас м т бдхи-лихар -каллола-магнау мухур 

ванде р па-сан танау рагху-йугау ри-дж ва-гоп лакау 



 

        Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд тансаг баян язгууртан нартай харьцах бүх хэлбэрийн харьцааг 

таслаж, энэ харьцааг ямар ч  утга учиргүй хэмээн тооцмуй. Аз муут болзолт 

сүнснүүдийг аврахын тулд мөрөндөө жаахан ачаа үүрч үлдээд бусад бүх зүйлээс 

бүрнээ татгалзан ангижирсан билээ. Ядуу гуйланчийн хэв маягаар амьдрах хэдий ч 

тэд гопи нарын Кришнаг хайрлах онгод хөөрлөөр дүүрэн бялхах хайранд үргэлжид 

автан шингэж түүний давалгаанд байнгад сэлэн хөвмүй.  

 

5 

к жат-кокила-ха са-с раса-га к р е май р куле 

н н -ратна-нибаддха-м ла-ви апа- р -йукта-в нд ване 

р дх -к ш ам ахар-ни а  прабхажатау дж в ртхадау йау муд  

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 

 

       Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд бээр үндэс суурийнхаа доор үнэт эрдэнэсийн чулуудыг хадгалсан, 

цэцэг навч нь дэлгэрч, үр жимс нь сагсайсан олон тооны аугаа гайхамшигт модод 

ургасан Вриндаваны трансцендент газар нутагт Радха-Кришнад үйлчлэн зүтгэхүйд 

автан шингэсэн байдаг.  Эдгээр зургаан Госвами нь амьд оршнолуудад амьдралынх 

нь зорилгыг заан чиглүүлж чадах тул тэдэнд хэмжээлшгүй аугаа сайн сайхан 

бүхнийг хайрлан соѐрхох чадвартай билээ.  
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са кхй -п рвака-н ма-г на-натибхи  к л вас н -к тау 

нидр х ра-вих рак ди-вижитау ч тйанта-д нау ча йау 

р дх -к ш а-гу а-см тер мадхурим нандена саммохитау 

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 

 

     Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд бээр Бурханы ариун гэгээн нэр алдрыг давтан уншихад бүрнээ 

автсан байдаг хийгээд тогтоосон тоогоор мөргөл үйлддэг билээ. Тэд өөрсдийн 

үнэлж баршгүй амьдралын агшин хором бүрийг чин бишрэлээр үйлчлэн зүтгэхүйд 

зориулдаг ба тийнхүү унтах нойр болон хоол идэх хэрэгцээ шаардлагаа ялан дийлж 

чадсан ажээ. Даруу төлөв, хүлцэнгүй номхон тэд Бурханы трансцендент шинж 

чанаруудыг дурсан санамагц шагшин гайхдаг билээ.  

 

7 

р дх -ку а-та е калинда-танай -т ре ча ва ва е 

премонм да-ва д а еша-да ай  грастау праматтау сад  



г йантау ча кад  харер гу а-вара  бх в бхибх тау муд  

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 
 

      Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд  заримдаа Радха-кундын эрэг юмуу Ямуна мөрний эргээр зугаалан 

явах бөгөөд заримдаа Вамшиватад хүрэлцэн ирдэг билээ. Кришнагийн ухамсрын 

онгод хөөрөлд буюу Кришнаг хайрлах хайранд автан шингэсэн тэд яг л галзуу 

солиотой мэт харагдах агаад биесүүдэд нь трансцендент онгод хөөрлийн янз 

бүрийн шинж тэмдгүүд илрэн гарах бөлгөө.  
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хе р дха вража-дев ке ча лалите хе нанда-с но кута  

р -говардхана-калпа-п дапа-тале к линд -ване кута  

гхошант в ити сарвато вража-пуре кхедаир мах -вихвалау 

ванде р па-сан танау рагху-йугау р -дж ва-гоп лакау 

 

      Би вээр Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта 

Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Гопал Бхатта 

Госвами - эдгээр зургаан Госвамийн өмнө гүн бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөмүү. Тэд вээр Вриндаваны газар нутгаар хэрэн явахуйдаа: “Хөөе, Вриндаваны 

эзэн хатан Радхарани минь ээ! Хөөе Лалита! Хөөе Нанда Махаражийн хүү минь ээ! 

Та нар хаана байна ? Магадгүй одоо Говардхан толгой дээгүүр зугаалан  явж байна 

уу, эсвэл магадгүй Ямуна мөрний эрэг дэхь моддын нөмөрт амарч байж ч болох 

билээ ? Та нар хаана байна?” хэмээн чангаар дуудан явах бөлгөө. Сэтгэл санааны 

ийм төлөв байдалд тэд Кришнад үйлчлэн зүтгэдэг билээ.  

 

Шри Шри Шикшашатака 
 

     Бурхан Чайтанья Махапрабху Өөрийн шавь нартаа Кришнагийн тухай эрдэм 

ухааныг таниулан нээсэн ном судрыг бичихийг захин даалгасан ба Түүний энэхүү 

захиасыг шавь нар нь өнөөдрийг хүртэл даган биелүүлсээр байна. Бурхан 

Чайтаньягийн сургаал, номын талаар өгүүлсэн бүтээлүүд нь маш их өргөн цар 

хүрээтэй, өгүүллийн хатуу дэг жаяг хийгээд дэс дарааллаараа ялгардаг. Учир нь 

тэдгээрийн зохиогчид нь багш шавийн хэлхээг хатуу баримтлан дагадаг.   Бурхан 

Чайтанья Махапрабху Өөрөө их залуу үедээ эрдэмт мэргэн хэмээн алдаршсан ч 

“Шикшаштака”хэмээн нэрлэгдэх ердөө найман шүлгийг туурвин үлдээсэн байдаг. 

Энэ шүлгүүд Түүний үүрэг зорилго, сургаалын мөн чанарыг нээн өгсөн билээ. Доор 

энэхүү нэн чухал ач холбогдолтой мөргөл залбирлын орчуулгыг толилуулъя.  

 

чето-дарпа а-м ржана  бхава-мах -д в гни-нирв па а  

рейа -каирава-чандрик -витара а  видй -вадх -дж ванам 

нанд мбудхи-вардхана  прати-пада  п р м т св дана  

сарв тма-снапана  пара  вижайате р -к ш а-са к ртанам 
 



чета -зүрхний; дарпа а-толь; м ржана -ариусган; бхава-материаллаг ахуйн; 

мах -д в гни-дүрэлзэн асч буй ойн түймэр; нирв па а -унтраан; рейа -адис 

ерөөлт; каирава-цагаан лянхуа; чандрик -сарны туяа; витара а -гэрэл сацруулан;  

видй -бүх мэдлэгийн; вадх -хань ижлийн; ж ванам-амьдрал; нанд -баяр 

баясгалан; мбудхи-далай; вардхана -гүнзгийлж;  прати-пада -алхам тутамд; 

п р - м т -дүүрэн рашааны; св дана -амтыг мэдрэх боломж олгон; сарв -

бүгдэд; тма-снапана -зүрх сэтгэлийг угаан;  пара -трансцендент;  вижайате-

ялалт амжилтыг олтугай; р -к ш а-са к ртанам-Кришнагийн ариун гэгээн 

нэрийг хамтаараа дуулахуй. 

 

    Үхэх төрөхийн дахин дахин давтагдах хүрд хийгээд болзолдсон материаллаг 

ахуйн дүрэлзэн буй аймшигт түймрийг даран унтраах, зүрхэнд он удаан жилээр 

хуралдан хуримтлагдсан бохир буртаг болгоныг ариусган цэвэрлэх шри-кришна-

санкиртаны яруу алдар бадартугай. Энэхүү санкиртаны хөдөлгөөн нь хүн 

төрөлхтөнд хэмжиж баршгүй сайн сайхны адислалыг тээн авч ирэх бөгөөд яг л 

сарны ялдам зөөлөн туяа мэт гэрэл гэгээг сацруулмуй. Тэрээр трансцендент эрдэм 

мэдлэг бүхний амь сүнс нь хийгээд трансцендент жаргал цэнгэлийн далайг улам 

улмаа лавшруулан гүнзгийлж, бид бүхний ямагт хүсэн байх тэр ариун рашаанаар 

цэнгэн жаргах боломжийг олгодог билээ.  
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н мн м ак ри бахудх  нижа-сарва- актис 

татр рпит  нийамита  смара е на к ла  

эт д  тава к п  бхагаван мам пи 

дурдаивам д ам их жани н нур га  

 

н мн м-Бурханы ариун гэгээн нэр; ак ри-илэрсэн; бахудх -олон янзын;  нижа-

сарва- актис-дотоод эрч хүчний бүхий л төрөл; татр -үүнд; рпит -хайрласан; 

нийамита -хязгаарлагдмал;  смара е-дурсан санахуйд;  на-үгүй;  к ла -цаг 

хугацаанаас хамаарч; эт д -тийм л аугаа; тава-Таны;  к п -адислал; бхагаван-

ай Бурхан минь ээ; мам -миний; пи-хэдий ч; дурдаивам-зовлон;  ид ам-

төдийчинээ;  их -үүнд (ариун нэрэнд); жани-үүссэн; н -үгүй; нур га -татагдал.  

 

    Ай Бурхан минь ээ, зөвхөн Таны ариун гэгээн нэр алдар л бүхий л амьд 

оршнолуудад адис өршөөлөө хайрлаж чадах билээ. Иймээс ч Танд Кришна, 

Говинда гэх мэт сая, сая нэр бий. Эдгээр трансцендент нэрүүддээ Та Өөрийн бүх 

трансцендент эрч хүчээ шингээн өгсөн бөгөөд энэ  ариун нэрсийг давтан дуудах 

хатуу дэг жаяг үгүй билээ. Ай Бурхан минь ээ, Өөрийн өршөөл энэрлээр Таны 

ариун гэгээн нэр алдрыг давтан дуудсанаар Танд хялбараар хүрч болох сайхан 

бололцоог бидэнд хайрласан билээ.  

 

3 

 

т д апи сун чена 

тарор апи сахишнун  

ам нин  м надена 



к ртанийа  сад  хари  

 

т д апи-газарт хэвтэж буй өвснөөс;  сун чена-доор; таро -мод; апи-аас; 

сахишнун -тэвчээртэй байж; ам нин -биеэ тоох хуурмаг үзлээс ангид;  м надена-

бүгдэд хүндэтгэлийг үзүүлээд; к ртанийа -давтах хэрэгтэй;  сад -байнгад;  

хари -Бурханы ариун гэгээн нэр алдар. 
 

      Өөрийгөө зам дээр хэвтэж буй өвснөөс ч доор тавьж,  ухаан санааны номхон 

хүлцэнгүй төлөвт Бурханы ариун гэгээн нэрийг давтан унших хэрэгтэй бөлгөө. Нэг 

байрандаа хөдөлгөөнгүй зогсох модноос ч тэвчээртэй байж, хуурмаг нэр алдарт 

тэмүүлэх хүсэл сонирхлоос ангид оршин, бусдад хүндэтгэл үзүүлэхэд үргэлж бэлэн 

байх ѐстой амой. Зөвхөн ухаан санааны ийм төлөв байдалд Бурханы ариун гэгээн 

алдар нэрийг байнгад давтан уншиж чадмуй.  
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на дхана  на жана  на сундар  

кавит  в  жагад- а к майе 

мама жанмани жанман варе 

бхават д бхактир ахаитук  твайи 

 

на-үгүй;  дхана -эд баялаг;  на-үгүй; жана -дагалдагсад;  на-үгүй; сундар -

үзэсгэлэн гоо; кавит -кармын үйлийг тов тодорхой өгүүлээд;  в -эсвэл; жагад-

а-Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ; к майе-би хүснэ; мама-миний;  жанмани-

төрөлт;  жанмани-төрөлтийн дараа; варе-Дээд Бурханы Бодгальд; бхават т-

зөвшөөрнө үү; бхакти -чин бишрэл зүтгэл;  ахаитук -ашиг хонжоо харалгүйгээр;  

твайи-Танд.  

 

     Ай Бүхнийг Чадагч Бурхан минь ээ, би эд баялаг, хөрөнгө мөнгийг хураан 

хуримтлуулахыг хүсэхгүй, мөн надад үзэсгэлэнтэй сайхан эмэгтэй, үй олон 

дагалдагч шавь хэрэггүй билээ. Би цорын ганц зүйлийг л хүсэн мөрөөднөм: хариуд 

нь юу ч хүсч горилолгүйгээр, амьдралаас амьдралд Танд чин бишрэлээр үйлчлэн 

зүтгэхийг болгоон соѐрхоно уу. 
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айи нанда-танужа ки кара  

патита  м  вишаме бхав мбудхау 

к пай  тава п да-па кажа- 

стхита-дх л -сад а  вичинтайа 
 

айи-Ай Бурхан минь ээ; нанда-танужа-Нанда Махаражийн хүү Кришна; 

ки кара -албат; патита -унан доройтсон;  м -би;  вишаме-аймшигт;  

бхав мбудхау-мунхагийн харанхуйн далайд; к пай -өршөөл адислалаар; тава-

Таны;  п да-па кажа-бадамлянхуан өлмий; стхита-хавьд орших; дх л -сад а -

тоосонцор; вичинтайа-өршөөнгүйгээр хүлээн авна уу.  



 

    Ай Нанда Махаражийн хүү минь ээ, Би хэдийгээр Таны мөнхийн албат ч гэлээ 

үхэх, төрөхийн аймшигт далайд хэдийнээ унаж ойчсон билээ. Намайг энэ үхлийн 

харанхуй далайгаас татан гаргаж, Таны бадамлянхуан өлмийн дор мөнхөд орших 

өчүүхэн тоосонцруудын нэгэн болгож соѐрхоно уу.  
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найана  галад-а ру-дх рай  

вадана  гадгада-руддхай  гир  

пулакаир ничита  вапу  кад  

тава н ма-граха е бхавишйати 

 

найана -нүд;  галад-а ру-дх рай -тасралтгүй урсах нулимсан цутгал; 

вадана -амаар;  гадгада-чичрэн дагжих; руддхай -тасалдан; гир -үг хэлэхдээ; 

пулакаи -үс босох буюу трансцендент онгод хөөрлийн илрэл;  ничита -бүрхсэн;  

вапу -бие;  кад -хэзээ; тава-Таны;  н ма-граха е-нэрийг дуудахад;  бхавишйати-

илэрдэг. 
 

     Ай Бурхан минь ээ, Таны ариун гэгээн нэрийг давтан дуулах үеэр 

тасралтгүйгээр цуван асгарах хайрын сувдан нулимс чухам хэзээ, миний харах 

нүдийг чимэхсэн болоо ? Чухам хэзээ Таны ариун гэгээн нэр алдрыг давтан 

уншсанаар хоолой минь чичирхийлэн, хамаг биений минь үс өрөвхийлөн босох вэ? 
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йуг йита  нимеше а 

чакшуш  пр в ш йитам 

нй ита  жагад сарва  

говинда-вирахе а ме 

 

йуг йита -мянган жил мэт санагдах;  нимеше а-агшин зуурт; чакшуш -нүднээс;  

пр в ш йитам-гол мэт урсах нулимс; нй ита -хоосон мэт санагддаг;  жагат-

орчлон дэлхий;  сарва -бүх; говинда-Бурхан Говинда буюу Кришнатай; вирахе а  

ме-миний хагацал гунигаас.  

 

      Ай Говинда! Чамаас салан хагацах мөч бүхэн надад бүхэл бүтэн галав эрин мэт  

санагдах бөлгөө. Уй гашууд автсан миний нүднээс нулимсан гол цувран асгарах ба 

Чамгүйгээр хорвоо дэлхий тэр чигээрээ  хов хоосон мэт бодогдмуй.  
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лишйа в  п да-рат  пинаш у м м 

адар ан н марма-хат  кароту в  

йатх  татх  в  видадх ту лампа о 

мат-пр а-н тхас ту са эва н пара  



 

лишйа-хайр дүүрэн тэврэх;  в -эсвэл;  п да-рат -бадамлянхуан өлмий доор 

унан;  пинаш у-огт үл хэрэгсэх;  м м-намайг; адар ан н-нүдэнд минь үл үзэгдэн;  

марма-хат -хуваагдсан зүрхтэй;  кароту-Тэр, шалтгаан болох болтугай;  в -

эсвэл; йатх -шиг (Түүнд таатай); татх -тийнхүү; в -эсвэл;  видадх ту-Тэрээр 

дуртайгаа хийх; лампа а -эмэгтэйчүүдтэй харьцахдаа тогтвортой бус, сэтгэлээ 

хувиргагч; мат-пр а-н тхас-миний амьдралын Эзэн;  ту-гэвч;  са-Тэр; эва-

цорын ганц; н  апара -өөр хэн ч биш.  
 

       Надад Кришнагаас өөр ямар ч Эзэн Захирагч гэж үгүй билээ. Тэр намайг 

чангаар тэвэрч байсан ч эсвэл надтай үл учран зүрхийг минь хэдэн хэсэг тасар 

татан хаясан ч Чи миний хувьд энэ л хэвээрээ мөнхөд оршмуй. Тэрээр юу л хүснэ 

түүнийгээ хийг. Учир нь тэрээр юунаас ч үл хамааран үргэлжид миний мөнхөд 

мөргөн залбирах Эзэн Захирагч минь хэвээр үлдэх бөлгөө.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шрила Бхактивинода Тхакурын 

Дуунууд 
 

ЗУРАГ 6  

 

Арунодая-киртан 
 

Үүр цайхын өмнөхөн үйлддэг киртаны үеэр 

дуулах дуу 

(“Гитавали”-гаас) 

 

1 

удило ару а п раба-бх ге, 

движа-м ни гор  амани ж ге, 

бхаката-сам ха лоий  с тхе, 

гел  нагара-бр же 

 

2 

„т тха  т тха ‟ б жало кхол, 

гхана гхана т хе жхажера рол, 

преме хала хала со ра а га, 

чара е н пура б же, 

 

3 

мукунда м дхава й дава хари, 

болена боло ре вадана бхори‟, 

мичхе нида-ба е гело ре р ти, 

диваса ар ра-с же 

 

4 

эмана дурлабха м нава-дехо, 

п ий  ки коро бх ва н  кехо, 

эбе н  бхажило йа од -сута, 

чараме порибе л же 

 

5 

удита тапана хоиле аста, 

дина гело боли‟ хоибе бйаста, 

табе кено эбе аласа хой, 



н  бхажа х дойа-р же 

 

6 

ж вана анитйа ж наха с р, 

т хе н н -видха випада-бх р, 

н м райа кори‟ жатане туми, 

тх каха пана к же 

 

7 

ж вера калй а-с дхана-к м, 

жагате си‟э мадхура н м, 

авидй -тимира-тапана-р пе, 

х д-гагане бир же 

 

8 

к ш а-н ма-судх  корий  п н, 

журао бхакативинода-пр , 

н ма бин  кичху н хико ро, 

чаудда-бхувана-м жхе 

 

   1. Нар мандахыг илтгэн дорно зүгт үүр хаяарахуйд брахмануудын дундахь үнэт 

эрдэнийн чулуу мэт Бурхан Гаурасундара нойрноосоо сэрлээ. Өөрийн чин 

бишрэлтэнгүүдээр хүрээлүүлэн Тэрээр Надийн хот тосгодыг дайран өнгөрнө.  

   2. Т тха ,Т тха - хэмээн мриданг дуугарах ба энэ киртанд жхажи(том металл 

цан) хөг нэмэх бөлгөө. Бурхан Гаурангийн алтлаг бие Бурханыг хайрлах онгод 

хөглөсөн хайрын эрхэнд  чичирхийлж, хөл дэхь хонх нь жингэнэн байна.  

    3. Бурхан Гауранга хотын иргэдэд хандан: “Шөнө нь та бүгд утга учиргүй 

нойронд автаж, өдөр нь та нар өөрийн биесээ гоѐж чимдэг. Харин одоо таны ам 

хэлийг ариун гэгээн нэрс чимэх болтугай! Алдас эндэл хийлгүйгээр: “Мукунда! 

Мадхава! Ядава! Хари!” хэмээн дуулцгаагтун”. 

     4. “Та энэхүү ховорхон олдох бэлэг- хүний биеийг олж авсан. Гэтэл яагаад та энэ 

бэлгийг үл хэрэгсэнэ вэ? Та Яшода ээжийн хайртай хүүд мөргөн залбираагүй 

учраас үхэх цаг мөчид таны уй гашууд хязгаар үгүй болох билээ”. 

     5. “Наран ургах ба шингэснээр өдөр хоног буцан эргэж ирэхгүйгээр оддог. Гэтэл 

яагаад та дэмий суун өөрийн зүрхэн дэхь Бурхандаа үл үйлчлэн зүтгэнэ вэ?”.  

     6. “Амьдрал бол мөнх бус хийгээд зовлон шаналлаар дүүрэн хэмээх нэн чухал 

үнэнийг та ухамсарлан ойлгох ѐстой. Тиймээс ариун гэгээн нэр таны цорын ганц 

өмөг түшиг байж,  түүнд үйлчлэхүйд та өөрийгөө мөнхөд даатгатугай”.  

    7. “Бүхий л амьд амьтсын сайн сайхны тулд “Кришна”хэмээх амтлаг нэр энэ 

материаллаг орчлонд буун заларсан юм. Нар мэт тэрээр өөрийн цацраг туяа 



юугаараа мунхагийн харанхуйг элдэн сарниаж бидний зүрхэн дэхь орон зайг гэгээн 

гэрлээрээ гийгүүлтүгэй”.  

     8. Кришнагийн ариун гэгээн нэрийн цэвэр тунгалаг рашааныг хүртэгтүн хэмээн 

Тхакур Бхактивинодын сүнс хөөрөн баясана. Бүхий л арван дөрвөн ертөнц(ведийн 

одон орон судлалаар бол орчлон нь арван дөрвөн гаригийн системд хуваагддаг, орч) даяар ариун 

гэгээн нэрээс өөр үнэтэй эрдэнэ үгүй билээ.  

 

1 

ж в ж го, ж в ж го, гаурач нда боле, 

кота нидр  ж о м й -пи ч ра коле 

 

2 

бхажибо болий  эсе са с ра-бхитаре 

бхулий  рохиле туми авидй ра бхаре 

 

3 

том ре лоите ми хоину ават ра 

ми бин  бандху ра ке чхе том ра 

 

4 

энечхи аушадхи м й  н иб ро л ги‟ 

хари-н ма мах -мантра лао туми м ги‟ 

 

5 

бхакативинода прабху-чара е парий  

сеи хари-н ма-мантра лоило м гий  

 

    1. “Нойронд автсан сүнснүүдээ сэрцгээгтүн! Нойронд автсан сүнснүүдээ 

сэрцгээгтүн! –хэмээн Бурхан Гауранга дуудна. – Та нар удаан хугацаанд Майа 

хэмээх шуламсын тэврэлтэнд унтлаа”.  

    2. “Та нар энэ ертөнцөд ирэхдээ: “Бурхан минь ээ, Танд би мөргөн залбирах 

болно” хэмээсэн амлалттайгаар ирдэг ч энэ үгээ мартацгаагаад харанхуй мунхагийн 

ѐроолд гүн гүнзгийгээр живсэн билээ”.  

    3. “Энэ дэлхий дээр би зөвхөн та нарыг л аврах гэж ирсэн. Та нарт Надаас өөр 

найз нөхөр бий гэж үү?”. 

    4. “Майагийн бүтээсэн хий хуурмагийн мананг сарниан чадах эрдэмтэй нэгэн 

эмийг Би та нарт авч ирсэн билээ. Энэхүү эм болох хари-нама маха-мантраг 

хүлээн авахыг хүсэж мөргөн залбирцгаагтун. Тэгээд л та нар түүнийг автугай”. 

    5. Ариун гэгээн нэрийг хайрлахыг хүсэн мөргөж Тхакур Бхактивинода Бурхан 

Гаурангийн бадамлянхуан өлмийд сөхрөн унаад энэхүү маха-мантраг тосон авч 

байна.  

     



 

Шри Нама 
(“Гитавали”-гаас) 

 

1 

г й гор  мадхур сваре 

харе к ш а харе к ш а к ш а  к ш а  харе харе 

харе  р ма харе р ма р ма р ма харе харе 

 

2 

г хе тх ко, ване тх ке, сад  „хари‟ боле‟ д ко, 

сукхе ду кхе бхуло н ‟ко, вадане хари-н м коро ре 

 

3 

м й -ж ле баддха хо‟йе, чхо мичхе к жа ло‟йе, 

экхона четана пе‟йе, „р дх -м дхав‟ н м боло ре 

 

4 

ж вана хоило еша, н  бхажиле х ш ке а 

бхакативинодопаде а, экб р н м-расе м то ре 

   

     1. Бурхан Гаурансундара уянгалаг, зөөлөн хоолойгоор: “Харе Кришна, Харе 

Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 

Харе” хэмээн дуулна.  

     2. Чи гэр бүлтэн ч бай эсвэл санньяси ч бай үргэлжид: “Хари! Хари!” хэмээн 

дуулагтун. Өөрийн ам хэлээ хари-намаар чим, баярлаж хөөрч байсан ч уй гунигт 

автаж байсан ч ариун нэрийг дуулахаа бүү таслагтун.    

    3. Чи хэдийнээ майагийн урхинд орооцолдсон бөгөөд хүнд хүчир утга учиргүй 

хөдөлмөр чиний хувь тавилан билээ. Харин одоо чи хүний бие махбодийг хүлээн 

авсан хийгээд ухамсар тань хангалттай тул Радха-Мадхавын нэрсийг магтан 

дуулагтун.  

    4. Чиний амьдрал хэзээ ч дуусаж болох ба харин чи мэдрэхүйн Эзэн 

Хришикешад ердөө үйлчлэн зүтгэсэнгүй. Бхактивинода Тхакурын зөвлөгөөг 

сонсоцгоо-ядаж нэг удаа ч болов  ариун гэгээн нэрийн амтат рашааныг хүртэгтүн!  

 

Гопинатха  
(“Кальяна-калпатару”-гаас) 

 

Нэгдүгээр хэсэг 

 

1 

гоп н тх, мама ниведана уно 



вишай  дуржана, сад  к ма-рата, 

кичху н хи мора гу а 

 

2 

гоп н тх, м ра бхарас  туми 

том ра чара е, лоину ара а, 

том ра ки кора ми 

 

3 

гоп н тх, кемоне одхибе море 

н  ж ни бхакати, карме жа а-мати, 

поречхи со с ра-гхоре 

 

4 

гоп н тх, сакали том ра м й  

н хи мама бала, ж на сунирмала, 

св дх на нахе э к й  

 

5 

гоп н тх, нийата чара е стх на 

м ге э п мара, к ндий  к ндий , 

корохе кару  д на 

 

6 

гоп н тх, туми то‟ сакали п ро 

дуржане  т рите, том ра акати, 

ке чхе п п ра ро 

 

7 

гоп н тх, туми к п -п р б ра 

ж вера к ране, сий  прапа че, 

л л  коиле субист ра 

 

8 

гоп н тх, ми ки доше дош  

асура сакала, п ило чара а, 

винода тх кило боси‟ 



 

   1.  Ай Гопинатха, гопи нарын Эзэн минь ээ, Танаас гуйя, миний залбирлыг хүлээн 

авч болгооно уу. Би материаллаг хүсэлд бүрэн автсан дүүрсэн материалист бөгөөд 

надад сайн сайхны нэг ч чанар үгүй билээ.  

   2.  Ай Гопинатха, Та миний цорын ганц найдвар билээ. Тиймээс ч би Таны 

бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодсон  бөгөөд Одоо би Таны мөнхийн албат 

билээ.  

   3. Ай Гопинатха, Та намайг ариусган цэвэрлэж чадахсан болов уу? Надад чин 

бишрэл сүсэг өчүүхэн ч үгүй бөгөөд  миний материаллаг ухаан кармын үйлнээ бат 

бөхөөр татагдах бөлгөө. Энэхүү материаллаг ахуйн  харанхуй, аймшигт, ѐроолгүй 

ангал намайг үмхлэн залгисан билээ.  

    4. Ай Гопинатха, энэ дэлхий ертөнц бол ердөө Таны хуурмаг эрч хүч төдий зүйл 

билээ. Надад хүч чадал, трансцендент мэдлэгийн аль нь ч үгүй хийгээд миний бие 

махбодь материаллаг байгалийн хуулиудын нөлөөнд бүрнээ оршин байдаг.  

    5.  Ай Гопинатха, энэ нүгэлт амьтан уйлан хайлан Танаас гуйн залбирч Таны 

бурханлаг өлмийг мөнхөд орогнох газраа болгохыг хүсэн мөргөж байна. Гуйя 

Танаас, түүнд өршөөл адислалаа хандуулаач.  

    6.  Ай Гопинатха, Та  хэний ч хийж үл чадах болгоныг төвөггүй хийж чадах 

бөгөөд бүхий л нүгэлтнүүдийг ангижруулан чөлөөлж чадах билээ. Гэвч харин энэ 

ертөнц дээр надаас илүү хилэнц нүгэлтэн бий гэж үү?  

    7. Ай Гопинатха, Та бол өршөөл адислалын далай. Энэ материаллаг ертөнцөд 

залран ахуйдаа Та унан доройтсон сүнснүүдийн сайн сайхны тулд энэ ертөнцөд 

Өөрийн бурханлаг тоглоом наадмаа өрнүүлсэн билээ.  

    8. Ай Гопинатха, надаас илүү нүгэлтэн үгүй билээ: бүхий л бурхангүй ¿зэлтэн, 

чөтгөр, шулмууд таны бадамлянхуан өлмийд хэдийнээ хүрсэн бөгөөд харин 

Бхактивинода л материаллаг ахуйтай зууралдан байна.  

 

Хоѐрдугаар хэсэг 

 

1 

гоп н тх, гхуч о са с ра-жв л  

авидй  ж тан , ро н хи сахе, 

жанама-мара а-м л  

 

2 

гоп н тх, ми то‟ к мера д са 

вишайа-б сан , ж гичхе х дойе, 

пх дичхе карама пх са 

 

3 

гоп н тх, кабе в  ж гибо ми 

к ма-р па ари, д ре тей гибо, 

х дойе спхурибе туми 



 

4 

гоп н тх, ми то‟ том ра жана 

том ра чх рий , са с ра бхажину, 

бхулий  пана-дхана 

 

5 

гоп н тх, туми то‟ сакали ж но 

пан ра жане, да ий  экхано, 

р -чара е дехо стх но 

 

6 

гоп н тх, эи ки вич ра таба 

бимукхе декхий , чх ро нижа-жане, 

на коро‟кару -лаба 

 

7 

гоп н тх, ми то м ракха ати 

кисе бх ло хойа, кабху н  бужхину, 

т и хено мама гати 

 

8 

гоп н тх, туми то‟ па ита-бара 

м хера ма гала, туми анвешибе, 

э д се н  бх во‟ пара 

 

    1. Ай Гопинатха, намайг материаллаг ахуйн зовлонгоос салгаж хайрла. Би 

мунхаг харанхуйн хийгээд тасралтгүй дахин давтагдах үхэх, төрөхийн өвчин 

шаналанг цаашид тэсвэрлэж чадахгүй нь.  

     2.  Ай Гопинатха, үнэндээ би шунал тачаалынхаа боол нь билээ. Миний зүрхэнд 

шинэ шинэ материаллаг хүслүүд дүрэлзэн асах бөгөөд кармын үйлийн уяа хүлээс 

улам улам чангарч байна.  

     3.  Ай Гопинатха, би хэзээ нойрноос сэрж энэ  дайсан - шунал тачаалыг өшиглөж 

хаяхсан болоо? Хэзээ Та миний зүрхэнд илрэн залрах вэ?  

     4. Ай Гопинатха, Би Таны үнэнч чин бишрэлтэн билээ. Гэвч Таныг орхиж 

өөрийн жинхэнэ үнэт эрдэнийг мартаж орхисноор би энэ хэврэгхэн цаг зуурын 

ертөнцөд мөргөн залбирсаар ирлээ.  

     5.  Ай Гопинатха, Та бүхий л үнэнийг мэдэх бөгөөд хэдийнээ Та Өөрийн муу 

албатаа гэсгээн цээрлүүлсэн билээ. Харин одоо Та түүнд Өөрийн бадамлянхуан 

өлмийд тань өмөг түшиг олох боломжийг олгож хайрлаач.  



