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Ярилцлага өгөгчийн нэр Лодойжанцан Дугаар L356 

 
Оршин суугаа аймаг Дундговь аймаг Оршин суугаа сум Баянжаргалан сум 

Төрсөн газар Цагаандэлгэр  Төрсөн он 1920 

Ажил мэргэжил Өндөр настан 

Лам байсан эсэх, 
Шавилан сууж байсан сүм 

хийд 
Баруун Чойрын хийд  

Сүм хийдийн дугаар ДУЦД 071 

Одоогийн сүм хийд  Сүм хийдийн дугаар  

Ярилцлага авсан он сар 
өдөр 2007 оны 7-р сарын 30 Ярилцлага авсан хүн Жужа, Энхбаяр 

 

 
Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын Баруун Чойрын хийд 

Жужа:. Та хэдэн настайдаа лам болсон бэ? 

Лодойжанцан: За би 10 настайдаа Баруун Чойрын хийдэд шавилж эхэлсэн. 18 хүртлээ тэнд 8 жил суусан. 

Жужа: Тэр үед баруун Чойрын хийд хэдэн ламтай байв? 

Лодоцйжанцан: 1000 орчим шавьтай байсан. 

Жужа: Хэдэн дуган дацантай байсан ? 

Лодойжанцан: 7 дацантай байсан. Чойр, Мамба, Ламиран, Дүйнхор , Ёга, Гүнриг, Ага ийм долоон дацан 

байсан.  

Жужа: Баруун Чойрын хийд анх хэдэн онд байгуулагдсан бэ? 

Лодойжанцан: Яг мэдэхгүй, хоёр зуун хэдэн жилийн өмнө гэсэн байх. 
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Жужа: Гол шүтээн сахиус нь юу байсан бэ? 

Лодойжанцан: Хандам сахиус. 

Жужа: Толгойлох, тэргүүн хамба ямар хүн байсан бэ? 

Лодойжанцан: Шаравжамц гэж хамба байсан.  

Энхбаяр: Та хаана аль дуганд хурдаг байв? 

Лодойжанцан: Чойрын дацанд, чойрт. 

Энхбаяр: Тахилгатай овоо ямар овоо байв? 

Лодойжанцан: Өө тэр хийдийн баруун талд Их залаа уулыг тахидаг байсан. хийдийн баруунтай. Та нар Чойрын 

туурийг мэдэх үү? 

Энхбаяр: Үгүй ээ, бид хэд харин очих л санаатай байна. Эндээс хол уу? 

Лодойжанцан: Гайгүй ээ, гайгүй. Эндээс ойрхон, ийшээ баруун тийшээ. Замаа л сайн олоод явбал хүнээс 

асуугаад, одоо нэг суварга байгаа. 

Энхбаяр: Энэ хуучин засаг захиргаагаар аль аймаг хошууны нутаг вэ? 

Лодойжанцан: Аа за байз, ... Ямар ч гэсэн Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын нутаг даа.  

Энхбаяр: Баруун Чойрт цам гарч байсан уу? 

Лодойжанцан: Цамтай, цамтай. Зуны эхэн сард цам гардаг байсан юм. 

Энхбаяр: Ганжуур майдар эргэх үү? 

Лодойжанцан: Өө эргэнэ, эргэнэ. Ганжуур майдар эргэнэ. 

Энхбаяр: Хайлан хурж байсан уу? 

Лодойжанцан: Хайлан хурна. 

Энхбаяр: Хаана хайлангаа хурдаг байсан бэ? 

Лодойжанцан: Тэндээ хайлангийн тусгай дугантай. Тэндээ хурна. 

Энхбаяр: Зоч лүйжинч лам нар байсан уу?  

Лодойжанцан: Байсан байсан. 

Энхбаяр: Тэд тусгай дугантай байсан уу? 

Лодойжанцан: Тийм, тусгай дугантай байсан. Тэр хийдийн баруун хойно ганц дуган байсан, тусдаа маягтай. 

