
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 

1 

Ярилцлага өгөгчийн 
нэр 

Чойндон Дугаар L174 

 
Оршин суугаа аймаг Говь-Алтай аймаг Оршин суугаа сум Дэлгэр сум 

Төрсөн газар Дэлгэр сум Төрсөн он  

Ажил мэргэжил Өндөр настан  

Лам байсан эсэх, 
Шавилан сууж байсан 

сүм хийд 
Үнээн-Усны дацан  

Сүм хийдийн дугаар ГАДЛ 094 

Одоогийн сүм хийд  Сүм хийдийн дугаар  

Ярилцлага авсан он 
сар өдөр 2007 оны 8-р сарын 21 Ярилцлага авсан хүн Мөнхнасан 

 

 
 

Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын Үнээн-Усны дацан 
Асуулт:-Та бидэнд Үнээн-Усны дацангийн тухай ярьж өгнө үү.  

Хариулт:-Үнээн-Ус Баян-Өндөр бригадын байгаа газар Үнээн- Усны дацан гэж дацан байсан юм. Энэ 

нэг 100 гаруй ламтай, толгойлогч нь их бага хоёр дадиа гэдэг цолтой ийм хоёр том лам байсан. Хоёр 

ламыг 32 оны нугалааны хэрэгт баривчилсан юм, аваад явсан. Энд байсан лам нараас тэр хоёрыг л 

голцуу  эхэлж барьсан, тэгээд сүүлд нь үлдсэн лам нарыг бариад дуусгасан юм байна лээ.Тэгээд энэ 

тарсан.32 оны нугалаанаас хойш энэ дацанг буулгаад тэгээд энэ туурь нь  л энд байж байна.Энд 

дацан байж байхдаа энэ хүүхдүүд суралцаж байсан гэж ярьдаг юм. Хурал хураач гэдэг газар байгаа 

юм.Тэнд чухам ямар түүхтэй, ямар учраас тэгж байсан юм 

мэдэхгүйтэрхуралхураачгэдэггазарочижламнархуралхурдагбайсан.100 гаруйламявдагбайсан, 
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нэгихгоёболчихсонявжбайдаггэжхөгшчүүлярьжбайгааюм.Тэгээдтэндхуралхураачгэдэгбайсан.Ямаруч

иртай ч тэндхуралхуржбайсанюмтэрнийгсайнмэдэхгүйюм.Тэрүеийнёсжаягбайсанюмбайгаабиз. 

МанайэнэҮнээн- УсбригадынтөвдээрэнэурдЛатааныбулаггэжбулагбайна. 

Энэдээрламынгэгээнзаларчбайсан.Ламынгэгээний 5-р 

дүртодроодтэгээдБаянхонгораймагрууаваадявчихажбайсанюмгэнэлээ. 

Асуулт:-Байшинбарилгыгньюугаарбарьсанбайсанбол? 

Хариулт:-Шаварбарилгаарбарьсан,  туйпууцохиодбарьчихсанбайсан. 

Асуулт:-Модерөөсөөороогүйюу? 

Хариулт:-Моддээвэртньмодоржбайсан, шургааггэжбайсандаа, тэрүедтехник, модэлбэгбайхбиш, 

гэхдээ л аятайхангоё л хийцтэйбарилгабайсангэжярьдагюм. 

Асуулт:-Ламнарууловоотахидагбайсануу? 

Хариулт:-Тахидагбайсан. НэгдадиагэдэгньМандалтхайрхангэдэгуулыгтахидагбайсанюмгэнэлээ. 

Асуулт:-Цагаанидээгээртахихуу? 

Хариулт:-Цагаанидээгээртахидагбайсанюмгэнэлээ. 

Тэгээдтэруулыгтэрламаасхойштахисанюмбайхгүй.Тахиагүй. Одоотэртахилгынмод л 

байжбайдагюм.Одооманайхансэргээгээдтахижбайгаа ч юмалгабайна. 

Асуулт:-Энэдацанальурсгалбайсанюмбол? Улааныхуу, шарынхуу? 

Хариулт:-Шарынх. 

Асуулт:-Жодлүйжинтавьдагхүнбайсануу? 

Хариулт:-Байлгүйяахав. МанайэндлүйжинтавьдагхүнХаалгаШилэнгэдэгхүнбайсан, 

Дандаргэжламбайсан. 

Асуулт:-Тэрхүмүүсхэлмэгдэлтийнүедбаригдсануу? 

Хариулт:-Тэднарбаригдаагүй, тэрхоёрүлдчихсэн. 

