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Алтан шаргал намар.  һ а р ь д а г  уулын боорёор хагд аржа эхил- 
һэн ая-гангын хангалтама һайхан үнэр анхилна. Арьягар томо шэ- 
нэһэнүүдээр бүһэлүүлһэн ойн соорхойнуудта унаһан намарай  хю- 
РУУ үшөө хайлангүй, наранай туяа доро наадан,  аниб-аниб гэжэ 
мүнгэтэн ялаганана.  Нюдэ-сүсэгы баярлуулма жэгтэй гоё даа:  хаа- 
нашьеб ойрохоно бугын урамдаха дуулдаад, хада уулануудай хүтэл 
хүндынүүдээр сууряатан зэдэлнэ.

Намарай намжаа һайхан сагай шэрэ будагаараа  шэмэглэн гоёо- 
ходо, тала дайда,  ой тайга, жалга  болон нуганууд шара,  улаан, хуаа 
үнгөөр харагдана.  һ а р ь д а г  шэлэнүүдэй халзан малаан хярануудта 
ороһон эртын саһан сайбалзана.

Шэрнин Дэмид хоёр Зэдэ  голой үндэр байсын эрьедэ хурэжэ 
ерээд, тэрэ доро гүнзэгы сээл соо тулануудай шарбаганалдан  наа- 
дахые элихэнээр харанад.  Арадань гэнтэ мүшэрэй хухархада,  Д э 
мид б ар аг ад  гээд, Шэрнин тээшэ сошонгёор хараад,  яахамнайб 
гэһэншүүгээр нюдөө сабшалхаяа болишоод байба.  Шэрнин 
мүшэрэй хухарһан зүг тээшэ харахадаа,  юушье обёорбогүй.

-  Дэмид Гомбоевна, айшаба гүш даа?  -  гэжэ тэрэ хажуудахияа 
асууба.

-  Шэрнин Будаевич,  гэрһээ холо ошожо үзөөгүй намда нюта- 
гайнгаа байгаалиие харуулхам гэжэ баалаагүй  һаатнай,  тантай 
эндэ ерэлсэхэгүй, иимэ аягүй байдалда орохогүй байгааб,  -  гээд, 
Дэмид уриханаар энеэбхилбэ.

-  Шог үгэтнэй намда һайшаагдаба,  Дэмид Гомбоевна. Магад,  
хажуудамнай баабгай бартахи ябана,  -  гэбэ Шэрнин.

-  Шэрнин Будаевич,  хүрөө даа .  Намайе бүри ехээр юундэ айл- 
гаха гэнэбта? -  гээд, Дэмид  Гомбоевна нюдэнэйнгээ шэгшэгээр 
Шэрниниие хараадхина.

-  һ а н а а г а а  бү зобогты! Баабгай бартахиин гүйжэ ерээ һаань, 
абарха хүн ойротнай байна бшуу, -  гээд, Шэрнин эльгэ хатан энеэ- 
бэ.

-  Тон һайн гээшэ. Аюулһаа намайе аршал хаар бэлэн 
байһандатнай баярланаб,  -  гэжэ Дэмид энеэн һагад хэлээд, Шэр- 
нинэй сэрбэгэр үндэр аад,  бахим тэгшэ бэеыень, сэлмэг сагаан ша-
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райень һайхашаан харана.  -  Шэрнин Будаевич, юундэ бодолгото
болобот?

-  Бодолготошье болоо бэшэлби даа:  нэгэ сасуулга хээд, тэрэнээ 
толгойдоо тобойсо оруулжа яданаб.

-  Нюуса бэшэ һаань хэлыт, ямар сасуулга гээшэб?
-  Дэмид  Гомбоевна, хэлэхэдэмни этигэхэгүйт. Ушар иимэһээ 

хэлэһэнэйшье хэрэггүй гэжэ һананаб.  Юундэб гэхэдэ, сасуулга тан- 
да баяршье асархагүйл.

-  Хүнүүдтэ һайн юумэн тухай хэлэдэггүйт. Харин хүнэй уйла- 
маар ажаглалтануудые хэдэг бэшэ аалта?

-  Уйламаар?!
-  Тиимэ ааб даа.
Дэмид Гомбоевнагай олохон хэшээлнүүд тэрэнэй нюдэндэнь ха: 

рагдаһан мэтэ тэрээндэ һанагдана.  Хэшээл бүхэн тухайнь ямар 
аж агл алта  хэлэһэнээ һанаашьегүй һаа ,  зариманайнь һулаар 
үнгэргэгдэһые шүүмжэлэн,  сэхэ руунь хэлээшэнь, тэдэнээ яа ж а  
һайнаар үнгэргэдэг болохо тухай һанамжануудынь,  хэдэн хэшээл- 
нүүдые тэрээнтэй бэлдэлсээшэнь багша басагые гомодхоогоо аал? 
Ондоо тиимэ уй ла маар  юу хэлэһэн юм? Зүб даа ,  зари мд аа  
шүүмжэлхы ажаглалтануудые  эридээр хэһэн ушарнууд бии ааб 
даа.  Тэрээнһээнь боложо, залуу багша басаган уйлаа бархираа-  
гүйшье һаа ,  гомдожо голхоржс болоо. Зүгөөр тэрэнэй шэг шарайгаа  
хубилгаад,  хэһэн аж аглал тан уудһаа  арсаагүй бэлэйл. Хэлэһыень 
бүрин түгэс зүбшөөһэндэл, толгойгоо дохин һуухадаа,  наагуураа 
зүбшөөгөешэ болобошье, са агуураа гомдолдо абтаһан мэдэрэлээ 
тэрэ хэндэшье мэдүүлдэггүй байгаа  гээшэл даа.

-  Ажал дээрэ юуншье болодог гээшэ. Тэрээндэ ехээр гомдожо 
болохогүйл. Тэрээн тухай сэдьхэлдээ ходол һанан яб аж а  болохогүй, 
тиигээдшье та багша хүн гээшэт, Дэмид Гомбоевна!

-  Шэрнин Будаевич,  һа наагаа  бү зобогты. Би таниие турш ажа  
хэлээ һэм. Сухалдахыетнай хараагүй аад,  харахаяа һанаа һэм даа,
-  гэжэ Дэмид  илдамаар  хэлээдхибэ.

Шэрнин энеэдэһээ б ари ж а  ядан, урал  дээгүүрээ урихан 
миһэрэл гүйлгөөд, үшөө унаагүй хүхэ нэрһэнүүдые түүгээд, тэдэнээ
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басаганда һарбайна.  Нүгөөдэнь өөрынгөө ээлжээндэ нэрһэнүүдые 
эшэтэйнь абаж а,  Шэрниндэ барюулаад:

-  Орон дэлхэйнгээ хэшэгые һ ар ьд агай н гаа  басаганһаа  тогтоожо 
хайрлыт, Шэрнин Будаевич! -  гэбэ.

-  Дэмид Гомбоевна, намтай ябахадаа,  намайе Шэрнин Б удае 
вич гэжэ бү нэрлэгты. Миин лэ Шэрнин гэгты.

-  Багша хүниие Шэрнин гэхэдэ, аягүй шэнгил.
-  Бараг  ааб даа .  Харин Шэрнин Будаевич гэхэдэ, нээрээл ая- 

гүйл.
Шэрнин энэрхы сэдьхэлтэйгээр намда хандахые хүсэнэ гэжэ 

һаял ойлгоходоо, Дэмид энээн тухай урдандаа  бодохо сүлөөгүй 
ябаһандаа,  өөрыгеө зэмэлнэ. Гэнтэ тэрэнэй бодожо үзэн гэһээнь, 
Шэрнин өерынь хойноһоо ходо аж аг лад аг ,  аж ал  хүдэлмэреэрнь ехэ 
һонирходог байба ха юм. Багша басаганай элдэб ургаса ногоо 
түүжэ байхада,  Шэрнин хажуудань ерэбэ.

-  Энэ ямар ургамал бэ? -  гэжэ Дэмид асууба.
-  Арса.
-  Энэ?
-  Сагаан дали, энэш эшүүнэ, уула,  шэбээгэнэ, сурагар,  -  гэжэ 

суглуулһан ногоонойнь нэрэнуүдые Шэрнин торон тогтонгүй хэлэжэ, 
нютаг нугынгаа ургамалнуудые яһала мэдэхэ байһанаа харуулба.
-  Дэмид Гомбоевна, эдэниие суглуулхадаа гансаараа  бэшэ, 
һураг ш ад аара а хамта срэхэ байгаат.

-  Тиигэхынгээ урда бэлэдхэл хэнгээ өөрөө түрүүн суглуулба гээ- 
шэб. Хоёр хоногһоо зургаадахи классай һурагшадые эндэ асарха 
һанаатайб.  Ерэлсэхэ гүт, Шэрнин Будаевич?

-  Ерэлсүүжэб.
-  һайм даа.  Эмдэ ородог ургамалнуудые суглуулха тухай түсэб 

табинхайб. Теэд энэ жэл олоороо голлоһон бартахи баабгайнуудтай 
бидэнэрэй золгошоогүй һаа ,  һайн бэлэй, -  гээд, Дэмид энеэбхилэн 
баглаа  ургамалнуудаа унхидан үнэрдэхэдөө: «Шэрнин Будаевич 
ямар зорилготойгоор намайе эндэ ас арааб? Намда нэгэ туһа хэхэеэ 
арсахагүй бэзэт» гэжэ тугаар асуугаашань ямар удхатайб? Ш эр 
нин багшын иигэжэ этигэл найдабаритайгаар хандажа,  зулгы 
зөөлэхэнөөр харахадань,  һ а р ь д а г  ошолсохогүйб гэжэ арсаж а ша-
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даагүй һэм. Тиигээд лэ эндэ ерэлсээб», -  гэжэ сэдьхээд, субаяа дэл- 
гээжэ Муугаад, сеткэ сооһоо эдеэ хоол гаргаба.  Өөхэтэй мяха хэр- 
шэжэ, саарһанда орёолготой даб һа  гаргажа задал аад ,  литр хаха- 
дай термос нээжэ, халуун сай хээд:

-  Шэрнин Будаевич,  үдын хоол баригты, -  гэбэ. Басаганай га- 
раар бэлдэгдэһэн хоол эдихэдэнь, Шэрниндэ һеөл амтатай шэнги 
байба.  Али гэдэһэеэ үлдэһэн тэрээндэ тиимэ амтатай шэнги 
һанагдаа  юм гү?

-  Мүнөө бусахамнай гү? -  гээд, Дэмид юумээ хуряажа эхилбэ.
Эдеэлһэнэй һүүлээр хүнүүд амардаг ,  тиигээд аж ал  

хүдэлмэридээ гарадаг  ха юм, -  гээд, Шэрнин субаяа дэлгэжэ,  дээ- 
рэнь хэбтэбэ. -  Дэмид Гомбоевна, эндэ хэбтээд амарагты.

Шэрнинэй хэбтэхые харахадаа,  басаганай шуһан һудаһан соо- 
гуураа бурьялаад,  наһан соогоо зүрхэлөегүй алхасада хүргэн алда- 
башье һаань,  бэеэ шанга баряадхиба.  Энэ обтой охиндо диилдэжэ,  
ахир һулаяа харуулхагүй гэһэн бодолдо тэрэ эзэлэгдэнэ. Шэрнин 
энэ үедэ басагые тэбэреэд абаба.

-  Шэрнин Будаевич, иигэжэ аашал хая а болиит, -  гээд, Дэмид 
тэрээнһээ холохон болоодхино.

-  Хэрбээ минии бусаха дурагүй һаа  яахабта? -  гэжэ Шэрнин 
зорёолхон дуугарба.  -  Мүнөө һүни һ ар ь д агта  хонохо гээ һаам,  на- 
майе орхёод ошохо гүт, Дэмид Гомбоевна?

«Шэрнин Будаевич намайе һ а р ь д а г  руу зорюута ас ар аа  юм 
байна.  Оройдоо юуншье тухай бодонгүй, тэрээндэ ямаршье һэжэг 
һанангүй ерэлсээб, мүнөө иихэдэнь яалтай гээшэб?» -  гэжэ Дэмид 
сэдьхэнэ.

2
Эдэ үдэрнүүдтэ Шэрнин ямар нэгэ гэмтэй хүн шэнги хүнүүдэй 

урдаһаа харахаяа зүрхэлнэгүй. Бэень ходо мэнэршөөд ябахадал 
гэнэ. Өөрынь наһанда бага бэшэ хубилалта оруулһан үнөөхи 
һарьдагтахи үдэрһөө хойшо хэды хоногой үнгэрбэшье, тэрэнь орой 
толгойһоонь гаранагүй,  сэдьхэлдэнь шэнэ бодол түрүүлжэ,  сэсэг 
набшаар залаатан  туяарна.  Тэрэ үдэрэйхидэл тиимэ ушарай дай- 
ралдаагүй һаань,  магад,  һанаһан зорилгоёо бэелүүлжэ шадахашье-
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гүй һэн бэзэ. һ ар ь д аг ай  хүбүүдэй нэгые хооһон газарта  һуулгажа,  
гашуудал гомдол тэрээндэ асараа д,  өөрөө һэнгэргүйгөөр Дэмидые 
эзэмдэхэ гээгүй аабза?  Хэрбээ энээн тухай хэн нэгэ хүбүүнэй мэ- 
дүүлээ һаань,  Дэмидһээ  холодон зай са ад  үгэхэ шадалтай гү?

Институт дүүргэтэрнь инаг дуран тухай бодол толгойдонь нэгэ- 
тэшье ородоггүй бэлэйл. Хүбүүд басагадай ханилхые харахадаа,  
яахадаа эдэнэр бэе бэеынгээ урда хойно орожо ябаж а  гүйлдэдэг 
юм гэжэ тэдэниие шоо үзэхэһөө наагуур болодог һэн. Институт 
дүүргээд, һургуулида хүдэлһөөр байтарнь олон жэл үнгэршөө. Теэд 
нёдондо жэлһээ  сэдьхэл зүрхэндэнь инаг дуранай ошо дүлэн бадар- 
хадал гээ. Олон табан үгэгүй Дэмидые аб аһаар  һайшаажа ,  тэрэниие 
һамга абаа  һаа гэжэ һан ад аг  болоо бэлэй. Намайе тоохогүй, дээ- 
гүүр һанаатай байха гэһэн бодолһоо тэрэ айжа ,  хэрэгни бүтэхэгүй 
гэжэ һанадаг  һэн. Мүнөө һуралсалай  жэлэй эхилхэдэ, Дэмидэй 
бүри кайханаар харагдахада,  дура сэдьхэлынь урдынхиһаа бүри 
хүсэтэйгөөр бусалжа,  залуу  бэень өөрынхиеэ эрижэ, унтаха нойргүй 
болошоод, һан аа  үнөөндэ абташоод ябадаг  байба.

Гэнтэ үүдэ хүнэй тоншохо дуулдаад,  һургуулиин директор Ша- 
рагшан Шармаевич орожо ерэбэ.

-  Зай,  Шэрнин, түрэ найраа хэзээ хэхэшниб? -  гэжэ н аадаж а 
гү, али шоглоһыень илгаруулхын аргагүйгеөр асууба.

-  Олон табые бү дуугарыт даа ,  -  гэжэ Шэрнин аягүйрхэн уг- 
маг гэбэ.

-  Харыт энэ Шэрнинэй дэмы дуугархые! Бү нюугыш даа,  би 
мэдэнэб. Зүгөер намһаа ондоо хэншье мэдэнэгүй.

-  Тиигэбэл дүтэлөө гэжэ мэдэгты.
-  Зай, зай,  һайн лэ гээшэ! -  гэжэ Шарагш ан  Шармаевич баяр-

лаба.
һургуулиин директор энээн тухайм мэдэхэ гэжэ ороогүй ёһотой 

гэжэ Шэрнин шэбшээд, ямар зорилготой ерэһыень тааха гэжэ дуу- 
гай болошобо. Олон жэлдэ багшалха зуураа халуун шулуу яһалхан 
долёожо, хара сагааниие һайсахан илгаруулха болоһон хүниие 
хүндэлжэ, ухаатай сэсэн үгэ болон һургаалнуудыень үдэр бүри 
шагнадагаа  Шэрнин һанаандаа  оруулна.  «Хэды олон үхибүүд Ш а 
рагшан Шармаевичын оролдолгоор, унтаха нойргүй шахуу бүхы
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наһан соогоо хүдэлһэнэйнь аш аа р  эрдэм номдо һу раж а,  гарнуудаа 
ганзагада,  хүлнүүдээ дүрөөдэ хүргөе хаб? Тэрээн шэнги толгойнгоо 
сайтар,  магнайнгаа уршалаан уу да й  арзытар үхибүүдтэй хүдэлөө 
һаамни,  намһаа юуншье үлэхэгүй хаш даа»,  -  гэжэ Шэрнин сэдь-
хээд:

-  Шарагш ан Шармаевич,  үхибүүдтэй олон жэл соо хүдэлһэн ту- 
хайгаа хөөрэжэ үгыт, -  гэжэ гуйба.

-  Шэрнин, ши минии наһанда хүрэтэрөе үхибүүдтэй хүдэлхэш!
-  Магадгүй!
-  Хүдэлхэш. Гансал хэшээлнүүдтэ бэлдэхэ, үхибүүдтэй хүдэлхэ 

гамтай сагаа хии тал а ар  хосороожо болохош. Энээниие ойлго, Ш эр 
нин.

-  һ ай н  даа ,  Ш арагш ан  Шармаевич.
-  Ажал хүдэлмэридеө бухажа ороо хадаа  сагайш ошохые ойлго- 

хогүйш.
-  Ойлгоноб.
-  Ойлгоно гүш! Олон багашуулые хүл дээрэнь табихын тула тэ- 

дээнтэй һайсахан хүдэлхэ хэрэгтэй.
-  Тон зүб хэлэбэт.
-  Шэрнин Будаевич, ямар хэшээлые эгээ һайн гэжэ сэгнэхэбши?

-  гэжэ Шарагш ан  Шармаевич орой һанагдаагүй юумэн тухай 
асуужархиба.

Шэрнин иимэ асуудал өөртөө табяад,  харюу олохын тула элдэб 
аргануудые хэрэглэн хэшээлнүүдые үнгэргэдэг ха юм. Теэд мүнөө 
һургуулиин директорэй энэ асуудалдань юун гэжэ харюусахаа тэрэ 
ойлгоногүй.

-  Асуудалыем ойлгоогүй гүш?
-  Ойлгооб.
-  Юундэ харюусанагүйбши?
-  Юун гээд харюусахаа ойлгоногүйб. Шараг шан  Шармаевич,  

та ямар хэшээлдэ өөрынгөө зорилгые дүүргээб гэһэн сэгнэлтэ таби- 
хабта?

-  Минии асуудалда түрүүн харюуса.
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-  Хэдэн жэлэй туршада энэ т ал а ар  хүдэлжэ байнаб.  Хэшээл 
бүхэн үхибүүдэй эрдэм наукын тала ар  һайн мэдэсэтэй болохын 
түлөө зорюулагданхай гэхэ байнаб.

-  Тиигээд?
-  Тиимэһээ багша бүхэн хэшээл я а ж а  үнгэргэхэ онол аргануу- 

дые һайса шудалха ёһотой.
-  Б аг ш ан ар  энээнэй түлөө тусхай дээдэ һургуулинуудта һур ажа 

гарадаг  ха юм.
-  Баг ш ан ар ай  дээдэ һургуулинуудта хайшан гэжэ үхибүүдтэй 

хүдэлжэ, яа ж а  хэшээлнүүдые үнгэргэбэл һайнаар  ном ойлгуулхаб 
гэжэ юрэнхы дээрэнь һургана.

-  Юрэнхы дээрэнь гү?
-  Ямар аргануудые хэрэглэжэ үхибүүдтэй хүдэлөө һаа,  тэдэниие 

ажал ша бэрхэ, урагш аа һан аа тай  хүнүүд болгожо үлүүлхэб гэһэн 
дүй дүршэл багашуултай хүдэлжэ байха үедөө багшанар  олодог 
гэжэ ойлгоноб.

-  Энэшье зүб, Шэрнин...
-  Тиимэһээ хэдэн жэл багшалж а  байгаашье һаа,  намда баг- 

шалгын дүй дүршэл багадана  гэжэ һанагшаб.
-  Шэрнин, минии асуудалда харюусахын орондо юундэ багшал- 

гын дүй дүршэл тухай хөөрэжэ оробош?
-  Харюусажал байнаб,  багшалгын дүй дүршэл гээшэ хэшээл- 

нүүдые һайнаар  үнгэргэхэ түрүүшын нүхэсэлнүүдэй нэгэн ха юм.
-  Тэрэшье зүб...
-  Багша хүн хэшээлнүүдые һайнаар бэлдэхэ ёһотой.
-  Энэш хоёрдохи оиол арга гү? Үшөө?...
-  Үшөө өөрынгөө з аа д а г  предмедтэ үхибүүдые дурлуулжа 

һургаха хэрэгтэй.
-  Теэд эдэ бүгэдэ зүб гэел даа.
-  Хэшээлэй үедэ һу рагш адаа толгойгоорнь хүдэлгэжэ, темэеэ 

гүйсэд мэдэхэ болоо һаань,  хэшээл һайнаар  үнгэреө гэжэ тоолохо 
байнаб, -  гээд, Шэрнии Ш арагш ан  Шармаевичые гэтэн хараад,  
досоогоо бодожо ябаһан юумэеэ үргэлжэлүүлбэ.  -  Үхибүүд 
өөһэдынгөе ухаагаар һураха ёһотой.

-  Өөһэдынгөө ухаагаар?
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-  Тиимэ, өөһэдынгеө ухаагаар.  Ондоогоор хэлэбэл, үхибүүд 
өөһэдөө а ж а л л а ж а  һураа һаа ,  эрдэм ном шудалхадаа,  хара ажал-  
шье хэхэдээ ядалдахагүй гэжэ һанагшаб.

Шарагшан Шармаевич харасаяа  сонхо тээшэ аб аа ш аад ,  дуугай 
һууһанаа һууриһаа бодожо, үүдэн тээшэ хоёр-гурбан алхам хэмсээ- 
рээ, гэнтэ зог татаад:

-  Эдэ хэлээшэеэ бодото байдал дээрэ харуулха, бэелүүлхэ болоол- 
ши даа,  илангаяа үхибүүдые өөһэдынь ухаагаар хүдэлгэжэ һургаха 
гэһэн онол аргыеш һайшаанаб,  -  гээд, г а за аш аа  гараба.

Шарагш ан Шармаевичын ябамсаар,  Шэрнин түрүүшынгээ хэ- 
шээлнүүдые яа жа  үнгэргэдэгөө һанаадхина.  Дээдэ һургуули 
дүүргэһэн залуу б а п ла  хүбүүн классайнгаа үхибүүдтэ энэ тэрэ зо- 
хёол тухай хеөрэжэ, бүхэли хэшээлээ үнгэргэдэг бэлэй. Тиихэдээ 
ам аа  ангайлдашоод һууһан үхибүүдые шагна жал  һууна гэжэ 
һанагша һэн. Нэгэтэ Мархуу Лодоонович хэшээлдэнь оробо гээшэ. 
Шэрнин Хоца Намсараев ай  «Бодинсы үбгэн» гэжэ рассказ эхин- 
һээнь адагтань хүрэтэр хөөрэжэ үгэһэнөе мүнөө һайса һанана.  Хон- 
хын жэргиржэ,  хэшээлэй дүүрэхэдэ тэрэ Мархуу Лодооновичтай 
зэргэлэн ябаж а  баг шана рай  таһалгада  ошоходоо, нүгөөдынгөө дуу- 
гархые хүлеэжэ ядаад:

-  Хэр байбаб? -  гэжэ асууба.
-  һ ай н  даа ,  һайн.
Хэшээл тухай хөөрэлдөөн энээгээр лэ дүүрэбэ. Үни сагһаа  

һургуулида хүдэлжэ ном судар заалгын дүй дүршэл ехэтэй багшын 
«һайн даа,  һайн» гэһэн магтаал үдэр хоногуудай үнгэрхэ бүхэндэ 
мартагдаашье һаань, Шэрнин хэшээлнүүдээ тэрэл зан гаараа  
үнгэргэдэг байба.

3

Нэгэтэ Шарагшан Шармаевич зүбшөөлшье һурангүйгөөр хэшээл
дэнь орожо ерэбэ. Мархуу Лодооновичын ороходо, хэшээлээ 
үнгэргэһэндэл адляа р  үнгэргөөд, директорэй магтаалда һанаатай 
байба. Ш араг шан  Шармаевич  багшанарай  таһалгын үүдэндэ 
хүрэжэ тогтоод:
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-  Шэрнин Будаевич, үглеедэр хэшээлнүүдтэшни орохоб. Түсэб 
дээрээ һайсахан хүдэлөед, хэшээлнүүдээ һайнаар  үнгэргэхые орол- 
доорой, -  гэбэ.

-  Мүнөө үнгэргэһэн хэшээл тухайм юумэ хэлэхэгүй гүт?
-  Нэгэ хэшээлдэш ороод, юун гэжэ хэлэхэбиб даа!
Үглөөдэрынь Ш арагш ан  Шармаевич тэрэнэй гурбан хэшээлдэ

оробо. Шэрнин аманайнгаа  хататар,  хэлэнэйнгээ эсэтэр хэлэжэл, 
хэлэжэл мэдэбэ.

Хэшээлнүүдэй дүүргэжэ,  баг шанарай  гэр гэртээ тар а ж а  байха- 
да, Шарагшан Шармаевич Шэрниниие таһ алга да а дуудаад:

-  Хэшээлнүүдээ хододоо иимээр үнгэргэдэг гүш? -  гэжэ асуугаа

-  Тиигэдэг. Юун болооб? -  гэжэ еөрөөшье мэдэнгүй асуужар- 
хнһанаа мүнөө һанадаг.

-  Юун болооб?! -  гэжэ асуудалынь дабтаад,  тэрэ урдаһаань 
шэрүүхэнээр хараа  бэлэй.

Хэдэн хоногой туршада багшанарай урдаһ аа  харахаяа эшэжэ, 
тэрэ вөрынгөө буряад хэлэнэй кабинедһээ гарангүй, директорэй 
дуудажа,  үхибүүдтэй хүдэлжэ шадахагүй һэн хойноо ондоо аж ал  
бэдэрыш даа гэхэнь гэжэ айхын ехээр айжа,  хэды хүлеэгээ һэм! 
Үнэн дээрээ тэрэ үхибүүдтэй хүдэлхэ, өөрыгее харуулха гэһэн эр- 
мэлзэлтэй байгаа.  Теэд мүнөө мэдүүлгэ бэшэжэрхёо һаань,  тэрэнэй 
һанаһан бүхы хэрэг бэелүүлэгдэнгүй үлэхэ ха юм. З ар им д аа  Ш а 
рагшан Шармаевич зорюута иигэжэ һургаал заа ба ри  тэрээндэ хэ- 
лэдэг байгаа.  Теэд директорэй һургаал заабариие абяагүй шагнан 
зүбшөөхэ хэрэгтэй ха юм даа.

Тэрэ гэһээр хэдэн хоногой үргэрһэн хойно Шарлуу Гонгоровна 
хэшээлдэнь оробо.

Шэрнин тэрээнһээ ехэл түбэгшөедэг. Юундэб гэхэдээ, Шарлуу
I онгоровна эрилтэ ехэтэй багша юм.

Шарлуу  Гонгоровнае харахагүй гэжэ оролдон, Шэрнин хэшээлээ 
үнгэргэһөөр байхадань,  хонхо жэнгирбэ.

Шарлуу  Гонгоровна хэшээлэй дүүрэмсээр,  Шэрниндэ хандажа:
-  Эсээ гүш? -  гэжэ асууба.
-  Үгы.
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-  Үхибүүдэйнгөө орондо еөрөө хүдэлеө хадаа эсэһэн байхаш.
-  Үхибүүдэй орондо? -  гэжэ Шэрнин гайхаба.
-  Үхибүүдые хүдэлгэжэ һургахын орондо өөрөө хүдэлнэш, -  гэжэ 

хэлэһээр, Шарлуу Гонгоровна багшанарай  таһалгада орожо, рас- 
писани хараад  нэмэбэ.

-  Үглөөдэр шамда гурбадахи хэшээл үгы. Энэ сүлөө сагтаа ши 
минии хэшээлдэ орожо хараарай.

... Шэрнин Шарлуу Гонгоровнагай хэшээлһээ багша хүн үсөөн 
үгөөр хеөрэжэ, үхибүүдтэ тобшолол хүүлээд, элдэб даабаринуудые 
үгэхэ, тэдэ дүримэй бодото дээрээ яа ж а  хэрэглэгдэдэгые харуулха 
ёһотой гэжэ ойлгобо.

Шэрнин тэрээнһээ хойшо үхибүүдые хэшээлэй үедэ өөһэдынь 
ухаагаар хүдэлгэжэ һургахын тула эрдэм ном яа ж а  ойлгуулхаб 
гэһэн онол аргануудые шудалжа ,  олон һүни унтангүй хүдэлхэдөе 
үхибүүн бүхэнтэй хүдэлхэ гээшэ өөрын онсо илгаатай гэжэ нэн 
түрүүн мэдэжэ абаба.  Шабинарай  зариман багшынгаа үгөөр клас- 
сайшье, гэрэйнгээшье даабаринуудые саг соонь дүүргэжэрхидэг.  
Тиихэдэнь нүгоөдүүлынь ёһо дүүргэжэ дутуу дундаар хэдэг. Тии- 
мэшүүлтэй эсэшэ сусашагүйгөөр хүдэлхэш. Зарим үхибүүд хэниие- 
шье тоохогүй, д у р а ар а а  болошоһон, элдин зоргоороо яб аж а 
һурашаһан  байха. Тэдээнтэй хөөрэлдэжэ зүб харгыда оруулхын ту
ла оролдоходоо үдэр хоногоо, һара жэлнүүдээ һалгаахаш! Хэрбээ 
бүхы оролдолгыншни үрэ дунгүйгөөр хии хосороо һаань,  сагаа дэмы 
һалгаа ба б  гэжэ гэмшэхэш. Теэд өөрһөөш ондоо хэн эдэ үхибүүдые 
һайн тээшэнь хүмүүжүүлхэб гэжэ һанах ала араа ,  улам нэтэрүүгээр 
тэдэнэй хуби заяан ай  түлөө оролдохош. Юрэдөө, үхибүүдэй хүлынь 
дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргэхын түлөө бүхы шадалаа ,  эрдэм 
мэдэсэеэ тэдээндээ зорюулжа хүдэлөөгүй һаа ,  зориһон зорилгоёо 
бэелүүлжэ шадахагүй байһан аа Шэрнин һайса ойлгодог болоо һэн.

... Шэрнин һургуули ошоод, досоонь оробо. Коридор coo ехэл зо- 
хид, дулаахан.  Зүүн урдахи классай таһалга  соо хэнэйшьеб ханяаха 
дуулдаба.  Үдын хоол барилга  дүүрээд,  үхибүүд кружогуудтаа суг- 
л а р ж а  байна янзатай.

Шэрнин өөрынгөө буряад  хэлэ ба литературын кабинедтэ оро
жо, сонхоор газа аш аа харан зогсобо.
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Хэншьеб үүдэ тоншобо.
-  Орогты, -  гэбэ Шэрнин.
Шүрдэгэр нариихан аад  лэ, һургааг  мэтэ ута бэетэй, гонзод 

гэһэн нюуртай энэ намар аймагай түбһөө зөөжэ ерэһэн Согто гэжэ 
нэрэтэй хүбүүн кабинедтэнь оробо.

Шэрнин Будаевич столдо дүтэлөөд һуухыень хүбүүндэ дурадха- 
жа, дүтэ байһан стул зааба.  Часыгаа  харахадань,  гурба боложо 
байба.  Бу р яа д  хэлэнэй хэшээлдэ ябадаггүй тэрээнтэй хөөрэлдэхэ 
тухайгаа урид бодожо үзэһэншье һаа ,  мүнөе юунһээ эхилхэеэ Ш эр 
нин аб аһа ар  ойлгожо ядаба.

-  Согто, ерэһээр үни болоо гүш?
-  Танай хойноһоо ерээ һэм.
-  Согто, аймагай түбэй нэгэдэхи һургуулида хэды жэл 

һураабши?
-  Гурбан жэл.
-  Табадахи, зургаадахи,  долоодохи классуудта гү? Тэрээнһээ 

түрүүн нэгэдэхи, хоёрдохи, гурбадахи,  дүрбэдэхи классуудта манай 
һургуулида һураа бэзэш?

-  Тиигээ.
-  Түрэлхи хэлэнэй хэшээлнүүдтэ ябадаг  һэн гүш?
-  Ябадаг.
-  Мүнөө юундэ ябанагүйбши?
-  Үзэһэн программаһаа  гээгдээб.
-  Зүб даа,  гээгдээш. Хэрбээ хэшээлнүүдэй һүүлдэ түрэлхи хэлээр 

туһалаа һаам хүсэхэш!
-  Хүсэхэш?! -  гээд Согто гайхангяар багшаяа хараадхина.
-  Тусхай түсэбэй ёһоор шинии юун дээрэ анхаралаа һайса хан- 

дуулхые хараадаа  абаад,  хамта хүдэлхэбди. Ойлгоо гүш?
Согто харюусангүй, яалтай гээшэб гэжэ шүүжэ үзэнэ.
-  Зай,  Согто, юун гэлсэхэмнайб?
-  Гурбан жэл соо гараһан  программа үзэхэ болоно гүб?
-  Тиинэш. һ у р а г ш а д а а  хүсэхын тула суг оролдолго гаргаха бо- 

лонобди, Согто.
Согто баһал харюусабагүй.
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-  Согто, тиихэдээ бидэ хоёр бэе бэеэ ойлголсобо гээшэ гүбди? -  
гэжэ асуугаад,  Шэрнин Будаевич һууриһаа бодобо.

Согто дуугай зогсоно. Шэрнин Будаевич тэрэнэй дуугархые 
хүлеэн, дуугай байхадаа,  юун тухай бодолгото болоһыень мэдэхэ 
гэһэндэл, урдаһаа нь  гэтэн харана.  Тэрэ гурбан жэл түрэлхи хэлээ 
шудалангүй ябаһ анаа шаналан,  аймаг зеөжэ ошоод һөөргөө буса- 
жа ерэһэн гэртэхинээ ба түрэлхи хэлээ шудала гэжэ байһан баг- 
шаяа зэмэтэн болгоод, намда түрэлхи хэлэ шудалуулхые юундэ 
оролдожо байгаа юм гэжэ Шэрнин Будаевичта дураа гутана.

-  Зай,  Согто, ямар шиидхэбэри абабаш? -  гэжэ Шэрнин Б удае 
вич һураба.

-  Шэрнин Будаевич,  үглөөдэрэйнгөө хэшээлнүүдтэ бэлдэхээ 
ошохом гү?

-  Хэды саг соо хэшээлнүүдтээ гүйсэд бэлэн болохобши?
-  Табан предмедээр бэлдэхэб, адагынь дүрбэн саг хэрэгтэй.
-  Түрэлхи хэлэн гээшэ шамда ямар туһатай болохоб гэжэ ойл- 

гоногүй ёһотойш, Согто.
-  Тиигэжэшье болоноб. Хэлэжэ үгыт.
-  Түрэлхи хэлэеэ шудалаагүй хүн эхынгээ амтан һүмбэйе хүхэжэ 

эрэ болоогүй үхибүүндэл адли ха юм. Эхын амтан һүмбэйн хүндэ 
тамир тэнхээ үгэдэгые, хэды гэһэн баяр баясхалан асардагые ши 
өөрөө мэдэнэ ёһотойш.

-  Эжын амтан һүмбэйһеө һайхан юун байхаб даа.
-  Зүб даа.  Эжын амтан һүмбэй эрэ хүндэ эди шэди үгэдэг ар- 

шаан булаг юм гэжэ эжымни нэгэнтэ бэшэ хэлэдэг һэн.
-  Аршаан булаг?! -  гэжэ Согто гайхашана.
-  Тиимэ даа: аршаан  булаг! Тиимэһээ түрэлхи хэлэмнай бидэн- 

дэ баяр жаргал  үгэдэг аршаан  булагынь ха юм. Согто түрэлхи хэ
лэеэ шудалха тухай үгэеэ ойлголсобо гүбди?

Согто харюусабагүй.
-  'Гүрэлхи хэлэмнай хүн бүхэнэй ундалдаг  унданиинь, эдихэ хоо- 

лынь, амилха агаарынь боложо үгэдэг.
-  Юушье ойлгоногүйб, -  гэжэ Согто гүбэрбэ.
-  Ши ундагүйгөөр ябаж а  шадаха гүш?
-  Үгы.
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-  Эдеэ хоолгуйгөер тэсэхэ гүш?
-  Үгы.
-  Агааргүйгөөр ажаһууха гүш?
-  Үгы.
-  Эдээндэл адли түрэлхи хэлэмнай хүнэй аж ам и д ар ал ай  гол 

шухала юумэн гээшэ. Зай,  Согто, ойлгобо гүш?
-  Ойлгооб?
-  һ ай н  лэ гээшэ, шамайе ойлгохогүйнь гэжэ һанааб.  Үглөөдэр 

хэшээлдээ ерэхэдээ, «Алтан үндэгэн» гэжэ онтохо уншаад,  удхыень 
мэдээд ерээрэй.

-  Үглөөдэрэй хэшээл болотор энэ онтохо ун шажа үрдихэгүйб.
-  Тиигээ һаа  удаадахидань ерээрэй. Ерэхэ гүш?
-  Ерэхэ.
-  Мүнөе ошыш даа,  — гэжэ Шэрнин Будаевичай хэлэхэдэ,

— Баяртай, — гээд, Согто газааш а а  гараба.
-  Баяртай! -  гээд, Шэрнин Будаевич хойноһоонь харан 

үлэхэдөо: Шадаевай «Алтан үндэгэн» гэжэ онтохо уншаад ерэхээр 
зүбшөөбэ гэжэ бодобо.

4
Шэрнин Будаевич, Мархуу Лодооновичын оромсоор, һуухые 

уряад:
-  Та минии класста хими заанат .  Би тантай хөөрэлдэхэ гээ һэм,

-  гэбэ.
-  Юун болооб?
-  Аймаар юумэн үгыл даа.
-  Би шагнажа байнаб.
-  Минии классай һур аг шад һаа хэшээлдээ хэд муугаар бэлдэнэб 

гэжэ мэдэхэ гээ һэм, хэлэжэ үгыт, Мархуу Лодоонович.
Мархуу Лодоонович аб а һ а ар  харюусангүй «Юуниинь болоод, 

хэшээлдээ һурагшадай хэр бэлдэдэгээр һонирхобо гээшэб? Магад,  
наймадахи классай һурагш ад классайнгаа хүтэлбэрилэгшэдэ ямар 
нэгэн гомдол баряа гээшэ гү? Шэрнин уржадэ р хэшээлдэнь орохо- 
доо, дутуу дундануудые олоор обёороо гү? Д аруу  номгон Шэрниниие
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эрилтэтэй асуудал иигэжэ табихагүй гэжэ һан аж а  ябахадаа,  алдуу 
гаргадаг  байба гүб», -  гэжэ сэдьхэбэ.

Шэрнин Мархуу Лодооновичын дуугай һуухадань,  харюу 
хүлеэжэ ядаад:

-  Хэд бэ? -  гэжэ асууба.
Мархуу Лодоонович дуугай һуужал һууба.
-  Тиимэ һурагшад үгы гү?.. Мүнөө жэл ерэһэн Согто муу сэг- 

нэлтэнүүдые абаһан байна һэн. Ямар  ша лтагаанһаа муу һуранаб?
-  Намда һураагүй,  тиимэһээ долоодохи класста муу бэлэдхэл 

абаһан байжа болоо.
-  Манай һургуулиһаа бэшэ тээ хими һулаар з а а д а г  гү?
«һии,  һии», -  гэжэ Мархуу Лодооновичэй энеэхэдэнь:
-  Согтые муу бэлэдхэлтэй дээрэһээ муугаар һурана гэжэ 

һанана гүт?
-  Тиигэжэ һананашьегүйб.
-  Мархуу Лодоонович, Согтодо һайсахан ан харалаа хандуулаг- 

ты гэжэ гуйнаб, -  гэбэ Шэрнин Будаевич.
-  Согтотой химеэр ам яа рандань  хүдэлыт гэхэ гээ гүт?! Тэрээндэ 

бусадһаа үлүүгээр анхара ла а хандуулһанай хэрэггүй гэхэ байнаб.
-  Тэрээнтэй ам яарандан ь  хүдэлбэл һайнаар һурахагүй гэжэ 

һанана гүт?
-  Шэрнин, һурагша бүхэн хэшээлэй үедэ өөрынгөө толгойгоор 

хүдэлжэ, хэрэгтэй юумэеэ хуу ойлгожо абаха ёһотой гэжэ өөрөөшье 
хэлэдэг ха юмши. Теэд юундэ амяарандан ь  Согтотой хүдэлхэ тухай 
хэлэжэ оробош?

