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Г. Мягмарсүрэн 

ПАГБА-ЛАМА ЛОДОЙЖАНЦАН И ЕГО ПОУЧЕНИЯ  

Большое влияние на монгольскую культуру, общество, мировоз-
зрение оказал буддизм. Особенно после приглашения ко двору мон-
гольских императоров в период династии Юань тибетских учителей 
Сакья-пандиты Гунгажанцана и Пагба-ламы Лодойжанцана были 
установлены тесные тибето-монгольские отношения. В тот период 
была разработана концепция двух ветвей власти: светской и духовной. 
Пагба-лама составил множество произведений, адресованных мон-
гольской знати, императорским сыновьям с разъяснением буддийского 
учения. В настоящей статье рассмотрено творчество Пагба-ламы, вы-
дающегося буддийского деятеля, который продолжительное время 
находился в Монголии, и является автором трехтомного сумбума – 
собрания сочинений. Среди его работ около 30 – посвящены Монголии 
и могут быть подразделены на 4 группы: благопожелания о благоден-
ствии, благопожелания о благодеяниях, послания, поучения о религии 
и государстве.  

Ключевые слова: история буддизма, тибето-монгольские отношения, 
Пагба-лама Лодойжанцан, поучения, Юань 

Myagmarsuren Gombodorj 

PAGBA LAMA LODOIZHALTSAN AND HIS TEACHINGS 

The spreading of Buddhism has implanted a profound effect on the so-
cial, political and ideological culture and tradition of the Mongolian. A viv-
id example of this can be seen in the relationship between the Tibetan 
monks such as Lama Pagba and the Mongol princes of the Yuan Dynasty. 
For example, Lama Pagba wrote numerous literary works on the basis of 
Buddhist teachings and sent them to the rulers of the Yuan Dynasty, such as 
Chingim, the prince, Mangal, Zevegtumur, Nomugan and Tumurbukh. The 
purpose of this article is to analyze these sources. 
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ПАГВА ЛАМААС ИХ МОНГОЛЫН ЮАНЬ ГҮРНИЙ ХАН  
ХӨВГҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ХОС ЁСНЫ СУРГААЛИЙН  

ТУХАЙ 

Бурхны шашин дэлгэрсэнээр монгол үндэстний нийгэм, улс 
төр, үзэл бодлын соёл уламжлалд маш их нөлөө үзүүлсэн юм. 
Ялангуяа их Монгол оронд XIII зууны үеэс уригдаж залагдаж 
байсан Төвдийн Саж бандид Гунгаажанцан (1182–1251), Пагва 
лам Лодойжанцан (1235–1280) тэргүүтэн «номын багш» нар төр, 
шашны хос ёсны үүднээс заан номлосон онол сургаал нь хаан 
төрийг номын үүднээс удирдан тэтгэх, төр шашныг хослон 
хөгжүүлэх тухай эртний Энэтхэгээс улбаатай онол сургаал юм. 
Доктор, профессор Л. Хүрэлбаатарын бичсэнчлэн «XIII зууны 
дундуураас Монголчууд Энэтхэгийн бурхны шашныг Төвдөөр 
дамжуулан авах явцад Төвд, Монголын харилцаанд ном соёлын 
давхар хэлхээ тогтож, Төвд орон Монголчуудын оюун санааны 
амьдралын гол чухал төв болж байв» [Хүрэлбаатар, 1987] гэжээ.  

Үүний нэгэн тод жишээ нь Юань гүрний их хаад, хан хөвгүүд, 
хатад ба төвдийн Пагва лам нарын харилцаанаас харж болно. 
Энэ өгүүлэлд бид Пагва ламын монголчуудтай холбоотой 
зохиол бүтээлээс тухайлан сургаалийн шүлэг зохиолын тухай 
өгүүлэхийг зорьлоо. Монголын түүхэн сурвалж бичгүүдэд 
тэмдэглэснээр Мадидуаз хэмээх Пагва лам Лодойжанцан нь 
арван настайдаа монгол газар ирснээс хойш нас эцэслэх хүртэл 
буюу 35 жилийн турш монголчуудтай холбоотой байж, түүний 
намтарт өгүүлснээр амьдралынхаа бараг ихэнх хугацааг монгол 
нутагт өнгөрөөсөн байдаг. Пагва лам бурхны шашны онол 
номлол, магтаал, залбирал, бясалгал, уншлага, бүтээлийн арга 
зэрэг зохиолуудаас бүрдэх нийт гурван боть сүмбүм зохиол 
туурвисан байна.  
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Бидний олж үзсэнээр Пагва ламын зохиосон монголчуудтай 
холбоотой гуч илүү зохиол нь түүний сүмбүмд оржээ. Эдгээрийг 
амар амгалан өлзий хутаг өгүүлэх шүлэглэл, ном судар 
бүтээсний буяны зориулга ерөөл, захиа бичиг, төр, шашны 
сургаал гэсэн дөрвөн зүйлд хувааж авч үзэж болохоор байна. 
Эдгээрийг тодорхойлон товчхон авч үзье.   

