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ТӨСЭ	  063	  Хуучин	  Манзушир.	  
	  
#001	  Төв	  аймгийн	  Баян-‐Өнжүүл	  сумын	  уугуул,	  Зуун	  мод	  хотын	  2-‐р	  багийн	  иргэн	  шинэ	  Манзушир	  хийдийн	  
гэсгүй	  лам	  Д.Дашнямын	  өгсөн	  ам	  мэдээ	  
	   1737	  онд	  анх	  шавыг	  нь	  тавьсан.	  Манзушир	  хутагтын	  хийд	  байгуулах	  газар	  шинжин	  	  
Богдын	  хүрээнээс	  арц	  уугиулаад	  явсан	  гэдэг.	  Тэгж	  явсаар	  энэ	  хойд	  уулын	  аманд	  ирэхэд	  арцны	  утаа	  нь	  чанх	  
дээшээ	  уугьсан	  гэдэг.	  Тулгат	  лам	  гэж	  өвгөн	  ламын	  гэрийн	  буурин	  дээр	  хийдийн	  шавыг	  тавьсан	  хэмээх	  аман	  
яриа	  байдаг.	  1743	  онд	  цогчин	  дуганаа	  барьж	  анхны	  хурлаа	  хурсан.	  Дашчойнхорлин	  буюу	  “Өлзий	  хутаг	  номын	  
хүрдэн	  гэдэг	  нэр	  өгсөн.	  300	  гаруй	  ламтай	  байсан	  гэдэг.	  Манзушир	  хутагтын	  шавь	  нарын	  тоо	  1000	  хүрэнгүүт	  
700	  гаруйг	  нь	  Гандан	  хийдийн	  Дашчоймбол	  дацанд	  шилжүүлэн	  сургаж	  байсан.	  Дашчоймбол	  дацнаа	  байгуулж	  
буддын	  гүн	  ухааны	  сургалт	  явуулдаг	  байсан.	  Анхны	  хамбаар	  нь	  2р	  богд	  ,	  гэсгүйгээр	  нь	  Манзушир	  хутагт	  өөрөө	  
байсан	  гэдэг.	  Сар	  болгон	  Цам	  харайдаг,	  өдөр	  тутмын	  хуралта,	  ном	  хаялцдаг	  байсан.	  Майдар	  эргэдэг.	  1937	  
оны	  тооллогоор	  9н	  байшин	  110-‐д	  ламтай	  байсан	  гэдэг	  мэдээ	  бий.	  	  
	   Сандуй,	  Жигжид	  бурханыг	  шүтдэг	  ч	  хийдийн	  гол	  шүтээн	  нь	  логшир	  Жанрайсаг	  байсан.	  
Хэлмэгдүүлэлтийн	  үед	  энгийн	  лам	  нар	  хар	  болж,	  мал	  маллаж,	  өндөр	  цол	  хэргэмтэй	  лам	  нар	  нь	  хэлмэгдсэн.	  
Хүмүүсийн	  аман	  яриагаар	  Манзушир	  хутагтын	  цаазлах	  гээд	  буудахад	  сум	  нь	  онохгүй	  хүрч	  амжилгүй	  унаад	  
байсан	  гэдэг.	  Тэгэхэд	  нь	  Гандангийн	  тэргүүн	  хамба	  лам	  Манзушир	  хутагтад	  “	  бидний	  цаг	  болж	  эргэж	  хурдан	  
төрхөө	  бодъё”	  доо	  хэмээсэн	  гэдэг.	  1937	  онд	  хийд	  хаагдаж	  нураагдсан.	  Хийдийн	  нандин	  шүтээн	  болон	  ном	  
сударыг	  тэр	  үед	  нуусан	  гэж	  ярьдаг.	  Логшир	  Жанрайсаг	  шүтээнийг	  1990	  онд	  манай	  хийдийг	  байгуулахад	  хойд	  
ууланд	  хонь	  хариулж	  явсан	  хүн	  олж	  ирсэн.	  	  
	   Барилга	  байгууламжийг	  түүхий	  тоосгоор	  барьж,	  модон	  дээвэр	  хийж	  байгалийн	  чулуун	  суурьтай.	  Уран	  
нарийн	  төвд	  загварын	  хийцтэй.	  	  
#002	  Төв	  аймгийн	  Сэргэлэн	  сумын	  уугуул,	  зуун	  мод	  хотын	  3р	  багийн	  иргэн	  аймгийн	  музейн	  тайлбарлагч	  
Ариунзулын	  өгсөн	  ам	  мэдээ.	  	  
	   1733	  онд	  Манзушир	  хутагтын	  2р	  дүр	  Гэндэндорж	  гэж	  хүн	  төвдийн	  7н	  ламын	  хамт	  газар	  шинжиж	  
яваад	  Тулгат	  гэж	  өвгөний	  	  буурин	  дээрээс	  1	  найдан,	  6н	  ширхэг	  хаш	  цагаан	  өвсөн	  бурхан	  олсоноор	  шаваа	  
тавьсан	  түүхтэй.	  1747	  онд	  анхны	  шавыг	  тавьсанаас	  хойш	  1910-‐д	  он	  хүртэл	  нийт	  17н	  дуган,	  бусад	  
байгууламжуудыг	  оруулаад	  21	  барилгатай	  1000	  орчим	  хүн	  амтай,	  500	  гаруй	  айл	  өрхтэй	  байсан.	  Хийдийн	  
баруун	  урд	  хэсэгт	  өврийн	  борчууд	  буюу	  дархчууд,	  урчууд	  суурьшсан	  2	  дахь	  байгууламж,	  200-‐300	  лам	  өдөр	  
тутам	  жасаа	  хурал	  хурдаг	  байсан.	  Халхын	  4р	  Манзушир	  хутагт	  С.Цэрэндорж	  	  гэж	  хүн	  хамгийн	  сүүлд	  хамба	  
ламаар	  нь	  ажиллаж	  амьдарч	  байгаад	  1937	  оны	  10	  сарын	  23-‐нд	  халхын	  53	  толгой	  ламын	  хамт	  хэлмэгдэж	  
цаазаар	  авхуулж	  хийд	  галдан	  шатаагдсан.	  1993	  онд	  хутагтын	  өөрийнх	  нь	  амьдарч	  байсан	  сэрүүн	  лавринг	  яг	  
хуучин	  байснаар	  нь	  сэргээж	  бариад	  музейн	  байдалд	  шилжүүлснээр	  Төв	  аймгийн	  музейн	  салбар	  шашны	  
музей	  болсон.	  Жилдээ	  12.000-‐15.000	  хүн	  ирж	  үздэг.	  1907-‐1911	  онд	  Манзушир	  хутагтын	  шавь	  сэргэлэн	  сумын	  
харъяат	  Дагва	  гэдэг	  дархан	  Манзушир	  хутагтын	  захиалгаар	  Сандуйн	  жүд,	  Доржзодов	  хөлгөн	  судруудыг	  
бүтээсэн.	  Үүнд	  :	  52.6	  кг	  цалин	  мөнгө,	  шижир	  алт	  болон	  9н	  эрдэнээр	  чимэглэн	  судрыг	  бүтээсэн.	  Манзушир	  
хутагт	  өөрөө	  хэрэглэж	  байгаад	  УНТС-‐нд	  өгсөн	  нь	  одоо	  соёлын	  хосгүй	  өв	  болон	  хадгалагдаж	  байна.	  	  
Хийдийн	  ихэнх	  барилга	  байгууламжууд	  түүхий	  тоосгоор	  баригдсан.	  Хийцийн	  хувьд	  Төвд-‐Монгол.	  1994	  онд	  
улсын	  тусгай	  хамгаалалтанд	  орсон.	  	  

