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НОМЫН ХҮРД
Номын хүрд нь "Дхарма-чакра" хэмээх санскрит үгний
орчуулга юм. Ямагт эргэж байдаг тэрэгний дугуй лугаа адил
Номын хүрд нь дөрвөн зүг найман зовхист эцэс төгсгөлгүй
түгэн дэлгэрч буй Бурхан багшийн сургаал номын бэлэг
тэмдэг билээ. Хүрдний найман хэгээс Бурхны шашны
хамгийн чухал хэмээн сахиж мөрдөх ёстой хутагтын найман
мөрийг төлөөлдөг. Хутагтын найман мөр нь үнэн үзэл, үнэн
бодол, үнэн хэл, үнэн явдал, үнэн ахуй, үнэн хичээл зүтгэл,
үнэн ухаарал, үнэн бясалгал зэрэг юм. Эрт дээр үед буюу
Бурхан багшийн баримал, дүрүүдийг бүтээдэг болохоос
өмнө Номын хүрдэнд мөргөдөг байжээ. Харин одоо Номын
хүрдийг Бурханы шашны бэлэг тэмдэг хэмээн үзэж
хэрэглэдэг.
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Бурхан багшийн оюун ухаан далай тэнгис лүгээ
адил зах хязгааргүй, зүрх сэтгэл нь асар нигүүлсэнгүй,
энэрэхийн дээд биелэл бүлгээ. Бурхан багш тодорхой
хэлбэргүй боловч Тэрбээр Өөрийгөө асар нарийн
хэлбэр дүрсээр илэрхийлж, нигүүлсэнгүй сэтгэлдээ
амьтан бүгдийг багтаан, хүмүүст чин сэтгэлээсээ
номлол сургаалаа хайрлах бүлгээ.
Энэ номд 2500 гаруй жилийн турш улс түмний
5000 илүү боть бүхий ариун сударт тэмдэглэсэн
Бурхан багшийн бүхий л сургаалын мөн чанарыг
сорчлон эмхтгэсэн юм.
Эл номд буй Бурхан багшийн айлдсан сургаал
нь ахуйн болон оюуны амьдралын аливаа ээдрээтэй
асуудалд утга төгс хариу өгнө.

ДАРМАБАДА БУЮУ "НОМЫН БАДАГ" ЗОХИОЛ

Өшөө хорсолыг өшөө хорсолоор тайлж болохгүй.
Зөвхөн уучлан сэтгэлдээ багтааваас тайлж болно. Энэ
бол хувирашгүй үнэн.
(5)
Өөрийн мунхаг хэмээн зовох хүн буй. Энэ хүн бол
мунхаг хүн биш. Харин өөрийгөө мэдэхгүйгээр
мэргэн хэмээгч хүн бол мунхагийн дотор мунхаг хүн.
(63)
Дайн байлдаанд хэдэн мянган дайсныг дархаас илүү,
өөрийгөө ялан дийлэх нь хамгийн дайчин болно. (103)
Үлгэрлэвэл зуун наслах насан хутагийг олсон ч
бурханы сургаалтай эс уулзсан бол, бурханы
сургаалтай уулзсан хүний нэгэн өдөрт ч хүрэхгүй юм.
(115)
Эрдэнэт хүний биеийг олж төрөх хэцүү, үхэх цаг нь
ирэхэд үхэхгүй байх хэцүү, ариун үнэнийг олж сонсох
хэцүү, бурхан багшийг олж харах хэцүү.
(118)
Элдэв муу муухайг тэвчин, олон арвин буян үйлдэж,
сэтгэлээ ариусгах нь бурхадын сургааль болно. (183)
Эцэгт ч, хүүд ч хамгаалалт гэж үгүй. Үхэлт ойртсон
нэгнийг цусан төрөл нь ч хамгаалж чадахгүй. (288)
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