    6. Ай Гопинатха, Танаас салан одохыг минь харсаар байж Та түүнд Өөрийн адис 

өршөөлийн дуслыг ч хайрлалгүй Өөрийн албат зарцаа үл хэрэгсэхээр шийдээ юу?  

    7.  Ай Гопинатха, би туйлын тэнэг мунхаг амьтан билээ. Миний хувьд юу нь 

сайн хийгээд юу нь муу болохыг хэзээ ч мэддэггүй тэнэг этгээд билээ би. Тийм ч 

учраас надад ийм хувь тавилан ноогдож дээ.  

    8.  Ай Гопинатха, үнэндээ Танаас мэргэн цэцэн нь үгүй тул энэ тэнэг мулгуу 

амьтныг гэгээн гэрэлд гаргах ямар нэг аргыг олж хайрла,  энэ муу албатаа Та 

хүнийрхэж битгий бодооч.  

 

Гуравдугаар хэсэг 

 

1 

гоп н тх, м ра уп йа н и 

туми к п  кори‟, м ра лоиле, 

са с ре уддх ра п и 

 

2 

гоп н тх, поречхи м й ра пхере 

дхана, д ра, сута, гхиречхе м ра, 

к мете рекхечхе жере 

 

3 

гоп н тх, мана же п гала мора 

н  м не сана, сад  ачетана, 

вишайе ро‟йечхе гхора 

 

4 

гоп н тх, х ра же менечхи ми 

анека жатана, хоиле бипхала, 

экхано бхарас  туми 

 

5 

гоп н тх, кемоне хоибе гати 

прабала индрийа, бо -бх та мана, 

н  чх ре вишайа-рати 

 

6 

гоп н тх, х дойе босий  мора 

манаке мий , лахо нижа п не, 

гхучибе випада гхора 

 



7 

гоп н тх, ан тха дехкхий  море 

туми х ш ке а, х ш ка дамий , 

т ро „хе са с ти-гхоре 

 

8 

гоп н тх, гал йа легечхе пх са 

к п -аси дхори‟, бандхана чхедий  

виноде корохо д са 

 

    1.  Ай Гопинатха, надад амжилтанд хүрэх ямар ч найдвар үгүй хэдий ч хэрэв Та 

өршөөл адислалаа хайрлаж Өөрийн бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодохыг 

болгоон соѐрхвол би энэхүү материаллаг ертөнц хэмээх шорон гяндангаас 

суллагдан гарч чадах болно.  

     2.  Ай Гопинатха, би өөртөө олон олон аюул гамшгийг нуун байдаг материаллаг 

хий хуурмагийн далайд унаж орхисон билээ. Би хөрөнгөжин чинээлэгжиж, эхнэр 

хүүхдүүдээрээ тойрон хүрээлүүлэн  байх бөгөөд шунал тачаал миний хамаг л хүч 

чадлыг барж байна.  

     3. Ай Гопинатха, миний галзуурсан ухаан бодол ямар ч нэр хүндтэй эх 

үүсвэрийг үл хүлээн зөвшөөрөх ба тэрээр туйлын мунхаг хийгээд материаллаг 

зовнилын харанхуй нүхэнд мөнхөд оршин байна.  

     4.  Ай Гопинатха, би өөрийн мөхөл сүйрлийг сайтар ухамсарлаж байна. Миний 

бүхий л зүтгэл чармайлт дэмий хоосон бөгөөд одоо миний цорын ганц найдвар Та л 

билээ.  

     5. Ай Гопинатха, бүгдийг чадагч мэдрэхүйн нөлөөнд орших ухаан санаа маань 

материаллагт татагдах хүсэл сонирхлоосоо ангижирч чадаагүй байхад амжилт 

дэвшилтийн тухай яриа байж болох уу? 

     6.  Ай Гопинатха, миний ухаан бодлыг захирч, миний зүрхэнд нэвтрэн ороод 

намайг Өөрийн бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодуулна уу. Зөвхөн тэр цагт л 

энэ ертөнцийн бүхий л хар дарсан аймшигт зүүд сарнин алга болох билээ.  

     7. Ай Гопинатха, Та бол Хришикеша буюу мэдрэхүйнүүдийн Эзэн нь билээ. 

Намайг арчаагүйгээр доройтсоныг хараад Та Өөрөө миний мэдрэхүйнүүдийг хянан 

удирдаж, материаллаг ахуйн аймшгаар дүүрэн харанхуй худгаас намайг татаж 

гаргаач.  

     8. Ай Гопинатха, материализмын хатуу чанга уяа хүлээс миний хүзүүг чангаар 

оосорлон чангаах бөгөөд энэрэл өршөөлийн илдээр боолчлолын энэ уяаг тас 

чавчин хаяж Бхактивинодыг Өөрийн хүлцэнгүй албатаа болгон соѐрхооч.  

 

 

Гурудев 
(“Шарангати”-гаас) 

 

1 

гурудев! 



к п -бинду дий , коро‟ эи д се, 

т пекх  ати х на 

сакала сахане, бала дий  коро‟, 

нижа-м не сп х -х на 

 

2 

сакале самм на, корите акати, 

дехо‟н тха! жатх жатха 

табе то‟г ибо, хари-н ма-сукхе, 

апар дха ха‟бе хата 

 

3 

кабе хено к п , лабхий  э жана, 

к т ртха хоибе, н тха! 

акти-буддхи-х на, ми ати д на, 

коро‟море тма-с тха 

 

4 

жогйат -вич ре, кичху н хи п и, 

том ра кару - с ра 

кару  н  хоиле, к ндий  к ндий , 

пр а н  р кхибо ра 

 

   1. Ай Гурудев! Таны албат болсон надад ядаж дусал ч атугай өршөөл адислалаа 

хайрлаач. Өчүүхэн өвс ч надаас хавьгүй илүүтэй билээ. Надад туслаач, надад хүч 

чадал хайрлаач. Би мөн яг л тантай адилаар алдар хүндэд татагдах тэмүүлэл, хүсэл 

сонирхлоосоо эгнэгт ангижирах болтугай.  

   2. Би танд гүн хүндэтгэл бишрэлээ үзүүлье. Учир нь үүний ач тусаар л таныг 

ойлгон таних  чадварыг олж авах болвуу хэмээн найдна. Тэр цагт би асар  их онгод 

хөөрөлтэйгээр ариун гэгээн нэрийг дуулж, тийнхүү өөрийн бүхий л алдас 

доромжлолоо цайруулж болох билээ.  

   3.  Ай эзэн минь, ай багш минь! Хэзээ хувь тавилан энэ хөөрхий чин бишрэлтний 

зүгт инээмсэглэж, та түүнд өөрийн адис өршөөлөө хайрлах вэ? Би доод ангийн, 

унан доройтсон, хүч чадал, оюун ухаангүй амьтан билээ. Танаас гуйя, намайг 

өөрийн хайртай албатаа болгооч.  

   4. Өөрийн дотоод руу өнгийн хараад би тэнд үнэ цэнэтэй юуг ч олж харсангүй. 

Чухам иймээс л таны адис өршөөл надад туйлын хэрэгтэй билээ. Гэвч харин та 

надад өршөөл адислалаа үл хайрлаваас би, амьдрал намайг орхин одох хүртэл өдөр 

шөнөгүй гашуун нулимсаа урсган, цурхиран уйлах болно.  

 



Манаса деха геха 
(“Шаранагати”-гаас) 

 

1 

м наса, дехо, гехо, жо, кичху мор 

арпилу тув  паде, нанда-ки ор! 

 

2 

сампаде випаде, ж ване-мара е 

д й мама гел , тув  о-пада бара е 

 

3 

м роби р кхоби-жо иччх  тох р  

нитйа-д са прати тув  адхик р  

 

4 

жанм оби моэ иччх  жади тор 

бхакта-г хе жани жанма хау мор 

 

5 

к а-жанма хау жатх  тув  д с 

бахир-мукха брахма-жанме н хи ш 

 

6 

бхукти-мукти-сп х  вих на же бхакта 

лабхаите т ко са га ануракта 

 

7 

жанака, жанан , дайита, танай 

прабху, гуру, пати –туху сарва-мой 

 

8 

бхакативинода кохе, уно к на! 

р дх -н тха! туху х м ра пар а 

 

    1. Би өөрт байгаа бүхнээ-ухаан, бие, гэр бүлээ Таны бадамлянхуан өлмийд өргөн 

барья, ай Нандын  хүү минь ээ! 

    2. Амжилт хийгээд азгүйтэл, амьдрах хийгээд нүд анихаас үл хамаарч би Таны 

бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодсон тэр өдрөөс хойш би өөрийн замд ямар ч 

саад бэрхшээлтэй тулгараагүй билээ.  



    3.  Та намайг алж ч болох хийгээд мөн хамгаалж ч болох билээ. Учир нь Та бол 

миний эзэн бөгөөд харин би Таны мөнхийн албат шүү дээ.  

    4. Хэрэв Та намайг дахин төрөхийг хүсэх аваас намайг Таны чин бишрэлтний 

гэрт төрөхийг болгоон соѐрхооч.  

    5. Би Таны чин бишрэлтэн хэвээр үлдээд адгийн муу өт болон төрөхөд ч бэлэн 

байна. Гэвч хэрэв надад Таныг хайрлах  дусал ч хайр үгүй болвоос би Брахма 
(Брахма-материаллаг бүтээлийг хариуцдаг, материаллаг ертөнц дахь хамгийн өндөр байр суурийг 

эзэлдэг сахиулсан тэнгэрийн нэр)тэнгэр болж төрөхийг ч үл хүснэм билээ. 

    6. Би, материаллаг цэнгэл жаргал, ангижрал гэгээрэлд тэмүүлэх хүсэл 

сонирхлоос бүрнээ ангид тийм л чин бишрэлтэнгүүдтэй харьцахыг тэсч ядан хүснэ.  

    7. Та бол миний хувьд бүх зүйл: эцэг, эх, амраг хайрт, үр хүүхэд, сурган номлогч, 

эр нөхөр, эзэн Бурхан минь билээ. 

    8. “Ай Кана, намайг сонсогтун! Ай Радхын Эзэн минь, Чи миний амьдралын 

гэрэл гэгээ!” хэмээн Тхакур Бхактивинода өгүүлж байна.  

   

Прасада-севая 
Бурханлаг хоол хүнсийг магтан дуулсан дуу 

(“Гитавали”-гаас) 

 

Нэгдүгээр хэсэг 

(энэ дууг Бурханы прасадад хүндэтгэл 

үзүүлэхийн өмнө дуулна ) 

 

1 

бх и-ре! 

ар ра абидй -ж л, жо ендрийа т хе к л, 

ж ве пхеле вишайа-с горе 

т ‟ра мадхйе жихв  ати, лобхамой судурмати, 

т ‟ке жет  ка хина са с ре 

 

2 

к ш а баро дой мой, кориб ре жихв  жай, 

сва-прас д-анна дило бх и 

сеи анн м та п о, р дх -к ш а-гу а г о, 

преме ко чаитанйа-нит и 

 

     1. Ай ах дүү нар минь ээ! Материаллаг бие махбодь нь мунхаг харанхуйн бөөм 

бөгөөд мэдрэхүй нь үхэлд хөтлөх жим бөлгөө. Юутай ч бид мэдрэхүйн цэнгэлийн 

далайд унаж орхижээ. Бүхий л мэдрэхүйн эрхтэнүүдээс хэл л хамгийн ханаж 

цаддаггүй, хазаарлан барихад бэрхтэй нь билээ. Болзолт сүнс нь энэ ертөнцөд хэлээ 

хянан барих нь нэн хүнд хэдий ч Бурхан Кришна Та нэн өршөөнгүй тул биднийг 

хэлээ хазаарлан барихад туслах Өөрийн хоол хүнсний үлдэгдлийг бидэнд хайрлан 

болгоожээ. Энэхүү амтат рашаан болсон кришна-прасадыг амтлаж, Өршөөл 



Адислалт Шри Шри Радха-Кришна нарыг магтан дуул, мөн хайр дүүрнээр: 

“Чайтанья! Нитай!” хэмээн бахдан дуудагтун.  

 

Хоѐрдугаар хэсэг 

1 

бх и-ре! 

эк-дина нтипуре, прабху адваитера гхаре, 

дуи прабху бхожане босило 

к кори‟ св дана, прабху боле бхакта-га а, 

эи к к ш а св дило 

 

2 

хено к- св дане, к ш а-према исе мане, 

сеи преме коро св дана 

жа -буддхи пари-хари‟, прас да бхожана кори‟, 

„хари хари‟ боло сарва-жан 

 

     1. Ай ах дүү нар минь ээ! Нэгэнтээ Шантипурт, Шри Адвайтын гэрт Бурхан 

Чайтанья, Нитьянандатай хамт үдийн хоол зооглон байв. Шак хэмээх ногоон 

навчит ургамлыг амсаж үзээд тэрээр: “Ай чин бишрэлтэн нар минь ээ, энэ шакийн 

амт гайхамшигтай юм! Магадгүй түүнийг Бурхан Кришна Өөрөө амссан буй заа” 

хэмээв.  

     2.  “Ийм шакийн амт нь Кришнаг хайрлах хайрыг зүрхэнд хөгжөөн 

сэргээдэг.(Бурхан Чайтанья шаканд маш дуртайг мэдээд Шачи эх 20 төрлийн шакаар хоол хүнс 

бэлджээ. Шак нэрт ногоо нь өөр бусад ногооноос илүү азтай ажээ. Учир нь түүнийг Бурхан байнгад 

амтлан хүртдэг. Үл мэдэгхэн инээмсэглээд Бурхан хоолоо хүртэх ба шакийн бусдаас давуу байдлын 

тухай бүгдэд: “Энэ шакийг ачьюта гэж нэрлэдэг бөгөөд түүнийг идсэн хэн бүр Кришнад тэмүүлэх 

уягдал татагдлыг хөгжүүлдэг.(Хоол идэх үедээ Бурхан Чайтанья янз бүрийн шаканд Кришнагийн 

нэрийг өгч байв.) патала, бастука, кала-шакийг идсэн хүн бүр нэг амьдралаас нөгөө амьдралд 

вайшнавтай харьцах ба харин салинча, хеланча шакийг идсэн хүн өвчин эмгэгээсээ ангижирч 

Кришнад үйлчлэх чин бишрэл сүсгийг олж авдаг”Шри Чайтанья-бхагавата, Антья-кханда, 4.279, 

293, 295-298). Бурханыг хайрлах тийм хайраар энэ амтат прасадыг зооглон хүртэх 

хэрэгтэй. Бүхий л материаллаг үзэл төсөөллөө орхиод, Бурханы прасадыг амтлаад 

зүгээр л: “Хари! Хари!” хэмээн дуулагтун”.  

 

Радха-Кришна бол 
(“Гитавали”-гаас) 

 

1 

„р дх -к ш а‟ бол бол боло ре соб и 

(эи) икх  дий , саб над й , 

пхирчхе нече‟ гаура-нит и 

(мичхе) м й р бо е, ж ччхо бхесе‟, 



кх ччхо х бу убу, бх и 

 

2 

(ж в) к ш а-д с, э би в с, 

корле то‟ р ду кхо н и 

(к ш а) болбе жабе, пулак ха‟бе, 

жхорбе кхи, боли т и 

 

3 

(„р дх ) к ш а‟ боло, са ге чало, 

эи-м тра бхикх  ч и 

(ж й) сакал бипод, бхактивинод, 

боле, жакхон о-н м г и 

 

    1. Радха-Кришна! хэмээн дуулцгаа, дуулцгаа, дуулцгаа   гэж Бурхан Чайтанья, 

Бурхан Нитьянанда нар, бүгдийг уриалан дуудаж байна. Ингэж тэд бүх Надий 

даяар дуулан бүжиглэж явна. Ай ах дүү нар минь ээ, майагийн эрхэнд автсанаар та 

учир утгагүйгээр зовж шаналан байна. Түүний давалгаанд автан та нэг бол хий 

хуурмагийн далайн мандал дээр нь гарч, нэг бол хамгийн ѐроолд нь живэн унах 

юм.  

    2. Гэвч  сүнс нь Кришнагийн мөнхийн үйлчлэгч гэсэн итгэл үнэмшлийг олж 

авсан тэр цагт таны бүхий л зовлон шаналал ул мөргүй алга болно. Мөн та 

Кришнагийн ариун гэгээн нэр алдрыг дуулж эхлэх цагт таны бие махбодь онгод 

хөөрөлдөө чичирхийлэн дагжиж, нүднээс тань Бурханыг хайрлах хайрын ариун 

нулимс цуван асгарах болно. Энэ бол миний үг билээ.  

    3. Радха-Кришна!  хэмээн чин бишрэлтнүүдийн хүрээлэл дунд дуулцгаа, энэ 

бол миний танаас хүсэх ганц гуйлт. Намайг Бурханы ариун гэгээн нэр алдрыг 

дуулан байх тэр мөчид бүхий л аюул осол зугадан зайлах болмуй  гэж Тхакур 

Бхактивинода өгүүлэн байна.  

 

Жая Радха-Мадхава 
(“Гитавали”-гаас) 

 

(жая) р дх -м дхава (жая) ку жа-бих р  

(жая) гоп -жана-валлабха (жая) гири-вара-дх р  

(жая) йа ода-нандана, (жая) бража-жана-ра жана 

(жая) й муна-т ра-вана-ч р  

 

 

Радхын амраг хайрт Кришна вээр 

Вриндаваны  ой шугуйд 



Амраг хайрын  тоглоом цэнгэлээ өрнүүлмүй. 

Вражийн малчдын хайрыг булаасан тэрвээр 

Аугаа уул Говардханыг   хялбараар өргөсөн билээ. 

Яшода ээжийн хайртай хүү, 

Вражийн оршин суугчдын баяр баясгалан тэрээр 

Ямуна мөрний эрэг дагуухь ой шугуйгаар 

Ямагт хэрэн  зугаацаж  явмуй. 

 

     Шрила Прабхупада энэ дууг дуулах маш их дуртай байсан юм. Тэрээр энэ дууг 

лекц эхлэхийнхээ өмнө дуулдаг байв. Аллахабад, Горакхпурт лекц хийж байх үедээ 

энэ дууны эхний хоѐр мөрийг дуулмагцаа транс буюу гүн бясалгалд орж байлаа. 

Хэсэг хугацааны дараа орчноо мэдрэх чадвартай болуут тэрээр: ”одоо зүгээр л 

Харе Кришнаг” дуулцгаагтун гэж билээ. Шрила Прабхупада хэлэхдээ, энэ дуу бол 

“Вриндаваны маш тодхон дүрслэл хийгээд түүнд Шримати Радхарани, Вриндаван, 

Говардхан, Яшода ээж, Вриндаваны малчид бүгд багтсан байдаг” хэмээн  ярьдаг 

байв.  

 

Сиддхи-лаласа 
Бурханлаг төгс төгөлдөрт хүрэх тэсч ядсан хүсэл 

( Шаранагати -гаас) 

 

      Энэ дуугаа Шрила Бхактивинода Тхакур “Сиддхи-лаласа” хэмээн нэрлэжээ. 

Лаласа гэдэг нь “тэсч ядан хүсэх, угтан баясах” хэмээсэн утгатай ба сиддхи нь “төгс 

төгөлдөр” гэсэн утгатай. Төгс төгөлдөрт хүрэх гэсэн тэсч ядсан хүсэл, тэсч ядан 

баясахыг сиддхи-лаласа гэж нэрлэдэг. Чин бишрэлтэнгийн хувьд материаллаг 

цэнгэлд тэмүүлэх , диваажингийн гаригт төрөх, ид шидийн хүч чадвар болон 

ангижралд тэмүүлэх хүсэл сонирхол өчүүхэн ч үгүй болсон байдаг. Тэрээр бүр 

ангижралын дээд дөрвөн хэлбэрт ч хүрэхийг хүсдэггүй. Энэхүү ангижралын 

дөрвөн хэлбэр нь: Бурхан мэт баян чинээлэг болох, Бурхан Вишну мэт бие 

галбиртай болох, Бурханы хүрээлэлд үргэлж орших хийгээд бурханлаг тэнгэрт 

Бурхантай хамт нэг гариг дээр хамт амьдрах юм. Цэвэр чин бишрэлтэн нь цор ганц 

зүйлийг л тэсч ядан хүсдэг бөгөөд энэ нь Бурханд ашиг хонжоо харалгүйгээр 

үйлчлэн зүтгэхэд оршдог. Чухамхүү ийм л төгс төгөлдөрт хүрэхээр тэмүүлэх 

хэрэгтэй.  

 

1 

кабе гаура-ване, сурадхун -тате, 

„х  р дх  х  к ш а‟ боле‟ 

к ндий  бер ‟бо, дехо-сукха чх ри‟, 

н н  лат -тару-тале 

 

2 

ва-пача-г хете, м гий  кх ибо, 

пибо сарасват -жала 



пулине пулине, гар -гари дибо, 

кори‟к ш а-кол хала 

 

3 

дх ма-б с  жане, пра ати корий , 

м гибо к п ра ле а 

ваиш аба- чара а-ре у г йа м кхи‟, 

дхори‟ авадх та-бе а 

 

4 

гау а-бража-жане, бхеда н  декхибо, 

хоибо баража-б с  

дх мера свар па, спхурибе найане, 

хоибо р дх ра д с  

 

   1. Хэзээ би тав тухтай байдал, амар жимэр ахуйг мартан “Радха!Кришна!” хэмээн 

нулимсаа урсган хашгирч ороонго ургамалд бүрхэгдсэн модод доор орших 

Навадвипа дахь Ганга мөрний эрэг дагуу хэрэн хэсүүчлэж явах болоо ? 

   2. Өглөг хишиг цуглуулан явахуйдаа би бүр чандалын гэрээс ч хоол хүнс хүсэн 

гуйх бөгөөд Сарасватийн уснаас ундлан явах болно. Онгод хөөрөлд автан мөрний 

эрэг дэхь газар дээгүүр өнхрөн би чангаар “Кришна! Кришна!” хэмээн дуудах 

болно.  

    3. Ариун Навадвипын оршин суугчдын өмнө сөгдөн мөргөөд би тэднээс ядаж 

дусал ч атугай өршөөл хишгээ хайрлахыг гуйна даа. Би гуйлгачны ноорхой хувцас 

өмсөн явж, өөрийн биеэ вайшнавуудын бадамлянхуан өлмийн тоосоор цацах 

болно.  

    4. Би Вражабхуми болон Навадвипын оршин суугчдын хоорондох ялгааг олж 

хардаггүй бөгөөд өөрөө би Вражийн суугч болюу. Бурханы орны жинхэнэ байгаль 

надад нээгдэж би Шримати Радхаранийн үйлчлэгч бүсгүй болно.  

 

Кабе ха’бе боло 
( Шаранагати -гаас) 

1 

кабе ха‟бе боло се-дина м р 

( м р) апар дха гхучи‟, уддха н ма ручи, 

к п -бале ха бе х дойе са ч р 

 

2 

т дхика х на, кабе ниже м ни, 

сахиш ут -гу а х дойете ни, 



сакале м нада, пани ам н , 

хо‟йе св дибо н ма-раса-с  р 

 

3 

дхана жана ра, кобит -сундар , 

болибо н  ч хи дехо-сукха-кар  

жанме-жанме д о, охе гаурахари! 

ахаитук  бхакти чара е том р 

 

4 

(кабе) корите р -к ш а-н ма учч ра а, 

пулакита дехо гадгада бачана 

баибар йа-бепатху, ха‟бе са гха ана, 

нирантара нетре ба‟бе а ру-дх р 

 

5 

кабе навадв пе, сурадхун -та е, 

гаура-нитй нанда боли‟ нишкапа е 

н чий  г ий , бер ибо чху е, 

б тулера пр йа чх рий  бич р 

 

6 

кабе нитй нанда, море кори‟ дой , 

чх р ибе мора вишайера м й  

дий  море нижа-чара ера чх й , 

н мера х ете дибе адхик р 

 

7 

кинибо, лу ибо, хари-н ма-раса, 

н ма-расе м ти‟хоибо биба а 

расера расика-чара а пара а, 

корий  можибо расе аниб р 

 

8 

кабе ж бе дой , хоибе удойа, 

нижа-сукха бхули‟ суд на-х дойа 

бхакативинода, корий  бинойа, 



р - ж - ахала корибе прач р 

 

    1. Хэзээ энэ өдөр ирэхийг хэлж өгөөч надад? Би алдас эндлийг үйлдэхээ больж 

миний зүрхэнд Бурханы ариун гэгээн нэрэнд татагдах амт хэзээ бий болох вэ? 

    2.  Хэзээ би өөрийгөө зам дээр хэвтэх өвснөөс ч доогуурт тавьж, бусдад 

хүндэтгэлээ үзүүлдэг болох вэ? Хэзээ би зүрх сэтгэлдээ тэвчээртэй байдлыг  

хөгжүүлж, хуурмаг бардам зангаас хагацан ангижрах вэ? Зөвхөн тэр цагт л би 

ариун гэгээн нэрийн цэвэр тунгалаг рашааны салшгүй амтыг мэдэрч чадахсан 

билээ.  

  3. Би материаллаг найраг шүлгэнд магтан дуулсан эд баялаг, дагалдагч шавь нар, 

үзэсгэлэнтэй сайхан эмэгтэй гэх мэт материаллаг цэнгэл жаргал авчрах юуг ч 

хүсэхгүй. Ай Бурхан Гаурахари минь ээ, Танаас гуйя, миний зүрхэнд амьдралаас 

амьдрал дамжин мөнхөд оршин байсан Таны бадамлянхуан өлмийд тэмүүлэх 

хольцоогүй цэвэр бишрэл сүсгийг хайрлаач.  

   4. Хэзээ Шри Кришнагийн бурханлаг нэр алдрыг давтан дуудахуйд миний бие 

онгод хөөрөлд автан чичрэн дагжиж, дуу хоолой минь догдлол хөөрлөөс болж 

тасалдан чичирхийлэх вэ? Хэзээ арьс минь цайвартаж, онгод хөөрлийн 

чичирхийлэл бүх биеэр минь тархах вэ? Хэзээ тогтоон барьж дийлэмгүй нулимс  

нүднээс минь урсан асгарах вэ?  

   5. Хэзээ би галзуурсан хүн мэт үнэн сэтгэлээсээ “Өө Гаура! Өө Нитьянанда!” 

хэмээн дуудаж, Навадвипа дахь Ганга мөрний эрэг дагуу гүйж явахсан болоо ? 

Хэзээ би бүхий л оюун ухаанаа орхин гээж, ухаангүй амьтан мэт дуулан бүжиглэж 

эхлэх вэ?  

  6. Хэзээ Бурхан Нитьянанда надад адис өршөөлөө хайрлаж, намайг материаллаг 

хий хуурмагаас ангижруулах вэ? Хэзээ Тэрээр надад Өөрийн бадамлянхуан өлмийн 

нөмөр нөөлгийг хайрлаж, ариун гэгээн нэрийн худалдааны өргөн захад нэвтрэх 

эрхийг олгох вэ?  

    7. Би Харигийн ариун нэрийн расыг худалдаж мөн хулгайлан авах ч болно доо. 

Тэгээд тэр ариун гэгээн нэрний ариун рашааны гайхамшигт амтанд согтон 

мансуурч ухаан мэдрэлгүй унах болно. Энэ л расаар цэнгэн жаргаж чадах аугаа 

сүнснүүдийн өлмийд хүрэлцээд би ариун гэгээн нэрийн амтат рашааныг 

тасралтгүйгээр амтлан хүртэнэ дээ.  

    8. Хэзээ надад унан доройтсон хөөрхий амьтсыг энэрэн хайрлах сэтгэл төрөх вэ? 

Хэзээ энэ Бхактивинода өөрийн хувийн жаргалыг умартаж, өрөвч нинжин 

сэтгэлийг тээн бүгдийг Шри Чайтанья Махапрабхугийн ариун захиасыг 

биелүүлэхийг хүлцэнгүйгээр хүсэн ертөнц даяар хэсэн явахсан болоо?(Шри Чайтанья 

Махапрабху бүхий л хүмүүст хандаж: “боло к ш а, бхажо к ш а, коро к ш а икх  -Кришнагийн 

ариун гэгээн нэрийг дуулагтун, Кришнад мөргөгтүн, үйлчлэгтүн, Кришнагийн тухай өгүүлсэн 

ведийн ном судрыг уншигтун” Чайтанья-бхагавата, Мадхья, 13.9).  

 

Шуддха-бхаката 
( Шаранагати -гаас) 

 

1 

уддха-бхаката-чара а-ре у, 



бхажана-анук ла 

бхаката-сев , парама-сиддхи, 

према-латик ра м ла 

 

2 

м дхава-титхи, бхакти-жанан , 

жатане п лана кори 

к ш а-басати, басати боли‟, 

парама даре бори 

 

3 

гаур м ра, же-саба стх не, 

корало бхрама а ра ге 

се-саба стх на, херибо ми, 

пра айи-бхаката-са ге 

 

4 

м да га-б дйа, уните мана, 

абасара сад  ж че 

гаура-бихита, к ртана уни‟, 

нанде х дойа н че 

 

5 

жугала-м рти, декхий  мора, 

парама- нанда хойа 

прас да-себ , корите хойа, 

сакала прапа ча жайа 

 

6 

же-дина г хе, бхажана декхи, 

г хете голока бх йа 

чара а-с дху, декхий  га г , 

сукха с  с м  п йа 

 

7 

тулас  декхи‟, жур йа пр а, 

м дхава-тоша  ж ни‟ 



гаура-прийа, ка-севане, 

ж вана с ртхака м ни 

 

8 

бхакативинода, к ш а-бхажане, 

анук ла п йа ж х  

прати-дибасе, парама-сукхе, 

св к ра коройе т х  

 

   1. Цэвэр ариун чин бишрэлтний бадамлянхуан өлмийн тоос нь чин бишрэлийн 

үйл зүтгэлд таатай нөлөөг үзүүлмүй. Мөн вайшнавт үйлчлэхүй нь дээдийн дээд 

төгс төгөлдөр хийгээд бурханлаг хайрын эмзэг ялдам нахианы үндэс суурь нь 

билээ.  

   2. Жанмаштами, Экадаши гэх мэт ариун гэгээн баярын өдрүүд нь тэдгээрт гүн 

хүндэтгэлтэйгээр хандагч хэн бүхний хувьд чин бишрэл сүсгийнх нь эх юм. 

Хүндэтгэл, хайр дүүрнээр би өөрийн амьдран суух газар орноо Шри Кришнагийн 

ариун тоглоом наадам өрнөж асан тэр газарт сонгон авсан билээ.  

   3. Хүндэт чин бишрэлтэнгүүдтэй хамтаар би Бурхан Гаурасундара аялан явж 

Өөрийн тоглоом наадгайгаа илрүүлэн байсан бүх газар нутгаар дайран өнгөрмүй.  

  4. Мридангийн дуу авиаг сонсмогц миний ухаан бодол дотор айзамт киртанд 

нэгдэх хүсэл төрөх бөгөөд Бурхан Гаурачандрын тоглоом наадмын тухай өгүүлсэн 

дууг сонсмогц миний зүрх онгод хөөрөлтэйгээр бүжиглэдэг билээ.  

  5. Бурханлаг хос Шри Шри Радха-Кришнагийн муртийг толидон харснаар би 

өгүүлж барамгүй баяр хөөрийг амсдаг бөгөөд Бурханы хайрласан прасадыг 

амтлаад би дэлхий ертөнцийн бүхий л хий хуурмагийг ялан дийлдэг билээ.  

  6. Миний гэр оронд Бурхан Харид мөргөн бишрэх хийгээд үйлчлэн зүтгэх  үед гэр 

маань чухамдаа Голока Вриндавана болон хувирахыг би хардаг бөгөөд Бурхан 

Шүтээнийг угаасан чаранамритаг хүртэн ахуйдаа  би Бурханы бадамлянхуан 

өлмийнөөс урсан гарсан Гангын ариун усыг хардаг билээ. Тиймээс ч миний аз 

жаргалд хэмжээ хязгаар үгүй байдаг.  