Өлзий хутгийн шүлэглэл 
Хувилай хаан, хатад, хан хөвгүүдэд 1254 оны хөх бар жилээс 

1280 оны цагаан луу жил хүртэл буюу өөрийн нирваан болтол 
Пагва лам жил бүрийн цагаан сараар өлзий хутаг ерөөсөн шүлэг 
тусгайлан зохион илгээж байсан байна. Түүний сүмбүмд1 нийт 
23 жилийн хаанд өргөсөн «сар шинийн мэндчилгээ» байна. 
Харин энэ дунд 1259 оны шарагчин хонь, 1260 оны цагаан бич 
хоёр жилийнх сүмбүмд ороогүй харагдах бөгөөд чухам ямар 
шалтгаанаар эдгээр хоёр жилийн мэндчилгээ орхигдсон 
шалтгааныг энэхэн зуур тодруулж эс чадав. Бусад өлзий өгүүлэх 
шүлэглэлийн хувьд гэвэл Мангал 2  эцэг эхэд соёрхсон өлзий 
хутаг өгүүлэх «Нэгнээ туслах» хэмээх [Мангал эцэг эхэд 
соёрхсон… : 314–315] нийт 12 мөр бадаг шүлгийн эхний гурван 
бадгийг нэг, хоёр, гурвын тоогоор буюу тухайлбал «нэгнээ 
туслах», «нэг садан», «нэг шүхэр», «нэг өлзий», «хоёр чуулган», 
«хоёр үнэн», «хоёр тус», «хоёргүй зарлиг», «гурван лагшин», 
«гурван хөлгөн», «гурван сансар», «гурван цаг» гэж тоогоор 
магадлах чимгийн үүднээс шүлэглэсэн бол, Зэвэгтөмөр 3  хан 
хөвгүүнд соёрхсон өлзий хутгийн шүлэгт [Зэвэгтөмөр хан 
хөвгүүнд соёрхсон…: 315–316] хамгийг айлдах эрдмийн дэлбээ 
машид дэлгэрч, яруу алдрын сайн үнэр анхилсан, бадам цэцэг 
мэт бурхны, амссан төдийд дээд амгаланг өгөгч, сайн зарлигийн 
                                                 
1. 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i gsung 'bum (dpe bsdur ma). Volume IV. 
P. 600–635. 
2 Хубилай хааны гутгаар хөвгүүн, Чинь ван 秦王 , Ань Си ван 安西王
цолтой. 1280 оны орчимд нас баржээ. 
3 Зэвэгтөмөр нь Годан ноёны гутгаар хөвгүүн юм.  
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рашааны шимт дээдийн номын, сайн номлолын оюуны хүч төгс, 
ариун номын дууг дуурсгагч, буян билгүүний чуулганы хос 
далавч төгөлдөр хуврагийн адистид ба эдгээр гурван эрдэнийн 
буян гарахын орон, олон эрдмийн хүй сан багшийн адис 
жанлаваар өлзий хутаг оршихыг бэлгэдэн ерөөжээ.  

Зориулга ерөөл 
Бурхан шүтээн бүтээсэн, ном судар хэвлэн түгээсэн зэрэг 

өглөгийн эздийн үйлдсэн аливаа буяны зориулга ерөөлийг ихэс 
лам нараас тусгайлан зохиох уламжлал Төвд, Монголд нэлээд 
түгээмэл харагддаг. Пагва лам «Хубилай хаан Дэлгэрэнгүй, дунд, 
хураангуй судар бүтээсний буяны бэлгэдэл»1, «Мангал эцэг, эх 
сэлт дэлгэрэнгүй, дунд, хураангуй ба Олонх судар бүтээсний 
буяны бэлгэдэл»2, «Зэвэгтөмөр хан хөвгүүн Олонх, Алтангэрэл, 
Зуун мянгат сэлт судар бүтээсний буяны бэлгэдэл»3, «Арагч 4 
хаан Буман шүлэгт судар бүтээсний буяны бэлгэдэл»5 зэрэг их 
хөлгөн судрыг цэвэр алтаар бүтээн барласан буяны зориулга 
ерөөлийг зохиожээ.  

                                                 
1 go pe las rgyas 'bring bsdus gsum bzhengs pa'i mtshon byed. 'gro mgon 
chos rgyal 'phags pa'i gsung 'bum (dpe bsdur ma). Volume IV. Р. 461–464. 
Хөхөгчин гахай жилийн долдугаар сарын арван тавны өдөр Зомдо най-
сар гэдэг газар бичив гэжээ. 
2 mang ga la yab yum gyis rgyas 'bring bsdus gsum dang phal po che 
bzhengs pa'i mtshon byed. 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i gsung 'bum (dpe 
bsdur ma). Volume IV. Р. 449–453. Хөхөгчин гахай жилийн найман са-
рын шинийн найманд Зомдо найсар гэх газар зохиожээ. 
3 ji big de mur gyis phal chen gser 'od stong phrag brgya pa rnams bzhengs 
pa'i mtshon byed. 'gro mgon chos rgyal 'phags pa'i gsung 'bum (dpe bsdur 
ma). Volume IV. Р. 454–459. Харагчин тахиа жилийн хаврын дунд сард 
Ярмо тангийн Шингүн гэдэг газар зохиожээ.  
4 Дөрвөн аймгийн Дөрөвчин хатнаас мэндэлсэн Хубилай хааны 7-р 
хөвгүүн. Си Пин ван 西平王 цолтойгоор Төвдийг захирч байв. 
5 a rog ches (rgyal po al go cha) 'bum bzhengs pa'i rab byed. 'gro mgon chos 
rgyal 'phags pa'i gsung 'bum (dpe bsdur ma). Volume IV. Р. 459–461. Хөх 
нохой жилийн намрын гуравдугаар сарын арван гуравны өдөр бичив 
гэжээ. 
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Захиа бичиг 
«Захидал бичиг нь дорно, өрнийн эртний уран зохиолд бараг 

