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Ярилцлага өгөгчийн 
нэр Дашнямийн Дорж Дугаар L347 

 
Оршин суугаа аймаг Дундговь аймаг Оршин суугаа сум Мандалговь  

Төрсөн газар Адаацаг  Төрсөн он  

Ажил мэргэжил Өндөр настан 

Лам байсан эсэх, 
Шавилан сууж байсан 

сүм хийд 

    Шинэ шавийн хийд, 
Цоржийн жас/хүрээ, 
Дэлгэрийн Чойр 

 
Сүм хийдийн дугаар 

ДУАЦ 031, ДУДЦ 033, 
ДУДЦ 034                                                                                          

Одоогийн сүм хийд  Сүм хийдийн дугаар  

Ярилцлага авсан он 
сар өдөр 2007 оны 7-рсарын 13 Ярилцлага авсан хүн Жужа 

 

 
 

Дундговь аймгийн Адаацаг сумын  Шинэ шавийн жас 

Жужа: Шинэ шавийн талаар ярьж өгөөрэй? Хэдэн дугантай байсан бэ, хэдэн ламтай байсан бэ гэх 

мэт? 

Дашнямийн Дорж: Дөрвөн дугантай байсан, сахиусны дуган, дарь эхийн дуган, их хурлын дуган, 

Санжчогсом гэж үндэснүүд хурдаг дуган байсан юм. Ухаан нь гүнриг, сандуй, дүйнхор энэ тэр хурдаг 

тийм юмыг чинь санжчогсом гэдэг байсан юм. 

Жужа: Хэдэн ламтай байсан бэ? 

Дашнямийн Дорж: За нэг зуу орчим юм уу даа, зуу хүрэхгүй ч байж мэднэ. Заримдаа олон болчихсон 

ч байдаг. 

Жужа: Хамба лам нь хэн байсан бэ? 

Дашнямийн Дорж: Нямбуу лам гэдэг хүн ловон нь байсан. Жамсран гэлэн гэж ёстой хамба нь гэх юм 

уу даа, багш нь байсан юм.  

Жужа: Хийдэд суварга байсан уу? 

Дашнямийн Дорж:  Хийдэд хоёр суварга байса. Баруунтаа нэг суварга, хойно нь нэг суварга байсан. 

жоохон юмнууд ч байсан л байх. Майдрын горилонгийн юун дээр суварга байсан байх. 
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Жужа: Дуган нь юугаар хийгдсэн бэ? Модон дуган уу, тоосгон дуган уу? 

Дашнямийн Дорж: Хоёр модон дуган, их дуган дарь эхийн дуган хоёр нт модон дуган. сахиусын,  

санжийн хоёр чинь манжийн туйпуугаар барьсан тийм будчихсан дуган байсан. 

Дашнямийн Дорж: Тэр үеийнхээ дуганыхаа бүдүүвч зургийг зурж чадах уу, жишээ нь гол дуган энд 

байхад бусад дуган нь энд гээд? 

Дашнямийн Дорж: Их дуган нь голдоо байсан, санжчогсом гэдэг нь баруунтаа, дарь эхийн дуган нь 

зүүнтээ байсан, сүүлд баригдсан модон дуган. сахиусных чинь чанх хойноо. Ийм маягтай. Тэгээд 

нэлээн хойно нэг хөндийн сангай гэж байсан юм, их том модон сангай. Тэрэнд чинь хийдийн өв 

хөрөнгө байдаг. Ухаан нь тэр хийдийн гал тогоо, өвлийн цагт бол манз цаваа хийнэ. Тэр хийдийн гал 

тогоо нь их том байшин байсан юм. Дотроо хоёр том тогоотой, нэг тогоонд нь манз чанана, нэг 

тогоонд нь цав мав, тийм том том хүрэл тогоонууд.  

Жужа: Дуганууд нь дөрвөлжин байсан уу, дугуй байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Дан дөрвөлжин. 

Жужа: Гадуураа хэрэм хашааьай байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Хэрэм хашаа байхгүй. 

Жужа: Гол сахиус нь? 

Дашнямийн Дорж: Жамсран сахиус. 

Жужа: Майдар эргэх үү? 

