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Бадма Шойдокович Шойдоков 1921 ондо За- 
хааминай аймагай Далахай нютагта түрэһэн юм. 
Удаань 1934 ондо Утаата-Далахайн эхин һургуу- 
ли, 1937 ондо Санагын долоон жэлэй һургуули 
дүүргэһэн, 1937 онһоо Хяагтын багшанарай учи- 
лищидэ һуража эхилээ һэн. Дайнай урда тээ хоёр 
жэл багшалаад, Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда 
хабаадажа, гурба дахин хүндөөр шархатаһанай 
удаа, 1946 ондо нютагаа бусаһанайнгаа удаа Са

нагын дунда һургуулида буряад хэлэ ба литера- 
турын багшаар 45 жэл хүдэлөө .

Багшын дээдэ эрдэмтэй, «Буряадай һургуули- 
нуудай габьяата багша» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ 
1962 ондо хүртэнхэй. Мүн «Эсэгэ ороноо хамгаал
гын дайнай нэгэдэхи шатын орденоор, «Алдар  
Солын» гурбадахи шатын, «Хүндэлэлэй Тэмдэг» 
орденуудаар, «РСФСР-эй гэгээрэлэй отличник» 
гэһэн тэмдэгээр шагнагданхай.

1950-яад онһоо уран зохёолой талаар хүдэлжэ 
эхилээ. 1953 ондо Михаил Пришвинэй «Үнэгэнэй 
хилээмэн» гэһэн рассказуудай согсолбори буряад- 
шалжа толилуулһан, 1956 ондо Голубевагай «Ур- 
жумай хүбүүн» гэһэн повесть буряад хэлэн дээрэ 
гаргаа.

Тиигээд өөрынгөө бэшэһэн рассказуудай согсол- 
боринуудые: «Урогуудай һүүлдэ», «Эсэгын туһа- 
лагша»; повестьнуудые «Дархан соло» (Бато Дам- 
чеев тухай), «Зэдэ голой һэбшээн» (багшын ажал 
тухай), Хилын харуулшан» хэблүүлэгдэһэн байна.

Мүнөө далан наһанайнгаа дабаан дээрэ (1992 
ондо) «РСФСР-эй уран зохёолшодой гэшүүн» гэ- 
һэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртөө.



«Гургал мэргэн ба тэрэнэй хүбүүн,» — гэж э үльгэр 
дайнда мордохынгоо урда 1941 оной намар Дабаатын эхин  
һургуулида багш алжа байхадаа Д алахай нютагай Холоо- 
нойн Д орж о гэж э үльгэршэ үбгэнһөө бэш эжэ абаа һэм.

ГУРГАЛ МЭРГЭН БА ТЭРЭНЭЙ ХҮБҮҮН

Хайр ш улуугаар хуш агдаагүй,
Хилгана ногоогоор ургаагүй,
Хүнэй хүбүүнэй ябаагүй,
Хүлэг унаганай хүрөөгүй  
Ш анхын хойто зүгтэ бэлэй,
Ш ара элһэтэ талада бэлэй;
Дүрбэн тээшээ үүдэтэй,
Дүш эн тээшээ онгоошхотой,
Тэнгэри тулама үндэр  
Тэбхэр сагаан ордонтой,
Наян алда болохо 
Нагсагар боро моритой,
Лагшан бэедээ тааруулһан  
Л ууш аа торгон дэгэлтэй 
Гургал мэргэн тайжа  
Үдэр, һүни агнажа,
Үдэшэ, үглөө сэнгэжэ,
А ж а һууһым гэхэл.
Сэбдэг хүйтэн мүльһэ 
Сэдьхэл эльгээрээ хайлуулха,
Харанхы бүрүүл һүниие 
Хараса нюдөөрөө гэрэлтүүлхэ 
Сэсэн Дэргэй хатантай һэн.
Гуулин шэнги улаанаар  
Гэгээ гараж а байба,
Ш уһан шэнги улаанаар  
Наран гараж а байба.
Сэсэг ургыдал сэбэрхэн,
Сэсэн Дэргэй хатандаа
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Гургал мэргэн һанаагаа 
Гургуулан дэлгэн байба: 
«Ш анхын хойто зүгтэ, 
Субарган уула болдогто 
Арын ан гүрөөл 
Арбаад түмэ болошоо, 
Хойморой ан гүрөөл 
Хореод түмэ болошоо.
Үһэ зүһеө хүсэж э,

Үүсэлхэ диилэхэеэ эдилсэжэ, 
Булшан далангаа хүсэж э, 
Булиха диилэхэеэ барилсажа.
Үдэр, һүниие үнгэргэнэд лэ, 
Үсэрхэн үһөөрхэн байнад лэ. 
Үсөөрэн һалахаһаань түрүүн  
А гнахаа гараха болоболби».
Сэбэр һайхан шарайтай 
Сэсэн Дэргэй хатаниинь 
Сэб байса амалж а,
Сээжээ уудалан харю усаба:
«Олоһон асарһыеш шэнгээхэ 
Үрэ хүүгэд үгылди,
Олзо мяхыеш бараха  
Үргэ ама үгылди.

Арһа годониинь олон 
Элдах» диилэхэв болеолди, 
Ш үрбэһэ шэжэмынь дүүрэн  
Нанш аха томохоо болеолди.
Хэбтэшэ хээлим дабхар  
Х үбүү хүлеэж э байналби, 
Эльгэ зүрхэм  тэнюун  
Эжы болохоо байналби.
Инаг хөөрхэн хүбүүгээ  
Эрэ болгохо болоош даа,
А гнаха сэнгэхэ гээшэеэ 
Орхихо мартаха болоош даа».

Гургал мэргэн тайжа  
Галзуу гани сухалтай  
Гал сог болобо:
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«Гараха, түрэхэ амитан 
Гарана, түрэнэ бэзэ,
Ан гүрэөл хүлеэхэгүй, 
Эдилсэн бэе бэеэ хосорхо. 
Эрэ хүнэй агнуурида  
Эхэнэрэй хэрэг юуштэй юм. 
Ордон гэрээ дулаасуулж а  
Унтаад хэбтээд байлши.
Гэр гуламтаа тахиж а  
Гэртээ байха болоолши». 
Гургал мзргэн тайжа  
Х убсалж а, зэһэж э оробо: 
Хүдэри булга намнаха  
Хурьган бэлшүурээ үмдэбэ, 
Бартахи, гахай намнаха  
Бадангаа бэлшүүрээ үмдэбэ. 
Д алан бухын эбэр  
Дарагар шара номоо 
Д ала ээмдээ үргэлбэ.
Наян алда һунаха,
Н айман алда агш аха 
һүлдэ һэлмэеэ зүүбэ. 
Ш анхын хойто зүг уруу  
Ш адал мэдүүлэн гүйлгэбэ, 
Уула хада тайга уруу  
Унага мэдүүлэн гүйлгэбэ.

АГНУУРИ

Ш анхын хойто зүгтэ, 
Субарган уула болдогто 
Үдэшын наранаар ерэбэ. 
Гургал мэргэн тайж а  
Гэшүүһэ, зомгоол суглуулба. 
Ш улуун тулга зохеож о, 
Ш эрэм заглуугаа үлгэбэ; 
Ш арахан сайгаа бусалгаж а, 
Ш анагын гозоймо болгобо. 
Тоһо, зеөхэйгөөр үнж эгэлж э, 
Тэниисэ, налайсаа сайлаба. 
Үдэшын наранаар агнаж а, 
Үргэ хооһоор ябабашье, 
Х аранхы  болотор агнаж а,
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Х орм ой ганзага хооһодобо. 
Д үрбэ хүллэхэ ангууды е 
Д обо дайдадаа харабагүй, 
У рам даха, гүйлдэхэ ангуудые 
Газар дайдадаа харабагүй. 
Үдэшэ орой боложо, 
Огторгойдо одод яларж а,
Ониб— аниб наадаба.
Гургал мэргэн тайж а  
Галдаа гунигтай бусаба,
Ой ухааниинь үбшэтэй 
Отогтоо яаралтай бусаба.
Олзо бэлэг олдоогүй,
Үдэр м уу байбалтай?
Х ангай дэлхэйе тахяагүй, 
Х ооһсор угтаха болоболтой? 
Гэгээ үглөөгүүр гараж а, 
Гуулин наран мандаба; 
Уняартай үглөөгүүр боложо, 
Улаан наран мандаба.
Гургал мэргэн тайж а  
Гуниг уйдхараа тарааж а, 
Юһэн булагай уһые 
Еһолжо, ханзалж а бусалгаба. 
А м а сагаан хангайе  
Аргадан байж а үргэбэ.
Үдын халуун  наранаар  
А гнаж а баһа гараба.
Үнэгэ, булга, халю у  
Аманһаан, үлхэж э ерэбэ, 
Хандагай, бартахи, гахай  
Хуш уунһаань холбож о ерэбэ. 
Баруун үргэн таладаа  
Болдог болгон обоолбо,
Урда үргэн таладаа  
Уула болгон обоолбо.
Гуша хонобоб гэж э 
Гурбан ж эл агнаба,
Дүгоэ хонобоб гэж э 
Дүрбэн ж эл агнаба.
Гэр тээшээ галгюулха,
Нютаг тээшээ найгуулха
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Нарата үдэрынь болобо, 
һарата һүнинь ерэбэ.
Хүлэг морин унаганайнгаа 
Хотойсо нахииса ашаба,
Хоер шэхэнһээнь хойшо 
Хабтайса обойсо ашаба,
Ууса һүүжэһээнь урагша 
Обойсо болдойсо ашаба.
Гэр тээшээ гүйлгэн 
Газараа хороохо гэхэдэнь, 
Хотон тэзшээ гүйлгэн 
Харгыгаа хороохо гэхэдэнь,
Наян алда мориниинь 
Намаг уһа һабһана;
Ябаса дээрээ турьян 
Эрхэжэ байрадаа зогсоно,
Хоносо дээрээ турьян 
Хүдзлэнгүй байрадаа зогсоно. 
Гургал мэргэн тайжа  
Гайхалай ехээр гайхаж а,
Газар гэтэн зогсоно; 
Уйдхарай ехээр уйдаж а, 
Уруугаа хараж а зогсоно. 
Х урса һэлмээ һугалжа,
Холбоо ашаагаа таһалба, 
Ганзага ашаагаа буулгаба. 
Тэнгзри газар нэгэдэн, 
Туулган уһаар ш ууяба.
Гургал мэргэн тайж а  
Наян алда мориео 
Н анш аад сохеод харайлгаба. 
Х ада уулын ш улуудай
Хамхаран унатар харайлгаба. 
Үдэшын гуулин наранаар  
Үтэгтөө тоонтодоо ерэж э, 
Үлын гэлын зогсобо.
Ямар ехэ гайхал бэ, 
Яһанайнь һудаһаар үбдэж э, 
Хүл дээрээ тэмтэрбэ:
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Гэрэйнь һуурин дээрэ 
Гэшхэнэйн эш э урганхай, 
Үрмэдэһэ, халаахай болошоһыень 
Х араад, үзөөд байхадаа,
Хойш о урагш аа тэмтэржэ, 
Хойш огүй унаш амаар байба. 
Гурбан хүлтэй тулгань
Гуламта дээрээ һуунхай, 
Гансаараа гозойж о харагдаба. 
«Гуламта һахиж а найсыһанайш  
Хэрэг мүнөө үгы л»,— гээд,
Гургал мэргэн тайж а  
Түрбэ хара гуталаараа  
Тулгаа үдьхэлэн унагааба. 
Баруун хүлэйнь дороһоо
Бэшэг гараж а ерэбэ,
Зүүн хүлэйнь дороһоо 
Захяа гараж а ерэбэ.
Харанхы бүрүүл һүниие
Хараса нюдөөрөө гэрэлтүүлхэ 
Сэсэн Дэргэй хатанайнь  
Сэдьхэлэй үгэнүүд байба, 
Узуурһаань удхалан уншаба,
Үзүүрһээкь үлхэн унш аба: 
«А гнаж а гараһан хойнош  
А ю ул тодхор бууж а,
Бузар гомдол асараа:
Баруунай баруун зүгһөө, 
Баахалдайн шара замбиһаа 
Юлдэр Хара Бүхэ 
Юртэмсые доһолгоһоор ерээ юм.
Уур сухалынь ехэ 
А ргасааха гуйхын аргагүй юм. 
Харанхы һүни намайеш  
Хаш аж а, хул ууж а абаашаа,

Бүрүүл һүни намайеш  
Б аһаж а, хул ууж а абаашаа. 
Хойноһоом ошохын аргагүй 
Хумхиин тооһон болгохол.
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Үлдэжэ ошожо болохогүй  
Уйгааг үнэһэн болгохол.
Хойто хоймор таладаа  
Хуһан налаашхын доро

Хорин ж элдэ муудахагүй, 
Хорхойтожо үж эж э гашалхагүй  
Амтан эдеэ хадагалаалби,
Айрһа, ээзгэй нюугаалби.

Арбан тогоо нэрэжэ,
А рза болгожо бэлдээлби.
Хэрэгтэй болбол хэрэглээрэй,
Хүсэ тэнхээ кэмээрэй;
Тухатай болбол эдеэрэй,
Тамир шадал нэмээрэй.
Арбан голой нугада,
А дха байсын һалаада
Арбан толгой мал 
Орхеод һалгаагаад ябаалби;
Хорин голой нугада,
Хабшал байсын һалаада
Хоер азарга адуу  
Хүреэлээд һалгаагаад ошоолби. 
Ж эбэрхэгүй зиүнгэн уусатай, 
Хубирхагүй алтан сээжэтэй
Хүбүү түрөөд ябаалби;
Үхэрэй гуурһатай туламда 
Үдэжэ, гагнажа оеод,
Сахюур сагаан байсада,
Орьел хабсагайн оройдо 
Ш адахысаа мансылан найж алж а, 
Шарай бэеынь муудахагүйгөөр  
Сүршэжэ аршаанаар хадагалаалби.
Хайрата хеөрхэн хүбүүгээ 
Хурылжа, үргэжэ абаарай,
Инаг хөөрхэн хүбүүгээ
Энхэржэ, үргэжэ абаарай.
Тиигээд хойноһоом ошооройт, 
Тэрэгүй хосорон һалахаш.
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Тэнсэхэ, тэсэхын аргагүй,
Тоопо, уйгааг болохош».
Гургал мэргэн тайж а  
Хорин ж элдэ муудахагүй  
Х урууд, айрһыень эдибэ.
Арбан тогоонойнь арза 
А мтархан һууж а ууба, 
һогтооб гэж э найгаж а  
һ ула  зайдан болобо,
Мэнэрээб гэж э һандайлжа  
М уш хуу зайдан болобо.
Хүрьһэтэ дэлхэйн хүүетэр,
Добо дайдын доһолтор  
Дош хорон хуухиран собхоржо, 
Х үбхэлзэн хүүен шэбшэбэ:
«Эрэ дахаж а ошоһон 
Эмэдэ этигэжэ һууна гүб, 
Үбгэндэ обтож о ошоһон

Үлзгшэндэ этигэжэ һууна гүб? 
Үхибүүндэ намайе тооложо, 
Элдэбээр м эхэлхээ һанаба гү? 
Балш арта намайе тооложо,
Балш ыса мэхэлхээ һанаба гү? 
Н арай нялсагай хүбүүн  
Н амда туһалж а ш адаха гү? 
Мансытай моголсог хүбүүн

М үнөөдэр туһалж а ш адаха гү ? » 
Гургал мэргэн тайж а  
Оошоо ехээр татажа,
У ур сухал  болобо.
Х үл  гараа дэбһэж э,
Х атуу  ш эрүүн болобо.
Гансаараа аянда мордобо,
Газар нготагһаан холодобо.

ГУРГАЛ  МЭРГЭН Ю ЛДЭР БҮХЭ 
ХОЕРОЙ Б А Й Л Д А А Н

Ю лдэр Бүхын байрые 
Элирүүлхы н аргагүй байба,
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Сэсэн Дэргэйн зүгые 
Таахын аргагүй байба.
Боро хүхын дуугаар  
Баруун зүгые тухайлба,

Далита ш убуунай хүрэхэгүй  
Далайда гэж э мэдэбэ.
Гургалдай ш убуунай жэргээгээр  
Гадаада далайе багсааба.

Туруута мориной хүрэхэгүй  
Ольтирогто гэж э мэдэбэ.
Гургал мэргэн тайжа  
Зам даа харгыдаа ш амдана,
Сээжэ зүрхэниинь шархатай  
Ш уумайн ш ууян ошоно.
Хүхы ш убуунай дуугаар  
Зунай болоһые ойлгожо,
Хирээ ш убуунай хааглаагаар  
Хүйтэнэй болоһые мэдэж э, 
һара ябаха газарые 
Хоногоор тобшолон гүйлгэнэ,
Ж эл ябаха газарые 
Гарагаар тобшолон гүйлгэнэ; 
Хүлэгэй хурдые мэдүүлэн  
Хазаарыень татангүй шамдана,
Унаганай хурдые мэдүүлэн  
Амыень татангүй харайлгана. 
Юлдэр Бүхын хилэдэ 
Юртэмсые тойроод хүрэбэ,
Үһөөтэ дайеанайнгаа хилэдэ  
Үүрэй толоноор хүрэбэ.
Юлдэр Бүхын һахюулш ан  
Ехэхэн арьяатан байба;
Ш оротой мяха сонгоожо  
Шарынь дараж а оробо,
А рза хорзо аягалжа  
Унтуулж а, дууруулж а ш адаба.

Удаань сааш аа гүйлгэбэ,
Уһые үгсэжэ ш амдаба.
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Хэрэм харуул дээрэнь 
Хүрөөд ерээд байхадаа,
Газар уһан дээрэнь 
Гараад, гэш хээд байхадаа, 
Наян алда мориниинь 
Эзэн болохо нүхэрһөөнь 
йнсагаан  турьян асууба: 
«Уняартай энэ нютагые 
У уд алан хараад үзыш,
Хэнэй газар уһан бэ?
Хэн баатар эзэниинь бэ?» 
Гургал мэргэн тайжа  
Хариин газарые ш энжэбэ, 
Х ада уулыень шэртэбэ.
Мойһон нюдэдэйнгөө шэлэтэр 
Молор талыень адаглаба,
Мал адууһыень бүридхэбэ. 
Эж зл һайн морнндоо 
Эсэсэй эсэстэ хандаж а, 
Энхэргэн үгэнүүдые оложо,

Х арю у иигэж э хэлэбэ: 
«Урдамнай хабтайж а хэбтээшэ 
Ю лдэр Бүхын нютаг лэ.
Өөрөө м эдэж э байналши,
А су у ж а  зорю ута болохогүйл. 
Мүрэн далайнь дош хон  
М уш харан салгидан байнал, 
Мүнөөш бидэниие залгихаар
Мүр ээмээ зэһэнэл'».
Наян алда мориниинь 
Хани болохо эзэнһээн  
Тонгорон турьян асууба:
«Ялшагар гэрэйнь оройдо 
Ямар ю умэн толотоноб? 
Хэлтэгы гэрэйнь оройдо 
Х айш аа ю умэн сайранаб?

