


es1-174e

Elevation of the Soul

Supreme Master Ching Hai’s Latest DVDs

764 (Aulacese songs with 21 choices of subtitles)

Dream in the Night

-------------------------------------------

765 (Aulacese songs with 19 choices of subtitles)

Beyond the Realm of Time

Beginning early this year, Master has been showering us with gifts of love. These included 
six CD albums of poetic songs personally recited and sung by Master. She is now offering 
the world another superlative gift   two DVD albums of poetic songs, “Dream in the Night” 
and “Beyond the Realm of Time.” In addition to Master’s heavenly voice, these two DVDs 
include precious scenes of Master singing for us that were exclusively recorded amidst Her 
busy schedule. Master recites and sings Her earlier poems with 
true emotion and sincere feeling, filling every note with Her 
eternal love and touching the inner depth of the listener.

How fortunate we are to live in the era of a saintly Poet! 
Through profound feelings and thoughts conveyed by 
Her verses, Master guides us on a tour of myriad worlds 
in the boundless universe. As we become immersed in 
Master’s poems, our thoughts and feelings grow more 
refined and our heart more perceptive. We hear 
flowers bloom, smell the sunshine, and touch the 
leisurely clouds in the sky. Through Master’s poems, 
we enter the miracles of Creation and rediscover 
the tranquility and grace in the depths of our soul. 

 Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ

Сүнсний дэвшил

Áàãøèéí DVD
Энэ жилийн эхээр Багш маань өөрийн уншиж, дуулсан  дуу, 

яруу найргийн зургаан цомгоороо бидэнд хайрын бэлэг 
барьсан билээ. Энэ удаа Багш маань өөр нэгэн дээдийн бэлгээр 
дэлхий дахинд өргөл барьж байгаа нь “Шөнийн Зүүд”, “Цаг 
хугацааны Вант улсаас цааш” хэмээх хоёр цомог юм. Багшийн 
дуу хоолойг бидэнд хүртээж байгаа эдгээр үнэлж баршгүй цомог 
бүтээл нь Их Багшийн маань нөр их ажлын заваар бичигдсэн 
юм. Багш маань залуу насныхаа чин сэтгэлийн мэдрэмжээр 
бүтээсэн шүлгүүдээ уншиж дуулсан бөгөөд мөнхийн хайрын 
эдгээр дуулал нь сэтгэл зүрхэнд өөрийн эрхгүй гүнээ шингэж, 
хөөр догдлолд умбуулдаг билээ. Гэгээрлийн эрин үед 
амьдарч байгаа бид ямар гээч их хувь заяатай хүмүүс вэ? 
Тансаг мэдрэмж, ухаарлын гүнзгий аяс бүхий шүлгүүдээрээ 
Багш маань  биднийг сансар огторгуйн хязгааргүй орон зайд 
газарчлан буй нь энэ юм. Их Багшийн шүлгүүдийг шимтэн 
сонсдог болсноор бодол санаа, мэдрэмж маань 
улам цэвэршин ариусч, зүрх сэтгэл маань уян 
зөөлөн болдог. Багшийн шүлгүүдийг уншихаар 
цэцэг нахиалахыг харж, нарнаас алтран 
буух түг түмэн цацрагийг мэдрэн, хөх 
тэнгэрт хөвөх үүлэнд зөөлхөн хүрч байх шиг 
болдог. Багшийн шүлгээр хүлэг хийхдээ бид 
уран бүтээлийн гайхамшгуудад нэвтэрч, 
сүнснийхээ гүнд орших амар амгалан, 
энэрэл нигүүлслийг дахин нээдэг. Их 
Багшийн адисыг хүртээж буй дуу, 
шүлгийн эдгээр цомог нь Багшийн 
чин энэрэл хайрыг бидний зүрх 
сэтгэлд цогцлоож, Эх болсон 
зургаан зүйл, хамаг амьтанд 
туслуулахаар бидний дотоодын 
хайрын урсгалыг нээж өгдөг. To order Master’s publications, please visit 

http://www.theCelestialShop.com to purchase online or contact:
The Supreme Master Ching Hai International Association
 Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (for Formosa orders 
only) 
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.
Please visit our bookshop’s website to download our catalogue and 
summaries of the contents of Master’s latest publications: 
http://www.smchbooks.com/ (in English and Chinese)

764 Øºíèéí ç¿¿ä
(Àóëàê äóóíóóä /21 õàäìàëòàé/)

765 Öàã õóãàöààíû Âàíò 
       óëñààñ öààø
(Àóëàê äóóíóóä /21 õàäìàëòàé/)
)

Ýíýõ¿¿ õî¸ð DVD-ã ¿çýõèéã õ¿ñâýë: 

http://www.Godsdirectcontact.us/com/Songs 
(хадмал орчуулгуудын хамтаар)
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 Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ

764 Øºíèéí ç¿¿ä
(Àóëàê äóóíóóä /21 õàäìàëòàé/)

2 Сүнсний дэвшил
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сүүлийн үеийн DVD

4 Багшийн айлдар
Жинхэнэ хариултыг дотоодоосоо хай

6 Үйл явдлын зах зухаас
Шинэ Зеланд / Австрали/ Болгар / Испани / АНУ / Формоса

18 Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн ТВ программ
Үнэн гоо зүй, ач буяны хэлбэлзэлд умбах нь нэвтрүүлэг Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин 
Хайн лекц Үндэсний: Бие даасан телевизийн сувагаар: “Дэлхийг шинэ зуунд хөтлөх нь”

22 Багшийн гайхамшиг
Аръяабалын номын цогцос бүх төрөлхтнүүдэд гэрэл гэгээг авчирдаг

23 Та мэдэхгүй байж магад
Дайны золиос бологсдын талаарх гашуун үнэн

24 Дэлхийд тодрон гялалзах хүчирхэг удирдагчид цувралаас
Бутан/ Сингапур/ Нидерланд

29 Оюун санааны завсарлага
Таныг мэддэг болсноос хойш

30 Сайн хүмүүс ба сайхан үйл явдал
Тэдний эд баялаг/ Нью Йорк хотын дарга дэлхийд тустай үйл хэрэгт өөрийн хувь нэмрээ 
орууллаа/ Тахиануудад боломж олгож буй буяны үйлс/ Нэрт эрдэмтэн хүн төрөлхтнийг зөв 
зохистой хоол хүнс сонгохыг уриалж байна/ Мартсаныг сануулагч диваажингийн цэцэрлэг / 
Амьтан дээр хийдэг туршилт/ “Бусдад туслахгүй юм бол бид хэн юм бэ?”

41 Алтан эриний технологи
Хязгааргүй эрчим хүчиний хөгжил

42 Багш ярьж байна
Өөрсдийнхөө төлөө болон хойч үедээ зориулан Мөнхийн диваажинг бий болгох нь

45 Цагаан хоолны эрин үе
Хоол хүнсээ өөрчлөн энэрэл нигүүслийн замд орохуй - Цагаан хоолизмыг санаачлагч 
Жон Роббинс/Ариун зөв заншилтай орон эерэг өөрчлөлт сэрээж байна

48 Энэрэл хайраар бялхсан цагаан хоолтой тосгоныг байгуулж байна
Ирланд / Казахстан / Болгар / Порте Рика болон Бахамас / АНУ / Сингапур / Индонез / 
Формоса

65/70 Багшийн хошигнол
Хэн нь хэндээ туслав аа?/ Хоёрын ухаан нэгийнхээс дээр

66 Бодит явдал
Хайрын илгээлтийг алгаа тосон угтаж авсан хүүхдүүд/
Загас хайрын далайд сэлж явна

66 Гуань Инь вэб сайтууд
68 Багшийн ярьсан түүх

Биеэрээ туулж байж гэгээрэлд хүрэх нь - Эзэн Бурханы сургаалийг сонссон чөтгөр ч 
гэгээрч болдог

71 Бидэнтэй хэрхэн холбогдох вэ
72 Сонгомол асуулт хариулт

Дотоодын Үнэнд гадаад хил хязгаар гэж үгүй/ Эзэн Бурхан бол бүхнийг эдгээгч/
Гэрэл Аялгуу бол Эзэн Бурхан юм/ Диваажинг харсаны баталгаа/
Залбирал ба бясалгал/ Амар амгалан болон аз жаргалыг ахуй ойлголтоороо олж авах 
нь зүйтэй

78 Номын танилцуулга
Хайр бол өндөр соёл иргэншлийн үндэс

80/85 Онч мэргэн үгс
Гараг хоорондын харилцаа холбоонд бэлдэцгээ/ Газар дээрх диваажинг цогцлуул

81 Нээлттэй орон зай
Эртний соёл иргэншлүүдийн нээлттэй орон зай

86 Энэрэл хайрын илэрхийлэл
Кени/ Ау Лак/ Солонгос/ Формоса

100 Талархлын захидлууд 
Кени улсын Корромпой хотоос цэвэр усны төсөл хэрэгжсэн явдалд талархал илэрхийлсэн захидал/ 
Жинжү хотын хошуучын талархлын захидал/ Чинжон Гүний амбан захирагчийн талархлын захидал

108 Багш шавийн яриа
Бурханы ивээлд талархахуй

111 Аръяабалын бясалгалын олон улсын төвүүдийн хаяг

114 Мөнхийн шүлгүүд
An Unexpected Day

116 Их Багшийн сүүлийн үеийн уран зургууд
Ash the Chain

Õýâëýãäñýí îí: 5-ð Àëòàí æèëèéí (2008) 4 ñàð 
Ìýäýýíèé ýõ ¿¿ñâýð: 1986 îíû 8 ñàðààñ
Õýâëýñýí ãàçàð: Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí 
Îëîí Óëñûí Íèéãýìëýãèéí Ìîíãîë äàõü ñàëáàð

Òîâ÷ èëãýýëò:
Ýçýí Áóðõàí áîëîîä Äýýä Ñ¿íñíèé òóõàé ÿðèõäàà 
Áàãø Ýçýí Áóðõàí ýð ýñâýë ýì õ¿éñòýé àëèí áîëîõ 
ìàðãààíààñ çàéëñõèéæ, õ¿éñíèé ÿëãàà çààäàãã¿é 
îðãèíàëü íýð òîìú¸î õýðýãëýæ áàéõûã áèäýíä 
ñàíàë áîëãîäîã þì.
She+He= Hes (Bless ãýäýãòýé àäèë äóóäíà.)
Her+Him=Hirm (Firm ãýäýãòýé àäèë äóóäíà.)
Hers+His=Hiers (Dear ãýäýãòýé àäèë äóóäíà.)
Æèøýýëáýë: Ýçýí Áóðõàí õèéõ áîëîõîîðîî Òýðýýð 
(Hes) þìûã ªºðèéíõ íü (Hirmself), Ò¿¿íèé (Hiers) 
õ¿ñýë çîðèãò íèéöýæ òîõèð÷ áàéõóéöààð õèéäýã þì.

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí ìýäýý ñýòã¿¿ë 
íü äàðààõ õýë äýýð õýâëýãäñýí: Àó-Ëàê, Õÿòàä 
(ýðòíèé áîëîí õÿëáàðøóóëñàí õýëáýðýýð), Àíãëè, 
Ôðàíö, Ãåðìàí, Èíäîíåç, ßïîí, Ñîëîíãîñ, Ìîíãîë, 
Ïîðòóãàë, Ñïàíè áîëîí Òàéëàíä. Ãóàíü Èíü âýá 
õàÿãààñ ýíýõ¿¿ ñýòã¿¿ëèéã óíøèæ áîëíî.



Áàãøèéí àéëäâàð

Æèíõýíý õàðèóëòûã 

Äîòîîäîîñîî Õàé

Áèëýã óõààíäàà äóëäóéäàí 
àñóóëòûíõàà õàðèóã îëîãòóí

Òà íàð íàäààñ þó àñóóõ íü õàìààã¿é ë äýý. 
Õàìãèéí ãîë àñóóäàë áîë òà íàð áèëèã óõààíàà 

ìàðò÷èõñàíä ë áàéãàà þì. Óã íü íàäààñ àñóóãààä 
øààðäëàãà áàéõã¿é ýý.  Íàìàéã á¿ãäèéã ìýäýõ ¸ñòîé, 
ÿäàæ ë áóñäààñ àðàé èë¿¿ ìýäíý ãýæ áîäîöãîîäîã. 
Ìèíèé òàðõè òà íàðûíõòàé àäèëõàí. Áè òà íàðòàé 
èæèë õîîëòîé, ¿ã¿éäýý ãýõýä àäèëàâòàð, òèéì ¿¿. 
¯íýíäýý òà íàðûíõààñ õýìæýý íü àðàé áàãà áàéõ. Èõ 
áàãà èääýãýýñ øàëòãààëäàã áîë áè òà íàðààñ áèëèã 
óõààíààð äóòóó, ýíåðãè ÷ áàãàòàé áîëæ òààðíàà  äàà! 
Òà íàðûí äîòîîäîä á¿õ õàðèóëò ÷èíü áàéñààð áàéõàä 
þóíä íàäààñ á¿õíèéã àñóóæ áàéäàã þì áý?
Òýãýõýýð ººðñäºº õàðèóãàà îëîõîä ÷èíü òóñ áîëîõ 
øèëäýã àðãà íàäàä áàéíà àà. Òýð áîë öîðûí ãàíö 
àðãà; õàìãèéí øèëäýã áºãººä ìºíõ ¿éë÷ëýõ àðãà þì. 
Áèäíèé àìüäðàëûí çàì áîë õ¿ì¿¿ñ Ýçýí Áóðõàíû 
Âàíò óëñûã òàíüæ ìýääýã áîëîõîä íü òóñëàõ 
áóþó òýäýíä ýíý îð÷ëîí õîðâîîãèéí îðøèõóéí 
áîëîí õàìàã àìüòäûí àìüäðàëûí ¿íäýñ áîëñîí 
Àóãàà Ñ¿íñýý òàíüæ ìýäýõýä íü òóñëàõ ÿâäàë þì. 
Ò¿¿íã¿éãýýð òà ÿìàð ÷ õýðýãã¿é, àìüã¿é ¿õäýë áîëíî.  
Íýãýíò àíüñàí í¿ä þó õàðæ, àìüñãàëàõã¿é õàìàð 
þó ¿íýðòýæ, õºäºëãººíã¿é àì õýðõýí ýðãýæ íýýãäýõ 
áèëýý. Õàðèí áèä ýíý á¿õíèéã ìàðò÷èõäàã. Òýãýýä ë 

 Öàãëàøã¿é Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâàð,   

Õüþñòîí, Òåõàñ, ÀÍÓ, 11-ð ñàðûí 13, 1993 
               (Àíãëè õýëýýð)          Âèäåî õóóðöàã ¹ 393

4    Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сэтгүүл No. 174



Áàãøèéí àéëäâàð
ìàõ èäýæ, àðõè óóí ýä ýðõòýíýý áóçàðëàäàã áà áèäíèé Ñ¿íñ áóþó Áóðõàíû õàìãèéí ÷óõàë 
¿¿ðýã þó áîëîõ òàëààð õýçýý ÷ àñóóäàãã¿é.   

Áèëýã îþóíû áàíê

Ýíý áîë õàìãèéí øèëäýã, ñàíñàð îãòîðãóé äàõü àóãàà äýýä õ¿÷ þì. ¯¿íèéã ìàðò÷èõâàë 
åñºí øèäèéí àñóóëò óíäàð÷ õàðèóëòûã íü õýçýý ÷ îëîõã¿é áàéõ. ¯¿íèéã ìàðò÷èõ þì áîë õýçýý 
÷ ñýòãýë õàíãàëóóí àìüäàð÷ ÷àäàõã¿é. Òà õè÷íýýí èõ ìºíãºòýé áàéãààä ÷, ãýðãèé, íºõºð òàíü 
õè÷íýýí öàðàéëàã ñàéõàí áàéãààä ÷ òàíûã á¿ðýí ä¿¿ðýí àç æàðãàëòàé áîëãîæ ÷àäàõã¿é.  Òàíûã 
õýçýý ÷ òîãòóóí áàÿð æàðãàëòàé áîëãîõã¿é. ßàõàâ òà ºíºº ìàðãààøäàà ñàéõàí áàéæ áîëîõ þì, 
âèñêè óóíãóóò õýäýí ìèíóò ñýòãýë õººðäºã øèã. Õàðèí ìàðãààø íü øàðòàæ, òîëãîé ÷èíü ºâäºõ 
áóñ óó. 

Ýíý åðòºíöèéí áàÿð æàðãàë á¿õýí ººðèéí ãýñýí ñºðºã ìóó íºëººòýé áàéäàã, ÿàãààâ 
ºâ÷èíä óóäàã ýì øèã.  Ýíý ë ãîë àñóóäàë. Ýíý äýëõèé åðòºíö äýýð áàéãàà ÷èãýýðýý àìüäàð÷ 
áàñ áîëîõ þì. Õàðèí àìüäðàë ãýäýã ìààíü åðäºº ë íýã õóóðàì÷ ¿çýãäýë þì. ªíººäºð òà àç 
æàðãàëòàé áàéëàà ÷ ìàðãààø  ãàé çîâëîí òîõèîæ ë áàéäàã. Áèä ìóó ç¿éë õèéñíýýñ áîëîîä ÷ þì 
óó, õýðãýýð èéì áàéãàà þì áèø ë äýý.  Þó ãýõýýð ýíý åðòºíöèéí áàÿð æàðãàë á¿õýí ìóó ñºðºã 
íºëººëëèéã äàãóóëæ áàéäàã. Ýíý ë ìóó. 

Òýãýõýýð ÿàâàë äýýð âý? Áèäíèé äîòîð á¿õèé ë õàðèóëòûã àãóóëàõ áóþó àñóóäëûã 
øèéäâýðëýõ äýýä õ¿÷èí áèé. Òýð áîë Àóãàà Ñ¿íñ ìààíü þì. Áèäíèéã àìüä áàéëãàæ, õºäºëãºæ, 
ÿðèóëæ, áèå áèåíèéã ìààíü òàíüæ ìýä¿¿ëæ, õàéðëàëöóóëæ áàéäàã. Õýðâýý õ¿í Ñ¿íñýíäýý 
íàéäàõ àâààñ õýçýý ÷ áóðóóòàõã¿é áàéæ áîëíî. Ñ¿íñ ìààíü áèäíèé äîòîð îðøèæ,  áàéíãà õàìò 
ÿâæ áàéäàã ÷ ò¿¿íèéãýý äààí÷ òîîäîãã¿é, çºâëºãºº ÷ àâúÿ ãýäýãã¿é. Áèä Ýçýí Áóðõàíû Ñ¿íñ, 
Õàìãèéí àóãàà Ñ¿íñ, Õàìãèéí Ýðõýì Äýýä áîëîõ Ñ¿íñíýýñýý õýçýý ÷ òóñëàìæ ãóéäàãã¿é. 

Ñ¿íñ áîë îþóí óõààíû ìààíü õàìãèéí äýýä õ¿÷ þì. Òýðíýýñ áèø ãîö óõààíòàí ãýõýýð 
ë óðò ñàõàëòàé ºâºº áàéäàã þì áèø. Õàðèí Ñ¿íñ ìààíü ¿ðãýëæ áèäíèé äýðãýä áàéäàã. Àóãàà 
Õ¿÷èí ¿ðãýëæ ë áèäýíòýé õàìò áàéäàã. Áèä ÿìàðâàà íýã òóñëàìæ õ¿ñýõ á¿ðä Òýð ¿íýõýýð áýëýí 
áàéæ áàéäàã. Õàðèí Ò¿¿íýýñ õýðõýí ÿàæ òóñëàìæ õ¿ñýõ ¸ñòîéã ìýäýõ õýðýãòýé ë äýý. Èõýíõ 
òîõèîëäîëä òóñëàìæ õ¿ñ÷ áàéãàà ýíý ãýýä çîãñîî ÷ºëººã¿é ÿðüæ ãàðäàã. Ìºðãºëèéí àÿ ãèíãýíýýä 
ë, áººí ÷èìýý øóóãèàí äýëäýýä ë, òýãñýýð áàéãààä Ñ¿íñ áèäýíä þó ãýæ çºâëºõèéã íü ñîíñäîãã¿é.  
Òèéìýýñ ë õàðèóëòàà îëæ àâ÷ ÷àääàãã¿é þì ø¿¿ äýý.  

Äîòîîä ø¿¿ãýýíäýý îðæ çàëáèð

Òà íàð íàäààñ àñóóëò àñóóæ áàéãàà íü ãýýä çîãñîî ÷ºëººã¿é ÿðü÷èõäàã. Òýãýõýýð 
áè ÿàæ õàðèóëàõ þì áý? ¯¿íèé àäèëààð áèä á¿ãäýýðýý áóðóó, ÿìàð ÷ ¿ð àøèãã¿é çàëáèðàë 
¿éëääýã. Çàëáèð÷ áîëíî ë äîî, ãýõäýý ÷èìýýã¿é çàëáèðàõ õýðýãòýé. Áèáëèä: "Çàëáèðàë 
¿éëäýõäýý äîòîîäûíõîî ø¿¿ãýýíä îðæ õààëãàà õààãààä íóóãäìàë áàéæ Ààâäàà çàëáèðâàë 
íóóöààð óóëçäàã. Ààâ òàíü òàíûã íýýëòòýé øàãíàõ áîëíî" (Matthew 6:6,) "Çàëáèðàë ¿éëäýõäýý 
åâðåé÷¿¿äèéí ñ¿ìä îðæ çîãñîîä ë, ãóäàìæíû áóëàíä îëíû í¿äýíä õàðàãäàæ çàëáèðàõ äóðòàé 
2 í¿¿ðòýí øèã áàéæ áîëîõã¿é" (Matthew 6:5) ãýñýí áàéäàã. Ýíý þó ãýñýí ¿ã áàéæ áîëîõ âý? 
Ýíý áîë Ýçýí Áóðõàíòàé õàðèëöàõäàà ãàíöààðàà áàé ãýñýí ¿ã. Òà çóó çóóí ìÿíãàí õ¿íòýé õàìò 
ñóóæ áàéñàí ÷ Ýçýí Áóðõàíòàé, Ñ¿íñòýéãýý ãàíöààðàà ë áàéõ õýðýãòýé. Ýíý ë òàíû àñóóäëàà 
øèéäýæ, àñóóëòûíõàà õàðèóã îëîõ ãàíö àðãà ìºí. Òèéìýýñ áè õýçýý ÷ àñóóëò àñóóäàãã¿é, 
ÿàãààä ãýâýë áè ººðºº ë õàðèóëòàà îëäîã. Áè ººðèéíõºº á¿õèé ë ¿éëäýë, áîäîë áîëîí ÿðèàíä 
õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ ¸ñòîé. Õ¿ì¿¿ñòýé ÿàæ õàðèëöàõàä õ¿ðòýë õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý.  Áè ººðºº ë 
õàðèóöëàãàòàé áàéõ ̧ ñòîé. Õ¿í á¿ð õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ ̧ ñòîé. Ýíý óã íü àìàð àìüäðàë þìñàíæ, 
äààí÷ áèä õýö¿¿ íü ë ñîíãîäîã. Õ¿í á¿ð ë íàäààñ: "Õººõ, òà ÿàæ öàãààí õîîëòîí áàéæ ÷àäàæ 
áàéíà àà, Òà áÿñàëãàäàã ãýõ þì, õýö¿¿ ë áàéäàã áàéõ äàà, ààí" ãýæ àñóóäàã. Áè: "¯ã¿é äýý. Òàíû 
àìüäðàë ë õàðèí õýö¿¿õýí áàéãàà áàéõ äàà. Ìèíèéõ áîë åðäºº ÷ òèéìã¿é. Ìèíèé àìüäðàë 
èõýý àìàð. Íàäàä á¿õ ç¿éë àìàðõàí, òîäîðõîé áàéäàã" ãýæ õàðèóëäàã. 
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Øèíý Çåëàíä 

Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
¿çýñãýëýíãèéí ¿åýð

Öàãààí xîîëûã aìæèëòòàé cóðòàë÷èëëàà

Àâêëàíäûí ìýäýýëëèéí áàã (Õÿòàä õýëýýð)
 
[Àâêëàíä] Àâêëàíäûí òºâèéí àâøèãòíóóä Õààíò çàñàãëàëò Òîíãà óëñààñ áóöàæ 

èð¿¿òýý 2006 îíû 8-ð ñàðûí 3-íààñ 6-íû õîîðîíä Àâêëàíä õîòîä áîëîõ "Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í 
2006" ¿çýñãýëýíä îðîëöîí Èõ Áàãøèéí "ªºðººð àìüäàðöãààÿ" ýíýðýë íèã¿¿ñëèéí ñàéõàí ìýäýýã 
îëîí íèéòýä òàðààõààð íýí äàðóé áýëòãýë àæèëäàà îðöãîîñîí þì. ¯çýñãýëýíãèéí çî÷äîä 
öàãààí õîîë ñóðòàë÷èëàí òàíèóëàõûí ñàöóó îëîí óëñûí 30 ãàðóé íýð òºðëèéí õîîë õèéæ 
áàðüñàí áèëýý. ¯çìýðèéí õàÿãàà áèä "Èõ Áàãøèéí ìºðººäºë õèéãýýä ªºðººð àìüäàðöãààÿ 
óðèàã äýëõèé äàõèíä ò¿ãýýõ àæèë" ãýæ íýðëýñýí áàéëàà. Áèä çî÷èääîî ººðñäèéíõºº õèéñýí 
àìò ÷àíàð ñàéòàé îëîí òºðëèéí öàãààí õîîëûã ºðãºí áàðüñíààðàà ýð¿¿ë, àç æàðãàëààð ä¿¿ðýí 
öàãààí õîîëòîí áàéõ áîëîìæèéã ººðñäèéí ¿éë õýðãýýð õàðóóëñàí þì. Èõ Áàãøèéí "Æèíõýíý 
áààòðóóä" DVD êèíîã ¿ç¿¿ëæ, ªºðººð àìüäàðöãààÿ çóðàãò õóóäñûã òàðààæ, öàãààí õîîë 
õýðõýí õèéõ æîðûã òàíèëöóóëàõûí õàæóóãààð áèä öàãààí õîîë õèéæ, ¿ç¿¿ëæ àìòëóóëñàí þì. 
Ìºí öàãààí õîîëòîí áàéõûí àøèã òóñûí òàëààð òàéëáàðëàæ, öàãààí õîîë õýðõýí õèéõ òàëààð 
¿íýã¿é ñóðãàëòàíä õààíà õàìðàãäàõ áîëîí õààíààñ öàãààí õîîëíû îðö, ò¿¿õèé ýäèéã õóäàëäàæ 
àâ÷ áîëîõ òóõàé ìýäýýëæ áàéâ. Èõ Áàãøèéã áîëîîä ìàíàé òºâèéã ñîíèðõñîí õ¿ì¿¿ñò ¯ëãýð 
äýâòýð, Àðúÿàáàëûí íîìûí öîãöûã òàéëáàðëàñàí òîâ÷ òàíèëöóóëãà òàðààëàà. Çàðèì çî÷èä 
Äºõºì áÿñàëãàëä õàìðàãäàõààð áîëîâ. ¯çýñãýëýíãèéí ¿åýð Èõ Áàãøèéí õàéð ýíýðýë õèéãýýä 
ìàíàé àâøèãòíóóäûí ÷àäâàðëàã ¿éëäñýí õîîëîíä òàòàãäñàí ìÿíãà ìÿíãàí çî÷èä ìàíàé 
¿çìýð óðóó èðöãýýæ áàéëàà. Îëîí õ¿íäýò çî÷èí, òóõàéí ¿çýñãýëýíä îðîëöîã÷èä, ìºí íýãýí 
àëäàðòàé òîãîî÷èéí òóñëàõ öàãààí õîîë àìòëàõààð ìàíàé ¿çìýð äýýð äàõèí äàõèí èðöãýýæ 

áàéâ. Îëîíõè íü öàãààí õîîëûã ìàø àìòòàé õèéæ 
áîëäîã þì áàéíà ãýäãèéã ìýäýæ ãàéõàøðàí ººðñäèéí 
ñàíàà áîäëûã õóâààëöàâ. ¯çýñãýëýíãèéí ýõíèé ºäºð 
áîëñîí íýýëòèéí àæèëëàãààíä ñýòã¿¿ë÷èä, çîîãèéí 
ãàçðûí ýçýä, õ¿íñíèé ìýðãýæèëòýí çýðýã íèéò 2500 
òóñãàé çî÷äûã îðîëöóóëñàí þì. Ýõíèé ºäðºº ë ìàíàé 
¿çìýð îëîí õ¿íýýð õ¿ðýýë¿¿ëæ áèäíèé õèéñýí á¿õ õîîë 
äóóññàí íü Øèíý Çåëàíäûí ÒÂ1 òåëåâèçèéí àíõààðàëä 
ºðòºæ áè÷ëýã õèéñýí áèëýý. Ìºí Øèíý Çåëàíäûí ÒÂ1 
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òåëåâèçèéíõýí ªºðººð àìüäàðöãààÿ çóðàãò õóóäñûã ¿íýý àÿòàé õóâöàñëàñàí àâøèãòàí íîìûí 
àõ íèéòýä òàðààæ áàéãàà áè÷ëýãèéã õèéõèéí õàìò õÿòàäûí ETTN òåëåâèç áèäíýýñ ÿðèëöëàãà 
àâñàí þì. ¯çýñãýëýíä íèéò 300 ¿çìýðèéí õýñýã àæèëëàñíû äîòîð çàðèì íýð öóóòàé òîãîî÷ íàð 
ººðñäèéí õîîëûã çîãñîëòã¿é õèéæ ¿ç¿¿ëæ áàéëàà. ¯çýñãýëýí çîõèîí áàéãóóëàã÷èä öàãààí õîîë 
áóñäûí àíõààðëûã èõýä òàòíà õýìýýí òºñººëººã¿é áàéñàí þì áèëýý. Áàðàã á¿õ çî÷èä áèäíèé 
õîîëûã ìàãòàí ñàéøààæ, îëîíõè íü óã ¿çýñãýëýíãèéí øèëäãýýð ìàíàéõûã íýðëýí ÿðüöãààæ áàéâ. 
Ìàíàé àâøèãòíóóäûí óðàì çîðèãòîé, ÷èí ñýòãýëèéí ¿éë÷èëãýý çî÷èä, ¿çýñãýëýíãèéí çîõèîí 
áàéãóóëàã÷èä, îðîëöîã÷äûí òàëàðõëûã õ¿ëýýæ ìàãòààë ñàéøààëààð ä¿¿ðýí áàéëàà.  Áèä 3 ºäºð 
õàãàñûí ¿éë àæèëëàãààíä íèéò 11000 çóðàãò õóóäñûã õè÷ýýíã¿éëýí òàðààæ àìæèâ. Ìàíàé ¿çìýðò 
Èõ Áàãøèéí äóóëñàí äóó, çîõèîñîí õºãæìèéí DVD êèíîã áàéíãà òîãëóóëñàí íü õ¿ì¿¿ñèéí 
àíõààðëûã èõýä òàòñàí. Íýã ýìýãòýé áèäíýýñ äóóëæ áàéãàà ýíý ýìýãòýé õýí áý ãýæ àñóóíãàà òýð èõ 
¿çýñãýëýíòýé þìàà ãýýä äîòîãø îðæ óã áè÷ëýãèéã ¿çýõèéã ãóéñàí þì. Àâøèãòàí áèäíèé çàâã¿é 
àæëûí ¿åýð òýð ýìýãòýé Èõ Áàãøèéí äóóëàõèéã ýõíýýñ íü äóóñòàë í¿äýíäýý íóëèìñòàé ¿çñýí 
áèëýý. Òýðýýð áè÷ëýãèéí á¿õ õóãàöààíä Èõ Áàãø çºâõºí ò¿¿íä ë çîðèóëàí äóóëàõûã ìýäýðñýíýý 
õýëñýí þì. 

Íýãýí àâøèãòàí çî÷äîä öàãààí õîîë òàéëáàðëàí ÿðüæ áàéõäàà Èõ Áàãøèéí àäèñëàõ 
õ¿÷èéã ìýäðýí ò¿¿íä óðàì çîðèã îðæ ººðòºº ìàø èòãýëòýé áîëñîí, òýðõ¿¿ ìýäðýìæ ¿çýñãýëýíãèéí 
äàðàà ÷ ¿ðãýëæèëñýýð áàéñàí ãýæ ÿðüñàí þì. Òýðýýð õýëýõäýý: "îäîî áè çºâ þìíû òºëºº õýëæ 
ÿðüæ, õèéõäýý àéäàñ ò¿ãø¿¿ðýý ÿëæ ÷àääàã áîëëîî. Íýã òºðëèéí öàãààí õîîë áîëîõ ñ¿øè 
(äàëàéí áàéöààíä îðîîñîí îðîîìîã) õèéæ áàéõàä ÿã ë ìýðãýæëèéí õ¿í øèã ãàéõàëòàé õóðäàí 
øàëìàã áîëæ, ñóøè ÷ óðüä ºìíºõººñºº ÷ èë¿¿ àìòëàã, áàñ ãî¸ ñàéõàí õýëáýð ä¿ðñòýé áîëæ 
áàéñàí" ãýâ. ¯çýñãýëýíãèéí ýõíèé ºäðººñ ë áóñàä ïàâèëüîíóóäûã öººí õ¿í ñîíèðõîæ áàéõàä 
ñ¿øè õîîëûã õýðõýí õèéæ áóéã õàðàõààð ìàíàé àâøèãòíûã á¿÷èí öóãëàð÷ áàéñàí. Åð íü áèäíèé 
õîîëûã àìòàëæ ¿çýõýýð õ¿ì¿¿ñ îëíîîðîî õ¿ðýýëýí  áàéâ. ªºð íýã àâøèãòàí ìààíü ãàéõàëòàé 
îþóíëèã àõóé îéëãîëòûã ýíýõ¿¿ ¿çýñãýëýíãèéí ¿åýð ìýäýðñýíýý áèäýíòýé õóâààëöñàí áèëýý.  
¯çýñãýëýí áîëîõîîñ õýäýí äîëîî õîíîãèéí ºìíº Èõ Áàãøèéí "Ãýãýýðýë" õýìýýõ óðàí çóðàãòàé 
áîëñîí áà òýðõ¿¿ çóðãàíäàà èõ õàéðòàé ãýíý. Çóðãèéã õàðàõ á¿ðä çóðàã áèä õî¸ð àãóó èõ ãýðëýí 
äóíä ýðãýëäñýí íýã ë ç¿éë áîëîõûã ìýäýðäýã àæýý. Òýðýýð ¿çýñãýëýíãèéí õî¸ð äàõü 
ºäºð òóñ àðãà õýìæýýíä çîðèóëæ õà÷èðòàé òàëõ, 
øèì¿¿ñ /êîêòåéë/ áýëòãýæ áàéõäàà ãýíýò íºãºº 
"Ãýãýýðýë"çóðàãíûõàà õóðö òîä ºíãº õà÷èðòàé 
òàëõíû òàâèóðààñ ãÿëàëçàõûã õàðæýý. Ó÷èð íü 
õà÷èðòàé òàëõíû òàâèóð íü òóõàéí çóðàãíû ºíãºòýé 
èõ àäèëõàí áàéñàí àæ. "Áè áóöàæ àëõààä òàâèóðûã 
õàðàõàä õà÷èðòàé òàëõ áèä õî¸ð óã çóðãàíä óóñàí 
áóé ìýò. Àíõ Ãýãýýðýë çóðãèéã õàðæ áàéõàä 
òºðñºíòýé èæèë ñýòãýãäýë íàäàä òºðëºº. Ãýðýë, 
ºíãº, ãîî ¿çýñãýëýí íýãýí àãøèíä õàìòäàà ¿çýãäýí 
áàéõ íü ¿ãýýð èëýðõèéëýõèéí àðãàã¿é áàéâ. Òýð ¿åä 
Èõ Áàãøèéí óðàí çóðãèéí íýã áîëîõ "Ãîî ¿çýñãýëýí" 
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õýìýýõ çóðàã õà÷èðòàé òàëõíû òàâèóð äýýð õàðàãäàõàä 
"Õººõ! ßìàð ãàéõàìøèãòàé ¿çýñãýëýí ãîî âý õýìýýõ áîäîë 
íàäàä îðæ èðëýý. Õî¸ð çóðàã ýýëæ äàðààëàí  ¿çýãäýõýä áè 
í¿äýíäýý èòãýæ ÷àäàõã¿é áàéëàà. Òýðõ¿¿ ãîî ¿çýñãýëýí 
íàìàéã õýìæýýëøã¿é àç æàðãàëä óìáóóëñàí òºäèéã¿é 
ìèíèé òýð àãøèíä ¿çñýí ç¿éë ¿íýõýýðèéí áîäèòîé áàéñàí 
þì. Òýð àãøèíä ìèíèé á¿õ áèå ýíåðãýýð öýíýãëýãäýõèéã 
ìýäýðñýí òºäèéã¿é ò¿¿ãýýðýý äàìæóóëæ áè ìàø èõ  àäèñ 
õ¿÷èéã îëæ àâñàíàà ìýäýðñýí. Èõ Áàãø òàíûõàà õàéð, àäèñ 

õ¿÷èíä áàÿðëàëàà" Õ¿ì¿¿ñ ìàõã¿é õà÷èðòàé òàëõ, êîêòåéëä èõýä 
äóðëàöãààñàí þì. ªäºðò áèä õýäýí ìÿíãàí õà÷èðòàé òàëõ õèéæ 
áàéñàí ÷ 3, 4 äýõ ºäð¿¿äýä òýð òîîã äàõèí íýã ìÿíãàí õà÷èðòàé 
òàëõ áîëãîæ íýìýýä ÷ ýðýëòèéã õàíãàæ õ¿÷ðýõã¿é ë áàéâ. 
Àâøèãòíãóóä äóð áóëààì õà÷èðòàé òàëõ õèéñíýýðýý ýíýõ¿¿ àðãà 
õýìæýý áèäíèé òºñººëæ áàéñíààñ àìæèëòòàé áîëæ ºíãºðñºí 
òºäèéã¿é Èõ Áàãøèéí ªºðººð àìüäàðöãààÿ çóðàãò õóóäñûã 

òàðààõ àæèë ýõýëñýí öàãààñ á¿õ àâøèãòàí îþóí ñàíààíû èõýýõýí äýâøèëä õ¿ðñýí þì. 
Õ¿í á¿ð ýíýõ¿¿ àæèëä òàë òàëààñàà íýãäñýíýýð îþóí ñàíàà, áèëýã îþóíàà õºãæ¿¿ëýõèéí ñàöóó 
îëîí íèéòýä õ¿ð÷ ¿éë÷ëýõ îëîí áîëîìæ áèäýíä îëäñîí áèëýý. Áÿñàëãàë õèéõèéí õàæóóãààð Èõ 
Áàãøèéíõàà õàéð, àäèñëàëûã õ¿ì¿¿ñò ÷èí ñýòãýëýýñýý ò¿ãýýí 
äýëãýð¿¿ëýõ íü ººðñäèéíõºº çîâëîí áýðõøýýëýýñ àíãèæðàõ 
õàìãèéí øèëäýã àðãà áîëîõûã áèä ººðñäèéíõºº òóðøëàãààñ 
óõààðëàà. Ìºí áýðõøýýë á¿ð íü õÿçãààðã¿é áèëýã óõààíàà 
äîòîîääîî õºãæ¿¿ëýõ àãóó ñóâãóóä áèëýý. Íýã àìüäðàëààñ 
äàðààãèéí àìüäðàëä íýìýãäýæ 
áàéäàã á¿õ ë ñààä áýðõøýýë¿¿ä 
áèäíèéã äàãàñààð áàéäàã ÷ Èõ 
Áàãøèéíõàà õÿçãààðã¿é õàéð, 
ò¿¿íèé ñóðãààëü, áàéíãûí 
àäèñëàë, ýíýðýë íèã¿¿ñëýëä 
áèä ìàø èõýýð Èõ Áàãø òàíäàà 
òàëàðõàæ ÿâäàã. Áèä á¿ãä íýã 
ë ºäºð ýíý åðòºíöèéí á¿õ ë 
àìüä áîäãàëü áîëîîä õ¿ì¿¿ñò 
¿éë÷ëýõ Èõ Áóðõàíû òºãñ 
çýâñýã áîëæ ÷àäíà ãýäýãòýý 
èòãýëòýé áàéíà.  ¯çýñãýëýíä õèéæ ¿éë÷èëñýí îëîí óëñûí 30 íýð 

òºðëèéí õîîëíû öýñèéã ñîíèðõóóëàâ.  
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Àâñòðàëè

Õºäºº íóòãèéí áÿñàëãàëûí 

øèíýõýí òºâ 
Áÿöõàí äèâààæèíã åðòºíöèä àâ÷èðëàà

Ìeëáóðíèé ìýäýýëëèéí áàã, Àâñòðàëè [Àíãëè õýëýýð]

[Ìeëáóðí] Àâøèãòíóóä áÿñàëãàëûí øèíýõýí òºâèéíõºº áàéðàíä äàÿàí 
õèéõ áîëñîí íü áàÿðòàé ¿éë ÿâäàë áîëëîî. Ýíý õ¿ðòýë íèéòèéí áÿñàëãàë ìààíü 
àäóóíû õàðàíõóé, çàâààí, ÷èéãòýé ç¿÷ýý ñàðàâ÷èíä áîëäîã áàéñàí áîë îäîî Èõ 
Áàãøèéí àäèñëàë, àâøèãòíóóäûí õàìòûí îþóí ñàíààíû õ¿÷ýýð Ýçýí Áóðõàíû 
õ¿¿õä¿¿ä áàéðëàõ äèâààæèíãèéí íýãýýõýí õýñýã èéíõ¿¿ áèé áîëëîî. Èõ Áàãøèéí 
¿ðãýëæ ñóðãàæ õýëäãýýð õºäºëìºð íü áèäíèéã áèëýã îþóíàà àøèãëàí IQ-ãýý 
õºãæ¿¿ëýõ, Äýýä Áóðõàíû àãóó çîõèöóóëàëòûã õàðàõ áîëîìæ ºãäºã. Öººõºí 
àæèëëàõ õ¿÷, íººö áîëîìæîî àøèãëàí áèä õýðýãã¿é áîëñîí áàðèëãûí ìàòåðèàë, 
çàðèì áóäàã, ìºí áèå áèåíýý õýìýýõ èõ õàéð, ìýäýýæ Èõ Áàãøèéíõàà õýìæýýëøã¿é 
àäèñ õ¿÷íèé äîð íýãäýí áàéæ åðòºíöèéí íýã áàãàõàí õýñãèéã ãî¸æ ÷àäëàà. Àëõàì 
á¿ðä Èõ Áàãø ìààíü îð÷èíäîî ÿâ öàâ òààðñàí 
äîòîîä ãýðýë ÷èìýãëýë áîëîîä òààð÷ òîõèðñîí 
áàðèëãûí ìàòåðèàëóóäûã çîõèöóóëàí ºã÷ áàéâ. 
ªºðñäèéí ÷àäâàð áîëîí õ¿÷, ìºíãº, ìàòåðèàëààð 
áèå áèåäýý ¿éë÷ëýõ àãóó õè÷ýýë ýíý áîëîâ.
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Áîëãàð

2 ºäðèéí äèÿàíû ¿åýð 
“ªºðººð àìüäàðöãààÿ” çóðàãò õóóäñûã òàðààâ

Ïëîâäèâ õîòûí àâøèãòàí íîìûí ýã÷ Ýêàòåðèíà Àòàíîñîâå

[Ïëîâäèâ] Áîëãàð óëñûí Ïëîâäèâ õîòûí àâøèãòíóóä 2006 îíû 7-ð ñàðûí 
13-íààñ 2 ºäðèéí äàÿàí õèéâ. Ýõíèé ºäºð áÿñàëãàëûã 15 öàã õèéñíýýñ øºíº 8 öàã, 

ºäºð 7 öàã õèéñýí þì. ¯ëäñýí õóãàöààíä íü 
Èõ Áàãøèéí äóóòàé áè÷ëýã òàâüæ ëåêö ¿çýæ, 
ìºí Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãøäàà çîðèóëñàí 
äóó äóóëæ òàíèëöóóëàâ. Äàÿàíû 2 äàõü ºäºð 
Ïëîâäèâ õîòîä "ªºðººð àìüäàðöãààÿ" çóðàãò 
õóóäñûã òàðààñàí áà õ¿ì¿¿ñ ýåëäýãýýð õ¿ëýýí 
àâ÷ àíõààðàëòàé óíøèæ áàéëàà. Òýðõ¿¿ 2 
ºäðèéí öàã àãààð íàëãàð ñàéõàí áàéâ. Äàÿàíä 
îðîëöîã÷èä Èõ Áàãøèéí õàéð àäèñëàëûã 
ìýäýð÷, çàðèì íü á¿ð Èõ Áàãøèéã ýíý 
õóãàöààíä áèäýíòýé õàìò áàéñíûã ìýäýðñýí 
þì. Äàÿàíû äàðàà õýìæýýëøã¿é èõ òýíãýðëèã 
àäèñëàëòàéãààð, Õàéðò Èõ Áàãøèéíõàà õ¿÷èíä 
òàëàðõàí õàðüöãààñàí áèëýý.

Èñïàíè

Îþóí ñàíààíû òºâ
Ìàëàãàãèéí ìýäýýëëèéí áàã

[Ìàëàãà]  Àíäàëóñèà õîò íü ªìíºä Èñïàíèé 
2 äàõü òîì õîò þì. Ýíý õîò íü æèëèéí òóðø 
ººðèéí òààëàìæèò ñàéõàí óóð àìüñãàë, áàéãàëèéí 
¿çýñãýëýíãýýðýý æóóë÷äûí àíõààðëûã òàòàæ áàéäàã. 
Øèíýõýí áàéãóóëàãäñàí Ìàëàãà áÿñàëãàëûí òºâ 
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íü ºðãºí óóäàì ¿çýñãýëýíò ãàçàð 
áîëîõ 6000ì2 òàëáàéä áàéðëàäàã. 
Àâøèãòíóóä îäîîãèéí òºâèéíõºº 
õàæóóä ãàçàð õóäàëäàí àâ÷ îéðûí 
èðýýä¿éä òºâºº ºðãºòãºõ ººð íýã 
ñàéõàí ìºðººäºëòýé áàéãàà. 2006 îíû 
8-ð ñàðûí 25, 26-íû ºäºð Èñïàíèé 
íîìûí àõ ýã÷ íàð Ìàëàãà áÿñàëãàëûí 
òºâäºº ýíý æèëèéí 2 äàõü äàÿàíàà 
õèéëýý. Ìàäðèä, Âàëåíñèà áîëîîä 
Ìàëàãà õîòûí 20 ãàðóé àâøèãòàí 
Ìàëàãà áÿñàëãàëûí òºâ äýýð 
ãàéõàìøèãò äàÿàí õèéæ áÿñàëãàöãààâ. 
Ýõíèé îðîéí äàÿàíû äàðàà ìîäîí áàéøèíãèéíõàà äýðãýä áàðüñàí òîì ìàéõàíäàà 
á¿ãä öóãëàðàí îäîä ò¿ãñýí òýð íýãýí øºíº òýíãýðò ä¿¿ðýí ãýðýëòýõ îääûã øèðòýí, 
òàðèàëàíãèéí òàëáàéí õàæóóä ãóàãëàõ ìýëõèéí¿¿äèéí äóóãàðàõûã ñîíñîí 
òààëàìæòàé àìàðöãààâ. Áèä äàÿàíû ¿åýð ãàéõàëòàé àõóéí îéëãîëòòîé áàéñàí 
áà Èõ Áàãøèéí àäèñëàë, Äèâààæèíãèéí âàíò óëñ óðóó äýâøèí îðæ ñýðãýñýí øèã 
ñýòãýãäýë áèäýíä òºðñºí áèëýý. ªäðèéí õàìãèéí ñàéõàí ÷ºëººò öàã áîë ºãëººíèé 
öàéíû äàðàà æèìñíèé öýöýðëýãò õ¿ðýýëýíä ºòãºí íîãîîí ºâñºí äóíä çóãààëàõ 
áàéëàà. Øóâóóäûí æèðãýõ, àçàðãàí òàõèà äîíãîäîõûã ñîíñîí, äýëãýð÷ áàéãàà 
öýöýãñèéí àíõèëóóí ñàéõàí ¿íýðòýé öýâýð òóíãàëàã àãààðò ºãëººíèé íàðàíä áèåý 
ýýæ áàéâ. "Íýã ºäðèéí äîòîð Ðîì õîòûã áàðèõã¿é" ãýñýí ¿ã áàéäãèéí àäèëààð 
ýíý åðòºíöºä þó ÷ õèéõýä õÿëáàð áèø ýý. Âàëèíñèà, Ìàäðèä õîòóóäààñ èðñýí 
áàðèëãûí ìàòåðèàë, õ¿í õ¿÷íèé òóñëàëöàà, Ìàëàãà õîòûí äºõºì àðãààð áÿñàëãàã÷ 
íàð, àâøèãòíóóä áîëîîä òýäíèé ãýð á¿ëèéíõíèé øàðãóó õºäºëìºð, õóâü õàíäèâûí 
à÷ààð Ìàëàãà õîòûí áÿñàëãàëûí îþóíëèã òºâ  3 ñàð ãàðàíõàí õóãàöààíä áàðèãäàæ 
àøèãëàëòàíä îðëîî.  Èõ Áàãøèéí õýìæýýëøã¿é õàéð àäèñëàëûí õ¿÷ýýð õ¿í á¿ð 
õè÷ýýí ç¿òãýë, óðàì çîðèãòîé àæèëëàñàí áèëýý. 

Èõ Áàãøäàà áàÿðëàëàà!  Îðîéí Äýýä Áóðõàíäàà áàÿðëàëàà!

ÀÍÓ

Ñàð á¿ð áîëäîã Ñåìèíàðóóä 
Ïàìèëà Ìèëëàð, Æîëëè ×èîâ íîìûí ýã÷ íàðààñ (Àíãëè õýëýýð)

[Ñàí Æîñè] Ñàí Æîñèãèéí àâøèãòíóóä 
Èõ Áàãøèéí ñóðãààëèéã áóñàäòàé õóâààëöàõ âèäåî 
ñåìèíàðûã  6-ð ñàðä Ìèëïèòàñ íîìûí ñàíä, 7-ð ñàðä 
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Ñàðàòîãà íîìûí ñàíä, 8-ð ñàðä äîêòîð Ìàðòèí Ëþòåð 
Êèíãèéí íîìûí ñàíä áàÿð õººðòýé çîõèîâ. Ñàí Æîñè 
äàõü Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí Îëîí óëñûí 
íèéãýìëýãèéí öàãààí õîîëíû áàéðàíä òàðààñàí 
ñóðòàë÷èëãààíû õóóäàñ, ìàíàé íèéãýìëýãèéí ðàäèîãîîð 
çàðëàñàí çàðëàë, ìºí íîìûí ñàí÷ àâøèãòíóóäûí áàéíãûí 
¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä çàðëàæ ò¿ãýýñýí óðèëãûã õ¿ëýýí àâñàí 

çî÷èä ýäãýýð ñåìèíàðò õ¿ðýëöýí èðöãýýâ. Ìèëïèòàñ õîò íü øèíýõýí áàéãóóëëàãäñàí 
õîò áºãººä èõýíõ îðøèí ñóóã÷èä íü çàëóó, áîëîâñðîëòîé õ¿ì¿¿ñ áàéäàã. Òýä áèäíèé 
óðèëãûã áàÿðòàé õ¿ëýýí àâñàí þì. ¯¿íèé ºìíº âèäåî ñåìèíàðò îðîëöîæ áàéñàí ººð 
õîòûí  õî¸ð èðãýí ìàíàé ñåìèíàðûí òºâûã ëàâëàæ àñóóñàí áèëýý. Òýä ò¿ð¿¿÷èéí 
ñåìèíàðààñ õîéø Èõ Áàãøèéí ñåìèíàðò áàéíãà îðîëöîæ ìºí àâøèã àâàõ ºäðºº ÷èí 
ñýòãýëýýñýý õ¿ëýýæ áàéãàà þì áàéíà. 

Õîòîîñ íýëýýä çàéòàé ñóóäàã íýãýí õàðààã¿é õ¿í òàêñè õºëºãëºí 8-ð ñàðûí 
ñåìèíàðò èðëýý. Òýðýýð ñ¿¿ëèéí 6 
ñàð ãàðóé õóãàöààíä Èõ Áàãøèéí 
ðàäèîãèéí õºòºëáºðèéí ø¿òýí 
áèøðýã÷ áîëñíîî áèäýíä õýëñýí 
þì. Òýð õýäèéãýýð âèäåî áè÷ëýã 
¿çýæ ÷àäàõã¿é ÷ Èõ Áàãøèéí 
Íüþ Éîðê äýõü Íýãäñýí ¿íäýñíèé 
áàéãóóëëàãàä òàâüñàí "×àíàãóóõè 
åðòºíöèéí íóóö" õýìýýõ ëåêöèéã 
ñîíññîí áàéíà. Õàéð áóëààì òýð ýìýãòýé äºõºì áÿñàëãàëûí íýðñèéí æàãñààëòàä 
÷èí ñýòãýëýýñýý á¿ðòã¿¿ëýâ. Òýð ìºí ãýð á¿ëèéíõýíäýý óíøóóëàõààð íýìýëò ñóðàõ 
ìàòåðèàëûã áèäíýýñ àâñàí áèëýý. Ò¿¿íä ¯ëãýð äýâòýð, çàðèì ñýòã¿¿ë ºãñºí þì. 