Асуулт:-Хоёртомламбаригдаадявсангэсэн. Тэрхоёрэргэжирээгүйюу? 

Хариулт:-Ирээгүй. Тэрчигтээбайхгүй.  

Асуулт:-Дацангийнмал, жасыгмэдэхүү, хэдорчиммалтайбайсан. 

Хариулт:-Мэдэхгүй. 

Асуулт:-Энэдацандээрномообарладагбарбайсанюмболовуу? 

Хариулт:-Тиймюмнарийнмэдэхгүйюмбайна. 

Энднэгтэгжярьдагюмаа.Нэгямарсудрыгбилээдээалтмөнгөнборонзоорбичижхэвлэсэнтиймсудрыгхийж

байсангэжнэгяриабайдагюмшүү. 

Асуулт:-Ганжуур, данжуургээдтомсудруудбайдагшүүдээ. 

Хариулт:-Тэрарайбишээ, тэрнээсарайбагашигсударюм. 

Асуулт:-Тиймсударбайсанюмболовуу? 

Хариулт:-Байсанюмгэнэлээ. Байсан. 

Манайнутгийнхүнаваадхадгалчихсанбайсангэсэн.Одооолддоггүйболчихсон. 
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Асуулт:-Энэтхэгийн, Төвдийнхийдүүдтэйхолбоотойбайсанболовуу? 

Хариулт:-Төвдтэйхолбоотойбайсанбайжтаараа. Төвдөөс л шашингньшүтдэг, 

шарыншашингийнулсшүүдээ. 

Асуулт:-Томоохонхутагтхувилгаад, ламнарбайсануу? Нэралдарт, олондцуутай ч юмуу. 

Хариулт:-Ламынгэгээнээсөөрцуутайюмбайгаагүй. 

Бигэрномунхаангэгээнгэжнэгдүртодорсонбайсан.Сүүлдньманайэндбариатавиаболоодөнгөрчихсөнхой

ноэндгэрлэжбайжбайгаадУлаанбаатархотруубасбаригдаадявсанюм. 

Асуулт:-Ламнарыгбаригдаадявсанхойгуурсүмдуганбурханшүтээнийгньяасанюмбол, номсудрыгнь? 

Хариулт:-Яахавтэгээдустгаадалгахийгээд, авахнэгийгньаваад л, 

тэгээдулсынболгожхураажавчбайнагээдтэрүүгээрзаржүрдэгийгньзаржүрээдтэгжбайсанюмбайналээ. 

Дуудлагахудалдаандоруулжбайсаннэртэйзараадтараагаадавчихажбайсан.Тэрүедалбахашиж, 

тойрчбайсанулсуудхуваагаад л ахдүүдээөгөөдалгахийсэнюмбайгаабиз. 

Асуулт:-100 гаруйламтайбайсанюмуу? 

Хариулт:-Тийм. 100 гаруйламтайбайсан. 

Асуулт:-Модондээврийгньшатаагаадшавранханыгньнураачихсанюмуу? 

Хариулт:-Модондээврийгньшатаагаа ч үгүйюмшигбайналээ. 

Нураагаадбуулгаадаваадбүгдийгньюмхийгээдашиглаадалгахийчихсэн. 

Асуулт:-Үнээн- Усныдацантаныбодожбайгаагаархэдорчимоныүедүүссэнбол? 

Ямархүнбайгуулсанбол? 

Хариулт:-Мэдэхгүйюмдаа. 32 оныхулгайныүедчиньбаригдчихсандацанбайсан, 

ламнартайболчихсонбайсан.Тэгэхээртэрнээсөмнөямар ч 

байсаннэлээнурдньбайгуулагдсанбайжтаарахгэжбайгааюм л даа.Ямар ч байсантэрнээсурднь 10-аад 

жилийнөмнөэхэлсэнтүүхтэйбайдагбайх. 

Асуулт:-Цам, майдаргардагбайсангэжхүмүүсярьдагбайсануу? Хөгшчүүл. 

Хариулт:-Цамтоглодогбайсанюмгэнэлээ. 

Асуулт:-Хэдэнсардюмбол? 

Хариулт:-Мэдэхгүй. Цамтоглохыгүзэхгэжэндтэндээсамьтанхүнирдэгбайсан, 

өөрсдөөүздэгбайсангэжхөгшчүүлтэгжярьдагюмбайналээ, сайханюмболдогбайсангэж. Тэрүедээсайхан 

л юмбололгүйяахав. 

Асуулт:-Чойрынномүздэгбайсануу? 

Хариулт:-Үзэлгүйяахав. Гүнухаанүздэгбайсанюмбайналээ. 

 