Гургал мэргэн тайж а  
Гэрынь шэртэн ш энжэбэ, 
М ойһон нюдэдэйнгөө шэлэтэр 
М алгай оройень хараба.
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Баруун гараа үргэжэ 
Баж аганаса иигэж э харю усаба: 
«Гэр дээрэнь яларһан 
Гэрэлтэ наран гээшэл,
Хотон дээрэнь сайһан  
Х аруулш ан һара гээшэл».
У наган хүлэг мориниинь 
Ондорон оодорон тонгорбо,
Эзэн нүхэртөө хандан  
Инсагаан түүрээн асууба:
«Тэрэ наанань едойһон  
Т одхуул гоэшэ гү?
Үшөө наанань гозойһон  
А йлгуур гээшэ гү?»
Гургал вдэргэн тайж а
Гэдэргээ урагшань хараба, 
Баатарай тэмдэг үзүүлэн  
Бар шэнгеэр харю усаба: 
«Ш оройжо наанань байгаашань 
Ш оро модон гээшэл,
Үзүүрээрээ едойж о харагдаашань 
Үүсын шоро гээшэл».
Эдэ харю унууды е дуулаһаар  
У наган хүлэг моринойнь 
Үндэр һайхан шэхэнүүд  
Үндын байжа дэрбэлзэбэ,
Эзэндээ инсагаан түүрээбэ:
«Гэр дээрэнь яларһан 
Гэрэлтэ наран бэшэл,
Хотон дээрэнь сайһан 
Харуулш ан һара бэшэл.
Хоер баатарнуудай толгой 
Хадаатай үлгөөтэй байнал.
Томо баатарнуудай хүсые 
Туршаха мэдэхэ тэмдэг лэ.
Шоро хадхуур гээшэшни 
Агар зандан сэргэл,
Баатар хүлэгүүдэй хүсые 
Багсаан мэдэхэ тэмдэг лэ.
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Х үсөө турш аха хүнүүд  
Х арбаж а ш агааж а үзэдэг юм, 
Ш адалаа үзэлсэхз хүнүүд  
Ш агааж а мэргэлж э үзэдэг юм». 
Гургал мэргэн тайж а  
Галаа носоон хүгж өөбэ,
Тэргэлхээр түлеэ зөөж э  
Түүдэгээ носоон дэгж ээбэ.
Ш эрэм заглуу углаж а  
Сайгаа түргэн бусалгаж а,
Тэнхээ тамираа нэмээн,
Тэниисээ налайсаа ууба.
Ара хангайе дэрлэж э  
А м архаар һүүлдэнь хэбтэбэ. 
Д уураха  унтахынь тэндэ 
Д оһолхо, инсагааха дуулдаба. 
Н аян алда мориниинь 
Н ахис хотос тонгорбо,
Түүрээн хэлэн байба:
«Ю лдэр Бүхын дайда уруу  
Я баха ш адалаараа гүйлгэхэб, 
Х аратан дайсанай нуга УРУУ  
Х аба ш адалаараа ш уумайхаб. 
Арбан харайсадам  үрьдэж э 
Н омоо хүбш элж э абахаш ,
Д үш эн харайсадам  үрьдэж э  
һ аадагаа  хүбш элж э зэһэхэш . 
Ш уум ар баатарнуудые сусааһан  
Ш улуун толгойнууды е харбахаш . 
Х ам хар хэм хэр  харбаа һаа 
Харгы гаа арилган сүлөөлхэш. 
Биса бала харбаа һаа 
Баатарай ш адалаар баж уулсахаш . 
Ш адал тэнхээн багадаж а,
Сүмэ биса сохеогүй һаа 
Баатар нэрээ алдаж а,
Б аха соходол хосорхош ;
Эг>э нэрээ хухал ж а  
Эрбээхэй аляаһандал һалахаш ». 
Л элхэй гэнтэ доһолон  
Д алита һалхяар эш хэрбэ,
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Ш аазгай хирззнүүд обоороН 
«Ш аранхатаабди» гэһэндли хааглаба. 
Урагшатай байхыень мэдээ гү?
Унаха хосорхыень зүгнөө гү? 
Турш аха гуримай байһанда 
Тэхэрихэ гээшэ болохогүй, 
Б аж уулсаха гуримай байһанда 
Бусаха гээшэ болохогүй.
«Гараар хам абалсахаб,
Хүлөөр хүш элеэхэб»,— гэж э  
Гургал мэргэн тайжа  
Гэнтэ ухаандаа оруулба.
Наян алда моринойнгоо 
Арбан харайсадань үрьдэжэ,
Арай номоо хүбшэлбэ.
Гүйгеөшэ хурдан годлинь 
Газаахи яһандань хадаш аба,
Х урса хурдан годлинь 
Х убхай яһандань байшаба.
Булад толгойдонь бирагүйдэжэ, 
Ш улуун толгойдонь сусаашье һаа, 
Агар зандан сэргыень 
А рдаг унагаараа дайруулба,
Хойшо урагшань унагааж а  
Хорин тээшэнь һалгааба.

Зандан модон сэргыень 
Зада биса унагааж а  
Зомгоол уйгааг болгобо.
Тайжын хүсэн багадаж а,
Тэнхээ үзэлсөөндэ бирабагүй.
Хүлэгэй хүсэн ехэдэж э,
Хүсэ үзэлсөөндэ абтабагүй.
Гургал мэргэн тайж а  
Гаш уудал гунигта баригдаба,
Уйлан бархиран байж а  
Уйдхар гомдолдо абтаба.
Ш энэһэ шэрэнгеэр ургаһан  
Ш унхын болдог болобо,
Сагаан яһаар хуш агдаһан  
Ш уһатын болдог үзэгдэбэ.
Jlyy шэнги луж аганаж а,
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Бар шэнги баж аганаж а, 
Баймал мододой нугартар, 
Бороо хурын оротор 
Буж аганан хүүен байба.
Елэн хара зүһэтэй 
Юһэн мори тэргэлэнхэй  
Ело улаан нюдэтэй  
Еборгон амитан ерэбэ.
Туруута моридые түбэрүүлһ»эр, 
Тооһо шорой бурьюулһаар  
Сохо дээрээ эбэртэй 
Ш улмас амитан ерэбэ.
Тэргэнь юрын бэшэ 
Түмэр булад байба,
Номониинь юрын бэшэ 
Н угарха булад байба.
Зургаан түбиин эзэн  
Ю лдэр Б үхэ иигэжэ 
Х убхай  яһанай хаж ууда , 
Х үнэй үхээриин эхиндэ 
Ш үдөө хабиран бууба,
Ш үлһөө һайруулан зогсоб®, 
Г алзуу нюдөөр хараж а,
Гараа, хүлөө баж ууба.
Гургал мэргэн тайж а  
Гохо м эхэ гаргабагүй, 
Гомдолоо даран бадаш аба: 
♦Айл аймагыем доромжолһон, 
Эд зөөриием тоноһон,
И наг эхэнэры ем хулууһан, 
Эшэхэ ню ургүй болоһон 
Я ндан амитан мүн гүш? 
Ю лдэр Б үхэ өөрөө гүш?
Ю лдэр Х ара Б үхэ 
Оошоо ехээр татаба,
У лаан хэл ээ гаргаба,
У рал ам аа долеобо,
Үргэ ш үдөө хабирба,
Үлы жэ бардамаар хэлэбэ: 
«М инии тухай  амитаниие 
М үнөө дээрээ тэж ээгээд,
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М ундуурхаха ааш алха бэлэйш, 
М үнхэ нэрыем хэлэхэ бэлэйш, 
һайн эрэ хадаа
һам гаа хулуулгахагүй байгааш, 
Аараг амитан хадаш  
Эмэш ш амдаа урбаал,
Өөрөө намтай ерээл.
Сэдьхэл һанаа садхалан,
Сэнгэжэ намтай байнал.
Эдэ үгэнүүдтзм этигыш,
Үгэ хүүргүй болыш».
Гургал мэргэн тайж а  
А м яа даран ш агнажа  
Алаг нюдөө эрьюулбэ,
Огторгойн зэдэлсэ бадаш аба: 
«Үхибүүнтэй уулзааб гээ гүш? 
Зтигүүлхэ мэхэлхээ һанаа гүш? 
Инаг эхэнэрни зулгы  
Эрэдээ урбаха шадалгүйл.
ТТТи эндэ гэмтэйш,
Ш оно арьяатандал аашалааш». 
Юлдэр Хара Бүхэ 
Оошоо ехээр татаба,
Уруу гэдэргээ хараба,
Ууртай шангаар зандарба: 
«Амаараа ш ангарха гээшэмнай  
Аараг амитанай еһо юм, 
Х уш уугаараа ш ангарха гээшэмнай  
Хаһагүй амитанай хаһа юм. 
Хүйхэр баатар байгаа һаа 
Хүсөөреө шангарха байгааш.
Хоер баатарайм толгойе 
Хамхар хэмхэр харбаад,
Хаш харха дэбхэрхэ бэлэйш.
Харин мүнөө гэхэдэ 
Хариба бусабал дээртэхэш.
Хэрбээ эгээл дурагүй һааш,
Хүсөө үзэлсэхэ гзэ һааш  
Үүрэй гэгээн туяагаар  
Үрьдэлдэхэ гүйлдэха болобобди. 
Түрүүлжэ ерэһэн нэгэмнай 
Ш унхын болдогто гараха,
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Х ож ом дож о ерэһэн нүгөөдэмнай  
Ш улатын болдогто гараха».
Л уу шэнги луж аганаад,
Бар шэнги бажаганаад,
Ш уурга һалхи хүдэлгөөд,
Ш улуу шохой ш эдэлүүлээд,
Юлдэр Хара Бүхэ 
Ерэһэндээл хүүеэд ябашаба.
Гургал мэргэн тайжа  
Үргэһэгүй һүниие үнгэргэбэ,
Үүр хираанаар дуураба,
Амтан нойроор һажаба.
Огторгой тэнгэри нэжэгэнэж э 
Үргэһэ нойрынь сэлмээбэ.
Аадар бороо орожо  
Унтаха нойрынь сэлмээбэ.
Үдэ болошоһон хойно  
Байлдаанай газарта хүрэбэ, 
Ш уһатын болдогто гараба:
Сагаан яһадые хараба,
Саанаһаа хүндөөр амилба. 
«Х алдаж а ерэһэн хадаа  
Хабаяа түрүүн харуула, 
Ссхилсохоо ерэһэн хадаа  
Ш адалаа түрүүн харуула»,— 
Ю лдэр Хара Бүхэ 
Ш унхын болдог дээрэһээ 
Ш уухиран иигэж э захирба. 
А рсаж а харюусахагүйш  эндэ 
А за мэдэхэ болобо,
Б урууш ааж а харю усахагүйш  эндэ
Байлдаха саг ерэбэ.
Гургал мэргэн иигэжэ 
Гэдэргээ гурба алхаба,
Гар хүлөө ш ангаажа  
Урагшаа гурба алхаба.
Юлдэр Бүхые ш агаажа  
Үбсүүень гэж э харбаба.
Гургалдайн гургаһандал жэнгинэн  
Годлинь ш ууян ошобо.
Юлдэр Хара Бүхэ 
Арба дахин үхөөд  
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Амиды боложо бэелнэ.
Хори дахин үхөөд,
Х охимой боложо бэелнэ. 
Доош оо унаһан толгойнь 
Дэрһээр үлхэлдэн заһарна, 
Харбагдан унаһан толгойнь 
Хилганаар үлхэлдэн заһарна, 
Хүн бэеэ бэелнэ.
Гургал мэргэн тайжа  
Толгой бэеэ годлидо 
Таб1:жа үгэхэ болобо.
Н аян алда бэетэй 
Нагсагар боронь түүрээбэ: 
«Илагдаха, диилдэхэ хэбэртэйш, 
Унаад намайгаа һуугыш; 
Д абагдаха диилдэхэ хэбэртэйш, 
Дээрэм унаад һуугыш».
Гургал мэргэн тайжа  
Гүйгөөшэ бороео унаба,
Гамтай, харамтай бэеэ 
Годлидо табижа зогсобо.
Юлдэр Хара Бүхэдэ 
Юрдөө убай байбагүй,
Үһэтэй улаан зубхияа  
Онгойлгожо тэртэдэжэ оробо, 
'Гүмэр булад номоео 
Тэргэһээнь буулгаж а бэлдэбэ, 
Гургал мэргэниие ш агаажа, 
Гэдэргэнь унагаахаар харбаба. 
Үбсүү сээжыень ш агаажа, 
Уйгааг болгохоор харбаба. 
Годлиин дуун зэдэлж э,
Газар дайдые доһолгобо.
Зэнгэй дуун зэдэлж э,
Зүлгэ дайдые доһолгобо.
Гургал мэргэн тайжа  
Ганса толгойнгоо таһарбашье 
Гэнтэ үлхэлдэн бодожо,
Гэрэлтэ шарайгаа шарайлна; 
Амигүй боложо унабашье 
Утаһаар үлхэлдэн бодожо 
Урдынгаа бэе бэелнэ;
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Арба дахин үхэбэшье,
Амиды боложо бодоно;
Хори дахин ухэбэшье,
Хүн боложо бодоно.
Арбан хоног тэмсэжэ  
А на мана байба,
Хорин хоног тулалдаж а  
Хаһа тэнсүү байба.
Ш аалдан баж уулсан байж а  
Ш орломоор мяха таһалалсана, 
Хэдэн мянгаад хирээнүүд  
Хонолгын мкханда налайна. 
Гушадахи үдэрынь боложо  
Гомдол гаш уудал асарба:
Гургал мэргэн тайжа  
Гэнэдэн оһолдо орожо,
Үбсүү сээж э бэедэнь 
Үнеэдэй багтаха нүхэн  
Онгойн гараж а ерэбэ.
Улаан шуһан адхарж а,
Үргэн дайдые хуш аж а,
Yep нуурнууд тогтобо.
Паян алда бэетэй  
Нагсагер борэнь түүрээжэ, 
Нүхэртөө эзэндээ туһалба:
Үбһэ хам хуул  суглуулж а, 
Үбэоэйнь нүхэ таглаба.
Тонгойжо урагшаа унахадань  
Толгойгоороо үбэж э тогтооно, 
Хэлты жэ хойш оо унахадань  
Хондолойгоороо убэж э тогтооно. 
Үүрһээн дэбһэн турьяжа  
У хаа тооһо татуулна.
Гургал мэргэн тайж а  
Гэнтэ мэдээ орожо,
Сэсзн Дэргэй Хатекаэ. 
Оэдьхэлдгэ һанпн үйлаба, 
Хогоүландаа хүгтэй уулзаж а  
Хамта бусахагүйгөө шаналба. 
Захяа зарлигынь дүүргэж э 
Зам даа гараагүйгөө халаглаба: 
Хубирхагүй алтан хүбүүгээ
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Хүлдэ оруулж а мордоогүйгөө, 
Ж эбэрхэгүй мүнгэн хүбүүгээ 
Ж эгүүртэл ниидхэж э мордоогүйгөа 
Ж эрхэн халаглан һанаба, 
Зэбүүрхэж э өөрыгөө зэмэлбэ. 
Юлдэр Хара Бүхэһөө 
Өөрыгөө ню ужа хоргодобо. 
Нагсагар боронь шангалжа 
Нютагтаа нугадаа гүйлгэбэ, 
Нүхэрөө эзэнээ абаашаба.
Юлдэр Бүхэ бэдэржэ 
Юһэн хоног төөрибэ:
Үхэхэ туранхалха болоходоо 
Урсахан гэртзэ бусаба.
Сэбдэг мүльһэ хайлуулдаг 
Сэсэн Дэргэй хатан 
Юлдэр Хара Бүхые 
Н аахануур нюдөөрөө эмнижэ 
Н аадааш а боложо еһолбо.
Амяа сэдьхэлээ даран,
Арай шамай асууба:
«Хоног үдэрнүүд үнгэрөө,
Хаагуур иигэжэ зайгаабши? 
Үдэрнүүд олоор үнгэрөө,
Удаан хаагуур зайгаабши?»
Юлдэр Хара Бүхэ 
Ехэ зэбүүнээр энеэбэ,
Хүнды хоолойгоо ш ахажа  
Хүйтөөр шэрүүнээр харюусаба: 
«Гургал мэргэн тайжашни 
Гэргэндээ шамдаа ерээл,
Харяаха бусаахын аргагүй 
Х адаралсаха сохилсохо болоолди, 
Муу золигшни мэдэхэдэ 
М унхижа тулижа үхэбэ ха,
Мүр улынь хаанашье 
М үшхэжэ бэдэржэ ядаалби.
Тайга талаар хаанашье 
Тархи толгойнь харагдаагүйл». 
Харанхы һүниие гэрэлтүүлдэг 
Хүйтэн мүльһэ хайлуулдаг 
Хатан болохо Дэргэйнь
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Халууран мууран алдаба,
Хойто үбгэнөө хараба,
Х үхеэж э наагуур хэлэбэ:
«һайн даа, һайн гээшэ 
һүнөөһэн, һалгааһаншни болоо, 
Д ахяад нэхүүл ерэхэгүй  
Дураараа ж аргаж а һуухалди, 
Хүрөө даа, хүрөө гээшэ 
Хүсэлһэн, илаһаншни болоо, 
Хойш одоо нэхүүл ерэхэгүй  
Хоюулан ж аргаж а һуухалди». 
Юлдэр Хара Бүхэ 
Юһэн тээшээ хараба,
Саанаһаа налайн хүхиж э  
Ш уһаа, амаа зайлаба,
Хатан тээшээ эрьежэ 
Хатуугаар, шангаар тэбэрибэ, 
Хүйтэн уралаар озож о  
Х үзүүдэн байж а таалаба.
Сэсэн Дэргэй Хатан  
Сэдьхэлдээ хүндэ үбшэнтэй, 
Юлдэр Хара Бүхэтэй 
Юрдөөшье золгохо дурагүй, 
Унталгынгаа таһалгада орожо 
Уйдан гуниглан һууба.
Гургал мэргэн тайжа  
Сэдьхэлынь сэсэглүүлдэг, 
һанаагынь гэрэлтүүлдэг 
Инаг гансань байгаал,
Эльгэ зүрхэниинь бэлэйл.
Эжэлээ, инагаа хайрлаж а,
И игэжэ досоогоо һанаба: 
«Хайрата хүбүүгээ үндылгэжэ 
Хүн болгохо байгааш; 
Хою уландаа тулалдахаа ерээ һаа 
Хосорон һалахагүй бэлэйш. 
Юлдэр Бүхые һалгаажа 
Юртэмсэһөө арилгаха байгааш, 
Хамта гурбууландаа бусажа  
Зол жаргалаа эдлэхэ һэмди».
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ГУРГАЛ МЭРГЭНЭЙ ХҮБҮҮН