Ñåìèíàð á¿ð äýýð îëîí õ¿í äºõºì áÿñàëãàë çààëãàæ, àâøèãòíóóäààñ ñîíèðõñîí 
àñóóëòàíäàà õàðèó àâ÷ áàéëàà. Òýä ÷èí ñýòãýë ãàðãàí Àðüÿàáàëûí íîìûí öîãöûã ã¿í 
ã¿íçãèé îéëãîæ áàéãàà íü áèäíèé ñýòãýëèéã èõýä õºäºëãºñºí áèëýý.

Ôîðìîñà

Áèå, Îþóí Óõààí, Àìèí ñýòãýëèéí 
íèã¿¿ëñýíã¿é íîìûí ¿çýñãýëýí 

Òàéáýéí ìýäýýëëèéí áàã (Õÿòàä õýëýýð)

[Тайбэй] Пингши хотын нийтийн номын сангийн номын санч хатагтай 
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Гуо Дунг-наний  урилгûã õ¿ëýýí àâ÷ Тайбейí 
áÿñàëãàëûí төвººñ ýðõëýí цагаан хоолтнуудын 
амьдралын хэв маягийг сурталчилах болон бие, 
оюун ухаан, амин сэтгэлийн тухай номыг äýëãýí 
¿ç¿¿ëýõýýð найман хоногийн турш нийтийн 
¿çýñãýëýí-арга хэмжээ  
зохион байгуулàâ.

2006 оны 8-р 
сарын 12-нû  өдөр болсон 

нээлтийн ажиллагаанд олон арван хүндэт зочид õ¿ðýëöýí 
èðñýí þì. Тэдгээрийн дотор Пингши хотын захирагч ноён 
Линяао Тин, мөн хотын зөвлөлийн гишүүд, номын санч 
Гуо болон Тайбей дүүргийн номын сангийн захирал нар 
байлцав. 

Нээлтийн үеэр хэлсэн үгэндээ òýä Их Багш 
Чин Хайí îþóíëаã урлагийн бүтээл болон òàíñàã 
хэвлэл нèйтлэлийг шагшин магтàæ áàéëàà. Òүүнчèлэн 
энэхүү цагаан хоолны амталгаа болон номын үзэсгэлэнг 
õàìòàð÷ зохион байгуулахад гаргасан авшигтан ах эгч 
нарын шинэлэг санаа, хичээл зүтгэлийг үнэлñýí þì. Òºãñ 
Ãýãýýðñýí Чин Хайн Îлон óлсын íèéãýìëýãèéí Тайбэйí төвөөс зохиоñîí “Эрүүл 
саруул, оюунлèг амьдралыг хэрхэн хэвшүүлэх вэ” сэдэв семинар-сургалтыг маш 
амжилттай арга хэмжээ боллоо хэмээн хотын захирагч Лин, хотын зөвлөлийн дарга 
хатагтай  Ли- Жоу Шиуцин болон номын санч Гуо нар òýìäýãëýæ хэлэв. Энэхүү үйл 
явдал íü нутгийн иргэд болон жуулчдын сонирхлыг татахаас гадна ард иргэдийг илүү 
чанар чансаа, ухамсар төлөвшилтэй амьдрахадíºëººíº ãýæ òýä ¿çýæ áàéãàà àжээ. 
¯çýñãýëýí-ñåìèíàðò îðîëöîãñîä хүмүүний аз жаргалын тулгуур íü эрүүл бие, саруул 
ухаан, ариун сэтгэл болох òóõàé áÿñàëãàã÷ бидíèé үзэл санааны үндñèéã ñàéøààí 
дэмжив. Îðîëöîãñîä Чин Хай Багшийн олон улсын холбооíîîñ æèë á¿ðèéí 9-р 
сард зохиоäîã “Ãоо сайхны цай” орон нутгийн үзэсгэлэн худалдаанд урèãäàâ. Ýäãýýð 
öóâðàë àæèë íü эрүүл саруул àìüäðàõ замыг сонгоõîä оðон нутгийн иргэд болон 
жуулчäàä òóñëàõ þì.

Уг семинар сургалтыí нээлтийн ажиллагаанд хүнс судлаа÷ доктор Чен Жиан-
Зонг: “Эрүүл саруул, оюунлèг амьдралыг хэрхэн хэвшүүлэх вэ” сэдэвт лекц уншèâ. 
Тэрбээр хүний биеийн бүтэц болон хүний эрүүл мэндэд махан хоолíû үзүүлж буй 
нөлөөëëèéí судалгааны дүнгээс танилцуулàâ. Òүүнчèлэн цагаан болон махан хоолíû 
шингэöèéí ялгааг ÷ тайлбарлав. Ноён Чен хооллолт íü хорт хавдар үүсгэх эрсдэлтэй 
нягт холбоотойг маш энгийн îéëãîìæòîéãîîð òàéëáàðëàñàí þì. Тэрбээр хүний 
хооллолт нь экологийн тэнцвэрийг алдагдуулах боломжтойг анхааруулëàà. 
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(Áàðóóí òàëààñàà 4 äýõýýñ 2 äýõ õ¿ðòýë) 
Òîñãîíû çºâëºëèéí ãèø¿¿í, íîìûí ñàí÷ 

õàäàãòàé Ãóà Äîíã íàí àâøèãòíóóäûí 
õàìò Ïèíãñè õîòûí äàðãà Ëèíü Éàî-òèíã 

Óäààõ илтгэгч áîëîõ хатагтай Ши Руи-Чүн 
Тайбейí телевизийн хөтлөгчººð àæèëëàæ áàéñàí бөгөөд 
нуугдмал чадварыг хөгжүүлэх чиглэлýýð ìýðãýøñýí 
туршлагатай судлаач юм. Тэрбээр Англи дахь амьтны 
эрхийг хамгаалах байгууллагаас эрхлэн гаргасан богино 
хэмжээний киног уг семинарт оролцогчдод үзүүлэв. 
Êинонд нэгэн гахай усанд живж буй хөвүүнийг хэрхэн 
аварсан тухай өгүүлж, амьтан араатан ч гэсэн хүмүүний адил сэтгэлийн мэдрэмж, 
оюун ухаан, эр зоригтой áîëîõûã ¿ç¿¿лжээ. Óäàì òөрлөөсºº ººð өрөөл íýãýí хүний 
алтан амийг аврахаар энэхүү гахай амиа золиослон эр  зориг гаргаæ áàéõàä ìàãàäã¿é 
гахай усанд живж байвал хүмүүс бид түүний төлөө амиа золиослох болов уу ãýñýí 
ñýòãýõ¿éí áîäëîãî áîäîõîä õ¿ðãýâ.

Хатагтай Ши амьтны судалгаа явуулдаг Европын нэгэн хүрээлэнгийн 
судлаачийн тахианы судалгааã иш татàæ ÿðüñíààð ãургаалдайí өндгийг тахианыõòàé 
хамт таâèõàä тахиа òýäãýýðèéã алàãчилахгүйгýý" àäèëõàí àíõààð÷ áàéæýý. Тахиà нь 

өөрийн дэгдээхэйг хүний бэлтгэн өгсөн хоолоор 
тэжээдэг бол гургалдайн дэгдээхэйг ойд аваачин 
газраас өт ухан ºã÷ идүүлдэг болжээ. Тэр тахиа 
гургалдай шувуóны дэгдээхэйг бэлдмэл тэжээлд 
дургүй зөвхөн байгалèéí õîîëîîð хооллодгийг 
мэдñýí àжээ. Ñудлаач галууны өндгийг мөн 
дээрхи маягаар хамт тавьжээ. Гэтэл өнөөх 
тахиа дэгдээхэйг гарган  цөөрөмд аваачиж 
сэлүүлдэг болæýý. Энэхүү хоёр туршилтаар 
тахиа нь оюун ухаан, хайрлаí ýíýðýõ сэтгэлээр 
дүүрэн бîëîõûã íîòîëñîí áàéíà. Тэрхүү тахиа 

өндгийг ÿìàð шувууíûõ áîëîõûã íü мэдрэн 
дэгдээхэйнүүдэд өсөн бойжих арга замыг 
íü çºâ зааж байñàí áàéíà. Àìüòàí үүнийг 
хèéж чадаж áàéõàä хүмүүс бид ººðèéãýý 
амьд бүхний хаан хэмээн өргөмжил÷õººä 
¿íýí õýðýãòýý ан, амьтíûã хөнөөн идэж 
ÿàæ чадаж байна вэ? Үүний зэрэгцээ дайн 
дажин хийж бие биеэ устгах сэтгэл хаанаас 
гарна вэ?

Хатагтай Ши ìºí гахайд видео 
тоглоом тоглохыг зааж өгсөн туршилтаасàà 
хуваалцñàí þì. Энэхүү туршилтаар гахай 
нь уг тоглоомын удирдлагыг нохой бîлон 
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сармагчингаас илүү хэрэглэх чадвартайг харуулжээ. 
Иймээс судлаачид гахайг нөгөө хоёр амьтíаас илүү 
оюун ухаантай хэмээн дүгнэñýí áàéíà. Гахай нь 
мэдэрч, сэтгэн бодож чаддаг, цэцэн ухаантай амьтан 
бàéõàä хүмүүс бид тэдгээрийг хязгаарлагдмал 
орон зайд боймлон õîðüæ, хэрцгийгээр нядалæ 
õîðîîäîã áóñ óó.

Ñургалт-семинарын үеэр гахай нядалж 
буй тухай видео áè÷ëýã болон “жинхэнý баатрууд 
” DVD киноны хэсгээс үзүүлэв. Ýнх тайван, эв эе, 
энх тунх байдал нь энэ дэлхийí бүх амьд амьтад õîîðîíäîî хэрхэн зохицож, хүндýëж 
амьдрахаас хамаарàõ ó÷èð õîëáîãäëûã õ¿ì¿¿ñò îéëãóóëàõ íü óã ñåìèíàðûí 
çîðèëãî þì. Иймд бид өөрсдийн хайр энэрэлийг харамгүй хуваалцан цагаан хоолтны 
амьдралыí хэв маягийг хэвшүүлэх ёстой юм. 

Íайман өдрийн үзэсгэлэнгийн үеэр арав гаруй хүн Аръяабалын дөхөм 
бясалгалä ñóðàëöæýý. Òүүнчèлэн Аръяабалын бясалгалын талаар äýëãýð¿¿ëæ мэдэх 
¿¿äíýýñ номын сангийн ажиллагсад  Èõ Багшийн сургаалüòàé ã¿íçãèé òàíèëöàæ 
эхэлжээ. Îлон оролцог÷ Чин Хай Áагшийн урлагийн бүтээлийг сонирхон биширч 
байлаа. Бид “Áясалгал оюун ухааныг тэлíý” өгүүллийг (ñýòã¿¿ëèéí 167äóãààðò 
õýâëýãäñýí) номын сангийн мэдээллийн самбарт томðóóëñàí áàéäëààð áàéíãà 
òàâüæ ñóðòàë÷èëàâ. Номын сангийн ажиллагсад сонирхсон õ¿ì¿¿ñèéã бүртгэн àâ÷ 
Àръяабалын бясалгал зааëãàõààð болов. Бурхан тэнгýрийн оронд очих үүд хаалгыг 
Пингши хотноо нээж өглөө. Бурханы ивээлд áàãòàæ äиваажинд буцан очихыг 
хүсýã÷äèéí тоо жил ирэх тутам улам олшèð÷ áàéíà.
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Öàãààí õîîëòîí áîëæ ºâ÷èí 
ýìãýãýýñ ñýðãèéëýõ íü

×èàé ìýäýýëëèéí áàã, Ôîðìîñà (Õÿòàä õýëýýð)

 [Чиаи] ªвчин эмгэгээс хэрхэн сэргийлэх тóõàé семинар-сургалтыг Цагаан 
хоолтны амьдралын хэв маягийн судалгааны нийгэмлэгээс эрхлэн Чунг Ченг Үндэсний 
их сургуулийн байранд 2006 оны 8-р сарын 25-ны өдөр хийв. Тайваний Үндэсний их 
сургуулийн эмнэлгийн Юнлин салбарын эмч Хуан Жиан Шун үндсэн илтгэлийг тавьсан 
байна. Зочдод дан ногоогоор хийсэн цагаан хоол танилцуулах зорилгоор үдийн зоог 
барьсан юм.   

Ñеминарыг их сургуулийн интернет сүлжээгээр зарлаж, нийгэмлэгийн гишүүд 
идэвтэй сурталчилсны дүнд гурав дахин илүү хүмүүс цугларлаа. Их Багш Чин Хайн 
зурсан уран зургийг семинар-сургалтын өрөөний хананд байрлуулж, түүний шинэ 
бүтээл болох “Эрүүл мэндийг хангахуй” болон  цагаан хоолны жорын “ Дээдийн дээд 
гал тогоо”  номыг дэлгэн үзүүллээ. Их Багшийн  од хэлбэртэй, гэрлийн гэгээнд цай 
хийж өгч буй Их Багшийн сэтгэл булаам “Гэгээрэл” фото зураг зочдыг угтан авч байв.    
Îролцогсдыг цагаан хоолны жорын дагуу бэлтгэсэн нарийн хоол болон амтатнаар 
дайлав. Хоолны цэсэнд суши (далайн байцааны ороомог), пүнтүүзтэй хуурга, байцааны 
ороомог, хулууны шөл, цэлцгий оруулсан юм. Îлон улс үндэстний төрөл бүрийн хоол 
хүмүүст ихэд таалагдаж байв. Тэр тусмаа хүүхдүүд амтархан зооглож байлаа.

Үдийн зоогны дараа Хуан эмч цагаан хоол, бие болон сэтгэлийн  эрүүл мэндийн 
талаар оролцогсдод мэдээлэл өгөв. Тэрээр дэлхий дахины тулгамдсан асуудал болох 
өвчин, өлсгөлөн, эдийн засаг болон байгалийн хямрал зэргийг хөндөж, энх тунх, 
энэрэл нийгүүслийн талаар ярьж тайлбарлав. Тэр цагаан хоолтны амьдралын хэв маяг, 
ач тус, давуу талын талаар олон жишээ иш татав. Мөн өөрийн амьдралын туршлагаас 
хуваалцаж, бясалгахын ач холбогдлыг таниулж, бие болон оюун ухааны хувьд эрүүл 
саруул амьдралын хэв маягийг хэвшүүлэхийг уриалав. ªвчин эмгэгээс сэргийлэхийн 

тулд цагаан хоолтон болж, өөрсдийн самуурсан 
оюун ухааныг ариусгаж ухамсараа дээшлүүлэхийг 
дахин давтан санууллаа.  

Îролцогсод түүний яриаг халуун дотно 
хүлээн авч, цагаан хоолыг дэмжиж, саяхан амталсан 
хоолоо магтан сайшааж байв.  Тэд цагаан хоолны 
талаар олон асуулт асууж, энгийн /химийн бордоогоор 
бордсон хүнс/ болон органик (химийн бордоогүй 
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тарьж ургуулсан) хүнсний ялгаа, цагаан хоолтнууд кальцийг хэрхэн нөхөж авдаг тухай 
сонирхож байлаа. Хүмүүс ярилцлагад идэвхтэй оролцон өөр өөрсдийн амьдралын 
туршлагаас бусадтайгаа хуваалцсан юм.

  Ñеминарын дараа зочид Их Багшийн шинэ ном, бас сургаалийг унших, энэхүү 
сэдвийг гүнзгийрүүлэн судлах боломжийг үзэсгэлэнгийн танхимд бүрдүүлсэн байлаа. 
Энэ удаагийн ажил нь эрүүл, оюунлиг, бурханлиг ариун байхын учрыг таниулахыг   
зорьсон бөгөөд найрсаг, халуун дулаан уур амьсгалд болж өнгөрөв.

Íîì ñóðãààëü ò¿ãýýæ 
ñýòãýëèéí äýì ºãºõ íü

Êàîñèóíã ìýäýýëëèéí á¿ëãýýñ áýëòãýâ (Õÿòàä õýëýýð)

[Каосиунг] Каосиунг төвөөс “Хүн бүр нэг ном хандивлая” ажлыг 2004 онд 
зохиож, Чин Хай Багшийн  сүүлийн үеийн ном хэвлэлийг хотын номын сангийн 15 
салбарт түгээсэн ба   Их Багшийн ном сургаалийг олон нийт дуртайяа хүлээн авсан 
байна. 

Багшийн оюунлиг сургааль, сайн номын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
Каосиунг төв нь ном түгээх, дүүргүүдийн номын санд хандивлах ажлыг энэ жил 
далайцтай зохион байгуулжээ. Багшийн шинэ бүтээл болох “Амьдралыг өнгөлиг өөдрөг 
болгох нь”, “Бурхан ба хүмүүсийн тухай Библийн сургаалиас” номыг Каосиунг хотын 
төв номын сан болон түүний 15 салбар, Каосиунг дүүргийн соёлын товчоо, бусад хотын 
38 номын санд хандивлав.  Энэхүү хандивын ажиллагааны ачаар Каосиунг хотын бүх 
номын сан Их Багшийн мэргэн сургаалийн номтой болсон байна.  Их Багшийн “Алтан 
Зуунд шинэ амьдралыг сонгохуй” хэмээх нийгүүлсэнгүй илгээлтийг бүх уншигч нарт 
хүргэх зорилгоор “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг ном бүрд хавсаргажээ.

Их Багшийн оюунлиг аугаа сургааль, 
тэнгэрлиг илгээлт, хайр энэрэлийн үрийг  хүн 
бүрийн зүрх сэтгэлд суулгаснаар тухайн 
нийгэм шинэ эрч хүч, бурханы хайрын амин 
дэмээр тэтгэгдэх болно гэдэгт бид итгэж байна. 
Нөгөөтэйгүүр олон мянган чин бишрэлтэн 
Их Багшийн ариун сургаалийг дагаснаар Бурханы 
гэртээ эргэн очих болно.
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“Энтейнмэнт” групп бэлтгэв. АНУ-ын Калифорниа мужийн Лос Анжелес хот (Англи хэлээр) 

“Ýíýõ¿¿ äýëõèé äýýðõ áèäíèé àìüäðàë ìàø áîãèíîõîí. Òèéìýýñ ìàø ºð àøèãòàé ºíãºðººõ 
õýðýãòýé. Õ¿ì¿¿ñèéã ººðòºº ¿éë÷ë¿¿ëýõ ãýñíèé õýðýãã¿é. Õàðèí áèä öàã ¿ðãýëæ õ¿ì¿¿ñò ÿàæ 
¿éë÷ëýõ, òóñëàõ òàëààð àñóóæ áàéõ õýðýãòýé. Èíãýæ ÷àäâàë õýçýý ÷ áóðóóäàõã¿é.

Áèä äîòîîäûíõîî áèëýã îþóí, ýåðýã ýíåðã, ñàéí ¿éëýýðýý ýðãýí òîéðíîî áîëîí õ¿ì¿¿ñèéã 
àäèñëàæ ÿâàõ áîë õàðèí ãàäíàà ººðñäèéí öàã, õ¿÷ ÷àäàë, óõààí, àâúÿàñ ÷àäâàðàà ÿìàð ÷ öàã 
¿åä, õààíà ÷ ãýñýí áóñäàä òóñëàõàä çîðèóëàõ õýðýãòýé. Õýðâýý áèä ¿¿íèéã ÷èí ñýòãýëýýñýý õèéõ  
àâààñ áèä ¿ðãýëæ ñýòãýë õàíãàëóóí áàéæ ººð þó ÷ õ¿ñýõã¿é õàíãàëóóí áàéõ þì. 

 
Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èíÕàé, Ìàîëè, Ôîðìîñà 
1992 îíû 4 ñàðûí 10 (Àíãëè õýë äýýð õýâëýãäýâ) 21-ð Ñýòã¿¿ëèéí “Áàãøèéí ñóðãààëü” 

õýñãýýñ 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн ТВ программ

Үнэн гоо зүй, ач буяны хэлбэлзэлд умбах нь-Телевизийн суваг
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн лекц 

Үндэсний i: Бие даасан телевизийн суваг: 

“Дэлхийг шинэ зуунд хөтлөх нь”
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Дэлхийг шинэ зуунд хөтлөх нь” 
лекцийнхээ үеэр Төгс Гэгээрсэн Их 

Багш Чин Хайн өгсөн зөвлөгөө нь биднийг 
үнэхээр шийдвэртэй алхам хийхэд хүргэсэн 
билээ.   

Түүний аугаа хайр, энэрэнгүй өгөөмөр 
сэтгэл биднийг өлгийдөн авч энэхүү 
дэлхийд гэгээ түгээхэд зоригжуулж байгаа 
билээ. Түүний хайр энэрэл, тусламжийн 
үйл ажиллагаа нь маш энгийн бөгөөд аугаа. 
Яагаал гэвэл энэ нь амьдралын ямар ч саад 
бэрхшээлийг давж хүн төрөлхтөнийг шинэ 
амьдралын хэв маяаг, үзэл бодолтой болоход 
тэргүүлж, жинхэнэ хайр, өөрийгөө үл 
хайхрахад гаргуун үлгэр жишээ үзүүлэхэд 
бидэнд тусалдаг. 

“Áèä ººðñäèéíõºº áàéæ ÷àäíà ãýæ 
òºñººëñíººñ èë¿¿ àóãàà áàéõ õýðýãòýé. Áèä 
õºðøºº ÿìàð áàéãààñàé ãýæ õ¿ññýíýýñýý èë¿¿ 
ñàéí áàéõ õýðýãòýé. Áèä ººðñäèéí õºðø, äîòíî 
õ¿ì¿¿ñ, òàíèëóóäààñàà õ¿ñ÷ áàéãààãààñàà èë¿¿ã 
òýäýíä ºãºõ õýðýãòýé. Зºâõºí èéì çàìààð ë áèä 
õýðõýí ýíýðýíã¿é, àìèí÷ áèø, õàéðààð ä¿¿ðýí 
áàéõàà áóñäàä ¿ç¿¿ëæ ÷àäíà. Áèä ººðñäèéãºº 
çîëèîñëîõäîî àëáàäñàí áèø, ñýòãýëýýñýý õèéõ 
õýðýãòýé, çîëèîñîëæ áàéãààãàà ÷ ìýäýõýý áîëüòëîî, 
áîäîõîî áîëüòëîî, çîëèîñ ãýäýã ¿ã áàéõã¿é 
áîëòîë äàõèí äàõèí õéèõ õýðýãòýé. Èéìýðõ¿¿ 
õàíäëàãàòàéãààð ë áèä äýëõèéãýý áàñ íýãýí 
òýðã¿¿ëýõ ãýãýýëýã ãàçàð áîëãîæ, Íèðâàíà ðóó ÿâàõ 
øààðäëàãàã¿é áîëîõ þì. Òèéìýýñ ýíýõ¿¿ ¿çëèéã 
áàéíãà ñàíàæ ººðñäèéíõºº äýëõèéã äèâààæèí 
áîëãîõ õýðýãòýé. Ìÿíãà ìÿíãààðàà áèä õîîðîíäûí 
ýåðýã ýíåðã, çºâøèëöëººðºº ¿¿íèéã õèéæ ÷àäíà.” 

Их Багшийн өөрийгөө огоорсон 
сэтгэлийн дэм үг олонд цацагдаж байх яг 
тэр үед буюу 2006 оны 9 сарын 7-нд Европд 
Төгс Гэгээрсэн Их Багшийн Телевиз анх 
байгуулагдаж байсан нь таарсан юм. Багшийн 
энэ урам хайрласан үгийг сонсоод бидний 
олонх маань Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин 
Хайн дэлхийн олон сая хүмүүсийг адислах 
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тэрхүү олон улсын сансрын телевизийн 
сувгийг олонд хүргэхээр ханцуйгаа шамлан 
орсон билээ. 

Уг өдөр тэрхүү гэгээрэлд хөтөлсөн 
телевизийн нэвтрүүлгийг үзсэн хүмүүс 
өөрийн эрхгүй Их Багшийн талаар сонирхон 
илүү мэдээлэл авахаар утасдаж байсан юм. 

Нэгэн утасдагч хэлэхдээ нэвтрүүлэг 
маш их таалагдсан, “Тэр эмэгтэй маш энгийн 
даруу харагдаж байсан” гээд Их Багш Чин 
Хай маш ариун хүн гэдэгт итгэж байгаагаа 
хэлээд Түүний болон манай холбооны талаар 
илүү их мэдээлэл авахыг хүссэн юм. 

“Ýðò îðîé õýçýý íýãýí öàãò áèä 
ñ¿íñëýã áîëîí äýëõèéëýã ç¿éëä àíõäàã÷ áîëîõ 
íü ìàðãààíã¿é.  Áèä ººðèéãºº îãîîðîõ æèíõýíý 
õàéðûí òºëºº ¿ëãýð äóóðàéë, ñàíàà÷èëàã÷èä íü 
áîëîõ ¸ñòîé. Èíãýæ ë áèä äýëõèéãýý àâàð÷, øèíý 
çóóíä õºòºëæ, áèå áèåý õàéðëàñàí, àâàõ áèø ºãñºí 
ºãººìºð îð÷èíã áàéãóóëàõ þì ø¿¿ äýý. 

Áèä ñ¿íñëýã çàìààð çàìíàõäàà äýëõèéäýý 
òóñàëæ, áàéãàëü îð÷íîî óëàì ñàéõàí áîëãîæ, 
ÿäóó áîëîí ãà÷èãäàëòàé õ¿ñ¿¿ñò òóñàëæ áàéõ þì. 
Зºâõºí ãàíö íýã ¿íäýñòýíä áèø íèéò äýëõèéäýý 
òóñëàõ õýðýãòýé. Ýíý áîë áèäíèé èðýýä¿éí çîðèëò. 
Òèéìýýñ áèä ººðñäèéí á¿õèé ë ÷àäëààðàà õè÷ýýõ 
õýðýãòýé. 

Их Багшийн ирээдүйн талаарх 
үзэл Нью Йорк дахь үзэгчийг бидэнтэй 
холбоо барихад хүргэсэн юм. Тэрээр манай 
телевизийн нэвтрүүлгийг анх удаа үзсэн 
бөгөөд Багшийн дэлхийн талаарх үзэл 
түүнд их таалагдсан талаар хэлсэн юм. 
Кентаки мужийн нэгэн эмэгтэй өөрийнхөө 
сэтгэгдлийг хуваалцахдаа: “Би Христийн 
шашинд итгэж өссөн, тэгээд Библийн сударт 
бичсэн .. миний гэрт маш олон өргөө байдаг 
… гэдгийг уншаад Бурхан өөр өөр итгэл 
үнэмшилтэй олон хүүхэдтэй гэж байгаа 
юм байна гэж бодлоо, сүүлийн үед энэ нь 
яг л тийм юм шиг санагдаад гээд цааш нь 
Их Багшийн сургааль нь ямар ч шашин 
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шүтлэгийг ялгадаггүйгээрээ олон итгэл 
бишрэлтэй хүмүүст хүрч байгаа нь таалагдаж 
байна” гэсэн юм. Мөн нэвтрүүлгийн зөвхөн 
сүүлийн хэсгийг үзэж амжсан боловч өөрийн 
үзэл бодолтой нь нийцэж байсан нь түүний 
сонирхлыг их татсан гэлээ. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин 
Хайн лекц нь төрөл бүрийн байдлаар 
олон хүмүүсийг сэтгэлийг эзэмдэж бас 
эдгээж байдаг билээ. Жишээ нь Мэриланд 
мужийн солонгос эмэгтэй хэлэхдээ тэрээр 
Библи сударт дурдсанчлан хүмүүний угийн 
нүгэлтэй байдаг талаарх үзэлд сэтгэл нь их 
эмзэглэж, буруутан мэт шаналдаг болохоороо 
Бурханаас маш хол мэт сэтгэгдэл төрдөгөө 
хэлсэн юм. Тэгээд Их Багшийн лекцийг 
сонсоод өөрийгөө үнэхээр Бурханы хүүхэд, 
үргэлж Бурханаас хайр энэрэл хүртэж байдгаа 
мэдэрсэн аж. Энэхүү мэдрэмж нь түүний 
сэтгэлийг ихэд хөдөлгөн тэр дороо утасдаж 
Багшийн талаар болон Гуан Инь бясалгалын 
аргын талаар сонирхож асуусан. Христийн 
шашинтан тэр эмэгтэйд Их Багшийн лекц 
үнэхээр гүн сэтгэгдэл төрүүлж манай сувгийг 
олж нээснээрээ ихэд олзуурхаж байсан юм. 

Бас нэгэн Идахо мужийн оршин 
суугч эмэгтэй ганцаардлын дундаас 
санамсаргүй би Бурханыг оллоо гэж хэлсэн. 
Учир нь тэрээр “Би өчигдөр Төгс Гэгээрсэн 
Их Багш Чин Хайн маш сонирхолтой 
нэвтрүүлгийг үзлээ. Би маш их ганцаардаж 
байсан болохоор зурагтаа асаатал Тэрээр 
ярьж байсан. Түүний философи надад маш 
их таалагдсан. Түүний хэлсэн үг бүрт би 
дурлаж байлаа.” Үнэндээ, бид зүрх сэтгэлдээ 
шаналж, ганцаардаж байх тэр үед Бурхан 
биднийг тайтгаруулахаар ирдэг. Тэгээд хэрвээ 
бид бэлэн бол Тэрээр биднийг жинхэнэ гэрт 
маань буцаан аваачихад бэлэн байдаг. 

Хойд Каролайн мужийн нэгэн цагаан 
арьстан эмэгтэй бидэнтэй холбогдсон юм. 
Тэрээр сайн сонсож чадахгүй байлаа. Бидэнд 
хэлэхдээ “Би танай нэвтхүүлгийг үзээд их 

таалагдлаа. Та нар дуулж байгаа видеогоо 
надад явуулахгүй юу? Би найзуудтайгаа 
хуваалцах гэсэн юм. Та нарт бүгдэнд нь 
хайртай шүү.” 

Хэдийгээр түүнд гараараа бичин 
иймэрхүү байдлаар холбоо барих нь хэцүү 
байсан ч тэрээр огт төвөгшөөлгүй бидэнтэй 
холбогдож мэдээлэл тэсэн ядан хүлээж 
байгааг хэлсэн юм. Бид түүнд Даваа гаригийн 
өглөө гэхэд түүний хүссэнийг явуулъя гэхэд 
бидний дэмжлэгэнд талархаж байгаагаа 
хэллээ. 

Энэхүү “Үнэн гоо зүй, ач буяны 
хэлбэлзэлд умбах нь” нэвтрүүлгээрээ бид 
бусадтайгаа байнга хуваалцах талаар дахин 
сурсан бөгөөд Их Багшийн хүмүүнлэгийн 
ажлын тайланд ч мөн дурдагдсан билээ. 2006 
оны 7 сард Багш Америк улс дахь ядуу тарчиг 
оюутан, хүмүүст санхүүгийн туслалцаа 
үзүүлсэн. Îранж мужийн эргийн колежийн 
эрхлэгч професор Хү Фам талархлаа 
илэрхийлээд “Би Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин 
Хайн талаар сонссон, түүний нэвтрүүлгийг 
үзэх дуртай. Түүний энэхүү тэтгэмжийн 
хандивт би чин сэтгэлээсээ болон Вьетнамын 
Îюутны Холбооны өмнөөс талархаа 
илэрхийлье. Түүний сургаалийг олон олон 
хүмүүс сонсох болтугай. Ялангуяа, сүнсэнд 
хоол болсон гэгээлэг сургааль нь дотоодын 
амар амгаланг олоход онцгой хэрэгтэй билээ” 
гэсэн юм. (Илүү мэдээллийг “Хайрын Үйл” 
хэсгээс уншина уу. Ñэтгүүлийг дугаар #174.)

Их Багшийн тайланг уншаад Техас 
мужаас нэгэн эрэгтэй илүү мэдээлэл хүсэн  
бидэнтэй холбоо барьсан юм. Тэрээр Католик 
шашинтай Филипин хүн бөгөөд Филипин, 
Вьетнам улсын хамгийн ядуучуудад тусалдаг 
Католик шашны байгууллагыг удирддаг. 

Тэрээр Багшийн хүмүүнлэгийн ажил 
болон лекцэнд нь гүн сэтгэгдэл төрсөн байв. 
Үнэндээ тэрээр Багшийн лекцийг хуулж 
авах гэсэн боловч гүйцээгүй байснаа бидэнд 
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дурдаад тэндээс Багшийн нэг өгүүлбэр 
үнэхээр анхаарлыг нь татсан тухай ярьсан 
юм. Энэ нь “Хэрвээ бид дэлхийгээ аугаа сайн 
болгъё гэвэл бид өөрсдөө эхлээд аугаа сайн 
болох ёстой”. Түүний бодлоор энэ нь маш 
оюунлаг болоод хүчирхэг санаа бөгөөд урд 
нь хэн ч ингэж хэлж байгаагүй гэсэн юм.

“Áóñäûí òýâ÷ìýýðã¿é á¿õ ç¿éëèéã òýâ÷, 
áóñäûí õèéõèéã õ¿ñýõã¿é áàéãàà  á¿õ ç¿éëèéã õèéæ 
õ¿í òºðºëõòºíä õýðýãòýé ÿìàð ÷ ñàëáàðò àæèëëàõ 
õýðýãòýé. Ýíý íü ë àóãàà ýð õ¿íèé, ýìýãòýé õ¿íèé 
çàìíàë þì.  Áèä èéì àóãàà áàéõ ¸ñòîé. Áèä 
õýðâýý äýëõèéãýý àóãàà áàéëãúÿ ãýâýë ººðñäºº 
àóãàà áàéõ ¸ñòîé. Õýðâýý áèä äýëõèéí õ¿ì¿ñèéã 
ñàéí áàéãààñàé ãýæ õ¿ñ÷ áàéâàë ººðñäºº ýõëýýä 
ñàéí áàéõ ¸ñòîé. Õýðâýý áèä äýëõèéã äèâààæèí 
áàéãààñàé ãýæ õ¿ñ÷ áàéâàë áèä äýëõèé äýýðýý ÿã ë 
äèâààæèíãèéí õ¿ì¿¿ñ øèã àìüäðàõ õýðýãòýé.”

Дээр дурдсан ноёнтон Багшийн 
лекцны хуулбарыг авч сүмийнхээ 
гишүүдтэй хуваалцахыг хүсч байсан ба 
энэ нь бүх хүн төрөлхтөнд үнэтэй зүйл гэж 
үзсэн юм. 

Их Багшийн хамгийн сүүлийн 
үеийн “Хэрвээ амьдрал чамгүй байсан бол” 
гэдэг дуунаас /Шөнийн мөрөөдөл DVD-
ээс/ илүү сайхан нэвтүүлгийн төгсгөл гэж 
юу байх билээ. Энэхүү дуу нь хэдийгээр 
Вьетнам хэл дээр боловч ямар ч үндэс 
угсаа, итгэл бишрэл, хэлний бэрхшээлийг 
үл хайхран хүний сэтгэлд хүрдэг билээ. 
Ази хүмүүс цөөхөн байдаг Америкийн 
цагаан арьстай хүн хүртэл Их Багшийн 
дуулахыг сонсоод энэхүү хэлэнд үнэхээр 
дуртай болсон байдаг. 

“Би нэвтрүүлгийн зөвхөн хамгийн 
сүүлийн хэсгийг л үзэж чадсан” гэж Техас 
мужийн нэгэн эр хэлсэн юм. Тэгээд тэрхүү 
дуу ямар санагдсан талаах асуухад тэрээр 
“Тэрийг л хэлэх гэж би утасдлаа” гээд “Энэ 

дуу надад маш амгалан тайван мэдрэмж 
төрүүлсэн”. Тэр урд нь хэдэн сарын өмнө 
манай нэвтрүүлгийг үзэж байсан ч утасдаж 
байгаагүй гээд харин одоо Төгс Гэгээрсэн 
Их Багш Чин Хайн талаар илүү их мэдээлэл 
авахыг хүсч байгаагаа хэлсэн юм. Хавайд 
амьдардаг Вьетнам эмэгтэй Их Багш 
яагаад хайрын тухай дуу дуулж байгаа 
талаар сонирхсон юм. Их Багш маань маш 
олон авъяастай  бөгөөд сүнслэг зүйлийг 
сонирхохгүй, урлагт дуртай хүмүстэй ч 
холбогдохын тулд ингэж байгаа талаар 
хэлэхэд тэрээр машид таашааж Холбоонд 
хэрхэн нэгдэх талаар болон Их Багшийн 
талаар мэдээлэл агуулсан интернэтийн 
хуудасыг асуусан юм. 

Бас нэг Католик шашинтай үзэгч 
“Маш сайхан дуу байсан” гэж өөрийнхөө 
сэтгэгдлийг хуваалцангаа Багшийн лекцийн 
үеэр зурагтынхаа өмнө зогсож хэрхэн 
Багшаас энерг авсан талаараа ярьсан юм. 

Вержиниа мужийн холбогдогч 
зөвхөн сүүлийн хэсэг болох Багшийн дууг 
сонссоноо хэлээд түүний нэг найз нь Төгс 
Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайг үзэх дуртай 
гээд нэвтрүүлгийн талаар илүү мэдээлэл 
авахыг хүссэн юм. Тэрээр мөн манай 
Холбооны шинэ сэтгүүлийг байнга авч 
уншдаг уншигч байв. 

Их Багшийн маань жинхэнэ хайрын 
хүчээр хүмүүсийн зүрх сэтгэл бүлээцэж 
гэгээрсээр байна. Түүний адислалын хүчээр 
бидэнд бүгдэнд маань байдаг сүнслэг чанар 
нь сэрсээр байна. Иймэрхүү гайхамшигт 
зүйлсийн амьд гэрч болсноороо бид энэ 
насандаа хайрт Их Багштайгаа учирсандаа 
ямар их азтай, адислагдсан гэдгээ дахин 
нэг санасан билээ. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн ТВ программ
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Авшигтан номын эгч Иексэн, Сан-Франциско, Клиôорни , АНУ

Íэгэн удаа тохиолдлоор ер бусын нэгэн үйл явдалын талаар номын эгчийн ярьсныг олж 
сонссон маань аряабалын номын цогцсыг бясалгах нь бидэнд төдийгүй бүхий л дэлхий 

ертөнцөд ач тусаа өгч байдаг гэдэгт намайг улам ихээр итгүүлсэн юм. Энэ нь нүдэнд үл үзэгдэх 
төрөлхтөнүүдийг ч мөн дэвшүүлдэг байна. 
 Энд ярих гэж буй зүйл маань тэр номын эгчийн ахуй ойлголт бөгөөд 2001оны 9 сарын 
11нд АНУ д болсон үйл явдлын дараахан тохиолджээ. Нэгэн орой номын эгч хог хаяхаар гадагш 
гарчээ. Тэр үед номын эгч нүдний булангаар тэнгэрт том цагаан зүйл байхыг санамсаргүй 
анзаарчээ. Тэрээр тэр зүгрүү хараад бараг муужирч унах шахсан байна. Номын эгчээс 10 гаран 
метрийн зайд мянга орчим төрөлхөтнүүд зөвхөн цээжин бие нь харагдан агаарт хөвж байжээ. Тэд 
түүнрүү эгцлэн харалгүй тойлгойгоо бага зэрэг гудайлгасан нь бясалгагчыг хүндлэж, түүнийг 
айлгахгүйн төлөө байсан бололтой. Тэгэхдээ түүнд дараах санааг дамжуулсан нь “ Бид 9 сарын 
11 ний үйл явдалд амь үрэгдэгчид. Бидэнд гэрэл байхгүй тул өөр газарт очиж чадахгүй байна. 
Бидэнд тусламж их хэрэгтэй байгаа бөгөөд  аряабалын бясалгагч нар л зөвхөн туслаж чадна. Та 
бүхэн бидэнд Гэрэл илгээнэ гэж найдаж байна” гэжээ. 
 Дэлхий дээр маш олон бясалгалын бүлгүүд байдаг ч Аряабалын бясалгалынхан л зөвхөн 
тэдэнд туслаж чадна гэж онцгойлон заасанд би их гайхсан. Аряабалын бясалгалын төгс хүчин 
тэдэнд үлэмж тус хүргэж чадна гэдгийг тэд сайн мэдэж байсантай холбоотой байх.
 9 сарын 11нд болсон аймшигт явдлын үеэр төвүүдээр дамжуулан багш бясалгагч нарт 
хохирогчдын төлөө илүү ихээр бясалгах зааварчилгаа өгч байсныг би санаж байна. Тэдгээр 
хөөрхий төрөлхтөнүүдэд бидний тус маш их хэрэгтэй байгааг багш мэдэж байсан нь тодорхой. 
Зааварчилгааны дагуу авшигтнууд илүү ихээр бясалгацгаасан юм. Гэвч бидний дундаас цөөнгүй 
хүмүүс бясалгаснаар тэдгээр төрөлхтөнүүдэд үзүүлэх тус дэмийн талаар сайн ухамсарлаагүй 
байж болох юм. 
 Багшаас ирсэн бүхий л зааварчилгаа маш их учир утгыг агуулж байдгийг энэхүү явдлаас 
жишээлж тодорхой мэдэж болох юм.  Иймээс авшигтан ах, эгч нар багшийн зааварчилгааг үл 
тоомсорлох эсвэл бясалгалаар энэ дэлхийд ирж байдаг ашиг тусыг анхаарахгүй байж боломгүй 
байна. Хамтын бясалгал маш их хүчтэй бөгөөд дэлхий ертөнц болоод хамаг амьтанд тустай 
гэдгийг Багш маань бидэнд байнга сануулж байдаг.  

Аðúÿаáалûн Íîìûн 
Öîгöîс á¿х төðөлхтн¿¿дэд 

Гэðэл гэгээг ав÷иðдаг

Багшийн гайхамшиг
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Та мэдэхгүй байж магад

Аðúÿаáалûн Íîìûн 
Öîгöîс á¿х төðөлхтн¿¿дэд 

Гэðэл гэгээг ав÷иðдаг

Äàéíû Çîëèîñ
áîлîгсîдûн талааðх 

Гашуун ¯нэн 

Ñүнс болоод Тамын аль аль нь оршдог. Гэсэн хэдий ч бүх зүйл сэтгэлээс 
үүдэлтэй. Бид өнгөрсөн болоод энэ амьдралдаа юу хийснээс шалтгаалж 

бид үхэхдээ ижил уур амьсгалд орох болно. Нас барсан хойно амьдралынхаа туршид дадаж 
зуршсан тэр хэмжээст хөшиж гацтаг. Та бүхэн гэнэтийн үхлээр үхсэн, эсвэл цэргүүдэд алагдсан, 
дайны үед санаандгүйгээр амиа алдсан хүмүүсийн тухай хийсэн судалгааны талаар сонин 
сэтгүүл, телевизээс хааяа нэг харж байсан байх. Тэдгээр хүмүүс сэтгэл зүйн хувьд үхэлд бэлэн 
бус байсан болохоор шоконд ордог байна. Мөнгөн утас нь гэнэт хүчтэй тасарснаас тэд өөрийн 
үхэлтэйгээ эвлэрч чаддаггүй. Тэд хайрцган дотор зугтаж чадахааргүйгээр хоригдсон мэт болж 
тодорхой нэг хэмжээст гэнэт хөшиж гацдаг. Тэд өөрсдийгөө армид дайтаж байгаа хэвээрээ гэж 
санан өдөр бүр хашгиран замдах бүхнээ алж устгасан хэвээрээ байдаг. Хий юм үзэж, харсан 
бүхнээ дайсан гэж санадаг. Тэд ердөө л дайтсан хэвээрээ. Дайн тулаан, гэнэтийн үхэлээр 
үхсэн хүмүүс үнэхээр өрөвдөлтөй. Тэд энэ байдлаасаа Гэгээрсэн Их Багшийн тусламжгүйгээр 
хэзээ ч гарч чадахгүй. Амиа хорлогсдын хувьд ч мөн адилхан зүйл тохиолддог. Амиа хорлох 
үеийнх нь зовлон шаналал, үхсэн хойно нь ч тэднийг орхидоггүй. Үхэл хэн нэгнийг хэзээ ч 
зовлонгоос ангижруулахгүй!. Зүйрлэвэл залуу насандаа сурч мэдээгүй бол өтлөх насандаа 
их мэдлэгтэй болж чадахгүйтэй адил юм. Тиймээс дайны уур амьсгал хамгийн аймшигтай 
нь. Маш олон сүнснүүд өөрийн гацсан хэмжээсээс гарч чаддаггүй. Хэрэв маш урт удаан 
хугацааны дараа энэ байдлаасаа гарч хүн болж төрсөн тохиолдолд уур хилэгнэлээр дүүрэн 
дайтсан амьдралруу тэмүүлэх нь элбэг. Энэ дэлхий хүмүүст маш их хор хөнөөл учруулж 
байдаг. Тиймээс ихэнх оюунлаг хүмүүс дайны эсрэг байдаг ч түүнийгээ нээлттэй илэрхийлэх 
аргагүй байдаг. Тэд үргэлж дайныг эсэргүүцээд байвал хувьсгалчид мэт харагдаж, энэ нь 
хүмүүст буруу ойлголт төрүүлэх, эсвэл улс төрийн эрх мэдлийн төлөө тэмцэж байна гэж 
ойлгогдох байсан. Гэлээ ч тэд дайн хүмүүсийг сайн зүйлд хүргэхгүйг мэддэг учир зүрх 
сэтгэлээрээ дайны эсрэг байдаг. Шалтаг шалгаан нь юу ч байлаа гэсэн дайн бол муу зүйл. 
Дайны үед хүмүүст тайван ч үхэх боломж олддоггүй шүү дээ.

Цаглашгүй Их Багш Чин Хайн айлдвар, Хсихү, 
Формоса, 8-р сарын 11, 1991 (Хятад хэлээр) 

Видео хуурцаг No.187  II-р хэсэг
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Ãýãýýðñýí óäèðäëàãà äîîð Ãýðýëò Èðýýä¿éã öîãöëóóëàõ íü

Äýëõèéä òîäðîí ãÿëàëçàõ Õ¿÷èðõýã Óäèðäàã÷èä öóâðàëààñ

Èõ Áàãøèéí ¿íýëãýý ºãñºí íèéòëýëýýñ

Бутан нь Энэтхэг Хятадын дунд Гималайн нурууны өмнөд атираанд 
өлгийдүүлсэн жижигхэн орон юм. Бутан нь хүн ам цөөнтөй ч 

засаглалын ухаалаг бодлогоороо олон улсын хэмжээнд өндрөөр 
үнэлэгддэг орон юм. 

ÀÇ ÆÀÐÃÀËÛÃ ÖÎÃÖËÎÎÕ ÍÜ

 Бутаны хаан нь  ард түмэнийхээ хайр 
хүндлэлийг ихээр хүлээсэн нэгэн билээ. Тэрээр энгийн амьдралаар 
амьдарч, улс орноо ухаалгаар удирддаг. 1972онд төрийн эрхэнд гарч 
Хааны Титэм зүүсний дараагаар ард түмнийхээ буюу “дотоодын нийт 
аз жаргал”-ыг цогцлоох зорилготой байгаагаа мэдэгджээ. Тэрээр ард 

түмнийхээ аз жаргал, хөгжил цэцэглэлтийг дээшлүүлэн 
бэхжүүлэх нь түүний төр барьж байгаагийн эрхэм зорилго 
гэж үздэг байна. ªнөөдрийг хүртэлх энэ хугацаанд засгийн 
газар дөрвөн үндсэн чиглэлийг үйл ажилгааныхаа гол зорилго 
болгож байна. Үүнд: байгаль хамгаалал, урлаг соёлын 
сурталчилгаа, эдийн засгийн хөгжил болон сайн засаглал 
зэрэг болно. Энэ нь үндэсний нийт бүтээгдхүүнийг чадан 
ядан өсгөх, үйлдвэрлэл худалдаа арилжааг сохроор хөгжүүлэх 
бус, харин өөрийн иргэдийн амьдралын материаллаг болон 
оюунлаг талын хөгжлийг тэнцвэртэй байлгах бодлого юм.

Òàéáýéí ìýäýýíèé ãðóïï, Ôîðìîñà (Õÿòàä õýëýýð)

ÁÓÒÀÍ

Аðд т¿ìнийхээ Аз æаðгалûн төлөө

Áóòàí óëñûí Õààí
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Èõ Áàãøèéí ¿íýëãýý ºãñºí íèéòëýëýýñ

ÄÝËÕÈÉÍ ÀÂÀÐÃÓÓÄ

Бутан улсын шинэчлэлт өөрчлөлтийн явцад хаан Вангчук хүрээлэн буй орчныг 
хадгалан үлдээх тал дээр маш их санаа тавьж, иргэн бүр жилд доод тал нь 10 мод тарьж 
суулгах тухай хуулийг засгийн газраар батлуулжээ. Бутаны нийт газар нутгийн 75%ийг ой 
эзэлдэг бөгөөд онгон төрхөөрөө байдаг нь бахархууштай юм. НҮБ-ийн Хүрээлэн Буй Îрчнийг 
Хамгаалах хөтөлбөрөөс Бутаны Эзэн Хаан болоод ард түмэнд байгаль хамгаалах үйлсэд 
оруулсан онцгой хувь нэмрийг өндрөөр үнэлэж “ 2005оны Дэлхийн Аваргууд” шагналыг 
гардуулжээ.

ÒÀÌÕÈÉÃ ÕÎÐÈÃËÎÑÎÍ ÀÍÕÍÛ ÓËÑ

2004оны 12сарын 17нд улс даяар тамхи зарж борлуулах болон татахыг хориглосноор 
Бутан улс нь тамхийг бүрэн хориглосон дэлхий дээрх хамгийн анхны улс боллоо. Энэ нь 
гудамж талбай болон олон нийтийн газарт тамхи татах мөн борлуулхыг хориглосон гэсэн үг 
юм.

ÁÎËÎÂÑÐÎË ÁÎËÎÍ ÝÐ¯¯Ë ÌÝÍÄÈÉÍ ÀØÈÃ ÒÓÑ

Бутан улс нь бүрэн дунд болоод их дээд боловсролыг бүх иргэддээ үнэ төлбөргүй 
олгодог боловсролын салбар нь өндөр хөгжсөн орон юм. Мөн түүнчлэн засгийн газраас 
иргэдийнхээ эрүүл мэндийн үйлчилгээний бүх зардлыг даадаг. Ванчук хааны бодлго нь 
боловсролыг дэмжих, ялангуяа Бурхан шашины сургаалуудаар дамжуулан ард иргэдийнхээ 
материаллаг хүсэл сонирхолыг нь бууруулах явдал юм. 

Ванчук Хааны төр барьсан 30 гаруй жилийн хугацаанд Бутаны ард түмний үндэсний 
орлого ихээр өсөөгүй ч ард түмний олонхи нь онгон байгалийн дунд тайван, аз жаргалтай 
амьдарч байгаа нь эмх замбараагүй энэ цаг үед тэнгэрийн орон гэлтэй. 
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Èõ Áàãøèéí ¿íýëãýý ºãñºí íèéòëýëýýñ

ÑÈÍÃÀÏÓÐ

Ñингаïур÷уудûн“Íîгîîн”хуâü нэìэр
Сингапурын мэдээллийн баг (Англи хэлээр)

Дэлхийн дулаарал нь хүн төрөлхтөнд тулгараад байгаа өнөөгийн хамгийн ноцтой асуудал болоод 
байна. Аж үйлдвэрийн хувьсгалаас хойш хүмүүс гэр орон болон аж үйлдвэр, тээврийн болон 

бусад цахилгаан хэрэгслүүдийг ажиллуулахын тулд хуурай түлш ихээр шатаах болсон нь хүлэмжийн 
хийг үлэмж үүсгэж, энэ нь эргээд дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтөнд сөргөөр нөлөөлж байна.