-  Зарим һурагшад хэшээлэй үедэ хүсэд ойлгонгүй гарана ха юм.
-  Тиимэшүүлтэй ам яаранд ан ь  хэшээл үгэгты гэхэтнэй гү?
-  Ганса нэгэн тиимэ һурагшатай амяарандан ь  хэшээл үгэжэ 

болохо ха юм.
-  Согтодо ам яара ндан ь  хэшээл үгэгты гэнэ гээшэ гүт?
-  Тиигэнэшьегүйлби даа.
-  Теэд Согтын түлее юундэ тиитэрээ һан аа гаа  зобонот? Танай 

хэнтнай юм?
-  Минии һурагша.
-  Миниишье һурагшал даа...
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-  Согто минии классай һурагша.
Мархуу Лодоонович зөөлэрхэдэл гээд:
-  Бүтэхэгүй юумэн тухай дэмы хөерэлдэхөө болиёбди даа,  -  гэбэ.
-  Мархуу Лодоонович, бүтэхэгүй юумэн тухай хөөрэлдэнэбди 

гэжэ гү?
-  Хэшээлдээ һайнаар  ша гна жа  һуугаа һаа ,  Согто хэнһээшье 

муугаар һурахагүй һэн.
-  Бн олон багшанарай  хэшээлдэ орооб. Согтын хайша хэрэгээр 

һуухые обёороогүйб. Тиигээд Согтотой хөөрэлдөө һэм.
-  Юун гэнэб?
-  Ойлгоногүйб гэнэ.
-  Шэрнин Будаевич, ехэл нюуса нээбэ хэбэртэйш.
-  Ямар нюуса?
-  Зүнтэглэһэн Лодоонов үхибүүдтэ өөрынгөө предмедээр юушье 

ойлгуулжа шадахаа болёо гэһэн нюуса.
-  Би танине тиигэжэ хэлэнэгүйб.
-  'Геэд Согто шамда тиигэжэ хэлээ болоно гү?
-  Минии һайнаар хөөрэлдэхэдэм, тэрэ сэхэ уруунь хэлээ ха юм.
-  Би бүхы наһаяа үхибүүдтэ зорюулааб,  теэд юушье ойлгоно- 

гүйб гэжэ хэншье хэлээгүй юм. Знээн тухай хөөрэлдөөмнай хүрэг 
даа.  Харин ши номынь үзүүлэнгүй үхибүүдээ элдэб аж алда  намна- 
хаш. Али хэнэйнь гэртэхиндэ һаймһарна гүш? Юунэй боложо 
байһые би ойлгохоо болёоб, -  гээд, Мархуу Лодоонович һууриһаа 
бодобо.

-  Үхибүүд эрдэм номдо һураж а  байха үедөө ямаршье аж ал  хэ- 
жэ шададаг  болохо ёһотой.

-  Ямаршье а ж ал  хэжэ шада да г  болохонь муу бэшэ, -  гэжэ 
Мархуу Лодоонович хэлээшыень сухалтайгаар дабтаад,  газаашаа 
гараба.

5
«Үглөөдэр үдэшэлэн гэртээ уринаб. Бишыхан сайлалга болохо», 

гэжэ үсэгэлдэр Шэрнин Будаевичай хэлэһыень һанаад, Мүнхэ 
Галшеевич яаралтай гаа р  хубсалжа оробо. «Ямар нэгэн шалтагаан 
олоод, ошоошьегүй һаа хамаагүй байгаа.  Теэд намда тэрэ муу

2. Шойдоков Б.Ш. 17



һ ан аж а гомдохо, ошоогүйдэ аргагүй, хүбүүд сугларж а байгаа 
ёһотой, хожомдоходо аягүйл», -  гэжэ Мүнхэ Галшеевич сэдьхэһээр, 
га за аша а  гаража,  яба яб аһ аар  Шэрнинэйдэ хүрэжэ ерэбэ. Гэртэ 
ороходонь, гэрэй эзэн еөрөө харагдабагүй.  За л  соонь столнууд ху- 
шагданхай. Тагай ойгуур залуушуул обооролдожо, здеэ хоол 
түхеэрэн, сүлөөгүй хүдэлнэд. Хэдэн хүнүүд айлшадые угтана.

Юунэй түлөө иимэ ехэ түхеэрэлгын хэгдэһые Мүнхэ Галшеевич 
т ааж а  ядан дуугай һуухадаа, хэн нэгэнһээ энээн тухай асуудаг  һаа 
гээд зүрхэлнэгүй.

Үүдэн нээгдэнэ, хаагдана.  Хүнүүд ороно; гарана.
-  Зай,  айлшад,  һууринуудтаа һууябди, -  гэжэ багша басаган 

Мэдэгмаа Доржиевна баранине уриба.
Шэрнингүйгөөр найр наадан эхилхэнь гээшэ гү гэжэ Мүнхэ гай- 

хаад:
-  Гэрэй эзэн, Шэрнин Будаевич хаана гээшэб? Н а аш а а  орожо 

liyyr лэ, -  гэбэ.
Хүнүүд ехэл гайхаһан янзатай,  энэмнай юу хэлэнэб 

гэһэншүүгээр Мүнхэ Галшеевичые харашабад.
-  Мүнхэ Галшеевич, таамнай хаана ябаа  хүмта? Юумэн бүхэн 

өөрын сагтай, ээлжээтэй бшуу. Гэрэй эзэн ерэжэ liyyxa өөрын сагтай 
ха юм, -  гээд, Шар агшан  Шармаевич буурал үһэеэ эльбэсэгээбэ.

Хүнүүдэй һуумсаар,  Мэдэгма Доржиевна Мүнхэ Галшеевичын 
хажуудахи сүлөө һуури эзэлжэ, тэрэниие бүришье тэбдэхээбэ. Гэр 
соо аалин байдал тогтожо, хүнүүдэй амилха шэхэндэ элитээр дуул- 
дахадал гэнэ. Мүнхэ нюдэнэйнгоө шэгшэгээр Мэдэгмаа Доржиев- 
нае харан харан, абяагүй һууна. Гоёнууд хубсаһа үмдэһэн Шэрнин 
Будаевич Дэмид Гомбоевна хоёр гэнтэ унталгын таһалга һаа  г а р а 
жа,  столой саана һуубад.

-  Хүндэтэ айлшад! -  гэжэ Шарагш ан Шармаевич хоолойгоо да- 
ран хэлэжэ оробо. -  мүнөөдэр бидэндэ баяр баясхалантай саг тохёол- 
добо. Манай һургуулиин коллективэй гэшүүд Шэрнин Будаевич 
Дэмид Гомбоевна хоёрой хуби зая ан да  ехэ хубилалта ерээ. Баа-  
байнуудтаа энхэрүүлжэ, эжынэртээ үлгыдүүлжэ, хүлнүүдынь 
дүрөөдэ, гарнуудынь ганзагада хүрэһэн үхибүүднай далияа гүйсэд 
ургажа,  дуулим дайда да а дэгжэн ниидэбэ, замбуулинай уудамда
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жолоогоо бариха шадалтай болобо. Тиимэһээ үри хүүгэдтээ, Ш эр
нин Будаевич Дэмид Гомбоевна хоёртоо, түрэ наадандань суглар- 
һан хадаа  үлзы һайхан жаргал  юрөөгөөд, бар ан даа  хундагаяа 
үргэхые зүбшөөгыт.

Мүнхэ Галшеевич юунэй болоһые һаял ойлгожо, хамта хүдэлдэг 
хоёр нүхэдтөө замай холые, жаргалай  һайханиие хүсэжэ, хундагаяа 
бултантай адли үргэлсэбэ. Тиигээд тэрэ нүхэрэйнгөө хэниие һамга 
абаха гэһыень мүнөө хүрэтэр мэдэнгүй яб аһандаа  гайхажа:  «Дэмид 
Гомбоевна һ а р ь д а г  уулынгаа эрид хатуу шанарые бэедээ шэн- 
гээһэн, юунһээшье сухаридаггүй басаган ха юм. Дэмидэй үйлэ хэ- 
рэгые, алхаса бүхэниие харахада,  ямарханшье хүбүүнэй толгой 
эрьюулмээр үхин гээшэ. Тиимэл хадаа  Дэмид Шэрнин Будаевичай 
сээжынь оёорто хадагала атай  байһан инаг дурынь һэргээжэ шадаа 
байна», -  гэжэ сэдьхэнэ.

Хуидаганууд хойно хойноһоо хооһоржол, юревл үгэнүүд хэлэг- 
дэжэл байна.

-  Амта ороһон эдеэе оёортонь хүрэтэр уугаагүй һаа,  залуу 
бүлые гомодхоожо болохобди, худа худагынар,  урагууд, хундага- 
нуудаа тогтоохо болонолди даа ,  -  гээд, Шарлуу  Гонгоровна 
хүнүүдэй уухые нилээн хүлеэгээд, еөрынхеэ уужархёод, хундагаяа 
уруунь харуулжа,  уугаагүй һуугаашадые баалана.

-  Худа урагууд, өөһэд өөһэдынгөө урдахиие тогтоожо хайрлахал 
даа,  -  гэжэ Мархуу Лодоонович Шарлуу Гонгоровнае дэмжэнэ.

Худа урагуудтаа хундагануудыень уулгажа шадаһандаа  
Мархуу Лодоонович бүтүүхэн баярлана.  Дуунууд зэдэлнэ. Ш а р а г 
шан Шармаевич нилээдгүй халаһан янзатай,  мэлигэр бүдүүн хур- 
гануудаа эмирсэгээн, утаар  татан, һайхан хоолойгоор дуулана:

Модоной гүлгэн задаржа,
Мойһон шугы ногоорбо даа.
Манай үринэр хамтаржа,
Мүнхэ жаргалаа олобо даа.
Хуһанай гүлгэн задаржа,
Хүбшын модон ногоорбо даа.
Хүбүүн басагамнай хамтаржа,
Хүхюун жаргалаа олобо даа.
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Шэрнин түрэ хуримда нэгэтэшье яб аж а  үзөөгүй юм. Тиимэһээ 
эндэ зэдэлһэн дуунууд гайхалтай гоёор тэрээндэ соностоно. Дуу- 
нуудай удхануудта түүхын домог бии хэбэртэй. Юуб гэхэдэ, үни 
холоһоо хойшо түрэ хурим дээгүүр зэдэлжэ басагад  хүбүүдэйнгээ 
баяр жаргал да  зорюулжа,  эдэ дуунуудаа буряадууд юрөөл болгон 
баридаг  заншалтай ха юм. Үе сагуудай үнгэрхэ бүхэндэ тэрэ сагтаа  
тааруулагдажа,  улам гоёор соностодог болонхой. Шэрнин бүхы ан- 
харала а дуунда хандуулжа,  ондоо бэшэ юумэн тухай һан алаа  та- 
бинагүй. Олонхи дуунууд өөрынь Дэмидэй саашанхи зол ж аргал да  
зорюулагдана.

Амаа халаһан хүнүүд нилээн хүхюутэй зугаатай болоод, бэе бэеэ 
хүлеэлсэнгүй, элдэб дуунуудые дууланад.

Тиигэһээр байтар шэнэ айл бологшодто унтари хэбтэри 
заһалган эхилбэ. Хүбүүн басаган хоёрой тал а һ аа  нэгэ нэгэ худагы- 
нар шэнэ бүлын унталгые найжалан,  ээлжээ ээлжээгээр 
юрөелнүүдые хэлэжэ эхилбэ:

Үбэлэй хүйтэндэ даарангүй унтаха,
Зунай халуунда халуудангүй нойрсохо,
Зуун жэлдэ зөөлэхэн байха,
Мянган жэлдэ зузаан байха 
Үнэр баян унталга мунхэрэг,
Үхи хүбүүдэй гулам та болог!..
Зузаан олбог дээрэ айлшадаа угтажа буулгаарайт,
Зугаа мэндэеэ зонтоёо андалдалсажа байгаарайт!
Тоонто нютагтаа түрүү зэргэдэ гараарайт,
Түүхэдэ нэрлүүлхэ баатар хүбүүдые үргөөрэйт!..

Юрөөлнүүдынь оройдоо дундархагүйнь хаш. Хоёр тал аһаа  шэнэ 
бүлын унтари заһаһан  худагынар хоёр залуушуулдаа юрөелнүүдээ 
хэлэжэл байна.

Жэл бүри жаргал эдлээрэйт, 
һара бүри һайжаран налайгаарайт!
Үдэр бүри ундатай байгаарайт,
Ороһон гараһаниие хүндэлжэ һуугаарайт,
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-  гэжэ Шарлуу Гонгоровнагай юрөөхэдэнь, нүгөөдэ худагынь 
мүрысэһэн юм шэнги иигэжэ юрөөнэ:

Унаганай жолоо барижа,
Улад зондоо хүндэтэй ябаарайт!
Барилдаанай бай барижа.
Баран зондоо түрүү болооройт!..

Шэнэ гэр бүлэ бологшодой гуламтые тахиһан зугаа дуунууд зэ- 
дэлжэ, шэнэһэн түлеэнэй няжаганан носоһондол хүүенэ.

Сагшье орой боложо түрын зон тарахаяа түхеэрбэ. Тэдэниие 
үдэшэн мордохуулхаяа залуушуул хеерсэгэнэбэ. Мордолгон дээрэ 
үбсэдэй нэрэһээ юрөөлнүүдые Мэдэгмаа Доржиевнагай эсэгэ Дор- 
жо баабай иигэжэ хэлэбэ:

Хүлэг морид сэргэһээтнай бү холодог,
Хүгшэд, үбгэд хойморһоотнай бү холодог!..

Эдэ юрөөлнүүд нүхэртэнь бэшэ, харин өөртэнь зорюулагдаһан 
мэтэ Мүнхэ Галшеевичтэ һан агдаж а,  Шэрнин бэшэ, харин тэрэ 
өөрөе түрэ хэжэ байһан шэнги мэдэрэлдэ абтаад,  Мэдэгма Доржи- 
евнада нэнгээд абахадань,  басаганай бэе бэеыень халуугаар хай- 
раба. Мэдэгмаашье са аш аа боложо зайсабагүй.

Шэнэ бүлын үүдэн сэлигдэжэ, энэ шэнэ айл дэлхэй дээрэ 
мүндэлбэ. Мүнөөдэр болотор Шэрнинэйдэ ехэнхидээ эрэшүүл яба- 
даг һэн. Харин мүнөө арба-табан үгэ андалдахаяа гү, али Дэмид 
Гомбоевнагай шанаһан сайһаа ама хүрэхэеэ һамгад,  басагад  гэр- 
тэнь харгылдаг  болохонь ха юм даа.

Мэдэгмаа Доржиевна хани басаганайнгаа  хуби заяанай  ураг- 
шатайгаар түбхинэһэндэ ехэ баяртай.  Мүнхэ Галшеевич ямар баса- 
гантай ханилна ааб гэжэ үнинэй тагнуул хээд, Дэмидтэй гэжэ Мэ- 
дэгмаагай һанаһаниинь мүнөө тад ондоо байба.  Тэрэ Мүнхын бэеые 
мэдэрбэшье, тэрэниие өөртөе яа ж а  халдаахаяа ойлгожо ядана.  За- 
рим эрэшүүл басагадай зөөлэн гар а а р аа  эльбэжэ, энэрхы сэдьхэ- 
лээр хандаагүйдэнь,  баабгай мэтэ хүдэлсэгүй, хүндэ халдасагүй 
байдаг. Тиимэшүүлые жэгнэн дулаасуулжа,  дура сэдьхэлыень та- 
талган басагадай арюун уялга гэжэ Мэдэгмаа заримдаа һанадаг .
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Мүнхэ Галшеевич оройдоо ам ан да а архи хээгүй юумэдэл, хүнгэн 
солбоноор хубсалжа оробо. Энэ һамбаанда Мэдэгмаа Доржиевна 
дэгэлээ үмдөөд, яһала элүүршье һаа ,  зорюута һогтуу шэнгеэр най- 
галзажа,  газа аш аа гарахынгаа тэндэ унан алдаадхиба.  Харин 
Мүнхэ Галшеевич ехэл солбоноор тэрэниие һугадан бариба.  Иимэл 
ха юм даа  хойно хойноһоо үлхэсэлдэн ябаха үйлэ хубитай ажабай-  
далнай.  Магад,  энэ түрэ хурим дээрэһээ баһа нэгэ шэнэ гэр бүлэ 
бии болохо аалам.  Яаж а  тэрэниие мэдэхэб.

Түрын зоной тарахань,  хангюурдаһан дууниинь сэлгеэ һүниин 
а г аар аар  холо саагуур зэдэлжэ,  мүльһэн хуягтаа баригдаһан хур- 
дан зээрэг Зэдэ  гол дээгүүр, гүнзэгы нойртоо һ а р ь д а г  үндэрэй боо- 
риин үргэн тайга дээгүүр сууряатан ханхинана.

6
Шэрнинэй түрэ найраа хэһэнһээ хойшо олон үдэр үнгэрбэ.
Шэнэ жэл ойртожо, үбэлэй тэн боложо байгаашье һаань,  газаа 

яһала игаабари дулаахан.  Энэ үедэ багшанарай аж ал шье түлэг 
дундаа ябажа байба.  Шэрнин Зэдэ  голой наагуурхи саһата  зүргөөр 
баруулжаа  шэглэжэ, Дамбиитан тээшэ ошожо ябана.  Тэрээнтэй 
дахинаа уулзажа,  хүбүүн тухайнь хөөрэлдэхэ хэрэг Шэрниндэ га- 
раа юм. «Шуурганай баабайтай  хайшан гээд хөөрэлдэбэл һайн 
бэ?» -  гэжэ тэрэ харгыдаа шэбшэнэ. Дамбии хатуу шэрүүн абари 
зантай, һам гандаа тон шанга,  гэртэхи газаахи а ж а л а а  баранииень 
хүүлэдэг, борьбо дээрэнь бохинуулдаг, колхозойнгоо аж алһаа  бусаад, 
гэртээ эльгээ тэбэреэд һуудаг  тэрэ эрэ хүн гэртээ эдихэ үмдэхые 
асарбал,  унтаха амарха ёһотой гэһэн хуушан сагай ёһо гуримые 
баримталан,  өөрынгөө байдалые даншье хүнгэдхөед, һамгаяа  до- 
ромжолдог гэжэ хүн хэлсэдэг. Шуурганииньшье урда жэлнүүдтэ 
эсэгэтэеэ адли бадарган хатуу абари зан харуулхаһаа гадна илан- 
гаяа басагадые баһадаг ,  доромжолдог байһан аад,  һаянайл тиихэеэ 
болёо. Гэбэшье гэрэйнгээ даабари ие өөрынгөө толгойгоор 
дүүргэдэггүй, заримдаа бэшэ һурагшадһаа буулгаад ерэнэ гэһэн 
гомдол багшанар намда хэлээ». Шэрнин ябаган үүдээрнь хорёо 
соонь оробо. Шуурганай эжы Д эж э д  газаахи шорой шохойгоо ха- 
мажа байһанаа түргэхэн хамуураа табяад,  ямар нэгэн зэмэтэй
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хүндзл урд аһаань  гэтэбэ. Тэрэ үшөө дүшэ хүрөөгүй аад,  ж араад тай  
хүгшэн шэнгеэр харагдана.  Магнайдань зурылдаһан уршалаанууд 
хүдөөгэй харгын далан шэнги. Шэрнин тэрээниие мэндэшэлээд:

-  Найр дүтэлжэ,  газаахияа сэбэрлэжэ байна гүт? -  гэжэ 
һонирхобо.

-  Үгы даа.  Энэ Дамбии  шарга  дархалнаб гээд, зомгоол дүүргээ. 
Ажалгүй газарта  а ж ал  бии болгоо, -  гэжэ Д эж э д  гүбэрбэ.

-  Шуурган сэбэрлэхээ яанаб?
-  Мүнөөнэй үхибүүд юу хэжэ үгэхэб даа.
-  Хүбүүнтнай гэртэхи газаахи аж ал аа  хэлсэхэ ёһотой ха юм.
-  Тиимэншье тиимэ юм бэзэ, теэд хүлһөөнь буушоогүй хадаа 

өөрөө хэгшэм дээрэгшэ даа.
-  Б аг адаа  аж ал  хэжэ һураагүй һаа,  томо болоходоо, юушье хэ

жэ үгэхэгүйл.
-  Ухаатай юм һаа хожомоо ойлгоно аабза .
Дамбиитанай иигэжэ Шуурганаа үнжэгэн өөхөөр һургажа 

байһандань Шэрнин голхорно. А жалш а эдэнэр хүбүүгээ аж ал ш а  
бэрхээр һургадаг байха гэжэ Шэрнинэй һанаһаниинь тад ондоо
байшаба.

Гэнтэ уянга һайхан дуунай аялга соностобо. Бүлэг хүбүүд баса- 
гад үйлсын голые баряад,  зүүлжээ ошобод. һүнэй һаали дээрэ 
аж алладаг  тэдэнэр ам арал ты нгаа үдэшые колхозойнгоо түб 
һууринда үнгэргэжэ, Соёлойнгоо ордон соо ёохор танцаяа наада-  
хаяа ерэбэ гэжэ Шэрнин тухайлба.

-  Шэрнин Будаевич, гэртэ орыт, -  гэжэ Д эж э д  уриба.
-  Орохомнишье гү, али үгы гү?! Шуурганай баабай бии гү?
-  Ажалайнгаа  һүүлээр эсэшоод ерэһэн Дамбии хаана ошохоб 

даа.
-  Тиигээ һаа ороёл даа .  Шуурган бии гү?
-  Тэрэ адхамаршни хаана юм бэ-э-э!
Дамбии хойморойнгоо зөөлэн диван дээрэ ямар нэгэ бурхан мэ- 

тэ налайжа һууба.
-  Амар мэндэ, -  гэбэ Шэрнин.
-  Мэндээ, мэндэ. Шэрнин багша, дээшээ га р а ж а  һуугты, -  гээд, 

Дамбии түхэреэн столойнгоо хажуудахи стул тээшэ зааба .
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Шэрнин Дамбиин за а һ ан  стул дээрэ һуугаадхиба.  Дамбии  зан- 
тагар томо гааһа абаж а,  тамхи досоонь эрхыгээрээ д а р а ж а  байжа 
хээд:

-  Дэжэд,  сог үгэл даа ,  -  гэбэ.
Д эж эд  сог асараад,  тамхяа носоомсоорнь гэдэргэнь абаашаба.
-  Дэжэд,  сай бэлдэл даа ,  -  гэжэ Дамбии  ушаагайнгаа  хажууда 

бохигоноһон һам гандаа хандаба.
Дамбиин иигэжэ захиран һамгаяа  зарахадань,  Шэрнин юундэб 

даа  аягүйрхэбэ. Хэрбээ хамта һууһан нүхэрөө энээниие тэрээниис 
хэ гэжэ зандаржа,  з а р а ж а  һуухадань, Дэжэдынь эсэхын ехээр эсээд, 
хүл дээрээ арайхан ябаһан шэнги харагдана.

-  Танай хүл үбшэн гү? -  гэжэ Шэрнин Будаевич Дамб ииһаа 
асууба.

-  Юундэ тиигэжэ һанабаш,  Шэрнин багша?
-  Тамхяа аһааха сог асаруулхадатнай үбшэн гү гэжэ һанаалби.
Дамбии харюусахын орондо:
-  Шэрнин багша,  нааш аа  дүтэлөөд һуулши, сайлаябди, -  гэжэ 

уриба.
Гэрэй эзэн Шэрнин хоёр сай уужа,  хилээмэ тоһо эдинэд.
-  Шуурган гэртээ туһална гү? -  гэжэ Шэрнин Дамбииһаа асуу

ба.
-  Эрдэм номдо һураһаниинь болоо гүбээ, Шэрнин багша.
-  Эрдэм ном шудал һандаал  адли аж ал  хэжэ һураха ёһотой ха 

юм. -  гэжэ Шэрнинэй хэлэхэдэнь, Д эжэд  хүнэгүүдые бар яад  га- 
заа ш аа  гараба.  Д эж э д  Д амбиидаа  наһан соогоо шэрүүн үгэ хэлээ- 
гүй эхэнэр хаш даа .  Тэрээнэйнгээ шэрүүн абари зангыень 
хүдэлгэхэһөе айжа  еерөөл бүхы а ж а л а а  хэдэг гэжэ хүн зоной хэлсэ- 
дэг зүб байна гэжэ Шэрнин хоёр нюдөөрее х ара ж а  һууна.

-  һ а м г а я а  ам аруул жа,  хүбүүгээ уһанда эльгээхэ байгаат.
-  Эхэнэрнүүд гээшэмнай долоон хототой тула шэрхи зон юм даа,

-  гэбэ Дамбии.
-  Тиимэ гэжэ мэдээгүйлби.
-  Шэрнин багша,  х аа наһаа  мэдэхэбта даа!
-  Шуурган гэртээ номоо хэр үзэнэб?
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-  Номоо үзэжэл һуугша. Юун болооб? Хэшээлдээ бэлдэнгүй 
ошоно гү?

-  Зарим предмедүүдээрээ гэрэйнгээ даабариие өөрынгөө тол- 
гойгоор дүүргэхын орондо үхибүүдэй дүүргэһэн д аабари һаа  буул- 
гаад, һургуулидаа ошоно. Гэртэнь һуулгаад,  хэшээлнүүдтэнь бэл- 
дүүлхэ, муу алхаса бү хэ гэжэ захиха байгаат.

-  Наймадахида һу рад аг  хадаа  намһаа үлүү эрдэмтэй, ухаатай 
болонхой гэжэ һанадаг  байгаалби.

-  Нэгэдэхеэр, Шуурган өөрынгөө толгойгоор гэрэйнгээ даабари-  
нүүдые дүүргэдэг болохо ёһотой. Хоёрдохёор, аж алда  дуратайгаар 
һурахынь тула гэртээ ту һалалсуулж а байгты.

Дамбии юушье дуулаагүйдэл дуугарбагүй.  Энэнь һүүлшынь 
үгэнүүдтэ дурагүйлхэһыень гэршэлбэ. «Хүбүүгээ хүмүүжүүлхэ хэ- 
рэгтэ хайша хэрэгээр хандаа һаатнай,  танай туһаламжагүйгөер 
Шуурганиие зүб замдань  оруулхые оролдохол байхаб», -  гэжэ 
Шэрнин сэдьхээд:

-  Шуурганай баабай, минии хэлээшые шүүжэ үзеед, тэдэ 
үгэнүүдыем зүбөөр ойлгожо, Шуурган тухайтнай хэлэһэн ажаглал-  
тануудтам анхаралаа  хандуулхые оролдооройгты. Баяртай,  Шуур
ганай баабай,  -  гээд, үүдэн тээшэ алхашаба.

-  Баяртай,  Шэрнин багша, -  гэжэ Дамбии шүдэнэйнгеө заб- 
һараар шииганан хэлэбэ.

Эгээл энэ үедэ хоёр хүнэг уһа гартаа бариһан Д эж эд  гэртэ 
орожо ерэхэдээ хүлөө алдажа  унан алдаба.

Дамбии гүйжэ ошоод туһалхын орондо, һанаа  ам арханаар иигэ- 
жэ дуугарба:

-  Зүнэг, ши яаж а  байнаш!
Дэж эд  юушье дуугарбагүй.

7
Багш ан арай  таһалга  соохи шэмээгүй байдалые ханын часай 

ханхинаһан абяан таһална.  Мархуу Лодоонович шэмээгүй байдал 
таһалжа:

-  һии...  һии! Юундэ дуугаа хуряашабаш? Хэшээл тухайм хэлэхэ 
юумэ олоогүй гээшэ гүш? -  гэжэ Лодоонов Шэрнинһээ асууба.
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-  Нээрээшье би юушье ойлгохоо болишоод һуунаб.
-  Ойлгожо ядаха юун байгаа юм! Б а р а г  һайн хэшээл үнгэргөөб 

гэжэ хэлэхэ һанаатайб.
-  Би арсанагүйб.
-  Тиигээд ондоо юун зугаа  байхаб даа.
-  Гэбэшье, һаяын үдэрнүүдтэ танай гурбан хэшээлтэй танил- 

сааб.
-  Шэрнин Будаевич, хэшээл бүхэн адли байдаггүй гэжэ мэдээ- 

жэ ха юм.
-  Энээниие арсанагүйб,  теэд... -  гэжэ хэлэхэ гэһэн юумэеэ дутуу 

хэлээд, Шэрнин Будаевич гэнтэ дуугай болошобо.
-  Хэшээлнүүдтнай ондо ондоо гэхэеэ һанаа  гүш даа,  Шэрнин? -  

гэжэ Мархуу Лодоонович нялуугаар асууба.
-  Тон зүб. Тиигээд нэгэл һэжэг түрэнэб.
-  Ямар? -  гэжэ Мархуу Лодоонович тэбдэшэбэ.
-  Сэхэ руунь хэлэхэдэм, бү муу һанаарайгты,  зарим хэшээл- 

нүүдтээ муугаар бэлдэнэт.
-  Хаанаһаа аб аа д  тиигэжэ хэлэнэт?
-  Минии ороһон хэшээлнүүд бодото баримта боложо үгэнэ ха 

юм. Түрүүшынгээ хоёр хэшээлдэ намайе гү, али ондоо хэн нэгые 
хүлеэгээгүй ха юмта. Эгээл тиимэһээ тэрэ хоёр хэшээлдээ бэлэдхэл 
һулатайгаар ерээт.

-  Намайе хардаха гэбэ гүш?! -  гэжэ Мархуу Лодоонович гэнтэ 
хашхарба.

-  Эндэ бидэ хоёрой хөөрэлдөө хэншье шагнахагүй.
-  Үшөө ондоо хэн нэгэндэ дуулгаха һанаатайбши? Нам шэнгеэр 

аж ал лаад ,  хоб зөөгөөрэй.
-  Би хэндэшье хоб болгожо зөөхэ гэнэгүйб. Харин тантай заа- 

тагүй хөөрэлдэхэ гээ хүм, -  гээд, Шэрнин Мархуу Лодооновичые 
баһал удха үндэһэгүйгөөр хашхарна аа гү гэжэ түбэгшөөнэ.

-  һии...  һии! Шагнаял даа ,  шэнэ ямар юумэ хөөрэхэ гээ хүн 
аабши?

-  Ондоо талын хүнэй хараа  һаа,  бүхы хэшээлнүүдтнай хэм 
дүрим соогоо гэхээр. Зүгөөр минии ороһон түрүүшын хоёр хэшэээл- 
дээ намайе хүлеэгээгүйт, тиимэһээ бэлэдхэлтнай тон һула байшоо:
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тэдэ хэшээлнүүдтээ «хлор» тухай гансал хөөрэжэ гараат .  Хлорои 
аша туһа тухай тоолошогүй олон жэшээ хэлээт. Хлор кабинедтэтнай 
бии ха юм. Бодото дээрэнь һу рагшадаа хлортой танилсуулха,  тэрэ- 
ниие яажа хэрэглэдэгыень туршалганууд дээрэ харуулха байһан 
аад, гансал хөөрэхэһөө бэшэ юумэ хээгүйт. һ у р а г ш а д  танай дааба-  
риин сһоор туршалгануудые хэжэ, өөһэдынгөө толгойгоор, 
өөһэдынгөө ухаагаар тобшолол хэхэ байгаа.  Би энээниие танай 
багшалалгын аж алай  дутуу дундань гэхэ байнаб.

-  Туршалганууд?. .  Тиимэ бэлэхэнээр иимэ даабар и  һурагшадта 
даалгахагүйш. Юундэб гэхэдэ, тэдээндэ элдэб хоротой бодосуудые 
барюулаад,  тэрэнэйнгээ түлөө өөрөө харюусаха болохош. Үгы даа,  
бололгүй юумэн тухай хэлэнэш!

-  Г'энтын усалай тохёолдохогүйн тула та тэдэнэй хажууда юунэй 
түлөө байнабта? Тиимэ бодосуудта яа ж а  хандаха тухай багшань 
һурагшадаа һургаха ёһотой. Үхибүүд өөһэдынгөө гараар  элдэб 
туршалга хэжэ, өөһэдынгөө ухаан бодолоор тэдээндээ тобшолол 
гаргажа һураха ёһотой. Танда энээн тухай һануулһанайшье хэ- 
рэггүй ха юм, -  гээд, Шэрнин Будаевич хлорой физическэ болон 
химическэ шанар шэнжэнүүдые яа ж а  тайлбарилаа  һаа,  һурагшад 
һа йнаар энээниие хадуун абаха байгааб гэһэн өөрынгөө 
һанамжануудые хэлэбэ.

Мархуу Лодоонович Шэрнинэй хэлэһэн һанам жа  тухай юумэ 
хэлэбэгүй. Тиимэһээ тэрэнэй һанамжы е зүбшөөһэн гү, али буруу- 
шааһыень Шэрнин ойлгобогүй.

-  Гурбадахи хэшээлтнай һайнаар  үнгэрөө гэхэ байнаб,  -  гэжэ 
Шэрнин саашань хэлэжэ оробо. -  Өөһэдөөшье һайн бэлдээт. Үхи- 
бүүдтнай илангаяа бодолгонуудые бодоходоо, өөһэдынгөө толгой
гоор хүдэлөө гэжэ хэлэхэ шухала.  Зарим һурагшадай алдуу гарга- 
хадань, бэшэ һу рагш адаарнь тэдэ дутуунуудыень тайлбарилха ба 
саашань бодохо арга олгоот. Тиигээд үхибүүд харюунуудыень 
зүбөөр гаргахын тула ухаан бодолоо һайсахан гүйлгэжэ, хэнэйшье 
туһаламжагүйгеөр өөһэдоө хүшэ хүрэхэ гэжэ оролдолго гаргаа.  
Минии һанахада,  хэшээлнүүд эгээл иимээр үнгэргэгдэхэ ёһотой. 
Иимэ хэшээлнүүдые багшалалгын түрүү онол аргаар  үнгэргэгдөө 
гэжэ һананаб.
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Мархуу Лодоонович дуугай шагнан һууһанаа урал дээгүүрээ 
миһэрэл гүйлгөөд:

-  Үхибүүдтэй хүдэлхэ гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Би гушаад жэлдэ 
багшалжа ,  үхибүүдые эрдэм һургуулида һургаха гэжэ ябааб.  За- 
римдаа хэшээлнүүдээ алдуутайгаар үнгэргөө һаамни,  үхибүүд 
хүлисэнэ ааб даа,  -  гэбэ.

Энэ үедэ Ш арагшан  Шармаевич тэрэ кабинедтэ орожо, тэдэ 
хоёрой хөөрэлдөө таһалба.  Директор тэдэнэй нюур шарайшалан 
хараад:

-  Мархуу Лодоонович, зүрхөө хүлгэһэн хэбэртэйт. Яагаабта?  -  
гэжэ асууба.

Лодоонов харюусабагүй.
-  Намһаа  тиигээ бэзэ даа,  -  гэбэ Шэрнин.
-  Үгэ хүүрээ ойлголсоогүй гүт?
-  Шэрнин Будаевич миин лэ классай хүтэлэгшэ аад  лэ, минии 

хэшээлнүүдтэ орожо, ямаршье инспекторһээ үлүү шанга эрилтэ- 
нүүдые на.мда табина.

-  Тиигээд лэ ши бүтүү сухалдашоод һууна гүш?!
Мархуу Лодоонович харюусабагүй.
-  'Ганай бүхы аж ал да  тобшолол хээ бэшэ, харин хэшээлнүүдые 

яажа үнгэргэһэн, мүн дутуу дундыетнай хэлээ бэзэ, -  гэжэ дирек
тор тэрэнэй һанаае  тэгшэлбэ.

-  Тиимэшье һэн гэлэй, -  гэжэ Лодоонов дурата дурагүйгөөр ха- 
рюусаад, хүйтэншэгөөр миһэрээд,  хүл дээрээ бодобо. -  Шарагш ан 
Шармаевич,  ябахамнай гү?

-  Болоно бэд дөө, -  гээд, һургуулиин директор багшанарай ка- 
бинедһээтүрүүлэн гараба.

-  Шэрнин Будаевнчнай бидэ үбгэдтэ ухаа з а а ж а  эхилбэ. һии... 
һии! -  гэжэ Лодоонов газаа гараһан хойноо хэлэбэ.

-  Муу аал? Алтаншье толгойтой хүн мэдэхэгүй юумэеэ бүхы 
наһан соогоо һураха ёһотой гэһэн үгэ бии ха юм. Зүйтэй зүб онол 
аргануудыень багшалгынгаа а ж алда  хэрэглэхые оролдоёл.

-  һэ ,  хэрэглэхые оролдоёл! Шэрнинэй, мүн танай хэлэгшээр, би 
үбгэржэ хойшоо гарабаб  гэжэ ойлгобоб, -  гэжэ Мархуу Лодоонович 
гомдолтойгоор хэлэбэ.
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Шарагшан Шармаевичын нэгэ заа  амархынь һамбаа  үгэнгүй, 
хүнүүд гэртэнь орожо гара жа,  нилээн обооролдобо. Хүнэй ерэхэдэ, 
Шарагшан Шармаевич тэдээнтэй хөөрэлдэхэ, энэ тэрэ зааба ри  
зүбшөөл үгэхэ баатай болоно. Одоол хэншье ерэхээ болибо гээд, 
уужам таһалга  соохи зөөлэн диван дээрээ газетэнүүдые иража хэб- 
тэтэрнь, Доржо баабай гэртэнь ороод, мэндэ элүүрээ мэдэл- 
сэһэнэйнгээ һүүлээр:

-  Зай,  Шарагш ан багша, шамһаа ту һал амжа эрижэ ерээб, -  
гэбэ.

-  Ямар туһаламж а?  -  гэжэ директор гайхаба.
-  Би үе наһан соогоо элдэб олые үзэһэн үндэр наһатай үбгэжөөл 

гээшэб. Өөнтэгшэ хобдог, гэдэһэн тулам болоод, эдихэ уухые гуйжа 
ерээ гэжэ бү һанагты...

-  Доржо баабай,  тиигэжэ таниие огто һананагүйлби,  -  гээд, 
Шарагшан Шармаевич үбгэжөөлэй ухаагаа гүйлгэһые тааха гэжэ 
дуугай һуухадань: «Магад,  басаганиинь -  Мэдэгма Доржиевна 
ямар нэгэн гомдолтой ошоо гээшэ гү?» -  гэжэ сэдьхэнэ.

-  Наһан соогоо а ж ал  хэһэн намда миин һууха гээшэ хэлэшэгүй 
ехэ тама байна.  Хэрбээ эрдэм ном һайса мэдэхэ һаа,  өөрынгеө нам- 
тар бэшэжэ, залуушуулда бэлэглэхэ һэм. Теэд би арай гэжэ «а», 
«б» холбожо, гараа табижа шадаха болоһон хүн гээшэб.

-  Зай,  тэрэтнэйшье ойлгосотойл даа.  Ямар туһаламж а эрижэ 
ерэбэт, Доржо баабай?

-  Өөнтэгшэ хобдог болоһондоо ябаа  бэшэб гээ һэм. Намда зэд 
садшье, эдеэ хоолшье хэрэггүй.

-  Ерэһэн хэрэгээ хэлыт даа ,  би таниие шагнажа  байнаб.
Доржо баабай хүрин сатин гадартай хонин дэгэлэйнгээ энгэрые

һуулижа,  манан хөөргэ абаад,  тэрээн сооһоо яһан удхуураар там- 
хяа удхажа гаргаад,  зүүн гарайнгаа  альган дээрэ тоншон унагаа- 
ба. Тиигээд тэрэнээ баруун гарайнгаа  эрхы долёобор хоёроор шэм- 
хэн баряад,  хамарайнгаа  нүхэндэ аб аа ш аж а  шуухирса һороод, 
хөөргэеэ саашань хээд, шахар малгайгаа үбдэг дээрэһээ абажа,  
стул дээрэ табиба.  Тэрэ тамхияа татахадаа һэгээ ороһондол согтой- 
гоор нюдөө ялалзуулаад:
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-  Ажалай хэшээлнүүд һургуулинуудта зүб лэ бии болоо гэжэ би 
һананаб.  Ама садхалан һууха гэһэн хүн аж ал  дээрэ атаржаха,  
хүдэлмэри дээрэ хүдэржэхэ гэһэн үгэшье бии гүб даа ,  -  гэжэ Дор- 
жо баабай холоһоо аб аж а  дуугарба.

-  Тон зүб. һ у р ал са л  аж ал  хоёрые нягта холбоотойгоор ябуулха 
гээшэ мүиөөнэй һургуулинуудай гол үндэһэ һууринь, ами 
һудаһаниинь болоод байна бшуу даа.

-  Гуша гараи оиуудта нэгэ хирэ һургуулинуудта ажалай хэшээл- 
нүүд байһан аад,  юундэшьеб гэнтэ үгы болошоо һэн. Би модоор энэ 
тэрэ юумэнүүдые дарх ал уу лжа  хоёр жэл шахуу хүүгэдтэй хүдэлһэн 
хүм. Колхозоймнай аха заха модошо дархашуулай зариманиинь 
минии шабинар байһан юм. Хэрбээ һуралса лһаа аж алай  хэшээл 
болюулжархёогүй һаань,  мүнөө энэ та лаар  яһала урагшаа даб- 
хиһан байха һэмди. Дүшеөд,  табяад  онуудта һураһан үхибүүд 
ажал ай  хэшээл хээгүй дээрэһээ хара хүдэлмэриин хажууда ошохоо 
болишоо бэлэйл даа.  Түлеэ хахалхые гү, али мал харууһалхые ямар 
нэгэн зоболондо дай рагд аһан  хүн хэхэ ёһотой гэжэ һанадаг  һэн гүб 
даа.  Тиигээд үхибүүднай дунда һургуули дүүргэхэдээ гар һалгай, 
хэжэ бүтээжэ шадаха юумэниинь хомор байдаг  бэлэйл. Хүнгэн 
ажал  бэдэржэ, город-мород руу ошоходонь, артель колхоздо хүдэлхэ 
залуушуул олдохоёо болижо байна һэмнэй даа.

