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Дундговь аймгийн Адаацаг сумын Тавин жас 

Энхбаяр: За энэ жасад сууж байсан тухайгаа ярина уу? Энэ нэг дуу хураагчид? 

 Должингийн Чүлтэм: За энэ тавин жас байсан газар. Тавин жас долоон дацантай байсан. За их жас, 

ламын чодон, ёгын жас, нүгнээн жас, хайлангийн жас, гүнригийн жас, дүйнхор жас ийм жас байсан. 

Долоон болж байна уу, за ийм л долоон жастай байсан. Би долоон настай энд суусан. Ёгын Монхоо 

лам гэж лам байсан. Тэнд шавь орж суусан. Тэгээд 7 жил суугаад намайг арван дөрөвтэй байхад 

хурал хаагдаж багачуудыг нь танхимд хөөж дундчуудыг нь хар болгож томчуудыг нь барьж авч яваад, 

хэлмэгдүүлж ингээд зүйл дууссан. За ингээд зүйл дууслаа. Тэгээд би яахав танхимд сууж шинэ бичиг 

үсэг үзэж байтал манай ах аа чамайг танхимд суулгахгүй, хөдөө гарч адуу мал малла гээд 

гаргачихсан. Ингээд хөдөө адуу мал маллаж яваад цэрэгт явсан. За яахав ингээд цэрэгт очоод зүүн 

хязгаарт цэргийн алба хааж тасгийн дарга, салаан орлогч зэрэг бага дарыг ажлуудыг хийж яваад 

халагдаад ирсэн. Халагдаж ирээд сум аймагт алба хаадаг юм. Ингээд дөчин хэдэн жил алба хаагаад 

дууссан тийм л хүн. Тэгээд ерэн нэгэн он болж ардчилал тогтож ард түмэн шашин шүтэх эрх 

чөлөөтэй болж хурал номын газар байгуулагдаж эхэлдэг байхгүй юу, тийм ээ. Тэгээд би энэ тавин 

жасын их жас байсан газар хурал байгуулах гэж нэгдлээс нэг гэр гуйж бариулаад. Тэгээд манай 



МОНГОЛЫН СҮМ ХИЙДИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧООН, МЭДЭЭЛЭЛ-ЯРИЛЦЛАГА 
 

Энэхүү нэр дурдсан хүний аман ярилцлагын үгчилсэн тэмдэглэл  нь зөвхөн ярилцагчийн 
хувийн мэдээллээс бүрдсэн  болно. 

 
© Монголын Урлагийн Зөвлөлийн Соёлын Өвийн Хөтөлбөр, Монголын Сүм хийдийн 

түүхэн товчоон 

2 

эндхийн Эрдэнэбат ламын бурхан сахиусыг авчирч залан анхны хурал хуруулж сахиусаа тахисан. 

Тавин жас чинь Лхам сахиустай байсан юм. Анхны тэр хуралд манай эндхийн болон ойр орчмын 12 

лам цуглаж анх хурал хурсан. Тэгээд би бодлоо. Урд манай энэ орон нутагт Тавин жасын майдар 

Зуутын цам гэж хоёр алдартай юм байсан юм.Энэ хоёрыг гарах үеэр энэ ойр орчны сүсэгтэн олон 

шавж том юм болдог байсан. Үүнийг эргүүлье, сэргээе гэж бодоод тэгээд тэр үед ямар юмных нь 

майдар байхав, харин энэ Чойрын хийдэд Мятав гуай гэж өвгөн майдартай өвгөн байсан юм. Тэгээд 

Мятав гуайг майдартай нь заллаа. Тэгээд анхны майдрыг эргүүлж тэр зүүн дэнжид хуучин майдар 

эргэж байсан ормоор нь анхны майдрыг эргүүлж байлаа. 

Жужа: Хэдэн онд вэ? 