Ñингапурыг газар нутагтай нь харьцуулахад хэт олон хүн амтай, жижиг арлын улс бөгөөд 
дэлхийн дулаарлын аюулыг тойрч гарсангүй. Ñингапурын хувьд хамгийн дулаан арван жил нь 1990 
оноос хойш болж байгаа ба үүнд 1997 оноос хойшхи бүх жилүүд хамаарч байна. Цаг уурын энэхүү 
өөрчлөлт нь өнгөрсөн арван жилд Ñингапурын эдийн засгийн хөгжил түргэсч, үйлдвэржилтийг 
ихээхэн хурдацтай явуулсантай холбоотой. Амьжиргааны үзүүлэлт ихэд сайжирсан хэдий ч 
харамсалтай нь үүнийг дагаад  агаарын бохирдол ихэссэн байна. Хүлэмжийн хийн хэмжээг одоогийн 
хэмжээнд нь барихгүй бол түвэгтэй байдалд орохыг Ñингапурын засгийн газар ойлгож,  агаарын 
бохирдлыг нэмэгдүүлэхгүйн тулд хэсэгчилсэн арга хэмжээ авч байна. Ñингапурын Байгаль орчны 
сайд  асан Ноён Ли Ñя  хэлэхдээ: “Материаллаг хөгжил бол бидний хэлэлцэх энгийн асуудал. Бид 
богино хугацааны эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн дэвшлийн төлөө  урт хугацааны байгалийн 
гамшгийг өөрсөддөө учруулж болшгүй” гэжээ. Ñингапурын удирдлагууд агаарыг цэвэршүүлэхийн 
тулд хий ялгаруулалтын хэмжээг хуулиар хатуу тогтоон, хүчний зөв шийдлүүдэд дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлж, энергийн цэвэр эх үүсвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөж байна. 2006 оны 4-р 
сард Ñингапур Кёотогийн протоколд нэгдсэн ба хүлээсэн үүргийнхээ дагуу хүлэмжийн хийг багасгах 
арга хэмжээ авч байна. Кёотогийн протоколын нэг гол нөхцөл нь байгаль орчинд халгүй технологийг 
хэрэгжүүлснээр илүү үр дүнд хүрэх, энэ чиглэлийн ажлыг дэмжих явдал юм. Кёотогийн протоколын 
дагуу хэрэгжих Ñингапурын “Байгаль орчинд халгүй төлөвлөгөө - 2012” нь агаарын нүүрсхүчлийн  
хийг 2012 онд 1990 оныхоос 25% бууруулах зорилт дэвшүүлээд байна.
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Мөн уламжлалт тээврийн 
хэрэгслийг хий бага ялгаруулдаг 
хэрэгслээр солихыг дэмжиж байгаа 
юм. Улсын тээврийн асуудал эрхэлсэн 

CNG хөдөлгүүртэй “Смарт” такси. 
“Сматр” нь Сингапорт CNG хөдөлгүүр 
бүхий автомашин хэрэглэсэн 
анхны компаниудын нэг юм. 

мэргэжлийн байгууллагаас “Байгаль 
орчинд халгүй” машин унахыг хүмүүст 
зөвлөж байна. Эдгээр тээврийн 
хэрэгслүүдэд ердийн автомашинаас бага 
нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаг холимог 
цахилгаан тээврийн хэрэгслүүд болон 
байгалийн шахмал хийгээр ажилладаг 
автомашин багтана. Холимог тээврийн 
хэрэгсэл нь уламжлалт хөдөлгүүрүүдийг цахилгаан 
буюу агаарын даралт зэрэг өөр эх үүсвэрүүдтэй 
хослуулсан байдаг. Холимог тээврийн хэрэгсэл нь 
хөдөлж эхлэхдээ цахилгаан мотор хэрэглэж, бага 
хурдаар явдаг. Хуурай түлшит хөдөлгүүр хурдаа 
авч өндөр хурдаар явахын тулд цахилгаан моторын 
холбоосоор ажилладаг. Хүмүүст холимог болон шахмал 
хийн автомашиныг худалдан авахыг дэмжиж Засгийн газар үнэ 
болон татварын хөнгөлөлт үзүүлж байна. Энэ мэт ажил нь жолооч 
нарт тээврийн хэрэгслэлээ Евро II-стандартын болон түүнээс илүү 
үзүүлэлттэй Евро IV–стандартын тээврийн хэрэгсэлд шилжүүлэхэд  
дөхөм болж байна. Энэ ажлын цар хүрээг өргөжүүлэхийн тулд 
“Байгаль орчинд халгүй тээврийн хэрэгслийн хөтөч” хэмээх гарын 
авлагыг олон нийтэд танилцуулж байна. Ñингапурын Засгийн газар 
хариуцлагатай удирдлагын салшгүй хэсэг болох байгаль орчныг 
хамгаалахад ихээхэн анхаарлаа хандуулж байна. Иймэрхүү гэгээлиг 
бодлогоор эдийн засгийн хөгжил болон байгаль орчныг хамгаалах 
явдлыг зохистой хослуулах боломжтой юм. Шахмал хийгээр явдаг 
“Ухаалиг такси“ нь энэ чиглэлийн тээврийн хэрэгслийг ашигласан 
Ñингапурын анхны компаниудын нэг юм. 

Сингапурын Байгаль орчинд 
халгүй тээврийн хөтөч

Нэмэлт лавлагаа
FAQ on Motor Vehicle Emission and Green Vehicle Technology:http://
app.nea.gov.sg/cms/htdocs/category_sub.asp?cid=34#q6
Singapore’s “Green Transport Guide”: http://www.neec.gov.sg/fueleconomy/GTD05Booklet.pdf
The Singapore Green Plan 2012: http://www.mewr.gov.sg/sgp2012/index_2006.htm

Сингапурын анхны шахмал 
хийн автобусÑингаïур÷уудûн“Íîгîîн”хуâü нэìэр
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ßдууðалтай тэìöэæ áуй îðнуудаас 
Åвðîï÷ууд дээг¿¿ð áайð эзлэæ áайна

ÍÈÄÅÐËÀÍÄ

Àâøèãòàí íîìûí àõ Ðîé Ìàííàðò, Àìñòåðäàì, Íèäåðëàíä (Ãåðìàí õýëýýð)

Нидерланд улс дэлхийн ядууралтай тэмцэж буй орнуудаас нэгдүгээрт орлоо. Үүнийг 
дэлхийн хамгийн баян 21 орноос ядуурлыг бууруулахын тулд үзүүлж буй тусламж 

дэмжлэгийн хэр хэмжээг харьцуулсан жагсаалтаас харж болох юм. CGD буюу Глобал 
хөгжлийн төв бууруулахын төлөө төвөөс эрхлэн гаргадаг. Энэ үзүүлэлт нь тухайн орны хүн 
амын тоо, эдийн засгийн чадамж, тусламжинд шууд хандивлаж буй үндэсний бүтээгдхүүний 
хувь зэрэг хүчин зүйлүүдээс шууд хамааралтай байдаг. Îлон улсын норм хэмжээ 0.7%, байдаг 
ч  Нидерландчууд үүнээс хавьгүй ихийг хандивладаг байна. Дээрх төв нь худалдаа арилжаа, 
хөрөнгө оруулалт, шилжилт сууршилт, хүрээлэн буй орчин, аюулгүй байдал болон техник 
технологтой холбогдох хөгжлийн бодлогыг харгалзан үздэг. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын 
тал дээр илүү анхаарал тавьдгийг Нидерландын нэгэн компани ядуу оронд үйлдвэр байгуулж 
өндөр үнэлгээ авч байснаас харж болно. Түүнчлэн мөргөлдөөний бүс нутгуудад энхийг 
тогтоох үйл ажиллгаанд хувь нэмэр оруулах гэх мэт аюулгүй байдлын бодлого нь багагүйгээр 
үнэлэгддэг байна. Гэсэн ч хөгжлийн төлөө төвөөс мэдээлснээр Нидерландчууд үүнээс ч ихийг 
хийж чадах гэнэ.

Ñайд Ван Ардэннэ (Нидерландын хөгжлийн хамтын ажиллгааны яам) нэг дүгээр 
байранд орсондоо сэтгэл хангалуун байгаа аж. “ Энэхүү бие даасан үзүүлэлт нь Нидерланд улс 
хөгжлийн томоохон хөтөлбөртэйг харуулж байна. Дан ганц тусламж нь ядууралтай тэмцэхэд 
хүсүүштэй үр дүнд хүргэхгүй. Нидерланд улс хөгжиж буй орнуудад экспортыг дэмжих, 
хувийн чанартай хөрөнгө оруулалтыг түлхүү үзүүлэх тал дээр мөн анхаарал тавьдаг. 

Энэхүү Индэксийн ачаар засгийн газраас ядууралтай хийж буй тэмцэл, хөгжилд 
оруулж буй хувь нэмрийг олон улсын зүгээс зүй ёсоор үнэллээ. 

Òàíûã Ì
ýääýã 

áîëñíîîñ 
õîéø
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Ýõ ãàçðûí õÿòàäûí àâøèãòàí (Õÿòàä õýëýýð) 

Таныг мэддэг болсноос хойш би хүүхдийн тоглоом тоглож байгаагийн адилаар энэ ертөнцөд 
наадчихмаар олон юм байгааг ухаарч эхэлсэн. Мөрөөдлөөсөө сэрээгүй байгаа хүмүүсийн хувьд энэ 

дэлхий дээрх юухан ч гэсэн хялбар биш. Энэ дэлхий дээр хамгийн хялбар нь болох Дотоодын Бурханаа 
санасан цагт л зүрх сэтгэл баяр жаргалаар дүүрдгийг хүмүүс ойлгоосой хэмээн би хүсдэг. “Намайг 
хайрлаач” хэмээх Таны дуунд “Намайг хайрлаач! Урьд нь хэнийг ч тэгтлээ хайрлаж байгаагүйгээр 
намайг хайрлаач! Намайг хайрлаач! Зөвхөн намайг л хайрлаач!” хэмээн Та минь дуулдаг. Энэ дууны 
цаад утгыг олохоор эрэлхийлж байхад минь доорх жижиг шүлэг төрсөн билээ.

Ýíý ãàðèã äýýð òºðñíººñ õîéø
  

   Äýëõèéã òýìò÷èí ýíý ãàðèãò òºðººä
Òîëãîé ýðãýì àëü áýðõòýé ó÷èð÷
Òîîãîî àëäñàí ãàøóóíûã àìñàæ
Òîéìã¿é áýðõ òàâèëàí ìèíèéõ áàéñààí
Òàíûãàà òàíüæ ë
З¿ðõ ìèíü õàéëñàí
Ò¿íýð õàðàíõóéä ÷èéäýí àñàõ ìýò
Ãýðýë íàìàéã ãèéã¿¿ëñýí
Òàíûã ñàíàõ á¿ð
Ñýòãýë ç¿ðõýíä
Õºãæèì íàìóóõàí ýãøèãëýæ
Áàÿðûí íóëèìñ ìýëòðýí óðñäàã
Äîòîîäîä ìèíü íóóãäìàë Èõ Áàãøàà íýýìýãö
Òóí ÷ ãàéõàì àç æàðãàëûã îëæ
Òàíòàé ºíãºðººõ áîëñîí ìº÷ á¿ðä òàëàðõäàã
Ýíý ë õàðãóéãààð Òàíûãàà áàðààäàæ
Ýçýí Áóðõàíû àóãàà àäèñò áàãòàí
Ýíã¿é èõ àç æàðãàë óðóó äºòºëíºì áè

Эрхмийн Дээд Багш ээж минь ээ, би өөрийнхөө дадалд захирагдан заримдаа бясалгалынхаа 
замд алдаа гаргадаг бол Таныхаа өмнө нүглээ наминчилж байна. Тэр болгонд Таныхаа тэр их тэвчээр, 
хатуужил, өгөөмөр сэтгэлийг, Та мөн надтай үргэлж хамт байдгыг ухаарсан. Ямар ч үед зүрх сэтгэлийг 
минь гэрлээр гийгүүлэн, нүдний минь нулимсыг асгаруулдаг хүн бол зөвхөн Та минь билээ. 

Îþóí ñàíààíû çàâñàðëàãà

Òàíûã Ì
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   Тэдний эд баялаг
Хонгконгийн мэдээллийн баг (Хятад хэлээр)

Дэлхийн олон баячууд өгөөмөр сэтгэлийн хандив өргөсөөр 
байна. Ноён Варрен Баффет нь Форб сэтгүүлийн дэлхийн 

хамгийн баян хоёрдогч хүнээр шалгарсан нэгэн бөгөөд дөчин 
дөрвөн тэрбум ам. долларынхаа 85%-ийг хүмүүнлэгийн таван 
санд хандивлахаа мэдэгдэв. Түүний энэ гайхалтай хүмүүнлэгийн 
үйл хэрэг нь олны талархлыг хүлээсэн билээ. Ñаяхан Хятадын 
хамгийн баян нэгэн, Форб сэтгүүлийн дэлхийн жагсаалтын 
аравд бичигдсэн ноён Ли Ки Шан ө м ч 
хөрөнгийнхээ гуравны нэгийг /64 т э р б у м 
ам.доллар/ өөрийн гурван хүмүүнлэгийн санд хандивлахаар 
шийдсэнээ зарлав. Тэрээр түүний гэр бүлийн гишүүн биш ч 
бай, мөн ч бай хамаагүй сангийн захирлууд сангаас мөнгө авч 
болохоор  гэрээслэсэн байна.

Тэр бээр далан найман настай тэрбумтан, ноён Баффетийг 
өмч хөрөнгийнхээ ихэнхи хэсгийг буяны тусламжинд хандивласанд нь ихэд магтаж байсан юм. 
“Үнэхээр сайн байна! Ийм зүйл хийж байдаг түүн шиг хүмүүсийг би гайхан биширдэг” гэж хэлсэн 
тэр бээр ”Амьдрах хугацаандаа нийгэмдээ болоод хүмүүсийн амьдралд туслах боломж байвал 
энэ нь маш чухал юм. Амьдралынхаа турш би үүнийг зорилгоо болгож ирсэн” гэжээ. ªнгөрөгч 
арван жилд ноён Ли олон нийт, зовж зүдэрсэн хүмүүст өөрийн нэр дээр байгуулсан сангуудаараа 
дамжуулан үлэмж хандив хүртээсэн юм. Тэрээр өөрийн том корпорацийг санд мөнгө хандивлах, 
нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох үйл хэрэгт татан оролцуулж байсан юм.Түүний 
нигүүлсэнгүй үйл хэрэг  нь Европ, Ази, Америкаар дамнан өргөжиж боловсрол, соёл, анагаах 
ухаан болоод бусад салбаруудыг хамарсан байна. Тэр одоо өөрийн сангууддаа зуун мянгаас илүү 
гишүүдтэй.

2005 онд Францын ерөнхийлөгч Ф.Жак Ширак түүнд шагнал гардуулсан байна. Ерөнхийлөгч 
Жак Ширак ноён Лигийн залуу  үеийнхээ хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлийг даван туулсан няцашгүй 
зориг хийгээд барилгын салбарт урьд өмнө нь байгаагүй их амжилтанд хүрснийг нь өндрөөр  
үнэлжээ. Амжилтын үр шимийг амталсан ноён Ли анагаах ухаан, боловсрол, соёлын салбарт тус 
нэмэр болох, хувь хандив оруулахад ухамсарт амьдрал, хүч хөдөлмөрөө зориулж ирсэн нэгэн юм. 
Үйл хэргээрээ дэлхийд хосгүй ховорхон түүний үлгэр дууриал бусдыг хошуучлан дагуулж байна. 
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Нüþ Éîðê õîтûí äаðга 

Ноён Ли нь Панама, Англи, Хонконг, Бельгийн засгийн газруудын шагналыг хүртэж байсан юм.
Их Багш маань: “Би алт мөнгөтэй төрөөгүй учир энэ дэлхийгээс явахдаа ч алт мөнгөтэй 

явахгүй. Надад байгаа бүхэн та нарынх, энэ дэлхийнх, яг л эндээс аваад тэнд тавихтай адил. Энэ 
бидний хэний  нь ч хувьд адилхан. Бид голоос ус аваад ус түгээгүүрийн хоолойд хийхэд л бүхэл 
хот тосгоноор тараахтай ижил. Бид яг л ундны усны түгээгүүр шиг амьдрах хэрэгтэй. Бидэнд 
байгаа бүхэн бусдад тараах түгээхийн төлөө байдаг юм. Бид бол зөвхөн хүлээн авагчид” /Их Багш 
Чин Хай, Формоса, Тайпей хот, 1994 оны 5 сарын 23. эх нь хятад хэл дээр/ гэж айлдсан билээ. Ноён 
Ли, Билл Гейтс, Варрен Баффет шиг хүмүүс эд хөрөнгө нь хаанаас ирснийг мартдаггүй юм. Тэд аз 
завшааныг ашиглан буцаан нийгэмдээ тусалдаг. Тэд энэхүү хайрын үйлээрээ мөнгийг чухамхүү 
үнэ цэнтэй болгож байдаг. Энэрэнгүй үйлс  нь тэднийг энэ дэлхийн үлгэр дууриал болгож байна. 

* The “Legion d’Honneur” of France was first instituted by Napoleon in 1802. Among them, the “Commandeur 
de la Legion d’Honneur” is the highest order of distinction awarded to foreigners with outstanding 
achievements and great contributions to France.

Äэлõèéä тóñтаé ¿éл 
õэðэгт өөрийн хувь нэмрээ орууллаа

Нью Йоркийн мэдээллийн баг (Англи хэлээр)

Нью Йорк хотын дарга Майкл Блүүмбэрг саяхан тамхины 
эсрэг компанит ажлаа алхам ахиулав. 2006 оны 8 сарын 15 нд 

дэлхийн тамхины эсрэг компанит ажилгаанд тэрээр өөрөөсөө 125 
сая ам доллар зарцуулахаар амлажээ. Энэхүү хандив нь тамхины 
эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад 2 жил гаруйн 
хугацаанд хувиарлагдах бөгөөд тамхийг хязгаарлах үйлсэд хувь 
хүнээс үзүүлж буй маш том хувь нэмэр юм. Ноён Блүүмбэрг нь 
Америкийн томоохон баячуудын нэг бөгөөд өөрийн буянт үйлсээ 
тэр бүр хүмүүст тунхаглаад байдаггүй нэгэн. Харин энэ удаад 
тэрээр тамхины эсрэг компанит ажлынхаа талаар олон нийтийн 
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байгууллагуудаар дамжуулан мэдэгдэл хийж нээлттэйгээр хэлэлцжээ. Энэ нь тамхины эсрэг үйл 
ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад өөрийн сангийн талаар сонордуулах гэсэн явдал байлаа. 
Блүүмбэрг хэлэхдээ” Би хамгийн сайчуулын анхаарлыг татах замаар бидний бодож олоогүй ямар 
нэг шинэ санааг хэн нэгэн гаргаж ирэх үгүйг мэдэхийг хүссэн юм” гэжээ. Блүүмбэрг 30 жилийн 
өмнө тамхийг хаяж тэр цагаас эхлэн тамхи үйлдвэрлэгчдийн эсрэг тууштай тэмцэгч болжээ. Тэрээр 
хотын дарга болсноосоо хойш доктор Томас Р. Фрийдэнийг өөрийн эрүүл мэндийн зөвлөхөөр 
томилжээ. Доктор Фрийдэн нь халдвар судлаач мэргэжилтэй бөгөөд ноён Блүүмбэргийн тамхины 
эсрэг хатуу байр суурийг дэмжигч юм. Тэд тамхины хэрэгцээг багасгах олон талаас нь тооцож 
судалсан төлөвлгөө гаргасан байна. Үүнд: Тамхинд ноогдуулах татварын хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
ажлын байрыг тамхигүй орчин болгох хууль тогтоомж гаргахыг шаардах, улмаар Нью Йорк 
хотын бүх баар ресторануудад тамхи татахын эсрэг хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, хүмүүсийг 
тамхинаас гаргах зорилгоор никотинийг орлуулах бүтээгдхүүнийг түгээх, тамхинаас болж хүний 
эрүүл мэндэд учрах эрсдлийн талаарх хүмүүсийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор олон нийтийг 
хамарсан компанит ажил өрнүүлэх зэрэг болно. Хэвлэлийн бага хурал дээр ноён Блүүмбэрг “Яавал 
хүмүүсийг тамхинаас хялбархан гаргах тал дээр бид баггүй туршлага хуримтлуулсан гэж би бодож 
байгаа” гэжээ. Тамхины эсрэг дэлхий даяарх шинэ компанит ажлыг нийгэмд оруулж буй хөрөнгө 
оруулалт юм гэж тэр тайлбарлаж байна. Жил бүр дэлхийн хэмжээнд 5 сая гаруй хүний амь насыг 
авч оддог тамхидалт нь урьдчилан сэргийлэх боломжтой зүйл болохыг ДЭМБ- аас анхааруулж 
байна. “Энэ бүхнийг эргүүлэх гэсэн дэлхий нийтийг хамарсан үйл явц эрч хүчээ авч байгаа бөгөөд 
баян, ядуу дэлхийн олон орнууд тамхины хэрэглээг 
хязгаарлаж, тамхинаас гарахыг хүсэгчдэд туслах 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж эхлээд байна” 
гэж ДЭМБ-ын ерөнхий захирал, доктор Андэрс 
Нордсторм хэлжээ. Түүний үзэж байгаагаар Ноён Блүүмбэргийн өгөөмөр хувь нэмэр нь тамхины 
эсрэг хөдөлгөөний эрч хүчийг нэмэгдүүлхэд тус болох ажээ. 

Òàõèàíóóäàä áîëîìæ

Äэлгэðэíг¿é мэäээлэл аваõûг õ¿ñвэл:
http://no-smoking.org/aug06/08-16-06-3.html
http://www.scoop.co.nz/stories/WO0608/S00238.htm

   îëãîæ áóé Áóÿíû ¿éëñ
Èõ Áðèòàíèé ìýäýýëëèéí ãðóïï (Àíãëè õýëýýð) 

“Òаõèаíóóä óõааíтаé амüтаä. Òэä áаéгалèаñ çаÿаñаí ººðèéí çаí аðаíøèíгаа гаðгаõ 
õ¿÷тэé çºí áèлэгтэé, áаñ ºäººлт áîлîí õаðüöааíä îðîõûг эðэлõèéлæ áаéäаг” ~ 
Æэéí Õîваðт (BHTW- èéг ¿íäэñлэг÷) 

Жэйн Ховарт болон түүний нөхөр Девон руу шилжин сууршихдаа цөөн тооны тахиаг хобби болгон 
гаднаа тэжээхээр төлөвлөж байжээ. Гэсэн хэдий ч энэхүү төлөвлөгөө нь төдөлгүй тахиаг аврах 
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даалгавар болон хувирчээ. Нэгэн өдөр тахиа авахаар өндөглөгч тахианы ферм дээр очиж тэндэхийн 
байдлыг харж дотор нь хирдхийн муухайрсан Жэйн анх төлөвлөснөөсөө гурав дахин илүү тахиаг 
гэртээ авч харьжээ. Бараг л нэг шөнийн дотор Жэйн Ховарт тахианы сайн сайхны 
төлөө тэмцэгч болон хувирсан байна. Түүний байшин зуун зуун өндөглөгч 
тахианы гэр болсон бөгөөд улмаар (BHWT) буюу өндөглөгч тахианы 
төлөөх байгууллага үүсгэн байгуулагдсан юм.  

BHWT нь зовж шаналсан олон тахиаг нядалгааны газар болон 
фермүүдээс олон жилийн турш аварч амар тайван амьдрах гэр орон, 
эрүүл мэндээр хангаж үрчлүүлэх үйл ажиллгааг явуулсаар иржээ. 
ªндөглөгч тахиаг агуулах торыг ашиглахыг хориглосон хуулийг 
батлуулахын тулд Жэйн боломж завшааныг ашиглан олон нийтэд 
мэдээлэл хүргэх, нийтлэл бичих, илтгэл тавих зэргээр аль болох олон 
хүний сонорт асуудлыг хүргэхийг оролддог байв. Түүний хийсэн 
ажлын үр дүнд орчин үеийн өндөгний үйлдвэрлэлийн харгис хэрцгий 
байдлыг олон хүн ухаарч ойлгож байгаа нь түүний хичээл зүтгэл үр 
өгөөжөө өгч байгааг илтгэж байна. Жэйн болон түүний нөхөр сайн 
дурын багийн хамтаар 2003оны 10сараас хойш 23,396 тахиаг аварч 
гэрийн тэжээвэр амьтан болгож үрчлүүлжээ. Хэрцгийгээр алагдах хувь 
заяатай байсан тэдгээр тахианууд шинэ гэртэй болох сайхан боломж 
олдож хөдөө нутгаар аз жаргалтай гүйж явна. Англи улс даяар хэд хэдэн 
аврагчид энэхүү буяны үйлсд зүтгэж байна. Жэйн Ховартын тахиануудын 
сайн сайхны төлөөх цуцалтгүй хичээл зүтгэл энд хүрээд зогссонгүй. Тэрээр
одоо дахин байршуулах төвүүд -ийн сүлжээг улс орон даяар бий болгох 
ажлыг зохион байгуулж байна.

ÍÝÌÝËÒ ÌÝÄÝÝËÝË

ªндөглөгч тахианууд далавчаа ч дэлгэж чадахааргүй хавчиг төмөр торонд өдөр шөнөгүй 
зогсож бүхий л амьдралаа өнгөрөөх бөгөөд торны шал нь хөлд нь  шигдэж өвтгөдөг. Төмөр торонд бие 
нь байнга үрэгдсэнээс болж хамаг өд сөд нь унах бөгөөд бие нь шарх соривоор дүүрдэг байна. Тороор 
нь түүрэн байдаг химийн бодис нь тахиануудын нүдийг түлж бүр сохолдог. Дэгдээхэйг өндөгнөөсөө 
гарах үед хушууг нь тайрч богиносгодог нь тэднийг цус алдаж эсвэл шоконд оруулж улмаар олон 
дэгдээхэйг 24 цагийн дотор үхэхэд хүргэдэг. Зарим нь бүр мөсөн хошуугүй болсноор хооллох ч аргагүй 
болдог. Дээрх торнуудын хэрэглээг 2012он гэхэд Европын бүх орнуудад хориглохоор төлөвлөж байгаа 
ч эсэргүүцэлтэй байнга тулгарсаар байгаа тул олон нийт ялангуяа хэрэглэгчдийн дэмжлиг хэрэгтэй 
байгаа юм. BHWTнь өөрсдийн хүчин чармайлтаараа 
өдрөөс өдөрт дэлхийг өөрчлөж байгаа байгууллага 
билээ. 

   îëãîæ áóé Áóÿíû ¿éëñ

http://www.thehenshouse.co.uk
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                                                               Àâøèãòàí Õàïïè, Ýõ ãàçàðûí õÿòàä (Àíãëè õýëýýð)

Жэйн Гүүдоол нь дэлхийн шимпанзе судлалын нэрт эрдэмтэн 
юм. Түүний шинжилгээ судалгааны ажил нь хүн болоод 

амьтны хоорондын уялдаа холбооны талаарх шинжлэх ухааны 
ойлголтыг өөрчилөж чадсан билээ. Эрдэм шинжилгээний бага 
хуралд оролцож шимпанзе болон бусад ойн амьтад агнагдаж, 
хүнсний зориулалтаар худалдаалагдах ноцтой аюул учраад 
байгааг олж мэдсэнээр өөрийн судалгаа шинжилгээний ажлыг 
амьтныг хамгаалахын чухлыг хүмүүст ойлгуулахад чиглүүлжээ. 
Ингэх явцдаа өлсгөлөн, ядуурал, дүрвэгсэд, мал амьтны аж 
ахуй, хүрээлэн буй орчны сүйрэл гэх мэт олон өөр хүрээнд орж 
ажиллажээ. Аажмаар ан амьтан болоод байгалиа хамгаалахын 
чухлыг хүмүүст уриалахын сацуу хүмүүнлэгийн боловсорлыг 
залууст ухуулагч, байгаль хамгаалагч, нийгмийн ажилтан 
болжээ. Түүний авсан шагналуудын дотор Ганди-Кинг шагнал 
байгаа нь зөвхөн шинжлэх ухааны судалгааны төдийгүй мөн 
хүмүүнлэгийн салбарт хичээл зүтгэл гаргасны үнэлгээ юм. 
2002оны 4сард НҮБ-ийн тэргүүн Кофи Аннан НҮБ-ийн энхийн 

элчийн ажилд Гүүдоолыг томилжээ. 2005 оны сүүлчээр Гэрри Маковий, Гэйл Хадсон 
нартай хамтарч хооллолтын тухай (Харвэст фор хоуп) -номоо хэвлүүлжээ. Энэхүү ном 
нь Бурханы адис хүчээр хүн төрөлхтөний ухамсар дээшилж байгаагийн нэгэн илрэл юм. 
Тэрээр номондоо хоол хүнсий үйлдвэрлэл болоод хоолны хэрэглээгээ эргэж нухацтай 
харахыг эрдэмтэн хүний зүгээс зөвлөжээ. Мөн өөрийн үр хүүүхэд, эх дэлхийнхээ ирээдүйн 
төлөө эерэг өөрчлөлтүүдийг хийх нь хичнээн хялбар болохыг өгүүлсэн байна. Түүнчлэн 
байгалийн гаралтай бүтээгдхүүнээр үйлчилдэг ресторан, дэлгүүрээр үйлчлүүлэх гэх мэт 
эерэг өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа мөрдөхийг зөвлөжээ. Газар тариалангийн эхэн үеийн 
түүх, түүний алдаатай менежментээс аваад генийн хувьд өөрчлөгдсөн орчин цагийн хоол 
хүнс, үйлдвэржсэн фермийн аймшигтай бодит байдлыг уншигчдад хүргэхийг зорьжээ. 
Амьдралын хэв маягаа хэрхэн өөрчилж болох тухай, мөн усны ариг гамтай хэрэглээ, 
байгалийн гаралтай хоол хүнсний хаяг шошгийн сайжруулалтын тухай гэх мэт системийн 
өөрчлөлт хийхийг хэрхэн шаардах тухай зөвлөмжүүдийг уншигчид энэхүү номноос авах 

Dr. Jane Goodall 
and her book “Harvest for Hope”
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боломжтой. Магадгүй хүмүүс ухаалаг зөв зохистой хооллосноор хувь хүн болоод бүх дэлхий 
ертөнцөд үзүүлэх ер бусын ашиг тусыг олж мэдэх нь хамгаас чухал юм. “Нэг дүгээрт бол 
Байгаль орчин” гэж доктор Гүүдоол тайлдбарлаж байна. “ Үржил шимтэй их хэмжээний ойг 
малын бэлчээрт зориулж огтлон тайрч байна. Хүмүүс баян чинээлэг болохын хирээр махны 
хэрэглээ нь өсөж байна. Хоёрдугаарт идэж байгаа зүйлс маань биднийг амьтны аминд шууд 
хүргэж байна. Гуравдугаарт хоол хүнснээс бидний эрүүл мэндэд үзүүлж буй нөлөөлөл. 
Газар тариаланд дахь химийн бодисоор бохирлогдсон хоол хүнснээс үүдэлтэй бүх төрлийн 
харшлын өвчнүүд болоод хэт таргалалтыг аваад үзэхэд л хангалттай шүү дээ.” “ Махыг ихээр 
хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй. Мах ихээр хэрэглэх нь тэртэй тэргүй эрүүл мэндэд сайнгүй байтал 
үйлдвэржсэн фермийн мал амьтны махыг хэрэглэснээр үлдэгдэл антибиотек, даавруудыг авч 
биеэ давхар хордуулж байна. Тэдгээр амьтадтай яаж харьцаж байдгийг мэддэг миний хувьд 
тавган дээрх зүсэм мах айдас, зовлон, үхлийг илтгэж байдаг. “ Тэрбээр одоо 71настай хэдий ч 
цагаан хоол илүү их эрч хүч түүнд өгдөг гэж үздэг. “ 1986 оноос хойш би илтгэл тавих, уулзалт 
цуглаанд оролцох, улс төрчдийг ятгах, багшлах гэх мэт ажлуудыг жилийн гурван зуун хоног 
хийж аялсаар ирсэн. Нэг газарт гурван долоо хоногоос багагүй хугацаагаар, ихэвчлэн цөөн 
хэдэн хоногийг өнгөрүүлдэг байсан. Үнэнийг хэлэхэд 30 настайдаа хийж чадахгүй байсан 
зүйлээ одоо хийж чадаж байгаа нь махыг хаясаных юм гэж би бодож байна. “Борлуулалтаараа 
Тэргүүлэгч” болсон номнуудынхаа нэгэнд өөрийн дотоод ертөнцөө олон нийттэй хуваалцаж, 
их эрч хүч нь хаанаас ирдэг, яагаад ийм амгалан тайван байдаг тухай сонирхсон хүмүүсийн 
асуултанд хариулжээ. Энэхүү номондоо нэгэн удаа сүмд байх үед төрсөн мэдрэмжээ дурьдсан 
байдаг. Тэрээр дотоодынхоо дуу аялгууг олж сонсоод мөнхийн тайвшралын байдлыг мэдэрчээ. 
Энэхүү дотоодын ахуй ойлголт болон бусад дотоодын дуу аялгуу нь түүнийг Бурханы хүчтэй 
холбож, амьтны аймагтай зөв зохистой холбоо харилцааг тогтоох хэрэгтэй гэсэн санааг хүн 
төрлөхтөнд хүргэгч Бурханы илчээр ажиллах урам зоригийг өгдөг гэдэгт тэрээр итгэлтэй 
байдаг. Түүний Бурханд итгэх чин итгэл, бүгдийг хайрлах цэвэр ариун сэтгэл зүрх нь дэлхий 
ертөнцийн төлөө өөрийгөө зориулахад нь тус дэм болдог аж. Энэхүү номыг уншсанаар түүний 
эрдэм шинжилгээний ажил, оюунлагийнх нь аялал дахь гэгээрсэн ойлголтуудын талаар олж 
мэдэж болох юм. 

Жэйн Гүүдоол нь Бурханд чин итгэл сүсэгтэйгээсээ болж дэлхий ертөнцөд нөхцөл 
болзолгүйгээр үйлчилдэг, хайр энэрэл, эр зоригтой, төлөв даруу эрхэм сайхан хүний тод 
жишээ юм. Хэдийгээр зарим үед энэ амьдралын бодит байдалд гутрах үе гардаг ч эх дэлхийгээ 
илүү сайхан газар болгохын төлөө, ирээдүйдээ итгэх итгэл найдварын галыг түгээхийн төлөө 
зүтгэсээр иржээ. Түүний хичээл зүтгэл үр өгөөжөө өгч, ашгийн бус Жэйн Гүүдоол институт нь 
эрүүл экосистемүүдийг бий болгон, тогтвортой 
амжиргааг сурталчлах замаар бүхий л амьтны 
сайн сайхны төлөө өөрчлөлт хийхэд нь дэлхийн 
олон хүмүүст хүч чадал хайрлаж байна. 
References:
www.janegoodall.org
“Harvest for Hope”, Jane Goodall with Gary 

Мàккàâîé бîëîí Гýéë Õàäñîíы
“Иòãýë íàéäâàðыí ó÷èð шàëòãààí”, 
Жýéí ãóóäâàë Фèëëèп Беðíàíы õàмò
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Мартсаныг сануулагч 
äèвааæèíгèéí öэöэðлэг

Àâøèãòàí Æýéí Ðîóç Ìàéíåð, Ìè÷èãàí, ÀÍÓ (Àíãëè õýëýýð)

Др.Томас ВиллиасНомын зохиогч 
Др.Томас Виллиам

Enjoying a "family-style" dinner.

Нью-Иорк хотын нэгэн эмч - фермер өөрийн 
мэдлэгийг энэрэл нигүүсэлтэй хослуулан, улмаар 

хүмүүс болоод амьтдын аж байдлыг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн шинэ зүйл санаачлан ажиллаж байна. 
Асрамжийн газрын захирал Томас Виллиам 

Нью-Йоркийн Шервүргийн 103 га газартай 
фермд ажиллаж байхдаа амьтан хийгээд настангуудад 
туслах боломжийг олж мэджээ. 

Тэр өөрийн ур ухааныг дайчлан  зүлгийг амьд 
цэцэрлэг болгон засаж янзалснаар ахмадууд шинэхэн 
түүсэн жимс ногоогоор хооллож үзэсгэлэнтэй сайхан 
цэцэрлэгийн орчинд баясах боломжтой болжээ. Тэрээр 
өндөр настан бүрд жижигхэн тоть шувуу бэлэглэж, 
тэднийг муур нохой, зүлэг ногоотой асрамжийн газартаа 
нүүлгэн суурьшуулжээ. Томас “Амьтад ч бидэнд 
ойлгуулж чадахуйц тун чухал зарим зүйлийг хүмүүс 
харин мартжээ” гэж хэлдэг нэгэн. Энэ асрамжийн 

газар халдварыг 50% бууруулж, ахмад настан бүрийн өдөр бүрийн эмний төлбөрийг 71%-
иар багасгаж, асрагчийн эргэлтийг 26% бууруулсан ололттой байгааг Нью-Йоркийн Эрүүл 
мэндийн газрын судалгаа 
харуулжээ. Энэ нь  “Диваажин” 
гэмээр анхны асрамжийн газар 
болсон бөгөөд Виллиам Томаст 
Америкт 300, гадаадын орнуудад 
200 “Диваажин” буюу ашгийн бус 
асрамжийн байгууллага байгуулах 
зөвшөөрөл өгчээ.
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Мартсаныг сануулагч 
äèвааæèíгèéí öэöэðлэг

Àâøèãòàí Æýéí Ðîóç Ìàéíåð, Ìè÷èãàí, ÀÍÓ (Àíãëè õýëýýð)

Мөрөөдөгч, уран төсөөлөгч, ухаалиг удирдагч Томас асрамжийн газруудын тусгаарлагдмал 
байдлыг бүрэн өөрчилж, дүнсгэр 
байгууллагыг хөгжүүлэн дэвжүүлж, 
сүр жавхаатай, гэр бүлийн уур 
амьсгалтай болгож байна. Томас 
Виллиамын өөр нэгэн шинэчлэл 
бол бүх насныхны “Зорилтот 
нэгдэл” бүтээл юм. Тэрээр “Бид 
ахмадуудаа нийгмийнхээ гол төвд 
буцаан аваачих юм бол бүх 
насны хүмүүс улам сайхан 
амьдарна” гэж хэлдэг бөгөөд  
энэ халамжтай, эрч хүчтэй эр 
ахмадуудын зүрх сэтгэлд нь 
энэрэнгүй нийгмийг буцаан аваачиж байх шиг санагдана. 

Íýìýëò ìýäýýëýë:
http://www.usnews.com/usnews/biztech/articles/060619/19leader.htm
http://www.eldershire.net/Vision/WillamThomas.php
http://www.edenalt.com/

Àмüтаí äээð õèéäэг  

Сан Мин Чен, Тасман Австрали   (Англи хэлээр)

Анагаах ухааны эмч нарын хороо орчин үеийн технологийн зориулалтаар хийх 675 хархны 
амийг химийн үйлдвэрийн туршилтаас аврах хөтөлбөрийг санаачилсан явдалд талархал 

илэрхийлж байна. АНУ-ын Засгийн газар 1000000 фунт /450г/-ээс дээш органик, полимер 
бус химийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх буюу импортоор оруулахыг зөвшөөрдөг. 

Энэ оны гуравдугаар сарын эхээр Dow химийн компани хээлтэй хархнуудын арьсанд нь 
химийн бодис түрхэж туршилт явуулсан бөгөөд зулзгалсаны дараа эх зулзага хоёул үхжээ. 

 тóðøèлт
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Энэ туршилтыг химийн бүтээгдэхүүн хөхтөн амьтны үржил хөгжилд ямар нөлөө үзүүлдэгийг 
судлах зорилгоор хийсэн байна. 

Анагаах ухааны эмч нарын хорооны шинжээч нар химийн бүтээгдэхүүн хархны 
арьсанд нэвчсэн эсэхийг тогтоохын тулд эхлээд амьд бус загвар ашиглах саналыг Dow 
компаний мэргэжилтнүүд хүлээж авсан бөгөөд амьд амьтанд туршилт хийхийн оронд орчин 
үеийн компьютерийн технологийг ашигласан байна. Компьютерийн судалгаа нь химийн 
бүтээгдэхүүн амьтны арьсанд их хэмжээгээр шингээгүй учраас тэдний үржилд нөлөөлөхгүй 
болохыг харуулсан юм. 

Энэ санаачлага бүгдэд нь ач тустай хэрэг болов. Dow компани шаардлагагүй туршилтанд 
хий дэмий хөрөнгө мөнгө, хүч хөдөлмөр зарахаас сэргийлж, мөн олон хархны амь насыг 
аврав. 

Анагаах ухааны эмч нарын хороо нь 1985 онд АНУ-д байгуулагдсан ба эмнээс зайлсхийх, 
эмчилгээний судалгаа явуулах болон судалгааны үр дүн, ёс зүйд өндөр жишиг тогтоохыг 
хөхүүлэн дэмждэг ашгийн бус байгууллага юм. Энэ хороо нь шилдэг их сургуулиудтай 
хамтарч ажилладаг, өндөр мэргэжлийн эрдэмтэн судлаачид болон санхүүжүүлэгч нараас 
бүрддэг. Вэбсайт /WWW.PERM.ORG/ нь тэдний явуулсан сонирхолтой судалгаануудаар 
дүүрэн байдаг бөгөөд анагаах ухааны тогтсон сэтгэлгээний түлхүүрийг өөрчилж цоожийг 
нь мулталж чадсан юм. Тэд цагаан хоол, дан ногоогоор 
хооллохыг дэмждэг, ургамалд суурилсан хооллолтын 
хэлбэр нь урт удаан эрүүл амьдралын үндэс гэж 
үздэг байна. Тэд мөн амьтан дээр судалгаа хийх 
хандлагыг өөрчлөхийг сурталчилж, цуст туршилтуудыг 
болиулахаар чармайн ажиллаж байна. Îдоогоор АНУ-
ын анагаах ухааны бүх сургуулиудын дөрөвний гурваас 
илүү нь амьтны лабораториудыг татан буулгаад байна. 

 “Áóñäàä òóñëàõã¿é þì áîë 

       áèä õýí þì áý?”
Ôëîðèäàãèéí ìýäýýíèé ãðóïï (Àíãëè õýëýýð)

Академийн шагналт жүжигчин эмэгтэй Анжелина Жюли                       бол хүний эрхийг 
идэвхитэй хамгаалагч билээ. Кампучид “Булш тоногч” киноны зураг авалтын үеэр түүний 

энэрэн нигүүлсэх сэтгэл ундран гарчээ. Ядуурал болоод дайны хор уршгаас үүдсэн үгүйрэл 

The website of PCRM is full of 
interesting information.
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сүйрлийг мэдэрсэн тэрээр НҮБ-д хандаж хэрхэн тус хүргэж 
чадахаа мэдэхийг хүсчээ. “ НҮБ-ийн хийхээр оролдож буй 
зүйлд итгэдэг болохоор НҮБ-ын Дүрвэгсдийн Дэд Хороонд 
би хандсан юм…. Тэгээд ч би НҮБ-ыг дэмждэг. НҮБ-ын 
хөтөлбөрүүдтэй танилцсаны үндсэнд НҮБДДХ хамгийн 
илүүтэйгээр анхаарлыг маань татсан юм. Учир нь дүрвэгсэд 
бол дэлхий дээрх хамгийн эмзэг хүмүүс гэж би боддог. Тэд 
бүхий л зүйлд өртдөг. 2001 онд Ñири, Танзан, Пакистан 
(Афганистаны дүрвэгсдэд 1сая ам доллар хандивлав) дахь 
дүрвэгсдийн хуаранд зочилсоны дараа НҮБДДХ-ны сайн 
дурын элч төлөөлөгч болсон. Тэр цагаас эхлэн дайны 
хөлд нэрвэгдсэн Гайти, Косово, Ливан, Шриланка болон 

Ñудан зэрэг орнуудаар аялан дүрвэгсэдтэй уулзаж тэдний бэрхшээл 
зовлонтой байдлыг бусдын анхааралд хүргэжээ. Жюли хүмүүнлэгийн даалгаваруудыг 
гүйцэтгэх үедээ НҮБ-ын тусламжийн ажилтнуудын яриа, дүрвэгсдийн аймшигт түүх болоод 
хуаранд очих үед өөрт төрсөн сэтгэгдлийнхээ талаар тэмдэглэл хөтөлдөг байв. 2003 онд дээрх 
тэмдэглэлүүдийн заримаас Миний аялалын тэмдэглэл - нэрээр ном хэвлүүлж олсон бүх ашгаа 
НҮБДДХ –нд хандивлажээ. 

Жюлигийн хувьд энэ нь ер бусын зүйл биш юм. Тэрээр олон саяар хэмжигдэх 
орлогынхоо гуравны нэгийг буяны үйлсэд зориулдаг байна. Жүжигчин хүний чөлөө завгүй 
ажлын хажуугаар дүрвэгсдийн хуарангуудаар айлчлахын зэрэгцээгээр өөрийн цаг зав, эрч 
хүч, мөнгөө дэлхий дээрх дэвшилтэт төслүүдэд зориулдаг. Тэрээр “ Миний хувийн үзэл бол 
өөрт байгаагаа хэрэгцээтэй хүнд нь өг” гэдэг нь хоосон яриа биш юм хэмээдэг.

Зөвхөн 2005 оны байдлаар тэрээр:   
- Этиопийн ДÎХ-той өнчин хүүхдүүдэд зориулсан эмнэлэгийг дэмжихээр амлав;  
- АНУ-д орогнол хайж буй хүүхдүүдэд хууль зүйн тусламж үзүүлэхэд зориулж 
  5сая ам долларын тусламж амлав;
- Кампучи, Баттамбанд дархан цаазат газар байгуулахад нь 5сая ам долларын тусламж амлав;
- Гайти дахь нэгэн сургуульд 500,000 ам долларын тусламж бүрдүүлж өгөв;

    - Кенийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих хүрээнд эдийн засгийн ухааны 
      Доктор Жефферитэй хамтран баримтат кино бүтээв;

- Пакистан дахь Афганистаны дүрвэгсэд болоод газар хөдлөлтөд нэрвэгдэгсэдтэй очиж
  уулзав
- Дэлхийн хэмжээнд боловсролыг үнэгүй олгохыг дэмжих хүрээнд АНУ-ын сенатор 
  Хилари Клинтон, Английн канцлер Гордон Браун нартай хамтран ажиллав. 
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Тэрээр бага насны гурван хүүхдийн ээж. Ñаяхан 
төрсөн бага хүүхэд нь Брэд Питт,                          Жюли 
нарынх, харин бусад хоёр хүүхдийг үрчлэж авсан. Хүү 
Мэддоксийг 2001 онд Кампучийн хүүхдийн асрахаас, охин 
Захараг 2005 онд Этиопи дахь ДÎХ-ын халдвараас эцэг 
эхээ алдсан хүүхдийн асрах газраас тус тус үрчлэн авчээ. 
Îхин Захараг үрчлэхдээ ДÎХ-ын халдвартай эсэхийг 
мэдэхгүй байсан ч түүний хувьд охинд эхийн хайр 
хэрэгтэй байсан нь л чухал байлаа. ДÎХ-ын халдвартай 
байсан ч тэрээр түүнийг өсгөхийг хүсч үүндээ бэлэн 
байв. ( Захара Бурханы авралаар эрүүл байжээ. ) 
Захараг өөрийн гэр бүлийн гишүүний нэг болгосон тэр 
үеэс эхлэн Этиопоос АНУ-ын иргэд хүүхэд үрчлэн авах 
нь үлэмж нэмэгдсэн бөгөөд олон зуун балчир хүүхдүүд 
гэр бүлтэй болж аз жаргалтай амьдарцгааж байна. 
Анжелина Жюлигийн энэрэнгүй сайхан үйлс нь олны 
дунд сайшаагддаг. ªөрийн хүмүүлэгийн ажлын талаар 
тэрээр өгүүлэхдээ “ Ñурч боловсорч бусдын төлөө чадах 

бүхнээ хийхээ, энэ үйлсэд нэгдэж байгаагаа илэрхийлэн 
дэлхийн өнцөг бүрээс ирүүлсэн залуусын захиа нь миний хувьд хамгийн дээд шагнал юм. 
Тэд ирээдүйдээ итгэх итгэлийг надад өгдөг.”

ªөрийн нэр нөлөөг бусдын амьдралыг дээшлүүлэхийн төлөө зориулдаг . Дүрвэгсэд, 
гамшигт нэрвэгдэгсэд, ядуурлын эсрэг тэмцэж буй гэр бүлүүд бүгд түүний нөхцөл болзолгүй 
хайр энэрлийг мэдэрцгээжээ. Хийсэн бүхнээрээ бахархах бүрэн үндэстэй ч Жюли ерөнхийдөө 
даруу хүн юм. Ñонин сэтгүүлд өгсөн ярилцлгандаа зовж шаналсан ахан дүүсийнхээ 
амьдралаас олон зүйлийг ухаарснаа байнга онцлож хэлдэг. Бусдад тусласнаар үнэндээ бид 
өөрсдөдөө туслаж байдгийг тэрээр сайн ойлгодог. НҮБДДХ- ын элч төлөөлөгчийн ажил 
түүний амьдралыг хэрхэн өөрчилсөн талаар асуухад тэрээр “ Ажил маань амьдралыг минь 
зорилготой болгож өгсөн. Бусдад туслахгүй бол бид хэн юм бэ?” гэжээ. Ажелина Жюлигийн 
ачаар олон хүмүүс энэ асуултыг өөрөөсөө асууж байна. Эрхэм уншигч та өнөөдөр хэн нэгэнд 
тус хүргэсэн үү?
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Номын ах Мэтью Сирпис .Тасман Австрали  (Англи хэлээр)

Ñтерн хэмээх Ирландын компани чөлөөт энерги үйлдвэрлэдэг шинэ систем нэвтрүүлээд 
байна. Энэ систем нь түлш шатахуун хийлгүйгээр, юу ч шатаалгүйгээр үнэгүй гэрэл, 

дулаан ялгаруулдаг бөгөөд машин болон гар утас зэрэг цахилгаан шаардагддаг бүх 
хэрэгслүүдийг эрчим хүчээр хангадаг. 

Энэ технологи нь физикчид, компанийн ажилчдын хамтын бүтээл юм. Энэ нээлт нь 
физикийн гол хуулиудын нэг болох ”Энерги үүсч бий болохгүй, мөн устаж үгүй болохгүй, 
зөвхөн хэлбэрээ өөрчилдөг“ гэсэн Энерги хадгалах хуультай зөрчилддөг. Уг технологи 
компанийн 2003 онд эхлүүлсэн “Ñайн бичил трансформатор” төслийн хүрээнд бий болсон 
юм. Төслийн эхэн үед компани хүч чадлаа зуун хувь ашигтай ажил болгох трансформатор 
нээсэн бөгөөд энэ нь зарцуулснаасаа илүү энерги ялгаруулдаг гэсэн үг юм. Энэ технологийг 
улам хөгжүүлсээр байна. Îдоогоор Ñтерн компани бүтээлүүдийнхээ үр дүнг Шинжлэх 
ухааны нийгэмлэгээр батлуулахаар ажиллаж байна. Шалгууруудыг тогтоох туршлагатай, 
мэргэжлийн арван хоёр шүүгчдийн бүрэлдэхүүн, сорилт шинжилгээг хянах, үр дүнг нь 
нийтэд зарлах сорилтын төвүүдийг  шалгалт сорилт хийлгэхээр урьж байна гэсэн зар 
сурталчилгааг Эдийн засгийн сэтгүүлд нийтлүүлээд байна. Тус компанийн гол бэрхшээл 
бол олон нийтэд ийм технологи аль хэдийн бий болчихоод байгааг итгүүлэх явдал юм 
байна.

Disclosure Project /Нээлт/ хэмээх АНУ-ын Засгийн газар, Тагнуулын газрын 400 гаруй 
цэрэг армийнхнаас бүрдэх чөлөөт энерги оршдогыг батлахаар оролдож буй өөр нэгэн 
бүлэг нисдэг биет, бусад технологид хийсэн туршилтуудаа нотлохоор оролдож байгаа 
ч мэдээллийн нууцаа хадгалж байгаа юм. Америкийн Засгийн газрын энэ бүлэг нь харь 
гаригийнхнаас чөлөөт энергийн технологийг олж авсан гэх ба үүнийгээ олон нийтээс 
нууцалж байна. Энэ багийнхан дэлхий нийтэд тулгараад байгаа байгаль орчны асуудлыг 
шийдвэрлэхэд тус болох зорилгоор энэхүү технологийг олон нийтэд ил гаргахыг эрмэлзэж 
байгаа юм. Тэдгээр 400 хүн туршилтуудаа видео хальсанд буулгасан ба АНУ-ын Засгийн 
газарт гэрчлэн батлахыг зөвшөөрөөд байгаа юм.

Дээрх мэдээлэлүүд нь Их Багшийн Флорида, Лондоны бичлэгүүдэд дурдсан “Бид 
удахгүй энергийн өөр эх үүсвэрүүдтэй болно, цахилгаанд найдах шаардлагагүй болно. 
Дэлхий маань Алтан Үед дэвшиж, гаригийн маань ухамсар дээшилж, технологийн шинэ 
чиг хандлага бий болж, бидний 
мэддэг дэлхий тэс өөр болох 
болно” гэж  айлдсантай тохирч 
байгаа юм.
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Багш ярьж байна

Ìºíõèéí äèâààæèíã
ªºðñäèéíõºº òºëºº áîëîí õîé÷ ¿åäýý çîðèóëàí 

Õýðâýý õ¿ì¿¿ñ äîð á¿ðíýý Áèáëèä òýìäýãëýñíýýð 
àìüäàð÷, Äîòîîäûí Áóðõàíàà õàðæ, Ýçýí 

Áóðõàíû áóþó Äèâààæèíãèéí Ãýðëèéã îëæ ¿çýí, 
Àÿëãóóã ñîíñîæ, Ýçýí Áóðõàíû ¿ãèéã ñîíñîæ, Áóðõàí 
×àíàðàà òàíüæ ìýäâýë äýëõèé åðòºíö ìààíü òýð 
÷èãýýðýý Äèâààæèí áîëæ õóâèðàõñàí. Äîòîîäûí 
Ãýðýë, Àÿëãóó ìààíü áèäíèéã Ãýãýýíòí¿¿ä, ìºí Áóðõàä 
áîëãîæ áàéäàã áèëýý.  Áóðõàäûí àìüäàðäàã åðòºíö 
áîë Íèðâààí. Ãýãýýíòí¿¿äèéí àìüäàðäàã åðòºíö áîë 
Äèâààæèí þì. 