   7. Ариун мод туласи нь миний сүнсний тайвшрал буюу. Учир нь тэрээр Бурхан 

Кришнад баяр хөөрийг бэлэглэдэг болохыг би сайтар мэдэх билээ. Мөн би Бурхан 

Чайтаньягийн нэн дуртай шакийг хүндэтгэснээр амьдрал маань утга учиргүй биш 

юм шүү гэдэгт гүнээ итгэдэг билээ.  

   8. Асар их баяр хөөртэйгээр Бхактивинода өдрөөс өдөрт Шри Кришнад үйлчлэн 

зүтгэхүйд тааламжтай байх бүхнийг амьдралдаа хэрэгжүүлмүй.  

 

Бхога-арати 
(“Гитавали”-гаас) 

 

(Тхакур Бхактивинодын гэр, 

Сурабхи Кунжа, Годрума) 

 

1 



бхажа бхаката-ватсала р -гаурахари 

р -гаурахари сохи гош ха-бих р , 

нанда-жа омат -читта-х р  

 

2 

бел  хо‟ло, д модара, иса экхано 

бхога-мандире боси‟корахо бхожана 

 

3 

нандера ниде е баисе гири-бара-дх р  

баладева-саха сакх  баисе с ри с ри 

 

4 

укт - к ди бх жи н лит  кушм а 

д ли д лн  дугдха-тумб  дадхи моч -кха а 

 

5 

мудга-бор  м ша-бор  ро ик  гх т нна 

ашкул  пиш ака кх р пули п йас нна 

 

6 

карп ра ам та-кели рамбх  кх ра-с ра 

ам та рас л , амла дв да а прак ра 

 

7 

лучи чини сарпур  л у рас бал  

бхожана корена к ш а хо‟йе кут хал  

 

8 

р дхик ра пакка анна вивидха бйа жана 

парама нанде к ш а корена бхожана 

 

9 

чхале-бале л у кх й р -мадхума гала 

багала б ж й ра дейа хари-боло 

 

10 

р дхик ди га е хери‟ найанера ко е 

т пта хо‟йе кх й к ш а жа од -бхаване 



 

11 

бхожан нте пийе к ш а суб сита б ри 

сабе мукха пракх лой хо‟йе с ри с ри 

 

12 

хаста-мукха пракх лий  жата сакх -га е 

нанде би р ма баладева-сане 

 

13 

жамбула рас ла не т мб ла-мас л  

т х  кхейе к ш а-чандра сукхе нидр  гел  

 

14 

би л кха икхи-пуччха-ч мара хул йа 

ап рба айй йа к ш а сукхе нидр  ж йа 

 

15 

жа омат - ж  пе‟йе дханиш х - н то 

р - к ш а-прас да р дх  бху же хо‟йе пр то 

 

16 

лалит ди сакх -га а ава еша п йа 

мане мане сукхе р дх - к ш а-гу а г йа 

 

17 

хари-л л  эк-м тра ж х ра прамода 

бхог рати г й х кур-бхакативинода 

 

   1. Өөрийн чин бишрэлтэнгүүддээ үргэлж эелдэг зөөлөн хандагч Шри Гаурахарид  

мөргөгтүн. Тэрээр Вражийн нуга талаар тоглон наадах, Нанда, Йашодын зүрх 

сэтгэлийг хулгайлагч Дээд Бурхан, Кришна Өөрөө билээ.  

   2. “Миний энхрий Дамодара- хэмээн Яшода ээж Кришнаг дуудан, - их орой 

болчихлоо. Гэртээ харь, хоолоо идэх цаг боллоо” гэнэ. 

   3. Говардхан уулыг өргөгч Кришна, Нанда Махаражийн захиран заасны дагуу 

Өөрийн суудлаа эзлэж, Түүний араас Кришнагийн ах Шри Баладевын хамт малчин 

жаалууд зэрэгцэн сууцгаана.  

   4. Тэднийг бүхэл бүтэн найр хүлээн байна: шукта, бүх төрлийн навчис,  амтат 

шарсан хоол болон жута хэмээх ногоон навчаар хийсэн салат ярайх бөгөөд тэдний 

араас хулуу хийгээд жимстэй сагс,  чечевиц ба өтгөрүүлсэн сүүгээр хийсэн 



жижигхэн дөрвөлжин бин бүхий сагснууд эгнэж, цаана нь хурган гуаны сүүнд 

битүү чанасан  өтгөн тараг, гадилын модны цэцгээр хийсэн хоолнууд ирийнэ.  

   5. Дараа нь тэдэнд мунг дал  болон урад далаар хийсэн шарсан дөрвөлжин  

хуушуур, гхи бүхий чапати, цагаан будаа, мөн сүү, элсэн чихэр, кунжутаар хийсэн 

элдэв амттанууд, цагаан будааны гурилаар хийсэн бин, өтгөрүүлсэн сүү, сүүнд 

чанаж болгосон хуушуур, амтат будаа зэргийг тараана.  

   6. Үүний дараагаар анхилуун үнэртний тусламжьайгаар амтат рашаан мэт болсон 

амтлаг будаа, гадилууд, гайхалтай амттай бяслаг тараан өгөх бөгөөд үүний 

дараагаар тамаринд болон лаймын үр(нимбэгний нэгэн төрөл, орч), нимбэг, амтат 

зүрж, гранат зэргээр хийсэн арван хоѐр төрлийн исгэлэн хоол байна.  

   7. Энэхүү хоолнуудыг элсэн чихэртэй цагаан гурилаар хийсэн пури, хөөсрүүлсэн 

цөцгийтэй пури, амтлаг будаанд болгосон далаар хийсэн хуушуур, ладду зэрэг 

хоолнууд сэлгэнэ. Кришна нэн тааламжтайгаар энэ бүх хоол хүнсийг зооглоно.  

   8. Хэмжиж баршгүй онгод хөөрөл, баяр баясгалантайгаар Шримати Радхаранийн 

бэлдсэн будаа, карригаар амталсан ногоо, амттангууд, жигэнэмэгүүдийг зооглон 

байна.  

   9. Кришнагийн хөгжилтэй найз брахман Мадхумангала(“Бхакти-расамрита-синдху” 

өгүүлснээр, хооллох үед Мадхумангала бусад малчин жаалуудаас илүүтэй ихээр иддэг бөгөөд 

ялангуяа ладдуг ихээр иддэг гэжээ. Гэсэн хэдий ч тэрээр цадаж ханахгүй болохоороо Кришнад 

хандан: “Надад жаахан ладду өгчих, тэгвэл би баярлаж, Чиний найз Радхарани мөн Чамд сэтгэл 

хангалуун байх өөрийн адис ерөөлөө хайрлана шүү” гэдэг байв.) ладдуд маш дуртай нэгэн 

бөгөөд худал үнэн хэлж байгаад түүнийг гуйж гувшсаар авчихна. Түүнийгээ идэж 

байх үедээ тэрээр “Харибол!Харибол!” хэмээн хашгирч, суганыхаа доохонтой 

нуруугаа алгадан инээдтэй авиа гаргана.  

    10. Нүднийхээ булангаар Радхарани болон Түүний найз охид, гопи нарыг сэм 

харж, Кришна нэн их тааламжтайгаар Яшода ээжийн гэрт хооллоно.  

    11. Хооллосныхоо дараагаар Кришна сайхан үнэрт сарнайн усыг уух бөгөөд 

дараа нь бүх малчин жаалууд зэрэгцэн зогсоод амаа зайлцгаана.  

    12. Амаа зайлж, гараа угаачихаад өгүүлж барамгүй жаргалыг амталсан малчин 

жаалууд Бурхан Балараматай хамтаар амрахаар явцгаана.  

    13. Энэ үеэр Жамбула, Расала нэрт малчин жаалууд Кришнад олон янзын 

амтлагч, катеху(идээлэх ханд, орч), бетелийн самраар хийсэн панг авч ирж өгөх 

бөлгөө. Паныг амтлаад аз жаргалдаа умбасан Шри Кришначандра унтахаар явна.  

    14. Кришна тансаг ор хөнжилдөө амтат нойронд унтахаар хэвтэх үед Түүний 

албат Вишалакша Түүнийг тогосын өдөн дэвүүрээр сэвэх ажээ.  

    15.  Яшода ээжийн гуйснаар Дхаништха гопи Кришнагийн тавган дахь  хоолны 

үлдэгдлийг Шримати Радхараанид аваачиж өгнө. Тэрээр нэн тааламжтайгаар 

түүнийг зооглох ажээ. 

    16. Харин Лалита-деви болон өөр бусад гопи нар Түүний хоолны үлдэгдлийг 

хүртээд асар их баяр хөөртэйгээр өөрсдийн зүрхэнд Радхарани, Кришна нарыг 

магтан дуулсан дууг дуулна.  

    17. Бурхан Харигийн тоглоом наадам  амьдралынх нь цорын ганц баяр баясгалан 

болсон Тхакур Бхактивинода энэхүү “Бхога-арати” нэрт дууг дуулан байна.  

 

 

Гаура арати 
(“Гитавали”-гаас) 



 

1 

жайа жайа гор ч ндер ратико обх  

ж хнав -та а-ване жага-мана-лобх  

 

(дахилт) 

гаур гер ратик обх  

жага-жана-мана-лобх  

 

2 

дакхи е нит ич нд, б ме гад дхара 

ника е адваита, ринив са чхатра-дхара 

 

3 

босий чхе гор ч нд ратна-си х сане 

рати корен брахм - ди дева-га е 

 

4 

нарахари- ди кори‟ ч мара хул йа 

са жайа-мукунда-б су-гхош- ди г йа 

 

5 

а кха б же гха а б же б же карат ла 

мадхура м да га б же парама рас ла 

 

(дахилт) 

анкха б же гха т  б же 

мадхур мадхур мадхур б же 

 

6 

баху-коти чандра жини‟ вадана ужжвала 

гала-де е бана-м л  коре жхаламала 

 

7 

ива- ука-н рада преме гада-гада 

бхакативинода декхе гор ра  сампада 
 

    1. Бурхан Чайтаньягийн гайхамшигт арати ѐслолын яруу алдар бадартугай, яруу 

алдар бадартугай. Энэхүү Гаура-арати нь Жахнавийн/Ганга/ эрэг дээрхи ой шугуйд 

болж буй агаад орчлонгийн бүхий л амьд оршнолуудын зүрх сэтгэлийг соронздон 

татмуй. 

    2. Бурхан Чайтаньягийн баруун талд Бурхан Нитьянанда зогсох бөгөөд зүүнтээ 

нь Шри Гададхара зогсон байх ажээ. Зэрэгцээд Шри Адвайта зогсож, харин 

Шриваса Тхакур, Чайтанья Бурханы толгой дээр шүхэр барин зогсох авай.  



    3. Үнэт эрдэнэсийн чулуудаар чимэглэсэн ширээн дээр Бурхан Чайтанья залрах 

ба Брахма Тэнгэрээр тэргүүлүүлсэн сахиулсан тэнгэрүүд арати ѐслолыг үйлдэн 

байна.  

     4. Нарахари Саракара болон Бурхан Чайтаньягийн бусад дагуулууд Түүнийг 

чамараар/сарлагийн сүүлээр хийсэн дэвүүр, орч/ дэвүүрдэн байх агаад Санжая Пандит, 

Мукунда Датта, Васу Гхош тэргүүтэй чин бишрэлтэнгүүд аялгуут сайхан киртаныг 

хөтлөн дуулмуй.  

     5. Дунгийн эгшиг дуурьсаж, хонх, каратал хангинаж, мридангийн хэмнэлт 

цохилт сонсогдон байна. Киртаны аялгуу нь эгэлгүй тансаг амттай агаад түүнийг 

сонсогч бүхэнд аугаа их цэнгэл ташаалыг авчрах ажээ.  

    6. Сая сая сарны туяанаас ч илүүтэйгээр Бурхан Чайтаньягийн нигуур гэрэлтэн 

байх ба хүзүүнд нь зүүсэн ойн анхилуун цэцэгсийн хэлхээ нүд гялбам гэрэл туяаг 

сацруулан байна.  

    7. Энд Шива Тэнгэр, Шукадева Госвами, Нарада Муни нар байх агаад 

трансцендент онгод хөөрлийн улмаас тэдний хоолой чичирхийлэн байна. Ийнхүү 

Бхактивинода Тхакур, Бурхан Шри Чайтаньягийн аугаа байдлыг толидон харах 

бөлгөө.  

 

Шри Нама-киртан 
Ариун гэгээн нэрийг магтан дуулахуй 

(“Гитавали”-гаас) 

 

йа омат -нандана, браджа-баро-н гара, 

гокула-ра джана к на 

гоп -пар а-дхана, мадана-манохара, 

к лийа-дамана-видх на 

 

2 

амала харин м амийа-вил с  

випина-пурандара, нав на н гара-бора, 

ба и-бадана сув с  

 

3 

бража-жана-п лана, асура-кула-н ана, 

нанда-годхана-р кхов л  

говинда м дхава, наван та-таскара, 

сундара нанда-гоп л  

 

4 

дж муна-та а-чара, гоп -басана-хара, 

р са-расика, к п мойа 

р -р дх -валлабха, б ндабана-на абара, 

бхакативинод- райа 
 

 

 



   1. Каана нэрт Бурхан Кришна, Яшода ээжийн хайртай хүү нь билээ. Тэрээр, 

Вражийн трансцендент амраг хархүү бөгөөд Гокулын оршин суугчдын баяр 

баясгалан, гопи нарын амьдралынх нь гэрэл гэгээ ба дурлалын тэнгэр Купидоныг 

өөрийг нь дурлуулан татах увьдастай хийгээд   аварга могой Калийг нэгэнтээ асар 

ихээр шийтгэж байлаа.  

    2.  Бурхан Харигийн энэхүү ариун гэгээн алдар нэр нь бурханлаг тоглоом 

наадмын амтат балаар дүүрэн билээ.  Вражийн арван хоѐр ойн Эзэн Тэрээр  

байнгын залуугаараа мөнх орших амой. Түүнтэй дүйцэх  амраг  үгүй бөгөөд 

Тэрээр, тун ч  эгэл бусаар хувцаслах билээ.  Өөрийн салшгүй лимбэн дээрээ Тэрээр 

үргэлжид тоглон наадах бүлгээ.  

   3. Вражийн оршин суугчдын авран хамгаалагч,  бурхангүй асурын удмыг устган 

дарагч  Кришна бээр Нанда Махаражийн үхэр сүргийг хариулах бөгөөд газар 

дэлхий, үхэр болон  бурханлаг мэдрэхүй зэрэгт хамаг л жаргалыг хайрлах бөлгөө.  

   4. Ямуна мөрний эрэг орчмоор Кришна, ямагт хэрэн зугаалж явах бөгөөд голын 

уснаа угаал үйлдэж байсан гоолиг бүсгүйчүүдийн хувцсыг  хулгайлж байлаа. Раса 

бүжгийн амтанд мансууран согтох Кришна, Вража нутгийн шилдэг бүжигчин 

юмаа. Өршөөл хишиг нь өгөөмөр Тэрээр Өөрийг нь энхрий ялдмаар хайрлах Шри 

Радхын амраг  билээ.  

    Бхактивинод Тхакур надад Түүнээс өөр баяр баясгалан Түүнээс ондоо өмөг 

түшиг үгүй.  

 

 

 

Туми Сарвешварешвара 
( Шаранагати -гаас) 

 

1 

туми сарве варе вара, бражендра-кум ра! 

том ра иччх йа би ве с жана са х ра 

 

2 

тава иччх -мато брахм  корена с жана 

тава иччх -мато биш у корена п лана 

 

3 

тава иччх -мате ива корена са х ра 

тава иччх -мате м й  с же к р г ра 

 

4 

тава иччх -мате ж вер жанама-мара а 

сам ддхи-нип та ду кха сукха-са гха ана 

 

5 



мичхе м й -баддха ж ва ш -па е пхире‟ 

тава иччх  бин  кичху корите н  п ре 

 

6 

туми то‟ракхака р п лака м ра 

том ра чара а бин   н хи ра 

 

7 

нижа-бала-чеш -прати бхарас  чх рий  

том ра иччх й чхи нирбхара корий  

 

8 

бхакативинода ата д на аки чана 

том ра иччх й т ‟ра ж бана мара а 

 

  1. Ай Вражийн хааны залуу хүү минь ээ, Та вээр Эзэн бүгдийн Эзэн нь билээ. 

Таны тааллаар л орчлонгийн бүтээл хийгээд усталт явагдмуй.  

  2. Таны тааллаар л Брахма Тэнгэр бүтээн бий болгож, Бурхан Вишну бүтээлийг 

тогтоон барьж байдаг билээ.  

  3. Таны таалалд захирагдан Шива Тэнгэр бүгдийг устган сөнөөх ба мөн Таны 

тушаалаар майя энэхүү ертөнц-шоронг бий болгодог билээ.  

  4. Таны тааллаар амьд бодгаль бүр төрөх хийгээд үхдэг бөгөөд мөн Таны тааллаар 

бидэнд амжилт, азгүйдэл, аз жаргал, уй гуниг ирдэг билээ.  

  5. Майягийн хальсанд наалдан, материаллаг хүслийн торонд орооцолдон өчүүхэн 

жижиг сүнс энэ ертөнц дээр ямар нэгэн зүйлд хүрэхийг чармайн тэмцэх авч түүний 

бүхий л оролдлого дэмий хоосон байдаг. Тэрээр Таны соѐрхолгүйгээр юуг ч 

үйлдэж  үл чадах билээ.  

  6. Та бол миний хамгаалагч, тэтгэгч. Надад Таны бадамлянхуан өлмийгөөс өөр 

ямар нэг өмөг түшиг найдвар үгүй билээ.  

  7. Одоо би өөрийн ямар нэг зүйлийг гүйцэтгэж чадах чадвар хийгээд, хүчин 

чадалд үл итгэх бөгөөд зөвхөн Таныхаар л болтугай хэмээн санадаг.  

  8. Бхактивинода нь бүхий л азгүйчүүд дотроос хамгийн азгүй нь бөгөөд түүний 

бардам зангаас юу ч үлдээгүй билээ. Одоо тэрээр өөрийн амьдрал хийгээд үхлээ 

ганцхан Танд л найдан даатгамуй.  

 

 

Охе! Вайшнава Тхакура 
( Шаранагати -гаас) 

 

1 

охе! 

ваиш аба х кура, дой ра с гара, 



э д се кору  кори‟ 

дий  пада-чх й , одхо хе м йа, 

том ра чара а дхори 

 

2 

чхайа бега доми‟, чхайа доша одхи‟, 

чхайа гу а дехо‟ д се 

чхайа сат-са га, дехо‟хе м ре, 

босхечхи са гера е 

 

3 

эк к  м ра, н хи п йа бала, 

хари-н ма-са к ртане 

туми к п  кори‟, раддх -бинду-дий , 

дехо‟к ш а-н ма-дхане 

 

4 

к ш а се том ра, к ш а дите п ро, 

том ра акати чхе 

ми то‟к г ла, „к ш а‟ „к ш а‟ боли‟, 

дх и тава п чхе п чхе 

 

   1. Ай Вайшнава Тхакур! Ай адис өршөөлийн далай минь ээ, өөрийн тань албат 

намайг өрөвдөн хайрлаач, таны бадамлянхуан өлмийн нөмрийг надад хайрлаж бүх 

бохир бузар болгоноос намайг ариусгаж хайрла. Би хүлцэнгүйгээр таны өлмийг 

барьж байя.  

   2. Намайг зургаан төрлийн дутагдлаас ангижруулж, миний зургаан янзын сэрэл 

хөөрлийг тогтоон хазаарлаж өөрийн тань албатад зургаан төрлийн сайн чанар 

хайрлаач. Ай мөн надад зургаан төрлийн ариун гэгээн харьцааг илгээгээч. (Зургаан 

төрлийн дутагдалд: хэтэрхий их идэх буюу шаардлагатай хэмжээнээс илүүтэйгээр мөнгө хурааж 

хуримтлуулах, материаллаг зорилгод хүрэхийн тулд хэт их хүчин чармайлт гаргах, материаллаг үйл 

ажлын тухай дэмий хоосон зүйл ярих, шастирт өгүүлсэн дэг жаяг, дүрэм журамд хэт ихээр уягдан 

татагдах эсвэл үндэслэлгүйгээр түүнийг үл хэрэгсэх, бурханлаг сонирхол үгүй хүмүүстэй харьцах, 

материаллаг амжилтанд хүрэхийг улайран хүсэх 

   Зургаан төрлийн сэрэл хөөрөл нь ухааны, хэлний, ходоодны, бэлэг эрхтний шавдалт шаардлагууд 

болон уур хилэн, дэмий ярих хүсэл 

    Зургаан төрлийн сайн чанар нь энтузиазм буюу урам зориг, тэвчээр, итгэл, чин бишрэлийн алба 

зүтгэлд таатай аливаа зүйлийг хийх хатуу шийдвэр, чин бишрэлтэн бусчуудтай харьцахаас 

татгалзах, өмнө үеийн ачарья нарын замаар үргэлжид замнахыг эрмэлзэх 

    Зургаан төрлийн бурханлаг харьцаа нь чин бишрэлтэнгүүд нь бэлэг өгөх болон хүлээн авах, 

өөрсдийн нарийн нандин үзэл бодлоо хуваалцах, чин бишрэлийн алба зүтгэлтэй холбоотой 

асуултуудын итгэл үнэмшилтэйгээр асуух, бусдыг бурханлаг хоол хүнсээр дайлах болон чин 



бишрэлтний дайллага цайллаганд оролцох ) Найдвар горьдлогод дүүрэн автаж би тантай 

харьцах тэр л цаг мөчийг хүлээмүй.  

  3. Надад Бурхан Харигийн ариун нэрийг дуулах хүч үгүй бөгөөд ийм ч учраас 

танаас өршөөл адисыг хүсэн гуйя: надад үнэлж баршгүй үнэт эрдэнэ болсон 

Кришнагийн ариун нэрийг өчүүхэн жаахан итгэлийн хамт хайрлаач.  

   4. Танд Кришна байна. Түүнийг надад өгөх эрх мөн Танд байна. Үнэндээ бол би 

өрөвдөлтэй хөөрхийлөлтэй амьтан бөгөөд “Кришна! Кришна!” хэмээн дуудаж 

зүгээр л таныг даган гүйе.  

 

Вибхавари Шеша 
(“Кальяна-калпатару”-гаас) 

 

1 

вибх вар  еша, лока-праве а, 

нидр  чх ри‟ у хо ж ва 

боло хари хари, мукунда мур ри, 

р ма к ш а хайагр ва 

 

2 

н си ха в мана, р -мадхус дана, 

бражендра-нандана й ма 

п тан -гх тана, каи абха- тана, 

ж йа д ратхи-р ма 

 

3 

йа од  дул ла, говинда-гоп ла, 

в нд вана пурандара 

гоп -прийа-жана, р дхик -рама а, 

бхувана-сундара-бара 

 

4 

р в нтакар, м кхана-таскара, 

гоп -жана-вастра-х р  

бражера р кх ла, гопа-в нда-п ла, 

читта-х р  ба -дх р  

 

5 

йог ндра-бандана, р -нанда-нандана, 

бража-жана-бхайа-х р  



нав на н рада, р па манохара, 

мохана-ба -бих р  

 

6 

йа од -нандана, ка са-нис дана, 

нику жа-р са-вил с  

кадамба-к нана, р са-пар йа а, 

б нда-випинна-нив с  

 

7 

нанда-вардхана, према-никетана, 

пхула- ара-жожака-к ма 

гоп ган -га а, читта-винодана, 

самаста-гу а-га а-дх ма 

 

8 

ж муна-ж вана, кели-пар йа а, 

м наса-чандра-чакора 

н ма-судх -раса, г о к ш а-жа а, 

р кхо вачана мана мора 

 

   1. Үдшийн харанхуй өнгөрч, үүрийн гэгээ туслаа. Сүнснүүдээ(жива)сэрцгээгтүн, 

нойроо орхигтун. Ангижралыг хайрлагч Бурхан Харигийн ариун гэгээн нэрийг 

магтан дуулагтун. Тэрээр дээд цэнгэл эдлэгч хийгээд бүгдийг Өөртөө соронздон 

татмуй. Тэрээр Мура шулмын дайсан, морь тэргүүнт Бурханы хувилгаан Хаягрива 

билээ.  

   2. Мадху шулмыг дарагч Бурхан Хари/Кришна/ нь хүн-арслан дүрт Нрисимха 

дүрээр заларсан бөгөөд мөн Упендра нэрт одой-брахманы дүрээр ч заларч  байлаа. 

Тэрээр Нанда Махаражийн хайртай хүү бөгөөд арьсных нь өнгө хар бараан билээ. 

Тэрээр Путана шулмыг устгаж,  мөн Кайтабху чөтгөрийг дарсан билээ. 

Дашаратхын хааны хүү Бурхан Рама болон илрэн заларсан Бурхан Харигийн алдар 

бадартугай.  

   3. Тэрээр Яшода ээжийн хайртай хүү бөгөөд газар дэлхий, үхэр, бурханлаг 

мэдрэхүйд цэнгэл жаргалыг хайрламуй. Мөн тэрээр үнээдийг хамгаалагч, 

Вриндаваны ойн Эзэн нь билээ. Тэрээр Радхикагийн дурлалт хархүү бөгөөд гопи 

нарт нэн эрхэм. Бүхий ертөнц даяар Түүнээс үзэсгэлэнтэй нь үгүй билээ.  

   4. Рамачандра дүрээр залрахдаа Тэрээр чөтгөрийн хаан Раванаг устган дарж, 

Кришна дүрээр залрахдаа настай гопи нарын цөцгийг хулгайлж, Ямуна мөрний 

уснаа угаал үйлдэж байсан залуухан гопи нарын хувцсыг нуун тоглодог байв. 

Тэрээр Вражийн малчин байсан бөгөөд бусад малчдынхаа хамгаалагч нь байлаа. 



Мөн тэрээр зүрх сэтгэлийг булаан  хулгайлагч хийгээд Өөрийн лимбэнээс хэзээд үл 

салах билээ.  

   5. Бурхан Кришна нь Нанда Махаражийн хайртай хүү бөгөөд Түүнд йогчдын аль 

шилдэг нь мөргөн залбирдаг билээ. Тэрээр Вражийн суугчдын зүрхнээс айдас 

хүйдсийг нь үлдэн хөөх бөгөөд биеийнх нь өнгө дөнгөж бүрэлдэн бий болж буй 

аадрын үүл мэт юм. Тэрээр бүгдийг Өөрийн гоо үзэсгэлэнгээрээ соронздон татмуй.  

   6. Тэрээр Яшодын хайртай хүү бөгөөд Камса хааныг устган дарагч билээ. Тэрээр 

Вриндаваны ой  дунд тоглон, кадамба модны доор бүжиглэн наадаж, Вражийн 

шугуйд раса бүжгээр цэнгэн жаргамуй.  

   7. Тэрээр Өөрийн чин бишрэлтэнгүүдийн онгод хөөрлийг улам улмаа 

нэмэгдүүлэн байдаг. Мөн Тэрээр хайр дурлалын эх булаг хийгээд  тэдний хайрын 

дур хүслийг бадраахын тулд цэцгэн сумаар гопи нарыг шидэлж асан трансцендент 

Купидон билээ.  

   8. Бурхан Кришна нь Ямуна мөрний амь сүнс нь хийгээд хайр дурлалын тоглоом 

надгайд үргэлжид автан байх агаад зөвхөн сарны гэрлийг унд хоолоо болгодог 

чакора шувуу мэт гопи нарын ухаан бодлынх нь  саран билээ. Ай ухаан минь ээ, 

миний үгийг хүлээн аваад энэхүү  рашаан мэт амтаар дүүрэн ариун гэгээн нэрсийг 

дуулан Шри Кришнаг магтан алдаршуулагтун.  

 

Видьяра виласе 
( Шаранагати -гаас) 

 

1 

видй ра вил се, к ину к ла, 

парама с хасе ми 

том ра чара а, н  бхажину кабху, 

экхона ара а туми 

 

2 

порите порите, бхарас  б рило, 

ж не гати хабе м ни‟ 

се ш  бипхала, се ж на дурбала, 

се ж на аж на ж ни 

 

3 

жа а-видй  жато, м й ра ваибхава, 

том ра бхажане б дх  

моха жанамий , анитй  со с ре, 

ж баке карайе г дх  

 

4 



сеи г дх  хо‟йе, са с рера божх , 

бахину анека к ла 

б рдхакйе экхано, актира абх ве, 

кичху н хи л ге бх ло 

 

5 

ж вана ж тан , хоило экхано, 

се видй  авидй  бхело 

авидй ра жв л , гха ило бишама, 

се видй  хоило ело 

 

6 

том ра чара а, бин  кичху дхана, 

со с ре н  чхе ра 

бхакативинода, жа а-бидй  чх р ‟, 

тув  пада коре с ра 

 

    1. Өөртөө гүнээ итгэн би зөвхөн материаллаг эрдэм мэдлэгээр олж авсан тэр 

бүхнээр оролдож, үүнээсээ асар их цэнгэлийг амтлан байдаг  билээ. Би Таны 

бадамлянхуан өлмийд мөргөн залбирч байгаагүй авч энэ цаг мөчөөс эхлэн Та 

миний цорын ганц өмөг түшиг боллоо.  

    2. Би асар их зүйлийг уншаад л уншаад л байсан бөгөөд миний найдвар 

горьдлого өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байсан юм. Учир нь материаллаг мэдлэгийг 

хуримтлуулахыг жинхэнэ зам мөр хэмээн би боддог байлаа. Гэвч миний найдвар 

горьдлого нуран уналаа; миний энэ бүх мэдлэг чухамдаа юу ч биш юм гэдгийг би 

ойлгосон юм. Харин одоо би энэ мэдлэг нь мунхаг харанхуйн үндэс болохыг тов 

тодорхой харж байна.  

    3. Ертөнцийн эгэл мэдлэг нь Бурханы хуурмаг эрч хүчний/майа/ илрэлээс өөр юу 

ч биш бөгөөд тэрээр Танд үйлчлэхүйд саад болдог гол зүйл юм. Энэ мэдлэг нь 

мөнхийн сүнсийг илжиг болгон хувиргадаг ба учир нь тэр мэдлэг нь энэхүү цаг 

зуурын ертөнцөд гүн батаар уягдах татагдал уягдлыг бий болгодог.  

    4. Материаллаг ахуйн ачааг нуруун дэрээ мөн ч олон жил тээсэн олон олон 

илжигүүдийн нэг би билээ. Одоо би хэдийнээ өтөлж хөгширсөн бөгөөд надад 

цэнгэн жаргах хүч чадал үгүй хийгээд надад юу ч баяр хөөрийг авч ирэхгүй боллоо. 

    5. Миний амьдрал тэвчиж баршгүй зовлон болон хувирсан бөгөөд мэдлэг маань  

мэдлэг биш болон хуврсан агаад намайг мунхагийн харанхуйн энэхүү гал тэвчиж 

боломгүйгээр шарах бүлгээ. Миний олж авсан ертөнцийн эгэл мэдлэг нь одоо 

харин хурц сум мэт санагдмуй.  

   6. Ай Бурхан минь ээ, Таны бадамлянхуан өлмийгөөс өөр үнэт эрдэнэ үгүй билээ. 

Бүхий л ертөнцийн эгэл мэдлэгийг холын холд шидэж орхиод Бхактивинода Таны 

бадамлянхуан өлмийг амьдралынхаа утга учраа болгож байна.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Шрила Нароттама  

даса Тхакурын дуунууд  
 

ЗУРАГ /Нароттам/ 

Вайшнаве вигьяпти 
 

Вайшнавт өргөх залбирал 

(“Прартхан”-аас) 

 

1 

эи-б ро кару  коро ваиш ава гос и 

патита-п вана том  бине кехо н и 

 

2 

ж х ра ника е геле п па д ре ж й 

эмона дой ла прабху кеб  котх  п й 

 

3 

га г ра пара а хоиле па ч те п ван 

дар ане павитра коро – эи том ра гу  

 

4 

хари-стх не апар дхе т ре хари-н м 

том  стх не ап радхе н хи паритр  

 

5 

том ра х дойе сад  говинда-ви р м 

говинда кохена-мора ваиш ава пар  

 

6 



прати-жанме кори  чара ера дх ли 

нароттаме коро дой  пан ра боли‟ 

 

    1. Ай вайшнав-госвами танаас сөгдөн гуйя, надад өршөөл адислалаа хандуулаач. 