Энхбаяр: Тэр зоч нар ямар жүдтэй байсан бол? 

Лодойжанцан: Жүд ээ, мэдэхгүй мэдэхгүй. Бага байсан болоод мэдэхгүй байна. 

Энхбаяр: Хандмаа нар байсан уу? 

Лодойжанцан: Үгүй байгаагүй. 

Энхбаяр: Хийдийн ойролцоо ямар худаг ус рашаан байв? 

Лодойжанцан: Рашаан байгаагүй ээ, тэр зүүн хойноо нэг баруун талдаа нэг хоёр амны ус авдаг худаг л байсан. 
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Энхбаяр: Чойжин буудаг байсан уу? 

Лодойжанцан: Аа мэдэхгүй, мэдэхгүй санахгүй байна.  

Энхбаяр: Хутагт хувилгаад байсан уу? 

Лодойжанцан: Үгүй ээ, байгаагүй. 

Энхбаяр: Баруун Чойр хэдэн онд хаагдсан юм бэ? 

Лодойжанцан: 1937 он. Ер нь 1937, 1938 онд л юм даа. 

Энхбаяр: Би таньд нэг зураг үзүүлье. Та таних уу? Энэ зураг дээр голдоо гурван давхар дуган, тойроод хоёр 

давхар хэд хэдэн дуган, тэр ард нь нэг давхар нэг их том дуган. тэгээд гадна захуудаар маш олон тооны шавар 

байшингууд байгаа. Шавар байшингуудын гадаа аргал хураачихсан бололтой. Тэгээд энэ зүүн урд талдаа нэг 

овоо байгаа юм. Энэ Өлзий тавгийн овоо гэж мөн үү? 

Лодойжанцан: Ээ мөн байх, мөн байх. 

Энхбаяр: Тэгээд энэ хийдийн яг ард нэг хоёр том хад байгаа юм. Тэгээд цаашлаад энэ хийдийн ард маш их 

хадтай уул байгаа юм.  

Лодойжанцан: За тэгвэл ч наадах чинь манай Баруун Чойр ч биш боллоо. Манай хийдийн орчимд тийм том том 

хад чулуу , хадтай уул ойр орчимд байхгүй. Өлзий тавгийн гэж тэр овоо чинь баруун урдаа байсан юм. Наадах 

чинь явж явж Зүүн Чойрын л зураг байх. 

Энхбаяр: Тэгээд энэ зурагны ард Чойрын хийд гээд биччихсэн байгаа юм. Чухам баруун Чойр нь уу, Зүүн Чойр 

нь уу мэдэхгүй байгаа юм. Ер нь л их том хийд бололтой. Энэ зураг дээр урд хойд хоёр тал нь гараад, баруун 

зүүн хоёр тал нь бол багтаагүй, таслагдсан юм байна лээ.  

Лодойжанцан: Зүүн Чойр л болов уу. 

Энхбаяр: Та энэ хавьд Зүлэгтийн хурал, Ламын хурал , Халдайн хурал ,Цэгээний хурал , Тулгатын хурал гээд ийм 

хурлууд сонссон уу? 

Лодойжанцан: За тэр Тулгын хурал гэдэг чинь энэ хойд Баян-Уулын энгэрийн хурлыг хэлж байна. Тулгат уул ч 

гэж хэлдэг юм. За тэр Цэгээний хуралд чинь би очиж хурж байсан. энэ хоёрт ямар юмных нь дуган байхав. 

Байнгын лам ч үгүй, зөвхөн цагийн хурлууд л байсан юм. Тэр ламын хурал, Халдайн хурал гэж манай энэ Чойрт 

л байхгүй. Тулгатын хурал, Цэгээний хурал хоёрт дүйчэн өдрүүдэд л баруун Чойроос цөөхөн лам нар ирж хурал 

хураад л буудаг байсан.  

 

 
 