Дашнямийн Дорж: Эргэнэ. 

Жужа: Хэдийд эргэх вэ? 

Дашнямийн Дорж: Зун эргэнэ. 

Жужа:Ганжуур эргэх үү? 

Дашнямийн Дорж: Ганжуур, данжууртай, ганжуур данжуур эргэнэ. Улс ард түмэн майдрын бурхан 

дээр өдөр өнжиж, хүүхэн харчуулууд чинь үүрээд л байдаг байсан. 

Жужа: Жил болгон уу? 

Дашнямийн Дорж:  Өвчин зовлонгоос хагацуулж аль гэж улсууд тэрүүнд л шүтэн биширдэг байсан.  

Жужа: Жил болгон уу? 

Дашнямийн Дорж: Тэгэлгүй яахав. 

Жужа: За жилд хэдэн удаа? 

Дашнямийн Дорж: Жилд зун нэг өдөр майдар эргэнэ. 

Жужа: Ганжуур? 

Дашнямийн Дорж: Арван дөрвөнд, битүүнд тэгээд хэдийд ч хамаагүй. Ганжуурыг чинь одоо хурна 

гээд л нөгөө лам нар эрдмээрээ уралдчихна. 

Жужа: Цам гардаг байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Цамгүй. 

Жужа: Хайлан хурдаг байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Дөчин таван хоногийн хайлан хуралгүй дээ. Дарт эхийн жасад хайлангийн хурал 

гэж байсан . Хаанахын улс вэ, энэ? 

Жужа: Унгар. Ойр хавьд нь тахилгат овоо байсан уу? 



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 

3 

Дашнямийн Дорж: Тэр баруун өмнө нь Жанжин овоо гэж 3-5 км газар, одоо автобусны хоёр буудал 

хэртээ газар тэр овоог тахидаг. Овооны санг лам нар уншиж тахина. Өөр бас баруун хойно нь Эрдэнэ 

овоо гэж байсан. тэрнийг тахина. Сая бас лам нар улсууд тахисан гэсэн. өөр ч овоо үгүй байх. 

Жужа: Ойролцоо худаг рашаан ус бий юу? 

Дашнямийн Дорж: Баруун өмнө нь худаг байгаа, амны ус уудаг, нэрийг нь мэдэхгүй. 

Жужа:Зоч лүйжинч лам нар байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Нэлээн хэд байсан. Жанчив зоч гэж байсан, Ганжуур багш гэж их зоч байсан юм. 

Тэр энэ урд Төвд орны хүн байсан байх. Тэгээд шажин хураагдахад оргоод явчихсан. 

Жужа: Тэд тусдаа дугантай байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Үгүй ээ, тэд дуганд хурдаггүй байсан. 

Жужа: Шинэ шавийн хийд хэдэн онд байгуулагдсан бэ? 

Дашнямийн Дорж: За мэдэхгүй байна даа. 

Жужа: Хэн гэж хүн анх үүсгэн байгуулсан юм бол оо? 

Дашнямийн Дорж: Бас мэдэхгүй юм аа. Оомбоо гэж нэг Дашнямийн Дорж лам байсан. Тэр их өвгөөн, 

тэр л бараг эхлээд байсан байх. Тэр үед хутагт хуилгаан гэж байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Миний мэдэх үгүй юм аа. Нэг хувилгаан байсан л гэж ярьцгаадаг. 

Жужа: Хятадууд байсан уу? Бааюу гэж байсан уу?  

Дашнямийн Дорж: Ганц хятад байсан, доншуур наймаачин. Баруун өмнө жижиг бааюу байсан.  

Жужа: Та хэд хүртлээ энэ хийдэд суусан бэ? 

Дашнямийн Дорж: Би 25 нас хүртлээ шажин хаагдтал суусан. Энэ бол Халх голын дайны жил. 1939 

он. Тэгээд тэр жилээ шууд цэрэгт явсан. 5 жил гаран цэргийн алба хаасан. 

Жужа: Одоо Шинэ шавийн хийдийн туури дээр байгаа шинэ суваргыг хэн босгосон юм бэ? 

Дашнямийн Дорж: Тэр суваргыг Содномбалжир, Балжир гэдэг хүний үр хүүхдүүд босгосон юм. 