Наян алда бэетэй,
Найман һөөм шэхэтэй 
Нагсагар боро морин 
Наранһаа тээ наахануур  
Ш уурга һалхинтай урилдаж а, 
Ш убуу шонхорһоо түрүүлжэ, 
Арбан хоног гүйлгэжэ,
Орон нютагтаа дүтэлбэ;
Тооһо татан харайлгаж а,
Тоонто нютагтаа дүтэлбэ. 
Дээбэритэйхэн тэнгэриин сэлмэгтэ, 
Дэгнүүлтэйхэн дайдын уртэмдэ 
Түрэл нютагтаа хүрэбэ,
Тайж а эзэнээ асарба.
Х аж уу тээшээ хэлтышэһэн 
Хотон гэр олобо:
Гургал мэргэн тайжын  
Х үүр бэе оруулба,
Үбһэ ногоо дэлгэжэ 
Өөдэнь харуулж а хэбтүүлбэ. 
Бухайр номынь хаж уудань  
Бузарһаань арю улжа табиба, 
Суранзан һэлмынь толгойдонь 
Сэбэрлэжэ арю улж а табиба. 
Нагсагар боро морин 
Ногоондо хээрэ бэлшэжэ,
Арьбан далангаа хүсэж э,
Арын ногоондо гараба.
Тогтомол хуж ар долеожо  
Тарган ансаг болобо,
А я ганга зулгааж а  
Арьбан далангаа хүсэбэ. 
Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусатай, 
Х убирхагүй алтан сээжэтэй  
Х үбүүн тухай бодобо,
Хүбш э хабсагайгаар бэдэржэ 
Хабш алнуудай оройгоор гүйлгэбэ, 
Х алгаж а арай унанагүй, 
Байсанууда!! оройгоор гүйлгэжэ 
Бүдэрж э арай унанагүй.
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Хүһеө ш улуудай хоорондо, 
Хабш ал байсануудай дунда  
Нюсэгэн хүбүүн шулуугаар  
Н аадаж а гансаараа һууба; 
Үхэрэй шэнээн ш улуу  
Альган дээрээ эрьюулжэ,
Үдын газарта няһалжа  
Үдэрөө үнгэргэдэг байба. 
Хониной шэнээн ш улуу  
Хургад дээрээ эрьюулжэ, 
Хонолгын газарта няһалжа  
Х үхин наададаг байба.
Нагсагар боро адаглаж а, 
Н арилжа тобшолол хэбэ:
«Бар ехэ хүсэтэй  
Баатар эрэ болохол,
Хүдэр ехэ хүсэтэй  
Хубилгаан эрэ болохол». 
Нагсагар боро баярлажа 
Н аадаж а хүлбөөж э оробо, 
Хабш ал байсын хоорондо 
Х үбүүн юуш үзөөгүй,
Агаар амилжа түрэһеөр  
Амиды юумэ хараагүй. 
Х аж уудань ошохонь түбэгтэй 
Х арайж а тэрьелжэ болохол, 
Ойронь ошохонь аюултай  
Айгаад ойложо болохол. 
Нагсагар боро морин 
Ногоо зулгааһаар дүтэлбэ,
Улһан жолоонь ута 
Унжын талаар шэрэгдэнэ. 
Хүбүүн һууриһаа бодобошьегүй, 
Хүлэгһөө тэрьедэн гүйбэшьегүй; 
Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусаа  
Ялайса толотуулан һууба, 
Хубирхагүй алтан сээжээ  
Х олуур гэрэлтүүлэн һургааба. 
Хүлэг мориие һонирхожо  
Хойгуур урдуурнь тойробо, 
Х үзүү һээртэнь хүрэж э  
Альгадаад эльбээд үзэбэ.
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Х үбүүн бодолгото болон 
Ойндоо ухаандаа шэбшэбэ:
«Энэ ябааша морин 
Эзэеэ бэдэрһэн байба гү?
А за  талаан буруутан  
А м идаж а тэрэнь унаа гү? 
Хайш аа арга хэрэглэбэл  
Хазаарһаань барижа абалтайб, 
Арга ямарые хэрэглэбэл  
Өмээлдэнь аһалдаж а уналтайб?» 
Хүбүүн тиигэбэшье гайхаж а  
Харайхаа гүйхөө һанаба, 
Ш улуунай саагуур орожо  
Салдаган хүбүүн хоргодобо. 
Нагсагар боро мориной  
Номгон аятай зогсож о  
Үдьхэлхэгүй хэбэртэй байхадань, 
Х үбүүн хабсагайһаа холодожо  
Хүлэг мориндо дүтэлбэ,
Хам ш үүрэж э бариба. 
һамнай, дэлһыень заһаж а  
Ууса нюргыень альгадаба:
Аали гээшэнь аятай,
Номгок гээшэнь наартай, 
Н аадамаар хүлэг байба.
Хүбүүн зүрхэ орожо 
Харайгаад мордохо гэхэдээ, 
Ханшартань арай хүрэбэ; 
Үндыгөөд мордохо гэхэдээ, 
Үбсүүндэнь арай хүрэбэ.
У наган хүлэг ош ожо  
Ургамал ш улуунда залаба. 
Х үбүүн дээрэнь гараж а,
Х үзүү дэлһэнһээнь бариба; 
Ш уран бэрхээр һүрэж э  
Сэб байса мордобо.
Нагсагар боро морин 
Н иидэж э агаарта дэгдэбэ,
М ана үүлэ дам ж ан  
Мундаргын орсйдо гараба.
♦ А лаха болбол ала,
А барха болбол абара,» —
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И игэжэ хүбүүн шэбшэжэ 
Уһа нюдэн болоно.
Дэбхэрхэдэнь хуурахагүй гэжэ 
Дэлһэнһээнь барижа тогтоно, 
Булгихадань унахагүй гэж э  
Бүүргэһээнь барижа тороно. 
Нагсагар боро мориниинь 
Гургал мэргэн тайжынгаа 
Гэртэ дүтэ ерэбэ.
Үрмэдэһэ ургашаһан оройтой 
Урсахан гэр орбойно,
Х алаахай, ш аралзаа оройтой 
Хотон гэр налшына.
Ж эбэрхэгүй уусаа ялалзуулан  
Хүбүүн моринһоо бууба, 
Хубирхагүй сээж ээ гэрэлтүүлэн 
Хүлэг морео табиба.
Хүнды саанаһаа турьяжа,
Хүлэг унаганиинь инсагааба; 
Хүлөөрөө хүрьһэ сабш ажа,
Хүнэй хэлээр түүрээбэ:
«Урсахан энэ гэртэ 
Ороод, хараад гарыш,
Хотон энэ гэртэ 
Харанш аа ороод үзыш».
Хүбүүн хэлээшээрнь боложо,
Хотон гэртэ оробо.
Баруун хоймор таладань 
Баатар гэгээн тайжын гү,
Барлаг богоол х у н э й  гү 
Бэе табяатай байба.
Барагсаажа тааж а мэдэхэдэ 
Байлдаанда унаһан хэбэртэйл. 
Унаган хүлэг боронь 
Ухамайш алан хубуүндэ түүрээжэ, 
Угаар еһыень oйлгyvлж a,

Үнэн зүбыень хэлэбэ:
«Гургал мэргэн тайжа  
Гэгээн түрэлтэ эсэгэшнил,
Гуобан һарын байлдаанда 
Гэнэдэжэ бүдэржэ унаа юм». 
Баабайн хүбүүн уйдаж а  
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Бархиран уйлан алдаба;
Эрэ түрэһэн хадаа  
Эсэгын халааб гэжэ,
Х үбүүн түрэһэн хадаа  
Баабайн халааб гэж э 
Бархирхаа, уйлахаа болибо. 
«Гургал мэргэн тайж а  
Гэгээн түрэлтэ эсэгэм юм, 
Байлдаанда үмдэдэг дэгэлынь 
Багтажа нам да таараха юм». 
И игэжэ хүбүүн шэбшээд,
Углажа дэгэлынь үмдэбэ:
Д ала мүртэнь таараж а  
Дарагар эрэ болошобо,
Ээм бэедэнь таараж а  
Арбагар эрэ болошобо.
Түрбэ гуталынь үмдэһэниинь 
Тагалсагтань багтажа оробогүй. 
«Гургал мэргэн тайжа  
Гэрэлтэ кнаг эсэгэм юм,
Тэмсэлдэ үмдэһэн гуталынь 
Тагалсагтам таараж а багтаха юм». 
И игэжэ өөртөө ш эбэнээд 
Углажа гуталынь үмдэбэ,
Тагалсаг хүлдэнь таараба.
Тала дайдаар ябаба,
Гүйгөөд ябаад үзэбэ,
Гуталынь таараад байба,
Гуядань хүрэсэ багтаба,
Гайхамаап эрэ болошобо.
Абынгаа һэлмээр хүбүүн  
Үргөөд сабш аад үзэбэ:
Уулын модые үндэһөөрнь 
Урагша хойшонь унагааба.
Н аян алда һунаж а,
Найман алда агш ажа  
һэлмэһээнь ошо сасарба, 
Үнсэгһөөнь гал сасарба.
Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусатай, 
Хубирхагуй алтан сээжэтэй  
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Х убсалж а зэһэж э дүүргэбэ,
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Хүдэр баатар болобо.
Түрэһэн эсэгэеэ бодхохо  
Түсэбтэй һанаатай байба.
Гушан гурбан Мундаргын 
Гэрэлтэ оройдо гаража,
Гушан гурбан басагадайнь 
Аргаша эмшыень оложо,
Аляа хүүхэн дангинануудайнь  
Арюуниие асархаар шиидэбэ. 
Ааляар ябана бэшэ 
Агаар дам ж ан ниидэнэ, 
Харайлгажа ябана бэшэ 
Харсага ш убуундал ниидэнэ. 
Арбадахи хоногтоо ш уумайж а  
Оройдонь хүрэж э ядаба,
Хоридохи хоногтоо ш уумайж а  
Хабшал оройдонь хүрэбэгүй.
Мүр харгы дээрэнь 
Модон гэр ушарба,
А лгасаж а гараха аргагүй 
Орохо баатай болобо.
Буурал сагаан үбгэн 
Баабгай үбш эжэ һууба, 
һэлһэ домхиинь заһаж а  
һаднагтаа хатааж а байба.
Баабгайн арһан шэрдэг 
Баруун хоймортоо дэлгэжэ, 
Харгыда аяшарһан айлшаниие 
Х үлеэж э угтажа һуулгаба.

Мүнгэн һахалаа эльбэжэ,
Мүр дээрэнь альгадажа,
Үтэлһэн \гбгэжөөл хүбүүнһээ 
Үгэлэн асууж а һураба: 
«Байлдаанда зориһон баатар гүш? 
Бэри буулгаха эрэ гүш? 
Мундаргын сэсэн үбгэнэй  
Мянган захяа ш агнаха гүш? 
Мүртэй һайниинь хэрэглэхэ гүш?» 
Х үбүүн хүхин баярлаба,
Хэлэж э үнэниинь үгэбэ: 
«Байлдаанда унаһан эсэгэеэ 
Бодхохо амиды руулхаа ябанаб;
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Гушан гурбан Мундаргын 
Эмшэ аргаша басагые 
А бааш аха һанаатай ябанаб, 
һам ган болгожо абахаб». 
Мундаргын сэсэн үбгэн 
Миһэд гэж э шагнабашье;
Мүнгэн толгойгоо эльбэжэ,
Мүр дээрэнь альгадажа,
Харю у иигэжэ хэлэбэ:
«Урагшатай ябахаа хүсөөш эд  
Орожо намда гарадаг юм,
Үгэ хүүрым шагнадаг юм.
Гушан гурбан Мундаргын 
Гушан гурбан дангина 
Үдын хоолой һүүлдэ 
Үдэрэй халуунай үедэ 
Мүнхын амиды аршаанда 
һэрю усэхэ умдалхаа ерэдэг юм. 
Энхэргэн зөөлэхэн үгэтэй 
Эльбэшэ шабганса һахюултай юм. 
Баабгайн һэлһэ баж ууж а  
Бүглэрүүлэн тэндэнь унагаахаш, 
Бүхэли хоногоор хэбтүүжэн.
Сэбэр зорилгоо бэелүүлхэ 
Сүлеетэй аргатай болохош. 
Ж эргэмэл шубуун болоод 
Ж эргээд, ниидээд ошохош; 
Илгаруулшагүй аб адли 
Танишагүй тон адли 
Гушан гурбан басагад 
Гуниглан наадан байха.
Баабгайн һэлһэ баж ууж а  
Байгаали агаарынь һэлгэхэш. 
«Агаар эхүүн болобо,
Аршаандаа орогты»,— гэж э 
Дангинануудай нэгэн захирж а, 
Дээшээ һарабшалан хараха. 
Мундаргын сэсэн үбгэнэй 
Мунгэн толеор һаргаажа,
Гартаа тэрээниие оруулхаш,
Гэртээ хотондоо абаашахаш*. 
Мундаргын сэсэн үбгэн
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Хобдо ханзаа нээж э,
Ш эдитэ толи гаргаба;
Буршагар хургадаараа арш ажа, 
Баатар хүбүүндэ залаба.
Сагаан толгойгоо эльбэжэ, 
Саанаһаа миһэлзэн энеэбэ; 
Урагшатай ябахые юрөөжэ,
Уруугаа хараж а дохибо.
Хүбүүн сааш аа ш амдаба,
Хии һалхяар хиидэбэ.
Зор:яһон тээшээ ш уумайж а, 
Сахялгаан галдал шамдаба. 
Мукдаргын орой дүтэлжэ,
Мүкхын аршаан харагдаба.
Ү дкн наран ш араж а,
А аям а халуун  болобо.
Атаряа уршалаа нюуртай  
Эльбэшэ шабганса угтажа, 
һэеы  шэрдэг дэлгэж э. 
һүгэдэн дохин билдагууш алба: 
«Х аанахи эдир хүбүүмш и,
Холые зориһон хэбэртэйш ;
Харгы зам да аяшараалши, 
Х эбтэж э эндэ амаралши». 
Гүлгэдэж э хүбүүн байбагүй, 
Ш эрдэг дээрэнь һуубагүй. 
Х аж уудань ш абгансада ерэжэ, 
Хамар амыень гэтэжэ,
Баабгайнгаа һэлһэ баж ууж а, 
Б өөлж эхөөр гаш уунаар хайруулба. 
Ш абгансын толгой ээдэбэ,
Саашаа нааш аа тэмэлзэбэ,
Газар тэбэрин унаба,
Гахай шэнгеэр хэбтэбэ.
Гушан гурбан Мундаргын  
Гушан гурбан дангина 
М үнхын арш аанда орожо,
Тоглон наадан байбад.
Х убүүн ондоогоор хубилж а, 
Ж эгүүр дали ургаж а,
Ж эргэмэл ш убуун болоод,
Ж эргээд, ниидээд дүтэлбэ.
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Баабгайн һэлһэ баж ууж а, 
Байгаали, агаарынь хубилгаба. 
«Агаарнай эхүүн болобо, 
Арш аандаа орогты», — гэж э 
Дангинануудай нэгэн захираад, 
Дээш ээ һарабшалан хараба. 
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Мундаргын сэсэн үбгэнэй 
Мүнгэн толи тодхож о,
М ууруулан басагые һаргааба. 
М эгдүүгээр хаж уудань ошожо, 
Басагые баряад абаба,
Бэеынь торгоор ореобо,
Нагсагар бороео унаж а,
Нютаг тээшээ шуумайба. 
Ш амдаж а түргэлнэб гэж э  
Ш уургантай урилдан хиидхэнэ. 
Нютагтаа яаранаб гэж э 
Наранһаа хурдаар ш уумайна. 
Гушан хоногто гүйлгэжэ,
Гэртээ газаагаа бууба.
Басаганай нойр сэлмэжэ,
Баяртай нюдөөр наадаба.
Гэрээ байра ондоорхожо,
Гэнтэ шарайгаа хубилгаба.
Х урса нюдөөр хелойж о,
Хүбүү сошоон айлгаба;
Хасар дээрэнь альгадажа,
Х атуу зан үзүүлбэ.
И игэжэ аляархаһанайнгаа һүүлд» 
Арюун шарай шарайлжа, 
Урдынгаа түхэлдэ оробо. 
Уянгатай энхэргэнээр үгэлж э, 
И лдам дулааханаар хэлэбэ:
«Инаг хайрата нүхэрни,
Эсэгыеш бодхохо болоолди даа; 
Мүнхын аршаанаар сүрш эжэ, 
М эдээ оруулха болоолди даа». 
Мундаргын дангина хүүхэнэй  
Гургал мэргэн тайжые 
Мүнхын амиды аршаанаар  
Арба удаа суршэхэдэнь
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А м илж а мэдээ оробо,
Хори удаа сүршэхэдэнь 
Хул дээрээ бодобо,
Гуша удаа суршэхэдэнь  
Гэрэлтэ шарайгаа шарайлба. 
Гургал мэргэн тайж а  
Гайхама зулгыгаар энеэж э,
Хоер залууш уулы е хараад, 
Хугтэй хухю унээр амалба: 
«Яагаа удаан унтаа бииб?
Ямар газарта байна бииб? 
Таанар хэд гээшэбта?
Тоонто нютагтнай хаанахиб?»  
Ж эбэрхэгуй мунгэн уусатай, 
Хубирхагуй алтан сээжэтэй, 
Худэр бэетэй хубуун  
Х арю у хэлэж э оробо:
«Гургал мэргэн эсэгэм  
Түрэһэн гараһан тоонтынгоо 
Тунгалаг агаар амилж а,
Тунга ногоондснь умбаж а, 
Тэнхээ орохоо байналта!
Юлдэр Хара Б ухэдэ  
Ю ундэшьеб гэнэдэн диилдээлта, 
Тамир хүсэнтнай һуладаж а  
Тэмсэлдэ байлдаанда унаалта. 
Нагсагар боро моринтнай  
Нара һара дам ж ан,
Ш уурга һалхинтай урилдан, 
Тоонто нютагтаа Таниие 
Т’ээж э асарж а ш адаа юм.
Гушан гурбан Мундаргын 
Дангина хүухэнзй ашаар  
Д ахин Ьэрижэ бодоод,
Л элхэйгээ хар аж а байналта». 
Гупгал мэргэн тайж а  
Гуниг уйдха.раа барибагуй, 
т^елбоһоо ню дэлһөен гоож уулан, 
Эт)хиожэ байжа бапхирба, 
г̂ят)ян байжа уйлаба.

Падасаэ хянасаа гэмэрэзд, 
Сэдьхэлээ һанааг<аа залаба.
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Гүнзэгы саанаһаа уудалж а, 
Гомдолоо, гаш уудалаа хэлэбэ: 
«Сэбдэг хүйтэн мүльһэ 
Сэдьхэл зүрхөөрөө хайлуулдаг, 
Харанхы  бүрэнхы һүниие 
Хараса нюдөөрөө гэрэлтүүлдэг, 
Сэбэр һайхан шарайтай 
Сэсэн Дэргэй эжытэй бэлэйш.
Еро муута амитан  
Юлдэр Хара Бүхэ 
Басаган дангина эжыеш  
Б аһаж а доромж олж о абаашаа юм 
Бүрүүл харанхыгаар хулуугаа юм 
Байлдаха тулалдахаа ошоһон аад 
Бар хүсэм багадаж а  
Газарай шоройдо булагдахаар, 
Гэнэдэн бүдэрэн унаа бэлэйб. 
Хайрата эжынш захяа  
Х үлеэж э хүсэлдүүлж э мордоо һаа 
Харатан дайсанаа дараж а  
Хаан түрэдөө бусахал һэмди,
Инаг эхыеш асаржа  
Эхэ нютагтаа жаргахал һэмди. 
Гаршни ганзагада хүрэж э  
Хүлшни дүрөө дүмөө.
Харатан дайсаниие дараж а, 
Хайрата эжыгээ сүлөөлжэ,
Хариха бусаха болоболди даа». 
Инаг түрэл хүбүүниинь  
И игэжэ баабайдаа амалба:
«Гургал мэргэн абамни 
Үндэр наһатай боложо,
Үтэлеө, үбгэрөө гээшэлта,
А м арха, хэбтэхэ болоолта.
Инаг хайрата эжыгээ 
А барха сүлөөлхэ ээлжээн  
Одоо намдатнай ерээл,
Ошохо мордохо болоолби».
Гургал мэргэн тайжа  
Хэлэһэн үгэнүүдыень ш агнажа, 
Хүхин баярлахаараа болобо. 
Балсан бэеынь ш энж эж э,
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Баатар гэж э баталба.
Эсэгын үгэ хэлэж э,
А ян замдань юрөөбэ:
«Эрэ хүнэй зориһые 
Эрьюулжэ гэдэргэнь болохогүй, 
Болгоожо, мэдэж э ябаарай!
Баатар шэнгэер бусаарай!».