-  Тон зүб даа,  Доржо баабай.  Үнэхөөрөөл тиимэ байдалда ороо 
һэмди. Мүнөө бидэ ямаршье а ж ал  хэжэ шадахаар үхибүүдые 
хүмүүжүүлхые оролдонобди. Энэ ехэ зорилго бэелүүлсэхэ хэрэгтэ та
най Мэдэгмаагайшье хубита бии ха юм даа.

-  Багшан арай  оролдолго ехэ аа б  даа.  Үхибүүд гээшэмнай ондо 
ондоо ааб даа.  Хүн бүхэнтэйнь т а а р а ж а  хүдэлөөгүй һаа,  хэрэгшни 
доройтожо болохо.

-  Доржо баабай,  бүхы наһ ая а гансал багашуултай хүдэлжэ 
үнгэргэһэн шэнгит.

Доржо баабай харюусахын орондо баһал үбэрһөө манан 
хөөргэтэй тамхияа гар гажа  унхидаад, нэгэ хэды соо дуугай 
һуугаад, хөөргэеэ Шарагш ан  Шармаевичта залаба.  Тэрэнь үлэ мэ- 
дэг хамартаа  тэрээнһээнь баряад,  гэдэргээ унан ал датараа  най-
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тааба.  Доржо баабай халзан толгойгоо эльбэсэгээгээд, абар  табар 
имаан һахалдаа гараа  хүргэн, үлэ мэдэг энеэбэ.

-  Ажамидархын тула,  -  гэжэ Доржо баабай эхилбэ, -  хүн бүхэн 
ажаллаха ёһотой гээшэ ааб даа .  Заримашуулые шангалхадаш 
ажал хэхэ дурагүй болодог. Хэндэ ям ар аар  хандаа һаа ,  ямар үрэ 
дүн гарахаб гэжэ би ойлгогшоб. Мухар нюдаргаа баряа д  ябаа  һаа,  
хаана холо ошохобши даа,  -  гээд, Доржо баабай шалаагаа  гар- 
гаһандал, һуури дээрээ хүдэлсэгеөнэ.

-  Зүб даа,  ажамидархын тула ажал лаха хэрэгтэй, -  гэжэ Ш а 
рагшан Шармаевич зүбшөөгөөд, Доржо баабайн ямар гуйлтатай- 
гаар ерэһыень дуулаха гэжэ хүлеэгээшье һаа, тэрэнэй өөрынь хэлээ- 
гүйдэ шамдуулхаяа залхуурна.

Гэр соо халууншаг.  Нэхы дэгэлтэй Доржо баабай нилээн туха- 
шаржа һууна. Шарагш ан Шармаевич сонхынгоо форточные нээжэ, 
тэндэһээ сэбэр а га ар оруулба.

-  Форточкоо ходол нээгээд баймаар гэртнэй тон халуун, -  гээд, 
Доржо баабай дэгэлэйнгээ захын шагтые тайлаба.  -  Мүнөөхи гуйл- 
таа мартахаа байна гүб даа.  Намда зэд сад, эдихэ ууха юумэн хэ- 
рэггүй гээ һэм. Манай багашуул мүнеө мастерскойдоо уран дарха- 
най ажалда һурана.  Тэдэ үхибүүдтэй хүдэлхэ зүбшөөл намда үгыт 
гэһэн гуйлтатай ерээб.

-  Юун?.. һ ай са  бодожо үзөөд ерээ гүт? Танай наһанай хүн 
үхибүүдтэй хүдэлжэ шадаха юм гү?

-  Юрэдөө, Шарагшан багша,  намайе үндэр наһатай,  а ж ал л а ж а  
шадахагүй, үхибүүд минии үгэ дуулахагүй гэжэ һанана гүт? Манай 
үгэ хүүр дуулангүй хаана ошохо һэм.

-  Тиибэ яабашье хүндэл байха даа.
-  Шарагшан багша,  хүнэй һайн һайхан хэрэгтэй ерэхэдэ, ши тэ- 

рэнииень ходол буруушаадаг  хүн гээшэ гүш даа.
-  Доржо баабай,  та түрүүшыихиеэ намда ерэбэ бэшэ гүт.
-  Зүб хэлэнэт. Теэд һайн һаналтайгаар ерэхэдэ, иигэжэ угтаха 

юм гэжэ ойлгоогүйлби.
-  Үхибүүдтэй хүдэлхэ зүбшөөл үндэр наһатай танда үгэхөө би 

зүрхэлхэгүй байнаб.
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-  Юундэ?.. Багашуулые гартаа барингүй, жаяг  журамгүй бол- 
гохо, зэд сад эрижэрхихэ гэжэ айба гүт? Магад,  үхибүүдые ямар 
болохотой юумэндэ һургаадхиха һэм гэжэ һанаба гүт? Нам һаа  айха 
түбэгшөөхэ ямаршье шалтагаан танда үгыл даа ,  -  гэжэ Доржо 
баабай гомдонгёор хэлээд, сонходо дүтэлжэ,  г азааш аа харан,  фор- 
точкоор ороһон сэбэр агаар та  һэрюусэнэ. Бүхыд гэһэн нюргатайшье 
һаа,  үбгэжөөл үшөөл хатуу сула бэетэй гэжэ ойлгомоор байба.

-  Иимэ асуудалые би бэшэ, харин аймагай гэгээрэлэй таһаг  
шиидхэдэг юм.

-  Салин хүлһэ түлэхэ һаа,  тэндэ шиидхздэг юм ааб даа.  Харин 
намда зэд сад хэрэггүй гэжэ танда хэлэнэ бэшэ гүб. Намайе 
үхибүүдтэй хүдэлгөө һаа,  ямар хохидолдо орохобди гэжэ айнат?

Юун гэжэ харюусахаа ойлгожо ядаһандал,  Шарагш ан Ш а р 
маевич дуугай һууна. Хэрбээ тэрэнэй залуу хүн байгаа һаань,  он- 
доогоор хөөрэлдэхэ. ондоогоор харюусаха һэн. Теэд энэ үбгэн баа- 
байн ая зангыень х ар ажа дуугараагүй һаа,  хатуу харюу абаха һзн 
гүб гэжэ тэрэ түбэгшөөн, олон табые хэлэбэгүй.

-  Шарагш ан багша, юундэ дуугаа хуряашабаш? Минии гуйлта 
шамайе сошообо гү?

-  Тиибэ яабашье үхибүүдтэй хүдэлхэ зүбшөөл танда үгэхэ ар- 
гам гүй.

Лрсаһан харюу абахаб гэжэ Доржо баабай оройдоо бодоогүй 
тула мунөө юуншье гэхэеэ ойлгохоо болишоод, нюдөө сабшалан 
һууна. «Ьрэһэн хэрэгни бүтэхээ болибо» гэжэ тэрэ сэдьхээд:

-  Шарагшан багша, өөрынгөө мэргэжэл шадабариие хүүгэдтэ 
үгэхэ хаба шадалгүй гэжэ намайе сэгнэбэ ха юмта даа ,  -  гэжэ ха- 
мар дороо гүбэд гэбэ.

Гэр соо хон-жэн болошобо. Эгээ энэ үедэ газа аһаа  Шарагшан 
Шармаевичай һамган орожо ерэбэ.

-  Сайн байнат,  Доржо баабай! -  гэжэ Шарлуу Гонгоровна мэн- 
дэш элбэ.

-  Мэндээ, мэндэ, Шарлуу! Одоо намда туһалха хүн бии болобо 
ха юм, -  гэжэ үбгэжөөл баярлаба.

-  Ямар туһа тухай, Доржо баабай,  хэлэнэт?

32



-  Модоор юумэнүүдые дархалуулжа  һураха шадабарида  
үхибүүдые һургаха зүбшөөл үгыт гэхэдэм, энэ Ш араг шан  багша 
арсана ха юм.

-  Хаака һургаха юмта? һургуулиин мастерской coo гү?
-  Тэндэл гүб даа ,  ондоо газар олдохогүй ха юм.
-  Минии һанахада,  һайн дурадхал байна.  Би директор һаа,  ерэ- 

хэһээтиай түрүүн таниие уриха һэм.
Нилээн дуугай һууһанай һүүлдэ Шарагш ан  Шармаевич бодо- 

жо, таһалга соогуураа ябуултаад:
-  Мастерской ошожо, шабинарай яа ж а  хүдэлхыень харахадат- 

най болохол даа,  -  гэжэ үбгэжөөлдэ хэлэбэ.
-  Би Шэрнинэй үхибүүдтэй хүдэлхэб. Тэрэ үхибүүдыем уран на- 

рин шадабарида һургыт гэжэ дурадхаа юм, -  гээд, Доржо баабай 
малгайгаа үмдэбэ.

-  Гм!.. Б аһ а  Шэрнин! -  гэхэһээ ондоо Шарагш ан Шармаевич 
юушье дуугарбагүй.

9
Шарагшан Шармаевич эсэдэг болоһоноо һүүлэй жэлнүүдтэ мэ- 

дэрдэг, бишыханшье сүлөөтэй сагай олдоо һаа амарха гэжэ оролдо- 
дог болонхой. Тэрэ диван дээрээ газетэ уншажа  хэбтэһэнээ:

-  Шарлуу! -  гэжэ хашхарба.
Хэншье харюусабагүй.
-  Сэржүүни!.. Сэржуүни!
Басаганииньшье баһа харюусабагүй,  ерэбэгүй.
-  Эдэнэрни хайшаа арилаа гээшэб? -  гэжэ Шарагш ан Ш а р м а е 

вич x o o I i o h  гэр соогоо гүбэрбэ.
Сэржүүнинь багадаа  гэрһээ холо ошодоггүй, хормойһоонь ба- 

ряад, ошоһон тээшэнь ошолсодог, ябаһан тээшэнь ябалсадаг  бэлэй. 
Харин мүнөө заримд аа  бүхэли үдэрөөрөө харагдахаяа болёо. Баса- 
ганайнь хабаа да лгатайгаар  хэгдэхэ наймадахи классуудта элдэб 
бүлгэмүүд, зүблеө суглаанууд,  бага классуудтай хэхэ хүдэлмэри, 
мүрысөө һорёонууд барагданагүй.

Шарлуу Гонгоровна орожо ерэбэ. Тэрэ кухниингаа стол дээрэ 
номуудаа табяад,  таһалга  руу шагааба.
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-  Яагаа  удаан унтаабши? Арбадахи классайхид суглаан боло- 
хонь гэлсэжэ, шамайе бэдэрнэ, хожомдонгүй ошожо болохогүй юм 
гү?

-  Зай,  ошоһууб. Ходол намда һургаал уншаж а байхаяа болил 
даа,  -  гэжэ Шарагш ан  Шармаевич хэлэһээр бодобо.

-  Шамайе зүб мүрөөр ябуулха гэһэн хүн мууда орохонь гү? М и
нин шамайе бөөмэйлжэ, хүдэлхэ арга байдалыешь бии болгоһонойм 
ашаар энэ тухай ябаһанаа бү марта.  Олые шашангүй,  аж ал даа  
ошо. Юунэйхи гэжэ тэдэ үхибүүдые хүлеэлгэнэш!

-  Сэржүүни тэндэ аал?
-  Ондоо хаана байхаб.
-  Зай,  нэгэ аяга сай уугаад ябаһууб.
-  Тугаар пеэшэн соо гүсэтэй сай табяа һэм, уугаагүй юм гүш? 

Газаагуур хүнэй гүйхэ дуулдаад, Сэржүүни уухилһаар орожо ерэ- 
бэ.

-  Суглаантнай дүүрээ аал?..
-  Дүүрээ.  Танине бэдэрһэмнай олдоогүйт. Шабинарай суглаан 

дээрэ зүбшэхэ асуудалайнгаа хэр бэлэн боложо байһые хаража 
үзөөбди.

-  Бэлэн болоо гү?
-  Бэлэн шахуу. Элидхэлынь тон зохид, -  гээд, Сэржүүни 

шүлэнһөө түргэ түргөөр халбагадана.
-  Ааляар.  Хахажа бүтэжэ болуужаш.  Хэн шамайе намнаа юм? 

Ходол яаралтай ябахаш,  -  гэжэ Шарлуу Гонгоровна үгэлнэ. Баса- 
ганиинь дутуу ядуу эдеэлээд, нооһон самсаяа үмдэбэ.

-  Ши хайшаа баһа яа рабаш?  -  гэжэ басагаа  хаража  зогсоһон 
Шарлуу Гонгоровна асууба.

-  Хоккейгээр классуудай хоорондо мүрысөөн болохонь. Булхуу 
наадаха аад,  мүнеөдэр наадахаяа арсаа.  Манайхин тэрээнтэй 
хөөрэлдэхэ даабари намда үгөө юм.

Эхэ басаган хоёройнгоо хөөрэлдэхэ һамбаанда  Шарагш ан 
Шармаевич ерэхэ жэлэйнгээ сметые шалгана.  Нарилан тоосогшонь 
һомологдохо мүнгэн һангые мүнөө жэлэйхидэнь дүтэрхыгөөр табяад, 
ямар юумэндэ хэды шэнээн мүнгэн гаргашалагдахаб гэжэ хэдэн 
хуудаһанай ара үбэртэ зай забһаргүйгөер бэшэжэрхёо. Хори мян-
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ган түхэриг... Түлишэ, гэрэл, элдэб заһабаринууд.. .  Арайл бага гээ
шэ ха.

Сэржүүни га за аш аа  гүйжэ гараба.
-  Тэрэ Мархуушни хүдэлмэридөө хайша хэрэгээр хандана.  Үхи- 

бүүдые өөһэдынь ухаагаар хүдэлгэжэ һурганагүй хэбэртэй, -  
гэһээр, Шарлуу Гонгоровна үбгэнэйнгөө хажууда ерэбэ.

-  Шарлуу,  олон жэлдэ багшалж а багшалгын дүршэлтэй бо- 
лоһон багша тухай тиигэжэ хэлэхэдээ, хайшан гэжэ хэлэншни эрьел- 
дэнэб. Багша хүнэй бүхы хэшээлнүүд һайнаар үнгэрдэггүй юм. Ши 
һулаар үнгэрһэн хэшээлнүүдтэнь ороош. Тэрэнээ бүхы хэшээлнүүд 
дээрэнь аб аа ш аж а ,  буруу тобшолол хэнэш, -  гэбэ Шарагшан 
Шармаевич.

-  Харин ши тэрэ Мархуугаал хэлэ аман һаа  унагаахагүйш!
-  Ээ, Шарлуу,  Шарлуу,  юушье мэдэнэгүйш. Бүхы наһаяа 

үхибүүдтэ зорюулһан тэрэ шамһаа туһа эрихэгүй. Шарлуу,  хүндэ 
этигэхэ хэрэгтэй.

-  Этигэхэ! Шишье зарим зондо этигэдэггүй ха юмши.
-  Шарлуу,  би Мархуу Лодооновичтай хорёод жэл хамта 

хүдэлһэн тула тэрэниие шамһаа  үлүүгээр мэдэхэб.
-  Би тэрэнэйш һайхан үгэнүүдтэ этигэдэггүйб. Тэрэшни урда 

хойношни гүйжэ ябаж а  билдаганадаг.  Иимэл даа  шинии Мархуу.
-  Шарлуу,  ши бидэ хоёр үгэ хүүрээ огто ойлголсохоёо болихом- 

най хаш.
-  Хэрбээ Мархуу Лодооновичые дээгүүр сэгнэхэ һааш,  эбээ 

таһаржашье болохобди.
-  Шарлуу,  хэлэ ам аа  татал даа.
-  Химиин хэшээлнүүдтэ түрүү онол аргануудые хэды хэрэглэ- 

мээр гээшэб! Шэрнин Будаевичын һая Мархуутай хөөрэлдэжэ бай- 
хые шагнаа һэм. Багш анары е  урижа оруулха хэшээлнүүдтээ бэл- 
дээ, нүгеөдүүлдэнь һула бэлэдхэлтэй оропо гэнэ һэн. Тиимэ хэшээл- 
нүүдтэнь орохо гэхэдэ тэрэш зүбшөедэггүй ха юм.

-  Багшын зүбшөөгөөгүй һаа,  хэншье орохо эрхэгүй юм.
-  Ши хэдыдэшье, ямаршье хэшээлнүүдтэ ородог бэшэ аалши.
-  Намайе Шэрнинтэй бү зэргэсүүлэ!
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-  Үхибүүдые өөрынь ухаагаар хүдэлгзжэ һургаха гээшэ бидэнэй 
мүнөөдэрэй гол зорилго ха юм.

-  Ши өерынгөө хүдэлмэридэ энэ онол аргые хэрэглэдэг гүш, али 
үгы гү? -  гэжэ үбгэнэйнгөө хэлэхэдэ, Шарлуу Гонгоровна бүришье 
галзууршаба:

-  Хаанаһаа һанаж а  тиигэжэ дуугарбаш?! һургуулиин директор 
хадаа минии а ж а л а а р  һоиирхохо байгааш.  Гэртээ һамганшниб,  ха
рин ажал  дээрээ багшанартай адли багшаб.  Барантай  адли эрилтэ 
намда табиха ёһотош. һ а н а а д  үзэл даа,  наһан соогоо минии нэгэ- 
шье хэшээлдэ орожо, намда заа ба ри  зүбшэл үгөө һэн гүш?

-  Намшьегүйгөөр орохо хүнүүд олдодог ха юм.
-  Тон зүб, ш амһаа бэшэ багшанар  минии хэшээлдэ ороно. һайн  

юумын бии һаа,  хадуужа аб ад аг  юм бэзэ. Дутуу дундануудыемни 
хэлэхэ хүн олдогшогүй. Гансал шинии Мархуу хэшээлэйш муу т а 
лые анхаралдаа хандуулжа абагша,  -  гэбэ Шарлуу Гонгоровна.

Шарагш ан Шармаевич Шарлуугаа  гааруулхаяа залхууржа 
бэшэ дуугарбагүй.

10
Үбэлэй сагта Зэдэ  гол дээрэ шууяатай байдаг.  У урал зар  мана- 

таһан энэ голой елүүр дээрэһээ ямаршье хүйтэндэ һурагшад 
таһардаггүй.  Мүнөөшье тэдэнэй хонгёо хоолойнууд үбэлэй агаарта  
зэлэ татан, үндэр хадын орой хүрэтэр сууряатана.

Шэрнин өөрынгеө классай үхибүүдтэй үдэрэй хоёрһоо дүрбэ бо
лотор Зэдэ  голой елүүр дээрэ халтирдаг  болонхой. Тиихэдээ 
үхибүүдэй элдэб һорилгоор һонирхон, өөрөөшье конькигаар яб аж а 
һурана.  Иигэжэ тэрэ үдэр бүхэндэ үхибүүдтэй суг хамта наадаха- 
даа,  тздэнэй абари зан мэдэдэг боложо, тэдэнэртэй улам дүтэ та- 
нилсана. Хэрбээ иишэ тиишээ ошожо, хэдэн хоногто үхибүүдээ ха- 
раагүй һаа,  тэдээнээ үгылжэ.  һууха байха газараа  олохоёо болишо- 
дог юм.

Мүнеөшье элдэб һайхан бодолнуудтаа зүрхэ сэдьхэлээ эзэлэг- 
дэшөөд ябаһан Шэрниин үхибүүдһээ таһаран  холо ошоһоноо һаял 
ойлгожо, гэдэргээ эрьежэ харахадань,  голой мүльһэн дээрэ наада- 
жа байһан үхибүүд нилээд холо үлэшэһэн байбад.
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-  Бусахамнай гү? -  гэжэ сагаан сэндэ хушагдашаһан шаали 
пулаад сооһоо нюдөө ялалзуулан Дэмид дурадхаба.

-  Елүүрэй дууһатар үшөө ябаябди,  -  гээд, Шэрнин энеэбхилэн, 
һамган тээшээ хараба.

-  Зай,  тиигэбэл намайе хүсэлши! -  гээд, Дэмид  түргэн гэгшээр 
саашаа шуумайшаба.

Шэрнин һамгаяа хүсэхэ гэжэ гүйхэдеө, газар хороонгүй холо 
хойнонь гээгдэшэбэ. Тугаарай хүтэрэлдөөд ябахадаа  огто унаагүй 
тэрэнэй мүнөө унаха дуһахань олошорбо. Болди-солди боложо даб- 
хасажа хүрэһэн мүльһэн дээгүүр гарахадаа бэеынгээ тэнсүүриис 
алдаад,  тэрэ унашаба.  Саана холо ошоод, инагайнгаа хүсэжэ ерэ- 
хые хүлеэжэ байһан Дэмид хүхюунээр энеэгээд, ур даһаань  шамда- 
ба. Үбгэ һамган хоёрой хоорондохи зай бага боло болоһоор, тэдэнэр 
бэс бэедээ улам дүтэлнэ. Шэрнин ябасаа  аалидхаһаар ерэжэ,  
һамгаа тэбэрин таа лаш ан а.  Хэдэн һ а рын туршада бэе бэеэ үзэлсөө 
харалсаагүй юумэдэл Дэмидынь эрхэлэн нэнгэнэ.

-  Тэхэрихэмнай гү? -  гэжэ Дэмид Шэрнинһээ асууба.
-  Тиигэел даа.  Теэд би гансаараа  ядалданаб.  Хүтэрэлдөөд, зай 

гү? -  гээд, Шэрнин энеэбхилэн һамгаяа  зулгыгаар шэртэбэ.
-  'Гатай даа ,  шиниингээ ядалдаһы е ойлгонгүй, гансаарайш ор- 

хижорхиходоо тэнэг лэ байнаб даа! -  гэжэ Дэмид  шогтойгоор хэ- 
лээд, нүхэртөө гараа  һарбайба.

Тэдэ хоёрой нааданай газарта  хүрэжэ ерэхэдэ, наадан түлэг 
дундаа хүүежэ байба.  Али талань илажа,  һорёоной жороо баряа 
юм гэжэ ойлгохонь түрүүшээр Шэрнин Дэмид хоёрто хэсүүшэг бай-

Хоккейнэ бүмбэгэ намнаһан хүбүүд шуран хурдаар гүйлдэжэ, 
бэе бэеэ мэхэлэн, аргын лэ байбал нүгөө талынгаа үүдэ уруу оруул- 
хые оролдожо, эршэ хүсэеэ туршалсана.  Гэнтэ Эрдэни юһэдэхи 
классай гурбан хүбүүдэй хажууг аар шуран бэрхээр булгажа,  бу- 
ляа ж а  абаһан  бүмбэгэеэ урдаа туугаад,  тэмсээшэдэйнгээ үүдэн 
тээшэ тэгүүлшэбэ. Гурбан хүбүүд бүмбэгэеэ буляаха гээд, Эрдэниин 
хойноһоо гүйлдэбэд. Эрдэни гүйдэл дундаа модоёо агаарта  хии да- 
лайжа  мэхэлээд, харуулшанайнь нүгеө тээшээ тонгогод гэхэдэнь, 
бүмбэгэеэ сохижо зүүн хаж ууг аарн ь  үүдэ руунь оруулба.
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-  Эрдэни, Эрдэни, бэрхэш! Ура-а! -  гэлдэн, наймадахи классай- 
хид хашхаралдан хүхинэд.

Эрдэни, Шуурган, Булхуу гурбан нүгөө талынхидаа тухашаруул- 
жа,  хирэ болоод лэ бүмбэгэеэ үүдэндэнь асаржа ,  тэдээнэй хамгаал- 
гые тэбэдхээнэ. Бүмбэгэ урдаа туугаад,  Эрдэниин хүнгэхэнөөр яба- 
хые Шэрнин хаража,  бүхы сэдьхэлһээ баярлана.  Юһэдэхи классай- 
хид хэды нэтэрүүгээр тулалдаашье һаа,  эсэстээ шүүгдэжэл һалаба.

-  Эсэбэ гүт? Илалта хүндөөр туйлагдаба гү? -  гэжэ Шэрнин 
дуугарһаар хүбүүдтээ дүтэлбэ.

-  Ехээр тухашараабди,  -  гэжэ Шуурган бултанайнгаа  түлөө ха- 
рюусажа эхилбэ. -  һ а й н а а р  һорилго хэһэмнай маанадта туһалба.

Шэрнин Будаевич тэрэнэй хэлэһэн үгыень тодожо абаад:
-  Ши һорилгондо нбахагүйб гэжэ арсаа  бэлэйш. Харин мүнөө 

юу хэлэжэ байнабши! -  гэжэ енгүүтэйгээр хэлэбэ.
Шэрнин классайнгаа хүбүүдээр үшөө хоёр-гурба үгэ андалдаад,  

юһэдэхи классайхидта ошожо:
-  Зай,  хэр гээшэбибди? -  гэжэ һонирхобо.
-  Бэеэ магтаха,  һайрхаха,  баярлаха юумэн үгы! -  гэжэ тэдэнэр 

УРУУ дуруугаар дуугарбад.
-  Урмаа хухарһанай дэмы. Удаадахи уулзалгадаа һайн наада- 

на аабзат,  -  гэжэ Шэрнин тэдэнэй һанааень заһана.
-  Теэд өөһэдһөөмнай дүү үхибүүдтэ диилдэхэдэ, нэгэл тиимэшэг. 

Шүүгдэхэбди гэжэ бидэнэй толгойдошье ороогүй, -  гэжэ юһэдэхиин 
хүбүүд хэлэбэд.

-  Шэрнин Будаевич, али командын түлеө һан аа гаа  зобообта? -  
гэжэ гэнтэ тэдэнэй нэгэн асууба.

-  Бултанай түлөө!
-  Наймадахиин хүбүүдэй түлөө гэжэ хэлыт!
-  Хэлэл даа,  юундэ тиигэжэ һанабаш? -  гэжэ тэрэ хүбүүнһээ 

Шэрнин асууба.
-  Танай класс, танай үхибүүд ха юм.
-  Таанад манай бэшэ юм аалта?
- Т и и м э л  юм аабзабди,  гэбэшье...
-  Гэбэшье, багша хүн һургуулиингаа бүхы һурагшадай түлөө 

һанаата  боложо ябадаг  ха юм. Ойлгосотой гү?
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-  Ойлгосотой.
-  Зай,  таанар  ошожо, номоо үзэгты, -  гээд, Шэрнин Будаевич 

Дэмидые хараадхина.
Хоюулан һуугаад,  хүлһөө конькинуудаа абаж а,  валенкануудаа 

үмдэбэд. Тиигээд тэдэ хоёр елүүр дээрэһээ голой эрьедэ гарабад.
-  Ши али командын түлөе һан аа гаа  зобообши? -  гэжэ Дэмид 

Шэрнинһээ асууба.
-  Хоюуланайнь түлөө.
-  Ши өөрынгөө классай хүбүүдэй түлөө һан аа гаа  зобожо байһан 

аад, тэрэ хүбүүнэй асуудалда тад ондоогоор харюусааш!
-  Хаанаһаа  аб аа д  тиигэжэ хэлэбэш?
-  Шэг шарайгааршни мэдээ һэм.
-  Нээрээл еөрынгөө классай һурагшадай түлөө һан аа гаа  зобоо 

һэм.
-  Сэхэ уруунь одоошье хэлэбэш, -  гээд, Дэмид урал дээрээ урин 

миһэрэл задалба.
-  Би Д у лм ааж ы  хүгшэнэйдэ ошохо хэрэгтэй һэм, -  гээд, Шэрнин 

ябадалаа  аалидхан тогтошобо.
-  Таабгай тухай гү?
Шэрнин харюусахын орондо дохибо.
-  Ошыш даа.  Түргэн ерээрэй. Хоол бэлдээд байхаб, -  гээд, Д э 

мид үбгэнтэеэ хоёр тээшээ тараба.
Уһалһан малаа туугаад,  гэр тээшээ һалиржа ябаһан Дулмааж ы 

хүгшэнэй хойноһоо Шэрнин д ахаж а ябаган үүдэнэйнь хажууда 
хүсэжэ, хүгшэниие мэндэшэлээд:

-  Таабгай гэртээ гү? -  гэжэ асууба.
-  Тэрэ түлеэн дээрэ юушьеб хайжа байна. Шэрнин багша, 

үхибүүдые эльгээжэ, түлеэ залһыем хахалуулһаншни,  Таабгайм 
ехэл аягүйрхэжэ, гэртэхи газаахияа хуу хэдэг болоо, -  гэжэ Д у л 
маажы хүгшэн баярлана.

Хүгшэн эжынгээ абяа  дуулаһаар,  Таабгай һүхэеэ модо руу 
сабшан зоогоод, нюргаа сэхэлдин, хүл дээрээ зогсобо.

-  Таабгай,  дар хал жа байна гүш? Юу хэхэшниб? -  гэжэ Шэрнин 
Будаевич асууба.

-  Тахяагай гэр хэжэ үгыш гээд, хүгшэн эжы һаланагүй.
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-  Хүгшэн эжыдээ туһалхал даа.  Эдэ модонуудаа яһала һайнаар 
холбоош, -  гээд, Шзрнин Будаевнч дархалжа  байһан түмэр сеткэ- 
тэй гэрыень шэнжэлэн харана.

-  Доржо баабай яа ж а  холбохыень мэнэ һая мастерской coo заа- 
жа үгөө, -  гэбэ Таабгай.

-  Доржо баабай гарагай ямар үдэрнүүдтэ тантай модошо дар- 
ханай хэшээлнүүдые үнгэргэнэб? -  гэжэ Шэрнин Будаевич мэдээ- 
шье һа а юун гэгшэ ааб гэжэ асууба.

-  Гурбадахи, дүрбэдэхи, табадахи үдэрнүүдтэ.
-  Юу хэжэ шадаха болообши?
-  Хадааһагүйгеөр модонуудые холбохо болооб.
-  Урданиинь тиигэжэ шададаггүй байһан юм гүш?
-  Үгы. Үшөө сонхын рамануудые хэжэ һураабди.
-  Үшөө юу хэжэ шадаха болообта?
-  Түшэлгэтэй стулнуудые хэхын тула элдэб хубинуудыень бэл- 

дэзбди, -  гэжэ 'Гаабгай хүхюунээр харюусаба.
Шэрнин классайнгаа хүбүүдэй аж алай  хэшээлэй үедэ модоор 

болон түмэрзэр элдэб юумэнүүдые д арх ал жа шадаха болоһыень 
мэдэжэ байгаашье һаа ,  Таабгайн энэ тэрэ юумэнүүдые дархалжа  
байхадань ехэтэ баярлаба.

-  Танда туһалаад  ошохыень үхибүүдые үшоө элъгээхэм гү? -  
гэжэ Шэрнин Будаевич Д у л м а а ж ы  хүгшэнһөө асууба.

-  Намар үхибүүдэй ерэжэ,  намда туһалхада,  Таабгайм улайгаа,  
сайгаа һэн. 'Гэрээнһээ хойшо өөрөөл гэртэхи газаахияа хэхэм гэдэг 
болонхой. һайн  лэ юумэ хээш даа ,  Шэрнин багша.

-  Бидэ наһатай хүндэ туһалха ёһотойбди.
-  Мүнөө ту һал амжа хэрэггүй болоо.
Хүгшэнэй үгэнүүдые шагнажа,  Таабгай тухай хүмүүжүүлгын 

зүйтэй арга олоһондоо, Шэрнин баярлана.  Д у л м ааж ы  хүгшэн дуу- 
гай болоод, ойро зуура юуншьеб тухай, үни холын юумэ һанаандаа
оруулаад:

-  Таабгаймни танай һайгаар аж ал  хэжэ, намдаа хамһалсаж а 
эхилээ. Танда баярые хүргэнэб, -  гэбэ хүгшэн.

-  Бидэ багшанар үхибүүдые ажалдашье,  эрдэм һургуулидашье 
һургаха ёһотойбди, -  гэбэ Шэрнин.
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-  Шэрнин багшаяа гэртээ урингүй байхадаа яажа байна гээшэ- 
биб! Гэртэмнай орожо, аяга сайемнай уужа гарыт, -  гэбэ Дулм аажы 
хүгшэн.

-  Хожом оруужаб.  Зай,  тиихэдээ танда ту һал амжа хэрэггүй ха
юм даа.

-  Хэрэггүй. һ ай н  даа ,  Шэрнин багша.
-  Тиигээ һаа баяртай! -  гээд, Шэрнин Будаевич гэр тээшээ ал- 

халшаба.

11

Сэржүүни гэртээ орон сасуу үүдэнэй хажууда аж ал ай нгаа  хуб- 
саһа тайлажа,  тэрэнэз үлгэсэдэ үлгеөд:

-  Эжы аа, нэгэ һоннн юумэ хэлэхэм гү? -  гэһээр эжыдээ 
дүтэлбэ.

-  Зай,  һониноо хөөрыш даа,  -  гээд, Шарлуу Гонгоровна 
түрэлхидэй суглаан дээрэ хэлэхэ гэһэн элидхэлээ бэшэхэеэ болибо.

-  Мүнөодэр бидэнтэй хамта тугалнуудые харууһалхаяа Мархуу 
Лодоонович ошоо.

-  Эндэ ямар гайхал, ямар һонин болоо юм?
-  һонин ааб даа,  -  гээд, Сэржүүни ш ааж ан  табаг  соо шүлэ хэ- 

жэ, тэрээнһээ х ал багад аж а оробо.
Шарлуу Гонгоровна ш анааг аа  тулажархёод:  «Басагамни ямар- 

шье юумэ хэжэ бутээжэ ябаха юм ааб даа ,  -  гэжэ сэдьхэжэ эхилнэ.
-  Ямаршье аж ал һ аа  сухаридаггүйнь һайн гээшэ. Гэбэшье, зоной 
дунда яа жа ябаха юм даа.  Ямар нэгэн юумэ һанаа  һаа,  юуншье гээ 
һаашни өөрынхеэрээ болоходонь, басагаяа  бэеһээ са аша түлхинэ 
гээшэ губ, түргэншэг зантай басагамни юуншье гээд дуугаржархи- 
ха даа,  хун зоной дура гутаажа,  тэдээнтэй үгэеэ ойлголсонгүй яба- 
жа болохо».

-  Малай фермэдэ Мархуу Лодооновичып бидэнтэй суг ошолдо- 
ходонь Ьонин бэшэ гэхэтнай гу, эжы? -  гээд, Сэржүүни табагаа  
саашань түлхеэд, һууриһаа бодобо. -  һ у р агш ад ай  ажалынь  
һуралсал байха ёһотой гээд тэрэ бидэнэй хэһэн а ж алда  дура- 
гүйгөөр хандадаг  ха юм. Тиигээд гэнтэ бидэнтэй ошожо, манай 
а ж ал а ар  һонирхоһониинь гайхал бэшэ юм гу?
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-  Хүрөө! Наһатай хүнүүд тухай иигэжэ хэлэжэ болохогүй. Таа- 
над мэтэ ухаагүйшүүлэй хүн болохын түлөө бүхы наһаяа зорюулһан 
наһ аж аал  багша гэжэ ойлгохо ёһотойш.

-  Юумэн бүхэниие нюунгүй, байһан соонь хэлэхэ гэжэ таашье 
намайе һургадаг  ха юмта. Тиигээд хэлэжэ ороходомни...

-  Хэлэ амаа тата гэжэ шамда хэды хэлэдэгбиб! -  гэжэ Шарлуу 
Гонгоровна шангарба.

-  Би ганса тандал хэлэнэлби.
-  Багшанар тухайгаа элдэбээр хөөрэлдэхэтнай дутаба гү?! Да-  

хяад иигэжэ бү хэлэ!
-  Эжы, болёоб, болёоб! -  гээд, басаган столоо сэбэрлэжэ,  таба- 

гуудаа угаа жа амһартын таг дээрэ табяад,  столдо һуужа,  номоо
дэлгэбэ.

Шарлуу Гонгоровна хэдэн жэлэй саана хэшээлээ һайнаар 
үнгэргэжэ шададаггүй байһан Шэрнин Будаевичын мүнөе 
үхибүүдтэй яа ж а  хүдэлөө һаа ,  һайн үрэ дүн туйлахаб гэжэ мэдэхэ 
болоһондонь баярлана.  Тэрэ элидхэлээ үргэлжэлүүлэн саашань бэ- 
шэнэ. Сэржүүни номоо үзэжэ бай тараа,  нэгэ заа  толгойгоо ама- 
руулха гэжэ сонходоо ошоод, г азааш а а  харана.

Эгээ энэ үедэ Мархуу Лодоонович гэртэнь орожо, доро дохин 
мэндэшэлээд, Сэржүүниин табиһан стул дээрэ һуултай гү, али үгы 
гү гэһэндэл түшэлгэһөөнь б ар яад  зогсоходоо ерэһэн хэрэгээ хэлэхэ 
гээд, басаганһаань түбэгшөөнэ.

Сэржүүниһээ Мархуу Лодооновичын түбэгшөеһые ойлгоод, 
Шарлуу Гонгоровна басаган тээшээ хаража:

-  Сэржүүни, уһанда ошоод ерэл даа,  -  гэбэ.
Сэржүүни үгэ дуугүйгөөр хүнэгүүдээ аб аж а  гэрһээ гараад,  Зэдэ 

гол тээшэ шамдашаба .
Мархуу Лодоонович стул дээрэ һуужа,  хэдэн удаа 

хүдэлсэгөөгөөд, ерэһэн хэрэгээ хэлэхэеэ зүрхэлжэ ядашана.
-  Бү хэмшээрхэгты, Мархуу Лодоонович! Та бидэ хоёрой 

хөөрэлдөөе гэрэй ханаһаа ондоо шагнаха хүн үгы, хэлэгты, -  гээд, 
Шарлуу Гонгоровна ном дэбтэрнүүдээ саашань табиба,

-  Хэшээлнүү'д тухайгаа хеерэлдэхэ хүсэлэнтэй орожо ерээб, 
Шарлуу Гонгоровна. Ш арагшан  Шармаевичын д а а б а р я а р  минии
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хэшээлнүүдтэ ороо гээшэ гүт? Тэрэ дары танһаа  һурахаяа мартааб.  
һии... һии! -  гэжэ Мархуу Лодоонович мэхэеэ хүдэлгэбэ.

-  Хэнэйшье д а а б а р я а р  ороходо юун болооб? Магад,  хүнэй хэ- 
лэлтэгүйгөөр би хэшээлдэтнай ороо ааламбиб.

-  Наймадахи класстам ороо хадаа  Шэрнин Будаевичын д а а б а 
ряар орооб гээд сэхэ руунь хэлыт даа.

-  Шэрнин Будаевичын д а а б а р я а р  гэел даа.  Теэд юун болооб?
Мархуу Лодоонович түр зуура хэлэхэ үгэеэ оложо ядан, халзан

толгойгоо эльбэсэгээгээд, хүндөөр һанаа алдаба.  Тэрэнэй юун гэ.хэеэ 
ерэһыень Шарлуу Гонгоровна тааха гэжэ: «Муугаар хэшээлнүүдээ 
үнгэргөөб, са аш ада а һайн үнгэргэдэг болохоб, энээн тухай дирек- 
цидэ бү дуулгыт гэхэеэ ерээ гээшэ гү», -  гэжэ сэдьхэнэ.

-  Би танай хэшээлнүүдтэ ородог болохом, -  гэбэ Мархуу Лодоо
нович.

-  Ямар арсаан байхаб! Орогты, -  гэбэ Шарлуу  Гонгоровна,
Өөрынгөө хэшээлнүүдтэ оруулхаяа Шарлуу Гонгоровна арсаха

гэжэ һан аж а ябаһан Мархуу Лодоонович баһал тээлмэрдэшэбэ.  
Юуб гэхэдэ, арсалгаһаань  уламжалан,  Шарлуу  Гонгоровнатай 
хеерэлдэхэ гэжэ ерэһэн тэрэнэй табиһан түсэб буруу һүрэжэ эндэ 
ерэхэһээ түрүүн бэлдэһэн үгэнүүдынь толгой сооһоонь дэгдэшэбэ.

Сэржүүни гэртээ ороод, хүнэгтэй уһаяа кухни соогоо оруулжа,  
хүнгэн сагаан торходо эюулэнэ. Мархуу Лодооновичын гаража 
ошохогүйе ойлгоһон Шарлуу Гонгоровна басагандаа хандажа:

-  Сэржүүни, Дорж о баабайнда ошоод ерэл даа.  Ябаган шарга 
дархалжа дүүргээб гээ һэн. Абаад ерэлши. Түргэн ябаарайш! -  гэ
жэ шэнэ даабари үгэбэ.

Сэржүүни түрүүн эжы тээшээ хараад,  һүүлдэнь Мархуу Лодоо- 
новичые гэтэсэгээгээд, аалиханаар газа аш аа гараба.

Гэр соо аалин номгон байдал тогтобо. Мархуу Лодооновичын 
хүндөөр амилхые Шарлуу Гонгоровна элихэнээр дуулана.

-  Шарагшан Шармаевич яатараа  удааршаб а гээшэб? -  гэбэ 
Мархуу Лодоонович.