Танаас өөр унан доройтсон сүнснүүдийг ариусган цэвэрлэх хэн ч үгүй билээ.  

    2. Тантай ганц удаа уулзах нь бүхий л нүгэл хилэнцийг арилган зайлуулдаг тул  

өөр хаанаас ч гэлээ тан шиг ийм өгөөмөр бодгалийг олж чадна гэж үү ? 

    3. Ариун Гангын усаар ариусан цэвэршихийн тулд хүмүүн түүний усанд олонтоо 

угаал үйлдэх ѐстой. Харин гэтэл таныг унан доройтсон сүнснүүд дөнгөж хармагц л 

ариусан цэвэршдэг тийм л аугаа хүчирхэг билээ та.  

    4. Бурхан Харид  алдас доромжлолыг учруулсан хэнийг ч ариун гэгээн нэр 

авардаг байхад харин таныг гутаан доромжилвол тэр хүмүүнд ямар ч аврал үгүй 

билээ.  

     5. Таны зүрхэнд үргэлжид Бурхан Говинда тухлан байдаг хийгээд үүний хамт 

Бурхан Говинда: “Вайшнавууд Миний зүрхэнд оршмуй” хэмээн өгүүлнэм билээ. 

     6. Дараа дараагийн амьдралдаа хичнээн удаа төрсөн ч би зөвхөн таны 

бадамлянхуан өлмийн тоосоор өөрийн биеэ цацан түрхэхийг хүсюү. Нароттама 

таны мэдлийнх гэдгийг мэдтүгэй; Та түүнд өршөөл энэрлээ хайрлана уу.  

 

Ишта-деве вигьяпти 
Хайртай Бурхандаа өргөх залбирал 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

хари хари! бипхале жанама го ину 

манушйа-жанама п ий  р дх - к ш а н  бхажий , 

ж ний  уний  биша кх ину 

2 

голокера према-дхана, хари-н ма-са к ртана, 

рати н  жанмило кене т й 

са с ра-биш нале, диб -ни и хий  жвале, 

жур ите н  коину уп й 

 

3 

бражендра-нандана жеи, ач -сута хоило сеи, 

балар ма хоило нит и 

д на-х на жата чхило, хари-н ме уддх рило, 

т ра кш  жаг и м дх и 

 

4 

х  х  прабху нанда-сута, в шабх ну-сут -жута, 



кору  карохо эи-б ро 

нароттама-д са кой, н  хелихо р г  п й, 

том  бине ке чхе м ра 

 

   1. Ай Бурхан Хари минь ээ, амьдрал маань утга учиргүй дэмий хоосон өнгөрч, 

бүхий л амьдралынхаа туршид би санаатайгаар хор ууж байжээ. Учир нь би хүн 

болж төрчихөөд Радха-Кришнад мөргөж байсангүй.  

   2. Голока Вриндаваны бурханлаг хайрын үнэт эрдэнэ нь Бурхан Харигийн ариун 

нэрийг хамтаар магтан дуулах хэлбэрээр Дэлхий дээр буун заларсан билээ. Гэтэл 

яагаад энэхүү дуулал намайг үл татна вэ? Өдөр шөнөгүй ертөнцийн хий 

хуурмагийн хор зүрхийг минь түлэх бөгөөд харин би энэхүү зовлон шаналалаас 

ангижрах сайхан боломжийг ашигласангүй.  

  3. Вражийн хааны хүү Бурхан Кришна нь Шачийн хүү(Бурхан Чайтанья) болон 

заларсан агаад, харин Баларама Нитай болон заларсан билээ. Бурханы ариун гэгээн 

нэр нь нүгэлт Жагай, Мадхай гэх мэт бүхий л унан доройтсон, азгүй сүнснүүдийг 

аврах бүлгээ.  

  4. Вришабханугийн охины дэргэд үргэлж хамт байх ай Бурхан Кришна, ай 

Нандын хүү минь ээ, надад өршөөл энэрлээ хандуулаач. “Ай Бурхан минь ээ, 

намайг Өөрийн тань улаан туяат бадамлянхуан өлмийн дэргэдээс бүү хөөн туугаач. 

Учир нь би Танаас өөр хэнийг ч үл хайрлах билээ” хэмээн Нароттама дас өгүүлэн 

байна.  

 

Лаласамайи прартхана 
(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

„гаур га‟болите хабе пулака- ар ра 

„хари хари‟ болите найане ба‟бе н ра 

 

2 

ра кабе нит и-ч ндер кору  хоибе 

са с ра-б сан  мора кабе туччха ха‟бе 

 

3 

вишайа чх рий  кабе уддха ха‟бе мана 

кабе х ма херабо р -б нд бана 

 

4 

р па-рагхун тха-паде хоибе кути 

кабе х ма бужхабо се жугала-п рити 

 

5 



р па-рагхун тха-паде раху мора а 

пр ртхан  коройе сад  нароттама-д са 

 

Бурханы Адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын 

тайлбар 
 

   Энэхүү дууны зохиогч нь Бурхан Чайтаньягаас эхлэлтэй багш шавийн хэлхээнд 

хамаарах Гаудия-вайшнав сампрадаигийн ачарья,  аугаа чин бишрэлтэн Нароттама 

дас Тхакур юм. Нароттама дас Тхакур бүх вайшнавуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

маш олон дуу бичсэн ба тэрээр дуунуудаа ердийн бенгали хэл дээр бичдэг боловч 

эдгээр дуунуудад агуулагдах гүн гүнзгийн утга санааныхаа үрээр тэд маш их үнэ 

цэнийг олсон юм.  

    Энэ дуундаа тэрээр: „гаур га‟болите хабе пулака- ар ра хэмээн өгүүлжээ. 

Хэрэв хүн санкиртан хөдөлгөөний үндсийг тавигч Бурхан Гаурангийн нэрийг 

дөнгөж уншмагц бие нь чичирхийлэн дагжиж байвал тэрээр ариун нэрийг давтан 

дуудах үйлийн төгс төгөлдөрт хүрчээ гэсэн үг.  Энэ байдлыг дууриаж хэрэггүй 

хэдий ч Нароттама дас Тхакур: “Би Бурхан Гаурангийн нэрийг дуулж эхэлмэгц 

миний бүх бие чичирхийлэн дагжих тэр азтай цаг мөч хир хурдан ирэхсэн бол?” 

хэмээн асууж байна. Энэ чичирхийлэл илрэх үед, -„хари хари‟ болите найане ба‟бе 

н ра: “Харе Кришна мантраг дуулах үед хоѐр нүднээс минь нулимсан цутгал 

асгармуй”.  

     Дараа нь тэрээр: “ ра кабе нит и-ч ндер кору  хоибе” хэмээн өгүүлжээ. Бид 

бүгдээрээ Бурхан Нитьянандаас адис өршөөлөө хайрлахыг гуйн залбирдаг. 

Нитьянанда анхдагч номын багш хэмээн тооцдог ба ийм ч учраас Гаурангад ойртон 

дөхөхийн тулд эхлээд Бурхан Нитьянандын өршөөлийг хүртэх хэрэгтэй. Харин 

Бурхан Нитьянандын учир шалтгаангүй өршөөлийг хүртсэн хүнийг хэрхэн таних 

вэ? Нароттама дас Тхакурын өгүүлж буйгаар, Бурхан Нитьянандын өршөөлийг 

хүртсэн хүн нь материаллаг хүсэл нь бүрэн үгүй болсон байдаг. ра кабе нит и-

ч ндер кору  хоибе са с ра-б сан  мора кабе туччха ха‟бе. са с ра-б сан  гэдэг 

нь  “материаллаг цэнгэлийг тэсч ядан хүсэх” гэсэн утгатай ба Нароттама дас 

өөртөө: хэзээ энэ тэсч ядсан хүсэл үгүй болох вэ? хэмээн асууж байна. Ерөнхийдөө 

бид бие махбодид оршин буй цагт өөрсдийн олон тооны материаллаг хэрэгцээг 

хангах хэрэгтэй болдог ч үүнийг харин цэнгэл эдлэхийн тулд бус харин өөрийн 

ахуйг тогтоон барьж байхын тулд л гүйцэтгэх хэрэгтэй.  

    Цааш нь Нароттама дас өгүүлэхдээ: р па-рагхун тха-паде хоибе кути – “надад 

зургаан Госвамийн бичсэн ном судрыг судлах тэсч ядсан хүсэл хэзээ бий болох 

вэ?” хэмээн өгүүлжээ. кути нь “хүчтэй тэмүүлэл” гэсэн утгатай. Чин бишрэл 

зүтгэлийн загалмайлсан эцэг Рупа Госвами нь чин бишрэл зүтгэлийн тухай 

өгүүлсэн гайхамшигтай сургаал, дүрэм журмуудыг агуулсан “Бхакти-расамрита-

синдху” номыг бичсэн юм. Энэхүү асуудлуудыг “Чайтанья-чаритамрита” болон 

бусад ном судруудад тусгайлан авч үзсэн буй. Энэхүү сургаал захиасуудын товч 

агуулга бидний “Бурхан Чайтаньягийн сургаал” номонд агуулагдаж байгаа. Радха-

Кришнагийн хайр сэтгэлийн холбоо харьцааг ойлгохын тулд зургаан Госвамийн 



сургаал зааврыг даган баримтлах  хэрэгтэй. Нароттама дас Тхакур Радха-

Кришнагийн хайр сэтгэлийн харьцааг өөрийн ухааны хүчин чадалд найдан өөрсдөө 

ойлгон танихыг бидэнд зөвлөөгүй. Энэхүү жугала-п рити буюу ханийн хайр 

сэтгэлийг зөвхөн зургаан Госвамийн сургаалыг удирдлага болгосноор ойлгож 

чадна.  

     Хүний ухаан материаллаг санаа бодлоор дүүрэн байсан цагт тэрээр Вриндаваны 

хаант улсад нэвтрэн орж чадахгүй хэдий ч Нароттама дас Тхакурын өгүүлснээр: 

вишайа чх рий  кабе уддха ха‟бе мана кабе х ма херабо р -б нд бана – 

“миний ухаан бүрнээ ариусч, материаллаг түгшүүр хийгээд хүслээсээ ангижирсан 

цагт би Вриндаван болон Радха-Кришнын хайр сэтгэлийн харьцааг танин ойлгож 

чадна. Тэр цагт л миний бурханлаг амьдрал амжилтынхаа оргилд хүрэх болно” 

гэжээ.  

 

 

Нама-санкиртана 
 

1 

хари харайе нама  к ш а й дав йа нама  

й дав йа м дхав йа намах ке ав йа нама  

 

2 

гоп ла говинда р ма р -мадхус дана 

гиридх р  гоп н тха мадана-мохана 

 

3 

р -чаитанйа-нитй нанда р -адваита-с т  

хари гуру ваиш аба бх гавата г т  

 

4 

р -р па сан тана бха а-рагхун тх 

р -дж ва гоп ла-бха а д са-рагхун тх 

 

5 

эи чхаи гос ир кори чара а вандан 

дж х  хоите бигхна-н  абх ш а-п ра  

6 

эи чхай гос и джẵр-муи тẵр д с 

тẵ-саб ра пада-ре у мора па ча-гр с 

 

7 

тẵдера чара а-себи-бхакта-сане б с 

джанаме жанаме хой эи абхил ш 

 

8 

эи чхай гос и жабе браже коил  б с 



р дх -к ш а-нитйа-л л  корил  прак  

 

9 

нанде боло хари бхажа б нд бан 

р -гуру-ваиш аба-паде маж ий  ман 

 

10 

р -гуру-ваиш аба-п да-падма кори  

н ма-са к ртана кохе нароттама д с 

 

Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын  

тайлбар 
     

      Энэхүү дууг Шрила Нароттама дас Тхакур бичсэн бөгөөд Бенгали болон 

Ориссын чин бишрэлтэнгүүдийн дунд маш их нэрд гарсан дуу юм. Чайтанья 

Бурхан Гаи мужид Шри Ишвара Пуригээс бурханлаг сахил хүртээд буцан ирснийх 

нь  дараагаар шавь нар нь Түүнд урьдны дүрмийн багшийн дүр төрхөөс юу ч 

үлдээгүйг мэдэв. Учир нь Тэрээр Бурханыг хайрлах хайранд согтон мансуурсан, 

түүнд бүрнээ автсан  нэгэн болж хувирсан байлаа. Ердийнх шигээ дүрэм зүйн 

талаар тайлбарлахын оронд Чайтанья Бурхан өгүүлбэрийг задлан шинжилж 

санскрит үг, үсэг болгоныг Дээд Бурханы Бодгаль, Кришнатай холбон тайлбарлаж 

байв. Энэхүү дүрмийн задлан шинжилгээний арга нь Шрила Жива Госвамийн 

“Хари-намамрита-вйакаран”(“Шри Харигийн рашааны амтат ариун гэгээн нэрийн 

дүрэм”) номонд цаашдын хөгжлөө олсон юм. Гэвч Чайтанья Бурханы шавь нар 

багшийнхаа ухаан санаа самуурсан хэмээн бодоцгоож, Түүнийг эмчлэхийг 

чармайн, ухаан санааны эмгэгийг анагаах Вишнугийн тос бальзамыг толгойд нь 

түрхэж өгч байлаа. Эцэст нь тэд Түүнээс асуусан нь: “Та, бүх зүйлс бол Кришна 

хийгээд бидний цорын ганц хийх ѐстой зүйл бол Түүний ариун нэрийг давтан 

унших хэмээн батлаж байна. Тэгээд үүнийг хэрхэн яаж хийх болж байна?”. Энэ 

асултын хариу болгож Чайтанья Бурхан алгаа ташин Кришнагийн ариун нэрийг 

шууд дуулж эхэлсэн байна. Ийнхүү Тэрээр нама-санкиртан хөдөлгөөний эхлэлийг 

тависан байдаг. Бурхан Чайтаньягийн дуулж байсан ариун нэрүүд энэхүү дууны 

эхний хоѐр мөрөнд агуулагдаж байгаа билээ. Нароттама дас болон бусад ачарья 

номын багштанууд эдгээр нэрсийг, үйл явдлыг хадгалан үлдээхийн тулд өөрсдийн   

зохиол бүтээлийн эхэн хэсэгт  дурьдсан байдаг.  

      Дараа нь Нароттама дас Тхакур Бурхан Чайтанья хийгээд Нитьянанда, Шри 

Адвайта болон Сита(Адвайта ачарийн эхнэр) нарын ариун нэрийг магтан дуулсан 

байна. Бурхан Хари, номын багш, “Шримад Бхагавад гита” нар нь трансцендент 

түвшинд оршдог бөгөөд иймээс тэдэнд адилхан хүндэтгэл бишрэлийг үзүүлдэг. 

Үүний дараагаар Шрила Нароттама зургаан Госвамийн нэрийг давтан дуудсан 

байна. “Би вээр тэдний өлмийн өмнө бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлмүү,  хэмээн 

дуулаад, учир нь тэдний ариун өлмий хүн төрөлхтнийг олон олон жилийн туршид 

шаналган зовоосон зовлон зүдгүүрээс нь ангижруулах чадалтай билээ. Би бол энэ 

зургаан Госвамийн зарц албат агаад тэдний бадамлянхуан өлмийн тоос миний 

хувьд таван төрлийн хоол зууш болмуй. Миний цор ганц хүсэх зүйл гэвээс нэг 

төрлөөс нөгөө төрөлд тэдний бадамлянхуан өлмийд үйлчлэн байж, чин 



бишрэлтнүүдийн хүрээллийг хэзээ ч орхин одохгүй байх билээ”. Зургаан Госвами 

Вриндаванд амьдран ахуйдаа Шри Шри Радха-Кришнагийн мөнхийн трансцендент 

тоглоом наадмыг дүрслэн өгүүлсэн байдаг. Бурхан Чайтаньяг дэлхийд залран 

ирэхээс урьд Бурхан Кришнагийн тоглоом наадам өрнөж байсан жинхэнэ газар 

тодорхой бус байсан юм. Иймээс Бурхан Чайтанья эдгээр зургаан Госвамид энэхүү 

ариун газар нутгуудыг олон тогтоож, тэнд сүм барин босгохыг захин даалгасан 

билээ. Раса бүжиг болж өнгөрсөн тэр газрын ойролцоо Шри Радха-Дамодарын 

сүмийг барьж босгосон ба Шрила Рупа Госвами тэргүүтэй зургаан Госвами маань 

тэнд байнга хуран цуглаж, Шри Шри Радха-Кришнагийн гайхамшигтай тоглоом 

наадмыг эрдэм мэдлэг талаас нь тайлбарласан зохиол бүтээлүүдийн сэдвээр 

хэлэлцэн ярилцдаг байжээ. Нароттама дас Тхакур: “Жинхэнэ номын багш хийгээд 

чин бишрэлтэнд үйлчлэн зүтгэхэд өөрийгөө даатгаад, асар их онгод хөөрөлтэйгээр 

Харигийн ариун нэрийг чангаар дуулагтун” хэмээн бүгдийг уриалан дуудсан байна. 

Дууныхаа төгсгөлд тэрээр: “Гуругийн бадамлянхуан өлмийн болон ариун гэгээн 

вайшнавуудын өршөөл хишигт найдан Нароттама дас Харе Кришна Харе Кришна 

Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе хэмээн 

Бурхан Харигийн санкриртаныг дуулан магтаж байна ” гэжээ.  

 

 

Сакхи-вринде вигьяпти 
Сакхи нарт хандсан залбирал 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

р дх -к ш а пр а мора жугала-ки ора 

ж ване мара е гати ро н хи мора 

 

2 

к линд ра к ле кели-кадамбера вана 

ратана-бед ра упара бос бо ду‟жана 

 

3 

й ма-гаур -а ге дибо(ч в ) чанданера гандха 

ч мара хул бо кабе хери мукха-чандра 

 

4 

г тхий  м лат р м л  дибо дох ра гале 

адхаре тулий  дибо карп ра-т мб ле 

 

5 

лалит  ви кх - ди жата сакх -б нда 

ж й  корибо себ  чара равинда 



 

6 

р -к ш а-чайтанйа-прабхур д сер ануд са 

сев  абхил ша коре нароттама-д са 

 

   1. Бурханлаг хос, Шри Радха-Кришна нь миний амьдралын гэрэл гэгээ билээ. Би 

урт удаан насална уу эсвэл одоо яг үхлийн ирмэг дээр байх зэргээс үл хамаарч 

надад Тэднээс өөр ямар нэг өмөг түшиг үгүй билээ.  

   2. Ямуна мөрний эрэг дэхь кадамба модон ойд би бурханлаг хосыг гэрэл 

цацарсан үнэт эрдэнийн чулуудаар үйлдсэн ширээн дээр залан суулгамуй.  

   3. Би Тэдний хар бараан хийгээд алтлаг цайвар биесийг чуин үнэр анхилсан 

зандан модны өтгөрүүлсэн тосоор арчин тосолж Тэднийг чамараар сэвүүрдэх 

болно. Ай хөөрхий хэзээ би Тэднийхээ саран мэт гэрэлт нигуурыг толидон 

харахсан бэ? 

   4. Би Тэдний хүзүүнд малати цэцгийн хэлхээ зүүн өгч, камфарын анхилам үнэр 

оруулсан тамбулыг Тэдний бадамлянхуан ам юунд нь өргөн бариюу.  

   5. Лалита, Вишакхаар ахлуулсан бүхий л сакхи нарын зөвшөөрөлтэйгээр би 

Радха-Кришнагийн бадамлянхуад өлмийд үйлчлэн зүтгэх болно. 

   6. Шри Кришна Чайтанья Прабхугийн албатын албат болсон Нароттама дас 

бурханлаг хос танаа энэхүү үйлчлэлээрээ үйлчлэн зүтгэхийг тэсч ядан хүсюү.  

 

Сапаршада-бхагавата-вираха-жанита-вилапа 
Бурхан болон Түүний дагалдагч нараас хагацан салж уйлахуй 

 (“Прартхана”-гаас) 

 

1 

же нило према-дхана кору  прачур 

хено прабху котх  гел  ч рйа- х кур 

 

2 

к х  мора свар п р па к х  сан тан 

к х  д са рагхун тха патита п ван 

 

3 

к х  мора бха а-жуга к х  кавир ж 

эка-к ле котх  гел  гор  на а-р ж 

 

4 

п ш е ку ибо м тх  анале па ибо 

гаур га гу ера нидхи котх  геле п бо 

 

5 



се-саба са г ра са ге же коило бил с 

се-са га н  п ий  к нде нароттама д с 

 

   1. Өршөөл, энэрлээр дүүрэн тэрээр бидэнд энэхүү үнэт эрдэнэ болсон бурханлаг 

хайрыг хайрласан билээ, -Шриниваса Ачарья та хаашаа одоо вэ? 

   2. Миний Сварупа Дамодара, Рупа Госвами нар  хаана байна ? Санатана хаана 

байна ? Унан доройтсон сүнснүүдийг аврагч Рагхунатха дас маань хаачив? 

   3. Хаана байна, миний Рагхунатха Бхатта, Гопал Бхатта нар ? Хаана байна, 

Кришнадас Кавиража? Хаашаа одчихов гэнэт, аугаа бүжигчин Бурхан Гауранга?  

   4. Би толгойгоо чулуугаар хага цохичихоод, ус руу үсрэх минь! Бүхий л 

гайхамшигт чанарын хувилгаан болсон Бурхан Гаурангаг би хаанаас олох вэ? 

   5. Эдгээр бүх чин бишрэлтэнгүүдийн дунд тоглоом наадмаа өрнүүлэн байх, 

тэднийг бүгдээр нь хүрээлүүлэн явах  Бурхан Гаурангад ойртон дөхөж үл чадах 

Нароттама дас зүгээр л уйлан уйлсаар байна.  

Саварана-шри-гаура-махима 
Шри Гаурангийн алдар бадартугай 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

гаур гера ду и пада, ж р дхана сампада, се ж не бхакати-раса-с р 

гаур гера мадхура-л л , ж р кар е праве ил , 

х дойа нирмала бхело т р 

 

2 

же гаур гера н ма лой, т ра хой премодой, 

т ре муи ж и болих ри 

гаур га-гу ете жхуре, нитйа-л л  т ре спхуре, 

се жана бхакати-адхик р  

 

3 

гаур гера са ги-га е, нитйа-сиддха кори‟м не, 

се ж й бражендра-сута-п  

р -гау а-ма ала-бх ми, жеб  ж не чинт ма и 

т ра хой бража-бх ме б с 

 

4 

гаура-према-рас р аве, се тара ге жеб  убе, 

се р дх -м дхава-антара га 

г хе б  ванете тх ке, „х  гаур га‟ бо‟ле ке, 

нароттама м ге т ра са га 



 

Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын  

тайлбар 
 

    Энэхүү дуундаа Нароттама дас Тхакур бие нь алтлаг шар өнгөтэй учраас 

Гауранга хэмээн нэрлэгдсэн Бурхан Чайтаньяг магтан алдаршуулжээ. Хэрэв хүн 

цайвар шаргал арьстай бол түүнийг гаура гэж нэрлэдэг. Бурхан Чайтаньийн арьс 

маш их өнгөлөг цайвар, хайлуулсан алт мэт байсан учраас Түүнийг мөн 

Гаурасундара гэж нэрлэжээ. Нароттама дас Тхакур өгүүлэхдээ: гаур гера ду и 

пада, ж р дхана сампада, се ж не бхакати-раса-с р. Бурхан Чайтаньийн 

бадамлянхуан өлмийд өөрийгөө даатгасан хэн бүр чин бишрэл зүтгэлийн жинхэнэ 

мөн чанарыг танин ойлгож чадна. Чин бишрэл зүтгэлийн мөн чанарыг танин 

ойлгох нь нэн хүнд хийгээд ердийн хүний хувьд энэ нь ойлгогдошгүй зүйл юм.  

  “Бхагавад-гита”-д өгүүлснээр, амьдралын төгс төгөлдөрт хүрэхээр тэмүүлэгсэд 

дотроос цөөхөн хэд нь түүнд хүрдэг хийгээд үүний дүнд өөрийн “би”-гээ таньдаг. 

Ийм олон мянган өөрийгөө танин ухамсарласан сүнснүүдээс зөвхөн нэг нь л 

Кришнаг танин ойлгож болох юм гэсэн байдаг. Гэвч Түүнийг мэдэхгүйгээр 

Кришнад хэрхэн үйлчилж болох билээ? Иймээс Кришнад үйлчлэн зүтгэх чин 

бишрэл зүтгэл тийм ч амар хялбар олддог зүйл биш. Харин аз болоход Бурхан 

Чайтаньягийн өлмийгөөр(гаур гера ду и пада)даган замнах хүн бүр буюу 

Түүний заан өгсөн замаар замнан, зүгээр л Харе Кришна маха-мантраг давтан 

уншиж байсан цагт чин бишрэлийн алба зүтгэлийн мөн чанарыг төвөггүй таньж 

чадна. Иймээс ч Нароттама дас Тхакур хүн бүрийг Бурхан Чайтаньягийн 

бадамлянхуан өлмийн нөмрийг өөрийн өмөг түшиг болгох болон Түүний дагалдагч 

болохыг залбиран гуйж байна. Учир нь зөвхөн тэр цагт л чин бишрэл зүтгэлийн 

мөн чанарыг таньж чадна.  

    Бурхан Чайтаньягийн тоглоом наадам бүгдэд баяр хөөрийг авчирдаг. Чухам учир 

нь Бурхан Чайтанья Махапрабхугийн хөдөлгөөний үндсэн оролцогчид дуулж, 

бүжиглэж, кришна-прасад зооглодог. Бурхан Чайтанья өөрийн оршин суух газар 

орноо Жаганнатха-Пуриг болгож асан тэр үед Тэрээр өдөр бүр тэнд дуулан 

бүжиглэж, дараа нь прасад авчирахыг хүсэж, түүнийг чин бишрэлтэнгүүдэд 

тараадаг байв. Энэ нь бүгдэд маш ихээр таалагддаг байсан ба өдөр бүр зуу зуун хүн 

Бурхан Чайтаньятай дуулж бүжиглэхээр ирдэг байлаа. Ориссын захирагч, сүмийн 

эзэн, Махаража Пратапарудра сүмийн үйлчлэгч нарт Бурхан Чайтаньягийн чин 

бишрэлтэнгүүдэд хэдий хэмжээгээр л хүснэ, тэр хэмжээгээр нь прасад өгч байхыг 

тушааж байжээ. Тийнхүү Түүний тоглоом наадамд оролцох нь аугаа их цэнгэл 

таашаалыг авчирдаг: дуул, бүижглэ, прасад ид. Хэрэв хүнд Бурхан Чайтаньягийн 

тоглоом наадам таалагдаад зүгээр л дуулан бүжиглэж прасад идэх аваас түүний 

зүрх бохир бузраасаа бүрнээ ариусна. Энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн хүн бүр, дуулж, 

бүжиглэж, кришна-прасад идэх бөгөөд зүрх нь дамжиггүйгээр бүхий л материаллаг 

бохирдол бузраасаа ариусан цэвэрлэгдэнэ. Нароттама дас Тхакур, гаур гера 

мадхура-л л , ж р кар е праве ил , х дойа нирмала бхело т р – буюу өөрийн 

зүрхээ ариусган цэвэрлэхийг хүссэн хүн Кришнагийн ухамсрын хөдөлгөөн буюу 

Бурхан Чайтаньягийн хөдөлгөөнд нэгдэх ѐстой хэмээн шударгаар батлан өгүүлжээ.  



       Бурхан Чайтанья нь маш өгөөмөр хийгээд Шри Кришна Чайтаньягийн буюу 

Гаурасундарын ариун нэрийг давтан уншиж эхэлсэн хэн бүрт Бурханыг хайрлах 

хайр заавал хөгжин бий болно. Ном ѐсоороо бол чин бишрэлтэнгүүд эхлээд р -

к ш а чаитанйа прабху нитй нанда хэмээн дуулдаг. Учир нь зүрх сэтгэл ариусч 

эхлэхийн тулд Бурхан Чайтанья, Бурхан Нитьянанда болон Тэдний дагалдагч 

нараас адис өршөөлийг хүсэн мөргөн залбирах хэрэгтэй. Л л  гэдэг нь “тоглоом, 

цэнгэл” гэсэн утгатай. Тоглоом наадам нь дагалдагчидгүйгээр байх боломжгүй ба 

ийм ч учраас Бурхан Чайтаньяг үргэлжид Нитьянанда, Адвайта, Гададхара, 

Шриваса болон өөр бусад олон чин бишрэлтэнгүүд дагалддаг. Т р гэдэг нь 

“түүнийг”, хой гэдэг нь “дуудах”, премодой гэдэг нь “Бурханыг хайрлах хайрын 

хөгжил” гэсэн утгатай. Зүгээр л р -к ш а чаитанйа прабху нитй нанда хэмээн 

дуулах хүн бүр хурдан хугацаанд Бурханыг хайрлах хайрыг хөгжүүлж эхэлдэг. 

Бурхан Чайтаньягийн ариун нэрийг дуулан, бүжиглэх тийм хүмүүсийг өөгшүүлэн 

дэмжиж, Нароттама дас Тхакур: “Хурай!” хэмээн хашгирч тийнхүү тэрээр: ж и 

болих ри  буюу “гайхамшигтай, аугаа гайхамшиг!” хэмээн өгүүлэн байна.  

   Дараа нь тэрээр: гаур га-гу ете жхуре, нитйа-л л  т ре спхуре –хэрэв хүн 

бүгдэд сайн сайхныг авчрагч Бурхан Чайтаньягийн тоглоом наадмын ач холбогдол, 

бүхий  л утга учрыг ойлговол, хэрэв тэрээр онгод хөөрлийг амсаж, заримдаа 

нулимсаа барьж чадалгүй уйлж байх аваас тэрээр маш хурднаар нитья-лила гэж 

нэрлэгдэх Радха-Кришнын тоглоом наадмыг танин ойлгож чадна. Радха-Кришна 

нарын хоорондын хайр сэтгэлийн харилцаа цаг зуурын бус. Энд, энэ материаллаг 

ертөнцөд, охид, залуусын хооронд мөн л хайр сэтгэлийн харьцаа үүсдэг ч тэр нь 

мөнх бус билээ. Тийм харьцаа нь сайндаа хэдэн сараар эсвэл хэдэн жилээр 

үргэлжилдэг ч дараа нь энэхүү хайр сэтгэл гэж нэрлэгдэх тэр зүйлд төгсгөл ирнэ. 

Ийм харьцаа нь мөнх бус. Харин хэн мөнхийн хайр дурлалыг эрж хайнав, тэрээр 

Радха-Кришнагийн тоглоом наадамд оролоцохуй үйлийг хүлээж авах хэрэгтэй. 

Бурхан Чайтаньягийн хөдөлгөөний бүхий л ач холбогдлыг зүгээр л ойлгосноор хүн 

Радха-Кришнагийн мөнхийн тоглоом наадмыг ойлгож түүний оролцогч нь болж 

чадна. Тийнхүү Радха-Кришнагийн трансцендент мөнхийн тоглоом наадмыг 

ойлгож чадсан хүн чин бишрэл зүтгэлийн хамгийн дээд төгс төгөлдөрт хүрнэ.  

    Дараагийн мөр нь - гаур гера са ги-га е. Энэхүү са ги-га е хэмээх үг нь 

“дагалдагчид” гэсэн утгатай. Бурхан Чайтанья хэзээ ч ганцаараа байдаггүй. 

