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овооны(хуучин(суварганы(буурин(дээр(ноднин(уржнан(хоёр(суварга(шинээр(босгосон(байна(лээ.(

Энхбаяр:(Хадан(усны(хийд(маань(хэдэн(онд(хаагдсан(бэ?(

Дамдин:(Үгүй(ээ(одоо(сайн(хэлж(мэдэхгүй(юм,(хорин(хэдэн(онд(юм(уу.(Намайг(цэрэгт(явахаас(өмнө(л(хаагдсан(

юмдаг.(Бүх(лам(нарыг(нь(бариад(аваад(явчихсан.(

Энхбаяр:(Та(хэдэн(онд(төрсөн(бэ?(

Дамдин:(Мянга(есөн(зуун(арван(хэдэн(онд(юм(уу,(яг(мэдэхгүй(байна.(

Энхбаяр:(Та(тэгвэл(хэдэн(онд(цэрэгт(явсан(бэ?(

Дамдин:( Хорин( есөн( онд( явсан.( Би( чинь( их( хожуу( цэрэгт( явсан.( Лам( байсан( учраас,( тэгээд( намайгцэрэгт(
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явчихсан(юм.(Гэхдээ(мань(мэтийг(тоож(бариагүй.(Би(нэг(ламархуу(ухаантай(л(явсан(юм,(гэхдээ(ан(хийдэг(лам(

явж(/хөхрөв/(

Энхбаяр:(Анчин(лам(байгаа(юу?(

Дамдин:(Тийм(ээ,(дандаа(туулай(ална.(Туулайгий(чинь(хурааж(байгаад(л(хоршоонд(аваачиж(өгнө.(Тэгээд(гурил(

авч(хоолондоо(нэмэрлэнэ.(Тийм(л(лам(явж.(Тэгээд(л(хар(болоод(цэрэгт(явсан.(

Энхбаяр:(Хийдийн(хамба(лам(тэргүүн(лам(нар(ямар(хүмүүс(байсныг(мэдэх(үү?(

Дамдин:(Үгүй(мэдэлгүй(яахав.(Хэд(хэдэн(том(лам(нар(байсан(юм.(Үгүй(одоо(нэрийг(нь...(/(түр(бодолхийлэв(/((

Энхбаяр:(Санах(нь(уу?(

Дамдин:( Үгүй,( тухайн( үедээ( дандаа( л( багш( л( гэдэг( байсан( болохоор( яг( нэрийг( нь( одоо( санахгүй( байна.(

Дүүрчихсэн(золиг,(муухан(хүн(дээ,(би(чинь(одоо.(

Энхбаяр:(Шинийн(найман,(арван(таван(гээд(дүйчэн(өдрүүдэд(ямар(ямар(хурал(хурдаг(байсан(бэ?(

Дамдин:(Одоо(санахгүй(байна.(Их(л(сайхан(хуралтай(байсан(юм(даг.(Хурлуудаар(манай(энэ(хавийн(хүн(ард(их(

цуглана.(Их(ч(малтай,(адуу(сайтай(нутаг.(Их(ч(баян(жас(байсан.(Гүү(барьсан(айлууд(хурлын(үеэр(нэг(айл(л(гэхэд(

хоёроос( гурван( тэмээнд( айргаа( ачиж( ирнэ.( Тэмээнд( айраг( ачсан( хувин( нь( манай( энэ( гэрийн( тооны( дайтай(

амтай,(их(өндөр(модон(хувинд(айраг(ачиж(ирнэ.(Тэгээд(л(бид(чинь(шат(тавьж(байгаад(л(айргийг(ачиж(буулгаад(

л(хурлын(лам(нар,(хуралд(ирсэн(хүн(болгонд(л(айраг(тараана.((

Энхбаяр:(Хийд(хогоо(хааш(нь(хаядаг(байсан(бэ?(

Дамдин:(Өө(тэр(баруун(урдаа(хогийн(жалга(нь(байсан.(

Энхбаяр:(Хийдийн(ойролцоо(тахидаг(овоо(гэж(байсан(уу?(

Дамдин:((Бий,(бий.(Тэр(урагшаа(Хонгорын(овоо(гэж,(баруунтаа(Олонгийн(овоо(гэж(овоо(бий.(Мөн(яг(хажуудаа(

багачуулын(тахидаг(Цогзол(овоо(гэж(бий.((

Дамдин:( Би( лам( байсан( гээд( цэрэгт( авахгүй.( Тэгсэн( мөртөө( их( хэмжээний( алба( татвар( төлөх( хэцүү( байсан(

болохоор(цэрэгт(явахаар(шийдэж(хот(ороод(цэрэг(татлагын(газар(очсон(чинь(танайхнаас(баригдаад(явсан(лам(

нар( бий( юу/( ойр( төрлийн( /( гэж( асуухаар( нь( энэ( Хадан( усны( хийдийн( унзад( манай( ах( лам( байж( байгаад(

баригдаад( явсан( юм.( Түүнийг( хэлтэл( эсэргүүний( үлдэгдэл( хог( новш( байна( гээд( намайг( хөөгөөд( гаргачихсан.(

Тэгээд(би(байж(байтал(дараа(жил(нь(лам(явсан(хүмүүсийг(цэрэгт(авна( гэсэн(шийд(гарч(нөгөө(эх(орны(дайны(

жилийн( өмнөхөн( цаг( төр( хүндрэхэд( тэгээд( би( цэрэгт( явахчаан( болсон.( Таван(жил( гаруй( ,( зургаан(жил(шахуу(

цэрэгт(байж(бага(дарга(дандаа(хийсэн.((

Энхбаяр:(Та(энэ(ойр(хавийн(хурлуудын(газраар(хэр(явж(байсан(бэ?(

Дамдин:( Үгүй,( би( ер( явж( байгаагүй.( би( бол( хурлын( лам( байгаагүй.( одоогоор( бол( аж( ахуйн( ажил( хариуцаж(

байсан(дуганч(лам(юм(даа.(Бүх(дуганы(түлхүүр(надад(байдаг.(Тэгээд(л(бурхан(тахилыг(нь(тоос(шороог(арчина,(

зул( хүжийг( нь( сэргээнэ,( олбог(жавдангийг( нь( тоолно( гэх( зэрэг.(Цэргээс( ирээд( ерөөсөө( л( ан( хийж( амьдарсан.(

Одоо(ч(өнгөрч(,(нас(ер(гарлаа.(Нүд(хараа(муудсан,(чих(сонсохоо(байсан.(

 