-  һ а я а р  срэхэгүй, хүлеэһэнэй хэрэггүй, орой ерэхэ.
-  Хаана ошооб?
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-  Колхозой правлениин суглаан болоно. Тэндэ ошонхой. Бү 
хүлеэгты.

-  Шарагш ан Шармаевичые ехээршье хүлеэнэгуйб. Минни 
ерэһэн хэрэг тандал хабаатай  юм, -  гээд, Мархуу Лодоонович тол- 
гойгоо эльбэнэ.

-  Гүнжэд Гэрэлтүевна гэртээ гү?
-  Гэртээ.
-  Юу оёноб?
-  Юушье оёногүй.
-  Хэшээлнүүд тухайм хөөрыш даа,  Шарлуу  Гонгоровна. Шаг- 

наһууб.
Шарлуу Гонгоровна Мархуу Лодооновичын хэшээлнүүдтэ үшөө 

ороод, һүүлдэ ажаглалтануудые хэхэ түсэбтэй байгаа ха юм. Хэр- 
бээ ороһон хэшээл бүхэн тухайгаа бэшэһэн ажаглал тан уу даа  мүнөө 
хэлээ һаань,  Мархуу Лодоонович дураа  гутажашье магад.  Гэбэшье, 
дутуу дундануудыень байһан соонь өөртэнь хэлэжэ үгөөгүй һаа, 
хамта хүдэлжэ, нэгэ зорилго бэелүүлхын түлеө оролдожо ябаһан 
нүхэрөө бүри гүнзэгы хохидолдо оруулһантай адли гээд һанахадаа,  
бүгэдыень хэлэхэ гэжэ Шарлуу Гонгоровна сэдьхээд:

-  Мархуу Лодоонович, Шараг ш ан  та хоёр бэе бэеэ магталса- 
хаһаа бэшэ ондоо юумээр һонирходоггүй зон гээшэл хат! Бэе бэеэ 
магта магтаһаар толгойнуудтнай дүйрэшөө бэшэ аал?

-  Магтаалда дурагүй хүн байдаг  юм аал?
-  Өөһэдөө өөһэдыгөө магтахада муу, харин ондоо хэн нэгэнэй 

магтаа һаа һайн гэжэ һананаб.
-  Үхибүүн гэжэ һанаад,  намда номнол уншаха гэбэ гүт?
-  Та гансал үхибүүдтэ номнол уншаха ёһотой юм гээд, зариМ 

хэшээлдээ энэ талаар  арба,  арбан табан минута зорюулнат.  Сэ- 
хынь хэлэбэл, энэ сагтнай эрдэм ухаанай үндэһэ һуури шудалхын 
тула үхибүүдтэ үгтэнэ. Тиимэһээ энэ сага а гамтайгаар хэрэглэжэ, 
гүн гүизэгы удхатай бодолнуудые гү, али тобшололнуудые 
хүүгэдээр хүүлэжэ һургаха гээшэ багшын арюун уялга ха юм.

-  Шарлуу Гонгоровна, яахадаа тад һеергэ дуугарнабта?  Бя 
өорынгеө хэшээлнүүд тухай танай ажаглалтануудые шагнахаяа 
танда ерээб.
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Шарлуу Гонгоровна Мархуу Лодооновичые гайхангяар хараад:
-  Бн ондоо юумэн тухай хэлэнэ аалби? -  гэбэ.
-  Шарлуу Гонгоровна, танда нэгэ аж аглал та  хэхыем зүбшөөгыт: 

манай үеын суута багша Макаренко бүлгэм бүхэнэй дунда шан- 
гашье, зөөлэхэншье хүнүүд байха ёһотой гээ һэн бшуу. Тэрэ шан- 
гань би болоно гүб? һии-һии!

-  Энээнииень баһал хазагайгаар ойлгонот. Шангалха гээшэ 
үхибүүдтэ элдэб номнол уншаха гэнэгүй ха юм.

Мархуу Лодоонович нюдео ехэ бага болгон буруу хэлэһэнээ ойл- 
гоод, дуугай болошоно.

-  Би танда зүб гү, али буруу юумэн тухай хэлэжэ болооб, -  гээд, 
Шарлуу Гонгоровна саашань үргэлжэлнэ.  -  Харин өерынгөө 
һаналые сэхэ руунь хэлэһүүб. Шэнэ темэеэ өөрөө тайлбарилха- 
датнай багша хүндэ болохо юм аабза .  Теэд ходо тиигэжэ байхада,  
нэгэл аягүй шэн ги. Бүхы туршалгануудаа үхибүүдтээ найдан, 
өөһэдтэнь хүүлэжэ, тэдээндэ өөһэдтэнь тобшолол гаргуулжа 
һургахын ороНдо өөрөө хэжэ, тобшололынь гарганат.  Шэрнин Бу- 
даевичын хэшээл нүүдтэ орожо хараха байгаат.

-  һайнта  даа! Ехэ һайн зүбшөөл заа ба ри  хэлэбэт, -  гэжэ 
Мархуу Лодоонович енгүүтэйгээр хэлээд, гэр соогуурнь иишэ тии- 
шээ ябасагаана.

-  Мархуу Лодоонович, сэхэ руунь хөөрэлдэхэдэмнай дээрэ ха юм 
даа.

-  Шарлуу Гонгоровна, тиибэ яабашье,  үни удаан хамта 
хүдэлһэнөо бү мартая.  Хэн хэндээ туһатай ябаабди.  Тиигээдшье 
Шарагшан Шармаевичые өөрын дутуугүй хүн гэжэ мартаха хэ- 
рэггүй.

-  Дутуутай хүниие тушаал һаань  сүлеөлхэ хэрэгтэй. Тиимэ бэшэ 
аал?

-  Минии юун гэхэ гэһые ойлгобогүйт, Шарлуу Гонгоровна. Би 
Шарагшан Шармаевичые бүхы тал аһаань  дэмжэдэг  хүм.

-  Мархуу Лодоонович, юунэй тулада энэ олон табые дурда- 
бабта? Тэрэниие аж ал һ аа н ь  гаргаха тухай асуудал месткомойнгоо 
заседани дээрэ шиидхээд, аймагай арадай гэгээрэлэй урда табиит.
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-  Та Шэрнинэй үгэдэ орожо, на майе сохилсохо гэһэн алхасада 
зүрхэлбэ гээшэт. һии-һии.. .  Танһаа  байха Шарагшан  Шармаевич 
намда хатуу үгэ хэлэжэ үзөөгүй юм.

-  Шарагш ан өөрын толгойтой, би өөрын толгойтойб! Тиимэһээ 
үбгэн һамган хоёрой хэлэһэн үгэнүүд, хэһэн хэрэгүүд тааралдан-  
шьегүй байхадаа магад.

-  Шарлуу Гонгоровна, би яагаашье хадаа  багша хүн гээшэб!
-  Би таниие тиигэжэл ойлгобоб. Багша хүн һурагшадые 

хүмүүжүүлхэ, эрдэм номдо, мүн аж ал  хэжэ һургаха,  Эхэ орондоо 
туһатай хүнүүд болгожо табиха уялгатайбди.

-  Бидэ хоёр үгэеэ ойлголсохоо болихомнай хаш. Олон жэл хамта 
хүдэлһэн аад,  эгээ һүүлдэ хэрэлдэжэ,  эбээ таһарха гэжэ байнабди. 
Шэрнинэй һархалзахада,  тэрээндэ һорһон малгай үмэдхэлсэжэ бү 
зобыт гэжэ танда хэлэхэ байнаб,  мүн нам тухай танай элдэбээр хэ- 
лэһэнэй хэрэггүй. Юуб гэхэдэ, Шараг шан  Шармаевич хэзээшье, 
ямаршье сагта намайе үргэхэл байха.

Сэржүүниин га за аһаа  орожо ерэхэдэ, Мархуу Лодоонович 
Шарлуу Гонгоровна хоёр арсал да хаяа болибод. «Басагамни эгээл 
саг соогоо ерэжэ, бидэнэй арсал даа хэрэлдээе таһалба»,  -  гэһэн 
бодолдо гэрэй эзэн эхэнэр абтан баярлаба.

-  Минии хэлэһые бү мартаарайгты.  Үшөө үни удаан хамта 
хүдэлхэ зон гээшэбди! -  гэжэ Мархуу Лодоонович хэлээд, г азааш а а  
гараба.

12
Согто тухай элдэб бодолһоо ул ам ж алан  Шэрнин өөрынгөө 

һуралсалай жэлнүүдые тэхэрюулжэ, оройдоо мартагдадаггүй нэгэ 
ушар толгойдоо оруулаадхиба.  Сугтаа һураһан нүхэдэйнгөө урда 
зогсоод, тэдэнэй асуудалнуудта яа ж а  харюусаһанаа һанахадань,  
мүнөө тэрээндэ ехэл энеэдэтэй шэнги. Тиихэдэ тэрэ нэгэ муухан 
юумэндэ ороходоо, хүн зоной урдаһ аа  сэхэ харахаа болишоод, ха- 
шаа хорёогой саагуур,  бүглүү углуу булангуудаар һургуулидаа 
ошодог, гэртээ бусадаг  болоо бэлэй. Тиигэхэдээ тэрэ хаанашье ошо- 
хоо болижо, нэтэрүүгээр номоо үзэжэ эхилээ һэн.
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Нэгэтэ Сэсэг шэмээгүйхэнээр гэртэнь ороод, үүдэнэй хажууда 
зогсошобо. Хододоо согтой хүхюун ябадаг  Сэсэг мэдүүлэнгүй ха- 
жуудань ерэжэ шада а һаа,  хоёр шэхыеш халуун альгаараа  
бүглөөд, танижа нэрлээгүйдэнь табидаггүй һэн. Харин мүнөө тэрэ 
юундэшьеб зүрхэ алдан,  үүдэнэйнь хажууда зогсоно.

Номоо үзэжэ һууһан Шэрнин толгойгоо үргэжэ,  үүдэн тээшээ 
хараад:

-  Сэсэг, хэзээ больницаһаа гарабаш? -  гэжэ ехэ баяртайгаар 
асууһаар һууриһаа бодошобо.

-  Мүнөө. Гэртээ о т в о д  наашаа ерээб.
-  Бишни... Нэгэ муу юумэндэ... -  гэжэ Шэрнин дутуу хэлээд, 

дуугай болошобо.
-  Хуу дуулаа һэм. Хүсэд эдэгээгүй аад,  элүүр болооб гээд, ду

туу гарааб.  Шамда һан аа гаа  зобожо, һанаа  сэдьхэлыш тэгшэлхэеэ 
шамдаа ерээлби даа .  Гэртээ орожо үрдеэгүйб.

-  Намда һан аа гаа  бү зобо. Харин өөрөө хүсэд һайнаар эдэгэтэ- 
рээ эмшэлүүлэ, -  гэжэ Шэрнин урин зулгыханаар инаг гансадаа 
хэлээд, үргэлжэлүүлбэ.  -  Мүнөө һургуулидаа ошохо гэжэ байнаб.

-  Мэдэнэб.
-  Минии муу ябадалые зүбшэн хэлеэлгэн болохонь.
-  Мэдэнэб.
-  Шинии тэндэ байлсаһанай  хэрэггүй бэшэ аал даа ,  -  гээг1, 

Шэрнин Сэсэгэй хажууда шүүмжэлүүлхэһээ аягүйрхэһэн мэдэрэлээ 
инагтаа ойлгомторгүйгөөр мэдүүлжэрхибэ.

-  Би арга ш а д а л а а р а а  шамда туһалхые оролдохо, уйдхарыеш 
хубаалдахаяа зорюута ерээб.

Шэрнинэй хэды хорёошье һаа,  Сэсэг һургуулиин суглаанда 
ошолдохоёо шиидэнхэй. Шэрнин хубсалаад,  һургуулида ошохоёо 
газаашаа Сэсэгтэй суг гараба.  Сэсэгэй ерэһэндэ, тэрэ досоогоо 
бутүүхэн баярланашье,  инаг гансаһаань аягүйрхэн түбэгшөөнэшье.

-  Шэрнин, үнэн сэхэеэ нюунгүй бултыень намдаа хөөрыш даа,  -  
гэжэ Сэсэг гуйба. Шэрнин ямар тодхорто яа ж а  ороһоноо Сэсэгтээ 
хөөрэһөөр һургуулидаа ерэжэ, зал соо оробо. 'Гэдээнтэй суг һурадаг 
басагад, хүбүүд, мүн дүрбэдэхиһээ дээшэнхи классай һурагшад,  
нэгэ хэдэн багшанар һуубад.
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Директор столой саан аһаа  бодожо:
-  Хүндэтэ нүхэд! Сугларха бидэнэр булта суглараабди. Суглаае 

нээгдэһэн дээрэ тоолохые зүбшөөгыт, -  гээд, тэндэ һуугшадые анха- 
ралтайгаар хаймадан хараад: -  Хэндэ ямар  дурадхал бииб? -  гэжэ 
асууба.  «Нээхэ, нээхэ!» -  гэһэн абяанууд дуулдаба

-  Тиибэл аалин намдуу бологты, -  гээд, аалин намдуу байдалай 
тогтоходонь, староста урдахи с аарһаа  х ара ж а  үргэлжэлүүлбэ.  -  
Яаралтайгаар зарлагдаһан  комитет дээрэ  зүбшэн хэлсэхэ асуудал 
таанад бултааран һайн мэдэнэт. Хэрбээ манай дунда һууһан Шэр- 
нинэй муу муухай ябадал  гаргаагүй һаань, -бидэнэр олондо туһатай 
хүдэлмэри хэхэ гү, али хэшээлдээ бэлдэхэ сагаа  миин хосороожо 
эндэ һуухагүй бэлэйбди...  -  гэжэ олон табые хэлээд, Шэрниниие 
һургуулиһаа гаргаха дурадхал оруулба.

Шэрнин тэрэнэй эдэ үгэнүүдые шагнаад:  «Хамаг мууень намда 
ашаха гэбэ гү, али зорюута холын бодолтойгоор олоной дунда 
улайлгаха сайлгаха гэбэ гү? Хоёр жэлэй саана намайе өөртөө 
дүтэлүүлжэ ядаа һэн. Харин мүнөө хоро үһеөгөө намһаа абаха гэжэ 
оролдоо гээшэ гү» -  гэжэ сэдьхэнэ.

Шэрнин сугтаа һурадаг  нүхэдһөө хоёр наһа аха бэлэй. Хүндэ 
үбшэндэ тэрэ дай раг даж а ,  хоёр жэл һургуулида ябангүй хожомдоо 
һэн.

Шэрнинһээ хоёр дүү Василий Бааторов үгэ аб аж а  хүл дээрээ 
зогсоод:

-  Шэрнинэй һайн талые элидхэл соогоо нүхэрэймнай дурдаагүй 
ябадал хадаа  элидхэлэйнь эгээ һула тала болоно. һурагш адай  
зүгһөө манай һургуулида гү, али колхоздо хэгдэдэг эгээл бэрхэ* 
шээлтэй даабаринуудые хододоо Шэрнин толгойлжо, эрхим шанар- 
тайгаар бүтээхые оролдодог. һуралса лда аш ье,  олониитын 
хүдэлмэридэшье эдэбхитэйгээр хабаададаг  бэшэ гү? Минии 
һанахада,  Шэрнинэй һайн талые зорюута хэлэнгүй гараа .  Хүнэй 
наһан соогоо нэгэ дахин алдуу эндүү гаргалгые элидхэлэйнгээ гол 
үндэһэн болгохо .гээшэ тон муу гэжэ һананаб,  -  гээд, һууридаа 
һуушаба.
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Шэрнин бэеэрээ заахан, хоёр класс доогуур һурадаг  энэ 
хүбүүнһээ иимэ һайн үгэ өер тухайгаа шагнахаб гэжэ орой 
һанаагүй байгаа.

Өөрһөөнь хоёр класс доогуур һурадаг , наймадахи классай 
һурагша Дэмид һууриһаа бодожо, Бааторовые нюдэлэн хараһанай 
һүүлдэ:

-  һургуулиингаа,  һурагшадайнгаа ,  нүхэдэйнгөе нэрые 
һанангүй, бог шоройдо худхажа бузарлаһан хүниие Бааторов юун- 
дэ хамгаалха болооб? Шэрниниие хам гаалжа,  муу ябадалыень са- 
гааруулха гэжэ оролдоһоной хэрэггүй. Хододоо һайн гүүлэ 
гүүлэһээр, Шэрнин бэеэ дээгүүр тоолодог боложо, энэ муухай яба- 
дал хээ. Минин хэлэхэ юумэн гэхэдэ, эндэ тон зүб дурадхал оруу- 
лаа: Шэрниниие һургуулиһаа заатагүй гаргаха шухала,  -  гэбэ.

Дэмидэй эрид зоригтойе, хатуу шэрүүниие, һан аһана ал  тэрэ д а 
ры хэлэдэгыень Шэрнин һайн мэдэдэг бэлэй. Тиимэһээ 
һургуулиһаа заатагүй гаргаха гэһэн тэрэнэй үгэ Шэрнинэй сэдь- 
хэлдэ шүбгэ шэнгеэр ш ааг даж а ,  гэнтэ айдаһаниинь хүрэжэ, нюрга 
руунь хүйтэ даагаад ,  нюдэниинь харлахадал  гээд, хасарынь халуу 
бусалшоо һэн.

һ у р а г ш а д  хойно хойиоһоон үгэ аб аа д  лэ, Шэрниниие хайра гам- 
гүйгөөр муушалжал байба.  Өөрынь классай хүбүүд, басагадшье
хэлэбэд.

Эгээ һүүлдэ Сэсэг үгэ абаад:
-  Эндэ таа на д  булта зүб лэ юумэ хэлээ юм бэзэт, -  гэжэ хэлэжэ 

эхилбэ. -  Минин хэлэхые шагнахадаа Шэрниниие хамгаална гэжэ 
заримашуул һанаж а  болохо. Теэд бодото байдал эндэ нэгэ бага ха- 
загайруулагдаа .

-  Юун?
-  Бодото байдал хазагайруулагдаа .  Н а нш ал да ан да  орожо, нэ- 

рээ гутаахаһаа гадна,  бүхы һургуулиингаа нэрэ хүндые бууруулһан 
хүниие зэмэлхэ гээшэ һурагшадай уялга юм бэзэ. Теэд ямар ушар- 
liaa наншалдаан болооб гэжэ хэншье юундэ хэлэнэгүйб? Шэрнин 
энэ ушарта наншалдангүй байхын аргагүй байгаа.  Таанад харааха,  
зэмэлхын орондо һайниие хүргэхэ байгаат.  Мүнхые гурбан хүнэй 
сохижо байхадань дайрал да ад ,  Шэрнин тэрэниие абарха гээ ха юм.

4. Шойдоков Б.Ш. 49



-  Мүнхые аб ар а а  бэшэ, сохёо ха юм! -  гэжэ арын булангһаа 
хэншьеб хашхарба.

Сэсэг саашань үргэлжэлүүлнэ:
-  Мүнхые аб араа  гэжэ үшөө дахин хэлэнэб! Наншалдаа болюул- 

хадаа Шэрнин нүгөөдүүлһээнь хэдэн нюдарга эдеэд, миин байжа,  
бэеэ барижа шадаагүй.  Гурбан хүбүүдтэ сохюулжа байһан Мүнхые 
абарһан Шэрниниие магтахын, баяр хүргэхын орондо хэһээхэ гэжэ 
байхадаа,  бидэ зүб гээшэ гүбди, хүндэтэ нүхэд?

Дуугай шагнажа  һууһан Мархуу Лодоонович хүйтөөр миһэрэн:
-  Сэсэг Шэрниниие хамгаалагты гэнэл даа.  һ у р а г ш а  хүнэй 

арюун уялга тиимэл юм бэзэ. Теэд Шэрнин үгөөрөө хэлэжэ нан- 
шалдаае  болюулхын орондо өөреө тэдэниие наншаа ха юм.

-  Хэлээрээ хэлэжэ гэнэ гүт. Теэд үгыень дуулахагүйдэнь яаха 
байгааб? -  гэжэ Сэсэг асуугаад,  Мархуу Лодооновичые хараба.

Эгээл энэ үедэ үүдэн түрд гээд, Василиин һанаа ш а а р  Мүнхэ 
орожо ерэбэ. Үхибүүд Мүнхын юу хэлэхые хүлеэжэ, үгэ дуугаа ху- 
ряагаад,  тэрээн тээшэ харанад.  Теэд адуушан хүбүүн хэлэхэ үгөө 
оложо ядан зогсоно.

-  Мүнхэ юун болоо һэм, хөөрэжэ үгыш, -  гэбэ Бааторов.
-  Мүнхэ, хэлэхэ юумэтэй гүш? Бидэ шагнахаар бэлэмди, -  гэжэ 

Сэсэг хэлээд, гуйнгяар урдаһаань  харана.
Мүнхэдэ эндэ хуу танил. Тэрэ нёдондо энэ класс coo һуужа,  

наймадахи класс дүүргээ һэн. Тэрэ гэһээр һургуулиин үүдэ татажа,  
классууд руу ш а гааж а  үзоегүй. Харин мүнөө һургуулинь тэрээндэ 
жэгтэй гоёор харагда жа,  дахин үхибүүн наһандаа тэхэриһэйб гэһэн 
бодолдо абташана.

-  Шэрнин зэмэгүй. Намайе абарха гэжэ тэдээнтэй тулалдажа,  
намайе аршалаа.  һай хан  сэдьхэлтэй хүниие хэһээхэ хуули үгы ха 
юм. Намайе сохигшод «Шэрнин Мүнхые сохёо», -  гэжэ байгаад 
хашхаралдаа һэн. Намайе сохиһонойнь түлөе Шэрниниие хэһээхэнь 
гэжэ дуулаад,  хубсаһаяа нюусаар үмдөөд, больницаһаа наашаа 
гүйгөөб, -  гээд, Мүнхэ Шэрнинэй хажууда ошожо, боолтотой гараа- 
раа дүйгүйгөөр гарыень бари жа баяр баясхалан хүргэбэ.
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-  Шэрнин наншалдаа  болюулхын орондо тэдээнтэй наншалда- 
хадаа буруу юумэ хээ гээшэ ааб даа ,  -  гэжэ Дэмид тэрэниие зэ- 
мэлбэ.

-  Суглаагаа дүүргэе даа ,  юумэн элирбэ. Шэрниндэ баясхалан 
хүргөөд тарая,  нүхэд! -  гээд, Сэсэгэй һууриһаа бодоходо тэндэ 
һуугшад бодошобод.

Үхибүүн наһандань эгээ һайханаар һан агдаж а ябаһан Сэсэг- 
тэйгээ Шэрнин айл болохо золгүй байшоо. Сэсэг Москвада һуража 
баиха үедөо дүрбэн жэлэй урда хадамда гарашоо һэн. Тиигээд лэ 
тэрэ тиихэдэ өорыень нэрбэлсэһэн Дэмидтэй гэрлэшоо һэн.

Эдэ бүгэдэеэ мүнөө Шэрнин һанан һанан һууһанаа толгойгоо 
үргэхэдөе хажуудань ерээд зогсожо байһан Согтые хараад:

-  Химеэр юумэ ойлгоногүй гүш даа?  -  гэжэ асууба.
-  Ойлгоногүйб.
-  Магад,  өөрөө оролдоногүйш?
-  Уншанаб, уншанаб, теэд толгойдом юуншье хадуугда- 

нашьегүй.
-  Мархуу Лодооновичын з а а ж а  үгэхэ гэхэдэ, юундэ урдаһаань  

дуугараабши?
-  Зэмэлнэ ха юм.
-  Юун гэжэ зэмэлээ юм?
Согто хүндөөр һанаа алдаад:
-  Мархуу Лодоонович урд аһаа м дуугараа  гэжэ танда хэлээ гү?

— гэжэ асууба.
-  Тиигээ. Юун гэжэ зэмэлээ юм?
-  Толгой соош хооһон, шамтай тусгаар хүдэлеөшье һаа ,  аша 

үр?'-үй гэхэдэнь тэсээгүйб.
-  Ши хими шудалха дуратай гүш?
-  Дуратай.
-  Багшын урдаһаа дууг аржа болохо гү?
-  Үгы.
-  Дах яа д  дуугархагүй гүш?
-  Болёоб.
-  Эрэ хүн үгэдөө хүрэхэл даа ,  Согто.
-  Д ах яад  дуугархаа болёоб.
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-  Тиигээ һаа мүнөө ошыш даа.
-  Баяртай! -  гээд, Согто үүдэн тээшэ алхалба.
-  Баяртай! һ а й н а а р  номоо үзыш даа,  -  гэһээр Шэрнин Б удае 

вич таһалга  соогоо үлэбэ.

13

Шэмэрүүн хүйтэн ж абартай  шэнэ жэл дүтэлбэ.
һ у р аг ш ад  һургуули соогоо сэбэрлээд,  элдэб зурагуудые кори- 

дорой хоёр хажуугаархи ханаар үлгэбэд.
«Уран дүшэ» гэжэ уран зохёолой бүлгэмэй гэшүүд Шэнэ жэлэй 

газетэ гаргахаһаа гадна, Ж а б а р  үбгэнэй амаршалгануудые найруул- 
хын хажуугаар тоо томшогүй олон шүлэгүүдые зохёожо, тэдэнээ эн
дэ тэндэ үлгэбэд.

Эрдэни Сэржүүни хоёр стол дээрэхи са арһанууд  дээрэ тонгойл- 
дошоод, бэе бэетэеэ зүбшэлсэжэ,  Шэнэ жэлые угталгада хэрэгтэй 
юумэнүүдые хэнэд.

-  Сэржүүни, Шэрнин Будаевич шамайе һайнаар зуранаш гэжэ 
дэмы магтадаггүй байгаа  хаш! Шэнэ жэлэй бэлэгүүдые барижа 
байһан Ж а б а р  үбгэншни тон һайханаар харагдана.

-  Шэрнин Будаевич «Колхозой адуушан» гэжэ зурагыем ехэл 
һай ша агаа  һэн. Тэрэ үдэрһөө хойшо зураг  зураха дуратай болон- 
хойб.

-  Би Шэрнин Будаевичын оролдолго гаргаагүй һаань, 
һургуулияа хаяжархиха байгааб гэжэ һанагшаб.

-  Нээрээшье, хэшээлнүүдэй һүүлдэ ходол шамтай һуугша бэлэй.
-  Мини и түлөө хэды оролдолго гаргааб даа.
-  Алгебраар бэрхэ болоош гэжэ намайе магтана һэн.
-  Шэрнин Будаевич түрэлхи хэлэнэй багша аад,  алгебраар t o o  

бодолгонуудые намда бодуулан з а а ж а  һургаа  юм.
-  Шэрнин Будаевич хэсүү байдалда ороһон һургуулиин 

үхибүүдтэ хододоо туһа хүргэжэ, бэрхэшээлһээ гаратарнь  анхара- 
лаа  хандуулжа байдаг багша ха юм, -  гэжэ Сэржүүни Шэрнин 
багшаяа магтаба.

Шэрнин «Уран дүшэ» бүлгэмэйнгөө гэшүүдтэй һургуулиингаа 
коридор шэмэглэлсээд,  кабинедтээ орожо, өөрынгөө классай жур-
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нал баряад,  лаб һуушаба.  Мархуу Лодооновичын орожо ерэхэдэ, 
Шэрнин һууриһаа үндэгэд гэжэ дохёод, хүдэлмэреэ үргэлжэлүүлбэ.

-  Сүлөөгүй хүдэлжэ байна гүш? -  гэһээр, Мархуу Лодоонович
дүтэлбэ.

-  һур алсалайнгаа  хахад жэлэй дүн тухай бэшэжэ байнаб.
-  Үглөөдэр тушааха бэшэ гүбди.
-  Мүнөөдэр бэлэн болгохо хэрэгтэй.
-  Шэрнин, хахад жэлэйш дүн хэр гээшэб?
-  һ а н а а г а а  ам ар хаар юумэн үгыл даа.
-  Согтошни хэр бэ?
-  Бараг.
-  Тэрэш толгойтой хүбүүн байшоол. Хэдэн хэшээлнүүдэй һүүлдэ 

тэрээнтэй суг хүдэлхэдөө, Согтые һүбэлгэн хурса ухаатай гэжэ ойл- 
гооб.

-  Теэд та тэрээнһээ ямаршье aiua үрэ гарахагүй гээ бэлэйт.
-  Тэрээнтэй урдань суг хүдэлеөгүй ябахадаа,  һайн шэнжэ ша- 

нарнуудыень обёороогүй байгааб.
-  Тэрээнтэй аминдань хүдэлыт гэжэ минии хэлэхэдэ арсаа  бэ- 

лэйт.
-  Сагаа  дэмыдэ һалгааһанай  хэрэггүй гэжэ һанаһан байгааб.
-  Согто түрэлхи хэлээ шудалдаг болоо.
-  Нээрээ гү?
-  Нээрээ.
-  Түрэлхи хэлэеэ шудалхыень юундэ б аалаа  зобоогоо гээшэбта?
-  Тэрээндэ туһатай байха.
Шэрнин Будаевич саар һа ба журнал аа  саашань табижа,  

ямаршьеб бодолдо абтаһан Мархуу Лодооновичые шарайшалба.  
Мархуу Лодоонович журналыень һэхэжэ, һурагшадайнь сэгнэлтэ- 
нүүдые хараад:

-  Согтошни түрэлхи хэлэнһээ бэшэ предмедүүдээрээ муу бэшээр 
хахад жэлээ дүүргээ ха юм, -  гэбэ.

-  Тиигэбэ. Та тэрэниие этигэлгүйшүүлэй нэгэндэ тоолоһон бай- 
гаат.

-  Шэрнин, нам тухай муугаар һанаж а  ябадаг  байнат.
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-  Ажал хүдэлмэриингээ дутуу дунда дал да лан  нюунгүйгөөр, 
сэхэ руунь хеерэлдэжэ,  тэдэнээ яа ж а  заһаха тухайгаа бодохо гээшэ 
бидэнэй ёһотой аж ал  болоно ха юм, -  гээд, Шэрнин Будаевич 
һууриһаа бодобо.

-  Тиимэшье гэел даа .  Шэрнин, ши минии багшалхы ажалые 
юундэ доогуур сэгнэнэ гээшэбши?

Мархуу Лодоонович, үхибүүдые өөһэдынь толгойгоор 
хүдэлгэжэ һургыт гэхэдэ энэ талаар  мүртэй юумэ бэелүүлнэгүйт.

-  Бэелүүлнэгүйт! -  гэжэ Мархуу Лодооновичой хэлэхэтэй сасуу 
Шарагшан Шармаевич тэдэнэй байһан таһалгада орожо, 
хөөрэлдөөень таһалаад:

-  Согто химеэрээ ямар гарабаб? -  гэжэ асуугаад,  юундэшьеб 
Мархуу Лодооновичые хараадхиба.

-  Дүрбэ сэгнэлтэтэйгээр.
-  Шэрнин, һургуулиимнай бүхы һурагшад ойрын жэлнүүдтэ 

муугаар һурахаяа болиг лэ даа.  Энээндэ этигэнэ гүш?
-  Этигэнэб.
Шарагш ан Шармаевич журналынь абаад,  үхибүүдэй сэгнэлтэ- 

нүүдые анхаралтайгаар ш а гааж а  оробо.
Шарагш ан Шармаевичын иигэжэ асууһаниинь өөрын үндэһэтэй 

гэжэ Шэрнин мэдэрнэ. Нэгэ залуу багшын хоёр жэл хүдэлөөд бай- 
хадаа ,  бүхы һурагшад аа  удаадахи класста оруулхам гэһэнэйнь 
түлөө тэрэниие зэмэлжэ улайлгаад,  бүлэг баг шана рһ аа  комисси 
томилжо, һурагшадыень шалгуулаад,  нэгэ һурагшыень хоёрдохи 
жэлдэнь һуулгаһанаа хөөрэһыень мүнөө Шэрнин һанаа ндаа  оруул- 
ба. Үхибүүдээ бултыень удаадахи класста оруулха гэһэн багшада 
Шарагшан Шармаевич этигэдэггүй, тэрэниие зэмэлжэ, хойноһоонь 
мүрдэдэг байгаа ха юм. Иимэ яб уулгаараа  тэрэ багшанарайнгаа  
эдэбхи үүсхэл у н тарааж а ,  гансашье үхибүүдтэ болон тэдэнэй 
түрэлхидтэ бэшэ, мүн гүрэн түрэдеө яашагүй ехэ гарза хохидол 
оруулдаг байгаа гээшэб. Ямаршье класста хоёрдохи жэлээ  һууһан 
һурагшад заабол байха ёһотой гэжэ багшанар болон гэгээрэлэй 
ажал  ябуулагшад һанад аг  тула номдоо муугаар һурагшадые тэрэл 
класстань хоёрдохи жэлээ  һурахыень үлөедэг байгаа юм.
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Удангүй һуралсалай  болон хүмүүжүүлгын хүдэлмэриие ажахы- 
тай нягта холбоотойгоор ябуулха гэһэн шиидхэбэри гүрэн түрын 
гаргаад,  бодото байдал дээрэ бэелүүлжэ ороходонь, энээндэ этигээ- 
гүй хүнүүд: «һургуули гээшэмнай хосорхонь даа,  үхибүүд аж ал  хээд, 
номоо үзэхоө болижо, институдта орохо эрдэм абангүй арбадахиие 
дүүргэдэг болохонь», -  гэлсээд һэн.

Теэд һуралсал аж ал  хоёрые нягта холбоотойгоор ябуулха гэһэн 
шиидхэбэриин яаха аргагүй зүбые бодото байдал удангүй гэршэлээ. 
Мүнөө һурагшад нэгэдэхи классһаа  эхилжэ, дунда һургуули 
дүүргэтэрээ элдэб ажал тай  танилсажа,  хэжэ, гартаа  дүйтэй боло- 
нод ха юм. Дунда һургуули дүүргэһэн хүбүүд, басагадай а ж ал  хэ
жэ, хэнһээшье дутуугүйгеөр хүдэлдэг гү, али эрдэм номоо һайса 
шудалаад,  дээдэ һургуулинуудта ородог болоходо, тэдэ ябаган 
үгэнүүд мартагдажа,  һуралсалай  ба хүмүүжүүлгын улам 
һайжарһан тухай һайн һайхан үгэнүүд хүнэй аман һаа  гарадаг  бо- 
лоо һэн.

Тээсгэн Шэрнин Будаевичтай хамта физикын багшын хэшээлдэ 
ороһоноо Шар агшан  Шармаевич һанаба.  һүүлдэнь тэрэ хэшээл 
тухайнь багшатайнь хоюуландаа хөөрэлдөө юм. Шарагшан  Ш а р 
маевич хэшээл тухайиь ажаглалтануудые хэхэдээ, гансал муу та- 
лыень х ар аад аа  а б аж а  хэлээ һэн. Харин Шэрнин гансал һайн та- 
лануудтань түшэглэн хөөрэжэ, тэдэнээ үшөө саашань болгоомжо- 
тойгоор хэрэглээ һаа ,  хэшээлнүүдээ бүри һайнаар  үнгэргэдэг боло- 
хот гэжэ зоригжуулаа һэн. Энэ хадаа  багшанарай урма зоригые 
үргэжэ, эдэбхи үүсхэлтэйгээр сааш а да а  а ж а л л а ж а ,  амжал та  туй- 
лахыень хүсэһэн Шэрнинэй онол арга болоно гэжэ Шарагш ан 
Шармаевич ойлгоо һэн.

-  һу р агш ад т аяа  һайнаар хүдэлдэг багшанар олошоржо байна,
-  гээд, директор журналыень стол дээрэ табиба.

-  Багша бүхэнэй һайнаар  хүдэлхэ car  хүрэжэ ерээ бшуу, -  гэжэ 
Шэрнин Шараг шан  Шармаевичта хэлэбэ.

14

Шэрнин Будаевич ном дэбтэрнүүдээ хаажа,  дээрэ дээрэһээнь 
ябталан табяад,  сонходоо ошожо газааш аа хараба.  Сонхын хажуу-
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дахи столой саана һууһан һурагшадайнгаа  бэшэһэн сочинени- 
нүүдые үшөө дахин анхаралт айгаар уншажа,  һурагша бүхэнэй ду- 
туу дундыень, һайн муу талануудыень өөртеө тэмдэглэн абана.

-  Мэдэгмаа Доржиевна,  баабайтнай  ерэжэ ябана,  -  гээд, Ш эр 
нин нюргаараа сонхо тээшэ х ар а ж а  байра дээрээ эрьелдэшэбэ.

-  Яарал дундаа түлхюурээ орхидог газартаа  хэхэеэ ма ртаад  
ерээ һэм, -  гэжэ Мэдэгмаа Доржиевна эсэгынгээ ерэһэн шалтаг  
тухай хэлэбэ.

Доржо баабай түрэлхи хэлэнэй кабинедтэ орожо ерэһээр:
-  Ши үнөөхил са арһан  дээрээ  һууна гүш? -  гэжэ басагандаа 

ганиршаба.
-  Б аабай  сүлөөгүй байнаб,  -  гээд, Мэдэгмаа Доржиевна 

сүүмхэеэ һуулишана.
-  Василий юу хээхэнээ эблүүлээд,  клуб ошохом гэжэ бүлэг 

үхибүүдээр мастерскойһоо гараба.  Тэрэ нюдэндэ дулаахан, үгэ дуу- 
ламгай ульгам зохидхон хүбүүн байна даа.

-  Баабай ,  тэрэ Василиие ходо бү магтагтыл даа.
-  Харыт энээниие! Эсэгынгээ ама таглаха гэбэ гүш? Хүнэй һайн 

талые дурдахада хадуужа абаха хэрэгтэй, -  гэбэ Дорж о баабай.
Эсэгэ басаган хоёрой арсалдахада ,  шкаф соохи номуудаа х ар а 

жа  байһан Шэрнинэй энеэдэн хүрэжэ, Доржо баабайн гэб гэнтэ 
Василиие юундэ магтаһые т а а ж а  яданагүй.

-  Баабай ,  түлхюурээ абаад,  гэртээ ошогты. Эдеэ хоол бэлэн, -  
гээд, Мэдэгмаа Доржиевна түлхюурээ үгэбэ. Доржо баабайн тэн- 
дэһээ гаража ошоходо, түрэлхи хэлэнэй багшанар  тэрэ кабинет coo 
сугларба.

-  Б а р а нд аа  болобобди. Эхилхэмнай гү? -  гэжэ Шэрнин тэдээн- 
һээ зүбшеөл эрин асууба.

-  Эхилэе, эхилэе.
-  Манай түрэлхи хэлэнэй багшанарай  -  таанадай  гуйлтаар,  

таанад минии хэшээлдэ һуугаад гарабат ,  урдань хэшээлэймни 
түсэбтэй танилсаһан байнат.  Мүнөө хэшээлээ үнгэргэһэн дутуу 
дундыемни хэлэжэ үгэхэ болобот.

-  Түсэб соогоо һурагшадай өөһэдөө дүүргэхэ хүдэлмэри тухай 
дан ехэдүүлээ хат.
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-  Хэмһээ олон һурагшадые һураха гэжэ түсэблөөт.
Тиигээд багшанар  тус хэшээлэйнь түсэбэй һайн таланууд тухай 

хөөрэжэ оробод. Энэ түсэбөө гүйсэд бар имтал аа  һаань,  хэшээлээ 
муу бэшээр үнгэргэхэ, һурагшадай темэеэ һайса ойлгожо абаха 
байһан тухай ажаглалтануудые хэлэбэд.

Шэрнин Будаевич һууриһаа бодоод:
-  һайн  гээшэ, хүндэтэ нүхэдни! Хэшээл үнгэргэхэдөе, эдэ ажаг- 

лалтануудыетнай х ар а ад аа  абахаб.  Үшөө ондоо ажагл алтан уу д  бии 
гү? -  гээд, хажуудаа һуугшадые хаймадан хараба.

-  Ондоо юумэн үгы! -  гэжэ багшанар нэгэн доро харюусабад.
-  Тиигээ һаа Мэдэгмаа Д орж иев на һаа бэшэн ошыт даа,  -  гэжэ 

Шэрнинэй хэлэмсээр, багшанар гар а ж а  ошобо. -  Би буряад хэлэ- 
нэй багшанарай  нэгэдэлые даадаг  хадаа танай хэшээлнүүдтэ ороо 
һэм. Тиихэдээ хэшээлэй үедэ хэр олон даабаринуудые һурагшад 
өөһэдөө дүүргэнэб гэжэ хараа  һэм.

-  һайн  лэ гээшэ, дутуу дундануудыемни хэлэжэ үгыт. Ехэл олон 
дутагдалнууд байгаа  бэзэ даа.

-  Теэд өөрөө тэдэ дутуу дундануудаа мэдээ хадаа  хүнэй 
туһаламжагүйгөөр заһаха бэшэ гүт?

-  Хэлэжэ үгыт даа.
-  Зургаадахи классай һурагшад оролдосо багатайгаар хэ- 

шээлдээ хандана гэжэ тээсгэн аж аг лал та  хэһыемни һанана бэзэт?
-  һанан а.
-  Харин мүноө һурагшад баран даа  шударгыгаар хэшээл- 

дэтнай хандадаг,  һайн бэлэдхэлтэй ерэдэг болоо :ом байна.  Энэ ха
даа  танай туйлаһан ам жалта  гээшэл даа.