бүтэн төрөл зүйл болон хөгжиж ирсэн уран зохиолын сонин 
дурсгал» [Хүрэлбаатар, 2002: 453] бөгөөд ер «захиа бичгийг гүн 
ухаан, түүх, уран зохиолын нийлэг шинжтэй бүтээл» [Мөн тэнд: 
453] гэж тодорхойлдог байна. Монголчуудын Чингим 1 , 
Зэвэгтөмөр, Хөхэчи 2 зэрэг хан хөвгүүд, Дугалдүрми (?) зэрэг 
хатдад Пагва лам тусгайлан зохист аялгууны чимгээр чимэглэн 
шүлэглэсэн уран яруу хэллэгтэй захидал бичиг илгээж байсан 
байна. Тодруулбал, хан хөвгүүн Чингимд хулгана, үхэр, гахай 
жил, Төвдийн Сажа хийд, Хатан гол, Драда нэрт газраас 
илгээсэн хийгээд мөн он, газар тодорхойгүй зэрэг нийт дөрвөн 
захидал, Зэвэгтөмөр хан хөвгүүнд луу, хар бич жилийн цагаан 
сараар болон бусад он, газар нь тодорхойгүй нийт таван захидал, 
Дугалдүрми хатанд илгээсэн хоёр зүйл захидал бичиг зэргийг 
бичин өргөсөн нь түүний сүмбүмд оржээ. Эдгээр захидал 
бичгүүд нь амар мэнд асууж айлтгасан, амар амгалан, өлзий 
хутаг хүсэн ерөөсөн утга агуулга зонхилж байна. 

Төр, шашны сургаал 
Академич Д. Цэрэнсодном багш «Эртний Энэтхэг, Төвдөөс 

уламжлалтай хос ёсны сургаалийн шүлэг зохиол XIII зууны үеэс 
уламжлан ирсэн» [Цэрэнсодном, 1997: 332] гээд «сургаалийн 
шүлэг нь Бурхны шашны уншлага, ерөөл, магтаал тэргүүтнээс 
сэдвийн хувьд өргөн, үг хэл уран бөгөөд баялаг, аливаа сайн муу 
явдлыг хүнд танин мэдүүлэхийн хувьд сурган хүмүүжүүлэх, 
гэгээрүүлэх олон талын ач холбогдолтой» [Мөн тэнд: 334] гэж 
сургаалийн уран зохиолыг тодорхойлсон байдаг.   

Саж бандид тэргүүтэн Төвдийн шашин номын 
зүтгэлтнүүдээс эхлээд Монголын шашин номын хүмүүс «хоёр 
ёс» буюу хаан төр ба шашин хоёрын тухай эртний Энэтхэгийн 

                                                 
1 Чингим (1243–1286) Хубилай хааны дэд хөвгүүн.  
2 Хөхэчи (?–1271) нь Хубилай хааны 5 дугаар хөвгүүн.  
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Бурхны шашны онол сургаалийг Монголын хаадын төрийн 
бодлого, үзэл баримтлалд хэрэглэх болов уу хэмээн үзэж, 
цаашлаад хос ёсны үүднээс иргэн ардыг хүмүүжүүлэх 
зорилготой олон сургаалийг бичиж [Хүрэлбаатар, 2002: 19] 
үлдээжээ. 

Академич Ц. Дамдинсүрэн «төвд хэлт утга зохиолд байгаа 
иргэний уран зохиолыг ерөнхийд нь дөрвөн урсгалд хуваан 
хэлэлцэж болно» гээд түүний нэгэнд хос ёсны сургаалийг 
оруулан үзсэн байдаг.  

Хос ёсны сургаалийн талаар доктор, профессор Л. 
Хүрэлбаатар бичихдээ «... шашны үзэл онолыг жирийн олонд 
ойлгомжтойгоор номлох, ертөнцийн эгэл ардыг шашны номын 
зүг алгуураар хандуулах зорилгын үүднээс «хос ёс», «ертөнц 
хийгээд номын ёс» гэдгийг ихэд өргөж, тусгайлан 
тайлбарласан» гээд «... «хос ёс» гэдгээр дамжуулж, жирийн 
олныг номын ёсоор хөтлөх», «номын ёс» гэдэгт хүргэх эчнээ 
зорилгын үүднээс «ертөнцийн ёс» буюу «төрийн ёс»-ыг тайлан 
сургах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл төрийн тохитой хүнээр 
дамжуулан, шашны ёсыг дэлгэрүүлэх аргыг урьдал болгон авсан 
байна», «...Төвдийн Бурхны шашны зүтгэлтнүүд Монголчуудын 
оюун санааг шашин номоор засан сайжруулахад тэдэнд эхлээд 
энэ насны амьдралаас уйдан залхаж, хойт мөрийг бясалгах 
шашны номлолыг тулган хүлээлгэх биш, харин ертөнцөд зөв 
сайхан аж төрөх утгатай сургаалийг эн түрүүнд хүргэх зорилго 
тавьж байв» гэжээ.  