И Л А  Л Т А

Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусатай, 
Хубирхагүй алтан сээжэтэй  
Эдир хүбүүн баярлабашье,
Энэкнээ мэдүүлхэгүй гэжэ 
Аргаахан өөртөө шэбэнэбэ:
«Эптэгэн бэеынгээ залууда,
Үхибүүн балшар наһандаа 
Байддаанда барилдаанда тулалдаха  
Бааоайн хүбүүнэй зол гү? 
Урилдаанда һореондо абалсаха  
Эжын хүбүүнэй хуби гү?»
Гургал мэргэн тайжа  
Хүбүүгээ тулалдаанда үдэш эжэ, 
Хайрлан уяран байжа  
Хасарынь үндэн еһолбо.
Мундаргын хүүхэн дангина 
Мэлмэрһэн нелбоһоо аршажа, 
Эжглээ ханияа тулалдаанда 
Эрэлхэг зорнмгой үдэш эжэ,
Эрбэгэр һайхан толгойень 
Эльбэжэ таалажа мордуулба.
Нарай заахан хүбүүн  
Нагсагар боро мореороо 
Нуур голнуудые отолжо,
Ш адал соонь баалажа,
Хаба соонь харайлгана.
Баруунай баруун зүгруу  
Бахам гэжэ гүйлгэнэ,
Баахалдайн шара замбируу  
Баатар мэтэ гүйлгэнэ.
Хүхы ш убуунай донгодоогоор 
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Зунай болоһые ойлгожо,
Хирээ ш убуунай хааглаагаар  
Хүйтэнэй ерэһые мэдэж э,
Ж эл ябаха газарые 
Хоногоор тобшолон ш уумайна. 
Дайсан харатанай хилэдэ 
Д элхэйе тойроод хүрэбэ,
Ш уһата дайсанай хилэдэ 
Солбоной туяагаар хурэбэ.
Харгы дээрэнь угтажа  
Хүнэри ирзайн һууба,
^ ар а  Ю лдэрэй һахюулш ан, 
Хубилгаан мэхэшэн байба. 
Хүдэриин мяха сонгосжо  
Х арю улжа унтуулж а ш адабагүй, 
Хорзо арзаар хүндэлж э  
Хэбтүүлж э һогтоожо бирабагүй. 
Хамарай тамхи унхидуулж а  
Х ахаан бүтөөн унагааба, 
Бартахиин һэлһэ баж ууж а  
Бүглэрүүлэн унагааж а хэбтүүлбэ. 
Хаж уугаарнь алад гүйлгэжэ 
Хариин хилые дабаба.
Юлдэр Хара Бүхэ 
Юрдөө тэмдэг үгэбэгүй,
Сэдьхэл һанааниинь мэхэ  
Ш эмээ шиигшье гарабагүй.
Хони малынь гэж э 
Холуур урдуураа олон,
Хада, майладаа багтангүй 
Хаш алдаж а, исалж а байба. 
Умдаа амаа дэбтээхз 
Уһа һужаагуудынь багадажа, 
Оеор хүрьһэниинь бултайжа, 
Үхэр малынь зобожо,
Үхэжэ үеэдэж э харагдана.
Хүн зониинь харанхалж а,
Хүсэ тэнхээгээ баража,
Хойшо урагшаа унаж а,
Хосорон һалаж а байба.
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Газар дайдые түрүүн
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Гэтэжэ доро дохибо.
Гараа дээш энь зангаж а,
Арш аан булаг хайрлахыень 
Огторгой тэнгэридэ хандаба,
Бороо хура оруулхыень 
Байгаали дайдада һүгэдэбэ. 
Огторгойн зүйдэл харлаж а,
Үүлэ манаар бүрхэбэ.
Орон дэлхэй ш ууяж а,
А адар бороо адхарба.
Булаг аршаан бурьялжа,
Баяр зондо асарба;
Хүн зон тэнхэж э,
Хүл дээрээ бодобо.
Унага дааган тонгоржо;
Арьбан далан хүсэбэ;
Б уруу хаш арагууд һэргэжэ, 
Булшантай далантай болобо.
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Гүйлгэжэ алад гараба.
Даамай саашань ш амдаж а, 
Дээбэритэ гэртэнь дүтэлбэ.
Ордон гэрэйнь оройдо 
Хоер толгой сайж а,
Холо саагуур ялайж а, 
Хүсэтэйшүүлые айлган һүрдөөжэ, 
Нарандал һаргаан байба.
Хүсөө турш аха баатарнуудай  
Х арбаж а үзэхэ тэмдэг лэ,
Ш үрбэһөө турш аха шэнээтэйш үүлэй  
Ш агааха харбаха тэмдэг лэ.
Энээн туш аа абань 
Ойлгуулан хэлэж э үгэһэн лэ.
Дэлбэ биса харбаа һаа 
Байлда гэһэн тэмдэг юм. 
Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусатай, 
Хубирхагүй алтан сээжэтэй  
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Гэлын айж а зогсобо,
Гэртээ нютагтаа бусахаар  
Гэдэргээ гүйхөөр байба.
Д элхэй гэнтэ доһолон
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Далита һалхяар эшхэрбэ,
Ш аазгай хирээнүүд обооролдон  
Ш аранхатаабди гэһэндэл хааглаба. 
Урагшатай байхыень мэдээ гү? 
У наха хосорхыень зүгнөө гү? 
Тулалдаха гуримай байһанда 
Тэхэрихэ гээшэ өөдэгүй,
Х арбаха гуримай байһанда 
Хариха гээшэ болохогүй.
Хүнэһэ хоолынь болошонгүй 
Х ам ха бута харбалсаха,
Эдишэ хүнэһэниинь болошонгүй 
Эршэ хүсэ турш алсаха—
Энэ хатуу гуримые 
А лгасаж а тойрожо гарахагүйш, 
Хүрьһэтэ алтан дэлхэйһээ 
Хю һаж а хадарж а хаяхагүйш .
Уйһа хуһа суглуулж а  
Утаатай галаа носообо,
Уляаһа шэнэһэ обоолжо  
Ульһатай галаа аһааба.
Гуулин заглуугаа үлгэж э 
Гүрөөһэнэй мяха болгообо, 
Амтархан шэмэн эдиж э  
Эршэ хүсэ нэмэбэ,
Элһэн дээрэ хэбтэж э  
Амаран һуняан тэниибэ.
Ута боро моринойнгоо 
Арбан харайсада үрьдэжэ,
Адар номоо хүбш элжэ 
Онохоор тудахаар харбаба. 
Гүйгөөшэ хурдан годлинь 
Газар доһолгон шэнхинэбэ.
Далита хурдан годлинь 
Д айда дэлхэйгээр шэнхинэбэ. 
Ш уумар баатарнуудые сусааһан  
Ш улуун толгойнууд бисарба, 
Баатар хүбүүдые һүрдөөһэн  
Булад толгойнууд бутарба.
Хаалта боолтонь һалаж а  
Х абһадалсаха сагынь @рэбэ,
Баатар ш адалаа харуулж а
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Б аж уулсаха сагынь дүтэлбэ. 
Т айж а угтай хүбүүн  
Тэнхээ тамир нэмэбэ,
Бэе лагшан элүүр  
Бүхэ ш андааһархуу болобо. 
һара тээһээ эш хэрж э  
һ алхи шуургаар эшхэрбэ,
Наран тээһээ шууялса 
Нурма галаар сорьебо.
Галуу тохорю унууд газардан  
Ганганан амархаа бууба.
Тураг ш убууд ш ууян  
Тэнхэхэ амархаа һууба.
Ш энэһэ шэрэнгеэр ургаһан  
Ш унхын болдог болобо,
Ш уһа яһаар хуш агдаһан  
Ш уһатын болдог харагдаба. 
Юлдэр Хара Б үхэдэ  
Юрэ убай байбагүй:
Гургал мэргэнэй хүбүүе  
Гэмгүй эрэдэ тоолож о,
Арбан сарай мяха  
Аргатарынь сонгоож о табиба, 
Амтан хоол бообо 
Уута туламаар асарба 
Арбан хүнэг хорзо  
Аягалхаа залахаа бэлдэбэ, 
Аю уш а алда хадаг  
Утаашань һунгааж а бэлдэбэ— 
И игэжэ «хүндэш эеэ» харуулж а, 
Гургал мэргэнэй хүбүүе 
Газарта һуулгахаа байба.
М эхэ гоходоо оруулж а  
Миинтэ һалгаахаар угтаж а,
Л уу шэнги луж аганаба  
Бар шэнги баж аганаба;
Ой тайга доһолгожо  
Орон дэлхэйе хүүю улбэ,
Уняар мана тогтоож о,
Утаа ууралаао бүрхөөбэ.
Юлдэр Хара Б үхэ  
Еһо тэдынхи гэж э
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Хуһан түгсэгэй хажууда- 
Хүһөө ш улуунай дэргэдэ 
Ш үдөө хабиран налтаганаба, 
Ш үлһөө нюһаа һайруулба.
Гургал мэргэнэй хүбүүн
Хоол хүндэһөөнь амсабашьегүй, 
Х аж уудань ойронь хүрэбэшьегүй. 
Эрэлхэг шарай ш арайлжа 
А балсаха баж уулсахаар шиидэбэ.
Гани шэрүүн боложо,
Галзуу шангаар бадаш аба:
«Инаг эжыемни доромжолжо,
Убай һубайгүй буляаһан;
Буурал баабайем баһажа 
Б аж ууж а бахалуурдаж а унагааһан, 
Эшүүригүй арьяатан ха юмши, 
Ороолон шүдхэр гээшэлши.
Юртэмсэ дэлхэйһээ шамайе 
Усадхаха арилгаха хэрэгтэйл, 
Туляаһан аобооһон барлагуудыш  
Тарааха сүлөелхэ хэрэгтэйл».
Юлдэр Хара Бүхэ 
Улхан нюдөө улайлгажа- 
Ута хэлээ гаргаад,
Уралаа долеон амалба:
«Хэлэндээ хэдэргэ хадаһан  
Амандаа адаалхай хонооһон  
Дорюун амитан хэбэртэйш: 
Ордондом орожо гарыш,
Үзэсхэлэн гоеынь харыш». 
Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусатай  
Хубирхагүй алтан сээжэтэй  
Гургал мэргэнэй хүбүүн
Толгойгоо дээрэ үргэжэ,
Тэхэрю улэн гэдэргэ харюусажа' 
Таһа бала хэлэбэ:
«Обоо сомоо зөөриш  
Арад зоной гээшэл,
Зэмһэхэ һайрхаха юумэн
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Эндэ ш амда үгы л...»
Юлдэр Хара Бүхэ 
Юрдөө тэсэж э шагнабагүй, 
Үгынь дутаг таһалжа  
Өөрөө ш ангаржа оробо:
«Хэлэ амаараа шашалдангүй. 
Хусөөрөө туршаад үзэе;
Үглөөнэй улаан наранаар  
Урилдаха түргэлхэ болонобди, 
Үүрэй гэгээн туяагаар  
Үрьдэлдэхэ гүйлдэхэ болонобди; 
Түрүүлж э ерэһэн нэгэмнай 
Ш унхын болдогто гараха, 
Х ож ом дож о ерэһэн нүгөөдэмнай  
Ш уһатын болдогто гараха». 
Удаань луу шэнги лужаганаад. 
Бар шэнги бажаганаад,
Ш уурга һалхи буулгаад,
Ш улуу шохой шэдэлүүлээд. 
Саашаа ш амдан талииба, 
Ерэһэндээл түргөөр холодобо. 
Хүбүүн хойкоһоонь хараж а, 
Хүйхэр тэрээниие үдэшэбэ. 
Богоол барлаг зон 
Баатар хүбүүе гэтэж э:
«Зол бидэндэ ерэбэ гү?
Ж аргал гээшэ энэ гү?» —
Гэлдэн хоорондоо хөөрэлдэнэ. 
Гэдэргэ урагшаа гүйлдэнэ,
Ганга нүхэнһөөнь гарана. 
Дабхар үндэр ууланууд  
Дэрбыжэ ербыжэ харагдана. 
Д ундахи уулань шобогор 
Дура буляамаар байба.
Згсэ оройдонь гэнжэтэй  
Илдам дүүхэй һууба:
«һарын хүүхэн гээшэб, 
һ ай ж ад гэж э нэрэтэйб.
Юлдэр Хара Бүхэ 
Нүрэгэр һүниин нэгэндэ 
Н амайе эзэрхэн асараа юм».
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һары н хүүхы е сүлөөлжэ. 
һайнда хүбүүн оробо.
Зүүн уулань зүүрхүү  
Зүрхэ буляамаар байба.
Хабш ал оройдонь гэнжэтэй  
Х үүхэн дүүхэй һууба:
«Наранай хүүхэн гээшэб, 
Н айж ад гэж э нэрэтэйб.
Юлдэр Хара Бүхэ 
Нарагүй үдэрэй нэгэндэ 
Намайе эзэрхэн асараа юм». 
Наранай хүүхые сүлөөлжэ. 
Этигэлдэ хүбүүн оробо.
Наранай хүүхэн хүхиж э,
Нара ногоо дэлгээбэ:
«Эрэ һайндаа түрэһэн 
Эдир баатар бэлэй гүш?
Үдэрэй һайниие шэлэжэ.
Абарба, сүлөөлбэ гээшэлши. 
Юлдэр Харында зобожо- 
Юрдөө жаргал үзөөгүйб. 
һайниие хэһыеш харю улха  
һанаан намда байхал».
Н айж ад хүүхэн удаань  
Налархай хүндэш эеэ харуулж а, 
Балшар баахан хүбүүндэ 
Бар хүсэ оруулха.
Баатарай ш энжэ түрүүлхэ 
Бэһэлиг бэлэг зүүлгэнэ. 
Наранай хүүхэн Н айж ад  
Нара ногоо дэлгэн,
Үдэшэн мордуулан байхадаа, 
И игэжэ хүбүүндэ хэлэбэ:
* Юлдэр Хара Бүхэтэй  
Ехэ тулалдаа хэхэш ни, 
Булигдаха диилдэхэ гэбэлшни 
Бүргэд ш убуун болоод,
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Буш уу ниидэн ерэхэб.
Арбай шэниисэ таряагаар  
А адар оруулж а туһалхаб»,—
Тиигээд дээш ээ дэгдэн  
Тэнгэреэр ниидэн арилшаба.
Үүр хираалан сайба,
Эртэ үглөөгүүр болобо.
Бараг амарһан хүбүүн  
Балсан шүрбэһөө шангалжа, 
Байлдаанда гэж э зэһэбэ.
Огторгойн харлан үүлэтээшье һаань, 
А адар бороогой ороошье һаань, 
Хүбүүн түргэн мордобо,
Х урдандаа түрүүлж э ерэбэ.
Ш унхын болдогто гаража,
Сэсэг ургы түүбэ.
Ш уурга һалхи буулгаад,
Ш улуу шохой шэдэлүүлээд,
Юлдэр Хара Бүхэ 
Түрүүлжэ ерэбэб гэбэшье 
Тоогүй хож омдоһон байба.
Ш уһатын болдогто гараж а,
Ш уһа долеож о оробо.
Хүнэй яһаар обоолһон 
Х ада уулада мүргэнэ,
Араг яһаар обоолһон  
Обе о уулада мүргэнэ.
Х үбүүн хоолойгоо заһаж а,
Хүнхинэсэ бадаш ан зогсобо: 
«Тснуулш ан дээрмэш эн хадаа  
Тэнхээгээ түрүүн харуула,
Ш уһаша мяхаш ан хадаа  
Ш адалаа түрүүн харуула».
Юлдэр Хара Б үхэ 
Үһэтэй улаан зубхяа  
Онгойлгожо тэртэдэж э зэһэбэ, 
Мантан нюдаргаа һэж эж э  
М ундуу хүсэ нэмэбэ.
Түмэр булад номоео  
Тэргэһээнь буулгаж а бэлдэбэ,
ХТүбүүе хоноон ш агааж а  
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Х үзүүень гэж э харбаба.
Годлиин дуун эш хэржэ 
Газар дайдые доһолгобо,
Зэнгэй дуун зэдэлж э  
Зүлгэ дайдые хүүюулбэ.
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Толгой бэеэ таһарбашье,
Ш эж эмээр үлхэлдэн бодоно, 
Сэбэрхэн шарайгаа шарайлна. 
Амигүй боложо унабашье 
Утаһаар үлхэлдэн бодоно, 
Урдынгаа шарай шарайлна.
Арба удаа үхөөд  
Амиды б о л о ж о , бодоно.
Хори удаа үхөөд 
Хүн боложо бодоно.
Х үүхэн балшар хүбүүнэй  
Харбаха ээлж ээн ерэжэ,
Нарай нялха бэеэ 
Н угалжа эрш элжэ зэһэбэ,
Хүнгэхэн гараа үргэжэ 
Хүсэ ольһо оробо.
Бухайр номоео абажа  
Байлдаанда гэж э бэлдээд,
Юлдэр Бүхые ш агаажа 
Магнайень гэжэ харбаба;
Үбсүү сээжыень ш агаажа  
Амигүй унахаар харбаба. 
Гургалдайн шэбшүүрдэһэндэл  
Годлиин ошохо жэнгинэбэ,
Бугын урамдан дуулаһандал  
Зэнгэй дуун шууяба.
Ю лдэрэй таһарһан толгой 
Дэрһээр үлхэлдэн холболдоно, 
Х арбагдаж а хосорһон мүсэнүүдынь 
Хилганаар үлхэлдэн холболдоно. 
Ю лдэр Хара Бүхэ
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Сээжэ бэеынгээ таһарбашье 
Түрүүнэйнгээ бэе бэелнэ.
Мүр гараа таһарбашье 
Мүнхынгөө бэе бэелнэ.
Арбан үдэр тулалдабад,
Ана мана байбад.
Харбалсаха илалсахаа болибод, 
Хасардалсаха, баж уулсаха болобод. 
Ш аалдан баж уулсан байхадаа  
Ш орломоор мяха таһалалсана. 
Үбдэг дээрээ бохинолдожо,
Урагша хойш оо һабалдана.
Урда уулые мүргэлсэжэ,
Хойто уулые тулалсана.
Хүбүүнэй шадал ахирдаж а,
Хаһагүй болоһондол үзэгдэбэ. 
«Туһалха абарха хэн 
Тэнгэридэ, газарта бииб?»—
Иимэ бодолдо хүбүүн  
Эжэлүүдгүй абтаха болобо.
Харан гэхэдэнь огторгойдо 
Бүргэд ш убуун элижэ,
Арбай таряа сасажа,
А адар бороо оруулба.
Юлдэр Хара Бүхэ 
Гулгажа, халтирж а оробо,
Хойшо урагшаа тонголзожо  
Хүлөө алдаж а унаба,
Ара гэдэргээ тэмэлзэж э  
А м яа табин унаба.
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Гэдэһэ гүзээень хахалж а,
Гэрээр хүнүүдые сүлеөлбэ.
Үбсуү сээжыень уудалж а  
Айлаар хүнүүды е абарба. 
Х уулмагай мододые обоолжо
Хуүрынь галдан хиидхэбэ.
Х үбүүн саашаа ш амдаж а,
Хото ордондонь оробо.
Эхэеэ эжыгээ абаржа,
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Үндүүлжэ, эльбүүлжэ хүхибэ, 
Эльгэ зүрхөө дулаасаба. 
Наранай юһэн үдэр 
Найр наадан дэлгэрбэ, 
һарын юһэн һүни 
һ айхан зугаа зэдэлбэ.
Сэсзн Дэргэй эжынь 
Сээжын зугаа дэлгзжэ,
Сэдьхзлзэ ханан һууба.
Хүбүүн хэлтыжэ налшышаһан 
Хотон гэртэ дүтэлжэ,
Түмэр үүл,ыень дэлижэ,
Тэндэ харахаа оробо.
Хара гээшэнь аргагүй,
Хархагар гээшэнь хэлэшэгүй, 
Хараалша шабганса хэбтэнхэй, 
Хелойжо ирзайжа елойбо.
Орой дээрэнь гансахан  
Онгогор нюдзн харагдана. 
Тагалсагаараа боһог үдьхэлэн,
Тархяараа хаяа тулан,
Тарайжа хэбтэхэнь гайхалтай, 
Торожо унамаар аймшагтай. 
Хамараа хазайса һарнайлган,
Зарбагар уралаа шогнойлгон, 
Зуд муухайгаар шуухирба, 
Зэбүү хүрэмөөр шашхаба: 
«Ганса үриием һүнөөһэн
Газарай бог гүш?»
Хайшаа гартаа баряад,
Харайн собхорон бодобо;
Хүбүүе хайшалан унагаагаад,
Хосороон һалгаахаар дугташаба. 
Хүбүүн айжа һалганабагүй, 
Х үлеэж э сохюулхаа байбагүй, 
Габьяа зориг орожо,
Гар хүлөө шангалба.
Суранзан һэлмээ һугалжа, 
Ш абгансые сабшахаараа болобо. 
Хүйһэндэнь хүрөөд һэлмэнь
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Х а х а а д , тороод байш аба.
«Гэдэһэн соонь эшээлһэн  
Газарай богуули байба гү?
Хото соонь хороһон 
Хорото могой гээшэ гу? — 
Хүбүүн иигэжэ асуугаад,
Гэрэлтэ һэлмээ далайж а, 
Гэдэһыень хаха сабшаба. 
Харахада хараж а болошогүй, 
Х элэхэдэ хэлэж э болошогүй, 
Түмэр хүбүун хэбтэһэнээ 
'Гэндэһээ харайж а гараба;
Хара гэрээ соолоод,
Х олуур саагуур тэрьедэбэ.
Ю лдзр Бүхэ иигэжэ 
Эхынгээ досоо орожо,
И лагдаха болоходоо хоргодоо. 
Х ож ом хойто сагта 
Хоро үһөө абаха,
Гургал мэргэнэй һадаһадта 
Гаш уудал хохидол асарха  
Иимэ зорилго табинхай,
Эшээлжэ тэнхэж э хэбтээ.
Хүбүүн тэрээниие Сорьбодон, 
Хүдөө талаар намнажа,
Урагша хойшонь эрьюуяжэ, 
Уһанай эрьедэ хүсэбэ.
Урда урдаһаань хелойлсон, 
Эдилсэхэ абалсахаар зогссбод. 
Хорин модоной газарһаа 
Харбалдан хадаралсан оробод. 
Хүсэ шадал хаһаяа  
Хүш элсэн таталсан туршабад. 
Газар дайдаар өшхэрэн,
Годлиин дуун зэдэлбэ.
Хүрьһэтэ дайдые доһолгон,
Хүүеэн ш ууяан дуулдаба. 
Харбалсажа илалсахаа болиходоо 
Хам оролсожо тулалдабад- 
Наранай хүүхэн найж ад  
Сэдьхэл һанаандань оробо.
Харан гэхэдэнь огторгойдо
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Бүргэд ш убуун элижэ,
Арбай таряа сасажа,
А адар бороо оруулба.
Юлдэр Хара Бүхэ 
Юрэ халтиржа оробо,
Ара гэдэргээ урбалдажа,
А мяа табин унаба.
«Эжынгээ амиды һаа 
Арайл хосорхогүй һэм,» — 
гэж э Юлдэр Бүхэ 
Эреэнээрнь нюдөө хараба, 
Эрьеэлтэгүй үхэж э һалаба. 
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Газарай дархаш уулые урижа, 
Тэнгэриин дархаш уулые залаба. 
Дайнай зэбсэг хайлуулха, 
Нангин захиралта үгэбэ,
Найдал зондо түрүүлбэ.
Түмэн анзаһа дархалуулж а  
Талада таряа тарюулба.
Юлдэр Бүхын тоноһон 
Хони, адуу, малнуудынь 
Хүн зондонь тарааба.
Хатаһан булагуудынь малтажа  
Харьялма нуурнуудые тогтообо, 
Гантаһан талынь уһалжа  
Ганга ногоо ургуулба.
Хайрата эжыдээ энхэрүүлэн  
Хүбүүн туяатан гэрэлтэнэ,
Найр зугаа дүүрэжэ 
Нютагаа бусаха болобод.