 Должингийн Чүлтэм: 1992 онд, тэгээд энд шажин дахин дэлгэрч хойтон жил нь нэгдлийн нэг орон 

сууцны байшинг гуйж авч тэндээ хурал хуруулдаг болсон. За тэгээд хурлаа хуруулдаг өөрийн нэг 

байртай болмоор санагдаад өөрөөр хэлбэл дуган. тэр үеийн нэгдлийн дарга байсан Тувааннайдан 

одоо ч бий. Тэр хүнд хэлсэн чинь орон сууцны хоёр байшин зааж өгч за та нар болдог юм бол 

энүүгээр дуган барь гэж тэгээд тэр хоёр байшинг буулгаж тийш нь зөөж дуган бариулсан. Хоёр сар 

гаран болж байж бариулсан. Тэгээд тэр үед би эхэндээ ядарсан, тэмжих хүн ховор. Туслах хүн 

байдаггүй, хамгийн гол нь мөнгөгүй, тэгээд би бодлоо. Ард түмэндээ хандая гэж. Тэгээд баг ардын 

хурлуудыг хийлгэлээ. Та минь хурлаа сэргээе хурлын дугантай болъё гэж саналаа ярилаа. Ингэтэл 

өө тэгье гэж ард олон маань их дэмжлээ. Зарим нь хонт өглөө, зарим нь ямаа өглөө, зарим нь мөнгө 

өглөө. 200-аад бог малтай болчихлоо. Хэдэн төгрөгтэй ч болчихлоо. Бүр тавин мянган төгрөг өгсөн 

хүн ч бий. Одоо энэ Төв аймаг дээр байгаа, Дорждамба гэдэг хүн. Тэр үеийн тавин мянга ч одоо их 

мөнгө шүү дээ. Тэгээд бас болоогүй ээ. Энэ аймаг хот төв суурин газарт байгаа нутаг орныхоо албан 

хаагчдад захидал бичлээ. Ингээд сум орон нутагтаа хурал номын дугантай болъё, та минь чадах 

ядахаараа туслахыг хүсье. Бүр хүсье гээд захидал бичлээ. Гэтэл бүр жигтэйхэн, зарим нь төмөр 

аваад л ирнэ. Зарим нь будаг аваад л ирнэ, чадах ядахаараа хөдөлсөн. Тэгж ингээд л бариулчихсан 

юм шүү дээ, энэ дуганыг. Тэгээд 860-аад мянган төгрөг л орсон юм тухайн үед. Дөрвөн залуутай гэрээ 

бариулсан юм. За тэгээд миний хийсэн ажил энэ дээ. / хөхрөв /  За тэрнээс хойш яахав, бурхан 

тахилаа сэргээгээд хуралдаа суугаад ингээд л яваа хүн. Тавин жасын үндсэн харъяат болохоор 

түүнийгээл их дэмжих юм. Манай энэ суманд бол дөрвөн жасаа хурал байсан юм. Энэ тавин жас, энэ 

баруун өмнө Зуутын жас , баруунтаа Хорийн жас тэгээд Шинэ шавийн жас ийм дөрвөн жасаа хурал 

байсан юм. За шүтээн сахиусны тухайд Тавийн жас лхам, Шинэ шавь Жамсран, Зуутынх Гомбо, 

Хорийн жас бас Жамсран шүтээнтэй. Манай хийд хорин есөнд Гончоолхасан, жамсран хамт хурдаг. 

Шинийн арван дөрвөн ерөөл магтаал тогтмол хурна. Үүнээс гадна ард түмэн мөнхлөх юм. 

Мөнхлөхгүй ч гэсэн өдөр бүр цогчин хурна. Жандагийн ном хурна. За ийм л дуган байна. За тэгээд 

өөр асуух юм байвал асуу. 

Жужа: Тавийн жасын тухай бүдүүвч зураг гаргаж өгч чадах уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Багцаа байна байна.За энд зуръя. Энэ их жас, баруун урд нь энд нүгнээн жас, 

тэрнээс баруунтаа дүйнхор гэж байсан. Энд хойно ёгын жас байсан. Энэ ламын чог, энэ их дуганы 

зүүнтээ хайлангийн жас, гүнригийн жас байсан байна. 