Түүнтэй хамт үргэлжид дагалдагчдынх нь хэн нэг нь байж байдаг. Бурхан 

Чайтаньяг ганцааранг нь зурсан нэг ч зураг байхгүй бөгөөд бид ямар ч зураг аваад 

харсан түүн дээр Бурхан Чайтаньятай хамт үгүй ядахнаа гэхэд заавал Бурхан 

Нитьянанда эсвэл Гададхара Пандит байдаг. Бурхан Чайтаньяг хаана ч явсан тэр 

газарт үргэлжид мянга мянган чин бишрэлтэнгүүд хуран цугладаг. Энэ бүх чин 

бишрэлтэнгүүд ялангуяа Түүний ойр дотнын чин бишрэлтэнгүүд нь бүгд нитья 

сиддхи нар байсан юм. Төгс төгөлдөр чин бишрэлтэнгүүдийн гурван төрөл байдаг. 

Тэдгээрийн  нэг дэхэд садхана-сиддхи нар хамаардаг. Зохицуулах зарчим, дүрэм 

журмуудыг хэлбэрэлт гуйвалтгүйгээр даган мөрдөж байж төгс төгөлдөрт 

хүрэгсэдийг тийнхүү нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл зохицуулах зарчмуудыг даган 

мөрдсөөр хүрч буй тэрхүү төгс төгөлдөр байдлыг садхана-сиддхи хэмээн нэрлэдэг. 



Хоѐр дахь хэлбэрийн чин бишрэлтэнгүүдийг крипа-сиддхи нар хэмээн нэрлэнэ. Тэд 

зохицуулах зарчмуудыг хатуу баримталдаггүй боловч өөрийгөө үл хэрэгссэн 

үйлчлэн зүтгэлийнхээ ач тусаар номын багшийнхаа юмуу эсвэл Кришнагийн 

өршөөл ивгээлээр маш хурднаар төгс төгөлдөрт хүрдэг. Үүнийг крипа-сиддхи гэдэг. 

Нитья-сиддхи гэдэг нь материаллаг байгальтай хүрэлцсэнээр хэзээ ч бохирдон 

бузартдаггүй бодгалиудыг хэлнэ. Садхана-сидхи ба крипа-сиддхи нар нь нэгэн цагт 

материаллаг байгальтай хүрэлцсэнэээр бохирдон бузардсан байдаг байхад харин 

нитья-сиддхи нар нь хэзээ ч түүнтэй хүрэлцдэггүй. Чайтанья Махапрабхугийн бүх 

дагалдагсад цөмөөрөө нитья-сиддхи нар буюу мөнхийн төгс төгөлдөр бодгалиуд  

байсан юм. Нитьянанда Прабху бол Кришнагийн шууд илрэл Баларама, Адвайта 

Прабху нь Маха-Вишну(Тэрээр мөн вишну-таттвад хамаардаг), Гададхара Прабху 

нь Радхаранийн илрэл, Шриваса нь Нарадын хувилгаан юм. Тэд бүгдээр нитья-

сиддхи буюу төгс төгөлдөр сүнсүүд. Материалаг бохир бузар бүхэн хэзээ ч тэдэнд 

нөлөөлдөггүй. Бурхан Чайтанья Махапрабху нь Кришна Өөрөө агаад трансцендент 

тул Түүний бүх дагалдагсад нитья-сиддхи буюу мөнхийн трансцендент байдаг 

гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. се ж й бражендра-сута-п . Бражендра-сута нь 

Кришна юм. Бурхан Чайтаньягийн дагалдагч нар нь мөнхийн эрх чөлөөтэй юм 

гэдгийг зүгээр л танин ухамсарлаад Бурхан Кришнагийн трансцендент гариг орноо 

шуудхан хүрэлцэн очиж болно.  

     р -гау а-ма ала-бх ми. Гау а нь Баруун Бенгали юм. Бурхан Чайтанья 

Баруун Бенгалид буюу Навадвипад заларсан бөгөөд чухам Энэтхэгийн энэ хэсэгт 

Түүний санкиртан хөдөлгөөн маш эрчимтэй хөгжин дэлгэрчээ. Энэ муж нь онцгой 

ач холбогдолтой бөгөөд учир нь Вриндаванаас ялгаа үгүй. Тэрээр Вриндавантай яг 

л адил. Навадвипад амьдрана гэдэг нь Вриндаванд амьдарсантай утга нэг юм. 

Нароттама дас Тхакур: р -гау а-ма ала-бх ми, жеб  ж не чинт ма и хэмээн 

өгүүлжээ. Чинт ма и буюу  трансцендент гариг орон юм. Т ра хой бража-бх ме 

б с. Хэрэв хүн Навадвипа нь Вриндаванаас ялгарах зүйл үгүй юм гэдгийг 

ухамсарлан ойлгосон цагт тэрээр аль хэдийнээ Вриндаванд оршин амьдарч буй 

хэрэг. Тэрээр Бенгалид эсвэл материаллаг ертөнцийн аль нэг улс оронд амьдарч 

байна хэмээн бодох ѐсгүй. Учир нь Бурхан Чайтаньягийн тоглоом наадам өрнөсөн 

газар орон бүхэн Вриндавантай ижил тэнцүү ач холбогдолтой.  

   Бурхан Чайтаньягийн тараан түгээж байсан Бурханыг хайрлах хайрыг энэхүү 

дуунд далайтай(раса-ар ава) зүйрлэжээ. Ямар далайн тухай өгүүлж байна вэ? Энд 

давст далайн тухай буюу усыг нь уух боломжгүй далайн тухай өгүүлээгүй. Энэ 

дуунд өгүүлэгдэж буй далайн ус нь маш гайхамшигтай амтай бөгөөд түүнээс нэг л 

дуслыг амсах аваас дахин дахин уух хүсэл төрдөг ажээ. Энэ нь амандаа хүргэх ч 

аргагүй жирийн нэг далайн ус бишээ. Ийм л учраас энэ далайг расарнава гэжээ. 

Түүн дээр үргэлж давалгаа долгилон байх агаад тэрээр хэзээ ч хөдөлгөөнгүйгээр 

оршин байдаггүй. Учир нь тэрээр хий хоосон биш бөгөөд хэлбэр дүрсгүй бус. 

Ердийн далай нь үргэлжийн долгион хөдөлгөөнтэй байдаг шиг Бурхан 

Чайтаньягийн бидэнд авч ирсэн Кришнаг хайрлах хайрын трансцендент далайд 

байнгад давалгаан, авиан давалгаан нүргэлж байдаг. Энэ далайн хамгийн гүн рүү 

нь шунгах хэрэгтэй. Энэхүү нууцыг танин ойлгож, Бурхан Чайтаньягийн эхлүүлсэн 

хайрын трансцендент хөдөлгөөний далайн гүн рүү улам улам шунгахаар шийдсэн 



хүн шууд Радха-Кришнагийн чин бишрэлтэнгүүдийн ойрын дагуулуудын нэг нь 

болдог.  

   Иймээс Нароттама дас Тхакур дууныхаа төгсгөлд: г хе б  ванете тх ке, „х  

гаур га‟ бо‟ле ке гэжээ. Үүний тулд заавал гуйлгачин, өглөг гуйгч болох, мөн 

гэр бүл, амьдарч буй орчин нийгмээ орхих албагүй. Тэрээр гэр бүлтэн, брахмачари, 

ванапрастха, санньясагийн өөрт илүү тохирох байр сууриа хадгалан үлдэж болно. 

Ванапрастха, санньяса нь хот суурин газарт амьдрах ѐсгүй гэж тооцдог. Ванете 

гэдэг нь “ой” гэсэн утгатай. Эрт дээр цагт бурханлаг ухамсар бүхий хүмүүс нь 

хотын үймээнт амьдрлаас холдон хөндийрөхийг хүсч ойд очиж суурьшдаг байв. 

Харин одоо үед энэ нь боломжгүй. Орчин үеийн хүн нь ойд одох чадваргүй бөгөөд 

үүний тулд тодорхой бэлтгэл хэрэгтэй ба энэ бэлтгэл тэдэнд үгүй юм. Ийм учраас 

ер нь түүнд өөрийн найз нөхөдтэйгээ харьцаатай байж, эхнэр, хүүхдүүтэйгээ хамт 

амьдрахыг зөвлөдөг. Үүнд муу зүйл үгүй бөгөөд ганц л зүйл нэн чухал: энэ нь 

Бурхан Чайтаньягийн зааж өгсөн Кришнагийн ухамсрын зам мөр дээр гарах 

хэрэгтэй. Энэ огтхон ч хүнд үйл биш. Үүний тулд хүн Бурхан Чайтаньягийн 

хөдөлгөөнд нэгдэж, дуулж, бүжиглэж, кришна-прасад амтлан зооглож эхлэх 

хэрэгтэй. Тэрээр зүгээр л Харе Кришна мантраг давтан уншиж, бүжиглэж, кришна-

прасад амтлах болно. Үүнийг хүн бүр хийж чадах ба үүн дотор орчлонгийн эгэл 

амьдралас огоорсон санньяси хүн ч хамаарна, - үүнд хүнд бэрх юм үгүй. Иймээс 

Нароттама дас, хүний байр суурь ямар байх нь, брахмачари, грихастха, санньяси 

байх нь ямар ч ач холбогдолгүй. “Хэрэв чи амьдралдаа эдгээр зарчмуудыг даган 

мөрдөх аваас би тантай хамт, таны хүрээлэл дунд байхыг хүснэ. Яагаад гэвэл чи 

Бурхан Чайтаньягийн чин бишрэлтэн шүү дээ”. Ийм үгээр Нароттама дас Тхакур 

өөрийн дуугаа төгсгөж байна.  

     

    Шри Гуру-вандана 
Шри Гуруд өргөх мөргөл 

(“Према-бхакти-чандрика”-гаас) 

 

1 

р -гуру-чара а-падма, кевала-бхакати-садма, 

бандх муи с вадх на мате 

джẵх ра прас де бх и, э бхава торий  дж и, 

к ш а-пр пти хой дж х  ха‟те 
 

2 

гуру-мукха-падма-в кйа, читтете корий  аикйа, 

р н  кориха мане  

р -гуру-чара е рати, эи се уттама-гати, 

же прас де п ре сарва  

 

3 

чакху-д н дило жеи, жанме жанме прабху сеи, 

дивйа-дж н х де прок ито 

према-бхакти дж х  хоите, авидй  вин а дж те, 



веде г й джẵх ра чарито 

 

4 

р -гуру кару -синдху, адхама джан ра бандху, 

локан тх локера дж вана 

х  х  прабху коро дой , дехо море пада-чх й , 

эбе джа а гхушук трибхувана 

 

    1.  Номын багшийн бадамлянхуа өлмий нь цэвэр чин бишрэлийг олж хүртэх 

цорын ганц арга зам билээ. Би хүндэтгэл бишрэлтэйгээр түүний бадамлянхуан 

өлмийд мөргөн забирнам. Зөвхөн номын багшийн өршөөл хишгээр бид 

материаллаг ахуйн их далайг туулан гарч Кришнагийн өршөөл хишгийг хүртэж 

чадмуй.  

    2.  Миний цорын ганц хүсэл гэвээс номын багшийн мань бадамлянхуан амнаас 

урсан гарсан сургаал бүхэн миний ухамсрыг ариусган цэвэрлээсэй хэмээн хүснэм. 

Номын багш таны бадамлянхуан өлмийд шимтэн татагдах нь бурханлаг төгс 

төгөлдөрт хүрэх хамгийн шилдэг арга бөлгөө. Зөвхөн таны өршөөл хишгээр бүхий 

хүсэл биелмүй.  

    3. Тэрээр надад харах чадварыг маань буцаан өгч, зүрхэнд минь трансцендент 

мэдлэг ухааныг суулган өгсөн билээ. Ийм ч учраас тэрээр нэг амьдралаас нөгөө 

амьдралд эзэн  минь хэвээр  байх болмуй. Тэрээр онгод хөөрлөөр бялхсан премаг 

анхилуулан тархааж, мунхагийн түнэр харанхуйг үлдэн хөөх бөгөөд ведийн судар 

бичээсүүд түүний гайхамшигт чанарыг магтан дуулдаг билээ.  

     4. Ай номын багштан минь ээ, ай өршөөл хишгийн далай, ай унан доройтсон 

сүнснүүдийн нөхөр минь ээ, та минь чин бишрэлтэн нарын зааварлагч хийгээд 

захирагч нь билээ. Ай эзэн минь ээ! Надад өршөөл энэрлээ хайрлаж, таны 

бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодон байхыг минь болгоон соѐрхоно уу. Таны 

алдар нэр бүх гурван ертөнц даяар дуурсан түгэх болтугай! 

 
 

Саварана-шри-гаура-пада-падме-прартхана 
Шри Гаурангийн бадамлянхуан өлмийд өргөх мөргөл 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

р -к ш а-чайтанйа-прабху дой  коро море 

том  бин  ке дой лу жагат-са с ре 

 

2 

патита-п вана-хету тава ават ра 

мо сама патита прабху н  п ибе ра 

 

3 

х  х  прабху нитй нанда, прем нанда сукх  



к п балокана коро ми боро ду кх  

 

4 

дой  коро с т -пати адваита гос и 

тава к п -бале п и чаитанйа-нит и 

 

5 

х  х  свар п, сан тана, р па, рагхун тха 

бха а-жуга, р -ж ва х  прабху локан тха 

 

6 

дой  коро р - ч рйа прабху р нив са 

р мачандра-са га м ге нароттама-д са 

 

   

Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын  

тайлбар 

 

     Энэхүү дуундаа Нароттама дас Тхакур Бурхан Чайтаньяд хандан: “Ай Бурхан 

минь ээ, надад өршөөл адислалаа хануудлаач. Учир нь бүхий л гурван ертөнцөд 

Өршөөлт Танаас илүү өгөөмөр нь үгүй билээ” хэмээн мөргөн залбирчээ. Ийм 

залбирлыг өргөсөн нь зөвхөн Нароттама дас Тхакур төдийгүй Рупа Госвами байсан 

юм. Бурхан Чайтаньятай анх Праягт (Аллахабадад)уулзаад Шрила Рупа Госвами: 

“Ай Бурхан минь ээ, Та бүхий л Бурханы хувилгаадууд дотроос хамгийн өгөөмөр 

нь билээ. Учир нь Та Кришнаг хайрлах хайр буюу Кришнагийн ухамсрыг тараан 

түгээж буй билээ” хэмээн өгүүлсэн байдаг. Кришна Өөрөө дэлхий дээр оршин байх  

үедээ Тэрээр биднийг Түүнд өөсрдийгөө даатгахыг хүссэн хэдий ч Өөрөө тийм 

өгөөмрөөр тараан түгээгүй юм. Тэрээр урьдчилгаа нөхцөл тавьсан бөгөөд тэр нь: 

“Эхлээд Надад өөрийгөө даатгачих” гэжээ. Гэвч Бурхан Чайтанья Өөрөө Кришна 

Бурхан мөн боловчиг ийм тийм ямар ч нөхцөл тавиагүй. Тэр Кришнаг хайрлах 

хайрыг зүгээр л өгч байсан бөгөөд “Үүнийг авцгаа!”хэмээн өгүүлж байв. Иймээс ч 

Бурхан Чайтаньяг хамгийн өгөөмөр хувилгаан хэмээн тооцдог. Наротама дас 

Тхакур өгүүлэхдээ: “Надад өршөөнгүй хандаач. Энэ галав эринд амьдарч буй 

хүмүүс нь хэрхэн доош унан доройтсоныг сайтар ойлгоод Та тэдэнд машид 

өгөөмрөөр мөн бүрэн хэмжээний өршөөл энэрэлтэйгээр ханднам билээ. Харин би 

бол хамгийн ихээр унан доройтсон нь юм. Над шиг тийм ихээр доош унасан нь 

үгүй” гэжээ. Патита-п вана-хету тава ават ра – “Та зөвхөн унан доройтсон 

болзолт сүнснүүдийг засч залруулахын тулд буун морилсон билээ. Гэвч би Танд 

нэг зүйлийг сануулья: Та надаас илүүтэйгээр унан доройтсон хэнийг ч олохгүй. 

Ийм учраас надаас эхэлж хайрлана уу”.  

      Дараа нь тэрээр Бурхан Нитьянандад хандан: х  х  прабху нитй нанда, 

прем нанда сукх  - “Хүндэт Нитьянанда Бурхан минь ээ, Та баяр хөөр, бурханлаг 



жаргал цэнгэлээр дүүрэн хийгээд үргэлжид аз жаргалтай харагднам билээ. Ийм 

учраас би таныг зорин ирлээ. Учир нь би бүхий л азгүйчүүд дотроос хамгийн азгүй 

нь юм. Хэрэв Та над руу харц хандуулвал магадгүй би яг Тан шиг аз жаргалтай 

болж болох юм” хэмээн мөргөн залбирчээ. Дараа нь тэрээр Адвайта Прабхуд 

хандан мөргөлөө өргөсөн байна. Дой  коро с т -пати адваита гос и. Адвайта 

Прабхугийн эхнэрийг Сита гэдэг бөгөөд иймээс ч Түүнийг с т -пати гэж 

нэрлэдэг. Нароттама дас Тхакур Түүнд хандан: “Ситагийн нөхөр эрхэм Адвайта 

Прабху минь ээ, надад өршөөл адисаа хайрлаач. Хэрэв Та надад өршөөнгүйгээр 

хандвал Бурхан Чайтанья, Нитьянанда нар мөн намайг өршөөн адислах буй заа” 

гэж залбирлаа өргөжээ. Үнэн хэрэгтээ чухамхүү Адвайта Прабху л Бурхан 

Чайтаньяг энэ ертөнцөд буун залрахыг хүсэн гуйсан билээ. Зөвхөн мэдрэхүйгээ 

хангах үйлэнд автан живсэн, Кришнагийн ухамсар үгүй бүх унан доройтсон 

сүнснүүдийг хараад Адвайта Прабху тэднийг энэрч хайрлах сэтгэл эрхгүй төрсөн 

байна. Үүний хамт Тэрээр Өөрөө тэдэнд туслаж чадахгүй гэдгээ ойлгосны үндсэн 

дээр Бурхан Кришнад хандан: “Та өөрөө заларч соѐрхооч. Зөвхөн Та л энэхүү унан 

доройтсон сүнснүүдийг аварч чадна” хэмээн мөргөн залбирчээ. Түүний гуйлтыг 

хүлээн авснаар Бурхан Чайтанья энэ ертөнцөд заларсан юм. Ийм учраас Нароттама 

дас Тхакур Адвайта Прабхуд хандан: “Хэрэв Та надад өршөөнгүйгээр хандвал 

Бурхан Чайтанья, Нитьянанда нар заавал надад Өөрсдийн адис өршөөлөө 

хайрлана” гэж гуйн залбирсан нь тийм гайхах зүйл биш юм. Дараа нь тэрээр 

Госвами нарт хандан мөргөн залбирч байна: х  х  свар п, сан тана, р па, 

рагхун тха. Свар п гэдэг нь Бурхан Чайтаньягийн хувийн дагалдагч, бичиг хэрэг 

эрхэлсэн Сварупа Дамодарыг хэлж байгаа бөгөөд тэрээр үргэлжид Чайтанья 

Махапрабхутай хамт байж, Түүний бүхий л хүслийг биелүүлж байсан юм. Бурхан 

Чайтаньягийн ойрын хоѐр дагуул болох Сварупа Дамодара, Говинда нар Бурханыг 

үргэлж дагалдан явдаг байв. Иймээс Нароттама дас Тхакур Сварупа Дамодарт, 

дараа нь Бурхан Чайтаньягийн ойрын дагуулууд болох зургаан Госвамид: Шри 

Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Рагхунатха Бхатта Госвами, Шри 

Гопал Бхатта Госвами, Шри Жива Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами нарт 

хандан мөргөн залбирчээ. Энэ зургаан Госвами нь Кришнагийн ухамсрыг 

өргөжүүлэн хөгжүүлэх хувийн захиас даалгаврыг авсан ба Нароттама дас Тхакур 

мөн л тэднээс түүнд адис өршөөлөө хайрлахыг гуйн залбирч байна.  

   Зургаан Госвамийн залгамжлагч, дараагийн ачарья нь Шриниваса Ачарья байлаа. 

Нароттама дас Тхакур нь түүнтэй бараг нэг цаг үед төрсөн боловч багш шавийн 

хэлхээгээр бол тэрээр түүний яг дараагийн эгнээнд бичигддэг. Нароттама дасын 

нэн ойрын найз бол Рамачандар Чакраварти байсан ба Нароттама дас мөн л: “Би 

үргэлжид Рамачандратай хамт байхыг хүсэн байна” хэмээн залбирчээ. Тэрээр 

үргэлжид чин бишрэлтэнгүүдийн хүрээлэлд байхыг эрхэмлэн хүсэж байна. 

Чухамдаа энэ нь чин бишрэлийн маш чухал үндсэн үйлүүдийн нэг юм: бид 

үргэлжид бурханлаг сургаал номлол айлдагчдын буюу ачарья нарт хандан өршөөл 

адисаа хайрлахыг болон цэвэр чин бишрэлтэнгүүдтэй үргэлж хамт байлгаж өгөхийг 

хүсэн залбирах хэрэгтэй. Тэгсэн цагт бидэнд өөрсөддөө Кришнагийн ухамсрыг 

хөгжүүлэх, Бурхан Чайтанья, Бурхан Кришнагийн адис өршөөлийг хүртэхүйд амар 

хялбар болох билээ. Энэ тухай Нароттама дас Тхакур өөрийн дуундаа оруулан 

дуулжээ.  



   

    

Манах-шикша 
Ухааныг сурган номлохуй 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

нит и-пада-камала, ко и-чандра-су тала, 

же чх й й жагата жур й 

хено нит и бине бх и, р дх -к ш а п ите н и, 

д ха кори‟ дхаро нит ир п й 

 

2 

се самбандха н хи ж ‟р, б тх  жанма гело т ‟р, 

сеи па у боро дур ч р 

нит и н  болило мукхе, мажило са с ра-сукхе, 

видй -куле ки корибе т р 

 

3 

аха к ре матта хоий , нит и-пада п сарий , 

асатйере сатйа кори м ни 

нит ийер кору  хабе, браже р дх -к ш а п бе, 

дхаро нит и-чара а ду‟кх ни 

 

4 

нит ийер чара а сатйа, т х ра севака нитйа, 

нит и-пада сад  коро ша 

нароттама боро дукх , нит и море коро сукх , 

р кхо р г -чара ера п а 

 

   Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын  

тайлбар 
 

   Таны өмнө Нароттама дас Тхакурын бас нэгэн гайхамшигтай дуу байна. Тэрээр 

энэ дуундаа нит и-пада-камала(камала гэдэг нь бадамлянхуа, пада нь өлмий гэсэн 

утгатай) буюу Бурхан Нитьянандын бадамлянхуан өлмийн тухай өгүүлжээ. Энэ 

өлмий нь хүн бүрт нэг биш хэдэн сая сарны гэрлийн тээн авчрах амар тайван 

байдлыг олж болох өмөг түшиг юм. Хэдэн сая сарны туяа нь ямархан тайвшралыг 

авчрахыг төсөөлөх гээд оролд доо! Энэ эрчимтэйгээр там руу халин одох 



материаллаг ертөнц нь(жагат) цаг үргэлж түймрийн галд автан байдаг. Энд бүгд 

амар тайвныг үл мэдэн хатуу бэрх тэмцлийг хийсээр байна. Хэрэв хүмүүс амар 

тайвныг хүсэх аваас тэд сая сая сарны туяа мэт гэрэлтүүлэн гийгүүлэгч Бурхан 

Нитьянандын бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодох хэрэгтэй. Жур й  гэдэг нь 

“хөнгөрөх” гэсэн утгатай. Оршихуйн төлөөх энэхүү тэмцлийг зогсоох, материаллаг 

зовлон зүдгүүрийн түймрийг даран унтраахыг үнэхээр хүсэгч хүнд Нароттама дас 

Тхакур, Бурхан Нитьянандын нөмөр нөөлгийг хайгтун гэж зөвлөжээ.  

    Бурхан Нитьянандын бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодсон хүн чухам юу олж 

хожих вэ? Нароттама дас Тхакур: хено нит и бине бх и – хүн Бурхан Нитьянандын 

бадамлянхуан өлмийн нөмөрт үл хоргодвол р дх -к ш а п ите н и- түүнд Радха-

Кришнад ойртоход нэн хүнд бэрх болно гэж өгүүлжээ. Кришнагийн ухамсрын 

хөдөлгөөний зорилго нь биднийг Радха-Кришнад ойртон дөхөхөд туслах болон 

Дээд Бурханы зүгт, Түүний дээдийн цэнгэл хайрлагч бүжгэнд нэгдэхэд туслахад 

оршино. Радха-Кришнагийн бүжигт оролцогсдын дунд үнэхээрийн байлцахыг 

хүссэн хүн Нароттама дас Тхакурын зөвлөгөөг дагаж, Бурхан Нитьянандын 

бадамлянхуан өлмийн нөмөрт хоргодох ѐстой.  

    Цааш нь тэрээр: се самбандха н хи гэжээ. Самбандха гэдэг нь “холбоо” ба 

“хүрэлцэл” гэсэн утгатай. Нитьянандатай холбоо тогтоогоогүй тэр хүн хүний бие 

махбодид л олдох тэр сайхан боломжийг алдаж буй юм. Энэ тухай Нароттама 

дасын өөр нэгэн дуунд: хари хари бипхале жанама го ину- Хэн бээр 

Нитьянандатай холбоо үл тогтоонов, мөн тийнхүү Радха-Кришнад ойртохыг үл 

эрмэлзнэв тэрээр дэмий хоосон амьдралаа өнгөрөөж буй билээ. Б тх  гэдэг нь “үр 

ашиггүй”,   жанма нь “амьдрал”,  т ’р гэдэг нь “түүний”, самбандха гэдэг нь 

“харилцаа” хэмээсэн утгатай. Энэхүү үнэлж баршгүй бэлэг болсон  хүний бие 

махбодийг хүлээж авчихаад Нитьянандатай харилцаа тогтоохыг үл эрмэлзэгч хүн 

нь өөрийн амьдралаа үрэн таран хийж байгаа хэрэг юм. Чухам яагаад ? сеи па у 

боро дур ч р. Сей гэдэг нь “тийм”, па у нь “амьтан”, дур ч р гэдэг нь “бузар 

булай үйлийг хийгч” буюу “хамгийн бузар булай үйлийг үйлдэгч” гэсэн утгатай. 

Хэрэв хүн юуны өмнө Бурхан Чайтанья болон Нитьянандын өршөөл адислалыг 

хүлээн авч , өөртөө Кришнагийн ухамсрыг хөгжүүлэхийг үл чармайх аваас тэрээр 

үр ашиггүйгээр өөрийн амьдралаа сүйтгэж буй хэрэг бөгөөд учир нь зүгээр л 

өөрийн амьтан адгуусны дур сонирхлыг өөгшүүлэн дэмжиж, мэдрэхүйгээ ханган 

цэнгүүлж л амьдарч буй юм. Нароттама дасын өгүүлснээр бол амьтдыг сурган 

гаршуулж болдог ч амьтантай эгээ адилхан хүн нь өөрийн адгуусны дур сонирхлыг 

илрүүлэн гаргадаг бөгөөд энэ нь магадгүй энэ ертөнц дээрхи хамгийн аймшигтай 

зүйл байж болох юм. Учир нь гэвэл тийм хүнийг тогтоон барих ямар ч боломжгүй 

билээ. Ердийн муур, нохой, тэр ч бүү хэл барыг ч сурган номхруулж болдог ч 

замаасаа хазайн гарсан хүний хийх ѐстой тийм үйлийг хийхийг үл хүсэгч буюу 

өөрөөр хэлбэл өөртөө Кришнагийн ухамсрыг үл хөгжүүлэгч хүн нь өөрийн 

хөгжингүй оюун ухааныг адгуусны дур сонирхлоо хангахад ашиглаж эхэлдэг ба 

тийм хүнийг хазаарлан барина гэдэг маш хүнд. Улс оронд ямар ч хууль дүрэм 

тогтоосон ч тэд хулгайч хүнийг ариун шударга хүн болгон хувиргаж чадахгүй, 

түүнийг хориглон барих боломжгүй. Учир нь түүний зүрх сэтгэл бохирдсон байдаг. 



Засаг төр гэмт хэрэгтнийг гэсгээн шийтгэдэг гэдгийг хүн бүр сайн мэддэг хийгээд 

үүний зэрэгцээ ариун судар номуудад тамд тэднийг ямаршуу шийтгэл цээрлүүлэлт 

хүлээж буй тухай өгүүлсэн байгаад ч чөтгөр мэт хүмүүс нь хэдий тэд судар бичигт 

өгүүлснийг сонссон ч тогтоол шийдвэрийн заалтыг дурдсан ч тэднийг яагаад ч 

тогтоон хориглох боломжгүй.  

    Тэд чухам юу хийдэг юм бэ? нит и н  болило мукхе. Нитьянанда гэж чухам хэн 

болохыг мэдэхгүй бөгөөд тэд хэзээ ч Бурхан Нитьянанда хийгээд Бурхан 

Чайтаньягийн нэрийг давтан дууддаггүй. Мажило са с ра-сукхе. Мажило гэдэг нь 

“автах” гэсэн үг. Тийм хүмүүс нь материаллаг мэдрэхүйгээ хангах үйлэнд автан 

зууралдсан байдаг. Бурхан Чайтанья, Нитьянанда гэж хэн болох нь тэдний 

сонирхлыг нэг их татдаггүй. Ийм учраас тэднийг материаллаг оршихуйн болото 

улам улам уян татдаг. Видй -куле ки корибе т р – хэрэв хүн Нитьянандатай ямар ч 

холбоо тогтоолгүй, Кришнагийн ухамсрын зам мөр дээр гарахгүй бол түүнийг 

академик боловсрол буюу видй , нэр нөлөөтэй гэр бүлд төрөх эсвэл аугаа том улс 

гүрэнд төрөх буюу кулагийн аль нь үл аврах бөлгөө. Ямар ч нэртэй гэр бүлд төрлөө 

гсэн ясар ч аугаа том улс оронд төрсөн байлаа ч гэсэн, ямар ч гайхамшигтай 

боловсрол мэдлэгийг эзэмшсэн байлаа гэсэн үхэх мөчид түүний үйл байгалийн 

хуулийн дагуу таслан зогсдог ба энэ үйлтэйгээ тохирохуйц шинэ бие махбодийг 

тэрээр хүлээн авна.  

     Чухам яагаад энэхүү хүн мэт адгууснууд амьдралын ийм хэлбэр маягийг даган 

мөрдөнө вэ? Аха к ре матта хоий , нит и-пада п сарий . Тэд материаллаг 

амьдралын тухай буруу төсөөлөлтэй байдаг учраас тэдний оюун ухаан самуурч 

Бурхан Нитьянандатай холбоотой өөрсдийн мөнхийн харьцаагаа мартдаг. асатйере 

сатйа кори м ни – тийм мартамхай хүмүүс нь хуурмаг эрчмийг бодит оршдог 

мэтээр хүлээн авдаг. Асатйере – энэ нь байхгүй тэр зүйл буюу өөрөөр х элбэл майя. 

Майя гэдэг нь үнэн хэрэгтээ үл орших тэр зүйлийг хэлдэг бөгөөд цаг зуурхны 

хуурмаг зүйл юм. Нитьянандатай холбоо үл тогтоосон хүмүүс нь энэхүү хуурмаг 

биеийг бодитоор оршдог мэтээр хүлээн авдаг.  

   Цааш нь Нароттама дас Тхакур өгүүлэхдээ: нит ийер кору  хабе, браже р дх -

к ш а п бе – “Хэрэв та үнэхээр Радха-Кришнатай харьцахыг хүсч тэмүүлж байвал, 

эхлээд Бурхан Нитьянандын адислалыг хүртэх хэрэгтэй. Тэрээр чамд Өөрийн адис 

ерөөлөө хайрласан зөвхөн тэр цагт чи Радха-Кришнад ойртон дөхөж чадна”. Дхаро 

нит и-чара а ду’кх ни. Бурхан Нитьянандын бадамлянхуан өлмийгөөс бат бөхөөр 

атгаж авахыг Нароттама дас зөвлөжээ.  

    Дараа нь тэрээр дахин: нит ийер чара а сатйа хэмээн өгүүлсэн байна. 