1. Битүва-‐төгс	  төгөлдөрийн	  үзэсгэлэн	  гэсэн	  утгатай.	  Манай	  монголд	  ийм	  Битүва	  2	  бий	  

Нэг	  нь	  Манзуширийн	  хийд	  нөгөө	  нь	  Хэнтий	  аймгийн	  Өмнөдэлгэр	  сумын	  Балдан	  Брайвү	  хийд.	  Халхын	  6р	  
Манзушир	  хутагт	  Цэрэндорж-‐н	  дүү	  Мөр	  лам	  гэж	  эрдэм	  чадалтай	  лам	  байсан.	  Өөрийг	  нь	  хорлохоор	  ирж	  буй	  
хүмүүсийг	  урьдчилан	  мэдээд	  ном	  уншиж	  ах	  дүү,	  хамаатан	  саднаа	  зүүн	  урагш	  нүү	  гэж	  захиад	  өөрөө	  бууриа	  
сахиж	  үлдсэн.	  Дотоод	  явдлын	  яамны	  хүмүүс	  ирэхэд	  суугаа	  байдалтай	  таалал	  болсон	  байсан	  гэдэг.	  	  
Жастай	  байсан	  хийдийн	  лам	  нарын	  тоо	  200-‐с	  дээш	  гараад	  ирэхээр	  Богд	  гэгээн	  засал	  захиргаагаар	  нь	  
хуваарилж	  өгдөг	  байсан.	  	  
Богд	  уул	  төрийн	  анхны	  тахилгат	  уул,	  800	  гаруй	  жилийн	  тэртээ	  
Хэрэйдийн	  ван	  хан	  Тоорил	  бөө	  мөргөлийн	  улаан	  тахилга	  хийснээрээ	  төрий	  тахилгат	  уул	  болсон.	  Хожим	  нь	  
1778	  онд	  их	  хүрээний	  сайд	  байсан	  Юндэндорж	  Богд	  гэгээний	  хамт	  манжийн	  хаанд	  айлтгал	  бичиг	  өргөн	  жил	  
болгон	  тахидаг	  байсан.	  1937	  онд	  шатаасанаас	  хойш	  юунд	  ч	  ашиглахгүй	  байж	  байгаад	  1969	  онд	  Цэдэнбал	  
дарга	  ирээд	  түүх	  соёлын	  дурсгалт	  газар	  тул	  сэргээх	  хэрэгтэй	  гэж	  хэлсэнээр	  1970	  онд	  оны	  дунд	  үеэс	  сэргээгдэж	  
эхэлсэн.	  1993	  онд	  Манзушир	  хутагтын	  сэрүүн	  лаврин	  шашны	  сүм,	  урд	  талд	  байгалийн	  музей	  байгуулсан,	  төв	  
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аймгийн	  музей	  харин	  шашны	  музей	  болсон.	  Гол	  цогчин	  дуган	  урд	  сахиулын	  гэр	  доош	  уруудаад	  амралтын	  
гэрүүд	  бий	  болсон.	  Амралтын	  өдрүүдээр	  хүмүүсийн	  хөл	  хөдөлгөөн	  ихтэй	  газар	  болсон.	  	  
	  
 