Жужа: Хашаа байсан уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Нийт том хашаа байхгүй. Дуганууд тус тусдаа хашаатай байсан. 

Жужа: Суварганууд байсан уу? 
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 Должингийн Чүлтэм: Энэ их дуганы ард нэг жижиг угсраа дуган байсан юм. Сахиусан дуган, сахиусан 

дуганы ард гурван суварга байсан.  

Жужа: Мааний хүрднүүд байсан уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Жас бүгдийн дэргэд хүрд байсан байх, мэдэхгүй. 

Жужа: Худаг нь хаанаа байсан? 

 Должингийн Чүлтэм: Одоо энэ худаг, энэ том худаг. Одоо байгаа худаг, энийг уудаг. 

Энхбаяр: Эндхийн тахидаг овоо нь ямар овоо байна? 

 Должингийн Чүлтэм: За энэ урд Цагаан овоо, тэр их Адаацагийн овоог тахина.  

Жужа: Дугануудыг юугаар барьсан байсан бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: Ихэвчлэн туупий байсан байх. Энд туупий түлдэг бааюу гэдэг газар байсан. 

Тэгээд голдуу туйпуугаар л барьсан байдаг. Голдуу туйпуу дуган байсан. 

Жужа: Ловон ламын гэр хаана байсан бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: Дантар лам гэж байсан. Цэгмид лам , Дуйнхор лам гээд хэдэн ловонгууд 

байсан. Ламуудын гэр энэ хавиар ингээд л байсан. Дандаа л гэрт байдаг байсан. 

Энхбаяр: Хамба гэж байсан уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Хамба гэж байгаагүй ээ, их ловон , бага ловон л гэж байсан. 

Энхбаяр: Дээрх гурав чинь гурвуулаа ловон уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Тийм тийм, гурвуулаа ловон. Ер нь урд чинь нэгдсэн хуралтай үедээ цогчин 

дугандаа бүгд нийлээд хурна. Миний тэр их дуган их жас гээд гээд байгаа тэр чинь цогчин дуган. 

Бусад үед нь лам нар дацан дацандаа тараад л хурлаа хийнэ. 

Жужа: Ер нь нийтдээ хэдэн ламтай байсан бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: Багцаагаар нэг зуу гаруй лам байсан юм болов уу даа. Банди нар хүүхдүүд олон 

байсан. 

Жужа: Зоч лам нар байсан уу, лүйжин тавих гээд? 

 Должингийн Чүлтэм: Байсан байсан. Манай тэр ёга дацангийн багш Намхай лам гэдэг чинь зоч 

тавина. Хүний хойдох авна. Лүйжин тавина. Зурхай зурна гээд юм юмтай л хүн байсан. Их мундаг том 

лам байсан. Ер нь манай энэ хонхорт шавьгүй хүн байгаагүй байх . Бүгд л ёгын багш ёгын багш гээд л 

байна. Сүүлийн үеийн нь хамгийн том лам байсан байх. 

Жужа: Майдар хэзээ эргэдэг байсан бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: Намрын дунд сарын шинийн гурванд эргэдэгш байсан. Одоо бол шинэ хийддээ 

цаг нь арай оройтоод байх шиг болохоор нь намрын эхэн сарын шинийн гурванд эргэдэг болсон, 

тогтмол эргэнэ. Майдрын хэрэглэлийг сүсэгтэн олон зүгээр дор нь хийгээд л өгсөн. Одоо манай 

майдрыг чинь энэ хавийнхан Баян-Өнжүүлийнэн , Мөрөнгийхөн гуйгаад л аваад явдаг. Манай лам 

нарыг цуг аваад л явдаг. Ийм л болсон. Ер нь тэгээд энүүгээр чинь лам цөөнтэй, манайх л нэг хорин 

хэдэн ламтай, тогтмол хуралтай. 