Майягаас атган барьсан хүн Нитьянандын бадамлянхуан өлмийг ямар нэг майя 

мэтээр бодох нь гүн гүнзгий эндүүрэл юм. Нит и чара а сатйа- Нароттама дас 

Нитьянандын бадамлянхуан өлмий нь хуурмаг зүйл биш харин бодит оршдог 

хэмээн батлан өгүүлжээ. Т х ра севака нитйа – Нитьянандад трансцендент 

хайраар үйлчлэн зүтгэхүйд автсан хүн нь мөн л трансцендент юм. Кришнагийн 

ухамсарт оршин байж, өөрийгөө Нитьянандад трансцендент хайраар үйлчлэн 

зүтгэхүйд зориулсан тэр хүн нь шууд л бүх зүйлс мөнх, тайлбарлаж баршгүй 



жаргал цэнгэлээр дүүрэн байдаг бурханлаг ертөнцөд эзэлдэг өөрийн трансцендент 

байр сууриндаа буцан очдог. Иймээс Нароттама дас, нит и-пада сад  коро ша – 

Бурхан Нитьянандын бадамлянхуан өлмийгөөс цаг үргэлж сайтар атган барихыг 

чармайгтун хэмээн зөвлөжээ.  

   Нароттама боро дукх . Нароттама дас Тхакур, ачарья, тэрээр маш их азгүй 

амьтан хэмээн өгүүлсэн байна. Үнэн хэрэгтээ бол тэрээр бид бүгдийг төлөөлөн 

зүгээр л азгүй хүний дүрд тоглож байгаа хэрэг л дээ. Тэрээр: “Ай Бурхан минь ээ, 

би маш азгүй хүн” хэмээн өгүүлжээ. Нит и море коро сукх  - “Ийм учраас намайг 

аз жаргалтай болгож өгөөч гэж Бурхан Нитьянандаа танаа мөргөн залбирч байна”. 

Р кхо р г -чара ера п а – “Намайг Өөрийн тань бадамлянхуан өлмийд 

хоргодохыг болгоон соѐрхоно уу”.  

 

 

Шри Рупа Манжари пада 
Шри Рупа Манжарийн өлмий 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

р -р па-ма жар -пада, сеи мора сампада, 

сеи мор бхажана-п жана 

сеи мора пр а-дхана, сеи мора бхара а, 

сеи мор ж ванера ж вана 

 

2 

сеи мора раса-нидхи, сеи мора в чх -сиддхи, 

сеи мор ведера дхарама 

сеи брата, сеи тапа, сеи мора мантра-жапа, 

сеи мор дхарама-карама 

 

3 

анук ла хабе видхи, се-паде хоибе сиддхи, 

ниракхибо э дуи найане 

се р па-м дхур -р и, пр а-кувалайа- а , 

прапхуллита хабе ни и-дине 

 

4 

тув  адар ана-ахи, гарале ж рало дех , 

чиро-дина т пита ж вана 

х  х  р па коро дой , дехо море пада-чх й , 

нароттама лоило ара а 



 

   1. Шри Рупа Манжарийн(Рупа Госвамийн мөнхийн дүр төрх нь бурханлаг ертөнцөд 

Вриндаваны нэгэн гопи юм. ) өлмий нь миний жинхэнэ эд баялаг билээ. Түүнд би 

өөрийн бхажан болон пужаг зориулан өргөмүй. Энэ өлмий нь миний зүрхний 

гүний нандин эрдэнэ, амьдралын маань гэрэл гэгээ, гоѐл чимэглэл маань бөлгөө.  

   2. Тэр өлмий нь миний хувьд бүхий л расын эх булаг хийгээд бүх хүсэл 

мөрөөдлийн маань биелэл билээ. Тэр өлмий нь Ведийн сургаал номын мөн чанар, 

миний ам тангараг, тэвчил наминчлал, мантра уншлагын эцсийн зорилго бөгөөд 

миний шашин номын үйлийн утга учир нь амой.  

   3. Энэ өлмийд агуулагдах хүчний ачаар миний үйл надад чин бишрэлийг маань 

сэрээн өгөх бөлгөө. Тийнхүү би бурханлаг төгс төгөлдөрт хүрч өөрийн энэ 

нүдээрээ алив юмсыг ямар л байх ѐстой яг тэр байдлаар нь харж чадах билээ. Шри 

Рупа Манжарийн гайхамшигт бурханлаг өлмий нь гэрэл цацарсан саран мэт өдөр 

шөнөгүй оршин байж миний зовон шаналсан сүнсийг амрааж, зүрхний маань 

бадамлянхуа дээр гэрэлтэн байх бөлгөө.  

   4. Сүнс маань чамаас хагацан салахын хоронд бохирдон хордож, амьдрал маань 

уй гуниг, зовлон шаналлаар дүүрч цалгина. Ай Рупа Манжари, надад өршөөл 

адисаа хайрлаач, бадамлянхуан өлмийнхөө нөмөр сүүдрийг надад өгөн соѐрхооч. 

Таны өлмий Нароттама дасын цорын ганцхан өмөг түшиг билээ.  

    

Васанти-раса 
Хавар цагийн хайр сэтгэлийн наадам цэнгээн 

(“Прартхана”-гаас) 

 

1 

б нд бана рамйа-стх на, дибйа-чинт ма и-дх ма, 

ратана-мандира манохара 

б та к линд -н ре, р жа-ха са кели коре, 

т хе обхе канака-камала 

 

2 

т ра мадхие хема-п ха, аш а-дале беш ита, 

аш а-дале прадх н  н йик  

т ра мадхйе ратн сане, боси‟ чхен дуи-жане 

й ма-са ге сундар  р дхик  

 

3 

о-р па-л ва йа-р и, амий  поричхе кхаси‟, 

х сйа-парих са-самбх ша е 

нароттама-д са кой, нитйа-л л  сукха-мой, 

сад и спхурука мора мане 

 



   1. Вриндаван нэрт гайхамшигт газар орон нь тэр чигтээ бурханлаг гүн ухааны 

чулуудаас бүтсэн, гэрэлт чулуудаар хийгдсэн олон олон үзэсгэлэнт сайхан 

сүмүүдтэй бурханлаг ертөнц дэхь трансцендент нутаг орон билээ. Тэр 

трансцендент газарт Ямуна мөрөн урсах бөгөөд түүний усанд ража-хамса нэрт хун 

шувууд хөвөн тоглох бөлгөө. Энэхүү бурханлаг мөрний мандал дээр зуу зуун 

дэлбээт тансаг алтан өнгөт бадамлянхуа цэцэг оршмуй.  

   2. Энэ бадамлянхуа цэцэгний төв дунд нь найман дэлбээгээр хүрээлэгдсэн алтлаг 

сэнтий орших бөгөөд тэрхүү найман дэлбээнд нь Лалита, Вишакха тэргүүтэй 

найман гол сакхи орших ажээ. Харин үнэт чулуудаар чимэглэсэн өндөрт орших 

алтан сэнтий дээр бурханлаг хос залрах бөлгөө. Тэнд Бурхан Шьямагийн хамт 

үзэсгэлэнт Радхика сууж байна.  

   3. Шри Радха, Говиндын яриа хүүрнэл нь инээмсэглэл, инээд хөөрөөр дүүрэн 

байх бөгөөд Тэдний шагшим гайхамшигтай дүр төрх ариун рашааны цутгаланг 

тархаан түгээх бөлгөө. “Трансцендент баяр хөөрөөр дүүрэн энэхүү мөнхийн 

тоглоом цэнгэл нь миний зүрхэнд үргэлжид орших болно” хэмээн Нароттама дас 

өгүүлж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад ачарья-вайшнавуудын 

дуунууд 
 

ЗУРАГ  

Кришнагийн бадамлянхуан өлмийд өргөх залбирал 
 

Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада 

  
    Америкийн эргийг чиглэн Атлантын далайг гатлан явж буй хөлөг онгоцны тавцан дээр 1965 оны 

есдүгээр сарын 10-ны баасан гаригт Шрила Прабхупада өөрийн өдрийн тэмдэглэлдээ ийм нэгэн 

зурвасыг бичиж үлдээжээ: “Өнөөдөр хөлөг онгоц давлагаанд хөдлөн ганхсангүй. Бие маань арай 

дээрдэж байгаа бололтой. Гэвч би Вриндавантай мөн миний Эзэн Шри Говинда, Гопинатха, Радха-

Дамодартай  хагацан салахуйн шаналлыг амсаж байна. Миний цорын ганц тайвшрал бол “Чайтанья-

чаритамрита” бөгөөд түүнийг уншиж би Бурхан Чайтаньягийн лилагийн ариун рашаанаар цэнгэн 

жаргаж байна. Би зөвхөн Шри Бхактисиддханта Сарасватийн хүсэлтийг биелүүлэхээр 

Бхаратабхумиг орхин одож байна. Түүний хүсэлтэнд Бурхан Чайтаньягийн таалал илрэлээ олсон 

билээ. Байвал зохихуйц чанаруудын сүүдэр ч үгүй би Бурхан Адислалт Түүний заавар тушаалыг 

биелүүлэхээр аз сорин явж байна. Вриндаванаас алсад оршин ахуйдаа би зөвхөн Түүний өршөөлд 

найдан байгаа билээ”. Гурван өдрийн дараагаар яг л энэ мэт цэвэр чин бишрэл сүсэгтэйгээр Шрила 

Прабхупада дараахь залбирлыг бичжээ:  

 

 

(дахилт) 

к ш а таба пу йа хабе бх и 

э-пу йа корибе жабе р дх р  кхус  хабе 

дхрува ати боли том  т и 

1 

р -сиддх нта сарасват , ач -сута прийа ати, 

к ш а-себ йа ж ра тула н и 

сеи се мох нта-гуру, жагатер мадхе уру, 

к ш а-бхакти дей х и х и 

 



2 

т ра иччх  балав н, п ч тйете х н  х н, 

хой ж те гаур гер н м 

п тхив те нагар ди, самудра нада над , 

сакалеи лой к ш а н м 

 

3 

т хале нанда хой, табе хой диг-вижай, 

чайтанйер к п  ати ай 

м й  душ а ду кх , жагате саб и сукх , 

ваиш авер иччх  п р а хой 

 

4 

се к ржа же кориб ре, ж  жади дило море, 

жогйа нахи ати д на х на 

т и се том ра к п , м гитечхи анур п , 

жи туми саб р прав а 

 

5 

том ра се акти пеле, гуру-себ йа басту миле, 

ж бана с ртхак жади хой 

сей се сев  п иле, т хале сукх  хале, 

таба са га бх гйате милой 

 

6 

эва  жана  нипатита  прабхав хи-к пе 

к м бхи к мам ану йа  прапатан праса г т 

к тв тмас т сурарши  бхагаван г х та  

со‟ха  катха  ну вис же тава бх тйа-сев м 

 

7 

туми мор чира с тх , бхулий  м й р л тхи, 

кх ий чхи жанма-жанм нтаре 

жи пуна  э сужога, жади хой жог жога, 

табе п ри тухе милиб ре 

 

8 



том ра милане бх и, б р се сукха п и, 

гоч ране гхури дин бхор 

ката бане чху чху и, бане кх и лу пу и, 

сеи дин кабе хабе мор 

 

9 

жи се субидх не, том ра смара а бхела, 

баро  кол м т и 

ми том ра нитйа-д са, т и кори эта , 

туми бин  анйа гати н и 

 

 

 

 

 

(дахилт) 

   Ай ах дүү нар минь ээ, та бүхэнд шударга үнэнийг хэлье: Шримати Радхарани 

танд сэтгэл ханамжтай болох тэр цагт л Дээд Бурхан Кришна танд аз хийморийг 

илгээх болно.  

 

   1. Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур нь Шачидевийн хүү Бурхан 

Гаурангад машид эрхэм билээ. Дээд Бурхан Шри Кришнад чин бишрэлээр үйлчлэн  

зүтгэхүйн үйлэнд түүнтэй эн зэрэгцэх нь үгүй. Тэрээр аугаа их ариун гэгээн номын 

багштан бөгөөд ертөнцийн бүх эгэл хүмүүст Кришнад тэмүүлэх гүн гүнзгий чин 

бишрэл сүсгийг хайрласан билээ.  

  2. Түүний халуун хүсэл мөрөөдлийн хүчээр Бурхан Гаурангийн ариун гэгээн нэр 

барууны бүх орнуудад тов тодорхой болох билээ. Гацаа тосгон, том жижиг хотууд, 

далайд, тэнгист, том жижиг гол мөрөнд ч хаа сайгүй Бурхан Кришнагийн ариун 

нэрийг магтан дуулах болно.  

  3. Шри Чайтанья Махапрабху Өөрийн хэмжээ хязгааргүй өршөөлөөр дэлхийн бүх 

өнцөг буланг байлдан дагуулж, трансцендент онгод хөөрлийн цутгалан газар 

дэлхийд халин асгармуй. Тийнхүү бүхий л нүгэлт, азгүй  хөөрхий амьд оршнолууд 

аз жаргалыг олж авсан тэр цаг мөчид вайшнавуудын хүсэл мөрөөдөл биелэх болно.  

  4. Миний Гуру Махаража надад энэ үүрэг даалгаврыг хариуцуулан өгсөн ч надад 

энэ хариуцлагатай үйлийг хийх чанар үгүй хийгээд түүнийг биелүүлэх чадвар ч 

мөн үгүй билээ. Би бол унан доройтсон өчүүхэн нэгэн тул ай Бурхан минь ээ, би 

Танаас адис өршөөлөө хайрлахыг хүсэн гуйж байна. Надад энэхүү үүрэг 

даалгаврыг гүйцэтгэн биелүүлэх чадварыг хайрлаач. Зөвхөн Та л надад туслаж 

чадах бөгөөд учир нь Танаас илүү авьяаслаг, мэргэн нь үгүй билээ.  

   5. Та Өөрийн хүч чадлаа хайрласан тэр хүн амьдралдаа бүрнээ амжилтанд хүрэх 

болно. Учир нь номын багшдаа үйлчлэн зүтгэснээр тэрээр Туйлын Үнэнийг танин 

ойлгоно. Энэхүү үйлчлэн зүтгэлийг үйлдэх боломж бүхий тэр хүн аз жаргалаар 

дүүрэн бялхдаг билээ. Хэрэв түүнийг аз хийморь ивээвэл тэрээр Тантай харьцах 

сайхан боломжийг олж авах болно.  



  6. “Ай Бурхан минь ээ, ай Дээд Бурханы Бодгаль минь ээ, зүрхэндээ нэг нь 

нөгөөгөөр солигдон байх олон олон материаллаг хүслийг тээн би бүхий л 

хүмүүсийг явдаг тэр л жимээр алхалмуй. Тийнхүү  алхам алхмаар  могойгоор 

дүүрэн үл эзэгдэх нүх тийш дөхөн байна би. Гэвч Таны албат Нарада Муни 

өршөөнгүйгээр намайг өөрийн шавиа болгож, хэрхэн трансцендент түвшинд хүрэх 

тухай заан сургасан билээ. Иймээс түүнд үйлчлэхийг би өөрийн нэгдүгээр зэргийн 

үүрэг хэмээн ойлгоном. Би хэрхэн яаж энэ үйлчлэл зүтгэлээ орхих билээ ? ”. (Энэ 

үгийг Прахлада Махаража Бурхан Нрисимхад хандан өгүүлсэн байдаг. Шримад-Бхагаватам, 7.9.28). 

  7. Ай Бурхан Кришна минь ээ, Та миний мөнхийн дагуул бөгөөд Таныг мартаж 

орхисноор би майягийн цохилтонд өртөн нэг амьдралаас нөгөө амьдралд зовж 

зүдрэн байна. Гэвч хэрэв өнөөдөр надад Тантай дахин учрах боломж тохиох аваас 

би хэзээ ч Таныг үл орхином.  

   8. Эрхэм найз минь ээ, Чамтай дахин  хамт байх хувь тохиовол би өгүүлж 

баршгүй аз жаргалтай болохсон. Өглөө эрт нуга талаар хэрэн хэсүүчилж, Вражийн 

ой дундуур гүйж, тоглон наадахсан. Бурханлаг онгод хөөрөлд автаж, газар дээгүүр 

өнхрөн бөмбөрөх болно. Ай чухам хэзээ энэ гэрэлт өдөр ирэх вэ?  

   9.  Чиний тухай ийм бодол өнөөдөр надаас үл сална. Үүнээс гайхамшигтай нь 

үгүй билээ. Гүн гүнзгий уйтгар гунигт автан би Таныг дуудан байна. Би Таны 

мөнхийн албат бөгөөд иймээс ч Таны хүрээллийг тэсч ядан хүснэ. Ай Бурхан 

Кришна минь ээ, Та бол амжилтанд хөтлөх цорын ганц зам билээ.  

 

   

Маркине бхагавата-дхарма 
Бхагавата-дхармаг Америкт номлохуй 

 

Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада 

 
     1965 оны есдүгээр сарын 17нд Бурханы адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада 

Энэтхэгийн хилийн чанадад бүх дэлхий даяар Шри Чайтаньягийн сургаалыг номлох тухай зааврыг 

зүрхэндээ тээн “Жаладута” хөлөг дээр суун Бостон хотноо ирсэн юм. Бостоны сүрлэг өндөр 

байшингуудын бүүргэр дүр төрхийг хараад тэрээр энэ заавар тушаалыг биелүүлэх нь ямархан хүнд 

болохыг ойлгосон. Мөн түүнийг Бурханд итгэх итгэл үгүй Барууны хүмүүсийг энэрэн өрөвдөх 

сэтгэл эзэмдсэн юм. Очсоныхоо маргааш өдөр тэрээр энэхүү түүхэн залбирлыг бенгали хэл дээр 

бичсэн бөгөөд түүндээ тэрээр бүхий л унан доройтсон сүнснүүдийг аврахыг хүсэн Кришнад 

хүлцэнгүйгээр залбиран мөргөжээ.  

 

 

1 

баро-к п  каиле к ш а адхамер прати 

ки л гий ниле хетх  коро эбе гати 

 

2 

чхе кичху к ржа таба эи анум не 

нахе кено нибен эи угра-стх не 

 

3 



ражас тамо гу е эр  саб и чханна 

б судеб-катх  ручи нахе се прасанна 

 

4 

табе жади таба к п  хой ахаитук  

сакал-и самбхава хой туми се каутук  

 

5 

ки бх ве бужх ле т р  бужхе сеи раса 

эта к п  коро прабху кори нижа-ба а 

 

6 

том ра иччх йа саба хой м й -ба а 

том ра иччх йа н а м й р пара а 

 

7 

таба иччх  хой жади т дера уддх р 

бужхибе ни чаи табе катх  се том р 

 

8 

бх гаватер катх  се таба ават р 

дх ра хаий  уне жади к не б р б р 

 

9 

ват  сва-катх  к ш а  

пу йа- рава а-к ртана  

х дй анта -стхо хй абхадр и 

видхуноти сух т сат м 

 

наш а-пр йешв абхадрешу 

нитйа  бх гавата-севай  

бхагаватй уттама- локе 

бхактир бхавати наиш хик  

тад  ражас-тамо-бх в  

к ма-лобдх дайа  ча йе 

чета этаир ан виддха  

стхита  саттве прас дати 



 

эва  прасанна-манасо 

бхагавад-бхакти-йогата  

бхагават-таттва-виж на  

мукта-са гасйа ж йате 

 

бхидйате х дайа-грантхи  

чхидйанте сарва-са ай  

кш йанте ч сйа карм и 

д ш а эв тман варе 

 

10 

ражас тамо хате табе п ибе нист р 

х дайер абхадра саб гхучибе т х р 

 

11 

ки ко‟ре бужх бо катх  баро сеи ч хи 

кхудра ми д на х на коно акти н хи 

 

12 

атхача энечхо прабху катх  болиб ре 

же том р иччх  прабху коро эи б ре 

 

13 

акхила жагат-гуру! бачана се м р 

ала к та кориб р кхамат  том р 

 

14 

таба к п  ха‟ле мор катх  уддха хабе 

уний  саб ра ока ду кха же гхучибе 

 

15 

ний чхо жади прабху м ре н ч те 

н ч о н ч о прабху н ч о се-мате 

к ш хера путтали жатх  н ч о се-мате 

 

16 

бхакти н и беда н и наме кхуб даро 



“бхактивед нта” н м эбе с ртхак коро 

 

 

   1. Миний эрхэм хайрт Кришна минь ээ, Чи энэ өчүүхэн сүнсэнд эгэлгүй 

өршөөнгүй хандавч би чухам Чи яагаад намайг ийш нь авч ирснийг огтхон ч үл 

мэднэм. Одоо Чи юу л хүснэ түүнийгээ надаар хийлгэж болно.  

   2. Гэвч Чамд энд ямар нэг ажил байна хэмээн би тааварлаж байна. Эс бөгөөс чи 

яахин намайг энэ аймшигт газар луу авч ирэх билээ? 

   3. Энд амьдрагч хүмүүсийн ихэнхи нь мунхаг харанхуйн, шунал тачаалын 

материаллаг гунын хальсан дор орших ажээ. Материаллаг үйлэнд бүрнээ автсан тэд 

өөрсдийгөө их аз жаргалтай мэтээр бодох бөгөөд өөрсдийн амьдралдаа сэтгэл 

бүрэн ханамжтай байх бөлгөө. Иймээс ч тэд Васудевын трансцендент илгээлтийг 

үл хэрэгсэх ажээ. Тэд түүнийг ойлгож чадах эсэхэд би огт итгэхгүй байна.  

   4. Гэвч Чиний учир шалтгаангүй өршөөлөөр боломжгүй бүхэн болж бүтдэг 

гэдгийг би сайн мэдэх билээ. Учир нь Чи бол хамгийн авьяаслаг шидтэн шүү дээ.  

   5. Тэд чин бишрэл зүтгэлийн үл салам сайхан амтыг мэдэрч чадах болов уу? Ай 

Бурхан минь ээ, би зөвхөн Чиний адис өршөөлд найдна. Таны сургаалын жинхэнэ 

үнэнд энэ хүмүүсийг итгүүлэхэд минь туслахыг Танаас гуйя.  

   6. Таны тааллаар бүхий л амьд оршнолууд хуурмаг эрч хүчний нөлөөн дор 

оршдог билээ. Мөн Таны тааллаар хэрэв Та хүсвэл тэд худал хуурмагийн гав 

гинжнээс ангижран суларч чадна.  

   7. Танаас гуйя, тэднийг авраач. Тэд Таны илгээлтийг Та зөвхөн тэдэнд 

ангижралыг хайрлахыг хүссэн тохиолдолд л ойлгож чадах билээ.  

   8. “Шримад-Бхагаватам”-ын үг бол Таны хувилгаан билээ. “Бхагаватам”-ыг 

байнгад, хүлцэнгүйгээр сонссоны ачаар ямар ч эрүүл саруулаар сэтгэгч хүн Таны 

илгээлтийг ойлгож чадна.  

   9. “Шримад-Бхагаватам”-д(1.2.17-21) өгүүлснээр: “Шри Кришна, Бурханы 

Бодгаль нь Параматма буюу Дээд Сүнс дүрээр амьд оршнол бүрийн зүрхэнд 

залардаг ба үнэнч зүтгэлтэй чин бишрэлтнийг туслан тэтгэгч буюу өөрөөр хэлбэл 

өө сэвгүй худал хуурмаггүй Таны илгээлтийг сонсох амтыг өөртөө хөгжүүлэх 

болон түүнийг зөв зүйтэйгээр, сонсох болон давтан уншсан цагт чин бишрэлтний 

зүрхнээс материаллаг хүсэл сонирхлыг нь ариусган цэвэрлэдэг . “Бхагаватам”-ыг 

тогтмол сонсож, цэвэр чин бишрэлтэнд үйлчлэн зүтгэснээр хүн зүрхийг нь түгшээн 

байдаг тэр бүхнээс бараг бүрэн ангижирдаг. Тэр цаг мөчид трансцендент дуунд 

магтан дуулагдсан алдар суу нь бадарсан Бурханд хайраар үйлчлэн зүтгэх үйл 

эргэлт буцалтгүй болно. Хүний зүрхэнд ийм хайраар үйлчлэн зүтгэхүй байдал 

ноѐлож эхэлмэгц шунал тачаалын/ражас/, мунхаг харанхуйн/тамас/гуна түүнд 

өөрийн нөлөөгөө үзүүлэхээ болих ба тачаангуй хүсэл хийгээд хүсэл шунал /кама/ 

түүний зүрхнээс эгнэгт арилдаг. Тийнхүү буяны гунад батжин, Бурханд хайраар 

үйлчлэн зүтгэх үйлээр амилсан чин бишрэлтэн нь материаллаг харилцаа холбоог 

таслан зогсоож, ангижралд/мукти/ хүрч, Бурханы Бодгалийн тухай эрдэм ухааныг 

хүртмүй. Ингэж зүрхэн дэхь уяа хүлээсийг таслах ба  бүхий л аюул занал эгнэгт 

дайжин одно.  Хүн, жинхэнэ эзэн бол Сүнс юм хэмээх ойлголтонд хүрсэн цагт үр 

дүнгийнх нь төлөө үйлдсэн үйлийн гинж/карма/ мултран унадаг ”.  



   10. Тэрээр мунхаг харанхуйн, шунал тачаалын гунын нөлөөнөөс ангижрах бөгөөд 

түүний зүрхэнд нуугдан байсан бүхий л таагүй болгон буцалтгүйгээр устан 

арилмуй.  

   11. Хэрхэн яаж би Кришнагийн ухамсрын эрдэм ухааныг тэдэнд хүргэх вэ? Би 

бол азгүй, өчүүхэн, унан доройтсон нэгэн билээ. Ийм учраас би Таны адислалыг 

хүсэн гуйж байна. Зөвхөн Таны адислалаар л би тэднийг итгүүлж дөнгөнө. Харин 

надад энэ даалгаврыг гүйцэтгэх хүч чадал үгүй билээ.  

   12. Ямартай ч ай Бурхан минь ээ,  Таны тухай энэ хүмүүст яриулахын тулд л Та 

намайг ийш нь авч ирсэн. Одоо Бурхан минь ээ, энэ оролдлого амжилтаар төгсөх 

үү, азгүйтлээр төсгөх үү гэдэг зөвхөн Танаас хамаарах билээ. Бүх зүйл Таны 

тааллаар л болно.  

   13. Ай бүх дэлхий ертөнцийн номын багш минь ээ! Таны илгээлтийг би зөвхөн 

давтаж л чадна. Хэрэв Та хүсч байвал тэд намайг ойлгох тэр бүхнийг хийгтүн.  

   14. Зөвхөн Таны учир шалтгаангүйгээр өршөөлөөр миний үг цэвэр тунгалаг 

байдлыг олж чадах билээ. Хүмүүсийн зүрхэнд нэвтэрч орсноор энэ трансцендент 

илгээлт тэднийг аз жаргалаар бялхаана гэдэгт би итгэлтэй байна. Тийнхүү хүмүүс 

өөрсдийн бүхий л зовлон, шаналлаас ангижирна.  

   15. Ай Бурхан минь ээ, би бол Таны гар дахь хүүхэлдэй билээ. Та намайг энд 

хэдийнээ бүжиглүүлэхээр авч ирсэн болохоор намайг бүжиглэхийг соѐрхогтун, 

бүжиглүүлэгтүн. Ай Бурхан минь ээ, Өөрийн хүсч байгаагаараа л Та намайг 

бүжиглүүл.  

   16. Надад чин бишрэл сүсэг, эрдэм мэдлэг үгүй ч би Кришнагийн ариун нэрэнд 

гүн бат итгэж байна. Намайг Бхактиведанта гэж нэрлэсэн. Харин одоо хэрэв Та 

хүсвэл энэ нэрний жинхэнэ утга утга учрыг бататгахад минь тусална уу.  

 

                                 Хамгийн зол муутай, өчүүхэн дорд  

А.Ч.Бхактиведанта Свами.  

                                “Жаладута”хөлгийн тавцан дээр бичив,  

пирс Найрамдлын ???,     

                                Бостон, Массачусетс муж, АНУ. 

                                   1965 оны есдүгээр сарын 18. 

 

 

Шри Гуру-парампара 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада 

 

1 

к ш а хоите чатур-мукха, хой к ш а-севонмукха, 

брахм  хоите н радера мати 

н рада хоите вй са, мадхва кохе вй са-д са, 

п р апраж а падман бха гати 

2 

н хари м дхава-ба е, акшобхйа парамаха се, 

ишйа боли‟а г к ра коре 



акшобхйера ишйа жайа-т ртха н ме паричайа, 

т ра д сйе ж насиндху торе 

 

3 

т х  хоите дай нидхи, т р  д са видй нидхи, 

р жендра хоило т х  ха‟те 

т х ра ки кора жайа-дхарма н ме паричайа, 

парампар  ж но бх ло мате 

 

4 

жайадхарма-д сйе кхй ти, р  пурушоттама-жати, 

т  ха‟те брахма йа-т ртха с ри 

вй сат ртха т ра д са, лакшм пати вй са-д са, 

т х  ха‟те м дхавендра пур  

 

5 

м дхавендра пур -бара, ишйа-бара р - вара, 

нитй нанда, р -адваита вибху 

вара-пур ке дханйа, корилен р -чаитанйа, 

жагад-гуру гаура мах прабху 

 

6 

мах прабху р -чаитанйа, р дх -к ш а нахе анйа, 

р п нуга жанера ж вана 

ви вамбхара прийа кара, р -свар па д модара, 

р -госв м  р па-сан тана 

 

7 

р па-прийа мах жана, ж ва, рагхун тха хана, 

т ра прийа кави к ш ад са 

к ш ад са-прийа-бара, нароттама сев -пара 

ж ра пада ви ван тха- а 

 

8 

ви ван тха-бх кта-с тха, баладева жаганн тха, 

т ра прийа р -бхактивинода 

мах -бх гавата-бара, р -гаураки ора-бара 



хари-бхажанете ж ‟ра мода 

 

9 

х р  парамаха са, гаур гера нижа-ба а, 

т дера чара е мама гати 

ми себ -уд с на, н мете трида д  д на, 

р -бхактисиддх нта сарасват  

 

    1. Бүтээл дөнгөж эхлэж байхад Дээд Бурхан Шри Кришна чин бишрэл зүтгэлийн 

тухай эрдэм ухааныг дөрвөн тэргүүнт Брахмад дамжуулсан билээ. Брахмагаас энэ 

бурханлаг мэдлэг Деварши Нарадад дамжин ирсэн ба Деварши Нарадын шавь нь 

их мэргэн Кришна Двайпаяна Вьяса болсон юм. Тэрээр түүнд бүх ведийн судар 

бичээсийг бичин үлдээхийг даалгажээ. Арвангуравдугаар зуунд Вьясадева 

Бадарикашрамд шуддха-двайтаын ведантын сургуулийг үндэслэгч Шрипада 

Мадхвачарья дээр зочлон очив. Тэрээр түүнээс Ведантын гүн ухааныг мэдэхийг   

хүсэв. Ийн Мадхвачарья өөрийгөө Кришна Двайпаяна Вьясагийн албат хэмээн 

нэрлэжээ. Пурнапрагья Тиртха/Мадхва/ нь  Падманабха Тиртхийн гуру буюу 

номын багш байсан бөгөөд түүний цорын ганц өмөг түшиг байсан юм.  

   2. Нрихара Тиртха, Мадхава Тиртха нар нь өөр нэгэн ойрын шавь нар нь байв. 

Мадхава Тиртха аугаа парамахамса Акшобхья Тиртхаг шавиа болгон авчээ. 

Акшобхья Тиртхийн ойрын шавь нь Жаятиртха байсан бөгөөд Жаятиртха өөрийн 

шавь Гьянасиндхуд үйлчлэн зүтгэж байсан юм. ???? 

   3. Гьянасиндхугаас чин бишрэлийн албаны урлагийн тухай мэдлэгийг Даянидхи 

хүлээн авсан ба түүний албат нь Видьянидхи/Видьядхиража Тиртха/ байжээ. 

Видьядхиража Тиртхийн шавь нь Ражендра Тиртха болсон хийгээд Ражендра 

Тиртхийн шавь нь Жаядхарма буюу Вижаядхважа Тирта байлаа. Багш шавийн 

гинжин хэлхээний дэс дараалал ийм бөлгөө.  

