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ХЭГЛ	  055	  Галшар	  уулын	  сан	  
	  
Аяа	  галшар	  хэмээх	  дээд	  орон	  ээц	  
Агшин	  зуур	  гурван	  мянганы	  хэсэгч	  
Амгалант	  лусын	  хаан	  нэгэн	  нүүрт	  2	  мутарт	  	  
Ариун	  шилэн	  эрдэнийн	  эрхийг	  баруун	  мутартаа	  барьсан	  	  
	  Онцыг	  хүссэн	  хурагч	  зүүн	  мутраар	  буулгасан	  
Оройн	  дүр	  ямбат	  малга	  /малгай/	  асаасан	  	  
Дөлгөөхөн	  гунхалзсан	  байдалд	  	  
Халиун	  бугыг	  хөлөглсөн	  
Олон	  газрын	  нөхөд	  бум	  тоотоор	  нөхөрлөн	  хүрээлүүлсэн	  
Хотолоо	  чуу	  Галаана	  гагааранзын	  хувилгаан	  магад	  	  
Мөн	  хувилгаан	  тахил	  хувилагчийн	  чуулган	  бүгдийг	  хурднаа	  дээд	  орон	  үүн	  дор	  энэ	  өдөр	  урин	  залаад	  хувилгаж	  
сэтгэлээр	  бодитой	  бэлтгэсэн	  гадаад,	  дотоод	  балин	  тахил	  лугаа	  шимийн	  сүү,	  3н	  цагаан,	  3н	  амттан,	  6н	  сайн	  
хийгээд,	  шалгадаг	  өнгийн	  торго,	  зүйл	  лусын	  эм	  ба	  шингэхүйн	  зохистой	  дотоодын	  идээ	  ундаа,	  нүдний	  үзэгдэл	  
тэргүүнтэн	  шинэ	  сайхан	  зоог	  идээг	  цувралгүй	  амгалан	  өгөгчүүдийг	  	  
	  Умаа	  хум	  	  	  
	  Умаа	  хум	  	  	  
	  Умаа	  хум	  
Лугаа	  Сажидын	  мутараар	  урвуулж	  
Заль	  бээр	  ариусгаад	  нөхөр	  сэлийндээ	  өрөмгүй	  
Улмаар	  зочид	  нууд	  зооглож	  хангах	  болсноос	  
Учирлалт	  лавалгайт	  би	  бүрэн	  //	  багш	  шавь	  нөхөр	  Сэлтэс	  үүн	  гадаад	  дотоод	  бодитой	  харшлагч	  үл	  
зохилдоонуудыг	  ганцыг	  үлдээлгүй	  амаржуулаад	  даяар	  зохилдохын	  шалтгааныг	  бүтээ	  ?	  
	  	  Газар	  зүг	  хаана	  очих	  хийгээд	  	  
Алин	  дор	  суувч	  бидэн	  дор	  	  
Гадагш	  одохын	  хүргүүл	  хийгээд	  	  
Дотогш	  ирэхийн	  угтуул	  болгон	  зохио	  
Харанхуй	  шөнө	  манах	  болоод	  
Гэгээн	  өдөр	  харуултай	  харшлагч	  бүхнийг	  амаржуулж	  
Хамаг	  зохилдохын	  нөхцлийг	  бүтээ	  	  
Хамгаад	  энгүүн	  дор	  хур	  усыг	  цагт	  нь	  буулгаад	  	  
Хайрт	  жимс	  тариаг	  насдаа	  сайтгах	  бөгөөд	  	  
Амьтан	  дор	  хатуу	  өвчин	  хийгээд	  	  
Зуд	  ба	  хэрүүл	  тэмцлийг	  амаржуулж	  	  
Хамаг	  хүссэн	  хэргүүдийг	  сэтгэчилэн	  бүтээх	  хийгээд	  	  
Хатган	  хадгалж	  зохиосон	  үйлийг	  	  
Хоцролгүй	  бүтээн	  зохио	  
Харъяат	  өөр	  өөрийн	  орондоо	  зочинуудад	  ажран	  айлдаа	  	  
Үүнийг	  Эрдэнэ	  мэргэн	  Банди	  Чойданчинбалсамбуу	  бээр	  зүүдэнд	  дор	  ормогц	  эндүүрэлгүй	  бичив.	  
Ум	  маани	  бад	  мэ	  хум	  
Сайн	  үйлс	  бүхэн	  дэлгэрэх	  болтугай	  	  	  	  
	  
	  