Жужа: Тавин жас ганжуур эргэж байсан уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Эргэхээр барах уу, тэр ганжуурын олон ботийг чинь авдранд хийгээд тэмээнд 

ачаад тэгээд тэмээн хөсөгтэй бүх хошуу нутгаа тойрч эргэдэг байсан. Тэгээд арав гаруй хоног, 

заримдаа сар хүртэл хугацаагаар явж эргэдэг байсан гэдэг. Би хүүхэд байхдаа ганцхан удаа явсан. 

Нөгөө олон лам нараасаа томилолт хийдэг байсан юм. Энэ жилийн ганжуур эргэхэд тэр тэр явна гэж 
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нэр цохдог. Би хүүхэд байхдаа нэг явсан. Их удаан явсан. Би их ядарсан санагддаг юм, яасан удаан 

явдаг юм гэж. 

Жужа: Хятадууд байсан уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Байсан, тэр Тавин жасын урд талын тэр дэнж дээр нэг худаг бараадад хоёр 

гурван хятад байдаг байсан. Худалдаа наймаа хийдэг байсан юм уу, мэдэхгүй. Лав л байсан. 

Жужа: Гавж лам байсан уу? 

 Должингийн Чүлтэм: Гавж, за энд гавж болохгүй. Гавжийн дамжааг чинь гавж болох хүмүүс Чойрт 

очиж барьдаг байсан. Энд гшавжийн дамжаа барьсан хэд хэдэн лам нар байсан. 

Жужа: Энэ хийд хэдэн онд хаагдсан бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: 1937 онд эхэлж хаагдсан. Гучин долоон онд эхэлж хаагдаад, гучин есөн онд бүх 

юм зүйл дууссан байсан. 

Жужа: Та хэдэн онд төрсөн бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: 1920 онд төрсөн.  

Энхбаяр: Та гучин дөрвөн он хүртэл суусан гэнэ тийм үү? 

 Должингийн Чүлтэм: За тийм байх.  

Жужа: Яг анх энэ хийд хэдэн онд байгуулагдсаныг та мэдэх үү? 

өвгөн: За яг мэдэхгүй юм. Энийг бол мэдэхгүй. Харин нэг ийм домог байдаг юм. Энэ Тавин жас, Хорин 

жасыг ах дүү хоёр жас гэдэг юм. Учир нь ах дүү хоёр лам хүн үүсгэсэн гэдэг. Эхлээд ах нь Тавин 

жасыг үүсгээд, энд шавыг нь тавитал дүү нь энэ зүүнтээ дэнж дээр Хорин жасыг үүсгэнэ гээд шав 

тавьж . Гэтэл ах нь хоёр дацан жас, нэг дор байх зохимжгүй гэж чи жаахан зайтай шав тавь гэхэд дүү 

нь тийшээ одоо тэр Хорин жасын хойдох уулыг Зараагийн уул гэдэг. Тэр Зараагийн уулын энгэрт 

Хорин жасыг үүсгэсэн юм гэнэ лээ. Ийм домог байдаг. Тэрнээс  биш яг тэдэн оны тэдэн сард үүсгэж 

шав тавьсан гэсэн мэдээ баримт байдаггүй юм. Олдоггүй юм. Би бас нэлээн юм эрдэг, сурдаг. 

Энхбаяр: Та Шинэ шавийн тухай юу мэдэх вэ? 

 Должингийн Чүлтэм: Ялгаагүй л хурал. Шинэ шавь гэдэг нь энэ хоёроосоо хожуу сүүлд нь 

байгуулагдсан. Шавь нар хүсэлт гаргаад тэр хүсэлт ёсоор байгуулсан юм гэдэг. Тэгээд Шинэ шавь гэж 

нэрлэсэн учиртай. 

Жужа: Шинэ шавь хэдэн дугантай байсан бэ? 

 Должингийн Чүлтэм: Өө ганцхан дугантай байсан. Ганцхан дуганыг буулгаж аваад аймаг руу ачаад 

явчихсан. Саяхан нэг суварга байгуулсан, ганц суварга байгаа сая байгуулсан шинэхэн суварга. 

Хуучин юм биш. 

 
 