    4. Аугаа санньяси Шри Пурушоттама Тиртха өөрийн гуру Вижаядхважа 

Тиртхад/Жаядхарма/ үйлчлэн зүтгэснээр мэдлэгийг хүртсэн ба Пурушоттама 

Тиртхийн ойрын шавь нь Субрахманья Тиртха байсан юм. Түүний албат нь аугаа 

их Вьяасатиртха /Вьяса Рай/ байв. Вьяасатиртхагийн албат нь Лакшмипати Тиртха 

байсан бөгөөд түүний шавь нь Мадхавендра Пури Госвами байлаа.  

    5. Мадхавендра Пуригийн ойрын шавь нь Ишвара Пури байсан ба түүний өөр 

хоѐр шавь нь яруу алдарт Бурханы хувилгаан Шри Нитьянанда, Адвайта Ачарья 

нар байсан юм. Бүхий л ертөнц даяны бурханлаг сурган номлогч  Шри Чайтанья 

Махапрабху мөн л Ишвара Пуриг Өөрийн номын багшаа болгон хүлээж авсан 

бөгөөд тийнхүү түүнд асар их адис өршөөлийг хайрласан билээ.  

    6. Шри Чайтанья Махапрабху Шри Шри Радха-Кришнагаас ялгаа үгүй. Тэрээр 

Шри Рупа Госвамийн мөрөөр замнагч вайшнавуудын амь амьдрал юм. Шри 

Сварупа Дамодара Госвами, Рупа Госвами, Санатана Госвами нар нь асар их баяр 

хөөрийг Вишвамбхара/Шри Чайтанья/ танаа хайрласан билээ. 

   7. Рупа Госвами танаа аугаа сүнс Жива Госвами, Рагхунатха дас Госвами нар нэн 

эрхэм билээ. Жива Госвами нь Рупа Госвамийн шавь агаад Ядунанда Ачарьягийн 

шавь байсан Рагхунатха дас Госвами нь Адвайта Ачарьийн шавь болсон ба Рупа, 



Санатана нарыг өөрийн гуравдахь ах нараа хэмээн тооцдог байв. Рагхунатха дас 

Госвамийн хайртай шавь нь Кришнадас Кавиража Госвами байсан ба Кришнадас 

Кавиража Госвами нь Локанатха Госвамийн ойрын найз байжээ. Тэд хамтдаа 

Вриндаванд амьдардаг байсан бөгөөд Кришнагийн тухай байнгад ярилцдаг байсан 

юм. Гададхара Пандитын шавь Локанатха Госвамид ердөө цорын ганц шавь байсан 

бөгөөд тэр нь Нароттама дас байв. Нароттама дас нь үргэлжид өөрийн гуру болон 

найздаа үйлчлэн зүтгэхүйд уусан автсан байлаа. Ийм ч учраас тэрээр Кришнадас 

Кавиража Госвамид нэн эрхэм байсан юм. Нароттама дас Тхакурын өлмийд 

үйлчлэн зүтгэхүй нь Вишванатха Чакраварти Тхакурын цорын ганц эрхэмлэх 

тэмүүлж байсан зүйл билээ. Тэрээр Нароттама дасаас тоолвол багш шавийн гинжин 

хэлхээний дөрөв дэхь ачарья байсан юм . 

    8. Вишванатха Чакраварти Тхакур нь Баладева Видьябхушаны шикша-

гуру(Шикша-гуру- Түүнээс чин бишрэлтэн сургаал зааврыг нь хүртэх номын багш) байсан 

бөгөөд түүнд тэрээр “Шримад-Бхагаватам”-д агуулагдах сургаалыг тайлбарлан 

таниулжээ. Шри Баладева Видьябхушаны дараа нэртэй ачарья, Шрила 

Бхактивинода Тхакурын хайртай шикша-гуру Жаганнатха дас Бабажи явмой. 

Бхактивинода Тхакурын ойрын найз, дагалдагч нь нэр цуутай маха-бхагавата Шри 

Гауракишора дас Бабажи байсан бөгөөд түүний цорын ганц баяр баясгалан нь хари-

бхажан байв.  

    9. Энэ бүх ариун гэгээн вайшнавууд нь бүгд маш өндөр түвшний чин бишрэлтэн 

буюу парамахамса нар байсан юм. Тэд бүгд Бурхан Гаурангийн Өөрийн бурханлаг 

гэр бүлд хамаардаг. Тэдний ариун өлмийнүүд нь хамгийн доод байр сууринд 

оршин буй, чин бишрэлийн үйлэнд ямар ч сонирхол үгүй хөөрхий триданда 

санньяси Шри Бхактисиддханта Сарасвати миний цорын ганц өмөг түшиг билээ.  

 

     Энэ дууг зохиогч Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур нь яруу найрагч-

вайшнавуудын уламжлал ѐсоор өөрийн нэрээ хамгийн төгсгөлд нь оруулжээ. Шри 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакурыг алдаршуулахын тулд түүний хайрт шавь 

Шри Чайтаньядевагаас эхлэлтэй багш шавийн хэлхээнд хамаарах Шри 

А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада энэ дуун дээр өөр нэгэн шүлэг нэмж бичжээ. 

Хүсвэл үүнийг есдэхь бадгийн оронд дуулж болно.  

 

р -в ршабх нав -бар , сад  севйа-сев -пар , 

т х ра дайита-д са-н ма 

т ра прадх н прач рако, р -бхактивед нта н мо, 

патита-жанете дой -дх ма 

 

   Алдар суут Шри Варшабханави-дайита дас(Бхактисиддханта Сарасватид бурханлаг 

сахил хүртээх үед өгсөн номын нэр) нь үргэлжид өөрийн  номын багштан Шрила 

Гауракишора дас Бабажид үйлчлэн зүтгэхүйд автнам. Түүний шавь, бүх унан 

доройтсон сүнснүүдийг энэрэн нигүүлсэгч, өршөөл адисын хувилгаан  гаргуун 

номлогч Шри А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада Бурхан Чайтаньягийн 

илгээлтийг  бүх дэлхий даяар номлон түгээж явмуй.  

 

    



   

Шри Дамодараштакам 
 

    Энэхүү залбирлыг Сатьяврата Муни нь Нарада Муни болон Шаунака Риши 

нартай уулзан ярилцах үедээ өгүүлсэн  ба Кришна Двайпаяна Вьясагийн “Падма-

пуранд” дурьдагдсан байдаг.  

 
    “Картика сард Дамодара Бурханд мөргөх хэрэгтэй бөгөөд Сатьяврата мэргэний өгүүлэн айлдсан 

Бурхан Дамодарын тааллыг хангах “Дамодараштака” залбирлыг өдөр бүр уншин өргөх хэрэгтэй”.  

                                                                                                (Шри Хари-бхакти-виласа, 2.16.198). 

 

1 

нам м вара  сач-чид- нанда-р па  

ласат-ку ала  гокуле бхр джам нам 

йа од -бхийол кхал д дх вам на  

пар м ш ам атйантато друтйа гопй  

 

2 

руданта  мухур нетра-йугма  м джантам 

кар мбхожа-йугмена с та ка-нетрам 

муху  в са-кампа-трирекх ка-ка ха- 

стхита-граива  д модара  бхакти-баддхам 

 

3 

ит д ик сва-л л бхир нанда-ку е 

сва-гхоша  нимажжантам кхй пайантам 

тад йешита-дж ешу бхактаир житатва  

пуна  прематас та  ат в итти ванде 

 

4 

вара  дева мокша  на мокш вадхи  в  

на ч нйа  в е‟ ха  варе ад ап ха 

ида  те вапур н тха гоп ла-б ла  

сад  ме манаси вир ст  ким анйаи  

 

 

5 

ида  те мукх мбхожам атйанта-н лаир 

в та  кунталаи  снигдха-рактаи  ча гопй  

муху  чумбита  бимба-ракт дхара  ме 

манаси вир ст м ала  лакша-л бхаи  

 

6 

намо дева д модар нанта виш о 

прас да прабхо ду кха-дж л бдхи-магнам 

к п -д ш и-в ш й ти-д на  бат ну- 



г х е а м м адж ам эдхи акши-д йа  

 

7 

кувер тмажау баддха-м ртйаива йадват 

твай  мочитау бхакти-бх джау к тау ча 

татх  према-бхакти  свак  ме прайаччха 

на мокше грахо ме ‟сти д модареха 

 

8 

намас те ‟сту д мне спхурад-д пти-дх мне 

твад йодар й тха ви васйа дх мне 

намо р дхик йаи твад йа-прий йаи 

намо ‟нанта-л л йа дев йа тубхйам 

 
     1. Би вээр бие махбодь нь мөнхийн цэнгэл жаргал, эрдэм мэдлэгийн өлгий 

болсон Дээд Бурхан танаа хүлцэнгүйгээр мөргөнөм. Тэрээр Гокулын бурханлаг 

орноо оршин байх  агаад нүд гялбам гэрэл туяаг сацруулмуй. Далайн гахайн дүрийг 

санагдуулам, чимэн гоѐсон ээмэг нь   Түүний хөдөлгөөний аясаар  хөнгөхөн хөдлөн 

ганхана. Модон ууранд уягдсан тэрээр Яшода эхээс айхын эрхэнд яаран сандран 

цааш тэмүүлэн зугатах хэдий ч Яшода ээж Түүнээс хурдан гүйх тул ямар ч байсан 

хөөн гүйцэх бөлгөө*.(*Энэ үйл явдал нь Тэрээр Яшода ээжийн чанаж болгохоор хадгалж 

байсан тарагтай ваарыг хагалсан, дараахан нь таазанд өлгөн хадгалж байсан цөцгийн тосыг 

хулгайлсан зэргээс үүдэлтэй) Энэ л Дээд Бурхан, Шри Дамодарад би өөрийн хүндэтгэл 

бишрэлээ өргөмүй.  

      2. Эхийнхээ гар дахь уяа хүлээсийг хараад уйлан сандрах Тэрээр урсан гарах 

нулимсаа бадамлянхуа мутраараа арчих бөгөөд нүд нь айдас хүйдсээр дүүрэн 

байна. Лавайн биед орших нарийн зураас адил уран тансаг хүзүү нь мөн гурван 

зураастай ажээ. Энэ л хүзүүг нь чимсэн эрдэнийн сувдан зүүлт ээрэн уйлан 

амьсгаадснаас чичрэн хөдлөх бөлгөө. Энгийн  дээсээр бус эхийн ариун хайранд 

хүлэгдсэн энэ л Дээд Бурхан Шри Дамодара танаа хүлцэнгүй номхон хүндэтгэл 

бишрэлээ өргөмүй.  

     3. Ийм мэт Түүний хүүхэд ахуйн тоглоом наадам нь Гокулын оршин суугчдын 

юугаар ч илэрхийлэх аргагүй онгод хөөрлийн үндэс билээ. Энэ тоглоом 

наадгайгаараа Тэрээр агуу байдал, үгээр өгүүлшгүй гайхамшигт сүр жавхланг нь 

ямагт дурсан санах чин бишрэлтэн нартаа,  зөвхөн ариун гэгээн хайр нь үлэмж 

дотно байдал, бүхий л хүндэтгэл, бишрэлээс ангид, цэвэр ариун хайр нь оргилон 

ундрах тийм л хүмүүс Түүнийг байлдан дагуулж чадахыг үзүүлж харуулсан юм. 

Асар их оргилон бялхсан хайраар, Бурхан Дамодарын өмнө зуу зуун удаа мөргөн 

залбирнам, би.  

      4. Ай Бурхан минь ээ, Та ямар ч адис ерөөлийг хайрлаж чадах хэдий ч би 

Танаас бодгаль бус байдлыг хийгээд дээдийн ангижрал гэгээрэл(Вайкунтхийн 

гариг дээрх мөнхийн амьдрал), өөр бусад сайн сайхан адислалыг(бхактийн есөн 

зарчмыг даган баримталснаар олж авч болох адислал) үл хүсэн мөргөнөм. Ай 

Бурхан минь ээ, харин би,  Та энэхүү Вриндаванд орших Бала Гопала(жаахан хүү) 

дүрээрээ үргэлжид миний зүрхэнд оршин байхыг л хүсмүй. Надад үүнээс өөр ямар 

ч хишиг адислал хэрэггүй билээ.  



      5. Ай Бурхан минь ээ, Яшода ээж Таны улаан туяат хилэн хар үсээр 

хүрээлэгдсэн бадамлянхуа мэт нүүрийг дахин дахин үнсэх бөгөөд урууль тань 

бимбын  жимс мэт ягааран байх бөлгөө. Үргэлжид би Таны гайхам үзэсгэлэнтэй 

бадамлянхуа мэт дүрийг өөрийн зүрхэндээ толидон харж байхыг болгоон 

соѐрхтугай. Үүнээс өөр мянга мянган адис өршөөл надад огтоос хэрэггүй билээ.  

      6. Ай Дээд Бурхан минь ээ, Би Танд өөрийн хүндэтгэл бишрэлээ өргөнөм. Ай 

Дамодара! Ай Ананта! Ай Вишну! Ай  Захирагч! Ай Эзэн Бурхан минь ээ! Би 

Танаас нэг л зүйлийг хүсмүй - энэ нь Та надад сэтгэл хангалуун үлдэх явдал билээ. 

Миний зүгт Өөрийн өршөөлт энэрэлт харцаа илгээж орчлонгийн уй гунигийн 

далайд живсэн аз муутай мунхаг харанхуй, мулгуу тэнэг намайг авран болгоогооч. 

Мөн Таныг үргэлжид толидон харж байхыг минь зөвшөөрч хайрлана уу.  

       7.  Ай модон ууранд хүлэгдсэн жаахан хүүгийн дүрт Бурхан Дамодара минь ээ, 

Та Куверын хоѐр хүү Манигрива, Налакувера нарт Нарада Мунигийн шингээсэн 

хараалыг устган зайлуулж тэднийг аугаа чин бишрэлтэнгүүд болгосон билээ. Ай 

Бурхан минь ээ, Өөрийн према-бхактигаар намайг мялаан шагнаж хайрлаач. Би 

зөвхөн үүнийг л тэсч ядан хүсэх ба ямар ч төрлийн ангижрал гэгээрэлд үл 

тэмүүлмүй.  

      8. Бурхан Дамодара минь ээ, Юуны өмнө би Таны гэдсийг ороон буй тэрхүү нүд 

гялбам гэрэл сацруулсан уяа хүлээсэнд мөргөн биширнэм. Үүний дараагаар би 

бүхий л орчлон оршин байх Таны гэдсэнд бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн 

мөргөнөм. Түүнчлэн би Таны бусдаас илүү эрхэмлэн хайрладаг Шримати 

Радхаранийн өмнө хүлцэнгүй номхоноор мөргөн залбирнам. Эцэст нь би Өөрийн 

дуусан төгсөшгүй тоглоом наадгайгаа илрүүлэн байх Дээд Бурхан Таны өмнө 

дахин дахин мөргөн залбирмуу.  

 

 

Шри-Радхика-става 

 
Шрила Рупа Госвами 

(“Става-мала”-гаас) 

 

(нийтээр) 

р дхе жйа жайа м дхава-дайите 

гокула-тару -ма ала-махите 

 

1 

д модара-рати-вардхана-ве е 

хари-нишку а-в нд -випине е 

 

2 

в шабх н дадхи-нава- а и-лекхе 

лалит -сакхи гу а-рамита-ви кхе 

 

3 



кару  куру майи кару -бхарите 

санака-сан тана-вар ита-чарите 

 

 

  (нийтээр) 

 Ай Радха! Ай Мадхавын энхрий хайрт минь ээ! Ай Гокулын бүх бүсгүйчүүд 

мөргөн залбирдаг Та минь ээ! Таны алдар бадартугай! Таны алдар бадартугай! 

 

    1-3. Ай Та бээр өөрийн хувцаслалтаараа Бурхан Дамодарын хайрыг улам 

бадраах, Түүнийг өөртөө бат бөхөөр уян хүлэхийг эрмэлзэн байдаг билээ! Ай 

Бурхан Харигийн цэнгэн байдаг шугуй бүхий Вриндаваны хатан хаан минь ээ! 

Вришабхану хааныг бэлэгдсэн их далайн гүнээс илрэн гарсан шинэхэн саран минь 

ээ! Ай Лалитагийн эрхэм найз минь ээ! Найзархаг, эелдэг зан, Кришнад үнэнч 

байдлаараа Вишакхаг Танд бүрнээ даатгуулдаг Та минь ээ! Ай энэрэл нигүүлсэл 

бялхсан Та минь ээ! Бурханлаг чанарыг тань Санака, Санатана зэрэг аугаа мэргэд 

дуулан байдаг Та минь ээ! Ай Радха, надад өршөөл адислалаа хайрлаач ! 

    

   Шри Дашаватара-стотра 

 
Жаядева Госвами 

(Гита Говиндагаас) 

 

1 

пралайа-пайодхи-жале дх итав н аси веда  

вихита-вахитра-чаритрам акхедам 

ке ава дх ита-м на- ар ра жайа жагад а харе 

 

2 

кшитир иха випулатаре тиш хати тава п иш хе 

дхара и-дх ра а-ки а-чакра-гариш хе 

ке ава дх ита-к рма- ар ра жайа жагад а харе 

 

3 

 

васати да ана- икхаре дхара  тава лагн  

а ини кала ка-калева нимагн  

ке ава дх ита- кара-р па жайа жагад а харе 

 

4 

 

тава кара-камала-варе накхам адбхута- нга  

далита-хира йака ипу-тану-бх гам 

ке ава дх та-нарахари-р па жайа жагад а харе 

 

5 



 

чхалайаси викрама е балим адбхута-в мана 

пада-накха-н ра-джанита-джана-паавана 

ке ава дх та-в мана-р па жайа жагад а харе 

 
 

6 

кшатрийа-рудхира-майа джагад-апагата-п па  

снапайаси пайаси амита-бхава-т пам 

ке ава дх та-бх гупати-р па жайа жагад а харе 

 

7 

 

витараси дикшу ра е дик-пати-каманийам 

да а-мукха-маули-балим рама йам 

ке ава дх та-р ма- ар ра жайа жагад а харе 

 

8 

 

вахаси вапуши ви аде васана  джалад бха  

хала-хати-бх ти-милита-йамун бхам 

ке ава-дх та-халадхара-р па жайа жагад а харе 

 

9 

 

ниндаси йаж а-видхер ахаха рути-дж та  

садайа-х дайа дар ита-па у-гх там 

ке ава дх та-буддха- ар ра жайа жагад а харе 

 

10 

 

млеччха-ниваха-нидхане калайаси карав ла  

дх макетум ива ким апи кар лам 

ке ава дх та-калки- ар ра жайа жагад а харе 

 

11 

р -джайадева-кавер идам удитам уд ра  

у сухкха-да  убха-да  бхава-с ра  

ке ава дх та-да а-видха-р па жайа жагад а харе 

 

12 

вед н уддхарате джаганти вахате бх -голам удбибхрате 

даитйа  д райате бали  чхалайате кшатра-кшайа  курвате 

пауластйа  жайате хала  калайате к ру йам танвате 

млеччх н м рчхайате да к ити-к те к ш айа тубхйа  нама  

 



 

 

1. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай Загасны дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Аварга том загасны дүрд 

хувилан Та галав юүлэх үеийн шуугисан их усанд живж байсан Ведийг 

аврах завь нь болсон билээ.  

2. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай яст мэлхийн дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ!Таны алдар бадартугай! Бурханлаг яст мэлхийн дүрээр 

Та сүүн далайг хутгах бүлүүрийн үүргийг гүйцэтгэж байсан аугаа уул 

Мандараг өөрийн аварга том нуруун дээр тогтоон барьж байсан билээ. Таны 

нуруун дээр оршин ахуйдаа тэр аугаа уул шарх сорвийг санагдуулам ул 

мөрийг үлдээсэн ба энэ нь Таны нуруунд хэмжээ хязгааргүй алдар нэрийг 

авч ирсэн билээ.  

3. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай Бодон гахайн дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Та вээр орчлонгийн ѐроолд 

унасан Гарбходака далайн уснаа живэн байсан Сарны гадарга дээрх толбыг 

санагдуулам энэхүү Газар Дэлхийг Өөрийн соѐон дээрээ тогтоон барьж 

байсан билээ.  

4. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай хүн-арслангийн дүрд 

хувилсан Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Хүн өөрийн 

хуруугаар зөгийг хоѐр хэсэг болгон хаядаг шиг Та бээр тийм хялбараар 

Өөрийн гайхамшигт хурц хумсаараа зөгийтэй эгээ адилхнаар, чөтгөр 

Хирянькашипугийн биеийг тасар татан хаясан билээ.  

5. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ. Ай Одой-брахманы дүрд 

хувилсан Бурхан Хари минь ээ. Таны алдар бадартугай. Ай гайхалтай одой 

дүрт Бурхан минь ээ, Өөрийн аварга том алхмаараа Та хаан Балиг мэхэлж 

харин бадамлянхуан өлмийн хумснаас  тань урсан гарах Гангын усаараа Та 

энэ ертөнц дээрх бүхий л амьд амьтдыг аварсан билээ.  

6. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай Бхригупатигийн дүрд 

хувилсан Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Та бээр Танд 

алагдсан кшатрий-чөтгөрүүдийн бие цогцсоос урсан гарах цусан голоор 

Курукшетрийн талбарыг бялхаасан билээ. Та энэ ертөнцийн нүгэл 

хилэнцийг угаан арчсан ба Таны ачаар хүмүүн нар материаллаг ахуйн 

дүрэлзэн асах галаас аврагдсан билээ.  

7. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай Рамачандрын дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Ланкын тулалдаанд Та арван 

толгойт Равана мангасыг даран сөнөөж, гайхамшигтай бэлгээр тэднийг 

баясгахыг хүссэндээ түүний толгойг Индра тэргүүнтэй арван зүгийг захиран 

ноѐлох тэнгэр шүтээнүүдэд өргөсөн хийгээд тэдэнд багагүй зовлон зүдгүүр 

учруулсан тэрхүү хэрцгий догшин амьтныг Та л устгаасай хэмээн тэд  

хэдийнээс мөрөөдөж байсан билээ.  

8. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай анжис барьсан Баларамын 

дүрд хувилсан Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Бие тань нүд 

гялбам цагаан өнгөтэй ба хувцас тань яг л дөнгөж бүрэлдэн бий болсон үүл 

мэт цэнхэр өнгөтэй ажгуу. Өөрийн гайхамшигт бараан өнгөөр энэхүү хувцас 



нь Ямуна мөрний усыг санагдуулдаг билээ. Тэрээр Таныг Өөрийн анжсаар 

газар дэлсэх бүрд тань маш ихээр айдас хүйдэст автаж байдаг гэнэм.  

9. Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай Буддагийн дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Ай Будда минь ээ, Таны зүрх 

энэрэл нигүүлслээр дүүрэн хийгээд ведийн тахилга өргөл хийх нэрийдлээр 

өрөвдөм хөөрхийлөлтэй амьтдыг алж нядлах үйлийг эрс буруушаасан билээ. 
10.  Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай Калкийн дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Сүүлт од мэт илрэн залрах 

ахуйдаа Та бээр аймшигт илдийг гартаа барьж байдаг гэнэм. Тэрхүү 

илдээрээ Та Кали югагийн төгсгөлд амьдарч байсан бузар булай уналт 

доройтолд дорсон хүмүүсийг устгадаг билээ.  

11.  Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай энэхүү арван янзын дүрд 

хувилан буун заларсан Бурхан Хари минь ээ. Таны алдар бадартугай! Эрхэм 

уншигч та яруу найрагч Жаядэвийн дууллыг сонсоорой. Учир нь 

дууллуудын сор нь болсон энэ дуулал аз жаргалыг бэлэглэж сайн сайхныг 

авчрах бүлгээ. Энэ дуулал нь энэхүү харанхуй ертөнц дэхь хамгийн 

гайхамшигт нандин зүйл нь билээ.  

12. Ай Бурхан Кришна минь ээ! Энэ арван дүрд хувилан буун заларсан Таны 

өмнө сөгдөн мөргөе. Матьсийн дүрээр Та Ведийг аварч, Курмын дүрээр 

аугаа уул Мандараг нуруун дээрээ тогтоон барьж байсан билээ. Варахын 

дүрээр Та Өөрийн соѐогоор Дэлхийг өргөн гаргаж, Нрисимхийн дүрээр 

дайтья Хираньякашипугийн цээжийг хага татаж, Ваманын дүрээр Та 

дайтьийн хаан Балийг хууран мэхэлсэн билээ. Түүнээс гурван алхмын 

хэмжээтэй газар гуйгаад Та аварга том гурван алхмыг хийж бүхий орчлонг 

булаан авсан билээ. Парашурамын дүрээр та нүгэлдээ живсэн бүхий л 

кшатриудыг егүүтгэж харин Рамачандрын дүрээр 

ракшасуудын(мангасуудын) хаан Раванаг даран сөнөөсөн. Баларамын 

дүрээр анжис мөрөндөө тээн түүгээрээ Өөрийн эрх мэдлийг ариун 

бусчуудад үзүүлж, Ямуна мөрөнг Өөртөө татан авч ирсэн билээ. Бурхан 

Буддын дүрээр энэ ертөнцөд оршин буй бүхий л амьд амьтсыг өршөөн 

нигүүлсэж, харин Калкийн дүрээр млеччх буюу унан доройтсон хүмүүсийг 

самууруулахын тулд Кали-югагийн төгсгөлд залрах бүлгээ.  

 

      

Бхажаху ре мана Шри Нанда-нандана 
 

Говинда дас Кавиража 

 

1 

бхажах  ре мана р -нанда-нандана- 

абхайа-чара равинда ре 

дурлабха м нава-жанама сат-са ге 

тарохо э бхава-синдху ре 

 

2 



та тапа б та бариша а 

э дина ж мин  ж ги ре 

бипхале севину к па а дуражана 

чапада сукха-лаба л ги‟ре 

 

3 

э дхана, йаубана, путра, парижана 

итхе ки чхе парат ти ре 

камала-дала-жала, ж вана аламала 

бхажах  хари-пада н ти ре 

 

4 

рава а, к ртана, смара а, вандана, 

п да-севана, д сйа ре 

п жана, сакх -жана, тма-ниведана 

говинда-д са-абхил ша ре 

 

   1. Ай ухаан минь ээ, хүмүүнийг аймшигүй болгодог Нандын хүүгийн 

бадамлянхуан өлмийд мөргөн залбирагтун. Энэхүү ховор нандин бэлэг болох 

хүний бие махбодийг хүлээн авсан дээрээ ариун гэгээн бодгалиудтай харьцагтун. 

Учир нь та тэгж л материаллаг ахуйн далайг гатлан туулж чадна.  

    2. Өдөр ч, шөнө ч би халуун хийгээд хүйтэн, салхи болон борооноос болж зовж 

шаналан амгалан тайван байдлыг үл мэдэрнэм. Түр зуурхны аз жаргалын өчүүхэн 

дусалханы төлөө би дүүрсэн тэнэг хүмүүст үйлчлэн зүтгэнэм. Гэвч миний бүхий л 

оролдлого зүтгэл хуурмаг байжээ.  

    3. Миний бүхий л эд баялаг, залуу нас, нуган үрс, төрөл төрөгсөд надад жинхэнэ 

аз жаргалыг авч ирж чадах уу? Энэ амьдрал бол бадамлянхуан дэлбээн дээр 

бөнжигнөн байгаа шүүдрийн дусал мэт билээ. Иймээс чи Бурхан Харигийн 

бадамлянхуан өлмийд үргэлжид мөргөн залбирч мөн үйлчлэн зүтгэх ѐстой.  

   4. Говинда дас бхактигийн есөн төрлийн үйлэнд өөрийгөө зориулан даатгахыг 

тэсч ядан хүснэм. Үүнд Бурхан Харигийн яруу алдрын  тухай хүүрнэлийг сонсох, 

Түүнийг алдаршуулах, Түүнийг тухай дурсан санах, Түүнд залбирал өргөх, Түүний 

бадамлянхуан өлмийд үйлчлэх, Түүнд/Бурханд/ чин сүсэгт албат байдлаар үйлчэн 

зүтгэх, Түүнд цэцэг, хүж гэх мэт тэргүүтнийг өргөн мөргөх, Түүнд найзлан 

нөхөрлөж үйлчлэх хийгээд Түүнд өөрийгөө бүрнээ даатгах эдгээр үйлүүд 

хамаармуй.  

 

 

Шри Шри Гаура-Нитьянандер дая 
Шри Гаура, Нитьянанда нарын адислал 

 

Лочана дас Тхакур 



(“Дхамали”-гаас) 

 

 

1 

парама кору а, пах  дуи жана, 

нит и гаурачандра 

саба ават ра-с ра ирома и, 

кевала нанда-канда 

 

2 

бхажо бхажо бх и, чайтанйа нит и, 

суд ха би в са кори‟ 

вишайа чх рий , се расе мажий , 

мукхе боло хари хари 

 

3 

декхо оре бх и, три-бхуване н и, 

эмона дой ла д т  

па у п кх  жхуре, п ш а видаре, 

уни‟ж ра гу а-г тх  

 

4 

са с ре мажий , рохили порий , 

се паде нахило а 

пана карама, бху ж йе амана, 

кахойе лочана-д са 

 

 

Бурханы Адислалт А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупадын 

тайлбар 
 

      Энэ дууг Лочана дас Тхакур бичжээ. Пах  гэдэг нь “Бурхан”, дуи жана гэдэг нь 

“хоѐр”  гэсэн утгатай. Лочана дас Тхакур, хоѐр Бурхан болох Нитай-Гаурачандра 

(Бурхан Нитай, Бурхан Чайтанья) нар нь нэн өршөөнгүй(парама кору а) хэмээн 

баталжээ. Саба ават ра-с ра ирома и. Ават ра гэдэг нь “хувилгаан”, саба гэдэг 

нь “бүгд” гэсэн утгатай. Тэд бүхий л хувилгаадын бэлэгдэл болдог. Энэхүү хоѐр 

хувилгааны онцлог нь гэвэл Тэдний өргөн барьж буй өөрийгөө танин 

ухамсарлахуйн арга нь зөвхөн баяр баясгаланг л авчирдагт оршино(кевала нанда-

канда). Учир нь Тэд зүгээр л дуулах болон бүжиглэхийг л уриалан дуудсан юм. 



Бурхан Рама болон утга агуулгынх нь мөн чанарт гүн гүнзгийгээр нэвтрэх ухаан 

болон мэдлэг боловсрол шаарддаг “Бхагавад-гита” судрыг айлдсан Кришна гэх мэт 

өөр бусад олон хувилгаадууд байдаг. Гэвч Бурхан Чайтанья, Нитьянанда нар нэгэн 

аргыг өргөн барьжээ. Энэ арга практик нь зөвхөн баяр баясгаланг л авч ирдэг 

бөгөөд зүгээр л дулж, бүжиглэх хэрэгтэй байдаг. Иймээс Лочана дас бүгдэд хандан: 

бхажо бхажо бх и, чайтанйа нит и – “Эрхэм ах минь ээ, танаас гуйя, Бурхан 

Чайтанья, Нитьянанда нарт гүн бат итгэлтэйгээр мөргөгтүн” хэмээн өгүүлжээ. 

Хэрэв зүгээр л дуулж бүжиглэснээр хүссэн зорилгодоо хүрч чадах болов уу хэмээн 

бүү бодогтун. Та гарцаагүй түүнд хүрэх болно. Бурхан Чайтанья Махапрабху, энэ 

аргын тусламжтайгаар бүрэн дүүрэн төгс төгөлдөрт хүрч чадна гэж баталж байна. 

Ийм учраас зүрхэндээ хатуу итгэлтэйгээр дуулах хэрэгтэй(би в са кори‟).  

    Энэ аргын мөн чанар юунд оршино вэ? Вишайа чх рий , се расе мажий . Энэ 

аргын тусламжтайгаар Кришнагийн ухамсрыг олж авахыг хүсч буй хүн нь 

мэдрэхүйн цэнгэлд автах ѐсгүй. Энэ бол цорын ганц хязгаарлалт юм. Хэрэв хүн 

өөрийн мэдрэхүйнүүдээ хангахаа таслан зогсоочихвол тэрээр гарцаагүй зорилгодоо 

хүрнэ. Мукхе боло хари хари – мэдрэхүйгээ хангах ородлогоо орхиж, зүгээр л: 

“Харе Кришна!Хари!Хари!” хэмээн дуулах хэрэгтэй.  