ТООНТО НЮ ТАГТАА  
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Гэртээ бусахаар мордобо.
Сэсэн Дэргэй эжытэеэ 
Абарһан сүлөелһэн зондоо 
үдэш үүлэн хүндэлүүлэн мордожо, 
Абынгаа тоонтодо бусаба. 
Газаагаа ерэж э буубад:
Гэр ордониинь үгы.
Галдагдаһан һандарһан байба. 
Инаг абань үгы,
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Одоо таабари байба. 
Наранай хүүхэн Н айж ад  
Ойндонь гэнтэ оробо.
Унтаад хүбүүн һэрижэ 
Арилган няагаһаа аршаба. 
Уужам һаруул ордон 
Урдань бодошоод байба: 
Алта сасан туяарж а  
Орон дэлхэйе һаргаана. 
Сэсэн Дэргэй эжынь 
Сэдьхэлээ ханан һуубашье, 
Сээжэ һанааниинь мэдэхэдэ 
Д утуу дунда хэбэртэй. 
«Гургал мэргэн абашни 
Гүрөөл турагта гараал ха, 
Гэдэргээ 6yc§txa сагынь 
Тулаж а хүрэж э ерээл ха. 
Гушан гурбан Мундаргын 
Аргаша эмшэ басаган 
Аали номгон бэрим 
Одоо юундэ харагданагүйб? 
Оелгоо хэж э һууна гү? 
Нютагаа бусаһан байба гү?» 
Иимэ асуудал табижа  
Эжынь хүбүүндээ хандаба. 
Харюу бэдэрхэ хэлэхэ 
Хүбүүнэй ээлжээн болобо! 
«Хүндэтэ абам агнууриһаа 
Хүрэжэ ерэхэ болоол даа. 
Хайрата инагнн хаанаб— 
Хэлэхэ аргам үгыл даа». 
Гургал мэргэнэй хүбүүн 
Гуламтаа тойрон хараад, 
Тулгаа үдьхэлэн унагааба, 
Тэндэһээ бэшэг гаргаба. 
Аргаша эмшэ басаган 
Арбан үзэг холбожо,
Хорин үгэ хэлэжэ,
Түмэр һайхан тулгынгаа 
Хүл доро хадагалжа,
Алтан һайхан гуламтынгаа 
Үнэһэн coo нюужа,
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Нютагһаа мордоһон байба. 
«Баруунай баруун зүгһөө 
Баабгай бартахиин нютагһаа 
Бар ехэ хүсэтэй,
Булай шанга дуутай  
Баатар хүбүүн ерээд,
Баяр зугаа дэлгээд,
Сэдьхэл һанааем эрьюулээд, 
Суранзан шэнги татаад,
А баж а намайеш ябашоо, 
А рсаха аргагүй байшооб. 
Хайрата инагни, түргэлыш, 
Харатанһаа намаяа абарыш. 
Баабай туш аа зоболтогүй, 
Б усаж а агнууриһаа ерэхэ. 
Бушуулыш, бушуулыш, икагни 
Бү удаарыш, түргэлыш!» 
Хүбүүн түргэлэн бэлдэжэ. 
Хүлэг унагаа унаба.
Баруун тээшээ ш уумайж а, 
Баабгайн нютагые шэглэбэ.
Эхэ нютагһаа холодон  
Хариин дайдаар гүйлгэбэ.
Хаан гарууди ш убуунай,
Хатан гарууди эжын 
Алтан гурбан хүүхэд  
Уйлажа харгыдань һуубад: 
«Хаан гарууди баабаймнай 
Абарга могойтой дайлалдаад, 
Айхабтар ехээр диилдэхэдээ, 
Амияа абарха аргагүйдэхэдөө, 
Бидэ гурбанайнгаа толгойгоор 
Бэе мэндэ гараа юм.
Абарга хорото могой 
Энхэргэн хүбүүн боложо,
Үнэн бэеэ нюугаад,
Эхэнэр бэреэдые эльбэдэжэ, 
Ордон үргөөндөе асараад,
Үнжэн хонон найрладаг юм. 
Өөһэд тухайгаа хэлэхэдэ, 
Үльгэр болгожо хөөрэхэдэ: 
Арьяатанай эдихэ сагые,
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Ами наһантаяа хахасаха 
һүүлш ынгээ үдэрые хүлеэнэбди, 
Үдэр һүнинүүдые ото 
Уйлалдан бархиралдан һуунабди» 
Х үбүүн сэдьхэлээ хүдэлж э, 
Х аранхалж а унахаар болобо. 
Х үүхэды е шарайшалан шэртэжэ, 
Харюудань иигэжэ асууба:
«Абарга могой ерэдэг гү? 
Хаанаһаа хэзээ ерэдэг юм?» 
Х үүхэд хамта амалжа„
Харюу иигэжэ хэлэбэ:
«Үглөөнэй шаргал наранаар 
Арюун һайхан байхада,
Шара далай тээһээ
Ш адал мэдүүлэн ерэдэг юм».
Алтан наран ш аража,
Арюун үглөөгүүр болобо.
Ш ара далай долгилжо,
Ш улуун эрьеэ сохибо.
Абарга могой шарбажа,
Эрьедэ гаража ерэбэ;
Алтан хайлааһа ореожо,
Арба дахин сахариглаба.
Хурса сагаан һэлмээ 
Хүбүүн далайжа сабшаба,
Могойн амаргал хүзүүе  
Милайса таһа сабшаба.
Хаан гаруудиин хүүхэды е  
Хаба шадалаараа сүлөөлбэ.
Харюу болгон тэдэнэр 
Хэлэжэ гурбуулан байбад:
«Хэбтэхэ ядарха сагтаа 
Хүүгэд тухай һанаарайш,
Хонгео хоолойгоор дуулаж а  
Хаба соогоо гургуулаарайш». 
Хүбүүн саашаа гүйлгэжэ 
Хурдан гэгшээр шамдаба.
Харгы замдань угтажа,
Хөөрхэн хүбүүн байба;
Абарга могой хубилж а,
Хүбүүн болоһон байба.
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Эльбэ ж элбээ гаргажа,
Эрьюулхээр толгойень забдаба. 
Гургал мэргэнэй хүбүүн  
Хараасгай боложо хубилаад, 
Х урдаар сааш аа ниидэбэ.
Үхэһые амидыруулан бодхохо, 
Үншэдые хүл дээрэнь табиха, 
Дайсадые даран һалгааха,
Баатарта илалта олгохо,
Ш эдитэ аршаан бэдэрж э 
Ш элэ М ундаргаар ниидэбэ.
Х үбүүн сүхэрэн ядаж а,
Хооһоор бусахаар болобо;
Х үүхэд тухай һанажа,
Хаан гаруудиие дурдаба;
Хонгео хоолой мэдүүлэн  
Х аба Ш адалаараа дуулаба.
Х аан гарууди ш убуун
Хабсагайн хоорондуур ш уумайһаар,
Харсага мэтэ ш уранаар,
Х аж уудань хүрэж э ерэбэ.
Гэрэлтэ гурбан дангинынгаа 
Гол амиие абаруулһан  
Газар дайдын эрые—
Гургал мэргэнэй хүбүүе  
Үһэ шарайгаарнь таниж а,
Орьел хабсагайда гараба;
Суухаар уһа асарж а  
Амиды аршаан гэбэ.
Х үбүүн хүлэгэй тухаар  
Хаба соонь гүйлгэбэ.
Хүбүүн боложо хубилһан  
Абарга могойтой уулзаба,
Амиды арш аанаар сүрш эжэ 
Амтан нойроор унтуулба,
Арба тойруулан сүрш эжэ,
Удаан унтахаар хэбтүүлбэ.
Далайн дунда оршоһон  
Дабхар үргөөндэнь хүрэбэ.
Оро һэегүй ню угдаһан  
Инаг хайратаяа олобо.
Амиды арш аанаар сүрш эж э
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Ш эг шарайень һэргээбэ; 
Х ууш ан түхэлдөө орожо  
Х уры лхаар таалахаар болобо. 
Эхэ нютагаа бусахаа  
Унага мэдүүлэн гүйлгэбэд. 
Харгы даа замдаа ябахадаа  
Хүнүүдтэ һайниие хэж э, 
Хүрэнгэ таряа ургуулжа, 
Хони малынь садхана.
Амиды аршаанаар сүрш эжэ, 
Орон нютагынь һэргээжэ, 
Ургаса сэсэгээр бүрхөөнэ. 
Н уур сөөрэм тогтожо,
Нугаһа галуун үдэнэ,
Нуга тохойе хуш ана.
Х үн зон налайжа  
Хани халуунаар нүхэсэнэ. 
Гэртээ нютагтаа буухадань  
Гургал мэргэн эсэгэнь 
Уяран баярлан угтаба.
Сэсэн Дэргэй эжынь 
Сэдьхэлһээ баясан таалаба; 
Гушан гурбан Мундаргын 
Гэрэлтэ һайхан дангина— 
Аргаша эмшэ бэриеэ 
Энхэрэн тэбэрин таалаба.
Түрэ хуримаар угтаба.
Гургал мэргэн тайжа  
Галаа гуламтаа тахиба.
Хүн зоноо зарлаж а  
Ж аргал эдлэхыень түхеөбэ; 
Хоймороор дүүрэн хүүхэтэй, 
Хээрээр дүүрэн орооһотой, 
Х анзаар дүүрэн зөөритэй, 
Х эзээ мүнхэдөө һуухыень, 
Хэтэ мүнхэдөө жаргахыень  
Гургал мэргэн юрөөжэ,
Хаан шэрээгээ хүбүүндээ  
һайхан һанаагаар даадхаба; 
Сэсэн Дэргэй хатан  
Сагаан эдеэ дэлгэжэ,
Басагад бэреэдээ урижа,
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Баяр барандань хүсэбэ; 
Сэдьхэлэй үгэнүүдые хэлэж э, 
Сээжын зугаа дэлгэбэ. 
Хүнжэлөөр дүүрэн хүүхэтэй, 
Хээрые бүрхөөмэ малтай, 
Талые хуш ам а таряатай,
Тагые дарама эдеэтэй  
Үе наһандаа һуухыень  
Сэсэн Дэргэй хатан  
Сээжэһээ удхалан юрөөжэ, 
Хатан нэрэеэ бэридээ 
Эхын сэдьхэлээр даадхаба.
Эбэр барабан сохиж о  
Энэ зарлигаа соносхобо, 
Хэнгэрэг барабан сохиж о  
Хаан зарлигаа соносхобо. 
Ж эбэрхэгүй мүнгэн уусатай, 
Хубирхагүй алтан сээжэтэй, 
Гургал мэргэнэй хүбүүн—
Хаан шэрээтэ хүбүүн  
Хүн зоноо түрүүлжэ,
Байгал далайһаа зүүлж ээ  
Х ож ом  болотор һуугаа, 
һураг сууда гараа.
Үльгэр онтохонииемнай  
Үнэгэн таһа хазаба.
Түүхэ домогоймнай һабагшые 
Таанар үргэлжэлүүлхэ болобот.
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Бадма Шойдоков

Аргай баабайхан
(Үлъгэр — поэмэ)



ЕАДМА ШОЙДОКОВ

1

Үргэн Санага нютагта
Үндэр наһатай үбгэжөөл  
Үдэр хоногоо тооложо,
Элүүр амгалан һууһан лэ. 
Алдар обогынь гэхэдэ 
Аргай баабайхан гэлсэдэг— 
Ямаан бомбохи һахалтай, 
Яһан туранхай түхэлтэй, 
Набтар налшагар бэетэй 
Н аада зугаатай бэлэй һэн. 
Үхи хүбүүдтэй наадаж а, 
Үльгэр, онтохо түүрээжэ,
Үдэр хоногоо эльгээжэ,
Арад олондо угтуулдаг 
Үгэ зугаагаар ульгамтай 
Аргай баабайхан һууһан лэ.

2

Үмсынь хубита гэхэдэ 
Унаад ябаха моридтойл, 
Тобир туранхай хоерынь 
Талаар бэлшэдэг заншалтайл. 
Ж ороо борониинь туранхайл, 
Залаад унахын аргагүйл. 
Эмниг нүгөөдэнь тарган лэ, 
Унаад тогтохын аргагүйл. 
Хөөрхэн хурьгады түрэхэ 
Хара монсогор хонитойл  
Амтан һүмбэйень буйлуулжа, 
Айруул, ээзгэйхэн бэлдэнэл. 
Үһэ нооһыень хайш алж а  
Оймһо, малгайхан нэхэнэл. 
Торхо тодохо үнеэтэйл,
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Тоһо, зөөхэйхэн абанал; 
Амтан сзгзэгынь айлшадта 
Умдаа харяахынь заланал.

3

Ж ороо туракхай мориниинь 
Ж алгын аманда бэлшэбэ, 
Тушааи боложо тэрээниинь 
Тайгын шоно угтаба.
Тулюур ноосогор арһыень 
Таһар татажа хуулаба, 
Тамшаан аытархан хооллож о, 
Тарайн хэбтэж э амарба, 
Аргай баабайхан ш амдаж а, 
Хамхар сохиж о түнхибэ, 
Хадын үндэрэй хүтэлдэ 
Хүбшын шоные хүсэбэ. 
Хабһыкь хухарса харбаж а, 
Х уулан арһыень шэдэлбэ.

•  * *

Хээрэ таладяа тенгоржо, 
Хонин хурьгаяа тэнжээнэ. 
Х олуур үртэмдэ бэлшэжэ, 
Хүсэ ш адалаа нэмээнэ.
Хара хирээхэн хомхойржо, 
Хонгео хоолойгоор хааглаба.
Хөөрхэн хурьганда обтожо, 
Хойгуур, урдутрынь ниидэбэ. 
Хумин далияа доошолжй, 
Хуюьгы хотойсо баж ууба. 
Херхо нюдэдынь мэргэлжэ, 
Хурса хуш уугаар тоншобо.
М аадай харя.лган боложо, 
Мааран эхээз бздэрбэ.
Аргай баабайхан эртзлжэ, 
Үлэн хирээдэ агнаба.
Гэгээ гарамсаар хүсэж э, 
Годлео ш эбш эжэ табиба.
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Хара хирээгэй нюдэды  
Хамхар сохиж о түнхибэ,
Хурьга зобооһон дээрмэшэн  
Хайш ааш  ош охоо болибо.

* •  •
Торхо тодохо үнеэниинь 
Тулкн орилон зобобо:
Бараг юбуутай тугалы  
Боро хараанаар түрэбэ.
Аргай баабайхан садхалан, 
Амар, лсаргалаа здлэбэ.
Торхоор һүмбэйхэн мэлмэржэ, 
Тараг айрагаар билтарба.
Тоһо зөөхэйхэн буйлуулж а, 
Түрэл тоонтодоо суурхаба. 
һүүдэр  салдаган ш үдхэрнүүд  
һүни нүхэкһөө бултайлдаад:
— Аргай баабайхан, хайшаабши? 
Хоолоор бидэнии хангадаг  
Хом хой хкрээгэй нюдэды  
һохор  яахадаа болгообши? 
һом о, годлеороо харбаалш и!— 
Хотон гэрхэнэйнь забһараар  
Хойпго урагшань ш агааба;
Х ахир хоолойгоор хаш харан, 
һүүдэр ш үдхэрнүүд загнаба. 
Аргай баабайхан аргаахан  
Ушааг пеэшэндээ хүрэбэ;
Х алуун уһанһаа удхаж а,
Хурса нюдэдтэнь шэдэбэ. 
һүүдзр  салдаган ш үдхэрнүүд  
һохор  харалган болобо;
Хурал суглаанда сугларжа, 
XvvDMar гомдолдо зүрхэлбэ. 
Аргай үбгэнии асалаад,
АрЬынь хуул аха гэлсэбэд.
Бага Тэнгэриин зарлигаар  
В уш уу һалгаахы хэлсэбэд.
Бараг хөөреөгөөр эльбэдэн, 
Б аадхан орилон бархирбад:
— Аргай баабайхан гээшэмнай 
Арын эзэниинь болонхойл,
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Н угаар ябаһан б#дэнэй  
Нюды хуухалан һалгаанхайл. 
Үйлэ галабынь гаргажа,
Ойдо модондо үлгэхы ;
Ами наһыень таһалжа,
Уйгааг уняархан болгохы  
Аһан ш адалһаа гуйнабди;
А за талаанда хүртэхы  
Унан һүгэдэн хүлеэнэбди.

4
Бага Тэнгэри шагнаһаар 
Болгоон аалихан ам алба:
— Аргай үбгэнии дуудаһуу, 
Ама хэлыень таһалхы,
А яга шанага баридаг 
Арбан хургадынь тайрахы  
Аман зарлигхан дуулгаһуу. 
Аргай баабайда элшэеэ 
Аман зарлигтай эльгээбэ,
Үтэр түргэнөөр ерэхынь 
Үгын хатуугаар баадхаба:
— һүудэр  салдаган ш үдхэрнүүд  
һары н сагаанаар гомдолоор  
һүрэг олоороо ерэнхэйл, 
һохор болгоһыш дуулганкайл.

* *  *

Аргай баабайхан шагнаһаар, 
Үгы боложо арилба;
Үндэр бүдүүрхүү түгсэгтэ 
Үгэ зугаагаар хандаба:
— Аргай баабайхан һалахань— 
А даг Тэнгэри хэһээхэнь.
Түгсэг ухаатай гээшэлши, 
Түрүүн намайгаа абарыш:
Дали дорошни орожо,
Даамай саагуурынь хор оһуу; 
А даг Тэнгзриин хэһээлты  
Аргай баабайда хүртеөнгүй, 
Я бууд дундань усадхыш ,
Ямба ехэтэй бэлэйлши!
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Аргай баабайе тугсэгхэн 
Олон һалаадаа шэЛгээбэ.
Бага Тэнгэри сухалдан,
Бүдүүн түгсэгы мэргэлжэ,
Бии хүсэеэ зорюулба,
Бута сохингүй еолобо.

* • *

Аргай баабайхан тухайда  
Ахай Тзнгэри дуулаһаар  
А суун тэрээнии зобоожо, 
Айлган хэһээхэзр ш ангарба:
— Үбгэн, хүлшүүрбэ гээшэлши! 
Өөрөө бусады хэһээхэ 
Эрхэ хаанаһаа абаабши?
Шоно гээшэмнай араатан
Ш имнай тзрээндэ халдаалш и; 
Арһа дагадхынь яахадаа  
Айлган хуулаж а хаяабши? 
Аминь таһалан һүнөөжэ,
Агы нүхэндэ зоогообши?
Арга баабайхан аалихан  
Үгэ зугаагаа хэлэбэ:
— Тарган моринойм таладаа
Тунга ногоондо бэлшэжэ, 
Тэнхээ тамираа хүсэж э,
Арьбан далангаар дүүрэжэ, 
Аляа занханаа харуулж а,
Аашаар тонгорон байхадань, 
Арай үргүүлэн алдаһан,
Арһа яһанайнь арзайһан 
Адаг мориимни яахадаа
Үүсэ болгожо эдеэ юм,
Үлэн хотоео дүүргээ юм?
Ахай Тэнгэри саанаһаа 
Арай һанаата болобо;

Ухаан бодолоо хүдэлгэн,
Өөрын тобшолол дуулгаба:
— Аргай баабайхан, хэсүүлши;
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Үгэ хүүрышни шагнаалби, 
Зүбынь хэлсээнгүй гээшэл даа, 
Зохид хэһээлтээр хэһээгээш! 
Аргай баабайхан аалихан  
Урса гэрхэндээ ш амдаба,
А хай Тэнгэри хойноһоонь 
Аһан хоолойгоор бадашан, 
Айлган үбгэндэ хан д аба:
— Агаар дам ж аж а ниидэдэг 
А ляа хирээгэй нюдэды  
һайрхан яахадаа түнхеэбши, 
һохор  яаһандань болгообши? 
Аргай баабайхан аалихан  
Үгэ зугаагаа х эл эбэ:
— һүрэг соохоноо тэнхээтэй  
һайхан хониной байхада.
Хүгш эн гхзһзэ унаһан  
Хурьга яахадаа шэлэнхэйб, 
Херхо нюдэдынь тоншожо, 
һ охор  яаһандань болгонхойб?
А хай Тэнгэри саанаһаа 
Арай һанаата болобо;
У хаан бодолоо хүдэлгэн, 
Өөрын тобшолол дуулгаба:
— Аргай баабайхан, хэсүүлши, 
Ухаан бодолоор хурданш и, 
Зүбынь хэлсээнгүй гээшэл даа, 
Зохид хэһээлтээр шиидхээлши!

