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эрмэлзлэлээр( номоо( судална,( сонирхсон( ухааны( номнуудаа( судална.( Бясалгал( хийнэ.( Мөн( заслын( номууд(

унших( болвол( уншина.( Дээр( нь( хуучин( монгол( бичиг,( калиграфын( хичээл( орно.( За( тэгээд( ер( нь( бясалгал( их(

хийнэ.(

Жужа:(Одоо(хэдэн(лам(нар(байна?(

МОНГОЛЫН СҮМ ХИЙДИЙН ТҮҮХЭН ТОВЧООН, МЭДЭЭЛЭЛ-ЯРИЛЦЛАГА  
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Лувсандамдин:(Чи(гадаа( гараад(тоолчих(/(инээв(/.(Том(эрдэм(чадалтай(зэрэг(зиндаатай(лам(нар(бол(байхгүй(

одоо.(Бүх(юм(л(эхнээсээ(эхэлж(байна(гэж(бодож(болно.(

Энхбаяр:(Гадуур(байгаа(суварганууд?(

Лувсандамдин:( За( энэ( хойно( байгаа( том( суварга( хуучин( Заваа( Дамдин( гуайн( үед( байсан( суварга.(

Түмэднамнангийн( суварга.( Тойроод( найман( жижиг( суварга( бий.( Нураачихсан( байсныг( нь( Гэмпэл( гуай( ,( үр(

хүүхдүүд(нь(энэ( тэр(сэргээсэн( гэнэ(лээ.(Шүншигэнд(нь(харин(хуучных(нь(юмнууд(орсон( гэнэ(лээ.Цаана(нь(нэг(

хоёр(чулуун(суварга(байгаа.(

Энхбаяр:(Гадаад(дотоодын(хийдүүдтэй(холбоотой(юу?(

Лувсандамдин:( Гандантай( холбоотой( байдаг( юм,( Сонинбаяр( ламтай( холбоотой( .( Цаашаа( Булганы( хийдтэй(

холбоотой.(За(Энэтхэгийн(Сира(дацантай(холбоотой.(Швецарит(байдаг(буддын(нэг(сүмтэй(холбоотой(байдаг.(

Энхбаяр:(Гэлэн(сахилтай(лам(нар(олон(уу?(

Лувсандамдин:(Хориос(дээш(насны(лам(нар(бүгд(гэлэн.((

Жужа:(Майдар(эргэдэг(үү,(танайх?(

Лувсандамдин:(Майдар( эргэнэ.( Хоёр(дахь(жилдээ( эргэж(байна.( Тэнд( байгаа(жууз( тэрэг(майдрын(жууз.( Зуны(

эхэн(сарын(25Rнд(эргэдэг(юм.(Заваа(Дамдин(гуайн(таалал(болсон(өдөр.(

Жужа:(Баярлалаа.(

(
(
 