Мэдэгмаа иимэ магтаалда хүртэхэдөө, юушье дуугарбагүй.
-  Үишө нэгэ һайн талатнай юун бэ гэхэдэ, бүхы һурагшадаа 

өөһэдыень хүдэлжэ һургахын тула ехэ оролдолго гаргадаг  болоот. 
Энэтнай юунһээшье үлүү гээшэ.

-  Хэды тиимэшье һаа ,  үшөе дүй дүршэлни багадана гэжэ 
һанагшаб.

-  Байн байтараа өөрөө багшалгын дүй дүршэлтэй болохот, -  
гэжэ Шэрнин Будаевич тэрэнэй һанаае  заһаад,  үргэлжэүүлнэ. -  
Мэдэгмаа Доржиевна,  сааш а да а  иигээд хүдэлөө һаа,  ехэл һайн
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багша болохот. Гансал хэшээлдээ хододоо һайнаар  бэлдэхэ хэрэг- 
тэй.

-  Ойлгосотой.
-  Хэшээлэй үедэ үхибүүдые өөһэдынь ухаа гүйлгэжэ һур- 

галгаяа бү һуладхаарайгты.
-  Аргын лэ олдоо һаа,  оролдохоб. һ ай н та  даа ,  Шэрнин Б удае 

вич.
-  Тиигээ һаа ошыт даа.
Мэдэгмаа Доржиевна гаража ,  Мүнхэ Галшеевич уухилһаар 

орожо ерэбэ.
-  Шэрнин, нэгэ шухала асуудалаар шамтай хөөрэлдэхэ гэжэ 

оробоб.
-  Ямар тиимэ шухала асуудал би болошооб?
-  Шинии хэшээлнүүдтэ буряад  хэлэнэй б аг ш анарһ аа  гадна бэ

шэ предмедүүдэй багшанарые оруулха гэлсээбди.
-  Юундэ?
-  Мүнөө профсоюзайнгаа суглаан дээрэ зүбшэн хэлсээбди.
-  Ямар зорилготойгоор?
-  Хэшээлэй үедэ үхибүүд өөһэдөө хайшан гэжэ хүдэлнэб, шэнэ 

темэеэ хэр мэдэжэ ойлгожо абанаб  гэжэ мэдэхэбди. С аа ш ад аа  энэ 
онол аргадаш үргэн харгы иээхын түлөө оролдохобди.

-  Мүнхэ Галшеевич, хэрбээ хэшээлни муугаар үнгэржэ, ондоо 
предмедээр багшалдаг  баг шана рта  минии хэшээлһээ жэшээ абаха 
юумэн үгы байба гэг лэ даа...  Харин түрэлхи хэлэнэй багшанар 
оробол хүрөө бэшэ юм гү, -  гэжэ Шэрнин Будаевич өерынгөо 
һаналые хэлэбэ.

-  Мүнөө суглаан дээрэ танай хэшээлдэ орохо тухай шиидхэбэри 
абаабди.  Олон зоной абаһан  шиидхэбэриие болюулха эрхэгүйб.

-  Ямар хэсүү юумэ хэлэбэ гээшэбта, Мүнхэ Галшеевич!
-  Шиидхэбэри болюулха аргагүйб.

15
Шэрнинэй нюрга руу хуйтэ д ааж а ,  класстаа орон сасуу нэгэ хэ- 

ды соо тээлмэрдээд абаба.  Юуб гэхэдэ, классайнь хойто ба баруун 
ханануудай хаж уу гаар  багшанар  жэрылдэжэ һууба. Түрэлхи хэлэ-

58



нэй багшанарһаа  гадна бэшэшье предмедүүдэй багшанар үгеө нэ- 
гэдэн хэшээлэйнь һайн ба муу талануудые олон тээһээнь хараха 
зорилготойгоор ороо хэбэртэй.

-  Мүнөө хэдэн асуудалда таа нар  харюусахат,  -  гээд, Шэрнин 
Будаевич нэгэ хэдэн үхибүүдые хара ад  үргэлжэлүүлбэ.  -  Ямар 
ушарлагшадые обородууд гэнэб? Хэн хэлэхэб?

Үхибүүдэй хэниинынье түрүүшээр гараа  үргэхөө зүрхэлбэгүй.
Хэншье харюусахаа зүрхэлхэгүйнь гээшэ гү гэжэ Шэрнин Бу

даевич һанаата  болошобо. Хододоо хэшээл бүхэндэ бар ан даа  шахуу 
гарнуудаа үргэжэ, харюусахаар бэлэн болоһоноо мэдүүлдэг бэлэйл. 
Байн байн нэгэ хоёроороо, тиигэһээр б ар ан даа  шахуу һурагшад 
гарнуудаа үргэбэ.

-  Шуурган,  харюусыш даа.
Хубүүн һууриһаа бодожо, толгойдоо гараа  аб аа ш аһ ан  хойноо 

доошонь буулгаба.  Тиигээд баруун ханын хажуугаар  һууһан баг- 
шанарые хара ад  абаба.

-  Харюусыш даа.
Шуурган һанаата  болохоо болижо:
-  Причастяар ба деепричастяар гаргагдаһан дэлгэрэнгы уш а р 

лагшадые обородууд гэдэг, -  гээд, халта дуугай болоһоной һүүлдэ 
үргэлжэлүүлбэ.  -  Жэшээнь,  «Би, хэшээлдээ бэлдэһээр,  бү.мбэгэ 
намнажа наададагби» гэһэн юрын мэдүүлэл соо оборот «Хэшээлдээ 
бэлдэһээр» болоно. Энэ хадаа  үргэлжэлһэн деепричастяар гар- 
гагдаһан дэлгэрэнгы ушарлагша ,  мүн энэ мэдүүлэл соохи үйлын 
болоһон car  харуулна.

-  Шуурганай харюу дээрэ нэмэхэ юумэн бии гү? -  гээд, Шэрнин 
Будаевич үхибүүдые шэртэбэ.

-  Шуурган тон зүб харюусаа,  нэмэхэ юумэн үгы, -  гэбэ Таабгай.
-  Тиигээ һаа таа на д  дэбтэртээ причастяар гараһан обородтой 

мэдүүлэл һанажа бэшээд, сэглэлтынь тэмдэг табигты, -  гэжэ Ш эр 
нин Будаевич һурагшадта дурадхаба.

һ у р аг ш ад  багшын үгэһэн энэ даабар и  дээрэ ухаагаа гүйлгэн 
тонгойлдошобод.

-  Обородууд хэды янза байдаг  бэ? Хэн харюусахаб?
Хэдэн һурагшад гарнуудаа үргэбэ.
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-  Таабгай.
Тэрэ бодожо, багшана рые  хаймадан хараад,  харасаяа  Шэрнин 

Будаевич тээшэ аб аашаад :
-  Обородууд бүридэлөөрөө хоёр янза байдаг: юрын ба бэеэ 

дааһан.  Бидэ юрын обородтой танилсаа һэмди. Өорын тусгаар 
үйлэдэгшэгүй причастяар гү, али деепричастяар гараһан дэлгэрэн- 
гы ушарлагшые юрын оборот гэдэг. Жэшээнь,  «Номоо үзэхэдоө, 
һурагшад һайнаар ойлгожо абахые оролдоно». Энэ простой мэ- 
дүүлэл coo «Номоо үзэхэдөө» гэжэ причастяар гараһан өөрын тус
гаар үйлэдэгшэгүй дэлгэрэнгы ушарлагша  бии. Энэ юрын оборот 
болоно. Причастна юрын оборот мүн, -  гэжэ харюусаба.

-  Таабгай,  һуугыш даа.  Зай,  дааб а р я а  дүүргэбэ гүбди? -  гэжэ 
Шэрнин Будаевич үхибүүдтэ хандаба.

-  Дүүргээбди, -  гэлдээд, һурагшад гарнуудаа үргэбэ.
-  Гарнуудаа буулгагты, -  гээд, Шэрнин Будаевич партануу-

дай хоорондуур ябаж а,  тэдэнэй хэр дүүргэһые шалгаба.
?турагшадай олонхинь удха түгэлдэр мэдүүлэлнүүдые һанаж а,  обо- 
родыньшье зүбөөр һан аж а,  сэглэлтынь тэмдэгүүдые зүб табиһан 
байба.

Шэрнин ханын хажуугаар жэрылдэһэн багшанарые нюдэ- 
нэйнгоо шэгшэгээр халта хара ад  абаба.  Мархуу Лодоонович Ш а 
рагшан Шармаевич тээшэ нэнгэжэ, юуб даа  асууна гү, али 
нүгөөдынгөө хэлэһые шагнана. Магад,  хэшээлэйнь ям араар
үнгэржэ байһан тухай һанал бодолоо андалдана.

Шарлуу Гонгоровна һүүлшын партада һуугаад,  Булхуугай дэб- 
тэрые ирасагаан харана.  Мэдэгмаа Доржиевна Мүнхэ Галшеевич 
хоёр Шэрнинэй алхам бүхэниие, амыень алдангүй хараад һуунад. 
Шэрнинэй нюрга руу хүйтэ даагаад ,  бэшэ багшанарые һайн хара- 
жа үрдибэгүй.

Шэрнин Будаевич өөрынгөө столой саана ошожо, хуушан темээ- 
рээ хэр һайн мэдэсэтэй болоһон тухайнь хэдэн һурагшадта тобшо- 
лол хээд, тэдэнэртэ сэгнэлтэнүүдые табяад:

-  Мүнөөдэрэймиай хэшээлэй темэ «Бэеэ дааһан оборо
дууд», -  гэжэ соносхоод, самбарта үлгөөтэй байһан саарһа һэхэбэ. -  
Мүнөө темэеэ дэбтэртээ бэшэгты.
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һ у р а г ш а д  дэбтэртээ темэеэ бэшэбэ.
Шэрнин Будаевич самбартахи мэдүүлэлнүүдые заагаад:
-  Эндэхи мэдүүлэлнүүдые уншаад,  тэдэнээ буулгамсаараа обо- 

родуудынь хадуужа абагты,  -  гэбэ.
һ у р аг ш ад  самбар х ар аж а  тэдэ мэдүүлэлнүүдые уншаад,  тэдэ- 

нние буулгажа оробод.
һ у р агш ад ай  мэдүүлэлнүүдые буулгажа дүүргэмсээр,  Шэрнин 

Будаевич һүүлшын партын саана һуудаг  Булхууда хандажа:
-  Булхуу, уншал даа ,  -  гэбэ.
Булхуу шурд гэжэ бодоод:
-  «Олон моридой гүйлдэһэндэл, нэгэ жэгдэ түбэреөн һүниин 

аалин байдалые таһална».  Энэ мэдүүлэл соо «Олон моридой 
гүйлдэһэндэл» гэһэн мэдүүлэл оборот болоно.

-  Юрын обородһоо илгаатай гү?
Үхибүүд гарнуудаа үргэбэ.
-  Булхуу хэлэхэ. 'Гаанад гарнуудаа буулгагты.
-  «Моридой» гэжэ үгэтэй байна.  Энээгээрээ илгаатай.
-  Зай,  бэеэ дааһан  оборот тухай хэн хэлэхэб?
Олон һурагшад гарнуудаа үргэбэ.
-  Эрдэни, хэлыш даа.
Эрдэни бодожо, самбартахи мэдүүлэлнүүд тээшэ харасаяа  

абаашаад:
-  Хамаанай падеждэ байһан еөрын тусгаар үйлэдэгшэдэй дэл- 

гэрэнгы ушарлагшадые бэеэ дааһан  обородууд гэдэг, -  гэбэ.
-  Нэмэхэ хүн бии гү?
Шуурган гараа  үргэбэ.
-  Хэлыш даа.
-  Хамаанай падеждэ байһан өөрын тусгаар үйлэдэгшэтэй при- 

частяар ба деепричастяар гараһан  дэлгэрэнгы ушарлагшадые бэеэ 
да alia н обородууд гэдэг.

-  Эрдэни, ойлгосотой гү?
-  Ойлгосотой. Хамаанай падеждэ байһан өөрын тусгаар 

үйлэдэгшэтэй причастяар ба деепричастяар гараһан  дэлгэрэнгы 
ушарлагшадые бэеэ дааһан  обородууд гэдэг. Жэшээнь.. .  «Наранай 
гарахалаар,  манай классаархин фермээрхиндэ туһалхаяа ошобо»
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гэһэн мэдүүлэл coo «наранай гар ахалаар»  гэжэ бэеэ дааһа н  оборот 
бии. Энэ ушарлаһан  түлэбэй деепричастяар гаргагдаһан дэлгэрэн
гы ушарлагша болоно, үйлын болоһон саг харуулна.  «Наранай» 
гэжэ өөрын тусгаар үйлэдэгшэтэй.

-  һ ай н  даа.  Хамаанай падеждэ байһан өөрын тусгаар 
үйлэдэгшэтэй причастяар ба деепричастяар гараһан дэлгэрэнгы 
ушарлагшадые бэеэ дааһа н  обородууд гэдэг, -  гэжэ Шэрнин Б у 
даевич дабтаад,  һурагшадта хандаба.  -  Ушарлагша үйлын болоһон 
юудые харуулдаг  бэлэй?

һ у р аг ш а д  гарнуудаа үргэбэ.
-  Сэржүүни!
Басаган бодоһоор хэлэжэ оробо:
-  Ушарлагша үйлын арга ,  байра,  car,  шалтагаан,  зорилго болон 

услови харуулдаг.
-  Зүб хэлэбэш, Сэржүүни.  Тиимэһээ бэеэ дааһан  обородууд 

юрын ушарлагша шэнги үйлын арга,  саг, услови, шалтагаан болон 
өөрсэгуйе харуулдаг.  Сэржүүни,  ойлгобо гүш? -  гэжэ Шэрнин Б у 
даевич асууба.

-  Ойлгосотой. Бэеэ д ааһа н  обородууд юрын ушарлагша  шэнги 
үйлын арга,  саг, услови, шалтагаан  болон өөрсэгүйе харуулдаг.

-  һ ай н  даа,  Сэржүүни.  Мүнөө деепричастинуудай илгаанууд 
тухай хөөрэлши.

Басаган хоолойгоо заһаад:
-  Деепричастинууд юһэн бүлэг болодог: холбоһон, ниилэһэн, ил- 

гаһан, шэлэһэн, уридшалһан,  үргэлжэлһэн,  зуурандын,  хизаар- 
лаһан,  условно, -  гэһэн бэеэрээ дуугай болошобо.

-  Сэржүүни, деепричастинуудай илгаануудые зүб хэлээ. Зал- 
галтануудыень гэртээ дабтаарайгты.  Урда хэшээлдэ причастинуу- 
дай илгаануудые даб таа  һэмди. Тэрээн тухай дабтахагүйбди.  Сэр- 
жүүни, һуу. Мүнөө самбарта бэшээтэй мэдүүлэлнүүдые дэбтэртээ 
буулгажа бэшэхэдээ, бэеэ дааһан  обородууд доогуур зураад,  хэрэг
тэй сэглэлтынь тэмдэгүүдые табяад,  юу харуулнаб гэжэ үйлэ дээ- 
рэнь бэшэгты. Д ааб ар и  ойлгосотой гү? -  гэжэ Шэрнин Будаевич 
үхибүүдтэ хандаба.

-  Ойлгосотой.
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-  Тиигээ һаа түргэн дүүргэгты.
һ у р а г ш а д  самбарта бэшээтэй байһан мэдүүлэлнүүдые буулга- 

жа эхилбэд.
Шэрнин Будаевич ж урналаа  һэхэжэ, мүнөөдэрэйнгээ темые тэ- 

рээн дээрээ бэшээд, партануудай хоорондуур ябажа ,  
һурагшадайнгаа д а а б а р я а  хэр дүүргэжэ байһаар  һонирхобо. Тэдэ 
д аабаряа  һайнаар дүүргэһэн байба.

-  Зай,  мүнөө бүхы юумэеэ табяад,  анхаралтайгаар шагнагты,  -  
гэжэ Шэрнин Будаевич үхибүүдтэ хандаба.  -  Үйлын арга,  car,  ус- 
лови, шалтагаан болон өөрсэгүйе харуулһан бэеэ дааһа н  оборо- 
дуудтай мэдүүлэлнүүдые өөһэдөө һанаж а  бэшэгты.

һ у р а г ш а д  ухаагаа  гуйлгэн, харюусалгатай даабари  дээрээ 
сүлөөгүй ажал лан а.  Шэрнин Будаевич часыгаа хар ажа ,  хэшээлэй 
дүүрэтэр дүрбэн минутын үлөөд байхада,  партануудай хоорондуур 
ябажа,  үгэһэн даабарииень һурагшадайнгаа  хэр дүүргэжэ байһые 
шалгана.

Шэрнин Будаевич столойнгоо хажууда ерэжэ часыгаа хараад:
-  Дэбтэрнүүдээ  суглуулагты, -  гэжэ һурагшадтаа хэлэбэ.
һ у р а г ш а д  арын партануудһаа  урагшань дамжуулан,  дэбтэр-

нүүдээ суглуулжархибад.
-  Зай,  мүнөөдэр ямар темэтэй танилсабабибди? -  гэжэ Шэрнин 

Будаевич һу рагшадһаа асууба.
Үхибүүд гарнуудаа үргэбэд.
-  Эрдэни.
Эрдэни бодоһоор:
-  Бэеэ дааһан  обородуудтай танилсаабди.  Хамаанай падеждэ 

байһан өерын тусгаар үйлэдэгшэтэй причастяар болон дееприча- 
стяар гаргагдаһан дэлгэрэнгы ушарлагшадые бэеэ дааһа н  оборо
дууд гэдэг. Бэеэ дааһан  обородууд юрын ушарлагша  шэнги удхаа- 
раа үйлын арга,  саг, услови, шалтагаан болон өөрсэгүйе харуулдаг.  
Бэеэ дааһан  обородууд мэдүүлэлэй урда тээ байдаг,  хойнонь з а п я 
той табидаг,  -  гээд, дуугай боложо, багшаяа шэртэн зогсоно.

-  һуу,  Эрдэни. Таа на д  урдахи хэшээлдэ, мүн мүнөе үзэһэн те- 
мэнүүдээ гэртээ д аб таж а ,  һайнаар мэдэхэ болоод ерээрэйгты. Тааб- 
гай, Шуурган,  Бул.хуу, Сэржүүни болон Эрдэнидэ һайнаар харюу-
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саһанайтнай түлөө «эрхим» болон «һайн» гэһэн сэгнэлтэнүудые та- 
бяаб. Мүнөөдэрэйнгээ темые хэн ойлгоогүйб, ямар асуудал бииб? -  
гээд, Шэрнин Будаевич үхибүүдые хаймадан хараба.

Аалин байдал тогтожо, хэншье гараа  үргэбэгүй.
-  Асуудалай үгы һаа,  гэрэйнгээ даабари ие бэшэгты: учебник 

сооһоо «Бэеэ дааһа н  обородууд» тухай уншаха. Тэндэ үгтэһэн уп- 
ражнени буулгажа бэшэхэдээ, бэеэ дааһа н  обородууд доогуур зу- 
раад,  дээгүүрнь асуудалыень болон шанарыень зааха,  запятойнуу- 
дыень табиха. Д а аб ар и яа  бэшэбэ гүт? -  гэжэ Шэрнин Будаевич 
һураба.

-  Бэшээбди.
-  Хэд харюусаа һэм, дневнигүүдээ наашань дамжуулагты.  Сэг- 

нэлтыетнай табиһууб, -  гэбэ Шэрнин Будаевич.
Хонхо жэнгинэшэбэ.
-  Хэшээл дүүрээ! -  гэжэ багшын соносхомсоор, һурагшад бодо- 

жо, партынгаа хажууда зогсоод, багшанарай  классһаа гарахые 
хүлеэнэд.

Түрүүн багшанарай,  һүүлдэнь һурагшадай гараж а  ошоходонь, 
Шэрнин Будаевич кабинет соогоо ганса араа  үлэбэ.

16
Олон хүн үгэ хэлэжэ, профсоюзна суглаан дүүрэхэ тээшээ 

дүтэлбэ.
-  Би эгээл олон жэлдэ хүдэлһэн багшанарай нэгэниинь гээшэб. 

Теэд Шэрнин Будаевичын хэшээлнүүдые зүбшэн хэлсэхэдээ, бодото 
дээрээ тэрэниие олоной сүүдтэ гаргаба гээшэбди. Сэхэ руунь хэлээ 
һаа,  багшанарай дундаһаа иигэжэ олоной дунда өөрыгөө табижа 
угэхэ хүн хомор байха, -  гээд, Шар луу Гонгоровна үргэлжэлүүлбэ.
— Нэгэ иимэ ушар толгойһоом гарадаггүй:  Шэрнинэй түрүүн ерээд, 
нилээн хүдэлһэн хойнонь хэшээлдэнь оробо гээшэб. Шэрнин 
үхибүүдтээ хөөрүүлхын орондо бүхэли хэшээл соогоо өөрөө хөереө 
һэн. Энэнь залуу .багшын ехэ дутуунь байһан юм. Теэд байн байта- 
раа энэ алдууһаа зайсаад,  муу бэшээр хэшээлнүүдээ үнгэргэдэг 
болоо һэн. Хоёр гү, али гурбан жэл хүдэлөөд байхадань,  тэрэнэй 
хэшээлнүүдтэ орожо һууһан багшанар  олон һайн юумэнүүдыекь
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хадуужа абаа д  хэшээлнүүдтээ хэрэглэдэг болоһон байха гээ һаам 
алдуу болохогүй. Юрэнхыдөө магтаал хүнэй толгой эрьюулдэг муу- 
тай юм. Шэрнин Будаевич хэды магтуулаа,  муушалуулаашье һаа, 
багшалгын онол аргануудые улам үсэд нэтэрүүгээр шудална гэжэ 
мүнөөшье гэршэлхэдэм болохо. Шэрнин үхибүүдтээ хододоо туһалха 
гэжэ оролдодог үнэн сэхэ, һайхан һанаа сэдьхэлтэй юм. Энээнэйнь 
түлөө үхибүүд Шэрниниие хүндэлдэг гээшэ.

-  Шарлуу Гонгоровна, эндэ Шэрнин Будаевичын ажаһуудал 
бэшэ, тэрэнэй һүүлшын хэшээл зүбшэн хэлсэнэбди гэжэ мэдэхэ хэ
рэгтэй, - гэжэ суглаанай түрүүлэгшээр һууһаи Шараг шан  Шар 
маевич һануулба.

-  Зүб даа.  Би эгээл тэрээн тухайнь тэмдэглэхэ гэнэб. Юуб гэхэ-
дэ, аб аһаар  хэшээлээ һайнаар  үнгэргөө гээ һаам,  түрүүн хэшээл- 
дэнь ороогүй зарим нэгэн үнэншэхэгүй байжа магад.  Гансал бидэн- 
дэ харуулхын тула иимэ бэлэдхэлтэйгээр хэшээлээ үнгэргөө гээд 
зарим нэгэн һанаж а  болохо. Шэрнин Будаевич, тэрэ гартахи дэбтэ- 
рээ наашань үгэгтыл даа ,  -  гээд, Шарлуу  Гонгоровна дэбтэрыень 
абамсаараа :  -  Харагтылши энээниие: бүхы хэшээлнүүдтээ эрхим 
бэлэдхэлтэй ородог гэжэ эли ха юм. Тиимэһээ тэдэнь хэмжээндэ 
үнгэргэгдэнэ ха юм. -  Шарлуу Гонгоровна часыгаа хараад  тэбдэ- 
шэбэ. -  Татай, олон юумэ дуугаржа,  сагаа  бар зжархибаб .  Нэгэн 
үгөор һаа,  минии багшанартай хамта ороһон Шэрнинэй хэшээлдэ 
«эрхим» гэһэн сэгнэлтэ үгэнэб. Хүндэтэ багшанар! Шэрнин Б удае 
вичын хэшээлһээ хадуун абаха һайн юумэн тон олон. Эдэнииень 
хэшээлнүүдтээ хэрэглэжэ һураябди!

Шарлуу Гонгоровна һууридаа ошобо.
Лодооновой хоолойгоо заһахада,  үгэ эрибэ гэжэ Шарагшан 

Шармаевич ойлгоод:
-  Мархуу Лодооновичто үгэ үгтэнэ, -  гээдхибэ.
-  Нүхэр түрүүлэгшэ, та суглаа хүтэлхэ эрхэеэ хэтэрүүлнэт. Би 

үгэ эреэгүйлби. һии-һии! Теэд намда үгэ үгөө хадатнай,  хэлэхэл бо- 
лоо бэзэб, -  гээд, Лодоонов ендэртэ ошобо. -  Шэрнинэй хүдэлжэ 
эхилһэнһээ хойшо тэрээндэ ямаршье ажа һэжэг түрөөгүйб. Хэшээл- 
дээ бэлдэхэдээ, Шэрнин хайшан гээл һаа ,  үхибүуд өөһэдөө ухаагаа 
гүйлгэжэ, гунзэгы мэдэсэтэй болог гэжэ оролдодог ба бодото дээ-
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рэнь бэелүүлдэг гэжэ эли. Үхибүүд еөһэдынгөө толгойгоор дааб ари  
дээрээ хүдэлжэ һураа һаа ,  һайнаар  хадуужа абаха гэжэ мэдээжэ 
юм бэзэ. Теэд Шэрнин Будаевичын предмедээр һурагш ад өөһэдөө 
ухаагаа гүйлгэжэ үзэхэдөө, һайн мэдэсэтэй болохо гээшэ тиимэшье 
хүндэ хэрэг бэшэ. Харин минии химеэр үхибүүдэй оөһэдөө ухаагаа 
гүйлгөед ойлгожорхихо юумэн олдохогүй. Класстань үгэһэн хэдэн 
хэшээлнүүдтэм Шэрнин Будаевич ороод, өоһэдынь толгойгоор 
хүдэлгэжэ һурагшадые һургаха һэнта гэһэн ажаглалтануудые хээ,
— гээд, хатажа хииганаһан хоолойгоо дэбтээжэ,  дээрэ дээрэһээнь 
уһа балгаад үргэлжэлүүлбэ.  -  Хими гээшэмнай түрэлхи хэлэн бэшэ. 
Тиимэһээ һурагшадые заал  һаа өөһэдынь толгойгоор хүдэлгэжэ, 
гүнзэгы мэдэсэтэй болгохомнай гэжэ оролдоһоной хэрэггүй. Шэрнин 
Будаевичын манай урда табиһан эрилтэ олонхи багшанарта,  тэрэ 
тоодо намдашье таарахагүй зүйл болоно. Шэрнин Будаевич минии 
хэшээлнүүдтэ ороходоо, һурагшадайнгаа  ухааень гүйлгэжэ, 
өөһэдыень хүдэлгэжэ һурганагүйт гэжэ зэмэлээ һэн. Ерээдүйн 
аж аһуудалда бэлдэнэбди гээд, үхибүүдтэ аж ал  хуүлэхэеэ болиёбди. 
Номоо үзэхэ сагынь бага үлэнэ ха юм, -  гээд, тэрэ ендэрэй саа- 
наһаа  гаража,  һууридаа ерээд һуушаба.

Тэрэнэй хэшээлнүүдтэ ороод хэһэн ажаглалтануудтань Мархуу 
Лодооновичын юундэ дурагүйдэһые Шэрнин ойлгожо ядан: «Үхи- 
бүүдэй аж ал  хэжэ һурахада,  ямар муу юумэн байгаа  юм?» -  гэжэ 
сэдьхэнэ.

Үшөө хэдэн хүнүүд үгэ хэлэбэ. Тэдэнэй хоёрынь Мархуу Лодоо- 
новичые дэмжэжэ,  Шэрнинэй багшалалгын энэ онол аргые буруу- 
шааба.  Багшанарай дунда иимэ хоёр арсалдаанай гарахада,  хэшээл- 
дэмни орохо гэһэн шиидхэбэри эдэнэр юундэ абаһан байгааб гэжэ 
уруугаа харашоод һууһан Шэрнин шэбшэнэ.

Дэмид Гомбоевна сэдьхэлээ жэхылгээд, дуугай һууна. Юуб гэ- 
хэдэ, үбгэнэйнгеө һургуулиингаа бүхы багшанарта шанга эрилтэ 
табидаг хадань өөрынгөө онол аргые ар ш ал жа,  хэн нэгэндэ хатуу 
үгэ хэлэжэрхинэ аа гү гэжэ һанаагаа  зобоно.

Мүнхэ Галшеевич ендэрэй саана ошожо зогсоод:
-  Шэрнин Будаевичын хэшээлдэ ороһон бидэнэй һайн талануу- 

дынь хадуун абаагүй хүн манай дунда үгы гэжэ һананаб.  Нэгэ
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һургуулн coo хүдэлөө хадаа  б арандаа  нэгэ хараа  шугамаар хүдэлхэ 
ёһотойбди. Эндз хэншье бидэниие Шэрнинзй онол аргаар хэшээл- 
нүүдээ үнгэргэгты гэжэ бааланагүй,  гэбэшье тус хэшээлэйнь һайн 
талануудые аж ал  дээрээ нэбтэрүүлхэ аж ал  бидэнэй түрүүшын зо- 
рилго болоно. Энээн тухай хуулитаар соносхобо гээшэбди, -  гээд, 
Мүнхэ Галшеевич зониие хар ажа,  нэгэ хэды дуугай байһанайнгаа 
һүүлдэ үргэлжэлүүлбэ.  -  Хэрбээ Шэрнин Будаевичын хэшээл- 
нүүдэйнь һайн талануудые сааш а да а  хэрэглэн хүдэлеө һаа,  
үхибүүдэй нэгэ класстаа дахинаа һууха ябадалые болюулжа ш а д а 
ха һэмди. Хоёрдохи жэлээ  нэгэл класстаа һуулга хадаа  
һурагшадай, мүн түрэлхидэйнь сэдьхэлдэ ямар хүндэ шарха 
үлөөнэб. Үшөө һурагшадые журамгүй болгодог гол шалтагаан энэл 
гээшэ. Тиимэһээ энэ ехэ гай зоболониие гүйсэд усадхаха тухай хэм- 
нэйшье хэн гэнгүй оролдохо уялгатай.  Түрүү онол аргануудые баг- 
шалха аж ал да а  хэрэглэжэ, багашуулай ухаан бодолые эрдэм 
һу ргаалаар дүүргэжэ,  бүхы һурагш ад аа  классһаа класста оруул- 
даг болоёбди.

-  Шэрнин Будаевич,  танда хэлэхэ юумэн бии гү? -  гэжэ суглаа- 
най түрүүлэгшэ асууба.

Шэрнин Будаевич һууриһаа бодоод:
-  Нэн түрүүн хэшээлыем зүбшэн хэлсэлгэдэ хаб аа да һан  багша- 

нарта баясхалан хүргэнэб. Дутуу дунданууд тухайдам ажаглалта-  
нууд хэгдээ. С аа ш а д а а  энээниие х ар аад аа  аб аж а  хүдэлхэб гэжэ 
этигүүлнэб, -  гэжэ байра дээрэһээ хэлээд, һууридаа һууба.

-  Зай,  хоёрдохи асуудалдаа орохынгоо урда тээ арбан минутын 
забһарлалга  соносхоёбди, -  гэжэ Ш ар агш ан  Шармаевич зондо хан- 
даад,  өөрөө бодоодхибо.

Газааш аа гарангүй, тэрэл һууһан һууридаа һуужа байһан 
Шэрнин Будаевич директорэй юундэ үгэ хэлээгүйе гайхан: «Магад,  
өөрынгеө хэлэхэ юумые Мүнхэ Галшеевичтэ даалгаһан  байба гээшэ 
гү? Магад,  тэрээнэй хэлэхэ үгые Мархуу Лодоонович хэлэһэн байба 
гү? Али энээниие шиидхэхын аргагүй арсал да атай  асуудал гэжэ 
тобшолол хээд, өорынгөө һ ан ам жые хэлэхэгүй гэжэ шиидээ юм гү»,
— гэжэ сэдьхэбэ.
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Шэрнин Будаевич кабинет соогоо удаан аж аллаад ,  бүрэнхы бо- 
лоһон хойно гэртээ ерэбэ.

-  Яагаа  орой болотор хүдэлнэш? -  гэжэ Дэмид Гомбоевна дуу- 
гараад,  стол дээрээ үдэшын хоол табиба.  Шэрнин тэрэ хэлээшыень 
орой дуулаагүйдэл үнгэргэжэ, угаалнигта ошожо гараа  угааба.

-  Баһал  үнөөхи лекци дээрээ  һууна гүш? Ямар хашартай лекци 
юм! -  гээд, Шэрнин һамганайнгаа  хажууда ошобо.

-  Минии лекци байгаа  юм бэзэ, харин ши үдэр хоногоо ото 
унгэргэнэш Шамда хашартай бэшэшье һаа ,  намда хашартай бо- 
лошоо.

-  Намдашье,  шамдашье хашартай болохо ёһогүй.
-  Ши оорынхиеэл хэлэхэш! Зай,  эдеэлэ.
-  Шимни намайгаа шахаха гээ гүш даа,  -  гээд, үглөөгүүр эдеэл- 

жэ гараһаар ,  буфедтэ үл хоол залгаад,  мүнөө хүрэтэр ам андаа юу- 
мэ хээгүй Шэрнин ехэл хомхойгоор эдеэлжэ оробо.

Шэрнин эдеэлээд, столой саан аһаа  бодожо, һамганайнгаа  х а 
жууда ерээд:

-  Байза,  Дэмид,  намайе хашартай болошобош гэбэ һэн гүш? Би 
юундэ хашартай болошообиб? -  гэжэ асууба.

-  Бүхы эрэшүүл гэртээ байжа,  гэр бүлэдөө туһалдаг  ха юм, -  
гэжэ Дэмид Гомбоевна гэмэрбэ.

-  Дэмид,  минии мүнөө ту һ ал ам ж а  шамда хэрэгтэй болошоогүй 
ха юм. Харин үхибүүнэй бии болоходо, хамаг сагаа шамдаа зорюул- 
хаб.

-  Ши намайе наад аж а  хэлэбэ гэжэ һанаба алтайш? Ходол юу
мэн бүхэниие наад аа р аа  үнгэргэхэ дуратайш!

-  Би наадана бэшэ, харин нээрээһээ хэлэнэлби. Теэдшье наада 
энеэдэн хүнэй наһые утадхадаг  эм гэжэ хэлсэдэг бэшэ аал? -  гээд, 
Шэрнин һамганайнгаа  мүр дээрэ гараа  табиба.

Дэмид үбгэнэйнгео хажуудань ошоод, шэрүүн үһэтэй толгойень 
эльбэсэгээжэ, нарай багые унтуулха гэһэндэл энхэрэн эрхэлүүлэн, 
энэ тэрэ юумэн тухай хөөрэн һууна. Шэрнин һамганайнгаа  дуугар- 
һые шагнажа,  эхэнэрнүүдэй оройдоо таагдашагүй улад байһые 
элирүүлжэ эхилһэндээ, энеэдэһэниинь хүрэнэ. За рим андаа  тэдэнэр
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энеэхэ, хүхихэ, эльбэхэ, энхэрхэ, эльгэ зүрхыеш дулааханаар жэг- 
нэжэ, аж ал  ху'дэлмэридэш зоригжуулха.  Харин зарим үедэ ойронь 
ошошогүй уур сухалтай болошоод байха. Үнэхөөрөөшье эхэнэрнүүд 
гээшэ абари зангаа  хубилгажа байдаг  зон даа.

Дэмид үшөө басаган ябахадаа  юумэн бүхэндэ шиидэнги, юун- 
һээшьс сухарихагүй, зүбби гэжэ һанабал еөрынгөө һанагшаар  бай
даг  бэлэй. Мүнөөшье тэрэ һамган болоходоошье, һ а р ь д а г  уулынгаа 
бүргэд шэнги дошхон шэрүүн абари зангаа  хубилгажа ондоо болоо- 
гүй. Шэрнин тэрээндэнь гомдодог, муудадаг  юм. Юундэб гэхэдэ, 
һамгад үбгэдэйнгөе үгэһеө гарангуй,  тэдэнэйнгээ хэлтыһэн тээшэ 
хэлтылсээ һаа,  еөрынгөө толгойгоор юушье хэхэеэ болёод, 
үбгэнэйнгөө захиралта хүлеэгээд һууха. Энээн тухай Шэрнин олон 
баримта мэдэхэ. Тиибэшье ямаршье һамган өөрын толгойтой, еөрын 
ухаатай, өөрын онсо шэнжэтэй байжа,  еөрынгөө һ ан аа гаар  я м а р 
шье алхаса хэхэ эрхэтэй гэжэ тоолодог. Тиимэ һамган үбгэнэйнгөө 
ямар нэгэн агы нүхэн уруу унахаяа байгаа  һаань,  хүл дээрэнь бод- 
хоохо шадалтай байха бшуу.

Дэмидэй хэлэһэн үгэнүүд зүүгээр хадхажа байһандал толгой 
руунь шэмшэрүүлэн һубарилдана.

-  Дэмид, хашартайл даа.  Олон табые шашахада олзогүй юм.
-  һ ам га н  хүнэй үүргэ дүүргэжэ ябаа  хадаа  һамгадһаа ондоо- 

гоор байха аргамни үгыл. Али хэлэ ам аа  баридаггүй һамгатайб 
гэжэ голхорно гомдоно гээшэ гүш?

-  Зай,  зай... Бү шашыш даа.  Эзэгүй хэлэн эсэхэ бэшэ даа,  -  гээд, 
Шэрнин хана руу хараад,  нюдөө аниба.

-  Хазага мориндол хажуулдишаба гүш! Аһаа,  минии хэлэхые 
шагнаха дурагүй гүш? -  гээд, Дэмид хурганайнгаа үзүүрээр 
үбгэнэйнгөө нюргыень гэжэгэнүүлнэ.

Шэрнин һамган тээшээ эрьелдээд:
-  Дэмид,  хэшээгыш даа,  эсээб. Хүлһыеш үглөө үдэшэлэн 

түлүүжэб.
-  Мүнеө бэшэ, үглөө түлэхэбши? Үшөө тиигэжэ намайе мэхэлхэ 

гэбэ гүш? -  гээд, Дэмид  үбгэнэйнгөө хажуугаар хэбтэшэбэ.
-  Хүлһөө абахаяа намда няалдашаба  гүш? -  гээд, Шэрнин 

энеэбэ.
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-  Тиибэ. Хүлһөө абахаяа. . .  Мархуу Лодоонович та хоёрой хоо- 
рондо юун болооб? Тэрэ юундэ шүдее хурсаданги, шүлһее залгинги 
ябанаб? Үни холоһоо хойшо хүүгэдтэй хүдэлһэн, үндэр наһатай 
хүниие муушалба гүш?

-  Мархуу Лодооновичые хэншье муушалаагүй.  Хэнһээ юунһээ 
тэрэниие хамгаалха гэбэш? На мһаа  гү?

-  Шамайе  эртээнһээ элдэб юумэнһээ һэргылэн аршалха гэнэб.
-  Шиниихеэр һаа  хамаг юумэндэ би зэмэтэй болоно гүб?
-  Нээрээл бүхы юумэндэ зэмэтэй болоод байнаш! Мархуу Лодоо

новичые хүндэлжэ ябахын орондо хүсэ шадалаа  туршаха гэһэндэл, 
урдаһаань аһалданаш.

һам га н ай нгаа  үнэн сэдьхэлһээ хэлэжэ байһые Шэрнин ойлгоод:
-  Юун гэнэш? Мархуу Лодооновичтай шангааршье хеөрэлдэжэ 

үзөегүйлби, -  гэбэ.
-  Тиимэ юумын байгаагүй һаа ,  суглаан дээрэ шам тухай ама 

гарахагүй байгаа.  Багш амнай  бшуу. Бидэ тэрээндэ баяр хүргэжэ 
ябаха уялгатай зон гээшэлди. Тиихэдэ ши Мархуу Лодооновичын 
хэшээлнүүдтэ орожо, гушан жэлдэ багшалһан хүниие үшөе һургаха 
һанаатай олон табые хэлээш!

-  Би Лодооновичые һургаха һанаатай бэшэлби, харин тэрээнһээ 
өөрһөөнь һургаал абаха һанаатайб.

- М а р х у у  Лодоонович һайхан сэдьхэлтэй хүн. Тэрэниие муушал- 
һанай хэрэггүй.

-  Бидэ хоёр үбгэ һамган болоходоо, бэе бэеынгээ оролдолгые гэ- 
дэргэнь сохихогүйбди гэжэ үгэеэ ойлголсоо һэмди. Тиимэһээ минии 
аж ал даа  гаргаһан оролдолгонууд хэзээшье шамайе хашарааха,  га- 
ж арааха  ёһогүй. Тиигээд дахин энээн тухай бү дурдаябди, унтаяб-
ди, -  гээд, Шэрнин хана тээшэ эрьен хэбтэшэбэ.

-  Ойлгыш даа,  инагни, хүн бүхэнтэй муудалдаад,  хаана багта- 
жа ябаха зонбди?