•  *  *

А ргай баабайхан аалихан  
Урса гэрхэндээ ш амдаба,
А хай  Тэнгэри хойноһоонь 
Айлган үбгэндэ хан д аба:
— Сабдаг ш үдхэрнүүд шамханда 
Ш алтаг яахадаа болоо юм, 
һонор нюдэдынь яаһацдань  
һ охор  харалган болгообши?
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Аргай баабайхан аалихан  
Үгэ зугаагаа хэлэбэ:
— Улад олоной орохо 
Үүдэн манайда байдаг лэ,
Арга мэхэдээ найдаж а,
Үрхеөр яахадаа шагаагааб? 
А хай Тэнгэри саанаһаа  
Арай һанаата болобо;
Ухаан бодолоо хүдэлгзн  
Өөрын тобшолол амалба:
— Аргай баабайхан, хзсүүлш и, 
Ухаан бодолоор хурданнти, 
Зүбынь хэлсээнгүй ггэшэл дга,

sfs Н»

Зохид хэһээлтээр шиидхээлши. 
Аргай баабайхан аалихан  
Урса гэрхэндээ шамдаба,
А хай Тэнгэри хойноһоонь 
Айлган үбгэндэ хан д аба:
— Өөрым түрэлэй болохо 
Одхон Тэнгэрии мэдзнэш,
Тэрэ дүүдэмни хоролхон  
Түгсэг яаһандань залаабши?  
Аргай баабайхан аалихан  
Үгэ зугаагаа хэлэбэ:
— Улад олондоо хүндзтэй  
Аргай убгэнэй байхада,
Түгсэг яаһандань хэһээгээб, 
Танда яахадаа гомдонхойб? 
Ахай Тэнгэри саанаһаа  
Арай һанаата болобо:
— Аргай баабайхан, хэсүүлши, 
Ухаан бодолоор хурданш и, 
Зүбынь хэлсээнгүй гээшэл даа! 
Ж аргал эдлзхыш үреэнэб!
А хай Тэнгэри бусаншаа 
Агаар дамжаһаар саашалба 
Аргай баабайхан хүхинхэй, 
Үльгэр зугаагаа түүрээнэ.
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Нэрэгүй хүбүүн
(Онтохон)



НЭРЭГҮЙ ХҮВҮҮН 
(онтохон)

1

Тзндэ гэхэ гзргүй, нэрлэхэ гэхэдэ нэрэгүй хүбүүн ажа- 
һууһан юм. Зөөринь гэхэдэ оройдоол борохон унаган. 
Тэрээндэ һаад болохо ондоо юуншье үгы бэлэй. Тиимэһээ 
оройтоһон газартаа отогхон түхеэрж э хоноод лэ ябадаг 
юм һэн.

Үдэр хоногуудай һэлгэлдэжэ, он ж элнүүдэй ошохо 
тума бурд гэһэн Б улж уухай  харбаж а эдихэ, халтад гэһэн 
хараасгай ш улуудаж а эдихэ ш адалтайхан болоо юм. Тии- 
гэ тиигэһээр борьбо дээрээ бордойжо, үе дээрээ үндыжэ, 
ан гүрөөһэ аблаха арга һураһаниинь тэрэ бэлэй.

Б орохон  ун аганиинь ж эгүүр  дали яа х ү сэж э , ун аж а  
я б а х а д а  уян  зөөлэн  бэетэй, ул ьгам хан  хүл эг  болож о  
м үндэлбэ.

Нэрэгүй хүбүүнэй урин хабарай уняартай нэгэ үдэр  
агнууриһаа бусаж а ябахадань, харгы дээрэнь ульгам бо- 
рыень шонын хоер гүлгэд эдиж э байба. Тиигээд буудаха  
гээд, биш ыханууд байхадань, «би заахан ябахадаа, ядар- 
ж а ябагша һэм даа», — гэж э хайрлаад, отогхон тээшээ 
гэшхэлшэбэ.

Нэрэгүй хүбүүн хойто үдэрынь дахин агнуурида гара- 
ба. Тиигээд отогтоо бусаж а ерэхэдэнь, тэндэһээнь утаан  
бадхаж а байба. «Отогтом хэн ороо юм ааб?» гэж э һана- 
һаар хүрэж э ерэбэ.

Орон гэһээнь эсэгэ малаан Ш оно нюргалжа хэбтэһэнээ 
а су у б а :

— Зай, нэрэгүй хүбүүн, олзо ямар бэ?
— М үнеөдэр юушье хараагүйб.
— Хоер хүбүүдни морииеш эдиж эрхео ха гү даа?
— Эдижэрхеол даа.
— Теэд ю ундэ алаагүйбши?
— А лаха гээд, зааханууд байхадань хайрлаж а орхео 

һэм,— гэж э нэрэгүй хүбүүн харюусаба.
— Хайрлаһан хадаа үглөөдэр манайда ош ожо, мори- 

нойнгоо худалдаа абаарайш, — гэж э хэлээд, эсэгэ малаан  
Ш оно яаралгүйхэн бодоод, гэр тээшээ дугш уулаадхео һэн.
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Хойто үдэрынь энэ эсэгэ малаан шонотои барандаа 
хам һ аж а һалгаахагүй юм гү гэж э һамаһаар, нэрэгүй хү- 
бүүн ш онындо ошобо.

Борогшонииень эд болгоһон шонын гүлгэд газаагаа  
н аадаж а байбад ха.

— Нэрэгүй хүбүүн, моринойнгоо худалдаа абахаа ерэ
бэ гүш ?— гэж э тэдэ асууба.

—  Тиигээб.
— Баабай ю у абахаш ниб гэхэ байха. Тиихэдэнь бур- 

хан дорохи алтан хайрсагаа үгыш гээрэй,— гэж этэдэ хо«р 
захиба.

— Нэрэгүй хүбүүнэй ороходо, эсэгэ малаан Ш оно бүхэ 
бүдүүнээр ню ргалжа хэбтэһэнээ тэрээн тээшэ эрьежэ:

— Нэрэгүй хүбүүн, моринойнгоо худалдаа юу абаха
ш ниб?— гэж э асуугаадхиба.

— Б урхан дорохи алтан хайрсагаа угыт даа.
— Харамтайл юумэм гээшэ даа. Х оер амин гол боло

хо хүбүүдыем хайрлаһан абарһан хадаш ни үгэхэл болоо 
бэзэб даа ,— гээд, Ш оно нэмэбэ.— Харгыдаа бү нээгээрэй. 
Отогтоо ороод, оньһыень һуладхаад, онгойлгожо харангүй  
унтаарай.

Нэрэгүй хүбүүн эсэгэ малаан Ш онын хэлээшээр онь- 
һыень нээгээд, онгойлгожо харангүй унташаба.

Тэрэ үглөегүүр һэрин гэхэдээ, гое һайхан ордон соо 
унтаж а байба. Х аж уудань һаргама һайхан һара нарандал  
эхэнэр толоржо, туяа гэрэлээ хаа хаанагүй түхөөж э бай
ха  юм.

— Наран Д үүхэй, хаанаһаа ерээ гээшэбши? — гэжэ 
нэрэгүй хүбүүн нэн түрүүн асууба.

— Ши үсэгэлдэр манайда ошоод, намайе үгыт гэж э  
эрижэ байгаа бэлэйш... Тиигээд лэ ерээ һэм. Али мартаа 
гүш ?— гэж э тэрэ эхэнэр асуун татажа харюусаба.

һайхан һамгатай болоһон нэрэгүй хүбүүн агнуурияа  
хэж э үргэлжэлүүлээ һэн.

Үдэр хоногууд урилдан үнгэржэ, нэрэгүй хүбүүн аг- 
нууриингаа хаж уугаар һайхан һамгаяа эрхэлүүлэн, сагай 
ошоһыешье мэдэнгүй гарашадаг болоһон байба.

Нэгэтэ хоер хүн  үүдыень татажа оробо.
Нэгэ хүдүү болгохоо танайда ерээбди, — гэж э тэдэнэр  

ерэһэн ушараа тайлбарилха юм.
— Юун үгэ гараа юм, болгыт даа ,— гэж э нэрэгүй хү- 

бүүнэй орондо һамганиинь харю усаба,
64



Т эдэ хоер тэрээнээ болгохо гэж э сонгоож о байх  
һайхан һамгые гоеш оон хар аж а байһаар, х у у  дүрг. 
хибэ. Тиигээд уйлалдаж а оробо.

— Эрэшүүл аад, ю ундэ уйлалдаа ю м та!?—т э ж у  • ■* 
гүй хүбүүнэй һамган хэлээд, һүүлдэнь талхаар xy.r, . v>- 
ж э болгоод, тэдээндэ үгэбэ.

Тэрээнииень эдихэдээ, хаантаяа, сэрэгтэеэ барандаа  
садаба.

Тэдэ хоер хойто үдэрынь баһал нэгэ хүдүу  алаба. Х аан  
тэрээнээ болгож о ерэхыень баһал тэрэ айлайда тэдээнээ 
эльгээбэ.

Тэдэ хоер харгы даа ябахадаа иигэж э үгэеэ ойлголсобо:
— Ээлжээгээр тэрэ һайхан һамга хараад, хүдүүгээ  

дүргэнгүй болгоод абааш ахабди.
Тиигээд лэ хэлсээш э еһоороо хүдүүгээ болгоод бусабад.
Тэдэнэр тэрээнээ эдеэд, бултаа садахаһаа байтагай нэ- 

гэнииньшье садабагүй,
— Үсэгэлдэр бултаа садаа хамнайбди. М үнөөдэрэйхим- 

най ямар заахан  байба гээш эб?— гэж э хаан сухалтайгаар  
һураба.

— Үсэгэлдэр бидэ нэгэ һайхан һамга хараж а байһаар, 
хүдүүгээ дүргэж эрхиһэн зомди. Тиихэдэмнай тэрэ һамган  
талхаар хүдүү хэж э болгоод үгэһэн юм. М үнөөдэр ээлж ээ
гээр тэрэ һамга хараж а, хүдүүгээ дүргэнгүй асараабди, — 
гэж э тэдэ хоер харю усаба.

— Тиигээд лэ баранһаа байтагай нэгэмнайшье садаба- 
гүй гзэш э гү?— гэж э хаан асууба.

— Тиимэ даа: танай аруугааша тон лэ зүб да а ,— гэл- 
дэж э тэдэ хоер дохисогообо

Х аан нилээн дуугай һууж а, тэрэ һамгыб гартаа оруул- 
ха гэһэн харата түсэб зохеогоод, тэдэ хоерые тэрэ айлай
да иимэ захиралтатайгаар эльгээбэ:

Үбгэндэнь хаан дуудуулна гэж э дуулгагты. Үтэр түр- 
гэн ерүүж эн.

Нэрэгүй хүбүүн хаанай зарлиг ш агнаад байхадаа, тэ- 
дээнэйдэ ош охо баатай болобо.

Х аан тэрээниие угтаж а:
— Хэмнай хадагаар Д элхэйе хуш аж а ш аданаб, тэрэм- 

кай тэрэ шинии һайхан һамгаар һамга х эх э ,— гэбэ.
Нэрэгүй хүбүүн уй гаш уудалда баригдаһан ю умэ гэр- 

тээ ерэбэ.
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— Хаан юун гээб? Ю ундэ уйдхарта баригдабаш? — 
гэж э һамганиинь угтаба.

Нэрэгүй хүбүүнэй уйдхарта баригдаһан шалтахаанаа 
гүйсэд дуулгаад байхадань, һамганиинь хэлэбэ:

— Эх, тэнэг лэ байнаш даа!.. Эрэ хүн энээхэнһээ уй- 
даха юм аал!.. Баабайндам ошоод, ехэ хадагыень абаад 
ерэлши!

Тиигэжэ һамганайнгаа хэлээшээр нэрэгүй хүбүүн Шо- 
нындо ош ожо, ехэ хадагыень абаад, хаанайда ерэбэ.

Хаан хадагаа түрүүн дэлгэбэ. Тэрэнь дэлхэйе нэгэ ху- 
ш аад, үшөө хахадлаба.

Нэрэгүй хүбүүн дээгүүрнь дэлгэбэ: хадагынь дэлхэйе 
гурба дахин хуш аба.

Хаан энэ ушарта хэды сухалдабашье, тэрээнээ мэдүүл- 
хэгүй гэж э бэеэ шангаар барин, томоотой янза үзүүлэн  
х эл эбэ:

— Д а й га а р .д а й л а ж а , һамгы еш ни абахаб.
Нэрэгүй хүбүүн баһал уйдхарта баригданхай, хадагаа  

тэбэреэд бусаба.
— Хаан юун гээб? Ю ундэ уйдхарта баригдабаш? — 

гэж э һамганиинь угтаба.
Нэрэгүй хүбүүнэй уйдхарта баригдаһан шалтагаанаа 

гүйсэд дуулгаад байхадань, һамганиинь х эл эбэ:
— Эх, тэнэг лэ байнаш даа!.. Эрэ хүн энээхэнһээ уй- 

даха юм аал! Баабайндам ошоод, хайрсагыень абаад 
ерэлши!

Нэрэгүй хүбүүн тиигэжэ Ш онындо ошоод:
— Хайрсагаа үгыт!— гэбэ.
Ш оно харю удань хайрсагаа тэбэрюулээд:
— Харгыдаа нээж э бү хараарай!— гэж э захиба.
Хаан үглөөдэрынь нэрэгүй хүбүүнэй ордониие сэрэгүү- 

дээрээ хүреэлж э оробо.
Нэрэгүй хүбүүнэй хайрсагаа нээхэ гэхэдынь:
— Үшөө үды !— гэж э һамганиинь нээлгэбэгүй.
Х аанай сэрэгүүд ордонгыень гурбан дабхараар бүһэлбэ.
Тиихэдэнь һамганиинь үбгэндөө хэлэбэ:
:— Х айрсагаа нээгыш даа!
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Нээхэтэйнь хамта тэкдэ11ээнь үй түмэн сэрэгүүд гара
ж а, нэрэгүй хүбүүнэй ударидалга доро хааниие сэрэгтэйнь 
бута сохео бэлэй.

Энээнэй эсэстэ нэрэгүй хүбүүндэ халдаж а, хэншье ба- 
һахаа болижо, тзрэ һайхан һамгантайгаа дүүрэн жаргалаа  
эдлэж э һуугаа юм һэн ха  гэлсэгшэ.

МОРМООН
(онтохон)

Үргэн Дэлхэйн үнсэг эзэлж э нэгэ хүгш эн ори ганса хү- 
бүүтэйгээ аж а һууһан юм. Хүбүүниинь Мормоон гэж э нэрэ- 
тэй һэн.

Үшөө газар гэш хэхэ ори ганса үнеэтэй һэн. Хүгшэн  
хүбүүн хоер оролдохын һайгаар үнеэнэйнгээ нооһо гурбан 
ж элэй туршада хуряаба.

Мормоон тэрэнээ гурбан толгой сэмёэ болгохоео хаан  
баабайнда абааш аха гэж э холын замда мордобо. Харгы  
зам даа хулганаатай уулзаба.

Мормоон тэрээнһээ асуугаадхи ба:
— Хэн гээшэбши?
— Хүрьһэтэ дайдын борохон хулганаб. Харин ши хэн  

хүбүүн гээшэбши?
— Хүригшэ ганса үнеэтэй хүгш эн эжын ори ганса хү- 

бүүн Мормоон гээшэб!
— Хайш аа зориж о ябанаш?
— Хаан баабайнда.
— Ю ундэ?
— Гурбан ж элдэ хуряаһан хүригшэ ганса үнеэнэйнгээ 

нооһо гурбан толгой сэмбэ болгохоо зам да гарааб.
— Хаан баабай хомхойл юм гэлсэгшэ даа: хэр лэ сэм

бэ үгэхэ ааб даа! Зай, һайн ябаарай, — гэжэ хулганаан  
үдэшэбэ.

— Хомхойшье хадаа гурбан толгой сэмбэ намһаа ха- 
рамнахагүй бэзэ. Зай, баяртай, хүрьһэтэ дайдын эзэн ,— гэ
ж э тэрээндэ дохеод, Мормоон зам аа үргэлжэлүүлбэ. Тии- 
гээд удааншье болонгүй, миисгэйтэй ушарба.

— Хэн юун гээшэбши? — гэж э Мормоон асууба.
— Эзэндээ үлдүүлһэн эреэхэн миисгэйб. Хуби жаргалаа  

бэдэрһээр, хоердохи ж элээ амиды мэндэ ябаж ал ябанаб.
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Зай, хүбүүн, хайш аа зорилойш ?— гэж э миисгэй асууба.
— Х аан баабайнда.
— Ю ундэ?
— Гурбан ж элдэ хуряаһан хүригшэ үнеэнэйнгээ нооһо 

гурбан толгой сэмбэ болгохоо зам да гарааб.
— Х аан баабай хомхойл юм гэлсэгшэ даа: хэр лэ сэм

бэ үгэхэ ааб даа. Зай, һайн ябаарай,— гэж э миисгэй үдэшэбэ
— Хомхойш ье хадаа гурбан толгой сэмбэ намһаа ха- 

рамнахагүй бэзэ. Зай, баяртай, миисгэй,— гэж э тэрзэндэ 
дохеод, Мормоон зам аа үргэлжэлүүлбэ. Тнкгээд удааншье 
болонгүй, бартахи баабгайн хүбүүнтэй уулзаба.

— Хэн юун гээш эбш и?— гэж э Мормоон асууба.
— Хүбш э тайгын ззэн  хара бартахиин хүбүүн гээшзб. 

Харин ши хэнэй хүбүүн хэн гээш эбш и?— гэж э тэрзнь гэ- 
дэргэдэбэ.

— Хүригшэ ганса үнеэтэй хүгш эн эжын ори гакса хү- 
бүүн Мормоон гзэшзб!

— Хайшаа зориж о ябанаш?
— Х аан баабайнда.
— Ю ундэ?
— Гурбан жолдэ хуряаһан хүригшэ ганса үнеэнэйнгээ 

нооһо гурбан толгой сэмбэ болгохоо зам да гарааб.
— Хаан баабай хомхойл юм гэлсэгшэ даа: хэр лэ сэм

бэ үгэхэ ааб даа! Зай, һайн ябаарай,— гэж э бартахиин  
хүбүүн үдэшэбэ.

— Хомхойш ье хадаа гурбан тс л гой сэмбэ намһаа ха- 
рамнахагүй бэзэ. Зай, баяртай, хүбшэ тайгын эзэн ,— гэж э 
тэрээндэ дохёод, Мормоон замаа үргэлжэлүүлбэ.

Одоол тикгэһээр хаан баабайндаа хүрэж э ерэбэ. Алтан  
боһогыень алхаж а, мэндэ амараа хэлсээд, с-рэһзн хэрэг 
тухайгаа айладхаба:

— Хаан баабай, хаан баабай, ганса хүригшэ үнеэнзйнгээ 
нооһо гурбан ж элдэ хуряагаад, гурбан толгой сэмбэ болго
хоо Тандаа зориж о ерээлби!

Хаан баабай харюушье хэлэнгүй, уур сухалдаа бариг- 
даад, модон хуурсаг соо хүбүүе хүүлж э хадуулаад, далай  
уруу ш эдүүлж эрхео бэлэй.

Тиигэн сасуунь далай дабхар саанаһаа хүүен, дошхон  
долгеороо ш улуу сохин орьелбо. Мормоон хүбүүтэй хуурсаг 
эрьедэ шэдэгдэбэ. Удаан үни хуурсаг соо хэбтэһэн дээрэһээ 
Мормоон хүбүүнэй үхэлдөө дүтэлөөд байхадань, нэгэ ямар 
шье юумэн гээшэб газааһаань һар-һархан һабардаба.
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— Ш и хэн гээшэбши? Туһалыш нам да,— гээд, Мормоон 
хүбүүн хайрсагайнгаа забһараар хулганаае хараба.