Саж бандид Гунгаажанцан өөрийн бага ач Пагва, Чагнаа 
(1239–1267) хоёрыг дагуулж, Монголын хаанд залагдаж очсон 
хойноо Төвдийн Үй, Зан, Арийн хар шар олонд илгээсэн нэгэн 
захианд бичихдээ «... эдүгээ ... Пагва төвд номыг үзэж байна. 
Чагнаадорж монгол үсэг, монгол хэлийг сурч байна. Би хүний 
ертөнцийн номоор тэтгэж байна. Та нар Бурхны номоор 
тэтгэвээс Шагжмунийн шашин гадаад далайн чанад хязгаараас 
наашид түгэж үл чадах мөн буюу гэж зарлигласан...» [Зава 
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Дамдин: 92v6–93r4] гэжээ. Үүнээс үзвэл Саж бандид Монголд 
байхдаа шашны номыг бус хүний буюу иргэний сургаал 
номлолыг монголчуудад зориулан сургаж байсан байна. Үүний 
учир нь Бурхны шашны сургаалийг шууд эхэлбэл тэд хүлээж 
авахгүй, харин ертөнцийн ёсны сургаалийг илүүд үзэж байсан 
тул хэрэглэн хүсэгч хүмүүсийн байдалд тохируулж, ертөнцийн 
номоор тэтгэвэл алгуураар Бурхны шашныг «гадаад далайн 
чанад хязгаараас нааш түгээж чадна» гэж үзсэн байна. Харин 
түүнийг залгамжилж, Пагва лам зэрэг бусад нь бурхны онол 
сургаалийг утга агуулга, эрэмбэ дараалалаар нь нэгтгэн 
бүлэглэж, ухаж ойлгоход хялбаршуулан номлож байв гэж хэлж 
болохоор байна.  

Пагва ламын зохиосон «Хаанд увдислах маш ялгагч» [Хаанд 
увдислах маш ялгагч: 122–129] хэмээх сурвалж нь анхааран 
авагдахуун бурхны зарлигийн утгыг мөрийн суурь ариун 
шагшаабад, мөрийн өмнө үүсгэх өдүүлбэр сэтгэл, мөрийн бодит 
суурь тэгш агуулах егүзэр бясалгал, мөрийн эрдэм арвитгах арга 
гэсэн гол номлолын үндсэн бүлэгтэй. Эхний бүлгийг тус тус 
гэтэлгэгч санваар, бодьсадвын сэтгэл үүсгэх, сахил эс сахихын 
гэм алдаа, санваар сахьсан тус эрдэм, арвис тарни баригчийн 
сахил санваар гэж хуваагаад, түүнээ сахил хэрхэн авах ёс, 
хэрхэн сахих ёс, сахьсны тус эрдэм гэж нарийсгаж тайлбарлажээ. 
Түүнчлэн хоёрдугаар мөрийн өмнө өдүүлбэр сэтгэл үүсгэхийг 
шалтгаан сэлт ба ямар мэт бясалгах сүсэг, зоригдлын утганд 
найруулах нигүүлсэх зэргээр номлосон бол гуравдугаар бодьтой 
тэгш агуулах егүзэрт зоригдол сэлтийг бясалгах, орчлон, 
нирвааны үндэс сэтгэл хэмээн үзүүлэх зэргээр хувааж 
тайлбарлажээ. Ер үндсэн, дэд бүлэг бүр эхлээд дэлгэрэнгүй 
номлоод, төгсгөлд утга агуулгыг хураангуйлсан байдалтай 
бичжээ.   

«Зэвэгтөмөр хан хөвгүүнд увдислан үйлдсэн чандмань эрих» 
[Зэвэгтөмөр хан хөвгүүнд увдислан…: 143–146] нэртэй 
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томоохон сургаал Пагва лам улаан бар жил (1266) Сажава их 
хийдэд зохиожээ. Нийт 204 бадаг шүлгээс бүрдэнэ.  

«Энгүй буяны далайгаас мэндэлсэн 
Их билиг билгүүнт лагшинтай 
Эрдэм цаглашгүйгээр чимсэн 
Их Сүмбэр уул мэт хаанд мөргөмү. 
Өргөн далай мэт буянаар мэндэлсэн 
Өндөр язгуур, баялаг, сүр жавхлан төгс 
Өөрийн хан төрийг машид тэтгэхийн цогт 
Өв тэгш эрдэнэ мэт ханхүү ялах болтугай»[Мөн тэнд: 143] гэж 

тахил өгүүлэхээр эхлээд, ертөнцийн авах, огоорох явдал ёсыг 
номлоод, бага хөлгөний номын ёс, цаашлаад зургаан барамид ба 
арван газар тэргүүтэн бодьсадвын онол сургаалийг дэлгэрэнгүй 
шүлэглэн номложээ.  