-  Дэмид,  ойлгыш даа,  хэнтэйшье муудалдаагүйлди даа ,  -  гээд, 
энээхэн хөөрэлдөен тухай бодожо үзэхэдэнь, Дэмидэйнь хэлэһэн 
үгэнуүд олоной түлөө оролдолго гаргалгаһаань арсаһан шэнгеэр 
тэрээндэ һанагдаба.  Дэмидынь хүнүүдтэй муудалдаад,  орохо ябаха 
айлгүй болохомнай гэжэ шэлээрхэн, һан аа гаа  зобоно. Теэд хүүгэдые
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эрдэм номдо һургахын түлөө багша хүнэй оролдолго гаргаагүй һаа,  
хэн гаргахаб? Тиимэһээ хүүгэдые өөһэдынь хүдэлгэжэ, эрдэм ном 
гүнзэгыгөөр ойлгуулхын тула багша бүхэн хүдэлхэ ёһотой ха юм. 
Энэнь тэрэнэй нангин уялгань, шахаа тангаригынь болохо зэргэ- 
тэйл.

Шэрнинэй зубхинууд эжэлүүдгүйгөөр анилдажа,  тэрэ нойртоо 
диилдэн, хажуудаа  хэбтэһэн Дэмидэйнгээ  зөөлэхэн, халуухан бэедэ 
бэеэ жэгнэн дулаасана.  Инаг  гансаяа бэеэрээ мэдэрбэшье һаа,  
юушье ойлгоошогүй болоод, бүхэ нойроор унташаба.

Шэрнинэй үглөөгүүр һэрихэдэ, Дэмидынь диван дээрэ унтажа 
хэбтэбэ. «Энэ юун болобо гээшэб? Али дан ехээр эрхэлбэ, яаба гээ- 
шэб? Али иимэ ёро буруугаар наадаба,  зорёолхобо гү?» гэһэн бо- 
долнууд Шэрнинэй толгой соо үймэлдэн худхалдашаба.

Шэрнин тэрэ үдэршье, хоёр хоноодшье Дэмидээ баярлуулха,  
хүхеэхэ гэжэ хэды оролдобо. Теэд Дэмид Шэрнинтэй үгэ андалда- 
хаяа болёод, а м яар а а  унтадаг  байба.  һам га н ай нгаа  сүхиижэ 
хүхэршэһэн нюур ш арайгаар  тэрэнэй бага бэшээр һанаанда  аб- 
таһые Шэрнин мэдэржэ,  эбтээ орохо гэжэ хэды оролдоод, аргадаха 
һүзэгынь үгы боложо, еөрыгөөл ха раад  ябадаг  болобо. «Али дэмы 
хатуурхаһан байба гээшэ гүб? Үшөө дахин Дэмидһээ  хүлисэл гуй- 
жа,  хуу шиниихеэр болог гэжэрхихэмни гү? Тиигээд хуу хуушанай- 
хяараа  үгэ хүүргүйгөер, шууяагүйгеөр са аш ада а  байжа,  бүхы ар- 
салдаата  асуудалнуудһаа з ай саж а  ябаха болохо гүб?» -  гэжэ 
Шэрнинэй һанахадань,  сэдьхэлдэнь хүндэ, улам гомдолтой болоно. 
Дэмидтэеэ сааш адаа  яа ж а  һууха тухай ухаагаа гүйлгэн, яаха хээ- 
хэеэ ойлгохоёо болишоод байхада,  үүдэн нээгдэжэ, Шарлуу  Гонго
ровна ороод, һандали дээрэ һуумсаараа,  ерэһэн хэрэгээ хэлэжэ 
ядан, халта дуугай байһанай һүүлдэ:

-  Иимэ асуудала ар  хүнтэй хөөрэлдэжэ үзөөгүй аад,  -  гэжэ 
үгэлбэ, ~ юун гээд эхилхэеэ ойлгоногүйб.

-  Ямар асуудал бэ?
-  Шэрнин, энэ юун болоо гээшэб?
-  Ямар юумэн тухай хэлэнэт? -  гэжэ юун тухай асууһыень ойл- 

гоогүй Шэрнин ур даһаань  дам асууба.
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-  Би түрүүн Дэмидые үбшэлөе гэжэ һаиааб.  Харин мүнөө тэрэ
нэй нюур шарайгаар ,  аяг зангаар тухайлхадам,  тиимэ бэшэ ха гэ
жэ ойлгоод, Дэмидтэй хөөрэлдэһэмни юушье хэлэжэ үгэнэгүй. Юун 
болооб, Шэрнин?

-  Юуншье болоогүй.
-  Та хоёрой хоорондо юун тохёолдобо торолдобо гээшэб?
-  Юуншье болоогүйл даа.
-  Худал! Сэхэ руунь хэлэ! һ а я а р  «түрхэмүүшэлхэ» тухай ша- 

майе хэлэнэ гээ һэн. Юун болооб?
-  Юуншье болоогүйл даа.
Лрсалдаагаа  иигэжэ Дэмидэйнгээ  хэлэһэндэнь Шэрнин баяр- 

лаба.  «Түрхэмүүшэлхэ» гэһэн үгэ хэды гүнзэгы удхатайб! Энэ үгэ 
хадам харида гараһан басагадта хэды һайханаар,  хэды дулааханаар 
дуулдадагые хэлээдшье яалайб! Энэ үгэ залуу бэриин түрэл 
түрхэмүүдтэй, төөбии таабайнартай,  эжы абатай,  аха дүүнэр болон 
эгэшэнэртэйнь нягта холбоотой ха юм. Энэ үгэ дуулаһаар,  эсэгынгээ 
барбагар гар а ар аа  толгойень нэгэнтэ бэшэ эльбэн энхэрһые, эжын- 
гээ үнжэгэн зөөлэхэн г а р а а р а а  үһыень нэгэнтэ бэшэ гүрэжэ эрхэ- 
лүүлһые залуу бэри һанаандаа  оруулаадхиха. Үгышье һаа ажал-  
даа  дараг даш ахад аа ,  баабай нгаа  бадарган хатуу боложо, эсэхэ 
сусахаа мэдэнгүй хүдэлдэгыень гү, али эжынгээ тоһо зөөхэйгээр 
үнжэгэлһэн шанагын гозоймо шад  улаан сай шана жа,  ороһон айл- 
шадые хүндэлэн мордуулдагыень һан аа ндаа  оруулжашье магад. 
Үгышье һаа бага балшар наһаниинь, наадаһан  сэнгэһэниинь нюдэ- 
нэйнь урда харагдахадал гэхэ. Үни холоһоо хойшо хээрэ талаар  
һуурижаһан буряад угсаатан иимэ һайхан ёһо гуримые нарин няг- 
таар сахижа,  һайн һайхан заншалнуудай нэгэн болгоһон юм. 
Түрхэмүүшэлхэ гэһэн үгэһөө эжы,  абыншни адуу малайнь,  хото хо- 
рёогойнь эхүүн үнэр хамарыешь сорьёжо, түрэһэн гал гуламтыеш 
һануулан, сэдьхэл соош наран гараһан шэнги болодог.

Дэмидынь буруу һужуу ра а зал аһан  лэ  зандаа.  Тиихэдэнь Ш эр
нинэй сэдьхэл амгалан тэнюун бэшэ даа.  Ажабайдалай  һайн муу 
зүйлнуудые, өөрынгөө бэе мяхаар үзэһэн Шарлуу Гонгоровнагай 
асуудалда мүнөө ямар  харюу үгэхөө ойлгохоёо болишоод һуухадаа: 
«Хэрбээ һуралсалай асуудалнуудаар Шарлуу Гонгоровнагай
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юуншье тухай асуугаа һаань,  тогтон торонгуй харюусаха байгааб»,
— гэжэ Шэрнин халаглангяар сэдьхэнэ.

-  Шэрнин энэ асуудалые шууяагүйгөөр шиидхэжэ шадаха 
губди?

-  Шарлуу  Гонгоровна, энээн тухай бу хөөрэлдэел даа.
-  Теэд шиннихеэр болог лэ даа.  Хоюуланайтнай нюур шарайгаар 

тухайлхадам,  Дэмид ондоо үбшэнөөр убдөе хэбэртэй, -  гээд, Ш а р 
луу Гонгоровна һууриһаа бодобо.

-  Гм! -  гээд, Шэрнин юушье дуугарангуй,  уралнуудаа хам 
бариба.

-  Ш араг шан  бидэ хоёр наһан соогоо бэе бэедээ шангаар угэ 
хэлээгуйбди...

-  Наһан соогоо бэе бэедээ шанга угэ хэлээгуй хадаа һайн лэ 
гээшэт, -  гэбэ Шэрнин.

-  һ а м г а д  гээшэ убгэдеө гартаа барид гээд байха зэргэтэйшье 
һаа,  өөрын хизаартай байха ёһотой. Хэрбээ хэм хэмжуургуйгеер 
нухэрэйнгөө худэлмэридэ оролсоо һаа,  муу ха юм даа.

-  Зуб лэ гээшэ, Шарлуу  Гонгоровна, -  гэхэһээ ондоо бэшэ юумэ 
Шэрнин хэлэжэ шадабагуй.

Шарлуу Гонгоровна Шэрнин хоёрой хоерэлдоен энэ тэдыгээр 
дуурэбэ.

Үдэр хоногууд һубарилдан унгэрнэ. Теэд Шэрнинэй ажабай-  
далда ямаршье хубилалта болоногуй, нэгэ жэгдээр саг унгэрнэ. Тэ
рэ углөөнэй долоон часта һургуулидаа ошожо, бухэли удэртөө тэндэ 
аж аллана .  Үдэшэлэн тэрэнэй гэртээ ерэхэдэнь, Дэмидынь хододоо 
диван дээрээ унташаһан байдаг  байба.  Бухэли удэртое а ж а л л а ж а  
эсэһэндээ тэрэ унтаа бэшэ, харин убгэнтэеэ нюур нюураараа 
уулзахагуй гэжэ гу, угышье һаа  угэ андалдахагуй гэжэ унтаһан 
байдаг.

Шэрниндэ эдэ бугэдэ тон хашартай боложо, Доржо баабайтай 
хөөрэлдэхэ гэжэ һургуулиһаа сэхэ гэртэнь ошобо.

Доржо баабай гэртээ угы, Мэдэгмаа Доржиевна гансаараа  
байба.  Тэрэнэй ган саараа  байхада,  гэртэнь ороһондоо һуултай гу, 
ябалтай гу гэжэ Шэрнин сэдьхэн, дуугай зогсобо.
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Мэдэгмаа Доржиевна  эдеэнэйнгээ таһалга  coo юушьеб ш а р а ж а  
шаршагануулжа байһан тула Шэрнинэй орожо ерэһые мэдэбэгүй. 
Үүдэ тоншожо, юуень гоёодог юмта гэжэ Д о р ж о  баабайн  дураа 
гутадагые тэрэ һ ан аанд аа  оруулаад,  үүдыень тоншонгүй гэртэнь 
ороо юм.

Мэдэгмаа Доржиевна плита дээрэһээ толгойгоо үргэн гэхэдээ, 
гэрэйнгээ тэгэндэ зогсоһон Шэрнин Будаевичые харажархёод,  хул- 
гай хэжэ байтараа  баригдаһан юумэдэл аягүйрхеод, хүлгэһэн 
зүрхэмэйнгөө хуушан хэмдэ ороходо:

-  Шэрнин Будаевич,  нааш аа  һуужа,  намтай сай барилсыт,  -  
гэжэ уриба.

Мэдэгмаа Доржиевнагай  енгүүтэйхэн үгэнүүдые хирэ болоод лэ 
шэдэлхэдэнь, Шэрнин дуугай һуугаад эдеэлнэ. Тэрэнэй хэды са- 
дааб  гээшье һаань,  басаган эдеэлхыень б а а л а ж а  мяха, үрмеөр 
хүндэлнэ.

-  Хүрөөл даа .  Садаалби даа ,  -  гээд, Шэрнин бодожо зал соонь 
оробо.

Басаганай столоо сэбэрлэжэ,  табаг аа  хуряаха үедэнь Шэрнин 
альбом иража оробо. Мэдэгмаа Доржиевнагай үхибүүншье ябаха- 
даа ,  институдташье һураха үедөө, мүнөө хүдэлжэ байхадаашье буул- 
гуулһан фотозурагууд тэрээн соонь дүүрэн. Б а р а н д аа  олоор Мүнхэ 
Галшеевич Мэдэгмаа Доржиевна хоёрой буулгуулһан фотозурагууд 
Шэрнинэй анхарал татана.

-  Мунхэ бидэ хоёрые хаана буулгуулаа гэжэ һананат?  -  гэжэ 
асуугаад, Мэдэгмаа Доржиевна нэгэ зураг зааба.

-  Сэлэнгын эрьедэ гээшэ гү даа?!
-  'Гаагаагүйт, үнгэрэгшэ зун Зэдэ  голой эрьедэ буулгуулаа 

һэмди.
Шэрнин ябаха тээшээ яаран  һууриһаа бодошобо.
-  Шэрнин Будаевич,  хайшаа яарашабат?!  -  гээд, басаган 

һууриһаа бодобо.
-  Ажалтайб,  яаранаб.
-  Ажалтайб.  Тиигээд лэ һамгаяа  гансаарынь орхи орхиһоор, 

халбагаа  хахараа гээшэл хат.
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-  Мэдэгма Доржиевна,  энэ манай хэрэг. Би Доржо баабайтай 
уулзаха гээ һэм, хаанаб? — гэжэ Шэрнин асууба.

-  Мастерской соо танай классай хүбүүдтэй модоор юуб даа  дар- 
хална хаш.

Шэрнин Мэдэгмаада баяр хүргөөд, г азааш аа гараба.

18
Шарагш ан Шармаевичтай уулзаха гэжэ Мархуу Лодооновичын 

ерэһэниинь, тэрэ таһалгадаа үгы байба.  Мархуу Лодоонович саа- 
шаа ошожо, баг шанарай  таһалгын үүдэ нээбэ. Тэрээн соо баһал 
хэншье үгы. Б агш ан ар  хэшээлнүүдээ дүүргээд, үдынгөе эдеэ бари- 
хаяа гэр гэртээ ошоһон хэбэртэй. Тэрэ коридорой саада захадань 
гараад,  һөөргөө бусахадаа,  классуудай үүдээр шагаасагаан  ябана.  
Зарим классууд соо ганса нэгээрээ гү, али бүлэг бүлэгөерөө 
Һурагшад байба.  Илангаяа  Шэрнинэй кружогто ябадаг  үхибүүдэй 
кабинет соонь суг лараад  байхада,  Мархуу Лодоонович сухалаа 
хүрэхэдэл гэбэ. Юундэб гэхэдэ, тэрэнэй химиин кружогто ябадаг  
һурагшад ябахаяа болижо, Шэрнинэй «Уран дүшэ» гэжэ кружог- 
тонь ябадаг болошоо юм. Тиихэдэнь тэрэ тэдэ һу рагш адаа кружог- 
тоо һөөргэнь тэхэрюулхэ гэжэ оролдолго гаргаадшье ядаа.  Мүнеө 
Мархуу Лодоонович яаха хээхэеэ ойлгохоо болишоод ябаж а  ябата- 
раа, газаашаа гараба.

Хабарай саһанай хайлахада,  һайрамай уһан хаа хаанагүй тог- 
тошоо. Лодооновичын гутал норожо, үргэн үмдэнэйнь түрии доогуу- 
раа нэбтэрнэ. Харгы дээгүүр шалбаагууд  сэлхылдэжэ, ябагаар 
ябахын аргагүй болошоо.

Лодоонов гуталаа норгохогүй гэжэ шалбаагуудые тойроод, 
урагшаа ябахын аргагүй уһа шаба рай  ехэ болошоходо һургуули 
тээшээ алхалшаба.  Магазинай хажууда ябаһан Дэмидые хараһаар,  
хөерэлдэхэ гэжэ дуудаба:

-  Дэмид Гомбоевна!
Теэд Дэмид тогтожо хулеэхын орондо улам түргөөр алхалшаба.  

Дэмид намтай уулзаха дурагүй юм байна,  -  гэжэ Мархуу Лодооно
вич сэдьхэжэ эхилнэ. -  «Урдандаа ши үгэ хүүр андалдаад,  зүбшоөл
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заабари  һураад,  ямар  налгай ябадаг  һэмши. Харин мүнөө намайе 
тоохоёо болибо гүш?».

Лодоонов хэды түргөер алхалаашье һаа,  Дэмид Гомбоевнае 
хүсэжэ шадахагүйгөө мэдээд, яб ад ал аа аалидхан,  хүндөөр амилан 
ябахадаа:  «Али Шэрнинтэй эбтээ ороо юм гүш? Нэгэ гэртэ байгаад,  
үбгэнтэеэ үгэ андалдангүй,  урда урдаһаа  хилайлдашоод байхадаш 
ямар хаб? Үхибүүдые хүмүүжүүлжэ байһан багша таанадта энэ 
аашатнай таарахагүй даа .  Эдэ бүгэдые Шарагш ан  Шармаевич мэ- 
дэнэ гээшэ гү? һургуулиин директор аад,  нэгэ үедэ иимэ ядуухан 
абари зантай Шэрниниие ам ан һаа  унагаахаа  болёо һэнш. Харин 
мүнөе тэрээн тухай дурдахаа болёо хэбэртэйш. Энэшни ямар  удха- 
тай хаб?» гэжэ сэдьхэһээр һургуули coo орожо, багшанарай 
таһалгын үүдые нээхэдэ, Шэрнин Мэдэгмаа хоёрой урда урдаһаа  
харалсаад һуухые хараба.

-  Минии тухайлхада,  танай классай һурагшад яһала һайнаар  
һурана хэбэртэй, -  гэбэ Шэрнин Будаевич.

-  Би һурагшадайнгаа  хаба шадалдань  этигэнэб, үсэд нэтэрүү, 
оролдосотойнууд болонхой, -  гэжэ Мэдэгмаа үхибүгүдээ магташана.

Мархуу Лодоонович эдэ хоёрой хоорэлдэхые шагнаад:  «Юун ту
хай хөерэлдэжэ байһан аад,  минии орожо ерэхэлээр, хөөрэлдаөгөө 
ондоо тээшэнь аб аа ш аб а  хабта. Ехэл һэжэглэмээр хөөрэлдэжэ 
һуугаат», -  гэжэ сэдьхэмсээрээ:

-  Минии һанахада,  һурагшадайнгаа  хаба шадалые үндэрөөр 
сэгнэжэ, ехэ юумэндэ һургажархёоб гэжэ Мэдэгмаа Доржиевна 
өөрыгөө магтаба хаш даа .  Түбшэн даруугаар ябахын орондо 
оөрыгөө магтахада ехэл муу гэжэ һанагшаб.  -  гэбэ.

«Хүнэй аж ал ые һайнаар  сэгнэдэггүй хүн ха юмта» гэжэ Мэдэг
маа Доржиевна хэлэн алдаад,  бэеэ бариба.

-  Мархуу Лодоонович, һурагшадайнгаа  хаба шадалые магтаха- 
дань, Мэдэгмаа Доржи евнада юундэ дураа гутабат? -  гээд, Ш эр
нин тэрэнэй ур даһаа  хёлойн харашана.

-  һ ай н  хүн хэзээшье, хэдыдэшье өөрыгөө магтадаггүй юм. һии- 
һии... Харин ондоо хэн нэгэнэй магтаа һаа, хамаагүй ааб даа.

-  Мархуу Лодоонович, ойлгыт, Мэдэгмаа Доржиевна өөрыгөө 
магтана бэшэ, харин һурагшадайнгаа  хаба шадалые һайнаар сэг-
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нэнэ ха юм. Ажал  хүдэлмэриингөө үри дүндэ баярлажа,  
һурагшадаа магтанал,  -  гэжэ һаяхан ороод, тэдэнэй хөөрэлдөе 
шагнажа байһан Шарлуу  Гонгоровна хэлээдхибэ.

Мархуу Лодоонович тэрэнэй урдаһаа  дуугархаяа зүрхэлбэгүй.
Ойро зуура шэмээгүй байдалай  тогтохолоор Шарлуу  Гонгоров

на Мэдэгмаа хоёр гар а ж а  ошобо.
-  Мархуу Лодоонович, Согтоһоо юундэ һурахаяа болёобта? -  

гэжэ Шэрнин аалин байдал таһалба.
-  Гараа  үргэнэгүй бшуу.
-  Үргэгшье, бүшье үргэг, асууха гэжэ хэлсээ бэшэ һэн гүбди.
-  һурах а ,  һурахагүйгөө өөрөө мэдэхэ хүн бэзэб.
-  Тэрэшье зүб. Согто химеэр һайн һурадаг  болоо, толгойтой 

хүбүүн гээ бэлэйт. Теэд мэнэ һая  «хоёрые» абаа.
-  Тон зүб, толгойтой хүбүүн, теэд хоёрые абаа.
-  Тэрэ гэһээр хоёр удаа хэшээл үнгэргөөт. «Хоёрые» абаһан те- 

мээрнь асууха байгаат.
-  Хабар боложо, тэрэш номоо үзэхөе болёо.
-  Мархуу Лодоонович, Согтотой баабайнь  мэтээр хөөрэлдэжэ 

үзыт. Тиигээ һаатнай һайн тээшээ заларха.
-  Шэрнин Будаевич, һурагшамни аад,  намда ухаа заахаш үшоө 

эртэ! Бүхы н аһ аар аа  багшалааб.  Ш амһаа  һургаал зааба ри  абаха- 
гүйб. Ши түрүүн һамгантаяа  эблэрэ! -  гээд, Мархуу Лодоонович 
газааш аа бушуухан гараба.

«Нээрээшье, бүхы наһаяа үхибүүдтэ зорюулһан багшада элдэб 
эрилтэ табижа,  Мархуу Лодооновичые гомодхообо гүб. Хэшээл- 
нүүдэй үедэ ухааень гүйлгэжэ, үхибүүдые эрдэм ном шудалуулха 
гэһэн эрилтэ өорынгөө классай багшанарай  урда табихадаа,  
Мархуу Лодооновичые ал гас ажа  гараха байгаа гээшэ гүб? Тии- 
гээдшье энэ эрилтэ тухайм Шарагшан  Шармаевич үшөө 
«һайншье», «муушье» гэжэ хэлээгүй байһаар.  Энэ онол аргадамни 
эдэнэр үшөө этигэнэгүй гээшэ гү?» -  гэжэ Шэрнин сэдьхэнэ.

Шэрнин Будаевичые олон ондоо зүйлнүүд зобооно. Тиигээд мэнэ 
һая хүршэ һургуулиин директорээр томилогдоһон орлогшынгөе 
орондо Шараг шан  Шармаевич хэниие табиха тухай һанаашалга 
хэжэ байна ааб гэжэ тад ондоо зүйл толгой соонь бии болошобо.
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«Энэ тушаалда Шарлуу  Гонгоровна яаха аргагүй таараха,  теэд 
Шарагш ан Шармаевичын директор байхада,  хэзээшье тэрэниие 
табихагүй гэжэ мэдээжэ. Хэрбээ Мүнхэ Галшеевичые табяа  һаань,  
һайн орлогшо болохо. Ш араг шан  Шармаевич тэрээниие табихагүй. 
Ондоо хэниие табижа болохоб? Хэниие?.. Мархуу Лодоонович бай 
на ха юм». Шар агшан  Шармаевич бүхы наһан соогоо аж а 
һуудалай эрыоулгэ соогуур хамта бэрхэшээлнүүдые д а б а ж а  га- 
раһан нүхэрөө табиха гэжэ һанахадаа,  нэгэл жэгтэй байдалда оро- 
шоно.

Тиигээд Шэрнин энээн тухай юундэ һан аа та  болобо бииб гэжэ 
өөрһөөнь асууха юм. Хэнииешье һургуулиин даргын орлогшоор та- 
бихаяа аймагай гэгээрэлэй таһа г  өерһөень хэзээшье һурахагүй ха 
юм даа.  Тэрэ у ш а рһаа  еөртэнь хамаагүй юумын түлөө юундэ 
һанаата  болоно бииб гэжэ Шэрнин өөрыгөө зэмэлжэ орошобо.

19
-  Баабай ,  һан аа гаа  бү зобыт даа .  Н а аш а а  һуужа,  сайгаа уугыт,

-  гэжэ Сэржүүни эсэгэдээ хандана.
Шарагш ан Шармаевич гүнзэгы бодолдо абташоод, диван дээрээ 

һууна. «Мархуу Лодоонович Шэрнин Будаевич хоёр хэрэлдэжэ, ар- 
салдажа,  бэе бэедээ дайсад  болонхой гэһэн үгэнүүд бүхы тосхон соо 
тарашанхай. Я а ж а  эдэ хоёрые эблэрүүлхэ гээшэб? һургуули соохи 
журамаа  барижа шадаагүй би гэмтэй болоод һалахаб.  Үни холоһоо 
хойшо хэрэлдээ шууяагүйгөөр хүдэлжэ, һайн даргануудай тоодо 
оронхой, ходол магтуулжа ябааб.  Манай һургуули аймаг соогоо 
түрүү һуури эзэлжэ, суурхажа байгаа.  Мүнөө эдэ хоёрой мэеэрхэл- 
сээнһээ боложо хамаг  бүхы юумэмнай уруугаа орохонь. Хэшээлэй 
үедэ ухааень гүйлгүүлжэ, үхибүүдые еөһэдөөрнь хүдэлгэжэ, эрдэм 
һургаалай үндэһэ һууритай танилсуулха һэнта гэһэн эрилтэ намда 
Шэрнин яахаяа  табяаб?» -  гэжэ тэрэ сэдьхэнэ.

-  Баабай ,  эдеэ хоолтнай хүрэшэхэнь лэ. Дахяад  халаахагүйб.
-  Эх, Сэржүүни! Дахин халаахадаш юун болоо юм.
-  Теэд ту гаарһаа хойшо хэдэ дахин халаанабиб.
-  Хайшаа яа р аа  юмши?
-  Кружогто ошохо аад,  хожомдожо байнаб.
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-  Ямар кружогто?
-  «Уран дүшэ» бүлгэмэй хэшээл болохо. Шэрнин Будаевичһаа 

түрүүн кабинедтээ ороод байха ёһотойбди.
-  Уран дүшэ! Уран дүшэ! -  гэхэһээ ондоо юумэ Шарагш ан 

Шармаевич хэлэбэгүй.
Сэржүүни газааш аа  гүйжэ гараба.
Шарлуу Гонгоровна г аза аһ аа  орожо, стол дээрэ ном тетрадь- 

нуудаа табяад,  гэрэлэй хажууда зогсожо, хасар руугаа һанжаһан  
үһөө аб ажа,  шэхэнэйнгээ дээрэ гаргаба.

-  Мархуугай Шэрнин тухай хэлэһые юун гэжэ һананаш,  Ш а 
рагшан?

-  Юуншье гэжэ һанахадам шамда хамаатай бэшэ, шинии алда- 
ха хохирхо юумэн үгы ха юм.

-  Шэрнин ямаршье зэмэгүй.
-  Ходол Шэрнин гэхэш! Тэрээгээр яаха гээ юмши?
-  Шамтай хөөрэлдэ, түгсэгтэйшье хөөрэлдэ адли.
-  На мдаа һайн сэгнэлтэ үгэбэ ха юмши даа! -  гээд, Шарагшан 

Шармаевич шамдуугаар дэгэлээ үмдөөд, ш арф аяа  хүзү'үндээ орёо- 
гоод, г азааш аа гүйжэ гараба.  Ш арлуу Гонгоровна хойноһоонь ха- 
ража,  ямар хара үйлэ хэхэнь аа б  гэжэ һанаата  болон зогсоно. Юуб 
гэхэдэ, тэрэ үбгэнэйнгөе муу зантай болоод байхые мэдэжэрхэбэ 
ха юм.

... Баг шан арай  таһалгада  директорэй орожо ерэхэдэ, тэндэ 
Шэрнинһээ ондоо хүн байбагүй.

-  Шэрнин хүрөө гэнэб! Д ах яад  иимэ юумэ толгой дээрээ д ааж а  
абахагүйб! -  гэжэ орохотоёо зэргэ ганирба.

-  Шарагшан Шармаевич,  би юушье ойлгоногүйлби. Юун тухай 
хэлэнэт?

-  Хамаг юумэн хуу шамһаа  болоно!
-  Ямар юумэн гээшэб?
-  Мархуу Лодооновичтай үгэеэ ойлголсохоо болёош!
-  Аа, энэ тоосолдоон тухай хэлэнэ гүт. Хэшээлнүүдэй үедэ мүн 

гэртээ үхибүүд ухаагаа  гүйлгэжэ, өөһэдөө хүдэлжэ, эрдэм ном шу- 
далха ёһотой гэжэ бидэ оролдонобди. Энэ бидэнэй мүнөөдэрэй, 
үглөөдэрэй саашанхи зорилго.
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-  Энэ зорилгыш Мархуу Лодоонович дэмжэнэгүй ха юм, Ш эр
нин багша?

-  Өөрынгөө классай бүхы багшанарта энэ зорилгынгөө эрилтэ 
табинаб.  Шарагш ан Шармаевич,  ямаршье ушарта һурагшадай 
өөһэдөө һайнаар хүдэлжэ, эрдэмтэй хүн болохын түлөө ехэ оролдол- 
го гаргаха ёһотойбди, -  гэжэ Шэрнин Шарагш ан Шармаевичые 
урдаа оруулнагүй.

-  Тэрэ онол аргаяа  өөрөө аж ал  дээрээ бэелүүлээд, зүбтэй һаань, 
бусадта тиимэ эрилтэнүүдые табяарай!  -  гээд, Шар агшан  Ш ар м а е 
вич гар а а р аа  зангаад,  кабинедһээнь гараж а  ошобо.

«һургуулиин директор тээсгэн болоһон суглаан дээрэ  минии 
үнгэргэһэн хэшээл тухай юушье хэлээгүй һэн. Шараг шан  Ш а р м а е 
вич Мархуу Лодооновичые үмөөрнэ ха юм даа» гэжэ Шэрнин сэдь- 
хэлдээ бутүүхэн шэбшэбэ.

Шэрнинэй юушье хэхэ дураниинь үгы боложо, гэртээ түргэн 
ошобо. һ ам га н т аяа  үгэе ойлголсохо сагни тулажа ерээ гэжэ тэрэнэй 
һанаһаниинь,  Дэмидынь гэртээ үгы байба.

Нилээд сагай үнгэрһэн хойно Дэмид гэртээ орожо ерэбэ. Ш эр 
нин тэрэниие тэбэришэбэ. Дэмид үгэшье хэлэжэ үрдингүй, еөрын 
мэдэлһээ гаража,  үбгэнэйнгөө тэбэрилгэ таалалга соо нэнгэн, халуун 
уралһаань урал аа  холодуулха аргагүй, нюдөө аниба.  Гэнтэ тэрэ 
үбгэнэйнгеө гар сооһоо мулта һүрэн холодожо, нюдөе ехэ болгоод:

-  Ямар эрхээр намайе тэбэрибэ, таалаб а гээшэбши? -  гэжэ 
шангарба.

-  Шинии үбгэнэй, шинии хани нүхэрэй эрхээр.
-  Тэрэ Мэдэгмаагаа  ошоод таалыш!
-  Дэмид! Х аан аһ аа  толгойдош иимэ һэжэг ороно гээшэб?
-  Иимэ үгэ хүүр тосхон һуурин соогуурнай таранхай ха юм.
-  Ши тэрэ үгэ хүүртэ этигэнэ аалши?
-  Дэмыдэ үгэ хүүр тарадаггүй,  зоной нюдэн хурса! Мэдэгмаа- 

гай хэшээлнүүдые дан лэ магтагша һэнши...
-  Ганса би м.агтадаг бэшэ, шишье магталсадаг бэшэ һаалши? 

Тэрэнэй хэшээлнүүдтэ ороод, хэмнай гансал һайн талыень хэлэдэг 
һэм? Би бэшэ, харин ши хэлэдэг бэшэ һэн гүш?
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-  Шамайе иимэ юм гэжэ мэдэхэ һаа,  шамда хадамда хэзээшье 
гарахагүй һэм.

-  Дэмид,  шагнал даа,  газар дэлхэй дээрэ ябаха үритэй боло- 
хомнай. Дуулана гүш? Үритэй болохомнай! Эбтээ ороё. Убгэн 
һамган хоёр нэгэ гэртэ байгаад,  иигэжэ байхадамнай тон муухайл 
даа.  Минии буруу юумэ хэлээ һаа,  хүлисыш даа,  -  гээд, Шэрнин 
һамгандаа дүтэлбэ.

-  Ши үшөө хүлисэл гуйха болобо гүш?! -  гэжэ Дэмид эридээр 
дуугарба.

-  Эбтээ оробо гүбди? -  гээд, Шэрнинэй гараа  һарбайхын тэндэ 
телефон жэнгиршэбэ.

Шэрнинэй трубка абахадань,  тэрэниие Шарагш ан Шармаевич 
кабииедтээ дуудаба.  Трубка таб яа д  гэдэргээ эрьелдэхэдэнь, Дэми- 
дынь үгы байба.

20
Шарагшан  Шармаевич сонходоо байхадаа,  хорёогой үүдэ Эрдэ- 

ниин һэмээхэн нээжэ ороод, хэрэлсы дээрэ гарахые, урдаһаань уг- 
тан, тэрэниие басаганайнгаа  золгохые обёоржорхибо. Басагантайнь 
тэрэ гар гараа барилсан энеэлдэнэ. Басаганиинь эшэхэ гайхаха гэ
жэ мэдэхэгүй, Эрдэниие дууда жа ерээд, тэрээндээ нэнгэжэ, эрхэл- 
жэ байна.  «Магад,  инаг дуранай үгэнүүдые анд ал да лсажа,  эльгэ 
зурхэеэ бэе бэендээ тайлбари лсажа ,  эжэл хоёр бололсохо тухайгаа 
шахаа тангаригаа  аб ал са ж а  байна гу?» -  гэжэ тэрэ сэдьхээд, зүүн 
хүхэндөө альгаа хашан баряад,  зүрхөө шагнаархаба.  Тиихэдэнь 
зурхэниинь гар соонь бажуулгаһан юумэдэл лус-лус сохилно.

Сэржуунинь ямар зулгыханаар хүбүүнэй урдаһаа харана,  эмни- 
сэгээнэ гээшэб! Бэе бэеэ ойлголсодоггуй хоёр хэзээшье иимэ илда- 
маар харалсахагүй.  Б а а б а й д аа  мэдүүлхэгүй гэжэ Сэржүүни 
һэмээхэнээр гэшхүүр дээрэһээ бууба. Тэрэнэй хойноһоо Эрдэни 
үльмы дээрээ гэшхэлһээр ошобо. Тэдэ хоёрой хэндэшье мэдүүлэнгуй 
гарабабди гэжэ баярлан,  хорёогой үүдээр гарахып тэндэ:

-  Сэржүүни-аа! Хайшаа ошохошниб? -  гэжэ Шарагш ан Ш а р 
маевич ооглобо.
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Үүдэнэй саана хоргодоһон Сэржүүни Эрдэнитэй хүтэрэлдөөд, 
сааш аа гүйшэбэ.

Шарагш ан Шармаевич үбдөөд, һүүлшын хоёр үдэр гэртээ хэб- 
тэһэн байба.  Үбшэлеөшье һаа  тэрэ докторые гэртээ дуудажа  
ерүүлээгүй. Тэрэ үбшэн хадаа хэбтэхэл баатай болонхой. Б айд  гээд 
лэ өеһэдынгөө ухаан бодолоор үхибүүдэй энэ тэрэ юумэ хэжэ, 
һурахын тула Шэрнинэй эрилтэ табидагые һанаа ндаа  оруулна.  
«Теэд юундэ иимэ эрилтэдэнь Мархуу Лодоонович дурагүйлхэнэб? 
Мархуу Лодоонович Шэрниниие хойноһоом ороно гэжэ гэмэр гутар 
гэнэ. Эх, үүри Мархуумни!» -  гэжэ сэдьхэн, тэрэ диван дээрээ 
хэбтэнэ.

Шарлуунь Шэрниниие ходол магтадаг.  Юуб гэхэдэ, хэшээлэйн- 
гээ үедэ үхибүүдые өөһэдынь ухаагаар хүдэлгэжэ һургаһаниинь,  
энээнээ нэбтэрүүлхын тула өөрынгөө класста хүдэлдэг багшанартай 
үгөө ойлголсоһониинь һамганайнь һанаа сэдьхэлдэ ехэл дулааханаар 
һуурижанхай.  Шарлуунь гэшхүүрэй хажууда зогсожо, гуталайнгаа 
шабар  шабха арилгаад,  хэрэлсы дээрээ гаража ,  үүдэеэ нээбэ. Ш а 
рагшан Шармаевич унтааша  болоод хэбтэнэ. һам ган ии нь өерынгөө 
таһалга  соо номуудаа орхёод, кухнидаа орожо, тэндэхи стол дээрэ 
хилээмэ тоһо табяад,  ш а аж а н  аяга соо сай аягалаад:

-  Шарагшан,  сай уухашни гү? -  гэжэ асууба.
Шарагшан Шармаевич дуулаашагүй болоод, дуугарангүй хэб

тэнэ. «Энээнэймни үбшэн ехэдээгүй юм гү?» гэжэ Шарлуу һанаата  
болон хажуудань ерэжэ,  гараа  магнай дээрэнь табяад:

-  Шарагшан,  һэрил даа .  Үбдэһэн хүн ехээр унтахадаа,  муу юм. 
Бодол даа,  -  гэбэ.

Шарагш ан Шармаевич инсагалан эрьелдэбэ.
-  Шарагшан,  бодыш. Сай уужа,  амаа  дэбтээгыш.
-  Юушье ууха дурамгүй.
-  Хооһоор хэбтэхэдэ, һайн бэшэ. Улам үбдэхэш.
-  Мэнэ һая Сэржүүниин халааһан сай уугаа һэм.
-  Би ш а м а й е .хооһоор хэбтэнэ гэжэ һанаалби.  Басагамнай  хай- 

шаа арилааб?
-  Хайшаашьеб даа  ошоо. Эрдэни ерээд, Сэржүүни тэрээнтэй 

намһаа хоргодожо бай жа арилнад һэн.
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-  Ши Эрдэнидэ шэрүүнээр бү хандал даа.
-  Юундэ?
-  Тэнэг лэ хүн гээшэ хаш даа ,  -  гээд, Шарлуу Гонгоровна кухни 

руугаа орожо, орой үгэгүйгөөр тэндэхиеэ өөдэ татана.
-  Хорин жэлдэ хамта һууһан аад,  тэнэгыем мүнөө элирүүлжэ 

байна хэбэртэйш, Шарлуу.
-  Мүнөө бэшэ, харин үни мэдэһэн аад,  шамайе гамнажа,  ган- 

сашье үгэ хэлэнгүй ябад аг  байгааб.  Тиигэжэ шамайе дуран соош 
табижархиһанаа мүнөө халагланаб.

-  Тэрэ Мархуу Шэрнин хоёрой арсалдаанһаа  иигэжэ хэлэнэ 
гүш даа?

-  Холо бодолгүй ши өөрыгөө тойруулдаг хүнши. Минии шамда 
туһалуулһан хургаа д а р а м а  үсөөн байха. Ши миниил ухаагаар,  
миниил туһаар а ж а л а а  хээ бологшош.

-  Хүрөө, Шарлуу!
-  Минии ама таглахаб гэжэ бү һана. Залуудаш шамайе дураар- 

шии табижархиһан би мүнөө өөрынгөө алдуу заһаж а ,  шамайе 
ухаатай болгохогүйб. Гэбэшье шамтай хал аж а  хөөрэлдэхэ саг ту- 
л аж а  ерээ, Шэрнин Будаевич ямаршье ушарта зүб эрилтэ табяа.  
Энээн тухай суглаан дээрэ хэлсээбди. Үхибүүдтэ еөһэдынь ухаа 
гүйлгэжэ, эрдэм номдо һургаха гэжэ мүнөөдэрэй һургуулинуудай 
гол зорилгонуудай нэгэн болохо ёһотой. А ж алдаа  энээниие Мархуу 
Лодооновичһоо бэшэ бүхы багшанар бэелүүлжэ байна.  Мархуу Л о 
доонович энэ онол аргые юундэ бэелүүлхэ дурагүйб? Тэрээндэнь 
этигэнэгүй, залуушуулда найданагүй,  хуушан онол а р г а ар аа  бэеэ 
зобоонгүй аж ал л ах ая а  һанана.

-  Теэд минии классай үхибүүдые иигэгты, тиигэгты гэжэ Ш эр 
нин Мархуу Лодооновичто эрилтэ табижа,  дан үлүү гар а ж а  байна.

-  Шэрнин өөрынгөө класс соо директор ха юм.
-  Тиимэ бы?
-  Тиимэ. Тиигээд лэ тэрэ шинии магтадаг Мархуугай хайша хэ- 

рэгээр классайнь хүүгэдые һургахада,  ам аа  таглаад һуужа шада- 
нагүй.

-  Бүхы наһан соогоо үхибүүдтэ ном зааһан  багшые хүндэлхэ ба 
үргэхэ гээшэ бидэнэй нангин уялга гэжэ би һананаб.
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-  Хэшээлдээ һайнаар  хандадаг  болоо һаань,  Мархуу Лодооно- 
вичые үргэхэдэш хамаагүй байгаа.

-  Үнөөхил Шэрниниие үмөөрнэш, магтанаш.  Тиигээ һаа  тэрэ 
Шэрнинииеш директорой орлогшоор табиха дурадхал оруулхам гү?