— Туһалха гэхздээ хаба шадалки хүрэнөгүйл даа. Нэгз 
бага хулеэ,— гэж э харю усаад, хулгана хэн нэгые бэдэрхээ 
гүйж э ябатараа, миисгэйтэй уулзаш аба. Тэрээндээ ушар 
мүрөө х уу  хөөрэхэдэнь, миисгэйнь гүйж э ошоод, хаба шадал  
ехэтэй хүбшэ тайгын эзэн бартахи баабгайн хүбүүе асарба. 
Тэрэ гурбан Мормооноо сүлөөлөөд, дүрбүүлэн эблзржэ, гэр 
байраяа түхеэрбэд. Хулгана, миксгзй, баабгай бартахнин  
хүбүүн гурбан ш улуу зөөнэд. Хара ш улуун ордоноо Мор
моон дуудаха болобо. Эгээ һүүлдзнь бартахи баабгайн хү- 
бүүн томоһоо томо ш улуу асарж а баяртайгаар табяад 
х эл эбэ:

— Мормоон, ойлгод г э : энэмнай эрдэниин ш улуун гээшэ!
Мормоон эрдэниин ш улуунай ашаар зэөрижэбэ. һүүл- 

дэнь хүгш эн эжыгээ асарба. Тиигээд хаак баабайнда бэлэг 
абаад ошобо.

Хаан баабай сэсэрлиг соогуураа сэнгзжэ ябаһанаа тэрзэ- 
ниие хараад, дүтэлжэ ерэһээр асууба:

— Х үбүүн, ши юун хэрэгээр ерэбэш?
Мормоон хүбүүн доро дохин һүгэдэжэ наманш алаад  

х эл эбэ:
— Хаан баабай, далайн долгин Танһаа сэсэн байгаа 

гэж э хэлэхээ ерээб.
— Хүбүүн, юун дээрэһээ тиигэжэ хэлэхэ болообши?
— Намайе хуурсаг соо хээд, далай уруу шэдэһэнтнай  

долгин эрьедэ гаргаа. Тиихэдэ сэмбын түлөө намайе далай  
уруу шэдүүтлээ бэлэйт. Харин мүнөе олоной туһаламжаар  
өөрөө сэмбэ нэхэдэг болооб, тиигээд хаан баабай Тандаа 
гурбан толгой сэмбэ бэлэг асарааб!— гээд, Мормоон һүгэдэн, 
тедэнэз хаан баабайда залаба.

Хаан баабайдашье эш эхэ нюур гэж э байбагуй: убайш- 
гүй гурбан толгой сэмбыень абаадхиба.

Хаан баабайн хомхой хобдог тухай хулгана, миисгэй, 
бартахиин хүбүүн гурбанай хэлэпэндэ этигэл ядаад, 
хомхой бэшэ һаа сэмбыем абахагуй гэж э һанаад, тэрэнээ 
абажа ерэһэн байгаа.

Одоошье иигэжэ хаан баабайн хомхой хобдогые өөр 
дээрээ мэдэжэ, тэрээн шэнги баяд ноед барандаа хомхой  
хобдогууд гэжэ Мормоон хүбүүн ойлгожо абаа бэлэй.

Январь, 1971.
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А Н Д А Л Д А А Н

(онтохон)

У уж ам буряад нютагта сэсэн гэж э алдаршаһан, арга- 
гүй хурдан ухаатай хүбүүн аж аһууһан юм. Бага балшар 
наһандаа эхэ эсэгэ'пээ гээгдэжэ, элдэб эсэар тулиха зобо- 
хые үзэһэН байха. Эд зөөри гэхэдэ газар уһан дээрэ ганса  
хурдан жороотой бэлэй. Тэрэнь түрэл тоонтынгоо найр 
нааданай урилдаан дээгүүр түрүүлжэ, хаа хаанагүй һураг 
сууда гаража байба. Тиимэһээ хурдан жороодонь обтодог 
хүнүүдшье бии бэлэй.

Тоонто нютагай хомхой хобдог, эдихэ садахые мэдэ- 
хэгүй баян сэсэн хүбүүндэ хэдэн удаа ерэж э:

— Х урдан жороогоо худал да,— гэж э баадхадаг байгаа.
Сэсэн хүбүүн ерэхэ тумань зүбшөөлөө үгэнгүй, тэрээ-

ниие бусааха аргаа бэдэрдэг һэн.
Теэд аза талааниинь буруулхахадаа, һанаха һарбайха 

зөөринь болохо ори ганса хурдан жороонь халуун үбшэн- 
дэ дайрагдаад, үдэшын боро хараанаар хомхой баянай үб- 
һэнэй хореогой үүдэндэ үхэш эбэ ха.

Сэсэн хүбүүн энээниие харахатайгаа сасуу удаан бо- 
долгото болонгүй, ехэл тэбдүүгээр баянайда ош ож о:

— Зай, үндэр түрэлтэ ахай ноен! Мүнөөхи танай хор- 
хойтодог хурдан жороомни мүнөө үдэш энэй үхэһэн жороо  
болоод байнал даа ,— гэбэ.

Амаараа туласа мяха ш эхэж эрхеод забарж а һууһан  
баян гулдэгэд гэтэр тэрээнээ залгижархиһан бэеэрээ:

— Байза, энэ янданай жороо бүришье хурдан болоо 
юм байна. Тиигээд тэрээнээ намда үгэхэгүй гэж э иигэжэ 
хэлэбэ хаш ,— гэж э аман соогоо гүбэд гээд, һүүлдэнь эб- 
дүүсэн асууба. — Үгы, юрдөө, ши тэрэ жороогоо минии 

боршоголдойтой андалдаха болоогүш даа?„Т иигээ юм һааш,
борогтнон дээрээ тугал, үшөө туулмагтай гурил нэмэри  
үгэхэ һэм.

һүбэлгэн ухаатай хүбүүн дурагүй янза үзүүлэн, 
хүзүүгээ м ааж асагаагаад:

— Харин яалтай гээшэб!.. Баадхаа баалаа хадатнай  
андалдахал болоо бэзэб даа, — гэбэшье, «энээхэн зөөри  
намда миннтэ үгэхэдөө хонхойхош ьегүйлш и даа: хүн зо
ной хүлһэ хэды миинтэ һороһон бэлэйш даа» гээд һанаха 
юм.
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— Хари зүбш өөхэ ёһотой гэЖэ мэдэж эл байгаа ҺэМ, 
Хурдан ухаатай хүбүүн хадаа аха заха намайгаа иигэжэл  
хүндэлхэ гэж э ойлгоо һзм ,— гээд, тэрэ доронь тоосооень 
хэбэ.

Сэсэн хүбүүн борохон боршоголдойдонь туулмаг гури- 
лаа аш аад, үшеө буруугаа туугаад сааш алаа Һэн. Тиигээд 
тэрээхэн боршоголдойгосроо харгыгаа хороожо ядаһаар  
ябатарынь хомхой хобдог баян хойноһоонь хараал шэрээл 
табиһаар хүсзж э ерээд:

— Хара яндан! Ш олмое!.. Ш амайе ш улуун шороной 
оеорто хаяхаб! Үхэһэн мореор намайе мэхэлхээ яаж а һа- 
наабши!.. — гзж э байж а олон табаар хашхарба.

Х урдан ухаатай хүбүүн миһэд гээд харю усаба:
— Ж ороомни үхэһэн жороо бслоод хэбтэнэ гэж э хэлээ 

һэн бэшэ гүб!.. Тиигээшье һаам та баадхаа бэлэйт!
— Бү худалаар хэлэ: тиигэжэ дуугархыеш дуулаагүйб!
Сэсэн хүбүүн хэды энездэнэйнгээ хүфэбэшье, бэеэ шан-

таар барижа, томоотой янза үзүүлэн харюусаба:
—  Үндэр түрэлтэ та ноен! Хэды тиигэжэ хэлэж э бай- 

гааш.ье һаам, боршсголдой дззрзэ тугал; үшөө туулмагтай  
гурил үгэхэб гэж э байж а баалаа баадхаа бэлэйт! Теэд 
үхэһэн ж оросдом  хэрэгтэы болоо ха юм даа гэж э һанаад, 
■зүбшөөхэ баатай болзо һэм. Хүн зон дуулаад шагнаад 
:байгаа һэн, тэдээнһээ һураха болоолди даа!

Хоы хой хоЗдсг баян здэ бүгэдые шагнаад байхадаа, 
■угэ дуугүйгөөр гэр тззшээ гзшхзлзэ һэн.

МОДОН ГЭР 

(Онтохон)

Урда сагта гурбан ахадүүнэр ажа һууһан юм гэхэ. 
Ехэ ахань тон залхуу, дуидахинь нэгэ заа дзэрэ, эгээ ба  ̂
гань тон ажалша бзлзй.

Нзгэтэ эгээ ехэнь хэлэбэ:
— Үбэл дүтэлжэ байна. Өөр өөртөө гэр бария. 
Дорохи хоерыкь зүбшөөгвөд, гэрнүүдэз барижа оробод. 

,Эгээ ехэнь һолоомо гэр бариба, харин дундахинь уй- 
һаар, эгээ багань модоор бариба.

Иигэжэ ехэ аж ал хэһэнэй һүүлдэ агнуурида гарабад. 
Тэдэнэй ой соогуур ябажа ябатарынь нэгэ баабгай бии
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болоод, намнажа оробо. Тэдзнэр айһандаа гэр тээшээ гүйл- 
дэбэд. Ехэ ахынхинь дүтэ байж а, тэрээнэйнгзэ гэртэ ороод, 
үүдыень ш эбхэдэбэд. Баабгайн ерээд, үүдээрнь орохо гэхэ- 
дэ, шэбхэтэй байж а, гэр дээрэнь гараад, үрхэ уруунь 
үлеэжэрхибэ. һолоом о гэрынь задараад хиидэшэбэ. Тиихэ- 
лээрынь уйһан гэртээ гүйлдэжэ ошобод. Баабгай баһал  
ерээд, шэбхэтэй байхадань, дээрэнь гараад, үрхэ руунь 
үлеэж э оробо. Уйһан гэрынь хүрхы хүрхыһөөр ниидэшэбэ. 
Арга хургаа ядаһан тэдэнэр гүйлдэжэ ошоод, эгээ багын- 
гаа модон гэртэ сробод.

Баабгай нам наж а ерээд, шэбхэтэй байхадань, дээрэнь 
гараад, үрхз уруунь зсзтэрээ үлеэбэ. Модон гэр яабашье- 
гүй. СухалдаҺан баабгай үрхөөрнь һүрэжэ ороходоо, гал 
дээрэнь унаж а, хуухалагдан хосорж о, тэрэ гурбанай олзо 
болоо бэлэй.

Тэрэ сагһаа эхилж э, үргэн дэлюун буряад нютагтам- 
най хаа хаанагүй хүн бүхэн модон гзрнүүдые баридаг 
боло'пон юм гэлсэгшз.

1S71 он.

АРГАТАЙ  БАСАГАН  

(Онтохвп)

У уж ам нэгд нютагта үбгэн хүгш эн хоер аж аһууба. 
Үгытэй гээшэнь аргагүй бэлэй. Оройдоол ганса басагатай, 
нэгэ үкеэтзй юм һэн.

Нзгэтэ зунай дулаахан үдэр үнеэниинь бзлшээридэ 
ошоһон аад бусаж а ерзбзгүй. Үглеегүүр арбан наһатай 
аша басаганиинь үйһэн түйсэ c o g  айраг хэж э абаад, үнеэ- 
гээ бодзрхэеэ ошобо. Ой соогуур нэгэ үдэр ябаба, хоердо- 
хи үдзрөө ябаба. Үнезниинь харагдаха юм бэшэ. Гурбада- 
хи удэрее ябаж а ябатараа, ойн захада гое һайхан ордон 
гзр харс.яса, басаган баярлахын ехззр  баярлаж а, гүйж э 
сш сбо.

— Яагаа хеерхэн  басаган гзэшзбшээ!.. Н ааш аа гэртэ 
орышээ!— гзж э гое Ьанхан сэнхир тэрлигтэй, тарган бү- 
дүүн наһаж аал хүн басагые хирбэгэр Һахалаа томон бай
ж а угтаба.

— Орохо сүлвем үгы.
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— Орохо сүлөөгүй ямар аймшагтай үхин гээшэбши!.. 
Тиимэ аймшагтай юм һаа, манайда байж а, жэлэй турша- 
да үнеэдыем һаахаш!

— Аргамни үгы.
— Хүлһыеш хүхүүлж э байһан тугалаар түлэхэб.
— Үгы, ш адахагүйб.
— Ю ундэ?
— Таабай төөдэй хоернк өөрыем үгылжэ, уйдан га- 

шууд?.н аргагүй уй хай табилдаха. Гэртээ бусаагүйдөө ар- 
гамни үгы,— гэж э басаган уйлагнаба.

— Ш амтай ш аш алдажа байха сүлөө намда үгы. һайн  
дургараа байж а, ж элэй туршада үнездыем һааха дурагүй  
юм һааш, бүхы наһан соош барлаг болгохоб,— гэж э тэрэ 
тзсхзгзр хүн шангарба.

Тиигэжэ басаган тэрэ баян эззнзй барлагынь болоо 
юм гэхэ.

Басаганай үглөөгүүр эртэ баянай үнеэдые һаахаяа га- 
рахадань, еөһэдынь үнеэн хорео coo мөөрэжэ байба^

— Баарһан малаадайм хайш ан гээд, энэ баянай һа- 
оарта срообши даа ,— гэж э басаган ш аналхаараа болоно.

Басагак бзшэ үкеэдһээ илгаж а, һааһан үнеэдэйнгээ һү 
табиж а заа зуухан уулгаж а, тэрээнээ бөөшэлхөөрөө боло- 
бо. Тиигэжэ Малаагшаниинь өөртэнь дадаһаншье гээшэнь 
аргагүй. Үбзл тзэш ээ малаан тугал гаргаба. Басаган туга- 
лыншье ансаглахаараа болобо.

Басаган тэндээ ж эл хүдэлөөд, нэгэ тугал түлөеһэ 
абаад, хүтшэдтөө бусаха болобо. Үне-эгээ орхеод ошохонь 
тон харамтай байж а, хореогой үүдэ нээгдэхээр торгоод, 
тугалаа хүтэлөөд, үшөө бүрүүл байхада басаган замда  
гараба.

Басаганай нилээдгүй удаан ябаж а, хахад үдэр багта 
амархаа зогссод байхадань, Малаагшаниинь тугалтаяа хү- 
сэж э ерээ юм.

Таабай теөдэй хоерынь уһа нелбоһон боложо һуугаа- 
шье һаа, арга шадалтай аша басаганайнгаа бусаж а ерэхэ- 
дэ, баярлахын ехээр баярлажа, нюдэдтэхи нелбоһоошье 
аршангүй, гаиа басагаяа һэлгэжэ байгаад тэбэрин таалаж а:

— А яар ж эл соо хаагуур ябаж а, үнеэгээ олообшидаа?
— гэж э нэгэн доро асуубад.

— Хирбэгэр һахалтай тэсхэгэр баян ж эл үнеэдынь 
һаахыеы баадхаа. Тэндэ өөһэдынгөө үнеэ таняад, тэрээ
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ниие ансаглахаараа болөо хүм. Тиигээд энэ тугалтаяа иа- 
майе дахаж а ерээ,— гэбэ басаган.

— А х, тэрэ муухай тэсхээхэй баян садаха гэдэхээ бо- 
лиһон муухайш ье амитан д аа ,— гэж э хүгш эд һанаа алдаа 
һэн.

ТУБААН ХАМБА 

(Онтохон)

Тубаан хамба гэж э үгытэй ядуу хүн аж а һууһан юм. 
Үндэр наһатай эхэнь шамарһа мэхээр малтажа, амтан 
хоол бэлдээд лэ байдаг һэн.

Тубаан хамба үглөөнэй бүрүүлһээ үдэшын харанхы бо
лотор элдэб аж ал хэдэг бэлэй. Нэгэтэ нэгэ хүршэнь һүх», 
нүгөөдэнь аргамжа үгэж э, иигэжэ хэлэбэд:

— Х адада гараж а, түлеэ отоло. Тэрэнээ худалдаад, 
мүнгэ олохош. Эхынгээ ба еөрынгөө хоолой тэжээхэш .

Тубаан хамба хоер хүршэнэрэйнгээ үгые дуулаж а, 
туулмаг соо хахад хирмаса хээд, һүхөө һуйбадаж а, ар- 
гам ж аа мүр дээрээ хаяад, нилээн холо ябаж а, ой модото 
хадада гараба. Тиигээд хадын оройдохи бар тайга уруу  
орожо, отогоо абаад.түлеэ отолжо оробо. Тэрэнээ хахалж а, 
түлихөөр бэлэн болгожо сомобо. Тиигэжэ Тубаан хамба  
гурбан һара һүбэ нүхэгүй тайга соо байж а ажаллаба.

Нэгэтэ үглөөгүүр тэндэнь нэгэ наймаашан ерэбэ ха. 
Тэрэнь түлеэндэнь хорхойтожо, Тубаан хамбада худалда- 
хыень дурадхаба. Тубаан хамбада зүбш өөхэһөө ондоо юу- 
мэн үлэбэгүй.

— Ш үүрхэ бүхэнһөөнь хэды мүнгэ эрихэ хүм ш и?— гэ
жэ наймаашан асууба.

— Ш үүрхэ бүхэмни нэж ээд сагаата байха.
Наймаашан зүбш өөжэ, арбан ш үүрхэ абаад, арбан са-

гаа үгэбэ.
Тубаан хамба тэрэ дороо гэртээ ош ож о, »хэд»э мүн-

гэеэ үгэхэдөө иигэжэ хэлэбэ:
Эжы, энэ арба сагаа асарааб: хахадаарнь эдеэ хоол  

худалдаж а абаарай, нүгөө хахадаарнь «ертее самса абаа-
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рай . ТийгЗэд Хаан баабай нда оШоЖО, басагЫ ёнь намда 
зуур ш ал ж а ерэ.

Эжынь юуншье гэж э хүбүүндээ харгоуеахаа ойлгобогүй-
Теэд Тубаан хамба өөрынхеэрээ байж а, ш иидхэбэреэ 

дабтаба:
— Яабашье хаанай басагаар һамга хэхэб!
Эжынь хаан баабайн ялагар һайхан ордондо ош охо  

баатай болобо.
Ордоной харуулш ан Тубаан хамбьгн эхые намнаж архи- 

ба. Тиигэжэ тэрэ юушье бүтөөнгүй, гэртээ бусаж а ерэбэ.
— Эй даа, эжы, ордоной хажуугаар гуйраншан шэнгеэр 

ябаха бадаршан юм аалши! Намда хаанай басаган хэрэг- 
тэй,—гэбэ Тубаан хамба.

Эжынь юу хэлтэй гээшэб гэж э шэбшэһээр, дахин хаанай 
ордон ошобо. Үүдэндэнь дүтэлж э ерэхэдэнь, баһал тэрэ- 
ниие вамнахаа һанабад.

Тубаан хамбын эхэ харуулшанда хандажа:
— Намайе хаанда абаашагты. Би тэрээндэ ехэ һониниие 

дуулгахаа һанааб,—гэбэ.
Энээн тухай хаан баабайдаа дуулгабад.
Үгытэй ядуу хүгшэнэй тэрээнтэй хөөрэлдэхэм гэхэдэнь, 

хаан баабай яһала гайхаба. Тиигээд иигэжэ захирба:
— Тэрэ шабгансые амидыгаар намда асарагты!
Тубаан хамбын эхэ хаан баабайн урда ерэжэ, доро до-

хин мэндэшэлээд хэлэжэ эхилбэ:
— Үндэр түрэлтэ хаан баабаймни! Газар дэлхэй дээрэ 

ганса хүбүүтэй хүнби. Тэрээндээ, хаан баабай, басагыетнай 
зууршалжа ерээб.

Хаан баабайн харюугай шанга гээшэнь:
— Ордонойм хажууда ордон бодхо гэжэ хүбүүндээ хэ- 

лыш даа. Тиигээ һаань басагаа үгэхэ, үгэхэгүйгөө хаража 
үзэхэб. Хэрбээ дүшэн хоногой туршада ордон бодхоогүй юм 
һаань, толгойень таһа адбшахые захирхаб!

Тубаан хамбын эжы уһа нелбоһон болоһоор, гэртээ ерэ- 
ж», хаанай хэлээшые хүбүүндээ дуулгаба.

Хүбүүниинь харюудань энеэбхилжэ:
— Бү уйлыш, эжы! Энэш айха юумэн бэшэл!—гэбэ.
Үдэр хоногууд хойно хойноһоонь һубарилдаһаар, гушан

юһэ хоношобо.
Эжынь һанаагаа зобошобо.
Теэд Тубаан хамба дүш эдэхи хоногтоо үдэшэлэн хаан баа

байн ордонд# дүтэлэн ошоод, һүхөөрөө нэгэ еаби!ахадань,
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тон һайхан ордон бодошобо. Тэрэнь хаан баабайн ордондо 
срхэдоэ, хоер дахин ундэр ба гое һайхан гээшэнь аргагуй 
сайба. Алта мүнгөөр сардан, тэрэнээ гоеобо.