Ýçýí Áóðõàíû õ¿÷èíä îðøèõóé

Манай дэлхийгээс өөр зөндөө олон диваажинлиг гараг ертөнц байдаг 
ба оршин суугчид нь Эзэн Бурханы таалалд багтаж, бүхий л хүсэл 

мөрөөдлөө биелүүлэн өөрөө өөрийнхөө эзэн нь болж энх амгалан, эв эетэй 
амьдардаг.  Эдгээр гараг ертөнцөд зөвхөн сайн сайхан л гэж байдаг ба харин 
манай дэлхий дээр байдаг шиг муу муухай зүйл ер үгүй юм. Ñансар огторгуйд 
зөвхөн манай дэлхий л дан ганцаараа оршдог юм биш. Дэлхийтэй төстэй маш 

олон гараг байдаг. Зарим нь манайхаас  илүү соёлжсон, өндөр хөгжилтэй байхад зарим нь хөгжлөөр дорой 
буурай байх жишээтэй.  Энэ бүхний талаар нэгд нэгэнгүй ярих цаг зав даанч алга. Тиймээс эхлээд өөрийнхөө 
гараг дэлхийн тухай ярилцацгаая. Илүү бодитойгоос гадна хамгаас чухал юм.  

Хэрвээ та агаар мандал гэдгийг юу болохыг ойлгодог бол аливаа биет хөнгөн байх тусам дээшилж 
хөөрч байдаг. Агаарт халуун дулаан хурдан дэгддэгийн адилаар хөнгөн биетүүд агаар мандлын дээд давхарга 
руу тэмүүлж байдаг байх нь. Харин жин ихтэй, хүйтэн байх тусам хүндийн хүчнээс болоод ч тэрүү агаар 
мандлын ёроол хавиар тогтдог.

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай, 1992 оны 3-р сарын 3
Сингапур, (Англи хэлээр)   Видео хуурцаг ¹ 223
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Õýëáýëçëèéí ºíäºð äàâòàìæòàé áàéõûã õè÷ýý

Үүнтэй нэгэн адилаар сайн сайхан их ч бай, бага ч бай муу муухайгаас үргэлж давж байдаг. 
Ñайн, муу холилдон оршдог манай дэлхий дээр ч ялгаагүй сайн нь муугаа дийлдэг жамтай. Гэхдээ энэ 
нь бид муу муухайгаас чөлөөлөгдсөн гэсэн үг биш юм. Хөршүүдээсээ болоод ч юм уу, доройтох үедээ 
гэхчилэн муу муухайтай зууралдаж байдаг.  Бусад ертөнцөд зөвхөн сайн сайхан л гэж бий. Тэдгээр 
ертөнцийг Диваажин буюу Эзэн Бурханы Хаант улс гэж нэрлэдэг. Хэрвээ бид бие сэтгэлээ цэвэр ариун 
байлгах буюу Диваажингийн орны ариун сүнснүүдтэй адил хэлбэлзлийн давтамжинд оршиж чадах юм 
бол Диваажинд хүрч чадах буюу тэнд зочлон очих ч боломжтой болно. 

Тиймээс Эзэн Бурханы Îронд бясалгах буюу Нирваан дүрийг олно гэдэг нь домог бус харин 
туйлын тодорхой бөгөөд шинжлэх ухааны үндэстэй амьдралын хэв маяг юм. Ийнхүү амьдрахыг хүсвэл 
хэцүү юм үгүй. Энэ бол бидний сонгох амьдрал мөн билээ.

ªäºð á¿ð ò¿ð çóóð ÷ áîëîâ Äèâààæèíã öîãöëóóë

Эзэн Бурхан энэ дэлхийд ядуурлыг бий болгоогүй. Эзэн Бурхан тамыг бий болгоогүй. 
Харин хүмүүн бидний гаргасан алдаа, хоорондын харьцаа болон шийдвэрлэх мөчид муу үйлдлийг 
сонгосон зэргээс болж тамыг бид өөрсдөө бий болгосон юм. Тиймээс одоо сайтар бодож цэгнэн 
Диваажинг цогцлуулж, ядахдаа түр зуурын Диваажинг бий болгож жаахан ч атугай амарч болно.  
Тэгвээс энэ дэлхийн зовлон шаналалаас түр ч болов ангижирч, хойшид яахаа бодож тунгаан, энэ 
дэлхийд дахин төрөх үү яахав, хамгийн тэнгэрлиг Диваажинд очих уу гэдгээ шийдэх боломжтой 
болох юм. Хүмүүн бид сайн үйлс бүтээж, Эзэн Бурхандаа итгэж, залбирал үйлдэж, гэм буруугаа чин 
сэтгэлээсээ хүлээж гэмшин, өөрт болон нийгэмд хамгийн тустай юу байна, тэр бүхнийг хийхийг 
оролдож, чадах чинээгээрээ цагаан хоолтон болох аваас түр зуурын Диваажинг цогцлуулж чадна.  
Би та нартаа мах орлуулагч болох Дүпүг санал болгох байна. Хямд төсөр, хурдан шингэцтэй, 
үйлийн үр хөнгөнтэй, нүгэл ч багатай. Үйлийн үр гэдэг та юу тарина, түүнийгээ хураах буюу 
үйлдсэн хэргийнхээ шийтгэлийг хуулийн дагуу амсах гэсэн үг юм. Тэгэхээр одоо та нар өөрийнхөө 
төлөө түр зуурын Диваажинг цогцлуулна биз ээ. 

Öàãààí õîîëòîí áîëîõ íü ýõ äýëõèéãýý 
àâðàõ õàìãèéí çºâ øèéäýë

Бид чадах чинээгээрээ л цагаан хоолтон байхыг хичээдэг. Цагаан хоолтон байна гэдэг 
зөвхөн ариун амьдрал гэгдээд зогсохгүй бүр эх дэлхийгээ өлсгөлөн, ядуурлаас аврах нэгэн гарц юм. 
Үүнийг батлах олон судалгаа бий.  Хүний гараар бүтээгдсэн болон байгалийн бэлэн бүтээгдэхүүн, 
байгалийн нөөц баялагийг үхэр, гахай тэжээхэд дэндүү их хэмжээгээр үрж зарцуулж байна. Ганц 
гахайг хэмжээлшгүй их эм тан, уурагт тэжээл, шош, бүх төрлийн хүнсний ногоогоор удаан борддог.  
Тэгэж тэжээсэн гахайгаа бид маш хурдан, удлаа гэхэд тавхан минутанд идээд барчихдаг. Зарим 
хүнд бол ганц минут л хангалттай байх!

Бид зөвхөн ариун хүмүүс байхын тулд бус харин эх дэлхийгээ аврах гэсэн чин эрмэлзлийн 
үүднээс цагаан хоолтон байгаа билээ. Манай дэлхийн зарим хэсэг ядууралд автаж өлсгөлөнд 
нэрвэгдээд байгаа нь хүмүүн бид бие биеэ аврахын төлөө хамтран ажилладаггүйн хар гай юм. 
Мэдээж олон буяны байгууллага тусламжийн гараа сунгадагт эргэлзэх зүйлгүй. Гэвч энэ бол 
асуудлын үндэс нь биш. Зөвхөн африк, азийн зарим нэг оронд хоол хүнсний гачаал бий болсон юм 
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биш.  Хоол хүнсний дутал цэвэр махан хүнстэй холбоотой. ªөрөөр хэлбэл технологийн хөгжил 
болон бусад оюуны хөрөнгө оруулалт нь дэлхийн хүн амд нийцтэй хувь хандив оруулахад бус, хүн 
амыг аливаа уурагт хүнсээр хангахад бус, харин мах бий болгоход л үрэгдэж байна.   

Эрдэмтэд цагаан хоолтон байх нь эрүүл мэндэд ашиг тустайг аль хэдийн судалж нотолсныг 
та нар мэднэ. Бүх эмнэлэгийг хэний төлөө барьсан гэж? Мах идэгсдэд зориулж! Эмнэлэгт хэвтэж буй 
өвчтний дийлэнх нь махан хоолтон байдаг. Бид өөрсдийгөө хороор хооллоод байвал эцэстээ эмнэлэгийн 
тоног төхөөрөмжинд найдахгүй гээд яах билээ. Бид ийнхүү өөрсөддөө давхар гай удаж үйлээ үзэж 
байдаг.

Àðèóí àìüäðàëààð àìüäàð÷ Àëòàí ¿åèéã á¿òýýöãýý

Зовлонгийн үндсийг мөчир мөчрөөр тастах биш харин үндсээр нь суга татан хаях ёстой 
юм. Дэлхийд тулгараад буй өлсгөлөнгийн асуудал нь тусламжийн шугамаар юмуу жаахан хоол хүнс 
хандивласнаар шийдэгдэх юм биш.  Асуудлын үндэс нь бид бүгдэд л байгаа. Тиймээс бид бүгдээрээ 
туслах ёстой. ªөрсдийнхөө жаахан ч атугай энергийг мөн дэлхийн нөөц баялагийг хойч үе, ах 
дүүдээ үлдээх ёстой. Хөгжил буурай орнууд уураг, аминдэмээр баялаг бүтээгдэхүүнээ хөгжилтэй 
оронд үхэр гахайгаа тэжээхэд нь ч зориулж зарж худалдаад өөрсдөө өлсөж суудаг. Үүний оронд бид 
харилцан тэнцвэртэй хуваалцан амьдрах ёстой бус уу,

Мэдээж, би улс төрч биш л дээ. Харин өөрийнхөө хүч чадлын хэмжээнд, өөрийнхөө арга 
хэлбэрээр асуудлыг шийдвэрлэх тухай л хэлж өгч туслах байна. Дэлхийн төр, засгийн удирдлагууд 
өөрийн улс орноор зогсохгүй хэрэв бүх улс үндэстнүүдийн сайн сайхан аж амьдралын төлөө гэсэн 
сэтгэлтэй бол хамтарч ажиллах хэрэгтэй.  Гэхдээ бас өөрийнхөө улс орныг аятайхан аваад явчхаж 
байгаа нь авууштай тал юм. Ямар ч улс орон цэвэр цэмцгэр, гэгээлиг, хоорондоо эв эетэй амьдарч, 
хөгжиж цэцэглэж байгааг харахад надад үнэхээр сайхан байдаг. Жишээ нь, Ñингапур байна.

Бид Загалмайтан, Бурханы шашинтан, Хиндү нар шиг амьдарч Алтан үеийг цогцлуулж 
чадна.  Хүмүүжилтэй, ёс суртахуунтай байж, хөршүүддээ чадах чинээгээрээ тусалж, эх дэлхийнхээ 
хөгжил цэцэглэлийн төлөө өөрсдийнхөө зарим нэг хүсэл мөрөөдөл, эд баялагийг золиосолж, бусад 
номын ах эгч нартаа хэрэгтэй зүйлээр нь тусалж болно.

Õîé÷ ¿åèéíõýý òºëºº áîäîõ íü

Иймэрхүү маягаар бид ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө улс үндэстнээ сайн сайхан авч явах 
гэж хүч чармайлт гаргадаг. Хожоо мэдээж байнаа. Учир нь үр хүүхэд, ач зээ, үеэлүүдэд маань ч ашиг 
тус нь ногдоно. Зарим нь магадгүй ингэлээ гээд яах ч билээ дээ, тэртээ тэргүй үхээд өгөх юм чинь, 
ашиг тусыг нь хүртэхгүй шүү дээ гэж бодох хэрэггүй. “Үр хүүхдэд маань хэрэгтэй. Үр хүүхэдгүй 
байлаа ч иймэрхүү өчүүхэн сэтгэлэн байж таарахгүй. Биднийг зүтгэж байгаад явсны хойно хойч 
ирээдүй маань хичнээн эв эетэй, элбэг хангалуун амьдарна гээд төсөөлөөд үз дээ. Бид материаллаг 
ашиг хонжоо олохгүй ч сэтгэлийн баяр цэнгэл эдлэх биш үү. Энэ бол жинхэнэ боловсон хүний 
шинж,  энэ бол хэдэн мянган жилийн тэртээгээс Лууз, Күнз, Бурхан Будда болон Исүс Христ зэрэг 
гэгээнтнүүд хүн зонд хэлж, зааж сургах гэж оролдсоор ирсэн эрхэм чухал зүйл юм.

Би та нарт цоо шинэ зүйл номлож байгаа юм биш. Энэ бол бидний зарим нь таг мартчихсан 
буюу иймэрхүү амьдралын замналыг дагах гэж хэзээ ч оролдоогүй болохоор хэрхэхээ мэдэхээ 
больчихсон тэр зүйл байгаа юм. Гэхдээ бид өнөөдөр ч бай, маргааш ч бай дахин оролдоод үзэж 
болох бөгөөд юмс хэрхэн өөрчлөгдөж, бидэнд ч илүү сайхан мэдрэмж төрж, улс оронд маань болон 
газар дэлхийд хичнээн ашиг тустайг нь биеэрээ харж болно. 

Багш ярьж байна
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Жон Роббинсийн “Шинэ Америкийн Хоол Хүнс” номонд 
энэрэнгүй хүнсэнд шилжсэнээр эрүүл чийрэг, аз жаргалтай, 

ирээдүйдээ итгэлтэй амьдарч болох тухай өгүүлнэ. “Цагаан хоол 
нь илүү эрүүл чийрэг болгоод зогсохгүй цаад утгаараа оршин буй 

байгаль орчноо хамгаалан, дэлхий ертөнцийг зовоож байгаа асуудлуудыг хөнгөвчлөхийг та 
харах болно” гэж уг номонд бичжээ. 
 Жон Роббинс Америкийн нэгэн чинээлэг гэр бүлд төржээ. Эцэг Ирвин Роббинс нь 
дэлхийн хамгийн том “Баскин Роббинс” мөхөөлдөсний компанийг үүсгэн байгууллагч, 
захирал нь байсан байна. Тэрээр айлын ганц хүү учраас гэр бүлийнхээ бизнесийг өвлөн 
авахад бэлтгэгдэж байлаа. Гэсэн хэдий ч өсөж том болоод баян чинээлэг амьдралаа орхин 
өөрийн зорилгоо дагахаар шийджээ. Эрүүл хүмүүс, эрүүл гаригийг бий болгохын тулд 
цагаан хоолыг хүмүүст ухуулахад амьдралаа зориулан  “EarthSave” хэмээх ашгийн бус 
байгууллага байгуулж улмаар амьдралын мөн чанарыг тусгасан хэд хэдэн ном бичсэнээс 
“Шинэ Америкийн Хоол Хүнс” ном нь цагаан хоол, хүнс тэжээл, амьтдын амьдралын талаар 
бичсэн анхны бүрэн судалгааны ном болж чадсанаараа уншигчдын дунд ихэд алдаршсан 
байна. 
 “Бидний ихэнх маань хооллож суухдаа зоог маань дэлхий ертөнцөд хэрхэн 
нөлөөлдгийг ихэнхдээ ухамсарладаггүй. “Биг Мак” түргэн хоолны газруудад тэрбум 
бургерийг зарах бүрд дараагийн зуун төрөл зүйл мөхдөг болохыг бид ухаардаггүй. Бидний 
зооглож буй зүсэм шарсан мах  амьтныг зовоон, хөрсийг гэмтээн, ой модыг огтчин, эдийн 
засагт хор хохирол учруулаад зогсохгүй бүр эрүүл мэндийг маань муутгаж байдгийг 
ойлгодоггүй. Хоол хүнсээр гачигчигдан уйлж буй сая сая хүмүүсийг хооллож ундлаж 
болохыг зүсэм махаа шажигнуулан зооглож байхдаа бид сонсдоггүй. Эдгээр түргэн хоолны 
газрын шүлжээнүүд хорт бодисын цуглуулгаараа бидний үр хүүхэд, дэлхий ертөнц, мөн 
ирээдүйд мэндлэх хойч үеийг маань хордуулж байдгийг бид хардаггүй” гэж уг номонд 
бичсэн бий. Жон Роббинсийн үг, түүний амьдрал нь дэлхий ертөнцийн олон хүнийг илүү 
энэрэнгүй, алсын хараатай амьдрахад нь урам зориг өгч байдаг. 

Õîîë õ¿íñýý ººð÷ëºí ýíýðýë íèã¿¿ñëèéí çàìä îðîõóé 

Öагаан хîîлизìûг 

ñàíàà÷ëàã÷ Æîн Рîááинс
  Ãîíãêîíãèéí ìýäýýëëèéí áàã (Õÿòàä õýëýýð)

Жон Роббинсийн талаар илүү ихийг мэдье гэвэл доорх вэб хуудсуудруу орж үзнэ үү:   
http://www.earthsave.org/  
http://www.ivu.org/people/writers/robbins.html

Цагаан хоолны эрин үе
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Ýíýòõýãò öàãààí õîîë бîëîí 
àмüòíы ãàðàëòàé õ¿íñèéã 
ñàâëàãààí äýýð íü òýмäýãëýæ ºãäºã 
бºãººä íîãîîí äóãóé íü öýâýð 
öàãààí õîîë бîëîõыã çààíà.

Бомбэй хотын мэдээллийн баг (Англи хэлээр) 

Энэтхэгийн сургуулийн сурагчид 1997 оноос хойш биологийн хичээл дээр амьтныг 
задлан шинжлэх эсэхээ сонгох эрх олгогдсон. Цагаан хоолтны нийгэмлэгийн өргөх 

бичгийг үндэслэн Дэли хотын шүүх энэ дүрмийг гаргасан юм. 

Б¿тээгäэõ¿¿íèé øîøгîíä тэмäэглэгээ 
õèéлгэõ тóõаé Цагааí õîîлтíóóäûí

øааðäлага
Цагаан хоолтнуудын шаардлагаар 2001 онд Энэтхэгийн Засгийн газар цагаан 

хоолтон ба ердийн хоолтой хүмүүст зориулсан тусгай таних тэмдгийг бүтээгдэхүүний 
шошгонд бичиж байхаар  шийдвэрлэсэн юм. Îдоо бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний 
брэнд нэрний хажууд ногоон, бор өнгөтэй жижиг дугуй тэмдэглэгээ тавьдаг боллоо. 
Ногоон дугуй тэмдэг нь уг бүтээгдэхүүнд амьтны гаралтай аливаа хольц, тухайлбал сүү, 
цагаан идээнээс  өөр зүйл ороогүй, мөн өндөггүй болохыг илтгэнэ. Бор дугуй тэмдэг 
нь тус бүтээгдэхүүн амьтны гаралтай болохыг заана. Ингэснээр цагаан хоолтон цагаа 
хэмнэх боломжтой болж, басхүү болгоомжлолоос ангижирсан юм. Энэхүү санаачлагыг 
цаашид бүх орны засгийн газар 
хэрэгжүүлээсэй гэж хүсч байна. 

Èë¿¿ ìýäýýëýë àâàõ áîë Ýíýòõýãèéí Öàãààí õîîëòíû íèéãýìëýãèéí äîîðõ âýá õóóäñûã ñîíèðõîíî óó. 
http://www.bwcindia.org/veg_campaign/veg_campaign_details.htm#laws

Ýеðэг ªөð÷лөлт 
 Ñýðãýýæ áàéíà

Цагаан хоолны эрин үе

Ý í ý ò õ ý ã  Ó ë ñ

Àðèóí çºâ çàíøèëòàé îðîíã
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¯õýð ñ¿ðãèéã õàмãààëàõ õºäºëãººí

Хиндү шашны сүсэгтнүүд үхэр нядлахыг төрсөн эхээ егүүтгэхтэй ижилтгэж маш 
ноцтой гэмт хэрэг гэж үздэг. Энэтхэгийн зарим шашны урсгал, мал төхөөрдөг газрууд  
дээрх үзлийн эсрэг байдаг. Бомбэй хотод “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг тараалцсан 
манай багийн гишүүн, Махатма Гандигийн шавь Горакса Ñанчалан Ñамити сүүлийн 15 
жилийн турш Деонер гээч мал төхөөрдөг газарт үхэр сүргийг хороохын эсрэг жагсаал 
хийж байгаа гэж ярилаа. Тэд уг нядалгааны газрын дэргэд жагсаал хийхээр таван хүнийг 
байнга томилдог байна. Заримдаа цагдаа нар тэднийг барьж, бичиг баримтыг нь бүртгэж 
шалгаад  суллан явуулдаг гэнэ. Тэр хооронд дараагийн таван хүнийг жагсаал хийлгэдэг 
юм байна. Цуглааны нэг гишүүн “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг тайлбарлуулсны 
дараа олныг гуйн авч жижиг бөмбөрөө зүүгээд “Үхэр сүргийг хамгаалья” гэсэн бичиг 
малгайдаа зүүчхээд зурагт хуудас тараав.

Цàãààí õîîëòîíä îðîí ñóóö îëäîõ íü õÿëбàð бàéäàã

Энэтхэгийн бизнес, санхүүгийн том төв болох 16 сая хүн амтай Бомбэй хотод махан 
хоолтой хүмүүст орон сууц олдохдоо муу байдаг. Энэтхэг улсад орон сууцыг нийгмийн 
гарал, шашин шүтлэг, тусгай нийгэмлэгүүд зэргийг харгалзан хуваарилах хууль байдаггүй 
ч тухайн хороололд орон сууц эзэмшихийн тулд заавал цагаан хоолтон байх ёстой гэж 
зарим хорооллын оршин суугчдын зөвлөл шаарддаг. Учир нь цагаан хоолны дэглэмийг 
хатуу баримталдаг олон арван дундаж давхрагын энэтхэг хүмүүс Гужрат, Ражистан зэрэг 
хөрш хотуудаас Бомбай хотод суурьшихаар нүүж ирдэг нь цагаан хоолтнуудын бүхэл 
бүтэн нийгэмлэг үүсгэхэд хүрдэг. Тэдгээр дүүргийн орон сууц эзэмшигчдэд цагаан 
хоолтнуудын төлж байгаагаас илүү их мөнгө амалсан ч зарахыг зөвшөөрдөггүй. 

Îршин суугчдын бараг 98% нь цагаан хоолтноос бүрддэг бүхэл бүтэн хороолол, 
гудамж ч Бомбей хотод байдаг. 

Цагаан хоолны эрин үе
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Энэрэнгүй цагаан хоолтой ертөнцийг бий болгох нь

Ýзэн Буðханû Õайðûн Далайд уìáах нь
Анжелхолмын мэдээллийн баг (Ау Лак хэлээр) 

2006 оны 7-р сарын 25-нд Шведээс ирсэн олон авшигтан Их Багшийн “ªөрөөр 
Амьдарцгаая” хайрын уриалгыг хуваалцахаар Ирландын нийслэл Режкевикийг зорин 

явцгаалаа 
Ирланд бол дэлхийн хамгийн том галт уул оршдог арал юм. Тэгсэн ч энд 300,000 

хүний гэр орон бий. ªндөр уулсаар хүрээлэгдсэн энэхүү байгалийн үзэсгэлэнт газар 
хүмүүст тав тух, аюулгүй байдлыг бий болгож байдаг юм. 

Нутгийн авшигтангууд, тэдний гэр бүлийнхэн оролцож таван өдрийн дотор 
20000 гаруй “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудас, 200 хувь үлгэр дэвтрийг тараалаа. 
Хүчтэй салхилан, бороо орж байсан болохоор нутгийн оршин суугчид гудамжинд төдий 
л харагдахгүй байв. Тиймээс зурагт хуудсыг орон сууцных нь шуудангийн хайрцагт хийж 

ÈÐËÀÍÄ

Иõ Багø мааíü õ¿í тºðºлõтºí, аí амüтаíä äаõèí çаíалõèéлæ áóé гэíэтèéí 
таõал ºв÷í¿¿äèéг õаðгалçаí ¿çээä тэäíèéг íèг¿¿лñэõ ÷èí ñэтгэлèéг óðüäал 
áîлгîæ, óлмааð эä¿гээгèéí эм таðèаíû õÿмðал, äэлõèéí тóлгамäñаí аñóóäлûг 
øèéäвэðлэõèéí тóлä эäгээðèéí гîл ¿íäэñ ñóóðü áîлñîí öагааí õîîлûг 
äэлгэð¿¿лэõ, аí амüтíûг õамгаалаõûг óðèалñаí “Өºðººð амüäаðöгааÿ” çóðагт 
õóóäаñíû çагваðûг ººðèéí áèеэð çîõèîæ õ¿í тºðºлõтºíä ñаíал áîлгîñîí 
áèлээ. Иõ Багø á¿õ авøèгтаí, äэлõèéí ºíöºг áóлаí á¿ðт амüäаð÷ áаéгаа аõ, 
эг÷ íаðт эíэõ¿¿ èлгээлтèéг ñóðтал÷лаõûг çºвлºñºí þм. Эä¿гээ áÿñалгаг÷èä 
Иõ Багøèéí õаéðûг õóваалöаõааð èõ õ¿÷ ÷аðмаéлт тавèí аæèллаæ эõэллээ. 
Äîîðõ мэäээлл¿¿ä íü óг аæлûг îлîí îðîíä õэðõэí äэлгэð¿¿лæ áóé талааð 
ºг¿¿лэõ áîлíî. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багшийн энэрэнгүй уриаг түгээхийн төлөө дэлхий нийтийн зүтгэл

ªөрөөр аìüдарцгааÿ
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тараав. Îлон орон сууц үүдний жижүүрийн ширээн дээр үлгэр 
дэвтрийг хүмүүст авахад нь харагдахаар тавихыг зөвшөөрсөн 
юм. Үлгэр дэвтэр, зурагт хуудсыг эмнэлэгийн хүлээн авах 
өрөөнд ч мөн тавьж сурталчилсан билээ. 

Авшигтнууд Ирландын хамгийн алдартай Блию Лагуун 
амралт, жуулчлалын газарт очин жуулчид болоод нутгийн 
амрагчдад зурагт хуудсаа тарааж өгөв. Блию Лагуун бол ер 
бусын далайн гүний халуун рашаантай газар юм. Эзэн Бурханы 
бүтээсэн рашаанд амрангаа хайр энэрлийг нь улам  мэдэрч 
Их Багшийн зурагт хуудсыг хүлээн авсан тэдгээр хүмүүс бол 
дэлхийн хамгийн азтай хүмүүс гэдэгт бид итгэлтэй байлаа.

Ирландчууд их 
нөхөрсөг хүмүүс юм. Тэд зурагт 
хуудсыг авангуутаа дуустал нь уншина, мөн хүүхдүүд ч 
гэсэн өөрийн гэсэн унших зурагт хуудастай болохыг хүсэж 
байв. Хаалганы өмнө зогсож байсан нэгэн тахир дутуу хүн 
зурагт хуудсыг уншиж дуусаад Их Багшийн талаар илүү 
ихийг мэдэхийн тулд түүний вэб хуудсыг заавал үзнэ гэж 
хэлж байна. Цагаан хоолтой зарим хүмүүс дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авахаар асууж лавлаж байв. 

Ирландчуудын өмнөөс энэ сайхан орныг адисласан 
Их Багшдаа талархья. 

Òөв Азид Ýзэн Буðханû Аðиун 
Õайðûн ¿ндсийг таðьсан нь

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

Авшигтан номын ах Лонг, Формоса, Тайпэй (Хятад хэлээр) 

Алмати хот бол Төв Азид орших хамгийн нөлөө бүхий нийслэл хотуудын нэг бөгөөд 
1997 оноос Казахстан улсын нийслэл болсон билээ. Би цагаан хоол дэлгэрүүлж, Эзэн 

Бурханы Ариун хайрын илгээлтыг түгээхсэн гэхдээ “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг 
Их газрын хятадаас Алмати хот хүртэл тараан аялахаар шийдсэн хэрэг. 2006 оны 3-р сараас 

Төгс Гэгээрсэн Их Багшийн энэрэнгүй уриаг түгээхийн төлөө дэлхий нийтийн зүтгэл

ªөрөөр аìüдарцгааÿ
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7–р сар хүртэл Шанхай хотод гурван удаа виз хүссэн өргөдөл өгч бүтэн 4 сар хүлээсний дүнд 
7-р сарын сүүлээр Бээжин дахь Казахстаны Элчин сайдын яаманд ярилцлаганд орох болов. 
Надад 20 хоногийн виз өглөө. 

8-р сарын эхээр Алмати хотод ирмэгцээ зочид буудалд бууж, бүхнийг зохицуулж 
өгсөн Их Багшдаа талархлаа илэрхийлэхээр бясалгав. Гайхамшиг үнэхээр ар араасаа цуварсаар 
л! Нутгийн хүмүүс зөвхөн оросоор юмуу казак хэлээр л ярина. Англи хэлээр ойлголцох их 
төвөгтэй, Хятад хэлийг бол бүр санах ч хэрэггүй. Гэтэл маргааш өглөө эрт зочид буудлаасаа 
гарч ирмэгц нэгэн настайвтар таксины жолооч намайг хятад хүн болохыг таниад сайн биш ч 
хятадаар ярьж эхлэв. Энэ явдал намайг үнэхээр баярлуулсан. Жолооч маань 70 дөхсөн нэгэн. 
Тэрээр намайг хотын хэд хэдэн хятад хоолны газруудаар явч яван цагаан хоол захиалж өгч, 
надтай хамт  цагаан хоол зооглон хүмүүстэй намайг холбож байлаа. Энэ бол эхний гайхамшиг 
байсан юм! 

Цагдаа нар, иж бүрэн зэвсэглэсэн цэргүүд, мөн хамгаалалтын хүмүүс том, жижиг 
гудамжаар хаа сайгүй л харагдана. Би дэлгүүр, цэцэрлэгт хүрээлэн, хотын дүүргүүд, сүм 
хийд, Лалын шашины сүм гэх мэт олон газраар бүтэн долоо хоног явлаа. Би авч очсон орос хэл 
дээрх бүх зурагт хуудсаа тарааж дуусав. Зурагт хуудсыг авсан хүн бүр түүнийг анхааралтай 
уншаад хямгатай авч хадгалж байлаа. Хэн ч зурагт хуудсыг хаяж гээсэнгүй. Уг нь энэ хотод 
зурагт хуудас тараахыг хориглочихсон юм билээ. Энэ мэдээж хоёрдох гайхамшиг! 

Тав дахь өдөр жолооч маань намайг нэгэн хятад хоолны газар авчирлаа. Би зоогийн 
газрын эзэнтэй сайхан яриа дэлгэн түүнд үлгэр дэвтэр, орос, хятад хэл дээр хэвлэсэн зурагт 
хуудас сэлтийг өгөв. Тэрээр даруй тус хот дахь манай Арьяабалын номын цогцсын гэр бүлийн 
нэгэн гишүүн болсон юм. Тэрээр дөхөм аргад суралцаад зогсохгүй өдөр бүр надад өөрийн 
гараар цагаан хоол хийж өгч байв. Энэ гурав дахь гайхамшиг 
болов! 

Зурагт хуудсаа тарааж дууссан тул орос хэл дээр зурагт 
хуудсыг хэвлэх сонирхол бүхий хэвлэл мэдээллийн хүнтэй 
уулзуулж өгөхийг зоогийн газрын эзнээс хүсэхэд тэр тусалж, 
удалгүй хотын хамгийн нөлөө бүхий өдөр тутмын сонины 
сэтгүүлч, редактортай уулзах завшаан тохиов. Би тэднийг 
цагаан хоолонд урьж, Их 
Багшийн сургаалыг тэдэнд 
танилцуулж орос хэл дээр 
хэвлэсэн үлгэр дэвтэр өгсөн 
юм. Их Багшийн хайр тэдний 
зүрх сэтгэлд хүрч “ªөрөөр 
амьдарцгаая” илгээлтийг 
дэмжин олон нийтэд хүртээн 
бидэнд туслан хэвлэлийн 
бүтэн нүүрэнд хямд 
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үнээр хэвлэхийг зөвшөөрлөө. Мөн хоёулаа цагаан хоолтон болж дөхөм аргад суралцахаар 
зөвшөөрсөн нь дөрөв дэхь гайхамшиг байлаа!

Тус улсад байх сүүлийн өдрөө би нөгөө зоогийн газар ажиллаж байсан Хятадаас 
ирэн Казахын Үндэсний коллежид сурж буй нэгэн эмэгтэй оюутныг урьж түүнд цагаан хоол, 
Аръяабалын номын цогцсын талаар танилцуулсан юм. Харин тэр дөхөм аргад суралцахыг 
чин сэтгэлээсээ хүссэнээр бид хоёр хагас цаг хамтдаа бясалгав. Ингэж миний аялалын 
хугацаан дахь дөрөв дэхь Аръяабалын номын цогцсын үр соёолон ургаж эхэллээ. Энэ бол Их 
Багшийн зохицуулсан тав дахь гайхамшиг байв! 

Би ийнхүү бараг мэдэхгүй шахуу байсан орондоо богино хугацаанд буюу ердөө 20 
хоног байсан юм. Гэлээ ч Их Багш минь өөрийнхөө аугаа хайрыг бүх л зүг чигт таксины 
жолоочоор, ªөрөөр Амьдарцгаая зурагт хуудсаар, сонин сэтгүүлээр мөн дөрвөн “Арьяабалын 
номын цогцсын үрүүдээр” дамжуудан ургуулан дэлгэрүүсэн билээ. Хайрын үрүүд тэрхүү 
үзэсгэлэнт хотод урган соёолохыг бид бүгдээрээ харахдаа баяртай байх болно. Мөн тун 
удахгүй соёолсон үрүүд маань алим жимстэй сайхан модод болон ургана гэдэгт бид итгэлтэй 
байна. 

Öагаан хîîлнû эðинд алхан îðöгîî¸!
ÁîËÃÀÐ

Пловдивийн Мэдээллийн группээс (Болгар хэлээр)

ªөрөөр Амьдарцгаая” тараах хуудсыг олонд хүргэх нь бидний 
хувьд тогтмол үйл ажиллагаа боллоо. Хэзээ л чадна тэр үедээ 

гараад бүх л боломжтой арга замаар тарааж байна.  
 3-р Алтан Жилийн 6-р сарын 1-ний Хүүхдийн Баяраар Их 

Багшийн маань Хайр болон бидний амьтдыг хайрлах хайрын бэлэг 
тэмдэг болсон “Та Ийм амьдралыг сонгож болно” тараах хуудсаа 
агаарын бөмбөлгөн дээр тогтоож хөгшин залуу, ээж хүүхдүүд, хосууд 
гэх мэт янз бүрийн хүмүүст өдөр, оройн цагуудаар тараалаа. Үүнийг 

авсан ихэнх хүмүүс сонирхон асуулт асууж, их анхааралтай уншицгааж байв. Их Багшийн маань 
адислал тэдгээр хүмүүсийн сэтгэлийн гүнд нэвчиж цаашид үр жимс нь боловсроно гэдэгт бид 
итгэлтэй байна!       

Түүнчлэн өнгөрсөн долоо, наймдугаар саруудад Болгарын авшигтнууд тэнгисийн эрэг 
хавь болон алс холын уул нурууд, алслагдмал хот суурингуудаар аялж энэхүү тараах хуудсаа 
олонд түгээлээ. Түүнчлэн Болгарын Христийн шашны том баяр болох Виржин Мэригийн ªдрөөр 
ч бас түүний цогчин дуганы эсрэг талд тараасан юм. Хаа сайгүй хүмүүс бидэнд туслахыг хүсч 
тараах хуудсыг тараалцсанаас гадна хамаатан садан, найз нөхөддөө өгөхөөр авч байв. 
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Багшийн айлдваðûн 
халуун дîтнî хаðиу

Миссүри, Нью-Жерси, Илиной-н Төвийн авшигтнуудын хамтын сурвалжлага (Англи хэлээр)

Гуравдугаар Алтан жилийн /2006/ 8-р сард Миссүри, Нью-Жерси, Пенсилван, Иллиной 
дахь Бясалгалын төвийн найман авшигтан Багшийн “ªөрөөр Амьдарцгаая” санамж 

уриаг авч, энэхүү үнэт айлдварыг Карибын арлуудаар тараахаар нэг баг болов. Бид Порте 
Рика болон Бахамагийн хоёр арлын аялалдаа гарахыг тэсэн ядан хүлээж байлаа. 

Порте Рикад 8-р сарын 11-нд ирэхэд нутгийн авшигтнууд халуун дотно угтаж авсанд 
бидний сэтгэл их хөдөлж байсан ба тэд мөн байр сууц, унаа, энэрлийн тусламжаа бидэнд 
хайрласан юм. Хэдийгээр бид бүтэн өдөржин аялж ирсэн ч эрч хүчтэй байсан ба шууд л 
нутгийн авшигтнуудтай Порте Рика дахь Понсе хотын Бясалгалын төв уруу явлаа. Энэ 
бол бид бие биеэ харсан анхны уулзалт байсан ч Багшийн хайраар нэгдэн нийлж хамтдаа 
нэг хүн шиг ажиллав. 

Îлон хүнд яаж илүү үр дүнтэй, хурдан тараах янз бүрийн санаа бидний толгойд байнга 
орж байсан юм. Үүнээсээ бид улам ихээр урамшин, нөхцөл байдал болгоноос улам бүр 

биеэ дааж байлаа. Хэн бидэнд ийм урам хайрлаж, хэн биднийг хамгийн жижиг 
зүйлийг ч мэдрэх мэдрэмжтэй болгов гэхээр мэдээж Их Багш, Их Багш 

дахиад л Их Багш маань байсан юм. Эх дэлхийгээ нигүүлсэнгүй, 
цагаан хоолтон гараг болгох энэхүү бурханлаг үйлсээр  дамжуулан  

биднийг нүдэнд харагдахгүйгээр суралцуулан өдрөөс өдөрт 
дээшлүүлэн  хөгжүүлж байдаг Их Багшийнхаа  хурц билгүүн 
ухаан, хүч чадалд  баярлалаа! 

ÏîÐÒÅ ÐÈÊÀ ÁîËîÍ ÁÀÕÀÌÀÑ 
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тэжээлийн тоо баримт, цагаан хоолны ач тусын 
талаар дэлгэрэнгүй байгаа учраас талархан 
хүлээж авч байна” гэв.

8-р сарын 17-ны өглөө бид Порте 
Рикагаас Бахама улсын нийслэл Нассау уруу 
нисэв. Бахамад хар арьстан иргэд зонхилдог 
юм байна. Тэд халуун дотно, эелдэг найрсаг 
хүмүүс бөгөөд нутгийн хүмүүсийн 99% нь 
бидний тарааж буй уриаг дуртай гээч нь 
инээмсэглэн авч байсан юм. Автобусны жолооч 

Порте Рикачууд бол маш эелдэг найрсаг хүмүүс. Гудамжинд  санамж уриаг тарааж 
буй авшигтнуудыг хараад түүгээр явсан хүмүүс машинаа зогсоон байж хуудсуудыг авч 
байлаа. Цагдаагийн ажилтнууд хүртэл цонхоо онгойлгон санамж уриаг авч байсан юм. 
Тэр шөнөдөө гудамжинд зам дээр Багшийн айлдварыг тайлбарлан тарааж зогссоцгоов. 
Хотын тэр хэсэгт мотоциклтэй эргүүл хийж байсан хоёр цагдаа хажуугаар өнгөрөх бүрдээ 
бидэнтэй найрсаг инээмсэглэн мэндэлдэг байв. Дараагийн өдөр бид Понсед тараалаа. 
Нэгэн Порте Рика хүн “ªөрөөр Амьдарцгаая” санамж уриаг мотоцикл дээрээ тавьсан 
байсан авшигтанд хандан: “Энэ лав Бурханаас л ирсэн байх учиртай “гэж хэлж байв. 

8-р сарын 13-ны ням гаригт бид Порто Рикагийн нийслэл Ñанжуаныг зорив. ªглөө 
бид үзэсгэлэнт Карибын тэнгисийн ойролцоох толгодыг тойруулан барьсан хэрэмтэй, 
эртний Ñанжуанд санамж уриаг тараахаар явлаа. Үдээс хойш нутгийн авшигтнууд 
биднийг худалдааны төвд хүргэж өгөв. Худалдааны төв дүүрэн хүнтэй байхыг хараад бид 
их баярлав. Энэ улсын хуулиар худалдааны төв дотор хуудас тараахыг зөвшөөрдөггүй юм 
байна. Гэсэн хэдий ч бид Их Багшийн адислалаар 5000 хуудсыг нэг цагийн дотор тарааж 
чадлаа. 

Дараа өдөр нь Кабарожо болон Ñан Германтай хиллэдэг Порте Рикагийн баруун 
эрэгт хүрч хуудас тараах, мөн тэндхийн авшигтнуудтай семинар зохион байгуулахад нь 
туслахаар явав. Ñеминар энэ нутгийн нэгэн авшигтны найзын цагаан хоолны зоогийн 
газаро болов. Ñеминар эхлэхээс өмнө ширүүн бороо орж сэрүүн болов. Ñеминарын турш 
чин сэтгэлтэй, амар амгалан хүмүүсийг Багш адислаж 
буйг бид мэдэрч байлаа. 

Бидний сүүлчийн ажил Порте Рикагийн Ñатиу 
хотод үргэлжлэв. Бид хоёр их сургуулийн хотхонуудаар 
болон тэнхимүүдээр, профессоруудын шуудангийн 
хайрцаг, хичээлийн анги танхим, компьютерийн 
лаборатор, хүлээлгийн өрөөнүүдээр тараалаа. Ñанамж 
уриаг уншсан нэгэн профессор ”энэ хуудсанд хүнс 
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нар автобусанд нь сууж 
явсан зорчигчдод тараахыг 
зөвшөөрсөн ба олон жолооч 
нэмж авав. Зарим нь уриаг 
үг үгээр нь чангаар уншиж 
байв. Цагаан хоолны 
материал хаанаас худалдаж 
авах, дүфү глютиныг яаж 

мэдэж авах зэргийг лавлаж асууцгаана. Бид тэдэнд “Багш маань бүх зүйлийг хүн бүрд 
хүртээлтэй, боломжтой болгож өгсөн юмаа” гэж хэлж явав. Зарим нь бясалгалын талаар 
сонирхон асууж байлаа. 

Нассауд өнгөрөөсөн 2 дахь өдөр тээврийн гол замын уулзвар, хүн их цугларсан 
газруудаар тараав. Ялангуяа худалдааны газруудадын орчим замын түгжрэлээс болоод 
машины урт цуваа бий болж, хөдөлгөөн удааширсан байсан нь жолооч нарт гарт нь өгөхөд 
эвтэй байв. Бидний хуудас тараалтаас болоод замын хөдөлгөөнд саатал гарч байсан ч хэн 
ч дургүйцсэнгүй. Бүх жолооч тэдэнд тараасан уриаг авав. Хуудас тарааж буйг хараад урт 
цувааны хойнох жолооч нар цонхоо онгойлгон хуудсыг авахаар эртнээс бэлдэж байлаа. 
Бурханы хайрын илгээлтийг авахыг тэсэн ядан хүлээж байгаа хүмүүсийг харах үнэхээр 
сайхан байв. 

Хэдийгээр авшигтнууд аяллын ихэнхид нь халуун наранд зогсох ёстой болсон ч хүн 
бүр Багшаас ирж буй хайр адислал, үйлчлүүлж буй хүмүүсийн жаргалтай царай, энерги, 
эрч хүчээр сэлбэгдэж байлаа. 

Үнэндээ санамж уриаг хүлээж авсан хүмүүсийн тоо бидний бодсоноос хавигүй илүү 
байснаас болж нутгаасаа тараах хуудас нэмж авчруулсан юм. Бид испани хэл дээрх тараах 

хуудас 31000 ширхэгийг Порте Рикад, англи 
хэл дээрх тараах хуудас 8000 ширхэгийг 
Бахамад тараав. Энэ аялалаас бид олон 
хүн өөрчлөгдөхийг хүсч буйг мэдэрсэн 
билээ. Бурханы хайраар дүүрэн “ªөрөөр 
Амьдарцгаая” санамж уриа тэдэнд онгод 
хайрлаж, өөрчлөлт хийхэд нь итгэл өгч тус 
дэм болсон нь дамжиггүй. 

54    Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сэтгүүл No. 174



Энэрэнгүй цагаан хоолтой ертөнцийг бий болгох нь Энэрэнгүй цагаан хоолтой ертөнцийг бий болгох нь

Буðханû хайðûн ìессеæ 
Аìеðикийн төв хэсэгт х¿ðлээ

ÀÍÓ

Миссиоригийн Төвөөс, АНУ (Англи хэлээр)

Иова муж нь газар нутгийн байрлалаар Америкийн Нэгдсэн Улсын яг төв хэсэгт байрладаг. 
Тус муж нь шар буурцаг, эрдэнэ шишийн гол үйлдвэрлэгч бөгөөд хүнсний ногоо, цагаан 

хоолны уургаар Бурхнаас адислагдсан баян нутаг юм. Харамсалтай нь бараг ихэнх шар буурцаг, 
эрдэнэ шиш нь махны чиглэлээр өсгөж буй малын тэжээлд зориулагддаг. Тэндхийн олон хүмүүс 
хажууд нь бэлэн байгаа шар буурцгийнхаа шим тэжээллэг орц найрлагын тухай огт мэддэггүй 
юм шиг санагдсан. Миссиори мужийн авшигтнуудад  3-р Алтан Жилийн (2006) Наймдугаар 
сарын 2-ноос 5-ний өдрүүдэд Иова мужид Бурхны мессежийг түгээн, “Та ийм амьдралыг сонгож 
болно” тараах хуудсаа  хүргэх сайхан боломж тохиосон юм. 

Миссиоригийн авшигтнууд Îттумва, Îскалуза, Пэлла, Дэс Мойнэс, Коралвилл, Иова 
Хот болон Фэйрфилд хотоор аялжээ. Зам зуур алсад харагдах хөх тэнгэрийн тэртээ Иовагийн 
тал ногоорон шар буурцаг, эрдэнэ шишийн тариалангаар хучигдсан  нь тэдний сэтгэлийг 
тайвшруулан амар амгаланг мэдрүүлж байлаа. Авшигтнууд маань тараах хуудас, цагаан хоолны 
жороо өөр өөр хотуудад тараан явахдаа нийтийн болон их сургуулийн номын сангуудаар орж 
номын сан болгонд “Агшин Зуур Билиг Нээгдэх Түлхүүр” цувралын хоёр ном, Үлгэр дэвтрээс 
нэг ширхэг,  “Жинхэнэ Баатрууд” DVD нэг ширхэгийг тэдэнд өргөн барьжээ. Ялангуяа хоёр их 
сургуулийн захирлууд эдгээр материалууд дээр нэмээд “Агшин Зуур Билиг Нээгдэх Түлхүүр” 
номын цувралыг бүрэн эхээр нь хүлээн авах  боломжтой болсноо сонсоод маш их баярласан 
юм.       

Наймдугаар сарын 4-ний өглөө Дэс Мойнэс 
хотод цаг агаар маш халуун, бүгчим 90F (32C градусаас 
дээш) байсан учир авшигтнууд дөрвөн давхар машины 
зогсоолын дотор тараах хуудсаа өлгөсөн хэдий ч үүнд 
нэн их хүчин чармайлт гаргах шаардлагагүй гэдэг нь 
удалгүй тодорхой болжээ. Тэд Дэс Мойнэсээс даруйхан 
явж  Фэйрфилдэд 8-р сарын 4-ний орой зохиогдсон 
Хүмүүнлэгийн явган зугаалгад санаандгүй оролцох 
болсон нь Бурханы зохицуулалт байсныг сүүлд ухаарсан 
байна.
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Авшигтнууд тэр оройдоо 6 цагийн орчимд Иова мужийн Фэйрфилдэд очжээ. Хэдийгээр 

Фэйрфилд 6,000-аас цөөн байнгын оршин суугчтайн дээр гадны 6,000 оюутан амьдардаг 
жижигхэн ч маш оюунлаг хот юм. Төв цэцэрлэгийнх нь ойр цагаан хоолны нэг ресторан 
ажилладаг бас хэд хэдэн цагаан хоолны сонголттой ресторанууд байдаг ажээ. Авшигтнууд маань 
цагаан хоолны ресторанд хэдэн ном өгөөд гартал үүдэнд нь Лос Анжелесаас Фэйрфилд рүү 
оюунлагийн ажлаар нүүж яваа нэгэн эртэй тааралджээ. Тэр хүн манай байгууллагын тухай урьд 
нь сонсож Их Багшийн сургаалийн тухай бүдэг бадаг ойлголттой байсан ба номын ах, эгч нарыг 
хараад сэтгэл нь маш их хөдөлж Их Багшийн сургаал номын талаар тэдэнтэй яриа дэлгэсэн 
байна. Тус хотод олон хүн бясалгал хийдгийн зэрэгцээ тэдний зарим нь цагаан хоолтон ажээ. 
Тэрээр манай бясалгалыг өөрөө сонирхохоос гадна тэр хотод сар бүрийн эхний Баасан гарагт 
Хүмүүнлэгийн явган зугаалга болдог тухай авшигтнуудад ярьж, тэр арга хэмжээнд  оролцон 
Аръяабалын бясалгалынхаа тухай бусад олон хүнд таниулахыг зөвлөжээ. Авшигтнууд энэ 
боломжийг ашиглан оройн  9,30 хүртэл Ñеминарын тухай болон “Та Ийм Амьдралыг Ñонгож 
Болно”  тараах хуудаснуудаа олонд түгээсэн юм.

Дараагийн өдөр нь тэднийг гэртээ эргэн ирсний дараа нөгөө хүн Фэйрфилдээс 
Миссиоригийн төв рүү утсаар ярьж Аръяабалын бясалгалын тухай  илүү ихийг мэдэж, сэтгэлийн 
авшиг хүртэх хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн. Мөн өөрийнхөө ээж болон урьд орой нь тараах 
хуудаснаас авсан хэсэг найз нартайгаа төв дээр ирэхийг маш их  хүсч байгаагаа  хэлсэн юм.

Авшигтнууд маань цаг агаарын халууныг үл хайхран АНУ-ын төв хэсэг Иова мужаар 
явахдаа 10,500 орчим тараах хуудас тараасан нь Бурханы тэднээр дамжуулан тарьсан оюунлагийн 
үр байсны дээр аль хэдийнээ нахиагаа дэлгэж эхэлснийг тэд харлаа. 

ÑÈÍÃÀÏÓÐ

ªөðөөð аìьдаðöгааÿ ÿвуулûн шîу
Ñèíãàïóðûí ìýäýýëëèéí ãðóïï (Àíãëè õýëýýð)

Ñингапурын төв 3-р Алтан Жилийн (2006) 7-р сарын 8-нд “ªөрөөр Амьдарцгаая” явуулын шоуг 
Тоа Пэйо Шинэ Хотод байрладаг Ñингапурын Барилга Хөгжлийн Удирдах Зөвлөлийн (БХУЗ) 

Төвд зохион байгууллаа. БХУЗ нь маш олон оршин суугч, худалдан авагчтай 
Тоа Пэйогийн Төв хэсэгт байрладаг тул Их Багшийн “Та ийм амьдралыг сонгож 
болно” мэдээллийг нийтэд хүргэхэд хамгийн тохиромжтой газар байлаа. 

Явуулын шоу бүтэн өдөр үргэлжилж өглөө 10-аас оройн 10 цагт 
өндөрлөв. Түрээсэлсэн талбайг Их Багшийн фото зураг, дэнлүү, уран зураг 
болон савтай ургамал тэргүүтнээр маш гоё хялбархан чимэглэсэн байв. Бид 
гурван телевизор байрлуулж Ñингапурын Цагаан Хоолны Нийгэмлэгээс 
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(ÑЦХН)  урьдчилан  бэлдэж өгсөн ”Үр Тариа Дэлхийн Хөгжилд” нэртэй 
видео бичлэг үзүүлэн мөн компьютераар цагаан хоолтон алдартнуудын 
тухай слайд шоу үзүүллээ. Цаашилбал бид зөвхөн цагаан хоолны сайн 
тал, тэжээллэг чанарын талаар таниулаад зогсоогүй олон нийтэд цагаан 
хоолоор  үйлчилдэг газруудыг зааж өгсөн.

Үүний зэрэгцээ ÑЦХН 7-р сарын 22-30 нд “Махгүй Ñингапур” 
(МÑ) нэртэй 10 хоногийн компанит ажил зохион байгуулсан юм. Уг арга 
хэмжээг хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ үеэр Эрүүл Хоолны 
Урлаг болсон Нийтийг Хамарсан Тусгай Баяр Ёслолын “МÑ” Îройн Зоог 
барьсан нь  олон хүнийг цагаан хоолонд орохыг зоригжуулан дэмжиж  
цаашдаа өөр олон үйл ажиллагаа явуулах  эхлэлийг тавьсан арга хэмжээ 
болсон. (www.singaporemeatout.org). Тус Нийгэмлэгээс зохион явуулж 
байгаа сайн үйлсийг дэмжиж Îройн Зоогийн билетийг борлуулхад нь бид 
тусаллаа.