Балжир лам бол шажин хаагдах үед энэ хийдийн бага лам нь байсан юм.  

Жужа: Та багадаа ойр хавийн хийд хурлаар очиж байв уу? 

Дашнямийн Дорж: Нэг их яваагүй. Адаацагийн баруун өмнө байх хийдэд очиж мөргөж байсан. бас 

Чойрт хүмүүсийг дагаж очин домын дамжаа барьсан. 

Жужа: Тэгэхэд та хэдэн настай байсан бэ? 

Дашнямийн Дорж: 19-20 настай байсан байх, домын дамжаа барихад. 

Жужа: Бага газрын чулууны ойр хийд байсан уу? 

Дашнямийн Дорж: Бага газрын чулууны зүүн урд Цоржийн хийд гэж цөөхөн ламтай, арав хориодхон 

багахан хурал байсан юм. Тэр чинь эхлээд чулууны уулын зүүн хойно байсан юм. Тэгээд сүүлдээ зүүн 

урд аманд нь Сөдтийн ам гэдэг газар нэг дуган барьж төвхнөсөн юм.  

Жужа: За их баярлалаа. Одоо болсон. 

Дундговь аймаг, Мандалговь хот, Дэлгэрийн Чойрын хийдийн тухай 

Жужа: Өнөөдөр 2007 оны 7 сарын 10-ны өдөр. Дундговь аймгийн Мандалговь хотод Дэлгэрийн 

Чойрын тухай ярилцахаар өндөр настан лам гуайтай ярилцаж байна.  Та хэдэн настай лам болсон? 

Дашнямийн Дорж: Долоон настай лам болсон. 17-той би хар болсон. Гэмпэл гуай, Мятав гуай энэ тэр 

гэж мундаг мундаг лам нартай цуг байсан, надад хоёр гурван хурлын уншлага байсан. 

Жужа: Та Богдын хүрээнд сууж байсан уу? 
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Дашнямийн Дорж: Би 7 настайдаа Богдын хүрээнд шавилсан. Манай хоёр ч ах гавж, энэ тэр цолтой 

том лам нар явсан. Тэд нарынхаа хүчинд би Богдын хүрээ орж Зүүн хүрээнд шавилан жаахан юм 

сурсан. Тэгээд эргэж ирээд Чойрын хийдэд хоёр жил гаруй суугаад хурал хаасан.  

Жужа: Та Зүүн хүрээнд аль аймагт сууж байсан бэ? 

Дашнямийн Дорж: Зүүн хүрээний 32 аймаг гэж байсан юм. Түүний Чойжилын аймагт сууж байсан. 

Чойжилын аймаг гэдэг чинь үндсэндээ Чойрын чигийн аймаг. 

Жужа: Чойжилын аймагт та аль дацанд хурдаг байсан бэ? 

Дашнямийн Дорж: Би албан ёсоор хурдаггүй байсан. Ахыгаа дагаж л явсан. Хоёр том ахтай байсан 

хүн. Гавж ах, гэлэн ах гэж хоёр том ах.  

Жужа: Таны үеийн лам нар байна уу, одоо? 

Дашнямийн Дорж: Гэмпэл, Мятав гэж хоёр сайхан лам байсан. Хоёулаа таалал боллоо. Одоо шавь 

нь болох Доолой гэж нэг хүн л байна даа. 

Жужа: Та одоо ямар хйид дацанд хурал ном хурж байна? 

Дашнямийн Дорж: Би энэ аймгийн төвийн Дашгэмпэнлин хийдэд л хуралд хурж байна даа. 

Жужа: Одоо энэ Дашгэмпэнлин хийдэд настай улсууд хэд байна? 

Дашнямийн Дорж: Хоёр гурван хүн байна даа. Надаас гурав ах , ерэн гуравтай Цогзол гэж нэг 

Дашнямийн Дорж байна. Би 89-тэй. 

Жужа: Энэ хийд хэдэн онд нээгдсэн бэ? 

Дашнямийн Дорж: Дөрөв таван жил болж байна уу даа, тийм л байгаа байх. Гавихгүй ээ, гавиагүй. 

 