    Декхо оре бх и, три-бхуване н и. Лочана дас Тхакур: “Эрхэм ах минь ээ, зүгээр л 

энэ аргыг оролдоод үз, өөр дээрээ туршаад үз. Бүх гурван ертөнц даяар Бурхан 

Чайтанья, Бурхан Нитьянанда нартай эн тэнцэх нь үгүй билээ. Учир нь Тэд нэн 

өршөөнгүй ба зөвхөн хүмүүс төдийгүй бүр шувууд, араатан амьтад тэднийг 

харснаар уйлдаг” хэмээн өгүүлжээ. Бурхан Чайтаньяг Жхарикхандын ойгоор явж 

өнгөрөх үед ойн бүх амьтад:бар, заан, буга бүгд л Түүнтэй хамт Харе Кришна 

мантраг дуулж байжээ. Энэ дуу нь маш гайхамшигтай агаад түүнд хүмүүс 

төдийгүй араатан амьтад ч бүгд оролцож болдог. Мэдээжийн хэрэг, жирийн нэг хүн 

адгуус амьтдыг дуулуулж чадахгүй ч бид ядахнаа Чайтанья Махапрабху зэрлэг 

амьтдыг урамшуулан хөгжөөж байсан шиг Харе Кришна мантрын дууллаар 

хүмүүсийг урамшуулан хөгжөөхийг оролдож болох юм. Энэ дуулал нь хамгийн 

чулуун зүрхтнийг ч хайлуулан уяруулах чадалтай тийм гайхамшигтай билээ. 

П ш а гэдэг нь “чулуу” гэсэн утгатай. Тэрээр чулууг ч хайлуулах чадалтай тийм 

л гайхамшигтай. 

     Гэвч Лочана дас Тхакур, тэрээр мэдрэхүйгээ хангах үйлийн урхи занганд 

баригдан орооцолджээ хэмээн зүрх шимшрэн өгүүлсэн байна. Тэрээр өөртөө 

хандан: “Эрхэм ухаан минь ээ, чи мэдрэхүйгээ хангах үйлийн урхи занганд 

баригджээ. Чамайг Харе Кришна мантра дуулал үл татах юм. Хэрэв Бурхан 

Чайтанья, Бурхан Нитьянандын бадамлянхуан өлмий чамайг татахгүй бол өөр юу ч 

хэлэх билээ дээ? Надад үлдэж буй цорын ганц зүйл бол зүгээр л өөрийнхөө 

урагшгүй байдалд харамсан гашуудах билээ. Үхлийн тэнгэр Ямаража намайг энэ 

хөдөлгөөнд нэгдүүлэлгүй залхаан цээрлүүлж байна” гэсэн байна.  

 

Даинья о прапатти 
 

Бурханд дагаар орохуй буюу өөрийгөө даатгахуй 

 



1 

хари хе дой ла мора жайа р дх -н тх 

б ро б ро эи-б ро лохо нижа с тх 

 

2 

баху жони бхрами‟ н тха!лоину ара  

нижа-гу е к п  коро‟адхама-т ра  

 

3 

жагата-к ра а туми жагата-ж ван 

том  чх р  к ра нахи хе р дх -рама  

 

4 

бхувана-ма гала туми бхуванера пати 

туми упекхиле н тха, ки хоибе гати 

 

5 

бх вий  декхину эи жагата-м жх ре 

том  бин  кехо н хи э д се уддх ре 

 

  1. Ай Хари! Ай өгөөмөр Бурхан минь ээ! Ай Радхын Эзэн минь ээ, Таны алдар 

бадартугай ! Олон олон удаа би Танаас зугатан зайлсхийж явлаа. Гэвч одоо харин 

би Танд өөрийгөө даатган зориулж байна. Та намайг хүссэнээрээ л захирагтун.  

   2. Ай Бурхан минь! Олон олон сая эхийн хэвлийг дамжин дамжсаар би одоо л нэг 

Таны өмөг түшгийг олж байна. Өршөөл энэрлээ хандуулаач. Өөрийн бурханлаг 

хүчийг гарган энэ өөдгүй азгүй сүнсийг авраач.  

  3. Ай Радхын амраг хайрт минь ээ, Та бол орчлонгийн шалтгаан хийгээд түүний 

амь амьдрал нь билээ. Миний эзэмшин байдаг бүх зүйл зөвхөн Таны өршөөл 

нигүүлсэлээр л оршин байдаг.  

   4. Та бол ертөнцийн эзэн ба ертөнц дахинаа зөвхөн сайн сайхныг л авч ирдэг 

билээ. Ай Бурхан минь ээ, хэрэв Та л намайг түлхэн зайлуулвал би хаанаас өөрийн 

өмөг түшгийг олохсон билээ? 

  5. Энэ ертөнц даяар  унан доройтсон таны албатыг аврах Танаас өөр хэн ч үгүй 

гэдэгт би хатуу итгэнэм бүлгээ.  

 

Шри Вража-дхама-махимамрита 
 

Вража-дхамын рашаан мэт алдар 

   

1 

жайа р дхе, жайа к ш а, жайа в нд ван 

р -говинда, гоп н тха, мадана-мохан 



 

2 

й ма-ку а, р дх -ку а, гири-говардхан 

к линд  жамун  жайа, жайа мах ван 

 

3 

ке -гх а, ба -ба а, дв да а-к нан 

ж х  саба л л  коило р -нанда-нандан 

 

4 

р -нанда-жа од  жайа, жайа гопа-га  

р д м ди жайа, жайа дхену-ватса-га  

 

5 

жайа б шабх ну, жайа к ртид  сундар  

жайа паур ам с , жайа бх ра-н гар  

 

6 

жайа жайа гоп вара в нд вана-м жх 

жайа жайа к ш а-сакх  ба у движа-р ж 

 

7 

жайа р ма-гх а, жайа рохи -нандан 

жайа жайа в нд вана-б с  жата жан 

 

8 

жайа движа-патн , жайа н га-канй -га  

бхактите ж х р  п ило говинда-чара  

 

9 

р -р са-ма ала жайа, жайа р дх - й м 

жайа жайа р са-л л  сарва-манорам 

 

10 

жайа жайожжвала-раса сарва раса-с р 

парак й -бх ве ж х  бражет прач р 

 

11 

р -ж хнав -п да-падма корий  смара  



д на к ш а-д са кохе н ма-са к ртан 

 

 

  1. Радха, Кришна, Вриндаваны бурханлаг ой шугуйн яруу алдар бадартугай! 

Вриндаваны гурван үндсэн Шүтээн Бурхан Шри Говинда, Гопинатха, Мадана-

моханы алдар бадартугай! 

  2. Шьяма-кунда, Радха-кунда, Говардхан уул, Ямуна мөрний(Калинди) яруу алдар 

бадартугай! Кришна, Баларама нар хүүхэд ахуйн тоглоом наадмаа өрнүүлсэн 

Махаваны аугаа ойн алдар бадартугай! 

  3. Кришна, Кеши чөтгөрийг дарсан Кеши-гхатын яруу алдар бадартугай! Доор нь 

Кришна лимбэн дээрээ тоглон лимбэний эгшгээр гопи нарыг даллан дуудсан 

Вамши-ват модны алдар бадартугай! Вражийн бүхий л арван хоѐр ойн яруу алдар 

бадартугай! Тэдгээр ойнуудад Нандын хүү Шри Кришнагийн бүхий л тоглоом 

наадам өрнөсөн билээ.  

   4. Кришнагийн бурханлаг эцэг, эх болох Нанда, Яшода нарын яруу алдар 

бадартугай! Шримати Радхарани, Ананга Манжари нарын ах Шридам тэргүүтэй 

малчин жаалуудын алдар бадартугай! Вражийн үнээд, тугалуудын алдар 

бадартугай! 

   5. Радхын бурханлаг эцэг, эх болох Вришабхана, үзэсгэлэнт Киртида нарын алдар 

бадартугай! Сандипани Мунигийн эх, Мадхумангал, Нандимукха нарын эмээ, 

Деварши Нарадын хайртай шавь Паурнамасийн алдар бадартугай! Вражийн малчин 

бүсгүйчүүдийн алдар бадартугай! 

   6. Ариун дхамаг хамгаалагч, Вриндаванд оршин амьдрагч Гопишвара Шивагийн 

алдар бадартугай, яруу алдар бадартугай! Кришнагийн хөгжилтэй найз брахман 

Мадхумангалын яруу алдар бадартугай, алдар бадартугай! 

   7. Баларама Бурхан Өөрийн раса бүжгээ үйлдсэн Рама-гхатын алдар бадартугай! 

Рохиний хүү Бурхан Баларамын алдар бадартугай! Вриндаваны бүхий л оршин 

суугчдын яруу алдар бадартугай, алдар бадартугай! 

  8. Ихэмсэг зант ведийн брахмануудын эхнэрүүдийн яруу алдар бадартугай! Кали 

могойн эхнэрүүдийн алдар бадартугай! Өөрсдийн цэвэр чин бишрэл сүсгийн ачаар 

тэд бүгд Бурхан Говиндын бадамлянхуан өлмийг олсон бөлгөө.  

  9. Шри Кришнын раса бүжиг өрнөсөн газар нутгийн яруу алдар бадартугай! 

Радха, Шьямын алдар бадартугай! Бурхан Кришнагийн бүхий л тоглоом наадмын 

охь нь болсон бурханлаг раса бүжгийн яруу алдар бадартугай, алдар бадартугай! 

  10. Шри Кришна Вража нутагт бурханлаг паракия-бхава(паракия-бхава-гэр бүлийн 

холбоогүй ч охид, залуусын хоорондох хайр сэтгэл) хэлбэрээр тогтоосон, бусад бүхий л 

расаг давамгайлдаг амраг хайртуудын хоорондын амтлаг харьцааны яруу алдар 

бадартугай, алдар бадартугай! 

   11. Бурхан Нитьянандын гэргий Шри Жахнава Девийн бадамлянхуан өлмийг 

дурсан санаж, Кришнын өөдгүй муу албат, унан доройтсон би вээр ариун гэгээн 

нэрийн санкиртаныг магтан дуулж байна.  

 

Жая Радха-Кришна гити 
 

1 

жайа р дха-м дхава р дх -м дхава р дхе 



(жайадевер пр а-дхана хе) 

 

жайа р дх -мадана-гоп л р дх -мадана-гоп л р дхе 

(с т -н тхер пр а-дхана хе) 

 

3 

жайа р дх -говинда р дх -говинда р дхе 

(р па госв м р пр а-дхана хе) 

 

4 

жайа р дх -мадана-мохан р дх -мадана-мохан р дхе 

(сан танер пр а-дхана хе) 

 

5 

жайа р дх -гоп н тха р дх -гоп н тха р дхе 

(мадху па итер пр а-дхана хе) 

 

6 

жайа р дх -д модара р дх -д модара р дхе 

(ж в госв м р пр а-дхана хе) 

 

7 

жайа р дх -рама а р дх -рама а р дхе 

(гоп л бха ер пр а-дхана хе) 

 

8 

жайа р дх -винода р дх -винода р дхе 

(локан тхер пр а-дхана хе) 

 

9 

жайа р дх -гокул нанда р дх -гокул нанда р дхе 

(ви ван тхер пр а-дхана хе) 

 

10 

жайа р дх -гиридх р  р дх -гиридх р  р дхе 

(д с госв м р пр а-дхана хе) 

 

11 

 



жайа р дх - й масундар р дх - й масундар р дхе 

( й манандер пр а-дхана хе) 

 

12 

жайа р дх -ба ка-бих р  р дх -ба ка-бих р  р дхе 

(харид сер пр а-дхана хе) 

 

13 

жайа р дх -к нта р дх -к нта р дхе 

(вакре варер пр а-дхана хе) 

 

14 

жайа г ндхарвик -гиридх р  г ндхарвик -гиридх р  р дхе 

(сарасват р пр а-дхана хе) 

  

    1. Жаядева Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ болсон Радха болон 

Мадхавын яруу алдар бадартугай!  

2. Шри Адвайта Ачарьийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ болсон Радха болон 

Мадана-гопалын яруу алдар бадартугай! 

3. Рупа Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха ба Говиндын яруу алдар 

бадартугай! 

4. Санатана Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ болсон Радха ба Мадана-

моханы яруу алдар бадартугай! 

5. Мадху Пандитын зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха ба Гопинатхын яруу 

алдар бадартугай! 

6. Жива Госвамийн зүрх сэтгэлийн íандин эрдэнэ Радха ба Дамодарын яруу 

алдар бадаругай! 

7. Гопал Бхатт Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрэднэ Радха-раманы яруу 

алдар бадартугай! 

8. Локанатха Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха-винодын яруу 

алдар бадартугай! 

9. Вишванатха Чакраварти Тхакурын зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха ба 

Гокуланандын яруу алдар бадартугай! 

10. Рагхунатха дас Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха ба 

Гиридхарийн яруу алдар бадартуай! 

11. Шьямананда Госвамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха ба 

Шьямасундарын яруу алдар бадартугай! 

12. Харидас Свамийн зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ Радха ба Банка-вихарийн 

яруу алдар бадартугай! 

13. Вакрешвар Пандитын зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ  Радха-кантын яруу 

алдар бадартугай! 

14. Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакурын зүрх сэтгэлийн нандин эрдэнэ 

Гандхарвика ба Гиридхарийн яруу алдар бадартугай! 



 

 

Шри Туласи-арати 
 

Чандрашекхара Кави 

 

1 

намо нама  туласи мах р и, 

в нде мах р и намо нама  

намо ре намо ре меий  намо н р йа и 

 

2 

ж ко дара е, пара е агха-н а-и 

махим  беда-пур е б кх ни 

 

3 

ж ко патра, ма жар  комала 

р -пати-чара а-камале лапа ни 

дханйа туласи меий , п ра а тапа кийе, 

р - лагр ма-мах -п ар  

 

4 

дх па, д па, наиведйа, рати, 

пхулан  кийе варакх  варакх ни 

чх пп нна бхога, чхатри а бйа жана, 

бин  тулас  прабху эка н хи м ни 

 

5 

ива- ука-н рада, ур брахм дико, 

х рата пхирата мах -муни ж н  

чандра екхара меий , тер  жа а г ове 

бхакати-д на д жийе мах р и 

 

  1. Ай Туласи Махарани! Ай Вринда! Ай чин бишрэлийн эх минь ээ! Ай Нараяни, 

би таны өмнө дахин дахин мөргөн залбирмуу.  

  2. Танд хүрэлцэх эсвэл ядаж таныг харсан тэр хүн бүхий л нүгэл хилэнцээсээ 

ангижирдаг. Таны яруу алдрын талаар Вед хийгээд Пуранууд магтан өгүүлдэг 

билээ.  



  3. Таны навч, эмзэгхэн ма жар  тань Лакшмийн Эзэн Нараяны бадамлянхуан 

өлмийг ороон байдаг. Ай адис ерөөлт Туласи эх минь ээ, та өөрийн тэвчил 

наминчлалын хүчээр Шри Шалаграма-шилийн хатан,  хамгийн гол эхнэр нь болсон 

билээ.  

   4. Танд хүж, шар тос бүхий зул өргөн наиведья болон аратиг үйлдэн буй хүмүүнд 

та өөрийн адис өршөөлийг асган цутгаж баяр баяслыг авч ирэх бөлгөө. Хэрэв 

Түүнд туласийн навчгүй тавин зургаан төрлийн чанасан хоол, гучин зургаан янзын 

карриг өргөвөл Бурхан тэдгээрт огтхон ч хүрэлцдэггүй билээ.  

   5. Шива Тэнгэр, Шукадева Госвами, Деварши Нарада, мөн бүх гьяна-йогчид, 

Брахма Тэнгэр тэргүүтэй аугаа муни нар таныг гороолон тойрдог. Ай эх минь ээ! 

Ай Махарани! Чандрашекхара таны алдрыг магтан дуулж байна. Түүнд цэвэр чин 

бишрэлийн бэлэг юугаа хайрлан болгоо.  

      

Шри Туласи-киртан 
 

1 

намо нама  тулас ! к ш а-прейас  

р дх -к ш а-сев  п бо эи абхил ш  

2 

же том ра ара а лой, тара в чх  п р а хой 

к п  кори‟ коро т ре б нд вана-б с  

3 

мор эи абхил ш, бил с ку же дио в с 

найане херибо сад  жугала-р па-р и 

4 

эи ниведана дхаро, сакх р анугата коро 

сев -адхик ра дийе коро ниджа д с  

5 

д на к ш а-д се кой, эи жена мора хой 

р -р дх -говинда-преме сад  жена бх си 

 

1. Ай Кришнагийн энхрий хайрт Туласи минь ээ, Шри Шри Радха-Кришнад 

үйлчлэн зүтгэхийг эрхэмлэн хүсэж би таны өмнө дахин дахин мөргөн 

залбирмуу. 

2. Чамайг өөрийнхөө өмөг түшгээ болгон сонгосон бүгдийн бүхий хүслийг чи 

гүйцэлдүүлдэг билээ. Түүнд өөрийн өршөөл хишгээ харамгүй хайрлахын 

хамт чи түүнийг Вриндаваны мөнхийн оршин суугч болгодог билээ. 

3. Намайг Вриндаван-дхамын цэнгэл жаргалын гүн ногоон шугуйд оршин 

сууршихыг минь болгоон соѐрхоно уу. Тэгсэн цагт би Радха-Кришнагийн 

гайхам тоглоом наадмыг байнгад толидон харж чадах билээ.  

4. Танд мөргөн залбиръя: намайг Вражийн хэн нэг малчны дагалдагч болгож 

өгнө үү. Мөн надад Бурханд үйлчлэн зүтгэх боломжийг хайрла, намайг өөрт 

тань үйлчлэн байх үйлчлэгч бүсгүй болгож өгөхийг хүсэн мөргөе.  

5. Кришнагийн арчаагүй дорд зарц албат, унан доройтсон надад Шри Радха 

Говинда нарын хайр сэтгэлийн далайд мөнхөд умбан сэлэх гайхам 

боломжийг хайрлан болгоохыг гуйн залбиръя, би.   



 

 

    Шри Туласи пранама 
 

в инд йаи тулас -девйаи 

прий йаи ке авасйа ча 

к ш а-бхакти-праде деви 

сатйаватйаи намо нама  

 

в инд йаи-Вринда; тулас -девйаи-Туласи Деви; прий йаи-түүнд эрхэм; 

ке авасйа-Бурхан Кришнад; ча-ба; к ш а-бхакти-Бурхан Кришнад чин 

бишрэлээр үйлчлэн зүтгэх; праде-түүнд хайрладаг;  деви-ай дарь эх минь ээ; 

сатйаватйаи-Сатьявати;   нама  нама -олонтоо мөргөмүү. 

 

 

     Би, Бурхан Кришна танаа машид эрхэм Шримати Туласи Деви, Вриндын өмнө 

дахин дахин мөргөн залбирмуй. Ай охин тэнгэр минь ээ, та дээдийн үнэнийг төгс 

мэдэх хийгээд Бурхан Кришнад үйлчлэн зүтгэх чин бишрэл сүсгийг бүгдэд тараан 

түгээх бөлгөө.  

 

 

Шри Туласи прадакшина мантра 
 

й ни к ни ча п п ни 

брахма-хатй дик ни ча 

т ни т ни прана йанти 

прадакши а  паде паде 

 

й ни к ни-ямар ч байсан; ча-мөн; п п ни-нүгэл хилэнцүүд; брахма-хатйа-

брахманыг хөнөөх; дик ни-гэх мэтчилэн;  ча-түүнчлэн; т ни т ни-тэд бүгд;  

прана йанти-устгадаг; прадакши а -(ачаар)тойрон явах (Туласи Девиг); паде 

паде-алхам тутамдаа. 

 
 

    Шримати Туласи Девийг тойрон алхан ахуйд хүн алхам тутамдаа брахманыг 

хөнөөсөн гэх мэт үйлдэж болох бүх л нүгэл хилэнцээсээ ангижирмуй.  

 

 

 

Шри Нрисимха пранама 

 
намас те нараси х йа 

прахл д хл да-д йине 

хира йака ипор вакша - 

ил - а ка-накх лайе 



 

нама -мөргөмүү; те-Танд;  нара-си х йа-Бурхан Нарасимхад; прахл да-Прахлада 

Махаражид; хл да-баяр баясгалан; д йине-авч ирэх; хира йака ипо -

Хираньякашипу; вакша -цээж; ил -чулуу мэт хатуу; а ка-сийлүүр хутга мэт; 

накха- лайе-түүний хумс нь.  
 

    Прахлада Махаражад баяр хөөрийг авчрах Бурхан Нрисимха танаа бишрэл 

хүндэтгэл бүхнээ илэрхийлэн мөргөнөм. Түүний хурц хумс нь сийлүүр хутга 

мэтээр чөтгөр Хиранъякашипугийн чулуу мэт цээжийг хага татаж хаясан билээ.  

 

ито н иси ха  парато н си хо 

йато йато й ми тато н иси ха  

бахир н си хо х дайе н си хо 

н си хам ди  ара а  прападйе 

 

ита -энд;  н иси ха -Бурхан Нрисимха;  парата -тэнд;  н си ха -Бурхан 

Нрисимха; йата   йата -хаашаа ч;  й ми- би явсан ч; тата -тэнд; н иси ха -

Бурхан Нрисимха; бахи -гаднаас нь;  н си ха -Бурхан Нрисимха;  х дайе-зүрхэнд; 

н си ха -Бурхан Нрисимха; н си хам-Бурхан Нрисимхад; ди -эх булагт; 

ара а -дээд өмөг түшигт; прападйе-би даатганам. 

 

    Бурхан Нрисимха энд ч мөн тэнд ч оршин байх бөлгөө. Хаашаа л явна хаа сайгүй 

Бурхан Нрисимха оршмуй. Тэрээр зүрхэнд орших хийгээд мөн гадна талд ч 

оршмуй. Би вээр бүхий л юмсын эх үндэс, бүх зүйлсийн дээд өмөг түшиг Бурхан 

Нрисимха танаа өөрийгөө бүрнээ даатгаюу.  

 

 

Бурхан Нрисимхад өргөх залбирал 

 
(“Шри Дашаватара-стотра”-гаас) 

 

тава кара-камала-варе накхам адбхута- га  

далита-хира йака ипу-тану-бх гам 

ке ава дх ита-нарахари-р па жайа жагад а харе 

 

    Ай Кешава! Ай Орчлонгийн Эзэн минь ээ! Ай хүн-арслангийн дүрд хувилсан 

Бурхан Хари минь ээ! Таны алдар бадартугай! Хүн өөрийн хуруугаар зөгийг хоѐр 

хэсэг болгон хаядаг шиг Та бээр тийм хялбараар Өөрийн гайхамшигт хурц 

хумсаараа зөгийтэй эгээ адилхнаар, чөтгөр Хирянькашипугийн биеийг тасар татан 

хаясан билээ.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАВСРАЛТ 
 

Санскрит үгийг унших  

аргачлал 
 

   Түүхийн янз бүрийн үеүдэд санскрит үгийг тэмдэглэх янз бүрийн үсгүүд 

хэрэглэж ирсэн бөгөөд гагцхүү хамгийн тохиромжтой цагаан толгой нь деванагари 

болон үлджээ. Деван гар  гэсэн үг нь, “сахиулсан тэнгэр нарын хотод хэрэглэх 

бичиг” гэсэн утгатай бүлгээ. Деван гар   дөчин найман үсгээс бүтдэг нь: арван 

гурван эгшиг, гучин таван гийгүүлэгч болой. Эртний үсгийн дүрэм зохиогчид эл 

цагаан толгойг хэлний зайлцаагүй шаардлагаар зохиосон бөгөөд энэхүү бүтцийг 

барууны бүх эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрсөн бүлгээ.  

    Энэ номонд ашигласан галигийн тогтолцоо нь, Юдит Тибергийн латин галигийн 

хуулбар болой. Чингэхдээ латин үсгүүдийг нь түүнд таарах кирилл үсгээр солиод 

ялгах тэмдгийг нь хадгалан үлдээжээ. Үүний зэрэгцээ монгол хэл дээр зарим 

санскрит үг ихээхэн өвөрмөц дуудагдахыг хэлэх нь зүйтэй. Жишээ нь, “йа” ба “йу” 

гэсэн авиа нь монгол хэл дээр “я” болон “ю” авиаг тэмдэглэдгээр дуудагдана. 

(Жишээ нь, Чаитанйа гэж бичээд Чайтанья гэж унших гэх мэт ). Ашиглаж буй 

систем нь үгийн галигийнх болохоос биш санскрит авианы галиг биш гэдгийг 

ойлгох нь чухал бөгөөд хөнгөн дуудлагыг деван гар    дуудлагаар дууриалгасан 

боломжийн онож очсон хэлбэрт оруулав.  

     Галиглагдсан санскрит үгүүдийг тайлбар дотор бичмэл үсгээр тэмдэглэв. Харин 

бичмэлээр хүний нэр, газрын нэр, номууд болон философийн тогтолцооны нэрийг 

ялгасангүй. Эртнээс монгол хэл дээр олон тооны энэтхэг ном судар 

орчуулагдсанаас монгол хэлэнд бага зэрэг гажуудан хэлэгдэх болсон үгс, 

тухайлбал с тра(монголоор судар), ш стра(монголоор шастир) гэх мэтийг 

санскрит хэллэгээр нь үлдээв. Гол гол үгүүдийн цаад утгыг үгийн хэлхээнд 

тайлбарлан өгүүлсэн болно.  

    



ҮСГИЙН ДҮРС 

 

   Эгшигүүд дараахь байдлаар дуудагдана.  

(үгийн эхэнд) 

 

а- “нар” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

 - хоѐр дахин урт дууд  

и-“жил” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

- хѐр дахин урт дууд  

у- “хул” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

-хоѐр дахин урт дууд  

-“зарим” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

 - хоѐр дахин урт дууд  

е(э)-“энэ”гэсэн үгэнд байгаа шиг 

аи-“айл” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

о-“мод” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

ау-“аугаа” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

 

  Энэтхэгийн санскрит хэлний ихэнхи сургуулиуд , ,  үсгүүдийг харгалзан ри, 

рий, лри гэх мэтээр уншдаг.  

 

     Гийгүүлэгчүүдийг дараахь байдлаар уншдаг: 

 

  Хэлний угийн                                            Уруулын  

(хоолойгоор дуудна) 

к- “кино” гэсэн үгэнд байгаа шиг                 п- “пял” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

г-  “гич” гэсэн үгэнд байгаа шиг                   б-  “бар” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

- “хонгил” гэсэн үгэнд байгаа шиг              м-  “эм” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

 

   Шүдний                                                         Тагнайн  

(церебралийнхтай адил боловч ,                  (хэлнийхээ дунд хэсгийг тагнайдаа 

хэлнийхээ үзүүрийг шүднийхээ угт              хүргэж дуудна) 

шахаж дуудна) 

 

т-   “тив” гэсэн үгэнд байгаа шиг               ч-   “чин” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

д-  “дор” гэсэн үгэнд байгаа шиг                ж-“Жон” гэсэн үгэнд байгаа шиг 

н-  “ном”  гэсэн үгэнд байгаа шиг               -  “хонь”   гэсэн үгэнд байгаа шиг 

 

Церебралийн( , х,  х, ) нь хэлнийхээ үзүүрийн доод хэсгийг тагнайн урд 

үзүүрт эргүүлэн нугалаад шахан дуудна.  



Хийн түрлэгтэй(кх, гх, чх, жх, тх, дх, тх, пх, бх, х, х) нь хийн түрлэггүйгээсээ 

ялгарах нь гэвэл гол элементээс хамаарч английн сулавтар авиа h дагалдах ба үгийн 

утгаас болж тод юмуу бүдэг дуудагдана.  

 

    Хагас эгшигүүд                                                 Шуугиант  

 

й-   “биеэ” гэсэн үгэнд байгаа шиг          - “биш” гэдэг шиг зөөлрүүлж дууд  

р-    церебралийн р шиг                            ш-   монгол хэлний шар гэдэг шигш 

л-    шүдний английн л шиг                      с-     монголын сар гэдэг шиг     

в-    монголын в шиг, гийгүүлэгчийн ард бол  

английн w шиг  

 

 
     Висарга                                                Анусв ра 

- бүдэгхэн авиа бөгөөд                      -    францын “bon” гэсэн үг шиг эгшгийн  

төгсгөлд нь эхэнд буй эгшгийг                   ард дуудагдах хамрын авиа 

дахин дуудна: а  нь аха, и  нь  

ихи гэж дуудагдах жишээтэй.  

 

 
   Хоолойн  

х – английн h шиг тод авиа  

 

 

 Санскрит үгэнд чангаруулах өргөлтийн эгшиг тавьдаггүй. Хамгийн хүчтэй 

эгшиглэнтэй шадуудад байгаа үе болгон нь шүлгийн найруулгын эгшиг болон 

тооцогдоно. Үгүүдэд үеүд нь уртаараа ялгарна. Урт эгшигтэй нь ( , аи, ау, е, , , ) 

эсвэл богино эгшигтэй, ганцаас илүүгүй гийгүүлэгчтэй(  ба  -ийг оролцуулаад) 

бол урт үе гэнэ.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ГАРЧИГ  
 

Өмнөх үг 

Оршил  

 

Үндсэн залбирлууд  

 

Шри гуру пранама* 

Шри Рупа пранама* 

Мангалачарана* 

Шрила Прабхупада пранати* 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пранати* 

Шрила Гауракишора пранати* 

Шрила Бхактивинода пранати* 

Шрила Жаганнатха пранати* 

Шри вайшнава пранама* 

Шри Гауранга пранама* 

Шри Панча-таттва пранама* 

Шри Кришна пранама* 

Самбандхадхидева пранама* 

Прайожанадхидева пранама* 

Шри Радха пранама* 

Панча-таттва маха-мантра* 

Харе Кришна маха-мантра* 

Шри Шри Гурв-аштака* 

Шри Шри Шад-госвами аштака* 



Шри Шри Шикшаштака* 

 

Шрила Бхактивинода Тхакурын дуунууд  

 

Арунодая-киртан  

Шри Нама 

Гопинатха 

Гурудев 

Манаса деха геха 

Прасада-севая 

Радха-Кришна бол 

Жая Радха-Мадхава 

Сиддхи-лаласа 

Кабе ха’бе боло 

Шуддха-бхаката 

Бхога-арати 

Гаура-арати 

Шри Нама-киртан 

Туми Сарвешварешвара 

Охе! Вайшнава Тхакура 

Вибхавари Шеша 

Видьяра виласе 

 

Шрила Нароттама дас Тхакурын дуунууд  

Вайшнаве вигьяпти 

Ишта-деве вигьяпти 

Нама-санкиртана 

Сакхи-вринде вигьяпти 

Сапаршада-бхагавад-вираха-жанита-вилапа 

Саварана-шри-гаура-махима 

Шри Гуру-вандана 

Саварана-шри-гаура-пада-падме прартхана 

Манах-шикша 

Шри Рупа Манжари пада 

Васанти раса 

 

Бусад ачарья вайшнавуудын дуунууд  

 

Кришнагийн бадамлянхуан өлмийд өргөх залбирал  

Маркине бхагавата-дхарма 

Шри Гуру-парампара 

Шри Дамодараштака* 

Шри Радхика-става* 

Шри Дашаватара-стотра* 

Бхажаху ре мана Шри Нанда-нандана 

Шри Шри Гаура-Нитьянандер дая 



Даинья о прапатти 

Шри Вража-дхама-махимарита 

Жая Радха-Кришна гити 

Шри Туласи-арати 

Шри Туласи киртан  

Шри Туласи пранам* 

Шри Туласи прадакшина мантра* 

Шри Нрисимха пранама* 

Бурхан Нрисимхад өргөх залбирал* 

 

Хавсралт 

 

Санскрит үгийг унших аргачлал  

 

 

 

 

 

 
*-тэмдэглэгээгээр санскрит мантрануудыг тэмдэглэв. Бусад бүгдээрээ нь бенгали текстүүд. 