Манай явуулын шоуны талбай  БХУЗ-ийн Төвийн 
гол хэсгийн цэлгэр танхимд байрлаж байв. Тэнд төрөл 
бүрийн бараа зардаг худалдаачид талбай түрээслэн маш 
олон дэлгүүр мухлагууд танхимийн хоёр талаар байрлажээ. 
Бүтэн өдрийн турш үйлчлүүлэгчид хүмүүсийн хөл 
хөдөлгөөн тасралтгүй цуварсаар байлаа.

Эхлэх ёстой цагаас нь өмнө нэгэн эрэгтэй 
үйлчлүүлэгч  лангуун дээр хүрч ирэн Их Багшийн фото 
зураг, уран зураг, дэлгэн тавьсан материалуудыг үзэж  
хоёр өгүүлэл худалдан аваад дараа нь видео бичлэг маш  
анхааралтай үзэж зогссон. Ñүүлд нь тэрээр буцан ирж хоёр 
дахь удаагаа бичлэг үзсэн юм.

Мөн бидний өөдөөс харсан хувцас, үсний 
хэрэглэл зардаг лангууны эзэн өөрийнхөө үйлчлүүлэгчдийг 
анхаарахаас илүү видео бичлэг рүү анхааран үзэж байсныг 
бид ажигласан юм. Îлон үйлчлүүлэгчдийн дунд  хоёр дунд 
насны цагаан хоолтон эмэгтэй бидний энэ үйл ажиллагааг 
дэмжиж байгаагаа илэрхийлэв. Тэдний нэг нь цагаан хоол зардаг лангууны эзэн бөгөөд тэд 
найзууддаа өгөхөөр тараах хуудас олныг авч явлаа. Ñингапурт бидний явуулж буй ном дэлгэрүүлэх 
ажилд талархан бидэнд сэтгэлийн урам хайрласан юм.

Îйролцоо байдаг автобусны паркийн жолооч нар цайны цагаараа видео бичлэг үзэхээр 
ирсэн байлаа. Тэдний нэг Энэтхэг жолооч цайны цагаа дуустал бичлэг үзэж цагаан хоолтон болохыг 
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хүсэж байгаа тухайгаа номын эгчид хэлж байсан боловч 
нөгөө л тахианы махаа идсээр байв. Тэгээд бид түүнийг 
өдөр өдрөөр цагаан хоол идэх тоогоо нэмсээр цагаан 
хоолтон болохыг зоригжуулан зөвлөлөө. Мөн ямар учраас 
хүн цагаан хоолтон байх хэрэгтэйг таниулан дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл өгсөн юм.   

ªөр нэгэн эмэгтэй өмнө нь Багшийн бичлэг үзээд 
амьтдыг шаардлагагүй зүйлээс болж зовж байгааг хараад 
сэтгэл нь шимшрэн их уйлж түүнээс хойш мах идэхээ 

больсон тухайгаа бидэнд ярьсан юм. Түүнд нэг авшигтан хөөрхөн амьтдын зурагтай дээр нь 
“Биднийг хайрлаач, Бүү Идээч! Бүгдийн амь, амьдрал үнэтэй” гэсэн бичигтэй наалддаг зураг 
өгсөн нь буцаж мах идэхгүй байхын сануулга болжээ.

Үдээс хойш манай авшигтнуудын нэг нь нүдэндээ дүүрэн нулимастай бяцхан охиныг 
бичлэг үзэж зогсохыг харсан  юм. Тэр охин ааваасаа  хөтлөөд ээж нь ойрхон зогсож байлаа. Бичлэг 
дууссаны дараа манай нэг авшигтан тэдэн дээр очиж бяцхан охиныг тайвшрууллаа. Îхины аав,ээж 
хоёр охиндоо амьтдыг яаж зовж байгааг үзүүлэх эсэхэд эргэлзэж байгаад эцэст нь үзүүлсэн гэж 
охины аав хэлж байлаа. Видео бичлэг үзээд охины сэтгэл хэрхэн эмзэглэж байгааг хараад аав, 
ээжийнх нь нүдэнд нулимс цийлэгнэсэн байв. Ñаяхнаас идэж буй зүйлдээ илүү анхаарал хандуулж 
эхэлсэн гэж аав нь нэмж хэлсэн юм. Бид тэднийг хялбархан аргаар эрүүл цагаан хоолтон болоход нь 
туслахын тулд дэлгэн тавьсан бүх мэдээлэл, харьцуулалт хийсэн сурталчилгааны хуудаснаасаа өгч, 
цагаан хоолтон байхын тал бүрийн ашиг тусыг багтаасан Их Багшийн сэтгүүлийн нийтлэл болон 
номын жагсаалт болон цагаан хоолтны амьдралын хэвшлийн эерэг талыг тусгасан вебсайтуудаар 
зочлохыг санал болголоо.

Îрой  нэг Энэтхэг эмэгтэй ирж “ªөрөөр Амьдарцгаая” гэсэн тараах материал, Цагаан 
хоолтон алдартнуудыг ихэд сонирхон уншиж байлаа. Мөн манай компанит ажил, Их Багшийн 
талаар мэдэхийг хүсэхэд авшигтнууд түүнд  Аръабалын Бясалгал болон Их Багшийнхаа тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч  үлгэр дэвтэр болон олон төрлийн нийтлэлүүд, тараах материалууд 
өгсөн. “Надад доошоо бууж ирэх хэрэг байна гэдгийг мэдсэн юм” гэж тэр явахаасаа  өмнө хэлэв. 
Тэр эмэгтэй үйлчилгээний төвийн дээд давхарт ажилладаг дэлгүүрийн эзэн хүн байлаа. 

Ñурталчилгааны хуудсыг авшигтнууд БХУЗ-ийн Төв дээр бүхэл өдөржин, оройжин 
тараасан бөгөөд бараг бүх хүний гарт хуудаснууд очсон харагдаж байв. Бүх л орчин тойрон Хайрт 
Их Багшийн маань хайр, адислалын хүчээр бялхаж  байхад бид маш баяртай сэтгэл хангалуун  
байлаа. 
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Öагаан хîîлнû эðин ¿е эхэллээ!
ÈÍÄîÍÅÇ

Индонезийн Мэдээллийн группээс (Индонези хэлээр)

Жакарта хотын засаг захиргаа худалдаа, соёл, урлаг болон 
үзвэр үйлчилгээг дэмжих алдар цуутай, нүсэр том 

Жакартагийн Яармаг Худалдааг жил бүр уламжлал болгон зохион 
явуулдаг. 3-р Алтан Жилийн (2006) Зургадугаар сарын 15-наас 
Долдугаар сарын 16-ны хооронд сар үргэлжлэх энэ жилийн 
Яармаг нээгдэж  2 сая гаран хүн   оролцлоо.        

Яармагт оролцохоор гадаа цэлгэр том талбай авахад 
бидэнд тусалсан Бурханы төгс төгөлдөр зохицуулалтанд 
баярлалаа. Тэнд бид том дэлгэц, прожектор, сандлууд байрлуулж  
оролцогсдыг хүмүүсийн урсгалд саад болохгүйгээр Их Багшийн 
видео лекцийг суугаад үзэх боломжийг бүрдүүлсэн. Îлон 
оролцогсод манай асар луу сонирхон ирж Их Багшийн тухай 
болон Аръяабалын бясалгалын тухай асууж лавлаж байлаа. Энэ 
үеэр 200,000 гаран “Та Ийм Амьдралыг Ñонгож Болно”  тараах 
хуудас,  1,000 орчим үлгэр дэвтэр тараасан байна. 

Үнэнийг хайгч олон хүн Их Багшийн видео бичлэгийг 
нэлээн орой болтол үзлээ. Бичлэг үзсэн нэг хүн Багшийн 
тэргүүний эргэн тойрон их гэрэл байхыг харж  Их Багшийг даган 

оюун санааны бясалгалаар хичээллэхийг туйлаас хүсч байгаагаа хэлсэн юм. Үүнээс гадна олон 
оролцогсод Их Багшийн лекцийг үзээд сэтгэл нь нэн их хөдөлж үлгэр дэвтрийг гэртээ аваачиж 
уншихаар авцгаасан. Яармаг дээр ажиллаж байсан Лалын шашинтан нэг цэрэг олон шашны 
тухай ярьсан Их Багшийн лекцийг үзээд сэтгэл нь татагдаж DVD-нээс худалдан авахыг хүссэн 
боловч бидэнд нэг ч үлдээгүй байв. Маргааш нь түүнд  DVD авчирч өгөхөөр амласан боловч 
тэрээр өөр газар ажиллах байлаа. Хэдийгээр  тийм боловч  маргааш  нь нөгөө залуу зөвхөн DVD-
ний төлөө ирээд түүнийгээ авсны дараа их л баярласан харагдаж байлаа

Жакартагийн Яармаг дээр бидний явуулсан арга хэмжээг дэмжиж мэдээллийн болон 
нийтийн  бусад олон байгууллагууд нэлээд олон  үнэтэй, эерэг саналууд тавьж байсан. Зарим  
хүмүүс манай группийн тухай илүү мэдээлэл авахыг хүсч буцаж ирж байсан ба бидний амьтдыг 
хайрлах хайр, энэрэл нигүүлсэл тэдний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөсөн шиг санагдсан. Түүний 
зэрэгцээ бид нэлээн удаан хугацаанд цагаан хоол идсэн нэг хүнтэй тааралдсан. Тэрээр тараах 
хуудсыг уншсаныхаа дараа дахин ирж бидэнд түүнийг тараахад тусалсан юм.        

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сэтгүүл No. 174   59



Энэрэнгүй цагаан хоолтой ертөнцийг бий болгох нь

þÊÀÐÒÀ

Цагаан хоолны тухай хүмүүсийн ухамсарыг дээшлүүлэх 
ажлыг үргэлжлүүлэхийн тулд Юкарта төв нь олон нийтэд зориулсан 
“Та ийм амьдралыг сонгож болно” гэсэн илгээлтийг сурталчилах үйл 
ажиллагааг судалсан юм. Бурханы хайр ивээлээр бидэнд ийм боломж 
амархан олдсон билээ. Энэ нь 8-р сарын 23-28 ны хооронд  Мандала 
Бхати Ванитатмагийн зохион байгуулсан Жожиогийн Номын үзэсгэлэн 
худалдаа байлаа.

Юкарта, Банжарнегара мөн Ñараганы авшигтанууд энэ 
томоохон үйл ажиллагаанд бэлдэцгээн хамтдаа ажилласандаа маш их 
баяртай байв. Жакарта болон Ñураваяагийн төвөөс тараах материалууд 
болох ном сэтгүүлүүд, DVD, “ªөөрөөр Амьдарцгаая” тараах хуудаснууд 
гэх мэт олон зүйлийг бидэнд явуулсан юм.

Их Багшдаа болон хамаг амьтадад сайн сайхныг хүсэх мөн 
8 сарын 22-28ны өдрүүдэд зохиогдох ухуулах хуудас сурталчлах 
үйл ажиллагаа найрсаг эвтэй уур амьсгалд явагдах болоосой гэсэн 
даатгалтайгаар авшигтнууд шөнийн бясалгалыг тухайн өдрүүдэд 
зохион байгуулсан. 

Бүхэл бүтэн долоо хоногийн үзэсгэлэн худалдааны турш 
20000 –с илүү хүн  “ªөөрөөр Амьдарцгаая” тараах материалыг баяр 
хөөрөөр дүүрэн хүлээн авч байлаа. Энэ нь бидний 5-р сард газар 
хөдлөлтөөс өмнөхөн нилээн хүч чармайлт гаргаж тараасан байдалтай 

харьцуулахад маш их ялгаатай байв. Хэдийгээр бидний гол зорилго бол “ªөөрөөр Амьдарцгаая” 
материалыг тараах байсан боловч бид бас Их Багшийнхаа номын үзэсгэлэнг жижиг мухлагт гаргаж 
тавьсан юм. Бидний тооцоолсноор залуучууд, настайчууд гэх мэтийн янз бүрийн нийгмийн давхаргын 
хэдэн зуун хүмүүс ирж Багшийн маань видео бичлэгийг үзлээ. 

ªдөр бүр л тэнд хүмүүс бясалгалын тухай мөн цагаан хоолтон амьдралын хэв маягийг байнга 
асууж ирдэг байв. 

Индонезийн зүүн зүгийн хот болох Нүса Тэнгара Тимүрээс ирсэн Их сургуулийн нэгэн оюутан, 
холбогчоос бясалгалын тухай асууж мөн сурах хүсэлтэйгээ хэлэв. Тэрээр цэвэр цаган хоолтон байх мөн 
бусад бүх л шаардлагуудыг хичээнгүйгээр дагасан гэж байлаа.

ÑÓÐÀÁÀßÀ

Ñурабаяагийн авшигтанууд Ñурабаяа дахь Пенелих Нийгмийн Халамжийн Төвөөс ирсэн 
гэрийн эзэгтэй нартай хамтран цагаан хоолтон амьдралын хэв загварыг хуваалцах ашиг тустай үйл 
ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ нь Индонезид олон удаа тохиолдож байсан үхрийн галзуу өвчин, 
шувууны ханиаднаас хойшхи маш чухал арга хэмжээ болсон юм. Товчхон мэдээлэл хийсний дараа цагаан 
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хоолны амталгаа эхлэв. Авшигтанууд маань цагаан хоолны 
уурагт сатай, цагаан хоолны стейк мөн BBQ Tempeh /маш өндөр 
уураг бүхий хөөлгөсөн шар буурцгийн кекс/-р дайллаа. Бүх 
цагаан хоолнуудаа бид тун сайхан амттай хийсэн байсан учраас 
эзэгтэй нар маань гайхсанаа нууж чадахгүй байв. Бид, цагаан 
хоолнууд нь өндөр чанарын баялаг мөн хоол бүр нь уургийн 
агууламж ихтэй, жишээ нь дүпү нь Индонезид маш алдартайд 
тооцогддог болохыг хэлсэн юм. Цааш нь бид вегатиран ”мах” 
болон хуурай глутиныг өдөр бүр хэрэглэх мөн эдгээр нь цагаан 
хоолны бүтээгдэхүүн зардаг дэлгүүрүүдэд хангалттай бийг 
тэдэнд хэлж танилцуулсан юм. ªөрсдийн гэр бүлээ хооллох 
махнаас өөр зүйлийг аль хэдийн хайж байсан тэд маш их баяр 
хөөртэй байцгаав.

Үйл ажиллагааныхаа төсгөлд бид тэдэнд вегатариан 
стейк, “ªөрөөр Амьдарцгаая” тараах материал, мөн үлгэр 
дэвтрийг багтаасан бэлэгнүүдийг өгсөн бөгөөд их л баяр 
хөөртэйгөөр тэд гэрлүүгээ авч явцгаасан юм. Эргэн тойронд 
маань өөдрөг сайхан сэтгэлийн уур амьсгал үүссэн байсан ба 
тэд өөрсдийн найз нартаа энэхүү цагаан хоолны тухай ярьж 
дагуулж ирж болох уу гэж биднээс асууж байв.

ÌÈÄÀÍ

Авшигтанууд маань Миданы ойр орчимд “ªрөөр Амьдарцгаая” тараах материалыг байнга 
тогтмол тараасаар байгаа билээ. Энэ тараалтын ажил нь зарим авшигтануудын хувьд нийтийн бясалгалын 
дараа буюу Бямба, Ням гариг бүр хийгддэг тогтмол хэлбэрт орсон юм. Ням гарагт тэд хоёр багт хуваагддаг. 
Эхний баг нь хотын төв буюу орон сууцны хорооллуудад чиглэдэг бөгөөд мөн дэлгүүрийн орчин тойрон, 
сургуулиудад тараах материалаа тараадаг.

Хоёр дахь баг нь Меданаас 1-5 цаг гаруй явж хотын гадна үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бид “Та 
ийм амьдралыг сонгож болно” илгээлт мөн Дэлхийн цагаан хоолтон алдартай хүмүүсийн жагсаалтыг 
хоёр долоо хоногт нэг удаа үнэгүй тараагддаг сонинд бас Миданы тэргүүлэх ихэнх нэр хүнд бүхий 
сонингуудын нэг болох “Анализа” сонинд хэвлүүлсэн бөгөөд уг сонин нь өдөрт 60000 ширхэгээр 

түгээлтэнд очдог байна.
Бид мөн “Нэг Ñая 

Гэрлийн Залбирал”, “Нэг 
Ñая Итгэл Найдвар” гэсэн 
арга хэмжээн дээр очиж 3000 
ширхэг тараах материалыг 
тарааж чадсан юм. Энэхүү 
залбирал нь бидний эх орны 
сайн сайхны төлөө байсан 
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ба энэ ажиллагааг Миданы Лапанган Мирдика /Эрх 
чөлөөний талбай/ -д Индонезийн Буддистүүдийн 

холбоо зохион байгуулсан. 
Бид мөн “ªөрөөр Амьдарцгаая” 

илгээмжийг бэлэглэхэд зориулж 
тэмдэглэлийн дэвтэрт хэвлүүлснээс гадна 

энэ илгээмжийг зурагт хуудас болгон 
Меданы нисэх онгоцны буудалд байрлуулсан 

юм.
“Өºðººð Àмüäаðöгааÿ” - îíгîöíû 
áóóäал äээð амüä ñóðтал÷èлгаа

ÁÀËÈ

Балид цагаан хоолны зоогийн газрууд маш ихээр нэмэгдэж байгаа ба авшигтанууд маань 
эдгээр газруудыг “ªөрөөр Амьдарцгаая” хуудсыг тараах хэрэгсэл болгохоор шийдсэн юм. Зоогийн 
газрууд бүр тараах материалын тараалтыг хэрэгжүүлэхийг дуртайяа хүлээн зөвшөөрч мөн өөрсдийн 
үйлчлүүлэгчиддээ цагаан хоолтон болоход нь тус дэм болох үүднээс зурагт хуудаснуудыг дэлгэн 
үзүүлж байв. Хэдэн авшигтанууд Ринон мөн Видүгүлд “ªөрөөр Амьдарцгаая” материалыг тараахаар 
явцгаасан юм. Видүгүл нь Балийн алдартай аялал жуучлалын тосгон юм. Îлон жуулчид бидний 
зорилгыг ойлгосныхоо дараа толгой дохицгоон санал нэгтэй байгаагаа хүлээн зөвшөөрч басхүү их 
баяр хөөртэй байгаа нь харагдаж байв. Ñаяхан, манай авшигтанууд Юбүд материалаа тараасан бөгөөд 
энэ тосгон нь мөн л Балийн аялал жуулчлалын томоохон газрын нэг юм. Бид мөн Балийн хажуу арал 
болох  Ломбок-д материалаа тараасан. 

Ренонд КVMI -ны зохион байгуулсан уртаа гэгчийн жагсаалд оролцсон бөгөөд ойролцоогоор 
1200 гаруй жагсагчид ªөрөөр амьдрая гэсэн илгээлтийг ар тал дээрээ бичсэн футболкыг өмссөн байв. 
Бид тэр үйл ажиллагааны үеэр жижиг мухлаг нээн “ªөрөөр Амьдарцгаая” материалыг хүн бүгдэд 
тараасан юм. Энэ үйл ажиллагаа маш амжилттай болсон. Үнэхээр, цагаан хоолтоны эрин эхэлсэн 
байлаа. 
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Шөнийн захууд öагаан хîîлнû заð 
суðтал÷илгаагаð гэðэлтэæ áайна

ôîÐÌîÑÀ

Òàéíàíû ìýäýýëëèéí áàã (Õÿòàä õýëýýð)
 

Тайнаны шөнийн захын хэсэгт байнга л олон хүн хөлхөлдөж 
байдаг билээ. Тайнан төвөөс манай авшигтанууд “ªөрөөр 

Амьдрая” материалыг сурталчилахын тулд Хинянг, Яншей, 
Мадоугийн шөнийн захуудад анхааралаа хандуулсан юм. 
Бид шөнийн зах дээр ирэх үедээ “ªөрөөр Амьдрая” тараах  
материалыг бүх л орох, гарах хаалгануудын ойр зогсон тарааж 
эхэлсэн бөгөөд мөн самбаруудыг байрлуулан, “Жинхэнэ 
Баатрууд” DVD-г тэнд гаргасан. Îлон хүмүүс уг киног 
үзэхээр зогсоцгоох үед манай авшигтанууд маань өөрсдийн 
хийсэн нарийн боов, ундаагаар маш хурдан үйлчилж байлаа. 

Манай баг тэнд борлуулалтын зар сурталчилгаа хийгээгүй юмаа, харин амьтдыг хайрлах бас цагаан 
хоолтоны хэв маягийг сурталчилсан ба хүмүүс манай ер бусын лангууг маань сонирхоцгоон их сайхан 
сэтгэгдэлтэй байцгаав. 

3-р Алтан жил /2006/-ийн 6-р сарын 24-нд Хинянг шөнийн захад “Жинхэнэ Баатрууд” киног 
гаргаж дуусахад нэг бүсгүй маш их оюунлаг асуултуудыг асуусан юм. Тэр хэлэхдээ: “Тэр Христийн 
шашинтан байсан, одоо нэг томоохон эмнэлэгт сувилагчаар ажиллаж байгаа. Îлон өвчтөнгүүдийн 
зовлонг нүдээр харж байхдаа тэрээр амьдралын утга учир бол түрхэн зуурынх юм байна гэдгийг гүн 
гүнзгийгээр мэдэрсэн бөгөөд өдөр бүр л оюун санааг нь гэгээрүүлэх арга замаар Үнэнийг олоход 
Бурхан минь туслаач, өвчтөнүүдийн өвчинийг намжаахад туслах чадвартай болгож хайрла гэж байнга 
залбирч эхэлсэн гэнэ. Ингээд тэр эмэгтэй энэ газар /шөнийн захад/ Багшийн маань киног үзэхээр 
ирчихсэн байна” гэв. 

Манай авшигтануудаас асуултууд асууж хариултаа сонссоныхоо дараа тэр залбиралынхаа 
хариултыг авсанд Бурханд баярлалаа гээд өөрийн өвчтөнүүддээ зориулж олон тараах материал, үлгэр 
дэвтрүүдийг авч явсан юм. Бас нэг хүн, ахлах сургуулийн газар зүйн багш “ªөрөөр Амьдрая” зар 
сурталчилгаанд сэтгэл нь ихэд догдлон үүнийг олонд 
хүрэхээр хамгийн сайн үйл ажиллагаа болжээ гээд зөв 
зүйтэй амьдрах, аллага хийхгүй байх, эрүүл энхийг 
эрхэмлэх, хоолны хаягдалаас зайлсхийх, ядуу буурай 
орнуудад туслах мөн цаашаагаа дэлхийн энх тайванд 
туслах гэх мэтийн үр нөлөөг хэлэхийн аргагүй юм 
гэсэн юм. Тэр эмэгтэй мөн цагаан хоол хэрэглэх ёс зүйг 
дэмжин бидэнтэй хамтарч ажиллахдаа дуртай байх 
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болно гэлээ. 

7-р сарын 19-нд Яншей шөнийн захад бид “ªөрөөр 
Амьдрая”  материалыг тараахаас гадна мөн  “Цагаан хоолтон 
байх 10-н шалтгаан “ гэдгийг өгч байсан юм. Дунд болон ахлах 
сургуулийн олон хүүхдүүд эцэг эхийн хамт зугаалан явцгааж 
байхад нь бид тэдэнд тараах материалыг тайлбарлан нилээд 
олон зүйлийг хэлж өгсөн бөгөөд тэд гүйлгэн уншиж өөрсдийн 
эцэг эхтэйгээ хуваалцаж байв. Бүгдээрээ л баяр хөөртэйгөөр 
хүлээн авсан юм.

Моторт дугуйгаар явж байсан нэгэн эрэгтэй 
телевизийн дэлгэцээр Багшийг харангуутаа “Төгс Гэгээрсэн 
Их Багш Чин Хай” гэж уулга алдан хэлэв. Тэр дугуйгаа хурдхан 
гэгч зогсоогоод Багшийн тухай лавлан асуулаа. Тэр өөрөө 
хөдөлгөөний хомсдолд зовсон хүмүүсийг асрах Ñувлахуйн 
төвд ажилладаг гэв. ªнгөрсөн жилийн эхэнд Тайнан төвийхөн 
энэ төвд очицгоосон бөгөөд түүнээс хойш тэндхийн оршин 
суугчдын нэг нь Их Багш Чин Хайг дагахыг хүссэн боловч тэр 
бидэнтэй яаж холбогдохоо мэдэхгүй байв. Ингээд одоо энэ зах 
дээр тэр бидэнтэй тааралдлаа. 

Бид түүнд өөрсдийн холбоо барих хаягтай үлгэр 
дэвтрээ өгсөн бөгөөд дараагийн удаад асаргаа сувлахуйн төвд 
зочилон очих цаг зав гаргахаа амалсан юм. 

8-р сарын 21-нд Мадоу шөнийн захад хүмүүс манай лангууны хажуугаар өнгөрч явснаа Их 
Багшийн маань ярианд татагдан “Жинхэнэ Баатрууд” киног үзэхээр зогсоцгоож байв. Бид ойролцоогоор 
600 гаруй “ªөрөөр Амьдрая” илгээмжтэй дэвүүрүүд, тэмдэглэлийн дэвтрүүд/pencil pads, бичгийн 
хавтас /file folders/ –г тараалаа. 

ÒÀéÍÀÍ îËîÍ ÓËÑûÍ ×ÈÕÑÈ ÓÐËÀÃÈéÍ ÍÀÀÄÀÌ
 
Тайнан Хотын Зөвлөл ивээн тэтгэж Тайнан Îлон улсын урлагын наадамыг 7-р сарын 

21-нээс 31-ны хооронд Күнзийн Ñүмийн Ñоёлын Цэцэрлэгт хүрээлэн болон хөрш зэргэлдээх 
жуулчины газруудад зохион байгууллаа. Тайнаны төв энэ боломжийг алдалгүйгээр 7-р сарын 29-31-
нд гурван шөнө дараалан  “ªөрөөр амьдрая” материалууд, тэмдэглэлийн дэвтрүүд, дэвүүрүүдийг 
тараасан юм. 7-р сард Тайваны өмнөд хэсэгт маш их халуун байснаас олон хүмүүс дэвүүрийг 
авахаар ирцгээсэн бөгөөд зарим унадаг дугуйтангууд өнгөрч явсанаа буцаж ирэн асууж байлаа. 
Тараах ажиллагааны хоёр дахь өдөр нэгэн рок хамтлаг тайзан дээр тоглолтоо хийн үзэгчдийг 
байлдан дагуулав. Зуу зуун хүмүүс “ªөрөөр Амьдрая” дэвүүрүүд, тэмдэглэлийн дэвтэрүүдийг 
барьчихсан хөгжмөө даган гараа дээш нь өргөн далалцгаан байхыг бид харсан юм. Энэ бол 
гайхамшигтай үзэгдэл байлаа. Рок хамтлагийн тоглолт бараг нэг цаг үргэлжилсэн ба үзэгчид мөн 
цагийн турш даллан байв. Бид бүгд их гайхацгаасан бөгөөд үүнд нь сэтгэл хөдлөн баярлацгаасан 
юм. Нэг номын эгчийг “ªөрөөр Амьдрая” материалаа дуусах үед нэгэн жижигхэн нохой хүрч ирэн 
тэр эгчийн зогсож байсан зүгрүү харсаар байв. Энэ нь дахин дахин давтагдаж тэр тэндээс явахыг 
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хүсэхгүй байгаа нь илэрхий харагдаж байв. Харсан 
хэн бүхэн гайхав. Энэ сүнс нь Их Багшийн маань бүх 
л төрөлхтөнийг хамгаалж байгааг мэдсэн гэдэгт бид 
итгэж байлаа. “ªөрөөр амьдрая” зар сурталчилгааны 
үйл ажиллагаанд оролцсон хүн бүхэн Их Багшийнхаа 
асар их адислал, хайрыг мэдэрсэн юм. Бид бүгд 
тэнгэрийн орны илгээлтийг хүргэх Бурханы “шуудан 
зөөгч” байхад боломж олгосонд чин сэтгэлийн угаас 
хүнээ хүндэтгэл илэрхийлье. 

Õýí íü  

Áàãøèéí õîøèãíîë

Их Багш Чин Хай, 
Флорида, АНУ. 2003.02.03 (Англи хэлээр)    Видео хуурцаг ¹755

Нэг эр гольф тоглож байгаад гэртээ ирэхэд эхнэр нь түүнээс “Тоглоом чинь 
ямаршуухан болов” гэж асуухад нөгөө эр,” Би ер нь дажгүй цохиж байсан л даа. Гэхдээ 
миний хараа бөмбөгөө хашаа ниссэнийг ч олж хархааргүй болтлоо муудчихсан байна” 
гэхэд эхнэр нь, “Жэк чи чинь 75 тай шүү дээ! өөр яана гэж бодоов? Чи ер нь яагаад ахыг 
минь дагуулаад явж болдоггүй юм бэ?” гэхэд Жэк” Гэхдээ тэр чинь 85тай шүү дээ, тэгээд 
ч гольф тоглохоо больчихсон” гэв. “ Гэхдээ л түүний хараа маш сайн, ядахдаа л бөмбөгийг 
чинь харж өгөхгүй юу “ гэж эхнэр нь хэлэв. Маргааш нь Жэк гольф тоглохдоо хадам ахыгаа 
хамт авч явжээ. Тэгээд ах нь харж, Жэк цохитол бөмбөг нь бас л хаа нэгтээ алга болжээ. 
Жэк ахаасаа “Та харж амжив уу?” гэхэд “Тиймээ тийм би харсаан, харсан!” гэжээ. “Тиймүү? 
Тэгээд хаана байна?” гэж Жэк асуухад “Харин ээ, би мартчихлаа.” гэж хариулжээ. 

Õýíäýý òóñëàâ àà?

Их Багшийн ярьсан дээрх онигоог эхээр нь сонсох болон бусадтайгаа хуваалцахыг хүсвэл: 
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/174/jk1.htm

http://www.Godsdirectcontact.us/sm21/enews/www/174/jk1.htm
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Хайрын илгээлтийг алгаа 
тосон угтаж авсан хүүхдүүд

Авшигтан номын ах Санпи,Формоса, Шинжү төв (Англи хэлээр)

Ñаяхан Шинжү төв Багшийн “ªөрөөр Амьдарцгаая” санамж уриаг хүлээн авч Багшийн 
адислалыг хүртлээ. Надад Энэхүү сайхан мэдээг тарааж, цэцэрлэгийнхээ хүүхдүүдэд 

нэг боодол футболк цамц тарааж өгөх боломж надад олдсон юм. Хүүхдүүддээ энэ сайхан 
бэлгийг өгөх болсон нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг байлаа. Цамцыг тэд ихэд баярлан 
авч шууд л дэлгэж үзэцгээв. Тэдэнд цамцанд дүрсэлсэн амьтад ихэд таалагдсан ба бид 
футболктайгаа зургаа авахуулав. Энэ үнэхээр сайхан үйл явдал болов. Бяцхан хүүхэд, тэдний 
эцэг эхэд энх амгалан амьдрахын утгыг таниулсан Их Багшдаа баярлалаа. Надад тэр өглөө 
яг  л Алтан үед хичээл зааж буй мэт сэтгэгдэл төрж байсан билээ.

Гуань Инь вэб сайт
Бурхантай шууд холбогдох—

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсын Нийгэмлэгийн интернэт дэх хаяг: 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

Энэ хаягаар ороход төрөл бүрийн хэл дээрх Гуань Инь бясалгалтай холбоотой мэдээг авахаас 
гадна Үзэсгэлэнт ертөнцөөр аялахуй нэвтрүүлгийг 24 цагийн турш үзэх боломжтой. Түүнчлэн 

Агшин зуур билэг нээгдэх түлхүүр номын үлгэр дэвтрийг олон хэл дээр уншиж, мэдээ сэтгүүлийг 
татаж, электрон ном эсвэл хэвлэх байдлаар захиалан унших боломжтой.   
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Çàãàñ 
  Õàéðûí äàëàéä ñýëæ ÿâíà

Авшигтны мэдээллээс Шан Кси муж, Их Газрын Хятад  (Хятад хэлээр)

Ñаяхан манай охин загастай болохыг хүсч дэлгүүрээс хэдэн загас худалдан аваад гэртээ ирсэн 
юм. Би эдгээр загаснуудад өдөр болгон Их Багшийнхаа Буддагийн аялгууг сонсгож, Багшийнхаа 

гэрэл зургийг хажууд нь тавьж өгсөн. Үүний дүнд ихэнх цагуудад тэд  Ñамадид орсон мэт ид шидийн 
ч гэмээр байдалтай харагдах болсон.

Ñүүлд нь би тэдэнд “Ганцхан миний Багш л та нарыг одоогийн энэ загасны  амьдралаас чинь 
дээшлүүлж дараагийн төрөлд чинь хүн болоход тусалж чадна. Тэгвэл та нарт оюун санааны бясалгал 
хийн чөлөөлөгдөх завшаан олдоно шүү” гэж хэллээ. Мөн делфиний зурагтай “Та Ийм Амьдралыг 
Ñонгож Болно” тараах хуудсыг ч тэдэнд үзүүлсэн. Нэмж хэлэхэд, би тэдэнд Их Багшийнхаа нэрийг 
дуудахыг зааж өгөхөд ойлгож байх шиг санагдав. Зарим нь сэрэл хөөрөлгүй бараг л “нисэж”, зарим 
нь үзүүлэнд тавигдсан юм шиг энд тэнд маш жаргалтайгаар сэлж, зарим нэг нь намайг сонсож байна 
гэх шиг нүдээ анивчуулсан юм. Тэгэхэд би маш сэтгэл хангалуун, баяртай байлаа.

Түүнээс хойш  Их Багшийнхаа хуурцгийг загаснуудад үргэлжлүүлэн сонсгосоор байсан ба 
тэд үхэхдээ бие нь огт өөрчлөгдөхгүй яг л амьд хэвээрээ байх шиг санагддаг. Нэгэн удаа охин маань 
зүүдэндээ  аварга том загас харсан гэж хэллээ. Тэр загаснаас Алтан шар өнгөтэй их гэрэл цацарч 
байсан гэнэ. Их Багшдаа энэ дэлхийг маань бүх оршин байгаа биетүүдтэй нь хамт адислаж байдагт 
Баярлалаа!  

Цагаан хоолны эринд ойртож байна
Их Багшийнхаа заавраар цагаан хоолыг дэлгэрүүлэхийг дэмжихээр Аръяабалын Бодисатва 

Бурхан Багшийн Гэгээрсэн тэмдэглэлт өдөр болох Долдугаар сарын 14-нд “Та Ийм Амьдралыг Ñонгож 
Болно” тараах хуудсыг би номын эгчийн хамтаар гудамжинд тараасан юм. Энэ дашрамд бид хүмүүст 
цагаан хоолтон байхын ашиг тус ба амьтдыг хайрлан хамгаалахын чухлыг тайлбарлаад энэ нь хүмүүсийг 
шувууны ханиад зэргээс сэргийлэх арга гэдгийг хэлж  тэдний энэрэн нигүүлсэх сэтгэл дээшлэнэ гэдэгт 
найдаж байлаа. Хэрвээ хүн бүр цагаан хоолтон болвол амьтдын амьдрал аврагдаж,  дэлхий энх амгалан 
болно.

Би нэгэн эмэгтэйд тараах хуудсаа өгөөд цагаан хоолны ач тусын тухай түүнтэй ярилцахад  
тэрээр өмнө нь сонин дээр “2015 он гэхэд дэлхий цагаан хоолны эринд орно” гэж зөгнөн бичсэнтэй 
тааралдсан гэж  ярьсан юм. Энэ мэдээг сонсоод миний сэтгэл маш их хөдөллөө! Хүн төрөлхтнийг зөв 
амьдрахад сургаж тэднийг Бурханы Эзэнт гүрэн лүү буцахад тусалж байгаад  Их Багшдаа Баярлалаа.
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Ýзэн Бурханû сургаалийг сонссон ÷өтгөр ÷ гэгээр÷ болдог 
Öàãëàøã¿é Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâàð, Ïýíãõ¿, Ôîðìîñà, 2-ð ñàðûí 11, 1987 (Õÿòàä õýëýýð)

Шагжамуни Буддагийн үед юм байх, 
хөөрхий эмэгтэй бяцхан хүүгээ 

алдачхаад нулимсандаа живэх шахан байж 
л дээ. Тэр үед тосгонд нь ном тавьж байсан 
Шагжамуни Буддад зовлонгоо тоочиж, аугаа 
билиг ухаан, ид шидийн хүчээрээ хүүг нь 
аварч хайрлахыг гуйжээ. “Тэгэлгүй яахав, 
би аварч чадна” гэж Бурхан Будда амлаад: 
“Эхлээд та сүүлийн 5, 6 үедээ хэн нэгнээ 
алдаагүй тийм айлыг хайж олоод даавууны 
өөдөс, ямар нэг юм гуйгаад аваад ир. Тэгээд 
би хүүг тань аварч өгье” гэж гэнэ. 

Хөөрхий эх Бурхан Буддагийн 
зааврыг дагаж айл үлдээлгүй явсан боловч 5, 
6 үеийн турш хэн нэгнээ алдаагүй гэр бүлийг 
олсонгүй.  Үхтлээ ядарч, урам нь хугарсан эх 
эргэн ирэхэд Шагжамуни Будда түүнээс “5, 
6 үедээ хүнээ алдаагүй айл олов уу” гэхэд эх 
“Үгүй ээ, тийм айл нэг ч алга”  гэж хариулав. 
Шагжамуни Будда түүнд хэлсэн нь: “Тийм 
бий. Амьдрал бол зуурдынх. Энэ дэлхий дээр 
төрсөн хэн боловч үхлээс зайлж чадахгүй. Эрт 

орой хэзээ боловч хэн хүнгүй насан эцэслэж 
энэ ертөнцийг орхиж явна. Та энэхүү зуурдын 
махан биеийг хэт чухалчлах хэрэггүй” гэв. 
Бурхан Будда үнэнийг айлдсан даруйд хүүгээ 
алдаж гашуудсан хөөрхий эх гэгээрчээ. Тэр 
цагаас хойш эх Бурхан Буддагийн үнэнч шавь 
болж хичээнгүйлэн бясалгасан байна. 

Бас нэгэн царай муутай, аймшгийн 
Якса (чөтгөр)- гийн тухай түүх ярьж өгье. 
Аймшигт тэр Якса хүний маханд дуртай, 
айхавтар зуршилтай нэгэн байж л дээ. Яг л 
хүмүүс үхэр, гахай, тэжээвэр шувуу иддэг 
шиг, мөн бар хүн идэх дуртай шиг. Якса 
хүүхдийн маханд ухаангүй дуртай, нүдэнд нь 
торсон хүүхэд амтат идэш болдог байж гэнэ. 
Төдөлгүй тэр бээр тосгоны хүүхдийг бүгдийг 
идээд дуусгачихжээ. Аргаа барсан тосгоны 
эцэг эх Шагжамуни Буддагаас тус эрж гэнэ.    

Якса нэг хүүтэй юмсанж. Бар нь 
амьтан, хүн барьж иддэг ч зулзагаа иддэггүй, 
хайрладгийн адилаар Якса хүүдээ их хайртай 
байжээ.   

 байж  Гэгээрэлд хүрэх нü
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Шагжамуни Будда тосгоныхонд: 
“Яксаг гадагш явахаар хүүхдийг нь нуучих. 
Дараа нь яахыг би та нарт хэлэмз” гэж гэнэ.  
Тосгоныхон Яксаг гэрээсээ гарч явангуут 
хүүхдийг нь аваад нуучихжээ. Якса харьж 
ирээд хүүхдээ олж ядан ихэд шаналж, шалан 
дээр өнхөрч уйлж унжжээ. Эцэст нь тэр 
Бурхан Буддад бараалхаж тус эрэхээр очив 
гэнэ. Харж байна уу, чөтгөр ч гэсэн Бурханыг 
хүндэлдэг юм. Ад хорлол, чөтгөр бүхий л 
чин сэтгэлтэй бясалгагчдыг хүндэлдэг юм 
шүү дээ. 

Шагжамуни Будда Яксагаас 
асуужээ. “Чи хүүхэддээ хайртай юу” гэхэд 
Якса “Тийм” гэв. “Хүүхэд чинь чамд энэ 
хорвоогийн хамгийн нандин зүйл мөн үү” 
гэхэд Якса мөн л “Тийм” гэв. “Бүх эцэг эх 
хүүхдээ хайрладагтай адил чи ч өөрцгүй 
хүүхэддээ маш их хайртай, тийм үү. Тэгвэл 
яагаад энэ тосгоны бүх хүүхдийг идэж байгаа 
юм бэ. Хэрвээ бусдын хүүхдийг идэхээ 
болино гэж амалвал чинь би хүүхдээ олоход 
чинь туслая” гэсэнд Якса даруй ам өчиг өгч 
гэнэ. Чөтгөр ч гэсэн гэгээрч болдог юм шүү 
дээ. Тийм байгаа биз? Шагжамуни Будда 
Яксад үнэнийг ойлгуулснаар тэр бээр гэгээрч 
бусдын хүүхдийг ч идэж зүрхлэхгүй болжээ. 

Биднийхээр нялхас дэндүү балчир, 
явж, ярьж чадахгүй, насанд хүрэгсэдтэй 
харьцуулах аргагүй ч тэд бидний адил амьд 
бодьгал. ªсөж томроод бидэн шиг болно. 
Энэхүү домгийн төгсгөлд амьтан ч мөн амьд 
бодьгал гэдгийг хэлж байна. Ирээдүйд тэд их 
хичээн бясалгах юм бол бүгд хүн болж төрөөд 
бүр Будда ч болж болно. Буддагийн зааснаар 
замнан энэрэл нигүүлсэнгүй байхыг хүсэгч 
хэн боловч амьтныг идэх ёсгүй. 

Дээрх хоёр түүхт гарч буйгаар бид 
гэгээрчихсэн төрдөггүй. Заримдаа үүнийг 
хэн нэгнээр тайлбарлуулсны дараа ухаарч 
ойлгодог юм. Эхний түүхт гарсан эхийг 

Áàãøèéí ÿðüñàí ò¿¿õ

Ýзэн Бурханû сургаалийг сонссон ÷өтгөр ÷ гэгээр÷ болдог 

аваад үзье. Хүү нь нас баржээ. Гэсэн ч тэр 
бусдын хүүхэд ч нэг л өдөр нас барахыг 
ухаараагүй байна. Хүн бүр насан эцэс болно 
гэдгийг эмэгтэй ойлгоогүй л байж. Тухайн 
үед Шагжамуни Будда билэг ухааны үгээр 
түүнийг тайвшруулах гэж оролдсон гээд 
бодоод үзье л дээ. “Та яагаад уйлж байгаа юм 
бэ? Амьдрал зуурдын зүйл гэдгийг та ойлгох 
хэрэгтэй. Эрт орой хэзээ нэгэн цагт бид бүгд 
л үхнэ. Хаана шалтгаан байна, тэнд цээрлэл 
бий. Хэрвээ таны хүүгийн муу үйлийн үр их 
байсан бол мэдээж хэрэг тэр эрт талийгаач 
болох ёстой. Учир нь түүний цээрлэл нь 
бага адислагдсан хэрэг. Тиймээс уйтгарлаж 
гуниглан уйлах хэрэггүй”. Хэрэв ингэж 
хэлсэн бол тэр эмэгтэй Буддаг сонсохгүй 
л байх байсан болов уу. Иймэрхүү нөхцөлд 
бидний ихэнх маань тайвшруулах иймэрхүү 
аргыг л мэддэг. 

Харин Шагжмуни Будда энэ аргыг 
хэрэглэсэнгүй. Эхийг шууд л гэрт нь нэг ч 
үхэл зовлон болоогүй тийм айлыг олуулахаар 
явуулжээ. Мэдээж түүнд тийм айл олдсонгүй. 
Яг тэр мөчид Шагжамуни Будда сургаалаа 
түүнд айлдахад эмэгтэй агшин зуур ухаарчээ. 
Учир нь эх бядан явах зуураа амьдралтай 
танилцсан байна. Эхний үед би ч мөн оюун 
санааны туршлагын талаар ярьдаг байсан. 
Хэрвээ бид өөрсдөө үнэнийг олж мэдэж 
чадахгүй бол үнэнийг мэддэг, түүнд хэрхэн 
яаж хүрэхийг зааж өгөх хэн нэгнийг олох 
хэрэгтэй болдог. Бид дотооддоо туршлага 
хуримтлуулсаны дараа өөрөө Үнэнийг ухаарч 
чаддаг болно. 

Жишээ нь, Амитаба сударт 
Шагжамуни Буддагийн тухай: “Амитаба 
Будда бол хязгааргүй гэрэл гэгээ билээ. 
Тэрээр үргэлж гэрлээ цацруулж биднийг 
хамгаалдаг. Амитаби Буддагийн ертөнцөд 
тиймэрхүү олон дэд ертөнц бий. Тэнд шувууд 
жиргээд л, туйлын ер бусын хөгжим дуугардаг 
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гэх мэт гайхамшиг зүйлс олон байдаг. Бид 
тэр гайхамшигт хөгжмийг сонсоход оюун 
ухаан маань тайвшран амарч, Будда болоод 
Гэгээнтнүүдийн нэрэн дээр төвлөрөн уншиж, 
тэдний сургаалуудыг санаж эхлэнэ”.  Будда 
ингэж сургаж байсныг бид сонссон. Мөн 
хүмүүс ªрнөдийн Диваажинд очин тэдгээр 
гайхалтай ертөнцүүд дээр зугаацан цэнгэдэг 
болохыг ч сонссон. Гэлээ ч дотооддоо 
өөрийн гэсэн туршлагатай болоогүй цагт 
бид ªрнөдийн Диваажин гэж яг үнэндээ юу 
болохыг ойлгож итгэхгүй л болов уу. Тиймээс 
судар ном уншин, тэднийг тайлбарласан лекц 
сонсох нь бидний мэдрээгүй оюун санааны 
туршлага, тэр хүмүүсийн оюуны түвшинг 
сонсохтой бараг адил. Гэгээрэл болоод 
үнэнийг ухаарахыг хүссэн хэн ч дотоодын 
ижил туршлагатай байх ёстой, ядаж л 

ªрнөдийн Диваажинг хальт харсан байх 
хэрэгтэй. 

Хэрвээ Шагжамуни Будда Яаксаг 
нэн даруй дуудан ирүүлж: “Бузар булай 
нүгэл хийн бусдын хүүхдийг идэхээ зогсоо. 
Эцэг эхчүүдийн зовлон шаналалыг ойлгохгүй 
байна уу чи? Чиний хийж байгаа үйлдэл чинь 
буруу. Чи хүмүүсийн сэтгэлийг эмтлэх ёсгүй” 
гэж зандран тушаасан бол тэрээр түвдэн 
сонсохгүй л байсан болов уу. Учир гэвэл 
зүрх сэтгэл нь эмтэрсэн эцэг эхийн сэтгэлийн 
шарх үнэндээ юу болохыг Якса өөрийн биеэр 
мэдрээгүй байсан. Тиймээс Шагжамуни Будда 
тэгэж хэлэхийн оронд хүүхдийг нь нуулгахад 
Яакса хүүхдээ алдахын зовлонг үзсэн. Дараа 
нь Будда түүнтэй ярихад нэн даруй ойлгожээ. 
“ªөрөө эцэг эх болж байж л эцэг эхээ бүрэн 
ойлгодог” хэмээн олны дунд хэлэгддэг шүү 
дээ. 

Õî¸ðûí óõааí Áàãøèéí õîøèãíîë

Нэгèéíõээñ äээð

Нэгэн өвөө үе тэнгийнхээ эмээтэй болзсоор 
5 жил болж гэнэ. ªвөө нэг өдөр гэрлэхээр 

шийдээд түүнд хэлэхэд даруй зөвшөөрчээ. Маргааш 
өглөө өвөө сэрээд: “Миний саналыг тэр баяртай хүлээж 
авлуу яалаа? Тийм байх аа. Үгүй ээ, над уруу нэг л сонин 
хараад байсан даа” гэхчилэн уймарч, эмээгийн хариуг яаж ч 
бодоод санасангүй.  

Ñанах гэж цаг гаруй мунхаглаад эмээ рүү утасдав. Жаахан ичгэвтэр байсан ч 
өвөө зориглон түүний за, үгүй, яг ямар хариу хэлснийг ер санахгүй байгаагаа дуулгахад 
эмээ: “Ашгүй чи утастдаг нь сайн боллоо. Тийм ээ, би хэн нэгэнд За гэснээ санаад байгаа 
хирнээ чухам хэнд зөвшөөрснөө ер санахгүй байсан юм” гэжээ. 

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàé, 2003 îíû 2-ð ñàðûí 3
Ôëîðèäà, ÀÍÓ (Àíãëè õýëýýð)    Âèäåî õóóðöàã¹755

Áàãøèéí ÿðüñàí ò¿¿õ

70    Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сэтгүүл No. 174



Áèäýíòýé õýðõýí õîëáîãäîõ âý

Бидэнтэй хэрхэн холбогдох вэ
Иõ Багøèéí телевèç 
мэйл хаяг: Info@SupremeMasterTV.com
Утас: 1-626-444-4385 / Факс: 1-626-444-4386
http://www.suprememastertv.com/

¯çэñгэлэíт еðтºíöººð аÿлаõóé 
íэвтð¿¿лгèéí вèäеî áè÷лэг
E-mail: TV@Godsdirectcontact.org

Òºгñ Ãэгээðñэí Иõ Багø ×èí Õаéí 
õэвлэлèéí êîмïаíè 
мэйл хаяг: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Утас: 886-2-8787-3935   /  Факс: 886-2-8787-0873

Иíтеðíэт äэлг¿¿ð
Вэб хаяг: http://www.thecelestialshop.com

Book Department
мэйл хаяг: divine@Godsdirectcontact.org 
Факс: 1-240-352-5613 or 886-949-883-778
(Та бусад хэлээр Их Багшийн номыг орчуулахад туслаарай.)

Ìэäээíèé áаг  
мэйл хаяг: lovenews@Godsdirectcontact.org 
Факс: 1-801-740-9196 or 886-946-728-475

Бÿñалгалûí аñóóлт õаðèóлтûí áаг 
мэйл хаяг: lovewish@Godsdirectcontact.org 
Факс: 886-946-730-699 

S.M. Celestial Co., Ltd. 
мэйл хаяг: smcj@mail.sm-cj.com
Утас: 886-2-8791-0860  /  Факс: 886-2-8791-1216 
http:/ /www.sm-cj.com/ 

Дэлхийд явагдаж буй оюун санааны дэвшлийг хадгалан цааш 
үргэлжлүүлэхийн тулд Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсын 
Нийгэмлэг видео лекц мөн Үнэн ¨сыг хуваалцах арга хэмжээг илүү ихээр 
зохион байгуулж байна.
 
Та бүхэн энэхүү арга хэмжээнд найз нөхөд, хамаатан саднаа авч ирэхийг 
урья. Энэхүү арга хэмжээний сүүлийн үеийн хуваарийг доорх хаягаас авч 
үзнэ үү:

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm

Арга хэмжээний хуваарь
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Ñîíãîìîë àñóóëò, õàðèóëò

À: Ýíý åðòºíö äýýðõ á¿õ ò¿âýãòýé àñóóäàë íü 
ãàãöõ¿¿  Ýçýí Áóðõàíààñ òóñãààðëàãäñàíààñ 

¿¿äýëòýé ãýäýã íü ¿íýí áîëîâ óó? 

Б: Тиймээ, бид хоёр талтай ертөнцөд амьдардаг. 
Тийм болохоор л бид худал хэлж, хуурч, 

бусдыг алж байдаг. Учир нь “Тэр надаас өөр юм” 
гэж боддогт байгаа юм. Энэ бол энэ ертөнцийн 
хоёр талт хүч нь нөгөө хүн биднээс арай өөр 
гэж бодоход хүргэн төөрөгдүүлдэгт байгаа юм. 
ªөрийн ноёрхолоо тогтоохын тулд арьсны өнгө, 
үндэсний хил хязгаар, өөр үзэл бодол гэхчилэн 
өөр ондоо юм эрж олж түүнээ устгадаг. 

ªөр хоорондоо болоод Эзэн Бурханаас 
тусгаарлагдаж суухын оронд өөрийнхөө дотоодод 
нэвтэрч, улмаар “бүгд нэг” гэсэн үнэнийг мэдэх 
хэрэгтэй. Зөвхөн дотооддоо л үүнийг би танд 
баталж чадна. Гадна тал болох арьсны хар 
өнгийг баллуурдаж, Англи, Франц хоёр орны хил 
хязгаарыг арилгаж би чадахгүй. Харин та нар 
ижил мөн чанартай, бид бүгд ганц эцэгтэй гэх 
үндсэн мөн чанарыг би танд дотооддоо үзүүлж 
чадна. Түүний нэрийг хэн ч гэж дуудаж болох ч 
бид түүнийг “Эзэн Бурхан” гэж дууддаг. 