«Өлзий сэтгэлд зохист цогт лагшин эрхшээсэн 
Өлзий хорилтгүй хотолд орох зарлигт  
Өлзий айлдал, энэрэлээр цэнгэгч таалалт 
Өлзий хотол чуулган бурхан цогтод мөргөмү. 
Орь залуу бодьсадва өлзий алдар төгөлдөр 
Онцлон дурдсан тул ялгуусны сайн зарлиг 
Онцгой эш, ухаанаар тийн шинжлээд 
Огоот өлзий хутагт арвитган өргөсүгэй»[ Мангал хан хөвгүүнд…: 

163]  
хэмээн эхлэх «Мангал хан хөвгүүнд увдислан үйлдсэн өлзий 
эрих» нэртэй Пагва ламын зохиосон нэгэн сургаал бий. 
Санскритаар «мангала», төвдөөр «даш», монголоор «өлзий» 
хэмээх алдар төгөлдөр хан хөвгүүнд зориулсан тус сургаалийг 
Пагва улаан хулгана жилийн намрын эхэн сарын шинийн нэгний 
Бүс одтой өдөр төвдийн Хам газар зохиожээ. Тус сургаал нь 
бурхны шашны онол сургаал ёсоор илт өндөр ба магад сайн 
хутаг буюу энэ насны өвчингүй, өндөр нас, эд баялаг, эрх 
хүчний хотол чуулган бүтээх, хойт нас улмаар төгс гэгээрсэн 
бурхны хутаг бүтээх сургаал номлолыг товчоолон, утга гүн 
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бөгөөд агуулга өргөн, олон номлолыг хамруулан шүлэглэжээ. 
Тус сургаалд: 

«Эдүгээ таны энэ мэт олсон өндөр язгуур ба 
Эрх цог, эд баялаг хотол чуулган аль бүхэн нь 
Өөрийн эрхээр авч залран ирсэн бус бөгөөд 
Өөр бусад урьд үүсгэснээс үүдсэн мөн болой. 
Үлэмж дээд тэнгэр, хишиг буян хэмээх алдаршсан 
Үйлдэгч нэгэн үйлдсэн бус, мөнх хэмээх ба 
Үйлдэгч лүгээ харшлах бөгөөд ертөнцийн үйл  
Үзтэл даган гарах нь үзэгдэхийн тул болой. 
Ертөнцийн олонх жаргал, зовлон нь тиймийн тул 
Ер үйлээс гарму хэмээн бурхан айлдсан бөгөөд 
Ухаанаар шинжлэвч түүнийг бүтээн чадах тул 
Улмаар жаргалыг үүсгэх буяны үйлд бишрэгтүн» [Мөн тэнд: 135–

136]  
гэх буюу 

«...Эрхэм язгуур, дүрс, билиг ухаан, эд эдлэл 
Эрх баялаг, өвчин үгүй, урт нас сэлтийг 
Өндөр язгуурын долоон эрдэм хэмээн бурхан  
Өдгөө номлосон мэт тэдгээрийг машид тэтгэгтүн. 
Угсаа язгуур гайхамшигтай та мэндэлсэн хэдий ч 
Улмаар буянт явдал үйлсээр буяныг эс үйлдэн 
Омтгой явбаас язгуурын үйл доройтму хэмээн 
Олон судар шасдирт олонтай номлосон тул 
Аливаа ертөнцийн буян явдал үйл хэмээгч нь 
Архи үл уух ба амьдрал ариун ба 
Үргэлж бусдад үл хорлох, тахих зохистыг тахих 
Үтэл дордосыг өглөгөөр даган тэтгэх хэмээн 
Нагаржуна хутагт гэгээн айлдсан ба 
Найзгай ичгүүр, сонжуурыг сайтар хориглож 
Магад бүгдээр муушаах үйлээс няцах хийгээд 
Магтууштай явдал үйлд машид шамдтугай» [Мөн тэнд: 136]  