-  Хэрбээ директорээр табиха дурадхал оруулаа һааш,  Шэрнин 
шамһаа холо үлүүгээр хүдэлхэ һэн. Теэд директор боло гэжэ тэрэ
нэй түлөө ши хэзээшье гараа  үргэхэгүйш.

-  Юундэ?
-  Эзэлжэ байһан һуурияа алдаха дурагүйш.
-  Би директор болохом гэжэ өөрөө ороогүйб. Хэрэггүй болоо 

һаамни, энэ тушаал һаа  намайе гаргана бэзэ даа.
-  Ши энэ шэрээгээ алд аа  һаа,  хосорһон хүн болохоб гэжэ ай- 

халши! һайн  д у р аа р а а  һуурияа хэн нэгэндэ дурадхаха һэшхэл 
шамда олдохогүйл.

-  Шарлуу, ши минии хоолойе тэжээхэ үүргэ бэе дээрээ д а а ж а  
абаха гэбэ гүш? Би ажалгүй,  хүйһэндөө нёлбожо, пеэшэн дээрээ 
хэбтэхэ болоно гүб?

-  Географяар багшална бэзэш.
-  Арсалдаата  хөөрэлдөогөө дүүргэе даа! Минии орлогшын ту- 

шаалда Мархууе дэбжүүлхэ гэһэн һанамжыем дэмЖэнэгүй ха юм 
ши даа.  Зүб ойлгоно гүб?

-  Зүб.
-  Шэрниниие дэбжүүлээ  һаам дэмжэхэ гүш?
-  Дэмжэхэб.
-  Зай,  иигэд гээд дүүргэе даа ,  -  гээд, Шараг шан  Шармаевич 

унтари сооһоо һуга һүрэн бодобо.
-  Үбшэм, үбшэм гэхэш! Юугээ бэдэрхэеэ бодобош?! -  гэжэ 

Шарлуу үбгэеэ сухалтайгаар хараба.
-  Шарлуу,  хүрөөл даа! Мархуугай хажуугаар  ши баһа намайе 

химэлхэш гү?! -  гээд, Ш араг ш ан  Шармаевич угаалнигта ошожо, 
нюур гараа  угаана.

21
Дамбии тамшаан тата жа,  хурга зузаан гадартай мяха жажал -  

жа залгяад,  хойноһоонь уһан шүлөөр даруулна.
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Шантагар хамараа  баринхай юумэ Шуурганиинь гэртээ оробо. 
Нюур шарайнь сухигар хүхэ, бури бута болошонхой, юрэ танигда- 
хаар бэшэ. Хэн нэгэнтэй сохилдоо наншалдаа гээшэ гү, али 
убшэлөө гү гэжэ Дамбии  хүбүүгээ гэтэнэ.

Шуурган угэ дуугүйгөөр үүдэнэй хажууда зогсожо, 
һургуулиингаа хубсаһа тайлаад,  аж ал ай нгаа  хубсаһа үмдэбэ.

-  На нш ал да а гүш? -  гэжэ Дамбии  сухалтайгаар асууба.
-  Үгы.
-  Үбшэлөө гүш?
-  Үгы.
-  Дамбии,  Шуургамнай тэрэ фермэ ошоод ерэг лэ даа,  -  гэжэ 

Д эж эд  гүбэд гэбэ.
-  Үбшэлөө? Нюур шарайнь сухигар хүхэ байна.  Амбулаторидо 

ошог, -  гэбэ Дамбии.
-  Дамбии,  ши ходол нүгөө тээшээ буляалдахаш.  -  гээд, Дэжэд  

һанаа алдаба.
-  Шимнай ходол зүб тээшээ зүдхэдэг хүн бэзэш! -  гээд, Дамбии 

тэбшэтэй мяхаа саашань  түлхижэ, һууриһаа бодобо. -  Шуурган, 
мэнэ гэһээр эмшэндэ ошоё.

-  Би ошохогүйб.
-  Юун гэбэш?
-  Ошохогүйб. Элүүр аад,  тиишэ ошоходом, нүхэдни юун гэхэ юм.
-  Нүхэдни! Нүхэдни!.. Энээндэ һайниие хүсэхэдэ, буруу тээшээ 

буляалдаһан буруу үзэлтэй шүдхэр!
Шуурган столой саана һуугаад,  эдеэлжэ оробо. Эсэгынгээ до- 

моһон доёһон үгэнүүдые шагнаагүйдэл,  шэхэеэ таглаһан шэнги, аб- 
шэб һуужа,  табаг  соохи мяха дутуу ядуу ж а ж ал ан  эдеэд, 
хүрэнтэһэн уһан шүлэ гудамхижархиба.

-  Зай,  Шуурган,  эмшэндэ ошоод ерэебди, -  гээд, Дамбии 
үлгэсэһөо пальтоень абаба.

-  Элүүр аад... Би ошохогүйб, -  гэжэ Шуурган үсэд нэтэрүүгээр 
арсаба.

-  Юундэ шамайе аргаданабиб!  Шэхэнһээш тата ад  абаашахаб.
-  Баабай,  нээрээһээ намайе эмшэндэ абаашаха гэнэ аалта? Би 

тэндэ огто ошохогүйб.

6- 85



-  Минии үгэ дуулахаяа болибо гүш? Юун гэһэн гахай шэхэтэй, 
газар сэдьхэлтэй амитан бии болобо гээшэб!

-  Гахай шэхэтэй... Газар сэдьхэлтэй! -  гэжэ Шуурган эсэгынгээ 
хэлэһэн үгэнүүдые дабтаба.

Дамбии хүбүүгээ тойрожо, хүн болоһоор үзөө хараагүй юумэеэ 
хараһандал аашална.

-  Хэрбээ иигэжэ үгэ хүүрһээм гарахыеш урид мэдээ һаа,  үни 
газарай габа уруу шэхэхэ һэм! -  гээд, Дамбии хамсыгаа шууна, 
буулгана.

-  Баабай,  танай мүнөө хэһэн эрилтэ буруу ха юм даа .  Эндэтнай 
зүбтэй зүйл оройдоо үгыл.

-  Буруу үзэлтэй бэдьхэ! -  гээд, Дамбии хүбүүнэйнгээ хажууда 
гүйдэлөөр ошоод, хасарыень ал ьгад аж а оробо. Альгадаха бүхэндэнь 
хүбүүниинь энеэнэ:

-  Баабай ,  гараа  дэмы бү үбэдхөөгты. Гартаа хайрагүй һаа ,  аль- 
гадажаш байхадатнай болохо. Зүгөор намһаа түрүүн ёолоо 
һаатнай, эшхэбтэр даа.

-  Нээрээшье, энэ бэдьхын хасар модо шулуун шэнгил, -  гээд, 
Дамбии гал улаан болошоһон альгаяа үлеэсэгээнэ.

Шуурган хасарайнгаа халуу бусалаашье һаа ,  дуугайхан байжа 
тэсээд:

-  Би ябахам,  -  гээд, эсэгэ тээшээ хараба.
-  Үгыем дуулахагүй аад  лэ, юун зүбшөөл һураабши! Дуратай 

тээшээ зайгуултахаш болохо! -  гэжэ уур сухалдаа диилдэһэн Д а м 
бии шүдэнэйнгөө за б һ а р а а р  шииганан хэлэбэ.

Шуурган абяа гарабагүй. Дамбии малаан толгой дээрээ суглар- 
һаи хүлһеө хамсыгаараа аршаад:  «Хэн мэдэхэб, мүнөө иигэжэ 
үгэһөөш гаража эхилһэн хүбүүмни томо боложо, хүлөө дүрөөдэ, 
гараа  ганзагада хүргэхэдөө яахаб?» -  гэжэ сэдьхэн, һанаа үнөөн 
болошоно.

Плита дээрэ ямаршьеб юумэ шииганаса бусалжа,  тэндэһээ са- 
гаан уурал һабанана.  Тэрээндэ анхаралаа  хаидуулха хүн үгы. Тэ- 
дэнэр барандаа  хүндөөр амилнад.  Үбгэндөө сухалдаһан Д эж эд  
хүбүүнэйнгээ толгойе эльбэжэ,  эрхэлүүлхэ дураниинь хүрэнэ. Теэд
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тэрэ Д ам бииһаа түбэгшөөн, бэеэ барина.  Тиибэшье тэрэ эльгэ 
зүрхөө уяруулжа,  нюдэнһөө нулимса елэлзүүлэн:

-  Ошохо тээшээ ошыш даа! -  гэбэ.
Эжынгээ үгые хүсэд дуулангүй, Шуурган дэгэлээ үмдэжэ 

орошобо.
-  Шуурган,  наашаа  ерэл даа! -  гэжэ хүлөө богоһыи саана таби- 

хынь тэндэ Дамбии хахираар дуугарба.
Хүбүүн гэдэргээ бусаад:
-  Баабай ,  би яаралтайлби даа.  Бушуу ошоһуул даа,  -  гэбэ.
-  Шам шэнги бэдьхын яараха бараг  юм бэзэ. Хэзээ 

түрэлхидэйнгөө үгөөр ябаха юмши?
-  Би танай үгэһөө хэзээшье гарахагуйб. Теэд буруу юумэ хэлээ 

һаатнай дүүргэхэгүйб.
-  Дүүргэхэгүй гүш?
-  Үгы! Л жалш а  хүн ама садхалан ябадаг  юм гэжэ та өөрөе хэ- 

лэдэг бэшэ аалта.  Тиимэһээ бидэ ямаршье аж ал  хэжэ шадаха 
ёһотойбдн. Тиигээдшье аж ал  бүхэниие үхибүүнэй хэжэ һураха шу
хала байһан тухай манай багша Шэрнин Будаевич һургадаг юм, -  
гэжэ Шуурган хэлэбэ.

-  Манай багша Шэрнин Будаевич һургадаг!..  -  гэжэ Дамбии 
хүбүүнэйнгээ хэлэһэн үгыень дабтаба.

Сээниг соо һаршаганаан соностоод, үүдэ хүнэй тоншохо дуулдаба.
-  Орогты!
һургуулиин директорэй басаган Сэржүүни үүдэнэй наана бии

болоод:
-  Мэндэ сайн, Шуурганай аба! Мэндэ сайн, Шуурганай эжы! -  

гэхэдээ толгойгоо дохёод, Шуурган тээшэ хар а жа  амалба.  -  Шуур 
ган, үхибүүд суглараад,  шамайе хүлеэжэ байна. Хэдыдэ суглархаа 
мартаа гүш?

-  Шуурган ошохогүй! -  гэжэ Дамбии хүбүүнһээ түрүүлэн хэлэбэ.
-  Юун болооб?
-  Үбшэлөө, нюур шарайнь сухигар.
-  Зай,  тиигээ һаа би ябаһуу даа.  Шуурган,  һэдэржэ болохош, 

хэбтэ. Хүлисэгты, Шуурганай аба! Хүлисэгты, Шуурганай эжы! -  
гээд, Сэржүүни гэдэргээ сухариба.
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-  Сэржүүни,  би барагби.  Ошолсохом, -  гээд, Шуурган Сэр- 
жүүииин хойноһоо дахан, га за аш а а  гараба.

Дэжэд  үбгэн тээшээ хараад:
-  Хамараа сохюулба бэзэш! -  гэжэ наада барингяар хэлэбэ.
-  Үгымни дуулахагүйдэнь,  ши хүхинэ гүш?
-  Ажалда һайнаар  һураха гээшэ хоёрдохи эрдэмынь ха юм. 

Тиихэдэ ши а ж а л һ а а  зайсуулха гэжэ ходол оролдожо байхаш! 
Шэрнин багшада һайниие хүргэхэ байгааш,  Дамбии! -  гэбэ Дэжэд.

«Нээрээшье, Шуурганиие а ж а л һ а а  юундэ зайсуулха гэжэ орол- 
донобиб? Шэрнин багша үхибүүдые аж ал  хэжэ һургаха гэнэ ха 
юм», -  гэжэ Дамбии сэдьхэн, гүнзэгы бодолдо абташана.

22
Үхибүүд коридорой хаж уугаар табиһан столнууд дээрэхи газетэ 

болон журналнуудые хара жа,  «Уран дүшэ» гэжэ хизаар ороноо 
шэнжэлхэ уран зохёолой бүлгэмэй хэһэн хүдэлмэритэй танилсанад.  
Тэндэ олонхи эдир бэшэгшэдэй өөһэдынь бүтээлнүүд шотагайнгаа 
үбгэд, хүгшэдһөө бэшэжэ абаһан онтохонууд болон урданай дуунууд 
хэбтэнэ. Үшөө коммуна колхоз байгуулжа байһан жэлнүүдтэ бии 
болоһон дуунууд хоёр альбом соо бэшэгдэнхэй. Тэдэ мүрнүүд нюта- 
гайнь зоной түүхэ гэршэлнэ. Үшөө юрөөлнүүд! Үни урда сагһаа  
хойшо мүлигдэжэ, хэдэн мянган хүнүүдэй ажаһ уу дал ай  зол жарга-  
лые гү, али баяр баясхалангые хаа хаанагүй зэдэлүүлһэн эдэ бого- 
нихон аад,  удха түгэлдэр мүрнүүд ямаршье хүнэй һанаа  сэдьхэлдэ 
бүхөөр хадуугдан, хэтэ мүнхынь зула мэтэ үзэгдэнэ.

Үхибүүд болон түрэлхид актова зал а ар  дүүрэн. Багш анар 
түрүүшын зэргэдэ ханын хажуугаар  һубарилдан һуунад. Нилээд 
хожомдон ерэжэ,  зал руу ороһон Шарагш ан Шармаевич 
өөһэдынгөө бүтээлнүүдые олоной урда үхибүүдэй уранаа р уншахые 
шагнан, амяа д а р а ж а  зогсошобо.

Нэгэнэй дүүргэмсээр,  басаганиинь ендэрэй саана гараад:
-  «Уран дүшэ» бүлгэмэй гэшүүн, дүрбэдэхи классай һурагша 

Дашеев Содном «Малаасгай» гэжэ шүлэгоө уншахань.
һаабагархан  үһэтэй, набтархан хүбүүн ендэрэй саана гараад,  

хүнүүдһээ аягүйрхэн, доошоо харан зогсобо.
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-  Содном, бушуу уншыш, -  гэжэ Шэрнин Будаевич зоригжуулна. 
Содном толгойгоо үргэжэ, зал соо һууһан зоной дээгүүр хаража ,

хоолойгоо хэдэ дахин заһасагааб а.
Экэмни шүлэгөө мартаба гээшэл даа  гэжэ Шэрнин Будаевич 

һанаад,  альбом һэхэсэгээн, тэрээн соо шүлэгынь бэдэржэ оробо.
Теэд Содном шүлэгөө уншаж а эхилбэ:

Маа!.. Маа!.. Маа!..
Малаасгай хурьган маарана.
Майлын ургы түүжэ,
Мэгдүү түргөер маарана.
Уран дүшэдэ гаража,
Эхэдээ эрхэлэн маарана.
Анхилма арса шэмхэлжэ,
Амтархан шэмэн маарана.
Маа!.. Маа!.. Маа!..
Малаасгай хурьган маарана...

Содномой шэнгэхэн хоолой нэгэл зулгыханаар соностожо, хэ- 
нэйшье сэдьхэлдэ энээхэн шүлэгынь тобойсо хадуугдаад,  майлын 
ургые шэмхэлжэ ябаһан хурьгые һануулна.

Сэржүүни ендэрэй саана бии болоод:
-  Би «Юрөөл» гэжэ шүлэгөө уншахам,  -  гээд, уншажа оробо:

Юрөөл

Уужам сагаан таладаа жаргалтай 
Ажалша нүхэдэйнгөө морилон ерэхэдэ,
«Уран дүшэһөө» утаһа һабагшатай 
Үлгы тоонтынгоо гуримаар угтанабди.
Эхэ нютагнай һолонготон бугаагтажа,
Үер далайда уняартан долгилно.
Үри хүүгэднай дуугаа эхилжэ,
Ажал, габьяада магтаал үргэнэ.
Ажалаар суурхаһан баатар таанартаа 
Аба эжытнай юрөөлөө айладханал:
«Амгалан һуудал, зол жаргалтнай 
Алтан гадаһандал мүнхэ бадараг лэ!»

89



Сэржүүниин уян зулгы үгэнүүд уни татама зөөлзхэнөөр сонос- 
тожо, үлгы тоонтынгоо үбсүүн дээгүүр зэдэлжэ,  аж ал  габьяада соло 
дуудажа байһандал болоно.

Басаганайнгаа  һуумсаар,  Ш арлуу  Гонгоровна Шэрнин Будае- 
вичта хандажа:

-  Сэржүүни шүлэг хэр бэшэнэ гээшэб? -  гэжэ асууба.
-  Б а р а г  бэшэнэ.
Эгээл энэ үедэ Шуурган ендэрэй саана гараад:
-  Би «Эжы» гэжэ шүлэг уншахам! -  гэбэ.
-  Шуурган шүлэг бэшэнэ аал? -  гэжэ Мархуу Лодоонович 

нюдөө ехэ болгон асууба.
-  Бэшэдэг болоо. Мүнөв Шуурган манай бүлгэмэй эдэбхитэй 

гэшүүн, -  гэжэ Шэрнин Будаевич харюусаба.
Шуурган шүлэгөө уншаж а оробо:

Эжы

Сэсэгтэ нютагтаа алдартай,
Сэбэр арюун сэдьхэлтэй 
Сагаан эдеэнэй эзэн -  
Санжид эжы һаалишан лэ.
Тарган үнеэдтээ мээхэй,
Танил ажалдаа дүршэлтэй 
Түрүү хүнүүдэй нэгэн -  
Тарбын эжы һаалишан лэ.
Айраг тарагаа бүлэжэ,
Аарса, тоһо гаргадаг 
Аляа һайхан эжыдээ 
Алдар соло үргэнэб.

Хүн бүхэнэй эгээл дүтын, эгээл һайханаар һанагдадаг ,  хамагһаа  
хүндэтэй хүндэ зорюулһан энээхэн шүлэгөө Шуурган жэгтэй зохи- 
доор уншажа,  сугларагшадай сэдьхэлдэ баяр түрүүлэн, тэдэнэй 
дурые буляаба.

Шарагшан Шармаевич хамагһаа удаан альгаа  ташана.  Үхи- 
бүүдэй бүтээлнүүдые ш агнажа һуухадаа,  өөрынгөө предмедтэ 
үхибүүдые дурлуулжа,  тэдээниие өеһэдынь ухаагаар хүдэлгэжэ
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һургаһан Шэрнин Будаевичай амжал та  гэжэ Шарагш ан Ш а р м а е 
вич ойлгоно. Тэрэнэй шэг шарай гаа  б аяр а ар  билтаруулан һуухые 
Шэрнин Будаевич түрүүшынхиеэ хараад,  бусад яана ааб гэжэ 
һэмээхэнээр адаглаиа.  Альга таш алгаар  тухайлхада бараг  шэнги.

Сэржүүни бултанай урда гараад:
-  Мүнөө манай бүлгэмэй гэшүүн Булхуу шүлэгөө уншахань! -  

гэжэ соносхобо.
Булхуу хоолойгоо з аһ а һ аа р  ендэрэй саана ошоод:
-  «Эдир дархан» гэһэн шүлэгөө уншахам.  -  гээд, шүлэгөө 

уншажа эхилбэ.

Эдир дархан

Батын хараса мэхэтэй,
Баабайдаа магхуулха һанаатай. 
һүхын эшэ хэхэ бэрхэтэй 
һүни үдэргүй оролдоно.
Баабайнь модошо дархан тула 
Багаяа эрдэмдэ һургана.
Сабшуулна,харуулдуулна -  
Далюу болохоёо һанана.

-  Шүлэг болоо гу? -  гэжэ Мархуу Лодоонович альга ташалган 
соогуур Шарлуу Гонгоровнаһаа асууба.

-  Болоо. Ажал хэжэ һураха гээшэ эрдэм ха юм. Тиимэһээ 
Булхуу хёрхоор энээнние хадуун, «Эдир дархан» гэһэн шулэг соогоо 
тон зүб харуулаа,  -  гэжэ Шарлуу Гонгоровна баяртайгаар харюу- 
саба.

-  Поэт болоо һаа һайн лэ байгаа! -  гэбэ Мархуу Лодоонович.
-  Бү хүлеэжэ ядагты, поэт болоходоол болохо.
-  Тиигэбэлынь һайн бэлэй даа.
-  Шагнагты! Согто «Модон гэр» гэжэ онтохо уншахань, -  гэжэ 

Сэржүүни соносхобо.
-  Согто энэ бүлгэмэйтнай гэшүүн юм аал? -  гэжэ Шарагшан 

Шармаевич асууба.
-  Тиимэ.
-  Түрэлхи хэлэеэ шудалхаяа арсадаг  бэшэ һэн гү?

91



-  Теэд мүнөө манай бүлгэмэй эдэбхитэй гэшүүн болоо, -  гэжэ 
Шэрнин Будаевич баяртайгаар  харюусаба.

Согто уншажа оробо:

Модон гэр

Урдын урда сагта аха дүүнэр ажаһууһан гэхэ. Ехэ ахань тон залхуу, 
дундахинь нэгэ заа дээрэ, эгээ багань тон ажалша байгаа юм.

Нэгэтэ эгээ ехэнь нүгөөдэ хоёртоо хандажа:
-  Үбэл дүтэлжэ байна, өөр өөртөө гэр бариябди, -  гэжэ дурадхаба.
Дүүнэрынь зүбшөөгөөд, гэрнүүдээ барижа оробод.
Ахань һолоомоор, удаадахинь үйһөөр, эгээ багань модоор гэрнүүдые 

баряад, агнуурида гарабад ха. Тэдэнэй ой соогуур ябажа ябатарнь нэгэ 
баабгай бии болоод, намнажа оробо. Тэдэнэр айһандаа, гэр тээшээ 
гүйлдэбэд. Ехэ ахынь гэр эгээ дүтэ байжа, тэрээн соонь ороод, үүдыень 
шэбхэдэбэд.

Баабгай ерээд, шэбхэтэй үудээрнь орожо ядаад, гэр дээрэнь гаража, 
урхэ руунь үлеэжэрхибэ. һолоомо гэрынь задараад хиидэшэбэ. Тиихэ- 
лээрнь гурбан аха дүүнэр үйһэн гэртээ гүйлдэжэ оробод.

Баабгай тэрэ гэртэнь ерээд, шэбхэтэй байхадань, дээрэнь гараад, үрхэ 
руунь үлеэжэ оробо. Үйһэн гэрынь хүрхы хүрхыһөөр хиидэшэбэ. Арга хур- 
гаа ядаһан тэдэнэр гүйлдэжэ ошоод, эгээ багынгаа модон гэртэ оробод.

Баабгай гурбан аха дүүнэрые намнажа тэрэ гэртэнь ерээд, шэбхэтэй 
байхадань, дээрэнь гараад, үрхэ руунь эсэтэрээ улеэбэ. Модон гэр 
яабашьегүй.

Сухалдаһан баабгай үрхөөрнь һүрэжэ гэртэнь ороходоо, гал дээрэнь 
унажа, хуухалагдан хосороод, тэрэ гурбанай олзо болобо.

Хун бухэн тэрэ сагһаа эхилжэ, үргэн дэлюун буряад нютагтамнай хаа 
хаанагүй модон гэр баридаг болоо юм гэлсэгшэ.

-  Хэнһээ бэшээбши, Согто? -  гэжэ Мархуу Лодоонович асууба.
-  Таабайһаа.
-  Эндэмнай иигэжэ ульгэр онтохо мэдэдэг хун бии юм гэжэ ми

нии ухаандашье орохогүй байгаа,  -  гэжэ Мархуу Лодоонович 
үнэнхэ зүрхэнһөө хэлэбэ.

-  Онтохонуудые үхибүүдэй суглуулан бэшэжэ абаагүй юм һаа,  
энэ һонин онтохон эзэнэйнгээ наһа барахада,  тэрээнтэеэ хосорон 
һалахадаал болохо һэн, -  гэжэ Шарлуу  Гонгоровна хэлэбэ.
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Тэндэ байһан хүн бүхэнэй ухаанда анха түрүүн буряад нютагта 
модон гэр бариһан тэрэ үни холын car  тобойсо бии болоходол гэнэ. 
Мүнөөнэй хори-гушан дабхар гэрнүүдые зохёохоһоо үлүүгээр тэрэ 
үеын хүнүүд тиихэдэ модон гэр яа ж а  бариха тухай ухаан бодолоо 
гүйлгэһэн байжа болоо.

-  Ажал хэжэ һураха тухай тон һайн онтохон, -  гэжэ Шарагшан  
Шармаевич магтаба.

-  Нээрээшье, һайн онтохон, -  гэжэ Мархуу Лодооновичын 
нүгөөдэеэ дэмжэхые Шэрнин Будаевич дуулаба.

Эрдэни ендэрэй саана ошоод:
-  Би нэгэ бишыхан шүлэг уншахам,  -  гэжэ соносхобо.

Зурхэмни һабанана

Хабарай һалхинай энхэрхэдэ,
Хара шоройн хиидэхэдэ,
Зүрхэмни тэшхэн һабанажа,
Зулгы дүүхэйгээ хүлеэнэ.
Шуурганшье болог хамаагүй,
Шамдыш намдаа, инагни.
Байшангаа барижа дүүргээшье һаа,
Бараалхан зугаалхаһаа арсахагүйб...

Эрдэниин энэ шүлэгөө уянгатуулан уншахада,  хүнүүд ам аа  ан- 
гайлдашоод, тэрээниие гэтэн харанад.

Шарагш ан Шармаевич арай дуулдахаар һамганһаа иигэжэ 
асууба:

-  Эрдэни шүлэгөө хэндэ зорюулба гээшэб?
-  Хэндэшье хадань шамда ямар хамаатай юм! -  гэбэ Шарлуу 

Гонгоровна.
-  Үшөө үхибүүн аад,  хаанаһаа һанажа,  инаг дуран тухай бэшэ- 

нэб! -  гэжэ Мархуу Лодоонович дурагүйлхэһэнөө мэдүүлбэ.
Шарлуу Гонгоровна тэрээн тээшэ ехэл дураа гутангяар хараад:
-  'Гаанадшье арбан дүрбэ-табатайдаа дурлаһан басагандаа 

энээнһээ болохо юумэ зорюулхаар бэлэн ябагша бэшэ һэн гүт? -  
гэжэрхибэ.
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Үхибүүдэй бүтээлнүүдээ уншаж а  дүүргээшье һаань,  зал coo суг- 
ларһан  зон юушьеб хүлеэһэндэл һуужал байбад.

Шэрнин Будаевич баранай  урда гараад:
-  «Уран дүшэ» гэжэ хизаар ороноо шэнжэлхэ уран зохёолой 

бүлгэмэй гэшүүдэй түрүүшын туршалгануудтай танилсаба гээшэт. 
Халуунаар хүлеэһэнэйтнэй түлөө һайниие хүргэнэб! -  гээд, дохибо.

-  Бүхы бүтээлнүүдынь ажал ай  бурьялма долгёор амилна, -  гээд, 
Шарагшан Шармаевич һууриһаа бодобо.

-  Ажалша хүн ама садхалан гэдэг ха юм, -  гэжэ хэншьеб 
харюусаба.

23
Шэрнин гэр тээшээ ошохын орондо нүгөе тээшээ ябаадхиба.  

һэшхэлынь нүгөө тээшэ ошохыень баадхаа юм гү, еөрөөшье хүсэд 
ойлгоногүй. Хэды ондоо тээшээ ошоошье һаа,  тэрэ гэнтэ мэдэн гэхэ- 
дээ өөрынгөө гэрэй үйлсэдэ орошонхой ябаба.  «Дэмидни үйлсын 
нүгөө талын гэрнуүдһээ угтаад га р а ж а  ерэнэ аа гү, үгышье сонхоо- 
роо харана аа гү?» гэжэ зүрхэеэ хүлгөөгөөд, һэмээхэн тэрэ зүг руу 
шэртэсэгээн, ябад ал аа үлэ мэдэг түргэдхэбэ. Теэд тэндэ хэншье ха- 
рагдабагүй. Шэрнин гэрэйнгээ тээ урдуур үнгэрбэ. Үйлсын захада 
гаража,  хээрэ тала руу үни удаан хара аш ала н  зогсоод, һөөргөө бу- 
саба.  Дэмид баһал харагдабагүй.  «Эбээ таһарһан аад,  һамгандаа 
юундэ яаранабиб? Гэртээ оролтой гү, али үгы гү? һ а л а х а  
һандархамнай үлөө хэбэртэй. Үгы, һ а л аж а  һа ндаржа  болохогүй. 
Үгы, энэ Дэмидни сонходоо зогсоно бэшэ аал? Мүн даа ,  мүн. Д э 
мидни уриханаар энеэбхилжэ байна ха юм! Үгы даа ,  энеэбхилнэ 
бэшэ, харнн уйдхар гунигта дарагдаһан  мэтэ харагданал.  Али бу
руу хараба гүб?» -  гэжэ Шэрнин сэдьхэжэ, нюдөө арш асагаагаа д,  
хёрхоор сонхоёо шэртэнэ. Дэмидэй гунигтай шарай харагдахадал 
гэнэ.

Шэрнин һамгандаа юун гэжэ хэлэхэ тухай ухаагаа  гүйлгэн, гэ
рэйнгээ хажуугаар үнгэржэ һургуулиингаа хорёогой хажууда ерээд 
тогтобо. Гэдэргээ эрьехэдэнь, гэрэйнь сонхо нилээн холохон ха- 
рагдана.  Мүнөө зүрхэлөөгүй аад,  са аш а да а  хэзээшье зүрхэлжэ ша- 
дахагүйб гэжэ ойлгон сасуу Шэрнин гэдэргээ ябаадхиба.  Тэрэ
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оройдоо юуншье тухай бодожо үзэнгүйгөөр газаагаа  хүрэжэ ошоод, 
оло дахин татажа  ороһон хашаагайнгаа  ябаган үүдэнэй барюулһаа 
эршэтэйгээр угзаран нээбэ. «Дэмидни хайшаа ябашаба гээшэб? 
Түхэреэн суурга үүдэндэ үлгөөтэй байнал»,  -  гэжэ Шэрнин хамар 
дороо гүбэрөөд, нилээд удаан зогсобо. «Яалтай гээшэб? Дэмид сон- 
хоороо шагааба гэжэ буруу хараа  гээшэ гүб, али һургуули хүрэтэр 
ошохо һамбаандамни гэрһээ г а р а ж а  арилһан байба гү?» -  гэжэ 
тэрэ сэдьхэһээр хэрэлсы дээрээ  гараба.  Түлхюурынь үни хаягдаһан 
суурга үүдэнэй сүйдэ миин үлгеөтэй хэбэртэй. Шэрнин суургаа та- 
таба.  Мүн даа,  һула зайдан зандаа.  Тэрээнээ абажа,  үүдэнэй холоо- 
до дээрэ табяад,  гэртээ оробо. Үүдэндэ зогсожо, гэр соохиёо тойруу- 
лан хараба.  Бүхы юумэниинъ Дэмидэйнь гараар  табигдаһан хэбээ- 
рээ хуу барандаа  байһан байра байрадаа.  Пеэшэниинь һайса 
түлигдэнхэй, гэр соонь дулаахан.  «Дэмидни хэдыдээ пеэшэнээ 
түлижэ үрдеэд, хайшаа ошоо гээшэб? Али һургуулидаа гээшэ гү? 
Тэндэ һаань хараха байгааб.  Али уһандаа ошоо гү? Үгы даа,  
хүнэгүүдынь баһал байрадаа .  Тиихэдээ библиотекэдэ һууна хаш 
даа ,  бэшэ ондоо хаана байха һэм», -  гэжэ Шэрнин сэдьхээд, дэгэлээ 
тайлажа ,  хамсыгаа шуугаад ногоон кастрюли соо уһа эюулээд, 
плита дээрээ табяад,  галаа  түлижэ, үдын хоол ша на жа  оробо.

Эдеэгээ бэлдээд, Шэрнин сонходоо ошожо газа аш аа хаража,  
Дэмидээ хүлеэнэ. «Шинии бэлдэһэн хоолһоо ама хүрэхэгүйб» гэжэ 
байжа  Дэмидэйнгээ а а ш а л а а  һаань яахабиб гэһэн бодолдо Шэрнин 
абтаад,  гэрһээ гүйн гар аж а ,  хойшоошье харангүй ябашаха гээд дэ
гэлээ абаба.  «Үгы даа,  Дэмидтэеэ уулзангүй, хеөрэлдэнгүй ошожо 
болохогүй, -  гэжэ тэрэ дуугараад,  дэгэлээ һөөргэнь үлгэжэрхибэ. -  
Хэрбээ мүнөө Дэмидтэеэ бэе бэеэ ойлголсоогүй һаа ,  хожомоо 
зүрхэлжэ шадахагүйб».

Шэрнинэй гэнтэ сонхоор харан гэһээнь, Дэмидынь ерэжэ ябаба.  
Шэрнин сонхын шэлһээ холо болон гэдэргээ сухаряад,  һамгаяа ха- 
рана.  Дэмид гэрэйнгээ үүдэнэй суургын үгы байһые обёоржорхёод, 
хүдэлэнгүй хэрэлсы дээрээ зогсошобо. «Энэ юуниинь болоод, Ш эр 
нин гэртээ иимэ эртэ ерэбэ гээшэб» гэжэ гайхажа:  «Магад,  холын 
айлшан гү, али ямар нэгэ хүн ерээд, Шэрнин аж а л һ аа  эртэ ерээ 
гээшэ гү», -  гэжэ һанаба.
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Дэмидэйнгээ бодолгото болон хэрэлсы дээрээ уд аашархадань  
Шэрнин гүйдэлөөрөө газа аш аа  гараад,  инаг хайрата нүхэрее тэбэ- 
рин таалаха дураниинь хүрэнэ. Теэд Дэмидынь тэрээндэ тэбэрюул- 
жэ таалуулхагүйдөө магад ха юм. Хамта нэгэ гэртэ үбгэ һамган 
хоёр байгаад,  хүн шэнги хөөрэлдэхэгүй, хамта һуужа эдеэлхэгүй 
гээшэ хэды хэсүү, хэды һанаа  зоборитойб даа .  Дэмид  зорёолхоһон 
юумэдэл үүдэ тоншобо. Амаа ангайгаад,  Шэрнин абяа гарабагүй.

Гэртээ оромсоороо, Дэмид богоһынгоо дэргэдэ хүдэлэнгүй зогсоод, 
Шэрнин юундэ эртэ ерээд, эдеэ хоол бэлдээ юм гэһэндэл шүлэнэй 
хоншуу хангал үнэр унхидана.

Шэрнин урдаһаань угтан һамгандаа ошоод:
-  Дэмид, дэгэлээ тайла,  удынгөө хоол бариябди,  -  гэһээр, дэгэ- 

лэйнь шагтануудые тай лаж а оробо.
Дэмид гарыень гүлхибэ, эсэргүүсэбэшьегүй.
-  Дэмид, шамһаа хүлисэл гуйнаб. Дэмид,  ши намайе харааха- 

даш,  сохиходош, н ам наж а гаргахадаш хамаагүй,  -  гэжэ Шэрнин 
хоолойгоо шэшэрүүлэн хэлэбэ.

-  Шэрнин, ши намайе хүлисэ. Бишье зэмэтэйгээ ойлгооб. Би 
шамһаа үни хада хүлисэл гуйха гэһэн аад,  зүрхэлөегүйб, -  гэжэ 
Дэмид уйлаганан хэлээд, Шэрнинэй үргэн сээжые толгойгоороо 
дэрлэн няалдажа,  үхибүүн мэтээр 11угшаршаба.

Шэрнин «би зэмэтэйб» гэхэһээ бэшэ хэлэхэ угэ олохоёо болишоод, 
толгойень эльбэнэ.

24
Шарагшан Шармаевич хорёо түшэжэ нэгэ жааха амархадаа:  

«Ай даа,  Шарагшан,  үбгэрөөш даа ,  шадал хүсэншни бууражал 
байна», -  гэжэ шэбшээд, хорёоһоо холодожо, гэр тээшээ һалирба.  
Гэртээ дүтэлхэдэнь. хорёогойнь үүдэндэ Мархуу Лодоонович зогсо- 
бо. Шарагшан Шармаевич тэрэнэй юундэ эндэ зогсоһые гайхан ха- 
раад: «Магад,  намайе бэшэ, ондоо хүниие хүлеэнэ, үгы һаа харгын 
машина отоно», -  гэжэ сэдьхэһээр хажуудань хүрэжэ ерэбэ.

-  Мэндэ сайн, Шарагшан! -  гэжэ Мархуу Лодоонович нялуунаар 
мэндэшэлбэ.

-  Аа, Мархуу Лодоонович гүш, сайн даа,  сайн.
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-  Яагаа  уруу дуруубши? -  гэжэ Мархуу Лодоонович асууба.
Шараг шан  Шармаевич тэрээниие агшан зуура гэтэн, дуугай

хараад:
-  Талаар  ошохо гээ гуш? -  гэжэ асууба.
-  Үгы, хайшаашье ошохо гээгүйб.
-  Тиигээ һаа,  Мархуу Лодоонович, шамтай хеөрэлдэхэдэ тон 

таатай ушар дайрал да ба ,  -  гээд, Шараг шан  Шармаевич хүндөөр 
амилба.

-  Ямар хэрэг гарааб?
Үбшэнһөө хэды я д ар ж а  ябаашье  һаа,  түбшэн даруу байхые 

оролдожо, Шарагшан  Шармаевич хоолойгоо хубилгангүйгөөр:
-  Үүри, мүнөө жэл би шамайе огто танихаа болижо байнаб, -  

гэжэрхибэ.
-  Дан үбгэрөө гүб?
-  Үхибүүдые өөһэдынь ухаагаар  хүдэлгэжэ, эрдэм наукын 

үндэһэ һууритай танилсуулха тухай суглаан дээрэ хэлсэһэн бай- 
гаабди. Тиигэһэн аад,  та урданайнгаа  хуушан онол аргаар  хэшээл- 
нүүдээ үнгэргэнэт.

-  Багша бүхэн өеһэдынгөө ша да ла ар ,  арга боломжонуудаар 
үхибүүдтэ эрдэм ном ойлгуулха ёһотой юм бэзэ. Шэрнинэй эндэ 
һаахагалзаһанай  хэрэггүй гэжэ һананаб.

-  Үхибүүд элдэб туршалгануудые өөһэдөө хээд, тобшолол яаха- 
даашье хэжэ шадахаар һураха ёһотой. Гансал тэдэниие 
хүтэлбэрилхэ хэрэгтэй.

-  Минии багшалдаг  химеэр үхибүүдэй өөһэдөө хэжэрхихэ юумэн 
ээлтэй юм бэзэ. һии-һии.. .

-  Үхибүүд үдэр бүхэндэ элдэб туршалганууд дээрэ хүдэлжэ, 
өөһэдөө ходо тобшололнуудые хэжэ байгаа һаа,  багшанарай 
түлхилгэгүйгеөр эрдэм мэдэсэеэ дээшэлүүлхэ, номдоо бүри шунал- 
тайгаар һураха байгаа.

Мархуу Лодоонович юуш дуугарбагүй.  Гэбэшье, тэрэ Шэрнинэй 
онол аргые һургуулиингаа бүхы багшанарай халуунаар дэмжэн 
абаад,  үхибүүдээ эрдэм номдо шэнэ онол аргаар  һургажа байһыень 
мэдэнэ. Мүнөө тэрэ иигэжэ хэлүүлхэдээ түр зуура хэлэхэ үгэ оложо 
ядашоод, бүлхи залгижа  бүглэршэһэн юумэдэл дуугай байна.
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Шарагш ан Шармаевич Мархуу тухайгаа хододоо һайнаар  бо- 
дожо, хододоо хэлэһэн үгэнүүдынь дээгүүр тооложо, хэнһээшье 
үлүүгээр сэгнэжэ, тэрээнтэй зэргэсүүлхэ хүн үгы гэжэ мүнөв боло
тор һан аж а ябадаг  байгаа  юм. Теэдшье тэрэ өөрөө Мархуу Лодоо
нович шэнги Шэрнинэй шэнэ онол аргые түрүүшээр сэдьхэлдээ бу- 
руушаагаашье һаа,  байн байн алдуу эндүүгээ ойлгоо һэн. Урданай- 
хяараа  үхибүүдые эрдэм помдо һургаха гэжэ оролдодог Мархуугаа  
харахадаа,  зүрхэ уруунь зүүгээр хадхаһандал шэмшэрээд абаба.

-  һии...  һии... Шарагш ан,  таатай ушар дай рал даба гэжэ намда 
добтолхо гээ гүш даа!

Мархуу Лодооновичын үгэнүүдэй удхые Шарагшан  Шармаевич 
ойлгонгүй, нюдее бэлтылгэжэ,  сэхэ урдаһаань гэтээд:

-  Энэшни ямар удхатай үгэнүүд бэ? -  гэжэ сухалтайгаар асууба.
-  Ямар удхатай үгэнүүд бэ гэнэ гүш?.. -  гэжэ Мархуу Лодооно

вич үүриеэ һаж аан  асуугаад,  ехэл мэхэтэйгээр миһэрһэн бэеэрээ 
иигэжэ амалба:  -  Юуншье гээд ойлгоходош хамаагүй,  бидэ хоёр бэе 
бэеэ һайн ойлголсожо ябаһан зон гээшэбди.