ãàäààä õèë õÿçãààð  
        Äîòîîäûí ¯íýíä 
ãýæ ¿ã¿é

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâýð, Ëîíäîí, 
Àíãëè 1999.06.09 (Àíãëè õýëýýð)    Âèäåî õóóðöàã ¹ 662
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Ñîíãîìîë àñóóëò, õàðèóëò

ãàäààä õèë õÿçãààð  
        Äîòîîäûí ¯íýíä Ýçýí Áóðõàí áîë á¿õíèéã ýäãýýã÷

À: Áè õ¿ñýë òà÷ààëàà õýðõýí õÿíàæ ñóðàõ âý? 

Б: Хянасны хэрэггүй. Хичнээн хянахыг оролдоно, төчнөөн их хүсэл тачаал таныг тамд   
ч, диваажинд ч хөөх болно. Ердөө Эзэн Бурханыг л амьдралдаа урьж зал. ªдөр бүр 

тууштай бясалгаж Их Эзэн Бурхан, илүү их Гэрлийг амьдралдаа дуудан авчир. Тэгсэн 
цагт л хүсэл тачаал таныг орхих болно. Тэгсэн ч хүсэл тачаал байсаар байвал Эзэн Бурхан 
хүсэл тачаалыг тань өөрчлөх замаар таныг гэгээрүүлнэ. Тэр аль хүсэл тачаал нь илүү 
дээр болохыг таниулж таныг адислах болно. Тиймээс энэ дэлхийгээс явах цагт нүглээ 
жигнэхэд хэрвээ та доогуур дэсэд байж гэмээнэ өөртөө буруу өгсөний хэрэггүй. Эзэн 
Бурхан л бүхнийг эдгээдэг, өвчинг ч анагаадаг юм.

Ãýðýë, Àÿëãóó áîë 

Ýçýí Áóðõàí þì 

À: Áèä Ãýðýë, Àÿëãóóãààð äàìæóóëæ Ýçýí Áóðõàíòàé õîëáîãääîã ãýæ òà àéëäñàí. 
Õýðýâ áèä òýðõ¿¿  Ãýðýë, Àÿëãóóã ãàðãàæ ãýìýýíý Ýçýí Áóðõàíòàé õýðõýí ÿàæ 
õîëáîãäîõ âý ? 

Б: Та нар тэр Гэрэл, Аялгууг гаргана гэсэн үг биш. Гэрэл, Аялгуу бол Эзэн Бурхан 
өөрөө юм. Та түүнийг гаргаж чадахгүй. Хүн төрөлхтөн тэднийг гаргаж чадахгүй. Тэр 

бүхэн зөвхөн Эзэн Бурханаас л ирдэг. Гэрэл, Аялгуу бол Эзэн Бурханы давтамж, мөн Эзэн 
Бурханытөлөөлөл юм. Бид тийм төрлийн Аялгуу, тийм төрлийн Гэрэл гаргаж чадахгүй. 
Хичнээн их мөнгөөр худалдаж авъя гэсэн ч, та хичнээн ухаантай байсан ч хамаагүй тэр 
бол боломжгүй зүйл юм. Учир нь Гэрэл Аялгуу бол зөвхөн авшиг өгөхөд л дамждаг. 

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâýð, Ýäèíáóðã, Øîòëàíä 
1999.06.05 (Àíãëè õýëýýð)     Âèäåî õóóðöàã ¹ 648

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâýð, Ìàëàéç, 1992.02.25 
(Àíãëè õýëýýð)    Âèäåî õóóðöàã ¹ 219
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Зөвхөн өндөр түвшний Диваажингаас л ирдэг. Тэр бас таны дотоодод байдаг зүйл.

À: Òýãâýë àâøèã àâàõ ¿åä ë Ýçýí Áóðõàíòàé õîëáîãäîæ Ãýðýë, Àÿëãóóã áèä ººðñäºº 
ãàðãàæ ÷àäíà ãýñýí ¿ã ¿¿? 

Б: Бид түүнийг гаргадаггүй. Тэд таны хичээл зүтгэлгүйгээр цаанаасаа өөрөө ирдэг юм. 
Тэр бол Эзэн Бурхан өөрөө юм. Библи сударт “Анх эхлээд Авиа оршиж, тэр Авиа 

Эзэн Бурхантай хамт байв. Тэрхүү Авиа бол Эзэн Бурхан мөн” гэсэн байдаг. Тэр л авиа, 
аялгууг бид дотооддоо сонсдог. Тэр бол Эзэн Бурхан өөрөө юм. Тэр бол бидний жинхэнэ 
мөн чанар юм. Энэ нь бид түүнийг гаргах ёстой гэсэн үг биш. Та гэгээрэх тэр л агшинд 
ойлгох болно. Тэр л агшинд та түүнтэй холбогдох юм. Îдоо бол зөвхөн онол. Урьд өмнө 
энгийн амьдралдаа мэдрээгүй юмыг хийсвэрлэн ярих нь тийм ч амар биш. 

Äèâààæèíã õàðñàíû áàòàëãàà

À: Òà äèâààæèíã ç¿ãýýð íýã õóóðàì÷ ¿çýãäýë áèø õàðèí 
Äèâààæèí ìºí ãýäãèéã ÿàæ ìýääýã âý?

M: Та эхнэрээ мэддэг шиг л би Диваажинг мэднэ. 
Хэрвээ эхнэр шигээ тийм хонгорхон, тийм ч тодорхой 

мэддэггүй ямар нэгэн хүн, юм байлаа гэмээнэ танд хачин 
санагдана биз дээ. Тэгвэл бид бүгд Диваажингаас ирсэн. 
Диваажин харагдах тэр мөчид л бид түүнийг мэдэх болно. 
Энэ бол их хялбархан зүйл. Би та нарт галзуу юм шиг 

харагдаж байна уу? (Ñонсогчид: Үгүй). Тэгвэл 
би Диваажинг харсан л байж таараа, эсвэл 

өөр юу гэж. Хэрэв буруу бусармаг зүйл 
хийн, гаж сонин зүйл ярин, биеэ ч итгээд 

сонин авч явдаг хүн бол яах аргагүй тэр 
галзуу солиотой хүн мөн. Харин Диваажинг 
хардаг хүн бол амьдрал, хайр, аз жаргал болоод 
сайн сайхан энергийг оргилуулж байдаг. Бид 
юмны зөвхөн гадна талыг л харан шийддэг. 

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâàð, Ëîíäîí, Àíãëè, 
1999, 06, 9 (Àíãëè õýëýýð)     Âèäåî õóóðöàã ¹ 662

Ñîíãîìîë àñóóëò, õàðèóëò
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Хамт бясалгахаараа үүнийг би танд дотоодод тань баталж өгч болно. Гадна ертөнцөд 
та их л олон юм хардаг. Хэрэв билгийн нүд тань нээгдвэл биднийг эргэн тойрон гэрэл 
хүрээлж байгааг харна. Биднийг хүрээлсэн Гэрлийг харж байгаа хүн байна уу? Тийм үү? 
Ñонсогчдын дундах нэг хүн уруу заалаа. Их баярлалаа. Тийм үү? 
Их Багш дараагийн хүн уруу заалаа. Ñайн байна. Та авшиг аваагүй юу? 
Баярлалаа, Эзэн Бурхан минь. /Их Багш хошигнож байна/. Тиймгүй 
бол би танд тэгэж хэлээрэй гээд урьдаас хэлчихсэн гэж бодоцгооно 
шүү. Та намайг анх удаа харж байна уу? Баярлалаа. Тэр намайг анх 
харж, мөн энэ махан биеийг тойрон гэрэлтэх Гэрэл олж харж байна. 

Гадна талд гэрэлтэх Гэрэл харж чадаж байгаа юм чинь 
дотоодын гэрэл ямар байх бол хэмээн төсөөлж та нар чадаж байна уу? 
Яг л тэр хүн шиг бай. Гэрэл таны дотор байна. Та ч бас харж чадна. 
Би, та нар бүгд адилхан. Би тантай ижил зоог барьж, ижил зүйл 
хийдэг. Тэгэхээр бид цөм Диваажинд хүрч чадна. ªнгөрсөн үеийн 
гэгээнтнүүдийг тойрон тод Гэрэлт цагираг гэрэлтэж байдаг гэж 

Çàëáèðàë áà Áÿñàëãàë

À: Çàëáèðàë, áÿñàëãàë õî¸ðûí ÿëãàà þó âý? 

Б: Би та нарт хэлье. Залбирал гэдэг нь Эзэн Бурхан, эвэл 
Диваажин бидний гадна талд оршдог хэмээн үздэг хүмүүсийг 

хэлнэ. Бясалгал бол таны дотор Эзэн Бурхан байхыг харсан, шууд 
асуулт асууж, эсвэл шууд сургаал хүлээж авахыг хэлдэг. Бид Эзэн 
Бурханыг хараахан мэдээгүй, бид шууд холбоо байхгүй. Түүнийг 
дуудсаар л байх үед залбирал их чухал байдаг. Харин бясалгал бол 
та Эзэн Бурханы сургаалыг хүлээн авч, Түүнээс шууд зөвлөгөө авах 
явдал юм. Жишээ нь, та юуны төлөө голдуу залбирдаг вэ? Дэлхийн энх 
тайвны төлөө юу? ªөрийнхөө дотоодод уу? Учир нь танд амар амгалан 
хараахан байхгүй учраас л үүний төлөө залбирах хэрэгтэй болдог. “Эзэн 
Бурхан минь ээ, та надад амар амгалан хайрлаач, амар амгалан хайрлаач” 

Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí àéëäâàð, Ëîíäîí, Àíãëè, 
1999, 06, 9 (Àíãëè õýëýýð)    Âèäåî õóóðöàã ¹ 662

Ñîíãîìîë àñóóëò, õàðèóëò
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хэмээн та нар гуйдаг. 
Би бусад бясалгалын талаар мэдэхгүй л дээ. Би туршиж үзсэн юм. Харин энэ 

бясалгал бол агшин зуур амар амгаланг өгдөг цорын ганц бясалгал юм. Энэ бясалгал их 
хүчтэй. Тиймээ. Яагаад гэвэл та нар Эзэн Бурхантай шууд холбогддог. Та нарын Түүнтэй 
холбогддог утсан холбоо дахин нээгдэж засварлагддаг. Харин одоо бол та нар болоод Эзэн 
Бурханы хоорондох холбоо хаагдчихсан ч юмуу гэмтчихсэн байгаа. Эзэн Бурхан хэдийгээр 
юу хийхийн тань зөв хариултыг нь хэлэхээр тань руу залгадаг боловч та сонсдоггүй. Тэгээд 
л та нар залбирах л хэрэгтэй болдог. Магадгүй та нарын залбирал биелдэг байж болно. 
Эсвэл заримдаа биелэхгүй ч байж магадгүй. Учир нь өмнө хэлсэнчилэн Эзэн Бурханыг 
сонсдоггүйтэй холбоотой. Жишээ нь, та нар зөвлөгөө авахаар надад ханддаг. Гэтэл та нар 
цаг үргэлж л “ªө, Чин Хай, Чин Хай, Чин Хай” гээд л дуудаад байдаг. Тэгэхээр чинь би 
та нарт яах ёстойг чинь хэлж өгч чаддаггүй. Хэрэв та чимээгүй байх юм бол би та нартай 
харилцаж чадна. 

Би та нарыг яаж чимээгүй байхыг сургаж байгаагийн адилаар Эзэн Бурхан мөн 
тэгж хэлэхийг та нар сонсох болно. Та залбирах ч хэрэггүй. Тэр бүхнийг мэдэж байгаа. 
Библийн сударт: “Та нарыг залбирахаас чинь өмнө Эцэг минь бүхнийг мэддэг” гэсэн бий. 
Энэ бол зөвхөн Эзэн Бурхантай холбогдсон авшигтнуудад л хамаатай. 

Àìàð àìãàëàí áîëîí Àç æàðãàëûã 
àõóé îéëãîëòîîðîî îëæ àâàõ íü ç¿éòýé 

À: Ñàéí áàéíà óó, Èõ Áàãøàà! ªäºð á¿ð Òàíààñ áè èõ õàéð, àäèñëàë õ¿ëýýæ àâäàã. 
¯¿íèéõýý òºëºº èõ òàëàðõàæ ÿâäàã. Ãýñýí ÷ Ãýðýë,  Àÿëãóó àæèí áÿñàëãàæ áàéõàä 
Òàíû ÿðüñàí àõóé îéëãîëòóóä íàäàä áàéäàãã¿é. Ìàãàäã¿é îþóí ñàíàà ìèíü çàâã¿é 
¿ðãýëæ ìàòåðèàëëàã ç¿éë äýýð áàéíãà òºâëºðººä áàéãàà ó÷ðààñ òýð ¿¿. Ýíý íü 
äîòîîäûí îþóí ñàíààíû áÿñàëãàëä ìààíü íºëººëæ áàéãàà þì áîëîâ óó?

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Айлдвар, Флоридагийн бясалгалын төвд болсон 
4 өдрийн даяан, АНУ, 1999, 02, 15 (Хятад хэлээр)    Видео хуурцаг ¹ 635 I-р хэсэг

Ñîíãîìîë àñóóëò, õàðèóëò
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Àìàð àìãàëàí áîëîí Àç æàðãàëûã 

Б: Тиймээ. Тийм зүйл нөлөөлнө. Гэсэн ч 
та амар амгалан, аз жаргалтай байгаа 
бол зүгээр гэсэн үг. Энэ бол цэвэр 
бясалгалын тань үр дүн. 

À: Ãýõäýý íàäàä ÿìàð íýãýí îíöãîé àõóé 
îéëãîëò åð áàéäàãã¿é.

Б: Зүгээр дээ. Магадгүй та тэр мөчид 
унтчихсан байж болох шүү дээ. Жаахан 

амсхийгээд авах нь тийм ч муу юм биш. 
Хэрвээ гадна ертөнц дээр л сайн үр дүн гарч 
байгаа бол сайн хэрэг. Таны гэдэс хоосон 
бол бие махбодь тань хэрхэн яаж үүргээ 
гүйцэтгэх билээ дээ? Гадна ертөнц дээр та их 
амар амгалан, адислагдаж байгаагаа мэдэрч 

л байгаа бол энэ чинь харин та бясалгалаа сайн хийж байгаа гэдгийг харуулж байгаа 
юм. Ердөө л үргэлжлүүлээд бясалгаад бай. Хүн бүр л өөр өөрийн мэдрэмж болоод ахуй 
ойлголттой байдаг. Миний хувьд бол гадна ертөнц дээр амар амгалан, аз жаргалтай 
байгаагаа дотоодын ахуй ойлголтгүй байхаас илүүд үзнэ. Учир нь бясалгал хийх бүрдээ 
Диваажинд очоод, харин Ñамадигаас гармагцаа бид тамд ирчихсэн юм шиг санагдана. 
Тэгвэл ямар утга байна. Бид зөвхөн хэдхэн цаг л бясалгадаг. ªдөрт хоёр цаг хагас бясалгаж 
байгаа маань бидний Диваажинд өнгөрүүлж буй ахархан хугацаа юм. Үлдэж байгаа хорин 
нэг гаруй цагт нь бид тамд байдаг. Тэгвэл бид яаж амьдрах болж байна аа? Энэ чинь ямар 
сайн байхав дээ. Ийм болохоор бид даруухан ахуй ойлголттой байсан нь дээр. Магадгүй 
ахуй ойлголт орж ирэх үед нь та нар унтчихдаг байх. Тэр хамаагүй. Дажгүй. Юутай ч та 
аз жаргалтай хүн л сэрж байвал боллоо. 

Хэрвээ бясалгалаар тань дамжиж амлалт ирсэн бол Эзэн Бурхан түүнийгээ мэдээд 
та нарыг адислах болно. Хувь заяа маань маш чухал. Бид хэтэрхий хичээн бясалгадаг. 
Энэ нь ердөө сул дорой болохоор доошоо уруудчихвий гэж болгоомжилдогтой маань 
холбоотой. Цаг нь ирмэгц хичээж байгааг тань Эзэн Бурхан мэдэж байгаа болохоор биднийг 
алгуурхан түлхэж өгдөг. Тиймээс дотоодынхоо түвшин болоод ахуй ойлголтондоо санаа 
зоволтгүй. Хэрвээ та нарт ахуй ойлголт байгаа бол зүгээр хэрэг, байхгүй бол бас зүгээр 
ээ. Бид хэт ихийг хүсвэл ахуй ойлголт маань чамламаар харагдана. Энэхүү “хүсэмжлэл” 
мөн л энэ ертөнц болоод оюун бодолд хамааралтай нэгэн төрлийн дур тачаал. Энэ бол 
бясалгалын сайн сайхан зүйл огт биш. 

Ñîíãîìîë àñóóëò, õàðèóëò
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Àâøèãòàí íîìûí ýã÷, Ôîðìîñà (Õÿòàä õýëýýð)

Îддын хүүхэд Ами” номыг хэвлэгдсэний 
дараа “Ами эргэн ирсэн нь” ба  
“Дотоод хөгжингүй ертөнцүүд” нэртэй 

цувралууд нь ард ардаасаа хэвлэгдлээ. Эдгээр 
номонд Ами найз Петерийнхээ хамт өөр 
гарагуудаар аялан явахдаа Винка гэгч шинэ 
найзтай болж өөрийнхөө гарагт авчирч байгаа 
болон орчлонгийн хайрын мөн чанарыг гүнзгий 
ойлгoн ухаарч буй үйл явдал гарна.

 Õаéðûí Ìºí ×аíаð
Амигийн энэ хоёр номонд Хайрын 

үнэ цэнийг дахин онцлон дурджээ. Хайр нь 
хувьсал хөгжлийн хэмжүүр юм. Бид хэдийчинээ 
дээшлэн хөгжинө төдийчинээ хайр руу 
ойртоно. Хайр  зөвхөн хүч, хэлбэлзэл, энергийн 
эх үүсвэр төдийгүй түүний үр жимс нь болох аз 
жаргалын үндэс болдог.                                                                                                                                      

Бурхан бол хайр юм. Бурхан энэ 
ертөнц дээр чулуу, хүн, од, үүл,... гэх мэт 
зүйлсээр харагддаг тул бид Бурхан ертөнцийг 
бүтээсэн гэдэг. Хэдийгээр бид Бурхан өөрөө 

биш боловч  далайн усны нэг дусал ч далайн 
нэг хэсэг байдаг шиг  бид  Бурхны нэг хэсэг юм.  
Түүнчлэн “бид  Бурхны хайрын оч” ч гэдэг.

Амьдралын нэгэн төрөл болох Ñүүн 
Зам ба оддыг оролцуулаад ертөнц дээрх бүх 
зүйл амьтай байдаг. Îрчлон ертөнц бүхэлдээ 
амьд биет юм. Хөгжлийн өөр өөр түвшингийн 
хооронд орших шүүлтүүр нь таагүй зүйлсийг 
хаах ба сүйрлээс сэргийлдэг. Хувьсал хөгжил 
бол бидний хэлбэлзэлийн давтамжийн өсөлт 
болон бидний  жинхэнэ мөн чанар болох хайрыг 
буцаан авах явдал юм. 

Хэдий тийм боловч хайр өөр өөрөөр 
тайлбарлагддаг. Нэг төрлийн хайр нь бүх 
дэлхийн хайр болох Бурхны хайр. Нөгөө 
төрлийнх нь хязгаарлагдмал хайр ба  хэдийгээр 
энэ нь хайр мөн боловч дээд түвшнийх биш 
юм. Ийм хайр хүнийг холын хараагүй, зөвхөн 
өөрийгөө болон амьдралд нь холбоотой хэдхэн 
хүмүүсийг харж ханддаг явцуу болгодог. Хэрвээ 
ийм хайр хэтэрхий даамжирвал  хүмүүс хэрэг 
төвөгт орооцолдох болон дайн гарч ч болзошгүй 
юм. Үүнээс гадна  дэлхийн шинжлэх ухаан, 
технологийн түвшин  нэг нэгийгээ хайрлах 

ÕÀÉÐ
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           бол өндөр соёл 
иргэншлийн үндэс



хайраас илүү өндөр түвшинд байвал  биетүүд 
бие бие рүүгээ дайран өөрсдийгөө устгаж 
болзошгүй болдог. Хайр бол гараг эрхсүүдийг 
сүйрлээс сэргийлэх цорын ганц хүч учраас 
хайрыг соёл иргэншлийн үндэс хэмээн дээдлэн 
хүндлэх ёстой. 

Ãаðèг Эðõñèéí Õºгæлèéí ¯е 
Шатóóä áа Äэлõèéí øèлæèлт

Энэ номны өөр нэг гол сэдэв бол 
гараг эрхсүүдийн хөгжлийн үе шатуудыг 
тайлбарласан хэсэг юм. Нэгдүгээр шатанд амьд 
биет байдаггүй. Хоёрдугаар шатанд байгаа амьд 
биетүүд хүнээс өөр хэлбэртэй ба гуравдугаар 
шатанд хүмүүс харагддаг. Харин дөрөвдүгээр 
шатанд хүмүүс хоорондоо нэгдэж нэгэн том 
гэр бүл шиг болоод  хайрыг амьдралын зарчмаа 
болгодог байна.

“Îддын хүүхэд Ами” номон дээр 
ертөнц дээр манай Дэлхийтэй төстэй сая сая 
соёл иргэншил байсан болон тэд нэгэн цагт 
шалгуурыг давж чадалгүй устсан тухай Ами 
дурсдаг.  Дэлхий дээр байсан Атлантчууд 
тэдгээрийн нэг байсан ба тэд маш өндөр хөгжсөн 
технологитай  байсан боловч тэдний хайр, 
билэг ухаан хангалттай хөгжөөгүй байжээ. Энэ 
оньсон дайн Дэлхийг ноцтой гэмтээж бүх зүйлс 
дахин эхнээсээ эхлэхэд хүргэжээ.

 Мөн эдгээр номонд гараг эрхэс ямар 
үед дээшилдэг тухай бичсэн байдаг. Газар 
хөдлөлтийн шалтгаан болдог Дэлхийн дотоод 
өөрчлөлт гэх мэт зарим ойлгомжгүй гоц 
үзэгдлийн нөлөөгөөр дээшлэлт явагдаж байдаг. 
Дээшлэх үедээ тухайн гараг илүү нарийн, илүү 
өндөр түвшний хэлбэлзэлтэй шинэ энерги 
гаргана. Энэ ялгаран гарч буй цацраг туяа нь 
хоёр үр дагавартай байдаг. Үүний хэлбэлзлэл 
нь хөгжлийн дээд түвшингүүдэд байгаа 
биетүүдийн түвшинг цааш дээшлүүлж харин 
доогуур түвшний биетүүдийн бодох чадварыг 
алдагдуулж эцэст нь тэднийг үхлийн алдаа 
хийн өөрсдийгөө устгахад хүргэдэг байна. 

Энэ номон дээр бичсэнээр Дэлхий 

энэ цаг мөчид хөгжлийн гуравдугаар шатнаас 
дөрөвдүгээр шат руу шилжин бүх дэлхийн од 
гарагийн холбоонд нэгдэх  үедээ явж байгаа юм. 
Ертөнц дээрх бүх юмс харилцан үйлчлэлтэй 
учраас хэрвээ нэг гараг устлаа гэхэд бусад 
өндөр түвшний гарагуудад нөлөөлдөг. Тийм 
болохоор бүх дэлхийн од гарагийн холбоо нь 
шилжилтийн шатанд явж байгаа гарагуудад 
туслахаар чадах бүхнээ хийнэ.  Хэвлэгдэн 
гарсан болон шинээр гарах Амигийн цувралууд 
нь энэ тусламжийн нэг хэсэг болох бөгөөд хүн 
төрөлхтний ухамсрыг сэргээх гэсэн оролдлого 
юм.

¯õлèéí Ìºí ×аíаð áа 
Àмüäðалûí ¯íэí Àмлалт

Эдгээр хоёр номонд үхлийн тухай 
ойлголтыг гүнзгий авч үздэг. Үнэн хэрэгтээ 
үхэл гэж байдаггүй. Доогуур хөгжилтэй  ертөнц 
дээр хүмүүс бие цогцсоо солихдоо  өмнөх 
амьдралын ой санамжаа хадгалж чаддаггүй. 
Энэ нь тэдэнд “үхэл”-ийн тухай буруу ойлголт 
төрүүлдэг. Хүн төрөлхтөн төгс төгөлдөрт 
ойртохын тулд янз бүрийн туршлага, нөхцөл 
байдал, газар орон, дүр, бодлоор өөрсдийгөө 
хөгжүүлэн суралцсаар иржээ. Хэдийгээр тийм 
боловч тэд ямар нэг юманд хүлээслэгддэг учир 
үхэл л тэднийг өөр оршихуйд зорчин суралцах 
цорын ганц зам нь болдог. Энэ  хүлээсийг бид 
давж гарахгүй бол бид ой санамж, хүлээснээсээ 
хүчээр салгагдаж шинэ ой санамж эхлэх 
болдог. 

ªндөр хөгжилтэй гаригуудад хүмүүс 
биеийхээ эсийн хөгшрөлтийг удаашруулж 
чаддаг байна. Мөн тэд саруул ухаан, бүх ой 
санамжаа хадгалсан хэвээр сүнсээ яаж хуучин 
биенээсээ шинэ биенд шилжүүлдгийг мэддэг 
ажээ. Тэдэнд хааяа нэг хэрэггүй хүлээс байдаг 
ч үхлийн зовлонт үйл явцыг дамжилгүй өмнөх 
амьдралынхаа ой санамжаа хадгалсаар шинэ 
ертөнцөд идэвхтэйгээр алхан ордог байна. 
Ямар нэгэн гараг сав бүх дэлхийн од гарагийн 
холбоонд нэгдэн орох үед тэр гарагийн биетүүд 
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Онч мэргэн үгс

Гаðаг хîîðîндûн хаðилöаа 
хîлáîîнд áэлдэöгээ

Цаглаøг¿é Иõ Багø ×èí Õаéí аéлäваð, Ñèíгаïóð, 3 ñаðûí 3, 1992, 
 (Àíглè õэлээð)    Âèäеî õóóðöаг ¹223

Үүнийг бид л хийнэ. Магадгүй ирээдүйд бид бүхэн арай өргөн хүрээтэй бодож 
сэтгэдэг болох буюу зөвхөн өөрийнхөө байр сууц, амьдардаг тосгон, улс 
орныхоо тухай аминчлан бодохын оронд сансар огторгуй, сав ертөнцөд санаа 

тавьдаг болж, оюун ухааныхаа цар хүрээг тэлэн өргөжүүлж, тэгснээр газар дэлхийн 
ухамсар тэр чигээрээ дээшилж соёлох байх. Тэр үед бид гараг хоорындын харилцаа 
холбоонд бүрэн бэлтгэгдэж, илүү их юм сурч мэдэж, хурдан хөгжиж, цаашилбал 
илүү ая тухтай амьдардаг болох биз ээ. Бидний хүссэн бүхэн биелж, байгаагаа 
бусадтайгаа хуваалцан, бусад гарагууд ч байгаа бүхнээ бидэнтэй хуваалцан амьдрал 
маань сайжирч, үр хүүхэддээ сайн сайхан амьдралыг цогцлуулж өгнө. Энэ бүхэн 
биелнэ! Хамгийн гол нь өөрсдийгөө ийнхүү уужим бодож сургах хэрэгтэй юм. Энэ 
бол соёлтой хүний шинж. 

бусад өндөр хөгжилтэй гарагийн биетүүдээр 
мөнхийн амьдралын нууцыг заалгадаг. Тиймээс 
хөгжингүй соёл иргэншилт ертөнцийн хүмүүст 
мөнхийн амьдрал нь үнэн бөгөөд баталгаатай 
байдаг байна.

Дээр бичсэн өгүүлэл нь Амигийн 
цувралын хоёр, гуравдугаар номны хэсгээс 
авчээ. Эдгээр номны гайхамшигтай утга 
агуулга нь Их Багшийн сургаальтай яг давхцаж 
байгаа юм. (Их Багшийн 163-р сэтгүүл дээрх 
“Бүх Дэлхийн Хөгжлийн Хурдыг Гүйцэх нь” 
нэртэй Дэлхийн шилжилтийн тухай өгүүлсэн 
хэсгээс үзнэ үү.)  Бид Дэлхийн шилжилтийн 

үеийн гэрч болж Алтан Үед амьдарч байгаа 
азтай хүмүүс төдийгүй Агуу Их Îюун Ñанааны 
Удирдагч Чин Хай багшаараа жолоодуулан 
түүний хязгааргүй хайраар урагшлан дэвшиж 
эх Дэлхийгээ дээшлэн хөгжихөд тусалж байгаа 
хосгүй заяатай хүмүүс юм.  

* 166-р сэтгүүлийн “Номны 
танилцуулга” бүлэг дээрх  “Îддын хүүхэд Ами”-
нэгдүгээр номны тухай бичсэн хэсгээсүзнэ үү. 
(Энэ номыг 2006 онд зохиогч нь дахин бичиж 
одоо “Îддын Îрноос”нэртэй болсон.) 
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Ýðòíèé ñî¸ë èðãýíøë¿¿äèéí 

Îлон хүн эртний соёл иргэншлүүдийг болхи бүдүүлэг гэж боддог. Гэсэн ч 
-Египетийн пирамид, Төв болон Баруун Америк дахь эртний соёлын үлдэгдлүүд, 
Их Британийн Stonehenge зэрэг нь уран барилгын орчин цагийн өндөр гэгдэх 

технологи, инженерийн мэдлэгээр ч барьж босгоход хялбар бус гэдгийг бид мэднэ. Эдгээр 
барилгыг барихын тулд тэдгээр аварга том хавтангуудыг яаж тайрч, хэрхэн зөөн тээвэрлэж, 
яаж хамтад нь байрлуулсан бол гэж бодож байсан уу? Тэдгээр чулуунуудыг цахилгаан хэт 
авиагаар зүсэж, газраас дээш тусгай төхөөрөмжөөр зөөсөн байх гэж боддог. Багш нэгэн 
айлдвартаа: ”Бид сөрөг замыг дагах дур сонирхлоосоо болоод олон соёл иргэншлүүдийн 
газар дор нуран унасан баталгааг харж уншсаар байна. Түүх энэ бүхнийг баталдаг. ªнөө 
үед бидний соёл иргэншлээс хавьгүй илүү гайхам, сүр жавхлантай эртний хотуудын олон 
нээлт байгаа. Тэд соёл иргэншлийн маш өндөр түвшинд хүрсэн, мөн эрчим хүч механикийн 
хөгжлийн оргилд нь хүрээд сөнөсөн. Тэд Бурханы зааснаар замнаагүй, амьдралын зөв 
зарчим баримтлаагүй, тэгээд л доошилсон хэрэг. Энэ бол манай үеийнхэнд төдийгүй дараа 
үеийнхэнд том сургамж болох ёстой /Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн айлдвар, Формоса, 
Шихү, 1992 оны 5-р сарын 8/ тэмдэглэсэн. Багш мөн эдгээр соёл иргэншлүүд хэрхэн орших 
болсон тухайд ”Маш урт удаан хугацаанд дээд ертөнцүүдийн хүмүүс бидэнд зааж сургахаар 
дэлхий руу ирсэн. Зарим нь дундаж түвшнээс, зарим нь арай өндөр түвшнээс, зарим нь 
хамгийн өндөр түвшнээс ирцгээсэн. Дундах түвшний төрөлтнүүд бидэнд хэрхэн дэвшилтэт 
тоног төхөөрөмж, механизмыг бий болгох, далдын хүчээ хэрхэн ашиглах зэрэг тав тухтай, 
баян, соёл иргэншилтэй амьдрах боломжийг заасан. Ñүр жавхлант эрин үеүдэд газар 
дэлхий дээр дундаж түвшний ертөнцийн багш нарын хичээлийн үр дүн болох Атлантидын 
гэх мэт эрин үеүд ноёлж байсан. ªнөө үед манай дэлхий машид иргэншиж, орчин үеийн 
археологичид тэр соёл иргэншлүүдийн ул мөрүүдийг олж байна /Төгс Гэгээрсэн Их Багш 
Чин Хай, Япон, Токио, 1992 оны 3-р сарын 4/ гэж айлдсан. Бидэнд эртний гайхалтай соёл 
иргэншлүүдийн тухай илтгэж байдаг нээлтүүдийн цөөн жишээг дор дурдаж байна. Эдгээр 

АНУ-ын мэдээллийн баг (Англи хэлээр)

Íýýëòòýé îðîí çàé
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Åãèïòûí ïèðàìèä

нь бидэнд чимээгүй үлдцээрээ чухал сургамж хайрлаж байдаг юм.

   Ãèçà ïèðàìèä
 Египетэд сүндэрлэх энэхүү сэтгэл татам барилга дэлхийн долоон гайхамшгийн 

нэгэнд тооцогддог нэн эртний гайхамшиг юм. Пирамид нь тэгшилж тайрсан шохойн болон 
боржин чулуун хавтангуудаар баригдсан байна. Хавтан тус бүр нь 2-15 тонн жинтэй. 
Тооцоолсноор нийт 2.4 сая хавтан орсон байна. Пирамидын дөрвөн талын 750 тохой 
урт суурь нь алдаа гэмээр зөвхөн 58 мм /ойролцоогоор 2 ямх/ өргөнтэй тэнцүү дөрвөн 
өнцөгтөөс нэг өнцөг хазайсан гэх мэт маш уран нарийн хийцтэй. Ñуурийн дөрвөлжний 
талуудыг дөрвөн ординат луужин хэлбэрийн /нуман 300/ ирмэгүүдээр зэрэгцүүлэн 
соронзон орны хойд зүгт байрлуулсан. Тэр үед агуу пирамидын гадна талыг налуу цагаан 
чулуунууд, хавтгай бортгон чулуунуудыг цагаан шохойн чулуугаар өнгөлж хийжээ. Эдгээр 
эртний соёл иргэншлүүдийн зарим бүтээлийг орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийн 
хөгжил дэвшилтэй харьцуулахад өвөрмөц. Пирамидын цагаан чулуунууд харааны маш 
өндөр нарийвчлалтайаар бүтэн гадаргуугийн талбайн зөвхөн 1/50 ямхаар зүсэгдсэн 
байна. Îрчин үед холбооснуудынх завсраар хутганы үзүүр ч орохооргүй бүгдийг нь 
хамтад нь төгс тогтооосон байдаг. Хойд талын нүүрний хэсэгт пирамид уруу орох хаалга 
бий. Хааны бунханд аваачих болоод бусад үйл ажиллагаанд зориулагдсан тоо томшгүй 
олон хонгил, гудам, нүдэнд үл өртөх цооногууд байдаг. Хааны бунхан пирамидын гол 
төвд байдаг бөгөөд тийшээ дээд давхрын 
хонгилоор уруудаж очдог. Хамгийн гайхам 
зүйл нь хааны бунхны хаалганд хүрэх 
замыг 3м урт, 2.4м өндөр,1.3м өргөнтэй 
хурц үзүүрлэсэн чулуугаар халхалсан явдал 
юм. Дотор чулуунуудыг завсраар нь цаас ч 
хавчуулж боломгүйгээр маш сайн тогтоосон 
байдаг.
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Èíêàãèéí âàíò óëñ
Инкагийн соёл иргэншил нь ªмнөд Америкийн бүс нутаг буюу одоогийн Перу 

улсын нутаг дэвсгэр дээр байрлаж байсан бөгөөд Колумб ирхээс өмнөх үеийн хамгийн 
том хант улс байжээ. Тэр үед түүнтэй 
эн зэрэгцэх өөр соёл байгаагүй аж. 
Инкачуудууд энженер, уран барилагчид 
гэдгээрээ алдартай билээ. Тэд уртаараа 
23,000 километр үргэлжлэх замыг барьж 
байгуулсан бөгөөд түүнийгээ байнга 
засаж сэлбэдэг байсан байна. Энэхүү 
цам нь холбоо барих, хүмүүс зорчих, 
бөс бараа тээврэлэхэд дөхөм болодог 
байжээ. Андэс уулан дахь олон эгц 
хавцалыг гатлахын тулд тэд гайхалтай 
гүүрүүдийг барьж байгуулсан байдаг. 
Мөн тэд олон газарт уулын хажуу талаар 
нарын зам барьж хоол хүнсний тээвэрлэлтийг хурдасгасан байдаг байна.   

Èãêàãèéí ÷èìýýã¿é õîò õîëîõ 
Ìà÷ó Ïè÷÷¿ã õàðóóëæ áàéíà.

Òèîòèõîóêàí
Тиотихоукан нь эртний хот Мексикийн 

Хайландын Мексик хотод оршдог, Нарны Пирамид /
дэлхийн гуравдагч том/ ба түүний дүү барилга болох 
Ñарны пирамид хоёрын хэмжээтэй. Энэ нь уран зураг, 
ханын зургаараа хосгүй ба эндээс олдсон зургуудад 
хүчирхийлэл, харгислал мэт зүйл огт дүрслэгдээгүй, 
тэд нийгмийг одон орон, тухайн үеийнхээ оюун 

санааны бэлэг тэмдгүүдээр илүүтэй дүрсэлсэн байдаг. Энэ хот олон зууны турш өндөр 
хөгжсөн төв байхаар төлөвлөгдсөн болтой. Гэсэн ч нуран унаснаасаа хойш дахин өмнөх 
нэр хүндээ олж аваагүй юм. Үүнийг хэн барьсныг хэлж мэдэхгүй. Îдоогийн нэрлэж 
байгаа нэрнүүд нь орхигдсоноос хойш урт хугацааны дараа нээн илрүүлсэн Азтекүүд энэ 
газрыг аварга хүмүүс барьсан гэж төсөөлж байжээ.

Òèîòèõîóêàíû Íàðíû 
ïèðàìèä, Ìåêñèê

Ñàðíû ïèðàìèä
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Ç¿¿í ýðãèéí àðàë
Номхон далайн өмнө зүгт, ªмнөд Америкаас 3600км-т 

энэ арал оршдог. Далайн дундах энэ жижигхэн “цэгт” арлыг 
тойруулан барьсан, сөнөсөн галт уулын чулуужсан үнс нурмыг 
засч сийлсэн 887 аварга том чулуун хөшөө /moai/ байдаг. 
Хамгийн том moai нь 70 тохой өндөр, 150т жинтэй. Чулуурхаг 
газар нутаг, хадны зүүн талын хөшөөнүүдийг дутуу сийлснээс 
нь үзвэл энэ байгууламжийн ажлыг гэнэт орхисон мэт байдаг. 
Харамсалтай нь энэ бөглүү арлын түүхийг мэдэхэд туслах 
албан ёсны ямар ч бичмэл сурвалж байдаггүй. Гэхдээ энэ 
аварга том хөшөөнүүдийн төрх өнөө үед хүрч тэр үеийнхний 
оюун санааны итгэлцүүрийг илтгэсэн хэвээр байна. 

Ñòîíüõåíã

Some of the large 
stone statues, or moai, 
on Easter Island

Энэ нь ªмнөд Английн Амесбүр, Шилтшайрын цамхагаас баруун зүгт хоёр 
бээр, Ñалисбури Плейн ногоон аралд оршдог. Эртний аварга том чулуунуудаас бүтэх 
ба овоолсон цагираг, тахны хэлбэртэй. Stonehenge-ийн увдис эргэлзээгүй бөгөөд уран 
барилгыг нь дангаар нь тайлбарлахын аргагүй. 50 тонноос дээш жинтэй чулуунуудаар 
барьсан нь тухайн үеийнхээ инженерийн гайхалтай ололттой холбоотой. Чулуун баганын 
гадна талын чимэглэлүүдийг холбоос гэж нэрлэдэг цагирган чулуунуудаар хийжээ. Тэд 
холбоос чулуунуудын хавтгай хэлбэрийг хадгалсан мөртлөө дугуй хэлбэрт оруулахыг яаж 
мэддэг байсныг тэдний тухайн үеийн уран барилгын хөгжлөөр нь тайлбарладаг. Үүнийг 
хэн барьсан, ямар зорилгоор барьсан нь тодорхой бус ч сүсэг бишрэлд зориулагдсан сүм, 
одон орон судлалын төв, оршуулгын газар, харь гаригийнхны ажил, харь гаригийнхны 
байрлаж байсан газар, чулуун эриний тооны машин, цаг ч байж болох юм гэсэн олон 
таамаглал байдаг.

Stonehenge in Southern England

Газаð дэлхий дээð Дивааæинг 
öîгöлуул

Нээлттэй орон зай
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Дэлхийн хүмүүсийн ихэнхи хувь нь оюун санааны дэвшлийн ач тусыг хүртээд 
байна. Алтан үед орох үйл явцыг бид үргэлжлүүлж байхдаа Их Багш ирээдүйг дүрслэн 
хэлж байсанчилан: “Хэрвээ дэлхийн бүх хүн оюун санааны бясалгал хийх юм бол манай 
дэлхий машид иргэншсэн, бусад гаригууд шиг өндөр түвшний гараг болно. Тэр үед бид 
юуг ч зохион бүтээж, бидний материаллаг бүх хэрэгцээ хангагдах болно. Учир нь оюун 
санаагаараа дэвшсэн учраас бид юуг ч хийж чадах юм. Тэдгээр гарагууд манай дэлхийгээс 
илүү өндөр хувиар билиг ухаанаа ашигладаг. Энэ л тэд болон бидний хоорондох цорын 
ганц ялгаа юм. Дэлхийн хамгийн ухаантай хүмүүс хүртэл оюун ухааныхаа багахан 
хувийг л ашигладаг. Та нар төсөөлж байна уу? Багахаан хувийг л. Тийм учраас л дэлхий 
харьцангуй дорой буурай байгаа юм” /Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай, Токио, 1992 оны 
3-р сарын 1/ гэсэн айлдварт хүрэх боломжтой байна. Îлон хүн энэ зуунд манай дэлхий 
маш хурдан хөгжинө, олон гайхамшигт явдлууд хэдхэн жилийн дотор болно гэж зөгнөсөн 
байдаг. Хэрвээ бид хайр болон билиг ухааны түлхүүртэй байх юм бол олон гайхалтай 
технологиуд дэлхийд нэвтрүүлэхэд бэлэн болчихоод байгаа. 

Онч мэргэн үгс

Газаð дэлхий дээð Дивааæинг 
öîгöлуул

Цаглаøг¿é Иõ Багø ×èí Õаéí аéлäваð, Ñèíгаïóð, 3 ñаðûí 3, 1992, 
(Àíглè õэлээð)    Âèäеî õóóðöаг ¹223

Îрчин цагийн хүмүүс дэвшилт харилцаа холбооны ачаар харилцан мэдлэг 
оюунаа солилцож, ашиг тусыг нь хүртэж, газар дэлхийн ухамсрыг дээш 
татаж ойлголцлын өндөр түвшинд аваачин эх дэлхийгээ Диваажин болгон 

хувиргах боломжтой болсон билээ. Хэрвээ эх дэлхийгээ Диваажин  болгочихвол 
өөр гараг ертөнц уруу шилжин суурьших ч юм уу, Нирваан ертөнцөд очих ямар ч 
шаардлагагүй болохсон. 

Нээлттэй орон зай
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Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë

Ôîðìîñàãèéí ìýäýýíèé áàã, óòñààð ¿íäýñëýâ (Õÿòàä õýëýýð)

Их Багшийн хязгааргүй их адислал, ажил гүйцэтгэгчдийн хичээл зүтгэлийн ачаар Их Багш Чин 
Хайн Îлон Улсын Нийгэмлэг Кени улсад худаг гаргах төсөл мэдэгдэхүйц ажилтыг олжээ. 

Төлөсийн хүрээнд гаргасан худагуудын хоёр нь Баруун Кени дэх Кангуандо, Масай тосгоны хэдэн 
мянган ард иргэдэд амин чухал болсон усны хэрэгцээг нь хангаж байна. Ёс дүгээр сард барьж 
гүйцэтгэсэн гурав дахь худаг нь 6,000 гаруй нутын угуул иргэд болон шоронгын хоригдлуудыг 
усаар хангаж байна.  

ÕÈ×ÝÝË Ç¯ÒÃÝË ¯Ð ªÃªªæªª ªÃ×ÝÝ

Дөрөв дүгээр сард Их Багш үүрэг болгосны дагуу авшигтан номын ах эгч нар Кени 
улсыг зорисон бөгөөд усны гачигдалыг шийдвэрлэхэд тус дэм болох үүднээс нутгын худаг 
гаргадаг компаниуудтай гэрээ байгуулжээ. (холбогдох мэдээллийг # 169. дугаараас лавлна уу). 
Нутгын иргэд ус авхад дөхөм байхыг бодолцон Кангуандо тосноны ойролцоох нэгэн цэгийг 
сонгосон боловч төсөл ажилт олоогүй байна. Ингээд хотоос цааш, хөндийд өөр нэгэн газрыг 
сонгожээ. Худаг гаргагч компаниууд өрсдийн туршлага дээр үндэслэн уг төслийг гүйцэтгэхэд 

багадаа хоёр сар шаардагдна гэж үзжээ. Гэвч Их Багшийн 
хайр адислал, уг төсөлийг удирдагч номын ах болон гэрээ 
байгуулсан компанийн ажилчидын хичээл зүтгэлийн үрээр 
108 метрийн гүнээс урд тооцоолсоос богино хугацаанд ус 
олжээ. Бэлэн болсон худаг 3 дугаар алтан жилийн (2006) 
нэг дүгээр сарын 31 нд ашиглалтанд орж уулын тосгон 
Кангуандогийн ард иргэдийг ган гачигаас аварчээ. Худгыг 
барьж дууссан даруйд тосгоны иргэд баяр тэмлдэглэсэн 
ажээ. Тосгоны ахлагч, усны нөөц хамгаалах ажилтан болон 
бусад иргэдийн өмнө номын ах маань Кангуадо тосгоны

Төлөөлөгчид ус шахах өрөөний түлхүүрийг 
гардуулан өгчээ. Тэд бүгд худгын эргэн тойронд цугларч 
ардын дуу дуулан, хэмнэлд нь алгаа ташиж байв. Дуу 
дуулахын хажуугаар зогсолтгүй шахагдаж буй усны чимээ 

КЕНИ

“Бидний дîтîð Буðхан áайха х¿ндðэл áэðхшээлээс эìээх хэðэгг¿й.”

– Аìæилттайгааð худаг гаðгалаа
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Бурханы адисласан хайранд талархаж том 
жижиггүй нүдээ анин залбирал үйлдэв.  

тод сонсдож байлаа. Манго жимсний нэгэн модыг суулгаж 
усласан нь худгын усаар усласан анхны ургамал байв. 
Томчууд, хүүхдүүд гэлгүй бүгд худгын тунгалаг уснааас хутган 
гарнаасаа ууж байв. Уг тосгоны төлөөлөгч хүмүүсийнхээ 
өмнөөс чин сэтгэлийн талархалаа илэрхийлсэн юм. Тосгоны 
нэгэн эмэгтэй Багшид талархан сэтгэлийнхээ угаас дуулж 
байлаа. Баярлаж, талархасан хүмүүсээр дүүрэн баяр болж 
өнгөрсөн юм. Христийн шашинд сүсэгтэй тосгоны хэсэг 
иргэд ус шахах өрөөний эргэн тойрнод нүдээ анин сууж, 
залбирч байлаа. Үүний дараа төлөөлөгч түлхүүрээ гардан 
авсан юм. Энэ бол тосгоны 4,000 иргэд Багшаас ус хэмээх 
нандин бэлгийг хүлээн авч, усны гачигдлаас гарсан баярт 
үйл явдал байлаа.    

ÌÀÇÀé×ÓÓÄÀÄ ÀÌËÀÑÀÍ ÈÐÝÝÄ¯é

6-р сарын эхээр эхний худаг баригдаж дуусахаас өмнө авшигтан ах Мазайн Корромпой 
бага сургуультай танилцахаар явав. Энэ нь их өргөн уудам газрыг хамарсан өвс ургамалгүй, нүцгэн 
талд байх бөгөөд мөн эд материал усны нөөцөөр хомсдолтой газар юм. 

Мазайчууд бол эртний уламжлалаа өнөө үед хадгалж үлдсэн Кенийн цөөн тооны хүмүүс 
юм. Ихэнх нь уламжлалт хувцсаа өмссөөр байгаа бөгөөд аглагч даяанчийн амьдралын хэв маягийг 
мөрддөг. Гайхалтай уян хатан байдал нь тэднийг онгон байгальтай ойр байлгадаг. Усны гачигдал 
нь цөөн тооны хүмүүсийн дунд үргэлж зөрчил тэмцэл үүсгэдэг гэж сургуулийн ажилтан эмэгтэй 
ярив. “Бид таныг цэвэр орчинд, цэвэр цонхтой угтаж авах ёстой ч бидэнд цэвэрлэгээний ус даанч 
алга даа. Энд тоос шороотой байгаад биднийг уучлаарай” гэж тэр хэлж байв. Төгс Гэгээрсэн Их 
Багшийн ÎУН-ийн гишүүн тэнд очсоноор орон нутгийн 700 сурагч, Мазай тосгоны 2000 хүмүүс 
устай болно гэсэн итгэл найдвар тавьж байсан юм. 

Худаг өрөмдөлт 6-р сарын эхээр сургууль амраагүй байхад эхлэв. Хүндрэл бэрхшээлийг 
үл харгалзан Бурханы хайр, адислалаар амжилттай хийж дуусган, 2 сарын дараа Корромфе 
сургуулийн хэдэн зуун сурагч “Бид маш их аз жаргалтай байна”, “Бид танд зүрх сэтгэлээ өгсөн” 
гэж дуулж талархлаа илэрхийлж байв. Үнэт усны эх ундарга бэлэглэсэн Их Багшийн нөхцөл 
болзолгүй хайранд талархсанаа илэрхийлэн тэд хамтдаа баяр жаргалтайгаар цуурайтуулан дуулж 
байлаа. 

Багш, сурагчид, ажилчид  тосгоны хүмүүс хамтдаа цугларцгаасан байлаа. ”Энэ мөчөөс 
эхлэн усны гачаалд санаа зовохооргүй боллоо” гэж уулга алдацгааж байв. Мазайн албаны 
төлөөлөгчид усны нөөцийг удаан хадгалахын тулд тусгай төлөвлөгөөнүүдийг төлөвлөж байгаагаа 

хэлэв .
Тэд үр тариа, 

хүнсний ногоо болон 
бусад тариалангийн 
у р г а м л у у д ы г 
с у р г у у л и й н х а а 
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ойр хавьд тариалан өөрсдийн хэрэгцээг бүрэн хангахаар 
төлөвлөжээ. Тэд орчноо сайхан болгохын тулд мод тарина гэж 
бодож байгаагаа бидэнд ярсан юм. Мазайчууд Төгс Гэгээрсэн 
Их Багш Чин Хайн Îлон улсын нийгэмлэгийн гишүүдийг 
дараа ирэхэд нь өтгөн ногоон орчинтой угтахыг чин сэтгэлээсээ 
хүсч байв. Түүнчлэн тэд “Бид танд зүрх сэтгэлээ өгсөн” гэж 
хүүхдүүд дуулсан тухай хийгээд Их Багшид маш их баярлан 
талархаж буйг дамжуулж өгөхийг авшигтан номын ахаас 
гуйсан юм.

 ÕÀéÐûÍ ÕÓÄÀÃ

Эхний хоёр худагны гэрээ хийчхээд байх үед Накура 
шоронгийн хоригдлуудад бас усны хэрэгцээ зайлшгүй 
шаардлагатай байна гэсэн шинэ мэдээ ирэв. Энэ мэдээг 
сонсоод энэрэнгүй Багш маань тэдэнд гуравдах худгийг хурдан 
гаргаж өгөхөө амлав. Багшийн энэхүү хайр дүүрэн хариу 
Кенийн дэд ерөнхийлөгчийн анхаарлыг татсанаар орон нутгийн засаг захиргаа болон засгийн 
газар санхүүгийн тусламж үзүүлэхээр болов. Хамтын хайр ивээлээр бас нэгэн шинэ худаг 9-р сард 
хийгдэж дуусав. 5 сарын турш Кенийн ард иргэдийн усны хэрэгцээг хангахын төлөө номын ах 

Local officials, villagers dressed in 
traditional clothes, the school faculty 
and hundreds of students join in the 
inaugural celebrations for the well. 

Тосгоны иргэд Их Багшийн хайранд 
талархаж буйгаа илэрхийлэн зурагт хуудас, 

лоозон барин зогсоцгоож байлаа. 

Баримтаас: 
Эхний хоёр худагт нийт 
46,165.00 ам доллар 
зарцуулсан байна.

Өсвөр насны хүүхдүүд 
тэнийг ийм худгаар 

шагнасанд нь талархан 
нүдээ анин залбирсан юм.

худаг малталтын төслийн хүнд хүчир ажлыг зохицуулан ажиллаж байлаа. Тэр зүрх сэтгэлийнхээ 
гүнээс “Дотооддоо Бурхантай хамт байхад бэрхшээл зовлонгоос айх юм үгүй” гэж хэлж байлаа.

Энэрэл хайрын илэрхийлэл болгон Үндэсний хувцсаа өмссөн нутгийн ажилчин албан 
хаагчид, тосгоны хүмүүс, сургуулийн багш нар, хэдэн зуун сурагч худгийн нээлтийн баярт 
оролцсон юм. 

Энэхүү мэдээний ТВ программыг “A Journey through Aesthetic Realms” 
No. 208 and 214 дугаараас хүлээн авч үзнэ үү. 