гээд мөн 
«... Өөрт хэрэгтэй зарим шасдирыг тэрчлэн 
Өдөр нэжгээдэд нэжгээд үг тогтоовоос 
Үлгэрлэвэл шоргоолжний үлийт ба бал мэт 
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Өнө удалгүй мэргэн болох хэмээн 
Их бодьсадвын зарлигт гарсан тул 
Энэ мэт ёсоор барих ба сонсох 
Магад шинжлэлээр нягтлан сайтар үзээд 
Машид айлдлыг шинэ сар мэт арвитган зохио» [Мөн тэнд: 138] 
«... Өчүүхэн зөгий бал хураах мэт 
Өөрийн их шамдан чухалчлан хураасныг 
Өөрөө ч эдлэлгүй бусдад булаагдах буй тул 
Өөр бусдын үгүйрлийг бүтээгч нь эдлэл мөн» [Мөн тэнд: 138] 
«... Огоот бадам цэцэгс дэлгэрсэн нууранд 
Олон галуудын сүрэг хөөвч хурах мэт 
Төрөл садан ойр тойронд хорлолгүй баялагт бөгөөс 
Төрөлхтөн бүхэн галуун сүрэг мэт хурах болму» [Мөн тэнд: 140] 
«... Өвдөж зовсонд эм ба идээ хоол 
Өмсөх хувцас, амьдрах хэрэглэл 
Арвис тарни сэлт аль туслах зүйлсээр 
Асран тэтгэх сэлтээр туслан зохиогтун. 
Оточ Манал ба ертөнцийн эрх баялаг 
Охин тэнгэр Аглаг даяанч, Навчит сэлт 
Егүзэр бясалгал, тарни уншлага тэргүүтэнд 
Ер улс хотлоор шамдуулан зохиогтун» [Мөн тэнд: 141] 
«... Алины эрхээр элдэв өвчин үүсгэгч 
Адайр шимнус, мах идэштэн, бүднарыг 
Амарлиулахын тул тахил өглөг үйлдэх 
Аль сайныг үйлдэх зарлиг буулган зохио. 
Аливаа тэдгээр ч бие амар бөгөөс 
Албат харьяат иргэд амьтан бүхэн ч 
Асрахын хүчээр албат төр ямарчлан 
Ашид өвчин, хорлолгүй, амгалан оршму. 
Урт наслах бөгөөс өөр ба бусдын тус 
Улмаар бүгд бүтэх бөгөөд амар амгалан 
Удаан орших аваас номын утга эрэлхийлэх 
Учир буй тул нас уртсах аргыг үйлдэгтүн. 
Эм ба даян бясалгал, нууц тарни тэргүүтэн 
Эдгээр бүхэн насны тотгор арилгах хийгээд 
Нас уртасгагч хэмээн айлдсан тэдгээр бүхнийг 
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Нандигнан шамдаж бүтээн соёрхогтун. 
Аюулт үхлийн амь хуурах засал ба 
Амьтанд амьны аюулгүйн өглөг  
Аливаа бусад амь таслах үйлийг тэвчвээс 
Адбиш насны цог дэлгэрэх болму. 
Тийн ялгуусан ба Цаглашгүй наст бурхны 
Тогтоол тарни урин уншихад шамдаж 
Олноо өргөгдсөн сэлтийг ойр шүтсэнээр 
Онц нас сүүдэр уртатган зохиогтун. 
Өмнийн буянт үйл, ерөөлийн хүчээр 
Өндөр язгуурт долоон цог олсон та 
Энэ мэт айлтгасан арга ёс үүгээр 
Эдгээрийг дэлгэрүүлэгтүн.  
Илт өндөр хэмээх нь энэ буюу» [Мөн тэнд: 141]  

хэмээн илт өндөр буюу ирээдүйд тэнгэр, хүн сэлт сайн төрлийг 
олох буяны үр цогцлоохын тул сайн явдал мөрөөр явах, зөв 
бодол ухамсар, зөв үйл амьдрал төлөвшүүлэх сургаал айлджээ. 
Түүнээс залгуулан 

«Тэр мэт ертөнцийн эрх цогт тэрээр 
Тэрчлэн ертөнцөд хотол чуулган болоод 
Ертөнцөөс хэтэрсэн цогоор өөр, бусад бүхнийг 
Ер барилдуулахын тул номын мөр шүттүгэй. 
Ном тэр ч өгүүлэхүүн гурван суртахуун ба 
Ноттой үгсийг хиргүй бүтээгч гурав лугаа төгөлдөр» [Мөн тэнд: 

142]  
хэмээн винай, авидарма, судрын гурван аймаг сав, түүнээс гарах 
шагшаабад, даян, билиг ухааны гурван суртахуунд суралцах 
хэрэгтэй гэж товчоор сургаад, түүнээ задлан дэлгэрүүлж 
номложээ.  

«... Хуран үүдсэн хамаг мөнх бус ба 
Хамаг юмс би үгүй, цувирал сэлт зовлонт 
Гаслангаас нөгцвөөс амгалан мөн хэмээх 
Гайхамшигт дөрвөн мутарлагийн зарлиг соёрхов. 
Эдгээр нь Чадагчийн эрхэт бурхны өөрийн нөхцлөөс 
Эрхэм "зарлиг" хэмээн гарсан тэдгээрийг өгүүлмү. 
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Аливаа бурхны айлдсан зарлиг ямагт тэдгээрт 
Ашид үл алгасрах сэтгэлээр сүсэглэгтүн. 
Дээд нирвааны мөр лүгээ даган барилдаж 
Дээдсийн тааллыг тайлбарласан нь "шасдир"  
Эдгээр нь "эшийн ном" мөн. Түүнийг бясалгаснаар 
Эрхэм онол үлэмж болсон "онолын ном" мөн» [Мөн тэнд: 142]  

гээд мөн 
«... Эдгээр номыг шинжлэн үйлдэх бусдад 
Эгэл бодгаль, үг, шударга утга ба тийн мэдэл 
Нэрийн утга, номын утга, магад утга ба 
Билгүүнд итгэх сэлт дөрвөн итгэл айлдсан тул 
Хоёрдугаарт гурвын тийн шинжлэлээр 
Дөрөвт итгэх ба дөрвөн ёсонд орсоноор 
Олж үйлдэх таван ном зэргэчлэн 
Ологдохуун тэдгээр нь "магад сайн" ном мөн» гэж цааш нь магад 

сайн буюу төгс гэгээрлийн хутаг олох арга замын дэлгэрэнгүй 
номлолыг маш хураангуйлан номложээ. Үүнд ном үйлдэх чөлөөгүй 
найман орноос гэтлэхийн тул сэтгэл тачаангуй, уур, мунхагийн эрхээр 
өдөөгдөж, арван хар нүглийг тэвчин, арван учрал төгс хүний биеийг 
олсны хэргийг үйлдэхийн тул тачаах, уурлах, мунхрах үгүй сэтгэлээр 
арван цагаан буянд шамдах хэрэгтэй хэмээн [Мөн тэнд: 142–143] 
сургажээ.  