Хаанай уур сайжа байха уедэ сонхоороо харахадань, 
яларма гое ордон урдань бодошоһон байба.

Тубаан хамба тэрэ үдэртөө хаан баабайнда ошожо асуу-
ба:

— Ордоншье бодоо, үшөө юу захирхатнайб?
Хаан баабай басагаа Тубаан хамбада үгэхэ дүрагүй 

байһан дээрэһээ хэлэбэ:
— Басаганайм шамда ошожо байхаар хоер ордонойнгоо 

хоорондо хүүргэ барииш даа!
Тубаан хамба унтаха дээрээ газаа гараад, һүхөөрөө нэ- 

гэ сабшахадань, хуургэ бодошобо.
Одоол хаан яахашье аргагуй байһанаа ойлгожо, албата 

зоноо урин, басаганайнгаа хурим турые наадхуулба.
Тиигээд Тубаан хамба эхеэе асараад, инаг һайхан һам- 

гатайгаа уни удаан соо зол жаргалаа эдлэжэ, хүнжэлөөр 
дүүрэн хүбүүд басагадые үргэжэ, хоймортоо хүн зоноо уг- 
тан урижа, амтан эдеэгээр хундэлэн, олондоо хундэтэй, ту- 
мэндөө тушэг боложо һуугаа бэлэй.

январь 1971

ШЭДИТЭ ХҮСЭН

(Онтохон)

Урда сагта нэгэ харуу, хомхой баянайхи һууһан юм гэ- 
хз. Тэдээнзйхи Мунхэ гэж э унэн сэхэ. ажалш а бүхэриг бар- 
лагтай байба. Тэрэ үдэр, һүниие илгадгуй унтаха нойргүй 
ябажа ажалыень хэжэ, тон ехээр эсэдэг бэлэй.

Нэгэтэ баян Мүнхэеэ адуун һүрэгөө адуулхыень гаргаба 
-•а. А дуугаа mvHra ногоондо абааш аад, өөрөө амархаа  
һууба гээшэ. Баянайнгаа ажалые хээд, һүниндеө унтаагүй 
тула наракда ш аоуулхадаа, Мунхэ ургэ'пэ нойртоо диил- 
дээд унташаба. Мэдэн гэхэдэнь шэхэндэнь шанга гэгшын 
шууяан дуулдажа байба. Барлаг хүбүүнэй нюдөө аршаад 
харан гэхэдэнь, абарга могой Гарууди шубуутай тулалдажа 
байба.

Мунхэ хүбүүнэй дутэлжэ ошоходонь:
— Туһалыш, —гэжэ абарга могой гуйба.
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Хубүүн могойдо туһалжа оробо. Тиигэжэ тэдэ Гарууди 
шубууе дараба.

Абарга могой һүүлээрээ газар шарбаад, залуухан хүбүүн  
болошобо. Хоер хүбүүд һалгааһан Гарууди шубуугаа галда- 
ж а хаябад.

Мүнхэ хүбүүн залуухан хүбүүнһээ һураба:
— Ши хэн гээшэбши?
— Би Байгал далайн хүбүүн гээшэб.
— Юундэ газар дээрэ гараад, Гарууди шубуутай уша- 

раа юмши?
— Байгал далайһаа гараад, газар дайдые һонирхон яба- 

тараа, Гарууди шубуутай ушаржа, абарга могой болоод, 
дайлалдажа байтарни, ши намда туһалжа, намайе абарааш, 
— гэбэ залуухан хүбүун.

Мүнхэ хүбүүн адуугаа ухаандаа оруулан сасуу сошоод 
гүйжэ бодошобо.

— Юун болоод гүйжэ бодобош?— гэжэ Байгал далайн 
хүбүүн һураба.

— Баян эзэнэйнгээ адуу алдажа, үгы хэжэрхибэ бшууб.
— Эзэншни хатуу харуу ха гү?
— Харуушье хатуушье гээшэнь яахыншье аргагүй. Хаа- 

наһаа адуугаа олохо болобо бэлэйб?!— гээд, Мүнхэ хүбүүн 
нюдэдтөө уһа гүйлгэн гашуудаха голхорхо юм.

— һанаагаа бү зобо,— гээд, залуухан хүбүүн үбэрһөөн
бр'юлиг гаргаж а, М унхэдэ үгеөд хэлэбэ.— Ямар ю умэндэ хэ- 
рэгтэйбши, бэһэлигтээ шэбэнэн хэлээрэй, тэрэ һанаашыешни 
хуу бэелүүлхэ.

Байгал далайн залуухан хүбүүн һүүлдэнь хун шубуун 
болоод ниидэ ниидэһээр холодобо.

Барлаг хүбүүнэй бэһэлигтээ ш эбэнээд үзэһэниинь, хада 
шэнги хүн урдань байжа байба ха. Айһандаа Мүнхэ тэндээ 
бүглэрэн унашоо һэн. М эдээ ороходонь:

— Танда юун хэрэгтэйб?— гэжэ хада шэнги томо хүн 
һураба.
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Тэрэ томө хүн гараа үргэбэ. Тиихэ зуурань адуун һүрэ-
гынь хаж уудань бэлш эжэ ябаба. М үнхэ тэдэнээ туугаад, 
баян эзэнэйдээ хүрэжэ ерэбэ. Эзэниинь шиидам баринхай 
барлагаа угтаба. Мүнхэ хүбүүн бэһэлигтээ шэбэнэн, харуу 
хомхой баянаа хадын еаагуур шэдүүлбэ. Иигэжэ тэрэ бая- 
наа һалгаагаад, нютагайнгаа хүн зондо зол жаргалта бай- 
дал асараад, олоной ажалда хүеэ шадалаа гүйсэд зорюул- 
жа, Мүн}р хүбүүн ажалда атаржажа, хүдэлмэридэ хүдэр- 
ж эж э һуугаа юм гэхэ.

«ХУУЛИГҮЙ ХУЛГАПШАН»

(Ошгохон)

Нзгэ хүбүүя угда сагта аж аһууһан юм. Тайшаа ноеной 
хүн зоной хонн малые хүсөөр абаашажа байхыень тэсэж э  
ядахадаа, нэгэ һайн бүхэтэр эрьеынь хонин һүрэг сооһоонь 
барижа аоаашаад, тэрэнээ мяхалһан бэеэрээ олондо та- 
раажа үгэжэрхибэ.

Хонишониинь тайшаа ноендоо энээн тухай гомдобо.
Тайшаа ноеной хэдэн үдэрэй туршада удаа дараа хүбүүе 

дуудахадань, тэрэ ошөбогүй.
Тиигээдлэ нэгэтэ тэрэ ноен хонишонтоео морилжо ерэбэ-
Хүбүүн хүндүүшэеэ харуулжа, угтажа ошоод, морииень 

абаад, абааш ажа уяха зуураа уралыеыь таһа отолоодхибо. 
Гэртэ ороод малгайгаа абахадань:

— Асарагты: энэ шэрээ дээрэ табиһуу, — гээд, абаашажа 
табиха һамбаандаа оройень абашаба. Тиигээд тайшаа ное
ной бурханда мүргэхэ һамбаанда гуталайнь улые отолжо 
абаба.

Эсэстээ, тайшаа ноен хүбүүнтэй хөврэлдөөгөө иигэжэ 
эхилбэ:

— Нэгэдэхеэр, ши юундэ хүнэй эрье хони туужа абаа- 
шаабши? Хсердохеор, тайшаа ноеной дуудахада, юундэ 
ерээгүй хабши?

Улагүй гуталтай, оройгүй малгайтай, уралгүй моритой тай
шаа ноен байдаг юм гү?—гэжэ хүбүүн гэдэргэ асууба.

Тайшаа ноеной даб гээд, гуталаа харахадань, улагүй, 
малгайгаа абаад харахадань оройгүй байба. Гүйжэ ошоод, 
морео харахадань, уралгүй, шуһа дуһалжа байба
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Тайшаа ноен хүбүүндэ хэды сухалдабашье, бэеэ шангаар 
барижа хэлэбэ:

— Ши минии бухые хулуубал золдоо хулуугаарай; ху
луужа шадаагүй юм һаа, бүхы наһан соогоо хониием миин- 
тэ харууһалхаш5 — Тиигэһэн бэеэрээ гэдаргээшье харангүй, 
гэр тээшээ хонишоноо дахуулаад гүйлгэшөө һэн.

Хүбүүн хэды хоногой үнгэрэмсөөр, гое гэгшын еабхи гу- 
тал абаад, тайшаа ноеной тээшэ ошобо. Тиихэдэ нэгыень 
хореогойнь хажууда, нүгөөдыень худагайнь хажууда табяад, 
өөрөө хоргодоод хаража хэбтэбэ.

Уданшьегүй тайшаа ноен бухаяа хүтэлжэ, уһалхаа ерэ- 
хэдээ, хореогойнгоо хаж ууда хэбтэһэн гое гуталые хаража, 
хүлөөрөө үдьхзлж э байж а үзөөд, үрэөһэн гутал абаа 
хадаа ү р ө ө һ э н хүлтэй болохо юм гэлсэгшэ 
ха, гай тодхор хоерһоо саагуур ябаашам дээрэ 

гээд, худагтаа ошобо. Тэндэ хэбтэһэн нүгөө гуталыень аба- 
һаар,, бухаяа уяжархеод, хорео тээшээ харайжа ябашаба.

Хүбүүн тэрэ һамбаандань бухынь толгой отолжо, худаг 
уруу хаяад, бэеынь үргэлөөд ябашоо һэн.

Тайшаа ноеной гуталаа баряад ерэхэдэнь, бухань үгы 
байба. Тэрө сүхэртэрөө харааш алха ю м : ойро дүтүүр юуншье 
үгы. Тиигээд худаг уруугаа шагаахадань, нэгэ эбэр едойжо 
байба. Тайшаа ноен һэжэг түрэһэн бэеэрээ хубсаһаа тайла- 
жа хаяад, худаг уруу ороодхибо. Хүбүүн тэрэ һамбаандань 
гэдэргээ ерэжэ, хубсаһыень абаад ябашаба. Арай гэжэ ху- 
дагһаанъ гарахадань, хубсаһаниинь yfm байжа, модоной наб- 
шаһа урдаа баряад, гэртээ ошохо баатай болобо. Тиигэжэ 
ябахадаа, «мүнөөхи хүйхэрэй гарта оробо гээшэл хаб> гэжэ 
гомдохо юм.

Хүбүүн үглөөдэрынь хубсаһыень абажа ерэхэдээ:
— Тайшаа ноен, бухаяа хулуулгаа гүт?— гэжэ асууба-
— Хулуулгаа! Хулуулгаа!— гэжэ тайшаа ноен урмагүй- 

гөөр харюусаба. — Ши энэ бэһэлигые абажа шадаа һаа, 
хуулигүй хулгайшан болохош! Ш адаагүй юм һааш, толгойе- 
шни таһа сабшаха зарлиг гаргахаб. Тиихэдээ бэһэлигээ үдэ- 
рынъ зүүн гартаа хээд ябахаб, һүнхтндөө амандаа хээд унта- 
хаб!

— Хүндэтэ тайшаа ноен! Бэһэлигыетнай хайш анш ье гээш  
һаа абаха шадал намда олдохогүйл. Болоо даа! Энээгээрээ 
дүүргэһүб даа.

— Тиим» юм һааш, хойто нажар толгойеш таһа саб- 
шуулхаб.
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Хүбүүн гэр тээшээ ябахынгаа тэндэ асууба:
— Тайшаа ноен, бухынгаа мяха абаха юм гүт!
— Абаашаа хадаш шинии болог даа.
Хүбүүн нэгэ жэл шахуу үнгэрөөд, нажарай намжаа һай- 

хан еагай дүтэлж э байхада, тайшаа ноеной хзлээхиэеэ мар- 
таад шахуу байхадань, хоер танха архи, хониной хоер бөө- 
рэ, голгой соонь шуһыень шудхаад, нойтон арһатайнь, хоер 
гуяынь абаад, һүни ошобо.

Хүбүүнэй урдаһаа хоер нохойнь гүйлдэжэ ерэбэ. Тиихэ- 
дэнь хоер гуяынь хаяжа үгөөд саашалба. Хоер харууша- 
найнь хажууда хоер танхатай архяа орхеод, бүри һэмээхэн 
саашаа ябаба. Тэрэ ехэл аргааханаар гэртэнь орожо, унтажа 
хэбтзһэн. басагадайнь хоорондо голгойтой шуһаа хэж эрхеод, 
тайшаа ноеной ороной хажууда арһыень дэлгээд, дээрэнь 
хоер бөөрыень табижархиба.

Тайшаа ноеной һамган һүниндөө гал дээрээ шара тоһо 
адхан гэрэлтүүлжэ хонодог байгаа. Хүбүүн тэрээндэнь уһа 
холижорхибо. Тиигээд томоһон хилгааһаа тайшаа ноеной ха- 
мар уруу хэжэ үрбэгэнүүлбэ.

Энээнһээнь тайшаа ноен няатаагаад, бэһэлигээ алдажар- 
хиба.

— Хүгшэн аа! Гал дээрэ шара тоһо адхыш! — гэжэ тэрэ 
һамгандаа хашхарба. Теэд адхахадань тэрэнь дүрэхэ юМ 
бэшэ.

— Үхид!.. Бушуу бодыт!—гэжэ шара тоһоо аһаажа яда- 
һан тайшаагай һамган сухал дундаа хашхарба.

Харин харюудань:
— Ши түрөөш!.. Ши еөрөе түрөөш!— гэжэ арсалдан, ба- 

сагад голгойтой шуһаа бэе бэедээ шэдэлсэжэ байба.
«Энэ юумнай боложо байгаа юм?» —гээд, тайшаа ноен 

һүрэжэ бодон гэхэдээ, нойтон арһан дээрэ халтиран унаад, 
хоер бөөрөө барижархиһоор:

— Энэ бөөрэнүүдни һуга буушабал! — гэжэ хашхарба. 
Тиигээд бүрин бүтэнөө ойлгоод, газаашаа гарахадань, хоер 
харуулшадынь һогтошонхойнууд:

— Ши ехые уугааш!.. Би багые уугааб! — гэлдэжэ бай- 
гаад, сохилдожо мэдэхэ юм.

Тайшаа ноеной саашаа гүйжэ ошоходонь, хоер нохойнь 
гуяынгаа хубхай сэмгэдые буляалдан, хэрэлдэжэ байбад. 
Одоол юунэй болоһые һаял ойлгожо, тэрэ уруу дуруу гэртээ 
ороо һэн.

Хүбүүн үглөөдэрынь тайшаа ноенойдо ерэжэ:
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— Зай, алтан бэһэлигыетнай хулуужа шадаба губ?—гэ
жэ асууба.

— Ш адаа даа, шадаа. Ши мүнөөдэрһөө хойшо «хуули- 
гуй хулгайшан» болобо гээшэш. Юушье хулуухадаа болохош! 
— гэжэ тайшаа ноен хэлээд, һууриһаа бодобо.

Теэд хоер гараараа ажал хэж э хоолойгоо тэжээдэг ху- 
буун тад һөөргөер харюусаа һэн:

— Ноен тайшаа! Би хулгайгаар хоолойгоо тэжээхэ тухай 
нэгэтэшье һанаагүй һэм. «Хуулигүй хулгайшаншье» хэзээшье 
болохогуйб!

— Тиихэдээ юундэ хонииемни абаашаа һэмши?
— Ноен тайшаа, та нютагайнгаа хун зоной хони ямаа 

гу, али адуу малые зоргоороо туужа абаашадаг ха юмта. 
Тиигээд, харюуень абаха гэжэ тэрэ хонииетнай абаашаад, 
мун баһа бухынтнай мяхые хун зондо хубааж а угөө һэм. 
Үшөө алтан бэһэлигыетнай худалдаад, хубаажа абахыень 
тэдээндэ үгөөб!— гээд, хубуун гэр тээшээ гуйшэбэ.

— Тьфуу!— гэжэ нелбоод, тайшаа ноен хүлһөө аршажа, 
хүндөөр амилаа юм һэн.

1971 он.

ГУРБАН АЛДУУ

(Онтохон)

Намарай игаабари дулаахан үдэрнүүд боложо, үндэр 
наһатай ангуушан Баадии һая болотор агнадагаа һанажа, 
һууха байха газараа олохоо болибо. Тиигээд агнууриин ажа- 
хыда ганса нэгэ гэшхэлһээр ошожо, нэгэ гүрөөһэнэй зүб- 
шөөл саарһа абаба.

Иигэжэ үнинэй ой уруу орохоео болиһон Баадии үбгэн 
Хулгай үбэрые шэглэн ошобо.

Гэнтэ хаанаһаашьеб даа Батууха гэжэ ангуушан бии бо- 
лоод:

— Мэндэ сайн, Баадии таабай!—гэжэ дохибо.
— Мэндээ! Мэндэ!— гэжэ Баади харюусаад, харанхи бо- 

лохоһоо түрүүн ан хаража үрьдэхэ һанаатай ябадалаа үр- 
гэлжэлүүлбэ.

Батууха үбгэнтэй зэргэлэн ябаха һамбаандаа:
— Тантай ябажа болохо гү?—гэжэ асууба.
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— Зүбшөөл саарһатай юм гүш?
— Ямар зүбшөөл саарһан гэнэт?
— Гүрөөһэнэй... Энэ!— гээд, Баадин үбгэн үбэрһвөн саар- 

һа һуулижа гаргаба.
Батууха саарһыень уншаад:
— Би гүрөөһэ бариха гэнэгүйб. Мүнөө жэл хэрмэн хэр 

байхань гэжэ үзэж э ябанаб,—гэбэ. — Танай зүбшөелтэй хада 
тантайшье агнаад бусахадам болохол даа. Зүбш өөхэ гүт?

— Болоно ааб даа.
— Тиигэжэ ганса нэгэн үгэнүүдые хаа ганса андалда- 

һаар, шэгэдхэ үдхэн модо уруу оробод. Батууха гэнтэ хаш
харба:

— Тэрэ байнал... Буудыт!
Баадии үбгэн тэбдэн һалганан, зааһан тээшэнь хоер удаа 

байлгажархиба.
һүүлдэнь харахадань томо гэгшын амитан унашоод хэб- 

тэбэ.
— Баадии таабай, нюдэдтнай яһала һайн ха юм даа,

— гэж э Б атууха магтаха ю м.— Дээрэ дээрэһээнь яһала 
түргөөр буудаат.

— Хараада ороо хадань юуень гоеобо гээшэ биибеэ. 
Нэгэл ехэ алдуу болоо даа.

— Ямар алдуу болоо юм бэ?
Баадии үбгэн бодолгото болон харюусабагүй.
— Ямар ехэ алдуу болоо юм? Нюуса бэшэ һаань хэлыт.
— Юун ню уса байха һэм даа. Хоер сэмгэтынгээ хоер  

шабхые ойлгомторгүй нэгэн доро ш ахуу дараж архео гү- 
беэ... Батууха, юундэ буудангүй, «буудыт» гэж э хашхараа- 
бши? Нюдэншни муу аал?

— Буудамни нэгэшье һомо үгыл.
— Юугээ хэлэнэбш ээ?.. һомогүй буу яахаяа абаж а ой 

УРУУ ородог юмшээ?
— һомогүй гарашаһанаа мүнөөхэнэ ойлгооб. А лдуу  

болоо. Зай, таабай, олзодоо ошое даа.
— Болоно ааб даа.
Түрүүлж э хаж уудань ошоһон үбгэжөөл һуушаба:
— Юугээ буудаба гээшэ биибеэ.
— Юун болошооб?— гэж э асууһаар, Батууха дүтэлбэ.
— Хэнэйнгээ бурууе унагааж архео биибеэ.
— Татай, юугээ хэж эрхибэ биибди?!
— А лдуу болоо... Хэнэй юунэй буруун гээшэ беэ?!
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— Тэрэ үхэрнүүдынь бэлшэжэ ябанал.
Баадии үбгэн үхэрнүүдэй хаж ууда  ганса нэгэ алхал- 

һаар ошоод, тэрэ доро зогсошобо:
— Хэнэй үхэр бэ, танина гүт, таабай?
— Танина. Манай өөһэдымнай хоер унеэн лэ. Буруугаа  

һалгаажархеоб. Халаг даа.
Баадии үбгэн энээнһээ хойшо ой уруу ш агаахаяа болео 

гэлсэгшэ.
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