(Англи болон Хятад хадмал орчуулгатай), 
at http://www.Godsdirectcontact.org.tw/tv, 24-цагийн online ТВ.
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Ýзэн Буðхан ìөнхийн хайðааðаа 
Êени улсûг адислав

Íàéðîáè äàõü òºâººñ ýðõëýí ãàðãàâ (Õÿòàä õýëýýð)

Кени улсад олон арван байгуулага, хувь хүмүүс цэвэр усаар гачигдаж байдаг. 
Үүнийг арилгахаар Их Багш газрын гүний худаг гарган нутгийн иргэдийг цэвэр усаар 
хангах ажлыг Кени улсын номын ах, эгч нарт даалгасан юм. Эхний 2 худгийн ажлыг 
дуусгаад Найроби хотоос машинаар 2 цаг явж хүрч Накүрү хотын хорих газарт 3 дахь 
гүний худгийг өрөмдөж гаргав. 

2006 оны 9 сарын 12-нд (Дэлхийн 3 дахь Алтан жил) болох шоронгийн гүний 
худгийн нээлтэнд Кени улсын дэд ерөнхийлөгч, дотоод хэргийн сайд, доктор, профессор 

Мүүди Авори хүрэлцэн ирэх байсан боловч 
нээлтийн ажиллагаа болох өдөр зайлшгүй ажлын 
шаардлагаар гадаад уруу албан ажлаар явж 
худгийн нээлтэнд оролцож чадаагүй юм. Ноён 
Мүүди Авори төлөөлөгч явуулах нь зохимжгүй 
гэж үзэж айлчлалаасаа буцаж ирүүт гүний 
худгийн албан ёсны нээлтэнд өөрийн биеэр 
байхыг хүссэн юм. 

Дэд ерөнхийлөгчийн эзгүйд албан бус 
нээлт хийж,  хүндэт зочид хүрэлцэн ирсний 
дотор Хорихын удирдах газрын эрүүл мэндийн 
программын гүйцэтгэх захирал, хатагтай 
Жемина Жичунжу, Хорих ангийн эрүүл мэндийн 

Ноён Огито Нжир дэд ерөнхийлөгч ирж чадаагүй 
талаар болон худгийг барихад Төгс Гэгээрсэн Их 
Багш Чин Хайн Олон улсын нийгэмлэгийн хувь 
нэмрийн талаар сэтгүүлчдэд тайлбар өгч байна. 

Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë
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программын дарга,  ноён Ñ.М.Ф.Кариоки, Хорихын удирдах газрын дэд коммисар, 
Мужийн дэд дарга, ноён Жирэйл Мурими,  Хорихын удирдах газрын дэд коммисор, 
Накүрү хотын хорих ангийн хяналтын албаны дэд дарга, ноён Îгито Нжир, Îлон улсын 
цэвэр усны нөөцийн гүйцэтгэх менежер, ноён Д.К.Жичэйн, Гүний худаг өрөмдөгчид, 
сургуулийн сурагчид, Кени улсын үндэсний нэр хүнд бүхий “Ñтандарт”, “Найшн” сонины 
сэтгүүлчид, Төгс Гэгээрсэн Чин Хайн Îлон 
улсын нийгэмлэгийн гишүүд оролцсон юм. 

Зочид шинэхэн баригдсан аврага том 
худаг дээр очиход Îлон улсын цэвэр усны 
нөөцийн гүйцэтгэх менежер ноён Д.К.Жичэйн 
худгийн таглааг онгойлгомогц тув тунгалаг ус 
оргилон гарлаа. Ñурагчдыг гарч ирэн оргилон 
гарах усаар гараа угаахыг урив. Усаар тоглож буй 
хүүхдүүдийн аз жаргал гэрэлтсэн царай, баяр 

Шахуургат байшингийн өмнө (зүүнээсээ баруун тийш) Хорихын удирдах газрын эрүүл 
мэндийн программын гүйцэтгэх захирал, хатагтай Жемина Жичунжу, Накүрү хотын хорих 

ангийн хяналтын албаны дэд дарга ноён Огито Нжир, Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон 
улсын нийгэмлэгийн төлөөлөгч, Олон улсын цэвэр усны нөөцийн гүйцэтгэх менежер ноён 
Д.К.Жичэйн, Хорих ангийн эрүүл мэндийн программын дарга  С.М.Ф.Кариоки,  Шоронгийн 

Эрүүл мэндийн программын дарга С.М.Ф.Кариоки 
нээлтийн үйл ажиллагаан дээр үг хэлж байна. 

Олон улсын цэвэр усны 
нөөцийн гүйцэтгэх менежер 

ноён Д.К.Жичэйн худгийг барьж 
байгуулахад Чин Хай Багшийн 

хайр энэрэл, хувь нэмэрт 
талархсан сэтгэлээ илэрхийлж 

талархлын үг хэлж байна. 

Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë

90    Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сэтгүүл No. 174



хөөрөөр бялхсан инээд нь тэнд ирсэн бүх л хүмүүсийн 
сэтгэлийг хөдөлгөж байлаа. Îлон улсын цэвэр усны 
нөөцийн гүйцэтгэх менежер зочдод хандаж: “ Цэвэр 
усаар гачигдаж байсан Накүрү тосгоны 6000 гаруй 
иргэд, хорихын хүмүүжигч нар Төгс Гэгээрсэн Их Багш 
Чин Хайн хайр ивээлээр өнөөдрөөс эхлэн цэвэр усаар 
бүрэн хангагдах болсонд Их Багшдаа гүнээ талархаж 
байна” гэж хэлэв. 

Зочид хорих ангийн байр уруу очиход 
хоригдлуудын нэг нь цэвэр усгүй ямар хүнд нөхцөлд байгаа, цэвэр усны хэрэгцээ ямар 
чухал болохыг яриад Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайд талархлаа илэрхийлсэн юм. Хэд 
хэдэн “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудас, Үлгэр дэвтрийг бусад сонирхсон хоригдлууддаа 
дамжуулж өгөхийг хүссэн түүнд өгөв. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгийн гишүүн, Цэвэр усны нөөцийн ерөнхийлөгч хоригдлуудад хандаж: “Та нар 
хэдийгээр хүмүүжигдэж байгаа ч та нарыг бид мартаагүй, та нартаа маш их хайртай шүү” 

хэмээн товч болоод чин сэтгэлийн үг хэллээ. 
Үйл ажиллагааны дараа зочдод Накүрү хотын 
“Вотербак” зочид буудалд өдрийн зоог барих 
үеэр Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон 
улсын нийгэмлэгийн бүх гишүүд цэвэр цагаан 
хоолтон болохыг олон зочид гайхаж, зарим нь 
эрүүл мэндээ бодон цагаан хоолтон болохыг 
хүсэж байв. Мөн Накүрү хотын хорих ангийн 
дарга бясалгал сурах чин хүсэлтэйгээ ч хэлэв. 

Үйл ажиллагаа өндөрлөн Найробиг 
зорих замд Эзэн Бурхан хур бороо хайрлаж  

              нутгийн хүн ардыг давхар адисласан. 
Бурхан бүх хүмүүсийг адилхан хайрладаг, 

хоригдлуудын хүслийг ч мартаагүйг 
хоригдлууд сануулга болгон хүлээж 

авлаа. 

Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë
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Кени улсûн Корроìïой хотоос цэâэр уснû төсөл хэрэгжсэн 

ÿâдалд талархалаа илэрхийлж захидал илгээâ

Корромпой хотын ард иргэдийг төлөөлж бидний зүрх сэтгэлийг юу хэрхэн 
хөдөлгөж чадсан талаар энэхүү боломжийг ашиглаж бичих болсондоо бид маш их баяртай 
байна. 

Цэвэр усны олон улсын төслүүд хэрэгжүүлж тэр дундаа Корромпой хотыг төсөлд 
хамруулсан явдалд Эзэн Бурхан тандаа талархаж байна. 

Бидний мөрөөдлийг Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын нийгэмлэг 
бодитой болгож өглөө. Цэвэр ус бол бидний мөрөөдөл байлаа. Гэвч хэрхэн цэвэр устай 
болох, хаанаас тэр их мөнгийг олох гэдэг бол хүнд асуудал байсан юм. Эзэн Бурханы 
ивээлээр бидний мөрөөдлийг биелүүлж өгсөн та нартаа баярласнаа илэрхийлье. 

Багш, сурагч, эцэг эхчүүдийн дунд цэвэр усгүйгээс болж олон ч хүнд бэрх өдөр, 
сар, жилүүд өнгөрсөн. Багш бид үдийн цайны уух ус, мод услах усыг гэрээсээ авчрахыг 
сурагчдаас шаарддаг байлаа. Нөгөө талд эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ сургуулийн усны 
хэрэгцээ, гэр орныхоо өдөр дутмын цэвэр усны хэрэглээг хангаж чадахгүй хүндрэл учирч 
байлаа. Энэ нь сурагчдад хүнд дарамт болж байсан яриангүй. 

ªрөмдөж гаргасан газрын гүний худаг нь манай сургуулийг болоод хотын 
амьдралыг цэцэглүүлэн тэлэх болно. Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгийхэнд баярлалаа. Учир нь бидний тарьсан мод одоо усны гачигдалгүй болсон 
учраас удахгүй манай сургуулийн эргэн тойрон амьд байгалаар хүрээлэгдэн, хүмүүс аштай 
сайхан сэрүүцэн суух болно. 

Манай сургуулийнхан болоод нутгийн иргэд одоо цангахын зовлон үзэхгүй боллоо. 
Мөн нутгийн иргэдийн тэжээвэр мал, амьтан ч холоос ирж энд цангаагаа тайлах болно. 
Худгийнхаа усыг ууж хэрэглэх болгондоо бид та нарыгаа санан дурсана. 

Манай хотын хүн нэг бүрийн талархсан сэтгэлийг Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин 
Хайн Îлон улсын нийгэмлэгийхэн хүлээж авна уу. 

Бидний төлөө хийсэн бүхнийг тань аугаа хүчит Эзэн 
Бурхан л та бүхнийг шагнаж чадахаас, мөхөс дорой бид баярлалаа 
гэхээс илүү сайхан үг олж хэлж чадахгүй байна. Та бүхний өгсөн 
тэр их хайрыг хэрхэн яаж хариулахаа бид мэдэхгүй нь. Гэвч та 
нарын хийсэн болгоны төлөө Эзэн Бурхан өөрийнхөө цаглашгүй 
хайраар хариу барина гэдэгт бид итгэлтэй байна. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгийхэнд цэвэр ус гаргах төсөлд санхүүгийн туслалцаа 
үзүүлж, цаг хүчээ гарган тусалсанд баярлалаа. 

Эзэн Бурхан та бүхнийг хаа ч байсан үргэлж ивээх 
болтугай. Та нарын маань бидэнд зарцуулсан мөнгө, хайр, цаг, 
сайхан сэтгэл тань юутай ч зүйрлэшгүй билээ. 

Баÿðлалаа

Талархлын захидал Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë

92    Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн сэтгүүл No. 174



Àó Ëàê

Далай ìэт хÿзгааðг¿й хайð
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хай буÿнû байгууллагуудад хандиâ өргөâ

Урлаг, уран сайхны багийн тайлан, Лос Анжелос, АНУ  (Англи хэлээр)

Энэрэл нигүүслийн дээд Их Багш Чин Хай юу зааж сургаснаа өөрийн үйл хэргээр 
үргэлж харуулдаг. 

Бид энэ дэлхийд буян хураахын тулд юмуу ашиг сонирхлын төлөө сайн үйлс 
хийх ёсгүй. Зөвхөн хүүхдүүд, эхлэн бясалгагчид л хариу харж сайн зүйл хийдэг. Учир нь 
тэдэнд шагнал, буян, шийтгэл, магтаал, зэмлэл ч бас хэрэгтэй байдаг. Харин бид өндөр 
дэсэд хүрэхээрээ, арай илүү ухамсрын түвшинд очихоороо тэр болгоныг мартдаг. Бид 
бусдын сайн сайхны төлөө хариу харалгүйгээр зөвхөн ухамсраараа юу зөв байнав, 
түүнийг л хийдэг... 

Хэрвээ та үнэ цэнтэй хүн больё гэвэл, түүнээс ч илүү  бүр хүний ертөнцийг 
гэтэлчихсэн гэгээнтэн болж бүх л ертөнцөд ач тустай зүйл хийхийг хүсвэл 5 сахилаа 
ягштал сахин, зөвхөн сайн үйлс хий. Энэ нь л жинхэнэ хүн байх ганц зам юм. Энэ бол 
шудрага хүн байна гэсэн үг. Тэр бол зорилго,  цорын ганц зорилго юм. 

   ~ Их Багш Чин Хайн айлдвар 
Формосагийн Сихү Төв, 1995.06.06
“Мэдээ” сэтгүүлийн ¹ 47 “Их Багш ном 
тайлж байна” хэсгээс (Англи хэлээр)

Цаглашгүй Их Багш Чин Хай Ау Лак хотын ядууст туслахаар 65000 ам.долларыг 
ядуу буурай амьдралтай иргэдэд санаа тавьдаг зургаан ашгийн бус байгууллагад 
хандивласан юм. Эдгээр зургаан байгууллагад Вьетнамын Хараагүй хүүхдийн сан, 
“Хүүхдэд буцааж өгье” байгууллага, Вьетнам хүүхдийн төлөөх хүмүүнлэгийн үйлчилгээ, 
Вьетнам хүүхдийн тусламжийн программ, Вьетнамын Нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх тусламжийн 
байгууллага орсон.

 Вьетнам Хараагүй хүүхдийн сан нь хараагүй болоод хараа нь муудсан хүүхдийн 
эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөө санхүүгийн болоод эд материалын туслалцаа үзүүлэхээр 
2000 онд байгууллагдсан ба хоол хүнс, ном, сурах бичиг, тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 
болон тэнд ажиллагсдыг санхүүжүүлдэг. 

Ñан Франциско хотын Айлчлал сүмийн санваартан, Вьетнамын Хараагүй 
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хүүхдийн сангийн ерөнхийлөгч Тюан Хоанг “Их Багш Чин Хайн хийсэн болгонд 
баярлалаа. Миний хайрыг Их Багшид уламжлаарай. Би хийсэн ажил болгонд нь түүний 
төлөө залбирах болно. Энэ ертөнцийн хүмүүсийн төлөө Таны ажилд туслаж байдаг бүх 
хүмүүст амжилт хүсье. Их Багш аа, Ау Лак хотын хараагүй хүүхдийн буяны санд 10000$ 
хандивласанд хязгааргүй их баярлалаа. Та эрүүл энх, аз жаргалтай, амар амгалан байх 
болтугай” хэмээн Их Багш Чин Хайд талархлаа илэрхийлжээ. 

Вьетнамын Хараагүй хүүхдийн 
сангийн зөвлөх, хатагтай Дэста Вайт 
бас талархал илгээлээ. Тэрээр “Үйл 
ажилгааны маань цар хүрээ одоогоор бага 
байгаа хэдий ч хүрээгээ тэлж буй энэ санд 
Та анхаарч тусалсанд туйлаас талархаж 
байна. Таны хандивыг зааврын дагуу 
хүнд бэрх амьдралтай хүмүүст хэрэгтэй 
зүйлээр нь туслахад зарцуулах болно. 
Таныг бусдад үлгэр дууриал болж байгаад 
баярлалаа. Манай санд хандив өргөн 
бидэнд тусласанд дахин талархаж байна. 
Танд маш их баярлалаа” гэжээ. 

Вьетнамын Хараагүй хүүхдийн 
сангийн зөвлөх, ноён Жосеф Мурфи хэлсэн үгэндээ: “Таны хийсэн сайн үйлст баярлалаа. 
Таны бүтээсэн гайхамшигт урлагийн бүтээл, хүмүүнлэгийн ажилд тань баяр хүргэе. 
Таны уран зураг, зохиосон хувцас, үнэт эдлэлийн загваруудыг би өнөөдөр анх удаа 
харлаа. Бясалгалыг дэлгэрүүлж байгаад тань гүнээ талархаж байна. Бясалгал бол хүний 
оюун санааны хөгжилд маш чухал үүрэгтэй гэж би боддог. Бид Таны цаашдын ажил 
хөдөлмөрийн тань төлөө залбирах болно. Таныг дэмжиж тусалсанд бид бүхэн туйлын 
баяртай байна” гэж тэмдэглэсэн байна. 

“Хүүхдэд буцааж өгье” сан нь  Ау Лак хотын ядуу зүдүү гэр бүлийг орон гэртэй 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайд Вьетнамын Хараагүй Хүүхдийн Сангаас,“Хүүхдүүдэд Буцаан Өгье” 
Вьетнамын Хүүхдэд Зориулсан Хүмүүнлэгийн Үйлчилгээнээс, Хиймэл Эрхтэн Хийлгэхэд Туслах 
Сангаас болон Вьетнамын Тусламжийн Хөдөлгөөнөөс талархлын захидал тус тус илгээв. 
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болгоход туслахаар Роберт, Дороти Калацчан нарын санаачлагаар 2002 онд байгууллагдсан 
бөгөөд энэрэл халамж шаардлагатай хүмүүст эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж, тухайлбал 
тахир дутуу хүний тэрэг, зүрхний мэс заслын багаж тусалж, бөглүү тосгонд хүүхдийн 
цэцэрлэг барьж, сургуулиас зайтай амьдардаг хүүхдийг унадаг дугуйгаар хангадаг. 
“Хүүхдэд буцааж өгье”  сан Ау Лак хотын тэжээлийн доройтолтой хүүхдийг нэмэлт 
тэжээл, аминдэм, хүнсээр хангадаг. 

Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë

Вьетнамын Хараагүй 

Хүүхдийн Сан – ВХХС

Баруун гараас: Эцэг Туан Хоанг /

ВХХСангийн ерөнхийлөгч/, ноён Жозеô 

Мөрôи / ВХХСангийн зөвлөгч/, хатагтай 

Деста Вайт /ВХХСангийн зөвлөгч/ нараас 

манай Холбооны гишүүн ярилцлага авав. 
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¯еðийн аюулд нэðвэгдсэн 
Сîлîнгîсûн иðгэдэд туслав

Ñîëîíãîñ

Солонгосын мэдээний баг (Солонгос хэлээр)

2006 оны 6-р сард тайфүүн хар салхи, аадраас болж урьд өмнө үзэгдээгүй үер бууж, 
олон тосгон, зам гүүр эвдрэн сүйдэж Ñолонгосын хойг асар их гарз хохирол амслаа. 

Ñолонгосын авшигтнууд гамшигт нэрвэгдэгсдэд туслахаар нэн даруй цугларав. Түр зуур 
ашиглах замыг засварлаж дуусмагц хэрэгтэй зүйлсээр хангаж, сэргээн засварлах ажилд 
гар бие оролцохоор авшигтнууд гамшигт нэрвэгдсэн тосгонууд уруу хөдөлцгөөв. 

Èíæ-Ãóí, Ãàíãâîí-Äî
        
Гангвон–До бол зундаа Ñолонгосын өнцөг бүрээс олон зуун хүнийг өөртөө татдаг 

байгалийн үзэсгэлэнт газар юм. Үзэсгэлэнт сүрлэг уулс Гангвон–До нутгийг сэтгэл татам 
үзэсгэлэнтэй болгодог. 6-р сарын 16-ны ширүүн бороо нутгийн зарим хэсэгт ихээхэн 
хохирол учруулсан билээ. Аадар агшин зуур өндөр уулсаас аврага том усан бөмбөлөг 
болон бууж аврага мод, чулууг ч хуу хамж, хоромын төдийд тосгоны байшингуудыг 

эвдлэн эргэн тойрон нил ус, шавар шалбааг болон хувирсан 
юм. 

Зам харгуй эвдэрсэн ч Аюулд нэрвэгдэгсдэд туслах 
баг тэргүүн зэргийн аврагчдыг аюулд өртсөн газар тийш 
нэн даруй илгээж байв. Îрчноосоо тусгаарлагдсан тэдгээр 
тосгонд Засгийн газрын тусламж хүрч очиход хүндрэлтэй 
байсан нөхцөлд аврагчдын үүрэг маш чухал байлаа. 
Тэргүүн зэргийн аврагчдын мэдэгдсэнээр эвдрэл сүйдэл нь 
төсөөлж байснаас илүү их газрыг хамарч айж балмагдсан 
тосгоныхон хоргодох байр бараадацгааж байлаа. Ñөүл хот 
дахь бясалгалын төвөөс гамшигт өртсөн газар тийш анхны 
тусламжийн зүйл бүхий 300 хайрцаг явуулжээ. 

6-р сарын 20-нд Аврах баг Гарисан-Ли тосгонд 
очиход цахилгаан, утсан холбоо эвдэрчихсэн, холбоо барих 
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¯еðийн аюулд нэðвэгдсэн 
Сîлîнгîсûн иðгэдэд туслав

ямар ч боломжгүй, харин замын эвдрэл гайгүй, тосгоны хүмүүс айж сандарсан байдалтай 
байлаа. Аврах баг зарим эвдэрсэн байшинг сэргээн засварлаж, хохирогчдод  анхны 
тусламжийн 100 хайрцаг, 25 ширхэг галт дохионы хэрэгсэл тараалаа. Хохирогчдоос юу 
хэрэгтэйг нь асуухад ихэнх нь гүн цочролд орчихсон, тайвшруулах эм л хүсч байсан. 

Тусламжийн баг залгуулаад Деокжеок-Ли тосгонд очив. Тус тосгон хэдэн өдөр 
орчноосоо бүрэн тусгаарлагдсан байв. Аадар тосгоны гуравны хоёрыг нурааж 30 байшин 
усанд живсэн гэж Деокжеок-Ли тосгоны дарга, ноён Ким тайлбарлав. Тусламжийн баг 
эн түрүүн хүмүүсийг тайвшруулахаар тэдэнтэй уулзав. Тосгон тусгаарлагдсан байсан 
болохоор хоол хүнсийг Засгийн газрын нисдэг тэрэг агаараас буулгаж байсан боловч 
зарим хүн хүнсээ олоод авчих тэнхээгүй болсон байлаа. Тэд авшигтнуудын хайр, 
тайтгарал тэдний тайвшрахад тусалж, тэд хэрэгцээтэй зүйлсээ хэлж эхэллээ. Аврах баг 
тэдний хүссэнээр гэдэс, ходоодны эм, цахилгаан зай, зөөврийн хийн зуух, боолтыг нэн 
даруй бэлтгэж, бас будаа нийлүүлж туслав. 

7-р сарын 21-нд байшин, тоног төхөөрөмж засварлах, сургуулийн эргэн тойрны 
шаврыг цэвэрлэх, нурсан тосгоны хэрэгцээгүй болсон зүйлийг цэвэрлэхээр дөрөв 
хуваагдав. 7-р сарын 22-нд зам цэвэрлэгдэж машин тосгонд нэвтрэх боломжтой болсноор 
14000 сайн дурынхан гамшигт өртсөн газарт туслахаар ирцгээв. 100 ширхэг явуулын 
эмийн сан, будаа, ариутгах бодис сэлтийг түгээхээр нэмэлт баг Гарисан-Ли, Деокжеок-
Ли тосгонд ирлээ. Деокжеок-Ли тосгоны оршин суугч ноён Гвон Îх-Ñеок манай багийг 
халуун дотно угтан авлаа. Тэнд цахилгаан тасарсан байсан ч эхэлж очихдоо бидний өгсөн 
Их Багшийн Үлгэр дэвтэр, “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг тэрээр лааны гэрэлд 
уншиж байлаа. Түүнтэй ярилцаж байхад тэр уншсан төдийгүй бүгдийг цээжээр санаж 
байсан юм. Тэрээр: “энэхүү гамшиг бол Ñолонгосын сүүлчийн дайны бөмбөгдөлтөөс ч 
их газрыг хамарлаа. Энэ тосгон бол далай түвшнөөс 700 метр өндөрт оршдог. Анх удаа 
хүчтэй бороонд байшин урслаа. Их Багш Чин Хайн дэлхий дахинд үзүүлдэг туслалцаа бол 
асар их билээ. Их Багшийн заавраар танай нийгэмлэг олон хүнийг авран, материалаг зүйл 
болоод оюун санаагаар дамжуулан хайр энэрлийг нь түгээн дэлгэрүүлж байна. Ñолонгос 
оронд олон шашны урсгал бий. Гэсэн хэдий ч Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон 
улсын нийгэмлэгийн байнгын зогсолтгүй тусламж, дэмжлэгийн төлөө тосгоны бүх иргэд 
гүнээ талархаж байна. Бид өөрсдийн хүсэл тачаал, би  үзлээсээ салах ёстой. Энэ гамшиг 
бол “Би”-гийн үзэл болон хүн байгальтайгаа буруу харьцсаны төлбөр юм. Би “ªөрөөр 
амьдарцгаая” зурагт хуудсыг уншсан, танай нийгэмлэг байгалийн эергүү зохицолдоог 
эрхэмлэж уриалж байгаа нь тун зүйтэй хэрэг. Дэлхий ертөнц та нараас 
аугаа том тусламж хүлээн авч байгаа нь энэ” гэж хэлсэн юм. 

7-р сарын 23-ны ням гаригт 50 гаруй авшигтан 
аврах багт нэгдэж Деокжеок-Ли тосгонд байшин нь 
сэргээн засварлахаар явлаа. Эхний тусламжийн баг үерт 
автсан нэгэн настны байшинг яг л өөрийхөө байр шиг 
цэвэрлэж цэмцийлгэв. Мөн эвдэрсэн хүлэмжийг нь 
сэргээн засаж дахин ногоо тарьж болохоор болгож 
өгөв. Биднийг хараад настан ч удалгүй тайвшрав. 
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ªөр нэг баг ганц бие настай эмэгтэйн байшинд очлоо. Байшинг амар засахааргүй 
болжээ. Аз болж цэргийнхэн бидэнтэй нэгдсэн юм. Авшигтан нар цэргүүдтэй хамт 
байшингийн дотор гаднахыг цэвэрлэж эхлэв. Бидний өгсөн Үлгэр дэвтрийг нэг цэргийн 
дарга тэр дор нь уншиж байлаа. 

Байшингуудыг сэргээн засварлаж дууссаны дараа багууд гараасаа хөтөлцөж 
баярлалдав. Богино хугацаанд олон арван чин сэтгэлт авшигтны дэмээр олон байшин 
буцаж хэвэндээ орсон юм. 

Деокжеок-Ли тосгоны Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга, хатагтай Парк Деок-
Бо олон байгууллага бидэнд тусаллаа. Гэвч тосгоны 
иргэд Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгийнхэнд талархлаа тусгайлан илэрхийлж 
байна. Би баярлаж талархсанаа олигтой илэрхийлчхэж 
нэг л чадахгүй байна. Хэрвээ бороо 10 хоног үргэлжлэн 
орсон бол бүх юм устаж үгүй болох байлаа. Бороог 
зогсоосон Эзэн Бурхан минь баярлалаа” гэж Төгс 
Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын нийгэмлэгт 
болоод Эзэн Бурханд чин сэтгэлээсээ талархаж байв. Деокжеок-Ли тосгоны дарга, 
ноён Ким Юун-Жеюн тосгон бүрэн сэргээн засварлагдсаны дараа буцаж ирэхийг уриад 
тосгоныхон бид та нарын сайхан сэтгэлийн хариуг барих болно гэв.

Æèíæþ õîò

7-р сарын 13-нд аврах тусгай багийг гамшигт өртсөн газруудад илгээлээ. Жинжю 
хотын Мюнсан-Еюр нь үерт хамгийн их сүйрсэн газар гэсэн мэдээг тусгай баг болоод 
нутгийн авшигтнууд авсан байсан юм. Аврах ажил 7-р сарын 16 хүртэл тасралтгүй 
явагдсан. 

Авшигтнуудыг очиход супермаркет  дээвэрт тулсан их усаар дүүрсэн байлаа. 
Ñупермаркетын эзэн өөрөө гамшгаас болоод мэдрэлийн сааталд орчихсон сувилуулж 
байв. Авшигтнуудыг дэлгүүрийнхэн халуун дотно хүлээн авав. Бид дэлгүүрийн гадна 
талыг цэвэрлэх зуур гал сөнөөгчид усыг нь шавхаж бидэнд туслав. Дэлгүүрийн эзэн чин 
сэтгэлээсээ туслаж байгаа авшигтнуудыг хараад сэтгэл нь ихэд хөдөлж билээ. Тэрээр 
гамшигт өдрийг хүртэл бусадтай байгаагаа хуваалцах, хүмүүст туслах сайн үйлийг 
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ойлгодоггүй байснаа яриад цаашид бусдад туслах болно 
хэмээн амласан юм. 

ªөр нэг аврах баг үерт автсан хөдөө аж ахуйн 
химийн дэлгүүрийг зорьсон юм. Жинжю хотын албаны 
хүмүүс манайхны ажилд тусалжээ. Зарим нь Үлгэр дэвтэр, 
“ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг авч бусаддаа тарааж 
байсан байна. Тэдний хоёр нь цагаан хоолтон болохоор 
тэр даруйдаа шийдэж Их Багшийн вэб хуудасны хаягийг 
авлаа. 

Жинжю МБÑ радиогийнхан манай нэг авшигтан эгчтэй ярилцлага хийлээ. Төгс 
Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын нийгэмлэгийн талаарх асуултанд номын эгч 
маань Их Багш Чин Хай бясалгалаар дамжуулан дотоод мөн чанараа хөгжүүлэхийг 
бидэнд сургадаг, тэгсэн цагт бид хайраар дэлхий ертөнцөд сайн үйлсийг дэлгэрүүлж 
чаддаг хэмээн хариулсан.

 
Байшинг цэвэрлэн засварлачхаад шавар шавхай болчихсон номын ах эгч нар 

маань бөөн баяртай байцгаав. 
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Жинжү хотын хошуучын талархлын захидал 
(Ñолонгос хэл дээр)

 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсûн Нийгэìлэг,
 
Евиниар хуй салхи үзэсгэлэнт, амар тайван хотыг маань ихэд сүйтгэсэн билээ. Үерт 

өртөгсдийн хохирлыг барагдуулж буй сангийн хажуугаар та бүхний үнэт эрхэм үйлчилгээ, 
энэрэл нигүүсэлд талархаж байна. Та бүхний энэ бүх сайн сахйан үйл хэргийн төлөө би гүн 
талархал илэрхийлье. 

Аймшигтай байгалийн гай гамшиг тохиолдсон ч бид гарз хохирлыг багасгаж, 
богино хугацаанд сэргээн босгож чадлаа. Энэ нь та бүхний зүгээс гамшигт өртсөн  газарт 
өдөр шөнөгүй өөрсдийн үнэт цагаа  зориулан тусалж байсан хүч хөдөлмөр болон хөршүүд, 
нийгмийн бүх хэсгийнхний идэвхитэй оролцооны үр дүнд ийнхүү сэргээн босгох боломж 
бүрдсэн юм. 

Маш олон хүн гэнэтийн аюулд өртөж эд хөрөнгөнөөсөө салж, итгэл найдваргүй 
болоод байхад Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, цэрэг арми болон жирийн иргэд 
яаралтай тусламж үзүүлэхээр хамтдаа гар гараа барилцан ажилласан юм. Энэ бүхний үр 
дүнд хурдан сэргээн засварлаж чадлаа. 

Аадар цутгаж, хүчтэй хуй салхи дэгдэнэ чинээ санаагүй амар амгалан байцгааж 
байтал гэнэт байгалийн гамшиг тохиосон билээ. Жинжү хотыг улам сайхан, баяр жаргалтай 
хот болгох зорилгоор гамшгийн гарз хохирлыг багасгах тухайн 
бүс нутагт төвлөрсөн менежмент болон сэргийлэх арга хэмжээ 
авч, хичээж чармайн ажиллаж байна. 

Хотын маань ирээдүйг адислаж, энэрэл хайрандаа 
багтаагаасай гэж та бүхнээс хүсэж байна. Тэгэж гэмээнэ хот 
маань өдөр өдрөөр хөгжих болно.

Эцэст нь та бүхний юу санасан хүслэн биелж, 
бүгдээрээ аз хиймортой байж, ихийг бүтээхийн өлзийтэй 
ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

 
Чин сэтгэлээсээ хүндэтгэсэн 
Жинжү хотын Хошууч, 
Гамшгийн асуудлыг зохицуулах төв хорооны дарга
2006 оны 8-р сар 

Талархлын захидлууд
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Чинжон Гүний Амбан захирагчийн талархалын захидал
(Ñолонгос хэл дээр)

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон Улсûн Нийгэìлэг,

7-р сарын 28-д Жинчон  бүс нутагт хүчтэй үер бууж ард иргэд маань итгэл 
найдваргүй болсон үед та бүхэн энэрлийн гараа сунгаж, орон нутгаа сэргээн босгоход нь 
тэдэнд тусалсан билээ. Үүний төлөө би та бүхэнд гүн талархал илэрхийлж байна.

Үер хоёр хүний амийг авч одон, мөнгөн дүнгээр 25 сая ам.доллартай тэнцэх эд 
хөрөнгийн хохирол учирсан юм. Та бүхэн өгөөмөр хүнлиг сэтгэлээр бидний хүнд хэцүүг 
хуваалцсан явдалд дахин талархал илэрхийлж байна. Тусламжийн зүйлс болон үерт 
нэрвэгдсэн газрыг сэргээн засварлахад зориулж олон үйлчилгээ үзүүлсэн та бүхэнд үнэхээр 
их баярлаж байна. 

Îдоо яаралтай сэргээн босголтын ажлын 99 хувийг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
хохирогчид маань аажим аажмаар хэвийн амьдралдаа эргэн орж байна. Энэхүү сэргээн 
босголт нь та бүхэн үерт нэрвэгдсэн газарт очин зав чөлөөгүй ажиллаж байсан хүч 
хөдөлмөрийн үр шимээр бүтсэн юм. 

Энэ удаагийн байгалийн гамшиг нь бидэнд 
хөрөнгө мөнгө зарах, засаж сэргээхээс илүүтэйгээр 
байгалийн гамшгийг урьдаас мэдэж сэргийлэхэд анхаарах 
ёстой юм байна гэсэн гашуун үнэнийг ойлгууллаа. Манай 
Жинчон хот гамшгийн хор хохирлыг арилгаж байх 
хугацаандаа “өөрөө удирдах засаглалтай улсын шилдэг 
хот”-оор тодорсон юм.

Та бүхнийг цаашдаа Жинчон Гүнд анхаарал 
халамж тавьсан хэвээр байж, хөгжил дэвшлийг нь үзнэ 
гэдэгт итгэж байна. Та бүхний гэр бүл, ажил хөдөлдмөрт 
амжилт хүсье. Дахин гүн талархлаа илэрхийлье.

 
Ю Ён Хан
Жинчон Гүний амбан захирагч
2006 оны 8-р сар

Талархлын захидлууд
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Òөгсгөлг¿й хайð – Шинэ хîîллîлт, 
шинэ аìьдðалûг ав÷иð÷ áайна

Òàéïýé, Ôîðìîñà

Тайпэйн мэдээллийн баг (Хятад хэлээр)

Энэ дэлхий хийгээд дэлхий дээр амьдрал үргэлжлэн оршин тогтнох нь хүмүүсийн 
сүсэг бишрэл, чармайлт оролдлогоос шалтгаална. Формосагийн гэгээнтэнүүд, 

Ей Куан асрамжийн газрын захирал, багш нар ядуу зүдүү хүмүүст туслах чармайлтаа 
үргэлжлүүлсээр байна. Эдгээр гэгээнтэнүүд Бурханы мөнхийн хайрыг газар дэлхий 
дээр нотлон харуулж байгаа ба тэд оюун санааны хөгжил дэвшилд хүрсэн хүмүүс 
юм. 

Энэ жилийн эмэгтэйчүүд, хүүхдийн өдрөөр Îлон улсын нийгэмлэгийн авшигтан 
номын ах нар Ей Куан асрамжийн газарт очицгоов. Тэд өдөр тутмын, хамгийн хэрэгцээт 
зүйлийг аваачиж өгсний зэрэгцээ мөн асрамжийн газрынхныг баярын тансаг сайхан 
хоолоор урам зоригтой дайлж үйлчлэв. Зарим авшигтан нар хүүхдүүдийг хөгжөөхийн 
тулд ягаан гахай, үхэр, азарган тахиа маягийн өмсгөл өмссөн байлаа. Тэдний хичээл 
зүтгэлээр өнчин, ядуу зүдүү хүүхдүүдийн гэр баяр жаргалтай, гэрэлт диваажин болон 
хувирсан юм. Захирал Ли Ши Ме болон багш нарын сэтгэл ихэд хөдөлж Их Багшийн 
хайр нигүүсэл болоод чин сэтгэлт номын ах нарт талархаж буйгаа илэрхийлсэн юм. 
Номын ах нар асрамжийн газрынханд анхаарал халамж тавин, тэнд үе үе очдог болсон 
билээ. 

Хуучирсан орон сууцны жижиг унтлагын өрөөнүүд агааржуулагч муутай, 
зуны халуунд оршин суугчдад хэцүүхэн байгааг номын ах нар анзаарчээ. Энэ нь 
хөдөлгөөний хомсдолтой болон сэтгэцийн өвчтэй хүмүүст хэцүү байсан юм. Îдоогийн 
байгаа агааржуулах төхөөрөмжийн ихэнхи хэсэг нь 
эвдэрсэн бөгөөд засвар хийх шаардлагатай байгааг 
тэд олж мэдлээ. Халуун, чийгтэй орчин нь хэвтрийн 
өвчтөнүүдийн хувьд санаа зовоосон асуудал болоод 
байсан ч хөрөнгө мөнгө хүрэлцэхгүйгээс асрамжийн 
газар агааржуулагчаа солих боломжгүй байжээ. 

Энэ байдлыг ойлгон Төгс Гэгээрсэн Их Багш 
Чин Хайн Îлон улсын нийгэмлэгээс асрамжийн 
газарт шинэ агааржуулах төхөөрөмж хандивласан ба 
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мөн мэргэжлийн цахилгаанчин, авшигтан номын ах 
нараар хуучин агааржуулагчийг нь засч янзлуулахаар 
болов. Асрамжийн газрын ширээ сандал мөн хуучирч 
будаг нь халцарсан байлаа. Тийм болохоор Тайпей 
төв өнчин хүүхдүүдийн гэрийг өнгө гэрэлтэй, тав 
тухтай болгохын тулд асрахын тавилгуудыг өнгөлөг 
будгаар будахаар болж мэргэжлийн авшигтнуудыг 
урьж авчрав. 

Авшигтнууд асрах газрынхантай агааржуулагч, 
ширээ сандлын талаар ярилцах зуур нь захирал нь Их Багш болон номын ах нарт 
талархал илэрхийлж байв. Тэр бээр өмнөх баярын амтат цагаан хоолыг онцгойлон 
дурдаж хүмүүжигч, багш нар ихэд талархаж байгааг уламжлав. Тэрээр хэлэхдээ цагаан 
хоолыг бэлтгэсэн номын ах нар таван одтой ресторанд байгаа юм шиг л үйлчилсэн гээд 
тэд хүүхдүүдийн хоолны дур сонирхолд нийцүүлэн өөр нэг цагаан хоолны өдөрлөг 
явуулж болохсон болов уу гэж асуув. 

3-р Алтан жилийн /2006/ 8-р сарын 19-ний өглөө хорин хэдэн авшигтан номын ах 
нар Ей Куан асрах газарт цагаан хоолны хандивын үйл ажиллагаа зохион байгуулах, 
агааржуулагч төхөөрөмжийг нь засч өгөхөөр явав. Тэднийг очиход танхимд Их 
Багшийн дууг тавьсан байв. Захирал асрамжийн газрынхаа хамгийн сайн аудио 
хөгжмөөр Багшийн дууг тоглуулж байсан ба байн байн номын ах нарт “чангалаарай, 
дахиад жаахан чангалаарай” гэж байлаа. 

Агааржуулах төхөөрөмж болон асрах газарт хандивласан бусад хандивуудыг 
танилцуулах багахан баярын дараа хичээнгүй авшигтан оюутнууд баяр хөөртэйг 
дуулан, асрахын хүүхдүүдийг дээш өргөн тэвэрч, дараа нь цаг гаруй тэдэнтэй тоглож 
хөгжив. Хамтдаа дуулж дуусахад шидсэн бөмбөгийг барьж үлдсэн хүн нь дуу дуулах 
юмуу авъяасаа үзүүлнэ. Номын ах нарын ятгалгаар хүүхдүүд цог жавхаатай дуулж, 
бүжиг бүжиж авъяасаа үзүүлэв. Хүн бүр инээд  хөөртэй байж аз жаргалтай уур амьсгал 
хүн бүрийг баясгаж байв. Багш нар бүжгийн талбайд хөгжилдөн бүжиж байлаа. 

Эхэндээ асрамжийн гурван хүүхэд ичимхийрэн булангийн ард нуугдаж байснаа 
харин бүжиг эхлэхэд бусдынхаа хөөр хөгжилтэй бүжихийгг хараад тэд нийтийн 
бүжгэнд оролцохгүй байж чадсангүй. Хөдөлгөөнт бүжиг нь бөмбөг дамжуулах 
тэмцээний дараа явагдсан бөгөөд хэмнэлтэй үсэрч бүжиглэнэ. Асрахын хүүхдүүдийн 
бие бялдрын хөгжил, хөдөлгөөний эвслийг нь сайжруулах зорилгоор хөдөлгөөнт 
дасгал хийлгэв. Үдэшлэг чин сэтгэлийн залбирлаар дуусав. Үйл ажиллагаа дуусахад 
аль хэдийн үд өнгөрчихсөн байв. Ширээн дээрх тансаг чамин хоолнуудыг хараад хүн 
бүрийн нүүрэнд инээмсэглэл тодров. Тэд хайр шингээсэн цагаан хоолыг амтархан 
идэцгээв. Номын ах нар хүүхдүүдэд адистай бэлэг аваачиж өгсөн юм. Хөвгүүд гоёмсог 
боодолтой бэлгийг авахдаа тун баяртай байлаа. Зарим нь бүр эрдэнэ шиг шүүгээндээ 
хийн нандигнаж байв. 
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Тэдний баяр талархлаа илэрхийлж байгаа нь тун сэтгэл хөдлөм байсан юм. 
Баярын цагаан хоол багш, хүүхдүүдэд их баяр баясал бэлэглэв. Багш нар хүүхдүүдийг 
“ирээрэй, хурдлаарай” гэж дуудаж байв. 

Хоол үнэхээр амттай болсон байлаа. Захирал хоолны багийнхнаас хоол бүрийн 
жорыг нэг бүрчлэн асууж, өөрсдөө хийж үзмээр байна гэв. Номын ах нар асрах 
газарт долоо хоногт нэг хоёр удаа цагаан хоол хийх юмуу өдөрт нэг удаа цагаан хоол 
хийж байхыг санал болгоход Захирал саналыг хүлээж авч тэдэнд цагаан хоолны шим 
тэжээлийн талаар, хоол хийх тусгай сургалт хийж зааж өгөхийг хүсэв. 

Их Багшийн адислал, номын ах нарын хичээл зүтгэлээр “Цагаан хоолны галт 
тэрэг”-нд зориулсан шинэ газар саяхан нээгдэв. Захирал шинэ хоолтой танилцаж 
байхдаа гайхан дуу алдаж “шинэ хоолнууд дундаас манай асрамжийн газрынхан 
сүши-г байнга зооглодог болоосой” гэв. Ñанхүүгийн шалтгаанаар түүнд мөрөөдлөө 
биелүүлэх боломж байхгүй байв. Тэдний хувьд сүши болон бусад хоолнуудыг амтлах 
нь үнэхээр гэнэтийн бэлэг болсон юм. 

Эдгээр үйл ажиллагааны үеэр авшигтан номын ах нар Бурханы Хайр хүн бүрийг 
ивээж, сүнс бүрийн ухаалиг гуйлт хүсэлтийг биелүүлж байдаг гэдгийг гүн гүнзгий 
ойлгож авсан юм. Хаана буйгаас үл хамааран Бурхан бидний чин итгэлийг мэдэж 
байдаг. Бүхнийг чадагч Бурхан бүх зүйлийг мэдэж, биднийг харж хандаж байдаг.

Бурханы энэрэл нигүүлсэлд талархъя. 

Õаìтûн ÷аðìайлтааð 
хайð халаìæ ¿з¿¿лэв

Тайпэй мэдээллийн баг (Хятад хэлээр) 

Àäãóóñàí àíäóóäûíõàà òºëºº áàéãàëü îð÷èíã õàìãààëàõ íü

Тайпэйгээс ирсэн авшигтнууд “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудсыг тарааж явахдаа 
“Ан амьтан - Тайвань орон” (http://animalstaiwan.org) группын сайн дурынхантай 

тааралджээ. Амьтанд элэгтэй Английн иргэн Ñийн Мак Кормак өөрийн 4 Формоса, 3 
гадаад найзынхаа хамт энэхүү амьтан хамгаалах группыг үүсгэн байгуулжээ. Уг групп 
Тайпэй хотын Кийланг голын эрэг дээр золбин муур, нохойг орогнох байраар хангадаг 
байгууллага юм.  Замын хөдөлгөөн амьтдад аюул учруулдаг байна. 
Байдлыг ойлгосон авшигтнууд тэр даруй туслах санал тавьсан юм. “Ан амьтан – Тайвань 
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орон” сайн дурынхан модны сүүдэрт засмал тавьж, манайхан засмалыг тойруулан 
хашаа барьж байлаа. Энэхүү ажил амьтан андуудад маань задгай тэнгэр доор өөрсдөд 
нь зориулсан аюулгуй зам дээр чөлөөтэй байх 
боломж өглөө. Цагаан хоолтон Ñийн МакКормак 
золбин амьтныг хамгаалах ганц зорилго өвөрлөн энэ 
асуудалдолон нийтийн анхаарлыг хандуулахаар алс 
холоос зорьж иржээ. Хаягдсан амьтад нь гудманд 
амьдардаг хүмүүстэй эгээ л адил юм. Тэдэнд бидний 
анхаарал халамж, халуун дулаан сэтгэл хэрэгтэй. Урт 
хугацаанд хийхээр төлөвлөж байсан төслийг маань 
богино хугацаанд амжилттай хийж дуусгахад тусалсан 
гэж Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгт ноён Ñийн МакКормак баярлаж талархснаа 
илэрхийлэв. Засмалын цемент хатмагц амьтан андууд 
маань шинэхэн байр уруугаа явах болно. Ñийн 
МакКормак тус байрнаас амьтан өргөж авах хүсэлтэй 
хүмүүст гэрийн тэжээвэр амьтныг хэрхэн зөв тэжээх 
талаар зааварчилгаа өгөхөөр төлөвлөж байгаагаа 
хэлэв. Энэ бол амьтан хамгаалах гэсэн тэдний хамгийн 
гол зорилго юм байна. 
Бид Их Багшийн сэтгүүл болон олон төрлийн 
аминдэмтэй 30 кг цагаан хоолыг тэдэнд өгөв. Хоолыг 
амьтан андууд маань амтархан идээсэй билээ.
Ñийн МакКормак нохдыг асран халамжлахад зүрх 
сэтгэлээ хэрхэн зориулж байгааг харж бахархлаа. 
Тэр нохойг боловсруулсан хоолоор бус харин эрүүл хоол хүнсээр тэжээдэг нэгэн бөгөөд 
бидний өгсөн цагаан хоолыг ихэд сонирхож байв. Тэр цагаан хоолтон хүний хувьд нохойг 
тахиагаар хооллож байгаадаа харамссан юм. Нэгний нь амьдралаар нөгөөгийнхийг нь 
залгуулдаг буруу үйлдлийг тэр дор нь ойлголоо. Их Багшийн сэтгүүлд нийтэлсэн нохойд 

зориулсан цагаан хоолны жор түүнд их 
таалагдлаа. Муур ч бас цагаан хоолтон 
байж болохыг уншаад ихэд гайхан 
судлахаар болов. 
Бидний ярианаас цагаан хоолтой муур, 
нохой цөөнгүй байдгийг ойлгосон тэрээр 
амьтанд зориулсан эрүүл цагаан хоол 
бэлтгэхээ амласан билээ. 
Нохойнд зориулсан бидний цагаан 
хоолыг хэдэн нохойны зурагтай нийтэд 
таниулж сурталчилвал нохойнууд эрүүл 
цагаан хоол идэхэд бэлэн байхнээ гэсэн 
гайхалтай санааг Ñийн МакКормак 

 Дотор хашигдсан нохой цонхоор 
үргэлж гадагш харж байдаг. 

 Тэрхүү хашаа амьтан андуудыг маань зайтай 
аюулгүй орчинд байх баталгаа болдог. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон улсын 
нийгэмлэгийн гишүүд болон Сийн МакКормак 

нохдынхоо хамт аз жаргалтай байгаа дүрс зураг. 
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гаргалаа. Ирээдүйд аз жаргалтай, эрүүл цагаан хоолтой олон нохой харах нь ээ гэсэн 
өөдрөг сэтгэлээр бидний уулзалт өндөрлөсөн юм.

ßäóó ñóë äîðîé õ¿ì¿¿ñò õóâöàñ òàðààâ

Халуу шатах үеэр Хепинг эмнэлэгийн гэр оронгүй, ядуу дорой хүмүүст зуны 
хувцасны хэрэгцээ гарчээ. Үүнийг мэдсэн Тайпейн бясалгалын төвийн авшигтнууд Их 
Багшийн хайрыг түгээхээр 8-р сарын 29-нд тус эмнэлэгт очлоо. 

Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын нийгэмлэгийн төлөөлөгчдийг 
эмнэлгийн дарга Чу Да-Чэнг, тасгийн эрхлэгч нар халуун дотно хүлээн авав. Хандивын 
ёслолын ажиллагааг тасгийн эрхлэгч нарыг бүрэн оролцуулж зохион байгуулав. 
Хандиваар зуны хувцас 50 хос болон сэтгүүл, “ªөрөөр амьдарцгаая” зурагт хуудас тараав. 
Эмнэлгийн дарга Хепинг манай нийгэмлэгт талархсанаа илэрхийлэн дурсгалын үнэмлэх 
гардууллаа. 

Ñайн дурын ажилтан, хатагтай Юи эмнэлгийн дэргэдэх сайн дурын багаас 
зохиодог ажлын талаар танилцуулав. Түүний хэлснээр гэр оронгүй, ядуу дорой, өвчтэй 
хүмүүсийн зуны хувцасны талаар эмнэлгийн захиргаанаас хотын Хөдөлмөр, нийгэм 
хангамжийн газарт хүсэлт гаргахад тэд Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгт хандахыг зөвлөсөн гэнэ.

Харилцан ойлголцлоор хүмүүст эмнэлгийн тусламжийг аливаа ялгаварлан үзэх 
үзэлгүйгээр үзүүлж байгаа шиг энэрэл нигүүслийг хүн бүрт түгээхсэн, тэгвэл энэ нь Алтан 
жилийн баталгаа болж дэлхийн хүмүүст ачлал болохсон гэсэн итгэлээр уг ажиллагаа 
өндөрлөв. 

Хепинг эмнэлэгийн дарга Чу Да-Чэнг Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Олон 
улсын нийгэмлэгийнхэнд дурсгалын үнэмлэх гардуулж байгаа нь 
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Гэìтсэн гал сөнөөг÷дийг 
тайвшðуулав

×èàþ, Ôîðìîñà

Чиаю мэдээллийн баг (Хятад хэлээр)

Чиаю хотын Жиюхюа ууланд байрладаг Кситигарба хийдэд 2006 оны 8-р сарын 
19-нд гал гарлаа. Гал сөнөөгчид газар дээр нь ирэхэд гэнэт тэсрэлт болж арав гаруй гал 
сөнөөгч, нутгийн иргэд гэмтжээ гэсэн мэдээ аваад 
Төгс Гэгээрсэн Их Багш Чин Хайн Îлон улсын 
нийгэмлэгийн Чиаю бясалгалын төвөөс амь биеэ үл 
хайхран ажилладаг гал сөнөөгчдийн хийсэн бүхний 
төлөө хүмүүсийн талархлыг дайж, мөнгөн тусламж 
хүргэхээр нэн даруй эргэлт  зохион байгуулсан юм. 

Гал сөнөөгчдийн хэвтэж байгаа эмнэлэгт 
авшигтнууд тэр өдрийнхээ үдээс хойш очлоо. 
Дөрвөн гал сөнөөгч маш хүнд түлэгдсэн байв. 
Халдвар, эрүүл ахуйн үүднээс биднийг тэдэнтэй 
зөвхөн зурагт болон утсаар холбоо бариулав. Хоёр 
гал сөнөөгч халуунтай, их ядарсан унтаж байлаа. 
Нэг нь эмчилгээ хийлгэж эзгүй байв. Ñэрүүн байсан гал сөнөөгчтэй ярьж Их Багш 
хүндэтгэл илэрхийлснийг уламжлав. Бид түүнээс бидний хайрын илрэл мөнгөн тусламж, 

Үлгэр дэвтэр болоод цагаан хоол суртчилсан зурагт 
хуудсыг бусаддаа дамжуулахыг гуйлаа. 