«... Өөр бас үсэгт бичих ба тахих 
Өглөг, сонсох, унших, барих хийгээд 
Номлох, сэтгэх, бясалгах тэргүүтэн 
Номт арван явдлыг аль чадахаар үйлдэгтүн» [Мөн тэнд: 143] 
Түүнээс итгэлийн тухай: 
«... Их хөлгөний рашааны үүд нь итгэл хэмээн 
Илт туулсан бурхан айлдсан хийгээд 
Орчлон, муу заяанаас өөр, бусдыг аврахын тул 
Орны шүтээнд сүсэглэх тэр мэт үйлдэхийн тул 
Авралын эрхэм хутаг олох хүртэл 
Авран зүгт орших хамаг бурхад ба 
Их хөлгөний дээдийн хамаг ном 
Илт хутагтан хуврагийг авралд барьж 
Аврал бусыг авралд үл барих ба 
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Аугаа дээд төрөлхтөн лүгээ нөхөрлөх 
Түүнээс дээдийн ном сонсох хийгээд 
Түүнчлэн ном ёсоор бүтээхэд шамдагтун.  
Их нигүүлсэхийн шалтгаанаас гарсан 
Илт үнэн мэдлийн эрхээр үйлдэгч 
Бодол хүсэл, туурвил ихийн мөн чанарт 
Бодь дээд сэтгэлийг дахин дахин үүсгэж 
«Огторгуйн зүрхэн» судар тэргүүтнээс 
Онцлон ямар мэт айлдсан сургаалыг 
Айлдан түүнээ суралцан зохиогтун. 
Аль номлосон тус эрдмийг хурдан олох болму. 
Үтэл орчлонгийн зовлон тэсэшгүй өвчин мэт нь 
Үйл ба нисваанис бүхэн гарах нь өвчний шалтгаан 
Өвчин үгүй амгалан орших нь хорихуй мөр бөгөөд 
Өндөр мөр нь анагаах эм адил хэмээн айлдан мэдээд 
Тааллаас гаргах ба бүхнээс тэвчих хийгээд 
Таалан дурших ба бүтээхэд шамдах зохиогтун. 
Эдгээрийг хутагтын дөрвөн үнэн хэмээн номлов 
Энэ нь ном бүхний товчлол мөн болой. 
Үүнээс төрөх, өтлөх, өвдөх, үхэх нь 
Үлэмж зовлонгийн дөрвөн далай мөн. 
Хураасны эцэст барагдах, өндрийн эцэст буурах 
Хурсны эцэст хагацах, амьдын эцэст үхэх нь 
Орчлонгийн дөрвөн эцэс хэмээн номлосон» [Мөн тэнд: 144]  

гэх зэргээр орчлонгийн мөн чанарыг номлоод, залгуулан 
орчлонг үүсгэгч арван хоёр шүтэн барилдлагыг нэг нь нэгнээс 
үүдэн гарах жам ёсыг айлджээ. Түүнээс:  

«... Эш, онолын номд эрхшээн үйлдээд 
Эргүү тачаал тэргүүтэн нирвааны мөрд түйтгэрлэгч 
Зүйл гурван атхагаар хамгийг айлдагчид тотгорлогч 
Зүдэг түйтгэр тус тусын ерөндөг ба 
Мөрийн дээд эрдэм лүгээ урвуулан зохиогтун» [Мөн тэнд: 145]  

гээд түүнээс чухаг гурван эрдэнэ, хутагтын долоон эдлэл, 
зургаан билиг барамид, тийн гэтлэхийн дөрвөн үүд, хураангуй 
дөрвөн бодь, гурван суртахуун, хоёр чуулган, таван түйтгэр, 
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гурван нигүүлсэх сэтгэл, дөрвөн цаглашгүй сэтгэл, дөрвөн 
самади, дөрвөн төрөн түгэхүй, таван мөр, таван эрхтэн, таван 
хүч, хутагтын найман мөр, арван газар, бурхны дөрвөн лагшин, 
бурхны гучин хоёр лагшин, наян найраг, зарлигийн жаран 
гишүүнт эрдэм [Мөн тэнд: 135–145] зэргийг харилцан уялдаа 
холбоотойгоор шүлэглэн зохиожээ.  

«Номгон 1  хан хөвгүүнд илгээсэн зуун найман шүлэгт» 
хэмээх нэгэн зүйл сургаал бий. Тус сургаал нь ерөнхийдөө бусад 
сургаалтай адил боловч бусад сургаалаас өвөрмөц өөр санаа 
нэлээд байна.  