-  Мархуу юун гэнэш? Даб тал  даа! -  гэһээр Шарагшан  Шар;  
маевич үүридээ дүтэлбэ.

Лодоонов айһандаа гэдэргээ сухаряад:
-  Энэ яахашни гээшэб? Шарагшан,  намда гар хүрэхэ гэбэ гүш?

-  гэжэ мэгдүүгээр хэлэбэ.
-Хурөө, Мархуу!
Мархуу Лодоонович гэдэргээшье харангүй, гэр тээшээ түргэхэн 

алхалшаба.  Шарагшан Шармаевич ябаган үүдээ нээгээд хорёо 
соогоо оробо.

25
Табхаров һургуулиһаа гараад,  мастерской тээшэ ошобо. 

Үүдэндэнь туласа ерээд, тэрээн соо хүнүүдэй дуугаралсахые шаг- 
наад, Доржо баабай бии гэжэ мэдэбэ. Мастерской соо тэрэнэй оро- 
ходо, модоор бүлэг хүбүүдтэй юуб даа  дархалуулжа байһан Доржо 
баабай хажуудань ерэхыень ойлгобогүй.

-  Л ж аллаж а  байна гүт? -  гэжэ Табхаровай асуухада,  тэдэнэр 
барандаа шахуу толгойгоо үргэбэ.
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-  Тиигэнэбди даа ,  -  гэжэ Дорж о баабай харюусаба.
-  Доржо баабай,  бэетнэй хүнгэн гү?
-  Хүнгэн лэ хадаа үхибүүдые гартаа эрдэмтэй, хургандаа дом- 

той хүнүүд болгожо байнаб.
-  Нээрээшье олондо туһатай,  һайн юумэ хэжэ байнат.
-  Өөрынгөө эрдэм һургуулиие, уран дархалгынгаа дүй 

дүршэлые хэндэшье хубаалдангүй аялшоо һаа  муу ха юм.
-  Тон зүб хэлэнэт. Оо, Шэрнин Будаевич классайнгаа 

үхибүүдтэй юумэ д архалж а  байна гээшэ гү?
-  Шэрнинэй дүйтэй гээшэнь. Үхибүүдынь орой дутанагүй.
Мүнхэ тэдэнэй аж ал  х ар а ж а  зогсоно. Бүлэг хүбүүд рамануудые

зүйхэ ажал  хэнэд. «Ямаршье дархан һаа  дутахагүйгөөр дархалха 
болоо», -  гэжэ Мүнхэ тэдэнэй хэһэн бүтээлнүүдтэ сэгнэлтэ үгэбэ.

Дор жо баабай Эрдэниин хажууда ошожо столыень барижа 
үзэсэгөөгөед:

-  һайн  даа ,  Эрдэни! һ а й н а а р  дархалааш,  -  гэжэ магтаба.
-  һ а й н а а р  дархалхаяа оролдоолби даа,  -  гэбэ Эрдэни.
-  Мүнөө амары ш даа.
Табхаров Эрдэни Дор жо баабай  хоёрой уран бүтээлые магтаад,  

Шэрниндэ хандажа:
-  Шэрнин Будаевич, д ар х ал ал саж а  байна гүт? -  гэжэ асууба.
-  Хүбүүдэйнгээ аж ал  харангаа  ерээб. Энэ рама хэр болобоб? -  

гээд, Шэрнин сонхын рама Табхаровта һарбайба.
Мүнхэ тэрээнииень шэншэлэн хараад:
-  Б ар а г  һайнаар дархалааш.  Энэ Василий Батуевичын шэрэ- 

нүүдые хараагүй гүш? -  гэжэ Шэрнинһээ асууба.
-  Үгы, -  гээд, Шэрнин толгойгоо һэжэбэ.
-  Хаанаа хээ гээшэб? Дүтэ  наагуур харагданагүй,  -  гэжэ 

гүбэрэн, Доржо баабай  шэрэ бэдэрэлсэнэ.
Мүнхэ Шэрнинэй хажууда  ошоод:
-  Шэрнин Будаевич, манай багшанарай нэгэ суглаанай шиид- 

хэбэриин бодото байдал дээрэ хэр бэелүүлэгдэжэ байһые шалгаха 
комисси бии болгогдоо. Та тэрэнэй бүридэлдэ ороот!

-  Ямар шиидхэбэри тухай хэлэнэт!
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-  Яагааб даа ,  өөрыншни хэшээл зүбшэн хэлсэһэн тухай суглаа- 
най шиидхэбэри тухай хэлэнэб, -  гэжэ Табхаров һануулба.

-  Би аж ал л ах аа р  бэлэнби, -  гэжэ Шэрнин Будаевич баяртай- 
гаар хэлэбэ.

Шэрэ бэдэржэ,  Мүнхэ Баатаровойдо ошобо. Үүдынь тоншоод, 
Табхаров гэртэнь ороходоо стол тагыень сэбэрлэжэ байһан Мэдэг- 
маае хараад,  гайхашаба.

-  Мүнхэ Галшеевич, бү аягүйрхэгты, орохо гэһэн газартаа  зүб 
ороот. Н а а ш а а  һуугты, -  гээд, Мэдэгмаа Доржиевна тэрээндэ стул 
табижа үгэбэ.

-  Хэзээнэй? -  гэжэ асууһаар,  Мүнхэ Галшеевич тэрэ стул дээ- 
рэнь һууба.

-  Үсэгэлдэрэй.
-  Василий хаанаб?
-  һургуулидаа.
Мүнхэ Галшеевич хүл дээрээ бодожо, залуу бэриин гарыень 

адхаад:
-  Минии юрөөл тогтоожо хайрлыш даа.  А ж алдаа шартайха 

үринэртэй, холодо сусахагүй адуутай боложо, удаан жарг ал  эдлэ- 
жэ, хүн зондоо хүндэтэй ябаарайгты.  Би тиихэдээ дэмы хүлеэжэ 
ябаа байнаб,  -  гэжэ гаж арангяар  гүбэрбэ.

-  Мүнхэ, хүлисыш даа.  Би шамайе найдуулжа ябаагүйб.
-  Теэд ши бидэ хоёрой хуби зая ан  нэгэдэхэ гэжэ би этигэжэ 

ябааб.
-  'Гэрээн тухайгаа намда хэлээгүй ха юмши даа.  Зай,  мүнеө 

энээн тухай хөөрэлдэһэнэй хэрэггүй.
-  Бишье ойлгожо, мэдэжэ байнаб,  хожомдошоо гээшэ бэзэб даа.
-  Миин лэ энеэлдээд, хүхилдөөд ябаабди.  Мүнөө иимэ юумэн 

болошоол даа.  Василида бүхы сэдьхэлһээ дуратайб.  Баабаймни 
түргэлэ гээ. Үндэр наһатай эсэгынгээ үгыень дуулажа,  һанааень 
заһааб.

Мэдэгмаа зүб хэлэнэ. Нээрээшье, баабайнгаа  талые хараа  ха 
юм даа.  Өөрөөшье Мэдэгмаатай гэрлээ һаа,  Дор жо баабайе 
һанаандань хүрэмөөр басагыень аб аж а  ябаха һэм гэһэн бодолдо 
абтан, Мүнхэ шэнэ бэриин шанаһан  сай ууна. Дуран  тухайгаа
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урдань мэдүүлээгүй аад,  тэрэ мүнөө Мэдэгмаа Василий хоёрто 
гомдоногүй.

Мүнхьгн газааш аа  гарахада,  Шэрнин Будаевич Согто 
һурагшатаяа хашаа хорёогой саанахи үйлсөөр иигэжэ хөөрэлдэһөөр 
хажуугаарнь гараба:

-  Ши химеэр һайнаар  һурахаб гэжэ үгэеэ үгөө бэлэйш. Баһа 
юун болоод хоёрые абаабши?

-  Мархуу Лодоонович хоёрые табижархёо.
-  Мэдээгүй хадаш табяа  бэзэ.
-  Бэшэ үхибүүдэй харюусахада,  хэлэжэ үгэнэш гэжэ зэмэлээ юм.
-  Хэлээ юм гүш?
-  Үгы.
-  Тиигээд?..
-  Тиигээд харюуса гэхэдэнь, сухалдаад,  харюусаагүйб.  Тиихэдэм 

хоёрые табяа.
-  Асууһан юумыень мэдэхэ байгаа  гүш?
-  Мэдэхэ байгааб.  Шэрнин Будаевич, хүлисыт даа,  би эндэ 

бурууб.
-  Буруугаа  мэдээ хадаа  һайн гээшэш, -  гэжэ Шэрнин багша 

үнэн сэхэеэ хэлэһэн һур аг шад аа  баярлаба.
Тэдэ хоёрой холодон са аш аа  ошоходо, хөөрэлдөөниинь дуулда- 

хаяа болибо. Мүнхэ тэрэ айлай хашаа хорёогойнь ябаган үүдые 
нээжэ гудамжада  гараба.

26
Шарагш ан Шармаевич бодолгото болон, Мүнхэ Галшеевичай 

элидхэлые шагнана.  Профорг профсоюзна суглаанай шиидхэбэриие 
багшанар хэр дүүргэжэ байнаб гэжэ хөөрэнэ:

-  Үхибүүдые хэшээлэй үедэ оөһэдыень ухаагаар хүдэлгэжэ, 
гүнзэгы мэдэсэтэй ба шэнэ темэеэ һайнаар хадуун абаха тал аар  
олонхи багшанар ольһо оншотойгоор хүдэлжэ, суглаанай шиидхэбэ
риие бодото дээрэнь бэелүүлхэдээ, муу бэшэ үрэ дүн туйлаа.  Энэ 
талаар ошо гэрэл бадаруулагша багшанарай  нэгэн Шэрнин Б удае 
вич ехэ юумэ хээ гэжэ элитэ...
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-  Мүнхэ Галшеевич, мүнөө тон харюусалгатай асуудал шиидхэ- 
хэ болообди, -  гээд, Шараг шан  Шармаевич һууриһаа бодобо.

-  Ямар асуудал?
-  Энээн тухай тээсгэн хэлээ һэм. һургуулиин директорэй орлог- 

шые хүршэ һургуулиин даргаар  томилхо тухай дэмы зүбшөөһэн 
байгааб.  Тиигээд мүнөө һ ар а һ аа  үлүү саг coo орлогшогүй, rap  
һалга болошоод һуунаб.

-  Энээн тухай аймагай гэгээрэлэй таһагһаа  ямар нэгэн ду р ад 
хал үгы юм гү?

-  Мэнэ һая хеөрэлдэһэмни өөһэдынгөе дундаһаа хэн нэгые ду- 
радхагты гээ.

-  Хэниие дурадхаабта?
-  Манай багшанарай  дундаһаа директорай орлогшые дэб- 

жүүлхэ тухай асуудал профсоюзна эмхитэй зүбшэн хэлсэхэ гэжэ 
шиидээб. Ажал дээрээ шалгарһан,  багшанарта аха нүхэрынь боло- 
жо шадаха хүниие энэ тушаалда дэбжүүлхэ ёһотойбди, -  гээд, Ш а 
рагшан Шармаевич һууридаа һууба.

-  Манай һургуулида мэргэжэл ш ада ба р яар а а ,  ажал 
хүдэлмэреэрээ олоной һай шаал да  хүртэһэн багшанар  бии ха юм 
даа.  Тэдэнэй хэн нэгые дэбжүүлхэ болобобди. Ямар нэгэн хүниие 
энэ тушаалда дурадхахагүй юм гүт, Ш араг шан  Шармаевич? -  гэбэ 
Мүнхэ Галшеевич.

-  Үгы. Манай профсоюзна эмхи һайн хүниие дурадхана бэзэ 
гэжэ һанаад,  энэ тушаалда хэниие һуулгахаб гэжэ хэнтэйшье 
зүбшэн хэлсээгүйб.

-  Шарлуу Гонгоровнатайшье зүбшэн хэлсээгүй аалта?
-  Энэ хэрэг үбгэ һамган хоёрой бэшэ, манай һургуулиин бүхы 

багшанарай хэрэг. Юрдөе профоргын дурадхалые гү, али 
һанамжые шагнаял даа.

Мүнхэ Галшеевич харюусабагүй.  Үни холоһоо нааша хамта 
хүдэлһэн Мархуу Лодооновичые Шарагшан  Шармаевич зууршалха 
байха гэжэ багшанар хөөрэлдэдэг һэн. «Мүнөө Лодооновые томилхо 
гэхэдээ, профсоюзна эмхитэй зүбшэһэн болохо гэбэ гү», -  гэжэ 
Мүнхэ Галшеевич сэдьхэнэ.
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-  Мүнхэ, юундэ дуугаа хуряашабаш? -  гэжэ Ш арагш ан  Ш а р 
маевич асууба.

-  Энэ тушаалда мэргэжэл ехэтэй багша Шарлуу Гонгоровнае 
дэбжүүлэебди. Манай найдалые Шарлуу Гонгоровна гүйсэд харюул- 
жа  шадаха,  -  гэбэ Мүнхэ Галшеевич.

«һамгыем багшанар дээгүүр сэгнэдэг юм байна», -  гэжэ Ш а 
рагшан Шармаевич сэдьхээд:

-  Минии һамганай шадалые  сэгнэһэнэйш түлөө һайниие 
хүргэнэб, Мүнхэ. Теэд үбгэнэйнгөө хажууда һамганиинь орлогшоор 
хэзээшье, ямаршье ушарта байгаагүй юм. Мүнхэ Галшеевич, дэмы 
иимэ дурадхал оруулбаш! Үшөө ямар дурадхал байхаб? -  гэжэ 
асуугаад,  тэндэ һуугшадые хаймадан хараба.

-  Минии һанахада,  -  гэжэ Мүнхэ Галшеевич ам ал ж а  эхилбэ, -  
багша бүхэн ямаршье ушарта Шэрнин Будаевичын түлөө байха 
гэжэ һананаб.

-  Гм! -  гээд, Шараг ш ан  Шармаевич һууриһаа бодожо, шляпаа 
толгойдоо углаба.

Тэндэ һуугшад директорэй энэ дурадхалыень зүбшөеһэн үгыень 
ойлгонгүй үлэбэд.

27
Шарагшан  Шармаевич һууринай үйлсөөр гэшхэлэн ябахадаа,  

Мархуу Лодоонович Шэрнин Будаевич хоёрые зэргэсүүлэн үзэнэ. 
Шарагш ан Мархуу Лодооновичтой хамта аяар  гушан табан ондо 
түрэл тоонтодоо һургуулиин байшан барюулжа,  хоёр залуухан 
багшанар өөһэдынгөө аж ал  ябуулгые эхилһэн юм.

Мархуу Лодоонович энэ үүри үбгэнтэеэ үни холоһоо нааша ха- 
луун хүйтэн хоёрые хубаал дажа ,  дабашагүй дабаануудые хамта 
даб аж а гарахадань,  хэды олон бэрхэшээлнүүд дайралдадаг  байгааб! 
Тиихэдэнь Мархуу Лодоонович эгээл түшэг тулгууринь боложо, хэ
ды һайн һайхан юумэ бүтээлсээб! Ш арагш ан  өөрөөшье ашыень али 
болохоор харюулхые оролдоһон ба харюулһаншье байха. Гэбэшье, 
хэдэн орлогшонорой һэлгэлдэхэдэнь, Мархуугаа  энэ тушаалда  дэб- 
жүүлдэггүй байгаа юм. Үүри үбгэниинь энэ тушаалда хэды һууха 
һанаатайшье һаа,  энээн тухайгаа хэлэхэеэ зүрхэлдэггүй һэн. 'Геэд
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Мархуу Лодооновичые энэ тушаалда һуулгаха саг эгээл мүнөө ту- 
л аж а  ерэбэ, тон таа руу  ушар тохёолдобо ха юм. Тиихэдэнь та хоёр 
бэе бэеэ үргэлсэжэ,  энэ болоот гэжэ Шарлуугайнгаа  гэмнэхые тэрэ 
һанана.

Профоргын гү, али Шарлуугайнгаа  һанам жануудые  х араадаа  
абан, Шэрниниие директорэй орлогшын ту шаалда зууршалалтай  
гээшэ гү? Үхибүүдэй оөһэдынгөө толгойгоор ба ухаагаар хүдэлжэ, 
эрдэм ном ойлгон абахын түлөө Шэрнинэй үдэр бүхэндэ оролдолго 
гаргадагыень энэ һургуулиин багшанарай дунда мэдээжэ. Хэрбээ 
директорэй орлогшоор хүдэлжэ эхилээ һаа ,  Шэрнин энээнээ улам 
нэтэрүүгээр нэбтэрүүлжэ орохо бшуу.

Шарагшан Шармаевичын һургуулидаа дүтэлжэ ерэхэдэнь, 
үхибүүд сэсэгэй клумбэ дээрэ хүдэлжэ байбад.  Үхибүүд 
һуралсалайнгаа  забһарта  а ж ал  хэжэ һураагүй һаа ,  хэзээ хаана 
һурахаб даа  гэжэ Ш арагш ан  Шармаевич энээндэнь олзуурхан, 
һургуули сооһоо гар а ж а  ерэһэн Мархуу Лодооновичые харасагаа-  
гаад абаба.

-  Үхибүүдэй а ж а л а а р  һонирхоно гүш? -  гэһээр Мархуу Лодоо
нович хажуудань ерэбэ.

-  Тиигэнэ. А жалда  атаржаха ,  хүдэлмэридэ хүдэржэхэ гэлсэгшэ 
ха юм, -  гээд, Мархуу Лодооновичой дуугай зогсоходонь, -  һургуули 
соо юун боложо байнаб? -  гэжэ асууба.

-  Шэрнинэй «Уран дүшэ» бүлгэмэйхид багшатаяа хамта юушьеб 
хэжэ байнад.

-  һ а й н  лэ гээшэ.
-  Шарагшан,  Шэрнин Будаевичые директорой орлогшоор та- 

бииш. Зол талааншни тудажа,  эдэбхи оролдолго ехэтэй хүнэй ашаар  
нэрэ солошни улам үргэгдэхэ. Үнидэ хада Шэрниниие дээшэнь 
дэбжүүлхэ байгааш! -  гэжэ Мархуу Лодооновичой енгүүтэйгээр хэ- 
лэхэдэнь, «Үүри үбгэмни энэ тушаал эзэлхэ дуратай байгаад,  нам- 
даа  дурагүйлхэбэ»,  -  гэжэ Ш араг шан  Шармаевич сэдьхээд:

-  Шэрнин зүбшөөлөө үгэхэ гү? -  гэжэ асууба.
-  Иимэ оролдосо ехэтэй хүн ноёной тушаал эзэлхэ ёһоороо эзэл

хэ ёһотой. Шарагшан,  тэрээниие зууршалхашни үлөө.
-  һайн  лэ дурадхал оруулбаш.
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-  һ а й н  гү?
-  һ ай н  даа.
-  Шарагшан,  бидэ хоёр үни холоһоо хойшо хамта хүдэлһэн ба 

бэе бэедээ туһ алалсаж а  ябаһан зон гээшэбди. Мүнеө энээнээ бү 
мартая.

-  Мархуу,  энээн тухай хэлэһэнэй үлүү.
-  Юундэ үлүү гэнэш! Хэшээлээ һулаар  хэнэш гэжэ Шэрнинэй 

намда добтолжо байхадань һайн гү?
-  Хэшээлнүүд тухай зүб эрилтэнүүдые табяа.  Хэшээлнүүдээ бэ- 

лэдхэл һайнтайгаар үнгэргэхэ болохош.
-  Шарагшан,  тиихэдээ Шэрниниие үмөөрхэ гэбэ гүш?
-  Үмөөрнэб.
-  Тиихэдээ бидэ хоёр бэе бэеэ ойлголсохоо болёо байнабди.
-  Мархуу, дэмы юумэ бү дуугара.  Нэгэдэхеэр, ши Шэрнинэй 

ажаглалтануудые зүбеөр ойлгожо абаха ёһотойш. Тэдэ дурадхал- 
нуудыень анхаралдаа а б а ж а  хүдэлөө һаа ,  өөртэшни ба 
үхибүүдтэшье туһатай байха. Тиимэһээ Шэрнин тухай ой ухаанда 
орошогүй юумэ шэбшэжэ,  толгойгоо бү зобоо, -  гээд, Шарагш ан 
Шармаевич һургуули тээшээ гэшхэлшэбэ.

Эгээл энэ үедэ һургуулиин байшан сооһоо Шэрнин үхибүүдтэеэ 
гаража  ерэбэ. Үхибүүд гарнуудаа арбагашуулан,  юуншьеб тухай 
багшадаа хэлэнэд.

Шараг шан  Шармаевич тэдэнтэй зэргэлэн сасуу:
-  Шэрнин Будаевич,  намда орол даа ,  -  гэбэ.
-  Таанад  гэр гэртээ ошогты, -  гэжэ үхибүүдтээ хэлээд, 

һургуулиин директортэй зэргэлэн ябахадаа:  «Ямар юумэн болошоод, 
иимэ орой болоһон хойно намтай хөөрэлдэхэ гэбэб», -  гэжэ Шэрнин 
шэбшэнэ.

28
Зэдэ голой эрье дээгүүр залуухан ногоон хүхэржэ, түрүүшын сэ- 

сэгүүд уужам дэлхэйе шэмэглэн гоёоно. Хэдэн зуугаад жэлдэ урга- 
жа байһан барбагар бүдүүн шэнэһэд нарайхан шэлбэһээр хушаг- 
дан, наранай элшэ гэрэлдэ халахадаа,  дабирхайн хангал һайхан
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үнэрөөр хамар сорьёно. Хаанаһаа шь еб  ая гангын хоншуухан хангал 
бүлеэхэн һэбшээндэ туугдан ерэнэ.

һууринай һамгад  үнеэдээ бэлшээридэ гаргаад,  гэр гэртээ бу- 
сажа ябанад.  Тунгалаг  үглөе угтажа,  жэргэмэлнүүд жэгтэй гоёор 
жэргэнэд. Урда зүгһөө бусаһан хараасгайнууд һаглагар нооһотой 
һарлагуудай дээхэнүүр урилдан ниидэнэд.

Зэдэ  голой эрьеэрхи нариихан зүргеөр мүнөө алхалан ябахадаа,  
Шэрнин бага балшар наһ ая а оруулжа,  энеэхэ дураниинь хүрэнэ. 
Илангаяа  үглөөнэй шүүдэр соогуур хүл нюсэгөөр ябахадань ехэл 
зохид агша һэн. Хара үглөөгүүр эжынь хүбүүгээ бодхоогшо бэлэй. 
Амтан нойртоо үлгыдүүлэн, үшөөл унтаха, үшөөл дулаахан хүнжэл 
соогоо хэбтэхэ дураниинь хүрэгшэ һэн. һ у н яаһ а а р ,  эбһэйлһээр бо- 
доод, үнеэдыень һаалсахая а га за аш а а  гарагша бэлэй.

Шүүдэр! Мүнөө шүүдэр хүйтэн шэнгеэр тэрээндэ һанагдана.  
Эжынгээ үнеэдые дүхөежэ үгэхэ гэжэ тэрэ хүл нюсэгөөр шүүдэр 
соогуур гүйгшэ бэлэй. Хүлэйнгеө даарахада,  үхэрнүүдээ бодхоогоод, 
бүлеэхэн хэбтэри дээрэнь гэшхэн, хүлнүүдээ дулаасуулагша һэн. 
Теэд эжынгээ ооглон дуудахада,  дулаахан хэбтэри дээрэ хэды бай 
ха дуратайшье һаа,  үнеэдээ эжыдээ аб аа шах аяа  яарагша бэлэй. 
Тиихэдэ тэрэ табатай,  зургаатайхан хүбүүн ябаа .  Тиихэдээ тэрэ 
түрэл тоонтынгоо мэлюухэн шүүдэрээр һааритай бишыхан 
хүлнүүдээ угаагша һэн.

Зэдэ  голой эрье дээрэхи нариихан зүргөөр нилээд холо ошоһоноо 
Шэрнин һаял ойлгожо, һуурин тээшээ эрьежэ хараба.  Үглөөнэй на- 
ранай гэрэлдэ Санагынь айлнуудай сонхын шэлнүүд ялаганалдан, 
аяар тэндэһээ нюдыень 1|аргаахадал гэнэ. Пеэшэнэй хоолойнуудһаа 
шэнгэхэн сагаан утаан сэхэ өөдөө гэзэгэтэн дэгдэжэ, тэдэ айлнуудта 
амтан һүнэй хөерүүлэгдэжэ, үрмэ зөөхэйн хүшөөгдэжэ байһые гэр- 
шэлнэ. Эмэгтэйшүүлэй оролдолгоор гэр бүлын, гал гуламтын бата 
бэхи һуури сахигдажа,  уни буума ууяма дулаахан байдал тогтоог- 
доод, хэнэйшье дура сэдьхэл буляама  аятайхан байдаг  лэ. Дэми- 
дэйнгээ үсэд нэтэрүү оролдолгые харахадаа,  эмэгтэйшүүлэй гэр 
зуураа хэдэг нюдэндэ харагдахагүй шахуу аж алые  тооложо бара- 
хын аргагүй байдаг  юм байна гэжэ Шэрнин мэдэдэг, илангаяа инаг 
ганса Дэмидээ хайрладаг  болоо. Юундэб гэхэдэ, нарайлха болоһон
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нүхэрөө хайрл ажа,  гэр зуурынь барагдашагүй олон жэжэ ажал-  
нуудаа хүнэй хэлэлтэгүйгөөр өерөе хэжэ эхилээ юм. Мүнөө Шэрнин 
элбэгээр ур гаш аһан үнгын гоё сэсэгүүдые түүсэгээн, аалиханаар 
алхална.

Зэдэ  голойнгоо эрьедэ туласа ерээд, сэсэрэн урдаһан зээрэг 
дошхон урасхалыень һайхашаан,  уянгата аялга дууень хадуужа 
абаха гэһэндэл, Шэрнин хонгёо огсом абяаень шагнан зогсоно. 
Арюухан аг аарайнь амтые мэдэрэн, эрье дээрэнь зогсоходо хэды 
һайхан гээшэб даа! һ а р ь д а г  мундаргануудайнгаа  залгаа  олон шэ- 
лэнүүдые уһанай нюрган дээрэ  хараад,  Шэрнин толгойгоо үргэжэ, 
харасаяа  тиишэнь залаба .  һ арьд агууд ай  орой дээрэхи үшөө хай- 
лаагүй саһан үглөенэй улаан наранай гэрэлдэ мүнгэлиг үнгөөр 
сайрана.

Шэрнинэй бүхы наһан түргэн урасхалтай Зэдэ  голтойгоо холбоо- 
той юм. Тиимэһээ түрэл тоонтынгоо нюур шарайе бэедээ шэнгээжэ, 
шэрүүн сэдьхэлтэй гээшэ гүб гэжэ тэрэ зар имдаа  өөр тухайгаа 
һанаад,  яахадаа иимэ уймар тэнэг бодол толгойдом ороноб гэжэ 
өөрыгөө зэмэлээдшье абадаг  юм.

Шугы соо үшөөл шүүдэр хатаагүй.  Оршон тойронхи элдэб үнгын 
сэсэгүүдэй гоё гээшэнь! Шэрнин эгээл үхибүүн шэнгеэр урагша 
хойшоо гүйжэ ябаад,  тэдэниие баглаа  болгон түүнэ. Хонхо сэсэгүүд 
сэнхир торгон хүнжэл мэтээр зэрэлгээтэн, улааганын ба мойһоной 
һөөгүүдэй хаж уугаар  ургана.  Таба һал аа нууд  нуга газар шэмэглэ- 
нэ. Ая гангын хоншуутай мэеэ буляалдаһан  шэнги арсын гашуун 
хангал хамар сорьёно. Модоншье гэхэдэ модон бэшэ, сэсэгшье гэхэ- 
дэ сэсэг бэшэ сагаан далиин эрбэгэрхэн намаае Шэрнин 
һайхашаан,  са аш аа  ябана.

Директорэй орлогшын тушаалда зууршалха тухайгаа Ш а р а г 
шан Шармаевичай хэлэхэдэнь, наад аж а  байна гү гэжэ тэрэ 
түрүүшээр һанаа һэн. Харин мүнөө аймагай гэгээрэлэй таһагай 
захиралтатай танилсаад,  тэрэ харюусалга ехэтэй тушаалтай бо- 
лоһоноо һаял мэдэржэ,  нэгэл тэгшэ бэшэ байдалда ороод ябана.  
Жиирэй  багшаар хүдэлхэдөө, классайнгаа һурагшадтай ехэнхи са- 
гаа үнгэргэдэг байгаа.  Харин мүнөө тэрэ һурагшадһаа гадна баг- 
шанарта ехэнхи сагаа  зорюулжа,  анхарал хандуулха болобо. Теэд
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энэ үндэр дээдэ үүргэеэ дүүргэхэ шадал,  һургуулиингаа ажабайда -  
лай һудаһые зүбөөр бари жа,  мүнөөнэй эрилтэнүүдые бодото байдал 
дээрэ нэбтэрүүлэн хүтэлхэ зорилгоёо урагшатай һайнаар  бэелүүлхэ 
дэлисынгээ ехэ болоһондо баярлана.

Түрэл һургуулидаа түрүүн хүдэлхэеэ ерэһэн жэлээ  тэрэ 
һанаандаа оруулаадхиба.  Табадахи класс абаа  һэн. Шарлуу  Гон
горовна класстань орожо, үхибүүдыень нилээд хараад:

-  Үхибүүдтэ бүхы сэдьхэлһээ дурлаха хэрэгтэй, -  гэжэ шэбэнэн 
өөртэнь хэлээ бэлэй.

Түрүүн Шэрнинэй класста орожо ерэхэдэ, үхибүүдынь шаг шууяа 
табилдажа байгаа һэн. Эгээ хойнохи партада һууһан хүбүүнэй тоо- 
моо таһа рж а байхада:

-  Хэн бэлэйш? -  гэжэ асууһанаа Шэрнин мүнөө һанаадхина.
Тэрэ хүл дээрээ бодомсоороо:
-  Би гансааран бэшэ, бидэ бар ан даа  шууяабди, -  гэжэрхёод, 

номнол һургаал намда уншахань гэжэ түбэгшөөн байгаа  һэн.
-  Хэн бэлэйш?
-  Эрдэни! Юун болошоо юм! Би ганса араа  бэшэ, барандаа  

шууяабди.
-  Эрдэни, зундаа хайшан гэжэ амарһан тухайгаа,  юу хэһэн ту- 

хайгаа хөөрэл даа.
Эрдэни багшаһаа оройдоошье иимэ эрилтэ хүлеэгээгүй байгаа.  

Тиимэһээ уруугаа хараад,  дуугай зогсоо һэн.
Шэрнин тиихэдэ хэды оролдолго гаргаашье һаа,  классайнгаа 

үхибүүдтэй нилээн удаан саг coo үгэеэ ойлголсожо шадаагүйгөө 
мүнөө һанахадаа,  энеэдэһэниинь хүрэнэ. Теэд багша хүндэ 
һурагшадаа бүхы тээһээнь һайса мэдэхэ гээшэ юунһээшье үлүү гэ
жэ тэрэ һайса ойлгожо ябаа .  Тиигээд доодо классуудта энэ клас- 
стай хүдэлһэн багшын үхибүүн бүхэн тухай бэшэһэн тэмдэглэл- 
нүүдые тон анхаралтайгаар шудалжа ,  тэдэниие ямар үхибүүд бэ 
гэжэ мэдэхэ болоо һэн. Хэды тиибэ яабашье өөрынгөө классай 
гүлмэрхэн үхибүүдтэй хүсэд һайнаар  үгэеэ ойлголсоогүй тула тэрэ 
үшөөл һанаа үнөөн болоһон зандаа  ябаа.

-  Юу хэлтэй, яалтай гээшэб?
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Нэгэтэ арадай аман зохёол суглуулха даабари  үхибүүдтээ 
үгзһэниинь, һурапиадынь баран даа  эдэбхитэйгээр хабаа да а һэн. 
Ехэшье олон дуунууд, юрөөлнүүд, оньһон үгэнүүд, таабари болон 
онтохонууд суглараа бэлэй. Тэдэниие жанр  ж анраарн ь  болон уд- 
хаарнь тааруулжа ,  «Уран дүшэ» гэжэ түргэн урасхалта Зэдэ  голой 
эхи һабагшаяа абаһан  уулын нэрээр нэрлэһэн ханын газетэдэ бэ- 
шэжэ, олоной үзэмжэдэ табяа бэлэй. Үхибүүдынь тэрээнһээ хойшо 
өөртэнь дүүрэн этигэлтэйгээр хандадаг  болоо һэн. Гэбэшье, энэ тэрэ 
предмедээрээ ном дээрээ һуудаггүй һурагшад олон бэлэй. Тэдэнэй 
нэгэн Эрдэни байгаа.  Too бодолгоор оройдоо юушье хэжэ шада- 
даггүй һэн. Энээн тухай хэдэн удаа  гомдолтойгоор тоо бодолгын 
багша Шэрниндэ хэлээ. Шэрнинэй оло дахин хөерэлдөөшье һаань, 
Эрдэни һайн тээшээ оройдоо хубилаагүй бэлэй. Too бодолгын хэшээл- 
нүүдэй үедэ тэрэ ондоо юумэн тухай һанаж а  һуудаг һэн.

Нэгэтэ үхибүүдтээ шатараа р  мүрысөе хэхые дурадхаһанаа  
Шэрнин мүнөө һайн һанана.  Энэ дурадхалыень үхибүүд урма баяр- 
тайгаар хүлеэгээгүй юм. Гэбэшье, зургаан хүн, тэдэнэй тоодо Эрдэ
ни, ерээ бэлэй. Эрдэни тэндэ нүгөө табаяа  диилэжэ, бэрхэ шатар- 
шан байһанаа харуулаа һэн.

Тэрээнһээ хойшо шатар хайшан гэжэ наадаха талаар  бишыхан 
номуудые оложо үгэхэдэнь, шатар наадаха оньһон аргануудтай та- 
нилса танилсаһаар,  Эрдэни һургуули соогоо түрүү шатаршан болоо 
һэн. Тиигэһээр Эрдэни өөртэнь тон этигэлтэйгээр хандадаг боложо, 
өөрөө Шэрнин тоо бодолгын багша бэшэшье haa,  тэрээнтэй тоонуу- 
дые хамта бодоходоо хэмнэй түрүүн бодоноб гэжэ мүрысэдэг болоо 
бэлэй. 1иигэһээр Эрдэни орёо тоонуудай харюунуудые хэнэйшье 
туһаламжагүйгөөр гаргажархидаг  болоо һэн. Тэрэ гэһэнһээ хойшо 
Эрдэниин тоо бодолгоор хододоо эрхим гэһэн сэгнэлтэтэйгээр 
һурадаг болоходонь, тоо бодолгын багша Эрдэни тухай мүнөөшье 
болотор һайн үгэнүүдые хэлэдэг бшуу.

Too бодолгын талаар һургуули соогоо гү, али аймаг соо болодог 
олимпиадануудта Эрдэниин хаб аа дажа  түрүүшын һууринуудые 
эзэлдэгынь баранда мэдээжэ болонхой. Мүнөө тэрэниие багшанар-  
шье, үхибүүдшье тон ехээр хүндэлдэг.
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Тиихэдэ Шуурган тэрэниие баһал зобоогоо бэлэй. Тэрэ физикээр 
муугаар һурахаһаа  гадна үхибүудэй олоороо хабаадада г  даабари-  
нуудые дүүргэлсэхэһээ таһа  арс ад аг  байһан юм. Шэрнин тэрээнтэй 
хэдэ дахин һуралсал тухайнь хөөрэлдөө һэн.

Тэрээндэ хэлэхэ номнол һургаални б ар аг д аж а  мухардабаб гэжэ 
Шэрнин шэбшээ һэн. Тиихэдэ физикын багша Шуурган тухай хэ
шээл бүхэнэй һүүлдэ нэгэл юумэ хэлэһэн байха. Шэлээтэйшье гээ- 
шэнь аргагүй болошоо һэн.

Нэгэтэ физикын хэшээлдэ ороод һуухадань,  Шуурган юушьеб 
сүлөөгүйгөөр з у р аж а  һуухадаа, еөрыень обёоржорхиходонь, тэрээ- 
нээ парта соогоо хэжэрхёо юм. Хэшээлэй дүүрэхэлээр Шэрнин 
классһаа гарахынгаа урда гэдэргээ бусажа,  тэрэ зурагаа  харуула 
гэжэ Шуурганиие гуйгаа һэн. Зэмэлхэнь гэжэ һанаһан тэрэ 
хүдэлхөө болёод зогсошоо бэлэй.

Тэрээнииень парта  сооһоонь Шэрнинэй гар гажа харахадань,  
Уран-Дүшэ уула,  боорёорнь бэлшэһэн һүрэг малнууд, үшөө морёо 
хүтэлөөд ябаһан малшан зу раатай  байгаа һэн.

-  Шуурган,  һайнаар  зурааш.  һургуули соо зурагуудай харалга 
болохо. Энээнээ үпюө һайнаар ,  томошогоор зураад,  тэндэ табяа 
һааш болохо байгаа,  -  гэжэ Шэрнин хэлэһэнээ һанана.  Тэрээн дээ
рээ нилээн хүдэлжэ, томоор зураад,  тэрэнээ харалгада табяа бэлэй. 
Тэрэнь эрхим зурагуудай нэгэн гэжэ сэгнэгдээд, шагналда хүртөө 
һэн.

Тэрэ гэһэнһээ хойшо Шуурган өөртэнь этигэдэг боложо, бүхы 
үгэһэн даабаринуудыень муу бэшээр дүүргэхэһээ гадна физикын 
хэшээлнүүдтэ эдэбхитэйгээр хандажа,  тэрэ предмеэдээрээ һайн сэг- 
нэлтэнүүдые а б аж а  эхилээ. Тэрэ наймадахи класста энэ жэл 
һу ража эхилһээр, олониитын а ж а л д а  тон эдэбхитэйгээр х аб аа дажа,  
элдэб аж алда  хамсыгаа шуужа ородог болонхой. Тиигэжэ Шуурган 
һайн тээшээ хододоо зүдхэдэг, ураг шаа  һанаатай  үхибүүдэй тоодо 
оролсоо юм.

Тиихэдэ Согто. Мүнөө жэл аймагай түбэй һургуулиһаа ерэһэн 
тэрэ химеэр муугаар һурадаг  байгаа.  Мархуу Лодооновичтой тэрэ 
зан аб аряараа  таараагүй.  Тиихэдэнь Шэрнин тэрээндэ туһалха гэжэ
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оролдоо юм. Шэрнин багшын оролдолгын аш аар хэды олон үхибүүд 
хүл дээрээ гарааб.

«Үхибүүдэй дунда һуралсалдаа дурагүйгөөр хандадаг  һурагша 
үгы, -  гэжэ Шэрнин бодоно. -  Үхибүүн бүхэн ямар нэгэ юумэндэ 
бүхы сэдьхэлһээ шуналтай байжа,  тэрэнэйнгээ түлеө шуһа мяхаа- 
раа орохоор бэлэн байдаг.  Энээндэнь түшэглэн, тэрээндэ бии 
байһан ошо гэрэлыень хүгжөөхэ ба бад ар аа ха зорилготойгоор 
хүдэлөө һааш,  үхибүүн бүхэн гансал һайн тал аяа  з а л а ж а  үгэдэг ха 
юм. Багша хүн гээшэ хэшээлнүүдээ үнгэргэхэһөө гадна үдэшэ 
бүхэндэ үглөөдэрэйнгөө хэшээлнүүдтэ дүрбэ,  табан часай туршада 
бэлдээд, һурагшадайнгаа  дэбтэрнүүдые шалгаха гэжэ адагынь 
гур'бан час һуудаг. Тиихэдээ хэнэй үнэн сэдьхэлһээ хүдэлһые, хэнэй 
даабарипуудаа ямар дутуу дундатайгаар,  хэдэй иигэн тиигэн 
дүүргэһыень өөрынгөө табан хурган мэтээр мэдэжэ абаад,  тэдээн- 
тэй юу хэхэ тухайгаа шэбшэхэш, элдэб түсэбүүдые табихаш. Тэдэ
нээ бодото байдал дээрэ бэелүүлхэ гэжэ амяа абангүй хүдэлхэш».

Шэрнин бодолнуудтаа үлгыдүүлэн холо ябаш аһан аа  ойлгожо, 
толгойгоо үргэбэ. Урдань сагаан мүнгэн толгойнуудтай һ а р ь д а г  
уула ербын ханатана.  Харьялаа  түргэн урасхалтай зээрэг дошхон 
Зэдэ голшье огсом солгёон дуугаа татана.

Тоонто нютагтамнай зунай түрүүшын үдэрнүүд айлшалан ерэ
жэ, ая гангын хоншуухан хангал хамар сорьёно. һэрюухэн һэбшээн 
һэршэгэнэжэ, һ а р ь д а г  тээһээ хүхы шубуунай донгодохо соностоод, 
алтан гургалдайн жэргэлгэтэй хамтаран,  тээ тэрэ сэсэг түүжэ 
ябаһан һурагшадай хонгёо һайхан дуунтай аялга нэгэдэн зэдэлнэ.
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