Дараа нь эмнэлгийн ердийн тасагт хэвтэж 
байгаа гал сөнөөгчдийг эргэж очив. Бид эргэлтийнхээ 
учрыг тайлбарлахад гал сөнөөгчид, тэдний гэр 
бүлийнхэн  Их Башийн хайр энэрэлд ихэд талархсан 
юм. Зарим нэг нь Их Багшийн нэрийг сонсож байсан 
гээд биднийг эргэж ирсэнд баярласнаа илэрхийлсэн 
билээ. 

Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë Ýíýðýë õàéðûí èëýðõèéëýë
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	 Áóðõàíû	èâýýëèéã
													òàëàðõàõóé

АНУ-ын Массачутс мужийн Бостон хотын солонго Номын эгч /Англи болон Хятад хэлээр/

Õаìгаас Ýðхэì Õ¿ндэт Их  Багш аа,

Би танд талархлаа илэрхийлэхийн тулд энэ захиаг бичиж байна. ªнгөрсөн 
зургаан долоо хоногт би өмнө нь хийж байгаагүй нэгэн сургалт явуулж хүүхдийн хориход 
багшиллаа. 

Энэ их хүнд хэцүү ажил юм байна. Хүүхдүүдийн  ихэнхи нь бага насандаа аз 
жаргалыг үзээгүй бөгөөд яг л Багш таны хэлсэнээр: “Хоригдол хүүхдүүд тийм муу хүмүүс 
биш! Тэдний зан авир нь ихэнхдээ гэр бүлийн таагүй уур амьсгалаас болж эвдэрсэн байдаг. 
Жишээлэхэд,ээж нь хар тамхи, мөрийтэй тоглоом, архинд донтсон, тэднийг үргэлж зоддог 
байсан гэх мэт. Гэр бүлийн иймэрхүү уур амьсгалаас болон хүүхдүүд бусдад уураа гаргаж, 
ийм нөхцөл байдал тэднийг гэмт хэрэг уруу түлхдэг” /162-р сэтгүүл/ байна. Зарим эцэг 
эх хүүхдээ олигтой хүмүүжүүлж, тэдэнд зааж сургадаггүйгээс тэд янз бүрийн гэмт хэрэг 
хийдэг шиг байна. Зарим нь хорих төвд олон удаа орсон байна. Тэд маш өрөвдөлтэй, азгүй, 
хайраар дутсан нь илт байх юм. Тэдний надад ярьсантай ижил зүйлийг сонин дээрээс 
уншиж байсан ч энэ хир гунигт зүйлүүд эдгээр хүүхдүүдэд тохиолддог гэж хэзээ ч төсөөлж 
байгаагүй. Хэдийгээр тэд бусад хүмүүст хохирол учруулсан ч тэд өөрсдөө хамгийн их 
хохирсон байна. Тэд бусдыг бие махбодь, эд материалаар хохироосон ч үнэндээ тэд өөрсдөө 
зүрх сэтгэлээрээ хохирсон байдаг байна. Хийсэн гэмт хэргүүд нь тэднийг өөрсдийгөө 
дорд үзэхэд хүргэж, ирээдүйдээ итгэх итгэлгүй болгодог мэт санагдана. Тэдний олонхи нь 
мансууруулах бодис,архи,тамхинд орсон байна. Тэд эцэг эхээсээ өөр хэнд ч итгэдэггүй. 
Харамсалтай нь тэдний ихэнхийг нь эцэг эхчүүд нь хаясан байдаг. Тэд бие биедээ дургүй, 
зовлон шаналалаа нууж байдаг бөгөөд маш их ганцаарддаг байна. Энэ шоронд тэд маш их 
цөхөрч шаналж байдаг нь мэдрэгдэнэ. 

Эхэндээ би тэдний нүднээс эргэлзээ, үзэн ядалт, уур хилэн л хардаг байсан. Зарим 
нь бүр миний өгч байгаа чихрийг ч авч зүрхлэхгүй байв. Энэ зургаан долоон хоног миний 
хувьд өдөр бүр тулааны талбар байсан. Хичээл бүрийн эхэнд би Хайрт Багш минь хүүхдүүд 
болоод намайг аль алиныг нь адислаач гэж танд чин сэтгэлээсээ залбирдаг байсан. Та л 
тэдэнд зааж сургасан. Би бол зөвхөн тэдэнд үйлчлэх таны багаж зэвсэг. Таны адислалаар 
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хичээл улам бүр сайжирч, бидний дунд итгэл нэмэгдэж эхэлсэн. Эцэстээ би хүүхдийн цэвэр 
ариун инээдийг тэднээс  харж чадсан юм. Тэд хичнээн хөөрхөн бас гайхалтай байсан гээч! 
Би хичээлийнхээ учрыг өөрөө олчихъё, Багш таныгаа амраая гэж бодох үед бүх зүйл нуран 
унасан. Энэ нь надад миний хайр хичнээн хязгаарлагдмал болохыг ойлгуулсан. Бурханы 
хайр л тэдний жинхэнэ хүсч байсан зүйл нь юм байна. Хайрт Багшдаа баярлалаа.

Хайрт Багш минь, энэ хэдийгээр хүндхэн ажил байсан ч Таны адислал, 
удирдамжийн ачаар хичээл маань оюун санааны сургалт болж чадсан юм. Би ямар ч 
горьдлого, найдлагагүй байсан хирнээ хүүхдүүдэд өдөр бүр хичээл тайлбарлаж тусалж 
байсан. Би ямар ч шан харамж хүсэж горьдоогүй. ªдөр бүр миний бодож байсан цорын ганц 
зүйл бол Таныхаа сайн багаж зэвсэг нь болох, Таныхаа нөхцөл болзолгүй хайрыг тэдгээр 
хүүхдүүдэд дамжуулах явдал байсан. Хүүхэд наснаасаа одоог хүртэл би юмыг ингэж чин 
сэтгэлээсээ огт хийж байгаагүй. Эцэг эх, номын ах эгч нар, найз нөхөд, хамаатан саднаасаа 
эхлүүлээд нөхөр хүүхдүүдээсээ үргэлж ямар нэг юм хүсч хүлээж байдаг байсан. Миний 
хүссэн зүйлийг өгөхгүй бол нь би гутардаг байсан. Ямартаа ч би энэ сургалтынхаа үеэр 
урьдынх шигээ ямар нэг юм горьдож хүсч байсан бол би зөвхөн урам хугаралтаар л дуусах 
байсан. Би Аръяабалын бясалгалаар олон жил бясалгаж байна. Багшийн нөхцөл болзолгүй 
хайр ямар ч шан харамж нэхэлгүйгээр миний зүрх сэтгэлд үргэлж тодорч байдаг. Гэхдээ би 
үүнийг өөрөө бие даагаад хэзээ ч хийж чадахгүй байсан. Энэ сургалтын ачаар би хайрын 
замаар замнаж эхэлж байна. Баярлалаа, хамгаас хайрт Багш минь.

Îдоо би Таныхаа сургаалыг илүү сайн ойлгодог болсон. Багшийн хэлсэлчилэн: 
“Хаа ч байсан бай хамаагүй, бид энэ дэлхийг Бурханы нүдээр харж, бүх л төрөлтнүүдэд 
Бурханы сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Та бусдад тэнцүү, ялгаваргүй сэтгэлээр хандах үед тэд 
ч бас танд яг адил хандана. Хэдийгээр тэд бидэнд сайн хандахгүй байсан ч үнэндээ энэ нь 
бас л сайн хэрэг. Яагаад гэвэл Бурхан биднийг шалгаж байгаа юм” /Формоса, Шиндиан, 
1986 оны 8-р сарын 22, Багшийн айлдвар, Хятад хэл дээр/. ªдөр бүр хүүхдүүдтэй нүүр 
тулах бүрдээ тэдний зүрх сэтгэл хичнээн гайхалтай болохыг мэдэрч байсан бөгөөд энэ 
мэдрэмж миний зүрх сэтгэлийн гүнээс оргилон гарч байсан юм. Би юу мэдэрч байгаагаа 
тэдэнд хэлдэг байсан. 

Эхэндээ тэд надад итгэхгүй байсан ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэд үүнийг хүлээж 
аван өөрсдийгөө өөрчилж эхэлсэн.Тэд зөвхөн зүрх сэтгэлээ нээгээд зогсохгүй дүнсгэр 
байдал нь инээдээр солигдох болж бие биетэйгээ харьцаж эхэлсэн. Тэдний өөрчлөгдөж 
буйг хараад миний сэтгэл үнэхээр хөдөлдөг байсан. Тэд гаднаа хүйтэндүү харагдаж 
байсан хирнээ надаас ч илүү мэдрэмтгий, зөөлөн сэтгэлтэй байсан юм. Тэд хайрыг илүү 
их эрхэмлэдэг. Эхэндээ би тэдэнд Багшийн адислалыг хүргэж, тэдэнд Бурханы хязгааргүй 
хайрыг мэдрүүлэхийг хүсч байсан. Харин үнэн хэрэг дээрээ тэд надад Бурханы хайрыг өгч 
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ойлгуулсан билээ. Таны: “Та нар бол бие биеийнхээ эрдэнэ” гэж хэлсэнчилэн яг л тийм. Энэ 
цөөхөн хоногийн хичээлээр би өөрийгөө өөрчилж, зүрх сэтгэл минь улам зөөлөн дөлгөөн, 
бас магадгүй ухаалиг болсон.

Хайрт Багш минь, та бол миний бүх зүйл. Нэгэн өдөр би машинаараа явж байгаад 
“Би Багштай уулзаж ч болох юм” гэсэн бодол орж ирэв. Миний нулимс урсан гарлаа. Тэр 
мөчид би энэ ажлаа хийх тухай бодож төлөвлөсөн юм. Бүгд л Танаас ирсэнийг би ойлгосон. 
Та бол миний хүч чадлын ундарга. Та бол миний онгод. Та бол миний агуу их үлгэр 
дууриал. Та байгаагүйсэн бол би магадгүй хэдхэн л өдөр хичээл заах байсан байх, эсвэл 
өөр хэмнэлээр явж мөнгө олох ч юмуу тиймэрхүү юм хийх байсан биз. Би сурагчидтайгаа 
олон удаа маргаж байсан. Гэсэн хэдий ч таныхаа удирдамжийн дагуу өөрийн амиа хичээх 
үзлээс нэг алхам гадагш алхаж, сурагчдынхаа юмыг харах байдлыг нь бодож эхэлсэн. Би 
өөртөө: “Бурханы хайр бол болзол нөхцөлгүй, тэд хичнээн дээр доор, сайн муу мэт байсан 
ч хамаагүй, хүн бүр л энэ хайрыг хүсдэг. Энэ бол Бурханы хайр, би энэ урсгал ундаргыг 
зогсоож чадахгүй. Би амиа хичээсэн байдалтай байж хэрхэвч болохгүй. Баярлалаа, Багш 
минь” гэж байнга сануулсаар байсан.

Хайрт Багш минь, хичээлийн сүүлийн өдөр сурагчид маань надад тэдэнд зааж 
сургасанд талархаж энгийн нэг ил захидал өгсөн. Тэднийг нүдэндээ нулимстай байхыг 
хараад миний сэтгэл их хөдөлсөн. Хайрт Багш минь, тэр захидал бол таных. Таньгүйгээр 
би юу ч хийж чадахгүй байсан. Та бол миний бүх зүйл. Та бол бүх ээжүүдийн ээж. Би 
бээр “Хийж чадах бүхнийхээ үр шимийг Бурханд үлдээ” гэсний баяр баяслыг мэдрэн 
өөрийнхөө шагналыг хүртсэн.Таны адислалд баярлалаа. Та энэ ажлыг үргэлжлүүлэн 
хийхийг зоригжуулсан гайхалтай шагналаараа намайг урамшуулсан. Баярлалаа, Хайрт 
Багш минь. 

Багш Та: “Бусдыг хайрлах нь өөрийгөө хайрлаж буй явдал юм. Бид хичнээн их 
өгөх тусам Бурхан бидэнд илүү ихийг өгнө” гэж айлдсан. Энэхүү айлдварыг ажил хэрэг 
болгож хүүхдүүдэд үйлчилснээр хамгийн их ашиг тус хүртсэн хүн нь би өөрөө юм. Би 
тэднийг хэр хурдан өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй ч харин тэд надад маш их нөлөөлсөн. Тэд 
надад хүнд хэцүү саад бэрхшээлүүдийг даван гарахад тусалсан бөгөөд дутагдлыг минь 
ойлгуулсан юм. Би оюун санааны бясалгалын жинхэнэ  утга учрыг  ойлгосон. “ªөрийгөө 
дотоодоосоо гэгээрүүлж, үүнийгээ үйл хэрэгтээ буулга”. Хайрт Багш минь, би таны сургаал 
номлолд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Îдоо би: “Бүх зүйл Бурханы энэрэл нигүүлсэл“ 
болохыг үнэхээр ойлгосон. Багшийн айлдвар, үг өгүүлбэр бүр үнэн бөгөөд бидний тусын 
тулд юм. Хамгийн Агуу Ээждээ баярлалаа! Таны энэрэнгүй сургаалыг даган, Бурханы 
хүүхдүүдэд үйлчлэхийг сурснаар би бага боловч өсөж дэвшиж эхэлсэн. Гайхалтай, Ээж 
минь! Би тандаа хайртай. 
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Холбоо барих боломжтой орон орны төвүүд
P.O.Box 9, Hsihu, Miaoli 36899, Formosa, R.O.C.
P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

   Дараах орнуудад хүний итгэл бишрэлийг үндсэндээ болон ихээр хүндэлдэг орнуудын жагсаалт 
бөгөөд хэрвээ таны орон нутагт холбоо барих хүн байхгүй бол манай ерөнхий удирдах төв рүү 

эсвэл өөрийн нутагт ойролцоо орших офиссруу холбоо бариарай. 

☼ ÀÔÐИÊ 

* Àíгîл: Төв / 244 923 338082 / luandacentre@yahoo.com
* Беíèí: Төв / 229-21-383982 / smbenin@yahoo.fr
* Беíèí: porto-novo / Төв <smportonovo@yahoo.fr>
* Burkina Faso: Ouagadougou Төв / 226-50-341704 / smburkinafaso@
yahoo.fr
* Êамеðóí: Douala Төв/ 237-3-437232 / smcameroon@hotmail.com
* БНÀÊîíгî óлñ: Kinshasa Төв / 243-810583010 /    blessedcongo@
yahoo.fr
* Ãаíа: Төв / 233-277607-528 / smghanac@yahoo.com
* Êеíè: Төв / 254-726944744 / smoothgoing@gmail.com
* Ìаäагаñêаð: Antananarivo / Mr. Eric Razahidah / 261-33-1115197 / 
hidahraza@yahoo.fr
* Ìаóðèтóñ:
• Port Louis / Mr. Liang Dong Sheng / 230-2566286 
• Port Louis / Ms. Josiane Chan She Ping / 230-242-0462 / smchmauritius@
intnet.mu
* Өмíºä Àôðèê:
• Êåéï òàóí / Òºâ / 27-83-952-5744 / capetowncentre@yahoo.com
• Éîõàííåñáóðã / Mr. Gerhard Vosloo / 27-82570-4437 / 
   ghvosloo@mweb.co.za
• Éîõàííåñáóðã / Ms. Khena Refiloe Truelove / 27-83-5014853 /   
   emzinikababa@yahoo.com
* Òîгî:
• Êàïåëèìå / Òºâ / 228-4-410-948
• Ëîìå / Òºâ / 228-2-222-864 / smtogo@yahoo.com
• Ëîìå / Mr. David Chine / 228-2-215-551
* Óгаíäа: Kampala / Mr. Samuel Luyimbaazi / 256-7764-9807 / 
   semazima@yahoo.com

☼ ÀÌÅÐИÊ

* Àðгеíтèí: Buenos Aires / Ms. Mabel Alicia Kaplan / 54-11-4545-4640 /   
   regresandoacasa25@yahoo.com.ar
* Бîлèвèÿ:
• Ñàíòàêðóç / Ms. Adalina da graca munhoz / 591-3-3301758 / adamunhoz@
hotmail.com
• Òðèíèäàä: Mr. Wu Chao Shien / 591-4625964
* Бðаçèл:
• Áåëåì / Mr. Wei Cheng Wu / 55-91-32234424, 55-91-32746611 /  
   belemcenter@yahoo.com.br
• Ãîéÿíèÿ / Mr. & Mrs. Erwin Madrid / 55-62-3941-4510 / erwinserrano@terra.com.br
• Ðåñàéô / Òºâ / recifecenter@click21.com.br 
• Ðåñàéô / Ms. Maria Vasconcelos de Oliveira / 55-81-3326-9048 /   
  mariaoliveira_cultural@click21.com.br
• Ðåñàéô / Ms. Monica Tereza Nogueira / 55-81-8742-3431, 55-81-3304-0452
• Ñàí Ïàóë / Òºâ / 55-11-5904-3083, 55-11-5579-1180 / br_center@yahoo.com.br
* Êаíаä:
• Ýäìîíòîí / Mr. Brian Hokanson / 1-780-444-6568
• Ýäìîíòîí / Mr. & Mrs. Dang Van Sang / 1-780-963 5240 / 
   anh2sd@hotmail.com
• Ëîíäîí / Òºâ / 1-519-933-7162 / uniself@yahoo.com
• Ìîíòðåàë / Òºâ/ 1-514-277-4655 / smchmontreal@sympatico.ca
• Ìîíòðåàë / Ms. Euchariste Pierre / 1-514-481-9816 / 
  p_euchariste1@sympatico.ca
• Ìîíòðåàë / Mr. Hung The Nguyen / 1-514-494-7511 / 
thehungnguyen@sympatico.ca
• Îòòàâà / Mr. Jianbo Wu / 1-613-829-5668 / jianbowu2002@yahoo.ca
• Îòòàâà / Ms. Jean Agnes Campbell / 1-613-839-2931 / jean.quanyin@gmail.com
• Òîðîíòî / Òºâ / 1-416-503-0515
• Òîðîíòî / Ms. Diep Hoa / 1-905-828-2279 / hoadiep0723@yahoo.com
• Òîðîíòî / Mr. & Mrs. Lenh Van Pham / 1-416-282-5297 / hiepham@rogers.com
• Òîðîíòî / Îôôèñ / torontocontact@yahoo.ca

• Âàíê¿¿âåð / Ms. Li-Hwa Liao / 1-604-541-1530 / jsung2277@yahoo.ca
• Âàíê¿¿âåð / Ms. Sheila Coodin / 1-604-580-4087 / 
qycontactperson@yahoo.ca
• Âàíê¿¿âåð / Ms. Nguyen Thi Yen / 1-604-581-7230 / 
yentnguyen2002@yahoo.com
* ×èлè:
• Ëà Ñåðåíà / Mr. Esteban Zapata Guzman / 56-51-451019 / 
  laserenacenter@hotmail.com
• Ñàíòèàãî / Òºâ / 56-2-6385901 / chilecenter1@yahoo.com
• Ñàíòèàãî / Mrs. Millaray Lizana Lizana/ 56-2-4544278 / 
millaraynoemi@yahoo.com
• Ñàíòèàãî / Mrs. Jacqueline Barrientos / 56-2-3147786 / 
jackybarrientos@gmail.com
* Êîлóмáè: Богота төв / 57-1-2712861 / luzdelsonido@yahoo.com
* Êîñта Ðèêа:
• Ñàí Æ¿ññ / Òºâ / 506-2200-753
• Ñàí Æ¿ññ / Ms. Laura Chen / 506-3632-748 / lauracmesa401@hotmail.com
* Õîíäóðаñ: Tegucigalpa / Ms. Edith Sagrario Ochoa / 504-2250120
* Ìеêñèê:
• Ìåêñèêàëè / Ms. Sonia Valenzuela / 1-928-317-8535 / 
valenzuela_sonia@hotmail.com
• Ìåêñèê óëñ / Îôôèñ / 52-55-5852-1256 / texcenter@gmail.com
• Ìîíòåðåé / Mr. Roque Antonio Leal Suffo / 52-8-18104-1604 /   
monterreycenter@yahoo.com.mx
* Нèêаðагóа: Managua / Mrs. Pastora Valdivia Iglesias / 505-248-3651 / 
 pastora7iglecia@yahoo.com
* Ïаíам:
• Ïàíàì / Òºâ / 507-236-7495
• Ïàíàì / Ms. Maritza E.R. de Leone / 507-260-5021 /  mrleone2@yahoo.com
* Ïаðагваé: Asuncion / Ms. Emilce Cespedes Gimenez / 595-21-523684 /  
ec_py2002@yahoo.com.ar
* Ïеðó:
• Àðåê¿éïà / Mr. Julio Cardenas Pelizzari / 51-54-453828 / qyarequipa@yahoo.com
• Êóñêî / Ms. Patricia Kross Canal / 51-84-232682 / cuscocentro@yahoo.com
• Ëèìà / Mr. Edgar Nadal & Ms. Teresa de Nadal / 51-1-4667737 /
edyter@viabcp.com
• Ëèìà / Mr. Victor Carrera / 51-1-2650310
• Ïóíî / Ms. Mercedes Rodriguez / 51-54-353039 / punocentroperu@yahoo.es
• Òðóæèëëî / Mr. & Mrs. Raúl Segura Prado / 51-44-221688 / rsp_trujillo@hotmail.com
* ÀНÓ:
§ Àðèçîíà: Center / 1-602-264-3480
§ Àðèçîíà: Mr. & Mrs. Kenny Ngo / 1-602-404-5341 / kennyngoaz@hotmail.com
§ Àðêàíçàñ: Mr. Robert Jeffreys / 1-479-253-8287 / bobedj@cox.net
§ Êàëèôîðí:
• Ôðåñíî / Ms. Frances Lozano / 1-559-322-9793 / estudios62301@yahoo.com
• Ëîñ Àíæåëåñ / Òºâ / 1-951-674-7814
• Ëîñ Àíæåëåñ / Mr. & Mrs. Tsung-Liang Lin / 1-626-914-4127 / tllin54@hotmail.com
• Ëîñ Àíæåëåñ / Mr. Gerald Martin / 1-310-836-2740 / gmartin0999@hotmail.com
• Ëîñ Àíæåëåñ / Ms. Chiem, Mai Le / 1-714-924-5327 / smlw31@yahoo.com
• Ñàíêðàìåíòî / Òºâ / saccenter@gmail.com
• Ñàí Äèåãî / Òºâ / 1-619-280-7982 / quanyinsd@juno.com
• Ñàí Äèåãî / Mr. & Mrs. Tran Van Luu / 1-619-475-9891
• Ñàí Ôðàíöèñêî / Òºâ / khoaluong@aol.com
• Ñàí Ôðàíöèñêî / Mr. &Mrs. Khoa Dang Luong / 1-415-753-2922
• Ñàí Ôðàíöèñêî / Mr. & Mrs. Dan Hoang / 1-415-333-9119 / sfcenter@hotmail.com
• Ñàí æ¿ññ / Ms. Sophie Lapaire / 1-650-464-8066 / Margorifico@yahoo.com
• Ñàí æ¿ññ / Ms. Jolly Chiou / 1-408-221-0097 / gmsgr.chu@gmail.com
• Ñàí æ¿ññ / Ms. Mai Thanh Phan / 1-408-603-5037 / smthanhmai@yahoo.com
§ Êîëîðàäî: Ms. Victoria Singson / 1-303-986-1248 / torahi@ureach.com
§ Ôëîðèäà:
• Êýéïå êîðàë / Mr. & Mrs. Thai Dinh Nguyen / 1-239-458-2639 / 
CapeCoralCenter@Gmail.com
• Êýéïå êîðàë / Ms. Trina L. Stokes / 1-239-433-9369 / moonwater33957@
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yahoo.com
• Îðëàíäî / Mr. Michael Stephen Blake / 1-407-333-0178 / smch_orlando@
yahoo.com
§ Æîðæèà: Mr. James Collins / 1-770-294-1189 / georgiacenter@hotmail.com
§ Æîðæèà: Mr. Roddell Pleasants / 1-678-429-7958
§ Æîðæèà: Ms. Kim Dung Thi Nguyen / 1-404-422-1431
§ Õàâàé: Төв / 1-808-735-9180 / hawaiictr@hotmail.com
§ Õàâàé: Mrs. Dorothy Kaomi Sakata / 1-808-988-6059 / DorothySakata@aol.com
§ Èëëþíîéñ: Mr. Tran, Cao-Minh Lam / 1-773-506-8853 / caominhtran@
yahoo.com
§ Íèäèàíà: Ms. Josephine Poelinitz / 1-317-842-8119 / josiepoe@sbcglobal.net
§ Êåò¿êè: 
• Ôðàíêô¿ðò / Òºâ / kycenter2000@yahoo.com
• Ôðàíêô¿ðò / Mr. & Mrs. Nguyen Minh Hung / 1-502-695-7257 / Fuji.Nguyen@
ky.gov
§ Ëóéçàííà: Mr. John L. Fontenot / 1-504-914-3236 / jlfontenot@hotmail.com
§ Ìýðèëýíä: Mr. Nguyen Van Hieu / 1-301-933-5490 / marylandcenter@
yahoo.com
§ Ìàññà÷óññò:
•Áîñòîí / Òºâ /1-978-528-6113 / bostonctr17@yahoo.com
• Áîñòîí / Ms. Gan Mai-Ky / 1-508-842-0262
• Áîñòîí / Mr. & Mrs. Huan-Chung Li / 1-978-957-7021
§ Ìè÷èãàí: Mr. Martin John White / 1-734-327-9114 / mading02000@yahoo.com
§ Мèííеñîòòà: Ms. Quach Ngoc / 1-612-722-7328 / quachmn@yahoo.com
§ Ìèññîðè: Rolla / Mr. & Mrs. Genda Chen / 1-573-368-2679 / gchen@umr.edu
§ Íåâàäà: Ëàñ Âåãàñ / Ms. Helen Wong / 1-702-242-5688
§ Íüþ Ìåõñèêî: Mr. & Mrs. Nawarskas / 1-505-342-2252 / nawarskas@
comcast.net
§ Íüþ Æåðñè: Төв / 1-973-209-1651 / NJCenter@gmail.com
§ Íüþ Æåðñè: Mr. Hero Zhou / 1-617-794-8282 / yb_zhou@hotmail.com
§ Íüþ Æåðñè: Ms. Lynn McGee / 1-973-864-7633 / lynn.mcgee@yahoo.com
§ Íüþ Æåðñè: Ms. Bozena Chetnik 1-732-986-2907 / bozena_chetnik@
yahoo.com
§ Íüþ Éîðê:
• Íüþ Éîðê / Mr. & Mrs. Zhihua Dong / 1-718-567-0064 / dong@physics.
columbia.edu
• Rochester / Ms. Debra Couch / 1-585-256-3961 / dcouch@rochester.rr.com
§ Õîéä Êàðîëèí: Mr. & Mrs. Huynh Thien Tan / 1-704-535-3789 / 
northcarolinacenter@hotmail.com
§ Õîéä Êàðîëèí: Mr. Fred Lawing / 1-704-614-4397 / northcarolinacenter@
hotmail.com
§ Îõîèî:
• Hamilton / Mr. & Mrs. Vu Van Phuong / 1-513-887-8597 / ohiocenter@yahoo.com
§ Îêëîõàìà: Mr. & Mrs. Tran Kim Lam / 1-405-632-1598 / ltran2292@yahoo.com
§ Îðåãîí:
• Portland / Mr. & Mrs. Minh Tran / 1-503-614-0147 / oregon_center90@yahoo.com
• Portland / Ms. Youping Zhong / 1-503-257-2437 / youping320@yahoo.com
§ Ïåíñèëâàíèÿ: Mr. & Mrs. Diep Tam Nguyen / 1-610-931-4699 / 
DiepAshleyPa@aol.com
§ Ïåíñèëâàíèÿ: Mrs. Ella Flowers / 1-215-879-6852
§ Òåõàñ:
• Àóñòèí / Òºâ / 1-512-396-3471 / jjdawu@yahoo.com
• Àóñòèí / Mr. Dean Duong Tran / 1-512-989-6113 / tranduongdean@yahoo.com
• Äàëëàñ/ Òºâ / 1-214-339-9004 / DallasCenter@yahoo.com
• Äàëëàñ / Mr. Tim Mecha / 1-972-395-0225 / t.mecha@comcast.net
• Äàëëàñ / Mr. Weidong Duan / 1-972-517-5807 / water96@yahoo.com
• Äàëëàñ / Mr. Jimmy Nguyen / 1-972-206-2042 / JimmyHNguyen@yahoo.com
• Õüþñòîí / òºâ / 1-281-955-5782
• Хьюстон / Ms. Carolyn Adamson / 1-713-6652659 / cadamson@houston.rr.com
• Хьюстон / Mr. & Mrs. Charles Le Nguyen / 1-713-922-1492 / cuc-le@houston.rr.com
• Хьюстон / Mr. & Mrs. Robert Yuan / 1-281-251-3199 / ryuan@houston.rr.com
• Ñàí Àíòîíèî / Mr. Khoi Kim Le / 1-210-558-2049 / lethong@hotmail.com
§ Âèðæèíèà: 
• Âàøèíãòîí DC / Òºâ / 1-703-997-1622 / VA_Center@yahoo.com
• Âèðæèíèà / Mr. & Mrs. Hua Phi Anh/  1-703-978-6791 / anhhly@hotmail.com
• Виржиниа Бийч / Le Thanh Liem / 1-757- 461-5531 / liem_le23502@yahoo.com
§ Âàøèíãòîí:
• Ñåàòòëå / Mr. Ben Tran / 1-425-643-3649 / benptran@aol.com
• Сеаттле / Mr. Edward Tan / 1-206-228-8988 / edtan@usa.com
§ Âèîìèíã: Ms. Esther Mary Cole / 1-307-332-7108 / sumaemc@yahoo.com
* Ï¿эðтîðèêî: Camuy / Mrs. Disnalda Hernanadez Morales / 1-787-262-
1874 / disnalda@caribe.net

☼ ÀÇÈ

* Ôîðмîñа:
• Òàéáýé / Òºâ / 886-2-2706-6168 / tpe.light@msa.hinet.net
• Òàéáýé/ Mr. & Mrs. Loh, Shih-Hurng / 886-2-27062628 / shloh@ndmctsgh.edu.tw
• Ìèàîëè / Mr. & Mrs. Chen, Tsan-Gin / 886-37-221618
• Ìèàîëè / Mr. Chu, Chen Pei / 886-37-724726
• Êàîøèþíã / Mr. & Mrs. Zeng, Huan Zhong / 886-7-733-1441
* Õîíг Êîíг:
• Õîíã Êîíã / Òºâ / 852-27495534
• Õîíã Êîíã  / Îôôèñ / 852-26378257 / sm_hongkong@yahoo.com
* Иíäîíеç: 
• Áàëè / Òºâ / 62-361-231-040 / smch_bali@yahoo.com
• Áàëè / Mr. Agus Wibawa / 62-81-855-8001 / wibawa001@yahoo.com
• Æàêàðòà / Òºâ / 62-21-6319066 / smch-jkt@dnet.net.id
• Æàêàðòà / Mr. Tai Eng Chew / 62-21-6319061 / cte@envirotec.co.id
• Æàêàðòà / Ms. Lie Ik Chin / 62-21-6510715 / herlina@ueii.com
• Æàêàðòà / Ms. Murniati Kamarga / 62-21-3840845 / hai@cbn.net.id
• Æàêàðòà / Mr. I Ketut P.Swastika / 62-21-7364470 / ketut@sinarmas.co.id
• Ìàëàíã / Mr. Judy R. Wartono / 62-341-491-188 / yudi_wartono@telkom.net
• Ìàëàíã / Mr. Henry Soekianto / 62-341-325-832
• Ìåäàí / Mrs. Merlinda Sjaifuddin / 62-61-4514656 / smch_medan@hotmail.com
• Ñóðàáàÿ / Òºâ / 62-31-5612880 / ahimsasb@indosat.net.id
• Ñóðàáàÿ / Mr. Harry Limanto Liem / 62-31-594-5868 / harry_l@sby.dnet.net.id
• Èîãèÿêàðòà / Mr. Augustinus Madyana Putra / 62-274-411-701 / 
t.adianingtyas@lycos.com
* Иçðалü: Mr. Yaron Adari / yadari@freeuk.com
* ßïîí:
• Ãóíìà / Ms. Hiroko Ichiba / 81-27-9961022 / divinalv@mth.biglobe.ne.jp
• Òîêèî / Ms. Yukiko Sugihara / 81-90-6104-5770 / lotus@sky.plala.or.jp
• Òîêèî / Ms. Yoshie Takeda / 81-90-3963-0755 / y-plus@f6.dion.ne.jp
* Éîðäаí: Mr. Jafar Marwan Irshaidat / 962 7 95119993 / estaphuam@
hotmail.com
* Ñîлîíгîñ:
• Àíäîí / Mr. Kim, Sam-Taee / 82-54-821-3043 / / smandong@hanmail.net
• Áóñàí / Òºâ/ 82-51-334-9205 / chinghaibusan@hanmail.net
• Áóñàí / Mr. Song, Ho-Joon / 82-11-599-4552, 82-51-903-4552
• Áóñàí / Mr. Hwang, Sang-Won / 82-51-805-7283
• ×àíãîê / Òºâ / 82-54-6731399
• Äýýã¿ / Òºâ / 82-53-743-4450 / chinghaidaegu@hanmail.net
• Äýýã¿ / Mr. Cha, Jae-Hyun / 82-53-856-3849
• Äýýã¿ / Mrs. Han, Sun-Hee / 82-53-746-5338
• Äýýã¿ / Mr. Kim, Ik-Hyeon / 82-53-633-3346
• Äàéæîí / Òºâ / 82-42-625-4801 / smdaejeon@yahoo.co.kr
• Äàéæîí / Ms. Do,Bong-Hi / 82-42-471-0763 / dbhs44463@yahoo.co.kr
• Ãóàí Æ¿ / Òºâ / 82-62-525-7607
• Ãóàí Æ¿ / Mr. Jo, Myong-Dae / 82-61-394-6552 / smgwangju@naver.com
• Èí÷èîí / Òºâ / 82-32-579-5351 / lightundinchon@yahoo.co.kr
• Èí÷èîí / Mr. Lee, Jae-Moon / 82-32-244-1250
• Æèîíæ¿ / Òºâ / 82-63-274-7553 / shc5824@hanmail.net
• Æèîíæ¿ / Mr. Shin, Hyun-Chang / 82-63-254-5824
• Ñº¿ë / Òºâ / 82-2-5772158 / goldenseoul@yahoo.co.kr
• Ñº¿ë / Mr. Jo Young-Won / 82-11-9670-5839 / seoulyoungwon@yahoo. co.kr
• ¨íãäîíã / Òºâ / 82-54-5325821 / houmri21@yahoo.co.kr
* Ëаóñ: Vientiane / Mr. Somboon Phetphommasouk / 856-21-415-262 / 
sobophet@yahoo.com
* Ìаêаó: 
• Ìàêàó / Òºâ / 853-28532231 / mcdivlove@yahoo.com.hk
• Ìàêàó / Îôôèñ / 853-28532995
* Ìалаéç:
• Àëîð Ñèòàð / Mr. Chiao-Shui Yu / 60-4-7877453
• Éîõîð Áàõðó / Mr. & Mrs. Chi-Liang Chen / 60-7-6622518 / oldpiong@
streamyx.com
• Êóàëà Ëóìïóð / Òºâ / 60-3-2145 3904 / klsmch@yahoo.com
• Êóàëà/ Mr. Phua Kai Liang / 60-12-307 3002 / klnet23@yahoo.com
• Ïåíàíã / Center / 60-4-2285853 / pgsmch@streamyx.com
• Ïåíàíã / Mr. & Mrs. Lim Wah Soon / 60-4-6437017
* Ìîíгîл:
• Óëààíáààòàð/ Ms. Erdenechimeg Baasandamba / 976-11-310908 / 
baasandamba@yahoo.com
• Áàãàíóóð / Mr. & Mrs. Gursad Bayarsaikhan / 976-121-21174
* Ìüÿíмаð: Mr. Sai San Aik / 95-1-667427 / ssaikss@mptmail.net.mm
* Неïал:
• Êàòìàíäó / Òºâ / 977-1-4254-481 / chinghai_kathmandu@hotmail.com
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Çàðèì òîõèîëäîëä äýýðõ õàÿãóóä íü ººð÷ëºãääºã òóë õàìãèéí ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ìýäýýã äîîðõ 
õаÿгааñ авааðаé: 

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/cp/index.htm

• Êàòìàíäó / Mr. Ajay Shrestha / 977-1-4473-558 / ajaystha@hotmail.com
• Ïîêõàðà / Òºâ / 977-61-531643
• Ïîêõàðà / Mr. Bishnu Neupane / 977-984-60-36423 / neupanebishnu@
hotmail.com
* Ôèлèïïèí: Манила дахь төв / 63-917-474-9845 / manilach@hotmail.com
* Ñèíгаïóð:
• Ñèíãàïóð / Òºâ / 65-6741-7001 / chinghai@singnet.com.sg
• Ñèíãàïóð / Îôôèñ / 65-6846-9237
* Шðè Ëаíêа: Колумб / Mr. Lawrence Fernando / 94-11-2412115 / 
samantha_nbt@zeynet.com
* Òаéлаíä:
• Áàíãêîê / Òºâ / 66-2-674-2690 / bkkc66@gmail.com
• Áàíãêîê / Ms. Laddawan Na Ranong / 66-1-8690636, 66-2-5914571 / 
edasnlad@stou.ac.th
• ×èàíã Ìàé / Ms. Siriwan Supatrchamnian / 66-50-332136 / siriwanliy@gmail.com
• Õîíã Êàåí / Òºâ / 66-43-378112
• Ñîíãëà / Òºâ / 66-74-323694

☼ ÅÂÐÎÏ 

* Àвñтðè:
• Âåíæ / Òºâ / 43-699-12272892 / Chinghai@gmx.at
• Âåíæ / Mr. Nguyen Van Dinh / 43-2955-70535
* Белгè: 
• Áðóñåëü / Ms. Ann Goorts / 32-472-670272 / qybelgium@yahoo.com
• Áðóñåëü / Ms. Ellen De Maesschalk / 32-486-242248 
* Бîлгаð:
• Ñîôèà / Mr. Ruslan Staykov / 359-2-8575358 / wwwruslan@yahoo.com
• Ïëîâäèâ / Mrs. Miglena Bozhikova / 359-32-940726 / chinghaiplovdiv@
yahoo.com
* Ïðîатè: Mr. Zeljko Starcevic / 385-98 9706788 / zeljstar@inet.hr
* ×еõü:
• Ïðàã / Òºâ / 420-261-263-031 / czech-center@spojenisbohem.cz
• Ïðàã / Mrs. Marcela Gerlova / 420-608-265-305
* Äеíüмаðê: Mr. Thanh Nguyen / 45-66-190459 / my@webspeed.dk
* Ôèíлаíä:
• Õåëøèíêè / Ms. Astrid Murumagi / 358-50-596-2315 / helsinkicenter@yahoo.com
• Õåëøèíêè / Mr. Tri Dung Tran / 358-40-7542586
* Ôðаíö:
• Àëñàí÷ / Ms. Despretz Anne-Claire / 33-3-89770607 / arclai@infonie.fr
• Àëñàí÷ / Ms. Reynet Jeanine / 33-4-75376232
• Ìîíòïåëëåð / Mr. Nguyen Tich Hung / 33-4-67413257 / tich.hung@infonie.fr
• Ïàðèñ / Òºâ / 33-1-4300-6282
• Ïàðèñ / Ms. Lancelot Isabelle / 33-1-7069-3210 / ilancelot@celestialfamily.net
* Ãеðмаí:
• Áåðëèí / Mr. Grigorii Guinzbourg / 49-30-5498-6147 / Grigorii.Guinzbourg@gmx.de
• Áåðëèí / Ms. Thi Hoa Hoang / 49-30-3083-4712  / Pureocean@web.de
• Ä¿éñáóðã / Îôôèñ / 49-203-4846374 / ngoc-thao.nguyen@gmx.
de;dusseldorfcenter@hotmail.com
• Ôðàéáóðã / Ms. Elisabeth Muller / 49-7634-2566 / elmueart@surfeu.de
• Õàìáóðã / Liaison office / 49-58115491 / HamburgCenter@gmx.de
• Ìúþíõåí / Ms. Johanna Hoening / 49-8170-997050 / ChingHai@aol.com
• Ìúþíõåí / Ms. Kang Cheng / 49-89-3616347 / lovesource8@yahoo.de
* Ãðеê: 
• Àôèí / Ms. Vicky Chrisikou / 30-210-8022009, 30-6944-470094 / 
luckychrisikou@yahoo.gr
* Ãîллаíä: Amsterdam / Mr. Kamlung Cheng / 31-647838638 / 
kamlung27@hotmail.com
* Óíгаð:
• Áóäàïåøò äàõü òºâ / 36-1-363-3896 / budapestcenter@gmail.com

• Áóäàïåøò / Mr. Lehel Csaba / 36-20-2400-259 / clehel@gmail.com
• Áóäàïåøò / Gabor Soha / 36-20-221-5040 / gabor.soha@gmail.com
* Иñлаíä: Ms. Nguyen Thi Lien/ 354 - 5811962 / reykjavik_center@yahoo.com
* Италè: Pescara / Bettina ADANK / 39-085-454-9184 / bettina.adank@
fastwebnet.it
* Иðлаíä: Dublin / Mr. & Mrs. Bernard Leech / 353-1-6249050 / 
dublinquanyin@yahoo.co.uk
* Нîðвегè: Oslo / Ms. Marte Hagen / 47-64978762, 47-92829803 / martehagen@
gmail.com
* Ïîлüø:
• ×å÷èí / Mrs. Grazyna Plocinizak / 48-91-4874953 / gingal@wp.pl
• Âàðøàâ / Ms. Elzbieta Ukleja / 48-22-8367814 / elzbieta_q1@yahoo.com
* Ïîðтóгалü: 
• Àëêîáàêà / Mr. Antonio Jose Vieira Caldeira / 351-262-59792 / ajvcaldeira@sapo.pt
* Ðóмèí: Бухарест / Төв / bucharestqy@yahoo.com
* Îðîñ: Москва / Mrs. Leera Gareyeva / 7-095-732-08-32 / moscowcenter@
rambler.ru
* Ñлîвеíü:
• Ëæóáëüæàíà / Òºâ/ 386-1-518 25 42 / quanyin@siol.net
• Ëæóáëüæàíà / Mr. Janez Pavlovic / 386-41-320-268 / janez.pavlovic@siol.net
• Ìàðèáîð / Mr. Rastislav Alfonz Kovacic / 386-3-581 49 81 / rast05alfonz@yahoo.com
* Ñïаíè:
• Ìàäðèä / Ms. Lidia Kong / 34-91-547-0366
• Ìàäðèä / Mr. Claudio Octavio Silva Zuniga / 34-667090831 / claudiosilvachile@yahoo.es
• Ìàëàãà / Mr. Wang Ya-King / 34-95-235-1521
• Âàëåíñèÿ / Öàãààí õîîëíû òºâ / 34-96-3744361
• Âàëåíñèÿ / Mr. Yu Xi-Qi / 34-96-3301778 / valenciachinghai@yahoo.es
* Швеä:
• Àíãåëüõîì / Mrs. Luu Thi Dung / 46-431-26151 / Angelholmswe@yahoo.com
• Àðå / Ms. Viveka Widlund / 46-647-32097 / smchsweden@yahoo.se
• Ñòîêõîëì / Mr. Mats Gigard / 46-8-882207 / mats.gigard@telia.com
* Швеöаðü:
• Æåíåâ / Ms. Feng-Li Liu / 41-22-797-3789 / fengli@ilo.org
• Æåíåâ / Ms. Klein Ursula / 41-22-369-1550 / ursula_klein@bluewin.ch
* Иõ Бðèтаíè Óмаðä Иðлаíäûí Âаíт Óлñ:
§ Àíãëè:
• Èïñâè÷ / Mr.Shahid Mahmood / 44-1473-436961 / shahidocean@hotmail.com
• Ëîíäîí / Òºâ / 44-2088-419866 / pnl@matters19.freeserve.co.uk
• Ëîíäîí / Mr. Nicholas Gardiner / 44-2089-773647
• Ëîíäîí / Mrs. C Y Man / 44-1895-254521 / chuk_yee_man@hotmail.com
• Ñòîêîí Òðåíò / Mrs. Janet Weller / 44-1782-866489 / j.weller4@ntlworld.com
• Ñóððåé/ Mr. C. W. Wo / 44-1293-416698 / stmchwo@hotmail.com
§ Øîòëàíä: Åдинбург / Mrs. Annette Lillig / 44-131-666-0319 / lillig2002@
yahoo.co.uk

☼ ÎÕИÀНÀ

* Àвñтðалè:
• Àäåëèàä / Mr. Leon Liensavanh / 61-8-8332-6192 / leonadelaide@hotmail.com
• Áðèñáýéí / Center / briscentre_en@yahoo.com.au
• Áðèñáýéí / Mr. Gerry Bisshop / 61-7-3901 6235
• Áðèñáýéí / Mrs. Tieng Thi Minh Chau / 61-7-3715-7230 / ctieng_briscentre@
yahoo.com.au
• Áðèñáýéí / Mr. & Mrs. Yun-Lung Chen / 61-7-3344-2519 / dlch136@hotmail.com
• Êàíáåð / Mr. Hoang Khanh / 61-2-6259-1993 / smcanberra@hotmail.com
• Ìåëáóðí / Òºâ / melbsmch@aol.com
• Ìåëáóðí / Mrs & Mr Rob Nagtegaal / 61-3-5282-4431 / rosrobery@aol.com
• Ìåëáóðí / Mr Phong Minh Tan Do / 61-3-9850-2553 / phongloveme@yahoo.com
• Ìåëáóðí / Mr. Ala                   
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Ийминг, Нью Жерси, АНУ (Англи хэлээр) 

Сансар үл үзэгдэх шуурганд автан..., хайранд согтсон нар сар ичихээ мартаж..., 
төгсгөлгүй мэт шөнө үүрийн туяагаар солигдож..., барагдашгүй төөрдөг байшин дахь 
үймсэн дэлхий гайхамшигт хэмжээст шилжин орж..., дур хүслийн ганц харцанд мянган жил 
төөрөлдсөн..., ёс суртахуунгүй цаг үеийн айдас хүйдэс..., газар дэлхий гэрэлтэн гараг ертөнцийг 
гийгүүлж..., бие биенээ мөнхийн далайн эрэгт хүргэж..., анхилуун дэлхий Диваажингаар 
амьсгалж..., сансрын хосгүй үзэсгэлэнд хараа тэнийж..., тэлж чөлөөлөгдсөн агуу сүрлэг хүчин 
бодол санааг минь хэсэг хэсэг болгон буталж..., баяр урхинд орсон сүнсийг минь дээшлүүлж... 
Хүний оюуны цар хүрээгээр энэ гайхамшгийг хэн хэмжиж чадахсан билээ? Би зөвхөн гайхан 
мэгдэж л байна.

Би хүүхэд ахуй цагаасаа л “Диваажин болон түүний нөхөр Дэлхий хоёрын тухай 
Хятадын домог үлгэр, Ñар уруу нисч очсон хадагтай Ñан Айр, Бурхан мэт шүтэгдсэн баатрууд 
/диваажингийн бурхадтай хамтдаа үүл хөлөглөдөг баатрууд/, нэг нугаралт хийгээд л 100000 
бээрийн цаадах диваажингийн нутагт очдог” гэх зэрэг сансар огторгуйн төсөөллийн ярьж хэлсэн 
бүхнийг сонирхож, унших дуртай байсан. Ли Байн хятад шүлэгт загасчин далайн аварга яст 
мэлхийг барихаар оролддог. Тэрээр яст мэлхийг барихын тулд гэрлийн цацрагаар уурга хийж, 
хавирган сараар дэгээ хийж, тэнгэрийн дорхи хорон санаат хүмүүсийг өгөөш болгон ашигладаг.

Хайнрих Хайнегийн герман шүлэгт “Агнес, би чамд хайртай“ гэж шөнийн тэнгэрт 
гэрэлтүүлэн бичихийн тулд Норвегийн ойн хамгийн өндөр гацуур модыг тайран авч галт уулын 
халуун хайлмалд дүрдэг тухай өгүүлдэг. Эдгээр үнэт эрдэнэсүүд миний дурсамжаас гардаггүй. 
Энэ гайхамшигт уран төсөөллүүд миний хувьд хүнс тэжээл минь болж, надад онгод хайрлан, 
туулж өнгөрүүлсэн хүүхэд насны минь амьдралаар дагуулан явдаг байсан. Харин Багшийн 
шүлгүүд бодол санааг минь цочролд оруулсан. Хүний орчлонгийн хаана ч өөр хэн нэгэн агуу 
хэмжээсүүдийн гайхалтай төсөөллүүдээр яруу найргийн гоо сайхныг ийм өндөрт хүргээгүй 
билээ. 

Ли Бай, Хайне нарыг гоц авъяастай хүмүүс гэдэгтэй маргах зүйл үгүй. Гэхдээ яруу 
найргийн төсөөллийн цар хүрээгээр нь Их Багштай харьцуулахад ялгаа нь илэрхий байна. Ли 
Бай, Хайне нар нь мэргэшсэн хэдийгээр чадвартнууд ч гэлээ тэдний ухамсрын орон зай нь цаг 
хугацаа, орон зайн гурван хэмжээст л байсаар байсан. Ñаруул ухаантай, оюун санааны хил 
хязгаарыг мэддэг, хүн төрөлхтний мэдэхгүй маш олон өөр цаг хугацаа, орон зайн хэмжээсүүдээр 
сул чөлөөтэй аялж явдаг хамгийн өндөр дэсийн гэгээнтэнтэй тэднийг хэрхэн харьцуулж болохсон 
билээ. Ñансар огторгуйн нууцуудыг дэлгэсэн Багшийн шүлгүүд нь оюун санааны орон зайг минь 
хорьж тушсан дэлхийн дөнгөнөөс өөрсдийгөө суллахаар тэмүүлж байгаа бидэнд их урам хайрлаж 
байдаг.      

Áàãøèéí ø¿ëã¿¿ä åðòºíöèéí íóóöûã ºã¿¿äýã

Áóðõàí íàéðàã÷èéí äîòîîä íèíæèí åðòºíö

Ìºíõèéí ø¿ëã¿¿ä

“An Unexpected Day”-
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Áóðõàí íàéðàã÷èéí äîòîîä íèíæèí åðòºíö

An Unexpected Day
Òºãñ Ãýãýýðñýí Èõ Áàãø ×èí Õàéí ø¿ëýã

Àó Ëàê õýë äýýð

Ñàíñàð îãòîðãóé íýãäìýë îðøèõ ¿åýñ

Ñàíñàð ¿ë ¿çýãäýõ øóóðãàíä àâòàí áàéñàí

Õàéðàíä ñîãòóóðñàí íàð ñàð è÷èõýý ìàðòæýý

Òºãñãºëã¿é øºíº ¿òýð ò¿ðãýí ¿¿ðèéí òóÿàãààð ñîëèãäîæ áàéíà

Óðàí çºãíºëèéí âàíò óëñàä áè õýñ¿¿ë÷èëæ ÿâíàà

Õàéðãà ÷óëóóã ¿íýò ýðäýíý ãýæ àíäóóðñààð

Áàðàãäàøã¿é òººðäºã áàéøèí äàõü ìèíèé ¿éìñýí åðòºíö

Õèé õîîñîíä òººðñºí èäýð çàëóóãèéí òºðõºº àëäæýý...

Òýãýýä íýã ë ºäºð áè áýýð ãàéõàìøèãò õýìæýýñò îðìîãö

Äóð õ¿ñëèéí ãàíöõàí õàðöíû  ìÿíãàí æèëèéí òººðºãäºë

¨ñ ñóðòàõóóíã¿é öàãààñ õîéøõè àéäàñ õ¿éäýñ äàéæèæ

ßã îäîî áèäýíä áàÿðò áàÿð òîõèîæ áàéíà

Ãàçàð äýëõèé ãýðýëòýæ îð÷ëîíã ãèéã¿¿ëýí

Áèå áèåíýý ìºíõèéí äàëàéí ýðýãò õ¿ðãýæ

Ã¿í õàéðààð ä¿¿ðýí íàéðñàã äóëààí òýâðýëò

Çººëºí àíõèëóóí Äýëõèé õàðèí Äèâààæèíãààð àíõèëæ áàéíà. 

Òýìäýãëýë: Áàãø ýíý ø¿ëãèéã íýã óäàà Àó Ëàê õýëýýð óíøèæ áàéñàí. 
Ò¿¿íèé ñàéõàí äóó õîîëîé, òàíñàã àÿëãóó "Óðüä òºðëèéí óë ìºð¿¿ä" 
öîìîãò áè÷èãäýí ¿ëäñýí. Òà äîîðõè õàÿãààð îðæ òóõòàé ñîíèðõîíî óó: 
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng1/art/singing/index.php

Ìºíõèéí ø¿ëã¿¿ä
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Ýíý áîë Èõ Áàãøèéí ñ¿¿ëèéí ¿åèéí çóðñàí çóðãóóäèéí 
íýã þì,  îäîî çóðàã öóãëóóëàã÷äàä çîðèóëæ ôîòî çóðàã 

õýëáýðýýð ãàð÷ áàéãàà. Òààëàí ñî¸ðõîíî óó.