«... Урьд урьдын зарлиг журмаа 
Улам хойт хойтод баллаваас 
Албат хэрхэхээ үл мэдэх тул 
Аливаа хуулийг баттай зохиогтун. 
Өтөл цөөхний тул олныг 
Өчүүхний тул их олонхийг 
Одоогийн хэргийн тул ашдын хэргийг 
Огоот доройтуулан бүү үйлдэгтүн» [Номгон хан хөвгүүнд…: 158] 
«... Өөрийг хэт өргөмжлөх хийгээд 
Өнгө эдлэлд үл ханах ба 
Бусдад атаархан уурлах нь 
Буян барагдах гурван шалтгаан. 
Унтах нойронд шунах ба 
.... 
Үглэх чалчаа ярианд баясах нь 
Үйл доройтохын гурван шалтгаан мөн.  
Хурьцахад бүхнээс шунах хийгээд 
Ховдоглон архинд дурлах ба 
Өнөд сэрэмжгүй явдал үйлдэх нь 
Өвчин үүсгэх гурван шалтгаан мөн. 
Эрхэм тахих зохистыг үл хүндлэх ба 
Эн сацуу лугаа мөчөөрхөх хийгээд 

                                                 
1 Номгон буюу Номуган (?–1292) нь Хубилай хааны дөтгөөр хөвгүүн. 
Сурвалжид Бэй Ань ван 北安王 гэж тэмдэглэжээ.  
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Доордос сэлтийг муушаах нь 
Доройтуулж ёс алдахын гурван шалтгаан» [Мөн тэнд: 159]  

гэжээ. 
Үүнээс гадна «Хөхэчи хан хөвгүүнд увдисласан их, бага 

хөлгөний номын тайлбар» нэртэй харагчин бич жилийн (1272) 
таван сард Пагва лам зохиосон сургаалд дөрвөн махбод 
тэргүүтнээс үүдэх хамаг ертөнцийн орны тогтоц, зургаан зүйл 
амьтны орших орон газар болсон сав ертөнц, зургаан зүйл зэрэг 
шимийн амьтан, тэдгээрийн үүсэл, дөрвөн төрөл, тус тусын 
эдлэх үйлийн зовлон, сайн муу төрөл, тэдгээрийн ялгаа, амьтан 
гарсан ёс, төрөл авах ёс, үйлийн үр, шүтэн барилдлага, таван 
цогц, арван найман махбод, зургаан төрөн түгэхүй, эгэл бодгаль, 
хутагт нарын бага, их хөлгөний суурь, мөр, үрийн номлол зэрэг 
маш олон тооны онол сургаалийг нэгтгэн хураангуйлж өгүүлсэн 
бол «Төмөрбух 1  хан хөвгүүнд увдисласан сарны гэрэл» 
[Төмөрбөх хан хөвгүүнд…: 222–225] хэмээх сургаал шүлэгт 
гурван аймаг сав, гурван суртахуун, эш, онолын ном, гурван 
эрдэнэ, ерөөх ба орох бодь сэтгэл, зургаан барамид, дөрвөн 
хураангуй, таван мөрийн номлолыг товчхон боловч хоорондын 
уялдаа холбоотойгоор номложээ. «Төгсбух хан хөвгүүнд дөтөд 
увдисласан рашаан гарах орон» [Төгсбөх хан хөвгүүнд…: 215–
222] хэмээх сургаалд арван хар, цагаан үйл, түүний үр 
боловсрол, зургаан зүйл амьтан ба орчлонгийн жаргал, зовлон 
зэргийг шүлэглэн зохиожээ. 

Энэ мэт Пагва ламаас Их Монголын Юань гүрний хаан, 
хатан, хан хөвгүүдийн хүсэлт дурдлагаар тэдгээрийн аль хүсэх, 
аль зохих сургаал номыг айлдан сургаж, Чингим, Мангал, 
Зэвэгтөмөр, Номгон, Төгсбөх зэрэг хан хөвгүүдэд тусгайлан 
зориулж, бурхны шашны гүн дэлгэрэнгүй онол номлолыг, 
төрийг засах ёсны тухай сургаалтай хавсарган, арван буянт 

                                                 
1 Төмөрбух нь Хубилай хааны 7-р хөвгүүн Агругчийн ахмад хөвгүүн 
юм. Жэнь Ши У Жин ван 镇西武靖王 гэж сурвалжид тэмдэглэжээ.  
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номын хаант төрийг тэтгэх ба номын гүн гүнзгий утга агуулгыг 
ертөнцийн аж амьдралын ахуй ёстой холбон номлож, бурхны 
шашны гүн дэлгэр, нарийн номоор хаан хан хөвгүүдээс эхлээд 
харц албат хүртэл адилхан сурган зааж байсан байна.  

Монголчуудын түүх, соёл, уламжлалд гүн улбаа нөлөө 
үзүүлсэн бурхны шашны онол номлолын нэгэн илэрхийлэл 
болсон сургаалийн зохиолууд нэн ялангуяа Монгол оронд 
Бурхны шашны хоёрдугаар удаагийн их дэлгэрэлтийн үед 
голлох төлөөлөгч Пагва ламын эдгээр зохиолуудыг улам 
гүнзгийрүүлэн судлах хэрэгтэй байна.  
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